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حَظساخ يف 
ّ
 تعض قسازاخ جمًع انهغح انعستٍ

 يف األنفاظ ٔاألسانٍة

 ()د. غجؽ اىِةوؿ إقٍةغ٘و غّكةؼ

(2) 

[ كػٔىًَٓ: 3ا ج87أصة  اىٍضٍُع ـٖ كؿاره اىؿاثع واىسالزػَ٘ م  -21

ثٕػؽ « ٦ػة»، ٦ٕذ٧ػؽان ٤ٔػٯ صػٮاز زٱػةدة  ااؽة« ٌة»ا غيٕ أّن «دوٍُة دٔكّؿ»

 «.  ٔ٪ؽ٦ة كثٲ٪٧ة كثٕؽ٦ة»ا٣ذٰ ٦س ٢ ٣٭ة ثػثٕي ا٣ْؿكؼ 

 كٰٚ ٠تـ ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٦ة ٱؽٔٮ٩ٰ إ٣ٯ ا٣ذٕٞٲتو

٥٣ ٱيؤتى د٪ةكؿي ا٧٣ض٧ٓ ٧٤٣كأ٣ح ٦ة ٱ٪جٰ٘ ٦ػ٨ اإلظ١ػةـ كا،قػذٲٕةب؛ إذ  -6

أٱ٪٧ػة « دكف»ثٕػؽ « ٦ػة»٠ةف ٨٦ ا٣ٮاصت أف ٱكٓ ا٧٣ض٧ػٓ ث١ت٦ػ٫ كٝػؿارق زٱػةدةى 

ا٣ـااػؽة « ٦ػة»؛ كأف ٱ٪ج٫ٌ ٤ٔٯ د٧ٲٲـ «دك٧٩ة دٮٌٝٙ»٠ة٩خ، ، أف ٱٞذىؿ ٤ٔٯ ٝٮ٣٭٥و 

ٌُةن، ٚإذا ٠ةف ا٣ذة٣ٰ ٣ػػ« دكف»ا٧٣ىؽرٱح ثٕؽ « ٦ة»٨٦  ٦ٛػؿدان ٠ة٩ػخ « ٦ػة»ظ٧١ةن كػ

٠ػةف ذ٣ػٟ ا٣ذػة٣ٰ  ، كإذا«دك٧٩ة دٮٌٝػٙ»، ٩عٮو «دكف»زااؽة، ك٠ذجخ ٦ذٌى٤ح ثػ« ٦ة»

 .()«٦ة ٱ٤ــ دكف»، ٩عٮو «دكف»٦ىؽرٱٌح، ك٠يذًجخ ٦٪ٛى٤ح ٨ٔ « ٦ة»ص٤٧ح ٠ة٩خ 

ٓي مٮا٬ؽى ا٧٣كأ٣ح أك أ٦س٤ذ٭ة ٰٚ ٠ذت ا٣ذػؿاث. ك٣ػٮ  -6 ٥٣ ٱكذًٞؿ ا٧٣ض٧

٦ػ٨ ا٧٣ٮ٣ٌػؽ ا٣ٞػؽٱ٥، كأٌف « دكف»ثٕػؽ « ٦ػة»٩٭ي ٣ؾ٣ٟ ،٩ذ٭ٯ إ٣ٯ أٌف زٱةدة 
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ى  و*   ٧٣ض٤ح[ك٫٣ ١٦ة٫٩ ٰٚ ٠ذت اإل٦تء. ]ا ٬٥ؾا ٨٦ ا٧٣ذٕة٣
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ا٧٣عؽزٲ٨ أ٠سؿكا ٦٪٫؛ ك،قذأ٩ف ثنٰء ٧ٌ٦ة كرد ٰٚ ٠تـ ا٣ٞؽ٦ةء ٦ػ٨ ذ٣ػٟ. 

يج ٮف وت  و 6و  ٰٚ ٦ٮٌمط ٩491٬٫٣عٮ  ٨٧ٚ ذ٣ٟ ٝٮؿ ذم ا٣ٮزاردٲ٨ اث٨ ٣

 ٚؼػػػػػػؿ آؿ داككد

 

 دك٧٩ػػػػػة إ١٩ػػػػػةر 

 كٝٮؿ ٣كةف ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲتو  

 ريظ٧ػػٯ ثػػت ٦ػػ٨  أ٦ػػ٨ه دك٧٩ػػة

 

ِي أًذ٦ ػػػحو كًذ٦ػػػةر  ػػػتو كظٛػػػ  رى٬ى

وٌف  ٗٲؿي وعٲط؛« ٔ٪ؽ٦ة كثٕؽ٦ة»ثٕؽ ا٣ْؿكؼ ثػ« ٦ة»ا٣ذ٧سٲ٢ي ٣ـٱةدة  -6 

ٱػؽ٣ٌ٪ة « ٔ٪ؽ، كثٕؽ»٨ ا٣ْؿٚٲ٨ ٰٚ ٠تـ ا٣ٕؿب ثٕؽ ٬ؾٱ« ٦ة»دؽثٌؿى ٦ة ٠ة٩خ ٚٲ٫ 

« ٔ٪ػؽ، كثٕػؽ»ا٣ٮإٝحى ثٕؽ٧٬ة ٦ىؽرٱٌح؛ إذ ٣ٮ ٠ة٩خ زااؽة ١٣ةف « ٦ة»٤ٔٯ أٌف 

ةٚةف إٌ، إ٣ٯ ٦ٛؿد. ك٦ػ٨ زىػ٥ٌ كصػت ا٣ع١ػ٥ي  ٦ٌةٚٲ٨ إ٣ٯ ص٤٧ح، ك٧٬ة ، ٱٌي

 ثٕؽ٧٬ة ثأ٩ٌ٭ة ٦ىؽرٱٌح ٦ؿأةة ٣ألو٢ كاقذىعةثةن ٤٣عةؿ. « ٦ة»٤ٔٯ 

ا ثذػؽٗػح اىفػػو «َيت ٌِػّ»ضٔا  كٔىًٓ: غيّو اىٍضٍُع رأَّٗ ث -22

[ ثٮركد ذ٣ٟ ٰٚ 6، ج11ٰٚ ٝؿارق ا٣كةدس كا٣ستزٲ٨ ]ـ« ٨٦» ثعؿؼ اىضؿّ 

ٔجةرة وا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ  ٰٚ دٛكػٲؿ ثٕػي ٦ػة ، ٔتٝػح ٣ػ٫ ث٧ػةدٌة و٤َػت ، 

ككركدق ٠سٲؿان ٰٚ ٠ذت ٦ة ثٕؽ ٔىػؿ ا،ظذضػةج. ١ٚػةف ثػؾ٣ٟ ٠أ٩ٌػ٫ ٱىػٌؽؽ 

أى ذ٣ٟ ثػ  ُ  «.  ٩ٌ٭ة ٥٣ دؿد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧حأ»اظذضةجى ٦ى٨ ػ

ٓي ٦ٕةص٥ى ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ اقذٞؿاا٫، ك٩ْؿ ٩ْؿى ا٧٣ػؽٌٜٝ، ١٣ػةف  ك٣ٮ اقذٮٔت ا٧٣ض٧

٫٣ ٨٦ ثٕي د٤ػٟ ا٧٣ٕػةص٥ د٣ٲػ٢ي ٩ػه  ٱؤٱٌػؽق. ٚ٭ػؾا ا٣ـ٦ؼنػػؿٌم ٚػٰ وأقػةس 

؛ كذاؾ ا٣ٛٲٌػٮ٦ٰ ٱٞػٮؿ ٚػٰ «٤َىتى ٦٪ٌٰ ٚأ٤َجذ٫و ٚأقػٕٛذ٫»ا٣جتٗح  و٤َت  ٱٞٮؿو 

ُةتب ٦س٢ ٠ذةبو ٦ة د٤ُج٫ ٨٦ ٗٲؿؾ»٠ةف ٨٦ ٦ةدٌة و٤َت و  مؿح ثٕي ٦ة  .«ا٣

أى ٬ؾق ا٣ٕجةرةى، كدـكؿ مج٭حي ا٣ذٮ٣ٲؽ ا٣ذٰ د٤ػٮح  ٌُ كث٭ؾا دكٍٞ ظٌضحي ٨٦ ػ

ٓي ٝػؿارىق ٦ػة ٱػؽٌؿ  ٨٦ كراء اقذؽ،ؿ ا٧٣ض٧ٓ. ك٨٦ ز٥ٌ ٱ٪جٰ٘ أف ٱ٨٧ٌٌ ا٧٣ض٧

                                                 

 .11، كا٩ْؿ ٚٲ٫ أٱٌةن ٣669كةف ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲت، صٲل ا٣ذٮمٲط،   6و
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ة٣جػ٫ أك ث٧ٕ٪ػٯ َ« ٤َػت ٦٪ػ٫»٤ٔٯ ٚىةظح ٬ؾا ا،قذ٧ٕةؿ، ٚٲٞٮؿو ٝػٮ٣٭٥و 

 قأ٫٣ مٲبةن، وعٲط ٚىٲط. 

[ كػٔىًَٓ: 3ا ج87أصة  اىٍضٍُع ـٖ كؿاره اىكةثع واىسالزَ٘ م  -23

َىػٮاؿ ا٣٪٭ػةر، ٦ٕذ٧ػؽان ٤ٔػٯ ٦ػة ٤ٞ٩ىػ٫ ٦ػ٨ وا٤٣كػةف   «َ٘يح اىِٓػةر» ث٧ٕ٪ػٯ 

ٲ٤ىذىػ٫، أم «صةء ٰٚ ا٤٣كػةف كا٣ذػةج»كوا٣ذةج ، ٚٞةؿ ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢و  ًَ و أَػةؿ اهللي 

ٟي  ٣ ٮى ًَ ًَ ٧ٔؿق، كَةؿ  ، أم ٧ٔؿؾ. ٝةؿ ا٣ُٞة٦ٰوك  ٲى٤ٟي

 إ٩ٌػػة ٦عٲ ػػٮؾ ٚةقػػ٥٤ أٱ ٭ػػة ا٤ُ٣ػػ٢

 

ؿ  ُةٮى  كإٍف ث٤ًٲخى كإف َة٣خ ثٟ ا٣

َىٮاؿ، ك٤٠ذة٧٬ة ٬٭٪ة ث٧ٕ٪ٯ ا٧٣ؽل.  ٲ٤ٍح ث٧ٕ٪ٯ  ًَ ٲى٢ ص٧ٓ  ُة  كٱؿكلو ا٣

ٌٰ كرد  ٞىُة٦ ١٬ؾا كرد ٰٚ ٧٤٠ح ا٧٣ض٧ٓ. كٰٚ ذ٣ٟ دعؿٱٙ؛ وٌف ٝٮؿ ا٣

ٲىػ٢»قٲة٫ٝ د٣ٲتن ٤ٔٯ ٦ضٰء  ٰٚ ٬ؾٱ٨ ا٧٣ٕض٧ٲ٨ كقٮا٧٬ة ٰٚ ًُ ؿ كا٣ ػٮى ًُ « ا٣

٘ىٲٍجح»ث٧ٕ٪ٯ   «.ا٣

ٔي٧ؿؾ، كٱٞةؿ ٗٲجذػٟ. ٝػةؿ »ٝةؿ ا٣ضٮ٬ؿمو  ، أم  ٲى٤ٟي ًَ ٟي ك ا٣ ٮى ًَ كَةؿى 

ٲى٢ي »ا٣ُٞة٦ٰو....... ا٣جٲخ. كٱؿكل  ُة  «.«  ا٣

ٔي٧ؿؾ، كٱٞةؿ ٗٲجذٟ. ٝةؿ »كٝةؿ اث٨ ٦٪ْٮرو  ، أم  ٲى٤ٟي ًَ ٟي ك ٣ ٮى ًَ كَةؿى 

٣ح،....ا٣ُٞة٦ٰو...... ا٣ج ٮى ًَ ُةٮىؿ ص٧ٓ  ٲ٤ح، كا٣ ًَ ٲى٢ي ص٧ٓ  ُة  «.ٲخ. كٱؿكل ا٣

٣يػٟو أم َة٣ػخ ٦يػؽ دٟ، أك »كٝةؿ ا٣ـثٲؽٌمو  ٮى ًَ ، ك ٲى٤ٟي ًَ ـ ٌصةجو َةؿ  كٝةؿ ا٣

ٔي٧يؿيؾ، ٫٤ٞ٩ ا٣ضٮ٬ؿٌم، ك٬ٮ ٦ضةز أٱٌةن، أك ٗٲجذػٟ، ٤ٞ٩ػ٫ ا٣ضػٮ٬ؿٌم أٱٌػةن. ٝػةؿ 

 ًَ ُةٲى٢ي ص٧ٓ  و........ ا٣جٲخ. كٱؿكل ا٣ ٌٰ ٮى٣ح،...ا٣ُٞة٦ ًَ ُةٮىؿ ص٧ٓ   . 6و«ٲ٤ح، كا٣

ٚإ٧٬ةؿي ا٣كٲةؽ، كدٛكٲؿي ا٣نة٬ؽ ثؼتؼ ٦ة ٱٞذٌٲ٫ ذ٣ػٟ ا٣كػٲةؽ، ،ػذٲػةًر 

 ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم ٱؿٱؽق ا٧٣ض٧ٓ، ًؿبه ٨٦ ا٣ذعؿٱٙ كا٣ذع١ ٥ ا٣ؾم ، ٱ٪جٰ٘.

                                                 

ا٣ػٟ»ا٩ْؿ ٤ٔٯ ا٣ذٮا٣ٰو ا٣ىعةح، ا٤٣كةف، ا٣ذةج وَٮؿ . كٰٚ ا٣ىعةح ٧٠ة أزجخ    6و ٮى ًَ .»

٣ٟ»ك٢ٌٕ٣ ا٣ىعٲط ا٣ؾم ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ٠تـ ا٣ـثٲؽٌم، كٱنٰ ث٫ ٠تـ اث٨ ٦٪ْٮر  ٮى ًَ.» 
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ٲ٤ٍىػح ا٣٪٭ػةر»٤ٔٯ أٌف دؼؿٱشى ٝٮؿ ا٣٪ةسو  أٱكػؿي ٦ػ٨ أف ٱي٭ػذى٥ٌ ٣ػ٫ ٠جٲػؿ « ًَ

ٲ٤حا»ا٬ذ٧ةـ؛ وٌف  ُة ٧٠ة ٱؽٌؿ ٝٮؿ ا٣ـٌصةج ا٣ؾم ذ٠ؿق ا٣ـثٲؽم د١ٮف ث٧ٕ٪ػٯ « ٣

ة، ٚإذا ٝٲ٢  ٲ٤ح ا٣٪٭ةر»ا٧٣ؽ  ٠ةف ا٧٣ٕ٪ٯ ٦ٌؽة ا٣٪٭ةر، ك٬ٮ ثؾ٣ٟ ٱػؽٌؿ ثػأػؿة « ًَ

 ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ َٮؿ ا٣٪٭ةر. 

٬ؾا، كٰٚ دٕجٲؿ ا٧٣ض٧ٓ ٨ٔ ذ٣ٟ كدؼؿٱض٫ مٰءه ٨٦ دٞٲٲؽ كدٌٲٲٜ ٗٲؿي٧٬ػة 

ٓي ث١ت٫٦ ٢٠   ُةٲ٤ح»ٔجةرة ٩يًكجخ  أظك٨. ٤ٚٮ كقٓ ا٧٣ض٧ ٚٲ٭ة إ٣ٯ ز٦ػةف ٠ػة٣ٲٮـ « ا٣

كا٤٣ٲ٤ح كاوقجٮع كا٣ن٭ؿ....إ٣غ ١٣ػةف دٕجٲػؿيق أظ١ػ٥. زػ٥ٌ ٣ػٮ ػػٌؿج ا١٣ػتـى ٚػٰ 

إ٣ٯ ا٣٪٭ةر كا٤٣ٲ٢ ك٩عٮ٧٬ة، ك٬ٰ ٰٚ اووػ٢ ث٧ٕ٪ػٯ « ا٣ُٲ٤ح»د٤ٕٲ٫٤ ٤ٔٯ أٌف ٩كجحى 

ٲؿ ٦ة ٠ػةف ػةٌوػةن ثةوظ ٲػةء ك٩يًكػت إ٣ػٯ ا٧ٕ٣ؿ، ٨٦ ثةب ا،قذٕةرة كا٧٣ضةز، اقذٕي

 ا٣ـ٦ةف ٧٣ة ثٲ٪٭٧ة ٨٦ صة٦ٓ ا٧٣ؽل كا٣ُٮؿ؛ ١٣ةف قةا٘ةن ظك٪ةن.

[ كػَٔا 3ا ج87أصة  اىٍضٍُع ـػٖ كػؿاره اىسػةٌَ واىسالزػَ٘ م  -24

 ث٧ٕ٪ٯ اوقؿة، كػٌؿج ذ٣ٟ ٤ٔٯ كص٭ٲ٨و « ا٣ٕةا٤ح» اىٍػةوؿَٗ:

ى٫و إذا أ٩ٜٛ ٔ ٲة٣ ًٔ ٤ٲ٭٥ اوٌكؿو ا٣ٕةا٤ح ٨٦ ا٣ٕةا٢، ك٬ٮ اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ ٔةؿى 

٭٥،  ٚة٣ٕةا٤ح ٬ٰ ا٣ذٰ د٪ٜٛ ٤ٔػٯ ٔٲة٣٭ػة كأ٬ػ٢ ثٲذ٭ػة. ٚػٲ٨١٧ »ك٠ٛة٥٬ ٦ٕةمى

ٝجٮؿ ٧٤٠ح وا٣ٕةا٤ح  ٤ٔٯ أ٩ٌ٭ة ا٣ض٭ح ا٧٣٪ٛٞح ٤ٔٯ ا٣ٕٲةؿ، ك٬ػ٥ أ٬ػ٢ ا٣جٲػخ، 

 « وٌف أقؿة ا٣ؿص٢ أ٢٬ ثٲذ٫. 

ا٣سة٩ٰو أٌف ا٣ٕةا٤ح اق٥ ٚة٢ٔ أرٱؽ ث٫ اق٥ ا٧٣ٕٛٮؿ، ٚة٣ٕةا٤ح ٬ػٰ ا٧٣يٕة٣ػح 

 ذ٣ٟ وا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ . ٧٠ة ذ٬ت إ٣ٯ 

؛ وٌف دٮصٲ٫ وا٣ٕةا٤ح  ٤ٔػٯ أ٩ٌ٭ػة ا٣ض٭ػح ا٧٣٪ٛٞػح  ٜه كٰٚ ا٣ذٮصٲ٫ اوٌكؿ ٤ٝ

٤ٔػٯ ٦ػ٨ ٠ة٩ػخ ٣ػ٫ ٱػؽ ٚػٰ « ا٣ٕةا٤ػح»٤ٔٯ ا٣ٕٲةؿ، ٱٞذٌػٰ اٝذىػةرى ٦ٛ٭ػٮـ 

ٛ ػ٢ ث٭ػ٥، ػتٚػةن ٤٣ٮاٝػٓ؛  اإل٩ٛةؽ، كإػؿاج ٔٲةؿ ا٣ؿص٢ ا٣ؾٱ٨ ٱٕػٮ٣٭٥ كٱذ١

ٜى ٤ٔٲ٫ ُٝ ٛى ٜى كا٧٣٪ ًٛ ٕح ٨٦ ا٣ٕةا٤ح. ٤ٔٯ أٌف ا٣ٕجةرة ا٣ذ٤ٕٲ٤ٲػح اوػٲػؿة وٌف ا٧٣٪
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دؾر  ا،ػذتؼ ٰٚ ٬ؾا ا٣ذٮصٲ٫، كدىػ٫٤ ثة٣ٮصػ٫ « وٌف أقؿةى ا٣ؿص٢ أ٢٬ ثٲذ٫»

ة٣حه ، ٔةا٤ح.ا٣سة٩ٰ، و  ٌف أقؿة ا٣ؿص٢ ٦ٕي

[ اكذػؿان 4ا ج87أصة  اىٍضٍع ـٖ كؿاره اىسةىر واٛرثػَ٘ م  -25

، كٌٔٮؿ ٚٲ٫ ٤ٔػٯ «٦ة ٤ٕٚخ ٬ؾا أثؽان » ثِفٖ اىٍةًٖ ـٖ ُعٔ كٔىًٓ:« أثؽاً »

٦ة ٌٔٮؿ ٤ٔٲ٫ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة ٰٚ ذ٣ٟ ٨٦ اقػذؽ،ؿ كد٤ٕٲػ٢. 

 كذ٣ٟ ظك٨، ثٲؽ أٌف ٝؿارق اٚذٞؿ إ٣ٯ مٰء ٨٦ اإلظ١ةـ كا،قذٲٕةب. 

ك٣ٮ زاف ا٧٣ض٧ٓ ٝؿارىق ٰٚ ًٮء د٤ٕٲ٤ػ٫ كاقػذؽ،٫٣، كأراد ٣ػ٫ أف ٱ١ػٮف 

ٍ  »ٰٚ ا٣٘ة٣ت ٣٪ٛػٰ ا٧٣كػذٞج٢، ك« أثؽان »كذؼؽىـ ٦ع٧١ةن ٦كذٮٔجةن، ٣ٞةؿو ٱي  « ٝػ

ٍ  »٣٪ٰٛ ا٧٣ةًٰ ٩عٮ  ؛ كاقػذؼؽاـ «٨٣ أ٫٤ٕٚ أثؽان، ك٥٣ أ٫٤ٕٚ، أك ٦ػة ٤ٕٚذػ٫ ٝػ

٦ػة ٤ٕٚػخ ذ٣ػٟ أثػؽان، ك٣ػ٥ أ٤ٕٚػ٫ »٦ٞذؿ٩ةن ث٪ٰٛ ا٧٣ةًٰ، ٩عٮ ٝٮ٣٭٥و « أثؽان »

 وعٲطه ٚىٲط، ٣ٮركدق ٰٚ ٠تـ ا٣ٕؿب، كإف ٠ةف ٤ٝٲتن. « أثؽان 

ٲؽ ٰٚ ذ٣ٟ ٧ٌ٦ة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫ ثٕي ا٣جةظسٲ٨، ككٝػٙ ٤ٔٲػ٫ ك٧٤٣ض٧ٓ  أف ٱٛي

٤٣ض٤٧ح ا٧٣٪ٛٲح ٚػٰ ا٧٣ةًػٰ ٚػٰ « أثؽان »٨٦ مٮا٬ؽ كأ٦س٤ح دا٣ٌح ٤ٔٯ ٦ىةظجح 

. ك٨٦ ذ٣ػٟ ٦ػستن  6وأوٮؿ دؿاز٪ة، ٱٕٮد ثٌٕ٭ة إ٣ٯ ٔىؿ ا،ظذضةج ٰٚ ا٤٣٘ح

 و 4و 19٬ٝٮؿ ٱـٱؽ اث٨ ٦ٌٛؿغ وت 

ٰ  ك٣ٮ، ٦ػة دٕػٌؿض ٣ػٰ  ٣ٮ، ا٣ؽٔ

 

 ٦ػػ٨ ا٣عػػٮادث ٦ػػة ٚةرٝذ٭ػػة أثػػؽان  

ٚػإٌف ا٤ْ٣ػٲ٥ ٦ذػٯ ا١٩كػػؿت »كٝٮؿ ا٣ضةظِ ٰٚ ظؽٱس٫ ٨ٔ ذ٠ؿ ا٣٪ٕةـو  

 . 6و«إظؽل رص٤ٲ٫ ٥٣ ٱجؿح ١٦ة٫٩ أثؽان ٔةش أك ٦ةت

ثؽا ىٖ ـٖ دِةوا اىٍضٍع إإ دِةوا ـٖ كؿاره اىؼػةٌف واٛرثػػَ٘  -26

ٍَْع 4ا ج87م   ْؿ. ٦ة ٱٮصت ا٣ذٕٞٲت كا٣٪ «ٌؽرا »غيٕ « ٌؽٗؿ»[ ص

                                                 

 .616 - 616ثٲح ا٣ٛىعٯ ا٧٣ٕةوؿة كأوٮ٣٭ة ا٣ذؿازٲح، د. ٔجةس ا٣كٮقٮة، ا٣ٕؿ  6و

٫ٞ د. ٔجؽ ا٣ٞؽكس أثٮ وة٣ط،   4و ٌٞ  .19دٱٮاف ٱـٱؽ ث٨ ٦ٌٛؿغ ا٣ع٧ٲؿم، ص٫ٕ٧ كظ

 .666ا٣ضةظِ، ٠ذةب ا٣جؿوةف كا٣ٕؿصةف كا٧ٕ٣ٲةف كا٣عٮ،ف،   6و
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« يعيرا »غوعٓ « يعيٕر»ٍّص اهًشًُع ضٖد غوّن هقراره فٔ يَعع سًعع  -1

ًَخْعَرس»ضٖاغث اشخقاق، فقاهج: « اهًخراس»غوٓ أّن اهػرب ضاغج يٌ  َ ، وأن «ح

ٌُِّى فٔ اهشًع، فال ُٕقاس غوُٖ»؛ وٍّص إٔغاً «حخرَّس»اهقٖاس  ًَع حْ  .«أٍُّ هى ُٕس

« اهًخعراس»هػرب ضاغج يعٌ وفٔ ِذا ضمًان ال ٕطّطان: األّول أّن ا

ًَخَْرس»اهفػن  َ وِذا شٔ ٌ غرٕب، ال ٍشي هُ أذعراً أو لهعٖالً فعٔ لعال  يعٌ «. ح

 .()ُٕطخَّز ةماليُ، وال فٔ يػاسى اهػرةّٖث

ُِّى فعٔ اهشًعع ٕقعاس غوٖعُ سًعُع  يعيٕر »اهرأٍ اهطمى ةَفٔ سًاع حعْ

ّن ةػعَظ وِذا قْل يٌ هى ٕسخْف اهَظر فٔ لال  اهػوًعا ؛ أل«. ييرا « غوٓ»

قاهعج اهػعرب فعٔ »اهػوًا  ٍصَّ غوٓ شٔ  يٌ ذهك، فّذا اهفّرا  يرالً ٕقْل: 

اهًطٖر، وِعْ يعٌ ضعرت: يُطعران هوشًٖعع، ويسعٖن اهًعا ، وِعْ يَْفِػعن: 

 .(4)«يُْسالن هوشًٖع، فشتّّْا يَفِػالً ةفِػٖن

ِّى أضعاهث يعٖى  ّٔ األسخراةاذي ٕعَّص غوعٓ أّن حعْ « يَسعٖن»وذهك اهرع

أن سًػِْا غوٓ يُْسالن وأيِسوث لُقفزان وأقِفزة فٔ سًع قَفٖعز، ضًوَّى غوٓ 

 .(5)وضّقُ يسإن

وهْ لان ذهك ةٌٖ ٕيي اهًشًعع الغخعيَّ ةعُ فعٔ حقعيٕري، وقعاس سًعَع 

غوُٖ قٖاساً، فخوع غوُٖ ضمى اهشْاز؛ ألّن اهطائن لون ذهك لًا لّل « ييرا »

ِّى فٔ اهشًع ُٕقاس غو  ُٖ.لال  اهًشًع ِْ اٍخفا  سًاع حْ

                                                 

( يعٌ اهًسعمٌٖ،  )*( ٌَ ًَْسعَم َ أسن، ِذا ضعطٖص، وقعي ُغعِيل فعٔ األضعن لهعٓ اهخًرٖعن ةفػعن )ح

 . ]اهًشوث[َسمٌَّ(حَ واهقٖاس فُٖ )

 .4/131يػأٍ اهقرآن  (4)

، واٍظععر: اهو ععث اهػرةٖععث ذْاةععج 1/112، 4/114، 46، 1/47شععرا اهشععافٖث هورعععٔ،  (5)

 .46، 46 ويخ ّٖرات، ل. يطًي غتيو فوفن،
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ٲؽ ا٣٪ْؿ ٚٲ٧ة ٠ةف ٦ػ٨ ٠ت٦ػ٫ د٤ٕػٲتن كٝػؿاران ٚػٰ  كإذا ثؽا ٧٤٣ض٧ٓ أف ٱٕي

٣ـكاؿ ا٣عةا٢ ، ٱكػ٥٤ ٦ػ٨ ا٣ذٮٌٝػٙ كا٣٪ْػؿ؛ « ٦ؽراء»ًٮء ذ٣ٟ، ٚإٌف ٝٲةس 

 ٧٣ة ٱ٘نٯ ا٧٣ٞٲف ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٤ٌٝح كمؾكذ. 

ٖى ا٣ذ٧ػةـ ٦ػ٨ ا،قػذٞؿاء،« ٦ؽراء»٥٣ ٱج٤ٖ ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ د٪ةك٫٣ ص٧ٓ  -6  ٦ج٤ػ

، إذ ٝػةؿو كٝٲكػخ ٦٪ػؾ «٦ؽراء»ة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫ ثٕي ا٣جةظسٲ٨ ٰٚ ك٣ٮ ث٫٘٤ وٚةد ٧٦ٌ 

ٔ٪ؽ ا٤ٞ٣ٞنػ٪ؽم وت  -ظكت ٧٤ٔ٪ة  -ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٤ٔٯ كزراء، كأٌكؿ ٦ة ٩ضؽق 

ا٧٣ؽراءو َةاٛح ٨٦ اؤٮاف ثؽٱٮاف اإل٩نةء، ٦٭٧ذ٭٥ أػػؾ ا١٧٣ةدجػةت ٬ و »166

 . 1و«كإدارد٭ة ٤ٔٯ ٠ةدت ا٣كٌؿ ك٦ى٨ دك٫٩ ٨٦ ٠ذٌةب ا٣ؽٱٮاف

« ٦ػؽراء»٤ٔػٯ « ٦ؽٱؿ»زى٥ٌ ٠ةف ٨٦ ا٧٣كذعك٨ ا٣ذ٪جٲ٫ي ٤ٔٯ أٌف ص٧ٓ  ك٨٦

 ٨٦ ٦ٮ٣ٌؽ ا٧٣ذأٌػؿٱ٨، كأ٫ٌ٩ ٚنة ٰٚ ٠تـ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ كاقذنؿل. 

[ 4ا ج87نةن نال ُ اىٍضٍع ـػٖ كػؿاره اىكػةثع واٛرثػػَ٘ م  -27

ا٣ذٰ ٱكػذ٤٧ٕ٭ة ا٧٣ٕةوػؿكف، ٧ٌ٦ػة أػػؾ  «اىٍىؽاكّ٘ح»اىؾي دِةوا ـّ٘ نيٍح 

 ٫ ٦أػؾق.ا،ًُؿاب ٚٲ

ٓي صٮازى ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ث٧ٕ٪ػٯ ٦ػة ٱىػٌؽؽ ا٣ٞػٮؿ أك د٣ٲػ٢  ٚٞؽ اٝذؿح ا٧٣ض٧

ػػؽؽ. ك٬ػػٮ ٦ػػة ٱٕ٪ػػٰ ثػػآػؿة أٌف ٬ػػؾق ا٧٤١٣ػػح  ث٧ٕ٪ػػٯ ٧٤٠ػػح « ا٧٣ىػػؽاٝٲٌح»ا٣ىة

ا٣ذٰ ٩ٌىخ ٤ٔٲ٭ة ا٧٣ٕةص٥. ز٥ٌ وٌؿح ٰٚ ٥ْٕ٦ ٦ة ٠ةف ٦ػ٨ د٤ٕٲ٤ػ٫ أٌف « ٦ًىؽاؽ»

ػػؽ  ٦ىػػؽران وػػ٪ةٔٲٌةن ٦« ا٧٣ىػػؽاٝٲٌح» ج٪ٲٌػػةن ٦ػػ٨ ٦جة٣٘ػػح اقػػ٥ ا٣ٛةٔػػ٢ ٱ١٧ػػ٨ أف دٕي

ؿ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ث٧ٕ٪ٯ ٦ة ٱيىؽةؽ ا٣نػٰءى أك ظٞٲٞذىػ٫، أك د٣ٲػ٢ى « ٦ًىؽاؽ» ا٣ؾم ٚيكة

و ا٣ىؽؽ ك٦ػة ٱتز٦ػ٫ ٦ػ٨ ػ٤ػٜ ٦سػ٢  ٌٰ ٪ةٔ ؽؽ؛ كأٌف ٦ٕ٪ٯ ٬ؾا ا٧٣ىؽر ا٣ىة ا٣ىة

او٦ة٩ح كا٣نػضةٔح كا٣عٲػةء. ك٬ػٮ ث٭ػؾا ا٣ذٮصٲػ٫ ٱ٪عػؿؼ ٔػ٨ ذ٣ػٟ ا،ٝذػؿاح، 

                                                 

، 6/669، ك٠تـ ا٤ٞ٣ٞنػ٪ؽم ٚػٰ ٠ذةثػ٫ وػجط اؤنػٯ، 16ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ٛىعٯ ا٧٣ٕةوؿة   1و

 .1/611، 6/494ٚٲ٫ أٱٌةنو كا٩ْؿ 
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٦ة ٱٞذٌٲ٫. ز٥ٌ ا٤ٞ٩ت ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ ا٣ٛٞػؿة ا٣سة٣سػح ٦ػ٨ ذ٣ػٟ كٱضؿم ٤ٔٯ ػتؼ 

ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٤ٔٯ ذ٣ٟ، إذ ٩ةٝل ا٣٘ؿضى ا٧٣ٮصتى ٣ذٮ٣ٲػؽ ٧٤٠ػح صؽٱػؽة و٦ىػؽاٝٲٌح  

إذا ٠ة٩خ ٧٤٠حي و٦ىؽاؽ  دؤدةم ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٧٣ػؿاد؛ كثػٲ٨ٌ أٌف ٦ػ٨ ٦ػؾا٬ت ا٣ٕؿثٲٌػح 

ٓى ٰٚ دٮ٣ٲؽ او٣ٛةظ ا٧٣ُةثٞح ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ ٣ذ٤جٲح ا٣ذٕجٲػؿ  ٌٰ أك ا٣نػٕؿٌم ا٣ذٮق  ا٣جتٗػ

ٌٟ ٚٲ٫ أٌف ٧٤٠ػح  ا٣ذػٰ « ٦ىػؽاٝٲٌح»أك ٧٣ضؿد ا٣ذضؽٱؽ. ١ٚةف ثؾ٣ٟ ٱ٨٤ٕ ث٧ة ، م

 ا٣ذٰ ٩ٌىخ ٤ٔٲ٭ة ا٧٣ٕةص٥.« ٦ًىؽاؽ»ٱكذ٤٧ٕ٭ة ا٣٪ةس ٰٚ ز٦ة٩٪ة ث٧ٕ٪ٯ 

ٰ  ؟ كأٱػ٨ د،٣ذػ٫  كإذا ٠ة٩خ ا٣عػةؿ ٠ػؾ٣ٟ ٚػأٱ٨ دتمػٯ ا٧٣ىػؽري ا٣ىػ٪ةٔ

ي٪ٰ ٦٪ػ٫ ا٣ضؽٱؽةي ا٧٣ؼذ٤ٛح ٨ٔ د،٣ح ٦جة٣٘ح  ؟! كأٱػ٨ «٦ًىػؽاؽ»اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ا٣ؾم ث

 ث٪ٲح ا،قذؽ،ؿ ا٧٣ذؿاثُح ا٧٣ع٧١ح؟ أـ ٬ٮ ا،ًُؿاب ك٩ٞي ا٣٘ـؿ ثٕؽ إثؿا٫٦؟!

ظذٯ إذا ا٩ذ٭ٲخى إ٣ٯ ا٣ٞؿار ٠٪خ ٠أ٩ٌٟ دٞؿأ ا،ٝذؿاحى ٦ٌؿة زة٩ٲح، إذ ٦ة ٦ػ٨ 

ًٕؿؾ ث٧ػػة ذ٬ػػت إ٣ٲػػ٫ ٚػػٰ ا٣ذ٤ٕٲػػ٢ ٦ػػ٨ ظ٧ػػ٢ ٬ػػؾق ا٧٤١٣ػػح  مػػٰء ٚٲػػ٫ ٱينػػ

.« ا٧٣ىؽاٝٲٌح» ٌٰ  ٤ٔٯ ا٧٣ىؽر ا٣ى٪ةٔ

ٚ٭٢ ز٧ٌح ظةصح إ٣ٯ ا٣ع٥١ أك ا٣ذ٤ٕٲٜ ثٕػؽ، كٝػؽ كمػٯ ا٣ٮوػٙ ثػ٫ أك 

 ث٪عٮق، كأٗ٪ٯ ٔ٪٫؟

[ 4اج87أصػػة  اىٍضٍػػُع ـػػٖ كػػؿاره اىسػػةٌَ واٛرثػػػَ٘ م  -28

، ث٧ٕ٪ػٯ «ٔؿٚذػ٫ ٦ػ٨ ػػتؿ ٠ذجػ٫و »ـػٖ ُعػٔ« ٌَ ػػالا نػؾا»اقذػٍةَا 

 ثٮقةَح أك ثُؿٱٞح؛ ك٤ٔ ٢ ٣ؾ٣ٟ ث٧ة ٚٲ٫ ٩ْؿ.

،ثذػؽاء ا٣٘ةٱػح « ٦ػ٨»صةز ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ د٤ٕٲ٫٤ ذاؾ دػػٮؿى ظػؿؼ ا٣ضػٌؿ أ

دنػةر٠٭ة ٚػٰ ا٣ْؿٚٲٌػح، كإذا « ػػتؿ»وٌف « أز٪ػةء»ظ٧ػتن ٤ٔػٯ « ػتؿ»٤ٔٯ 

ٰٚ اوو٢ أ٨١٦ أف ٱؽػ٢ ظػؿؼ ا٣ضػٌؿ « أز٪ةء»٤ٔٯ « ٰٚ»دػ٢ ظؿؼ ا٣ضٌؿ 

٩ػةن كٱىجط ٝٮ٣٭٥و ٔؿٚخ ٚت»، ز٥ٌ ٝةؿو «ػتؿ»ا٣ؽاٌؿ ٤ٔٯ ا٣٘ةٱح ٤ٔٯ « ٨٦»

 «.٨٦ ػتؿ ا٣ضؿااؽ، أم ٦جذؽاةن ٦ٕؿٚذ٫ ٨٦ ػتؿ ا٣ضؿااؽ
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 كٰٚ ٬ؾا ٩ْؿه ٨٦ كص٭ٲ٨و

٤ٔٲ٭ػة « ٦ػ٨»إلصةزة دػٮؿ ظؿؼ ا٣ضػٌؿ « أز٪ةء»٤ٔٯ « ػتؿ»ظ٢٧ي  -6

« ػػتؿ»ا٣ذٰ ،ثذؽاء ا٣٘ةٱػح ٤ٔػٯ « ٨٦»دأكٱتن، ٝٮؿي ٨٦ ٗةب ٔ٪٫ أٌف دػٮؿ 

ٌٟ ٚٲ٫. ك٨٦ مٮا٬ؽق ٦ستن ٝٮ٫٣   ىئ مئ حئ جئ ژدٕػة٣ٯو  زةثخه زجٮدةن ،م

ٌٰ [41، ا٣ؿكـو 46]ا٣٪ٮرو  ژ يئ ، كٝٮؿ ٤ٔ
 و 9و

 ك٦ع٧ٌػػػؽه ٚٲ٪ػػػة ٠ػػػأٌف صجٲ٪ػػػ٫

 

 م٧فه دض٤ٌخ ٨٦ ػتؿ ٧ٗػةـ 

ٌٰ ث٨ ا٣ض٭٥  كٝٮؿ ٤ٔ
 و 61و

 ٤ٍَٕخ ك٬ػٰ ٚػٰ زٲػةب ظػؽاد

 

 ٤َٕح ا٣جؽر ٨٦ ػػتؿ قػعةب 

 و 66وكٝٮؿ ٧ٔؿ ث٨ أثٰ رثٲٕح 

٪ىػػػػؽم   ٜه صى ٌٙ ٔ٪٭ػػػػة ٦ؿٌٝػػػػ  مػػػػ

 

 ػتؿ ا٣كعةبٚ٭ٰ ٠ة٣ن٧ف ٨٦  

 و 66وكأ٩نؽ اث٨ ثٌؿم ٣نةٔؿ 

 ٱيكةا٨٤و ٨٦ ٬ؾا ا٣ىؿٱٓ ا٣ؾم ٩ػؿل؟

 

 كٱ٪ٍْؿف ػ٤كةن ٨٦ ػتؿ ا٧٣ؿاص٢ 

ٚٲ٫ ،ثذػؽاء ا٣٘ةٱػح، « ٨٦ًٍ »ٰٚ ٬ؾا ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٤ٔٯ أٌف « ٨٦ ػتؿ ٠ؾا»دٮصٲ٫ي  -6 

٦ٕ٪ةق ٦جذػؽاةن ٦ٕؿٚذػ٫ ٦ػ٨ ػػتؿ ا٣ضؿااػؽ   « ٔؿٚخ ٚت٩ةن ٨٦ ػتؿ ا٣ضؿااؽ»كأٌف 

ٓي ٚػٰ زتزػح ٦ٮاًػٓ ٦ػ٨ ٠ت٦ػ٫ ٤ٔػٯ ٬ػؾا صة رو ٤ٔٯ ػتؼ ٦ة وٌؿح ثػ٫ ا٧٣ض٧ػ

ث٧ٕ٪ػٯ ثٮقػةَح أك ثُؿٱٞػح، ك٬ػٮ ٦ػة « ٨٦ ػتؿ ٠ؾا»ا،قذ٧ٕةؿ، ٨٦ أٌف ٝٮ٣٭٥و 

 ٚٲ٫ ٰٚ ًٮء دىؿٱط ا٧٣ض٧ٓ ٤٣كججٲٌح أك ا٣ٮاقُح.« ٨٦»ٱٕ٪ٰ ثآػؿة أٌف 

٬ؿ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ كٰٚ ٬ؾا اػذتؼه ثٲ٨ٌ، إٌ، أف ٱٞةؿو إٌف ا٧٣ٕ٪ٯ اوٌكؿ ا٣ْػة

                                                 

 .611ثٲؿكت،  -دٱٮاف اإل٦ةـ ٤ٰٔ، ص٫ٕ٧ كًج٫ُ كمؿظ٫و ٩ٕٲ٥ زرزكر، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح   9و

 .661دٱٮاف ٤ٰٔ ث٨ ا٣ض٭٥،   61و

 .16دٱٮاف ٧ٔؿ ث٨ أثٰ رثٲٕح،   66و

 ٣كةف ا٣ٕؿب، كدةج ا٣ٕؿكس و٦ؿص٢ .  66و
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ْٔ اةخداء اىغاٗث، وإّن اكخظاء اىعتارة ُٗفظـٖ إىـٕ ٌعِـٕ اىصـتتّ٘ث او اىٔشـا ث، 

.) ّٖ ّٖ او اىخأوٗي  ؤْ اىٍعِٕ اىثاُٖ )االكخظائ

ٌـَ »ْذا، وال ٗعدم اىٍرءُ ٌعِٕ اىصتتّ٘ث او اىٔاشطث ظاْراً ةِّ٘اً فٖ عتـارة 

ٌثيث ف٘ٓا. وٌَ ذىم اىخٖ وردت فٖ ةعض ٌا اُخٕٓ إىِ٘ا ٌَ شٔاْد وا« خالل

 :(13)كٔل اىشرٗف اىٍرحظٕ

ا ةيـُٔت اصدـدكاء وودمْـً ٍّ  ىـ

 

 خيصج إىّ٘ ٌَ خالل اىخجـار  

وازٗـدك ٌـَ »وكٔل اةٖ خ٘ان اىخٔخ٘دي فٖ نخاةّ )اخالق اىـٔزٗرَٗ(:  

 .(14)«خالل ذىم نيّّ خترة ةاىدْر واْيّ...

تعماَل [ اس 4، ج78أجاز المجمع في قراره التاسع واألربعين ]م -92

ٍّث ٌَ اٌخِـا  ذىـمإ إذ كـال:  بالهمزة،« مؤقَّت» عيٕ اىرغً ٌٍا اشعر ةّ حعي٘يّ ث

واٌّـا إةـدال اىٍٓـزة ٌـَ اىـٔاو فعيـٕ طـرةَ٘: ٌلـ٘س »وجاء فٖ نخب اىعرةّ٘ـث: 

ٍّاً الزٌـاً، ُدـٔ: وجـٔه واُجـٔه،  ٍّج ط وشاذّ، فاىٍل٘س إةداىٓا ٌَ نّو واو اُظ

ٗفٓـً »إ وعّلب ةلٔىّ: «واىٍصٍٔ  ٌا عدا ذىم... وُوِعد واُِعد، وُوكِّخج واُكِّخج،

ِّخَْج »ٌَ ْذا اّن  فٖ ْذه اىص٘غث خصراً، اي إذا جاءت اىـٔاو « ُوكِّخَْج »ىغث فٖ « اُك

ٌظٌٍٔث، وى٘س فٖ نّو حصرٗفات )وكج(. واىٍعروف اّن اىعر  حُتِدل اىٍٓـزة 

 «.واواً ىيخخف٘ف، وى٘س اىعهس،...

ة اىٍٍخّد ٌَ اىخعي٘ـو إىـٕ اىِخ٘جـث ذو ةاىٍٓز« ٌؤكمج»وراي اىٍجٍع فٖ 

 ةِ٘ث ٌِطلّ٘ث وٌِٓجّ٘ث ٌظطرةثإ الخخالف اىٍلدٌث واىِخ٘جث.

ّّ عي٘ـّ اىٍجٍـع، واُخٓـٕ إى٘ـّ ٌـَ كـراءة  عيٕ اّن ذىم اىفًٓ اىذي ُـ

 ةعض ٌا نان فٖ نخب اىعرةّ٘ث، ُٗعخَرض ٌَ وجَٓ٘:

                                                 

 .5/71اىثعاىتٖ، ٗخٍ٘ث اىدْر، شرح وحدل٘ق: د. ٌف٘د كٍ٘دث،  (13)

 .8اةٔ خ٘ان اىخٔخ٘دي، اخالق اىٔزٗرَٗ، حح: ٌدٍد ةَ حاوٗج اىطِجٖ،  (14)



 نع يف األلفاظ واألضالي  ـ د. ببد الياصس بطافىظسات يف بعض قسازات اجمل

 

141 

ػػؿد أظٲة٩ػػةن  ٌُ ٌٰ ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲٌػػح ٱ ٌٰ أك ا٣ىػػٮد ٚػػٰ اوكؿو أف ا٣ع١ػػ٥ ا٣ىػػؿٚ

ًٞػؽت ٤ٌٔػح ا٣ع١ػ٥ ا٣ٮاصػت ٚػٰ  دىؿٱٛةت ا٧٤١٣ػح ا٣ٮاظػؽة ص٧ٲٕػةن، كإف ٚي

 ثٌٕ٭ة، ٧٤٣ضة٩كح.

زةثخ ، ػتؼ ٚٲػ٫، ٚة٣ـثٲػؽٌم ٦ػستن ٩ػٌه ٤ٔٲػ٫ « ٦يؤٝ خ»ا٣سة٩ٰو أف ث٪ةء 

ة، إذ ٝةؿو  ٍخ ثة٣ٞةؼ ٣٘حه ٰٚ ا٣ٮٝخ، ٠ؾا وٌعع٫ ص٧ةٔح، أك إثػؽاؿ، »٩ىًّ اوٝى

.  66و«ؽ اوكٝةت. ك٬ٮ ٦ؤٌٝػخ ٦ػ٨ ذ٣ػٟأك ٣ع٨. كا٣ذأٝٲخ ٠ة٣ذٮٝٲخو دعؽٱ

كٝػؽ اقػػذ٫٤٧ٕ ا٧٤ٕ٣ػةء ٠سٲػػؿان، ٚٞػؽ كرد ٦ػػستن ٚػٰ ٠ػػتـ ا٣ٛػٌؿاء كأثػػٰ ٬ػػتؿ 

 . 61وا٣ٕك١ؿم كا٣ٛٲؿكزآثةدم كاث٨ ٦٪ْٮر

ػ٫و  كا٧٣ٕػؿكؼ أٌف ا٣ٕػؿب ديجػًؽؿ ا٣٭٧ػـة كاكان »كٝٮؿ ا٧٣ض٧ٓ ٱـٱ٨ٌ ٚ٭٧ى

ذؿىض؛ ٧٣ة ٚٲ٫ ٨٦ إَتؽ«   ٤٣ذؼٛٲٙ، ك٣ٲف ا١ٕ٣ف،.... ، ٱىػٌط؛ وٌف  ٦ٕي

ا٣ذؼٛٲٙ ٱ١ٮف أظٲة٩ةن ثإثؽاؿ ا٣ٮاك ا٧٣س٤ٞح ثة٣ٌػ٥ٌ ٧٬ػـة، ك٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ٱػؽٌؿ 

ةذػخ»ٝٮؿي اث٨ ٦٪ْٮر كٗٲؿق ٰٚ دٛكٲؿ إثؽاؿ ا٣ٮاك ٧٬ـة ٰٚ  ٝي كذ٣ػٟ وٌف «و »أ

 «.  ٧ًٌح ا٣ٮاك زٞٲ٤ح

[ اىػؾي 4ا ج87ثؽا ـٖ نال  اىٍضٍع ـٖ كػؿاره اىؼٍكػَ٘ م  -33

ا٧٣ٲٮٔػح، ا٤٣ٲٮ٩ػح، » ٍيٓة اىِةس ـػٖ  ٌةُِػة:دِةوا ـّ٘ ػٍكح ٌىةدر اقذػ

 ٦ة ، دٛكٲؿ ٫٣، ٨٦ كص٭ٲ٨و«   ا٣كٲٮ٣ح، ا٣ؼىٮثح، ا٧ٕ٣ٮ٣ح

اٝذؿح ا٧٣ض٧ٓ ز٧ح ا٣ع٥١ى ثضٮاز د٤ٟ ا٧٣ىةدر ا٣ؼ٧كح ا٣ذػٰ ٩ػٌه  -6

٤ٔٲ٭ة ٩ٌىةن؛ ظذٯ إذا كو٢ إ٣ٯ ا٣ٞؿار ا٠ذٛػٯ ثػة٣ع٥١ ٤ٔػٯ صػٮاز ٦ىػؽرٱ٨ 

، دكف أف ٩عْػٯ ث٧ػة «!ٮٔػح، ك٣ٲٮ٩ػحا٣ٞػؿارو صػٮاز ٝػٮ٣٭٥و ٦ٲ»ٍٚٞ، ٚٞةؿو 

                                                 

دةج ا٣ٕؿكس وأٝخ ، كا٩ْؿو ا٣عك٨ كاإلظكةف ٰٚ ٦ة ػت ٦٪٫ ا٤٣كػةف، ص٧ٕػ٫ ٔجػؽ اهلل   66و

 ا٣جةركدم وأٝخ .

، 61، كا٣ٛػػؿكؽ ا٤٣٘ٮٱػػح، أثػػٮ ٬ػػتؿ ا٣ٕكػػ١ؿم، 6/614ا٩ْػػؿ ٦ػػستنو و٦ٕػػة٩ٰ ا٣ٞػػؿآف    61و

 ٦ٮس ا٧٣عٲٍ وأ٦خ ، ك٣كةف ا٣ٕؿب وكٝخ .كا٣ٞة
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ٱٌٛكػؿ ٗٲةب ا٧٣ىةدر ا٣ستزح اوػؿل، ٚ٭٢ ٠ةف ًٲةٔ٭ة د٣ٲػ٢ ٦٪ػٓ، أـ ٠ػةف 

ٔت٦ح ق٭ٮ ك٤ٛٗح، أـ ٠ةف ٨٦ قٍٞ ا٣ُجةٔح ؟! ذ٣ٟ ٦ة ٥٣ ٩ضػؽ صٮاثػةن ٔ٪ػ٫ 

 ٰٚ ٠تـ ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ ٦ٮ٫ًٕ، أك ٰٚ ٦ٮًٓ آػؿ. 

ت٫٦ ٚٲػ٫ ٔػةـٌ ك٠ -د٧ٌكٟ ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ د٤ٕٲ٫٤ ٣ضٮاز د٤ٟ ا٧٣ىةدر  -6

ث٧ة ٠ةف ٤ٔٲػ٫ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح  -ٱذ٪ةكؿ د٤ٟ ا٧٣ىةدر ا٣ؼ٧كح كأ٦سة٣٭ة 

ٕيٮ٣ح»ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة ٨٦ إٝؿار وٮغ ٦ىؽر  ٌٰ ثذعٮٱ٤ػ٫ إ٣ػٯ « ٚي ٨٦ ٢ٌ٠ ٕٚػ٢ زتزػ

ٕي٢  ٕي٢  إذا اظذ٤٧خ د،٣ذ٫ ا٣سجٮت كا،قذ٧ؿار. -ا٣جةب ا٣ؼة٦ف وٚى  ٱٛ

ٌٰ كٰٚ ٬ؾا ا٣ٞٲةس ٦ة ٱؽٔٮ إ٣ػٯ ا٣ذٮٌٝػٙ كا ػؿٚ ٣٪ْػؿ؛ وٌف ا٣ذعٮٱػ٢ ا٣ى 

ٌٰ إ٣ػٯ ا٣جػةب ا٣ؼػة٦ف ٱٞذٌػػٰ د٘ٲٲػؿ ا٣ج٪ٲػح  ٌٰ اوصػٮؼ ا٣ٲػةا ٢ٕٛ٤٣ ا٣ستزػ

ٱ٧ٲيػٓ »ا٣ىٮدٲٌح ٰٚ ٦ٌةر٫ٔ، ك٤ٝت ا٣ٲةء كاكان، ك٫٤ٞ٩ إ٣ػٯ اوصػٮؼ ا٣ػٮاكٌم 

 ٍٓٲ ٲ٢ٍ  ٱكٲي٢ »ك« ٱ٤يٮف ٱ٤يٲ٨ٍ  ٱ٤ٲي٨ »ك« ٱ٧يٮع ٱ٧ي ٮؿ ٱكي  «.  ٱكي

ٕىٲ٨. ك٬ػؾق ا٣ع٤ٞػح ك٬ؾا ٱعذةج إ٣ٯ دٛكٲ ؿ كدجٲٲ٨ ، أزؿ ٫٣ ٰٚ ٠تـ ا٧٣ض٧

؛ ٚإذا زجػخ ٣ػ٫ مػٞٲٜ أك  ٌٰ ٌٰ أصٮؼ ٱةا ا٧٣ٛٞٮدة دٞذٌٰ ٦ٕؿٚحى ظةؿ ٢ٌ٠ ٢ٕٚ زتز

ة أك اقذ٧ٕة،ن، صػةز أف ٱيج٪ػٯ ٦ىػؽرق ٤ٔػٯ كزف  ٕيٮ٣ػح»٦ٌةرعه كاكم  ٩ىًّ ، إذا «ٚي

٧٠ة كرد ٰٚ ٝػؿار  اظذٲش إ٣ٲ٫، كاظذ٢٧ ا٣ؽ،٣ح ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ زةثخ ٦كذ٧ٌؿ ٠ة٣٘ؿٱـة،

٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٚػٰ ا٣ٞػة٬ؿة؛ وٌف زجػٮت ذ٣ػٟ ٱكػةٔؽ ٤ٔػٯ ٝجػٮؿ دعٮٱػ٢ 

ٌٰ إ٣ٯ ا٣جةب ا٣ؼة٦ف، كٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫. ٌٰ اوصٮؼ ا٣ٲةا  ا٢ٕٛ٣ ا٣ستز

إ٣ٯ ا٣جةب ا٣ؼة٦ف، كث٪ةء ٦ىػؽر « ٦ةع ٱ٧ًٲٓ»ك٨٦ ٬٪ة رث٧ٌة صةز دعٮٱ٢ 

كٰٚ ا٤٣كةفو ٦ػةعى »و٦ٮع و  ٦٪٫؛ ٣سجٮت ٝؿٱ٨ كاكٌم ٫٣. ٝةؿ ا٣ـثٲؽمٌ « ٦ٲيٮٔح»

ؿي ٰٚ ا٣٪ةر ٦ىٮٔةنو ذاب. ك٬ؾا ٤ٔٯ ا٧٣ٕةٝجحو ٦ةع ٦ىٲٍٕةن ك٦ىٍٮٔةن  ٍٛ  «.  ا٣ى 

 ؟«قةؿ»ك« ،ف»٨١٣ ٢٬ كرد مٰء ٨٦ ذ٣ٟ ٰٚ 
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[ 4ا ج87اـذلؿ نال ُ اىٍضٍع ـٖ كؿاره اىسةىر واىؼٍكػَ٘ م  -31

ٲٕةب إ٣ٯ مػٰء ٦ػ٨ ا،قػذ «اىٔاصٓح»إإ دِةوا اقذػٍةا اىٍػةوؿَٗ نيٍح 

كاإلظ١ةـ. ٚٞؽ ٠ةف ٱ٪جٰ٘ أف ٱؾ٠ؿ ٚٲ٧ة ذ٠ؿ ٦ة ٤ٔٲ٫ ا٧٣ٕةوػؿكف ٦ػ٨ ادٌكػةع 

 ٣إل٩كةف ث٧ٕ٪ٯ ا٣ٮص٫.« ا٣ٮاص٭ح»ٰٚ اقذ٧ٕةؿ 

ك٠ةف ٨٦ ا٣ٮاصت أف ٱيع٥١ً د٤ٕٲ٤ى٫، كٱ٪أل ث٫ ٧ٌٔػة ، ٱىػٌط ٦ػ٨ ا،قػذ٪ذةج 

 كا٣ذأكٱ٢؛ ١ٚتـي ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ وا٤٣كةف  كوا٣ذةج  كوا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ 

ػػ٥ ٦٪ػػ٫ ٦ػػة ٚ٭٧ػػ٫ ٦٪ػػ٫ ا٧٣ض٧ػػٓو  ٭ى ٓي ز٧ٌػػح ، ٱٛي أٌف ا٣ٕػػؿب »ا٣ػػؾم قػػة٫ٝ ا٧٣ض٧ػػ

ٌٰ ث٧ٕ٪ٯ وادٌض٫  ٫ى  ا٣ستز كإذا ٠ػةف ٦ٕذ٧ػؽ ا٧٣ض٧ػٓ ٚػٰ «. اقذ٤٧ٕخ ا٢ٕٛ٣ وكىصى

؛ وٌف أوػ٢ ا٣ذػةء ٚٲ٭٧ػة كاك»ذ٣ٟ ٝٮ٣٭٥و  ٭ػخي ٚٞػؽ « دىض٭خي إ٣ٲ٫ أد ضػ٫ي أم دٮص 

٦ج٪ٲٌػح ٤ٔػٯ ٚػٍؿض كدىػٌٮر « ٧ػة كاكوٌف أوػ٢ ا٣ذػةء ٚٲ٭»أػُأ ا٣٪ضٕح، كٔجػةرة 

، ، ٤ٔٯ اقذ٧ٕةؿ كركاٱح. كاقذٞؿاءي ٦ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲٌػح ٱػؽ٣ٌ٪ة ٤ٔػٯ أف ا٣ٕٛػ٢  ٌٰ ٤ٞٔ

 ٌٰ ٫ى »ا٣ستز  ث٧ٕ٪ٯ ادٌض٫ ٨٦ ا٧٣٭٢٧ ا٣ؾم ٥٣ دكذ٫٤٧ٕ ا٣ٕؿب.« كىصى

كإذا قٍٞ ث٭ؾا اقذ٪ذةجي ا٧٣ض٧ٓ، ك٬ٮ ا٧٣ٌٞؽ٦حي ا٣ذٰ ادٌؼؾ٬ة أقةقػةن ث٪ػٯ 

اقػ٥ ٚةٔػ٢ ٦ػ٨ « كاص٭ػح»قٍٞ ٢ٌ٠ ٦ة ٝةـ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٠ػٮف  ٤ٔٲ٫ ٦ة كراءق؛ ٚٞؽ

ػ٫» صى ػ٫ى »، كظ٧ٍػػ٢ «كى صى ػػ٫ى »٤ٔػػٯ « كى ، ثعٲػر ٱ١ػػٮف ٦ٕ٪ػٯ اقػػ٥ ا٣ٛةٔػػ٢ «كاصى

٪ٰ ٔ٪ػ٫ « كاص٭ح» اًص٭ح، كٱ١ٮف ٰٚ اووػ٢ وػٛحن ٧٣ٮوػٮؼ اقػذ٘ي ثآػؿة ٦يٮى

 وا٣٪ةظٲح ا٣ٮاص٭ح ، ز٥ٌ ٤ٗت ٤ٔٲ٭ة ا،ق٧ٲٌح.

ؾق ا٧٤١٣ح ٦ؿاران ٚٲ٧ة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٪ة كإذا اقذؽؿ  ا٧٣ض٧ٓ ث٧ة ٠ةف ٨٦ كركد ٬

، اقذؽ،ؿى اقػذب٪ةس  ٓي ٨٦ ٠تـ ا٧٣ذأٌػؿٱ٨، ك٦٪٭ة او٦س٤حي ا٣ذٰ اػذةر٬ة ا٧٣ض٧

وعٲعةن دا،ًّ ٤ٔٯ أٌف ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٨٦ ٦ٮ٣ٌؽ ا٧٣ذأٌػؿٱ٨، ٚٞؽ ٠ةف ٱعك٨ ثػ٫ أف 

ٌٰ ٰٚ و٦عٲٍ ا٧٣عٲٍ  وكصػ٫  ٦ػ٨ أ٩ٌ٭ػة ٔة٦ٌٲٌػح، إذ  ٱؾ٠ؿ ٦ة ٩ٌه ٤ٔٲ٫ ا٣جكذة٩
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؛ ك٠ةف ٱعك٨ ث٫ أف «ا٣ٮاص٭حو ٦كذٞجى٢ي ٢ٌ٠ مٰء، ك٬ٰ ٨٦ ٠تـ ا٣ٕة٦ٌح» ٝةؿو

 ٱ٪ٌه ٤ٔٯ أٌف ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٨٦ ٔة٦ٌٰ ا٧٣ذأٌػؿٱ٨ كا٧٣عؽزٲ٨ أك ٦ٮ٣ٌؽ٥٬. 

كإذا قٍٞ ا،قذؽ،ؿي ث٧ة اقذ٪ضؽ ث٫ ا٧٣ض٧ٓ ٚػٰ دكػٮٱٖ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح، 

 نٌٮ٬ة.٠ةف ٱ٪جٰ٘ أف ٱ٪ٌه ٤ٔٯ أف كراء ذ٣ٟ ا٣ذكٮٱٖ ٠سؿةى اقذ٧ٕة٣٭ة كٚ

َط اىٍضٍع ـٖ كؿاره اىسةىر م  -32 [ كَٔا اىٍػةوؿَٗ 1ا ج88وع 

؛ كٌٔؽق ص٧ٕػةن ٝٲةقػٲًّة، «ثؤقةء»ث٧ٕ٪ٯ ٚٞٲؿ أك ٦عذةج ٤ٔٯ  «ثةاف»ـٖ صٍع 

ٕىتء»كذ٠ؿ ٰٚ أز٪ةء د٤ٕٲ٢ ذ٣ٟ أٌف ص٧ٓ  ٌٰ ٰٚ وػٛح ا٧٣ػؾ٠ٌؿ ا٣ٕةٝػ٢ « ٚي ٝٲةق

٠ٕة٥٣ ك٧٤ٔةء، كصة٢٬  ا٣ؽا٣ٌح ٤ٔٯ قضٲٌح ٦ؽحو أك ذـ  « ٚة٢ٔ»ا٣ؾم ٤ٔٯ كزف 

ٌٞت ٤ٔٯ ذ٣ٟ ثٞٮ٫٣و  ٜه د٧ة٦ػةن ٤ٔػٯ »كص٭تء، كٔ ك٬ؾا ا٣ى٪ٙ ا٣سػة٩ٰ ٦٪ُجػ

 «. ا٣ذٰ ٬ٰ وٛحه ٧٣ؾ٠ٌؿ ٔة٢ٝ ٤ٔٯ كزف وٚة٢ٔ  « ثةاف»٧٤٠ح 

ث٤ٌٕػح « ثؤقةء»ك٦س٢ي ٬ؾا ٧ٌ٦ة ٱؽٔٮ ا٧٣ؿءى إ٣ٯ ا٣ٞٮؿو إٌف دكٮٱٖ اقذ٧ٕةؿ 

إذا ٠ةف وٛح ٧٣ؾ٠ٌؿ « ٚة٢ٔ»ا١٣سؿة كا٣ٛنٌٮ أك٣ٯ ٨٦ إَتؽ ٝٲةق٫ ٤ٔٯ ص٧ٓ 

ٕىػتء»ٔة٢ٝ دا٣ٌح ٤ٔٯ قػضٲٌح ٦ػؽحو أك ذـ  ٤ٔػٯ  « ثػةاف»؛ كادٌٔػةًء ٦ُةثٞػح «ٚي

كاٚػٜ ذ٣ػٟ ٚػٰ ا٤٣ٛػِ « ثػةاف»ث٧ٕ٪ٯ ا٣ٛٞٲؿ أك ا٧٣عذةج ٣٭ؾا ا٣ى٪ٙ؛ وٌف 

دكف ا٧٣ٕ٪ٯ، كإٌ، ٚأٱ٨ قضٲٌحي ا٧٣ؽح أك ا٣ؾـٌ ا٣ذػٰ ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ٮوػٙ، ك٬ػٰ 

ٌٟ ٨٦ مؿط ص٧ ٕىتء»٫ٕ ٤ٔٯ ُٕٝحه ، د٪ٛ  ؟«ٚي

كا٣ذنج ر ثة٤٣ِٛ كظؽق دكف ا،٣ذٛةت إ٣ٯ ا٧٣ٕ٪ٯ، كا٣ذىؿٱط ثآػؿة ثأٌف 

ٜه د٧ة٦ةن ٤ٔٯ ٧٤٠ح  ػ٥ه كأػذتؿه ثٕٲػؽ «   ثػةاف»٬ؾا ا٣ى٪ٙ ا٣سة٩ٰ ٦٪ُج دع١ 

 ٨ٔ أوٮؿ ا٣ى٪ٕح كا٧٣٪٭ش.

ك٨٦ ا٧٣٪ةقت ٰٚ دٞؽٱؿم اإلمةرة إ٣ٯ ا٣ذٛكٲؿ ا٣ؾم ٌٚكؿ ثػ٫ د. ٦ع٧ٌػؽ 

، 11، إذ ٔػٌؽق ٚػٰ ٦ض٤ػح ا٧٣ض٧ػٓ ]ـ«ثؤقةء»٤ٔٯ « ثةاف»ٓ ٔجؽك ٢ٛ٤ٚ ص٧

ٚػػٰ ا٧٣ٕ٪ػػٯ « ثػةاف» [ ٦ػ٨ ٝجٲػػ٢ ا٣ٞٲػةس ٤ٔػػٯ ٦ػػة ٱنػةرؾ ٧٤٠ػػح666، 6ج
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ٌٰ ا٣ٕػةـٌ، كٚػٰ ا٣كػٲةؽ ا،قػذ٧ٕة٣ٰو  ٌٰ ا٧٣ٕض٧ػ ا٣ىؿٰٚ، كٰٚ ا٣ع٢ٞ ا٣ؽ،٣

 «.  ٚٞٲؿ كٚٞؿاء، كًٕٲٙ كًٕٛةء»

 ٍػةوػؿَٗ:[ كَٔا اى1ا ج88أصة  اىٍضٍع ـٖ كؿاره اىؿاثع م  -33

٦ذٕػؽ  « ثػخ  »ث٧ٕ٪ٯ أُٔٯ ظ٧١ةن ٝةَٕةن ٚٲػ٫، ٤ٔػٯ أٌف ا٣ٕٛػ٢ « ثخ  ٰٚ او٦ؿ»

؛ كذ٠ؿ ٰٚ ٦ٞةـ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٦ة ٱٮصت ا٣ذٕٞٲت؛ و٩ٌػ٫ ، ٱىػٌط «ٰٚ»ثعؿؼ ا٣ضٌؿ 

 أذ٧ةدق، كا،ظذضةج ث٫.

ثعػؿؼ ا٣ضػٌؿ « ثػخ  »اقذ٪ؽ ا٧٣ض٧ٓ ٚٲ٧ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٨٦ دٕؽٱح ا٢ٕٛ٣  -6

«و ُٝػٓ»ث٭ؾا ا٣عؿؼ ٰٚ وا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ  ٚػٰ ٦ػةدٌة  ثٮٝٮ٫ٔ ٦ٞذؿ٩ةن « ٰٚ»

ٓى ثؿأٱ٫و ثخ  ٚٲ٫» ُى ٓي ثٞٮ٫٣و «ٝ ٌٞت ٤ٔٲ٫ ا٧٣ض٧ صػةء ٦ذٕػٌؽٱةن ثػػوٰٚ  »، ا٣ؾم ٔ

ٰٚ ٔجةرة ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ، ك٦ػٓ أف كاًػٰٕ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ اقػذ٤٧ٕٮق 

 .٬ا.«. ك١٣٪ٌ٭٥ ٥٣ ٱٮردكق ٰٚ ٦ةدٌة وثخ   

ٟ ٰٚ ٦ٞةـ ا٣ذٛكٲؿ ٣ػٲف د٣ػٲتن ٤ٔػٯ كاقذ٧ٕةؿ كإًٰ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ذ٣

وٌعح ٦ؾ٬ت ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ ٠ٮف ا٢ٕٛ٣ ٦ذٕؽٱةن ثة٣عؿؼ، ك، إمٕةر ٚٲ٫ ثضٮازق. ٚػت 

 ٱىٌط ا،ٔذ٧ةد ٤ٔٲ٫، إٌ، أف د١ٮف ٔجةرةي كإًٰ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ظٌضح ٦جٌؿأة.

ٓي ا٢ٕٛ٣  -6 ٧ى٢ى ا٧٣ض٧ « ٰٚ»ٚٲ٧ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٨٦ دٕؽٱذ٫ ثة٣عؿؼ « ثٌخ »ظى

ٓى ٝى »٤ٔٯ ا٢ٕٛ٣  ٓى »د٧ٌٲ٪ةن؛ إذ رأل أٌف ا٢ٕٛ٣ « ُى ُى ٕىؽ ل ثؾ٣ٟ ا٣عؿؼ، « ٝى ٝؽ ٱي

 ك٬ٮ ٦ة اقذؽٌؿ ٫٣ ث٧ة كرد ٰٚ ٠تـ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء.

ٚٲ٭ػة ٦ذٕػؽ  « ُٝٓ»٨ٌ١٣ دأ٦ ٢ى د٤ٟ او٦س٤ح ٦سة،ن ٦سة،ن ٱؽ٣ٌ٪ة ٤ٔٯ أٌف ا٢ٕٛ٣ 

 «.ٰٚ»ثة٣جةء ، ثة٣عؿؼ 

ُىٓ ٚٲ٭ة  و »6/66ٝةؿ اث٨ ص٪ٰوا٣ؼىةاه   «.ثٲٞٲ٨، ٱٞي

ٚ٭ػؤ،ء ٧ٔػؿ كٔس٧ػةف كزٱػؽ ثػ٨  و »9/666كٝةؿ اث٨ ظــ وا٧٣ع٤ٌػٯ 

 «.زةثخ ، ٱُٕٞٮف ٚٲ٫ ثنٰء
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ك٦٪٭ة ٦ة ، ٱُٕٞػٮف  و »6/461كٝةؿ ا٣كج١ٰ ٰٚ ٚذةكٱ٫ و٠ذةب ا٣ىٲةـ 

 «.ٚٲ٫ ثٕؽـ اإل١٦ةف

، «ثٲٞػٲ٨، ثنػٰء، ثٕػؽـ»ٚػٰ ٬ػؾق او٦س٤ػح ٦ذٕػؽ  ثة٣جػةءو « ُٝٓ»ٚة٢ٕٛ٣ 

ة ّؿؼ ، ٗٲؿ. ك٬ؾا ٦ة دؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ثٕي ا٧٣ٕةص٥ ٩ٌىػةن ٚٲ٭« ٰٚ»كظؿؼ ا٣ضٌؿ 

ٓى ثػ٫»أك إمةرة. ٝةؿ ا٣ىةظت ث٨ ٔجةدو  ػ ُى ٰ  ثؿأٱػ٫و ٝ زى ٚػتف ٤ٔػ ؛ كٝػةؿو «ٚىؿى

ٓى ث٫» ُى ؿ  ث٫و إذا ٝى . كصى  . 61و«اإلصؿارو أف ديذجًٓ رأٱى٫ رأٱٟى

ٓى ثؿأٱ٫و ثخ  ٚٲ٫»كٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ وُٝٓ و  ُى ٝ.» 

« ثػخ  »٧٣ض٧ٓ ٧٣ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٚػٰ دٕؽٱػح ا٣ٕٛػ٢ كثؾ٣ٟ ٱكٍٞ أذتؿي ا

د٧ٌٲ٪ةن. ك٨٦ زى٥ٌ ٠ةف ا٣ٮاصػت « ُٝٓ»ظ٧تن ٤ٔٯ ا٢ٕٛ٣ « ٰٚ»ثعؿؼ ا٣ضٌؿ 

ٓي ٣٭ؾا ا٢ٕٛ٣  أو٤ى٫ ٰٚ دٕؽٱذ٫ ث٪ٛك٫، ٤ٔٯ أف ٱ١ػٮف « ثخ  »أف ٱعِٛ ا٧٣ض٧

ىػػ٫ ٚٲػػ٫. ك٦ػػة كرد ٚػػٰ ٠ػػتـ  ٦ٕٛٮ٣ػػ٫ ٦ٞػػٌؽرانو أم ثػػخ  رأٱػػ٫ أك ظ٧١ػػ٫ أك ٝٮ٣

؛ وٌف ٠ػتـى ا٧٣ض٧ٓ ٨٦ ٔـ ك ٬ؾا ا٣ذؼػؿٱش ٚػٰ د٤ٕٲ٤ػ٫ إ٣ػٯ ودكزم  قػ٭ٮه

ة أك إمػةرة، كا٣ٕٛػ٢ 6/661ودكزم  ٰٚ ٠ذةث٫ و « ثػٌخ »  ػ٤ٮه ٨٦ ذ٣ٟ ٩ىًّ

  ٌٰ ٚٲ٧ة ذ٠ؿق ودكزم  ز٧ٌحى ٩ةٝتن ٨٦ ٦ٕض٥ ثٮمؿ وا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٛؿ٩كػٰ ا٣ٕؿثػ

و صــ ث٫ كأ٦ٌةق.......، ٝؿار. ثخ  ا٣ػؿأمى »٦ذٕؽ  ث٪ٛك٫، ٝةؿو  ٚػٰ  ثخ  او٦ؿى

 «.او٦ؿو ظ٥١، ٌٝؿر

ك٨٦ ز٥ٌ ٠ةف ا٧٣٪ةقت أف دٕٲؽ ا٤٣ض٪ػحي ا٣٪ْػؿى ٚػٰ رأٱ٭ػة، كد٪ذ٭ػٰ ثػآػؿة ٚػٰ 

أف ٱ١ٮف ،ز٦ػةن أك ٦ذٕػؽٱةن ث٪ٛكػ٫، « ثٌخ »ٝؿار٬ة إ٣ٯ أفو اوو٢ ا٣ٛىٲط ٰٚ ا٢ٕٛ٣ 

ـه ٤ٔٯ دٞؽٱؿ ظؾؼ ا٧٣ٕٛٮؿ، أم ثٌخ رأٱى٫ ٚٲ٫.« ثخ  ٚٲ٫»كٝٮؿ ا٧٣ٕةوؿٱ٨و   صةا

ـٖ كػؿاره « ثَْعخ وثعذح»اىٍضٍع ـٖ نالٌّ غيٕ  ػيخ غجةرة -34

ا،ٝذػؿاح  [ ٌَ اىؽكّح واإلظهػة  ـػٖ ًٌٔػػَ٘ ٌِػّ:1ا ج88اىؼةٌف م 

                                                 

 .6/11، كوصؿ  6/694ا٧٣عٲٍ ٰٚ ا٤٣٘ح، ١٦ذجح ا٧٣ن١ةة، وٚؿز  ا٣ىةظت ث٨ ٔجةد،   61و
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وػٛح ث٧ٕ٪ػٯ وػؿؼ « ثعػخ كثعذػح»كٝؿار ا٤٣ض٪ح، إذ ٝةؿو وػٌعح ٝػٮ٣٭٥و 

 كػة٣ه ٧٦ة ٱؼة٫ُ٣.

ٓي ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣ٞػؿار أف ٱٞػٮؿ ٚػٰ  كا٧٣٪ةقت ٤٣ٌٞٲح ا٣ذٰ د٪ةك٣٭ة ا٧٣ض٧

ٰٚ كوٙ ا٧٣ؤ٩ٌػر، ث٧ٕ٪ػٯ « ثعخ كثعذح»٨و صٮازي ٝٮ٣٭٥و ٬ؾٱ٨ ا٧٣ٮًٕٲ

 وؿٚح كػة٣ىح ٧٦ة ٱؼة٣ُ٭ة؛ ك٠ت٧٬ة ٚىٲط. 

ـػٖ كػؿاره اىكػةثع « اىجؽاٗػح»اـذلؿ نال ُ اىٍضٍػع غيػٕ نيٍػح  -35

ك٣ٮ ٠ةف ٫٣ ٨٦ ذ٣ٟ ٦ػة ٱ٪ج٘ػٰ  [ إىٕ اقذلؿاٍ  نةٍؼ ودذجّع دك٘ق.1ا ج88م 

ٰٚ ثٕي ٦ٕةص٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح « ٱحا٣جؽا»١٣ةف ٚٲ٫ ٩ه  ٤ٔٯ كركد ٬ؾق ا٧٤١٣ح 

 ا٣ٞؽٱ٧ح كا٣عؽٱسح، كاػذتًؼ رأم ا٧٤ٕ٣ةء ٚٲ٭ة. 

ٌٰ وثؽأ و  ، ٩ػٌه ٤ٔٲػ٫ اثػ٨ »ٝةؿ ا٣ٛٲٌٮ٦ ٌٰ ا٣جؽاٱح ثة٣ٲةء ١٦ػةف ا٣٭٧ػـو ٔػة٦

 .()«ثٌؿم كص٧ةٔح

كأ٦ٌة ا٣جًؽاٱح ثة١٣كػؿ كا٣ذعذٲٌح ثؽؿ ا٣٭٧ػـة، ٚٞػةؿ »كٝةؿ ا٣ـثٲؽم وثؽأ، ثؽم و 

ػةعو  61ؤة٦ٲٌحا٧٣ٌُؿزٌمو ٣٘حه  ٌُ ، كٌٔؽ٬ة اث٨ ثٌؿم ٨٦ اوٗتط، ك١٣ػ٨ ٝػةؿ اثػ٨ ا٣ٞ

 و 69و٬ٰ ٣٘ح أ٩ىةرٱٌح، ثؽأت ثة٣نٰء، كثًؽٱخ ث٫و ٌٝؽ٦ذ٫، كأ٩نؽ ٝٮؿ اث٨ ركاظح

 كثػػ٫ ثػػؽٱ٪ة اإل٣ػػ٫ثةقػػ٥ 

 

ًٞٲ٪ة  ق مػ  «ك٣ٮ ٔجػؽ٩ة ٗٲػؿى

ا٣جؽاٱحو ا،ثذؽاء ٤ٔٯ ٦ة ٰٚ ٠٪ػـ ا٤٣٘ػةت، »كٝةؿ ا٣جكذة٩ٰ ٰٚ ٦عٲ٫ُ وثؽأ و  

٤ٔٯ أٌف ٰٚ ثٕي ٦ة كرد ٰٚ ٬ؾق ا٣٪ىٮص ٦ػة ٱػؽٔٮ إ٣ػٯ ا٣٪ْػؿ «. ٲ٢و ٔة٦ٲٌحكٝ

ٰٚ ٬ؾق ا٧٤١٣ػح؛ إذ ٬  616كا٣ذٮٌٝٙ. ٨٦ ذ٣ٟ ا،ػذتؼي ٰٚ ٝٮؿ اث٨ ثٌؿم وت 

 ٩يًكت إ٣ٲ٫ ا٣ٞٮؿي ثأ٩ٌ٭ة ٔة٦ٲٌح دةرة، ك٩يًكت إ٣ٲ٫ د٤٘ٲُ٭ة دةرة أػؿل.

                                                 

ٰ  داا٧ػةن. ٝػة٣ٮا ٔػ٨ ا٣ىػٲٙ ؤة٦ٲػح  ٚ٭ػ٢ ٬ػٰ  و*  ك٢٬ ٦ة ٝةؿ ٔ٪٫ ؤة٦ٰ  ٰٚ ز٨٦ ٦ة ٬ٮ ٔة٦

 ٠ؾ٣ٟ اٳف.. ]ا٧٣ض٤ح[

 وثؽأ . ا٧٣ُؿزٌم، ا٧٣٘ؿب ٰٚ دؿدٲت ا٧٣ٕؿب،  61و

 .646دٱٮاف ٔجؽ اهلل ث٨ ركاظح كدراقح ٰٚ قٲؿد٫ ك مٕؿق، د. ك٣ٲؽ ٝىةب،   69و
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ٌؿم ٔػٌؽ ٬ػؾق كا٣ىٮاب ٰٚ ذ٣ٟ ٦ة كرد ٰٚ ٠ػتـ ا٣ـثٲػؽٌم؛ وٌف اثػ٨ ثػ

 . 61وٚٲ٧ة ذ٠ؿ ٨٦ و٤ٍٗ ا٣ٌٕٛةء ٨٦ ا٣ٛٞ٭ةء « ا٣جؽاٱح»ا٧٤١٣ح 

٣٘ػحه ٬  666ٰٚ ٝٮؿ اث٨ ا٣ُٞةع وت « ا٣جؽاٱح»ك٦٪٫ دىؿٱط ا٣ـثٲؽٌم ثأٌف 

 أ٩ىةرٱٌح.

ك٢ٌٕ٣ ا٣ىٮاب ٰٚ ذ٣ٟ أف ٱٞةؿو ك٬ٰ ٣٘ح أ٩ىةرٱٌح ٰٚ ٝٲةس ٦ػة ظ١ػةق 

ٌُةع ٨٦ ٣٘ح او٩ىػةرو  ك٣٘ػح  -« خ ثػ٫و ٌٝؽ٦ذػ٫ثػؽأت ثة٣نػٰء، كثػًؽٱٍ »اث٨ ا٣ٞ

ث١كػػؿ ا٣ػؽاؿ، « ثػًؽٱخ»او٩ىةر، أك ٣٘ح أ٢٬ ا٧٣ؽٱ٪ح ٧٠ة ٝةؿ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء 

ػػةع ٣ػػ٥ ٱػػ٪ٌه ٤ٔػػٯ أف -  66و٤ٞ٩٭ػػة ك٩ػػٌه ٤ٔٲ٭ػػة ٗٲػػؿ كاظػػؽ  ٌُ ؛ وٌف اثػػ٨ ا٣ٞ

 ٣٘ح أ٩ىةرٱٌح.« ا٣جؽاٱح»

ىًؽٱخ ث٫و ٌٝؽ٦ذ٫، ك٬ػٰ ٣٘ػح ٣أل٩ىػةر، »ٝةؿ اث٨ ا٣ُٞةعو  ثؽأٍت ثة٣نٰء كث

 كاظحوٝةؿ اث٨ ر

  66و«ثةق٥ اإل٫٣ كث٫ ثًؽٱ٪ة

ٌٰ وت  ٚأ٦ٌة ثؽاٱح ث٤ِٛ ٬ؽاٱػح، ٤ٚػ٥ »، ٚٞةؿو ٬ 119ك٤ٔٯ ذ٣ٟ صؿل ا٣ج٤ٕ

أر٬ة ٦ىؿ ظةن ث٭ة، ٨١٣ دذؼٌؿج ٤ٔٯ ٣٘ح ٨٦ ٝةؿو ثًؽٱخ ا٣نٰء، كثػًؽٱخ ثػ٫ ث٘ٲػؿ 

 . 66و«٧٬ـ، ك٬ٰ ٣٘ح او٩ىةر، ٝةؿ ٔجؽ اهلل ث٨ ركاظح رًٰ اهلل ٔ٪٫...

ؿٱشي ا٣ٞؽٱ٥ أ٩كتى ٧ٌ٦ة رآق ا٧٣ض٧ٓ ٚػٰ ٝؿارادػ٫ ٦ػ٨ كرث٧ٌة ٠ةف ٬ؾا ا٣ذؼ

، أذؽادان ث١سػؿة ٦ػة د٤ضػأ «ا٣٪٭ةٱح»٤ٔٯ ا٧٣ـاكصح ث٧٤١ح « ا٣جؽاٱح»ظ٢٧ ٧٤٠ح 

                                                 

 .66. ك٨٧ٌ٦ ظ٥١ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٧٤١٣ح ثة٤٣ع٨ ا٣٪ٮكم رظ٫٧ اهلل ٰٚ دعؿٱؿ أ٣ٛةظ ا٣ذ٪جٲ٫ 64ص  61و

، 1/64ا٩ْؿو ا٣ىػعةح وثػؽا ، اثػ٨ ثػٌؿم، ا٣ذ٪جٲػ٫ كاإلٱٌػةح ٧ٌٔػة كٝػٓ ٚػٰ ا٣ىػعةح،   66و

٤ػٓ ٤ٔػٯ أثػٮاب ا٣ٛٞػ٫، ا٣٪ٮكم، د٭ؾٱت ا ٌُ ، 61وقػ٧ةء كا٤٣٘ػةت، وثػؽا ، ا٣ج٤ٕػٰ، ا٧٣

 .61كا٣ج٤ٰٕ، ا٤ُ٧٣ٓ ٤ٔٯ أ٣ٛةظ ا٧٣ٞ٪ٓ، 

 .6/616اث٨ ا٣ُٞةع، اوٕٚةؿ،   66و

 .66، كا٩ْؿو ا٣ؼٛةصٰ، مٛةء ا٤٘٣ٲ٢، 61ا٣ج٤ٰٕ، ا٤ُ٧٣ٓ ٤ٔٯ أ٣ٛةظ ا٧٣ٞ٪ٓ،   66و
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زٱػؽت ٚٲػ٫ ا٣ذػةء، أك « ثػةدأ   ثػؽاء»إ٣ٲ٫ ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ذ٣ٟ، أك ٤ٔٯ أ٩ٌ٭ة ٦ىؽر 

 ؛ ٦ٓ ٤ٝت ا٣٭٧ـة ٱةءن ٚٲ٭٧ة.«ثًؽاءة»٦ىؽر ٦ٌؿة ٦٪٫ 

ٰ  ٤ٔػٯ ا٧٣ـاكصػح ٱٞذٌػػٰ اٝذػؿاف  ٱع٤٧٪ٰ ٤ٔٯ ذ٣ٟ أٌف ا٣ذٮصٲ٫ ا٧٣ج٪ػ

« ا٣جؽاٱػح»ٚػٰ ا٤١٣ػ٥ اٝذؿا٩ػةن ، ١ٚػةؾ ٦٪ػ٫؛ أك أف د١ػٮف « ا٣٪٭ةٱح»ثػ« ا٣جؽاٱح»

ك٬ؾا ٦ػة ٱعذػةج إ٣ػٯ د٣ٲػ٢ «. ا٣٪٭ةٱح»اقذيؼًؽ٦خ أكؿ ٦ة اقذيؼؽ٦خ ٦ٞذؿ٩حن ثػ

ٌٰ وعٲط وٕت ا٧٣٪ةؿ، إف ٥٣ ٱ٨١ ٦ذٕؾ    ران.دةرٱؼ

٧ٌ٦ػة اقػذ٢٧ٕ ٝجػ٢ أف ٱ١ػٮف « ثؽاٱػح»٬ػؾق ا٧٤١٣ػح  كٝػؽ ٱؤٱٌػؽ ذ٣ػٟ أفٌ 

٤٧ًخ ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣كػةدس ا٣٭ضػؿم،  وا٣جؽاٱح كا٣٪٭ةٱح  ،ث٨ ٠سٲؿ، ٚٞػؽ اقػذٕي

، 6، ج11ػتٚةن ٧٣ة كرد ٰٚ ٠تـ د. ٦ع٧ٌؽ ٔجؽك ٢ٛ٤ٚ ٰٚ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ]ـ

 [ ٨٦ اقذ٧ٕةؿ ٬ؾق ا٧٤١٣ح كٚنٌٮ٬ة ٦٪ؾ ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦ ٤٣٭ضؿة.666

ا٣ٕؿثٲٌح ث١سؿة ا٤٣ضٮء إ٣ٯ ا٧٣ـاكصح ٧ٌ٦ة ٱعذةج إ٣ػٯ  ٤ٔٯ أٌف ا٣ع٥١ ٤ٔٯ

ٚعه ك٦ؿاصٕح ٱ٪ذ٭ٲةف ث٪ة إ٣ٯ ا،٧َب٪ةف إ٣ٯ ا٣ع١ػ٥ ثذ٤ػٟ ا١٣سػؿة. ك٣ٕػ٢ٌ 

، ك، »٧ٌ٦ة ٱؤٱٌؽ ذ٣ٟ ٝٮؿ ا٣ى٘ة٩ٰو  كٝٮؿ ا٣ٕة٦ٌحو ا٣جؽاٱح ٦ٮازاة ٤٣٪٭ةٱح ٣عػ٨ه

 . 64و«ٱٞةس ٤ٔٯ ا٣٘ؽاٱة كا٣ٕنةٱة، ٚإ٩ٌ٭ة ٦ك٧ٮعه ثؼتؼ ا٣جؽاٱح

ٚػٰ ا٣ذػٮصٲ٭ٲ٨ اٳػػؿٱ٨ ٤ٔػٯ ا٣ٕٛػ٢ « ا٣جؽاٱػح»٤ٔٯ ذ٣ٟ أٌف ظ٢٧  زد

، ٦ػٓ ٤ٝػت «ثػؽاءة»، أك ٦ىػؽر ٦ػٌؿة «ثًػؽاءة»٦ىؽران زٱؽت ا٣ذػةء ٚٲػ٫ « ثةدأ»

ٌٰ ٤ٔٯ ٦ة ٥٣ ٱسجخ ٰٚ ٠تـ ا٣ٕؿب، ك٥٣ دؾ٠ؿق ا٧٣ٕةص٥  ا٣٭٧ـة ٚٲ٭٧ة ٱةءن، ٦ج٪

« ثؽاٱػح»٧٤٠ح  ؛ كأفٌ  66و، ٚ٭ٮ ٨٦ ٣٘ح ا٧٣ٕةوؿٱ٨«ثةدأ»ا٧٣ٕذ٧ؽة، أٔ٪ٰ ا٢ٕٛ٣ 

                                                 

 .6/64ا٣ى٘ة٩ٰ، ا٣ٕجةب ا٣ـاػؿ كا٤٣جةب ا٣ٛةػؿ،   64و

 .6/611ا٩ْؿ و د. أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ، ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة،   66و
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دا٣ٌحه ٤ٔٯ ٤ُ٦ٜ ا،ثذؽاء د،٣ح ا٧٣ىؽر، دكف دٞٲٲؽ ثٕؽد أك دؼىٲه ثنػٰء، 

 ػتٚةن ٧٣ة ٱٞذٌٲ٫ ث٪ةء ٦ىؽر ا٧٣ٌؿة ٨٦ دٞٲٲؽ ا٣ؽ،٣ح ثٕؽد.

[ إإ دِػةوَا 1ا ج88ىً ٗجيؼ دِػةوُا اىٍضٍػع ـػٖ كػؿاره اىذةقػع م  -36

ـ  واثذـا »اقذػٍةَا اىٍػةوؿَٗ اإلظهػة . ودى٘ػو إىػم ٌجيَؼ ااقذ٘ػةب و« اثذ

 غِؽي أٌؿان: 

ٰي كركد ا٢ٕٛ٣  -6 ـ  »٩ٛ ، ث٧ٕ٪ٯ أػؾى ٦ة،ن أك ٦ٮاٚٞحن ٦ػ٨ «اثذـاز»ك٦ىؽرق « اثذ

ٰى إَتؽ.  أظؽ٥٬ ثٮقةَح ا٣ذؼٮٱٙ أك ا٣ذ٭ؽٱؽ، ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح كا٣عؽٱسح ٩ٛ

ٲ٫؛ وٌف ا٢ٕٛ٣ ك٦ىػؽرق كردا كركدان وػؿٱعةن ٚػٰ  ٌٞ ٰي ٦ؿدكده ثن ك٬ؾا ا٣٪ٛ

٤٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوؿة ، ك٬ٮ ٨٦ ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسح ا٣ذٰ اقذٕةف ث٭ػة و٦ٕض٥ ا٣

ة ٓي ٰٚ ثٕي ٝؿاراد٫، ك٩ه  ٤ٔٲ٫ أظٲة٩ةن ٩ىًّ  . 61وا٧٣ض٧

ٰ  ، ٱ٪ج٘ػٰ أف ٱي٪١ىػؿ؛ وٌف ثٕػيى  ككٝٮعي ذ٣ٟ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ٧ً٪

ـ  كا،ثذـاز ث٧ٕ٪ٯ أٍػًؾ ا٣نٰء كا٩ذـأػ٫ ثضٛػةء  د٤ٟ ا٧٣ٕةص٥ ٩ٌه ٤ٔٯ أف ا٣جى

ٓي ٦ػ٨ ٦ٕ٪ػٯ  61وكٝ٭ؿ ـٌ ». ك٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ، ٱؼذ٤ٙ ٧ٌٔة ٩ٌه ٤ٔٲ٫ ا٧٣ض٧ػ « اثذػ

ٰٚ ا،قذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮٌم ا٧٣ٕةوؿ إٌ، ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ.ٚػواوٍػؾ  زةثخه ٣ػ٥ « اثذـاز»ك

ٱذ٘ٲٌؿ، كوا٧٣ةؿ كا٧٣ٮاٚٞح  ثٕي ٦ة ٱػؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ ٣ٛػِ وا٣نػٰء ، كوا٣ذؼٮٱػٙ 

 كا٣ذ٭ؽٱؽ  مٰء ٨٦ وا٣ٞ٭ؿ  أك ثٕي ٦ْة٬ؿق.

ـ  »٥ٌ ٥٣ ٱ٨١ ٰٚ دٕجٲؿ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ثة٢ٕٛ٣ ك٨٦ ز ك٦ة ٱؤػؾ ٦٪٫، ٔػ٨ أػػؾ « اثذ

ا٧٣ةؿ أك ا٧٣ٮاٚٞح ثنٰء ٨٦ د٭ؽٱؽ كدؼٮٱٙ، زٱةدةي د،٣ح، ك٠ةف ٦ػ٨ وػ٧ٲ٥ ا٤٣٘ػح 

 ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ٛىعٯ، أك ا٦ذؽادان ٣ذٕجٲؿ ا٣ٞؽ٦ةء، ، ٱ٪جٌخ ٔ٪٫ ك، ٱؼؿج ٔ٪٫. 

ـٌ »ا٣ع٥١ي ٤ٔٯ دٕجٲؿ  -6 قػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػٮٌم ا٧٣ٕةوػؿ كدىػؿٱٛةد٫ ٚػٰ ا،« اثذػ

                                                 

 .٦6/611ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة،   61و

 ا٩ْؿو ا٣ذةج وثـز .  61و
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ظٲر ٠ةف ثة٣ضٮاز كظؽق، دكف د٧ٲٲػـ وػٮرق ثٌٕػ٭ة ٦ػ٨ ثٕػي، ظ١ػ٥ه ٦ض٧ىػ٢ه 

ٱعٮص٫ مٰء ٨٦ ا٣ؽٌٝح. ك٣ٮ وؽر ٦س٤ي٫ ٨ٔ دأ٢ٌ٦ كدعٞٲٜ ٣ٞةـ ٤ٔٯ دٛىػٲ٢ ٦ػؽارق 

٤ٔٯ ٦ٕؿٚح ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ػؿاد، ك، قػٲ٧ٌة ٦ػة ادٌىػ٢ ثعػةؿ اوػػؾ ك٬ٲبذػ٫، ٚػإذا أراد 

ـ  »٫٣ ا٧٣ذ٥ٌ٤١ي أك ا١٣ةدت ٨٦ ٝٮ أٍػؾى مٰء ثذ٭ؽٱػؽ أك دؼٮٱػٙ، ٠ػةف ا٧٣٪ةقػتي « اثذ

أف ٱٮوٙ ثأ٫ٌ٩ وعٲط ٚىٲط؛ كإذا ٠ةف ا٧٣ؿادي أػػؾى مػٰء أك اقػذ٘ت٫٣ ثٌػػؿب 

ٙى ثأ٩ٌػ٫ ٦عػؽىث صػةاـ، ١ٚػةف ٦ٮوػٮ،ن  ٨٦ ١٦ؿ كاظذٲةؿ كدػـٱٲ٨ كدؿٗٲػت كيًوػ

 ت. ثة٣ٞؽٱ٥ ٨٦ كص٫ اوػؾ كا٣٪ـع، ك٦ٛذؿٝةن ٔ٪٫ ٨٦ كص٫ ا،ظذٲةؿ ٫٣ ثة٣ذؿٗٲ

[ إإ 1ا ج88اـذلؿت غجةرةُ اىٍضٍع ـٖ كػؿاره اىعػةدي غنػػؿ م  -37

َُّ وٌجكػٔط»دِةوا نيٍذػٖ  ٚػٰ ا،ٝذػؿاح كٝػؿار ا٤٣ض٪ػح إ٣ػٯ اإلظ١ػةـ  «ثَكػ

ُى٫»ٚىةظحي ٝٮ٣٭٥و »كا،قذٲٕةب. ٚ٪ه  ٠ت٫٦ ٰٚ ذٱ٪ٟ ا٧٣ٮًٕٲ٨، ك٬ٮو  ػ « ثكى

، ٱكػذٮٔتي ٠ػ٢  ٦ػة  ،«ث٧ٕ٪ػٯ ٦كػػؿكر، كامػذٞةٝةد٭٧ة« ٦جكٮط»ث٧ٕ٪ٯ قؿ ق، ك

ؾ ٨٦ ٦ةدٌة  ٦ػة ، « ٦جكػٮط»ث٧ٕ٪ٯ ا٣كؿكر، كٱ٤ىٜ ثةقػ٥ ا٧٣ٕٛػٮؿ « ثكٍ»ٱؤػى

ت إ٣ٲ٫ ٨٦ ا،مذٞة ٌٞةت ٔ٪٫.ٱي٪كى  ؽ ٦٪٫، كوؽكر ثٕي ا٧٣نذ

ٲؽ ا٣٪ْؿى ٰٚ ٩ٌى٫ ٣ٲ١ٮف أظ٥١ى كأكٔػتى ٣ٞػةؿو  ك٣ٮ ٝيٲةي ٧٤٣ض٧ٓ أف ٱٕي

ُى٫»ٝٮ٣ي٭٥  يًػػؾ ٦ػ٨ ٦ةدٌدػ« ثكى ق، ك٦ػة أ ٌٞةت ث٧ٕ٪ٯ قؿ  ٫ ٦ػ٨ دىػؿٱٛةت ك٦نػذ

٥٤ً ا٣ىعٲط ا٣ٛىٲط.  ث٧ٕ٪ٯ ا٣كؿكر، ٨٦ ا١٣ى

ٌٜ وػؽر ٔػ٨ ٦ػةدٌة  ك٦س٢ي ٬ؾا ا٣ع٥١ ٱكذٮٔت ٢٠  ٕٚػ٢ أك ٦ىػؽر أك ٦نػذ

ث٧ٕ٪ٯ ا٣كؿكر، ك، ٱ٘ةدر ٦٪٭ة مٲبةن؛ كٱ٪ٰٛ ٔػ٨ ٔجةردػ٫ اوك٣ػٯ ٦ػة ٠ػةف « ثكٍ»

س٪ٌٯ إ٣ٯ ا٣ٕٛػ٢ ا٣ذٰ ٱٕٮد ٚٲ٭ة ٧ًٲؿ ا٧٣« امذٞةٝةد٭٧ة»ٚٲ٭ة ٨٦ ٤ٜٝ ٦ىؽرق ٧٤٠ح 

 كٱ٤ىٜ ثة٧٣جكٮط ٦ة ، ٱي٤ىٜ ث٫. ،«٦جكٮط»كاق٥ ا٧٣ٕٛٮؿ « ثك٫ُ»

ٓي ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٰٚ ٠ت٦ػ٫ ٤ٔػٯ  كٝؽ ٠ةف ٨٦ ا٣عك٨ ٰٚ رأٱٰ أف ٱؾ٠ؿ ا٧٣ض٧

«ٍ ٬٪ة ٠ت٦ةن وؿٱعةن ذ٠ػؿق ا٣ـثٲػؽم كرد ٚٲػ٫ ٩ػه  ٤ٔػٯ أٌف ا٣جكػٍ ث٧ٕ٪ػٯ « ثىكى



 (3)اجلصء  (98)اجمللد  ـدللة دلنع اللغة العسبية بدمشق 

 

161 

٪ةو ٚإَ»ا٣كؿكر ٨٦ ٠تـ ا٣ٕؿب. ٝةؿو  تؽ ا٣جىٍكٍ ث٧ٕ٪ػٯ ا٣كػؿكر ٦ػ٨ ٝةؿى مٲؼي

٧ٍٔي٭ػ٥  و أ٦ٌػة ز ٠تـ ا٣ٕؿب، ك٣ٲف ٦ضةزان ك، ٦ٮ٣ٌؽان ػتٚةن ٨٧٣ ز٥ٔ ذ٣ٟ.. ٤ٝخي

٠ٮ٫٩ ٦ٮ٣ٌؽان ٚؼُأ، ٠ٲٙ كٝؽ كرد ٰٚ ٠ت٫٦ وػ٤ٌٯ اهلل ٤ٔٲػ٫ كقػ٥ٌ٤، كأ٦ٌػة ٠ٮ٩ػ٫ 

 . 61و«٦ضةزان ٚىعٲط، وٌؿح ث٫ ا٣ـ٦ؼنؿم ٰٚ أقةس ا٣جتٗح

صػػٔاَ  [ »1ا ج88ىسةىػػر غنػػػؿ م كػػّؿر اىٍضٍػػُع ـػػٖ كػػؿاره ا -38

ةا»كٔىًٓ:  ُّ ُِّو غَ اىػٍو(« اىجَ ، كإًةٚح ٬ؾق ا٣ؽ،٣ػح إ٣ػٯ ثٍػِٕ )اىٍذػ

 ٌٰ ػػةؿ»؛ كاقػػذؽٌؿ ٣ػػؾ٣ٟ ثػػٮركد ٬ػػؾق ا٧٤١٣ػػح «ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ٕؿثػػ  ُ ٚػػٰ ودػػةج « ث

 ا٣ٕؿكس  ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ. 

ٓي ٰٚ ٝػؿارق ٤ٔػٯ ٚىػةظح ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح،  ك٦س٢ي ٬ؾا ٱٞذٌٰ أف ٱ٪ٌه ا٧٣ض٧

٤ٔٯ ٝؽـ اقذ٧ٕةؿ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح. زػ٥ٌ إذا ٠ة٩ػخ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح كاردةن ٚػٰ كأف ٱ٪ج٫ٌ 

، ٚ٭ػ٢  69وثٕي ا٧٣ٕةص٥ كٗٲؿ٬ة، ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم ٱنٲٓ ٰٚ اقذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨

ٌٰ ٨٦ ظةصح إ٣ٯ دٔٮة ا٧٣ض٧ٓ إ٣ٯ إًة  ؟!ٚح ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿث

ك٨٦ زى٥ٌ ٠ةف ٨٦ ا٣ٮاصػت أف ٱ١ػٮف ٝػؿاري ا٧٣ض٧ػٓو ٝػٮؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨و 

ُة٢ ٨ٔ ا٢٧ٕ٣، وعٲط ٚىٲط، اقذ٫٤٧ٕ ا٣ٞؽ٦ةء، ك٩ٌىػخ « ُ ةؿث» ث٧ٕ٪ٯ ٦ذٕ

 ٤ٔٲ٫ ثٕيي ٦ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲٌح. 

ٓي ٦ذ٤ٌٕٞػةن ث٧٤١ػح  ُ ػةؿ»ز٥ٌ إذا ٠ةف ا٣ٞؿاري ا٣ؾم ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫ ا٧٣ض٧ ، ك، «ا٣ج

ُة٢ ث٫؛ إذ ٠ةف ػ٤ٮان ٦٪٫ ٩ٌىةن أك إمةرة، ٤ٚػ٥ى قػٲٞخ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح  ٔتٝح ٧٤٣ذج

ُة٢» ُ ػةؿ»٠تـ ا٧٣ض٧ػٓ، ك٠ة٩ػخ ث٧٪ـ٣ػح ا٣٪ػٌؽ ٧٤١٣ػح ٰٚ « ا٧٣ذج ، ك٬ػٰ «ا٣ج

ٌُةؿ»ؽ،ؿ ٤ٔٯ إصةزة ٧٤٠ح ٣ٲكخ ق٪ؽان أك دي١أىة ٣تقذ  !؟«ا٣ج

                                                 

 ا٣ذةج وثكٍ ، كا٩ْؿو أقةس ا٣جتٗح وثكٍ .  61و

ا٩ْؿ ٦ستنو ا٣ىعةح، ك٦ؼذةر ا٣ىعةح، كا٧٣ىجةح ا٧٣٪ٲؿ، ك٣كةف ا٣ٕؿب، كدةج ا٣ٕؿكس   69و

 .669، ك أدب ا١٣ةدت، اث٨ ٝذٲجح، وث٢ُ 
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[ 1ا ج88ثؽا ىٖ نال ُ اىٍضٍػع ـػٖ كػؿاره اىؼػةٌف غنػؿ م  -39

ث٧ٕ٪ػٯ ٗػؽان، ٚػٰ اردجػةط  «ثُْهػؿة»اىؾي دِةوَا ـّ٘ اىهيٍحَ اىػةٌّّ٘حَ اىٍعَؽزح 

 د٭ة، ٦ؼذ٤ٛةن اػذتٚةن مؽٱؽان ٱى٢ إ٣ٯ ظٌؽ ا٣ُٞٲٕح.ا٣٪ذٲضح ث٧ٌٞؽ٦ة

و  ٌٰ ٓي صٮازى ٝػٮؿ ا٣٪ػةس ٚػٰ اقػذ٧ٕة٣٭٥ ا٣ٲػٮ٦ ٚٞؽ ٠ةف أف اٝذؿح ا٧٣ض٧

ي١ٍؿة» ي١ٍؿة»ث٧ٕ٪ٯ ٗؽان، ك« ث ، كإف ٠ػةف اوىك٣ػٯ أف ٱٞػةؿو « ثٕؽ ث ث٧ٕ٪ٯ ثٕؽ ٗؽو

. ز٥ٌ ٢ٌ٤ٔ ذ٣ٟ ث٧ػة امػذ٢٧ ٤ٔػٯ إمػةرات دؿٌمػط ذ٣ػٟ ٤ٔػٯ  ٗؽان، كثٕؽ ٗؽو

٬ؿ كدـ٠ٌٲ٫، إذ قةؽ ثٕي ٦ة ٠ةف ٰٚ وا٤٣كةف  كوا٣ذةج  ٦ذ٤ٌٕٞػةن ثػة٣جي١ؿة، ا٣ْة

؛ كقػةؽ ٦ػ٨ «ٰٚ ا٣ذ٭ؾٱتو ا٣جي١ٍػؿة ٦ػ٨ ا٣٘ػؽ»ك٦٪٫ ٝٮؿي اوز٬ؿم ا٣ؾم ٠ةف 

ا٣جي١ؿةو أٌكؿ ا٣٪٭ػةر إ٣ػٯ ٤َػٮع ا٣نػ٧ف، كا٣ٕة٦ٌػحي »وا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ  ٝٮ٫٣و 

 «.  ٱك٧ ٮف ا٣٘ؽى ثي١ؿةن كثة٠ؿان 

ٜى ٤ٔٯ ذ٣ٟ ي١ٍؿة  ث٧ٕ٪ٯ ٗؽان ٔة٦ٲٌػح »ثٞٮ٫٣و  ز٥ٌ ٤ٌٔ ككاًطه ٨٦ ٬ؾا أف وث

ٝػؽ دػٮظٰ ثػأٌف د،٣ػحى « ا٣جي١ؿة ٦ػ٨ ا٣٘ػؽ»٦عؽزح. ك٨ٌ١٣ ٔجةرة د٭ؾٱت ا٤٣٘حو 

، كوٌؿح ز٧ٌح ث٧ة ٠ػةف «ا٧٤١٣ح ٤ٔٯ ا٣٘ؽ ٝؽ ٱ١ٮف ٫٣ أو٢ ٠ى٤ح ا٣٘ؽاة ثة٣٘ؽ

 ٰٚ د،٣ح ا٧٤١٣ح ا٧٣عؽزح ٨٦ دٌُٮر. 

ٓو  ك٢٠  ذ٣ٟ ٱـ٠ٌٰ ا٣ع٥١ى ثضٮاز  ٦٪ػ
٬ؾا ا،قذ٧ٕةؿ، دكف أف دٕذؿًػ٫ إمػةرةي

 أك ٝؿٱ٪حي إ١٩ةر. ظذٯ إذا ا٩ذ٭ٯ ا٣ٞةرئ إ٣ٯ ا٣ٞؿار ٚةصأد٫ ا٤٣ض٪حي ثٕؽـ صٮاز ذ٣ٟ.

ٓي ٠ت٦ىػػ٫ ٚػػٰ ٬ػػؾا ا٣ٞػػؿار، ١ٚػػةف اردجػػةط ٩ذٲضذػػ٫  ١٬ػػؾا أصػػؿل ا٧٣ض٧ػػ

 د٨١ٌ٧ ث٭ة ا،ػذتؼ. ()ث٧ٌٞؽ٦ةد٭ة د٣ٲتن ٤ٔٯ ث٪ٲح ٦٪ُٞٲٌح ك٦٪٭ضٲٌح ٦ٌُؿثح

يًذف ٤٣ٞةرئ أف ٱج٪ٰ ٤ٔٯ د٤ٕٲػ٢ ا٧٣ض٧ػٓ ث٧ػة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ ثٲٌ٪ػةت كٝػؿاا٨ ك٣ ٮ أ

ي١ٍػؿة»ا٣٪ذٲضحى ا٧٣٪ةقجحى، ٣ٞةؿ ثت دؿدٌدو ٝػٮؿي ا٧٣عػؽزٲ٨ ٚػٰ ٔػة٦ٌٲٌذ٭٥و  ث٧ٕ٪ػٯ « ث

                                                 

أ٦ة ا٣ٞؿار ٚ٭ٮ ٤٣ض٪ح ز٥ ٧٤٣ض٤ف ٚت اًُؿاب  ،ا٧٣ؾ٠ؿة ٣ٲف ٠ؾ٣ٟ ٚة،ٝذؿاح ٬ٮ ٧٣ٕؽة  و* 

 ]ا٧٣ض٤ح[ ٰٚ ا٧٣٪٭ش.
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ـه، كاوك٣ٯ اقذ٧ٕةؿ  ٱػؽ ٚػٰ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ ٣ٞػةؿو «. ٗؽان »ٗؽان، صةا ك٣ػٮ ٠ػةف ٣ػ٫ أف ٱـى

ي١ٍؿة»إَتؽي  ي١ٍؿة»ا٤٣ِٛ  كػؿكجي  ٤ٔٯ ا٣٘ؽ ثذ٧ة٫٦،« ث ٨٦ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ضػـء، ك٬ػٮ « ث

ا٣ٕؿثٲٌػح، ك٦٪٭ػة ٗؽكة ا٣ٲٮـ ا٣ذة٣ٰ، ٚٲ٫ ًؿبه ٨٦ ا،دٌكػةع ا٣ػؾم د٘ؾٱػ٫ أوػٮؿي 

 ا٧٣ضةزي ا٧٣ؿق٢.

٤ٔٯ أٌف ٔجةرة وا٣ذ٭ؾٱت  ٧٠ة كردت ٰٚ وا٤٣كةف ، ك٤ٞ٩٭ة ٦٪ػ٫ وا٣ذػةج  

از، ، ، ك٬ٰ ا٣ؽ٣ٲ٢ ا٧٣ؿ٠ـم ا٣ؾم ٱٕذ٧ؽ ٤ٔٲ٫ ا٣ٞٮؿ ثة٣ضٮ«ا٣جي١ؿةي ٨٦ ا٣٘ؽ»

دك٥٤ ٨٦ ا٨ُٕ٣؛ ،ظذ٧ةؿ أف د١ٮف ٧٤٠ح وا٣٘ؽ  ٚٲ٭ة ٦عٌؿٚػحن ٦ػ٨ وا٣٘ػؽاة ، 

ة ٨٦ ا٣٘ؽاة»ثؽ٣ٲ٢ أف ا٣سةثخ ٰٚ ٦ُجٮٔح وا٣ذ٭ؾٱت و  ثذ٧ػةـ وا٣٘ػؽاة . « ا٣جي١ٍؿى

 ك٤ٔٯ ذ٣ٟ صؿل وةظت وا٧٣ىجةح . 

ٚإذا وٌط ذ٣ٟ قٍٞ ا،قذؽ،ؿ ث٭ة، كدتمٯ د٣ٲػ٢ ا٣ٞػٮؿ ثضػٮاز ٬ػؾق 

ي١ٍؿة»ح ا٧٣عؽزح ا٧٤١٣ح ا٣ٕة٦ٌٲٌ   ث٧ٕ٪ٯ ٗؽان. « ث

٬ؾا ثٕي ٦ة ٝةد٩ٰ إ٣ٲ٫ ا٣٪ْؿي ٰٚ د٤ٟ ا٣ٞؿارات ا٣ىةدرة ٨ٔ ا٧٣ض٧ػٓ، ا٣ذػٰ 

ثؽا ٣ٰ ٚٲ٭ة ثٲ٨ ظٲ٨ كآػؿ مٰءه ٨٦ صؿأة، كأمٲةءي ٨٦ ا٣ذ٤ٞٲػؽ كا٧٣ٕػةد ا١٧٣ػؿكر. 

ٔي٪ٲػخ ثة٣ضـاٲٌػةت كا٣ذٛةوػٲ٢ دػؽٌؿ ٤ٔػٯ ٦ػة  ٔي٪ٲخ أ٠سػؿى ٦ػة  ك٬ؾق ا٣٪ْؿات ا٣ذٰ 

٨ ٩ذةاش ٤٠ٲٌح، كػتوةت ٔة٦ٌح، ٨٦ أّ٭ؿ٬ة اٚذٞةري ثٕي د٤ػٟ ا٣ٞػؿارات كراء٬ة ٦

إ٣ٯ ا،قذٲٕةب كاإلظ١ةـ ٰٚ ا٣ذ٪ةكؿ كا،قذؽ،ؿ كا٣ىٲةٗح اٚذٞةران ٤٠ٌٲٌةن أك صـاٲٌػةن. 

٤ٔٯ أ٩ٌٰ ٣كخ ٬٪ة ٚػٰ ٦ٞػةـ ا٣ذىػؿٱط ث٧ػة كراء ٬ػؾق ا٣٪ْػؿات ٚػٰ ٠ػ٢ٌ ٦ٮًػٓ 

٨١ ٣ذ٤ػٟ ا٣٪ْػؿات أك ٣جٌٕػ٭ة أف ٦ٮًٓ، كٝؽ ا٦ذٌؽ ثٰ ا١٣تـي كَػةؿ َػٮ،ن، ٤ٚػٲ

 \دؽٌؿ ٤ٔٯ ٦ة ٠ةف ٚٲ٭ة ٨٦ ذ٣ٟ إمةرة أك د٧٤ٲعةن. كا٣ع٧ؽ هلل أٌك،ن كآػؿان. 

 

*   *   * 
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 املصادر واملراجع

 
أػتؽ ا٣ٮزٱؿٱ٨، أثٮ ظٲةف ا٣ذٮظٲؽم، دطو ٦ع٧ؽ ثػ٨ دةكٱػخ ا٣ُ٪ضػٰ،  -

 .6996، 6466٬ثٲؿكت،  -دار وةدر 

ؽ ا٣ػؽا٣ٰ، ثٲػؿكت، ٦ؤقكػح ا٣ؿقػة٣ح، أدب ا١٣ةدت، اث٨ ٝذٲجح، دطو ٦ع٧ -

 .6999، 6ط

اردنةؼ ا٣ٌؿب، أثػٮ ظٲػةف او٩ؽ٣كػٰ، دػطو د. رصػت ٔس٧ػةف ٦ع٧ػؽ،  -

 .6،6991ا٣ٞة٬ؿة، ١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ، ط

أقةس ا٣جتٗح، ا٣ـ٦ؼنؿم، دطو ٦ع٧ؽ ثةق٢ ٔٲػٮف ا٣كػٮد، دار ا١٣ذػت  -

 .6991-6469٬، 6ثٲؿكت، ط  -ا٧٤ٕ٣ٲح 

ظ٧ػؽ ٦ع٧ػؽ مػة٠ؿ، كٔجػؽ ا٣كػتـ إوتح ا٧٣٪ُٜ، اث٨ ا٣ك١ٲخ، دطو أ -

 ٬ةركف، دار ا٧٣ٕةرؼ.

 . 6916- 6416٬، 6ثٲؿكت، ط  -اوٕٚةؿ، اث٨ ا٣ُٞةع، ٔة٥٣ ا١٣ذت  -

او٣ٛةظ كاوقة٣ٲت، إٔؽاد كد٤ٕٲٜو ٦كٕٮد ٔجؽ ا٣كتـ ظضةزم، ٦ض٧ػٓ  -

 .6111-6461٬ا٣ٞة٬ؿة،  -ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

اهلل، دار قٕؽ اإلٱٌةح مؿح ا٧٣ٛى٢، اث٨ ا٣عةصت، دطو د. إثؿا٬ٲ٥ ٔجؽ  -

 . 6116-6466٬، 6د٦نٜ، ط  -ا٣ؽٱ٨ 

، 6دةج ا٣ٕؿكس، ا٣ـثٲػؽم، دػطو ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ ا٧٣عٞٞػٲ٨، ا١٣ٮٱػخ، ط -

 . 6611٬، ٦6ىؿ، ط -. كط ا٧٣ُجٕح ا٣ؼٲؿٱح 6116 - 6916

د٦نػٜ،  -دعؿٱؿ أ٣ٛةظ ا٣ذ٪جٲ٫، ا٣٪ٮكم، دطو ٔجؽ ا٣٘٪ٰ ا٣ػؽٝؿ، دار ا٤ٞ٣ػ٥  -

 . 6411٬، 6ط 
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ح، دكزم، دؿص٧ػػ٫و د. ٦ع٧ػػؽ قػػ٤ٲ٥ ا٣٪ٕٲ٧ػػٰ، د٤٧١ػػح ا٧٣ٕػػةص٥ ا٣ٕؿثٲٌػػ -

كص٧ػػةؿ ػٲػػةط، كزارة ا٣سٞةٚػػح كاإلٔػػتـ، دار ا٣نػػؤكف ا٣سٞةٚٲػػح ا٣ٕة٦ٌػػح، 

 . 6111 - 6911، 6ث٘ؽاد، ط 

، دطو ٔجؽ ا٤ٕ٣ٲ٥ ا٣ُعػةكم، كج 6ا٣ذ٤٧١ح كا٣ؾٱ٢ كا٣ى٤ح، ا٣ى٘ة٩ٰ، ج  -

 . 6916ا٣ٞة٬ؿة،  -، دطو إثؿا٬ٲ٥ اوثٲةرم، دار ا١٣ذت 6

، دطو ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب 1إلٱٌةح ٧ٌٔة كٝٓ ٰٚ ا٣ىعةح، اث٨ ثٌؿم، جا٣ذ٪جٲ٫ كا -

 . 6161-6466٬، 6ٔٮض اهلل، ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة، ط 

د٭ؾٱت اوق٧ةء كا٤٣٘ةت، ا٣٪ٮكم، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ٦ىٮرة ا٧٣ُجٕػح  -

 ا٧٣٪ٲؿٱح. 

، دػػطو د. ٔجػػؽ ا٣كػػتـ قػػؿظةف، ا٣ػػؽار 1د٭ػػؾٱت ا٤٣٘ػػح، اوز٬ػػؿم، ج  -

 ٤٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح. ا٧٣ىؿٱح

صٲل ا٣ذٮمٲط، ٣كةف ا٣ػؽٱ٨ اثػ٨ ا٣ؼُٲػت، دػطو ٬ػتؿ ٩ػةصٰ ك٦ع٧ػؽ  -

 دٮ٩ف.  -٦ةوٮر، ٦ُجٕح ا٧٣٪ةر 

ا٣عك٨ كاإلظكةف ٰٚ ٦ػة ػػت ٦٪ػ٫ ا٤٣كػةف، ص٧ٕػ٫ ٔجػؽ اهلل ا٣جػةركدم،  -

 كزارة ا٣نؤكف اإلقت٦ٲح، ا٣ؿٱةض. 

دٱٮاف اإل٦ػةـ ٤ٔػٰ، ص٧ٕػ٫ كًػج٫ُ كمػؿظ٫و ٩ٕػٲ٥ زرزكر، دار ا١٣ذػت  -

 ثٲؿكت.  -ا٧٤ٕ٣ٲح 

دٱٮاف ٔجؽ اهلل ث٨ ركاظح كدراقح ٰٚ قٲؿد٫ كمٕؿق، د. ك٣ٲؽ ٝىػةب، دار  -

 . 6916-6416٬، 6ا٤ٕ٣ٮـ، ط 

 -دٱٮاف ٤ٰٔ ثػ٨ ا٣ض٭ػ٥، دػطو ػ٤ٲػ٢ ٦ػؿدـ ثػٟ، دار اٳٚػةؽ ا٣ضؽٱػؽة  -

 . 6911-6411٬، 6ثٲؿكت، ط 

 -ٰ دٱٮاف ٧ٔؿ ث٨ أثٰ رثٲٕح، أذ٪ٯ ث٫ د. ٚةاـ ٦ع٧ؽ، دار ا١٣ذػةب ا٣ٕؿثػ -

 . 6991-6461٬، 6ثٲؿكت، ط 
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٫ٌٞٞ د. ٔجؽ ا٣ٞؽكس أثٮ وة٣ط،  - دٱٮاف ٱـٱؽ ث٨ ٦ٌٛؿغ ا٣ع٧ٲؿم، ص٫ٕ٧ كظ

 .6916-6416٬، 6ثٲؿكت، ط  -٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح 

ا٣نػػةٚٲح ٚػػٰ ٤ٔػػ٥ ا٣ىػػؿؼ، اثػػ٨ ا٣عةصػػت، دراقػػح كدعٞٲػػٜ د. ظكػػ٨  -

 . 6996-6466٬، 6ا٣ٕس٧ةف، ا١٧٣ذجح ا١ٌ٧٣ٲٌح، ١٦ح ا١٧٣ٌؿ٦ح، ط 

ٲح، رًٰ ا٣ؽٱ٨ اوقذؿاثةذم، دطو ٦ع٧ؽ ٩ٮر ا٣عك٨، ٦ع٧ػؽ مؿح ا٣نةٚ -

ا٣ـٚػػـاؼ، ٦ع٧ػػؽ ٦عٲػػٰ ا٣ػػؽٱ٨ ٔجػػؽ ا٣ع٧ٲػػؽ؛ ثٲػػؿكت، دار ا١٣ذػػت 

 .6916ا٧٤ٕ٣ٲح،

مؿح ا٣نةٚٲح، ر٨٠ ا٣ػؽٱ٨ اوقػذؿاثةذم، دراقػح كدعٞٲػٜ، ٔجػؽ ا٣٪ةوػؿ  -

ٌٔكةؼ، رقة٣ح ٦ةصكذٲؿ، صة٦ٕح د٦نٜ، ٤٠ٲح اٳداب، ٝك٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح 

 . 6996 - 6466٬كآداث٭ة، 

 مؿح ا٧٣ٛى٢، اث٨ ٱٕٲل، ا٣ٞة٬ؿة، ١٦ذجح ا٧٣ذ٪جٰ. -

 . 6616٬مٛةء ا٤٘٣ٲ٢، ا٣ؼٛةصٰ، ا٧٣ُجٕح ا٣ٮ٬جٲٌح،  -

 وجط اؤنٯ، ا٤ٞ٣ٞن٪ؽم، دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح.  -

 -ا٣ىعةح، ا٣ضٮ٬ؿم، دطو أظ٧ؽ ٔجؽ ا٣٘ٛٮر ُٔةر، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣تٱٲ٨  -

 . 6991، 4ثٲؿكت، ط 

ا٣ٛػةػؿ، ا٣ىػ٘ة٩ٰ، دػطو د. ٚٲػؿ ٦ع٧ػؽ ظكػ٨،  ا٣ٕجةب ا٣ـاػؿ كا٤٣جػةب -

 . 6911-6691٬، ٦6ُجٮٔةت ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿاٰٝ، ط 

ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ٛىعٯ ا٧٣ٕةوؿة كأوػٮ٣٭ة ا٣ذؿازٲٌػح، د. ٔجػةس ا٣كٮقػٮة، دار  -

 . 6116ٗؿٱت، ا٣ٞة٬ؿة، 

٤ٍٗ ا٣ٌٕٛةء ٨٦ ا٣ٛٞ٭ػةء، اثػ٨ ثػٌؿم، دػطو د. ظػةد٥ ا٣ٌػة٨٦، ٦ؤقكػح  -

 . 6919-6419٬، 6ا٣ؿقة٣ح، ط 

ا٣ٛؿكؽ ا٤٣٘ٮٱح، أثٮ ٬ػتؿ ا٣ٕكػ١ؿم، دػطو ٦ع٧ػؽ إثػؿا٬ٲ٥ قػ٤ٲ٥، دار  -

 ا٣ٞة٬ؿة. -ا٥٤ٕ٣ كا٣سٞةٚح 
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ا٣ٞػػة٦ٮس ا٧٣عػػٲٍ، ا٣ٛٲؿكزآثػػةدم، دػػطو ١٦ذػػت ا٣ذعٞٲػػٜ ٚػػٰ ٦ؤقكػػح  -

 . 6116-6461٬، 1ثٲؿكت، ط  -ا٣ؿقة٣ح 

 قٲجٮٱ٫، دطو ٔجؽ ا٣كتـ ٬ةركف، ثٲؿكت، ٔة٥٣ ا١٣ذت. ا١٣ذةب، -

٣ٕؿصةف كا٧ٕ٣ٲةف كا٣عٮ،ف، ا٣ضةظِ، دعٞٲػٜ كمػؿح ٠ذةب ا٣جؿوةف كا -

 .6991-6461٬، 6ثٲؿكت، ط -دار ا٣ضٲ٢  ٔجؽ ا٣كتـ ٬ةركف،

٣كةف ا٣ٕؿب، اث٨ ٦٪ْٮر، دطو ٔجؽ اهلل ا١٣جٲؿ، ٦ع٧ػؽ أظ٧ػؽ ظكػت اهلل،  -

 . 6611٬ا٣ٞة٬ؿة. كط ثٮ،ؽ،  -٬ةم٥ ٦ع٧ؽ ا٣نةذ٣ٰ، دار ا٧٣ٕةرؼ 

 -٦ع٧ػؽ ٔجػؽك ٤ٚٛػ٢، دار ا٣ٲ٪ػةثٲٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح زٮاثػخ ك٦ذ٘ٲٌػؿات، د.  -

 . 6116، 6د٦نٜ، ط

ا٧٣ع٥١ كا٧٣عٲٍ او٥ْٔ، اث٨ قٲؽق، دػطو د. ٔجػؽ ا٣ع٧ٲػؽ ا٣٭٪ػؽاكم،  -

 . 6111-6466٬، 6ثٲؿكت، ط  -دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح 

ا٧٣عٲٍ ٚػٰ ا٤٣٘ػح، ا٣ىػةظت ثػ٨ ٔجػةد، ٩كػغ كدؿدٲػت كد٪كػٲٜ ١٦ذجػح  -

 ٦ن١ةة اإلقت٦ٲح. 

 . 6911ثٲؿكت،  -١٦ذجح ٣ج٪ةف  ٦عٲٍ ا٧٣عٲٍ، ثُؿس ا٣جكذة٩ٰ، -

 . 6911ثٲؿكت،  -٦ؼذةر ا٣ىعةح، ا٣ؿازم، ١٦ذجح ٣ج٪ةف  -

، ١٦ذجح ٣ج٪ةف  - ٌٰ  . 6911ثٲؿكت،  -ا٧٣ىجةح ا٧٣٪ٲؿ، ا٣ٛٲٮ٦

٤ٌُٓ ٤ٔٯ أثٮاب ا٫ٞٛ٣، ا٣ج٤ٰٕ، دػطو ٦ع٧ػؽ ثنػٲؿ اإلد٣جػٰ، ا١٧٣ذػت  - ا٧٣

 . 6916-6416٬ثٲؿكت،  -اإلقت٦ٰ 

٤ػػٰ، ظٞٞػػ٫ ك٤ٌٔػػٜ ٤ٔٲػػ٫و ٦ع٧ػػٮد ا٤ُ٧٣ػػٓ ٤ٔػػٯ أ٣ٛػػةظ ا٧٣ٞ٪ػػٓ، ا٣جٕ -

، 6اور٩ػػةؤكط، كٱةقػػٲ٨ ٦ع٧ػػٮد ا٣ؼُٲػػت، ١٦ذجػػح ا٣كػػٮادم صػػٌؽة، ط 

6466٬-6116. 

، دػطو ٦ع٧ػؽ ٤ٔػٰ ا٣٪ضػةر، ا٣ػؽار ا٧٣ىػؿٱٌح ٦6ٕة٩ٰ ا٣ٞػؿآف ٤٣ٛػؿاء، ج  -

 ٤٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح. 
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 -٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوػؿة، د. أظ٧ػؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ، ٔػة٥٣ ا١٣ذػت  -

 . 6111-6469٬، 6ا٣ٞة٬ؿة، ط 

١٦ذجػػح ا٣نػػؿكؽ  ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ٮقػػٲٍ، ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ا٣ٞػػة٬ؿة، -

 . 6114-6466٬، 4ا٣ؽك٣ٲح، ط 

ا٧٣٘ؿب ٰٚ دؿدٲت ا٧٣ٕػؿب، ا٧٣ُػٌؿزم، دػطو ٦ع٧ػٮد ٚػةػٮرم، ٔجػؽ  -

 .6919-6699٬، 6ظ٤ت، ط -١٦ذجح أقة٦ح ث٨ زٱؽ  ا٣ع٧ٲؽ ٦ؼذةر،

ٰ دٮٚٲػٜ ا٣ع٧ػؽ، ا٧٣ٛذةح ٰٚ ا٣ىؿؼ، ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ، دطو د. ٤ٔ -

 . 6911-6411٬، 6ثٲؿكت، ط  -٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح 

مؿح كدعٞٲٜو د. ٦ٛٲؽ ٧ٝٲعح، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح  ا٣سٕة٣جٰ، ٱذٲ٧ح ا٣ؽ٬ؿ، -

 . 6916-6416٬، 6ط  ثٲؿكت، -

 *   *  * 




