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 صداقح انؼزتٍح
 تني املًًٍُ وانتُىخً

 () إثؿأَه امـٓجقأ. 

عاٙات بٮ٤ ا٣٠ّٟاء ٖػ٬ ثار٭ظ٦ػا، ٠ٟٔبػة ا٦٣ٟاٖؿػة كأٟٮػػة ٠ٙٮ٠ة ٬٨ اٟ م 

ٖٮ٣ا بٮ١٩٦، كٵ ؾٮ ٣ا إذا ٜا٥٪ا ألصاب ٤ٖن كاشع. ٖا٣ّٟالػة ٓاٟبان ٢ا ثٗو٬ 

إ٫ٟ ا٦٣ٟاٖػة، كٜجألي اٟجػار١ ٢ؿز٪رة ب طبار ٨غق اّٟػعاكات، ك٢ػ٤ أفػ٩ػ٨ا 

خىٮ٤ٍ: ٢اٟٛ ب٤ أ٥ؽ؛ إ٢ػاـ دار ا٩ٟزػػة، ٢ػُ ِٶ   ٢ػة ا٣ٟٔػازم طم٪٢ة ا٣ٟصع 

ػ ًهٍّت ٨غق اٟٚاِعة اٟغ٨بٮة ٖػ٬ اٟزى ٮىػ ٢ص٣ع ب٤ إؾصاؽ، ك٤٢ خى١  كي ح ػٍ كاٟؿ 

ػة  ز  ُٗ بصي كاٟجّع٭ٞ، ك٬٨: ٵ ٭يؿ٣ُ ٜٶـي اٱٙػاف بّو١٩ ٬ٖ بّن إٵ إذا في

عو كف٦آف ألو كثصاؾي يٍػ٨اف، ٱ٧٥ ٓاٟبان ٢ا ٭معر ٤ِ ثّم  كب
(٧)

. 

أل، كاٱ٢ػ ٜغٟٛ، أف ثػل لػ ّىزى عاٙة ٣٠ِٮػة ث ب ػت ٠ِػ٫ ّٖزأله ٤٢ اٟ

٩ًٚا، ٜاٟغم ٜػاف بػٮ٤  ٍ ٟى ة ٬ٖ لٗائ٩ا كأ ٨غق ا٦٣ٟاٖؿة، كٓاٟبًت اٟؿ٦ٮ٤، ٢ؿج٣ػ 

ا٬٢ ِؼ  اٟػع ٭٤ ٠ِػ١  ٢جٮ٤: ا٦٩ٟعم ِبع اّٟؼ٭ؼ ا٣ٟٮ٬٦٣ اٟػ ارٝ٪ث٬، كاٟق  اّٟٶ 

ػادٙة ٖػ٬  ٕ  بٮ٤ ٠ٙبٮ٣٩ػا شػأل  اّٟػبٮػة، كاٟػ ٓبػة اٟم  اٟع ٭٤ اٟج٦٪ط٬. كٙع أٟ

ق ب٣ا ٭٠ٮ٘ ب لاٟج٩ا كر٣ا٩ٟا.طع٢ة   ثػاخ٩ا، ك٥قػي

ّى٠ى٣ٮ٤ ٜاف  شػٮ٤  ٧٣88٨ـ/٬ٖ٧4٣6 د٢قػ٘ ؾػ٦ة كأك ؿي ٟٚاء بٮ٤ ٨غ٭٤ اٟ

                                                 

() باشح ٬ٖ اٟجػاث ٤٢ ؾ٪ر٭ة. 

 .٧٧/98٧، 9٧-١/٣5ؾٮػ أِٶـ ا٦ٟبٶء: ٭٦َػ  (٧)



 ٧0١6 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ؾػجا٥ب٪ؿ ك٢ػ٤ ٙب٩٠ػا ٣ٟمػػ، ٙىًعـى إٟٮ٩ا ا٣ٟٮ٬٦٣ ٬ٖ رش٠ج٧ ا٣٠ّٟٮة بّع ز٭ارثػ٧ ٳ

كاي ٠ُ ٫٠ِ ٢ا ٬ٖ ٢ٝجباث٣٩ا ٤٢ ٦ٜ٪ز ا٣ٟظً٪يات اّٟػبٮػة
(7)

. ٖٮػؼكر ا٣ٟز٣ػُ 

٬٣ اّٟػب٬، كٜاف ِو٪ان ٢ػاؾٶن ٖٮ٧ا٠ّٟ
(٣)

. ك٭٠جٚٮ٧ اٟج٦ػ٪ط٬، ك٨ػ٪ ٢ػ٤ اٟػ ِٮػٞ 

٤٢ أِوائ٧ اٱكؿ
(9)

. ٜاف ا٣ٟٮ٬٦٣ إذ ذاؾ ٬ٖ ٥ص٪ اٟدا٦٢ة كاٱربّٮ٤ ٢ػ٤ ٣ِػػق، 

ـو كاشع. ٖٮجّارٖاف ًٜٗاشان، كٜا٥ا ٤٢ ٙبٞ ٙػع ثّارٖػا بػاٟػ أم  كاٟج٦٪ط٬ ٭مٔػق بّا

اِػ اّٟػاٙػ٬ ا٣ٟٚػٮ١ بع٢قػ٘ كٙججػغو أش٣ػع كاٟظبػ. ك٭مصب٧ اٟج٦٪ط٬ ٟؼ٭ارة اٟق  

٬ٗ، كٙػع ٣٠ِػا أف ٖػ٬ طؼا٥جػ٧ ٥ؿػظة طًٮػة ٢ػ٤ ٜجػاب  ا٬ٖ ا٦ٟ زى رىٙػة»اٟم   «اٟ٪ى

ٍٝػ١ 557/ ٣ٟ746٨ص٣ع ب٤ داكد اٟزػ اح، ا٣ٟٚج٪ؿ ؾ٦ة  ـ، كٜاف ٦ٟيٍعرث٧ ٖػ٬ شي

ا٣ٟٗٚ٪د، ٖٮ٠ًّاف ٠ِٮ٩ا، ٖاذا ٬٨ بظىن ر٣ٮٞ ٫٠ِ كرؽ لٚٮٞ، كثقػج٣ٞ ٠ِػ٫ 

ؿة كؾجٮ٤ فاِػان ثػر٣ة ط٣
(8)

. 

                                                 

 .76٣ -784/ ٢89ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (7)

 .789/ ٢89ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٣)

٣ٟٮ٬٦٣ ٬ٖ أكاطػ شٮاث٧ ٣ٟٝجبة ا٣ٟز٣ػُ بع٢قػ٘ ٥ؿػظة ٢مػ٪رة ٢ػ٤ دٖجػػ ٖٮػ٧ كأ٨عل ا

ٞ  ا٣ٟٝجبػات ا٣ّٟ٪٢ٮػة  ػ ٩٦ا ري ٠ٮ٩ا ٬ٖ رش٠ج٧ ٨غق، ٦٢ٚبانِ  أؾ٣اء ٥٪ادر ا٣ٟظً٪يات اٟج٬ اي٠ُِ 

ؾػجا٥ب٪ؿ كش٠ػأل كد٢قػ٘ كاٟٚػعس كبٔػعاد كا٦ٟزػٕ. إكاٟظالة ٬ٖ اٟٚػا٨ػة كاٳؾػ٦ٝعر٭ة ك

(. كٙػع ٥قػػ  ٦964ا٨ا ٬ٖ شٮاث٧. ك٬٨ ٬ٖ ٢ٝجبة ا٣ٟز٣ػُ بػػ١ٙ )كِع ٨ا ا٣ٟٮ٬٦٣ طٮػ ذطٮػة اٙج

 «٢ز٠ة ٩ّ٢ع ا٣ٟظً٪يات اّٟػبٮة»ؾجا٥ب٪ؿ ٬ٖ إاٟعٜج٪ر فاٜػ اٟٗصاـ ٙؿ٣ان ٧٦٢ ٭ج٠ّ٘ ب٣ٝجبات 

. كأِٮػع ٥قػػق ٖػ٬ ٜجػاب ٧78-6١ـ: ص٧458اٟزػؼء اٱكؿ ؾػ٦ة /74اٟٝ٪٭ت( ا٣ٟز٠ػع )

 ٟجػاث ٭٦جَػكف ٥قػ اٟٚؿ١ اٟبا٬ٙ.. ك٢ا زاؿ ِقاؽ ا٧4٣ -٧8٧/ ٧ج «بص٪ث كثصٚٮٚات»

 .9١ -96:ص «اّٟٶ٢ة ا٣ٟز٬ّ٣ ِؼ اٟع٭٤ اٟج٦٪ط٬»٭٦َػ ٜجاب٬  (9)

 .٣٣١/ ٢٧8ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (8)

ػ ؼ اٟج٦٪ط٬ باٟٝجاب ٬ٖ ٢ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ:   .٣٣4 -٣٣8/ ٧8خ١ ٭ّي

، ٖصٚػػ٘  ك٨ػغق ا٦ٟؿػظة أ٨ػعا٨ا ٢ػػ٤ بّػع اٟقػاِػ ا٦ٟزٗػ٬ ٠ٟػػعٜج٪ر ِبػع اٟ٪٨ػاب ِػؼـا

بع اٟؿجار أش٣ع ٖػ اج، كلػعرت يبّج٩ػا اٱكٟػ٫ ٥م٪ل ٠ٮ٩ا اٱؾجاذِ  ٩ا، كفار٧ٜ ٬ٖ اٟج٠ّٮِ٘ 

 .٧١، ٧8، ٧٣، ١، 8: «اٟ٪رٙة»، ٭٦َػ ٜجاب ٧٣١7٨ـ/ ٤ِ٧48٣ دار ا٣ّٟارؼ ب٣مػ ؾ٦ة 



 7711 أ. إبراهيم الزيبق -صداقة العربية بني امليمين والتنوخي 

وال ٕؿصةوّا نةٌ يقةرِّ اهًشًة  ؾةٔ  -ذى ٕزوران يعاً اهًمختث اهظاِرٕةث 

ؾٖطو  اهًًَٖٔ نوةٓ يةا خََرةر   -اهًدرسث اهعادهٖث اهمترى إال شارٌع ضِٖـّ 

ْؿر اهرأٍ يٌ لخةا   ةُ يٌ يخطْطاٍ  ٍؿٖسث, وٕقؽ نوٓ ٍسخث ٍادرة يٌ اهسِّ

ى ةٌ ذاةج. ؾٖمخةب اهًًَٖةٔ نوةٓ حأهٖؽ اهقاس ملسو هيلع هللا ىلصػرٕب حدٕد رسْل اهلل 

ِذا اهمخا  ُٕعرف ةاهدَّالئن, هقاسى ةٌ ذاةج, لختةُ نتةد »اهْرفث األوهٓ ؾُٖ: 

م7391ُ سَث اهعزٕز اهًًَٖٔ ةخطِّ 
(1)

. وهَؿاسخُ ٕحدُّ صدٕقُ اهخَْرٔ نوٓ «

ححقٖقُ وٍشره
(1)

. 

تٖةب اهشةٖح يحًةد اةةٔ اهُْٖسةر  وٕصحتُ اهخَْرٔ إهٓ ةِٖج صةدٕقُ اهطَّ

ِّٔ سْق ساروسث. واهشٖح اةْ اهُْٖسر يٌ اسةرة ديشةقٖث نرٕقةث  ناةدٌٕ, ؾٔ ح

ْن, لأةٔ حَٖؿث األصؼر اهشٖح يحًد خُ ؿْ ةاهعوى واهؿضن, ٍتغ ؾّٖا يؤهؿْن ويُ 

, اهًعروؾةث «اهًخخةار رِّ رد اهًحخار نوةٓ اهةدُّ »ايٌٖ ناةدٌٕ, اهشّٖر ةحاشٖخُ 

ُ يحًةد نة   ةحاشٖث اةٌ ناةدٌٕ, ؤِ اهًرس  ؾٔ اهًذِب اهحَؿٔ, واةَة

اهخةٔ الًةن ةّةا حاشةٖث واهةده. ويةَّى  «فرة نٖةْن األرٖةار»اهدٌِّٕ, يؤهؽ 

يحًد اةْ اهخٖر ناةدٌٕ, يؿخٔ اهشةام  واهةد اهشةٖح اةةٔ اهُْٖسةر, وإهٖةُ  هةج 

 خب  ةائُ, وؾّٖا يخطْطاٌ  ٍادرة.ل

ؾٖطوعًّا اهشٖح اةْ اهٖسر نوٓ حوك اهَةْادر, ويةٌ ةَّٖةا يشًْنةث هؼْٕةث, 

ًُرََّٓ»ؿحث اهطُّرَّة يَّا: لُخب نوٓ ص ث اهعر  اةٔ اهطَِّّٖب نتد اهْاحد  «لخا  اه هُحشَّ

م957ِ/319ةٌ نؤ اهوؼْي اهحوتٔ, اهشّٖد ؾٔ لائَث اهةرُّوم ةحوةب سةَث ا
(8)

 .

ؾٖحرص اهًًَٖٔ نوةٓ اشةخرائُ, وٕسةأل نةٌ ذًَةُ, ؾٖشٖتةُ اهشةٖح اةةْ اهٖسةر 

                                                 

 .915 -919/ 55يشوث اهًشً : يز  (1)

 .915/ 91يشوث اهًشً : يز  (1)

 .559 - 8/557الةٌ األذٖر:  «اهماين» لخاُ   َٕظر نٌ حؿاصٖن ِذه اهًعرلث (8)



 ٧0١5 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ان: كز٧٥ ذ٨بان! ك٭ج٪ؽ اٟج٦٪ط٬ إ٫ٟ ٥ؿظ٧ ٟٶؾجٗادة ٧٦٢، ٖٮزٮب٧ اٟقػٮض إٟػ٫  ٢ج٦٣ّ 

٠ًبىج٧ ٣ٟا ٜاف بٮ٣٩٦ا ٤٢ ا٣ٟصبة كا٣ٟ٪دة ا٣ٟ٪ركخة ٤٢ اٯباء، ٫٠ِ أف ٭٦ؿظ٧ ٖػ٬  يى

٦٢ؼ٧ٟ. ٖٮ٦ؿظ٧ اٟج٦٪ط٬ ٢ُ ش٪افٮ٧، ك١ٟ ٭ػعًر ٭٪٢جػغو أ٥ػ٧ كٙػُ ٠ِػ٫ أخػػ ٟٔػ٪م 

٥ٗٮؽ
(4)

 ، ؾٮٝجق٧ٗ بّع ؾ٦ٮ٤.

 «ا٣ٟد٦ ػ٫» كٜغٟٛ ٭صح  ا٣ٟٮ٬٦٣ لع٭٧ٚ اٟج٦ػ٪ط٬ ٠ِػ٫ ثصٚٮػ٘ ٜجػاب

ك٥قػق
(٧0)

. 

كٟج٤ ٖات ا٣ٟٮ٬٦٣ اٙج٦اءي ٨غق ا٣ٟز٣٪ِة ا٠ٟٔ٪٭ة ا٦ٟادرة، إف د٢ق٘ ٟػ١ 

ٍفٛ اٟػ شٮٞ ٩٦ِا، راءق اٟقػٮض ش٣ػعم  ثو٤  ٠ِٮ٧ ب طػل، ٖبٮ٦ا ٨٪ ٫٠ِ كى

اٟؿٗػرٶ٬٥؛ ك٨٪ ٤٢ ٣٠ِائ٩ا، ا٩٣ٟج٣ٮ٤ با٣ٟظً٪يات كثزارث٩ػا، كبٮػعق 

دىٍفت
(٧٧)

با٨ٌ، ٖؿػ ؿ ا٣ٟٮ٦٣ػ٬ ِػ٤ اؾػ٧٣  ٢بّدػ ٜاف افجػاق بص٠أل بد٤٣و  

٤ى ا٣ٟٮ٬٦٣ ٣ٟا ٭ص٪٭٧، ٖقػط ٠ِٮ٧ أف  ًً كرؾ٧٣ ك٢ؤ٧ٟٗ، ك٤٢ ٥َػة كاشعة ٖى

ٍمو كاٖ٘ اٟقٮض ش٣عم، كإذا ٨ػ٪ اٟزػؼء  رق أكٵن، خ١ ٭عٟ ٧ ٠ِٮ٧. كبّع ٱى ٭م٪ 

ٱبػ٬ أش٣ػع  «فػح ٢ػا ٭ٚػُ ٖٮػ٧ اٟجمػصٮٕ كاٟجصػ٭ػٕ»اٟداٟح ٤٢ ٜجاب 

ـ. 447/ ٣57٨اّٟؿػٝػم، ا٣ٟجػ٪٫ٖ ؾػ٦ة بػ٤ ؾػّٮع ااٟصؿ٤ ب٤ ِبع اهلل 

بُ ٦٢غ ز٤٢ يبّة رد٭جػة، ك٥ؿػظج٧ اٱـ ب٣مػػ ٖػ٬  كٜاف رؼؤق اٱكؿ ٙع يي

ؽ إ٫ٟ ٥ؿظج٧ اٟٝا٠٢ػة،  رؼأ٭٤ ٬ٖ دار اٟٝجأل ا٣ٟمػ٭ة. كٜاف ا٣ٟٮ٬٦٣ ٭جق٪ 

ٖاذا ٨٪ اٯف ٭َٗػ ب٩غا اٟزػؼء اٟداٟػح، اٟػغم ا٥ٗػػد ِػ٤ لػاشبٮ٧. ك٭ب٠ػْ 

ٗػ٪ز اَّٟػٮ١، ٖبػ٧ ٭ػج١ ث٣ػاـ اٟٝجػاب ٦ِػعق، ؾػكر ا٣ٟٮ٬٦٣ أٙمػاق ب٩ػغا اٟ

 ك٭ج٣دٞ بٚ٪ؿ اٟٚائٞ:

                                                 

 .9، كٜجاب ا٣ٟد٫٦: 85 -8١/ ٧ٜجاب اٳبعاؿ: ج (4)

 .6١4/ ٢٣8ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٧0)

 (.)اٟعفت«: ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى»اٟعفت: ٣٠ٜة دطٮ٠ة ث٬٦ّ اٟ٪رؽ ٓٮػ ا٣ٟػثأل. ٭٦َػ  (٧٧)



 ٧0١4 أ. إبزاٍيه الشيبل -صداقة العزبية بني املينين والتيوخي 

٨ٍػي بٮ٦٦ػػػا ٜي٦ ػػػا ٖػػػػ ؽ اٟػػػع  ٮ ػػػٮ٤ًٍ  طى
ي  أ

 

إ٫ٟ أ٢عو كا٣ٟػءي ٵ ٭ ٤٢ي اٟع ٨ػا 
(٧7)

 

كبافػػٗاؽ اّٟػػا١ٟ ٠ِػػ٫ ثػػػاث أ٢جػػ٧ ٭٩ػػعم لػػ٪رة ٦٢ػػ٧ إٟػػ٫ دار اٟٝجػػأل  

أط٪٭٧ بّع ي٪ؿ ٖػاؽ ا٣ٟمػ٭ة، ٟٮؿ٤ٝ ٢ُ
(٧٣)

. 

خان يٶبػ٧  ك٭ّ٪د ا٣ٟٮ٬٦٣ إ٫ٟ ا٦٩ٟع، كثب٫ٚ ٢صبج٧ ٬ٖ ٠ٙأل اٟج٦٪ط٬، ٢صع 

ى٩ًزان ب٣ا أكث٬ ٤٢ ا٣ٟٚػعرة ٖػ٬ ا٠ّٟػ١، كاٟبؿػًة ٖػ٬ ثصٚٮػ٘ اٟجػػاث،  ٟ ،٧٦ِ

٢صب بان إ٭اق ١٩ٟ ب٣٠ٝاث٧ اٟص٠٪ة، كإِزاب٧ اٟػغم ٵ ٭٦ٚوػ٬، ٢يد٦ٍٮػان ٠ِػ٫ ٜجابػ٧ 

شجػ٫  «ؾػ٣ى اٰٟٟػ٬»، كثصٚٮٚاثػ٧ أٟاٟٮػة ٖػ٬ «أبػ٪ اّٟػٶء ك٢ػا إٟٮػ٧»اٟٗغ 

ألبص٪ا كٜ ١٩٥ ٭ّػٖ٪ف ا٣ٟٮ٬٦٣ ٤٢ ٙػب. كٜاف ٤٢ ٨ػؤٵء اًٟػٶب فػاٜػ 

اٟٗصاـ؛ اّٟا١ٟ اٟز٠ٮٞ، كرئٮؽ ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة ٖٮ٣ا بّع
(٧9)

. 

*   *   * 

ً ٠ُ ٫٠ِ ٩ٖارس ا٣ٟٝجبات ٬ٖ  ك٭ؿجزٮأل اٟج٦٪ط٬ ٟػراء لع٭٧ٚ ا٣ٟٮ٬٦٣، ٖٮ

، ثؿػػ٩ ٞ ٟػػ٧ ٢ّارهػػج٧ «٫ٜجػػاب ا٣ٟد٦ ػ»اّٟػا١ٟ، ٠ّٟػػ٧ ٭ّدػػػ ٠ِػػ٫ ٥ؿػظةو خا٥ٮػػة ٢ػػ٤ 

كثمصٮص٧، ١٠ٖ ٭زع ٧ٟ ٖٮ٩ا ذٜػان، ٖٮ٦قػ ٬ٖ ٢ز٠ة ا٣ٟز٣ُ طبػ ِد٪رق ٫٠ِ ٥ؿػظةو 

٧٦٢
(٧8)

ػيق ب٪ر٪د ٥ؿظة خا٥ٮة ٧ٟ، كث٣ػ  اٱ٭اـ، ك٢ا ٤ٍ٢ً ٢زٮأل.  ، ّٟٞ أشعان ٭بق 

                                                 

بٮػت ، ك٨٪ طًػ  ٢ًبّػ٬، كاٟ«أطٮ٤ ٦ٜا»، كٖٮ٧: ٧٣4 -٧٣5/ ٧بص٪ث كثصٚٮٚات: ج (٧7)

 ٫٠ِ ا٣ٟق٩٪ر:

 أطٮػػػػػٮ٤ ٦ٜػػػػػا ٖػػػػػػؽ اٟػػػػػع٨ػ بٮ٦٦ػػػػػا

 

 إٟػػ٫ اٱ٢ػػع اٱٙمػػ٫ ك٢ػػ٤ ٭ػػ ٤٢ اٟػػع٨ػا 

ٖػ٬ أبػ٬ بقػػ ٣ِػػك بػ٤ ِد٣ػاف، كأكردق  ك٥ؿب٧ ٭اٙ٪ت إٟػ٫ إ٢ػاـ ا٦ٟصػاة ؾػٮب٪٭٧ 

 .8/7٧76«: ٢ّز١ اٱدباء»ثػر٣ج٧، ٭٦َػ 

٠ب٬ ٬ٖ اٟٚا٨ػة ك٤ِ ٨غق ا٦ٟؿظة اٟجا٢ة ش٧ٚٚ ِبع اّٟؼ٭ؼ أش٣ع، ك٥قػث٧ ٢ٝجبة اٟباب٬ اٟص (٧٣)

ـ، خ١ أِاد ثصٚٮ٧ٚ اٟعٜج٪ر ٢ص٣ع ٭٪ؾٕ؛ ث٣٠ٮغ ا٣ٟٮ٬٦٣ ا٣ٟٚػ ب، ٧٣5٣٨/٧46٣ؾ٦ة 

ـ، ٧45٧كلعر اٟٚؿ١ اٱكؿ ٦٢ػ٧ ٖػ٬ ٢ًب٪ِػات ٢ز٣ػُ ا٠ٟٔػة اّٟػبٮػة بع٢قػ٘، ؾػ٦ة 

 ٤٢ ا٣ٟٚع٢ة. 76 -79، 8 -٣ب٣ػارّة أش٣ع راثأل ا٦ٟٗاخ، كث٦َػ ص: 

 .76١/ ٢89ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٧9)

 .9٧7/ ٧8ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  ٢ز٠ة (٧8)



 ٧050 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ك٢ُ ٦ِاء اٟجعر٭ؽ ١ٟ ٭ؿجًُ اٟج٦٪ط٬ اٟجٗػغ ٟجصٚٮ٧ٚ، ٖٮػٙع ٬ٖ ٢ٝجبجػ٧ 

شػػٮ٤ ٭ػػ١ّ٦ بػاشػػة اٟبػػاؿ، بب٠٪ٓػػ٧ ؾػػ٤   ٧٣١7٨ـ/٧48٣ؾػػ٦ٮ٤ شجػػ٫ ِػػاـ 

اٟجٚاِع، ٖٮ٠س  ٠ِٮ٧ ا٣ٟز٣ُ باٟقػكع ٬ٖ ثصٚٮٚػ٧، بّػع أف ٙػػر ٥قػػق هػ٤٣ 

٢ًب٪ِاث٧، ٖٮ٠ب٬ اٟج٦ػ٪ط٬ اٟػ رػاء، ك٨ػ٪ أ٦٢ٮ جيػ٧، ك٭قػػع ٖػ٬ إِػادة ٥ؿػظ٧، 

ث٩٣ٮعان ٟجصٚٮ٧ٚ، كثٮؿٮػان ًٟب٧ّ. ك٢ا إف ٭ج١  ٥ؿض أربُ كِقػػ٭٤ لػٗصة ٦٢ػ٧ 

ع بّع٨ا أكراٙان بٮوان، كاٟٝٶـ بّع٨ا ٬ٖ اٳبعاؿ، ك٨٪ ٭ظج٠ػٕ ٣ِػا شج٫ ٭ز

أف ٢ػا بػٮ٤ ٭ع٭ػ٧ ٖػ٬ ٨ػغق  -ك٭ا ٟز٣اؿ ٢ا ٭ٝجقػٕ  -٬ٖ ا٣ٟد٦ ٫، ك٭ٝجقٕ 

ٮ ػأل، ٣٨ػا  «ٜجػاب ا٣ٟد٦ ػ٫»ا٣ٟز٣٪ِة ٢ػُ   ً ٜجػاب »ٜجػابٮ٤ آطػػ٭٤ ٱبػ٬ اٟ

ػٍػـه ٖػ٬ كؾػ٧ً«اٳبعاؿ يجػػ ٢ػ٤ أكٟػ٧ كآطػػق، كٖٮػ٧ طى ، كٙػع ب
(٧6)

جػاب ٜ»، ك

، كٖٮ٧ طػـه ٖػ٬ أكٟػ٧ ذ٨ػأل بػ كؿ طًبجػ٧«اٳثباع
(٧١)

ػ٤ أف ث٠ػٛ  ، كٜػاف ٭َي

اٟٝجأل هاِت ٖٮ٣ا هاع ٤٢ ٢ؤٟٗاث٧
(٧5)

. 

٦ٮ٤ ٭ججبُ  أطبار لػع٭٧ٚ اٟج٦ػ٪ط٬، ك٢ػا آؿ  كٜاف ا٣ٟٮ٬٦٣ ي٪اؿ ث٠ٛ اٟؿ 

ٮ أل، ٖٮصدػ٧ ٠ِػ٫   ً إٟٮ٧ أ٢ػ اٜجقا٧ٖ ٨غق ا٣ٟز٣٪ِة ا٦ٟادرة ٤٢ ٢ؤٟٗات أب٬ اٟ

ٟػٮؽ ٦ٟقػػ ٨ػغق ا٣ٟز٣٪ِػة كثصٚٮ٩ٚػا أشػعه ٓٮػػؾ ٣٢ػ٤ »٧ٟ:  ٥قػ٨ا، ٙائٶن 

«ث٪ٖػت ٧ٟ فػائى ا٦ٟقػ ا٬٣٠ّٟ
(٧4)

. 

*   *   * 

 كث٣و٬ اٱ٭اـ با٣ٟٮ٬٦٣ كاٟج٦٪ط٬، ك١ٟ ٭ٚع ر ٣٩ٟػا ا٠ٟٚػاء ٢ػػة خا٥ٮػة إٵ

، شػٮ٤ ٙػعـ ا٣ٟٮ٦٣ػ٬ د٢قػ٘ ٧٣١6٨ـ/٧486بّع ِقػ٭٤ ؾ٦ة، كذٟٛ ؾ٦ة 

 زائػان ٩ٟا، ك٭٪٩٢ا أ٥قع ٠ٟج٦٪ط٬:

                                                 

 .68، 69، 60-٧/8١، كٜجاب اٳبعاؿ: ج987-٢٣7/998ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٧6)

 .٧7-٧٧ٜجاب اٳثباع:  (٧١)

 .٧/٣ٜجاب اٳبعاؿ: ج (٧5)

 .٢٣8/6١4ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٧4)



 ٧05٧ أ. إبزاٍيه الشيبل -صداقة العزبية بني املينين والتيوخي 

 ا ٙبػػػٞ ِقػػػػ٭٤ ٦ٜػػػا اٟجٚٮ٦ػػػا٦٨ػػػ

 

٩ٖٞ ٠٥ج٬ٚ بّػع ِقػػ٭٤ ِا٢ػا 
(70)

 

ػع٭ٚٮ٤ أف ٭٠جٚٮػا ٢ػػة خاٟدػة بّػع ؾػ٦جٮ٤، ٖػ٬ ز٭ػارة ا٣ٟٮ٦٣ػ٬   كٙع ر ٠ٟم 

٧٣١١٨ـ/٧485ٟع٢ق٘ ٬ٖ شؼ٭ػاف ؾ٦ة 
(7٧)

. كٜاف ٠ٙػأل ا٣ٟٮ٦٣ػ٬ ٭ظٗػ٘ 

ّي٩ػا ا٣ٟػ٪دة كاٟ٪ٖػاء بصأل  د٢قػ٘ كأ٩٠٨ػا، كبادٟجػ٧ د٢قػ٘ ك٢ز٣
(77)

. ٖٗػ٬ 

ء ٜا٥ػا ٭ج٦ؼ٨ػػاف، ك٠ِػ٫ هػٗاؼ بػدا٨ػػا ٜا٥ػا ٭ز٠ؿػاف، كأ٢ػػاـ ٓ٪يج٩ػا ا٦ٟٔػا

ب٪ة اٟج٬ ٨اـ ا٣ٟٮ٬٦٣ بصب٩ا، ٖٝػاف ٵ ٭ػغٜػ٨ا إٵ بمػٗج٩ا اٟجػ٬  ٥اٍػ٭٣٩ا اٟػ 

. ك٭جزاذبػاف [80ا٣ٟؤ٦٢ػ٪ف: ] ژ  ں ں ڱ   ڱ ژكل٩ٗا اهلل ثّػا٫ٟ ب٩ػا: 

ٝ ٩اف بػػكح أط٪٭ػة  أيػاؼ اٟصع٭ح ٤ِ اٟقّػ كاٱدب كا٣ٟظً٪يات، ك٭جٗ

. كٜػاف ا٣ٟٮ٦٣ػ٬، ك٨ػ٪ ٭ؿػج٣جُ ب٩ػغا ا٦٣َٟػػ اٟز٣ٮػٞ، ٭جػػ٥ ١ ببٮػت لاٖٮة

ش٣ٮعة
(7٣)

 ، ٢ُ ثٔٮٮػو ٭ؿٮػ ٬ٖ أٟٗا٧ٍ ٟٮٶئ١ ٦ّ٢اق:

ػػب ا٥ي٩ا ٘ى كفي  فػػٮ٪خي د٢قػػ

 

أشأل  إ٬ٟ  ٤٢ أٟاٟٮىػ٧ٍ  
(79)

 

ٍّػ ٬ٖ أشاد٭د٧، ٖارثزػٞ ٣٠ٟٮ٦٣ػ٬ ٖػ٬   كٜاف اٟج٦٪ط٬ ّٜادث٧ ٭ػثزٞ اٟق 

 إشعل ٨غق اٟز٠ؿات:

                                                 

 .٧0٧: «اّٟٶ٢ة ا٣ٟز٬ّ٣ ِؼ اٟع٭٤ اٟج٦٪ط٬»٭٦َػ ٜجاب٬  (70)

 .٢٣9/٧47ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (7٧)

 .89/78١ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ ٢ز٠ة  (77)

 ٬٨ اٟقاِػة ش٣ٮعة ب٦ت اٟمصاب٬ ا٣ّ٦ٟاف ب٤ بقٮػ اٱ٥مارم، كاٟبٮت ٨٪: (7٣)

 ٩ٜػػػ٪ؿ د٢قػػػ٘ كفػػػبا٩٥ا

 

 أشػػأل إٟػػ٬  ٢ػػ٤ اٟزاٟٮػػ٧ 

كاٟزاٟٮة ١٨ أ٨ٞ اٟصزاز، ٜاف أ٨ٞ اٟقاـ ٭ؿ٣٪١٩٥ بػغٟٛ، ٱ٩٥ػ١ ٜػا٥٪ا ٭ز٠ػ٪ف ِػ٤  

 .٣/٧77١«: ٢ّز١ اٱدباء»ك، ٧64، 4/٧65: «ٜجاب اٱٓا٬٥»بٶد١٨ إ٫ٟ اٟقاـ. ٭٦َػ 

كٱؾجاذ٥ا أش٣ع راثأل ا٦ٟٗاخ ٢ٚاٟة ٥ٗٮؿػة ٖػ٬ ثصػ٭ػػ اؾػ٩٣ا، كأ٥ػ٧ ش٣ٮػعة، ٖػ٬ 

، 6٧5-84/85١، ٥قػ٨ا ٬ٖ ٢ز٠ة ا٣ٟز٣ػُ: ٢ػذ «٥َػات ٬ٖ ٥َػات»ؾ٠ؿ٠ج٧ ا٣ٟاثّة 

 كٖٮ٩ا إ٣ٟاع إ٫ٟ أل٪ؿ ٤٢ أل٪ؿ ا٦َٟػ ٬ٖ اٟػكا٭ات كا٦ٟم٪ص ك٥ٚع٨ا.

 .7١5-7١١/ ٢89ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (79)



 ٧057 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

 ١ي ٭ػػػا ِبػػػعى اّٟؼ٭ػػػؼ ب٣ػػػااهلل ٭٠ّػػػ

 

دن كإرػػػٶؿً   ػػػ١ٍ ب٠ٚبػػػ٬ى ٢ػػػ٤ كي ٝي ٟ 

ًػٖيػ٧ي   ٍِ ى ًٞ ٖػ٬ ٓٮػػم ٖ  ٍوػ ٗى يًشؽ  باٟ  أ

 

ج ػػاؿً   ٞ  طى ٞى إٵ ٜػػ  ٢ػػا ٭ي٦ٝػػػ اٟٗوػػ

ػػأل  ٭٠٣ؤ٨ػػا  ػػ٦ابٞ شػػٮ٤ اٟصى  إف  اٟؿ 

 

ثىٍص٬٦ اٟػ ؤكسى ك٭٠ّ٪ اٟٗارغي اٟظا٬ٟ 
(78)

 

اٟظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٬ٟ
(78)

 

 

٭ارة، ك٣٨ا ٬ٖ رشػاب ا٣ٟز٣ػُ، ٭ػٓػأل  إٟٮػ٧ اٟج٦ػ٪ط٬ أف ك٬ٖ ث٠ٛ اٟؼ 

خ٧ ببّن ٢ا ِدػ ٠ِٮ٧ ٤٢ ٥٪ادر ٢ٝجبات ا٣ٟٔػب، ٖٮمٕ ٧ٟ ا٣ٟٮ٦٣ػ٬ ٢ػا  ٭صع 

كرعق ٤٢ ث٠ٛ ا٦ٟػ٪ادر ٖػ٬ ٢ٝجبػة اٟػبػاط اّٟا٢ػة، ك٢ٝجبػة رػا٢ُ اٟٚػػك٭ٮ٤ 

بٗاس، ك٬ٖ ٢ٝاثأل ث٪٥ؽ. كبقٕٔ ٭ٝجب٩ػا اٟج٦ػ٪ط٬ ٦ِػ٧، ك٭٦قػػ٨ا إث٣ا٢ػان 

٠ٟٗائعة ٬ٖ ٢ز٠ة ا٣ٟز٣ُ
(76)

. 

*   *   * 

ؿػػة ٜػػاف خاٟد٣٩ػػا اٱؾػػجاذ ؾػػّٮع اٱٖٔػػا٬٥ ٖػػ٬ ٢ج٦ػػؼق ا٩٣ٟػػارػ٭٤، كٖػػ٬ ر٠

٭ػاف، ك٭جزاذب٪ف أيػػاؼ اٟصػع٭ح، ؼً ٭ؿجػكش٪ف إ٫ٟ ٥ؿٮ٧٣ ا٠ّٟٮٞ ٨ػبان ٤٢ شػ  شى 

ٞ  ِارؼ، ٫٠ِ شع  ثّبٮػ ا٣ٟٮ٦٣ػ٬، ؾػ ؿ ا٣ٟٮ٦٣ػ٬  ٠٪ل ٟعل ٜ اٟج٬ ٬٨ أٟغ  ٤٢ اٟؿ 

أٟػػػب ؾػػ٦ة أل ٖػػ٬ رش٠جػػ٧ إٟػػ٫ ؾػػّٮعان ٣ِػػا ؾػػٚى ٠ِٮػػ٧ ٢ػػ٤ ٥ٗػػائؽ اٟٝجػػ

، ٖ طبػق اٱٖٔا٬٥ ب ٧٥ ِدػػ ٖػ٬ ا٣ٟٝجبػة اٟ٪ي٦ٮػة ببػار٭ؽ ٠ِػ٫ ٧٣١8٨ـ/٧486

ٔىؼة اٳِػاب»ٜجاب  ٠ٟػ ٢ ا٬٥، ك١ٟ ٭ؼدق ٖٮ٧ فٮجان  «ث٪رٮ٧ إِػاب أبٮات ٢ي٠ٍ
(7١)

. 

كٜاف اٱؾجاذ اٱٖٔا٬٥ ٙع ٖػغ ٤٢ ثصٚٮ٧ٚ ٫٠ِ ٨غق ا٦ٟؿػظة اٟبار٭ؿػٮة، 

 ٟزا٢ّة اٟؿ٪ر٭ة يب٧ّ ٬ٖ ٢ًبّج٩ا.ك٨٪ ٫٠ِ كىٍفٛ اٟمعكر، بّع أف ث٪ٟت ا

٣٠ٖا ِاد ا٣ٟٮ٬٦٣ إ٫ٟ ٜػاثق٬، شٮح ٜاف ٭ٚٮ١ي بّع إشاٟج٧ ٠ِػ٫ اٟجٚاِػع 

٤٢ را٢ّة ٠ِٮٝػق با٦٩ٟع
(75)

 7٣، كل٠ٍت إٟٮ٧ ٥ؿظة ٢ًب٪ِة ٤٢ اٟٝجاب ٬ٖ 

                                                 

 .٢99/7٣٣ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (78)

 .656 -٢٣٣/65٣ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (76)

 .٢٣9/٧47ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (7١)

 .٢89/764ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (75)



 ٧05٣ أ. إبزاٍيه الشيبل -صداقة العزبية بني املينين والتيوخي 

أ٭٠٪ؿ، بّح ب٩ا إٟٮ٧ اٱؾجاذ اٟقاِػ طٮػ اٟع٭٤ اٟؼر٠ٜػ٬، ك٢ػا إف بػعأ ٭ًػاُٟ 

ج٧ٍ اٟقٝ ٭ىػأل بمػصة ٥ؿػبج٧ ٠ّٟػ٬ بػ٤ ِٮؿػ٫ ٖٮ٧ شج٫ طاٟزى ث٧ٍ اٟػ  رى ٪ؾ، كؾاكى

ـ، ك٣ٟػا ث٠ٔٔػٞ ٖػ٬ أ٣ِاٙػ٧ اٜجقػٕ أف ٣59٨/449اٟػ ٢ا٬٥، ا٣ٟج٪٫ٖ ؾ٦ة 

ـ، كأف ٦ِ٪ا٥ػ٧ 95١٨/٧049اٟٝجاب ٠ٟصؿ٤ ب٤ أؾع اٟٗار٬ٙ، ا٣ٟٚج٪ؿ ؾ٦ة 

٪اب ٨٪  ةي «اٳٖماح ٤ِ أبٮات ٢ق٠ٝة اٳ٭واح»٫٠ِ اٟم  ، كث٪رػع ٦٢ػ٧ ِػع 

٩ػا ٖػ٬ ٥ؿضو أٙعـ ٤٢  ؼازاثػ٧ اٟجػ٬ ٠ِٚ  ٩٠ا ٖػ٬ ري ا٦ٟؿظة اٟبار٭ؿٮة، ٜػاف ؾػز 

٠ُ اٱٖٔا٬٥ ٫٠ِ ٨غق ا٦ٟؿض اٟز٠ٮ٠ػة، ٧٣88٨ـ/٧4٣6رش٠ج٧ ؾ٦ة   ً ، ك١ٟ ٭

٣٢ا أٖؿع ٠ِٮ٧ ٧٠٣ِ، كشػ٧٢ ا٣ّٟارهة ب٩ا، كٜا٥ت ٧٦٢ ٠ِػ٫ يػػؼ اٟد ٣ػاـ، 

ؿ. كؾارع ا٣ٟٮ٬٦٣ إ٫ٟ ٜجابػة ٢ٚاٟػة، دٟ ػٞ ٖٮ٩ػا ٠ِػ٫ لػ صة ٢ػا ٙػ٭بة ا٣ٟج٦اكى

 76اٜجق٧ٗ، ك٠ِ٘ ٫٠ِ بّن ٢ػا ٥ػع  ِػ٤ ٢صٚٚػ٧ ٢ػ٤ أك٨ػاـ، كأرط٩ػا ٖػ٬ 

ٜػا٥٪ف اٟدػا٬٥  ٧أ٭٠٪ؿ، كبّػح ب٩ػا إٟػ٫ ا٣ٟز٣ػُ، ٦ٖقػػت ٖػ٬ ٢ز٠جػ٧ ٖػ٬ 

، أم بّع ٥ص٪ خٶخة أف٩ػ ٤٢ إرؾا٩ٟا٧٣١5٨ـ/ ٧484
(74)

. 

ك٬ٖ اٟ٪ٙت ٥ٗؿ٧ أبعل ٓٮػػي كاشػعو ٢ػ٤ اٟٗوػٶء، اٟػغ٭٤ أ٨ػعل إٟػٮ١٩ 

، ٢ ا٬٥، ٖػ د اق ذٟػٛ إٟػ٫ إِػادة اٟبصػح،  اٱٖٔا٬٥ اٟٝجابى ٛ  ٬ٖ ٥ؿبج٧ ٠ٟػ  اٟق 

ٟٮٝجقٕ طً ق، ك٭بادر إ٫ٟ إلٶش٧، ب ف اؾجعرؾ ٬ٖ ٥يؿض اٟٝجاب، اٟج٬ ٟػ١ 

ػ٪اب،  ث٪زع بّع، أكراٙان فػػح ٖٮ٩ػا ٢ٶبؿػات ٨ػغا اٟظًػ ، كاؾػجعرا٧ٜ اٟم 

٧٣١5٨ـ/٧485ثقػ٭٤ اٱكؿ  79ك٥قػ٨ا ٬ٖ 
(٣0)

. 

                                                 

 .٧48-٢٣9/٧47ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (74)

٢ّػة خ١ أِاد اٱٖٔا٬٥ ٥قػ اٟٝجاب ٫٠ِ اٟم٪اب ٬ٖ يبّج٧ اٟدا٥ٮة، اٟج٬ لػعرت ِػ٤ را (٣0)

: ٣ٖٚػاؿ ٖػ٬ ٢ٚع٢جػ٧، ص  - كٜاف ٭عر س ٖٮ٩ػا كٙججػغو  - ٧٣49٨ـ/٧4١9ب٦ٔازم ؾ٦ة 

كٙبٮٞ ث٪ز٭ُ ٥ؿض اٟٝجاب ٣٠ِت أف ٥ؿظة بار٭ؽ اٟج٬ ٩٦ِا لعرت اًٟبّة ٢ظًجة ٬ٖ »

اؾ١ اٟٝجاب كاؾ١ ٢ؤ٧ٟٗ، ؾاًٙة ٩٦٢ا طاث٣ة اٟٝجاب.. ٖبػادرت إٟػ٫ إ٭ػعاع ٜػٞ ٥ؿػظة 

 = «.٥قػة ثمصس اٟظً  كثػد اٟظاث٣ة



 ٧059 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ثب٠ػْ اٟج٦ػ٪ط٬ كٖػاةي كاٟػع ا٣ٟٮ٦٣ػ٬  ٧٣١4٨ـ/٧484ك٬ٖ اّٟاـ اٟجا٬ٟ ؾ٦ة 

 اٟصاج ِبع اٟٝػ٭١ ب٤ ٭ّٚ٪ب، ٬ٖ ب٠عة رارٝ٪ت با٦٩ٟع، ٖٮٝجأل إٟٮ٧ ٢ّؼ ٭ان:

 ٣ٜػػػػا ِػػػػؼكت إ٦٥ػػػػ٬ أِػػػػؼ م

 

 ِبػػػػعى اّٟؼ٭ػػػػًؼ بػػػػاٱًب اٱِػػػػؼ   

 ٢ى٤ٍ راكز اٟج ؿّٮ٤ى ِا٢ان ٬ٖ ا٩ٟيعل 

 

 ٠ِٮػػػػػ٧ رش٣ػػػػػةي اٳٟػػػػػ٧ً أبػػػػػعا 

ق اّٟػػاٟ  ٣ٍػػػى ِي  ٬ اٱثػػ١ٌ كرخػػتى ٦٢ػػ٧ي 

 

ىػػ٧ي ٣ٖػػا ٠ٍػػ١ٍ »  «ك٢ىػػ٤ٍ ٭قػػاب٧ًٍ أب
(٣٧)

 

 *   *   * 

٧٣١4٨ـ/ ٧460كثجٗ٘ اٟؼ ٭ارة اٟػابّة ٣٠ٟٮ٬٦٣ ٟع٢ق٘ ٬ٖ ث٣٪ز ؾػ٦ة 
(٣7)

 ،

ك٬٨ ز٭ارث٧ اٱطٮػة ٩ٟا
(٣٣)

، ٖٮٚػػأ «ٜجػاب اٳبػعاؿ»، ٢ُ لعكر اٟزؼء اٱكؿ ٤٢ 

مػع٭٘ لػع٭٧ٚ اٟج٦ػ٪ط٬ ٖػ٬ ٢ٚع٢جػ٧ كث٠ّٮٚاثػ٧، ٨ػغا اٟ بقٕٔ ٢ػا طًجػ٧ أ٥ا٢ػٞ

ا٣ٟٗج٪ف با٠ٟٔة ك٦ٖ٪٩٥ا كف٪ارد٨ا ٣ٜػا كلػ٧ٗ، ٖٮ٣ؿػٛ ب٣٠ٚػ٧، ك٭ٝجػأل ٣ٟز٠ػة 

ػ ٍان ٖٮ٩ا ٣ِٞ لع٭٧ٚ ٖٮ٧، ك٣٢ا ٙا٧ٟ:  ٜجاب اٳبػعاؿ »ا٣ٟز٣ُ ٢ٚاٟة هاٖٮة ٧٦ِ، ٢ٚي

                                                 

ازف ا٣ٟبارؾ ٢ّاهعان ٱؾػجاذق اٱٖٔػا٬٥ ٖػ٬ اٵ٨جػعاء إٟػ٫ كٜاف اٱؾجاذ اٟعٜج٪ر ٢  =

اٟم٪اب، ٖٚع ذٜػ أ٧٥ ٜاف كٙججغو باٟٚا٨ػة، ٭صوػ رؾاٟة اٟعٜج٪راق ٤ِ اٟػ٢ا٬٥ ا٦ٟصػ٪م، 

٣٠ٖا اي٠ُ ٫٠ِ اٟٝجاب ٦٢ؿ٪بان إٟٮ٧، رأل أ٧٥ ٟٮؽ ٠ٟػ٢ا٬٥، ٣ٟا ٭ّػ٧ٖ ٢ػ٤ أؾػ٠٪ب٧، ك٢ػ٤ 

، ٖبػادر إٟػ٫ ٜجابػة رؾػاٟة «اٱبٮات ا٠٣ٟٔؼةث٪رٮ٧ إِػاب »اؾجٚمائ٧ ٯخارق، كٟٮؽ بٮ٩٦ا 

إ٫ٟ أؾجاذق اٱٖٔا٬٥ بغٟٛ، ٧ٗ٠ٖٝ ٢ػارّة ا٩ٟٗارس كاٟٝجأل ا٣٣ٟاخ٠ة ٣ٟ٪ه٪ع اٟٝجاب، 

ٖ٪ٕٙ ا٣ٟبارؾ ٫٠ِ ٥ؿظة طًٮة ٤٢ ٜجاب اٟٗار٬ٙ، ككهُ اٟصٚٮٚة بٮ٤ ٭ع٭٧. ك٣ٟػا بػعا 

ثبػ٧ ا٣ٟبػارؾ ٦ٟقػػق ٟٲٖٔا٬٥ كر٧ اٟص٘ بادر إ٫ٟ اٱطغ ب٧ كإِٶ٧٥ ٫٠ِ ا٦ٟاس، ك٣ٟػا ِا

ػؼ اٟص٘ كأف ٭ي٦ؿأل اٟٗوٞ إٟػ٫ ألػصاب٧. كِٚػأل  اؾ٧٣، ٙاؿ ٧ٟ اٱٖٔا٬٥: ٭زأل أف ٭ّي

ا٣ٟبارؾ ٫٠ِ ذٟٛ بٚ٪٧ٟ: ٖٝاف ١٠ّ٢ أطٶؽ كؾ٠٪ؾ، ٣ٜا ٜاف ٠ّ٢ػ١ ٥صػ٪ كٟٔػة. ٭٦َػػ 

 .4٧-40، 77، ٧4«: ؾّٮع اٱٖٔا٬٥»ٜجاب٧ 

 اٟبٮت اٟداٟح. ٬ٖ« أب٧»، كٙع ؾًٚت ٧٦٢ ٣٠ٜة ٧/٧١بص٪ث كثصٚٮٚات: ج (٣٧)

 .٢٣١/8٧١ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٣7)

 .٢89/7١7ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٣٣)



 ٧058 أ. إبزاٍيه الشيبل -صداقة العزبية بني املينين والتيوخي 

ادٙة ٖػ٬ دىٍرس  ٤٢ طٮػ ٢ا ٥يقػ ٬ٖ ٨غق اّٟم٪ر ا٣ٟج طػة اٟج٬ ٠ٙ ت ٖٮ٩ا اٟػ ٓبة اٟم 

٨ا كف٪ارد٨ا؛ ذٟٛ أ٧٥ ٟٮؽ ٩ٟا ٢ٔا١٥ ٢اد٭ة ٢ػ٤ كرائ٩ػا. ا٠ٟٔة، كاٟبصًح ٤ِ ٖػائع

ٝى١ بصح اٱؾجاذ اٟج٦٪ط٬ ٬ٖ اٟٝجاب ِػ٤ فػ٪ا٨ع اٳبػعاؿ اٟجػ٬ ب٠ٔػت ٥صػ٪  كٟ

٣جة فا٨ع ٢ػ٤ ٜػٶـ اّٟػػب، كٵ ٭٪رػع ٜدٮػػه ٩٦٢ػا ٖػ٬ ا٣ٟمػادر ا٣ّٟػكٖػة، ؾج

ٝ ػ٤ بّػػع لػعؽ اٟبصػػح كاٟج٦ٚٮػأل ٢ػػ٤ ِؼك٨ػا إٟػػ٫ ٙائ٠ٮ٩ػا، كا٨ػػج١  بجٗؿػػٮػ  كث٣

ا٢ن اٟجّبٮػ، كاؾجعرؾ ٤٢ شػكؼ اٳبعاؿ ٜدٮػان ٤٢ اٟٗ٪ائت اٟجػ٬ ِدػػ ٠ِٮ٩ػا ٓ٪

ُى ش٪افػٮ٧  ػػ ب ٢ا٥ػةو ر٣ٮػ ٬ٖ أ٩٢ات ٜجأل ا٠ٟٔة ٣٢ا زادت ب٧ ٖائعة اٟٝجاب. خػ١ ٥ىقى

كييػرق ا٠ٟٔ٪٭ة ا٣ٟػك٭ة ٤ِ أئ٣ة ا٠ٟٔػة، أك ا٦٣ٟٚ٪ٟػة ِػ٤ ٜجػب١٩ بظًػ٪ي١٩، كٙػع 

، ٢ا ٜاف ٟٮ٦ّ٠ًا ٫٠ِ ٜ ٍٞ ٕى هاع أٜدػي٨ا. أر ٞ  ذٟػٛ إٵ ٢ػ٤ ذاؽ ٟػغ ة ا٠ّٟػ١، كأًٟػ

بػ ٫٠ِ ٢قاٙ ٧، ٟغٟٛ أ٦٨ئ اّٟؼ  اٟج٦٪ط٬ ٫٠ِ ٧٠٣ِ ٨ػغا ا٣ٟبػػكر، ك٠ِػ٫ ٢ػا  اٟم 

ٜابعق ٬ٖ ثصػ٭ػ ٜجاب٧ كثمصٮص٧.. كا٦ٟقػ ا٬٣٠ّٟ ٣ٜا بٮ٦اق ٵ ٭وػ٠ًُ بػ٧ إٵ ٢ػ٤ 

٭ة ٖائٚة بج٣صػٮك لصٮصان، كٜاف ٧ٟ ٦ِا ٬ٖ ا٠ٟٔة دٙٮٚان، كيبّان ِػبٮوا رز٧ٙ اهلل ٣٩ٖان 

كثػ٬ى لػبػان ٜمػبػ أ٭ػ٪ب ٣٢ػا ارج٣ػُ ٠ّٟػؼ 
ي ً٘ ٥م٪لػ٩ا، خػ١ أ ا٣ٟؿػائٞ، كثصٚٮػ

، بػ٭جػان ٢ػ٤ اٟجمػصٮٕ،  اٟج٦٪ط٬، كٟغٟٛ ٠ٜ ٧ راء ٜجابي اٳبػعاؿ ٠ِػ٫ ٢ػا رأ٭ػتي

ؾ٠ٮ٣ان ٤٢ اٟجصػ٭ٕ، ٢ا طٶ ٨ى٦ات ثّع  ٤٢ يىبُى اًٟبُ، ك٨٪ ٣٢ػا ٭قػ٩ع ٣٠ٟصٚػ٘ 

ّىة ايٶِػ٧ ٠ِػ٫ أ ؾػػار اّٟػبٮػة، كٵ ٭زج٣ػُ ذٟػٛ إٵ ٠ٟٚٮػٞ ٢ػ٤ باهًٶ٧ِ كؾى

٣٠ِاء ا٠ٟٔة ا٣ٟصٚٚٮ٤، ك٬ٖ ٢ٚع٢ج١٩ اّٟؼ اٟج٦٪ط٬، ٖاٟص٣ع هلل ٠ِػ٫ ذٟػٛ. كأ٥ػا 

٢ُ ٨غق ا٣٠ٟٝة ا٦٣ٟمٗة اٟمادٙة أشد٧ ٫٠ِ ٢جابّة ر٩٪دق ٦ٟقػ اٟزػؼء اٟدػا٬٥ ٢ػ٤ 

٘ه بػ٧ ذٟػٛ،  ً ٮ أل ا٠ٟٔػ٪م اٟص٠بػ٬، كشٚٮػ ٱف أبػا اٳبعاؿ، ك٢ا ب٬ٚ ٤٢ آخار أب٬ اٟ

ٙٮؽ اٟج٦٪ط٬ فا٬٢ض ٜ ب٬ اًٟٮأل، ٖزؼاق اهلل ٫٠ِ ثصٚٮ٧ٚ ٨غا طٮػان، كأبٚػاق ٠ّ٠ٟػ١ 

«كاٱدب، كطع٢ة ٟٔة اّٟػب
(٣9)

. 

                                                 

 .650-6١4/ ٢٣8ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٣9)



 ٧056 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

 ة ٤٢ ِػا١ٟ ر٠ٮػٞ، أشػأل اّٟػبٮػة شبوػاك٦٨ٮجان ٠ٟج٦٪ط٬ ٫٠ِ ٨غق اٟق٩اد

٪٭عاء ٠ٙب٧.  ٠٢ٛ ٠ِٮ٧ ٥ٗؿ٧، كث٠ٔٔٞ ٬ٖ ؾي

ٟػػ٫ د٢قػػ٘ بػػعِ٪ة ٢ػػ٤ كزارة كٜػػاف ا٣ٟٮ٦٣ػػ٬ ٖػػ٬ ث٠ػػٛ اٟؼ ٭ػػارة، ٙػػع رػػاء إ

اٟدٚاٖة
(٣8)

طبػث٧ ٬ٖ ٢ّػٖة ا٣ٟظً٪يات اّٟػبٮػة، كأم  ، ٟجؿج ٥ؽ بػأ٭٧، كثٗٮع ٤٢

ىٍك٫ٟ با٦ٟ قػ ا٣ٟظً٪يات أ
(٣6)

. ٖٝجأل ا٣ٟٮ٬٦٣ ٣ٟع٭ػ٭ة إشٮاء اٟجػػاث اٟٚػع٭١ ٖٮ٩ػا 

ؾجا٥ب٪ؿ ٤٢ ا٣ٟظً٪يات ا٦ٟٗٮؿة، ك٩٦٢ا ٥ؿظة ٖػ٭ػعة إٙائ٣ة ب ؾ٣اء ٢ا ٬ٖ طؼائ٤ 

، ٟظ٠ٕ ب٤ شٮػاف اٱش٣ػػ اٟبمػػم، ا٣ٟجػ٪٫ٖ ؾػ٦ة «ٚع٢ة ٬ٖ ا٦ٟص٪٢»٤٢ ٜجاب 

ٕ  ٤٢ ٢ظجمػات ا٦ٟص٪. كرٓػأل ا٣ٟٮ٦٣ػ٬ أف ٧50٨/١46 ـ، ك٨٪ ٤٢ أٙعـ ٢ا أٟ

٭٩ّع بجصٚٮ٩ٚا إ٫ٟ لع٭٧ٚ اٟج٦٪ط٬. كٜغٟٛ ٜاف
(٣١)

. 

ي٣ ة ٤٢ ألعٙائ٧ اٟٝػاـ، ٖٮ١٩ إهاٖة ٠ٟج٦٪ط٬ أؾػجاذ٥ا  ك٬ٖ ٢ز٠ؽ ه١  ٟ

ؼى ا٣ٟٮ٬٦٣ ا٣٩ًٟى١ ًٟبُ ٜجاب أش٣ع راثأل ا٦ٟٗاخ، شى  ّيباب اٟؼ اطػ كا٠ٟ باب »ٗى اٟ

آا٬٥، ا٣ٟج٪٫ٖ ؾ٦ة  «اٟٗاطػ ـ٧787/ ٠ٟ680٨م 
(٣5)

، كٜاف ٙع ٖػػغ ٟجػ٪ق، 

ك٨٪ ٬ٖ د٢ق٘، ٤٢ ثصٚٮ٘ ٢ٚع٢ج٧
(٣4)

، ك٥قػ٨ا ٬ٖ ٢ز٠ػة ا٣ٟز٣ػُ
(90)

. خػ١ 

د٫٠ٍ، كٜغٟٛ ٥قػػ٨ ا ٖػ٬ أرد٩ٖا ب٣ٚاٟة ٥ب ٧ ٖٮ٩ا ٫٠ِ أ٣٨ٮج٧، كيػ٭ٚة ٥قػق ا٣ٟي

٢ز٠ة ا٣ٟز٣ُ
(9٧)

ٞ  أ٣ِػاؿ ٢ز٣ػُ ا٠ٟٔػة اّٟػبٮػة »، ك٣٢ا ٙا٧ٟ ٖٮ٩ا:  ٢ػ٤ أرػ

٠٘ ٟصٮػاة ٟؿػاف اّٟػػب، أف ٭ؤٟ ػٕ ٟز٦ػة ٟٔ٪٭ػة ثجػ ٟٕ ٢ػ٤  بع٢ق٘، كٙع طي

                                                 

 .٣١/8٧١، ك٢ذ ٣8/8٧8، ك٢ذ ٢٣7/65٣ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٣8)

 .٢89/7١7ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٣6)

 .٧٧0-٧0١«: اّٟٶ٢ة ا٣ٟز٬ّ٣ ِؼ اٟع٭٤ اٟج٦٪ط٬»، كٜجاب٬ 4 -٢٣ٚع٢ة ٬ٖ ا٦ٟص٪:  (٣١)

 .٢٣١/8٧١ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٣5)

 .٢٣8/866ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٣4)

 .866 -٢٣8/896ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (90)

 .94-٢٣6/9١ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (9٧)



 ٧05١ أ. إبزاٍيه الشيبل -صداقة العزبية بني املينين والتيوخي 

ػ اٟز٠ٮٞ ٍٗ ا٩ٙا ٟجٚ٪ـ ب٦قػ ٨غا اٟؿ  ِيق  غ اؽ ا٠ٟٔة ك «شي
(97)

. 

ىػٍعءي كٜاف أؾجاذ٥ا ا٦ٟٗاخ ٙع ٙػأ ٠ِٮ٧ ٬ٖ ز٭ارثػ٧ ٨ػغق: بػاب ٜٮػٕ ٜػاف  ب

ػصٮس»٢ػ٤  ملسو هيلع هللا ىلصاٟ٪ش٬ إ٫ٟ رؾػ٪ؿ اهلل  كي٠ػأل ٦٢ػ٧  ٠ٟبظػارم، «اٟزػا٢ُ اٟم 

اٳرازة. ٖ رازق ا٣ٟٮ٬٦٣ ب٣ػك٭اث٧ ٤ِ فػٮ٪ط٧
(9٣)

. كٜػاف ا٦ٟٗػاخ ٭٦ٚػٞ ٦ِػ٧ 

«ا٫٦ّ٣ٟ اٟغم ٭٤ٝ٣ أف أؤد ٭٧ ب٠َٗٮ٤ ٵ أر٣٩٠ّا خٶخػة»ٙ٪٧ٟ: 
(99)

. ٠ٟجػعٟٮٞ 

 ٫٠ِ فعة شػل٧ ٫٠ِ اٳ٭زاز ٬ٖ ٜجاباث٧ كث٠ّٮٚاث٧.

*   *   * 

٦ٮ٤ ١ٟ ثٔأل ِػ٤ اٟج٦ػ٪ط٬ رٓبػة لػع٭٧ٚ ا٣ٟٮ٦٣ػ٬ ٖػ٬  كي٪اؿ ث٠ٛ اٟؿ 

ػ اٟدا٬٥ ٤٢ ٜجاب  ٍٗ ٟٚاؾ١ ب٤ خابػت  «اٟع ٵئٞ ٬ٖ ٓػ٭أل اٟصع٭ح»ثصٚٮ٘ اٟؿ 

ٙيٍؿ٬ً، ا٣ٟج٪٫ٖ ؾ٦ة  ػى  ـ.٣07٨/4٧8اٟؿ 

«٤٢ ذطائػ ٙبة ا٠٣ٟػٛ اَٟػا٨ػ»ّٖػ ؼ ب٧ ٬ٖ ٢ز٠ة ا٣ٟز٣ُ ٬ٖ ٢ٚاٟج٧ 
(98)

. 

٢ز٠ػة ا٣ٟز٣ػُ ٖػ٬  ٬ ٠ٟصع٭ح ٧٦ِ ٬ٖ ٢ٚاٟة هاٖٮة ٥قػ٨ا ٬ٖخ١ ِاد اٟج٦٪ط

٧٣58٨ـ/٠ً٢٧466ُ ِاـ 
(96)

ؼق إ٫ٟ اٟٝجابة ٧٦ِ ٢ػػة أطػػل  ٗى . كٜاف ٙع شى

بػاط،  ػ اٟدا٬٥ ٧٦٢ ٬ٖ اٟظؼا٥ة اّٟا٢ ة ٬ٖ اٟػ  ٍٗ ِد٪ريق ٫٠ِ ٥ؿظة طًٮة خا٥ٮة ٠ٟؿ 

 كرػ٪د ٟػ٧ كٜاف ؾػكرق ب٩ا َِٮ٣ان. أ٢ا ؾٗػق اٱكؿ، ٖٚع أطبػػق ا٣ٟٮ٦٣ػ٬ أٵ  

ق إٵ اهلل. ك٢ُ ذٟػٛ ٜػاف اٟج٦ػ٪ط٬ ٭ ٢ػٞ  ٬ٖ طؼائ٤ اٱرض، كٵ ٭١٠ّ ٢ؿجٚػ 

اٳبًاء ٢ُ »٬ٖ اّٟد٪ر ٫٠ِ ٥ؿظة خاٟدة ٩٠ّٟا ثٝ٪ف ا٦ٟؿظة اٟٝا٠٢ة ٧ٟ، ٙائٶن: 

                                                 

 .٢٣6/94ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (97)

 .٬ٖ بٔعاد، ر٩٠ا بجصٚٮ٘ اٟقٮض ٢ص٣ع شؿ٤ آؿ ٭اؾٮ٤ «اّٟباب»كٙع يبّت أرؼاء ٤٢ 

 .89/790ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ ث٦َػ إرازة ا٣ٟٮ٬٦٣ ٧ٟ ٬ٖ ٢ (9٣)

 .٧/٧87، كبص٪ث كثصٚٮٚات: ج٧/65، ج٢74ز٠ة ٩ّ٢ع ا٣ٟظً٪يات اّٟػبٮة )اٟٝ٪٭ت (: ٢ذ  (99)

 .٣66-٢٣١/٣67ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (98)

 .70-٢9٧/٣ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (96)



 ٧055 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

. كٜػاف ا٣ٟٮ٦٣ػ٬ ٠ِػ٫ طػٶؼ رأ٭ػ٧ ٖػ٬ «اٟج٣اـ طٮػه ٤٢ اّٟز٠ة ٢ُ ا٦ٟٚماف

٘  ب٦قػػق ٢ػ٤ ا٣ٟز٣ػُ ا٣٠ّٟػ٬، اٵ٥جَار، ٣ٖا ٖجئ ٭صد٧ ٫٠ِ ٥قػق، ك٢ ٤ أشػ

شج٫ اؾجزاب ٧ٟ اٟج٦٪ط٬ أطٮػان، كفػع ٬ٖ ثصٚٮ٧ٚ
(9١)

، كًٙػُ فػ٪يان بّٮػعان 

٠ُ أؾجاذ٥ا ا٦ٟٗاخ ٫٠ِ ٜػار٭ؽ ٤٢ ٠٣ِػ٧، كٟٝػ٤ ا٦٣ٟٮ ػة ٟػ١ ثي٩٣ػٞ  ٖٮ٧، كاي 

شؼ٭ػػاف  79اٟج٦٪ط٬ شج٫ ٭صٚ٘ أ٦٢ٮ ج٧ ٬ٖ إث٣ا٧٢، ٖج٪٬ٖ ٖزػ ٭ػ٪ـ اٟز٣ّػة 

ع ٢ا لػ٦ُ، كٟػ١ ٧٣56ؿ ربٮُ اٱك 8ـ/ ٧466 ، ٤ِ ؾبُ كؾبّٮ٤ ؾ٦ة، كٖٚي

٭ُٚ إ٫ٟ أشعو ١٠ِي ٢ا ٙاـ ب٧ ٬ٖ ٨غا اٟباب
(95)

. 

زُ ا٣ٟٮ٬٦٣ ب٪ٖاة لع٭٧ٚ اٟ٪٬ٌٖ  ٬ًٌٗ  ك٭ٗي ٣ٜػا كلػ٧ٗ، ٖٮج٪رػُ ٩ٟػغا  اٟصى

ٍت ب٧ اٟعار، ك٭ّ٪د بغاٜػث٧ إٟػ٫ ث٠ػٛ اٱ٭ػاـ اٟز٣ٮ٠ػة   ً ا٦ٟب  ا٣ٟصؼف، كٙع ف

٦ػ٧ كبػٮ٤ اٟج٦ػ٪ط٬، ٖاؾػجزاب دِ٪ثػ٧، كشٚػ٘ اٟج٬ دِا اهلل ٖٮ٩ا أف ٭ز٣ػُ بٮ

رٓبج٧، كاٟجٚاق بّع ِقػ٭٤ ِا٢ان. أ٢ا اٯف، كٙع ٠ٓبػ٧ اٱٟػ١ي، ٖٮجؿػاءؿ ب ؾػ٫: 

«ٜٮٕ أؾ ٧ٟ ثّا٫ٟ أف ٭ز٣ُ بٮ٦٦ا بّع ِقػ٭٤ ِا٢ان أطػل»
(94)

؟ ك٭ظى  ب٧٣٠ٚ 

ػ٢ػان بػاٯداب »٣٠ٜات رخاء، ٩٠ّٟا ثؿػ٠ٮ٧ ِػ٤ ٢يمػاب٧، ٖٮٚػ٪ؿ:  ٟٚػع ٜػاف ٢ٔي

٣ٍصان ٜػ٭٣ان ٬ٖ ثٚع٭ػق ٟز٩٪د ا٦ّ٣ٟٮٮ٤ ب٩ػا، إذف ٟػٮؽ ببًػٍعع أف  كا٣ّٟارؼ، ؾى

ق  ثّق٘ اٱذف ٙبػٞ اّٟػٮ٤ ٢ػ٤ ٜػٶ اًٟػػٖٮ٤، شجػ٫ إذا اٟجٚٮ٦ػا را٦ِػ٬ ٢ظبػػي

ق، كاؾػػج٩٪ث٬٦ فػػ٣ائ٧٠، كؾػػ ذٜػ دائ٣ػػان ث٠ػػٛ ا٣ٟزػػاٟؽ اٟجػػ٬ ٜػػاف  ك٦٢َػػػي

ا٣ٟػش٪ـ ٭٩ج١ بّٚع٨ا ٫٠ِ هٗاؼ بػػدل، كٖػ٬ كؾػى دار٭ػا أخ٦ػاء ز٭ػاراث٬ 

                                                 

 .٧5-٢9٧/٧١ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (9١)

-٧٧١: «اٟج٦ػ٪ط٬اّٟٶ٢ة ا٣ٟز٬ّ٣ ِؼ اٟػع٭٤ »، كٜجاب٬ ٢8٧/769ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (95)

٧٧5 ،٧70. 

كٙع كلٕ اٟعٜج٪ر فاٜػ اٟٗصاـ ٢ا كلٞ إٟٮ٦ا ٤٢ ٥ؿظ٧، ٬ٖ بصح ٥ٗػٮؽ، ٥قػػق 

 .8٧١-95٧، 749-8٧/7٣7ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ ٬ٖ ٢ز٠

 رؾاٟة ا٣ٟٮ٬٦٣ بظ٧ً ٢صٗ٪ٍة ٢ُ أكراؽ اٟج٦٪ط٬ ٟعل ا٣ٟز٣ُ. (94)



 ٧054 أ. إبزاٍيه الشيبل -صداقة العزبية بني املينين والتيوخي 

ػ٧ ٟ  ٝ ػّػ كاٱدب، ك٥جٗ بٶد اٟقاـ، كاٟج٬ ٦ٜا ٥جزاذب ٖٮ٩ا اٱشاد٭ح ِػ٤ اٟق 

«بػكح أط٪٭ة لاٖٮة
(80)

. 

ًػح إ٫ٟ ٟٚائ٧، ٖٮٝجألي ٢٪اؾٮان ٦ٟٗؿػ٧:  ٚى ـ أف  »ك٭قجع  ش٦ٮ٤ي ٠ٙب٧ اٟ ػػى كٵ رى

ار ٢ُ اٱثٚٮاء اٱبػار، إ٧٥ ٙػ٭أله ٢زٮأل ػى ٚى «اهلل ٭ز٣ُ بٮ٦٦ا ٬ٖ دار اٟ
(8٧)

. 

بمع٭٧ٚ اٟج٦ػ٪ط٬ بّػع اخ٦ػ٬ ِقػػ ِا٢ػان، شٮػح أؾػ١٠ ك٭٠ص٘ ا٣ٟٮ٬٦٣ 

 76ـ/ ٧4١5ثقػػ٭٤ اٱكؿ ؾػ٦ة  7١اٟػ كح إ٫ٟ بارئ٩ا لػباح ٭ػ٪ـ اٟز٣ّػة 

، ٤ِ ٥ص٪ ثؿّٮ٤ ؾ٦ة٧٣45٨ذم اّٟٚعة 
(87)

، ٩ٖٞ اؾج ٥ٗا ٖػ٬ ِػا١ٟ أٟٮػأل 

٩٪د؟  ٢ا ٜاف بٮ٣٩٦ا ٬ٖ ِا١ٟ اٟق 

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
٠ٝة اٳِػاب، ٱب٬ ٥مػ اٟصؿػ٤ بػ٤ أؾػع اٳٖماح ٬ٖ فػح أبٮات ٢ق -

اٟٗار٬ٙ، ش٧ٚٚ كٙعـ ٧ٟ ؾّٮع اٱٖٔا٬٥، را٢ّة ب٦ٔػازم، اًٟبّػة اٟدا٥ٮػة، 

 ـ.٧4١9/ ٧٣49٨

٢ػة ِػؼ اٟػع٭٤ ا٣ٟٮ٦٣ػ٬، أِػع٨ا ٦٠ٟقػػ بص٪ث كثصٚٮٚات، ث ٟٮٕ اٌّٟٶ  -

ِيؼ٭ػ ف٣ؽ، ثٚع٭١ فاٜػ اٟٗصاـ، ٢ػارّة ٢ص٣ع اٟػٮّٶكم، دار  ٢ص٣ع 

 ـ.٧448كت، اًٟبّة اٱك٫ٟ، ٬، بٮػأٟػب اٳؾٶ٢

                                                 

 .٧79اّٟٶ٢ة ا٣ٟز٬ّ٣ ِؼ اٟع٭٤ اٟج٦٪ط٬:  (80)

 .٢صٗ٪ٍة ٢ُ أكراؽ اٟج٦٪ط٬ ٟعل ا٣ٟز٣ُ رؾاٟة ا٣ٟٮ٬٦٣ بظ٧ً (8٧)

، ك٥قػػ٨ا ٖػ٬ ٢ز٠ػة ا٣ٟز٣ػُ: ٢ػذ كٙع ثػر١ ٧ٟ ثػر٣ة هاٖٮة اٟػعٜج٪ر فػاٜػ اٟٗصػاـ (87)

89/7٣6- 7١4. 



 ٧040 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ؾّٮع اٱٖٔا٬٥ شا٢ٞ ٟ٪اء اّٟػبٮة، ثػ ٟٮٕ اٟػعٜج٪ر ٢ػازف ا٣ٟبػارؾ، دار  -

  ـ.7007/ ٧97٣٨ا١٠ٟٚ، د٢ق٘، اًٟبّة اٱك٫ٟ، 

ػ أِٶـ ا٦ٟبٶء، ث ٟٮٕ ف٣ؽ اٟع٭٤ ٢ص٣ع ب٤ أش٣ع اٟغ٨ب٬، ثصٚٮػ٘ ٮى ؾً  -

، ّٮأل اٱر٥ػؤكط، ٢ؤؾؿػة اٟػؾػاٟةخ٠ة ٤٢ ا٣ٟصٚٚٮ٤ بافػاؼ اٟقٮض في 

 ـ.٧45٧بٮػكت، اًٟبّة اٱك٫ٟ، 

فػح ٢ا ٭ُٚ ٖٮ٧ اٟجمصٮٕ كاٟجصػ٭ٕ، ثػ ٟٮٕ أبػ٬ أش٣ػع اٟصؿػ٤ بػ٤  -

ِبع اهلل ب٤ ؾّٮع اّٟؿٝػم، ثصٚٮػ٘ اٟػعٜج٪ر ٢ص٣ػع ٭٪ؾػٕ، ٢ػارّػة 

أش٣ػػع راثػػأل ا٦ٟٗػػاخ، اٟٚؿػػ١ اٱكؿ، ٢ًب٪ِػػات ٢ز٣ػػُ ا٠ٟٔػػة اّٟػبٮػػة 

 ـ.٧45٧بع٢ق٘، ؾ٦ة 

ث ٟٮٕ إبػا٨ٮ١ اٟؼ٭ب٘، ٢ًب٪ِػات  ٢ة ا٣ٟز٬ّ٣ ِؼ اٟع٭٤ اٟج٦٪ط٬،اٌّٟٶ  -

 ـ.70٧8/ ٢٧9٣6٨ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق٘، ؾ٦ة 

اٟٝا٢ٞ ٬ٖ اٟجار٭ض، ث ٟٮٕ ِؼ اٟػع٭٤ ٠ِػ٬ بػ٤ ٢ص٣ػع ا٣ّٟػػكؼ بػاب٤  -

 ـ.٧466/ ٧٣56٨اٱخٮػ، دار لادر، بٮػكت، 

ٜجػػاب اٳبػػعاؿ، ٱبػػ٬ اًٟٮػػأل ا٠ٟٔػػ٪م، ثصٚٮػػ٘ ِػػؼ اٟػػع٭٤ اٟج٦ػػ٪ط٬،  -

 ـ.٧460بع٢ق٘، ؾ٦ة  ٢ًب٪ِات ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة

ٜجػػاب اٳثبػػاع، ٱبػػ٬ اًٟٮػػأل ا٠ٟٔػػ٪م، ثصٚٮػػ٘ ِػػؼ اٟػػع٭٤ اٟج٦ػػ٪ط٬،  -

 ـ.٢٧46٧ًب٪ِات ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق٘، ؾ٦ة 

ٜجػػاب اٱٓػػا٬٥، ٱبػػ٬ اٟٗػػػج ٠ِػػ٬ بػػ٤ اٟصؿػػٮ٤ اٱلػػ٩ٗا٬٥، ثصٚٮػػ٘  -

اٟعٜج٪ر إشؿاف ِباس كاٟعٜج٪ر إبػا٨ٮ١ اٟؿّاٖٮ٤ كاٱؾجاذ بٝػ ِباس، 

 ـ.7005/ ٧974٨، اًٟبّة اٟداٟدة، دار لادر، بٮػكت

ٜجػػاب ا٣ٟد٦ػػ٫، ٱبػػ٬ اًٟٮػػأل ا٠ٟٔػػ٪م، ثصٚٮػػ٘ ِػػؼ اٟػػع٭٤ اٟج٦ػػ٪ط٬،  -

 ـ.٢٧460ًب٪ِات ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة، ؾ٦ة 



 ٧04٧ أ. إبزاٍيه الشيبل -صداقة العزبية بني املينين والتيوخي 

٢ّزػػ١ اٱدبػػاء، إرفػػاد اٱر٭ػػأل إٟػػ٫ ٢ّػٖػػة اٱد٭ػػأل، ثػػ ٟٮٕ ٭ػػاٙ٪ت  -

٪م اٟػك٬٢، ثصٚٮ٘ اٟعٜج٪ر إشؿاف ِباس، دار أٟػب اٳؾٶ٬٢، ٣ى اٟصى 

 ـ.٧44٣ًبّة اٱك٫ٟ، بٮػكت، اٟ

ٕ اٱش٣ػ، ثصٚٮ٘ ِؼ اٟع٭٤ اٟج٦٪ط٬، ٢ًب٪ِات  - ٢ٚع٢ة ٬ٖ ا٦ٟص٪، ث ٟٮٕ ط٠

 ـ.٧46٧كزارة اٟدٚاٖة، ٢ع٭ػ٭ة إشٮاء اٟجػاث اٟٚع٭١، د٢ق٘، ؾ٦ة 

اح، ثصٚٮ٘ اٟعٜج٪ر ِبػع اٟ٪رٙة، ث ٟٮٕ أب٬ ِبع اهلل ٢ص٣ع ب٤ داكد اٟزػٌ  -

ارؼ، اٟٚػا٨ػة، اًٟبّػة اٟ٪٨اب ِؼاـ كِبع اٟؿجار أش٣ع ٖػاج، دار ا٣ّٟػ

 ـ.٧456اٟداٟدة، ؾ٦ة 

 أكراؽ اٟج٦٪ط٬ ٟعل ا٣ٟز٣ُ. -

ىالمجالت:
، ٣9، ٣٣، ٣7، ٢٧8ز٠ة ٢ز٣ػُ ا٠ٟٔػة اّٟػبٮػة بع٢قػ٘، ا٣ٟز٠ػعات:  -

٣8 ،٣6 ،٣١ ،9٧ ،99 ،8٧ ،89. 

 .٧/ رؼء 74، ٢ز٠ع (اٟٝ٪٭ت)٢ز٠ة ٩ّ٢ع ا٣ٟظً٪يات اّٟػبٮة  -

*   *   * 


