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 الداللة التلميحية لإلطناب
 دراسة تطبيقية يف التعبري القرآني

  ()عبير بدر عبد الستار .د .م أ.

 () خالد خضير عباس د. .م

 ملخص البحث
التلمييٌو ولييٌلغٌ لٌ ًييغٌ يلمييغٌ ًل ييم كلٌلييت المييت لع للت  ٌييس  يي  ي ييتٍن 

وأغساٍض ًحسص  لى كًصتللت ب ٌراً  ي  الم تفي غ والتصيسًوم بم أيى أن 

و في وقر جتء التلمٌ .ًشتر في فح ى ال الم كلى ي أًى ب ٌٍر    عتهس الل ظ

 :يت ييرٍٍة يألييت وبطسائيي َ  مالت  ٌييس الآسي ييي لٌمعيي  أ لييى الملييت ًتت ال ٌت ٌييغ

اإلطأتب بم  ا ه المذتل غم فلأتك التلمٌو بتلتيزًٌ م واحتتيسا م وال مليغ 

 ذكس الذتص ب ر ال تم.م واح تساضٌغ

 المقدمة:
الحمر هلل األول بال أول كتن ق لهم واٍدس بال يدس ً  ن ب رهم والصالة 

اللالم  لى لٌر المسللٌ  الزي ًؤ س ِذكُسه قل ب الم ترً م و ليى يليه و

 .الطٌ ٌ  الطتهسً  الزً  أذهب اهلل  ألع السجس وطلسهع تطلٌساً 

                                                 

() .كلٌغ اٍٍابم ال تي غ الملتأصسًغ 

() .كلٌغ التسبٌغ األلتلٌغم جتي غ ل يس 

 م.61/4/8162ورٍ ال حث كلى ي لغ الم مع بتترًخ  



 006 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

 كثٕؽ:

ٚٞؽ ٱٕـؼ اٷ٩كػةف ٔػ٨ ا٣ذىػؿٱط ث٧ػؿادق، ٚٲٕػؽؿ ث١ٺ٦ػ٫ ٔػ٨ اٵقػ٤ٮب 

ا٧٣جةمػؿ إ٣ػػٯ ٗٲػػؿ ا٧٣جةمػػؿ، ٱعىػػ٢ ذ٣ػػٟ ٦ذػػٯ ٦ػػة راكد ا٧٣ذعػػؽث مػػٕٮره ثػػأف 

٨٦ ا٣كة٦ٓ، إ٦ة ٣ْٛةّػح ا٤٣ٛػِ،  ٍئثىؿٱط ا٣ٕجةرة ٝؽ ٱ٪ذش ٔ٪٫ ردٌ ٢ٕٚو قٲ ا٣ٮًٮح

 لك ٹردجة٫َ ثأ٦ؿ ٱٮظٰ ثة٣نؤـ لك ثةٷظؿاج لك ٗٲؿ ذ٣ٟ ٨٦ اٵ٦ٮر ا٧٣كذ١ؿ٬ح.

ٝػؽ ا٧٩ػةزكا ثة٣ٛىػةظح كا٣جٲػةف، ثػ٢ ٠ػة٩ٮا  -٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ  -كا٣ٕؿب 

اؽو ك٦٭ػؾبو ثٕٲػؽو ظةذٝٲ٨ ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٢٠ ٦ة ٱؽكر ٰٚ ظٲػةد٭٥ ثأقػ٤ٮبو ر

٨ٔ اٵٕٚةؿ ا٣ذٰ ديكػذؿ »٨ٔ ٢ٌ٠ ٦ة ٨٦ مأ٫٩ إزةرة ا٣عؿج، ٣ؾا دضؽ٥٬ ٱٕجؿكف 

٪٭ة ا٣٪ٛٮس، ثأ٣ٛةظ دؽؿ ٤ٔٲ٭ة ٗٲؿ ٦ٮًٮٔح ٣٭ػة د٪ـ٬ػةن ٨ٔ٦ ا٣ٕٲٮف، كدذأذل 

إذ ا٣عةصػح إ٣ػٯ قػذؿ ، كدعػؿزان ٧ٔػة كًػٓ ٵص٤٭ػة ،٨ٔ إٱؿاد٬ة ٤ٔٯ ص٭ذ٭ة

ٲذعؿصػٮف ٔػ٨ ا٣ذىػؿٱط ثػة٣ذٕؿٱي لٝٮا٣٭٥ ٠ة٣عةصح إ٣ػٯ قػذؿ لٕٚػة٣٭٥، ٚ

«ٮف ٨ٔ ٫ْٛ٣، إ٠ؿا٦ةن ٵ٩ٛك٭٥ ٨ٔ ا٣ذ٤ِٛ ث٫ٚٲ١٪ُّ 
 7م

. 

ك٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮـ لٌف ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ ٝؽ ٩ـؿ ث٤٘ح ا٣ٕؿب، كصؿل ٤ٔٯ قػ٪٪٭٥ 

 لظؽ لقة٣ٲج٫ ا٧٣٭٧ح. ٢ي ٧سِّ ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ؛ ٣ؾا ٠ةف لق٤ٮب ا٣ذ٧٤ٲط ٱي 

دذ٤ٕػٜ  ةتا٣ؽراقػح ٣ض٧ػٓ ٦ػة د٪ػةزؿ ٦ػ٨ ٤ٕ٦ٮ٦ػ ك٨٦ ٬٪ػة صػة ت ٬ػؾق

 ثة٣ذ٧٤ٲط ا٧٣ذعٜٞ ثةٷَ٪ةب ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ا٣ٞؿآ٩ٰ.

كٝؽ د٪ةكؿ ا٣جعر ٦ٛ٭ٮـ ا٣ذ٧٤ٲط ٰٚ ا٤٣٘ح كاٹوُٺح، كل٥٬ اٵقجةب 

٫، ٦ػٓ ص٤٧ػح ٦ػ٨ ا٣ذُجٲٞػةت ا٣ٞؿآ٩ٲػح ٤٣ذ٧٤ػٲط ا٧٣ذعٞػٜ اػا٣ذٰ دٞٙ ٨٦ كرا

٩ذ٭ػٯ ا٣جعػر ثٕػؽ ذ٣ػٟ ثؼةد٧ػح ٣ؼػه ٚٲ٭ػة اك ؛ثُؿااٜ اٷَ٪ةب ا٧٣ذ٪ٮٔح

 .ا٣٪ذةاش ا٣ذٰ دٮوٺ إ٣ٲ٭ةا٣جةظسةف ل٥٬ 

                                                 

 .0ا٣ضؿصة٩ٰ، ا٧٣٪ذؼت ٨٦ ٠٪ةٱةت اٵدثة  كإمةرات ا٣ج٤٘ة :   7م
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ى:ىمغؼومىالتلموحىوأدبابه:أواًل
ى٧ٍعػةن »: ٚػٰ ٣كػةف ا٣ٕػؿب٨٦ ٦ػةدة م٧٣ػط ، ا٣ذ٧٤ٲط  ى٧ىػطى إ٣ًٲػ٫ ٱى٧ٍ٤ىػطي ٣ ٣

ى٧ٍ٣ىطى  ىةي ٨٦ كص٭٭ػة  :كٝةؿ ثٌٕ٭٥ .اػذ٤ف ا٣٪ْؿ :كل ى٧٣عًخ ا٧٣ؿل ؿ... ل ى٧ىط ٩ْى ٣

ىف دي٧ٍ٤ىػطى  :إ٧٣ًةظةن  ى١٦٪خ ٨٦ ل ٍكػ٪ ،إًذا ل ة ي ديػًؿم ٦عةًقػ٪٭ة ٦ػ٨ دٕٛػ٢ ذ٣ػٟ ا٣عى

ؽَّل ٣٭ة ز٥ ديٍؼٛٲ٭ة «ٱىذىىى
 9م

. 

لف ٱنةر ٰٚ ٚعٮل ا١٣ٺـ إ٣ٯ ٦س٢ قةاؿ لك مػٕؿ »: كٰٚ اٹوُٺح ٬ٮ

«٩ةدر لك ٝىح ٦ن٭ٮرة ٨٦ ٗٲؿ لف ٱؾ٠ؿق
 0م

. 

كٝؽ ٱذٞةَٓ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ذ٧٤ٲط ٦ٓ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ذٕؿٱي، ٤ٔٯ أذجةر لف ا٣سة٩ٰ ٱنػذؿؾ 

«٨٦ ا١٣ٺـ: ٦ة ٌٔؿض ث٫ ك٥٣ ٱىٌؿح ا٧٣ٕةرٱي»كلف  ،٫ٕ٦ ثٕؽـ ا٣ذىؿٱط
 0م

. 

لق٤ٮب ا٣ذ٧٤ٲط ٵقػجةب ٔؽٱػؽة، ٣ٕػ٢ ٦ػ٨ ل٧٬٭ػة  كٱ٤ضأ ا٧٣ذ٥٤١ إ٣ٯ

ٕٲجٮف ا٣ؿص٢ ا٣ؾم ٱ١ةمٙ ٚٞؽ ٠ةف ا٣ٕؿب ٱى  ؛دٌٛٲ٫٤ ٤ٔٯ لق٤ٮب ا٣ذىؿٱط

ٚٺف ٹ ٱعك٨ ا٣ذٕؿٱي إٹ زى٤ٍجةن : ٰٚ ٢٠ ل٦ؿ؛ ٣ؾا ٝة٣ٮا
 5م

. 

ة٣٪ػػةس ٤ٔػػٯ قػػجٲ٢ ا٧٣سػػةؿ كٝػػؽ ٱ١ػػٮف ا٣ؼػػٮؼ لظػػؽ لقػػجةب ا٣ذ٧٤ػػٲط، ٚ

ٱذُٲؿكف ٨٦ ذ٠ؿ ثٕي اٵ٣ٛةظ ث٧ك٧ٲةد٭ة ا٣ىػؿٱعح، ٧٣ػة دسٲػؿق ٦ػ٨ ا٣٭٤ػٓ ٚػٰ 

ثٌٕؽق كقٲ٤حن ٤٣ذٕجٲػؿ  ،٩ٛٮق٭٥، ٣ؾا دضؽ٥٬ ٱ٤ضؤكف إ٣ٯ لق٤ٮب ا٣ذ٧٤ٲط ا١٣٪ةاٰ

ٔ٪٭ة، ك٢ٕ٣ ٨٦ ل٧٬٭ة اٵ٣ٛةظ ا٧٣ذى٤ح ٨٦ ٝؿٱت لك ثٕٲؽ ثػة٧٣ٮت كاٵ٦ػؿاض، 

حلك ثٕة٥٣ اٵركاح كاٵمجة
 6م

ٱي١٪ٯ ٔػ٨ ا٤٣ػؽٱٖ ثة٣كػ٤ٲ٥، كٔػ٨ اٵ٧ٔػٯ »ٚٞؽ  ؛

«ثة٣جىٲؿ، ك٨ٔ ا٧٣٭١٤ح ثة٧٣ٛةزة، ك٨ٔ ٤٦ٟ ا٧٣ٮت ثأثٰ ٱعٲٯ
 7م

. 

                                                 

  .م٧٣ط 9/580اث٨ ٦٪ْٮر، ٣كةف ا٣ٕؿب:   9م

 .66: ، كٱ٪ْؿ :ا٣نؿٱٙ ا٣ضؿصة٩ٰ، ا٣ذٕؿٱٛةت779ٚؼؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ؿازم، ٩٭ةٱح اٷٱضةز:   0م

 مٔؿض . 7/780: ث٨ ٦٪ْٮر، ٣كةف ا٣ٕؿبا  0م

 .767: ا٣سٕة٣جٰ، ا١٣٪ةٱح كا٣ذٕؿٱي: ٱ٪ْؿ  5م

 .700-709: ٱ٪ْؿ :إثؿا٬ٲ٥ ل٩ٲف، دٹ٣ح اٵ٣ٛةظ  6م

 .06: ا٣سٕة٣جٰ، دعكٲ٨ ا٣ٞجٲط: ، كٱ٪ْؿ757ا٣سٕة٣جٰ، ا١٣٪ةٱح كا٣ذٕؿٱي:   7م



 834 (4-3)ن ءااجلز (29)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

وٍحننٌي ننٔيا ننرٍضي هحضرننريل ٖننر  ييننضيٍ اَنناي لننري  نن ي  يننر  ي

 ًسًٖضتّضي ه رٕحة؛يهًِضيت رلُيتوكي  سًضءيينٌيتع نةيسنوعٖةني َ ًننياونٓي

 أهفننضتيترننٖري هننٓي السنن اَضءياَّننضيخنن ليي سنن  ًضليأسننوْتي ه وًننٖ ييننٌ

ي:وهمٌي   ض ٖريأقنيحدة يوأخفيوظئض ني َقنْلياونٓيسنعٖني هً نضلين هًق ْد

ي(.وٍ َٔي ذهكي)ير ي هسرظضنيننيأوي) هًر ي هخعٖث((  كي هًر )

 :ثانيًا: التلميح باإلطناب
 طناب:مفهوم اإل

ضلي إلقضينةي   يأظني:أظَاي نٔي هًمنضن:ي هًعضهاةي ضهرٔءنيٕقضلي: إلظَضت

أيي ضهغيوأل ري: ٔي هم ميأوي هْصفيأوي  يري ُٖنيويأظَا
(4)

ي.

واندههيوسنٖوةيتقر نكيينويَّىييٌير طييفّنْمي إلظَنضتي ًفّنْمي إلٕانض 

 ًقضمي ه َمٖريٕعضٌٕييقنضمي ه  رٕنفنيوييقنضمي»ي:(937ِٕقْلي هقزؤَٕي)ي.هً ر  ُ

ضمي إلظَنضتيو هًسنضو ةنيضمي إلٕانض يٕعنضٌٕييقنيق إلظ قيٕعضٌٕييقضمي ه قٖٖد...يو

«لنذ يخعننضتي هنذلٔيٕعننضٌٕيخعنضتي هاعننٔو
(7)

وأشنضري  ننٌيٕ قنْتي هًار ننٔيي.

لنض  ْةي»(ي هٓي هكيإٔضض ني  ْيادهي إلٕاض يو إلظَضتييٌي  يْري هَسعٖةي2214ِ)

ني همن مي هًنْ زي ًٍنضيإو هعَْةنيؤِي ه ٔيٕ ْقفيت قوّضياوٓيت قننييٖرِنضني ن

ًطعَبناياليضهقٖضسي هٓيلن ميأل نرييَنُ؛يوض ي ٕدركييٌيحٖثيوصفُي ضإلٕا هنذ ي ه

يل مٌيآخريٕمْني «قنييَُإٔدركييٌيحٖثيوصفُي ضإلظَضتي اله
(20))*(

ي.

                                                 

حًديحسٌي هزٕضتيوحضيدياعدي هقنضدريويحًندياونٔي هَانضرنيأ ر ِٖىيي عفٓيو ي:َٕظري(4)

ي.1/393:ي هً اىي هْسٖط

ي.2/81 هقزؤَٕني إلٕضضحي ٔياوْمي هع ية:يي(7)

ي.3/260 قْتي هًار ٔنييْ ِاي هف ضحي:  ٌيٕي(20)

يلذ يوردنيوه ني ه حٖ :ي) اليوي ُيل ميآخر(:ي=ي] هًاوة[.ي)*(
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ك٧٠ة امذؿَٮا ٣ٸٱضةز لف د١ٮف ل٣ٛة٫ّ ا٤ٞ٣ٲ٤ػح ٗٲػؿ ٦ؼ٤ٌػح ثػة٧٣ٕ٪ٯ، ٠ػؾ٣ٟ 

ةأنامذؿَٮا ٣ٸَ٪ةب 
م* 
د١ٮف ل٣ٛة٫ّ ا٣ـااؽة صة ت ٣ٛةاػؽة ،كٝػؽ د٪جػ٫ إ٣ػٯ ذ٣ػٟ  

، ٧٠ة لف اٷَ٪ػةب ثٺٗػح »إذٍ ٝةؿ:   080٬ا٣ؿ٦ة٩ٰ م ٌٰ كاٷٱضةز ثٺٗح كا٣ذٞىٲؿ ٔ

، كاٷٱضػةز ٹ إػػٺؿ ٚٲػ٫ ثػة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ػؽ٣ٮؿ ٤ٔٲػ٫ ك٣ػٲف ٠ػؾ٣ٟ  ٌٰ كا٣ذُٮٱ٢ ٔػ

ثؽ ٚٲ٫ ٨٦ اٷػٺؿ، ٚأ٦ة اٷَ٪ةب ٚإ٧٩ة ٱ١ٮف ٰٚ دٛىٲ٢ ا٧٣ٕ٪ػٯ  ا٣ذٞىٲؿ، ٵ٫٩ ٹ

«ك٦ة ٱذ٤ٕٜ ث٫ ٰٚ ا٧٣ٮآً ا٣ذٰ ٱعك٨ ٚٲ٭ة ذ٠ؿ ا٣ذٛىٲ٢
 77م

. 

ك٤ٔٯ ٬ؾا اٵقةس ٚؿٝٮا ثٲ٨ اٷَ٪ةب كا٣ذُٮٱػ٢، ٤ٔػٯ ا٣ػؿ٥ٗ ٦ػ٨ لف 

زٱػةدة ا٤٣ٛػِ ٤ٔػٯ »إٌٹ لف اٷَ٪ػةب  ،٤٠ٲ٭٧ة ٱٕ٪ٰ زٱةدة ا٤٣ِٛ ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ػٯ

ٚ٭ؾا ظٌؽق ا٣ؾم ٱ٧ٲـق ٨ٔ ا٣ذُٮٱػ٢، إذ ا٣ذُٮٱػ٢ زٱػةدة ا٤٣ٛػِ ، ا٧٣ٕ٪ٯ ٣ٛةاؽة

«٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ٣٘ٲؿ ٚةاؽة
 79م

. 

ٞٲػػؽة ثةٷٚػةدة ٬ػػٰ ا٣ذػػٰ د٧سػػ٢ صػػٮ٬ؿ كدأقٲكػةن ٤ٔػػٯ ذ٣ػػٟ ا٣ـٱػػةدة ا ٧٣ي

 اٹػذٺؼ ٦ة ثٲ٨ اٷَ٪ةب كا٣ذُٮٱ٢.

ل٦ػػة ل٩ػػٮاع اٷَ٪ػػةب ٚػػٰ ا٣ٞػػؿآف ا١٣ػػؿٱ٥ ٚ٭ػػٰ ٠سٲػػؿة كٝػػؽ ث٤٘ػػخ ٔ٪ػػؽ 

ا٣كٲٮَٰ كاظؽان كٔنؿٱ٨ ٩ٮٔةن 
 70م

ا٣ذػؾٱٲ٢، كا٣ذ١ػؿار، : ك٨٦ د٤ػٟ اٵ٩ػٮاع ،

اس، كا٣ذذ٧ػٲ٥، كاٹظذػؿ كذ٠ؿ ا٣ؼةص ثٕؽ ا٣ٕػةـ، كاٷٱٌػةح ثٕػؽ اٷث٭ػةـ،

 .٣غإ كاٹٔذؿاض، كاٷٱ٘ةؿ...

                                                 

« امذؿط»ث٪ٛك٫  ١٬ؾا كرد ثـٱةدة ا٣جة  ٰٚ ا٧٣ىؽر ا٧٣ؤكؿ، ك٬ٮ ٧ٕ٦ٮؿ ا٢ٕٛ٣ ا٧٣ذٌٕؽم م* 

ا٣ؾم ٥٣ ديك٧ىٓ زٱةدة ا٣جة  ٰٚ ٦ٕٛٮ٫٣. كٝؽ دؿدٌد ٦س٢ي ذ٣ٟ ٰٚ ٦ٮآً لػؿل ٨٦ ا٣جعػر 

ٰٚ ا٧٣ىؽر ا٧٣ؤكؿ ا٣ٮاٝٓ ٦ٕٛٮٹن ٣جٕي اٵٕٚةؿ ا٧٣ذٕؽٱح ا٣ذٰ ٥٣ ديك٧ىٓ زٱةدة ا٣جة  ٚػٰ 

٤ٔٯ  ٦ٛة٤ٔٲ٭ة، ك٬ٰ: لدرؾ، رلل، دىٌٮر، ٨ٌّ، ذ٠ؿ. ٣ؾ٣ٟ آزؿ٩ة دؿ٠٭ة ٤ٔٯ ظة٣٭ة، د٪جٲ٭ةن 

 ا٣ؼُأ، ١٣سؿة كٝٮع ٦س٢ ذ٣ٟ ٰٚ ٔجةرة ا٧٣عؽزٲ٨ كا٧٣ٕةوؿٱ٨. = ]ا٧٣ض٤ح[.

 .79-78ٔضةز ا٣ٞؿآف، ا٣٪١خ ٰٚ إٔضةز ا٣ٞؿآف: إا٣ؿ٦ة٩ٰ، زٺث رقةا٢ ٰٚ   77م

 .087: زا٩ٰ، ا٧٣ُٮؿةقٕؽ ا٣ؽٱ٨ ا٣ذٛذ: ، كٱ٪ْؿ9/793: اث٨ اٵزٲؿ، ا٧٣س٢ ا٣كةاؿ  79م

 .955-0/977: دٞةف ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآفصٺؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣كٲٮَٰ، اٷ: ٱ٪ْؿ  70م



 003 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

 ك٬ٰ: ،ا٣ذ٧٤ٲط دٹ٣حكق٪ٞذىؿ ٤ٔٯ دراقح اٵ٩ٮاع ا٣ذٰ ظ٤٧خ ثٲ٨ َٲةد٭ة 

ىأواًل:ىالتلموحىبالتذوول:
، لصـااػ٫ ٨٦ ٦ْة٬ؿ ا٩كضةـ ا٣ػ٪ه ا٣ٞؿآ٩ػٰ ٦ػة ٩ضػؽق ٦ػ٨ د٪ةقػتو ثػٲ٨

 .ا٣ض٢٧ ا٣كةثٞح ٣٭ةكثٲ٨ ص٤٧ح ا٣ذؾٱٲ٢  ٠ة٣ذ٪ةقت ا٣ؾم ٩ضؽق

آػػؿ ٠ػ٢  :ا٣ػؾٱ٢»: ٱٞػٮؿ اثػ٨ ٦٪ْػٮر، آػؿ ا٣نػٰ : كا٣ذؾٱٲ٢ ٰٚ ا٤٣٘ح

«مٰ
 70م

صٕػ٢ ا٣نػٰ  ذٱػٺن : ك٬ػٮ ٣٘ػحن  ،٢ ٧٤٣جة٣٘ػح٦ىػؽر ذٱَّػ :. كا٣ذػؾٱٲ٢

ك صػٌؿت  ،إذا ٦نػخ :دػؾٱ٢ي ذٱػٺن  ،ٱٞةؿ: ذا٣خ ا٣ضةرٱح ٚػٰ ٦نػٲذ٭ة» .٣ٴػؿ

«لذٱة٣٭ة ٤ٔٯ اٵرض ك دجؼذؿت
 75م

. 

دنػذ٢٧ ٤ٔػٯ  دٕٞٲت ا٣ض٤٧ػح ثض٤٧ػح»ل٦ة ا٧٣ٕ٪ٯ اٹوُٺظٰ، ٚٲٕ٪ٰ: 

«٦ٕ٪ة٬ة ٤٣ذٮ٠ٲؽ
 76م

. 

 - ٔػ٨ ا٧٣ٕ٪ػٯ اٵكؿ ٠ٺ٦ةن ٦كػذٞٺا  كإف ٠ة٩خ د٧س٢ ،كا٣ض٤٧ح ا٣ذؾٱٲ٤ٲح

دٹ٣ح ا٧٣٪ُػٮؽ اٵكؿ ك٦ٛ٭ٮ٦ػ٫ ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ دعٜٞ  - ٧٠ة ٱؿل ا٣ـر٠نٰ

٣ذ١ٮف ٫ٕ٦ ٠ة٣ؽ٣ٲ٢
 77م

. 

ٔؿاثػٰ ٨ٔ اٵوػ٧ٰٕ كٝىػذ٫ ٦ػٓ ذ٣ػٟ اٵى  ٱكذعٌؿ٩ة ٰٚ ذ٣ٟ ٦ة صة 

ػةًرٝىحي : ٝػةؿ ٲػ٫ ٝؿا دػ٫، ظٲػرا٣ؾم اقذنػ٢١ ٤ٔ ا٣كَّ ػةًرؽي كى ا٣كَّ ٠٪ػخ لٝػؿل مكى

جى  ة ٠ىكى ا ن ث٧ًى ـى ة صى ٧ى ىٱًٍؽٱى٭ي ٕيٮا ل ُى ةٹن ٚىةٍٝ اهللي  ة ٩ى١ى  ٗٛٮر رظٲ٥ ، ك٠ةف ثض٪جٰ ٨٦ًى اهللً كى

ٚٞػةؿ: لٔؽ، ٚأٔؽت،  :٠ٺـ اهلل، ٚٞةؿ: ؟ ٚأصجذ٠٫ٺـ ٨٦ ٬ؾا: ٔؿاثٰ ٚكأ٣٪ٰل

 ٺ ٺ ژ كٝػػؿلت ٝٮ٣ػػ٫ دٕػػة٣ٯ:٣ػػٲف ٬ػػؾا ٠ػػٺـ اهلل، ٚة٩ذج٭ػػخ، 

                                                 

 . مذٱ٢ 77/963: اث٨ ٦٪ْٮر، ٣كةف ا٣ٕؿب  70م

 . مذٱ٢ 77/967: ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫  75م

٣ػؽٱ٨ ا٣كػٲٮَٰ، ٦ٕذػؿؾ كٱ٪ْؿ: صٺؿ ا، 0/935: ا٣ٞـكٱ٪ٰ، اٷٱٌةح ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣جٺٗح  76م

 .97: ٤ٰٔ ص٧ٲ٢ ق٤ٮـ، ك ظك٨ ٩ٮر، ا٣ؽ٣ٲ٢ إ٣ٯ ا٣جٺٗحك، 7/979 ٝؿاف:اٵ

 .0/68: ٪ْؿ: ثؽر ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٠نٰ، ا٣جؿ٬ةفٱ  77م



 007 د. خالد عباط -د. عبري عبد الصتار  -الداللة التمميخية لإلطهاب 

 ،[08ا٧٣ةاػػػػػؽة: ] ژ  ڤ   ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ        ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ

  ٦ػ٨ لٱػ٨ ٔؿٚػخ ذ٣ػٟ؟ :ٚكػأ٣ذ٫ ٦كػذ٘ؿثةن : لوجخ، ٱٞٮؿ اٵوػ٧ٰٕ :ٚٞةؿ

ـٌ ٚع٥١ ُٚٞٓ، ك٣ٮ ٗٛؿ كرظ٥ ٧٣ة ُٝٓ: ٚأصةب ٱة ٬ؾا ٔ
 78م

. 

ٔؿاثٰ ا٤٣٘ٮٱػح ٣ػ٥ دذٞجػ٢ ذ٣ػٟ ا٣نة٬ؽ ٰٚ ذ٠ًؿ ٬ؾق ا٣ٞىح لف ق٤ٲٞح اٵ

ٰٚ ا٣ٞؿا ة اٵك٣ٯ ٦ة ثٲ٨ ص٤٧ح ا٣ذؾٱٲ٢ ك٦ػة  ةن ٹ٩ٛىةؿ ا٣ؽٹ٣ٰ ا٣ؾم ثةف ص٤ٲٌ ا

ك٤ٔٲ٫ كصت لف د١ػٮف ص٤٧ػح ا٣ذػؾٱٲ٢ ٦نػذ٤٧ح ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ ، قجٞ٭ة ٨٦ ٠ٺـ

ك٨٦ ز٥َّ ٱعى٢ دأ٠ٲؽ  ،٠ٰ د٪ـؿ ٦٪ـ٣ح ا٣عضح ٤ٔٯ ٧ٌ٦ٮ٩٭ةا٣ض٤٧ح اٵك٣ٯ؛ 

زٱةدة٦ٕ٪ٯ ا٣ض٤٧ح اٵك٣ٯ ك
 79م

. 

ٔى٧ؽ إ٣ٯ لقػ٤ٮب ا٣ذػؾٱٲ٢ ٚػٰ ٠سٲػؿو كٔ٪ؽ دؽثؿ ا٣ذ٪ـٱ٢ ا٣ٕـ ٱـ ٤٩عِ ل٫ٌ٩ 

٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦ٕةفو ٦ؼذ٤ٛػح، كٝػؽ لمػةر ٚػٰ ٠سٲػؿ ٦٪٭ػة إ٣ػٯ ا٧٣ٕ٪ػٯ ، ٨٦ آٱةد٫

٨٧ً ا٣نٮا٬ؽ ا٣ذٰ  ٦ة ق٪عةكؿ دٮًٲع٫ ك٬ٮ، ا٧٣ٞىٮد د٧٤ٲعةن ٹ دىؿٱعةن 

 اػذؿ٩ة٬ة ٰٚ ٠ذةب اهلل ا٣ٕـٱـ.

 ا١خ٥٢ٰص إ١٭ ٨٘اء ا٥١غ٬٢ٛات وةٜاء ا١غا١ٚ: -5

ٕىؽي اٷ٩كةفي ٠سٲؿان ظٲ٪٧ة ٱؿل ا٦ذؽاد ظٲةد٫ ٚػٰ ٗٲػؿق، كٚػٰ ا٧٣ٞةثػ٢ دػؿاق ٱىك

٦ٲػخ ٹ ٦عة٣ػح،  ةأ٧ة٩ٱعـف ٔ٪ؽ٦ة ٹ ٱ١ٮف ٫٣ ذرٱح؛ ٵ٫٩ ٱؽرؾ ٚػٰ ٝػؿارة ٩ٛكػ٫ 

ٱؤ٠ؽ د٤ػٟ ا٣عٞٲٞػح  .اٵ٩جٲة ك٨٦ ذ٣ٟ ٚة٧٣ٮت ٬ٮ ا٣عٞٲٞح ا٣عذ٧ٲح ٢١٣ إ٩كةف 

إذٍ  ،نػؿ٠ٮف ٱذؿثىػٮف ٣ٞذ٤ػ٫ٝٮؿ ا٣جةرم ٔـ كص٢ ٦ؼةَجػةن ٩جٲػ٫ ٔ٪ػؽ٦ة ٠ػةف ا٧٣

٦ػ٨ ك ،لم إ٩٭٥ ص٧ٲٕةن ثىؽد ا٧٣ٮت :[03ا٣ـ٦ؿ: ] ژ  يئ ىئ مئ حئ ژ ٱٞٮؿ:

ٱذ٧٪ٯ لف د١ٮف ظٲةد٫ ٦ٮوٮ٣ح ٰٚ اث٪٫، كإف صػة  ٹث٪ػ٫ اثػ٨ه كوػةر »٬٪ة اٷ٩كةف 

«٣ٸ٩كةف ظٛٲؽه ٚ٭ٮ ٱكٕؽ ل٠سؿ، ٵف ذ٠ؿق قٲ١ٮف ٰٚ صٲ٤ٲ٨
 93م

. 

                                                 

 .7/506زاد ا٧٣كٲؿ ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ذٛكٲؿ: ، ٱ٪ْؿ: اث٨ ا٣ضٮزم  78م

 .7/909دب :كاث٨ ظضح ا٣ع٧ٮم، ػـا٩ح اٵ ،900: اث٨ اٵزٲؿ، صٮ٬ؿ ا١٣٪ـ: ٱ٪ْؿ  79م

 .0/9560: دٛكٲؿ ا٣نٕؿاكم  93م



 009 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

ث٢ ٱذٕؽا٥٬ كوٮٹن إ٣ٯ اٵ٩جٲة   ،دٱٲ٨كٹ ٱٞذىؿ ٬ؾا ا٣نٕٮر ٤ٔٯ اٵي٩ةس ا٣ٕة

ثٕؽ لف مٕؿ ثأف ا١ً٣جىؿى لػؾ ٦٪٫ ٦أػؾان دٮصػ٫ إ٣ػٯ ٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ كا٣ؿق٢، ٚ٭ؾا ز٠ؿٱة 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ   ٺ ٺ ٺ ژ رثػػػػػػ٫ ثٞٮ٣ػػػػػػ٫:

 ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ

 .[6 - ٦0ؿٱ٥: ] ژ ڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ثٞٮ٫٣ دٕة٣ٯ: -٦ع٢ مة٬ؽ٩ة  - ٰٚ قٮرة اٵ٩جٲة ٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ كد١ؿر ذ٠ؿي دٔةا٫ 

 .[89اٵ٩جٲة : ] ژ  ﮺  ﮹ ﮸ ﮷﮶   ﮵ ﮴ ﮳ ﮲      ۓ  ۓ ژ

ازىحي كاًٷٍرثي ث٧ٕ٪ٯ ا٩ذٞةؿ ٝ٪ٲح إ٣ٲٟ ٨ٔ ٗٲؿؾ ٨٦ ٗٲػؿ ٔٞػؽ، كٹ »: ٚة٣ًٮرى

٦ة ٱضؿم ٦ضػؿل ا٣ٕٞػؽ، كقػ٧ٌٰ ثػؾ٣ٟ ا٧٣٪ذٞػ٢ ٔػ٨ ا٧٣ٲٌػخ ٚٲٞػةؿ ٤٣ٞ٪ٲػًح 

ٍٮريكزىًح... كٱٞةؿ ١٣ ًرثى ٠ػؾا، ا٧٣ى ٢ٌ ٨٦ ظى٢ ٫٣ مػٰ  ٦ػ٨ ٗٲػؿ دٕػت: ٝػؽ كى

ؿى مٲبةن  ٮِّ ...٦٭٪ٌبةن  كٱٞةؿ ٨٧٣ ػي يكًرثى «: ل
 97م 

. 

، ٚػٮرازذ٭٥ دٕ٪ػٰ كرازػح ٦ٲؿاث اٵ٩جٲة  ٦ؼذ٤ٙ د٧ة٦ػةن  ةأنكٱؿل ثٌٕ٭٥ 

ل٦ة كرازح ظُةـ ا٣ؽ٩ٲة ٨٦ ٦ةؿو ك٦ة مةث٭٫ ، ا٣٪جٮة كا٥٤ٕ٣، كاٵػٺؽ كا٣ٌٛٲ٤ح

ٚٺ ٝٲ٧ح ٫٣ ٔ٪ؽ٥٬
 99م

٣ٟ صة  اػذٲةر اٳ٣ٮقٰ كوٙ ا٣ٮ٣ػؽ ا٣ػؾم دٔػة ٣ؾ ؛

 ثأ٫٩ ك٣ؽ ٱؿز٫ ٹ ٣ٲٕٲ٪٫ لك ٗٲؿ ذ٣ٟ ٨٦ رٗجػةت اٵب - ٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ -ث٫ ز٠ؿٱة 

إذ  ،ژ﮺  ﮸﮹ ژ: اٳٱػح ذ٣ٟ ا٣ذؾٱٲ٢ ا٣ٮارد ٰٚ كٝؽ لٚةد ،ٰٚ اٹث٨

 ﮵  ﮴ ﮳ ﮲      ۓ ژ  كاذ٠ؿ ػجؿق ٤ٔٲ٫ ا٣كػٺـ :لمم :ژ ۓ ژ»: ٱٞٮؿ

:  ك٣ؽ ٱؿز٪ٰ ٧٠ة ٱنٕؿ ث٫ ا٣ذؾٱٲ٢ ثٞٮ٫٣ دٕػة٣ٯكظٲؽان ثٺ :لمم ژ﮷﮶ 

 :ثٺ ك٣ؽ ٱىػةظج٪ٰ كٱٕػةك٩٪ٰ ٣ٞٲػ٢ :ك٣ٮ ٠ةف ا٧٣ؿاد ژ﮺   ﮸﮹ ژ

كل٩خ ػٲؿ ظػٰ  :ژ﮺   ﮸﮹ ژ :كا٧٣ؿاد ثٞٮ٫٣ .كل٩خ ػٲؿ ا٧٣ٕٲ٪ٲ٨

                                                 

 .مكرث  578: ا٣ؿاٗت اٵوٛ٭ة٩ٰ، ٦ٛؿدات ٗؿٱت ا٣ٞؿآف  97م

 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ كا٣ىٛعح.: ٱ٪ْؿ  99م



 000 د. خالد عباط -د. عبري عبد الصتار  -الداللة التمميخية لإلطهاب 

ٱجٞٯ ثٕؽ ٦ٲخ، كٚٲ٫ ٦ؽح ٫٣ دٕة٣ٯ ثة٣جٞة ، كإمػةرة إ٣ػٯ ٚ٪ػة  ٦ػ٨ قػٮاق ٦ػ٨ 

ـٌ كص٢ٌ كٰٚ ذ٣ٟ اقذ٧ُةر ٣كعة .اٵظٲة  «ات ٫ُٛ٣ ٔ
 90م

. 

ٝػؽ ل٧٣ػط إ٣ػٯ لٌف ز٠ؿٱػة   ...ثٞٮ٫٣: مإمةرة إ٣ٯ ٚ٪ة  ٨٦ قٮاق ٚةٳ٣ٮقٰ

 م٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ  ٠ةف ٱ٤ٌٮح ث١ٺ٫٦ إ٣ٯ لف ٬ؾق ا٣ؽ٩ٲة ٣ٲكخ ثؽار ثٞة .

، ك٬ػٰ ٠٪ةٱػح ٔػ٨ ٤َػت ژ﮷﮶  ﮵  ﮴ ژ ٚجٕؽ لف دٔة رث٫ ثٞٮ٫٣:

ك٠أ٧٩ػة ، ژ﮺   ﮸﮹ ژ ا٣ٮارث، صة  د٪ـٱ٭ػ٫ ٧٣ٞػةـ ا٣ؼػة٣ٜ ثٞٮ٣ػ٫:

 ڳ ڳ   ڳ ژ ٵ٫٩ ٱ٤ٕػ٥ ثػأفٌ  ؛اقذؽرؾ ٤ٔٯ ٠ٺ٫٦ اٵكؿ ٰٚ ٤َت ا٣ٮارث

 ز لفٹ ٱضػػٮ -صػػ٢ٌ كٔػػٺ-إف ا٣ؼػػة٣ٜ ك٦ػػ٨ زػػ٥ٌ  [88ا٣ٞىػػه: ] ژ ڱڱ ڳ

ق ٱنةر٫٠ ٰٚ ٦ٕ٪ٯ ا٣ٮرازح  .ٗٲؿي

 ةاأل٤ا٧ث وا٫ٓ١ػ:ا١خ٥٢ٰص إ١٭ ا١خٙؽٯً  -8

    ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :٤ٔٲػ٫ ا٣كػٺـٝةؿ دٕػة٣ٯ ٤ٔػٯ ٣كػةف ٱٕٞػٮب 

 .[60ٱٮقٙ: ] ژ ٿ ٿ   ٺ ٺٺ   ٺ ڀ ڀڀ   ڀ پ پ پ پ

إ٣ٯ إػٮة ٱٮقٙ، ٔ٪ؽ٦ة ٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح د٧س٢ صٮابى ٱٕٞٮب 

 .لف ٱؿق٢ ٦ٕ٭٥ لػة٥٬ ث٪ٲة٦ٲ٨ ٤َجٮا ٦٪٫

ا٧٣أقػةة ا٣ذػٰ ٔةمػخ ٚػٰ  ك٦ة ٨٦ ٦ك٥٤و ٤ٔػٯ كصػ٫ اٵرض ٹ ٱٕػؿؼ

 ،ا٣ٕـٱػـ ، كٝػؽ ذي٠ػؿت دٛةوػٲ٤٭ة ٚػٰ ٠ذػةب اهلل٤ٔٲ٫ ا٣كػٺـل٧ٔةؽ ٱٕٞٮب 

كث٧ػة لف ٦ػؿارة ٚٞػؽاف  .ػٮة ٱٮقٙ ٥٣ ٱٞؽ٦ٮا ٦ة ٱٕـز زٞػح لثػٲ٭٥إك٠ٲٙ لٌف 

 :٠ةف ٦ػ٨ ا٣ُجٲٕػٰ لف ٱجػؽم ٦ؼةكٚػ٫ ثٞٮ٣ػ٫، ٱٮقٙ ثٞٲخ دٕٲل ٰٚ ل٧ٔة٫ٝ

، ك٬ػػػػٮ ثػػػػؾ٣ٟ ژ ... ڀڀ   ڀ پ پ پ پ    ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

ٌٜ ٱٮقٙ ٤ٔٲػ٫ ا٣كػٺـ، ك٦ػ٨ زػ٥  ٱ٧ٌ٤ط إ٣ٯ ا٣ٮٔؽ ا٣ؾم ُٕٝٮق ٵثٲ٭٥ ٰٚ ظ

٣ؾم صؿل ٨٦ ػٲة٩ذ٭٥صؿل ا
 90م

. 

                                                 

 .7/96: ا٣ُجؿقٰ، ٦ض٧ٓ ا٣جٲةف: ، كٱ٪ْؿ9/80اٳ٣ٮقٰ، ركح ا٧٣ٕة٩ٰ:   90م

 .9/058: ا١٣نةؼ ٱ٪ْؿ :ا٣ـ٦ؼنؿم،  90م
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 ٺٺ   ٺ ڀژ :وامًنىٔح امذي ًٌشده َِ وا  يسداد  اْ هِماٍ ي ا مّ

  ضامً ، ل جىنًْ يذٓٔل؛ ألن امكام  ياّه ههنُىا امذي وث   ژ ٿ ٿ   ٺ

 .عي اشًى مُى  مى ٌّ امكم  األول

وي امحفا   ينىٔح إمّ و  ًدهِه ألًفدُه ژ ٺٺ   ٺ ڀ ژ و ْ هِمٍ:

 وهاد ،[٢١ِٓسف: ] ژ ائ     ى ى ژ وي ذمك هِمُه: ، ْ أكثر وي وٌ سهو

ك ًى وسرد أهِال مه يات  إ  نًٌا  م وبٔهاو ملوا ل أورعاى ٓ لاِ  عنٔاٍ 

 .امدم  امٌداوو وامحدرة

ك ن وُنىح ً إمّ أًٍ   ٓ ِل عنّ وعِدَه و  عناّ عنٍٔ امدم   سِانٍ 

 ،واي سانِكُه  سٔى  ن د امذي ندا  ِحف  اهلل خٌٔر وي حفظُه ألن ؛حفظُه

عنٍٔ امدم  ْ حف  ِٓسف  ويفرٓطُه
(١5)

. 

ُااه ني اارٓ  » ژ ٿ ٿ   ٺ ژ وٓارى ااا حل امىٔاازان أن هِماٍ:

 ْ أور ِٓساف  - أو مه ٓرحىِه أامً  -وينِٓح إمّ أًُه مه ٓدًِ ِا امرحه 

«حٔي آوٌُه عنٍٔ
(١6)

؛ ومذا َِ غٔر وطىئي مِعِدَه، إًى  علًٍ يًسناّ نا هلل، 

 َِ أرحه امراحىٔي.و، ألًٍ خٔر امح  ظٔي

 :ثانيًا :التلميح باالحتراس

، امًحف   ْ اًًه ه وئل ، وَِ وي امف ال احًارس: ا حًراس  ْ امنغو

حفظٍ، وَه امُحّراُس وامَحَرُس  :َحَرَس امشْء ْٓحُرُسٍ وَْٓحِرُسٍ َحْرس ً : ٓل ل

ٌاّ يحّرَز، ويََحّرْسُى وي  من واْحًرسُى وٌٍ نى  :واْحًََرَس وٌٍ واألحراُس،

                                                 

، ٢8/479 ، و بر امدٓي امرازي، وف ئح امغٔال،١/458: ٌٓظر: امزوبشري، امكش ف (١5)

 .6/٢61وامطِسْ، امًهٔ ن  ْ يفدٔر املرآن: 

 .٢٢/١٢5: امطه طه  ْ، امىٔزان (١6)
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أي ححفظج ٌِّ، واحد
(27)

دفع اإلٗٓام :، واالحخراس
(28)

. 

ْٔ أن ٗؤتحٕ فؤٖ نؤالم ٗؤًْٔ اؤالق اىٍلمؤٔد ةٍؤا »وفٖ االصطالح 

«ٗدفػّ
(29)

. 

وُشٍٖ االحخراس ةاىخهٍ٘و واىخخًٍ٘
(30)

، وذىم ىخهٍ٘يؤّ اىٍػِؤٕ ةؤدفع 

االق اىٍلمٔد
(31)

. 

ٕ حخاط فٖ نالٌّ ٗيٍح ٌؤَ اؤالذ ذىؤم إىؤٗإن اىٍخهيً غِدٌا  ،وكطػا  

ال اىٍػِٕ اىصؤيتٖ اىؤذي كؤد ٗختؤادر إىؤٕ  ،اىٍػِٕ اىحل٘لٖ اىذي نان ٗلمده

وحػض٘ده ٌؤَ اؤالذ ةػؤل اىٍِؤاذ   وشِحاوذ حٔض٘ح ذىم ،ذَْ اىٍخيلٖ

 :وٌِٓا ،اىلرآُ٘ث اىخٖ حتَ٘ ٌراٌٖ اىخيٍ٘ح االحخراشٖ

 امتنميح إمى تكامل صفات اممؤمن: -1

ُصؤان، يؤرٗطث أن ُٗحصؤَ ػ٘تا  اجخٍاُع اىمفات اىٍخِاكضث غِد اإلى٘س ٌ  

اشخخدآٌا وفق اىٍٔاكف اىخٖ حمب فؤٖ ادٌؤث اىؤدَٗ واىٍمؤيحث اىػاٌؤث، 

 فاىصئن٘ات اىتشرٗث ٌختاِٗث ،ىذا ٗلخضٖ أن حهٔن ردود األفػاذ ٌختاِٗث أٗضؤا ،

 .ٗصخدغٖ اىصٍاحث واىيَ٘ فٍِٓا ٌا ٗخطيب اىشدة واىحزم، وٌِٓا ٌا

حرص غيؤٕ ٌمؤيحث أوالده واىل٘اشات غيٕ ذىم نث٘رة، فاألب اىذي ٗ

فؤذا  ٌؤدغاة ىٍفصؤدحًٓ، نؤذىم  ،ال ٍٗهَ أن ٗصخػٍو اىيؤَ٘ ٌػٓؤً دااٍؤا  

ٍُفرط ىؤّ ُخااهؤّ اىصؤيت٘ث، واألٌؤر ال ٗخخيؤف فٍ٘ؤا ٗخؤ  صؤفات  اىحزم اى

                                                 

: حؤ٘ واىف٘روزآةؤادي، اىلؤأٌس اىٍ، )حؤرس( 6/48: اةَ ٌِظٔر، ىصان اىػرب: ِٗظر (27)

 (.)حرس 1/538

 .1/111: ٌرحضٕ اىّزة٘دي، حا  اىػروس: ِٗظر (28)

 .3/208اىلزوِٖٗ، اإلٗضاح:  (29)

 اىٍمدر ُفصّ واىمفحث. (30)

 .39، 36اىخحرٗر واىخحت٘ر:  ِٗظر: اةَ أةٖ اإلصتع اىٍمري، (31)
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ا٣ػػؾات اٷ٣٭ٲػػح، ٚ٭ػػٮ لرظػػ٥ ا٣ػػؿاظ٧ٲ٨ ٚػػٰ ٦ػػٮا٨َ ا٣ؿظ٧ػػح، ك١٣٪ػػ٫ لمػػؽ 

ا٧٣ٕةٝجٲ٨ ٰٚ ٦ٮآً ا٣٪١ةؿ كا٣٪٧ٞح.

ُّٜ دٕػة٣ٯ: كٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ٱٞٮؿ  پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ژ ا٣عػ

 .[99ا٣ٛذط: ] ژ... ٿٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀڀ ڀ      پ

كلوػػعةث٫ ث٭ػػؾق  ملسو هيلع هللا ىلص ان ٚةٳٱػػح ا١٣ؿٱ٧ػػح دىػػٙ رقػػٮؿ اٷ٩كػػة٩ٲح ٦ع٧ػػؽ

ٺظ ٤ٔٯ ا١٣ةٚؿٱ٨، ١٣٪٭٥ ٦ذٮادكف ٦ذٕةَٛٮف  ًٗ ا٣ىٮرة ا٣ج٤ٲ٘ح، ٚ٭٥ لمؽا ، 

 .ٚٲ٧ة ثٲ٪٭٥

كٝؽ صة  اٹظذؿاس
 09م

 ڀ ژ ٦ذ٧سٺن ٰٚ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ:ٰٚ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح  

٣ٮٝػٓ ٚػٰ ثٕػي ا٣٪ٛػٮس ثػأف٬ػؾا ا٣ؼجػؿ ا٣سػة٩ٰ ، ٤ٚٮ ٥٣ ٱؾ٠ؿ ژڀ
م* 
 

كٚػٰ كوػٛ٭٥ »ٱٞػٮؿ اٳ٣ٮقػٰ:  .لصػٺؼ، كٝكػةة ٚػٰ ا٣ذٕة٦ػ٢ ا٧٣كػ٧٤ٲ٨

ثة٣ؿظ٧ح ثٕؽ كوٛ٭٥ ثة٣نؽة د٧١ٲ٢ كاظذؿاس ٚإ٫٩ ٣ٮ ا٠ذٛٯ ثة٣ٮوٙ اٵكؿ 

ٚػؽٚٓ  ،٥٬ ا٣ْٛةّح كا٤٘٣ْح ٤ُ٦ٞةن ٚٲذٮ ،٥ لف ٦ٛ٭ٮـ ا٣ٞٲؽ ٗٲؿ ٦ٕذجؿ٬ِّ ٮي ٣ؿث٧ة دي 

ثإرداؼ ا٣ٮوٙ ا٣سة٩ٰ، ك٦تؿ ذ٣ػٟ ل٩٭ػ٥ ٦ػٓ ٠ػٮ٩٭٥ لمػؽا  ٤ٔػٯ اٵٔػؽا  

«ػػٮافرظ٧ة  ٤ٔػٯ اٷ
 00م

؛ ٣ػؾا اٹظذػؿاس ك٦ػة كرد ٦ٕػ٫ ٦ػ٨ ٦ٞةث٤ػح ثػٲ٨ 

ا٣نؽة كا٣ؿظ٧ح ٚٲ٫ د٧٤ٲطه ٦ٛةدق لٌف مٌؽد٭٥ ٣ػ٥ د١ػ٨ وػةدرة ٔػ٨  :ا٣٪ٞٲٌٲ٨

 ٹد٭٥ ٵ٢٬ ا١٣ٛؿ.قٮ  َجةع إ٧٩ة قجج٫ ٱٕٮد ٣ٕؽـ ٦ٮا

كٌٔؽ اث٨ ٔةمٮر كصٮد ا٣ؽٹ٣ح ا٣ذ٧٤ٲعٲح ظٲ٨ لمةر إ٣ػٯ لف ا٣ض٧ػٓ ثػٲ٨ 

                                                 

 .7/0990 ، كا٣كٲؽ َ٪ُةكم، ا٣ذٛكٲؿ ا٣ٮقٲٍ:8/9اث٨ ٔةمٮر، ا٣ذعؿٱؿ كا٣ذ٪ٮٱؿ:  ٱ٪ْؿ:  09م

، ك٬ٮ ا٧٣ىؽر ا٧٣ؤكؿ. ك٬ٰ زٱةدة ٣ػ٥ دٕ٭ػؽ ٚػٰ «كٝٓ»زٱؽت ا٣جة  ٬٪ة ٰٚ ٚة٢ٔ ا٢ٕٛ٣  م* 

٦س٫٤ ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٕؿب. كٝؽ رلٱ٪ػة ا٣ذ٪جٲػ٫ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ؛ ١٣سػؿة كركد ٦س٤ػ٫ ػُػأ ٚػٰ ٔجػةرة 

ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ٰٚ ا٣ىٛعح ا٣عةدٱح « دجٲ٨ٌ»٧عؽزٲ٨ كا٧٣ٕةوؿٱ٨. ككٝٓ ٦س٫٤ ٰٚ ٚة٢ٔ ا٣

 كا٣ٕنؿٱ٨ ٦٪٫. ك٣ٲف ٣ؾ٣ٟ ق٪ؽ وعٲط ٚٲ٧ة ٥٤ٕ٩. = ]ا٧٣ض٤ح[.

 .977/ 70: اٳ٣ٮقٰ، ركح ا٧٣ٕة٩ٰ: ٱ٪ْؿ  00م
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إٍٗاء إىىٕ صصىاىة ارامٓىً وحهٍىة هلىٔىًٓه وصُٓىً »صفجٖ اىشدة واىرحٍة فّ٘ 

«ٗجصرفٔن فٖ صخالكًٓ وصهٍاىًٓ ثصرف اىحهٍة واىرشد
(34)

ه فجعب٘ىر اىٍفرىر 

ٕ اىجيٍى٘  اىىذو ورد فىٖ اٙٗىة اىهرٍٗىة ِْا بيفظة )إٍٗاء( ٗدل دالىة كاظعة هيى

 واىٍجٍثو بجٍية االحجراس.

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ژ وشبّ٘ ذىم ٌا ورد فٖ كٔىىّ ثعىاىٕ 

 ﮳ ﮲   ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .[54اىٍامدة  ] ژ  ﯀﯁   ﮿﮽﮾  ﮼﮻  ﮺ ﮹ ﮸﮷﮶  ﮵﮴ 

فلد خاظبت اٙٗة اىهرٍٗة اىٍؤٌَِ٘ هيٕ وجّ اىجحىذٗره بى ن ٌىَ ٗرثىد 

ّ غ٘ره ٌجخذاً ظرٗق اىهفر واىضالىةه فىنن ا  غِىٖ هِىّ ب هَ دِّٗ صو ٗرجبدل

 ھ ھ ھ ژ ه ثىً صثبىو وصىفًٓ بلٔىىّ ژہ   ہ ژبلٍٔم  وس٘ ثٖ

 .ژ... ے ے ھ

احجراساً  ژے ے ھ ژ  وٍٗثو كٔىّ ثعاىٕ
(35)

وصىفًٓ ه فبعىد صن 

صراد صن ٗىدفو  - واىذى٘و نٍا ْٔ ٌعئم ضد اىعزٗىز - ژ ھ ھ ھ ژ بى

ذىٓىً ُىاثع هىَ ضىعس واسىجهاُةه  بأن ّ وىه٘ال ٗجصٔر صحىدًْ  هًْْٔذا اى

 ه وفٖ ذىم احجراس ٌفىاده اىجيٍى٘   ژے ے ھ ژ  لٔىّ ثعاىٕبصردف 

 .ًُٓ صهزة هيٕ اىهافرَٗصبدى٘و  ىٕ صن ذىجًٓ ىً ثهَ إال ثٔاضعاً إ

إذْ  هاىٍجٍثو بجلابو صفاثًٓ اىهرٍٗىة اىجيٍ٘  ابَ هاشٔر بٔجٔد حر  وص  

إٍٗىاء إىىٕ صن صىفاثًٓ ث رى٘ار ْا  ...إثبات اىٔصفَ٘ اىٍجلابيَ٘إّن فٖ »  ٗلٔل

ٍّىَ  ة في٘رٔا ٌِدفعَ٘ إىٕ فعو ٌا إاّل اراؤًْ اىحص٘ف هىَ بصى٘رةه وى٘رىٔا ٌ

                                                 

 .66/605  ابَ هاشٔره اىجحرٗر واىجِٔٗر (34)

واىر٘د ظِعىاووه ثفرى٘ر ه ه3/65  بدر اىدَٗ اىزرنشٖه اىبرْان فٖ هئم اىلران  ِٗظر (35)

 .4/898اىٔس٘ط  
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د٪جٕر لػٺ٫ٝ ٨ٔ قضٲح كاظؽة ثأف ٱ١ٮف ٣ٲٌ٪ةن ٰٚ ٢ٌ٠ ظةؿ، ك٬ؾا ٬ػٮ ٦ٕ٪ػٯ 

«ا٣ؼ٤ٜ اٵٝٮـ، ك٬ٮ ا٣ٌؾم ٱ١ٮف ٰٚ ٢ٌ٠ ظةؿ ث٧ة ٱٺا٥ ذ٣ٟ ا٣عةؿ
 06م

. 

 ا١خ٥٢ٰص إ١٭ ـال٤ث ا١تػن : -8

٦ة ٨٦ مٟ ثأف اٵ٩جٲة  ثعةصػحو إ٣ػٯ ا٧٣ٕضػـة ٣ذٌٕػٲؽ دٔػٮاد٭٥؛ ٚ٭ػٰ 

ث٧سةثح ا٣جؿ٬ةف ا٣ؾم ٱؤٱؽ اردجةَ٭٥ ثة٣ؼة٣ٜ، كدؼذ٤ٙ ا٧٣ٕضـة ٨٦ ٩جػٰ إ٣ػٯ 

د١ػٮف ثػؾاد٭ة »آػؿ كٜٚ ٦ة دٞذٌٲ٫ ظ٧١ح ا٣ك٧ة ، ك٤ٔٲ٫ ا٧٣ٕضـة ٱ١٧ػ٨ لف 

يػػػؿل ٦ػػ٨ ٝجٲػػ٢ دٔػػٮة ك٠ذةثػػةن قػػ٧ةكٱةن ٤٣٪ٌجػػٰ، كٱ٧ ي٦ػػٮران ل ١ػػ٨ لف د١ػػٮف ل

«ا٧٣ٕضـات ا٣عكٲح كا٣ضك٧ٲح
 07م

ـٌ كص٢   ٠ة٧٣ٕضـات ا٣ذٰ لٱٌؽ ث٭ة ا٣جةرم ٔ

 ، ك٨٦ د٤ٟ ا٧٣ٕضـات ٦ػة د٧سػ٢ ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ:٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ قٲؽ٩ة ٦ٮقٯ

 .[٫َ99: ] ژ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ  ڻ ںژ

٤ٲػ٫ ٔٚةٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح دذعؽث ٔػ٨ ٦ٕضػـة ٦ػ٨ ٦ٕضػـات ا٣٪جػٰ ٦ٮقػٯ 

ـٌ كص٢ إ٣ٯ ٚؿٔٮف كٝٮ٦ػ٫، كٝػؽ صػة ت ٬ػؾق ا٣كٺـ ، ثٕؽ٦ة لرق٫٤ ا٣جةرم ٔ

 ا٧٣ٕضـة ثٕؽ ٦ٕضـة ا٣ٕىة ا٧٣ٕؿكٚح.

٦ة ٠ةف ٨٦ لق٢ٛ ا٣ٌٕؽ إ٣ػٯ  :- ٧٠ة ٱؿل ا٣ٛؿا  -كا٣ض٪ةح ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٮًٓ 

اٷثٍ
 08م

٪ػةحه »كٱٞةؿ:  . ىٍصػ٪يطه  ،ا٣ٲؽ ٤٠ُّ٭ػة صى ىٍص٪ًعػح كل «كص٧ٕػ٫ ل
 09م

كٝػؽ اقػذٕٲؿ  

يًػػؾى »ٝةؿ ا٣ـصةج:  .٭٧ة ٔ٪ؽ ا٣ُٲؿافث ص٪ةح ا٣ُةاؿ؛ ٵ٫٩ ٱض٪ط ا٤٣ِٛ ٨٦ ٪ةح ل كا٣ضي

«كلو٢ ذ٣ٟ ٨٦ ص٪ةح ا٣ُةاؿ ،ؿ ٨ٔ ا٣ٞىؽإًذىا ٦ةؿ كٔؽى  :ط٪ى ٨٦ صى 
 03م

. 

                                                 

كٔػؽ٩ةف ٔجػؽ ، ، كٱ٪ْػؿ: لظ٧ػؽ ٚذعػٰ ر٦ٌػةف6/908: اث٨ ٔةمٮر، ا٣ذعؿٱؿ كا٣ذ٪ػٮٱؿ  06م

، ٦ض٤ػح آداب ا٣ؿاٚػؽٱ٨ دراقػح ثٺٗٲػح، - ا٣كٺـ اٵقٕؽ، اٹظذؿاس ٰٚ ا٣ٞؿآف ا١٣ػؿٱ٥

 .70: ـ9339-٬ػ  7003، ،  50ا٣ٕؽد م

 .9/509: اٵ٦س٢دٛكٲؿ زم، ١٦ةرـ ا٣نٲؿا  07م

 .9/778ا٣ٛؿا ، ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف:   08م

 .مص٪ط  7/697اث٨ ٦٪ْٮر، ٣كةف ا٣ٕؿب:   09م

 .7/900: ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿاف كأؿاث٫ ا٣ـصةج،  03م



 009 د. خالد عباط -د. عبري عبد الصتار  -الداللة التمميخية لإلطهاب 

ٚة٧٣ٞىٮد ثة٣ض٪ةح ٬ٮ ص٪ت اٷ٩كةف، ٚٲ١ٮف ا٧٣ٕ٪ٯ: ا٥٧ً ٱػؽؾ إ٣ػٯ 

إثُٟ قذؼؿج ٩ٲٌؿة ٠ٌٮ  ا٣ن٧ف كا٧ٞ٣ؿ ٨٦ ٗٲؿ ثؿص كٹ لذلن 
 07م

. 

 :د٧س٢ ثٞٮ٫٣ دٕػة٣ٯ ة ٩جعر ٔ٪٫ ٰٚ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح ٬ٮ اٹظذؿاس، ا٣ؾم٦

 ژۀ ڻ ڻ   ڻ  ڻ ں ژ ٤ٚٮ اٝذىؿ قجعة٫٩ ٤ٔػٯ ژ ہ  ہ ۀ ژ

ٵك٥٬ لف ٬ؾا ا٣جٲةض رث٧ة ٠ةف ٨٦ ثؿصو لك ث٭ػةؽ   مثٲٌة ٧ٌٔة ثٕؽ  كق١خ

لك ٦ؿض
 09م

إًمةرة إ٣ًٯ لف ثٲةض ٱػؽؾ ٣ػٲف »، ٚضة  ٬ؾا اٹظذؿاس د٧٤ٲعةن ك

ٱْ٭ػؿ ٚػٰ  ةن ٣ٲ٢ لف ٣٭ػة ٧٣ٕة٩ػةن كثؿٱٞػةن ػةٌوػض ا٣جؿص كل٦سة٫٣، ثػؽ٩ذٲضح ٦ؿ

يػؿل «٣عْح كٱؼذٰٛ ٰٚ ٣عْح ل
 00م

. 

 ا١خ٥٢ٰص إ١٭ أّن نٙث ا١ط٣٢ ٤خأن٢ث ٨ْػ ا٥١خ٦ٰٜ: -3

 ٿ ٺ ٺ       ٺ ٺ ژ صة  ٰٚ كوػٙ ا٧٣ذٞػٲ٨ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ:

 .[700آؿ ٧ٔؿاف: ] ژ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ

ٌؽة ٱؿدٰٞ ث٭ة ا٧٣ؤ٨٦ ٤٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ ٚٞؽ ص٧ٕخ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح وٛةتو  ًٔ

إذ صٕػ٢ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ٲ٭ػة  ،ا٧٣ؿادػت كلرٝة٬ػة ل٤ٔٯ درصح اٷظكةف ا٣ذٰ د٧س٢

 .٦ٞذؿ٩ةن ث٧عجذ٫ ٧٠ة ٱذٌط ٰٚ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح

ز٥ دأدٰ ٦ؿظ٤ػح ، ٚأك٣ٯ ٬ؾق ا٣ىٛةت دذ٧س٢ ثةٷ٩ٛةؽ ٰٚ ا٣كٌؿا  كا٣ٌؿا 

ْى٥ »ٱٞةؿ:  .٥ْ٠ ا٣٘ٲِ، كا٥ْ١٣ ٬ٮ ا٣ؿدُّ كا٣عجف ْى٠٫ى  ،إذا اصذؿ٫ٔ :ا٣ؿص٢ي ٗٲ

٧ةن  ٍْ ٫٧ ٠ى ًْ ْى٫٧ ٱى١ٍ ٫ :٠ى «ردَّق كظجىكى
 00م

 :كا١٣ْػٮـ ،٦ؼؿج ا٣٪ٛف» :كا٥ْ١٣ي  .

«كٱٕجؿ ث٫ ٨ٔ ا٣ك١ٮت ،اظذجةس ا٣٪ٛف
 05م

مػٌؽ ا٣ٌ٘ػت ل»، ل٦ة ا٣٘ػٲِ ٚ٭ػٮ 

                                                 

 .73/900: ٱ٪ْؿ:ا٣كٲؽ َ٪ُةكم، دٛكٲؿ ا٣ٮقٲٍ  07م

 .8/090: ، كاٳ٣ٮقٰ، ركح ا٧٣ٕة7/095ٰ٩: ا٣جعؿ ا٧٣عٲٍ ٱ٪ْؿ :لثٮ ظٲةف،  09م

 .١٦9/507ةرـ ا٣نٲؿازم، دٛكٲؿ اٵ٦س٢   00م

 .م٥ْ٠  5/0886اث٨ ٦٪ْٮر، ٣كةف ا٣ٕؿب:   00م

 .م٥ْ٠  779ا٣ؿاٗت اٵوٛ٭ة٩ٰ، ٦ٛؿدات ٗؿٱت ا٣ٞؿآف:   05م



 053 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

«ك٬ٮ ا٣عؿارة ا٣ذٰ ٱضؽ٬ة اٷ٩كػةف ٦ػ٨ ٚػٮراف دـ ٤ٝجػ٫
 06م

٠ْػ٥ ٠ػةف ٣ػؾا ، 

ص٭ةد ٩ٛكٰ ٣عجكػ٫ ٦ػ٨ لف ٱ٪ٛػؾ ٦٪ػ٫ ٯ ٣إٱعذةج  اٷ٩كةف ٣٘ٲ٫ْ إزا  لم لذلن 

٨٧ٚ ادىٙ ثؾ٣ٟ ٚ٭ٮ ثٺ مٟ ا٦ذ٤ٟ وػٛح ْٔٲ٧ػح  .ػةوح ثٕؽ٦ة ا٦ذٶ ٦٪٫

 .٨٦ وٛةت ا٧٣ؤ٨٦

١ْٚػ٥ ا٣٘ػٲِ ٝػؽ دذؿدػت ٤ٔٲػ٫ ثٕػي ، ٨١٣ ا٧٣كأ٣ح ٹ دٞٙ ٔ٪ؽ ذ٣ػٟ

ٝؽ ٱ٥ْ١ ٗٲ٫ْ ٣ٲعٞؽ »ٌف اٷ٩كةف ل٦٪٭ة ، اٵ٦ٮر ا٣٪ٛكٲح ذات ا٧٣٪عٯ ا٣ك٤جٰ

كٱذعػٮؿ ا٣ٌ٘ػت ا٣ْػة٬ؿ  ؛ٚٲذعٮؿ ا٣٘ٲِ ا٣ٛةاؿ إ٣ٯ إظ٪ػح ٗػةاؿة ؛كٱ٨ٌُ٘

«...إ٣ٯ ظٞؽ دٚٲ٨
 07م

٤ٔٯ قػٌؽ ٠ػ٢ ز٘ػؿة  ك٧ٌ٣ة ٠ةف ا٣ذٕجٲؿ ا٣ٞؿآ٩ٰ ظؿٱىةن  .

٣ٲٞػؿر ا٣٪٭ةٱػح »ٱ٨١٧ لف دؼ٢ٌ ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٞىٮد ٩ضػؽ لف ا٣ػ٪ه ٝػؽ اقػذ٧ؿ 

 ٩٭ػة ا٣ٕٛػٮ كا٣كػ٧ةظحإ. .ا٤ُ٣ٲٞح ٣ؾ٣ٟ ا٣٘ػٲِ ا١٣ْػٲ٥ ٚػٰ ٩ٛػٮس ا٧٣ذٞػٲ٨

«كاٹ٩ُٺؽ
 08م

 .ژ ٹٹ ٹ  ٿ ژ ثٞٮ٫٣: كٝؽ دضكؽ ذ٣ٟ ،

ٞػةًب ٤ٔٲػ٫»: كا٣ٕٛٮ ٬ٮ ًٕ زي ٨ٔ ا٣ػؾ٩ت كدىػٍؿؾي ا٣ ٍعػٮي  ،ا٣ذَّضةكي وػ٤ي٫ ا٧٣ى
ى كل

٧ٍَُّف «كا٣
 09م

، كٱؽػ٢ ٰٚ ثةب ا٢ٌٛ٣ كاٷظكةف
 53م

 كٱ٧س٢ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ: .

ا٣ىػػػٛح ا٣سة٣سػػػح كا٤٧١٧٣ػػػح ٣ٴٱػػػح ٤ٔػػػٯ قػػػجٲ٢  ژ ٹٹ ٹ  ٿ ژ

ف اٷ٩كةف ٝؽ ٱ٥ْ١ ٗٲْػ٫ ١٣ػ٨ ٹ لذٮ٥٬ ا٣عةو٢ ٨٦ ا٣ اٹظذؿاس، ٰٚ دٚٓ

 .ٱينذؿط ػ٤ٮق ٨٦ اٵظٞةد ك٣٭ٛح اٹ٩ذٞةـ

د٤٧١ػح ٣ىػٛح ٠ْػ٥ »٩٭ػة إ :ٱٞٮؿ اث٨ ٔةمٮر ٨ٔ وٛح ا٣ٕٛػٮ ا٧٣ػؾ٠ٮرة

ا٣٘ٲِ ث٧٪ـ٣ح اٹظذؿاس؛ ٵٌف ٥ْ٠ ا٣٘ٲِ ٝؽ دٕذؿًػ٫ ٩ؽا٦ػح ٚٲكػذٕؽم ٤ٔػٯ 

                                                 

 .679ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫:   06م

 .075: قٲؽ ُٝت، ٰٚ ّٺؿ ا٣ٞؿآف  07م

 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ كا٣ىٛعح.  08م

 .مٔٛٮ  0/0378اث٨ ٦٪ْٮر، ٣كةف ا٣ٕؿب:   09م

 .9/096ٱ٪ْؿ: ا٣ـصةج، ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف كإٔؿاث٫،:   53م



 057 د. خالد عباط -د. عبري عبد الصتار  -الداللة التمميخية لإلطهاب 

ة كي  َّ٧٤ٚ ، ٌٜ إ٣ٲ٭٥ دٌؿ ذ٣ٟ ٤ٔٯ لٌف ٠ْػ٥  وٛٮا ثة٣ٕٛٮ ٨٧ٌٔ لقة ٨٦ ٗة٫ّ ثة٣ع

«٦كذ٧ٌؿ ٦ٕ٭٥ ،ا٣٘ٲِ كوٙ ٦ذأٌو٢ ٚٲ٭٥
 57م

. 

ص٤٧ح إ٣ٲ٫ ك٨٦ ٝٮؿ ا٧٣ٛكؿ ٬٪ة ٩كذؽؿ ٤ٔٯ دٹ٣ح ا٣ذ٧٤ٲط ا٣ؾم لمةرت 

٧٠ػة   ا٣ؾم ٱٕ٪ػٰ ممػؽة ا٣ٌ٘ػت  اٹظذؿاس، ٤ٚٮ دٮٝٙ ا٣٪ه ٔ٪ؽ ما٣٘ٲِ

ٮ٣ػ٫ ٵدل ثة٧٣ٕ٪ٯ ق٤جةن ٩عٮ ادضةق دٹ٣ٰ ٗٲػؿ ٦ٞىػٮد، ٣ػؾا صػٰ  ثٞ، لمؿ٩ة

ثػأف ٠ْػ٥  ٣ػ٫ د٧٤ٲعةن إ٣ػٯ ا٧٣ذ٤ٞػٰ كإٚ٭ة٦ػةن  ژ ٹٹ ٹ  ٿ ژ: دٕة٣ٯ

 .دكاٚٓ ا٣عٞؽ كا٣ٌ٘ٲ٪ح ا٣٘ٲِ ٔ٪ؽ٥٬ ٹ دؿا٫ٞٚ

صةرٱػح »ك٧٦ة ٱؤ٠ؽ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ذٞؽـ ٦ة صة  ٚػٰ اٵػجػةر كاٵظةدٱػر لٌف 

ص٤ٕػخ دكػ١ت ٤ٔٲػ٫ ا٧٣ػة  ٣ٲذ٭ٲػأ ٤٣ىػٺة، رًٰ اهلل ٔ٪٫  ٤ٕ٣ٰ ث٨ ا٣عكٲ٨

إف اهلل : ٚنض٫، ٚؿٚٓ رلقػ٫ إ٣ٲ٭ػة ٚٞة٣ػخ ٣ػ٫ ا٣ضةرٱػحٚكٍٞ اٷثؿٱٜ ٨٦ ٱؽ٬ة 

ٚٞةؿ ٣٭ة: ٝؽ ٧ْ٠خ ٗٲْػٰ. ٝة٣ػخ:  ژ ٿ ٿ ژٱٞٮؿ: دٕة٣ٯ 

 ٹ ژٝة٣ػخ:  .اهلل ٔ٪ػٟ ةٝةؿ: ٝؽ ٔٛٮت كٝؽ ٔٛػ ژ ٹٹ ٹ  ٿژ

«ٝةؿ: اذ٬جٰ ٚأ٩خ ظؿة ٣ٮص٫ اهلل ژ ڤ ڤ
 59م

. 

جػؿة ٱكذنػٕؿ ٦ؿاظػ٢ رٝػٰ  ًٔ ٚة٧٣ذؽثؿ ٣٭ػؾق ا٣ٞىػح ك٦ػة صػة  ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ 

٣ػ٥ دذٮٝػٙ ٔ٪ػؽ  ژ ٿ ٿ ژ :ةرٱح ٔ٪ؽ٦ة ٝة٣خف، ٚة٣ضاٷظكة

إ٧٩ة ٧ٌ٣عخ َة٣جحن ا٧٣ـٱؽ ٨٦ اٷظكػةف ٦ػ٨ قػٲٌؽ٬ة ك٦ٮٹ٬ػة، ك٠أ٧٩ػة  ،ذ٣ٟ

اٷ٦ةـ ٤ٰٔ ث٨ ا٣عكػٲ٨  ا٣ؾم ٱ٤ٲ٫، كٰٚ ا٧٣ٞةث٢ دضؽ ا٣ؾم ٤َجذ٫ ٠ةف ٱ٪ٞى٫

٫ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح ٣ٲى٢ إ٣ٯ ل٤ٔػٯ ٲ٣إدٕة٢٦ ٦ٕ٭ة كٜٚ ٦ة لمةرت رًٰ اهلل ٔ٪٫ 

ا٧١٣ةؿ اٷ٩كة٩ٰ، كٹ ٗؿاثح ٰٚ لف ٱعى٢ ذ٣ٟ ٨٦ ق٤ٲ٢ اٵػػٺؽ  درصةت

 .ا٧٣ع٧ؽٱح ك٦ٕؽف ا٣ؿقة٣ح ا٣عٞٲٰٞ

                                                 

 .0/97اث٨ ٔةمٮر، ا٣ذعؿٱؿ كا٣ذ٪ٮٱؿ:   57م

 .733 -١٦9/699ةرـ ا٣نٲؿازم، دٛكٲؿ اٵ٦س٢:   59م



 059 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

ى:التلموحىبذكرىالخاصىبطدىالطام:ىثالثًا
٫: ىػ٫ كاػذٌىػكػٌى » ؛ا٤٣٘ح: ٬ٮ ا٣ؾم ٱؽؿ ٤ٔػٯ اٹ٩ٛػؿاد ا٣ؼةص ٰٚ

«ػٺؼ ا٣ٕة٦ح :كا٣ؼةوح .لٚؿدق ث٫ دكف ٗٲؿق
 50م

. 

«٣ِٛ كًٓ ٧٣ٕ٪ٯ ٤ٕ٦ٮـ ٤ٔٯ اٹ٩ٛؿاد٢٠ »كٰٚ اٹوُٺح ٱٕ٪ٰ: 
 50م

 ،

«٢٠ ٦ة ٱذ٪ةكؿ لٚؿادان ٦ذٛٞح ا٣عؽكد ٤ٔػٯ قػجٲ٢ ا٣نػ٧ٮؿ»ل٦ٌة ا٣ٕةـ ٚ٭ٮ: 
 55م

. 

 ٩ٮٔػةن ٦ػ٨ ل٩ػٮاع اٷَ٪ػةب،  كٝؽ ٔػٌؽ ا٣جٺٗٲػٮف مذ٠ػؿ ا٣ؼػةص ثٕػؽ ا٣ٕػةـ

كا٣سة٩ٲح ٦٪ٛؿدان، ٣٘ؿض إثؿازق كزٱةدة  ،اٵك٣ٯ ٦ٓ ا٣ٕةـ :دٲ٨ٚة٣ؼةص ٱؾ٠ؿ ٦ؿٌ 

 ث٫. اٹ٬ذ٧ةـ

٤٣ذ٪جٲػ٫ ٤ٔػٯ ٌٚػ٢ ا٣ؼػةص، ظذػٯ »كٱ٤ضأ ا٧٣ذ٥٤١ إ٣ٯ ٬ؾا اٵق٤ٮب 

 ٠أ٫٩ ٣ٲف ٨٦ ص٪ف ا٣ٕةـ؛ ٧٣ة ا٦ذةز ث٫ ٨ٔ قةاؿ لٚؿادق ٦ػ٨ اٵكوػةؼ د٪ػـٱٺن 

«٤٣ذ٘ةٱؿ ٰٚ ا٣ٮوٙ ٦٪ـ٣ح ا٣ذ٘ةٱؿ ٰٚ ا٣ؾات
 56م

. 

٭ؾا ا١٣ٺـ، إذٍ ٹ ٱينذؿط لف ٱ١ٮف ذ٠ػؿ ا٣ؼػةص ثك٣ٲف ٨٦ ا٣ك٭٢ ا٣ذك٤ٲ٥ 

ؿ ا٣ؼةص ثٕؽ ا٣ٕةـ د٪جٲ٭ةن ٤ٔٯ ل٩ٌػ٫ ٱيؾ٠ى »٪جٲ٭ةن ٤ٔٯ ٢ٌٚ ا٣ؼةص، ٚٞؽ ثٕؽ ا٣ٕةـ د

«لػٌف لٚؿاد ا٣ٕةـ
 57م

 ڍ ڍ   ڇ ڇژ ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ: ةن ، ك٬ٮ ٦ة ٱذٌػط ص٤ٲٌػ

 ژ گ      گ گ   گ ک ک ک ک ڑ      ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ   ڎ  ڌ  ڌ

ر ٦ػة ٚة٣جٰ٘ ٥٣ ٱٛؿد ٬٪ة ٷّ٭ةر ٫٤ٌٚ ٤ٔٯ قػةاؿ ا٣ٛػٮاظل، ثٞػؽ ؛[00اٵٔؿاؼ: ]

                                                 

 مػٌه . 95-7/90اث٨ ٦٪ْٮر، ٣كةف ا٣ٕؿب:   50م

ا٣عػػؽكد اٵ٩ٲٞػػح ، ٩ىػػةرمز٠ؿٱػػة ثػػ٨ ٦ع٧ػػؽ اٵ: كٱ٪ْػػؿ، 070: ا١٣ٛػػٮم، ا٤١٣ٲػػةت  50م

 .89: ا٣ؽٝٲٞح كا٣ذٕؿٱٛةت

 .85: ا٣نؿٱٙ ا٣ضؿصة٩ٰ، ا٣ذٕؿٱٛةت: كٱ٪ْؿ، 633: ا١٣ٛٮم، ا٤١٣ٲةت  55م

ك  ،7/977كٱ٪ْػػؿ: ا٣كػػٲٮَٰ، ٦ٕذػػؿؾ اٵٝػػؿاف ، 7/907: ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٣جٺٗٲػػح  56م

 .9/999: ، كاث٨ اٵزٲؿ، ا٧٣س٢ ا٣كةاؿ7/797: ا٣ٞـكٱ٪ٰ، اٷٱٌةح

 .708: ٦ةصكذٲؿ  ٝةق٥ در٥٬، ا٣ذ٪جٲ٫ ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ا٣ٞؿآ٩ٰمرقة٣ح  57م



 050 د. خالد عباط -د. عبري عبد الصتار  -الداللة التمميخية لإلطهاب 

٣ٯ ل٩٭٧ة ماٷز٥، ا٣جٰ٘  ٨٦ لٝجط ل٩ٮاع ا٣ؾ٩ٮبإٱنٲؿ ذ٣ٟ ا٣ُٕٙ 
 58م

. 

ك٣٭ػػؾا اٵقػػ٤ٮب ٚػػٰ ا٣ػػؾ٠ؿ ا٣ع١ػػٲ٥ ل٦س٤ػػح ٠سٲػػؿة، ٹ ٱ١٧ػػ٨ دضة٬ػػ٢ 

إذٍ ٹ ٱ٨١٧ دىٮر لف ا٧٣ذعؽث ٱؾ٠ؿ اٵمػٲة  ص٤٧ػح زػ٥ ، دٹٹد٭ة ا٣ذ٧٤ٲعٲح

٦ـٱػح ٦ػة لك ٦٪٭ة ثة٣ذك٧ٲح ٦ة ٥٣ ٱ٨١ ٰٚ لق٤ٮث٫ ٬ػؾا ٧٤٦ػطه إ٣ػٯ  ٱؼهُّ مٲبةن 

 ڻ ں ں ڱ ژ :٦ٕ٪ٯ ٦ؼذه ثة٣ؾم لٚؿدق، ٱذٌط ذ٣ػٟ ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ

 .[98ا٣جٞؿة: ] ژ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ

ٝػةؿ اثػ٨ صؿٱػؿ  .لص٧ٓ ا٧٣ٛكؿكف ٤ٔٯ لٌف اٳٱػح ٝػؽ ٩ـ٣ػخ ٚػٰ ا٣ٲ٭ػٮد

كلص٧ٓ ل٢٬ ا٣ذأكٱ٢ ص٧ٲٕةن لف ٬ؾق اٳٱح ٩ـ٣خ صٮاثػةن ٤ٔػٯ ا٣ٲ٭ػٮد »ا٣ُجؿم: 

ٌٰ ٣٭٥ ،٥إذ ز٧ٔٮا لف صجؿٱ٢ ٔؽٌك ٣٭ «كلف ٦ٲ١ةاٲ٢ ك٣
 59م

؛ ٣ؾا اٝذٌػٯ اٵ٦ػؿ 

 ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ ٦ـٱح صجؿٱ٢ ك٦ٲ١ةؿ ٤ٔٲ٭٧ة ا٣كٺـ كا٣ذ٪ٮٱ٫ ثنأ٩٭٧ة.

٨ ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٲد٦ٌؿات، ٦ؿَّ  كٝؽ صة  ذ٠ؿ ا٧٣ى١٤ٲ٨ مصجؿٱ٢ ك٦ٲ١ةؿ  زٺثى 

 :كٚػػٰ ٝٮ٣ػػ٫ صػػ٢ٌ كٔػػٺ ژ ڻژ اٷص٧ػػةؿ، ٚػػٰ ٝٮ٣ػػ٫ دٕػػة٣ٯ:

 .ژۀ  ڻ ژ: ة٣ٯ، ك٦ؿة ٤ٔٯ ٩عٮ ا٣ذؼىٲه ٰٚ ٝٮ٫٣ دٕژڻژ

اٳف ٬ٮ ا٣ذ٧٤ٲط ا٣ٮارد ٰٚ ٬ؾا ا٣ذؼىٲه، ٚٞؽ ذ٠ػؿ لثػٮ ا٣كػٕٮد  ك٦ة ٱ٭٥ُّ 

ي »: ةأ٥٫٧ا ٤ي٫ ٔ٪ػٮافي ا٧٣ى٤ى١ٲػح كا٣ؿقػة٣ح ٷّ٭ػةر ل ٚؿدا ثة٣ؾ٠ؿ ٦ٓ ل٩٭٧ة لكؿي ٨٦ ٱن٧ى

ؿى لمؿؼى ٧٦ػة ذي  ،٤ًٌٚ٭٧ة د٪ػـٱٺن ٤٣ذ٘ػةٱيؿ  ،٠ػؿ٠أ٩٭٧ة ٤ٔٲ٭٧ة ا٣كٺـ ٨٦ ص٪فو آػى

ا٣ذ٘ةٱًؿ ٰٚ ا٣ض٪ف، ك٤٣ذ٪جٲػ٫ ٤ٔػٯ لف ٔػؽاكةى لظػًؽ٧٬ة ٔػؽاكةه ٰٚ ا٣ٮوٙ ٦٪ـ٣حى 

ٔى٧ػٮا ل٩٭٧ػة ٦ذٕةدٱػةف،  ،٣ٴػؿ ظك٧ةن ٧٣ةدة أذٞةًد٥٬ ا٣جة٢َى ٰٚ ظٞ٭٧ة ظٲر ز

ك٣ٸمةرة إ٣ٯ لف ٦ٕةداةى ا٣ٮاظًؽ كا٢١٣ِّ قػٮا ه ٚػٰ ا١٣ٛػؿ كاقػذذجةًع ا٣ٕػؽاكًة ٦ػ٨ 

ٓى ص٭ح اهلل قجعة٫٩، كلف ٨٦ ٔةدل لظؽى٥٬ ١ٚأ٧٩ة ٔةدل ا «٣ض٧ٲ
 63م

. 

                                                 

 .5/55: ، كلثٮ ظٲةف، ا٣جعؿ ا٧٣عٲ6/033ٍ: ٱ٪ْؿ: ا٣ؿازم، ٦ٛةدٲط ا٣٘ٲت  58م

 .9/077: ا٣ُجؿم، صة٦ٓ ا٣جٲةف  59م

 .7/700: لثٮ ا٣كٕٮد، إرمةد ا٢ٕٞ٣ ا٣ك٤ٲ٥  63م



 050 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

ٚٞٮ٫٣ ٤ٔٯ ، لق٤ٮب ا٣ذ٧٤ٲط ةن ٣٪ة ص٤ٲٌ  ٌطى دٌ ٹك٣ٮ ظ٤٤٪ة ٠ٺـ ا٧٣ٛكؿ ٬٪ة 

٤ى١ػٲ٨ ٣ػ٥ ٱيػؾ٠ؿ ٤ٔػٯ  قجٲ٢ ا٧٣سةؿ: مٷّ٭ةر ٤ًٌٚ٭٧ة ، ث٧ٕ٪ػٯ لف ٌٚػ٢ ا٧٣ى

كصػة  ٚػٰ ٠ػٺـ  .إ٧٩ػة لٚػؿد ذ٠ؿ٧٬ػة د٧٤ٲعػةن إ٣ػٯ ٌٚػ٤٭٧ة ،كص٫ ا٣ذىؿٱط

اٷمػةرة  لفَّ ٰٚ كٹ رٱت  . ...مك٣ٸمةرة إ٣ٯ لف ٦ٕةداةى ا٣ٮاظؽً : ا٧٣ٛكؿ ٝٮ٫٣

جٌؿ ٨ٔ مد٧٤ٲعةن إ٣ٯ لف ٦ٕػةداة ا٣ٮاظػؽ : ٤ٚٮ ٝةؿ ثؽٹن ٨٦ ذ٣ٟ، ا٣ذ٧٤ٲط ٬٪ة دٕي

ى٧ة د٘ٲؿ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم ذ٬ت إ٣ٲ٫ ا٧٣ٛكؿ  كا٢١٣ قٮا  ٣. 

ى:التلموحىبالجملظىاالرتراضوظرابطًا:ى
٤٧ػح دأدٰ ا٣ض٤٧ح ٰٚ ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ٤ٔػٯ لمػ١ةؿ كل٧٩ػةط ٦ؼذ٤ٛػح، ٚ٭٪ػةؾ ا٣ض

دضؽ ا٣ض٤٧ح اٹقذب٪ةٚٲح، كٗٲؿ ذ٣ٟ ٨٦ اٵ٩ٮاعكا٣ؼجؿٱح، كا٣ض٤٧ح اٷ٩نةاٲح، 
 67م

. 

ث٘ةٱػةت  ا٣ض٤٧ح ٣ٲف ٨٦ ثةب ا٣ٕجر ثٞؽر ٦ة ٱذ٤ٕٜ اٵ٦ػؿ د لم١ةؿؽُّ ٕى كدى 

 كل٬ؽاؼ دٞٙ كرا  ذ٣ٟ ا٣ذ٪ٮع.

، ٚٞػؽ ذ٠ػؿ  ا٣ض٤٧ح اٹٔذؿاًٲحمك٨٦ ثٲ٨ ل٩ٮاع ا٣ض٢٧ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح 

 ،ف ٱٕذؿض ثٲ٨ ا١٣ػٺـ كد٧ة٦ػ٫ ٠ػٺـل٨٦ ق٪٨ ا٣ٕؿب » ةأنّ لوعةب ا٣ٕؿثٲح 

«ٹ ٦ٛٲػػؽان إكٹ ٱ١ػػٮف ٬ػػؾا ا٧٣ٕذػػؿض 
 69م

كا٣ٛةاػػؽة ٦ذعٞٞػػح ٝجػػ٢ ٦ضػػٰ   .

آػػؿ ٱيكػ٭٥ ٚػٰ  اٹٔذؿاض إٹ لف دػٮ٫٣ ٰٚ ا١٣ٺـ ٱٌٰٛ ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ثٕؽان 

 اٷٚىةح ٨ٔ ٦ٞةوؽ ا٧٣ذ٥٤١.

لف ٱؤدٯ ٚػٰ » ٥:ٔؿ٫ٚ ا٣جٺٗٲٮف ثٞٮ٣٭ ،كاٹٔذؿاض لظؽ ل٩ٮاع اٷَ٪ةب

ثض٤٧ح لك ل٠سػؿ ٹ ٦عػ٢ ٣٭ػة ٦ػ٨ ، لز٪ة  ا١٣ٺـ لك ثٲ٨ ٠ٺ٦ٲ٨ ٦ذى٤ٲ٨ ث٧ٕ٪ٯ

«اٷٔؿاب ٣٪١ذح
 60م

. 

                                                 

 .7/093ٱ٪ْؿ: اث٨ ٬نةـ، ٦٘٪ٰ ا٤٣جٲت:   67م

 .793لظ٧ؽ ث٨ ٚةرس، ا٣ىةظجٰ ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح:   69م

، كا٣ـر٠نٰ، ا٣جؿ٬ػةف ٚػٰ 0/979، كٱ٪ْؿ: ا٣ٞـكٱ٪ٰ، اٷٱٌةح: 7/70، ا٣ٛذةح٦ٮا٬ت   60م

 .59، كاث٨ ا٧٣ٕذـ، ا٣جؽٱٓ: 0/56: ٤ٔٮـ ا٣ٞؿآف



 055 د. خالد عباط -د. عبري عبد الصتار  -الداللة التمميخية لإلطهاب 

ا٣ض٤٧ح ا٧٣ٕذؿًح دذ٧ذٓ ثةقذٞٺ٣ٲح ذادٲػح ٔػ٨ ٗٲؿ٬ػة  ةأن٧٦ة دٞؽـ ٱذجٲ٨ ٣٪ة 

٨٦ ا٣ض٢٧ داػ٢ اٷَةر ا٣ذؿ٠ٲجٰ ا٣ؾم كردت ٚٲػ٫؛ إذٍ إ٩٭ػة ٣ٲكػخ دذ٧ػح ٵظػؽ 

لص٪جٲػح ٔػ٨ »ثػ٢ ٬ػٰ ٚػٰ ٠ػ٢ لظٮا٣٭ػة  ،دؿدجٍ ثٕٺٝح دؿ٠ٲجٲح ث٭ة ا٣ضـلٱ٨، ك ٹ

٦ضؿل ا٣كٲةؽ ا٣٪عٮم، ٚٺ و٤ح ٣٭ة ث٘ٲؿ٬ة كٹ ٦ع٢ ٣٭ة ٦ػ٨ اٷٔػؿاب، كإ٧٩ػة 

٬ٰ دٕجٲؿ ٨ٔ ػةَؿو َةرئ ٨٦ دٔة  لك ٝكػ٥ لك ٝٲػؽ ثنػؿط، لك ٩ٛػٰ لك كٔػؽ لك 

«٣كة٦ٓل٦ؿ لك ٩٭ٰ لك د٪جٲ٫ إ٣ٯ ٦ة ٱؿٱؽ ا٧٣ذ٥٤١ لف ٱ٤ٛخ إ٣ٲ٫ ا٩ذجةق ا
 60م

. 

دٕذػؿض ثػٲ٨ ٠ٺ٦ػٲ٨، دٛٲػؽ زٱػةدة ٚػٰ ٦ٕ٪ػٯ »ك٧ٌ٣ة ٠ة٩خ ا٣ض٤٧ح ا٣ذٰ 

«ٗؿض ا٧٣ذ٥٤١
 65م

١ٚػ٢ زٱػةدة  ،ف ٬ؾق ا٣ـٱةدة دؽػ٫٤ ٰٚ دااؿة اٷَ٪ػةبإ، ٚ

٬ػؾا ا٣ذ٪ةقػت  ،ٰٚ ٦ج٪ٯ ا٣ض٤٧ػح ا٣ٕؿثٲػح ٹثػؽ لف ٱٞةثػ٢ ثـٱػةدة ٚػٰ دٹ٣ذ٭ػة

ٹ ٱ١٧ػػ٨  ةن ؽان دٹ٣ٲٌػػح ا٣ذػػٰ دُٕػػٰ ٤٣ض٤٧ػح ثٕػػكا٣ذٞةثػ٢ ٱ٧سػػ٢ ا٣ٞٲ٧ػػح ا٣جٺٗٲػ

ا٣عىٮؿ ٤ٔٲ٫ إذا لقٍٞ اٹٔذؿاض ٦٪٫
 66م

. 

٩ْػػؿان  ؛ك٤٣ض٤٧ػػح اٹٔذؿاًػػٲح ظٌػػٮر٬ة ا٣ٮاًػػط ٚػػٰ ا٣ذٕجٲػػؿ ا٣ٞؿآ٩ػػٰ

 ؛ا٣ؽٹ٣ح ٧٤٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٞىٮد كزٱػةدة ا٣ٛ٭ػ٥ ٣ػؽل ا٧٣ذ٤ٞػٰ ٵ٧٬ٲذ٭ة ٰٚ إٱٌةح

ىػػٲ كدكػػؽٱؽان  ان دىأ٠ًٍٲػػؽ»٧ٚػػ٨ ٚٮااػػؽ٬ة ل٩٭ػػة دػػأدٰ  َّػػًؾم أذؿًػػخ ث ـ ا٣ ٨ ١ٍ٤٣ىػػٺى

اا٫ًً  ـى ىٍص «ل
 67م

ث٢ ٝؽ دذٕػؽا٬ة إ٣ػٯ  ،كٹ ٱٞذىؿ لزؿ٬ة ٤ٔٯ د٤ٟ ا٣ٛٮااؽ ٚعكت .

٧ٔة ٱعٞٞػ٫ اٹٔذػؿاض  ٌٚٺن  ،٦ة ٱذ٤ٕٜ ثذعؿٱٟ ذ٨٬ ا٧٣ذ٤ٰٞ كزٱةدة ا٩ذجة٫٬

٨٦ ٗؿض ٦٭٥ ٱذ٧س٢ ثٕ٪ىؿ ا٣ذنٮٱٜ ٧٣ة ثٕؽق
 68م

. 

                                                 

 .780: د٧ةـ ظكةف، ا٣جٲةف ٰٚ ركاآ ا٣ٞؿآف  60م

 .9/983اث٨ ظضح ا٣ع٧ٮم، ػـا٩ح اٵدب:   65م

آداب ا٣ؿاٚػؽٱ٨،  ،١٣ػؿٱ٥َٺؿ ٱعٲٯ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ُٮثضٰ، ا٣ض٤٧ح اٹٔذؿاًٲح ٰٚ ا٣ٞػؿآف ا  66م

 .978: 7990 ،95ا٣ٕؽد 

 .7/536: ا٤٣جٲت ٦ٰ٘٪، كٱ٪ْؿ: اث٨ ٬نةـ، 9/097: ا٣كٲٮَٰ، ٧٬ٓ ا٣٭ٮا٦ٓ  67م

 .930ف، ل٧٩ة٫َ كدٹٹد٫ ملَؿكظح د٠ذٮراق  : آق١٪ؽر، اٷَ٪ةب ٰٚ ا٣ٞؿإٱ٪ْؿ: كٚة  ٚٲى٢   68م



 056 (4-3)ى ءااجلس (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمشق 

كدأدٰ ا٣ض٤٧ح ا٧٣ٕذؿًح ٵٗؿاض ٔؽٱؽة، كٝؽ صة  ٠سٲؿه ٦٪٭ة ٤ٔٯ كصػ٫ 

ٲط ،كٚٲ٧ة ٱأدٰ ٧٩ػةذج ٦ذ٪ٮٔػح ٦ػ٨ آم ا٣ػؾ٠ؿ ا٣ع١ػٲ٥ ٦ىػ٪ٛح ظكػت ا٣ذ٧٤

 :  لٗؿاً٭ة ا٣ذ٧٤ٲعٲح

 ا١خ٥٢ٰص إ١٭ عه٬نٰث األم: -5

ٹ ٱؼذ٤ٙ از٪ةف ٤ٔٯ ق٧ٮ ٦٪ـ٣ح ا٣ٮا٣ؽٱ٨، ٚػة٣ٞؿآف ا١٣ػؿٱ٥ ٔػةدة ٦ػة ٱٞػؿف 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ژ كظؽا٩ٲذ٫ دٕة٣ٯ ثةٷظكةف ٣٭٧ة، ك٨٦ ذ٣ٟ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ:

 ڭ ڭ ڭ   ۓ ژ كٝٮ٣ػػ٫ ٔػػـ كصػػ٢: ،[90اٷقػػؿا : ] ژ ںں ڱ   ڱ ڱ

 .[757اٵ٩ٕةـ: ] ژ ۅۅ ۋ ٴۇۋ    ۈ  ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ

ك٨١٣ ٦ٓ امذؿا٠٭٧ة ثذ٤ٟ ا٧٣٪ـ٣ح ا٣ْٕٲ٧ح دضؽ ا٣ٞػؿآف ٝػؽ صٕػ٢ ٣ػٶـ 

ك٬ػٮ ٦ػة  ،اٵب، ك٣ٮ ٠ةف ػىٮوٲح ك٦٪ـ٣ح ٹ ٱؽا٩ٰ اقذعٞةٝ٭ة ٦ؼ٤ٮؽ آػؿ

 چ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ: ٩ضؽق ٦ذضكؽان 

 .[٧ٞ٣70ةف: ] ژ ڎ ڌ  ڌ ڍ    ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

ٚػٰ اٳٱػح ا١٣ؿٱ٧ػح،  ظٲ٪٧ة كوٯ ثة٣ٮا٣ؽٱ٨ إظكػة٩ةن  - قجعة٫٩ -ٚة٣عٜ 

كٝػؽ ٦س٤ػخ  .صة  ٰٚ ا٣عٲسٲةت ث٧ة ٱذ٤ٕٜ ثةٵـ ك٥٣ ٱػأًت ث٧ػة ٱذ٤ٕػٜ ثػةٵب

ص٤٧ح أذؿاض ژڇ ڇ ڇ چ چ چ   چ ڃژ: ص٤٧ح
 69م

 ، كٚٲ٭ة

ْى٥ً ظٜ اٵـ ًٔ ٚػٰ ا٣جؽاٱػح  دٮوػٰ»ا١٣ؿٱ٧ػح ٤٣٪ْػؿ لف اٳٱػح . كا٣ٺٚخ د٧٤ٲط إ٣ٯ 

ـٌ، ٣ذ٪جٌػ٫ ٩ٌ٭ة ٔ٪ؽ ثٲةف ا٧٣نةٌؽ كا٧٣ذةٔت دؤ٠ٌػؽ ٤ٔػٯ ٦ذةٔػت اٵي ل ثة٣ٮا٣ؽٱ٨ ٦ٕةن، إٌٹ 

ٌٞ٭ة ا٣ْٕٲ٥ «اٷ٩كةف إ٣ٯ إٱسةر٬ة كدٌعٲةد٭ة كظ
 73م

ؽ ث٧سةثح ا٣ذ٧٤ٲط.  ، ٚة٣ذ٪جٲ٫ ٱٕي

كٹ ٗؿاثػػح ٦ػػ٨ ا٣ذ٧٤ػػٲط إ٣ػػٯ ٌٚػػ٢ اٵـ ٦ػػ٨ ػػػٺؿ ذ٠ػػؿ ظٲسٲةد٭ػػة ٦ذ٧س٤ػػح 

ح ا٧٣ٕذؿًح، كٰٚ ا٧٣ٞةث٢ دؿؾ اٵب ثؽكف ظٲسٲح، ٚعٲسٲح اٵـ ٦ج٪ٲػح ٤ٔػٯ ثة٣ض٤٧

                                                 

 .9/537: ا٣ـ٦ؼنؿم، ا١٣نةؼ: ٱ٪ْؿ  69م

 .06/ 70: ٛكٲؿ اٵ٦س١٦٢ةرـ ا٣نٲؿازم، د  73م
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لف ٱؿٝػٜ ٤ٝػت اث٪٭ػة ٤ٔٲ٭ػة،  ةف ا٣ؿظٲ٥ي رظٲ٧ةن لثػخ رظ٧ذػ٫ إٌٹ ا٣ٌٕٙ، ك٧ٌ٣ة ٠

ٚػة٣ٮ٨٬ ٧٠ػة ٬ػٮ ؛ ژ چ چ چ   چ ڃ ژ :٧ٌ٤ط إ٣ٯ ذ٣ٟ ثٞٮ٣ػ٫ ا١٣ػؿٱ٥ٚ

ٜي  ٍ٤ ٦ٕؿكؼ ٱٕ٪ٰ ا٣ٌٕٙ ٨٦ ظٲر ا٣ؼى
 77م

 ،. ك٬ؾا ٹ ٱٕ٪ػٰ ا٩ذٛػة  ل٧٬ٲػح اٵب

ٚةٵب ٧٠ة ٬ٮ ٦ٕػؿكؼ ٱنػةرؾ اٵـي ٚػٰ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٧٣نػة٢٠، ١٣ػ٨ اٳٱػح 

 ٵٌف ق٭٧٭ة ٨٦ ا٧٣ىةٔت لكٚؿ. ؛ا١٣ؿٱ٧ح ٧ٌ٣عخ ك٣ٮظخ إ٣ٯ ٢ٌٚ اٵـ

 ا١خ٥٢ٰص إ١٭ ٥ِْث ا١لأن ٘ٮ ا٥١فخٜت٠: -8

 ۉ ۅ  ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ژ ٝةؿ دٕػة٣ٯ:

 .[06آؿ ٧ٔؿاف: ] ژ وئ ەئ ەئ ائ     ائ ى ى ې ې ې ۉې

 اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح دذعؽث ٨ٔ مؼىػٲح ٩كػٮٱٌح اػذىػ٭ة اهلل ثٕ٪ةٱذػ٫ كٌٚػ٫٤

كآؿ ، إ٩٭ة ا٦ؿلة ٧ٔؿاف، كآؿ ٧ٔؿاف ٩ٛػؿه ٧٦ػ٨ اوػُٛة٥٬ اهلل ٦ػٓ آدـ، ك٩ػٮح

 گ گ       گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ذ٣ػٟ ٝٮ٣ػ٫:ٝؽ ثٲ٨َّى ك ،إثؿا٬ٲ٥

 .[00آؿ ٧ٔؿاف: ] ژ ڳ گ

٧ؿاف قأ٣خ رث٭ة لف ٱؿزٝ٭ة ك٣ػؽان، ك٩ؾردػ٫ لف دض٤ٕػ٫ ف ا٦ؿلة ٔلكا٧٣٭٥ 

 ژ ﮲﮳  ۓ  ۓ ےے ھ ھ    ھ ھ ہ     ہ ہ ہ ژ ٦عؿران ٣ؼؽ٦ح ثٲذػ٫

ٚةقذضةب اهلل دٔة ٬ة، ٨١٣ ا٧٣ٮ٣ٮد صة  ل٩سٯ، ٚؼةَجخ رثٌ٭ة  .[05آؿ ٧ٔػؿاف: ]

، ك٬ٮ ٠ٺـ دكذنٕؿ ٦ػ٨ ػٺ٣ػ٫ ٧٤٦ػط ا٣عػـف ژۈ ۈ ۆ ۆژ ثٞٮ٣٭ة:

٬ػٮ ػجػؿ لرٱػؽ ثػ٫ ا٣ذعكػؿ ك »ا٣ُجةَجػةاٰ ثٞٮ٣ػ٫: كا٣ذعكؿ، ٔجٌؿ ٔ٪٫ ا٣كػٲؽ 

«ا٣ذعـف دكف اٷػجةر
 79م

. 

 ۋ  ۋ ٴۇ ژ :٬ػػٮ ٝٮ٣ػػ٫ دٕػػة٣ٯ -ٚػػٰ كاٝػػٓ اٵ٦ػػؿ  -٦ػػة ٩جعػػر ٔ٪ػػ٫ 

ا٣ؾم ٦س٢ٌ ص٤٧ح ٦ٕذؿًح ژۅ
 70م

، ٚٲ٭ة د٧٤ٲط إ٣ٯ ْٔٲ٥ ٦ٮًٮع ٬ؾق 

                                                 

 .7/887: ا٣ؿاٗت اٵوٛ٭ة٩ٰ، ٦ٛؿدات ٗؿٱت ا٣ٞؿآف  77م

 .0/777: ا٣كٲؽ ا٣ُجةَجةاٰ، دٛكٲؿ ا٧٣ٲـاف  79م

 .9/703: كاٳ٣ٮقٰ، ركح ا٧٣ٕة٩ٰ، ،9/98: إرمةد ا٢ٕٞ٣ ا٣ك٤ٲ٥ ٱ٪ْؿ: لثٮ ا٣كٕٮد،  70م
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ا٧٣ٮ٣ٮدة، كد٪ٮٱ٫ ثضٺؿ مأ٩٭ة ٰٚ ا٧٣كذٞج٢
 70م

إذٍ ٣ٲف ا٧٣ؿاد ث٭ػؾق ا٣ض٤٧ػح ؛ 

ثػ٢ ا٣ض٤٧ػح أذؿاًػٲح  ،ةر٬ة ث٧ة ٬ٮ قجعة٫٩ ل٥٤ٔ ث٫ ٧٠ة ٱذؿا ل ٨٦ ا٣كٲةؽإػج»

 :لم :كا٣ذض٭ٲػ٢ ٣٭ػة ثٞػؽرق ،قٲٞخ ٣ذْٕٲ٥ ا٧٣ٮ٣ٮد ا٣ؾم كًٕذ٫ كدٛؼٲ٥ مػأ٫٩

كاهلل ل٥٤ٔ ثة٣نٰ  ا٣ؾم كًٕذ٫ ك٦ة ٤ٜٔ ث٫ ٨٦ ْٔةا٥ اٵ٦ػٮر كدٝػةاٜ اٵقػؿار 

«ككاًط اٳٱةت، ك٬ٰ ٗة٤ٚح ٨ٔ ذ٣ٟ ٫٤٠
 75م

. 

 ٌٜ لراد لف ٱٞٮؿ ٣٭ة: ٹ دْ٪ٰ ثأف ا٣ػؾى٠ؿ ا٣ػؾم ٠٪ػخ  - ص٢ٌ كٔٺ -ٚة٣ع

ٰ كٔ٪ةٱذٰ، كقػٲ١ٮف ٣٭ػة دذ٧٪ٲ٪٫ ٱؽا٩ٰ ٦٪ـ٣ح ٬ؾق اٵ٩سٯ ا٣ذٰ ػىىذ٭ة ث٤ُٛ

 .مأفه ْٔٲ٥

كٱؿل اث٨ ٔةمٮر لف ا٣ض٤٧ح اٹٔذؿاًٲح ٚٲ٭ة د٧٤ٲط كإٔٺـ إ٣ٯ ل٬ػ٢ ا٣ٞػؿآف 

 ٱذٕٞت دؽثٲؿق٤ٔٲ٫ لٌٹ  ،ثذ٤٘ٲُ٭ة، ثةٔذجةر لف ٨٦ ٚٮض ل٦ؿق إ٣ٯ اهلل
 76م

. 

كا٣ذ٧٤ػػٲط ظةًػػؿه قػػٮا  ٠ػػةف ا٧٣ٞىػػٮد دْٕػػٲ٥ ا٧٣ٮ٣ػػٮد كدْٕػػٲ٥ مػػأ٫٩، لك 

 ژۅ ۋ  ۋ ٴۇ ژ :اٹٔذػؿاض ا٧٣ذ٧س٤ػح ثٞٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ د٤٘ٲُ٭ة؛ ٵف ص٤٧ح

 إ٧٩ة ٝة٣ذ٭ة ٤ٔٯ كص٫ ا٣ذ٧٤ٲط. ،٥٣ دؾ٠ؿ د٤ٟ ا٧٣ٕة٩ٰ ٤ٔٯ كص٫ ا٣ذىؿٱط

ى:الخاتمظ
 :كٲؿة ا٣جعر ٩ٮصـ٬ة ٚٲ٧ة ٱأدٰ٭ة ٦ٚٲ٧ة ٱأدٰ ص٤٧ح ٨٦ ا٣٪ذةاش ػ٤ىخ إ٣ٲ

أذ٧ؽ ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ ٤ٔٯ لق٤ٮب ا٣ذ٧٤ٲط ٣ذعٞٲػٜ لٗػؿاضو ٦ذٕػؽدة  -

كوٮٹن إ٣ػٯ ا٣ؽٹ٣ػح ا٧٣ػؿادة ثُؿٱٞػح لكٝػٓ ٚػٰ ا٣ػ٪ٛف، كلث٤ػٖ ٚػٰ 

 .ٺؿ اٷَ٪ةبا٣ذٕجٲؿ، ك٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح دذعٜٞ ٨٦ ػ

ثٌٕؽق كقٲ٤ح ٦٭٧ح ٨٦ كقةا٢ ا٣ذ٧٤ٲط ٰٚ ا٣ذٕجٲػؿ ا٣ٞؿآ٩ػٰ،  ،اٷَ٪ةب -

                                                 

 .7/006ٱ٪ْؿ: لثٮ ا٣ٕجةس لظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ا٧٣٭ؽم، ا٣جعؿ ا٧٣ؽٱؽ:   70م

 .9/703: اٳ٣ٮقٰ، ركح ا٧٣ٕة٩ٰ  75م

 .0/900: اث٨ ٔةمٮر، ا٣ذعؿٱؿ كا٣ذ٪ٮٱؿ: ٱ٪ْؿ  76م
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لك ٦ػ٨ ، ٱذعٜٞ ٰٚ ل٤ٗت ل٩ٮا٫ٔ، ٚٞؽ ٱأدٰ ٨٦ ػػٺؿ ا٣ذػؾٱٲ٢ ؽق٩ض

 ثة٣ض٤٧ح اٹٔذؿاًٲح. ػٺؿ اٹظذؿاس، لك

ٌؽ ا٣ذ٧٤ٲطي كقٲ٤ح ٨٦ كقةا٢  - ٰ  ٱٕي ، ا٣ػؾكؽ ا٤٣٘ػٮم، كٚٲػ٫ ثٕػؽه لػٺٝػ

ٱي١ؿق ق٫ٕ٧  ٱيض٪ت ا٧٣كذ٧ٓ ٢٠َّ ٦ةك٬ٮ ٨٧ٚ ػٺ٫٣ ديؿأٯ ا٧٣نةٔؿ، 

لك ٱيذُٲؿي ٨٦ ًذ٠ؿق.

*   *   *

 

 صادر واملراجعامل
 

 : القرآن الكريم.أواًل
 : الكتب:ثانيًا

 إثؿا٬ٲ٥ ل٩ٲف، دٹ٣ح اٵ٣ٛةظ، ا٣ُجٕح ا٣ؼة٦كح، ١٦ذجح اٵ٩ض٤ػٮ ا٧٣ىػؿٱح، -

 .ـ 7980م

وجٓ، دعؿٱؿ ا٣ذعجٲؿ ٰٚ و٪ةٔح ا٣نٕؿ كا٣٪سؿ مد.ط ، ا٣ٞػة٬ؿة، ثٰ اٷلاث٨  -

 .ـ ٬7960، 7080مظٲة  ا٣ذؿاث اٷقٺ٦ٰ، إ٣ض٪ح 

٬ؿ ا١٣٪ـ مد٤ؼٲه ٠٪ـ ا٣جؿأػح ٚػٰ ادكات ذكم ا٣جؿأػح ، زٲؿ، صٮاث٨ اٵ -

 .مد. ت ا٣ٞة٬ؿة، دار ا٧٣ٕةرؼ،  -مد. ط ، ٦ىؿ

اثػ٨ اٵزٲػؿ، ا٧٣سػػ٢ ا٣كػةاؿ ٚػٰ لدب ا١٣ةدػػت كا٣نػةٔؿمد. ط ، ثٲػػؿكت،  -

 .ـ 7995م ا١٧٣ذجح ا٣ٕىؿٱح،

اث٨ ا٣ضٮزم، زاد ا٧٣كٲؿ ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ذٛكٲؿ، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ، ثٲػؿكت، دار  -

 .٬ 7099مؿثٰ، ا١٣ذةب ا٣ٕ

 .ـ ٬7989، 7030ماث٨ ا٧٣ٕذـ، ا٣جؽٱٓ، ا٣ُجٕح ا٣سة٣سح، ا١٣ٮٱخ، دار ا٧٣كٲؿة،  -
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اثػػ٨ ٔةمػػٮر، ا٣ذعؿٱػػؿ كا٣ذ٪ػػٮٱؿمدعؿٱؿ ا٧٣ٕ٪ػػٯ ا٣كػػؽٱؽ كد٪ػػٮٱؿ ا٣ٕٞػػ٢  -

ا٣ػؽار ا٣ذٮ٩كػٲح  -ا٣ضؽٱؽ ٦ػ٨ دٛكػٲؿ ا١٣ذػةب ا٧٣ضٲػؽ  مد. ط ، دػٮ٩ف 

 .ـ 7980م٤٣٪نؿ، 

ا٣ٕؿثٲػح ك٦كػةا٤٭ة كقػ٪٨ ا٣ٕػؿب ٚػٰ اث٨ ٚةرس، ا٣ىةظجٰ ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح  -

 .ـ 7997 -7078٬م٠ٺ٦٭ة، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ، 

دار وػػةدر،  -اثػػ٨ ٦٪ْػػٮر، ٣كػػةف ا٣ٕػػؿب، ا٣ُجٕػػح ا٣سة٣سػػح، ثٲػػؿكت  -

 .٬ 7070م

اث٨ ٱٕٞػٮب ا٧٣٘ؿثػٰ، ٦ٮا٬ػت ا٣ٛذػةح، ٦ىػؿ، ٦ُجٕػح ٔٲكػٯ ا٣ع٤جػٰ،  -

 .٬ 7079م

،مد. ط  ثٲػؿكت لثٮ ا٣كٕٮد، إرمةد ا٢ٕٞ٣ ا٣ك٤ٲ٥ إ٣ٯ ٦ـاٱة ا٢ٕٞ٣ ا١٣ؿٱ٥  -

 .مد.ت  ظٲة  ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰإ٣ج٪ةف، دار –

 .٬ 7093ملثٮ ظٲةف، ا٣جعؿ ا٧٣عٲٍ ٰٚ ا٣ذٛكٲؿ، ثٲؿكت، دار ا١ٛ٣ؿ،  -

د٦نٜ، ثٲػؿكت، دار  ،، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯاٵوٛ٭ة٩ٰ، ٦ٛؿدات ٗؿٱت ا٣ٞؿآف -

 .٬ 7079ما٥٤ٞ٣، دار ا٣نة٦ٲح، 

ا٧٣سة٩ٰ، ا٣ُجٕػح  ٓاٳ٣ٮقٰ، ركح ا٧٣ٕة٩ٰ ٰٚ دٛكٲؿ ا٣ٞؿآف ا٣ْٕٲ٥ كا٣كج -

 .٬ 7075م٣ج٪ةف، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح،  -اٵك٣ٯ، ثٲؿكت 

ك٣ػٯ، ثٲػؿكت ٩ىةرم، ا٣عؽكد اٹ٩ٲٞح كا٣ذٕؿٱٛةت ا٣ؽٝٲٞح، ا٣ُجٕػح اٵاٵ -

 .ـ 7997-7077٬م ٣ج٪ةف، دار ا١ٛ٣ؿ ا٧٣ٕةوؿ، -

، ا٧٣ُٮؿ، مؿح د٤ؼٲه ٦ٛذةح ا٤ٕ٣ٮـ، ا٣ُجٕح ا٣سة٣سػح، ثٲػؿكت ةا٣ذٛذ - ٌٰ زا٩

 .ـ 9370-7000٬م ر ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح ،٣ج٪ةف، دا –

د٧ةـ ظكػةف، ا٣جٲػةف ٚػٰ ركااػٓ ا٣ٞػؿآف، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ، ٔػة٥٣ ا١٣ذػت،  -

 .ـ ٬7990، 7070م

ث٘ؽاد،  -ا٣سٕة٣جٰ، دعكٲ٨ ا٣ٞجٲط كدٞجٲط ا٣عك٨، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ، ا٣ٕؿاؽ  -

 .ـ 7987مكزارة اٵكٝةؼ كا٣نؤكف ا٣ؽٱ٪ٲح، 



 067 د. خالد عباط -د. عبري عبد الصتار  -الداللة التمميخية لإلطهاب 

 .ـ 7998م ؿ، دار ٝجة ،ا٣سٕة٣جٰ، ا١٣٪ةٱح كا٣ذٕؿٱي مد. ط ، ٦ى -

ا٧٣٪ذؼػػت ٦ػػ٨ ٠٪ةٱػػةت اٵدثػػة  كإمػػةرات ا٣ج٤٘ػػة ، ا٣ُجٕػػح  ،ا٣ضؿصػػة٩ٰ -

 .ـ 7980-7035٬ماٵك٣ٯ، ثٲؿكت، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، 

٣ج٪ػػةف، دار ا١٣ذػػت  -، ا٣ذٕؿٱٛػػةت، ا٣ُجٕػػح اٵك٣ػػٯ، ثٲػػؿكت ا٣ضؿصػػة٩ٰ -

 .ـ 7980 -7030٬ما٧٤ٕ٣ٲح، 

 .٬ 7079م٧ضٲؽ، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣عك٪ٰ، ا٣جعؿ ا٧٣ؽٱؽ ٰٚ دٛكٲؿ ا٣ٞؿآف ا٣ -

رب، ا٣ُجٕػػح اٵػٲػػؿة، ثٲػػؿكت، دار دب كٗةٱػػح اٵا٣ع٧ػػٮم، ػـا٩ػػح اٵ -

 .ـ 9330م ١٦ذجح ا٣٭ٺؿ، دار ا٣جعةر،

ا٣ؿازم، ٩٭ةٱح اٷٱضةز ٰٚ دراٱح اٷٔضةز،مد. ط ، ا٣ٞة٬ؿة، ٦ىػؿ، ٦ُجٕػح  -

 .٬ 7077ماٳداب، 

ح، ثٲػؿكت، دار ا٣ؿازٌم، ٦ٛػةدٲط ا٣٘ٲػت ما٣ذٛكػٲؿ ا١٣جٲػؿ ، ا٣ُجٕػح ا٣سة٣سػ -

 .٬ 7093مظٲة  ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ، إ

ا٣ؿ٦ػػة٩ٰ، كا٣ؼُػػةثٰ، كا٣ضؿصػػة٩ٰ، زػػٺث رقػػةا٢ ٚػػٰ إٔضػػةز ا٣ٞػػؿآف،  -

 .ـ 7976ما٣ٞة٬ؿة، دار ا٧٣ٕةرؼ،  -ا٣ُجٕح ا٣سة٣سح، ٦ىؿ

ـٌثٲؽم، دةج ا٣ٕؿكس ٨٦ صٮا٬ؿ ا٣ٞة٦ٮس،مد. ط ، دار ا٣٭ؽاٱح،  -  .مد.ت ا٣

 ،اٵك٣ػٯ، ثٲػؿكت، ٔػة٥٣ ا١٣ذػت ٣ُجٕػحا٣ـصةج، ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف كإٔؿاث٫، ا -

 .ـ 7988 -7038٬م

ظٲػة  ا١٣ذػت إك٣ػٯ، دار ا٣ـر٠نٰ، ا٣جؿ٬ةف ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣ٞػؿآف، ا٣ُجٕػح اٵ -

 .ـ 7957 -7076٬ما٣ٕؿثٲح ٔٲكٯ ا٣جةثٰ ا٣ع٤جٰ كمؿ٠ةا٫، 

ا٣ـ٦ؼنؿم، ا١٣نةؼ ٔػ٨ ظٞػةاٜ ا٣ذ٪ـٱػ٢ كٔٲػٮف اٵٝةكٱػ٢ ٚػٰ كصػٮق  -

 .مد. ت ث ا٣ٕؿثٰ، ظٲة  ا٣ذؿاإا٣ذأكٱ٢، مد. ط ، ثٲؿكت، دار 

قٲؽ ُٝت، ٰٚ ّٺؿ ا٣ٞؿآف، ا٣ُجٕح ا٣كةثٕح ٔنؿ، ثٲؿكت، ا٣ٞػة٬ؿة، دار  -

 .٬ 7079ما٣نؿكؽ، 
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 –ٔضةز ا٣ٞػؿآف، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ، ثٲػؿكت إا٣كٲٮَٰ، ٦ٕذؿؾ اٵٝؿاف ٰٚ  -

 .ـ 7988-7038٬م٣ج٪ةف، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، 

ٱح ا٣ٕة٦ػػح ا٣كػػٲٮَٰ، اٷدٞػػةف ٚػػٰ ٤ٔػػٮـ ا٣ٞػػؿآف، مد.ط ، ا٣٭ٲبػػح ا٧٣ىػػؿ -

 .ـ ٬7970، 7090م ،١٤٣ذةب

 .ـ 7997ما٣نٕؿاكم مػٮاَؿم ظٮؿ ا٣ٞؿآف ، مد. ط ،  ا٣نٕؿاكم، دٛكٲؿ -

 .مد. ت ا٣نٲؿازم، اٵ٦س٢ ٰٚ دٛكٲؿ ٠ذةب اهلل ا٧٣٪ـؿ مد. ط ،  -

ك٣ػٯ، ثٲػؿكت، ٣ج٪ػةف، ا٣ُجةَجةاٰ، ا٧٣ٲـاف ٰٚ دٛكػٲؿ ا٣ٞػؿآف، ا٣ُجٕػح اٵ -

 .٬ 7079مة٬ؿة، ا٣ٞ -ا٣٪ةمؿ: ا٣ؽ٠ذٮر ظك٨ ٔجةس ز٠ٰ 

، ٦ض٧ٓ ا٣جٲػةف ٚػٰ دٛكػٲؿ ا٣ٞػؿآف، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ، ثٲػؿكت - ٌٰ  - ا٣ُجؿق

 .ـ 7995-7075٬م٣ج٪ةف، ٦ؤقكح اٵ٧٤ٰٔ ٧٤٣ُجٮٔةت، 

َ٪ُةكم، ا٣ذٛكٲؿ ا٣ٮقٲٍ ٤٣ٞؿآف ا١٣ػؿٱ٥، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ، ا٣ٞػة٬ؿة، دار  -

 .مد.ت ا٣٪٭ٌح، ا٣ٛضة٣ح، 

١٦ذجػح  -٣٪ضػٙ اٵمػؿاؼ ا٣ُٮقٰ، ا٣ذجٲةف ٰٚ دٛكٲؿ ا٣ٞػؿآف، مد. ط ، ا -

 .ـ 7969ماٵ٦ٲ٨، 

٤ٰٔ ص٧ٲ٢ ق٤ٮـ، كظك٨ ٩ٮر ا٣ؽٱ٨، ا٣ؽ٣ٲ٢ إ٣ٯ ا٣جٺٗح كٔؿكض ا٣ؼ٤ٲػ٢،  -

 .ـ 7993-7073٬م ،٣ج٪ةف، دار ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٕؿثٲح -ؿكت ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ، ثٲ

ا٣ٛؿا ، ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞػؿآف، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ، ٦ىػؿ، ا٣ػؽار ا٧٣ىػؿٱح ٤٣ذػأ٣ٲٙ  -

 .مد. ت كا٣ذؿص٧ح، 

 ، ا٣ٞػػة٦ٮس ا٧٣عػػٲٍ، ا٣ُجٕػػح ا٣سة٦٪ػػح، ثٲػػؿكت، ٣ج٪ػػةف،آثػػةدما٣ٛٲؿكز -

 .ـ 9335-7096٬م

ا٣ٞـكٱ٪ٰ، اٷٱٌةح ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣جٺٗح، ا٣ُجٕح ا٣سة٣سح، ثٲؿكت، دار ا٣ضٲػ٢،  -

 .مد، ت 

مد. ط ،  م، ا٤١٣ٲةت ٦ٕض٥ ٰٚ ا٧٣ىػ٤ُعةت كا٣ٛػؿكؽ ا٤٣٘ٮٱػح،ا١٣ٛٮ -

 .مد. ت  ،ثٲؿكت، ٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح
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 ية:  : الرسائل اجلامعثالثًا
مرقػة٣ح ٦ةصكػذٲؿ : ٤٠ٲػح  ، ا٣ذ٪جٲ٫ ٚػٰ ا٣ذٕجٲػؿ ا٣ٞؿآ٩ػٰٝةق٥ در٥٬ ٠ىةَٓ -

 ـ .9377-7007٬ما٣ذؿثٲح، صة٦ٕح ذم ٝةر، 

َؿكظػح ل٧٩ةَػ٫ كدٹ٣ذػ٫ ملَ٪ةب ٰٚ ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ اٷق١٪ؽر، إكٚة  ٚٲى٢  -

 .ـ 9330-7090٬م د٠ذٮراق ، صة٦ٕح ا٧٣ٮو٢، ٤٠ٲح اٳداب،

 رابعًا: البحوث املهشورة:
ٚذعٰ ر٦ٌةف، ك ٔؽ٩ةف ٔجؽ ا٣كٺـ اٵقٕؽ، اٹظذؿاس ٰٚ ا٣ٞؿآف  لظ٧ؽ -

-7003٬م ، 50ا٣ٕػؽد ما١٣ؿٱ٥، دراقح ثٺٗٲح: ٦ض٤ػح آداب ا٣ؿاٚػؽٱ٨، 

 .ـ 9339

 َٺؿ ٱعٲٯ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ُٮثضٰ، ا٣ض٤٧ح اٹٔذؿاًػٲح ٚػٰ ا٣ٞػؿآف ا١٣ػؿٱ٥، -

 .ـ 7990م ،95ا٣ٕؽد  ٦ض٤ح آداب ا٣ؿاٚؽٱ٨،

*   *   * 


