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ّ
 يف يرآج انتكاثر انهغىٌ

ج )جىز(
ّ
 قراءج يف شٍء يٍ ياد

 ()ؾجد اىِةغر ؾّصةف د. أ.

ر ٦ـٱٌح ٨٦ ٦ـاٱة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٹ ٱ٪١ؿ٬ة إٌٹ صة٢٬ه أك ٦٘ػؿض. كأ٠سػؿ  ا٣ذُٮُّ

ٌٟ ٔ٪٭ػة، د٪جسػٜ ٦ػ٨ ذات ا٣ٕؿثٲٌػح  ًؿكب ذ٣ٟ، كأ٥٬ٌ  قج٫٤، ُٕٝحه ٦٪٭ة ٹ د٪ٛػ

ر ا٣ٌؽا٣ٌػح ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ا٣ذ١ػةزؿي  ػٮى ٌٮا٩ٲٌح كإ١٦ة٩ةد٭ة ا٣سٌٌؿة. ك٨٦ د٤ٟ ا٣ىُّ كث٪ٲذ٭ة ا٣ضى

ث٭٧ػة ٦ػ٨ أ٣ٛػةظ كث٪نػٯ كدٹٹت!.  خى جىػثةٹمذٞةؽ، كا٣ذ١ةزؿ ثة٧٣ضػةز. ١ٚػ٥ ٩ى 

ا٣ج٪ػػٯ كٔنػػؿات  ١ٚسٲػػؿان ٦ػػة ٩كػػ٢ ٦ػػ٨ ٩ػػٮاة كاظػػؽة )صػػؾر ٣٘ػػٮٌم( ٔنػػؿاتي 

ا٣ؽٹٹت. ٱن٭ؽ ٣ٟ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ا٧٣ٕةص٥ي ك٠ذت ا٤٣٘ح كاٹقذ٧ٕةؿ. كٵ٦ػؿ ٦ػة 

 أظججخ ٬٪ة أف ٱن٭ؽ مٰء ٨٦ ٦ةدٌة )صٮز( ٤ٔٯ مٰء ٨٦ ذ٣ٟ.

إذا صٌٮؿى ا٣جةظري ٰٚ ٦ةدٌة )صٮز( ٰٚ ٦ٕةص٥ ا٤٣٘ح، كدؽثٌؿى اٵ٣ٛػةظ ا٣ذػٰ 

ي٪ٲخ ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ةدٌة؛ ثؽا ٫٣ أٌف ٨٦ د٤ٟ اٵ٣ٛةظ ٦ة ٣ػ ٫ دٹ٣ػح ظٞٲٞٲٌػح أوػٲ٤ح، ث

٤٧ًخ ٤ٔٲ٭ة.  كأٌف ٦٪٭ة ٦ة ٫٣ دٹ٣ح ٚؿٔٲٌح؛ ِّٞٞخ ٨٦ ٗٲؿ٬ة أك ظي  ٵ٩ٌ٭ة مي

ػٮاز»ك٨٦ اٵ٣ٛةظ ا٣ذٰ ٣٭ػة دٹ٣ػح أوػ٤ٲٌح  ث٧ٕ٪ػٯ ا٣كػٲؿ كا٧٣ػؿكر  «ا٣ضى

ٮز»كق٤ٮؾ ا٣ُؿٱٜ، ك  ث٧ٕ٪ٯ ا٣ٮقٍ. «ا٣ضى

                                                 

() ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٌٜٔٮ ٦. 
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ٓي ا٣ٌنػ»ٝةؿ اث٨ ٚةرس:  ػ ٍُ اء أوػٺف: أظػؽ٧٬ة ٝى ـٌ ٰء، ا٣ضٲ٥ كا٣ػٮاك كا٣ػ

ٍي ا٣ٌنٰء. ٚأ٦ٌة ا٣ٮ قى ؿي كى ُي٫...كاٳػى قى ٍٮزي ٠ي٢ِّ مٰء كى ٍي ٚضى ػؿي  قى كاٵوػ٢ اٳػى

؛ ًقٍؿتي ٚٲ ٓى ًً ـٍتي ا٧٣ٮ ذي٫صي ٍٕ ذي٫ كُٝ ٍٛ دي٫: ػ٤ى ـٍ «...٫، كأص
(1)

. 

ػٓ.  «ا٣ضٮاز»٤ٔٯ أٌف دٹ٣ح  اٵو٤ٲٌح ٥٣ دؼ٢ي ٔ٪ؽ ثٕػي ا٤٣٘ػٮٱٌٲ٨ ٦ػ٨ دٮقُّ

٤٣كػٲؿ ٚػٰ  «صػةز»٤ػٯ أٌف اقػذ٧ٕةؿ ( ٦ػة ٱػؽٌؿ 611٬ٰٔٚٛ ٠ٺـ ا٧٣ٌُؿزم )ت

ٓه  ٚٲ٫ -ا١٧٣ةف ثإَٺؽ   .ا١٧٣ةف كقٍ ثُٞٓ ٦ٞٲٌؽ أو٫٤ ٰٚ كأ٫ٌ٩ كإَٺؽ، دٮقُّ

ػ٫، »ٝةؿ:  ٛى َّ٤ زىق: إذا قػةر ٚٲػ٫ كػى قي كدضػةكى زى قي كصػةكى ةزى( ا١٧٣ةفى كأصةزى )صى

ؾى ٚٲ٫ ٛى ى ٫ ك٩ ُى قى قي، أٍم: كى ٍٮزى ٓى صى ُى «كظٞٲٞذ٫ ٝى
(1)

. 

ٚػػإٌف ز٧ٌػػح  ذا دٹ٣ػػح ظٞٲٞٲٌػػح أوػػ٤ٲٌح، «صػػةزى » ٦ىػػؽري  «ا٣ضػػٮاز»كإذا ٠ػػةف 

٢٧ٍ ٤ٔٲ٫ ٦ضةزان.ذاتى دٹ٣ح ٚؿ وٮرةن  ٧٤٠ةتو دٮا٫ٞٚ  ٔٲٌح، ٠ة٩خ ٨٦ ٝجٲ٢ ا٣عى

ث٧ٕ٪ٯ ا٧٣ةء ا٣ؾم ٱيكٞةق ا٣ؿص٢ي كٱضٮز ث٫  «ا٣ضٮاز»ك٨٦ د٤ٟ ا٧٤١٣ةت 

ٜى  ا٣ُؿٱ
(3)

َّٰ ٤ٔػٯ اصذٲػةز ا٣ُؿٱػٜ ٚػٰ  . ٧ٌ٣ة ٠ةف ا٧٣ةء ٨٦ أ٥ٌ٬ ٦ة ٱكةٔؽ ا٣ٕؿث

ٰى ا٧٣ةءي ا٣ؾم ٱيكٞةق ا٧٣ػؿءي، كٱضػٮز ثػ٫ ٦ ِّ٧ ٕةب = قي َي٭ة ا٣ىِّ ٛةكزى ٦ي٭١٤ًح دعٮ

ٜى   ا٣ُؿٱٜ كا٧٣ةء ٨٦ ٔٺٝح قججٲٌح. ٧٣ة ثٲ٨ اصذٲةز «صٮازان »ا٣ُؿٱ

ػٓ أف ٱيكػ٧ٌٯ ا٧٣ػةءي ا٣ػؾم ديكػٞةق ا٧٣ةمػٲحي كا٣ػـرع  كرث٧ٌة ٠ةف ٦ػ٨ى ا٣ذٮقُّ

«صٮازان »كٗٲؿ٧٬ة 
(4)

ٱيكػٞةق ا٣ؿصػ٢ي ٹصذٲػةز  ا٣ػؾم «ا٣ضػٮاز»، ثضة٦ٓ ٦ة ثٲ٨ 

                                                 

ٌٰ ا٧٣ضػٌؿد (1)  ٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح )صٮز(. كإذا ٠ةف ٠ٺـ أ٠سؿ ا٤٣٘ٮٱٌٲ٨ ٱؽٌؿ ٤ٔٯ أٌف ا٣ٕٛػ٢ ا٣سٺزػ

داؿ  ٤ٔٯ ا٣كٲؿ ٰٚ ١٦ةف دكف أف ٱٞذؿف ثذضػةكز ا١٧٣ػةف؛ ٚػإذا ٠ػةف ٚٲػ٫  ث٧ىةدرق «صةز»

ٚػإٌف ٚػٰ ثٕػي  -] ا٩ْؿ ٦سٺن: دةج ا٣ٕػؿكس )صػٮز(   «أصةز»ُٝٓ ١٧٤٣ةف ٠ةف ثة٣٭٧ـة 

 ٌٰ  «صػةز» ا٧٣ٕةص٥، ك٦٪٭ة ٦سٺن ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ )صٮز(، ٦ة ٱػ٪هُّ ٤ٔػٯ أٌف ا٣ٕٛػ٢ ا٣سٺزػ

ـٌام.  ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ا٣كٲؿ ٰٚ ا٧٣ٮًٓ ك٫ُٕٝ. كا٣ـاء ٰٚ ٝٮؿ اث٨ ٚةرس: ٣٘ح ٰٚ ا٣

 .95ا٧٣٘ؿب )صٮز(  (1)

 ا٩ْؿ: أقةس ا٣جٺٗح )صٮز(. (3)

 .ا٩ْؿ ٦سٺن: دةج ا٣ٕؿكس )صٮز(  (4)
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ا٣ُؿٱٜ، كا٧٣ةء ا٣ؾم ديكٞةق ا٧٣ةمٲحي كا٣ـرع كٗٲؿي٧٬ة ٨٦ ظٛػِ ٦ػ٨ ا٣٭ػٺؾ، 

ٕةب.  كد١٧ٲ٨ ٨٦ ا٣جٞةء ك٦٘ة٣جح ا٣ىِّ

َّٟ ا٧٣كػةٚؿ »ك٧ٌ٦ة ٫٣ و٤حه ث٭ؾق ا٧٤١٣ح أٱٌةن أف دضؽ ا٣ٞؽ٦ةءى ٱيك٧ُّٮف  وػ

٤ُةف ٣بٌٺ ٱيذٕؿَّض ٫٣ «ا٣ؾم ٱأػؾق ٨٦ ا٣كُّ
(5)

 ا٣ضٮازى. 

٦ػػ٨ ٝجٲػػ٢ ا٧٣ٮ٣ٌػػؽ ا٣ػػؾم  «ا٣ضػػٮاز»ة ٝة٣ػػ٫ ثٕػػيي ا٧٣عػػؽزٲ٨ ٦ػػ٨ أٌف ك٦ػػ

 ُّٰ ٓى ٔنػؿى، ككًػ٫ٕ ا٣نػٲغ ا٣ٲػةزص د٧ٌؼيى ٔ٪٫ ا٣ٞؿفي ا٣ذةق
(6)

،أك أ٩ٌ٭ػة ٧٤٠ػحه 

ؽٱةؽ دٕؿٱجةن ٣ (Passport)ػكًٕ٭ة ا٣نِّ
(7)

 = ثٕٲؽه ٨٦ ا٣ٌىٮاب. 

٧ًٍٕخ ٤ٔٲ٫ ٬ؾق ا٧٤١٣حي، ٧٠ة كرد ٚػٰ ثٕػي ا٧٣ٕػةص٥،  كا٣ض٧ٓ ا٣ؾم صي

ىٍصًٮزة»ىؿت ٤ٔٲ٫، ٬ٮ كاٝذ «أ
(8)

. كاٝذىةر د٤ٟ ا٧٣ٕػةص٥ ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣ض٧ػٓ 

ك٬ػٮ  -« صػٮازات»٤ٔػٯ  «صػٮاز»رث٧ٌة أكظػٯ ٣ػجٕي ا٣جػةظسٲ٨ ثػأٌف ص٧ػٓ 

٦ػ٨  -ا٣ض٧ٓ ا٣ؾم ٱ٤ذـ٫٦ ا٧٣عؽىزٮف كٹ ٱ١ةدكف ٱ٘ةدرك٫٩ ٰٚ ٠ٺـ أك ٠ذةثح 

 ا٧٣يعؽىث ا٣ؾم ٱضت أف ٱـ٬ىؽ ٔ٪٫ ا٣٪ةس. ك٣٭ػؾا ٦ػة رأٱػخ ثٕػي ا٣جػةظسٲ٨

«أصٮزة»ٱ٫ٌُ٤٘، كٱؽٔٮ إ٣ٯ اقذ٧ٕةؿ 
(9)

. 

 ك٬ؾا ٚٲ٫ ٩ْؿ ٨٦ كص٭ٲ٨:

ي٫ ٤ٔػٯ  «صٮازات»٤ٔٯ  «صٮاز»أٌف ص٧ٓ  اٵٌكؿ: ٝػؽٱ٥، ٱؿصػٓ اقػذ٧ٕة٣

                                                 

، كأقػةس ا٣جٺٗػح )صػٮز(، 6/165. كا٩ْؿ: ٠ذػةب ا٣ٕػٲ٨ )صػٮز( 95ا٧٣٘ؿب )صٮز(  (5)

صػٮاز ا٣ٌكػٛؿ: كزٲٞػح د٧٪ع٭ػة »كا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )صٮز(. كٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ )صػٮز(: 

 .«ا٣ؽك٣ح ٵظؽ رٔةٱة٬ة ٷزجةت مؼىٲٌذ٫ ٔ٪ؽ رٗجذ٫ ا٣كٛؿ إ٣ٯ ا٣ؼةرج

 .81-81ؿب، د. ظك٨ ّةّة، ٠ٺـ ا٣ٕ (6)

 .٦79ٕض٥ اٵ٣ٛةظ ا٧٣ع١ٲح ٰٚ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲٌح، ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ ا٣عنةش،  (7)

 ا٩ْؿ ٦سٺن: أقةس ا٣جٺٗح، كدةج ا٣ٕؿكس، كا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ )صٮز(. (8)

، ك٦ٕضػػ٥ ا٣ىػػٮاب كا٤٘٣ػػٍ، د. إ٦ٲػػ٢ 59ا٩ْػػؿ: ٦ٕضػػ٥ اٵػُػػةء ا٣نػػةإح، ا٣ٕػػؽ٩ة٩ٰ،  (9)

 .191ٱٕٞٮب، 
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 ٌٰ اٵ٢ٌٝ إ٣ٯ ا٣ٞػؿف ا٣ؿاثػٓ ا٣٭ضػؿم. ٚٞػؽ كرد ٚٲ٧ػة ظ١ػةق ا٣ٞةًػٰ أثػٮ ٤ٔػ

 ٌٰ ٍ٭٢ً ث٨ ثنؿ)ت384٬)ت ا٣ذ٪ٮػ ة كثٕؽ قةٔحو ٧٣ٌ » ( ٝٮ٣ي364٬:٫( ٨٦ أ٦ؿ قى

ػؿىط  ، كٔؿؼ ٦ػة صػؿل ٤ٔٲػ٫، ٤َػتى ا٣ٛػٌؿاش ثأوػعةب ا٣نُّ ّ٭ؿ ٤ٔٯ ق٭٢و

ٍٙ ٫٣ ٤ٔٯ ػجؿ «كا٧٣ؿا٠ـ كا٣ضٮازات؛ ٥٤ٚ ٱيٮٝى
(11)

. 

أٌف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة ٩هَّ ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣ض٧ػٓ  ا٣ٮص٫ ا٣سة٩ٰ:

ٰٚ ٦ٕض٫٧ ا١٣جٲؿ
(11)

، دكف أف ٱ٪جـق أك أف ٱك٫٧ ثنػٰء. ك٦س٤يػ٫ إ٦ٌػة أف ٱ١ػٮف 

ةد مٰء ٨٦ اقذ٧ٕةؿ ا٣ٕؿب ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫ كٹظ٫ْ، كإ٦ٌة ٨ٔ ٝٲػةس رآق ٨ٔ أذ٧

 دٔخ إ٣ٲ٫ ظةصحه.

ظ٧ػػٺن ٤ٔػػٯ  «صػػٮازان »كٹ ٱجٕػػؽ أف ٱ١ػػٮف ا٣ٕػػؿب قػػ٧َّٮا ٬ػػؾق ا٣ٮزٲٞػػح 

٨٦ ا٧٣ةء، ٧٣ة ثٲ٪٭٧ة ٨٦ ٦نػةث٭ح؛ ٚة١٣ذػةبي ا٣ػؾم ٱأػػؾق ا٧٣كػةٚؿي  «ا٣ضٮاز»

، كا٣ ٓه ٧ػةء ا٣ػؾم ٱيكػٞةق ا٣ؿصػ٢ي ٱضٮز ث٫، ٚٺ ٱ٧٪٫ٕ ٨٦ ا٣كٛؿ كاٹ٩ذٞػةؿ ٦ػة٩

 ٱكةٔؽق ٤ٔٯ ُٝٓ ا٣ُؿٱٜ كاصذٲةزق.

كرث٧ٌة ٠ةف ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ٌُؿزٌم إمةرةه إ٣ػٯ ذ٣ػٟ، ٚٞػؽ ذ٠ػؿى ا٧٣ػةء ا٣ػؾم 

، ز٥ٌ ٝةؿ:  ٜى ُّٟ »ٱضٮز ث٫ ا٣ؿص٢ي ا٣ُؿٱ ٰى وػ ػ٧ِّ كاق٥ ذ٣ٟ ا٧٣ةء ا٣ضٮازي. كث٫ قي

«ا٧٣كةٚؿ ا٣ؾم ٱأػؾق ٨٦ ا٣ك٤ُةف ٣بٌٺ ٱيذٕؿَّضى ٫٣
(11)

. 

٣ٛةظ ا٣ذٰ ٱؽٌؿ ٠ٺـي ثٕي ا٤٣٘ٮٱٌٲ٨ ٤ٔٯ أ٩ٌ٭ػة ٚػؿعه ٦ٮوػٮؿه ث٧٤١ػح ك٨٦ اٵ

ٍ ا٣نٰء، كٚٲ٫ مٰءه ٨٦ وج٘ذ٭ة = «ا٣ضٮز» ٮزاء»، أم: كق ٨٦ ثؿكج ا٣ٌك٧ةء؛  «ا٣ضى

                                                 

٬( 481.ك٦٪٫ ٫٤ٞ٩ أثٮ ا٣عكػ٨ ا٣ىػةثئ )ت٧7/181عةًؿة كأػجةر ا٧٣ؾا٠ؿة، ٩نٮار ا٣ (11)

 .316ٰٚ ٠ذةث٫ )ا٣٭ٛٮات ا٣٪ةدرة(: 

ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )صٮز(. ٤ٔٯ أٌف ثٕي ا٧٣عؽزٲ٨ ٩كػت إ٣ػٯ ا٧٣ض٧ػٓ أ٩ٌػ٫ أصػةزق ظ٧ػٺن  (11)

 . ا٩ْؿ: ا٧٣ٕض٥ ا٧٣ؽرقٰ )صٮز(.«صٮاثةت» ٤ٔٯ

 .95ا٧٣٘ؿب )صٮز(  (11)
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ػػٍٮز ا٣كػػ٧ةء، أم» ػػ٧ِّٲخ ٵ٩ٌ٭ػػة ٦ٕذؿًػػح ٚػػٰ صى «كقػػُ٭ة :قي
(13)

مػػةةه صػػٮزاء، »؛ ك

ًؿبى كقُ٭ة ثجٲةض ٨٦  ًي «أٔٺ٬ة إ٣ٯ أق٤ٛ٭ةك٦يضٮَّزة: قٮداء ا٣ضك٥، كٝؽ 
(14)

. 

ٌٞخ ٔػ٨ دٹ٣ػح  ك٨٦ أ٣ٛةظ ٬ؾق ا٧٣ةدٌة ا٣ذٰ ٝة٦خ ٤ٔٯ دٹ٣ح ٚؿٔٲٌػح ا٩نػ

ٓى ا٣ٕؿب ٚػٰ اقػذ٧ٕة٣٭ة، ١ٚ ة٩ػخ اقػذٕةرد٭ة ٧٣ٕػةفو أػػؿل، أو٤ٲٌح، ز٥ٌ دٮقَّ

. ٚة٣ضةاـةي: ٦ٞؽاري ا٧٣ةء ا٣ؾم ٱضٮز ث٫ ا٧٣كػةٚؿي ٦ػ٨ ٦٪٭ػ٢ إ٣ػٯ «صةاـة» ٣ْٛحي 

ًٞ٪ٰ ًصٲٍـةن  ةؿ: اق ٮزة. ٦٪٭٢. ٱٞي كصةاـة كصى
(15)

 

ا٧٣ؿكر كُٝٓ ا٣ُؿٱٜ كا٧٣ٮًػٓ،  :كو٤ح دٹ٣ح ٬ؾق ا٤٣ْٛح ثة٣ضٮاز، أم

 ثٲٌ٪حه؛ ٵٌف ٬ؾا ا٧٣ٞؽار ٨٦ ا٧٣ةء قجته ٱ١ٮف ث٫ ا٣ضٮاز.

«صةاـةن »ز٥ٌ ق٧ًَّخ ا٣ٕؿبي ٦ٞةـ ا٣كةٰٝ ٨٦ ا٣جبؿ 
(16)

ثؽأٰ ا٣ٕٺٝػح ا١٧٣ة٩ٲٌػح.  

ٲؿ ذ٣ٟ ٢ٌ١٣ ُٔةء، ١ٚة٩خ  ٲٙصةاـةي ا»ز٥ٌ اقذٕي ٌَّ ٙي  «٣ ػٲ ٌَّ ُػةق ا٣ ا٣نٰء ا٣ػؾم ٱٕي

، ك٬ٰ ٝؽر ٦ػة ٱضػٮز ثػ٫ ا٧٣كػةٚؿ «ا٣ًضٲـة»٧ٌ٦ة ٱضٮز ث٫ ٦كةٚح ٱٮـ ك٣ٲ٤ح، كٱيك٧ٌٯ 

٨٦ ٦٪٭٢ إ٣ٯ ٦٪٭٢. كٰٚ ا٣عؽٱر:)ا٣ٌٲةٚح زٺزح أٱٌػةـ، كصةاـدػ٫ ٱػٮـ ك٣ٲ٤ػح، ك٦ػة 

زاد ٚ٭ٮ وؽٝح(
(17)

٤ُةف «ا٣ضةاـةي »؛ ك٠ة٩خ  ُٲ٭ة ا٣كُّ ا٣ذٰ ٱٕي
(18)

. 

٤ح ثٕيي ا٤٣٘ٮٱٲ٨.كٝؽ ٩ج٫ٌ   ٤ٔٯ د٤ٟ ا٣ىِّ

ـىق »ٝةؿ أثٮ ث١ؿ اٵ٩جةرٌم:  ٰى ا٣ؿص٢ي ا٣ؿص٢ى ٦ػةءن كٱضٲػ ُ أو٢ ا٣ضةاـة: أف ٱٕي

«٣ٲؾ٬ت ٣ٮص٭٫...، ز٥ٌ ٠سؿ ٬ؾا ٰٚ ٠ٺ٦٭٥ ظذٯ ق٧َّٮا ا٣ُٕٲٌحى صةاـةن 
(19)

. 

                                                 

 .7/511ٮز(، كا٩ْؿ: ا٧٣ع٥١ )صٮز( دةج ا٣ٕؿكس )ص (13)

 ، دةج ا٣ٕؿكس )صٮز(.11/149. كا٩ْؿ: د٭ؾٱت ا٤٣٘ح )صبـ( 7/511ا٧٣ع٥١ )صٮز(  (14)

 . كا٩ْؿ: ٣كةف ا٣ٕؿب )صٮز(، كا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )صٮز(.11/151د٭ؾٱت ا٤٣٘ح )صبـ(  (15)

 دةج ا٣ٕؿكس )صٮز(. (16)

 ٣كةف ا٣ٕؿب )صٮز(. (17)

 ا٣ىعةح )صٮز(. (18)

 ، كا٤٣كةف، كدةج ا٣ٕؿكس )صٮز(.11/149. كا٩ْؿ: د٭ؾٱت ا٤٣٘ح )صبـ( 1/13، ا٣ـا٬ؿ (19)
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كأصةزق ثضةاـة ق٪ٲٌح كثضٮااـ، كأو٫٤ ٨ٍ٦ً أصةزىق ٦ػةءن » كٝةؿ ا٣ـ٦ؼنؿٌم:

«ٱٜ، أم: قٞةق، كاق٥ ذ٣ٟ ا٧٣ةء ا٣ضٮازٱضٮز ث٫ ا٣ُؿ
(11)

. 

ٲؿ ٢ٌ١٣ ُٔةءكاٵو٢ ٚٲ٫ اٵٌكؿ» كٝةؿ ٗٲؿ٧٬ة: «، ز٥ٌ اقذٕي
(11)

. 

٤ٔٯ أٌف ٰٚ ٠ٺـ ثٕي ا٤٣٘ٮٱٌٲ٨ كٗٲؿ٥٬ ٦ة ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ أٌف ٬ػؾق ا٤٣ْٛػح 

زح،  )ا٣ضةاـة( ٣ٲكخ ٧ٌ٦ة اقذ٫٤٧ٕ ا٣ٕؿب ٝؽٱ٧ةن، كإ٧ٌ٩ة ٬ٰ ٣ْٛحه إقٺ٦ٲٌح ٦عؽى

٧ِّٲخ ثؾ٣ٟ ٣ضٮ  از ا٣ٮادم أك ٗٲؿق.قي

ٌٰ ٤ٔػٯ ٠ؿ٦ػةف، » ُى٨ى ث٨ ٔجؽ ٔٮؼ ا٣٭ٺ٣ : اقذ٢٧ٕ اث٨ي ٔة٦ؿ ٝى ٌٰ ٝةؿ اٵو٧ٕ

كصػػؿل ا٣ػػٮادم، ُٕٚٞ٭ػػ٥ ٔػػ٨  - أرثٕػػح آٹؼ -ٚأٝجػػ٢ صػػٲل ٦ػػ٨ ا٧٣كػػ٧٤ٲ٨ 

، ٚٞةؿ: ٨٦ صةز ا٣ػٮادمى ٤ٚػ٫ أ٣ػٙ در٬ػ٥. ٚع٤٧ػٮا  َؿٱٞ٭٥، كػنٰ ٨ُٝي ا٣ٛٮتى

٥ٍْ، ١ٚةف إذا صةز ا٣ؿص٢ي  ٕي ُيػٮق صةاـدىػ٫. ظذػٯ  أ٩ٛك٭٥ ٤ٔٯ ا٣ ٦٪٭٥ ٝةؿ ُٝػ٨: أٔ

صةزكا ص٧ٲٕةن، كأُٔة٥٬ أرثٕح آٹؼ در٥٬، ٚأثٯ اث٨ ٔة٦ؿ أف ٱعكػج٭ة ٣ػ٫، ١ٚذػت 

ج٭ة ٫٣، ٚإ٫ٌ٩ إ٧ٌ٩ة أٔةف ا٧٣كػ٧٤ٲ٨  ٌٛةف، ١ٚذت ٔس٧ةف: أًف اظكي ثؾ٣ٟ إ٣ٯ ٔس٧ةف ث٨ ٔ

ـي؛ ٷصةزة ا٣ٮادم ٧ِّٲًخ ا٣ضٮاا «ٰٚ قجٲ٢ اهلل، ٰٚٛ ذ٣ٟ ا٣ٲٮـ قي
(11)

. 

ٰى ٚةرس ٣ٕجؽ اهلل ثػ٨  أٌف ٨ُٝ ث٨ ٔجؽ ٔٮؼ ث٨ أوؿـ...»اث٨ ٝذٲجح  كذ٠ؿ ك٣

ٙي ث٨ ٝٲف ٚػٰ صٲنػ٫ ٗةزٱػةن إ٣ػٯ ػؿاقػةف، ٚٮٝػٙ ٣٭ػ٥ ٤ٔػٯ  ٔة٦ؿ، ٧ٌٚؿ اٵظ٪

، ٚض٢ٕ ٱ٪كت ا٣ؿص٢ ٚٲُٕٲ٫ ٤ٔٯ ٝػؽر ظكػج٫، ك٠ػةف ٱُٕػٲ٭٥ ٦بػحن «ٝ٪ُؿة ا١٣ؿٌ »

«٨٦ ق٨ٌ ا٣ضٮااـ...٦بحن، ٧ٌ٤ٚة ٠سؿكا ٤ٔٲ٫ ٝةؿ: أصٲـك٥٬، ٚأيصٲـكا، ٚ٭ٮ أٌكؿ 
(13)

. 

                                                 

 أقةس ا٣جٺٗح )صٮز(. (11)

 ا٣ىعةح، ك٣كةف ا٣ٕؿب، كدةج ا٣ٕؿكس )صٮز(.  (11)

 .39/131. كا٩ْؿ: دةرٱغ د٦نٜ، اث٨ ٔكة٠ؿ، 1/391ا٣جؽاٱح كا٣٪٭ةٱح،  (11)

ةج ا٣ٕػؿكس )صػٮز(، ٚٛٲ٭ػة .كا٩ْؿ: ا٣ىعةح، ك٣كةف ا٣ٕؿب، كد616-615ا٧٣ٕةرؼ،  (13)

ةؿ» ا٣ؼجؿ ٦ٓ ثٕي اػذٺؼ، ٦كٮٝةن ث٤ِٛ  .«ٱٞي
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ـى ٚػٰ ز٦ػ٨ ٔس٧ػةف» كٝةؿ ا٤ٞ٣ٞن٪ؽٌم: ٲًخ ا٣ُٕٲٌةت صٮاا ِّ٧ ،  أٌكؿ ٦ة قي

كذ٣ٟ أٌف اث٨ ٔة٦ؿ ٠ةف ٤ٔٯ ا٣ٕؿاؽ ٨٦ ًٝجى٢ ٔس٧ةف، ٚجٕر صٲنةن ٦ٓ ٨ُٝ ث٨ 

، ٚٞػةؿ  ٌٰ إ٣ٯ ٠ؿ٦ةف، ٚضؿل ا٣ٮادم ثكٲ٢ ػٲٙ ٦٪ػ٫ ا٣٘ػؿؽي ٔجؽ ٔٮؼ ا٣٭ٺ٣

«٨ُٝ: ٨٦ ٔجؿ ٫٤ٚ أ٣ٙ در٥٬ ...
(14)

. 

ٌِٛ اث٨ درٱؽ ٨٦ ٦س٢ ذ٣ٟ، ك٥٣ ٱُٞٓ ث٫، ٚكة٫ٝ ث٤ِٛ ا٣ـ٥ٔ.  كٝؽ دع

كا٣ضٮااـ ٨٦ ا٣ُٕةء: ٦ٕؿكٚح، كاظؽ٬ة صةاـة. كز٥ٔ ثٕػي أ٬ػ٢ » ٝةؿ:

ٙى  ا٤٣٘ح أ٩ٌ٭ة ٧٤٠ح إقٺ٦ٲٌح ٦عؽزح، كأو٤٭ة أٌف أ٦ٲؿان ٨٦ أ٦ػؿاء ا٣ضٲػٮش كاٝػ

، كثٲ٪٫ كثٲ٪٭٥ ٩٭ؿ، ٚٞةؿ: ٨٦ صةز ٬ؾا ا٣٪٭ؿ ٤ٚػ٫ ٠ػؾ ا ك٠ػؾا، ١ٚػ٢ُّ ٦ػ٨ ا٣ٕؽكَّ

ـى  ٧ِّٲخ صٮاا «صةزق أػؾ ٦ةٹن، ٚٲٞةؿ: أػؾ ٚٺف صةاـة ، ٚكي
(15)

. 

ٌٰ ذ٣ٟ، ٚٞةؿ ٰٚ دؿص٧ح )ُٝػ٨ ثػ٨ ٔجػؽ ٔػٮؼ  كردٌ اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞٺ٩

 :) ٌٰ اقذ٫٤٧ٕ ٔجؽ اهلل ث٨ ٔة٦ؿ ٤ٔٯ ٠ؿ٦ةف، ٚأُٔٯ ٤ٔٯ صٮاز ا٣ػٮادم »ا٣٭ٺ٣

«أرثٕحى آٹؼ، ... . ٝةؿ اث٨ درٱؽ: ٬ؾا أو٢ ا٣ضةاـة
(16)

. 

ٌٞت ٤ٔٯ ا٣ٞٮ٣ٲ٨ ثٞٮ٫٣:  ظةو٢ ٦ة ٝػةٹق أٌف »ز٥ٌ قةؽ ٠ٺـ اث٨ ٝذٲجح، كٔ

ٌٞح ٦ػػ٨ ا٣ضػػٮاز، كٱ١ٌٕػػؿ ٤ٔػػٯ اٵٌك٣ٲٌػػح ا٧٣ػػؾ٠ٮرة ٦ػػة زجػػخ ٚػػٰ  ا٣ضػػةاـة ٦نػػذ

ٲٙ: صةاـد٫ ٱٮـ ك٣ٲ٤ح. ... ٌٌ «ا٣عؽٱر ا٣ىعٲط ٰٚ ا٣
(17)

. 

ِّٞتى ثأ٫ٌ٩ ٣ٲف ا٧٣ؿاد ثة٣ضةاـة ٰٚ ظػؽ»كٝةؿ ٰٚ )ٚذط ا٣جةرم(:  ٕي ي ٱر أثػٰ كد

ُةق ا٣نةٔؿي كا٣ٮاٚػؽ، ٚٞػؽ ذي٠ًػؿى ٚػٰ  مؿٱط ا٣ُٕٲٌح ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ى٤ُط، ك٬ٰ ٦ة ٱٕي

                                                 

 .1/431وجط اٵٔنٯ،  (14)

، ك٣كػةف ا٣ٕػؿب، كدػةج 7/511. كا٩ْؿ: ا٧٣ع١ػ٥ )صػٮز( 3/1141ا٣ض٧٭ؿة )صٮز(  (15)

 ا٣ٕؿكس )صٮز(.

. كاث٨ درٱؽ ٧٠ػة قػجٜ ٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿ ذ٣ػٟ ٤ٔػٯ كصػ٫ 5/176اٷوةثح ٰٚ د٧ٲٲـ ا٣ىعةثح،  (16)

 ك ا٣ضــ.ا٣ٞجٮؿ أ

 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫. (17)



 66 (2-1)اجلسءاُ  (33)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوشل 

اٵكاا٢ أٌف أٌكؿ ٨٦ ق٧ٌة٬ة صةاـةن ثٕيي اٵ٦ؿاء ٨٦ ا٣ذةثٕٲ٨، كأٌف ا٧٣ؿاد ثة٣ضػةاـة 

٪ٲ٫ ٨ٔ ٗٲؿقٰٚ ا٣عؽٱ ُٲ٫ ٦ة ٱ٘ي ... ٤ٝخ: ك٬ػٮ وػعٲط ٚػٰ ا٧٣ػؿاد ٦ػ٨ ر أ٫ٌ٩ ٱٕي

، ٤٣عػؽٱر ُٲٌح ٤٣نػةٔؿ ك٩عػٮق صػةاـةن ٤ٚػٲف ثعػةدثا٣عؽٱر. كأ٦ٌة دك٧ٲح ا٣ٕ

أُٔٲػٟ، أٹ أ٦٪عػٟ، أٹ ٤٣ٕجػةس: )أٹ  ... ك٣ٞٮ٫٣ ا٣ىعٲط: )أصٲـكا ا٣ٮٚؽ(

«... ٚؽٌؿ ٤ٔٯ أٌف اقذ٧ٕة٣٭ة ٠ؾ٣ٟ ٣ٲف ثعةدثأصٲـؾ؟(
(18)

. 

ٌٰ آػؿ ا٩ذٞةٹن قةا٘ةن  ٍّٰ إ٣ٯ ظ٢ٞ دٹ٣ كثٕيي اٵ٣ٛةظ ٱ٪ذ٢ٞ ٨٦ ظ٢ٞ دٹ٣

٫ ٤ٔٲػ٫ ا٤٣٘ٮٱٌػٮف ةرئ أف ٱضػؽ ٚٲػ٫ ٦ٞ٪ٕػةن، كٹ قػٲ٧ٌة إذا ٩جٌػٹ ٱذٕؾَّر ٤ٔٯ ا٣ٞ

 ، أك ٌٚكؿكق.ةإمةرة أك ٩ى  

أف ٱ١ٮف ا٣عؿؼ ا٣ؾم ٱ٤ٰ ظؿؼى » ٰٚ ا٣نٕؿ، أم: «اٷصةزة»ك٨٦ ذ٣ٟ 

، كٱ١ٮف ظػؿؼ ا٣ػؿكٌم ٦ٞٲٌػؽان. كٚػٰ ٝػٮؿ  ذىطى ؿى أك ٱٛي ا٣ؿكٌم ٧ٌ٦ٮ٦ةن ز٥ٌ ٱي١كى

اٹن ك٩عٮ ذ٣ػٟ، ك٬ػٮ اٷ٠ٛػةءي ٔ٪ػؽ ا٣ؼ٤ٲ٢: أف د١ٮف ا٣ٞةٚٲح َةءن كاٵػؿل د

ٌٰ )اٷصةرة( ثة٧٣٭٤٧ح «أثٰ زٱؽ. كركاق ا٣ٛةرق
(19)

. 

: إذا ٥٣ ٱيع٥ٍ١ً ٚذ٤ى٫، ٚذؿا٠جػخ  ك٬ؾا ٦أػٮذ ٨٦ ٝٮؿ ا٣ٕؿب: أصةزى ا٣عج٢ى

يًػؾ ذ٣ٟ ٨٦ إصػةزة ا٣عجػ٢ »ٝٮاق. كٝؽ وٌؿح ثؾ٣ٟ اث٨ درٱؽ، إذ ٝةؿ:  كإ٧ٌ٩ة أ

«إذا ٥٣ ٱيع١ى٥ ٚذ٤ي٫ ٚذؿا٠جخ ٝٮاق
(31)

. كٌٔؽق ا٣ـثٲؽٌم ٨٦ ا٧٣ضةز
(31)

. 

اٷذف ٨٦ ا٣نٲغ ٣ذ٧٤ٲؾق ث٪٢ٞ ػجؿ، أك »ٰٚ ا٣ؿكاٱح، أم:  «اٷصةزة»ك٦٪٫ 

«ظؽٱر ٩جٮمٌ 
(31)

إُٔػةء ٦ٞػؽار  :. ٚ٭ٰ ٣ٲكخ ٦٪ُٕٞح ٨ٔ إصػةزة ا٧٣ػةء، أم

                                                 

 .6135. كذ٣ٟ ٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ا٣عؽٱر ذم ا٣ؿ٥ٝ 11/551ٚذط ا٣جةرم،  (18)

 ، كا٣ذةج )صٮز(.7/513ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )صٮز(. كا٩ْؿ: ا٧٣ع٥١ )صٮز(  (19)

 .3/1141ا٣ض٧٭ؿة )صٮز(  (31)

 دةج ا٣ٕؿكس )صٮز(. (31)

 ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )صٮز(. (31)
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، أك ٱيضةز ث٫ ٨٦ ٦٪٭٢ إ٣ٯ ٦٪٭ػ٢ آػػؿ؛  ٜي ٓي أك ا٣ُؿٱ ٨٦ ا٧٣ةء، ٱيضةزي ث٫ ا٧٣ٮً

 ا٣ٛؿع كاًعح.كاٵو٢ي ثٲ٨ اٵو٢ ك

ػ٫  ٤ٌػ٥ ا٤ٕ٣ػ٥ ا٣ػؾم د٧ٌ٤ٕى كدك٧ٲح ا٣ن٭ةدة ا٣ذٰ ديذٲط ٧٤٣ذؼؿِّج ا٣ٲػٮـى أف ٱٕي

 ثة٣ؿكاٱح. «اٷصةزة»٨٦ ٝجٲ٢ ا٣ذٮٌقٓ ٰٚ  «إصةزةن »

ك٨٦ ا٦ذؽادات ذ٣ٟ كد٪ٌٮٔةد٫ أف دكػ٧ٓ ا٣٪ػةس ا٣ٲػٮـ ٱيكػ٧ُّٮف ا٣ؿػىػح 

 ةدة.، ك٦٪٭ة إصةزة ا٣ٞٲ«إصةزةن »ا٣ذٰ ديضٲـ ٕٚٺن أك ٩نةَةن ٦ٕٲ٪ةن 

ٌٰ إ٣ػٯ  ك٧ٌ٦ة ٠ةف ٚٲ٫ ٦ػ٨ أ٣ٛػةظ ٬ػؾق ا٧٣ػةدٌة ا٩ذٞػةؿه ٦ػ٨ ا٧٣ػةدٌم ا٣عكػ

ٕةن  صٮااـ اٵمٕةر كاٵ٦سػةؿ ٧٣ػة صػةز ٦ػ٨ ث٤ػؽ إ٣ػٯ »ٝٮ٣ي٭٥: = ا٧٣ٕ٪ٮٌم دٮقُّ

«ث٤ؽ
(33)

 ، دٕجٲؿان ٨ٔ امذ٭ةر٬ة ثٲ٨ ا٣٪ةس، كمٲٮٔ٭ة ٰٚ ا٣ج٤ؽاف.

ٜى أك ا٣«ا٧٣ضةز»ك٨٦ ذ٣ٟ  ٓى ، ٚ٭ٮ ٰٚ اٵو٢ ٦ىؽر: صةزى ا٣ُؿٱػ  :٧ٮًػ

إذا ٫ُٕٝ، كاق٥ ٦ٮًٓ ٦٪٫ 
(34)

ٓى ٦ػ٨ أظػؽ  ػ ًُ ، ث٧ٕ٪ٯ ا٧٣ٕجؿ أك ا٣ُؿٱٜ إذا ٝي

صة٩جٲ٫ إ٣ٯ اٳػؿ
(35)

٢٧ًى ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ  اقذ٧ٕةؿ ا٧٤١٣ح ٚػٰ ٗٲػؿ ٦ػة ».ز٥ٌ اقذٕي

ٍٕخ ٫٣ ٣ٞؿٱ٪ح ًً «كي
(36)

. 

. ك٣ٲف ثؼةؼو ٦ة ٰٚ ا٧٣ضةز ٦ػ٨ ا٩ذٞػةؿ  كا٣ضة٦ٓ ثٲ٨ ٬ؾا كذاؾ اٹ٩ذٞةؿي

ٓ ٧٤١٤٣ح إ٣ػٯ ٗٲػؿق، ك٣ػؾ٣ٟ ا٧٤١٣ح ٨٦ ا٧٣ٕ٪ٯ ا ًً ٌٰ ا٣ؾم كي ػةؿ : »٣عٞٲٞ ٱٞي

«ا٧٣ضةز ٝ٪ُؿة ا٣عٞٲٞح
(37)

. 

ك٨٦ اٵ٣ٛةظ ا٣ذٰ د٧يٌخ ثى٤ح ٣٭ؾق ا٧٤١٣ح ٦ػة ٹ ٔ٭ػؽ ٤٣ٞػؽ٦ةء ثػ٫. ٦ػ٨ 

                                                 

 دةج ا٣ٕؿكس )صٮز(. (33)

 .6/165ا٩ْؿ: ٠ذةب ا٣ٕٲ٨ )صٮز(  (34)

 ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ )صٮز(. كا٩ْؿ: ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )صٮز(. (35)

 ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )صٮز(. (36)

 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫. كا٩ْؿ: دةج ا٣ٕؿكس )صٮز(. (37)
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ٌّػٙ اٹ٩ُٞػةعى ٔػ٨ ا٧ٕ٣ػ٢ »ا٣ؿُّػىح  :ث٧ٕ٪ٯ «اٷصةزة»ذ٣ٟ  ٚػٰ ديضٲـ ٧٤٣ٮ

«اٵظٮاؿ ا٣ذٰ ٱٌٞؿر٬ة ا٣ٞة٩ٮف
(38)

. 

ؾا ٧ٌ٦ة ٥٣ ٱٕؿ٫ٚ ا٣ٞػؽ٦ةء، ٧ٕٚػةص٥ ا٤٣٘ػح ا٣ذػٰ وػ٪ٌٛ٭ة ا٣ٞػؽ٦ةء كا٣ْة٬ؿ أٌف ٬

٤ٌُٓ ٤ٔٲ٫ ا٧٣ؿء ٨٦ ٩ىػٮص ا٩ذ٭ػخ  دؼ٤ٮ ٨٦ ٬ؾق ا٧٤١٣ح ثؽٹ٣ذ٭ة ا٧٣عٌؽدة؛ ك٦ة ٱ

إ٣ٲ٪ة ٨٦ ٠ٺـ ا٣ٕػؿب ٣ػٲف ٚٲػ٫ مػٰء ٦ػ٨ ذ٣ػٟ. ٚأ٤ٗػت ا٣ْػ٨ٌ أ٩ٌػ٫ ٧ٌ٦ػة أظؽزػ٫ 

 ٭ٯ إ٣ٯ ا٧٣عؽزٲ٨.ا٧٣عؽزٮف، إٌٹ أف ٱ١ٮف ذ٣ٟ ٧ٌ٦ة ك٣ٌؽق ا٧٣ذأػؿكف، ز٥ٌ ا٩ذ

ك٬ؾق ا٧٤١٣ح ثؽٹ٣ذ٭ة ٤ٔٯ اٹ٩ُٞةع ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ كا٣ٮّٲٛح ٦ٮوٮ٣ح ثة٣ؽٹ٣ػح 

ٍُٓ ا٣نٰء كاٹ٩ذٞةؿ كا٣ٕجٮر.  اٵو٤ٲٌح ٣٭ؾق ا٧٣ةدٌة )صٮز، صةز(، ك٬ٰ ٝى

كٝؽ ظ٢٧ أذٲةدي ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ثٕػيى ا٧٣عػؽزٲ٨ ٚػٰ ا٣ؽارصػح ٤ٔػٯ أف 

، أم: ٝةـ ثإصةزة، ك٬ٮ ٦ ـى ٚٺفه ـ، أمٱٞٮ٣ٮا: أصَّ ٬ػٮ ٚػٰ ٚذػؿة اٷصػةزة.  :ؤصِّ

ٌٰ )اٵ٣ٙ(. ٌٰ ٤ٔٯ دٮ٥ُّ٬ أوة٣ح ا٣ـااؽ)ا٣٭٧ـة( كزٱةدة اٵو٤  ك٬ٮ دٮ٣ٲؽ ٦ج٪

ـى »كا٢ٕٛ٣ »ٝةؿ د . ٧٠ةؿ ثنؿ:  َّٜ ٦٪ػ٫: «أصَّ دػأصٲـ، ٦ػؤٌصـ، » ث٫ْٛ٤ ك٦ة امػذي

٦ٮ٣ٌػػؽ ٦ػػ٨ ا٧٣ىػػؽر  -ٚػػٰ رأٱ٪ػػة  -ٗٲػػؿي كارد ٚػػٰ ا٧٣ٕض٧ػػةت. ك٬ػػٮ  «إ٣ػػغ ...

٤ٔػٯ ا٣ٛذػؿة ا٧٣كػ٧ٮح ث٭ػة  -٤ٔٯ قجٲ٢ اٹدٌكػةع  -٤ُٜى اٳف )إصةزة(، ا٣ؾم ٱي 

 ٌٰ اٹ٩ُٞةعي ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ ٤٣ؿاظح أك ٵم قجت آػؿ. كصةء ا٣ذٮ٣ٲػؽ ٤ٔػٯ كزف ٝٲةقػ

٢َّٕى »٬ٮ  ا٣ؽاٌؿ ٰٚ ٧ٔٮ٫٦ ٤ٔػٯ ا٣ٞٲػةـ ثنػٰء، ٦سػ٢ ٠ػؿَّـى، أم: ٝػةـ ثػة٣ذ١ؿٱ٥،  «ٚ

ـى »أم: ٝةـ ثة٣ذ٭ؽٱؽ. ك٤ٔٲ٫ صةء  ،ك٬ٌؽدى «ٷصةزةةث، أم: ٝةـ «أٌص
(39)

. 

كٝػػؽ رأت )٣ض٪ػػح اٵ٣ٛػػةظ كاٵقػػة٣ٲت( ٚػػٰ ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲٌػػح ٚػػٰ 

يًػػؾى ٦٪ػ٫ »ا٣ٞة٬ؿة ث٪ةءن ٤ٔٯ ذ٣ٟ  ٖى اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ ك٦ة أ ـى ، دػأصٲـ، »دكٮٱ أٌصػ

ـ «، ككاٜٚ ٤ٔٲ٫ ٦ؤد٧ؿ ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ دكرد٫ ا٣سة٣سح كا٣كذٌٲ٨«٦ؤصِّ
(41)

. 

                                                 

 ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )صٮز(. (38)

 .٠3/159ذةب اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت،  (39)

 .3/158ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ،  (41)
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٢َّٕى »كدكٮٱٖ ٬ؾا ا٤٣ِٛ ا٧٣يعؽىث كٚؿك٫ٔ، ككو٫٤ ثج٪ةء  ٱٮ٥٬ ثأٌف ٦ػة  «ٚى

صؿل ٤ٔٲ٫ ٦ٮ٣ٌؽك ذ٣ٟ ك٦كذ٤٧ٕٮق وعٲطه ٱٮاٜٚ ٝٮأؽ ا٣ٕؿثٲٌح، كأٌف ا٣٭٧ـة 

 ٚٲ٫ كظؿؼ ا٤ٕ٣ٌح ا٧٣عؾكؼ ٧٠ة دٮ٧٬ٌٮا ٨٦ ظٲر اٵوة٣ح كا٣ـٱةدة.

٧ًػ٢ ثٕػيي ٚىػٲط ٠ػٺـ ا٣ٕػؿب كوػعٲع٫ ٤ٔػٯ  كا٣ؾم أراق أ٩ٌػ٫ إذا ظي

ع٧ى٢ ٤ٔٲ٫ ٦س٤ي٫ ٨٦ ٚىٲط ا٣ٞٮؿ ا٣ذٮ٥٬ٌ ظ٧ٺن قةا٘ةن ٹ ٨ُٕ٦ ٚٲ٫، كصةز أف ٱي 

ؾ ذ٣ٟ ٦ُٲٌحن ٣ع٢٧ ٢ٌ٠ ٦ة ٱجذؽ٫ٔ ا٣ٕة٦ٌح  كوعٲع٫؛ ٤ٚٲف ٨٦ ا٣ع٧١ح أف ٱيذٌؼى

كٱٛذ٪ٌٮف ٚٲ٫ ٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢، كٹقٲ٧ٌة إذا ٠ةف دأٲ٭٥ إ٣ٲ٫ اٹقذُؿاؼ كا٣ذ٪ػؽُّر 

 كا٣ذ٫١ٌٛ، ك٥٬ ٰٚ ذ٣ٟ ٦ة ٥٬!.

٢. ك٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ا٣ذػٰ ٬ؾا ثٕيي ٦ة دجٮح ث٫ ٦ةدٌة )صٮز( ثة٣ٞؿاءة كا٣ذأ٦ُّ 

أ٧ٌ٣خ ثنٰء كدؿ٠ػخ أمػٲةء دنػ٭ؽي ثػجٕي ٦ػة ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ٦ػ٨ ٝػؽرة 

كإ١٦ة٩ةت ٰٚ ا٣ؼ٤ٜ كاٹقذ٧ٕةؿ، كدكٮؽ ٤٣ٞػةرئ د٣ػٲٺن ٦ػ٨ وػ٧ٲ٥ ا٤٣٘ػح 

٤ٔٯ د١ةزؿ ا٣ج٪ٯ كا٣ؽٹٹت ثة٧٣ضةز كاٹمذٞةؽ كا٣ذىػٌؿؼ؛ كدػؽٌؿ ٤ٔػٯ أٌف 

ك٬ٰ دؽؿُّ ٦ػ٨ كصػ٫ آػػؿى ٤ٔػٯ أٌف ذ٣ٟ ا٣ذ١ةزؿ ٦ٮوٮؿه ث٭ة ٗٲؿ ٦٪جخٍّ ٔ٪٭ة. 

٤ٌػٍ ثػٲ٨  َّؽ أك ا٧٣عؽىث، أك ثٕيى ٦ة ٱ٘ي ثٕي ٦ة ٱْ٪٫ٌ ثٕيي ا٣جةظسٲ٨ ٨٦ ا٧٣ٮ٣

ـي ثنٰء = ٨٦ ا٣ٞؽٱ٥ ا٧٣كذ٧ٕى٢ أك ٧ٌ٦ة دجٲع٫ إ١٦ة٩ػةت ا٤٣٘ػح؛  ّ٭ؿا٩ٲ٪ة أك ٱي٪جى

كأٌف ا٣ع١ػػ٥ ٤ٔػػٯ ا٣نػػٰء ثة٣ٞػػؽـ أك ا٣ضػػٮاز أك ا٣ىػػٮاب أك ا٣ٛىػػةظح، أك 

كأٌف ٚػٰ ثٕػي  أف ٱيج٪ٯ ٤ٔٯ ثعػر كدعٞٲػٜ كٚعػه؛ ثؼٺؼ ذ٣ٟ، ٱضت

 ا٧٣ٕةص٥ ٦ة ٱعذةج إ٣ٯ ٩ْؿ كد٧عٲه ك٦ٕةرًح.

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

 .1991، 1ثٲؿكت، ط -أقةس ا٣جٺٗح، ا٣ـ٦ؼنؿم، دار وةدر  -

 -اٷوةثح ٰٚ د٧ٲٲـ ا٣ىعةثح، اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞٺ٩ٰ، دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح  -

 . ٤1853٪كؼح ا٧٣ُجٮٔح ٰٚ ١٤٠ذة ثٲؿكت = ا٣ُجٕح ا٧٣ُةثٞح ٣

 .1997، 1ا٣جؽاٱح كا٣٪٭ةٱح، اث٨ ٠سٲؿ، دط د. ٔجؽ اهلل ا٣ذؿ٠ٰ، دار ٬ضؿ، ط -

، دط ص٧ةٔح ٨٦ ا٧٣عٞٞٲ٨، كزارة اٷٔػٺـ 15دةج ا٣ٕؿكس، ا٣ـثٲؽم، ج  -

 .1975ا١٣ٮٱخ،  -

، دار 39دةرٱغ ٦ؽٱ٪ح د٦نٜ، اث٨ ٔكة٠ؿ، دط ٧ٔؿ ث٨ ٗؿا٦ح ا٧ٕ٣ٲػؿم، ج  -

  .1996، ثٲؿكت -ا١ٛ٣ؿ

، دػط ٦ع٧ػؽ أثػٮ ا٣ٌٛػ٢ إثػؿا٬ٲ٥، ا٣ػؽار 11د٭ؾٱت ا٤٣٘ح، اٵز٬ؿم، ج  -

 ا٧٣ىؿٱح ٤٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح.

 -ا٣ض٧٭ػػؿة، اثػػ٨ درٱػػؽ، دػػط د. ر٦ػػـم ا٣ج٤ٕج١ػػٰ، دار ا٤ٕ٣ػػ٥ ٧٤٣ٺٱػػٲ٨  -

 . 1988، 1ثٲؿكت، ط

ثٲػؿكت،  -ا٣ـا٬ؿ، اث٨ اٵ٩جةرم، دط د. ظةد٥ ا٣ٌة٨٦، ٦ؤقكػح ا٣ؿقػة٣ح  -

 .1991، 1ط

 .1911ا٣ٞة٬ؿة،  -، دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح 1ٔنٯ، ا٤ٞ٣ٞن٪ؽم، ج وجط اٵ -

، 11ك 7ٚذط ا٣جةرم ٰٚ مؿح وعٲط ا٣جؼةرم، اث٨ ظضؿ ا٣ٕكػٞٺ٩ٰ، ج -

 . 1111، 1دط ٔجؽ ا٣ٞةدر مٲجح ا٣ع٧ؽ، ا٣ؿٱةض، ط

،إٔؽادكد٤ٕٲٜ ٦كػٕٮد ا٣عضػةزم، ٦ض٧ػٓ ٠3ذةب اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت،ج -

 . 1111ا٣ٞة٬ؿة، -ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح 
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ٕٲ٨، ا٣ؼ٤ٲ٢ ثػ٨ أظ٧ػؽ، دػط د. ا٧٣ؼـك٦ػٰ كد. ا٣كػة٦ؿااٰ، دار ٠ذةب ا٣ -

 ق. 1411، ٥ٝ1، ط -ا٣٭ضؿة 

 ثٲؿكت. -٠ذةب ا٧٣٘ؿب، ا٧٣ٌُؿزم، دار ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ  -

 ثٲؿكت. -٠ٺـ ا٣ٕؿب، د. ظك٨ ّةّة، دار ا٣٪٭ٌح ا٣ٕؿثٲح  -

 ا٣ٞة٬ؿة.  -٣كةف ا٣ٕؿب، اث٨ ٦٪ْٮر، دار ا٧٣ٕةرؼ  -

. ٔجػؽ ا٣ع٧ٲػػؽ ا٣٭٪ػؽاكم، دار ا١٣ذػػت ، دػػط د7ا٧٣ع١ػ٥، اثػػ٨ قػٲؽة ،ج -

 .1111،  1ثٲؿكت ،ط -ا٧٤ٕ٣ٲح 

 -ا٧٣ٕةرؼ، اث٨ ٝذٲجح، دط زػؿكت ١ٔةمػح، ٦٪نػٮرات ا٣نػؿٱٙ ا٣ؿًػٰ  -

 ،٥ٝ1415٬. 

 .1985، 1ثٲؿكت، ط -٦ٕض٥ اٵػُةء ا٣نةإح، ٦ع٧ؽ ا٣ٕؽ٩ة٩ٰ، ١٦ذجح ٣ج٪ةف  -

دار  ٦ٕض٥ اٵ٣ٛةظ ا٧٣ع١ٲح ٰٚ ا٣ػجٺد ا٣ٕؿثٲػح، ٔجػؽ ا١٣ػؿٱ٥ ا٣عنػةش، -

 .1117، 1د٦نٜ، ط -ا٣ذ١ٮٱ٨ 

ثٲػؿكت،  -٦ٕض٥ ا٣ؼُأ كا٣ىٮاب، د. إ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨  -

 .1983، 1ط

 -، إمػؿاؼ إثػؿا٬ٲ٥ ا٣ذػؿزم، ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 4ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ، ج -

 .1111، 1ا٣ٞة٬ؿة، ط

، 1د٦نػٜ، ط -ا٧٣ٕض٥ ا٧٣ؽرقٰ، ٦ع٧ؽ ػٲؿ أثٮ ظؿب، كزارة ا٣ذؿثٲػح  -

1985. 

، 1ا٣ٞػة٬ؿة، ط -٥ ا٣ٮقٲٍ، ٦ض٧ٮٔح ٨٦ ا٧٣ؤ٣ٛٲ٨، دار ا٧٣ٕةرؼ ا٧٣ٕض -

1973. 

 .٦1979ٞةٱٲف ا٤٣٘ح، اث٨ ٚةرس، دط ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف، دار ا١ٛ٣ؿ،  -
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، دط ٔجػٮد  - ٌٰ ٩نٮار ا٧٣عةًؿة كأػجةر ا٧٣ؾا٠ؿة، ا٣ٞةًٰ أثٮ ٤ٰٔ ا٣ذ٪ٮػ

 .1995، 1ثٲؿكت، ط -ا٣نة٣ضٰ، دار وةدر 

وػة٣ط اٵمػذؿ، ٦ض٧ػٓ  ٣ىػةثئ، دػط د.ا٣٭ٛٮات ا٣٪ةدرة، ٗؿس ا٣٪٧ٕػح ا -

 .1967، 1ط ثؽ٦نٜ، ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

*   *   * 




