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 ()أ. د. أض٥ػ ٤ط٥ػ ٛػكر

ى:تمكودى-1
 ٔؿض قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٤ُ٦ٓ ثػةب اٷدٗػةـ ٧٤٣جػةدئ ا٣ٌؿاٲكػح ٤٣ػؽرس ا٣٪ٌْػؿم

٣ٶوٮات ا٣ٕؿثٲح
(0)

ٚؾ٠ؿ ٵص٢ ٚ٭٥ اٷدٗةـ ٦ة ٱيعذةج إ٣ٲ٫ ٨٦ دٕٲػٲ٨ ظػؿكؼ  ؛

٭ػة، كثٲػةًف ٦ؼةرص٭ػة، كمػؿًح ٦ض٭ٮر٬ػة ك٦٭٧ٮقػ٭ة،  ًٔ ا٣ٕؿثٲٌح، أوػٮ٣ً٭ة كٚؿك

كقةاًؿ وٛةد٭ة. ك٦ٓ أٌف ٦ة كرد ٣ؽل قٲجٮٱ٫ ٠ةف ٨٦ اٷٱضةز ث١٧ةف، إذ ٣ػ٥ ٱذٕػؽق 

كةا٢ ا٣ؽرس ا٣٪ٌْػؿم ٣ٶوػٮات، ، ٚإ٫ٌ٩ ٠ةد ٱكذٮٰٚ ٦ػ٧ف وٛعةت إٹ ٤ٝٲٺن 

ك٬ٮ ٱٕةدؿ ٦ة ٱيؽٔٯ ٰٚ ا٣ؽرس ا٣عؽٱر ث٥٤ٕ اٵوٮات ا٣٪ٌُٞػٰ. ك٦ٕػؿكؼ أٌف 

٨٦ ا٣٪عٮ أك ا٣ٕؿثٲح، كذ٣ٟ ٧٣كٲف ا٣عةصح إ٣ٲػ٫  ا٬ؾا ا٣ٌؽرس ا٣ٌىٮدٰ ٠ةف صـءن 

ٰٚ ٤ٔٮـ ا٤٣٘ح ٠ةٚح. كٱ٨١٧ اٹ٧َب٪ةف إ٣ٯ أٌف ٦ة ذ٠ؿق قٲجٮٱ٫ ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ػؽرس 

كرأم مػٲٮػ٫ - أك ٦ػة د٧س٤ٌػ٫ -٫ ٬ٮ ص٤٧حن رأٱيػ
(1)

ٌٟ ٝةا٧ػح ثػٲ٨  . ٚة٣ٌىػ٤ح ٹ مػ

قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٬ؾا ا٣ٌؽرس، كمٲؼ٫ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٚٲ٧ة ريكم ٔ٪٫ أك ديٌكف ٰٚ ٠ذػةب ا٣ٕػٲ٨. 

                                                 

() ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٌٔٮ. 

 ـ.7/6/1111كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 

كٝةرف ثُجٕح ثٮٹؽ  .374 -3/320، ا١٣ذةب ثذعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف، ا٩ْؿ: قٲجٮٱ٫ (0)

. كا٩ْػػؿ: أظ٧ػػؽ ٦ع٧ػػؽ ٝػػؽكر، دراقػػةت ٚػػٰ ٤ٔػػ٥ 321-1/313(، 0206٬)قػػ٪ح 

 ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة. 028اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، ص

 .40، كد٧ةـ ظكةف، ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة، ص0/74ا٩ْؿ: ا٣كٲٮَٰ، ا٧٣ـ٬ؿ،  (1)
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٨ٌ١٣ قٲجٮٱ٫ ٠ةف ٱؤ٣ٌٙ ا٣ذح٣ٲٙ ا٧٣ٞىٮد، ْٚ٭ؿ درقػ٫ ٦ْ٭ػؿى ا٣ػ٪ٌٌه ا٧٣ع١ػ٥، 

ػ٢ ٔػ٨ ا٣ؼ٤ٲػ٢ ٔة٦ٌػح ركاٱػةتو  ق، ٚةػذ٤ٛػخ ظْٛ٭ػة دٺ٦ٲػؾ ٤ٔٯ ظٲ٨ ٠ةف ٦ة ٩ٞي

كد٧عػٲه ١٣ػٰ دؤػػؾ ٚػٰ  ٔجةرد٫، كدٌٕؽدت آراؤق، كاظذػةج ثٌٕػ٭ة إ٣ػٯ دػحف  

ا٣عكجةف. كإذا ٩ْؿ٩ة إ٣ٯ ٦ة ا٠ذ٪ٙ ٠ذةب ا٣ٕٲ٨ ٨٦ ٦ن١ٺت ظػٲ٨ ّ٭ػؿ ٤٣٪ػةس 

ج٢ى ا٣٪عػةة ا٣ذػة٣ٮف كٗٲػؿ٥٬ ٦ػ٨ َٮااػٙ  كامذ٭ؿ ثح٫ٌ٩ ٤٣ؼ٤ٲ٢، ثةت ٦ٞجٮٹن  أف ٱٞي

ؽ قػٲجٮٱ٫ ٚٲ٧ػة ٤ٞ٩ػ٫ ٔػ٨ مػٲؼ٫ ا٧٤ٕ٣ةء ٤ٔٯ درس قٲجٮٱ٫ ٤٣ٮزػٮؽ ثػ٫، كًوػؽ

ن  ٨٦ أ٣ٙ كرٝح ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ؼ٤ٲ٢ ةا٣ؼ٤ٲ٢. ك٣ؾ٣ٟ ٝٲ٢: إ٫ٌ٩ أ٣ٌٙ ٠ذةث
(2)

. 

ك٣ٲف ٣ؽل ا٣ٞؽا٦ٯ إذف إًةٚةت صٌؽٱٌح إ٣ػٯ درس قػٲجٮٱ٫ ا٣ٌىػٮدٰ، إذ 

٦ة ٔؽا ٦ٮآً ٤ٝٲ٤ح ٠ػةف ٚٲ٭ػة مػٰء  ،أٝج٢ ٤ٔٲ٫ ٬ؤٹء، كق٧ٌ٤ٮا ث٧ة صةء ٚٲ٫

. اذ٣ٟ ٥٣ ٱ٨١ ٱؿد ٣ؽل ثٌٕ٭٥ إٹ ٩ػةدرن  ٨٦ اٷًةٚح أك اٹٔذؿاض، ٤ٔٯ أفٌ 

كرث٧ػة ثػؽا مػٰء ٦٪ػ٫  - ةأك كاًػعن  ة٨ٌ١٣ ٠ٺـ قٲجٮٱ٫ ٥٣ ٱ١ػ٨ ٤٠ٌػ٫ ٦ٛ٭ٮ٦نػ

 (ا١٣ذػةب)ٚةظذةج إ٣ٯ مؿح أك اقذؽراؾ، مح٫٩ ٰٚ ذ٣ٟ مػحف قػةاؿ  - ة٩ةٝىن 

ا٣ؾم ظْٰ ثٕؽد كاٚؿ ٨٦ ا٣ذآ٣ٲٙ، ثٲ٨ مػؿح ٣ػ٫، أك د٤ٕٲػٜ ٤ٔٲػ٫، أك دٛكػٲؿ 

٤ٯ أث٪ٲذ٫، كٗٲؿ ذ٣ٟٵثٲةد٫، أك ٠ٺـ ٔ
(3)

. كرث٧ة ٠ةف دٕؿٱ٫ٛ ا٣ض٭ؿ كا٣٭٧ػف 

ٰٚ درق٫ ا٣ٌىػٮدٰ ٤ٔػٯ ا٦ذػؽاد ا٣ٕىػٮر. ٗٲػؿ أٌف  ٨٦ أ٠سؿ ا٧٣ٮآً إم١ةٹن 

٣ٛعه ٔؽد آػؿ ٦ػ٨ ا٧٣كػةا٢ ٣ذٛكػٲؿ٬ة، كدٮصٲػ٫ ٦ػة  ا٧٣ضةؿ ٦ة ٱـاؿ ٝةثٺن 

، كٹ قٲ٧ٌة درس ا٧٣ؼػةرج كدؿدٲػت ا٣عػؿكؼ ٚٲ٭ػة، اصؽٱؽن  ةصةء ٚٲ٭ة دٮصٲ٭ن 

٦ػ٨  اامذ٭ةرق ك٤ٌٝح اٹٔذؿاض ٤ٔٲػ٫. كدعكػ٨ اٷمػةرة ٬٪ػة إ٣ػٯ أٌف ٔػؽدن ٦ٓ

ا٣جػػةظسٲ٨ ا٧٣عػػؽزٲ٨ ٦ػػ٨ ا٣٘ػػؿثٲٲ٨ أمػػةد ث٧ػػة صػػةء ٣ػػؽل قػػٲجٮٱ٫ ٚػػٰ درقػػ٫ 

ا٣ٌىػػٮدٰ، ٠ػػآردٮر مػػةدق، كثؿصنذؿاقػػؿ كصػػةف ٠ػػة٩ذٲ٪ٮ، كصػػٮرج ٦ٮ٩ػػةف، 

                                                 

 .41م، َجٞةت ا٣٪عٮٱٲ٨ كا٤٣٘ٮٱٲ٨، صا٩ْؿ: ا٣ـثٲؽ (2)

 .0/25ا٩ْؿ: ٦ٞؽ٦ح ا١٣ذةب ٣٭ةركف،  (3)
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كركث٪ـ
(4)

ٱكذعٜ ٚٲ٧ة كو٢ إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ ٗةٱػةت ٤ٔػ٥ اٵوػٮات أف ». ٚكٲجٮٱ٫ 

 - ٦ة أص٧ٓ ٤ٔٯ دك٧ٲذ٫ ٢ٌ٠ ٨٦ درق٫ ٦ػ٨ ٧٤ٔػةء ا٣نػؿؽ كا٣٘ػؿب -ق ٩ٕذجؿ

«٨٦ أ٥ْٔ ٦ٛةػؿ ا٣ٕؿب ا٦ٛؼؿن 
(5)

. ك٤٣ؽ٠ذٮر ٧٠ةؿ ثنػؿ )رظ٧ػ٫ ا ( ٧٤٠ػح 

٨٦ ٩ٞةط ا٣ؼٺؼ ٱ٨١٧ أف ٩٘ػٌي  اإف ٠سٲؿن »٦٪ىٛح ٰٚ ٬ؾا ا٣ىؽد، إذ ٱٞٮؿ: 

ا٣٪ُػٜ. ا٣٪ْؿ ٔ٪٭ة، كأف ٩٭٤٧٭ة، كذ٣ٟ ٣نٌؽة ا٣ذٞةرب كا٣ذؽاػ٢ ثٲ٨ ٦ؼػةرج 

 ثٲ٨ ثٕي ٬ػؾق ا٧٣ؼػةرج. ك٦ػ٨ ةدة٦   ٤ٚٲف ٬٪ةؾ ٰٚ ا٣ٮاٝٓ ظؽكد ٚةو٤ح ٚىٺن 

 ز٥ٌ ٚإ٫٩ ٨٦ ا٣ضةاـ أف د٪كت ٦ض٧ٮٔح ٨٦ اٵوٮات إ٣ٯ ٦ؼػؿج ٦ٕػٲ٨ٌ، كٱ٪كػج٭ة

«ثةظر آػؿ إ٣ٯ ٦ؼؿج آػؿ ٝؿٱت ٦٪٫ أك ٦ذٌى٢ ث٫ ك٦ذؽاػ٢ ٫ٕ٦
(6)

. 

ٱ٫ ٰٚ درق٫ كق٪ٕؿض ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ا٣ٮصٲـ أ٥ٌ٬ ٦ة اقذيؽرؾ ٤ٔٯ قٲجٮ

ا٧٣ؼةرج ٣ؽل ٔػؽد ٦ػ٨ ا٣ٞػؽا٦ٯ كا٧٣عػؽزٲ٨. كدىٍرسي ا٧٣ؼػةرج ٚػٰ ٤ٔػ٥ 

٧٠ػة ٬ػٮ -اٵوٮات ٬ٮ مُؿ ا٣ٌؽراقح ا٣ٌىٮدٲح، كٱ٧س٢ٌ ٦ػٓ درس ا٣ىػٛةت 

 ٣ٌت ا٣ؽراقح ا٧٣ؾ٠ٮرة كأقةق٭ة ا٣٪ْؿم. -٦ٕؿكؼ

ىمدألةىالمخارجىلدىىالقدامى:ى-2
٤ع٤ٜ زٺزح ٦ؼػةرج، ، ٚض٢ٕ ٣ةظٌؽد قٲجٮٱ٫ ٔؽد ا٧٣ؼةرج ثكذح ٔنؿ ٦ؼؿصن 

ٱ٥ٌٌ اٵٌكؿ ٦٪٭ػة ا٣٭٧ػـة كا٣٭ػةء كاٵ٣ػٙ، كٱٌػ٥ٌ ا٣سػة٩ٰ ا٣ٕػٲ٨ كا٣عػةء، كٱٌػ٥ٌ 

                                                 

ا٩ْؿ: مةدق، ٦عةًؿة ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫، ٩نػؿ وػجٲط ا٣ذ٧ٲ٧ػٰ ٔػ٨ اٵوػ٢ ا٧٣٪نػٮر  (4)

-00، كثؿصنذؿاقؿ، ا٣ذُٮر ا٣٪عٮم ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح، ٩نػؿ ر٦ٌػةف ٔجػؽ ا٣ذػٮاب، ص0820ٔةـ 

، كصػٮرج 55ٮات ا٣ٕؿثٲػح، دؿص٧ػح وػة٣ط ا٣ٞؿ٦ػةدم، ص، ك٠ة٩ذٲ٪ٮ، دركس ٰٚ ٤ٔػ٥ أوػ02

، ٦016ٮ٩ةف، دةرٱغ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٦٪ؾ ٩نحد٭ة ظذٯ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨، دؿص٧ح ثػؽر ا٣ػؽٱ٨ ا٣ٞةقػ٥، ص

 .062، 86كركث٪ـ، ٦ٮصـ دةرٱغ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٰٚ ا٣٘ؿب، دؿص٧ح أظ٧ؽ ٔٮض، ص

ا٣ؿاٚػؽٱ٨ )وػٮرة  مةدق، ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫، ٩نؿ وجٲط ا٣ذ٧ٲ٧ٰ ٰٚ ٦ض٤ح آداب (5)

 ٨٦ ا٣نةث١ح ٨٦ ٗٲؿ أرٝةـ(.

. كا٩ْؿ ٔجػؽق ا٣ؿاصعػٰ، 011-٧٠008ةؿ ٦ع٧ؽ ثنؿ، ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ، اٵوٮات، ص (6)

 .024، ٫ٞٚ020 ا٤٣٘ح ٰٚ ا١٣ذت ا٣ٕؿثٲح، ص
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ا٣سة٣ر ا٣٘ٲ٨ كا٣ؼةء. ز٥ٌ ٱ٤ٰ ذ٣ٟ ٦ؼؿج ا٣ٞةؼ ٨٦ أٝىٯ ا٤٣كةف، كٱػحدٰ ٦ؼػؿج 

ا١٣ةؼ ثٕؽ ذ٣ٟ. كص٢ٕ ٤٣ضٲ٥ كا٣ٌنٲ٨ كا٣ٲةء كقٍ ا٤٣كةف ٦ٓ كقٍ ا٣ع٪ٟ. زػ٥ٌ 

ح ا٤٣كةف. كدؿد ا٣ٺـ ثٕؽ ذ٣ٟ ٨٦ ظةٚح ا٤٣كػةف، د٤ٲ٭ػة دحدٰ ا٣ٌةد ٨٦ ثٲ٨ أكؿ ظةٚ

ػةء كا٣ػٌؽاؿ كا٣ذٌػةء ٧ٚػ٨ ٦ؼػؿج ثػٲ٨ َػؿؼ  ا٣٪ٌٮف ز٥ٌ ا٣ٌؿاء، ٢٠   ٌُ ٰٚ ٦ؼؿج. أ٦ٌة ا٣

ـٌام كا٣ٌكٲ٨ كا٣ٌىةد، ٨٦ َػؿؼ ا٤٣كػةف  ا٤٣كةف كأوٮؿ ا٣سٌ٪ةٱة، ٱ٤ٰ ذ٣ٟ ٦ؼؿج ا٣

ٌْةء كا٣ٌؾاؿ كا٣سٌػ  ا٤٣كػةف كأَػؿاؼ ا٣س٪ةٱػة. ةء ٦ػ٨ َػؿؼكٚٮٱٜ ا٣س٪ةٱة، ز٥ٌ ٦ؼؿج ا٣

ٕي٤ػٯ ٦ؼػؿج ا٣ٛػةء. ك٦ػ٨ ثػٲ٨ ا٣ٌنػٛذٲ٨  ك٨٦ ثة٨َ ا٣ٌنٛح ا٣ٌك٤ٛٯ كأَؿاؼ ا٣سٌ٪ةٱة ا٣

٦ؼؿج ا٣جةء كا٧٣ٲ٥ كا٣ٮاك. ك٨٦ ا٣ؼٲةمٲ٥ ٦ؼؿج ا٣٪ٌٮف ا٣ؼٛٲٛح )أك ا٣ؼٛٲٌح(
(7)

. 

٨٧ٌ٦  اك٣ٲف ٣ؽل قٲجٮٱ٫ ٬٪ة ذ٠ؿ ٵٌم مٲغ ٨٦ مٲٮػ٫، إذ ٥٣ ٱؾ٠ؿ أظؽن 

٧ة مٲؼ٫ ا٣ؼ٤ٲ٢ ا٣ؾم د١ةد ٹ دؼ٤ٮ وػٛعح ٦ػ٨ ا١٣ذػةب ٦ػ٨ دٌٞؽ٫٦، كٹ قٲٌ 

ذ٠ؿق. كرث٧ٌة ٠ةف كراء ذ٣ٟ أٌف قٲجٮٱ٫ ٱٌٞؽـ ػٺوح ٳراءو ٦ذٌٛػٜ ٤ٔٲ٭ػة، ٤ٚػ٥ 

إ٣ٯ ٔؿض أكقٓ ٧ٌ٦ة دٌٞؽـ. كٱ٪جٰ٘ أٍف ٩نٲؿ إ٣ٯ أ٫ٌ٩ ٨٦ ػػٺؿ ٦ػة  ةٱضؽ دأٲن 

ْن  ة كاًػعح ٤ٔٯ دؿدٲج٫ ٧٤٣ؼةرج ثىٮر ةذ٠ؿق ٰٚ ثةب اٷدٗةـ ٫ٌ٤٠ ثٰٞ ٦عةٚ

 ص٤ٲٌح. ٤ٔٯ أ٫ٌ٩ زاد ٤ٔٯ ذ٣ٟ زٱةدات ٧٣ـٱؽ ٨٦ اٷٱٌةح كا٣ذٌٛكٲؿ. 

ا٣ٌؿٔةٱػح »( ٚػٰ ٠ذةثػ٫ 326٬كصةء ٣ؽل ١ٌ٦ٰ ث٨ أثٰ َة٣ت ا٣ٞٲكػٰ )ت 

إٌف  :أٌف قٲجٮٱ٫ كأ٠سؿ ا٣٪ٌعٮٱٲ٨ ٱٞٮ٣ٮف» «٣ذضٮٱؽ ا٣ٞؿاءة كدعٞٲٜ ٣ِٛ ا٣ذٌٺكة

ك٤٣ٛػ٥ زٺزػح ٔنػؿ ، ٤٣ع٤ٜ ٦٪٭ة زٺزػح ٦ؼػةرج، ة٤٣عؿكؼ قذح ٔنؿ ٦ؼؿصن 

( ك٨٦ دةث٫ٕ، ٚٞػةؿ: ٤٣عػؿكؼ أرثٕػح 114٬.. كػة٣ٛ٭٥ ا٣ضؿ٦ٰ )ت ة٦ؼؿصن 

ػةٔنؿ ٦ؼؿصن  ، كذ٣ػٟ أ٩ٌػ٫ ة، ٤٣ع٤ٜ زٺزح ٦ؼةرج، ك٤٣ٛػ٥ أظػؽ ٔنػؿ ٦ؼؿصن

ص٢ٕ ا٣ٺـ كا٣٪ٮف كا٣ؿاء ٨٦ ٦ؼؿج كاظػؽ. كصٕػ٢ ٣٭ػة قػٲجٮٱ٫ ك٦ػ٨ دةثٕػ٫ 

«زٺزح ٦ؼةرج ٦ذٞةرثح
(8)

. 

                                                 

 .321-1/313، كٝةرف ثُجٕح ثٮٹؽ، 323-3/322ا٩ْؿ: قٲجٮٱ٫، ا١٣ذةب )ط. ٬ةركف(،  (7)

 .106ا٣ؿٔةٱح )ط. ٚؿظةت(، صا٩ْؿ: ١٦ٰ ا٣ٞٲكٰ،  (8)



 24 د. أمحد قدور -ما استدرك على سيبويه يف درسه املخارج 

نو اليّحاة  والراّراذ ذكاروا أّن  اأّن كحْرً »( 333ٌوذكر ابو الجزري )ت 

، فأشاروَا نخارج الحارول الجَفْاة التاِ ٌاِ ةالهخةرج شتة عشر نخرجً 

وجعلَا نخرج األلف ناو أصىاُ الحلاو، والاَاو ناو  ،حرول الهّد واللّْو

(، والجرناِ، 202ٌنخرج الهتحركاة، وكاذلا الْاةذذ وذٌار صوار  )ت 

( إلاُ 244ٌوابو كْصةن )ت  ،(321ٌ(، وابو درّد )ت 202ٌوالفّراذ )ت 

أىٍّة أربعة عشر، فأشروَا نخرج اليَّن والالم والّراذ، وجعلٌَاة ناو نخارج 

والّىااحْع عياادىة األّوه ل ٍااَر ذلااا فااِ  ذوٌااَ فاارل اللصااةن ،واحااد

«االختْةر
(10)

أىٍّة لدى الخلْل باو أحهاد ونّياِ باو أباِ فةلار »جّم زعم  ؛

ذ وٌاذا ةعشار نخرًجاغْرٌم شبعة وأبِ الرةشم الٍذلِ وأبِ الحصو شرّع و

شاْية فاِ نَّل اف  الذي ّ ٍر نو حْث االختْةر، وٌَ الذي أجبتاً أباَ علاِ باو

«أفرده فِ نخةرج الحرول وصفةتٍة
(11)

 ذ  

وعلّو الدكتَر غةىم صّدوري الحهد علُ كالم ابو الجازري برَلاًإ إّن صةاْة 

ألّن الخلْال لام الهخةرج لدى الخلْل، كهة جةذ فِ كتة  العاْو صةاْة خالفّْاة، 

ً  اّذكر عددً ( فلاْس لدّاً عادد نعاّْو 423ٌأنّاة اباو شاْية )ت وللهخةرجذ  ةنعّْي

اوللهخةرج كذلاذ  ال شابعة  ةأىٍاة شاتة عشار نخرًجا ةأنّة نيِ الرْصِ فذكر ىى 

ةأنّة الٍذلِ وشرّع فال ىعلم عو رأٍّهة شْئً وعشر كهة ذكر ابو الجزريذ 
(12)

 ذ

فاِ عادد الهخاةرج باْو شابعة عشار  ةالفًاوّتّةع نهة ترّدم أّن ٌيةك خ

                                                 

، واالختْةر بةلْاةذ 144-1/143ابو الجزري، اليشر فِ الرراذات العشر )طذ الةبةع(،  (10)

إلُ اباو درّاد، ولاْس علْاً  - كهة ترّدم -غلط، والىَا  بةلبةذذ وىصر ٌذا الهذٌر 

 ذةشْرد الحرً ، كهة ذكر ابو درّد أىٍة شتة عشر نجًرى دلْل، بل

 ذ1/143الهىدر الصةبو،  (11)

، واى ار نياِ 32غةىم صدوري الحهد، الدراشاةت الىاَتْة عياد علهاةذ التجَّاد،   (12)

 ذ113الرْصِ، الرعةّة،  



 21 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

، ٧٠ة دٌٞؽـ ٰٚ ٠ٺـ اث٨ ا٣ضـرم، ك٤ٔٲػ٫ قػةر ٚػٰ ٦ٌٞؽ٦ذػ٫ ٚػٰ ٤ٔػ٥ ة٦ؼؿصن 

ا٣ذضٮٱؽ
(02)

ػ ؛ ، ك٬ػٮ ٦ػؾ٬ت قػٲجٮٱ٫ ك٦ػ٨ دجٕػ٫ ٦ػ٨ ةكثٲ٨ قذح ٔنؿ ٦ؼؿصن

ـٌصػػةصٰ )ت  ( كاثػػ٨ ص٪ٌػػٰ )ت 257٬( كا٣ٌكػػٲؿاٰٚ )ت 226٬ا٣٪ٌعػػةة ٠ة٣

(558٬( كاث٨ ٔىٛٮر )ت 281٬
(03)

٨٦ ذ٬ػت إ٣ػٯ أ٩ٌ٭ػة أرثٕػح ٔنػؿ . أ٦ٌة 

٥٤ٚ ٩ٞٙ ٫٣ ٤ٔٯ أزؿ، كٝؽ دٌٞؽ٦خ اٷمةرة إ٣ٯ ذ٣ٟ ٰٚ ٠ػٺـ ١٦ػٰ.  ة٦ؼؿصن 

ػ . كٝػؽ ةكذ٬ت ثٕي ا٣٪ٌعةة ك٧٤ٔةء ا٣ذٌضٮٱؽ إ٣ػٯ أ٩ٌ٭ػة ػ٧كػح ٔنػؿ ٦ؼؿصن

(450٬وٌؿح ث٫ اث٨ ا٣ُعةف )ت 
(04)

. ٗٲؿ أٌف ثٕي ا٣٪ٌعػةة ذ٠ػؿ قػذح ٔنػؿ 

ٌكػةدس ٔنػؿ، ك٬ػٮ ٤٣٪ٌػٮف ا٣ؼٛٲٌػح. ، ١٣٪ٌػ٫ أ٧٬ػ٢ ا٧٣ؼػؿج ا٣أػؽدن ة٦ؼؿصن 

ـ٦ٌؼنؿٌم )ت  ، زػ٥ أ٧٬ػ٢ ا٣٪ٌػٮفة( ذ٠ؿ قذح ٔنؿ ٦ؼؿصن 427٬ٚة٣
(05)

. ك٣ػ٥ 

ـ٦ٌؼنػػؿٌم 532٬ٱنػػؿ اثػػ٨ ٱٕػػٲل )ت  إ٣ػػٯ  «ا٧٣يٌٛىػػ٢»( مػػةرح ٠ذػػةب ا٣

ذ٣ٟ
(06)

قػذح  «ا٣ٌنةٚٲح»( ا٧٣ؼةرج ٰٚ 535٬ا٣عةصت )ت  . ك٠ؾ٣ٟ ٌٔؽ اث٨ي 

كأ٧٬ػ٢ ٦ؼػؿج ا٣٪ٌػٮف. ك٣ػ٥ ٱ٤ٌٕػٜ ، ١٣٪٫ٌ ذ٠ؿ ػ٧كح ٔنؿ ٦٪٭ػة، ةٔنؿ دٞؿٱجن 

ٌٰ ا٣ٌؽٱ٨ اٵقذؿاثةذم )ت  ( ٤ٔٯ ذ٣ػ577٬ٟمةرظ٫ رً
(07)

. ١٣ػ٨ٌ ا٣ؼٌػؿ 

                                                 

ا٩ْؿ: ٦ذ٨ ا٧٣ٞؽ٦ح ا٣ضـرٱح ٰٚ ا٧٣ذٮف ا٣ؾ٬جٲح ٚػٰ ا٤ٕ٣ػٮـ اٷقػٺ٦ٲح ٣ٲةقػؿ دؿثػ٫ صػٰ،  (02)

 ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة. 4ص

صػػةصٰ، ٠ذػػةب ا٣ض٧ػػ٢، ، كا٣ـ280-4/281ا٩ْػػؿ: ا٣كػػٲؿاٰٚ، مػػؿح ٠ذػػةب قػػٲجٮٱ٫،  (03)

، كاثػ٨ 37-0/35، كاث٨ ص٪ٰ، قػٌؿ وػ٪ةٔح اٷٔػؿاب )ط. ٬٪ػؽاكم(، 300-301ص

 .557-1/556ٔىٛٮر، ا٧٧٣ذٓ ٰٚ ا٣ذىؿٱٙ، 

كذ٠ؿ  .21-21ا٩ْؿ: اث٨ ا٣ُعةف، ٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ إ٣ٯ ٦ٕة٥٣ ا٧٣ٞةرئ )ط. ا٣ٌة٨٦(، ص (04)

ج ا٣٪ػٮف ا٣ؼٛٲػح ثإقٞةط ٦ؼؿ ةد٧ةـ ظكةف أف ا٧٣ؼةرج ٣ؽل قٲجٮٱ٫ ػ٧كح ٔنؿ ٦ؼؿصن 

 .47-46أك ا٣ؼٛٲٛح. ا٩ْؿ ٠ذةث٫ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة، ص

 .012، 01/015ا٩ْؿ: اث٨ ٱٕٲل، مؿح ا٧٣ٛى٢،  (05)

 .01/015ا٩ْؿ: ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ،  (06)

 ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة. 2/141ا٩ْؿ: اٵقذؿاثةذم، مؿح مةٚٲح اث٨ ا٣عةصت،  (07)



 20 د. أمحد قدٔز -وا اضتدزك عمٜ ضٗبْٕٖ يف دزضْ املدازج 

إ٣ٯ أٌف ا٧٣ىػ٪ٌٙ  ة( أظؽ مٌؿاح ا٣ٌنةٚٲح أمةر ٩ى  611٬ق٪ح  ا٣ٲـدم )٠ةف ظٲ ة

، ك٥٣ ٱؾ٠ؿ إٹ ػ٧كح ٔنؿ، ٧٠ة قػ٤ٙ، ةٝؽ ذ٠ؿ أٌف ا٧٣ؼةرج قذح ٔنؿ دٞؿٱجن 

ؼٲنٮـ، ك٬ػٮ ٤٣٪ٌػٮف ا٣ؼٛٲٌػح، ك١٬ػؾا ٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿ كا٧٣ؼؿج ا٣ٌكةدس ٔنؿ: ا٣

ـ٦ٌؼنؿم ا٣ٌكةدس ٔنؿ ثٕؽ أٌف ذ٠ؿ أ٩ٌ٭ة قذح ٔنؿ ا٣
(08)

  . 

ذي٠ًؿى ا٣عػؿكؼي ا٣ذٌكػٕح كا٣ٕنػؿكف »ك٢ٞ٩ ا٣ٲـدم ٨ٔ أظؽ ا٣ٌنٌؿاح ٝٮ٫٣: 

ٜى مٰء ظذٌٯ ٱ١ٮف ٣ػ٫ ا٧٣ؼػؿج  ٰٚ ا٧٣ؼةرج ا٣ؼ٧كح ٔنؿ ا٧٣ؾ٠ٮرة، ٥٤ٚ ٱج

ذ٠ؿ ٦ؼؿج ا٣٪ٌٮف ٚٲ٧ة دٞؽـ، ٚٺ ظةصح إ٣ٯ  ٌف ا٧٣ى٪ٌٙإ ، أٍم:«ا٣ٌكةدس ٔنؿ

٤ٔٯ أٌف ا٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم ٱؿدٌ ٤ٔػٯ  .ص٢ٕ ا٧٣ؼؿج ا٣ٌكةدس ٔنؿ ٤٣٪ٌٮف ا٣ؼٛٲٌح

ٔن »ذ٣ٟ ثٞٮ٫٣:  ػؿكرة وػةر ةٵٌف ٦ؼؿص٭ة كإٍف ٠ةف ٦ذٛؿ ٌٌ ، إٹ أ٫ٌ٩ ٨٦ ٗةٱػح ا٣

«٠ح٫ٌ٩ أو٤ٰ ٹ ثٌؽ ٔ٪٫ ٔ٪ؽ ص٧٭ػٮر أرثػةب ا٤٣٘ػح ا٧٣ؿًػٲٌح ٦ػ٨ ا٣ٕػؿب
(11)

 .

ٵقذؿاثةذم ٤ٔٯ ثٕي ٦ػة أذػؿض ٤ٔٲػ٫ ا٣ٛػٌؿاء ٦ػ٨ دؿدٲػت قػٲجٮٱ٫ ك٤ٌٜٔ ا

«كأظك٨ اٵٝٮاؿ ٦ة ذ٠ؿق قٲجٮٱ٫، ك٤ٔٲ٫ ا٧٤ٕ٣ةء ثٕؽق»ثٞٮ٫٣: 
(10)

. 

أٌف قٲجٮٱ٫ ٣ػ٥ ٱٕػؿض  كٱجٞٯ أ٦ؿاف ٹ ثٌؽ ٨٦ اٷمةرة إ٣ٲ٭٧ة، ك٧٬ة: أكٹن 

٤ٔػٯ  «وػٮااخ»، ك٢٤ٔ «وٮا٦خ»ٵٌم ٝك٧ح ٤٣عؿكؼ ا٣ٕؿثٲٌح ثٲ٨ وعةح 

دٌٞؽـ ٣ؽل ا٣ؼ٤ٲ٢ ٚػٰ ٦ٞؽ٦ػح ٠ذػةب ا٣ٕػٲ٩٨عٮ ٦ة 
(11)

٧ٕػخ  ؛ ٚػة٣عؿكؼ صي

٤٠ٌ٭ة ٰٚ ٬ؾا ا٣ذٌؿدٲت ٨٦ ٗٲؿ إمةرة زى٥ٌ إ٣ٯ اػذٺؼ ظةٹت ا٣ٮاك كا٣ٲػةء ثػٲ٨ 

                                                 

. كذ٠ػؿ 878-1/877عةصػت )ط. ا٣ٕس٧ػةف(، ا٩ْؿ: ا٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم، مؿح مةٚٲح اث٨ ا٣ (08)

ٔجؽ ا٣جؽٱٓ ا٣٪ٲؿثة٩ٰ أف أ٠سؿ أوعةب ٠ذت اٹظذضةج ٤٣ٞؿاءات ٤ٔػٯ أف ا٧٣ؼػةرج قػذح 

٧٦ةز٤ح ٣كٲجٮٱ٫، ٤ٔٯ ظٲ٨ أف ثٌٕ٭٥ أ٢٧٬ ا٣٪ٮف ا٣ؼٛٲح. ا٩ْؿ: ا٣٪ٲؿثػة٩ٰ،  ةٔنؿ ٦ؼؿصن 

 .48، 44ا٣ضٮا٩ت ا٣ىٮدٲح ٰٚ ٠ذت اٹظذضةج ٤٣ٞؿاءات، ص

 .881-0/878دم، ا٣ؼٌؿ ا٣ٲـ (11)

 .281-4/280، كٝةرف ثنؿح ا٣كٲؿاٰٚ، 2/143اٵقذؿاثةذم، مؿح ا٣نةٚٲح،  (10)

كد٭ػػؾٱت ا٤٣٘ػػح  0/46ا٩ْػػؿ: ا٣ؼ٤ٲػػ٢، ٠ذػػةب ا٣ٕػػٲ٨ )ط. ا٧٣ؼـك٦ػػٰ كا٣كػػة٦ؿااٰ(،  (11)

 .41، ٣0/37ٶز٬ؿم، 
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أف د١ٮ٩ة ظؿٰٚى ٦ٌؽ ك٣ٲ٨، أك د١ٮ٩ة أٝؿب إ٣ٯ ا٣ٌىعةح إذا دعٌؿ٠ذػة أك قػ١٪ذة 

ٚٲ٧ػة دٞػٌؽـ ٦ػ٨ ، ك٦ػٌؿ ثػ٫ قػٲجٮٱ٫ اثٕؽ ٚذط، ك٬ٮ ٦ة أمػةر إ٣ٲػ٫ ا٣ؼ٤ٲػ٢ ثػؽءن 

٠ذةث٫
(12)

أٌف ٬٪ػةؾ ركاٱػح ٔػ٨ َؿٱػٜ اٵػٛػل اٵكقػٍ )قػٕٲؽ ثػ٨  ة. كزة٩ٲنػ

 - «دػؾ٠ؿة ا٣٪ٌعػةة»٧٠ة صةء ٰٚ ٠ذةب  -( ذ٠ؿ ٚٲ٭ة ا٣ؼ٤ٲ٢ ٦104٬كٕؽة ت 

ـن أٌف ا٣عؿكؼ ا٣ٕؿثٲٌح ز٧ة٩ٲح كٔنؿكف أوٺن  ، كا٣عٲٌػـ ٬٪ػة ا، ك٣٭ة قذح ٔنؿ ظٲٌ

٦ىػ٤ُعةت ٦ذٕػٌؽدة ٠ة٧٣ضػةرم  ٹ ٦ٕ٪ٯ ٫٣ إٹ ا٧٣ؼؿج، ٤ٔٯ أ٩ٌػ٫ ٱكػذ٢٧ٕ

ا٧٣ذػؽٌرج كا٧٣ؽرصػح كا٧٣عػ٢ٌ ك ،كا٧٣جةدم كا٧٣ؽارج كا٧٣ؼةرج كا٧٣ٮآً

كا٧٣جؽأ كا٣ضؿٱةف
(13)

. 

٠ةف دؿدٲت قػٲجٮٱ٫ ٱ٧ػٌخ إ٣ػٯ ٚؿث٧ٌة أٝٮؿ: إذا ا٧َح٩ٌ٪ة إ٣ٯ وعح ا٣ٌؿكاٱح 

ك٬ػٮ اٵػٛػل  ،٬ؾا اٵو٢، كٹ قٲ٧ٌة أ٫ٌ٩ صػةء ٔػ٨ أظػؽ أٝؿا٩ػ٫ ك٦ٺز٦ٲػ٫

ٌٜٞ ٣ٲف ٦ذٲٌكؿن  اٵكقٍ، ٤ٔٯ اٳفى. كذ٠ػؿ  اأٌف اٵ٦ؿ ٱعذةج إ٣ٯ ٦ـٱؽ ٨٦ ا٣ذٌع

 ة٨٦ ا٣٪ٌعٮٱٲ٨ ذ٬جٮا إ٣ٯ أٌف ٬ػؾق ا٣ذٌكػٕح كا٣ٕنػؿٱ٨ ظؿٚنػ ةٝٮ٦ن »اث٨ درٱؽ أٌف 

ٛن «٣٭ة قذح ٔنؿ ٦ضؿل قٲجٮٱ٫ ٰٚ ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣ٮاًػٓ ٦ػ٨  ة، ز٥ ٌٔؽد٬ة ٦ؼة٣

ٗٲؿ أف ٱؾ٠ؿق، أك ٱؾ٠ؿ ا٣ؼ٤ٲ٢
(14)

. 

ع اٹػذٺؼ ٰٚ ص٢ٕ ا٣ٺـ كا٣٪ٌٮف كا٣ٌؿاء ٦ػ٨ ٦ؼػؿج كٱي٤عٜ ث٭ؾا ا٧٣ٮًٮ

كاظؽ، أك ٨٦ ٦ؼػةرج زٺزػح ٦ذذة٣ٲػح، ٵٌف ذ٣ػٟ أظػؽ أقػجةب ا٣ذٌجػةٱ٨ ٚػٰ ٔػؽد 

٦ػؾ٬ت ا٣ضؿ٦ػٰ ك٦ػ٨ دةثٕػ٫ ٚػٰ  - ٧٠ة دٞػٌؽـ -ا٧٣ؼةرج. كذ٠ؿ ١ٌ٦ٰ ا٣ٞٲكٰ 

 ة٣كٲجٮٱ٫ ك٨٦ دةث٫ٕ. ١٣ػ٨ق ١٦ٲ ػ ةص٢ٕ ا٣ٺـ كا٣٪ٌٮف كا٣ٌؿاء ٨٦ ٦ؼؿج كاظؽ ػٺٚن 

                                                 

، 3/073، 2/245، كا٩ْؿ: قػٲجٮٱ٫، ا١٣ذػةب، 0/41ا٩ْؿ: د٭ؾٱت ا٤٣٘ح )٨ٔ ا٣ؼ٤ٲ٢(  (12)

، 3/065ك٬ػٰ ظػؿكؼ ٦ػٌؽ ك٣ػٲ٨،  ،. كا٩ْؿ كوػ٫ٛ ٣ٶ٣ػٙ كا٣ػٮاك كا٣ٲػةء245، 082

 .325-3/324أمةر ظٲ٨ ٔؿض ٤٣ىٛةت ٣جٕي ٦ة ٱذى٢ ث٭ة ك٦ة دذىٙ ث٫. ا٩ْؿ: ك

 .21-15ا٩ْؿ: أثة ظٲةف اٵ٩ؽ٣كٰ، دؾ٠ؿة ا٣٪عةة، ص (13)

 .35-0/34اث٨ درٱؽ، ص٧٭ؿة ا٤٣٘ح،  (14)



 22 د. أمحد قدٔز -وا اضتدزك عمٜ ضٗبْٕٖ يف دزضْ املدازج 

ذ٠ؿ أٌف اث٨ ٠ٲكةف ٫٣ ٝٮؿ ٱؤٱٌػؽ قػٲجٮٱ٫ ٚػٰ صٕػ٢ ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ ٦ػ٨ ٦ؼػةرج 

ٵٌف ا٣٪ٌٮف أدػ٢ ٰٚ ا٤٣كةف ٨٦ ا٣ٌؿاء، كٰٚ ا٣ٌؿاء د١ؿٱؿ ٣ٲف ٰٚ ا٣٪ٌػٮف، »٦ذٌٕؽدة، 

كاردٕةد َؿؼ ا٤٣كةف ثة٣ٌؿاء ٣ذ١ؿٱؿ٬ة ٦ؼػة٣ٙ ٧٣ؼػؿج ا٣٪ٌػٮف، ٚ٭٧ػة ٦ؼؿصػةف 

٨ ٦ٮًػػٓ ا٣٪ٌػػٮف، د٪عػػؿؼ ٔػػ٨ ٦ذٞةرثػػةف. كا٣ػػٺـ ٦ةا٤ػػح إ٣ػػٯ ظةٚػػح ا٤٣كػػةف ٔػػ

ةظٟ كا٣٪ٌةب كا٣ٌؿثةٔٲح ظذٯ دؼة٣ٍ ا٣سٌ٪ةٱة، ٚ٭ؾا ٦ؼؿج زة٣ر ٌٌ «ا٣
(15)

. 

كا١٣ٺـ ٬٪ة كاًط ٰٚ أٌف اث٨ ٠ٲكةف ٱعػذٌش ٣ٞػٮؿ قػٲجٮٱ٫. كٱذكػةءؿ اثػ٨ 

ا٧٣ؼؿج كاظؽ، ك٨ٌ١٣ ا٣ـٱةدة ا٣ذػٰ ٚػٰ »ٝةؿ ٝةا٢:  ٠ٲكةف ٨ٔ ٝٮؿ ٦ؼة٣ٙ، ٚإفٍ 

ـٌٱة دة ا٣ذٰ ٚػٰ ا٣٪ٌػٮف ٦ػ٨ ا٣٘٪ٌػح ا٣ؼةرصػح ٦ػ٨ ا٣ؼٲةمػٲ٥ ا٣ٌؿاء كا٣ٺـ كا٣٪ٌٮف ٠ة٣

ٌف ا٣ٛؿكؽ ثٲ٨ د٤ٟ ا٣عػؿكؼ ٬ػٰ ٦ػ٨ ثػةب ا٣ٌىػٛةت ا٣ذػٰ ٹ دػؤزٌؿ ٚػٰ إ :)أم

٦ؼؿج ٬ؾق ا٣عػؿكؼ ٔ٪ػؽ ٦ػ٨ ادٌٔػٯ  :ا٧٣ؼةرج(. كاػذٺؼ ٬ؾا ا٧٣ؼؿج )أم

أ٫ٌ٩ ٦ؼؿج كاظؽ( ٠ةػذٺؼ ا٧٣ؼؿج ا٣ؾم ٚٮ٫ٝ ٨٦ كقٍ ا٤٣كةف، ك٬ػٮ ٦ؼػؿج 

ػا٣ٌنٲ٨ كا٣ضٲ٥  ٌن )ثػة٣٪ٌْؿ إ٣ػٯ  ةكا٣ٲةء. ٚٲ٪ج٘ػٰ أٍف ٱٞػةؿ: ٬ػؾق زٺزػح ٦ؼػةرج أٱ

وٛةد٭ة ا٧٣ؼذ٤ٛح(، ٝٲ٢ ٫٣: اثذؽاء ا٣ٌنٲ٨ كا٣ضٲ٥ كا٣ٲةء ٨٦ ٦ؼػؿج كاظػؽ، كإ٧ٌ٩ػة 

اػذ٤ٛخ ٬ٰ ٰٚ أ٩ٛك٭ة ثةقذُة٣ح ا٣ٌنٲ٨ كا٩جكةط ا٣ضٲ٥ ك٦ٌؽ ا٣ٲةء، ٧٠ػة أٌف ا٣ػٌؽاؿ 

ٌُةء كا٣ذٌةء ٨٦ ٦ؼؿج كاظؽ، ك٬ٰ ٦ؼذ٤ٛةت ٚػٰ أ٩ٛكػ٭ة ٣ٸَجػةؽ ا٣ػؾم ٚػٰ  كا٣

ٌُةء، كا٣ض٭ؿ ا٣ؾم ٰٚ ا٣ٌؽاؿ، كا٣٭٧ف ا٣ؾم ٰٚ ا٣ذٌةء ا٣
(16)

. ٚة٣ٛؿؽ كاًػط ثػٲ٨ 

ا٣٪ٌٮف كا٣ٌؿاء كا٣ػٺـ، إذ ٬ػٰ ٦ػ٨ ٦ؼػةرج ٦ذٞةرثػح، كٹ ٱ١٧ػ٨ ٔػٌؽ٬ة ٦ػ٨ ثػةب 

ا٧٣ض٧ٮٔذٲ٨ ا٣ذٌة٣ٲذٲ٨، ك٧٬ة ٦ض٧ٮٔح ا٣ٌنٲ٨ كا٣ضػٲ٥ كا٣ٲػةء، ك٦ض٧ٮٔػح ا٣ػٌؽاؿ 

ٌُةء كا٣ذٌةء، ٵ  ٛةت.٦٪٭٧ة ٫٣ ٦ؼؿج كاظؽ، كاٹػذٺؼ ٰٚ ا٣ٌى  ٌف ٠ٺ  كا٣

إذ »ٚػٰ ٚ٭٧ػ٫،  ةٗؿٱجنػ ةككٝٙ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ع٧ؽ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪ٌه، كذ٬ت ٦ػؾ٬جن 

                                                 

 .107-١٦106ٰ ا٣ٞٲكٰ، ا٣ؿٔةٱح، ص (15)

 ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ، ا٧٣ٮًٓ ٩ٛك٫. (16)



 23 (2-1)اجلصءاُ  (59)اجملمد  -دلمٛ دلىع المغٛ العسبٗٛ بدوػق 

رأل أٌف ا٧٣ُٞٓ اٵٌكؿ ٨٦ ٠ٺـ اث٨ ٠ٲكةف ٱؤٱؽ ٦ػؾ٬ت قػٲجٮٱ٫، كٱعػذٌش ٣ػ٫ ٚػٰ 

ؿ ص٢ٕ ٦ؼةرج ٬ؾق ا٣عؿكؼ زٺزح، ٢ٌ١٣ ظؿؼ ٦ؼؿج. أ٦ٌة ٦ػة ثٕػؽ ا٧٣ُٞػٓ اٵكٌ 

٣ذح٠ٲؽ ٦ؾ٬ت قٲجٮٱ٫، ٚ٭ٮ ٱى٤ط ٣ٺظذضةج ٧٣ؾ٬ت ا٣ٛػٌؿاء  ةٚإ٫ٌ٩، كإٍف ٠ةف ٦كٮٝن 

كُٝؿب كا٣ضؿ٦ٰ ٰٚ ٌٔؽ ا٣عؿكؼ ا٣سٌٺزح ٨٦ ٦ؼؿج كاظؽ. ٚةث٨ ٠ٲكةف ٚػٰ أٌكؿ 

٠ٺ٫٦ ٦ٓ قٲجٮٱ٫، كٰٚ آػؿق ٦ٓ ا٣ٌٛؿاء كأوعةث٫. كٝؽ اػذ٤ٙ ا٧٤ٕ٣ةء ٚػٰ دعؽٱػؽ 

«٦ٮٝٙ اث٨ ٠ٲكةف...
(17)

. 

ٌٜ أٌف ٦ٮ ٌٰ كا٣ع ٌٰ ٚػٰ اٹ٩ذىػةر ٣كػٲجٮٱ٫، كٹ دأػٰ ٤٣ػ ٝٙ اث٨ ٠ٲكػةف ص٤ػ

أٔ٪ةؽ ا٧٤١٣ةت ٹقذؼؿاج ٦ٮٝٙ ٗٲؿ ٦ٞىٮد ٦ػ٨ اثػ٨ ٠ٲكػةف، ٚػةٵ٦ؿ كاًػط، 

ٌُٙ. كدنٲؿ ا٣ؿكاٱػةت ا٧٣٪ٞٮ٣ػح ٔػ٨ ا٣ؼ٤ٲػ٢  كإف اظذةج إ٣ٯ مٰء ٨٦ ا٣ذٌح٩ٌٰ كا٣ذ٤ٌ

٧ػة صػةء أٌف ٬ؾق ا٣عؿكؼ ٣٭ة ظٲٌـ كاظؽ، ٚٲ٫ زٺزح ٦ؼةرج ٦ػ٨ ٦ؽرصػح كاظػؽة، ٠

٨ٔ اٵػٛل اٵكقٍ. كركل ا٣٪ٌٌؿ ثػ٨ مػ٧ٲ٢ أ٩ٌ٭ػة ٦ػ٨ زٺزػح ٦ىضػةرو، ك٣ٞػؿب 

٦ؼةرص٭ة ٱجؽؿ ثٌٕ٭ة ٨٦ ثٕي
(18)

. 

٭٥ ٨٦ ٠ٺ٫٦ أ٩ٌ٭ة ٦ػ٨ زٺزػح ٦ؼػةرج أ٦ٌة اث٨ درٱؽ ٚٲٛي
(21)

. كذ٠ػؿ اٵز٬ػؿم 

( ٨ٔ ٗٲؿ ا٤٣ٲر ث٨ ا٧٣ْٛؿ أٌف ٬ؾق ا٣عؿكؼ ٣٭ة ظٲٌـ، ٬ٮ ظٲٌـ ا٣ػٺـ، 261٬)ت

ٚٲ٭ة زٺزح ٦ؼةرج ،ة٫٣ ٦ؽرصح كاظؽ
(20)

. كدؽٌؿ ٬ؾق ا٣٪ٌٞٮؿ ٤ٔػٯ أٌف صٕػ٢ ٬ػؾق 

.٢ ٔ٪٫  ا٣عؿكؼ ٨٦ زٺزح ٦ؼةرج مةآ ٚٲ٧ة ريكم ٨ٔ ا٣ؼ٤ٲ٢ أك ٩ٞي

ى:المدائلىالُمدتدَركةىلدىىالمحدثونى-3
ن  ثػٲ٨ درس اٵوػٮات ا٣ٞػؽٱ٥،  ةك٦كذنؿٝٲ٨ى ٚؿكٝن  ةذ٠ؿ ٔؽد ٨٦ ا٣جةظسٲ٨ ٔؿث

ْٕػ٥ ا٣ٞػؽا٦ٯ، كثػٲ٨ ا٣ػٌؽرس ا٣عػؽٱر. ك٣ج ٫ درس قٲجٮٱ٫ ا٣ػؾم صػؿل ٤ٔٲػ٫ ٦

                                                 

 .067ا٣ع٧ؽ، ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء ا٣ذضٮٱؽ، ص (17)

 .20-15ا٩ْؿ: أثة ظٲةف، دؾ٠ؿة ا٣٪عةة، ص (18)

 .0/34ا٩ْؿ: اث٨ درٱؽ، ٠ذةب ص٧٭ؿة ا٤٣٘ح،  (21)

 .0/41ا٩ْؿ: اٵز٬ؿم، د٭ؾٱت ا٤٣٘ح،  (20)



 35 د. أمحد قدور -ما استدرك عمى سيبويه يف درسه املخارج 

ٍََو اىفروق ةَ٘ اىّدرشَ٘ اىلدًٗ واىحدٗد فٖ اىٍصائو اىخّاى٘ث:  وٍٗهَ أْن حُْج

ٍُحودذَ٘ ٌصخلًّل  اوؽع ش٘تّٔٗ ىئِّن اىخفّ٘ث ٌخرجً  -1 ، وْؤ ىودى اى

 زٗادة ال ٌػِٕ ىٓا.

حّدد ذّلذث ٌخارج ىّلم واىِّٔن واىّراء، وْٖ ٌَ ٌخرج واحد، نٍوا  -2

 ّر ىدى ةػؼ اىلدإٌ.ٌ

 ىيّؾاد ال ِٗفتق غيٕ وغفٓا اىحدٗد. اغَّ٘ ٌخرجً  -3

جػووو ىحووروط اىّفوواء واىووّداء واىخّوواء، وحووروط اىّػوواد واىّصووَ٘  -4

ٍُحدذَ٘ ٌَ ٌخرج واحد.  واىّزاي، ٌخرجَ٘، وٍْا ىدى اى

وؽع اىغَ٘ واىخاء ٌع حروط اىحيق كتو اىلاط، وْٖ ةػدْا، إٌّوا  -5

 .اٍا شِرى الحلً ىٓٔٗث أو ـتلّ٘ث، ن

 ِجرّٗان.وغف اىٓاء واىٍٓزة ةأٍُّٓا ٌَ اىحيق، واىّػٔاب ْٔ أٍُّٓا حَ  -6

غوائج   :غّد األىف ٌَ أكػٕ اىحيق، وْٖ حرط ٌوّد وىوَ٘ يأي -7

 اىػٔاٌج . :ى٘س ىٓا ٌهان ٌع اىّػحاح يأي

ى٘صج طفّٓ٘ث فلوؿ، ةوو أكػوٕ فٖٓ ٌَ وغف اىٔاو،  اأُلع جزءً  -8

 ُػف غاٌج . أو ْٖ يُػف غائج حِهّ٘ث، وْذه اىحاىث

أٌّا ٌصأىث غدد اىٍخارج فاخخيف ف٘ٓا اىتاحرٔن، واكخرحٔا أن حهٔن ةوَ٘ 

ذنور حصوػث ٌخوارج ةػود أْن   ناُخِ٘ٔويف ؛احصػث ٌخارج وخٍصث غظر ٌخرجً 

وجػوو اىِّؤن أشوِاُّ٘ث، واىوّراء واىوّلم أدُوٕ  ،غرض حرح٘ب شو٘تّٔٗ وأـوراه

حِهّ٘ث
 32ي

جٍوع ف٘ٓوا اىِّؤن واىوّراء  اػث ٌخارج أًٗؾ . وذنر شيٍان اىػاُٖ حص

واىّلم ٌع اىّداء واىّؾاد واىخّاء واىّفاء واىّزاي واىّصوَ٘ واىّػواد
 33ي

. أٌّوا ٌوَ 

                                                 

 .33روس فٖ غيً أغٔات اىػرة٘ث، صاُظر: ناُخِ٘ٔ، د  32ي

 .49اُظر: شيٍان اىػاُٖ، اىخظه٘و اىػٔحٖ ىيغث اىػرة٘ث، ص  33ي



 36 (2-1)اجلزءان  (59)اجملمد  -لمغة العربية بدمشق جممة جممع ا

وام حّصوان  ٍّ ذنر أُّٓا ٌَ غظورة ٌخوارج فٓوً أنرور ٌوَ ،٘ورًْ، وأةورزًْ ح

ورٌؾووان غتوود اىخّوؤاب وٌحٍوود األُفووانٖ وٗٔشووف ،ووازي وحوواحً غوواى  

اىّؾاٌَ
 34ي

ء اىوّلم واىِّؤن واىوّراء ٌوَ ٌخورج واحود دغوٖ وجػوو ْو ال ،

ةاىيِّرٔي، ٌا غدا ٗٔشف ،ازي اىذي فػو ةَ٘ اىّلم واىِّٔن ٌَ جٓوث، واىوّراء 

ٌَ جٓث أخرى
 35ي

. وجػو ٌحٍٔد اىّصػران ونٍاء ةظر وأحٍد ٌخخار غٍور 

وُّٗلحق أّن اىّصػران جػو اىِّٔن واىّلم شوَِّّ٘٘،  ،ااىٍخارج أحد غظر ٌخرجً 

 ةَ٘ اىّلم واىِّؤن واىوّراء، او اىّراء ىرّٔٗث. أٌّا نٍاء ةظر ففػو أًٗؾ غيٕ حَ٘ جػ

إذ جػو اىّلم واىِّٔن ٌَ اىٍخرج األشِاُٖ اىيِّرٔي، غيوٕ حوَ٘ وؽوع اىوّراء 

فٖ اىٍخرج اىيِّرٔي. وجػو أحٍد ٌخخار غٍر اىّلم واىِّٔن واىّراء ٌَ ٌخرج 

واحد، ْٔ اىيّرث ٌع ـرط اىيصان
 36ي

٘ض ةواكخراح خٍصوث . واُفورد ِْوري فيو

، جػو ف٘ٓا اىِّٔن أشِاُّ٘ث ىرّٔٗث، غيٕ حوَ٘ جػوو اىوّراء ذوىل٘وث، اغظر ٌخرجً 

واىّلم حاف٘ث
 37ي

. وُٗفًٓ ٌَ نّلم إةوراًْ٘ أُو٘س أّن ْوذه اىحوروط ٌخلارةوث 

نذىم جػو ةّصام ةرنث ْوذه ووكد ذنر ىٓا اىلدإٌ ذّلذث ٌخارج،  ،اىٍخارج

اىحروط ٌَ ذّلذث ٌخارج
 38ي

اىغاىب ْٔ غّدْا ىرّٔٗث. غيٕ أّن 
 39ي

. 

                                                 

، ورٌؾوان غتود اىخؤاب، اىٍودخو 117اُظر: حٍام حصان، اىيغث اىػرة٘ث ٌػِاْا وٌتِاْوا، ص  34ي

، وٗٔشوف ،وازي، 162، وٌحٍد األُفانٖ، اىٔج٘ز فٖ فلّ اىيغث، ص61إىٕ غيً اىيغث، ص

 .147، وحاحً غاى  اىؾاٌَ، فلّ اىيغث، ص134األىصِ٘ث، صٌدخو إىٕ 

 .134اُظر: ٗٔشف ،ازي، ٌدخو إىٕ األىصِ٘ث، ص  35ي

، ونٍواء ةظور، غيوً اىيغوث اىػوام، 171-169اُظر: ٌحٍٔد اىصوػران، غيوً اىيغوث، ص  36ي

-313، وأحٍد ٌخخار غٍور، دراشوث اىػؤت اىيغؤي، ص113-112األغٔات، ص

 م .1991يط. غام  319

 .43اُظر: ِْري في٘ض، اىػرة٘ث اىفػحٕ، ص  37ي

، وةصام ةرنث، غيً األغٔات اىػام، 75-64اُظر: إةراًْ٘ أُ٘س، األغٔات اىيغٔٗث، ص  38ي

 .128-119ص

 ، وٌحٍد =234-232اُظر: إؽافث إىٕ ٌا حلّدم، غتد اىرحٍَ أٗٔب، أغٔات اىيغث، ص  39ي
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ك١٬ؾا ٱذجٲ٨ٌ أٌف أظؽ أقجةب اٹػذٺؼ ٰٚ ٔػؽد ا٧٣ؼػةرج ٬ػٮ اٹػػذٺؼ 

ٰٚ ٌٔؽ ا٣ٺـ كا٣٪ٌٮف كا٣ٌؿاء ٨٦ ٦ؼؿج كاظؽ، أك ٨٦ ٦ؼةرج ٦ذٌٕؽدة، ك٣ٲف ٚٲ٧ػة 

دٌٞؽـ إص٧ةع ٤ٔٯ أظؽ ٬ؾٱ٨ اٵ٦ؿٱ٨. كٱػؿل ٔجػؽ ا٣جػؽٱٓ ا٣٪ٌٲؿثػة٩ٰ أٌف ا٣ٞػؽا٦ٯ 

ف كا٣ٌؿاء ٨٦ ٦ؼةرج ٦٪ٛىػ٤ح، كإٍف ٠ة٩ػخ ٦ذؽا٩ٲػح، ٵٌف إدٗػةـ ٌٔؽكا ا٣ٺـ كا٣٪ٌٮ»

٬ػػؾق ا٣عػػؿكؼ ثٌٕػػ٭ة ٚػػٰ ثٕػػي ٱؼذ٤ػػٙ ظ٧١ػػ٫ ثػػٲ٨ ا٣ٮاصػػت كا٣ضػػةاـ 

«كا٧٧٣ذ٪ٓ
(31)

. كٱؤٱ ؽ ذ٣ٟ أٌف قٲجٮٱ٫ ذ٠ؿ ٚػٰ دٌػةٔٲٙ ثػةب اٷدٗػةـ أٌف ثػٲ٨ 

ا٧٣ؼؿصٲ٨، كا٣ػٌؿاء أٝػؿب ا٣عػؿكؼ إ٣ػٯ ا٣ػٺـ كأمػج٭٭ة ث٭ػة  ا٣ٺـ كا٣ٌؿاء ٝؿبى 

رٔذة ا٣عػػؿٚٲ٨ ا٤٣ٌػػؾٱ٨ ٱ١ٮ٩ػػةف ٦ػػ٨ ٦ؼػػؿج كاظػػؽ. كا٣ػػٺـ كا٣٪ٌػػٮف ٝؿٱجذػػة ٌٚػػة

ا٧٣ؼػػةرج
(30)

. ك٬ػػؾا ٦ػػة ٱٌٛكػػؿ ٣٪ػػة اردجػػةط ا٣عػػؽٱر ٔػػ٨ ٦ؼػػةرج اٵوػػٮات 

إذ إٌف اٹٔذ٧ةد ٤ٔػٯ أٌٔػةء ا٣٪ٌُػٜ  ؛كوٛةد٭ة ثة٣عؽٱر ٨ٔ اٷدٗةـ ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫

، ٵٌف ا٧٣ؼػؿج ٣ػٲف  ثػ٢ ٬ػٮ ، «٩ُٞػح»كظؽى٬ة ٰٚ دعؽٱؽ ا٧٣ؼػةرج ٗٲػؿي ٠ػةؼو

ك٬ؾا ٦ػة ٱضٕػ٢ اٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ ا٣ضة٩ػت  ،ة٦كةظح أك ١٦ةف ٝةث٢ ٣ٺ٣ذجةس أظٲة٩ن 

ٹ ٦ٛؿق ٦٪٫، ك٬ٮ ٦ة صؿل ٤ٔٲ٫ ا٣ٞؽا٦ٯ اا٣ذٌن١ٲ٤ٰ ٣ٶوٮات أ٦ؿن 
(31)

. 

ك٣ٲكخ ا٧٣كةا٢ اٵػؿل ٤ٔٯ ٝػؽر كاظػؽ ٦ػ٨ اٵ٧ٌ٬ٲػح ا٣ذػٰ رأٱ٪ة٬ػة ٣ٕػؽد 

٪ٌٮف ا٣ؼٛٲٌػح ا٣ذػٰ ذ٠ؿ٬ػة ٚػة٣ ؛ا٧٣ؼةرج، ك٦ة ٱذى٢ ث٧ؼػؿج ا٣ػٺـ كا٣٪ٌػٮف كا٣ػٌؿاء

ػ ،قػٲجٮٱ٫ ٚػٰ ا٣ٛػػؿكع ا٧٣كذعكػ٪ح ٦ػٓ ا٣عػػؿكؼ  ٦كػػذٞٺ   ةزػ٥ٌ صٕػػ٢ ٣٭ػة ٦ؼؿصن

                                                 

٦ػ٨ ثعػر  ، كٗة٥٩ ٝؽكرم ا٣ع٧ؽ )٩ٞػٺن ٤ٔ074ٰ ا٣ؼٮ٣ٰ، ٦ٕض٥ ٥٤ٔ اٵوٮات، ص =

ٵوٮات ا٣ىة٦ذح ٔ٪ؽ ا٣ؽ٠ذٮر ٗة٥٩ ٝؽكرم ا٣ع٧ؽ ٣جػؽر ٚؼػؿم ٦ٲػؿاف ك٤ٔػٰ ٦ؼةرج ا

 (.22صٮاد ٠ة٥ّ، ص

 .52ٔجؽ ا٣جؽٱٓ ا٣٪ٲؿثة٩ٰ، ا٣ضٮا٩ت ا٣ىٮدٲح، ص (31)

 .373، 346، 3/341ا٩ْؿ: قٲجٮٱ٫، ا١٣ذةب،  (30)

أك ١٦ػةف  ،٩ُٞح ا٣٪ُٜ». كا٩ْؿ ٧٤٣ٞةر٩ح دٕؿٱٙ 52ا٩ْؿ: ا٣٪ٲؿثة٩ٰ، ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ، ص (31)

 .٦107ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣ؼٮ٣ٰ، ٦ٕض٥ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣٪ْؿم، ص :ٰٚ «ا٣٪ُٜ
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عٲعح دؼذ٤ػػٙ ٔػػ٨ ا٣٪ٌػػٮف اٵػػػؿل )ا٧٣ذعٌؿ٠ػػح أك وػػ= اٵوػػٮؿ دكف ٗٲؿ٬ػػة 

٧ٚػ٨ ص٭ػح ا٣٪ٌُػٜ دٞذىػؿ ٤ٔػٯ ا٣٘٪ٌػح ا٣ؼةرصػح ٦ػ٨  ؛كدنػ١ٲ٤ٲ ة ةا٣ٌك١ٮف( ٩ُٞٲ ػ

ك٨٦ ص٭ح ا٣ذٌن١ٲ٢ دؼذٌه ٬ػؾق ا٣٪ٌػٮف  ،ُٞ٭ة٢ ٤٣كةف ٰٚ ٩ا٣ؼٲنٮـ ٨٦ دكف دؽػ  

ا٣ؼٛٲٌح ثحظ١ةـ ٌٚى٢ ٚٲ٭ة ا٣٪ٌعةة كا٣ٌٞؿاء ك٧٤ٔةء ا٣ذٌضٮٱػؽ ث٧ػة ٬ػٮ ٦ٕػؿكؼ. ك٦ػٓ 

ذ٣ٟ رأل ا٧٣عؽزٮف أ٩ٌ٭ة ٣ٲكخ إٹ وٮرة ٩ُٞٲٌح )أ٣ٛٮف( ٨٦ ا٣٪ٌٮف ا٣ٞٲةقٲٌح
(32)

. 

ػةء كا٣ذٌػةء كا٣ػؽٌ  ٌُ ةد إ٣ٯ ٦ؼؿج أق٪ة٩ٰ ٣سٮم ٦ػٓ ا٣ ٌٌ اؿ أ٦ٌة ٢ٞ٩ ٦ؼؿج ا٣

ـٌام ٰٚ ا٣ٌؽرس ا٣عؽٱر ػٺٚن  ٣كٲجٮٱ٫ ٚكػجج٫ أٌف كوػٙ  ةكا٣ٌكٲ٨ كا٣ٌىةد كا٣

ةد ظؽٱسن  ٌٌ ػةد )ا٣عؽٱسػح( ةٱؼذ٤ٙ ٔػ٨ كوػٛ٭ة ٝػؽٱ٧ن  ةا٣ ٌٌ ، إذ رث٧ػة ٠ة٩ػخ ا٣

٦ذٌُٮرة ٨ٔ اٵػؿل ا٣ٞؽٱ٧ح ا٣ذػٰ ٱ٪ُجػٜ ٤ٔٲ٭ػة كوػٙ قػٲجٮٱ٫. ٚػة٧٣ؼؿج 

ةد ا٣عؽٱسح، ك٣ٲف ٤٣ٞؽٱ٧ح، ٚٺ ٱي٪ٍ  ٌٌ تي ٔ٪ؽاؾ ػُػح إ٣ػٯ ا٣ضؽٱؽ ٬ٮ ٣٭ؾق ا٣ كى

قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٬ؾا ا٣ٌىؽد
(33)

. 

ٌُةء كا٣ٌؽاؿ كا٣ذٌةء ٦ٓ ا٣ٌكػٲ٨ كا٣ٌىػةد  كص٢ٕ ا٣ٌؽرس ا٣عؽٱر، ٧٠ة دٌٞؽـ، ا٣

ـٌام ٰٚ ٦ؼؿج كاظؽ، ك٥٣ ٱٕذٌؽ ثة٣ٛؿؽ ثٲ٪٭٧ة، ٧٠ة ٕٚػ٢ قػٲجٮٱ٫ ٚػٰ دؿدٲجػ٫.  كا٣

دٗػةـ أٌف ٰٚ ٬ؾا ا٣ٛؿؽ، إذ ذ٠ؿ قٲجٮٱ٫ ٚػٰ ثػةب اٷ اكٱجؽك أف ٣ع٥١ اٷدٗةـ أزؿن 

ٌُةء كا٣ٌؽاؿ كا٣ذٌةء، ٦ٓ أ٩ٌػ٫ ذ٠ػؿ أٌف  ـٌام ٹ ٱؽ٨٧ٗ ٰٚ ا٣ ػةء »ا٣ٌىةد كا٣ٌكٲ٨ كا٣ ٌُ ا٣

                                                 

ٔػ٨ ثعػر  ، كٗة٥٩ ا٣ع٧ؽ، )٩ٞٺن 006ا٩ْؿ: ٧٠ةؿ ثنؿ، ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ، اٵوٮات، ص (32)

(، كٝػةرف ث١ذػةثٰ، ٦41ؼةرج اٵوٮات ا٣ىة٦ذح ٔ٪ؽ ا٣ؽ٠ذٮر ٗة٥٩ ٝؽكرم ا٣ع٧ػؽ، ص

 .035دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، ص

، كاٵوٮات ا٤٣٘ٮٱػح ٷثػؿا٬ٲ٥ أ٩ػٲف، 08-07ثؿصنذؿاقؿ، ا٣ذُٮر ا٣٪عٮم، ص ا٩ْؿ: (33)

، ك٦٪ػة٬ش ا٣جعػر ٚػٰ ٧١010ةؿ ثنػؿ، صا٣ٕةـ، اٵوٮات ٣، ك٥٤ٔ ا٤٣٘ح 50-37ص

كا٣ؽراقػةت ا٣ىػٮدٲح ٔ٪ػؽ ٧٤ٔػةء ا٣ذضٮٱػؽ ٣٘ػة٥٩  010-011ا٤٣٘ح ٣ذ٧ػةـ ظكػةف، ص

، 63-51ٮاب، ص، كا٧٣ؽػ٢ إ٣ٯ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٣ؿ٦ٌػةف ٔجػؽ ا٣ذػ170-154ا٣ع٧ؽ، ص

، كا٣ضٮا٩ػػت ا٣ىػػٮدٲح ٚػػٰ ٠ذػػت 074كا٣ػػٮصٲـ ٚػػٰ ٚٞػػ٫ ا٤٣٘ػػح ٧٣ع٧ػػؽ اٵ٩ُػػة٠ٰ، ص

 .50اٹظذضةج ثة٣ٞؿاءات ٣ٕجؽ ا٣جؽٱٓ ا٣٪ٲؿثة٩ٰ، ص
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ـٌام «كا٣ٌؽاؿ كا٣ذٌةء ٝؿٱجح ا٧٣ؼةرج ٨٦ ا٣ٌىةد كا٣ٌكٲ٨ كا٣
(34)

. 

ككوٙ قٲجٮٱ٫ ا٣٭ةء كا٣٭٧ـة ثح٩ٌ٭٧ة ظ٤ٞٲةف، ٦ػ٨ أٝىػٯ ا٣ع٤ػٜ. كٱٕػةدؿ 

 ت ا٣عؽٱر.ؿدٲٰٚ ا٣ذٌ  ٪ضؿمق ٬ؾا ا٧٣ؼؿج ا٧٣ؼؿج ا٣عى 

٪ضػؿة ًػ٨٧ أٌٔػةء كٱٺظِ أٌف قٲجٮٱ٫ كمٲؼ٫ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿا ا٣عى 

 ة٪ضؿة ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ كاًػعن ا٣٪ٌُٜ، أك ٰٚ كوٙ ا٧٣ؼةرج. كٱجؽك أٌف ٦ٛ٭ٮـ ا٣عى 

٪ضؿة كارد ٣ؽٱ٭٥، كٝػؽ ذي٠ػؿت ٦ٓ أٌف كوٙ ا٣عى  ،٣ؽل ا٧٣ذٌٞؽ٦ٲ٨ ٨٦ ا٣٪ٌعةة

ٰٚ ا٣ٞؿآف ٦ؿدٲ٨ «ا٣ع٪ةصؿ»
(35)

٣ػٯ كوػٙ ػػؿكج أٌف اث٨ قٲ٪ة قجٜ إ ٤ٔٯ. 

ٌٞج٭٧ة ثة٣عى ٬ؾٱ٨ ا٣عؿٚٲ٨ ٨٦ ا٣عى  ٪ضؿٱٲ٨٪ضؿة ٨٦ ٗٲؿ أف ٱ٤
(36)

. 

كٌٔؽ قٲجٮٱ٫ اٵ٣ٙ ٦ػٓ ا٣٭ػةء كا٣٭٧ػـة ٚػٰ ٦ؼػؿج كاظػؽ، ٬ػٮ أٝىػٯ 

ٚض٧ٓ ثٲ٨ اٵ٣ػٙ، ك٬ػٰ ٦ػ٨ ا٤ٕ٣ػ٢ )ا٣ٌىػٮااخ(، كثػٲ٨  ،ا٣ع٤ٜ، ٧٠ة دٌٞؽـ

نػؿ ا٣٭٧ـة كا٣٭ةء، ك٧٬ة ٨٦ ا٣ٌىعةح )ا٣ٌىػٮا٦خ(. كٱػؿل ا٣ػٌؽ٠ذٮر ٧٠ػةؿ ث

أٌف ٦ٮًٮع ا٣٭٧ـة كاٵ٣ٙ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ٱنػ٢١ٌ وػٕٮثح ّػة٬ؿة ٚػٰ ا٣ػٌؽرس »

ػػ ،ا٤٣ٌ٘ػػٮم ٔ٪ػػؽ٥٬ ُن ٮا ٦٪٭٧ػػة ، كأدىػػةكاًػػعن  ةكٝػػؽ ػ٤ػػٍ ا٧٤ٕ٣ػػةء ثٲ٪٭٧ػػة ػ٤

، «ث٧٪ةٝنةت دذك٥ ثة٧٘٣ٮض كٔؽـ اٷدراؾ ا٣عٞٲٰٞ ٣ُجٲٕح ٬ؾٱ٨ ا٣ٌىػٮدٲ٨

ٙ كا٣ػٮاك ٦ٓ أ٫ٌ٩ ٱ٪كت إ٣ٯ اث٨ ص٪ٌٰ ٦ٕؿٚح ا٣ٛؿؽ ثٲ٨ ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ )اٵ٣ػ

كا٣ٲةء( ثٮوٛ٭ة ظؿ٠ةت، كثٲ٨ اٵوٮات ا٣ٌىة٦ذح
(37)

  . 

                                                 

٦٪ػة٬ش ا٣جعػر ٚػٰ  ،، كٝةرف ثذ٧ةـ ظكةف352-351، 3/353ا٩ْؿ: قٲجٮٱ٫، ا١٣ذةب،  (34)

 .010ص، ك٧٠ةؿ ثنؿ، ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ، اٵوٮات، 006-001ا٤٣٘ح، ص

، كاٳٱذةف ا٤٣ذةف كردت ٚٲ٭٧ػة 35ـ(، ص0885ا٩ْؿ: ٠ذةثٰ، ٦جةدئ ا٤٣كة٩ٲةت )ط. ٔةـ  (35)

 .07اٳٱح : ، كٗةٚؿ01اٳٱح: ٧٬ة اٵظـاب« ا٣ع٪ةصؿ»٧٤٠ح 

، كٝةرف ث٧١ػةؿ ثنػؿ، ٚػٰ ٤ٔػ٥ 61ا٩ْؿ: اث٨ قٲ٪ة، رقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ، ص (36)

 .046ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ، اٵوٮات، ص

 .٥٤ٔ012 ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ، اٵوٮات، ص٧٠ةؿ ثنؿ، (37)
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ك٠ةف ا٣ٌؽ٠ذٮر إثػؿا٬ٲ٥ أ٩ػٲف قػجٜ إ٣ػٯ ٬ػؾا ا٧٣ٮًػٮع، إذ أػػؾ ٤ٔػٯ 

 اقٲجٮٱ٫ ٌٔؽق اٵ٣ٙ ٨٦ أٝىٯ ا٣ع٤ٜ ٦ٓ ا٣٭٧ـة كا٣٭ػةء، كٌٚكػؿ ذ٣ػٟ دٛكػٲؿن 

٨ دٛكٲؿ ا٧٣ٞىٮد ٦ «اٵ٣ٙ»رث٧ٌة أراد ث٧٤١ح »ذ٬ت ٚٲ٫ إ٣ٯ أٌف قٲجٮٱ٫  ةٗؿٱجن 

ٗٲؿ ٦ح٣ٮؼ ٰٚ أٱٌة٫٦، أك  ةوٮدٲ   ةا٣ذٰ ٚٲ٧ة ٱجؽك ٠ة٩خ ٦ى٤ُعن  «ا٣٭٧ـة»٧٤٠ح 

ظؽٱر ا٣ٕ٭ؽ ثٲ٨ ا٣ٌؽارقػٲ٨، ٚػحراد دٮًػٲع٫ ثػؾ٠ؿ ٦ػؿادؼ ٣ػ٫ أ٠سػؿ مػ٭ؿة 

«اٵ٣ٙ»كأ٣ٛح، ك٬ٮ ٧٤٠ح 
(38)

. ك٥٣ ٱؿدًي ٔؽد ٨٦ ا٣ٌؽارقٲ٨ ٬ؾا اٹٔذػؾار، 

ك٬ٮ وةظت ٝػؽرة ٤ٞٔٲٌػح  ٵ٫ٌ٩ ٨٦ ا٣ٌكؾاصح أٍف ٩٪كت إ٣ٯ قٲجٮٱ٫ ٬ؾا اٵ٦ؿ،

ك٦ٕؿٚح ٧ٔٲٞح
(41)

ٰٚ ٔىؿ قٲجٮٱ٫  ة٥٣ ٱ٨١ ٦ٕؿكٚن  (ا٣٭٧ـة). أ٦ٌة أٌف ٦ى٤ُط 

ٚذؽظ٫ٌ أٝٮاؿ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٰٚ ٠ذػةب ا٣ٕػٲ٨، ك٦ػة ريكم ٔ٪ػ٫ ٚػٰ ٠ذػت أػػؿل. 

ثؽٹ٣ػح  ،كٱؿٱػؽ ثػ٫ ا٣٭٧ػـة ،ٰٚ أٌكؿ دؿدٲت ا٣عػؿكؼ «اٵ٣ٙ»ٚة٣ؼ٤ٲ٢ ٱؾ٠ؿ 

ٕنػ ثٕػؽ ذ٣ػٟ، ٚٲٞػٮؿ ٔػ٨ اٵظػؿؼ  ةا٣ٌكٲةؽ، ١٣٪ػ٫ ٱىػٌؿح ثة٧٣ىػ٤ُعٲ٨ ٦

ٮؼ ػ«ا٣ػٮاك كا٣ٲػةء كاٵ٣ػٙ ا٤٣ٌٲ٪ػح كا٣٭٧ػـة»إ٩ٌ٭ة  :ا٣ضي ٌن كأ٦ٌػة »: ة، كٱٞػٮؿ أٱ

ٚ ػ٫ ٔ٪٭ػة ٹ٩ػخ،  ،ا٣٭٧ـة ٧ٚؼؿص٭ة ٨٦ أٝىٯ ا٣ع٤ٜ ٦٭ذٮدح ٦ٌ٘ٮَح ٚػإذا ري

«ٚىةرت ا٣ٲةء كا٣ٮاك كاٵ٣ٙ ٨ٔ ٗٲؿ َؿٱٞح ا٣عؿكؼ ا٣ىعةح
(40)

. 

أرثٕػح أظػؿؼ: ا٣٭٧ػـة »٤ػح، ك٬ػٰ كٱىٙ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٬ػؾق اٵظػؿؼ ثح٩ٌ٭ػة ٦ٕذ

«كاٵ٣ٙ ا٤٣ٌٲ٪ح كا٣ٲةء كا٣ٮاك
(41)

ك٠ٲٙ ٱكػذٞٲ٥ ٠ػٺـ ا٣ػٌؽ٠ذٮر أ٩ػٲف، كٝػؽ ذ٠ػؿ  .

ػ :قٲجٮٱ٫ ك٦ى٨ دٌٞؽ٫٦ ظٲ٨ ٌٔؽكا ا٣عؿكؼ اٵوػٮؿ ٕن  اإمػٕةرن  ،ةا٣٭٧ػـة كاٵ٣ػٙ ٦

كا٣ػؾم ٩ػؿاق  ؟ثةقذٞٺؿ ٢ٌ٠ ٦٪٭٧ة ٨ٔ اٵػؿل، كاٵ٦ؿ كاًط ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ضػةؿ

                                                 

 .005ا٩ْؿ: إثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف، اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح، ص (38)

 .51، كا٣٪ٲؿثة٩ٰ، ا٣ضٮا٩ت ا٣ىٮدٲح، ص012ا٩ْؿ: ٧٠ةؿ ثنؿ، ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ، ص (41)

 .40، 0/38، كٝةرف ثذ٭ؾٱت ا٤٣٘ح، 46، 0/41ا٣ؼ٤ٲ٢، ٠ذةب ا٣ٕٲ٨،  (40)

، كٝةرف ثض٧٭ؿة ا٤٣٘ػح ٹثػ٨ درٱػؽ، ٤0/40ٲ٢(، ا٩ْؿ: اٵز٬ؿم، د٭ؾٱت ا٤٣٘ح )٨ٔ ا٣ؼ (41)

 «.ك٬ٰ أػخ ا٣٭٧ـة كاٵ٣ٙ ،أف أٝىٯ ا٣عؿكؼ ا٣٭ةء»، إذ ٱؾ٠ؿ 0/34
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 دنػ١ٲ٤ٲ ة ة، قػججن كص٤ٕ٭٧ة ٰٚ ٦ؼؿج كاظؽ ،٣ض٧ٓ ثٲ٨ اٵ٣ٙ كا٣٭٧ـة٬٪ة أٌف كراء ا

ٱؿصٓ إ٣ٯ ػىةاه ٠ٺـ ا٣ٕؿب، إذ ٠سؿ دىٌؿؼ ا٣ٕؿب ثة٣٭٧ـ ٦ٓ ظؿكؼ ا٤ٕ٣ػ٢ 

ػةوػح.  ةكٵصػ٢ ذ٣ػٟ صٕػ٢ ا٣٪ٌعػةة ٤٣٭٧ػـ أظ١ة٦نػ ؛ك٩عٮ ذ٣ٟ كإٔٺٹن  إثؽاٹن 

٦٪٭٧ة د٪٤ٞػت إ٣ػٯ  ك٠ةف ٨٦ ٬ؾا ا٣٪عٮ ا٣ذنةث٫ ثٲ٨ ا٣٭٧ـة كاٵ٣ٙ، ٵٌف ٢٠ كاظؽة

وةظجذ٭ة، كاٵ٦س٤ح ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٦جسٮزح ٰٚ ٦ىػةدر ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ٕؿكٚػح
(42)

أ٦ٌػة ٦ػ٨ ك. 

 ٦ػٓص٭ح ا٣٪ُٜ، ٚإٌف قٲجٮٱ٫ مؿح ػىةاه اٵ٣ٙ ٦ٛؿدة، ٧٠ة مػؿظ٭ة ٦ض٧ٮٔػح 

ٱ٪جئ ثةقذٞٺؿ ٢ٌ٠ ٦٪٭ة، كاػذٺٚ٭ة ٨ٔ ا٣٭٧ـة ةا٣ٮاك كا٣ٲةء مؿظن 
(43)

. 

ٕػي ا٧٣عػؽزٲ٨ ٦ػ٨ أٌف ٬٪ػةؾى كٝؿٱت ٨٦ ٬ؾق ا٧٣كح٣ح ٦ػة ذ٬ػت إ٣ٲػ٫ ث

ٰٚ كوٙ ٦ؼؿج ا٣ٮاك ا٣ٌىعٲعح )٩ىٙ ا٣ٌىة٦ذح(، ٵٌف ٦ؼػؿج ٬ػؾق  ة٩ٞىن 

ا٣ٮاك ٣ٲف ا٣نٛذٲ٨ ٧٠ة كرد ٣ؽل ا٣ٞؽا٦ٯ، ثػ٢ ٬ػٮ ٚػٰ ا٣عٞٲٞػح ٦ػ٨ أٝىػٯ 

 -ك٧٬ة ٌٔػٮ ثػةرز-ا٤٣كةف ظٲ٨ ٱٞذؿب ٨٦ أٝىٯ ا٣ع٪ٟ، ٗٲؿ أٌف ا٣ٌنٛذٲ٨ 

دكذؽٱؿاف ظٲ٨ ا٣٪ٌُٜ ث٫
(44)

. 

                                                 

٣ٲف ظؿؼ أٝػؿب إ٣ػٯ ». كٱٞٮؿ قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٬ؾا ا٣ىؽد: 445-2/430ا٩ْؿ: قٲجٮٱ٫، ا١٣ذةب،  (42)

ػ ٌن ٭ة أٝػؿب ٦ػٓ مػؿ٠ذ ةا٣٭٧ـة ٨٦ اٵ٣ٙ، ك٬ػٰ إظػؽل ا٣ػسٺث. كا٣ػٮاك كا٣ٲػةء مػجٲ٭ح ث٭ػة أٱ

ٱٕ٪ػٰ ثػؾ٣ٟ أف اٵ٣ػٙ ٬ػٰ مػجٲ٭ح ثػة٣٭٧ـة، »كٰٚ ا٣عةمػٲح ٝػٮؿ ا٣كػٲؿاٰٚ: «. ا٣عؿكؼ ٦٪٭ة

ٌن  ( ٦ػ٨ 0، كا٣عةمػٲح رٝػ٥ )434-2/433ا٩ْؿ: ا١٣ذػةب، «. مجٲ٭ح ثة٣٭٧ـة.. ةكا٣ٮاك كا٣ٲةء أٱ

 ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة. 006. كا٩ْؿ: ٦ةزف ا٧٣جةرؾ، ٦ٞةٹت ٰٚ ا٣ٕؿثٲح، ص2/442. كا٩ْؿ 434وٛعح 

اٵ٣ٙ ٣ٲف ٦٪٭ػة ٔػٺج ٤ٔػٯ »ٌف إ :. كٱٞٮؿ قٲجٮٱ325٫-324، 3/065: ا٣كةثٜ، ا٩ْؿ (43)

٦ٲذػح ٹ »ك٬ػٰ  ؛3/225ا٩ْػؿ: « ، ٚإ٧٩ة ٬ٰ ث٧٪ـ٣ح ا٣٪ٛفاؾ أثؽن عؿق ا٤٣كةف كا٣نٛح كٹ دي 

ا٩ْػؿ: « كٹ رٚٓ كٹ ٩ىت. ك٬ؾق اٵ٣ٙ إًٔٙ دؾ٬ت ٦ٓ ٢٠ ظؿؼ قة٨٠ ٱؽػ٤٭ة صؿ  

كا٣ٮاك كا٣ٲػةء  ،٠خ وةرت ٗٲؿ أ٣ٙؿٌ ٵ٩٭ة إف ظي ٹ د٘ٲٌؿ ٤ٔٯ ٢٠ ظةؿ، »ك٬ٰ  ؛2/245

أ٦ة ا٣٭٧ـة ٚ٭ٰ ٩جؿة ٰٚ ا٣ىػؽر دؼػؿيج ثةصذ٭ػةد، ك. 2/437ا٩ْؿ: «. دعؿ٠ةف كٹ د٘ٲؿاف

ٞي٢ ٤ٔٲ٭٥ ذ٣ٟ، ٵ٫٩ ٠ة٣ذٌ٭ٌٮع. ا٩ْؿ: ةك٬ٰ أثٕؽ ا٣عؿكؼ ٦ؼؿصن   .2/437، ٚس

٘ػػح ا٣ٕػػةـ، ، ك٧٠ػػةؿ ثنػػؿ، ٤ٔػػ٥ ا32٤٣ا٩ْػػؿ: إثػػؿا٬ٲ٥ أ٩ػػٲف، اٵوػػٮات ا٤٣٘ٮٱػػح، ص (44)

 .071، كٝةرف ث٧ع٧ٮد ا٣كٕؿاف، ٥٤ٔ ا٤٣٘ح، ص011اٵوٮات، ص
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ذكرًا أّن سٔبٍِٓ استجِىّ صضتا امتِاص صامٔتاأل صا متا   أقِل: سبق أنْ 

صإْن مه ٓىّٔز ٌَا بٔي حاالثُا بىا ٓتلّل لنتّ وفرىجتٍ بى تره َتحر ام ترص  

صضتتتاثُاو صوتتّ أّن بفتتظ امى تتل ٔي أعتتا  إمتتّ صضتتا امتتِاص  ًطتتا 

امّطاوجة( أًُّا حٌكّٔة قطّٔة  ىإّن آخرٓي وٌُه وي لنىاأل ا ضِات اثتقتِا وتّ 

لّل امِاص شتِّٓةامقلاوّ ىْ 
 56)

 و

ىتْ ثرثٔت   -صأ ار بفظ امى ل ٔي وسأمة صعّ امغٔي صام األ قبل امقتا  

َتِ أنًتّ ام نتق إمتّ امتتهو ىامّطت ٔه لٌتل َت الأل َتِ  ىْ و تره - سٔبٍِٓ

َْ بتامببقْ  أص  ا قطتّ حٌكتْ( صعفُىا بفل امقا  ىْ و ره جلٓل نُِل
 57)

و 

ُّ َحٓي ام رىٔي قبل امقا  صارنٌ ملى  ام نٔل لي طرٓق رصآتات وجفتّلن  صَصْع

ثجفنُىتتا حنقٔتتٔي كتتحم 
 58)

و صذكتتر ستتٔبٍِٓ ىتتْ ثغتتالٔا بتتان ا ن تتا  أّن 

و ره امغٔي صام تاأل َتِ أنًتّ امى تاره وتي و تاره ام نتق إمتّ امنستانوو »

صبفتظ امفترن ٓجترل امغتٔي صام تاأل وُْجتَرى امقتا   صَىتا بىٌزمتة امقتا وو 

«صقربُُىا وي امته كقرن امقا  وي ام نق
 59)

وىتا ىتِ  »و صَىا ملى ابي جٌّْ 

«وتّ أّصل امتته - امى ره امثّاًْ وي و اره ام نق -ذم  
 60)

صبٌتّ امقتلاوّ  و

  صإْن كاًتت ام تاأل أختره ا  وٌُا جِاز قن  ام األ  ٌٔ  النّ َحا امجقارن أحكاو  

وٌُتا   ًُّىتا أُجرٓتا وجترى حترص   - ىامجرثٔ  َِ امغٔي  ّه ام األ -إمّ امته 

                                                 

صكال  امتلكجِر بشتر ٓججتٍ إمتّ  و121اًظر: كىال بشر  لنه امنغة امفا   ا ضِات  ص (56 

 و114وّ أًٍ ذكر أّن ا ضل َِ مسٔبٍِٓو اًظر: ص ا ابي جٌْ نائى  

 و157  139  121نه امنغة امفا   ا ضِات  صاًظر: كىال بشر  ىْ ل (57 

أضامة لنه ا ضِات لٌتل  :صوا ٓنُٔا  صقارن بكجابْ 1/47اًظر: ام نٔل  كجان امفٔي   (58 

 و120-97ام نٔل وي خالل وقلوة كجان امفٔي  ص

 و480  454  4/451سٔبٍِٓ  امكجان   (59 

 و2/336  366-1/365ئص    صام طا48 -1/45اًظر: ابي جٌْ  سّر ضٌالة ا لران   (60 
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ضػػؿل ظػػؿكؼ ا٣ع٤ػػٜ ا٣ذػػٰ ٹ ٱ٤ٞػػت اٵػػػؿج ٦٪٭ػػة إ٣ػػٯ اٵدػػػ٢. ا٣ٛػػ٥، ٹ ٦

٦ضؿل ا٥ٛ٣ ثؼٺؼ اٵثٕؽ ٚة٧٣ؼؿج اٵٝؿب إ٣ٯ ا٥ٛ٣ صةرو 
(50)

. 

ك٨٦ ٬ؾق اٵظ١ػةـ صػٮاز إػٛػةء ا٣٪ٌػٮف ا٣ٌكػة٠٪ح ٔ٪ػؽ٧٬ة ٣ٞؿث٭٧ػة ٦ػ٨ 

ك٬ػٮ اٷّ٭ػةر ،ظؿكؼ ا٣ٛػ٥، ٦ػٓ ثٞػةء ا٣ع١ػ٥ اٵوػ٤ٰ
(51)

كٱ٪كػت ٬ػؾا  .

ٶػٛل اٵكقػٍا٣ع٥١ إ٣ٯ ا٣ؼ٤ٲ٢، ٨٦ ركاٱح ٣
(52)

كإ٣ػٯ اٷػٛػةء ذ٬ػت  .

ثٕي ا٣ٞؿاء، ٤ٔٯ أٌف أ٠سؿ٥٬ ٤ٔٯ اٷّ٭ةر
(53)

. 

ككوٙ قٲجٮٱ٫ ٬ؾٱ٨ ا٣عؿٚٲ٨ ثةٹقذٕٺء، كا٣عؿكؼ ا٧٣كذ٤ٕٲح دذضػ٫ 

إ٣ٯ ا٣ع٪ٟ اٵ٤ٔٯ، ٤ٔٯ أٌف ا٧٣ٕذجؿ ٚػٰ اٹقػذٕٺء اقػذٕٺء أٝىػٯ ا٤٣كػةف 

ٹإ٣ٯ ص٭ح ا٣ع٪ٟ اٵ٤ٔٯ قٮاء اقذ٤ٕٯ ٫ٕ٦ ثٞٲح ا٤٣كػةف أـ 
(54)

. ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ 

٬ؾا ا٣ٮوٙ ٣ٲكٮغ ٣٭ؾٱ٨ ا٣عؿٚٲ٨ ٣ٮٹ اظذكةب مػٰء ٦ػ٨ أٝىػٯ ا٤٣كػةف 

ٱذٌض٫ إ٣ٯ ا٣ع٪ٟ اٵ٤ٔٯ، ك٣ٮ أ٩ٌ٭٧ة ٠ة٩ة ظ٤ٞٲٲ٨ ػة٣ىٲ٨ ٧٣ة ٠ةف ٬٪ةؾ ٬ػؾا 

ا٣٪ٌعٮ ٨٦ اٹقذٕٺء. كٱؽٌؿ ٬ؾا ا١٣ٺـ ٫ٌ٤٠ ٤ٔٯ ٚ٭٥ ا٣ٞػؽا٦ٯ ٣ٞػؿب ٬ػؾٱ٨ 

ن  كاٵ٦ػؿ ٦كػذٛٲي  .٨٦ أظ١ة٦٭ػة ةٱُٕٲ٭٧ة مٲبن  ةا٣عؿٚٲ٨ ٨٦ ظؿكؼ ا٥ٛ٣ ٝؿث

 ٰٚ ٦ىةدر٩ة ٤ٔٯ اػذٺؼ ص٭ةد٭ة ٰٚ ٤ٔٮـ ا٤٣٘ح كا٣ذضٮٱؽ كا٣ٞؿاءات.

كذ٬ت ا٧٣عؽزٮف ٰٚ دٕٲٲ٨ ٦ؼؿج ا٣٘ٲ٨ كا٣ؼةء ٦ؾا٬ت مذٯ، ٨ٌ١٣ أ٠سؿ٬ػة 

ٔن   .٬ٮ ا٣ؾم ٱض٤ٕ٭٧ة َجٞٲٲ٨ ٱنذؿ٠ةف ٦ٓ ا١٣ةؼ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ؼؿج ا٧٣عػؽث ةمٲٮ

ةؼ ثةدٌضػةق ا٣ٛػ٥، ك٬ػٮ ١ٔػف ٦ػة صػةء ٣ػؽل ك٧٬ة ٰٚ ا٣ذٌؿدٲت ا٣ضؽٱؽ ٱ٤ٲػةف ا٣ٞػ

                                                 

، 2/162كاٵقػذؿاثةذم، مػؿح ا٣نػةٚٲح،  573-1/572ْؿ: اثػ٨ ٔىػٛٮر، ا٧٧٣ذػٓ، ا٩ (50)

 .0111-1/0111كا٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم، مؿح ا٣نةٚٲح، 

 .611-1/588، كاث٨ ٔىٛٮر، ا٧٧٣ذٓ، 3/343ا٩ْؿ: قٲجٮٱ٫، ا١٣ذةب،  (51)

 .18ا٩ْؿ: أثة ظٲةف، دؾ٠ؿة ا٣٪عةة، ص (52)

 .088ا٩ْؿ: ٗة٥٩ ا٣ع٧ؽ، ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح، ص (53)

 .181-180، كا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح ٤٣ع٧ؽ، ص018-3/017ا٩ْؿ: قٲجٮٱ٫، ا١٣ذةب،  (54)
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قٲجٮٱ٫ ك٨٦ دج٫ٕ
(55)

ٙى ثٕي ٬ؤٹء ا٧٣ؼؿج ا٣ضؽٱؽ ثح٫ٌ٩ ظ٪١ٰ .  ٝىػٰ، - ككىوى

أك أ٩ٌ٭٧ة ٱؼؿصةف ٨٦ أٝىٯ ا٣ع٪ٟ، أك ٨٦ ٦ؤػؿة قٞٙ ا٣ع٪ٟ
(56)

. ٨ٌ١٣ اٵ٦ػؿ 

ُقؿدن ، ٚذ٧ٌةـ ظٌكةف ٱؿصٓ ٨ٔ ٠ٺ٫٦ ٰٚ أ٩ٌ٭٧ة َجٞٲةف، كٱٌٓ ا٣٘ٲ٨ كا٣ؼػةء ا٣ٲف ٦

ٌُجٞػٰ ٚجٞػٰ ١٤٣ػةؼ اٰٚ  ٧٣ؼؿج ا٣ع٤ٞٮ٦ٰ )ا٤٣ٌ٭ٮم( ٦ٓ ا٣ٞةؼ. أ٦ٌػة ا٧٣ؼػؿج ا٣

كظؽى٬ة
(57)

. ك١٬ؾا ٱجؽك أٌف ٥ْٕ٦ ا٧٣عؽزٲ٨ ٨٦ ٧٤ٔةء اٵوػٮات ٦ذػؿدٌدكف ثػٲ٨ 

ٌُجٞػػٰ، أك ا٣ض٧ػػٓ ثٲ٪٭٧ػػة، كا٣ذٌٛؿٱػػٜ ثػػٲ٨  كًػػٕ٭٧ة ٚػػٰ ا٧٣ؼػػؿج ا٤٣ٌ٭ػػٮم، أك ا٣

اقٲةٝةت ٩ُٞٲٌح ٦ٕٲٌ٪ح دض٢ٕ كوٛ٭٧ة ٦ذٌٕؽدن
(58)

. 

ق٧٤ةف ا٣ٕة٩ٰ ا٣ؾم درس أوٮات ا٣ٕؿثٲٌح دراقح ٦ؼجؿٱٌح أٌف ٩ُٜ ا٣ؼةء كرأل 

أ٦ٌة ا٣٘ػٲ٨ ٤ٚ٭ػة ٩ُٞػةف )أ٣ٛٮ٩ػةف( ٧٬ػة:  ة،اظذ١ة٠ٲ   ةَجٞٲ   ةٱض٤ٕ٭ة وٮدن « ا٧٣ٕةوؿ»

٧ح كا٣ٮاك، كا٣ٛذعح كاٵ٣ٙ. كاٳػؿ َجٰٞ ثضٮار ا١٣كػؿة  ٣٭ٮم ٌٌ ٱ١ٮف ثضٮار ا٣

ٚػٰ صػؽكؿ اٵوػٮات ًػ٨٧ ا٧٣ؼػؿج « ٔة٦ٌػح»كا٣ٲةء. ٨ٌ١٣ ا٣ٕة٩ٰ و٪ٌٙ ا٣٘ٲ٨ 

ٌُجٰٞ ،ا٤٣٭ٮم ٤ٔٯ ظٲ٨ ثٞٲخ ا٣ؼةء ٦ٓ ا١٣ةؼ ٰٚ ا٧٣ؼؿج ا٣
(61)

 . 

٣ٮ رظ٪ة ٩ذذجٓ أٝٮاؿ ا٧٣عػؽزٲ٨ ٤ٔػٯ اػذٺٚ٭ػة  اكٱُٮؿ ث٪ة ا٣عؽٱر صؽ  

ٰٚ ٬ؾا ا٣ىػؽد، إذ ٣ػ٥ ٱكػذٌٞؿ اٵ٦ػؿ ثٕػؽ ٤ٔػٯ رأم كاظػؽ. ٚذكػ٧ٲح ٬ػؾٱ٨ 

 ٱ١٧ػػ٨ ا٣ذٌكػػ٤ٲ٥ ثؼُػػح ا٣عػػؿٚٲ٨ ٦ػػة زا٣ػػخ ٦نػػ٤١ح ٦ُؿكظػػح ٤٣٪ٌٞػػةش، إذ ٹ

                                                 

 .021-018ا٩ْؿ: د٧ةـ ظكةف، ٦٪ة٬ش ا٣جعر ٰٚ ا٤٣٘ح، ص (55)

كص٭ػح ٩ْػؿ »، كٝةرف ث٘ة٥٩ ٝؽكرم ا٣ع٧ؽ، 066ا٩ْؿ: ٦ع٧ٮد ا٣كٕؿاف، ٥٤ٔ ا٤٣٘ح، ص (56)

( 66ثٲح اٵرد٩ٰ، ا٣ٕؽد )، ٰٚ ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿ«صؽٱؽة ٰٚ ٦ؼؿج اٵوٮات ا٣كذح

 .22، ص٣1101ٕةـ 

. كقػجٜ أف كوػٙ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ 68ا٩ْؿ: د٧ةـ ظكةف، ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٦ٕ٪ة٬ػة ك٦ج٪ة٬ػة، ص (57)

 ٦٪٫. 021-٬018ؾٱ٨ ا٣عؿٚٲ٨ ثح٩ٌ٭٧ة َجٞٲةف. ا٩ْؿ: ص« ٦٪ة٬ش ا٣جعر ٰٚ ا٤٣٘ح»

 .015-014ا٩ْؿ: ثكةـ ثؿ٠ح، ٥٤ٔ اٵوٮات ا٣ٕةـ، أوٮات ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ص (58)

 ،47-46ا٩ْؿ: ق٧٤ةف ا٣ٕة٩ٰ، ا٣ذن١ٲ٢ ا٣ىػٮدٰ ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، ٚ٪ٮ٣ٮصٲػة ا٣ٕؿثٲػح، ص (61)

 .38كا٩ْؿ ٠ؾ٣ٟ ص
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ا٣ٞؽا٦ٯ ثٕؽ ٢ٌ٠ ا٣ؾم ٔؿً٪ةق ٨٦ ٚ٭٧٭٥ ٣ٞؿب ٬ػؾٱ٨ ا٣عػؿٚٲ٨ ٦ػ٨ ا٣ٛػ٥، 

ػ ، ٵٌف ثٕػي ة٧٠ة ٹ ٱ٨١٧ ا٣ٌؿ٠ٮف إ٣ٯ ا٣ٌؿأم ا٣ٌنةآ ٰٚ ٠ٮ٩٭٧ة َجٞٲٲ٨ ظذ٧ن

ا٣ٌكٲةٝةت دؼؿج ٨ٔ ذ٣ٟ، كٹ ثٌؽ ٨٦ اظذكةث٭ة ٰٚ كوٙ ا٧٣ؼػؿج. كرث٧ٌػة 

ٓي ٬ؾٱ٨ ا٣عؿٚٲ٨ ٦ٓ ا٣ٞةؼ ٔ ٧ٍ ٤ٯ وٕٲؽ كاظؽ أٝػؿبى إ٣ػٯ ا٣ٌىػٮاب. ٠ةف صى

ك٩٪ذ٭ٰ ٨٦ ٬ؾا ٫ٌ٤٠ إ٣ٯ أٌف ٥ْٕ٦ى ٦ة اقذيؽرؾ ٤ٔٯ قٲجٮٱ٫ ٹ ٱٕػٌؽ ٦ػ٨ ا٣ؼُػح 

سىةرة ظؽٱسن  ؛ا٧٣عي، كإٍف ٠ةف ٤ٝٲٺن  ٬ػة اٷص٧ػةع كدٞػؽٱ٥ زي ٮً ٍٕ ٱي  ةٚة٧٣كةا٢ ا٧٣ي

ا٣ؽ٣ٲ٢ ا٣ٞةَٓ. ك٣ؾ٣ٟ ٩ؽٔٮ إ٣ٯ ا٧٣ـٱؽ ٨٦ ا٣ذٌؿٌكم ٰٚ ٬ػؾا ا٣ٌىػؽد ك٩عػٮق 

ةا٢ ا٣ذٰ ٱؿاصٓ ٚٲ٭ة درق٪ة ا٣ٕؿثٰ ٚػٰ ًػٮء ا٣ػٌؽرس ا٤٣ٌكػة٩ٰ، ٦ػٓ ٨٦ ا٧٣ك

ا٣ٌكٰٕ إ٣ٯ اٷٚةدة ٧ٌ٦ة اقذضٌؽ ٣ؽل ا٧٣عػؽزٲ٨ ٦ػ٨ ٗٲػؿ ٩ػٮازع اقػذٕٺء، أك 

 اقذؼٛةؼ ث٧ة أ٩ضـق ا٣ٞؽا٦ٯ، كقجٞٮا ث٫ اٵ٥٦.

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 : ا١ٟخبأكلن 

ح ٠ذةب ا٣ٕٲ٨، ٵظ٧ػؽ أوة٣ح ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٨٦ ػٺؿ ٦ٞؽ٦ -

 ـ.٦1112ع٧ؽ ٝؽكر، دار ا١ٛ٣ؿ، د٦نٜ، ط. زة٩ٲح 

 ـ.0852أوٮات ا٤٣٘ح ٣ٕجؽا٣ؿظ٨٧ أٱٌٮب، ١٦ذجح ا٣نجةب، ا٣ٞة٬ؿة، ط. أك٣ٯ  -

اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح ٷثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف، ١٦ذجح اٵ٩ض٤ٮ ا٧٣ىػؿٱح، ا٣ٞػة٬ؿة، ط.  -

 ـ(.0836ـ )ط. أك٣ٯ 0860راثٕح، 

ظذٯ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨، ٣ضٮرج ٦ٮ٩ةف، دؿص٧ػح دةرٱغ ٥٤ٔ ا٤٣ٌ٘ح ٦٪ؾ ٩نحد٭ة  -

 ـ.0870ثؽر ا٣ؽٱ٨ ا٣ٞةق٥، كزارة ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ، صة٦ٕح ظ٤ت 
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دؾ٠ؿة ا٣٪عةة ٵثٰ ظٲةف اٵ٩ؽ٣كٰ، دعٞٲٜ ٔٛٲٙ ٔجػؽا٣ؿظ٨٧، ٦ؤقكػح  -

 ـ.0875ا٣ؿقة٣ح، ثٲؿكت، ط. أك٣ٯ 

ا٣ذن١ٲ٢ ا٣ٌىٮدٰ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح )ٚٮ٩ٮ٣ٮصٲػة ا٣ٕؿثٲػح( ٣كػ٧٤ةف ظكػ٨  -

ك٦ؿاصٕػح ٦ع٧ػؽ ٦ع٧ػٮد ٗػة٣ٰ، ا٣٪ػةدم  ،ٰ، دؿص٧ح ٱةقؿ ا٧٣ػٺحا٣ٕة٩

 ـ.0872اٵدثٰ ا٣سٞةٰٚ، صٌؽة، ط. أك٣ٯ 

ا٣ذُٮر ا٣٪عػٮم ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٣جؿصنذؿاقػؿ، ط. ر٦ٌػةف ٔجػؽ ا٣ذػٮاب،  -

 ـ.١٦0871ذجح ا٣ؼة٩ضٰ ثة٣ٞة٬ؿة، كدار ا٣ؿٚةٰٔ ثة٣ؿٱةض، 

ٌٞٞػ٫ كٝػٌؽـ ٣ػ٫ ٔجػ - ؽ ا٣كػٺـ ٦ع٧ٌػؽ د٭ؾٱت ا٤٣٘ح ٣ٶز٬ػؿم، ا٣ضػـء اٵٌكؿ، ظ

ٌُجةٔح )ا٣ٞة٬ؿة(   ـ.٬0853ةركف، راص٫ٕ ٦ع٧ٌؽ ٤ٰٔ ا٣٪ٌٌضةر، ا٣ؽار ا٣ٞٮ٦ٲٌح ٤٣

ص٧٭ؿة ا٤٣٘ح ٹث٨ درٱؽ، دعٞٲٜ ر٦ـم ٦٪ٲؿ ث٤ٕج١ٰ، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱػٲ٨،  -

 ـ.0876ثٲؿكت، ط. أك٣ٯ 

ا٣جػؽٱٓ ا٣٪ٲؿثػة٩ٰ،  ا٣ضٮا٩ت ا٣ىٮدٲح ٰٚ ٠ذت اٹظذضةج ٤٣ٞػؿاءات ٣ٕجػؽ -

 .1115د٦نٜ، ط. أك٣ٯ دار ا٣٘ٮزة٩ٰ، 

ا٣ؼىةاه ٹث٨ ص٪ٌٰ، دعٞٲٜ ٦ع٧ٌؽ ٤ٰٔ ا٣٪ٌضةر، دار ا٣٭ػؽل، ثٲػؿكت،  -

 ط. زة٩ٲح، د.ت.

ا٣ؽراقةت ا٣ىػٮدٲح ٔ٪ػؽ ٧٤ٔػةء ا٣ذضٮٱػؽ ٣٘ػة٥٩ ٝػؽكرم ا٣ع٧ػؽ، كزارة  -

 ـ.0875اٵكٝةؼ كا٣نؤكف ا٣ؽٱ٪ٲح، ث٘ؽاد 

دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ٵظ٧ؽ ٦ع٧ػؽ ٝػؽكر، دار ا٤ٞ٣ػ٥  -

 ـ.1103ٕؿثٰ كدار ا٣ؿٚةٰٔ، ا٣ٞة٬ؿة كظ٤ت، ط. أك٣ٯ ا٣

دراقح ا٣ٌىٮت ا٤٣ٌ٘ٮم ٵظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ، دٮزٱٓ ٔة٥٣ ا١٣ذت، ا٣ٞة٬ؿة،  -

 ـ(.0880)كَجٕح ٔةـ  ـ.0865ط. أك٣ٯ 

دركس ٰٚ ٥٤ٔ أوٮات ا٣ٕؿثٲح ٣ضةف ٠ة٩ذٲ٪ٮ، دؿص٧ح وػة٣ط ا٣ٞؿ٦ػةدم،  -

 ـ.0855ا٣ضة٦ٕح ا٣ذٮ٩كٲٌح 
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ٹث٨ قٲ٪ة، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ظكػةف ا٣ُٲػةف  رقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ -

 ـ.٦0872ٲؿ ٥٤ٔ، ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، د٦نٜ، ط. أك٣ٯ  ٯكٱعٲ

ا٣ؿٔةٱح ٣ذضٮٱؽ ا٣ٞؿاءة كدعٞٲٜ ٣ِٛ ا٣ذٺكة ١ٌ٧٣ٰ ث٨ أثٰ َة٣ت ا٣ٞٲكٰ،  -

 ـ.0862دعٞٲٜ: أظ٧ؽ ظك٨ ٚؿظةت، دار ا٧٣ٕةرؼ، د٦نٜ، ط. أك٣ٯ 

٬٪ػؽاكم. دار ا٤ٞ٣ػ٥، قٌؿ و٪ةٔح اٷٔػؿاب ٹثػ٨ ص٪ٌػٰ، دعٞٲػٜ: ظكػ٨  -

 ـ.0874د٦نٜ، ط. أك٣ٯ 

ٌٍ ٤٣ؼٌػؿ ا٣ٲػـدم  - مؿح مةٚٲح اث٨ ا٣عةصت ٰٚ ٧٤ٰٔ ا٣ذىػؿٱٙ كا٣ؼػ

٤٣٭ضؿة(، دراقح كدعٞٲٜ ظك٨ أظ٧ؽ ا٣ٕس٧ةف، ٦ؤٌقكػح  611)أد٫٧ٌ ق٪ح 

 ـ.1117ا٣ٌؿٱٌةف، ثٲؿكت، ط. أك٣ٯ 

ٌٰ ا٣ػٌؽٱ٨( ٦ػٓ مػؿح مػٮا٬ؽق  - مؿح مةٚٲح اث٨ ا٣عةصت ٣ٶقذؿاثةذم )رًػ

دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٩ٮر ا٣عك٨ ك٦ع٧ٌػؽ ا٣ـٚػـاؼ ك٦ع٧ٌػؽ  ،ا٣ٞةدر ا٣ج٘ؽادم ٣ٕجؽ

 .0247٬-٦0245عٲٰ ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ، ٦ُجٕح ظضةزم ثة٣ٞة٬ؿة 

مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫ ٤٣كٲؿاٰٚ، دعٞٲٜ أظ٧ؽ ظكػ٨ ٦٭ػؽ٣ٰ، ك٤ٔػٰ قػٲؽ  -

 ـ )وٮرة ٨٦ ا٣نةث١ح(.٤ٔ1117ٰ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ط. أك٣ٯ 

جةٔح ا٧٣٪ٲؿٱٌح ث٧ىؿ، د. ت.مؿح ا٧٣ٌٛى٢ ٹث٨ ٱٕٲل، إد - ٌُ  ارة ا٣

َجٞػػةت ا٣٪عػػٮٱٲ٨ كا٤٣٘ػػٮٱٲ٨، ٤٣ـثٲػػؽم، دعٞٲػػٜ: ٦ع٧ػػؽ أثػػٮ ا٣ٌٛػػ٢  -

 إثؿا٬ٲ٥، دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ، ط. زة٩ٲح، د.ت.

ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ ٣٭٪ؿم ٤ٚٲل، دٕؿٱت كدعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ىجٮر مػة٬ٲ٨، دار  -

 ـ.0872ا٧٣نؿؽ، ثٲؿكت، ط. زة٩ٲح 

ح ا٣ٕؿثٲػح ٣جٌكػةـ ثؿ٠ػح، ٦ؿ٠ػـ اٷ٧٩ػةء ٥٤ٔ اٵوٮات ا٣ٕةـ، أوٮات ا٤٣٘ -

 ا٣ٞٮ٦ٰ، ثٲؿكت د.ت.

٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ: اٵوٮات ٧١٣ةؿ ثنؿ، دار ا٧٣ٕةرؼ، ا٣ٞة٬ؿة، ط. أك٣ػٯ  -

 ـ.0861
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وقّدوة منقارئ  امررياْ مىوىاِل امّراررانش وٌاامة امىرارئ   :عنه امنغة -

 م.2691سكٌدئٓةش ط. أومّ يرإل

جوْش لائ امٌُضة امررئةش ئاروت فقٍ امنغة فْ امكتب امررئة مربده امرا -

 م.2696

كترب امرٔي منخنٔل ياي أمىاد امارأَادتش يوقٔاد وُادت امىخزوواْ  -

 .2841َلائ امُجرةش قهش إٓرانش  شوإيرأَه امرروّرائْ

عاارمه امكتاابش  شامكتاارب مراأبٍِٓش يوقٔااد وداارال عبدامراا م َاارئون -

 .2129َوط. يِالق سٌة  .ئروتش ل.ت

ووبٌرَر متّىرم مّررنش امُٔئة امىصرّٓة امرروّة منكتاربش امنغة امررئة ورٌرَر  -

 م.2696م وط. ثرًٔة 2691امقرَرةش ط. أومّ 

 م.2669وبرل  امنررًٔرتش ألمىد ووّىد قّدوئش لائ اماكرش لوادش ط. أومّ  -

امىتااِن امذَبٔااة فااْ امرنااِم اإلساا ؤة مٔرساار ٓؤااّ يريااٍ جااْش لائ  -

 م.1429إسترًبِمْش ط. أومّش منبش 

ل إمّ األمرٌٔة مِٔسف غرزتش وٌاِئات امرارمه امررياْ امجرورٔاةش ودخ -

 م.2641لوادش ط. أومّ 

ابش  - ِّ امىدخل إمّ عنه امنغة ووٌارَ  امبواا امنّغاِت مروضارن عبادامتّ

 م.2641وكتبة امخرًجْ يرمقرَرةش ط. ثرًٔة 

وردد امقرئ  إمّ وررمه امىقرئ  اليي امّطّورن امرىريْش يوقٔد مريه صارم   -

 م.2666ووؤسرة امّرسرمةش ئروتش ط. أومّ  شويش لائ امبأرش عّىرنامّضر

 م.2641ورجه عنه األصِات مىوىد عنْ امخِمْش ط. أومّش  -

ورجه عنه امنغة امٌظرت مىوىد عنْ امخِمْش وكتبة مبٌرنش ئاروتش ط.  -

 م.2641أومّ 



 38 د. أمحد قدٔز -وا اضتدزك عمٜ ضٗبْٕٖ يف دزضْ املدازج 

 ـ.٦0888ٞةٹت ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ٧٣ةزف ا٧٣جةرؾ، دار ا٣جنةاؿ، د٦نٜ، ط.أك٣ٯ  -

٧٧ذٓ ٰٚ ا٣ذٌىؿٱٙ ٹث٨ ٔىٛٮر، دعٞٲػٜ ٚؼػؿ ا٣ػٌؽٱ٨ ٝجػةكة، ا١٧٣ذجػح ا٣ -

 ـ.0861ا٣ٕؿثٲح، ظ٤ت، ط. أك٣ٯ 

٦٪ػػة٬ش ا٣جعػػر ٚػػٰ ا٤٣ٌ٘ػػح ٣ذ٧ٌػػةـ ظٌكػػةف، دار ا٣سٞةٚػػح ثة٣ػػؽار ا٣جٲٌػػةء  -

 ـ.0868)ا٧٣٘ؿب( 

٦ٮصـ دةرٱغ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٰٚ ا٣٘ؿب ٣ؿكث٪ػـ، دؿص٧ػح أظ٧ػؽ ٔػٮض، ٔػة٥٣  -

 ـ.0886دنؿٱ٨ ا٣سة٩ٰ  (116ا٧٣ٕؿٚح، ا١٣ٮٱخ، ا٣ٕؽد )

ا٣٪نؿ ٰٚ ا٣ٞؿاءات ا٣ٕنؿ ٹث٨ ا٣ضـرم، دىعٲط ٤ٔػٰ ٦ع٧ػؽ ا٣ٌػجةع،  -

 ا١٧٣ذجح ا٣ذضةرٱح ا١٣جؿل ث٧ىؿ.

ا٣ٮصٲـ ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح ٧٣ع٧ؽ اٵ٩ُة٠ٰ، ١٦ذجح دار ا٣نػؿؽ، ثٲػؿكت، د.ت  -

 ـ(.0858)ط. أك٣ٯ 

 ا١تط٬ث :اذا٧ٰن 

ذ٧ٲ٧ػٰ، ٦ض٤ػح ٵردٮر مةدق، ٩نػؿ وػجٲط ا٣ «٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫» -

 ـ.1107( ٣ٕةـ 47آداب ا٣ؿاٚؽٱ٨، ا٣ٕؽد )

٦ؼةرج اٵوٮات ا٣ىة٦ذح ٔ٪ػؽ ا٣ػؽ٠ذٮر ٗػة٥٩ ٝػؽكرم ا٣ع٧ػؽ، ٣عٲػؽر  -

ٚؼؿم ٦ٲؿاف ك٤ٰٔ صٮاد ٠ة٥ّ، ٦ض٤ح ٦ؿ٠ـ ثةث٢ ٤٣ؽراقػةت اٷ٩كػة٩ٲح، 

 ـ.1101(، ا٣ٕؽد اٵكؿ، ظـٱؿاف 1ا٧٣ض٤ؽ )

كرم ا٣ع٧ػؽ، ٣٘ػة٥٩ ٝػؽ «كص٭ح ٩ْؿ صؽٱؽة ٰٚ ٦ؼؿج اٵوٮات ا٣كػذح» -

 ـ.1101( ٣ٕةـ ٦66ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح اٵرد٩ٰ، ا٣ٕؽد )

*   *   * 

 


