ت
مادة االشقاا

مدخل

د .سفيان بوعنينبة

ايعبازٜٚ ٠ػتدسَٗا يًتكطب َٔ اهللٜٚ ،ساؾع عٔ ططٜكٗا عٔ سكٛق٘ ٚوكل
ايعسٍ ٚإػاٚا ٗ ٠ا٭ضض.
ٚيتشكٝل ايعكُ ١هلص ٙايًػ ١أؾٓ ٢عًُا ٤ايعطب ١ٝأعُاضِٖ ،ؾٛنعٛا هلا
اثين عؿط عًُا" :ٖٞ ،ايًػٚ ،١ايكطفٚ ،ا٫ؾتكامٚ ،ايٓشٚ ،ٛإعاْٚ ،ٞايبٝإ،
ٚايعطٚض ٚايكاؾٚ ،١ٝقطض ايؿعطٚ ،اـ٘ طقٛاٌْ ايهتاب١صٚ ،إْؿا ٤اـڀب
ٚايطغاٚ ،ٌ٥احملانطات َ٘ٓٚ ،ايتٛاضٜذ".1
َٛنٛع ا٫ؾتكام ٗ ايعطب َٔ ١ٝإٛنٛعات إُٗ ١اييت ْايت اٖتُاّ
إدتكٌ ٚايباسجٌ ؾٗٝا ،ؾكس عس ٙعًُا ٤ايعطب ١ٝعًُا َٔ عًَٗٛا ،ؾَٗٔ ٛ
ٚغا ٌ٥سؿٗٛا ِٖٛٚاٚ ،قس ْاٍ ا٫ؾتكام اٖتُاّ عًُا ٤ايًػ ١ا٫قسٌَ ٚاحملسثٌ
ؾٓذسَ ٗ ٙع ِٛنتب ايًػ ١ايعطبَ َٔ ٖٛٚ ،١ٝؿُ٫ٛت َا ٜتشتِ عً ٢طايب
ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝآزابٗا َعطؾت٘ ،يصيو لس ٙنُٔ بطاَر أقػاَٗا ٗ داَعاتٓا
بكؿ ١عاَ.١

 1أب ٛايعطؾإ قُس بٔ عً ٞايكبإ ايؿاؾع :ٞساؾ ١ٝايكبإ عً ٢ؾطح ا٭مش ْٞٛ٭يؿ ١ٝابٔ َايو،
زاض ايهتب ايعًُ ١ٝبريٚت-يبٓإٖ 1417 ،1ٙ ،ـ  ،ّ1997-ز ،1م.24
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ايهجري ٗ ٠ا٭يؿا ٚايكً ،١ًٝؾُٔ شيو قٛي٘ ؾُٝا قض عٜٓ٘ :كٍٛٴ ايًچ٘( :أْا ايطٓٔ
خًكتٴ ايطټسِ ٚؾككت هلا َٔ امس1")ٞ؛ ؾشطٚف ايطسِ َأخٛش َٔ ٠سطٚف
ايطٓٔ.
قاٍ ايتٗاْ( ٟٛت  )1745قاسب (نؿاف اقڀ٬سات ايؿٓ )ٕٛعً٢
يػإ إٝساْ ٞتعطٜؿا ي٬ؾتكام ٖٛ" :إٔ ػس بٌ ايًؿ ٌٛتٓاغبا ٗ أقٌ إعٓ٢
ٚايرتنٝب ،ؾرتز أسسُٖا إٍ اٯخط؛ ؾإطزٚز َؿتل ٚإطزٚز إيَ ٘ٝؿتل َٓ٘ٚ .تاض٠
باعتباض ايعٌُ .نُا ٜكاٍ ٖٛ :إٔ تأخص َٔ ايًؿَ ٜا ٜٓاغب٘ ٗ ايرتنٝب ؾتذعً٘
زا ٫عًَ ٢عٜٓٓ ٢اغب َعٓاٙ؛ ؾإأخٛش َؿتل ٚإأخٛش َٓ٘ َؿتل َٓ٘ (َ )...ج٬
ايهاضب ٜٓاغب ايهطب ٗ اؿطٚف ٚإعٓٚ ،٢قس أخص َٓ٘ بٓا ٤عً ٢إٔ ايٛانع
ٕا ٚدس ٗ إعاَْ ٞا ٖ ٛأقٌ تتؿطع َٓ٘ َعإڈ نجري ٠باْهُاّ ظٜازات إي ٘ٝعٌ
بإظا ٘٥سطٚؾا ٚؾطٸع َٓٗا أيؿاٚا نجري ٠بإظا ٤إعاْ ٞإتؿطع ١عًَ ٢ا تكته ٘ٝضعا١ٜ
إٓاغب ١بٌ ا٭يؿاٚ ٚإعاْ ،ٞؾا٫ؾتكام ٖ ٛا٭خص ٚايتؿطٜع ٫ ،إٓاغب ١إصنٛض،٠
ٚإٕ ناْت ٫ظَ ١ي٘ ،ؾا٫ؾتكام عٌُ ككٛم ،ؾإٕ اعتربْا أْ٘ قازض عٔ
ايٛانع استذٓا إٍ ايعًِ بٗ ٬إٍ عًُ٘ ،ؾاستذٓا إٍ ؼسٜس ٙعػب ايعًِ)...( ،
ؾهأْ٘ ق :ٌٝايعًِ با٫ؾتكام ٖ ٛإٔ ػس بٌ ايًؿ ٌٛتٓاغبا ٗ أقٌ إعٓ٢
ٚايرتنٝب ،ؾتعطف اضتساز أسسُٖا إٍ اٯخط ٚأخص"َ٘ٓ ٙ

2

ٚقس عطٸف عًِ ا٫ؾتكام نجري َٔ ايعًُا ٤إتكسٌَ ٚإتأخطٚ ،ٜٔاختًؿٛا
ٗ تعطٜؿ٘ ٗٚ ،بٝإ أقػاَ٘ َٔٚ ،تعطٜؿات٘ ،أْ٘(" :اقتڀاع ؾطع َٔ أقٌٜ ،سٚض
 1ايػٛٝط ،ٞد ٍ٬ايس ٜٔعبسايطٓٔ بٔ أب ٞبهط :إعٖط ٗ عً ّٛايًػٚ ١أْٛاعٗا ،تض :ؾ٪از عًٞ
َٓكٛض ،زاض ايهتب ايعًُ - ١ٝبريٚت ،1998 ،1ٙ ،ز ،1م.295
2

قُس عً ٞايتٗاْ :ٟٛنؿاف اقڀ٬سات ايعًٚ ّٛايؿٓ ،ٕٛتض :عً ٞزسطٚزَ ،ط :ضؾٝل ايعذِ،

َهتب ١يبٓإ ْاؾط - ٕٚبريٚت ،1996 ،1ٙ ،م.207-206
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ٗ تكاضٜؿ٘ سطٚف شيو ا٭قٌ)(ٚ .أخص نًُ َٔ ١أخط ٣بتػٝري َاَ ،ع تٓاغبٺ
ٗ إعٓ(ٚ .)٢ضزٸ نًُ ١إٍ أخط ٣يتٓاغبُٗا ٗ ايًؿٚ ٜإعْٓ(ٚ .)٢عع يؿَٔ ٜ
آخط بؿطَٓ ٙاغبتُٗا َعٓٚ ٢تطنٝبا َٚػاٜطتُٗا ٗ ايكٝػ"... .)١

1

ٚبايطغِ َٔ اخت٬ف ٖص ٙايتعطٜؿات ٚتعسٸزٖا ؾإٕ إؿرتى بٗٓٝا ،إٔٸ
ا٫ؾتكام :أخص نًُ َٔ ١نًُ ١أ ٚأنجط َع تٓاغب بٌ إأخٛش ٚإأخٛش َٓ٘ ٗ
ايًؿٚ ٜإعٓ .2٢تٛيٝسٷ يبعض ا٭يؿا َٔ ٚبعضڈٚ ،ضدٛعٷ بٗا إٍ أقٌ ٚاسس
وسز َازتٗاٜٛٚ ،سَ ٞعٓاٖا إؿرتى ا٭قَ ،ٌٝجًُا ٜٛسَ ٞعٓاٖا اـام اؾسٜس،
ٚتتُٗٛط ٗ أقػاّ ا٫ؾتكام ايج٬ث ١ايؿا٥ع :١ا٭قػطٚ ،ايهبريٚ ،ا٭نربٗٚ ،
ايكػِ ايطابع إًشل بٗا؛  ٖٛٚايٓشت ايص٪ٜ ٟثط بعض احملسثٌ تػُٝت٘ بـ
(ا٫ؾتكام ايهبٸاض)

3

ٚقس سسٸ ايتٗاْ ٟٛي٬ؾتكام ؾطٚطا بٗٓٝا ٗ قٛي٘" :اعًِ أْ٘  ٫بسٸ ٗ
إؿتل امسا نإ أ ٚؾع َٔ ٬أَٛض :أسسٖا إٔ ٜه ٕٛي٘ أقٌ ،ؾإٕ إؿتل ؾطع
َأخٛش َٔ يؿ ٜآخطٚ ،ي ٛنإ أق ٗ ٬ايٛنع غري َأخٛش َٔ غري ٙمل ٜهٔ
َؿتكاٚ .ثاْٝا إٔ ٜٓاغب إؿتل ا٭قٌ ٗ اؿطٚف ،إش ا٭قايٚ ١ايؿطع ١ٝباعتباض
ا٭خص  ٫تتشككإ بس ٕٚايتٓاغب بُٗٓٝاٚ ،إعترب إٓاغبْٝ ٗ ١ع اؿطٚف
ا٭قً ،١ٝؾإٕ ا٫غتػبام َٔ ايػبل َجٜٓ ٬اغب ا٫غتعذاٍ َٔ ايعذٌ ٗ
سطٚؾ٘ ايعا٥سٚ ٠إعٓٚ ،٢يٝؼ َؿتل َٓ٘ بٌ َٔ ايػبلٚ .ثايجا إٓاغب ٗ ١إعٓ٢
غٛا ٤مل ٜتؿكا ؾ ٘ٝأ ٚاتؿكا ؾٚ ،٘ٝشيو ا٫تؿام بإٔ ٜه ٗ ٕٛإؿتل َعٓ ٢ا٭قٌ
 1ضاد ٞا٭مسط :إعذِ إؿكٌ ٗ عًِ ايكطفَ ،ط :إَ ٌٝبسٜع ٜعكٛب ،زاض ايهتب ايعًُ- ١ٝ
بريٚت ،1993 ،1ٙ ،م.139
 2عبس اهلل أٌَ :ا٫ؾتكامَ ،هتب ١اـال ٞبايكاٖط ،2000 ،2ٙ ،٠م.1
 3قبش ٞقاحل :زضاغات ٗ ؾك٘ ايًػ ،١زاض ايعًِ يًُ ٌٜ٬ـ بريٚت ،2006 ،16ٙ ،م.174
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إَا َع ظٜاز ٠نايهطب ؾإْ٘ يًشسخ إدكٛمٚ ،ايهاضب ؾإْ٘ يصاتٹ َا ي٘ شيو
اؿسخٚ ،إَا بس ٕٚظٜاز ٠غٛا ٤نإ ٖٓاى ْككإ نُا ٗ اؾتكام ايهطب َٔ
نطب عًَ ٢صٖب ايهٛؾ ٌٝأ ،٫ ٚبٌ ٜتشسإ ٗ إعٓ ٢نإكتٌ َكسض َٔ
ايكتٌٚ ،ايبعض ّٓع ْككإ أقٌ إعٓ ٗ ٢إؿتل ٖٚصا ٖ ٛإصٖب ايكشٝض.
ٚقاٍ ايبعض  ٫بس ٗ ايتٓاغب َٔ ايتػاٜط َٔ ٚد٘ ؾ ٬هعٌ إكتٌ َكسضا
َؿتكا َٔ ايكتٌ يعسّ ايتػاٜط بٌ إعٓٚ .ٌٝتعطٜـ ا٫ؾتكام ّهٔ ًٓ٘ عً٢
ْٝع ٖص ٙإصاٖب"

1

1

قُس عً ٞايتٗاْ :ٟٛنؿاف اقڀ٬سات ايعًٚ ّٛايؿٓ ،ٕٛتض :عً ٞزسطٚزَ ،ط :ضؾٝل ايعذِ،

َهتب ١يبٓإ ْاؾط - ٕٚبريٚت ،1996 ،1ٙ ،م.207
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ت
 -1اعنماد االشقاا معيارا ل قصن قف اللعات:
تٓب٘ عسز َٔ ايًػاْ ٌٝاحملسثٌ إٍ أُٖ ١ٝا٫ؾتكام باعتباضَ ٙعٝاضا
يتكٓٝـ ايًػاتٚ .تكٓٸـ ايًػات ايبؿطٚ ١ٜؾل َعاٜري عسَٗٓ ،٠ا:1
ـ معيار القرابة الياريحبة ايصٜ ٟكٓـ ايًػات ايبؿط ١ٜإٍ فُٛع ١ؾكا ٌ٥عً٢
اؾرتاض ٚدٛز أقٌ َؿرتى تٓشسض َٓ٘ يػات نٌ ؾك) ١ًٝايًػات ايػاَ١ٝ
ٚايًػات اهلٓس ١ٜا٭ٚضبَ ١ٝج.(.٬
ـ ومعيار ال قاارب الجغرافي ايصٜ ٟكٓـ ايًػات باعتباض َٛاقعٗا اؾػطاؾ ١ٝإٍ
فُٛع ١إقًُ ١ُٝٝتًو فُٛع َٔ ١ايػُات ايًػ ١ٜٛإؿرتن ١دطا ٤نطٚب َٔ
ا٫ستهاى إدتًؿ ١بٌ أٌٖ ٖص ٙايًػات إتأ َٔٚ ،١شيو ايًػات اٱغهٓسْاؾ١ٝ
ٚايًػات اٱؾطٜك.١ٝ
ـ ومعيار ال قاارب ال يوعي ـ َ ٖٛٚا ْػتٓس إيٖ ٗ ٘ٝصا ايعطض ـ ٚايصَٔ ٟ
خ٬ي٘ تكٓـ ايًػات عػب خكا٥كٗا ايبٓ ١ٜٛٝبػض ايٓٛط عٔ أقٛهلا
ايتاضى ١ٝأَٛ ٚاقعٗا اؾػطاؾٚ .١ٝتؿٌُ ٖص ٙاـكا٥ل ايبٓ :١ٜٛٝايٓٛاّ ايكٛت،ٞ
ٚايكطٗٚ ،ايرتنٝيب يًػاتٜٚ .عس ايبشح ٗ خكا٥ل "ايٓٛاّ ايكطٗ" خاق١
أقسّ نطٚب ايبشح اييت تبٓت َعٝاض ايتكٓٝـ ايٓٛع ٞيًػات ،بٌ قس ٜهٕٛ

ٜٛٓ 1طْ :اٍ ٚايع :ٜٔا٫ؾتكام بٌ إكاضب ١ايًػ ١ٜٛايكسّٚ ١إكاضب ١ايًػاْ ١ٝاؿسٜج ،١ا٫ؾتكام
ٚايٓل :إبػتُٛٝيٛدٝا إكڀًض ٚقٛاعس اٱعُاٍ ت عٛخ قهُ٪َ ،١غػ ١ايطا ٟٚيًتذاضٚ ٠اـسَات
ايطؾٝس ١ٜـ داَع ٟ٫َٛ ١امساع ٌٝـ َهٓاؽ ـ إػطب ،ّ2018 ،1ٙ ،م.298
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أؾٗطٖا نصيوٜٗٓ ٖٛٚ .ض عً ٢ضقس ايٛغا ٌ٥اييت تكڀٓعٗا ايًػات يتهٜٔٛ
ايهًُات ْٚكٌ إعاْ.1ٞ
ٚاغتٓازا إٍ ٖصا إعٝاض ٜؿطم ايًػ ٕٜٛٛاحملسث ٕٛبٌ ْٛعٌ َٔ
ايًػات :يػات غًػً ١ٝأ ٚإيكاق ١ٝتعتُس ٗ قٛؽ ا٭يؿاٚ ٚإكڀًشات عً٢
َٓٗر ايهِ ٚايرتنٝب (اٱيكام)ٖٚ ،صا ؾإٔ َع ِٛايًػات اهلٓس ١ٜا٭ٚضب. ١ٝ
ٚيػات غري غًػً ١ٝأ ٚتكطٜؿ ١ٝػعٌ َٔ ْٛاَٗا ايكطاٗ َٝساْا ضسبا يًتٛيٝس
ٚإعاز ٠إْتاز ايكٝؼ َٔ إاز ٠ايًػ ١ٜٛايٛاسسٚ ،٠شيو ؾإٔ ايًػ ١ايعطب١ٝ
ٚأخٛاتٗا َٔ ايًػات ايػاَ .١ٝؾٗ ٞيػات اؾتكاق ١ٝتعتُس ايتكطف ٗ اؾصٚض
َٓٗذا يتٛيٝس إؿطزات اؾسٜسٚ .٠بٝإ شيو :إٔ ْٗطَ ٠ؿطزات ايعطب ١ٝت– ٍٚ٪
يس ٣ايتشً – ٌٝإٍ دصٚض َكٗٛض ٗ ٠قٝؼ؛ ؾأَا اؾصٚض ؾٝتأيـ َعُٗٛا َٔ
قٛاَت ث٬ثٜ ،١طتب٘ بٗا َعَٓ ٢عذُ ٞعاّٚ .أَا ايكٝؼ ،ؾتُجٌ ايكٛايب اييت
تٓكٗط ؾٗٝا ٖص ٙاؾصٚض يتتؿهٌ ٗ َٖ ١٦ٝؿطزات ٜتساٚهلا أٌٖ ايًػ ١تسا٫ٚ
ؾعًٝا .ثِ إٕ ٖص ٙايكٝؼ – ؾعً ١ٝناْت أ ٚامس ٖٞ – ١ٝإػٚ٪ي ١عٔ تٛد٘ٝ
إعاْ ٞإعذُ ١ٝيًذصٚض أ ٚتٜٓٛعٗا.2
 ٗٚزضاغ ١ؾَ ٕٛهاضث ٞبعٓٛإ (ايٓٛط ١ٜؾٛم إكڀع ١ٝيًكطاؾ ١غري
ايػًػً ،)١ٝشنط إٔ "ايكٝػ ١ايكطؾ ٗ ١ٝايًػات ايػاََٗٓٚ ،١ٝا ايعطب ،١ٝتػتٓس
ٗ اؾتكاقٗا إٍ َا ٜػُ ٘ٝبايڀبٝع ١غري ايػًػً ١ٝيًػ ١ايعطب ١ٝاْڀ٬قا َٔ دصض
َعٌ تبس ٚؾ ٘ٝايكٝؼ إؿتكَ َ٘ٓ ١ؿرتن ٗ ١ايس٫ي .١أَا إْتاز ايبٓ ١ٝايكطؾٗ ١ٝ
ٜٛٓ 1ط :عبس ايهط ِٜقُس سػٔ :دبٌ اـكٝك ١ا٫ؾتكاق ١ٝيًعطبٚ ١ٝزٚضٖا ٗ تُٓ ١ٝايجط ٠ٚايًػ١ٜٛ
ٚؾكٗٗا ،أعُاٍ إُ٪ط ايسٚي :ٞايًػ ١يعطبٚ ١ٝايتُٓ ١ٝايبؿط ،١ٜايٛاقع ٚايطٖاْات ـ َطنع ايسضاغات
ٚايبشٛخ بٛدس ٠ـ إػطب ،أؾط ٌٜـ  ،2008م.257
ٜٛٓ 2ط ّ ٕ ،م .263
11

ت
مادة االشقاا

ت
الدرس ال تياني :االشقاا في اللسانيات الحدنبتة

د .سفيان بوعنينبة

ايًػات اهلٓسٚأٚضب ١ٝؾإْ٘ ٜعتُس عً ٢ايٓٛاّ ايتٓهٝس ٟباغتعُاٍ ايسٚاَر َٔ
غٛابل ٚيٛاسل اييت بطغِ قسٚز ١ٜإْتادٗا  ٫تعهؼ ايس٫ي ١إٛسس ٠اييت
ٜعهػٗا اؾصض ايعطب"ٞ

1

ٜٚصٖب مسٝض َكساز ٟإٍ أْ٘ ٕا ناْت َع ِٛايًػات ايػطب ٫ ١ٝتؿهٌ
ؾٗٝا ايػُ ١ا٫ؾتكاقٚ ١ٝاٖطَ ٠ڀطز ٠نُا ٖ ٛايؿإٔ بايٓػب ١يًعطب ،١ٝؾكس ضنع
ايسضؽ ايًػاْ ٗ ٞؼً ً٘ٝيًهًُ ١عً ٢اؾاْب اٱيكاق ٗ ٞإكاّ ا٭ ٍٚبػبب
اعتُاز ٖص ٙايًػات عً ٗ ٘ٝتٛيٝس ا٭يؿاٜٚ ،.ٚط ٣إٔ ايًػاْ ٌٝايػطب ٌٝضغِ
ايتؿاتِٗ يٛاٖط ٠ا٫ؾتكامٚ ،اعتُازٖا َعٝاضا يتكٓٝـ ايًػات ،ؾإِْٗ مل ٜعريٚا
ٖص ٙايٛاٖط ٠اٖ٫تُاّ ايهاٗ عٓس تڀبٝكِٗ يٓٛط ١ٜإٛضؾ ِٝاييت ٜك ّٛعًٗٝا
ايسضؽ ايكطٗ اؿسٜحٜٚ .طدع غبب شيو – ٗ تكسٜط ٙإٍ إٔ َٝسإ
تڀبٝكاتِٗ نإ َٛدٗا إٍ ايًػات ايػطب ١ٝاييت تهاز تؿتكط إٍ ٖص ٙايٛاٖط.2٠
إٕ غًب ١ايػُ ١ا٫ؾتكاق ٗ ١ٝايعطبٜ ٫ ١ٝعين اْتؿا ٤اٱيكاق ،١ٝبٌ إٕ
ايعطب ١ٝمل ػٌٗ ططٜك ١اٱيكام ٖص ،ٙؾإٍ داْب اغتدساّ اؿطنات ٗ قٛؽ
إؿتكات ،لس فُٛع َٔ ١ايعٚا٥س اي٬ظَ ١يبعض إؿتكات ،ناغِ ايؿاعٌ،
ٚاغِ إؿعٚ ،ٍٛامس ٞايعَإ ٚإهإٖٚ .ص ٙايًٛاقل َٖ ٞا ٜكڀًض عًٗٝا
بايًٛاقل ا٫ؾتكاقٜٚ» .١ٝؿِٗ َٔ عباض ٠ايًٛاقل ا٫ؾتكاق ١ٝاتكاٍ ٖصٙ

ْ 1اٍ ٚايع :ٜٔا٫ؾتكام بٌ إكاضب ١ايًػ ١ٜٛايكسّٚ ١إكاضب ١ايًػاْ ١ٝاؿسٜج ،١م.300-299
ٜٛٓ 2ط :مسٝض أٓس قُس َكسازٚ :ٟاٖط ٠ا٫ؾتكام َٔ ايسضؽ ايًػ ٟٛايعطب ٞإٍ ايًػاْٝات :إؾهاي١ٝ
إعادًٚ ١ظا ١ٜٚايٓٛط ،فً ١أَاضاباى :فً ١عًُ ١ٝقهُ ١تكسض عٔ ا٭نازّ ١ٝا٭َطٜه ١ٝايعطب ١ٝيًعًّٛ
ٚايتهٓٛيٛدٝاَ ،ر ،7ع ،2016 ،22م..86-85
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ايًٛاقل بأؾهاٍ ا٫ؾتكام ايساخً ٗ ١ٝقٛؽ إكڀًشات ايعًُٚ ،١ٝغريٖا،
عٝح تكبض دع٤ا َٔ بٓ ١ٝايهًُ«.١
ت
 -2اعنماد بصور الحدبد ألصل االشقاا :
ٜكته ٞا٫ؾتكام عٓس ايكسَاٚ ٤دٛز قٝػ ١أقً ١ٝتتٛيس عٓٗا قٝؼ ؾطع.١ٝ
1

ٚقس غاض عًٖ ٢صا ايؿِٗ نجري َٔ عًُا ٤ايعطب ١ٝاحملسثٌ .ؾكس عطؾ٘ ايعطب
ايكساَٚ ٢احملسث ٕٛبأْ٘ "(اقتڀاع ؾطع َٔ أقٌٜ ،سٚض ٗ تكاضٜؿ٘ سطٚف شيو
ا٭قٌ)(ٚ .أخص نًُ َٔ ١أخط ٣بتػٝري َاَ ،ع تٓاغبٺ ٗ إعٓ(ٚ .)٢ضزٸ نًُ ١إٍ
أخط ٣يتٓاغبُٗا ٗ ايًؿٚ ٜإعْٓ(ٚ .)٢عع يؿ َٔ ٜآخط بؿطَٓ ٙاغبتُٗا َعٓ٢
ٚتطنٝبا َٚػاٜطتُٗا ٗ ايكٝػ 2"... .)١غري إٔ ايًػاْٝات اؿسٜج ١تصٖب إٍ إٔ
َؿٗ ّٛاؾصض ٖ ٛايصٜ ٟك ّٛعً ٘ٝته ٜٔٛإؿطزات ٗ ايًػات ايػاََٗٓٚ ١ٝا
ايعطب ،١ٝؾإؿطز ٠اْڀ٬قا َٔ ٖصا ايتكطف تته َٔ ٕٛأق ٍٛدصض ١ٜتؿهٌ
عٓاقط تهٜٗٓٛا٪ٜٚ ،ز ٟايتأيٝـ بٌ ٖص ٙايعٓاقط إٍ َؿطز ٠تٓتُ ٞإٍ َكٛي١
َعذُ ١ٝغايبا َا ته ٕٛامسا أ ٚؾع ٬أ ٚقؿٜٚ .١هٖ ٕٛصا ايتأيٝـ بتعاقب عسز
َٔ ايكٛا٥ت (اؿطنات) عً ٢اؾصض ايكاَيت يتتٛيس عٔ ططٜل اؼاز ايكٛاَت
بايكٛا٥ت إؿطز ٠إڀًٛب.3١
 ٫ؾو ٗ إٔ ايًػاْٝات اؿسٜج ١غاُٖت إنا ٠٤دٛاْب كتًؿ ١يًٓٛط إٍ
ا٫ؾتكام ،بعسٸَ ٙعٝاضا يتكٓٝـ ايًػات َٔ ْاس ،١ٝباٱناؾ ١إٍ اغتؿاز ٠ايًػٌٜٛ
ايعطب احملسثٌ َٔ ا٭عاخ ايًػاْ ١ٝاييت أغٓت ايسضؽ ايكطٗ ،خكٛقا تًو
ْ 1اٍ ٚايع :ٜٔا٫ؾتكام بٌ إكاضب ١ايًػ ١ٜٛايكسّٚ ١إكاضب ١ايًػاْ ١ٝاؿسٜج ،١م.300
 2ضاد ٞا٭مسط :إعذِ إؿكٌ ٗ عًِ ايكطفَ ،ط :إَ ٌٝبسٜع ٜعكٛب ،زاض ايهتب ايعًُ- ١ٝ
بريٚت ،1993 ،1ٙ ،م.139
ْ 3اٍ ٚايع :ٜٔا٫ؾتكام بٌ إكاضب ١ايًػ ١ٜٛايكسّٚ ١إكاضب ١ايًػاْ ١ٝاؿسٜج ،١م.301
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اييت اٖتُت بأقٌ ا٫ؾتكامَ ،ػتٓس ٠إٍ اؾصض ،يتكسّ يًباسجٌ ايعطب ؾُٗا
دسٜسا يٛاٖط ٠ا٫ؾتكام بعٝسا عٔ غذا٫ت أْكاض َسضغيت ايبكطٚ ٠ايهٛؾ،١
بٌ إكسض ٚايؿعٌ.
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ًٚٚت زضاغ ١ا٫ؾتكام عًٖ ٢ص ٙاؿاٍ ست ٢ايكطٕ ايطابع اهلذطٗٚ ،ٟ
ٖصا ايكطٕ ٜڀايعٓا ابٔ دين ٗ نتاب٘ (اـكا٥ل) بٓٛع دسٜس َٔ ا٫ؾتكام مساٙ
(ا٫ؾتكام ايهبري) نُا غٝاتٚ ٞؾطٸم ٗ نتاب٘ بٌ ْٛعٌ َٔ ا٫ؾتكام :قػري أٚ
أقػط :شيو ايص ٟعٴ ڇطفٳ بٌ ايعًُا ٤قبٌ ابٔ دين (بايكطٗ ٚايًػٚ ،)ٟٛنبري
ٚأنرب ٖٛٚ :تػًٝب اؿطٚف :ا٭قٌ ايج٬ث ٞعً ٢قٛض ٙايػت نُا غٝأتٖٚ ٞصا
ْل ابٔ دين" :ا٫ؾتكام عٓس ٟعً ٢نطبٌ :نبري ٚقػري ،ؾايكػري َا ٗ أٜسٟ
ايٓاؽ ٚنتبِٗ نإٔ تأخص أق َٔ ٬ا٭ق ٍٛؾتتكډطا ٙؾتذُع بٌ َعاْٚ ٘ٝإٕ
اختًؿت قٝػ٘ َٚباْٚ .٘ٝشيو نرتنٝب (ؽ ٍ ّ) ؾإْو تأخص َٓ٘ َعٓ ٢ايػ١َ٬
ٗ تكطؾ٘ م ٛغًِ ٜٚػًِ ٚغامل ٚغًُإ ٚغًُٚ ٢ايػٚ ١َ٬ايػً : ِٝايًسٜؼ
أطًل عً ٘ٝتؿا ٫٩بايػٚ . ١َ٬عً ٢شيو بكٝٸ ١ايباب إشا تأٚٸيت٘ ٚبكٝٸ ١ا٭قٍٛ
غري ٙنرتنٝب (ض ض ب) ( ٚز ٍ ؽ) ( ٚظب ٍ) عًَ ٢ا ٗ أٜس ٣ايٓاؽ َٔ
شيو .ؾٗصا ٖ ٛا٫ؾتكام ا٭قػطٚ )...( .أَٸا ا٫ؾتكام ا٭نرب ؾٗ ٛإٔ تأخص أق٬
َٔ ا٭ق ٍٛايج٬ث ١ٝؾتعكس عًٚ ٘ٝعً ٢تكايٝب٘ ايػتَ ١عٓٚ ٢اسسا ػتُع
ايرتانٝب ايػتَٚ ١ا ٜتكطف َٔ نٌ ٚاسس َٓٗا عً.1"٘ٝ
ٚإشا نإ ابٔ دين أ َٔ ٍٚؾطٸم بٌ ا٫ؾتكام ايكػري ٚا٫ؾتكام ايهبري،
ؾإٕ ايٓاٚط ٗ نتب ا٫ؾتكام أَ ٚا ؼسٸخ َٔ نتب ايًػ ١عٔ ا٫ؾتكامٜ ،ط٣
ؾ٦ٝا َٔ ايتبا ٗ ٜٔتػُ ١ٝأْٛاع٘ٚ ،نصيو ٗ عسزٖا ،غٛا ٗ ٤شيو ايكساَ ٢أٚ
احملسث ،ٕٛؾُِٓٗ َٔ قكطٖا عًْٛ ٢عٌ؛ ُٖا ايكػري ٚايهبرئَ َِٗٓٚ ،
أناف ا٭نرب َٔٚ ،احملسثٌ َٔ أناف ايهبٸاضّٚ ،هٔ سكط ٖص ٙا٭قٛاٍ ٗ

 1أب ٛايؿتض عجُإ بٔ دين :اـكا٥ل ،تض :قُس عً ٞايٓذاض ،عامل ايهتب  -بريٚت ،ز،2
م.134-133
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أضبع ١أْٛاع ٖ :ٞا٫ؾتكام ايكػري أ ٚا٭قػطٚ ،ا٫ؾتكام ايهبريٚ ،ا٫ؾتكام
ا٭نربٚ ،ا٫ؾتكام ايهبٸاض ايص ٖٛ ٟايٓشت ،عً ٢ايطغِ َٔ إٔ بعض ايعًُا٤
ىطد٘ َٔ باب ا٫ؾتكام يتٛيٝس َٔ ٙنًُتٌ ،ؾٜ ٬طتب٘ با٫ؾتكام إَ ٫عٓاٙ
ايعاّ؛ أ ٟأخص ؾ َٔ ٤ٞؾ.1٤ٞ

 1قُس بٔ َطٜع ٞبٔ قُس اؿاظَ :ٞا٫ؾتكام تعطٜؿ٘ ٚأْٛاع٘ ،نً ١ٝايًػ ١ايعطب ١ٝـ داَع ١أّ ايكط٣
َه ١إهطَٖ1430/1429 ،١ـ ،م.13
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1ـ ايڃ ٹؿعٵٌ ا ڃيُٳانٹ -2 ٞايڃ ٹؿعٵٌ ا ڃيُٴهٳاضع  -3ؾعٌ ا ڃيأځَط  -4اغٵِ ايڃؿځاعٹٌ -5
اغٵِ ا ڃيُٳ ڃؿعٴ -6 ٍٛايكٸؿ ١إؿبٗ -7 ١اغٵِ ايتٻؿڃهٹ -8 ٌٝاغٵِ ايعٻَٳإ  -9اغٵِ
ا ڃي ٳُهځإ  -10اغٵِ ايڃآيځ.1١
ٚقس تٓاٚي٘ ايكطؾ ٚ ٕٛٝايًػ ٕٜٛٛعً ٢سس غٛا ، ٤إ ٫إٔ عًُا ٤ايكطف
ٜتٓاٚي ْ٘ٛبايبشح َٔ سٝح ٖ٦ٝات ايهًُات ٚقٛضٖا ٗ ا٫ؾتكام ،أَا عًُا٤
ايًػ ١ؾٝبشج ٕٛؾ َٔ ٘ٝدٗ ١أخط٣؛ أ َٔ ٟسٝح اؾرتاى ايهًُتٌ ٗ اؿطٚف
 ٗٚإٓاغب ١بُٗٓٝا ٗ إعٓ ٢ز ٕٚايتؿات إٍ سطنات  ٚغهٖ . ٕٛصا ٚقس تبآٜت
أضا ٤ايعًُا ٗ ٤سذِ ايسا٥ط ٠اييت ٜؿًُٗا ا٫ؾتكام َٔ ايهًِٚ ،اختًؿٛا بٌ
َٔ عسٸ ايه ّ٬نً٘ َؿتكاٚ ،بٌ َٔ عسٸ ٙنً٘ أقٚ ،٬بٌ َٔ عسٸ بعه٘ أق٬
ٚبعه٘ َؿتكا ،قاٍ ايػٛٝطٚ" :ٞاختًؿٛا ٗ ا٫ؾتكام ا٭قػط ؾكاٍ غٝبٜ٘ٛ
ٚاـًٚ ٌٝأب ٛعُطٚ ٚأب ٛاـڀاب ٚعٝػ ٢بٔ عُط ٚا٭قُعٚ ٞأب ٛظٜس ٚابٔ
ا٭عطابٚ ٞايؿٝباْٚ ٞطا٥ؿ :١بعضٴ ايهځًِ َؿتلپ ٚبعهٴ٘ غريٴ َؿتلٸٚ .قايت
طا٥ؿ َٔ ١إتأخط ٜٔايًػ :ٌٜٛنٌټ ايهځًِ َؿتلپْٚ ،ٴػب شيو إٍ غٝبٜ٘ٛ
ٚايعٸدازٚ .قايت طا٥ؿ َٔ ١ايٓٛاض :ايهًِ نًڊ٘ أقٌٷ ٚايك ٍٛا٭ٚغ٘ ؽً٫ ٘ٝ
ٜعسټ ق٫ٛڄ ٭ْ٘ ي ٛنإ نٌ َٓٗا ؾطعاڄ يٰخط يساض أ ٚتػًػٌ ٚنُٖ٬ا قاٍ بٌ
ًٜعّ ايسٻٚض عٓٝاڄ ٭ْ٘ ٜجبت يهٌٸ َٓٗا أْ٘ ؾطٵع ٚبعضٴ َا ٖ ٛؾطعٷ  ٫بسٻ أْ٘ أقٌ
نطٚض ٠إٔ إؿتلٻ نًډ٘ ضادع إي ٘ٝأٜهاڄ"

2

ٜٛٓ 1ط :عبس ايؿتاح ايسدين ٗ :ايكطف ايعطب ٞـ ْؿأٚ ٠زضاغَ ،١هتب ١ايؿ٬ح يًٓؿط ٚايتٛظٜع،1651 ،
م.133
 2ايػٛٝط :ٞإعٖط ٗ عً ّٛايًػٚ ١أْٛاعٗا ،ز ،1م.543
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ٚقس اختًؿت َسضغتا ايبكطٚ ٠ايهٛؾ ٗ ١أقٌ ا٫ؾتكامٚ ،قس ْلٸ غٝب ٜ٘ٛعً٢
اؾتكام ايؿعٌ َٔ إكسض ٖٛٚ ،قٛي٘" :أَا ايؿعٌ ؾأَجً ١أڂخصتٵ َٔ يؿ ٜأسساخ
ا٭مساٚ ،٤بٴٓٝتٵ ٕا َهٕٚ ،٢ا ٜهٚ ٕٛمل ٜكعَٚ ،ا ٖ ٛنا ٔ٥مل ٜٓٳكڀع .ؾأَا بٓاَ ٤ا
سُٹسٳٚ .أَا بٓاَ ٤ا مل ٜكع ؾإْٸ٘ قٛيو آَٹطاڄ :اشٖٳب
غُٹعڇ  ٚٹَهڂح  ٚٴ
َه ٢ؾصٳٖٳبٳ  ٚٳ
ٚاقتٴٌٵ ٚان ڇطبٵٚ ،كرباڄٜ :ٳكڃتٴٌٴ ٜٚٳصٖٳبٴ ٜٚٳه ڇطبٴ ٜٚٴكڃتٳٌٴ ٜٚٴه ٳطبٴ".1
ٚقس ؾكٸٌ ايعهرب ٗ ٟايتبَ ٗ ٌٝا شٖب إي ٘ٝأْكاض إكسضٚ ،أْكاض ايؿعٌ،
ٚبٝاْٗا عً ٢ايٓش ٛاٯت ٗ ،ٞقٛي٘:
"ٚايسي ٌٝعً ٢إٔٸ ايؿعٌ َؿتل َٔ إكسض ططم َٓٗاٚ :دٛز سسٸ ا٫ؾتكام ٗ
ايؿعٌٚ ،شيو إٔٸ ايؿعٌ ٜسٍټ عً ٢سسخ ٚظَإ ككٛم ؾهإ َؿت چكاڄ ٚؾطعاڄ
عً ٢إكسض ،نًؿ ٜناضب َٚهطٚبٚ ،ؼكٝل ٖص ٙايڀډطٜك ١إٔٸ ا٫ؾتكام ٜطاز
يتهجري إعاْٖٚ ،ٞصا إعٜٓ ٫ ٢تشكچل إ٫چ ٗ ايؿطع ايص ٖٛ ٟايؿعٌٚ ،شاى إٔٸ
إكسض ي٘ َعٓٚ ٢اسس  ٖٛٚز٫يت٘ عً ٢اؿسخ ؾكٜ٘ ٫ٚ ،سٍٸ عً ٢ايعٻَإ بًؿ،٘ٛ
ٚايؿعٌ ٜسٍٸ عً ٢اؿسخ ٚايعَإ إدكٛم ،ؾَٗٓ ٛعي ١ايًؿ ٜإطنچب ،ؾإْٸ٘
ٜسٍٸ عً ٘ٝإؿطز ٫ٚ ،تطنٝبٳ إ٫چ بعسٳ اٱڇؾطازٹ ،نُا أْٸ٘  ٫زٹ٫ي١ځ ٚعً ٢اؿځسخٹ
ٚايعٻَإ إځدكٛم إ٫چ بعسٳ ايسٿ٫ي١ٹ عً ٢اؿځ ٳسخٹ ٚٳسسٚ ،ٙقس َٴجٸٌ شيو بايٓٻكط٠
َٔ ايؿٹهٸ ،١ؾإْٻٗا نإازٸ ٠إڂذطٸز ٠عٔ ايكټٛض ،٠ؾايؿٹهٸ َٔ ١سٝح ٖ ٞؾهٸ ٫ ١قٛض٠ځ
هلا ،ؾإشا قٹٝؼ َٓٗا داّٷ ،أَ ٚٹطآ٠څ أ ٚقاضٚض٠څ ناْت تٹًو ايكټٛضَ ٠از٠ڄ ككٛق١ڄ ،ؾٗٞ
ؾځطعٷ عً ٢إچاز٠ٹ إڂذطٸز ،٠نصيو ايؿعٌ ٖ ٛزيٌٝٴ اؿځسخ ٚغريٚ ،ٙإځكسض زيٌٝٴ
اؿځسخ ٚسسٳ ،ٙؾبٗصا ٜٳٳتشٳكچل نٕٛٴ ايؿعٌڇ ؾطعٶا هلصا ا٭ځقٌڇ.
 1عُط ٚبٔ عجُإ بٔ قٓرب اؿاضث ٞباي ،٤٫ٛأب ٛبؿط ،إًكب غٝب :ٜ٘ٛايهتاب ،تض :عبس ايػ ّ٬قُس
ٖاضَ ،ٕٚهتب ١اـال ،ٞايكاٖط ،1655 ،1ٙ ،٠ز ،1م.15
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ططٜك١څ أخط ٖٞ :٣أْٸا ْكٍٛٴ :ايؿعٌٴ ٜؿتُٹٌٴ يؿ ڂ٘ٛٴ عً ٢سطٚفٺ ظا٥س٠ٺ عً ٢سطٚفٹ
إځكسٳضڇ ،تسٍټ تٹًو ايعٸٜاز٠ڂ عًَ ٢عإڈ ظا٥س٠ٺ ،عًَ ٢عٓ ٢إځكسض ؾهإٳ َؿت چكاڄ َٔ
إكسٳض ناغِڇ ايؿاعٌڇ ٚإؿعٍٛڇ ٚإهإڇ ٚايعٸَإڇ ،نهاضبٺ ٚنٳ ٵطبٺ َٚٳهطٚبٺ،
ٚبٝاْ٘ :أْٻو تٳكٍٛٴ ٗ ايؿعٌڇ نٳ ٳطبٳ ؾتشطٸى ايطا ٤ؾٝدتًـٴ َعٓ ٢إځكسض ،ثِٸ تكٍٛ
اغتهٵطٳب ؾتس ٸٍ ٖص ٙايكٸٝػ ١عًَ ٢عٓ ٢آخط ،ثِٸ تك ٍٛاٹنطب ْٚٳهطب ٚتٳهطب
ٜٚٳهطڇب ،ؾتأتٖ ٞص ٙايعٸٚا٥س عً ٢سطٚفٹ ا٭قٌڇ  ٖٞٚايهٸاز ٚايطٸاٚ ٤ايباَ ٤ع
ٚدٛزٖا ٗ تًو ا٭َجٹًَٚ ،١عًّٛٷ إٔٻ َا  ٫ظٜاز٠ځ ؾ ٘ٝأځقٌٷ ٕا ؾ ٘ٝايعٸٜاز.٠
ططٜك١ڂ أڂخط ٖٞ :٣إٔٻ إكسٳض ي ٛنإ َٴؿت چكاڄ َٔ ايؿعٌڇ ٭زٻ ٣شيو إٍ ْٳكضڇ
إعاْ ٞا ڂ٭ٚٳٍٚ ،شيو ىٌٸ با٭ق ،ٍٛبٝاْ٘ :إٔٸ يؿٜځ ايؿعٌ ٜٳؿتٌُٴ عً ٢سطٚفٺ
ظا٥س٠ٺ َٚعإڈ ظا٥س٠ٺ  ٖٞٚزٹ٫يت٘ عً ٢ايعٻَإ إځدكٛمٚ ،عً ٢ايؿاعٌ ايٛاسسٹ،
ٚاؾُاع١ٹ ٚإْ٪ٸحٹ ٚاؿانطڇ ٚايػا٥بٹٚ ،إكسٳضڇ ٜصٖبٴ شيو نًڊ٘ ،إ٫چ ايسٸ٫ي ١عً٢
اؿځسخٖٚ ،صا ْكضٷ يٮځٚناعڇ ا ڂ٭ٚٳٍٚ ،ا٫ؾتكامٴ ٜٳٓبػ ٞإٔ ٜٴؿٝس تٳؿٝٝسٳ ا٭قٍٛڇ
ٚتٳٛغع ١إځعاْٖٚ ،ٞصا عٳهؼٴ اؾتكامڇ إځكسض َٔ ايؿٹعٌ.
ٚاسترٻ اٯخط َٔ ٕٚثٳ٬ث١ٹ أٚد٘ٺ:
أسسٴٖا :إٔٻ إكسٳضٳ َؿڃعٳٌ ٚباب٘ إٔ ٜه ٕٛقازٹضٶا عٔ غريڇٚ ،ٙأَٻا إٔ ٜٳكسٴضٳ عٓ٘ غريٴٙ
ؾه٬چ.
ٚايجاْ :ٞإٔٸ إكسٳضٳ ٜعتٌٸ ٫عتٍ٬ڇ ايؿعٌڇٚ ،ا٫عتٍ٬ٴ سهِٷ تػبك٘ عًچت٘ ،ؾإشا نإ
ا٫عتٍ٬ٴ ٗ ايؿعٌڇ أ٫ٚڄ ٚدبٳ إٔ ٜه ٕٛأق٬ڄَٚ ،جاٍٴ شيو قٛيڂوځ قاّٳ قٹٝاَٶا،
ٚقاّٳ قٹٝاَٶا ،ؾايٛا ٗ ٚقاّ :أقٌٷ اعتٴًچت ٗ ايؿٹعٌ ؾاعتٴًچت ٗ ايكٹٝاّٚ ،أْتٳ ٫
تكٍٛٴ اعتٴٌٸ ((قاّٳ)) ٫عتٍ٬ڇ ايكٝاّڇ.
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ٚايٛد٘ٴ ايجايح :إٔٸ ايؿعٌٳ ٜٳعٌُٴ ٗ إځكسضڇ نكٛيو(( :نٳطبت٘ نطبٶا)) .ف
((نطبٶا)) َٓكٛب ب ((نطبت))ٚ ،ايعاٌَٴ َ٪ثٿطٷ ٗ ا ځٕ ٵعُٴٍٛڇٚ ،إڂ٪ٳثٿطٴ أځقَٔ ٣ٛ
ذعٳٌٴ ايكځ ڇٟٛٻ أق٬ڄ يٹػري.ٙ
إڂ٪ٳثٻطڇ ؾٚ ،٘ٝايكڂٛٸ٠ڂ ٳت ٵ
ٚاؾٛاب :أَٸا ايٛد٘ٴ ا٭ ٍٚؾًٝؼ بؿ٤ٞ؛ ٚشيو إٔٸ إكسضٳ َؿتلپ َٔ قسضت عٔ
ايؿ ٤ٞإشا ٚيٝتٳ٘ قس ٳضىځ ٚدعًتٳ٘ ٚضا٤ٳى  َٔٚشيو قٛهلِ(( :إځٛضڇز ٚإځكسٳضٴ))
ٜؿاضٴ ب٘ إٍ إا ٤ايص ٟتطز عً ٘ٝاٱبٌ ثِٸ تٳكسض عٓ٘ َ ٫ٚعٓ ٢هلصا إ٫چ إٔٸ اٱڇبٌ
تتٛيچ ٢عٔ إاٚ ،٤تك ڇطفٴ عٓ٘ قسٚضٳٖا ؾٝكاٍٴ قس قٳسٳ ٳضتٵ عٔ إا٤ٹ ٚقس ؾاعٳ ٗ
ايه ّ٬قٍٛٴ ايكا :ٌ٥ؾٕ٬ٷ َٛؾچلٷ ؾُٝا ٜٴٛضزٜٚ ٙٴكسضَ ٗٚ ،ٙٳٛاضزَٚ ٙٳكازضٚ ،ٙنٌپ
شيو بإعٓ ٢ايص ٟشٳنطْاٚ ،ٙبٗصا ٜتشكچل ن ٕٛايؿعٌ َٴؿت چكاڄ َٔ إځكسض؛ ٭ْٸ٘
َٓعي١ٹ إهإڇ ايصٜ ٟٳكسٴضٴ عٓ٘.
أَٸا ايٛد٘ٴ ايجٸاْ :ٞؾػري زاٍٍّ عً ٢زٳعٛاِٖ؛ ٚشيو إٔٸ ا٫عتٍ٬ٳ ؾ٤ٞٴ ٜٴٛدب٘
ايتٻكطٜـٴ ٚثٹكځٌٴ اؿڂطٚفٚ ،بابٴ شيو ا٭ځؾعاٍ؛ ٭ٕٸ قٝػٳٗا تٳدتًـ ٫خت٬ف
َعاْٗٝا ،ؾكاّٳ َج٬ڄ أقً٘ قځٛٳّٳ ،ؾأڂبسيت ايٛاٚٴ أيؿڄا ،يتشطټنٗا ،ؾإشا شٳنطت إځكسض
َٔ شيو ناْٳت ايعٹ چً١ڂ إڂٛدب ١يًتػٝريڇ قا١ُ٥ڄ ٗ إځكسٳضڇ  ٖٛٚايجٿكځٌ.
ٚدٛاب آخط ٖٛٚ :إٔٸ إكسضٳ ا٭قًٞٻ ٖ(( ٛقځٛٵّ)) نكٛيو ((قٳٛٵّ)) ثِٸ
اؾتٳككت َٓ٘ ؾع٬ڄ ٚأعًًت٘ ٕا شنطْا ،ؾعسيت عٔ قّٛڈ إٍ قٝاّ؛ يتٓاغب بٌ
ايًچؿ ٌٛيًُعٓ ٌٝإؿرتنٌ ٗ ا٭قٌٜ ،ٳسٍٸ عً ٢شيو إٔٻ إكسضٳ قس ٜأتٞ
قٳشٝشٶا َعتٌپٚ ،ايؿعٌٴ هبٴ ؾ ٘ٝاٱعَ ،ٍ٬جٌ ايكٸٚ ّٛايكچٚ ٍٛايبٳٝع ،ؾإشا
اؾتككتٳ َٓٗا أؾعا٫ڄ أعًځًڃتٳٗا ؾكًت :قاّٳ ٚقاّٳ ٚباعٳ.
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ؾكس ضأٜتٳ نٝـٳ دا٤ٳ اٱعٍ٬ٴ ٗ ايؿعٌڇ زٕٚٳ إكسٳضڇ؟ ؾاختًډت ايجٸك١ڂ َا عٴًچٌ
ب٘".1
ؾ ٬متاز ـ نُا ضأٜٓا ـ إٍ نبري دٗس يًصٖاب إٍ َا شٖب إي ٘ٝايبكط ٕٜٛبعسٸِٖ
إكسض أق ٬ي٬ؾتكام عً ٢سػاب ايؿعٌ.

ٜٛٓ 1ط :ايعهرب :ٟايتب ٌٝعٔ َصاٖب ايٓش ٌٜٛايبكطٚ ٌٜايهٛؾ ،ٌٝم ..115-111
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با٭نرب َٔٚ ،ايؿٛاٖس اييت قسَٗا هلصا ايٓٛع" :ز ب ض" قاٍ " :ؾُٔ شيو
تكًٝب (ز ب ض) ؾٗ - ٞأٚ ٜٔقعت  -يًكٛٸٚ ٠ايؿسٸَٗٓ . ٠ا (دربت ايعِٛ
ٚايؿكري) إشا قٛٸٜتُٗا ٚؾسزٵت َُٓٗا ٚاؾځبٵط  :إًٹو يكٛٸت٘ ٚتكٜٛت٘ يػريَٗٓٚ . ٙا
(ضدٌ فطٻب) إشا دٳطٳغتٵ٘ ا٭َٛض ٚلصٳت٘ ؾكٜٛت َٴٓٻت٘ ٚاؾتسٻت ؾهٝٹُت٘ َ٘ٓٚ .
اؾٹطٳاب ٭ْ٘ وؿَ ٜا ؾٚ ٘ٝإشا سٴؿ ٜايؿٚ ٤ٞضٚع ٢اؾتسٸ ٚقٚ ٣ٛإشا أڂغؿٌ
ٚأڂٌُٖ تػاق٘ ٚضٳ ٹش٣ٳ َٗٓٚ .ا (ا٭ظط ٚايٴبذٵط ٖٛٚ )٠ايك ٣ٛايػٴطٻ َ٘ٓٚ . ٠قٍٛ
عً٢ٸ قًٛات اهلل عً : ٘ٝإٍ اهلل أؾه ٛعٴذطڇ ٚ ٣ٴبذٳطڇ ٣تأٚ ٢َُٖٛ : ًٜ٘ٚأسعاْٞ
ؾػٳس ؾإشا ناْت ٗ ايبڀٔ ٚايػطٸ ٠ؾٗ ٞايبٴذط٠
ٚططٜك٘ إٔ اي ٴعذٵط ٠نٌ عٴكڃس ٗ ٠ا ځ
ٚايٳبذٳط ٠تأ ًٜ٘ٚإٔ ايػٴطٻ ٠غًڂٛت ْٚتأت ؾاؾتسٸ َػټٗا ٚأَطٖا  ٚ .ڂؾػٸط أٜها قٛي٘ :
ٴعذٳط ٚ ٣ٴبذٳط ٣أَ ٟا أڂبسٚ ٣أڂخؿ َٔ ٢أسٛاٍ  َ٘ٓ( ٚ .ايبٴطٵز يكٛت٘ ٗ ْؿػ٘
ٚقٛٸَ ٠ا  )ًٜ٘ٝب٘ ٚنصيو ايربز يٓكا ٤بٝاض ايعٌ ٚقؿا ٤غٛازٖا ٖ ٛقٛٸ ٠أَطٖا،
ٚأْ٘ يٝؼ بًٛڈٕ َػتهعٳـ َٗٓٚا ضدٻبت ايطدٌ إشا عٛډُت٘ ٚقٛٻٜت أَطَ٘ٓٚ . ٙ
ضٳدٳب يتع ُِٗٝٛإٜٸا ٙعٔ ايكتاٍ ؾ٘ٝٹ ٚإشا نځطٴَت ايٓدً ١عً ٢أًٖٗا ؾُايت
زٳعٳُٖٛا بايطٴدٵب ٖٛٚ ١ؾ ٧تٴػٓس إي٘ٝٹ يتك ٣ٛب٘ٹ ٚ .ايطادٹب : ١أسس ؾكٛم
ا٭قابع َ ٖٞٚكٜٛٿ ١هلا"

1

ٚقس ضأ ٣بعض ايساضغٌ إٔ ابٔ دٓ ٢غاٍ غًٛا بٝٸٓا ٗ ٖص ٙايتكايٝب
ٚايس٫٫ت ،قاٍ قبش ٞقاحل" :إٕ ايٓٛط ٠ا٭ ٍٚإٍ قٓٝع ابٔ دين ٗ ٖصٙ
ايتكايٝب  ٫ىڀ ٧ايتهًـ ايبعٝس ايصٚ ٟقع ؾًٜ ٖٛٚ ،٘ٝتُؼ ايڀطٜل مٛ
ايطاب٘ ايػشط ٟايعذٝب ايصٜ ٟطز ٖص ٙايتكايٝب ْٝعا إٍ أقٌ ٚاسس ()...
ٚيهٔ ايطاب٘ ايص ٟاٖتس ٣إي ٘ٝابٔ دين يٝؼ عاَا ؾشػب ،بٌ ٖ ٛؾسٜس
 ،ٕ ّ 1ز ،5م.113-112
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ايعُ )...( ّٛؾٌٗ تط ٣أعذب َٔ إٔ تؿػط ٖص ٙايتكايٝب نًٗا ْٝٚع ايكٛض
إتؿطع ١عٓٗا ،ضغِ َا يهٌ َٓٗا َٔ َؿٗ ّٛزقٝل ٚإوا ٤خام بٗاتٌ ايهًُتٌ
ايعاَتٌ إٛغًتٌ ٗ ايعُ :ّٛايكٚ ٠ٛايؿس٠؟ (ٚ )...إشا قاضْا قٓٝع ابٔ دين ٗ
ٖص ٙايتكايٝب بكٓٝع ابٔ ؾاضؽ ( )...ايص ٟنإ  َٔ٪٥٫بٗصا ا٫ؾتكام ايهبري
يطأٜٓا ابٔ ؾاضؽ ٗ ٖصا إٛنٛع أنجط اعتساَ )...( ٫ا َٔ ضٜب عٓسْا ٗ أْ٘
اطًع عًَ ٢ا دا ٗ ٤اؾُٗطٚ )...( ،٠يهٓ٘ سٌ شنط ٗ (إكاٜٝؼ) قٛض ٖصٙ
ايتكايٝب ٗ إٛانع إٓاغب ١هلا ،تبعا ٕٓٗذ٘ ٗ َعذُ٘ ،مل ٜؿػطٖا ْٝعا بايك٠ٛ
ٚايؿسٚ ١ًْ ٠اسس ،٠بٌ ضزٸ بعهٗا إٍ أقٌٚ ،بعهٗا إٍ أقًٌٚ ،ؽطز َكتٓعا
ت ٗ قطا ٠٤ا٭ق ٍٛاييت أٚضزٖا إٔ  ٫داَع ٜطب٘ بٌ بعهٗا ايبعض".1
إشا تًبٻجٵ ٳ
مل ٜكتكط ْكس ْٛط ١ٜا٫ؾتكام ا٭نرب عً ٢احملسثٌ؛ بٌ نإ ايكسَا ٤أغبل إٍ ْكس
ٖص ٙايٓٛط ،١ٜؾٗا ٖ ٛاٱَاّ أب ٛسٝإ ا٭ْسيػٜ ٞك ٍٛعٔ ٖصا ايٓٛع َٔ
ا٫ؾتكامٚ" :أَا ا٭نربٴ ؾٝشؿ ٜؾ ٘ٝإازٸ ٠ز ٕٚاهل ١٦ٝؾٝذعٌ(م  ٍ ٚ( ٚ )ٍ ٚم) ٚ
( ٚم ٍ)  ٍ( ٚم ٚ )ٚتكايٝبٗا ايػتَ ١عٓ ٢اـؿچٚ ١ايػطعٖٚ ،١صا ٖا ابتسع٘
اٱَاّٴ أبٛايؿتض ابٔ دين ٚنإ ؾٝد٘ أب ٛعً ٞايؿاضغٜ ٞأْؼ ب٘ ٜػريٶا ٚيٝؼ
َعتٳُسٶا ٗ ايًػٜ ٫ٚ ،١كضٸ إٔ ٜٴػتٓب٘ ب٘ اؾتكام ٗ يػ ١ايعطبٚ ،إِا دعً٘ أبٛ
ايؿتض بٝاْٶا يك ٠ٛغاعسٚ ،ٙضزٸ ٙإدتًؿات إٍ قځسٵضڈ َؿرتىَ ،ع اعرتاؾ٘ ٚعًُ٘ بأْ٘
يٝؼ َٖٛ ٛنٛع تًو ايكٸٝؼٚ ،إٔ تطانٝبٗا تؿٝس أدٓاغٶا َٔ إعاَْ ٞػاٜط٠ڄ
يًكځسٵض إؿرتىٚ ،غببٴ إُٖاٍ ايعطب ٚعسّ ايتؿات إتكسٌَ إٍ َعاْ :٘ٝإٔ
اؿطٚف قً١ًٝڅٚ ،أْٛاع إعاْ ٞإتؿاُٖ ٫ ١تهازٴ تتٓاٖ ،٢ؾدكټٛا نٌٸ تطنٝب
بٓٛع َٓٗا؛ يٝؿٝسٚا بايرتانٝب ٚاهل٦ٝات أْٛاعٶا نجريٚ ،٠ي ٛاقتكطٚا عً ٢تػاٜط

ٜٛٓ 1ط :قبش ٞقاحل :زضاغات ٗ ؾك٘ ايًػ ،١م.141
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إٛازٸ ستٜ ٫ ٢سيچٛا عًَ ٢عٓ ٢اٱنطاّ ٚايتع ِٝٛإَ ٫ا يٝؼ ؾ َٔ ٘ٝسطٚف
اٱٚ ّ٬ٜايهٸطب؛ ٕٓاؾاتُٗا هلِ؛ يهام ا٭َطٴ دسٶا٫ٚ ،سٵتادٛا إٍ أيٛف سطٚفٺ ٫
هسْٗٚا ،بٌ ؾطٸقٛا بٌ ٴَعٵتٹل  ٚٴَعٵتٳل عطن١ٺ ٚاسس ٠سكٌ بٗا ُٝٝعٷ بٌ نسٸ،ٜٔ
ٖصا َٚا ؾعًٙٛٴ أخٵكط ٚأْػب ٚأخـٸٚ ،يػٓا ْكٍٛٴ :إٕ ايًػ١ځ أٜهٶا اقڀ٬س١ٝڅ
بٌ إطازٴ بٝإ أْٗا ٚقعت باؿهُ ١نٝـ ؾطنت ،ؾؿ ٞاعتباض إاز ٠ز١٦ٖٝ ٕٚ
ايرتنٝب َٔ ؾػاز ايًػَ ١ا بٝٸٓت يوٜ ٫ٚ ،ٴٓٵهځط َع شيو إٔ ٜهٕٛٳ بٌ ايرتانٝب
رتىڅ بٗٓٝا ٖ ٛدٓؼٷ ٭ْٛاع َٛنٛعاتٗاٚ ،يهٔ ايتشٝټٌ
إتٸشس ٠إازٸَ ٠عَٓ ٢ؿ ٳ
عً ٢شيو ٗ ْٝع َٛازٸ ايرتنٝبات نڀًبٺ يعٓكڃاَ ٤ٴػطڇب ٚمل ٴتشٵٌُ ا٭ٚناعٴ
ايبؿطٸ ١ٜإ ٫عً ٢ؾٗ ّٛقطٜب ١غري غاَه ١عً ٢ايبس١ٜٗ؛ ؾًصيو إٕ ا٫ؾتكاقات
ايبعٝس ٠دسٶا ٜ ٫كبًڂٗا احملكك.1"ٕٛ

 1ايػٛٝط :ٞإعٖط ٗ عً ّٛايًػٚ ١أْٛاعٗا ،ز ،1م.543
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اغتبساٍ بعض اؿطٚف ببعهٗا ٭غباب :اـڀأ ٗ ايػُع ،أ ٚايتڀٛض ايكٛتٞ
ٗ اؿطف إبسٍ ،أ ٚايتكشٝـ ايٓاتر عٔ قً ١ا٫عذاّ قسّا.1
ٚقس ؾكٌ اؾاس ٜؾ ٘ٝايك ٗ ٍٛايباب ايص ٟمسا( :ٙباب ٗ تكاقڂب ا٭يؿاٚ
يتكاقڂب إعاْ ،)ٞقاٍٖٚ" :صا باب ٚاغع َٔ .شيو ق ٍٛاهلل غبشاْ٘ ( :أمل تط أځْٻا
أضغًٓا ايؿٝاطٹٌ عً ٢ايهاؾط ٜٔتٳ٪ٴظټِٖ أځظٸا) أ ٟتععذِٗ ٚتكًكِٗ  .ؾٗصا ٗ
َعٓ ٢تٗعټِٖ ٖٳعٸا ٚاهلُع ٠أخت اهلا ٤ؾتكاضب ايًؿٛإ يتكاضب إعٓٚ . ٌٝنأِْٗ
خٳكٸٛا ٖصا إعٓ ٢باهلُع ٠٭ْٗا أق َٔ ٣ٛاهلاٖٚ ٤صا إعٓ ٢أع ٗ ِٛايٓؿٛؽ َٔ
اهلعٸ ٭ْو قس تٗعٸ َا  ٫باٍ ي٘ ناؾٹصٵع ٚغامڇ ايؿذطٚ ٠م ٛشيو َ٘ٓٚ( ،اي ٳعػٵـ
ٚا٭غٳـ ٚايعٌ أخت اهلُع ٠نُا إٔ ا٭غـ ٜعػٹـ ايٓؿڃؼ ٜٓٚاٍ َٓٗا ٚاهلُع٠
أق َٔ ٣ٛايعٌ نُا إٔ أغٳـ ايٓؿؼ أغً َٔ ٜايرتزٸز بايعػٵـ  .ؾكس تط٣
تكاقڂب ايًؿ ٌٛيتكاقب إعٓ َ٘ٓٚ ،ٌٝايكځطٵَ ٖٞٚ ١ايؿځكڃط ٠تٴشعٸ عً ٢أْـ
ايبعريٚ .قطٜب َٓ٘ قًچُت أٚؿاض ٟ٭ٕ ٖصا اْتكام يًٛڂؿڂط ٚشيو اْتكام
يًذٹًڃس .ؾايطا ٤أخت ايٚ ّ٬اي ٳعُٳَ ٕ٬تكاضڇبإ ٚ .عً ٘ٝقايٛا ؾٗٝا  :اؾځطٵؾ( َٔ ١ز
ض ف)  ٖٞٚأخت دٳًځؿت ايكځًځِ إشا أخصت دٴًؿت٘ ٖٚصا َٔ (ز ٍ ف) ٚقطٜب
َٓ٘ اؾٳٓـٳ  ٖٛٚإځٝٵٌ ٚإشا دٳًځؿت ايؿ ٤ٞأ ٚدٳطؾت٘ ؾكس أًَځتٵ٘ عُٸا نإ عًٖٚ ٘ٝصا
َٔ (ز ٕ ف)".2
ٚقس ضز قبش ٞقاحل عً ٢ايػًٖ ٗ ٛصا ايٓٛع َٔ ا٫ؾتكام بكٛي٘ٚ" :ضَا ٫
ٜهٖ ٗ ٕٛص ٙا٭َجً ١تعػـ ٗ ايتڀبٝل ٚإٜػاٍ ٗ ايتعًٚ ،ٌٝيهٔ ايتعػـ

ٜٛٓ 1ط :قبش ٞقاحل :زضاغات ٗ ؾك٘ ايًػ ،١م.511-515
 2ابٔ دين :اـكا٥ل ،ز ،5م.114-113
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د .سفيان بوعنينبة

ٜٗٛط أؾس َا ٜه ٕٛبعسا عٔ ايٓڀل ٗ َجٌ ق ٍٛابٔ دين  1"...ـ ٚأٚضز ايٓل
اٯت٫ ٞبٔ دين ـْ" :عِ ٚػاٚظٚا شيو إٍ إٔ ناضعٛا با٭ق ٍٛايج٬ث : ١ايؿا٤
ٚايعٌ ٚاي . ّ٬ؾكايٛا  :عكط ايؿٚ ٤ٞقايٛا  :أځظٳي٘ إشا سبػ٘ ٚايعٳكٵط نطب َٔ
اؿبؼ ٚ .شاى َٔ (ع م ض) ٖٚصا َٔ (أظٍ) ٚايعٌ أخت اهلُعٚ ٠ايكاز أخت
ايعاٚ ٣ايطا ٤أخت ايٚ . ّ٬قايٛا :ا٭ځظٵّ  :إٓع ٚايعٳكٵب  :ايؿسٸ ؾإعٓٝإ
َتكاضبإ ٚاهلُع ٠أخت ايعٌ ٚايعا ٣أخت ايكاز ٚإ ِٝأخت ايباٚ . ٤شاى َٔ
(أظّ) ٖٚصا َٔ (ع م ب)ٚ .قايٛا  :ايػًب ٚايكطف ٚإشا غٴًٹب ايؿ ٤ٞؾكس
قٴطڇف عٔ ٚدٗ٘  .ؾصاى َٔ (ؽ ٍ ب) ٖٚصا َٔ (م ض ف) ٚايػٌ أخت
ايكاز ٚاي ّ٬أخت ايطاٚ ٤ايبا ٤أخت ايؿاٚ .٤قايٛا  :ايػسٵض نُا قايٛا اـځتٵٌ
ٚإعٓٝإ َتكاضڇبإ ٚايًؿٛإ َرتاغٹ ٕ٬ؾصاى َٔ (ؽ ز ض) ٖٚصا َٔ (ر ت ٍ)
ؾايػٌ أخت اـاٚ ٤ايساٍ أخت ايتاٚ ٤ايطا ٤أخت ايٚ .ّ٬قايٛا  :ظأض نُا قايٛا :
غعٳٌ يتكاضب ايًؿٚ ٜإعٓ.2"٢
ٳ
ٚمل ٜؿت ايكطؾ ٌٝإٔ ٜؿطقٛا ٗ اٱبساٍ بٌ ؾا٥ع َؿٗٛض ْٚازض ٜٓ ٫كاؽ ،ؾكس
ضأٚا ايؿا٥ع ٜهجط ٚقٛع٘ ٗ سطٚف  ٫تعٜس عً ٢اثين عؿط ناييت ْعٗا أب ٛعًٞ
ايكاي ٗ ٞقٛي٘" :طاٍ  ّٜٛألست٘"ٚ ،دعًٗا بعهِٗ أضبع ١عؿط سطؾڄاٚ ،بًؼ بٗا
ابٔ َايو اثٌٓ ٚعؿطٚ ،3ٜٔأضاز ابٔ ٜعٝـ إٔ ٜعًٌ سكطٖا ٗ ٚاسس َٔ تًو
ا٭عساز إصنٛض ،٠ؾطأ ٣إٔ َطاز ايكطؾ ٌٝاغتكطا ٤اؿطٚف اييت نجط إبساهلا
ٚاؾتست ٚاؾتٗطت بصيو ،قاٍ" :ؾأَٸا سٳكٵطٴ سطٚف ايبسٍ ٗ ايعسٸ ٠اييت شنطٖا،

 1قبش ٞقاحل :زضاغات ٗ ؾك٘ ايًػ ،١م.515
 2ابٔ دين :اـكا٥ل ،ز ،5م.124
 3قبش ٞقاحل :زضاغات ٗ ؾك٘ ايًػ ،١م.511
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ؾإطاز اؿطٚف اييت نجٴط إبسايڂٗاٚ ،اؾتسٸتٚ ،اؾتٗطت بصيوٚ ،مل ٜٴطڇز أْٸ٘ مل ٜكع
ايبسٍ ٗ ؾ َٔ ٤ٞاؿطٚف غَ ٣ٛا شنطٚ .ي ٛأضاز شيو ،يهإ قايڄا" .1أَا ايٓازض
ايصٜٓ ٫ ٟكاؽ ،ؾكس ٫س ٜايكطؾ ٕٛٝإَهإ ٚقٛع٘ ٗ ْٝع سطٚف اهلذا.٤
ٚيعًِٗ بإزضانِٗ ٖص ٙاؿكٝك ١ؾتشٛا ايباب يًػ ٌٜٛعًَ ٢كطاع ٘ٝست٢
اغتهجطٚا ٗ اٱبساٍ َٔ ايػطا٥ب ٚايٓٛازضٚ ،طًعٛا عً ٢ايباسجٌ بأسطف ٚقع
ؾٗٝا اٱبساٍ عً ٢ايطغِ َٔ تباعسٖا قؿٚ ١كطدٶاٚ .قس ته ٕٛؾٛاٖسِٖ اييت
أتٛا بٗا تكطٜطٶا هلص ٙايٛاٖط ٠ايًػ ١ٜٛإسٖؿ ١أقٌ ٚأْسض َٔ إٔ ٜباي ٞبٗا أٜ ٚكاّ
هلا ٚظٕ أٜ ٚػتٓتر َٓٗا قاْٚ ،ٕٛضَا  ٫ػاٚظ ؾٛاٖسِٖ عً ٢اؿطف ايٛاسس
إبسٍ أسٝاْٶا أقابع ايٝس ايٛاسسٚ ،٠قس ته ٕٛقٛض نجريٖ ٠ا اغتؿٗسٚا ب٘
َٗذٛض ٗ ٠يػ ١ايعطب ،أْ ٚازض ٠ا٫غتعُاٍ ؾٗٝا ،أ ٚمل ٜػتعًُٗا ايعطب ق٘ ٚإٕ
دا٤ت عً ٢ايٓػٝر ايعطبٚ ٞناْت دا٥ع ٠ا٫غتعُاٍٚ .يهٔ ايًػٖ ٗ ٌٜٛصا
نً٘ مل ٜعطؾٛا أْؿػِٗ إْ ٫كً ١أَٓا ،٤ؾطٚٚا ايك ٌٝايٓازض َجًُا ضٚٚا ايهجري
ايؿا٥عٚ ،سطقٛا عً ٢إٔ ٜعطنٛا ٖصا ٚشاى نُا مسعُٖٛا ز ٕٚظٜاز٫ٚ ٠
ْككإ.2

ٜ 1عٝـ بٔ عً ٞبٔ ٜعٝـ ابٔ أب ٞايػطاٜا قُس بٔ عً ،ٞأب ٛايبكاَٛ ،٤ؾل ايس ٜٔا٭غس :ٟؾطح
إؿكٌ يًعكؿط ،ٟتكس :ِٜإَ ٌٝبسٜع ٜعكٛب ،زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت – يبٓإ،ّ5441 ،1ٙ ،ز،2
م.115
 2قبش ٞقاحل :زضاغات ٗ ؾك٘ ايًػ ،١م.511-511
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غبشٌ = قاٍ :غبشإ اهلل ،زَعع = قاٍ :أزاّ اهلل ععى ،مسعٌ = قاٍ:
ايػ ّ٬عًٝهِ ٚ ...غريٖا.
َٚجاٍ اؿاي ١ايجاْ :١ٝبعجط = بعح ٚأثاض.
ٚ -2قؿٜٓ :ٞشت َٔ نًُتٌ ز٫ي ١عً ٢قؿَ ١عٓاُٖا أ ٚأؾس َٓ٘:
نبٵڀط = َٔ ايهب٘ ٚايهرب (ا٫نتٓاظ) ،قًڃسّ (ؾسٜس اؿاؾط) = َٔ
ايكًڃس ٚايكسّ ،قٗٵكٳًٹل = َٔ ايكٗٚ ٌٝايكًل ( ٖٛٚايكٛت
إطتؿع).
 -3امسٜٓ :ٞشت َٔ امسٌ داَعا بٌ َعُٓٗٝٝا ،م :ٛدًُٛز = دًس +
ْس ،سبٵكڂط = سب قڂطٵ ( ٖٛٚايربٳز) ،عكاب( ٌٝبكاٜا ايعً ٗ ١اؾػس) =
عكب ٢ايعًٚ ١عكب ٢اؿُ ٖٞٚ ،٢نًَُ ٫ ١ؿطز هلا.
ْ -4ػيبٜٓ :شت ْػب ١إٍ عًٌُ ،م :ٛطربخعْ = ٟػب ١إٍ طربغتإ
ٚخٛاضظّ ،ؾؿشٓيت = ْػب ١إٍ ايؿاؾعٚ ٞأب ٞسٓٝؿ.١
ٚمسع عٔ ايعطب :عبؿُْ = ٞػب ١إٍ عبس مشؼٚ ،عبسضْ = ٟػب١
إٍ عبس ايساضَٚ ،طقػْ = ٞػب ١إٍ اَط ٨ايكٝؼٚ ،تْ = ًُٞٝػب ١إٍ
ت ِٝاي٬ت ٚ ...غريٖا.
ٚمل ٜعطف ايعطب نجريٶا ٖصا ايً َٔ ٕٛا٫ؾتكامٚ ،مل ٜٳػًٛا ؾ ٘ٝغً ٗ ِٖٛأْٛاع
ا٫ؾتكام ايج٬ث ١ايؿا٥عٚ ،١يعًِٗ مل ْ٪ٜػٛا زاؾعٶا يًػً ٛؾ٘ٝ؛ ٭ٕ أْٛاع
ا٫ؾتكام أغٓتِٗ عٓ٘ ،ؾًِ ىًؿٛا يٓا َٔ ايؿٛاٖس عً ٘ٝإ ٫ايٓعض ايٝػري.
ٚيهٔ قً ١ايٓشت ٗ يػإ ايعطب  ٫تٓؿ ٞايؿٛاٖس احملؿ ١ٚٛؾ ٫ٚ ٘ٝايكً١
ايٛثٝك ١اييت تطبڀ٘ با٫ؾتكام ،ؾإٕ َطاعاَ ٠عٓ ٢ا٫ؾتكام تٓكط دعٌ ايٓشت
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ْٛعٶا َٓ٘ ،1ؾؿ ٞنٌ َُٓٗا تٛيٝس ؾ َٔ ٤ٞؾ ٗٚ ،٤ٞنٌ َُٓٗا ؾطٚع ٚأقٌ٫ٚ ،
ٜتُجٌ ايؿطم بُٗٓٝا إ ٗ ٫اؾتكام نًُ َٔ ١نًُتٌ أ ٚأنجط عً ٢ططٜك١
ايٓشتٚ ،اؾتكام نًُ َٔ ١نًُ ٗ ١قٝاؽ ايتكطٜـ.2
ٜٚٴعس ابٔ ؾاضؽ إَاّ ايكا ًٌ٥بايٓشت بٌ ايًػ ٌٜٛايعطب إتكسٌَ ،ؾًِ
ٜهتـٹ با٫غتؿٗاز عًٖ ٢ص ٙايٛاٖط ٠ايًػ ١ٜٛبا٭َجً ١ايكً ١ًٝايؿا٥ع ١اييت ضَا ٫
ػاٚظ ايػتٌ عسزٶا ،3بٌ ابتسع يٓؿػ٘ َصٖبٶا ٗ ايكٝاؽ ٚا٫ؾتكام سٌ ضأ ٣إٔ
ا٭ؾٝا ٤ايعا٥س ٠عً ٢ث٬ث ١أسطف ؾأنجطٖا َٓشٛتٚ ،قس بَٓ ٢عذُ٘ "إكاٜٝؼ"
عًٖ ٢صا إصٖب ٗ نٌ َاز ٠ضباع ١ٝأٔ ٚاغ ١ٝأَهٓ٘ إٔ ٜط ٣ؾٗٝا ؾ٦ٝٶا َٔ
ايٓشت ،ست ٢نجطت إٛاز إٓشٛت ١عًَ ٢صٖب٘ ي ٛاغتدطدت َٔ َٛاطٓٗا
إتؿطقَ ٗ ١عذُ٘ٚ ،4أضاز إٔ ٜطغِ يًكاضَٗٓ ٨ذ٘ ٗ ايٓشت ؾكاٍ" :اعًِ إٔ
يًطباعٚ ٞاـُاغَ ٞصٖبٶا ٗ ايكٝاؽٜ ،ػتٓبڀ٘ ايٓٛط ايسقٝلٚ .شيو إٔ أنجط َا
تطآَ َ٘ٓ ٙشٛت َٚ.عٓ ٢ايٓشت :إٔ ت٪خص نًُتإ ٚتٓشت َُٓٗا نًُ ١تهٕٛ
آخصَُٗٓ ٠ا ْٝعٶا ع"ٜ

5

 1عبس اهلل أٌَ :ا٫ؾتكام ،م.392
 2قبش ٞقاحل :زضاغات ٗ ؾك٘ ايًػ ،١م.511
ٜٛٓ 3ط :عبس اهلل أٌَ :ا٫ؾتكام ،م.393
 4قبش ٞقاحل :زضاغات ٗ ؾك٘ ايًػ ،١م.511
 5أب ٛاؿػٌ أٓس بٔ ؾاضؽ بٔ ظنطٜاَ :عذِ َكاٜٝؼ ايًػ ،١تض :عبس ايػ ّ٬قُس ٖاض ،ٕٚزاض
ايؿهط ،ّ1646 ،ز ،1م.155
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عًَ ٘ٝجٌ اغٵٳتعٳسٳٜٵتٴ ٚا٭ٜٵِ ٚا٭ٜٵٔ  :اؿٚ ١ٝطاْٳ٘ ايًچ٘ عً ٢اـري ٚطځاَٳ٘ ٜعين دٳبٳً٘
ٚؾٓا ٤ايساض ٚثٓا ٤ايساض َعٓٚ ٢دٳسٳخ ٚدٳسٳف يًكرب ٚإػاؾري ٚإػاثري ٚدٳ ٳصٚٵتٴ
ٚدٳجٳ ٵٛتٳ ٚاؾ ٵصٚٴ إٔ تك ّٛعً ٢أططا ا٭قابع َٚٳطٳخ ؾ ٕ٬اـبعٳ ٗ إاَٚ ٤ٳطٳزٳٙ
ْٚبض ايعطم ْٚٳبٳص ٚقس تٳطٳٜٻع ايػطابٴ ٚتٳطٳٜٻ ١إشا داٚ ٤شٳٖب ٖٚٳطٳت ايجٻٛب
ٖٚطٳزٳ ٙإشا خٳطٸق٘  ٖٛٚايػٳطٚ ٜٔايػطٵٜٳٌ ٜعين َا ٗ أغؿٌ اؿځٛٵض َٔ ايجټؿڃٌ َٚا
بك ٗ ٢اغؿٌ ايكاضٚض ٖٛٚ ٠ؾٳجٵٔ ا٭قابع ٚؾٳتٵٌ ٚنځٵبٔٴ ايسٻيڃٚ ٛنبٳًڂٗا ٜعين
ؾٳؿځتٗا َٔٚ ،إهاعـ  :قځكٻٝت أٚؿاضَ ٟعٓ ٢قځككت ٚايتٻكٵسٜٳ١ڂ ايتكؿٝل
ٚايكٛت ٚؾعًت َٓ٘ قسزت أقس (ٖٚ )...ص ٙأَجً َٔ ١نتاب اٱبساٍ يٝعكٛب
بٔ ايػهٝت  :ؾُٔ إبساٍ اهلُعٖ ٠ا : ٤أٜا ٖٚٳٝٳا ٚإٜاى ٖٝٚاى ٚاُأٍٸ ايػٓاّ
ٚاٌُٗ إشا اْتكب ٚأضست زابيت ٖٚٳطٳسٵتٗا ٚأبٳطٵت ي٘ ٖٚٳبٳعت ي٘ ٚأضٳقڃتٴ إا٤
ٖٚٳطقت٘ َٔٚ .اهلُعٚ ٠ايعٌ  :آزٜت٘ عً ٢نصا ٚأعسٜت٘  :أ ٟقٛٸٜت٘ ٚأعٳٓٵتٴ٘ ٚنجٻأ
ايًي ٚنجٸع  ٖٞٚايهڂجٵأٚ ٠ايهڂٵجعٳ ٖٞٚ ١إٔ ٜعً ٛزمس٘ ٚخٴجٴٛضت٘ عً ٢ضأغ٘ ٗ اٱْا٤
َٛٚت ش٩اف ٚشٴعٳاف  ٖٛٚايصٜ ٟعذٸٌ ايكتٌ ٚأضزت إٔٵ تؿعٌ ٚعٳٔ تؿعٌ
ٚيعًين ٚ٭ْٸين ٚايڃتٴُ ٤٢يْٛٴ٘ ٚايتُٴع  ٖٛٚايػٸأف ٚايػٻعـ ٚا ڂ٭غٴٔ  :قسٜس
ايؿٻشِ ٚبعهِٗ ٜك : ٍٛاي ٴعػٴٔ َٔٚ .اهلُعٚ ٠ايٛا : ٚأضٸر ايهتاب ٚٚضٻخٳ٘
ٚاٱناف ٚايٛناف ٚأنچست ايعٗس  ٚٸٚنډست٘ ٚآخٝت٘ ٚٚٳاخٝتٴ٘ ٚآقست ايباب
ٚأٚٵقسٵتٴ٘ َٚا أبٳٗٵتٴ ي٘ َٚا ٚٳبٳٗت ي٘ ٚٚؾاح ٚإؾاح ٚٚغازٚ ٠إغازٚ ٠شٳأ ٣ايبكٌ
ٜصأ ٣بًػ١ڃ أٌٖ اؿذاظ ٚيػ ١لس ٚشٚٳٜ ٣ص َٔٚ .ٟٚاهلُعٚ ٠ايٝا : ٤ضدٌ أ ڃيُٳعٞٸ
ٜٚٳ ڃًُٳعٜٚ ٞٳ ځًُٵًِ ٚأيځًُِ  :دٳبٳٌ ٚضَضٷ ٜٳعٳْٞٸ ٚأظْٜٚ ،ٞطٳقإ ٚأضقإ  :زا٤ٷ ٜكٝب
ايعٸضع"ٚ .1يٓا ٗ زضؽ َػٛغات اٱبساٍ تؿكٌٷ ٚتبٌ.
 1ايػٛٝط :ٞإعٖط ٗ عً ّٛايًػٚ ١أْٛاعٗا ،ز ،1م.125-123
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أ ـ محارج األضوات (الحروف)

إداضزْ :ع كطزٚ ،كطز اؿطف ٖ ٛإهإ ايص ٟىطز َٓ٘ اؿطفٚ .تٛدس كاضز
اؿطٚف ٗ ث٬خ َٓاطل :اؿًلٚ ،ايًػإٚ ،ايؿؿتإ.
ؾكٌ عبس اهلل أٌَ ـ ٗ نتاب٘ ا٫ؾتكام ـ اؿسٜح ٗ كاضز اؿطٚف ٚقؿاتٗا،
ٖٚصا كتكط.1ٙ
أًال :احلللً :فَى ثالثة خمازج:
أقك ٢اؿًل ٚ:ؽطز َٓ٘ اهلُعٚ ٠اهلا٤
ٚغ٘ اؿًل ٚ:ؽطز َٓ٘ ايعٌ ٚاؿا٤
أزْ ٢اؿًل ٚ:ؽطز َٓ٘ ايػٌ ٚاـا٤
ثاىَا :اللسانً :فَى عصسة خمازج:
أقك ٢ايًػإ قطٜباڄ َٔ اؿًل َ٘ٓٚ :ؽطز ايكاف
أقك ٢ايًػإ قطٜباڄ َٔ ايؿِ َ٘ٓٚ :ؽطز ايهاف
ٚغ٘ ايًػإ َ٘ٓٚ :ؽطز اؾٚ ِٝايؿٌ ٚايٝا٤
ٗٚط ايًػإ َع أق ٍٛايجٓاٜا ايعًٝا َ٘ٓٚ :ؽطز ايتاٚ ٤ايڀاٚ ٤ايساٍ
ٗٚط ايًػإ َع ضٚ٩ؽ ايجٓاٜا ايعًٝا َ٘ٓٚ :ؽطز :ايجاٚ ٤ايٛاٚ ٤ايصاٍ
ططف ايًػإ َع أق ٍٛايجٓاٜا ايعًٝا َ٘ٓٚ :ؽطز ايٕٓٛ
ططف ايًػإ َع أق ٍٛايجٓاٜا ايعًٝا قطٜباڄ َٔ ايٗٛط َ٘ٓٚ :ؽطز ايطا٤
ضأؽ ايًػإ َع أق ٍٛايجٓاٜا ايعًٝا َ٘ٓٚ :ؽطز ايعاٚ ٟايكاز ٚايػٔ
ساؾ ١ايًػإ ،أ ٟداْب٘ َع ايتكاق٘ ب٘ واش َٔ ٜ٘ا٭نطاؽ ايعًٝا َ٘ٓٚ :ؽطز
ايهاز
ٜٛٓ 1ط :عبس اهلل أٌَ :ا٫ؾتكام ،م.341-337
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ساؾ ١ايًػإ ا٭َاََ ١ٝع ايتكاقٗا َا واشٜٗا َٔ ا٭غٓإ َ٘ٓٚ :ؽطز ايّ٬
ثالجا :الصفتانً :فَونا خمسجان:
َا بٌ ايؿؿً َ٘ٓٚ :ؽطز ايباٚ ٤إَ ِٝع اْڀباقُٗا ٚايٛا ٚبس ٕٚاْڀبام ايؿؿ١
ايػؿًَ ٢ع ايتكاقٗا بطٚ٩ؽ ايجٓاٜا ايعًٝاَٗٓٚ :ا ؽطز ايؿا٤
ٖٓٚاى كطز ؿطٚف إس ايج٬ث( ١ا٭يـ ٚايٛاٚ ٚايٝا )٤إُسٚزات ٜٚػُ٢
(اجلٌف) ٜٚبتس َٔ ٨ايكسض ٜٓٚتٗ ٞباْتٗا ٤ايكٛت ٗ ايؿِ.
ٖٓٚاى كطز يًػٓٻ( ٖٛٚ ١اخلَصٌو) أ ٟا٭ْـ.
ؾإشا سػبٓا فُٛع ٖص ٙإداضز َع كطد( ٞاؾٛف) (ٚاـٝؿ )ّٛتكري
إداضز غبع ١عؿط كطدا.
ٚؾُٝا ٜأت ٞكڀڀإ تٛنٝشٝإ ،أسسُٖا ٕداضز اؿطٚفٚ ،اٯخط ٭عها ٤ايٓڀل:
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كڀ٘ تٛنٝشٕ ٞداضز اؿطٚف.1

1

ٜٛٓط :قُٛز ٜٛغـَٗٓ :ذ ١ٝاـً ٗ ٌٝنتاب ايعٌَ( ،كاٍ) ،إٛقع اٱيهرت:ْٞٚ

 .http://rab3a3arby.blogspot.com/2012/04/blog-post_08.htmlـ مت ا٫ط٬ع
بتاضٜذ ٗ ،ّ2020/11/12 :ايػاع.13.51 ١
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كڀ٘ تٛنٝش ٞ٭عها ٤ايٓڀل.1
 1عبس اهلل أٌَ :ا٫ؾتكام ،م.336
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ب ـ صاات األضوات (الحروف)
ايكؿات ْع قؿ ٗ ٖٞٚ ١ايًػَ ١ا قاّ بايؿ َٔ ٤ٞإعاْ ٞسػٸٝا نإ نايبٝاض
ٚايكؿطٚ ٠اؿُطٚ ٠ايًُؼ ،أَ ٚعٜٓٛا نايعًِ ٚا٭زب ٗٚ ،ا٫قڀ٬ح نٝؿ١ٝ
عطض اؿطٚف عٓس ايٓڀل ب٘ نذطٜإ ايٓؿؼ ٗ اؿطٚف إُٗٛغٚ ١عسّ دطٜاْ٘
ٗ اؿطٚف اجملٗٛضَٚ ،٠ا إٍ شيو.1
ٚبعسَا عطؾٓا كاضز اؿطٚف اييت َٖ ٞجاب ١إٛاظ ٜٔاييت تعطف بٗا َكازٜطٖا،
ْتعطف عً ٢قؿاتٗا اييت َٖ ٞجاب ١ايٓاقس ايصٜ ٟٴُٝع اؾٝس َٔ ايطز ،٤ٟؾببٝإ
كطز اؿطف ،تعطف َكساضٚ ٙتعْ٘ ،ؾٜ ٬عاز ؾٜٓ ٫ٚ ٘ٝكلٚ ،إ ٫نإ ؿٓٶاٚ .ببٝإ
ايكؿ ١تعطف نٝؿٝت٘ عٓس ايٓڀل ب٘.
ٚقس اختًـ ايعًُا ٗ ٤عسز قؿات اؿطٚف اخت٬ؾا نبريا  ،ؾُِٓٗ عسٖا غبع١
قؿات نإربز ٗ إكتهب َٔ َِٗٓٚ ،قاٍ أْٗا إسس ٣عؿط ٠قؿ ١نػٝب ،ٜ٘ٛأَا
ابٔ دين ؾصنط إسسٚ ٣عؿط ٜٔقؿ ٗ ،١سٌ لس إٔ اٱَاّ ابٔ اؾعض ٟشنط ٗ
إكسَ ١غبع ١عؿط قؿ ٗ ٚ ،١نتاب٘ ايتُٗٝس ٗ عًِ ايتذٜٛس شنط أضبعٚ ١ث٬ثٌ
قؿ َٔٚ ،١ايعًُا َٔ ٤أٚقًٗا إٍ أضبعٚ ١أضبعٌ قؿٖٚ ،١صا قٓٝع اٱَاّ َهٞ
بٔ أب ٞطايب سٝح قاٍ ( :مل أظٍ أتتبع أيكاب اؿطٚف ايتػعٚ ١ايعؿطٜٔ
ٚقؿاتٗا ٚعًًٗا  ،ستٚ ٢دست َٔ شيو أضبعٚ ١أضبعٌ يكبا قؿات هلاٚ ،قؿا
ٜٛٓ 1ط :عبس ايؿتاح ايػٝس عذُ ٞإطقؿٖ :ٞسا ١ٜايكاض ٟإٍ ػٜٛس ن ّ٬ايباضَ ،ٟهتب ١طٝب ١ـ إس١ٜٓ
إٓٛض ،2ٙ ،٠م.77
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بصيو عًَ ٢عإ ٚعًٌ ٚاٖطٚ )٠عً ٢ايطغِ َٔ ٖصا ا٫خت٬ف ايهبري ،إ ٫إٔ
ٖٓاى قؿات تعس نا٭ق ٍٛاتؿل عًٗٝا َع ِٛايعًُا.1٤
ٚيكؿات اؿطٚف ث٬خ ؾٛا٥س:2
ُٝٝ -1ع اؿطٚف إؿرتن ٗ ١إدطز؛ قاٍ ابٔ اؾعض :ٟنٌ سطف ؾاضٳى
غري ٗ ٙإدطزّ ٫ ،تاظ عٓ٘ إ ٫بايكؿاتٚ ،نٌ سطف ؾاضٳى غريٗ ٙ
قؿات٘ ،ؾإْ٘ ّ ٫تاظ عٓ٘ إ ٫بإدطزٚ ،ي ٫ٛشيو ٫تٻشست أقٛات
اؿطٚف ٗ ايػُع ،ؾهاْت نأقٛات ايبٗا ٫ ِ٥تسٍ عًَ ٢عٕٓٚ ،٢ا
ُٝٻعت شٚاتٗا (نايٛا ،)٤ؾً ٫ٛاْؿطازٖا با٫غتعٚ ٤٬اٱطبام ٚاؾٗط،
يهاْت تا٤ٶ ٫تؿاقُٗا ٗ إدطزٚ( ،ايساٍ) ي ٫ٛا٫غتؿاٍ ٚاْ٫ؿتاح
ايًتإ ؾُٗٝا ،يهاْت طا٤ٶ ٫تؿاقُٗا ٗ إدطز أٜهٶاٚ ،اؿاٚ ٤اهلا٤
ٚايجا ،٤ي ٫ٛاخت٬ؾٗٔٻ ٗ إدطز ،يهٔٻ سطؾڄا ٚاسسٶا ٫تؿاقٗٔٻ ٗ
ايكؿات.
َ -2عطؾ ١ق ٟٛاؿطٚف ٚنعٝؿٗا؛ يٝعًِ َا هٛظ إٔ ٜٴسغَِٚ ،ا  ٫هٛظ.
 -3ؼػٌ يؿ ٜاؿطٚف إدتًؿ ٗ ١إدطز.
ايك ٍٛإؿٗٛض ٗ عسز قؿات اؿطٚف أْٗا غبع ١عؿط قؿ،١
ٚتٴكػِ قؿات اؿطٚف إٍ قػٌُ ُٖٚا عً ٢ايٓش ٛاٯت :3ٞصفاتٌ هلا ضد،
ًصفاتٌ ال ضد هلا.

ٜٛٓ 1ط :عڀ ١ٝقابٌ ْكط :غا ١ٜإطٜس ٗ عًِ ايتذٜٛس ،1994 ،4ٙ ،م.138
ٜٛٓ 2ط :عبس ايؿتاح ايػٝس عذُ ٞإطقؿٖ :ٞسا ١ٜايكاض ٟإٍ ػٜٛس ن ّ٬ايباض ،ٟم.77
ٜٛٓ 3ط :عڀ ١ٝقابٌ ْكط :غا ١ٜإطٜس ٗ عًِ ايتذٜٛس ،1994 ،4ٙ ،مٜٛٓٚ .149-139ط :عبس
ايؿتاح ايػٝس عذُ ٞإطقؿٖ :ٞسا ١ٜايكاض ٟإٍ ػٜٛس ن ّ٬ايباض ،ٟم.91-79
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أَا ايكؿاتٷ اييت هلا نس ؾٗ َٔ ٞايكؿات ايصات ١ٝإ٬ظَ ١يًشطف ٚعسزٖا أسس
عؿط :ٖٞٚ
اهلنس ًضدي اجلوسَٚ :عٓ ٢اهلُؼ إخؿاْ ٤ڀل اؿطف َع دطٜإ ايٓؿؼ َع٘
غهځت" ،أَٸا اؾٗط ؾْٗ ٛڀل
ٚسطٚؾ٘ عؿط ٠فُٛع١څ ٗ ًْ " ١ځؾشٳجٳٸ٘ ؾٳدٵلٷ ٳ
اؿطف َع تٛقـ دطٜإ ايٓؿؼ َع٘ ٚا٫عتُاز ٗ ايكٛت عً ٢اؿطف ْؿػ٘
ٚعسزٖا تػع ١عؿط  ٖٞٚباق ٞسطٚف اهلذا ٤عسا سطٚف اهلُؼ.
السخاًة ًضدها الصدة ًما بَيونا التٌسطَٚ :عٓ ٢ايؿس ٖٛ ٠اَتٓاع دطٜإ
ايكٛت اثٓاْ ٤ڀل اؿطف ٚا٫نتؿا ٤بًؿَ ٘ٛع ايٛقٛف عًٚ ٘ٝسطٚؾ٘ مثاْ١ٝ
فُٛع١څ ٗ "أدس ق٘ بهت" ،أَٸا ايتٛغ٘ ؾٗ ٛاعتساٍ إقساض ايكٛت بٌ
ايطخاٚ ٠ٚايؿسٚ ٠سطٚؾ٘ ٔػ ١فُٛع١څ ٗ "ٹئٵ ٴعُٳط"ٚ ،أَٸا ايطخا ٠ٚؾٗ ٞدطٜإ
ايكٛت َع ْڀل اؿطف ٚسطٚؾ٘ غت ١عؿط  ٖٞٚباق ٞسطٚف اهلذا ٤عسا
سطٚف ايؿسٚ ٠ايتٛغ٘.
االستعالء ًضدي االستفالَٚ :عٓ ٢ا٫غتع ٖٛ ٤٬ضؾع ايًػإ إٍ أعً ٢اؿٓو
نػٵ٘ٺ قٹ ٖٞٚ "ٜنًٗا َٔ
عٓس ايٓڀل باؿطف ٚسطٚؾ٘ غبع ١فُٛع١څ ٗ "خٴلٳٸ ٳ
سطٚف ايتؿد ،ِٝأَٸا ا٫غتؿاٍ ؾٗ ٛانؿاض ايًػإ إٍ قاع ايؿِ عٓس ايٓڀل
باؿط ٚسطٚؾ٘ َٖ ٞا بك َٔ ٞسطٚف اهلذا ٤عسا سطٚف ا٫غتع ٖٞٚ ٤٬نًچٗا
َطقك.١
اإلطبام ًضدي االىفتاحٚ :اٱطبام ٖ ٛإيكام ايًػإ باؿٓو ا٭عً ٢عٓس ايٓڀل
باؿطف ٚسطٚؾ٘ أضبع" ٖٞٚ ١ايكاز ٚايهاز ٚايڀاٚ ٤ايٛا ،"٤أَٸا اْ٫ؿتاح ؾٗٛ
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ايتباعس بٌ اؿٓو ايعًٚ ٟٛايًػإ ٖچا ٜػُض ٱقساض ضٜضڈ عٓس ايڀل باؿطف
ٚسطٚؾ٘ َٖ ٞا بك َٔ ٞضٚف اهلذا ٤عسا سطٚف اٱطبام.
اإلذالم ًضدي اإلصناتَٚ :عٓ ٢اٱش٫م ٖ ٛغطع ١خطٚز اؿطف عٓس ايٓڀل
ب٘ ٜٚه ٕٛكطز سطٚؾ٘ َٔ ايؿؿتٌ أ ٚططف ايًػإ ٚسطٚؾ٘ غت ١فُٛعٗ ١
"ؾط َٔ يب" ،أَٸا اٱقُات ؾَٗٓ ٛع ادتُاع أضبع ١أٔ ٚػ ١سطٚفٺ َكُت١ٺ
ز ٕٚإٔ ٜه ٕٛبٗٓٝا سطف إش٫م ٚسطٚؾ٘ باق ٞسطٚف اهلذا ٤عسا سطٚف
اٱش٫م.
أَا ايكؿات اييت  ٫نس هلا ؾٗ ٞقؿاتٷ شات١ٝڅ ت٬ظّ اؿطف ٚعسزٖا غبع قؿات،
 ٖٞٚعً ٢ايٓش ٛاٯت:ٞ
الصفري ٖٛٚ :قٛتٷ ٜؿب٘ قؿري ايڀا٥ط ظا٥سٷ عً ٢اؿطف ىطز َٔ بٌ
ايؿؿتٌ ٚسطٚؾ٘ ث٬ث" ١ايعاٚ ،ٟايػٌٚ ،ايكاز".
الكلكلة ٖٞٚ :انطاب ْڀل اؿطف ٚؾس ٠ايكٛت عٓس ْڀك٘ عٝح ٜٴػُع
يٓرب٠څ قٚ ١ٜٛسطٚف ايكًكًٔ ١ػ" ٖٞٚ ١ايكافٚ ،ايڀاٚ ،٤ايباٚ ،٤اؾٚ ،ِٝايساٍ".

اللني ٖٛٚ :إخطاز اؿطف بػٗٛي١ٺ ٚيٌ ز ٕٚتهًٝـ ٚسطٚؾ٘ "ايٛاٚ
ٚايٝا."٤
االحنساف ٕ٬َٝ ٖٛٚ :اؿطف إٍ ططف ايًػإ عٓس ايٓڀل ب٘ ٚسطٚؾ٘ "ايّ٬
ٚايطا"٤
التكسٍس ٖٛٚ :اضتعاز ايًػإ تهطٜطٶا بًؿ ٜاؿطف  ٖٞٚقؿ٬َ ١ظَ ١ؿطف
"ايطا "٤عًٚ ٢د٘ اـكٛم.
التفصُٜٚ :عين اْتؿاض ايطٜض ٗ ايؿِ  ٖٞٚقؿ٬َ ١ظَ ١ؿطف ؿطف
"ايؿٌ" عًٚ ٢د٘ اـكٛم.
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االستطالة ٖٞٚ :اَتساز ايكٛت َٔ أ ٍٚأططاف ايًػإ إٍ آخطٖا ٖٞٚ
قؿ ١سطف "ايهاز" عًٚ ٢د٘ اـكٛم.
ّٚهٔ إٔ تتهض ٖص ٙايكؿات بؿهٌ دً َٔ ٞخ ٍ٬اؾ ٍٛاٯت ٞايصٜ ٟبٌ
اؿطٚف ايعطبَ ١ٝع بٝإ قؿاتٗا ايكٚ ١ٜٛايهعٝؿٚ ١فُٛع َا يهٌ سطف َٔ
ٖص ٙايكؿات:1

ٜٛٓ 1ط :ؾبه ١ا٭يٛن :١إٛقع اٱيهرت ./https://www.alukah.net/sharia/0/63027 :ْٞٚمت
ا٫ط٬ع بتاضٜذ 2020/11/10 :ـ ٗ ايػاع.16:47 ١
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سايٜ ١ؿرت ٙإٔ ًْش ٜايع٬ق ١ايكٛت ١ٝبٌ اؿطؾٌ إبسٍ ٚإبسٍ َٓ٘ٚ .زضاغ١
ا٭قٛات نؿ ١ًٝبإٔ تٛقؿٓا عً ٢ايك ٠٬بٌ اؿطٚف ٚقؿات نٌ َٓٗا ،أ ٟإٔ
ايكطب ٗ ايكؿ ١أ ٚإدطز ؾط ٙأغاغ ٗ ٞنٌ تڀٛض قٛتٖٚ ،1"ٞصا َطزٸ
تٓاٚيٓا ٗ ايسضؽ ايػابل ٕداضز اؿطٚف ٚقؿاتٗا.
نُا لس َٔ إتكسٌَ َٔ ضز نجريٶا َٔ قٛض اٱبساٍ إٍ اخت٬ف ايًٗذات ،ؾكس
ضزٸ أب ٛايڀٝب ايٓش ٟٛاٱبساٍ إٍ اخت٬ف ايًٗذات َا ْك٘ ٗ إعٖط" :يٝؼ
إطاز باٱبساٍ إٔٸ ايعطب تٳت ٳعُٻس تعٜٛض سطف َٔ سطف ٚإِا ٖ ٞيػات كتًؿ١
ٕعإڈ َتؿك١؛ تتكاضب ايًؿٛتإ ٗ سطفٺ ٕعٓٶٚ ٢اسس ،ست ٫ ٢ىتًؿا إيچا ٗ سطف
ٚاسس (ٚ )...ايسيٌٝٴ عً ٢شيو إٔ قب١ًٝڄ ٚاسس٠ڄ  ٫تتهًِ بهًُ ١طٛضاڄ َُٗٛظ٠ڄ
ٚطٛضاڄ غري َُٗٛظ ٫ٚ ٠بايكٸاز َطٚ ٠بايػٌ أخطٚ ٣نصيو إبساٍ  ّ٫ايتعطٜـ
َُٝاڄ ٚاهلُع ٠إكسض ٠عٳٝٵٓاڄ نكٛهلِ ٗ م ٛإٔٵ ٳعٔٵ ٫ ،تؿرتىڂ ايعطب ٗ ؾَٔ ٤ٞ
شيو إِا ٜكٖ ٍٛصا قّٛٷ ٚشاى آخط.2"ٕٚ
 َٔٚأَجً ١اٱبساٍ بٌ قبا ٌ٥ايعطب – ظٜاز ٠عًَ ٢ا أؾطْا إي ٗ ٘ٝايسضؽ
ايػابل – ا٫خت٬ف بٌ قطٜـ ُِٝٚ؛ ٗ م" :ٛايجاٚ ٤ايؿا ٗ ٤يجاّ ٚيؿاّٚ ،ايٛا٤
ٚايهاز ٗ ،ؾانت ْؿػ٘ ٚؾاٚتٚ ،ايػٌ ٚايكاز ٗ ايػُذ ٚايكُذٚ ،ايكاف
ٚايهاف ٗ قؿڀت ٚنؿڀتٚ ،اؾٚ ِٝايٝا ٗ ٤قٗطٜر ٚقٗطٟٸ".3

 1إبطاٖ ِٝأْٝؼ َٔ :أغطاض ايًػَ ،١هتب ١ا٭لً ٛإكط ،١ٜايكاٖط ،1ٙ ،٠م.26
 2ايػٛٝط :ٞإعٖط ٗ عً ّٛايًػٚ ١أْٛاعٗا ،ز ،1م.123
 3قبش ٞقاحل :زضاغات ٗ ؾك٘ ايًػ ،١م.511
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ٚهسض ايتٓب ٘ٝإٍ ا٫خت٬ف بٌ ايًػٚ ٌٜٛايٓش ٗ ٌٜٛسطٚف اٱبساٍ ،قاٍ
ايكاي" :ٞايًػٜ ٕٜٛٛصٖب ٕٛإٍ إٔ ْٝع َا أًَٓٝا ٙإبساٍ طٜككس أَجً ١عطنٗا
قبٌ ٖصا ايٓلص ٚيٝؼ ٖ ٛنصيو عٓس عًُا ٤أٌٖ ايٓشٚ ٛإِا سطٚف اٱبساٍ
عٓسِٖ اثٓا عؿط سطؾا تػع َٔ ١سطٚف ايعٚا٥س ٚث٬ث َٔ ١غريٖا ؾأَا سطٚف
ايعٚا٥س ؾٝذُعٗا قٛيٓا ( اي ّٛٝتٓػاٖٚ ) ٙصا عًُ٘ أب ٛعجُإ إاظْٚ ٞأَا
سطٚف ايبسٍ ؾٝذُعٗا قٛيٓا طاٍ  ّٜٛألست٘ ٖٚصا أْا عًُت٘ ؾايڀا ٤تبسٍ َٔ
ايتا ٗ ٤اؾتعٌ إشا ناْت بعس ايهاز م ٛقٛيو انڀٗس ٚنصيو إشا ناْت بعس
ايكاز ٗ َجٌ اقڀرب ٚبعس ايٛا ٤أٜها ٗ اؾتعٌ ٚا٭يـ تبسٍ َٔ ايٝاٚ ٤ايٛاٚ
إشا ناْتا َ ٗ ٌَ٫جٌ ضَٚ ٢غعا ٚإشا ناْتا عَ ٗ ٌٓٝجٌ ْاّ ٚقاّ" .1أَا
ايًػ ٌٜٛؾري ٕٚإٔٸ باب اٱبساٍ َؿتٛح عً ٢اؿطٚف نًٗاٚ ،قس أؾطْا إٍ شيو
ٗ زضؽ اٱبساٍٚ ،ا٭َجً ١اييت غٓكسَٗا غتعٜس تٛنٝض شيو.
ٖٚا ٜسٍ عً ٢إٔ ٖص ٙا٭سطف هلذات كتًؿَ ١ا ٚضز عٔ ايبڀًٛٝغ ٗ ٞؾطح
ايؿكٝض ،قاٍ" :يٝؼ ا٭يـ ٗ ا٭ضٳقإ ٚمَ ٙٛبسي َٔ ١ايٝاٚ ٤يهٓٗا يػتإ ٖٚا
ٜسٍ عً ٢إٔ ٖص ٙا٭سطف يػات َا ضٚا ٙايًشٝاْ ٞقاٍ  :قًت ٭عطاب : ٞأتكٍٛ
َجٌ سٳٓٳو ايػطاب أَ ٚجٌ سًځه٘ ؾكاٍ  ٫ :أقَ ٍٛجٌ سًځه٘"ٚ 2قاٍ" :قاٍ أبٛ
بهط بٔ زضٜس قاٍ أب ٛسامت قًت ٭ّ اهلٝجِ  :نٝـ تكٛيٌ أؾسٸ غٛازاڄ ٖاشا قايت :
َٔ سٳًځو ايػطاب .قًت  :أؾتكٛيٗٓٝا َٔ سٳٓٳو ايػطاب ؾكايت ٫ :أقٛهلا أبساڄ"

3

 1أب ٛعً ٞإمساع ٌٝبٔ ايكاغِ ايكاي ٞايبػساز :ٟا٭َاي ٗ ٞيػ ١ايعطب ،زاض ايهتب ايعًُ- ١ٝ
بريٚت ،1645 ،ز ،5م.155
 2ايػٛٝط :ٞإعٖط ٗ عً ّٛايًػٚ ١أْٛاعٗا ،ز ،1م.133
 3إكسض ْؿػ٘ ،ايكؿشْ ١ؿػٗا.
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نُا أٚضز ايػٛٝطَ ٞا قاي٘ ابٔ خايٖ ٗ ٜ٘ٛصا ايكسز" :أخربْا ابٔ زضٜس عٔ
أب ٞسامت عٔ ا٭قُع ٞقاٍ  :اختًـ ضد ٗ ٕ٬ايكٻكط ؾكاٍ أسسُٖا بايػٌ
ٚقاٍ اٯخط بايكاز ؾتشانُا إٍ أعطاب ٞثايح ؾكاٍ  :أَا أْا ؾأق ٍٛايعٻقط بايعاٟ
قاٍ ابٔ خاي :ٜ٘ٛؾسٍ عً ٢أْٗا ث٬خ يػات ٚقاٍ ابٔ ايػهٝت  :سهطْٞ
أعطابٝإ َٔ بين ن٬ب ؾكاٍ أسسُٖا إْٵ ځؿشٳٚ ١قاٍ اٯخط َٓٵؿځش ١ثِ اؾرتقا عً٢
إٔ ٜػأْ ٫اع َٔ ١أؾٝار بين ن٬ب ؾاتؿل ْاع ١عً ٢ق ٍٛشا ْٚاع ١عً ٢قٍٛ
شا ُٖٚا يػتإ"

1

ٚقس أٚضز قبش ٞقاحل قك ١ططٜؿ ١ؼه ٞع٬ق ١اخ٬ف ايًٗذات باٱبساٍٖٞٚ ،
"قك ١إَاّ ايكطؾ ٌٝأب ٞعجُإ إاظَْ ٞع اـًٝؿ ١ايٛاثل باهلل سٌ غځٓٻت داض١ٜ
عهطت٘ بك ٍٛايعٳطٵدٹٞٸ:
أًّٛٚٴ إٕ َٴكابهِ ضدًڄا  ...أٖس ٣ايػ ّ٬ؼ١ٝڄ ًِٚٴ
ؾاختًـ َٔ نإ باؿهط ٗ ٠إعطاب (ضدًڄا) ؾُِٓٗ َٔ ْكب٘  َٔ َِٗٓٚضؾع٘،
ٚاؾاضَ ١ٜكط ٠عً ٢إٔ ؾٝدٗا أبا عجُإ إاظْ ٞيكٓٗا إٜا ٙبايٓكب ،ؾأَط ايٛاثل
بإؾداق٘ ٚ.قاٍ أب ٛعجُإ :ؾًُا َجًت بٌ ٜس ٜ٘قاٍ ٖٔ :ايطدٌ؟ قًت  َٔ:بين
َاظٕ ,قاٍ :أ ٟإٛاظٕ؛ أَاظٕ ُ ،ِٝأّ َاظٕ قٝؼ ،أّ َاظٕ ضبٝع١؟ قًت َ:اظٕ
ضبٝع ،١ؾهًُين به ّ٬قٚ ،َٞٛقاٍ( :با امسو)؟ ٭ِْٗ ٜكًب ٕٛإ ِٝباٚ ٤ايباَُٝ ٤ٶا!
قاٍ :ؾهطٖت إٔ أدٝب٘ عً ٢يػ ١ق َٞٛن ٬ٝأٚادٗ٘ بإهط! ؾكًت :بهط ٜا أَري
إ ،ٌَٓ٪ؾؿڀٔ ٕا قكست٘ ٚأعذب ب٘".2

 1إكسض ْؿػ٘ ،م.134
 2قبش ٞقاحل :زضاغات ٗ ؾك٘ ايًػ ،١م.512
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ٚعًُ ١ٝاٱبساٍ  -بكؿ ١عاَ - ١تكٛز إٍ ايتػا ٍ٩س ٍٛايككسٚ ١ٜايعُس ؾٗٝا،
قاٍ أب ٛايڀٝب ايٓشٚ" :ٟٛيٝؼ إطاز باٱبساٍ إٔٸ ايعطب تٳت ٳعُٻس تعٜٛض سطف
َٔ سطف ٚإِا ٖ ٞيػاتٷ كتًؿٕ ١عإڈ َتؿك١ٺ تتكا ٳضبٴ ايًؿٛتإ ٗ يڂػتٌ ٕعٓ٢
ٚاسس ست ٫ ٢ىتًؿا إ ٗ ٫سطفٺ ٚاسس (ٚ )...ايسيٌٝٴ عً ٢شيو إٔ قب١ًٝڄ ٚاسس٠ڄ
 ٫تتهًِ بهًُ ١طٛضاڄ َُٗٛظ٠ڄ ٚطٛضاڄ غري َُٗٛظ ٫ٚ ٠بايكٸاز َطٚ ٠بايػٌ
أخطٚ ٣نصيو إبساٍ  ّ٫ايتعطٜـ َُٝاڄ ٚاهلُع ٠إكسض ٠عٳٝٵٓاڄ نكٛهلِ ٗ م ٛإٔٵ
عٳٓٵ ٬تؿرتىڂ ايعطب ٗ ؾ َٔ ٤ٞشيو إِا ٜكٖ ٍٛصا قّٛٷ ٚشاى آخط.1"ٕٚ
ٚقس ٫س ٜايساضغ ٕٛإٔ أَجً ١اٱبساٍ ايًػ ٟٛتٗٛط – إٍ داْب إتكاضب َٔ
اؿطٚف – سطٚؾا َتباعس ٗ ٠إداضزٚ ،نصا ٗ ايكؿات ،قاٍ قبش ٞقاحل:
"يهٔ ايڀطٜـ ٗ ا٭َط إٔٸ ٗ ا٭َجً ١احملؿ ١ٚٛعٔ اٱبساٍ ايًػَ ٟٛا تباعست
ؾ ٘ٝا٭سطف إبسي ١قؿٚ ١كطدٶا ،ست ٢قاٍ ايعًُا( :٤قځ ډًُٳا ػس سطؾڄا إيچا ٚقس ٚقع
ؾ ٘ٝايبسٍٚ ،يْ ٛازضٶ)ٚ ،يصيو سطم ايعًُا ٤عً ٢ايتؿطق ١بٌ اٱبساٍ ايًػٟٛ
ٚاٱبساٍ ايكطٗٸ ،ؾؿ ٞايكطف سطٚف َعٜ ١ٓٝكع ؾٗٝا اٱبساٍ ،يهٔ ايًػ ١سٌ
اغتكط٥ت ْٚعت ْكٖٛا ٚأخباضٖا مل ٜكتكط اٱبساٍ ؾٗٝا عًَ ٢ا غٓٻ٘
ايكطؾ ٕٛٝؾُٝا بعس َٔ قٛاعس ايتبسٚ ٌٜايتعٜٛض ،بٌ اؾتًُت عًٛٚ ٢اٖط
َسٖؿ ،١أسٝاْٶا أبسٍ ؾٗٝا سطف َٔ سطف َٔ غري إٔ ٜتُاث ٬أٜ ٚتكاضبا ٗ
ايكؿ ١أ ٚإدطز".2
ٚزي ٌٝشيو َا أٚضز ٙابٔ ؾاضؽ ٗ تعطٜـ اٱبساٍ ،قاٍ َٔٚ " :غٓٔ ايعطب
إبساٍٴ اؿطٚف ٚإقاَ ١بعهٗا َكاّ بعضٜٚ ،كٛيَ" ٕٛٳسٳسٳَ٘ٚ ،سٖ٘" "ٚؾطؽ
 1ايػٛٝط :ٞإعٖط ٗ عً ّٛايًػٚ ١أْٛاعٗا ،ز ،1م.123
 2قبش ٞقاحل :زضاغات ٗ ؾك٘ ايًػ ،١م.513-512
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ضڇؾٌپٚ .ضڇؾٔپ"  ٖٛٚنجري َؿٗٛض قس أيډـ ؾ ٘ٝايعًُا .٤ؾأَٸا َا دا ٗ ٤نتاب اهلل دٌ
ثٓا ٙ٩ؾكٛي٘ دٌ ثٓا{ :ٙ٩ؾځاْٵؿځًځلٳ ځؾهځإٳ نڂٌټ ؾٹ ٵطمڈ}طايؿعطا63 ٤ص ؾايٚ ّ٬ايطا٤
ٜتعاقبإ نُا تك ٍٛايعطب" :ؾًلٴ ايكبضٚ .ؾځطٳق٘"ٚ .شٴنط عٔ اـًٚ ٌٝمل أمسع٘
مساعاڄ أْ٘ قاٍ ٗ قٛي٘ دٌٸ ثٓا { :ٙ٩ځؾذٳاغٴٛا}  :إِا أضاز ؾشاغٛا ؾكاَت اؾَ ِٝكاّ
اؿاَٚ ،٤ا أسػب اـً ٌٝقاٍ ٖصا  ٫ٚأسكڊ٘ عٓ٘".1
ٚقس أؾاض إبطاٖ ِٝأْٝؼ إٍ إٔ ٖصا ايه َٔ ّ٬ظعِ ابٔ ايػهٝت ،قاٍ:
"ٜٚععِ ابٔ ايػهٝت إٔ ٖٓاى اضتباطا قٛتٝا بٌ (داغٛا خ ٍ٬ايسٜاض)
ٚساغٛا ،بٌ ٪ٜنس يٓا بعض ايطٚا ٠أْ٘ قط(ٚ ٨ساغٛا خ ٍ٬ايسٜاض) باؿا٫ٚ .٤
ْػتڀٝع إٔ ْتكٛض ايكً ١ايكٛت ١ٝبٌ اؾٚ ِٝاؿا ،٤ؾإشا قشت ايطٚا ١ٜقًٓا
إُْٗا نًُتإ َػتكًتإ تٓشسضإ َٔ َكسض ٜٔكتًؿٌُٖٚ ،ا َٔ يرتاف
اؿكٝكٚ .ٞتبس ٚقشٖ ١صا ايطأ َٔ ٟنجط ٠ؾٛٝعُٗا ٚٚضٚز أَجً ١يهٌ َُٓٗا ٗ
َعادِ ايًػ.2"١
ٖٚصا ا٭َط ٜػتسعٚ ٞنع ؾطٚ ٙٚآيٝات يتكٓٝـ ايهًُاتٚ ،ؼسٜس َا نإ
َٓٗا ٗ باب اٱبساٍٚ ،قس أٚضز قبش ٞقاحل – ٗ ٖصا ايكسز – َا خًل إي٘ٝ
بعض ايعًُا ٤احملسثٌ ،يتشسٜس ايع٬قات اييت تػٛؽ اٱبساٍ ايًػ ٟٛبٌ
اؿطٚف ،عً ٢ططٜك ١ا٫ؾتكام ا٭نرب ،ؾطآٖا  ٫ؽطز ٳعُٻا ٜأت:3ٞ
 1-ايتُاثٌ  ٖٛٚ:إٔ ٜتشس اؿطؾإ كطدٶا ٚقؿ١؛ نايباٚ ،ٌ٥ايتاٚ ،ٌ٥ايجا.ٌ٥

 1أٓس بٔ ؾاضؽ بٔ ظنطٜا ٤ايكعٜٚين ايطاظ ،ٟأب ٛاؿػٌ :ايكاسيب ٗ ؾك٘ ايًػ ١ايعطبَٚ ١ٝػاًٗ٥ا
ٚغٓٔ ايعطب ٗ نَٗ٬ا ،ايٓاؾط :قُس عً ٞبٝه ،ّ1664 ،1ٙ ،ٕٛم.121
 2إبطاٖ ِٝأْٝؼ َٔ :أغطاض ايًػ ،١م.33
 3قبش ٞقاحل :زضاغات ٗ ؾك٘ ايًػ ،١م.515-513
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 2ايتذاْؼ  ٖٛٚ:إٔ ٜتؿل اؿطؾإ كطدٶا ٚىتًؿا قؿ١؛ نايساٍٚ ،ايڀا.٤ 3ايتكاضب.
أ -إٔ ٜتكاضب اؿطؾإ كطدٶا ٜٚتشسا قؿ١؛ ناؿاٚ ٤اهلا.٤
ب -إٔ ٜتكاضب اؿطؾإ كطدٶا ٚقؿ١؛ نايٚ ّ٬ايطا.٤
ز -إٔ ٜتكاضب اؿطؾإ كطدٶاٜٚ ،تباعسا قؿ١؛ نايساٍ ٚايػٌ.
ز -إٔ ٜتكاضب اؿطؾإ قؿٜٚ ١تباعسا كطدٶا؛ نايؿٌ ٚايػٌ.
4ايتباعس:أ -إٔ ٜتباعس اؿطؾإ كطدٶا ٜٚتشسا قؿ١؛ نايٓٚ ٕٛإ.ِٝ
ب -إٔ ٜتباعس اؿطؾإ كطدٶا ٚقؿ١؛ نإٚ ِٝايهاز.
ٚنإ يعاَٶا عً ٢ايعًُا ٤إٔ ٜهعٛا سسٚزٶا ؾاقً ١بٌ ايتكاضب ٚايتباعس ٭ُْٗا
نسإ َتكابَ ،ٕ٬ع إٔ اٱبساٍ ٜكع ؾُٗٝا نًُٗٝا عً ٢غٛا ،٤ؾ٬سٛٛا إٔ
ايتكاضب ٗ إدطز ٜ ٫ه ٕٛإيچا ٗ عهٚ ٛاسس َٔ أعها ٤ايٓڀل َٔ ،غري إٔ
ٜه ٕٛبٌ اؿطؾٌ ؾاقٌ؛ ناهلُع َٔ ٠أقك ٢اؿًلٚ ،ايعٌ َٔ ٚغڀ٘ ,أَا
ايتباعس ٗ إدطز ؾٝه ٕٛعً ٢سايتٌ:
إسساُٖا خطٚز اؿطؾٌ َٔ عهٚ ٛاسسَ ،ع إٔ ب ِٗٓٝؾاقًڄا؛ ناهلُع َٔ ٠أقك٢
اؿًلٚ ،اـا َٔ ٤أزْا ،ٙؾايؿاقٌ بُٗٓٝا ٚغ٘ اؿًل؛ ٚايجاْ ١ٝخطٚز اؿطؾٌ َٔ
عه ٜٔٛكتًؿٌ؛ نايعٌ َٔ ٚغ٘ اؿًل؛ ٚايجاْ ١ٝخطٚز اؿطؾٌ َٔ عهٜٔٛ
كتًؿٌ؛ نايعٌ َٔ ٚغ٘ اؿًلٚ ،اؾٚ َٔ ِٝغ٘ ايًػإٚ ،مل ٜؿرتطٛا
يًتكاضب ٗ ايكؿ ١إيچا اؼاز اؿطؾٌ ٗ أنجط ايكؿات؛ نايٓٚ ٕٛايطا ،٤يصيو ٜكاٍ
ٗ اؿطؾٌ ايًص ٜٔمل ٜتشسا ٗ أنجط ايكؿات :إُْٗا َتباعسإ قؿ.١
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ٚبٌ ٖص ٙايع٬قات ا٭ضبع اييت تػٛٿؽ اٱبساٍ َا ٜبس ٚبسٜٝٗٽا ،ست ٢يٝعذب
ايباسح َٔ ايتكطٜض ب٘ٚ ،شيو َا لس ٗ ٙساٍ ايتُاثٌ ،ؾُٔ شا ايصٜٓ ٟهط إٔ
ايباَ ٌ٥جًڄا ؼٌ إسساُٖا َهإ ا٭خط ٣بعس إٔ اؼستا قؿٚ ١كطدٶا؟
ٚبٌ ٖص ٙايع٬قات َا ٜبسَٓ ٚڀكٝٽا َكبٛيڄا ،نُا ٗ ساٍ ايتذاْؼ ،ؾكس يٛسٜ
ؾٗٝا ا٭َط ا٭ِٖ ٖٛٚ ،اتؿام إدطز ،أَا اخت٬ف ايكؿ ١ؾًٝؼ بص ٟباٍڈ؛ ٭ٕ
إعٛٸٍ ٗ َعطؾْٛ ١ع ايكٛت ٚزضد ١إٜكاع٘ عً ٢ايعه ٛايص ٟخطز َٓ٘ َٔ بٌ
أعها ٤دٗاظ ايٓڀلٚ ،يٝؼ عً ٢ايڀطٜك ١أ ٚايهٝؿ ١ٝاييت ٳتِٻ بٗا اْڀ٬م ٖصا
ايكٛت ،ؾايساٍ ٚايتا ٤سطؾإ ْڀٝعإ ،نُٖ٬ا ىطز َٔ غكـ غاض اؿٓو
ا٭عً ،٢إػُ ٢بـ"ايٓڀع ",ؾُٗا إشٶا َتذاْػإٚ ،عًٖ ٢صا إعٛٸٍ ،ؾ ٬نري بعس
ٖصا إٔ تٛقـ ايڀا ٤باٱطبام ٚا٫غتعُٖٚ ،٤٬ا قؿتإ قٜٛتإ ،بُٓٝا تٛقـ
ايساٍ بايكؿتٌ إهازتٌ ايهعٝؿتٌ :اْ٫ؿتاح ٚا٫غتؿاٍ.
يهٔ بٌ ٖص ٙايع٬قات إػٛغ ١يٲبساٍ َا ٜ ٫بسَٓ ٚڀكٝٽا ق٘ ،بٌ ّهٔ ايكٍٛ
ؾ: ٘ٝإْ٘ َهڀطب تاض٠ڄَ ،تٓاقض تاض٠ڄ أخط.٣
ٚا٫نڀطاب ٚانض ٗ بعض سا٫ت (ايتكاضب) ،سٌ ًٜشٖ ٗ ٜصا (ايتكاضب)
َؿٗ ّٛايتباعس ،ؾإٕ مل ٜهٔ يٓا َأخص عً ٢اؿايٌ ا٭ٚيٌ َٔ سا٫ت ايتكاضب،
سٌ ٜتكاضب اؿطؾإ كطدٶا ٜٚتشسإ قؿٚ ،١سٌ ٜتكاضبإ كطدٶا ٚقؿ ،١يٝهْٔٛٻ
َأخصْا ا٭ ٍٚعً ٢اؿاٍ ايجايج ١اييت ٜتكاضب ؾٗٝا اؿطؾإ كطدٶاٚ ،يهٔ ٜتباعسإ
قؿ١؛ نايساٍ ٚايػٌَٚ ،أخصْا عًٖ ٢ص ٙاؿاٍ يٝؼ بايؿسٜس؛ ٭ٕ ايتباعس مل
ٜهٔ ٗ (إدطز) إعٛٸٍ عً ،٘ٝبٌ ٗ ايكؿ ،١ثِ يٝهْٔٛٻ يٓا َأخص أؾس عً٢
اؿاٍ ايطابع ١اييت ٜتكاضب ؾٗٝا اؿطؾإ قؿٚ ،١يهٔ ٜتباعسإ ٗ ا٭َط ا٭ِٖ،
 ٖٛٚإدطز؛ نايؿٌ ٚايػٌ ،ؾُا ْسض ٟنٝـ أزضدٛا َؿٗ ّٛايتباعس ٗ َؿّٗٛ
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ايتكاضبٚ ،نٝـ ْعٛا بٌ ايٓكٝهٌ ٚمسُٖٛا َع شيو باغِ ٚاسسٚ ،نٝـ
طٛٸعت هلِ أْؿػِٗ إٔ ٜبسيٛا سطؾڄا عطف ٚقس اختًـ كطداُٖا ،ؾاْڀًل نٌپ
َُٓٗا َٔ َها ڈٕ بعٝس عٔ إهإ ايص ٟخطز َٓ٘ اٯخط!
أ ٜٔتصٖب إشٕ تًو ايك ١ُٝايتعبريٚ ١ٜإٛس ١ٝيًشطف ايعطبٞ؟
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ٚق ٖٛ( :ٌٝاعتباض ايؿ ٤ٞبايؿ ٤ٞظاَع)ٖٚ .ص ٙاؿسٚز نًٗا َتكاضب٫ٚ ،١بس يهٌ
قٝاؽ َٔ أضبع ١أؾٝا :٤أقٌ ٚؾطع ٚعًٚ ١سهِ".1
ّٚهٔ ايطب٘ بٌ ايكٝاؽ ٚا٫ؾتكام َٔ خ ٍ٬ايتؿطٜل بٌ قػُ ٞايكٝاؽ؛
ايٓشٚ ،ٟٛا٫غتعُاي:ٞ
ؾايكٝاؽ ايٓشٜ ٟٛك ّٛعً ٢ايكٝاؽ عً ٢ن ّ٬ايعطب ٚتكعٝس ايكٛاعسٚٚ ،نع
ا٭سهاّ ايعاَ ١يًػ ،١ؾكس سطم عًُا ٤ايًػ ١عًْ ٢ع ايًػٚ ١تسٜٗٓٚا ٚٚنع
ايكٛاعس هلا ،بٗسف ٚخًل َعٝاض ١ٜم ١ٜٛتهب٘ إتشسٸثٌ بايًػ ،١خاق ١بعس
اخت ٙ٬ايعطب ايؿكشا ٤بػريِٖٚ ،ؾٛٝع ايًشٖٔٚ .صا ايٓٛع َٔ ايكٝاؽ ٖٛ
إككٛز َٔ ق ٍٛابٔ غ ّ٬اؾُشٚ( ٞنإ أ َٔ ٍٚأغؼ ايعطبٚ ،١ٝؾتض بابٗا،
ٚأْٗر غبًٗٝاٚٚ ،نع قٝاغٗا ،أب ٛا٭غٛز ايس٩ي ٖٛٚ ،)ٞايكٝاؽ ايص ٟعطف ب٘
عبس اهلل بٔ أب ٞإغشام اؿهطَ ،ٞايصٚ ٟقـ بأْ٘ أ َٔ ٍٚبعر ايٓشَٚ ٛس
ايكٝاؽ ٚايعًٌ.2
أَا ايكٝاؽ ا٫غتعُاي ٞؾٝككس ب٘ "شيو ايٓٛع َٔ ايكٝاؽ ايصٜٗ ٟتِ بايٓٛط
ؾُٝا مل تػتعًُ٘ ايعطب ٗ عكٛض ا٫ستذاز َٔ إؿطزات ٚا٭غايٝبٚ ،قٝاغٗا
عً ٢إػُٛع عٔ ايعطب بٗسف اؿهِ عً ٘ٝبكٛابٗا َٔ عسََ٘ ٖٛٚ ،كاضْ١
نًُات بهًُات أ ٚقٝؼ بكٝؼ أ ٚاغتعُاٍ باغتعُاٍ ،ضغب ٗ ١ايتٛغع ايًػ،ٟٛ
ٚسطقا عً ٢اططاز ايٛٛاٖط ايًػٖٚ )...( ،١ٜٛصا ايٓٛع َٔ ايكٝاؽ ٖ ٛايصٟ

 1أب ٛايربنات عبس ايطٓٔ نُاٍ ايس ٜٔبٔ قُس ا٭ْباض :ٟاٱغطاب ٗ دسٍ اٱعطاب ٕٚع ا٭زيٗ ١
أق ٍٛايٓش ،ٛتض :غعٝس ا٭ؾػاَْ ،ٞڀًع ١اؾاَع ١ايػٛض ،ّ1624 ،١ٜم.61
ٜٛٓ 2ط :بسض بٔ عا٥س ايهًيب :قا٫ٚت بٓا ٤إعٝاض ايس٫ي ٗ ٞايس٫ي ١إعذُ ١ٝزضاغٚ ١قؿ ١ٝؼً،١ًٝٝ
زاض اؾٓإ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،1ٙ ،م.51-51
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تػتدسَ٘ فاَع ايًػ ١ايعطب ٗ ١ٝقٝاغ ١أيؿا ٚاؿهاضٚ ٠إكڀًشات
إدتًؿٚٚ ،1"١غًٝت٘ ا٫ؾتكام.
ٚيًتسقٝل أنجط ٗ ضقس ع٬ق ١ايكٝاؽ با٫ؾتكام ،لس ابٔ ؾاضؽ هعًُٗا ضؾٝكٌ،
ز ٕٚتٛنٝض يًطاب٘ بُٗٓٝاٚ ،نأْ٘ ؼك ٌٝساقٌ ،ؾكس أؾطز ٗ ايكاسيب بابا مساٙ
(باب ايك ٍٛعً ٢يػ ١ايعطب) ،دا ٗ ٤أٚٸي٘:
"باب ايك ٍٛعً ٢يػ ١ايعطب
ٌٖ هلا قٝاؽ ٜ ٌٖٚؿتل بعض ايه َٔ ّ٬بعض؟:
أْع أٌٖ ايًػ- ١إ َٔ ٫ؾص عِٓٗ -إٔ يًػ ١ايعطب قٝاغاڄٚ ،إٔ ايعطب تؿتل
بعض ايه َٔ ّ٬بعضٚ ،إٔ اغِ اؾٔٸ َؿتل َٔ ا٫دتٓإٚ .إٔ اؾٚ ِٝايٕٓٛ
تسٴ٫ډٕ أبساڄ عٳًځ ٢ايػرت .تك ٍٛايعطب يًسٸضع :دٴٓٻٚ ،١أدٳٓ ١ايًٌٝٴٖٚ ،صا دٌٓ ،أٟ
ٖ ٛؾٹ ٞبڀٔ أَٸ٘ ځأٚٵ َكبٛضٚ ،إٔ اٱْؼ َٔ ايٛٗٛض؛ ٜكٛي :ٕٛآْٳػٵت ايؿ:٤ٞ
أبكطت٘ٚ .ٳعٳًځٖ ٢ٳصٳا غا٥طٴ ن ّ٬ايعٳطٳب ،عٳًِ شٳيٹوځ َٔ عٳًٹِ ٚدٳٗڇًځ٘ َٔ دٌٗ.
قًٓاٖٚ :صا أٜهاڄ َبينٷ عٳًځَ ٢ٳا تكسّ َٔ قٛيٓا ؾٹ ٞايتٛقٝـ .ؾإٕ ايډصٹٚ ٟقچؿٓا عٳًځ٢
إٔ ا٫دتٓإ ايتػرت ٖ ٛايډصٹٚ ٟقچؿٓا عٳًځ ٢إٔ اؾٔٸ َؿتل َٓ٘ٚ .ٳيځٝٵؼٳ يځٓٳا اي ّٛٝإٔ
نرتع  ٫ٚإٔ ْك ٍٛغري َٳا قاي ٫ٚ ٙٛإٔ ْكٝؼ قٝاغاڄ ځيِٵ ٜكٝػ ،ٙٛ٭ٕ ؾٹ ٞشٳيٹوځ
ؾػازٳ ايًػٚ ١بٴڀ ٕ٬سكا٥كٗا".2
ْط ٣إٔ ابٔ ؾاضؽ ٜطب٘ َٔ ايبسا ١ٜايكٝاؽ با٫ؾتكام (ٌٖ هلا قٝاؽ ٌٖٚ
ٜؿتل بعض ايه َٔ ّ٬بعض؟) ،ؾٜ ٬ؿتل بعض ايه َٔ ّ٬بعض إ ٫اغتٓازا

 1إطدع ْؿػ٘ ،م.52
 2ابٔ ؾاضؽ :ايكاسيب ٗ ؾك٘ ايًػ ١ايعطبَٚ ١ٝػاًٗ٥ا ٚغٓٔ ايعطب ٗ نَٗ٬ا ،م.13-12
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إٍ ايكٝاؽٚ ،بٝإ شيو ٗ َا دا ٤بعس( ٙأْع أٌٖ ايًػ ١إٔ يًػ ١ايعطب قٝاغاڄ،
ٚإٔ ايعطب تؿتل بعض ايه َٔ ّ٬بعض).
غري إٔ إبطاٖ ِٝأْٝؼ نإ زقٝكا ٗ ضب٘ ايكٝاؽ با٫ؾتكام ٗ قٛي٘ٚ" :يٝؼ
ايكٝاؽ إ ٫اغتٓبا ٙفَٗ َٔ ٍٛعً ،ّٛؾإشا اؾتل ايًػ ٟٛقٝػَ َٔ ١ازَٛ َٔ ٠از
ايًػ ١عًْ ٢ػل قٝػَ ١أيٛؾَ ٗ ١از ٠أخط ،٣مس ٞعًُ٘ ٖصا قٝاغا"1؛ أ ٟإٔ
عًُ ١ٝا٫ؾتكام تك ّٛعً ٢ايكٝاؽ.
ٜٚط ٣بعض ايساضغٌ إٔٸ ا٫ؾتكام َٔ أنرب اؿٝجٝات ايكٝاغ ١ٝاييت ُسټ ايًػ١
ظًَُ ١ؿطزات  ٫هسٴ إتهًِٴ إيٗٝا غب٬ٝڄ بػٛا ،ٙؾكس ىتًر ٗ ْؿؼ إتهًِ
َعٜٓ ٫ ٢ٴًبٻ ٢إ ٫بػطزٺ ًْ ٞط ٌٜٛغري إ عًُ ١ٝايطن ٕٛإٍ ا٫ؾتكام ايًػٟٛ
تٴػين ن ٬ططٗ اـڀاب (إتهًِ ٚإتًك )ٞعٔ شيو ايتڀ ،ٌٜٛإش ٜعتُطٴ إعٓ٢
إڀًٛب بؿهٌ زقٝل َٓٚهب٘ ٗ ايًؿ ٜإؿتٳل ايصٜٓ ٟتك ٘ٝإڂػتعٌُٖٚ ،صا
نً٘ ٫بس َٔ إٔ هط ٟعًٚ ٢ؾل سسٚز قٝاغ ١ٝخاق١؛ إش (يٝؼ ا٫ؾتكام َٓأ٣
عٔ ايكٝاؽ بٌ بُٗٓٝا ٚؾٝذٚ ١ثٝك ،)١ؾكً ١ا٫ؾتكام بايكٝاؽ نكً ١ايٓٛط١ٜ
بايتڀبٝل ٚإٓڀل بايٛاقع ايعًُ ٞؾٚ ٬دٛز ي٬ؾتكام ب ٬قٝاؽ تٴبٓ ٢عًٖ ٘ٝصٙ
ايعًُ ١ٝيٝكري َكب٫ٛڄ َعرتؾاڄ ب٘ يس ٣عًُا ٤ايًػ.2١

 1إبطاٖ ِٝأْٝؼ َٔ :أغطاض ايًػ ،١م.6
ٜٛٓ 2ط :غريٚإ عبس ايعٖط ٠اؾٓاب :ٞا٫ؾتكام عٓسٳ ابٔڇ دٓٿ- ٞزضاغ ١ؼًَٓ ،-١ًٝٝتس ٣فُع ايًػ١
ايعطب ١ٝعً ٢ايؿبه ١ايعإ ،١ٝإٛقع اٱيهرت:ْٞٚ
http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=21428

مت ا٫ط٬ع بتاضٜذ ٗ 5454/11/11 :ايػاع.) 16741 ١
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ٜٚط ٣آخط ٕٚإٔٸ إككٛز بايكٝاؽ إٗٚاض ايع٬ق ١بٌ ا٭يؿا ٚايجابت ١عٔ ايعطب،
ٚنِ ايٓٛري إٍ ْٛريَٚ ،ٙجاٍ شيو أْٓا ْعطف بس٫ي ١ا٫ؾتكام إٔ (ايكاضٚض)٠
مسٝت بصيو ٭ٕ إاٜ ٤ػتكط ؾٗٝا".1
 َٔٚباب ايتُجٖ ٌٝصاْ ،ڀطم ََ٬ض ايسضؽ ايجاْ ٞيع٬ق ١ايكٝاؽ با٫ؾتكام،
٭ْ٘ ٜتأغؼ عً ٢ا٭َجً ١اييت تتأغؼ عًٗٝا ٖص ٙايع٬ق.١

ٜٛٓ 1ط :أبَ ٛايو ايعٛن :ٞعًِ ا٫ؾتكامَ( ،كاٍ) َٛقع اهلسا ،١ٜإٛقع اٱيهرت:ْٞٚ
http://alhidaya.net/node/2694

مت ا٫ط٬ع بتاضٜذ ٗ 5454/11/11 :ايػاع.)16711 ١
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 -1إكاض:
ُ ٫تاظ إكازض ٗ ايًػ ١ايعطب ١ٝبع ١َ٬أ ٚعَ٬ات خاق ١ؾكس هَ ٤ٞكسض ؾعٌ
ايٛاسس ٗ قٹٝؼٳ َتعسز.٠
ٚقس قػِ ايًػ ٕٜٛٛإكازض ث٬ث ١أقػاّ:
أسسٖا :ما ال شبوة يف صحة الكَاس علَى ،م : "ٛځؾعٵًځًځَ" ١كسضاڄ يًؿعٌ ايطباعٞ
اجملطز؛ نسسطزٚ ،عطبسٚ ،م: "ٛإؾعاٍ "َكسضاڄ يًؿعٌ ايطباع ٞإعٜس؛
نهطّٚ ،م: "ٛتؿعَ" ٌٝكسضاڄ يًؿعٌ إهعٻـ؛ نعٻًِٚ ،مَ: "ٛؿاعًَ" ١كسضاڄ
يًؿعٌ ايطباع ٞأٜهاڄ؛ نداقِٚ ،م: "ٛاؾتعاٍ "َكسضاڄ يًؿعٌ اـُاغٞ؛
ناضتك٢؛ ٚم: "ٛتؿعټٌ" َكسضڄا ٕا دا ٤عً ٢تؿعٻٌ نتهډًِ.
ثاْٗٝا َ:ا ٜ ٫ٴدتًـ ٗ قكط ٙعً ٢ايػُاع؛ يكًَ ١ا ٚضز َٓ٘ ٗ ايهّ٬؛ نإكسض
ايٛاضز عً "٢ٹؾعٸاٍ"؛ م: ٛنځ ٳصبٳ نٹصٻابا.
ثايجٗا :ما جسى اخلالف يف جٌاش الكَاس علَى؛ نڀا٥ؿَ َٔ ١كازض ايؿعٌ
ايج٬ث ،ٞم : "ٛځؾعٵٌ "َكسضاڄ

يًؿعٌ

إتعسٟ؛

نؿطب،

ٚؾِٗ،

ْٚكط،

ٚم "ٛؾعٳٌ "َكسضاڄ ي ځؿعٹٌٳ اي٬ظّ؛ نؿطٳحٚ ،م "ٛڂؾعٴَ" ٍٛكسضاڄ يؿعٳٌ اي٬ظّ؛
نكعسٚ ،غسا.
 -2ا٭ؾعاٍ:
إشا نإ بٌ ْٛع َٔ ا٭ؾعاٍ ٚٚظٕ َٔ أٚظإ إكازض ت٬ظّ ٗ ْٝع إٛانع ،أٚ
ٗ أغًب ا٭سٛاٍ؛ عٝح ٜ ٫تدًـ أسسُٖا عٔ اٯخط إ ٗ ٫ايٓازض ايصّٓ ٫ ٟع
َٔ تكطٜط ايكٛاٌْ ايعًُ ،١ٝقض يو إٔ تػتسٍ بأسسُٖا عً ٢اٯخط ،ؾًو إٔ
تػتسٍ بايؿعٌ ايٛاضز ٗ ٚظٕ" اغتؿعٌ "أٜ "ٚػتؿعٌ َ " -ج٬ڄ  -عً ٢إٔ قٝػ١
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َكسض "ٙاغتؿعاٍ" ،نُا ٜكض يو إٔ تػتسٍ بإكسض ايٛاضز ٗ قٝػ ١اغتؿعاٍ
عً ٢إٔ إان ٞاغتؿعٌٚ ،إهاضع ٜػتؿعٌ ،ز ٕٚإٔ تتٛقـ عً ٢ايػُاع.
ٚإشا ق ٌٝيو  ٌٖ:تػتسٍ بإهاضع عً ٢إان ٞايج٬ث ،ٞأ ٚبإان ٞايج٬ثٞ
عً ٢إهاضع؟ أَهٓو إٔ تػتبٌ اؾٛاب ٖا نٓا بكسز بٝاْ٘ ،ؾتٓٛط ٗ ٚد٘
ايت٬ظّ بٌ ٚظْ ٞإانٚ ٞإهاضع ،ؾإٕ نإ بٌ ايٛظٌْ  -ت٬ظّ ٚي ٛعًٚ ٢د٘
ا٭غًب ١ٝايهاؾ ١ٝيتكطٜط ايكٛاعس؛ َجٌ :ايت٬ظّ اؿاقٌ بٌ" ؾعٹٌ "غري سًكٞ
ايعٌ أ ٚاي ،ّ٬نعٹًِ ٚؾٗڇَِٚ ،هاضع٘-؛ ؾإٕ َهاضع٘ ٜ ٫أت ٞإ ٫عًٚ ٢ظٕ
ٜؿعٳٌٜٚ ،ؿعٳٌ أٜهاڄ َت ٢نإ غري سًك ٞايعٌ أ ٚايٜ ٫ ،ّ٬هَ ٕٛان ٘ٝإ ٫عً٢
ٚظٕ" ؾعٹٌ" ،ؾإشا مسعتِٗ ٜٓڀكَ ٕٛهاضع ايٓٛع ايصٚ ٟقؿٓاٚ ،مل تػُعِٗ نٝـ
ْڀكٛڇا بؿعً٘ إان ،ٞؾًو إٔ تكٝػ٘ عً ٢أَجاي٘ٚ ،تكٛغ٘ عًَ ٢جاٍ :سصٹض وصٳض.
ؾإٕ نإ ايًعْ َٔ ّٚاسٚ ١ٝاسس٠؛ نإ ٜهْ َٔ ٕٛاس ١ٝإانٞ
ؾك٘؛ م: "ٛؾعٴٌ " -بهِ ايعٌ  -ؾإٕ َهاضع٘ ٜ ٫أت ٞإ ٫عًٚ ٢ظٕ" ٜؿعٴٌ "-
بهُٗا أٜهاڄ ،-قض يو ا٫غتس ٍ٫بإان ٞعً ٢إهاضع؛ ٭ٕ إهاضع ٗ ٖصا
ايٛظٕ ٜ ٫تدًـ عٔ إانٜ ٫ٚ ،ٞكض يو ا٫غتس ٍ٫بإهاضع عً ٢إانٞ؛
٭ٕ ٚظٕ ٜؿعٴٌ  ٫ىتل بإان ٞإهُ ّٛايعٌ ،بٌ ٜأتَ ٞهاضعاڄ يؿعٳٌ إؿتٛح
ايعٌ؛ مْ: ٛكٳط ٚنتٳب.
ٚنصيو ٜه ٕٛاؿهِ ٗ ا٭ؾعاٍ ايطباع١ٝ؛ م: ٛأنطّٚ ،اـُاغ١ٝ؛ م: ٛاقڀؿ،٢
ٚايػساغ١ٝ؛ م: ٛاغتكبٌ ،ؾإٕ ن٬ڄ َٔ ؾعًٗا إانٚ ٞؾعًٗا إهاضع ٜ ٫أت ٞإ٫
عًٚ ٢د٘ ٚاسس ،ؾًو إٔ تػتسٍ بأسسُٖا عً ٢اٯخط،
قاٍ قاسب" إكباح" :ايجټًځا ٹثٞټ إٕٵ نځإٳ عٳًځ ٢ځؾعٳٌٳ بٹؿځٵتضڇ ا ڃيعٳٵٔٝڇ ؾځاڃيُٴهٳا ڇضعٴ إٕٵ
هػٵطٴ ؾځصٳاىځ ٳْشٵٛٴ ٜٳ ڃكعٴسٴ ٚٳٜٳكڃتٴٌٴ ٚٳٜٳطٵدٹعٴ ٚٳٜٳهٵطڇبٴ ٚٳقځسٵ ؾځٳتشٴٛا
غُٹعٳ ؾٹ٘ٝٹ ايهٻِټ ځأٚٵ ايڃ ځ
ٴ
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ػعٳٚ ٢ٳٳُٜٵٓٳعٴٚ ،ٳؾځتٳشٴٛا َٹُٻا ٖٴٛٳ سٳًڃكٹٞټ
نځٹجريٶا ٹَُٻا ٖٴٛٳ سٳًڃ ٹكٞټ اڃيعٳٵٔٝڇ ځأٚٵ ايًډاّڇ ٳْشٵٛٴ ٳ ٜٵ
ػُٳعٵ ؾٹ ٞا ڃيُٴهٳا ڇضعڇ بٹٓٳا٤ٷ ځؾإڇٕٵ ؾٹ٦ٵتٳ
ايڃؿځا٤ٹ ٳٜأڃبٳٚ ٢ٳَٳا ٴشنٹطٳ ٳَ ٳع٘ٴ ،ؾٹ ٞبٳا ٹب٘ٹ ٚٳإڇٕٵ ځيِٵ ٴ ٜٵ
ن ٳُُٵتٳ ٚٳإڇٕٵ ؾٹ٦ٵتٳ ځنػٳ ٵطتٳ ،إيډا ا ڃيشٳًڃ ٹكٞٻ ا ڃيعٳٵٔٝڇ ځأٚٵ ايًډاّڇ ؾځايڃؿځٵتضٴ يٹًٻتدٵؿٹٝـٹ
ٳ
هػٵطڇ ؾځا ڃيُٴهٳاضڇعٴ بٹايڃؿځتٵضڇ ٳْشٵٛٴ ٳٜعٵًځِٴ
ٚٳإڇ ڃيشٳاقڄا بٹا ڃيأځغڃًځبٹٚ .ٳإڇٕٵ نځإٳ عٳًځ ٢ځؾعٹٌٳ بٹا ڃي ځ
هػٵطڇ ؾٴصٴٚشٶا ٚٳٖٹٞٳ
ٚٳٳٜؿٵ ٳطبٴ ٳٚؾٳصٻ ٹَٔٵ شٳيٹوځ أځ ڃؾعٳاٍٷ ځؾذٳا ٳ٤تٵ بٹايڃؿځتٵضڇ عٳًځ ٢ايڃكٹٝٳاؽڇ ٚٳبٹا ڃي ځ
شػٹبٴ ٚٳٜٳٝٵبٹؼ ٚٳٜٳٝٵ٦ٹؼٴ ٚٳٜٳٓٵ ٹعِٴ ٳٚؾٳصٻ أځٜٵهٶا أځ ڃؾعٳاٍٷ ٴَعٵتٳ ډً١څ غٳ ٹًُٳتٵ ٹَٔٵ ا ڃيشٳصٵفٹ
ٳ ٜٵ
هػٵطٴ ؾٹ ٞڂي ٳػ١ٹ عٴكځٝٵٌڈ ٚٳ ٹٖٞٳ ٜٴٛغٹطٴ قٳسٵضٴٙٴ
ځؾذٳا ٳ٤تٵ بٹايڃٛٳدٵٗٳٵٔٝڇ ايڃؿځٵتضٴ عٳًځ ٢ايڃكٹٝٳاؽڇ ٚٳا ڃي ځ
إشٳا اَٵتٳ ځًأځ غځٝٵٛڄا".1
ٚقاٍ ايطن "ٗ ٞؾطح ايؿاؾٜ ٖٛٚ" ١ٝتهًِ عًَ ٢هاضع ؾعٳٌ أٜهاڄ" :ؾشهُٛا
إٔ نٌ ؾتض ٗ عٌ َهاضع ؾعٳٌ إؿتٛح ايعٌ ٭دٌ سطف اؿًلٚ ،يٖ٫ٛا
يهاْت إَا َهػٛض ٠أَ ٚهُ ١َٛؾكايٛا :قٝاؽ َهاضع ځؾعٳٌ إؿتٛح ع ٘ٓٝإَا
ايهِ أ ٚايهػطٚ ،تعسٻ ٣بعض ايٓشا ٖٛٚ - ٠أب ٛظٜس ٖ -صاٚ ،قاٍ :نُٖ٬ا
قٝاؽٚ ،يٝؼ أسسُٖا أ ٍٚب٘ َٔ اٯخط ،إ ٫أْ٘ ضَا ٜهجري أسسُٖا ٗ عاز ٠أيؿاٚ
ايٓاؽ ستٜ ٢ٴڀڃطٳح ا٫خط ٜٚكبض اغتعُاي٘ ،ؾإٕ عٳطڇف ا٫غتعُاٍ ؾصاىٚ ،إ٫
اغٵٴت ٵعُٹَ ٬عاڄٚ ،يٝؼ عً ٢إػتعٌُ ؾٚ ،٧قاٍ بعهِٗ :بٌ ايكٝاؽ ايهػط ،٭ْ٘
أنجطٚ ،أٜهاڄ ٖ ٛأخـ َٔ ايهِ".2

 1أٓس بٔ قُس بٔ عً ٞايؿ َٞٛٝثِ اؿُ ،ٟٛأب ٛايعباؽ :إكباح إٓري ٗ غطٜب ايؿطح ايهبري،
إهتب ١ايعًُ – ١ٝبريٚت ،ز ،5م.355
 2قُس بٔ اؿػٔ ايطن ٞاٱغرتاباش ،ٟلِ ايس :ٜٔؾطح ؾاؾ ١ٝابٔ اؿادب ،تض :قُس ْٛض اؿػٔ،
ٚقُس ايعؾعافٚ ،قُس ق ٢ٝايس ٜٔعبس اؿُٝس ،زاض ايهتب ايعًُ ١ٝبريٚت – يبٓإٖ 1162 ،ـ -
 ،ّ1642ز ،1م.115-114
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 -3اغِ ايؿاعٌ ٚايكؿ ١إؿبٗ:١
ٜتشس اغِ ايؿاعٌ ٚايكؿ ١إؿبٗ ١بإٔ ن٬ڄ َُٓٗا ٜسٍ عً ٢شات ٚقؿ ١قا١ُ٥
بٗاٜٚ ،ؿرتقإ ٗ إٔ اغِ ايؿاعٌ ٜسٍ عً ٢سسٚخ تًو ايكؿٚ ،١ايكؿ ١إؿبٗ١
تسٍ عً ٢ثبٛتٗاٚ ،ا٭قٌ ؾُٝا ٜككس َٓ٘ اؿسٚخ :إٔ ه ٤ٞعًٚ ٢ظٕ ؾاعٌ ،م:ٛ
ناتبٚ ،عامل ،أٜ ٚؿتتض ََ ِٝهُٜٚ ،١َٛهػط َا قبٌ آخط ،ٙمَ ٛٴهطڇَّٚ ،ٴدرتڇع،
َٚٴػتهؿٹـ َٔٚ ،ثِ اؾتٗط َا هٖ ٗ ٤ٞص ٙا٭ٚظإ باغِ ايؿاعٌٚ ،ا٭قٌ ؾُٝا
شػٳٔ ٚ ،ځؾعٹٌ نؿځطڇح،
هدٵِ ٚ ،ځؾعٳٌ؛ ن ٳ
ٜسٍ عً ٢ايجبٛت :إٔ ه ٤ٞعً ٢م ٛځؾعٵٌ؛ ن ٳ
ٚأؾعٌٳ؛ نأبٝضٚ ،ؾځعٌٝ؛ نذُ ٚ ،ٌٝځؾعٵٕ٬؛ ن ٳعذٵٚ ،ٕ٬يصيو ٜسعَ ٢ا ه ٤ٞعً٢
ٖص ٙا٭ٚظإ بايكؿ ١إؿبٗ.١
ٚقس سكط ابٔ اؿادب اؾتكام اغِ ايؿاعٌ "َٔ ايؿعٌ ايج٬ث ٞاجملطٸز عً٢
(ؾځاعٹٌ) َٔٚ ،غري ايج٬ث ٞعً ٢قٝػ ١إهاضع ََ ِٝهُٚ ١َٛنػط َا قبٌ
اٯخط"ٖٚ ،1صا قٝاغ٘ ايصٜ ٟتٸؿل َع ابٔ اؿادب ؾ ٘ٝايطنٚ ٞايعٸكؿط ،ٟغري
إٔ ٖٓاى َٔ شٖب إٍ إٔ ٫غِ ايؿاعٌ أبَٓ ١ٝتعسٸزٚ ،٠إْٸُا ٜه ٕٛايبٓا( ٤ؾځاعٹٌ)
قٝاغٝا َٔ ( ځؾعٳٌ) ٫ظَا َٚتعسٸٜا ( َٔٚ ،ځؾعٹٌٳ) إتعسٸٚ ،ٟمساعٝا َٔ ( ځؾعٴٌٳ)،
 (ٚځؾعٹٌٳ) اي٬ظّ.2
ٚقس اختًـ ايًػ ٗ ٕٜٛٛأبٓ ١ٝايكؿ ١إؿبٗ ٗ ،١نْٗٛا قٝاغ ،١ٝأ ٚمساع،١ٝ
ؾصٖب ابٔ اؿادب إٍ أْٗا يٝػت بكٝاغ ،١ٝقاٍ ٚ":قٝػتٗا كايؿ ١يكٝػ١
 1ايطن ٞا٭غرتباش ،ٟقُس بٔ اؿػٔ :ؾطح ايطن ٞعً ٢ايهاؾ ،١ٝتعٜٛ :غـ سػٔ عُطَٓ ،ؿٛضات
داَع ١قإ ْٜٛؼ ـ بٓػاظ ،1663 ،5ٙ ،ٟز ،1م.111
ٜٛٓ 2ط :خسه ١اؿسٜج :ٞأبٓ ١ٝايكطف ٗ نتاب غٝبٛبَ٘ٓ ،ؿٛضات َهتب ١ايٓٗه ١ـ بػساز،1ٙ ،
 ،ّ1632مٜٛٓٚ .526ط :بًكاغِ بًعطز :يػ ١ايكطإٓ ايهط ِٜـ زضاغ ١يػاْ ١ٝيًُؿتكات ٗ ايطبع
ا٭ ،ٍٚزاض ايعً ّٛيًٓؿط ٚايتٛظٜع ،ز  ،ٙز ت ،م.15
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ايؿاعٌ ،عً ٢سػب ايػٸُاع" ،1ٴثِٻ عًچل ايطٸن ٞـ بعس إقطاضَ ٙا شٖب إي ٘ٝابٔ
اؿادب ـ بكٝاغ ١ٝايكٝؼ اييت ٜٴ٪ت ٢بٗا َٔ ا٭يٛإ ٚايعٛٝب ايٛاٖط ،٠نأغٛز
ٚأبٝضٚ ،أعٵٛٳض عً( ٢أؾعٌ) .2
ٚشٖب آخط ٕٚإٍ أْٗا قٝاغ ،١ٝؾٗصا ابٔ عكٜ ٌٝعكس بابا بعٓٛإ" :أبٓ ١ٝأمسا٤
ايؿاعًٌ ٚإؿعٛيٌ (ٚايكؿات إؿبٸٗات بٗا)"َٚ .3جً٘ ؾځعٌ ا٭مشَ ،ْٞٛع
اخت٬ف طؿٝـ ٗ ايعٓٛإ ،بإؾطاز (إؿبٸٗات)" :أبٓ ١ٝأمسا ٤ايؿاعًٌ ٚإؿعٛيٌ
ٚايكؿات إؿبٗ ١بٗا"ٚ .4نصيو ؾعٌ ابٔ ٖؿاّ ،غري أْٸ٘ خلٸ أمسا ٤إؿعٛيٌ
بباب َػتكٌ ،ؾهإ ايباب" :باب أبٓ ١ٝأمسا ٤ايؿاعًٌ ٚايكؿات إؿبٗات
بٗا"ٚ ،.5عً ٢اخت٬ف ايعًُا ٤لس ٗ ايكٸؿ ١إؿبٸٗ ١أبٓ ١ٝقٝاغٚ ١ٝأخط٣
مساع.6١ٝ

 1ايطن :ٞؾطح ايطن ٞعً ٢ايهاؾ ،١ٝز ،1م.115
ٜٛٓ 2ط :إكسض ْؿػ٘ ،ايكؿشْ ١ؿػٗا.
 3ابٔ عك ،ٌٝبٗا ٤ايس ٜٔعبس اهلل ايعك ًٞٝإكط ٟاهلُصاْ :ٞؾطح ابٔ عك ٌٝعً ٢أيؿ ١ٝابٔ َايو ،تض:
قُس ق ٞٝايس ٜٔعبس اؿُٝس ،زاض ايرتاخ ايكاٖط ،ّ1654 ،54ٙ ،٠ز.111 ،1
ؾُٴ :ْٞٛؾطح ا٭مش ْٞٛعً ٢أيؿ ١ٝابٔ َايو ،زاض ايهتب ايعًُ ١ٝبريٚت -يبٓإ،ّ1665 ،1ٙ ،
 4ا٭ڂ ٵ
ز ،5م.515
 5ابٔ ٖؿاّ ،أب ٛقُس عبساهلل ْاٍ ايس ٜٔبٔ ٜٛغـ بٔ أٓس بٔ عبساهلل ا٭ْكاض :ٟأٚنض إػايو
إٍ أيؿ ١ٝابٔ َايو ،زاض اؾ – ٌٝبريٚت ،ّ1646 ،2ٙ ،ز ،1م.515
 6ي٬ط٬ع عًٖ ٢ص ٙا٭بٓٚ ١ٝز٫٫تٗا ٜٛٓط :ايطن :ٞؾطح ايؿاؾ ،١ٝز ،1مٜٛٓٚ .121-111ط:
ابٔ ٖؿاّ :أٚنض إػايو إٍ أيؿ ١ٝابٔ َايو ،ز ،1مٜٛٓٚ .511-515ط :خسه ١اؿسٜج :ٞأبٓ١ٝ
ايكطف ٗ نتاب غٝب ،ٜ٘ٛم.546-543
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-اغِ إؿع:ٍٛ

ٜٚط ٣ايطٸنٞٸ إٔٸ اغِ إؿعٜ ٍٛبَٓ َٔ ٢كسض ايؿعٌ ايج٬ث ٞإتعسٸ ٟقٝاغا عً٢
ظَْ( ١ٳ ڃؿعٴ ٫ٚ ،)ٍٛهٛظ بٓا ٤اغِ إؿع َٔ ٍٛاي٬ظّ إ ٫إشا تعسٸ ٣عطف اؾطٸ ،ؾ٬
ٜكاٍَ :ٳصٵٖٴٛبٷٚ ،هٛظَ :ٳصٵٖٴٛبٷ ب٘ َٔٚ ،غري ايج٬ث ٞعًٚ ٢ظٕ اغِ ايؿاعٌ َٓ٘،
إ ٗ ٫ؾتض َا قبٌ آخط ،1ٙغري إٔٸ تساخ ٬قس ٜكع بٌ ٚظْ ٞامس ٞايؿاعٌ ٚإؿعٍٛ
َٔ غري ايج٬ثَ ٗ ٞعتٌٸ ايعٌ ،م :ٛاختاض ـ ٴَدٵتٳاضٷ ،أ ٚإهعٻـَ ،جٌ :اْٵكٳبٻ ـ
َٴٓٵكٳبٸ ،ؾُٗا ٜكًشإ ٫مسٳ ٞايؿاعٌ ٚإؿع ،ٍٛعػب ايتكسٜطٚ ،2إْٸُا ٜؿكٌ
ايػٝام ٗ تكسٜطٖا.
إشٕ ؾاغِ إؿعٜ ٍٛكاؽ َٔ ايؿعٌ ايج ٞ٥٬عًٚ ٢ظٕ" َؿع ،"ٍٛؾإٕ ظاز ايؿعٌ
عً ٢ث٬ث ١أسطف ،دط ٣اغِ إؿع ٍٛفط ٣اغِ ايؿاعٌ ٗ ،اؾتتاس٘ َِٝ
َهُٚ ،١َٛخايؿ٘ بؿتض آخط ٙبسٍ ايهػط.
ٚاغتعٌُ ايعطب يًس٫ي ١عً ٢إؿع ٍٛقٝػاڄ أخطٖ َٔٚ ،٣ص ٙايكٝؼ َا ٫
خ٬ف ٗ قكط ٙعً ٢ايػُاع؛ يكًَ ١ا ٚضز َٓ٘ ٖٞٚ ،ٹؾعٵٌ نصٹبٵضَ ،عَٓ: ٢صبٛح،
 ٚځؾعٳٌ؛ نكٓل َعَٓ: ٢كٓٛم ٚ.ؾعاي ١نًكاطَ ١عًَٓ: ٢كَٗٓٚ .ٙٛا َا اختًؿٛا
ٗ دعً٘ َكٝػاڄ ٖٛٚ ،ؾځع ٌٝنكتَ ٌٝعَٓ: ٢كتٚ ،ٍٛقطٜع َعَٓ: ٢كطٚع .ؾٛقـ
ب٘ ؾطٜل عٓس سس ايػُاعٚ ،ؾتض طا٥ؿ ١باب ايكٝاؽ يٓٛع ََٓ٘ ٖٛٚ ،ا مل هَٔ ٧
ؾعً٘ ؾعَ ٌٝعٓ ٢ؾاعٌ ،ؾٝكاٍ َكتهٖ ٢صا إصٖب :سػٝس َعٓ ٢قػٛزٚ ،نٗٝس
ٜٛٓ 1ط :ايطن :ٞؾطح ايطن ٞعً ٢ايهاؾ ،١ٝز ،1م.156-154
ٜٛٓ 2ط :اؿُ ،ٟٚ٬أٓس بٔ قُس :ؾصا ايعطف ٗ ؾٔ ايكطف ،تضْ :كط اهلل عبس ايطٓٔ ْكط اهلل،
َهتب ١ايطؾس ايطٜاض ،ز  ،ٙز ت ،م.31
.
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َعَٓ ٢هٗٛز؛ سٝح مل ه ٧ؾع ٌٝؾَ ٘ٝعٓ ٢ؾاعٌٜ ٫ٚ ،كاٍ ْ:كري َعَٓٓ ٢كٛض،
أ ٚعًَ ِٝعَٓ ٢عً ،ّٛأ ٚضسَ ِٝعَٓ ٢طسّٛ؛ ٭ْ٘ داْ ٤كري َعْٓ ٢اقطٚ ،عًِٝ
َعٓ ٢عاملٚ ،ضسَ ِٝعٓ ٢ضاسِ.
ٚغبب اـ٬ف إٔ (ؾځع٬ٝڄ) ٚضز َعَٓ ٢ؿع ٗ ٍٛأيؿا ٚنجريٚ ،٠ايؿطٜل ا٭ٍٚ
ٜعرتؾ ٕٛبٗص ٙايهجط٠؛ ٚيهِٓٗ ضأٖٚا غري ناؾ ١ٝيؿتض باب ايكٝاؽٚ ،ضأتٗا
ايڀا٥ؿ ١ايجاْ ١ٝناؾ ١ٝيكش ١ايكٝاؽٚ ،يهٔ قكطٚا ايكٝاؽ عًَ ٢ا مل هَٔ ٧
ؾعً٘ ؾځعَ ٌٝعٓ ٢ؾاعٌ؛ سصضاڄ َٔ ايتباؽ ٚقـ إؿع ٍٛبٛقـ ايؿاعٌٚ ،يٝؼ
عًٜ َٔ ٢أخص بٗصا إصٖب سطز؛ ؾإْ٘ قا ِ٥عًَ ٢طاعا ٠ايهجط ٠اييت ٖ ٞؾطٙ
ايكٝاؽَ ،ع ادتٓاب ايًبؼ ايص ٟىتٌ ب٘ ؾِٗ ايػطض َٔ ايه.ّ٬
-5

أؾعٌ ايتؿه:ٌٝ

عطٸف ابٔ ٖؿاّ أؾعٌ ايتؿه ٌٝبكٛي٘ :ٖٛٚ" :ايكٸؿ ١ايساي ١عً ٢إؿاضن،١
ٚايعٜاز ،٠نـ (ځأنڃطٳّٴ)ٜٚ ،ػتعٌُ ََٔٚ ،هاؾا يٓهطٜ"ٚ ،1"٠كاؽ َٔ ا٭ؾعاٍ اييت
هٛظ ايتعذب َٓٗا يًس٫ي ١عً ٢ايتؿهٚ ٌٝقـ عًٚ ٢ظٕ أځ ڃؾعٳٌ ؾتك ٍٛظٜس
أځؾڃهٳٌٴ َٔ عُطٚ ٚأنڃطٳّٴ َٔ خايس نُا تكَ ٍٛا أؾڃهٳٌٳ ظٜسا َٚا أنڃطٳّٳ خايساَٚ ،ا
اَتٓع بٓا ٤ٹؾعٵٌ ايتعذب َٓ٘ اَتٓع بٓا ٤أځ ڃؾعٳٌ ايتؿه َ٘ٓ ٌٝؾٜ ٬بٓ َٔ ٢ٹؾعٵٌڈ ظا٥س
عً ٢ث٬ث ١أسطف نسٳسٵطٳزٳ ٚاغٵٳتدٵطٳزٳ  َٔ ٫ٚٹؾعٵٌڈ غري َتكطف نٓعِ ٚب٦ؼ ٫ٚ
َٔ ٹؾعٵٌڈ ٜ ٫كبٌ إؿانً ١نُٳاتٳ ٚؾځٹٓٞٳ َٔ ٫ٚ ،ٹؾعٵٌڈ ْاقل نهځإٳ ٚأخٛاتٗا٫ٚ ،
َٔ ٹؾعٵٌڈ َٓؿ ٍّٞمَ ٛا نطب َٔ ٫ٚ ،ٹؾعٵٌڈ ٜأت ٞايٛقـ َٓ٘ عً ٢أڃؾعٳٌ مٓ :ٛط

 1قُس ق ٞايس ٜٔعبس اؿُٝس :ؾطح قڀط ايٓسٚ ٣بٌ ايكٸس٫ ٣بٔ ٖؿاّ ،زاض اـريَ ،هتب ١طٝب١
يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،م.555
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دٔٻ"ٜٚ ،1سخٌ ٗ اغِ ايتؿهٌٝ
ٚعٛض َٔ ٫ٚ ،ٹؾعٵٌڈ َبٓ ٢يًُؿع ٍٛم ٛنٴ ڇطبٳ  ٚٴ
ايًؿٛإ :خريٚ ،ؾطٸ ،يهُْٗٛا َٔ ا٭قًٌ :أخٵٝٳطٚ ،أؾطٸٚ ،قس خؿچؿا باؿصف
يهجط ٠ا٫غتعُاًٍ ،قد ٍستعنالن على الكَاسٜٚ ،2ه ٕٛايص ٟظازت ايكؿ١
إعٓ ١ٝؾَ( ٘ٝؿهٻ٬ڄ)ٚ ،ايصْ ٟككت ؾَ( ٘ٝؿهٻ٬ڄ عًٚ ،)٘ٝأنجط َا ٜهَٛ ٕٛقع
إؿهٻٌ قبٌ اغِ ايتؿهٚ ،ٌٝإؿهٻٌ عً ٘ٝبعسٚ .ٙقس ْلٸ ايٓش ٕٜٛٛعً١ًْ ٢
ؾط ٫ ٙٚبس َٔ تٛاؾطٖا يكٝاغ ١اغِ ايتؿه .3ٌٝؾإشا ؼكل ؾٗ ٛعً ٢ايكٝاؽ.

 1ابٔ عك :ٌٝؾطح ابٔ عك ٌٝعً ٢أيؿ ١ٝابٔ َايو ،ز.111 ،1
ٜٛٓ 2ط :ايطن :ٞؾطح ايطن ٞعً ٢ايهاؾ ،١ٝز ،1مٜٛٓٚ .114ط :إربز :إكتهب ،تض :قُس عبس
اـايل عه ،١ُٝؾٓ ١إسٝا ٤ايرتاخ اٱغ ،َٞ٬اجملًؼ ا٭عً ٢يًؿ ٕٚ٪اٱغ ،١َٝ٬ايكاٖط ،٠ز ،ّ1661 ،ٙ
ز ،1م.515
 -1 3إٔ ٜكاؽ َٔ ؾعٌ ،ؾٜ ٬كاؽ َٔ اغِ داَس  ٫ؾعٌ يَ٘ٚ ،ا دا َ٘ٓ ٤ؾٜ ٬كاؽ عً -5 .٘ٝإٔ
ٜهٖ ٕٛصا ايؿعٌ ث٬ثٝاڄ ٫ ،ظا٥ساڄ عً ٢ث٬ث ١أسطف نسسطزٚ ،اغتدطز -1 .إٔ ٜه ٕٛايؿعٌ تاَاڄ٫ ،
ْاقكاڄ َجٌ نإ ٚأخٛاتٗا -1 .إٔ ٜه ٕٛايؿعٌ َتكطؾاڄ ٫ ،داَساڄ َجٌْ :عِ ٚب٦ؼ ٚيٝؼ -2 .إٔ
ٜه ٕٛايؿعٌ َجبتاڄَٓ ٫ ،ؿٸٝاڄ َجٌَ :ا لض ايهػ ٍٛأ٬َ ٚظَاڄ يًٓؿ ٞمَ :ٛا عاز بايسٚا -3 .٤إٔ ٜهٕٛ
َبٓٻٝاڄ يًُعً ٫ ،ّٛيًُذٗ ٍٛم :ٛنٴطبٚ ،دٴٔٻ.
إؿانً ١نُات ٚؾځٓٹٞٳ.

 -4إٔ ٜه ٕٛقاب٬ڄ يًتؿاٚتَ ٫ ،ؿتكطاڄ يكابً١ٝ

 -5أٜ ٫ه ٕٛايٛقـ َٓ٘ عًٚ ٢ظٕ أؾعٌ ايصْ٪َ ٟج٘ ؾع ،٤٬ؾٜ ٬هٕٛ

سُٹط  ٚٳعٛڇض ٚؾٳٗڇٌٜٛٓ .ط :ابٔ ٖؿاّ:
ايٛقـ َٓ٘ زا٫ڋ عً ٢ي  ٕٛأ ٚعٝب أ ٚسً ١ٝأ ٚؾ ٤ٞؾڀط ،ٟم :ٛٳ
أٚنض إػايو إٍ أيؿ ١ٝابٔ َايو ،ز ،1مٜٛٓٚ .515ط :ابٔ عك :ٌٝؾطح ابٔ عك ٌٝعً ٢أيؿ ١ٝابٔ
َايو ،ز.111 ،1
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-اغِ اٯي:١

ٜكاؽ َٔ ايؿعٌ اغِ يٰي ١اييت ٜعٌُ بٗاٚ ،ه ٤ٞعًٚ ٢ظٕ َٹؿعٳٌ؛ م : ٛٹَدٵٝٳ٘،
َٚٹ ڃؿعٳً١؛ مَ: ٛٹڀطٳقَٚ ،١ٹؿعاٍ؛ مَ: ٛؿتاحٚ ،أٚضز قاسب" إؿكٌ "ٖص ٙا٭ٚظإ
ايج٬ثٚ ،١قاٍ :هرا قَاس مطسد يف مجَع األفعال الجالثَة.
ٚٚد٘ اؾرتا ٙإٔ ٜه ٕٛايؿعٌ ث٬ثٝاڄ  ٖٛ:إٔ ا٭ؾعاٍ إعٜس٪ٜ ٠ت ٞبٗا ٕعإ ظا٥س٠
عً ٢أقٌ َعٓ ٢ايؿعٌٚٚ ،ظٕ َؿعٌ َٚؿعًَٚ ١ؿعاٍ ٜ ٫ػع إ ٫ث٬ث ١أسطف،
 ٖٞٚأق ٍٛايؿعٌ ،ؾً ٛقٝؼ َٔ إعٜس اغِ ٗ أسس ا٭ٚظإ ايج٬ث ،١يؿاتت
إعاْ ٞاييت تسٍ عًٗٝا ا٭سطف ايعا٥س ٗ ٠ايؿعٌٚ ،نصيو أخص َٔ ٙايطباعٞ
اجملطز ٜػتسع ٞسصف أسس سطٚؾ٘ ،ؾٝدتٌ ايًؿ ،ٜؾإٕ ٚضز اغِ اٯي َٔ ١غري
ث٬ث ،ٞؾٗ ٛخاضز عٔ ايكٝاؽ ،ؾًو إٔ تػتعًُ٘ نُا اغتعًُ٘ ايعطبٚ ،يٝؼ
يو إٔ تكٝؼ عًَ ٘ٝا مل ٜطز اغتعُاٍ قشٝض.
 -7ا٫ؾتكام َٔ أمسا ٤ا٭عٝإ:
تكطٻف ايعطب ٗ أمسا ٤ا٭عٝإ عًٚ ٢د٘ ا٫ؾتكام ،ؾأخصٚا َٓٗا أؾعا٫ڄ ٗ أٚظإ
كتًؿٚ ،١أمسا ٤ؾاعًٌ َٚؿعٛيٌ ،إٍ غري شيو َٔ ايكٝؼ اييت تٓتعع َٔ أمسا٤
ا٭سساخٚٚ ،ضز ٗ نَ َِٗ٬ا ٜسٍ عً ٢أِْٗ شٖبٛا ٗ ٖصا ايتكطف إٍ غا١ٜ
بعٝسٚٚ ،٠دسْا عًُا ٤ايعطب ١ٝقس قطسٛا بكش ١ايكٝاؽ عً ٢بعض
أْٛاعَ٘ٗٓ ،ا :اؾتكام ايؿعٌ َٔ أمسا ٤ا٭عٝإ ٱقابتٗا ،أ ٚإَايتٗا ،أ ٚايعٌُ بٗا.
قاٍ ابٔ َايو ٗ ايتػٗٚ" :ٌٝاططز قٛؽ ځؾعٳٌ َٔ أمسا ٤ا٭عٝإ ٱقابتٗا ،م:ٛ
دًسٚ ٙضأغ٘ ٚدبٗ٘ ٚأشْ٘ ٚعاْ٘ ٚٚدٗ٘ ٚقسضٚ ٙضنب٘ ٚضدً٘ إشا أقاب دًسٙ
ٚضأغ٘ ٚدبٗت٘ ٚأشْ٘ ٚعٚٚ ٘ٓٝدٗ٘ ٚٚدٓت٘ ٜٚسٚ ،ٙقسضٚ ٙضنبت٘ ٚضدً٘ ٚاططز
أٜها قٛغ٘ َٓٗا ٱْاي ١إػُ ،٢م :ٛؿُ٘ ٚؾشُ٘ ٚيبٓ٘ ٚيبأٚ ٙظبسٚ ٙمسٓ٘ ُٚطٙ
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ٚنُأ ،ٙإشا أطعُ٘ ؿُا ٚؾشُا ٚيبٓا ٚيبأ ٚظبسا ٚمسٓا ُٚطا ٚنُأٚ ٠اططز أٜها
قٛغ٘ َٓٗا يعٌُ بٗا م :ٛضٓ٘ ٚسطب٘ ٚآي٘ ٚغُٗ٘ ٚغاؾ٘ ٚسكب٘ ٚسكاٙ
ٚعكاٚ ٙغاط٘ ،إشا نطب٘ بطَض أ ٚسطب ١أ ٚآيٚ ١غِٗ ٚغٝـ ٚسكباٚ ٤سكا٠
ٚعكا ٚغ :َ٘ٓٚ .ٙٛعاْ٘ إشا أقاب٘ بايعٌ"

1

ٚأناف قُس خهط سػٌ إٔٸ ؾطٻاح زض ٠ايػٛٻام ْكًٛا عٔ أب ٞقُس َا ٪ٜخص
َٓ٘ إٔ اؾتكام ا٭ؾعاٍ َٔ اغِ ايعٌ عًٚ ٢ظٕ اغتؿعٌ َكب ٗ ٍٛايكٝاؽ ،شيو
إٔ اؿطٜط ٟأْهط قٛهلِ" :اغتأٌٖ" ،ؾكاٍ أب ٛقُس :اغتأٌٖ اغتؿعٌٚ ،أقً٘
اهلُع ٖٛٚ ،٠دا٥ع نجري؛ ناغتأغس ايطدٌٚ ،اغتأبط ايٓدٌٚ ،اغتٓٛم اؾٌُ؛ أ:ٟ
قاض ْاق ،١ؾإشا اغتعٌُ اغتأٌٖ َعٓ ٢قاض أٖ٬ڄ ،نإ قٝاغاڄ دا٥عاڄ َع إٔ ايػُاع
ؾ ٘ٝثابت.

 1قُس بٔ عبس اهلل ،ابٔ َايو ايڀا ٞ٥اؾٝاْ ،ٞأب ٛعبس اهللْ ،اٍ ايس :ٜٔؾطح تػٗ ٌٝايؿٛا٥س ،تض:
عبس ايطٓٔ ايػٝسٚ ،قُس بس ٟٚإدتٖ ،ٕٛذط يًڀباعٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜع ٚاٱع،ّ1664 ،1ٙ ،ٕ٬
ز ،1م.515-511
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ا٫غِ ا٭عذُٞٿ :إٔ تتؿٛٻ ٙب٘ ايعطبٴ عًَ ٢ٹٓٗادٗا ،تك :ٍٛعٳطٻبت٘ ايعطبٴ ٚأعطبت٘
أٜهاڄ :ٖٛٚ .1".ايًؿ ٜا٫عذُ ٞايصٜ ٟسخٌ ايًػ ١ايعطب ١ٝعٔ ططٜل ا٫ستهاى
بايًػات ا٫دٓبٚ ،١ٝقس تڀطأ عً ٘ٝتػريات ٗ اؿصف أ ٚايعٜازٚ ،٠قس تبك٢
ايهًُ ١ا٫دٓبَ ١ٝذُٛع سطٚؾٗا ٚتعاٌَ َعاًَ ١إؿطز ٠ايعطب ٗ ١ٝإدطا٤
َكاٜٝؼ ايعطب ١ٝعًٗٝاٚ ،ايتعطٜب " ٖٛٚؼ ٌٜٛطبٝع ٞأ ٚتػٝري تسضهٜ ٞڀطأ
عً ٢ايًػٚ ١هط ٟبٗا ٗ ْاَٛؽ َڀطزٚ ،قس خهعت ي٘ ايًػ ١ايعطبَ ١ٝذُٛعٗا
 َٔٚأْ ٍٚؿأتٗا ،نُا ؽهع ي٘ اٯٕ ٚبعس اٯٕ".2
يكس نإ ٫تكٌ ايعطب بػريِٖ َٔ ا٭َِٚ ،تبازهلِ َعِٗ إٓاؾع ٚتأثري ٚتأثط ٗ
فا٫ت سٝات ١ٝكتًؿٚ ،١قس عهػت ايًػٖ ١صا اؿاٍ٫ٚ ،س ٜعًُا ٤ايًػ ١ايعطب١ٝ
ايكسَاٚ ٤اٖطٚ ٠دٛز ا٭يؿا ٚا٭دٓب ٗ ١ٝيػتِٗ ،ؾٓاقؿٛا َػأيٚ ١دٛزٖا ٗ
ايكطإٓ ايهطٚ ،ِٜتبآٜت َٛاقؿِٗ ؾٗٝا؛ ؾطأٜٓا َِٓٗ َٔ ٜطؾض ايك ٍٛبٛدٛزٖا
ؾٜ َٔ َِٗٓٚ ،٘ٝتأٚٸٍ ؾٝك ٍٛبأخص ايعطب هلا َٔ أيػٓ ١غريِٖٚ ،شٜٛعٗا ؾِٗٝ
قبٌ ْع ٍٚايكطإٓ ايهط ِٜعًِٗٝ؛ هلا ؾٗ ٞأدٓب ٝڅ ١عهِ أقًٗا ،عطب ٝڅ ١باغتعُاهلِ هلا.3
قاٍ ايعضنؿ ٗ ٞايربٖإٚ" :قاٍ أب ٛعبٝس ٠ؾُٝا سها ٙابٔ ؾاضؽ إِا أْعٍ ايكطإٓ
بًػإ عطبَ ٞبٌ ؾُٔ ظعِ إٔ ؾ ٘ٝغري ايعطب ١ٝؾكس أع ِٛايك َٔٚ ٍٛظعِ إٔ
نصا بايٓبڀ ١ٝؾكس أنرب ايك ٍٛقاٍَٚ :عٓا ٙأت ٢بأَط عْ ٖٔٚ )...( ِٝٛكٌ عٓ٘

 1أبْ ٛكط إمساع ٌٝبٔ ٓاز اؾٖٛط ٟايؿاضاب :ٞايكشاح تاز ايًػٚ ١قشاح ايعطب ،١ٝتض :أٓس عبس
ايػؿٛض عڀاض ،زاض ايعًِ يًُ – ٌٜ٬بريٚت ،ّ1654 ،1ٙ ،ز ،1م.146
 2عبس ايكاض بٔ َكڀؿ ٢إػطب :ٞا٫ؾتكام ٚايتعطٜبَ ،ڀبع ١اهل ٍ٬بايؿذاي ،1645 ،١م.53
ٜٛٓ 3ط :قازم عبس اهلل أب ٛغًُٝإ :ايتعطٜب عٓس عًُا ٤ايعطب ١ٝاحملسثٌ ،فً ١داَع ١ا٭ظٖط ـ غع،٠
غًػً ١ايعً ّٛاٱْػاْ ،١ٝع 1ـ زٜػُرب  ،5441م.25
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دٛاظ ايكطا ٠٤بايؿاضغ ١ٝأب ٛسٓٝؿ ١يهٔ قض ضدٛع٘ عٔ شيو َٚصٖب ابٔ
عباؽ ٚعهطَٚ ١غريُٖا أْ٘ ٚقع ٗ ايكطإٓ َا يٝؼ َٔ يػتِٗ .ؾُٔ شيو ايڀٛض
دبٌ بايػطٜاْٚ ١ٝطؿكا أ ٟقكسا بايطٚ ١َٝٚايكػ٘ ٚايكػڀاؽ ايعسٍ بايط:١َٝٚ
{إڇْٻا ٖٴسٵْٳا إڇيځٝٵوځ} تبٓا بايعرباْٚ ١ٝايػذٌ ايهتاب بايؿاضغٚ ١ٝايطق ِٝايًٛح
بايطٚ ١َٝٚإٌٗ عهط ايعٜت بًػإ أٌٖ إػطب ٚايػٓسؽ ايطقٝل َٔ ايػرت
باهلٓسٚ ١ٜاٱغتربم ايػً ٜٝبايؿاضغ ١ٝعصف ايكاف ايػط ٟايٓٗط ايكػري
بايْٛٝاْ ١ٝط٘ أ ٟطأ ٜا ضدٌ بايعرباْٜ ١ٝكٗط أٜٓ ٟهر بًػإ أٌٖ إػطب
غ ٌٓٝاؿػٔ بايٓبڀ ١ٝإؿها ٠ايه ٠ٛباؿبؿ.1"١ٝ
ٚقس أٚضز ايػٛٝط ٗ ٞإٗصٸب ضأٜا َتٛغٸڀا ؾكاٍٚ" :قاٍ أب ٛعبٝس ايكاغِ بٔ
غ ّ٬بعس إٔ سه ٢ايك ٍٛبايٛقٛع عٔ ايؿكٗاٚ ٤إٓع عٔ أٌٖ ايعطب:١ٝ
ٚايكٛاب عٓسَ ٟصٖب ؾ ٘ٝتكسٜل ايكٛيٌ ْٝعاڄٚ ،شيو إٔ ٖص ٙا٭سطف
أقٛهلا أعذُ ،١ٝنُا قاٍ ايؿكٗا ،٤يهٓٗا ٚقعت يًعطب ؾعطبتٗا بأيػٓتٗا
ٚسٛيتٗا عٔ أيؿا ٚايعذِ إٍ أيؿاٗٚا ،ؾكاضت عطب ،١ٝثِ ْعٍ ايكطإٓ ٚقس
اختًڀت ٖص ٙاؿطٚف به ّ٬ايعطب ،ؾُٔ قاٍ إْٗا عطب ١ٝؾٗ ٛقازم  َٔٚقاٍ:
إْٗا أعذُ ١ٝؾكازم"

2

 1بسض ايس ٜٔقُس بٔ عبس اهلل بٔ بٗازض ايعضنؿ :ٞايربٖإ ٗ عً ّٛايكطإٓ ،تض :قُس أب ٛايؿهٌ
إبطاٖ ،ِٝزاض إسٝا ٤ايهتب ايعطب ١ٝعٝػ ٢ايباب ٢اؿًيب ٚؾطنا ،1624 ،1ٙ ،٘٥ز ،1م.555-554
 2عبس ايطٓٔ بٔ أب ٞبهط ،د ٍ٬ايس ٜٔايػٛٝط :ٞإٗصب ؾُٝا ٚقع ٗ ايكطإٓ َٔ إعطب ،تض:
ايتٗاَ ٞايطاد ٞاهلامشَ ،ٞڀبع ١ؾهاي - ١بإؾطاف قٓسٚم إسٝا ٤ايرتاخ اٱغ ،َٞ٬إؿرتى بٌ إًُه١
إػطبٚ ١ٝزٚي ١اٱَاضات ايعطب ١ٝإتشس ،٠م.32
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نُا "سا ٍٚإتأخط َٔ ٕٚايعًُا ٤ايتٛؾٝل بٌ ايطأٗٚٚ ،ٌٜط هلِ إٔ  ٫خ٬ف
بُٗٓٝاْٚ ،ازٚا بإٔ تًو ايهًُات اييت دا٤ت ٗ ايكطإٓ ٚٚقؿت با٭عذُ ،١ٝإِا
ٖ ٞأيؿا ٚاقتبػٗا ايعطب ايكسَا َٔ ٤يػات أدٓبٚ ،١ٝقكًٖٛا ٖٚصبٛا قٛضتٗا
ثِ ؾاعت ٗ ن َِٗ٬قبٌ اٱغ .ّ٬ؾًُا دا ٤اٱغٚ ّ٬دسٖا ته ٕٛعٓكطا َٔ
عٓاقط ايًػ ١ايعطبٚٚ ،١ٝدس ايٓاؽ ٜ ٫هازٜ ٕٚؿعط ٕٚبعذُ ١ؾٗٝا .ؾُجًٗا َجٌ
نٌ ايهًُات ايعطب ١ٝاييت ناْت ػط ٟعً ٢أيػٓتِٗٚ ،يصا تعس َٔ ايًػإ
ايعطب ٞغري أْٗا عً ٢سػب أقًٗا ايبعٝس أعذَُٚ ،١ٝػتُس َٔ ٠يػ ١أدٓب.1"١ٝ
ظازت ـ بعس اٱغ ّ٬ـ كايڀ ١ايعطب يٮعادِ بؿعٌ اْتؿاض اٱغ ٗ ّ٬ا٭َكاض
ايعطبٚ ١ٝغريٖاٚ ،ظاز اٖ٫تُاّ بسضاغ ١ا٭يؿا ٚا٭عذُ ٗ ١ٝيػ ١ايعطب
اؾاًٖٚ ٌٝغريِٖ ٖٔ ٴوتر بهٚ ،َِٗ٬غطزٖا ٗ َكٓؿاتِْٗ ،اقٸٌ ٗ نجري
ا٭سٝإ عً ٢أقٛهلا ا٭دٓبٖ ٗٚ ،١ٝصا اجملاٍ ٚدسْاِٖ ٜبشج ٗ ٕٛايعَ٬ات اييت
ُٝعٖا عٔ ا٭يؿا ٚايعطبٚ ،١ٝططا٥ل ايعطب ٗ تعطٜبٗا ٚاؾتكاقِٗ َٓٗاٚ ،نٝـ
أِْٗ نجريا َا ناْٛا ٴٜػٸري ٕٚؾٗٝا سصؾاڄ ظٜاز٠ڄ أ ٚإبساٖٚ .2٫صا فاٍ ا٫ؾتكام
ٚغب.ً٘ٝ
ٚقس أٚضز ايػٛٝط ٞق ٫ٛ٭ب ٞسٝإ قػٸِ ؾ ٘ٝا٭مسا ٤ا٭عذُ ،١ٝؾكاٍٚ" :قاٍ أبٛ
سٝٻإ ٗ ا٫ضتؿاف  :ا٭مسا ٤ا٭عذُ ١ٝعً ٢ث٬ث ١أقػاّ  :قػِٷ غٝٻطٳتٵ٘ ايعطبٴ
هِٴ أبٓ١ٝ
سڃ
هِٴ أبٵٓٝٳت٘ ٗ اعتباض ا٭قًٚ ٞايعا٥س ٚايٛٳظٵٕ ٴ
شڃ
ٚأؿځكڃت٘ بهَٗ٬ا ؾ ٴ
ا٭مسا ٤ايعطب ١ٝايٛٳنٵع م ٛزضِٖ ٚبٳٗٵطٳزٚ .قػِٷ غځٝٻطت٘ ٚمل تٴًڃشكڃ٘ بأبٓ ١ٝنَٗ٬ا

 1إبطاٖ ِٝأْٝؼ َٔ :أغطاض ايًػ ،١م.111
ٜٛٓ 2ط :قازم عبس اهلل أب ٛغًُٝإ :ايتعطٜب عٓس عًُا ٤ايعطب ١ٝاحملسثٌ ،م.25
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ؾ ٬ٴٜعٵتٳبٳط ؾَ ٘ٝا ٴٜعٵتٳبٳط ٗ ايكػِ ايص ٟقبًځ٘ م ٛآدط ٚغؿڃػريٚ .قػِٷ تطن ٙٛغريٳ
َػٻري ؾُا مل ٜٴًشك ٙٛبأبٓ ١ٝن َِٗ٬مل ٴٜعٳسٸ َٓٗا َٚا أؿك ٙٛبٗا عٴسٸ َٓٗا"

1

َٚا ٜعٓٓٝا ٗ ٖصا إكاّ ايكػِ ا٭َٗٓ ٍٚا ٖٞٚ ،ايهًُات اييت غٝٻطٳتٵٗا ايعطبٴ
سهڃِٴ
ٚأؿځكڃتٗا بهَٗ٬اٚ ،دعًت سهِ أبٵٓٝٳتٗا باعتباض ا٭قًٚ ٞايعا٥س ٚايٛٳظٵٕ ٴ
أبٓ ١ٝا٭مسا ٤ايعطب.١ٝ
قاٍ عبس ايكازض إػطب ٗ ٞؾط ٙايتعطٜب" :سس ايتعطٜب إٔ تتهًِ ايعطب
بايهًُ ١ا٭عذُٚ ،١ٝايعطب مل ٜهْٛٛا ىايڀ ٕٛا٭عادِ نُا نايڀِٗ مٔ هلصا
ايعٗسٚ ،مل ٜهْٛٛا ٜعطؾ َٔ ٕٛيػاتِٗ نُا ْعطف َٓٗا مٔ ،يصيو ناْت
أيػٓتِٗ غري ٖطْ ١عً ٢ايٓڀل بايهًُات ا٭عذُٚ ،١ٝأمساعِٗ غري َػتأْػ١
بًٗذتٗا ْٚػُتٗا اغتٓ٦اغٓا نٔ بُٗا .ؾُٔ ثِ ناْٛا ٱشا عطٸبٛا نًُ ١أؾطغٖٛا
ٗ قٛايب نًُاتِٗ ايعطبٚ ،١ٝضزٸٖٚا إٍ قٝػٗا ٚأٚظاْٗا ،إَ ٫ا ْسض (ٕٚ )...ا ضأ٣
اؾٖٛط ٟإٔ ايعطب قًُا ٜعطٸب ٕٛنًَُ ١ا مل ٜطزٖٚا إٍ نًُ ١تٛاظْٗا ٗ يػتِٗ،
دعٌ شيو ؾططا ٗ ايتعطٜب  ٗٚقشٸ ١إط٬م (إعطٸب) عً ٢ايهًُ ١إٓكٛي١
إٍ ايعطبٚ .١ٝظاز ٗ تعطٜـ ايتعطٜب قٝسا ،ؾكاٍ (إٔ تتهًِ ايعطب بايهًُ١
ا٭عذُ ١ٝعًْٗ ٢ذٗا ٚأغًٛبٗا) ،ؾكٛي٘ عًْٗ ٢ذٗا ٚأغًٛبٗا ْاٚط ؾ ٘ٝإٍ َا
قًٓاٖٚ ،ٙصا َا عٓا ٙإطسْ ّٛاٍ ايس ٜٔا٭ؾػاْ ٞبكٛي٘ :إشا أضزْا اغتعُاٍ نًُ١
أعذُ ٗ ١ٝايًػ ١ايعطب ١ٝؾُا عًٓٝا إ ٫إٔ ًْبػٗا َؿًشا ٚعكا ٫ؾتكبض عطب.١ٝ
ٚقس أضاز بإؿًض ٚايعكاٍ َا أضاز ٙاؾٖٛط ٟبايٓٗر ٚا٭غًٛب".2

 1ايػٛٝط :ٞإعٖط ٗ عً ّٛايًػٚ ١أْٛاعٗا ،ز ،1م.515
 2عبس ايكازض بٔ َكڀؿ ٢إػطب :ٞا٫ؾتكام ٚايتعطٜب ،م.31-31
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ؾإعطبات أعذُ ١ٝباعتباض ا٭قٌ ،عطب ١ٝباعتباض اؿاٍ ،٭ٕٸ ايهًُات ا٭عذُ١ٝ
اييت ٚقعت يًعطب ؾعطٸبٖٛا بأيػٓتِٗٚ ،سٛيٖٛا عٔ يؿ ٜايعذِ إٍ أيؿا،ِٗٚ
تكبض عطب ،١ٝؾٝذط ٟعًٗٝا َٔ ا٭سهاَّ ،ا هط ٟعً ٢تًوٚ ،تتٛاضز عًٗٝا
عَ٬ات اٱعطاب إ ٗ ٫بعض ا٭سٛاٍٚ ،تعطف بـ (ايـ)ٜٚ ،هاف إيٗٝاٚ ،تجٓ،٢
ٚػُعٚ ،تصنطٚ ،تْ٪ح.
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ٚقس أٚضز ايػٛٝط ٞبعض إعطٸبات اييت أڂيبػت اؾتكاقات ايعطبَ ٗ ،١ٝجٌ قٛي٘:
"قاٍ ابٔٴ زٴضٜس ٗ اؾُٗط ٠قاٍ أب ٛسامت قاٍ ا٭قُع :ٞايعطبٴ ػعٌ ايٛا ٤طا٤
أ ٫تطاِٖ مسٛا ايٓاٚط ْاطٛضا أٜٛٓ ٟط ٜٚكٛي ٕٛايبٴ ٵططڂًځٚ ١إِا ٖ ٛابٔ ايٛڊًډ.١
 ٗٚكتكط ايعٌ :ايٓاٚط ٚايٓاطٛض :ساؾٜڂ ايعٻضع ٚيٝػت بعطب.١ٝ
ٚقاٍ غٝب ٜ٘ٛأبسيٛا ايعٳٌ ٗ إمساع ٌٝ٭ْٗا أؾب٘ٴ اؿطٚف باهلُع ٠قايٛا :ؾٗصا ٜسٍټ
عً ٢إٔ أقًځ٘ ٗ ايعذُ ١ٝإؾٵُا.ٌٝ٥
 ٗٚؾطح أزب ايهاتب :ايتٛت أعذَُ ٞعطب ٚأقًڂ٘ بايًػإ ايعذُ ٞتٛخ
ٚتٛش ؾأبسٳيت ايعطب َٔ ايجا ٤إجًجٚ ١ايصاٍ إعذُ ١تا ٤ثٓ ١ٜٛ٭ٕ إجًجٚ ١ايصاٍ
َُٗ ٗ ٕ٬ن)...( .َِٗ٬
ٚقاٍ ابٔٴ زضغت ٗ ٜ٘ٛؾطح ايؿكٝض :اؾځل ؾاضغٞپ َعطب أڂبٵسيت ؾ ٘ٝاؾَٔ ِٝ
ناف أعذُ ٫ ١ٝٴتؿٵب٘ ناف ايعطب ٚايكاز َٔ د ِٝأعذُٚ ١ٝبعهٴِٗ ٜك:ٍٛ
ايكځلٸ بايؿتض  ٖٛٚأؾكض  ٖٛٚيػ١ڂ أٌٖ اؿذاظ.
ٚقاٍ اؾٛايٝك ٗ ٞإعطٻب :إٕ ايعطب نجريا َا هرت ٕٛ٥عً ٢ا٭مسا ٤ا٭عذُ١ٝ
ؾٝػٝٿطْٗٚا باٱبساٍ قايٛا :إمساعٚ ٌٝأقًڂ٘ إؾٵُا ٌٝ٥ؾأبسيٛا يكطب إدطز.
ٚقاٍٚ :قس ٜٴبٵسٹيَ ٕٛع ايٴبعٵس َٔ إدطز ٚقس ٜٓكًْٗٛا إٍ أبٓٝتِٗ ٜٚعٜسٕٚ
ٜٓٚكك.ٕٛ
ٚقاٍ بعهِٗ :اؿطٚف اييت ٜه ٕٛؾٗٝا ايبٳسٍ ٗ ا ڂٕعٳطٻب عؿطٔ :٠ػ١څ ٜٴڀډطڇز إبساهلا
 ٖٞٚايهاف ٚاؾٚ ِٝايكاف ٚايباٚ ٤ايؿأٚ ٤ػ١څ ٜ ٫ڀډطز إبسايڂٗا  :ٖٞٚايػٌ
ٚايؿٌ ٚايعٌ ٚايٚ ّ٬ايعا.ٟ
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ؾايبسٳ ٴٍ إڀډطڇز ٗ ٖٛ :نٌٿ سطف يٝؼ َٔ سطٚؾِٗ نكٛهلِ :نڂطٵبٳر ،ايهاف ؾ ٘ٝبسٍٷ
َٔ سطف بٳٌ ايهاف ٚاؾ ِٝؾأبسيٛا ؾ ٘ٝايهاف أ ٚايكاف م ٛقڂطٵبٳل.
أ ٚاؾ ِٝم ٛدٳٛٵضب ٚنصيو ؾٹطڇْس ٖ ٛبٌ ايباٚ ٤ايؿا ٤ؾُط ٠تٴبٵسٳٍ َٓٗا ايباَٚ ٤ط٠
تٴبٵسٍ َٓٗا ايؿاٚ ٤أَا ٜ ٫ڀطز ؾ ٘ٝاٱبساٍ ؾهٌټ سطف ٚاؾځل اؿطٚف ايعطب١ٝ
نكٛهلِ إمساع ٌٝأبسيٛا ايػٌ َٔ ايؿٌ ٚايعٌٳ َٔ اهلُعٚ ٠أقً٘ إمشا.ٌٝ٥
ٚنصيو قځ ڃؿؿٳًٹ ٌٝأبٵسٳيڂٛا ايؿٌ َٔ اؾٚ ِٝاي َٔ ّ٬ايعاٚ ٟا٭قٌ قؿذًٝع.
ٚأَا ايكاف ٗ أٚي٘ ؾتبسٍ َٔ اؿطف ايص ٟبٌ ايهاف ٚاؾ.ِٝ
ٚشنط أب ٛسامت إٔ اؿا ٗ ٤اؿڂبٸ بسٍ َٔ اـاٚ ٤أقً٘ ٗ ايؿاضغ ١ٝخب قاٍ:
ٖٚصا مل ٜصنط ٙايٓشٚ ٕٜٛٛيٝؼ بإُتٓع.
ٚقاٍ أب ٛعبٝس ٗ ايػطٜب إكٓـ :ايعطب ٜعطٿب ٕٛايؿٌ غٓٝا ٜكٛيْٝ :ٕٛػابٛض
ْٝ ٖٞٚؿابٛض ٚنصيو اي ٻسؾٵت ٜكٛي ٕٛٳزغٵت ؾٝٴبسيْٗٛا غٓٝا.1".
ٚقاٍ إػطبٖٚ" :ٞا عطٸب عٔ ايؿاضغ ١ٝنًُات (خؿاف) ٚأقً٘ خٛف آب.
(ٚبابٛز) أقً٘ بابٛف ـ (با) قسّ (ٚبٛف) غرت ،أقَٚ ٍٛجً٘ (ططبٛف) َعٓاٙ
غاتط ا٭ع ٬ؾإٕ َعٓ( ٢طاض) ا٭ع(ٚ ،٬غطبٛف) َعٓا ٙغاتط ايطأؽ .قاٍ
(ٚغطاب) أقًٗا غريآب أَ ٤ًٖٛ ٟا ،٤أ ٚإٔٸ أق ٍٛأ ٚإٔٸ أقً٘ (غٳطآب) أٟ
ضأؽ إا ٙٚ ،٤ايٓبع ،ؾإٕ ايػا٥ط ٗ ايبٝسا ٤وػب ايػطاب عٔ بعس ْبعا ٜرتقطم
َا .ٙ٩قاٍ(ٚ :ظَٗطٜط) َعطٸب َٔ ظّ أځض ٜع أ ٟناباب باضز (ٚدعاف) َٔ نعاف
 ٖٛٚعبح ايه(ٚ ،ّ٬نٓو) َٔ تٓو َعٓ ٢نٝلٖٚ .)...( .ا عطٸب عٔ ايًػ١

 1ايػٛٝط :ٞإعٖط ٗ عً ّٛايًػٚ ١أْٛاعٗا ،ز ،1م.513-512
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اهلريٚغًٝؿ١ٝ؛  ٖٞٚإكط ١ٜايكسّ ،١نًُ( ١قبؼ) أقًٗا خبؼ أَ ٟكباح،
ْ(ٚيبٸ) َعٓاٖا ضٝ٥ؼ ايعا ١ً٥أ ٚإٓعٍٖٚ .ا عطٸب عٔ اي٬ت ١ٝٓٝنًُ( ١ب)ٙ٬
َٚعٓاٖا قكط إًو ٚأقًٗا با٫ت َٔٚ .)palatium( ِٝايْٛٝاْ ١ٝنًُ( ١قًِ)
ٚأقًٗا ناَٛ٫ؽ ( )...( .)kalamosقاٍٚ :نًُات (ؾتا( )٤ؾٗط) (ؿِ) (ًَض)
(ځأبٸ)  ٖٛٚايهٮ (عٓب) (ثًر) (عبس) (َط( )٤بعٌ) (ٖٴبٳٌ) (ؾعط) إّٓٛٛ
(أيٛن( )١غٛضٚ( )٠ضم) (ٜطقإ) ـ نًٗا تطدع إٍ أق ٍٛغطٜاْ ١ٝأ ٚعرباْ.١ٝ
ٚنصا أؾعاٍ (نتب) (غڀط) (طبذ) (أضٻر)ٖٚ .ص ٙا٭خريَ ٠عطٸبٜ( َٔ ١طح) َٚعٓاٙ
ايؿٗط ٗ ايًػ ١ايػاَ.1"١ٝ
ٚقسّ ايؿٝذ طاٖط بٔ قاحل اؾعا٥ط ٗ ٟنتاب٘ ايتكطٜب ٭ق ٍٛايتعطٜب أَجً١
نجري٫ ٠ؾتكام إعطٸبات عً ٢قٛايب ايعطبَ ،١ٝع ؾطح تكًبات٘ ايكطؾَٗٓٚ ،١ٝا
قٛي٘" :نجريا َا ٜكع يًُعطٸبٌ تػٝري ٜٗٛ ٫ط ي٘ زاع باز ٨ايطأ ٟإ ٫إٔ دٌٸ شيو
إشا أَعٔ ايٓٛط ؾ ٘ٝتبٝٸٔ إٔٸ ي٘ ٚدٗا ـ ٚشيو َجٌ خَ ِٝعٓ ٢ايػذٚ ١ٝايڀبٝع١
ؾإٕ بعهِٗ قاٍ أْ٘ َعطٸب ٚإٔ أقً٘ خٟٛٴ غاَ ٤هُ ١َٛنُا َؿٛبا بايؿتش١
ؾأبسيت ؾ ٘ٝايٛا ٚبايٝاٚ ٤نُ ١اـا ٤بايهػط ٠ؾكاض خٞٸ نعٟٸ ثِ أبسيت ؾ ٘ٝايٝا٤
ايجاْ ١ٝبإ ِٝؾكاض خُٝا .ؾإٕ قًب ايٛا ٚؾٜ ٘ٝا ٤ثِ نػط َا قبًٗا َبين عً ٢قاعس٠
َڀچطزَ ٠صنٛض ٗ ٠عًِ ايكطف ٖٞٚ ،إٔ ايٛاٚ ٚايٝا ٤إشا ادتُعتا ٚنإ ايػابل
َُٓٗا غانٓا تكًب ايٛاٜ ٚاٜٚ ٤هػط َا قبٌ ايٝاٚ ،٤عً ٢شيو قَ ٌٝٳطٵ ٹَٞپ ٗ

 1عبس ايكازض بٔ َكڀؿ ٢إػطب :ٞا٫ؾتكام ٚايتعطٜب ،م.34-26
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َٳطٵَٴٟٛٷ .إٍ غري شيو ٖا  ٫وكٖٚ .1"٢ص ٙنًٗا عًُٝات قطؾ ١ٝاؾتكاق،١ٝ
أقبػت عً ٢ايهًُات ا٭دٓب ١ٝيباغا عطبٝا ،ؾكاضت عطب.١ٝ
قاٍ ابٔ بط" :ٟاعًِ أِْٗ نجريا َا هرت ٕٛ٥عً ٢تػٝري ا٭مسا ٤ا٭عذُ ١ٝإشا
اغتعًُٖٛا ؾٝبسي ٕٛاؿطٚف اييت يٝػت َٔ سطٚؾِٗ إٍ أقطبٗا كطدا ٚضَا
أبسيٛا َا بعس كطد٘ أٜها ٚاٱبساٍ ٫ظّ يٜ ٬٦سخًٛا ٗ نَ َِٗ٬ا يٝؼ َٔ
سطٚؾِٗ ٚضَا غريٚا ايبٓا َٔ ٤ايه ّ٬ايؿاضغ ٞإٍ أبٓ ١ٝايعطب ٖٚصا ايتػٝري
ٜه ٕٛبإبساٍ سطف َٔ سطف أ ٚظٜاز ٠سطف أْ ٚككإ سطف أ ٚإبساٍ سطن١
عطن ١أ ٚإغهإ َتشطى أ ٚؼطٜو غانٔ ٚضَا تطنٛا اؿطف عً ٢ساي٘ مل
ٜػري.2"ٙٚ
ٚقس أٚضز ابٔ بط ٗ ٟنتاب٘ تعطٜب إعطٸب ِاشز نجري ٠دسا عٔ إعطٸب ،بٌ ٜهاز
ٜهْ ٕٛعا يٮَجًٚ ١تربٜط ايتػٝريات اييت ططأت عً ٢ا٭قٌَٗٓٚ ،ا " :قاٍ ابٔ
بط ٟايعٜازَ ٠جٌ قٗطَإ ظٜس ؾ ٘ٝاهلاٚ ٤أقً٘ قطَإ ٚاؿصف م ٛنطز ٚأقً٘ نطزٕ
ٚبٗطز قاٍ بٗط.3"ٙ
ٚقاٍ أٜها" :قاٍ أبَٓ ٛكٛض ٚأبسيٛا اي َٔ ّ٬ايعا ٗ ٟقؿؿً ٖٞٚ ٌٝإػطؾ١
ٚأقًٗا نؿذ٬ظ ٚدعًٛا ايهاف َٓٗا قاؾا ٚاؾ ِٝؾٓٝا ٚايؿتش ١نػطٚ ٠ا٭يـ

 1طاٖط بٔ قاحل اؾعا٥ط :ٟايتكطٜب ٭ق ٍٛايتعطٜب ،إهتبٚ ١اجملً ١ايػًؿَ ٗ ١ٝكط ،م.2-1
 2عبس اهلل بٔ بط ٟبٔ عبس اؾباض إكسغ ٞإكط ٗ :ٟايتعطٜب ٚإعطب ،تض :إبطاٖ ِٝايػاَطا،ٞ٥
َ٪غػ ١ايطغاي ،١بريٚت ،ّ1652 ،م.51-55
 3عبس اهلل بٔ بط ٗ :ٟايتعطٜب ٚإعطب ،م.51
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ٜا .٤قاٍ ابٔ بط ٟقًبت ايعا ٗ ٟنؿذ٬ظ َ٫ا ٗ قٛهلِ قؿؿً ٌٝإتباعا ي ّ٬اييت
قبًٗا".1
ٖص ٙع ١ٓٝتٛنض ايع٬ق ١بٌ ايتعطٜب ٚا٫ؾتكام ٗ ٖٞٚ ،اؿكٝك ١ع٬ق١
ىتكطٖا تعطٜـ اؾٖٛط ٗ ٟقٛي٘ٚ" :تعطٜب ا٫غِ ا٭عذُٞٿ :إٔ تتؿٛٻ ٙب٘
ايعطبٴ عًَ ٢ٹٓٗادٗا"

2

 1إكسض ْؿػ٘ ،م.52
 2أبْ ٛكط إمساع ٌٝبٔ ٓاز اؾٖٛط ٟايؿاضاب :ٞايكشاح تاز ايًػٚ ١قشاح ايعطب ،١ٝتض :أٓس عبس
ايػؿٛض عڀاض ،زاض ايعًِ يًُ – ٌٜ٬بريٚت ،ّ1654 ،1ٙ ،ز ،1م.146
83

ت
مادة االشقاا

ت
ت
ت
الدرس ال تيالث عشر :االشقاا وأثره في النمو اللغوي 1

د .سفيان بوعنينبة

ايجابتٜٓ ١بػ ٞإٔ ٜه ٕٛأقٕ ٬عطؾ ١سايت٘ إتٓكً ،١إ ٫إٔ ٖصا ايهطب َٔ ايعًِ
ٕا نإ عٜٛكا قعبا بٴس ٨قبً٘ َعطؾ ١ايٓش ٛثِ د ٤ٞب٘ بعس يٝه ٕٛا٫ضتٝاض ٗ
ايٓشَٛ ٛط٦ا يًسخ ٍٛؾَٚ ،٘ٝعٓٝا عًَ ٢عطؾ ١أغطان٘ َٚعاْٚ ٘ٝعً ٢تكطف
اؿاٍ".1
ٚقس بٌ ابٔ ايػطاز ايػطض َٔ ا٫ؾتكام بكٛي٘" :ب٘ اتػع ايهٚ ،ّ٬تػً٘
عً ٢ايكٛاٗ ٚايػذع ٗ اـڀب ٚتكطف ٗ زقٝل إعاْٚ ٞقس بإ بعض شيو،
ٚيْ ٛست إكازضٚ .اضتؿع ا٫ؾتكام ٗ نٌ ايه ّ٬مل ٜٛدس ٗ ايه ّ٬قؿ١
ٕٛقٛف  ٫ٚؾعٌ يؿاعٌ عً ٢غا٥ط ايًػات بٗص ٙايتكاضٜـ ٚنجطتٗا"

2

"إٕٸ إتأٌَ ؾٹ ٞاي ڊًػٳ ١ا ڃيعٳطٳبٝٻٚ ١ٳَٳا وكٌ ؾٹ ٞبعض نًُاتٗا َٔ تؿطٜعاتٚ ،ٳَٳا
ٜتٛيچس َٹٓٵٗٳا َٔ أځيڃؿځا ٚٴَدٵتٳًؿځ ١إبَٓ ٢ٴتٳكځاضڇبٳ ١ا ڃي ٳُعٵٓ ٢يٝسضى بٛنٛح قُٝٳ١
ايٹاؾٵتٹكځام ،ايډصٹ ٟٴٜعٳسټ َٔ أبطظ اـكا٥ل ايډتٹَ ٞٳٗٻست يًػ ١ايهٻاز غٴبٴٌ ايتٻ ٳٛغټع،
َٚهٓتٗا َٔ ايڃكڂسٵضٳ ٠عًَٛ ٢انب ١ايتڀٛض اؿهاضٚ ،ٟايتؿاعٌ َٳعٳ ٚٳاقع ايب١٦ٝ
ٚاجملتُع ،ؾځ ڇٗٞٳ بٛاغڀت٘ تتذسز َٳعٳ نٌ طٛض َٔ أطٛاض ا ڃيشٳٝٳاَ ،٠ٴ ٳعٚٿزٳ٠ڄ اڃيُٴٳتهځًچِ بٗٳا
ٹبهڂٌ َتڀًبات عكط َٔ ٙا ڃيأځيڃؿځاٚ ،ٚايرتانٝب ايډتٹُ ٞهٓ٘ َٔ ايٻتعٵبٹري عٳٔ نٌ َٳا
ٜڀڃطٳأ ؾٹ ٞسٳٝٳات٘ ايػٝاغٚ ،١ٝا٫دتُاعٚ ،١ٝايؿهطٚ ،١ٜا٫قتكازَ ،١ٜٳعٳ ايڃشؿا ٚعً٢
ا ڃيأڂقٴ ٍٛا٭ ٍٚيتٹًڃو اڃيأځيڃؿځاٚ ٚبػبب ايٹاؾٵتٹكځام ٌٚٸ آخط ٖٳصٹ ٙاي ڊًػٳٜ ١تٻكٌ بأٚهلا

 1أب ٛايؿتض عجُإ بٔ دين :إٓكـ ،ؾطح نتاب ايتكطٜـ ٭ب ٞعجُإ إاظْ ،ٞزاض إسٝا ٤ايرتاخ
ايكس ،ّ1621 ،1ٙ ،ِٜم.1
 2أب ٛبهط قُس بٔ ايػٸط ٟايػٸطٸاز :ضغاي ١ا٫ؾتكام ،تض :قُس عً ٞايسضٜٚـَٚ ،كڀؿ ٢اؿسض،ٟ
م.55
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ؾٹ ٞٳْػٹٝر َتكٔ َٔ ،غري أځٕ تصٵٖب َعإٗا ،أځٜ ٚٳٓٵبٳِٗ َٳا خٳًډؿځ٘ ايػٸًـ َٔ تٴطاخ
عً ٢ا٭دٝاٍ بعسِٖٵ ،ؾا٫ؾتكام ٴٜػٳٗٿٌ إڇهځاز قٹٝؼ دٳسٹٜسٳ َٔ ٠اؾصٚض ايڃكځ ٹسّٳ،١
ٹبشٳػب َٳا وڃتٳاز إڇيځٵ٘ٝٹ اڃيإڇ ٵْػٳإ ،ځؾعٳٔ طځطڇٜك٘ ٳٜػٵتٳڀٹٝع ا ڃيعٳطٳ ٹبٞٸ اغتبساٍ إكڀًشات
ا ڃيأځدٵٓٳبٹٝٻ ١ٹبهځ ٹًُٳات عٳطٳبٹٝٻ ١ؾكٝش ١ٹٖٞٳ أسػٔ تعبرياڄ ٚأزم زيځايځ ١عًَ ٢ؿَٗٗٛا،
ٚٳشٳيٹوځ باغتُسازٖا َٔ ا ڃيأڂقٴ ٍٛا ڃيُٴٓٳاغبٳ ١إتُتع ١بػُات ايطغٛر ٚاؿ١ٜٛٝ
ايساٚ ،1١ُ٥ٳقس اؾتست ا ڃيشٳاد ١إڇيځ ٢ايٹاؾٵتٹكځام ؾٹ ٞعكطْا ايڃشٳانٹطٳ ٠عكط
ايتكٓٝات ٚإدرتعات ايډتٹ ٞمتاز إڇيځ ٢تعطٜبٗاٚ ،غبًٓٝا إڇيځ ٢شٳيٹو ٖٴٛٳ ايٹاؾٵتٹكځام.
غُٳا٤
ٚٳقس نځإٳ جملُع ٞاي ڊًػٳ ١ا ڃيعٳطٳبٝٻ ١ؾٹ ٞايڃكځاٖٹطٳٚ ٠زَؿل زٚض باضظ ؾٹ ٞاؾتكام ا ڃيځأ ٵ
ا ڃيُٴٓٳاغبٳ ١يهجري َٔ تٹًڃوځ إدرتعات".1
"يكس ؾڀٔ ايڃعًُٳاَ ٤ٴٓٵصٴ ايڃكسٳّ يؿا٥س ٠ايٹاؾٵتٹكځام ٚأُٖٝت٘ ٚاتهض يځٗٴِ زٚض ٙايباضظ
ؾٹ ٞإثطا ٤اي ڊًػٳ ١ا ڃيعٳطٳبٝٻ ١ٹبُٳا ٜٓٵتر عٳٓ٘ٴ َٔ تٛيٝس يٮيؿاٚ ٚايكٝؼ ٚضب٘ بٳٌ
ا ڃيهځ ٹًُٳات شٳات ا ڃيشٴطٴٚف إتذاْػٚ ١إعاْ ٞإتكاضب.١
ؾځًصٳيٹو أٚي ٙٛعٓا ١ٜؾا٥كٚ ،١ٳقځاَٴٛا بسضغ٘ ٚغڀطت أق َِٗ٬ؾٹ٘ٝٹ تطاثاڄ عٳٛٹُٝا
ٚقًٓا بعه٘ ٚغڀت غري ايعٻَٳإ عً ٢بعه٘ ،ؾكس شنط إ٪ضخْ ٕٛعا غؿرياڄ َٔ
ا ڃيُٴتٳكځسٿٌَ ايډص ٜٔنځاْٳت يځٗٴِ دٗٛز دباضٳ ٠ؾٹٖ ٞٳصٳا إٝسإ ،ؾځُِٓٗٵ َٔ أؾطز يځ٘ٴ
َ٪يؿاتٚ ،ٳَٹٓٵٗٴِ َٔ دعٌ ځي٘ٴ ؾك٫ٛڄ نُٔ نتبِٗٵ".2
 1قُس بٔ عبس اهلل ،ابٔ َايو ايڀا ٞ٥اؾٝاْ ،ٞأب ٛعبس اهللْ ،اٍ ايس َٔ :ٜٔشخا٥ط ابٔ َايو ٗ ايًػ١
َػأي َٔ ١ن ّ٬اٱَاّ ابٔ َايو ٗ ا٫ؾتكام ،تض :قُس إٗس ٟعبس اؿ ٞعُاض ،اؾاَع ١اٱغ١َٝ٬
بإس ١ٜٓإٓٛض ،٠م.144
ْ 2اٍ ايس ٜٔقُس بٔ عبس اهلل َٔ :شخا٥ط ابٔ َايو ٗ ايًػَ ١ػأي َٔ ١ن ّ٬اٱَاّ ابٔ َايو ٗ
ا٫ؾتكام ،م.145
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"ٚٳمل تٌُٗ نتب ؾك٘ اي ڊًػٳٚ ١ايسضاغات اي ڊًػٳٛڇٜٻٚ ١ايكطؾ ١ٝدٳاْب ايٹاؾٵتٹكځام ،بٌ
دُٹٝع ايٓٛاسٚ ،ٞٳَٔ أځَٵجٹًځ ١شٳيٹو اـكا٥ل
إڇْٻٗٳا قس تڀطقت إڇيځٵ٘ٝٹ ٚتٓاٚيت٘ َٔ ٳ
يٹا ٵبٔڇ دينٚ ،ايكاسيب يٹا ٵبٔڇ ؾځاضؽٚ ،إعٖط يًػٛٝط َٔ ٞايڃهتب ايڃكځ ٹسّٳٚ ،١ٳَٔ
غُٳا ٤ڂٕشٳُس ايڀٓڀاٚ ،ٟٚزضٚؽ ايكٸطٵف ڂٕشٳُس َٴش ٞايسٸٜٔ
اؿسٜج ١تكطٜـ ا ڃيځأ ٵ
ػعٹٝس
عبس اؿُٝسٚ ،زقا٥ل اڃيعٳطٳبٝٻ ١يٮَري أځَٹٌ آٍ ْٳاقٹطٚ ،ٳؾٹ ٞأقٴ ٍٛايٻٓشٵ ٛي ٳ
ا٭ؾػاْٚ ،ٞإسخٌ إڇيځ ٢عًِ ايٓٻشٵٚ ٛٳايكطٵف يًسنت ٛعبس ا ڃيعٳعڇٜع عٳتٝلٚ ،زضاغات
ؾٹ ٞؾك٘ اي ڊًػٳ ١يًسنتٛض قبش ٞايكٻاحل ،ځنُٳا تٓٳاٚي٘ ايسنتٛض عبس ايػٻًځاّ ٖٳاضٴ ٕٚؾٹٞ
تٳكڃسٹّ٘ يهتاب ايٹاؾٵتٹكځام يٹا ٵبٔڇ زٴضٳٜٵس.
ٚٳَٔ ايڃعًُٳا َٔ ٤أؾطز ن َٔ ٬ايڃكًب ٚاٱبساٍ ٚايٓشت بايتأيٝـ ز ٕٚأځٕ ٜصنط
أځْٻٗٳا َٔ أځْٵٛٳاع ايٹاؾٵتٹكځام َٳعٳ أځْٻٗٳا َٔ قُ.1"ُ٘ٝ
غاِٖ ا٫ؾتكام نُا غاِٖ ايكٝاؽ ٗ إثطا ٤ايًػ ١ايعطبٚ ١ٝإِاٗ٥اَٚ ،اظاٍ
إغٗاَُٗا ٖسٚز ا٭زٚات َؿطع اٯيٝات ،خاق ٗ ١فاٍ ايتعطٜبٚ ،يٓا ٗ ايسضؽ
ايكازّ َ٬ق٘ ٗ اعتُاز فُع ايًػ ١ايعطب ١ٝعً ٢ا٫ؾتكام تأنٝسا يسٚض ٗ ٙايُٓٛ
ايًػ.ٟٛ

ْ 1اٍ ايس ٜٔقُس بٔ عبس اهلل َٔ :شخا٥ط ابٔ َايو ٗ ايًػَ ١ػأي َٔ ١ن ّ٬اٱَاّ ابٔ َايو ٗ
ا٫ؾتكام ،م.111
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ٜٓذِ عٔ ايتكسّ ايعًُٚ ٞايجٛض ٠ايتكٓ ١ٝاييت ْعٝؿٗا ايَ ّٛٝكڀًشات ٖٞ
أمسإ ٤ػتشسثات دسٜس ٠سػَٚ ١ٝعٓ ١ٜٛتسخٌ غاس ١إعطؾ ،١ابتسا٤ٶ َٔ ايسٍٚ
إتكسَ ١اييت تٛيس َٓٗا ،ثِ تٓكٌ َع َسي٫ٛتٗا إٍ بًسإ ايعامل ا٭خطَٗٓ ،٣ا
ايس ٍٚايعطب ،١ٝسٝح ٜڀطح نٌ غٓ ١عسز نبري َٔ إكڀًشات اؾسٜس ٠بايًػات
ا٭دٓب ،١ٝتعاسِ يػتٓا ايعطبٚ ١ٝؽتً٘ بأيؿاٗٚا اخت٬طاڄ َتٓاؾطا.ٶ
تكٓٸـ ا٭يؿا ٚا٭دٓب ١ٝقؿٌ :أٚهلُا :ا٭يؿا ٚاييت تِٗ أٌٖ ا٫ختكام ٖٞٚ
ا٭يؿا ٚايعًُ ١ٝايتدككٚ .١ٝثاُْٗٝا :ا٭يؿا ٚاييت تِٗ غا٥ط ايٓاؽ ٗ اجملتُع
أَ ٚا ٜعطف بأيؿا ٚاؿهاض.1٠
أًال :معاجه حلضازة:
قسّ ايسنتٛض أٓس َڀًٛب َكا ٫بعٓٛإَ :عذِ اؿهاض ٠اؿسٜج ٗ ،١فً ١فُع
ايًػ ١ايعطب ١ٝبسَؿل ،تٓا ٍٚؾٛٗٚ ٘ٝض إعادِ ٚتڀٛضٖاَ ،ؿكٸ ٗ ٬إعادِ
اؿسٜج ١اييت ناْت اؿهاض ٠عٓٛاْٗاٚ ،كتكط َا دا ٤ؾ:2٘ٝ
إٔٸ اؿاد ١إٍ َعذِ يًشهاضٗٚ ٠طت َٓص ٚقت َبهط ٗ ايكطٕ ايعؿط،ٜٔ
ٚايتؿت فُع ايًػ ١ايعطب ٗ ١ٝايكاٖط ٠إٍ ٖص ٙايٓاس ١ٝإُْٗٛ َٔ ١اس ٞاؿٝا٠
ايعاَ ،١ٳٸ ٚأعس ايعس ٠ٱلاظ ٖصا إؿطٚع ٚإٕ نإ ٜط ٣إٔ َعاؾ ١أيؿا ٚاؿهاض٠
قعبٚ ،١قس عرب عٔ شيو ايسنتٛض إبطاَٖ ِٝسنٛض ؾكاٍ ٗ تكسٜط ٙحملانط

ٜٛٓ 1ط :ضداٚ ٤سٝس زٜٚسض :ٟإكڀًض ايعًُ ٗ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝـ عُك٘ ايرتاثٚ ٞبعس ٙإعاقط،
م.526
ٜٛٓ 2ط :أٓس َڀًٛبَ :عذِ اؿهاض ٠اؿسٜج ،١فً ١فُع ايًػ ١ايعطب ١ٝبسَؿل – َر  45ـ ز،1
م.341-345
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ايسٚض ٠ايجاْ ١ٝعؿط ٠عاّ  ّ1946-1945إٕ "أيؿا ٚاؿهاض ٠نطب آخط
َٔ إكڀًشات ايًػٚ ،١ٜٛقس تهَ ٕٛعاؾتٗا أعػط َٔ َعاؾ ١إكڀًض
ايعًُٚ ،ٞاٱْاع عًٗٝا يٝؼ با٭َط اهلٌ".
ٚغبل اجملُع ٗ ٖصا اؿكٌ أسس أعها ٘٥قُٛز تُٛٝض ؾأقسض غٓ١
ٖ1370ـ َ) ّ1961 -عذِ اؿهاض (٠ايص ٟأضاز ب٘ إٔ ٜهَ) ٕٛسازاڄ ٭قّ٬
نتاب ايعطب ،١ٝٴ ٜتٝض هلِ إٔ هسٚا ؾ ٘ٝبعض سادتِٗ إٍ اٱؾكاح ٗ ايتػُ١ٝ
ٚايٛقـ ٚايتعبري( ٜٚه) ٕٛيبٓ ١أ ٚيبٓات َعذُ (١ٝإش )٫بس إٔ تتٓاقط دٗٛز
ٚدٗٛزٚ ،تتٛاٖط قا٫ٚت ستٜ ٢تِ – أٜ ٚكطب َٔ ايتُاّ – شيو إعذِ
اؿهاض ٟإٓؿٛز(ٚ ،قس تهُٔ إعذِ ث٬ث١ځ عؿط باباڄ ٖ :ٞايبٝتٚ ،ا٭غص،١ٜ
ٚإطنباتٚ ،ايجٝابٚ ،ا٭َهٓٚ ،١اؿطفٚ ،ا٭زٚاتٚ ،ايػٛمٚ ،ايطٜان،١
ٚايڀبٝاتٚ ،ايعٚ ،١ٜٓايؿٓٚ ،ٕٛايجكاؾ.١
ٚنإ تُٛٝض ٜهع ايهًُ ١ا٭دٓب ١ٝإٍ داْب ايهًُ ١إػتعًُٚ ،١قس
ٜؿطسٗا أٜ ٫ ٚؿطسٗا ،ثِ ٜأت ٞبايهًُ ١إؿهًٚ ،١بصيو نإ َعذُ٘ أقطب إٍ
إعادِ ايجٓا ١ٝ٥اييت تصنط ايهًُ ١بًػ ،١ثِ تصنط َعٗا َا ٜكابًٗا ٗ يػ ١أخط.٣
 ٗٚغٖٓ1400 ١ـ  ،ّ1980 -أقسض فُع ايًػ ١ايعطب ٗ ١ٝايكاٖطَ)) ٠عذِ
أيؿا ٚاؿهاضَٚ ٠كڀًشات ايؿٓ ٖٛٚ (( ٕٛقػُإ :ا٭ :ٍٚأيؿا ٚاؿهاضٚ ،٠قس
مشٌ :ايجٝابٚ ،إأن٫ٛتٚ ،إٓـعٍٚ ،ا٭زٚات إٓـعيٚ ،١ٝا٭َانٔٚ ،إهتب،
ٚإطنباتٚ ،اؿطفٚ ،ايكٓاعاتٚ ،ايرتب ١ٝايطٜانٚ ،١ٝبعض ا٭يؿا ٚإتٓٛع.١
اٯخطَ :كڀًشات ايؿٓ :ٖٞٚ ٕٛؾٔ ايتكٜٛطَٚ ،صاٖب ايؿٔ اؿسٜحٚ ،ؾٔ
ايٓشتٚ ،ؾٔ إطغَٛاتٚ ،اـعفٚ ،ايطقلٚ ،إٛغٝكٚ ،٢ايػُٓٝاٚ .غاض
ٚانع ٛإعذِ عً ٢خڀٚ ١انش ،١ؾِٗ ٜصنط ٕٚايهًَُٚ ١ا ٜكابًٗا بايًػتٌ
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ايؿطْػٚ ١ٝاٱْهًٝع ،١ٜثِ ٜؿطسْٗٛا بإهاظ ٚبصيو ٜهٖ ٕٛصا إعذِ أنجط ؾا٥س٠
َٔ َعذِ تُٛٝض ايص ٟمل ٜؿطح نجرياڄ َٔ َٛاز.ٙ
ٚعين اجملُع ايعًُ ٞايعطاق ٞبأيؿا ٚاؿهاضٚ ،٠أقسض غٖٓ1413 ١ـ-
 ّ1993نطاغاڄ باغِ ))أيؿا ٚسهاض ١ٜٴٵ ٳ قسثٚ ،((١قس ٴضتبت ا٭يؿا ٚؾ ٘ٝأيؿباٝ٥اڄ.
ٚتٛغع اجملُع ٗ عًُ٘ بعس شيو ٚٚنعت ؾٓ ١ايًػ ١ايعطب ١ٝؾَ ٘ٝعذِ ))أيؿاٚ
سهاض(( ١ٜايص ٟقسض غٖٓ1419 ١ـٚ ،ّ1998 -قس نِ نجرياڄ َٔ ا٭يؿاٚ
اؿهاض ١ٜاييت ٴضتبت ٶ أيؿباٝ٥اٚ ،شنطت َعٗا ا٭يؿا ٚايؿا٥ع ٗ ١ايعطام ،ؾه٬ڄ
عٔ ا٭قٌ ا٭دٓيب يًهًُ ١اييت ٜػتعًُٗا إتشسث.ٕٛ
ٚنإ اهلسف َٔ ٚنع ٖصا إعذِ ػٓب اغتعُاٍ ا٭يؿا ٚا٭دٓب ١ٝأٚ
ايعاَ ٗ ١ٝؾ ٕٚ٪اؿٝا ٠إدتًؿ ٫ٚ ١غُٝا بعس إٔ قسض غٓ) ّ1977 ١قإْٛ
اؿؿا ٚعً ٢غ ١َ٬ايًػ ١ايعطب (١ٝايص ٟأيعّ اغتعُاٍ ايًػ ١ايعطب ١ٝايؿكٝش١
ٗ اجملا٫ت إدتًؿ.١
ثاىَا :املادة املعجنَة:
ْ٬س ٜإٔ نجرياڄ َٔ أيؿا ٚاؿهاض ٠غري َٛسس ٗ ٠ايب٬ز ايعطبٚ ١ٝؽتًـ َٔ
قڀط عطب ٞٯخطٚ ،شيو ٭غباب تاضىٚ ١ٝدػطاؾٚ ١ٝتَٓٚ ١ُٝٝٛكڀًشٚ .١ٝست٢
أيؿا ٚاؿهاض ٠اييت تهعٗا اجملاَع ايًػٚ ١ٜٛايعًُ ١ٝايعطب ١ٝؽتًـ َٔ فُع
ٯخط.1
ٜعسٸ ٚنع إكڀًشات بٛغاط ١ايتعطٜب أ ٚايٓكٌ أ ٚايرتْ ٗ ١ايعً ّٛايسقٝك١
ٚايتذطٜب ،١ٝأغٌٗ َٔ ٚنعٗا ٚا٫تؿام عًٗٝا ٗ ايعً ّٛا٫دتُاعٚ ١ٝاٱْػاْ١ٝ
ٜٛٓ 1ط :عً ٞايكامس :ٞأيؿا ٚاؿهاض ،٠م.51-54
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اييت تػتدسّ َٓص ٚقت ط ٌٜٛإٓاٖر ايتذطٜبٚ ،١ٝيهٓٗا تتڀًب ٗ نٌ ايًػات
اَت٬ى ضقٝس يػٚ ٟٛاط٬عاڄ عُٝكاڄ عً ٢عً ّٛايس٫يٚ ١ايبٝإ ،ؾه٬ڄ عٔ
اٱٕاّ بكٛاعس ايًػٚ ١ؾٓ ٕٛايتعبري.1
يكس بصيت فاَع ايًػ ١ايعطب ١ٝدٗٛزاڄ ٗ َهُاض ٚنع إكڀًشات اؾسٜس ٠إٍ
داْب اؾٗٛز ايؿطزٚ ،١ٜأمثطت ٖص ٙاؾٗٛز ْؿط ايهجري َٔ ايهتب ٚإعادِ
ٚايكٛاَٝؼ ،اييت نُتآ٫ف إكڀًشات ايعطب ٗ ،١ٝفاٍ ايٛنع أ ٚايرتْ ١أٚ
ايتعطٜب ٗ كتًـ ايعًٚ ّٛايؿٓٚ ،ٕٛؾاضى ٗ ٚنعٗا أعها ٗ ٤اجملاَع ايًػ١ٜٛ
ْؿػٗا ،إ ٫إٔ زٚض اجملاَع نإ َكتكطاڄ عً ٢نٌ فُع َؿطز ،ٙإ ٫ايهتاب ايصٟ
قسض عٔ اؼاز اجملاَع ايًػ ١ٜٛغٓ ّ4628 ١بعٓٛإ َكڀًشات ْؿڀ ،١ٝدٛٝيٛد١ٝ
ٚنُٝٝا ،٤يسٜٓا اٯٕ َعادِ عطب ١ٝعًَُٚ ١ٝعادِ عطب ١ٝأدٓبٚ ،١ٝيهٔ اؿٝا٠
تسع ٛإٍ تڀٜٛط ٖص ٙإعادِ ٚؼسٜجٗا (إغٓاٗ٥ا).

ٖٓٚاى بعض إعادِ

إتدككٚ ١إتهاًَ ،١اييت ٗٚطت بايًػتٌ ايعطبٚ ١ٝايؿطْػ ١ٝأ ٚايعطب١ٝ
ٚاٱْهًٝع ،١ٜأ ٚبايًػات ايج٬خ َعاڄٚ ،ناْت َعتُس ٠يس ٣اجملاَع ايًػْ ١ٜٛؿػٗا
َجٌ :فُٛعات إكڀًشات ايعًُٚ ١ٝايؿٓ ١ٝاييت أقطٸٖا فُع ايًػ ١ايعطب١ٝ
بايكاٖط ٗ ٠عسز َٔ ايعً ّٛا٭غاغٚ ١ٝغريٖا.2
ٜٚعسٸ ا٫ؾتكام أبطظ ايطنا٥ع اييت اغتٓس عًٗٝا ايًػ ٕٜٛٛايعطب قساَٚ ٢قسثٕٛ
ٗ ٚنع إكڀًشات ،ؾا٫ؾتكام باب ٚاغع بأؾٓإٚ ،ؾ ٘ٝفاٍ َسٜس يتُٓ ١ٝايًػ،١
ٜٛٓ 1ط :ضداٚ ٤سٝس زٜٚسض :ٟإكڀًض ايعًُ ٗ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝـ عُك٘ ايرتاثٚ ٞبعس ٙإعاقط،
م.15
ٜٛٓ 2ط :ضداٚ ٤سٝس زٜٚسض :ٟإكڀًض ايعًُ ٗ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝـ عُك٘ ايرتاثٚ ٞبعس ٙإعاقط،
م.21-21
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 ٫ٚغُٝا بإكڀًشات ايعًُٚ ،١ٝيهٔ َع ِٛعًُا ٤ايًػ ١ايعطب ١ٝناْٛا ٜطٕٚ
إٔ ا٫ؾتكام مساع ،ٞؾ ٬هٛظ ٗ ْٛطِٖ اؾتكام أؾعاٍ أ ٚأمسا ٤غري اييت مسعت
عٓس ايعطبٜٚ ،ػتجٓ َِٗٓ ٢بعض اجملتٗس ٜٔنأب ٞعً ٞايؿاضغٚ ٞابٔ دين
ٚغريُٖا ،ؾكس ناْٛا هٝع ٕٚايسٚاّ عً ٢ا٫ؾتكام ٚايتعطٜب ،يه ٞت ٌٛايعطب١ٝ
تَُٓ ،ٛجًُا ِت ٗ ايٓٗه ١ايعًُ ١ٝا٭ ٗٚ .ٍٚضأٖ ٟصا ايؿطٜل إٔ َا قٝؼ
عً ٢ايهجري ايٛاضز ٗ ن ّ٬ايعطب ؾٗ َٔ ٛن ّ٬ايعطبٚ ،يكس أخص فُع ايًػ١
ايعطبَ ٗ ١ٝكط قطاضاڄ ٗ ؾإٔ دٛاظ ا٫ؾتكام َٔ أمسا ٤ا٭عٝإ يًهطٚض ٗ ٠يػ١
ايعًٚ ،ّٛاؽص قطاضاڄ آخط أطًل ا٭خص ب٘ َٔ غري تكٝس بايهطٚض.1٠
ٚا٫ؾتكام َٔ ا٭عٝإ ٗ ايعً ّٛايعكط ٖٛ ١ٜاي ّٛٝنطٚض ٠باز ١ٜأَاّ أعٓٓٝا،
ؾٓشٔ ٗ ساد ١إٍ إٔ ْكَ ٍٛج:٬ٶ نځٗٵطب َٔ ايهٗطباْٚ ٤ـٸ َٔ ايٓؿاٚ ،بًچط
( ٖٞٚأقض َٔ بٳًڃٛٳض) َٔ ايبًٛضٚ ،بٳػتٓ َٔ ١ايبػتإ ٚغٹطاغ َٔ ١ايػطؽ.
أَا إؿتكات َٔ أمسا ٤إعاْ ٞنإكازض ،ؾٗ ٗ ٞايكس ِٜآ٫ف َ٪يؿ َٔ ١ا٭يؿا،ٚ
ٚقس اؾتككٓا ٗ أٜآَا ٖص ٙؾكًٓا :إػتؿؿ َٔ ٢ا٫غتؿؿاٚ ٤إڂتٵشـ َٔ اٱؼاف،
ٚاؾاَع َٔ ١اؾُعٚ ،إبٵصٳض َٔ ايبصض ٚا ٹٕشٵكٳس َٔ اؿكس.2
ّٚهٔ اٱؾاض ٠إٍ اعتُاز بعض ايًػ ٌٜٛاحملسثٌ عً ٢اليحت ـ ٚي ٛقً ٬ٝـ
بعسٸ ٙبابا َؿٝسا َٔ أبٛاب ا٫ؾتكامٜ ،ك ٍٛا٭َري َكڀؿ ٢ايؿٗاب ٞقاسب
ٜٛٓ 1ط :فُع ايًػ ١ايعطب ١ٝبايكاٖط :٠فُٛع ١ايكطاضات ايعًُٔ ٗ ١ٝػٌ عاَاڄ (،)1651-1611
إخطاز َٚطادع :١قُس ؾٛق ٞأٌَٚ ،إبطاٖ ِٝايرتظ ،ٟاهل ١٦ٝايعاَ ١يؿ ٕٚ٪ايڀبع ا٭َري - ١ٜايكاٖط،٠
ٖ1141ـ ،ّ1651/م.14ٚ 13
ٜٛٓ 2ط :ضداٚ ٤سٝس زٜٚسض :ٟإكڀًض ايعًُ ٗ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝـ عُك٘ ايرتاثٚ ٞبعس ٙإعاقط،
م.26
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َعذِ إكڀًشات ايعًُ ٗ ١ٝايًػ ١ايعطب ١ٝبٌ ايكسٚ ِٜاؿسٜحٚ« :مل أؾأ إٍ
ايٓشت ٗ َعذُ ٞإْ ٫ازضا (ٖٚ )...ا مت ٗ ايعكط اؿانط ٚاغتعًُت٘ ٗ
نتيب ايعضاع ١ٝٳتشٵتٴطب َٔ ،١ؼت ايرتب ،١تطْ ١يًؿطْػٚ Sous – Sol ، ١ٝبٳطٵَاٞ٥
َٔ ايرب ٚإاٚ ،٤قايٛا َ٫ا ٞ٥أَ ٫ ٟا ٤ؾ.1"٘ٝ
زخًت عؿطات إٓشٛتات ايًػ١ځ ايعًُ ١ٝخ ٍ٬ايعكط اؿسٜح ٫ق ٢بعهٗا
ضٚاداڄ َجٌَ :ػٓاطٝػٚ ٞنٗطنٚ ٞ٥ٛبٝرتٚنُٝٝاٚ ٟٚدٛٝؾٝعٜا ،ٞ٥أ ٚنا٭ؾعاٍ
ٚا٭مسا ٤إكٛغَٗٓ ١ا َجٌ :تؿانځٌٳ ٚتؿانڂٌ ٗ تؿاب٘ بايؿهٌٚ ،سًُأځ ٚسٳًڃُأځٗ ٠
ايتشًٌ بإاٚ ،٤تٳؿانځبٳ ٚتؿانڂبٵ ٗ تؿاب٘ ايرتنٝبٚ .يعًٓا ْعٜس ٖصا ايعسز
نجرياڄ إشا اعتربْا ايرتنٝب إعد ٞباٱيكاقات إٓؿكً ١نطباڄ َٔ ايٓشتَ ،جٌ
٫غًه ٫ٚ ٞأخ٬ق٫ٚ ٞؾعٛض٫ٚ ٟغاَٚ ١ٝأَجاهلا ،أَ ٚجٌ ؾٛم مسعٚ ٞؾٛم
بٓؿػذٚ ٞؾٛم قٛتٚ ٞؾٛم فٗطٚ ٟؼت تٴطب.2ٞ
ٜٚعس ايتٛيٝس بابا َٔ أبٛاب ا٫ؾتكامٚ ،إٛيس اي ّٛٝغري إٛيس إعطٚف قسّا،3
ٚإِا ٖ ٛتٛيٝس أمساَٚ ٤كڀًشات َٔ نًُات عطب ١ٝتسٍ عًَ ٢عإ أقبشت
بعٝس ٠عٔ ٖصا ايعكط ؾٗ« :ٛيؿ ٜعطب ٞا٭قٌ أعڀَ ٞسي٫ٛڄ دسٜساڄ باغتدساّ
 1ا٭َري َكڀؿ ٢ايؿٗاب :ٞإكڀًشات ايعًُ ٗ ١ٝايًػ ١ايعطب ٗ ،١ٝايكسٚ ِٜاؿسٜح ،زاض قازض -
بريٚتَ ،هتب ١إتٓيب يًڀباعٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜع ،ّ1662 ،م.16
ٜٛٓ 2ط :ضداٚ ٤سٝس زٜٚسض :ٟإكڀًض ايعًُ ٗ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝـ عُك٘ ايرتاثٚ ٞبعس ٙإعاقط،
م.33
 3قاٍ ايكسَا ٤عٔ إٛيچسَ :ا أسسث٘ إٛيس ٕٚايص ٫ ٜٔوتر بأيؿا ٗٚ ،ِٗٚكتكط ايعٌ يًعبٝس :ٟإٛيچس
َٔ ايه ّ٬احملسخ ٗٚ ،زٜٛإ ا٭زب يًؿاضابٜ :ٞكاٍ ٖص ٙعطبٖٚ ١ٝصَٛ ٙيچسٚ ٠ق ٖٛ :ٌٝيؿ ٜعطب ٞايبٓا٤
أعڀ ٗ ٞايًػ ١اؿسٜجَ ١عٓ ٢كتًؿاڄ عُا نإ ايعطب ٜعطؾَ ْ٘ٛجٌ :اؾطٜسٚ ٠اجملًٚ ١ايػٝاضٚ ٠ايڀٝاض.٠
ٜٛٓط :سػٔ ٚاٚا :ن ّ٬ايعطب َٔ ،قهاٜا ايًػ ١ايعطب ،١ٝاٱغهٓسض ،ّ1664 ،١ٜم.64
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اٯيٝات ايكطؾ( ١ٝتٛيٝس ٗ ايكٝػ )١إعطٚؾ َٔ ١ا٫ؾتكام  ٖٛٚأق ٣ٛقٛاعس
ايتٛيٝس إْتاد ٗ ١ٝايًػ ١ايعطبَ ١ٝجٌ :اٱشاعٚ ١ايربقٚ ١ٝايسعاٚ ١ٜايكاضٚر
ٚإدرب ،أ ٚاجملاظ  ٖٛٚنجري َتٛاتط ٗ أيؿا ٚايًػ ١ايعاَٚ ،١قس اغتعٌُ َٓص
ايكس ٗ ِٜتٛيٝس إكڀًشات َٔٚ ،ا٭يؿا ٚاجملاظ ١ٜاييت ٚنعت سسٜجاڄ نايكڀاض
ٚايكاططٚ ٠ايػٛاقٚ ١ايباخط.1٠
ٚايتعطٜب أٜها باب ٚاغع ٗ ا٫ؾتكام ،ـ ٚقس أؾطْا إٍ شيو ٗ زضؽ ايتعطٜب
ـ ٚقس اغتعٌُ ايعطب ا٭يؿا ٚا٭عذُٚ ١ٝزفٖٛا ٗ يػاِْٗ َٓص ايكس ،ِٜبػبب
اتكاهلِ با٭َِ ا٭خطٚ ٣سادتِٗ إٍ أمسا ٤تسٍ عًَ ٢ػُٝات ٚ ٫دٛز هلا ٗ
اؾعٜط ٠ايعطبٜٚ ،١ٝط ٣نجري َٔ عًُا ٤ايًػ ١نطٚض ٠دعٌ إعطبات عً ٢أبٓ١ٝ
ن ّ٬ايعطب عً ٢ايطغِ َٔ ٚضٚز نًُات َعطب ١نجري ٠يٝؼ هلا بٓا ٤عطبَ ،ٞجٌ
آدط ٚإبطاٖٚ ِٝقٓبٚ ٘ٝإًًٖٝر ٚخطاغإ ٚغريٖاٚ ،قس قاٍ غريِٖ :إٕ ٖصٙ
ايهًُات ٚأؾباٖٗا  ٫تعس َعطب ،١بٌ تعس أعذُ ١ٝاغتعًُٗا ايعطب ،٭ٕ سهِ
إعطب نايعطبٚ ،ٞهب إٔ ٜه ٕٛعً ٢أٚظإ ايعطب.2ٞ

ٜٛٓ 1ط :ضداٚ ٤سٝس زٜٚسض :ٟإكڀًض ايعًُ ٗ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝـ عُك٘ ايرتاثٚ ٞبعس ٙإعاقط،
م.36
ٜٛٓ 2ط :ضداٚ ٤سٝس زٜٚسض :ٟإكڀًض ايعًُ ٗ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝـ عُك٘ ايرتاثٚ ٞبعس ٙإعاقط،
م.42
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ٚيكس أقسض فُع ايًػ ١ايعطب ٗ ١ٝايكاٖط ٠قطاضا ٗ ؾإٔ ايتعطٜب ٚضز ؾ" :٘ٝهٝع
اجملُع إٔ ٜػتعٌُ بعض ا٭يؿا ٚا٭عذُ – ١ٝعٓس ايهطٚض – ٠عً ٢ططٜك١
ايعطب ٗ تعطٜبِٗ".1
ٖص ٙبعض احملڀات اييت تبٝٸٔ زٚض ا٫ؾتكام ٗ اؿؿا ٚعً ٢ايًػ ١ايعطب١ٝ
ٚإِاٗ٥اٚ ،قس بٴصيت َٔ خ٬ي٘  -٭دٌ شيو  -دٗٛز نبري ٗ ٠ايكسٚ ِٜاؿسٜح.

 1ف ُع ايًػ ١ايعطب ١ٝبايكاٖط :٠فُٛع ١ايكطاضات ايعًُٔ ٗ ١ٝػٌ عاَاڄ (،)1651-1611
م.154
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 .9بًكاغِ بًعطز :يػ ١ايكطإٓ ايهط ِٜـ زضاغ ١يػاْ ١ٝيًُؿتكات ٗ ايطبع
ا٭ ،ٍٚزاض ايعً ّٛيًٓؿط ٚايتٛظٜع ،ز  ،ٙز ت.
.10

ْاٍ ايس ٜٔقُس بٔ عبس اهلل َٔ :شخا٥ط ابٔ َايو ٗ ايًػَ ١ػأي١

َٔ ن ّ٬اٱَاّ ابٔ َايو ٗ ا٫ؾتكام.
.11

ْاٍ ٚايع :ٜٔا٫ؾتكام بٌ إكاضب ١ايًػ ١ٜٛايكسّٚ ١إكاضب١

ايًػاْ ١ٝاؿسٜج ،١ا٫ؾتكام ٚايٓل :إبػتُٛٝيٛدٝا إكڀًض ٚقٛاعس
اٱعُاٍ ت عٛخ قهُ٪َ ،١غػ ١ايطا ٟٚيًتذاضٚ ٠اـسَات ايطؾٝس ١ٜـ
داَع ٟ٫َٛ ١امساع ٌٝـ َهٓاؽ ـ إػطب.ّ2018 ،1ٙ ،
.12

ابٔ دين ،أب ٛايؿتض عجُإ :اـكا٥ل ،تض :قُس عً ٞايٓذاض ،عامل

ايهتب  -بريٚت.
.13

ابٔ دين ،أب ٛايؿتض عجُإ :إٓكـ ،ؾطح نتاب ايتكطٜـ ٭بٞ

عجُإ إاظْ ،ٞزاض إسٝا ٤ايرتاخ ايكس.1ٙ ،ِٜ
.14

سػٔ ٚاٚا :ن ّ٬ايعطب َٔ ،قهاٜا ايًػ ١ايعطب ،١ٝاٱغهٓسض،١ٜ

.ّ1997
.15

اؿُ ،ٟٚ٬أٓس بٔ قُس :ؾصا ايعطف ٗ ؾٔ ايكطف ،تضْ :كط

اهلل عبس ايطٓٔ ْكط اهللَ ،هتب ١ايطؾس ايطٜاض ،ز  ،ٙز ت.
.16

خسه ١اؿسٜج :ٞأبٓ ١ٝايكطف ٗ نتاب غٝبٛبَ٘ٓ ،ؿٛضات َهتب١

ايٓٗه ١ـ بػساز.ّ1965 ،1ٙ ،
.17

ضاد ٞا٭مسط :إعذِ إؿكٌ ٗ عًِ ايكطفَ ،ط :إَ ٌٝبسٜع

ٜعكٛب ،زاض ايهتب ايعًُ - ١ٝبريٚت.1993 ،1ٙ ،
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ضداٚ ٤سٝس زٜٚسض :ٟإكڀًض ايعًُ ٗ ٞايًػ ١ايعطب ١ٝـ عُك٘

ايرتاثٚ ٞبعس ٙإعاقط.
.19

ايطن ٞا٭غرتباش ،ٟقُس بٔ اؿػٔ :ؾطح ايطن ٞعً ٢ايهاؾ،١ٝ

تعٜٛ :غـ سػٔ عُطَٓ ،ؿٛضات داَع ١قإ ْٜٛؼ ـ بٓػاظ،2ٙ ،ٟ
.1996
.20

ضَهإ عبس ايتٛاب :ؾك ٗ ٍٛؾك٘ ايعطبَ ،١ٝهتب ١اـال ،ٞايؿطن١

ايسٚي ١ٝيًڀباع.1999 ،6ٙ ،١
.21

ايعضنؿ ،ٞبسض ايس ٜٔقُس بٔ عبس اهلل بٔ بٗازض :ايربٖإ ٗ عًّٛ

ايكطإٓ ،تض :قُس أب ٛايؿهٌ إبطاٖ ،ِٝزاض إسٝا ٤ايهتب ايعطب ١ٝعٝػ٢
ايباب ٢اؿًيب ٚؾطنا.1957 ،1ٙ ،٘٥
.22

ابٔ ايػطاز ،أب ٛبهط قُس ابٔ ايػط :ٟضغاي ١ا٫ؾتكام ،تض:

قُس عً ٞايسضٜٚـ َٚكڀؿ ٢اؿسض ،ٟز .ٙ
.23

غعٝس ا٭ؾػاْ ٗ :ٞأق ٍٛايٓشَ ،ٛسٜط ١ٜايهتب ٚإڀبٛعات

اؾاَع ،١ٝنً ١ٝاٯزاب ـ زَؿل.ّ1994 ،
.24

مسٝض أٓس قُس َكسازٚ :ٟاٖط ٠ا٫ؾتكام َٔ ايسضؽ ايًػٟٛ

ايعطب ٞإٍ ايًػاْٝات :إؾهاي ١ٝإعادًٚ ١ظا ١ٜٚايٓٛط ،فً ١أَاضاباى :فً١
عًُ ١ٝقهُ ١تكسض عٔ ا٭نازّ ١ٝا٭َطٜه ١ٝايعطب ١ٝيًعًّٛ
ٚايتهٓٛيٛدٝاَ ،ر ،7ع.2016 ،22
.25

غريٚإ عبس ايعٖط ٠اؾٓاب :ٞا٫ؾتكام عٓسٳ ابٔڇ دٓٿ- ٞزضاغ١

ؼًَٓ ،-١ًٝٝتس ٣فُع ايًػ ١ايعطب ١ٝعً ٢ايؿبه ١ايعإ ،١ٝإٛقع
اٱيهرت:ْٞٚ

http://www.m-a99
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arabia.com/vb/showthread.php?t=21428

مت ا٫ط٬ع

بتاضٜذ ٗ 2020/11/13 :ايػاع.) 19:04 ١
.26

ايػٛٝط ،ٞد ٍ٬ايس ٜٔعبسايطٓٔ بٔ أب ٞبهط :إعٖط ٗ عًّٛ

ايًػٚ ١أْٛاعٗا ،تض :ؾ٪از عًَٓ ٞكٛض ،زاض ايهتب ايعًُ - ١ٝبريٚت،
 ،1998 ،1ٙز.1
.27

ؾبه١

ا٭يٛن:١

إٛقع

اٱيهرت:ْٞٚ

 ./https://www.alukah.net/sharia/0/63027مت ا٫ط٬ع
بتاضٜذ 2020/11/10 :ـ ٗ ايػاع.16:47 ١
.28

قازم عبس اهلل أب ٛغًُٝإ :ايتعطٜب عٓس عًُا ٤ايعطب ١ٝاحملسثٌ،

فً ١داَع ١ا٭ظٖط ـ غع ،٠غًػً ١ايعً ّٛاٱْػاْ ،١ٝع 4ـ زٜػُرب .2001
.29

قبش ٞقاحل :زضاغات ٗ ؾك٘ ايًػ ،١زاض ايعًِ يًُ ٌٜ٬ـ بريٚت،

.2006 ،16ٙ
.30

طاٖط بٔ قاحل اؾعا٥ط :ٟايتكطٜب ٭ق ٍٛايتعطٜب ،إهتبٚ ١اجملً١

ايػًؿَ ٗ ١ٝكط.
.31

عبس ايطٓٔ بٔ أب ٞبهط ،د ٍ٬ايس ٜٔايػٛٝط :ٞإٗصب ؾُٝا ٚقع

ٗ ايكطإٓ َٔ إعطب ،تض :ايتٗاَ ٞايطاد ٞاهلامشَ ،ٞڀبع ١ؾهاي- ١
بإؾطاف قٓسٚم إسٝا ٤ايرتاخ اٱغ ،َٞ٬إؿرتى بٌ إًُه ١إػطب١ٝ
ٚزٚي ١اٱَاضات ايعطب ١ٝإتشس.٠
.32

أب ٛايعطؾإ قُس بٔ عً ٞايكبإ ايؿاؾع :ٞساؾ ١ٝايكبإ عً٢

ؾطح ا٭مش ْٞٛ٭يؿ ١ٝابٔ َايو ،زاض ايهتب ايعًُ ١ٝبريٚت-يبٓإ،1ٙ ،
ٖ 1417ـ .ّ1997-
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.33

عڀ ١ٝقابٌ ْكط :غا ١ٜإطٜس ٗ عًِ ايتذٜٛس.1994 ،4ٙ ،

.34

ابٔ عك ،ٌٝبٗا ٤ايس ٜٔعبس اهلل ايعك ًٞٝإكط ٟاهلُصاْ :ٞؾطح

ابٔ عك ٌٝعً ٢أيؿ ١ٝابٔ َايو ،تض :قُس ق ٞٝايس ٜٔعبس اؿُٝس ،زاض
ايرتاخ ايكاٖط.ّ1980 ،20ٙ ،٠
.35

عهاؾ ١قُٛز :عًِ ايًػ ١ـ َسخٌ ْٛط ٗ ٟايًػ ١ايعطب ،١ٝزاض

ايٓؿط يًذاَعات ،ايكاٖط.ّ2003 ،٠
.36

ايعهرب :ٟايتب ٌٝعٔ َصاٖب ايٓش ٌٜٛايبكطٚ ٌٜايهٛؾ.ٌٝ

.37

أب ٛعً ٞإمساع ٌٝبٔ ايكاغِ ايكاي ٞايبػساز :ٟا٭َاي ٗ ٞيػ١

ايعطب ،زاض ايهتب ايعًُ - ١ٝبريٚت.1978 ،
.38

عً ٞايكامس :ٞأيؿا ٚاؿهاض.٠

.39

عُط ٚبٔ عجُإ بٔ قٓرب اؿاضث ٞباي ،٤٫ٛأب ٛبؿط ،إًكب غٝب:ٜ٘ٛ

ايهتاب ،تض :عبس ايػ ّ٬قُس ٖاضَ ،ٕٚهتب ١اـال ،ٞايكاٖط،3ٙ ،٠
.1988
.40

ابٔ ؾاضؽ ،أب ٛاؿػٌ أٓس بٔ ظنطٜاَ :عذِ َكاٜٝؼ ايًػ ،١تض:

عبس ايػ ّ٬قُس ٖاض ،ٕٚزاض ايؿهط.ّ1979 ،
.41

ابٔ ؾاضؽ ،أٓس بٔ ظنطٜا ٤ايكعٜٚين ايطاظ ،ٟأب ٛاؿػٌ :ايكاسيب

ٗ ؾك٘ ايًػ ١ايعطبَٚ ١ٝػاًٗ٥ا ٚغٓٔ ايعطب ٗ نَٗ٬ا ،ايٓاؾط :قُس
عً ٞبٝه.ّ1997 ،1ٙ ،ٕٛ
.42

عبس ايؿتاح ايسدين ٗ :ايكطف ايعطب ٞـ ْؿأٚ ٠زضاغَ ،١هتب١

ايؿ٬ح يًٓؿط ٚايتٛظٜع.1983 ،
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عبس ايؿتاح ايػٝس عذُ ٞإطقؿٖ :ٞسا ١ٜايكاض ٟإٍ ػٜٛس نّ٬

ايباضَ ،ٟهتب ١طٝب ١ـ إس ١ٜٓإٓٛض.2ٙ ،٠
.44

ايؿطاٖٝس ،ٟأب ٛعبس ايطٓٔ اـً ٌٝبٔ أٓس :نتاب ايعٌ ،زاض

َٚهتب ١اهل ،ٍ٬تضَٗ :س ٟإدعٚ َٞٚإبطاٖ ِٝايػاَطا.ٞ٥
.45

عبس ايكازض بٔ َكڀؿ ٢إػطب :ٞا٫ؾتكام ٚايتعطٜبَ ،ڀبع١

اهل ٍ٬بايؿذاي.1908 ،١
.46

عبس ايهط ِٜقُس سػٔ :دبٌ اـكٝك ١ا٫ؾتكاق ١ٝيًعطب١ٝ

ٚزٚضٖا ٗ تُٓ ١ٝايجط ٠ٚايًػٚ ١ٜٛؾكٗٗا ،أعُاٍ إُ٪ط ايسٚي :ٞايًػ١
يعطبٚ ١ٝايتُٓ ١ٝايبؿط ،١ٜايٛاقع ٚايطٖاْات ـ َطنع ايسضاغات ٚايبشٛخ
بٛدس ٠ـ إػطب ،أؾط ٌٜـ .2008
.47

عب اهلل أٌَ :ا٫ؾتكامَ ،هتب ١اـال ٞبايكاٖط.2000 ،2ٙ ،٠

.48

عبس اهلل بٔ بط ٟبٔ عبس اؾباض إكسغ ٞإكط ٗ :ٟايتعطٜب

ٚإعطب ،تض :إبطاٖ ِٝايػاَطا٪َ ،ٞ٥غػ ١ايطغاي ،١بريٚت.ّ1985 ،
.49

أبَ ٛايو ايعٛن :ٞعًِ ا٫ؾتكامَ( ،كاٍ) َٛقع اهلسا ،١ٜإٛقع

اٱيهرت http://alhidaya.net/node/2694:ْٞٚمت ا٫ط٬ع بتاضٜذ:
 ٗ 2020/11/13ايػاع.)19:41 ١
.50

إربز :إكتهب ،تض :قُس عبس اـايل عه ،١ُٝؾٓ ١إسٝا ٤ايرتاخ

اٱغ ،َٞ٬اجملًؼ ا٭عً ٢يًؿ ٕٚ٪اٱغ ،١َٝ٬ايكاٖط ،٠ز .ّ1994 ،ٙ
.51

فُع ايًػ ١ايعطب ١ٝبايكاٖط :٠فُٛع ١ايكطاضات ايعًُٔ ٗ ١ٝػٌ

عاَاڄ ( ،)1984-1934إخطاز َٚطادع :١قُس ؾٛق ٞأٌَٚ ،إبطاِٖٝ
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اهل١٦ٝ

ايعاَ١

يؿٕٚ٪

ايڀبع

د .سفيان بوعنينبة
ا٭َري١ٜ

-

ايكاٖط،٠

ٖ1404ـ.ّ1984/
.52

قُس آس ظن :ٞا٫ؾتكام ٗ ايعطب ١ٝبٌ ايكساَٚ ٢احملسثٌ زضاغ١

َٛدع ،٠فً ١نً ١ٝايرتب ١ٝا٭غاغ ١ٝـ داَع ١بابٌ ،ناْ ٕٛايجاْ ٞـ ،2013
ايعسز.10
.53

قُس اـهط سػٌ :ايكٝاؽ ٗ ايًػ ١ايعطب ،١ٝإڀبع ١ايػًؿ١ٝ

َٚهتبتٗا ،ايكاٖطٖ1353 ،٠ـ.
.54

قُس ايڀٓڀا :ٟٚتكطٜـ ا٭مسا ،٤اؾاَع ١اٱغ ١َٝ٬بإس ١ٜٓإٓٛض٠

ـ إًُه ١ايعطب ١ٝايػعٛزٖ1408 ،6ٙ ،١ٜـ.
.55

قُس بٔ اؿػٔ ايطن ٞاٱغرتاباش ،ٟلِ ايس :ٜٔؾطح ؾاؾ ١ٝابٔ

اؿادب ،تض :قُس ْٛض اؿػٔٚ ،قُس ايعؾعافٚ ،قُس ق ٢ٝايس ٜٔعبس
اؿُٝس ،زاض ايهتب ايعًُ ١ٝبريٚت – يبٓإٖ 1395 ،ـ .ّ1975 -
.56

قُس بٔ عبس اهلل ،ابٔ َايو ايڀا ٞ٥اؾٝاْ ،ٞأب ٛعبس اهللْ ،اٍ

ايس :ٜٔؾطح تػٗ ٌٝايؿٛا٥س ،تض :عبس ايطٓٔ ايػٝسٚ ،قُس بسٟٚ
إدتٖ ،ٕٛذط يًڀباعٚ ١ايٓؿط ٚايتٛظٜع ٚاٱع.ّ1990 ،1ٙ ،ٕ٬
.57

قُس بٔ عبس اهلل ،ابٔ َايو ايڀا ٞ٥اؾٝاْ ،ٞأب ٛعبس اهللْ ،اٍ

ايس َٔ :ٜٔشخا٥ط ابٔ َايو ٗ ايًػَ ١ػأي َٔ ١ن ّ٬اٱَاّ ابٔ َايو ٗ
ا٫ؾتكام ،تض :قُس إٗس ٟعبس اؿ ٞعُاض ،اؾاَع ١اٱغ ١َٝ٬بإس١ٜٓ
إٓٛض.٠
.58

قُس بٔ َطٜع ٞبٔ قُس اؿاظَ :ٞا٫ؾتكام تعطٜؿ٘ ٚأْٛاع٘ ،نً١ٝ

ايًػ ١ايعطب ١ٝـ داَع ١أّ ايكطَ ٣ه ١إهطَٖ1430/1429 ،١ـ.
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قُس بٔ َهطّ بٔ َٓٛٛض ا٭ؾطٜك ٞإكط :ٟيػإ ايعطب ،زاض

قازض  -بريٚت ،1ٙ ،ز ،1م.587
.60

قُس عً ٞايتٗاْ :ٟٛنؿاف اقڀ٬سات ايعًٚ ّٛايؿٓ ،ٕٛتض:

عً ٞزسطٚزَ ،ط :ضؾٝل ايعذَِ ،هتب ١يبٓإ ْاؾط - ٕٚبريٚت،1ٙ ،
.1996
.61

قُس ق ٞايس ٜٔعبس اؿُٝس :ؾطح قڀط ايٓسٚ ٣بٌ ايكٸس٫ ٣بٔ

ٖؿاّ ،زاض اـريَ ،هتب ١طٝب ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع.
.62

قُٛز ٜٛغـَٗٓ :ذ ١ٝاـً ٗ ٌٝنتاب ايعٌَ( ،كاٍ) ،إٛقع

اٱيهرت:ْٞٚ
http://rab3a3arby.blogspot.com/2012/04/blog .post_08.htmlـ مت ا٫ط٬ع بتاضٜذ ٗ ،ّ2020/11/12 :ايػاع١
.13.51
.63

ابٔ َٓٛٛض ،قُس بٔ َهطّ بٔ عً ،٢أب ٛايؿهٌْ ،اٍ ايسٜٔ

ا٭ْكاض ٟايطٜٚؿع ٢اٱؾطٜك :٢يػإ ايعطب ،زاض قازض – بريٚت،3ٙ ،
ٖ 1414ـ.
.64

ْاز ١ٜضَهإ ايٓذاض :ططم تٛيٝس ايجٛض ٠ايًؿَ ،١ٝٛط :عباؽ

ايػٛغ ،٠ٛزاض ايٛؾا ٤يسْٝا ايڀباعٚ ١ايٓؿط.2009 ،
.65

أبْ ٛكط إمساع ٌٝبٔ ٓاز اؾٖٛط ٟايؿاضاب :ٞايكشاح تاز ايًػ١

ٚقشاح ايعطب ،١ٝتض :أٓس عبس ايػؿٛض عڀاض ،زاض ايعًِ يًُ– ٌٜ٬
بريٚت.ّ1987 ،4ٙ ،
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أبْ ٛكط إمساع ٌٝبٔ ٓاز اؾٖٛط ٟايؿاضاب :ٞايكشاح تاز ايًػ١

ٚقشاح ايعطب ،١ٝتض :أٓس عبس ايػؿٛض عڀاض ،زاض ايعًِ يًُ– ٌٜ٬
بريٚت ،ّ1987 ،4ٙ ،ز.1
.67

ابٔ ٖؿاّ ،أب ٛقُس عبساهلل ْاٍ ايس ٜٔبٔ ٜٛغـ بٔ أٓس بٔ

عبساهلل ا٭ْكاض :ٟأٚنض إػايو إٍ أيؿَ ١ٝايو ،زاض اؾ – ٌٝبريٚت،
.ّ1979 ،5ٙ
.68

ٜعٝـ بٔ عً ٞبٔ ٜعٝـ ابٔ أب ٞايػطاٜا قُس بٔ عً ،ٞأبٛ

ايبكاَٛ ،٤ؾل ايس ٜٔا٭غس :ٟؾطح إؿكٌ يًعكؿط ،ٟتكس :ِٜإَ ٌٝبسٜع
ٜعكٛب ،زاض ايهتب ايعًُ ،١ٝبريٚت – يبٓإ.ّ2001 ،1ٙ ،
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