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 املكد١َ

إٕ ٖذا ايبرث ٜدرظ قق١ٝ ؽزؾ١ٝ دالي١ٝ، ٖٚٞ قق١ٝ أب١ٝٓ املبايػ١ ايكٝاص١ٝ ٚؽٝػٗا، َٚاا ٜتباع عًا٢ ٖاذٙ      
إٔ نٌ سٜاد٠ يف املب٢ٓ بؤدٟ إىل سٜاد٠ يف املع٢ٓ، ؾتؾزٜـ األؾعاٍ أٚ األمساا٤   األب١ٓٝ َٔ دالالت ٚإعارات، َٚٔ املعزٚف

 ٖٛ: بػٝري يف ب١ٝٓ ايه١ًُ يػزض َعٟٓٛ أٚ يؿعٞ.
 إٕ َٛفٛع ٖذا ايبرث ٖٛ )أب١ٝٓ املبايػ١ ايكٝاص١ٝ يف صٛر٠ اؿحز( ٚنإ ايداؾع الختٝارٙ عد٠ أصباب، ٖٚٞ:ٚ
ّٕ املبايػ١ قق١ٝ َٔ ققاٜا ايبالغ١ ٚاألدب ٚايٓرٛ ٚايؾزف، ٚهلا يف ناٌ عًاِ َأ ٖاذٙ ايعًاّٛ َؿٗاّٛ خياايـ         _ إ

املٛفٛع دراص١ ؽازؾ١ٝ داليٝا١و َٚأ تاِ بطبٝال ٖاذٙ       َؿَٗٛٗا يف ايعًّٛ األخز٣، األَز ايذٟ دؾعين إىل دراص١ ٖذا 
 ايدراص١ ع٢ً آٜات صٛر٠ اؿحز.

ّٕ اإلَاّ ايباقالْٞ يف )إعحاس ايكزإٓ( عد املبايػ١ ٚص١ًٝ َٔ ٚصا٥ٌ بالغ١ ايكزإٓ ٚإعحاسٙ. _  إ
ٚجاٌ ال   يكد أبت املبايػ١ يف بعا  ؽاؿات ات بعااىل، َ اٌ: )عًاِٝ(، )غؿاٛر( .... ٚاملعازٚف إٔ ؽاؿات ات عاش          _

ّٕ بع  ايٓاظ أْهز ٚقٛع املبايػ١ يف نالّ ات ٚؽؿاب٘.  بٛؽـ به ز٠ ٚال ق١ًّ، ذت٢ أ
أَا َٓٗخ ايدراص١ ؾٗٛ املٓٗخ ايتهاًَٞ اياذٟ قااّ عًا٢ ايعازض، ٚاإلذؾاا٤، ٚايترًٝاٌ، ٚ ياو َأ خاالٍ اصاتكزا٤           

 أب١ٝٓ املبايػ١ يف صٛر٠ اؿحز ٚدراصتٗا.
 متٗٝد ٚمخض١ َباذث. یرث عٌٚيتركٝل ٖذا اهلدف ٜأبٞ بكضِٝ ايب

ٜهٕٛ ايتُٗٝد يف َؿٗاّٛ املبايػا١ يف ايًػا١ ٚاالؽاطالع، ٚعٓاد ايًػاٜٛال ٚايبالغاٝال ايعازب، َٚاٛقؿِٗ َٓٗاا، تاِ            
 ايتعزٜـ بضٛر٠ )اؿحز(.
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ٍ تِ أب١ٝٓ املبايػ١ يف ايًػ١ ايعزب١ٝو ٚدراص١ مجٝع ٖذٙ األب١ٝٓ ٚأتزٖا ايداليٞ يف صٛر٠ اؿحزو باد١٥ املبرث األٚ
َْؿ(ع ااٍ(، ٚيف املبراث         بب١ٝٓ )َؾٔعاٍ(، تِ املبرث اي اْٞ )َؾْعٌٝ(، َٚٔ بعدٖا املبراث اي اياث )َؾعلاٍٛ(، ٚاملبراث ايزاباع )

 اـاَط ٚاألخري ب١ٝٓ )َؾْعٌ(. 
ِّٚيف ايٓٗا١ٜ أرؾكت ع ٞ غامت١ صّح ُّٝا ٖاا  یًت إٍايٓتا٥خ اييت بّٛؽ ًت ؾٝٗا أٖ َاا ٜتعًال بأبٓٝا١ املبايػا١      ٚالصا

 يف صٛر٠ اؿحز. ٚأتزٖا ايداليٞ ايكٝاص١ٝ
 

 َؿّٗٛ املبايػ١ يف ايًػ١ ايعزب١ٝ
ًّٚيا:   :املؿّٗٛ ايًػٟٛأ

   ٌ : "ٚاملبايػا١ إٔ ببًاؼ َأ ايعُاٌ     ٙ(175)ت املبايػ١ ٖٞ َؾدر يًؿعٌ )بايؼ( َٔ اؾذر ايًػٟٛ )بًاؼ(، ٜكاٍٛ اـًٝا
يضإ ايعزب "بًؼ ايغ٤ٞ ٜبًؼ بًًٛغا ٚبالًغا ٚبايؼ يف األَز َبايػ١  َٓعٛر يف نتاب ، ٖٚذٙ ايدالي١ أٚردٙ ابٔ(1)جٗدى"

ؾاالٕ باايؼ يف أَازٟ إ ا مل     ،ٚبالًغا إ ا اجتٗد ؾٝ٘ ٚمل ٜكؾاز ؾٝا٘، ٚعا٤ٞ باايؼ أٟ جٝاد، ٚقاد بًاؼ يف اؾاٛد٠ َبًػاا         
 .(2)ٜكؾز ؾٝ٘"

ٚٚرد يف ، (3)ٚمل ٜكؾز ٚباايؼ يف أَازٟ مل ٜكؾاز"    ٚنذا جا٤ يف ايكاَٛظ احملٝط: "بايؼ َبايػ١ ٚبالًغا: إ ا اجتٗد
 .(4)ايؾراع: "ع٤٢ بايؼ، أٟ جٝد"

 .(5)جا٤ يف املعحِ ايٛصٝط: "بايؼ ؾٝ٘ َبايػ١ ٚبالًغا اجتٗد ؾٝ٘ ٚاصتكؾ٢ ٚغاىل يف ايغ٤ٞ"ٚ
 ايػا١ٜ.ٚايٛؽٍٛ إىل   إ ٕ ميهٔ االصتٓتاد مما صبل إٔ اؾذر)بًؼ( حيٌُ َعاْٞ: االجتٗاد ٚاالْتٗا٤ ٚاإلفاؾ١

 
ًٝا:   :املؿّٗٛ االؽطالذٞتاْ

إٕ إؽطالع املبايػ١ ٖٛ إؽطالع عا٥ع َٚغٗٛر عٓد املتكدَال ٚاملتأخزٜٔ َٔ عًُاا٤ ايًػا١ ٚايٓراٛ ٚناذيو عٓاد      
ّٕ ايبٝاْٝال، ٚمّسااٙ   املبايػ١: )اإلؾزاط يف ايؾؿ١( ٚبابع٘ ابٔ أباٞ اإلؽابع عًا٢ ٖاذٙ ايتضا١ُٝ.     اؽطًح ابٔ املعتش  إال أ
ٜلالم ٖذإ اال ،)ايتبًٝؼ(غريُٖا:   .(6)ؽطالع ايضا٥دؽطالع )املبايػ١( ٖٛ االاؽطالذإ رٚاجا ٚبك٢ يهٔ مل 

عٓاد اـًٝاٌ ٚصاٝبٜٛ٘ ؾكاد ْضاع إيُٝٗاا عا٤ٞ َأ باداٜات           ٖالدؽزاذ١  املؾطًحٖذا عارات إىل يعٌ أقدّ اإلٚ
٘، ذال ؾزم باال )ايعحٝاع( )ٚايعحااب(،    ؾذنز اـًٌٝ ايعالق١ بال )ؾعٌٝ( ٚ)ؾعاٍ( يف َعحُ ،ايهالّ يف ٖذا املٛفٛع

 .(7)ٚأَا )ايعحاب( ؾايذٟ جاٚس ذد ايعحع ،ع َٓ٘ؾكاٍ: أَا )ايعحٝع ( ٚ)ايعحع( َ ً٘ ؾال أَز ٜتعّح

                                               
 .1/139ايعال:ْ  ((1
 . 26/143يضإ ايعزب:  ((2
 .780ايكاَٛظ احملٝط:  ((3
 .4/5ايؾراع )باد ايًػ١ ٚؽراع ايعزب١ٝ(:  ((4
 .1/72املعحِ ايٛصٝط:   ((5
 .54ايكزإٓ: ٜٓعز: بدٜع  ((6
 .1/235ٜٓعز: ايعال:  ((7
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ٚعٓدَا ذدد يتًُٝذٙ صٝبٜٛ٘ ايؿزم بال)خغٔ ٚاخغٛعٔ( ايذٟ ذهاٙ صٝبٜٛ٘ يف نتابا٘ قااٍ: "قاايٛا: )خغأ(     
دٚا املبايػا١ ٚايتٛنٝاد، نُاا أْا٘ إ ا قااٍ )اعغٛعابت األرض(، ؾ  اا        اناأِْٗ أر ٚقايٛا )اخغٛعٔ( ٚصأيت اـًٌٝ ؾكااٍ:  
ٜؿِٗ َٔ  يو إٔ ؾهز٠ املبايػ١ بدٍ ع٢ً سٜاد٠ يف املع٢ٓ يشٜاد٠ يف املبٓا٢،   (8)ٜزٜد إٔ جيعٌ  يو ن ريا عاَا قد بايؼ"

غٛعابت َاا ذٛهلاا(، أٟ ْبات     جا٤ يف ايًضإ: "عغبت األرض، اعغٛعبت ٚاعغٛعبت، إ ا ن ز عغبٗا ٚيف اؿادٜث )اع 
ؾٝ٘ ايعغع ايه ري، ٚ)اؾعٛعٌ( َٔ أب١ٝٓ املبايػ١و نأْ٘ ٜذٖع بذيو إىل ايه ز٠ ٚاملبايػ١ ٚايعُاّٛ، عًا٢ َاا  ٖاع إيٝا٘      

 .(9)صٝبٜٛ٘ يف ٖذا ايٓرٛ، نكٛيو )خغٔ(، ٚ)اخغٛعٔ(
بأ جعؿاز     عزؾٗاا قّداَا١   ٚقد عّزف ايبٝإْٝٛ املبايػ١ بتعارٜـ َتعدد٠  ات قاٛر ٚاذاد ٖٚاٛ سٜااد٠ املعٓا٢، إ     

بكٛي٘: "املبايػ١: ٖٛ إٔ ٜذنز املتهًِ ذاال يٛ ٚقـ عٓدٖا ألجشأت، ؾال ٜكـ عٓدٖا ذتا٢ ٜشٜاد يف َعٓا٢ نالَا٘ َاا      
 .(10)ٜهٕٛ أبًؼ يف املع٢ٓ قؾدٙ"

       ٘ ، تِ جا٤ أبٛ ٖالٍ ايعضهزٟ َعٝدا ٖذا ايتعزٜـ بعبار٠ أخز٣ إ  قااٍ: "املبايػا١: إٔ ببًاؼ بااملع٢ٓ أقؾا٢ غاٜتا
. ٚنال ايتعزٜؿال ع٢ً طٛهلُا ؾُٗاا ٜعٓٝاإ   (11)"ٚأبعد ْٗاٜاب٘، ٚال بكتؾز يف ايعبار٠ عٓ٘ أد٢ْ َٓاسٍ، ٚأقزب َزابب٘

ختؾزٙ بأٚجش عبار٠ ؾكااٍ: "ٚأَاا املبايػا١ ؾٗاٞ ايداليا١      اأَزًا ٚاذدا ٖٚٛ إٔ املبايػ١ سٜاد٠ يف املع٢ٓ. ٚيعٌ ايباقالْٞ 
عترب املبايػا١ ؽاؿ١ ُٖٚٝا١ ملٛؽاٛف تابات ايٛؽاؿ١ٝ بشٜاد يف        اايدٜٔ ايشرنغٞ ٚ، تِ جا٤ بدر (12)"ع٢ً ايه ز٠ املع٢ٓ

بعزٜؿ٘ سٜاد٠ ٜضتبعد ايعكٌ بؾدٜكٗا أٚ تبٛبٗا. ٜٚعٗز ٖذا َٔ قٛي٘: "املبايػ١: ٖٚٞ إٔ ٜهإٛ يغا٤ٞ ؽاؿ١ تابتا٘     
ُاع أٚ حيٝاٌ  ؾتشٜد يف ايتعزٜـ مبكدار عدب٘ أٚ ؽؿ١ ؾٝادع٢ يا٘ َأ ايشٜااد٠ يف بًاو ايؾاؿ١ َاا ٜضاتبعد عٓاد ايضا          

 .(13)عكً٘ تبٛب٘"
ؽطالع ايٓرٟٛ: "ٖٞ ؼٜٛاٌ ؽاٝػ١ اصاِ ايؿاعاٌ َأ ايؿعاٌ املتؾازف اي التاٞ إىل ؽاٝػ١ أخاز٣           ٚاملبايػ١ يف اال

 .(14)بؿٝد ايته ري"
 

 ايتعزٜـ بضٛر٠ )اؿحز(
 بال ٜدٟ ايضٛر٠:

صتُا١٥ ٚأربع ٚمخضٕٛ ن١ًُ،  ٖذٙ ايضٛر٠ نًٗا َه١ٝ ب مجاع املؿضزٜٔ، ٚعدد آٜابٗا: بضع ٚبضعٕٛ آ١ٜ، ٚنًُابٗا:
 یبكاع ف  یايات  {ؾأصاكٝٓانُٛٙ }نًُا١:   ِٜ. ٚأطٍٛ ن١ًُ يف ايكازإٓ ايهاز  (15)ٚذزٚؾٗا أيؿإ ٚصبعُا١٥ ٚصتٕٛ ذزؾا

 .(16)ؾعغز٠ {أًْشَهُٖٛا}ألْٗا أذد عغز ذزؾا، ٚأَا:   ٖذٙ ايضٛر٠

                                               
 .2/241ايهتاب:  ((8
 ، َاد٠ )عغع(.9/216ٜٓعش: يضإ ايعزب:  ((9

 .403ايؾٓاعتال:  ((10
 .342إعحاس ايكزإٓ ٚايبالغ١ ايٓب١ٜٛ:  ((11
 .38ايربٖإ يف عًّٛ ايكزإٓ:  ((12
 .3/323اإلبكإ:  ((13
 .2/925املعحِ املؿؾٌ يف ايٓرٛ ايعزبٞ:  ((14
 .15/7: ذإیٜٓعز: بؿضري ايزٚع ٚايز ((15
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 أغزاض ايضٛر٠ َٚكاؽدٖا:
األصاصا١ٝ يًعكٝاد٠ اإلصاال١َٝ )ايٛذداْٝا١، ايٓبا٠ٛ، ايبعاث        صٛر٠ اؿحز َٔ ايضٛر امله١ٝ، ايايت بضاتٗدف املكاؽاد   

ٚاؾشا٤(، ٚقٛر ايضاٛر٠ ٜادٚر ذاٍٛ َؾاارع ايطػاا٠ ٚاملهاذبال يزصاٌ ات يف عات٢ األسَاإ ٚايعؾاٛر، ٚهلاذا ابتادأت             
أنًٛا رمبا ٜٛد اياذٜٔ نؿازٚا ياٛ نااْٛا َضاًُال  رٖاِ ٜا       }ايضٛر٠ باإلْذار ٚايتٗدٜد، ًَّؿعا بعٌ َٔ ايتٌٜٗٛ ٚايٛعٝد 

{ٜٚتُتعٛا ًِٜٚٗٗ األٌَ ؾضٛف ٜعًُٕٛ
(17).   

عزفت ايضٛر٠ يدع٠ٛ األْبٝا٤، ٚبٝٓت َٛقـ أٌٖ ايغكا٠ٚ ٚايقالي١ َٔ ايزصٌ ايهزاّ، ؾُا َٔ ْبّي إال صخز َٓا٘  
قَٛ٘ ايقايٕٛ، َٔ يدٕ بع ١ عٝخ األْبٝا٤ )ْٛع( عًٝ٘ ايضالّ، إىل بع ١ خامت املزصًال، ٚقاد بٝٓات ايضاٛر٠ إٔ ٖاذٙ     

املهااذبال، يف نااٌ سَااإ ٚذااال )ٚيكااد أرصاآًا َاأ قبًااو يف عااٝع األٚيااال. َٚااا ٜااأبِٝٗ َاأ رصااٍٛ إال ناااْٛا باا٘  صاا١ٓ
 .(18)اآلٜات {ٜضتٗش٥ٕٛ..

ٚعزفت ايضاٛر٠ إىل اآلٜاات ايبااٖزات، املٓب ا١ يف ؽاؿر١ ٖاذا ايهإٛ ايعحٝاع، اياذٟ ٜٓطًال باتاار ايٝاد املبدعا١،              
غٗد ايضُا٤، ؾُغٗد األرض، ؾُغٗد ايزٜاع ايًٛاقح، ؾُغٗد اؿٝاا٠ ٚاملاٛت،   ٜٚغٗد ظالٍ عع١ُ اـايل ايهبري، بد٤ا مب

ٚيكد جعًٓا يف ايضُا٤ بزٚجا }ؾُغٗد اؿغز ٚايٓغز، ٚنًّ ٗا ْاطك١ بعع١ُ ات ٚجالي٘، ٚعاٖد٠ بٛاذداْٝت٘ ٚقدرب٘ 
 .(19)اآلٜات {ٚسٜٓاٖا يًٓاظزٜٔ. ٚذؿعٓاٖا َٔ نٌ عٝطإ رجِٝ..

يبغز١ٜ ايهرب٣( قؾ١ اهلد٣ ٚايقالٍ مم ١ً يف خًل آداّ عًٝ٘ ايضالّ، ٚعادٚٙ ايًادٚد   ٚعزفت ايضٛر٠ إىل قؾ١ )ا
إبًٝط، َٚا جز٣ َٔ صحٛد املال٥ه١ آلدّ، ٚاصتهبار إبًٝط عٔ ايضحٛد، ٚاعتاف٘ ع٢ً أَاز ات ٚبٛعادٙ يذرٜا١ آداّ    

 .(20)اآلٜات {ٚإ  قاٍ ربو يًُال٥ه١ إْٞ خايل بغزا َٔ ؽًؾاٍ َٔ محأ َضٕٓٛ..}
قؾ١ آدّ بٓتكٌ ايضٛر٠ إىل قؾؿ بع  األْبٝاا٤، بضا١ًٝ يزصاٍٛ ات عًٝا٘ ايضاالّ، ٚب بٝتاا يكًبا٘ ايغازٜـ          َٚٔ

 ي٦ال ٜتضّزب إيٝ٘ ايٝأظ، ؾتذنز قؾ١ يٛط، ٚععٝع، ٚؽاحل عًٝ٘ ايضالّ، َٚا ذٌ بأقٛاَِٗ املهّذبال.
٢ عًٝ٘، با ْشاٍ ٖاذا ايهتااب ا ٝاد     ٚؽتِ ايضٛر٠ ايهزمي١ بتذنري ايزصٍٛ )ؽ٢ً ات عًٝ٘ ٚصًِ( بايٓع١ُ ايععُ

ٚيكاد آبٝٓااى   }املعحش، ٚبأَزٙ بايؾرب ٚايضًٛإ ع٢ً َا ًٜكاٙ َٔ أ ٣ املغزنال، ٚببّغزٙ بكزب ايٓؾز ي٘ ٚيًُؤَٓال 
 .   (21)إىل آخز ايضٛر٠ ايهزمي١ {صبعا َٔ امل اْٞ ٚايكزإٓ ايععِٝ..

 بض١ُٝ ايضٛر٠:
ّ  اؿحز: اصِ ايبالد املعزٚؾ١ ب٘ ٖٚٛ دٜار مث ، ٚمثاٛد أؽاراب اؿحاز ٖٚاِ     (22)ٛد بٛادٟ ايكز٣، بال املدٜٓا١ ٚايغاا

 .(23)قّٛ ؽاحل ايٓب )عًٝ٘ ايضالّ(

                                                                                                                                                
 ٜٓعز: املزجع ْؿض٘. ((16
 .2-1اؿحز:  ((17
 .13-10اؿحز:  ((18
 .29-16اؿحز:  ((19
 .39-27اؿحز:  ((20
 .14/2، ٚيف رذاب ايكزإٓ: 14/7ٚايترزٜز ٚايتٜٓٛز:  ،2/105: ریايتؿاظ  ٜٓعش: ؽؿٛٙ ((21
 .2/221ٜٓعز: َعحِ ايبًدإ:  ((22
 .238صٛر ايكزإٓ ٚؾقا٥ًٗا: ٜٓعش: أمسا٤  ((23



 ّ.ّ قُد عشٜش َؾطؿ٢
 

 

 (٥٥21)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ٚيكاااد ناااّذب أؽاااراب اؿحاااز  }قٛيااا٘:  یٚمسٝااات ايضاااٛر٠ ايهزميااا١ باااا)اؿحز(و العاااتُاهلا عًااا٢ قؾاااتِٗ، ف  
{املزصًال

ٚدٜارِٖ يف اؿحز، ؾكاد نااْٛا أعاّدا٤    . ٚإٔ ات بعاىل  نز ؾٝٗا َا ذدث يكّٛ ؽاحل، ِٖٚ قب١ًٝ مثٛد (25)(24)
ٜٓرتٕٛ اؾباٍ يٝضهٖٓٛا، ٚنأِْٗ كًّدٕٚ يف ٖاذٙ اؿٝاا٠، الٜعتٜٗاِ َاٛت ٚال ؾٓاا٤، ؾبُٝٓاا ٖاٛ آَٓإٛ َط٦ُٓإٛ          

{ؾأخذبِٗ ايؾٝر١ َؾبرال، ؾُا أغ٢ٓ عِٓٗ َا ناْٛا ٜهضبٕٛ}جا٤بِٗ ؽٝر١ ايعذاب يف ٚقت ايؾباع 
(26) . 

 ؾقٌ ايضٛر٠:
عُزٚ قاٍ: أب٢ رجٌ رصٍٛ ات )ؽ٢ً ات عًٝ٘ ٚصًِ( ؾكاٍ: أقاز٥ين ٜارصاٍٛ ات، ؾكااٍ: ))اقازأ      عٔ عبد ات بٔ

 .(27)تالتا َٔ  ٚات آيز... اؿدٜث((. ٖٚذٙ ايضٛر٠ َؿتتر١ بايز
 

 :يف ايًػ١ ايعزب١ٝ أب١ٝٓ املبايػ١
قااٍ   بهزٜز أؽٌ ايؿعاٌ ٚبٛنٝادٙ، ٖٚاذا ٜعاين إٔ أبٓٝا١ املبايػا١ ؾازع أٚ جاش٤ َاتُِ الصاِ ايؿاعاٌ،            ٞاملبايػ١: ٖ

فازاٙ إ ا ناإ عًا٢ بٓاا٤ ؾاعاٌو ألْا٘ ٜزٜاد با٘ َاا أراد           إٔ ٜبايػٛا يف األَز اصٝبٜٛ٘: "ٚأجزٚا اصِ ايؿاعٌ، إ ا أرادٚ
 اٍ،َؾعاٍٛ، َٚؾّعا   :ا ٖٛ األؽٌ ايذٟ عًٝ٘ أن ز ٖذا املعٓا٢ ث عٔ املبايػ١، ؾُحيّدإٔ  ا أْ٘ ٜزٜدبؿاعٌ َٔ إٜكاع ايؿعٌ، إّي

 .(28)ٚؾْعٌ، ٚقد جا٤ ؾعٌٝ نزذِٝ، ٚعًِٝ، ٚقدٜز، ٚمسٝع، ٚبؾري..." َٚؿعاٍ،
ٜكٍٛ أبٛ ٖالٍ ايعضهزٟ: ٚ"نُا ال جياٛس إٔ ٜادٍ ايًؿاغ ايٛاذاد عًا٢ َعآال ؾهاذيو الجياٛس إٔ ٜهإٛ ايًؿعاإ           

ٚقااٍ أٜقاا: "ٚال جياٛس إٔ ٜهإٛ ؾعاٌ ٚأؾعاٌ       ، (29)ا يًػ١ مبا ال ؾا٥د٠ ؾٝا٘" ألٕ يف  يو به ري ،ٜدالٕ ع٢ً َع٢ٓ ٚاذد
مبع٢ٓ ٚاذد نُا ال ٜهْٛإ ع٢ً بٓا٤ ٚاذد إال إٔ جي٤ٞ  يو يف يػتال، ؾأَا يف يػ١ ٚاذد٠ ؾُرااٍ إٔ خيتًاـ ايًؿعاإ    

َٚا يف ْؿٛصٗا َٔ َعاْٝٗا ٚاملع٢ٓ ٚاذد نُا ظٔ ن ري َٔ ايٓرٜٛٔ ٚايًػٜٛٔ ٚإ ا مسعٛا ايعزب بتهًِ بذيو طباعٗا 
املختًؿ١ ع٢ً َااجزت با٘ عادابٗاا ٚبعارؾٗاا ٚمل  ٜعازف ايضااَعٕٛ بًاو ايعًاٌ ٚايؿازٚم ؾعٓاٛا َاا ظٓاٛٙ َأ  ياو               

، ٚعًٝ٘ ؾبٓا٤ )ؾعاٍ( َ ال خيتًـ يف داليت٘ عأ )ؾعاٍٛ( ٚإٕ أؾااد نالُٖاا     (30)ٚبأٚيٛا عٔ ايعزب َا الجيٛس يف اؿهِ"
)َؿعاٍ(، ٜكٍٛ أباٛ ٖاالٍ ايعضاهزٟ: "َٚأ ال ٜتركال       يف خيتًؿإ يف ايدالي١ عٔ بٓا٤ املبايػ١املبايػ١، ُٖٚا بدٚرُٖا 
بؿٝاد املعااْٞ ايايت     ؾادبٗاا املبايػا١  إباٌ ٖاٞ َاع     ،ٚياٝط األَاز ناذيو    ،٘ ٜؿٝاد املبايػا١ ؾكاط   املعاْٞ ٜعٔ إٔ  ياو نًّا  

 .(31) نزٖا"

                                               
 .80اؿحز:  ((24
 .14/2: ايكزإٓ رذاب یٜٓعش: ف ((25
  ،14/5: ٚايتٜٓٛز ايترزٜز ،2/105: ايتؿاصري ؽؿ٠ٛ: ْعزی ((26
 ، ٚاؿدٜث إصٓادٙ ذضٔ.2/57(: 1399أبٛداٚد: ذدٜث رقِ) ((27
 .2/469ابٔ عكٌٝ: ، ٚعزع 2/342، ٜٚٓعز: عزع األمشْٛٞ ع٢ً أيؿ١ٝ ابٔ َايو: 1/110هتاب: اي ((28
 .23ايؿزٚم ايًػ١ٜٛ:  ((29
 .24املؾدر ْؿض٘:  ((30
 .106، ٜٚٓعز: َعاْٞ األب١ٝٓ: 25ايؿزٚم ايًػ١ٜٛ:  ((31



  أب١ٝٓ املبايػ١ ايكٝاص١ٝ يف صٛر٠ اؿحز
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥٥22)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ٌ  ٚأب١ٝٓ املبايػ١ َٔ املغتكات املًركا١ باصاِ ايؿاعاٌ، ٚباأبٞ ي      إىل املٓضاٛب  اؿادث  يف ٚايه از٠  املبايػا١  یًداليا١ عا
ٍ  ٚاؿاادٚث، ايااتػري ٚجاا٘ عًاا٢ ايااذات اصااِ ايؿاعااٌ إىل أبٓٝاا١  ؾاا  ا أرٜااد بأنٝااد املعٓاا٢ ٚبكٜٛتاا٘ ٚاملبايػاا١ ؾٝاا٘، ذااٛ

 .(32)املبايػ١
 ٌ ٘     ،ؾؾٝؼ املبايػ١ ؾزع َٔ اصِ ايؿاعٌو ألٕ ؾاعاًل ٖٛ األؽا ٜلعادٍ   (33)ٚياذا بأخاذ عًُا٘ ٚأذهاَا إىل)َؾعااٍ(  ، ٚإ اا 

ٌ   يًُبايػ١، ؾ  ا مل بزد املبايػ١ ج٤ٞ ب٘ ع٢ً األؽٌو ألْ٘ يٝط ؾٝ٘ به ري ؾتكٍٛ: ر جاٌ َقتااٍ إ ا     ،(34)ناإ نا ري ايكتا
بٓا٤ ايًؿغ بكتقٞ ايشٜاد٠ غايبا يف املع٢ٓ، ؾكايٛا ٚف ا٤ ٚجلُاٍ ذٝث أرادٚا املبايػ١، ؾشادٚا يف ايًؿغ ٖذٙ  ؾايشٜاد٠ يف

 .(35)ايشٜاد٠ يشٜاد٠ املع٢ٓ
أمسا٤ بغتل َٔ األؾعاٍ، يًداليا١ عًا٢ اصاِ ايؿاعاٌ، َاع بأنٝاد املعٓا٢        "ؽٝؼ املبايػ١ ع٢ً أْٗا إىل ْٚعز احملدتٕٛ 

  (36)"ٚبكٜٛت٘، ٚاملبايػ١ ؾٝ٘
ٌْٝ" نُا قاٍ ابٔ َايو: َْؿ(ع اٍ، َٚؾْعٌ، َٚؾْع  يؾٝؼ املبايػ١ ايكٝاص١ٝ مخض١ أٚسإ َغٗٛر٠ ٖٞ: َؾع اٍ، َٚؾعٍٛ، ٚ

 اٍ أٚ ؾعٍٛ                                    يف ن ري َٔ ؾاعٌ بدٌٜؾعاٍ أٚ َؿع
ٌ   ا َٚؾْعٌ  (37)ؾٝضترلل َاي٘ َٔ عٌُ                                      ٚيف ؾعٌٝ ق

ٝ إٜكٍٛ ٚ ٌي، َٚؾْعٌ" :أبٛذ ْٝ ٍي، َٚؿعاٍ، َٚؾْع ٍي، َٚؾعّ ا  .  (38)"امل اٍ ٖٛ َا ذٍٛ َٔ اصِ ايؿاعٌ يًُبايػ١ إىل َؾعلٛ
ٌي   "ٚقاااٍ اباأ ٖغاااّ:   ْٚ َؾْعاا ٌي، َأ ْٚ َؾْعٝاا ٍي ْبه(ْ ااز ٠ٓ، َأ َْؿ(ع ااا  ْٚ ٍي، َأ ْٚ َؾعلااٛ ٍي، َأ ٌي إىل َؾعّ ااا ْٔ َؾاْعاا َْاا ُلب اَيػ اا١ْ  ٍ  ْيً  ٛ َ اااذل  امل اااٍ 

١ًَٓ  .(39)"ْبْك
 

 أب١ٝٓ املبايػ١ ايكٝاص١ٝ
 :(40)(اٍأٚال: ؽٝػ١ )ؾّع 

 بعاد ٚأبٞ َٔ ايؿعاٌ اي التاٞ املتعادٟ ٚاياالسّ،     یٚ، (41)ايٛرٚد يف ايعزب١ٖٝاذا ايبٓا٤ ٖٛ َٔ أب١ٝٓ املباايػ١ ايه ري٠ 
ّْ َأ غريٖاا، ٚهلاذا ايضابع ن ازت       ٗا بهإٛ أقا٣ٛ يف ؼكٝال ايػازض أن از     َٔ ايؾٝؼ امل١ُٗ يف أب١ٝٓ املبايػ١، ٚ يو أل

املبايػ١ يف ٖذا ايبٓا٤ َٔ بهزار ٚقٛع ايؿعٌ َز٠ بعد َز٠ ، قاٍ أبٛ ٖاالٍ   أبٞٚب، َٛاس١ْ بػريٖا َٔ ايؾٝؼ اصتعُاهلا
 .(42)"إ ا ؾعٌ ايؿعٌ ٚقتا بعد ٚقت، قٌٝ ؾّعاٍ َ ٌ عاّلّ، ٚؽّبار"ايعضهزٟ : 

                                               
 .3/219، ٚأٚفح املضايو: 2/202، ٚعزع ايهاؾ١ٝ: 2/113ٜٓعز: املكتقع:  ((32
 .1/123، ٚاألؽٍٛ يف ايٓرٛ: 6/70ٜٓعز: عزع املؿؾٌ:  ((33
 .2/113، ٚاملكتقع: 6/70املؿؾٌ: اٝٓعز: عزع  ((34
 .3/266ٜٓعز: اـؾا٥ؿ:  ((35
، ٜٚٓعز: جاَع ايدرٚظ ايعزب١ٝ: 94، ٜٚٓعز: عذا ايعزف يف ؾٔ ايؾزف: 74املدخٌ ايؾزيف، بطبٝل ٚبدرٜع يف ايؾزف ايعزبٞ:  ((36
148. 
 .3/111عزع ابٔ عكٌٝ:  ((37
 .5/2281اربغاف ايقزب:  ((38
 .329عزع عذٚر ايذٖع:  ((39

 املعٝار يف ٖذا ايتبٝع ٖٛ ن ز٠ ايٛرٚد يف ايًػ١ ايعزب١ٝ. (2)
 .2/243، ٚاملشٖز:  2/85، ٚعزع ايغاؾ١ٝ: 224 :( ٜٓعز : ايؾاذب يف ؾك٘ ايًػ3١)
 . 12( ايؿزٚم ايًػ١ٜٛ: 4)



 ّ.ّ قُد عشٜش َؾطؿ٢
 

 

 (٥٥23)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ّٝا  ،ٖا بتداخٌ َع ايؾٝؼ اييت بؿٝد ايؾٓاع١يٛجدْاٚيٛ بتبعٓا ٖذٙ ايؾٝػ١   یإٍ یمّماا أد اس(، اط(، ٚ)باشّ مٛ)خ
 املبايػ١؟ ٖٞ ٕ األؽٌ ؾٝٗا أؽٌ )ؾّعااٍ(، ٌٖ ٖٞ يًؾٓاع١ أّ أف ايعًُا٤ يف اختال

إ  ٕ األؽٌ يف دالي١ )ؾّعاٍ( ٖٛ املبايػ١، تِ ْكًت إىل ايؾٓاع١ ملاا ؾٝٗاا َأ بهازار يًرادث،      أؾكد  ٖع بعقِٗ إىل 
ٍّ  " د:قاٍ املرّب قٛياو   ٍ عًٝا٘ ايٝاا٤، ٚ ياو   عًا٢ َاا باد    َأ ايٓضاع   ٖذا باب َا ٜب٢ٓ عًٝ٘ االصِ ملع٢ٓ ايؾآاع١ يتاد

ّٛ ٌ    إ ا أٚٚيؾراب ايبّش )بّشاس(، ار(، ٚيؾاذع ايعطز)عّط ،اب(يؾاذع اي ٝاب )ت نكٛياو: ٖاذا   ، ؽاٌ ٖاذا يتهازار ايؿعا
ّٝ ٚنذيو، رجٌ فّزاب، ٚرجٌ قّتاٍ، أٟ ٜه ز ٖذا َٓ٘ ٓ نا ري٠ املعاْاا٠ يً    عًُ٘ا ناْت ايؾآا ؾ ،اط()خ ـ ؾعًاٛا با٘   ؾا

 .(43) "ار(اس( ٚ)عّطمٛ: )بّش يو، ٚإٕ مل ٜهٔ َٓ٘ ؾعٌ 
ّٕ ؽااٝػ١ ؾّعاااٍ أؽااٌ يف   اإلعاابًٝٞ َٚاآِٗ اباأ طًراا١ ٖااع بعاا  ايٓرااا٠ َااذٖبا َػاااٜزًا،   يف ذااال ايااذٟ ٜااز٣ أ

ٕٔ )ؾّعااال( يف املبايػا١ َٓكاٍٛ عأ      ؾازأ٣ ٚبابع٘ يف ٖاذا ايازأٟ َأ احملادتال ايادنتٛر ؾافاٌ ايضااَزا٥ٞ       ،(44)ايؾٓاع١ أ
ّْ٘ ٜز٣ إٔ األؽٌ يف املبايػ١ ٖٛ ايٓكٌ َٔ ع٤ٞ إىل آخز ؾترؾٌ عٓد  اى املبايػ١  .(45)ؾّعاٍ يف ايؾٓاع١و أْل

ّْاو يف املبايػا١ ال باّد إٔ             ٌل أعار ابٔ جاين يف خؾا٥ؾا٘ إىل إٔ ايٓكاٌ ٖاٛ األؽاٌ يف املبايػا١ قااٍ: "ٚ ياو أ َٚٔ قب
َّا جٓضًا إىل جآط، ؾاايًؿغ قٛياو: علاّزاض ؾٗاذا قاد بزنات ؾٝا٘ يؿاغ           بتى َٛفعًا إىل َّا يؿعًا إىل يؿغ، ٚإ َٛفع إ

عزٜ ، ؾعلزاض إ ًا أبًؼ َٔ عزٜ ، ٚنذيو رجٌ ذٔضإ، ّٚٚفا٤ ؾٗٛ أبًؼ َٔ قٛيو: ذضٔ ٚٚف٧، ٚن أزاّ أبًاؼ َأ    
ّ  ٖٚٛ ايباب، ٚن ّزاّ خارد عٓ٘، ؾٗذا أع ّٕ نزميًا ع٢ً َنزل  .(46)ّد َبايػ١ َٔ نزِٜ"نزِٜ، أْل

 ژ ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈژٚبٓا٤ )ؾعاٍ( مل ٜزد يف صٛر٠ اؿحاز إال يف َٛفاع ٚاذادو ٚ ياو يف قٛيا٘ بعااىل:       

(، ٚاملكؾٛد باا)اـالم( أٟ ايها ري اإلباداع، قااٍ ايزاغاع: "اـًال أؽاً٘ ايتكادٜز املضاتكِٝ ٜٚضاتعٌُ يف           ٦٨)اؿحز: 
{خًل ايضُٛات ٚاألرض} قاٍ:، إبداع ايغ٤ٞ َٔ غري أؽٌ ٚال اذتذا٤

بادٜع ايضاُٛات   }بدالي١ قٛيا٘:   وأٟ أبدعُٗا (47)
{ٚاألرض

{خًكهاِ َأ ْؿاط ٚاذاد٠    }، ٜٚضتعٌُ يف إجيا٤ ايغ٤ٞ َٔ ايغا٤ٞ، ماٛ:   (48)
... ٚياٝط اـًال اياذٟ ٖاٛ     (49)

 .(51)"(50){ٕأؾُٔ خيًل نُٔ الخيًل أؾال بذنزٚ} :اإلبداع إال ت بعاىلو ٚهلذا قاٍ يف ايؿؾٌ بٝٓ٘ بعاىل ٚبال غريٙ
ام َٔ عا٤ ملا بؾٝػ١ املبايػ١ يه ز٠ َا خًل، أٚ اـًّ)خًّام( ٚقد أب٢  د.أمحد كتار عُز إىل  يو بكٛي٘:ٜٚقٝـ 

 .(52)٤عا
 :تاْٝا: ؽٝػ١ )ؾعٌٝ(

ٜاز٣  ٚ، ٜٚؾااؽ َأ ايؿعاٌ اياالسّ ٚاملتعادٟ،      (53)٠ اييت  نزٖا ايٓرا٠املغٗٛر أب١ٝٓ املبايػ١( َٔ ٍیؾععد بٓا٤ )ی
ٌ )ؽاٝػ١   ايًػٜٛال إٔبع   ّٝا  بطًال عًا٢ َأ أؽابح ايٛؽاـ يا٘ نايطبٝعا١ اي ابتا١ ايتا٢ ال          (ؾعٝا ، ٍبتبادّ  ٚال زبتػ

                                               
 .84/ 2، ٚبابع٘ يف ٖذا ايزأٟ ايزفٞ االصتبا ٟ يف عزع ايغاؾ١ٝ: 161/ 3( املكتقع: 5)
 .5/88، ُٖٚع اهلٛاَع يًضٝٛطٞ: 191/  3يقزب: ( ٜٓعز: اربغاف ا6)
 .108ٜٓعز: َعاْٞ األب١ٝٓ:  (45)
 .3/48اـؾا٥ؿ:  (46)
 .1األْعاّ:  (47)
 .117ايبكز٠:  (48)
 .1ايٓضا٤:  (49)
 .17ايٓرٌ:  (50)
 .157: املؿزدات يف غزٜع ايكزإٓ (51)
 .135ٜٓعز: أمسا٤ ات اؿض٢ٓ، أمحد كتار عُز:  (52)
 .2/113قع: ٚاملكت ،1/110( ٜٓعز:ايهتاب: 8)



  أب١ٝٓ املبايػ١ ايكٝاص١ٝ يف صٛر٠ اؿحز
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥٥31)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

اإلعابًٝٞ:   ٜكٍٛ ابٔ طًر١ ٚيف ٖذا ،ٜهٕٛ ملٔ ن زت َٓ٘ ايزمح١ ذت٢ أؽبرت ؽؿ١ دا١ُ٥ ي٘ إ ا )رذِٝ( ؾكٛيٓا:
 .  (54)نايطبٝع١" األَز ي٘ ملٔ ؽار "ٚؾعٌٝ:

بٓٝا١ املؾاادر إ    أمٛ قُٝؿ، ٚرغٝـ، ٚبعري، ٚؽًٝع، ٖٚٛ أٜقًا َٔ  امسا إ  ٜزدٖٚذا ايبٓا٤ ي٘ دالالت َتعدد٠و 
باٌ، أٚ دٍ عًا٢ ؽاٛت نٗادٜز     ٚنالُٖا فزب َأ صاري اإل   ،ٜأبٞ املؾدر ع٢ً ؾعٌٝ يف َا دٍ ع٢ً صري نذٌَٝ ٚرصِٝ

صاِ ايؿاعاٌ نحُٝاٌ ٚطٜٛاٌ ٚعازٜـ،      اايؾاؿ١ املغاب١ٗ ب  ؾٗٛ َأ أٚسإ  أًٜقا . ٚ)ؾعٌٝ( َٔ أب١ٝٓ ايٛؽـ (55)ٚؽٌٗٝ
بادٍ  ٚ. ٕ ٖذا ايبٓا٤ َٓكٍٛ َٔ )ؾعٝاٌ( ايذٟ ٖاٛ َٔ أبٓٝا١ ايؾاؿ١ املغاب١ٗ.   أايضاَزا٥ٞ ؾافٌ ؽاحل ٜٚاز٣ ايدنتٛر 

ٍّ ع٢ً تبٛت ايٛؽـ يف ؽاذب٘،  )ؾعٌٝ( يف باب ايٛؽـ عَُٛا بٓا٤ ع٢ً اي بٛت ؾُٝا ٖٛ خًك٘ نطٌٜٛ ٚقؾاري  ؾٝد
 .(56)مبٓشيتٗا نؿكٝ٘ ٚخطٝع أٚ َا نإ

ٔ  ٜدٍ ع٢ً اي بٛت أٚ ع٢ً َع٢ٓ قزٜاع َأ اي باٛت يف بااب     ٖٚٛ نذيو املبايػا١ يف املؿعاٍٛ غاالف ؽاٝػ١      ٠یأبا
ألٕ َعٓااٙ   ونكٛيٓا: )طزف نرٌٝ( ٚ)طزف َهرٍٛ( ؾهرٌٝ أبًؼ َٔ َهرٍٛ ،)َؿعٍٛ( ايداي١ ع٢ً ايتحدد ٚاؿدٚث

ٍ   ٍیؾاع إ ٕ )، (57)إٔ ايهرٌ قد أؽبح يف ؽاذب٘ نأْ٘ خًك١ ( ٚأعاد َبايػا١ يف ايٛؽاـو ؾاا زٚع     ( أبًاؼ َأ )َؿعاٛ
٢ُّ فزٚذا، ٚال ٜكاٍ جزٜح إال إ ا نإ جزذا٘ بايػاا، َٚ ًا٘ املهضاٛر ٚايهضاري      ، (58)جزذا ؽػريا أٚ بايػا ٜؾح إٔ ٜض

 .(59)ٚهلذا ال ٜكاٍ ملٔ جزع يف أ ًت٘ جزٜح، ٜٚكاٍ ي٘ فزٚع
٘  باب املبايػ١ يف ايؿاعاٌ،   ٚال خيزد )ؾعٌٝ( عٔ ٖذٙ ايدالي١ يف ابأ طًرا١ يف َاا ْكاٌ عٓا٘ ايضاٝٛطٞ يف        َٚاا قايا

ؽابح  أأٟ إٔ املٛؽٛف بؿعٌٝ قاد بهازر َٓا٘ ايؿعاٌ ذتا٢       ،(60)دالي١ )ؾعٌٝ( يف باب املبايػ١ ٖٛ ملٔ ؽار ي٘ نايطبٝع١
ٍّ ٙیف ٚطبٝع١ؽاذب٘  نأْ٘ خًك٘ يف زٙ يف ايعًاِ ذتا٢   ع٢ً َٔ ن از ْعازٙ ٚببّرا    ٚصح١ٝ تابت١ ي٘، ؾا )عًِٝ( بد

ّٕ(61)ؽبرت ؽؿ١ ايعًِ صحٝ٘ تابت١ ؾٝ٘ نايطبٝع١أ َا  نزٙ ابٔ طًر١ ٜؿِٗ َٓ٘  ، ٜٚز٣ ايدنتٛر ؾافٌ ايضاَزا٥ٞ أ
 .(62)إٔ بٓا٤ )ؾعٌٝ( يف املبايػ١ َٓكٍٛ َٔ )ؾعٌٝ( ايذٟ ٖٛ ؽؿا١ َغب١ٗ

ّٕ بٓا٤ )ؾعٝاٌ( َأ أن از أبٓٝا١ املبايػا١ ٚرًٚدا يف صاٛر٠ اؿحازو ؾكاد ٚرد باصا          ت ٓا٤ املهازر مخاط َازات، َٓٗاا     إ
(، ٚاؿهاِٝ: "جياٛس إٔ ٜهإٛ    ٥٢)اؿحاز:   ژہ    ھ  ھ  ھ  ہۀ  ۀ  ہ  ہژ  (، نُا يف قٛي٘ بعاىل:ّیذو)

، ٚذهِٝ َٔ "ذ هِ بااألَز ذله(ُاا: ققا٢، ٜكااٍ: ذهاِ يا٘ ٚذهاِ عًٝا٘         (63)مبع٢ٓ اؿانِ، ٚإٔ ٜهٕٛ مبع٢ٓ امل ْرْهِ"
١ّٝ ي٘.(64)ذهُٝا"ٚذهِ بِٝٓٗ... ٚ)ذ ه ِ( ذلهُا: ؽار   ، أٟ ن ري اؿه١ُ، ؾهإ اؿه١ُ قد ؽارت صح

                                               
 .3/191ٜٓعز: اربغاف ايقزب: ، 2/97ُٖٚع اهلٛاَع:  ((54

 .2/261، ٚأٚفح املضايو: 133( ٜٓعز: دقا٥ل ايتؾزٜـ: 55)
 .  117، َعاْٞ األب١ٝٓ: 1/74، ٚعزع ايغاؾ١ٝ: 2/36( ٜٓعز: ايؾاذب: 56)
 .61-60، َٚعاْٞ األب١ٝٓ: 288، ٚأدب ايهابع: 378، ؽالع املٓطل: 138( ٜٓعز: بضٌٗٝ ايؿٛا٥د: 57)
 .54ز: َعاْٞ األب١ٝٓ: عْی( 3)
 .100ٜٓعز: عزع عذٚر ايذٖع: ( 4)
 .2/97ُٖع اهلٛاَع: عز: ْی( 60)
 .117، َٚعاْٞ األب١ٝٓ: 2/523( ٜٓعز: ايربٖإ يف عًّٛ ايكزإٓ: 61)
 . 117( ٜٓعز: َعاْٞ األب١ٝٓ: 62)

 .1/29إَال٤ َا َٔ ب٘ ايزمحٔ:  ((63
 .1/189ايٛصٝط: املعحِ  ((64



 ّ.ّ قُد عشٜش َؾطؿ٢
 

 

 (٥٥3٥)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
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، ٚاؿهِٝ َٔ أمسا٤ ات اؿضا٢ٓ ٖٚاٛ "احملهاِ    (65)ٚ)اؿه١ُ( ايعًِ ٚايعٌُ، ال ٜض٢ُ ايزجٌ ذهُٝا ذت٢ جيُعُٗا
 .(66)ملبدعاب٘ ايذٟ الٜؿعٌ إال َا ؾٝ٘ ذه١ُ بايػ١"

ّٕ اؿهِٜٝٛؽـ بٚيذيو ايذٟ ال ٜكٍٛ ٚال ٜؿعٌ إال ايؾٛاب، ٖٛ ٚ"اؿهِٝ:  أؾعاي٘ صدٜد٠، ٚؽآع٘ َاتكٔ، ٚال    أل
، نُا الٜعٗز ايؿعٌ ع٢ً ٚجا٘ االختٝاار إال َأ ذاٞ عاامل قادٜز...       اؿا م ٜعٗز ايؿعٌ املتكٔ ايضدٜد إال َٔ اؿهِٝ

بكاإ  إ ٚاؿهِٝ ٖٛ احملهِ ـًل األعٝا٤ ؽلزف  عٔ)َؿْعٌ( إىل ؾعٝاٌ، َٚعٓا٢ اإلذهااّ ـًال األعاٝا٤ إ اا ٜٓؾازف إىل       
 .(67)ايتدبري ؾٝٗا، ٚذضٔ ايتكدٜز هلا"

  .(68)ؽؿاب٘ َاجا٤ ع٢ً )ؾعٌٝ( مبع٢ٓ )ؾاعٌ( ٚ)ذهِٝ( مبع٢ٓ )ذ اْنِ( ٚقاٍ ابٔ قتٝب١: ٚ"َٔ
ايايت ٚردت ؾٝٗاا يؿعا١ )ذهاِٝ(، يف      ْؿضاٗا  اآل١ٜيف ( ّیأٜقا يؿع١ )عٌيف ايضٛر٠ ( ٍیٚمما ٚرد ع٢ً بٓا٤ )ؾع

، (71)، ٚايعًِٝ مبع٢ٓ ايعاامل (70)ن ري ايعًِ(، ٚ)ايعًِٝ(: 25)اؿحز:  (69)ژ ہ    ھ  ھ  ہۀ  ۀ  ہ  ہژ  قٛي٘ بعاىل:
 .(72)ٚقاٍ ابٔ قتٝب١: َٚٔ ؽؿاب٘ َاجا٤ ع٢ً ؾعٌٝ مبع٢ٓ ؾاعٌ، مٛ: عًِٝ مبع٢ٓ عامل

ٚؽاؿ٘ بهُااٍ   ٚايعًِٝ: ٖٛ ايعامل بايضزا٥ز ٚاـؿٝات، اييت الٜدرنٗا عًِ اـًل، ٚجا٤ ع٢ً بٓا٤ ؾعٌٝ يًُبايػا١ يف  
ٟ  جياٛس      ٚقد ؾّز ،(73)ايعًِ ـل أٚ قاٛ م ايعًُا٤ بال )ايعامل، ٚايعًّاّ، ٚايعًِٝ( قا٥ًال: نٌ َٔ ؾعٌ ؾعال قاٌ أٚ ن از، فاع

ّٝش بال ايؿعٌ ايذٟ ٜعٗز َٔ ايؿاعٌ َز٠ ٚاذد٠، ٚبال ايذٟ  إٔ ٜغتل ي٘ َٔ اصِ ؾاعٌ )عامل( ؾ  ا اذتٝخ إىل إٔ مي
 ، ؾؾاٝػ١ َٓ٘ ع٢ً صبٌٝ اـًل ٚايعاد٠ ٚجع ايعدٍٚ إىل أٚسإ أخز٣ )عالّ، ٚعًاِٝ( ٜعٗز َٓ٘ غايبًا أٚ ايذٟ ٜعٗز 

 .(74)عًِٝ: بؿٝد تبٛت ايؾؿ١ ٚرصٛخٗا، ؾال بضتعٌُ إال عٓد قؾد بأنٝد ايؿعٌؽؿ١ كات، ٚبؿٝد ن ز٠ املتعًّ (اّعًّ)
ٚنٝؿٝاابِٗ، ٚهلاذا ايضابع عًاٌ     عاٝا٤، ؾاٝعًِ َكاادٜز أعُااهلِ     )ايعًاِٝ( ٖاٛ املباايؼ يف ايعًاِ باأل     ّٕأٚ نز اآليٛصٞ 

ايازاسٟ ؾٗاٛ صابراْ٘ ايعاامل     ٜكاٍٛ  ٚ ،ىل ٖاذا املعٓا٢  ايطاربٟ إ ٚصابك٘   ،(75)اآليٛصٞ ٚج٘ بأخري ٖذٙ ايؾاؿ١ عُاا قبًاٗا   
 .(76)ٚذدٙ مبا نإ َٚا ٖٛ نا٥ٔ َٔ غري بعًِٝ

ٍ ؾُٔ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ژ: یأَ ١ً أخز٣ مما ٚرد ع٢ً ٚسٕ )ؾعٌٝ( يف ٖذٙ ايضٛر٠ يؿع١ )رذِٝ( يف قٛي٘ بعاا

ٚ  غیٚيؿع١ )رذِٝ( ـ ،(49)اؿحز:  ژېئ  ىئ  ىئ ٖاذا  باين  ١ َبايػ١ قٝاص١ٝ َب١ٝٓ عًا٢ ٚسٕ )ؾعٝاٌ(، 
ٍّ ع٢ً ايتُٝٝش ٚاملبايػ١يشٜاد٠ ٜا٤ املّد بال اؿزف اي اْٞ ٚاي ايث، ب ايٛسٕ ّْٗاا   ،ٝد ّٝش بتًو يدرج١ أ ّٕ ؽاذب٘ ٜتُ أٟ أ

 َٚ ٌ  يو اؿهِٝ ٚايعًِٝ ٚايضُٝع ٚاؿؿٝغ. ،أؽبرت غايب١ عًٝ٘

                                               
 .32ٜٓعز: بؿضري غزٜع ايكزإٓ: ابٔ قتٝب١:  ((65
 .1/139أْٛار ايتٓشٌٜ ٚأصزار ايتأٌٜٚ:  ((66
 .38األمسا٤ ٚايؾؿات، ايبٝٗكٞ:  ((67
 .16ٜٓعز: بؿضري غزٜع ايكزإٓ:  ((68

 (.86، 53ٚٚردت يؿع١ )عًِٝ( يف آٜتال أخزٜال َٔ ايضٛر٠ ْؿضٗا: ) (69)
 .2/63املعحِ ايٛصٝط:  ٜٓعز: (70)
 .1/29إَال٤ َا َٔ ب٘ ايزمحٔ:  ٜٓعز: (71)
 .16بؿضري غزٜع ايكزإٓ:  ٜٓعز: (72)

 . 62ٜٓعز: األمسا٤ ٚايؾؿات:  ((73
 .66: یأمسا٤ ات اؿضٜٔٓعز:  ((74

 .29/22، 2/693، 2/580ٜٓعز: رٚع املعاْٞ:  (75)
 .24/181، ٚايتؿضري ايهبري: 1/495ٜٓعز: جاَع ايبٝإ:  (76)



  أب١ٝٓ املبايػ١ ايكٝاص١ٝ يف صٛر٠ اؿحز
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥٥38)
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 .(77)"املبايؼ يف قبٍٛ ايتٛب١ ٚإؾاف١ ايزمح١" إٔ ايزذِٝ ٖٛ: بٝقاٟٚٚ نز اي
ٖااذٙ ايًؿعاا١ )رذااِٝ(و يٛؽااـ ايبغااز عاازٜط١ إٔ بهاإٛ ْهااز٠و أٟ دٕٚ الّ    ٚرذااِٝ: َاأ ايزمحاا١، ؾتضااعتٌُ  

َ اا         }قٛيا٘ بعااىل:    َعٓا٢ ايزمحا١  ايتعزٜـ، ٚامل اٍ ايكزآْٞ ايذٟ ٜؤٜد   ْ٘ ًَٝا ِْ ع شعٜاِش ع  ْْؿ ْضاه  ْٔ أ َْا  ٍِ ِْ ر صلاٛ َيَكاْد ج اا٤ ن 
ِِ ْٓال  ر ٤لِٚف ر ْذٝ  َ ُلْؤ ِْ ْباي( ْٝه  ًَ ِْ ذ زِٜؿ ع  ْٓتل {ع 

ذٝث ٚردت ٖذٙ ايه١ًُ يًُز٠ ايٛذٝد٠ يف ايكزإٓ ؽؿ١ يًزصاٍٛ،   ،(78)
ؽ١ بااملَٛٓال، ؾٗٓاا ٜعٗاز بٛفاٛع إٔ املكؾاٛد      ٚيؿع١ )رذِٝ( يف ٖذٙ اآل١ٜ َكت١ْ بايزصٍٛ عًٝ٘ ايضالّ ٖٚٞ خا

 َٓٗا ٖٛ ايزّق١ ٚايزأؾ١ ٚايتعّطـ ٚاإلذضإ.
ىئ  ی   ی   ی  ی   ژ اؿحاز َأ قٛيا٘ بعااىل:      ٚٚردت أٜقا يؿع١ )أيِٝ( ع٢ً ٚسٕ )ؾعٌٝ( يف صٛرٙ

 (.٢٥اؿحز: ) ژجئ
اياذٟ ٜبًاؼ إجياعا٘     ٚايعاذاب األياِٝ:   ،َ ٌ ايضُٝع مبع٢ٓ ايضُع ،ٚاملٛجع املؤمل: ٚاأليِٝ: ايٛجع... أيِٝ َٔ األمل:ٚ
ّْا٘ َأ قٛياو أَياِ ؾٗاٛ          (79)مبع٢ٓ َؤمل عذاب أيِٝ ؾٗٛ ٚإ ا قًت: ايبًٛؽ، غا١ٜ َلؿ(ْعاٌ(، أل . ٚ"أيِٝ ٖاٛ ؾعٝاٌ مبعٓا٢ )

 .(80)َلؤْيِ ٚمجع٘ أملا٤ ٚإالّ َ ٌ: عزٜـ ٚعلزف ْٚعزاف"
، ٚقاد آملات ؾالْاا    {ؾ ِْٗ ٜأملٕٛ نُا بأملٕٛ}ٜأَيِ أَيُا ؾٗٛ آْيِ، قاٍ بعاىل:  "َٚٔ األمل: أٟ ايٛجع ايغدٜد، ٜكاٍ أَيِ

َلْؤْيِ"  .(81)ٚعذاب أيِٝ أٟ 
   ٌّ ٚبتقااح دالياا١ املبايػاا١، َاأ خااالٍ ايه ااز٠ يف ايعااذاب، ؾايعااذاب رمبااا ال ٜهاإٛ أيُٝااا إ ا نااإ سَٓاا٘ قًااٝال، ٚيعاا

 ايعا١َ يا )ؾعٌٝ(. اصتُزار١ٜ ايعذاب ػعٌ ؽٝػ١ املبايػ١ َتؿك١ َع ايدالي١
)اؿحاز:   ژۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ژ  يف قٛيا٘ بعااىل:   ٚمما ٚرد َٔ ايؿعٌ املشٜد أؾعاٌ يؿاغ )ْاذٜز(،   

، ٚناْت مبع٢ٓ املٓاذرٜٔ، ٖٚاٛ ايزصاٌ، ٚاإلْاذار:     (82)ْذٜز: َبايػ١ َٓذرٖٚٛ َٔ: أْذر ٜٓذر ؾٗٛ َٓذر ْٚذٜز،  ،(٦٨
( "أٟ: قٌ ٜاقُاد هلاؤال٤ املضاتعحًال    89)اؿحز:  {أْا ايٓذٜز املبال ٚقٌ إْٞ}ايتخٜٛـ، ٚجا٤ يف بؿضري قٛي٘ بعاىل: 

ّٛ  .(83)ؾهِ عذاب ات ٚأْذرنِ إْذارا بٝٓا"يًعذاب إ ا أْا َٓذر يهِ، أخ
{إْاٞ يهاِ ْاذٜز َابال    }ٚقاٍ ايزاغع: "ٚايٓذٜز املٓذر ٜٚكع ع٢ً نٌ ع٤ٞ ؾٝ٘ إْاذار إْضااْا ناإ أٚ غاريٙ،      

(84) ،
{املبالإْٞ أْا ايٓذٜز }

{َٚا أْا إال ْذٜز َبال}، (85)
{ٚجا٤نِ ايٓذٜز}، (86)

{ا يًبغاز ْاذٜزً }، (87)
، ٚايٓاذلر مجعا٘،   (88)

ٕٓذلر األٚىل}: بعاىل قاٍ {ٖذا ْذٜز َٔ اي
 .(90)اأٟ َٔ جٓط َا أ ْذر ب٘ ايذٜٔ بكدَٛ (89)

                                               
 .1/203أْٛار ايتٓشٌٜ ٚأصزار ايتأٌٜٚ:  ((77
 .128ايتٛب١:  ((78
 .138/ 1ٜٓعز: يضإ ايعزب: ابٔ َٓعٛر، )أمل(:  ((79
 .17إَال٤ َأَ ب٘ ايزمحٔ:  ((80
 . 21 إٓ:ايكز بیغز یاملؿزدات ف ((81
 .392ٜٓعز: عزع عذٚر ايذٖع:  ((82
 .2/295ؽؿ٠ٛ ايتؿاصري:  ((83
 .25ٖٛد:  ((84
 .89اؿحز:  ((85
 .9األذكاف:  ((86



 ّ.ّ قُد عشٜش َؾطؿ٢
 

 

 (٥٥31)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ْٓاْذر  ْْذ ر  ؾٗٛ امل  ِ  ٚ)ْذٜز( ٚؽـ ع٢ً )ؾعٌٝ( َٔ ايٓذر مبع٢ٓ ن ري اإلْذار َٔ َأ املتٛعاد باأيِٝ عكابا٘ ملأ مل      هلا
 ٜضريٚا ع٢ً ْٗخ ؽزاط٘ املضتكِٝ .

ّٕ ِ   ٚهااؾزٜٔ  ًَٓاذر َبايػاا يف اإلْاذار ي   "( مبع٢ٓ ا)ْذًٜز  نز اآليٛصٞ أ ٚنإٛ ايهاالّ ؾاِٝٗ     ،ؽؾاٝؿ اإلْاذار بٗا
 .  (91)ٍ"ععار بػا١ٜ إؽزارِٖ ع٢ً َاِٖ ؾٝ٘ َٔ ايقالٚاإل

 
 :تاي ا: ؽٝػ١ )ؾعٍٛ(

ٌ  ٜٚضاتٟٛ ؾٝاا٘ املاذنز ٚاملؤْاث     ،(92)أبٓٝا١ املباايػ١ اييت  نازٖا ايعًُاا٤ٖٚاذا ايبٓاا٤ َٔ  ماٛ: رجااٌ    ايضاٛا٤  یعا
…ؽبٛر، ٚاَازأ٠ ؽبٛر، عهاٛر، غؿاٛر

، يًادالي١ ع٢ً َٔ ن از َٓا٘ ايؿعااٌ   (94)ؿعاٌ ايالسّ ٚاملتعدٟايٜٚؾاؽ َٔ  .(93)
ٌّ ،اؿدث )ؾعٍٛ( َٔ أٚسإ املبايػ١ ٚايته ري يف ٕٚ يو ألو (95)ٚداّ عًٝا٘ )قتاٍٛ  : مٛ )ؾعٍٛ(س١ْ صِ ٜهٕٛ ع٢ً ا ؾه
 .(96)عٔ املضتٟٛ ايطبٝعٞ ٚايشٜاد٠ ز٠ دالي١ ايه حيٌُ (،فزٚب بايضٝـ)ايزجاٍ( ٚ

ٕ اصِ ايغ٤ٞ ايذٟ ٜؿعاٌ با٘ ٜهإٛ عًا٢ )ؾعااٍٛ(       ٖذا ايبٓاا٤ َٓكاٍٛ َٔ أمسا٤ ايذٚات، ؾ ّٕأٜز٣ بع  ايكادَا٤ 
…ٚايبخٛر غايباا نايٛف٤ٛ، ٚايٛقٛد، ٚايضرٛر،

(97). 
صاتعري ايبٓاا٤ إىل املبايػا١    أَٚأ ٖٓاا   ": ٘ٚقد  ٖع إىل ٖذا اياازأٟ َأ احملادتال ايادنتٛر ؾافاٌ ايضااَزا٥ٞ بكااٛي       

ْ٘ َااد٠ بضتٓؿااذ يف ايؾارب ٚبؿٓا٢ ؾٝاا٘، ناايٛقٛد اياذٟ ٜضاتًٗو يف االبكااد،          إ)ٖٛ ؽبٛر( نإ املع٢ٓ  ؾعٓدَا ْكٍٛ:
 .(98)"…يٛف٤ٜٛٚؿ٢ٓ ؾٝ٘، ٚنايٛف٤ٛ ايذٟ ٜضتٓؿد يف ا

، َٓٗاا )ايضاُّٛ( نُاا يف قٛيا٘     (99)ٚقد ٚرد بٓا٤ )ؾعٍٛ( يف صٛر٠ اؿحز َٔ ايكزإٓ ايهزِٜ يف َٛفاعال َتؿازقال  
عًاا٢ )ؾعااٍٛ( مبعٓاا٢ ؾاعااٌ أٟ  ٚايضااُّٛ: ٚؽااـ ،(٥٢)اؿحااز:  ژ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋژ بعاااىل: 

 مسّٛ مبع٢ٓ صاّ.
ُلّٛ ايزٜح اؿاّر٠ اييت  . (101)، ٚقٝاٌ: "ٚايضاُّٛ ذاز ْاار ٜٓؿاذ يف املضااّ"      (100)بؤتز بأتري ايٕضاِ" قاٍ ايزاغع: "ٚائض

    ِ ؾُأ ات عًٝٓاا ٚٚقاْاا    }يف اآلٜا١ املتكدَا١، ٚيف قٛيا٘ بعااىل:     ، ٚقد ٚردت )ايضُّٛ( تاالث َازات يف نتااب ات ايهازٜ
{عذاب ايضُّٛ

{يف مسّٛ ٚمحِٝ}. ٚقٛي٘: (102)
(103) 

                                                                                                                                                
 .37ؾاطز:  ((87
 .36املدتز:  ((88
 .56ايٓحِ:  ((89
 .487: املؿزدات يف غزٜع ايكزإٓ ((90

 .19/50رٚع املعاْٞ:  (91)
 . 2/243، ٚاملشٖز:  224، ٚايؾاذب يف ؾك٘ ايًػ١:  4/354( ٜٓعز: ايهتاب: 9)
 .229( ٜٓعز: أدب ايهابع: 10)
 .218، ٚاالعتكام: ؾؤاد ذٓا بزسٟ: 271نتاب صٝبٜٛ٘:  ( ٜٓعز: أب١ٝٓ ايؾزف يف11)
 .88/ 5، ُٖٚع اهلٛاَع: 12، ٚايؿزٚم يف ايًػ١: 1/85( ٜٓعز: دٜٛإ األدب، ايؿارابٞ: 12)

 .47ٜٓعز: ُٖع اهلٛاَع:  ((96
 . 162/ 1( ٜٓعز: عزع ايغاؾ١ٝ: 14)
 .114( َعاْٞ األب١ٝٓ: 15)
 .49، 27اؿحز:  (99)
 .241غزٜع ايكزإٓ: املؿزدات يف ( 100)



  أب١ٝٓ املبايػ١ ايكٝاص١ٝ يف صٛر٠ اؿحز
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥٥31)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

 ٌ  ژ ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ ژ  قٛياا٘ بعاااىل:ٚسٕ )ؾعااٍٛ( يف یٚٚردت أٜقااا يؿعاا١ )ايػؿااٛر( عاا

ؾات بعاىل غؿٛر، ألْ٘ ٜؿعاٌ  ياو يعباادٙ َاز٠ بعاد       .(104)ٚايعٝٛب ايذْٛب صت يف (، ايػؿٛر: َبايػ١ غاؾز،٩٨)اؿحز: 
ل باملؿعٍٛ، ألْ٘ ال ٜكع ايضت إال مبضتٛر ٜضت ٜٚػطاٞ ٚيٝضات َأ أٚؽااف املبايػا١ يف      َز٠ إىل َا الحيؾ٢، ٖٚٛ َتعًّ

ّْ ّٕ غؿٛر َبايؼ (105)ُا ٖٞ َٔ أٚؽاف املبايػ١ يف ايؿعٌايذات، إ ، (106)يف املػؿز٠ ؾٝػؿز ي٘ َا ؾزط َٓ٘ َأ اياذْٛب"  ، أل
ٖٚٛ َٔ قٛيو: )غؿزت ايغ٤ٞ(و إ ا غطٝت٘، نُا ٜكاٍ: )نؿزب٘( إ ا غطٝتا٘. ٜٚكااٍ: ناذا أغؿاز َأ ناذا، أٟ: أصات.        

ـَاش  ٚايؾاٛف( َاا عاال ؾاٛم اي اٛب َٓٗاا:         ٓٔا١ ايازأظ:          ٚ)غؿز ا ناايش ٥ْْبز. مسا٢ )غؿازا(و ألْا٘ صات اي اٛب، ٜٚكااٍ ؾ 
ّْ َْػؿز(و أل  .(107)ٗا بضت ايزأظ. ؾهإ "ايػؿٛر ايضابز يعبدٙ بزمحت٘، أٚ ايضابز يذْٛب٘")

اعتُاًدا عًا٢  ٚ (108)د عؿٛٙ ع٢ً َؤاخذب٘"ٜايضت ع٢ً املذْبال َٔ عبادٙ ٜٚش َٓ٘ ٖٛ ايذٟ ٜه زٚ" )ايػؿٛر( إ ٕ
ٚربااو ايػؿااٛر  ٚ ايزمحاا١ يااٛ ٜؤاخااذِٖ مبااا نضاابٛا يعحااٌ هلااِ    }عاأ ْؿضاا٘ يف قٛياا٘:   -صاابراْ٘  -ات خياارب  يااو 

{ايعذاب
(109)،     ٘ ؾا ٕ ات صابراْ٘ َأ عادبا٘ إٔ      ٚبكٍٛ غؿزت ي٘، ؾٝكتقٞ  اى أْو صتت يا٘  ْبا٘، ٚمل بؿقار٘ با

، ناإ ات غؿاٛرا، َٚػؿزبا٘ بعااىل     ٚمّلا نإ اإلْضإ خّطاا٤ َٚأ عادبا٘ ن از٠ اياذْٛب      ٜػؿز  ْٛب عبادٙ ع٢ً ن زبٗا،
رمح١ يإلْضإ، ٚرمبا نإ اقتإ ؽٝػ١ )غؿٛر بزذِٝ(، بٛجٝٗا َٔ ات يًبغز بأْ٘ بعاىل ٜكبٌ ايتا٥بال َٔ عباادٙ،  

{إٕ ات ٜػؿز ايذْٛب مجٝعا إْ٘ ٖٛ ايػؿٛر ايزذِٝ}ٜٚػؿز  ْٛبِٗ َُٗا عع ُت: 
(110). 

بايػتا٘ ال َأ ايشٜااد٠ يف ٚؽاـ اؿال بااملػؿز٠، ٚإ اا بتباع املبايػا١          )غؿٛر( بتبع َ –صبراْ٘  –ؾايكٍٛ بإٔ ات 
ٚايدالي١ ع٢ً ايه ز٠ َأ ن از٠ َأ ٜكاع ؼات َػؿاز٠ اؿال، ٚن از٠ ايعؿاٛ ٚايػؿازإ ٖاٛ املكؾاٛد باملبايػا١، ٚياٝط               

 .(111)صبراْ٘ –املكؾٛد ايشٜاد٠ يف ؽؿات ات 
 

 :رابعا: ؽٝػ١ )َؿعاٍ(
املغتن١ بال ابٓٝا١ املبايػا١ ٚاصاِ االيا١، ٚايضاٝام نؿٝاٌ باايتؿزٜل بُٝٓٗاا،         بعد ؽٝػ١ )َؿعاٍ( َٔ ايؾٝؼ  

اآليا١، ّ اصِ أب١ٝٓ املبايػ١، أٌٖ ٖٞ َٔ  ،ؽٌ ٖذٙ ايؾٝػ١أٚقع ايعًُا٤ يف جداٍ ذٍٛ أتال ٝػٖٚذا االعتاى بال ايؾ
راى، َٚٗاذار،  َقا رجاٌ  ٚ جز٣ ع٢ً عاد٠ ؾٝ٘، بكاٍٛ:  أ ،َؿعاٍ ٜهٕٛ ملٔ داّ َٓ٘ ايغ٤ٞٚ قاٍ ابٔ قتٝب١: 
 .(112)مَدميا يًقرو ٚاهلذر ٚايطالإ ا نإ  ،َٚطالم

                                                                                                                                                
 .4/217، ٚبؿضري ايٓضؿٞ: 5/674بؿضري أبٞ ايضعٛد:  (101)
 .27ايطٛر:  (102)
 .42ايٛاقع١:  (103)
 .6/84ايتؿضري ايهبري:  ٜٓعز: (104)

 .93ٜٓعز: اعتكام أمسا٤ ات، ايشجاجٞ:  ((105
 .1/575بؿضري أبٞ ايضعٛد:  (106)
 .15بؿضري غزٜع ايكزإٓ:  (107)

 .77األمسا٤ ٚايؾؿات:  ((108
 .58ايهٗـ:  ((109

 .53ايشَز:  (110)
 .151ؽٝؼ املبايػ١ ٚطزا٥كٗا يف ايكزإٓ ايهزِٜ: ٜٓعز:  (111)
 .255ٜٓعز: أدب ايهابع:  (112)



 ّ.ّ قُد عشٜش َؾطؿ٢
 

 

 (٥٥3١)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ؽاً٘ ؽاٝػ١   أٚاملؿعاٍ "  قاٍ: إي١ ىل اصِ اآلإؽٌ ؽٝػ١ َؿعاٍ ٖٛ املبايػ١، تِ اْتكًت إٔ أأَا اآليٛصٞ ؾري٣  
 .(113)"تِ مسٞ ب٘ غريٙ ،َبايػ١ نُطعإ

أٜقًا اصِ اآلي١، مٛ قازاث، ٜٚادٍ )َؿعااٍ( َأ     ٜٚأبٞ  ،(114)ٜٚأبٞ بٓا٤ َؿعاٍ داال ع٢ً املبايػ١ نُؾالع َٚؿضاد
ٜٚز٣ أبٛ ٖاالٍ ايعضاهزٟ إٔ )َؿعااال( ٜابين ملأ ناإ        باب املبايػ١ ع٢ً َٔ داّ َٓ٘ ايغ٤ٞ أٚ جز٣ ع٢ً عادب٘ ؾٝ٘،

  .(115) يو عاد٠ ي٘
َٚاشٚاد( إ ااٖٛ   ٝاع قا َٚ )َٗذار: ؾكٛيٓا  يف ايؿعٌ،ريَؿعاٍ َٔ أٚسإ املبايػ١ اييت ؼٌُ دالي١ ايته  بعد ؽٝػ١

ؾاال ٜكااٍ ملأ     صتُزار ايؿعٌ ٚبأنٝدٙ ٚاملبايػ١ ؾٝا٘، ا٠ رزٚفٚيف ٖذا إعار٠ إىل ، ملٔ أن ز َٔ اهلذر ٚايتقٝٝع ٚايشٚاد
َْ ؽدر  .(116)ٌع ؿ(َْ ٜكاٍ ي٘ بٌ ،اٍؿع َٓ٘ اؿدث َز٠ ٚاذد٠ 

عٝااث ٜؾاابح نايعاااد٠ يف  ٖٚااذا ايبٓااا٤ َاأ أبٓٝاا١ املبايػاا١ اياايت باادٍ عًاا٢ بهاازار ٚقااٛع اؿاادث ٚاملداَٚاا١ عًٝاا٘، 
ٚ ٖاع بعا  ايكادَا٤ إىل إٔ ٖاذا      ،(118)، ٚمسع ؽٝاغت٘ َٔ ايالسّ ٚاملتعدٟ مٛ: َٓراار َٚطعاإ، َٚٗاذار   (117)ؽاذب٘

ٚقد بب٢ٓ ٖذا ايزأٟ َٔ احملدتال ايادنتٛر ؾافاٌ ايضااَزا٥ٞ بكٛيا٘: "ٚمأ ْاذٖع إىل       ، (119)ايبٓا٤ ملٔ ؽار ي٘ ناآلي١
املبايػ١ ايٓكٌ....ؾاألؽٌ يف )َؿعاٍ( إٔ ٜهٕٛ يآلي١ ناملؿتاع ٖٚاٛ آيا١ ايؿاتح ٚاملٓغاار،     ٖذا املذٖع أٜقا، ألٕ األؽٌ يف 

 .(120)ٖٚٛ آي١ ايٓغز.... ؾاصتعري إىل املبايػ١، ؾعٓدَا ْكٍٛ: ٖٛ َٗذار نإ  املع٢ٓ إْ٘ نإ آي١ يًٗذار......"
 يف صٛر٠ اؿحز. ؽٝػ١ )َؿعاٍ(مل بزد 

 
 :ايعزب١ٌٝ( يف ايًػ١ خاَضا: ؽٝػ١ )ؾْع

َٓا٘   ؾٗٛ ٜدٍ عًا٢ َأ ن از   ، مٛ: ذْذر، ْٚجٌ، (121)ٜدٍ ٖذا ايبٓا٤ يف باب املبايػ١ ع٢ً َٔ ؽار ي٘ ايؿعٌ نايعاد٠
 .يف ايؾؿ١ املغب١ٗ إىل ايدمي١َٛ ع٢ً ايؿعٌ ايذٟ ٜدٍ عًٝ٘ )ؾعٌ( زق٢ب يهٔ ايه ز٠ ٚاملبايػ١ يف ٖذا ايبٓا٤ ال ايؿعٌ،

يؿاظ ايٛارد٠ عًٝا٘ بتهزارٖاا يف أن از َأ     عغز٠ َاد٠ يػ١ٜٛ بًؼ فُٛع األ ٣ذدإٚرد ايٛؽـ ع٢ً بٓا٤ ؾعٌ َٔ  
 .  يًُبايػ١ ٌ()ؾْع يؿاظ ؽؿات َغب١ٗ ٚبعقٗا ٚرد ع٢ً بٓا٤ٚبع  ٖذٙ األ ،َٛفع ٚاذدًا ٚعغزٜٔ يؿعا

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ژ ٚبٓا٤ )ؾْعٌ( مل ٜزد يف صٛر٠ اؿحز إال يف َٛفع ٚاذدو ٚ يو يف قٛي٘ بعااىل: 

ٌ ( مبعٓا٢ نا ري         : )ٚجًٕٛ(قٛي٘ٚ (،٢٥)اؿحز:  ژ پ  پ  ڀ مجع َؿزدٙ )ْٚجاٌ( ؽاٝػ١ َبايػا١ عًا٢ )َؾْعا
ّٕ: اـٛف، أٟ ايٛجٌ افطزاب ايٓؿط يتٛقع َهزٚٙ، قاي٘ عًٝا٘ ايضاالّ ذاال اَتٓعاٛا َأ أناٌ َاا قزبا٘          خا٥ؿٕٛ ؾ 

                                               
 .3/186رٚع املعاْٞ:  (113)

 .4/382ٜٓعز: ايهتاب:  ((114
 .12ٜٓعز: ايؿزٚم ايًػ١ٜٛ:  ((115
 .255ٜٓعز: أدب ايهابع:  ((116

 .224، ٚايؾاذب: 255، أدب ايهابع: 2/114( ٜٓعز: املكتقع: 8)
 .262، ٚاملٗذب يف عًِ ايؾزف، ٖاعِ ط٘ عالؼ: 2/243، ٚاملشٖز: 2/179ٜٓعز: عزع ايغاؾٝ٘:  ((118
 .3/191اربغاف ايقزب: ، 398ايهًٝات ألبٞ ايبكا٤ ايعهربٟ: ٜٓعز:  ((119
 .112َعاْٞ األب١ٝٓ:  ((120
 .117، َٚعاْٞ األب١ٝٓ: 2/88ٜٓعز: ُٖع اهلٛاَع:  ((121



  أب١ٝٓ املبايػ١ ايكٝاص١ٝ يف صٛر٠ اؿحز
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥٥31)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

ـ   إيِٝٗ َٔ ايعحٌ اؿٓٝذ ّْ٘ إ ا ْاشٍ بٗاِ فاٝ ّٓاٛا أْا٘ مل جيا٤ٞ         ، ملا نإ املعتاد عٓدِٖ، أ ؾًاِ ٜأناٌ َأ طعااَِٗ ظ
 .(122)غري

جاا٤ت  ، ٚيهأ  يف ٖاذٙ اآلٜا١ ايهزميا١   ٖٚاٞ  )ٚجًٕٛ( باؾُع إال َاز٠ ٚاذاد٠ يف املؾارـ ايغازٜـ      يؿع١ ٚمل بزد
ٚايااذٜٔ ٜؤباإٛ َااا آبااٛا ٚقًااٛبِٗ ٚجًاا١ أْٗااِ إىل ربٗااِ   }يف قٛياا٘ بعاااىل: يف صااٛر٠ املااؤَٓال بؾااٝػ١ املؿاازد املؤْااث 

{راجعٕٛ
(123). 

    
 اـامت١ ٚاالصتٓتاجات

أٖاِ ايٓتاا٥خ ايايت     ميهأ بًخاٝؿ  بعد ٖذٙ ايزذ١ً املبارن١ يف دراص١ )أب١ٓٝ املبايػ١ ايكٝاص١ٝ يف صٛر٠ اؿحز(و   
 بٛؽٌ إيٝٗا  ايبرث:

 اؾااذر)بًؼ( حيُااٌ َعاااْٞ: ايٛؽااٍٛ االْتٗااا٤ ٚايهٓاٜاا١ ٚعاادّ ايشٜاااد٠ ٚايتُاااّ ٚاإلدراى ٚاؾااٛد٠ ٚايٓؿااا     ّٕإ
ٚايتأنٝد ٚاإلجتٗاد ٚايغد٠، ٚنذا ميهٔ َالذع١ ابؿام املعاجِ املذنٛر٠ ع٢ً َع٢ٓ ايؿعٌ)بايؼ(، أٟ اجتٗاد يف  

  بًرل َع٢ٓ ايػًٛ باملبايػ١.ٚاييت األَز ٚمل ٜكؾز َاعدا اإلفاؾ١ اييت ٚردت يف املعحِ ايٛصٝط
 اصتخداّ أيؿاظ املبايػ١ يف صٛر٠ اؿحز، عٝث إٔ فُٛع ٚرٚد )أب١ٝٓ املبايػ١ ايكٝاص١ٝ يف صٛر٠ اؿحاز(   ن ز

 ( أٚسإ، َٔ األٚسإ األربع١ ايكٝاص١ٝ املغٗٛر4.٠( َز٠، َٛسع١ ع٢ً )11ٜكدر عددٙ با )
  ١ )ؾعٝاٌ( أن از َأ غريٖاا ذٝاث بهازرت ٖاذٙ ايؾاٝػ١ صابع          جا٤ االصتخداّ ايكزآْٞ يف صٛر٠ اؿحز يؾاٝػ

، ٚبًٝٗا َباعز٠ ٚبؿارم قًٌٝ )ؾعاٍ( اييت جا٤ت َاز٠، ٚباأبٞ بعاد    الَزات، َٚٔ تِ )ؾعٍٛ( اييت جا٤ت َزب
 ًِ بزد يف ٖذٙ ايضٛر٠.ؾأٜقا، أَا ؽٝػ١ )َؿعاٍ( ٚاذد٠  يو ؽٝػ١ )ؾْعٌ( اييت ٚردت َز٠ 

         ببال إٔ ؽٝػ١ )ؾعاٍ( َٔ ايؾٝؼ امل١ُٗ يف أب١ٝٓ املبايػ١، ٚ يو ألْٗاا بهإٛ أقا٣ٛ يف ؼكٝال ايػازض أن از
 َٔ غريٖا. 

 .بعد ؽٝػ١ )ؾعٍٛ( َٔ ؽٝػ١ املبايػ١ اييت ٜضتٟٛ ؾٝ٘ املذنز ٚاملؤْث ع٢ً ايضٛا٤ 
 م نؿٌٝ بايتعٜٛ  بُٝٓٗا، ٜٚأبٞ بعد ؽٝػ١ َؿعاٍ َٔ ايؾٝؼ املغتن١ بال أب١ٝٓ املبايػ١ ٚاصِ اآلي١، ٚايضٝا

 بٓا٤ َؿعاٍ داال ع٢ً املبايػ١ نُؾالع َٚؿضاد، ٜٚأبٞ أٜقًا اصِ اآلي١، مٛ قزاث.
    ،ؾٗاٛ ٜادٍ عًا٢ َأ ن از َٓا٘ ايؿعاٌ، يهأ          ٜدٍ بٓا٤ )ؾْعٌ( يف باب املبايػ١ ع٢ً َٔ ؽار يا٘ ايؿعاٌ نايعااد٠

 . ٌ( يف ايؾؿ١ املغب١ٗع٢ً ايؿعٌ ايذٟ ٜدٍ عًٝ٘ )ؾْع إىل ايدمي١َٛ زق٢ايه ز٠ ٚاملبايػ١ يف ٖذا ايبٓا٤ ال ب
   ايبرث االختالف يف ايٛؽـ بأٚسإ املبايػ١ َا بال ٚؽـ اؿل صبراْ٘، ٚٚؽـ ايبغز، ٚؽؿات ات عاّش ّٔٝ ٜب

ٌّ ال بكبٌ املبايػ١ ألْٗا ال ن ز٠ ٚال َبايػ١ ؾٝٗا، ٚإ ا املبايػ١ بتعًل مبعٍُٛ ٖذٙ ايؾؿات َٚا ٜتعًال بٗاا،    ٚج
ؾُ ال )خالم( بدٍ ع٢ً ن ز٠ َا خًل، ٚ)غؿاٛر( بادٍ عًا٢ ن از٠ َاا ٜػؿازٙ، ٚ)عًاِٝ( بادٍ عًا٢ ن از٠ َاا            

 ٜعًُ٘.
    ٚقد جا٤ َٔ ؽٝؼ املبايػ١ يف ؽؿات ات ٚأمسا٥٘ عش ٚجٌ َا ٜأبٞ: َاجا٤ ع٢ً )ؾعاٍ(: اـالم، َاجاا٤ عًا٢

 ٚسٕ )ؾعٌٝ(: ذهِٝ، عًِٝ، رذِٝ، َاجا٤ ع٢ً ٚسٕ )ؾعٍٛ(: غؿٛر.
                                               

 .81بؿضري أبٞ ايضعٛد: ٜٓعز:  ((122
 .60املؤَٕٓٛ:  ((123



 ّ.ّ قُد عشٜش َؾطؿ٢
 

 

 (٥٥31)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

           إٕ ؽٝؼ املبايػ١ غايبا َا بأبٞ يف خٛامت اآلٜاات ايكزآْٝا١ ايهزميا١، ٚغايباا َاا بتحااٚس ؽاٝػتا َبايػا١ يف آٜا١
 .{ايػؿٛر ايزذِٝ}، ٚ{ذهِٝ عًِٝ}، ٚ{اـالم ايعًِٝ}ٚاذد٠ مما جا٤ يف ٖذٙ ايضٛر٠، قٛي٘: 

 
 املؾادر ٚاملزاجع

 بعد ايكزإٓ ايهزِٜ.
  ،1965أب١ٝٓ ايؾزف يف نتاب صٝبٜٛ٘، د.خدجي١ اؿدٜ ٞ، َهتب١ ايٓٗق١، بػداد، ايطبع١ األٚىل.ّ 

 ٕعا١  ، عزن١ َؾطؿ٢ ايبابٞ اؿًب مبؾز، ايطب(ا911ٖ)ت يضٝٛطٞ، جالٍ ايدٜٔ ااإلبكإ يف عًّٛ ايكزا
 .ّ 1951اي اي ١، 

 ات عبد قُد أبٛ ،ايهابع أدب  ٔ ِ  با ٔ  َضاً ٟ  قتٝبا١  با ٞ  قُاد  :احملكال  (،ٖاا 276ت) ايادٜٓٛر  دار ،اياداي
 )د.ت(. األٚىل، ايطبع١ بريٚت، ايع١ًُٝ، ايهتع
 ،ُّااظ، َطب    ٖاا( 745)ت ذٝإ األْديضٞ ٛأب اربغاف ايقزب َٔ يضإ ايعزب عا١  ، ؼكٝال: َؾاطؿ٢ أمحاد ايٓ

 ّ.1987املدْٞ، ايطبع١ األٚىل، 
 2000، ، ايكاٖز٠أمسا٤ ات اؿض٢ٓ، دراص١ يف ايب١ٝٓ ٚايدالي١، د.أمحد كتار عُز، َهتب١ األصز٠.ّ 
 ٛد.َٓري٠ قُد ْاؽز ايدٚصزٟ، دار ابٔ اؾٛسٟ، ايضعٛد١ٜ، ايطبع١ األٚىل. ٚؾقا٥ًٗا، ايكزإٓر أمسا٤ ص 
 قادّ يا٘ ٚعًال عًٝا٘: قُاد ساٖاد       ٖا(458)ت بهز أمحد بٔ اؿضال بٔ عًٞ ايبٝٗكٞ ٛاألمسا٤ ٚايؾؿات، أب ،

 بٔ اؿضال ايهٛتزٟ، املهتب١ االسٖز١ٜ.  
 (.1968)، االعتكام، ايدنتٛر ؾؤاد ذٓا بزسٟ، طبع يف َطبع١ دار ايهتع، بريٚتّ 

  اؿضاال املباارى، َطبعا١ ايٓعُاإ،      ، ؼكٝل ايدنتٛر عباد ٖا(340)ت بٛ ايكاصِ ايشجاجٞأمسا٤ ات، أاعتكام
 ّ(.1974)ايٓحـ، 

 ؼكٝل: أمحد قُد عانز، ٚعبدايضالّ ٖا(244)تابٔ ايضهٝت  ٜٛصـ ٜعكٛب بٔ اصرام ٛأب ؽالع املٓطل،إ ،
 ّ(.1970، )ايطبع١ اي اي ١ٖارٕٚ، دار املعارف مبؾز، 

 ايطبعاا١ ، ؼكٝاال: د.عبااد اؿضااال قُااد ايؿتًااٞ، ٖااا(316)ت األؽااٍٛ يف ايٓرااٛ، أبااٛ بهااز قُااد باأ ايضاازاد
 ّ(.1987، )ايطبع١ اي ا١ْٝ، َؤصض١ ايزصاي١، بريٚت، اي ا١ْٝ
 1973 ايطبع١ ايتاصع١،، دار ايهتاب ايعزبٞ، َؾطؿ٢ ؽادم ايزاؾعٞ، إعحاس ايكزإٓ ٚايبالغ١ ايٓب١ٜٛ.ّ 
 ب٘ ايزمحٔ َٔ ٚجٛٙ، اإل ّٔ ايبكاا٤ عبادات بأ اؿضاال بأ       ٛأبا  عزاب ٚايكزا٤ات يف مجٝاع ايكازإٓ،  إَال٤ َاَ

 ّ(.1979) ٚىل،، دار ايهتع ايع١ًُٝ، بريٚت ا يبٓإ، ايطبع١ األٖا(616)ت ٟعبدات ايعهرب
    ٟ ، ؼكٝال: ؾخاز ايادٜٔ قباا٠ٚ، دار اؾٝاٌ،      ٖاا( 761)ت أٚفح املضايو إىل أيؿ١ٝ ابٔ َايو، ابأ ٖغااّ األْؾاار

 ّ.1979بريٚت، ايطبع١ اـاَض١، 
 ٛايربٖإ يف عًّٛ ايكزإٓ: بدر ايدٜٔ أب   ٞ ، َؾاطؿ٢  ٖاا( 694)ت عبدات قُد بٔ بٗادٜٔ بٔ عبادات ايشرنغا

 يبٓإ. -عبد ايكادر عطا، دار ايهتع ايع١ًُٝ، بريٚت
  ،ٕد.ت.، ْٗق١ َؾز، ٖا(654)ت ابٔ أبٞ اإلؽبع املؾزٟبدٜع ايكزآ 



  أب١ٝٓ املبايػ١ ايكٝاص١ٝ يف صٛر٠ اؿحز
 

 

 (81٥2) كانونى يةكةمى (، ٥١ذمارة )سالَى ثيَهجةم،  –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو                                                         (٥٥32)
p-ISSN (2410-1036)                      e-ISSN (2522-7130) 

      يًٓغااز  ايترزٜااز ٚايتٓااٜٛز، ايغااٝخ قُااد ايطاااٖز باأ عاعااٛر، اياادار ايتْٛضاا١ٝ يًٓغااز، اياادار اؾُاٖريٜاا١
 ٚايتٛسٜع.

  ،ؼكٝال: قُاد ناَاٌ بزناات، دار     ٖاا( 627)ت ابٔ َايوقُد بٔ عبد ات بضٌٗٝ ايؿٛا٥د ٚبهٌُٝ املكاؽد ،
 ّ.1986ايهابع ايعزبٞ، ايكاٖز٠، 

       ٟ ، دار ؽاادر،  ٖاا( 685)ت بؿضري ايبٝقاٟٚ، )أْٛار ايتٓشٜاٌ ٚاصازار ايتأٜٚاٌ(، ْاؽازايدٜٔ ايغارياسٟ ايبٝقااٚ
 .بريٚت
 ذدا٥ل ايزٚع ٚايزحياإ: قُاد األَاال عبادات األرَاٞ ايعًاٟٛ ايغااؾعٞ، دار ايطاٛم ايٓحاا٠، باريٚت،            بؿضري

 يبٓإ، ايطبع١ األٚىل.
           ٔ ٟ  بؿضري ايزاسٟ)ايتؿضري ايهبري ا َؿابٝح ايػٝاع(، ؾخزايادٜٔ قُاد بأ عُاز بأ اؿضاال بأ اؿضا  ايأزاس

 ّ(.2000)، ببع١ األٚىلايطيبٓإ،  ،ايهتع ايع١ًُٝ، بريٚت  دار ٖا(،606)ت
           ٟ ، طباع  ٖاا( 982)ت بؿضري أبٞ ايضاعٛد )إرعااد ايعكاٌ ايضاًِٝ إىل َشاٜاا ايكازإٓ ايهازِٜ(، أباٛ ايضاعٛد ايعُااد

 ّ(.1952ب عزاف قُد عبدايًطٝـ، ّ.قُد عًٞ ؽبٝح، ايكاٖز٠، )
       ٟ ، َطبعا١ باٛالم،   ٖاا( 310)ت بؿضري ايطربٟ، )جاَع ايبٝإ عٔ بأٜٚاٌ آٟ ايكازإٓ(، قُاد بأ جزٜاز ايطارب

 ، د.ت.1َؾز، ط
 ايكااٖز٠ ، ؼكٝال: ايضاٝد أمحاد ؽاكز، ٚعٝضا٢ ايباابٞ اؿًاب       ٖا(276)ت بؿضري غزٜع ايكزإٓ، ابٔ قتٝب١ ، ،

1958.ّ 
 )ٌٜٚراجعا٘:  ٖاا( 710)ت عبد ات بٔ أمحد بٔ قُٛد ايٓضؿٞ: بؿضري ايٓضؿٞ )َدارى ايتٓشٌٜ ٚذكا٥ل ايتأ ،

 ّ.1989-ٖا1408، ايطبع١ األٚىل ،بريٚت، ايكًِ ايغٝخ إبزاِٖٝ قُد رَقإ، دار
  :املؤصض١ املؾز١ٜ، ايكااٖز٠،  ، عبدايضالّ ٖارٕٖٚا(370)ت َٓؾٛر قُد بٔ أمحد األسٖزٟ أبٛبٗذٜع ايًػ١ ،

 د.ت.
   ،جاااَع اياادرٚظ ايعزبٝاا١: َؾااطؿ٢ ايػالٜااٝين، املؤصضاا١ اؿدٜ اا١ يًهتاااب، طاازابًط، يبٓااإ، ايطبعاا١ األٚىل

2004ّ. 
 ؼكٝل: قُد عًٞ ايٓحارٖا(392)ت اـؾا٥ؿ، أبٛ ايؿتح ع ُإ بٔ جين ،  ٔ ، دار ايغاؤٕٚ اي كاؾٝا١   ٚآخازٜ

 ّ.1990ايعا١َ، بػداد، 
    َطبعا١   ؼكٝال: د.أمحاد ْااجٞ ايكٝضاٞ،     ،ٖاا( 338)ت دقا٥ل ايتؾزٜـ، يًكاصِ بٔ قُد بأ صاعٝد املاؤدب

 ّ(.  1987-ٖا1407ا ُع ايعًُٞ ايعزاقٞ، ) 
 (.1974، ؼكٝل: ايدنتٛر أمحد كتار عُز، ايكاٖز٠، )ٖا(339)ت صرام بٔ إبزاِٖٝ ايؿارابٞإدب، دٜٛإ األّ 
  ،ْٞايؿقٌ عٗاب ايدٜٔ ايضٝد قُٛد اآليٛصٞ ايبػدادٟ أبٛرٚع املعاْٞ يف بؿضري ايكزإٓ ايععِٝ ٚايضبع امل ا 

ٚايغٝخ عُاز عبدايضاالّ ايضاالَٞ، دار إذٝاا٤      ، ؼكٝل ٚبكدِٜ ٚبعًٝل: ايغٝخ قُد أمحد اآلَد،ٖا(1270)ت
 ّ(.1999ٖا ا1420، )ايطبع١ األٚىلايتاث ايعزبٞ، بريٚت ا يبٓإ، 

 ٟٖا(279)ت صٓٔ ايتَذٟ )اؾاَع ايؾرٝح(، قُد بٔ عٝض٢ ايتَذ  ٚ ٔ، ٜخاز آ، ؼكٝل أمحد قُاد عاانز 
 ، د.ت.دار إذٝا٤ ايتاث ايعزبٞ، بريٚت



 ّ.ّ قُد عشٜش َؾطؿ٢
 

 

 (٥٥33)                                                     (81٥2) كانونى يةكةمى (،٥١، ذمارة )سالَى ثيَهجةم –طؤظارى زانكؤى رِاثةرِيو  
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 ،عذا ايعزف يف ؾٔ ايؾزف: عٝخ أمحد اؿُالٟٚ، ؼكٝل: د.عبداؿُٝد ٖٓداٟٚ، دار ايهتع ايع١ًُٝ، بريٚت 
 ّ.2009، ايطبع١ اـاَض١

 ؼكٝال قُاد قٝاٞ    ٖاا( 929، أبٛ اؿضٔ ْٛر ايادٜٔ األمشاْٛٞ )ت  عزع األمشْٛٞ ع٢ً أيؿ١ٝ ابٔ َايو ،
 ّ. 1955إ، ايطبع١ األٚىل، يبٓ، ايدٜٔ عبد اؿُٝد، دار ايهتاب ايعزبٞ، بريٚت

  غاؾ١ٝايعزع،       ٟ ، ؼكٝال: قُاد ْاٛر اؿضأ، ٚقُاد      ٖاا( 686)ت رفاٞ ايادٜٔ قُاد بأ اؿضأ االصاتبا 
 ّ.1975ايشؾشاف، ٚقُد قٝٞ ايدٜٔ عبد اؿُٝد، دار ايهتع ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ، 

 ا(761ٖ)ت ْؾارٟعزع عذٚر ايذٖع يف َعزؾ١ نالّ ايعزب، ابٔ ٖغاّ األ ٌ ، ، ؼكٝل: ذٓا ايؿاخٛرٟ، داراؾٝا
 ّ(.1988)بريٚت، ايطبع١ األٚىل، 

     ٞ ، ؼكٝال: قُاد قٝاٞ ايادٜٔ     ٖاا( 769)ت عزع ابٔ عكٌٝ، بٗا٤ ايدٜٔ عبد ات بأ عكٝاٌ املؾازٟ اهلُاداْ
 ّ.1985بريٚت، ايطبع١ اي ا١ْٝ،  ،عبد اؿُٝد، دار ايؿهز

 ٖااا 1405)، ضاأ االصااتابادٟ، دار ايهتااع ايعًُٝاا١، بااريٚتعاازع ايهاؾٝاا١ يف ايٓرااٛ، رفااٞ اياادٜٔ قُااد باأ اؿ
 ّ(.1985ا
 (د.ت)، املطبع١ املٓري١ٜ، َؾز، ٖا(643)ت عزع املؿؾٌ، ٜعٝػ بٔ عًٞ بٔ ٜعٝػ. 

      ،ذككا٘ ٚقأدّ يا٘:    ٖاا( 395)ابأ ؾاارظ    أباٛ اؿضأ أمحاد    ايؾاذب يف ؾكا٘ ايًػا١ ٚصآٔ ايعازب يف نالَٗاا ،
 ّ(.1963ٖا ا1382يًطباع١ ٚايٓغز، بريٚت ا يبٓإ) َؾطؿ٢ ايغٛميٞ، َؤصض١ أ.بدرإ

  إمساعٌٝ بٔ مّح، (باد ايًػ١ ٚؽراع ايعزب١ٝ)ايؾراع ٟ ؼكٝال: أمحاد عباد ايػؿاٛر     ، ٖاا( 393)ت اد اؾاٖٛز
 ّ.1990زابع١، ، بريٚت، ايطبع١ ايعًِ يًُالٜالدار ايعّطار، 
 1981ٚت، ايطبع١ ايزابع١، ؽؿ٠ٛ ايتؿاصري: قُد ع٢ً ايؾابْٛٞ، دار ايكزإٓ ايهزِٜ، بري.ّ 
  ،ايؾٓاعتال ٛ ٟ   أبا يبٓاإ،   ،، ؼكٝال: َؿٝاد قُرا١، دار ايهتاع ايعًُٝا١، باريٚت      ٖاا( 395) ٖاالٍ ايعضاهز

 ّ.1951ايطبع١ األٚىل، 
  ،رصاي١ َاجضتري، إعزاف: د.أمحد ذضٔ ؽٝؼ املبايػ١ ٚطزا٥كٗا يف ايكزإٓ ايهزِٜ، نُاٍ ذضال رعٝد ؽاحل

 ّ.2005، ، ؾًضطالْابًطذاَد، جاَع١ ايٓحاع ايٛط١ٝٓ، 
  :عبد أبٛايعال   ٟ ، دار إذٝاا٤ اياتاث ايعزباٞ، باريٚت، يبٓاإ،      ٖاا( 170)ت ايزمحٔ اـًٌٝ بٔ أمحاد ايؿزاٖٝاد

 .ٖا1426ايطبع١ اي ا١ْٝ، 
 ٟد.ت(.ايكاٖز٠، دار ايعًِ، ، ٖا(395)ت ايؿزٚم ايًػ١ٜٛ: أبٛ ٖالٍ ايعضهز( 
 ،ايكاٖز٠، )د.ت(املهتع املؾزٟ اؿدٜث يف رذاب ايتؿضري: عبد اؿُٝد نغو ،. 
   ٟ َهتاع ؼكٝال اياتاث يف    ؼكٝال:  ، ٖاا( 817)ت ايكاَٛظ احملٝط: فد ايدٜٔ قُد بٔ ٜعكاٛب ايؿريٚسآبااد

 ٖا.1426، ١ اي ا١َٓ، ايطبعايزصاي١ ب عزاف قُد ْعِٝ ايعزقضٛصٞ، َؤصض١ ايزصاي١، بريٚت
  :ٜ٘ٛعباد ايضاالّ قُاد ٖاارٕٚ،     ؼكٝال:  ، ٖاا( 180صٝبٜٛ٘ )ت بغز عُزٚ بٔ ع ُإ بٔ قٓرب أبٛنتاب صٝب

 .، )د.ت(دار اؾٌٝ، بريٚت
   ٟ ، ؼكٝاال: اياادنتٛر عاادْإ ٖااا(1094)ت ايهًٝااات، َعحااِ املؾااطًرات ٚايؿاازٚم ايًػٜٛاا١، ابااٛ ايبكااا٤ ايهؿااٛ

 ّ.1976رعاد ايكَٛٞ، دَغل، ر٠ اي كاؾ١ ٚاإلدرٜٚػ، قُد املؾزٟ، ْغز ٚسا



  أب١ٝٓ املبايػ١ ايكٝاص١ٝ يف صٛر٠ اؿحز
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          ٟ ؽاادر، باريٚت،    ، دارٖاا( 711)ت يضإ ايعزب: مجااٍ ايادٜٔ قُاد بأ َهازّ ابأ َٓعاٛر اإلؾزٜكاٞ املؾاز
 .2001ايطبع١ األٚىل، 

 ،ٞ1981ايطبع١ األٚىل،  َعاْٞ األب١ٝٓ يف ايعزب١ٝ، د.ؾافٌ ايضاَزا٥.ّ 
   ٞ املاٛىل،   أمحاد جااد   ، عازع ٚبؾارٝح قُاد   ٖاا( 911)ت املشٖز يف عًّٛ ايًػ١ ٚأْٛاعٗا، جالٍ ايادٜٔ ايضاٝٛط

 بزاِٖٝ، دارايؿهز، بريٚت.إايبحاٟٚ، ٚقُد أبٞ ايؿقٌ  ٚعًٞ قُد
   بٗااا٤ اياادٜٔ بٛخادٚد، املؤصضاا١ اؾاَعٝاا١ يًدراصااات،  ٞاملادخٌ ايؾاازيف بطبٝاال ٚباادرٜع يف ايؾازف ايعزباا ،

 ّ.1978طبع١ األٚىل،بريٚت، اي
 ،ٕٛبأعٗاب ايدٜٔ  َعحِ ايبًدا   ٟ ، دار ؽادراا  ٖاا( 626)ت عبدات ٜاقٛت بٔ عبدات اؿُٟٛ ايّزَٚاٞ ايبػاداد

 ّ(.1995، )ايطبع١ األٚىل بريٚت،
  أباٛ ايكاصاِ اؿضاال بأ قُاد املعازٚف ب      ايكازإٓ،  املؿزدات يف غزٜع  ٞ  ، ؼكٝال (اٖا 502) ايزاغاع األؽاؿٗاْ

 .، بريٚتعزؾ١، دار املّٝد نٝالْٞقُد ص: ٚفبط
 1992ٚىل، املعحِ املؿؾٌ يف ايٓرٛ ايعزبٞ، د.عشٜش٠ ؾٛاٍ بايٝب، دار ايهتع ايع١ًُٝ، بريٚت، ايطبع١ األ.ّ 
 2004، فُع ايًػ١ ايعزب١ٝ، ايكاٖز٠، َهتب١ ايغزٚم ايدٚي١ٝ، ايطبع١ ايزابع١، املعحِ ايٛصٝط .ّ 
  ،١ُٝ، دار ايترزٜاز يًطباع ٚايٓغاز،    قا ، ؼكٝال: قُاد عباد اـاايل ع    ٖا(286)ت ايعباظ املربد أبٛاملكتقع

 ٖا.1358ايكاٖز٠، 
 (. 1989ٔ، َطبع١ ايتعًِٝ ايعايٞ، املٛؽٌ، )ٜٚآخز املٗذب يف عًِ ايتؾزٜـ، د.ٖاعِ ط٘ عالؼّ 
 ٞايعاٍ صاامل   ، ؼكٝل ٚعزع: عبدٖا(911)ت ُٖع اهلٛاَع يف عزع مجع اؾٛاَع يالَاّ جالٍ ايدٜٔ ايضٝٛط

 ّ(.1979ٖا ا1399َهزّ، دار ايبرٛث ايع١ًُٝ، ايهٜٛت، )
 

 خالؽ١ ايبرث
 تذاٚيا  يف دراص١ ؽزؾ١ٝ داليٝا١ إذؾاا١ٝ٥،   َٛفٛع )أب١ٝٓ املبايػ١ ايكٝاص١ٝ يف صٛر٠ اؿحز(ٜتٓاٍٚ ٖذا ايبرث 

بػاذٟ املعااْٞ ايداليٝا١، َٚأ     َٚاا ٜتباع عًٝٗاا َأ دالالت ٚإعاارات      ، بأبٓٝا١ املبايػا١  ؾٝ٘ إٔ أدرظ ايكقاٜا املتعًك١ 
 املعزٚف إٔ نٌ بػٝري يف املب٢ٓ حيٌُ يف طٝاب٘ بػٝرًيا يف املع٢ٓ.

ٚإٔ املبايػ١ قق١ٝ َٔ ققاٜا ايبالغ١ ٚاألدب ٚايٓراٛ ٚايؾازف، ٚهلاا يف ناٌ عًاِ َأ ٖاذٙ ايعًاّٛ َؿٗاّٛ خياايـ           
صا١ ؽازؾ١ٝ داليٝا١و َٚأ تاِ بطبٝال ٖاذٙ        َديٛهلا يف ايعًّٛ األخز٣، األَز ايذٟ دؾعين إىل دراص١ ٖذا املٛفاٛع درا 

 ايدراص١ ٚبٝإ أتزٖا ايداليٞ ع٢ً آٜات صٛر٠ اؿحز.
 متٗٝد ٚمخض١ َباذث. یعٌايبرث  ُتقض ٚيتركٝل ٖذا اهلدف

ايتُٗٝااد يف َؿٗااّٛ املبايػاا١ يف ايًػاا١ ٚاالؽااطالع، ٚعٓااد ايًػااٜٛال ٚايبالغااٝال ايعاازب، َٚااٛقؿِٗ َٓٗااا، تااِ   نااإ
 ايتعزٜـ بضٛر٠ )اؿحز(.

تِ أب١ٝٓ املبايػ١ يف ايًػ١ ايعزب١ٝو ٚدراص١ مجٝع ٖذٙ األب١ٝٓ ٚأتزٖا ايداليٞ يف صٛر٠ اؿحزو باد١٥ املبرث األٍٚ 
َْؿ(ع ااٍ(، ٚيف املبراث         بب١ٝٓ )َؾٔعاٍ(، تِ املبرث اي اْٞ )َؾْعٌٝ(، َٚٔ بعدٖا املبراث اي اياث )َؾعلاٍٛ(، ٚاملبراث ايزاباع )

 اـاَط ٚاألخري ب١ٝٓ )َؾْعٌ(. 



 ّ.ّ قُد عشٜش َؾطؿ٢
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ايكٝاصا١ٝ  إيٝٗاا َأ ايدراصا١ خؾًٛؽاا َاا ٜتعًال بأبٓٝا١ املبايػا١          تبٛؽاً  أٖاِ ايٓتاا٥خ ايايت    تٚيف اـامت١ أٚجش
 ٚأتزٖا ايداليٞ يف صٛر٠ اؿحز.
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وهسهازیبكۆڵدرێاهونیووشوالیهووڵهدراوهلهوداىو،لێه(هیوىوكیییاوازیداواتایووزانیاانولو
تیحیج(دا.سورهیلوكوواتایوریوڵكاریگوگولو

:شك(اوهدابویووشێوهشبوربۆیوىو
تیحیجه(دا،دوات(سوڕهزمانوزاراوهلوكومكورواتایچوسوتورباسداتیشكخ(اوهبولو
.دراوهناسێن

پێههن كههوشههك(اوهدابوتههووبابوكانیئههوزنههورگشههتوهسههوبوكههووهكانیتوێژینوشههوپاشههانبو
شههیبوم)فعههو، ،لوشههیسههێیوبومههدا)فعیههل ،لوشههیدووهبوم)فعهها، ،لوكههوشههییوبوزنهه ،لووه

موكۆتاییدا)فعل .شیپێنجوبوم)مفعا، ،لوچواره
داكهههووهیتوێژینوچوارچێهههوهلهههونجامانهههونووسههه(اونكهههووئوداگ(ینگاههه(ی ئهههوكۆتاییشهههلو
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abstract 

This study deals with the subject of the semantic effect of buildings exaggeration in Surah 

Al-Hijr in a study of grammatical grammatical statistics, in which I try to study the issues 

related to buildings exaggeration, and the implications of signs and signals that feed the 

semantic meanings. It is known that every change in the building carries a change the 

meaning. 

And that the exaggeration issue of rhetoric, literature, grammar and exchange, and in each 

science of this science concept contrary to its meaning in other sciences, which led me to 

study this subject study of grammatical brochures; and then apply this study and show its 

semantic effect on the verses of Surat Al-Hijr. 

To achieve this goal, the research is divided into five sections. 

It is a prelude to the concept of exaggeration in the language and terminology, and at the 

linguists and Arab Belgians, and their position, and then the definition of (stone). 

Then the second section (Va'il), then the third section (Va'ul), and the fourth (Mafal), and 

in the fifth and last section Structure (verb). 

At the end, I summarize the most important findings that I have reached from the study, especially 

regarding the buildings of exaggeration and their semantic effect in Surah Al-Hijr. 

 
 


