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الؼٍاصة في ﺑنُت الفػل الشلسي و أزغها الضاللي
في الﻘغآن النغٍﻢ
ص .حماى دمحم ؾػُض خمض

(*)

.

حامػت الﺒاخت

امللخص
تهض ٝالضعاؾت ف مججلها بلى بُان ؤزغ الؼٍاصة ف بيُت الٟٗل اإلااضخي ،وجخٗل ٤بال٣غآن ال٨غٍم ف ظاهب مً ظىاهبه،
وجدىاو ٫نُ ٜالؼٍاصة للجاضخي الشالسي وصالالتها ومٗاهحها ف ال٣غآن ال٨غٍم ،وؤَجُت الضعاؾت جيب٘ مً اعجباَها بال٣غآن
ال٨غٍم ،ومً ؤَجُت ٖلم الهغ ٝوم٩اهخهٞ ،هى مً الٗلىم التي حؿهم ف بُان اإلاٗاوي اإلاؿخٟاصة مً نُ ٜالؼٍاصة وما
ًدب٘ َظٍ الؼٍاصة مً ؤزغ ف الضاللتَ ،ظا مً ظاهب ،ومً ظاهب آزغ ٞالضعاؾت جٖ ٠٣لى صالالث نُ ٜالؼٍاصة للٟٗل
اإلااضخي الشالسي مً زال ٫الؿُا ١ال٣غآوي ،واإلاىهج اإلاخب٘ ف الضعاؾت َى اإلاىهج الىنٟي الخدلُل  ،و٢ض جىنلذ الضعاؾت
بلى هخاثج ،ؤَجها )0 :الؼٍاصة ف بيُت ال٩لجت لها ٌ
ؤزغ ف اإلاٗجى٩ٞ ،ل خغ ٝػاثض ٖلى ؤنل ال٩لجت له مٗجى م٣هىص ًاصًه
ً
وٍُٟضٍ ،والؼٍاصة ب٩ل نُٛها التي وعصث ف ال٣غآن ال٨غٍم ف مؼٍض الٟٗل الشالسي ؤزغث ف اإلاٗجى وؤ٦ؿبخه ً
ظضًضا.
بٗضا
 )0ظاء اؾخٗجا ٫الهُ ٜالهغُٞت ف الخٗبحر ال٣غآوي م ً
لبـ٩ٞ ،ل ٧لجت
خىاؾبا م٘ اإلاٗاوي اإلاىيىٖت ،مً ٚحر ٍ
زلِ وال ٍ
م٣هىصة لظاتها ،وال ًج ً٨لٛحرَا ؤن ًضٖ ٫لى مٗىاَا؛ وف َظا ٌ
جإُ٦ض ٖلى عوٖت الخٗبحر ال٣غآوي.
الهلماث املفخاخُت :الؼٍاصة  ،بيُت  ،الٟٗل  ،ؤزغَا الضالل .

(*) ؤؾخاط الىدى والهغ ٝاإلاؿاٖض ٧ -لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت  -ظامٗت الباخت
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The increase in three-letter verb structure and its semantic effect in
the Holy Quran
Dr. Jamal Muhammed Saeed Hammad)*(
Albaha University

Abstract
This study aims at exploring the effect of Arabic affixation on the past verb forms. It is related to the Holy Quran
and it deals with the affixation forms of three-letter verb forms and their Quranic meanings. The significance of
the study stems from its relation to the Holy Quran and the importance of morphology, which contributes to
clarifying meanings derived from affixation forms and their influence on meanings. The focus is on the
meanings of affixation forms of three-letter past verbs within the Quranic context. This study uses the
descriptive analytic method. The major findings of the study are word affixation affects meanings since every
added letter has an intended meaning and the affixation forms found in the three-letter past verb forms in
Quranic contexts affect meanings and the morphological forms found in the Holy Quran suit the intended
meanings without any confusion. No other forms can express the same meanings, which confirms the beauty
of the Quranic expressions.

Keywords: Affixation, Semantic effect, Structure

(*) Jamal M. Hammad, Assistant Professor, Morphology and Syntax, College of Science and Arts, Albaha University
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو -ل ـ ﻳﻮﻧﻴ
الخاؾؼ ـواﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
املﺠﻠ
اﻟﻤ
ص .حماى دمحم ؾػُض خمض  ،الؼٍاصة في ﺑنُت الفػل الشلسي و أزغها الضاللي في الﻘغآن النغٍﻢ

مﻘضمت
ٌُ ُ
ٗض ٖلم الهغ ٝو ً
اخضا مً ؤَم ٖلىم اللٛت الٗغبُت لضي ٖلجائها ف مسخل ٠الٗهىع ،و٢ض وظض الٗىاًت
ً
والاَخجام ٢ضًجا وخضًشا؛ إلاا له مً مجحزاث وزهاثو ،وَى ٖلم ًخٗل ٤ببيُت ال٩لجت وما لخغوٞها مً ؤنالت وػٍاصة،
وصخت وإٖال ،٫وقبه طل ،٪ومىيىٖه ألاؾجاء اإلاخج٨ىت وألاٗٞا ٫اإلاخهغٞت ،وَى ٖلم ً٨ك ًٖ ٠الُغ ١التي جىمي
ً
ً
عنُضا َاثال مً
اللٛت ،وجؼوصَا باإلاٗاوي التي جىضعط جدتها ٧لجاث ال خهغ لهاٞ ،هى ٖلم وُْٟي ًؼٍض الباخشحن باللٛت
ا ّ
ْ
ً
اإلاٟغصاث ،و َُ ُ
لُضًا ًُىِل ُض مً ألانى ٫ال٣لُلت ٞغو ًٖا ٦شحرة ،وَى مً الٗلىم التي ج٨ك ٠ظىاهب ؤلابضإ
ٗض بظلِٖ ٪لجا جى
ف اللٛت ،ومً الٗلىم التي حؿاٖض ٖلى خ ٟٔال٣غآن ال٨غٍم وٞهم مٗاهُه ،ومٗغٞت اإلاٗاوي اإلاؿخٟاصة مً خغوٝ
ّ
الؼٍاصة ،بط هخج ً٨باإلٞاصة مً ٖلم الهغ ٝف مٗغٞت صالالث ؤبيُت ألالٟاّ وما جدجله مً مٗ ٍان مسخلٟت ،بدؿب
الؼٍاصاث ّالتي جُغؤ ٖلحها ”بط َّبن ل٩ل خغ ٝػاثض ٖلى ؤنل ال٩لجت ف اللٛت الٗغبُت م ً
ٗجى م٣هى ًصا ًاصًه وٍُٟضٍ”(“ ،)1وال
قَّ ٪ؤهه لى لم ًسخل ٠اإلاٗجى لم جسخل ٠الهُٛت؛ بط ُّ
٧ل ٖضو ٍ ٫مً نُٛت بلى ؤزغي ال بض ْؤن ًصخبه ٖضو ٌ ٫مً مٗجى
َّ
بلى آزغ بال بطا ٧ان طل ٪لٛت”“(.)2
ً
٣ترهت بال٣غآن ال٨غٍم لخدىاوً ٫
ظاهبا مً ظىاهبه ًخٗل ٤بالٟٗل الشالسي اإلاؼٍض
ولخإُ٦ض طل ٪ظاءث َظٍ الضعاؾت م
وؤزغ َظٍ الؼٍاصة ف الضاللت٩ٞ ،ان ٖىىان الضعاؾت:
“الؼٍاصة في ﺑنُت الفػل الشلسي و أزغها الضاللي في الﻘغآن النغٍﻢ”
وؾى٣خهغ ف ؾُاَ ١ظا البدض ٖلى صعاؾت ؤبيُت الٟٗل اإلااضخي الشالسي اإلاؼٍض ف ال٣غآن ال٨غٍم بغواًت خٟو ًٖ
ٖانم ،صون ٚحرٍ مً ألابيُت؛ َّ
ألنها ؤ٦ثر صوع ًاها مً ٚحرَا.
وجخلسو مك٩لت الضعاؾت ف الؿاا:٫
ما لازغالضاللي للؼٍاصة في ﺑنُت الفػل املاضخي الشلسي في الﻘغآن؟
ومً َظا الؿاا ٫جخٟغٕ الٗضًض مً الدؿائالث اإلاغجبُت باإلاىيىٕ مجها:
 ما نُ ٜالؼٍاصة للجاضخي الشالسي ف ال٣غآن ال٨غٍم؟
))0
()0

ًُىٓغ :الخجالوي ،قظا الٗغ ٝف  ًٞالهغ ،ٝجد/٤ُ٣ههغ هللا ٖبض الغخجً ،م٨خبت الغقُض ،الغٍاى  00/0وَُشم ٖجاًغة ،ما َى ٖلم الهغ،ٝ
مى ٘٢مىيىع 0106م https: //mawdoo3.com
ٞايل نالر الؿامغاجي ،مٗاوي ألابيُت ف الٗغبُت ،صاع ٖجاع لليكغ والخىػََ٘0206 0ٍ ،ـ 0115 -م ،م .4
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ْ
ؤقاعث بلحها ؟
 ما اإلاٗاوي والضالالث التي
َ ل جخٗضص ؤبيُت اإلااضخي اإلاؼٍض ف ال٣غآن وجدىىٕ صالالتها ؟
 ما ظظوع الٟٗل اإلااضخي الشالسي اإلاؼٍض ف ال٣غآن ال٨غٍم ؟
وجيب٘ ؤَجُت الضعاؾت مً اعجباَها بال٣غآن ال٨غٍم ،ومً ؤَجُت ٖلم الهغ ٝوم٩اهخهٞ ،هى مً الٗلىم التي حؿهم ف
بُان اإلاٗاوي اإلاؿخٟاصة مً نُ ٜالؼٍاصة وما ًدب٘ َظٍ الؼٍاصة مً ؤزغ ف الضاللتَ ،ظا مً ظاهب ،ومً ظاهب آزغ
ٞالضاعؾت جٖ ٠٣لى صالالث نُ ٜالؼٍاصة للٟٗل اإلااضخي الشالسي مً زال ٫الؿُا ١ال٣غآوي.
وتهض ٝالضعاؾت بلى:
 .0بُان ألازغ الضالل للؼٍاصة ف بيُت الٟٗل اإلااضخي الشالسي ف ال٣غآن ال٨غٍم.
 .0جىيُذ نُ ٜالؼٍاصة للجاضخي الشالسي ف ال٣غآن ال٨غٍم.
 .1مٗغٞت مٗاوي وصالالث نُ ٜالؼٍاصة للجاضخي الشالسي ف ال٣غآن ال٨غٍم.
 .2ال٨ك ًٖ ٠الخٗضص والخىىٕ الضالل ألبيُت اإلااضخي اإلاؼٍض ف ال٣غآن ال٨غٍم.
 .3ال٨ك ًٖ ٠ظظوع الٟٗل اإلااضخي الشالسي اإلاؼٍض ف ال٣غآن ال٨غٍم.
واإلاىهج اإلاخب٘ ف َظٍ الضعاؾت َى اإلاىهج الىنٟي الخدلُل .
الضعاؾاث الؿاﺑﻘت:
مً الضعاؾاث الؿاب٣ت التي لها ٖال٢ت باإلاىيىٕ ،والتي جىٞغث لضي الباخض خؿب مٗلىماجه هظ٦غ:
 .0صعاؾت خىان بؾجاُٖل ٖجاًغة ،بٗىىان“ :مٗاوي الؼٍاصة ف الٟٗل الشالسي ف اللٛت الٗغبُت  -صعاؾت ونُٟت”
ميكىعة ف مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُت للبدىر ؤلاوؿاهُتٚ ،ؼة ،املجلض الٗكغون ،الٗضص الشاوي 0100م.
 .0صعاؾت دمحم ٦بحر ٖشجان ،بٗىىان“ :الٟٗل الشالسي اإلاؼٍض بدغٞحن وصاللخه ف ال٣غآن ال٨غٍم  -صعاؾت نغُٞت
بخهاثُت” ،ميكىعة ف مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،ظامٗت الؿىصان للٗلىم والخ٨ىىلىظُا ،الؿىصان ،مجلض )0( 06
0105م.
 .1صعاؾت خجضي نالح الضًً الؿُض الهضَض ،بٗىىان“ :الخدلُل الضالل للبيُت الهغُٞت ف ؾىعة الٟخذ” ،ميكىعة ف
مجلت ظامٗت َُبت لآلصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،اإلاضًىت اإلاىىعة ،الؿىت السامؿت ،الٗضص الشامً َ0215ـ.
و٢ض اؾخٟاص الباخض مً َظٍ الضعاؾاث ومً ٚحرَا ف صعاؾخه.
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بىاء ٖلى اإلااصة الٗلجُت التي جىاٞغث للباخض ،و ً
و ً
جبٗا لؤلَضا ٝاملخضصة ج ٘٣الضعاؾت ف ؤعبٗت مداوع ،ه :
املحﻮعلاوى :مٟهىم الؼٍاصة ف اللٛت والانُالح.
املحﻮعالشاني :خغو ٝالؼٍاصة ٖ-ضصَا ومىايٗها.
املحﻮعالشالث :نُ ٜالؼٍاصة ومٗاهحها.
املحﻮعالغابؼ :الٟٗل الشالسي اإلاؼٍض ف ال٣غآن ال٨غٍم وألازغ الضالل للؼٍاصة.
وحؿبَ ٤ظٍ املخاوع م٣ضمت ،وحٗ٣بها زاججت جخًجً ؤَم ما جىنلذ بلُه الضعاؾت مً هخاثج.
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املحﻮعلاوى
مفهﻮم الؼٍاصة في اللغت والاصؼلح

أوال-مفهﻮم الؼٍاصة في اللغت:
اج٣ٟذ اإلاٗاظم الٗغبُت واإلاهاصع اللٛىٍت ف مججلها ٖلى مٗجى الؼٍاصة ف اللٛتٞ ،جٗىاَا ال ًسغط ًٖ صاثغة ال٨ثرة،
ُّ
والىجى ،والامخضاص ،و٧لها جىح بجٗجى الؼٍاصة والؼ٧اء ،وظاء ف لؿان الٗغب “ :ج٣ى ٫اؾتزصجه ؤي َلبذ مىه الؼٍاصة،
زال ٝالى٣هان ،ومجها الؼاثض ،ومً ٢ا ٫الؼواثض ٌٗجي ٢ىاثم الضابت ،وػواثض ألاؾض ،ؤْٟاعٍ ،وؤهُابه ،وػثحرٍ،
ونىلخه”(.)1
وظاء ف ال٣امىؽ املخُِ “ :الؼٍض بالٟخذ ،وال٨ؿغ ،والخدغٍ ،٪الؼٍاصة ،واإلاؼٍض الىجى ،وػاصٍ هللا ً
زحرا وػٍضٍ ٞؼاص
واػصاص “(.)2
والٟٗل (ػاص) ظاء ط٦غٍ ف ال٣غآن ال٨غٍم ف مى َ
ٖضًضة ،ف م٣ابل الٟٗل(ه٣و) ،مجها ٢ىله حٗالى :ﭽ ﮃ
اي٘
ٍ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ ( ،)3واإلاغى ٖباعة مؿخٗاعة للٟؿاص الظي ف
ً
ً
هٟا٢ا ،وإما ً
جخضا و ً
ج٨ظًبا ،و٢لىبهم مغضخى لسلىَا ًٖ الٗهجت والخى ٤ُٞوالغٖاًت
ٖ٣اثضَم؛ وطل ٪بما ؤن ً٩ىن ق٩ا و
والخإًُض(ٞ ،)4ؼاصَم هللا م ً
غيا ٖلى مغيهم؛ َّ
ألنهم -والُٗاط باهللً -غٍضون الٟ٨غ؛ وَظٍ ؤلاعاصة مغى ؤصي بهم بلى ػٍاصة
اإلاغى؛ ختى بلٛىا بلى مىث ال٣لىب ،وٖضم بخؿاؾها ،وقٗىعَا( ،)5و َُؿخٗجل الٟٗل “ اص” م ّ
خٗض ًًا والػماٞ ،هى َّ
ًخٗضي
ػ
ِ
بىٟؿه بلى مٟٗى ٫واخض ،هدىُ ”:
ػصث بًج ًاها” ،وٍإحي الػما ،هدى :ػاص اإلاُغ ،وظاء الػما بهُٛت اإلاًاعٕ ف ٢ىله حٗالى:
ٍ
ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ ( ،)6و٢ض ُ
ايُا وم ً
اؾخٗجل الٟٗل (ػاص) م ا
ًاعٖا وؤم ًغا ف ال٣غآن ال٨غٍم ،ف

()0
()0
()1
()2
()3
()4

ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،صاع ناصع ،بحروث0746 -ٌ0166 ،م  ،ماصة (ػٍض).
الٟحروػ آباصي ،ال٣امىؽ املخُِ ،صمك – ٤م٨خبت الىىعي – ص – ٍ/ص/ث ط 0/م.077/076-0/
ؾىعة الب٣غة ،آلاًت .01
ًُىٓغ :ؤبى خُان ،البدغ املخُِ ،جد/٤ُ٣نضق دمحم ظجُل ،صاع ال٨ٟغ ،بحروث َ0201ـ  65/0ودمحم نالر الٗشُجحن ،جٟؿحر الٗشُجحن – جٟؿحر
الٟاجدت والب٣غة – صاع ابً الجىػي ،اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتَ 0201 0ٍ ،ـ .20/0
جٟؿحر الٗشُجحن .21/0
ؾىعة الهاٞاث ،آلاًت 025
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هدى ٢ىله حٗالى :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﭼ ( ،)1و٢ىله حٗالى :ﭽ

ﯻﯼﯽ ﯾ

ﭼ ( ،)2و٢ىله حٗالى :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ (.)3

زانُا -مفهﻮم الؼٍاصة في الاصؼلح:
الؼٍاصة ف اإلاؿخىي الهغف حٗجي“ :بياٞت خغ ٝؤو ؤ٦ثر بلى ؤنل ال٩لجت ب٣هض بٞاصة مٗجى ظضًض ،ؤو ِإللخا٧ ١لج ٍت
ُ
ُ
ً
الخغ ٝالؼ ُ
ً
ج٣ضًغا ،و َّؤنها جخد ٤٣بةلخا ١ال٩لجت ما لِـ مجها مً
جد٣ُ٣ا ،ؤو
اثض بؿ٣ىَه ف ؤنل الىي٘
بإزغي ،و َُٗغٝ
الخغو ٝألٚغاى م ّٗ ُّىت مٗىىٍت ولُٟٓت”(.)4
و ً
ُٖٟا ٖلى الخٗغٍ ٠الؿابً ٤ج ً٨ال٣ىَّ :٫بن الؼٍاصة لها اؾخٗجاالن ف اإلاؿخىي الهغف  :اؾخٗجاٖ ٫ام،
واؾخٗجا ٫زامٞ ،االؾخٗجا ٫الٗام ٌٗجي٧ “ :ل ما ػاص ٖلى بيُت ال٩لجت ألانلُت ؾىاء ؤ٧اهذ زالزُت الىي٘ ؤم ػاثضة
ٖلى الشالزت ف ؤنل ويٗها ،وؾىاء ؤ٧اهذ الؼٍاصة مً خغو ٝزانت ؤم ٧اهذ مً جًُٗ ٠بٌٗ خغو ٝال٩لجت
ألانلُت “(.)5
ُ
وؤما الاؾخٗجا ٫السام؛ ٣ُٞخهغ ٖلى الخغو ٝالٗكغة التي حؿمي خغو ٝالؼٍاصة ،والتي نىٟها الىداة
الهغُٞىن ف جغ َ
اُ٦ب مخٟاو ٍجت مً خُض ؤلاٞاصة والجىصةٞ ،ججها جهيُ ٠ؤبي ٖشجان اإلااػوي” َىٍذ الؿجان “ ف
٢ىله(:)6
ُ
هﻮٍذ الؿمان ﻓكُبنجي

ُ
وما لنذ قضما هﻮٍذ الؿمانا

وجهيُ ٠الؼظاط ف ٢ىله“ :ؾإلخجىهحها”( ،)7وٚحرَا مً الخهيُٟاث.
ومً زال ٫اإلاٟهىمحن(اللٛىي والانُالح ) للؼٍاصة ًخطر الخىا ٤ٞوالخىانل بُجهجاٞ ،جٗجى الؼٍاصة َى اإلاٗجى

()0
()0
()1
()2
()3
()4
()5

ؾىعة دمحم ،آلاًت .05
ؾىعة َىص ،آلاًت 30
ؾىعة َه ،آلاًت .002
ًىٓغ :الخجالوي ،قظا الٗغ ٝف  ًٞالهغ 003/0ٝوٖل ؤبى اإلا٩اعم ،ف ؤنى ٫الخ٨ٟحر الىدىي ،ميكىعاث الجامٗت اللُبُت ؾىت  ،0760م.115
ٖلى ؤبى اإلا٩اعم ،ف ؤنى ٫الخ٨ٟحر الىدىي م .115
ابً ظجي ،اإلاىه ،٠قغح ٦خاب الخهغٍ ٠ألبي ٖشجان اإلااػوي ،صاع بخُاء الترار ال٣ضًمَ0151 0ٍ ،ـ 0732 -م .76/0
الؼظاط ،الججل ف الىدى ،جدٖ/٤ُ٣ل جى ٤ُٞالخجض ،ماؾؿت الغؾالت ،صاع ألاملَ0212 0ٍ ،ـ 0762 -م ،م .177
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ً
امل َ
ُّ
ُٓٞل البىاء اإلاؼٍض مدخٟٓا باإلاٗجى اللٛىي للؼٍاصة م٘ جدضًض
خهل مً البىاء صون ؤلازال ٫باإلاٗجى اللٛىي ألانل ،
َ
مٗىاٍ الهغف الض ٤ُ٢بًىابِ جُ٣ض مٗىاٍ الجضًض وجج ِّحزٍ ًٖ اإلاٗجى ألانل .
ً
هُلخا لم جىٟهل ٧لُت ًٖ مٗىاَا ألانل ؛ ٞجٗاوي ال٨ثرة ،والىجى والامخضاص،
وبظلٞ ٪الؼٍاصة باٖخباعَا م
ُّ
ً
والخ٩ل ،٠وؤلاصٖاء٧ ،لها جب٣ى خايغة ف اإلاٟهىم الانُالح للؼٍاصة الهغُٞت(.)1

()0

مٗجى ٖؼٍؼ ،الؼٍاصة ف ألابيُت الهغُٞت ،م٣ا ٫ميكىع ف مى0101 https: //qawaid.wordpress.com ٘٢م.
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املحﻮعالشاني
خغوف الؼٍاصة غضصها ومﻮاطػها

أوال  -غضصها:
خغو ٝالؼٍاصة اإلاخٖ ٤ٟلحها ٖكغة ؤخغ ،ٝه “ :ألال ،٠والُاء ،والىاو ،والهجؼة ،واإلاُم ،والىىن ،والخاء ،والهاء،
والؿحن ،والالم”(.)1
ً
وخغو ٝالؼٍاصة لِؿذ ف ٧ل مىي٘ ج٩ىن ػاثضة ،ولى ٧اهذ ف ٧ل مىي٘ ج٩ىن ػاثضة؛ إلاا اخخُج بلى جدضًض اإلاىاي٘،
لخ ّض ْ
ُ
صث الخغو ٝوخضَا( ،)2وإلى َظا طَب ٖامت الٗلجاء ،ومجهم الغضخي؛ وطل ٪ب٣ىله“ :لِـ مٗجى ٧ىنها خغوٝ
و ِ
ً
ّ
ّ
اي٘ بل اإلاٗجى ؤهه بطا ػٍض خغٖ ٝلى
الؼٍاصة َّؤنها ال ج٩ىن بال ػاثضة  ،بط ما مجها خغ ٝبال وٍ٩ىن ؤنال ف
ٍ
٦شحر مً اإلاى ِ
ً
ال٩لجت ال ً٩ىن طل ٪اإلاؼٍض بال مً َظٍ الخغو ٝبال ؤن ً٩ىن اإلاؼٍض جًُٟٗا ؾىاء ٧ان الخًُٗ ٠لئللخا ١ؤو لٛحرٍ”(.)3
ألن مً ؾجن الٗغب الؼٍاصة بما لؤلؾجاء ؤو ألاٗٞا)4(”٫؛ َّ
وَظٍ ألاخغ ٝجؼاص ف ألاؾجاء وألاٗٞا ٫صون الخغوٝ؛ َّ
ألن
الؼٍاصة ج٩ىن ً
يغبا مً الخهغ ،ٝوال ً٩ىن ف الخغو ٝلٗضم صزىلها الخهغ.)5(ٝ
الحنﻢ ﺑؼٍاصة هظه لاخغف:
ؤخغ ٝالؼٍاصة ج٩ىن اثضة و ً
٣ٞا للخٟهُل الخال (:)6
ػ
 -1ألال:٠
و ٍُ ْد٨م بؼٍاصتها بطا ناخبذ ؤ٦ثر مً ؤنلحن ،هدى :طاعب.
 -2الىاو:
وٍد٨م بؼٍاصتها بطا صخبذ ؤ٦ثر مً ؤنلحن ،ولم جخهضع ،ولم ج٧ ً٨لجتها مً مًٗ ٠الغباع  ،هدى :مدمﻮص و ُبﻮَؼ.

()0
()0
()1
()2
()3
()4

ًُىٓغ :ابً ظجي ،اإلاىه 76/0 ٠وقظا الٗغ ٝف  ًٞالهغ.003/0 ٝ
ابً ظجي ،اإلاىه.77/0٠
ًُىٓغ :قغح قاُٞت ابً الخاظب  110/0وقظا الٗغ ٝف  ًٞالهغ.006/0 ،ٝ
الؿُىَي ،اإلاؼَغ ف ٖلىم اللٛت ،جد /٤ُ٣دمحم ؤخجض ظاص اإلاىلى وٖل دمحم البجاوي ودمحم ؤبى الًٟل ببغاَُم ،صاع ال٨ٟغ ،م.113
ابً ٌِٗل ،قغح اإلاٟهل ،ج٣ضًم/ؤمجُل بضٌ٘ ٌٗ٣ىب ،صاع ال٨خب الٗلجُت ،بحروث ٍَ0200 0ـ 0110 -م .102/3
ًُىٓغ :قظا الٗغ 004/0 ٝومٗجى ٖؼٍؼ ،الؼٍاصة ف ألابيُت الهغُٞت الٗغبُت.
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 -3الُاء:
ً َ
َّ
وٍد٨م بؼٍاصتها بطا َ
جخهضع ؾاب٣ت ؤ٦ثر مً زالزت ؤنى ،٫ولم ج٧ ً٨لجتها مً
ص ِخبذ ؤ٦ثر مً ؤنلحن ،ولم
مًٗ ٠الغباع  ،هدىً :ظغب.
 -4اإلاُم:
وؤما ػٍاصة اإلاُم ٞجىيٗها ؤو ٫ال٩لجت ،وخا ٫اإلاُم ف طل ٪خا ٫الهجؼةٞ ،جتى اظخج٘ زالزت ؤخغ ٝؤنى ٫وف ؤولها
ً
مُمٞ ،ا ٌ٢بؼٍاصة اإلاُم ،ختى ج٣ىم الضاللت ٖلى ٧ىنها ؤنال؛ وطل ٪هدى :مكهض ومظغب.
“ٞةن ٧اهذ مٗ ٪ؤعبٗت ؤخغ ٝؤنى ٫و٢بلهً مُمٞ ،ا ٌ٢ب٩ىنها مً ألانل ٟٗ٦ل ٪بالهجؼة”(.)1
 -5الهجؼة:
ً
مىي٘ ػٍاصة الهجؼة ؤن ج ٘٣ف ؤو ٫بىاث الشالزتٞ ،جتى عؤًذ زالزت ؤخغ ٝؤنىال وف ؤولها َجؼةٞ ،ا ٌ٢بؼٍاصة
ً
الهجؼةٖ ،غٞذ الاقخ٣ا ١ؤو ظهلخه ،ختى ج٣ىم الضاللت ٖلى ٧ىن الهجؼة ؤنال؛ وطل ٪هدى :أخمغ وأصفغٞ ،ةن خهلذ
مٗ ٪ؤعبٗت ؤخغ ٝؤنى ٫والهجؼة ف ؤولهاٞ ،ا ٌ٢بان الهجؼة ؤنل(.)2
وٍد٨م بؼٍاصتها ف ألاخىا ٫آلاجُت:
ؤ .بطا جهضعث ٢بل ؤ٦ثر مً ؤنلحن ،هدى :أخفظ.
ب .بطا جإزغث و٢بلها ؤل ٠ؤ٦ثر مً ؤنلحن ،هدى :خمغاء.
 -6الىىن:
وٍد٨م بؼٍاصتها ف ألاخىا ٫آلاجُت:
ؤ .بطا ٧اهذ مخُغٞت ،و٢بلها ؤل ،٠و٢بل ألال ٠ؤ٦ثر مً ؤنلحن ،هدى :ؾنغان غظﺒان.
ب .بطا ٧اهذ مخىؾُت بحن ؤعبٗت ؤخغ ،ٝوه ٚحر مكضصة ،مشل :غظنفغ  ،قغنفل.
ث .بطا ٧اهذ مً باب (الاهٟٗا )٫مشل :انؼلق  ،منؼلق
ر .بطا ٧اهذ ف ؤو ٫اإلاًاعٕ ،مشل :نفػل.

()0
()0

ابً ظجي ،ؾغ نىاٖت ؤلاٖغاب ،جد ،٤ُ٣خؿً َىضاوي ،صاع ال٨خب الٗلجُت ،بحروث ٍَ0200 0ـ 0111 -م .
.015/0
اإلاغظ٘ هٟؿه .204/0

000
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 -7الخاء:
وٍد٨م بؼٍاصتها ف ألاخىا ٫آلاجُت:
ؤ .ف باب الخٟٗل ،مشل :الخضخغج.
ب .ف باب الخٟاٖل ،مشل :الخػاون.
ث .ف باب الاٞخٗا ،٫مشل :الاقتراب.
ر .ف باب الاؾخٟٗا ،٫مشل :الاؾخغفاع.
ط .ف باب الخُٟٗل ،مشل :تهلُل.
ح .ف باب الخٟٗلل ،مشل :التهلل.
ر .بطا ٧اهذ للخإهِض ،مشل :قائمت.
ص .بطا ٧اهذ ف ؤو ٫اإلاًاعٕ ،مشل :جظغب.
ط .جؼاص ؾج ً
اٖا ف  :ملنﻮث ،حبروث ،عخمﻮث ،عهﺒﻮث.
 -8الؿحن:
ُ
ًد٨م بؼٍاصتها ف باب الاؾخٟٗا ،٫هدى :الاؾخسغاج ،و ُجؼاص ؾج ً
اٖا فى :ق ْضمﻮؽ.
 -9الهاء:
ػٍاصتها ٢لُلت ،هدى :أهغاق ،ف  :ؤعا ،١وأمهاث ،ف  :ؤماث  ،ظج٘ :ؤم.
 -11الالم:
ػٍاصة الالم ٢لُلت ،هدى :ػِؿل ،ػٍضى ،غﺒضى.

ًّ
زانُا  -مﻮاطػها:
ج ٘٣الؼٍاصة بدغ ٝواخض ؤو ؤ٦ثرٞ ،ةطا ٧اهذ بؼٍاصة خغ ٝواخض لها ؤعبٗت مىاي٘( ،)1ه :
ؤ٢ .بل الٟاء ،ف هدى :ؤ٦غم.
ب .بحن الٟاء والٗحن ،ف هدى :ياعب.
ث .بحن الٗحن والالم ،ف هدىٚ :ؼا.٫
()0

ًُىٓغ :ابً ٌِٗل ،قغح اإلاٟهل  041/2والخجالوي ،قظا الٗغ ٝف  ًٞالهغ.004/0 ٝ
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َ
ط .بٗض الالم ،ف هدىُ :خ ْبلى.
ً
ً
ً
زالزا ،و ً
ؤعبٗا ،وال ًسلى بطا ٧اهذ مخٗضصة مً ؤن ج٘٣
و٢ض ج٩ىن الؼٍاصة واخضة ٦ -جا مشلىا  -و٢ض ج٩ىن ازيخحن ،و
مخٟغ٢ت ؤو مجخجٗت ،والؼٍاصجان اإلا ّ
خٟغ٢خان بُجهجا الٟاء ،هدى :ؤظاص ،٫وبُجهجا الٗحن ٦ــ(ٖا٢ى ،)٫وبُجهجا الالم هدى:
َ َ
َ
ََ ٢
ه ْح َري ،ؤي :الًل٘ ال٣هحرة ،وبُجهجا الٟاء والٗحن هدى :بٖهاع ،وبُجهجا الٗحن والالم هدى :ز ْح َزلى -وهى مكُت ٞحها
ْ َ
ؤظ َٟلى للضٖىة الٗامت ،واملجخجٗخان ٢بل الٟاء ،هدى :مىُل ،٤وبحن الٟاء
جشا٢ل  ،-وبُجهجا الٟاء والٗحن والالم ،هدى:
ُ
والٗحن ،هدى :ظىاَغ ،وبحن الٗحن والالم ،هدى :زُا ،ٝوبٗض الالم هدىِٖ :لباء.
والشالر اإلاخٟغ٢اث :هدى :ججازُل ،واملجخجٗت ٢بل الٟاء هدى :مؿخسغط ،وبحن الٗحن والالم هدىَ :ؾاللُم ،وبٗض
ُْ
الالم هدىٖ :ىٟىان ،واظخجإ ازيخحن واهٟغاص واخضة هدى :ؤُٗ ٞىان.
وألاعب٘ اإلاخٟغ٢اث :هدى :اخجحراع مهضع اخج َّاع ،وال جىظض ألاعب٘ مجخجٗت(.)1

()0

ًُىٓغ :قغح اإلاٟهل  067 – 046/2وقظا الٗغ ٝف  ًٞالهغ.004/0 ٝ
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٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
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املحﻮعالشالث
صُغ الؼٍاصة ومػانيها
٢بل الخضًض ًٖ نُ ٜالؼٍاصة ومٗاهحها ًجضع بىا الى٢ىٖ ٝلى ؤبىاب الٟٗل الشالسي املجغص
أﺑﻮاب الفػل الشلسي املجغص:

-0
-0
-1
-2
-3
-4

للٟٗل الشالسي املجغص ؾخت ؤبىاب ،ه (:)1
َ
ٟٗل َ(ه َ
باب ََ َٗ ٞلُ ًَ :
ه َغْ ًَ :ى ُ
هغ)بٟخذ الٗحن ف اإلااضخي ويجها ف اإلاًاعٕ ،هدىَ َٗ ٢ :ض ًَ ُْ ُٗ ٣ض
َ َ َ َْ
ََ َ َ ْ
ًغب)بٟخذ الٗحن ف اإلااضخي و٦ؿغَا ف اإلاًاعٕ ،هدىَ :ظ َل َ
ـ ًَ ْج ِلـ
باب ٗٞلِٗ ًٟ :ل (يغبِ ً :
َ
َ
ْ
باب َ
ٗٞلَٗ ْٟ ًَ :ل (َ ٞخذَ ْٟ ًَ :خذ)بالٟخذ ٞحهجا :هدى :طَب ًظ ََب
َ
َ َْ َ َ َ َْ
ٖلم ٌٗلم .
باب ِٗ ٞلًٟٗ :ل (ِ ٞغحَ ًٟ :غح)ب٨ؿغ الٗحن ف اإلااضخي ،وٞخدها ف اإلاًاعٕ ،هدىِ :
خؿً ْ
باب ََ ُٗ ٞلُٗ ْٟ ًَ :ل َ(ُ ٦غمُ ٨ْ ًَ :غم)بًم الٗحن ٞحهجا ،هدىُ :
ًد ُؿً .
باب َٗٞلْٟٗ ًَ :ل َ
(خ ِؿ َبْ ًَ :د ِؿب)بال٨ؿغ ٞحهجا ،هدى :و ِٗم ًى ِٗم .
ِ
ِ
ً
وؤٗٞاَ ٫ظٍ ألابىاب ج٩ىن مخٗضًت والػمت ،بال ؤٗٞا ٫الباب السامـٞ ،ال ج٩ىن بال الػمت ،وألابىاب الشالزت ألاولى

حؿمى صٖاثم ألابىاب ،وهى ف ال٨ثرة ٖلى طل ٪الترجِب(.)2
الفػل الشلسي املؼٍض:
الٟٗل الشالسي اإلاؼٍض ما ػٍض ٖلى خغوٞه ألانلُت ،وإما ؤن ً٩ىن م ً
ؼٍضا بدغ ،ٝوإما بدغٞحن ،وإما بشالزت ؤخغ،ٝ
و ّ
ل٩ل مجها ؤبيُت ،جدىىٕ صاللتها ف اللٛت الٗغبُت خؿب الؿُا ١الىاعصة ُٞه ،جٟانُلها ٖلى الىدى الخال (:)3
أوال:املؼٍض ﺑدغف واخض :وله زالزت ؤبيُت ،ه :
 -0ؤٗٞل  :وَى مؼٍض بالهجؼة هدى  :ؤ٦غم  ،ؤصزل  ،ؤنهغ.
َّ
َّ -0
٦غم َّ ،
ٗٞل  :وَى مؼٍض بالخًُٗ ٠هدى َّ :
ٞؿٚ ، ٤ل.٤
()0
()0
()1

ًُىٓغ :قغح اإلاٟهل 204/2وقظا الٗغ ٝف  ًٞالهغ.00/0 ٝ
قظا الٗغ ٝف  ًٞالهغ.01/0 ٝ
ًُىٓغ :قغح اإلاٟهل  212/2وقظا الٗغ.05/0 ٝ
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َ
ٞاٖل  :وَى مؼٍض باألل ٠هدى  :قاع٢ ، ٥اجل ٖ ،اَض.
-1
زانُا :املؼٍض ﺑدغﻓحن :وله زجؿت ؤبيُت ،ه :
 -0اهٟٗل  :وَى مؼٍض بالهجؼة والىىن هدى  :اه٨ؿغ  ،اههغ.ٝ
 -0اٞخٗل  :وَى مؼٍض بالهجؼة والخاء هدى  :ابخٗض  ،ابخضؤ.
َّ
َّ
جإلَّ ، ٠
جبرٕ.
جٟٗل  :وَى مؼٍض بالخاء والخًُٗ ٠هدى :
-1
 -2جٟاٖل  :وَى مؼٍض بالخاء وألال ٠هدى  :ج٣اجل  ،حؿامذ.
َّ
اٗٞل  :وَى مؼٍض بالهجؼة والخًُٗ ٠هدى  :اؾج َّغ َّ ،
اٚبر.
-3
زالشا :املؼٍض ﺑشلزت أخغف :وله ؤعبٗت ؤبيُت ،ه :
 -0اؾخٟٗل  :وَى مؼٍض بالهجؼة والؿحن والخاء هدى  :اؾخإظغ واؾخسغط.
 -0اٗٞىٖل :وَى مؼٍض بالهجؼة والىاو وجًُٗ ٠الٗحن هدى  :اٖكىقب  ،ازًىيغ.
ًٟٗت هدى  :اظلىط (ؤؾغٕ)  ،ازغوٍ (ام َّ
 -1اٗٞى :٫وَى مؼٍض بالهجؼة والىاو اإلا َّ
خض).
َّ
َّ
َّ
ازًاع.
ابُاى ،
اٗٞا : ٫وَى مؼٍض بالهجؼة وألال ٠والخًُٗ ٠هدى :
-2

مػاني صُغ الؼٍاصة:
ً
خضص الهغُٞىن نُٛا للؼٍاصة ف هدى ازىتي ٖكغة نُٛت ،ول٩ل نُٛت ٖضص مً اإلاٗاوي ،ؾىٖ ٠٣لى َظٍ الهُ،ٜ
وهىضر بٌٗ مٗاهحها.
حكٗبا و ً
ً
جغصصا ف الاؾخسضام ،وجاصي مٗاوي مخىىٖت ف ؾُا٢اث مسخلٟت ،ومً ؤقهغ
 -0أﻓػل :حٗض مً ؤ٦ثر الهُٜ
مٗاهحها ،هظ٦غ( :)1الخٗضًت ،الهحروعة ،الضزى ٫ف الصخيء ،الخٗغٌٍ ،اإلاُاوٖت ،واإلابالٛت ،وٚحرَا.
َّ
َّ -0
ﻓػل :ج٣ىم بيُت َظا الٟٗل ٖلى ٢اٖضة بىاء الٟٗل الشالسي املجغص م٘ جًُُٖٗ ٠ىه ،هدى٦ :ظب ومً ؤقهغ
ً
قغ٢ا و ً
ٚغبا
مٗاهحها ( :)2الضاللت ٖلى الخ٨شحر واإلابالٛت ،والخٗضًت ،والضٖاء للصخيء ؤو ٖلُه ،والخىظه بلى الصخيء
وؤلاػالت ،وٚحرَا.

()0
()0

ًُىٓغ :ابً الؿغاط ،ؤبى ب٨غ دمحم ابً ؾهل ،ألانى ٫ف الىدى ،جدٖ/٤ُ٣بض الخؿحن الٟخل  ،ماؾؿت الغؾالت ،بحروث0763 0ٍ ،م  005/1وابً
ٌِٗل ،قغح اإلاٟهل .037/4
ًُىٓغ :اإلاُضاوي ،هؼَت الُغ ٝف ٖلم الهغ ،ٝقغح وصعاؾتٌ/ؿغٍت دمحم ببغاَُمَ0201 0ٍ ،ـ م  005وقظا الٗغ ٝف  ًٞالهغ.10/0 ٝ
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼﻊ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .حماى دمحم ؾػُض خمض  ،الؼٍاصة في ﺑنُت الفػل الشلسي و أزغها الضاللي في الﻘغآن النغٍﻢ

ُ
الدكاع ٥بحن ازىحن ٞإ٦ثر ،وزاهحهجا :اإلاىالاة واإلاخابٗت.
 -1ﻓاغل٨ً ،ثر اؾخٗجالها ف مٗىُحن( ،)1ؤخضَجا:
ُ
ً
ٗٞل آزغ ،هدى٦ :ؿغجه ٞاه٨ؿغ (.)2
 -2انفػلَ :ظا الىػن وعص ف مٗٓم اإلاهاصع مسخها باإلاُاوٖت ،ؤي :مُاوٖت ٍ
 -3اﻓخػلَ :ظا الىػن ٌٗض و ً
اخضا مً الهُ ٜالهغُٞت الثرًت التي جضٖ ٫لى ٖضص مً اإلاٗاوي ،هظ٦غ مجها( :)3اإلاُاوٖت،
واإلاكاع٦ت ،والاجساط ،واإلابالٛت ،والاظتهاص ،وؤلاْهاع ،وجهى٘ ألامغ ؤو ج٩لٟه ،وٚحرَا.
اﻓػلً :إحى ً
َّ
ٚالبا إلاٗجى واخض ،وَى ٢ىة اللىن ؤو الُٗب ،وال ً٩ىن بال الػما٧ ،اخج َّغ واٖى َّع(.)4
-4
َّ
جفػل :الىػن مدك٩ل مً َّ
(ٗٞل) بؼٍاصة الخاء ،وٍضٖ ٫لى ٖضص مً اإلاٗاوي ،مجها( :)5اإلاُاوٖت ،الاجساط ،الخ٩ل،٠
-5
والخضعط ،وٚحرَا.
 -6جفاغل :ومً مٗاوي َظٍ الهُٛت ( :)6اإلاكاع٦ت واإلاباصلت ،وؤلايهام والخٓاَغ ،واإلاُاوٖت والخضعط ،وَظٍ الهُٛت
ُ
اؾخسضمذ ف نُا ٙالسُاب ؤلالهي ،خاملت صاللت الخٗال والخجزًه والخباع ،٥ف هدى :جباع ٥هللا ،وحٗالى هللا٦ ،جا
ُ
اؾخسضمذ ف ٚحرٍ.

 -7اؾخفػلٌٗ :ض َظا الىػن م ً
ىبش٣ا مً (ؤٗٞل) م٘ ازخهام ّ
اخض مجهجا بضاللت جسخل ًٖ ٠آلازغ ،ومً مٗاوي
٧ل و ٍ
ِ
ً ا ل ـ َّ
ـ(بها هلل و َّإها بلُه
َظٍ الهُٛت ( :)7اإلاُاوٖت ،الُلب ،الاٖخ٣اص ،الخدى ٫والخى ٘٢والهحروعة ،والاؾترظإ ازخهاع
عاظٗىن) ،وٚحرَا مً اإلاٗاوي.
 -01اﻓػﻮغل :ا٢خهغث َظٍ الهُٛت للضاللت ٖلى اإلابالٛت والخىُ٦ض(.)8
 -00اﻓػﻮى :صلذ َظٍ الهُٛت ٖلى اإلابالٛت ً -
ؤًًا ٦ -ؿاب٣تها (.)9

()0
()0
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

ابً ٖهٟىع ،اإلاجخ٘ ال٨بحر ف الخهغٍ ،٠م٨خبت لبىان ٍ 066/0 0وابً ٌِٗل ،قغح اإلالى٧ي ف الخهغٍ ،٠جدٞ/٤ُ٣سغ الضًً ٢باوة ،صاع
ألاواػع  ،بحروث ٍ0766 0م  51/0والخجالوي ،قظا الٗغ ٝف  ًٞالهغ.10/0 ٝ
ًُىٓغ :ؾِبىٍه ،ال٨خاب ،جدٖ/٤ُ٣بض الؿالم َاعون ،م٨خبت الساهج  ،ال٣اَغةَ0216 1ٍ ،ـ 0766 -م ،م  43وقغح اإلاٟهل .037/4
ًُىٓغ :الكاَبي ،اإلا٣انض الكاُٞت ف قغح السالنت ال٩اُٞت ،جد/٤ُ٣دمحم البىا ،ظامٗت ؤم ال٣غي ٍ0115 0م  217/6وقظا الٗغ ٝف  ًٞالهغٝ
..10/0
ًُىٓغ :اإلاجخ٘ ال٨بحر  010/0وقغح اإلاٟهل .221/2
ًُىٓغ :قظا الٗغ ٝف  ًٞالهغ ،11/0 ٝوقغح اإلاٟهل .215/2
ًُىٓغ :اإلاجخ٘ ال٨بحر ف الخهغٍ ،061/0 ٠وقغح اإلاٟهل .216/2
ًُىٓغ :ابً الؿغاط ،ألانى ٫ف الىدى  006/1وقغح اإلاٟهل  040/4وقظا الٗغ ، ٝم .21
قغح اإلاٟهل  ،004/4واإلاجخ٘ ال٨بحر .011/0
ابً ٌِٗل ،قغح اإلالى٧ي ،م  ،56واإلاجخ٘ ال٨بحر .011/0
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اﻓػاى :جضَ ٫ظٍ الهُٛت ٖلى اإلابالٛت ،وً ٚ
َّ
البا ما حكحر بلى ال٣ىة ف ألالىان (.)1
-00
َظٍ نُ ٜالؼٍاصة ومٗاهحها ٖىض الهغُٞحن ،وزجذ مالخٓخان ؤقحر بلحهجا:
(ٗٞل و َّ
امللخظت لاولى :بٌٗ نُ ٜالؼٍاصة جدك٩ل مً ؤنل وػن واخض ،م٘ ػٍاصة بٌٗ الخغو ،ٝمشلَّ :
جٟٗل)
بؼٍاصة الخاء ،و (ؤٗٞل واؾخٟٗل) بؼٍاصة الؿحن والخاء.
(ٗٞل و َّ
امللخظت الشانُت :بٌٗ نُ ٜالؼٍاصة حكتر ٥ف بٌٗ اإلاٗاويٞ ،ج ًشالَّ :
جٟٗل واٗٞىٖل واٗٞى َّ )٫حكتر ٥ف
اٗٞل و َّ
مٗجى الضاللت ٖلى الخ٨شحر واإلابالٛت ،و(اؾخٟٗل واهٟٗل) حكتر٧ان ف الضاللت ٖلى اإلاُاوٖت( ،و َّ
اٗٞا )٫حكتر٧ان ف
الضاللت ٖلى ال٣ىة ف ألالىان.

()0قغح اإلاٟهل  221/2واإلاجخ٘ ال٨بحر .010/0
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املحﻮعالغابؼ
الفػل الشلسي املؼٍض في الﻘغآن النغٍﻢ ولازغالضاللي للؼٍاصة
ً
ٌٗغى البدض ف َظا املخىع هج َ
اطط مً ال٣غآن ال٨غٍم للٟٗل الشالسي اإلاؼٍض ،مدلال لها ،وم َّبِ ًىا ؤزغ َظٍ الؼٍاصة ف اإلاٗجى،
و٢بل طل ٠٣ً ٪البدض ٖلى بٌٗ اإلاٟاَُم واإلاهُلخاث التي حٗحن ٖلى جدلُل َظٍ الىجاطط ،وجىيُذ اإلاغاص مً ٖغيها.

مفهﻮم الضاللت الصغﻓُت:
ً
ؤؾاؾا مً مداوع الخدلُل الضالل ٞ ،خىىٖها
ه اإلاٗاوي اإلاؿخٟاصة مً الهُ ٜوبيُتهاٞ ،بيُت ال٩لجت حٗض مدى ًعا
ًىٗ٨ـ ٖلى صالالتها(.)1
ولبيُت ال٩لجت ؤَجُت ٢هىي ف جدضًض مٗىاَاَ ًٗٞ ،غٍ ٤البيُت ونُٛها املسخلٟت جبرػ اإلاٗاوي و ُج َّ
دضص(.)2
و٢ض جيبه ٖلجاء الٗغب لهظٍ الضاللتُٟٞ ،ىىا بلى َّؤن ما جاصًه نُٛت ًج ً٨ؤن ًسخلٖ ٠جا جاصًه نُٛت ؤزغي؛
ً
اؾدىاصا ٖلى ال٣اٖضة الهغُٞتَّ “ :بن ٧ل ازخال ٝف اإلابجى صاٖ ٫لى ازخال ٝف اإلاٗجى”؛ ومشا ٫طل ٪نُٛت (ؤٗٞل)
وطل٪
ٞةنها جاصي مٗاوي ال جاصيها نُٛت َ(َّٗ ٞل) ،ومً َظٍ اإلاٗاوي :الضزى ٫ف الصخيء م ًاها ؤو م ً
٩اها؛ وطل٦ ٪جا ٢ا ٫ابً ٢خِبت
ػ
ْ َ
()3
ف خضًض الىبي -ملسو هيلع هللا ىلص َّ :-بن ُٖج َغ ٢اَّ “ :٫بن اإلاكغ٦حن ٧اهىا ً٣ىلىن “ :ؤق ِغ ١زبحر. ”...
ُ
ْ
ؤقغَ ١زبحر مً ُقغو ١الكجـ ،...و َّإهجا ًغٍضون :اصزل ّؤيها َ
الجبل ف الكغو ،١ؤي :لخُل٘ ٖلُ ٪الكجـ،
و٢ىلهمِ :
َ
ْ ٫
صزلىا ف الجىىب ،وؤع ُ
ؤقجل ال٣ىم ،بطا َص َزلىا ف عٍذ الكجا ،٫و ْ
اخىا ،بطا صزلىا ف الغٍذ،
ؤظ َى ُبىا ،بطا
٦جا ج٣ى :
َ
و َ
ؤعبٗىا ،بطا صزلىا ف الغبُ٘(.)4

ً
وَىال ٪جالػم وجغابِ وزُ ٤بحن اإلا٩ىن الهغف واإلا٩ىن الضالل ُّ ،
ٞإي م٩ىن مجهجا لً ً٩ىن مؿخ٣ال صازل اللٛت
صون ألازغ؛ ٞىظىص َظًً اإلا٩ىهحن ف اللٛت جإؾِسخي لىظىص الٗىانغ ٞحها مً ظهت ،ووظىص جإؾِسخي لىظىصَجا م ًٗا ف
ٍآن واخض مً ظهت ؤزغي؛ ولظلِ ّ ُٖ ٪غٞذ اللٛت بدضر صالل  ،و ُٖ ّ ِغٞذ الضاللت بدضر لٛىي(.)5
()0
()0
()1
()2
()3

ببغاَُم ؤهِـ ،صاللت ألالٟاّ ،م٨خبت ألاهجلى اإلاهغٍت0754 1ٍ ،م ،م ( 25بخهغٍ.)٠
ٖلُان الخاػميٖ ،لم الضاللت ٖىض الٗغب ،مجلت ظامٗت ؤم ال٣غي للٗلىم الكغُٖت واللٛت الٗغبُت وآصابها ،ط  03الٗضص(،ٌ0202 )05ـ م .060
البساعي ،صخُذ البساعي ،صاع ابً ٦شحر ،صمكَ0201 0ٍ ،٤ـ 0110 -م٦ ،خاب الدج ،باب متى ًض ٘ٞمً ظج٘ .412 /0
ابً ٢خِبتٚ ،غٍب ال٣غآن ،جد/٤ُ٣ؤخجض ن٣غ ،صاع ال٨خب الٗلجُت َ0176ـ 0756 -م .002 /0
مىظع ُٖاشخي ،اللؿاهُاث والضاللت ،مغ٦ؼ ؤلاهجاء الخًاعي ،خلب0774 0ٍ ،م ،م . .26
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مفهﻮم الؿُاق الصغفي :
ً
ً
َى الؿُا ١الظي يهخم بضعاؾت اإلاٟغصاث ال بىنٟها نُٛا وؤلٟاْا َّ ،ِ٣ٞبهجا بدؿب ما ٞحها مً زىام جُٟض ف
زضمت الججلت ؤو الٗباعة(.)1
بط ٌٗجل الؿُا ١الهغف ٖلى جدضًض اإلاٗجى اإلاغاص مً الهُٛت اإلاؼٍضة ،ؤو الىخضاث الهغُٞت التي جلخ ٤بالهُٛت
ْ
املجغصة ،مشل الهجؼة ف نُٛت (ؤٗٞل)(.)2
ٗٞىضثظ
ٞالؿُا ١الهغف ال ًسخو بضعاؾت الهُ ٜؤو الٗال٢اث مىٟغصة بل بدؿب ٧ىنها الن٣ت ف ال٩لجاث،
ٍ
ًاصي ؾُا٢ها بلى صاللت مُٗىت ٢ض جسخل ًٖ ٠صاللتها ألانلُت(.)3
الؿُاق الﻘغآني :
َى ظؼء مً الؿُا ١بجٗىاٍ الٗام٣ٞ ،ض و َّْ ٠الىو ال٣غآوي اللٛت جى ً
ُْٟا ا
زانا ،مجا ؤ٦ؿبه نٟت ؤلاعجاػ،
ّ
ٞل٩ل ل٢ ٟٔغآوي مىيٗه الظي ال ًج ً٨ؤن ًدل ل ٟٔمدله ،بط َّبن ل٩ل ل ٟٔمٗىاٍ الظي ا٦دؿبه مجا جىخُه
ِ
()4
مؿخىٍاجه املسخلٟت (الهىجُت والىدىٍت والهغُٞت) ٞ ،للؿُا ١ؤزغ زام ف ٞهم الىو ال٣غآوي.

منﻮناث الؿُاق الﻘغآني :
ًخ٩ىن الؿُا ١ال٣غآوي مً ؤعبٗت صواثغ مً الؿُا ١بًٗها صازل ف بٌٗ ومبجي ٖلُه( ،)5وه :
 -0ؾُا ١ال٣غآن :وَكجل ال٣غآن ٧له.
 -0ؾُا ١الؿىعةً :بدض ًٖ الٛغى الغثِـ الظي جضوع ٖلُه الؿىعة.
 -1ؾُا ١الىو ؤو اإلا“ :ُ٘٣وَى اإلا ُ٘٣اإلاخدض ف الٛغى ،و َّ
ٍدبحن َظا ً
٦شحرا ف ؾُا ١ال٣هو٩ُٞ ،ىن الترظُذ
ً
ؤخُاها ً
بىاء ٖلى ؾُا ١الىو”(.)6

()0
()0
()1
()2
()3
()4

ٖىاَ٦ ٠ىىف ،الضاللت الؿُاُ٢ت ٖىض اللٛىٍحن ،صاع الؿُاب ،لىضن 0115م ،م .36
ٖبض الٟخاح البر٧اوي ،صاللت الؿُا ١بحن الترار وٖلم اللٛت الخضًض ،صاع ال٨خب 0770م ،م .052
الضاللت الؿُاُ٢ت ٖىض اللٛىٍحن ،م .37
ماظضة نالح خؿً ،الؿُا ١ال٣غآوي والضاللت اإلاعججُت(م٣الت) ،مجلت الجامٗت٧ ،لُت اإلاٗلجحن ،الؼاوٍت ،الٗضص (0115 )7م.
ٖلم الؿُا ١ال٣غآوي (م٣الت) 0117م .https: //www.ahlalhdeeth.com
تهاوي ؤخجض باظىعر ،ؤزغ الؿُا ١ف جىظُه اإلادكابه اللٟٓي ف ال٣هو ال٣غآوي ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت ؤم ال٣غي 0115م م .56
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 -2ؾُا ١آلاًتً :سخو بجٗغٞت الٛغى مً آلاًت ،وإن ٧ان َىا ٥زال ٝف آلاًت ٞالٟانل َى الؿُا ١إلاٗغٞت اإلاٗجى،
َّ
ٞىظىص ل ٟٔمكتر ٥ف آلاًت ال ًخطر مٗىاٍ بال بجٗغٞت ؾُا ١آلاًت(.)1
َظٍ ؤَم ؤهىإ الؿُا ١ال٣غآوي ،وؾحر٦ؼ البدض ٖلى الىىٕ الغاب٘ (ؾُا ١آلاًت) ٖىض جدلُل الىجاطط ف آلاًاث
ال٣غآهُت إلاٗغٞت ؤزغ الؼٍاصة ف بيُت الٟٗل ٖلى اإلاٗجى.
الصُغت الصغﻓُت املجغصة واملؼٍضة:
ُ
ً٣هض بالهُٛت ف اللٛت الٗغبُت ،الهُئت التي حكترٞ ٥حها مججىٖت مً ألالٟاّ بٗضص مً الخغو ٝألانلُت ،م٘
مغاٖاة جغجُبها وخغ٧اتها وؾ٩ىنها وخغوٞها الؼاثضة(.)2
و٢ض ٦ثرث الهُ ٜالشالزُت ف الٗغبُت صون ٚحرَا؛ لسٟتها و٢لت خغ٧اتها؛ ٞهاعث ؤ٦ثر صوع ًاها ٖلى ألالؿىت ،وحٗض ٦ثرة
نا؛ َّ
ً
ألانى ٫الشالزُت مً ؾجاث وزهاثو اللٛاث الؿامُت ٖجىما ،والٗغبُت مجها زهى ً
ؤؾاؾا ٖلى جل٪
ألنها مبيُت
ألانى.)3(٫
ومٟغصاث الٗغبُت جخإل ٠مً مججىٖخحن( :)4بخضاَجا اإلاٟغصاث املجغصة مً الؼٍاصة ،ؤي :التي لم جضزل ػٍاصة ٖلى
نُٛها ألانلُت.
وألازغي :اإلاؼٍض ٞحها ،والتي صزلتها ػٍاصة ؤو ؤ٦ثر ،ؾىاء ؤ٧اهذ َظٍ الؼٍاصة مً ؤخغ( ٝؾإلخجىهحها) ؤم مً ج٨غٍغ
وجًُٗ ٠بٌٗ ألانى.٫
و٢ض ازخلٖ ٠لجاء الٗغبُت والباخشىن ُٞجا جضٖ ٫لُه الؼٍاصة ف ألاؾجاء وألاٗٞا ،٫و٧اهىا ٖلى ٞغٍ٣حن(:)5
لاوى :طَب بلى ال٣ى ٫بٗضم وظىص ػٍاصة ف اإلاٗجى ٖىض ػٍاصة مبجى ألاؾجاء وألاٗٞا ،٫مجهم ابً ٢خِبت وسٗلب
وٚحرَم.
الشاني :وَى ظجهىع الهغُٞحن ،وٖلجاء اللٛت ألا٢ضمحن ،والباخشحن ف الهغ ٝواللٛت ف الى٢ذ الخايغ ،خُض
()0
()0
()1
()2
()3

اإلاهضع هٟؿه والهٟدت هٟؿها.
ً
ً
هانغ خؿحن ٖل  ،الهُ ٜالشالزُت مجغصة ومؼٍضة -اقخ٣ا٢ا وصاللت ،اإلاُبٗت الخٗاوهُت ،صمكَ0217٤ـ 0767 -م ،م .66
هىلض٦ت ،اللٛاث الؿامُت ،جغظجت/عمًان ٖبض الخىاب ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة 0741م ،م .01
الهُ ٜالشالزُت مجغصة ومؼٍضة ،م .010
اإلاهضع هٟؿه ،م .000
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ًظَبىن بلى وظىب ػٍاصة ف اإلاٗجى متى ػٍض خغ ٝؤو ؤ٦ثر ٖلى مباوي ال٩لجاث.
وٍظَب البدض م٘ الٟغٍ ٤الشاوي ُٞجا ٢اٞ ،٫البض لؼٍاصة اإلابجى ف اإلاٟغصاث مً ػٍاصة ف اإلاٗجىٞ ،ال ًصر ؤن جؼاص
ً
الخغوٖ ٝبشا ،ؾىاء ؤ٧اهذ جل ٪الؼٍاصة لئللخا ١ؤم لٛحرٍ.
وٍج ً٨ؤن هضلل ٖلى طل ٪بٗضة ؤمىع ،مجها:
َ َ ْ ُُْ
خٗض
 -0ازخال ٝاإلاٗجى بحن املجغص واإلاؼٍض ُٞه بٗض الؼٍاصة ،هدى :ز َغط وؤز َغظخهٞ ،املجغص ٗٞل الػم ،واإلاؼٍض ُٞه ٗٞل م ٍ
بلى مٟٗى ٫به ،وظاءث حٗضًخه هدُجت لؼٍاصة َجؼة ال ُ٘٣ف ؤوله ،و٢ض ٖ٣ض له ؾِبىٍه ً
بابا ؤَلٖ ٤لُه اؾم (باب
َ ْ َْ ْ
اٞتراَٗ ٞ ١ل ُذ وؤَٗ ٞل ُذ ف الٟٗل واإلاٗجى) (.)1
َّ -0بن ػٍاصة ألاخغ ٝالبض ؤن جُٟض مٗجى م ً
ُٗىا ػ ً
اثضا ٖلى اإلاٗجى ألانل لخل ٪ال٩لجاث ٢بل الؼٍاصة٣ً ،ى ٫الغضخي
الاؾتراباطي“ :ؤ٢ى ٫اٖلم ؤن اإلاؼٍض ُٞه لٛحر ؤلالخا ١ال بض لؼٍاصجه مً مٗجى؛ َّ
ألنها بطا لم ج ً٨لٛغى لٟٓي ٦جا
ً
٧اهذ ف ؤلالخا ١وال إلاٗجى ٧اهذ ٖبشا”(.)2

ً
(اؾخٟٗل)ٖبشا ،و َّإهجا ٢هضوا مجها اإلابالٛت ف خهى ٫الٟٗل٣ً ،ى٫
 -1لم ج ً٨ػٍاصة َجؼة الىنل والؿحن والخاء ف
ابً ٌِٗل“ :و٢ىة الل ٟٔماطهت ب٣ىة اإلاٗجى ،بط ألالٟاّ ٢ىالب اإلاٗاوي”(.)3
َّ
وٍدﺒؼ الﺒدث في جدلُل النماطج الﻘغآنُت الخؼﻮاث الخالُت:
أوال -جدضًض الٟٗل الشالسي اإلاؼٍض ف آلاًاث ال٨غٍجت.
ُ
زانُا -جدلُل ظظوع الٟٗل الشالسي اإلاؼٍض ،وَكجل :هىٕ الٟٗل  -مً خُض الخٗضي واللؼوم  -وبابه ،وؤنله ،وخغوٝ
الؼٍاصة ،وبىاء الٟٗل مً خُض الصخت والاٖخال.٫
زالشا -جدضًض نُٛت الؼٍاصة وبُان مٗاهحها وصالالتها وٞىاثضَا.
عابػا -الى٢ىٖ ٝلى اإلاٗجى الٗام لآلًاث م٩ان الاؾدكهاص.
زامؿا -جدب٘ ألازغ الضالل للؼٍاصة وبُان جإزحرٍ ف اإلاٗجى.

()0
()0
()1

ال٨خاب .33/2
قغح الغضخي ٖلى الكاُٞت .61/0
قغح اإلاٟهل .040/5
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الػضصﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو -ل ـ ﻳﻮﻧﻴ
الخاؾؼ ـواﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
املﺠﻠ
اﻟﻤ
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وقض جﻢ ازخُاعالنماطج اؾدناصا غلى لاؾـ الخالُت:
 -0الى٢ىٖ ٝلى هجاطط لهُ ٜالؼٍاصة.
 -0جدضًض مٗجى واخض مً مٗاوي نُٛت الؼٍاصة الىاخضة ،م٘ مغاٖاة ٖضم ج٨غاع اإلاٗجى ٖىض ٖغى الهُ.ٜ
 -1جغجِب نُ ٜالؼٍاصة خؿب حؿلؿلها ف البدض.
وف َظا املخىعً -خم جىاو٧ ٫ل نُٛت مً نُ ٜالؼٍاصة ٖلى خضة  -؛ وطل ٪بالتر٦حز ٖلى صالالث الهُٛت ف ؾُا ١ما
وعصث ُٞه٩ٞ ،ل نُٛت مً الهُ ٜاإلاؼٍضة جدىىٕ صالالتها و ً
٣ٞا للؿُا ١الىاعصة ُٞه.
وٍ٩اص ًجج٘ ؤَل اللٛت والبُان ٖلى َّؤن ألابيُت اإلاؼٍضة ؤ٦ثر صاللت مً ألابيُت املجغصة؛ وطل ٪إلاا جد٣٣ه مً ػٍاصة ف
اإلاٗجىٞ ،ؼٍاصة اإلابجى جإحي لؼٍاصة ف اإلاٗجى ،ؤو لخُٛحر ُٞهٞ ،هىال ٪جىاؾب َغصي بحن الهُٛت والضاللت٩ٞ ،لجا ػاص اإلابجى
٢ىٍذ الضاللت(.)1
وؾُ ٠٣البدض ٖلى ٧ل طل ٪مً زال ٫الىجاطط التي ٌٗغيها.
أوال -الصُغ املؼٍضة ﺑدغف واخض:
ْ
 -1املؼٍض ﺑالهمؼة ،صُغت (أﻓػل):
٢ا ٫حٗالى :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭼ(.)2
اى الػم ،والخاء للخإهِض و(ألاعى) ٞاٖل.
(ؤقغ٢ذ) الٟٗل (ؤقغٗٞ )١ل م ٍ
َ َ
ُ
وَى مً بابَ :
ههغُ :
ًىهغ( ،)3خُض ػٍض بالهجؼة ف ؤوله ،وؤنله( :ق َغ ،)١وبىائٍ صخُذ ؾالم(.)4
ومٗجى نُٛت (ؤٗٞل) وصاللتها ف آلاًت ال٨غٍجت َلىٕ الًُاء ،والهحروعة بلى ؤلاقغا ١والخدى ٫بلُه( ،)1و٢ض ظاء

()0
()0
()1
()2

مدجىص ٖ٩اقت ،الخدلُل اللٛىي ف يىء ٖلم الضاللت ،صاع اليكغ للجامٗاث ،ال٣اَغة0111 3ٍ ،م ،م .74
ؾىعة الؼمغ ،آلاًت .47
ؤبى ب٨غ الغاػي ،مسخاع الصخاح ،جدً/٤ُ٣ىؾ ٠الكُش دمحم ،اإلا٨خبت الٗهغٍت ،الضاع الىجىطظُت ،نُضا ٍَ0201 3ـ 0777 -م ،ماصة (قغ)١
.042/0
السلُل بً ؤخجض ،الٗحن ،جد /٤ُ٣ص.مهضي املسؼومي و ص.ببغاَُم الؿامغاجي ،صاع وم٨خبت الهال ،٫باب ( ١ف ع) .16/3
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مً مٗاوي (ؤٗٞل) ٖىض ابً ٖهٟىع َّؤن ؤلاقغاٌٗ ١جي َلىٕ الًُاء( { ،)2ﭩ ﭪ } َؤ َ
ي َاء ْث { ،ﭫ ﭬ } ِب ُىى ِع
ْ
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َّ ُّ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ
َّ
َ َ َ َ ُّ َ ُ َ َ َ َ َ ُّ َ
ـ ِف ال َُىم
ز ِال ِ٣ها ،وط ِلِ ٪خحن ًخجلى الغب ِلٟه ِل الِ ً٣اء بحن زل ِِ ٣هٞ ،جا ًخًاعون ِف هى ِع ٍِ ٦جا ال ًخًاعون ِف الكج ِ
َّ
الص ْخى (.)3
َ َ
وظاء ف الخٟؿحر {“ :ﭩ ﭪ } ؤلاقغاِ ١ؤلاياءة٣ًُ ،ا :٫ؤقغ٢ذ الكجـ بطا ؤياءث ،وق َغْ ٢ذ بطا َلٗذ
و(ْهغث) ،وؤعاص باألعى ٖغناث الُ٣امت ،ؤي ألاعى الجضًضة التي ًىظضَا هللا ف طل ٪الى٢ذ ،لُدكغ الىاؽ ٖلحها،
ولِـ اإلاغاص بها ؤعى الضهُا”(.)4
و٢ض اؾخٗاع هللا َّ -
ظل  -الىىع للخ ،٤وال٣غآن ،والبرَان ف مى َ
ٖؼ و َّ
اي٘ مً الخجزًل ،وَظا مً طا.٥
َ ْ ََ َْ
ألا ْع ُ
ى بجا ًُ٣جه ٞحها مً الخ ٤والٗض ،٫وٍبؿُه مً ال٣ؿِ ف الخؿاب ووػن الخؿىاث
واإلاٗجى وؤقغِ ٢ذ
والؿِئاث(.)5
وط٦غ اإلااوعصي ف جٟؿحر آلاًت { :ﭩ ﭪ } بقغا٢ها :بياءتها٣ً ،ا :٫ؤقغ٢ذ الكجـ بطا ؤياءث،
و َق َغ٢ذ بطا َلٗذ و َ
(بضث) ،وف ٢ىله { ﭫ ﭬ } وظهان :ؤخضَجا :بٗضله ٢ -اله الخؿً -والشاوي :بىىعٍ وُٞه زالزت
ؤ٢اوٍل :ؤخضَاَّ :ؤهه هىع ٢ضعجه ،والشاوي :هىع زل٣ه إلقغا ١ؤعيه ،والشالضَّ :ؤهه الُىم الظي ً٣طخي ُٞه بحن زل٣ه َّ
ألهه
نهاع ال لُل مٗه(.)6
ْ َ
ولبُان ألازغ الضالل لؼٍاصة الهجؼة ف نُٛت (ؤٗٞل)–ؤق َغ٢ذ -؛ هٖ ٠٣لى اإلاٗجى املجغص للهُٛت ٢بل الؼٍاصة (ٗٞل)
َ َ
–ق َغ٢ذ .-
ؤنل و ٌ
بياءة و َْ ٞخذ ،ومً طلَ ٪ق َغ َِ ٢ذ الكج ُ
ٌ
ـ بطا
اخض ًضٖ ٫لى
ظاء ف اإلاٗاظم( :الكحن والغاء وال٣ا)ٝ
ٍ
ٍ
==

()0
()0
()1
()2
()3
()4

ًُىٓغٖ :بض ال٣اَغ الجغظاوي ،اإلاٟخاح ف الهغ ،ٝجدٖ/٤ُ٣ل جى ،٤ُٞماؾؿت الغؾالت ،بحروثَ0215 0ٍ ،ـ 0765 -م  27 /0وال٨خاب .21/3
اإلاجخ٘ ال٨بحر .064/0
ٖبض هللا بً ٖل الؼٍض ،مسخهغ جٟؿحر البٛىي -مٗالم الخجزًل – صاع الؿالم لليكغ والخىػَ٘ ،الغٍاىَ0204 0ٍ ،ـ .010/5
ال٣ىى ٞ ،خذ البُان ف م٣انض ال٣غآن ،ج٣ضًم/زالض الٗلم ألاههاعي ،اإلا٨خبت الٗهغٍت للُباٖت واليكغ ،نُضا َ0200ـ 0770 -م .026/00
الؼمسكغي ،ال٨كا ًٖ ٝخ٣اثٚ ٤ىامٌ الخجزًل ،صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحروثَ0215 1ٍ ،ـ.023/2
ؤبى الخؿً ٖل  ،جٟؿحر اإلااوعصي – الى٨ذ والُٗىن ،جد/٤ُ٣الؿُض ٖبض اإلا٣هىص ،صاع ال٨خب الٗلجُت ،بحروث . 014/3
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املﺠﻠﺪ
اﻟﻤ
ص .حماى دمحم ؾػُض خمض  ،الؼٍاصة في ﺑنُت الفػل الشلسي و أزغها الضاللي في الﻘغآن النغٍﻢ

ْ َ
َلٗذ(ْهغث و َبض ْث) ،وؤق َغْ ٢ذ بطا ؤياءث(.)1
ْ َ
َ َ
وف خضًض ابً ٖباؽَ :ه َهى ًٖ نالة الهبذ ختى ُح ْكغ َ ١الكج ُ
ـ٣ًُ ،ا :٫ق َغْ ٢ذ الكجـ بطا َلٗذ ،وؤق َغْ ٢ذ بطا
ِ
ْ َ َ َّ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ َ
َ
ََ
ْ
آز َغَ :ختىَّ
َ
َ
ْ َ
َ
ََ ْ َ
َ
َ
ًض
ًض آلاز ِغ ختى جُل٘ الكجـ ،و ِإن ؤعاص ِؤلاياءة ٣ٞض وعص ِف خ ِض ٍ
ؤياءثٞ ،ةن ؤعاص الُلىٕ ٣ٞض ظ َاء ِف الخ ِض ِ
َ ْ َ َ َّ
الكج ُ
جغج ِٟ٘
ـ ،و ِؤلاياءة م َ٘ الاعجٟإ(.)2
ْ َ
ْ َ ْ َ
ْ َ
ُ
ألاعى
ؤما اإلاٗجى اللٛىي ل ــ(ؤق َغ٢ذ) ٣ٞض ظاء ف اللؿان“ :ؤق َغ :١ؤق َغ٢ذ ٖلُه الكجـ ٞإياء ،و ٍُ٣ا ٫ؤق َغِ ٢ذ
ْ ً
بق َغا٢ا بطا ؤهاعث بةقغا ١الكجـ و ِض ِ ّخها ٖلحها”(٢ ،)3ا ٫حٗالى ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ(،)4
ً
ً
ٞــ(ؤلاقغا )١و٢ذ الًخى ،و٧ان ؾُضها صاوص بطا َّ
ؾبذ ؾبدذ مٗه الجباٖ ٫كُت  -مً الٗهغ بلى اللُل  -وإقغا٢ا؛
وطل ٪بالٛضاة و٢ذ الًخى(.)5
و٢ىله حٗالى :ﭽﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ  :ؤي ،ؤياءث بىىع ٌؿُ٘ ٞحها ،ومىه ٢ى ٫الكاٖغ(:)6
ْ
أقغق ْذ ُ
صاعنا وػاب ﻓنانا

و ْ
الفغاف
الشﻘُل
اؾترخنا من
ِ
ِ

ومجا ؾبٞ ،٤األزغ الضالل للؼٍاصة ًخطر ف ؤلاقغا ،١الظي ٌٗجي الًُاء ،والظي جضٖ ٫لُه(ؤقغ٢ذ) ،ؤي :ؤياءث،
الب ُضو؛ َّ
وٍالخٔ َّؤن ؤلاياءة ظاءث ػاثضة ٖلى مٗجى الٓهىع و ُ
ألنها لى لم ج٢ ً٨ض َبض ْث لم جَ ً٨ىا ٥بياءة؛ و ً
بىاء ٖلى
َظا ٣ٞض اؾخجغ مٗجى الٟٗل املجغص يجً مٗجى اإلاؼٍض ُٞه ،م٘ ػٍاصة ف مٗىاٍ خهلذ بٗض ػٍاصة الهجؼة ،زانت َّؤن
خؿاب ،وف طل ٪الُىم حكغ١
بٗض و
آلاًت جإحي ف ؾُا ١آلاًاث التي جخدضر ًٖ ًىم الُ٣امت وما ُٞه مً َى ٍ ٫وزى ٍ ٝو ٍ
ٍ
ألاعى وجطخئ بىىع ؾاَ٘ ٢ىي بإمغ هللا ،لُبضؤ الخؿاب بىي٘ ال٨خاب٦ ،خاب ؤٖجا ٫الىاؽ ومداؾبتهم ومجاػاتهم،
وٍج ء بالىبُحن لِؿإلهم ُّعبهم ٖجا ؤظابتهم به ؤمجهم ،وعصث ٖلحهم ف الضهُا خحن ؤجتهم عؾالت هللا ،وٍج ء بالكهضاء -
ظج٘ قهُض  -واإلا٣هىص بهم ؤمت ؾُضها دمحم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -لِكهضَم ُّعبهم ٖلى الغؾل ُٞجا ط٦غث مً جبلُٛها ،زم ً٣طخي هللا بحن
()0
()0
()1
()2
()3
()4

ابً ٞاعؽ ،م٣اًِـ اللٛت ،جدٖ/٤ُ٣بض الؿالم َاعون ،صاع ال٨ٟغ َ0177ـ 0757 -م .042/1
ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،صاع ناصع ،بحروثَ0202 1ٍ ،ـ .051/01
اإلاهضع هٟؿه .053/01
ؾىعة م ،آلاًت .06
الُبري ،جٟؿحر الُبري  -ظام٘ البُان ًٖ جإوٍل آي ال٣غآن–جدٖ/٤ُ٣بض هللا ٖبض املخؿً التر٧ي ،صاع هجغ للُباٖت واليكغَ0200 0ٍ ،ـ -
0110م .047/00
البِذ مجهى ٫ال٣اثلًُ ،ىٓغ :الٗحن .16/3
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ً َّ
ؤخض َ
هٟؿا بال بجا ٦ؿبذ(.)1
طهب ٚحرٍ ،وال ٌٗا٢ب
الىبُحن وؤمجها بالخ ،٤وً٢ائٍ بالخ ٤ؤن ال ًدجل ٖلى ٍ
ْ
(ؤق َغ َ٢ذ) ظاء بهُٛت اإلااضخي ،و َّ
ل٨ىه زغط ًٖ صاللخه ٖلى الؼمً الظي ٞاث واه٣طخى بلى ػمً آزغ ًض٫
والٟٗل
ٖلى اإلاؿخ٣بل؛ وطل ٪مً ؾُا ١آلاًت ال٨غٍجت التي حكحر بلى وُٖض هللا ووٖضٍ ًىم الُ٣امت بدؿاب الىاؽ وؾاا٫
الىبُحن والكهضاء والً٣اء بُجهم بالخ.٤
ٞاألٗٞا( ٫وي َ٘ -و َء -و ُ٢طخ َى) ظاءث بهُٛت اإلااضخي و َّ
ل٨جها زغظذ ًٖ صاللتها بلى اإلاؿخ٣بل ،وف َظا جإُ٦ض ٖلى
ِ
ِ
ِ
يُ
زغوط الٟٗل اإلااضخي ًٖ صاللخه بلى الضاللت ٖلى ؤػمىه ؤزغ جٟهم مً الؿُاٞ ،١الهُ ٜالٟٗلُت املجغصة واإلاؼٍضة ٢ض
َّ
ٗان ظضًضة(.)2
جسغط ًٖ مٗىاَا اإلاعجمي وصاللتها؛ ألن الؿُا ١ال٣غآوي ًدُلها إلا ٍ
وف السالنت ه٣ىَّ :٫بن ف ل( ٟٔؤقغ٢ذ) مؼٍض صاللت ٖلى مٗجى قغ٢ذٞ ،اإلياءة ج٩ىن بٗض الكغو٣ٞ ،١ض ً٩ىن
َلىٕ وال بقغا ١ؤو بياءة.
 -2املؼٍض ﺑالخظػُﻒ ،صُغت (ﻓ َّػل):
٢ا ٫حٗالى :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ (.)3
(ٟ٦لها) الٟٗل َّ
َّ
(ٟ٦ل) ٗٞل ماى مخٗ ٍض ،والٟاٖل يجحر مؿختر ج٣ضًغٍ (َى) ٌٗىص ٖلى لُّ ٟٔ
(عبها) ،وَى باب:
ٍ
َ
َ
ههغُ :
ًىهغ ،مؼٍض بالخًُٗ ،٠وؤنله (َ َٟ ٦ل)  ،وبىائٍ صخُذ ؾالم(.)4
(ٗٞل) ،هدى َّ
(ٗٞل) وصاللتها ف آلاًت ال٨غٍجت الجٗل ٞ ،ــ(الجٗل) مً مٗاوي نُٛت َّ
ومٗجى نُٛت َّ
ٖضلخه وؤم َّغجه ،بطا
ً
ظٗلخه ٖضال وؤم ًحرا(.)5

()0
()0
()1
()2
()3

جٟؿحر الُبري .113/00
مغوة ٖباؽ خؿً ،ؤزغ الؿُا ١ف صاللت الهُٛت الهغُٞت ف ال٣غآن ال٨غٍم ،عؾالت ماظؿخحر٧ ،لُت التربُت للٗلىم ؤلاوؿاهُت ،ظامٗت صًال  ،الٗغا١
َ0212ـ 0101 -م.
ؾىعة اٖ ٫جغان ،آلاًت .15
م٣اًِـ اللٛت .065/3
ًُىٓغ :دمحم ال٩ىف  ،قغح البىاءَ0111 ،ـ 0672 -م ،م  11وقغح الغضخي ٖلى الكاُٞت  73/0وهؼَت الُغ ٝف ٖلم الهغ ،ٝم .20
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مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
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َ َ
ً
٣ٞض ظٗل هللا حٗالى  -ػ٦غٍا ٖلُه الؿالم ٧ -اٞال للؿُضة مغٍم ،ويام ًىا إلاهالخها ( ،)1وظاء ف الخٟؿحر“ :وَّٟ ٦لها
َ
َّ
َػِ ٦غٍَّا مٗىاٍ :يجها بلى بهٟا٢ه وخًىه ،وال٩اٞل َى اإلاغبي الخايً”((“ ،)2وٟ٦لها) ؤي يجها بلُه بال٣غٖت ال بالىح ”(.)3
(ٗٞل) – َّ
ولبُان ألازغ الضالل لؼٍاصة الخًُٗ ٠ف نُٛت َّ
ٟ٦لها -؛ هٖ ٠٣لى اإلاٗجى املجغص للهُٛت ٢بل الؼٍاصة
َ
(ٗٞل) –َ َٟ ٦ل  ،-ومً زم هٖ ٠٣لى ال٣غاءاث التي وعصث ف آلاًت ال٨غٍجت.
َّ
ظاء ف مٗاظم اللٛت (ال٩ا ٝوالٟاء والالم) ؤنل صخُذ ًضٖ ٫لى َج َ
ُل ،و َُى َّ
الصخ ْي ِء ِل َّلصخ ْي ِء ،والُ ٟ٨
الًام ًُ،
ًج ًِ
َ
ج٣ىَ َٟ ٦َ :٫ل به ًَ ُْ ُٟ ٨ل ََ َٟ ٦ال ًت ،وال٩اُ ٞل :الظي ًَ ُْ ُٟ ٨ل ب ْو َؿ ًاها ٌَ ُٗى ُل ُه( ،)4ومىه خضًض الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص َ “ : -ؤها و٧اُ ٞل َ
الُدُم ٦هاج ْح ِن
ِ
ِِ
ِ
ِ
ْ َ ()5
ف َ
الج َّى ِت و َؤ َ
قاع َّ
بالؿ ّب َاب ِت والىؾُى” .
ِ
ُ
و٢ض ٢غثذ آلاًت ال٨غٍجت ٖضص مً ال٣غاءاث( ،)6وؾىٖ ٠٣لى اإلاكهىع مجها ،وطلٖ ٪لى الىدى الخال (:)7
٢ -0غؤ ال٩ىُٞىن -خجؼة وال٨ؿاجي وخٟو ًٖ ٖانم “ :-و َّ
ٟ٦لها” بخًُٗ ٠الٗحن ،و”ػ٦غٍا” بال٣هغ -مً ٚحر م ٍض وال
َج ٍؼ ٗٞ ،-ضوا الٟٗل بالخًُٗ ٠بلى مٟٗىلحن ،اإلاٟٗى ٫ألاو :٫يجحر مغٍم (الهاء) ف “َّٟ ٦لها” ،واإلاٟٗى ٫الشاوي:
ػ٦غٍا.
َ َ
٢ -0غؤ بُ٣ت الؿبٗت“ :وَٟ ٦لها” بالخس ،٠ُٟوَى ٗٞل مخٗض لىاخضَ ،ى يجحر مغٍم “الهاء” ،وػ٦غٍا مجضوص مهجىػ،
مغٞىٕ بالٟاٖلُت.

()0
()0
()1
()2
()3
()4
()5

البًُاوي ،جٟؿحر البًُاوي – ؤهىاع الخجزًل وؤؾغاع الخإوٍل ،جد/٤ُ٣دمحم ٖبض الغخجً ،صاع بخُاء الترار الٗغبيَ0206 0ٍ ،ـ .03/0
ابً ُُٖت ،املخغع الىظحز ،جدٖ/٤ُ٣بض الؿالم ٖبض الكاف  ،صاع ال٨خب الٗلجُت ،بحروثَ0200 0ٍ ،ـ .203/0
ٞخذ البُان ف م٣انض ال٣غآن.003/0 ،
ًُىٓغ :م٣اًِـ اللٛت (ٟ٦ل)  065/3ومسخاع الصخاح  050/0والؼبُضي ،جاط الٗغوؽ ،صاع الهضاًت .112/11
صخُذ البساعي ،م .4113
و٢ض وعصث ف آلاًت بٌٗ ال٣غاءاث الكاطةً ،ج ً٨الغظىٕ بلحها ف  :ال٨كا 136/0 ٝوالبدغ املخُِ .000/1
ًُىٓغ :ؤبى ٖجغو الضاوي ،الخِؿحر ف ال٣غاءاث الؿب٘ ،جد /٤ُ٣ؤوجىجغٍؼ ،٫صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحروثَ0212 0ٍ ،ـ 0762 -م  65/0وألاػَغي ،مٗاوي
ال٣غاءاث ،مغ٦ؼ البدىر ف ٧لُت آلاصاب ،ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص ،اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًتَ0200 0ٍ ،ـ 0770 -م  030/0والؿجحن الخلبي ،الضع اإلاهىن،
جد/٤ُ٣ؤخجض دمحم السغاٍ ،صاع ال٣لم ،صمك 020/1 ٤وابً ٖاقىع الخىىوسخي ،الخدغٍغ والخىىٍغ ،الضاع الخىوؿُت لليكغ 0762م .014/1

015

King Khalid University Journal of Humanities,
Volume 7,
29,Issue
Issue
2020
- https://hj.kku.edu.sa
Volume
1, 1,
2020
- https://hj.kku.edu.sa
Dr. Jamal Muhammed Saeed Hammad ,The increase in three-letter verb
structure and its semantic effect in the Holy Quran

ومجا ج٣ضم ًخطر ألازغ الضالل للؼٍاصة٣ٞ ،غاءة ال٩ىُٞحن “ َّ
ٟ٦لها” ًخٗضي بالخًُٗ ٠بلى مٟٗىلحن ،و َّ
الخ ِْ ٣ض ًُغ:
و ََ َّٟ ٦ل َها َ ُّب َها َػ َ٦غٍَّاَ ،ؤ ْي َؤ ْل َؼم ُه ََ َٟ ٦ال َت َها و ََّ ٢ض َع َطل ََ َٖ ٪ل ُْه و ََ َّؿ َغ ٍُ َل ُه( )1ﯷ ﯸ” َؤي :يججها بًاٍ َخ َّتى َّ
جٟ٨ل
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
ًاه ِت َها(.)2
ِبد
َّ
خٗض بلى مٟٗىلحنَ ،جا( :الهاء) التي حٗىص بلى الؿُضة مغٍم( ،وػ٦غٍا) الظي
وف َظٍ ال٣غاءة الٟٗل (ٟ٦ل) ٗٞل م ٍ
ً
ظٗله هللا ٧اٞال لها.
ََ
خٗض بلى مٟٗى ٫واخضَ ،ى( :الهاء) الٗاثضة بلى الؿُضة مغٍم،
ؤما ف ٢غاءة بُ٣ت الؿبٗت ٞالٟٗل (َ ٟ٦ل) ٗٞل م ٍ
و(ػ٦غٍا) ٞاٖل ،وٍ٩ىن اإلاٗجى :هللا حٗالى ؤزبر َّؤن ػ٦غٍا َى الظي جىلى ٟ٦التها والُ٣ام بها ،بضاللت ٢ىله حٗالى :ﭽ ﯥ
()3
َّ
ٟٓها ا
هبُا(.)4
ﯦ ﯧ ﭼ  ،ومً ال٣بى ٫الخؿً والىبذ الخؿً ؤن ظٗل هللا حٗالى ٧اٞلها والُِ ٣م بإمغَا و ِخ ِ

ألن هللا حٗالى بطا َّ
ٟ٦لها ػ٦غٍا ََ َٟ ٦لها بإمغ هللا؛ و َّ
ألن الدكضًض ًغظ٘ بلى الخس٠ُٟ؛ َّ
ٞال٣غاءجان مخضازلخان؛ َّ
ألن ػ٦غٍا
َ َ
بطا َٟ ٦لها  ًٗٞمكِئت هللا و٢ضعجه(.)5
بإهه ؤوالَم بها ،و ْإط ٧ان طل٦ ٪ظلَّ ٪
ً٢اء مً هللا بها لؼ٦غٍا ٖلى زهىمهَّ ،
ً
ٞةهجا يجها ػ٦غٍا
ٞال قَّ ٪ؤن طل٧ ٪ان
بلى هٟؿه بًم هللا َّبًاَا بلُه بً٣اثه له بها ٖلى زهىمه ٖىض َح ّ
كاخهم ٞحها ،وازخهامهم ف ؤوالَم بها(.)6
ِ
ّ
ٚح ْ
وٖلُه ً٩ىن مٗجى َ(َ َٟ ٦ل) ٚحر مٗجى َ(َ َّٟ ٦ل)ٞ ،ؼٍاصة الخًَُّٗ ٠
رث ف الضاللتٞ ،ــ(َ َّٟ ٦ل) ههذ ٖلى الجٗل ،ظٗل
ً
ّ
٧اٞال للؿُضة مغٍم ،وبجاهب َ
طلٞ ٪الخًُٗ ٠ف (َ َّٟ ٦ل) ؤٞاص الخٗضًت بلى مٟٗىلحن.
هللا حٗالى ػ٦غٍاٖ -لُه الؿالم -
 -3املؼٍض ﺑاأللﻒ ،صُغت (ﻓاغل):
٢ا ٫حٗالى :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲

()0
()0
()1
()2
()3
()4

ال٣غَبي ،جٟؿحر ال٣غَبي – الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن ،جد/٤ُ٣ؤخجض البرصووي ،وإبغاَُم ؤَِٟل ،صاع ال٨خب اإلاهغٍت ،ال٣اَغةَ0162 0ٍ ،ـ 0742م . 51/2
اللؿان .371/00
ؾىعة آٖ ٫جغان ،آلاًت . 22
البدغ املخُِ .000/1
جٟؿحر ال٣غَبي . 51/2
جٟؿحر الُبري 114/4
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﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂      
         ﯓ ﯔ ﭼ(.)1
خٗض ،والٟاٖل الًجحر(الخاء) ،واإلاُم ٖالمت الجج٘ واإلاٟٗى( ٫اليؿاء) ،وَى
اى م ٍ
(المؿخم) الٟٗل (المـ) ٗٞل م ٍ
َ
مً بابَ :
يغبًً :غ ُب ،مؼٍض باألل ٠وؤنله (إلا َ
ـ) وبىائٍ صخُذ ؾالم(.)2
ِ
ومٗجى نُٛت َ(َ ٞ
ُ
الدكاع ٥بحن ازىحن (اإلاكاع٦ت) ،و٢ض ط٦غ ابً ٖهٟىع ّؤن ؤ٦ثر ما
اٖل) وصاللتها ف آلاًت ال٨غٍجت
ً٩ىن له َظا الىػن اإلاكاع٦ت ٣٦اجل وياعب ،مىى ًَا َّ
بإهه ً٩ىن مً واخض ،هدى :ؾاٞغ ،وٖا٢ب اللو( ،)3بِىجا ال ً٩اص
َّ
ابً ٌِٗل ًغي ف َظا الىػن بال ما ٧ان ًُٟض اإلاكاع٦ت( ،)4و٢ض ؤقاع ؾِبىٍه بلى َّؤن اإلاكاع٦ت ه ألاٚلب ف َظا الىػن،

خُض ٢ا“ :٫اٖلم ؤه ٪بطا ٢لذ ٞاٖلخه٣ٞ ،ض ٧ان مً ٚحر ٥بلُ ٪مشل ما ٧ان مى ٪بلُه خحن ٢لذ ٞاٖلخه ،ومشل طل٪
ياعبخه ،وٞاع٢خه ،و مخه ،وٖاػػجه ،وزانجخه”( ،)5و٢ا ٫ابً الخاظب“ :وٞاٖل :ليؿبت ؤنله بلى ؤخض ألامغًٍ م ً
خٗل٣ا
٧اع
ً
نغٍدا ُٞجئ الٗ٨ـ يج ًىا هدى :ياعبخه وقاع٦خه(.)6
باآلزغ للجكاع٦ت
ً
ً
ً
نغٍدا والشاوي مٟٗىال
وَظا ٌٗجي اقتراَ ٥غف اإلاٟاٖلت ف مٗجى الٟاٖلُت واإلاٟٗىلُت٩ُٞ ،ىن الباصت ٞاٖال
ً
نغٍدا ،وٍج ء الٗ٨ـ يج ًىا؛ ؤيَّ :بن الٛغى مً ؤل ٠اإلاٟاٖلت ا٢دؿام الٟاٖلُت واإلاٟٗىلُت ف الل ،ٟٔوالاقترا٥
ٞحهجا مً خُض اإلاٗجى(.)7
و٢ىله حٗالى“ :  ” ُٞه ٢غاءجان(:)8
٢ -0غؤ خجؼة وال٨ؿاجي وزل“ :٠إلاؿخم” بٛحر ؤل ،٠بهُٛت الٟٗل.

()0
()0
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ؾىعة اليؿاء ،آلاًت .21
م٣اًِـ اللٛت .001/3
اإلاجخ٘ ف الخهغٍ.066/0 ٠
قغح اإلاٟهل ،م  ،041و ٍُىٓغ ابً ٢خِبت ،ؤصب ال٩اجب ،جد /٤ُ٣دمحم الضال  ،ماؾؿت الغؾالت ،م .242
ؾِبىٍه ،ال٨خاب .46/2
الغضخي ألاؾتراباػي ،قغح قاُٞت ابً الخاظب .72/0
اله٣ل  ،ابً الُ٣إ اله٣ل  ،ؤبيُت ألاؾجاء وألاٗٞا ٫واإلاهاصع ،جد /٤ُ٣ؤخجض دمحم ٖبض الضاًم ،صاع ال٨خب والىزاث ٤ال٣ىمُت – ال٣اَغة0777 ،
م ،م .32
ًُىٓغ :مٗاوي ال٣غاءاث  101/0والخِؿحر ف ال٣غاءاث الؿب٘  74/0والضع اإلاهىن  470/1والخدغع والخىىٍغ .44/3
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٢ -0غؤ البا٢ىن“ :المؿخم” باألل ،٠بهُٛت اإلاٟاٖلت.
وُ٢ل اإلاغاص بجا ف ال٣غاءجحن الججإ ،وُ٢ل اإلاغاص به مُل ٤اإلاباقغة ،وُ٢ل َّبهه ملجج٘ ألامغًٍ ظج ً
ُٗا(.)1
وازخل ٠اإلاٟؿغون ف مٗجى اللجـ واإلاالمؿت٣ٞ ،ا٢ ٫ىم :املجامٗت ،مجهم ابً ٖباؽ والخؿً ومجاَض و٢خاصة وٚحرَم،
بِىجا طَب آزغون بلى َّؤن اللجـ واإلاالمؿت لِـ بالججإ ،و٢ض ؤقاع ابً ٖباؽ بلى َّؤن اللجـ واإلاـ واإلاباقغة ه الججإَّ ،
لً٨

هللا ً٨جي ٖجا ٌكاء بجا ٌكاء ،وٖلى َظا ال٣ىَّ ٫بهجا ٦جى ًٖ اللجـ بالججإ؛ َّ
الن اللجـ ًىنل بلُه(.)2
َ
وظاء ف جٟؿحر ابً ٦شحر َّؤن مٗجى ٢ىله حٗالى( :ؤو المؿخم اليؿاء) ،ؤ ْي :ظامٗخم اليؿاء ،واإلا٣هىص باإلاالمؿت
الججإ( ،)3وَى مخد ٤٣مً الُغٞحن.
و٢ض طَب الؼمسكغي بلى َّؤن اللجـ “ؤو المؿخم اليؿاء” َىا ما ًترجب ٖلُه الجىابت ،بجٗجى نغجم بظلً ٪
ظىبا(.)4
واإلاالخٔ َّؤن مٟهىم اإلاكاع٦ت ٢اثم ف نُٛت َ
(ٞاٖل) ٞاإلاالمؿت مً الُغٞحن ٦جا بِىا.
و٢ض طَب البٌٗ بلى َّؤن نُٛت َ
(ٞاٖل) جإحي لٛغى نىحي ٚحر صالل ٦ ،جا َّؤنها جإحي ألٚغاى ؤزغي مجها اإلاىالة
واإلاخابٗت(.)5
وف َظا ٌ
صلُل ٖلى َّؤن اللٛت الٗغبُت لٛت مغهت حؿجذ للجخإمل اؾخ٣غاء ٚحر مٗجى ف نُٛت واخضة ،بجا لِـ ُٞه
اهدغا ًٖ ٝاإلا٣هىص الٗام واإلالجذ ألاوضر(. )6
َ
ولخىيُذ ؤزغ ػٍاصة ألال ٠ف نُٛت َ
(ٞاٖل) (المـ) ،هٖ ٠٣لى مٗجى الهُٛت املجغصة (ٗٞل) (إلاـ) ٢بل الؼٍاصة،
ٞاللجـ ف اللٛت َلب الصخيء بالُض ،ومىه ٢ىله حٗالى:

()0
()0
()1
()2
()3
()4

ٞخذ البُان ف م٣انض ال٣غآن .006/1
ًُىٓغ :الشٗلبي ،جٟؿحر الشٗلبي – ال٨ك ٠والبُان ًٖ جٟؿحر ال٣غآن ،جد/٤ُ٣ؤبي دمحم ابً ٖاقىع ،صاع بخُاء الترار الٗغبي ،بحروثَ0200 0ٍ ،ـ -
0110م .102/1
ابً ٦شحر ،جٟؿحر ابً ٦شحر – جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم ،جد/٤ُ٣ؾامي دمحم ؾالمت ،صاع َُبت لليكغ والخىػََ٘0201 0ٍ ،ـ 0777 -م .102/0
ال٨كا.325/0 ٝ
خىان ٖجاًغة ،مٗاوي الؼٍاصة ف الٟٗل الشالسي ف اللٛت الٗغبُت – صعاؾت ونُٟت  -مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُت للبدىر ؤلاوؿاهُتٚ ،ؼة ،املجلض
الٗكغون ،الٗضص الشاوي 0100م ،م .113
اإلاهضع هٟؿه والهٟدت هٟؿها.
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َّ ُ َ ْ ُ ْ
نل ُه ِبال َُ ِض
ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﭼ ( ،)1و”اللجـ ؤ
ُ ْ َ َ ُّ َّ
الصخ ْي ِءُ ،زم َُ ٦ث َر َطل ََ ٪خ َّتى َ
ن َاع ُُّ ٧ل ََ ِالب م ْل َخج ًؿا ،و َإلا ْؿ ُذ ،ب َطا م ِؿ ْؿ َذُ ٢َ ،الىا :و ُُّ ٧ل م ّ
اؽ َالم ٌ
ـ ،و ٍُ٨جى به
ِلُٗغ ٝمـ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ
ْ َ
ًٖ الججإ ،وطَب ٢ىم بلى َّؤن اللجـ ً٩ىن مً ٚحر ظجإ” ( ،)2وؤوك ُضوا(:)3
ْ
ْ
ّ
ُ ّ َّ
ولﻢ أ ْص ِعأ َّن ال ُجﻮص م ْن ل ِف ِﻪ ٌُ ْػ ِضي
مل ْؿذ ِﺑن ِفي لف ُﻪ أ ْﺑخ ِغي ال ِغجى
َ
َ ً
ُ
َّ
َ ُ َ َّ ُُ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ُ َ ْ َ ١ن َّ َّ
الصخ ْي ِء و ٍَ٩ى ُن
ـ الصخ ْي ِء ِب
٢ا ٫ابً ؤلاٖغابي“ :إلا ْؿ ُخه إلاؿا والم ْؿ ُخه مالمؿت ،وٍٟغ بُجهجا ٣ُٞا :٫اللجـ ٢ض ً٩ى م
َ
َ
ْ
ْ َ َّ
ـ َ
الصخ ْي ِء وإن َلم ًَ َُ ًْ ٨زم م ٌّ
لجى ََ ٍغ َٖلى َظى ََ ٍغ ،واإلاالم َؿت ؤ٦ثر ما َظ َاء ْث م ًَ از َى ْح ِن”(.)4
مٗ ِغٞت
ِ
وٖلُه َّ
ٞةن (المؿخم) جضٖ ٫لى اإلاكاع٦ت ف الججإ ،وو٢ىٕ الٟٗل مً َغٞحن َجا :الغظل واإلاغؤة؛ وطل ٪ما ًا٦ضٍ
َّ
ؾُا ١آلاًتٞ ،اهلل ًىهي الؿ٩اعي ًٖ الهالة  -وَظا ٢بل جدغٍم السجغ ٦ -جا ًىهي الجىب ًٖ الهالة بال بٗض الٛؿل ؤو
الخُجم ف خالت ٖضم وظىص اإلااء ،ومً ؤؾباب الجىابت (اإلاالمؿت) الججإ(.)5
ً
َ
ؤزغ ف اإلاٗجى ،وه ؤبل ٜف الخٗبحر ًٖ اإلاٗجى اإلاغاص مً نُٛت (ٗٞل) َ(إلا َ
(ٞاٖل) (المؿخم) لها ٌ
بطا الؼٍاصة ف
ـ).
زانُا -الصُغ املؼٍضة ﺑدغﻓحن:
ْ
 -1املؼٍض ﺑالهمؼة والنﻮن ،صُغت (انفػل):
٢ا ٫حٗالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﭼ (.)6
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ؾىعة ألاوٗام ،آلاًت .5
الٗحن  046/5وم٣اًِـ اللٛت .001/3
م٣اًِـ اللٛت .001/3
اللؿان  017/4وم٣اًِـ اللٛت .001/3
ًُىٓغ :الؼظاط ،مٗاوي ال٣غآن وإٖغابه ،جدٖ/٤ُ٣بض الجلُل ٖبضٍ قلبيٖ ،الم ال٨خب ،بحروثَ0216 0ٍ ،ـ 0766 -م .34/0
ؾىعة ألاٖغا ،ٝآلاًت .041
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(اهبجؿذ) الٟٗل (اهبجـ) ٗٞل ماى ًإحي الػما وم ا
خٗضًا( ،)1والخاء للخإهِض ،والٟاٖل ازيخا ٖكغة ،وَى مً باب:
ٍ
()2
َ
َ
َ
ههغُ :
َ
ًىهغ ،مؼٍض بالهجؼة والىىن ف ؤوله ،وؤنله (بجـ) وبىائٍ صخُذ ؾالم .
ومٗجى نُٛت (اهٟٗل) وصاللتها ف آلاًت ال٨غٍجت اإلاُاوٖت٣ٞ ُ،ض ظاء ف اإلاهاصع َّؤن نُٛت (اهٟٗل) مسخهت
َّ
()3
ٗٞل ،هدى ٦ :ؿغجه ٞاه٨ؿغ ،وخُجخه
باإلاُاوٖت ٣ً ،ى ٫ابً ٌِٗل ف طل“ :٪ال ً٩ىن (اهٟٗل) بال مُاوٕ ٍ
ٞاهدُم”( ،)4وٖىض ابً ٖهٟىع َّؤن اإلاُاوٖت ه ؤبغػ اإلاٗاوي التي ًاصيها َظا البىاء(.)5
َ َ
َ
َ
ْ
ـْ :اوك ٌَ ٣
َ ْ
اِ ١ف ِْ ٢غبت ؤو َح َج ٍغ ؤو ؤعى ًَي ُب ُ٘ م ْى ُه اإلا ُاءِٞ ،ةن لم
وماصة (بجـ)جضٖ ٫لى الاوك٣ا٢ ،١ا ٫السلُل“ :البج ُ ِ
َُْْ ََْ َ ْ
جاؽ”( ،)6وٖلُه ٢الىا :السخاب ًدبجـ باإلاُغ ،ؤيً :يكُٞ ٤سغط مىه اإلااء ،زم جىؾٗذ الٗغب ف
ًيب٘ ٞلِـ باه ِب ٍ
صاللت َظٍ اإلااصة٣ٞ ،الذ :عظل مىبجـ ،ؤي٦ :شحر زحرٍ.
صٖ ٫لى الاهٟجاع واإلاُاوٖت م٘ الخ٨شحر؛ َّ
ٞالٟٗل (اهبجـ) َّ
ألهه ظاء بخإزحر الًغبت ،زم اهبجـ اإلااء بلى ازىتي ٖكغة
ً
ً
ُٖىا ٖلى ٖضص ٞغ ١بجي بؾغاثُل٢ ،ا ٫حٗالى “ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ” وؤٚلب اإلاٟؿغًٍ لم ًظ٦غوا ٞغ٢ا بحن
اللٟٓحن (اهبجؿذ واهٟجغث)٢ ،ا ٫البٛىي٢“ :ا ٫اإلاٟؿغون :اهٟجغث واهبجؿذ :بجٗجى واخض”(.)7
َ
َ
ُ
ؾال ْذ(َّ - )8
ٟٞغ ١بُجهجا بجا ط٦غ -
٢ا ٫ؤبى ٖجغو بً الٗالء“ :اهبجؿذِ َٖ :غْ ٢ذ ،واهٟجغث:
ُ َ
َ ُ
وظاء ف الخٟؿحرَّ :ؤن مىسخى ٖ -لُه الهالة والؿالم ٧ -ان بطا َ
شل ز ْضي اإلاغؤة َ ْٗ َُ ٞغ ١زم
ي َغ َب الدجغ ْهغ ٖلُه م
ٌَؿُل ،وَجا ٢غٍبان مً َ
الْ ٟغ ١اإلاظ٧ىع ف الىطخ والىطر ،و٢ا ٫الغاٚب٣ً“ :اَ :٫ب َجـ اإلا ُاء و َ
اهبج َ
ـ اهٟجغ ،لً٨

ْ
َ
الاهبجاؽ ُ
شخيء يُ ،٤والاهٟجاع ٌُؿخٗجل ُٞه وُٞجا ًسغط مً شخيء واؾ٘ ،ولظل٢ ٪ا٫
ؤ٦ثر ما ًُ٣اُٞ ٫جا ًَسغط مً ٍ
حٗالى“ :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ “،
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الجىَغي ،الصخاح جاط اللٛت وصخاح الٗغبُت ،جد/٤ُ٣ؤخجض ٖبض الٟٛىع ،صاع الٗلم للجالًحن ،بحروثَ20215ٍ ،ـ .715/1
مسخاع الصخاح (بجـ) .07/0
ًُىٓغ :ال٨خاب  43/2وقغح الكاُٞت .016/0
قغح اإلاٟهل.037/4 ،
اإلاجخ٘ ال٨بحر 070/0
الٗحن .36/4
اإلاهضع هٟؿه والهٟدت هٟؿها.
الضع اإلاهىن ..266/3
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ُ
وف مىي٘ َ
ٞاؾخ ْٗجل خُض يا ١املسغط (الٗحن) اللٟٓخحن ،واإلاغاصَّ :
ٞغ ١بُجهجا بالٗجىم
آزغ {ٞاهٟجغث}(،)1
ٍ
()2
ٌ
ُّ
اهبجاؽ اهٟجاع مً ٚحر ٖ٨ـ” .
والسهىم٩ٞ ،ل
ٍ
والازخال ٝبحن اللٟٓخحن (اهبجؿذ واهٟجغث) ف آلاًخحن هاب٘ مً الؿُا ١الظي وعصا ُٞهٞ ،االهٟجاع ٌٗبر ًٖ ْهىع اإلااء
ً
َّ
ب٨ثرة ،ؤما الاهبجاؽ ٞسغوط اإلااء ؤ٢ل(ٞ ،)3االهبجاؽ ًدضر ؤوال زم ًلُه الاهٟجاع ،بال َّؤنهجا ًضالن ٖلى ْهىع اإلااء.
وصاللت الؼٍاصة ف نُٛت (اهٟٗل) (اهبجـ) جخطر ف عص الٟٗل ،وَى اإلاُاوٖت وٖضم اإلا٣اومت (الاهبجاؽ)؛ ألن
(ٗٞل) (بجـ) املجغصة حكحر بلى الٗغ ١والاوك٣ا ،١ؤما (اهبجـ) ٞخضٖ ٫لى الاهٟجاع وهبىٕ اإلااء وظغٍاههٞ ،هُٛت
(اهٟٗل) ؤبل ٜف الخٗبحر مً نُٛت (ٗٞل).
ْ
 -2املؼٍض ﺑالهمؼة والخاء ،صُغت (اﻓخػل):
٢ا ٫حٗالى :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﭼ (.)4
َ
ًًغب ،مؼٍض بالهجؼة ف ؤوله،
اى م ٍ
(ا٦دؿبذ) الٟٗل (ا٦دؿب) ٗٞل م ٍ
خٗض ،والخاء للخإهِض ،وَى مً باب يغبِ :
َ
وبالخاء بحن الٟاء والٗحن ،وؤنله (َ ٦ؿ َب) وبىائٍ صخُذ ؾالم(.)5
ومٗجى نُٛت (اٞخٗل) وصاللتها ف آلاًت ال٨غٍجت الخهغ ٝوالاظتهاص ف ٗٞل الصخيء٣ٞ ،ض وعص ف اإلاهاصع َّؤن نُٛت
(اٞخٗل) جإحي لٗضص مً اإلاٗاوي ،مً ؤقهغَا الخهغ ٝوالاظتهاص ف ٗٞل الصخيء ،هدى :ا٦دؿب وا٦خدب ،ؤي :اظتهض وَلب
ال٨ؿب وال٨خابت ،والاظتهاص ف مشل ا٦دؿب ،ؤي :بظً ٫
ظهضا ً
٦بحرا ف ال٨ؿب(.)6
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ؾىعة الب٣غة ،آلاًت .41
الضع اإلاهىن .266/3
ًُىٓغٞ :سغ الضًً الغاػي ،الخٟؿحر ال٨بحر – مٟاجُذ الُٛب – صاع بخُاء الترار الٗغبي ،بحروثَ0201 1ٍ ،ـ  67/1وٖؼ الضًً دمحم ال٨غصي ،وظىٍ
الاؾدبضا ٫ف ال٣غآن ،صاع اإلاٗغٞت للُباٖت واليكغ0115 0ٍ ،م ،م .70
ؾىعة الب٣غة ،آلاًت .064
الٗحن .103/3
اإلا٣انض الكاُٞت ف قغح السالنت ال٩اُٞت  217/6وؤصب ال٩اجب ،م  51واإلاجخ٘ ال٨بحر  010/0وال٨خاب .52/2
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ومٗجى ٢ىله حٗالى“ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ” َّؤن هللا ال ً٩لً ٠
هٟؿا
ُٞخٗبضَا بال بجا ٌؿٗهاٞ ،ال ًًُٖ ٤لحها وال ًجهضَا ،ول٩ل هٟـ ما اظترخذ وٖجلذ مً زحر“ ،وٖلحها” “ما ا٦دؿبذ”،
ما ٖجلذ مً قغ(.)1
٢ا ٫الؼمسكغي ف جٟؿحر آلاًتً“ :ىٟٗها ما ٦ؿبذ مً زحر ،وًٍغَا ما ا٦دؿبذ مً قغ ،ال ًازظ ٚحرَا بظهبها،
وال ًشاب ٚحرَا بُاٖتها”(.)2
ولبُان ألازغ الضالل للؼٍاصة هٖ ٠٣لى ازخال ٝلٟٓي ال٨ؿب (٦ؿبذ وا٦دؿبذ) ٞهل ًٓهغ لظل ٪الازخال ٝمٗجى
ؤو ال ؟
وف ؤلاظابت ًٖ طل ٪عؤًان:
الغأي لاوى :ؤظاب بىٗم ،و ََّ ٞغ ََّ ١
َ َ َ
َ َ
ُّ
بإن
ؤزو؛ بط ال
لٛحرٍ  ،و”ا٦دؿب”
ال٨ؿب ؤٖم ،بط ً٣ا٦“ :٫ؿب” ِ
لىٟؿه و ِ
َّ َ
ُ
ً٣ا“ :٫ا٦دؿب لٛحرٍ” ،وطَب بًٗهم بلى َّؤن ْ
ٌ
الَ ٩ل ِٟت ،و ُ
قضًض ِإلاا ًَاو ٫بلُه(٢ ،)3ا٫
ٗٞل الؿِئت
اٞخ َٗ َل ًَ ُض ُّٖ ٫لى قضة
ِ
َ
َ
الؼمسكغي ْ “ :
ْ
َ
َّ
الكغ باال٦دؿاب؟ ٢لذ :ف الا٦دؿاب اٖخج ٌ
ا ،٫وإلاا ٧ان ُّ
ٞةن ٢لذِ :لم زو السحر بال٨ؿب و َّ
الكغ مجا
ِ
َ ْ َ َ َ َ
ً
ٌ
ٌ
َ ْ
َ
٨دؿبت ُٞه ،وإلاا لم ْ
ُ
جً٨
آظ َض ُ ٞج ِٗل ْذ لظل ٪م
جدهُله ؤٖجل و
الىٟـ وه مىجظبت بلُه وؤماعة به ٧اه ْذ ف
حكتهُه
ِ
َ
َ
صاللت ُٞه ٖلى الاٖخجا ،٫و٢اُ ٫
ابً ُُٖت:
السحر و ِن َْ ٟذ بجا ال
ِ
٦ظل ٪ف ِ
باب ِ
ً
َ َ َ َ
“و ََّ ٦غع َ
ال٨ؿب ٞسال ٠بحن الخهغٍُ ٠خ ْؿىا لىج ِِ ال٨الم(،)4
ٗٞل
ِ
٦جا ٢ا ٫حٗالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ (.)5
ْ
ْ
و٢ض ٖل ٤الؿجحن الخلبي ٖلى طل ٪ب٣ىلهَ“ :ظا و ٌ
الخؿىاث ه َ مجا ًَُ ٨ؿ ُب صو َن
ظه ،والظي ًَٓ َه ُغ ل ف َظا َّؤن
ِ
ُ َ َ َّ ُ َ
ُّ
َ
ََ
ُ
٧اؾبها ٖلى َّ
ج٩ل ٍ ،٠بط ُ
ل ٠ف ؤم ِغَا َز ْغ َ١
الؿِئاث ج٨دؿب ببىاء اإلابالٛت ،بط ٧اؾبها ًخ٩
ظاص ِة ؤم ِغ هللا و َع ْؾم ق ْغ ِٖ ِه ،و
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جٟؿحر الُبري .010 - 007/4
ال٨كا.110/0 ٝ
الضع اإلاهىن .477/0
اإلاهضع الؿاب ،٤الهٟدت هٟؿها.
ؾىعة الُاع ،١آلاًت .05
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ً
َ
َ
ُ
َ
حجاب ه ْه ِي هللا حٗالى ،و ٍَخجاوػ بلحهاَ ٞ ،د ُؿ ًَ ف آلاًت مج ُء
الخهغٍْ ٟح ِن بخغاػا لهظا اإلاٗجى”(.)1
ِ
ؤما الغؤي الشاوي ٞإظاب بال ،ؤي( :ال ٞغ ١بحن ٦ؿب وا٦دؿب) ً
طا٦غا َّؤن ال٣غآن ٢ض ظاء بال٨ؿب والا٦دؿاب ف
َ
َ
ّ
الا٦دؿاب ف
اخض٣ٞ ،ض اؾخٗجل الْ ٨ؿب و
الكغ(.)2
مى ٍعص و ٍ
ِ
واإلاالخٔ ف ؾُا ١آلاًت َّؤن الٟٗل (٦ؿب) ُؾب ٤بــ(لها) وظاء م٘ الخؿىاث ،ؤما الٟٗل (ا٦دؿب) ُ
ٞؿب ٤ب ــ(ٖلحها)

وظاء م٘ الؿِئاث ،ولٗل الؿبب ف طلَّ ٪ؤن الخؿىت مجا ُج٨ؿب صون ج٩ل٢ ،٠ا ٫حٗالى :ﭽ ﮎﮏﮐ ...ﭼ

()3

َ َ ْ ُ
ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ
ْ َ ُ َ
َ
ْ
اخض ِبلى الٗكغ ِة وإلاا ٧ان ظؼاء
الؿ ِِّئ ِت ِبهجا َُى ِبجش ِل َها لم ج ْد َخْ ٣غ ِبلى
ٞالخؿىت “ جهٛغ ِبةياٞتها ِبلى ظؼائهاِ ،يٗ ٠الى ِ
ْ
َّ َ َ
َ َ َْ ُ َ ُ ُ
ٗٞلم ِبظ ِل َ٢ ٪ىة ِِ ْٗ ٞل
الؿ ِِّئ ِت َٖلى ِِ ْٗ ٞل ال َخ َؿ َى ِت”(.)4
الجؼ ِاء ٖجها،
والٟٗل (ا٦دؿب) اإلاغاص مىه الاظتهاص والخ٩ل ،٠بضاللت (ٖلحها)؛ َّ
ألن الؿِئاث ؤز٣ا ٫وؤوػاع جدجلها نٗب(،)5
والىٟـ جخ٩ل ٠ف جدجلها ،والٟٗل (ا٦دؿب) ًغص ف ال٣غآن ال٨غٍم م٘ ألاقُاء الشُ٣لت ٖلى الىٟـ٢ ،ا ٫حٗالى :ﭽ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ( ،)6وؤلازم َى الظهب( ،)7وَى مً ألامىع الشُ٣لت ٖلى الىٟـ.
زحرا ،و(ا٦دؿبذ) جهغٞذ واظتهضث ف ا٦دؿاب الكغ ٞاال٦دؿاب ؤزو؛ َّ
وٖلى الغؤي ألاوَ ٫
(٦ؿبذ) ٖجلذ ً
ألهه
ًضٖ ٫لى الاظتهاص ف ال٨ؿب والخهغُٞ ٝه ،ؤيَّ :ؤن الىٟـ ج٨ؿب ٖجل السحر وجخهغ ٝوججتهض ف ا٦دؿاب ٖجل الكغ
ج٨ٟحر هاؾبخه
جضبحر و ٍ
وه مداؾبت بال قٖ ٪لى ما ٗٞلذ -وَىا جخطر صاللت الؼٍاصة -وإلاا ٧ان ٗٞل الكغ ًدخاط بلى مؼٍض ٍ
الهُٛت اإلاؼٍضة (ا٦دؿب) ،وإلاا ٧ان ٗٞل السحر ًإحي صون ج٩ل ٠هاؾبخه الهُٛت املجغصة (٦ؿب).

()0
()0
()1
()2
()3
()4
()5

الضع اإلاهىن.477/0 ،
ُ
اهٓغ :البدغ املخُِ  160/0والخدغٍغ والخىىٍغ .015/1
ؾىعة ألاوٗام ،آلاًت .041
ابً ظجي ،السهاثو ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.043/1 2ٍ ،
جٟؿحر ال٣غَبي .311/2
ؾىعة الىىع ،آلاًت .00
ًُىٓغ :اللؿان (ؤزم) .3/00
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 -3املؼٍض ﺑالخاء والخظػُﻒ ،صُغت (جف َّػل):
٢ا ٫حٗالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ(.)1
َّ
ًًغب ،مؼٍض بالخاء ف ؤوله،
اى ًضٖ ٫لى مٟغص مظ٦غ ٚاثب ،وَى مً باب :يغب:
الٟٗل (جىلى) ٗٞل م ٍ
ِ
وبخًُُٖٗ ٠ىه ،وؤنله (و َلى) ل ٠ُٟمٟغو ،)2(١والٟٗل(جى َّل ) ؤنل ألالُٞ ٠ه ًاء ظاءث م ّ
خدغ٦ت بٗض ٞخذ ٣ٞلبذ
ؤلٟا(“ ،)3بطا جدغ٦ذ الُاء واهٟخذ ما ٢بلها ج٣لب الُاء ؤل.)4(”٠
(جٟٗل) ف آلاًت ال٨غٍجت جضٖ ٫لى الخ٩ل ٠ف ؤلاٖغاى ،ظاء ف اإلاهاصع َّؤن مً مٗاوي َّ
ونُٛت َّ
(جٟٗل) الخ٩ل.)5(٠
َ
وآلاًاث هؼلذ ف ٖبض هللا بً ؤم م٨خىم ٖىضما ٧ان الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص ً -خ٩لم م٘ ٢ىم مً ؤقغا٢ ٝغَلَ ،ج َ٘ ف بؾالمهم،
٨ٞغٍ ؤن ً ُ٘٣ابً ؤم م٨خىم ٖلُه ٦المهٞ ،اٖغى ٖىه( ،)6بط ٖبـ وجى َّلى ،و َّ
الخى ِل ً٩ىن بجٗجى ؤلاٖغاى( ،)7ومىه
َ
َ َّ
َ ً َ ُ
َ
ُ
٢ىله حٗالى“ :و ِإ ْن ج َخىلىا ٌَ ْؿد ْب ِض ْ٢ ٫ىما ْ ٚح َر٦م”(،)8ؤيِ :بن ح ْٗ ِغيىا َٖ ًِ ِؤلاؾالم.
ٞظل ٪الٗبىؽ والخىل مً الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -زال ٝما َبٗه ٖلُه هللا ؾبداهه وحٗالى ،مً عخجت اإلاؿا٦حن ومدبتهم،
َّ
َّ
والؿغوع ب٣غبهم وصخبتهمٞ ،ـ(جىلى) ؤي٧ :ل ٠الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هٟؿه ؤلاٖغاى ًٖ ابً ؤم م٨خىم ،عظاء ؤن ٌؿلم ؤولئ٪
ألاقغا ٝالظًً ٧ان ًساَبهمُٞ ،خإًض بهم ؤلاؾالم ،وَؿلم بةؾالمهم ؤجباٖهمٞ ،خٗلى ٧لجت هللا(.)9
ٞظل ٪الخىل لم ً ً٨مً الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص ٖ -لى مجهاط ُٞغجه التي ُظ ِب َل ٖلحها ،بل ٧ان الخامل ٖلى هٟؿه ؤن ًٟٗل طل٪
ً
ً
خغنا ٖلى مهلخت ؤلاؾالم ؤوًال ،ومهلخت ابً ؤم م٨خىم ً
زاهُا ،ومهلخت ال٣ىم الظًً ٧ان ًساَبهم زالشا(.)10
( )0ؾىعة ٖبـ ،آلاًت .0
( )0مسخاع الصخاح (و َلى)  123/0وجاط الٗغوؽ (ولى) .026/21
( )1الصخاح جاط اللٛت وصخاح الٗغبُت (ولى) 0307/4وجاط الٗغوؽ (ولى) .026/21
(ًُ )2ىٓغ :اإلاٟخاح ف الهغ70/0 ٝوقغح اإلاٟهل  255/3وقظا الٗغ.010/0ٝ
(ًُ )3ىٓغ :الؼمسكغي ،اإلاٟهل ف نىٗت ؤلاٖغاب ،جدٖ/٤ُ٣ل بى ملخم ،م٨خبت الهال ،٫بحروث0771 0ٍ ،م  150/0والغضخي ،قغح قاُٞت ابً
الخاظب  012/0وقغح اإلاٟهل .215/2
( )4جٟؿحر ال٣غَبي .000/07
( )5اللؿان .203/03
( )6جٟؿحر ال٣غَبي .000/07
( )7مدجىص جى ٤ُٞدمحم ؾٗض ،ؤلامام الب٣اع ومجهاظه ف جإوٍل بالٚت ال٣غآنَ0202 0ٍ ،ـ .137/0
( )01اإلاهضع الؿاب.141/0 ٤
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َّ
ولخىيُذ صاللت الؼٍاصة ف الٟٗل (جىلى) هٖ ٠٣ىض الٟغ ١بحن الٟٗل (ولى) اإلاخٗضي بىٟؿه ،واإلاخٗضي بدغٝ
َّ
الجغ()1؛ و٢ض ؤقاع بلى َظا الٟغ ١الغاٚب ألانٟهاوي ب٣ىله“ :و٢ىلهم :جىلى بطا ٖضي بىٟؿه ا٢خطخى مٗجى الىالًت،
َّ
َّ
وخهىله ف ؤ٢غب اإلاىاي٘ مىه٣ًُ ،ا :٫ولُذ ؾجع ٦ظا وول ُْ ُذ ُٖجي ٦ظا ،وول ُْ ُذ وظهي ٦ظا :ؤ٢بلذ به ٖلُه....وإطا
ً
ً
ج٣ضًغا ا٢خطخى مٗجى ؤلاٖغاى وجغ٢ ٥غبه.)2(”...
ٖضي ب ــ(ًٖ) لٟٓا ؤو
ومىي٘ الٟٗل ف آلاًت ال٨غٍجت مً الىىٕ الشاويٞ ،هى صاٖ ٫لى مٗجى ؤلاٖغاى ،وؾُا ١آلاًاث وؾبب هؼولها
ُ
ٌكحران بلى ٗٞل الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -باإلٖغاى ًٖ ابً ؤم م٨خىم؛ الوكٛاله بةؾالم ؤقغا٢ ٝغَل؛ وطل ٪ؤلاٖغاى م َخ٩ل٠
لِـ مً َب٘ الىبي  -ملسو هيلع هللا ىلص .-
ٞالخىل ؤنله جدى ٫الظاث مً م٩انها ،وَؿخٗاع لٗضم اوكٛا ٫اإلاغء ب٨الم ًل٣ى بلُه ،ؤو ظلِـ ًدل ٖىضٍ ،وَى
َىا مؿخٗاع لٗضم الاقخٛا ٫بؿاا ٫ؾاثل ،ولٗضم ؤلا٢باٖ ٫لى ػاثغ ،و٢ض ُخ ِظ ٝمخٗل( ٤جىلى) لٓهىع َّؤهه جى ٍ ًٖ ٫الظي
مجُئه ٧ان ؾبب الخىل (.)3
ً
و٢ض ظاء الٟٗل (جىلى) م ً
خٗضًا بــ(ًٖ) لٟٓا ف ؾىعة ًىؾ ،٠ف ٢ىله حٗالى :ﭽﯞﯟﯠﯡﯢﯣﭼ (.)4
 ٞــ(جىلى) بجٗجى ؤٖغى٣ٞ ،ض ؤٖغى ٌٗ٣ىب (ٖجهم) و ُ٘٢ال٨الم مٗهم خحن بلٛىٍ زبر بيُامحن(.)5
(جٟٗل) ؤبل ٜف الخٗبحر مً نُٛت (ٗٞل)؛ َّ
ألن َّ
ٞهُٛت َّ
(جٟٗل)ؤزو ف الضاللت ٖلى مٗجى الخ٩ل ٠ف ؤلاٖغاى.
 -4املؼٍض ﺑالخاء ولالﻒ ،صُغت (جفاغل):
٢ا ٫حٗالى :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﭼ(.)6

()0
()0
()1
()2
()3
()4

خجضي نالح الضًً الؿُض الهضَض ،الخدلُل الضالل للبيُت الهغُٞت ف ؾىعة الٟخذ ،مجلت ظامٗت َُبت لآلصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،اإلاضًىت اإلاىىعة،
الؿىت السامؿت ،الٗضص الشامً َ0215ـ ،م .210
الغاٚب ألانٟهاوي ،اإلاٟغصاث ف ٚغٍب ال٣غآن ،جد /٤ُ٣نٟىان ٖضهان الضاوصي ،صاع ال٣لم ،الضاع الكامُت – صمك - ٤بحروثَ 0200 0ٍ ،ـ (ولى) .664/0
الخدغٍغ والخىىٍغ 012/11
ؾىعة ًىؾ ،٠آلاًت .62
ٞخذ البُان .164/4
ؾىعة ألاوٗام ،آلاًت .011
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ًىهغٖ ،لى وػن َج ََ ٟ
الٟٗل (حٗالى) ٗٞل ماى الػم ،وَى مً بابَ :
ُ
اٖل ،مؼٍض بالخاء ف ؤوله ،وباألل ٠بحن
ههغ:
ٍ
الٟاء والٗحن ،وؤنله (ٖلى) ٞهى مٗخل ها٢وُٞ ،ه حُٛحر ب٣لب الىاو ؤل)1(٠؛ لخدغ ٥الىاو واهٟخاح ما ٢بلها.
ْ ُ
ونُٛت(جٟاٖل) ف آلاًت ال٨غٍجت حكحر بلى الخٗال والخجزٍ ،وم ْٗ َجى( َحٗالى) اػصاص ْاعَج ًَٗ ٟا ،و َُى َج َُ ٟ
اٖ ٌل م ًَ ال ُٗلى،
ْ
ْ َ ََ
َّ َ ُ
ه ُه ما و َ
ّ َ
(ال ُٗ ُلى) َُ َىا م َج ٌاػَ ،ؤ ْي٧َ :ى ُه ُه َال ًَ ْى ُُ ٣
ن ُٟى ٍُ ِب ِه ،خُض ظٗل ال٩اٞغون
ا ،ٝو
والخٟاٖ ُل ُِِ ٞه ِللجبالِ ٛت ِف ِالا ِجه ِ
ً
قغ٧اء هلل ،وهللا زل٣هم وزل ٤الجً ،وزغنىا واٞتروا واٞخٗلىا وخغٞىا له بىحن وبىاث٢ ،الىا :اإلاالث٨ت وألانىام
الجً
بىاث هللا ،و٢الذ الحهىصٖ :ؼٍؼ ابً هللا ،و٢الذ الىهاعي :اإلاؿُذ ابً هللاَّ ،
ٞجزٍ هللا هٟؿه ًٖ طل ،٪و٢ا ٫حٗالى :ﭽﯳ
َ ْ َ ُ َ ُ َ َ َ َّ ّ َ َ ْ َ َ َ ْ ٌ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ْ ُ َ ُ
و ٞك ِّب َه
ﯴ ﯵ ﯶﭼ  ،ؤي :ال ًىنِ ٠بظ ِلِ ،٪ألن ِالا ِجهاِ ٝبجش ِل ط ِل ٪ه٣و وَى ال ًلخ٣ه الى٣
َ َّ َ
ْ َ
َ َّ َّ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ
َّ َ
ْ َ َ ُ َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ ً َ َ ْ َ ْ
ى،
و ِبا ِالعِجِ ٟإ؛ ِألن الصخيء اإلاغج ِ ٟ٘ال جلخ ِهِ ٤ب ِه ألاوؾار ال ِتي قإنها ؤن ج٩ىن مُغوخت ٖلى ألاع ِ
الخد ِاشخي ٖ ًِ الى٣ا ِث ِ
َ َ
َ َ َ َّ َ َّ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ
َ َ َ َ ُ َ َ
اِ ٫بال ُٗلىٞ ،ج ْٗ َجى (ح َٗالى َٖ ًْ ط ِل َ )٪ؤ َّه ُه ال ًَ َخُ َّغِ ١بل ُْ ِه ط ِل َ.)2(٪
٨ٞجا قبه الى٣و ِبالؿٟال ِت قبه ال٨ج
ولخىيُذ ألازغ الضالل للؼٍاصة ف نُٛت (جٟاٖل) (حٗالى) هٖ ٠٣لى اإلاٗجى املجغص لهُٛت (ٗٞل) (ٖال).
َ
َ َ ْ َ ْ ُ َّ
ُّ
الالم و ْال َخ ْغ ُْ ٝاإلا ْٗ َخ ُّل ًَ ًاء ََ ٧
ان َؤو واوا َؤو َؤل ًٟاَ ،ؤ ْ
ن ٌل و ِاخ ٌض ًَ ُض َُّ َٖ ٫لى ُّ
الؿجى و ِالا ْعِج َِ ٟإ ،ال ٌَ ِكظ َٖ ْى ُه
 ٞــ(ٖلى) الٗحن و
ِ
َ
ُُ
َ
َ
ْ
َ
ؾبداهه وح َٗالى ًٖ ّ
٧ل شخيء ٞهى ؤٖلى وؤٖٓم مجا ًُش َجى ٖلُه(.)3
هلل
شخ ْي ٌءٞ ،الٗلى ِ
ِ
وؤما(حٗالى) ٣ٞض ظاء ػ ً
اثضا ٖلى مٗجى الٗلى (الاعجٟإ) م٘ مالخٓت اؾخجغاع مٗجى الٟٗل املجغص (الٗلى) يجً مٗجى

الٟٗل اإلاؼٍض ُٞه ،م٘ ػٍاصة ف مٗىاٍ خهلذ بؼٍاصة الخاء وألالٞ ،٠الخٗال ٌُ ُ
ٗض ؤع ٘ٞصعظت مً الٗلى ،إلاا ُٞه مً الخجزًه
حٗا ًٖ ٫ظجُ٘ ما ٢الىا ُٞه()4؛  ٞــ(جٟاٖل) ؤبل ٜف الخٗبحر ًٖ اإلاٗجى اإلاغاص مً (ٗٞل).
والخُٗٓم ،وَى ٍ
ْ
 -5املؼٍض ﺑالهمؼة والخظػُﻒ ،صُغت (اﻓػ َّل):
٢ا ٫حٗالى :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ

()0
()0
()1
()2
()3

()5

الٗحن .023/0
ًُىٓغ :الٟغاء ،مٗاوي ال٣غآن ،جد/٤ُ٣ؤخجض ًىؾ ٠وآزغون ،صاع اإلاهغٍت للخإلُ ٠والترظجت 126/0 0ٍ ،والخدغٍغ والخىىٍغ  217/5وجٟؿحر
الشٗلبي .053/2
م٣اًِـ اللٛت (ٖلى)  000/2والٗحن (ٖلى) .023/0
جٟؿحر اإلااوعصي .072/2
ؾىعة آٖ ٫جغان ،آلاًت .015
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َّ
ًًغبٖ ،لى
(ابًُذ) الٟٗل (ابٌُ) ٗٞل م ٍ
اى الػم ،والٟاٖل (وظىَهم) ،والخاء للخإهِض ،وَى مً باب يغبِ :
وػن ْاَ َّٗ ٞل ،مؼٍض بالهجؼة ف ؤوله ،وبخًُٗ ٠المه ،وؤنله َ(ب َُ َ
ٌ) ،وبىائٍ صخُذ ؾالم(.)1
َّ
َّ
(اٗٞل) جإحي إلاٗجى واخضَ ،ى ٢ىة
(اٗٞل) ف آلاًت ال٨غٍجت ٢ىة اللىن ،ظاء ف ٦خب الهغَّ ٝؤن نُٛت
وصاللت نُٛت
اللىن ؤو الُٗب؛ ل٣هض الضاللت ٖلى اإلابالٛت ٞحهجا ،وإْهاع ٢ىتهجا ،وال ًإحي َظا البىاء بال مً ألاٗٞا ٫الالػمت(.)2
ً٣هض بهم اإلاامىىن الظًً زبخىا ٖلى ٖهض هللا ومُشا٢هٞ ،لم ّ
ُ
ًبضلىا صًجهم ،ولم ًى٣لبىا
ومٗجى “ابًُذ وظىَهم”،
ِ
ٖلى َٖ ِ٣بحهم بٗض ؤلا٢غاع بالخىخُض ،والكهاصة ّ
لغبهم باأللىَت ،و َّؤهه ال بله ٚحرٍٞ ،هم ف ظىت هللا ووُٗجها ،با٢ىن ٞحها
ِ
ً
ؤبضا بٛحر نهاًت وال ٚاًت(.)3
(اب َُ َّ
(اٗٞل) ْ
َّ
ًذ) ًخطر ف َّؤنها جضٖ ٫لى ٢ىة بُاى وظىَهم ،الظي ًضلل ٖلى
وألازغ الضالل للؼٍاصة ف نُٛت
عاختهم وٞىػَم بغياء هللا وظىخه  -وَى ما ًضٖ ٫لُه ؾُا ١آلاًت ٞ -ىنٟهم ب ـ”ابًُذ وظىَهم” ؤبل ٜوؤ٢ىي ف الخٗبحر
ألن (بًُذ) جضٖ ٫لى البُاى م ً
ًٖ اإلاٗجى اإلاغاص مً ونٟهم ب ــالهُٛت املجغصة (ٗٞل) َ(ب َُ َ
ً ْذ وظىَهم )؛ َّ
ُل٣ا -وَى
َّ
َّ
(ؤبًُذ وظىَهم) ٞخضٖ ٫لى قضة البُاى  -وَى مٗجى زام  ،-وقضة البُاى حٗبحر مجاػي
(اٗٞل)
مٗجى ٖام  -ؤما
ًٖ الٟغح والؿغوع إلاا َم ُٞه مً وُٗم وعاخت؛ ٞالبُاى ٌ
قٗاع ألَل الىُٗم.

زالشا -الصُغ املؼٍضة ﺑشلزت أخغف:
ْ ْ
(اؾخفػل):
-1املؼٍض ﺑالهمؼة والؿحن والخاء ،صُغت
٢ا ٫حٗالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﭼ (.)4
ْ
ًًغ ُبٖ ،لى وػنْ :
اؾ َخ َْٗ ٟل ،وَى زالسي
الٟٗل (اؾدؿ٣ى) ٗٞل م ٍ
اى الػمٞ ،اٖله (مىسخى) ،وَى مً باب يغبِ :
()0
()0
()1
()2

وكىان الخجحري ،قجـ الٗلىم وصواء ٦الم الٗغب مً ال٩لىم ،جد/٤ُ٣خؿحن ٖبض هللا وآزغون ،صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ ،بحروث ،صاع ال٨ٟغ ،صمك– ٤
ٍَ 0201 0ـ  0777 -م .464/0
ًُىٓغ :ابً ُٖ٣ل ،قغح ابً ُٖ٣ل ٖلى ؤلُٟت ابً مال ،٪جد/٤ُ٣دمحم مخ الضًً ٖبض الخجُض ،صاع الترار ،ال٣اَغةَ0211 01ٍ ،ـ 0761 -م 001/2
وٖبضٍ الغاظخ  ،الخُبُ ٤الهغف  ،م٨خبت اإلاٗاع ٝلليكغ والخىػَ٘0777 0ٍ ،م ،م  12وقغح اإلاٟهل .221/2
جٟؿحر الُبري .74/5
ؾىعة الب٣غة ،آلاًت .41
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َ َ
(ؾ٣ى) ،وبىائٍ مٗخل بالُاء ف آزغٍٞ ،هى مٗخل ها٢و(،)1
مؼٍض بشالزت ؤخغ ،ٝالهجؼة والؿحن والخاء ف ؤوله ،وؤنله
ُٞه حُٛحر ب٣لب الُاء ؤلٞ ،٠إنله (اؾدؿ٣ي) بٟخذ الُاء ،وظاءث الُاء م ّ
خدغ٦ت بٗض ٞخذ ٣ٞلبذ ؤلٟا(.)2
وصاللت نُٛت (اؾخٟٗل) ف آلاًت ال٨غٍجت الُلب ،و٢ض ظاء مً مٗاوي نُٛت (اؾخٟٗل) َّؤنها جُٟض الُلب الظي
ٌُٗض ً
بابا لها(٢ ،)3ا ٫ابً ظجي“ :ومً طلَّ ...٪ؤنهم ظٗلىا اؾخٟٗل ف ؤ٦ثر ألامغ للُلب ،هدى :اؾدؿ٣ى ،واؾخُٗم،
واؾخىَب ،واؾخجىذ”()4؛ بجٗجىَ :لب الؿ٣ي ،والُٗام ،وَلب ؤن ًىَب له ،وَلب اإلاىدت.
ومٗجى ٢ىله حٗالى :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭼ وإط اؾدؿ٣اها مىسخى ل٣ىمه ،ؤي ؾإلىا ؤن وؿ٣ي ٢ىمه ماء،
َ
َ
َّ
ؤيَ :لب اإلااء ل٣ىمه ٖىض خاظتهم بلُه؛ ٞإوحى ّللا  -حٗالى  -بلُه :ؤن ايغب بٗها ٥الدجغ(.)5
ُ
ُ
الؿحن للُلب ٖلى و ْظه ُّ
الض َٖ ِاء ؤيَ :ؾ َإ ٫لهم ُّ
الؿُ٣ا ،وؤل٠
وظاء ف جٟؿحر آلاًت :ﭽ ﭼ ﭽ ﭾﭼ
ِ
ِ
ٌ
ى٣لبت ًٖ ًاء َّ
ألهه مً َّ
الؿ ِْ ٣ي(.)6
اؾدؿ٣ى م
ٍ
وصاللت الؼٍاصة ف الهُٛت جخطر ف َّؤن (اؾخٟٗل) جضٖ ٫لى الُلب مً صاللت الٟٗل هٟؿه ،وجضٖ ٫لى ٢ىة اإلاٗجى
ػٍاصة ٖلى ؤنله ٞ ،ــ(اؾدؿ٣ى) جضٖ ٫لى الُلبَ -لب اإلااء ل٣ىمه -ؤ٦ثر مً (ؾ٣ى).
َ َ
ْ
َ
وُ٢لَ :ؾُ ُْ ٣خه :ؤ ُْٖ ُْ ُخه ،ما ٌَك َغ ُب ،ومىه ٢ىله حٗالى :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﭼ (.)7
ؾ٣اء َؤ ْب َل ُ ٜمً َّ
و َؤ ْؾ َُْ ٣خهَ :ظ َٗ ْل ُذ طل ٪له ًدىاو ُله  ٠ُ٦قاء ،وؤلا ُ
الؿ ْ٣ي ٖلى َظا(ٞ ،)8هُٛت (اؾخٟٗل) ؤبل ٜف
ِ
َّ
حكغٍ ٠لؿُضها مىسخى ٖ -لُه الؿالم-؛ الن َلب الؿ٣ي ٧ان مىه
الخٗبحر ًٖ اإلاٗجى مً نُٛت (ٗٞل)ٞ ،اإلا٣ام م٣ام
ٍ

()0
()0
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ؤخجض مسخاع ٖبض الخجُض ،معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغةٖ ،الم ال٨خبَ 0207 0ٍ ،ـ 0116 -م (ؾ٣ى)  0161/0واللؿان .170/02
مدجىص ٖبض الغخُم ناف  ،الجضو ٫ف ؤلاٖغاب ،صاع الغقُض ،صمك – ٤ماؾؿت ؤلاًجان ،بحروثَ 0206 2ٍ ،ـ .021/0
اإلاجخ٘ ال٨بحر  010/0وقغح اإلاٟهل .220/2
السهاثو .031/0
جٟؿحر الُبري  007/0وجٟؿحر اإلااوعصي .250/0
الضع اإلاهىن . 161/0
ؾىعة ؤلاوؿان ،آلاًت .00
الضع اإلاهىن .161/0
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ﭽﭼ ﭽ ﭾﭼ ٩ٞاهذ ؤلاظابت مً هللا حٗالى ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉﭼ اهٟجاع اإلااء ،والاهٟجاع ًضٖ ٫لى ال٨ثرة()1؛ وف طل ٪بُان قغ ٝؾُضها مىسخى ٖ -لُه الؿالم .-
ومً زال ٫الىجاطط التي ٖغيها البدض َّ
جبحن َّؤن الؼٍاصة ف بيُت ال٩لجت لها ٌ
ؤزغ ف اإلاٗجى٩ٞ ،ل خغ ٝػاثض ٖلى ؤنل
ال٩لجت له مٗجى م٣هىص ًاصًه وٍُٟضٍ ،والؼٍاصة ب٩ل نُٛها التي وعصث ف ال٣غآن ال٨غٍم ف مؼٍض الٟٗل الشالسي ؤزغث ف
ً
اإلاٗجى وؤ٦ؿبخه ً
ظضًضا ،والهُٛت اإلاؼٍضة جد ٤٣ػٍاصة ف اإلاٗجى ،وج٩ىن بظل ٪ؤ٦ثر صاللت مً الهُٛت املجغصة ،و َّؤن
بٗضا
اؾخٗجا ٫الهُ ٜالهغُٞت ف الخٗبحر ال٣غآوي ظاء م ً
لبـ٩ٞ ،ل ٧لجت
خىاؾبا م٘ اإلاٗاوي اإلاىيىٖت ،مً ٚحر ٍ
زلِ وال ٍ
م٣هىصة لظاتها ،وال ًج ً٨لٛحرَا ؤن ًضٖ ٫لى مٗىاَا؛ وف َظا ٌ
جإُ٦ض ٖلى عوٖت الخٗبحر ال٣غآوي ،وسخغ بُاهه.
الجضوى الخالي ًلخص ما غغطناه من نماطج

الغقﻢ
-0
-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

الفػل

حظوعالفػل

املجغص
َ
َ
ْ
َق َغ ١ق َغٌَ :١ك ُغ١
َ
َ
ْ
َ َٟ ٦ل َ َٟ ٦لُٟ ٨ًَ :ل
إلا َ
َإلا َ
ـْ ًَ :لج ُ
ـ
ـ

مػجى الفػل

الفػل

صُغت

املجغص

املؼٍض

الؼٍاصة

َ َ
ْ
َلٗذ
ق َغْ ٢ذ:
ؤٖا٫
مـ الصخيء بالُض

ؤقغ٢ذ
َّ
ٟ٦ل

ؤٗٞل
َّ
ٗٞل

ؤلاقغا ١م٘ ٢ىة الىىع وؤلاياءة
ً
ً
ظٗله هللا ٧اٞال وٖاثال

المـ

ٞاٖل

و٢ىٕ الٟٗل مً َغٞحن :الغظل واإلاغؤة

اهٟٗل

اإلاُاوٖت وٖضم م٣اومت الٟٗل

اٞخٗل
َّ
جٟٗل

الاظتهاص ف ال٨ؿب والخهغُٞ ٝه

َ
بجـْ ًَ :ب ُجـ ق٤
َب َجـ
ََ ٦ؿ َب ََ ٦ؿ َبِ ٨ْ ًَ :ؿ ُب ََ ٦ؿ َب ْذٖ :جلذ ً
زحرا ا٦دؿب
َ
َ
َّ
جىلى
ؤٖغى
ول َىًُ :ى ِل
ول َى
َ
َ
ُ
حٗالى
ؾجا واعجٟ٘
َٖالْٗ ٌَ :لى
َٖال
ٌ َب َُ َ
َب َُ َ
ٌْ ًَ :ب َُ ُ
َّ
ابٌُ
ٌ ناع لىهه ؤبٌُ
اهبجـ

َ
َؾ٣ى

َ
َؾ٣ىْ ٌَ :ؿ ِ٣ي

ؤُٖى اإلااء

املػجى بػض الؼٍاصة

جٟاٖل
َّ
اٗٞل

الخ٩ل ٠ف ؤلاٖغاى
الخجزٍ والؼٍاصة ف الاعجٟإ والٗلى
٢ىة بُاى الىظىٍ

اؾدؿ٣ى اؾخٟٗل الضٖاء بُلب اإلااء

()0ؤخجض دمحم ؤمحن بؾجاُٖل ،ؤلاعجاػ البالغ لخدىالث الىٓم ال٣غآوي ف اإلادكابهت مً ألالٟاّ والتراُ٦ب ،صاع ال٨خب الٗلجُت َ0210ـ  ،م .000
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َىال ٪زالر نُ ٜمخبُ٣ت مً نُ ٜالؼٍاصة للٟٗل الشالسي (اإلاؼٍض بشالزت ؤخغ ،)ٝه (:)1
( -0اٗٞىٖل) :وَى مؼٍض بالهجؼة والىاو وجًُٗ ٠الٗحن هدى :اٖكىقب  ،ازًىيغ.
ًٟٗت هدى :اظلىط (ؤؾغٕ)  ،ازغوٍ (ام َّ
( -0اٗٞى :)٫وَى مؼٍض بالهجؼة والىاو اإلا َّ
خض(.
َّ
َّ
َّ
ازًاع.
ابُاى ،
(اٗٞا :)٫وَى مؼٍض بالهجؼة وألال ٠والخًُٗ ٠هدى:
-1
وَظٍ الهُ ٜجضٖ ٫لى ٢ىة اإلاٗجى ػٍاصة ٖلى ؤنله ،وجض٦ ٫ظلٖ ٪لى اإلابالٛت والخىُ٦ض ،ولم جغص لها قىاَض ف
ال٣غآن ال٨غٍم.
الخاجمت
بًٟل هللا وجى٣ُٞه جج ْذ الضعاؾت ،وف زخامها ًج ً٨جلسُو ؤبغػ الىخاثج وؤَجها ف الى٣اٍ آلاجُت :
 -0الؼٍاصة ف بيُت ال٩لجت لها ٌ
ؤزغ ف اإلاٗجى٩ٞ ،ل خغ ٝػاثض ٖلى ؤنل ال٩لجت له مٗجى م٣هىص ًاصًه وٍُٟضٍ ،والؼٍاصة
ً
ب٩ل نُٛها التي وعصث ف ال٣غآن ال٨غٍم ف مؼٍض الٟٗل الشالسي ؤزغث ف اإلاٗجى وؤ٦ؿبخه ً
ظضًضا.
بٗضا
 -0جدك٩ل نُ ٜالؼٍاصة ف الشالسي باٖخجاصَا ٖلى ؤلالها ١بؼٍاصة خغ ،ٝؤو خغٞحن ،ؤو زالزت ؤخغٝ؛ وَظا ظاهب مً
ظىاهب وؾاثل بىاء ال٩لجت وجىىٕ صاللتها ف اللٛت الٗغبُت.
ً
 -1ؤخغ ٝالؼٍاصة ًج ً٨ؤن جدؿ٘ لدكجل ٧ل خغو ٝاللٛت ،مجا ً٨ؿبها ؾٗت ف اإلاٗاوي.
 -2ظاء اؾخٗجا ٫الهُ ٜالهغُٞت ف الخٗبحر ال٣غآوي م ً
ـ٩ٞ ،ل
خىاؾبا م٘ اإلاٗاوي اإلاىيىٖت ،مً ٚحر ٍ
زلِ وال لب ٍ
٧لجت م٣هىصة لظاتها ،وال ًج ً٨لٛحرَا ؤن ًضٖ ٫لى مٗىاَا؛ وف َظا ٌ
جإُ٦ض ٖلى عوٖت الخٗبحر ال٣غآوي.
 -3مغوهت اللٛت الٗغبُت حؿجذ للجخإمل اؾخ٣غاء ؤ٦ثر مً مٗجى ف نُٛت واخضة مً نُ ٜالؼٍاصة ،بجا لِـ ُٞه
اهدغا ًٖ ٝاإلا٣هىص الٗام واإلالجذ ألاوضر.
َّ
اٗٞا )٫جضٖ ٫لى ٢ىة اإلاٗجى٦ ،جا جضٖ ٫لى اإلابالٛت والخىُ٦ض ،ولم جغص لها قىاَض
 -4نُ ٜالؼٍاصة (اٗٞىٖل–اٗٞى–٫
ف ال٣غآن ال٨غٍم.

()0

ًُىٓغ :الغضخي الاؾتراباطي ،قغح قاُٞت ابً الخاظب ،واإلاجخ٘ ال٨بحر ف الخهغٍ 011/0 ٠وقغح اإلاٟهل .222/2

030

مجلت حامػت امللو زالض للػلﻮم إلانؿانُت
٢٠٢٠ﻮنُﻮ 2020
الػضصﻴﻮلاوى ً -
الػكغاوﻷنو-ل ـ ﻳﻮﻧ
الخاؾؼ ـو اﻟﻌﺪد
جلضﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ
اﻟاملﻤﺠﻠ
ص .حماى دمحم ؾػُض خمض  ،الؼٍاصة في ﺑنُت الفػل الشلسي و أزغها الضاللي في الﻘغآن النغٍﻢ

املصاصعواملغاحؼ

أوال -النخب الػلمُت:
ببغاَُم ؤهِـ ،صاللت ألالٟاّ ،م٨خبت ألاهجلى اإلاهغٍت0754 1ٍ ،م.
ؤخجض الخجالوي ،قظا الٗغ ٝف  ًٞالهغ ،ٝجد/٤ُ٣ههغ الضًً ٖبض الغخجً ههغ هللا ،م٨خبت الغقض ،الغٍاى.
ؤخجض دمحم ؤمحن بؾجاُٖل ،ؤلاعجاػ البالغ لخدىالث الىٓم ال٣غآوي ف اإلادكابهت مً ألالٟاّ والتراُ٦ب ،صاع ال٨خب
الٗلجُت َ0210ـ.
ؤخجض مسخاع ٖجغ ،معجم اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغةٖ ،الم ال٨خبَ 0207 0ٍ ،ـ 0116 -م.
ألاػَغي ،مٗاوي ال٣غاءاث ،مغ٦ؼ البدىر ف ٧لُت آلاصاب ،ظامٗت اإلال ٪ؾٗىص ،اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت0ٍ ،
َ0200ـ 0770 -م.
البساعي ،صخُذ البساعي ،صاع ابً ٦شحر ،صمكَ0201 0ٍ ،٤ـ 0110م.
ؤبى ب٨غ الغاػي ،مسخاع الصخاح ،جدً/٤ُ٣ىؾ ٠الكُش دمحم ،اإلا٨خبت الٗهغٍت ،الضاع الىجىطظُت ،نُضا ٍَ0201 3ـ
 0777م.البًُاوي ،جٟؿحر البًُاوي  -ؤهىاع الخجزًل وؤؾغاع الخإوٍل ،جد/٤ُ٣دمحم ٖبض الغخجً ،صاع بخُاء الترار الٗغبي0ٍ ،
َ0206ـ.
الشٗلبي ،جٟؿحر الشٗلبي -ال٨ك ٠والبُان ًٖ جٟؿحر ال٣غآن ،جد /٤ُ٣ؤلامام ؤبي دمحم بً ٖاقىع ،مغاظٗت وجض/٤ُ٢
ألاؾخاط هٓحر الؿاٖضي ،صاع بخُاء الترار الٗغبي ،بحروث  -لبىانَ 0200 0ٍ ،ـ  0110 -م.
ؤبى ظٟٗغ الُبري ،جٟؿحر الُبري  -ظام٘ البُان ف جإوٍل ال٣غآن ،جدٖ/٤ُ٣بض هللا ٖبض املخؿً التر٧ي ،صاع هجغ
للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ وؤلاٖالنَ 0200 0ٍ ،ـ 0110 -م.
ابً ظجي ،املخدؿب ف جبحن وظىٍ قىاط ال٣غاءاث ،وػاعة ألاو٢ا-ٝاملجلـ ألاٖلى للكئىن ؤلاؾالمُت َ0201ـ 0777 -م.
ؾغ نىاٖت ؤلاٖغاب ،جد ٤ُ٣خؿً َىضاوي ،صاع ال٨خب الٗلجُت ،بحروث ٍَ0200 0ـ 0111 -م.
اإلاىه ،٠قغح ٦خاب الخهغٍ ٠ألبي ٖشجان اإلااػوي ،صاع بخُاء الترار ال٣ضًمَ0151 0ٍ ،ـ 0732 -م.
الجىَغي ،الصخاح جاط اللٛت وصخاح الٗغبُت ،جد /٤ُ٣ؤخجض ٖبض الٟٛىع ُٖاع ،صاع الٗلم للجالًحن ،بحروث2ٍ ،
َ 0215ـ  0765 -م.
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ؤبى الخؿً ٖل بً دمحم بً خبِب البهغي البٛضاصي ،الكهحر باإلااوعصي ،جٟؿحر اإلااوعصي  -الى٨ذ والُٗىن ،جد/٤ُ٣
الؿُض ٖبض اإلا٣هىص ،صاع ال٨خب الٗلجُت ،بحروث.
ؤبى خُان ،البدغ املخُِ ،جد/٤ُ٣نضق دمحم ظجُل ،صاع ال٨ٟغ ،بحروثَ0201 ،ـ  ،وَبٗت اليكغ الخضًشت ،الغٍاى،
ومُبٗت الؿٗاصة ال٣اَغة َ016ـ،وصاع ال٨خاب ؤلاؾالمي،ال٣اَغةَ0201 0ٍ،ـ0770 -م.
السلُل بً ؤخجض ،الٗحن ،جد/٤ُ٣ص.مهضي املسؼومي وص.ببغاَُم الؿامغاجي ،صاع وم٨خبت الهال.٫
الغاػي ،ػًٍ الضًً ؤبى ٖبض هللا دمحم بً ؤبي ب٨غ الغاػي ،مسخاع الصخاح ،جدً/٤ُ٣ىؾ ٠الكُش دمحم ،اإلا٨خبت الٗهحرًت،
الضاع الىجىطظُت ،بحروث ،نُضا َ0201 3ٍ ،ـ 0777 -م.
الغاػيٞ ،سغ الضًً الغاػي ،الخٟؿحر ال٨بحر  -مٟاجُذ الُٛب  -صاع بخُاء الترار الٗغبي ،بحروثَ0201 1ٍ ،ـ.
الغاٚب ألانٟهاوي ،اإلاٟغصاث ف ٚغٍب ال٣غآن ،جد /٤ُ٣نٟىان ٖضهان الضاوصي ،صاع ال٣لم ،الضاع الكامُت  -صمك٤
بحروثَ00200ٍ ،ـ.
الغضخي الاؾتراباطي ،قغح قاُٞت ابً الخاظب ،جد/٤ُ٣دمحم مخ الضًً وآزغون ،صاع ال٨خب الٗلجُت ،بحروث َ0173ـ -
0753م.
الؼظاط ،الججل ف الىدى ،جدٖ/٤ُ٣ل جى ٤ُٞالخجض ،ماؾؿت الغؾالت ،صاع ألاملَ0212 0ٍ ،ـ 0762 -م.
مٗاوي ال٣غآن وإٖغابه ،جدٖ/٤ُ٣بض الجلُل ٖبضٍ قلبيٖ ،الم ال٨خب ،بحروثَ0216 0ٍ ،ـ 0766 -م.
الؼمسكغي ،ال٨كا ًٖ ٝخ٣اثٚ ٤ىامٌ الخجزًل ،صاع ال٨خاب الٗغبي بحروث ٍَ0215 1ـ.
اإلاٟهل ف نىٗت ؤلاٖغاب ،جدٖ/٤ُ٣ل بى ملخم ،م٨خبت الهال ،٫بحروث0771 0ٍ ،م.
ابً الؿغاط ،ؤبى ب٨غ دمحم بً ؾهل ،ألانى ٫ف الىدى ،جدٖ/٤ُ٣بض الخؿحن الٟخل  ،ماؾؿت الغؾالت ،بحروث0763 0ٍ ،م.
الؿجحن الخلبي ،الضع اإلاهىن ،جد/٤ُ٣ؤخجض دمحم السغاٍ ،صاع ال٣لم ،صمك.٤
ؾِبىٍه ،ال٨خاب ،جدٖ/٤ُ٣بض الؿالم َاعون ،م٨خبت الساهج  ،ال٣اَغةَ0216 1ٍ ،ـ 0766 -م.
الؿُىَي ،اإلاؼَغ ف ٖلىم اللٛت ،جد /٤ُ٣دمحم ؤخجض ظاص اإلاىلى وآزغون ،صاع ال٨ٟغ.
الكاَبي ،اإلا٣انض الكاُٞت ف قغح السالنت ال٩اُٞت ،جد/٤ُ٣دمحم البىا وآزغون ،ظامٗت ؤم ال٣غي ٍ0115 0م.
اله٣ل  ،ابً الُ٣إ اله٣ل  ،ؤبيُت ألاؾجاء وألاٗٞا ٫واإلاهاصع ،جد /٤ُ٣ؤخجض دمحم ٖبض الضاًم ،صاع ال٨خب والىزاث٤
ال٣ىمُت  -ال٣اَغة 0777 ،م.
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الُالب بً خجضون ،خاقُت ٖلى قغح بدغ ١الخًغمي ٖلى المُت ألاٗٞا ٫البً مال ،٪صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ
والخىػَ٘ ،بحروث.
الُبري ،جٟؿحر الُبري  -ظام٘ البُان ًٖ جإوٍل آي ال٣غآن –جدٖ/٤ُ٣بض هللا ٖبض املخؿً التر٧ي ،صاع هجغ للُباٖت
واليكغَ0200 0ٍ ،ـ 0110 -م.
ابً ٖاقىع الخىوسخي ،الخدغٍغ والخىىٍغ ،الضاع الخىوؿُت لليكغ 0762م.
ٖبض الٟخاح البر٧اوي ،صاللت الؿُا ١بحن الترار وٖلم اللٛت الخضًض ،صاع ال٨خب0770م.
ٖبض ال٣اَغ الجغظاوي ،اإلاٟخاح ف الهغ ،ٝجدٖ/٤ُ٣ل جى ،٤ُٞماؾؿت الغؾالت ،بحروثَ0215 0ٍ ،ـ 0765 -م.
ٖبض هللا بً ٖل الؼٍض ،مسخهغ جٟؿحر البٛىي -مٗالم الخجزًل  -صاع الؿالم لليكغ والخىػَ٘ ،الغٍاىَ0204 0ٍ ،ـ.
ٖبضٍ الغاظخ  ،الخُبُ ٤الهغف  ،م٨خبت اإلاٗاع ٝلليكغ والخىػَ٘0777 0ٍ ،م.
ٖؼ الضًً دمحم ال٨غصي ،وظىٍ الاؾدبضا ٫ف ال٣غآن ،صاع اإلاٗغٞت للُباٖت واليكغ0115 0ٍ ،م.
ابً ٖهٟىع ،اإلاجخ٘ ال٨بحر ف الخهغٍ ،٠م٨خبت لبىان ٍ.0
ابً ُُٖت ،املخغع الىظحز ،جدٖ/٤ُ٣بض الؿالم ٖبض الكاف  ،صاع ال٨خب الٗلجُت ،بحروثَ0200 0ٍ ،ـ.
ابً ُٖ٣ل ،قغح ابً ُٖ٣ل ٖلى ؤلُٟت ابً مال ،٪جد/٤ُ٣دمحم مخ الضًً ،صاع الترار ،ال٣اَغة ،صاع مهغ للُباٖت،
ؾُٗض ظىصة السخاع وقغ٧اٍ.
ٖل ؤبى اإلا٩اعم ،ف ؤنى ٫الخ٨ٟحر الىدىي ،ميكىعاث الجامٗت اللُبُت ؾىت .0760
ؤبى ٖجغو الضاوي ،الخِؿحر ف ال٣غاءاث الؿب٘ ،جد/٤ُ٣ؤوجىجغٍؼ ،٫صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحروثَ0212 0ٍ ،ـ 0762 -م.
ٖىاَ٦ ٠ىىف ،الضاللت الؿُاُ٢ت ٖىض اللٛىٍحن ،صاع الؿُاب ،لىضن 0115م.
ابً ٞاعؽ ،م٣اًِـ اللٛت ،جدٖ/٤ُ٣بض الؿالم َاعون ،صاع ال٨ٟغ َ0177ـ 0757 -م.
ٞايل نالر الؿجغاجي ،مٗاوي ألابيُت ف الٗغبُت ،صاع ٖجاع لليكغ والخىػََ٘0206 0ٍ ،ـ 0115 -م.
الٟغاء ،مٗاوي ال٣غآن ،جد/٤ُ٣ؤخجض ًىؾ ٠الخجاوي وآزغون ،الضاع اإلاهغٍت للخإلُ ٠والترظجت.0ٍ ،
ُ
الٗغ٢ؿىسخي ،ماؾؿت
الٟحروػآباصي ،ال٣امىؽ املخُِ ،جد /٤ُ٣م٨خب جد ٤ُ٣الترار ف ماؾؿت الغؾالت ،بةقغا :ٝدمحم وُٗم
الغؾالت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،بحروث ،لبىان0113 - 0204 6ٍ ،م ،وصمك - ٤م٨خبت الىىعي  -ص - ٍ/ص/ث.
ابً ٢خِبت ،ؤصب ال٩اجب ،جد /٤ُ٣دمحم الضال  ،ماؾؿت الغؾالت.
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ٚغٍب ال٣غآن ،جد/٤ُ٣ؤخجض ن٣غ ،صاع ال٨خب الٗلجُت َ0176ـ 0756 -م.
ال٣غَبي ،جٟؿحر ال٣غَبي  -الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن ،جد/٤ُ٣ؤخجض البرصووي ،وإبغاَُم ؤَِٟل ،صاع ال٨خب اإلاهغٍت،
ال٣اَغةَ0162 0ٍ ،ـ 0742م.
ال٣ىى ٞ ،خذ البُان ف م٣انض ال٣غآن ،ج٣ضًم/زالض الٗلم ألاههاعي ،اإلا٨خبت الٗهغٍت للُباٖت واليكغ ،نُضا
َ0200ـ 0770 -م.
ابً ٦شحر ،جٟؿحر ابً ٦شحر  -جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم ،جد/٤ُ٣ؾامي دمحم ؾالمت ،صاع َُبت لليكغ والخىػََ٘0201 0ٍ ،ـ
 0777م.دمحم نالر الٗشُجحن ،جٟؿحر الٗشُجحن  -جٟؿحر الٟاجدت والب٣غة  -صاع ابً الجىػي ،اإلاجل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت0ٍ ،
.ٌ0201
دمحم ال٩ىف  ،قغح البىاءَ0111 ،ـ 0672 -م.
مدجىص جى ٤ُٞدمحم ؾٗض ،ؤلامام الب٣اع ومجهاظه ف جإوٍل بالٚت ال٣غآنَ0202 0ٍ ،ـ.
مدجىص ٖبض الغخُم ناف  ،الجضو ٫ف ؤلاٖغاب ،صاع الغقُض ،صمك - ٤ماؾؿت ؤلاًجان ،بحروثَ0206 2ٍ ،ـ.
مدجىص ٖ٩اقت ،الخدلُل اللٛىي ف يىء ٖلم الضاللت ،صاع اليكغ للجامٗاث ،ال٣اَغة0111 3ٍ ،م.
مىظع ُٖاشخي ،اللؿاهُاث والضاللت ،مغ٦ؼ ؤلاهجاء الخًاعي ،خلب0774 0ٍ ،م.
ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،صاع ناصع ،بحروث ،ٌ0202 1ٍ ،وَبٗت 0746 -ٌ0166م.
اإلاُضاوي ،هؼَت الُغ ٝف ٖلم الهغ ،ٝقغح وصعاؾتٌ/ؿغٍت دمحم ببغاَُم.ٌ0201 0ٍ ،
ً
ً
هانغ خؿحن ٖل  ،الهُ ٜالشالزُت مجغصة ومؼٍضة -اقخ٣ا٢ا وصاللت ،اإلاُبٗت الخٗاوهُت ،صمكَ0217٤ـ 0767 -م.
وكىان الخجحري ،قجـ الٗلىم وصواء ٦الم الٗغب مً ال٩لىم ،جد/٤ُ٣خؿحن ٖبض هللا وآزغون ،صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ،
بحروث  ،صاع ال٨ٟغ ،صمكَ 0201 0ٍ - ٤ـ 0777 -م.
هىلض٦ت ،اللٛاث الؿامُت ،جغظجت/عمًان ٖبض الخىاب ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اَغة 0741م.
ابً َكام ،ؤوضر اإلاؿالٖ ٪لى ؤلُٟت ابً مال ،٪جد/٤ُ٣دمحم مخ الضًً ٖبض الخجُض ،صاع ال٨ٟغ.4 ٍ ،
ابً ٌِٗل ،قغح اإلاٟهل ،ج٣ضًم/ؤمُل ٌٗ٣ىب ،صاع ال٨خب الٗلجُت ،بحروث َ0200 0ٍ ،ـ 0110 -م ،وٖالم ال٨خب،
بحروث.
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شرح الملوكي في التصريف ،تحقيق/فخر الذين قباوة ،دار األوازعي ،بيروت ط1988 2م.

زانُا -الغؾائل الػلمُت:
تهاوي ؤخجض باظىعر ،ؤزغ الؿُا ١ف جىظُه اإلادكابه اللٟٓي ف ال٣هو ال٣غآوي ،عؾالت ماظؿخحر ،ظامٗت ؤم ال٣غي
0115م.
مغوة ٖباؽ خؿً ،ؤزغ الؿُا ١ف صاللت الهُٛت الهغُٞت ف ال٣غآن ال٨غٍم ،عؾالت ماظؿخحر٧ ،لُت التربُت للٗلىم
ؤلاوؿاهُت ،ظامٗت صًال  ،الٗغاَ0212 ١ـ 0101 -م.

زالشا-املجلث الػلمُت:
خجضي نالح الضًً الؿُض الهضَض ،الخدلُل الضالل للبيُت الهغُٞت ف ؾىعة الٟخذ ،مجلت ظامٗت َُبت لآلصاب
والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،اإلاضًىت اإلاىىعة ،الؿىت السامؿت ،الٗضص الشامً َ0215ـ.
خىان ٖجاًغة ،مٗاوي الؼٍاصة ف الٟٗل الشالسي ف اللٛت الٗغبُت  -صعاؾت ونُٟت  -مجلت الجامٗت ؤلاؾالمُت للبدىر
ؤلاوؿاهُتٚ ،ؼة ،املجلض الٗكغون ،الٗضص الشاوي 0100م.
ٖلُان الخاػميٖ ،لم الضاللت ٖىض الٗغب ،مجلت ظامٗت ؤم ال٣غي للٗلىم الكغُٖت واللٛت الٗغبُت وآصابها ،ط 03
الٗضص(.ٌ0202 )05
ماظضة نالح خؿً ،الؿُا ١ال٣غآوي والضاللت اإلاعججُت(م٣الت) ،مجلت الجامٗت٧ ،لُت اإلاٗلجحن ،الؼاوٍت ،الٗضص ()7
0115م.

عابػا -املﻮ اقؼ والغو اﺑؽ إلالنترونُت:
ٖلم الؿُا ١ال٣غآوي م٣ا ٫ميكىع ف مى0117 https: //www.ahlalhdeeth.com٘٢م.
مٗجى ٖؼٍؼ ،الؼٍاصة ف ألابيُت الهغُٞت ،م٣ا ٫ميكىع ف مى0101https: //qawaid.wordpress.com ٘٢م.
َُشم ٖجاًغة ،ما َى ٖلم الهغ ،ٝمى ٘٢مىيىع 0106م https: //mawdoo3.com
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