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الاﻓتراض اإلاؿﺒق في لخاب
(كُﻮن ألازﺒاع) الﺑن قخِﺒت (ث276:ه)
ؤمل ؤخمض لﻮقان

(*)

حاملت اإلالو زالض

اإلاؿخسلص
اَخمذ َظٍ الضعاؾت بدؿلُِ الًىء ٖلى (الاٞتراى اإلاؿب )٤ؤخض مٟاَُم (الخضاولُت) باٖخباعَا ؤخضر الضعاؾاث
اللؿاهُت اإلاٗانغة التي تهخم بةق٩الُاث الخُاباث ،وحهض ٝالبدض بلى ال٨ك ًٖ ٠الاٞتراى اإلاؿب ٤في الىو التراسي
مً زال٦ ٫خاب (ُٖىن ألازباع) البً ٢خِبت؛ لخهٟذ الترار الٗغبي باٖخباعٍ زُىة ال بض مجها للخضلُل ٖلى ُ٢مخه
وؤؾبُ٣خه بلى بٌٗ اإلاؿاثل الىزُ٣ت بالضعؽ اللؿاوي الخضًض ،واٖخمض البدض ٖلى ؤعبٗت مداوع :ؤولها :مٟهىم
الاٞتراى اإلاؿبٖ ٤ىض ٖلماء الٛغب والٗغب ،وزاهحها :الاٞتراى اإلاؿب ٤الىظىصي ،وزالثها :الاٞتراى اإلاؿب ٤الىا٢عي،
وعابٗها :الاٞتراى اإلاؿبٚ ٤حر الىا٢عي ،و٢ض ٖالج البدض بق٩الُت ال٨ك ًٖ ٠الاٞتراى اإلاؿب ٤في ٦خاب (ُٖىن
ألازباع) ،و ٤ٞاإلاىهج الىنٟي ،وزغط البدض بيخاثج ؤبغػَا :ؤن الاٞتراى اإلاؿب ٤حٗبحر ًٖ ال٣هض الظي مً ؤظله ؤهخج
الخُاب ،وَى مٗلىماث وٞغيُاث لضي اإلاخ٩لم واإلاخل٣ي ،وَٗخمض اإلاخل٣ي ٖلى الؿُا ١إلهخاط وجإوٍل الضاللت اإلاخًمىت
ُٞه.
الهلماث اإلافاجدُت :الخضاولُت  ،اللؿاهُاث اإلاٗانغة  ،الخُاب  ،الىا٢عي  ،الاٞتراى اإلاؿب٤

)*( ؤمل ٧ىقان ٧ ،لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ٢ ،ؿم اللٛت الٗغبُت وآصاهها  ،ظامٗت اإلال ٪زالض
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Presupposition in the book of
(Oyoun Al-Akhbar)
by Ibn Qutaibah (276 AH)
Amal Ahmed Koshan)*(
King Khalid University

Abstract

This study sheds light on the (presupposition), one of the concepts of (pragmatics) as the most recent
modern linguistic studies concerned with the problems of speech. The research aims to uncover the
presupposition in the heritage text through the book of ( Oyoun Al-Akhbar) by Ibn Qutaibah. The
research is based on four axes: first: the concept of the presupposition in view of western and Arab
scholars. Second: the existential presupposition. Third: the realistic presupposition. Fourth: the
unrealistic presupposition. The research tackles the problem of uncovering the presupposition in the
book of Oyoun Al-Akhbar according to the descriptive method. The most important results of the
research are as follows: the presupposition is considered the purpose for which the speech is made.
Additionally, it is considered information and hypotheses of the speaker and recipient. The recipient
depends on the context for producing and interpreting the inclusive meaning.
Keywords: presupposition - existential - realistic - unrealistic - pragmatics

(*) Amal Koshan, Department of Arabic, Faculty of Humanities, King Khalid University.
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مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -
ؤمل ؤخمض لﻮقان ،الاﻓتراض اإلاؿﺒق في لخاب (كُﻮن ألازﺒاع)
الﺑن قخِﺒت (ث276:ه)

اإلاﻘضمت :
الاٞتراى اإلاؿب ٤ؤخض اإلاٟاَُم الخضاولُت اإلاخٗل٣ت بجىاهب يمىُت وزُٟت مً ٢ىاهحن الخُاب(صخغاوي،
8112م ،م ،) 11خُض ج٣ىم ٧ل ٖملُت زُابُت ٖلى مجمىٖت مً الاٞتراياث والخلُٟاث اإلاٗغُٞت اإلاؿب٣ت ،التي
ٌكترٞ ٥حها ٧ل مً اإلاخ٩لم والؿام٘ ،وجٓهغ وُْٟت الاٞتراى اإلاؿبُٞ ٤ما ًخًمىه اإلالٟىّ مً وظىص خضر ؾابٖ ٤لى
ؾبُل الاٞتراى الظي ًىَم اإلاؿخم٘ بىظىصٍ و٧إهه خ٣ُ٣ت ،ؤو ًدمل اإلاخل٣ي ٖلى الاٖترا ٝالًمجي بما ًداو ٫اإلاخلٟٔ
ؤن ًيؿبه بلُه (ٖمغان8108 ،م ،م.) 29وبالغٚم مً ؤن الخضاولُت مىهج لؿاوي خضًض وكإ مً الٟلؿٟت الخدلُلُت،
ً
َّبال ؤن جغازىا الٗغبي لم ُ
ًسل مً مٓاَغ لٛىٍت جشبذ ؤنىال إلاا ٌؿمى بالخضاولُت آلان ،وطلً ٪خجلى مً زال ٫جبجي ٖلماثىا
ألاظالء للمٟاَُم ألاؾاؾُت للخضاولُت في مهىٟاتهم ،خُض ججلى الاٞتراى اإلاؿبٖ ٤بر مٟاَُم بالُٚت مجها :الا٦خٟاء،
َّ
ً
ً
وصاٗٞا
مىُل٣ا
والخلمُذ ،والاهٟها ،٫والخجاوػ ،بال ؤجهم لم ٌؿخسضمىا َظٍ اإلاهُلخاث بمٟهىمها الخضًض٩ٞ .ان َظا
لل٨ك ًٖ ٠الاٞتراى اإلاؿب ٤في الترار الٗغبي مً زال٦ ٫خاب (ُٖىن ألازباع)؛ ل٣غاءة الترار ٢غاءة مٗانغة،
وال٨ك ًٖ ٠ؤؾغاع الىو التراسي في يىء الضعؽ الخضاولي اإلاٗانغ؛ لُ٩ىن خل٣ت جىانل بحن الترار الٗغبي والضعؽ
اللؿاوي الخضًض ،وهي ٢غاءة مكغوٖت ؾب٣ىا بلحها ٖلماء ؤظالء ،وو ٘٢ازخُاعها ٖلى َظٍ اإلاضوهت الخخىائها ٖلى ٢ضع ٦بحر
مً الىهىم الىثرًت والكٗغٍت في مسخاعاث واؾٗت مً ألاصب والاظخمإ والؿُاؾت وألازال ،١جخهل وجخٟاٖل م٘
مُُٗاث الضعؽ اللؿاوي الخضًض.
وجخمشل مك٩لت البدض في ال٨ك( ًٖ ٠الاٞتراى اإلاؿب )٤في الترار الٗغبي مً زال٦ ٫خاب (ُٖىن ألازباع) في
يىء هٓغٍت خضًشت ٚغبُت ؤزبدذ ظضواَا في صعاؾت اإلاٗجى الؿُاقي ويبُه ،وههظا ؤلاق٩ا ٫خاو ٫البدض ؤلاظابت ٖلى
٦شحر مً الدؿائالث ؤَمها( :ما َى مٟهىم الاٞتراى اإلاؿب ٤في الضعاؾاث اللؿاهُت ٖىض ٖلماء الٛغب املخضزحن؟ وُٞما
ججلى الاٞتراى اإلاؿبٖ ٤ىض ٖلماء الٗغب ال٣ضامى؟ وما ؤزغ الؿُا ١في جدضًض صاللت الاٞتراياث اإلاؿب٣ت اإلاىْٟت في
زُاب (ُٖىن ألازباع)؟
وجإحي ؤَمُت البدض في ٖضم وظىص صعاؾت ازخهذ ب٨خاب (ُٖىن ألازباع) مً ػاوٍت جضاولُت في الاٞتراى اإلاؿب،٤
٦ما جإحي ؤَمُخه في ٢ضعة الضعؽ الخضاولي ٖلى ٦ك ٠الخُاباث اإلاهغح هها ،وٚحر اإلاهغح هها وجدلُلها في ٦خاب (ُٖىن
ألازباع) .و٢ض بضؤث الضعاؾت بم٣ضمت ُٖغى ٞحها مىيىٕ البدض وَضٞه ،ومك٩لخه ،وؤَمُخه ،زم الٗغى ،وظاء
ً
م٣ؿما بلى ؤعبٗت مداوع :ؤولها :مٟهىم الاٞتراى اإلاؿبٖ ٤ىض ٖلماء الٛغب ،والٗغب ال٣ضامى ،وزاهحها :الاٞتراى اإلاؿب٤
الىظىصي في ٦خاب (ُٖىن ألازباع) ،وزالثها :الاٞتراى اإلاؿب ٤الىا٢عي في ٦خاب (ُٖىن ألازباع) ،وعابٗها :الاٞتراى
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اإلاؿبٚ ٤حر الىا٢عي في ٦خاب (ُٖىن ألازباع) ،واهخهى البدض بساجمت جًمىذ هخاثج الضعاؾت ،زم زبذ باإلاهاصع
واإلاغاظ٘.
ً
ؤوال :مفهﻮم الاﻓتراض اإلاؿﺒق كنض كلماء الوغب واللغب الﻘضامى:
ؤ -مفهﻮم الاﻓتراض اإلاؿﺒق كنض كلماء الوغب:
الاٞتراى اإلاؿبٖ ٤ىض ظىعط ًىَ" :)enoogn rInn ٫ى شخيء ًٟتريه اإلاخ٩لم ٌؿب ٤الخٟىٍ بال٨الم؛ ؤي ؤن
الاٞتراى اإلاؿب ٤مىظىص ٖىض اإلاخ٩لمحن ،ولِـ في الجمل"(ًى8101 ،٫م ،م ،)20وحٗغٞه ؤوعُ٦ىوي (:)ionwwraowa
َّ
ًّ
"بإهه ٧ل اإلاٗلىماث وإن لم ج ً٨م٣غعة ً
جل٣اثُا مً نُاٚت ال٣ى ٫الظي ج٩ىن مضوهت ُٞه بك٩ل
ظهغا ،بال ؤجها جيخج
ظىَغي ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ زهىنُت الىُا ١الخٗبحري ألاصاجي"(ؤوعٍُ٨ىوي8118 ،م ،م ،)98وؤَلٖ ٤لُه قاوػ
الًمجي) ،وَكحر به بلى ؤن اإلاخ٩لم في ٧ل ملٟىّ ال ً٣ىً ٫
ّ
قِئا
َىو ٜلُى ( :)Arona oowg oaIمهُلر (الاٞتراى
ٞدؿب ،بل ًٟٗل ؤقُاء مُٗىت ٧ةُٖاء مٗلىماث ،ؤو ون ٠واٗ٢ت ،ؤو الخلمُذ بمى ٠٢ماٖ(،بض ،وٖلي8109 ،م،
م٦ ،)87ما ٌٗغٞه صً٨غو (َّ :)eIwooa
"بإهه الٗىهغ الضاللي الخام بال٣ى ٫ؤو جدىٍله بلى اؾخٟهام (َل ؤ) وإلى هُٟه (ال
ؤ) ،مشل:
ؤ -اه ُ٘٣ػٍض ًٖ الخضزحن.
جدىٍله بلى اؾخٟهام ٌُُٗىا ما ًلي:
بَ -ل اه ُ٘٣ػٍض ًٖ الخضزحن؟
زم هُٟه:
ط -لم ًى ُ٘٣ػٍض ًٖ الخضزحن.
َظٍ الخدىٍالث جٓهغ لىا ً
ً
ًّ
وظامٗا بحن ألا٢ىا ٫الشالزت وَى:
يمىُا
قِئا
ص٧ -ان ػٍض ًضزً.
وَظا ألازحر (ص) َى الاٞتراى اإلاؿب٤؛ بط جم٨ىا مً مٗغٞت خا ٫ػٍض بمجغص هُ ٤اإلاخ٩لم بـ(ؤ) ،وَى ما ٌؿمُه صً٨غو
٣غ (مً ّ
بال٣ى ٫اإلاُ ّ
ؤ٢غ)(،بلخحر0997 ،م ،م ،001وَلبُت ،وب٩ا٦غة8109 ،م ،م ،)11وبظلٌ ٪ك٩ل الاٞتراى
ً
لٛىٍا هىٖ ًُّا ٞهى ٗٞل ٦ما الخإُ٦ض والاؾخٟهام وألامغ؛ ألهه ٌٗضّ ٫
ٗٞال ًّ
َّ
الظاجُت
(ٌٛحر) الٗال٢اث
اإلاؿبٖ ٤ىض (صً٨غو)

822

مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -
ؤمل ؤخمض لﻮقان ،الاﻓتراض اإلاؿﺒق في لخاب (كُﻮن ألازﺒاع)
الﺑن قخِﺒت (ث276:ه)

ً
ّ
ً
ؤصواعا (ؾحرٞىوي0998 ،م ،م ،)019ومً اإلام ً٨ون٠
للمخساَبحن ،وٍسل ٤واظباث ،وٍاؾـ خ٣ى٢ا ،وٍىػٕ
الاٞتراياث اإلاؿب٣ت ٖلى ؤجها ؤٗٞا٦ ٫المُت اٞترايُتٞ ،هي في هٟـ صعظت ألامغ والاؾخٟهام (الخاط8108 ،م،
م.)012
ؤ-

مفهﻮم الاﻓتراض اإلاؿﺒق كنض كلماء اللغب الﻘضامى:
ُٖغ ٝالاٞتراى اإلاؿب ٤في ال٨ٟغ اللٛىي ٖىض الٗغب ال٣ضامى ٖبر مٟاَُم بالُٚت ،مجها :ؤلاقاعة ،والا٦خٟاء،

والاهٟها ،٫والخجاوػ ،والخلمُذ ،وشجاٖت الٟهاخت (ٖلي8102 ،م ،م.)92
وٍ٣هض باإلقاعة َى ؤن ًخًمً ال٨الم ال٣لُل مٗاوي ٦شحرة ،وجخإحى جل ٪اإلاٗاوي بما ٌكخمله ال٨الم مً بًماء ؤو
ملخت صالت (٢ضامت بً ظٟٗغ ،ٌ0118 ،م ،)22 ،22وؤلاقاعة جضٖ ٫لى بٗض اإلاغمى وٞغٍ اإلا٣ضعة ،وهي ازخهاع وجلىٍذ
ً
ٌٗغ ٝمجمال ومٗىاٍ بُٗض مً ْاَغ لٟٓه (ال٣حرواوي0980 ،م ،م ٞ ،)118/0اإلاخ٩لم ٌٗخمض ٖلى الاٞتراى اإلاؿب٤
ٖىض اإلاخل٣ي والظي ًم٨ىه مً ٞهم اإلاٗاوي اإلا٣هىصة صون جُىٍل (ٖلي8102 ،م ،م ،)92ومشاله ٢ى ٫الكاٖغ:
حللنا الؿُﻒ ﺑين الخض منﻪ

وبين ؾﻮاص إلاخﻪ كظاعا

ٞإقاع بلى َُئت الًغبت التي ؤنابه هها صون ط٦غَا بقاعة لُُٟت صلذ ٖلى ُُٟ٦تها ،وإهما ون ٠ؤجهم يغبىا ٖى٣ه
(ال٣حرواوي0980 ،م ،م .)111 ،118/0
َّ
وؤما الا٦خٟاءٞ ،هى :ؤن ً٣خطخي اإلا٣ام ط٦غ قِئحن بُجهما جالػم واعجباٍ٨ُٞ ،خٟي بإخضَما ًٖ آلازغ لى٨خت ،وال
َ َ ُ
ً٩ىن اإلا٨خٟى ٖىه بال ً
آزغا لضاللت ألاوٖ ٫لُه (اإلاضوي ،م ،)081ومً ؤمشلخه ٢ى ٫هللا ٖ-ؼ وظلَ  -ول ْى ؤ َّن ْ ٢غ ًآها ُؾ ِّح َر ْث
ْ َ ُ َ ْ ُ ّ َ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ ُ ّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َّ ْ َ
َّللا َل َه َضي َّ
ُٗا َؤ ََ ٞل ْم ًَ ُْ َإؽ َّالظ َ
ًً َآم ُىىا َؤ ْن َل ْى ٌَ َك ُاء َّ ُ
ألا ْم ُغ َظم ً
الى َ
اؽ
َلِل
ِ ِ
ِب ِه ال ِجبا ٫ؤو ُِٗ ٢ذ ِب ِه ألاعى ؤو ِ ٧لم ِب ِه اإلاىحى بل ِ ِ
ِ
َ
ْ
َ ً َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ٌ ْ َ ُ ُّ َ ً ْ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ُ َّ َّ َّ َ َ ْ ُ
َّللا ال ًُس ِل٠
َّللا ِبن
ظ ِمُٗا وال ًؼا ٫ال ِظًً ٟ٦غوا ج ِهُبهم ِبما نىٗىا ِ ٢اعٖت ؤو جدل ِ ٢غٍبا ِمً ص ِاع َِم ختى ًإ ِحي وٖض ِ
ا ْ ِإلا َ
ُٗ َاص( َّ ؾىعة الغٖض ،آلاًت٧ ،)10 :إهه ٢ا :٫ل٩ان َظا ال٣غآن ،ومشله ٢ىلهم :لى عؤًذ ًّ
ٖلُا بحن الهٟحن ،ؤي :لغؤًذ ً
ؤمغا

ً
ً
مٗضوصا مً ؤهىإ البالٚت ألن هٟـ الؿام٘ جدؿ٘ في الًٓ والخؿاب (ال٣حرواوي0980 ،م ،م
ُٖٓما ،وإهما ٧ان َظا
.)820/0
و٢ىله بهه مٗضوص مً ؤهىإ البالٚت "ألن هٟـ الؿام٘ جدؿ٘ في الًٓ والخؿاب" بقاعة بلى ؤن اإلاخ٩لم ًخ٩ئ ٖلى ما
في يمحر اإلاخل٣ي بما ًىٞغٍ الاٞتراى اإلاؿب ٤مً ج٨مُل للمٗجى (ٖلي8102 ،م ،م.)97
والاهٟها :٫ؤن ً٣ى ٫اإلاخ٩لم ً
٦الما ًخىظه ٖلُه ُٞه صزل بطا ا٢خهغ ٖلُهُٞ ،إحي بٗضٍ بما ًىٟهل به ًٖ طل ٪بما
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َ ْ
ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ُ ُ
ً
َ َ ْ َ َّ
ً
اخ ُْ ِه ِبال ؤ َم ٌم ؤ ْمشالْ ٨م َما َّ ٞغَ َىا ِفي
ى وال َا ِث ٍغ ً ُِحر ِبجى
ْاَغا ؤو باَىا ًٓهغٍ الخإوٍل ٣٦ىله حٗالىوما ِمً صاب ٍت ِفي ألاع ِ
ْالَ ٨خاب م ًْ َشخ ْيء ُز َّم ب َلى َ ّهه ْم ًُ ْد َك ُغ َ
ون (ؾىعة ألاوٗام ،آلاًتٞ ) 18 :ةن ٖلى ْاَغ آلاًت خهل مً ظهت ؤن الُاثغ ًُحر
ِ ِ ِ
ٍ ِ ِع ِ
ً
بجىاخُه٩ُٞ ،ىن ؤلازباع بظلٖ ٪غٍا ًٖ الٟاثضة ،والاهٟها ًٖ ٫طلَ ٪ى ؤهه ؾبداهه إلاا ٢ا( :٫وما مً صابت ألاعى)
ؤوظبذ البالٚت ؤن ًغص ٝطل ٪ب٣ىله( :وال َاثغ) في الؿماء ؤو في الجى (ًُحر بجىاخُه) ٞإعاص ؤلاًجاػٞ ،ىظب ؤن ًدظٝ
بخضي الجملخحن ،بما في الؿماء ؤو ًُحر وما ٞحها مً الًمحر ،وال ؾبُل بلى خظ ٝالٟٗل ،ألهه الظي ًخٗل ٤به الجاع
واملجغو ع الظي ًمغ بجىاخُه وط٦غٍ مُلىب في آلاًت (الٗضواوي ،م ،)219وَىا هالخٔ ؤن اإلاخ٩لم ٌٗخمض ٖلى اإلاخل٣ي
لخٗبئت ٞغاٚاث الىو وج٨مُل اإلاٗجى ،وطل ٪باالٖخماص ٖلى املخؼون الخبروي ٖىض اإلاخل٣ي ،وبما ًىٞغٍ ؾُا ١ال٨الم مً
اٞتراى مؿب ٤لضًه (ٖلي8102 ،م ،م.)98
وٍ٣هض بالخجاوػ ،ؤو ما ٌؿمى ً
ؤًًا بالخخبَُ٘ :ى ؤن ًغٍض الكاٖغ ط٦غ الصخيء ُٞخجاوػٍ وٍظ٦غ ما ًدبٗه في الهٟت
وٍىىب ٖىه في الضاللت ٖلُه ،وؤو ٫مً ؤقاع بلى طل ٪امغئ الِ٣ـ ًه ٠امغؤة (امغئ الِ٣ـ8119،م ،م:)99
ُ
ُ
وجظحي ﻓخِذ اإلاؿو ﻓﻮق ﻓغاقها

ُ
ناوم الظحى لﻢ جنخؼق كن جفظل

زان ،و٢ىله( :لم جيخُ ًٖ ٤جًٟل) جخبُ٘ زالض،
٣ٞىله( :وجًخي ٞخِذ اإلاؿ )٪جخبُ٘ ،و٢ىله( :هاوم الًخى) جخبُ٘ ٍ
وإهما ؤعاص ؤن ًهٟها بالترٞه ،والىٗمت ،و٢لت الامتهان في الخضمت ،وؤجها قغٍٟت مُٟ٨ت اإلااوهت (ال٣حرواوي0980 ،م ،م
 ،)109 ،101/0وفي يىء اإلاشا ٫الؿاب ٤هالخٔ ؤن الكاٖغ لجإ بلى الخجاوػ ،وطل ٪ؤن ًخجاوػ ط٦غ الصخيء وٍظ٦غ ما
ًدبٗه وَؿخلؼمهٞ ،هى ًه ٠امغؤة بإن ٞخِذ اإلاؿٞ ٪ىٞ ١غاقها ،وؤجها هاوم الًخى ،وؤجها لم جىُ ًٖ ٤جًٟل ،وَظٍ
ً
الهٟاث في ؾُا٢ها الاظخماعي والش٣افي حك٩ل اٞتر ً
مؿب٣ا ٖىض اإلاخل٣ي جٟطخي بلى مٗجى َى ؤن َظٍ اإلاغؤة مترٞت
ايا
َّ
مىٗمت مُٟ٨ت اإلااوهت ٚحر ممتهىت في الخضمت (ٖلي8102 ،م ،م.)98
وٍغاص بالخلمُذ َى :ؤن ٌكحر هاْم َظا الىىٕ في بِذ ،ؤو ٢غٍىت سج٘ ،بلى ٢هت مٗلىمت ،ؤو ه٨خت مكهىعة ،ؤو بِذ
قٗغ خ ٟٔلخىاجغٍ ،ؤو بلى مشل ؾاثغ ًجغٍه في ٦المه ٖلى ظهت الخمشُل ،وؤخؿىه وؤبلٛه ما خهل به ػٍاصة في اإلاٗجى
اإلا٣هىص ،وؾماٍ ٢ىم :الخملُذ ،بخ٣ضًم اإلاُم٧ ،إن الىاْم ؤحى في بِخه بى٨خت ػاصجه مالخت٣٦ ،ى ٫ابً اإلاٗتز (ألابُاث مً
الخ ،٠ُٟولم ؤظضَا في صًىاهه):
ؤجغى الجـ ـ ـ ـ ـ ــيرة الظًن جضاك ـ ـ ـ ـ ــﻮا

كنض ؾيرالحﺒِب وقذ ال ــؼواى

كلمﻮا ؤنجي مـ ـ ـ ـ ـ ــﻘُﻢ وق ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــبي

عاخ ـ ـ ـ ــل ﻓيهﻢ ؤم ـ ـ ـ ـ ـ ــام الجماى

مشل صاق اللؼٍؼفي ؤعخل الﻘﻮم

وال ٌللمﻮن ما في الغخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاى
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َظا الخلمُذ ُٞه بقاعة بلى ٢هت ًىؾٖ- ٠لُه الؿالم -خحن ظٗل الهإ في عخل ؤزُه ،وإزىجه لم ٌكٗغوا
بظل( ٪البٛضاصي0997 ،م ،م.)912/0
وشجاٖت الٟهاخت ؤو شجاٖت الٗغبُت مٟهىم ؤَل٣ه ابً ظجيً ،ضٖ ٫لى جم ً٨اللٛت الٗغبُت مً جد٤ُ٣
الخاظاث ؤلابالُٚت والبالُٚت م٘ اٖخماصَا ٖلى املجاػ والخظ( ٝابً ظجي ،م.)999 ،128/8
و٢ا ٫ابً مٗ هىمَ" :ظا الىىٕ لم ًظ٦غٍ ؤخض مً ٖلماء البضٌ٘ ،وال هٓمه ؤخض مً ؤصخاب البضٌُٗاث ،وَى مً
مؿخسغظاث الكُش ؤبي الٟخذ ٖشمان بً ظجي".
ً
٢اَ :٫ى ٖباعة ًٖ خظ ٝشخيء مً لىاػم ال٨الم وزى٢ا بمٗغٞت الؿام٘ به.
٢ا ٫الكغٍ ٠الغضخي في ٦خاب املجاػاث٧ :ان قُسىا ؤبى الٟخذ ٌؿمي َظا الجيـ شجاٖت الٟهاخت؛ ألن الٟهُذ
ال ً٩اص ٌؿخٗمله بال وٞهاخخه ظغٍئت الجىان ٚؼٍغة اإلاىاص.
َ َ َ ّ َ ْ َ ْ ُ ُ َّ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ّ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ
اب( َّؾىعة م ،آلاًت)18 :؛ ؤي:
ومشاله ٢ىله حٗالى٣ٞ :اِ ٫ب ِوي ؤخببذ خب الخح ِر ًٖ ِطِ ٦غ عِبي ختى جىاعث ِبال ِدج ِ
َْ َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ََ ُ
ُ ْ َ َ َ
الكمـ ولم ًجغ لها ط٦غ و٢ىلهَ  :ول ْى ُص ِزل ْذ َٖل ْح ِه ْم ِم ًْ ؤِ ُ٢اع ََا ز َّم ُؾ ِئلىا ال ِْ ٟخ َىت آلج ْى ََا َو َما جل َّبشىا ِه َها ِبال ٌَ ِؿ ًحرا
َ َّ َ َ َ َّ
(ؾىعة ألاخؼاب ،آلاًت)09 :؛ ؤي :اإلاضًىت ،ولم ًجغ لها ط٦غ ،و٢ىله٦ :ال ِبطا َبلِ ٛذ الت َر ِاق َي( ٌَّّؾىعة الُ٣امت ،آلاًت)82 :؛
ؤي :الغوح" (اإلاضوي ،م ،198وٖلي8102 ،م ،م.)99
ً
زانُا :الاﻓتراض اإلاؿﺒق الﻮحﻮصي في لخاب (كُﻮن ألازﺒاع):
َّبن الاٞتراى اإلاؿب ٤ولُض الؿُا ١اللٛىي الظي ظاء ُٞهٞ ،ال بض مً وظىص ٖال٢ت عابُت بحن اإلاخ٩لم واملخاَب
و ٤ٞمُُٗاث لٛىٍت ،وهي مدخىاة يمً الؿُا٢اث والبجى الترُ٦بُت الٗامت ،ج٨مً ٞحها هجاح الٗملُت الخىانلُت بحن
املخاَب واإلاخل٣ي (صخغاوي8112 ،م ،م.)18 ،10 ،11
وجٟترى الٗباعاث ا َّ
إلاٗغٞت وظىص الٛغى الظي حكحر بلُه (قاعوصو ،ومىٛىى8118 ،م ،م  )922ؾىاء ؤ٧ان طل٪
في الٗالم الخ٣ُ٣ي ؤم في الٗالم الخُالي الظي ً٣ضمه الخُاب ؤو ًبِىه (ؤوعٍُ٨ىوي8118 ،م ،م ،98ونىٍلر،
8108م ،م ،)091مشل:
ؤ ؤعظى ٥ؤن جخجاوػ ًٖ الخُإ الظي و ٘٢مجي ؤمـ
 .ب ؤعظى ٥ؤن جخجاوػ ًٖ ؤي زُإ ً ٘٣مجي.
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ايا ً
ٞاؾخٗما ٫ؤصاة الخٗغٍ ٠في الخُإ في الجملت (ؤ) ًخًمً اٞتر ً
ً
مدضصا و ٘٢وَظا ٚحر
ؾاب٣ا ؤن َىا ٥زُإ
مخًمً في (ؤي) (هدلت8118 ،م ،م.)10
ً
وٍغجبِ جغُ٦ب الخمل ٪باٞتراى مؿب ٤وظىصي مشال( :ؾُاعج >> ٪لضً ٪ؾُاعة) ،وال ً٣خهغ وظىص الاٞتراى
اإلاؿب ٤الىظىصي في جغاُ٦ب الخملٞ ٪دؿبَّ ،
ً
ٖمىما في ؤًت ٖباعة اؾمُت.
وإهما
ٗٞىض اؾخٗما ٫اإلاخ٩لم ًّؤًا مً الخٗابحر الىاعصة:
مل ٪الؿىٍض
الُ٣ت.
لٟخاة ظاعجىا.
ًٟترى به ؤن ًلتزم بىظىص الُ٨اهاث اإلاؿماة (ًى8101 ،٫م ،م.)29
وؤًا جَ ً٨بُٗت الغ٦حزة اإلاٟتريت واملخخىي اإلاٟترى ،جمخاػ الىخضاث الىظىصًت َّ
ًّ
بإجها حؿمذ ٖلى يىء املخخىٍاث
اإلا٣غعة بوكاء اؾخضالالث زانت؛ َّ
ألجها حكخٛل ٖلى مىُ٣ت ٢غٍبت مً ُ٢ب ّ
َّ
وجخٟٗل بالًغوعة بك٩ل متزامً م٘
البحن،
ِ
ال٣ى ٫هٟؿه (ؤوعٍُ٨ىوي8118 ،م ،م.)79
ومما ًمشل الاٞتراى اإلاؿب ٤الىظىصي في ُٖىن ألازباع ما ط٦غٍ ابً ٢خِبت في خضًشه ًٖ الاٖخظاع٢( :ض ؤوصٖجي هللا
ًّ
َّ
مً وٗم ٪ما بؿُجي في ال٣ى ٫مضال به ٖلُ ،٪وو٦ض مً خغمتي ب ٪ما ق ٟ٘لي في الظهىب بلُ ،٪وؤٖل٣جي مً ؤؾباب ٪ما
ٖلي َّ ،٪ُٞ
ال ؤزا ٝمٗه هبىاث الؼمان َّ
وؤمىخجي بدلم ٪وؤهاج ٪باصعة ًٚب٪؛ ٞإ٢ضمذ ز٣ت بة٢الخ ٪بن ٖثرث،
وبخ٣ىٍم ٪بن ػٚذ ،وبإزظ ٥بالًٟل بن ػللذ) (ابً ٢خِبت ،ٌ0908 ،م.)007 ،002/1
بجى اإلاخ٩لم زُابه ٖلى مبضؤ الاٞتراى اإلاؿب ،٤والظي ًمشل مٗغٞت ؾاب٣ت مكتر٦ت بحن اإلاخ٩لم واملخاَب،
َ
ً
مؿب٣ا ؤن َىاً ٥
ؤمغا ٢ض و ٘٢اؾخىظب الاٖخظاع ،وٍٟترى
ٞإؾباب ٦خابت الخُاب مٗغوٞت لضي املخاَب ،بط ًٟترى
ًّ
ؤن ٦ال مً اإلاخ٩لم واملخاَب ٖلى ٖلم بُبُٗت َظا ألامغ ،و٢ض اؾخُإ اإلاخ٩لم جىنُل مغاصٍ وجبلُٛه بإؾلىب مهظب
َ
٢اثم ٖلى مبضؤ الخىصص (ٖبضالغخمً0998 ،م ،م  )890مً زال ٫ط٦غ مداؾً املخاَب؛ لِؿخجلب الٟٗى والهٟذ
َّ
ًٖ بؾاءجهٞ" ،الٗمل اإلاخًمً في ال٣ىَ ٫ى جإوٍل اإلا٣هض الصخُذ وال ًخد ٤٣بال ٖىضما ً ٘٣بجمام ال٣هض مً ال٣ى،٫
وٍجؿضٍ ألازغ اإلاخًمً في ال٣ىٖ ٫ىض الخ٣بل" (بالوكُه8117 ،م ،م  ،)099وَظا الاٖخظاع ً٣خطخي وظىص زُإ ما،
ًّ
وظىصًا.
ومىه ً٩ىن الاٞتراى اإلاؿب٤
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ََ
وظاء في باب اإلاؼاح ّ
والغزو ُٞه٢( :ا ٫زالض بً نٟىان للٟغػص ١و٧ان ًماػخه :ما ؤهذ ًا ؤبا ٞغاؽ بالظي ٞل َّما
َ
َ َ
َ
َ َ َ
ّ
ًَ َ ُ
ْ
َ ََ َ َْ َ
ْ
َؾ ِم َٗ ْذ ِب َمِ ٨غ َِ ًَّ ؤ ْع َؾل ْذ ِبل ْح ِه ًَّ َوؤ ْٖ َخ َض ْث ل ُه ًَّ ُم َّخ٩إ َوآج ْذ َّ ٧ل َو ِاخ َض ٍة ِم ْج ُه ًَّ ِؾ ًُِ ٨ىا َو٢ال ِذ از ُغ ْط َٖل ْح ِه ًَّ ٞل َّما َعؤ ًْ َى ُه ؤَ ٦ب ْره ُه
َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُ ْ َ َ َ َّ
َلِل َما ََ َظا َب َك ًغا ب ْن ََ َظا ب َّال َم َل ٌ٦َ ٪غ ٌ
ٍم( ؾىعة ًىؾ ،٠آلاًت٢ ،)10 :ا :٫وال ؤهذ ًا ؤبا
و ًُٗ٢ؤً ِضحهً و٢لً خ
اف ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ ُ َّ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُّ ْ َ
نٟىان بالظي ٢الذ ُٞه الٟخاة ألبحها٢ :الذ ِبخضاَما ًا ؤب ِذ اؾخإ ِظغٍ ِبن زحر م ًِ اؾخإظغث الِ ٣ىي ألا ِمحن( ؾىعة
ال٣هو ،آلاًت( ،)82 :ابً ٢خِبت ،ٌ0908 ،م.)912/0
ججؿض في الخُاب مبضؤ الاٞتراى اإلاؿب ٤مً زال ٫الخٗغٌٍ ،وَى بقاعة زُٟت لصخو مٗحن ختى ًلٟذ
ً
اهدباَه بلى شخيء عبما ال ًُٟىه ٚحرٍ ،وال بض ؤن ًً٘ في خؿباهه اٞتر ً
مؿب٣ا ٖىض اإلاخل٣ي ختى جهل عؾالخه
ايا
وٍخدهل ال٣هض والٛاًت مً ال٨الم (ٖلي8102 ،م ،م٣ً ،)20ى ٫ؾتراوؾً ( :)Strausonبن اإلاخ٩لم خحن ٌؿخسضم
الٗباعاث ؤلاقاعٍت ًٟترى با ملخاَب ؤن ًخٗغ ٝبلى الصخيء اإلاكاع بلُه ،وَى بظل ٪ال ًا٦ض وظىص اإلااصة ،بل ًٟترى ؤن
ًّ
ً
ً
مؿب٣ا ؤن الٟغػصٚ ١حر ظمُل ٣ٞض ل٣ب
مؿب٣ا(باإلاغ0992 ،مُٟٞ ،)889 ،ترى
٦ال مً اإلاخ٩لم واملخاَب ٌٗغٞها
ً
مؿب٣ا ؤن زالض بً نٟىان لم ًتزوط (ابً
بظل٪؛ لجهامت وظهه وضخامخه (الٟغػص0987 ،١م ،م ،)2وٍٟترى
ٖؿا٦غ0992 ،م ،م)001 /02؛ وطل ٪لخإزغٍ وعجؼٍٞ ،الٛغى مً الخٗغٌٍ الضٖابت واإلاؼاح ،وَى َغٍ٣ت زانت
جدخاط بلى ّ
مخلً ًُٞ ٤ضع ٥ؤبٗاص ما ً٣ا ٫له (خمام8112 ،م ،م ،)81و٢ض اٖخمض الاٞتراى اإلاؿبٖ ٤لى اإلاٗلىماث
ٍ
الٗامت ،وؾُا ١الخا ،٫والٗغ ٝالاظخماعي ،والٗهض بحن املخاَبحن (خمضوف8118 ،م ،م ،)2وٍىضعط َظا الىىٕ مً
الاٞتراياث بلى الاٞتراى اإلاؿب ٤الىظىصي؛ المخالَ ٥غفي الخُاب جل ٪الهٟاث الىاعصة في الخٗغٌٍ.
خبان بً مىسخى ٢اَّ :٫
وط٦غ ابً ٢خِبت في باب املجالـَّ ( :
خضزجي ؤخمض بً الخلُل ًٖ َّ
خضزىا ابً اإلاباع ًٖ ٥مٗمغ ًٖ

ؾهُل ًٖ ؤبُه ًٖ ؤبي َغٍغة ٢ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص :-الغظل ُّ
ؤخ ٤بمجلؿه بطا ٢ام لخاظت زم عظ٘) (ؤخمض بً
خىبل8110 ،م ،م( ،)811/89ابً ٢خِبت ،ٌ0908 ،م.)981/0
ً
ً
ً
اؾخٗما ٫ؤصاة الخٗغٍ ٠في لٟٓت (الغظل) ًخًمً اٞتر ً
وٞا ٧ان ً
ظالؿا ،وؤن ٧ل مً
مؿب٣ا َّؤن َىا ٥عظال مٗغ
ايا
ً
مىظىصا في طل ٪املجلـ ٖلى ٖلم ومٗغٞت بهاخب اإلا٩انٞ ،خضزل "ؤ ٫الٗهضًت" ٖلى الاؾم إلٞاصة مٗجى ؾاب٤
٧ان
ً
مخٖ ٤ٟلُه بحن اإلاخ٩لم والؿام٘ (ُٖض ،مٞ ،)087د ٤مً ظلـ في مىي٘ مً اإلاسجض ؤو ٚحرٍ لهالة مشال زم ٞاع٢ه
ً
قٛال ً
ٌؿحرا زم ٌٗىص ،لم ًبُل ازخهانه ،بل بطا عظ٘ ٞهى ؤخ ٤به في جل ٪الهالةٞ ،ةن
لُٗىص ،بإن ٞاع٢ه لُخىيإ ؤو ً٣طخى
٧ان ٢ض ٗ٢ض ُٞه ٚحرٍ ٞله ؤن ًُ٣مه وٖلى ال٣اٖض ؤن ًٟاع٢ه (اإلاباعٟ٦ىعي ،مٞ ،)88/8اؾخٗما( ٫ؤً )٫غاص هها واخضاً
ً
مٗهىصا ٖىض َغفي الخُاب بىاء ٖلى مٗغٞت ؾاب٣ت مكتر٦تٞ ،اإلاهُلر ؤو الدؿمُت مٗغٞت ٌؿخلؼم مالءمتها اإلاغظُٗت
ّ
الخُُٗجي بالخهاثو التي جدىاؾب وؾماث الٗباعة اإلاىاؾبت (ؤوعٍُ٨ىوي8118 ،م ،م.)71
لُخمخ٘ الٗىهغ
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ً
زالشا :الاﻓتراض اإلاؿﺒق الﻮ اقعي في لخاب (كُﻮن ألازﺒاع):
اإلاٗلىماث التي جدخىي ٖلى اٞتراياث مؿب٣ت واُٗ٢ت ٌكترٍ صختها ونض٢هاٞ ،هي بُٗضة ًٖ الخُا ٫والخإوٍل،

َّ
وإهما ج٩ىن واٗ٢ت ومخد٣٣ت ومضع٦تٞ ،هي ؤٗٞا ٫لٛىٍت ال جدخمل الخإوٍل.

وههظا ًسخل ٠الاٞتراى اإلاؿب ٤الىا٢عي ًٖ الىظىصي الظي ًخد٨م ُٞه اإلاىُ ٤ؤو ًٟغيه ،وٍم ً٨للمخل٣ي ؤن
ًخإوله (ماٌ٘8109 ،م ،م .)81
ً
وحٗامل اإلاٗلىمت الاٞترايُت اإلاؿب٣ت التي جلي ٗٞال مشل (ٌٗلم) ٖلى ؤجها خ٣ُ٣ت ،وحؿمى الاٞتراى اإلاؿب ٤الىا٢عي،
ومً ؤمشلخه:

ً
مغًٍا.
لم ؤصع ٥ؤهه ٧ان

ً
مغًٍا).
(<< ٧ان

ب-

هدً هاصمىن ألهىا ؤزبرهاٍ.

(<< ؤزبرهاٍ).

ث-

ؤصع ؤجها ٧اهذ متزوظت.
لم ِ

ر-

لم ً ً٨اههغاٞه اإلاب٨غ ً
ٚغٍبا.

(<< ٧اهذ متزوظت).
(<< اههغً ٝ
مب٨غا).

ط-

ؤها ؾُٗض ألن ألامغ اهخهى.

(<< اهخهى ألامغ).

ؤ-

بطن ٌكترٍ اؾخٗما ٫الخٗبحراث في الاٞتراى اإلاؿب ٤الىا٢عي ؤن ج٩ىن صخُدت وخُ٣ُ٣ت وناص٢ت (ًى،٫
8101م ،م.)22 ،29
ٌّ
ٌّ
ؾىقيًٞ ،غبه
ؾلُاوي وآلازغ
ومما ًمشل الاٞتراى اإلاؿب ٤الىا٢عي في ُٖىن ألازباع( :جىاػٕ ازىان :ؤخضَما
ُّ
الؿلُاوي ٞهاح :واٖمغاٍ! وع ٘ٞزبرٍ بلى اإلاإمىن ٞإمغ بةصزاله ٖلُه٢ ،ا :٫مً ؤًً ؤهذ؟ ٢ا :٫مً ؤَل ٞامُت ،بن ٖمغ
بً الخُاب ٧ان ً٣ى :٫مً ٧ان ظاعٍ ًّ
هبُُا واخخاط بلى زمىه ٞلُبٗهٞ ،ةن ٦ىذ جُلب ؾحرة ٖمغ ٞهظا خ٨مه ٨ُٞم،
وؤمغ له بإل ٠صعَم) (ابً ٢خِبت ،ٌ0908 ،م.)920/0
ً
ً
ّ
الؿلُاوي والؿىقي٦ ،ما ؤن
مؿب٣ا َّؤن َىا ٥زالٞا بحن
جًمً الخُاب ٖضة اٞتراياث مؿب٣ت؛ بط ًٟترى
ألن ٖمغ ٢ض ماث والخالٞت للمإمىن َّ
اهخضابه ( )1بٗمغ  -هنع هللا يضر -لم ًٖ ً٨لى وظه الخ٣ُ٣ت؛ َّ
وإهما ؤعاص ٖضٖ ٫مغ -هنع هللا يضر -الظي

وؤًًا ًمشل ؾاا ٫اإلاإمىن للؿىقي ًٖ م٩اهه ًخًمً اٞتر ً
ُٖغ ٝبه بىاء ٖلى اٞتراى مؿب ٤مٗغو ٝلضي املجخمً٘ ،
ايا
َّ
للمخٟج٘ ٖلُه ،ؤ و للمخىظ٘ مىه ،والٛغى مً الىضبت :ؤلاٖالم بٗٓمت اإلاىضوب ،وإْهاع ؤَمُخه ،ؤو قضجه ،ؤو العجؼ ًٖ اخخما ٫ما به،
( )0هضاء مىظه
(خؿً ،م .)91 ،89 /9

828

مجلت حاملت اإلالو زالض للللﻮم ؤلانؿانُت
املجلض الشامن  -اللضص ألاوى2021 -
ؤمل ؤخمض لﻮقان ،الاﻓتراض اإلاؿﺒق في لخاب (كُﻮن ألازﺒاع)
الﺑن قخِﺒت (ث276:ه)

ً
مؿب٣اٞ ،اإلاٗلىماث التي جلي ؤصاة الاؾخٟهام (ؤًً) مٗغوٞت الخاً( ٫ى8101 ،٫م ،م ،)22وخ٨م اإلاإمىن له بإل٠
صعَم مبجي ٖلى اٞتراى مؿب ٤لخ٨م ٖمغ -هنع هللا يضر" ،-بطن ٗٞىهغ اإلاٗغٞت قغٍ يغوعي إلٚغاء اإلاؿخض ٫بى٣لها بلى ٚحرٍ
ً
املخاَب مال٩ا للمٗاعٝ
مً ؤظل خمله ٖلى ٢بىلها ،ومً ؤظل الاٖترا ٝللمؿخض ٫بًٟل الؿب ٤بلحهاٞ ،ةطا لم ًً٨
ِ
ٞلً ً٩ىن في مغ٦ؼ ٢ىة في الضوعة الخساَبُت ،طلَّ ٪ؤهه َى اإلاخد٨م في ؤلاعؾا ،٫وهىٕ اإلاٗلىماث التي ًغؾلها ،مٗلىماث
َّ
ًيبػي ؤن ٌٗتر ٝاإلاخل٣ي َّ
بإجها ؤٞاصجه وإال لِـ َىاٞ ٥اثضة للخبر" (الخاط8108 ،م ،م.)071
ٖلي ٖ-لُه الؿالم -بٗض م٣خل ٖشمان -هنع هللا يضر -ؤحها الىاؽ٦ ،خاب هللا ّ
ووعص في ُٖىن ألازباع( :زُبت ّ
وؾىت هبُ٨م .ال
َّ َّ
ّ
َّ
ّ
وم٣هغ في الىاع :زالزت ،وازىان :مل٪
ؾإ هجا ،وَالب ًغظى،
ًضعي مض ٍٕ بال ٖلى هٟؿه .قٛل مً الجىت والىاع ؤمامه ٍ
َاع بجىاخُهّ ،
وهبي ؤزظ هللا بُضًه ،ال ؾاصؽَ .ل ٪مً ا٢خدم ،وعصي مً َىي.
ّ
ّ
ّ
الجاصة ،مىهج ٖلُه باقي ال٨خاب وآزاع َّ
الىبىة .بن هللا َّؤصب َظٍ َّ
ألامت بإصبحن:
الُمحن والكما ٫مًلت ،والىؾُى
َّ
الؿىٍ والؿُٞ ،٠ال َىاصة ٞحهما ٖىض ؤلامامٞ .اؾختروا ببُىج٨م ،وؤنلخىا طاث بِى٨م ،والخىبت مً وعاث٨م.
مً ؤبضي نٟدخه للخَ ٤ل٢ .٪ض ٧اهذ ؤمىع ملخم َّ
ٖلي ٞحها مُلت لم ج٩ىهىا ٖىضي مدمىصًً وال مهِبحن .وهللا ؤن لى
ٖما ؾل .٠اهٓغواٞ ،ةن ؤه٨غجم ٞإه٨غوا ،وإن ٖغٞخم ٞاعوواٌّ .
ؤقاء ؤن ؤ٢ى ٫ل٣لذٟٖ .ا هللا ّ
خ ٤وباَلّ ،
ول٩ل ؤَل .وهللا
ٍ
ل٣ضًما ٗٞل ،ولئن ّؤمغ ّ
الخّ ٤
ً
لغب َّ
ولٗل .ما ؤصبغ شخيء ٞإ٢بل) (ابً ٢خِبت ،ٌ0908 ،م .)827 ،822/8
لئن ّؤمغ الباَل
بىِذ الخُبت ٖلى اٞتراى مؿب ٤لضي املخاَبحن وَى ٖلمهم بإؾباب الخُبت والتي جٟترى مباٌٗتهم لئلمام ّ
ٖلي -
ٖلُه الؿالم -بالخالٞت ٖ٣ب م٣خل ٖشمان ٖ-لُه الؿالمٞ" ،-هض ٝالخُُب البُان وجىنُل ال٨ٟغة بلى اإلاؿخم٘
وإ٢ىاٖه هها وٍ٨مً طل ٪في البُان( ،)1ول٨ىه في ؤخُان ٦شحرة ٌٗخمض ٖلى اإلاٗلىماث اإلاكتر٦ت التي جغبُه باإلاخل٣ي٘٣ُٞ ،
الٟهم" (زًحر8107 ،م ،مٞ ،) 98االٞتراى اإلاؿبٌٗ ٤خبر ال٣اٖضة ألاؾاؽ التي ًغج٨ؼ ٖلحها الخُاب في جماؾ٨ه
الًٗىي(الخاط8108 ،م ،مُٞ ،) 092ىُل ٤اإلاخ٩لم مً الٗىانغ الؿُاُ٢ت التي لضًه في بهخاط زُابه ،وَٗخمض
املخاَب ٖلحها في جإوٍله لُخم ً٨مً ٞهم الخُاب والا٢خىإ به (الكهغي8119 ،م ،م ،99وقاَحن8102 ،م ،م.)81
خضزىا ؤوـ بً مال٢ ٪اَّ :٫
خضزىا ؤبى صاوص ٢اَّ :٫
خضزجي ػٍض بً ؤزؼم ٢اَّ :٫
٦ما وعص في ُٖىن ألازباعَّ ( :
خضزىا ٖبض
ّ
الغخمً بً ألاؾىص ًٖ ؤبُه ًٖ ٖاجكت ٢الذ٧ :إوي ؤهٓغ بلى وبُو الُُب في مٟاع ١عؾى ٫هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص -وَى مدغم) (ابً
( )0البُان :اؾم ظام٘ ل٩ل شخيء ٦ك ٠ل٢ ٪ىإ اإلاٗجى ،وَخ ٪الدجاب صون الًمحر ،ختى ٌٛطخي الؿام٘ بلى خ٣ُ٣خه ،وٍهجم ٖلى مدهىله ً
٧اثىا ما
٧ان طل ٪البُان ،ومً ؤي ظيـ ٧ان الضلُل ،ألن مضاع ألامغ والٛاًت التي ًجغي ال٣اثل والؿام٘ ،بهما َى الٟهم وألاٞهامٞ ،بإي شخيء بلٛذ ألاٞهام
وؤوضخذ ًٖ اإلاٗجىٞ ،ظلَ ٪ى البُان في طل ٪اإلاىي٘( ،الجاخٔ ،ٌ0918 ،م ،88/0وٖاص8101 ،٫م ،م.)21 ،28
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٢خِبت ،ٌ0908 ،م ( ،)988/0البساعي ،ٌ0988 ،م.)012/8
ً
جًمً خضًض ٖاجكت اٞتر ً
مؿب٣ا وَى ؤن عؾى ٫هللا  -ملسو هيلع هللا ىلص٢ -ض جُُب ٢بل بخغامه ،و٢ىلها (٧إوي ؤهٓغ) جإُ٦ض
ايا
ٖلى جُُب الغؾى -٫ملسو هيلع هللا ىلص ،-و٦ىاًت

()1

ًٖ اؾخ٨شاع الغؾى ٫لهظا الُُب؛ لخىنل عؾالت مٟاصَا اؾخدباب الخُُب

للمدغم ٢بل ؤلاخغام ،وفي طل ٪صٖىة بلى الىٓاٞت التي خشىا ٖلحها صًيىا ؤلاؾالميٞ ،ال٨ىاًت ظؿضث اإلاٗجى الًمجي في
الخُاب؛ خُض ٢امذ م٣ام اإلاُُٗاث اللٛىٍت لالٞتراياث اإلاؿب٣ت (ٌٗمغان8108 ،م ،م.)81
ؾىاع :ما ؤٖلم ً
ؤخضا ؤًٞل مً ُٖاء ّ
وط٦غ ابً ٢خِبت في الكهاصاث٢( :اَّ ٫
الؿلمي ،ولى قهض ٖىضي ٖلى ٞلؿحن لم
ؤظؼ قهاصجه) (ابً ٢خِبت ،ٌ0908 ،م .)012/0
مٗان؛ ألهه َى اإلاباصع في
ًض ٘ٞالاخخ٩ام بلى الاٖخ٣اص بإن اإلاخ٩لم َى وخضٍ اإلاؿاو٦ ًٖ ٫المه ،وما ًدمله مً
ٍ
ّ
مخلٖ(٤لىي8109 ،م ،م٣ٞ ،)011ض بجى َّ
َّ
ؾىاع خ٨مه ٖلى اٞتراى مؿبًُٟ ٤ض َّؤن
ال٨الم ،ؤما املخاَب ٞهى مجغص ٍ
َّ
ُٖاء الؿلمي يُٗ ٠الغؤي لِـ بالخاػم  ،بال ؤهه ال ًًُُٗ ٖلُه في صًىه وؤماهخه (ابً ٢خِبت ،ٌ0908 ،م،)012/0
ً
ٞصخهُت اإلاخ٩لم حؿهم في بىاء ما ًخل ٟٔبه ق٨ال ومٗجى ،ؾىاء حٗل ٤ألامغ بمٗغٞخه اللٛىٍت ،ؤو اإلاٗغُٞت الخانت ؤو
اإلاىؾىُٖت الٗامت ،ؤو ويُٗخه الاظخماُٖت ،وبظلٞ ٪ةن اإلاخ٩لم َى الظي ًىظه املخاَب في ما ًبيُه مً ٞغيُاث
لخٟؿحر وجإوٍل اإلاٗجى (ٖلىي8109 ،م ،م.)011
ع ً
ابلا :الاﻓتراض اإلاؿﺒق هيرالﻮ اقعي في لخاب (كُﻮن ألازﺒاع):
ىظا النﻮق من الاﻓتراطاث ًُفترض ﻓُﻪ كضم الصحت ،وىﻮ ًصاخب اؾخلماى ؤﻓلاى مشلً( :دلﻢً ،خصﻮع،
ًخـاىغ) ،وهي اﻓتراطاث مؿﺒﻘت مفاصىا ؤن الظي ًدﺒلها هيرصحُذ ،مشل:
(>> لؿذ ًّ
زغٍا).
ؤ -خلمذ ؤهجي زغي.
ب -جهىعها ؤهىا في َاواي.
ثً -خٓاَغ َّؤهه مغٌٍ.

(>> لم ه ً٨في َاواي).
ً
مغًٍا).
(>> لِـ

ً
مؿب٣ا لِـ بصخُذ
وٍضزل جدذ َظا الىىٕ مً البجى اٞتراى مؿب ٤مىا ٌ٢للىا ،٘٢وَى ؤن الظي ًُٟترى
ٞدؿبَّ ،
ً
مىاً٢ا للخ٣اث ،٤مشل:
وإهما َى ٖ٨ـ ما َى صخُذ؛ ٌٗجي
ّ
ُ
ُّ
ُ
َ
َ ً
اللٛتْ ،
ُ
ُ
ولُ ًَ ً٨
جالُه ِوع ْصٞه في الىظىص،
اإلاىيىٕ له في
ٟٔ
جيء بلى مٗجى َى ِ
( )0اإلاغاص بال٨ىاًت ؤن ًغٍض اإلاخ٩لم بزباث مٗجى مً اإلاٗاويٞ ،ال ًظُ ٦غٍ بالل ِ
َ ِ
َ
ُ
ُ ً
َّ
َ
ُ
بلُه ،وٍجٗله صلُال ٖلُه ،مشا ٫طل٢ ٪ىلهمَ" :ى َىٍل الىجاص"ً ،غٍضون َىٍل ال٣امت"( ،الجغظاوي0998 ،م ،م.)22/0
ُٞىمئ به ِ
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لﻮ لنذ صضًﻘي لؿاكضججي.

(>> لؿذ صضًﻘي).

وَظا ٌٗجي ؤن اإلاٗلىمت بٗض لى في الٗباعة اإلاىضخت في اإلاشا ٫لِؿذ صخُدت و٢ذ ال٨الم (ًى8101 ،٫م ،م.)27
ومما ًمشل الاٞتراى اإلاؿبٚ ٤حر الىا٢عي في ُٖىن ألازباع ٢ى ٫ابً ٢خِبت في زبر آصاب الخغب وم٩اًضَا٢( :ا٫
َ
َّ
ُ
ٞهؼم اإلاؿلمىن ًىمئظ ،وؤهؼ ٫هللا َّ -
ً ُ
ٖؼ وظل ل َْ ٣ض
عظل ًىم خىحن :لً وٛلب الُىم ًٖ ٢لت .و٧اهىا ازجي ٖكغ ؤلٟا ِ
َ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ً َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ َ
ُ
ألا ْع ُ
ى ِب َما َع ُخ َب ْذ ز َّم
اًَ ِ ٦شحر ٍة وٍىم خىح ٍن ِبط ؤعجبخ٨م ٦ثرج٨م ٞلم حٖ ًِ ٛى٨م قِئا ويا٢ذ ٖلُ٨م
ههغ٦م َّللا ِفي مى ِ
َو َّل ُْ ُخ ْم ُم ْضبغ َ
ًٍ( ؾىعة الخىبت ،آلاًت( ،)82 :ابً ٢خِبت ،ٌ0908 ،م.)091/0
ِِ
ً
ٞاؾخسضام خغ ٝالىٟي (لً)(ً ،)1خًمً اٞتر ً
مؿب٣ا باؾخدالت جم ً٨الٟ٨اع مً َؼٍمت اإلاؿلمحن في مٗغ٦ت
ايا
خىحن؛ وطل ٪ل٨ثرتهم ،وَظا ٌٗجي جىٗ٢هم بالىهغ الظي ُبجي ٖلى اٞتراى ؾابٚ ٤حر صخُذ ،بط لم ًخد ٤٣اهخهاعَم
اإلاخى ٘٢ل٨ثرة ٖضصَم ،وبظل٩ً ٪ىن الاٞتراى اإلاؿبٚ ٤حر وا٢عي.
خضزجي ؤخمض بً الخلُل ٢اَّ :٫
وظاء في ُٖىن ألازباعَّ ( :
خضزىا مىسخى بً مؿٗىص ًٖ ؾُٟان ًٖ ؤبي بسخا٢ ١ا:٫
٢اٖ ٫مغ بً مُمىن :لى ؤصع ٥ؤصخابىا دمحم بً ؤبي وٗم لغظمىٍ٧ ،ان ًىانل ٦ظا و٦ظا ً
ًىما ُّ
وحهل بالدج بطا عظ٘ الىاؽ
مً الدج) (ابً ٢خِبت ،ٌ0908 ،م.)998/0
ايا ً
ًخًمً الترُ٦ب الكغَي (لى)( )2في الخُاب اٞتر ً
ؾاب٣ا بامخىإ ؤن ً٩ىن الصخابت ٖلى ٖلم بىنا( ٫دمحم بً
َّ
ُ
ؤبي وٗم) الهُام (الُبري8111 ،م ،م ،)212/1وإَالله بالدج في ٚحر و٢خه ،وإال لٗى٢ب بالغظم ،وَظا ًا٦ض ٖضم
ٖلمهم بؿلى٦ه اإلاىهي ٖىه؛ ألن اإلاٗلىمت بٗض (لى)( )3لِؿذ صخُدت و٢ذ ال٨المٞ ،االٞتراى الؿاب ٤مىا ٌ٢للىا.٘٢
وعوي ابً ٢خِبت( :خضزىا الهُشم ًٖ ابً ٖباؽ ٢ا٧ :٫ان مٗض ً٨غب بً ؤبغَت ً
ظالؿا م٘ ٖبض الٗؼٍؼ بً مغوان ٖلى
ؾغٍغٍ ٞإحي بٟخُان ٢ض قغبىا الخمغ٣ٞ ،اً :٫ا ؤٖضاء هللا ،ؤحكغبىن الخمغ! ٣ٞا ٫مٗض ً٨غب :ؤوكض ٥هللا ؤن ال جٟطر
َّ
َاالء٣ٞ ،اَّ :٫بن الخ ٤في َاالء وفي ٚحرَم واخض٣ٞ ،ا ٫مٗض ً٨غبً :ا ٚالم َّ
ٞهب له
نب مً قغاههم في ال٣ضح،
ٞكغبه و٢ا :٫وهللا ما قغابىا في مىاػلىا بال َظا.
هُٟا ً
(( )0لً) :جضزل ٖلى الٟٗل اإلاًاعٕٞ ،خسلهه لالؾخ٣با ،٫وجىُٟه ً
ما٦ضا( ،الؿامغاجي8111 ،م ،م.)129/1
(( )8لى) :خغ ٝامخىإ المخىإ ،ومٗىاٍ امخىإ و٢ىٕ الجؼاء المخىإ الكغٍ( ،الؿامغاجي8111 ،م ،)89/9 ،وهي للخمجي ،ولظا ٦ثر و٢ىٖها بٗض ما ًُٟض
الخمجى( ،الؿامغاجي8111 ،م.)021/1 ،
( )1حؿمى لى الكغٍ اإلاىا ٌ٢للىاً( ،٘٢ى8101 ،٫م.)27 ،
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ُّ
ّ
٣ٞاٖ ٫بض الٗؼٍؼ :زلىا ٖجهمُ٣ٞ ،ل له خحن اههغٞىا :قغبذ الخمغ! ٣ٞا :٫ؤما وهللا بن هللا لُٗلم ؤوي لم ؤقغهها
ُّ
ؾغ وال ٖالهُتّ ،
 ِ٢في ّ
ول٨جي ٦غَذ ؤن ًُٟطر مشل َاالء بمدًغي) (ابً ٢خِبت ،ٌ0908 ،م.)922/0
ً
جًمً الخُاب اٞتر ً
مؿب٣ا ٚحر وا٢عي ،خُض بجى (مٗض ً٨غب) ٦المه ٖلى اٞتراى ؾابٚ ٤حر صخُذ ب٣ىله:
ايا
ّ ()1
(ول٨جي ٦غَذ ؤن ًُٟطر مشل َاالء بمدًغي)ٞ ،ضلذ الٗباعة ٖلى مىاً٢ت للىا ٘٢و٢ذ بهجاػ اإلاخ٩لم للٟٗل٣ٞ ،ض

ً
ؤعاص ص ٘ٞالخغط ٖجهم وإبٗاصٍ ،وخماًتهم مً الٗ٣ىبت؛ اهُال٢ا مً اإلاؿاولُت التي ٌكٗغ هها صازل طاجه الغاًٞت
صاثما بلى َّ
َّ
للخضوص واإلاىاو٘ ،واإلاخُلٗت ً
ؤلاوؿاهُت اإلاشلى التي ًُمذ بلحها ،وٍهبى مً زاللها بلى حُٛحر الىا،٘٢
الؿٗاصة
املخاَب جبلُ ٜمغاصٍ،
وجىظحهه وظهت الخدغ ٥ؤلاًجابي(مكخت8102 ،م ،م ،)80وههظا الاٞتراى اإلاؿب ٤اؾخُإ
ِ
َ
وؾاَم في جىنُل وٞهم الغؾالت اإلاىظهت للمساَب بىجاح.
وظاء في ُٖىن ألازباع٢( :ا ٫عظل مً الٗغب :ؤعٍذ الباعخت في مىامي ٧إوي صزلذ الجىت ٞغؤًذ ظمُ٘ ما ٞحها مً

ال٣هىع٣ٞ ،لذ :إلاً َظٍ؟ ُ٣ٞل :للٗغب٣ٞ ،ا ٫عظل ٖىضٍ مً اإلاىالي :ؤنٗضث الٛغٝ؟ ٢ا :٫ال٢ ،اٞ :٫خل ٪لىا) (ابً
٢خِبت ،ٌ0908 ،م.)811 ،818/8
اٖخمض ٢ى ٫اإلاخ٩لم٧( :إوي صزلذ الجىت) ٖلى اٞتراى مؿبٚ ٤حر خ٣ُ٣ي ،وَى صزىله الجىت٣ٞ ،ىله ٚحر صخُذ ٞهى لم
ًّ
خُ٣ُ٣ا؛ لُىنل عؾالت للمخل٣ي
ًضزل الجىتٞ ،اؾخسضامه للدكبُه ًخًمً مٗجى الخإُ٦ض( ،)2وطل ٪لجٗل الاٞتراى اإلاؿب٤
ؤؾلىبا ً
ً
لُُٟا ًدمل مٗاوي
مٟاصَا ؤًٞلُت الٗغب وم٩اهتهم الضًيُت والاظخماُٖت ٖلى العجم ،وم٘ طل ٪جًمً عص اإلاىلى
الضٖىة بلى اإلاؿاواة واإلاؿامدت بُغٍ٣ت ملُدت؛ ً
ؾُٗا مىه إلزٟاء الجزٖت الٗضاثُت في طل ٪الى٢ذ (ابً ٢خِبت8101 ،م،
املخاَب بًها٨ٞ ٫غجه بىجاح؛ خُض ٖمض بلى ؤؾلىب
م ،)007 ،002 ،019 ،012وهلخٔ اإلاهاعة والظ٧اء التي اؾخُإ ٞحها
ِ
الخمشُل" ،وَى َغٍ٣ت حجاظُت حٗلى ُ٢متها ٖلى مٟهىم اإلاكاههت اإلاؿتهل ،٪خُض ال ًغجبِ الخمشُل بٗال٢ت اإلاكاههت ،وإهما
ًغجبِ بدكابه الٗال٢ت بحن ؤقُاء ما ٧ان لها ؤن ج٩ىن مترابُت ً
ؤبضا صون ؤن ج٩ىن له ٖال٢ت باإلاىُ ٤الهىعي ،خُض ال ًُغح
مٗاصلت نىعٍت زالهت ،ول٨ىه ًىُل ٤مً الخجغبت ههض ٝبٞهام ٨ٞغة ،ؤو الٗمل ٖلى ؤن ج٩ىن ال٨ٟغة م٣بىلت ،وطل ٪بى٣لها
مً مجا ٫بلى مجا ٫مٛاًغ ،ظ ًغٍا ٖلى مبضؤ الاؾخٗاعة" (ٖكحر8112 ،م ،م.)97

(( )0ل :)ً٨لالؾخضعا ،٥وَى ص ٘ٞجىَم ًخىلض مً ال٨الم الؿابً ٤
صٗٞا ً
قبحها باالؾخصىاء ،وال بض ؤن ًخ٣ضمها ٦الم بما مىا ٌ٢إلاا بٗضَا ؤو يض له ،وٍمخى٘
ً
ؤن ً٩ىن ممازال له باجٟا ،١وإطا صزلذ ل ً٨في الجملت ًجب ازخال ٝالجملخحن في الىٟي وؤلازباثٞ ،ةن ٧اهذ الجملت التي ٢بلها مشبخت وظب ؤن ج٩ىن
التي بٗضَا مىُٟت ،وإن ٧اهذ الجملت التي ٢بلها مىُٟت وظب ؤن ج٩ىن التي بٗضَا مشبخت( ،الٟ٨ىي ،م.)798
َّ
ٌ
مغٌ ٦ب مً ٧ا ٝالدكبُه َّ
(َّ ٧(َ )8
وإن( ،ابً ٌِٗل8110 ،م ،م.)229/9
إن) :خغ ٝمٗىاٍ الدكبُه ،وَى
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الخاجمت:
في جهاًت َظٍ الضعاؾت هىعص ظملت مً الىخاثج حك٩ل زاجمت البدض هي:
 الاٞتراى اإلاؿب ٤حٗبحر ًٖ ال٣هض الظي مً ؤظله ؤهخج الخُاب ،وَى مٗلىماث وٞغيُاث لضي اإلاخ٩لم واإلاخل٣ي،وَٗخمض اإلاخل٣ي ٖلى الؿُا ١إلهخاط وجإوٍل الضاللت اإلاخًمىت ُٞه.
 ججلى الاٞتراى اإلاؿبٖ ٤ىض ٖلماء الٗغب ال٣ضامى ٖبر مٟاَُم بالُٚت مجها :الا٦خٟاء ،والخلمُذ ،والاهٟها،٫والخجاوػ ،وشجاٖت الٟهاخت.
 ازخلٟذ َغ ١ال٨ك ًٖ ٠الاٞتراياث اإلاؿب٣ت خؿب ْغو٧ ٝل زُابٞ ،خىىٖذ الاٞتراياث اإلاؿب٣ت ما بحنالىظىصًت التي جا٦ض الٟغى مً زال ٫الدؿمُت ؤو الخمل ٪ؤو الٗباعاث ا ّ
إلاٗغٞت ،وما بحن الىاُٗ٢ت التي اجطخذ
باألٗٞا ٫اللٛىٍت اإلاىجؼة وجدؿم بالصخت والهض ١وبٗضَا ًٖ الخإوٍل والخُا ،٫وما بحن الاٞتراياث اإلاؿب٣ت
َّ
الالواُٗ٢ت التي حٗخمض ٖلى الخمجي والدكبُه في مداولت مً اإلاخ٩لم بزباث وجد ٤ُ٣طل ٪الٟغى ،بال َّؤهه ًب٣ى في بَاع
الىَم والخُا.٫
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قائمت اإلاصاصعواإلاغاحم:
 .0ؤخمض بً خىبل (ؤبى ٖبض هللا ؤخمض بً دمحم بً خىبل بً َال ٫بً ؤؾض الكِباوي ،ث8110 ،)ٌ890 :م ،مؿىض
ؤلامام ؤخمض بً خىبل ،جد :٤ُ٣قُٗب ألاعهاوٍ ،وٖاص ٫مغقض ،وآزغون ،بقغاٖ :ٝبض هللا بً ٖبض املخؿً
التر٧ي ،ماؾؿت الغؾالت.
 .8ؤوعٍُ٨ىوي (٧اجغًٍ ٦حربغاث)8118 ،م ،اإلاًمغ ،جغظمت :عٍخا زاَغ ،اإلاىٓمت الٗغبُت للترظمت ،بحروث.0ٍ ،
 .1البساعي (دمحم بً بؾماُٖل ؤبى ٖبض هللا الجٟٗي) ،ٌ0988 ،الجام٘ اإلاؿىض الصخُذ املخخهغ مً ؤمىع عؾى ٫هللا
 ملسو هيلع هللا ىلص -وؾيىه وؤًامه ،صخُذ البساعي ،جد :٤ُ٣دمحم ػَحر بً هانغ الىانغ ،صاع َى ١الىجاة. .9البٛضاصي (ٖبض ال٣اصع بً ٖمغ ،ث0997 ،)ٌ0191 :م ،زؼاهت ألاصب ولب لباب لؿان الٗغب ،جد ٤ُ٣وقغحٖ :بض
الؿالم دمحم َاعون ،م٨خبت الخاهجي ،ال٣اَغة.
 .2بالوكُه (ُٞلُب)8117 ،م ،الخضاولُت الخضًشت مً ؤوؾتن بلى ٚىٞمان ،جغظمت :نابغ الخباقت ،صاع الخىاع،
الالطُ٢ت.0ٍ ،
 .2بلخحر (ٖمغ)0997 ،م" ،الخُاب جمشُل للٗالم صعاؾت بٌٗ الٓىاَغ الخضاولُت في اللٛت الٗغبُت (الخُاب
ً
همىطظا)" ،عؾالت ماظؿخحر ،مٗهض اللٛت الٗغبُت وآصاهها ،ظامٗت الجؼاثغ ،الجؼاثغ.
اإلاؿغحي
 .7باإلاغ ( .ٝع)0992 ،مٖ ،لم الضاللت بَاع ظضًض ،جد :٤ُ٣نبري ببغاَُم الؿُض ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت،
ؤلاؾ٨ىضعٍت.
 .8الجاخٔ (ٖمغو بً بدغ بً مدبىب ال٨ىاوي بالىالء ،اللُثي ،ؤبى ٖشمان ،ث ،ٌ0918 ،)ٌ822 :البُان والخبُحن،
صاع وم٨خبت الهال ،٫بحروث.
 .9الجغظاوي (ٖبض ال٣اَغ بً ٖبض الغخمً ،ث0998 ،)ٌ970 :م ،صالثل ؤلاعجاػ في ٖلم اإلاٗاوي ،جد :٤ُ٣مدمىص دمحم
قا٦غ ،مُبٗت اإلاضوي بال٣اَغة ،صاع اإلاضوي بجضة.
 .01ابً ظجي (ؤبى الٟخذ ٖشمان بً ظجي اإلاىنلي ،ث ،)ٌ198 :الخهاثو ،الهُئت اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب.
 .00الخاط (طَبُت خمى)8108 ،م ،لؿاهُاث الخل ٟٔوجضاولُت الخُاب ،ألامل للُباٖت واليكغ ،جحزي وػو.
 .08خؿً (ٖباؽ ،ث ،)ٌ0198 :الىدى الىافي ،صاع اإلاٗاع.02ٍ ،ٝ
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 .01خمضوف (واثل)8118 ،م" ،الخضاولُت صعاؾت في اإلاىهج ومداولت الخهيُ ،"٠اإلالخ٣ى ال٨ٟغي لئلبضإ (بدىر
وصعاؾاث).http://almultaka.org ،
 .09خمام (بل٣اؾم)8112 ،م" ،ال٨ىاًت َغوب مً اللٛتَ ،غوب مً الظاثَ ،غوب مً آلازغ" ،مجلت آلاصاب واللٛاث،
ظامٗت ٢انضي مغباح وع٢لت ،الجؼاثغ ،الٗضص.2 :
 .02زًحر (باؾم زحري)8107 ،م ،اؾتراجُجُاث الخُاب ٖىض ؤلامام ٖلي ،م٣اعبت جضاولُت ،ماؾؿت ٖلىم ههج
البالٚت في الٗخبت الخؿُيُت اإلا٣ضؾت.0ٍ ،
 .02الؿامغاجي (ٞايل نالر)8111 ،م ،مٗاوي الىدى ،صاع ال٨ٟغ ،ألاعصن.0ٍ ،
 .07ؾحرٞىوي (ظان)0998 ،م ،اإلالٟىُْت ،جغظمت٢ :اؾم اإلا٣ضاص ،اجداص ال٨خاب الٗغب.
 .08قاعوصو (باجغٍ ،)٪ومىٛىى (صومُيُ8118 ،)٪م ،معجم جدلُل الخُاب ،جغظمتٖ :بض ال٣اصع اإلاهحري ،وخماصي
نمىص ،صاع ؾِىاجغا ،اإلاغ٦ؼ الىَجي للترظمت ،جىوـ.
 .09الكهغي (ٖبض الهاصي بً ْاٞغ)8119 ،م ،اؾتراجُجُاث الخُاب م٣اعبت لٛىٍت جضاولُت ،صاع ال٨خاب الجضًض
اإلاخدضة ،بحروث.0ٍ ،
 .81قاَحن (ؤخمض ٞهض نالر)8102 ،م ،الىٓغٍت الخضاولُت وؤزغَا في الضعاؾاث الىدىٍت اإلاٗانغةٖ ،الم ال٨خب
الخضًض ،بعبض.0ٍ ،
 .80صخغاوي (مؿٗىص)8112 ،م ،الخضاولُت ٖىض الٗلماء الٗغب ،صعاؾت جضاولُت لٓاَغة "ألاٗٞا ٫ال٨المُت" في الترار
اللؿاوي الٗغبي ،صاع الُلُٗت ،بحروث.0ٍ ،
 .88نىٍلر (َكام)8108 ،م" ،الاٞتراى اإلاؿب ٤في الضعؽ الخضاولي ،ؤهماٍ وجُبُ٣اث" ،مجلت اإلا٣ا ،٫ظامٗت ٖىابت،
الٗضص.2 :
 .81الُبري (دمحم بً ظغٍغ بً ًؼٍض بً ٦شحر بً ٚالب آلاملي ؤبى ظٟٗغ ،ث8111 ،)ٌ101:م ،ظام٘ البُان في جإوٍل
ال٣غآن ،جد :٤ُ٣ؤخمض دمحم قا٦غ ،ماؾؿت الغؾالت.
َ .89لبُت (ق٣ُٟت جىاحي) ،وب٩ا٦غة (مجى)8109 ،م" ،ألاٗٞا ٫اإلاخًمىت في ال٣ى( ٫هماطط مسخاعة مً ظام٘ الٗلىم والخ٨م
البً عظب) م٣اعبت جضاولُت" ،عؾالت ماظؿخحر٧ ،لُت آلاصاب واللٛاث ،ظامٗت الكهُض َّ
خمه لخًغ ،الجؼاثغ.
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ٖ .82اصٖ( ٫بض اللُُ8101 ،)٠م ،بالٚت ؤلا٢ىإ في اإلاىاْغة ،صاع ألامان ،الغباٍ ،ميكىعاث يٟا ،ٝبحروث.0ٍ ،
ٖ .82بض (بضعٍت هانغ) ،وٖلي (مُشم دمحم)8109 ،م" ،الاٞتراى اإلاؿب ٤في الىدى ال٩ىفي" ،مجلت ٧لُت ال٩ىث الجامٗت،
٢ؿم اللٛت الٗغبُت ،املجلض ،9 :الٗضص.0 :
ٖ .87بض الغخمً (َه)0998 ،م ،اللؿان واإلاحزان ؤو الخ٩ىزغ الٗ٣لي ،اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي ،الضاع البًُاء.
 .88الٗضواوي (ٖبض الُٗٓم بً الىاخض بً ْاٞغ ابً ؤبي ؤلانب٘ البٛضاصي اإلاهغي ،ث ،)ٌ229 :جدغٍغ الخدبحر في
نىاٖت الكٗغ والىثر وبُان بعجاػ ال٣غآن ،ج٣ضًم وجد :٤ُ٣خٟجي دمحم قغ ،ٝالجمهىعٍت الٗغبُت اإلاخدضة ،املجلـ
ألاٖلى للكئىن ؤلاؾالمُت ،لجىت بخُاء الترار ؤلاؾالمي.
 .89ابً ٖؿا٦غ (ؤبى ال٣اؾم ٖلي بً الخؿً بً َبت هللا ،ث0992 ،)ٌ270 :م ،جاعٍش صمك ،٤جدٖ :٤ُ٣مغو بً
ٚغامت الٗمغوي ،صاع ال٨ٟغ للُباٖت واليكغ والخىػَ٘.
ٖ .11كحر (ٖبض الؿالم)8112 ،مٖ ،ىضما هخىانل وٛحر -م٣اعبت جضاولُت مٗغُٞت آللُاث الخىانل والدجاط ،بٞغٍُ٣ا
الكغ ،١الضاع البًُاء.
ٖ .10لىي (خا ٔٞبؾماُٖلي) 8109 ،م ،الخضاولُاث ٖلم اؾخٗما ٫اللٛتٖ ،الم ال٨خب الخضًض ،بعبض.
ً
ًّ
جضاولُا في ال٨ٟغ اللٛىي ٖىض الٗغب ال٣ضامى ،ون٠
مٟهىما
ٖ .18لي (ٖانم شخاصة)8102 ،م" ،الاٞتراى اإلاؿب٤
وجدلُل"٧ ،لُت مٗاع ٝالىحي والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،الجامٗت ؤلاؾالمُت الٗاإلاُت ،مالحزًا ،ال٨ىج (ٖشمان ظمُل
٢اؾم) ،وػاعة التربُت والخٗلُم ،ألاعصن ،صاع قا٦غ للُباٖت واليكغ.8ٍ ،
ٖ .11لي (دمحم دمحم ًىوـ)8117 ،م ،اإلاٗجى وْال ٫اإلاٗجى ؤهٓمت الضاللت في الٗغبُت ،صاع اإلاضاع ؤلاؾالمي ،بحروث.8ٍ ،
ٖ .19مغان( ،وُٗمت)8108 ،م" ،ججلُاث البٗض الًمجي للخُاب ٖىض ابً ألازحر" ،مجلت الخُاب ،ظامٗت مىلىص
مٗمغي ،جحزي وػو ،املجلض ،01 :الٗضص.0 :
ُٖ .12ض (دمحم) ،الىدى اإلاهٟى ،م٨خبت الكباب.
 .12الٟغػصَ( ١مام بً ٚالب بً نٗهٗت ؤبى ٞغاؽ)0987 ،م ،صًىاهه ،جدٖ :٤ُ٣لي ٞاٖىع ،صاع ال٨خب الٗلمُت.
 .17ابً ٢خِبت (ؤبى دمحم ٖبض هللا بً مؿلم الضًىىعي ،ث8101 ،)ٌ872 :مًٞ ،ل الٗغب والخىبُه ٖلى ٖلىمها ،ج٣ضًم
وجد :٤ُ٣ولُض مدمىص زالو ،صاع ال٨خب الىَىُت ،ؤبىْبي.
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 .18ابً ٢خِبت (ؤبى دمحم ٖبض هللا بً مؿلم الضًىىعي ،ثُٖ ،ٌ0908 ،)ٌ872 :ىن ألازباع ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث.
٢ .19ضامت بً ظٟٗغ (٢ضامت بً ػٍاص البٛضاصي ،ؤبى الٟغط ،ث ،ٌ0118 ،)ٌ117 :ه٣ض الكٗغ ،مُبٗت الجىاثب،
٢ؿُىُُيُت.
 .91ال٣حرواوي (ؤبى ٖلي الخؿً بً عقُ ٤ألاػصي ،ث0980 ،)ٌ921 :م ،الٗمضة في مداؾً الكٗغ وآصابه ،جد :٤ُ٣دمحم
مدحي الضًً ٖبض الخمُض ،صاع الجُل.
 .90الِ٣ـ (امغئ)8119 ،م ،صًىاهه ،اٖخجى به وقغخهٖ :بض الغخمً اإلاهُاوي ،صاع اإلاٗغٞت ،بحروث.
 .98الٟ٨ىي (ؤًىب بً مىسخى الخؿُجي ال٣غٍمي ،ؤبى الب٣اء الخىٟي ،ث ،)ٌ0199 :ال٩لُاث معجم في اإلاهُلخاث
والٟغو ١اللٛىٍت ،جدٖ :٤ُ٣ضهان صعوَل ،ودمحم اإلاهغي ،ماؾؿت الغؾالت ،بحروث.
 .91اإلاباعٟ٦ىعي (ؤبى الٗال دمحم ٖبض الغخمً بً ٖبض الغخُم) ،جدٟت ألاخىطي بكغح ظام٘ الترمظي ،صاع ال٨خب
الٗلمُت ،بحروث.
 .99اإلاضوي (نضع الضًً ٖلي بً ؤخمض بً دمحم مٗهىم الخؿجي الخؿُجي ،ث ،)ٌ0009 :ؤهىاع الغبُ٘ في ؤهىإ البضٌ٘.
 .92مكخت (مهضي)8102 ،م" ،صًىان "ال٨برًذ في ًضي وصوٍالج٨م مً وع "١لجزاع ٢باوي -م٣اعبت جضاولُت ،"-عؾالت
ماظؿخحر٧ ،لُت آلاصاب واللٛاث ،ظامٗت دمحم زًُغ بؿ٨غة ،الجؼاثغ.
 .92ماٌ٘ (ؾهحر ٢اًض)8109 ،م" ،آلالُاث الخضاولُت ٖىض ابً مُشم البدغاوي في قغخه لىهج البالٚت" ،عؾالت ماظؿخحر،
٧لُت التربُت للٗلىم ؤلاوؿاهُت ،ظامٗت اإلاشجى ،الٗغا.١
 .97هدلت (مدمىص ؤخمض)8118 ،م ،آٞا ١ظضًضة في البدض اللٛىي اإلاٗانغ ،صاع اإلاٗغٞت الجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت.
ٌٗ .98مغان( ،وُٗمت)8108 ،م " ،ججلُاث البٗض الًمجي للخُاب ٖىض ابً ألازحر" ،مجلت الخُاب ،ظامٗت مىلىص
مٗمغي ،جحزي وػو ،املجلض ،01 :الٗضص.0 :
 .99ابً ٌِٗل (ٌِٗل بً ٖلي بً ٌِٗل ابً ؤبي الؿغاًا دمحم بً ٖلي ،ؤبى الب٣اء ،مى ٤ٞالضًً ألاؾضي اإلاىنلي ،ث:
8110 ،)ٌ291م ،قغح اإلاٟهل للؼمسكغي٢ ،ضم له :بمُل بضٌ٘ ٌٗ٣ىب ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث.
ً .21ى( ٫ظىعط)8101 ،م ،الخضاولُت ،جغظمت٢ :صخي الٗخابي ،الضاع الٗغبُت للٗلىم هاقغون ،بحروث ٍ.0
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