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 األول ابلاب
 يقريث

 

 ابلحث دوفيث .أ

 ،اجلُٜ يف ا٣ُالٝح ،٣٘ذ٭٥ ٩ٞةء ىلع الؿاعيح ثُجيٕذ٭٥ ا٣ٕؿب داكـ
 يف اخلةوح ٝٮأؽ٬ة هلة ا٣ٕؿبيح كال٤٘ح ،األػؿل ال٤٘ةت ٦ٓ احلةؿ ٬ٮ ٦ة

 ،٤ٕٮ٦ةتامل أك دىةالتالا أماكؿ ٨٦ ملك يف إ٦ة ٠ذةثذ٫ أك يشء ٠نٙ
 يك٧ٕ٭ة ،كأذيةدية د٤ٞي٪ة ا٣ٕؿبيح ي٪ُٞٮف 1اإلقالـ ٝج٢ ا٣ٕؿب ٌلفك

 يف النأف ٬ٮ ٧٠ة كٍل٧ةد٭٥ أوٮاد٭٥ يف ٚيعة٠ي٭٥ ٥ظٮهل مم٨ ؿةَٛاأل
 ٮادؾ٧٤ ظني 2،اجلة٬ٌل ٕرصا٣ يف ا٣ٕؿب اعدات ٨٦ ،اتلؼةَت ٣٘ةت

                                                           
 ث٧ٮصت أ٣ٛةّ٭ة كدٌٮغ ثةلك٤يٞح، د٪ُٜ ا٣ٕؿب اك٩خ اجلة٬ٌل ا٣ٕرص ٬ؾا كيف1

 ٗري ٨٦ ال١جري ٨ٔ كالى٘ري األكؿ، ٨ٔ األػؿ كيت٪ةكهل أ٩ٛك٭ة، ٨٦ دؿأي٫ ٝة٩ٮف
ٓ إىل ذلٟ يف حتذةج أف  ل٤٘ح األقةقيح ا٣ٞٮأؽ اهلةمِل، راصٓ. و٪ةٔيح ٝٮأؽ ًك

 . 5 ،(2007 ا٧٤ٕ٣يح، ال١ذت دار/ ثريكت) ا٣ٕؿبيح

 ًؽ ٬ٮ اذلم اجل٭٢ ٨٦ منذٞح ٣حكخ ا٣ٕرص ٬ؾا ىلع أ٤َٞخ ا٣يت اجلة٤٬يح كٍل٧ح2
 ظك٨ راصٓ. كاحل٧ٜ كا٣ٌ٘ت الك٫ٛ ث٧ٕىن اجل٭٢ ٨٦ منذٞح يه إ٧٩ة ا٥٤ٕ٣،

 قٕٮد، امل٤ٟ اجلة٦ٕح/ الؿيةض) ث٭ة اجلةَٞني ٣٘ري كاجلىٮص األدب مخحف،
1989)،1. 
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 ٥كبُجيٕذ٭ ظؿؼ لك ٦ٓ ذلٟ ٮف٤ٕٛي ٚإ٩٭٥ ،٥ث٭ ةملعيُنيث ٮاادى٤ أك
 ا٣ٞٮأؽ ٨٦ أثؽا ي٭ؿب ال أٚٮا٬٭٥ ٨٦ خيؿج اذلم الالكـ ز٥ ،ٚؿادل

 ٝة٩ٮف دلي٭٥ يؾ٨ ل٥ ك٣ؾ٨ ،٤ٔي٭ة دٛٞٮااك ٬ةظؽدك ا٣يت كا٣ٞٮا٩ني
 .ُٜاجل ٬ؾا أمؿ يف إحل٫ يؿصٕٮف ا٤ٕ٣ٮـ دؽكي٨ ٦ؽكف يلك

  اجلةدر ٨٦ ك٣حف ،وعيط بنلك ٣٘ذ٭٥ قذؼؽاـا يف ػرباء كأ٩٭٥
 ا٣ٞةٚيح ٝىةاؽ أك دم٢ ٩ُٜ اللك٧ح، ويةٗح يف امل١٤ح دلي٫ ٨٦ ٦٪٭٥
3،ك٦جةرشة ٚضأة

 كدٕةىل قجعة٫٩ ا ٝج٢ ٨٦ األمٮر ٬ؾق كوٛخ ذللٟ 
 /ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف يف ػُةث٭٥ ظؽة ٨ٔ

حن ﴿ ًمعَّ
ى
٥ٍ  أ ٤ىيٍؾي ا ٔى إًذى

ةءى  ٚى ٥ٍ  اخٍلىٮٍؼي  صى ٍيذى٭ي
ى
كفى  رىأ ؿي ْي ٍ٪ ٟى  يى ٍ كري  إًحلى ٥ٍ  دىؽي ٍعيي٪ي٭ي

ى
 أ

مٍ  ً ذلَّ ٍ٘شى  اكى ٤ىي٫ًٍ  يي ٮًٍت  ٨٦ًى  ٔى إًذىا ال٧ٍى
تى  ٚى ٥ٍ  اخٍلىٮٍؼي  ذى٬ى ٮًلي ٞي ٤ى لًٍك٪ىحو  قى

ى
ادو  ثًأ  ًظؽى

حن  ًمعَّ
ى
ى  أ ٟى  اخٍلىرٍيً  ىلعى ً كخلى

ي
ى٥ٍ  أ ٍى  ييٍؤ٦ً٪يٍٮا ل ٍظجى

ى
ي  ٚىأ ٥ٍ  اِلَّ ى٭ي ةل ٍع٧ى

ى
فى  أ ٌلى ٟى  كى ً ل ى  ذى  ىلعى

 ً ا اِلَّ ىًكرين  4﴾ي

 يف يذ٭٥آر كا٩ترشت لإلقالـ الرسيٓ اتلُٮر ٦ٓ ص٪ت إىل ص٪جة
 املىة٬ؿة يف ث٭٥ كاػذ٤ُٮا ثالد٥٬ كٚذعٮا 6.كالؿكـ 5ٚةرس ثالد

                                                           
 .79،(Lentera Hati ,2011/جنيٛٮدةت,)Membaca Sirah Nabi Muhammad م٭ةب، ٝؿيل حم٧ؽ3

 .19(/ 33) األظـاب قٮرة4

 اغبلحذ٭ة األ٦ح ك٬ؾق ،اإليؿا٩يح ٤ضجكيحل دػ٤خ ا٣يت ا٣ٞجةا٢ ٨٦ كاظؽة يه ٚةرس5
 كَةصي١كذةف أٚ٘ةنكذةف ٦س٢ األػؿل، ابلرلاف ثٕي يف كأ٤ٝيةد٭ة إيؿاف، يف
 املذعؽة ا٣ٕؿبيح كاإل٦ةرات دؿًليةك كال١ٮيخ املذعؽة كالٮاليةت أكزبؾكذةفك
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 أٝؽـ ٨٦ كاظؽة يه ا٣ٛةرقيح ال٤٘ح .األكقٍ الرشؽ يف ادلكؿ ٨٦ ا٣ٕؽيؽك كا٣ٕؿاؽ
 لكجت ال٤٘ح ٬ؾق امذ٭ؿت .٬ؾا ٪ةيٮ٦ ظىت تكذؼؽـ دـاؿ ال ا٣يت ا٣ٕةل٥ يف ال٤٘ةت

 ،قٕةدم ،ا٣ُٕةر ػيةـ، ٚؿدكيس، ظةِٚ، ٦س٢ ،الن٭رية كأدثةا٭ة األدثيح اتلٞةحلؽ
 يٮـ http://id.wikipedia.org/wiki/Bangsa_Persia ٨٦ ٦أػٮذ. كالؿكَل ركدَف، ،٩ْةَل

  2012 ذٮبؿأك 30 اثلالزةء

 ٚضؿ أ٦ني، أمحؽ راصٓ. ا٣ٛ٭٤ٮيح يه الكةقة٩يح ادلك٣ح ٔ٭ؽ يف ا٣ٛؿس ٣٘ح ٚاك٩خ  
 .113 ،(1975 ا١ٛ٣ؿ، دار/ بل٪ةف) اإلقالـ

 ك٤ّخ الؿك٦ة٩يح، ادلك٣ح ٦ٕ٭ة كٝة٦خ امليالد ٝج٢ 703 ق٪ح( رك٦ة) رك٦يح دأقكخ6
. لك٫ يٮ٦بؾ امل٧ٕٮر ةل٥ا٣ٕ ٚذعخ كٝؽ ٝؿف، ك٩ىٙ ٝؿكف ٔرشة ادلك٣ح د٤ٟ ٠ؿيس

ؿيب، رشيق ٝك٧ني، إىل الؿك٦ة٩يح ادلك٣ح ا٩ٞكةـ أوجط 320 ق٪ح ٦ةيٮ كيف  ظٞيٞح ٗك
 ٝكُ٪ُيجيني أف ذلٟ. ٦يالديح 295 ق٪ح ٦٪ؾ إدارم دٞكي٥ دلؿد اكف أف ثٕؽ كإٝح
 كاختؾ الرشيق ا٣ٞك٥ ٬ٮ كدٮىل ادلك٣ح، اٝتكةـ ىلع ٣حكح٪يٮس ز٦ي٫٤ ٦ٓ ادٜٛ

 الؿك٦ة٩يح ا٣ٕٮاو٥ ٦ٞٮ٦ةت لك هلة ك٬يأ ا٣ٞكُ٪ُيح، كق٧ة٬ة هل، اعو٧ح ثزي٩ُيٮـ
 صؿيج راصٓ. النيٮخ دل٤ف كأٌٔةء رك٦ة قاكف ٨٦ إٔؽادا إحل٭ة ٢ٞ٩ ٣ٞؽ كظىت

 كاجل٧٭ٮريح. 49 ،(1910اهلالؿ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اإلقالَل اتل٧ؽف دةريغ زيؽاف،
 اجل٧٭ٮرم ثةلنلك تك٥د ا٣يت ا٣ٞؽي٧ح الؿك٦ة٩يح اثلٞةٚح ٨٦ املؿظ٤ح يه الؿك٦ة٩يح
 الؿك٦ة٩يح اجل٧٭ٮريح الؿك٦ة٩يح اإل٦رباَٮريح اإلَةظح ٨٦ امل٭٤ح كدجؽأ. ل٤ع١ٮ٦ح

 ٬ؾق ا٩٭ؽاـ ثةلٌجٍ ٧ٚىت. األ٤٬يح حبؿب كدذةثٓ ،(امليالد ٝج٢ 509 ظٮايل)
 رشؽ إ٤ٝي٥ يف. املؤرػني ٝج٢ ٨٦ املٮاٚٞح دذ٥ ل٥ اآلف ظىت الؿك٦ة٩يح، اجل٧٭ٮريح

 ثٕؽ ك٣ؾ٨. ا٣ٞكُ٪ُيجيح كاعو٧ذ٭ة الؿك٦ة٩يح، اإل٦رباَٮريح خكاو٤ ،املذٮقٍ
 كػةوح ٠سريا، املؿدـٝح اقذؼؽمٮا الؿك٦ة٩يح اك٩خ ا٣٘ؿب، يف ظؽث ٧٠ة ذلٟ،

. اخلةدـ ٨٦ كبؽال الؿك٦ةف، ٦ٕة٩ؽة ا٣ٕؿب ثؽاخ امليالد، ٝج٢ 600 اعـ يف. ا٣ٕؿب
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 ٔضِلاأل ال٤كةف كو٧ح لكة٩٭٥ يف دػ٢ ،كاتل٤ٕي٥ كاتلضةرة كاملٕةم٤ح
 ٘ري٣ م٤ٮزح ا٣ٕؿبيح ٢ٕجت ممة ،(مٮايل) ا٣ٕؿب ٘ري٣ ا٣ٕؿب زكاج كٝٮعك

 يىجطال ال٤٘ح كٚىةظح َالٝح دلي٭٥ اذلي٨ اجلةسك ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح
 .أػؿل مؿة قةظؿا

 ىلع لكة٩٭٥ يف ٠سرية خكٕٝ ال٤ع٨ ثةق٥ املٕؿكٚح األػُةء ٭ؾقٚ
 ،ا٣ٕة٦ح اجل٧ة٬ري إىل ا٦ذؽ ث٢ رباءال١ ثني ٍٚٞ ٣حف ٦زتايؽ، حنٮ

 ال٤ع٨ ٠رثة ٨٦ ذلٟ إىل ك٦ة امل٪ىٮب كرٕٚٮا املؿٚٮع ٚؼٌٛٮا

 أ٢٬ كػيش ،ال٤٘ح خلرباء ا٧ٕ٣يٜ ا٤ٞ٣ٜ يأيت ٬٪ة، ٨٦ك 7،كاتلعؿيٙ
 ٚي٪٤ٜ٘ ث٭ة، ا٣ٕ٭ؽ كيُٮؿ رأقةن  امل١٤ح د٤ٟ دٛكؽ أف ٦٪٭٥ ا٤ٕ٣ٮـ
 ٝٮا٩ني الك٦٭٥ دلةرم ٨٦ ٚةقت٪جُٮا املٛ٭ٮـ، ىلع كاحلؽير ا٣ٞؿآف
 أ٩ٮاع قةاؿ ٤ٔي٭ة يٞحكٮف كا٣ٞٮأؽ، اللكيةت مج٫ ٦ُؿدة، امل١٤ح تل٤ٟ
 ز٥. مؿٚٮع كاملجذؽأ ٦٪ىٮب، كاملٕٛٮؿ مؿٚٮع ا٣ٛة٢ٔ أف ٦س٢. الالكـ

 تك٧يذ٫ ىلع ٚةو٤ُعٮا لك٧ةت،ال ٬ؾق ظؿٌلت ثذ٘ري ادلال٣ح د٘ري رأكا
 لك٭ة كوةرت. ذلٟ كأ٦سةؿ اعمالن  اتل٘ري ذللٟ املٮصت كتك٧يح إٔؿاثةن،

 هل٥ و٪ةٔح كص٤ٕٮ٬ة ثةل١ذةب ٚٞيؽك٬ة ث٭٥، ػةوح اوُالظةت
                                                                                                                                                               

 آػؿ قُٞخ. ربَٮريحاإل٦ ٤ٔي٫ ق٤ٍ ٦ة يف اإلقال٦يح اإل٦رباَٮريح أقكٮا برسٔح،
 1453 اعـ املك٧٤ني إىل ا٣ٞكُ٪ُيجيح، كيه ا٣ٞؽي٧ح، الؿك٦ة٩يح اإل٦رباَٮريح ثٞةية

 أكذٮبؿ 6اثلالزةء، يٮـ http:/id.wikibooks.org/wiki/Romawi kuno/Sejarah ٨٦ ٦أػٮذ. ـ
2012 . 

   .كًلذةثذ٭ة ركادج٭ة ًجٍ ٣ٕؽـ ٩تيضح أػُةء ٨٦ ال٤٘ٮيح اجلىٮص يف حيؽث ٦ة ٬ٮ 7
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 يف أقف ٨٦ كأكؿ  8.اجلعٮ ث٥٤ٕ تك٧يذ٭ة ىلع كاو٤ُعٮا خمىٮوح،
 10َة٣ت أيب ث٨ يلع اخل٤يٛح أمؿ ىلع ث٪ةء 9ادلؤيل األقٮد أثٮ  ٬ٮ ا٨ٛ٣ ٬ؾا
 ابلرصة يف دراقذ٫ دٮقيٓ كدٮاو٢ ،اتلةثٕني كدةثٓ اتلةثٕني ظىت

 كًلرثت .ثح٪٭٧ة ؿثني كص٭ةت اجلْ املذٮقٍ ا٣ٛؿؽ يأيت ظىت كال١ٮٚح،
 يف ػذالؼاإل رثكًل اتل٤ٕي٥، يف ا٣ُؿؽ كدجةي٪خ ثح٪٭٥، كاحلضةج األد٣ح

                                                           
/ 2 ،.(الك٪ح دكف ا١ٛ٣ؿ، دار/ بل٪ةف) ػرلكف اث٨ ٦ٞؽ٦ح ػرلكف، ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ8

546-547. 

 ٧ٔؿ ٔ٭ؽ ٨٦ ابلرصة كرد اتلةثٕني، قةدات ٨٦ اكف ادلاا٢ ٨٦ ٧ٔؿ، ث٨ ّةل٥ ك٬ٮ9
 ٔجةس الث٨ ٚي٭ة ا٢٧ٕ٣ ثٕي دٮىل أف إىل ث٭ة كبلر ٔ٪٫، ا ريض اخلُةب ث٨

 يف مك١ذح أصٮبح كهل ا٣ٕؿب، ثؾالـ ٔرصق أ٥٤ٔ اكف ػالٚذ٫، أيةـ يلع اعم٢
 ثذ٤ٕي٥ الىعيط ىلع اجلعٮ كآً أ٫٩ كدٞؽـ ا٣ٕرشي٨، املض٤ف املؿدىض، أ٦ةىل

 املىعٙ ًجٍ ٨٦ أكؿ أ٫٩ ٧٠ة ٚي٫، دكف ٨٦ كأكؿ كص٭٫، ا ٠ؿـ يلع اإل٦ةـ
ري٧٬ة، ي٧ٕؿ ث٨ كييح اعو٥ ث٨ ٩رص ٔ٪٫ أػؾ كٝؽ ثةلنلك،  ا رمح٫ كدٮيف ٗك
 اجلعٮ ننأة ا٣ُ٪ُةكم، حم٧ؽ راصٓ. ل٤٭ضؿة 69 ق٪ح اجلةرؼ ا٣ُةٔٮف يف ثةبلرصة
 .70-68 ،(1997 املٕةرؼ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعةة أم٭ؿ كدةريغ

 َجٞةت) ٠ذةث٫ يف ل٤٭ضؿة 379 ق٪ح املذٮىف ظك٨ ث٨ حم٧ؽ ثؾؿ أثٮ كيٞٮؿ10
ٓ قج٤٭ة ك٩٭ش ا٣ٕؿبيح، أقف ٨٦ أكؿ إف( كال٤٘ٮيني اجلعٮي٨  كذلٟ ٝيةق٭ة، كًك

ٓ ي٤ع٪ٮف، ككصٮ٬٭٥ اجلةس رساة كوةر ا٣ٕؿب، الكـ اًُؿب ظني  ثةب ًٚٮ
 ٨ٔ كي٪٢ٞ.  كاجلــ كاجلؿ كالؿٚٓ اجلىت كظؿكؼ كاملٌةؼ، ث٫ كاملٕٛٮؿ ا٣ٛة٢ٔ

ٓ ٨٦ أكؿ األقٮد أثة أف املربد ٨ٔ اقعةؽ أيب ٨ٔ ا٣ٞةيل يلع أيب  ك٩ٍٞ ا٣ٕؿبيح ًك
 ننأد٭ة اجلعٮيح ا٤ٕ٣ح ا٣ٕؿيب اجلعٮ ملجةرؾ،ا ٦ةزف ادل٠ذٮر راصٓ. املىةظٙ

  .13 ،(1981 ا١ٛ٣ؿ، دار/  بل٪ةف) كدُٮر٬ة
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 ذلٟ كَةؿ ا٣ٞٮأؽ، د٤ٟ يف ثةػذالٚ٭٥ ا٣ٞؿآف، ةتآي ٨٦ ٠سري إٔؿاب
 ٠سريان  ٚةػذرصكا ػذىةر،اإل يف ث٧ؾا٬ج٭٥ املذأػؿكف كصةء. املذ٧٤ٕني ىلع
 يف ٦ةلٟ اث٨ ٫٤ٕٚ ٧٠ة ٢ٞ٩، ٦ة جل٧يٓ اقتيٕةث٭٥ ٦ٓ ا٣ُٮؿ ذلٟ ٨٦

 ٧٠ة ذ٧٤ٕني،ل٧٤ املجةدلء ىلع اٝذىةر٥٬ أك كأ٦سةهل، ا٣تك٭ي٢ ٠ذةب
 ٨٦ ذلٟ، يذ٥ك. هل املٞؽ٦ح يف احلةصت كاث٨ املٛى٢ يف الـخمرشم ٫٤ٕٚ
 ا٣ٞؿآف ٣٘ح ثةٔذجةر٬ة ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح كدمةؿ ٩ٞةء ىلع احل٧ةيح أص٢

 .ال١ؿي٥

 ،اجلعٮ دراقح يف كال١ٮٚح ابلرصة ثني اآلراء اػذالؼ كٝٮع ٝج٢
 ٛؿؽ،ا٣ ٦٨ ٠سرية كٕٝخ املؽيجذني ذني٬ أف مكضال ،اتلةريغ يف اكف

 ك١٬ؾا كالكيةقيح، كاثلٞةٚيح صذ٧ةٔيحكاإل كالكاكف اجل٘ؿاٚية ٨٦ ثؽايح
  11.دكاحلٟ

 ػالؼ ٬٪ةؾ اكف امل٪ةٝنةت دميٓ ٨٦ يٞؿب ٦ة أف ا٣ُٮي٢ أّ٭ؿ
 ةرشظ ٩12جةرماأل ذ٠ؿ كرد كٝؽ ١ٮٚح،كال ابلرصة يت٦ؽرق ثني اآلراء
 ابلرصة ٦ؽرقح ثني ػالٚيح ٌٝيح( 121) ٬٪ةؾ أف كدٛىيال كاٚية

ؿ ،ا٣ٕٮام٢ ٣ٞ٪ةة الؿأم يف ػذالٚةتاإل كدؿدجٍ ،كال١ٮٚح  ،كابل٪ةء اباإٔل
 اجلعٮيح املنالكت ٬ؾقك .ػؿلاأل اجلعٮ منةلكك ،كاتلأػري اتلٞؽي٥

                                                           
 ا٣ٛيىةحلح، امل١ذجح/ م١ح) كدٞٮي٥ كحت٤ي٢ دراقح اجلعٮيني ثني اخلالؼ ا٣ُٮي٢،11

1984)، 70_79. 

 كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني ثني اخلالؼ مكةا٢ يف اإل٩ىةؼ األ٩جةرم، راص12ٓ
 .(.الك٪ح دكف ا٣ٕرصيح، امل١ذجح/ ثريكت)
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 يف ث٧ة ا٣ٕٮام٢، ٨٦ ا٣ٕؽيؽ ٝج٢ ٨٦ ،كال١ٮٚيٮف ابلرصيٮف ٩ٞن٭ة ا٣يت
 صذ٧ةٔيحاإل االػذالٚةت ،ة٬ش٪امل اقذؼؽاـ يف ػذالٚةتاإل د٤ٟ

 كالكيةقيح صذ٧ةٔيحاإل األظٮاؿ كال١ٮٚح، ابلرصة أ٢٬ ثني كاثلٞةٚيح
ري٬ة  يف ٠جري دأزري هلة  كالكيةقيح صذ٧ةٔيحكاإل كاثلٞةٚيح صذ٧ةٔيحةإلٚ ٗك

 .ال٤٘ح

 ال١ٮٚح،ك ابلرصة ٦ؽرقيت  ،ؽرقتنيامل ّ٭ٮر ٦٪ؾ اخلالؼ كصٮد
 يف ٦ؽرقتني ٬٪ةؾ أف إىل إمةرة ىلع حيذٮم ٠ذةب أكؿ قجٮي٫ ٠ذةب اكف

 يفك. اجلعٮ يف كالؿؤايس لكجٮي٫ راحكية ٧٤ٕ٦ة اخل٤ي٢ كٌلف. اجلعٮ
 ػةوح ثؾسرية ػالٚيح منلكح دجنأ ال صٕٛؿ كأيب اخل٤ي٢ ٔرص ػالؿ

 أ٫٩ يٕذرب ظىت دأزري هل ٣حف اخلالؼ ث٢ اآلػؿ، ٨٦ اجلٛٮذ ك٩ي٢ حبر يف
 ثرصم اخل٤ي٢ أف ٦ُةبلةت ٬٪ةؾ يٮصؽ كال. اتل١ٛري يف كاتلُٮر اتلٞؽـ

  .٠ٮيف كالؿؤايس

 نلكحامل ك٬ؾق اخلالٚيح، املنةلك دْ٭ؿ رشع قجٮي٫ ٔرص ٚيف
 ٝٮيخ ٨٧ٚ اخل٤يٛح، ٔ٪ؽ ٬ذ٧ةـاإل دْ٭ؿ ظىت ا٣ٕةَل، اتلأزري دلي٭ة

 ٧٠ة ،اخل٤يٛح ألكالد ٦أدثة حل١ٮف ا٤ٕ٣ية ٞة٦حامل ٤ٕٚي٫ كدأزرياد٫ ظضذ٫
 كّ٭ٮر ٚذط ثؽئ ًيٙ مٮيق ادل٠ذٮر ٣ٞٮؿ كٚٞة. ال١كةيئ ٫٤ٕٚ

 اجلعةة ثٕي ٨٦ ك٬ٮ األػٛل، ٔرص يف كاجلٞةش الرصاعك اخلالؼ
 .اجلٞةش يت٪ٛف  ٨٦

يف ثٕي األظيةف ال ٩ٕؿؼ اآلراء ا٣يت وةغ ٤ٔي٭ة اجلعةة، كحن٨ 
٩ٞج٢ ث٧ة صةء ث٭٥ ٨٦ اآلراء ٚعكت، دكف أف ٩٪ةٝل، ٦ٓ أف )ىلع 
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األ٢ٝ( ث٧ٕؿٚح مىؽر٬ة ي١٧٪٪ة أف حتزي أك ٩ت٪ةٝل ك٩ُة٣ٓ ذلٟ 
اخلالؼ، ٚةلنيئ اجلؾاب يف ٬ؾا ابلعر ٬٪ة يٕين ملةذا كٝٓ اخلالؼ 

ل١ٮٚح، كأيٌة لٮ كٝٓ ذلٟ اخلالؼ، ٨٧ٚ الثؽ جلة أف ثني ابلرصة كا
٤ٌٛ٩٭ة ٨٦ املؽرقتني، ٢٬ ابلرصة أـ ال١ٮٚح ؟ ز٥، ٢٬ ٩ْؿيح ا٣ٕةم٢ 

 ٔ٪ؽ املؽرقتني مٮصٮدة ظٞة، اذا اك٩خ مٮصٮدة، ٚأي٨ كٝٮع ػالٚ٭٥ ؟

ـء أ٩٭ة ظير 13ا٣ٞٮأؽ ٤ٔ٥ ٛؿعث مؿدجُة   ابلعر ٨٦ ص
 اجلىٮص ٚ٭٥ك ٦ٕؿٚح لكؽ 15ا٤ٕ٣ٮـ أ٥٬ ٨٦ اجلعٮ ك٬ٮ 14،ال٤٘ٮم
 اك٩خ كلٮ (مٮايل) ا٣ٕؿب ٣٘ري كػةوح ،الالكـ ٚىةظح كلؿاعيح ،ا٣ٕؿبيح

٥ 16.األٝىص ا٣٘ؿص يه ٣حكخ ،ك٦٭٥ ٠جري دكر هلة ا٣ٞٮأؽ  أف كٗر
                                                           

 الىي٘ح، ا٣ٕ٪ىٮر، ،األو٢ األقةس، ا٧ٕ٣ةد،/ ٬ة٦ٕ٪ة ال٤٘ح ٚيف ٝةٔؽة دمٓ ا٣ٞٮأؽ13
 األقةيس اجلُةـ ٧٠يح يه ثة٣ٞٮأؽ املٞىٮد الكيةؽ ٬ؾا كيف. كاملجؽأ اجلْةـ

 .كًلذةثح لكة٩ة ال٤٘ح اقذؼؽاـ د٪٥ْ ا٣يت ال٤٘ح حلتةكأق

 كّةاٙ األوٮات، ٥٤ٔ/  كيه األ٢ٝ ىلع أكص٫ قذح ىلع ين٢٧ ال٤٘ٮم ابلعر14
 دٮٚيٜ راصٓ. املٕض٥ و٪ةٔح ٥٤ٔ ادلال٣ح، ٥٤ٔ اجلعٮ، ٥٤ٔ ؼ،الرص ٥٤ٔ األوٮات،

 .31-30 ،(1980 ك٬جح، م١ذجح/ ا٣ٞة٬ؿة) ا٣ٕةـ ال٤٘ح ٥٤ٔ مة٬ني، حم٧ؽ

٥" ا٤ٕ٣ٮـ قةاؿ إىل ث٫ ا٬ذؽل ٥٤ٔ يف دجعؿ ٨٦/ "النةٔؿ ٝٮؿ أظك٨ ٦ة15  ثٕي كٔز
 .ا٣ٞٮأؽ ٥٤ٔ ٦٪٫ داملٞىٮ أف ال١كةيئ، اإل٦ةـ ٦٪٭٥ اخلرباء

 ٝٮؿ ٦ٞذبكة ككايف كاقٓ برشح ا قيٙ أقيٙ رشظ٭ة ا٣ٞٮأؽ دراقح أ٧٬يح16
 إدراؾ( 1/ )كيه دؽريك٭ة كَؿااٜ ٣ٕؿبيحا ػىةاه ٠ذةب يف ٦ٕؿكؼ حم٧ٮد ٩ةيٙ
 ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح قال٦ح ىلع ظؿوة ال٤ع٨ ٨٦ ا٣ٕؿيب ال٤كةف ٔى٧ح يف اجلعٮ أ٧٬يح

 اذلم ا٣ٕةَل ال٤٘ٮم اجلْةـ ٨٦ اجلعٮ مٮٝٓ إدراؾ (2) ا٣ٕةثثني ٔجر ٨٦ كوٮ٩٭ة
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 ٦ٓ دراقذ٫ يف ا٤ٕ٣ٮـ أوٕت ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ٬ؾا أف يٕذٞؽكف اجلةس ٥ْٕ٦

 .كاتل٧ٕيٜ ابلعر يف صؾاب ٬ٮ فلاك ،املذ٪ٮع حبس٫

 يتسٞٙ ث٫ ،أزؿا كأ٩ٕٛ٭ة ،ٝؽرا ا٤ٕ٣ٮـ أقُل ٨٦ اجلعٮ ٥٤ٔ ٚإف
. لكة٫٩ يط حتخ ٚي٧ة املؿء كٝي٧ح ،ال٤كةف ٔ٪ةف كيك٤ف ،ال٤كةف أكد
 مٮا٢ ك٧٬ة ،كاتلعؿيٙ ال٤ع٨ اعديح ٨٦ كالك٪ح ال١ذةب يك٥٤ كب٫

 قبي٢ يف كقٕية ،٦ربكرا ٧ٔال دؽكي٪٫ ٚاكف ،املك٧٤ني كذػرية ادلي٨
   17.من١ٮرا ادلي٨

                                                                                                                                                               

 كٚؿكع الٮويف اجلعٮ ثني ا٣ٌٕٮيح الى٤ح إدراؾ( 3) اإلنكةين ال١يةف ث٧س٢ ثؽكرق
 أظية٩ة ال٤٘ٮيح ادلالالت إدراؾ (4) ال٤٘ٮم اتلاكم٢ تلعٞيٜ األػؿل ال٤٘ح

 كٝؿاءة ظؽيسة ٣٘ذ٭٥ ًجٍ ىلع اتلال٦يؾ دؽريت (5) ا١ٛ٣ؿيح مٌة٦ي٪٭ة كاقتيٕةب
 اتلىةٔؽم اتل٥٤ٕ ق٥٤ يف كال٤٘ٮم ا٣ٌٕٞل مكذٮا٥٬ دؽرج ٦ٓ يذالءـ بنلك كًلذةثح

 أذ٩ة، ق٧ة٫ٔ أك ٩ْؿا م١ذٮبة ٬ؽد٫منة ٔ٪ؽ ال٤٘ٮم اخلُأ تنةؼا٠ ىلع ا٣ٞؽرة (6)
 املٮٝٙ اكف إذا دىعيع٫ إىل املجةدرة ز٥ ٦٪٫ ٝىؽ ٗري ٨ٔ ٚي٫ الٮٝٮع ٔ٪ؽ أك

 ٦ٛؿدات ٨٦ يؾتكجٮ٫٩ ث٧ة ال٤٘ٮيح ا٣ُالب زؿكة ازؿاء (7) ذلٟ يكذؽىع
 كاتلُجيٞةت ادلركس تكذؼؽـ ا٣يت اجلىٮص ػالؿ ٨٦ كأ٧٩ةط، كدؿا٠يت

 اتلع٤ي٢ ٨٦ دلارق٫ حي٫ٞٞ ث٧ة الك٤ي٥، اتل١ٛري ىلع ا٣ٞؽرة د٪٧يح (8) كاتل٧ؿي٪ةت
 دؽريف َؿيٞح ا، قيٙ ألقيٙ الؿقة٣ح راصٓ. كا٣ٞيةس كاإلقذٞؿاء كا٣رتًليت
 ٬ؽايح رشيٙ اجلة٦ٕح/ صة٠ؿدة) ث٭ة اجلةَٞني ٣٘ري ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح ٠ذةب يف ا٣ٞٮأؽ

 .1 ،(2008 احل١ٮ٦يح، االقال٦يح ا

 .9 ،(1997 املٕةرؼ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعةة أم٭ؿ كدةريغ اجلعٮ ننأة ا٣ُ٪ُةكم، حم٧ؽ17
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 كا٧ٕ٣يٜ املـيؽ إصؿاء إىل تد٤اكل ٚٓاؽي الكةثٜ، الرشح ىلع ث٪ةءن 
 كةا٢امل يف( ال١ٮٚحك ابلرصة يترق٦ؽ) كال١ٮٚيني رصينيابل آراء ٨ٔ

 حتخ .املٕ٪ٮيح ال٤ْٛيح ا٣ٕٮام٢ ىلع دؿًلـ أف مأ٩٭ة ٨٦ ا٣يت اجلعٮيح
ٮع ْاغر يف وابلرصيني المْفيني آراء"  املًٮ  دراضث) اهػسبيث الوغث ق

ْامن فّى غٌ  ("واملػَْيث الوفظيث اهػ

 
 ابلحث راكئش .ب

 ٚي٧ة الؿٌلاـ رابلةظ يٞؽـٚ الكةثٞح ابلعر ػ٤ٛيح إىل ٩ْؿة
 /يًل
 ؟ كاملٕ٪ٮيح ال٤ْٛيح ا٣ٕٮام٢ ٨ٔ كال١ٮٚح ابلرصة رأم ٠يٙ  .1

 ابلرصة ٦ؽرقيت ثني الؿأم ػالؼ إىل تكجت ا٣ىت ا٣ٕٮام٢ يه ٦ة .2
 ؟ ال١ٮٚحك

 ؟ كال١ٮٚح ابلرصة ٦ؽرقيت ثني اخلالؼ أزؿ ٬ٮ ٦ة .3

 

 ابلحث أِراف. ج
 ٚةأل٬ؽاؼ ابلةظر ًلـ٬ةر ا٣يت الكةثٞح ابلعٮث ىلع ٦ٕذ٧ؽا

 /  يه ادلراقح ٬ؾق يف األقةقيح
  كاملٕ٪ٮيح ال٤ْٛيح ا٣ٕٮام٢ ٨ٔ كال١ٮٚح ابلرصة رأم ملٕؿٚح .1

 ابلرصة ٦ؽرقيت ثني الؿأم ػالؼ إىل كجتت ا٣ىت ا٣ٕٮام٢ ملٕؿٚح .2
 ال١ٮٚحك

 ال١ٮٚحك ابلرصة ٦ؽرقيت ثني اخلالؼ أزؿ ملٕؿٚح .3
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  ابلحث أًِيث. د
 ا٣ٛٮااؽ حيى٢ أف أم٢ذيٚ  أ٬ؽا٫ٚ ابلةظر رشح أف ثٕؽ 
 /ديحاآل كامل٪ةٚٓ

 اتلةريغ  ٨ٔ كممةرقح ربةػك ٦ٕؿٚح ابلعر ٬ؾا يـيؽ أف - ل٤جةظر،.  أ
 احليةة يف كأزؿق

   ٕ٪ٮيحاملك ٤ْٛيحال ا٣ٕٮام٢ يف حػةو ا٣ٞٮأؽ ٨ٔ ٦ٕؿٚذ٫ -      

 ا٩٭ةء يف ؽيٞةكو وةثؿا حل١ٮف ابلةظر يؽرب أف -      
 / النٕؿ يف ٝي٢  ،ابلعر

عحي ٚةل ٩ىةًٝالن  خى ٪ٍ ٠ي  إفٍ   ٢18ي ؽحلٍ ػٚة٣ ةين ػًٔ ؽَّ ٦ي  أكٍ  * ىِّ

 يحكًليٛ ا٣ٞٮأؽ ٚ٭٥ يف هل٥ ةٔؽامك ابلعر ٬ؾا يؾٮف أف ل٤ٞؿاء،. ب
 .كُل٦ة كًلذةثح ٝؿاءة كدُجيٞ٭ة اقذؼؽا٦٭ة

 الٮزةاٜ مىةدر ىلع زيةدة ابلعر ا٬ؾ يؾٮف أف ل٤ضة٦ٕح،. ج
 ال٤٘ح دؿبيح كلنٕجح ٣ُالث٭ة اجلة٦ٕح هلؾق كامل٤ٕٮ٦ةت

 .ػةوح ا٣ٕؿبيح

 كا٤ٕ٣ٮـ اجلْؿيح املٮاد ةلـيةد ٚىه اجلْؿيح اجلةظيح ٨٦ ا٣ٛٮااؽ كأ٦ة. د
 . ٝٮأؽ٬ة ص٭ح ٨٦ ا٣ٕؿبيح

 
                                                           

  احلؽير ٥٤ٔ درس يف ابلةظر ٥٤ٔ ظني املةصكتري وٛٮا ٔجةس ا٣ٛة٢ً أ٣ٞةق 18
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 املْطْع مصطوحات ةيان.ِ
ٮع حتخ ا٤ٕ٣ِل ابلعر ٬ؾق ٚ٭٥ يف ا٣ٞةرئ ىلع ٣حك٭٢ "  املًٮ

 ٚ٭٥ ٨ٔ دراقح ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح ٝٮأؽ يف كابلرصيني ال١ٮٚيني آراء
 ابلةظر ٚجني ،األػُةء يف يتجعؿ خلال " كاملٕ٪ٮيح ال٤ْٛيح ا٣ٕٮام٢

 / يٌل ٚي٧ة املى٤ُعةت
 

 اجلْؿم ابليةف .1
  19.كاردةق اإلنكةف أذٞؽق ٦ة ك٬ٮ رأم ٨٦ دمٓ راءآ  (أ
 ٝىؽق اذلم ٚةألمؿ ال١ٮٚح ٨٦ كةل٥ال ؾ٠ؿامل دمٓ ال١ٮٚيني (ب

 ححمةْٚ يف دٞٓ ٔؿاٝيح ٦ؽي٪ح ٚةل١ٮٚح ،أمؼةو٭ة ٬٪ة ابلةظر
 ص٪ٮب رتا٧ي٠٤ 170 كدجٕؽ ،ٗؿبة األكقٍ ا٣ٛؿات صة٩ت اجلضٙ

 قاك٩٭ة ٔؽد كيٞؽر. اجلضٙ رشؽ م٧ةؿ رتا٧ي٠٤ 10 ك ث٘ؽاد
 ٦ؽي٪ح كيه 20.نك٧ح 110,000  ل٧٤يالد، 2003 اعـ اظىةءات ظكت
 لإلقالـ مؿة أكؿ اتلٮقٓ ػالؿ ث٪ةؤ٬ة د٥ ا٣يت ا٣ٕؿاؽ يف دةرخييح
 املؽي٪ح ٣ٕجخا كٝؽ ،ل٤٭ضؿة 7 ا٣ٞؿف يف. ا٣ٕؿب يؿةصـ ػةرج

 املؽي٪ح ٬ؾق اك٩خ ةريغاتل يف. اإلقالـ تلُٮر ٬ة٦ة قيةقية دكرا

                                                           
 .24 ،(1986 املرشؽ، دار/  ثريكت) ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح يف امل٪ضؽ ٝةمٮس ،٤ٕ٦ٮؼ لٮيف19

20
 http://id.wikipedia.org/wiki/Kufah 2012 أكذٮبؿ 29 اتلةريغ يف ٦أػٮذ    

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kufah


13 
 

 

 ملؾ٬ت الٮالدة كمؿًلـ كاحلٌةرة، الكيةقح مؿًلـ ثةق٥ ٕؿكٚح٦
  21.النيٕح

 أمؼةو٭ة، ٬٪ة كا٣٘ؿض ابلرصة ٨٦ كةل٥ال ؾ٠ؿامل دمٓ ابلرصيني( ج
 ٨٦ املذ١ٮف اجل٭ؿ ٨٦ ا٣٘ؿيب النٍ ىلع دٞٓ ٦ؽي٪ح يه ٚةبلرصة

 ٚي٫ ا٤ٕ٣ٟ كا٣ُني ا٤٘٣يْح، األرض كدص٤ح، ا٣ٛؿات اتلٞةء
  22.ابلرصة ٦ؽي٪ح ق٧يخ كب٭ة ثيةض ٚي٭ة كػٮة كظضةرة ظىص،

ٓ/ " حنٮ ،اجلؿ ظة٣ح يف( ٥ٚ) ث٧ٕىن األكؿ الٮص٫ ،كص٭ةف هل يف ( د  ًك
 23الك١ٮف ىلع ٦جين صؿ ظؿؼ اثلةين الٮص٫".إٌصةوح ٚي٫ يف

٫٤٧  ا٣ْؿٚيح( 1)/  ٦٪٭ة ٦ذٕؽدة ٦ٕةف كهلة ،ثٕؽق االق٥ جيؿ ٔك
( 4) 26املىةظجح( 3) 25الكبجيح( 2) 24الـ٦ة٩يح أك املاك٩يح

( 7) 29لإللىةؽ ابلةء ث٧ٕىن( 6) 28املٞةيكح( 5) 27االقذٕالء

                                                           
21

 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2001), 
75. 

 .40 ،.املؿصٓ ٩ٛف22

ح يٕٞٮب، ثؽيٓ أ٦ي23٢  األ٩ٮاريح، امل١ذجح/ ر٦جة٩ش) كاإلٔؿاب كالرصؼ اجلعٮ مٮقٔٮ
 .514 ،.(الك٪ح دكف

٤ًجىًخ ﴿/  دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ24 ـي  ٗي ٍك ٍدنى  يًف  الؿُّ
ى
رًٍض  أ

ى
 (3-2/  الؿكـ) ﴾اأٍل

٥ٍ ﴿/  دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ25 ؾي ى٧ىكَّ ة ل ذي٥ٍ  ًػي٧ٍى ٌٍ ٚى
ى
ابه  ًػي٫ًٍ  أ ؾى ي٥ٍه  ٔى ًْ  (14/ اجلٮر) ﴾ٔى

٤يٍٮا ٝىةؿى ﴿/  دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ26 ٥و  يًفٍ  اٍدػي مى
ي
 ( 38/ األٔؿاؼ) ﴾أ

٥ٍ ﴿/  دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ27 ٤ِّجى٪َّؾي وى
ي ألى ٍكًع  يًف  كى ؾي  ( 71/ ٫َ) ﴾اجلٍَّؼ٢ً  صي
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 ٬٪ة ابلةظر ٝىؽق اذلم ٚةألمؿ ٨٦.31 ث٧ٕىن( 8) 30إىل ث٧ٕىن
 .اثلةين الٮص٫

 
 مكت٪جٍ يلك ظؾ٥ ٚة٣ٞةٔؽة ،(Grammar) ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح ا٣ٞٮأؽ( ٬

 النيغ كٝةؿ ٤ٔ.32ي٭ة ي٪ُجٜ ا٣يت اجلـايح األظاكـ دل٧ٮع ٨٦
 مىت صـايةت حتذ٭ة ي٪ؽرج لكيح ٌٝيح يه ا٣ٞةٔؽة" يةقني حم٧ؽ

 ٬ؾا حتخ كيؽػ٢ 33"كاظؽ ثةب ٨٦ أك ٦ذٛؿٝح أثٮاب ٨٦
 ثجيح ثؽراقح يٕين اذلم( Morphology) الرصؼ ٥٤ٔ 34املكُل
٥٤ اللك٧ح  اجل٤٧ح ثجيح يؽرس اذلم ا٣ٛؿع ك٬ٮ( Syntax)اجلعٮ ٔك
 .كأ٩ٮأ٭ة اجل٤٧ح كمج٫

 

                                                                                                                                                               
ة﴿/  دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ28 ٧ى ذىةعي  ػى ٍنيىة احٍلىيىةةً  ٦ى ةً  يًف  ادلُّ  (38/اتلٮبح)  ﴾ٝى٤ًي٢ٍه  إًالَّ  اآٍلًػؿى

 ٚٮارس ٦٪ة الؿكع يٮـ كيؿًلت/  ذلٟ ٦سةؿ29

ىٮٍ ﴿/  دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ30 ل سٍ٪ىة ًمئٍ٪ىة كى ٕى ى ِّ  يًفٍ  بلى ا ٝىٍؿيىحو  لكي  (51/ ا٣ٛؿٝةف) ﴾٩ىًؾيٍؿن

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            اتلٛةح أك٢ يف أػؾت/  ذلٟ ٦سةؿ31

ح يٕٞٮب، ثؽيٓ أ٦ي32٢  األ٩ٮاريح، ذجحامل١/ ر٦جة٩ش) كاإلٔؿاب كالرصؼ اجلعٮ مٮقٔٮ
 .516 ،(الك٪ح دكف

(، 1997)ثريكت/ دار ا١ٛ٣ؿ،  ا٣ٛٮااؽ اجل٪يححم٧ؽ يةقني ث٨ ٔحىس ا٣ٛةداين امليك،  33
3. 

 .30،(1980 ك٬جح، م١ذجح/ ا٣ٞة٬ؿة) ا٣ٕةـ ال٤٘ح ٤ٔ٥ مة٬ني، حم٧ؽ دٮٚي34ٜ
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 حلع٫ْٛ ٤ٔي٫ كأٝج٢ ٝؿأق/  يؽرس درس ٨٦ مىؽر دراقح  (ك
  35.كا٨ٛ٣ ا٥٤ٕ٣ درس كيٞةؿ ،كيٛ٭٫٧

 
 كهلة صؿا ظؿٚة دؾٮف أف أظؽ٬ة 36،أكص٫ زالزح ىلع ك٬ٮ ٨ٔ  (ز

( 3) 38ابلؽؿ( 2) 37املضةكزة(1) كيه ا٣٘ة٣ت ىلع ٦ٕةف تكٕح
( 7) 42ا٣ْؿٚيح( 6) 41ثٕؽ مؿادؼ( 5) 40اتل٤ٕي٢( 4) 39االقذٕالء

 أف ة٩ي٭ةكز 45.ابلةء مؿادؼ( 9) 44قذٕة٩حاإل( 8) ٨٦43 ادؼمؿ
 ،صة٩ت ث٧ٕىن اق٧ة دؾٮف أف كزةثل٭ة ،مىؽرية ظؿٚة دؾٮف

 .صؿ ظؿؼ ٬٪ة ابلةظر ٨٦ ٚة٣٘ؿض
                                                           

 .289 ،(2010 اجلؽيؽ، مرص) الٮقيٍ املٕض٥ ،ا ٔٮد قيؽ الٮ٬ةب ٔجؽ35

 .196 ،(1992 ا١ٛ٣ؿ، دار/  ثريكت) ال٤جيت ٦٘ين األ٩ىةرم، ٬نةـ اث٨ ادلي٨ دمةؿ36

  ا٣ٞٮس ٨ٔ ٭٥الك ر٦يخ/  ذلٟ ٦سةؿ37

ٍٮا﴿ / دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ38 ٞي اتَّ ة كى ـًمٍ  الَّ  يىٍٮ٦ن ٍ
ٍٛفه  جتى ٨ٍ  نى ٍٛفو  عى حٍبنة نى  (48/ ابلٞؿة) ﴾مى

ة﴿/  دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ39 ٢ي  ٚىًإن٧َّى جٍؼى ٨ٍ  يى ًك٫ً  عى ٍٛ  (38/ حم٧ؽ) ﴾نَّ

ة﴿/  دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ40 ٦ى فى  كى ةري  اكى ٛى ٍ٘ ا٬ًي٥ٍى  اٍقًذ بًي٫ًٍ  ًإثٍؿى
ى
٨ٍ  إًالَّ  أًل ةو  عى ؽى ًٔ ٍٮ / اتلٮبح) ﴾٦َّ

114) 

ٚيٍٮفى ﴿ / دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ41 ىؿِّ ٥ًى  حيي ٨ٍ  ا٣لٍكى ٫ً  عى ًٕ ًً ا ٮى  (46/ ا٣جكةء) ﴾٦َّ

الى ﴿/  دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ42  (42/ ٫َ) ﴾ًذ٠ًٍؿمٍ  يًفٍ  دىجًيىة كى

ٮى ﴿/ دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ43 مٍ  كى٬ي ً جى٢ي  اذلَّ ٍٞ ٨ٍ  اتلٍَّٮبىحى  يى جىةًدقً  عى ٮٍ  ًٔ ٛي ٍٕ يى ٨ً  كى حِّبىةًت  ٔى  ﴾الكَّ
 (25/ النٮرل)

 ا٣ٞٮس ٨ٔ ر٦يخ/   ذلٟ ٦سةؿ 44

ة﴿/  دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ 45 ٦ى ٜي  كى ًُ ٍ٪ ٨ً  يى ٮىل ٔى  (3/ اجلض٥) ﴾الٍ٭ى
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 ٦ٕؿٚذٟ ك٬ٮ كٚ٭ة٦ح كٚ٭ة٦ة ٚ٭٧ة يٛ٭٥ ٚ٭٥ ٨٦ مىؽر اق٥ ٚ٭٥( ح

   46.ثة٤ٞ٣ت النيئ
 
 املٕىن ث٫ يذٞؽـ ٦ة ك٬ٮ اعم٢ دمٓ ٣ٕٮام٢ٚة ْٛيحال٤ ا٣ٕٮام٢ (ط

 .كرأل ٠ضةء ػٍ ٚي٫ ل٤كةف يؾٮف ٦ة كيه ٔؿابلإل املٞذىض
 
 ٦ٕىن يؾٮف ثأف ٚي٫ ػٍ هل يؾٮف ال ٦ة كيه املٕ٪ٮيح ا٣ٕٮام٢( م

 .اكإلثذؽاء ال٤ت يف يذىٮر
 

 اتلُجيٌف ابليةف( 2
ٮع ىلع ث٪ةء      اءآر" ك٬ٮ ابلةظر ٤ٔي٫ ٔني اذلم ابلعر مًٮ

 ٚ٭٥ ٨ٔ ادلراقح ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح ٝٮأؽ يف كال١ٮٚيني ابلرصيني
 .كاػذالٚ٭ة مكٮيةد٭ة ٦ٕؿٚح ث٫ ٚةملؿاد" كاملٕ٪ٮيح ال٤ْٛيح ا٣ٕٮام٢

 
  املتصوث الطاةقث ادلراضات .و

 ابلعٮث ث٢ ابلعر ٬ؾا يف يئم أ٥٬ الكةثٞح ادلراقح إف
 ٮثابلع ٬٪ةؾ ٢٬ حلٕؿؼ ل٤جةظر ٝية٫٦ ٨٦ الثؽ لٟذل ،األػؿل

ٮع ٩ٛف يف كيحةاملتك  َٮاؿ ابلةظر ٔؿ٫ٚ ٦ة عكتٚ. ال أـ املًٮ
 ل١ٮٚحثة اتل٤ٕٜ دلي٭ة ا٣يت ا٧٤ٕ٣يح ابلعٮث ٨٦ ٔؽد ٬٪ةؾ ٦ُة٣ٕذ٫
 / كيه ٣ٞٮأؽثة كأكرث٬ة كابلرصة،

                                                           
 .3841/  5،(2005 ا٧٤ٕ٣يح، ال١ذت دار/ ثريكت) ا٣ٕؿب لكةف األ٩ىةرم، ٦٪ْٮر اث٨ 46
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 الكيةؽ يف كال١ٮٚح ابلرصة ثني اجلعٮ ظٮؿ اجلٞةش/ الؿقة٣ح (1
 ادل٠ذٮر ٠ذج٭ة. يحا٣ٕؿب ال٤٘ح د٤ٕي٥ يف كآزؿق كاثلٞةيف صذ٧ةيعاإل

 كال١ٮٚح ابلرصة ٨ٔ ادلراقح ٦ٕؽك ابلةظر أصؿل احل٧يؽ، ٔجؽ
ةع ٨ٔ ال١نٙ أص٢ ٨٦  اتل٪ةٝل كٝٓ ظني االصذ٧ةٔيح األًك

ٮح ىلع ا٣ٕسٮر ز٥ ،الٮٝخ ذلٟ يف اجلعٮ ظٮؿ  كٝٮع أف الًٮ
 بكجت اجلعٮ يف كال١ٮٚح ابلرصة ثني كاإلػذالٚةت امل٪ةٝنةت

 يف زؿؤد ظىت املؽيجذني، ٬ذني يف ةٚيحكاثلٞ صذ٧ةٔيحاإل اػذالٚح
 .ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح د٤ٕي٥

 ا٣ٕةم٢ دراقح كال١ٮٚح، ابلرصة ثني اجلعٮ ػالؼ ٌٝةية/ الؿقة٣ح (2
 َة٣ت ٚؿيؽ ٬ةريةدم ٠ذج٭ة اذلم رمةأل٩جل اإل٩ىةؼ ٠ذةب يف

 حبس٫ يف جبة٠ؿدة، احل١ٮ٦يح اإلقال٦يح ا ٬ؽايح رشيٙ اجلة٦ٕح
 رًلـ اذلم ا٣ٕةم٢، ىلع كاقذٞؿاا٫ ٫٤٧ٔ كيؾنٙ يٕرب املؤ٣ٙ اكف

 يثجخ أف ابلةظر أراد. رمةلأل٩ج اإل٩ىةؼ ٠ذةب ظكت دراقذ٫
 .ثٕةم٢ املؿدجُح كال١ٮٚح ابلرصة ثني اآلراء اػذالٚةت ٬٪ةؾ أف

 جتؽيؽ يف xx ا٣ٞؿف يف ا٧٤ٕ٣ةء كحمةك٣ح ٌةءم اث٨ ١ٚؿ/ الؿقة٣ح (3
 كيجعر يٞؽـ ةظرابل اكف دراقذ٫ يف(. ـ2000) راٚيع ٠ذج٭ة. اجلضٮ
الؿاك ا٣ٕةم٢ ظؾؼ إىل يؽٔٮ اجلعٮ دلؽد ك٬ٮ ،مٌةء اث٨ ١ٚؿ  إٔل

 ك٬ؾا ٝٮأؽ٬ة، ظير ٨٦ ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح د٤ٕي٥ تك٭ي٢ ث٭ؽؼ
 .ا٣ٕةم٢ دراقح ي٪ةيف اذلم الٌٕيٙ مٮيق ثذ١ٛري يكذٮل اتل١ٛري

 .املٞةر٩ح دراقح كال١ٮٚيني ابلرصيني ٔ٪ؽ اتل٪ةزع اعم٢/ الؿقة٣ح (4
 املؤ٣ٙ حيةكؿ الؿقة٣ح، ٬ؾق يف (ـ2010) ا٣ٛؿدكيس ٦ةفٚؿ ٠ذج٭ة
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 ظٮؿ املذ٤ٕٜ كال١ٮٚح ابلرصة ٧٤ٔةء ثني ادلااؿ اجلؽؿ ٠نٙ
 قحجعر ٧٠ة ٞةر٩ح،امل دراقح مكذؼؽ٦ة. اتل٪ةزع يف ا٣ٕةم٢

 .الظٜ كٝخ يف ابلةظر
 

 ٨٦ إ٦ة ،ابلةظر كصؽ٬ة ا٣يت ابلعر كمىةدر ٠ذت ٨٦ ك١٬ؾا
 ثٕي يف دراقذ٭٥ دٮىل اذلم  أوؽٝةا٫ ٨٦ املكةٔؽة أـ ادلكحلح النج١ح

 ا٣يت الؿقةالت أك ا٧٤ٕ٣يح ابلعٮث ٚي٭ة دٮصؽ ا٣يت املذٕؽدة، اجلة٦ٕةت
 ال٤٘ح ٝٮأؽ ظٮؿ كال١ٮٚح ابلرصة ثني ادلااؿ ثةجلؽؿ اتل٤ٕٜ دلي٭ة

٧ةؿ ٨٦ ا٣ٕؽيؽ ٬٪ةؾ ثة٣ُجٓ. ا٣ٕؿبيح  كصؽ٬ة ٦ة ا٣يت األػؿل اأٔل
ت ابلةظر ٚإف ،٬٪ة. ابلةظر  اجلة٩ت ٨٦ األٚاكر إًةٚح زيةدة يف يٗؿ
 ا٣ٞٮأؽ يف ةك٦٪ةٝنةد٭٧ كال١ٮٚح، كابلرصة دةريغ دراقح ك٬ٮ اآلػؿ،

 .ا٣ٕةم٢ ىلع دؿًلزي٬ة اك٩خ ا٣يت اجلعٮيح
 

 اجلظسي اإلطار. ز
 ظةدث للك كأف قبجة يشء للك أف ا٣ٞؽي٥ امل٪ُٜ ٝٮا٩ني ٨٦

 اجلعةة ث٫ أػؾ كٝؽ. الكبجيح ثٞ٪ٮف امل٪ةَٞح ٔؿٚ٭٫ ٦ة ك٬ؾا حمؽزة
 كيه ا٣ٕةم٢، ٩ْؿيح ٔ٪ؽ٥٬ ننأت ٬٪ة ك٨٦ ٧٤ٕ٣٭٥، أقةقة كص٤ٕٮق
ٮع أ٥٬ كدٕؽ ٠ذج٭٥، ٨٦ ٠جريا ظزيا تن٢٘ ٩ْؿيح  47.ٔ٪ؽ٥٬ مًٮ

                                                           
)مرص/ اجلة٦ٕح ا٤ٞ٣يٮبيح، دكف  ٩ْؿيح ا٣ٕةم٢ يف اجلعٮ٦ة٬ؿ مٕجةف ٔجؽ ابلةرم، 47

 .3الك٪ح.(، 
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 أك مؿٚٮاع كأ ٦٪ىٮبة ٚيض٫٤ٕ ال٤ِٛ، يف يؤزؿ ٦ة ٬ٮ ٚة٣ٕةم٢

 ٦ة ٬ٮ ا٣ٕةم٢/ الٮقيٍ يف مىُىف إثؿا٬ي٥ كٝةؿ 48.دلـك٦ة أك دلؿكرا
 لكةف كيف 49.اكإلثذؽاء ٦ٕ٪ٮم ٬ٮ ٦ة ك٦٪٫ اللك٥ يف إٔؿاثية أزؿا يٞذيض
 كاجلةوت اك٢ٕٛ٣ صؿ، أك ٩ىت أك ٚؿٚٓ ٦ة ٧ٔال ٢٧ٔ ٦ة ٬ٮ ا٣ٕؿب

  50.أيٌة د٢٧ٕ أف مأ٩٭ة ٨٦ ا٣يت كٌلألق٧ةء كاجلةزـ
 

 ٦ةاح اجلعٮ يف ا٣ٕٮام٢ املةاح، ا٣ٕٮام٢ ٠ذةث٫ يف اجلؿصةين ٝةؿ
 ا٣ٕٮام٢ ٫٧ْ٩ يف كٝةؿ. ك٦ٕ٪ٮيح ٣ْٛيح/ ٝك٧ني إىل د٪ٞك٥ كيه اعم٢،

 / اجلؿصةين
 

اًم٢ى  إًفَّ  ٮى ٕى ٪ىة ا٣ ػيَّحه *  ٚى٧ًيىحٍ  ٬ي ًْ ٍٛ ٍٕؽي  ٣ى جى ٪ىًٮيحٍ  ػى ٍٕ  ٦51ى
 ٚة٣ٕٮام٢. كٝيةقيح ق٧ةٔيح/ ٝك٧ني إىل د٪ٞك٥ ال٤ْٛيح ٚأ٦ة 
 ٗري٬ة، ٤ٔي٭ة يٞةس كال ا٣ٕؿب، ٨٦ ق٧ٕخ ٦ة يه الك٧ةٔيح ال٤ْٛيح

 أف دكف ثةألٚاكر دؽرؾ ا٣يت يه املٕ٪ٮيح كأ٦ة. صؿا ك٥٤٬ اجلؿ ٠عؿكؼ
                                                           

ح يٕٞٮب، ثؽيٓ أ٦ي48٢  األ٩ٮاريح، امل١ذجح/ ر٦جة٩ش) كاإلٔؿاب كالرصؼ اجلعٮ مٮقٔٮ
 . 441 ،.(الك٪ح دكف

 ،(2010 ادلكحلح، الرشكؽ م١ذجح/ مرص) لٮقيٍا املٕض٥ كاآلػٮف، مىُىف إثؿا٬ي49٥
650. 

 دار/ ثريكت) ا٣ٕؿب لكةف ٦٪ْٮر، اث٨ م١ؿـ ث٨ حم٧ؽ ا٢ٌٛ٣ أيب ادلي٨ دمةؿ حم٧ؽ50
 .556/ 6 ،(2005 ا٧٤ٕ٣يح، ال١ذت

 ٬ؽايح املؽرقح/ ٠ؽيؿم) اجلؿصةين م٢ا٣ٕٮا ٦٪ْٮ٦ح اجلؿصةين، ا٣ٞة٬ؿ ٔجؽ النيغ51
 .71 ،(2004 املجذؽاني،
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  52.م٤ٛٮظ ٚي٭٧ة مؤزؿ ٨٦ كاملٌةرع االق٥ دجتؿ أك دؾذت أك د٤ِٛ
 يف كاجلةزـ اجلةوت ٨ٔ اتلضؿد ك اإلثذؽايئ ك٧٬ة ٝك٧ني، إىل د٪ٞك٥
 53.املٌةرع ا٢ٕٛ٣

ٮع ٚٮصٮد  يف ؽاص ٦٭٥ املٕ٪ٮم كإ٦ة ال٤ْٰٛ إ٦ة ا٣ٕةم٢ مًٮ
ح أيه كدؿا٠يج٭ة، اللك٧ح كصٮق ٦ٕؿٚح ط. دلؿكرة أـ ٦٪ىٮبح أك مؿٚٔٮ  ًك

ٮع/ " احلةرسم مـ٬ؿ يلع ادل٠ذٮر ٮاعت أػُؿ ٨٦ ا٣ٕةم٢ مًٮ  مًٮ
 ث٭٥ قيٞىؽ اجلعةة ٨٧ٚ 54".اجلعةة ٦جةظر يف دكرا٩ة كأكرث٬ة اجلعٮ

 أكرث املؽرقتني الك ثأف كال١ٮٚح، ابلرصة ٦ؽرقح ٔ٪ؽ ٬٪ة ابلةظر
 أ٧٬يح ٨٦ ٔ٪ؽ٥٬ ٚة٣ٕةم٢. كادلارقني املذ٧٤ٕني ٔ٪ؽ كأذ٧ةد٬ة اختةذ٬ة
 ٝةؿ. ثح٪٭٥ اإلػذالؼ يٮصؽ ٦٭٧ة ث٫، أػؾ ىلع ادٛٞٮا ذللٟ اجلعٮ، دراقح
 أذ٬ةف يف اقذٞؿت ٝؽ اك٩خ ا٣ٕةم٢ ١ؿةٚ أف يجؽك/ "املؼـكم ٦٭ؽم

 كل١٪٭٥ ث٭ة، األػؾ ىلع ادٛٞٮا ٝؽ كابلرصييٮف ال١ٮٚييٮف كٌلف ادلارقني،
 ا٣ٕةم٢ أف إىل ابلرصييٮف ٚؾ٬ت 55."اػذالٚة اتلٛةوي٢ يف اػذ٤ٛٮا

                                                           
 ،3(/2005 ا٣ٕرصيح، امل١ذجح/ ثريكت) ا٣ٕؿبيح ادلركس صة٦ٓ ا٣٘اليحين، مىُىف52

597. 

 ٩ٛف املؿصٓ.53

)ثريكت/  ا١ٛ٣ؿ اجلعٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب أوٮهل ك٦٪ة٬ض٫يلع مـ٬ؿ حم٧ؽ احلةرسم، 54
 .229(، 2003اعت، ادلار ا٣ٕؿبيح ل٧٤ٮقٮ

)مرص/ رشًلح  ٦ؽرقح ال١ٮٚح ك٦٪٭ض٭ة يف دراقح ال٤٘ح كاجلعٮ٦٭ؽم املؼـكم، 55
 .276كم١ذجح ك٦ُجٕح مىُىف أبلةين احل٤يب كأكالدق(، 
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 كاجلةزـ اجلةوت ٨ٔ كاتلضؿد اإلثذؽايئ ك٧٬ة ٚعكت، ٝك٧ني املٕ٪ٮم
 كيه دٞكي٧ةت، أ٫٩ إىل ال١ٮٚيني ذ٬ت ٣ؾ٨. املٌةرع ا٢ٕٛ٣ يف

 كاجلٮار، كاجلةزـ اجلةوت ٨ٔ كاتلضؿد كاملٕٛٮحلح، كا٣ٛة٤ٔيح، اإلق٪ةد،
  56.كاتلجٕيح كاالقذؼٛةؼ،

 دراقح ٔ٪ؽ قي٧ة ال ٔ٪ؽ٩ة، اإلماكالت إىل يؤدم ٬٪ة، ٨٧ٚ
 ٚ٭ؾا. ٦سال اللك٧ح ٬ؾق اقترت٬ة ك٦ة د٧ٌ٪٭ة ٦ة ٩ٕؿؼ أف الثؽ ثأ٩ة اجلعٮ،

 ال١ٮٚيني ٔ٪ؽ م٢ةا٣ٕ ٦ٕؿٚح ٤ٔي٪ة كذللٟ. املٕ٪ٮم ا٣ٕةم٢ إىل ٩ذٮص٫ لٮ
يةد٭ة كابلرصيني   .ك٩ٔٮ

 ثةدلراقح ابلعر ٬ؾا ٚؽرس ابلعر حتىي٢ إىل ككقي٤ح مؿصٕة
 ثني اخلالؼ أوٮؿ ث٭ة ٩ؾنٙ اتلةريخ ثةمل٪٭ش كاملٞةر٩ح الٮوٛيح
 ،كاملٕ٪ٮيح ال٤ْٛيح ا٣ٕٮام٢ ث٧ٕةجلح اجلعٮ دراقح يف كال١ٮٚح ابلرصة
 كاملٕةرصة ا٣ٞؽي٧ح اجلعٮيح ال١ذت إىل ٚرناصٓ ا٣ٕةم٢ ٩ٮع ٦ٕؿٚح كجلي٢

 أي٨ ملٕؿٚح األ٩ٮاع ٬ؾق ٩ٞةرف كبٕؽق .املؽرقتني ثني ثةجلؽؿ دذ٤ٕٜ ا٣يت
 .األرصط ٬ٮ

 
 
 
 

                                                           
)ثريكت/  أوٮهل ك٦٪ة٬ض٫ ١ٛ٣ؿ اجلعٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿبايلع مـ٬ؿ حم٧ؽ احلةرسم، 56

 . 242(، 2003ادلار ا٣ٕؿبيح ل٧٤ٮقٮاعت، 
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 ابلحث يَّخ .ح
 مٮص٫ ابلعر حل١ٮف ،٦ة َؿيٞح إىل حيذةج ا٤ٕ٣ِل بلعرا لك

 ا٣يت كَؿؽ كًليٛيةت ٦٪ة٬ش ٬ٮ كابلعر .امل٤ُٮبح اجلذةاش حنٮ
 57.ابلعر يف ملنالكتا تلع٤ي٢ ابلةظر اقذؼؽ٦٭ة
 

 ابلعر ٩ٮع .1

 ٬ٮ ا٤ٕ٣ِل ابلعر ٬ؾا يف ابلةظر ث٫ ٝةـ اذلم ابلعر ٩ٮع
 لك ٨ٔ يجعر ابلةظر أف يٕين (Library Research) م١ذيب حبر

حاملض ابلية٩ةت ح كالٮزةاٜ ال١ذت ٨٦ ٧ٔٮ  ٨٦ اك٩خ قٮاء املذ٪ٔٮ
ٮع دذ٤ٕٜ ا٣يت ػؿلاأل ال١ذت أك املضالت أك ابلعٮث  ٚ٪ٮع ،ثةملًٮ
ٮع املذ٤ٕٞح األٚاكر يذ٨٧ٌ ابلعر  ىلع ٬٪ة ابلةظر كيكةٔؽ ثةملًٮ

 58.امل١ذجح مىؽر ٨٦ ابلية٩ةت دمٓ
 

 ٩ٮع يه ابلةظر دمٕ٭ة ا٣يت األكىل ا٣ُؿيٞح ،ذلٟ كجبة٩ت
 دراقح دؿاث دؿًليت إلاعدة صؽا ٦٭٥ امل٪٭ش ك٬ؾا 59،اتلةريخ امل٪٭ش
 .كدٝح ٧ٔيٞة اجلعٮ

                                                           

57
 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian (Yogyakarta : Kalam Kurnia,  2003 ), 10. 

58
 Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Ilmiah, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Kediri: STAIN 

Kediri, 2009),3 . 
 بنلك املةيض ث٪ةء إاعدة إىل د٭ؽؼ ا٣يت ابلعٮث أق٤ٮب ٬ٮ اتلةرييخ امل٪٭ش59

ح ٨٦ دةرخية كوٛٮا حاتلةرػي اخلرباء اكف احلة٣ح، ٬ؾق يف ٦٪٭يج، ح دل٧ٔٮ  ٨٦ ٦ذ٪ٔٮ
 ٦٪٭ضيح يف ٔني ادل٠ذٮر راصٓ. األقةقيح ثٮوٛ٭ة اقذؼؽا٦٭ة ي٧ؾ٨ ٣يتا األد٣ح
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 املؽرقتني، دنية٬ ثني اخلالؼ ىلع ل٤ٕسٮر ذلٟ، إىل كبةإلًةٚح
 دتجٓ ثُؿيٞح ذلٟ يذ٥ك .املٞةر٩ح َؿيٞح ادلراقح ٬ؾق يف ـكذؼؽت

 ذلٟ ثٕؽ ٞٮـدك كال١ٮٚح ابلرصة ٦ؽرقيت /ك٧٬ة تني،املؽرق ّ٭ٮر
 ثني ا٣ٛؿؽ ّ٭ٮر كراء يؾ٨٧ ٦ة ملٕؿٚح كذلٟ ،٭٧ةثح٪ ٦ٞةر٩ح دراقح

 .االػذالٚةت ٚي٭ة دٞٓ مىت اجلعٮ منلكح أيحك ٦٪٭٧ة لك
  

 ابلية٩ةت درةمى .2

 يف ا٬ذ٧ة٦٭ة أكرث ادلراقح ٚ٭ؾق ،ابلية٩ةت دمٓ ٤٧ٔيح يف
 ابلية٩ةت درةمى ٦.60أػؾ٬ة أي٨ ٨٦ كالٮزةاٜ ا٣جكغ ٦ُة٣ٕح

                                                                                                                                                               

 اتلةريغ دراقح ػىةاه. 65 ،(2010 اهلالؿ، م١ذجح/ قٮراثةية) ا٣ٕؿبيح ل٤٘ح ابلضر
 اجلعٮ ىلع( 1988) ٩ؾيؿ ٨٦ ٦ٞذبكة ل٤ٕؿبيح ابلعر ٦٪٭ضيح يف ٔني ٔؿ٫ٚ ٧٠ة

 : اتلةيل

 يف اآلػؿي٨ ٔ٪ؽ  املؿوٮدة بلية٩ةتا ىلع أذ٧ةدا أكرث ٬ٮ اتلةرييخ امل٪٭ش (1
 .املةًيح األكٝةت

 ابلية٩ةت ٨٦ ثؽال األكحلح ابلية٩ةت ىلع ٦ٕذ٧ؽة أكرث٬ة املكذؼؽ٦ح ابلية٩ةت (2
 .اثلة٩ٮيح

 ٗري ا٣ٞؽي٧ح امل٤ٕٮ٦ةت كاقذ١نةؼ دٝح ابلعر ثية٩ةت قض٢ اتلةريخ امل٪٭ش (3
 .املؿصٕيح املٮاد يف املؾ٠ٮرة ٗري أك املجنٮرة

 .صؿا ك٥٤٬ ماك٫٩ أـ املؤ٣ٙ، اق٥ إ٦ة ٩٭ةاية، ابلية٩ةت مىؽر يؾ٠ؿ أف جيت (4

60
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka 

Cipta,2006), 129. 



24 
 

 

 ٧٬ة ٝك٧ني إىل ٪ٞك٥د ابلعر ٬ؾا يف ابلةظر ٔ٪ؽ حاملكذؼؽ٦
 األقةقيح ابلية٩ةت درةمى أ٦ة .كاثل٪ةايح األقةقيح ابلية٩ةت مىؽر

 يف كال١ٮٚح ابلرصة ٦ؽرقيت ثني كاجلؽاؿ ٢ثة٣ٕةم دذ٤ٕٜ ٠ذت ٚيه
 / يه ال١ذت ٚذ٤ٟ .اجلعٮ منلكح

 ابلرصيني اجلعٮيني ثني اخلالؼ مكةا٢ يف اإل٩ىةؼ (1
 النيغ اإل٦ةـ ٧٠ةؿ ادلي٨ أىب ا٣ربٌلت و٪٫ٛ  اذلم كال١ٮٚيني

 .رمةاأل٩ج

 .٧ؽ ظكني وربةرل٠ذٮر حمل ز٧ؿة اخلالؼ ثني اجلعٮيني  (2

كيؽ رزؽ ٤ل الؼ ثني اجلعٮيني دراقح كحت٤ي٢ كدٞٮي٥اخل  (3
 .ا٣ُٮي٢

 ٧٤ؼذةر أمحؽ ديؿق.لدراقح يف اجلعٮ ال١ٮيف   (4

 .لرل٠ذٮر ٦٭ؽم املؼـكم ٦ؽرقح ال١ٮٚيح  (5

 .كمةل٤نيغ حم٧ؽ ا٣ُ٪ُكدةريغ أم٭ؿ اجلعةة ننأة اجلعٮ   (6

 .يًٙ مٮيق لرل٠ذٮر اجلعٮيح ارساملؽ  (7

 مىُىف ث٨ زي٨ حم٧ؽ ث٨ أمحؽ يغ٤نل األ٦ةين ٩ي٢ تك٭ي٢  (8
 .ا٣ُٛةين

  .٦ةلٟ الث٨ أ٣ٛيح ٠ذةب (9

  .اخلرضم حم٧ؽ ل٤نيغ ٔٞي٢ ث٨ ىلع اخلرضم ظةميح (11

 .اجلؿصةين ا٣ٞة٬ؿ ٔجؽ ل٤نيغ اجلؿصةين ا٣ٕٮام٢ (11

 .ا٣٘اليحين مىُىف لكيؽ ا٣ٕؿبيح ادلركس صة٦ٓ (12
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 النيغ ٣ٕال٦حا ل٤ٕةل٥ اآلصؿك٦يح ٦ذ٧٧ح رشح ادلريح ١ٮا٠تال (13
  .اهلؽؿ ابلةرم ٔجؽ ث٨ حم٧ؽ ث٨ حم٧ؽ

ح (14 ؿاب كالرصؼ اجلعٮ مٮقٔٮ  .يٕٞٮب ثؽيٓ أ٦ي٢ لرل٠ذٮر كاإٔل

  .اهلةمِل أمحؽ ل٤كيؽ ا٣ٕؿبيح ل٤٘ح األقةقيح ا٣ٞٮأؽ (15

 .ا١ٕ٣ربم ابلٞةء أليب اجلعٮ يف اخلالٚيح مكةا٢ (16

 .املٞؿئ َة٬ؿ أليب اجلعٮيني أظجةر (17

 .اتل٪ٮم املعةق٨ أليب اجلعٮيني ا٧٤ٕ٣ةء دةريغ (18

 .الكيٮيط الؿمح٨ ٣ٕجؽ اجلٮا٦ٓ دمٓ رشح يف اهلٮا٦ٓ ٧٬ٓ (19

 .ٔٞي٢ ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ ادلي٨ بل٭ةء ٔٞي٢ ث٨ رشح (21

 .األ٩ىةرم ٬نةـ الث٨ ال٤جيت ٦٘ين (21

ط (22  .األ٩ىةرم ٬نةـ الث٨ ٦ةلٟ ث٨ أ٣ٛيح إىل املكةلٟ أًك
 

 /يهٚ اثل٪ةايح درةمى كأ٦ة
 .ٔاكمح ملع٧ٮد ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح يف ٩ْؿم ٦ؽػ٢ ال٤٘ح ٥٤ٔ  (1

 األٚ٘ةين. ٨٦ دةريغ اجلعٮ لكٕيؽ  (2

 .مة٬ني حم٧ؽ دٮٚيٜ لرل٠ذٮر ا٣ٕةـ ال٤٘ح ٥٤ٔ  (3

4)  Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam 

5) The History of Arabs ظيت فبل٤يب. 

 .الؿ ادلي٨ الكيٮيطدةريغ اخل٤ٛةء ل٤عةِٚ ص (6

 .ٚضؿ اإلقالـ ألمحؽ أ٦ني (7

 اد٧ةـ الٮٚةء يف قرية اخل٤ٛةء ملع٧ؽ اخلرضم ثٟ. (8
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 دةريغ اتل٧ؽف اإلقالَل جلؿيج زيؽاف. (9

٦ٞة٦ةت ثؽيٓ الـ٦ةف اهل٧ؾاين أليب ا٢ٌٛ٣ أمحؽ ث٨ احلكني  (11
 ث٨ حيىي.

 املـ٬ؿ يف ٤ٔٮـ ال٤٘ح كأ٩ٮأ٭ة جلالؿ ادلي٨ الكيٮيط. (11

ا١ٛ٣ؿ اجلعٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب أوٮهل ك٦٪ة٬ض٫ ٣ٌٕل مـ٬ؿ  (12
 احلةرسم.

 دةريغ ا٣ٕؿبيح ٣ٕجؽ الؿمح٨ ا٣ٕجيؽم. (13

 ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة حلكةف د٧ةـ. (14

 الؿكايح كاالقتن٭ةد ثةل٤٘ح ملع٧ؽ ٔيؽ. (15
 

 ابلية٩ةت دمٓ َؿيٞح .3

 الٮزةاٜ لك ٧ٓجب امل٤ٕٮ٦ةت إصؿاء يف ابلةظر ٔذ٧ؽإ
 أ٦ةك. اجلعٮيح كا٣ٞٮأؽ اتلةريغ ىلع دذ٨٧ٌ ا٣ىت كال١ذت

 ابلية٩ةت ٧ٓجب ابلةظر ٚيٞٮـ ث٭ة املؿصٮة اجلذةاش ىلع ل٤عىٮؿ
 .امل١ذبيح ادلراقح أك الٮزةاٞيح ثةدلراقح
 

 ابلية٩ةت حت٤ي٢ َؿيٞح .4

 ابلةظسني ٔ٪ؽ املكذؼؽ٦ح ابلية٩ةت حت٤ي٢ كأ٤ٗت أبكٍ
 ثةتلع٤ي٢ ،ٮويفال ع٤ي٢اتل ٦جةدئ ثةقذؼؽاـ يه أكاملُٮري٨

 كأق٭٢ كا٣بكيٍ اخلةله ملك ىلع اتلٞؽي٥ ي١٧٪٭٥ الٮويف
 .ل٤ٛ٭٥
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  املٮصٮدة ابلية٩ةت كوٙ ٬ٮ ابلية٩ةت كوٙ ٨٦ ة٣٘ؿضٚ
 ي٭ذ٥ اذلم ٗريق أك ل٤جةظر تك٭يال ظٞيٌف ملك ىلع ل٤عىٮؿ

 كدمٓ دأحلٙ َؿيٜ ٨ٔ الٮوٛيح ٬ؾق كجتؿء ،ابلعر إصؿاء ثجذةاش
 61.ظٞيٞيح وٮرة دٮٚري كبةتلةيل ة،املٮصٮد ابلية٩ةت

 Content) املعذٮل حت٤ي٢ ٬ٮ ابلعر ٬ؾا يف ابلية٩ةت حت٤ي٢

Analysis)  امل٤ٕٮ٦ةت مل٧ٌٮف املذ٧ٕٞح امل٪ةٝنح ىلع ابلعٮث يٕين 
ح أك ذٮبحامل١ الـ كقةا٢ يف املُجٔٮ  ابلعٮث أق٤ٮب أك 62.اإٔل

 ىلع ثة٬ذ٧ةـ (Replicabel) ل٤ذ١ؿار ٝةث٤خ ا٣يت قذؽالالتاإل لى٪ٓ
  63.قيةٝ٭ة

 ٬٪ة ابلةظر اقذؼؽ٦٭ة اذلم املعذٮل حت٤ي٢ مؿاظ٢ كأ٦ة
 /اتلةحلح ثةخلُٮات

  املنلكح حتؽيؽ .1

 ا١ٛ٣ؿم اإلَةر إٔؽاد .2

 .ابلية٩ةت ثذٛكري ،امل٪٭ضيح األداة إٔؽاد .3

                                                           
61
Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya  (Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), 86. 

62
http://andreyuris.wordpress.com/2009009002/analisis-isi-content-analysis/ (online),  ٦أػٮذ

2013ي٪ةيؿ  2دةريغ   

63
 Burhan Bungin (Ed.), Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 139-142. 
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 ابلحث ِيلك. ط
 ظىت ابلعر ٬ؾا يف قتجعر ا٣يت املكأ٣ح أوٮؿ ٣ٛ٭٥ تك٭يال

 ٬يلك ابلةظر ٚحكذؼؽـ ،كامل٪٥ْ الاكم٢ اإلقت٪ذةج ىلع حيى٢
 / يٌل ٚي٧ة ابلعر

 
 ابلعر كرٌلاـ ابلعر ػ٤ٛيح ىلع ذٮمحت ٦ٞؽ٦ح ٚ٭ٮ/   األكؿ ابلةب

 املى٤ُعةت كبيةف ابلعر ٧يحأ٬ك ابلعر كأ٬ؽاؼ
 ز٥ ابلعر ٦٪٭شك اجلْؿم اإلَةرك الكةثٞح كادلراقةت

 .ابلعر ٬يلك
 

 ٩ٍٞ، زالث ىلع ثة٣رتًلزي اجلعٮ ٥٤ٔ ٨ٔ ٚي٫ يؽرس  /  ةينػػاثل ابلةب
 ككّيٛح ،ا٣ٕةم٢ ننأة كدةريغ ،ا٣ٕةم٢ دٕؿيٙ/ كيه

 ٔؽدق ا٣ٕةم٢ كأ٩ٮاع  كا٢٧ٕ٣، كامل٧ٕٮؿ ا٣ٕةم٢،
 .كأٝكة٫٦

 كين٢٧ كال١ٮٚح ابلرصة دةريغ ملعح ٨ٔ يذعؽث ٚ٭ٮ / اثلة٣ر ابلةب
 اجل٘ؿيف كمٮٕٝ٭٧ة تك٧يذ٭٧ة/ كيه ٚىٮؿ مخكح ىلع

 ا٤ٕ٣ِل كدل٤٭٧ة االقالـ كدػٮهل٧ة قاك٩٭٧ة كَجيٕح
 ٔٮام٢ك الكيةقيح كأظٮهل٧ة رصةهل٧ة  اجلعٮيح كننأد٭٧ة
 .اجلعٮ يف ال١ٮٚح ابلرصة ٦ؽرقيت ثني اخلالؼ كأقجةب
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 حيذٮم كال١ٮٚيني، ابلرصيني ٔ٪ؽ ا٣ٕةم٢ ٨ٔ يرشح  /    اثٓالؿ ابلةب
 اخلالؼ كأزؿ املٕ٪ٮم، كا٣ٕةم٢ ال٤ْٰٛ، ا٣ٕةم٢ ىلع
 الك٤يب األزؿ ىلع ينذ٢٧ كال١ٮٚيني، ابلرصيني ثني

 .ةيبجياإل كاألزؿ
 

 .كاإلٝرتاظةت اخلالوح كٚي٫ ،ػةد٧ح / اخلةمف ابلةب
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 اثلاين ابلاب
  مناهػا يف ابليان

 
 

ْم  .أ   اهػامن يفّ
 

 ث٧ٕىن ٧ٔال، -ي٢٧ٕ -٧ٔ٢ً  ٨٦ ٣٘ٮية ا٣ٕةم٢ ٣ْٛيح كردت
 ٩ْؿيح ٔ٪ؽ ةيكاوُالظ اعم٢، كٚة٤ٔ٭ة 64،اليشء يف املؤزؿ أك ابلةٔر

ؿاب ٨٦ خمىٮص ٫كص ىلع اللك٧ح آػؿ ٠ٮف أكصت ٦ة ٬ٮ اجلعٮ  65اإٔل
 ٬ٮ ا٣ٕةم٢/ اجلؿصةين كٝةؿ .كرأل ٠ضةء ػٍ ٚي٫ ل٤كةف يؾٮف أك٦ة

 ٝج٢ ٨٦ اتلٕؿيٙ ثٕؽق كصةء 66.لإلٔؿاب املٞذيض املٕىن ث٫ يذٞٮـ ٦ة
 ،ال٤ِٛ يف يؤزؿ ٦ة ٬ٮ ا٣ٕةم٢/  ثٞٮهل يٕٞٮب ثؽيٓ أ٦ي٢ ادل٠ذٮر
٪ؽ 67.دلؿك٦ة أك دلؿكرا أك مؿٚٮاع أك ٦٪ىٮبة ٚيض٫٤ٕ  ٦ة ا٣٘اليحين ٔك

                                                           
 ،(2010 ادلكحلح، الرشكؽ م١ذجح/ مرص) الٮقيٍ املٕض٥ كاآلػؿكف، مىُىف إثؿا٬ي64٥

650. 

 ،(1988 ا٧٤ٕ٣يح، ال١ذت دار/ ثريكت) اتلٕؿيٛةت ٠ذةب اجلؿصةين، حم٧ؽ ث٨ ىلع65
145. 

 ٬ؽايح رقح٦ؽ/ ٠ؽيؿم) اجلؿصةين ا٣ٕٮام٢ ٦٪ْٮ٦ح دٞؿيؿات اجلؿصةين، ا٣ٞة٬ؿ ٔجؽ66
 .71 ،.(الك٪ح دكف املجذؽاني،

ح يٕٞٮب، ثؽيٓ أ٦ي67٢ ؿاب كالرصؼ اجلعٮ مٮقٔٮ  األ٩ٮاريح، امل١ذجح/ را٦جة٩ش) كاإٔل
 . 441 ،.(الك٪ح دكف
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 كٝةؿ68.ي٤ي٫ ٚي٧ة ،اخلٛي أك اجلــ أك ،اجلىت أك ،الؿٚٓ حيؽث
 اللك٥ يف إٔؿاثية أزؿا يٞذيض ٦ة ٬ٮ ا٣ٕةم٢/ الٮقيٍ يف مىُىف إثؿا٬ي٥

 ٦ة ٧ٔال ٢٧ٔ ٦ة ٬ٮ ا٣ٕؿب لكةف كيف 69.ثذؽاءاكإل ٦ٕ٪ٮم ٬ٮ ٦ة ك٦٪٫
 ٨٦ ا٣يت كٌلألق٧ةء كاجلةزـ كاجلةوت اك٢ٕٛ٣ صؿ، أك ٩ىت أك ٚؿٚٓ
 يذٞٮـ ث٫ ٦ة ٬ٮ ا٣ٕةم٢ الاكٚيح يف الؿيض ٝةؿ 70.أيٌة د٢٧ٕ أف مأ٩٭ة
 ٬ٮ ا٣ٕةم٢ أف حالكةثٞ ةتاتلٕؿيٛ ٨٦ كاحلةو٢. املٞذىض املٕىن

 اللك٧ح آػؿ د٤عٜ إٔؿاثيح ٔال٦ح لك إف إذا 71.لإلٔؿاب املعؽد الٮاظؽ
  .اعم٢و  ٨٦ هلة ثؽ ال ا٣رتًليت يف املٕؿبح

 
 
 

                                                           
/  3 ،(2005 ا٣ٕرصيح، امل١ذجح/ ثريكت) ا٣ٕؿبيح ادلركس صة٦ٓ ا٣٘اليحين، مىُىف68

597. 

 ،(2010 ادلكحلح، الرشكؽ م١ذجح/ مرص) الٮقيٍ املٕض٥ كاآلػؿكف، مىُىف إثؿا٬ي69٥
650. 

 دار/ ثريكت) ا٣ٕؿب لكةف ٦٪ْٮر، اث٨ م١ؿـ ث٨ حم٧ؽ ا٢ٌٛ٣ أيب ادلي٨ دمةؿ حم٧ؽ70
 .556/ 6 ،(2005 ا٧٤ٕ٣يح، ال١ذت

٪ؽ اجلعةة، ٔ٪ؽ املى٤ُعةت ك٬ؾق71  ٨٦ الـٌلة يأػؾ اذلم ٬ٮ ا٣ٕةم٢ ا٣ٛٞ٭ةء، ٔك
٫٤٧ كم٫١٤ ٦ةهل يف الؿص٢ أمٮر يذٮىل اذلم أك أربةث٭ة  احلكةب يف ا٣ٕةم٢ كأ٦ة. ٔك

 مىُىف إثؿا٬ي٥ راصٓ. ثةؽ ث٘ري آػؿ وعيعة ٔؽدا يٞك٥ اذلم الىعيط ا٣ٕؽد ٬ٮ
 .6280 ،(2010 ادلكحلح، الرشكؽ م١ذجح/ مرص) الٮقيٍ املٕض٥ كاآلػؿكف،
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 اهػامن نشأة تاريخ .ب

 ٦ْة٬ؿ ٨٦ ٦ْ٭ؿا ٚي٫ ابلعر أك ا٣ٕةم٢ ٩ْؿيح ّ٭ؿت
 األ٦ةرات أكص٫ كبيةف ث٪ةا٭ة ٔالٝح دٛكري كحمةك٣ح ثةل٤٘ح اإل٬ذ٧ةـ
 ٬ؾا ٩ْؿيح ّ٭ٮر ٝج٢ك 72اتلٕجرييح، الٮّةاٙ ىلع ادلا٣ح املٕ٪ٮيح
ؿاب ٔال٦ةت ظٮؿ امل٪ةٝنةت ٨٦ دةرخيية ننأت ،ا٣ٕةم٢  مالك اإٔل

 ادٜٛ ،ا٣ٛؿا٬يؽم أمحؽ ث٨ اخل٤ي٢ اإل٦ةـ ٨٦ ث٧جةدرة ،ظؿٚة أـ اكف
 دؾ٨ ٥٤ٚ اخل٤ي٢ ٝج٢ ٦ة أ٦ة األمؿ، ٬ؾا ىلع كال١ٮٚيٮف ابلرصيٮف
ؿاب ٔال٦ةت ٓ ٩73ُٞة الإ اإٔل  ل٤ٛذعح، رمـا احلؿؼ، ٚٮؽ ثٌٕ٭ة يًٮ

ـا احلؿؼ، يؽم ثني كبٌٕ٭ة ل١٤رسة، رمـا احلؿؼ، حتخ ٭ةكبٌٕ  رم
  74.ادلؤيل األقٮد أيب ٨ٔ ادلارقٮف د٤ٞةق ذلما النلك ك٬ٮ ل٧ٌ٤ح،

                                                           
/ ادلار )ثريكت ا١ٛ٣ؿ اجلعٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب أوٮهل ك٦٪ة٬ض٫يلع مـ٬ؿ احلةرسم، 72

 .247(، 2003ا٣ٕؿبيح ل٧٤ٮقٮاعت، 

ني ٨٦ اجلٍٞ / األكؿ، ٩ٍٞ اإلٔضةـ. ك٬ٮ اجلٍٞ 73 كال ثؽ ٨٦ اتلٛؿيٜ ٬٪ة ثني ٩ٔٮ
اذلم يٛؿؽ ثني احلؿكؼ املتنةث٭ح يف الؿق٥ اكبلةء كاحلةء كاتلةء كاثلةء كاجلي٥ كاحلةء 
ؿاب. ك٬ٮ ٩ٍٞ اذلم يٕني َجيٕح ٩ُٜ احلؿكؼ يف درصح  ك٦ة إحل٭ة. اثلةين، ٩ٍٞ اإٔل

ة ظني دؿًليج٭ة ٦ٓ ٗري٬ة يف قيةؽ الالكـ. راصٓ يلع مـ٬ؿ اللك٧ح أك يف آػؿ٬
)ثريكت/ ادلار ا٣ٕؿبيح  ا١ٛ٣ؿ اجلعٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب أوٮهل ك٦٪ة٬ض٫احلةرسم، 

 .100(، 2003ل٧٤ٮقٮاعت، 

 رشًلح/ مرص) كاجلعٮ ال٤٘ح دراقح يف ك٦٪٭ةص٭ة ال١ٮٚح ٦ؽرقح املؼـكم، ٦٭ؽم74
 .257 ،(1958 ، كأكالدق احل٤يب ابلةيب مىُىف ٦ُجٕح م١ذجح
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 ألف كًلذةثح، ٝؿاءة ا، ٠ذةب يف اخلُؿ دلرء ٬ؽ٫ٚ األمؿ ٬ؾا كٌلف
 . ا٣ٞؿآف ٝؿاءة يف خيُبٮف أكرث٥٬ ٮظحاملٛذ ثالد يف املك٧٤ٮف ثٕي

ننأت صؾكر ٩ْؿيح ا٣ٕةم٢ دلل ٔجؽ ا ث٨ أيب إقعةؽ 
احلرضَل، كظؾا ظؾكق ٔحىس ث٨ ٧ٔؿ، كدأقف كاتكٓ ٔ٪ؽ اخل٤ي٢ ث٨ 

 اخل٤ي٢ أفًيٙ مٮيق  ادل٠ذٮر ٝةؿ، (٬ 175-100)أمحؽ ا٣ٛؿا٬يؽم 
٭ة ك٦ؽٌ  ا٣ٕٮام٢ ٩ْؿيح أوٮؿ زجَّخ اذلم ٬ٮ ة كأظ٧١٭ة ٚؿٔك  إظاك٦ن

 75.ا٣ٕىٮر مؿٌ  ىلع دثجخ ا٣يت وٮرد٭ة أػؾت حبير

 اتلأحلٙ يف ثح٪٭ة أف كمالظْذ٫ األوٮات، اخل٤ي٢ دراقح كأف
 ٨٦ ختٛٙ إىل ي٭ؽؼ اذلم االقذ٧ٕةؿ أمالق ٦ذجؽال، كدأزؿا ٚةٔال،

 كاللك٧ةت، األوٮات ثني اتلأحلٙ يف نكضةـإلا كإىل ا٣ٌٌٕل، املض٭ٮد
 اخل٤ي٢ كٌلف 76.ا٣ٕةم٢ ١ٚؿة إىل ٦٪٭ة ٩ٛؾ ا٣ىت اثل٘ؿة يه اك٩خ

 ٩ْؿيح ٚإف ك١٬ؾا، ٮ،أرقُ ٦٪ُٜ ىلع قيُؿد٫ يف ك٦ٕؿكٚة من٭ٮرا
 ال٤٘ٮيح ّٮا٬ؿ اخل٤ي٢ ظةكؿ. ثة٣ٛالقٛح ٠جريا دأزؿا يذأزؿ ا٣ٕةم٢
 ،اجلْؿ ٬ؾا ٚيف. الكبجيح كد١ٛري ٦ٛ٭ٮـ أظؽ٬ة ،ا٤ٛ٣كٛح ٩ْؿ ظكت

 د٘ري ّٮا٬ؿ كًلؾلٟ. املٮصؽ إىل يذ٤ُت ا٣ٕةل٥ ٬ؾا يف املٮصٮد يشء لك
ؿاب أك اللك٧ح آػؿ  ذلٟ ٤ي٢خلا ٚكُل. كجتامل ٨٦ محبة يذ٤ُت اإٔل

 ا٣ٕةم٢ ١ٚؿة أف قي٧ة كال"  مـ٬ؿ يلع ادل٠ذٮر ٝةؿ .اعمال املكجت
                                                           

 .38 ،.(الك٪ح دكف املٕةرؼ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعٮيح املؽارس ًيٙ، مٮيق75

 رشًلح/ مرص) كاجلعٮ ال٤٘ح دراقح يف ك٦٪٭ض٭ة ال١ٮٚح ٦ؽرقح املؼـكم، ٦٭ؽم76
 .259 ،(كأكالدق احل٤يب ابلةيب مىُىف ك٦ُجٕح كم١ذجح
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 ا٣يت ا٣ٛة٤ٔيح ا٤ٕ٣ح ١ٚؿة أرقُٮ ٔ٪ؽ يٞةث٤٭ة ٦ٕؿكٚح ٤ٚكٛيح ١ٚؿة
 ثٮصٮد اتلؾ٠ري ٤ٔي٭ة يرتًلـ ديجيح ١ٚؿة كيه ؟ اليشء ٢ٕٚ ٨٧ٔ جتيت
 ٛة٢ٔا٣ ١ٚؿة اك٩خ كٝؽ... األديةف دميٓ يف دٮظيؽق إىل كادلٔٮة اخلة٣ٜ

  77".األكؿ اإلنكةف ٔ٭ؽ ٦٪ؾ األميةء ٔجةدة إىل ادلإٚح يه كاملعؿؾ
 

 للك كأف قبجة، يشء للك أف ا٣ٞؽي٥، امل٪ُٜ ا٣ٞٮا٩ني ٨٧ٚ
 ا٬ذ٥ كٝؽ. الكبجيح ثٞة٩ٮف َٞحامل٪ة دلم يٕؿؼ ٦ة ك٬ؾا حمؽزة ظةدث

 ٩ْؿيح ٔ٪ؽ٥٬ ننأت ٬٪ة ك٨٦ ٧٤ٕ٣٭٥، أقةقة كص٤ٕٮق اجلعةة ث٫
 للك٧حا جي٢ٕ اذلم الكجت ظٮؿ دؽكر ا٣ٕةم٢ ٩ْؿيح أف إذان  78.ا٣ٕةم٢

ح    .دلؿكرة أك ٦٪ىٮبح أك مؿٚٔٮ
 

 اهػامن وظيفث.  ج
( 1996/ 31) خمذةر حم٧ؽ ادل٠ذٮر ٝةؿ ا٣ٕةم٢، كّيٛح ٨٦ ٩ْؿة

 هلة ا٣يت ا٣ٞٮأؽ ل٤ذأكيؽ كًلٮقي٤ح اجلْةـ تلٛكري ٠أقةس ا٣ٕةم٢ أف
 .ا٢٤ٕ٣ كاقذٞؿاء ا٣ٞيةس اقذؼؽاـ ىلع آزةر

 

                                                           
)ثريكت/ ادلار  ا١ٛ٣ؿ اجلعٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب أوٮهل ك٦٪ة٬ض٫يلع مـ٬ؿ احلةرسم، 77

 .229(، 2003ا٣ٕؿبيح ل٧٤ٮقٮاعت، 

 م١ذجح/ ا٣ٕؿبيح مرص دم٭ٮريح) اجلعٮ يف ا٣ٕةم٢ ٩ْؿيح ابلةرم، ٔجؽ مٕجةف ٦ة٬ؿ78
 .الىٛعح دكف ،.(الك٪ح دكف ادلكحلح، الرشكؽ
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يي ال١ؿي٥ ٔجؽ كٝةؿ  ا٣ٕةم٢ كّيٛح أف( 1988/319) الٔؿ
ؿاب، ّٮا٬ؿ تلأكي٢  اللك٧ح أكاػؿ د٘ري ثني ا٣ٕالٝح تلأكي٢ يٕين اإٔل
 . كدةرًليج٭ة ٦ٕة٩ي٭ة كد٘ري

 
 واهػًن املػًْل.  د
 

ـءاف ٬٪ةؾ ا٣ٕةم٢ ىلع د٤ٕيٞة  ثجٕي ثٌٕ٭٧ة ي٪ٛىالف ال ص

 آػؿق يذ٘ري ٦ة ٬ٮ/  ٚةمل٧ٕٮؿ. كا٢٧ٕ٣ امل٧ٕٮؿ ك٧٬ة ،ٝٮم اردجةط كهلة
 ىلع كامل٧ٕٮؿ 79.ٚي٫ ا٣ٕةم٢ ثذأزري ػٛي، أك ـ،صـ أك ٩ىت، أك ثؿٚٓ،

 ٬ٮ/  ثةألوة٣ح ٚةمل٧ٕٮؿ.  ثةتلجٕيح ك٧ٕ٦ٮؿ ثةألوة٣ح، ٧ٕ٦ٮؿ/ رضبني
 كاق٥ كػربق، كاملجذؽأ ك٩ةاج٫، اك٣ٛة٢ٔ ٦جةرشة، ا٣ٕةم٢ ٚي٫ يؤزؿ ٦ة

 كاحلةؿ، كاملٛةٔي٢، كأػجةر٬ة، كأػٮاد٭ة إف كاق٥ كػربق، اجلةٝه ا٢ٕٛ٣
 80.املٌةرع كا٢ٕٛ٣ إحل٫، كاملٌةؼ كاملكتسىن، كاتل٧يزي،

 
ح، ثٮاقُح ا٣ٕةم٢ ٚي٫ يؤزؿ ٦ة ٬ٮ/ ثةتلجٕح كامل٧ٕٮؿ  ٦ذ٪ٔٮ

 أك جتؿ أك د٪ىت أك دؿٚٓ ٚإ٩٭ة كابلؽؿ، كاتلٮًليؽ كا٣ُٕٙ اكجلٕخ
 ٚي٭ة كا٣ٕةم٢. دلـكـ أك دلؿكر أك ٦٪ىٮب أك ملؿٚٮع دةثٕح أل٩٭ة جتــ،

٭ة يف ا٣ٕةم٢ ٬ٮ ٚي٭ة ا٣ٕةم٢ ٬ٮ  81.يذٞؽ٦٭ة اذلم  ٦ذجٔٮ
                                                           

/ 2 ،(2005 ا٣ٕرصيح، امل١ذجح/ ثريكت) ا٣ٕؿبيح ادلركس صة٦ٓ ا٣٘اليحين، مىُىف79
597. 

 .598-597 ،.املؿصٓ ٩ٛف80

 .598 ،.املؿصٓ ٩ٛف81
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ْاع.  ه  وأقطايُ غرده اهػامن أٍ
 

ؽ٦٭ة أوةتل٭ة ظير ٨٦ ا٣ٕٮام٢  /٩82ٮاعأ زالزح ٔك
 كبٕي كاجلــ ىتجلا ٠أظؿؼ ٔ٪٭ة ءقذ٘٪ةاإل ي٧ؾ٨ ال أو٤يح .أ

 .اجلؿ ظؿكؼ
 اغبلة يرتدت أف ٗري ٨٦ ٔ٪٭ة قذ٘٪ةءاإل ي٧ؾ٨ ا٣يت كيه زااؽة .ب

 ٦س٢ الـااؽة اجلؿ ظؿكؼ ٠جٕي ،املٞىٮد املٕىن ٚكةد ظؾٚ٭ة ىلع
ريق ابلةء  دـاد كإ٧٩ة ،صؽيؽ ث٧ٕىن ديجء ال ا٣يت احلؿكؼ ثةيق ٨٦ ٗك

 .املٕىن كدٮًليؽ دٞٮيح ملضؿد

 ٦ٕةين دؤدم ا٣يت اجلؿ ظؿكؼ ثٕي يف كد٪عرص ،ثةلـااؽة بي٫م  .ج
  .٦ذ٤ٕٜ إىل دلؿكر٬ة ٦ٓ حتذةج أف دكف ،صؽيؽة

  
ؽد  ٥ْ٩ يف ا٣ٞة٬ؿ ٔجؽ ٝةؿ ،٦ةاح اجلعٮ يف الاكا٪ح ا٣ٕٮام٢ ٔك

 /اجلؿصةين ا٣ٕٮام٢
 83يحٍ ٮً ٪ى ٍٕ ٦ى  ؽي ٍٕ جى ػى  حه يَّ ػًْ ٍٛ ٣ى *  حٍ يى ٧ً ٚى  ة٪ى ٬ي  ٢ى امً ٮى ٕى ا٣ٍ  فَّ إً 

 

ؽ٫٦ اجلُٜ يف ّ٭ٮر٬ة ظير ٨٦ د٪ٞك٥ك  84ٝك٧ني إىل ٔك
 /ك٧٬ة

                                                           
 .441 يٕٞٮب، ثؽيٓ أ٦ي82٢

 ٬ؽايح املؽرقح/ ٠ؽيؿم) اجلؿصةين ا٣ٕٮام٢ ٦٪ْٮ٦ح اجلؿصةين، ا٣ٞة٬ؿ ٔجؽ النيغ83
 .71 ،(2004 املجذؽاني،
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 ٚي٫ ل٤كةف يؾٮف ة٦ أك كال١ذةثح اجلُٜ يف دْ٭ؿ ا٣يت كيه ٣ْٛيح .1
 . ػٍ

 يذٮٝٙ ٦ة يه كالك٧ةٔيح كٝيةقيح ق٧ةٔيح فٝك٧ة ٤ْٛيحال كأ٦ة
 85.ٗري٬ة ٤ٔي٭ة يٞةس كال ،ا٣ٕؿب الكـ ٨٦ الك٧ةع ىلع إ٫٤٧ٔ
 .ق٧ةاع ؿاجل ثٕؽ٬ة ٚي٧ة د٢٧ٕ ٚإ٩٭ة اجلؿ ؼ٠عؿك

 /٩86ٮاع ٔرش زالزح إىل دت٪ٮع ٚةلك٧ةٔيح

 89كإىل 88ك٨٦ 87ابلةء ك٬ٮ ثٕؽق االق٥ ؿجت ؼكظؿ األكؿ اجلٮع
٨ 90كيف  ٢ٕ٣96ك 95كرب 94كالالـ 93ا٣ٞك٥ كدةء 92ا٣ٞك٥ ككاك 91ٔك

                                                                                                                                                               
 ي٢٧ٕ ٦ة( 1/ )أ٩ٮاع مخكح ي٥ٌ آػؿ، دٞكي٧ة ل٤ٕٮام٢ أف ّ٭ؿ ز٥" ادلي٨ ٚؼؿ ٝةؿ84

 اجلؿ ٠أظؿؼ ٍٚٞ، ٣ْٛة ي٢٧ٕ ٦ة( 2) كاجلــ كاجلىت اجلؿ ٠عؿكؼ ك٦ٕىن، ٣ْٛة
( 4. )لٟ أثة ال/  يف الـااؽة اكلالـ ظ٧١ة ي٢٧ٕ كال ك٣ْٛة ٦ٕىن ي٢٧ٕ ٦ة( 3. )الـااؽة

 كٝؽ وةدؽ، لـيؽ ٧٤ٔخ/ ٠ٞٮلٟ ٣ِٛ، يف يؤزؿ كال ٦ٕىن ي٘ري كال ظ٧١ة ي٢٧ٕ ٦ة
ني ينج٫ ٦ة ا٣ٕةم٢ يف يؾٮف   الـااؽة( ٨٦) يف النأف ٬ٮ ٧٠ة كاثلةين، األكؿ اجلٔٮ

 أك اجلجف اقذ٘ؿاؽ ىلع اتل٪ىيه دٛيؽ أل٩٭ة ٩يه، أك ٢٬ ثػ اقذٛ٭ةـ أك ٩يف ثٕؽ
 منلكح ٝجةكة، ادلي٨ ٚؼؿ راصٓ". اجليف تلٮًليؽ الـااؽة ابلةء كًلؾلٟ اإلقذ٘ؿاؽ دٮًليؽ

 . 73 ،(2003 ا١ٛ٣ؿ، دار/ دمنٜ) اإلٝذٌةء ك٩ْؿيح اجلعٮ ا٣ٕةم٢

ية٠ؿدة) اجل٢٧ يف اجلعٮيح كالٮّةاٙ ا٣ٕةم٢ االق٥، دكف85  ،(2011 ل٤٪ةرش، ا١ٛ٣ؿ/ يٗٮ
217-218. 

 م١ذجح/ ثجذةف) ٦٪ؽاية ا٣ٕٮام٢ مؿاد ثؾؿ، أثٮ ث٨ أمحؽ ث٨ يلع حم٧ؽ ث٨ ٩ٮاكم86
 .2 ،.(الك٪ح دكف إثؿا٬ي٥، ظةج إٝجةؿ
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 104كػال 103ؽأك 102كظةمة 101كظىت 100ك٦٪ؾ 99ك٦ؾ 98كالاكؼ 97كىلع
 / ٦ةلٟ اث٨ ٝةؿ. 106ك٦ىت 105كَف

                                                                                                                                                               
٭ي  ثً٪يٍٮر٥٬ًًٍ  اي ذى٬ىتى ﴿/  دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ87 ًلى دىؿى ةتو  يًف  ٥ٍ كى ٤ي٧ى ٍكفى  الَّ  ّي جرًٍصي  ﴾يي
 (17/ ابلٞؿة)

ٍكزىةفً  ٨٦ًى  الؿٍِّصفى  ٚىةٍصذىجًجيٍٮا﴿/ دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ88
ى
 (30/ احلش) ﴾اأٍل

٨ٍ  ٝىةؿى ﴿/ دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ89 ةرًمٍ  ٦ى ٩ٍىى
ى
 (52/ ٧ٔؿاف آؿ) ﴾اً إًىلى  أ

ؽٍ ﴿/ دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ90 ٞى فى  ٣ى ٍٮؿً  يًفٍ  ٥ٍ ٣ىؾي  اكى ةه  اً  رىقي ٍقٮى
ي
٪ىحه  أ كى  (21/ األظـاب) ﴾ظى

َّ ﴿/ دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ91 بي ٠ى ٍ ة ٣ىرتى ٞن جى ٨ٍ  َى ٜو  عى جى  (19/ اإلننٞةؽ) ﴾َى

،﴿/ دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ92 ٕىرٍصً ا٣ٍ ةفى  إًفَّ  كى نٍكى رٍسو  ٣ىيًفٍ  اإٍلً  (2-1/ ا٣ٕرص) ﴾ػي

دةىً﴿/ دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ93 فَّ  كى ًكيٍؽى
ى ٥ٍ  ألى ٍو٪ىة٦ىؾي

ى
 (57/ األ٩بيةء) ﴾أ

ل ﴿/ دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ94 ًٍؿمٍ  لكي ٢و  جيى صى
ى
ًُل  أًل كى ؽ) ﴾٦ُّ  (2/ الٔؿ

ة﴿/ دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ95 ب٧َّى ٍي٨ى  يىٮىدُّ  ري ً ٍكا اذلَّ ؿي ٛى ىٮٍ  ؽى ٩يٍٮا ل ٍك٧ً٤ًنٍيى  اكى  (2/ احلضؿ) ﴾مي

٢َّ / النةٔؿ ٝٮؿ ٫ك٦٪ 96 ٕى ٥ٍ  اً ٣ى ٤ىؾي ٌَّ ٤ىيٍ٪ةى  ٚى ءو *  ٔى ٍ فَّ  بيًشى
ى
٥ٍ  أ ٦َّؾي

ي
 رشي٥ي  أ

٢ى ﴿/ دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ97 ًؽٍي٪ىحى  كىدىػى ى  ال٧ٍى ٤ىحو  ًظنٍيً  ىلعى ٍٛ ة ٨٦ًٍ  غى ٤ً٬ٍ٭ى
ى
 (15/ ا٣ٞىه) ﴾أ

٧ًس٫٤ًًٍ  ٣ىحٍفى ﴿/ دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ98 ءه  ٠ى ٍ  (11/ النٮرل) ﴾يشى

ة/  ذلٟ ٦سةؿ99 ٟى  ٦ى ٍيذي
ى
ؾٍ  رىأ ـً  ٦ي حً  يىٍٮ ٕى   اجٍلي٧ٍ

ة/  ذلٟ ٦سةؿ100 ٍيذي٫ي  ٦ى
ى
٪ٍؾي  رىأ كٍ  يىٍٮ٦ً٪ىة ٦ي

ى
ٍ٭ًؿ٩ىة أ   مى

ـه ﴿/ دٕةىل ٝٮهل ذلٟ ٦سةؿ101 الى ىتَّ  يًهى  قى ًٓ  ظى ٤ى ٍُ ٍضؿً  ٦ى ٛى  (5/ ا٣ٞؽر) ﴾ا٣ٍ

ىطى /  ذلٟ ٦سةؿ102 الَّبي  جنى ُي ة ا٣ ةمى يٍؽو  ظى  زى

 الاكق٢ً  ٔؽا املضذ٭ؽ ٚةز/  ذلٟ ٦سةؿ103

ةءىت/  ذلٟ ٦سةؿ104 الى  ا٣ُةبلح صى   ٬٪ؽو  ػى

؟ ٦ة َف/  ذلٟ ٦سةؿ105  دذاكق٢ي
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ةؾى  كٍؼى  ٬ى ؿي يٍهى  اجٍلىؿِّ  ظي ىتَّ  إًىلى  ٨٦ًٍ  كى الى  ظى ة ػى ا ظةىمى ؽى ى  ٨ٍٔ  يًفٍ  ٔى  ىلعى
ؾٍ  ٪ٍؾي  ٦ي ٍ  ـي ةَّ ا٣ػ ريبَّ  ٦ي اكه   َفى دى  كى ا٣ٍ  ةػكى ؼي ػكى ابٍلىة اكى ٣ى  كى ٕى كى ٦ى   ٢َّ ػػػ  ىتى ػكى

 
/ أظؿؼ قذح كيه اخلرب كدؿٚٓ االق٥ د٪ىت ظؿكؼ اثلةين اجلٮع                       

ٍٮره  اى إفَّ ﴿/ حنٮ إفٌ  (1) ٛي  ( 2) 107﴾رىًظي٥ٍه  غى
ى
ٟى ﴿/ حنٮ ،فَّ أ ً فَّ  ذل

ى
ٮى  اى ثىأ  ٬ي

ٜي   ٠ى ﴿/ حنٮ ،٠أف(3) 108﴾احٍلى
ى
ٍخى  (4) 109﴾١ٍ٪يٍٮفه ٦َّ  بىيٍيه  ٨َّ ٭ي نَّ أ  /حنٮ ،حلى

ٍتىيًنٍ  ةيى ﴿ ٪ٍخي  حلى ٥ٍ  ٠ي ٭ي ٕى ٚيٍٮزي  ٦ى
ى
ة ٚىٍٮزنا ٚىأ ي٧ٍن ًْ  ٤ى٥ٍ ٚى ﴿/ حنٮ ،٣ًؾ٨َّ ( 5) 110﴾ٔى

 ٍ٥ ذي٤يٮ٬ٍي ٍٞ ٣ًؾ٨َّ  تى ٥ٍ  اي كى ذى٤ى٭ي ٢َّ (6) 111﴾ؼى ٕى ٟى ﴿ /حنٮ ،٣ َّ٤ ٕى ٓه  ٤ٚى ٟى نَّ  ثىةًػ كى ٍٛ 
ى   112.﴾آزًؿ٥٬ًٍ  ىلعى

 
 ك٧٬ة اخلرب كد٪ىجةف االق٥ دؿٕٚةف ظؿٚةف اثلة٣ر اجلٮع

ا٦ى ﴿ /حنٮ ،٦ةى (1) ا ة٬ؾى ن ىرشى  يشء ال /حنٮ ،ث٤حف املنج٭ذةف ال(2)  113﴾ب
 ثةٝية األرض يف

 
                                                                                                                                                               

 ٩ئيش هل٨ ػرض جليشو  ٦ىت*  دؿٕٚخ ز٥ ابلعؿ ث٧ةء رشب٪ة/  النةٔؿ ٝٮؿ ذلٟ ٦سةؿ106

 .173(/2) ابلٞؿة قٮرة107

 .6(/ 22) احلش قٮرة108

 .49 (/27) الىٛةت قٮرة109

 .73(/ 4) ءا٣جكة قٮرة110

 .17(/ 8) األ٩ٛةؿ قٮرة111

 .6(/ 18) ال١٭ٙ قٮرة112

 .31(/ 12) يٮقٙ قٮرة113
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 أظؿؼ قجٕح كيه ٍٚٞ االق٥ د٪ىت ظؿكؼ الؿاثٓ اجلٮع
يًب  ًصجىةؿي  يػىة﴿/ حنٮ ،الٮاك(1/) كِّ

ى
٫ي  أ ٕى رٍيى  ٦ى َُّ ا٣ ة﴿/ حنٮ ،إال(2) 114﴾كى ٭ى يُّ

ى
 يأ

٢ي  ِّ٦ َـّ  ٨٦ النجةب ٦ٕرش ية/ حنٮ ،ية(3) 115﴾ٝى٤ًياٍلن  إاًلَّ  ال٤ىي٢ٍى  ٥ً ٝي  ،ال٧ٍي
 الٌيٙ أٝج٢ قٕيؽ أية/ حنٮ ،أية(4) ٤ٚ116يزتكج ابلةءة ٦٪ؾ٥ اقذُةع

 صيؽا ادرس ق٧ري أم/ حنٮ ،أم(6) رمح٪ةإ رب٪ة ٬ية/ حنٮ ،٬ية(5)
 .ٔين اٝرتيب ا٣جكةء دمةؿ آ/ حنٮ ،املٛذٮظح اهل٧ـة(7)

   

                                                           
 .10(/ 34) قجأ قٮرة114

 .2-1(/ 73) املـم٢ قٮرة115

 املؼذرص الىعيط اجلة٦ٓ اجلٕيف، ابلؼةرم ا ٔجؽ أثٮ إق٧ةٔي٢ ث٨ حم٧ؽ 116
 مك٥٤ ث٨ احلضةج ث٨ مك٥٤ احلكني أثٮ. 1950/ 5 ،(1987 ٠سري، اث٨ دار/ ثريكت)

 اجلي٢، دار/ ثريكت) مك٥٤ وعيط املكُل الىعيط اجلة٦ٓ اجلحكةثٮرم، نريما٣ٞ
 برشح ا٣جكةيئ قنن ا٣جكةيئ، مٕيت ث٨ أمحؽ الؿمح٨ ٔجؽ أثٮ. 128/ 4 ،.(الك٪ح دكف

 يـيؽ ث٨ حم٧ؽ. 481/ 4 ،(٬ 1420 املٕؿٚح، دار/ ثريكت) الك٪ؽم كظةميح الكيٮيط
 ث٨ أمحؽ. 592/ 1 ،(ا١ٛ٣ؿ دار/ كتثري) ٦ةص٫ اث٨ قنن ا٣ٞـكيين، ا ٔجؽ أثٮ

 ٔجؽ. 72/ 6 ،(1999 الؿقة٣ح، مؤقكح/ ثريكت) ظ٪ج٢ ث٨ أمحؽ اإل٦ةـ مك٪ؽ ظ٪ج٢،
 ا٣ٕؿيب، ال١ذةب دار/ ثريكت) ادلارَل قنن ادلارَل، حم٧ؽ أثٮ الؿمح٨ ٔجؽ ث٨ ا

 الكنن ٨٦ املضذىب ا٣جكةيئ، الؿمح٨ ٔجؽ أثٮ مٕيت ث٨ أمحؽ. 177/ 2 ،(٬ 1407
 .170/ 4 ،(1986 اإلقال٦يح، املُجٮاعت م١ذت/ ظ٤ت)
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 أربٕح كيه املٌةرع ا٢ٕٛ٣ ىتد٪ ظؿكؼ اخلةمف اجلٮع
فٍ  ييًؿيٍؽي ﴿/ حنٮ ،أف(1/ )أظؿؼ

ى
ٞىيَّ  أ ٍ٪ ٫ي  يَّ ٝىة٦ى

ى
ٟى ﴿/ حنٮ ،٨٣(2) 117﴾ٚىأ  إ٩َّ

ٓى  ٣ى٨ٍ  يٍ ًُ ىٍكذى يًعى  ت ا ٦ى رٍبن  ظؽيسة إنكةف ظؽزٟ إذا/ حنٮ ،إذفٍ (3) 118﴾وى
 .أجنط َف الؿقة٣ح ٠ذةثح يف أصذ٭ؽ /حنٮ ،َفٍ (4) وةدٝة أّ٪ٟ إذف ٤ٞٚخ

 
 مخكح كيه املٌةرع ا٢ٕٛ٣ جتــ ظؿكؼ الكةدس اجلٮع

إفٍ ﴿/ حنٮ ،إفٍ (1/ )أظؿؼ ٍكا كى ة تيجٍؽي ٥ٍ  يًفٍ  ٦ى ًكؾي ٛي ٍن
ى
ى٥ٍ ﴿/ حنٮ ،ل٥ٍ (2) 119﴾أ  ل

ى٥ٍ  يىرًلٍ  ل / حنٮ ،األمؿ الـ(4) ٤ٕٚخ ز٥ أ٢ٕٚ ملةَّ / حنٮ ،ملةَّ (3) 120﴾ييٍٮدلٍ  كى
﴿ ٍٜ ًٛ حو  ذيكٍ  حًلي٪ٍ ٕى ًذ٫ً  ٨٦ًٍ  قى ٕى الى ﴿ /حنٮ ،اجلة٬يح ال(5) 121 ﴾قى ٢ٍ  كى ٕى ٍ ؾى  جتى  يىؽى

٤يٍٮ٣ىحن  ٍ٘ ٟى  إًىلى  ٦ى ًٞ ٪ي  122.﴾عي
 

ني ا٤ٕٛ٣ني جتــ ق٧ةءأ الكةثٓ اجلٮع  ،إف ٦ٕىن ىلع املٌةٔر
٨ٍ (1/ )أق٧ةء تكٕح كيه ٨ٍ ﴿/ حنٮ ،٦ى ٢ٍ  ٦ى ٧ى ٍٕ ا يى ٮٍءن ـى  قي ٍ  ،٦ة(2) 123﴾٫ً ثً  جيي
ة﴿/ حنٮ ٦ى ٍٮا كى ٞي ًٛ ٍ٪ رٍيو  ٨٦ًٍ  تي ٥ٍ  يُّٮىؼَّ  ػى ٍؾي  ٥٤ٝ ثأم/ حنٮ ،أمل (3) 124﴾إًحلى

                                                           
 .77(/ 18) ال١٭ٙ قٮرة117

 .72(/ 18) ال١٭ٙ قٮرة118

 .284(/ 2) ابلٞؿة قٮرة119

 .3-2(/ 112) اإلػالص قٮرة120

 .7(/ 65) ا٣ُالؽ قٮرة121

 .29(/ 17) اإلرساء قٮرة122

 .123(/ 4) ا٣جكةء قٮرة123

 .272(/ 2) ابلٞؿة قٮرة124
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 ادلاعء لٟ جيت ػةلىة ا دؽع ٦ىت/ حنٮ ،٦ىت(4) أكذٍت  دؾذٍت 
يٍٮا﴿/ حنٮ ،٦٭٧ة(5) ٝىةل ة كى ٍ٭٧ى دً٪ىة مى

ٍ
ايى  ٨٦ًٍ  ث٫ًً  دىأ ٩ىة حو ءى ؿى ة ٣َّتىٍكعى ة ثً٭ى ٧ى ٨ٍي  ػى ٟى  حنى ى  ل

ٍؤ٦ًً٪نٍيى   جتذ٭ؽٍ  أن/ حنٮ ،أنَّ (7) أص٤ف جت٤ف أي٨/ حنٮ ،أي٨(6) 125﴾ث٧ًي
رٍ  تكذ٥ٍٞ  ظيس٧ة/ حنٮ ،ظيس٧ة(8) د٪ضطٍ  ؽِّ ٞى ٟى  يي ى  ٦ة إذ /حنٮ ،إٍذ٦ة(9) اي ل

 ًٜ   .دٍؿدٜ دذ
  

/ اتل٧يزي ىلع اجل١ؿات ق٧ةءأ د٪ىت ق٧ةءأ اثلة٨٦ اجلٮع
مِّ (2)  ؟ احلٮـ يف ا٣ٞؿآف ٝؿأت وٛعحن  ؽ٥ /حنٮ ،ؽ٥(1)

ى
/ حنٮ ،٠أ

ًم ﴿
ى
أ ٨ٍ  كًلى اثَّحو  ٦ًٌ ٢٧ًٍي  الى  دى ة حتى ٭ى ٝي٭ةى  ا ًرٍزؼى ٥ٍ  يىٍؿزي إًيَّةؽي  ،٠ؾا(3) 126 ﴾كى

 تكٕح إىل ازجني أك أظؽ ٦ٓ رًلجخ إذا ٔرشة(4) ٩ٞٮدان  ٠ؾا أُٔيذ٫/ حنٮ
يٍخي  إًينِّ ﴿/ حنٮ ،كتكٕني

ى
ؽى  رىأ ظى

ى
ى  أ جنة ٔىرشى ٍٮ٠ى  127. ﴾٠ى

 
 ٩ذىت ٌٕ٭ةث األٕٚةؿ ق٧ةءأ تكُل لك٧ةت اتلةقٓ اجلٮع

 جنف ٚإ٫٩ اللكت ث٫٤/ حنٮ ،ثى٫ٍ٤ى (1/ )٦٪٭ة ٚةجلةوجح ،دؿٚٓ كبٌٕ٭ة
ةتى ﴿/ حنٮ ،٬ي٭ةت(2) يٍ٭ى ةتى  ٬ى يٍ٭ى ة ٬ى ٍكفى  ل٧ًى ؽي ٔى ٟى دي (3) 128 ﴾ديٍٮ / حنٮ ،ٍك٩ى

ـي ﴿ /حنٮ ،٬ة(5) ٩ٛكٟ ٤ٔيٟ /حنٮ ،٤ٔيٟ(4) اتلٛةحى  دك٩ٟ  ٬ةؤي
ا   .﴾حةبًيٍ ذى ٠ً  اٝؿؤكي

 
                                                           

ؿاؼ قٮرة125  .132(/ 7) اأٔل

 .60(/ 29) ا٣ٕ٪١جٮت قٮرة126

 .4(/ 12) يٮقٙ قٮرة127

 .36(/ 23) املؤ٦٪ٮف ٮرةق128
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 كيه اخلرب كد٪ىت االق٥ دؿٚٓ اجلةٝىح إٔٚةؿ ا٣ٕةرش ٮعاجل
فى ﴿ /حنٮ ،اكف(1/ )ٕٚال ٔرش زالزح ٌلى ة اي كى ٤ًي٧ٍن ١ًي٧ٍةن  ٔى  129﴾ظى

ٍوجىطى ﴿/حنٮ 130،أوجط(2)
ى
ادي  كىأ ِـّ  ٚيؤى

ي
ٮٍسى  أ / حنٮ 132،وةر(3) 131﴾ٚىةزاًعن  مي

ٍٮر دىًىرٍيي  اً إًىلى  أالى  ﴿  اعاؽا ا٣ُيٮر أمىس /حنٮ 134،أمىسى (4) 133﴾األمي
 /حنٮ ٢ّ،136َّ (6) ٤ٔيال ا٣جكي٥ أًح /حنٮ 135،أًحى (5) ٔنةم٭ة إىل
﴿ َّ٢ ٫ي  ّى ٍكٮىًدا كىٍص٭ي  ٦ة(8) يْٞة احلةرس ثةت /حنٮ 138،ثةت(7) 137﴾مي
إذٍ ﴿/ حنٮ ،حى ثؿً  ٮٍسى  ٝىةؿى  كى ذىةقي  مي ٛى حي  آل ٣ً ثٍؿى

ى
ىتَّ  أ ٖى  ظى ث٤ٍى

ى
ٓى  أ ٧ٍى  دلى

                                                           
 .17(/ 3) ا٣جكةء قٮرة129

 الـكاؿ إىل ال٤ي٢ ٩ىٙ ٨٦ ك٬ٮ وجةظة هل زجٮد٫ ىلع ادلا٣ح130

 .10(/ 28) ا٣ٞىه قٮرة131

  وٛح إىل وٛح ٨٦ اق٧٭ة ا٩ذٞةؿ ىلع ادلا٣ح132

 .53(/ 42) النٮرل قٮرة133

 ال٤ي٢ ٩ىٙ إىل الـكاؿ ٨٦ ك٬ٮ مكةء الق٧٭ة ػرب٬ة زجٮت ىلع ادلا٣ح134

 الـكاؿ إىل ٠ؿ٦ط الن٧ف اردٛةع ثٕؽ ٨٦ ك٬ٮ ًح هل زجٮد٫ ىلع ادلا٣ح135

 خيذه كٝي٢ الن٧ف ٗؿكب إىل ا٣ٛضؿ ٤َٮع ٨٦ ٬ٮك ٩٭ةرا هل زجٮد٫ ىلع ادلا٣ح136
 ٨٦ كٝي٢ ٗؿكب٭ة إىل الن٧ف ٤َٮع ٨٦ كلٟ ٢ّ ٚي٫ ل٤ن٧ف اذلم ثةلٮٝخ
 . ٤ّٮال ي٢ْ ٢ّ كدرصيٛ٭ة لرلكاـ، دأيت كٝؽ الـكاؿ إىل الىجةح

 .58(/ 16) اجلع٢ قٮرة137

٭ةكم حلال هل زجٮد٫ ىلع ادلا٣ح138  ٝؽ الكذح ك٬ؾ ثيٮدح كمىؽر٬ة كيجةت يبيخ ٌةٔر
ح ظيجبؾ دؾٮف ٚال وةر ث٧ٕىن دأيت ٔٮ  دا٣ح دؾ٨ ث٢ ثأكٝةد٭ة اجل٤٧ح الٝرتاف مًٮ
 أكٝةد٭ة ٨٦ ٗري٧٬ة كال املكةء كال الىجةح دٛيؽ ال ٤ُ٦ٞة ثةخلرب االق٥ ادىةؼ ىلع

 . الكةثٞح
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ي٨ًٍ  اؿي  الى ﴿ /حنٮ ،زاؿ ٦ة(9)139﴾ابٍلىٍعؿى ـى ٥ي  يى مٍ  ثيجٍيىةني٭ي ً  يًفٍ  ًريٍجىحن  بى٪ىٍٮا اذلَّ
 ٦ة(11) هل٥ ٦٪ة٬ٌة قذ٧ٕةراإل ٚذئ ٦ة /حنٮ ،ٚذئ ٦ة(10)140 ﴾ٝي٤يٍٮبًً٭٥ٍ 

 /حنٮ ،داـ ٦ة(12) دااجح ذلٟ يف اجل٭ٮد ا١ٛ٩خ ٦ة /حنٮ ،ا٩ٟٛ
ةيًنٍ ﴿ كٍوى

ى
ةً  كىأ الى ةً  ثًةلىَّ اكى َـّ ةدي٦ٍخي  كال ًية ٦ى  ٣ىحٍفى  /حنٮ ،٣حف(13) 141﴾ظى
 َّ فٍ  ا٣رًٍبٌ

ى
٣ٍُّٮا أ ٥ٍ  ديٮى ٮ٬ٍىؾي ؽً  ًٝجى٢ى  كيصي رٍشً ًؿًب  ال٧ٍى ٍ٘ ال٧ٍى  142.﴾كى

  
 االق٥ دؿٚٓ املٞةربح إٔٚةؿ تكُل إٔٚةؿ ٔرش احلةدم اجلٮع

فٍ  اي ٔىىسى ﴿/ حنٮ ،ٔىس(1/ )إٔٚةؿ أربٕح كيه ،اخلرب كد٪ىت
ى
 أ

 َّٙ سى  يَّؾي
ٍ
ٍي٨ى  ثىأ ً ٍكا اذلَّ ؿي ٛى ةدي ﴿ /حنٮ ،اكد(2) 143 ﴾ؽى ؽي  يىؾى ٍ ٙي  ا٣رٍبى ُى ٍ  خيى
 ٍ٥ ةرى٬ي ثٍىى

ى
َّٟ (3) 144﴾أ  دلالت لك يف تنةرؾ أف املؿأة أكم١خ /حنٮ ،أكم

ؿىبى (4) ا٢٧ٕ٣  .٧يحً اتل٪ خبُح يؿدجٍ اتل٤ٕي٥ ٠ؿب /حنٮ ،٠ى
 

 املٕؿؼ اجلجف اق٥ دؿٚٓ كاذلـ املؽح إٔٚةؿ ٔرش اثلةين اجلٮع
 ،٥ٕ٩(1/ )إٔٚةؿ أربٕح كيه كاذلـ ثةملؽح كاملؼىٮص كالالـ ثةأل٣ٙ

رٍضى ﴿/ حنٮ
ى
اأٍل ة كى ٥ى  ٚىؿىٍم٪ىة٬ى ٍٕ ٍكفى  ٚىً٪ ة٬ًؽي  ٚىًجئٍلى ﴿/ حنٮ ،ثئف(2) 145﴾ال٧ٍى

                                                           
 . 60(/ 18) ال١٭ٙ قٮرة139

 .110(/ 9) اتلٮبح قٮرة140

 .31(/ 19) مؿي٥ قٮرة141

 .177(/ 2) ابلٞؿة قٮرة142

 .84(/ 4) ا٣جكةء قٮرة143

 .20(/ 2) ٞؿةابل قٮرة144

 .48(/ 51) اذلاريةت قٮرة145
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سٍٮىل ي٨ٍى  ٦ى ً ربِّ ذى١ى سىالن  قآءى ﴿/ حنٮ ،قةء(3) 146﴾ال٧ٍي ـي  ٦ى ٍٮ ٞى ٍي٨ى  ا٣ ً ثيٍٮا اذلَّ ؾَّ  ٠ى
 .أيٮب رصال ظجؾ /حنٮ ،اؾى ظجَّ (4) 147﴾ثًبةيىةدً٪ىة

 
 اق٧ني ىلع دؽػ٢ 148كاحلٞني النٟ إٔٚةؿ ٔرش اثلة٣ر اجلٮع

 قجٕح كيه ٦ٕٛٮ٣ني ىلع دميٕة د٪ىج٭٧ة األكؿ ٨ٔ ٔجةرة زة٩ي٭٧ة
 الن٧ف ػ٤خ/ حنٮ ،ػةؿ(2) ٦ة٬ؿا ػةدل ّ٪٪خ   /حنٮ ،٨ّ(1/ )إٔٚةؿ
 رأيخ/ حنٮ ،رأل(4) ٚةظنح املؿ٬ت ظكجخ/ حنٮ ،ظكت(3) َة٣ٕح
٥(6) وةحلة رصال ٧٤ٔذٟ/ حنٮ ،٥٤ٔ(5) ٩ةصية احلٜ ٧ذين/ ٮحن ،ٔز  ٔز

  ٩ةٕٚة الىؽؽ كصؽت/ حنٮ ،كصؽ(7) بنيغ كلكخ ميؼة
 

 إ٧ٔةهل يؾٮف الك٧ةع ىلع إ٧ٔةهل يذٮٝٙ ٦ة يه كا٣ٞيةقيح 
 دؿٚٓ األٕٚةؿ إف ٠ٞةٔؽة ،لكيح ٝةٔؽة ٨٦ أػؾا ٗريق ىلع ا٣ٞيةس ىلع

  .ا٢ٕٛ٣

                                                           
 .29(/ 16) اجلع٢ قٮرة146

ؿاؼ قٮرة147  .177(/ 7) اأٔل

 كا٥٤ٕ٣، احلٞني يٛيؽ ٦ة ك٦٪٭ة النٟ يٛيؽ ٦ة ٦٪٭ة ألف كاحلٞني النٟ إٔٚةؿ ق٧يخ148
 ابلةرم ٔجؽ ث٨ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ راصٓ. ل٨ْ٤ النةم٢ ا٣رتدد ٤ُ٦ٜ ثةلنٟ كاملؿاد
/ 1 ،(2005 ،احلؿ٦ني/ قٮراثةية) األصؿك٦يح ٦ذ٧٧ح رشح ادلريح ال١ٮا٠ت اهلؽيل،

125. 
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 جتؿد أك دؾذت أك د٤ِٛ أف دكف رثةألٚاك دؽرؾ ا٣يت كيه ٦ٕ٪ٮيح .2
 ىلع رضبني املٕ٪ٮيح كأ٦ة 149.م٤ٛٮظ ٚي٭٧ة مؤزؿ ٨٦ عكاملٌةر االق٥

 ثة٣ٕةم٢ كر٫ٕٚ ٦جذؽاء كظيش ٤ِٚٛ ،٧٬ـة ٝةد٢ ٠ٮظيش ،اثذؽاء (1)
 / ٦150ةلٟ ث٨ ٝةؿ. اإلثذؽاء املٕ٪ٮم

 

                                                           
 ، 3(/2005 ا٣ٕرصيح، امل١ذجح/ ثريكت) ا٣ٕؿبيح ادلركس صة٦ٓ ا٣٘اليحين، مىُىف149

597. 

 الن٤جحين ٨٦ كق٧ٓ اجليةين، ا٣ُةيئ ا ٔجؽ ث٨ ادلي٨ دمةؿ حم٧ؽ ا ٔجؽ ٬ٮ150
 النةـ، إىل اقذٮ٨َ ز٥ ،630 ق٪ح ظٮايل إحل٭ة كرظ٢ ظةصة املرشؽ كرد ز٥ أية٦ة،
 إلٝؿاء دىؽر ز٥ احل٤يب، يٕحل اث٨ ٨٦ كجب٤ت ثؽمنٜ، الكؼةكم ٨٦ ٚك٧ٓ

 ظةْٚذ٫، ٣ٞٮة األراا٢ أٔضـ ث٧ة ٚأىت دٮَ٪٭ة، ا٣يت ٚؽمنٜ ٦ؽة، ظ٤ت يف ا٣ٕؿبيح
 كظؽق، نكيش اقذؾاكر٬ة يف اكف ا٣يت ا٣ٕؿب ٚأمٕةر جيؽ ٚأف ثة٣ٞؿآف، يكتن٭ؽ ٚاكف

 يف أكرث٬ة ثٌٕ٭٥ كدمٓ دٞؽـ، ٨٦ ىلع ثةتلٛٮؽ هل تن٭ؽ ك٩رثا ٧ْ٩ة مؤ٣ٛةت كو٪ٙ
 ثبيخ، أ٣ٙ يف كيه املن٭ٮرة أ٣ٛيح مؤ٣ٛةد٫ ٨٦ ابل٘يح، يف الكيٮيط ذ٠ؿق ٥ْ٩

 املٛى٢ ٥ْ٩ يف ملؤو٢ا ك٦٪٭ة ثيخ، آالؼ زالزح يف كيه النةٚيح، كالاكٚيح
 ا٣ٕؿبيح، يف ٠سرية مى٪ٛةت كػ٤ٙ. كامل٧ؽكد املٞىٮر يف املٮدكد كحتٛح ل٤ـخمرسم،

 وعيط منلك كإٔؿاب اجلـكحلح، كرشح كرشظ٫، كا٣تك٭ي٢ الاكٚيح، رشح ٦٪٭ة
٧ؽة ابلؼةرم، ؽة احلةِٚ ٔك  اتلرصيٙ، ٥٤ٔ يف اتلٕؿيٙ كإجيةز كرشظ٫، الالِٚ ٔك
 ث٤٘خ كٝؽ اجلعٮ، يف كا٣ٛٮااؽ األقؽ، ادلي٨ دٌف الث٪٫ و٪ٛ٭ة األقؽيح كاملٞؽ٦ح
 672 ق٪ح ثؽمنٜ ا رمح٫ دٮيف. ك٦٪سٮر ٦٪ْٮـ ثني مى٪ٛة زالزني حنٮ مى٪ٛةد٫

 اجلعٮيح، كاملؽارس اع٢ٝ، ث٨ كرشح كاألم٧ٮين، الٮٚيةت، ٚٮات يف دؿدمح. ٬ضؿيح
 .اجلعٮ كننأة
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 ؽى ذى جٍ ٦ي  اٮٍ ٕي ػى رى كى 
ن
و ػى  ٓي ػٍ رى  اؾى ٠ؾى *  اءؽى ذً ثٍ ةإلً ثً  أ  151اءؽى ذى جٍ ةل٧ي ثً  ربى

 
يىرٍضًبي ﴿/ دٕةىل ٝٮهل حنٮ يف كاجلةزـ اجلةوت ٨ٔ جتؿد( 2)  اي  كى

٦ٍسىةؿى 
ى
٥ٍ  ل٤ً٪َّةًس  اأٍل ٤َّ٭ي ٕى ٍكفى  ٣ى ؿي َّ٠ ذىؾى  152.﴾يى
 

ك٬٪ةؾ اعم٢ ٦ٕ٪ٮم زة٣ر ٝةؿ ث٫ ال١ٮٚيٮف ك٬ٮ اجلىت ىلع 
قحذ٪ةهل ا٣ٞةرئ يف  153اخلالؼ ك٦٪٫ ٩ىت ا٣ْؿؼ يف مٮٝٓ اخلرب.

 بلعر.ابلةب الؿاثٓ ٨٦ ٬ؾا ا
 

 اجلٮاوت ٨ٔ تلضؿدق مؿٚٮع مٌةرع ٢ٕٚ يرضب ٤ِٚٛ
ال٦ح مؿٚٮع ٚة٫٤ٔ اهللك ،يشء ثآػؿق يذى٢ كل٥ كاجلٮازـ  ر٫ٕٚ ٔك

 األيحالك ،اآلػؿ وعيط املٛؿد اق٥ ٨٦ أل٫٩ آػؿق يف ّة٬ؿة ٧ًح
ال٦ح ٦٪ىٮب ث٫ ٦ٕٛٮؿ  اق٥ ٨٦ أل٫٩ آػؿق يف ّة٬ؿة ٚذعح ٩ىج٫ ٔك

٫٤٧ ال١رس ىلع ٦جين صؿ ؿؼظ والالم ،اآلػؿ وعيط دؾكري دمٓ  ٔك
 صؿ، حبؿؼ دلؿكر اق٥ واجلاس ،ل٤٧٤ٟ كٚةاؽد٫ ثٕؽق االق٥ جيؿ

ال٦ح  .اآلػؿ وعيط املٛؿد اق٥ ٨٦ إل٫٩ آػؿق يف ّة٬ؿة ٠رسة صؿق ٔك
٫٤٧ ا٣ٛذعح ىلع ٦جين ثة٢ٕٛ٣ منج٫ ظؿؼ هػن  ك  االق٥ د٪ىت ٔك

                                                           
 االقالَل ٣ريبةية املٕ٭ؽ/ ٠ؽيؿم) ٦ةلٟ ث٨ أ٣ٛيح ٦ةلٟ، ث٨ ا ٔجؽ ث٨ حم٧ؽ151

 . 13 ،.(الك٪ح دكف الك٤يف،

 .25(/ 14) إثؿا٬ي٥ قٮرة152

)ثريكت/  ا١ٛ٣ؿ اجلعٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب أوٮهل ك٦٪ة٬ض٫يلع مـ٬ؿ حم٧ؽ احلةرسم، 153
 .233(، 2003ادلار ا٣ٕؿبيح ل٧٤ٮقٮاعت، 
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 ىلع ٦جين ٦ذى٢ ثةرز ٧ًري ِىك ،ل٤رتيج كٚةاؽد٫ اخلرب كدؿٚٓ
 مؿٚٮع مٌةرع ٢ٕٚ يتزلسونك ،٢ٕ٣َّ  اق٥ ٩ىت حم٢ يف الك١ٮف

ْاو ،اخل٧كح إٔٚةؿ ٨٦ أل٫٩ اجلٮف ثثجٮت  ىلع ٦جين ٦ذى٢ ٧ًري وال
 .٢ٕ٣ ػرب رٚٓ حم٢ يف يذؾ٠ؿكف كدم٤ح. ٚة٢ٔ رٚٓ حم٢ يف الك١ٮف

 

 اهػامن درول

 ابلةظر ٚٞؽـ أٝكة٫٦، ظكت ا٣ٕةم٢ ٚ٭٥ يف ؿاء٣ٞا ىلع ٣حك٭٢

 / اآليت م٢ا٣ٕة صؽكؿ خمذرصا

 

 

 

       

 

    

 

عامل(99السماعي)  
عامل(98)اللفظي  

 

عامل(2املعنوي)  

(911)العامل  

عامل(7القياسي)  

اإلبتدائ
 ي

واجلازمجتردعنالناصب
 واجلازم
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 اثلاهث ابلاب
ْفث ابلرصة  والم

 

 ابلرصة تاريخ .أ
 االضى يأدز (1

يف  ىلع أوط الؿكايةت ٭ضؿيحل٤ 15ق٪ح  ثجيخ ٦ؽي٪ح ابلرصة
اذلم ٝةـ   155ثٕؽ قيُؿة  أرض ا٣ٕؿاؽ 154ػالٚح ٧ٔؿ ث٨  اخلُةب،

                                                           
 ث٨ ٔؽم ث٨ رزاح ث٨ ٝؿط ث٨ ريةخ ث٨ ا٣٘ـم ٔجؽ ث٨ ٩ٛي٢ ث٨ ػُةب ث٨ ٧ٔؿ 154

 اذل٬يب ٝةؿ. ا٣ٛةركؽ ا٣ٕؽكم، ا٣ٞؿيش، ظٛه، أثٮ املؤك٦٪ني، أ٦ري لؤم، ث٨ ٠ٕت
رشكف قجٓ كهل اجلجٮة، ٨٦ الكةدقح الك٪ح يف أق٥٤  ٧ٔؿ كدل/ اجلٮاكم كٝةؿ. ق٪ح ٔك
 األك٣ني، الكةثٞني أظؽ ك٬ٮ. ٝؿيل أرشؼ ٨٦ كٌلف ق٪ح، ٔرشة ثسالث ا٣ٛي٢ ثٕؽ

 ٤ٔي٫ اجليب أَ٭ةر كأظؽ الؿامؽي٨، اخل٤ٛةء كأظؽ ثةجل٪ح، هل٥ املن٭ٮد ا٣ٕرشة كأظؽ
 ث٨ ٨ٔ احلةؽ٥ أػؿج. كز٬ةد٥٬ الىعةثح ٧٤ٔةء ٠رباء كأظؽ كالكالـ، الىالة
 ػُةب ث٨ ث٧ٕؿ اإلقالـ أٔـ امهلل/ ٝةؿ كق٥٤ ٤ٔي٫ ا وًل اجليب أف ٔجةس
 دكف ا١ٛ٣ؿ، دار/ بل٪ةف) اخل٤ٛةء دةريغ الكيٮيط، ادلي٨ صالؿ احلةِٚ راصٓ. ػةوح
 كاخلالوح ثةتلرصؼ. 103-101 ،.(الك٪ح

لك٧ح ا٣ٕؿاؽ رب٧ة اقذٕةر ٨٦ ال٤٘ح ابل٭٤ٮيح دٕين "األرايض امل٪ؼٌٛح" مؿادؼ 155
د يف ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح دٕين ا٣رتبح الكٮداء ا٣يت دُجٜ اعدة ىلع ًؽ لك٧ح ٨٦ قٮا

 



51 
 

 

 635ق٪ح  156ث٭ة صحل اإلقالـ ثٞيةدة الىعةيب قٕؽ ث٨ أيب كٝةص
 إىل ل٤٭ضؿة. ٬٪ةؾ ٔؽة آراء ظٮؿ أو٢ لك٧ح ابلرصة، يٞٮؿ ابلٕي

ك٬٪ةؾ أيٌة ٨٦  .ا٣رتبح حمىت ٦ٕ٪ة٬ة ابلرصة لك٧ح ٨٦ دأيت  أ٩٭ة
 املٕٞٮؿ ٨٧ٚيٞٮؿ أ٩٭ة دأيت ٨٦ لك٧ح ابلرص ٦ٕ٪ةق أرض ٦٪ؼٌٛح. 

٧٠ة  ابلعؿ، أَؿاؼ يف اجل٘ؿايف ظكت ابلرصة ٦ؽي٪ح مٮٝٓ ألف
يٞٮؿ ابلٕي أ٩٭ة أيٌة دأيت ٨٦ لكةف ٚةرس ابلىرية كيه ٩ُٞح 
دٞةَٓ ثني امل٪ةَٜ، ذلٟ ألف ابلرصة ٔ٪ؽ٦ة اك٩خ مؿًلـا ل٤ذضةرة 

٢ ثالد اهل٪ؽ كٚةرس كاجلـيؿة ا٣ٕؿبيح. كيف املٕض٥ ثني ادلكؿ ٦س

                                                                                                                                                               

،  PT Serambi Ilmu Semesta )صة٠ؿدة/, History of The Arabs ،الىعؿاكيح، راصٓ ثي٤يبف
2005 ،)194. 

ز٬ؿم أوال. كادلق ٦ةلٟ ث٨ ك٬يت أك ٝؿييش ٝجي٤ح وعةيب قٕؽ ث٨ أيب كٝةص  156
أثٮ كٝةص، ٝةؿ ابلٕي اكف اق٥ كادلق ك٬يت ث٨ ٔجؽ ٦٪ةؼ ث٨ ز٬ؿة، ككادلد٫ مح٪ح 
ث٪خ قٛيةف ث٨ أ٦يح ث٨ ٔجؽ الن٧ف، كٝةؿ اآلػؿ اكف اق٧٭ة مح٪ح ث٪خ أيب قٛيةف 
ث٨ أ٦يح. كٌلف قٕؽ أظؽ ٨٦ قخ الىعةثح اذلم ٤َت أراءق ٠سريا ٔ٪ؽ اجليب وًل 

 ا٣ٕرشة كأظؽي٫ كق٥٤. كأظؽ ٨٦ ز٧ة٩يح أمؼةص ٨٦ أذ٪ٜ اإلقالـ، ا ٤ٔ
امرتؾ ٠سريا يف ٔؽة ٗـكات ٦ٓ رقٮؿ ا، ٗـكة ابلؽر كاألظؽ . ثةجل٪ح هل٥ املن٭ٮد

كاخل٪ؽؽ.  أرق٫٤ ٧ٔؿ ث٨ ػُةب  ملعةربح صنٮش ٚةرس يف ٝةدقيح ٚك٧يخ ٬ؾق 
٨ ز٧ة٩يح أ٦يةؿ ٨٦ املؽي٪ح املعةربح حمةربح ٝةدقيح. دٮيف يف يح ا٣ٕٞيٜ، ٦ة يٞؿب ٦

 /صة٠ؿدة, )Ensiklopedia Biografi Sahabat Nabi، كاآلػؿكفامل٪ٮرة. راصٓ ٩ٮر ظك٨ 

Zaman ,2012)، 637-641  .كاخلالوح ثةتلرصؼ 
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 ٚي٭ة الؿػٮة كاحلضةرة ا٤٘٣يْح األرض(/ ابلرصةالٮقيٍ ٦ؾ٠ٮر )
 157.ظىص ٚي٫ اجليؽ ا٤ٕ٣ٟ كا٣ُني ثيةض

 
٦ؽيجذ٫ كٚٞة ٝىح أػؿل دٞٮؿ أف ٔذجح ث٨ ٗـكاف  قُل  

الق٥ املةدة املكذؼؽ٦ح بل٪ةء املؽي٪ح، كيه ابلرصة )٩ٮع ٨٦ احلضؿ 
158األثيي(.

 

  
ْقػّا (2  ضاكٍّا وطتيػث اجلغسيف م

ا٣ٕؿاؽ، كىلع ٕٝخ ابلرصة ىلع مٍ ا٣ٕؿب يف ص٪ٮب رشؽ ك
٦رتا ٨٦ ي٤ٮ٠ ٠115ي٤ٮ٦رتا ص٪ٮب رشيق ثج٘ؽاد ظٮايل  300مكةٚح 

٨٦ ٩٭ؿ دص٤ح. اك٩خ ابلرصة  ا٦رتي٤ٮ٠ 15كظٮايل  159اخل٤يش ا٣ٛةريس
م دص٤ح ٩٭ؿ خيح. ٬٪ةؾ، قة٣ثرلة جتةريح ىلع ظةٚح صٮا٩ت ا٣ٕؿب

ىت إىل ابلعؿ. ٬ؾق املؽي٪ح حتيٍ ث٭ة الىعؿاء، كا٣ٛؿات ا٣يت د
٬ُٮؿ . كيج٤ٖ ٦ذٮقٍ C 25°٦٪ةػ٭ة صةؼ، ظؿارة ٬ٮاا٭ة ظٮايل  

                                                           
 ،(2010 ادلكحلح، الرشكؽ م١ذجح/ مرص) الٮقيٍ املٕض٥ كاآلػؿكف، مىُىف إثؿا٬ي157٥
60. 

158
 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 

2001), 243. 

 دكف اتلٮٚيٞيح، امل١ذجح/ ا٣ٞة٬ؿة) اخل٤ٛةء قرية يف الٮٚةء إد٧ةـ ثٟ، اخلرضم حم٧ؽ159
 .122 ،.(الك٪ح
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٭ة صيؽة حتذٮم ىلع ٠سري  ٦160ي٤ي٧رتا 0 ق٪ح. 185األ٦ُةر  ٬يلك أًر
٨٦ ا٣ٞىت، كيه ٨٦ امليةق ٚاك٩خ ٦٪ةقجح ل٤ـرأح. كيذٌط ذلٟ 

األرض الىةحلح لى٪ةٔح املكؾ٨، كالك٧ةح هلة ل٤٪٧ٮ كاإلقذٛةدة 
 ٨٦ أ٦ة٠٪٭ة ا٣ُجيٕيح.

ل٧٤يالد م٤يٮف مؼىة،  1991كٝؽر ٔؽد الكاكف يف اعـ 
اغبلحذ٭٥ ٨٦ الؿبيٕح كاتلالىش، كاألػؿل ال١ؿديح، كا٣ٛةرقيح 

ري٬ة 95:٨٦كا٣رتًليح. اغبليح قاك٩٭ة املك٥٤ الكين يج٤ٖ )  (، ٗك
161ادلية٩ةت احل٭ٮديح كاجلرصا٩يح.

 

٨٦ دةرخي٭ة ظىت اآلف اك٩خ ل٤جرصة ٔؽة أ٣ٞةب، ىلع قبي٢ 
ـٌ ا٣ٕؿاؽ  املسةؿ ٦ؽي٪ح املؽف )أٝؽـ ٦ؽي٪ح يف احلٌةرة اإلقال٦يح(، أ

٦ؽي٪ح ا٣ٕؿاؽ( ػـا٩ح ا٣ٕؿبيح )املؿًلـ اثلٞةيف ا٣ٕؿيب(، ٔني )أٝؽـ 
 ادل٩ية )ٚؼؿ ا٣ٕةل٥( كٝجح اإلقالـ )الؿمـ جل٭ٌح اإلقالـ(.

٨٦ اتلةريغ املج١ؿ ٝج٢ ّ٭ٮر اإلقالـ، إ٧٩ة ابلرصة ٦ؽي٪ح 
ا٣يت دلي٭ة ٔؽة مٮارد ا٣ُجيٕيح ا٣ٕةمليح. ٬ؾا ٦ة ام٢ٕ إىل املعةربح 

 الك٤ُح يف ابلرصة. ىلع أػؾاثني النٕٮب كا٣ٞجةا٢ 

                                                           
 .املؿصٓ ٩ٛف160

161
 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 

2001), 243. 
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 162ا٣ٞجةا٢ ا٣يت ق٤ُخ ٤ٔي٭ة يه اللكؽا٩يح كا٣ٛةرقيح. ٨٧ٚ
إ٩٭ة زجخ ٨٦ ٝج٢ ا٧٤ٕ٣ةء اتلةريخ ا٣ٛؿنيس ٔ٪ؽ٦ة ٔٞؽت ق٪ح 

٬ؾق ل٧٤يالد )ٔرص الكال٣ح ا٣ٕس٧ة٩يح( إىل ٦ؽي٪ح ابلرصة. يف  1778
املالظْةت كصؽكا ثٕي األد٣ح ٨٦ دةريغ اللكؽا٩يح حتخ قٛٮح 

 ق٪ةـ.

 املؽف ٨٦ كاظؽة يه ابلرصة اك٩خ مٮٝٛ٭ة، ٨٦ ا٩ُالٝة
ؿبحني املضةكرة  ثةملٮايل ٣٘ةد٭٥ دذ٤ٮث ل٥ ا٣يت الىعؿاكيني ثةأٔل
 كىلع ث٪ضؽ، ابلرصة دذضةكر ا٣٘ؿب ص٭ح ٨٦. ثةملؽي٪ح قة٠٪ني
  163.ثجعؿي٨ اجل٪ٮب

 
 164املؿبٍ، يح ٨٦ ٝؿيجح ابلرصة اك٩خ ذلٟ إىل كبةإلًةٚح

  ا٣ٛين الكٮؽ ك٬ؾق. لإلقالـ األكىل ا٣ٛرتة يف نذ٭ؿت قٮؽ ك٬ٮ
 ٚي٫ جيذ٧ٓ ماكف ٬ٮ اجلة٬ٌل، ا٣ٕرصم يف 165ٔاكظ بكٮؽ يكذٮم

                                                           
 .98 ،(1975 املرصيح، اجل٭ٌح م١ذجح/ ا٣ٞة٬ؿة) اإلقالـ ٚضؿ أ٦ني، أمحؽ162

 ،(1997 املٕةرؼ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعةة أم٭ؿ كدةريغ اجلعٮ ننأة ةكم،ا٣ُ٪ُ حم٧ؽ163
76.  

 راظ٤ذ٭٥ ٚيع٤٧ٮف اإلنكةف إحل٭ة صةء لك٧ة الكٮؽ ٬ؾق ثأف ثةملؿبٍ ق٧يخ164
 جيؽكف رصة،ابل إىل يأدٮف اذلي٨ ا٣ٕؿب ثأف ٝية٦٭ة، قجت كأ٦ة حم٤٭ة، يف ٚريبُٮ٩٭ة

 .  املؽي٪ح د٤ٟ صٮا٩ت الكٛؿ تلأصي٢ ٦جنُة ماك٩ة

 ثٮأر يف ٝؿيل كزادت. ص٭ح لك ٨٦ ا٣ٕؿب إحل٭ة يذٮٚؽ ٚاكف ٔاكظ كأ٦ة165
 أّٛةر إىل ٣ٞجةا٢ا ٚي٫ تكةثٜ كالنٕؿ، لألدب مرسظة ص٤ٕٮ٬ة ثأ٩٭٥ إحل٭ة اإلصذ٧ةع
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 يتجةدلٮف ظير كالؿيٙ املؽي٪ح قاكف كبني كابلرصيٮف ا٣ٕؿب ثني
  166.كامل٤ٕٮ٦ةت األٚاكر

 ا٣ُالٚح دلي٭٥ قاكف ل٤جرصة قاك٩٭ة، ثجيح ٨٦ ٩ْؿة
 ل٥ يتا٣ ا٣ٞجةا٢ ٨٦ يأدٮف أل٩٭٥ كأقةقيح، صؾكرا  كا٣ٛىةظح

ري٬ة كاألزد ثؾؿ ثين ٝؿا٦ُح، ٝحف، د٧ي٥، ٦س٢ ٣٘ذ٭٥، دذ٤ٮث  ٗك
 كأٚؿيٞية احلٮ٩ةف كيه األػؿل ل٤نٕٮب ثة٣جكجح كأ٦ة. ا٣ٞجةا٢ ٨٦

 .الن٧ةحلح

 ث٭٥ إتلٞٮا ابلةديح، ٦ٓ كزيٞح ٔالٝةت دلي٭٥ آػؿ صة٩ت ٨٦
 ٨٦ ا١ٕ٣ف كىلع ال٤٘ح، ٦٪٭٥ كأػؾكا ابلرصة إىل صةءكا اذلي٨

ٓ يف احلضش إلجيةد ابلةديح زاركا اذلي٨ أكخلٟ  .اجلعٮيح ا٣ٞٮأؽ ًك
خ ٦ؽي٪ح ابلرصة وةرت٦ٓ ٬ؾا اتلضةنف    األميةء لك ٚي٭ة دت٪ٔٮ

. .ال٤٘ح دلةؿ يف ٌٚال
167 

                                                                                                                                                               

 ز٥ ٔؿٚح، يف كٝٛٮا الكٮؽ، ٬ؾا ٨٦ اجلةس ٚؿغ ك٦ىت. كاخلُجةء النٕؿاء ٨٦ ٩ٮاث٘٭ة
 زيؽاف، صؿيج راصٓ. مٮاَ٪٭٥ إىل كيؿصٕٮف احلش ٦٪ةقٟ ٚيٌٞٮف م١ح يأدٮف
 . 37 ،(1910 اهلالؿ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اإلقالَل اتل٧ؽف دةريغ

(، 1997)مرص/ دار املٕةرؼ،  ننأة اجلعٮ كدةريغ أم٭ؿ اجلعةةحم٧ؽ ا٣ُ٪ُةكم،  166
124-125. 

 ،(1997 املٕةرؼ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعةة أم٭ؿ كدةريغ اجلعٮ ننأة ا٣ُ٪ُةكم، حم٧ؽ167
5-9. 
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لك مٕت ٨٦ النٕٮب أٔين ٨٦ اثلٞةٚةت احلٮ٩ة٩يح 
كا٣ٛةرقيح كاهل٪ؽيح، هل٥ دكر ٩ٛحف يف حتٞيٜ اجلْةـ اجلؽيؽ لكاكف 
ابلرصة اع٦ح. ا٣ٕؿب ٦سال، صةءكا ثؽي٨ اإلقالـ، كا٣ٛةرقيٮف 
ثةمل٭ةرة يف و٪ةٔح املالبف كجت٭زي األ٧َٕح، كاحلٮ٩ة٩يٮف 

 168كاهل٪ؽكيٮف يف امل٪ُٜ كا٣ُت.
 

 اإلضالم ددْهلا (3

٨٦ ٝج٢،  (Zoroaster)169الـرادمتيحيٕذ٪ٜ قاكف ابلرصة دي٨ 
 Avista)170املٕؿكؼ ثػ أٚكذة ز٩ؽاٚكخثؾذةث٭٥ املٞؽس 

Sandinistaد كٚٞة ألرصط اتلةريغ، ابلال ا(، ٚؽػٮؿ اإلقالـ يف ٬ؾ
ٔ٪ؽ٦ة اخلالٚح اإلقال٦يح ٦٪ترشة. ثٕؽ جنةح َؿد اجل٪ٮد اإلقال٦يح 
الؿيةقح ا٣ٛةرقيح يف ابلرصة ػالؿ ػالٚح أيب ثؾؿ ظىت ٧ٔؿ ث٨ 

ذجح اخل ُةب، ٔني قٕؽ ث٨ أيب الٮٝةص ٠ٞةاؽ احلؿب يف ا٣ٕؿاؽ ٔك

                                                           
 .21 ،(1968 املٕةرؼ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعٮيح املؽارس ًيٙ، مٮيق168

 كأقف ذلٟ ٝج٢ أك امليالد ٝج٢ الكةدس ا٣ٞؿف يف اعش ٚةريس جليب احلٮ٩ةين االق169٥
 أكةدي٧ية،/ ثريكت) املعيٍ أككٛٮرد ٝةمٮس ثؽكم، حم٧ؽ راصٓ. الـرادمتيح ادلية٩ح

2005)، 1248. 

ؽد ،االيكذة ال١ذةب ٬ؾا كاق٥"/ املكٕٮدم ٝةؿ170 رشكف إظؽل قٮرق ٔك  دٞٓ قٮرة ٔك
/ ا٣ٞة٬ؿة) اإلقالـ ٚضؿ أ٦ني، أمحؽ راصٓ." ا٣ٛةرقيح ك٣٘ذ٫ كرٝح، ٦ةايت يف قٮرة لك

 .100 ،(1975 املرصيح، اجل٭ٌيح م١ذجح
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ةء ل٤٭ضؿة رشع ٔذجح يبين ث٪ 14ث٨ ٗـكاف ٧٠عةِٚ ابلرصة، ز٥ يف 
ل٤كة٠٪ني ٨٦ ٔنت ا٣ٞل. ٦٪ؾ ػالٚح ٧ٔؿ ث٨ اخلُةب، 

ف اذلي٨ قة٧٬ٮا . ٥٬ املك٧٤ٮأوجعخ ابلرصة ٦ٞؿ جليٮش املك٧٤ني
امل٪ةَٜ يف ا٣ٛةرقيح، ػؿاقةف )إيؿاف الرشٝيح( ككراء اجل٭ةر 

 )ق٧ؿٝ٪ؽ( ػالؿ ٧ٔؿ كبٕؽق.

 ٧ٔؿ ٨ٔ اإلقالـ، أرق٢ أ٦ري املؤ٦٪ني د٤ٕي٧ة أل٢٬ ابلرصة
٨٦ املؽي٪ح امل٪ٮرة إىل د٤ٟ املؽي٪ح، ٦٪٭٥ أثٮ  ىعةثحال ث٨ اخلُةب

مٮس األمٕؿم. ٦٪ؾ ذلٟ احلني ظىت ٔ٭ؽ األمٮيني كا٣ٕجةقحني، 
أوجعخ ابلرصة كاظؽة ٨٦ املؿا٠ـ اتل٤ٕي٧يح يف ا٣ٕةل٥ اإلقالَل. 

 يذؽٜٚ ٦يجء ا٣ُالب إىل د٤ٟ املؽي٪ح ل٤ذ٥٤ٕ كاتل٤ٌف. 

ةرػيح ٔ٪ؽ كبة٣جكجح األػؿل ىلع أف ابلرصة ٦ؽي٪ح د
املك٧٤ني، كأ٩٭ة مة٬ؽة ىلع كٕٝح ثني يلع ٠ؿـ ا كص٭٫ كأـ 

 656ق٪ح  املؤ٦٪ني اعئنح ريض ا ٔ٪٭ة يف مٮٕٝح اجل٢٧
 171ل٧٤يالد.

 
 
 

                                                           
 يف ا٣ٕةم٢ دراقح كال١ٮٚح، ابلرصة ثني اجلعٮ ػالؼ ٌٝةية " ٚؿيؽ، ٬ةريةدم171

 ا ٬ؽايح يٙرش اجلة٦ٕح صة٠ؿدة، املةصكتري، رقة٣ح)" لأل٩جةرم اإل٩ىةؼ ٠ذةب
 .33،.(الك٪ح دكف احل١ٮ٦يح، اإلقال٦يح
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 اهػويم دلاهلا  (4

يت اك٩خ ٚةبلرصة ا٣ 172ا٣ٕجةقيح ثج٘ؽاد، ٔ٪ؽ٦ة دٞٮـ ادلك٣ح
أكهلة مؿًلـا جتةرية حتٮ٣خ إىل املؿًلـ اثلٞةيف كا١ٛ٣ؿ اإلقالَل. 

ذللٟ ق٧يخ  173أوجعخ املؽي٪ح مؿًلـا دلراقح ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح،
ابلرصة ػـا٩ح ا٣ٕؿب. كذ٠ؿ دٞؽـ كظٌةرة ابلرصة يف دلةؿ اتلضةرة 

                                                           
 ٦٭٤٧ذني كدا٣ني ٦ٕض٧ذني ثؾا٣ني ٣٘ةت ٣ْٛ٭ة كيف املن٭ٮرة ث٘ؽاد ٦ؽي٪ح يه172

 ث٧ؽي٪ح كد٤ٞت ك٦٘ؽاف كب٘ؽي٨ كب٘ؽاف دأػؿ٬ة أك املٕض٧ح دٞؽـ ٦ٓ كب٧ؼذ٤ٛذني
 ا٣ٕؽؿ ث٧ٕىن كداد بكذةف ث٧ٕىن ثةغ ٨٦ مؿًلت ٚةريس األو٢ يف ك٣ْٛ٭ة الكالـ

 اإلقالـ ٝج٢ ا٣ٛؿس ث٪ةء ٨٦ كٌل٩خ دٕؿيت كصٮق ال٤٘ةت كبٞيح ٦٭٤٧ذني ثؽ٣ني ٚ٭ٮ
 ٚضؽد اهلضؿة ٨٦ 145 ق٪ح إىل ٠ؾلٟ كبٞيخ ظٮارض٥٬ ٨٦ دؾ٨ ل٥ أ٩٭ة إال

 ل٤ؼالٚح ظةرصة ماك٩٭ة اػذُةط ا٣ٕجةس ثين ٨٦ ػ٤يٛح زةين امل٪ىٮر اخل٤يٛح
 كزالزح كز٧ة٧٩ةاح در٥٬ ماليني أربٕح ٚي٫ كأ146ٜٛ٩ ق٪ح يف ث٪ةؤ٬ة كد٥ ا٣ٕجةقيح
 ث٨ أمحؽ ا٢ٌٛ٣ أيب راصٓ. ذرااع أريٕني ٚي٭ة ا٣ُؿيٜ ٔؿض كٌلف در٧٬ة كزالزني
 ا٧٤ٕ٣يح، ال١ذت دار/ ثريكت) اهل٧ؾاين الـ٦ةف ثؽيٓ ٦ٞة٦ةت حيىي، ث٨ احلكني

2006)، 12 . 

جح ٬ٮ الكجت اكف ابلؽايح يف173  احلؽير اإلقالـ ٦ٕذ٪ٜ ٣٘ح اظذيةصةت د٤جيح يف الٗؿ
جٮف اذلي٨  أف ي٧ؾ٨ك احل١ٮ٦ح، يف ٦٪ةوت ين٤٘ٮف ،ا٣ٞؿآف دراقح يف يٗؿ

 ا٣ٞؿآف ٣٘ح ثني كاقٕح ٚضٮة ٬٪ةؾ ،ذلٟ إىل كبةإلًةٚح .ا٣ٛةحتني ٦ٓ ٮادذٛة٤ٔ
ري٬ة ،كا٣ٛةرقيح الرسية٩يح ٦ٓ خمذ٤ُح اك٩خ ا٣يت ا٣ٕة٦يح كال٤٘ح  ال٤٘ةت ٨٦ ٗك

 راصٓ.ال٤٘ح دراقح يف كاهل٧ح اإلرادة ػؿكج إىل تكبجخ كا٣يت كال٤٭ضةت
 .302(,PT.Serambi Ilmu  ,2005/صة٠ؿدة, )Histoty of The Arabsث٤يجٛف،
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كال٤٘ح كاألدب كا٤ٕ٣ٮـ ز٥ احلٌةرة اإلقال٦يح يف ا٣ٞىه 
ٚيف ٬ؾق املؽي٪ح أيٌة  .ا٣ٞىرية الن٭رية ثةق٥ أ٣ٙ ال٤ي٢ كال٤ي٤ح

ا٥٤ٕ٣ ٨٦ رصةؿ  اصذ٧ٓ ٠سري ٨٦ اخلرباء يأدٮف ل٤ذضةرة كيأػؽكف
ادلي٨ تل٤ٟ املؽي٪ح. ممة جي٢ٕ ابلرصة م٭رية ٔ٪ؽ ا٧٤ٕ٣ةء 

 كاملك٧٤ني.

٣حف ٍٚٞ ٨٦ األمٮر املؾ٠ٮرة الكةثٞح ٨٦ صؾاثيح ابلرصة، 
ث٢ ابلرصة ممذ٤بح أيٌة ثة٧٤ٕ٣ةء ٨٦ الىعةثح كاتلةثٕني ككرازذ٭٥. 

ل٤٭ضؿة(، ػجري اتلٛكري  ٦110س٢ ظك٨ ابلرصم )دٮيف ق٪ح 
٧٬ة دٚ٪ة يف ٩ٛف ح، الكث٨ قريي٨ ػجري دٛكري الؿؤيكاتلىٮؼ، ا

ا٣ٞجح ثةبلرصة، كاو٢ ث٨ ُٔةء مؤقف املٕزت٣ح َة٣ت ظك٨ 
٧ٔؿك ث٨ ٔجيؽ )داٚٓ كاو٢(، ٨٧ٚ النٕؿاء ٦٪٭٥  174ابلرصم،

 175.ا٣ٛؿزدؽ، كبرش ث٨ ثؿد كمك٥٤ ث٨ كظيؽ كأثٮ ٩ٮاس

                                                           
 احلك٨ أيب اث٨ احلك٨ أوعةب ٨٦ اكف املٕزت٣ح راحف ُٔةء ث٨ كاو٢ أف174

 ٬ٮ ٝةلٮا احلؽير ٚأ٢٬/  ٚي٭ة ٝةا٤ني اجلةس ٚٮصؽ دل٤ك٫ يالزـ مم٨ كٌلف ابلرصم،
 ٤ٝج٫، يف اذلم إي٧ة٫٩ ثؾٛؿ ٣حف اذلم ٚك٫ٞ يٌةد ال ثٛك٫ٞ ٚةقٜ ٫ثإي٧ة٩ مؤ٨٦

 ا ٔؾث٫ إف ث٢ ٩ةر، كال ص٪ح يزنلٮ٫٩ كال دك٩٭ة ٬ٮ ٦ة إىل دي٪٫ ٨٦ ي٪ٞه اكف كإف
 اردؾت ٨٦ لك ث٢/  اخلٮارج كٝة٣خ. كإظكة٫٩ ٚج٫٤ٌٛ ٔ٪٫ ٔىف كإف ثٛك٫ٞ

  اجلةر يف كخيرل ا٣ؾٛؿ ٮك٬ ًؽق إىل اإلي٧ةف ٨٦ ث٫ ػؿج ٠جريا أك اكف و٘ريا ذ٩جة
 اكٚؿا كال مؤ٦٪ة أق٧ي٫ كال ٚةقٜ إ٫٩ أٝٮؿ/  كٝةؿ زةثلة ٝٮال ُٔةء ث٨ كاو٢ ٚأظؽث

زتاهل ٦ٕزتحلة ٚكِل كأزتهل دل٤ك٫، ٨٦ احلك٨ ٚأػؿص٫ اجلةر، يف كخيرل  ٧ٔة أل
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ك٦ٓ ذلٟ، كٚٞة ل٤كضالت اتلةرخييح، ثؽأت ابلرصة 
كالدة  ل٧٤٪ةٝنح ثني امل١ٛؿي٨ اإلقال٦يني كاملكترشٝني، ٦٪ؾ

ظؿًلح ا١ٛ٣ؿ املٕزتيل حتخ ريةقح كاو٢ ث٨ ُٔةء. ز٥  الظ٫ٞ  
ثٮالدة ا٣ٛ٭٥ النييع ثٕؽ كٝٮع ٦ٕؿًلح وٛني. ٨٦ الك احلؽزني 
ّ٭ؿ اتلٕىت يف دميٓ ُٝةاعت احليةة، ٔٞيؽة، ك١ٚؿة، كقيةقيح، 

٤ٮ٦ة، كدلذ٧ٕة ظىت  ٠يٛيح دٛكري ا٣ٞة٩ٮف.  ٔك

ـاؿ ص٢ٕ دٞؽـ ابلرصة جح ٨٧ٚ احلٞيٞح أ٫٩ ال د ، كدٔٮة ٗر
امل٧٤ٕني إحل٭ة. ٬ؾا ٬ٮ الكجت، جت٢ٕ ابلرصة ٦٪ترشة ٚي٭ة 
األ٦ةؽ٨ اتل٤ٕي٧يح ثؽايح ٨٦ املكةصؽ ظىت األقٮاؽ ث٢ امل٥ُٕ 

٥ أ٩٭ يف إٝؿاض النٕؿ ثني ا٣ٞجةا٢. ظىت اآلف اكف  حمكذؼؽ٦  ةٗر
دلي٭٧ة ٔؽة اتلةريغ يف دُٮر  ذنيال٤ املؿبٍ كا٣ٕاكظ اقِل الكٮؽ

 األدب ا٣ٕؿيب.

ػالؿ النٕؿ اجلة٬ٌل ٝةدرة ىلع  كٌل٩خ اثلٞةٚح األراايح
دٞؽي٥ إق٭ة٦ةت صؽيؽة يف ٥٤ٔ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح ل٧٤ؽرقح اجلعٮيح 
ثةبلرصة. ٧٠ة ادٌط أف األمٕةر حيذةص٭ة داا٧ة ٔ٪ؽ املٛرسي٨، 
ري٥٬ إال تل٧كٟ ك٦ؽإٚح آراا٭٥ ظٮؿ  كا٣ٛٞ٭ةء، كاملعؽزني، ٗك

 .ا٣ٞة٩ٮف ػالؿ ادلراقةت اإلمذٞةٝيح
                                                                                                                                                               

 املٕزت٣ح ىلع الؿد يف اإل٩ذىةر ا٧ٕ٣ؿاين، اخلري أيب ث٨ حيىي راصٓ. األ٦ح اكٚح ٤ٔي٫
 .  755/ 3 ،(1999 الك٤ٙ، أًٮاء/ الؿيةض) األرشار ٞؽريحا٣

 .244 املؿصٓ، ٩ٛف175
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٨٦ ٩ةظيح أػؿل ٝؽ ثىن النٕؿ ٦ٕؿٚح صؽيؽة ٦س٢ 
اجلعٮ، الرصؼ، ابلالٗح كامل٪ُٜ، ٬ؾا ٬ٮ الكجت يف  176ا٣ٕؿكض،

ادٛةؽ ا٧٤ٕ٣ةء ىلع أف ابلرصة يه أكؿ ٦ؽي٪ح دىٮغ كدْ٭ؿ 
رثكة املٮارد ا٣ُجيٕيح املٛة٬ي٥ ا٧٤ٕ٣يح. لك ذلٟ، اتل٪ٛيؾ احلٞيٌف ل٤

 كاملٮارد ا٣برشيح يف ابلرصة.
 

 نشأتّا اجلحْيث (5

إ٧٩ة ث٪ةيح اجلعٮ يف ابلرصة إال ملضؿد ادلراقح ك٬ؽٚ٭ة ٣ٛٞؽ 
كبٕؽ ذلٟ دُٮرت  دراقذ٫   177ال٤ع٨ امل٪ترش، كػةوح ٣٘ري ا٣ٕؿب.

ٚي٭ة لنؽيؽة  كػةوح ثٕؽ منةرًلح ال١ٮٚح ظىت هلة ػىةاه 
خمذ٤ٛح. ْٚ٭ؿ ػالؼ ثح٪٭٧ة بكجت اإلػذالٚةت يف كص٭ةت ٩ْؿ 

 اإلصذ٧ةٔيح كاثلٞةٚيح كالكيةقيح ٨٦ ٬ذني املؽيجذني.
  

 /178 إىل أمٮر أربٕحٚأ٦ة أقجةب ننأة اجلعٮ د٪عرص
/ قجت ديين، كيذ٧س٢ ذلٟ يف احلؿص النؽيؽ، ىلع أداء أوهلا

٩ىٮص اذل٠ؿ احل١ي٥، ٚىيعح، ق٤ي٧ح، ػةحلح ٨٦ ال٤ع٨، 
                                                           

 .ا٣ٛؿا٬يؽم أمحؽ ث٨ اخل٤ي٢ اإل٦ةـ ٬ٮ ا٥٤ٕ٣ ٬ؾا أقف ٨٦ ٚأكؿ176

ط177  ال٤٘ح يٕذربكف اذلي٨ اجلةس ٝٮؿ إقذ٧ةع ثجنةَح ثؽايذ٫ اجلعٮ أف أ٦ني أمحؽ ًك
 كصؿا ك٩ىجة رٕٚة رقِل ٝ٪ٮف كجي٢ٕ كيكت٪جٍ هيكذؼ٤ ز٥ كٚىيعح، َالٝح
 ةكصـ٦

 .44-43 ،(1991 ٝذحجح، دار/ ثريكت) ال١ٮيف اجلعٮ يف دراقح ديؿة، أمحؽ املؼذةر178
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دٛةدية ل٤ٌالؿ اذلم ٝةؿ ٔ٪٫ الؿقٮؿ وًل ا ٔي٫ كق٥٤ 
ٍؽ ٔ٪ؽ٦ة ق ٞى ٥ٍ ػى ةؽي ػى

ى
ٍكا أ رًٍمؽي

ى
٧ٓ ٝةراة ي٤ع٨، ٚٞةؿ/ )أ

.) َّ٢  ك٬ٮ احلؿص ثٕي٪٫، كا٣٘رية ىلع ٣٘ح ا٣ٞؿآف ال١ؿي٥. 179ًى
/ قجت ٝٮَل، كيؿصٓ ذلٟ إىل أزتاز ا٣ٕؿب ث٤٘ذ٭٥، جاٍيّا

كػنحذ٭٥ ٤ٔي٭ة ٨٦ ا٣ٛكةد ٔ٪ؽ٦ة اػذ٤ُٮا ثةألاعص٥ أك 
 املٮايل، ذللٟ ظؿوٮا ٤ٔي٭ة.

 / قجت إصذ٧ةيع، كيذ٧س٢ ذلٟ يف ظؿص ٨٦ دػ٤ٮا اإلقالـ،جاثلّا
٨٦ ٗري ا٣ٕؿب إىل اإل٩ؽ٦ةج يف ادلك٣ح اجلؽيؽة، ٚاك٩خ 

ةٔ٭ة، وعيعح هل٥.  ظةصذ٭٥ إىل د٧٤ٕ٭ة، قبجة يف رق٥ أًك
/ريق ا٢ٕٞ٣ ا٣ٕؿيب، كدٞؽـ احليةة ا٣يت أظٮصخ ا٣ٕؿب إىل راةػّا

 اقذ٧ٕةالت صؽيؽة.
 

٩ْؿة إىل دُٮر اجلعٮ، ٬٪ةؾ أربٓ أَٮار كمؿاظ٢، ٧٠ة ٝةهل 
 / 180ا٣ُ٪ُةكم

  
                                                           

 كأ٩ٮأ٭ة ال٤٘ح ٤ٔٮـ يف املـ٬ؿ الكيٮيط، ثؾؿ أيب ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ ادلي٨ صالؿ179
ا١ٛ٣ؿ كيف يلع مـ٬ؿ احلةرسم،  .341/ 2 ،(1998 ا٧٤ٕ٣يح، ال١ذت دار/ ثريكت)

(، ٧٤2003ٮقٮاعت، )ثريكت/ ادلار ا٣ٕؿبيح ل اجلعٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب أوٮهل ك٦٪ة٬ض٫
74. 

 ،(1997 املٕةرؼ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعةة أم٭ؿ كدةريغ اجلعٮ ننأة م،ا٣ُ٪ُةك حم٧ؽ180
38-46. 
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 واتلمْيٌ الْطع طْر: األول
 أكؿ إىل األقٮد أيب اجلعٮ كآً ٔرص ٨٦ ا٣ُٮر ٬ؾا

٫ٕ أف ق٤ٙ كٝؽ أمحؽ، ث٨ اخل٤ي٢ ٔرص  ٔرص يف ا٩ذىه ًك
 وةظجح ابلرصة ث٫ اقذأزؿت اذلم ا٣ُٮر ٬ٮ ٬ؾا. أ٦يح ثين

٫ٕ يف ا٢ٌٛ٣  ث٧ة ٔ٪٫ ٦٪رصٚح كال١ٮٚح ننأد٫، يف كدٕ٭ؽق ًك
 ٨٦ َجٞذةف ٚي٫ امذ٢٘ كاألػجةر، األمٕةر ركايح ٨٦ م٤٘٭ة

 ٠سرية، ٦٪٫ أوٮؿ دأو٤خ ظىت األقٮد أيب ثٕؽ ابلرصيني
ؿٚخ  181.أثٮاث٫ ثٕي ٔك
 

 األقٮد أيب ٨ٔ أػؾت ا٣يت األكىل ا٣ُجٞح ٚإف
 ٠سري اقت٪جةط إىل ٚٞخكك ٔ٪٫ د٤ٞذ٫ ٦ة دس٧ري يف اقذ٧ؿت

 كٌلف اجلةس ثني كإذأذ٫ نرشق يف ثٞكٍ كٝة٦خ أظاك٫٦ ٨٦
 ث٨ ك٩رص ا٣ٛي٢، ٦ٕؽاف ث٨ ٔ٪بكح ا٣ُجٞح ٬ؾق أٚؾاذ ٨٦

جؽ ال٤ييث، اعو٥  ي٧ٕؿ ث٨ كحيىي ٬ؿمـ، ث٨ الؿمح٨ ٔك
 ادلك٣ح ا٣ُجٞح ٬ؾق رصةؿ ٨٦ أظؽ يؽرؾ كل٥ ا٣ٕؽكاين،
 182.ا٣ٕجةقيح
      

                                                           
 ٩ٛف املؿصٓ.181

 .٩38ٛف املؿصٓ.،  182
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ْء طْراثلاين :   واجلًْ اهنش
 كأيب ابلرصم، أمحؽ ث٨ اخل٤ي٢ ٔ٭ؽ ٨٦ ا٣ُٮر ٬ؾا 
 املةزين ٔرص أكؿ إىل الؿؤايس احلك٨ ث٨ حم٧ؽ صٕٛؿ

 .ال١ٮيف الك١يخ كاث٨ ابلرصم
 

 اجل٭ٮض يف ابلرلي٨ ثني مرتاؾاإل ٦جؽأ ا٣ُٮر ٚ٭ؾا
 ا٣ُجٞح ٚي٫ دالٝخ ٚٞؽ برش٫ٚ، ا٣ْٛؿ يف كامل٪ةٚكح ا٨ٛ٣ ث٭ؾا
 ثـاع٦ح ال١ٮٚيح كاألكيل اخل٤ي٢، ثؿاةقح ابلرصيح ثلحاثلة

 ٚٮزت ابلرلي٨ ٨٦ لك ٨٦ َجٞذةف ثٕؽ٧٬ة كًلؾا الؿؤايس،
 ٬ؾا كٌلف ثٕؽ، أثؽيح ٝٮيح ظيةة ث٭ة ظيي كزجح ا٨ٛ٣ ٬ؾا

 .كاجل٧ٮ ا٣جنٮء َٮر يكُل أف ظؿية ا٣ُٮر
 

 ٦جةظر ين٢٧ ا٣ُٮر ٬ؾا يف اجلعٮ دراقح كٌل٩خ
 ٦٪رصٚح اك٩خ املةيض ُٮرا٣ رصةؿ ٦جةظر ألف الرصؼ

 ٬ؾا رصةؿ خبالؼ ٔ٪٭٥ ٔؿؼ ٧٠ة اللك٧ةت أكاػؿ ظٮؿ
 األثجيح أظٮاؿ مؿااعة إىل أ٩ْةر٥٬ اجت٭خ ٝؽ ٚإ٩٭٥ ا٣ُٮر،
 كذلٟ درؤق، جيت ػُأ ٨٦ أذٮر٬ة ٦ة رأ٭٥ ٚٞؽ أيٌة،
 . أَؿا٫ٚ يف ال٤ع٨ ٗٮاا٢ ٨٦ الالكـ وٮف ظةكلٮا ٦ة أ٩٭٥

 
 ٦ؽرقح كيه اجلعٮ، ٦ؽرقح ا٣ُٮر ٬ؾا يف دٮدلت ٣ٞؽ

 يؽ ىلع ال١ٮٚح ك٦ؽرقح أمحؽ ث٨ اخل٤ي٢ ريةقح ىلع ابلرصة
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 لك 183ا٣ُ٪ُةكم ذ٠ؿ. الؿؤايس ظك٨ ث٨ حم٧ؽ صٕٛؿ أيب
 ابلرلي٨ ثني األمؿ أكؿ ٬ةداح ثؽأت ا٣يت امل٪ةّؿة ث٢ٌٛ ذلٟ
 كٌلف األيةـ، مؿكر ىلع امذؽت ز٥ كالؿؤايس، اخل٤ي٢ يؽ ىلع
 االصذ٭ةد ٩ةر إلمٕةؿ وةحلة كٝٮدا اك٩خ إذ ا٣ٕٛةؿ، أزؿ٬ة هلة

 ٚعِل ا٨ٛ٣، ٬ؾا مٮاد ٨٦ ثٌف ٦ة اقذ٧١ةؿ ىلع كادلأب
 ا٣ُٮر ٩٭ةيح إىل هليج٭ة كا٩ؽ٣ٓ ا٣ُٮر، ٬ؾا ٌٗٮف يف كَحك٭ة
 .اثلة٣ر

  
 والمًال 184اجلظْج طْر: اثلاهث

 إ٦ةـ ابلرصم املةزين ٔس٧ةف أيب ٔ٭ؽ ٦٨ ا٣ُٮر ٬ؾا 
 الؿاثٕح، إ٦ةـ ال١ٮيف الك١يخ اث٨ كيٕٞٮب الكةدقح ا٣ُجٞح

 ال١ٮيف كز٤ٕت الكةثٕح، ميغ ابلرصم املربد ٔرص آػؿ إىل
 .اخلةمكح ميغ

 
 كاجلٌٮج ال٧١ةؿ ا٣ُٮر هلؾا الكة٣ٙ ا٣ُٮر ٬يأ ٣ٞؽ

 يف اجلةصٓ األزؿ هل اكف م٨ٌ ص٭ؽ ٨٦ رصةهل ثؾؿ ٦ة ث٢ٌٛ

                                                           
 .44 ،(1997 املٕةرؼ، دار/ مرص) اجلعةة أم٭ؿ كدةريغ اجلعٮ ننأة ا٣ُ٪ُةكم، حم٧ؽ183

٥ٍ ﴿َةب. كيف اتلزني٢ ا٣ٕـيـ/ ك٦ٕ٪ة٬ة أدرؾ ك 184 جٍلىة٬ي ٥ٍ ثىؽَّ ٤يٮٍدي٬ي ٍخ صي ضى ًٌ ة ٩ى ٧َّى لكي
ة رٍيى٬ى ٤يٮٍدنا غى . يٞةؿ/ ٩ٌش ال٤ع٥، ك٩ٌضخ ا٣ٛة٠٭ح. كيٞةؿ ٩ٌش الؿأم ك٩ٌش ﴾صي

)مرص/ دار الرشكؽ  املٕض٥ الٮقيٍاألمؿ. راصٓ إثؿا٬ي٥ مىُىف كاآلػؿكف، 
 .966(، 2010ادلكحلح، 
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 ٨ٔ ا٣ُٮر ٬ؾا ٨٦ ث٭ة ا٦ذةز ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ دم٭ؿة ؿيشخت
 .ابلرلي٨ الك يف قةثٞي٫

 
  185اهرتديح طْر: الساةع

 أيؽم ىلع إحل٫ اتل٧٭يؽ اكف ا٣ُٮر ٬ؾا أف ق٤ٙ
ذني، اخلة٣ُني / املؾ٬جني ثني املٛة٤ًح أقةق٫ كأف ا٣زٔن
 .٦٪٭٧ة املؼذةر كإيسةر كال١ٮيف ابلرصم
 

 ذات مكةا٢ ٚةوُٛٮا اإلػذيةر، ٬ؾا يف أ٦ٕ٪ٮا ك٣ٞؽ
 االقذٞؿاء ٬ؾا أق٧٤٭٥ ٝؽ أ٩٭٥ ىلع املؾ٬جني، ٨٦ مـجية ثةؿ

 ٨٦ أػؿل ٝٮأؽ ىلع ا٣ٕسٮر إىل األيةـ د٤ٟ ػالؿ ابلة٣ٖ
 ٨٦ هل٥ دٮدلت املؾ٬جني إىل ثى٤ح د٧خ ال أ٩ٛك٭٥ د٤ٞةء

 ا١ٛ٩خ ٦ة ا٣ٕؿب قالاٜ ألف ذلٟ كق٧ةاع، ٝيةقة اصذ٭ةد٥٬
 ٧٠ة اهلضؿم الؿاثٓ ا٣ٞؿف أكاقٍ إىل ابلٮادم يف ي٧حق٤

 إحل٭٥ ثةلؿظ٤ح إ٦ة ٦ذحرسة ظيجبؾ هل٥ ا٧٤ٕ٣ةء كمنةٚ٭ح دٞؽـ،
 اكف إذ احلرض يف ٦٪٭٥ ثةلك٧ةع أك ٦٪٭٥ دا٩يح كيه ابلةديح يف

 ٚاكف ل٤ؿزؽ، كاتل٧ةقة ل٤ُٕةء اقذضؽاء يجذض٫ٕ ٦٪٭٥ ٣ٛيٙ
 ٝٮأؽ ثٕي ٦ٓ املؾ٬جني ٨٦ م٤ٛٞة ٧ٔٮ٫٦ يف املؾ٬ت ذلٟ

 أك ثرصيح أك ٠ٮٚيح إ٦ة ٧ٚكةا٫٤ ٬ؾا كىلع اقت٪جُٮ٬ة،
 املؾ٬ت مكةا٢ أف اذل٨٬ ٨ٔ يٕـب ال أ٫٩ ثيؽ ٦جذ١ؿة

                                                           
 كا٣بكٍ ا٣رتصيط َٮر كٝي185٢
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 أكرث اك٩خ اجلؽيؽ املؾ٬ت دؾٮي٨ أكؿ يف املؼذةرة ال١ٮيف
 اجلٛٮذ ٚاكف أمؿ٥٬، ىلع ٤ٗجٮا ال١ٮٚيني ألف ابلرصيح، ٨٦
 ٚجٕؽ ظني، ثٕؽ د٘ري أف النأف ٬ؾا ي٤جر كل٥ هل٥، ث٘ؽاد يف

 دٞؽيؿ إىل رصٕٮا ث٭ة املذأزؿي٨ كا٩ٞؿاض ا٣ٕىجيح مٮت
 ٚةث٨ ظضض٫، ٨٦ كاحلٍ ثةل١ٮيف كاتل٪ؽيؽ ابلرصم املؾ٬ت

 يف ا٣ٌٞةء ٔ٪ؽ" الكةدس املض٤ف" أ٦ةحل٫ يف يٞٮؿ النضؿم
 ٚي٭ة ٦ة ٔؿٚخ كٝؽ كاألو٧يع ال١كةيئ ثني الكةثٞح امل٪ةّؿة

ح د٭ةكي٢ الك٦٭٥ أكرث يف ال١ٮٚيني كجلعةة" ٫ْٛ٣ ٦ة  ٨٦ ٚةٗر
 ".احلٞيٞح

 
 ث٪ٮا أ٩٭٥ اجلعٮ دراقح يف قت٪جةطاإل كص٫ ىلع ٦٪٭ض٭٥ كأ٦ة

 ،ا٣ٛىيط ث٫ املٮزٮؽ ا٣ٕؿب الكـ ٨٦ النةآ ال١سري ىلع ٦ؾ٬ج٭٥
ري كاجلةدر كا٤ٞ٣ي٢ النةذ ٚذضذججٮا  اك٩خ كذللٟ ،ث٫ املٮزٮؽ ٗك
 ،٭ة٩ٌٞ كال ٔ٪٭ة اخلؿكج يٞج٤ٮف ال ،حم٧١ح ٝٮيح ٝٮأؽ٥٬
 186.ثةتلأكي٢ إحل٭ة يؿد مةذا هلة خمة٣ٙ لك كيٕذربكف

 
 
 
 
 

                                                           
 .47،( 1991 ٝذحجح، دار/ ثريكت) ال١ٮيف اجلعٮ يف دراقح ديؿة، أمحؽ املؼذةر186
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 ابلرصة يررضث ردال (6

 األوىل اهطتقث .أ

 ادلؤيل األقٮد أثٮ. أ .1

٬ٮ ّةل٥ ث٨ ٧ٔؿك ث٨ قٛيةف ث٨ ص٪ؽؿ ث٨ ي٧ٕؿ ث٨ 
ث٨ دؤؿ ث٨ ٔجؽ ٦٪ةة ث٨ ٠٪ة٩ح  ٬ةلف ث٨ ٩ٛةزح ث٨ ٔؽل

ل٧٤يالد. كا٣جكجح  605يٞةؿ أيٌة ٔس٧ةف كدل ثةبلرصة ق٪ح 
دلي٫ ٝٮة اذلا٠ؿة، ك٬ٮ  187إحل٫ دؤيل ٧٠ة يجكت إىل ٧٩ؿ ٧٩ؿم،

يب أظؽ ٨٦ ٚىط الك٫٦، أػؾ ٨ٔ ٔس٧ةف ث٨ ٔٛةف كيلع ث٨ أ
َة٣ت رمح٭٧ة ا. ركم ٔ٪٫ اث٪٫ أثٮ ظؿب كحيىي ث٨ ي٧ٕؿ. 

ٓ اجلعٮ.  أ٥٤ٔ اكف 188اقذؼ٤ه املؤرػٮف أ٫٩ أكؿ ٨٦ ًك
 املؿدىض أ٦ةيل يف مك١ذح أصٮبح كهل ا٣ٕؿب، ثؾالـ ٔرصق

 189الىعيط ىلع اجلعٮ كآً أ٫٩ كدٞؽـ ا٣ٕرشي٨، املض٤ف
 أكؿ أ٫٩ ٧٠ة ٚي٫، فدكَّ  ٨٦ كأكؿ كص٭٫، ا ٠ؿـ يلع ثذ٤ٕي٥

 اعو٥، ث٨ ٩رص ٔ٪٫ أػؾ ثةلنلك، املىعٙ ًجٍ ٨٦
                                                           

 .1)ثريكت/ مٮٝٓ الٮراؽ، دكف الك٪ح.(،  أػجةر اجلعٮينيأثٮ َة٬ؿ املٞؿئ، 187

ٓ ٚي٨٧ كظؽيسة، ٝؽي٧ة اآلراء اػذ188ٙ٤  أف ركايح يف صةء ٚٞؽ ا٣ٕؿيب، اجلعٮ ٥٤ٔ ًك
 دٞٮي٫٧، أراد ق٫ٕ٧ حل٨ بكت كذلٟ ا٥٤ٕ٣ ٬ؾا كآً ٬ٮ َة٣ت أيب ث٨ يلع اإل٦ةـ
ٓ ىلإ د١ٛريق ٚ٭ؽاق . كا٫ًٕ أكؿ األقٮد أثة أف ىلع كاألرصط. ا٣ٕؿبيح أوٮؿ ًك
 ،.(الك٪ح دكف قي٧ة،/ ٚةرنكة) ا٣ٕؿبيح دةريغ كاآلػؿكف، ا٣ٕجيؽم الؿمح٨ ٔجؽ راصٓ

6. 

 .70 ،(1997 املٕةرؼ، دار/ مرص) اجلعةة أم٭ؿ كدةريغ اجلعٮ ننأة ُةكم،ا٣ُ٪ حم٧ؽ189
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ري٧٬ة، ي٧ٕؿ ث٨ كحيىي  ا٣ُةٔٮف يف ثةبلرصة ا رمح٫ دٮيف ٗك
 .كز٧ة٩ني حمخك ٧ٔؿق يف ل٤٭ضؿة 69 ق٪ح اجلةرؼ
  

 املذٮىف ال٤ييث اعو٥ ث٨ ٩رص. أ .2

٬ٮ ٩رص ث٨ اعو٥ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ػةدل ث٨ ظــ ث٨ أقٕؽ 
ث٨ كديٕح ث٨ ٦ةلٟ ث٨ ٝحل ث٨ ٧ٔؿ ث٨ حلر ث٨ ثؾؿ ث٨ 

ٞؿاء كابل٤٘ةء. ٨٦ أظؽ ا٣ 190ٔجؽ ٦٪ةة ث٨ يلع ث٨ ٠٪ة٩ح.
دال٦يؾق أثٮ ٧ٔؿ، أكؿ اتلةثٕني، أػؾ ا٥٤ٕ٣ ٨ٔ حيىي ث٨ 
٥ ثٌٕ٭٥  ي٧ٕؿ  ٝةؿ الـ٬ؿم أ٫٩ أ٦٭ؿ يف ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح. كٔز
ٓ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح. ظىت اآلف ال يـاؿ  أف اعو٥ أكؿ ٨٦ ًك
اعو٥ من٭ٮرا  ثةٔذجةرق الؿص٢ اذلم ي٧زي لك ظؿؼ ي٧نةث٫ 

 ا٠يت األجبؽيح ا٣ٕؿبيح.ث٪ُٞح ٦ٕؿكٚح. ك٬ٮ ٨٦ ي٘ري دؿ
 

ظى ﴿/ يٞؿأ ٩رص اكف/ احلؾاء ػةدل ٝةؿ
ى
ٮى اي أ  ؽه ٝي٢ٍ ٬ي

ؽي  ٧ى   192.ي٪ٮ٫٩ ٔؿكة إف/ هل ٤ٞٚخ. اتل٪ٮي٨ يرتؾ 191﴾اي الىَّ
 .ل٤٭ضؿة 89ح رب٫ اجل٤ي٢ ق٪ح ا٩ذ٢ٞ اعو٥ إىل رمح

     
 

                                                           
190

 Muhammad Al-Fitra Haqiqi, Biografi Ulama Nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011), 41. 
 2(/112) اإلػالص قٮرة191

 .14 ،.(الك٪ح دكف النةم٤ح، امل١ذجح) اجلعٮيني ا٧٤ٕ٣ةء دةريغ اتل٪ٮيخ، املعةق٨ أثٮ192
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 ا٣ٛي٢ ٦ٕؽاف ث٨ ٔ٪بكح. أ .3

 ل٤عضةج، ٚيال يؿكض اكف أثةق ألف ثة٣ٛي٢ ٣ٞت 
 دةريغ ىلع ٩ٞٙ كل٥ إحل٫، ٦٪٫ ا٩ذ٢ٞ ز٥ ال٤ٞت ٤ٔي٫ ٤٘ٚت

 كٚةد٫ ٢ٕ٤ٚ ا٣ٛؿزدؽ، اعرص أ٫٩ ركايح كيف ٔ٪بكح، كٚةة
 أيب إىل ٙخيذ٤ مم٨ كٌلف. اهلضؿة ٨٦ األكىل املةاح ظٮؿ اك٩خ

 أوعةب أثؿع أف اخل٤ي٢ ٨ٔ ك٢ٞ٩ ا٣ٕؿبيح، تل٥٤ٕ األقٮد
. ٔ٪٭٥ أػؾ األٝؿف ٦ي٧ٮف كأف ا٣ٛي٢، ٔ٪بكح األقٮد أيب

 193.اهلضؿة ٨٦ املةاح ظٮؿ اك٩خ كٚةد٫ ٢ٕ٤ٚ
 

ؿج داكد أثٮ ٬ؿمـ ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ. أ .4  اأٔل

 املؽين قٕؽ أيب ث٨ ٬ؿمـ ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ داكد أثٮ ٬ٮ
ؿج، ركل ٔجؽ ا ث٨  اهليبح ٨ٔ أيب ٩رض أف ٬ؿمـ  اأٔل

ٓ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح كأكؿ ٨٦ أٔؿؼ يف اجلعٮ، ك٬ٮ  أكؿ ٨٦ ًك
ٝؿييش، أظؽ ا٣ٞؿاء كرصةؿ احلؽير، ٚ٭ؾا ركم ٨ٔ ٔجؽ 

ث٨ ٔجؽ ا٣ٞةرئ. ا ث٨ ث٭ي٪ح، أثٮ ٬ؿيؿة ث٨ ٔجؽ الؿمح٨ 
 ٦ةلٟ إف/ يٞةؿأظؽ ا٣ٛٞ٭ةء كاػذ٤ٙ رأي٫ ث٧ةلٟ ث٨ أنف. 

ا٩ذ٢ٞ إىل  194.ا٣ٕؿبيح ٦٪٫ يذ٥٤ٕ إحل٫، خيذ٤ٙ اكف أنف ث٨
 .ل٤٭ضؿة117اإلق١٪ؽريح، كاعش ٚي٭ة ظىت ٝىض حنج٫ ق٪ح 

                                                           
 ،(1997 املٕةرؼ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعةة أم٭ؿ كدةريغ اجلعٮ ننأة ا٣ُ٪ُةكم، حم٧ؽ193
71. 

 .15 ،.(الك٪ح دكف النةم٤ح، امل١ذجح) اجلعٮيني ا٧٤ٕ٣ةء دةريغ اتل٪ٮيخ املعةق٨ أثٮ194
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 ا٣ٕؽكاين ي٧ٕؿ ث٨ حيىي. أ .5

ح ث٨ ثؾؿ  ٞى ٬ٮأثٮ ق٤ي٧ةف ث٨ حيىي ث٨ ي٧ٕؿ ث٨ كىٍم
ث٨ ين١ؿ ث٨ ٔؽكاف ث٨ ٝحف ث٨ إيالف ث٨ مرض. ك٬ٮ ٨٦ 
ثين حلر، أػؾ ا٥٤ٕ٣ ٨ٔ أيب األقٮد ادلؤيل ظٮؿ إُٔةء 
ؿاب. ك٦ة ٨٦ مٟ أف إٔضةـ  ٩ُٞح املىعٙ ث٪ُٞح اإٔل
املىعٙ دلٚٓ اتلىعيٙ. ٝي٢ أ٫٩ أػؾ ٨ٔ ٩رص ث٨ 

أظؽ اجلعةة ٨٦ إتلًف ثةث٨ ٧ٔؿ كاث٨ ٔجةس. دلي٫  195اعو٥.
مـاية يف دأحلٙ كدى٪يٙ. كٝؽ ركل ٨ٔ ث٨ ٧ٔؿ كب٨ 
ري٧٬ة، اكف ميٕية ٚىيعة ث٤ي٘ة يكذ٢٧ٕ ا٣٘ؿيت  ٔجةس ٗك

كٚةد٫ كأي٨ د٨ٚ ٗري ٦ٕؿكؼ ىلع كص٫  كأ٦ة 196يف الك٫٦.
 .ل٤٭ضؿة129 ق٪حاحلٞني. ٣ؾ٨ األرصط دٮيف رمح٫ 

 /197ا٣ُجٞح ٬ؾق ق٧ةت ٨٦

 .ا٣ٞؿاءة ٨ٚ يف منرتؾ .1

 .ا٣ٕؿبيح حل٨ يف ػةص ا٬ذ٧ةـ إيالء .2

 ادلؤيل األقٮد أيب ٨٦ ثؽايح ٩ُٞح املىةظٙ لك يف أُٔيخ .3
 . أثي٫ ث٨ زيةد أمؿ ىلع

                                                           
 .14 ،.املؿصٓ ٩ٛف195

 .71 ،(1997 املٕةرؼ، دار/ مرص) اجلعةة أم٭ؿ كدةريغ اجلعٮ ننةة ٣ُ٪ُةكم،ا حم٧ؽ196

197
 Muhammad Al-Fitra Haqiqi, Biografi Ulama Nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011), 41-42.  
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 .كص٭٫ ا ٠ؿـ يلع إرشاؼ حتخ اجلعٮ دأحلٙ أكؿ .4

 
 اثلاٍيث اهطتقث .ب

 إقعةؽ أيب اث٨. ب .1
 احلرضَل زيؽ إقعٜ أيب ث٨ ا ٔجؽ حبؿ أثٮ ٬ٮ
 أػؾ احلرضَل، آؿ مٮىل كٌلف كدلق، ثؾ٪يح امذ٭ؿ ابلرصم،

 ظىت ا٥٤ٕ٣ ٬ؾا يف كصؽ ي٧ٕؿ ث٨ كحيىي اعو٥ ث٨ ٩رص ٨ٔ
 اجلعٮ ثٕش ٨٦ أكؿ اكف" قالـ اث٨ يٞٮؿ 198ٚي٫، ا٣٘ةيح ث٤ٖ

 ٬ٮ/ ٚٞةؿ يٮنف ٔ٪٫ قب٢ 199،"ا٢٤ٕ٣ كرشح ا٣ٞيةس ك٦ؽ
 مؽيؽ اكف ٧٠ة اجلعٮ، ٢٤ٔ ٨٦ أكؿ اكف قٮاء، كاجلعٮ

 ث٨ ٔحىس كاعرصق. ق٤ٙ ٧٠ة ث٫ كا٢٧ٕ٣ ل٤ٞيةس اتلضؿيؽ
 أيب كبني ثح٪٫ كدمٓ ا٣ٕالء، ث٨ ٧ٔؿك كأثٮ اثلٞيف، ٧ٔؿ

 ا٣ٞرسم ػةدل ٝج٢ ٨٦ ابلرصة اعم٢ ثؿدة أيب ث٨ ثالؿ ٧ٔؿك
 يف ٠ذةب ٔ٪٫ يؤزؿ كل٥. امل٤ٟ ؽٔج ث٨ هلنةـ ا٣ٕؿاؽ كإىل

 ىلع كإمالءاد٫ ث٧عةرضد٫ يؾذيف اكف كًلأ٫٩ اجلعٮ،
 .ل٤٭ضؿة117 ق٪ح دٮيف. دال٦يؾق

    

                                                           
 .72 ،(1997 املٕةرؼ، دار/ مرص) اجلعةة أم٭ؿ كدةريغ اجلعٮ ننةة ا٣ُ٪ُةكم، حم٧ؽ198

 .23 ،.(الك٪ح دكف املٕةرؼ، دار/ مرص) اجلعٮيح املؽارس ًيٙ، مٮيق199
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 ابلرصم اثلٞيف ٧ٔؿ ث٨ ٔحىس. ب .2
 زٞيٙ يف ٩ـؿ الٮحلؽ، ث٨ ػةدل مٮىل ٧ٔؿ أثٮ ٬ٮ 
ريق ؽةإقع أيب اث٨ ٨ٔ أػؾ إحل٭ة، ٚجكت ٬ٮ ٥٤ٕ٦ ك 200.ٗك

ك٦ؽرس ابلرصيني املن٭ٮري٨ ٦٪٭٥ اخل٤ي٢، قجٮي٫، كأثٮ 
يـيؽ األ٩ىةرم. كأ٫٩ أكؿ ٨٦ أ٣ٙ يف اجلعٮ، ٝي٢ اكف 
ٮاع. ٣ؾ٨ األقٙ اظرتٝخ لك  دأحل٫ٛ يج٤ٖ قجٕٮف مًٮ
٦٪٭ة إال ازجني )اجلة٦ٓ كاإل٧٠ةؿ(. ٨٦ أص٢ إظيةء ذ٠ؿ 

   املأقةة ا٣يت يٕحن٭ة ٔحىس، أننؽ اخل٤ي٢ مٕؿا /
 

 ٧ٔؿ ث٨ً  ٔحىس أظؽثى  ٦ة ٗريي     لك٫ُّي  دميٕة عٮي اجل ٢201ُثػ
ٓي ص ك٬ؾا إ٠ػ٧ةؿي  ذاؾ  ٧ىؿػػكٝػ م٧ٍفه  ٣ػ٤٪ةًس  ك٧٬ة    ة٦ً

 
 إ٧٠ةؿ رأل ز٥ أكهل٧ة يف كٝٮأؽق اجلعٮ مكةا٢ دمٓ كًلأ٫٩
 ٝٮأؽق أٝةـ كٝؽ. اثلةين ال١ذةب يف ةا٢كاملك ا٣ٞٮأؽ د٤ٟ

 ذلٟ ٨ٔ مؾ ٦ة كقُل ا٣ٕؿب الكـ يف األكرث ىلع اجلة٦ٓ يف
٥. ٣٘ةت  ٠ذةب أو٢ ٬ٮ اجلة٦ٓ أف ا٣ٞؽ٦ةء ثٕي كٔز
 أف جلة ككاًط 202.اخل٤ي٢ ثأٝٮاؿ كظنةق ٚي٫ زاد قجٮي٫

                                                           
 .13 ،.(الك٪ح دكف النةم٤ح، امل١ذجح) اجلعٮيني ٧٤ٕةءا٣ دةريغ اتل٪ٮيخ، املعةق٨ أثٮ200

 ذ٬ت/  ا٣جكؼح ثٕي كيف201

 .26 ،.(الك٪ح دكف املٕةرؼ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعٮيح املؽارس ًيٙ، مٮيق202
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 ا٣يت كٝٮأؽق اجلعٮ ٦ؾ٨ اذلم ٬ٮ ٧ٔؿ ث٨ ٔحىس
 يف إ٦ة ابلرصيني ٨٦ دالق ك٨٦ اخل٤ي٢ د٧٤يؾق أذ٧ؽ٬ة
 .ل٤٭ضؿة149 ق٪ح ا رمح٫ دٮيف.كحمةرصد٫ مى٪ٛةد٫

 
 ا٣ٕالء ث٨ ٧ٔؿك أثٮ. ب .3

 ٝةؿ اتل٧يِل، املةزين ٧ٔةر ث٨ ا٣ٕالء ث٨ زبةف ٬ٮ 
رشي٨ أظؽ ىلع اق٫٧ يف كاػذ٤ٙ/ يةٝٮت  ٝٮال، ٔك

 70اكف ق٤ي٢ ابلرصة كدل ق٪ح  203.زبةف أ٫٩ ىعيطكال
ل٤٭ضؿة ث١٧ح امل١ؿ٦ح، كننأ كاعش ثةبلرصة. امذ٭ؿ يف 
دراقح ال٤٘ح كا٣ٞؿآف كأظؽ ا٣ٞؿاء. ٨٦ دال٦يؾق ٔحىس ث٨ 

. اكف امرتا٫٠ ٧ٔؿ, يٮنف ث٨ ظجيت كأثٮ اخلُةب األػٛل
يف اجلعٮ ل١جري. ك٬ٮ ثةرع يف النٕؿ كاأليةـ ا٣ٕؿب. اكف 

اع٦ة ٝىض  84و٘ؿق ننيُة ٠أف ُٔنة٫٩ يف ا٥٤ٕ٣ ال ي٪ٛؽ 
ح ال١ذت م٭يؽ ٦سةثؿد٫ ٠ُة٣ت ٥٤ٔ.  أػؾ كٝؽ ٦٪٭ة ملىةٔر

ريق اعو٥ ث٨ ٩رص ٨ٔ اجلعٮ  هلؾق ا٣ُؿيٙ ك٨٦. ٗك
 ٣حف" ـقجتٮي ٨٦ ٦ذٕضجة صةءق ٧ٔؿ ث٨ ٔحىس أف امل٪ةقجح
 أثة ية ٧٩خ/ ٧ٔؿك أثٮ هل ٚٞةؿ ثةلؿٚٓ،" املكٟ إال ا٣ُيت

 ك٬ٮ إال ظضةزم األرض يف ٣حف اجلةس، كأد٣ش ٧ٔؿ
 أرقال ز٥ يؿٚٓ، ك٬ٮ إال د٧يِل األرض يف ك٣حف ي٪ىت،

 أػرب ٧٠ة ٚاكف ا٣ٕؿب، ٨٦ ل٤ذثجخ األمحؿ كػ٤ٛة ا٣زييؽم
                                                           

 .75 ،(1997 املٕةرؼ، دار/ مرص) اجلعةة أم٭ؿ كدةريغ اجلعٮ ننةة ا٣ُ٪ُةكم، حم٧ؽ203
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 ٥،اخلةد كلٟ/ كٝةؿ يؽق ٨٦ ػةد٫٧ ٔحىس ٚأػؿج ٧ٔؿك، أثٮ
 .اجلةس ٚٞخ كا ث٭ؾا

 
 ملة أ٫٩ ذلٟ م١ذٮبة، ٠ذةثة ٚي٫ ٣حف ٬ؾا ٦ٓ ل١٪٫

 ال١ٮٚح يف ا رمح٫ دٮيف 204.ل٤ٕجةدة كدٛؿد أظؿٝ٭ة دجكٟ
 ل٤٭ضؿة154 ق٪ح دمنٜ ٨٦ اعاؽا

 / 205ا٣ُجٞح ٬ؾق ق٧ةت ٨٧ٚ
 .ٚؿادل َجيٕذ٭ة اجلعٮيح اآلراء ّ٭ٮر (1

 .اجل٧٭ٮر خمة٣ٙ ا٣ٞؿآف ٝؿاءة (2
 .خمة٣ٛذ٭ة ٨ٔ كدأكي٤٭ة اجلعٮيح ا٣ٞٮأؽ د٤ٕي٢ ثؽايح (3

 .٤ٝي٢ إال ال١ذةثح ملك ىلع دؿاث ٬٪ةؾ ٣حف (4

 .ٕةركاألم ا٣ٞؿآف دالكة يف كد٪ٛيؾق ا٣ٞيةس امذٞةؽ ثؽايح (5

 
 اثلاثلث اهطتقث. ج

 األكرب األػٛل. ج .1
 مٮىل املضيؽ ٔجؽ ث٨ احل٧يؽ ٔجؽ اخلُةب أثٮ ٬ٮ 

 اثلالزح األػةٚنح أكؿ ٬ضؿ أ٢٬ ٨٦ ز٤ٕجح، ث٨ ٝحف
 ٨ٔ كٝي٢ كَجٞذ٫ ا٣ٕالء ث٨ ٧ٔؿك أيب ٨ٔ أػؾ املن٭ٮري٨،

                                                           
 .76 ،.املؿصٓ ٩ٛف204

205
 Muhammad Al-Fitra Haqiqi, Biografi Ulama Nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011), 48. 
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ؿاب ك٣ٌف 206قجٮي٫،  ق٪ح كدٮىف. ٔ٪٭٥ ٚأػؾ اأٔل
 207.ل٤٭ضؿة177

 
 أمحؽ ث٨ اخل٤ي٢. ج .2

 ا٣ٛؿا٬يؽم أمحؽ ث٨ اخل٤ي٢ الؿمح٨ ٔجؽ أثٮ ٬ٮ 
 اح٦ة ق٪ح ثةبلرصة كدل أزد٧ٔةف ٨٦ ٔؿيب ابلرصم، األزدم

 ث٨ ٧ٔؿك أيب ٨ٔ ٚذ٤ًف ا٥٤ٕ٣، ظت ىلع كمت ل٤٭ضؿة،
حىس ا٣ٕالء ري٧٬ة، اثلٞيف ٧ٔؿ ث٨ ٔك  ثٮادم يف قةح ز٥ ٗك

ؿاب كمة٫ٚ ا٣ٕؿبيح، اجلـيؿة . كد٭ة٦ح كجنؽ احلضةز يف اأٔل
 أظؽ كيف ا٣ٕؿبيح، ال٤٘ح يف يف مالك أُٔٯ ٨٦ أكؿ ك٬ٮ

 ٚأصةب أظؽ، يٕؿٚ٭ة ل٥ ٤ٔٮ٦ة حل٧٪ع٫ رب٫ اخل٤ي٢ داع األيةـ
 دمٓ ٨٦ كأكؿ كامل٪ُٜ، 208ا٣ٕؿكض ٥٤ٔ ثإجيةدق داعا٫ ا

 / النٕؿ يف اهلضةايح األظؿؼ
 

                                                           
 .13 ،.(الك٪ح دكف النةم٤ح، امل١ذجح) اجلعٮيني ا٧٤ٕ٣ةء دةريغ اتل٪ٮيخ، املعةق٨ أثٮ206

 .77 ،(1997 املٕةرؼ، دار/ مرص) اجلعةة أم٭ؿ كدةريغ اجلعٮ ننةة ا٣ُ٪ُةكم، حم٧ؽ207

   / يٞةؿ النٕؿ كيف208
   ٤ي٫ػٔ ا رمحح اخل٤ػي٢ ٤ٔ٥ػ ٫ػكحجٮي٣ػ  ٮرلا٣ػ ٦٢يػ ج٫قجػػ
 عؿـػل٤  ػىعػيك اإل٦ةـ ٚؼؿج ال١ؿـ  ٚيي ٨٦ ابليخ رب يكأؿ
 ٚة٩ذػرش  ٕؿكضػا٣ ٥ػ٤ٔ ٚـادق ا٣ػبرش  ٣٫ػػ  ٤خٚأٝج ٮرلال ثػني

 دكف ا٤ٕ٣ٮـ، حبؿ املٕ٭ؽ/ صٮ٦جة٩ش) ثةجلؽاكؿ ا٣ٕؿكض ةب٠ذ احلةج، اجل٤ي٢ راصٓ
 .1 ،.(الك٪ح



76 
 

 

 ٍٙ ٜى  ًو ٤ى ٮٍدى  ػى ٧ًس٢ًٍ  ػى ٍخ  إذا الن٧ًٍف  ٠ى ٔى ـى  * ثى
ٯ ُى ٍ ٓى  خيى ػًضيٍ ٌَّ ءى  ثً٭ةى  ال ةرى  ٩ىػٍضالى ُى ٍٕ ٦ً 

 
 الث٨ وؽيٞة كٌلف 209.ل١جرية الؿيةًيح يف ظج٫ كٌلف 
 ٦٪ُٜ كػةوح دؿدم٫ ٦ة لك ٚٞؿأ ،مٮاَ٪٫ املٞٛٓ

 يف كأذ١ٙ. ا٥٤ٕ٣ ٬ؾا يف ظؾٝة ظؾؽ ظىت أرقُُة٣حف
 يف ٚ٪جٖ الؿكظيح، ثزلد٫ ٬ةا٧ة ك٩٭ةرق حل٫٤ ا٥٤ٕ٣ ىلع دااجة دارق

 ا٣ٞيةس دىعيط يف ا٣٘ةيح كب٤ٖ إحل٫، يكجٜ ل٥ ٩جٮاغ يحا٣ٕؿب
 .اجلعٮ مكةا٢ كاقذؼؿاج

 
 كأ٢ٌٚ كأذاك٥٬، اجلةس أ٥٤ٔ اكف/ الكيٮيط كٝةؿ

 منةخي٪ة ق٧ٕخ/ قالـ ث٨ حم٧ؽ كٝةؿ كأدٞة٥٬، اجلةس
 ث٨ اخل٤ي٢ ٨٦ أذٍف الىعةثح ثٕؽ ل٤ٕؿب يؾ٨ ل٥/ يٞٮلٮف

 بلٕؽ ننأد٫ يف اجلعٮ اخل٤ي٢ دٕ٭ؽ لٮال أ٫٩ ٗؿك ٚال. أمحؽ
 ٧٠ة ث٫ اجل٭ٮض ٢ٌٚ ٤٤ٚؼ٤ي٢ كال٧١ةؿ، اجلٌٮج َٮر ٔ٪٫
 ىلع ا٧٤ٕ٣ةء لك٧ح ادٛٞخ ٝؽ ٥ٕ٩ دؾٮي٪٫، ٢ٌٚ األقٮد أليب

 ا٣ٕؿكض ٥٤ٔ ككآً ا٣ٕؿبيح، املٮقيًف ٨ٚ كآً اخل٤ي٢ أف
 ٠ذةب ثذأحل٫ٛ ال٤٘ح يف ٦ٕض٧ة دكف ٨٦ كأكؿ كا٣ٞةٚيح،

                                                           
209

 Muhammad Al-Fitra Haqiqi, Biografi Ulama Nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011), 50. 
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 كهل اآلف، ٢٧املكذٕ ا٣ٕؿيب النلك ٦أزؿة ثٕؽاؾ كهل 210ا٣ٕني
 .أيٌة ال٤٘ح ٗري يف أػؿل مؤ٣ٛةت

 
 / 211ال٤٘ح يف مى٪ٛةد٫ ٨٧ٚ
 احلؿكؼ ٦ٕةن (1

  اجل٧ةؿ (2

 النٮا٬ؽ (3

 ا٣ٕني (4

 ا٣ٕؿكض ٥٤ٔ ٚيف
 ا٣ٕؿض ٠ذةب (1

 كاملس٢ ا٣ٛؿش (2
 رمح٫ دٮيف. ادل٩ية يجةيل ال كز٬ؽ ٚةٝح يف ا رمح٫ اكف

 .األوط ىلع ل٤٭ضؿة175 ق٪ح ثةبلرصة، ا
 

 يٮنف. ج .3
 ثين مٮىل الٌيب ظجيت ث٨ يٮنف الؿمح٨ ٔجؽ أثٮ ٬ٮ 

ريق، ٧ٔؿك أيب ٨ٔ أػؾ ،ل٤٭ضؿة 93 ق٪ح كدل ًجَّح،  كرظ٢ ٗك
                                                           

 حبؿ ٦جؽكء أ٫٩ ٝج٢ ٨٦ االق٥ ث٭ؾا ال١ذةب ٧يحتك قجت أف إىل ثٌٕ٭٥ ذ٬ت ٣ٞؽ210
 ٥٤ٚ ركايح كيف. املٕض٥ ٬ؾا يف يؽ ل٤ؼ٤ي٢ يؾٮف ألف ي٪١ؿكف كبٌٕ٭٥. ا٣ٕني
 ال٤ير د٧٤يؾق ٚأد٫٧ اجل٤ي٢، رب٫ إىل ال٩ذٞةهل املٕض٥ ٬ؾا دأحلٙ ىلع اخل٤ي٢ يجذيه

 .   اقذؼؽا٫٦ َؿيٞح ٔؿؼ أف ثٕؽ

211 Muhammad Al-Fitra Haqiqi, Biografi Ulama Nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011), 52. 
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 األدثةء مؿصٓ ٗؽا ظىت ا٣ٕؿب ٨ٔ كق٧ٓ ابلةديح إىل
 يف دراقح ظ٤ٞح هل كٌل٩خ 212ملنالكت،ا يف كاجلعٮيني

 كٚىعةء كاألدثةء ا٧٤ٕ٣ةء يؤ٦٭ة ثةبلرصة اجلة٦ٓ املكضؽ
ؿاب،  ٠213ذج٫، يف ٦٪ترشة اجلعٮ، يف ػةوح ٦ؾا٬ت كهل اأٔل

 مؽاة كيجذةث٭ة با٣ُال د٘ه ابلرصة يف ظ٤ٞذ٫ كٌل٩خ
 قجٮي٫ ٦س٢ اجلعٮ ٩ْؿيذ٫ يف ٠سريا كاػذ٤ٙ 214.ا٥٤ٕ٣

 ٝيجي٢ِّ دى٘ريق ٝجةا٢ أف اتلى٘ري مكأ٣ح يف رأي٫ ٨٧ٚ, كاخل٤ي٢
جىحًٍب٢ دى٘ريق أف كقجٮي٫ اخل٤ي٢ ذ٬ت ٣ؾ٨  مى٪ٛةت كهل. ؼي
 كأػجةرق يزتكج، كل٥ ظيةد٫ ٝىض. اجلعٮ ٗري يف ة٠سري

 ق٪ح ثةبلرصة ا رمح٫ دٮيف ا٣رتاص٥، ٠ذت يف مكذٛيٌح
 .ل٤٭ضؿة182

 

 الساةػث اهطتقث. د
 قحجٮي٫. د. 1

 احلةرث ثين مٮىل ٝ٪ربى  ث٨ ٔس٧ةف ث٨ ٧ٔؿك برش أثٮ ٬ٮ
 اك٩خ أ٫٦ ألف" اتلٛةح راحئح" بكحجٮي٫ ك٣ٞت ٠ٕت، ث٨

 ىلع يؽؿ أٔضِل ٣ٞت قجٮي٫ كٌلف ق،و٘ؿ يف ثؾلٟ دؿٝى٫

                                                           
 .79 ،(1997 املٕةرؼ، دار/ مرص) اجلعةة أم٭ؿ كدةريغ اجلعٮ ننةة ا٣ُ٪ُةكم، حم٧ؽ212

  .املؿصٓ ٩ٛف213

 .22 ،.(الك٪ح دكف قي٧ة،/ ٚةرنكة) ا٣ٕؿبيح دةريغ كاآلػؿكف، ا٣ٕجيؽم الؿمح٨ ٔجؽ214
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 ثةبليٌةء تكُل مرياز ٝؿل ٨٦ ثٞؿيح كدل 215ا٣ٛةريس، أو٫٤
 ابلرصة ٝؽـ ز٥ ،د٥٤ٕ كٚي٭ة ٚةرقيح، قال٣ح ٨٦ ثٛةرس ثرل

ـاؿ ال ك٬ٮ ٚي٭ة كننأ ادليجيح، اثلٞةٚح ٨٦ اقزتادة  ٦ة،ٗال ي
ت  محةد ظ٤ٞح يف امرتؾ كظىت كا٫ٞٛ٣، احلؽير د٥٤ٕ يف كٗر

 امرتؾ ذلٟ صة٩ت ٨٦ املن٭ٮر، املعؽث دي٪ةر اث٨ ق٧٤ح ث٨
 ٧٤ٕ٦ي٫ ٨٧ٚ كال٤٘ٮيني، اجلعٮيني ص٤كةت يف أيٌة كد٥٤ٕ
 ظجيت، اث٨ كيٮنف ال١جري كاألػٛل ٧ٔؿ ث٨ ٔحىس

 ادلراقةت يف قبي٫٤ ٦٪٫ كأػؾ أمحؽ، ث٨ ثةخل٤ي٢ كاػذه
 ا٣ٕةديح، االقذ٧الء َؿيٞح َؿيٞي٫ ظىت كالرصٚيح عٮيحاجل

 .كاإلقذٛكةر الكؤاؿ كَؿيٞح
  

فى  ٮَّ  اقت٪ج٫ُ كممة ا٧٤ٕ٣ةء أٝٮاؿ ٨٦ ٠ذةث٫ قحجٮي٫ ٠ى
 ٦ٓ َةبل٫ إحل٫ حيذةج ٦ة لك مةمال ا٨ٛ٣، دمةع ٚاكف ث٪ٛك٫،

 يف املألٮؼ ٗري ىلع ال١ذةب ٚرتديت كاتلجٮيت، ا٣رتديت
 أثٮاث٫ ٔ٪ةكي٨ يف كاإلرساؼ يؽي٪ة،أ ثني املذؽاك٣ح ٠ذب٪ة
 يف ا رمح٫ دٮيف  كز٧ة٧٩ةاح، ٔرشي٨ ث٤٘خ ٚٞؽ احلؽ صةكز
 دةريغ يف الؿكاة كاػذ٤ٙ قةكة، أك ٧٬ؾاف يف كٝي٢ ريٕةف
 .ل٤٭ضؿة 180 ق٪ح دٮيف أ٫٩ كاألرصط كٚةد٫،

   

                                                           
 .57 ،.(الك٪ح دكف املٕةرؼ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعٮيح املؽارس ًيٙ، مٮيق215
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 ا٣زييؽم. د  .2
 مٮىل ا٣ٕؽكم امل٘رية ث٨ املجةرؾ ث٨ حيىي حم٧ؽ أثٮ ٬ٮ

 ث٨ يـيؽ أث٪ةء د٤ٕي٫٧ بكجت ا٣زييؽم اق٫٧ ك٩ةؿ ،ٔؽم ثين
 كرسل 216.امل٭ؽم اعـ احل٧ريم يـيؽ ث٨ ا ٔجؽ ث٨ ٦٪ىٮر

 كد٤ًف ثةبلرصة ننأ ثٕؽق، ٨٦ كأظٛةدق أكالدق يف ال٤ٞت ٬ؾا
 كيٮنف كاخل٤ي٢ إقعةؽ أيب كاث٨ ءا٣ٕال ث٨ ٧ٔؿك أيب ٨ٔ

ري٥٬، ؿؼ ٚي٭ة ٫٤ٌٚ امذ٭ؿ ز٥ ٗك  كأػجةر كاجلعٮ ثةل٤٘ح ٔك
 يؽرس ٧٠ة ث٘ؽاد مكةصؽ يف يؽرس ا٣زييؽم اكف. اجلةس

 ٦٪٭٧ة لك كد٤ُٓ امل٪ةٚكح، النيؼني ثني ٚذٮدلت ال١كةيئ،
 ا٣زييؽم كٌلف 217ثح٪٭٧ة، امل٪ةّؿات ٚعؽزخ اآلػؿ، ٤٘٣ت
 رزةا٫، يف يٞرص ل٥ ٝج٫٤ ال١كةيئ ٦ةت كملة أ٤ٗج٭ة، يف ٦ْٛؿا

ح هل مةٔؿا أديجة ٫٧٤ٔ ٦ٓ ا٣زييؽم اكف  ٚي٭ة مٕؿيح دل٧ٔٮ
 كهل. ال١ٮٚيني ك٬ضةء ابلرصيني اجلعةة ٦ؽح يف ٠سري مٕؿ

 هل ثٮرؾ كٝؽ جلعٮا يف خمذرص ٦٪٭ة ا٤ٕ٣ٮـ، ٦ذ٪ٮع مؤ٣ٛةت
 دٮيف. كظٛؽد٫ أث٪ةا٫ يف كا٢ٌٛ٣ كاألدب ا٥٤ٕ٣ ٚاكف نك٫٤ يف

                                                           
216 Muhammad Al-Fitra Haqiqi, Biografi Ulama Nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011), 56. 

(، 1997)مرص/ دار املٕةرؼ،  أم٭ؿ اجلعةة ننأة اجلعٮ كدةريغحم٧ؽ ا٣ُ٪ُةكم،  217
104. 
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 هل٧ة كا٣زييؽم قجٮي٫ ٚاكف. ل٤٭ضؿة 202 ق٪ح ث٧ؿك ا رمح٫
 / 218مـاية٬ة ك٨٦ ،ا٣ُجٞح ٬ؾق يف كامرتا٠يح دكر
 ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح ٝٮأؽ ظٮؿ ١ٚؿة اقذ٧١ةؿ (1

 ال١ذت دؽكي٨ (2

 كابلعٮث امل٪ةٝنح ٦ؽاك٦ح (3

 

 اخلامطث اهطتقث. ِ
 األكقٍ األػٛل. ق .1

 قجٮي٫ ٦س٢ ٚةريس مكٕؽة ث٨ قٕيؽ احلك٨ أثٮ ٬ٮ
 اثلالزح األػةٚنح أكقٍ ـدار ث٨ دلةمٓ ثين مٮىل

 ٦ٓ كد٤ًف ا٥٤ٕ٣ ٤ُ٣ت ثةبلرصة كأٝةـ ثج٤غ كدل املن٭ٮري٨،
 ثٕؽ ٔ٪٫ أػؾ ز٥ اخل٤ي٢، قٮل ميٮػ٫ ص٢ ٨ٔ قحجٮب٫

 أكرب ٨٦ ك٬ٮ. دال٦يؾق أ٩ح ٚاكف ٔ٪٫ ق٪٫ ٠رب ٦ٓ املنةرًلح
 ث٤٘ةت اعملة اكف ٚإ٫٩ قحجٮي٫، ثٕؽ ابلرصيني اجلعٮ أا٧ح

 قجٮي٫ أقذةذق ٚؼة٣ٙ اذلاكء، ظةد اذل٨٬ زةٝت كٌلف ا٣ٕؿب،
 ٚٛذط 219.ال١ٮٚيٮف ٔ٪٫ ذلٟ كمح٢ املكةا٢، ٨٦ ٠سري يف

 كيٞٮؿ. اخل٤ي٢ كأقذةذق قجٮي٫ ىلع اخلالؼ أثٮاب ل١٤ٮٚيني
 ا٧٘٣ٮض ٨٦ رضبة مى٪ٛةد٫ يف يجرش اكف إ٫٩ اجلةظِ

                                                           
 .٩57ٛف املؿصٓ،. 218

 .95،.(الك٪ح دكف املٕةرؼ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعٮيح املؽارس ًيٙ، مٮيق219
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 كاألكقٍ، املٞةيحف ٦س٢ اجلعٮ يف ٠سرية مؤ٣ٛةت هل كا٣ٕرس،
ـاؿ كال ٧ٔؿق، آػؿ ث٘ؽاد إىل ابلرصة دؿؾ كٝؽ  ا٣ُالب ي

 رمح٫ دٮيف ظىت كإمالءاد٫ دركق٫ ىلع ظؽب لك ٨٦ يٞج٤ٮف
 ل٤٭ضؿة 215 ق٪ح ثج٘ؽاد ا

 
 ُٝؿب. ٬ .2

 كاملؿىب ثةبلرصة مٮدلق املكت٪ري، ث٨ حم٧ؽ يلع أثٮ ٬ٮ
ري٧٬ة كقحجٮي٫ ٧ٔؿ ث٨ ٔحىس ٨ٔ كاجلعٮ ال٤٘ح كد٤ًف  إال ٗك

 ثحذ٫ ٨٦ قحجٮي٫ ػؿج لك٧ة اكف أكرث، بكحجٮي٫ ادىةهل أف
 أ٤َٜٚ حل٢، ُٝؿب أ٩خ إ٧٩ة/ هل ٚٞةؿ ثةث٫ ىلع كصؽق قعؿا
 ٦ؾ٬ت إىل ك٦ةؿ كالالكـ اجلؽؿ ظؾؽ ث٫، كلىٜ ٤ٔي٫

 الؿميؽ ٚةختؾق ٚي٫ ازد٬ؿ ظىت اجلعةة ٨٦ اعل٥ ٚ٭ٮ 220املٕزت٣ح،
 يف ٦٪٭ة ٠سرية، دىة٩يٙ هل 221.كامل٧ٕٮف األ٦ني أث٪ةق حلؤدب
 دٮيف اتلرصيٙ يف اإلمذٞةؽ كًلذةب ا٢٤ٕ٣ ٠ذةب ٦س٢ اجلعٮ

 .ل٤٭ضؿة206 اعـ ثج٘ؽاد
     

                                                           
(، 1997)مرص/ دار املٕةرؼ،  ننأة اجلعٮ كدةريغ أم٭ؿ اجلعةةحم٧ؽ ا٣ُ٪ُةكم،  220
109. 

221
 Muhammad Al-Fitra Haqiqi, Biografi Ulama Nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011),59.  
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 / 222ا٣ُجٞح ٬ؾق مـاية ٨٧ٚ

ٮح ككقٕح دٝح (1   ا١ٛ٣ؿ كًك

 ٠سرية مى٪ٛةت (2

ذ٧ةد (3  اآلراء إّ٭ةر يف اجلٛف ىلع اإٔل

 الكيةقيح كرؤقةء ثةحل١ٮ٦ح ا٣ٞؿبح (4

 ا٤ٕ٣ٮـ دُٮيؿ (5

 
 الطادضث اهطتقث. و

 اجلؿٍل. ك .1
 ٝجةا٢ ٨٦ صؿـ ثين مٮىل إقعٜ ث٨ وة٣ط ٧ٔؿ أثٮ ٬ٮ

 اجلعٮ ميٮػ٭ة ٨ٔ ٚذ٥٤ٕ ثةبلرصة، كمٮدلق ٦جنؤق احل٨٧،
 ل٥ أ٫٩ كيٞةؿ األكقٍ، كاألػٛل يٮنف ٨٦ كق٧ٓ كال٤٘ح،

 ٠ذت كهل األكؿ، ا٣ٕٞؽ أكاا٢ يف ثج٘ؽاد ك٩ـؿ قجٮي٫، ي٤ٜ
 اجلعٮ يف املؼذرص ٠ذةب ٦س٢ كالرصؼ، اجلعٮ يف خمذ٤ٛح
 ٔرصق يف اجلعٮ يف اعملة كٌلف. ا٣ٕؿكض كًلذةب األثجيح كًلذةب

.  مؿارا املؼذرص ٠ذةث٫ كرشظٮا ثٕؽق، ٨٦ ٠ذج٫ كيذؽاكلٮف
 .ل٤٭ضؿة 225 ق٪ح ثج٘ؽاد ا رمح٫ دٮيف

 
   ٮزماتل. ك .2

                                                           
 ٩ٛف املؿصٓ. 222
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 ٝؿيل مٮىل ٬ؿكف ث٨ حم٧ؽ ث٨ ا ٔجؽ حم٧ؽ أثٮ ٬ٮ
 اجلؿَل، ٧ٔؿ أثٮ ٔجةدة، ثأيب دذ٧٤ؾ ثٛةرس ابلرل اق٥ دٮز ٨٦
ٝةؿ أثٮ ا٣ٕجةس أك٦ة رأيخ . كاألػٛل األ٩ىةرم زيؽ أثٮ

أظؽان أ٥٤ٔ ثةلنٕؿ ٨٦ أيب حم٧ؽ اتلٮزم اكف أ٥٤ٔ ٨٦ 
ٝؽ ٝؿأ ىلع الؿيةيش كاملةزين كأكرث٥٬ ركايح ٨ٔ أيب ٔجيؽة ك

ريق.  223األو٧يع ٗك

 ذ٠ٮاف أيب أـ دـكج ز٥ الٮازٜ اخل٤يٛح مٮّٙ ك٬ٮ
 أ٥٤ٔ ٚاكف كاألدب ل٤٘حثة كامذ٭ؿ 224.إق٧ةٔي٢ ث٨ ا٣ٞةق٥
 ٦٪٭ة ٠سرية مى٪ٛةت كدلي٫. كالؿيةيش املةزين ٨٦ ثةلنٕؿ
 ٨ٔ اجلةس ثٕي اػذ٤ٙ. كأ٤ٕٚخ ٤ٕٚخ اجلٮادر، األ٦سةؿ
 .ل٤٭ضؿة 238 ق٪ح ثج٘ؽاد دٮيف أ٫٩ كاألرصط كٚةد٫،

 
  املةزين. ك .3

ك٬ٮ ثؾؿ ث٨ حم٧ؽ ٨٦ ثين ٦ةزف ث٨ محجةف ث٨ ذ٢٬ 
 كمرلق ،٨ يلع ث٨ ثؾؿ ث٨ كاا٢ث٨ ز٤ٕجح ث٨ ٔاكثح ث٨ ٠ٕت ث

 إحل٭٥، ٚجكت محجةف ث٨ ٦ةزف ثين يف كدؿيب ثةبلرصة، كمؿبةق
 ٔ٪٫ كأػؾ األػٛل كلــ زيؽ كأيب ٔجيؽة أيب ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ كأػؾ

                                                           
 .13)ثريكت/ مٮٝٓ الٮراؽ، دكف الك٪ح.(،  أػجةر اجلعٮيني، أثٮ َة٬ؿ املٞؿئ223

224
 Muhammad Al-Fitra Haqiqi, Biografi Ulama Nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011),60 . 



85 
 

 

 أ٥٤ٔ قجٮي٫ ثٕؽ يؾ٨ ل٥ اجلةس ثٕي كٝةؿ. قجٮي٫ ٠ذةب
 .املن٭ٮر د٧٤يؾق أظؽ ٚةملربد اجلعٮ، يف املةزين ٨٦

ٞؽ ة،ذ٠ي ُٝ٪ة املةزين كٌلف  كاملذٮَل الٮازٜ هل ٔك
 كػىت ٫٤ٌٚ ٚي٭ة ّ٭ؿ ٔرصق ٧٤ٔةء كبني ثح٪٫ ٦٪ةزرات

 كبني ثح٪٫ دمٓ الٮازٜ إف كيٞةؿ 225كم٤اكد٫، ذ٬٪٫ كٝٮة ٫٤ٞٔ
 األٕٚةؿ أق٧ةء ثٕي أف آراا٫ ك٨٦. ال١ٮٚح حنةة ٨٦ دمةٔح

 ٚ٭ي٭ةت ٤ُ٦ٞح، ٦ٕٛٮالت أ٩٭ة ىلع م٧ٌؿة، أ٧ٔةؿث ٦٪ىٮبح
. ثٕؽ دٞؽيؿق حمؾكؼ ٢ٕٛ٣ ٤ُ٦ٞةف ٦ٕٛٮالف ٦سال كمذةف
 ا٣ٕة٦ح، ث٫ ي٤ع٨ ٦ة اتلرصيٙ،/ ٦٪٭ة ٠سرية، ٦أ٣ٛةت كدلي٫
ري٬ة اجلعٮ ٢٤ٔ  أ٩٭ة كالؿاصط كٚةد٫ ق٪ح يف ذ٤ٙكاػ 226.ٗك
 .ثةبلرصة ل٤٭ضؿة 249 ق٪ح

 
 الًكًضٍكذةين ظةد٥ أثٮ. ك .4

 يـيؽ ث٨ ا٣ٞةق٥ ث٨ ٔس٧ةف ث٨ حم٧ؽ ث٨ ق٭٢ ك٬ٮ
 ا٣ٞؿآف ٧٤ٔةء ٨٦ اعملة كوةر ثةبلرصة ننأ الكضكذةين، اجلـَل
 كٝؿأ ٔجيؽة، كأيب كاألو٧يع زيؽ أيب ٨ٔ أػؾ كاألدب، كال٤٘ح

                                                           
 .116)مرص/ دار املٕةرؼ، دكف الك٪ح.(،  املؽارس اجلعٮيحمٮيق ًيٙ،  225

226
 Muhammad Al-Fitra Haqiqi, Biografi Ulama Nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011), 61-62. 
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 بكيٍ الكضكذةين كٌلف 227.األػٛل ىلع مؿدني قجٮي٫ ٠ذةب
 ا٣ٞؿآف كٝؿأ دي٪ةرا يٮـ لك األمٮاؿ ٨٦ هل ٦ة ي٪ٜٛ ظيةد٫ يف

 إٔؿاب/ ٦٪٭ة خمذ٤ٛح مى٪ٛةت هل كاظؽ، أقجٮع يف خيذ٫٧ ظىت
 املىةرؼ، اػذالؼ املجةدئ، املٞةَٓ، ا٣ٞؿاءت، ا٣ٞؿآف،

 املؾ٠ؿ كامل٧ؽكد، املٞىٮر ا٣ٕة٦ح، حل٨ اجلعٮ، يف املؼذرص
 228كاجلجةت النضؿ ا٣ٛىةظح، اهلضةء، اإلمجةع، كاملؤ٩ر،

ري٬ة  رمح٫ دٮيف. ثٌٕ٭ة ذ٠ؿ ل٤اكدت ٠ىف ا٣يت ال١ذت ٨٦ ٗك
 .ل٤٭ضؿة 250 ق٪ح رصت يف ا

 
يةيًش . ك .5  الؿِّ

 ث٨ حم٧ؽ مٮىل ا٣ٛؿج ث٨ ا٣ٕجةس ا٢ٌٛ٣ أثٮ ٬ٮ
 لؿص٢ ٔجؽا اكف أثةق ألف ثةلؿيةيش ك٣ٞت اهلةمِل، ق٤ي٧ةف

 اجلعٮ أػؾ رصة،ثةبل ك٦جنأق مٮدلق 229،ريةش اق٫٧ صؾاـ ٨٦
 ٔ٪٫ كأػؾ ٔجيؽة، كأيب األو٧يع ٨٦ ٠سريا كركل املةزين ٨ٔ

. ادل٩ية أيب كاث٨ احلؿيب إثؿا٬ي٥ دريؽ، اث٨ املربد، آراءق
 ٠سريا أكٝةد٫ كاقذٛةد ظيةد٫ يف ز٬ؽ أ٫٩ اجلةس ٔ٪ؽ ك٦ٕؿكؼ

                                                           
(، 1997)مرص/ دار املٕةرؼ،  ننأة اجلعٮ كدةريغ أم٭ؿ اجلعةةحم٧ؽ ا٣ُ٪ُةكم، 227
111. 

228
 Muhammad Al-Fitra Haqiqi, Biografi Ulama Nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011),62. 

(، 1997)مرص/ دار املٕةرؼ،  ننأة اجلعٮ كدةريغ أم٭ؿ اجلعةةحم٧ؽ ا٣ُ٪ُةكم، 229
112. 
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 ق٪ح ثةبلرصة الـ٩ش مٮٕٝح يف الىجط يىٌل ك٬ٮ ٝذ٢ ل٥٤ٕ٤،
 .املذٮَل ػالٚح يف مٮاؿ م٭ؿ ل٤٭ضؿة 257

 
 / 230ا٣ُجٞح ٬ؾق املـاية ٨٧ٚ
 كالرصؼ اجلعٮ ثني كدٛؿيٜ دٛىي٢ ٬٪ةؾ (1

 اتلٞؽيؿ َؿيٞح يكذؼؽمٮف ا٧٤ٕ٣ةء ٔؽة (2

 ا٣ٕؿبيح ٣٘ري األ٦س٤ح يكذؼؽـ ال (3

ذ٧ةد (4  ٝج٢ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء آراء امرتاؾ دكف اجلٛف رأء ىلع اإٔل

 ا٧٤ٕ٣ةء ثني امل٪ةّؿة ٠رثة (5

 اك٩خ ٤ٔٮـ أيح يف املى٪ٛةت ٠رثة (6

 

  الطاةػث اهطتقث. ز
 املربد. ز.1

 ث٨ األكرب ٔجؽ ث٨ يـيؽ ث٨ حم٧ؽ ا٣ٕجةس أثٮ ٬ٮ
 ث٨ يـيؽ ث٨ ا ٔجؽ ث٨ قٕؽ ث٨ ق٤ي٥ ث٨ ظك٨ ث٨ ٧ٔري
 ث٨ ٔٮؼ ث٨ ثالؿ ث٨ ا ٔجؽ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ظةرث ث٨ ٦ةلٟ
 ا ٔجؽ ث٨ ٠ٕت ث٨ ظةرث ث٨ ٠ٕت ث٨ أظض٨ ث٨ أق٥٤

 ق٪ح ثةبلرصة كدل 231ا٣ٕٮث، ث٨ األزد ث٨ ٩رص ث٨ ٦ةلٟ ث٨
 ٨ٔ اجلعٮ كأػؾ. ل٤٭ضؿة 195 ق٪ح كٝي٢ 207 كٝي٢ 210

                                                           
 .٩63ٛف املؿصٓ.، 230

231
 Muhammad Al-Fitra Haqiqi, Biografi Ulama Nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011),63. 



88 
 

 

ري٥٬، ظةد٥ كأيب كاملزتين اجلؿَل  ثةملربد د٤ٞيج٫ قجت ٚأ٦ة ٗك
 أظك٨ ٚأصةب دٝي٫ٞ ٨ٔ قأهل ٠ذةث٫ ةزينامل و٪ٙ ملة أل٫٩

 يٞٮؿ. ل٤عٜ املسجخ أم املربِّد ٚأ٩خ ٥ٝ املةزين هل ٚٞةؿ صٮاب،
 اجلعٮ يف ابلرصيني ث٧ؾا٬ت اجلةس أ٥٤ٔ اكف"  األز٬ؿم

  232".ك٦ٞةيحك٫
 

 حنٮ يف أ٦ة ثٕؽ اكف ّ٭ٮر صٮز ٫٩أ ا٣٘ؿيجح آراا٫ ك٨٦
٥ ثةبلؼ٢ ٦ٕؿكؼ ك٬ٮ ا٤ُ٩ٞخ، ٦٪٤ُٞة أ٩خ أ٦ة  أف كٔز

 ٠رثة لكجت املك١ني ٚأ٦ة اتلؽػري ٠رثة بكجت ا٣٘ىن
ُةء  ٔؽ٩ةف نكت ٦/233٪٭ة ٠سرية مى٪ٛةت كهل. اإٔل

 يف املٞذٌت ٠ذةب الاكم٢، ةبكًلذ ا٣ٛة٢ً ٠ذةب كٝعُةف،
 كًلذةب ا٣ٞؿآف ٦ٕةين كًلذةب ااإلمذٞةؽ ٠ذةب اجلعٮ،

 مٮا٬ؽ رشح كًلذةب قجٮي٫ إىل املؽػ٢ كًلذةب اتلٛكري
 28 اإلزجني يٮـ ثج٘ؽاد دٮيف. ا٣ٞؿآف إٔؿاب كًلذةب ال١ذةب

 .ل٤٭ضؿة 286 كٝي٢ 285 ق٪ح احلضح ذم
 

 / 234ا٣ُجٞح ٬ؾق املـاية ٨٧ٚ
 .اجلٛف أراء ظكت ال١ذةب دى٪يٙ (1

                                                           
 .113(، 1997)مرص/ دار املٕةرؼ، ننأة اجلعٮ كدةريغ أم٭ؿ اجلعةةحم٧ؽ ا٣ُ٪ُةكم، 232

 .124)مرص/ دار املٕةرؼ، دكف الك٪ح.(، املؽارس اجلعٮيح مٮيق ًيٙ، 233

234
 Muhammad Al-fitra Haqiqi, Biografi Ulama Nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011), 64. 
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 .ابلعٮث ثٕي يف الكةثٞح ا٧٤ٕ٣ةء آراء اقذؼؽاـ (2

 الك٧ةع، ا٣ٞيةس، اجلعٮ يف ا٣ٞٮأؽ يف صؽيؽة َؿااٜ اقذؼؽاـ (3
 .كامل٧ٕٮالت ا٣ٕٮام٢ اتل٤ٕي٢،

 
 المْفث تاريخ .ب

 االضى يأدز (1

ال١ٮٚح ث٥ٌ الاكؼ املرص املٕؿكؼ احلٮـ ثأرض ا٣ٕؿاؽ، 
كق٧يخ ٠ٮٚح القذؽارد٭ة، ٚة٣ٕؿب دٞٮؿ ل٤ؿ٦ي٤ح املكذؽيؿة ٠ٮٚح 
الصذ٧ةع اجلةس ث٭ة أػؾا ٨٦ ٝٮهل٥ / ٝؽ دؾٮؼ الؿم٢ إذا 
اصذ٧ٓ، كٝي٢ إف ٠ٮٚح أػؾت ٨٦ ال١ٮٚةف ك٬ٮ ادل٢ٗ ٨٦ 

 ادل٠ذٮر ٦٭ؽم املؼـكم يف دأحل٫ٛ كذ٠ؿ  235ا٣ٞىت كاحلنت،
ريق أٝٮاال ٠سرية، أكص٭٭ة  ٦ؽرقح ال١ٮٚح ٦ٞذبكة ٝٮؿ يةٝٮت ٗك
ٕ٭ة ٨٦ األرض، كذلٟ أف لك  ٚي٧ة أرل، "أ٩٭ة ق٧يخ ٠ٮٚح ث٧ًٮ

كٝؽ صةء يف ا٣ٞةمٮس  236رم٤ح ختة٣ُ٭ة ظىجةء تكُل ٠ٮٚح."
 237املعيٍ/ اكف ا٣ٕؿب يك٧ٮف الؿم٤ح احل٧ؿاء ٠ٮٚح.

 

                                                           
 . 23 ،(1991ٝذحجح، دار/ ثريكت) ال١ٮيف اجلعٮ يف دراقح ديؿة، أمحؽ ذةراملؼ235

)ا٣ٞة٬ؿة/ م١ذجح ك٦ُجٕح مىُىف ابلةيب احل٤يب ٦ؽرقح ال١ٮٚح ؼـكم، ٦٭ؽم امل236
 .2(، 1958كأكالدق، 

  (,2009 ا٧٤ٕ٣يح، ال١ذت دار/ ثريكت) املعيٍ ا٣ٞةمٮس يٕٞٮب، ث٨ حم٧ؽ237
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ْقػّا (2   ضاكٍّا وطتيػث  اجلغسيف م

 ػىٮبذ٭ة تنذ٭ؿ ا٣ٛؿات كادم ًٛةؼ ىلع ال١ٮٚح دٞٓ        
 ص٪ٮبة، كاجلضٙ رشٝة، 238ثة٣ٛؿات ٦جةرشة دذضةكر األرض،

 ث٨ قٕؽ ث٪ة٬ة كم٧ةال، ٗؿبة النةـ إىل كد٧ذؽ النةقٕح كبةلىعؿاء
 3-2 ثني أك ل٤٭ضؿة، 17-16 ق٪ح ا٣ٞةدقيح ظؿب يف كٝةص أيب

 ال١ٮٚح ٦ؽي٪ح اظذ٤خ ٨٦ أكؿ. ابلرصة ٦ؽي٪ح دأقحف ثٕؽ ق٪ٮات
 ا٣ٛةرقيح، ٦ٞةد٤ح ظني كٝةص أيب ث٨ قٕؽ ٦ٓ صةءكا اذلي٨ ٥٬

 .األر٦يح ٣٘ح املذعؽزٮف كاجلجخ رسية٩يٮف ذلٟ كبٕؽ
 

 يف املؽف أ٥٬ ٦٨ كاظؽة يه ال١ٮٚح ل٧٤يالد، 7 ا٣ٞؿف ٦٪ؾ
 ا٣يت ا٣ٕؿاؽ يف اتلةرخييح املؽي٪ح يه ٬ة اإلقال٦يح، احلٌةرة دةريغ

 كد٥ ا٣ٕؿب صـيؿة ػةرج لإلقالـ األكؿ اتلٮقٓ ػالؿ ث٪ةؤ٬ة د٥
 ل٤نيٕني، ٦ؽف أربٓ ٨٦ كاظؽة ثةٔذجةر٬ة ال١ٮٚح تكضي٢

 .كاجلضٙ كًلؿبالء، قةمؿاء إىل ثةإلًةٚح

 أيب ث٨ يلع كٌلف ٨،الؿامؽي اخلالٚةء دلم ٬ةـ دكر كهلة
 ٨٦ اإلقال٦يح احل١ٮ٦ح ا٣ٕةو٧ح ٢ٞ٩ كص٭٫ ا ٠ؿـ َة٣ت
 إىل كبةإلًةٚح239 .ػالٚذ٫ ٦ٞؿ كاختؾ٬ة ال١ٮٚح، إىل امل٪ٮرة املؽي٪ح

                                                           
238

 Albert Hourani, Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim, terj.Irfan Abu Bakar (Bandung: 

Mizan,2004),93. 

(، 1997)مرص/ دار املٕةرؼ،  ننأة اجلعٮ كدةريغ أم٭ؿ اجلعةةحم٧ؽ ا٣ُ٪ُةكم، 239
122.  
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 دٮدلت ا٣يت حاإلقال٦ي ا٧٤ٕ٣يح ل٤عؿًلح مؿًلـا دؾٮف أ٩٭ة ذلٟ،
 .املن٭ٮري٨ كاخلرباء ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ ٔؽد

 مٕٮب ٚي٭ة قؾ٨ ابلؽايح، أكؿ اكف ٝؽي٧ح، ٦ؽي٪ح كإ٩٭ة
 ريةقح ك٣خ ٔ٪ؽ٦ة ،(Mesopotamia) اجل٭ؿي٨ ثني ٦ة ثالد ٨٦

ـء ٚةل١ٮٚح الكةقة٩يح اإل٦رباَٮريح  .قٮرقذةف حمةْٚح ٨٦ ص

 األز٬ةر كٚي٫ ا٣ٕنت، ٚي٫ كاقٓ، ق٭٢ ىلع ترشؼ كال١ٮٚح
 اجل٭ؿ ٨٦ ثةملةء دأيت ٠سرية، كصؽاكي٢ ٗـيؿة، كأ٦ُةر كالؿيةظني،

 احلؽااٜ، ظٮهلة ٧ْ٩خ ٝؽ ك٬٪ةؾ، ٬٪ة املجسٮزح ادليةرات إىل
 املاكف دمةؿ يكةٔؽ ثةلنٞةاٜ، كزي٪خ ثةلؿيةض صٮا٩حج٭ة كنكٞخ

 ثؽت الؿبيٓ صةء ٚإذا اخليةؿ، كق٧ٮ احلف كرٝح اجلٛف وٛةء ىلع
 240.ي٢دم لٮف ثؾ٢ ٦٪ٞٮقح األرض

 
 اإلضالم ددْهلا (3

 ٧ٔؿ ػالٚح ٔ٪ؽ 637 اعـ املك٧٤ني أيؽ يف ال١ٮٚح ٚذعخ
ـً  رايح دؿٚٓ ثؽأت اخلُةب، ث٨  اجليٮش ٝةـ ٔ٪ؽ٦ة ٚي٭ة اإلقال

 الؿك٦ة٩يح إل٦رباَٮريحا ثة٩٭ؽاـ كٝةص أيب ث٨ قٕؽ ٝيةدة حتخ
(Romawi) كابلزي٩ُيح (Bizantium )636 اعـ يؿمٮؾ ٦ٕؿًلح يف 

                                                           
)ا٣ٞة٬ؿة/ م١ذجح ك٦ُجٕح مىُىف ابلةيب احل٤يب ٦ؽرقح ال١ٮٚح ٦٭ؽم املؼـكم، 240

 .3(، 1958كأكالدق، 
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 ٦ؽي٪ح ٚأكؿ .املك٧٤ني أيؽم يف ا٣ٕؿاؽ قُٞخ اعـ، كبٕؽ ل٧٤يالد
 . كابلرصة ال١ٮٚح يه املك٧٤ٮف  ث٪ة٬ة ا٣يت

 صحل ٚي٭ة يكؾ٨ ٦ؽي٪ح إال ال١ٮٚح ٦ةاك٩خ ابلؽايح، يف
 ىلع ٤ٌٮفيٛ ا٣ٕؿب ألف ةراػي املؽي٪ح د٤ٟ ؾٮفد املك٧٤ني،

 كىلع. املةميح ريع ىلع كحلج٭٥ املٛذٮظح، الىعؿاء يف ا٣ٕحل
 امل١٤٧ح مؿًلـ كٝةص أيب ث٨ قٕؽ ٢ٞ٩ ُةباخل ث٨ ٧ٔؿ مٮاٚٞح

 املجةين ٚجين ل٧٤يالد، 638 اعـ ال١ٮٚح إىل ٚةرس ثالد يف اإلقال٦يح
 .ا٣ٛةرقيح ا٧ٕ٣ةرة ٧٩ٍ ىلع كاملكةصؽ احل١ٮ٦يح

 ٬ةصؿ ظىت رسيٕة، د٧ىري٬ة ثٕؽ حال١ٮٚ ٧٩خ كٝؽ
 ث٨ قٕؽ ٦٪٭٥ ث٭ة كٝةمٮا إحل٭ة كق٥٤ ٤ٔي٫ ا وًل اجليب أوعةب

 ث٨ ا ٔجؽ َة٣ت، أيب ث٨ يلع األمٕؿم، مٮس أثٮ كٝةص، أيب
٧ةر ،ا٣ٛةريس ق٧٤ةف مكٕٮد،  .احل٨٧ ث٨ كػؾيٛح يرس، ث٨ ٔك

 

 اهػويم دلاهلا (4

 اإلقال٦يح، ـا٤ٕ٣ٮ دُٮيؿ مؿًلـ ال١ٮٚح أوجعخ قري٬ة يف
 مكٕٮد ث٨ ا ٔجؽ ٥٤ٔ. صؿا ك٥٤٬ كاحلؽير اتلٛكري ٦س٢

 ث٨ حيىي دمٓ ل٧٤يالد، 9 ا٣ٞؿف يف. ال١ٮٚح أل٢٬ كاحلؽير اتلٛكري
 ٔ٪ؽ٦ة املؽي٪ح، د٤ٟ يف املك٪ؽ يف احلؽير اهل٧ين احل٧يؽ ٔجؽ

 .كدمنٜ ال١ٮٚح ثني املؽيجذني  دتكةثٜ األمٮيح، اخلالٚح ق٤ُخ
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 أثٮ ث٭ة ٝةـ ا٣يت الكجيح املؽرقح ملؽي٪حا د٤ٟ يف كأقكخ
 ٨٦ الىةدؽ صٕٛؿ كاث٪٫ ابلةٝؿ حم٧ؽ ث٫ كاتلعٜ. اجل٧ٕةف ظ٪يٛح
 ثةملؽي٪ح صؿت ٧٠ة كاألظاكـ ثة٣ٞٮا٩ني ٤ٔي٭ة ثذأزري٧٬ة النييع
 .امل٪ٮرة

 جب٧ةؿ ال١ٮٚح امذ٭ؿت اإلقال٦يح احلٌةرة ٨٦ ٠زن يف
 ٬ؾا َٮر اذلم اعل٥ أظؽ ٨٦ ال١ٮيف، ثةخلٍ يكُل ا٣ٕؿيب اخلٍ
 ا٣ٕؿبيح اخلُٮط أربٕح ٨٦ منذٜ اخلٍ ٚ٭ؾا ا٤ٞ٣ٞى٪ؽم، اخلٍ
 كتك٧يح. كاملؽين امليك األ٩جةرم، احلريل، ٦س٢ اإلقالـ، ٝج٢

(Kufic) 241.ا٣ٛ٭ؿقخ ٠ذةب يف اجلؽي٥ اث٨ ٤ٔي٫ ٔرب مؿة لألكؿ 
 ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ق٤ك٤ح ا٣ْٕي٧ح، ا٧٤ٕ٣يح ل٤عؿٌلت مؿًلـ أيٌة كأ٩٭ة

 ظىت صجري ث٨ كقٕيؽ اجلؼيئ النٕيب، ٧ٔري، ث٨ رشيط ٚي٭ة ختؿج
 .ال١ٮيف ٧ٕ٩ةف ث٨ ظ٪يٛح أثٮ

 

                                                           
ٓ أكؿ يف اجلةس اػذ٤ٙ ا٣ٕؿيب ا٥٤ٞ٣ ىلع الالكـ"  ٠ذةث٫ يف كٝةؿ241  ا٣ٕؿيب اخلٍ ًك

 أد ث٨ ٔؽ٩ةف يف ٩ـلٮا ا٣ٕةربح ا٣ٕؿب ٨٦ ٝٮـ ذلٟ و٪ٓ ٨٦ أكؿ اللكيب ٬نةـ ٚٞةؿ
 ال١ٮيف ث٨ ػٍ ٨٦ ٬ؾا ٝؿيكةت وٕٛه لك٧ٮف ظُٯ ٬ٮاز صةد أثٮ كأق٧ةؤ٥٬

ٕٮا كاإلٔؿاب النلك ث٭ؾا  ظؿكٚة ذلٟ ثٕؽ كصؽكا ز٥ أق٧ةا٭٥ ىلع ال١ذةب ًك
 ٚك٧ٮ٬ة كا٣٘ني ننيكال كا٣ْةء كاذلاؿ كاخلةء اثلةء كيه أق٧ةا٭٥ ٨٦ ٣حكخ

 املٕؿٚح، دار/ ثريكت) ا٣ٛ٭ؿقخ ،اجلؽي٥ ا٣ٛؿج أثٮ إقعةؽ ث٨ حم٧ؽ راصٓ." الؿكادؼ
1978)، 6. 
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ْاهل (5  الطياضيث اأح

 ال١ٮٚح دؾٮف ال ا٣ٕجةيس، األمٮم كإقٞةط إَةظح ثٕؽ
 ث٘ؽاد ٦ؽي٪ح ث٪ةء ىلع ا٣ٕجةقحني رؤقةء إػذةر. احل١ٮ٦ح مؿًلـ

 ل٤نيٕيني ا٣ٞٮة مؿًلـ ال١ٮٚح ثأف الكجت، اكف ٦ٌٛال إػذيةرا
ني ٥. قيةقذ٭٥ ىلع املٕةًر  الكيةقح، كص٫ ىلع ٦ٕـكلٮف أ٩٭٥ ٗر

 .املؽي٪ح د٤ٟ يف ةرةاحلٌ ننةَح دُٮيؿ ازداد ٣ؾ٨

 ثةلكيةقح، ال١ٮٚح امذ٭ؿت لإلقالـ، األكىل ا٣ٕىٮر يف
 656 اعـ يف َة٣ت أيب ث٨ يلع خلالٚح احل١ٮَل اإلدارم كاملؿًلـ
 ألقجةب ال١ٮٚح إىل امل٪ٮرة ثةملؽي٪ح ا٣ٕةو٧ح يلع ك٢ٞ٩ ل٧٤يالد
 .قيةقيح

 ٦ؽاٚٓ ٣ٞٮة مؿًلـا املؽي٪ح د٤ٟ أوجعخ احلني، ذلٟ ك٦٪ؾ
 اإلًُؿاثةت ص٤ٕخك ،النيٕح دٮدل املؽإٚح كد٤ٟ كآهل، يلع

 ىلع كامذ٭ةد٬ة ال١ٮٚح، يف ٔك١ؿية مؿًلـا يلع ٔ٭ؽ يف الكيةقيح
 كاعئنح َة٣ت أيب ث٨ يلع ثني( ل٧٤يالد 656) ٢اجل٧ ظؿب كإٝح
 242.ٔ٪٭٧ة ا ريض

                                                           
اك٩خ مٮٕٝح اجل٢٧ املٕؿكٚح ثح٪٭٧ة مٮٕٝح ثني ابلرلي٨، ك٨٦ ظني ٬ؾق املٮٕٝح  242

٬ٮا٧٬ة، ٚةبلرصة ٔس٧ة٩يح، كال١ٮٚح ٤ٔٮيح، كازداد اإلػذالؼ ثذٕةٝت اػذ٤ٙ 
)مرص/ دار املٕةرؼ، ننأة اجلعٮ كدةريغ أم٭ؿ اجلعةة األيةـ. راصٓ حم٧ؽ ا٣ُ٪ُةكم، 

1997 ،)122-123 . 
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 يلع ػالٚح ٤ٔي٭ة ٝةد ا٣يت احل١ٮ٦ح تلٞٮـ اعئنح ٤َجخ
 ال١ٮٚح وةرت ذلٟ، بٕؽك243 .ٔٛةف ث٨ ٔس٧ةف ٝةد٢ ىلع حمة٧٠ح
 قٛيةف أيب ث٨ ك٦ٕةكيح يلع ثني الكيةيس اإلًُؿاب ىلع مة٬ؽة

 .ل٧٤يالد( 657) وٛني حمةربح يف

 ٤ٔي٫ ٝذ٢ بكجت َة٣ت أيب ث٨ يلع دٮيف املؽي٪ح ٬ؾق ٚيف
 ٠ؿـ كد٨ٚ الىجط، والة كٝخ ثةلكيٙ م٤ضةـ ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ
 ألمؽ املٞربة ٬ؾق أف ل٤نيٕني، كبة٣جكجح .اجلضٙ يف كص٭٫ ا
 .ا٣ٕةل٥ يف ٦ٞربة أكقٓ ٦ٞربد٫ أف كفكيٕذٞؽ ٔ٪ؽ٥٬، ٧٬ح

 أوجعخ األظيةف ٨٦ ٠سري يف األمٮيح، ادلك٣ح ػالٚح كيف
 قجٍ دٮيف ل٧٤يالد، 680 اعـ يف النيٕيني، ا٩ذٛةًح مىؽر ال١ٮٚح
 األمٮيح، ادلك٣ح ا٩٭يةر ٝج٢ ٠.244ؿبالء يف يلع ث٨ ظكني ا رقٮؿ
 .ا٣ٕجةقحني دٔٮة حمؿؾ ال١ٮٚح اك٩خ

                                                           
رك٦ةف، ٝي٢ ا٫٩ ٝةد٢ ٔس٧ةف ث٨ ٔٛةف، م٭ؽ ٚذط مرص ٝةهل اث٨ كيٞةؿ قٮداف ث٨ 243

 يٮنف.

 أمحؽ ث٨ يلع أثٮ ثؾؿ اخلُيت ابل٘ؽادم اػذ٤ٙ املؤرػٮف يف كٚةة ظكني ٝةؿ244
أ٩جأ٩ة احلكني ث٨ وٛٮاف ٝةؿ جلة ث٨ أيب ادل٩ية ٝةؿ ٩ة حم٧ؽ ث٨ قٕؽ ٝةؿ احلكني ث٨ 
يلع ث٨ أيب َة٣ت ٝذ٢ ث٪٭ؿم ٠ؿبالء يٮـ اعمٮراء يف املعؿـ ق٪ح إظؽل كقتني ك٬ٮ 

٩ة ث٨ ا٢ٌٛ٣ ٝةؿ أ٩جأ٩ة ٔجؽ ا ث٨ صٕٛؿ ٝةؿ ٩ة يٕٞٮب ث٨ قخ كمخكني ق٪ح أػرب
ث٨ قٛيةف ٝةؿ ٩جأ٩ة ق٧٤ح ٨ٔ أمحؽ يٕين ث٨ ظ٪ج٢ ٨ٔ إقعةؽ ث٨ ٔحىس كأػرب٩ة 
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 ثاجلحْي نشأتّا (6

 ٬ؾا يف ابلرصيني ٨ٔ دأػؿكا ال١ٮٚيني أف ٔؿٚخ ٣ٞؽ
 245.كا٣ٞؿاءة كاحلؽير ا٫ٞٛ٣ يف لن٤٘٭٥ ق٪ح، ٦ةاح ظٮايل ا٥٤ٕ٣
 اجلضٮـ أيب ث٨ اعو٥ ال١كةيئ، ءةا٣ٞؿا ٨ٚ يف د٧ٕٜ ٨٦ ٦٪٭٥
 يف رأي٫ كٌلف ،ال١ٮٚح ٦ؾ٬ت مؤقف أظؽ ٚةل١كةيئ. كمحـة

ري٥٬ أدجة٫ٔ ٔ٪ؽ ٦٭٧ة مؿصٕة اجلعٮيح ا٣ٞٮأؽ مكةا٢  ٨٦. ٗك
 منلكح ظ٢ يف ا٣ٞيةس اقذؼؽاـ ٠رثة يه املؽارس ٬ؾق ق٧ةت
 ثني كاجلعةة ال٤٘ح ٧٤ٔةء اغبليح ٝةرف. ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح ثٞٮأؽ دذ٤ٕٜ

 أثٮ ابلرصيني ٦ؽرقح الؿؤايس ظٕٛؿ أثٮ ادجٓ املسةؿ، ًٕٚل ؿيٞنيا٣ٛ
حىس ا٣ٕالء ث٨ ٧ٔؿك  ػالؼ اقذؼؽـ كًلؾلٟ. اثلٞيف ٧ٔؿ ث٨ ٔك
 كالرصؼ، اجلعٮ د٧ٕيٜ يف املؽرقتني ٬ذني احلؿايئ مك٥٤ ث٨ ٦ٕةذ

 أمحؽ ث٨ اخل٤ي٢ ٧ٔؿك، ث٨ ٔحىس ىلع ال١كةيئ اقذ٧ٕؽ
 آراء ىلع يٕذ٧ؽكف  ٚلك ظجيت ث٨ كيٮنف األزدم، ا٣ٛؿا٬يؽم

 .قجٮي٫
                                                                                                                                                               

ث٨ رزؽ ٝةؿ أ٩جأ٩ة ٔس٧ةف ث٨ أمحؽ ٝةؿ ٩جأ٩ة ظ٪ج٢ ٝةؿ ظؽزين أثٮ ٔجؽ ا ٨ٔ 
أ٩ة أثٮ ٦ٕرش إقعةؽ ث٨ ٔحىس ٨ٔ أيب ٦ٕرش ٝةؿ ظ٪ج٢ كظؽز٪ة اعو٥ ث٨ يلع ٝةؿ ٩ج

ٝةؿ كٝذ٢ احلكني ث٨ يلع ٣ٕرش حلةؿ ػ٤ٮف ٨٦ املعؿـ ق٪ح إظؽل كقتني. راصٓ 
)ثريكت/ دار ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح،  دةريغ ث٘ؽاد، أمحؽ ث٨ يلع أثٮ ثؾؿ اخلُيت ابل٘ؽادم

 .143/ 1دكف الك٪ح.(، 

245
 Hariyadi, “Masalah Khilafiyah Studi Tentang Amil dalam Kitab Al-Inshof” (Tesis M.Ag, UIN 

Syarif Hidayatullah, Jakarta), 48. 
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 احلك٨ أثٮ خلؽ٦ح ال١ٮٚح ح٦ؽرق اجلعٮ ّ٭ٮر أف الٮاٝٓ، يف
 املؿكج كأف ا٣ٛؿاء، زيةد ث٨ حيىي كد٧٤يؾق ال١كةيئ محـة ث٨ يلع

 ث٨ قٕيؽ األكقٍ األػٛف ٬ٮ ال١ٮٚح ٦ؽرقح إلننةء الؿاحيس
. أمحؽ ث٨ كاخل٤ي٢ قجٮي٫ أقذةذي٫ كأٚاكر ٦ٛة٬ي٥ ٨٦ مكٕؽة
 دراقح دلةؿ يف ٝؿ٩ة ٦٪ٛى٢ ملك ىلع دْ٭ؿ ال١ٮٚح قح٦ؽر كّ٭ٮر

 كابلرصيٮف ال١ٮٚيٮف ينرتؾ ال. ابلرصة ٦ؽرقح كالدة ثٕؽ اجلعٮ
 ٦س٢ أػؿل، دلةالت ا٬ذ٧ةـ ىلع ٣رتًلزي٥٬ ا٨ٛ٣ ٬ؾا دراقح يف ٦ٕة

 ٩ْؿ٥٬ إىل ثةإلًةٚح ا٣ٞؿاءات، كأ٩ٮاع النٕؿ، كدمٓ ركايح
 أف ابلٕي ٝةؿ ـكَل،خم ٝةؿ. ا٣ٛٞ٭يح املكةا٢ يف  كا٬ذ٧ة٦٭٥

 ال١كةيئ كيٞٮؿ ٨٦ ك٦٪٭٥ اهلؿاء، صٕٛؿ أثٮ ثؽا٭ة ال١ٮٚح ٦ؽرقح
 ال١ٮٚح ٦ؽرقح( 69/ 1973) ا٣ُ٪ُةكم ٝك٥ ذلٟ، ك٦ٓ. كا٣ٛؿاء
 مك٥٤ ث٨ ك٦ٕةذ الؿؤايس ٨٦ ثؽايح َجٞةت، مخف ا٣ٞؿكف ظكت
( 1) يه ال١ٮٚيني ٔ٪ؽ اجلعٮ دراقح كمىةدر. ز٤ٕت ظىت اهلؿاء

( 4)ك ا٣ٕؿبيح األمٕةر( 3) ا٣ٕؿبيح ا٣ٞجةا٢ ٣٘ح( 2) ال١ؿي٥ ا٣ٞؿآف
 يف األكىف اجلىيت ذك ظةؿ لك ىلع كالنٕؿ. احلرصة ٦ؽرقح اجلعٮ
 246.رقٮهل كق٪ح دٕةىل ا ٠ذةب ثٕؽ ا٣ٞٮأؽ دؽكي٨

 
 اتلٮقٓ يف كاًط اجلعٮ دراقح يف ٦٪٭ض٭٥ أف كاحلةو٢

 ٦ؽرقح ي٧زي ٦ة أ٥٬ ٢ٕ٣ ك٩رث٬ة مٕؿ٬ة، يف ا٣ٕؿب ٝةتل٫ ٦ة ثأػؾ
                                                           

 ،(1997 املٕةرؼ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعةة أم٭ؿ كدةريغ اجلعٮ ننأة  ا٣ُ٪ُةكم، حم٧ؽ246
135. 
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 كٝجٮهلة األمٕةر ركايح يف دٮقٕ٭ة ٬ٮ ابلرصة ٦ؽرقح ٨ٔ ال١ٮٚح
 ٨٦ اقذ٧ٕةهلة ل٤٪ةس كصٮزكا. كظرض٥٬ ثؽك٥٬ ا٣ٕؿب دميٓ ٨ٔ

 النؾكذ ٬ؾا جي٤ٕٮف ث٢ ل٤ٞٮأؽ، ػة٣ٛة كلٮ ظىت ا٣ٕؿب،
 أ٥٬ كأف"  مٮيق ٝةهل ٦ة ٦ٞذبكة مـ٬ؿ يلع ادل٠ذٮر كٝةؿ 247.ةٝةٔؽ

 ركايح يف اتكةٔ٭ة ابلرصيح املؽرقيح ٨٦ ال١ٮٚيح املؽرقح ي٧زي ٦ة
جةرات األمٕةر   248."كظرضي٭٥ ثؽك٩٭٥ ا٣ٕؿب دميٓ ٨ٔ ال٤٘ح ٔك

 
ْفث يررضث ردال (7  الم

 األوىل اهطتقث .أ
 الؿؤايس. أ .1

 مٮىل قةرة، أيب ث٨ احلك٨ ث٨ حم٧ؽ صٕٛؿ أثٮ ٬ٮ
 ك٬ٮ 249رأق٫، ل١رب ثةلؿؤايس ٣ٞت ا٣ٞؿيظ، ٠ٕت ث٨ حم٧ؽ
 ٔ٪٫ كيٞٮؿ اجلعٮيح، ال١ٮٚح ٦ؽرقح أقف ٨٦ أكؿ

 ز٥ ثةل١ٮٚح ننأ. اجلعٮ يف ال١ٮٚح أ٢٬ أقذةذ اكف/  الـبيؽم
ريق ا٣ٕالء ث٨ ٧ٔؿك أيب ٨ٔ ٚأػؾ ابلرصة، إىل رظ٢  ٨٦ ٗك

                                                           
 .47 ،(1991 ٝذحجح، دار/ ثريكت) ال١ٮيف اجلعٮ يف دراقح ديؿة، أمحؽ املؼذةر247

)ثريكت/  ا١ٛ٣ؿ اجلعٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب أوٮهل ك٦٪ة٬ض٫احلةرسم،  يلع مـ٬ؿ حم٧ؽ248
 .356(، 2003ادلار ا٣ٕؿبيح ل٧٤ٮقٮاعت، 

(، 1997)مرص/ دار املٕةرؼ،  ة اجلعٮ كدةريغ أم٭ؿ اجلعةةننأحم٧ؽ ا٣ُ٪ُةكم،  249
115. 
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 كامذ٢٘ ل١ٮٚح،ا إىل ٢ٛٝ ز٥ ابلرصيح، اثلة٩يح ا٣ُجٞح ٧٤ٔةء
ريق، ٦ٕةذ ٫٧ٔ ٦ٓ ثةجلعٮ ٚي٭ة  األكىل ا٣ُجٞح ٚذ١ٮ٩خ 250ٗك

 ي٥٤ أيٌة ك٬ٮ اجلعٮ يف ػجري أ٫٩ صة٩ت ٨٦. ال١ٮٚيح
/ ٦٪٭ة مى٪ٛةت كدلي٫. كا٣ٞؿاءة كا٫ٞٛ٣ كاألدب ثةلنٕؿ
 ٠ذةب هل، من٭ٮر ٠ذةب إ٫٩ اجلعٮ، يف ا٣ٛيى٢ و٪ٙ

 251.كاإلثذؽاء الٮٝٙ بكًلذة ا٣ٞؿآف، ٦ٕةن ٠ذةب اتلى٘ري،
 األكىل ا٣ُجٞح رأس ٚ٭ٮ كا٣ٛؿاء، ال١كةيئ دال٦يؾق ك٨٦

 دٮيف ثةل١ٮٚح، اجلعٮ يف مؤ٣ٙ أكؿ كًلذةث٫ ال١ٮٚيح،
 .الؿميؽ ٔ٭ؽ يف ثةل١ٮٚح

 
 اهلؿاء ٦ٕةذ. أ .2

 اهلؿكيح، اثليةب بلي٫ٕ ثةهلؿاء ٣ٞت ٥،مك٤ أثٮ ٬ٮ 
 ثةل١ٮٚح أٝةـ ا٣ٞؿيظ، ث٨ حم٧ؽ كمٮىل الؿؤايس اعـ ك٬ٮ

 ا٥٤ٕ٣ يف الكةثٞني ٨٦ اكف اجلعٮ، يف أػي٫ اث٨ ٦ٓ كامذ٢٘
 ث٨ امل٤ٟ ٔجؽ مؤدب مك٥٤ أثة أف ظيك كالرصؼ، اجلعٮ

 ٧٠ة لك٭ة ًةٔخ ٣ؾ٨ اجلعٮ يف ٠ذت كدلي٫ 252مؿكاف،
 أيٌة ك٬ٮ أ٦يح، ثين أيةـ يف و٪ٛ٭ة ال١ٮٚيني، ٠ذت عًة

 اكف ٚٞؽ حنٮم، أ٫٩ صةثت ٨٦. اهلؿكيح اثليةب يبيٓ دةصؿ
                                                           

 ٩ٛف املؿصٓ. 250

251
 Muhammad Al-Fitra Haqiqi, Biografi Ulama Nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011), 71. 

 .٩75ٛف املؿصٓ،   252
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 ا٥٤ٕ٣ وة٣ط كٌلف ال١ؿي٥، ل٤ٞؿآف كٝةراة ل٤عؽير راكية
 .ل٤٭ضؿة187 ق٪ح ثةل١ٮٚح كدٮيف 253.ثة٣ٕؿبيح

 
 اثلاٍيث اهطتقث .ب

 ال١كةيئ. ب .1
 ٚةريس، أقؽ، ثين مٮىل محـة ث٨ يلع احلك٨ أثٮ ٬ٮ

 يف أظؿ٦خ ألين/ "ٚٞةؿ ثةل١كةيئ د٤ٞيج٫ ٨ٔ قب٢
 ك٬ٮ ث٭ة كننأ ل٤٭ضؿة، 119 ق٪ح ثةل١ٮٚح كدل 254،"٠كةء

 أ٫٩ هل، املرتدمٮف ركا٬ة ا٣يت الؿكايةت ٨٦ يأػؾ أٔضِل،
 ثٕؽ ا٣ٞؿاءة يف اجلةس إ٦ةـ كٌلف اجلعٮ، د٫٧٤ٕ ٝج٢ ٝةراة اكف

الـ أظؽ كٌلف محـة، أقذةذق  يف اجلةس إحل٭٥ يؿصٓ اذلي٨ اأٔل
 ٨٦ ميٮػ٫ ٨٧ٚ كا٣ٞؿاءة، ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح د٥٤ٕ. ا٣ٞؿاءة
 ث٨ حم٧ؽ الـيةت، ظجيت ث٨ محـة/ ٦٪٭٥ ١ٚسريكف ا٣ٞؿاء

. ٔجةس ث٨ ثؾؿ كأثٮ اهل٧ؽاين، ٧ٔؿ ث٨ ٔحىس حلًل، أيب
 الؿؤايس صٕٛؿ أيب اهلؿاء، مك٥٤ ث٨ ٦ٕةذ/ ٦٪٭٥ اجلعةة ٨٧ٚ
 أمحؽ ث٨ كاخل٤ي٢ اثلٞيف، ٧ٔؿ ث٨ ٔحىس ال١ٮٚيني، ٨٦

                                                           
)ا٣ٞة٬ؿة/ ٦ؽرقح ال١ٮٚح ك٦٪٭ةص٭ة يف دراقح ال٤٘ح كاجلعٮ ٦٭ؽم املؼـكم، 253

 .56(، 1958كأكالدق،  م١ذجح مىُىف ابلةيب احل٤يب

 (،1997)مرص/ دار املٕةرؼ،  ننأة اجلعٮ كدةريغ أم٭ؿ اجلعةةحم٧ؽ ا٣ُ٪ُةكم، 254
116. 
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/ ٦٪٭٥ ١ٚسريكف دال٦يؾق أ٦ة. ابلرصيني ٨٦ ا٣ٛؿا٬يؽم
 ٦ٕةكيح ث٨ ٬نةـ املجةرؾ، اث٨ يلع ٨ٕ٦، ث٨ ا٣ٞةق٥ ا٣ٛؿاء،
 ظؿيل، ث٨ مكع٢ أثة ابل٘ٮم، اقعةؽ ق٧٤ٮيح، الرضيؿ
ة﴿ ٝٮهل٥ يف( ٦ة) أف/ آراا٫ ك٨٦. اجلعٮم كٝذحجح َّ٧ ًٕ ً٩ 

 إىل ال١كةيئ ا٩ذ٢ٞ ز٥. اليشء ث٧ٕىن دة٦ح ٦ٕؿٚح 255﴾يًه 
 األ٦ني كدلي٫ كيؤدب لؿميؽا ٝرص يف كقؾ٨ ث٘ؽاد

 ٠ذةب ا٣ٞؿآف، ٦ٕةن ٠ذةب/ مى٪ٛةد٫ ٨٧ٚ 256كاملأمٮف،
 ا٣ٞؿآف ٦ُٞٮع ٠ذةب ا٣ٞؿاءات، ٠ذةب اجلعٮ، خمذرص

 ٠ذةب اهلضةء، ٠ذةب ا٣ٕؽد، اػذالؼ ٠ذةب كمٮوٮهل،
 ٬ةءات ٠ذةب ال١جري، دراجلٮا ٠ذةب األكقٍ، اجلٮادر
 ٠ذةب اجلعٮ، يف احلؽكد ٠ذةب ال١ؿي٥، ا٣ٞؿآف يف ال١٪ةيح
 د٤ع٨ ٦ة كًلذةب احلؿكؼ ٠ذةب كَؿااٞ٭ة، املٕةيةة أمٕةر

 إىل رظةهل يف ل٤٭ضؿة 189 ق٪ح ا رمح٫ دٮيف. ا٣ٕٮاـ ٚي٫
 257.ثؿ٩جٮي٫ كاجلعٮ ا٫ٞٛ٣ دٚ٪خ احلٮـ/ الؿميؽ ٚٞةؿ َٮس،

   

                                                           
 .271(/ 2) ابلٞؿة قٮرة 255

 .183)مرص/ دار املٕةرؼ، دكف الك٪ح.(،  املؽارس اجلعٮيحمٮيق ًيٙ،  256

(، 1997)مرص/ دار املٕةرؼ،  عٮ كدةريغ أم٭ؿ اجلعةةننأة اجلحم٧ؽ ا٣ُ٪ُةكم،  257
116. 
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 / 258ا٣ُجٞح ٬ؾق ق٧ةت
 .ا٧ٕ٣يٜ ابلعر (1
 .ا٤ٕ٣ٮـ ىلع ل٤عىٮؿ اقرتاديضيح اقذؼؽاـ (2
 .ابلرصة ث٧ؾ٬ت كابلعٮث امل٪ةٝنح (3
 .كاتلؽكي٨ ال١ذةثح (4

 
 اثلاثلث اهطتقث. ج

 األمحؿ. ج .1

 ثةألمحؿ، املٕؿكؼ احلك٨ ث٨ يلع احلك٨ أثٮ ٬ٮ
 ا٥٤ٕ٣ أػؾ الؿميؽ، ثةب ىلع اجلٮبح رصةؿ ٨٦ ص٪ؽية اكف
 م٭يؽ آالؼ أربٕح ظِٛ أ٫٩/ ز٤ٕت هل ٝةؿ ال١كةيئ، ٨ٔ
 الؿميؽ ػ٤يٛح ٔؿ٫ٚ ظىت اجلعةة ٨٦ ٥٤ٔ ك٬ٮ اجلعٮ، ٨ٔ

 كاتل٤ٕي٥ اتل٥٤ٕ ٚأصةد ُٚ٪ة يْٞة األمحؿ كٌلف دق،أكال حل٥٤ٕ
 ثؿٚ٭٪يح ك٥ٕ٩ ماك٩ذ٫، كدجٮأ ال١كةيئ، أوعةب ثـ ظىت

 .ا٣ٕحل
 كأ٦ة اجلةس، ٤ٔي٫ كاصذ٧ٓ حنٮيح مٮا٬ؽ أمًل كٝؽ

. ابل٤٘ةيئ دٛنن اتلرصيٙ، ٦ٞةيف ٠ذةب/ يٕين دى٪ي٫ٛ

                                                           
258

 Muhammad al-Fitra Haqiqi, Biografi Ulama Nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011),74 .  
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 ق٪ح احلش أداا٫ يف رب٫ رمحح إىل ا رمح٫ ا٩ذ٢ٞ
 259.ل٤٭ضؿة194

 
اء. ج .2  ا٣ٛؿَّ

 ث٨ ا ٔجؽ ث٨ زيةد ث٨ حيىي زًلؿية أثٮ ٬ٮ
 يٛؿم اكف أل٫٩" ثة٣ٛؿاء ٣ٞت أقؽ، ثين مٮىل مؿكاف،
 ٚةريس، أو٢ ٨٦ ل٤٭ضؿة، 144 ق٪ح ثةل١ٮٚح كدل". الالكـ

 ػُٮات ػُة ٝؽ الالكـ ٥٤ٔ فاك ز٨٦ يف ا٣ٛؿاء اعش كٝؽ
 ابلرصة، إىل رظةهل ثٕؽ ٠سريي٨ ميٮخ ىلع دذ٧٤ؾ 260.كاقٕح
 قالـ األظٮص، أثٮ يلع، ث٨ ٦٪ؽؿ الؿبيٓ، ث٨ ٝحف/ ٦٪٭٥

 أثٮ ال١كةيئ، محـة ث٨ يلع ظجيت، ث٨ يٮنف ق٤ي٥، ث٨
 ظةزـ ٔيح٪ح، ث٨ قٛيةف ٔيةش، ثؾؿ أثٮ الؿؤايس، صٕٛؿ

ري٥٬ احل٪يف ظٛه ي٨ حم٧ؽ احلكني، ث٨  يف دجعؿ ظىت. ٗك
ح، ٤ٔٮـ  كأػجةر٬ة ا٣ٕؿب أيةـ ٦ٕؿٚح يف ٚؾا ٚاكف ٦ذ٪ٔٮ

 َؿاؼأ كدٞىص 261كاجلضٮـ، كا٤ٛ٣كٛح كا٤ُ٣ت كأمٕةر٬ة،
 اجلعٮ، يف املؤ٦٪ني أ٦ري ا٣ٛؿاء/ "ٚي٫ ٝي٢ ظىت اجلعٮ ٥٤ٔ

                                                           
(، 1997)مرص/ دار املٕةرؼ،  ننأة اجلعٮ كدةريغ أم٭ؿ اجلعةةحم٧ؽ ا٣ُ٪ُةكم، 259

119. 

 .192)مرص/ دار املٕةرؼ، دكف الك٪ح.(،  املؽارس اجلعٮيحمٮيق ًيٙ، 260

(، 1997)مرص/ دار املٕةرؼ،  ننأة اجلعٮ كدةريغ أم٭ؿ اجلعةةحم٧ؽ ا٣ُ٪ُةكم، 261
119. 
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(, ٬ 270 ت) اعو٥ ث٨ ق٧٤ح/ ٦٪٭٥ ٔ٪٫ أػؾكا اذلي٨ ٨٧ٚ
 ث٨ ا ٔجؽ ث٨ حم٧ؽ ،(٬ 243 ت) ا٣ُٮاؿ ا ٔجؽ أثٮ

 224 ت) قالـ ث٨ ا٣ٞةق٥ ا ٔجؽ أثٮ ،(٬ 251 ت) ٝةدـ
 أثٮ ،(٬ 277 ت) الرسم اجل٭٥ ث٨ حم٧ؽ ا ٔجؽ أثٮ ،(٬

 ا ٔجؽ ث٨ ٬ةركف ٦ةلٟ، ث٨ ا ٔجؽ ث٨ حم٧ؽ ا ٔجؽ
 ث٨ يٕٞٮب يٮقٙ كأثٮ ،(٬ 143 ت) ابل٘ؽادم مؿكاف ث٨

 أ٫٩ اجلعٮ، يف آراا٫ ٨٧ٚ(. ٬ 144 ت) الك١يخ إقعةؽ
 ك٬ٮ زيؽ، ث٪ىت زيؽا، ٗال٫٦ رضب/ ٝٮهل٥ ٦س٢ أصةز
 ىلع ريال٧ٌ ٔٮد ٚي٫ ألف اجلعةة، ٨٦ اجل٧٭ٮر ٦٪٫ٕ اذلم

 اػذالؼ ال١ذةب، آ٣ح/ مى٪ٛةد٫ كأ٦ة. كردجح ٣ْٛة ٦ذأػؿ
 كال٤يةيل األيةـ املىةظٙ، يف كالنةـ كابلرصة ال١ٮٚح أ٢٬

 ٠ذةب اتلعٮي٢، ٠ذةب ابل٭ةء، أك ابليه كالن٭ٮر،
 كال٤٘ةت، اجل٧ٓ ا٣ٞؿآف، يف كاتلث٪يح اجل٧ٓ اتلرصيٙ،

 ٣٘ةت كأ٢ٕٚ، ٢ٕٚ ا٣ٛةػؿ، املٕض٥، ظؿكؼ احلؽكد، ٠ذةب
 ال٤٘ح منلكح كاملؤ٩ر، املؾ٠ؿ ا٣ٕة٦ح، ٚي٫ د٤ع٨ ٦ة ا٣ٞؿآف،
 ٦ٕةين ا٣ٞؿآف، يف املىةدر ال١جري، ال٤٘ح منلكح الى٘ري،
 اجلٮادر، ٠ذةب املالزـ، ٠ذةب كامل٧ؽكد، املٞىٮر ا٣ٞؿآف،

 ٠ذةب كاإلثذؽاء، الٮٝٙ ٠ذةب الٮاك، ٠ذةب اهلةء، ٠ذةب
ري٬ة الاكيف احلؽير، ٗؿيت كي٫ٕٛ، يةٚٓ  املؤ٣ٛةت ٨٦ ٗك

 رظةهل يف ل٤٭ضؿة207 ق٪ح دٮيف ظىت ٫٧٤ٔ كيٛيي يؤ٣ٙ
 .م١ح إىل
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 ال٤عيةين. ج .3
 حليةف، ثين ٨٦ املجةرؾ ث٨ يلع احلك٨ أثٮ ٬ٮ

 زيةد أيب ال١كةيئ، ٨ٔ أػؾ ل٤عيذ٫، اظرتا٦ة ٣ٞت ٚةل٤عيةف
 .ل٤٭ضؿة 220 ق٪ح دٮيف 262اجلٮادر، ٠ذةب كهل ٔجيؽة، كأيب

 
 / 263ا٣ُجٞح ٬ؾق ق٧ةت

 ٣٘ٮية أـ اك٩خ ديجيح ٠سرية دأحلٛةت (1
 كاصـاء ٦ٛى٤ح اجلعٮ ٠ذةثح يف ا٣رتًلزي ثؽايح (2
 ٬٪ةؾ ز٥ ا٣ٕةـ ملك ىلع ل٤ع٨ا ظٮؿ ػةص ا٬ذ٧ةـ (3

 إلوالظ٫ املعةك٣ح
 .ال١ٮٚح ٦ؾ٬ت يف املى٤ُعةت كالدة (4
 

 الساةػث اهطتقث.  د
 قٕؽاف اث٨. د.1

 كدل الرضيؿ، قٕؽاف ث٨ حم٧ؽ صٕٛؿ أثٮ ٬ٮ
 ل٤ٕة٦ح اعملة كوةر ثةل١ٮٚح، كننأ ل٤٭ضؿة، 161 ق٪ح ثج٘ؽاد
 ؿ،الرضي ٦ٕةكيح أيب ٨ٔ أػؾ كا٣ٞؿاءات، ا٣ٞؿآف، ي٧٤ٕ٭٥

/ قٕؽاف اث٨ إحل٫ ذ٬ت كممة كا٣ٞؿاءات، ثة٣ٕؿبيح امذ٭ؿ ز٥
                                                           

(، 1997رص/ دار املٕةرؼ، )م ننأة اجلعٮ كدةريغ أم٭ؿ اجلعةةحم٧ؽ ا٣ُ٪ُةكم، 262
119. 

263
 Muhammad al-Fitra Haqiqi, Biografi Ulama Nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011), 76. 
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 حنٮ ا٣جكجح، يف املذعؽزني ا٢٧ٕ٣، يف املؼذ٤ٛني ٩ٕخ صٮاز
 دٮيف اجلعٮ، يف ٠ذةثة و٪ٙ 264.ال١ؿي٧ةف ٧ٔؿا زيؽ ػةو٥

 .ل٤٭ضؿة 231 ق٪ح
 

ٮاؿ. د.2 ُُّ  ا٣

 ا ٔجؽ ث٨ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ا ٔجؽ أثٮ ٬ٮ
ريق، ال١كةيئ ٨ٔ اجلعٮ أػؾ ثةل١ٮٚح، ننأ ا٣ُٮاؿ،  ٝةؿ ٗك

 ثةمرتا٫٠ ث٘ؽاد كٝؽـ ا٣ٕؿبيح، ثإ٣ٞةء ظةذٝة اكف/ ز٤ٕت هل
 243 ق٪ح ٫حنج ٝىض. ا٣ٞؿاءة يف كادلكرم ٧ٔؿ أيب دل٤ف

 . ل٤٭ضؿة
 

 ٝةدـ اث٨. د.3

 ك٬ٮ ٝةدـ، ث٨ ا ٔجؽ ث٨ حم٧ؽ صٕٛؿ أثٮ ٬ٮ
 كز٤ٕت ا٣ٛؿاء ٨ٔ اجلعٮ أػؾ ذ٠ية، اعملة اكف ز٤ٕت، أقذةذ
/ ٦٪٭ة اجلعٮ، يف مؤ٣ٛةت كهل كد٤ٕي٫٤، اجلعٮ ظؾؽ ظىت

 .ل٤٭ضؿة 251 ق٪ح ثج٘ؽاد دٮيف كاملؼذرص، الاكيف
 
 
 
 

                                                           
/ ا٣ٞة٬ؿة) كاجلعٮ ال٤٘ح دراقح يف ك٦٪٭ةص٭ة ال١ٮٚح ٦ؽرقح املؼـكم، ٦٭ؽم264

 .130-129 ،(1958 كأكالدق، احل٤يب ابلةيب مىُىف ك٦ُجٕح م١ذجح
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 اخلامطث اهطتقث. ِ

 ٤ٕتز. ٬ .1

 املٕؿكؼ يـيؽ ث٨ حيىي ث٨ أمحؽ ا٣ٕجةس أثٮ ٬ٮ
 200 ق٪ح ثج٘ؽاد كدل ٚةريس،, محجةف ثين مٮىل ثس٤ٕت

ؿايب، اث٨ ٨ٔ دذ٧٤ؾ ل٤٭ضؿة،  كاث٨ ق٧٤ح ٝةدـ، اث٨ اأٔل
ري٥٬، اعو٥  أف كاقذُةع كا٣ٛؿاء ال١كةيئ ٠ذت ظِٛ ٗك

 ا٤ٕ٣ٮـ، أ٩ٮاع د٥٤ٕ و٘ةرق ٦٪ؾ ث٪ٛك٫، قجٮي٫ ٠ذةب يٞؿأ
 ٦٪٭ة 265مىت، مى٪ٛةت كهل. كالنٕؿ ا٣ٞؿآف ِٛظ ا٣ٞؿاءة،

 ال ك٦ة ي٪رصؼ ٦ة املٮىف، اجلعٮيني، اػذالؼ/ اجلعٮ يف
 كٝٮأؽ ا٣ٛىيط/ ٦٪٭ة ال٤٘ح كيف. اجلعٮ كظؽ ي٪رصؼ،

 . ل٤٭ضؿة 291 ق٪ح ثج٘ؽاد كٚةد٫ كٌل٩خ النٕؿ،
 

 

 

 

                                                           
265

 Muhammad Al-Fitra Haqiqi, Biografi Ulama Nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011),77 . 
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266قائمةرجالالبصرينيوالكوفيني
(بصرية9)  

 أبواألسودالدؤيل
  

حيىيابنهرمزنصرعنبسة
صرية(ب2)


أبوعمرىعيسىبنعمرابنأيباسحق

(9)كوفيةبصرية(3)
 

اهلراءالرؤاسييونساخلليلاألخفش
(4)(2)


الكسائيأبوسبويهاليزيدي

(5)(3)


الفراءاللحيايناألمحرقطرباألخفش
(6)(4)

 
الطوالابنالسكيتابنسعداناملازينالرياشيمىاجلر

(7)(5)
ثعلباملربد

                                                           
(، 1997)ا٣ٞة٬ؿة/ دار املٕةرؼ،  ننأة اجلعٮ زدةريغ أم٭ؿ اجلعةةحم٧ؽ ا٣ُ٪ُةكم، 266
69. 
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اهفسيقني ةني دتالفاإل ضًات  

ْفث  اجلًسة ابلرصة الم
 يف كالك٧ةع اجل٢ٞ اقذؼؽاـ

 ثٞٮأؽ دذ٤ٕٜ منلكح ظ٢
  ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح

 ظ٢ يف كاتلأكي٢ ا٣ٞيةس اقذؼؽاـ
 ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح ثٞٮأؽ دذ٤ٕٜ منلكح

1 

 أوعةب ٦٪٭ش ىلع ٦ٕذ٧ؽ
 األدب، كركاة احلؽير،
 ٨٦ صةء ٦ة لك اظرتمٮا
 ل٤٪ةس كصٮزكا  ا٣ٕؿب

 ػة٣ٙ كلٮ ٧ةهلاقذٕ
 ٬ؾا ص٤ٕٮا ث٢ ا٣ٞةٔؽة،

 .ٝةٔؽة النٮذ

 الالكـ أوعةب ٦٪٭ش ىلع ٦ٕذ٧ؽ
 ثـيةرد٭٥ ا٣ٛىيط، ث٫ املٮزٮؽ
 يف دٕحل ا٣يت ا٣ٕؿبيح ا٣ٞجةا٢
 النةذ اصذججٮا الؿيٛيح، امل٪ةَٜ
ري كاجلةدر كا٤ٞ٣ي٢  .ث٫ املٮزٮؽ ٗك

2 

ؿاثيح ا٣ْٮا٬ؿ يٛرسكف  اأٔل
 .ال٤٘ح َجيٕح إىل أدن دٛكريا

 دٛكريا اغبلة ا٣ْٮا٬ؿ ٛرسكفي
 َجيٕح إىل ٩ْؿ ثؽكف حمٌة ٤ٞٔية
 .ال٤٘ح

3 

 و٤ح هل ٦ة لك االقتجٕةد
 ا٤ٕٞ٣يح ثةالقذؽالالت

 .امل٪ُٞيح

 ثةالقذؽالالت و٤ح هل ٦ة لك األػؾ
 .امل٪ُٞيح ا٤ٕٞ٣يح

4 

/ يه اجلعٮيح ادلراقح مىةدر
 اجلعٮ ال١ؿي٥، ا٣ٞؿآف

/ يه اجلعٮيح ادلراقح مىةدر
 اجلة٬ٌل النٕؿ ال١ؿي٥، ا٣ٞؿآف

5 
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 املؼذ٤ٛح ا٣ٞؿاءات ابلرصم،
 النٕؿ ٨٦ رية٠س كمٮا٬ؽ

 .ا٣ٕؿب كُلـ

 ا٣ٛىعةء ،267ا٣ٞؿءآت كاإلقالَل،
  .كاأل٦سةؿ ا٣ٕؿب ٨٦

 ىلع د٧كٟ أمؽ ظؿيح، ٗري
 اك٩خ ٦٭٧ة ا٣ٕؿب، كرز٫ ٦ة

 . مٮزٮٝح ٗري ركايذ٭٥

 ثة٣ٕةدة ك٦ٞيؽ حمؽكد ٗري ظؿيح،
 .املٮصٮدة ال٤٘ٮيح

6 

 ٦ؾ٬ج٭٥، ك٦٪٥ْ مؿدت ٗري
 ٚ٭ٮ إال دأزري ٦ٕ٭٥ ك٣حف
 .٤ٝي٢

 أكرث٥٬ ك٦٪٧ْذ٫ املؾ٬ت مؿدت
 .ك٩ٛٮذا دأزريا

7 

 
ْامن. ج  يف المْفث ابلرصة يررضيت ةني اخلالف وأضتاب غ

 اجلحْ
 

 قجٮي٫ يؽ ىلع كال١ٮٚيني ابلرصيني ثني احلٞيٌف اخلالؼ ننأ
 /268األديح قجةباأل اخلالؼ هلؾا كٌلف. كال١كةيئ

                                                           
 أوٮهل٥ ٦ٓ يذٜٛ اذلم اجلةدر ا٤ٞ٣ي٢ إال ثة٣ٞؿاءات حيذةصٮف ال اك٩ٮا ابلرصيٮف 267

. كال١كةيئ محـة ثٞؿاءة كٍلذة الك يف ٦سال اكقذؽالهل٥ كذلٟ ٦ٞةيحك٭٥، ٦ٓ كيت٪ةقٜ
 اجلعٮيح ادلراقةت يف ا٣ٞؿآ٩يح ا٣ٞؿاءات أزؿ م١ؿـ، قةل٥ ا٣ٕةيل ٔجؽ ٓراص

 .  57 ،.(الك٪ح دكف الىجةح، صؿاح يلع مؤقكح/ ال١ٮيخ)

 دار) كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني ثني اخلالؼ ز٧ؿة وربة، ظكجني حم٧ؽ268
 .12-5 ،(2001 ٗؿيت،
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 : األول الطتب
 األماكؿ يف خيذ٤ٛٮف ٧٠ة اجلةس، ثني ا٣ُجيٕيح االػذالٚةت

 ىلع كا٣ٞؽرة اتل١ٛري َؿيٞح يف خيذ٤ٛٮف 269كال٤٘ةت، كاأللٮاف
 .كاإلَالع كاحلِٛ كاإلقت٪جةط اإلقتيٕةب

 
 :اثلاين الطتب

 ٦س٢ ا٣ٛىعةء ا٣ٕؿب ٨٦ أكرث٥٬ ابلرصة قاكف. املؽيجذني مٮٝٓ
 أربٕح ٨٦ ٚاك٩ٮا ال١ٮٚح قاكف أ٦ة ٔؿكب٭٥، ىلع ابلةٝني كد٧ي٥، ٝحف
 ٦ؽن ىلع ال١ٮٚح أننبخ كٝؽ كالـبيؽي٨ كا٣ٛـريني، ادلار٦يني، ثيٮت

 األكةرسة إرشاؼ حتخ اكف وٞٓ كيف ٝؽي٧ة امل٪ةذرة ٝةٔؽ احلرية، ٨٦
 .ألمؿد٭٥ ػة٩ٕة

 يف اعش وٞٓ يف ابلةديح َؿؼ ىلع أننبخ ٝؽ ابلرصة أف ظني يف
 ٨٦ ي٤ني, أص٪يب ٩ٛٮذ إحل٫ ي٧ذؽ ٥٤ٚ ا٣ُٮي٤ح، اآل٦ةد ابلؽكيح احلؿيح

 ٤ٞٔيذ٭٥ والثح يجؽؿ ٦ة يٕؿ٥٬ ٚي٭ة،ل٥ اجلةزلٮف كا٣ٕؿب م١ي٧ذ٫،
ـٔح اك٩خ كذللٟ. ا٣ٕؿبيح ـٔح ختة٣ٙ ٧ٔٮ٦٭ة يف ابلرصة ٩  .ال١ٮٚح ٩

 
 :اثلاهث الطتب
 أ٦ةـ ػةوح كا٣ْ٭ٮر ا٤٘٣جح ظت ٨٦ اإلنكةف ٤ٔي٫ صج٢ ٦ة 

 خيٌٓ كٝؽ يذٛٞةف اجلةس ٨ٔ ثٕيؽا مكأ٣ح يف از٪ةف د٪ةٝل ٤ٚٮ ةس،اجل

                                                           
٨٦ًٍ ﴿/  دٕةىل ا ثٞٮؿ مٮاٚٞة ٚ٭ؾا269 ٜي  آيةد٫ًً  كى ٍ٤ ٧ةكىاًت  ػى   الكَّ

ى
اٍػًذالىؼي  رًٍض كاأٍل  كى

 ٍ٥ لًٍكجىًذؾي
ى
٥ٍ  أ لٍٮىا٩ًؾي

ى
ٟى  يًفٍ  إًفَّ  كىأ ً يىةته  ذل  (22/الؿكـ) ﴾ل٤ًٍٕةىل٧ًًنٍيى  آلى
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 ٚال اآلػؿي٨ أ٦ةـ امل٪ةٝنح ٬ؾق اك٩خ لٮ أ٦ة اآلػؿك ٩ْؿ لٮص٭ح أظؽ٧٬ة
 .٩ْؿق لٮص٭ح ٦٪٭٧ة لك يجذرص أف كحيةكؿ يذٛٞةف

 
 :الساةع الطتب
 ا٣ٛؿيٞني ثني ا٣ٕجةقحني احلاكـ دؽػ٢ وربة ظكجني ٝةؿ 

ٓ اآلػؿ ؿيٜا٣ٛ ىلع ٚؿيٜ ك٦٪ةرصة  حيىي ٫٤ٕٚ ٦ة ذلٟ ىلع م٭يؽ كأًك
 إ٦ةـ ال١كةيئ كبني ابلرصي٨ إ٦ةـ قجٮي٫ ثني دمٓ ٚٞؽ ػةدل ث٨

 هلة الكيةقح أف املٞةؿ ٨٧ٚ. ابلٌ٘يح امل٪ةّؿة ثح٪٭٧ة كدارت ال١ٮٚيني
 ٠ذةث٫ يف 270ديؿة ٝةهل ٦ة اآلػؿ ٝٮؿ ٚضةء اخلالؼ، إننةء يف ٠جري أزؿ

 األمؿاء ٦ي٢ يف ٦ة أزؿ ل٤كيةقح اكف كرب٧ة" األٚ٘ةين قٕيؽ ٝٮؿ ٦ٞذبكة
 ثح٪٭٥ ٚي٧ة خيذ٤ٛٮف ابلرصيني أا٧ح ٬ؤالء ال١ٮٚيني، إىل ا٣ٕجةقحني

 ال األٚ٘ةين األقذةذ أف ٬٪ة الظْ٪ة لٮ" ٠سرية مكةا٢ يف كاصذ٭ةدا اجتة٬ة
 271.اإلصذ٭ةد ٨٦ ٩ٮاع يؿاق كإ٧٩ة اخلالؼ، يف أزؿ ل٤كيةقح فأ ىلع يٮاٜٚ

 
 :اخلامص الطتب

 كٌلف ثةل١ٮٚح، يذٕىجٮف ال١ٮٚيٮف اكف ٚٞؽ ل٤جرل ا٣ٕىجيح
 ٚأ٣ٙ ال١ٮيف، ٔؽم ث٨ اهليس٥ ٫٤ٕٚ ٧٠ة ثرلق ٦ٛةػؿ يف يؤ٣ٙ ثٌٕ٭٥

                                                           
 .309 ،(1991 ٝذحجح، دار/ ثريكت) ل١ٮيفا اجلعٮ يف دراقح ديؿة، أمحؽ املؼذةر 270

 .311 ،.املؿصٓ ٩ٛف 271
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 ال١ٮٚح أ٢٬ كإ٧٩ة 272.ابلرصة أ٢٬ ىلع ال١ٮٚح أ٢٬ ٚؼؿ/ ٠ذةث٫
 محبة اجلةس ٨٦ اجل٭ةؿ وريق ٚٞؽ كيجة٬ذٮف، اجلعٮ أم ٚي٫ يؾةثؿكف

 ٔىجيح كتنؽق إحل٭٥، يجذِل اذلي٨ ابلرصيني ٨ٔ كأ٦ة. ثةملاكثؿة ْٔي٧ة
 ٚؿؤقةء ابلرصة ٧٤ٔةء ٦٨ ذ٠ؿ٩ة اذلي٨ ٚأ٦ة/ ٚي٭٥ ٚيٞةؿ إحل٭٥ ابلرل

 ثةل١ٮٚح يؾ٨ كل٥ دميٕة، املرصي٨ يف ٦ؽإٚني ٗري ٧ْٕ٦ٮف، ْٔةـ
 محـة كظىت ثة٣ٕؿبيح، ا٥٤ٕ٣ يف أو٘ؿ٥٬ ٦س٢ األمىةر ٨٦ مرص يف كال
 كاد٭٧ٮق ابلرصيني ٝؽح ٨٦ يك٥٤ املن٭ٮرل٥ ا٣ٞةرئ الـيةت ظجيت ث٨

 273.ا٣ٞؿآف يف ي٤ع٨ اكف ثأ٫٩
 

 :الطادس الطتب
 ٨ٔ األػؾ يف ا٣ٛؿيٞني ٨٦ لك ٩٭ض٫ اذلم امل٪٭ش اػذالؼ

 يف يثجذٮف كال ا٣ٕؿب ٨ٔ ق٧ةٔ٭٥ يف ابلرصيٮف يتنؽد ٚجح٪٭٧ة ا٣ٕؿب
 ق٧٤خ اذلي٨ ا٣ٛىعةء ا٣ٕؿب ٨ٔ ق٧ٕٮق ٦ة إال اجلعٮيح ٠ذج٭٥

 ٠ؾلٟ ابلرصيٮف كبح٪٧ة ٚةد٫،كآ اتلعرض مٮاات ٨٦ ٚىةظذ٭٥
جةرات أمٕةر ركايح يف يذٮقٕٮف ال١ٮٚيٮف . ا٣ٕؿب دميٓ ٨ٔ ال٤٘ح ٔك

 اجلةس ألك٪ح ىلع األكرث ىلع ٝٮأؽ٥٬ يب٪ٮف ابلرصيٮف اكف كبح٪٧ة
 ثةألمٕةر يٕذؽكف ال١ٮٚيٮف كٌلف كا٤ٞ٣ي٢، النةذ ٨٦ ٔؽاق ٦ة كيأكلٮف
 ٤ٔي٭ة كب٪ٮا ةءا٣ٛىع ألك٪ح ىلع ق٧ٕٮ٬ة ا٣ىت النةذة كاألٝٮاؿ

                                                           
/ ا٣ٞة٬ؿة) كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني ثني اخلالؼ ز٧ؿة  ربة،و ظكجني حم٧ؽ 272

1984)، 7. 

 .310 ،(1991 ٝذحجح، دار/ ثريكت) ال١ٮيف اجلعٮ يف دراقح ديؿة، أمحؽ املؼذةر273
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 يشء صٮاز ٚي٫ كاظؽا ثحذة ق٧ٕٮا لٮ أ٩٭٥ ٔ٪٭٥ إمذ٭ؿ ظىت ٝٮأؽ٥٬
 يف ال١ٮٚيني دٮقٓ ٚاكف. ٤ٔي٫ كبٮبٮا أوال ص٤ٕٮق لألوٮؿ خمة٣ٙ
 كاقٓ خلالؼ ثؽءا ذلٟ اكف ا٣ٞيةس، يف كدٮقٕ٭٥ ا٣ٕؿب، ٨ٔ الؿكايح

  274.املؽرقتني ثني
 

 كأػؾ ملؽرقذ٫ ٚؿيٜ لك دٕىت أف ابلعر ٦٪٭ش الػذالؼ كٌلف
 اك٩ٮا اذلي٨ ابلرصيني كػةوح األػؿل املؽرقح ٧٤ٔةء كيٌٕٙ يذ٥

 ٨ٔ أػؾك٬ة ال١ٮٚيني كأف اخل٤ه، ا٣ٕؿب ٨ٔ ال٤٘ح أػؾكا أ٩٭٥ يؿكف
ؿاب  275.كق٤يٞذ٭٥ ٣٘ذ٭٥ ٚكؽت اذلي٨ اأٔل
 
 :الطاةع الطتب

 كاجلعةة، ال٤٘ٮيٮف ث٭ة حيذؾ٥ اذلم امل٤ضأ يه ال٤٘ح، َٮأيح
 اخلالؼ إىل أدت ا٣يت األقجةب أظؽ ا٣ٞؽ٦ةء دمٕ٭ة ا٣يت املةدة كٌل٩خ

 دمٕخ اذلي٨ ا٣ٕؿب ٚي٭ة ا٩ترش ا٣يت املاك٩يح الؿٕٝح ألف ذلٟ اجلعٮم،
 ٦٪٭ة ٠سرية ٝجةا٢ د٥ٌ أ٩٭ة صة٩ت إىل االتكةع ثة٣٘ح اك٩خ ال٤٘ح ٦٪٭٥

 ٚىيعح، ٔؿبيح ٝجةا٢ جيةكر اكف اذلم ك٦٪٭ة ٔؿبيح ٗري ألم٥ املضةكر
 ث٭ة كاظذش ال٤٘ٮيٮف دمٕ٭ة ا٣يت ال٤٭ضةت اػذالؼ ذلٟ كأدل

                                                           
/ ا٣ٞة٬ؿة) كال١ٮٚيني بلرصينيا اجلعٮيني ثني اخلالؼ ز٧ؿة  وربة، ظكجني حم٧ؽ274

1984)، 8. 

 . 312 ،(1991 ٝذحجح، دار/ ثريكت) ال١ٮيف اجلعٮ يف دراقح ديؿة، أمحؽ املؼذةر275
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 ك٣ٞؽ 276.اجلعٮم ل٤ؼالؼ أقةقة ا٣٘ٮيح املةدة اك٩خ كبؾلٟ. اجلعٮيٮف
 كختؿجيةد٭٥ اجلعٮيني دأكيالت يف أزؿ كَٮأيذ٭ة ال٤٘ح ملؿك٩ح اكف

 277.ك٦ذجةي٪ح خمذ٤ٛح ٚضةءت كدٮاصي٭ةد٥
 
 :اثلايٌ الطتب

ٕٛة، ٝٮة النٮا٬ؽ اػذالؼ  بنة٬ؽ، ٦٪٭٥ ؿيٜٚ حيذش ٚٞؽ ًك
 رضكرة أك مةذ إ٫٩ أك ا٣ٞةا٢ دل٭ٮؿ ابليخ ٬ؾا إف اآلػؿ ا٣ٛؿيٜ ٚيٞٮؿ

 278.مى٪ٮع أك اتلأكي٢ حيذ٢٧ أك
 

 احلؾ٥ اقت٪جةط يف املؽرقتني ثني اخلالؼ كٝٓ لٮ ،املؤًلؽ مل٨ إ٫٩
 ابلرصة ٦ؽرقح ك٢ٌٛ٩ ٩ٞؽـ أف احلة٣ح ٬ؾق يف ٚالثؽ اجلعٮيح، كا٣ٞةٔؽة

 ٦ٕؿٚح يف ال١ٮٚح ٨٦ كأٝؽـ أقجٜ أ٩٭٥ قبج٫ ،(ا٧٤ٕ٣ةء دم٭ٮر ٔ٪ؽ ك٬ؾا)
 ٚإف ا٣ٞؿآف، ٨٦ الؿاصعح ثةألد٣ح أذ٧ةد٥٬ أكرث ابلرصيني كآراء ا٨ٛ٣، ٬ؾا

 ذلٟ، جبة٩ت. ا٣ٞةَٕح ثةألمٕةر كي٤ي٫ اجلجٮيح ٚجةألظةدير يٮصؽ ل٥
 ٧٤ٔةء ٨ٔ كيذ٤ٞٮف يذ٧٤ؾكف ٧٤ٔةا٭٥ ٨٦ ٠سري  ال١ٮٚح ٨٦ املذٞؽمٮف

 ٬ةـ كاق٭ةـ دكر ل٤جرصيني إذف. ا٥٤ٕ٣ ٬ؾا يٕؿٚٮف أ٩٭٥ ظىت رصة،ابل

                                                           
  .314-313املؿصٓ ٩ٛف 276

 ،/ ا٣ٞة٬ؿة) كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني ثني اخلالؼ ز٧ؿة  وربة، ظكجني حم٧ؽ277
1984)، 12. 

 .املؿصٓ ٩ٛف 278
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 رقةتل٫ يف 279ٚؿيؽ يةدم ٬ةرم ػالوح اقذٕةرا( ال١ٮٚيني) هل٥ ثة٣جكجح
 يف ثةل١ٮٚح ػالٚةت ل٤جرصة صة٩ت ٨٦ /ًيٙ مٮيق ادلدٮر ٝٮؿ ٦ٞذبكة
 ا٣ٞةٔؽة جي٤ٕٮا أف يؿيؽكف ٚإ٩٭٥ ق٪ح، 100 ظٮايل أٝؽـ ك٬ٮ اجلعٮ، ٦ٕةجلح
 ىلع ٝةدرة تل١ٮف دٮصي٭يح ٧٠جةدئ اقذؼؽا٦٭ة ي٧ؾ٨ ا٣يت ال٤٘ٮيح

 كحيرتمٮف ي٤ٌٛٮف ٚإ٩٭٥ ال١ٮٚح، يف آػؿا جنؽ ظني يف ،ثُالٝح اتلعؽث
. كظ٧١ة ٝةٔؽة جي٤ٕٮ٩٭ة ز٥ إحل٭ة يك٧ٕٮف كالؿكايةت ال٤٘ةكيح املؼذ٤ٛةت

 أف ٤ٔي٪ة/ يٞٮؿ اذلم َيت أيب ثؿأم مٮاٚٞة اكبلةظر ٠٪خ احلة٣ح ٬ؾق كيف
 كميٮخ ٧٤ٔةء كال١ٮٚح ابلرصة ٨٦ للك النيئ، ٝي٧ح يف ٦٪ىٛني ٩ؾٮف

 ا٣ٕؿبيح، ال٤٘ح ٦ٕةجلح يف كًلجري ٦٭٥ دكر كدلي٭٥. ٔرص٥٬ يف ث٫ مٮزٮٝٮف
 . اجلعٮ ٥٤ٔ يف حػةو

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
279

 Hariyadi, “Masalah Khilafiyah Studi Tentang Amil dalam Kitab al-Inshaf” (Tesis M.Ag, UIN 

Syarif Hidayatullah, Jakarta), 67. 
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 الساةع ابلاب
 والمْفيني رصينيابل غَر اهػامن

 
 ٝؽ ا٣ٕةم٢ ٩ْؿيحك ١ٚؿة أف الكةثٞح، األٝٮاؿ ٨٦ جلة ّ٭ؿ ٣ٞؽ

 ٝؽك ،ا٣ٛؿا٬يؽم أمحؽ ث٨ اخل٤ي٢ اإل٦ةـ ثٕؽ ادلارقني أذ٬ةف يف اقذٞؿت
 يف اػذ٤ٛٮا كل١٪٭٥ ،ث٭ة كاتل٧ٕٜ األػؾ ىلع كال١ٮٚيٮف ابلرصيٮف ادٜٛ

 ٧ٚ٪٭ش ،ػذالؼإلا ٨٦ امل٪٭ضني ثني ٦ة إىل يؿصٓ ٠280سريا اػذالٚة اتلٛةوي٢
 ا٣ٞجةا٢ ثـيةرد٭٥ الالكـ أوعةب ٦٪٭ش ىلع ٦ٕذ٧ؽ 281ابلرصة أ٢٬ ٧ٚ٪٭ش

                                                           
ك٢ٕ٣ ذلٟ أيٌة يؿصٓ إىل ا٩رصاٚ٭٥ ٨ٔ كوٙ ا٣ْة٬ؿة ال٤٘ٮيح إىل اتلؼي٢ كا٨ْ٣ 280

كإ٧ٔةؿ اذل٨٬ ، ٚٞةد لك ٢ٞٔ وةظج٫ ظكت دؿديت أدثذ٫ ك٣حف ىلع أقةس ٨٦ 
ؿاب ال حي٢٧ أد٣ح ٝةَٕح أك  الكيةؽ ال٤٘ٮم، كال قي٧ة أف ال١سري ٨٦ ّٮا٬ؿ اإٔل

ا١ٛ٣ؿ اجلعٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب أوٮهل  مـ٬ؿ حم٧ؽ احلةرسم، أ٦ةرات زةثذح. راصٓ يلع
 .247(، 2003)ثريكت/ ادلار ا٣ٕؿبيح ل٧٤ٮقٮاعت،  ك٦٪ة٬ض٫

 دص٤ح أف أظؽ٬ة/ زالزح أمٮر كيه ٝـكيين، ذ٠ؿ٬ة ا٣يت ابلرصة ٔضةات ك٨٦ 281
 إىل الن٧ةؿ ٩ةظيح ٨٦ جيؿم ْٔي٧ةن  ٩٭ؿان  يىريافك ابلرصة، ٝؿب جيذ٧ٕةف كا٣ٛؿات
 ي٢ٕٛ. ٦ؽان  كيك٧ٮ٫٩ الن٧ةؿ إىل اجل٪ٮب ٨٦ يؿصٓ ز٥ صـران، يك٧ٮ٫٩ ٚ٭ؾا اجل٪ٮب،

 يف يرشع ز٥ ا٣ٞةويح كاألرايض ا٣ٕةحلح املٮآً كيكٌف مؿدني، كحل٤ح يٮـ لك يف ذلٟ
 ٨٦ األكؿ ألقجٮعا آػؿ إىل ٝج٫٤ اكف اذلم ٨٦ ا٩ٞه كحل٤ح يٮـ لك ٚ٭ؾا اال٩ذٞةص،

 ذثةثح اتل٧كخ لٮ ا٩ٟ كزة٩ي٭ة. يذ٘ري كال ا٣ٞة٩ٮف ٬ؾا ي٪ع٢ ال أثؽان  ك١٬ؾا الن٭ؿ،
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 ٧282ي٥اتل يـكرك٩٭ة ا٣يت ا٣ٞجي٤ح ك٨٦ الؿيٛيح، امل٪ةَٜ يف دٕحل ا٣يت ا٣ٕؿبيح
 أ٩٭ة بكجت كاعم٤٭ة ٠.283٪ة٩ح ٔنةاؿ كبٕي ك٬ؾي٢، كَيئ، كأقؽ، ،كٝحف

 دؾٮف قٮؼ ال٤٘ح ٚإف كبةتلةيل ،ٔؿيب ٣٘ري آػؿ مؼه ٦ٓ اػذ٤ُخ ٥ل
 ا٣ٞيةس ثةقذؼؽاـ اغبل٭ةأ املؽرقح ؾقهل امل٧زية الك٧ح. ق٪ؽ٬ة أٝٮل حمٛٮّح

 284.ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح ثٞٮأؽ دذ٤ٕٜ منلكح ظ٢ يف
 

 أوعةب ٦٪٭ش ىلع ٦ٕذ٧ؽ دم٤ذ٫ يف ال١ٮٚح أ٢٬ ٦٪٭ش أ٦ةك
 ىلع املجين اجلعٮم ثةمل٪٭ش و٤ذ٭٥ ص٢ٕ ممة ك٬ؾا .األدب كركاة ،احلؽير

                                                                                                                                                               

ري٬ة املٕٮذة كربُ٭ة ثيةدر٬ة دميٓ يف  إال كصؽت ٦ة ٦ٕةرص٬ة، دميٓ يف خن٤٭ة ىلع ٗك
 ٨٦ اقتج٪٭ة ملة املك٪ةة دكف ٦٪جٮذة د٧ؿة أك ا٣٘يٍ دكف ٦ٕرصة اف كلٮ ا٣ٛؿط، يف

 تكٮد اخلؿيٙ يف ا٣ٞٮآَ ا٣٘ؿبةف أف كزةثل٭ة .٤ُ٣ك٥ ذلٟ أف كذ٠ؿكا ف،اذلثة ٠رثة
٤ي٫ إال ٗى٨ يؿل ال ظىت كأمضةر٬ة، ابلرصة خن٢ دميٓ  دميٓ يف يٮصؽ كل٥ ٦٪٭ة، ٔك
 راصٓ. كاظؽ ٔؾؽ ٤ٔي٭ة ثٌف كلٮ مرصك٦ح، ٗري خن٤ح ىلع قةٍٝ ٗؿاب ادل٬ؿ

 ثةتلرصؼ. 124 ،.(الك٪ح دكف ٤ح،النةم امل١ذجح) ا٣ٕجةد كأػجةر ابلالد آزةر ا٣ٞـكيين،
 كاخلالوح

 د٧ي٥ لٮال/ ثٌٕ٭٥ يٞٮؿ كذللٟ ا٣ٕؿب أكرث ث٢ ٠سرية كبُٮ٩٭ة د٧ي٥ ٝجةا282٢
 ل٥ ٚىيعح، ٣٘ح ك٣٘ذ٭٥ اجلضؽ، ٝجةا٢ ٨٦ ٝجي٤ح كيه ثة٤٬٭ة، األرض ال٩ؾٛأت

يةف إقٕةؼ الكيةيب، قةل٥ اصٓر. دذ٤ٮث  امل١ذجح) ٧ٔةف أ٢٬ أنكةب يف اأٔل
  18 ،.(الك٪ح دكف النةم٤ح،

 كأ٩ٮأ٭ة ال٤٘ح ٤ٔٮـ يف املـ٬ؿ الكيٮيط، ثؾؿ أيب ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ ادلي٨ صالؿ283
 . 211/ 2 ،(1998 ا٧٤ٕ٣يح، ال١ذت ارد/ ثريكت)

284
 Muhammad Al-Fitra Haqiqi, Biografi ulama nahwu (Jombang: Darul Hikmah, 2011), 37. 
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 ال١ٮٚيني ص٢ٕ ممة أيٌة ك٬ؾا ،ث٫ ابلرصيني و٤ح ٨٦ أٝٮل ال٤٘ٮم اتلتجٓ
 ٥٤ٔ كأوٮؿ ،امل٪ُٜ ٌٝةية إىل حي٧١ٮف ممة أكرث 285،كايحالؿ إىل حيذ٧١ٮف

  .الالكـ
 

 ا٣ٛؿيٞني صؽؿ حمٮر اكف ا٣ٕةم٢ ٚإف ،أمؿ ٨٦ يؾ٨ ك٦٭٧ة
 كص٭ح اػذالؼ إىل يؿصٓ ثح٪٭٧ة اخلالٚيح ٢املكةا ٨٦ كًلسري ،كاػذالٚ٭٥

  .٦ٕ٪ٮيح كدؾٮف ٣ْٛيح دؾٮف ا٣ٛؿيٞني ٔ٪ؽ كا٣ٕةم٢ .ٚي٫ اجلْؿ

 
ْامن .أ  الوفظيث اهػ

 ٦،286ٞؽران  أك ٦ؾ٠ٮران  ثةل٤ِٛ يذ٧س٢ اذلم/ ٬ٮ ال٤ْٰٛ م٢ا٣ٕة
 /يٌل ٦ة يف ابليةفك 287.ةكأدكاد كأق٧ةء إٔٚةال كيؾٮف

 
 األفػال .1

 
 288،دميٕة ا٣ٕٮام٢ أٝٮل ٬ٮ أدرًلٮا ٧٠ة ابلرصيني ٔ٪ؽ

 ،ةؿاحلك 290،ي٢املٛةٔك 289،ا٣ٛة٢ٔ يف ك٦ذأػؿة، ٦ٞؽ٦ح د٢٧ٕ

                                                           
 رشًلح/ مرص) كاجلعٮ ال٤٘ح دراقح يف ك٦٪٭ض٭ة ال١ٮٚح ٦ؽرقح املؼـكم، ٦٭ؽم285

 .276 ،(كأكالدق احل٤يب أبلةيب مىُىف ك٦ُجٕح كم١ذجح

ـٔجالكم، ادلي٨ والح286  دكف النةم٤ح، امل١ذجح. املُجٓ دكف) اجلعٮ يف دراقةت ال
 .70  ،.(الك٪ح

 .38 ،.(الك٪ح دكف املٕةرؼ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعٮيح املؽارس ًيٙ، مٮيق287
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 ٚال األق٧ةء ٤٧ٔ٭ة ؿةكدل .كاملضؿكرات 292ا٣ْؿكؼ 291،كاتل٧يزي
 كال ،الٮاظؽ اكليشء ٔ٪ؽ٥٬ كا٣ٛة٢ٔ كا٢ٕٛ٣ ،٢ٕٚ يف ٢ٕٚ ي٢٧ٕ

 أكةف كقٮاء ،م٧ٌؿا أـ ّة٬ؿا أكةف قٮاء ،ٚة٢ٔ ٨٦ ٢ٕٚ للك ثؽ
  .مكترتا أـ ثةرزا امل٧ٌؿ

 
 ٧٠ة ،ػؿة٦ذأ د٢٧ٕ ،أيٌة ٝٮيح ال١ٮٚيني ٔ٪ؽ كاألٕٚةؿ

 ك٣ؾ٨ ،ّة٬ؿة د٢٧ٕ ٧٠ة ،٦ٞؽرة كد٢٧ٕ ،٦ذٞؽ٦ح د٢٧ٕ
 كل٥ ،ا٤ٛ٣كٛح ا٢٤ٕ٣ ٝٮة ي٧٪عٮ٬ة كل٥ ،ي٤ٛكٛٮ٬ة ل٥ ال١ٮٚيني
 ٔ٪ؽ٥٬ صةز كذللٟ ،الٮاظؽ ءاليش ث٧زن٣ح كا٣ٛة٢ٔ يه يٕذربك٬ة

 ىلع ،اتل٪ةزع ثةب يف كذلٟ .دة٦ة ػ٤ٮا ا٣ٛة٢ٔ ٨٦ ا٢ٕٛ٣ خي٤ٮ أف
 ٚة٢ٔ ىلع ٕٚالف جيذ٧ٓ كأف ،ةيئال١ك ٦ؾ٬ت ٨٦ املٕؿكؼ ٬ٮ ٦ة

 إذا ،اتل٪ةزع ثةب يف ا٣ٛؿاء ٦ؾ٬ت ٨٦ املٕؿكؼ ٬ٮ ٧٠ة ،كاظؽ
                                                                                                                                                               

. ىٮصخم حنٮ ىلع ث٫ كاإلردجةط امل٧ٕٮؿ يف اتلأزري ىلع ٝؽرد٫ ا٢ٕٛ٣ ثٞٮة كاملٞىٮد288
 ا٣رتًليت كدراقح ا٣ٕؿيب اجلعٮ يف ا٣ٕةم٢ ٩ْؿيح الكيؽ، مىُىف احل٧يؽ ٔجؽ راصٓ

 .49/ 18 ،(2002 دمنٜ، صة٦ٕح دل٤ح/ دمنٜ)

 يف ثةبلرصيني اػذ٤ٛٮا ٝؽ ا٣ٛة٢ٔ، ال١ٮٚيني ٔ٪ؽ ٚ٭ٮ ادلاا٥ ثة٢ٕٛ٣ ٝىؽ إف289
 دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعٮيح ملؽارسا ًيٙ، مٮيق راصٓ. املى٤٤ُعةت اق٪ؼؽاـ
 .166 ،(الك٪ح دكف املٕةرؼ،

 ٫ٕ٦، كاملٕٛٮؿ ألص٫٤ املٕٛٮؿ امل٤ُٜ، املٕٛٮؿ ٚي٫، املٕٛٮؿ كيه املٛةٔي٢، ثٞيح أ٦ة290
 . 165/ 1، اهلٮا٦ٓ اهل٧ٓ يف املؿصٓ ٩ٛف املٛةٔي٢، أمجةق يك٧ٮ٩٭ة ٚاك٩ٮا

 رياتلٛك ال١ٮٚيٮف ق٧ةق291

 كاملع٢ الىٛح ال١ٮٚيٮف ٚك292٥
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 ٬ٮ ٚؼةدل ،ػةدل كًلذت ٕٝؽ/ ٝٮجلة يف ٧٠ة ،ا٣ٛة٢ٔ ا٣ٕٛالف اٝذىض
 ٩ىت يف كا٣ٛة٢ٔ ا٢ٕٛ٣ يذٕةكف كأف ،دميٕة ل٤ٕٛ٤ني ٚة٢ٔ

 يذٞؽـ أك ،أيٌة ا٣ٛؿاء ٦ؾ٬ت ٨٦ ّة٬ؿ ٬ٮ ٧٠ة ،ث٫ املٕٛٮؿ
 اعاؽ ٧ًري ٨٦ ٫٤ٕٚ كػ٤ٮ ،ٚة٤ٔيذ٫ ثٞةء ٦ٓ ا٢ٕٛ٣ ىلع ٢ٔا٣ٛة

 ٠سري ٔ٪ؽ كا٢ٕٛ٣. ال١ٮٚيني ٦ؾ٬ت ٨٦ املٕؿكؼ ٬ٮ ٧٠ة ،٤ٔي٫
 ا٢٧ٕ٣ اٝذٌةا٫ ٨٦ أظٮاهل أكرث يف جيؿد يؾةد ٚينيال١ٮ أا٧ح ٨٦
 ٢٧ٔ لك حيؿـ يؾةد ث٢ ،أيٌة ث٫ املٕٛٮؿ يف ث٢ ،ا٣ٛة٢ٔ يف

 .إحل٫ يجكت
 

 يف هل مأف ال ،ال١ٮٚيني ٨٦ ٠٭٥ظة ك٨٦ ٬ؤالء ٔ٪ؽ ٢ٕٚة٣ٛ
 يف ك٦زنتل٫ ،اجل٤٧ح يف مٮ٫ٕٝ ٨٦ يؽى٦ذ را٫ٕٚ ألف ،ا٣ٛة٢ٔ رٚٓ

 ،اجلعٮيح ا٣ْٮا٬ؿ دٛكري يف ث٫ األػؾ إىل ٧٩ي٢ ٦ة ك٬ٮ ،اتلأحلٙ
ؿاب ٦ٕةن  ا٣ىت ،اثلٞي٤ح ا٣ٞيٮد ٨٦ ادلراقح ٬ؾق تلعؿيؿ ،اإٔل

 أوعةث٭ة ؿةىثةد ،٦ج١ؿ ز٨٦ ٦٪ؾ ،الالك٦يح ا٤ٛ٣كٛح ث٭ة ٤ذ٭ة٠جٌ 
 ك٦٭٧ة 293.الالكَل ل٧٤٪٭ش إػٌةٔ٭ة كحمةكتل٭٥ ،الالكـ ثأوعةب

 إذا كأ٧ٔةهل ا٢ٕٛ٣ ٝٮة دٞؽيؿ يف املؽرقتني فٚإ ،أمؿ ٨٦ يؾ٨
 ،َؿيٞة إظؽا٧٬ة كتك٤ٟ ،دٛرتٝة أف د٤جسةف ٚال ٞحا٣ُؿي يف اتلٞذة

 294.أػؿل َؿيٞة كاثلة٩يح
                                                           

 رشًلح/ مرص) كاجلعٮ ال٤٘ح دراقح يف ك٦٪٭ض٭ة ال١ٮٚح ٦ؽرقح املؼـكم، ٦٭ؽم293
 .278 ،(كأكالدق احل٤يب أبلةيب مىُىف ك٦ُجٕح كم١ذجح

 .279 ،.املؿصٓ ٩ٛف294
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 ٝةؿ ،املؿٚٮع املٌةرع ا٢ٕٛ٣ إٔؿاب يف ابلرصيٮف ذ٬ت

٫ اردٛٓ أ٫٩ إىل كاجل٧٭ٮر قحجٮي٫  مٮس ٦س٢ يف ،اإلق٥ مٮٝٓ ثٮٝٔٮ
 ث٫ ذ٬ت ٦٪٭٥ ال١ٮٚيني ٕٚ٪ؽ. ٝةا٥ مٮٝٓ يف دٞٓ يٞٮـ ٚلك٧ح ،يٞٮـ

ح حبؿكؼ يؿدٛٓ أ٫٩ إىل ال١كةيئ . ثةحلةء مؿٚٮع ٦سال ٚيٞٮـ املٌةٔر
 اجلٮاوت ٨٦ ثذضؿدق مؿٚٮع إ٫٩ كٝةؿ ،ا٣ٛؿاء ٚي٫ اػذ٤ٙ
 ٤ٔي٫ ثإدػةؿ املٌةرع ا٢ٕٛ٣ ٪ىتي اذلم ا٣ٕةم٢ أ٦ة 295.كاجلٮازـ

 ٔرشة اجلٮاوت ٚذ٤ٟ .٤ٔي٫ فا٣ٛؿيٞة ادٜٛ وت،ٮااجل أدكات
 َف، كالـ 298،َفك 297إذف،ك ٨٣،ك أف، 296الى٪٭ةيج ٝةؿ ٧٠ة كيه
جٍلةى ﴿/ حنٮ ـى ٍ٩

ى
أ ٟى  كى ٍ ٠ٍؿى  إًحلى ى  اذلِّ / حنٮ اجلعٮد، كالـ 299﴾ل٤ً٪َّةًس  تًليبىنيِّ

٨ً  ٥ٍ ل﴿ ؿى  ا يىؾي ًٛ ٍ٘ ٥ٍ  حًلى ى٭ي ي ﴿/ حنٮ كظىت، 300 ﴾ل ل ـً
ٍ ل زي ىتَّ  ٍٮاكى ٍٮؿى  ظى ٞي  يى

ٍٮؿي  يٍٮا﴿/ حنٮ ثة٣ٛةء، كاجلٮاب 301﴾الؿَّقي يِّجىةًت  ٨٦ًٍ  لكي ة َى ٥ٍ  ٦ى ٍؼ٪ىةؽي  رىزى

                                                           
 .169 ،(الك٪ح دكف املٕةرؼ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعٮيح املؽارس ًيٙ، مٮيق295

 ا٣ٕؿبيح ٝٮأؽ يف اآلصؿك٦يح ٦نت ىلع صؽا خمذرص رشح دظالف، زيين أمحؽ296
 . 10 ،(2006 احلؿ٦ني،/ قٮراثةية)

 ٧٠ة م٧ٌؿة ثأف ال ث٪ٛك٭ة املٌةرع د٪ىت إذف أف ابلرصيني ٨٦ قجٮي٫ كيؿل297
 . اخل٤ي٢ ذ٬ت

   ا٣ٕةم٢ أ٩ٮاع ٨٦ اثلةين ثةب يف أ٦س٤ذ٭ة ابلةظر أىت ٣ٞؽ298

 .44(/ 16)اجلع٢ قٮرة299

 .168(/ 4) ا٣جكةء قٮرة300

 .214(/ 2) ابلٞؿة قٮرة301
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الى  ٍٮا كى ٘ي ٍُ يىًع٢َّ  ًػي٫ًٍ  تى ٥ٍ  ػى ٤ىيٍؾي يًبٍ  ٔى ٌى  دأك٢ ال/ حنٮ كالٮاك، 302﴾ٗى
 / النةٔؿ ٝٮؿ حنٮ ،كأك. ال٤ب كترشبى  الك٧ٟ

 
ٍقذىً٭٤ى٨َّ 

ى
ٍٕتى  أل ٍدرًؾى  أكٍ  الىَّ

ى
ىنى  أ ة*  ال٧ٍي ٧ى ةدىًت  ػى ٞى ٢ي  ا٩  إًالَّ  اآٍلمى

ةثًؿو   لًىى
 

 ٤ٔي٫ ثإدػةؿ املٌةرع ا٢ٕٛ٣ جيــ اذلم ا٣ٕةم٢ كأ٦ة
 . ا٣ٕةم٢ أ٩ٮاع يف ٤ٔي٭ة كاأل٦س٤ح الالكـ قجٜ ٣ٞؽ ،اجلٮازـ أدكات

 
 يف ذ٠ؿ ،ا٢ٕٛ٣ ٬ٮ ا٣ٛة٢ٔ راٚٓ أف يف ابلرصيٮف ذ٬تك

 /جل٥ْا
ٛى  ٓي ػى ػؿٍ كيي  ًٔ ا٣  ىفى كى  ٨ٍ ٦ى  اًب ٮى صى  يًفٍ  ؽه يٍ زى  ٢ً سى ٧٠ى *  ةٚى ؾً ظي  ٢ه ٍٕ ًٚ  ٢ي ة

 داػال ٠ٮ٫٩ را٫ٕٚ أف يف ال١كةيئ ٦٪٭٥ ال١ٮٚيٮف كذ٬ت 
 رٚٓ يف ا٣ٕةم٢ اكف/ اخلرضم ظةميح يف ٦ٞٮؿ ٫٤ٕٚ.303 كوٙ يف

 ٠ٮ٫٩ ث٢ ا٢ٕٛ٣ ٣ِٛ ٬ٮ ٣حف ال١كةيئ ٝج٢ ال١ٮٚيني ٔ٪ؽ ا٣ٛة٢ٔ
 ٬ٮ ا٣ٛة٢ٔ رٚٓ يف ا٣ٕةم٢ أف قجٮي٫ ذ٬ت 304.الٮوٙ يف داػال
 305.مج٭٫ أك املك٪ؽ

                                                           
 .8(/ 20) ٫َ قٮرة302

 دمٓ رشح يف اهلٮا٦ٓ ٧٬ٓ  الكيٮيط، ثؾؿ أيب ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ ادلي٨ صالؿ303
 .361/ 1 ،.(٪حالك دكف اتلٮٚيٞيح، امل١ذجح/ ثريكت) اجلٮا٦ٓ

 .278 اهلٮا٦ٓ، ٧٬ٓ يف خمـكم ٦٭ؽم304

 .158/ 1 ،.(الك٪ح دكف ؿ٦ني،احل/ قٮراثةية) اخلرضم ظةميح اخلرضم، حم٧ؽ305
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/ ٝةلٮا ث٫، املٕٛٮؿ ي٪ىت اذلم ا٣ٕةم٢ يف ابلرصيٮف كذ٬ت
 كٝةؿ. دميٕة كاملٕٛٮؿ ا٣ٛة٢ٔ يف ٢٧ٔ كظؽق ا٢ٕٛ٣ أف إىل

 .دميٕة كا٣ٛة٢ٔ ا٢ٕٛ٣ ٬ٮ ث٫ املٕٛٮؿ يف ا٣ٕةم٢ أف ال١ٮٚيٮف
 ٚال ا٣ٛة٢ٔ أ٦ة ا٢٧ٕ٣ يف دأزري هل ا٢ٕٛ٣ ثأف ابلرصيٮف ٚةظذش

 ك٬ٮ د٢٧ٕ ال أف األق٧ةء يف كاألو٢ اق٥ أل٫٩ ا٢٧ٕ٣ يف هل دأزري
 ا٢٧ٕ٣ يف دأزري هل يؾٮف ال أف ٚٮصت االق٧يح يف أو٫٤ ىلع ثةؽ

 ال يؾٮف أف يججيغ دأزري ٦ةهل إىل ا٢٧ٕ٣ يف هل دأزري ال ٦ة كإًةٚح
 ٢ٕٚ ثٕؽ إال ٦ٕٛٮال يؾٮف ال أل٫٩ ال١ٮٚيٮف كاظذش. هل دأزري

 اليشء ث٧زن٣ح كا٣ٛة٢ٔ ا٢ٕٛ٣ أف إال دٞؽيؿا أك ٣ْٛة كٚة٢ٔ
 .الٮاظؽ
  
 اجلىت اعم٢ أف يف ابلرصي٨ ٨٦ د٤ي٫ ك٨٦ قجٮي٫ ذ٬تك

 كذ٬ت. إال ثٮاقُح ا٢ٕٛ٣ ٦ٕىن أك املٞؽـ ا٢ٕٛ٣ ٬ٮ املكتسىن يف
ـصةج اقعةؽ كأثٮ املربد ا٣ٕجةس أثٮ  ال١ٮٚيني ٨٦ د٤ي٭٧ة ك٨٦ ال
 306.ينأقتس لك٧ح ٨ٔ ٩يةثح ٩ٛك٭ة إال ل٧٤كتسىن اجلةوت أف يف

 
 ٬ٮ ا٣ٕةم٢ إف ٤ٝ٪ة إ٧٩ة ٝةلٮا ثأف ٚةظضذٮا ابلرصيٮف أ٦ة

 أ٫٩ إال األو٢ يف الز٦ة ٕٚال اكف كإف ا٢ٕٛ٣ ٬ؾا ألف كذلٟ ا٢ٕٛ٣
 أف إال اجلؿ حبؿؼ ٢ا٣ٕٛ دٕؽل ٧٠ة املكتسىن إىل ٚذٕؽل ثإال ٝٮم

                                                           
/ ا٣ٞة٬ؿة) كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني ثني اخلالؼ ز٧ؿة وربة، ظكجني حم٧ؽ306

 . 22 ،(2001 ٗؿيت، دار
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 ظؿؼ إال ألف اجلؿ ظؿؼ ي٢٧ٕ ٧٠ة ٦ٕؽيح اك٩خ كإف د٢٧ٕ ال إال
 .املٌةرع كا٢ٕٛ٣ االق٥ ىلع يؽػ٢

 يه إال أف ىلع ادلحل٢ ٝةلٮا ثأف ٚةظذضٮا ال١ٮٚيٮف كأ٦ة
 ٤ٝخ إذا أ٩ٟ دؿل أال أقتسىن ٦ٞةـ ٝة٦خ إال ألف كذلٟ ا٣ٕةم٢

 307.زيؽا أقتسىن ٚي٫ املٕىن اكف زيؽا إال ا٣ٞٮـ ٝةـ
 

ـصةج إقعةؽ أثٮ ٦٪٭٥ ابلرصيٮف كذ٬ت  اجلةوت أف يف ال
 308ث٪ٛك٫ الٮاك ظؿؼ ال الٮاك ٝج٢ اذلم ا٢ٕٛ٣ ٬ٮ ٫ٕ٦ ٦ٕٛٮؿ يف

 ىلع ٦٪ىٮب ٫ٕ٦ ٕٛٮؿامل أف ىلع يؾ٬جٮف كال١ٮٚيٮف ٦.309ٓ ث٧ٕىن
 .اخلالؼ

 ٬ٮ ا٣ٕةم٢ إف ٤ٝ٪ة إ٧٩ة ٝةلٮا ثأف ٚةظذضٮا رصيٮفابل أ٦ة
 أ٫٩ إال ٦ذٕؽ ٗري األو٢ يف اكف كإف ا٢ٕٛ٣ ٬ؾا ألف كذلٟ ا٢ٕٛ٣

 ثأف ٚةظذضٮا ال١ٮٚيٮف أ٦ةك .ٚ٪ىج٫ االق٥ إىل ٚذٕؽل ثةلٮاك ٝٮم
 قذٮلا ٝةؿ إذا أل٫٩ كذلٟ اخلالؼ ىلع ٦٪ىٮب إ٫٩ ٤ٝ٪ة إ٧٩ة ٝةلٮا

                                                           
 مكةا٢ يف اإل٩ىةؼ األ٩جةرم، قٕيؽ أيب ث٨ حم٧ؽ ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ ا٣ربٌلت أيب307

/ 1 ،.(الك٪ح دكف ا١ٛ٣ؿ، دار/ دمنٜ) كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني ثني اخلالؼ
261-262. 

 ىلع ٔٞي٢ إث٨ رشح اهل٧ؾاين، املرصم ا٣ٕٞيٌل ٔٞي٢ ث٨ ا ٔجؽ ادلي٨ ث٭ةء308
 .202/ 2 ،(1985 ا١ٛ٣ؿ، دار/ دمنٜ) األ٣ٛيح

/ ا٣ٞة٬ؿة) كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني ثني اخلالؼ ز٧ؿة وربة، ظكجني حم٧ؽ309
 .23 ،(2001 ٗؿيت، دار
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 كاقذٮت املةء اقذٮل ٚيٞةؿ ا٢ٕٛ٣ دؾؿيؿ حيك٨ ال كاخلنجح املةء
 حيك٨ ل٥ ٧٤ٚة ٚتكذٮل ٦ٕٮصح دؾ٨ ل٥ اخلنجح ألف اخلنجح
٧ؿك زيؽ صةء يف حيك٨ ٧٠ة ا٢ٕٛ٣ دؾؿيؿ  اثلةين ػة٣ٙ ٚٞؽ ٔك

 310.اخلالؼ ىلع ٚة٩ذىت األكؿ
 

 زيؽا ٔ٪٫ املن٘ٮؿ االق٥ ٩ةوت يف ابلرصيٮف كذ٬ت
أ٫٩ ٦٪ىٮب ث٢ٕٛ ٦ٞؽر، دٞؽيؿق رضبخ زيؽن  يف ٦سال رضبذ٫
. ثة٢ٕٛ٣ الٮاٝٓ ىلع اهلةء ب٦٪ىٮ أ٫٩ يف ال١ٮٚيٮف ذ٬تك رضبذ٫.

ٚةظذش ابلرصيٮف ألف يف اذلم ّ٭ؿ دال٣ح ٤ٔي٫ ، ٚضةز إ٧ًةرق 
ا كٝج٫٤ ٦ة يؽؿ  اقذ٘٪ةء ثة٢ٕٛ٣ ا٣ْة٬ؿ ٔ٪٫ ، ٧٠ة لٮ اكف ٦ذأػؿن

ٚيججيغ أف  ألف امل١ٍىن ٬ٮ األكؿ يف املٕىن، ٤ٔي٫. كاظذش ال١ٮٚيٮف
ا، كرضبيؾٮ خ أػةؾ ف ٦٪ىٮبة ث٫، ٧٠ة ٝةلٮا / أكؿ٦خ أثةؾ زيؽن
311ا.٧ٔؿ

 

 

 

 

                                                           
 مكةا٢ يف اإل٩ىةؼ األ٩جةرم، قٕيؽ أيب ث٨ حم٧ؽ ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ ا٣ربٌلت أيب310

/ 1 ،.(الك٪ح دكف ا١ٛ٣ؿ، دار/ دمنٜ) كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني ثني اخلالؼ
 .520/ 1 الاكٚيح، رشح ىلع الؿايض كراصٓ. 248

  ٨٦ ٦أػٮذ كابلرصيني، ال١ٮٚيني ثني ػالٚيح مكأ٣ح كزالزٮف مخف311
http://www.nashiri.net/critiques-and-reviews/critiques-and-analyses/3701  أثؿي٢ 5 اجل٧ٕح، يٮـ 

2013. 
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 312األضًاء .2

/ حنٮ ،احلةؿ يف صة٦ؽة ٚذ٢٧ٕ ابلرصيني ٔ٪ؽ األق٧ةء أ٦ة
. ٠ٮًلجة ٔرش أظؽ رأيخ إين/ حنٮ اتل٧يزي كيف ،ًٕيٛة اإلنكةف ػ٤ٜ

                                                           
 / األ٩جةرم ٝةؿ اق٥، دم312ٓ

 كذ٬ت ا٣ٕال٦ح، ك٬ٮ الٮق٥ ٨٦ منذٜ االق٥ أف إىل ال١ٮٚيٮف ذ٬ت
 ثأف ٚةظذضٮا ال١ٮٚيٮف أ٦ة ا٤ٕ٣ٮ ك٬ٮ الك٧ٮ ٨٦ منذٜ أ٫٩ إىل ابلرصيٮف

 كاإلق٥ ا٣ٕال٦ح ٬ٮ ال٤٘ح يف الٮق٥ ألف الٮق٥ ٨٦ منذٜ إ٫٩ ٤ٝ٪ة إ٧٩ة ٝةلٮا
ال٦ح املكُل ىلع كق٥  إ٧٩ة ٝةلٮا ثأف ٚةظذضٮا ابلرصيٮف كأ٦ة. ث٫ يٕؿؼ هل ٔك
 ق٧ٮا يك٧ٮ ق٧ة يٞةؿ ا٤ٕ٣ٮ ٬ٮ ال٤٘ح يف الك٧ٮ ألف الك٧ٮ ٨٦ منذٜ إ٫٩ ٤ٝ٪ة
 كيؽؿ املكُل ىلع ي٤ٕٮ كاإلق٥ ٤ٕ٣ٮ٬ة ق٧ةء الك٧ةء ق٧يخ ك٦٪٫ ٔال إذا
 ٦ة اإلق٥ املربد يـيؽ ث٨ حم٧ؽ ا٣ٕجةس أثٮ ٝةؿ كذللٟ املٕىن ٨٦ حتذ٫ ٦ة ىلع
 ق٧ة ٧٤ٚة اتلعؽيؽ يف ال اإلمذٞةؽ يف اكؼ ا٣ٞٮؿ ك٬ؾا حتذ٫ مكُل ىلع دؿ

ال مك٧ةق ىلع اإلق٥  الك٧ٮ ٨٦ منذٜ أ٫٩ ىلع دؿ ٦ٕ٪ةق ٨٦ حتذ٫ ٦ة ىلع ٔك
 . الٮق٥ ٨٦ ال

 مكةا٢ يف اإل٩ىةؼ األ٩جةرم، قٕيؽ أيب ث٨ حم٧ؽ ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ ا٣ربٌلت أيب راصٓ
 .6/ 1 ،(الك٪ح دكف ا١ٛ٣ؿ، دار/ ثريكت) كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني ثني اخلالؼ

/  ال١ٮٚيٮف كٝةؿ ابلرصيني ٔ٪ؽ أم ٔ٪ؽ٩ة الك٧ٮ ٨٦ منذٜ االق٥" ا١ٕ٣ربم كٝةؿ
٪ؽ٥٬ ال٫٦ ٔ٪ؽ٩ة ٚةملعؾكؼ الٮق٥ ٨٦  اف ٦٪٭ة املٕذ٧ؽ مكةلٟ زالزح ٚي٫ جلة ٚةؤق ٔك

ٓ إىل ٔٮدق ىلع كادلحل٢ يف يٕٮد املعؾكؼ .  كاق٧يخ ق٧يخ/  دٞٮؿ ا٩ٟ الالـ مًٮ
ِل/  اتلى٘ري كيف ًِل )  ٦٪٫ ٕٚي٢ كيف كأقةـ أق٧ةء/  اجل٧ٓ كيف. قي  ق٧ٟا/  أم(  قى
 الرشؽ دار/ ثريكت) اجلعٮ يف ػالٚيح مكةا٢ ا١ٕ٣ربم، ابلٞةء أيب راصٓ." اق٫٧ ٦س٢

 .59 ،(1992 ا٣ٕؿيب،
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 الىٛةت ،املٕٛٮ٣ني ،ا٣ٛة٤ٔني أق٧ةء ٢٧ٕ٠ منذٞح كد٢٧ٕ
 .املجة٣٘ح كأ٦س٤ح ،اتلٌٛي٢ إٔٚةؿ ،املنج٭ةت
 

 حبس٭ة ٧٠ة صة٦ؽة إ٦ة أيٌة د٢٧ٕ كيه ال١ٮٚيني ٔ٪ؽ ٚأ٦ة
 يؿٕٚٮف كال١ٮٚيني ،كاخلرب املجذؽأ كيف ،قةثٞة املٮآً يف ابلرصيٮف

 كاخلرب ،اخلرب يؿٚٓ صة٦ؽ اق٥ ٚةملجذؽأ ،ثةآلػؿ ٦٪٭٧ة كاظؽ لك
 ،ابلرصيٮف إحل٫ ذ٬ت ث٧ة ة٣ٙخم الؿأم ك٬ؾا .املجذؽأ يؿٚٓ صة٦ؽ
 313الٮظيؽ، املٕ٪ٮم ا٣ٕةم٢ ك٬ٮ ثةإلثذؽاء مؿٚٮع املجذؽأ أف ٝةلٮا

 /٦ةلٟ اث٨ ٝٮؿ يف ذلٟ يتجني ٧٠ة. ثةملجذؽأ مؿٚٮع كاخلرب
 

 ؽى ذى جٍ ٦ي  اٮٍ ٕي ػى رى كى 
ن
و ػى  ٓي ػٍ رى  اؾى ؾى ٠ى *  اؽى ذً ثٍ ةإٍلً ثً  أ  اؽى ذى جٍ ةل٧ي ثً  ربى

 املجذؽأ أف إىل ابلرصيٮف كذ٬ت" ةؼاإل٩ى يف رمةاأل٩ج  ٝةؿ
 يؿدٛٓ أ٫٩ إىل ٝٮـ ٚؾ٬ت ٚي٫ ٚةػذ٤ٛٮا اخلرب كأ٦ة ثذؽاءثةإل يؿدٛٓ

 ٦ٕة كاملجذؽأ ثةالثذؽاء يؿدٛٓ أ٫٩ إىل آػؿكف كذ٬ت كظؽق ثذؽاءثةإل
 314."ثةالثذؽاء يؿدٛٓ كاملجذؽأ ثةملجذؽأ يؿدٛٓ أ٫٩ إىل آػؿكف كذ٬ت

                                                           
/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعٮيح املؽارس ًيٙ، مٮيق راصٓ كأوعةث٫، قجٮي٫ أزبذ٫ ٦ة ك٬ؾا313

 .68 ،.(الك٪ح دكف املٕةرؼ، دار

 مكةا٢ يف اإل٩ىةؼ األ٩جةرم، قٕيؽ أيب ث٨ حم٧ؽ ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ ا٣ربٌلت أيب314
/ 1،.(الك٪ح دكف ا١ٛ٣ؿ، دار/ ثريكت) كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني   ثني اخلالؼ

45. 
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 ال كاخلرب ،ػرب ٨٦ هل ثؽ ال املجذؽأ أف حيذضٮف كال١ٮٚيٮف
 إال الالكـ يذ٥ كال ،اآلػؿ ٨٦ أظؽ٧٬ة ي٪ٟٛ كال ،٦جذؽأ ٨٦ هل ثؽ

 /  اإل٩ىةؼ يف األ٩جةرم ٝةؿ 315.ث٭٧ة

 أظؽ٧٬ة يؾٮف ال أػٮؾ زيؽ ٤ٝخ إذا أ٩ٟ دؿل أال
 ٦٪٭٧ة كاظؽ لك اكف ٧٤ٚة إحل٫ اآلػؿ ثة٧ٌ٩ةـ إال الك٦ة

 كاظؽا اٝذٌةء وةظج٫ كيٞذيض اآلػؿ ٨ٔ ي٪ٟٛ ال
 ٚي٫ وةظج٫ ٢٧ٔ ٦ة ٦س٢ وةظج٫ يف ٦٪٭ة كاظؽ لك ٢٧ٔ

 وةظج٫ يؿٚٓ ٦٪٭٧ة كاظؽ لك يرتإٚةف إ٩٭٧ة ٤ٝ٪ة ٤ٚ٭ؾا
  316.ك٧ٕ٦ٮال اعمال ٦٪٭٧ة كاظؽ لك يؾٮف أف ي٧ذ٪ٓ كال

 
ني إػؿاج ثٕؽ ك٣ؾ٨ منذٞح كإ٦ة  املنذٞح األق٧ةء ٨٦ ٩ٔٮ

 .املجة٣٘ح كأ٦س٤ح ا٣ٛة٤ٔني أق٧ةء ك٧٬ة
 
 
 

                                                           
/ ا٣ٞة٬ؿة) كاجلعٮ ال٤٘ح دراقح يف ك٦٪٭ةص٭ة ال١ٮٚح ٦ؽرقح املؼـكم، ٦٭ؽم315

 .280 ،(1958 كأكالدق، احل٤يب ابلةيب مىُىف ك٦ُجٕح م١ذجح

 .صٓاملؿ ٩ٛف316



131 
 

 

 317األدوات .3
 

 ابلرصيني اجلعٮيني ٔ٪ؽ ٦جعس٭ة امذ٭ؿ ٣ٞؽ األدكات أ٦ة
 أدكات/ أ٩ٮاع زالزح إىل د٪ٞك٥ ٚيه ٤ٔي٭ة، كادٛٞٮا كال١ٮٚيني،

 .اجلــ كأدكات اخلٛي أك اجلؿ أدكات اجلىت،
 

  اجلصب أدوات. 3. 1

 
 ىلع ٦ةكإ األٕٚةؿ ىلع إ٦ة اجلىت أدكات دؽػ٢

٪ؽ األق٧ةء،  ٨٣، أف،/  يه األٕٚةؿ ىلع دؽػ٢ ا٣يت ابلرصيني ٔك
 ا٢ٕٛ٣ د٪ىت( أفٍ ) أف يف ٦٪٭٥ اخل٤ي٢ ذ٬ت ك٣ؾ٨. كَف إذف

 .كم٧ٌؿة ّة٬ؿة د٢٧ٕ كظؽ٬ة،
 

٪ؽ  األٕٚةؿ ىلع دؽػ٢ ا٣يت األدكات ال١ٮٚيني ٔك
 األدكات كدميٓ ٝج٢، ٨٦ ابلرصيٮف ذ٠ؿ٬ة ا٣يت األدكات ،٠سرية
 .ثٕؽ٬ة( أف) ابلرصيٮف أ٧ًؿ ا٣يت

 املجذؽأ ىلع أٔين األق٧ةء ىلع دؽػ٢ ا٣يت األدكات كأ٦ة
، أٌف، إٌف،/ كيه كاخلرب  كدؿٚٓ االق٥ د٪ىت) ٢ٕ٣َّ  ٣ؾ٨ٌ، حلخى
 ث٭ة ي٪ىجٮف ٦ٕة، كاخلرب املجذؽأ يف ي٤٧ٕٮ٩٭ة ٚةبلرصيٮف .(اخلرب

                                                           
 اكتلٕؿيٙ ٗري٬ة يف ٦ٕىن ىلع لرلال٣ح أك الالكـ ثني ل٤ؿبٍ تكذ٢٧ٕ ال٤ْٛح/  األداة317

 ٮقيٍال املٕض٥ كاآلػؿكف، مىُىف إثؿا٬ي٥ راصٓ. ا٢ٕٛ٣ يف كاإلقذٞجةؿ االق٥ يف
 .10/ 1 ،.(الك٪ح دكف ادلٔٮة، دار/ ا٣ٞة٬ؿة)
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 األكؿ يف ٩ىجة ي٤٧ٕٮ٩٭ة كال١ٮٚيٮف. اثلةين ث٭ة كيؿٕٚٮف األكؿ
 / وٮرد٭ة يٌل كٚي٧ة .ٚعكت

 
 رصيٮفابل          

 
ٍٮره           ا        إفَّ  ٛي  رىًظي٥ٍه       غى

 ١ٮٚيٮفال  

 اػذ٤ٙ ٣ٞؽ ا٤ٕٛ٣يح، اجل٤٧ح ىلع دػ٢ اذلم (إفَّ ) أ٦ة
 ٬ؾا يٞيؽكف ابلرصيٮف ٚاكف 318،إ٣٘ةا٭ة أظٮاؿ يف ا٣ٛؿيٞةف

. ػةدل ٝةـ إ٧٩ة/  ٞٮهل٥جٚ. ٤٧ٔ٭ة ٚج٢ُ الاكٚح،( ٦ة) ثةدىةؿ
 اجل٤٧ح ىلع إ٣٘ةا٭ة جيٮزكف اذلي٨ ثةل١ٮٚيٮف ذ٤ٙخم ٚ٭ؾا

 319.(٦ة) دػٮؿ دكف ا٤ٕٛ٣يح

 إىل اثلٞي٤ح ٨٦ املؼٛٛح (إف) أف يف  ابلرصيٮف كذ٬ت
٧ةؿ وعح ىلع ادلحل٢ ٝةلٮا ثؽحل٤٭٥ ،االق٥ يف د٢٧ٕ أ٩٭ة  اإٔل
إًفَّ ﴿ دٕةىل ٝٮهل ن  كى ٌ ة الكي ى٧َّ ٥ٍ  ل يى٪َّ٭ي ػِّ يٮى ٟى  حلى بُّ ٥ٍ  رى ى٭ي ةل ٍع٧ى

ى
ة إ٫َّ٩ًي  أ  ث٧ًى

                                                           
ح يٕٞٮب، ثؽيٓ أ٦ي٢ راصٓ كإ٣٘ةؤق، احلؾ٥ إقٞةط أك إثُةؿ ٬ٮ318  اجلعٮ مٮقٔٮ
 .18 ،(الك٪ح دكف األ٩ٮاريح، امل١ذجح/ ر٦جة٩ش) كاإلٔؿاب الرصؼك

م١ذجح مىُىف ابلةيب احل٤يب كأكالدق، )ا٣ٞة٬ؿة/ ٦ؽرقح ال١ٮٚح ٦٭ؽم املؼـكم، 319
1958 ،)286. 
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٤يٮفى  ٧ى ٍٕ  ٩ةٚٓ ٝؿاءة كيه ثةتلؼٛيٙ ٝؿأ ٨٦ ٝؿاءة يف 320﴾ًجريه ػى  يى
 كتنؽيؽ إف ثذؼٛيٙ اعو٥ ٨ٔ ثؾؿ أثٮ كركل ٠سري كاث٨

 كاث٨ ٩ةٚٓ - احلؿ٦ني أ٢٬ ٚٞؿأ/ ا٣ٞؿَيب ادلي٨ م٧ف ٝةؿ. ملة
ة الك كإفٍ " - ٦ٕ٭٥ ثؾؿ كأثٮ ٠سري ى٧ى  أ٩٭ة ىلع ثةتلؼٛيٙ،" ل

 اخل٤ي٢ ٬ؾا ذ٠ؿ كٝؽ ٤٧ٕ٦ح، اثلٞي٤ح ٨٦ املؼٛٛح" إف"
/ دٞٮؿ ا٣ٕؿب ق٧ٓ أ٫٩ ث٫ أزٜ ٨٦ ظؽز٪ة/ قحجٮي٫ ٝةؿ كقحجٮي٫،

 / النةٔؿ ٝٮؿ كأننؽ. مل٪٤ُٜ زيؽا إف
 الك٥٤ كارؽ إىل دُٕٮ ّجيح ٠أفٍ 

 ،ثٕؽ٬ة ٦ة ك٩ىت ٚؼٛٙ ّجيح ٠أ٩٭ة أراد
 321.إ٧ٔةهلة ٦ٓ املنؽدة (إف) ختٛيٙ جيٮزكف كابلرصيٮف
 

 ٨٦ املؼٛٛح (إف) فإ ٝةلٮا ث٭٥، ال١ٮٚيٮف كػة٣ٙ
 ٧٠ة الكةثٞح األيح ٚٞؿءكا ،االق٥ يف اجلىت د٢٧ٕ ال اثلٞي٤ح

 ٤٧ٔخ إ٧٩ة املنؽدة ألف ٭٥دحل٤ك  ا٣ٞؿآف، يف م١ذٮبح يه
 أظؿؼ زالزح ىلع أل٩٭ة ال٤ِٛ يف املةيض ا٢ٕٛ٣ أمج٭خ أل٩٭ة
 ٦جين أ٫٩ ٧٠ة ا٣ٛذط ىلع ٦ججيح كإ٩٭ة أظؿؼ زالزح ىلع أ٫٩ ٧٠ة
 يج٢ُ أف ٚٮصت ث٫ مج٭٭ة زاؿ ٚٞؽ ػٛٛخ ٚإذا ا٣ٛذط ىلع

                                                           
 .110(/ 11) ٬ٮد قٮرة320

 ادلي٨ م٧ف اخلـريج األ٩ىةرم ٚؿح ث٨ ثؾؿ أيب ث٨ ؽأمح ث٨ حم٧ؽ ا ٔجؽ أثٮ321
 .104/ 9 ،(2003 ال١ذت، اعل٥ دار/ الؿيةض) ا٣ٞؿآف ألظاكـ اجلة٦ٓ ا٣ٞؿَيب،
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 املؽي٪ح أ٢٬ ٝؿاء ٨٦ دمةٔح ٚٞؿأد٫/ ا٣ُربم ٝةؿ ٤٧ٔ.322٭ة
إفَّ / )كال١ٮٚح ة الكي ) منؽدة( كى ى٧َّ  323.منؽدة( ل

 
  324اخلفض أدوات. 3. 2

 اخلٛي أدكات اػذىةص ىلع ا٣ٛؿيٞةف ادٜٛ ٝؽ
 ٚةبلرصيٮف .دُجيٞ٭ة ٠يٛيح يف خيذ٤ٛةف ل١٪٭٧ة ثةألق٧ةء،
 فدك كال١ٮٚيٮف. اجلؿ ظؿكؼ ٨٦( ريبَّ ) ك( ظىت) أف يٕذربكف

 ا٢ٕٛ٣ ىلع دؽػ٢ ا٣يت ىتاجل أداة ٨٦ أ٩٭ة ظير ذلٟ،
 ٝٮهل يف ٠رباا٭٥ أظؽ ال١كةيئ كاظذش ٩ه ٚٞؽ .املٌةرع

ىتَّ ﴿/ دٕةىل ًٓ  ظى ٤ى ٍُ ٍضؿً  ٦ى ٛى  ػث أك م٧ٌؿة إىل ثػ دلؿكر أ٫٩ 325﴾ا٣ٍ
 كأذرب. ٦ٕة٩ي٭ة يف أيٌة كاػذ٤ٛٮا ،إىل ٨ٔ ٩ةاجح أ٩٭ة ىلع ظىت

 ٝةلٮا ثأف اظذضٮا ٚإ٩٭٥ 326،ظؿؼ ال اق٥( بَّ ري ) فأ ال١ٮٚيٮف

                                                           
 ا٢مكة يف اإل٩ىةؼ األ٩جةرم، قٕيؽ أيب ث٨ حم٧ؽ ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ ا٣ربٌلت أيب322

/ 1 ،.(الك٪ح دكف ا١ٛ٣ؿ، دار/ ثريكت) كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني   ثني اخلالؼ
195. 

 ابليةف صة٦ٓ ا٣ُربم، صٕٛؿ أثٮ اآلمٌل، اغ٣ت ث٨ ٠سري ث٨ يـيؽ ث٨ صؿيؿ ث٨ حم٧ؽ323
 .494/ 15 ،(2000 الؿقة٣ح، مؤقكح/ ا٣ٞة٬ؿة) ا٣ٞؿآف ي٢دأك يف

 صؿا كابلرصيٮف ػٌٛة، ق٧ٮ٬ة ٚةل١ٮٚيٮف324

 .5(/ 97) ا٣ٞؽر قٮرة325

 اجلعٮ أوٮؿ326
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 كاتل١سري ل٤ٕؽد ؽ٥ ألف ؽ٥ ىلع محال اق٥ إ٫٩ ٤ٝ٪ة إ٧٩ة
  327.رب ١ٚؾلٟ اق٥ ؽ٥ أف ٧١ٚة كاتل٤ٞي٢ ل٤ٕؽد كرب

 أداة ٨٦( لٮال) أف ابلرصيني، ٨٦ قجٮي٫ ذ٬ت
 كلٮالق كلٮالؾ لٮالل ٚذٞٮؿ صؿ، ٧ًري كحل٭ة إذا اخلٛي،

 أ٦ة 328.لٮال ثػ دلؿكرات قحجٮي٫ ٔ٪ؽ كاهلةء كالاكؼ ٚةحلةء
ىٍٮال﴿/  املسةؿ قبي٢ ىلع ،ل٠ٟؾ يٕذربكف ال ال١ٮٚيٮف ل ةؿه  كى  رًصى

ٍؤ٦ً٪يٮفى  ةءه  مي نًكى ٍؤ٦ً٪ىةته  كى  .رصةؿ ثؿٚٓ 329﴾مي
 
 
 
 
 
 

                                                           
 مكةا٢ يف اإل٩ىةؼ األ٩جةرم، قٕيؽ أيب ث٨ حم٧ؽ ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ ا٣ربٌلت أيب327

/ 2 ،(الك٪ح دكف ا١ٛ٣ؿ، دار/ ثريكت) كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني   ثني اخلالؼ
832. 

/ دمنٜ) ٞي٢ٔ اث٨ رشح اهل٧ؾاين، املرصم ا٣ٕٞيٌل ٔٞي٢ ث٨ ا ٔجؽ ادلي٨ ث٭ةء328
 .7/ 2 ،(1985 ا١ٛ٣ؿ، دار

 .25(/ 48) ا٣ٛذط قٮرة329
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 330اجلشم أدوات. 3. 3
 جيــ ٝك٥ ا٣ٞك٧ني، إىل اجلــ أدكات ابلرصيٮف ٝك٥

 أف يٕذربكف ال١ٮٚيٮف ثح٪٧ة. ٤ٕٚني جيــ كٝك٥ كاظؽا، ٕٚال
  331.كاظؽ ٢ٕٚ يف إال د٢٧ٕ ال ٥٬ٔ٪ؽ حز٦ةاجل دكاتاأل

 
 ٚٞةؿ ،كصٮاث٫ الرشط ٢ًٕٛ٣  اجلةزـ يف اجلعةة اػذ٤ٙ

( إفٍ ) ثٌٕ٭٥ كٝةؿ هل٧ة، ٦حاجلةز يه( إفٍ ) ابلرصيني حمٞٞٮ
 األكؿ جتــ إف ٭٥ثٌٕ كٝةؿ اجلٮاب، جتـ٦ةف ز٥ األكؿ جتــ

 األكؿ جتــ إف ال١ٮٚيٮف كٝةؿ. اجلٮاب األكؿ جيــ ز٥
 . اجلٮار ىلع اجلٮاب كي٪ضــ

 
 ٚي٭٧ة ٤٧ٕٚخ ا٤ٕٛ٣ني دٞذيض (فٍ إً ) أف األٌك٣ني كظضح

 (إفٍ ) ثأفَّ  اثلةين ا٣ٞةا٢ كاظذش .كّ٪٪خي  كإفَّ  كًلاكف ثذؽاءاكإل
 اعم٢ً  يف ذ٠ٍؿ٩ة ٧٠ة ثةثلةين ٚذٌٞٮل محبني يف د٢٧ٕ ٚال ًٕيٛح

 ٢٧ٕٚ اثلةين يٞذيض األكؿ ا٢ٕٛ٣ ثأفٌ  اثلة٣ر كاظذش. اخلرب
 ا٤ٕٛ٣ني يف ا٢٧ٕ٣ ٝٮد٫ يف ٣حف احلؿؼ ثأفَّ  الؿاثٓ كاظذش .ٚي٫

                                                           
 راصٓ. ٦ٞة٦٭ة ـى ٝة ٦ة أك احلؿًلح ظؾؼ الالكـ يف اكف ٚزللٟ ا٣ُٞٓ ال٤٘ح يف اجلــ330

 ابل٪ةء ٢٤ٔ يف ال٤جةب ا، ٔجؽ ث٨ احلكني ث٨ ا ٔجؽ ادلي٨ حمت ابلٞةء أثٮ
ؿاب  .   47/ 2 ،(1995 ا١ٛ٣ؿ، دار/ دمنٜ) كاإٔل

)ا٣ٞة٬ؿة/ م١ذجح مىُىف ابلةيب احل٤يب كأكالدق، ٦ؽرقح ال١ٮٚح ٦٭ؽم املؼـكم، 331
1958 ،)287. 
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 ٚي٫ ملة اجلٮار ىلع يؾٮف أفٍ  ٚذٕني ا٢ٕٛ٣ يف ي٢٧ٕ ال كا٢ٕٛ٣
ؿاب صةء كٝؽ ؿلألك منةلكح ٨٦    ٠.332سريا اجلٮار ىلع اإٔل

  
 كال١ٮٚيٮف ابلرصيٮف ادٜٛ ال٤ْٛيح، ا٣ٕٮام٢ يه د٤ٟ

 ٝٮأؽ يف  دُجيٞ٭ة ػذالؼا ٚي٭ة يٮصؽ ٦٭٧ة ث٭ة، األػؾ ىلع
 . ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح

 

ْامن.ب  املػَْيث اهػ
 ٬ٮ كإ٧٩ة ظِ ٚي٫ ل٤كةف يؾٮف ال ٦ة/ ٬ٮ املٕ٪ٮم ا٣ٕةم٢

ؿؼ 333،ثة٤ٞ٣ت يٕؿؼ ث٧ٕىن اذلم يؽرؾ ثة٢ٕٞ٣ دكف أف  أ٫٩ اآلػؿ ٔك
 ٣حف ٝج٢ ٨٦ ٔؿٚ٪ة ٧٠ة .ال٤ِٛ يىعج٫ ال اذلم ا٣ٕةم٢ أك يي٤ِٛ ث٫

 ك٧٬ة ،اعمالف إال ٩٥٤ٕ ٚي٧ة املٕ٪ٮيح ا٣ٕٮام٢ ٦٨ ابلرصم اجلعٮ يف
 ٦نت الرشح يف ٝي٢. املٌةرع ا٢ٕٛ٣ يف كاتلضؿد املجذؽأ، يف اإلثذؽاء

 ا٢ٕٛ٣ ٦ٓ ٧٬ة ٍٚٞ، ثةثني يف إال يأيت ال املٕ٪ٮم ا٣ٕةم٢/ اآلصؿك٦يح
 يؾٮف ا٣ٕةم٢ ٚإف ذلٟ ٔؽا ٦ة أ٦ة. ٍٚٞ املجذؽأ ك٦ٓ املؿٚٮع، املٌةرع

                                                           
 ابل٪ةء ٢٤ٔ يف ال٤جةب ا، ٔجؽ ث٨ احلكني ث٨ ا ؽٔج ادلي٨ حمت ابلٞةء أثٮ332

ؿاب  .   49/ 2 ،(1995 ا١ٛ٣ؿ، دار/ دمنٜ) كاإٔل

 ا١ٛ٣ؿ، دار/ ثريكت) اتلٕةريٙ ٦٭٧ةت ىلع اتلٮٝيٙ امل٪ةكم، الؿؤكؼ ٔجؽ حم٧ؽ333
1410٬)،  . 
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ثذؽاء، كإ٧ٌ٩ة كا٥٤ٔ أف االق٥ أٍك أظٮاهل اإل" قجٮي٫ ٝةؿ ٣.334ْٛية اعمال
ثذؽاء كاجلةٌر ىلع املجذؽأ. أال دؿل أف ٦ة قٮل اإليؽػ٢ اجلةوت كالؿاٚٓ 

اكف ٦جذؽأ ٝؽ دؽػ٢ ٤ٔي٫ ٬ؾق األميةء ظىت دؾٮف ٗري ٦جذؽأ، كال 
٨ٔ دؽ٫ٔ، كذلٟ أ٩ٌٟ إذا ٤ٝخ/  ثذؽاء ٦ة داـ ذ٠ؿت لٟ، إالٌ دى٢ إىل اإل

ٔجؽ ا ٦٪٤ُٜ إف مبخ أدػ٤خ رأيخ ٤ٔي٫ ٤ٞٚخ/ رأيخ ٔجؽ ا 
ة  ٞن ة أك مؿرت ثٕجؽ ا ٦٪٤ُ ٞن ة أك ٤ٝخ/ اكف ٔجؽ ا ٦٪٤ُ ٞن ٦٪٤ُ

ـء ٧٠ة اكف الٮاظؽ أٌكؿ ٔؽد كاجل١ؿة ٝج٢ املٕؿٚح".  335ٚةالثذؽاء أك ص
 

 ىلع حمؽد ٗري ٔ٪ؽ٥٬ املٕ٪ٮم ا٣ٕةم٢ أف ثةل١ٮٚيني، خمة٣ٛة
ني  كاملٕٛٮحلح، كا٣ٛة٤ٔيح، اإلق٪ةد،/  ٦٪٭ة. ٠سرية أ٩ٮاع ٬ٮ ث٢ ،ٍٚٞ ٩ٔٮ

 اذلم كاتلجٕيح كاالقذؼٛةؼ كاجلٮار، 336كاجلةزـ اجلةوت ٨ٔ كاتلضؿد
 337.اتلٮاثٓ يف ي٢٧ٕ

 

                                                           
 مةمال اثلة٣ر ابلةب يف ا٣ٞٮؿ ث٫ قجٜ ؽ334ٞ٣

 النةم٤ح، امل١ذجح املُجٓ، دكف) ةبال١ذ ٝ٪رب، ث٨ ٔس٧ةف ث٨ ٧ٔؿك برش أثٮ قحجٮي335٫
 . 5/ 1 ،.(الك٪ح دكف

بلةيب احل٤يب كأكالدق، )ا٣ٞة٬ؿة/ م١ذجح مىُىف ا٦ؽرقح ال١ٮٚح ٦٭ؽم املؼـكم، 336
1958 ،)293. 

كاتلٮاثٓ ٬٪ة ٔ٪ؽ اجلعةة / اجلٕخ، كا٣ُٕٙ، كابلؽؿ، كاتلٮًليؽ، كزاد ثٌٕ٭٥ 337
 ُٔٙ ابليةف.
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  ال ثةالق٪ةد اردٛٓ ا٣ٛة٢ٔ أف ١ٮٚينيال ٨٦ دمةٔح ٝةؿ ،338اإلق٪ةد  :أوال
 . الؿٚٓ ٚي٫ ٦ٞذٌية اكف إحل٫ مك٪ؽا ا٢ٕٛ٣، ٠ٮف كأف ،ثة٢ٕٛ٣

 .ٔ٪ؽق ا٣ٛة٢ٔ راٚٓ كيه ،أمحؿ ػ٤ٙ ٔ٪ؽ ا٣ٛة٤ٔيح،   :جاٍيا
 ٧٠ة ٦ٕٛٮال ٠ٮ٫٩ أك كالكيٮيط، األ٩جةرم ٝةؿ ٧٠ة املٕٛٮحلح،  :جاثلا

 .ػ٤ٙ ٪ؽٔ ث٫ املٕٛٮؿ يف اجلىت اعم٢ كيه الؿايض، يٞٮؿ
٫٤٧ كاجلةزـ، اجلةوت ٨ٔ اتلضؿد :راةػا  كٌلف املٌةرع، ا٢ٕٛ٣ يف ٔك

 يكج٫ٞ ل٥ إذا يؿدٛٓ املٌةرع ا٢ٕٛ٣ إف يٞٮلٮف، ال١ٮٚيٮف
 كا٣ْؿؼ ٫ٕ٦، املٕٛٮؿ ٩ىت كًلؾلٟ .اجلٮازـ أك اجلٮاوت،

ا، الٮاٝٓ  ٚةء أك املٕيح كاك ثػ امل٪ىٮب املٌةرع كا٢ٕٛ٣ ػربن
 .الكبجيح

عؿي  ٬ؾا/ »٠ٞٮهل٥ ثةملضةكرة، جلؿاك اجلٮار،:دامطا « ػؿبو  ًت   صي
 .339ثةجلؿ

ٍؿضه  ٝي٤يٍٮبًً٭٥ٍ  يفٍ ﴿ ٝؿأ ٨٦ ٝؿاءة يف ٧٠ة ،االقذؼٛةؼ:ضادضا  340﴾مى
 .ل٤ذؼٛيٙ الؿاء ثتك١ني

                                                           
/ دٞٮؿ اإل٦ة٣ح، يه ال٤٘ح يف اإلق٪ةد دةـ، ٦ٕىن يٛيؽ كص٫ ىلع أػؿل إىل لك٧ح 338٥ً

 يف اإلق٪ةد ٣ؾ٨ ال٤٘ح، يف ٬ؾا إحل٫، أم٤ذ٭ة ث٧ٕىن اجلؽار إىل اخلنجح أق٪ؽت
 ظك٨ راصٓ. إحل٫ يشءو  نكجح أك اليشء، ٨ٔ احلؽير ٬ٮ اجلعٮيني اوُالح

/ مرص) الٮقيٍ ٦ٕض٥ كاآلػؿكف، مىُىف كإثؿا٬ي٥ ،اآلصؿك٦يح رشح ظْٰٛ
 .472 ،(2010 ادلكحلح، الرشكؽ م١ذجح

 ٨ٔ ال٤جيت ٦٘ين األ٩ىةرم، ٬نةـ ث٨ يٮقٙ ث٨ ا ٔجؽ حم٧ؽ أثٮ ادلي٨ دمةؿ339
 .894 ،(1985 ا١ٛ٣ؿ، دار/ ثريكت) األاعريت ٠ذت
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 ٩ْؿ كص٭ح الك٧٬ة ،ا٣ٛؿيٞني ثني صٮ٬ؿم اػذالؼ ،ك١٬ؾا
 يف ذ٠ؿ٩ة ٧٠ة امل٪٭ش ؼاػذال إىل يؿصٓ ك٬ؾا ،ثة٣ٕةم٢ املذ٤ٕٞح املؼذ٤ٛح
 اإل٦ةـ ٔربق ٧٠ة الىٛح اعم٢ يـيؽ ٨٦ ٦٪٭٥ ث٢ ،الكةثٞح ا٣ٛىٮؿ

 ٨٦ كإ٦ة ابلرصيني ٨٦ إ٦ة ابلةرزي٨ ا٧٤ٕ٣ةء ٚؿ٫ٌٚ األػٛل،
 يف كال١ٮٚيني ابلرصيني ثني املٞةر٩ح ػالوح يٌل ٦ة كيف. ال١ٮٚيني

 / املٕ٪ٮم ا٣ٕةم٢

ْامن  املػَْيث اهػ
ْفث ابلرصة  الم

 اإلق٪ةد املجذؽأ يف اإلثذؽاء
 اوتٮاجل ٨ٔ املٌةرع جتؿد
 ازـٮكاجل

 ا٣ٛة٤ٔيح

 املٕٛٮحلح 
 اجلٮاوت ٨ٔ املٌةرع جتؿد

 كاجلٮازـ
 اجلٮار

 اإلقذؼٛةؼ
                                                                                                                                                               

 اتلٮبح قٮرة ؛50(/ 8) األ٩ٛةؿ قٮرة ؛55(/ 5) املةاؽة رةقٮ ؛10(/ 2) ابلٞؿة قٮرة340
 املؽزؿ قٮرة ؛29 ،20(/ 47) حم٧ؽ قٮرة ؛12،60(/ 33) األظـاب قٮرة ؛126(/ 9)
(74 /)31. 
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ْفيني ابلرصيني ةني اخلالف أجس. ج  والم
 يؾٮف ،ذ٭ةثُجيٕ أيح املضةالت، يف حتؽث ا٣يت لك اإلػذالٚةت

٦ة حيؽث ٔ٪ؽ  كًلؾلٟ .ق٤يب كإ٦ة إجيةيب إ٦ة ،أك اقذ٤ـاـ دأزري هلة
 حيؽث قةثٞة، درق٪ة ٧٠ة. ابلرصيني كال١ٮٚيني يف ٦ٕةجلح دراقح اجلعٮ

ا٣ٛؿيٞني دذؼة٣ٙ  الك جت٢ٕ ا٣يت اجلٮا٩ت  ل١رثة ،ػذالؼإلا ٬ؾا
ري٬ كا٣ٕةدات اجل٘ؿاٚية ٨٦ايح ثؽ ،خمذ٤ٛح ثىٮر ثٌٕة  ثٌٕ٭٥  ة.٧ٗك

  
 اخلُةب ٩ي٢ أص٢ ٨٦ ،ٔذجةراإل ٤ٔي٪ة أف ٩٭ذ٥ ك٩أػؾ ٨٧ٚ ٬٪ة، 

 كأ٦ة. يف املكذٞج٢ جلة ثة٣جكجح ا٧٤ٕ٣يح ال١٪ٮز كزيةدة ،دلي٪ة اجلؽيؽ
 /يٌل ٧٠ة  كالك٤يب ةيبجياإل األزؿ

 
  الطويب األجس .أ

  اجلحْ ىيتػو يف صػْبثال .9

يف الٮاٝٓ، اهلؽؼ األقةيس ٨٦ دراقح اجلعٮ ٬ٮ 
ك٣ؾ٨ ال ي١٧٪٪ة أف ٩٪١ؿ أف  دلراقح  341اإلقتجٕةد ٨ٔ ال٤ع٨،

٬ؾا ا٥٤ٕ٣ اػذالٚةت كًلؾلٟ ٩ٞةش ٝج٢ املؾا٬ت اجلعٮيح 
 الثؽ جلة مٮاص٭ذ٭ة كد٧٤ٕ٭ة، كآػؿاا٣يت ٦ؾ٬ت ابلرصة كال١ٮٚح 

 ال يؤزؿ إىل الىٕٮبح. ك٣حف ٨٦ ٔضت أف ثٕي اجلةس يٞٮلٮف/

                                                           
 .5 ،(2007 ا٧٤ٕ٣يح، ال١ذت دار/ ثريكت) األقةقيح ا٣ٞٮأؽ اهلةمِل، أمحؽ الكيؽ341
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 ال ٦ة يذ٥٤ٕ ظىت إحل٫ حيذةج ٦ة إىل اجلعٮ ٥٤ٔ ٨٦ أظؽ يى٢
 342.النيئ ٫ٕ٦ ٣حف ٚةجلعٮ  إحل٫، حيذةج

كدحكري عذةج يف ٬ؾق احلة٣ح إىل دبكيٍ مل٨٧ٚ الرضكرم، 
ثؾ٣خ حمةكالت ٔ٪ؽ . كٝؽ اجلعٮ، حل١ٮف ق٭ال يف دراقذ٫

ا٧٤ٕ٣ةء املذأػؿي٨ ٧٠ة ٤ٕٚ٭ة مٮيق ًيٙ يف ٠ذةث٫ جتؽيؽ 
اجلعٮ كإثؿا٬ي٥ مىُىف يف ٠ذةث٫ إظيةء اجلعٮ.  كظىت كصؽ٩ة 

ف ةـ ظكؽاؿ ا٣ٕةم٢ ثةتل٤ٕيٜ ٧٠ة ٫٤ٕٚ د٧ة٦٪٭٥ ٨٦ أراد اقتج
٦.343ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة يف ٠ذةث٫ ال٤٘ح ا٣ٕؿبيح

 

 رواتّا وكرثة السوايات تغيري .2

 / وربة ظكجني ادل٠ذٮر ٝةؿ
 
 ٗري الؿكاة ٦٪٭ة ،٠سرية أقجةب كًلرثد٭ة الؿكايةت تل٘ري اكف

 ك٦٪٭ة ،الؿكايح كمحةد األمحؿ ٠ؼ٤ٙ ثؿكايةد٭٥ املٮزٮؽ
 يف جنؽ٥٬ كهلؾا ،أقةقة جي٤ٕٮ٫٩ املٕىن إىل ا٣ٕؿب ٦ي٢

 يؿككف كٝؽ ،اآلػؿ ٣ِٛ ماكف ٣ْٛة يٌٕٮف ٝؽ اآلزةر ٩٢ٞ
 أك لك٧ح ؽد٪ أف يبذٕؽ ال ذلٟ ىلع كب٪ةء ،ثةملٕىن األزؿ

 الكيةؽ ي٪ةقت ٦ة ماك٩٭ة الؿاكل ٚيٌٓ ٝىيؽة يف ٔجةرة
                                                           

 دار) كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني ثني اخلالؼ ز٧ؿة ورية، ظكجني حم٧ؽ342
 .36 ،(2001 ا٣ٞة٬ؿة،/ ٗؿيت

 .191 ،(2004 ال١ذت، اعل٥/ ا٣ٞة٬ؿة) ة٬ةك٦ج٪ ٦ٕ٪ة٬ة ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح د٧ةـ، ظكةف343
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 ٚيذرصؼ ٝىيؽة ؿكمي ٝؽ الؿاكم أف ك٦٪٭ة ،املٕىن كيذ٥٧
 ا٣يت كَجيٕذ٫ ل٤٭ضذ٫ َجٞة يؿكي٭ة أك ،أ٣ٛةّ٭ة ثٕي يف
 ،آػؿ قبجة ٬٪ةؾ أف ٗري كاألداء اجلُٜ يف ٤ٔي٭ة جدر

 املؽرقتني ثني اخلالؼ اظذؽاـ ٬ٮ الكجت ك٬ؾا
 اخلالؼ كٌلف ال١ٮٚح، ك٦ؽرقح ابلرصة ٦ؽرقح ،ال١جريدني

 جي٢ٕ ك٬ؾا ،كاتل٪ةٚف اعرصال ملك يأػؾ أظية٩ة ثح٪٭٧ة
 أمؿا األػؿل املؽرقح ركايح ثذ٘يري املؽرقتني إظؽل ٝيةـ

 ٧٠ة إحل٭ة ذ٬جخ ا٣يت ا٣ٞةٔؽة هلة ٣تك٥٤ كذلٟ ،حمذ٧ال
 344.الؿكايةت ٠رثة إىل ثؽكرق ٬ؾا أدل كٝؽ ،قيضئ

 
 اجلىٮص اًُؿاب إىل دأدم ٚ٭ؾق الؿكايةت، دٕؽدت لٮ

 ا٣ٞٮأؽ ٧ٚة" ٔيؽ ٧ؽحم ادل٠ذٮر ٝةؿ. ركايةد٭ة ٗريت ا٣يت
 ّٮا٬ؿ٬ة، كيجةف اجلىٮص لٮوٙ قبي٢ إال األمؿ كاٝٓ يف

 كا٣زناع، ثةلٮٝيٕح ثح٪٭٧ة قٕٮا ادلارقني اجلعةة ٣ؾ٨
 ٚٮٕٝخ اثلة٩يح، ىلع هلة ٩رصة األكىل وٙ يف ٚٮٝٛٮا

 ثةلى٪ٕح أيؽي٭٥ ثني ُؿبخكاً مؽيؽ ظؿج يف اجلىٮص
 345".اتلؼؿيش أك اتلعؿيٙ أك اتلؼُبح أك
 

                                                           
/ ا٣ٞة٬ؿة) كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني ثني اخلالؼ ز٧ؿة وربة، ظكجني حم٧ؽ344

 .13 ،(2001 ٗؿيت، دار

 .69 ،(2004 ٗؿيت، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) ثةل٤٘ح كاالقتن٭ةد الؿكايح ٔيؽ، حم٧ؽ345
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 اآلراء لرثة .3

اك٩خ ٠رثة اآلراء ٩تذيضح ل٤ؼالؼ ثني املؽرقتني 
ابلرصة كال١ٮٚح. ٚٞؽ اكف وةظت اإل٩ىةؼ ظؿيىة ىلع 
تكضي٢ دميٓ آراء ابلرصيني كال١ٮٚيني، ث٢ اكف يكض٢ آراء 

٢ آراء خمذ٤ٛح ل٤ؼ٤ي٢ خمذ٤ٛح يف املؽرقح الٮاظؽة ٚٞؽ قض
حىس ث٨ ي٧ٕؿ كيٮنف كقجٮي٫ كاألػٛل ٨٦ ابلرصيني،  ٔك
كقض٢ آراء خمذ٤ٛح ل١٤كةيئ كا٣ٛؿاء ٨٦ ال١ٮٚيني، ك٣حف 
وةظت اإل٩ىةؼ ٬ٮ اذلم ظؿص كظؽق ىلع تكضي٢ اآلراء، 
ث٢ جنؽ٬ة ٔ٪ؽ اث٨ ٦ةلٟ كاث٨ يٕحل كالؿىض كرشاح األ٣ٛيح، 

د٪ةٌٝخ ٬ؾق اآلراء  كأوعةب احلٮايش ىلع ٬ؾق الرشكح، ظىت
خ، يٞٮؿ األقذةذ ٔجةس ظك٨ ٔ٪ؽ الك٫٦ ٨ٔ  كدٕةًر
منالكت دٕؽد اآلراء اجلعٮيح يف املكأ٣ح الٮاظؽة كاػذالؼ 
األظاكـ ٚي٭ة ظىت ٣حكذُيٓ ابلةظر أف يؿل الؿأم ٚيٞٮؿ ك٬ٮ 
آ٨٦/ إف ٬٪ةؾ رأية آػؿ ي٪ة٫ٌٝ ٨٦ ٗري أف يؾ٤ٙ ٩ٛك٫ 

، ذلٟ أ٫٩ ي٥٤ٕ ٨٦ منٞح اإلَالع كاجلؿل كراء ٬ؾا اجلٞيي
َٮؿ ممةرقذ٫ اجلعٮ كاجلْؿ يف ٝٮأؽق أف الٮاظؽة ٦٪٭ة ال خي٤ٮ 
ح ظىت أكحلةد٫ ك٦ة جيؿل دلؿل  ٨٦ رأيني أك آراء ٦ذٕةًر

 ابلؽاءة ا٧٤ٕ٣يح.
 

اجل٧ةذج ىلع دٕؽد  ٨٧ٚ٨٦ ٬٪ة أراد ابلةظر أف يٞؽـ 
 اآلراء/
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اعم٢ اجلىت يف املكتسىن، ذ٬ت قجٮي٫ ٨٦ ابلرصيني ىلع أف 
٣ٕةم٢ ٚي٫ ا٢ٕٛ٣ املٞؽـ أك ٦ٕىن ا٢ٕٛ٣ ثٮاقُح إال. كذ٬ت أثٮ ا

ـصةج كَةاٛح ٨٦ ال١ٮٚيني إىل أف  ا٣ٕجةس املربد كأثٮ إقعةؽ ال
 346اجلةوت ل٧٤كتسىن إال ٩ٛك٭ة ٩يةثح ٨ٔ أقتسين.

 
 واتلذسيخ اتلقريس لرثة .4

يش يف ٠ذت اجلعٮ كًلذت اخلالؼ، ٠رثة اتلٞؽيؿ كاتلؼؿ
كذلٟ ٩تيضح اتل٧كٟ ثةلؿأم، كحمةك٣ح إثُةؿ ظضح ا٣ْؿؼ 
اآلػؿ، كاذلم قةٔؽ ىلع ذلٟ مؿك٩ح ال٤٘ح ٧٠ة أرشت ٨٦ ٝج٢، 

 ٩ؿل ذلٟ يف ٦سةؿ األيت/
٪ؽؾ يف  ذ٬ت ال١ٮٚيٮف إىل أف ٤ٔيٟ، دك٩ٟ، ٔك

ؿاء  جيٮز دٞؽي٥ ٧ٕ٦ٮالد٭ة ٤ٔي٭ة، حنٮ ٝٮهل دٕةىل 347اإٗل
كاتلٞؽيؿ ٚي٫ ٤ٔيؾ٥ ٠ذةب ا  348﴾٥ٍ ؾي يٍ ٤ى ٔى  اً ةبى ذى ٠ً ﴿

 .ؾ٥يأم الـمٮا  ٠ذةب ا،  ٚ٪ىت ٠ذةب ا ث٤ٕ٤
 
 

                                                           
 . 303/ 1.( الك٪ح دكف النةم٤ح، امل١ذجح) اجلعٮ أوٮؿ346

َى  دىجًٍجيي٫ كاوُالظة كاحلر، اإللىةؽ ٣٘ح ك٬ٮ347  راصٓ حل٫٤ٕٛ، حم٧ٮدو  أمؿ ىلع ًت املؼة
 األ٩ىةرم، ٬نةـ ث٨ ا ٔجؽ ث٨ أمحؽ ث٨ يٮقٙ ث٨ ادلي٨ دمةؿ ا ٔجؽ حم٧ؽ أثٮ

ط  .79/ 4 ،(1979 اجلي٢، دار/ ثريكت) ٦ةلٟ إث٨ أ٣ٛيح إىل املكةلٟ أًك

 .24(/ 4) ا٣جكةء348
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 اإلدازة يف اتلْضع .5

 ثني اجلعٮيني ٔ٪ؽ اخلالؼ ٠ذت ٨٦ ٠سريا ٝؿأ٩ة لٮ
 ٠ذةب يف كاإلصةزة، امل٪ٓ ٚي٫ لٮصؽ٩ة كال١ٮٚيني ابلرصيني
 بلٞةءا يبأل اجلعٮ ػالٚيح مكةا٢ ٠ذةب أك ٦سال اإل٩ىةؼ
 ابلرصييٮف أف ،املكةا٢ ٠سري ٚي٫ جيؽ ابلةظر اكف ا١ٕ٣ربم

 دٞؽي٥ ال١ٮٚيٮف صٮز ذلٟ ٨٦ جيزيكف، ال١ٮٚيٮف كأف ي٧٪ٕٮف
 349.ابلرصيٮف ذلٟ ك٦٪ٓ دم٤ح، أك اكف ٦ٛؿدا ٤ٔي٫ املجذؽأ ػرب

    

 اجلحْ لتب تظذى .6

 اتلأكي٢ كًلرثة كالؿكايةت الؿكاة كًلرثة األراء ٠رثة بكجت
ري٬ة  ،اجلعٮيح ال١ذت كدأحلٙ دى٪يٙ إىل األمٮر ٬ؾق ؤدمد  ٗك
 اٝذبك٫ ٧٠ة احل٧يؽ ٔجؽ ٝةؿ. اجلعٮ ٠ذت ٨٦ املُٮالت ٚٮصؽ٩ة
 / ظكجني

 اجلعٮ ٥٤ٔ إحل٭ة ا٩ذىه ا٣يت الٌؼة٦ح ٬ؾق ٚ٭ٮ أزؿق أ٦ة
 أوجط ظىت آراء، ٨٦ ث٫ ازدظ٥ ٚي٧ة ال١سري ا٣تنٕت ك٬ؾا
 يف كّ٭ؿ كاتكةاع تنيٕة ا٣ٕؿبيح ا٤ٕ٣ٮـ أكرث ٨٦ ا٥٤ٕ٣ ٬ؾا

 اآلراء اقتيٛةء إىل املي٢ ذلٟ اجلعٮ ٠ذت ٨٦ املُٮؿ
٤٤٭ة ثأقجةث٭ة ٦ٞؿك٩ح كدؽكي٪٭ة املؼذ٤ٛح  ككصٮق ٔك

                                                           
 مكةا٢ يف اإل٩ىةؼ األ٩جةرم، قٕيؽ أيب ث٨ حم٧ؽ ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ ا٣ربٌلت أيب349

 .65/ 1 ،.(الك٪ح دكف ا١ٛ٣ؿ، ردا/ دمنٜ) اخلالؼ
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 اجلعٮيح ا٣ٞٮأؽ ٨٦ ٝةٔؽة لك أوجعخ ثؾلٟ ختؿجي٭ة،
 ٨٦ ٠سري كوةر املتكٕت، اخلالؼ ٨٦ يكيةج حمُٮَح

  350.كدأكي٤٭ة ًجذ٭ة يف ل٤ضؽؿ ٦سةرا ا٣ٕجةرات
 

 املصطوحات تغيري لرثة .7

 ثني ٦٭٧ة ةوالٚ ادلرس أق٤ٮب يف ػذالؼاإل كصؽ٩ة كٝؽ
 يف اػذالٚ٭٥ ٢ٛ٘٩ أال جلة ٚيججيغ كال١ٮٚيني، ابلرصيني ادلارقني
 ل٧٤ى٤ُط اخلةوح ادلال٣ح يف الػذالٚ٭٥ اجلعٮم املى٤ُط
 ملى٤ُطا يف اػذالٚ٭٥ ٝةا٧ح يٌل ٚي٧ة 351كاتلٕؿيٛةت، كاحلؽكد
 /اجلعٮم

 المْيف املصطوح ابلرصي املصطوح رقى
 اتل١ؿيؿ 0اتلبيني 0ا٣رتدمح ابلؽؿ 1
 اتلٛكري اتل٧يزي 2
 ادلاع٦ح 0ا٧ٕ٣ةد ا٣ٛى٢ ٧ًري 3
 امل١ين ال٧ٌري 4

                                                           
/ ا٣ٞة٬ؿة) كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني ثني اخلالؼ ز٧ؿة وربة، ظكجني حم٧ؽ350

 .35 ،(2001 ٗؿيت، دار

 دكف قي٧ة،/ ٚةرنكة) ا٣ٕؿبيح دةريغ كاآلػؿكف، ا٣ٕجيؽم الؿمح٨ ٔجؽ رميؽ351
 .16 ،.(الك٪ح



147 
 

 

 املض٭ٮؿ ٧ًري النأف 5
 جيؿم ال ك٦ة ٦ةجيؿم ي٪رصؼ ال ك٦ة ي٪رصؼ ٦ة 6
 كالىٛح املع٢ ا٣ْؿؼ 7
 ادلاا٥ ٢ا٣ٕٛ ا٣ٛة٢ٔ اق٥ 8
 األداة احلؿؼ 9
 اجلعؽ اجليف 10
 ا٣جكٜ ا٣ُٕٙ 11
 اتلرباح ال ل٤ضجف اجلةٚيح ال 12
ةٚح اخلٛي، ظؿكؼ اجلؿ ظؿكؼ 13  .كاإًل
 امل٤ُٜ، ٚي٫، املٕٛٮؿ 14

 ألص٫٤
  ٦352ٛةٔي٢ أمجةق

 اجلعؽ ؼظؿك اجليف ظؿكؼ 15
 ا٣ٞك٥ الـ اإلثذؽاء الـ 16
 املىؽر ا٢ٕٛ٣ 17
 احلنٮ الى٤ح 18
 املؿدكد املُٕٮؼ 19
 النةآ املكذ٢٧ٕ 20

 
 

                                                           
 .166 ،.(الك٪ح دكف املٕؿؼ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعٮيح املؽارس ًيٙ، مٮيق352



148 
 

 

 ظّْر إىل يؤدي وذلك اجلحْ، دراضث يف وتسكزيا اِتًايا أكرث .8
 .األصويث ةاهقاغرة خماهفا اجلريرة اآلراء

 باتلػص .9

 

 ايجياإل ألجسا .ب

 ًاضثاحل إىل ادلغْة .9

 والرصف اجلحْ رصح لتًالإ .2

 ٔرب ٧٠ة حاألربٕ ا٣ٕؿيب اجلعٮ دُٮيؿ مؿاظ٢ إىل ٩ْؿ٩ة اإذ
 ل٧٤٪ْؿات كٌلف" اجلعٮ ننأة ٠ذةث٫ يف الكةثٜ ا٣ُ٪ُةكم حم٧ؽ ٔ٪٭ة
 أزؿ٬ة هلة اكف ٚٞؽ الىؽد، ٬ؾا يف ٠جري دكر ا٣ُٮر ٬ؾا يف دارت ا٣يت

 ىلع كادلأب ذ٭ةداإلص ٩ةر إلمٕةؿ وةحلة كٝٮدا اك٩خ إذ ،ا٣ٕٛةؿ
 دراقح أف إىل يؽؿ ٚ٭ؾا "353.ا٨ٛ٣ ٬ؾا مٮاد ٨٦ ثٌف ٦ة اقذ٧١ةؿ

 ٨٧ٚ ال١ٮٚيني، ابلرصيني ٔ٪ؽ ٠جريا دُٮرا يذُٮر ٔ٪ؽاؾ اجلعٮ
 اجلعٮيح اقذ٭٥در يف يؿصٕٮف املذأػؿي٨ اجلعةة ٨٦ ٠سري امل٤ٕٮـ
 أرصط ابلرصيني آراء أف ثةٔذجةر٥٬ ابلرصة، ٦ؾ٬ت القي٧ة إحل٭٥،

  .ال١ٮٚيني ٨٦
 
 

                                                           
 ،(1997  املٕؿؼ، دار/ ا٣ٞة٬ؿة) اجلعةة أم٭ؿ كدةريغ اجلعٮ ننأة ا٣ُ٪ُةكم، حم٧ؽ353
33 . 
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 اآلدسيٌ حاةاجل ةػض ختسيخ .3

 إىل دؤدم كال١ٮٚح، ابلرصة ثني كٕٝخ ا٣يت امل٪ةٝنةت ٠رثة
 أظاكـ اقت٪جةط يف كمؿك٩ح أذؽاال أكرث ،اجلؽيؽة اآلراء  ٤َٮع
 كػرباا٭٥ ؽيؽةاجل ملؽارسا ٦٪٭ة دٮدل ز٥ ،يحاجلعٮ ارقحةدلث دذ٤ٕٜ
 ٝةؿ ٧٠ة .كاأل٩ؽلف كمرص ث٘ؽاد ٦ؽرقح ٦س٢ إحل٭٥، يٞذؽكف اذلي٨

 / حم٧ؽ ادل٠ذٮر

 إثؿا٬ي٥  قعةؽإ أثٮ ابلرصيح ا٣زنٔح ٤ٔي٫ ٤ٗجخ ٨٦ ٨٧ٚ
ـصةج  رساج اث٨ حم٧ؽ ثؾؿ كأثٮ ٬، 210 ق٪ح املذٮىف ال
 قعةؽإ ٨اث الؿمح٨ ٔجؽ ا٣ٞةق٥ كأثٮ ٬، 316 ق٪ح املذٮىف

ـصةيج  يلع ث٨ حم٧ؽ ثؾؿ كأثٮ 337،٬ ق٪ح املذٮىف ال
 ث٨ صٕٛؿ ث٨ ا ٔجؽ حم٧ؽ كأثٮ 340،٬ ق٪ح املذٮىف ٦رب٦ةف

ح ٤ٔي٫ ٤ٗجخ كمم٨. 347٬ ق٪ح املذٮىف درقذٮي٫  ا٣زٔن
 305 ق٪ح دٮيف احلةمي حم٧ؽ ث٨ ق٤ي٧ةف مٮس أثٮ ال١ٮٚيح

 .٬ 372 ق٪ح دٮيف  األ٩جةرم ا٣ٞةق٥ ث٨ حم٧ؽ ثؾؿ كأثٮ ٬،
ذني ثني محٓ كمم٨  ٝذحجح اث٨ مك٥٤ ث٨ ا ٔجؽ حم٧ؽ ا٣زٔن
 ٠حكةف اث٨ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ احلك٨ كأثٮ ٬، 276 ق٪ح دٮيف
 األػٛل ق٤ي٧ةف اث٨ يلع احلك٨ كأثٮ ٬، 299 ق٪ح دٮيف
 دٮيف مٞري ث٨ ظكجني ث٨ أمحؽ ثؾؿ كأثٮ ٬، 310 ق٪ح دٮيف
 ق٪ح دٮيف احليةط ٨اث أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ثؾؿ كأثٮ ٬، 317 ق٪ح
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 ق٪ح دٮيف ٩ُٛٮي٫ حم٧ؽ ث٨ إثؿا٬ي٥ ا ٔجؽ كأثٮ ٬، 320
323 ٬.354 
 ،صين اث٨ ًيٙ، مٮيق د٧ةـ، ظكةف ٦٪٭٥ املذأػؿي٨ ٨٧ٚ

 . ا٣ٞؿَٮيب مٌةء كاث٨
 

 جلحْا تيطري .4

 يف كال١ٮٚيني ابلرصيني يؽم ثني كٝٓ اذلم االػذالؼ
 ٩ؿا٥٬ ل٥ ابلرصيني ٨٧ٚ اجلعٮ، دحكري ملضؿد إال ثةلٮاٝٓ ٦ة، مكةا٢

 ث٭ؾا ألىٜ ٨٦ أكؿ أ٩٭٥ رب٧ة صؽا، ٤ٝي٢ ٚ٭ٮ إال اتلحكري ٨٦ ٠سري
 كذلٟ ٠سري، دحكري ال١ٮٚيٮف إحل٫ ذ٬ت ك٦ة. ٚي٫ كممةرقذ٭٥ ا٨ٛ٣

 ذ٬ت/  املسةؿ قبي٢ ىلع ابلرصيٮف، أذ٧ؽق ة٧٠ اتلٞؽيؿ ٨ٔ بلٕؽ٥٬
 حنٮ( أف) دٞؽيؿ ٗري ٨٦ ل٢ٕٛ٤ اجلةوجح يه َف الـ أف إىل ال١ٮٚيٮف

 ٦ٞؽرة أف ل٢ٕٛ٤ اجلةوت أف إىل ابلرصيٮف كذ٬ت ،تل١ؿ٦ين صبذٟ
  355.دؾؿ٦ين ألف صبذٟ كاتلٞؽيؿ ثٕؽ٬ة

 

                                                           
/ ا٣ٞة٬ؿة) كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني ثني اخلالؼ ز٧ؿة وربة، ظكجني حم٧ؽ354

 . 64 ،(2001 ٗؿيت، دار

 مكةا٢ يف اإل٩ىةؼ األ٩جةرم، قٕيؽ أيب ث٨ حم٧ؽ ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ ا٣ربٌلت أيب355
/ 2 ،.(الك٪ح دكف ا١ٛ٣ؿ، دار/ ثريكت) كال١ٮٚيني ابلرصيني اجلعٮيني ثني اخلالؼ

575. 
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 ث٭ة ٝةـ اجلعٮ تلحكري حمةكالت احلةرض ٔرص٩ة يف صؿت ك٣ٞؽ
ح النأف ٬ؾا يف ابلةرزة املعةكالت ك٨٦ ابلةظسني، ٨٦ ٔؽد  دل٧ٔٮ

 ؿظ٤حثةمل ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح ٦ٛتيش مؤد٧ؿ يف خأ٣ٞي ا٣يت املعةرضات
ؽاديح  االجتة٬ةت) ثؾذةب 1957 اعـ أوؽرت كا٣يت مرص يف اإٔل
ح كيه( اجلعٮ يف احلؽيثيح  اجلعٮ مكةا٢ دم٤ح ٩ةٝنخ حبٮث دل٧ٔٮ
ح ٚي٭ة كٝؽ٦خ  ي٧ؾ٨ اجلعٮ، تلحكري اجلةٕٚح اإلٝرتاظةت ٨٦ دل٧ٔٮ

  /  356يأيت ث٧ة الؿاحكيح ػُٮَ٭ة إدمةؿ
 ل٤ذٕجري ال٤٘ح يف ٚةألقجٞيح األق٤ٮب، ثذ٤ٕي٥ أكال اال٬ذ٧ةـ (1

 .كاألصؿاء ل٤ذٛىي٢ ال اليلك كاإلدراؾ
 كدحكري ادلارقني ث٤٘ح كاإل٬ذ٧ةـ ال١ذةثح َؿيٞح دىعيط (2

 .اجلعٮ
 ٌٗٮف ٨٦ اجلعٮ ةا٢مك ثةقذؼالص ا٣ٞؿاءات حنٮ ٔذ٧ةدإ (3

 .املؼذ٤ٛح ا٣ٞؿاءات
ٮاعت ثٕي إ٣٘ةء (4 ٮاعت ٨٦ أصـاء أك مًٮ  إحل٭ة حيذةج ال مًٮ

 .ألكجذ٭٥ دٞٮي٥ يف اتلال٦يؾ
ؿاب إ٣٘ةء (5  ال أل٫٩ كاجل٢٧ املٛؿدات يف كاملعٌل اتلٞؽيؿم اإٔل

 .املٕىن إٚ٭ةـ يف كال اجلُٜ قال٦ح يف هل أزؿ

                                                           
)ثريكت/  أوٮهل  ك٦٪ة٬ض٫ا١ٛ٣ؿ اجلعٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب يلع مـ٬ؿ حم٧ؽ احلةرسم،  356

 .398(، 2003ادلار ا٣ٕؿبيح ل٧٤ٮقٮاعت، 
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 اجلعةة ٝؿرق اذلم عٮاجل ىلع األدكات ٢٧ٔ ٨٦ اتلؼٛٙ (6
 .ٚي٫ كاػذ٤ٛٮا

يح األو٤يح ثة٣ٕال٦ةت ا٣ٞٮؿ إ٣٘ةء (7 ؿاب يف كا٣ٛٔؿ ؽ اإٔل  ٔك
ؿاب ٔال٦ةت  .أو٤يح لك٭ة اإٔل

 يف أقةقة رًل٪ة ك٣حف الالكـ يف يؾ٠ؿ ٦ة للك ثةتل٤٧١ح ا٣ٞٮؿ (8
 مكجٮٝح أك إحل٭ة مٌةٚة دؾ٨ ل٥ ٦ة داا٧ة ٦٪ىٮبح كيه اجل٤٧ح
 .اجلؿ حبؿؼ

 إٔؿاثيح تلٛةوي٢ دٕؿض ٗري ٨٦ أق٤ٮبة دؽرس األقةحلت (9
ؿاء اتلٕضت ويٖ ك٦٪٭ة  ك٦ة كاذلـ كاملؽح كاتلعؾيؿ كاإٗل
 .إحل٭ة

 كإٔٛةء إحل٫ كاملك٪ؽ املك٪ؽ كٜٚ ىلع اجل٤٧ح ثذع٤ي٢ األػؾ (11
    .كإٔؿاث٫ املكترت ال٧ٌري دٞؽيؿ ٨٦ اتلال٦يؾ

 

ْاغر تْضيع .5  اهق

 اهطالب ترريب .6
 

ـا٦ة ٬ؾق ٨٧ٚ  االػذالٚةت أف إىل نكت٪جٍ أف ٩ٞؽر لك٭ة تاإلقذ٤
 ظير ا٣ٕؿبيح، ال٤٘ح د٥٤ٕ إىل يكذ٤ــ اجلعٮ يف كال١ٮٚح ابلرصة ثني اآلراايح

 ال كقي٤ح ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح د٤ٕي٥ ظةؿ ٦ٞذىض ظكت اجلعٮ د٤ٕي٥ ٬ؽؼ أف
 ٠ذةث٫ يف ًيٙ مٮيق ٫٤ٕٚ ٧٠ة جتؽيؽ ٚي٫ اجلعٮ تل٤ٕي٥ الثؽ ذللٟ ،اغيح

 كيججيغ. اجلعٮيح املٮاد كإوالح اتلحكري، أ٧٬يح يٕذرب( ٤٘حال دل٧ٓ) املن٭ٮر
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 كاقتيٕةب ابلرصة، َٮرق ٧٠ة ا٤ٛ٣كيف اتلع٤ي٢ اقتجٕةد اجلعٮ دراقح يف
 االصذ٧ةٔيح االػذالٚةت كأ٦ة .ال١ٮٚح َٮرق ٧٠ة ا٣ٕؿب هلضةت دميٓ

 كا .اجلعٮ ث٪ةء يف ٭٥اػذالٚ إىل تكتذ٤ــ ال١ٮٚح ابلرصة ثني كاثلٞةٚيح
 .ثةلىٮاب أ٥٤ٔ
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 اخلامص ابلاب
  داتًث

 
 اخلالصث .أ

 
 ٩ْؿيح دراقح ا٦ذؽادق، ىلع ابلعر، ٬ؾا ظةكؿ ٚٞؽ ،ؽي ٍٕ كبى 

 ٧٠ة كال١ٮٚيني، ابلرصيني ٔ٪ؽ حاملٕ٪ٮي ام٢ٮكا٣ٕ حال٤ْٛي ام٢ٮا٣ٕ
 كاألديب ا٤ٕ٣ِل ٤جنةطل امؿًلـ كابلرصة ال١ٮٚح اك٩خ قةثٞة ٔؿٚ٪ة

 بكجت ننأت ا٣يت ا٤ٕ٣ٮـ أ٤ٗت ألف ؿاؽ،ا٣ٕ يف كاثلٞةيف كاحلٌةرم
 ابلرصة األكؿ كحم٤٭ة ماك٩٭ة اكف اجلجٮم، كاحلؽير ال١ؿي٥ فا٣ٞؿآ

 القي٧ة اجلْؿ كص٭ةت يف ٦ذٛٞذني فيجذةاملؽ ٬ذةف ٩ةٮدؾ كل٥ كال١ٮٚح،
 َؿؽ يف ثٌٕة ثٌٕ٭٥ رصةهل٥ ٚيؼذ٤ٙ اجلعٮيح، ا٣ٌٞةية ٦ٕةجلح يف

ذ٧ةدا ٚاكف اقت٪جة٫َ، كًليٛيح ا٨ٛ٣ ٬ؾا حبر  ا٣ٕؿب ٨٦ ثةملك٧ٮع إٔل
 أل٢٬ ا٣يت ٗري ٩ْؿ كص٭ح ٚي٭ة ابلرصة أل٢٬ كٌل٩خ. ا٣ٛؿيٞني ٔ٪ؽ ٭٦٥

 . ثح٪٭٧ة اخلالؼ ّ٭ؿ ٬٪ة ك٨٦ ال١ٮٚح،
 

٦ؾ٨
ى
 ٨٦ً ٠سرية، ٩ذةاش إىل اتلٮو٢ي  املٕةجلح ٬ؾق ػالؿ ٨٦ً ٚأ

 / أ٧٬٭ة
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 يف ثة٣ٕةم٢ األػؾ ىلع ادٛٞٮا كال١ٮٚيني ابلرصيني أف ابلعر أثةف (1
 كا٣ٕةم٢ ال٤ْٰٛ ا٣ٕةم٢ ٩ٮاعف، ا٣ٕةم٢ ٕٚ٪ؽ٥٬ اجلعٮ، دراقح

 املٕ٪ٮم ا٣ٕةم٢ يف ػىٮوة دٞكي٫٧ يف اػذ٤ٛٮا أ٩٭٥ إال. املٕ٪ٮم
 ال املٕ٪ٮم ا٣ٕةم٢ أف إىل ابلرصيٮف ٚؾ٬ت ال٤ْٰٛ، ا٣ٕةم٢ ىلع ال

 ك٦ٓ املؿٚٮع، املٌةرع ا٢ٕٛ٣ ٦ٓ ٧٬ة ٍٚٞ، ثةثني يف إال يأيت
. ٣ْٛية اعمال يؾٮف ا٣ٕةم٢ ٚإف ذلٟ ٔؽا ٦ة أ٦ة. ٍٚٞ املجذؽأ
ني ىلع حمؽد ٗري ٔ٪ؽ٥٬ املٕ٪ٮم ا٣ٕةم٢ أف ثةل١ٮٚيني، خمة٣ٛة  ٩ٔٮ
 كاملٕٛٮحلح، كا٣ٛة٤ٔيح، اإلق٪ةد،/  ٦٪٭ة. ٠سرية أ٩ٮاع ٬ٮ ث٢ ٍٚٞ،

 .كاالقذؼٛةؼ كاجلٮار، كاجلةزـ اجلةوت ٨ٔ كاتلضؿد
 

  كذلٟ قتنياملؽر ثني اخلالؼ كَؿأ عٮكٝ أف إىل ابلعر أزجخ (2
  /  يٌل ٚي٧ة ألقجةب

 األماكؿ يف خيذ٤ٛٮف ٧٠ة اجلةس، ثني ا٣ُجيٕيح االػذالٚةت .1
 .كال٤٘ةت كاأللٮاف

 ل٧٤ؽيجذني، اجل٘ؿيف املٮٝٓ .2
 احل١ٮ٦ح، رتا٠يحام .3
 ل٤جرل، ا٣ٕىجيح .4
 ٨ٔ األػؾ يف املؽرقتني ٨٦ لك ٩٭ض٫ اذلم امل٪٭ش اػذالؼ .5

 ،ا٣ٕؿب
ٕٛة ةٝٮ النٮا٬ؽ اػذالؼ .6  . ًك
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 الك٤يب األزؿ ،املؽرقتني ثني اخلالؼ أزؿ ٨٦ ابلعر ٔؿض (3
 كد٤ٕي٥ د٥٤ٕ يف الىٕٮبح/  ىلع حيذٮم الك٤يب األزؿ ٚأ٦ة ،ةيبجيكاإل

 اتلٞؽيؿ اآلراء،٠رثة ٠رثة ركاد٭ة، كًلرثة الؿكايةت د٘يري اجلعٮ،
 د٘يري ٠رثة اجلعٮ، ٠ذت دٌؼ٥ اإلصةزة، يف اتلٮقٓ كاتلؼؿيش،

 يؤدم كذلٟ اجلعٮ، دراقح يف كدؿًلزيا ا٬ذ٧ة٦ة أكرث ،املى٤ُعةت
 كأ٦ة. كاتلٕنت األو٤يح ثة٣ٞةٔؽة خمة٣ٛة اجلؽيؽة اآلراء ّ٭ٮر إىل
 رصح ا٠ذ٧ةؿ اهل٧ةقح، إىل ادلٔٮة/  ىلع حيذٮم ةيبجياإل زؿاأل

 اجلعٮ، دحكري ،األػؿي٨ اجلعةة ثٕي ختؿيش كالرصؼ، اجلعٮ
 .ا٣ُالب دؽريت كاألػؿ ا٣ٞٮأؽ، دٮقيٓ

 
 تاإلقرتاحا .ب

اقت٪ةدا إىل االقت٪ذةصةت ٨٦ ٩ذةاش ابلعٮث ا٣يت د٥ احلىٮؿ 
 ٤ٔي٭ة ك٦٪ةٝنذ٭ة ٚٞؽـ ابلةظر اإلٝرتاظةت إىل/

دميٓ اخلرباء يف ٥٤ٔ اجلعٮ، يؿىج ٦٪٭٥ اإل٬ذ٧ةـ كاتل٧ٕٜ يف إصؿاء  (1
ابلعٮث ىلع دميٓ املىةد كاملؿاصٓ املكذؼؽ٦ح يف اقت٪جةط 

 ا٣ٞةٔؽة. 
 

كةت اتل٤ٕي٧يح املٕ٭ؽيح اإلقال٦يح كػةوح املؿيب، الؿاحف املؤق  (2
كاألقةديؾ تلٞؽي٥ اخلُةثةت اجلؽيؽة ظٮؿ ا٣ٌٞةية اخلالٚيح 
اجلعٮيح ال ىلع إ٣ٞةء اآلراء ا٣ٞٮيح ٚعكت، ك٣ؾ٨ اآلراء األػؿم 
ظىت لٮ اك٩خ صٮدد٭ة ًٕيٛح. ظير حيى٢ ا٣ُالب ىلع ادلكاٚٓ 
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٤ٔي٭٥ الك٤ُح تلُٮيؿ كا٣تنضيٓ تلعٛزي أ٩ٛك٭٥، ظىت د٧٪ط 
أٚاكر٥٬ ظير يذعٛزيكف إلننةء ابلعٮث ا٧٤ٕ٣يح ذات الى٤ح 

 ٦ٛيؽ ل٤ضي٢ ثٕؽ٥٬ يف املكذٞج٢.
 

املؤقكةت اتل٤ٕي٧يح اجلة٦ٕيح الثؽ هل٥ إىل إصؿاء ادلراقةت امل١سٛح  (3
ىلع ملك احل٤ٞةت ادلراقيح أك ٗري٬ة، ٦ٓ دٔٮة اجلعةة، كػةوح 

٥ ظٮؿ اخلىٮويةت كا٧ٕ٣ٮ٦يةت أكخلٟ اذلي٨ يٛ٭٧ٮف د٧ةـ ا٣ٛ٭
٨٦ املنةلك اخلالٚيح، ثذٮٚري كقةا٢ اكٚيح اكل١ذت. لٮ ٩ٕذ٧ؽ ىلع 
اتل٤ٕي٥ يف ا٣ٛى٢، ٚال يؾيف صيؽا ل٤ُالب. كبة٣جكجح ل٤ُالب، 

 كػةوح ل٤ُالب اجلة٦يع، ٤ٔي٭٥ احل٧ةقح كاإلصذ٭ةد يف اتل٥٤ٕ.
 

 دراقةت أػؿل (4
٨ٔ اإلػذالٚةت  جتؿء ابلعٮث املكذ٧ؿة كا٧ٕ٣يٞح دؾنٙ . أ

اآلراايح ثني ابلرصة كال١ٮٚح، ػةوح يف ٦ٕةجلح دراقح ا٣ٕةم٢، 
 ألف يف ٬ؾا ابلعر ٬٪ةؾ ا٣ٕؽيؽ ٨٦ ا٣ٞيٮد.

ي٧ؾ٨ إىل إصؿاء ادلراقح املذةثٕح ظٮؿ ػالٚيح اآلراء ٔ٪ؽ  . ب
ابلرصة كال١ٮٚح، أك حمةك٣ح ٦ٞةر٩ح ثةملؽارس األػؿل ٧٠ؽرقح 

صٮد االػذالٚةت ثةلٮاٝٓ ال ابل٘ؽاد كاأل٩ؽلف، كذلٟ بكجت ك
حتؽث ثني املؽارس ال١جرية ٨٦ ابلرصة كال١ٮٚح، ك٣ؾ٨ يف 

ؽ اخلالؼ كال يكذٮم ثٌٕ٭٧جٌٕة يف املؽرقح ٝؽ يٮص ٩ٛف
الؿأم كاإلقت٪جةط. ك٨٦ الرضكرم الثؽ ٨٦ إصؿاء ل٤عىٮؿ 
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ىلع امل٤ٕٮ٦ةت كاملٞةر٩ح كالـيةدة، ظىت حيى٢ االقت٪جةط 
 كدُٮيؿ ابلعر. 

 
 ال ك٩ٞةاه أػُةء أ٣ٙ دلي٫ ٨٦ اجلةس ٠كةاؿ ٠٪خ كأػريا،

 ٤٧ٔيح ثؽايح ٦٪ؾ ٬ؾا ا٤ٕ٣ِل ابلعر اكف إذا أقذٕٛٮا. اتل٥٤ٕ يف أزاؿ
 / ٝةؿ ٨٦ ألظك٨. كأػُةء ٔيٮب ٬٪ةؾ ٩٭ةيذ٫ ظىت ٠ذةثذ٫

ٍمؿي  تى٥َّ  إًذىا
ى
ل اأٍل ٫ي  ثىؽى ٍٞىي  نى

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



159 
 

 

 املسادع قائًث
 

 اهػسبيث املسادع
 

 .ا٣ْٕي٥ ا٣ٞؿآف

 .األرشار ا٣ٞؽريح املٕزت٣ح ىلع الؿد يف اإل٩ذىةر. حيىي ا٧ٕ٣ؿاين، اخلري أيب ٨اث
  .1999 الك٤ٙ، أًٮاء/ الؿيةض

 . الك٪ح دكف ،ا١ٛ٣ؿ دار/ بل٪ةف. ػرلكف ث٨ ٦ٞؽ٦ح. الؿمح٨ ٔجؽ ،ػرلكف اث٨

 .1992 ،ا١ٛ٣ؿ دار/  ثريكت. ال٤جيت ٦٘ين. ادلي٨ دمةؿ ،األ٩ىةرم ٬نةـ اث٨
 

 .1979 اجلي٢، دار/ ثريكت .٦ةلٟ إث٨ أ٣ٛيح إىل املكةلٟ طأًك .---------

 الؿقة٣ح، مؤقكح/ ثريكت .ظ٪ج٢ ث٨ أمحؽ اإل٦ةـ مك٪ؽ .أمحؽ ظ٪ج٢، اث٨
1999. 

. ٔٞي٢ إث٨ رشح. ا ٔجؽ ادلي٨ ث٭ةء اهل٧ؾاين، املرصم ا٣ٕٞيٌل ٔٞي٢ اث٨
 .1985 ا١ٛ٣ؿ، دار/ دمنٜ

 ظةج إٝجةؿ م١ذجح/ ثجذةف .٦٪ؽاية ا٣ٕٮام٢ مؿاد. ٩ٮاكم يلع، حم٧ؽ اث٨
 .الك٪ح دكف إثؿا٬ي٥،



161 
 

 

. ثريكت/ دار دةريغ ث٘ؽاد. أمحؽ ث٨ يلع ،أثٮ ثؾؿ اخلُيت ابل٘ؽادم
 ال١ذت ا٧٤ٕ٣يح، دكف الك٪ح.

 .2006 ،ٗؿيت دار/ ا٣ٞة٬ؿة. اجلعٮم اتل١ٛري أوٮؿ .يلع ،املاكرـ أثٮ

 صة٦ٓ. اآلمٌل اغ٣ت ث٨ ٠سري ث٨ يـيؽ ث٨ صؿيؿ ث٨ حم٧ؽ ا٣ُربم، صٕٛؿ أثٮ
 .2000 الؿقة٣ح، مؤقكح/ ا٣ٞة٬ؿة. ا٣ٞؿآف دأكي٢ يف ابليةف

/ ظ٤ت .الكنن ٨٦ املضذىب. مٕيت ث٨ أمحؽ ا٣جكةيئ، الؿمح٨ ٔجؽ أثٮ
 .1986 اإلقال٦يح، املُجٮاعت م١ذت

 الىعيط اجلة٦ٓ.  إق٧ةٔي٢ ث٨ حم٧ؽ اجلٕيف، ابلؼةرم ا ٔجؽ أثٮ
 .1987 ٠سري، اث٨ دار/ ثريكت. املؼذرص

 ا١ٛ٣ؿ، دار/ ثريكت .٦ةص٫ اث٨ قنن. يـيؽ ث٨ حم٧ؽ ا٣ٞـكيين، ا ٔجؽ أثٮ
 .الك٪ح دكف

 دار/ ثريكت .ادلارَل قنن. الؿمح٨ ٔجؽ ث٨ ٔجؽا ادلارَل، حم٧ؽ أثٮ
 . 1407 ا٣ٕؿيب، ال١ذةب

 . 1978املٕؿٚح، دار/ ثريكت .ا٣ٛ٭ؿقخ .إقعةؽ ث٨ حم٧ؽ ،اجلؽي٥ ا٣ٛؿج أثٮ

 الكيٮيط برشح ا٣جكةيئ قنن. الؿمح٨ ٔجؽ أثٮ ا٣جكةيئ، مٕيت ث٨ أمحؽ
 . ٬ 1420 املٕؿٚح، دار/ ثريكت .الك٪ؽم كظةميح
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 .اهل٧ؾاين الـ٦ةف ثؽيٓ ٦ٞة٦ةت. ا٢ٌٛ٣ أيب حيىي، ث٨ احلكني ث٨ أمحؽ
 .2006 ا٧٤ٕ٣يح، ال١ذت دار/ ثريكت

 .1975 ،ا١ٛ٣ؿ دار/ بل٪ةف .اإلقالـ ٚضؿ.  أمحؽ ،أ٦ني

 اجلعٮيني ثني اخلالؼ مكةا٢ يف ةؼاإل٩ى. الؿمح٨ ٔجؽ ،األ٩جةرم
 .الك٪ح دكف ،ا٣ٕرصيح امل١ذجح/ ثريكت .كال١ٮٚيني ابلرصيني

 .2005 أكةدي٧ية،/ ثريكت .املعيٍ أككٛٮرد ٝةمٮس .حم٧ؽ ثؽكم،

ح. ٦ي٢أ ،يٕٞٮب ثؽيٓ ؿاب كالرصؼ مٮقٔٮ  امل١ذجح/ ر٦جة٩ش. كاإٔل
 .الك٪ح دكف ،األ٩ٮاريح

 
 كزارة/ ا٣ٞة٬ؿة. ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح أؽٝٮ ٠ذةب .كاآلػؿكف ظٛين ،٩ةوٙ ثٟ

 .الك٪ح دكف ،ا٧ٕ٣ٮ٦يح املٕةرؼ

 دكف النةم٤ح، امل١ذجح .اجلعٮيني ا٧٤ٕ٣ةء دةريغ. املعةق٨ أثٮ اتل٪ٮيخ،
 .الك٪ح

 دكف ،ا١ٛ٣ؿ دار/ بل٪ةف. اخل٤ٛةء دةريغ. احلةِٚ ،الكيٮيط ادلي٨ صالؿ
 .الك٪ح

 .الك٪ح دكف ا٤ٕ٣ٮـ، حبؿ املٕ٭ؽ/ صٮ٦جة٩ش. ثةجلؽاكؿ ا٣ٕؿكض ٥٤ٔ ص٤ي٢،

. ا٣ٕؿب ٔ٪ؽ ال٤٘ٮم ل١ٛ٤ؿ إثتكذ٧ٮلٮصيح دراقح األوٮؿ. د٧ةـ ،ظكةف
 . 2004،ال١ذت اعل٥/ ا٣ٞة٬ؿة
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 .2004 ال١ذت، اعل٥/ ا٣ٞة٬ؿة. ك٦ج٪ة٬ة ٦ٕ٪ة٬ة ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح .---------

 امل١ذجح/ ا٣ٞة٬ؿة. اخل٤ٛةء قرية يف الٮٚةء إد٧ةـ. حم٧ؽ ثٟ، اخلرضم
 .الك٪ح دكف اتلٮٚيٞيح،

ية٠ؿدة .اجل٢٧ يف اجلعٮيح كالٮّةاٙ ا٣ٕةم٢ االق٥، دكف  ل٤٪ةرش، ا١ٛ٣ؿ/ يٗٮ
2011. 

ـٔجالكم،  .النةم٤ح امل١ذجح. اجلعٮ يف دراقةت. ادلي٨ والح ال

 .1910 ،اهلالؿ دار/ ا٣ٞة٬ؿة. اإلقالَل اتل٧ؽف دةريغ .صؿيج ،زيؽاف

/ قٮراثةية. األ٦ةين ٩ي٢ تك٭ي٢. حم٧ؽ ث٨ أمحؽ ،ا٣ُٛةين مىُىف ث٨ زي٨
 .الك٪ح دكف ،احلؿ٦ني

 ٝٮأؽ يف اآلصؿك٦يح ٦نت ىلع صؽا خمذرص رشح. أمحؽ دظالف، زيين
 .2006 احلؿ٦ني،/ قٮراثةية. ا٣ٕؿبيح

 .اجلعٮيح ادلراقةت يف ا٣ٞؿآ٩يح ا٣ٞؿاءات أزؿ. ا٣ٕةيل ٔجؽ م١ؿـ، قةل٥
 .الك٪ح دكف الىجةح، صؿاح يلع مؤقكح/ ال١ٮيخ

 مىُىف ٦ُجٕح/ مرص. ابلرصيني اجلعٮيني ػجةرأ. الكٕيؽ أثٮ الكريايف،
  .1955 احل٤يب،
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يةف إقٕةؼ .قةل٥ الكيةيب،  دكف النةم٤ح، امل١ذجح .٧ٔةف أ٢٬ أنكةب يف اأٔل
 .الك٪ح

 ال٤٘ح ٤ٔٮـ يف املـ٬ؿ. ثؾؿ أيب ث٨ الؿمح٨ ٔجؽ ادلي٨ صالؿ الكيٮيط،
 .1998 ا٧٤ٕ٣يح، ال١ذت دار/ ثريكت .كأ٩ٮأ٭ة

 ٚؿح ث٨ ثؾؿ أيب ث٨ أمحؽ ث٨ حم٧ؽ ا ٔجؽ أثٮ ا٣ٞؿَيب، ادلي٨ م٧ف
 اعل٥ دار/ الؿيةض. ا٣ٞؿآف ألظاكـ اجلة٦ٓ. اخلـريج األ٩ىةرم

 .2003 ال١ذت،

 ،املٕةرؼ دار/ ا٣ٞة٬ؿة. اجلعةة أم٭ؿ كدةريغ اجلعٮ ننأة .حم٧ؽ ،ا٣ُ٪ُةكم
1997. 

 امل١ذجح/ م١ح. كدٞٮي٥ كحت٤ي٢ دراقح اجلعٮيني ثني اخلالؼ  ،ا٣ُٮي٢
 . 1984 ،يىةحلحا٣ٛ

/ ا٣ٕؿبيح مرص دم٭ٮريح .اجلعٮ يف ا٣ٕةم٢ ٩ْؿيح. مٕجةف ٦ة٬ؿ ابلةرم، ٔجؽ
 .الك٪ح دكف ادلكحلح، الرشكؽ م١ذجح

 دار/ ثريكت. اتلٕةريٙ ٦٭٧ةت ىلع اتلٮٝيٙ. حم٧ؽ امل٪ةكم، الؿؤكؼ ٔجؽ
 1410٬ ا١ٛ٣ؿ،

 .الك٪ح فدك قي٧ة،/ ٚةرنكة .ا٣ٕؿبيح دةريغ. كاآلػؿكف الؿدم٨ ٔجؽ ا٣ٕجيؽم،
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 ،ا٣ٕؿيب الرشؽ دار/ ثريكت. اجلعٮ يف ػالٚيح مكةا٢. ابلٞةء أيب ا١ٕ٣ربم،
1992. 

 .1989،ال١ذت اعل٥/ ا٣ٞة٬ؿة. ا٣ٕؿيب اجلعٮ أوٮؿ. حم٧ؽ ،ٔيؽ

 ال١ذت دار/ صة٠ؿدة. الؿمح٨ ٦ٛذةح. أمحؽ الكيؽ ،ا٣ٕيؽركس ٔيؽركس
 .2012 ،اإلقال٦يح

 ال١ذت دار/ ثريكت. ا٣ٞؿآف يةتآ ٤ُ٣ت الؿمح٨ ٚذط. زادق ٤ِٔل ا، ٚيي
 .2005 ا٧٤ٕ٣يح،

 دار/ دمنٜ. اإلٝذٌةء ك٩ْؿيح اجلعٮ ا٣ٕةم٢ منلكح. ادلي٨ ٚؼؿ ٝجةكة،
 .2003 ا١ٛ٣ؿ،

 .الك٪ح دكف النةم٤ح، امل١ذجح. ا٣ٕجةد كأػجةر ابلالد آزةر  ا٣ٞـكيين،

 دار/  بل٪ةف .كدُٮر٬ة ننأد٭ة اجلعٮيح ا٤ٕ٣ح ا٣ٕؿيب اجلعٮ. ٦ةزف ،املجةرؾ
  .1981, ا١ٛ٣ؿ

 ٢٤ٔ يف ال٤جةب. ابلٞةء أثٮ ا، ٔجؽ ث٨ احلكني ث٨ ا ٔجؽ ادلي٨ حمت
ؿاب ابل٪ةء  .   1995 ا١ٛ٣ؿ، دار/ دمنٜ. )كاإٔل

 .1980 ،ك٬جح م١ذجح/ ا٣ٞة٬ؿة .ا٣ٕةـ ال٤٘ح ٥٤ٔ .دٮٚيٜ ،مة٬ني حم٧ؽ

حم٧ؽ احلةرسم، يلع مـ٬ؿ. ا١ٛ٣ؿ اجلعٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب أوٮهل  ك٦٪ة٬ض٫. 
 .2003كت/ ادلار ا٣ٕؿبيح ل٧٤ٮقٮاعت، ثري
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 دار/ ثريكت. دؽريك٭ة كَؿااٜ ا٣ٕؿبيح ػىةاه. ٩ةيٙ ،٦ٕؿكؼ حم٧ٮد
 .1998 ،اجلٛةئف

/ املرص .كاجلعٮ ال٤٘ح دراقح يف ك٦٪٭ض٭ة ال١ٮٚح ٦ؽرقح. ٦٭ؽم ،املؼـكَل
 . 1958،احلجٌل ابلةيب مىُىف ك٦ُجٕح م١ذجح رشًلح

 اجلة٦ٓ.  احلكني أثٮ حكةثٮرم،اجل ا٣ٞنريم مك٥٤ ث٨ احلضةج ث٨ مك٥٤
 . الك٪ح دكف اجلي٢، دار/ ثريكت .مك٥٤ وعيط املكُل الىعيط

 كدراقح ا٣ٕؿيب اجلعٮ يف ا٣ٕةم٢ ٩ْؿيح. احل٧يؽ ٔجؽ الكيؽ، مىُىف
 .2002 دمنٜ، ة٦ٕحاجل دل٤ح/ دمنٜ. ا٣رتًليت

 ادلكحلح، الرشكؽ م١ذجح/ مرص .الٮقيٍ املٕض٥ ،كاآلػؿكف إثؿا٬ي٥ مىُىف،
2010. 

 ،املرشؽ دار/  ثريكت. ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح يف امل٪ضؽ ٝةمٮس .لٮيف ،٤ٕ٦ٮؼ
1986. 

 
 .2005 ،ا٧٤ٕ٣يح ال١ذت دار/ ثريكت. ا٣ٕؿب لكةف. اث٨ ،٦٪ْٮر

 ال١ذت دار/ ثريكت .ا٣ٕؿبيح ل٤٘ح األقةقيح ا٣ٞٮأؽ. أمحؽ ،هلةمِلا
 .2007 ،ا٧٤ٕ٣يح

 ا١ٛ٣ؿ، دار/ ثريكت .اجل٪يح ا٣ٛٮااؽ. حم٧ؽ امليك، ا٣ٛةداين ٔحىس ث٨ يةقني
1997. 
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ؿاب يف املٛى٢ املٕض٥. َة٬ؿ ،اخلُيت يٮقٙ  ،احلؿ٦ني/ قٮراثةية. اإٔل
 .الك٪ح دكف
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ابلاحث تـسمجث  

 
 

 الكٮ٦رتاين األكٌلين ٦ؽرًلح اث٨ ٚؼؿم ٔؽ٩ةف حم٧ؽ/             االق٥

 ٣ػ٧٤يالد1989 ٦ةرس 28 ثح٪ؽك/   الؿأس مكٍٞ

 ٠ٮ٩ة٩ش أثٮ٩ش ٩ةظيح كيؿاراـ كيكةدة د٧ةف مةرع/    ا٣ٕ٪ٮاف
 لن٧ةحلحا ال٦ٛٮ٩ش

 ث٪خ ػةد٧ح/  الٮادلة احلةج، س.ق ٦ؽرًلح/  الٮادل/    ي٨الٮادل اق٥
 احلةج رشيٙ

 
 ابلحث تسمجث : 

 السضًيث اهرتبيث . أ

ح يف ختؿج 1995 اعـ (1  ثح٪ؽك ا٤ٕ٣ٮـ ٦ؽارج األَٛةؿ رًك
 .  الن٧ةحليح  ال٦جٮ٩ش

 ٦ؽارج اإلقال٦يح اإلثذؽاايح املؽرقح يف ختؿج 1997 اعـ (2
 . الن٧ةحلح ال٦جٮ٩ش ح٪ؽكث ا٤ٕ٣ٮـ
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 احل١ٮ٦يح اإلقال٦يح املذٮقُح املؽرقح يف ختؿج 2002 اعـ (3
 .ال٦جٮ٩ش ثجة٩ؽار ٚ٭ٮ٦ةف اكر٩ش دةجنٮ٩ش األكىل

 احل١ٮ٦يح اإلقال٦يح اثلة٩ٮيح املؽرقح يف ختؿج 2008 اعـ (4
 .ال٦جٮ٩ش ثجة٩ؽار قٮٌلراَل اخلةوح

 صةكة احل١ٮ٦يح حاإلقال٦ي ٠ؽيؿم اجلة٦ٕح يف ختؿج 2013 اعـ (5
 .الرشٝيح

  

 السضًيث غري اهرتبيث . ب

 احل١ٮ٦يح اإلقال٦يح املذٮقُح ل٧٤ؽرقح اخلةوح ادلاػ٤يح (1
 ال٦جٮ٩ش ثة٩ؽار اكرا٩ش دةجنٮ٩ش األكىل

 اإلقال٦يح اثلة٩ٮيح ل٧٤ؽرقحMAPK  اخلةوح ادلاػ٤يح (2
 ال٦جٮ٩ش ثجة٩ؽار األكىل احل١ٮ٦يح

 صةكة ٠ؽيؿم ٣ريبةية الك٤يف اإلقالَل احلةج يٕٞٮب املٕ٭ؽ (3
 الرشٝيح

 ٠يؽكؿ ثجة٩ؽار قةرم ٦ٕٮ٩ح كا٣ٞؿاءات ا٣ٞؿآف حتٛيِ ربةط (4
 الرشٝيح صةكة ٠ؽيؿم
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 ابلاحث يررضْ.   ج
 كا٣ٞؿآف ا٣ٕؿبيح ٤ٔٮـ يف ٔرصق ٤ٕ٦ِل ىلع ابلةظر دذ٧٤ؾ

ري٬ة، كا٫ٞٛ٣ كاتلىٮؼ كا٣ٕٞيؽة كا٣ٞؿاءة كاتلٛكري كاحلؽير  ٗك
 / ٦٪٭٥
 هقسآنا يف (1

 (ال٦جٮ٩ش ثح٪ؽك) املؿظٮـ س.٬ ٦ؽرًلح املعجٮب أيب 

 ٦٪ٮر ث٨ ا٣ٞةدر ٔجؽ ث٨ ا٣ٞةدر ٔجؽ احل٧يؽ ٔجؽ النيغ 
 صةكم ٠ؽيؿم كا٣ٞؿاءات ا٣ٞؿآف حتٛيِ ربةط) احلةج

 (الرشٝيح

 (ال٦جٮ٩ش ثح٪ؽك)        ادلي٨ رساج 

 (ال٦جٮ٩ش ثح٪ؽك)         قٮًلكيؽم 

 (٦جٮ٩شال ثح٪ؽك)         م١ؿَل 

 (ال٦جٮ٩ش اكر٩ش دةجنٮ٩ش اخلةوح ادلاػ٤يح)          زي٪ةؿ 

 (ال٦جٮ٩ش اكر٩ش دةجنٮ٩ش اخلةوح ادلاػ٤يح)      ٦جةرؾ زَف 

 اإلقالَل احلةج يٕٞٮب املٕ٭ؽ) الكيٮيط ادلي٨ صالؿ 
 (٠ؽيؿم الك٤يف

 (الك٤ٛي١ؽيؿم اإلقالَل احلةج يٕٞٮب املٕ٭ؽ)   ٌٚةيل 

 (٠ؽيؿم كا٣ٞؿاءات ا٣ٞؿآف حتٛيِ ربةط)         ٦ٞؿبني 

 (٠ؽيؿم كا٣ٞؿاءات ا٣ٞؿآف حتٛيِ ربةط)          صي٪ُة 

 ٜ(٠ؽيؿم كا٣ٞؿاءات ا٣ٞؿآف حتٛيِ ربةط)األثؿارم قةا 
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 اهقسآن وتالوة اهقساءة يف (2

 اعـ ابلةظر( ادلي٨ رساج( 

 (الرشٝيح صةكم ٠ؽيؿم)  ادلي٨ ورب 

 (الٮقُٯ صةكم ٝؽس،)  ركظةين 

 (صة٠ؿدة) ٦٭ةصؿ أمحؽ 

 

 وغوْيُ احلريث يف (3

 (ال٦جٮ٩ش ثة٩ؽار اخلةوح ادلاػ٤يح)                        ٦٭ي٨٧ 

 اخلةوح ادلاػ٤يح)  احلةج راحف كاظؽ ادل٠ذٮرا٩ؽكس 
 (ال٦جٮ٩ش ثة٩ؽار

 اخلةوح ادلاػ٤يح) املةصكتري احل٪ةف ذك ادل٠ذٮرا٩ؽكس 
 (ال٦جٮ٩ش ثة٩ؽار

 (٠ؽيؿم الك٤يف اإلقالَل احلةج يٕٞٮب ٕ٭ؽامل)     ُٚةين 

 اإلقال٦يح ٠ؽيؿم اجلة٦ٕح) املةصكتري األ٩ةـ كاظؽ 
 (احل١ٮ٦يح

 اإلقال٦يح ٠ؽيؿم اجلة٦ٕح)    املةصكتري ثة ٦ٕذى٥ 
 (احل١ٮ٦يح

 اإلقال٦يح ٠ؽيؿم اجلة٦ٕح)       املةصكتري وٛٮاف ٔجةس 
 (احل١ٮ٦يح
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 وغوْيّا اهػسبيث الوغث يف (4

 ثح٪ؽك) احلةج ظكني ث٨ س. ٬ ٦ؽرًلح املعجٮب أيب 
 (ال٦جٮ٩ش

 اخلةوح ادلاػ٤يح)  احلةج راحف كاظؽ ادل٠ذٮرا٩ؽكس 
 (ال٦جٮ٩ش ثة٩ؽار

 اخلةوح ادلاػ٤يح)املةصكتري احل٪ةف ذك ادل٠ذٮرا٩ؽكس 
 (ال٦جٮ٩ش ثة٩ؽار

 (ال٦جٮ٩ش ثة٩ؽار اخلةوح ادلاػ٤يح)    ال٤حكةنف ا١ٛ٣ؿ ذك 

 ٠ؽيؿم اجلة٦ٕح) احلةج املةصكتري محيؽم فأ٩ح ادل٠ذٮر 
 ( احل١ٮ٦يح اإلقال٦يح

 اجلة٦ٕح) كاألدب ا٣ٛ٪ٮف يف املةصكتري ادلي٨ دمةؿ ادل٠ذٮر 
 (احل١ٮ٦يح اإلقال٦يح ٠ؽيؿم

 اإلقال٦يح ٠ؽيؿم اجلة٦ٕح)    املةصكتري اجلؽاء ػري 
 (احل١ٮ٦يح

 ٠ؽيؿيةإلقال٦يح اجلة٦ٕح)  املةصكتري ادلي٨ وة٣ط أمحؽ 
 (احل١ٮ٦يح

 اإلقال٦يح ٠ؽيؿم اجلة٦ٕح)    املةصكتري ز٩رية يٮيٮف 
 (احل١ٮ٦يح

 اإلقال٦يح ٠ؽيؿم اجلة٦ٕح)    املةصكتري دٮٚيٜ أمحؽ 
 (احل١ٮ٦يح
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 اجلة٦ٕح) اإلقالَل ا٣ٞ٪ٮف يف املةصكتري دٮٚيٜ ا ٔجؽ 
 (احل١ٮ٦يح اإلقال٦يح ٠ؽيؿم

 ٠ؽيؿم ة٦ٕحاجل) احلةج املةصكتري ال٤حكةنف الـ٦ةف ٧ٝؿ 
 ( احل١ٮ٦يح اإلقال٦يح

 اإلقال٦يح ٠ؽيؿم اجلة٦ٕح)          املةصكتري ا٣ٛ٪ةين زي٨ 
 (احل١ٮ٦يح

 اإلقال٦يح ٠ؽيؿم اجلة٦ٕح)     املةصكتري رٚةيع أمحؽ 
 (احل١ٮ٦يح

 اجلة٦ٕح) اإلقالَل ا٣ٛ٪ٮف يف املةصكتري احل٪ةين ٩ٮر 
 (احل١ٮ٦يح اإلقال٦يح ٠ؽيؿم

 

    صْهلوأ اهفقُ يف (5

 اخلةوح ادلاػ٤يح) اإلقال٦يح ا٣رتبيح يف اعل٥ ادلي٨ ٧ٝؿ 
 (ال٦جٮ٩ش ثة٩ؽار

 اخلةوح ادلاػ٤يح) اإلقالَل ا٣ٞة٩ٮف يف املةصكتري يٮ٩ةدم 
 ال٦جٮ٩ش ثة٩ؽار

 الك٤يف اإلقالَل احلةج يٕٞٮب املٕ٭ؽ)     قٮ٩ؿكاف ٚضؿ 
 (٠ؽيؿم

 يفالك٤ اإلقالَل احلةج يٕٞٮب املٕ٭ؽ) اهلؽل ػري 
 (٠ؽيؿم
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 ٙاإلقال٦يح ٠ؽيؿم اجلة٦ٕح) املةصكتري ا قي 
 (احل١ٮ٦يح

 

 وغوْيُ اتلفطري يف (6

 اإلقالَل ٣ريبةية املٕ٭ؽ) احلةج مؿزكيق إدريف النيغ 
 (٠ؽيؿم الك٤يف

 اإلقالَل ٣ريبةية املٕ٭ؽ) احلةج ٦٪ىٮر أ٩ٮار النيغ 
 (٠ؽيؿم الك٤يف

 اإلقالَل بةية٣ري املٕ٭ؽ)  احلةج حمؿكس زمــ النيغ 
 (٠ؽيؿم الك٤يف

 اإلقال٦يح ٠ؽيؿم اجلة٦ٕح) املةصكتري ثة ٦ٕذى٥ 
 (احل١ٮ٦يح

 ٠ؽيؿم اجلة٦ٕح)املةصكتري ٔٞيت حم٧ؽ ادل٠ذٮر 
 (احل١ٮ٦يح اإلقال٦يح

 

 واتلصْف اهػقيرة يف (7

 اإلقالَل ٣ريبةية املٕ٭ؽ) احلةج حمؿكس ييح إ٦ةـ النيغ 
 (٠ؽيؿم الك٤يف

 اإلقالَل ٣ريبةية املٕ٭ؽ)  احلةج حمؿكس ث٫ ٠ىف ا ٔجؽ 
 (٠ؽيؿم الك٤يف
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 اإلقال٦يح ٠ؽيؿم اجلة٦ٕح)س.٬ أنف ادل٠ذٮرا٩ؽكس 
 (احل١ٮ٦يح

 اهفْز غويّا وٍال ابلاحث اشرتكّا اهيت املطاةقات 
 اهػسبيث الوغث .أ

 ٠ؽيؿم ثةجلة٦ٕح ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح ٦٪ةّؿة ملكةثٞح األكؿ ا٣ٛةاـ (1
 2010 اعـ الرشٝيح صةكم ٦يحاحل١ٮ اإلقال٦يح

 يٕٞٮب ث٧ٕ٭ؽ ا٣ٕؿبيح ثةل٤٘ح املعةدزح ملكةثٞح األكؿ ا٣ٛةاـ (2
 2009 اعـ الرشٝيح صةكم ٠ؽيؿم ٣ريبةية احلةج

 ٣ريبةية احلةج يٕٞٮب ث٧ٕ٭ؽ املرساظيح ملكةثٞح األكؿ ا٣ٛةاـ (3
 2009 الرشٝيح صةكم ٠ؽيؿم

 كاد٧ٛٮين ة٦ٕحثةجل اخلةمفPIONIR  يف ا٣ٕؿبيح ال٤٘ح ٦٪ةّؿة (4
  2010 اعـ اجلة٩ٮبيح قالثةقة

 

 (MTQ) اهقسآن تالوة مطاةقث .ب

 ا٣ٞؿآف دالكة مكةثٞح يف ا٣ٞؿآف ظِٛ ملكةثٞح األكؿ ا٣ٛةاـ (1
 2005 اعـ ال٦جٮ٩ش ثةكا٩ش ثػذٮال٩ش كزالزني اثلةين

 ا٣ٞؿآف دالكة مكةثٞح يف ا٣ٞؿآف ظِٛ ملكةثٞح األكؿ ا٣ٛةاـ (2
 2005 اعـ ٦جٮ٩شال ثت٪ضةمٮس اثلة٨٦

 ا٣ٞؿآف دالكة مكةثٞح يف ا٣ٞؿآف ٚ٭٥ ملكةثٞح األكؿ ا٣ٛةاـ (3
 2008 اعـ ا٣٘ؿبيح ثال٦جٮ٩ش ٔرشة اثلة٣ر
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 ا٣ٞؿآف دالكة مكةثٞح يف ا٣ٞؿآف ٚ٭٥ ملكةثٞح األكؿ ا٣ٛةاـ (4
 2008 اعـ الرشٝيح ال٦جٮ٩ش بكٮٌلدا٩ة كزالزني الكةدس

 ٠ؽيؿم ٣ريبةية ث٧ٕ٭ؽ ا٣ٞؿآف دالكة ملكةثٞح األكؿ ا٣ٛةاـ (5
 2012 اعـ الرشٝيح صةكم

 ا٣ٞؿآف دالكة مكةثٞح يف ا٣ٞؿآف دؿدي٢ ملكةثٞح اثلةين ا٣ٛةاـ (6
 2003 اعـ ال٦يٮ٩ش ثجة٩ؽار كزالزني اخلةمف

 TEKNOKRAT ثةجلة٦ٕح ا٣ٞؿآف دالكة ملكةثٞح اثلةين ا٣ٛةاـ (7

 2008 اعـ ال٦جٮ٩ش ثة٩ؽار

 ٠ؽيؿم ٣ريبةية ث٧ٕ٭ؽ ٣ٞؿآفا دالكة ملكةثٞح اثلةين ا٣ٛةاـ (8
 2010 اعـ الرشٝيح صةكم

 ٝؽس اجلة٦ٕح يف ا٣ٞؿآف دالكة ملكةثٞح اثلة٣ر ا٣ٛةاـ (9
  2012 اعـ الٮقُٯ صةكم احل١ٮ٦يح اإلقال٦يح

 

 

 

 

 



 

 

 ملخص
 

: آراء وأمحػ صاهص ادليٌ املاسفترياحلاج  املاسفتري فغؽي، ادللخْر أٍيؿ محيػي نحمًػ ؾػٍا
يف قْاؾػ الوغث اهؿؽبيث ادلراـث ؾٌ فّى اهؿْامن الوفؼيث واملؿَْيث. شؿتث وابلرصيني  لمْفينيا

الييث احلمْييث،  حؽبيث الوغث  .3102اهؿؽبيث، لكيث اهرتبيث، اجلايؿث لػيؽي اإـل
 
ْامن الوفؼيث، اهؿْامن املؿَْيث حلويث: ادللكًث ال  ابلرصة والمْفث، اهؿ
   

يف حاريظ نشأة اجلطْ، يَؼ وضؿُ وأقيى أـاـياحُ يف يَخصف قؽن األول يٌ اهلشؽة  
ْد ادلؤيل )الْاضؽ األول هلؼا ا عالل ايا، هفٌ(، اكن ِؼا اهؿوى يخعْر حعْرا حةْاـعث أةْ اأـل

اخلالفث اهؿتاـيث يف يَخصف اهقؽن اثلاين يٌ اهلشؽة، يف ابلرصة. فّؼا املػيَث يه مؽكؾ املؿؽفث 
ْؾث يٌ هتلعْيؽ أيث اهؿوْم، وعاصث  اتلًػنو ْؾث يخَ ؿوى اجلطْ. وهقػ أػّؽت ِؼه املػيَث دلً

ث إىل ث اجلطْيث. وحَقفى ِؼه املػـر ث ابلرصة تحج قيادة املػـر تني لتريحني، األو ى يػـر  يػـر
تني دليًّا ث المْفث تحج قيادة اإليام المفايئ. والك املػـر  اإليام ـيتْيُ، واثلاٍيث يػـر

يف ةَائًّا إظار ٍؼؽيث اجلطْ. وضىت وسػٍا لرريا يٌ لك ساٍب اجلقاس ضْل  االعخالفات
خانااهقضايا اجلطْيث اهيت قػياِا ِ ًا.  حان املػـر اـيث يف وسّات ٍؼِؽ  اعخالفاحًّا اأـل

املشالك اجلؼؽيث إضػى واملَّز اذلي يفخغػيُ ابلاضد َِا ِْ الْصيف واملقارٍين. 
اجلطْيث اهيت أسؼةج دلي ابلاضد احلْم دلراـخّا وتحويوّا ووسػ تحوين مشالكّا وكؼلك 

اهؿامن ؾَػ اصعالح اهؿامن. و ؾٌ ٍؼؽيثابلرصيني وآراء المْفيني الفتب اجلؼري هلا يه 
يف ِؼه اهقضيث، الك  اجلطاة ِْ يا يؤذؽ يف الوفغ، فيشؿوُ يَصْبا أو مؽفْاع أو دلؽورا أو دلؽويا.

 اهفؽيقني ابلرصة والمْفث دليًّا آراء خمخوفث ضْل اهؿامن هفؼيا اكن أم يؿَْيا. 
ْؾني ًِا اإلةوٍتيشث ابلطد يه  خػأ يف رأى ابلرصيْن أن اهؿامن املؿَْي حمػد إىل ٍ

خماهفا ةالمْفيني، أن اهؿامن املؿَْي ؾَػِى غري حمػد املتخػاء واتلشؽد ؾٌ اجلاصب واجلازم، 
َاد، واهفاؾويث، واملفؿْحلث، واتلشؽد ؾٌ اجلاصب  ْؾني فقط، ةن ِْ أٍْاع لررية. يَّا : اإـل ىلع ٍ

خغفاف خالفات ةني ابلرصة واهؿْامن اهيت أدت إىل ػّْر االع. واجلازم، واجلْار، واتلتؿيث، واإـل
والمْفث يَّا اـخغػام مصادر الوغث املغخوفث، واهعتيع ةني اجلاس، ومْقؽ املػينخني، واهؿصتيث 

 .لوترل، واعخالف املَّز اذلي ٍّشُ لك يٌ اهفؽيقني، واعخالف الشْاِػ قْة وضؿفا
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LAFDZIYYAH WA-ALMANAWIYYAH, Jurusan Tarbiyyah, STAIN KEDIRI, 

2013. 

Menilik dalam sejarah perkembangan ilmu Nahwu, sejak diletakkan dan 

dirumuskannya dasar-dasar ilmu Nahwu pada pertengahan abad ke 1 H oleh 

sahabat Abu al-Aswad al-Dualli (Peletak dasar pertama Ilmu Nahwu), atas 

inisiatif sahabat ‘Ali bin abi Thalib, Ilmu Nahwu telah banyak mengalami 

perkembangan, dan menemukan momentumnya dalam perjalanan historisitasnya 

serta kemajuannya pada masa dinasti Abbasiyyah, yaitu pada pertengahan abad ke 

2 H, di Basrah. Kota ini merupakan pusat ilmu pengetahuan (center of knowledge) 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu Nahwu. Kota ini 

banyak melahirkan berbagai macam Madzhab Nahwu setelahnya. Nama aliran 

dalam ilmu Nahwu terklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, pertama, 

Madzhab Nahwu Basrah, yang dimotori oleh Imam Sibawah, kedua, Mazhab 

Nahwu Kufah, yang dimotori oleh Imam al-Kisa'i. Kedua kelompok ini memiliki 

perbedaan dan keunikan serta tradisi-tradisinya dalam bangunan kerangka teoritis 

Ilmu Nahwunya. Sehingga sering kita jumpai hampir dalam setiap perdebatan 

wacana tentang persoalan ilmu Nahwu yang disuguhkan oleh masing-masing 

kubu memiliki perbedaan yang sangat fundamental dalam pandangan-

pandangannya.  

Sedangkan pendekatan yang peniliti gunakan disini ialah analisis dan 

komparatif. Satu dari sekian persoalan teori Nahwu yang cukup menarik perhatian 

peneliti untuk dikaji, dianalisis adalah pandangan ulama Basrah dan Kufah 

tentang konsep 'amil. Sedangkan ‘Amil menurut istilah ahli nahwu ialah yang 

memberi pengaruh terhadap lafadz, maka ‘amil tersebut menjadikannya terbaca 

mansub/fathah atau marfu’/ dommah atau majrur/kasrah atau majzum/ sukun. 

Dalam permasalahan ini ‘Ulama madzhab Basrah maupun Kufah memiliki 

pandangan yang berbeda tentang ‘amil, baik lafdhi atau ma’nawi,  

Kesimpulan akhir penelitian ini adalah ‘Ulama Madzhab Basrah 

berpandangan bahwa 'amil ma’nawi hanya terbagi menjadi dua yaitu ‘amil 

ma’nawi ibtida’ pada mubtada’, dan fi’il mudhari’ yang sepi dari ‘amil nasb dan 

jazm, berbeda dengan ‘Ulama Mazhab Kufah, mereka berpandangan bahwa ‘amil 

ma’nawi terbagi bermacam-macam, yaitu menurut mereka adalah al-Isnad, al-

Fa’iliyyah, al-Maf’uliyyah, al-Tab’iyyah dan al-Istikhfaf. Faktor yang 

menyebabkan munculnya perbedaan pandangan antara ‘Ulama Madzhab Basrah 

dan Kufah terletak pada penggunaan sumber bahasa yang berbeda, tabiat 

manusiawi, letak kedua kota, fanaitisme negara dan berbedanya metode yang 

ditempuh kedua kelompok Madzhab Basrah dan Kufah. 

 


