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8 

ٓٚطب١ تعين املًدص االْتُا٤ إىل اآلبا٤، أٚ ايبًدإ، أٚ ايصٓاعات أٚ املٗٔ، ٖٚٞ : اي

طسٜك٠١ َٔ طسا٥ل اإلضاؾ١، إذ تٖتصٌ بآخس االضِ السك١ ايٝا٤ املػٖدد٠، َع نطس َا 

َُالش١َٟ يًُٓطٛب، ٚستكِّٟكا دالي١ٟ بالغ١ٝ، ؾٝصري  ِٓٚطب١  قبًٗا، ٚايٖتػدٜد جيعٌ اي

. املٓطٛب َٔ آٍ املٓطٛب إيٝ٘ َٔ دٕٚ ساد١ٕ إىل ذنس ايٚصؿ١

ٓٚطب١ يٝظ َكصّٛزا ع٢ً السك١ ايٝا٤، َٚا حتدث٘ َٔ أثٍس يف   ٚايكصد إىل اي

ْٖٗا ال  ٓٚطب١، إالَّ أ ب١ٝٓ ايه١ًُ، ؾٗٓاى أب٠١ٝٓ صسؾ١ٝ ْكًت َٔ أبٛابٗا يتشكٝل َع٢ٓ اي

ٖٝا٤، ؾُا طبٝعتٗا إذٕ؟ َٚا سكٝكتٗا؟ ٌٖٚ ٖٓاى  تؤدٟ املع٢ٓ ْؿط٘ ايرٟ حتدث٘ اي

تٓاْٚب أٚ تعاقْب بٝٓٗا ٜٚا٤ ايٓطب؟ َٚا عالقتٗا بظاٖس٠ االضتػٓا٤، اييت عسض هلا 

بعض ايعًُا٤، إٖبإ تٓاٚهلِ يتًو األب١ٝٓ؟ 

ٕٖ َٔ تًو األب١ٝٓ َا ٖٛ َػٗٛز عٓد عًُا٤ ايعسب١ٝ، حنٛ ٍٍ»ايظَّاٖس أ « ٜؾٖعا

ٚ«ٌٍ ٕ٘ َٔ ايٛدٛٙ يف ايٚطٝاقات «ٜؾأع ، َٚٓٗا َا ٖٛ ستٍُٛ ع٢ً ايٓطب١ يف ض٤ٛ ٚد

ٓٚطب١ بٝا٤ٟ ايٓطب، ٖٚرٙ األب١ٝٓ،  ِْ بني غٛاٖد اي َٗ ٖٞ املدصٛص١، ٚمٖث١ ؾسْم دالي

ُْٖا تدٍ ع٢ً َع٢ٓ ْطب١ٕ إضاؾ١ٕٝ  ٕٖ ٖرٙ األب١ٝٓ ال تدٍ ع٢ً ايٓطب١ ايعا١َ، ٚإ أل

 .شتصٛص١ٕ
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: املقدمة

ٕٖ ايٓطب١ طسٜك١ َٔ طسا٥ل اإلضاؾ١، ٚتعين االْتُا٤ إىل اآلبا٤ أٚ  ايػا٥ع عٓد عًُا٤ ايًػ١ ايعسب١ٝ أ

ايبًدإ، أٚ ايصٓاعات أٚ املٗٔ، ٖٚٞ تؿٝد ايتٛضٝح ٚايتدصٝص، ٚال ٜتاٖت٢ ذيو إال عٔ طسٜل إذتام ٜا٤ 

. َػدد٠ بآخس االضِ، حتدخ أثسٖا يف ب١ٝٓ ايه١ًُ ٚيف دالالتٗا املع١ٜٛٓ ٚايبالغ١ٝ

: أهنية البحث

ٓٚطب١، تتُجٌ يف تًو األب١ٝٓ  ٜٚػري ايٛاقع ايًػٟٛ إىل طسا٥ل أخس٣ قد ٜكصد بٗا حتكٝل َع٢ٓ اي

ؾُا عالقتٗا بٝا٤ٟ ايٓطب١؟ ٌٖٚ حتكل املع٢ٓ ْؿط٘ . ايصسؾ١ٝ اييت ْكًت َٔ أبٛابٗا يتشكٝل ذيو املع٢ٓ

ايرٟ حتكك٘ ٜا٤ٟ ايٓطب١؟ َٚا طبٝع١ حتٌٜٛ تًو األب١ٝٓ َٔ أبٛابٗا إىل باب ايٓطب١؟ ٌٖٚ ٜعٗد ذيو 

ايتشٌٜٛ ْٝاب١ أّ اضتػٓا٤ أّ غري ذيو؟ َٚا سكٝك١ ايدالي١ ادتدٜد٠ يتًو األب١ٝٓ؟ ٌٖٚ ٖٞ دالالت َتطا١ٜٚ 

أّ َتؿاٚت١؟ 

ٕٖ َٔ تًو األب١ٝٓ َا ٖٛ َػْٗٛز عٓد  َٔ خالٍ تًو ايتطاؤالت اْبجكت أ١ُٖٝ ٖرٙ ايدزاض١، ٚالضُٝا أ

ٍْ ع٢ً َع٢ٓ ايٓطب١ يف ض٤ٛ ٚد٘ َٔ ايٛدٛٙ اييت عسضٛا هلا يف َظاِْٗ  عًُا٤ ايعسب١ٝ، َٚٓٗا َا ٖٛ ستُٛ

ٌٓ اإلداب١ عٔ تًو ايتطاؤالت تهٕٛ أنجس ٚضّٛسا َٔ خالٍ دزاض١ تًو األب١ٝٓ، ضٛا٤ أناْت . ايًػ١ٜٛ ٚيع

َػٗٛز٠ أّ ستُٛي١ ع٢ً َع٢ٓ ايٓطب١، ٚنرا َٔ خالٍ ايٛقٛف ع٢ً دالالت تًو األب١ٝٓ بػسض ايٛصٍٛ إىل 

. َعسؾ١ ٚظٝؿتٗا ايًؿظ١ٝ ٚاملع١ٜٛٓ ٚاذته١ُٝ اييت حتككٗا

 :منهجيه البحث

 يف ٖرا ايبشح ع٢ً املٓٗر ايٛصؿٞ ايتعًًٝٞ َعتُدٟا ع٢ً املصادز ايٓش١ٜٛ ٚايصسؾ١ٝ االعتُادمت  

 .األص١ًٝ ٚع٢ً بعض املسادع ٚايبشٛخ

أبنية مشهورة حتنل معنى النِّسبة - املبحث األول

ٓٚطب١ ٖٞ طسٜك١ َٔ طسا٥ل اإلضاؾ١ ٚؾٝٗا تًشل آخس االضِ ٜا٤ َػٖدد٠ َهطْٛز َا قبًٗا، ٚذيو يهٞ  اي

اعًِ أْو إذا أضؿت زداٟل ):ٜهٕٛ املٓطٛب َٔ آٍ املٓطٛب إيٝ٘، أٚ َٔ أٌٖ تًو ايبًد٠، أٚ ايكب١ًٝ، قاٍ ضٝبٜٛ٘

ٌٍ ؾذعًت٘ َٔ آٍ ذيو ايٖسدٌ أذتكت ٜا٤ٟ اإلضاؾ١، ؾإٕ أضؿت٘ إىل بًٕد ؾذعًت٘ َٔ أًٖ٘ أذتكت ٜا٤ٟ  إىل زد

ٞٚ أٚ قب١ًٕٝ ِٕ أضؿت ضا٥س األمسا٤ إىل ايبالد، أٚ س . ()(اإلضاؾ١، ٚنريو إ

ٓٚطب١ نكٛيو ٞٙ» :ٖرا ٖٛ األصٌ يف اي ٞٙ، ٚغاَ ٞٙ، ٚمتُٝ ، ٚحنٛ ذيو، ٜٚرتتب ع٢ً ذيو تأثرْي «مياْ

ٞٙ، ٖٚٛ َا أٚضشت٘ نتب ايٓشٛ، ٚايصسف ٟٙ، ٚسهُ ٞٙ، َٚعٓٛ ٕٖ ايكصد إىل ايٓطب١ مل ٜكـ عٓد ()يؿظ ، ٜٚبدٚ أ

                                                           
. 3/335:وزبة ع١ج٠ٛٗ ()

، ٚششػ 80:، ٚاٌفصٛي فٟ اٌٍغخ2/309:، ٚششػ عًّ اٌضعبع50ٟ:، ٚاٌزىٍّخ529:، ٚعًٍ إٌؾ3/134ٛ:اٌّمزضت: ٠ٕظش ()

. 209:، ِٚجبؽش فٟ عٍُ اٌصشف2/4:شبف١خ اثٓ اٌؾبعت
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ٓٚطب١ إيٝٗا، َٚا حتدث٘ السك١ ايٝا٤ َٔ تأثري يف ب١ٝٓ ايه١ًُ،  سٚد إضاؾ١ ايٝا٤ املػٖدد٠، إىل آخس ايه١ًُ املساد اي

ٓٚطب١ ٓٚطب١ يًدالي١ ع٢ً َع٢ٓ اي . بٌ ٖٓاى أب٠١ٝٓ صسؾ٠١ٝ مت حتًٜٛٗا َٔ أبٛابٗا إىل باب اي

ٓٚطب١، ُٖا ٕٖ ٖٓاى بٓا٤ٜٔ صسؾٝني ٜٓكالٕ َٔ بابُٝٗا، ألدا٤ َع٢ٓ اي : ٚايػا٥ع عٓد عًُا٤ ايًػ١ ايعسب١ٝ أ

ٍْ - أٚاٟل   :ٜؾٖعا

ٍٗ ع٢ً املبايػ١ ٚايهجس٠، ٚاذتسؾ١،  األصٌ يف ٖرٙ ايب١ٝٓ أْٗا يًُبايػ١، ٖٚٞ أنجس ايصٝؼ غّٝٛعا، ألْٖٗا تد

. ()ٚايصٓاع١، ٚتكتضٞ االضتُساز ٚاإلعاد٠، ٚايتذٗدد، ٚاملعاْا٠ ٚاملالش١َ

ٍٍ»ٚقد تأتٞ ايػٛاٖد ٜٚساد َٓٗا َع٢ٓ ايٓطب١ ع٢ً ش١ْ يًدالي١ ع٢ً َا نإ صٓع١ٟ، َٚعادت١ٟ، « ٜؾٖعا

ٌَ ي٘ ٖرا ايبٓا٤ ايٖداٍ ع٢ً ايتهجري، بدالي١ تضعٝـ  ّْ يصٓعت٘، ٜؾُذٔع يتهجري ايؿعٌ إذا َا صاسُب ايصٓع١ٔ َداٚ

ٕٖ ايٖتضعٝـ يًٖتهجري ّْ ()ايعني، أل ٕٖ املداّٚ ع٢ً صٓع١ٕ َالش ، ؾٝهٕٛ يف ذيو دالي١ ع٢ً ايًصّٚ، ال االْتكاٍ، أل

ٍٕ، ٚمتَّاٍز»، حنٛ()هلا ٍٍ، َٚصٖسإف، ٚبٖصاٍش، ٚيٖبا ٖٛاٍز، ٚمجَّا ٖٛإب، ٚع .ث . ٚحنٛ ذيو َٔ ايػٛاٖد اييت ٚصؿٗا ضٝبٜٛ٘ « .

ِٕ حتص٢ ْٖٗا أنجس َٔ أ . ()بأ

ٖٛي٠١ عٔ صٝػ١ املبايػ١ أّ ايعهظ؟ ٚايػايب ع٢ً  ٚقد اختًـ ايصسؾٕٝٛ يف أصٌ ٖرٙ ايب١ٝٓ، أٖٞ ست

ٖٕ ٌْ ؾٝٗا- بٗرا املع٢ٓ- « ٜؾٖعااٟل»أقٛاهلِ أ . ، ٖٚرا ٖٛ ايٖسادح يف تكدٜسٟ()َٓكٛي٠١ َٔ املبايػ١، إذ املبايػ١ أص

 َٔ ٕ٘ ٚال تأتٞ ٖرٙ ايب١ٝٓ مبع٢ٓ ايٓطب١ إالَّ يف صاسب غ٤ٕٞ، ٜصاٍٚ ذيو ايػ٤ٞ ٜٚعادت٘، ٜٚالشَ٘ بٛد

َٖا َٔ د١ٗ ايبٝع، حنٛ ٍٕ، ٚمتَّاٍز»ايٛدٛٙ، إ ٍٍ، ٚيٖبا ٍٍ، ٚمحَّاٍز»، أٚ َٔ د١ٗ ايكٝاّ حباي٘، حنٛ«بكَّا ٍٍ، ٚبٓػا أٚ « مجَّا

ٖٝإف»َٔ د١ٗ اضتعُاي٘، حنٛ  . ()ذٟ ايطٝـ: مبع٢ٓ« ض

طسٜك١ ايٓطب١ املػٗٛز٠، بإضاؾ١ ٜا٤ َػٖدد٠ إىل آخس : ٚقد تتِ ايٓطب١ يف بعض ايػٛاٖد بٛسٜكتني

ٞٙ»: ؾكايٛا« ٜؾٖعاٍ»االضِ، ٚطسٜك١ صٛغ٘ ع٢ً ش١ْ ٌْ، ()«َبٖتاْت، َٚبٚت ٕٖ ايبٖت نطا٤ْ غًٝظ٠ ًَٗٗ ، ٚذنس ايًػٜٕٛٛ أ

: ٖٛ َٔ ٚبٍس ٚصٛف، بديٌٝ َا ٚزد يف قٍٛ ايٖسادص: َسٖبْع، ٚقٌٝ

َٗرا بٚتٞ  َٕ ذا َبتٍّ ٜؾ ِٔ نا ََ

ََُػٚتٞ   ـْ،  ٖٝـ ََُص ٖٝظ٠،  َُٜك

                                                           
. 85-2/84:، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت15/69: ْ ٚاٌّخصص2/113: اٌّمزضت: ٠ٕظش ()

 .6/13:ششػ اٌّفصً: ٠ٕظش ()

. 899-898:ششػ عّذح اٌؾبفظ: ٠ٕظش ()

، ٚإٌّٙظ اٌصٛرٟ ٌٍج١ٕخ اٌعشث١خ، سؤ٠خ عذ٠ذح فٟ اٌصشف 2/633:،ٚاسرشبف اٌضشة85-2/84:، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت3/381:وزبة ع١ج٠ٛٗ: ٠ٕظش( )

 166:اٌعشثٟ

. 85-2/84:، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت٠:3/161ٕظش اٌّمزضت ()

. 2/85:ششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت: ٠ٕظش ()

. 899:، ٚششػ عّذح اٌؾبفظ3/381وزبة ع١ج٠ٛٗ : ٠ٕظش ()
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َِْعَذإت ٔضٚت  َٔ ُ٘  ()َتٔدِرُت

ٌْ  - ثاْٟٝا  :ٜؾأع

ٕٖ ٖرٙ ايب١ٝٓ َٔ أب١ٝٓ اضِ ايؿاعٌ َٔ ايؿعٌ ايجالثٞ اجملٖسد؛ إال أْٗا قد تٓكٌ  ايكٝاع عٓد ايصسؾٝني أ

، ع٢ً أالَّ ٜهٕٛ ٖرا ()«ذٟ ايػ٤ٞ»يتشٌُ َع٢ٓ ايٓطب١؛ يرا ؾايٓطب١ بٗرٙ ايصٝػ١ ٖٞ ْطب٠١ إضاؾ١ٝ، مبع٢ٓ

ٍٍ»ايػ٤ٞ صٓع١ٟ ُتَعاٜيُر، ٚيٝظ يف ٖرٙ ايٚصٝػ١ َع٢ٓ تهجري ايؿعٌ، ايرٟ عسؾٓاٙ يف  ٕٖ« ٜؾٖعا ٖٛ « ٜؾأعاٟل»ٚذيو أل

ٍُ َٓ٘ إىل ُِٜعَد ُْٖا  ٍٍَف»األصٌ، ٚإ يًُبايػ١، ؾإذا مل ُتٞكَصِد املبايػ١، د٤ٞ ب٘ ع٢ً األصٌ؛ ألْ٘ يٝظ ؾٝ٘ « ٖعا

 .()تهجري

َْأغٕب، ٚاٜلٔبٔ» ٚغٛاٖد ٖرٙ ايب١ٝٓ يف ايٛاقع ايًػٟٛ نجري٠، حنٛ ٚ ،ٌٍ َْأب ذٟ ايٚدزع، » : ، ؾٗٞ مبع٢ٓ«َداِزٍع، ٚ

ٓٓػاب، ٚذٟ ايَّنب ٌِ، ٚذٟ اي ِٖٓب  :يف قٍٛ ايػاعس« َتاَْس»َٚجً٘« ٚذٟ اي

ٖٕ َُِت أ ََٚشَع  ٞٔٓ  ٜؾَػَسِزَت
 

َِٔس  ـٔ َتا ِٝ ْٔ يف ايٖص  ()ٜى الٔب

 

 :يف قٍٛ ايػاعس« آٌٖ»َٚٓ٘

ٍِ َُِج ٍّ َعَج ََأدٔد اآلبا٤ ٜقِس  ِإىل 
 

 ٌُ ٖٔ ٌِ آ َّ ايٖتٜؿاُض ِٛ َٜــ  ْٔ ٜٛ ُ٘ َع  ()ٜيـ

 

ِْ، ٚناعٍٔ»َٚٓ٘ أّٜضا  :يف قٍٛ ايػاعس« طاع

َٗا َٝٔت ٌِ ٔيُبِػ َّ ال َتِسَس  َدِع امٜلٜهاِز
 

ُِ اٞيٜهأضٞ  َّأع َِْت اي ْٖٜو ٜأ  ()ٚاٞقُعِد ؾإ

 

ٍّ، ٚذٚ ٔنِط٠ٕٛ»ؾايٛاعِ، ٚايهاضٞ ستُٛالٕ ع٢ً َع٢ٓ ايٓطب١، أٟ  ، ٚمحًٗا ايؿٖسا٤ ٚغريٙ َٔ ()«ذٚ ٜطَعا

ٛٙ»: املؿٚطسٜٔ ع٢ً َع٢ٓ اضِ املؿعٍٛ، أٟ ََٞهُط ٚ ،ِْ َٛٞع َُ»() .

 :ع٢ً َع٢ٓ ايٓطب١، ٚذيو يف قٍٛ ايػاعس« َْأصّبا»ٚمحًٛا 

َْأصٕب  ١َُٜ ِٝ ََ َٜا ٝأ ِٞ يٍَِّٗٔ  ٔٓ ِٝ ًٔ  ٔن
 

َٛانٔب  ٤ٔٞٔٛ ايٜه ٘ٔ َب ِٝــ ٌٍ ٝأٜقأض ِٝ  ()َٜٚي
 

َّايَل، ٚايٛاََح»ٚمحًٛا . ()ذاَت سٍٝض، ٚذاَت طالٍم، ٚذاَت طُٕح: ع٢ً َع٢ٓ« اذتا٥َض، ٚاي

                                                           
. «َثَزَذ»1/308:ٌغبْ اٌعشة: ٠ٕظش ()

. «اٌخبرّخ»264:اٌّصجبػ ا١ٌّٕش: ٠ٕظش ()

. 6/13:، ٚششػ اٌّفص15/69ً:اٌّخصص: ٠ٕظش ()

. 3/381:، ِٚٓ شٛا٘ذ وزبة ع١ج56ٗ٠ٛ:اٌج١ذ ٌٍؾغ١ئخ فٟ د٠ٛأٗ ()

. 236:، ٚفٟ د٠ٛاْ اٌؾغ١ئخ672:اٌج١ذ فٟ ٍِؾك د٠ٛاْ رٞ اٌشِِّخ ()

. 6/15:، ٚششػ اٌّفص2788ً:، ِٚٓ شٛا٘ذ إٌىذ، ٌألع50ٍُ:اٌج١ذ ٌٍؾغ١ئخ فٟ د٠ٛأٗ ()

. 2/88:ششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت: ٠ٕظش ()

. 2/16:ِعبٟٔ اٌمشآْ ٌٍفشَّاء: ٠ٕظش ()

. 3/382:، ِٚٓ شٛا٘ذ وزبة ع١ج40ٗ٠ٛ:اٌج١ذ ٌٍٕبثغخ فٟ د٠ٛأٗ ()

. 6/15:، ٚششػ اٌّفص3/383ً:وزبة ع١ج٠ٛٗ: ٠ٕظش ()
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ٚذٖب بعضِٗ إىل محٌ بعض أب١ٝٓ اضِ ايؿاعٌ اييت تٓٛب عٔ اضِ املؿعٍٛ، ع٢ً َع٢ٓ ايٓطب١ 

َٛ﴿ :تعاىل قٛي٘ يف« زاض١ٝ»حنٛ «ذٟ ايٖػ٤ٞ»: اإلضاؾ١ٝ، مبع٢ٓ ُٗ ١َٕٝ ٔعَٝػ١ٕ ٔؾٞ ٜؾ ٕٖ ؾرنسٚا ،﴾21اذتاق١   -ٖزأض  أ

ِٜٛي١ٕ»مبع٢ٓ« ٜؾأع١ًٟ» ْٖٗا: نُا قٌٝ« ذات زض٢ّ»: أٚ أْٗا مبع٢ٓ« ََٞؿُع  يف« َدأؾٍل»، ٚحنٛ()ع٢ً بابٗا« ٜؾأع٠١ً»إ

ًَٔل﴿ :تعاىل قٛي٘ ٍٍ»َع٢ٓ ع٢ً ايًؿظ محًٛا إذ ﴾6 ايٛازم   -َدأؾٍل َٖا٤ٕ َٔٔ ُخ » : ، أٚ ٖٛ مبع٢ٓ ايٓطب١، أٟ«ََٞؿُعٛ

. ()«ذٚ دؾٍل

ِْ»َٚٓ٘ أّٜضا َٔٔ ٜأَِس اهلٔل﴿ :تعاىل قٛي٘ يف« َعأص  َّ َٛٝ َِ اي  َع٢ٓ ع٢ً ؾشًُٛٙ ﴾43 ٖٛد   - ٜيٜا َعأص

«ٍٍ . ()ع٢ً باب٘« ٜؾأعاٟل»ذٚ عص١ُٕ، أٚ إٔ ٜهٕٛ : أٚ ٖٛ مبع٢ٓ ايٓطب١، أٟ« ََٞؿُعٛ

ٖٕ بٓٝتإ صسؾٝتإ، َٓكٛيتإ َٔ أب١ٝٓ اضِ ايؿاعٌ ٚأب١ٝٓ املبايػ١ يًٖدالي١ « ٜؾٖعااٟل»ٚ« ٜؾأعاٟل»ٚايرٟ ٜبدٚ أ

ٌْ»ع٢ً ايٓطب١ إىل ايػ٤ٞ ْطب١ٟ شتصٛص١، ؾتهٕٛ ٍْ»يرٟ ايٖػ٤ٞ، ٚ« ؾأع ملٔ ٜصاٍٚ ايٖػ٤ٞ، ٜٚالشَ٘، « ٜؾٖعا

َْٔس»:صٓع١ٟ، َٚعاّغا ؾكٛهلِ ْٔ، َٚتا تٗدالٕ ع٢ً ذٟ ايٖػ٤ٞ، ؾإٕ نإ ذيو ايٖػ٤ٞ صٓع١ٟ، َٚعاّغا، ٜداَٚ٘ « اٜلٔب

ُٖاٍز»: صاسب٘، قٌٝ ٍٕ، َٚت ، ٚايصٛؽ ع٢ً ٚؾل ٖرٜٔ ايبٓا٤ٜٔ نجري، ٖٚٛ َع نجست٘ ال ٜٓكاع عٓد ضٝبٜٛ٘، ()«يٖبا

ٌٍ»ع٢ً« ؾٖعااٟل»، ٚزٖبُا محًٛا ()ضٝبٜٛ٘، ٚغريٙ َٔ ايٓشٜٛني ًَٔل ع٢ً ذٟ ايٖػ٤ٞ َٔ غري إٔ ٜهٕٛ ؾٝ٘ « ٜؾأع ؾٝأٞط

ٍْ»، َٚٓ٘ ()دالي١ ع٢ً ايصٓع١، ٚاملصاٚي١  :يف قٍٛ ايػاعس«ْٖبا

 ٔ٘ َٓٞ ٔب َٓ َٛٞع َٝ ٍَِح ٜؾ َِٝظ ٔبٔرٟ ُز  َٜٚي
 

 ٍِ َٖٓبا َٜٚيَٝظ ب ـٕ  ِٝ  ()ِٜٚيٝظ ٔبٔرٟ َض

 

ٍٍ»ع٢ً«ٜؾأعاٟل»محًٛاُٚزٖبُا  ٖٛاى»مبع٢ٓ« سا٥ٕٔو»يف ايٖدالي١ ع٢ً ايصٓع١، ٚاملصاٚي١، حنٛ«ٜؾٖعا  .()«َس

ٕٖ ْكٌ ٖرٜٔ ايبٓا٤ٜٔ َٔ بابُٝٗا ايصسؾٝني، ألدا٤ َع٢ٓ ايٓطب١، جيعًُٗا غري دازٜني ع٢ً   ٚايظاٖس أ

ٍٗ ع٢ً َع٢ٓ ايٓطب١ ؾُٝٗا،  ُِٜطتَد ايؿعٌ، ؾال ٜهْٛإ يف ضٝاقُٗا مبع٢ٓ اضِ ايؿاعٌ، ٚال مبع٢ٓ املبايػ١ ٚ

: بإسد٣ طسٜكتني

ٌْ، ٚال َصدْز، ؾال ٜكاٍ يف - يف ايطٝام احملٍُٛ ؾٝ٘ ع٢ً َع٢ٓ ايٓطب١- أالَّ ٜهٕٛ هلُا -1 داِزٍع، »ٔؾِع

ٍٔ »ٚالب َِٜدَزُع« ُٔ»ٚال« َدَزَع  ًَٞب َٜ  َٔ . ٚنرا بك١ٝ ايػٛاٖد« ٜيَب

                                                           
. 2/424:، ٚاٌزج١بْ فٟ إعشاة اٌمشآ5/222ْ:إعشاة اٌمشآْ ٌٍٕؾبط: ٠ٕظش ()

. 8/449، ٚاٌجؾش اٌّؾ١ظ 153-1/152:، ٚاٌخصبئص16-2/15:ِعبٟٔ اٌمشآْ ٌٍفشَّاء: ٠ٕظش ()

. 2/89:، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت«عصُ»337-336:اٌّفشداد: ٠ٕظش ()

 2/85:، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت6/14:ششػ اٌّفصً: ٠ٕظش ()

. 2/634:، ٚاسرشبف اٌضشة2/85، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت 6/15:، ٚششػ اٌّفص3/381ًوزبة ع١ج٠ٛٗ : ٠ٕظش ()

. 2/634:، ٚاسرشبف اٌضشة3/382:وزبة ع١ج٠ٛٗ: ٠ٕظش ()

. 33:اٌج١ذ الِشئ اٌم١ظ، فٟ د٠ٛأٗ ()

. 2/634:اسرشبف اٌضشة: ٠ٕظش ()
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َٖا مبع٢ٓ املؿعٍٛ، حنٛ -2 ٖٓ٘، إ ََِصَدْز، يه ٚ ،ٌْ َٖا «عٝػ١ٕ زاض١ٕٝ»ٚ«َا٤ٕ داؾٍل» إٔ ٜهٕٛ يًػاٖد ٔؾِع ، ٚإ

 .()«سا٥ٍض، ٚطايٍل»َؤْٖح زتٖسْد َٔ ايتا٤، حنٛ

 

  ابنيه صرفية أخرى حتنل معنى النسبة وداللتها–املبحث الثاني 

ذٟ ايٖػ٤ٞ، ٚزدت ع٢ً : ٜٚػري ايٛاقع ايًػٟٛ إىل ٚدٛد غٛاٖد محًت َع٢ٓ ايٓطب١ املدصٛص١ مبع٢ٓ

: ٚؾل أب١ٝٓ صسؾ١ٝ أخس٣

ٌْ  - أٚاٟل : ٜؾٔع

ٕٖ األٚصاف تأتٞ ع٢ً ٚؾل ٖرٙ ايب١ٝٓ، ٚذيو سُٝٓا تدٍ ع٢ً األدٚا٤ ايباط١ٓ، أٚ  املػٗٛز عٓد ايصسؾٝني أ

ًٍٔل، ٜٚأٔغٍس، ٜٚؾِسٍح»اهلٝذاْات، أٚ ارتؿ١، حنٛ . ٜق ٜنٔرٕب، » ، ٚدا٤ت ع٢ً ٚؾكٗا املصادز ايجالث١ٝ، حنٛ ()«إخل.

ٌْ يف االضتعُاٍ ايًػٟٛ«ٜٚئعٕب ٕٖ ذيو قًٝ ، ٚزمبا ٚزدت بعض ايػٛاٖد يتشٌُ َع٢ٓ ايٓطب١ ()، غري أ

ُْٖا ٜسٜدٕٚ: ٚقايٛا ):املدصٛص١، قاٍ ضٝبٜٛ٘ ِْٗس، ٚإ َْ«ٟٙ َٗاز ٌٍ»ؾٝذعًْٛ٘ مبٓصي١« َْ ُٔ ، ()(ٚؾٝ٘ ذيو املع٢ٓ« ع

 :َٚٓ٘ َا ٚزد يف قٍٛ ايػاعس

ِِٗس َْ  ٞٚٓ   ٜيِطُت بًًٍِّٜٞٔٝٔ ٚيه
 

ٌَ، ٚيهٔ ٜأِبَتٔهِس  َّٝ  ()ال ٝأِدٔيُر اي

 

َٗازٍّٟ»ؾكٖدزٙ ضٝبٜٛ٘ مبع٢ٓ ٓٚطب١ اإلضاؾ١ٝ « َْ ع٢ً طسٜك١ ايٓطب١ ايٖػا٥ع١، ٚقٖدزٙ آخسٕٚ ع٢ً َع٢ٓ اي

ٌٍ بايٓٗاز»املدصٛص١، ٖٚرا ٖٛ ايٖسادح يف تكدٜسٟ، ألْٖ٘ مبع٢ٓ َُ . ()«صاسب ْٗاٍز»أٚ «صاسب َع

ٓٚطب١ املدصٛص١، قٛهلِ ٌْ»: ٚممَّا دا٤ عٔ ايعسب ع٢ً َع٢ٓ اي ُٔ ْٔ ،ٚ َع ْٔ،ٜٚئط ِْ، ٜٚطٔع ٌْ ٜطٔع : ، ٚقٌٝ«َزُد

ٍٍ»ع٢ً َع٢ٓ دٚاّ ايٚصؿ١ باٚتداذٖا صٓع١ٟ، َٚالش١َٟ، حنٛ ، ٚاألَس َٛقٛف ع٢ً ايٖطُاع عٓد أغًب عًُا٤ «ٜؾٖعا

 .()ايعسب١ٝ

                                                           

. 87-2/85:ششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت: ٠ٕظش ()

. 144-1/143:، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت4/20:وزبة ع١ج٠ٛٗ: ٠ٕظش ()

. 2/142:د٠ٛاْ األدة: ٠ٕظش ()

. 3/384:وزبة ع١ج٠ٛٗ ()

 .249:، ٚٔٛادس أثٟ ص٠ذ3/384:اٌج١ذ ِٓ شٛا٘ذ وزبة ع١ج٠ٛٗ ()

. 2/88:، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت2/906:، ٚإٌىذ249:إٌٛادس: ٠ٕظش ()

. 2/643:، ٚاسرشبف اٌضشة2/88:ششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت: ٠ٕظش ()
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ٍْ  - ثاْٟٝا  :ََٞؿُعٛ

ٕٖ ٖرٙ ايب١ٝٓ َٔ األب١ٝٓ اييت ٜصاؽ ع٢ً ٚؾكٗا اضِ املؿعٍٛ َٔ ايؿعٌ ايجالثٞ اجملٖسد، ٚمحٌ  املعًّٛ أ

ْٖٗا مبع٢ٓ ٓٚطب١، أٟ أ ذٟ ايٖػ٤ٞ، : بعض ايٖصسؾٝني بعض ايػٛاٖد اييت تأتٞ ع٢ً ٚؾل ٖرٙ ايب١ٝٓ، ع٢ً َع٢ٓ اي

ٍِٛز»حنٛ َٕ ٜقَسأَت ِٚإَذا ﴿ :تعاىل قٛي٘ يف« ََِطُت َٓا ايٝكس٤َا َٜٓو َدَعً َٔ ََٚبنَي َبٝ َٕ ٜيا ائَّرٜ ُٛٓ َٔ  – َٖطُتٛزٟا ٔسَذابٟا بٜاأٜلٔخَس٠ٔ ُٜؤ

ٕٖ ؾكٌٝ؛ ،﴾ 45 اإلضسا٤ ِّٛزا»إ ٌٍ»مبع٢ٓ« ََِطُت ٓٚطب١، أٟ: ، ٚقٌٝ«ٜؾأع ْٖ٘ مبع٢ٓ اي ذٚ ضرٍت، ٚع٢ً ٖرا ايٛد٘ عٖدت : إ

ٓٚطب١ اإلضاؾ١ٝ املدصٛص١، ٚقٌٝ ٍْ ع٢ً باب٘: صٝػ١ َؿعٍٛ داي١َّ ع٢ً اي . ()ٖٛ َؿعٛ

ٌْ  - ثايجٟا ِٝ  :ٜؾٔع

ـُ  ٚتصاؽ األٚصاف ع٢ً ٚؾل ٖرٙ ايب١ٝٓ يتدٍ ع٢ً املبايػ١ ٚاملعاْا٠ يف األَس ٚتهسازٙ ست٢ ٜصبح ايٛص

ًُٔت ب١ٝٓ ًٜٞك٠١ يف صاسب٘، ٚقد تأتٞ األٚصاف يتدٍ ع٢ً ايجبٛت، ٚزمبا ُس ٌٍ»نأْ٘ ٔخ ِٝ ٓٚطب١ «  ٜؾٔع ع٢ً َع٢ٓ اي

ٕٖ﴿ :تعاىل قٛي٘ يف« قسٜب»املدصٛص١، يف حنٛ َٔ ٜقِسْٜب اهلٔل َزمٜحَت ِإ ٓٔنَي َٔ ْٖٗا :قٌٝ إذ ،﴾56 األعساف -امٝلشٔط  أ

ٓٚطب١، مبع٢ٓ ٖٖٛا ٚختسٜر تؿطريٖا يف ُٚضًٔو نجري٠، أقٛاٍ اآل١ٜ ٖرٙ يف ذنست ٚقد ،()ٝقِسٔب ذات :أٟ اي  َٔ خً

ًٜٟها عػس اثين يف ايكِٝ ابٔ مجعٗا َتعٚدد٠، َطايو ايتأْٝح تا٤  .()َِط

ٍْ   -زابعٟا ٍْ   -ٜؾُعٛ ٌْ َٔٞؿَعا  :َٔٞؿَع

ٕٖ ايصٝؼ ايجالخ تهٕٛ يف تهجري ايٖػ٤ٞ ٚتػٚدٜدٙ ٚاملبايػ١ ؾٝ٘، حنٛ ٍٍٕ»ٚذٖبٛا إىل أ ِٚ ٍٍ»ٚ« ٜقُؤ َٛا « َٔٞك

ٚ«ٍٔ َٛٞع ٕٖ  ):، قاٍ ضبٜٝٛ٘«َِٔدَعٍظ»ٚ« َٔ َٔٞؿَعاٟل»ٚشعِ ارتًٌٝ أ َٔٞؿَعااٟل، ٚ ِٛاٟل، ٚ ٍٍ»، حنٛ «ٜؾُع َٛا َٔٞك إمنا « قؤٍٚ، ٚ

ٜهٕٛ يف تهجري ايػ٤ٞ ٚتػدٜدٙ ٚاملبايػ١ ؾٝ٘، ٚإمنا ٚقع يف نالَِٗ ع٢ً أْ٘ َرنس، ٚشعِ ارتًٌٝ أِْٗ يف ٖرٙ 

ٞٙ» : األغٝا٤ نأِْٗ ٜكٛيٕٛ ٞٙ، َٚضِسب ِٛي ِْ، ٜٚئبْظ»: ٜٚطتدٍ ع٢ً ذيو بكٛهلِ« ٜق ٌْ، ٜٚطٔع ُٔ ٌْ َع َٚع٢ٓ « زد

ٍٍ»ذيو نُع٢ٓ  َٛا َٔٞك ٚ ،ٍٍ . ()(يف املبايػ١، إال إٔ اهلا٤ تدخً٘« قؤٚ

ٌْ  - خاَطٟا ِٝ  :َٔٞؿٔع

َِٔشٔضرْي»: حنٛ قٛهلِ ُٚ، إذ ٜكاٍ: ٚاٞيُشِضس ،()«ذاَت ُسِضٍس»: أٟ« ْاق٠١  َٔ - ٖرٙ ؾسْع ستضرْي: ٖٛ اٞيَعِد

ِٚ-  غري تا٤ . ()إذا ناْت غدٜد٠ ايَعِد

                                                           

. 2/426:، ٚإعشاة اٌمشآْ ٌٍٕؾبط2/613:ِعبٟٔ اٌمشآْ ٌألخفش: ٠ٕظش ()

. 1/309:، ٚاٌج١بْ فٟ غش٠ت إعشاة اٌمشآ1/294ْ:ِشىً إعشاة اٌمشآْ: ٠ٕظش ()

. 35-3/17:ثذائع اٌفٛائذ: ٠ٕظش ()

. 3/384:وزبة ع١ج٠ٛٗ ()

. 4/1960:، ٚؽبش١خ اٌص١ب2/634ْ:اسرشبف اٌضشة: ٠ٕظش ()

. «ؽضش»3/218:ٌغبْ اٌعشة: ٠ٕظش ()
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ٌْ  - ضادضٟا ِٜٓؿٔع َُ  ٌْ  :َُٞؿٔع

ؾإذا ٝقٔصَد ذيو « ُتسٔضُع»ٚال ع٢ً«ٜأِزَضَعِت»ذات زضاع،ٚمل جتِس ع٢ً: إذا نإ مبع٢ٓ«َُِسٔضٍع»حنٛ 

ْٛٔس»،ٚحنٛ()«َُِسٔضع٠١»:قايٛا ِٜٓؿ َُا٤ُ﴿ :تعاىل قٛي٘ يف« َُ ُٛٔسّ ايٖط ٘ٔ َُٜٓؿ ْٛٔس ):ايعهربٟ قاٍ  ﴾18 املٖصٌَ   -ٔب ِٜٓؿ َُ 

ٖٓطب ع٢ً تا٤ بػري  .()(ٚتؤْٖح ُترنَّس ايطُا٤ :ٚقٌٝ ايٖطكـ، َع٢ٓ ع٢ً محاٟل ُذنِّس :ٚقٌٝ اْؿٛاز، ذات :أٟ اي

ٌْ   -ضابعٟا  :ٜؾِع

ٓٚطب١، ع٢ً املصدز بدالي١ ايكٍٛ إىل ايبصسٜٕٛ ذٖب  ُْٖا » حنٛ ايٓعت، أٚ ارترب، َٛقع ٚقٛع٘ تأٌٜٚ يف اي إ

ٍْ ٍْ»ٚ« أْت َعِد ٌْ َعِد ٍٍ»عٓدِٖ َع تكدٜس َضاف سترٚف ٚاألصٌ«ٖرا زد ، ()، ٖٚٛ َا أْهسٙ ايهٛؾٕٝٛ«ذٚ َعِد

ٍٍ، ٚإىل نالّ عاٍَّٞ َسذٍٚ . ()ٚٚصؿ٘ أٌٖ املعاْٞ بأْ٘ ؾاضْد ٜؤٚدٟ إىل غ٤ٕٞ َػطٛ

حقيقة داللتها - املبحث الثالث

ٕٖ ْكٌ  ٌٍ، ٜٚؾٖعاٍ»َٔ ايٛاضح أ ٓٓطب١ َػْٗٛز َٚطُْٛع عٓد ايعسب، ٚارتالف إمنا ٖٛ يف « ٜؾأع إىل َع٢ٓ اي

 ١ٖٝ داليتُٗا ع٢ً ايٓطب١ أٖٞ دالي١ ايٓطب١ بٝا٤ٟ ايٓطب ْؿطٗا أّ أْٗا دالي١ شتصٛص١؟ أَا األب١ٝٓ ايصسؾ

ًُِٔت عًٝٗا يف ايٚطٝاقات املدصٛص١، ٚقد  األخس٣ ؾشًُٗا ع٢ً َع٢ٓ ايٓطب١ ٜعٗد ٚدٟٗا َٔ ايٛدٛٙ اييت ُس

ٌُ، يف تكدٜسٟ عٓٛاْات يظٛاٖس حن١ٜٛ  ذنسٚا يف َعسض أسادٜجِٗ عٔ ٖرٙ املطأي١ بعض األيؿاظ اييت ُتُٚج

: ٚصسؾ١ٝ أخس٣

ٚقد تطتػين  ):غاع عٓد نجري َِٓٗ ايٖتصسٜح باالضتػٓا٤، أٚ اإلغٓا٤ يف ٖرٙ املطأي١، قاٍ ابٔ ايدٖإ -1

ٓٓطب إىل ايٚجٝاب ٖٓطب حبسف غريُٖا، ؾٝكٛيٕٛ يف اي ٖٛاْب، ٚإىل ايعاز: ايعسب عٔ ٜا٤ٟ اي ٖٛاْز، : َث َع

ٖٓبٌ ٌْ: ٚقايٛا يف ذٟ ايٚدزع، ٚذٟ اي َْاب . ()(َداِزْع، ٚ

ٖٓطب -2 ٓٚطب١ ٜا٤ٟ اي ٓٚطب١، ٜٚكصدٕٚ باي ٕٖ ايصٝػ١ قاَت َكاّ اي ، ٚقٝاّ ايٚػ٤ٔٞ َكاّ ()ذنس بعضِٗ أ

ٓٚٝاب١  .غ٤ٕٞ آخس َٔ ايعبازات ايٖداي١ ع٢ً َؿّٗٛ اي

                                                           

. 88-2/86:، ٚششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت3/384:وزبة ع١ج٠ٛٗ: ٠ٕظش  ()

. 2/433:اٌزج١بْ فٟ إعشاة اٌمشآْ ()

. 1/443:اإل٠ضبػ فٟ ششػ اٌّفصً: ٠ٕظش ()

. 302:دالئً اإلعغبص: ٠ٕظش ()

. 84:اٌفصٛي فٟ اٌعشث١خ ()

. 86:دلبئك اٌزصش٠ف: ٠ٕظش ()
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ٕٖ االضتػٓا٤ ٚايٓٝاب١ يف ٖرا املٛضع بعٝدإ عٔ سكٝكتُٗا ؾإذا َا ُعسضت تًو ايػٛاٖد  ٚيف تكدٜسٟ أ

َٖا ايكٍٛ بايٓٝاب١ يف َجٌ تًو ايٖػٛاٖد،  ٌٖ ايبعد عٔ تًو ايظاٖس٠، أ ع٢ً ظاٖس٠ االضتػٓا٤، ٚددت بعٝد٠ٟ ن

: ؾال ٜكٗسٙ ايٛاقع ايًػٟٛ، بديٌٝ َا ٜأتٞ

ٌٖ املٓٛب عٓ٘، ٚقٝاّ -1 ٌٖ ست ٍٍٔ»األضاع يف ايٓا٥ب إٔ حٝي ٌٍ، ٜٚؾٖعا ٓٚطب١، ال جيسٟ ع٢ً « ٜؾأع َكاّ ٜا٤ اي

ٛٗز ْٝاب١ صٝػ١ صسؾ١ٝ ممج١ً يف َجاٍ عٔ السك١ٕ تضاف إىل آخس  َؿّٗٛ ايٓٝاب١؛ إذ ال ميهٔ تص

ٌُ ايٓا٥ب غ٦ّٝا َٔ  ُِ ٌٗ ايٓا٥ب َٛقع املٓٛب عٓ٘ املطكط َٔ األصٌ، َٚس ِٕ حي ٕٖ دٖٛس ايٓٝاب١ أ االضِ، أل

! خصا٥ص املٓٛب عٓ٘، ؾأٜٔ ٖرا َٔ ذاى؟

ْٔ يف طبٝع١ تأٌٜٚ ايٖػٛاٖد اييت دا٤ت ع٢ً ٚؾل تًو األب١ٝٓ، ؾإذا قًت -2 ٚٝ َََسِزُت »: ٖٓاى اختالْف َب

ٌٍ متٍُّٞٝ ٌٍ َٓطٛب إىل متِٝ، ٚإذا قًت:ؾُعٓاٙ« بسد ٌْ داِزْع، ؾُعٓاٙ: َََسِزت بسد ٌْ ذٚ : ٖرا زد ٖرا زد

ٖٚي١ « ذٚ»دزٍع، ٚ ٌْ ٖرا: قًت إذا ،«صاسب»جَؤ ٌٍ تكدٜس ميهٔ ؾال بكَّاٍ، زد ٞٚ أص  يريو، ستٖدد تسنٝٔب

ُْٖا ٌْ ٖرا: ٜكاٍ إذ املع٢ٓ، ع٢ً تؿطريٙ ميهٔ ٚإ  ؾال ْٝاب١ يًصٝػ١ عٔ صٓع١ٟ، ايبكٌ بٝع َٖتدْر زد

 .غريٖا

ٕٖ: ايٖدالي١ املؤٖدا٠ بٗرٙ األب١ٝٓ ختتًـ عٔ دالي١ غٛاٖد ايٓطب١ ايٖػا٥ع١ ؾإٕ قٌٝ -3 « َداِزّعا»إ

ِّٗسا»ٚ«دزعٍّٞ»مبع٢ٓ َٗازٍّٟ»مبع٢ٓ« َْ ُ٘ا بني غٛاٖد « َْ ّٝا َٗ ٕٖ ٖٓاى ؾسٟقا دالي ؾع٢ً ايتطاَح؛ أل

ٍٗ ع٢ً  ٓٚطب١ ايٖػا٥ع١ تد ٓٚطب١، ؾػٛاٖد اي ايٓطب١ بٝا٤ٟ ايٓطب، ٖٚرٙ األب١ٝٓ احملُٛي١ ع٢ً َع٢ٓ اي

َّا، ٖٛ ٍٖٚ تأٜٚاٟل ٚاسّدا عا ٓٚطب١ ايعا١َ، غري املدصٛص١، يرا تؤ ُِٓطْٛب»َع٢ٓ اي ٚٙ»أٚ «ََ ٚحنٛ « ََِعُص

 .ذيو

َٖا األب١ٝٓ األخس٣، حنٛ ٌٍ»أ ٍٍ، ٜٚؾأع ٍٗ ع٢ً َع٢ٓ ْطب١ إضاؾ١ٝ شتصٛص١، «ٜؾٖعا ٌٍ ؾتد ٌَ ع٢ً ٜؾأع ُٔ ، َٚا ُس

ٌٍ»ٖٚٞ ْطب١ ختتًـ باختالف ايب١ٝٓ، ؾدالي١ ٍٍ»غري دالي١« ٜؾأع ٌٖ ابٔ ٜعٝؼ نإ أنجس ٚضّٛسا يف «ٜؾٖعا ، ٚيع

ٓٚطب١، يهِٓٗ  ):ٖرا ادتاْب، إذ ٜكٍٛ ِْٖٗ قد ْطبٛا ع٢ً غري املٓٗاز املرنٛز، ٚذيو ألِْٖٗ مل ٜأتٛا بٝا٤ اي اعًِ أ

ٓٚطب١ ٍٗ ع٢ً حنٛ َا دٍ عًٝ٘ ٜا٤ اي ٓٚطب١ ()(ٜبٕٓٛ بٓا٤ّ ٜد ٍٗ ع٢ً َع٢ٓ اي ٕٖ تًو األب١ٝٓ ال تد ،ٚذيو ٜعين أ

ٍٖ ايٖػ٤ٞ ع٢ً حنٛ  ٍٗ ايٖػ٤ٞ ع٢ً َع٢ٓ ايٖػ٤ٞ، ٚإٔ ٜد ٍٗ ع٢ً َع٢ّٓ حنٖٛا، ٚمث١ ؾسم بني إٔ ٜد ُْٖا تد ْؿطٗا، ٚإ

ٖٓطب١ ٜهٕٛ بٛسٜكتني ٕٖ ايتعبري عٔ اي ٍٖ عًٝ٘ ايٖػ٤ٞ اآلخس؛ يريو ْدزى أ : َا د

                                                           

. 6/13:ششػ اٌّفصً ()
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ٍٗ ع٢ً َع٢ٓ « السك١ٕ»إضاؾ١ ٜا٤ٕ َػٖدد٠ٕ -1 ٓٚطب١ إيٝ٘، ٖٚرٙ اإلضاؾ١ تد إىل آخس االضِ ايرٟ ٜساد اي

ٖٚي١  ٓٚطب١ ايعا١َ غري املدصٛص١، املؤ ِٓطٕٛب»جاي َِٓتٔطٕب» أٚ ،«ََِعصٍُّٚ»أٚ «ََ َُ»(). 

ٓٚطب١ إيٝ٘- صٛؽ االضِ -2 ٓٚطب١ إيٝ٘ ْطب١ٟ - املساد اي ع٢ً ب١ٕٝٓ، ٖٚٝأ٠ٕ شتصٛص١، يًدالي١ ع٢ً اي

 :شتصٛص١، ٖٚٞ ع٢ً قطُني

ْٖ٘ مبع٢ٓ - أ ٓٚطب١ إيٝ٘ ع٢ً أ ٕٖ ذا ايٖػ٤ٞ َٓطٛب إىل ذيو ايٓػ٤ٞ«ذٟ ايٖػ٤ٞ»اي ،َٔ غري ()؛ أل

ٍٗ ع٢ً ٖرا املع٢ٓ، بب١ٝٓ  ُٜطَتد ٌٍ»دالي١ٕ ع٢ً تهجرٍي، ٚال َصاٚي١ٕ، ٚ َٚا دس٣ زتساٖا يف « ٜؾأع

 .أدا٤ املع٢ٓ

ْٖ٘ مبع٢ٓ ذٟ ايٖػ٤ٞ ايرٟ ٜصاٍٚ ذيو ايٖػ٤ٞ، ٜٚالشَ٘، ٜٚتدرٙ صٓع١ٟ،  - ة ٓٚطب١ إيٝ٘ ع٢ً أ اي

 ٍٖٚ ٍٍ»جَٚعاّغا، ٖٚرا املع٢ٓ َؤ  .«ٜؾٖعا

١ٖٝ عٔ ٜا٤ٟ ايٓطب، ٚال تعاقب بُٝٓٗا ع٢ً املٛقع ايٛاسد،  ْٖ٘ ال ْٝاب١ يتًو األب١ٝٓ ايصسؾ ٚذيو ٜعين أ

ٓٚطب١ املدصٛص١  .ؾٗرٙ األب١ٝٓ َٓكٛي٠١ َٔ أبٛابٗا ايصسؾ١ٝ، يًٖدالي١ ع٢ً َع٢ٓ اي

                                                           

. 906-2/905:، ٚاٌّمزصذ فٟ ششػ اإل٠ضبػ2/26:األصٛي فٟ إٌؾٛ: ٠ٕظش ()

. 2/85:ششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت: ٠ٕظش ()
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: اخلامتة

ٕٖ ايٓطب١ َٔ ايظٛاٖس ايًػ١ٜٛ اييت ْايت سّٝصا عسّٜضا َٔ اٖتُاَات ايكدَا٤؛ إذ   يف ض٤ٛ َا ضبل ْدزى أ

 َٓص٘با ع٢ً َا حتدث٘ ٜا٤ٟ ايٓطب َٔ دالالت َع١ٜٛٓ ٚتػٝريات يؿظ١ٝ ٚسه١ُٝ، أَا اٖتُاَِٗنإ 

اٖتُاَِٗ باألب١ٝٓ املٓكٛي١ ملع٢ٓ ايٓطب١ ؾكد اقتصس ع٢ً إغازات ضسٜع١ ملا ٖٛ َػْٗٛز َٓ٘، ٚمحًٛا دالي١ 

ٕ٘ َٔ ايٛدٛٙ؛ يرا ضعت ٖرٙ ايدزاض١ إىل ايٛقٛف ع٢ً دالي١ ايٓطب١ يف تًو األب١ٝٓ، بعضٗاايٓطب١ يف   ع٢ً ٚد

: ضٛا٤ أناْت َػٗٛز٠ أّ ستُٛي١ ع٢ً ٚد٘ َٔ ايٛدٛٙ، ٚخًصت إىل َا ٜأتٞ

َٔ بابُٝٗا ألدا٤ َع٢ٓ ايٓطب١ َطُْٛع عٔ ايعسب؛ إذ ال جيٛش ايكٝاع « ٜؾٖعاٍ، ٜؾأعٌ»ْكٌ بٓا٤ٟ  -1

َدقَّام، ٚال : َبٖساز، ٚال يصاسب ايدقٝل: عًُٝٗا يف نٌ األسٛاٍ، ؾال ميهٔ ايكٍٛ يصاسب ايُبٚس

ٜؾهَّاٙ، ْٚكًُٗا إىل باب ايٓطب١ جيعًُٗا غري دازٜني ع٢ً َع٢ٓ اضِ ايؿاعٌ أٚ : يصاسب ايؿان١ٗ

. َع٢ٓ املبايػ١

ٕ٘ َٔ ايٛدٛٙ احملت١ًُ اييت عسضٛا  -2 األب١ٝٓ األخس٣ ال تٓكٌ إىل باب ايٓطب١ إال ع٢ً محًٗا ع٢ً ٚد

 .هلا يف ضٝاقاتِٗ؛ إذ أْٗا قد حتتٌُ دالالت أخس٣

ِْ بني ايٓطب١ بٝا٤ٟ ايٓطب ٚايٓطب١ بٓكٌ ٖرٙ األب١ٝٓ إىل َع٢ٓ ايٓطب١،  -3 َٗ ٙٞ ٖٓاى ؾسْم دالي

 .ؾاألٍٚ أصٌ حيٌُ َع٢ٓ ايٓطب١ ايعا١َ، ٚايجاْٞ ستٍُٛ ع٢ً َع٢ٓ ْطب١ٕ إضاؾ١ٝ شتصٛص١

 .ال ْٝاب١ يتًو األب١ٝٓ عٔ ٜا٤ٟ ايٓطب، ٚال تعاقب بُٝٓٗا ع٢ً املٛقع ايٛاسد -4

ٌٍ عاّ ٚايٓطب١ بٓكٌ ٖرٙ األب١ٝٓ َٔ أبٛابٗا تهتطب أ١ُٟٖٝ بازش٠ يف عصسْا اذتاضس  -5 ٕٖ ايٓطب١ بػه إ

ٍٕ خاص١ جتازٟ ْٛع ايعًّٛ، ٚايؿٕٓٛ ٚاآلداب َٚٓاٖر ايتؿهري  ذتادتٓا إيٝٗا يف تٛيٝد َعا

 .ٚايطٝاض١ ٚاالدتُاع، ٚغري ذيو مما تدعٛ إيٝ٘ اذتاد١ ٚأيؿت٘ ايًػ١ بعد إٔ غاع ٚنجس
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 :قائنة املصادر واملراجع

- ِىزجخ اٌخبٔغٟ- رؾم١ك سعت عضّبْ ِؾّذ(- 745٘د)اسرشبف اٌضشة ِٓ ٌغبْ اٌعشة، ألثٟ ؽ١بْ األٔذٌغٟ -1

 .1998َ-1418٘-1اٌمب٘شح ط

- 3ط- ِؤعغخ اٌشعبٌخ- عجذ اٌؾغ١ٓ اٌفزٍٟ: رؾم١ك. (316٘أثٟ ثىش ِؾّذ ثٓ عًٙ  )صٛي فٟ إٌّؾٛ، الثٓ اٌغشاطاأل -2

. 1996َ-1417٘- ث١شٚد

عبٌُ اٌىزت، - ص١٘ش غبصٞ صا٘ذ: رؾم١ك. (338٘د -أثٟ ععفش أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ إعّبع١ً )إعشاة اٌمشآْ، ٌٍٕؾبط -3

 .1985َ- 1405-2ط- ِىزجخ إٌٙضخ اٌعشث١خ

 .1983َ-ِغجعخ اٌعبٟٔ- ثغذاد- ِٛعٝ ثٕبٞ اٌع١ٍٍٟ: رؾم١ك(646٘د)اإل٠ضبػ فٟ ششػ اٌّفصً، الثٓ اٌؾبعت -4

- صذلٟ ِؾّذ ع١ًّ: ، ِشاععخ(745٘د- أص١ش اٌذ٠ٓ عجذ اهلل ثٓ ِؾّذ ثٓ ٠ٛعف)ثؾش اٌّؾ١ظ، ألثٟ ؽ١بْ األٔذٌغٟ اي -5

 1992َ-1412٘- 1ط- دسا اٌفىش

 .ثال ربس٠خ- ِىزجخ اٌش٠بض اٌؾذ٠ضخ- اٌش٠بض- (751٘د)ثذائع اٌفٛائذ، الثٓ ل١ُ اٌغٛص٠خ -6

ثشوبد - ضجغٗ ٚعٍَّك عٍٝ ؽٛاش١ٗ (577٘د-أثٟ اٌجشوبد عجذ اٌشؽّٓ )اٌج١بْ فٟ غش٠ت إعشاة اٌمشآْ، ٌألٔجبسٞ -7

 .ثال ربس٠خ- 1ط-داس األسلُ ثٓ األسلُ- ٠ٛعف ٘جٛد

- ِؾّذ ؽغ١ٓ شّظ اٌذ٠ٓ : رؾم١ك - (616٘د- أثٟ اٌجمبء عجذ اهلل ثٓ اٌؾغ١ٓ )رج١بْ فٟ إعشاة اٌمشآْ، ٌٍعىجشٞ اي -8

 .1998َ- 1419٘-1ط- ث١شٚد- داس اٌىزت اٌع١ٍّخ

- عّبدح شؤْٚ اٌّىزجبد- 1ط- ؽغٓ شبرٌٟ فش٘ٛد: رؾم١ك(377٘د- أثٟ عٍٟ اٌؾغٓ ثٓ أؽّذ )اٌزىٍّخ ٌٍفبسعٟ -9

 .1981َ-1401٘-عبِعخ اٌش٠بض

 ثذْٚ -٠شٚدة- 1ط-اٌٙذٜداس -ِؾّذ عٍٟ إٌغَّبس :رؾم١ك- (392٘د- أثٟ اٌفزؼ عضّبْ ثٓ عٕٟ)خصبئص، الثٓ عٕٟاي -10

 .ربس٠خ

أؽّذ ٔبعٟ اٌم١غٟ، : رؾم١ك(ِٓ عٍّبء اٌمشْ اٌشاثع اٌٙغشٞ– اٌمبعُ ثٓ ِؾّذ ثٓ عع١ذ  )دلبئك اٌزصش٠ف، ٌٍّؤدة -11

 .1987َ-ِغجٛعبد اٌّغّع اٌعٍّٟ- ثغذاد-ٚؽبرُ اٌضبِٓ

 .1989َ-2ط-ِىزجخ اٌخبٔغٟ- اٌمب٘شح- ِؾّٛد ِؾّذ شبوش: رؾم١ك(471٘د-عجذ اٌمب٘ش)دالئً اإلعغبص، ٌٍغشعبٟٔ -12

ِىزجخ ِصغفٝ اٌجبٞ - اٌمب٘شح- ٔعّبْ أ١ِٓ عٗ: رؾم١ك- ثششػ اثٓ اٌغى١ذ، ٚاٌغُّىشٞ، ٚاٌغغغزبٟٔ- د٠ٛاْ اٌؾغ١ئخ، -13

 .1958َ-1ط-اٌؾٍج١ٟ

 .1990َ-3ط- داس اٌّعبسف- اٌمب٘شح- ِؾّذ أثٛ اٌفضً إثشا١ُ٘: رؾم١ك- د٠ٛاْ إٌبثغخ اٌزث١بٟٔ -14

 .1969َ-3ط-اٌمب٘شح- داس اٌّعبسف- ِؾّذ أثٛ اٌفضً إثشا١ُ٘: د٠ٛاْ اِشئ اٌم١ظ، ؽممٗ -15

 .1919َ-ِغجعخ عبِعخ وبِجش٠ذط- ٌٕذْ- وبس٠ً ٘ضٞ- عٕٟ ثزصؾ١ؾٗ ٚرٕم١ؾٗ- د٠ٛاْ شعش رٞ اٌشِِّخ -16

 .ثال ربس٠خ- ِىزجخ اٌّزٕجٟ اٌمب٘شح- (643٘د-ِٛفك اٌذ٠ٓ ٠ع١ش ثٓ عٍٟ ثٓ ٠ع١ش )ششػ اٌّفصً، الثٓ ٠ع١ش -17

 ِؾّذ ٔٛس اٌؾغٓ،  :رؾم١ك( ٘ 686-رشاثبدٞ طسضٟ اٌذ٠ٓ ِؾّذ ثٓ اٌؾغٓ اال) ششػ شبف١خ اثٓ اٌؾبعت،ٌٍشضٟ -18

 .1975َ -٘ 1395 -1ط  ث١شٚد- داس اٌىزت اٌع١ٍّخ-، ِٚؾّذ ِؾٟ اٌذ٠ٓ عجذ اٌؾ١ّذفِٚؾّذ اٌضّفضا

ٚصاسح - ثغذاد- عذٔبْ عجذ اٌشؽّٓ اٌذٚسٞ: رؾم١ك (672٘د-عّب اٌذ٠ٓ )ششػ عّذح اٌؾبفظ ٚعذَّح اٌالفظ، الثٓ ِبٌه -19

 .1977َ-األٚلبف ٚاٌشؤْٚ اٌذ١ٕ٠خ

- اٌش٠بض - ِىزجخ اٌشُّشذ- رؾم١ك ِؾّٛد عبعُ اٌذَّس٠ٚش- (325٘د-أثٟ اٌؾغٓ ِؾّذ ثٓ عجذ اهلل )عًٍ إٌؾٛ، ٌٍٛسَّاق -20

. 1999َ-1420-ط
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- داس األًِ- 1ط-فبئض فبسط: رؾم١ك(٘د569-أثٟ ِؾّذ عع١ذ ثٓ ِجبسن )اٌفصٛي فٟ اٌٍغخ اٌعشث١خ، الثٓ اٌذَّ٘بْ -21

 .1988َ-1409٘- ث١شٚد- ِٚؤعغخ اٌشعبٌخ- األسدْ

- ث١شٚد- عبٌُ اٌىزت 3ط عجذ اٌغالَ ٘بسْٚ:رؾم١ك.(180٘د- أثٟ ثشش عّش ثٓ عضّبْ ثٓ لٕجش)ٍ وزبة ع١ج٠ٛٗ  -22

1403٘-1983َ. 

أ١ِٓ ِؾّذ عجذ اٌٛ٘بة، ِٚؾّذ اٌصبدق اٌعج١ذٞ، داس إؽ١بء :ٖرصؾ١ؼة اعزٕٝ.(711٘د)ٌغبْ اٌعشة، الثٓ ِٕظٛس -23

 .1996َ-1716٘-1ط-ث١شٚد- ث١شٚد- ِٚؤعغخ اٌزبس٠خ اٌعشثٟ- اٌزشاس اٌعشثٟ

 .1999َ- 1419٘-1ط-داس ععذ اٌذ٠ٓ- إثشا١ُ٘ ِؾّذ عجذ اهلل- ِجبؽش فٟ عٍُ اٌصشف -24

  .1978َ-1398٘-ث١شٚد- داس اٌفىش(458٘د-أثٟ اٌؾغٓ عٍٟ ثٓ إعّبع١ً إٌؾٛٞ)اٌّخصص، الثٓ ع١ذٖ -25

َّاط :رؾم١ك.(437٘د- أثٟ ِؾّذ ِىٟ ثٓ أثٟ عبٌت )ِشىً إعشاة اٌمشآْ، ٌٍم١غٟ -26 داس - 2ط-٠بع١ٓ ِؾّذ اٌغَّ

 .2000َ-1421٘-ا١ٌّبِخ

 1987َ-ِىزجخ ٌجٕبْ -ث١شٚد(707٘د-أؽّذ ثٓ ِؾّذ ثٓ عٍٟ)اٌّصجبػ ا١ٌّٕش، ٌٍف١ُِّٟٛ -27

 .1983َ-3ط-ِؾّذ عٍٟ إٌغبس، ٚأؽّذ ٠ٛعف ٔغبرٟ:رؾم١ك.(207٘-٠ؾٟ ثٓ ص٠بد )ِعبٟٔ اٌمشآْ ٌٍفشَّاء -28

داس إؽ١بء - ١٘ضُ عع١ّٟ: ضجظ. (502٘د-أثٟ اٌمبعُ اٌؾغ١ٓ ثٓ ِؾّذ )ِفشداد فٟ غش٠ت اٌمشآْ، ٌألصفٙبٟٔاي -29

 2002َ-1423٘-ِصش-1ط-ث١شٚد- اٌزشاس اٌعشثٟ

 .1982َ-ثغذاد- داس اٌشَّش١ذ- وبظُ ثؾش اٌّشعبْ: رؾم١ك(471٘د-عجذ اٌمب٘ش)اٌّمزصذ فٟ ششػ اإل٠ضبػ، ٌٍغشعبٟٔ -30

ثال - 1ط-عبٌُ اٌىزت- ِؾّذ عجذ اٌخبٌك عض١ّخ: رؾم١ك. (285٘د- ِؾّذ ثٓ ٠ض٠ذ أثٟ اٌعجبط )ِمزضت، ٌٍّجشِّداي -31

 .ربس٠خ

-1ط-ث١شٚد-ِؤعغخ اٌشعبٌخ- عجذ اٌصجٛس شب١٘ٓ- سؤ٠خ عذ٠ذح فٟ اٌصشف اٌعشثٟ- إٌّٙظ اٌصٛرٟ ٌٍج١ٕخ اٌعشث١خ -32

1400٘-1980َ. 

ص١٘ش عجذ : رؾم١ك(446٘د-أثٟ اٌؾبط ٠ٛعف ثٓ ع١ٍّبْ ثٓ ع١غٝ )إٌىذ فٟ رفغ١ش وزبة ع١ج٠ٛٗ، ٌألعٍُ اٌشٕزّشٞ -33

 .1987َ-1407٘-اٌى٠ٛذ- 1ط- إٌّظّخ اٌعشث١خ ٌٍزشث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌعٍَٛ- اٌؾغٓ عٍغبْ

 .1967َ-1378٘-2ط- ث١شٚد– داس اٌىزبة اٌعشثٟ - (215٘د- عع١ذ ثٓ أٚط ثٓ صبثذ )إٌٛادس فٟ اٌٍغخ، ألثٟ ص٠ذ -34
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