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  نزياح الوظيفي ومالحمه يف احلديث النبوي الشريفاإل

  )رؤية جديدة يف الدراسة والتحقيق(
  األستاذ املساعد الدكتور                                                                                                

  فاحل محد امحد                                                                                                      

  جامعة البصرة - كلية الرتبية                                                                                                            

                                                                  : امللخص

  اول اا ا ا  ؛ظح ام))ز اا ((   وفا

  إ  يا ا  د، أوا  ن يدي، از اا ب، وا ا

ا نا  دل، وا    و ، : ؛ظح امأّن ا :

))د اإدارة ا  م        ه ا   أو د اأ .(( و

 ،ظح امت ا  : ،موا ،موا ،ّاوا ،روا .  

را ةا ؤا أو و : ا  إ   ، ز  ظح امأن ا

ادي اي ن  ا   ، ادات   ال، اي ه ((

ما  . رةا     ذ  دا   ي ز م ؛ .  و

ادي واادي؛ ّن    ا   : دا     ام  از

  .  ا دي   ا  ا، واادي،   دة  واة

 ا؛ أت، أّم  ّ   اد  ا، واد  أن اؤ اة 

  و   ة وذا ا   ا ا در   

 دا.  

  :تقديم

  : االنزياح الوظيفي وأهميته يف كالم العرب 

 ا ا  ظح اما  اول اا)ز ا١()ا(  ز ا  ا َُّو

، وذا  ا ا ا ، وا ا ، وا ا ، و أدل  ذ  أّن 

اء اه   ، وأن اآن ا  ان   ، واّن ا واد أروا 

ُ  وان ، وا أوذ ، إ ا  ي  ا إ ا   . أن  ّل  او

از ا ن  أان  ا وأب  أ ا  ال ، و   ا اد 

 ا     ا  ل؛ واد  ا . ز ا اذن  ن
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٥٢  

  ا ، و او ان  ا ، ا  ا ت  ا ام ؛ وإرات 

وا ٢(ا(   ر ود اا  زا  ج  ا  أن  ر طى او

 ان م ره وا  ز اوأن ا ، أر)ز اا()٣(.   ، ا  ن و

 وا ا  اعدة ا و ، ز ا  ا هّو   زا  عا ا أو

وا اب  از    ّ ز ا ، ودة ((و اع  طا ان ، ل 

وا ا ا   ن ء ن ، وأنق اط  عن وااع واا  ا

ا   اا   وأن ، (()٤(.  

ظح اموا :  ، اا ة ،وورة او ، ا  ا ي ما 

 ، ت اس وزق ا  سا  و إ –  اه مو ،  

 و–   ود إراد م   ا  ، ه مو ، ر  را  و

 ب اده    ٥(ا (.  

  :مشروعية التسمية وهدف البحث 

اظ واه  ا اي ا ر ّ ا    ذ را امح 

 ر اا  ا أرى ان  و  ع أا ا ى أن وا ارا 

   وا ؛  ا ا ا   ان  ن  ا و   

ى ا ل ىا   ارا و و   ام ا    ف ا

  ه  ره وادوام ،  ا    ظح اما ا

ا   فا ا  ا ا  ىا   ت ال ا 

أّ ا ام ؛   ى   . ا ا    ام و ان 

 ا   دة م اذا   ورة او راا  د دا

   -موا ا ا  او  دة، وذ د د   ا وا ار

 ي اا –   ع ا روا  ى ا س و ء أم 

. ا ا وا    از ا  وإ  ت  و اى 

    ّأ ا و أت  و)ا (  ظح اما م  ا

اد  اي ا ، و ا  ه اد ا     ؛ 

 ة وأم ج ا    ا اا ا ة ا ..  
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٥٣  

  :التمهيد 

  .غيني العرب االنزياح الوظيفي يف مفهوم البال

   د  ذات  رات اء اإ   ا ا وا و

)ظح اما (  ان  داتا  دة فا ل اا  اا  يا

وود  اا  ف . ط اا ا وا وا وا   ا

 وا ا ف ودات ، وا  ءرب ا . ت ظح اما  و

 ذ  ف يا ا ط  دهوا ء وادراك ا ؛ز اا  ة

 ادات   ات ا دات دا  اد، و زا ُ ؛ ن

أّن   ((،    )٦( ا ، اذ ان از    ادات ذا وإُ    ادات

إدي؛   )٧())أ ا اد     ا ب  او  ز 

ن ا ، ت ادون ا ا ت ا  ادات ، وا   دت ا

  .  وظ ادة  ا إ ا ، أو  ا إ اد وا

 ة أوا دي د د ووا وا ا  ي ته ا  م و

  .اء إ اء

 امح اظ ؛ م  أداة امل وا وار ) ٨(وت ات اء

 ا  ، فا  رج زي  ا دة اا ود ا   دة

ا ت  ذات وظ د   ،  ر ا ا   ادات

از  ك ا ا  ازدوا   وإ» ،  ا اي . ل ار

  ت د ز اد از اا  ،   وط ، و  ط 

اح      او  وا  از –   ، وك اال أا

 ل اا  والا  ر٩(ا ( .    ظت امء اا  

ا  دةا ت اا س اا  ي اا ا  دون  ، دات ا

ان ام : ا ا وا وا ا  ا ا ا  ، وا م ال 

رو أ   بزات اآن وزات ا ا ا ل م  ا ا  )١٠(   

ة ا    ي) ٧٤٩ت ( ما ا  ه از و اا  نا ا را ا

ا ان  ذمه  از ادي ا   ، ر ا ا  ا «:دون ه ل 

،ه ا أ  ةا ذ   و ، ا  وا ، مي  ا

 ازي وا ا اء  )١١( و اوا ظح اما    ه  ا و

 ن اا ا  ود و وإ  اأ    م ، ة اه ا ن رؤ
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٥٤  

 ا   »  ز م ن  ا ر   و وا ا

 ا  أ  ا ؛ )١٢( ا ظح امر ا  ا ا ما و ،

  م تء دإ  درة د م ر    طا م  ه ى ن

 دات اا ا  ا ا  ن  » يا ا  أو ما ا

 ا وراء ا   )ن  )١٣ ا ي اا  ما ا  

  ا ا دو اط دا اا ا ظا ح ودما ا  ب اا

  ظح امدا ا ، آمي واب اع واا :» .....  زن ا أن و– 

 م  دا  نو ، ظ  و ن او ،  ا  ي 

 و ر   ادا١٤( و(  ما ا حوط   ز اازاء ا 

 ا د  و  دات ؛ت اد  ن  زأن ا  ، ا ا

 مه ا وادراك ، دات اا  ي د اا   زا  وا ، ا

ر و ا )  ا ، ز اذن اد ا او   ه ن  ط ال  دون ط

و   .)١٥(ا   ،     أن ن اد ) ا  وا ال

  اولا ا  ظح ام ما) :  و  ركم ( ا ا 

  :»   ز  ى ام أ) : و  ركم ( م ) (و) ( و ،

 ر واا   ان أ  .....ا   و ا   د ..... )١٦(.  

   دات وذات ا    حمان ا   و    ا ا م

  صا ا  ل ا أ   وا ا  ،  أ ا ا

 د ا ظا  دي و ذا ا  زث ا وا ، د  رك (وم

–   (دا ا ا   او ا  اء اا    اذ  ءا   يا

  ا  ان   ن ا ، ل ا  ا ١٧(ا(  ،»   وج

 ا  دإ  نما إ ا  ة ا. ا ا     او 

ا ذ    يا ن وما ى إر وأا ن وح . )١٨( اما دى ذ

    ا  ،   اح  ا ي اا   وج ا ا

  ىا   ا  ا. ذات د  ِط تا ظ  ول

 طوف اظ ا   داتا  ا دت اة اا  ا دا

   اّ  ان مع اا او ، وا وا و ا ا اداوا

  ا  يدي اا طا اما مرك ا يا ا طا و ، ا
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٥٥  

، ا أ  و أب ا ا ااو اي  (  ا)  أي 

وا  رإط  طوا ِطا  اا ظا )١٩(  .  

 ظح اموا :ز اا  م  ُّ و د أو اا  ن يدي ا

أ ز اا د ، وا   )٢٠ (  دةظ اا   زا  عا او

  زا  نا ا  م ذ  د وإذاا ط  زن او ا 

اا ا ا أو ا ا ون إ   وا»  ب  م وان ز اا

  أ »و  ركم»  )ف  )٢١وا ا  ه ل ا او . و

  ، وى  واد   ذ )٢٢(د أ أى  ا ان أ) ا)ب 

وب ا  )٢٣(وددت ه ا  ب اي. ان ا اب  إ م ا واف

و ء  ه  و  )٢٤( ا ا ا     ا»رس اي ه 

ا ا  ي از اا    ا   لة و  هي اوا م» هو

وّه زا  )٢٥( أّن  ّ ا ا اد     ا ب  اول  ز

ز دات واا  زاو  زاو )٢٦(  ا و ، زا ه او ،

وااح او ، و)٢٧( . ب ا ل ا ت اه ا ونا و :

» ا    زا و ، ف ا  ن  ز  دا و

 ، وا    ات ا ا.  ا ، و أ زا  ات

وزة م    ات ، و ا ادا ز م ا از  ار ن از وز 

ذ  ا وأ  ا )٢٨(  طه او»ا  زا )ان  )٢٩ ورأى ا

 » ل و ز ا»دز ا    او و ا  دل اا )٣٠( 

      وأم ، وا     ا  و ام ذ ه اي دا و

م ز ، وا  عا ا ا را  ا  ا  ع وانا ا  ز 

ا ان  ذمه  از ادي ا   ره ا ا «اي ا ه ا ل 

 ه ا ا  ةا ذ  و ا  وا ما ا 

ازي وا ا ي وا )٣١(.  

 اار ا«د از  و«:   امح اظ  و ث  ا ام

ام ى زا «:و   ان  ا زا ن از   ي  ا  ل 
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٥٦  

  ا أ  ظ وا وأم ذوات ا   و  ا  .  ى ام أ

و  أن أ    «و  » م «مرك  و«  ز 

 ا  زا  و ، ر  واا»ا ررة وا ا دا  ٣٢(....و(.  

 ه وان ، ور اازي )٣٣(اف«و أ اي آراء  ا وط  ه 

مأ )ل  )٣٤ ا و ا  ا و و» –  حما ا

ظا- »  ،ف دةإ ،وا  ب  ا  ا   ف  دا ا 

  ؛و ط»ا ا ام....٣٥(ا(    

ه اّو  د ، و زا و:»زا وأ- ظح اما -  د اا 

و ت  ذ او  ،   )٣٦(او ه ا       ول

 ن ، وان ، وار ، واوا ،  لوا ا .ا  دح ومأن ا  ن

 ظد «: اارادة ا  م    ،     ه ا   أو د اا 

٣٧(ا(   ز ات ا  و :  لا ا وأ    ، ا

   ا»را )٣٨(  ؛ و. ا ا ل وأ   ؛ وا

   ا»َ  َ و ِ يا  وا . ا اوا    ؛روا

وام  .    م  إذا ِّ ّ«ار  ، ل ا أ اس 

وا     نا ا» اذا وا ،ن . )٣٩(واا ا وأ    موا

  »  ى رما ء  )٤٠(وي ا ن م ي  وا .   ؛ وا

  ا ا وأ »ا ا    ى م ءا      وا

)٤١( .  

  الرؤية اجلديدة يف الدراسة والتحقيق 

  : الرؤية اجلديدة يف الدراسة 

واؤ اة  ه ارا  ان   اف ا ،و اف ا  ان 

 و ،ظح ام   م:  

؛ وذ   ن ) از(اول ؛  امح اظ ا  ا ا مح 

    ار  ن وا  دا ا    زا»ا   و»ا 

وأ ا رت ا ان    با وا م  ا ظأ 

وث ان واد  از وض  ا و  ه اا رة ا . اة 

اي ن  و  اان«و ا     از   .  )٤٢(  ب از
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٥٧  

ا و   ردا ب ا ة ا)ب .  )٤٣  زا   ان«ووز ا 

  ب وا اء أ آما ما  ا ا    ية ا 

   ز ا  وإ ا    ز  و ، ما  ما و  ا 

.   ا ا ان«وأزات ا  نا   و»زات اه  ا زوا

  ره  وا.  

 أ  ا ا ا ر   و وا ا    ز م نو

  ما ا  . ل وء و   ا  أو :»  وا   ان ا

 ا  فن ا ه اذاّ  دا  فن ا اذا ز واا و .   أأ وأم

    و ا    وان وا و   و   ار    دا 

ا    ه . ب اوا    ث    ول وا ا  رةه او

 ث ا أو  سا   ب أوا   . وو  م  ا  و

ا أو اد ا ا   ما  ن و  او ف )٤٤(   و

  ا :»   ووا ا       دا ان ا  و  

و   ان ن   أت   .   ، و ن   ى  اول 

واذا . از   ز اء زه اذا اه «ول    )٤٥(ا او  ود او  دق

  ز او ا   زوا أم   ز م و ا أ    ل

أو  ي وا م)٤٦(.  

 ام واول وأ از   أر    و   و وا   «: ول 

  ت   و   و اا ا       : وان   .  ز 

  وا و   ي وا أ و ا  ز    و  م ان

 ا وان   م   وأ از  ل اس  ه  «: ول . )٤٧(ز

  .)٤٨( ز

 ا ن ذ وان ، ا ا ا  ام ز أ ن أن   ٤٩(و( .

و ا  ذ     م ا و  )٥٠(واز   ا وا  ه 

ان ه ام ا  ارة وا وا و وب «: ام ، ل  أر ا ار

 ا   ء  ر ان  م ن ث و و ت ا    زا

ا    خ  ادأ ٥١(و(  .ا ي وو  ز اا و د  

و ان ن از   ي  ا  ون  «ول   از ا «از 
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٥٨  

 و ر    اداو م  دا  نو ظ  و ٥٢(ا( 

 زاو دزا ات وا   زا ار اأ  هل و  :»   زان ا ا :

 ا»ذا و ز ا ادة  . ز  ط ا وز  ط ا وال 

ز  امن و    اوف ن  أه   ى  ا»ز  ا و

ردم أن ا  ز  أ اي و   ااء  ا وأو   ط ا م أ

  م و ا م   و  وا  ا ذ   . ز ا و و

 ل دون اا ط  زا ن ا  .  ف اوان ا وذ   

 أو ا ا ا  دإ  ن ا وا ا  و و ا ا رد   

ا   ء وذ ا ٥٣(ا(  ز اا   لو :»   ه أّنّ

و   ذ ا  )٥٤(ا ا اد     ا ب  اول  ز

     ن أول ي وو  ا  و ، ن وا زأن ا  

  ا و ا .  ر طل ا :» ا  را   ز اا ا

ز اا ان  م ٥٥(و (   

 ذ  الو  ية ا   ا :»  ،دي از اا  هذ إن ا

  ةا ذ  و ا  وا ما ا  ا ره ا 

ازي وا ا ي وا نه ا ٥٦(أ(  ا   لو  ام 

 ي واد واوا  ء ا     ز اب اا    اول

  هو ا  اعا   ز اأن ا  ر طه اأ  رس ، وان)٥٧( 

 ا  ان  ر طا  دان ا م و  ه ام وا ، ا ا ي أوا

 ا  هت ، وا و ، و دوا  ه  زا  نا ا و

  لا ء . وو ا  با  ن ام  ل را دوا ذ ا وا

 آن اا )٥٨( .ذ ا  و  و  ا رس و ي واد واوا 

  و ا  و از اي ،و  ن  ا ا ز ا ا 

٥٩(ا(.  

مح وا ام و   اؤ اة ه ارا ؛ و  ى  ا

و   م ا ان ا م   .اظ ار    ام وان

و ن  ان    ام    ا دة «ان    ام ، ل 

 مآ   دا  ى ا  ى ر٦٠( ها(  
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٥٩  

 ر ان ان   ام و   ا دة ار ، و   ه 

 ن ا م نا  ما  ا   ن  افا ا ل  دة وا

 اا ن أاو ، را. ا ف ان  أّم و    ان  يا و ا

  نان ا    ا و  ان  ا ذ   و   ا

وا  ا ان  ا وااف  ا  .  ام    ا دة ار 

ان  ان ب  أاب «:  ا ون ل ا و   ا ا وااق 

ا  اا  د  دا وا ،   و ما   ما  ان ل أو ،

 ، وم   أن  ا  ال   ا . )٦١(و ان ان

وان  اص  ا   م واا  ا ا، وأن ان وان 

 ح او  دة  قط  اا اد اا وأن ،  ت ا  

ا    ه ، وان وا   نو  ازا أن ذ ف ا 

و ا اس .  ا   ا   ا   ا م وان 

  ك ن واوا ما   دا  ا ا ا ا   ة 

ا ا .ا ا  و  ، ا  ت ا ارا   

   ه ت أد نا   و ، ا    ما   

ما.  ان ا م  ول ا م و    اب ما ا و

وا ا ا  وذ  و   أن  ز اا أم ن وا   ز ا

 رةا    أن  زا  عا ا ورأى ان ، و ث .  )٦٢(.أو

 و    دأن ا وذ ما    وا ا  ورد ،  ز

 ما    هذ  و ،  رةا   ز اا م م ، ا

  :»   و ا   نا   ز اوا ا  رد ام ا ا

و ا مى ان ا م ن   و .  )٦٣(   ام دون  ان

ون ه  . از ا   ان   وذ ره ، د مه وّه م  ارة 

 ا   نا     زا  عا ا   ءا–  ذ  هوان ام

–  وا   ما    و .  

    دوا ء ان ىا و–   أْن  –إْن ارادوا  ا  ه أو

ا ا ا ، و  ا  ا ااع اي   وى ، واي   او 

ن ا    ن ا ا ا  ادا  ،وا  ن  و 
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٦٠  

 ا دوا ا ا  ردوا وان ،   ث   ا ان   ن وو

ارا  روا  و ي رأ )ء  )٦٤  ر او م ه ا زا 

ا ف ذ و رة اا  أّن  ،  رةا   وم ،.  

  و ما   ن وأدا   د ، وأ زا زا ا وا ّو

ام  مرد ا  ا واز «: ول   اد    و ز  »ان

   دون ما      و ، ا   نا   ا

و ) ٦٦(ا ز ا رة و  رة أى) ٦٢٦: ت(وا م ا . )٦٥(ان

 وا ذ  ٧٣٩:ت(وا (   ن ، وأدا   أ د و زا هو

  و  و ،   ه  د رك ا ز اان ا  ، ما

 و    ، )٦٧(  

ار ان از    ا ا ، و و«: و  ا ار  ااز ل 

ا دون ا ع او  إ  ا  ن ،  م زا  ٦٨(.و( 

  ز ان ا، الا د رو ،  ة ا   ز ا اجا او

 ط ذ و ، ا ول واا  ع لف اا ا و ، ا  ا

وا .  ء  ا  ا ، وان  ات   ا دون ز 

 ر٧٩٤: ت (ا ( ا أ   يا  ز اه ا   :»  ان و

و ن   )٦٩(ا ا     أ ب  اول ، و اي   أ ان

 ا–    ى –  و ، ز ا  ا هّو   زا  عا ا أو 

 ، وا ا   اعدة ال نق اط  عا و :»  زا  با او

  عن ، وااع  واا  ا وا ، ا دة او ، ز ا   

ا   ، اا   وان ،    ء ن ،وانق ا٧٠(ط(  و

 م ، ا  ان وأو ، ا    ز اان ا   ا ذ   

 ا  اوذ ، ز ا  ا  ، ورات اوأ ، ا  ت  ا 

ن اء اه  ا ا وا ا وا ا ، و أدل  ذ  ا

 ، وا أوذ روا اد أوا وان ا ،   ان  آن ا؛ وان ا 

 ا    ا ا ا    وان .  ن ز اان ا  ل  او

 ا أ  بوأ ، ان اأ  ،   د اا ا   ل ، وا

ا     ا  ل٧١(واد(  . زاما ا  ن و) ت :
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٦١  

٧٩١ ( ل ما    ز اا د ورد ا   :»  ن

  إ مل اا  ا   ام   رةال اا  . إن ا وظ

 ما   ن دا  ه ا   ز اوا ا  . زوا   وإ

أو ا إ ال اأ  ن أ٧٢(ا(  أ ، ون ا و  ن اا 

   ى أّم ، ما    ز اا   ، ا ذ  ، ة

اد ، وذ أن اد  ن   ، و ز  وأّن ا  ا ، واز 

وا   وا ّم   ود . )٧٣(ا اد ،  أس   ه

 زا ما     –  رة اوا ز اا–      وإّم

و ى  )٧٤( م ات وااف ا   ه ات ،  أّن   ن

ا  ا     ب   وا  اد و  أّم ا ة ؛

 ود اا  إذ أّن وا ء ا ت ات و وا ا ا  هو

إط  ر  ،  و٧٥(أو(.  

 م ا  ى  ا :ا  أّم ب وا  زا ما   َ أن 

  ن   أن ّ  ، ز اا   ، رة اب ا    ن

 ل ا   ة ظت اد  وا ا   اف مز «اا

 ا  ف دةأ وا  ب  ا  ا   ف  دا ا 

و ط)٧٦( .  ز اا د ، زا ما   ربا ذ  يا

  رةل . ا  وا ا ه ا ا  و :» د وأمو ا

 رةا   ي م يل او ا  ز اا )٧٧(»ا  ا و ،

؛   اد ، وف ر ط ؛ ا ، وا إ ؛ ّم ( ، مح اظ(وذاك 

  م ، ددون ا ظ ذا   و ،  ف وا ، ا   إّم

  إ  ، دا ب ا  ا   ؛  رةا . ا  م و

  دا    ز م دى ا ، ما      وا

 وا ا ز–   يا ما  ع  يا ا  و ا  

ا   ا  ل و .  إ    ز ؛ ظح ام و

 ما       ة ووا  دة  أ   ؛ أي أم ا .

د ،   ا او      ارة  ؛ م ز ي   ا
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٦٢  

 ، ا  ه ا ؛ أن ا   ة ، ووا  دة   أن و

 و–  رأ – زا ما   ربى ا ،  رةا  . و

 ا ذ َْ  م »ا      ود   أمم)٧٨(  اا  

ا   ذ إ  ا ام وه  ا ا أدوا     از 

رة اوا ن . ا اديدي واز ؛ اا  ما    دا  إذن

 ا    دة   اديوا ا   دي ، ا  

  .)٧٩( واة

  الرؤية اجلديدة يف التحقيق

   أ ا ،ا  دا  ى   ؛ا  ةا ؤا

  ا ا روا ا دا   ،لا ا))ازات ا ((   ا

امح اظ، ورم وا  اد   ا اة، ظ ك  ود 

 رة اا  ذ ا أ ،روا  تد أو   ،دا  

  ا و ،ا در))رياوج اا  )٨٠())او ده ا  م يا

  . ا ا وا ر ّان  ى أد  وا  ى  د

و أ امح اظ ،د ت  ظت  ل اد ازي؛  ن 

، أو ره، أو د ا  ا ال، أو ا اد ا  ا، أو زم، أو م

ا ل ا . حمت ا     ، ر اا  مو

  : و أ  ات  . اظ ، أض  اد ا   ا ال

أو :ّا : ه ا   ا زا  ا رواه ا ؛ وا د اا و

أف أن   ،)) :   ز و ه  ، اأ؛ لل ال 

(()٨١( .  

  ذ  رو ا   وا))(()٨٢( ً أّي أ و  ،ه ا 

 ذ ي از ا   ا ا  دا مز اا  ا و

))ا (( داوا  هذ  و وآ     يا ود  ا  

وج اري أو  ارة ا  م ّ  اة  امن، وا  ل  اا

و د  ا  .  

    ظح اما ا  ا ا ا ،ا ا أ 

))ا((  يا وأ ،ا   م ،با  ا ا  دإ  ن ؛
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٦٣  

 د إا   بق اا  ؛ت اه ا ذ ا  ين، اما 

، )٨٣(أف أن  اا   ا: ور، وم  ا  وآ و ،ل

 صا وو ،ز اا  وارادة ا ق اأط ن روا ا زاد ّء ورا ا

ف و أم ار ه  ااد ا   ان؛   ال وا، وام ار، 

  . )٨٤(و اة، و ذ    ار و ار   ار

و وآ  ا   أ ذ و)) :،ن ا ،ا اأ  ،ا  تظ

ر وا َءا د أن  ََ  ن َْ أ ّّن ا ا ا٨٥())وا(.  

وااوج اري، و ارة وان  اح  ا ا ا  ل 

  ار))وا م)) اا  ا دا   ا  ا ب اا  ل

   ا وا ح وظام  ا ا ا  ))ا((  ا   ؛

و وآ)) :أ ّّن ا ((   م ظح امب ا  ّا ك اا ن م

 ا ا  ،كا ن ا ،وا ّا و أ  ض ا  

  ءاوة واا   ا  ذا ،ادهأ  ونوا وا ا  ،ا

 ،ا ء، وا  ا د  ،ا ك ا  ن ا او وا ا

ار ا  ا ،  أ ا وا و أ  ا ا  وال 

ان اوا اء اا  .)٨٦(   

  أ ا  و)) :ْ رع ا ةا ٨٧())ا( .  

ا ل ا)) :ب  ا  ةا ر اا ... ،م اد أن اا وأ

اذا ا ا  ا اة أم  وااًء ، اة  ،  ا داه 

ز ب٨٨(...))وأ( .  

، أ ع ا ا اة،  أن ا  ا م، وأ   اب  ه 

ا  وا ، ا ا  ،ر : ا و ،   ا رض اا و

  . ا د   ا ا  ا اة  ام واة

  أ ذ و أو ا ا   ج ذات و ،)) : ،نُ إْم

وأم  ((ود )) وُن((و رو  ا؛  ود . )٨٩())وُنوُن، 

ن ا٩٠())ر(.  

 ل ان او ُ ،) :ُو ُو ،ءس آا َُُ ه )أّم ف ،

  ح وظا إمء، و  ام ء إذا ل اا)ا ( و ، ا أ 
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٦٤  

ا ة ا ل اا  واوات ا  ا ن ا ،ءا ن اُ  ءء، وا

 إ ؤأ ُ وإّم ا .ا وأ) :مو مس وا (  ،

 د، وإّمون ا  س؛ اا و ، لا ا ا س، أا و ف ا

   م ؛َءن أ ط  ن أول وا  نب، وا  ون

ا ن ا  زق٩١(.ا(.  

  ذ و)) : ن   اه ا  ا   و ة إ أ  

 أو  يا (()٩٢( .  

ا  ا  رو أ: ((و     ا   و ة إ 

ا  ل أوا (()٩٣( .  

  ح وظأم ا ا و)ا ( أ  ، : ا  ا و ُ

آ و؛ إن ون   ا  و. واي ُ و ُ ا ، أ ا   اك

  ا   زاده ا ط  ن وإن ،و ر   ا أط   ن

  )).ا ،))ه ال ا ا ة، م  وإ أف 

 ل ال ا ذ و)) :را  ِط ًى (()٩٤( روت ا ، و ا 

م ٩٥(ا(   ظح اموا ،)دا ،ط ًى :طى، واا  : 

   طى اوا ،ا  وأ ،ر أ  ََ ّم م نا ّو ا  ا

ّا  إذن  ،را  لد  ا .  

م :مل ال ا ،ا  أ ن، وا د اا ؛ و ل، ((؛ّا ْ ن

اّ ن(()٩٦( رواه ا و ،)ا  ،ه  أ)) : ن ا 

و ،ا  نّذب، وا  قُّدق، وا  بّ ،اّ ،ا  

وا  ٩٧(...))و(.  

 ل ار ّو ب ا ان اا    دق، : ((اب ا

ا  أو ن اّذب، وق ار ))وا  ل و    ا  ،

  ا  رة اا ري واوج ا هو  او ،ب واوا

 .  

ا ل ااد ا: ((وا إن،ا   را ل، ول ا ... ةا  لو

 ا))اّ ن(( اء اإ ََُ   ع ا أن دع إا  ٩٨())، وا( .  
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٦٥  

   ا اع اا اذ أ ما  ح وظإم ا ا ))اّ .((

ّ ،ا   و ،ا  د  ه  اع، وا    ا

واّا  ا، إ  ا ،م  ا  امن أم ،    د 

ول اد اّ  ا ا ا ز  ،ّن اّ  ا أر ، ار

ا .  

  أ و ؛))ا وا ،ق اِا  كُأ إم ٩٩())ا(.  

وا ا  أه   ا، و أدري  اه ا ا ا  اه 

أ ،ذ  ا و ، نأ و ظح اما   ا ا روا 

 و ،   ن إ ن ا ز  ا ْ ؛ا ا  ظح اما 

ف إو   أن   وظ ،  ن .)١٠٠(  يا ا د أ ،)م (

 ا)ا (ا  ن ،ح وظإم  فظ  وإ   وا ،ا  د ا 

موز ظ ا ا    دا  ،نما .  

 :ما :    ،ا  أ ن، وا د اا و)) :  ،ة  لا 

١٠١())م(ا  ةا ن ، واما  ،ر ا    ةّء ا

  ا و ا    ده ،ا    يا وإ ،ا

ا ا، وا اي  ا     ا، اذ  ا، امق 

ّو ز ا  أ   ،دراكا١٠٢(ة ا(.  

و أ ا ا  در ا ا، و أدري ّ  اد   ا   

))  ال((ال؟ و أن  و ل ا وا وت  آ  رة 

  و راه ا ا   و)) :  ل؛ا رة س؛ )١٠٣())رة، و

ا ارة،  ا  ا ،  رة،  ا ا، واس ارة؛ : ّن

 آن  لوا ا ا    زدواج، أي ا ءت رةج، واة اة اا 

   و ، ))ةََُ(( . ل))رة (( إ   جا ا ، م وأن م

 ْ  ،و ذن ا))رة ((  ظح اما))ا(( رُس ا .  

و وآ  ا   أ و)) :و و   ا )١٠٤())ال ، وا

 ََوا ،ا ن، وان ون، و ا ه ا اد أن أح واام

 ،ب ا ا  و  ته ا ة واا   ،كا

ا أن ا و ،  اءإ  أ   م  و    يا 
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٦٦  

ا و ا و ا و اوف،  ن، وا اي   ا  ال 

   و ،ا إ    يا ن، وا  لا     ّضو

  )١٠٥(.إ ار  ن

 س ذا و أ أ ،و ،و ، ت وظإم  ا 

ما  وا ،اد أوا ا  ا ا .  

  ذ وُ و   ، : ب(ون ا   ة؛  )) :( إم

 ت أن ر(()ل )١٠٦ :ت ا ة  أوا  ل ،؟ل ار  

وا : ّأ  ا   ذ   ر أ  ،ما ٍأود  اؤه،  وأ 

 (( أراد وأل أن : اؤكوأ  ت، وا رُ أ ر ن . إم

اق أ  ن آرا  ١٠٧(.و(  

 ا إمح وظ   اد  ا  ا وااد أاؤه ور ،ّن 

ما  م   نما .  

  أ ذ و)) : ا ُ وأن ،را ار، وء ا ا اأ  إن

ا  ما  د، وأن(()١٠٨(  

 ل اوا لرع وار اظ اردو و مّا  ط  ا  ل ،

 ف إا ف وأف ا ، ما أ  اد؛ وأنن ا ز أن و ،ا .

 أ ام ف أ وأ ا ا ام وا :  ا امح وظ ،ّن ا

 فظ مّن ا ما .  

را :را :  أ و ،زا را ا وأ  ُ  ر، أيا د اا و

   اس   ون ُْ اس ، و: ((ا  ال 

موأ د  (()١٠٩( ت امد واا ا د اأ  وذ ،

ا  :  اد ا  ا ،ن اج و ر ج زن ح

  ،د ان ا س اف اأو اب، ووا وا

 ،ا راوا ا اء وأا  ن .  

  أ ذ و)) : ذرا ا ب ا و ،ذرا ب إ ،ا ا ب اّ 

وَْ إ أ  ا ا ا و ، ب إ.(()١١٠(   

 ا ا   ؛ أنل اا ا  ادوا   ا ا  ا  ّا

  ،اعا  ابا   ب م ،ابق اا  ب١١١(ا( .  وأ
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٦٧  

)) :و إ ا أ  ا ا أ وإن، )) و  م ب إ  أّن  اد

،    اءه َُّ ا    ،  ا ا، أ ،  م

 رة اا ري واوج اا  او ،ا ا   وا .  

ا او ا (( ب((أد : و   أن  ا  إمت وظ؛ اول  

موا ،ا ادوا  : دب((ا ((وا أ ا ادوا  ا ا مد : اا

))ا (( ل ا اب، أور ا   ن ا ،را وا ،ا ادوا ،ا ا

  . ا ،ن ا   ااب

 :ا:  ا أ  رة  ،آ  ل، أوا ا  ُ  دا و

)) : ا   ا ال، و أ  ا ،ل ال 

 ا ا د  م ا )س)١١٢ا  ل ، : ا ا

،١١٣(ا( سا  ز ا  وذ)) : ف ةو  ط

ا لة و  و  ه، و ر ط (()١١٤(.  

، )١١٥())  ا   ،ا((و روْ ا ا  اره رة 

 ا  ا ا  ىوم  ا   يا ا  ادي اا  ا

د، أد   ا ال،  د  ، و  ا    وه، 

 ،إ ة ا   ،   ا ا  ره زوا ا  هو

ا  )١١٦(.  

   ظح ام))ا ((  ،دا ن وإم ،ا ن  يوا ،

ا  أذن .  

   و وا  رةا ري واوج ات ا ى اا دا و

 ه ا  ا)) :ر ّ  أو : ة ،  م و ،م  كا

  ل   ة  أو ،ا  ارأو ا ، َْ(()١١٧(.  

  اد أوح واا إمرة(و (  ،با   أي : ا  ر ن

ار إوا  اهإ  ا  س أي .  

)) :  ل رل ا : و ي   روا ان ُ  اا ا ا ،ل

  )١١٨()). ذ رة أ ه  ار
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٦٨  

و وآ  ا    ي وة واا ا   هأ و)) :  

، وُ  ى )١١٩())ئ      ا و  ن     ل إ

   ز ظح اما  ا  دا .  

  ا و ،رة؛ اوا ،ة؛ اا رة، وا  ةا وا

 ،واد اا وإ ادا      إذا  ا  ُ ا زا ا 

  . ، وإ  رة م أ  أي أ     ا ال

و ا ا ز   ز ، أي أن ا  زان؛ ون ذ أن ااد 

؛ارة،  ز   اق،  ا ا ا  ا ال،  اة

م   ا وا.  

  رو ا ا  رة اا  ةد اا    ظح اموا

و ن . ا  ًْ   ، و ا ، ا م  ا واُ ،  ا ال

ا :  م ما   ْتَأ ا  م ة تًّ رة م ِّ أن ا

ز اا  ل ز أنو :ا.  

   خالصة البحث ونتائجه

ظح ام : ا ا   اول اا))ز اا((   وفا ،

  ا  يا ا  د اوا  ن يدي از اا ب، وا ا

 نا  دل، وا    و ا :ظح امان ا" : 

  او د ااد اارادة ا  م        ه ا  . " و

،ظح امت ا  :و ا ،رو ا ،مو ا ،موا ،ا.  

 ذ ااب  ى  امح اظ : و او اؤ اة را ه

  ام وان، وذ ا ام ز    ا  ا ادي اي ن 

   داتا  يا ما        و ،ا 

 رةا      ،لد: اا   ي ز م .   دا  إذن؛

ن    ا    ا دي :  ام  از؛ ادي واادي

  .  ا  ا او اادي   دة  واة

ا  ةا ؤا او و : دا      دوا ،ا 

 ة، وذا ا   ا در  أرى–ذ -   و  

اد  ،م؛  ل ارا ظ ك  ود  ه اد  ، ود 

روا  تا.  
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٦٩  

ا در رة اا  ذ ا ا م يري ، ااوج اا  ا و ،

  ا   وررة، وا   هوا ، . وا ا ا او

  .ر ان  ى  اد  و ا  ى  د

ا   ا ظت اما ّأ  ل درا  أو  ،د

ظح ام ت اا ..  
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٧٠  

  البحثهوامش 

١.  ا  ا ذ و .   

٢.  : ب ؛ أ  ن :١٠٩. 

٣.  :  ؛ ا  ا ا  ن اا  : ا ٢٩: م. 

 .٢٩٥:د  : ا ام ؛   : د از  .٤

٥.   : آنز ا : ا    :١١٣.  

٦.   :ح ا .٢٩٥  ا  ، :٨٤ . 

٧. ار ا٣٦٣:ا. 

٨.   :  ب/:آن ٣٣٧-١٧٦،٣٣٦، ١٦١-١٦٠ا م ،)اءا :(آن ١٥-١٤ا م ،)ا :(

، ا ٢٦٨-٢٦٧، ١/٢٦٦: ، اة ٣/١٠٥: ، ا ١٠٠-٩٩: ،و  اآن  ٢٠٨-١/٢٠٧

 .١٣٨:ام  ومه

٩.  ة اوا ا ا٢٣: ا/ ا ا ا )ا  ر ا   م : (

٢٢٥ .  

١٠.   : ا  هوم  م١٤١: ا  رر و ١٨٥:، ا ا  ا  ز  ٨٠: ، م ،

 .١١٤):   ا(اآن 

  .٥٢٠: ااز  .١١

  . ١٣٩:  ا ام  ومه .١٢

١٣. ر م١٤٦: ا. 

 .٢٩٣: د از  .١٤

١٥.   : ا  :ل  ٨٤در(،اا ا : (٣٤٩  موأ م ا ،)ن واا  : (١٤٣ 

 ا  ٢٤٠: ، ا     وم ٢١٣: ، درا وا وس(، اا أ  : (

١٠٦. 

  .٢٩٤: د از .١٦

١٧.   :  ب :٢٤-١/٢٣ ٤/١٢٦: ، ا،  ا  ل٦٣-١/٦٢: ا ٤٢-١/٤١: ، ا ا ،

 وا ا  ا  ا٤٨: ا ب  ا ٢٣٧:، ا . 

  .٧٦: ا ا  ء ا وم اق  .١٨

١٩.   : ب  موا ت اما :  زا د اوا ء ا  ، ما ا : 

 ،أر ، ح ا  ، تا  ، ر ، اا  د٢٠٠٦  :٧٠. 

  .١٩٩: ات ا ور : ، و  ٢/٣٦: ، وان  ١٠٦: ان  .٢٠

٢١.  ٣/١٧٠، ١/١٨٨: ا  ر: ، وة ا  ب١١: ا.  

٢٢.  ب :١/١٦٩ ت : ، و١١٠،  ١٠٨،  ٨٩، ٨٠ا . 

٢٣. ازم٢١٦،  ١٩١و  ١٦٥/ ١: ا.  

٢٤. ٢١٠: ا. 
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٧١  

٢٥.  ار ا٣٥٦: ا   ي: وت ا ح  ح٢: ا. 

  .٣٣٨: ، وأار ا ٢٢٧،٢٣١: د از  .٢٦

٢٧.  ح ا :ح  ١٨٥ح  ٥٩: ، وا٢٦: ، وا ٤٥: ، وا  وح ال ٢٣١: ، ووا ، :

 .١/٧٢: ، واطل ٥٧

 .١/٢٣١: ا اح  .٢٨

 .٢/٣٦: ان .٢٩

 . و  ١/٢٣١: وس ااح .٣٠

 .٣/٢٥٧: ااز .٣١

 .٢٢٨:د از  .٣٢

  .٥٨: ال : ، و  ١/٥٣: اف  .٣٣

٣٤.   : زا ٤٧: م و  .  

٣٥.  ح ا :١٨٩ .  

 .٢٢:اح .٣٦

٣٧.  اا ١١٧: ا  ا ان  ٢٩٦: ، وا  ، :١٤٦. 

٣٨.  ؛ ا ررة ا :٧. 

٣٩.  ؛ ا  رة ا :٢و  ١.  

٤٠.  مرة ا  : ٦: ا.  

٤١.  ا ا ر  عطا  )ز اره ، ) او  : وي ر ا ا 

 .طم، و  ات ا ور ؛ ر أ ب 

 .٢٨-٢٥:  ٥اان ، ج  .٤٢

 .و  ١٠٠:و  اان .٤٣

٤٤.  ار ا٣٢٤: ا. 

٤٥.  ار ا٢٥٥: ا. 

٤٦.  ار ا٣٥٦: ا. 

٤٧. ار ا٣٢٥: ا. 

٤٨. ا ٥٣: زد. 

٤٩. ار ا٣٦٦-٣٦٥: ا.  

 .٢٨٠: د از  .٥٠

 .٣٠٠: د از  .٥١

 .٢٢٧: د از  .٥٢

٥٣.  ار ا٣٧٦: ا.  

٥٤.  ار ا٣٥٦: ا. 

٥٥.  ن اا–  ا م :وي  ٢٢ أ را ا  ٣٦٥:، و. 
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٧٢  

 .٣/٢٥٧ااز  .٥٦

٥٧.  وا ا  ٧٩-٧٨:ا. 

٥٨.  ا  ل : آنا   زا  با او)ار ا٣٥٦) : ا. 

٥٩.   :ه ؛ دوم  ما ا  . ب ١٤٢:ا. 

٦٠.  ح ا :٧٧. 

 .٤٩٣: ١، ٣/٢٦١ووح ا–   وس ااح  .٦١

٦٢.   :؛ د ا  ا .ب ا  :١٣٥. 

٦٣.  و ح٢٧: ا. 

٦٤.   :ا  ١٣٦: ا. 

 .٣١: اح .٦٥

٦٦.   : ح ا :١٩٨-١٩٤. 

 .و  ٩٧:  اح  .٦٧

  .١/٢٥: ااز  .٦٨

٦٩. ر،ن٢/٢٥٦: ا.  

  .٢٩٥: د از .٧٠

 .١٠٩: ن  ، ا ب  .٧١

٧٢. زام ل ؛٥٤: ا . 

٧٣.   : ح١/٢١: ا   ، : ا  ة ؛ ا وا  ا  ا ا  مر اا :

٢١٦. 

٧٤. م ر ا٢١٦: ا.  

٧٥.    : م ر ا٢١٦: ا . 

٧٦.  ح ا :٢٠٨   ، :ا ا  مر اا ا   :داب، . ٢١٧ا  ،راهد ر

 . ١٩٨٤اد، 

 .١/٢١: اح  .٧٧

٧٨.   : ا  ا ا  مر ا٢١٦: ا. 

٧٩.   : رو ت اا   ن ؛٢٠٥-١٩٩: ا. 

٨٠.   ري؛اوج اوا :ّر ا رة ار اا  د  ك ؛ ارة ال ا   

  رياوج ادة، واا ا–  -  ا ا  ررأي ا ))     ا ا  ان

  .٧٣: ا ا   ا(( ، :ل ا او ارة

٨١. زات ا١٦٦- ١٦٥ :ا.  

٨٢.  :ا اما  :١/١٦٠ ار٣٧٦: ؛ا ٧/٥٤: ، و ٢٢٤٧: ؛ا ٥/٢٠٥: ، و ؛ :

٢١٨٣٦ ىا ٢/٢٣٤: ، وا ٣٠٧٩: ؛.  

٨٣.  :زات ا١٦٥: ا.  
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٧٣  

٨٤.   :ا ا  يا ٢١٩: ا .  

٨٥. زات ا١٢٩: ا   هذ ٤/١٩٩٦: ، و ٢٥٧٨: ؛.  

٨٦.  :ز ا  :م :٥٤ .  

٨٧. زات ا٨٠: اا و ، :  يا ل: اا  :١٦/٩٨٠  ٤٦٣٨٨؛  زاقا  آهو ،

، ٣١٨٦: ؛ ٨/٣٣١: ى؛ ، وا ا٣١٨٦،  ١/٣٣١: ا   ، و اب

  .١٩٦٥٥: و رواه ا  ا اى؛   . اده  و روي : ول

٨٨.  :زات ا٨٠: ا.  

٨٩. زات ا٦٤: ا  .  

٩٠.  :لا  :١٦/٦٩٦ ، :٤٥٦١٤ا  ل، وا  ي اه١٦/٢٩٢: ، و ، :٤٤٤٨٧ ،

، واي  ٦٠٩: ، ٢٤/٢٣٩: ، و اام ا٢٧٣٥٥: ؛ ٦/٤٠٩: و ا. واه ي

٤/٣١٨: ا ، :١٩٦٠  .  

٩١.   :ا  ا ٦٤: زات ا .  

٩٢. زات ا٢٩٤: ا .  

٩٣. ا  ار٢/٣١٣: ا  ،٢٥١٥ َ ا و ، ١١/٤٩٢، و ٦٦١٤: ؛ا و ، :

٢/٤٢١ ٩٥٧٠: ؛ّ ا ا ٦/٤٢٠: ، و ، :٢٢٥٥٣٠.  

٩٤. زات ا٩٤: ا .  

٩٥.  ،ءاب اا   ا ا ٣٨٤٩: ر ا ر ا  ا   ا ا وا ،

  :٥ا   ريا  ه ا٣/٧٥٩: ، وذ.  

٩٦. زات ا٤٣-٤٢: ا .  

٩٧. ا  :٢/٣٣٨ ل٨٤٤٠: ؛و ، : دها.  

٩٨. زات ا٤٣-٤٢: ا .  

٩٩. زات ا٧٧: ا ها و ،ا در ا .  

١٠٠.  :زات ا٧٨: ا .  

١٠١. زات ا٩٣: اا در ا  ها و ، .  

١٠٢.  :ا ا  يا ٢١٨: ا .  

١٠٣. ز ا  ويه٢/١٢٥: ا  ا اه او ،.  

١٠٤. زات ا٣٨٣: ا . ا  روت و ؛م ا ا : ا   ٢/٣٤٦: ا ، :

٥٨٥ ، ا و ، دهل ا٢/٣٢٥، و  ،١٦٠٦٢ا ٣/٧٥: ، و ، :د ١١٧٣٦و ،

ا  :٢/٥٨٦ ، :١٢٣١.  

١٠٥.  :زات ا٣٨٣: ا .  

١٠٦. زات ا١٠٤: ا ا   ها ة، وا .  يا ا ا ل: وا  :١٤/٢٨٤ ،

  .واه    دوس اب

١٠٧.  :زات ا١٠٤:ا .  
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٧٤  

١٠٨. زات ا١٩٣: ا زيا رواه ا و ، :اا دا  ا ٢/٨٥١: ا ، :١٤٢٣ .  

١٠٩. زات ار ٩٥: ا و ،  رك: وي ا٢٦٧١، ٢/١٧١: ا ،ري وا    و ،

ا ٢/٢٢١: و : :وي٧٠٦٣ را ٢/١٧٨: ، و : :٩٩٣ .  

١١٠. زات ا٣٧١: اا ا  ا ا ورد ٢/١٥٥: ، و  :١٦٤٧ا ٣/٤٠: ، و ، :

١١٣٧٩ .  

١١١.  :زات ا٣٧١: ا .  

١١٢. زات ا٣٧١: ا .  

  ).)دة : ن اب .١١٣

١١٤. س ادة : ا).(  

١١٥.  :ا   ٢/١٩٩: ا ، :١١٧٩ ركا  رواه ا و ، مل ا ، :١١٧٦ .  

١١٦.  :ا ا  يا ٢١٩: ا .  

١١٧. زات ا٤٠٧: ا .  

١١٨. زات اة٤٠٨: اا ا   ها و ،.  

١١٩.  ى؛ا ٩/٣٧: ا ، :٣٣٥٦ري و؛ اا  ١/١٢٦: ، وا ، :٢٨٨ .  

  

  املصادر واملراجعقائمة 

 * ان اا  

   ١٣٦٨ان   اان ط ، اة ،  .١

٢.  ،  ي  ، دار ا ، س ا١٩٦٠أ .  

٣.  ما ا  ،  ار اأ:  ، لرف اا  ، ١٩٥٤ر   

   ١٩٧٣ ا ا ،  ان ، ا اف ، . د: ال  ا ،  ااج اي اادي .٤

، دار )  (  ن ، ا ا ا .، د)    اي  اب درا ا(ال  .٥

   .١٩٨٨ا ،اد، ااق،  اون

٦.  ،  اه ا    اا  ا  ، لطا  ،١٢٨٤.  

٧.  ب د  موا ت اماد ، زا ، اوا ء ا  ، ما ا  

، أر ،  ح ا  ،  تا  ،   ر ، اا ٢٠٠٦  .  

٨. ا انزي ، ا ، يت ا ح  ١٢٧٢ح .  

٩.  ، وا  ، ا   حا:  ا  ، زا  ، ا ة اا  

  .ت.ا ، اة  ، د

١٠.  ،ر ، انا   نا : ا ا   ، ا ء ادار ا ، اا ا أ 

  .  ١٩٥٧وه 



      ٢٠١٣:السنة  -  ٣: العدد - ٣٨: الد )                                     العلوم اإلنسانية(جملة أحباث البصرة 

  .................................................نزياح الوظيفي ومالحمه يف احلديث النبوي الشريفاإل

 
 

٧٥  

١١.  ا ا  ا ا :ا د ، ن ا وا ، ما  .    طا 

   ١٩٩٣، دار ا ، وت ، 

١٢.  ،   ، رر و ة ، د ٢ارف ، ات.، دار ا.  

ز ، ، دار وا  وا  ٣ت ي أ ،  . ا ا  ء ا وم اق د .١٣

  .  ّ٢٠٠٣ن ، ادرن ، 

   ١٩٦٤أ ب ، رات ،  ا ، اد ، .ا  ا، د .١٤

     ٢٠٠٤س ، دار ان  وا ، ن ، . ا م وام ، د .١٥

١٦. زوا  ، وس ، اا أ  ، وا درن ، ان ، ا ، ١٩٩٩ .  

١٧.    ، انا  و : ، ةا ، ا ء ادار ا ، ا أ ١٩٥٤ا   

١٨. ما  ، نا   نا،  :ب و  د. د اد ، . أ ، ال ا ١٩٩٤ .  

١٩. ا  ، ا   ا ، ا ا  حو  ، ٢و   ، ما ا ،

 ،١٩٣٢   

، م دار ا  ،   ااب . د: ا  ا ، اري و   ، ح اي  .٢٠

  .  ٢٠٠٢وت ، 

  . ١٩٦٣أ ز   ا اب ا ، وت ، : ة ار اب  .٢١

 أ ا اا ، و ا ش ، ا ا ا :  ة ال ،  ل اي  .٢٢

  . ١٩٦٤وا واز ، اة ، 

  .ت.ا ا  ا ، دار اء ااث ا ، وت ، د .٢٣

٢٤.  ا ا  يا ة ، اا ، ا دار ا ، ا  ا  ر ، ر١٩٧٣   

  . ١٩٧٦ا ا   ا ، ر  ا أ ، ا ا رات وا ، وت ، .٢٥

٢٦. ا  ،  ، انا،  :  ، رون  ا  ، ا ١٩٥٤ا .  

٢٧.  ّ  ا،  : ، ةا ، ا دار ا ر ، طا  ١٩٥٣ .  

٢٨.   ،   ،     وم ٢درا  ،  ، دو ، هء ١٣٧، دام .

٢٩.  زدا ،ما ا  ،: ،  د  ،ة ،ا  م ، ما

١٩٨٤ .

ا ار اا، م دار اء ب ا، ا، : ، اي ا،اّ ،د .٣٠

١٤٠٦. 

٣١.  ، ا  :وت، د ،دار ا ،ا  اد .ت .

. ت.أ  ، وآ، دار أء ااث ا ،وت،د: ،)ا ا) اي،  .٣٢

.٢٠٠٠ اار ،، ار ا  أ  ا، دار ا ،وت،  .٣٣
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٧٦  

٣٤.  ،دض، اا ،ا  ،ا ،ء ا  ح ، ،ىا ٢٠٠١ا.

٣٥. ،ا ،مرف ادار ا  ، ،ىا ١٣٥٥ا .

.١٩٣٧وح ا، اة،  .٣٦

٣٧.  ،رس   ،وت، . د: ا ، ران  ،ا ١٩٦٣ .

٣٨.  ،ا ا   ، ا  :د.ا ا ط ،ا   ،وت ،١٩٧٠ .

٣٩.  ،ريا  : ،ءا أد وت، ٥، ف٣ ،١٩٨٧، دار م.

٤٠.  ،  :وت، د ،اث اء ادار ا ،ا  اد .ت .

، اداب،  ار ام  ا ا  ا وآ ا ، ة  ا، ر دراه .٤١

.١٩٨٤اد،

٤٢. و و ا ،ية ا ا  ،ازوت، : ا ،ا دار ا ، ا  

.١٩٩٥ن، 

.ت. ا، أ أ وي،  أ اب، د .٤٣

ت، ا، دار ا ، وت، ا ب، و ا . ا ام ، ومه،د .٤٤

١٩٧٣ .

٤٥.  ،ا ء ا ،احوس ا)ح ا (ة، دا ،ا ا  ،.ت.

  ا ،ت ا، ط أ اى،  . ا اا  ا  ا وا، د .٤٦

 ،١٩٨٤ا.

 .١٤٠٣ ا، م دار ا ا ،وت، : ،ا ا  اد اا ، ازي .٤٧

. ت. ا ، دار ا ا  وا ،وت، د.  ان، د .٤٨

.٢٠٠١اد اب اب، د، ا، أ و  ااث ا،ر  ا ،رات  .٤٩

٥٠. ،واما ر  ،ةا: ،ا  ا  ن، ٤ ،وت ،زوا  ١٩٧٢،دار ا.

٥١.  ،  ا  :د . ،اف اوري وزارة اا ا١٩٧٧ .

٥٢.  و ع  بر ا دوسا  ،دار ا )أ( ، : دار ل، مز ما ا

.١٤٠٦ا ا ،وت، 

.٢٠٠٦ ادر ، دار   وا واز، اة، .  ا، د .٥٣

.١٩٧٥أ ب، دار اث ا، ا . ،ن ، د .٥٤

٥٥. و وادوح ا ، .  رات ،ب اد، ا ،١٩٦٧ا.

٥٦. ،د ة، د: اا،ا دار ا ،اإ ا أ .ت.

٥٧.  ، ب:حو :،رون  ا ب، ٢ ا ا ١٩٧٧، ا.
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٧٧  

.ت.، ن،داف، ي، دار اب ا ،وت .٥٨

.١٤٠١، م  ا، ٥ي م ،ت ا ، : ، ال،  اي .٥٩

٦٠. وت،د ،ا دار ا ،ط ا ا  عوي، ا ت.ز ا.

٦١.  ،يدق ا ب ووا   ، ،ر  ،بن ا٣ ،اث اء ادار أ ،

. ت. ار ا ،وت، ن،د

٦٢. ،اقاد، ا ،ا ون ادار ا ،ا    ،آن١٩٩٤ز ا.

٦٣.  ،ا  ،زات اد :ا ،زوا  هو ،ا  ،ا  ح؛طت.و .

٦٤. ، ،ا  ركوت،: ا ،ا دار ا ، درا  ١٩٩٠.

٦٥. ،َْ أ  : ،أ  اث، ٢ ن١٤٠٤، دار ا.

.ت. أ  ،ط ، اة، د .٦٦

٦٧.  ،ارّا  : ،رةا ا ،دا ،وا ا  ،ا ز ظ ا٢٠٠٣  عا ،

).ا اّر، ارف،  اار(

٦٨.  ،،با ٢ ، : ،وت ،ا  ،ا ا  ي١٤٠٧ .

. ١٣٣٣ط ر آد ا، ا  ، ار وي، .٦٩

.١٣٤١اح   ام وان وا ،ر ا  ، اة،  .٧٠

٧١. ،ا ا   ،ْ أ ا  :د ،دار ا ط ،اّ .ت .

٧٢.  ، ،ام ،ل١٣٣٠ا .

٧٣.  ،،آنا م :د . ،رس ٢ ،١٩٨١، ا.

٧٤.  ،اء ،آنا م :ب، .د ا ،ا ا ، ح اا ١٩٧٣.

٧٥. ،اا ا ا  ،ب ر، أ ،رو ،ت اا ١٩٨٦.

٧٦.  ،موي ط ،ر ،ا ا د٤، وت، دار ا ،رةة، دار اّ ،.ت.

٧٧.  ،اما ا  ن ،ا ا : ،ا ا  ي٢ ،وا ا  م ،

 ،١٤٠٤ا.

.١٩٨٣ح ا ، ، و م زرزور، دار ا ا ،وت، ن،  .٧٨

٧٩.  ،ا ،د: ،وت ،ما ة، دار اي، اب ادار ا ، ا  ١٩٧٩.

. ١٩٨١ز ا ،ّم ، اا، و  اان،  .٨٠

.١٩٩٦، مزاد  أ ،رات ن م، دار ا اط ،زي. ا ا  ب ، د .٨١

٨٢.  ،ي ،ازمة، : ارف، ادار ا ،ا أ ١٩٦٥ا.
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٧٨  

٨٣.  ،ب ا  ،حا ا)وح ا ( ،ةه، او ،ا ا   ،

١٩٣٧ .

٨٤.   م  ،ا  ،يا درو ،ا  ا  ة، ما ،١٩٦٠.

٨٥.  ،  ا ،ا د: م . ،ديا ا و  ة، ٤طا ،  ،١٩٣٩ .

.  ١٣١٧م از، ازي، اة،  .٨٦

  

  

  

  

  

  


