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 هبتو يف الرتاث اإلسالهِإشىبلْت هصطلح "الذاللت " ًهمٌّ
َيا  ص. بصعيـ بن ز
 ؤ. فاَمت بغماحي

 الجؼاثغ –حامػت ؤخمض صعايت ؤصعاع 
 :ملّخو

ّ الساللدددك ض٣حدددرا السضاػدددية الهؼدديهرك  ضودددإ زيهدددطا زوددديضا العاارددي ادددإ اإلاؼددد ي ية الهؼددديهرك  اللدددي رك   تٔددس 
رك  ّض د ٤دل ّ مي اؿ ٘ل بهديهّ ا٥ً اً اوـ٘يالة اله٘ي حن ٛحؼب  ّضهي لم  ضأجّ اإلاعجمرك  ّضالىحي ك  ّضاللٛط م ادً  ٦ه 

طا أض هحي ي أض اى٠ٌري أض أكيلري اال  ضتٔيال أهي بيلبحث ضالاَ ميم. ّبيلهؼين الٔطبي  ٛال هجس ٓيإلاي اٜؼ 
ددٕ اد ريضهددي ٓ دد  ٓدديلم  هرددل اددإ  الددسضغ ضهترجددك لهٌددطص اإلالددٌامليتي اإلاذ هددٝ لهساللددك بددحن ػدديتط الٔهمدديع  ٟض

ددي الٔالاددك ابددً ٟددرم ايجيظ ددك الددص   ددط٢ لىددي  ٜددألاكددي؛إ  أال َض ددية ائل  ٓددك ضاَيا  ك اإلأدديٚض ضالٔهدديم لرددس؛إ َددي  ىي 
ىدي  آلادط بسلٍي اإ بحط الساللك لٔىيي ه بييخٌيب ال٠طآوي ضالؼجي  ضضٗم بحيثده اإلاؼ ٜرودك ادإ َدصا ايجيهدب االّ  أه 

لدد زضاإلأدديوي اإلازددي٨ الددٌاد الساللددك ٓىددسٍ  -٠ٛددٍ–ىي ايملددسيث دل  ا التددي زمههددي اإلالددٌاد  ضاىدده  دديعة  ٔددس 
ّاحيضض البحث ٤يآلتي:

ّاٜهيم الساللك ٓىس الٔطب-
ّاٜهيم الساللك ٓىس ال٘طب-
ّاٜهيم الساللك ٓىس ابً ال٠رم-
اللك  ضاً  ه٧ اإلالٌاملية هجدس: - ِّ

اللك ضالس  ال٠لدس   اإلالٌاد السال؛إ ٓىس ابً ال٠رم  إ  ٜٟط ه بحن السَّ
الم  الٜهم.الهسايك    ؤلاضؿيز  البرين  ؿيَس ايملي٨  ال ٔط ٝ  ؤلٓا

الم. –البرين  –الٜهم  –ال٠لس  –ال٦همية اإلاٜ يزرك: الساللك - ّؤلٓا
Summary: 

The significance pillar linguistic studies, the present attendance mandatory in linguistic levels; 

audio, morphological, syntactic, lexical, and they were not from the concerns of linguists, but 

worked out both spoke Arabic tongue, we do not find a scientist explaining or grammatically or 

logically or fundamentalist only and deal with research and attention. 
 :مقّضمت.

  م بيلبحث السال؛إ ٓىس الٔدطب اىدص هدعض٨ ال٠دطآن ال٥دط م ٓ د  دحدة الدةيدك ػدرسهي احمدس ل٠س ٤ين الاَ مي
ددٚي ٓ دد  أػددطاٍض ضاودديارىه. ضاددً  دد٦ٛيهددع ٓىددييمهم اىلددبك زددي٨ ٛهددم ألٜيُدده  ضالٟي ع ا؛دد  شلدد٧ ٓددسا ثم  ك تؼدديٓض

أن الساللددك لددم ٓهدديم ل ددل  ساضػدده  امهددي ٓهددم ال ٜؼددحة  ٓهددم اله٘ددك  ٓهددم البالٗددك  ٓهددم أكددي٨ ال٠ٜدده  بيٓ بدديض 
ددٚي ٓ دد  ثىيترددك الهٜددّ ضاإلأجدد   اال   ٤ددل ّ مددي اؿدد ٘ل بهددي ٥ددً احلدديضا ٓىددس اله٘ددي حن ٛحؼددب  ضاهّ  اددً زدديض٨ الٟي

دٓديلم هِدط الاهدي ادً ظاض  ده اي ٤دل ّ أن ّخيك  هم ؿدؤن الساضػدحن اإلاحدسثحن   هديز الٔدطب ال٠دسااي ادإ شلد٧ ؿدؤج ك.ضان 
هدددي  ٥دددطا  االّ ٤ددديهيا ٓطأدددي أم ٗدددطأرحن. ضانو ٤يهدددع  هددديزا ابػدددياع  اضػددديع أددديلم َدددصا الٔهدددم  -ٟدددسض ؤلاا٦دددين-زيضلدددع أج 

زبيٓ بدديٍض أن لددم ي ّ حددس   ً الصددخيع الددص   ٣ٔهددم لدده هدديابٍ ضأػددؽ اال  اددٕ بددسايية السضاػددية اله٘ي ددك ايملسي ددك. ضل٥دد
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ّ ّ ال بس  اضػدحن الٔدطب ال٠دسااي   ادً ٟيلده  َدي أن  ّأيإلاده ألاض؛د   ضلبىي ده ألاػيػدرك لدم  ددٖر اال  ٓىدس الس  ال٠ديضة  ضأن 
دداْل ٓ دد    ً ٜددإلا ددي يحدديض٨ الا ية ال٠ددسااي يجددس اددً اإلأدديٚض الساللرددك اددي ال تٔددس ضال  حوددخ   امهددي اددي َددي اؼدد ٠ل ائل 

٠٣ودددييي زاللردددك ا ٜدددطزا  ضامهدددي ادددي َدددي ٗحدددة اؼددد ٠ل  ٣ دددسادل الساللدددك ادددٕ ٓهددديم ل٘ي دددك أددددط   ٣ٔهدددم اللدددية  
ّشلددددد٧ ضا دددددٕ  ضاللدددددٚط  ضالىحدددددي  ض٤دددددل ّ يضا العااردددددي هدددددمً  هددددد٧ ايجياهدددددب اله٘ي دددددك الساللدددددك زيهدددددطا زوددددد ا؛ددددد  أن 

ّالؼيب٠ك الص٣ط  بل يم٥ً أن ي٠ي٨ ان الساللك وإ ٟمك السضاػية اله٘ي ك زؼب ضأ  بٔى الٔهميع.
ع ا؛دد   ددساضغ الدد ّضهجددس اددً بددحن  هدد٧ الٔهدديم التددي تؼدديٓض ال٠طآوددي ل ددل ٛهددم أيهردده ٓهددم أكددي٨ ال٠ٜدده   ىم 

ّالددص  هـددهس ٓ دد   هددٕ ٓ دد   شلدد٧ أن   ٌ ٜدداالبيزددث اإلا ية ألاكدديلرحن ال٠ددسااي ػددرجس أ  ٣ دديب ال يذهددي اددً ش٣ددٍط ئل 
هدددبيإلابددديزة اله٘ي دددك   ٔدددٚطله٠ودددييي الساللردددك  اب دددستحن ٣ ددد هم بمدددي هّ  م ٤ددديهيا ٓ ددد  زضايدددك  يادددك بدددؤن ألاكدددي؛إ ٟبدددل لج 

٠ٜده ادإ ايجيهدب اله٘دي  أضالت  بيٓ بديٍض الط٣حدرا ألاػ ال بدس ّاحيضل ه ضهٕ ٟيآدس أكدي٨ ال٠ٜده   يػدرك ٓهرده ادً ال  
ّإلاددددً يحدددديض٨ ال ٔياددددل اددددٕ الدددد رك. ىم  ددددجي اددددإ اجددددي٨ اػدددد يبيي ألاز٦دددديم الـددددٓط ضاددددإ زضاػددددك ألاكدددديلرحن  ال٠طآوددددي ضالؼ 

لهساللك ض ٠ؼرميتهي اإلاذ هٜك هاملّ أن شل٧ َي ضا ٕ ا؛  اه٠ؼياهم ا؛  اسضػ حن ٣بحدة حن  اسضػدك الـديٛٔرك أض 
دداإلا ٦هّ  ٠ؼ ِّ ددي  ضاىتجهددي اإلاذ هددٝ مددحن  ضاسضػددك ايملىٜرددك أض ال٠ٜهدديع. ض٤ددل اسضػددك    م الددسالالة زؼددب ض هددك هَِط

ب هدددددد٧  -ٓ دددددد  ألاٟددددددل ّ -مددددددي يزددددددث اددددددإ اجددددددي٨ الساللددددددك أن ي٦ددددددين اهب ٓددددددً اإلاسضػددددددك ألادددددددط   ٛهددددددصل٧ ض ددددددب ٓ دددددد  أ  ّ
ددي ضأٟدك ٓ دد  اإلالددٌاملية ٛحؼدب. ضل٥ددً  َط أن  ال بددس ّالاد الٛدية اليأٟددك بدحن اإلاسضػدد حن  ضوددإ دالٛدية اددإ  َي

س بجهددديز ألاكددديلرح هدددن ادددإ اجدددي٨ البحدددث الدددسال؛إ  ؤتدددٚة ضوـدددر  م زددديضليا اػدددت ميض ٟوددديييٍ ادددإ اجدددي٨ اػددد يبيي لج 
ّ رك اددددً الددددىم  ددددجي زضن اٜٗدددديلهم ل٠وددددييي التة٣رددددب  ضالؼددددريٞ. ضاددددً داللهددددم  ألاز٦دددديم الـددددٓط ىددددي ٓٛطال٠طآوددددي ضالؼ 

ضادً بدحن  زضاػدك ٓىدس اله٘دي حن ال٠دسااي. حدل ّال ٌبر١  ضؤلاػ٠يي الٜٔ إ ضايمل٠ر٠ي ل ه٧ السالالة التدي ٤يهدع ا
أٌٟددديب ألاكددديلرحن الدددصيً لهدددم بددديْ ادددإ َدددصا ايجيهدددب  هجدددس ألاكدددي؛إ ايملىب دددإ ابدددً ال٠دددرم الدددص  ههمدددؽ ادددً داللددده 

د١ًطضزية زاللرك  تـيبه إ اي  يع بده الدسضغ الدسال؛إ ايملدسيث  امهدي ادي ي  ب٠ودييي الهٜدّ ضاإلأجد   ضامهدي ادي  ٔه 
١ي  دي اًاللدك دٜرٜدك ب٠وييي الؼريٞ  ضال ؤض ل ضاإلاجيظ ا؛  ٗحة شل٧ ا ٔه  ً ال٠وييي الساللردك  ضل٥دً هؼد ي ب اى 

. ثم ّالت  زي٨ اٜهيم الساللك أضّ  ّؤلاؿيضا ا؛   هيز َصا ال٠ٌب اإ اجي٨ البحث السال؛إ ثيهريت
ٍالغغب:          -1 َم الضاللت غنض الػغب   مفً
يَددددي اله٘ددددي  لي ددددسهيَي اشا هِطهددددي إلالددددٌاد الساللددددك اددددإ اإلاددددسضهية الٔطأرددددك ال٠سيمددددك اددددً زرددددث أى غنددددض الػددددغب:-

جمددٕ  دد   ددس . «ه اددً الهددس  ضؤلاضؿدديز  زرددث ي٠ددي٨ ابددً اىِدديض: ٓ دد  أه  ََ شا  شا اٛ دددذطّض ضَز٨َّ ٛددالن اِّ ٨  …َّز٨َّ اِّ َز٨َّ َيددسِّ
دددَس  ََ شا  ًَّ بٌٔيتدددهّض اِّ شا َاددد ٨  اِّ ددديض ٛددددي الهر دددك …َز٨َّ َيدددسِّ مدددي ادددً الؼددد٥رىك ضالٟي ٨  ٟط دددب الددددمٔج  ادددً الَهدددسو   َض ضالدددسَّ

ِ حة شل٧ ضالدَمىو ٓهدي…ط ضالـميتل ٗض
َ
ليلك  ضالٜ دح أ اللك ضز  ه َزاللك ضزِّ ل  ه ٓهدي الٌط ١ َيس  س َزلَّ » ٟض

1. 
َدد:: 817ضاإ ال٠ديايغ اإلاحدرٍ هجدس كديزبه ال يذدط  ٓمدي ٟيلده ابدً اىِديض  زردث ي٠دي٨ الٜحدةضظ أبديز   ة

ددددده ٓهردددده زاللددددك ضزليلددددك ٛيهددددس٨: ػددددسزٍ« اللدددددك اددددي  ددددس٨ بدددده ٓ دددد  زمرمدددد٧  ضزلَّ ددددع  ددددس٨ ضالدددد…ّالردددده السَّ ددددس زل   سا٨ ّٟض
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»٤يلهددددس 
ددددده  ٓ دددد   سا٨ ّلددددا«  ٛهددددي اشن اددددً الهددددس  ضؤلاضؿدددديز ضالؼددددساز.ضاً زرددددث اإلاجدددديظ: 1 ٓ دددد  ايخحددددة ٣ٜيٓهدددده  ضَزلَّ

لّ  لك الؼمٕ  ضاػ سَّّاللطاي اإلاؼ ٠رم ض ىيكطة أزِّ »  رال٨ٍ به ٓهره. ضأٟبهيا َس  هللا زلك ال٠ٔل ضأزِّ
2.ّ

هددددي  هية الٔطأرددددك ال٠سيمددددك  هجددددسضاددددً دددددال٨  هدددد٧ ال ٔدددديض ٝ اددددإ اإلاددددسضّ  جمددددٕ أج    ّ ضالددددسلرل َددددي  سا٨ ّلددددا« ٓ دددد  أن 
طؿدس ا؛د  اإلأجد  ضحهدس  الرده   دساٍ  ضالهٜدّ ي  ده اشا أضؿدسٍ َض ده  ضزل  رت ِّ سيدهِّ َض ه َض ؼً ػم ِّ اإلاطؿس ضالهيز  إ ز 

ّ  3"ز ضضٛددددد١ضيؼددددد س٨ بددددده ٓهرددددده ادددددإ  ددددديزّ  ددددده ٓ أ  أن   ددددد  الٌط ددددد١ الساللدددددك ودددددإ ادددددً الهدددددس  ضؤلاضؿددددديز  ضإلا دددددي ي٠دددددي٨: زل 
ي اإلاؼددددد ٠رم  أ  َدددددساٍ ضأضؿدددددسٍ الرددددده. ىدددددي هجدددددس الـدددددط ٝ ادددددً زردددددث اإلاٜهددددديم الاكدددددٌالنإ الٔطبدددددي ال٠دددددسيم  ٛؤهّ ضأا 

٨ ودددإ ٤دددين الصدددخيع بحيلدددك يهدددعم ادددً الٔهدددم بددده الٔهدددم بصدددخيع آددددط  ضالصدددخيع «َدددد: ي٠دددي٨: 816ايجط ددديوي  ة َدددي ألاض 
ّ  4"  ضال يوي َي اإلاسلي٨ّسا٨ ّال ضاإلادسلي٨  ٛحوديض أزدسَمي  سا٨ ّحن  الدَديا ٌّٟبدحن الساللك تؼد ي ب  دياٛط  أ  أن 

ّهؼ ي ب زويض ال يوي   . ضأن  ّالساللك ال  ٠يم ٓ   أزسَمي زضن آلادط  بل َمي أيت
دي  غنض الغغب:- ّضأا  دس زا٨ ّ"  Semaاـد ٠ك ادً  ٤Sémantiqueهمدك زاللدك  ادً زردث اكدٌالص ال٘دطأرحن ٛىجدس أن  "  ٟض

ايـدددي٨ بط دددي٨   ضلدددم يلدددبح َدددصا الٔهددم اؼددد ٠الت اال  بٔدددس أن وـدددط ٤5يهددع ادددإ ألاكدددل كدددٜك  دددس٨ ٓ دد  ٤همدددك "أجددد "
Michel Breal  أض اددً دددال٨ ال٥ دديب الددص  6 حددع ٓىدديان "ا٠ددي٨ اددإ ٓهددم الساللددك  ٓهددم اإلأدديوي" م1897ا٠يل دده ٓدديم  

ددد  7ادددً الؼدددىك هٜؼدددهي  Essai de Semantiqueوـددٍط بٔىددديان  ّضأه   ه اكدددٌاد ٓ ددد  َدددصا الٔهدددم بٔهدددم الساللدددك  ض دددط  أن 
هدددي  ا ا؛ددد  زض دددكالساللدددك ودددإ زضاػدددك  سيدددسا  دددس ّ ّأج  ددد لدددم   هددد١  هدددي  س ٓ ددد اػدددمي لهدددي بٔدددس  ضأ٣   يؼدددب ادددإ الياٟدددٕ بٔدددس أج 

ّ ّ  بٔهم اإلأيوي. جسيسَي ضاٗىيئهي ا؛  اي هؼم 
ّضاددً دددال٨ ًطضزددية بط ددي٨ ُهددط  حسيددس أدديلم َددصا الٔهددم   ٓ دد  الساضػددحن اإلاحددسثحن ال٘ددطأرحن ا ٠ٜدديا  ضأن 

دد » يددسضغ اإلأجدد   «ه الٔهددم الددص  أه 
ددضأيل ددي؛إ ا٣تؼددب َددصا الٔهددم الاػدد ٠اللرك اي .8 ك ٓددً ٓهدديم البالٗددك ا ددل خيك 

ياهحن  ح٥مده  ضابديزة  ٓىس ال٘طأرحن  ضال ل٠ع ٓهره اللب٘ك الٔهمرك ضالسضغ الٔهمي  ضأكبحع له أػؽ ٟض
ٜددددع زيلدددده اإلا ل 

 
ٜددددي٠دددديم ٓهاهددددي  ضأ ّئل  هددددي اددددإ ٟيلددددب ٤هّ  ية بمذ هددددٝ أهجياهددددي  ضاه  ٠ددددع ٓىدددده هِط ددددية  سيددددسا  لددددب 
ّزضاػك اإلأج . 

َم الضاللددددت غنددددض ابددددن القدددد  : -2 جمددددٕ ٓٛطضاشا  مفًدددد ّىددددي اددددً ٟبددددل أن اإلأددددي م الٔطأرددددك ال٠سيمددددك    لٜددددّ  ٓ دددد  أن 
ّ الساللك يحمل ٓسا أين تـتة٢ اإ الهس  ضؤلاضؿديز ضالؼدساز  ردي  ٛدبن  ال ٠يٛدك ألاكديلرك ودإ ألاددط  هجدس لهدي ٓض

زٓمر٠ي بهصٍ اإلأيوي اإلا دة ٓدً اٜهديم ا الت ٔس  ي يحمههي َصا الهّٜ  ضاً شل٧ اي هجسٍ ٓىس ابدً ال٠درم زرىمدي ٓد 

                                                 

 .1/1292  )ال٠يايغ اإلاحرٍ  ايزا :ز٨ - 1

سم له أ.ابطاَر201  ق)أػيغ البالٗك   يض هللا العاذـط   ايزا:زلل - 2 م ٟالوي  زاض الهس  لهٌبيٓك ضاليـط ضال يظيٕ  اإلاى٠ٌك   ضا ٔه ٟض
 اللىيٓرك ٓحن اهرهك  ايجعاتط.

 .14ٓهم الساللك اله٘ي ك  ز. ٓبس الٜ٘يض زياس َال٨  ق - 3

 م.1938-َد1357  اٌبٔك الٌٜي البيبي ايملهبي  ال٠يَطا  215ال ٔط ٜية  الـط ٝ ايجط يوي  ق - 4

 م.1988  1   ط مك اىصض ٓريشخي  زاض ًالغ لهسضاػية ضالتة مك ضاليـط  زاـ١  ي16ق يىِط ٓهم الساللك  برحة  حةض  - 5

 .12الساللك اله٘ي ك  ٓبس ال٥ط م اجيَس  ق - 6

 يض ذي لِهيض َصا اإلالٌاد ٓىس بط ي٨ أيوي  يىِط اإ ٣ يبه  1883. بيىمي يحسز ٛييع السايك ػىك 317يىِط ٓهم اله٘ك  احميز الؼٔطان  ق - 7
 .م1985-َد1405  زاض ال٥ٜط  زاـ١  06الىِط ك ضال ٌبر١  ق -لك الٔطبيٓهم السال

 م.1987   ط مك اجرس اإلايؿٌك ضآدط ً   يأك البلطا  ب٘ساز  09ٓهم الساللك   ين لريهع  ق - 8
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: الساللك التي وإ اً أكل "ز٨ ّ للساللك: ضوإ ال"ا" ٟيتالت ي ادي يدس٨   يك  ٨ َض ا؛  الصخيع بببيه ه ض٣ـٜه  ضاىه الس 
  ٛيلهدس  الٌط ٠دك اإ َسيه ضزلده ضػدم ه ٓ   الٔبس اً أٛٔيله  ض٤ين ٓبس هللا بً اؼٔيز هـبه بطػي٨ هللا 

٨ ادي يدس٨ ادً ُديٍَط ٓ د  بيًىده  ضالؼدمع َرؤ ده ضضٟديٍض ضضظاه ده   1"التي ٓهاهي الٔبدس ادً أدالٟده ضأٓميلده  ضالدس 
لأ  وإ اي ي يض ضالطظاهك.  يك  ّبه اً أ ل ؤلابيهك أض ال٥ـٝ ًٓ شخيع اي  إ زؼً الهرؤا ضالؼمع ضالٟي

اللددت:اإلاهددُلر الدددضالد  غندددض ايددن القددد  ي مدددؼ جفغ خددٌ بدددح   ٍالضة اللت  ضل٥ىىدددي ادددإ ايهددٕ آددددط هجدددسٍ هؼددد ذسم  الددددّضِ
ّالدددٌاد الساللدددك بمٔجددد     ابدددسييت اًدددطازات اهميػددديت ادددإ اىتجددده ال دددساض؛إ  زردددث هجدددسٍ يٜدددط ٞ بدددحن الدددٌه إ دددديق 

اللدددك  اللدددك -بددديلٜ ح-السَّ ِّ
التدددي ودددإ هترجدددك ٟلدددس اإلاددد ٦هم  ضزالل ددده  سا٨ ّ  ٛددديلض؛  أض ٔهدددي ا؛ددد  ٛٔدددل الددد-بيل٥ؼدددط-  ضالس 

دددي  ؼددديإ بهِٜددده له ال يهردددك ٛردددي ضا ٔدددك ا؛ددد  ادددي ٛهمددده الؼددديإ ادددً شلددد٧ الهٜدددّ  ضأيل دددي؛إ زمهدددع الساللدددك أجددد  أا 
ي "الٜهم"  ضشل٧ إلاي ي٠ي٨:  ٛساللك الهّٜ وإ الٔهم ب٠لس اإلا ٦هم بده  ض دطاز بيلساللدك أادطان: ٛٔدل  «آدط  أال َض

ه ب٥الاهسا٨ ّال  زا٨ ّزاللك  ضز٨  ال٥الم ٓ   َصا زاللدك  ٛديإلا ٦هم  . ض٤ين الهّٜ بحرث يٜهم أج . ضلهصا ي٠ي٨ زل 
دي زالل ده بهِٜده  سا٨ ّأن الساللدك يدطاز بهدي أادطان: أزدسَمي: ٛٔدل الد«:   ض٣دصل2٧" بىِياه زا٨ ّب٥الاه  ض٣الاه    َض

٨ ي٠ددي٨ لددده زاللدددك. ضال ددديوي: ٛهدددم الؼددديإ شلددد٧ اإلأجددد  ادددً الهٜدددّ ٣مدددي ي٠دددي٨ زلدددهع لددده الساللدددك  ضألاؿدددهط أن  ألاض 
»    ضال دديوي بٜ حهي...ٛيلساللدددك وددإ الٜهددمسا٨ ّالدد ب٥ؼددّط

ىددي٢ اددً اإلأددديوي التددي يحمههددي لٜدددّ الساللددك ٓىددس ابدددً .3 َض
دالم  ضال ٔط دٝ  ضال دلال٠رم هجس: الهسايك  ضؤلاضؿيز  ضالبرين  ضؤلٓا ا؛د  الصدخيع  ضؿديَس ايملدي٨  ضودإ  لدب   يك 

ددي ؤلايودديص ٓددً اإلأجدد   زرددث هددط  أن لٜددّ الهسايددك هددي٨  حهددرال ٓمر٠ددي ضزاللرددي ضاػددٔي  زرددث  اددإ ٟيلددب ضازددس  َض
ددٝ الطاٗددب 4 ٔددل ابددً ال٠ددرم لبدديب الهسايددك ٓـددط اطا ددب اذ هٜددك  ض٤ههددي تٔدديز اددإ ألاكددل ا؛دد  َددصا البدديب . ضانو ٟض

ّ ألاكٜهيوي ٓمهي اإ أضبٔك أض ده ٠ٛدٍ  ابدً ال٠درم َدي آلاددط  حدسه ٓدً َدصٍ ألاض ده ألاضبٔدك ظاز ٛاهدي  ٜلدرالت  ٛدبن 
دم َدصا ألادحدة الهسايدك ا؛د  أضبٔدك أٟؼديم  محديضة زدي٨ الهسايدك 5ؿيض الره الطاٗدبي أض يهرحيت أ٣ثة ام ّ   زردث ٟؼ 

ر١  ضالهسايك اإلا ٔيا ّال سايك ال ٛي سايك الساللك  َض ٠ك  َض ّ.  6ك بيآلدطض كٔه 
ّ الهسايدك: ودإ البردين ضالساللدك  «لّٜ الهسايك ادً الساللدك ضالبردين  زردث ي٠دي٨:  ضلصل٧ هجس ابً ال٠رم هٔس 

ي بٔدس البردين ضالساللدك. ضال ػد رل ا؛د  البردين ضالساللدك اال  ادً  هدك الطػدل. ٛدبشا زلدل  ثم ّ رٝ ضؤلالهيم  َض ال ٟي
رددد١  ض ٔدددل  ؤلايمدددين اددددإ ال٠هدددب  ض حبيبددده الرددده  ض ع يىددده اددددإ  البردددين ضالساللدددك ضال ٔط دددٝ  ط دددب ٓهردددده َسايدددك ال ٛي

» ال٠هددب  ض ٔهددده ادددئثطات  ضاهددريت بددده  ضاٗبددديت ٛرددده
7  ّ  بدددك البردددين ضالساللدددك ضال ٔط ددٝ تؼدددب١ اط بدددك َسايدددك اّط أ  أن 

ردد١ اإلاددي؛   ردد١ ايمليكددهك اددً  ٛي ددسايمهم ا؛دد  الٌط دد١ اإلاؼدد ٠رم  ضشلدد٧ اددإ ا ددل  ٓددع  ض ددل ّال ٛي لٔبدديزٍ اإلاددئاىحن  َض
                                                 

 .1/115اٗيثك الههٜين   - 1
 .1/145  ضاذ لط الليا١ٓ  2/743الليا١ٓ اإلاطػهك   - 2
 . 2/435اإلالسض ال يوي هٜؼه   - 3
صٍ اإلاطا ب وإ ٤يآلتي: ال ٦هرم  الينإ  اضػي٨ الطػي٨ اإلاه٦ي ا؛  الطػي٨ ال ـط   ال حسيث  ؤلاٛهيم  البرين الٔيم  البرين اي - 4 َّض   ؤلاػميْ  خيق 

 .53-40  ضال ٜؼحة ال٠رم  ق56-1/47ؤلاػميْ  ؤلالهيم  الطإ ي الليزٟك. يىِط اساض  الؼيل٥حن  
  اؿطاٚ أ.ز. كٜرك اٌهط   أًطضزك 34-33ٜهيوي اً دال٨ اإلاٜطزاة اإ ٗط ب ال٠طآن  اإلا٘ر إ دسيط  قيىِط الساللك ًٓ الطاٗب ألاك - 5

طان الؼيهري    م  اذٌيي:.2010-2009ز٣ يضاٍ   يأك َض
 .389-388يىِط اعجم اٜطزاة ألٜيَ ال٠طآن  ايزا  َس :  ق - 6
 .2/757  ض713-2/712  ض1/365  ض316-١ٓ1/314 اإلاطػهك    ض ىِط الليا11  ضال ٜؼحة ال٠رم  ق1/29اساض  الؼيل٥حن   - 7
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ّ اىضنا الهغاٍ اإلاؿخق   ٟيله تٔي؛ :  َصا الطأ  هجدسٍ ي ٠ديًٕ ادٕ ضأ  أبدي َدال٨ الٔؼد٥ط   ة ددال٨  . ان 
َّدددد: إلادددي  حددد400 البردددين ٓىدددس  «بدددحن الهسايدددك البردددين ضالساللدددك  زردددث ي٠دددي٨:  ضاإلاؼددديزية الساللردددكه ٓدددً الٜدددطضٞ س 

ن بددده ألاز٦ددديم  ضلهدددصا ٟدددي٨ أبدددي ٓ دددإ ضأبدددي َيؿدددم  : الهسايدددك ودددإ الساللدددك -ضزمهمدددي هللا-اإلا ٦همدددحن الدددسلرل الدددص   تبدددح 
: البرددين َددي ال٥ددالم  ي٨ ٗحددٍة ...ٟض ضايخدددٍ ضؤلاؿدديضا...ضاً ٟددي٨ َددي الساللدددك ضالبرددين  ٛجٔددال الساللددك ضالبرددين ضازدددسات

له يا؛  أهّ شَب  » ك اإلاسلي٨ ٓهره  ضالبرين َي اي يصد أن يتبدحن بده ادي َدي بردين لدهٔٛطبيلساللك ا؛  ا  يك 
  ٛهدي 1

ددلؿدد ره بمددي أؿدديض لردده ابددً ال٠ددرم اددإ أن الساللددك َ ددإ اددي ي ددبهددي إلا  يك  ددي  ك ألاؿددريع ضال مرحددر برمهددي.ٔٛط ٓددً ألاض دده ضأا 
ي الهسايك الألاضبٔك  دلههسايك ٓىس ابً ال٠رم ٛؤزسَي َض ي ده بلدٜية  ٤دل ّ ك  ضالتدي ددم  بهدئيا  اذهدٞي ادً اذهٟي

. ّ محٍر ًٓ ٗحٍة
ددي ا  دلضثيهاهدي َض ٚاددإ َسايدك البرددين ضالساللدك ضال  م   ل ددل ال مرحدر بددحن ايخحدة ضالـددط  ضأدحن ًط ٠ددي الىجدديا  ٔددط 

هي ػ ب ضؿدطي ال اي دب. ضل٥دً ييبادإ الهدس  ٛبجّ    ال يم.ضالهال٢  ل٥ً َصا الي ه اً الهسايك ال هؼ هعم الهس
ددَضٍُ  أهددي اددإ ا ددل ٟيلدده تٔددي؛ :   ًُ َا الَػَمدده َغَىدد  ال َم ددِضيَناُى  َفاْؾددَخَد ًَ َصه َف ددا َزُمدد مة

َ
ىددي لهددم ضأضؿددسهيَم   2ؤ أ  بي 

ٝ ابدً ال٠درم   لن َصا الىدْي ادً الهدس  َدي َدس  بٔدس البردين ضالساللدك  زردث يودر3ضزلهىيَم  ضل٥ً لم حه سضا
ددي ؿددطي ال اي ددب.«اددإ ايهددٕ آدددط بذلدديق آلايددك ال٥ط مدددك:  دد ٛهددصا َددس  بٔددس البرددين ضالساللدددك  َض ه انو لدددم ٛبه 

رددد١ ضؤلالهددديم دددي َدددس  ال ٛي »  ي٠تدددةن بددده َدددس  آددددط بٔدددسٍ لدددم يحلدددل بددده ٣مدددي٨ الاَ دددساع  َض
4  ّ الهدددس  لدددم  أ  أن 

رد١ د   يلدل ا؛د  ال ٛي دٝ ٓزت  ىدس الهدس  الدص  َدي بٔدس البردين ضالساللدك  أ  ي٥ مدل اَ دساع ٟديم ثمديز  ضل٥ىده  ٟي
ددددهيا الٔمددد  بددددسالت اددددً  هددددم الرددده لددددم يؤدددددصضا بددده  ضلددددم حه دددسضا. بددددل ٛو  ن لهدددم الٌط دددد١ اإلاؼدددد ٠رم ضأضؿدددسَم ضزل  إلا دددي بددددح 

ّالهس .
ددي  ردد١ ضؤلالهدديم  ضوددإ َسايددك اددً اإلاددي؛   ضأا  لٔبدديزٍ اإلاددياىحن  ضوددإ  ٓددع  ض ددل ّالي دده ال يلددث لههسايددك ٛهددي ال ٛي

َيهِضي من َيكاُء  اإلاؼ هعاك لالَ ساع ٠٣يله تٔي؛ :  الهسايك ٍَ ن َيكاُء  لم مة ًِ َلِنن ُي ٍَ5.ّ
ددي  ٓبدديزٍ ا؛دد  ايملردديا آلادطض ددك  ا؛دد  ايجىددك أض  الي دده الطابددٕ ٛهددي ٗييددك َددصٍ الهسايددك  ضوددإ َسايددك اإلاددي؛  ضأا 

دددظي ٓدددً أبدددمليب ايجىدددك:  الىددديض  ٛر٠دددي٨ اإلادددي؛   َا الَخْمدددُض ذِ الة َ ددداُل ٍَ   ْ
َ
اَل ؤ َْ دددا ِلَلْهخدددِضي َلددد َماُلنة ٍَ دددَظا  ًَ َىدددَضاَنا ِل

ددددددً أبددددددمليب الىدددددديض: 6َىددددددَضاَنا    ددددددُضٍَ  ِمددددددن ُصٍِ       ٓض َُ َا َيْػ َماَمدددددداُن ٍَ احًدددددد   ٍَ ْػ
َ
ؤ ٍَ َا  ُمدددددد َْ ََ ددددددظيَن  اْخُكددددددُغٍا الة

ٍِ الَجِخ ِ   ٍُى  ِبَد ِ نَغا ػديضا الٜي حدك  جمدٕ بدحن  . ضلصل٧ هٔ دة ابً ال٠رم أن الهسايك اإلاذليكك اإ7 َفاْىُض
ردد١ ضؤلالهدديم  أ  بددحن الي دده ال دديوي ضال يلددث سايددك ال ٛي ضاشا  .8بددحن َسايددك البرددين ضالددسال٨ ضال ٔط ددٝ ضؤلاضؿدديز  َض

                                                 
١ ٓهره ضضهٕ زياؿره احمس بيػل ٓرين الؼيز  ايـيضاة احمس ٓ إ بروين  زاض ال٥ ب 75الٜطضٞ اله٘ي ك  أبي َال٨ الٔؼ٥ط   ق - 1   ٓه 

 م.2002-َد1424  2الٔهمرك  بحةضة  لبىين  ي
 .17ػيضا ٛلهع  آلايك  - 2
 .32-2/31ياتس  يىِط بساثٕ الٜ - 3
 .46  ضال ٜؼحة ال٠رم  ق1/51اساض  الؼيل٥حن   - 4
 .93ػيضا الىحل  آلايك  - 5
طاٚ  آلايك  - 6  .43ػيضا ألٓا
 .23-22ػيضا الليٛية  آلاي ين  - 7
 .12  ضال ٜؼحة ال٠رم  ق1/29  ضاساض  الؼيل٥حن  2/32يىِط بساثٕ الٜياتس   - 8
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ىدي هجدس ابدً ال٠ددرم هٔدس البردين ادً اليهدديص ضال مرحدر ضؤلاهيبدك ضال٥ـدٝ ٓددً ٛبهّ  ٤يهدع ادً اطا دب الهسايدك البرددين 
دددي   ردددحن اي «الصدددخيع  زردددث ي٠دددي٨:  َّض َمدددا   ض محدددٍر ادددً البيًدددل بؤزل ددده ضؿدددياَسٍ ضأٓالاددده...ٟي٨ هللا تٔدددي؛ :  ملددد١  ٍَ

َ الَػؼِ  ُىد ٍَ َيْهدِضي مدن َيكداُء  ٍَ لم   مدن َيَكداُء  ًِ ًُ  َفُ  َ  َل ّحِ
ََ ٌِ ِلُ  ِم َْ َؿاِ  َ  ِْ  ِب

َنا ِمن َعُؾٍَى ِبالة ْْ عَؾ
َ
  1 يدُؼ الَخِند ُ  ؤ

»    ادً هـديع بٔع ده ضز٥م دهٛيلطػل  بحن. ضهللا َي الص  يول اً هـيع  ضحهس
2  ّ  البردين  ديع له يهدرح أ  أن 

 دددديعة ل يهددددرح لهٔبددديز اددددي أؿدددد٦ل ٓددددمهم  ض بددددحن لهددددم الٌط دددد١  -كددددهياة هللا ٓهددددرم-ضله مرحددددر  ضالطػددددل  له يهدددرح
ّ.اإلاؼ ٠رم  ضل٥ً الهسايك ضالوال٨ اً اإلاي؛  

ٔل البرين َي هٜؼه ىي هجس ايجيزّ َي آلادط  ٛبهّ  ضاشا ٤ين البرين ٓىس ابً ال٠رم َي اً ال يهرح 
البرين اػم  يإ ل٦ل شخيع ٣ـٝ ل٧ ٟىيْ اإلأج   َض ٧  «الساللك  زرث ي٠ي٨ اإ  حسيسٍ إلاٜهيم البرين: 

يٜضخي الؼيإ ا؛  ز٠ر٠ ه...ٛبؤ  شخيع به٘ع ؤلاٛهيم ضأضضملع ًٓ اإلأج   ٛصل٧ زت    ايحجيب زضن الومحة 
»  َي البرين اإ شل٧ اإلايهٕ

3  ّ رل اإ ال٥ـٝ ًٓ أج  ايخٌيب ال٠يتم بحن اإلا ٦هم البرين َي الؼ  أ  أن 
ّ ضاإلاؼ مٕ  أض بحن البيه ضاإلا ه٠ي. الم ضالسلرل ضؿيَس  -أيوي-اً أيوي الساللك  ان  ٓىس ابً ال٠رم هجس ؤلٓا

ي  «ايملي٨  ضوإ ٤يلىلبك  زرث ي٠ي٨:  ىبريهه ضآالاه بٜٔهه: ٛهي اي ضأا  ك سالّ ك اله ددٍة تٔي؛  ًٓ ألازلّ  وم 
مساهي ه التي تٓ   ضز صا  ٔه  هؼ ٔمل ٛره لّٜ الـهيزا  ٣مي هؼ ٔمل ٛره  -أيوي-زاللمهي بيل٠ٔل ضالٌٜطا. َض

ّ لّٜ الساللك  ضؤلاضؿيز  ضالبرين. ىه الـيَس ضاإلاذدة  بل ٟس  ٛبن  بي  السلرل يبحن اإلاسلي٨ ٓهره ض ِهٍط  ٣مي ي 
» ي٦ين البرين بيلٜٔل أُهط ضأبهٙ

الم ضالسلرل. 4 ي   ٛهصا ًٓ ؤلٓا س  «ًٓ زاللك ايملي٨ ٛىجسٍ ي٠ي٨: ضأا  ٟض
يالت له ض٣الايت  ل٠رياه ا٠ياه  ضأزاته ائزاٍ  ٣مي ٟرل: ّهؼم  ؿيَس ايملي٨ ه٠ٌي ٟض

قب    ٍ الذ الػ نا : ؾمػا َاغت  ع إلاا ُيشة عجا بالضم   »ٍخضة

ّض ٜهدددم ادددً   دددية اإلادددي؛   شلددد٧ أن  دددَحن   ضزدددي٨ الؼدددميضاة ضألاضن ودددإ بدددطاؿدددهيزا ايخهددد١ ٓ ددد  اذهٟي ك زال 
تدةاٚ   مدي ودإ هي٠ًدك زضن كدية  ضا ٦همدك ضاهّ ٓ   ضزساهي ه  ٛري ال  ح ي  ا؛  الى١ٌ أض ال لط ح ادً أ دل الٓا

ّزضن لؼدددين   ؿددديَس ايملدددي٨ التدددي أؿددديض الاهدددي ابدددً ال٠دددرم ودددإ ادددي تؼدددم  بييملدددي٨ ٓىدددس ايجددديزّ إلادددي  حدددسه ٓدددً  ضأن 
 سا٨ ّةظ الٔالٟدددك الطاع دددك بدددحن ٌٟبدددي الساللدددك  الدددادددي يدددد -أيودددي-.ضادددً أددديوي الساللدددك 5ألاكدددىيٚ الساللردددك ايخمؼدددك

ٌِ  ضاإلاددسلي٨ اددإ ٟيلدده تٔددي؛ :   دد
َْ ـَ َغ ددْم َنددا الكة ْْ ٌُ َؾدداِلنْا ُزدد ة َحَػ دد َْ َْ َقدداَء لَجَػ َلدد ٍَ ددلة  ددَو َل ددَظ َمددضة الّ ِ َلدد  َجددَغ ِبَددد  َعّكِ

َ
ؤ

6ّ َصِلدد  ْ  ن اددً أجدد  الددىم  اللددك البدديَطا ٓ دد  ٟددسضا الددطب ال ى ردده ٓ دد  َددصٍ الس «زؼددب ابددً ال٠ددرم:    زرددث يتبددح 
ي ددده ال دددػدددبحيهه ضئجيتدددب اذهٟي  ك ٓهرددده. ضاإلأجددد : اهِدددط ٣ردددٝ بؼدددٍ ضأددد٧ الِل...ض ٔدددل الـدددمؽ زلدددرالت ٓهرددده سال 

ىدهٛبجّ  » هدي ودإ التدي  ِهدط ض بي 
د  7   ٛهدي يتبٔهدي ادإ زط٣مهدي  يع دس ِدل ّدهد١ الـدمؽ ضهلد هي زلدرالت ٓ د  شلد٧ ال «ه ضأه 
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»  يبٕ لهي  بٔرك اإلاسلي٨ لسلرهه بهي  ض ى٠م  ض م س ض  ٠هم  ٛهّي
1  ّ ّالساللك ايمليكهك ادإ َدصا الد أ  أن  ودإ  ىم 

ددده  ضاإلادددسلي٨  بيٓ بددديض  سا٨ ّهترجدددك الٔالٟدددك الطاع دددك بدددحن الددد   ٛيلـدددمؽ  دددس٨ ٓ ددد  ِدددل ّال ٓدددٚطالـدددمؽ ادددي  لددديال أه 
لهٔالٟدك الٌبرٔرددك    الٔالٟدك ؿددباهك بٔالٟدك "الىديض بيلدسدين " الددص   حدسه ٓىده ٓهمديع الساللددك ا ديالّتِدل ّض ديز ال

دده ا؛د  هددطضضا 2بمسليلدده سا٨ ّالتدي  ددطأٍ الد دين  ضأن  يب  دي اددي زديض٨ ابددً ال٠درم ال ٔبحددة ٓىده اددإ  حهرهده آليددك الٜٟط . َض
ّضشلدددد٧ اددددً دددددال٨ اؿددديض ه   ضاإلادددسلي٨ّ سا٨ ّض ددديز ض٣جددددي الساللددددك  الدددد ددددالـددددمؽ  ا؛دددد  أن  ضاددددً دددددال٨  .ِددددل ّك ٓ ددد  الزال 

دددي ٟيلددده ألاٟدددساين ٛرمدددي   تبٔىدددي إلاٜهددديم اإلالدددٌاد الدددسال؛إ ٓىدددس ابدددً ال٠دددرم ي ددددن لىدددي أن َدددصا الٔددديلم لدددم يذدددط  ٓم 
ّ ّاإلأددديوي الـدددباهك بملدددٌاد الساللدددك   يذدددم  دددل هددد٧ اإلأددديوي التدددي ض دددسهيَي ٓىدددسٍ    ضأن  ادددإ: " ال٠لدددس  الٜهدددم   م  

ددالم  ؿدديَس ايملددي٨".  ّالبرددين  الهسايددك  ال ٔط ددٝ  ؤلاضؿدديز  ؤلٓا يملددسيث اإلالددٌاد الٔهمددي لهساللددك اددإ الددسضغ ا ضأن 
ّال يذط  ًٓ َصٍ اإلأيوي التي ػيٟهي ابً ال٠رم  ض م٥ً  يهرحهي اإ التةػرمك آلا رك:

ّ
ّ

ّ  
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