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 أثش انمشآٌ واحلذَث يف انهغت انؼشبُت 
 َشأة ادلؼدى انؼشبٍ أمنىرخب

 اللمغي بالكضة أ. 
 حاملت املؿُلت      

 ملخص
م والخضًض الىبىي الكٍغ٠ في اللٛت الٗغبُت ٖمىما، وفي ٢ًُت وكىء اإلاعجم   جدىاو٫ َظٍ الضعاؾت مضي جإزحر ال٣غآن ال٨ٍغ

 الٗغبي زهىنا.
يذ َظٍ الضعاؾت مض ُّ ي َظا الخإزحر، خُض ًخجلى بهٟت ٖامت في الخٟاّ ٖلى اللٛت الٗغبُت وب٣ائها وزلىصَا، و٦ظا و٢ض ب

ا وظٗلها لٛت ٖاإلاُت. غ ؤلٟاْها، و٦ظل٪ ؾٗت اهدكاَع  بزغائها وتهظًب وجٍُى
م والخضًض الىبىي ا لكٍغ٠ َما ؤما جإزحر ال٣غآن والخضًض في وكىء اإلاعجم الٗغبي ٞهى ْاَغ وظلي، خُض ٌٗخبر ال٣غآن ال٨ٍغ

 الىىاة ألاولى للمٗاظم الٗغبُت. 
م، الخضًض الىبىي، الخإزحر، اللٛت الٗغبُت، اإلاعجم الٗغبي.  الٖلماث املٌخاخُت:  ال٣غآن ال٨ٍغ

 Abstract:This study focuses on the Influence of the Holy Quran and Hadith in the Arabic 

language in general, and the emergence of the Arabic lexicon in particular. The study has revealed 

that this Influence-in the side of Arabic language in general- was: The preserving and maintaining 

the Arabic language during the ages, Enriching and developing its vocabulary, gave it Wide 

spreading, And make it a universal language. In the side of Arabic lexicon; The study revealed that 

the Influence was very; because of the Holy Quran and Hadith were the first nucleus of the Arabic 

dictionaries. 

 مِضمت
ُضة ومخِىت ال ًم٨ً ؤن ًىٟ٪ ؤخضَما ًٖ      م والخضًض الىبىي الكٍغ٠ باللٛت الٗغبُت ٖال٢ت َو بن ٖال٢ت ال٣غآن ال٨ٍغ

م آلازغ، باٖخباع ؤن ال٣غآن ٗت ؤلاؾالم ٢ض ؤوخاَما هللا حٗالى باللٛت  ال٨ٍغ ت َما اإلاهضعان ألاؾاؾُان لكَغ والؿىت الىبٍى
ومما َى مٗلىم ؤن ٞهم ههىم ال٣غآن  ن هٟهم ههىم ال٣غآن والؿىت بال بٟهم اللٛت الٗغبُت،الٗغبُت، وبالخالي ال ًم٨ً ؤ

لُه ما ال ًٟهم بال بٟهم اللٛت ٌؿخلؼم ؤن ٩ًىن ٞهم اللٛت الٗغبُت ٞغى واظب ؤًًا، ألن  والؿىت واظب بةظمإ الٗلماء، ٖو
 ال٣اٖضة ج٣ى٫ ما ال ًخم الىاظب بال به ٞهى واظب،

 چہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےچ٢غآهُت ٦شحرة جض٫ ٖلى ٖغبُت ال٣غآن مجها ٢ىله حٗالى و٢ض ظاءث آًاث 
ک  ک    ک     چ  . و٢ىله ؤًًا  ١١٣َه:  چىئ  يئ  جب  حب   چ  و٢ىله ؾبداهه ؤًًا . ٢ًىؾ٠: 

و٢ىله  .    ٣ٞهلذ:  چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  چ  . و٢ىله ؤًًا ٧الكىعي:  چگ  گ  

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     چ  و٢ىله ؤًًا .  ٢٨الؼمغ:  چى    ۉ  ې   ې  ې  ې  ىچ  ؤًًا
ٞمجيء َظٍ آلاًاث  .  ١٩٥ - ١٩٢الكٗغاء:  چڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  

ل الىحي  ان ٖلى هبىة الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم م٘ جًمً حٗضًض اإلاّىت ٖلُه، ومً ظملتها ججًز غ البَر البِىاث في مؿا١ ج٣ٍغ

قاَض بىيىح الضاللت ٖلى ًٞل َظا الٗلم، وال٩اق٠ ًٖ ؤؾغاع َظا اللؿان مباقغة،  چڻ  ۀ     ۀ  چ ى ٢لبه ٖل
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ووؾاَت ٖلى ؤن ظمُ٘ ما ًلىح مً لُاث٠ َظٍ الجملت، مكٗغ بظل٪ مً خُض ؤلاقاعة بلحها في ؾُا١ حُٗٓم اإلاّىت ٖلُه 
ًله ٖلى نلى هللا ٖلُه وؾلم م٣خٌ صلُلها، إلجمام الىٗمت ٖلُه في  ه ٞو بهؼا٫ ال٣غآن باللؿان اإلاىنٝى بما ص٫ ٖلى قٞغ

 . )1(ٚحٍر
٘ والاؾدكهاص، خُض ال ًىظض  م مً خُض الدكَغ والخضًض الىبىي الكٍغ٠ الظي ًإحي في اإلاغجبت الشاهُت بٗض ال٣غآن ال٨ٍغ

ٗت ؤلاؾالمُت واؾخيباٍ ؤخ٩امها. و٦ظا ال ًىظض زالٝ في مؿإلت الاؾدكهاص به في  زالٝ بحن الٗلماء في الاخخجاط به في الكَغ
اللٛت مً خُض اإلاٗجى اإلاعجمي والبالغي إلاٟغصاتها، وبهما و٢٘ زالٝ في الاؾدكهاص به في مؿاثل الىدى وج٣ُٗض ٢ىاٖضٍ، ول٨ً 

ظا ألن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤٞصر الٗغب، و٢ض ٢ا٫: ؤها ؤٞصر الٗغب، بُض "ؤٚلب الىداة طَبىا بلى الاخخجاط به، َو
ظا صلُل واضر ٖلى ؤن ٦المه ؤٞصر ٦الم، وؤن ؤؾلىبه ؤعقى ألاؾالُب. ومً ظهت ؤزغي ٞهى ٌّٗبر بظل٪ )2("وي مً ٢َغلؤ . َو

م.  ًٖ اٞخساٍع بإهه ًيخمي بلى الٗغوبت واللٛت الٗغبُت، ألن لٛخه هي  لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ
م قإن اللٛت الٗغبُت وم٩اهتها، واَخمام الى َٓ

ِٖ ظا ال٨الم ًض٫ ٖلى   نلى هللا ٖلُه وؾلم بها.  بيَو
ومً مٓاَغ ٖٓمت الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم وصالثل هبىجه ؤن اه٣اصث له البالٛت والٟهاخت، وؤوحي ظىام٘ ال٩لم، ٩ٞان 

غة عضخي هللا  ًٖ ٖلُه الهالة والؿالم ًخ٩لم بال٨الم اإلاىظؼ ال٣لُل اللٟٔ الظي ًض٫ ٖلى مٗاٍن ُٖٓمت، خُض وعص ؤبي ٍَغ
ب، وؤخلذ لي الٛىاثم، وظٗلذ لي "„٫ هللا ٢ا٫:ٖىه ؤن عؾى  لُذ ٖلى ألاهبُاء بؿذ: ؤُُٖذ ظىام٘ ال٩لم، وههغث بالٖغ ّيِ

 . )1"ألاعى َهىعًا ومسجضًا، وؤعؾلذ بلى الخل٤ ٧اٞت، وزخم بي الىبُىن 

ؤعقضوا ؤزا٦م ٣ٞض "و٢ض ؤزُإ ؤخض اإلاخدضزحن ؤمام عؾى٫ هللا في اللٛت، ٣ٞا٫ ٖلُه الهالة والؿالم إلاً خًغ مً الصخابت:
. ٞاٖخبر الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم اللخً في اللٛت ؤو الخُإ ٞحها قِئا مً الًال٫ والبٗض ًٖ الهضاًت والغقاص. )2("يل  

ا ؤوالص٦م، ٞةجها لؿان عّب٨م في الجىت„„٦ما هجضٍ خض ٖلى حّٗلم الٗغبُت وحٗلُمها في ٢ىله: ّلمَى  . )3(‘‘حٗلمىا الٗغبُت، ٖو
. وُعوَي )4(‘‘ؤخّبىا الٗغب لشالر: ألوي ٖغبي، وال٣غآن ٖغبي، و٦الم الجىت ٖغبي„„ًٖ ابً ٖباؽ ًٖ عؾى٫ هللا ؤهه ٢ا٫: و٢ض ُعوَي 

ض في اإلاغوءة„„ ًٖ ٖمغ بً الخُاب ؤهه ٢ا٫: . و٢ض ٦خب ؾُضها الٟاعو١ ٖمغ بً )5(‘‘حٗلمىا الٗغبُت ٞةجها ج٣ىي ال٣ٗل وجٍؼ
ظا ألن  .)6(‘‘ج٣ٟهىا في الؿىت، وج٣ٟهىا في الٗغبُت، وؤٖغبىا ال٣غآن ٞةهه ٖغبي„„ بٗض: الخُاب بلى ؤبي مىسخى ألاقٗغي: ؤما َو

٣ه ؤ٢ىاله  ٤ بلى ٣ٞه ؤ٢ىاله نلى هللا ٖلُه وؾلم، ٞو ٤ بلى ٣ٞه ؤٖماله. ٣ٞه اللٛت الٗغبُت َى الٍُغ  َى الٍُغ
ى حجت في اللٛت ؤهه ٢ا٫: م„„وعوي ًٖ ؤلامام الكاٞعي َو ُٓ ذ حجخه، ومً مً ٢غؤ ال٣غآن ٖ ذ ٢ُمخه، ومً ٦خب الخضًض ٢ٍى

 .)7(‘‘ًُهً هٟؿه لم ًىٟٗه ٖلمه َلب الٗغبُت ع١  َبٗه، ومً لم
هم، ومً „„ ومّما ٌؿخض٫ ٖلى ًٞل الٗغبُت ما وعص في الصخُذ ًٖ ابً ٖمغ ؤن عؾى٫ هللا ٢ا٫: خب 

َ
مً ؤخب  الٗغب ٞبدبي ؤ

ذ به مً بحن . ٞهظا ألازغ مخًمً لٟ)8(‘‘ؤبًٛهم ٞببٛطخي ؤبًٛهم ت ما ُزه  ًل الٗغبُت مً ظهت، وما هي مىنىلت إلاٗٞغ
م، والٗلم باللٛت الٗغبُت وؾُلت بلى ٞهم ؤقٝغ اإلا٣انض، وهي ٖلىم  ى لؿاجها الظي هؼ٫ به ال٣غآن ال٨ٍغ ؾاثغ ألامم، َو
                                                 

الم بمجزلت الٗغبُت مً ٖلىم ؤلاؾالم، ط896اهٓغ: الخمحري (ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖلي بً ألاػع١،  )1(  .93، م1ٌ): عويت ألٖا

الٟاث٤  ٦خابه َـ):538ؤزغظه الُبراوي ًٖ ؤبي ؾُٗض الخضعي. وط٦ٍغ الؼمسكغي(ؤبى ال٣اؾم ظاع هللا مدمىص بً ٖمغ بً مدمض الخىاعػمي،ث )2(
ب الخضًض، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث، لبىان. ٍف  .9م). م1996، (1ي ٍٚغ

 .477، م2ؤزغظه الخا٦م في اإلاؿخضع٥، و٢ا٫ صخُذ ؤلاؾىاص، ط )2(

 .68ؤزغظه البساعي في ال٨ّجى، م )3(

 .87، م4عواٍ الخا٦م في اإلاؿخضع٥، ط )4(

 .98-97، م4ؤزغظه الخا٦م في اإلاؿخضع٥، و٢ا٫ صخُذ، ط )5(

ُه اه٣ُإ بحنعوا )6( مغ بً الخُاب ٍ ابً ؤبي قِبت وؾُٗض ابً مىهىع والبحه٣ي في الكٗب. عظاله ز٣اث ٞو  .ٖمغو بً صًىاع ٖو

الم بمجزلت الٗغبُت مً ٖلىم ؤلاؾالم، ط896اهٓغ: الخمحري (ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖلي بً ألاػع١،ث )7(  .103، م1ٌ): عويت ألٖا

 .73م ،4عواٍ الخا٦م في اإلاؿخضع٥. ط )8(
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ٟت، ألن الىؾا ثل مً خُض هي لها ال٨خاب والؿىت، وخُيئظ ٩ًىن لها مً الًٟاثل ٖلى الجملت ما لخل٪ اإلا٣انض الكٍغ
ٞةن  مً ؤخب  هللا ؤخب „„ . ولظل٪ ٢ا٫ ؤبى مىهىع الشٗالبي في م٣ضمت ٦خابه ٣ٞه اللٛت وؤؾغاع الٗغبُت:)9(ؤخ٩ام م٣انضَا

عؾىله اإلاهُٟى نلى هللا ٖلُه وؾلم، ومً ؤخب  الىبي الٗغبي ؤخب  الٗغب، ومً ؤخب  الٗغب ؤخب  اللٛت الٗغبُت التي بها 
ِجَي بها وزابغ ٖلحها، ونٝغ َمخه بلحها، ومً َضاٍ هللا هؼ٫ ؤًٞل ا ُٖ ل٨خب ٖلى ؤًٞل العجم والٗغب، ومً ؤخب  الٗغبُت 

غة ُٞه، اٖخ٣ض ؤن مدمضا نلى هللا ٖلُه وؾلم زحر الغؾل، وؤلاؾالم زحر  لئلؾالم وقغح نضٍع لئلًمان وآجاٍ خؿً ؾٍغ
ؿىت، وؤلا٢با٫ ٖلى جٟهمها مً الضًاهت، بط هي ؤصاة الٗلم ومٟخاح الخ٣ٟه اإلالل، والٗغب زحر ألامم، والٗغبُت زحر اللٛاث وألال

في الضًً، وؾبب بنالح اإلاٗاف واإلاٗاص، زم هي إلخغاػ الًٟاثل والاخخىاء ٖلى اإلاغوءة وؾاثغ ؤهىإ اإلاىا٢ب ٧الُيبٕى للماء، 
هض للىاع، ولى لم ٨ًً في ؤلاخاَت بسهاثهها، والى٢ٝى ٖلى مجاعحها ومها ها، والخبدغ في ظالثلها وص٢اث٣ها بال ٢ىة والؼ  ٞع

 ، ت بعجاػ ال٣غآن، وػٍاصة البهحرة في بزباث الىبىة الظي َى ٖمضة ؤلاًمان ل٨ٟى بهما ًٞال ًدؿً ؤزٍغ ال٣ُحن في مٗٞغ
خُٗب  ، ٠ُ٨ٞ  وؤٌؿغ ما زهها هللا ّٖؼ وظّل مً يغوب اإلاماصح ما ٩ًّل ؤ٢الم ال٨خبت، وٍُ ٍُ ً ُزُمُغ ُُب في الضاٍع ؤهامل  ٍو

ا و٦غمها، وؤوحى بها بلى زحر زل٣ه، وظٗلها لؿان ؤمُىه ٖلى وخُه،  ٓمها، وعٞ٘ زَُغ الخؿبت، وإلاا قّغٞها هللا ّٖؼ اؾمه ٖو
وؤؾلىب ُزلٟاثه في ؤعيه، وؤعاص ب٣اءَا وصوامها ختى ج٩ىن في َظٍ الٗاظلت لخحر ٖباصٍ، وفي جل٪ آلاظلت لؿا٦جي صاع زىابه، 

ٌ لها خٟٓت وزؼهت م  ُ  . )1(‘‘ً زىام الىاؽ وؤُٖان الًٟل وؤهجم ألاعى٢
ت هي لٛتومً زم ٞةّن الّلٛت  ُّ م الٗغب ت الّك ، ال٣غآن ال٨ٍغ ٟتولٛت ألاخاصًض الىبىٍّ . ولظل٪ ٢ا٫ قُش ؤلاؾالم ابً جُمُت ٍغ

ٖىه لل٨خاب والخ٨مت بلؿاهه الٗغبي، وظٗل ٞةن هللا حٗالى إلاا ؤهؼ٫ ٦خابه باللؿان الٗغبي، وظٗل عؾىله مبلٛا „„ عخمه هللا:
خه مً خه بال بًبِ اللؿان، وناعث مٗٞغ  الؿاب٣حن بلى َظا الضًً مخ٩لمحن به؛ لم ٨ًً ؾبُل بلى يبِ الضًً ومٗٞغ
ت صًً هللا، وؤ٢غب بلى ب٢امت قٗاثغ الضًً، وؤ٢غب بلى مكابهتهم  الضًً، وناع اٖخباع الخ٩لم به ؤؾهل ٖلى ؤَل الضًً في مٗٞغ

ً وألاههاع، في ظمُ٘ ؤمىعَم... ولظل٪ اٖخبر الٗلماء ؤن زضمت اللٛت الٗغبُت والخإل٠ُ  . )2(‘‘للؿاب٣حن ألاولحن مً اإلاهاظٍغ
م  ٗضُّ صٞاٖا ًٖ خمى ال٣غآن والؿىت.ٞحها زضمت لل٣غآن ال٨ٍغ ٌُ ٟت، والضٞإ ٖجها  ت الكٍغ  والؿىت الىبٍى

: حلٍغٍ الِغآن والخضًث  املؼلب ألا٘و
ٍ الِغآن  أوال: حلٍغ

ٍ الِغآن لوت1 ازخل٠ الٗلماء في ؤنل ٧لمت (٢غآن) ؤهي مكخ٣ت ؤم ٖلم ص٫ّ ٖلى ال٨الم اإلاجز٫ ٖلى مدمض نلى : (3)/ حلٍغ
َلَماِن. وممً ٢ا٫ بهظا ؤلامام الكاٞعي عخمه هللا.هللا ٖلُه وؾلم،  ٦ما  َٖ  ؤن ؤلاهجُل والخىعاة 

 ؤّما مً ٣ًى٫ ؤن ٧لمت (٢غآن) هي مكخ٣ت، ٣ٞض ازخلٟىا في ؤنل اقخ٣ا٢ها ؤهي مً ٢غن" بٟخذ الشالزت " ؤم مً ٢غؤ.
. وطَب بلى طل٪ ؤلامام ؤبى الخؿ ً ألاقٗغي, وزاهحها: ال٣غاثً. وطَب ومً ٢ا٫ هي مً ٢غن ٞالخالٝ بحن مٗىحن: ؤولهما: الًمُّ

 بلى طل٪ ؤلامام الّٟغاء. 
 ومً ٢ا٫ هي مً ٢غؤ ٞالخالٝ ٖلى مٗىُحن َما: بمٗجى جال، وبمٗجى ظم٘.

                                                 
الم بمجزلت الٗغبُت مً ٖلىم ؤلاؾالم، ط896اهٓغ: الخمحري (ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ٖلي بً ألاػع١، ث )9(  .92، م1ٌ): عويت ألٖا

 - 2م م).19997 -َـ 1416( 1صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث، لبىان. ٍ َـ): ٦خاب ٣ٞه اللٛت وؤؾغاع الٗغبُت.430الشٗالبي (ؤبى مىهىع الشٗالبي،ث )1(
3. 

ٌ): ا٢خًاء الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم إلاسالٟت 728،ثج٣ي الضًً ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً ٖبض الخلُم بً ٖبض الؿالم الىمحري الخغاويابً جُمُت(  )2(
اى.ؤصخاب الجخُم،   .402، م1طم٨خبت الغقض، الٍغ

ان في ٖلىم ال٣غآن، صاع ال٨ٟغ. ط )3( . مىإ ال٣ُان: مباخض في ٖلىم ال٣غآن، 15-14، م1اهٓغ: الؼع٢اوي، مدمض ٖبض الُٗٓم: مىاَل الٗٞغ
ان في ٖلىم ال٣غآن، صاع الىٟاجـ، ألاعصن، 20م). م2000 -َـ 1421، (3ماؾؿت الغؾالت هاقغون، بحروث. ٍ . ًٞل خؿً ٖباؽ: بج٣ان البَر

 .59-55، م1م). ط2010 -َـ 1430،(2ٍ
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ض ال٣غآن هٟؿه َظا اإلاٗجى؛ وطل٪ في ٢ىله حٗالى ېئ   ىئ  ىئ  چ  ولّٗل ألاصّر في َظا ٧ّله ؤّجها مً ٢غؤ بمٗجى جال؛ خُض ًاٍّ
٣ٞض ط٦غ ؾبداهه وحٗالى .  ١٨ - ١٦ال٣ُامت:  چجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    ىئ  ی     ی  ی  ی  

ال٣غاءة وهي َىا بمٗجى الخالوة وؤجبٗها بظ٦غ اإلاهضع. ومً َىا ٞال٣غآن مً قإهه ؤن ٣ًغؤ, وبن ؤو٫ ٧لمت ؤوخُذ بلى الىبّي 

ڇ  ڇ  چ و٢ىله حٗالى ؤًًا  . ٤: اإلاؼمل چٿ  ٿ    ٿ  چ  نلى هللا ٖلُه وؾلم هي (ا٢غؤ). ووعص ٦ظل٪ ٢ىله حٗالى

 ٞال٣غاءة والترجُل والخالوة ٧ّلها بمٗجى واخض مً خُض ؤلاقاعة بلى مٗجى ٧لمت (٢غآن). .    ٩٢الىمل: چ  ڇ

م٨ً ال٣ى٫ ؤن ال٣غآن في اإلاٗاوي ألازغي التي ؤقاع بلحها ال٣اثلىن بإنل اقخ٣ا١ ٧لمت (٢غآن).  ٍو
البٌٗ. و٦ظل٪ َى بمٗجى الجم٘. ٞال٣غآن ال ًخلى ختى ججخم٘ خغوٞه في الٟم. زم ٞال٣غآن يمذ آًاجه وؾّىعٍ بلى بًٗها 

٣ت عجُبت مد٨مت. و٢ض ظم٘ زمغاث ال٨خب الؿاب٣ت ٧ّلها.  بهه ٢ض ظمٗذ آًاجه وؾّىعٍ. وهي مغجبُت ببًٗها بٍُغ
ا ما عجخه الٗ :/ حلٍغٍ الِغآن اصؼالخا2 ٟاث ٖضًضة لٗل  ؤقهَغ ى اإلاخ٤ٟ ٖلُه بحن ّٖغٝ الٗلماء ال٣غآن بخٍٗغ لماء، َو

لماء الٗغبُت:" ال٣غآن َى ٦الم هللا اإلاعجؼ, اإلاجز٫ ٖلى مدّمض نلى هللا ٖلُه وؾلم اإلاخٗبض بخالوجه،  ألانىلُحن وال٣ٟهاء ٖو
ظا الخٍٗغ٠ ًدخاط بلى قغح وبُان)1(اإلاى٣ى٫ بالخىاجغ، اإلا٨خىب في اإلاهاخ٠" ـ في ٞال٨الم ظي "ٓالم هللا":. ووٗجي بـــ )2(. َو

ٞهى الظي ؤعاصٍ هللا  "املعجؼ"وبياٞخه بلى هللا ًسغط ٦الم ٚحٍر مً ؤلاوـ والجً واإلاالث٨ت. ؤما  ،الخٍٗغ٠ ٌكمل ٧ل ٦الم
ه هللا ٖلى ؤًضي ؤهبُاثه  ه مدّمض نلى هللا ٖلُه وؾلم. واإلاعجؼة: هي ألامغ الخاع١ للٗاصة اإلا٣غون بالخدّضي, ًجٍغ ُّ معجؼة لىب

ا لهم. وؤلاعجاػ َىا َى بْهاع نض١ الىبّي نلى هللا ٖلُه وؾلم في صٖىي الغؾالت بةْهاع عجؼ الٗغب بْهاعا لهض٢هم وجإًُض
م، بِىما  م. ٖلما ؤن َظا ؤلاعجاػ مؿخمغ اؾخمغاع ال٣غآن ال٨ٍغ م ًٖ مٗاعيخه في معجؼجه الخالضة، وهي ال٣غآن ال٨ٍغ حَر ٚو

ظا ما هلمؿه ً اهتهذ في خُجها. َو غة ٢ا٫: ٢ا٫ الىبي في  معجؼاث ألاهبُاء آلازٍغ نلى هللا ٖلُه وؾلم:" ما مً خضًض ؤبي ٍَغ
م جابٗا ًىم  ألاهبُاء باّل ؤَُٖي ما مشله آمً ٖلُه البكغ، وبهما ٧ان الظي ؤوجِذ وخُا، ؤوخاٍ هللا بلي ٞإعظى ؤن ؤ٧ىن ؤ٦ثَر

ٌض  . ٞمعجؼة ال٣غآن مؿخمّغة ألّمت با٢ُت قاء هللا ؤن ج٩ىن زحر ؤّمت ؤزغظذ)3(ال٣ُامت" ُْ للىاؽ، ٩ُٞىن ال٣غآن معجؼا ٞهظا ٢َ
ت ألازغي؛ ألن هللا لم ٌكإ لها ؤلاعجاػ. ؤما "اإلاجز٫ " ًسغط ٦الم هللا الظي اؾخإزغ به ؾبداهه وحٗالى  ًسغط ال٨خب الؿماٍو

ال٨ه٠:  چحئ       مئ    ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  ی         ی  ی        جئچ مهضا٢ا ل٣ىله 

ما. ؤما "كلى مدمض ". ١٠٩ حَر " ُٞسغط ٢غاءاث املخلبض بخالوجه"  ًسغط ما ؤهؼ٫ ٖلى ألاهبُاء ٢بله ٧الخىعاة وؤلاهجُل ٚو
ا ٖلى وظه الٗباصة، ولِؿذ ٢غاءة آلاخاص  حَر آلاخاص وألاخاصًض ال٣ضؾُت؛ ألن الخّٗبض بخالوجه مٗىاٍ ألامغ ب٣غاءجه في الهالة ٚو

" َى الخبر الظي ًى٣له ظم٘ ًامً جىاَئهم ٖلى ال٨ظب ًٖ ظم٘ املىِ٘ى بالخىاجغخاصًض ال٣ضؾُت ٦ظل٪. ووٗجي بـــ "وألا 
ل ٖلحهما  ٤ ظبًر مشلهم مً ؤو٫ الؿىض بلى مىتهاٍ. وال٣غآن ه٣ل بلُىا ٨َظا، ٣ٞض ؤوحي بلى الىبّي نلى هللا ٖلُه وؾلم ًٖ ٍَغ

ال٨بحر مً الصخابت زّم ه٣لٍى بمسخل٠ ٢غاءاجه بلى الخابٗحن، والخابٗحن مً بٗضَم  الؿالم ًٖ هللا حٗالى. و٢ض خٟٓه الٗضص
٨ظا. َظا ٧ّله بياٞت بلى ال٨خابت اّلتي ٧اهذ م٘ هؼوله خحن اّجسظ الّىبّي نّلى هللا ٖلُه وؾّلم ٦ّخابا للىحي، ٩ٞان جىز٤ُ  َو

سغط بهظا ال٣ُض ما ً ظ٦ٍغ الٗلماء مً ال٣غاءاث الّكاّطة اّلتي عّبما ٢غؤ بٌٗ الّىو خٟٓا في الّهضوع و٦خابت في الؿُىع. ٍو
" ٞهظا بقاعة بلى ما ٧ان في املٕخىب في املصاخٍالصخابت بها ال ٖلى ؤّجها مً ال٣غآن، بل ٖلى ؾبُل الخٟؿحر ٣ِٞ. ووٗجي بــــ "

ظا اإلا ٌ٘ إلاا ٧ان ػمً ٖشمان بً ٖٟان خحن اؾخيسخ ٖضة وسخ ًٖ اإلاصخ٠ اّلظي ظمٗه ؤبى ب٨غ الهّض٤ً. َو صخ٠ َى ظم
                                                 

 .21م). م2009وث، لبىان. ٍ،(نبخي الهالر: مباخض في ٖلىم ال٣غآن، صاع الٗلم للمالًحن، بحر )1(

 .21اهٓغ: مىإ ال٣ُان: مباخض في ٖلىم ال٣غآن. م )2(

 ).4696عواٍ البساعي في صخُده، ٦خاب ًٞاثل ال٣غآن، باب: ٠ُ٦ هؼ٫ الىحي، وؤو٫ ما هؼ٫. ع٢م( )3(
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شمان لم ًجمٗىا ؤو ًيسخىا باّل ٢غآها ٞاؾخصىِذ  ٢ض ٦خب في ػمً الىبّي نّلى هللا ٖلُه وؾّلم. ٞالّصخابت في ػمً ؤبي ب٨غ ٖو

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ  ال٣غاءاث الكاطة وآلاًاث اإلايؿىزت للخ٨م اّلتي ؤقاع بلحها ؾبداهه وحٗالى
 . ١٠٦الب٣غة:  چٿ     ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀڀ  ڀ

ت، وؤهىإ الىحي، وؤّي هّو م٣ّضؽ.   م ًٖ ٚحٍر مً ال٨خب الؿماوٍّ  بهظٍ الخهاثو جمّحز ال٣غآن ال٨ٍغ
ٍ الخضًث  زاهُا: حلٍغ

ٍ الخضًث لوت1 ؛ ألهه ًدضر  :(1)/ حلٍغ َُل٤ ٖلى ال٨الم ٢لُله و٦شحٍر ًُ ى يض ال٣ضًم،  الخضًض َى الجضًض مً ألاقُاء، َو
خج ص قًِئا ٞكًِئا، وظمٗه ؤخاصًضٍو ى٣ل  ض  غاص به ٧ّل ٦الم ًخدّضر به ٍو ُل٤ ٍو ى قاط ٖلى ٚحر ٢ُاؽ. ٍو ٣٦ُُ٘ وؤ٢اَُ٘، َو

بلٜ ؤلاوؿان مً ظهت الؿم٘ ؤو الىحي في ٣ًٓخه ؤو مىامه. وبهظا اإلاٗجى ؾّمي ال٣غآن خضًشا، ٢ا٫ حٗالى ومً ؤنض١ مً  ٍو
 ).87اليؿاء( هللا خضًشا 

ٍ الخ2 غ ؤو نٟت َزْل٣ُِت ؤو  ضًث اصؼالخا:/ حلٍغ َى ما ؤي٠ُ بلى الّىبّي نّل هللا ٖلُه وؾّلم مً ٢ى٫ ؤو ٞٗل ؤو ج٣ٍغ
٘ ُزُل٣ُِت. ووٗجي  اث؛ وبّهما ل٩ّل امغت ما هىي..." بالِى ُّ ما٫ بالّى ٧اّلظي  الٌلل. ؤما )2(مشل ٢ىله نّل هللا ٖلُه وؾّلم " بّهما ألٖا

ت ا ُّ ت حّجه. و٢ا٫"زظوا ّٖجي )3(لّهالة زّم ٢ا٫: " نّلىا ٦ما عؤًخمىوي ؤنّلي"زبذ مً حٗلُمه ألصخابه ٦ُٟ ُّ . وما زبذ مً ٦ُٟ
ِلَمُه ًٖ ؤخض الّصخابت مً ٢ى٫ ؤو ٞٗل؛ ؾىاء ؤ٧ان طل٪  باإلُغاع. ووٗجي )4(مىاؾ٨٨م" َٖ ٦إن ٣ًّغ ٖلُه الّهالة والّؿالم ؤمغا 

ت، و٧ان ٣ًغؤ ألصخابه في في خًغجه نّلى هللا ٖلُه وؾّلم ؤم في ُٚبخه. مشل ما ع  وي مً ؤّن عؾى٫ هللا بٗض عظال ٖلى ؾغٍّ
نالجه ُٞسخم "٢ل َى هللا ؤخض". ٞلّما عظٗىا ط٦غوا طل٪ له ٖلُه الّهالة والّؿالم، ٣ٞا٫: ؾلٍى ألّي شخيء ًهى٘ طل٪ 

، ٣ٞا٫: ألّجها نٟت الّغخمً، وؤها ؤخّب ؤن ؤ٢غؤ بها، ٣ٞا٫ ٖلُه الّؿالم: " ؤزبروٍ ؤّن  ٞمشل  الّصٌت. ؤما )1(هللا ًدّبه" ٞؿإلٍى
ّٔ وال ٚلُٔ، وال سّخاب، وال  ما عوي " ؤّهه ٧ان ٖلُه الّهالة والّؿالم صاثم البكغ، ؾهل الخل٤، لّحن الجاهب، لِـ بٟ

اب..." ُّ  .)2(ّٞداف، وال ٖ
م الظي ال ًى٤ُ ًٖ واإلا٣هىص بالخضًض الىبىي الكٍغ٠ في م٣الىا َى طل٪ ال٨الم الهاصع ًٖ الىبي نلى هللا ٖلُه وؾل

م. ىَحى، والظي ًإحّي في ؤٖلى صعظاث الٟهاخت والبُان بٗض ال٣غآن ال٨ٍغ ًُ  الهىي بن َى بال َوْحٌي 
م والخضًض الىبىي الكٍغ٠ في اللٛت  :املؼلب الثاوي: مـاهغ أزغ الِغآن والخضًث في اللوت اللغبُت ًخجلى ؤزغ ال٣غآن ال٨ٍغ

غ ؤلٟاْها، و٦ظل٪ ؾٗت بهٟت ٖامت في الخٟاّ ٖلى االٗغبُت  للٛت الٗغبُت وب٣ائها وزلىصَا، و٦ظا بزغائها وتهظًب وجٍُى
ا وظٗلها لٛت ٖاإلاُت.  اهدكاَع

                                                 
٣ي، ثاهٓغ: ابً مىٓىع(مدمض بً م٨غم بً ٖلي، ؤبى الًٟل ظما٫ الضًً ابً مىٓىع ألاههاعي الغوٍٟ – )1( ٌ): لؿان الٗغب، 711عي ؤلاٍٞغ

ل  .5 - 4م). م2002ماصة (ح ص ر)، صاع ناصع. نبخي الهالر: ٖلىم الخضًض ومهُلخه، صاع الٗلم للمالًحن، بحروث، لبىان. ٍ، (ؤبٍغ

، وؤهه ًضزل ‘‘.ٖما٫ بالىُتبهما ألا „„). ومؿلم في صخُده، باب: ٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم:01عواٍ البساعي في صخُده، باب: بضء الىحي، ع٢م( )2(
، ع٢م( حٍر  ).1907ُٞه الٛؼو ٚو

 عواٍ البساعي في صخُده،  ٦خاب ألاطان، باب: اإلا٨ض بحن السجضجحن. ومؿلم في صخُده، ٦خاب اإلاؿاظض، باب: ألاخ٤ باإلمامت. )3(

لخإزظوا ٖجي „„ن ٢ىله نلى هللا ٖلُه وؾلم:عواٍ مؿلم في صخُده، ٦خاب الدج، باب: اؾخدباب عمي ظمغة ال٣ٗبت ًىم الىدغ عا٦با وبُا )4(
 ).1907، ع٢م(‘‘مىاؾ٨٨م

). 6940عواٍ البساعي في صخُده، ٦خاب الخىخُض، باب ما ظاء في صٖاء الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤمخه بلى جىخُض هللا جباع٥ وحٗالى، ع٢م( )1(
ا، باب ًٞل ٢غاءة ٢ل َى  ً و٢هَغ  ). مً خضًض ٖاجكت عضخي هللا ٖجها.813هللا ؤخض، ع٢م(ومؿلم في صخُده، ٦خاب نالة اإلاؿاٍٞغ

 .                     291، م1عواٍ البحه٣ي في صالثل الىبىة مً خضًض َىض ابً ؤبي َالت. ط )2(
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ت بدٟٓهما  :/ الخٌاؾ كلى بِاء اللوت اللغبُت وزلىصها1 بن اعجباٍ اللٛت الٗغبُت بالىخُحن ال٣غآن والؿىت ظٗلها مدْٟى

الدجغ:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ  صًىه مهضا٢ا ل٣ىله حٗالىوبا٢ُت بب٣ائهما، ألن هللا حٗالى ج٨ٟل بدٟٔ 

خلى  .   ٩ ًُ ولٗل  َظا مما ًمحز اللٛت الٗغبُت ًٖ ب٣ُت لٛاث الٗالم ؤجها اعجبُذ ب٨خاب بلهي، وبالخالي ٞماصام ؤن َىا٥ ٢غآها 
ا هبدض ًٖ الؿغ ال٩امل وعاء زلىص َظٍ وبطا عخى„„ ٞاللٛت الٗغبُت مىظىصة. ولظل٪ ٣ًى٫ الض٦خىع ٖبض الجلُل ٖبض الغخُم:

تها ٞلً هجض ٚحر ال٣غآن الظي هؼ٫ بها،  اللٛت والخٟاّ ٖلحها مً الاهضزاع ؤزىاء الٗهىع، وب٣ائها ًٚت جخمخ٘ ب٣ىتها وخٍُى
ىُٗا ٞمىدها مً ال٣ىة وؤيٟى ٖلحها مً ُخلل ال٨ما٫ ما ظٗلها ؤعجىبت في ٞم الؼمان... ٩ٞان َى وما ؤخضزه مً ؤزغ ؾُاظا م

ُاء ؤو  ً وختى ال حكٗغ باإٖل في خٟٔ اللٛت الٗغبُت ومّضَا بحن الخحن والخحن بم٣ىماث الخُاة ختى ال ٌٗترحها ال٠ًٗ ؤو الَى
ال٩لل، ٣ٞض ٧ان ال٣غآن وال ًؼا٫ ٧الُىص الكامش ًخدضي ٧ل اإلاازغاث واإلااامغاث التي خ٨ُذ وجدا٥ يض لٛت ال٣غآن وا٠٢ 

لذ له ه ظا مٗىاٍ ؤن ال٣غآن َى الخا٦م ٖلى الٗغبُت واإلاهُمً ٖلحها، ٞل٣ض )3(‘‘ٟؿه بدغمت َظٍ اللٛتباإلاغناص ل٩ل مً ؾى  . َو
قاء هللا ؤن ًجٗل الٗغبُت لٛت الىحي اإلاجز٫ لخهبذ لٛت صًً، زم ٦خب لها الخٟٔ والخلىص بدٟٔ ال٣غآن وزلىصٍ، وخٟٔ 

الدجغ:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ الى مهضا٢ا ل٣ىله حٗ )4(ال٣غآن لِـ مهمت بكغ، بل هي ؤمغ هللا وخضٍ

م بلى لٛت ؤزغي ٚحر لٛت التي هؼ٫ بها، وبالخالي ٞال ًجىػ .   ٩ وا٢خًذ خ٨مخه ؾبداهه وحٗالى ؤال ًصرُّ ه٣ل ال٣غآن ال٨ٍغ
. ٖلما ؤن َظٍ الترظماث ال حؿمى ٢غآها، وبهما هي قغوح وبُان إلاٗاو ا، وبهما جترظم مٗاهُه وؤ٩ٞاٍع ي ال٣غآن جغظمخه قٖغ

م.  ال٨ٍغ
م الظي حٗهض هللا بدٟٓه وب٣اثه، ٩ٞان لها مً  بن اللٛت الٗغبُت ٢ض خاٞٓذ ٖلى ب٣ائها ووظىصَا بًٟل ال٣غآن ال٨ٍغ
ضاء مً اإلاؿدكغ٢حن  ٗت والاهدكاع بؿبب هؼوله ختى ؤنبدذ ؾُضة لٛاث الٗالم، و٢ض قهض بظل٪ ألٖا الؿمى والٞغ

اظم، خُض ٣ًى٫ اإلاؿدكغ١ ألاإلااوي ه ؤي „„٧اع٫ بغو٧لمان: وألٖا بلٛذ الٗغبُت بًٟل ال٣غآن مً الاحؿإ مضي ال ج٩اص حٗٞغ
"لٛت ؤزغي مً لٛاث الضهُا

ش اللٛاث الؿامُت:. )1(  ىان الٟغوسخي في ٦خابه جاٍع ٣ى٫ ؤعوؿذ ٍع ش  "ٍو مً ؤٚغب ما و٢٘ في جاٍع
ت، ونٗب خل ؾّغٍ اهدكاع اللٛت الٗغبُت، ٣ٞض ٧اهذ َظٍ اللٛت ٚحر مٗغ  وٞت باصت طي بضء، ٞبضؤث ٞجإًة في ٚاًت البكٍغ

ال٨ما٫، بدُض لم ًضزل ٖلحها مىظ وكإتها وبلى ًىمىا َظا ؤيُّ حٗضًل مهم، ٞلِـ لها َٟىلت وال قُسىزت، ْهغث ألو٫ مغة 
ٌِ ٖلى ٞخذ ألاهضلـ ؤ٦ثر مً زمؿحن ؾىًت ختى ايُغ عظا٫ ال٨ىِؿت ؤن ًترظمىا نلىاتهم  جامًت مؿخد٨مًت، ولم ًم

"؛ لُٟهمها الىهاعي بالٗغبُت
٣ى٫ ظىعط ؾاهذ:)2( ولٛت ال٣غآن ٖلى اٖخباع ؤجها لٛت الٗغب ٧اهذ بهظا الخجضًض ٧املت، و٢ض  ". ٍو

ً بجمُ٘ ص٢اث٤ مٗاهُه  بها الغؾى٫ نلى هللا ٖلُه وؾلم مغوهت ظٗلتها ٢اصعة ٖلى ؤن جضون الىحي ؤلالهي ؤخؿً جضٍو َو
لى في ولٛاجه، وؤن ٌٗبر ٖىه بٗباعاث ٖلحها َالوة و  ٘ اللٛت الٗغبُت بلى م٣ام اإلاشل ألٖا ٨ظا ٌؿاٖض ال٣غآن ٖلى ٞع ٞحها مخاهت، َو

"الخٗبحر ًٖ اإلا٣انض
 . ومً َزم  ًم٨ً ال٣ى٫ ؤهه لىال ال٣غآن والخضًض ما ٧اهذ ٖغبُت ٣ٞض اجهل الضًً باللٛت اجهاال وز٣ُا.)3(

٢بل ؤلاؾالم ٧اهذ لها لهجاث مسخلٟت ومخباًىت لضعظت ؤجها  مما َى مٗلىم ؤن اللٛت الٗغبُت: / جىخُض لهجاث اللوت اللغبُت2
كهض لهظا ما عوي ًٖ الىبي  ض بجي جهض بٗباعاث ؾمٗها ٖلي بً ؤبي  ٢ض ال ج٩ىن مٟهىمت لضي البٌٗ، َو ؤهه جدّضر بلى ٞو

ه، ٣ٞا ؤها  "٫ عؾى٫ هللا:َالب ولم ٌٗٝغ مٗىاَا، ٣ٞا٫ ًا عؾى٫ هللا: هدً بىى ؤب واخض وهغا٥ ج٩ّلم الٗغب بما ال وٗٞغ

                                                 
م، م٨خبت الغؾالت الخضًشت، ٖمان، ألاعصن. ٍ )3(  .583م). م1981 -َـ 1401،(1ٖبض الجلُل ٖبض الغخُم، لٛت ال٣غآن ال٨ٍغ

ام الخهىم. ماهٓ )4(  .21غ: مدمض مدمض صاوص: ٦ما٫ اللٛت ال٣غآهُت بحن خ٣اث٤ ؤلاعجاػ وؤَو

 .274م)، م1990 -َـ 1410اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والش٣اٞت والٗلىم: مً ٢ًاًا اللٛت الٗغبُت اإلاٗانغة. بصاعة الش٣اٞت، جىوـ. ٍ،( )1(

 .307م)، م 1982  -َـ 1402وي، بحروث، ٍ، (، صاع ال٨خاب اللبىاالٟهخى لٛت ال٣غآن ؤهىع الجىضي: )2(

 .22ؤهىع الجىضي، اللٛت الٗغبُت بحن خماتها وزهىمها، مُبٗت الؿٗاصة. م )3(
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"ؤٞصر الٗغب بُض ؤوي مً ٢َغل
ظا ألامغ ٧ان َبُُٗا وقاجٗا بحن الٗغب في طل٪ الؼمً، ألهه هاب٘ مً َبُٗت ُٞغتهم )4( . َو

في ظغؾها وؤنىاتها وخغوٞها، ٚحر ؤن لٛت ٢َغل ٧اهذ لها الهضاعة، وطل٪ إلاا ازخهذ به ٢َغل مً ظىاع البِذ وؾ٣اًت 
ماعة اإلاسجض ال م بلٛت ٢َغل ٖلى الخاط ٖو خغام وؤلاقغاٝ ٖلى الخجاعة، ٞا٢خًذ خ٨مت هللا حٗالى ؤن ًخجز٫ ال٣غآن ال٨ٍغ

٣ًى٫ الغاٞعي:" ومً اإلاٗلـىم بالًغوعة ؤن ال٣غآن ٢ض ظم٘  جإلُٟا للٗغب وجىخُضا للهجاتهم اإلاسخلٟت. الىبي ال٣غشخي مدمض 
َـظ ت التي ظٗلذ ؤَل ٧ل لؿان ًإزظون بها وال ؤولئ٪ الٗغب ٖلى لٛت واخضة بما اؾخجم٘ ٞحها مً مداؾـً  ٍ الُٟغة اللٍٛى

بًا بط ًغوجها ٦مااًل إلاا في ؤهٟؿهم مً ؤنى٫ جل٪ الُٟغة البُاهُت "  .)5(ًجضون لهم ٖجها مٚغ
غ الخضًض الىبىي الىاعص ًٖ ابً ٖباؽ الظي ٣ًى٫ ُٞه الىبي  ّؿِ

ُٞ ل ٖلى خٝغ ٞغاظٗخه، ٞلم ؤػ٫  ":و٢ض  ؤ٢غؤوي ظبًر
ضٍ و  ضوي ختى اهخهى بلى ؾبٗت ؤخٝغؤؾتًز . ٖلى الغؤي الغاجر الظي طَب بلُه ٦شحر مً الٗلماء واإلاد٣٣حن بلى ؤن اإلاغاص )1("ٍٍؼ

ظا بٛاًت جِؿحر ٢غاءة ال٣غآن  باألخٝغ الؿبٗت هي ؾب٘ لٛاث مً لٛاث الٗغب مخ٣ٟت مً خُض اإلاٗجى، مسخلٟت في اللٟٔ. َو
ا ٣ٞض عاعى الخلُٟت ٖشمان بً ٖٟان َظا الجاهب ٖىض وباٖخباع ؤن لٛت ٢َغل ٧اهذ ؤٞصر ال وخٟٓه. لٛاث وؤخؿجها مؿمٖى

ِ ال٣غقُحن الشالزت م في مصخ٠ واخض، خُض ٢ا٫ ٖشمان للَغ بطا ازخلٟخم ؤهخم وػٍض بً " :)2(٢ُامه بجم٘ ال٣غآن ال٨ٍغ
ر ابً زلضون ًظ٦غ ؾغ  ٞهاخت . ولظل٪ هجض اإلااع )3(" زابذ في شخيء مً ال٣غآن ٞا٦خبٍى بلؿان ٢َغل، ٞةهما هؼ٫ بلؿاجهم...

ى بٗض ٢بُلت ٢َغل ًٖ بالص العجم مً ظمُ٘ الجهاث ألاعب٘  . )4(لٛت ٢َغل وؤنغخها، َو
با اللٛت الٗغبُت مً ألالٟاّ الخىقُت : / تهظًب اللوت اللغبُت3 م والخضًض الىبىي الكٍغ٠ ٢ض َظ  هجض ؤن ال٣غآن ال٨ٍغ

بت، خُض مً ًخإمل الىثر ؤو الكٗغ ال جاَلي ًغي ٦شحرا مً ال٩لماث الخىقُت، مً طل٪: جخِل، ومؿدكؼعاث، والٍٛغ
ا مً ال٩لماث.  حَر  وجخلىج٘، والبسهاث، واٞغه٣ٗىا، ٚو

ر ًٖ مٗان ال ٣ًّغَا ؤلاؾالم مً طل٪: ى ٦شحرا مً ألالٟاّ التي حّٗبِ م والخضًض الىبىي ٢ض هخ   ٦ما هجض ؤًًا ؤن ال٣غآن ال٨ٍغ

ى عب٘ الٛىُمت الظ -  ي ٧ان ًإزظٍ الغثِـ في الجاَلُت.اإلاغبإ: َو

٤ ٢بل بلٙى اإلا٩ان اإلا٣هىص. -  اليكُُت: وهي ما ؤناب الغثِـ ٢بل ؤن ًهحر بلى ال٣ىم، ؤو ما ٌٛىمه الٛؼاة في الٍُغ

ى صعاَم ٧اهذ جازظ مً مً باجعي الؿل٘ في ؤؾىا١ الجاَلُت -  .)5(اإلا٨ـ: َو

غ ألٌاؿها4 ُان ال٣غآن والخضًض بلى اللٛت الٗغبُت مٗاوي ظضًضة لم ج٨ً ل٣ض ؤياٝ الىخ: / ئزغاء اللوت اللغبُت وجؼٍى
٧اهذ الٗغب في الجاَلُت ٖلى بعر مً بعر آبائهم  " مٗغوٞت لضي الٗغب، وهي ما حؿمى باأللٟاّ ؤلاؾالمُت. ٣ًى٫ ابً ٞاعؽ:

اهاث وؤبُلذ ؤمىع وه٣لذ في لٛاتهم وآصابهم ووؿاث٨هم و٢غابُجهم، ٞلما ظاء هللا حٗالى باإلؾالم خالذ ؤخىا٫، ووسخذ  صً
ذ، ٟٞٗى آلازغ ألاو٫  ذ، وقغاثِ قَغ ضث وقغاج٘ قٖغ اصة ٍػ . ومً )1("مً اللٛت ؤلٟاّ مً مىاي٘ بلى مىاي٘ ؤزغ، بٍؼ

                                                 
جه. )4(  ؾب٤ جسٍغ

ت، صاع ال٨خاب الٗغبي، بحروث، ٍ،( )5(  .57م)، م2005 -َـ 1425الغاٞعي (مهُٟى ناص١ الغاٞعي): بعجاػ ال٣غآن والبالٚت الىبٍى

، ع٢م(عواٍ البس )1( ). ومؿلم في صخُده، ٦خاب نالة 4705اعي في صخُده، ٦خاب ًٞاثل ال٣غآن، باب: ؤهؼ٫ ال٣غآن ٖلى ؾبٗت ؤخٝغ
، ع٢م( ً، باب: بُان ؤن ال٣غآن ؤػ٫ ٖلى ؾبٗت ؤخٝغ  ).272اإلاؿاٍٞغ

بض الغخمً بً الخاعر بً َكام عضخي هللا ٖجهم ظمُٗا. )2( م ٖبض هللا بً الؼبحر وؾُٗض بً الٗام ٖو  َو

 ).4978عواٍ البساعي في صخُده، ٦خاب ًٞاثل ال٣غآن، ع٢م الخضًض( )3(

ض، ؤلاقبُلي، ث) اهٓغ: ابً زلضون  )4(  -َـ 1425ٌ)، م٣ضمت ابً زلضون، صاع البلذي، صمك٤، ؾىعٍا. ٍ،(1406ٖبض الغخمً بً مدمض، ؤبى ٍػ
 .378، م2م). ط2004

ب، ال٣اَغة، ٍ،( )5( لم اللٛت  الخضًض، صاع ٍٚغ  .39-38م). م2001اهٓغ: مدمض مدمض صاوص: الٗغبُت ٖو

ا ال٣ؼوٍجي الغاػي، ثابً ٞاعؽ( )1( في ٣ٞه اللٛت الٗغبُت، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث، الهاخبي  :ٌ)ـ395ؤبى الخؿحن ؤخمض بً ٞاعؽ بً ػ٦ٍغ
 .44م).  م1997 -َـ 1418،(1لبىان. ٍ
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ّىعَا: ؤلاًمان وال٨ٟغ، وؤلاؾالم والىٟا١، والهالة والؼ٧اة، والهىم  ألالٟاّ والٗباعاث التي ؤزغاَا ال٣غآن والخضًض َو
ِـ...٦ما ٧ان الىحي ال٣غآن والخضًض الؿبب الغثِـ وعاء والدج، والجاَلُت و  الٟؿى١، ماث خخ٠ ؤهٟه، وآلان خمي الَى

 .)2(وكإة ٖلىم الٗغبُت، و٧ان ل٩ل ٖلم مً َظٍ الٗلىم مهُلخاجه الخانت به
ىاؽ ٧اٞت، بلى ال بمجيء ؤلاؾالم وهؼو٫ ال٣غآن ومبٗض الىبي مدمض : / ؾلت اهدكاع اللوت اللغبُت وحللها لوت كاملُت5

بت في ؤصاء  جه اإلاؿلمىن مً ٚحر الٗغب بلى حٗلم الٗغبُت، ٚع خُض صزل الىاؽ في صًً هللا ؤٞىاظا مً الٗغب والعجم، اج 
الٗباصاث والكٗاثغ و٢غاءة ال٣غآن بالٗغبُت، ألن ٢غاءجه ٖباصة ٦ما َى مٗلىم، ولظا اهدكغث الٗغبُت اهدكاعا واؾٗا، وهالذ 

ظا ألامغ ٧ان واضخا  .ٖاإلاُت، وما ٧ان طل٪ لُخد٤٣ لها لىال هؼو٫ ال٣غآن ومجيء الىبي مدمض قهغة ٦بحرة، وناعث لٛت  َو
ختى لضي اإلاؿدكغ٢حن ٟٞي عؤي هىلض٦ه مشال ؤن الٗغبُت لم جهغ لٛت ٖاإلاُت خ٣ا بال بؿبب ال٣غآن وؤلاؾالم، بط جدذ ٢ُاصة 

و٢ض ؾب٤ ٢ى٫ . )3(بهظا ناعث الٗغبُت لٛت م٣ضؾت ٦ظل٪٢َغل، ٞخذ البضو ؾ٩ان الصخغاء، هه٠ الٗالم لهم ولئلًمان، و 
ش اللٛاث الؿامُت: ىان الٟغوسخي في ٦خابه جاٍع :اهدكاع اللٛت "  ؤعوؿذ ٍع ت، ونٗب خل ؾٍغ ش البكٍغ مً ؤٚغب ما و٢٘ في جاٍع

 . )4(" الٗغبُت، ٣ٞض ٧اهذ َظٍ اللٛت ٚحر مٗغوٞت باصت طي بضء، ٞبضؤث ٞجإًة في ٚاًت ال٨ما٫...
الىحي في اللٛت الٗغبُت ًٓهغ ظلُا ٖىض هؼو٫ ال٣غآن الظي ٌٗخبر ؤػهى ٖهىع البُان الٗغبي، وؤعقى ؤصواع التهظًب بن ؤزغ 

ت في ؤمت مً ألامم ما بلٛخه ألامت الٗغبُت في طل٪ الٗهغ مً الٗىاًت بلٛتها ختى ؤصع٦ذ  ل بلٛذ اإلاجام٘ اللٍٛى اللٛىي، َو
ت تهظًب ٧لماتها وؤؾالُبها. وزالنت ال٣ى٫ ؤن هؼو٫ الىحي ٢ض ٦ٟل َظٍ اللٛت ؤقّضَا، وجم  لهم ب٣ضع الُا٢ ت البكٍغ

ت مً الىخاثج في وظىص اللٛت الٗغبُت  :)5(مجمٖى
 ؤن الٗغب ظمُٗا حكبشىا باللٛت الٟهخى، ألجها لٛت الىحي وال٣ُٗضة. -*
ز ي٤ُ ظضا مً مماعؾت الخضًض الخام بحن ألا  -* ٞغاص م٘ احؿإ مجاالث اؾخسضام ؤن اللهجاث الٗامُت ا٢خهغث ٖلى خّحِ

 الٟهخى ال٣غآهُت.
ضا مً جٟاٖلها م٘  -* ؤن مغوع الؼمً، وجخاب٘ ألاظُا٫، لم ٨ًً له مً جإزحر ٖلى ب٣اء اللٛت الٗغبُت الٟهخى واؾخ٣غاع بال مٍؼ

 ال٣غآن، بدُض ب٣ُذ لٛت ألامت الٗغبُت الخالضة بسلىص ال٣غآن.
خٗبضون ؤن هُا١ اللٛت الٗغبُت ٢ض احؿ٘، بد -* ُض امخض  بلى ٧ل اإلاؿلمحن في ؤهداء الٗالم، ٞهم ٣ًغؤون ال٣غآن بالٗغبُت، ٍو

٣َُه ال٣غآن للٗغبُت ٖلى مؿخىي ٖالمي،  ظا في خّضِ طاجه ههغ خ٣  ٣ت ٦خابخه وؾُلت لدسجُل لٛتهم، َو خسظون ٍَغ بدغوٞه، ٍو
 ووٗمت ؤوٗمها هللا في هٟـ الى٢ذ باإلؾالم ولٛخه ٖلى جل٪ الكٗىب.

ت بٖالها ًٖ نالخُت اللٛت الٗغبُت ٖلمُا وبوؿاهُا لخمل وجغقُض مٟاَُم الخًاعة، والخٗبحر ٖجها  -* ٧اهذ آًت ال٣غآن اللٍٛى
مهما ٨ًً مؿخىاَا، ألن اللٛت التي جدؿ٘ لل٣غآن وآًاجه بهظا الا٢خضاع البالٜ، ال بض  ؤن ج٩ىن ؤ٢ضع ٖلى الخٗبحر ًٖ ؤي مؿخىي 

اث ج٣ضم ؤلاوؿان   ٖبر ٧ل الٗهىع.مً مؿخٍى
مً َظا ٧له ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن الىحي ٧ان في خ٨مت هللا حٗالى َى الخاٞٔ لب٣اء اللٛت الٗغبُت صخُدت وؾلُمت بسهاثهها 

٤ ؤنىلها ٖلى مّغِ الؼمً.  ٞو
 املؼلب الثالث: أزغ الِغآن والخضًث في وكأة املعجم اللغبي

م والخضًض الىبىي الكٍغ٠ ف ٢بل بُان      ي وكإة اإلاعجم الٗغبي ال بض  مً حٍٗغ٠ اإلاعجم لٛت وانُالخا.ؤزغ ال٣غآن ال٨ٍغ
ٍ املعجم لوت واصؼالخا  أوال: حلٍغ

                                                 
لم اللٛت  الخضًض. م )2(  .37-36اهٓغ: مدمض مدمض صاوص: الٗغبُت ٖو

 .307. م الٟهخى لٛت ال٣غآن ؤهىع الجىضي: )3(

 اإلاغظ٘ هٟؿه. )4(

ام الخهىم. ماهٓغ: مدمض مدمض صاوص: ٦ما٫ اللٛت ال٣غآهُت بحن خ٣ )5(  .30-27اث٤ ؤلاعجاػ وؤَو
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ٍ املعجم في اللوت 1 العجم والعجم: زالٝ الٗغب والٗغب، والعجم ظم٘ ألاعجم الظي ال ًٟصر وال ًدبحن ٦المه، : / حلٍغ
اص ألاعجم. ظيـ العجم ؤٞصر ؤو لم ًٟصر، وألاعجم الظي في لؿاهه ؤما ألاعجمي، ٞالظي مً  وبن ٧ان ٖغبي اليؿب ٦ٍؼ

وعجمذ ال٨خاب: ؤبهمخه، زالٝ ٢ىل٪ ؤٖغبخه. وألاعجم َى ألازغؽ، والعجماء واإلاؿخعجم ٧ل بهُمت، ؾمُذ  عجمت.
حر عجماء ألجها ال جخ٩لم، و٧ل مً ال ٣ًضع ٖلى ال٨الم، ٞهى ؤعجم ومؿخعجم، وبالص العجم ؾماَا الٗغب بظل٪، ألن لٛتها ٚ

ؤما بطا ؤصزلىا الهمؼة ٖلى  ومً زمت ٞةن ماصة "عجم" جُٟض في اللٛت مٗجى ؤلابهام والٛمىى. .)1(واضخت لهم وال ًٟهمىجها
الٟٗل "عجم" لُهحر "ؤعجم"، ا٦دؿب الٟٗل مٗجى ظضًضا مً مٗجى الهمؼة، ؤو الهُٛت، الظي ًُٟض َىا، الؿلب وؤلاػالت 

لى َظا ًهحر مٗجى ؤعجم: ؤػ  والىٟي. ا٫ العجمت ؤو الٛمىى ؤو ؤلابهام، ومىه ؤَل٤ ٖلى ه٣ِ الخغوٝ لٟٔ "ؤلاعجام"، ٖو
مىى، ٞمشال خٝغ " ب "، ًدخمل ؤن ٣ًغؤ ب ؤو ث ؤو ر  ل ما ٨ًخىٟها مً لبـ ٚو ٞةطا ويٗىا الى٣ِ، ؤي … ألهه ًٍؼ

ي ًجم٘ ٧لماث لٛت ما، ومً َىا ظاء لٟٔ" اإلاعجم " بمٗجى ال٨خاب الظ ؤعجمىاٍ، ػا٫ َظا الاخخما٫ واعجٟ٘ الٛمىى.
غجبها بك٩ل مٗحن. وج٩ىن حؿمُت َظا الىٕى مً ال٨خب معجما، بما ألهه مغجب ٖلى خغوٝ اإلاعجم  ىضر مٗىاَا ٍو كغخها ٍو َو
لُه  ل ؤي ببهام ؤو ٚمىى مىه، ٞهى معجم بمٗجى مؼا٫ ما ُٞه مً ٚمىى وببهام. ٖو " الخغوٝ الهجاثُت "، وبما ألهه ٢ض ؤٍػ

دخمل مً هاخُت ؤزغي ؤن ج٩ىن مهضعا مُمُا مً هٟـ ٩ٞلمت معجم، بما ؤ ن ج٩ىن اؾم مٟٗى٫ مً الٟٗل" ؤعجم "، ٍو
٩ىن مٗىاٍ ؤلاعجام، ؤو بػالت العجمت والٛمىى  .)2(الٟٗل، ٍو

ٍ املعجم اصؼالخا 2 َٝ اإلاعجم بإهه ٦خاب ًًم ؤ٦بر ٖضص مً مٟغصاث اللٛت، م٣غوهت بكغخها وجٟؿحر مٗاهحها،  :/ حلٍغ
ّغِ
ُٖ

اث.  ٖلى ؤن  ج٩ىن اإلاىاص مغجبت جغجِبا زانا، بما ٖلى خغوٝ الهجاء، وبما خؿب اإلاىيٖى
مـــً  وممـــا ججـــضع ؤلاقـــاعة بلُـــه ؤهـــه ال ٌٗلـــم بالخدضًـــض متـــى اؾـــخٗملذ ٧لمـــت معجـــم بهـــظا اإلاٗجـــى اإلاخٗـــاٝع ٖلُـــه الُـــىم، وال اؾـــم

ىص طل٪ بلى يُإ ٦شحر مً ٦خبىـا وآزاعهـا الٗلمُـت ؤَل٣ها ألو٫ مغة، وال ال٨خاب الغاثض في خمل َظٍ ال٩لمت في ٖىىاهه، وعبما ٌٗ
 ال٣ضًمت.

ٓهغ مً زال٫ اإلاهاصع التي ونلذ بلُىا، ؤن ٖلماء الخضًض الىبىي، َم ألاواثل الظًً ٧ان لهم ًٞـل الؿـب٤ فـي اؾـخٗما٫  ٍو
 . )1(َظٍ ال٩لمت، خحن ؤلٟىا ال٨خب بترجِب خغوٝ الهجاء

 ٖىىان، َـ )، ٣ٞض ظاء في ٦خابه اإلاؿمى بالجام٘ الصخُذ256مام البساعي ( ثوؤو٫ مً اؾخٗمل اللٟٓت مً اإلادّضزحن َى ؤلا 
مً حٗبحر البساعي ٣ًى٫ ُٞه:" باب حؿمُت مً ؾمي مً ؤَل بضع في الجـام٘ الـظي ويـٗه ؤبـى ٖبـض هللا ٖلـى خـغوٝ اإلاعجـم "، 

ـــم بصـــــخُذ البســــاعي. وؤّو٫ ٦خـــــاب ؤَلـــــ٤ ٖ والجــــام٘ َـــــى ؤخـــــض مالٟـــــاث ؤلامــــام البســـــاعي اإلاٗـــــغوٝ ـــم، َـــــى معجــ ـــم اإلاعجــ لُـــــه اؾـ
ٟهمــا فـي ؤؾـماء الصــخابت: 315َـــ )، زـم ظـاء بٗــضٍ ؤلامـام البٛـىي ( ث307الصـخابت ألبـي ٌٗلـى(ث ى ٦خابُـه اللـظًً ؤل  َــ ) ، وؾــم 

ىن. وعٚم ؤن الخلُل بً ؤخمض  جهم ؤزظ اللٍٛى اإلاعجم ال٨بحر، واإلاعجم الهٛحر، زم ٦ُثر اؾخما٫ اإلادّضزحن ل٩لمت" اإلاعجم " ٖو
ٟغاَُــضي، َــى نـــاخب ؤو٫ معجــم فــي اللٛـــت الٗغبُــت، ٞةهـــه لــم ٌؿــم ٦خابـــه معجمــا، وبهمـــا ؾــماٍ ٦خــاب الٗـــحن ولــِـ معجـــم ال

ما. 213الٗحن، و٦ظل٪ ٞٗل ؤبى ٖمغو الكِباوي ناخب ٦خاب الجُم (ث حَر  َـ)، ٚو
حن ال٣ضامى لم ٌؿخٗملىا لٟٔ" معجم "، ولم ًُل٣ٍى ٖلى مهىٟاتهم اإلاعجمُ ت، وبهمـا ٧ـاهىا ًسخـاعون ل٩ـل والٓاَغ ؤن اللٍٛى

بـــضو ؤن بَـــال١ لٟـــٔ معجـــم ٖلـــى َـــظٍ اإلاهـــىٟاث ظـــاء فـــي و٢ـــذ مخـــإزغ. و٢ـــض  ٟـــٔ، ٍو مجهـــا اؾـــما زانـــا بهـــا ًسلـــى مـــً َـــظا الل
ـت  ظٍ الضاللت ألازغي هي: ال٨خاب الـظي ٣ًـّضم مجمٖى اؾخٗملذ ٧لمت معجم في الٗغبُت بضاللت ؤزغي ٚحر الضاللت الؿاب٣ت، َو

اث الجؼثُـــت بضازلـــه جغجِبـــا  جاثُـــا، وبهـــظٍ اإلاٗـــاٝع ألاؾاؾـــُت  البـــا مـــا جغجـــب مـــضازل اإلاىيـــٖى ـــت، ٚو اث اإلاٗٞغ فـــي ؤخـــض مىيـــٖى
َـ) ٖلى ٦خابه" معجم ما اؾخعجم مً ؤؾماء الـبالص واإلاىايـ٘ "، وؤَلـ٤ الُـا٢ىث الخمـىي ٖلـى 487الضاللت ؤَل٤ الب٨غي  (ث

                                                 
 اهٓغ: ابً مىٓىع: لؿان الٗغب، ماصة: ٕ ط م . )1(

 .20 - 19م). م1998 –َـ 1418،(1اهٓغ: ؤخمض مسخاع ٖمغ: نىاٖت اإلاعجم الخضًض، ٖالم ال٨خب، ٍ )2(

 الهامل. 135م)، م1971اإلاٗاٝع بمهغ، ٍ،( ؤخمض مسخاع ٖمغ: البدض اللٛىي ٖىض الٗغب م٘ صعاؾت ل٣ًُت الخإزحر والخإزغ، صاع اهٓغ:  )1(
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مغجــــب ٖلــــى خــــغوٝ اإلاعجــــم، ٌُٗــــي مٗلىمــــاث ٖــــً البلــــضان ٦خابــــه"  معجــــم البلــــضان "، و٦الَمــــا ٦خــــاب لؤلؾــــماء الجٛغاُٞــــت، 
ىا٥" معجم الكٗغاء " للمغػباوي، و" معجم اإلاالٟحن " لٗمغ عيا ٦دالت حر طل٪، َو  . )2(والجبا٫ وألاوصًت والبداع ٚو

   زاهُا: أزغ الِغآن والخضًث في وكأة املعجم اللغبي
 والهِىُحن والُىهاهُحن والهىىص.  )3(ٖلى ًض آلاقىعٍحن مما َى مٗلىم ؤن الهىاٖت اإلاعجمُت ْهغث مىظ ٖهض سخ٤ُ   

ىا٥ قبه بظمإ ٖلى ؤن َظٍ الكٗىب ؾب٣ذ الٗغب بإ٦ثر مً ؤل٠ ؾىت في ابخ٩اع مٗاظم زانت بلٛتهم   .)1(َو
ىن ال٣غاءة  جها، ألجهم ٧اهىا ؤمُحن، ال ٌٗٞغ وال ؤما باليؿبت بلى الٗغب ٟٞي الٗهغ الجاَلي لم ٌٗخىىا بجم٘ لٛتهم وجضٍو

ال٨خابت، ومً ظهت ؤزغي لم ج٨ً الخاظت صاُٖت بلى جإل٠ُ معجم، ختى ظاء ؤلاؾالم، ٞضٖذ الخاظت خُيئظ بلى ؤن ٌؿإلىا 
 . )2(ًٖ مٗاوي بٌٗ ألالٟاّ طاث الانُالح الجضًض، ٦ما ٧اهىا ٌؿإلىن ًٖ بٌٗ ال٩لماث التي اؾخٛل٤ ٖلحهم ٞهم مٗىاَا

لُه ٞةن بضاًت اإلاعجم الٗغبي ٧ان بٗض م ومبٗض الىبي مدمض نلى هللا ٖلُه وؾلم، ومىظ ؤن واظه  ٖو هؼو٫ ال٣غآن ال٨ٍغ
م والخضًض الىبىي الكٍغ٠.   الصخابت عيىان هللا ٖلحهم مك٩لت ٞهم ؤلٟاّ ال٣غآن ال٨ٍغ

بحن للصخابت ٖلحهم الغيىان، ما نٗب ٖلحهم مً ؤلٟاّ ؤو مٗان ٚامًت التي  و٢ض ٧ان الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ًٟؿغ ٍو
ت  م، ؤو في الخضًض الىبىي الكٍغ٠، ٩ٞان ٖلُه الهالة والؿالم بمشابت اإلاغظ٘ الغثِسخي لؤلؾئلت اللٍٛى وعصث في ال٣غآن ال٨ٍغ

 التي ًىظهها بلُه الصخابت، ومً طل٪:
بلّي  ٢ا٫:"بن ؤخّب٨م بلّي وؤ٢غب٨م مجي مجلؿا ًىم ال٣ُامت ؤخاؾى٨م ؤزال٢ا، وؤب٨ًٛم ما عوي ًٖ ظابغ ؤن عؾى٫ هللا  -*

 ً ىا الثرزاٍع وؤبٗض٦م مجي مجلؿا ًىم ال٣ُامت،َم: الثرزاعون واإلادكض٢ىن واإلاخٟحه٣ىن، ٢الىا ًا عؾى٫ هللا ٢ض ٖٞغ
 .)3(" واإلادكض٢حن، ٞمً اإلاخٟحه٣ىن؟ ٢ا٫: اإلاخ٨برون

جي، ٣ٞا٫: ؤي ؾماء جٓل   ٣١ٖبـ:  چوئ  ۇئ  چ ٢ىله حٗالى  ؤهه ؾئل ًٖ صاللت ما عوي ًٖ ؤبي ب٨غ الهض٤ً  -*

 .       )5(وؤي ؤعى ج٣لجي، بن ؤها ٢لذ في ٦خاب هللا ما ال ؤٖلم

٢ا٫: ؤما الٟا٦هت ٣ٞض     ٣١ٖبـ:  چوئ  ۇئ  چ ما عوي ًٖ ٖمغ بً الخُاب عضخي هللا ٖىه خحن ٢غؤ ٢ىله حٗالى  -*

ىاَا، ٞما َى ألاب؟ زم ًخضاع٥ ٖمغ هٟؿه ل٣ُى٫: بن َظا لهى ال٩ل٠ ًا ٖمغ، وفي عواًت، ٢ا٫: م  .)6(ا ٧لٟىا وما ؤمغها بهظاٖٞغ

ختى ؤجاوي ؤٖغابُان .  ١ٞاَغ:  چڻ  ڻ  ڻ  چ و٢ا٫ ٖبض هللا بً ٖباؽ عضخي هللا ٖىه:" ٦ىذ ال ؤصعي ما  -*

 . )7(ًسخهمان في بئر، ٣ٞا٫ ؤخضَما: ؤها ُٞغتها، ٣ًى٫: ؤها ابخضؤتها "

                                                 
ت الٗغبُت بضاًتها وجُىعَا، صاع الٗلم 144 - 137اهٓغ: عظب ٖبض الجىاص ببغاَُم: صعاؾاث في الضاللت، م )2( . بمُل ٣ٌٗىب: اإلاٗاظم اللٍٛى

 .12م)، م1981(1للمالًحن، بحروث، لبىان. ٍ

اث الخضًشت ؤزبدذ ؤن )3( آلاقىعٍحن َم الٗغب ال٣ضماء، ومً زمت ٞةن ؤظضاص الٗغب َم  ؤو٫ مً ابخ٨غ اإلاٗاظم.  ًغي بٌٗ الباخشحن ؤن ال٨كٞى
ت الٗغبُت اللُبُت الكٗبُت الاقت ل، الجماَحًر را٦ُت. اهٓغ في َظا: مدمض زلُٟت ألاؾىص: الخمهُض في ٖلم اللٛت، ميكىعاث ظامٗت الؿاب٘ مً ؤبٍغ

 .136)، م مً مُالص الغؾى٫ 1425،(2ٍ

ب، ال٣اَغة. ٍ، (ع اهٓغ:  )1(  .137م)، م 2001ظب ٖبض الجىاص ببغاَُم: صعاؾاث في الضاللت، صاع ٍٚغ

 .138اهٓغ اإلاغظ٘ هٟؿه. م )2(

 .385، م2)، و٢ا٫ خضًض خؿً. وصدخه ألالباوي في صخُذ الترمظي، ط2018ؤزغظه الترمظي في ؾيىه ع٢م ( )3(

ي(ٖبض الغخمً بً ال٨ما٫ ؤبي ب٨غ بً مدم )5( ي، ثاهٓغ: الؿَُى ): ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن، صاع ٌ 911ض ؾاب٤ الضًً الخًحري الؿَُى
 .344، م2ط م).2006 -َـ 1427الخضًض، ال٣اَغة. ٍ،(

 اهٓغ: اإلاهضع هٟؿه. )6(

 اهٓغ: اإلاهضع هٟؿه. )7(
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 و٢ض و٢٘ مشل َظا ٦شحر في جل٪ الٟترة الؼمىُت.
ت في الىو ال٣غآوي بٗض عؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم، ٖبض هللا بً ٖباؽ، خبر ألامت وؤقهغ مً جهضي للخٟؿحر  اث اللٍٛى

م.  وجغظمان ال٣غآن، ٣ٞض ٧ان ًخهضع لكغح، وبُان الٛىامٌ واإلاك٨الث مً ؤلٟاّ ال٣غآن ال٨ٍغ
للؿاا٫، ٩ٞان له ًىم لل٣ٟه، و٢ض عوي ؤصخاب الؿحر والتراظم، ؤهه ٌّٗض مً ؤواثل ؤصخاب اإلاجالـ الٗلمُت، ًإجُه الىاؽ 

ىم للخٟؿحر ىم للمٛاػي، ٍو ىم لؤلوؿاب، ٍو ىم للكٗغ، ٍو ، و٧ان ابً ٖباؽ ٌٗخمض في بُاهه وجٟؿحٍر ٖلى بخاَخه قبه  )1(ٍو
ى الكٗغ  -الكاملت بضًىان الٗغب  ٣ٞض نغح ب٣ىله:" الكٗغ صًىان الٗغب، ٞةطا زٟي ٖلُىا الخٝغ مً ال٣غآن الظي  -َو

ت طل٪ مىه "ؤهؼله هللا بل . و٧ان ٣ًى٫:" بطا حٗاظم شخيء مً ال٣غآن، ٞاهٓغوا )2(ٛت الٗغب، عظٗىا بلى صًىاجها، ٞالخمؿىا مٗٞغ

:  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ  في الكٗغ، ٞةن الكٗغ ٖغبي، وهللا حٗالى ٣ًى٫  و٢ا٫  .    ٣الؼزٝغ

 .)3(الكٗغ صًىان الٗغب " ابً ٖباؽ ؤًًا:" بطا ؾإلخمىوي ًٖ ٍٚغب ال٣غآن، ٞالخمؿٍى في الكٗغ، ٞةن
ي في ٦خابه ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن، والتي بلٛذ  -* وؾاالاث هاٞ٘ بً ألاػع١ وهجضة بً ٖامغ التي ؤوعصَا ؤلامام الؿَُى

بت في جٟؿحر ال٣غآن، وما ٚمٌ مىه بكىاَض مً الكٗغ الٗغبي، ٣ٞض خضزىا  ماثخحن وزمؿحن ؾاالا، قاَض ٖلى الٚغ
بً ٖباؽ ٧ان ظالؿا بٟىاء ال٨ٗبت، ٢ض اظخم٘ خىله الىاؽ ٌؿإلىهه ًٖ جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم، ٞلما  اإلااعزىن ؤن ٖبض هللا

ضا ٖلُه  هم ؤلٟاْه ومٗاهُه، ٞٞى ؾم٘ هاٞ٘ بً ألاػع١ وهجضة بً ٖامغ ب٣ضعة ابً ٖباؽ ٖلى جٟؿحر ال٣غآن الُٗٓم، ٞو
ب ال٣غآن، مً طل٪:   ٌؿإالهه ًٖ ٍٚغ

.  ٢ا٫: ال٨ٟىع   ٦الٗاصًاث:  چہ  ہ   ہ  ہ    چ  وي ًٖ ٢ى٫ هللا ٖؼ وظل:٢ا٫ هاٞ٘: ًا ابً ٖباؽ ؤزبر • 

ل حٗٝغ الٗغب طل٪؟ ٢ا٫: وٗم، ؤما ؾمٗذ ٢ى٫ الكاٖغ:                    جُ٘ ٖبضٍ، ٢ا٫: َو ضٍ، ٍو مى٘ ٞع ى الظي ٨ًٟغ وظضٍ، ٍو    الىٗم، َو
 ق٨غث له ًىم ال٩ٗاّ هىالـه***ولم ؤ٥ للمٗغوٝ َزم ٦ىـىصا.

٢ا٫: ًدغ٧ىن عئوؾهم .   ٥١ؤلاؾغاء:  چٹ  ڤ   ڤ  چ  ا٫: ًا ابً ٖباؽ، ؤزبروي ًٖ ٢ى٫ هللا ٖؼ وظل:٢• 

ى ٣ًى٫:                   ل حٗٝغ الٗغب طل٪؟ ٢ا٫: وٗم، ؤما ؾمٗذ الكاٖغ، َو اؾتهؼاء بغؾى٫ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم، ٢ا٫: َو
ا.ؤجىٛو لي ًىم الٟجاع و٢ض جغي***زُىال ٖلحها ٧األ   ؾىص يىاٍع

. ٢ا٫: الىؾُلت: الخاظت،   ٣٥اإلااثضة:  چڭ  ڭ   ۇ  چ  ٢ا٫: ًا ابً ٖباؽ، ؤزبروي ًٖ ٢ى٫ هللا ٖؼ وظل:• 

ى ٣ًى٫:   ٢ا٫: ؤو حٗٝغ الٗغب طل٪؟ ٢ا٫: وٗم، ؤما ؾمٗذ ٖىترة بً قضاص َو
ُـلت ***بن ًإزظو٥ ج٨دلي وجسًبي.      بن الغظا٫ لهم بلُـ٪ وؾ

ل حٗٝغ   ٤٨ اإلااثضة:  چ ڱ  ںچ ه حٗالى ٢ا٫: ؤزبروي ًٖ ٢ىل•  ٤. ٢ا٫: َو ًً واإلاجهاط والٍُغ ت: الّضِ . ٢ا٫: الكٖغ

ى ٣ًى٫:  الٗغب طل٪؟ ٢ا٫: وٗم، ؤما ؾمٗذ ٢ى٫ ؤبا ؾُٟان بً الخاعر بً ٖبض اإلاُلب، َو
ن لئلؾالم صًىا ومجهاظا  ل٣ض ه٤ُ اإلاإمىن بالهض١ والهضي ***وبح 

٨ظا ًمطخي هاٞ٘ ٌؿإ٫، وابً ٖبا ؿدكهض ٖلى جٟؿحٍر ببِذ مً الكٗغ في خىالي ماثخحن وزمؿحن مىيٗا مً َو ؽ ًّٟؿغ، َو
م.   ال٣غآن ال٨ٍغ

                                                 
الم، صاع الٗلم للمالًحن، بحروث، لبىان. ط1396حر الضًً الؼع٦لي، ثاهٓغ: الؼع٦لي، (ز )1(  .95، م4ٌ): ألٖا

ي: ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن. ط )2(  .387، م2اهٓغ: الؿَُى

 اهٓغ اإلاهضع هٟؿه. )3(
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ش بـ: "مؿاثل هاٞ٘ بً ألاػع١" ؤو"ؾاالاث هاٞ٘ بً ألاػع١"، و٢ض ُظمٗذ َظٍ الؿاالاث،  ذ َظٍ اإلاداوعاث في الخاٍع و٢ض ٖٞغ
ي ت في ٦خب ٖضة  ٧اإلج٣ان لئلمام الؿَُى هغث مُبٖى ما ْهغث في ٦خاب مؿخ٣ل بخد٤ُ٣ الض٦خىع ببغاَُم ، ٦)1(ْو

 . )2(م1968الؿامغاجي في بٛضاص ؾىت 
و٢ض اٖخبر اإلااعزىن َظٍ اإلاداوعاث، الىىاة ألاولى للمٗاظم الٗغبُت، ٦ما ٖؼا اإلااعزىن البً ٖباؽ ٦خاب في ٍٚغب ال٣غآن 

ُت الشاهُت، ل٨ً ًغجر بٌٗ اإلاد٣٣حن ٧الض٦خىع ، وؤهه ٧اهذ مىه وسخت في بغلحن ٢بل الخغب الٗاإلا )3(٦ما ط٦غ بغو٧لمان
ما حَر ب ال٣غآن، وبهما )4(خؿحن ههاع، والض٦خىع ؤخمض مسخاع ٖمغ ٚو ، ؤن ابً ٖباؽ لم ٨ًً َى الظي صّون ٦خابا في ٍٚغ

ىا٥ جٟؿحر  م. َو ب مً ؤلٟاّ ال٣غآن ال٨ٍغ ميؿىب  صّوهه ؤخض الغواة الظًً ظمٗىا بٌٗ ؤ٢ىاله التي ؤصلى بها في جٟؿحر الٍٛغ
ماث،  ُه قغح إلاٟغصاث ال٣غآن م٘ جٟؿحر آًاجه ال٨ٍغ ى" الخٟؿحر ألا٦بر " عواًت ابً ؤبي َلخت وابً ال٩لبي، ٞو البً ٖباؽ، َو

 .)5(ونيُ٘ ابً ٖباؽ في َظا  الخٟؿحر، َى نيُ٘ معجمي
غي، اإلاٗغوٝ بإبي ؾُٗض الب٨غي، مىلى غ بً ٖباص، و٧ان  و٢ض ؾاع ٖلى ههج ابً ٖباؽ ؤبان بً حٛلب بً عباح الجٍغ بجي ظٍغ

ب ال٣غآن، وط٦غ قىاَضٍ مً الكٗغ الٗغبي ٧ابً ٖباؽ. ومً زمت ٌٗخبر ابً  ا ٦بحرا، ؤّل٠ ٦خابا في ٍٚغ ٢اعثا، ٣ٞحها ولٍٛى
م  . )6(ٖباؽ زم ؤبان بً حٛلب، ٢ض ويٗا هىاة اإلاعجم الٗغبي، وظٗال مدىعٍ ال٣غآن ال٨ٍغ

بداظتهم بلى الكٗغ الٗغبي لالؾخٗاهت به في ٞخذ مٛال٤ُ ألالٟاّ وألاؾالُب و٢ض قٗغ الٗلماء مىظ الهضع ألاو٫ لئلؾالم 
ظا ؤبى خاجم الغاػي ٣ًى٫ مهضا٢ا لظل٪: " ولىال ما  ٟت. َو ت الكٍغ م، وألاخاصًض الىبٍى بت اإلاىظىصة في ال٣غآن ال٨ٍغ الٍٛغ

ب ال ت لٛت الٗغب، والاؾخٗاهت بالكٗغ ٖلى الٗلم بٍٛغ ٣غآن، وؤخاصًض عؾى٫ هللا، والصخابت بالىاؽ مً الخاظت بلى مٗٞغ
م، ووسخي الىاؽ ؤًامهم" ٣ى٫ )7( والخابٗحن وألاثمت اإلاايحن، لبُل الكٗغ واه٣غى ط٦غ الكٗغاء، ولٟٗى الضَغ ٖلى آزاَع . ٍو

 الض٦خىع خؿحن ههاع:" و٧اهذ َظٍ الخغ٦ت التي جغمي بلى جىيُذ آًاث ال٣غآن، هي الخغ٦ت الٗلمُت ألاولى ٖىض اإلاؿلمحن...
ب ال٣غآن ومك٩له ؤولى  به ومك٩له، ٞخٟؿحر ٍٚغ ولِـ ُٞما ؤخؿب مً شخيء ؤ٦ثر نلت به مً مداولت ٞهمه بةصعا٥ ٍٚغ
ت، ٣ٞض اججهذ َظٍ الضعاؾاث  الخغ٧اث الٗلمُت التي عآَا الٗغب. و٧ان للخضًض الكٍغ٠ ههِبه في بْهاع الضعاؾاث اللٍٛى

ب ال٣غآ ب الخضًض، ٦ما ٖىِذ بٍٛغ به  -ن، ولٗل ألاَم مً طل٪ ؤن الضعاؾاث ال٣غآهُت بلى الٗىاًت بٍٛغ ٍغ ؤو جٟؿحر ال٣غآن ٚو
م، والخضًض خضًشه ٖلُه الهالة والؿالم، ٞما  - ٧اهذ حٗخبر مً الخضًض في وكإتها ألاولى، ألن اإلاٟؿغ ألاو٫ َى الغؾى٫ ال٨ٍغ

ا في ألانل"  . )1(ّٞؿغ ال٣غآن مىه ال ًسغط ًٖ ٧ىهه خضًشا هبٍى
ز و٢ض ٧ان ل٨خب ال بحن ال٣غآن والخضًض ؤزغ ْاَغ وظلي في وكإة اإلاعجم الٗغبي، خُض ؤياٞذ بلى ماصة اإلاعجم ختى جمح  ٍٛغ

. بل ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن اإلاغخلت ألاولى لٓهىع ٨ٞغة اإلاعجم  بىعوص ألالٟاّ ال٣غآهُت والخضًصُت ُٞه، واٖخبرث مً ؤَم مهاصٍع
ا صعاؾاث خى٫ ال٣غآن والخضًض  . )2(٧ان ميكَا

                                                 
ي: ؤلاج٣ان في ٖلىم ال٣غآن. ط )1(  .415-387، م2اهٓغ: الؿَُى

 .109ُت، م٨خبت الخاهجي بال٣اَغة، ماهٓغ: عمًان ٖبض الخىاب: ٞهى٫ في ٣ٞه الٗغب )2(

ت والخُب٤ُ، اإلااؾؿت الجامُٗت، بحروث، لبىان، ٍاهٓغ:  )3(  .32م)، م1993 –َـ 1413، (1ؤخمض وُٗم ال٨غاٖحن: ٖلم الضاللت بحن الىٍٓغ

 .61ؤخمض مسخاع ٖمغ: البدض اللٛىي ٖىض الٗغب م٘ صعاؾت ل٣ًُت الخإزحر والخإزغ، ماهٓغ:   )4(

 .140ب ٖبض الجىاص ببغاَُم: صعاؾاث في الضاللت واإلاعجم، معظاهٓغ:  )5(

 اهٓغ اإلاغظ٘ هٟؿه. )6(

 .111اهٓغ: عمًان ٖبض الخىاب: ٞهى٫ في ٣ٞه الٗغبُت، م )7(

 .27-26، م1م)، ط1988، (4خؿحن ههاع: اإلاعجم الٗغبي وكإجه وجُىعٍ. صاع مهغ للُباٖت. ٍ )1(

 اهٓغ اإلاغظ٘ هٟؿه. )2(
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٨ظا ه م والخضًض الىبىي الكٍغ٠ ٧اهذ ؤخض ألاؾباب الغثِؿُت التي ؤؾهمذ في وكإة اإلاعجم َو لخٔ ؤن صعاؾت ال٣غآن ال٨ٍغ
ض الخحر: ومٗلىم ؤن الضعؽ اإلاعجمي في نىعجه الخإؾِؿُت بضؤ م٘ جُلب ٞهم „„ الٗغبي، ولظل٪ ٣ًى٫ الض٦خىع اإلابرو٥ ٍػ

ت ظ . واَخمام الٗغب باللٛت بضؤ   ١٩٥الكٗغاء:  چڻ  ۀ     ۀ  چ  مٗاءال٣غآن وصالالجه اإلاعجؼة التي ؤهؼلذ بلى البكٍغ

ت الؿاب٣ت،  باَخمامهم بال٣غآن الظي يمً هللا خٟٓه، وزباث ههه ألانلي بمىإي ًٖ الخدٍغ٠ الظي َا٫ ال٨خب الؿماٍو

ل:  . )3(‘‘ ٩الدجغ:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ  ولظل٪ ٣ًى٫ هللا حٗالى في مد٨م الخجًز

ى زمغة مً زماع ال٣غآن والخضًض. لخالي ٞةن ْهىع وبا  اإلاعجم الٗغبي ٧ان بٗض هؼو٫ الىحي، َو
والٛاًت مً وي٘ اإلاٗاظم الٗغبُت َى الخٟاّ ٖلى لٛت الىحي اإلاخمشل في ال٣غآن والؿىت، ولظل٪ وظضها ؤن مً ؤَم ألاؾباب 

م والؿىت مً ؤي زُإ في الى٤ُ ؤو الٟهم،  صٖذ ٖلماء الٗغبُت بلى وي٘ اإلاٗاظم َى خغاؾت ال٣غآنوالضواٞ٘ التي  ال٨ٍغ
ب والىىاصع، ٢ض اؾخٛل٤ ٞهم  ىن مً الٍٛغ وزانت بطا ٖلمىا ؤن َىا٥ ؤلٟاْا ٦شحرة وعصث في ال٣غآن والخضًض ّٖضَا اللٍٛى

ما، ٦ما ؾب٤ ؤ حَر مغ بً الخُاب عضخي هللا ٖجهما ٚو ن مٗىاَا ٖلى الٟصخاء مً اإلاؿلمحن ألاواثل ٦إبي ب٨غ الهض٤ً ٖو
حن ٖلى ؤن ٌٗخىىا بالىدى، لُبٗضوا اللؿان ًٖ الخُإ في  ؤقغها بلى طل٪. و٢ض ٩ًىن َظا الؿبب هٟؿه َى الظي خمل الىدٍى

م.  جالوة ال٣غآن ال٨ٍغ

٣ا ألؾالُب  هم مٗاهُه، ٞو لُه ٞةن الباٖض ًضوع ؤؾاؾا خى٫ الىو ال٣غآوي والخضًثي ل٣غاءجه ٖلى الىظه الصخُذ ٞو ٖو
٣ًى٫ ابً مً اللخً والخُإ ٖلى ألالؿىت وألاٞهام.  وألاصاء، نىها وخٟٓا ل٨خاب هللا  وؾىت الىبي الٗغب و٢ىاٖض الى٤ُ 

ىا الؿبب الغثِسخي الظي صٞٗه بلى وي٘ معجمه: ِّ ٞةوي لم ؤ٢هض ؾىي خٟٔ „„مىٓىع في م٣ضمت معجمه لؿان الٗغب مب
ؼ  ت، ويبِ لٟٓها، بط ٖلحها مضاع ال٨خاب الٍٗؼ تؤنى٫ َظٍ اللٛت الىبٍى  .)4(‘‘والؿىت الىبٍى

 زاجمت
ن مً  ٌؿخٟاص مما ؾب٤  م والخضًض الىبىي الكٍغ٠ لهما ؤزغ واضر وظلي و٦بحر في اللٛت الٗغبُت، خُض جبح  ؤن ال٣غآن ال٨ٍغ

 زال٫ َظٍ الضعاؾت ما ًلي:
ٗت هللا حٗالى في ؤعيه. -* ت وبا٢ُت وزالضة بب٣اء وزلىص قَغ  ؤن اللٛت الٗغبُت مدْٟى
ا وظٗلها لٛت ٖاإلاُت َى ال٣غآن ؤن الؿبب و  -* غ ؤلٟاْها، و٦ظل٪ ؾٗت اهدكاَع عاء زغاء اللٛت الٗغبُت وتهظًب وجٍُى

 والخضًض.
 جُلب ٞهم ال٣غآن وصالالجه اإلاعجؼة. م٘في نىعجه الخإؾِؿُت بضؤ ؤن وكىء اإلاعجم الٗغبي  -*
ب الخضًض مً ؤَم مهاصع اإلاعجم الٗغبي. بل -* ٍغ بن اإلاغخلت ألاولى لٓهىع ٨ٞغة اإلاعجم  اٖخبرث ٦خب ٍٚغب ال٣غآن ٚو

ا صعاؾاث خى٫ ال٣غآن والخضًض.  الٗغبي ٧ان ميكَا
م والخضًض الىبىي الكٍغ٠ ٦بحر ظضا وؤهه ال ًىدهغ في وكىء اإلاعجم الٗغبي ٣ِٞ، وبهما  -* ال ق٪ ؤن ؤزغ ال٣غآن ال٨ٍغ

ما بلى باقي الٗلىم ألازغي، بل ؤزغ ال٣غآن والخضًض ًخٗضي ب لى الخل٤ وال٩ىن ظمُٗا، ومً َزم  ًىصخي الباخض ؤن ًخٗضي ؤزَغ
م وللخضًض الىبىي الكٍغ٠، واللٛت الٗغبُت  جخجه ظهىص الباخشحن بلى بُان َظٍ آلازاع، ألن طل٪ ٌٗضُّ زضمت لل٣غآن ال٨ٍغ

 ؤًًا.

                                                 
ض ا )3( ال٢تها بالضعؽ اللؿاوي الخضًض، صاع الىعي، الجؼاثغ. ٍاإلابرو٥ ٍػ م)، 2011 -َـ 1432، (1لخحر: مدايغاث في ٢ًاًا اإلاعجم الٗغبي ٖو

 . 21م

 .08، م1ابً مىٓغ: لؿان الٗغب، ط )4(
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 ُائمت املصاصع واملغاحم
 الِغآن –* 
م.   الٍٕغ
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 بمهغ.

 م.1998 –َـ 1418ؤخمض مسخاع ٖمغ: نىاٖت اإلاعجم الخضًض، ٖالم ال٨خب، الُبٗت ألاولى:  -2
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، ألالباوي، مدمض هانغ الضًً ألالباوي: صخُ -5 ذ ؾجن الترمظي للخاٞٔ مدمض بً ِٖسخى بً ؾىعة الترمظي، م٨خبت اإلاٗاٝع
اى، ٍ  م.2000 -َـ 1420: 1الٍغ

 م.1971 –ٌ 1390ألاهباعي، ؤبى ب٨غ ألاهباعي: بًًاح الى٠٢ والابخضاء، جد٤ُ٣: مخي الضًً ٖبض الغخمً عمًان. ٍ: -6
ت الٗغبُت بضاًتها وجُىعَا، صاع ال -7  م، 1981ٗلم للمالًحن، بحروث، لبىان، الُبٗت ألاولى: بمُل ٣ٌٗىب: اإلاٗاظم اللٍٛى

 م.1982   -َـ 1402، صاع ال٨خاب اللبىاوي، بحروث، ٍ: الٟهخى لٛت ال٣غآن ؤهىع الجىضي: -8

 ؤهىع الجىضي: اللٛت الٗغبُت بحن خماتها وزهىمها، مُبٗت الؿٗاصة. -9

ُه وزّغط ؤخاصًشه ووي٘ ٞهاعؾه: الض٦خىع البساعي ؤبى ٖبض هللا مدمض بً بؾماُٖل البساعي: صخُذ البساعي، يب -10
 مهُٟى صًب البٛا، وكغ مكتر٥ مى٢م لليكغ، صاع الهضي للُباٖت واليكغ. ٖحن ملُلت، الجؼاثغ.

ٗت، صاع  -11 ت ؤخىا٫ ناخب الكَغ البحه٣ي، ؤبى ب٨غ ؤخمض بً الخؿحن بً ٖلي بً مىسخى البحه٣ي: صالثل الىبىة ومٗٞغ
ان للترار،  م.1988 -َـ 1408ٍ:  ال٨خب الٗلمُت، صاع الٍغ

ابً جُمُت، ؤخمض بً ٖبض الخلُم بً ٖبض الؿالم بً جُمُت: ا٢خًاء الهغاٍ اإلاؿخ٣ُم إلاسالٟت ؤصخاب الجخُم،  -12
اى. م ال٣ٗل، م٨خبت الغقض، الٍغ  جد٤ُ٣ وحٗل٤ُ هانغ بً ٖبض ال٨ٍغ

 ت الخُاة، بحروث، لبىان.الشٗالبي، ؤبى مىهىع الشٗالبي: ٦خاب ٣ٞه اللٛت وؤؾغاع الٗغبُت، ميكىعاث صاع م٨خب -13

ش. -14 اى، بضون جاٍع  الخا٦م الىِؿابىعي: اإلاؿخضع٥ ٖلى الصخُدحن، م٨خبت الىهغ الخضًشت، الٍغ

 م.1988خؿحن ههاع: اإلاعجم الٗغبي وكإجه وجُىعٍ، صاع مهغ للُباٖت، الُبٗت الغابٗت:  -15

ل٤ ٖلُه ٖبض ابً زلضون، ولي الضًً ٖبض الغخمً بً مدمض: م٣ضمت ابً اإلا٣ضمت، خ٤٣ ههىنه  -16 وزغط ؤخاصًشه ٖو
 م.2004 -َـ 1425هللا مدمض  الضعوَل، صاع البلذي، صمك٤، ؾىعٍا، ٍ:

ت، صاع ال٨خاب الٗغبي، بحروث، ٍ: -17  م. 2005 -َـ 1425الغاٞعي، مهُٟى ناص١ الغاٞعي: بعجاػ ال٣غآن والبالٚت الىبٍى

 م، 2001لُباٖت واليكغ والخىػَ٘، ال٣اَغة، ٍ: عظب ٖبض الجىاص ببغاَُم: صعاؾاث في الضاللت واإلاعجم، صاع ٍٚغب ل -18

 عمًان ٖبض الخىاب: ٞهى٫ في ٣ٞه الٗغبُت، م٨خبت الخاهجي، ال٣اَغة. -19

ب الخضًض، وي٘ خىاقُه ببغاَُم قمـ الضًً، صاع  -20 الؼزكغي، ظاع هللا مدمىص بً ٖمغ الؼمسكغي: الٟاث٤ في ٍٚغ
 م.1996ال٨خب الٗلمُت، بحروث، لبىان. الُبٗت ألاولى: 

ان في ٖلىم ال٣غآن، صاع ال٨ٟغ. -21  الؼع٢اوي، مدمض ٖبض الُٗٓم الؼع٢اوي: مىاَل الٗٞغ
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