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 :ممخ صال

يدددعة  مدددا نظيدددت اعمييددد   اُيعدددّا اطلحدددنحو اطمندددقّض لدددن اطة دددييي اطل ّلددد  اط ددد  
ٍ  قلاديائال تي ييع،دي، أم فد   دان ي ٌء اطةاليء قاطلناثين، سقا  ين ذطك ف  ق ع أسد

  .قق ع اط ععيفيت اط    اّين لف قل ي

 ل اطاينددثُ يل ددن أن يسدددّ قلددع قدددقا  حددك اطعمييدد  اط ايددعة ايطلحددنحو اطمنددقّض، 
ق الحدددنحو لدددي ي عحّددد قلدددن ،دددذح اطلانظددديتلدددن اطلانظددديت فددد  ،دددذا اطليددداان،  ا ددداا  

اطمنددقيين اطل ددنيعين قاطاددينثين اطلندداثين  دداا لددن   ادديعاتفدد   قعااطلفعددقل لدحددذ، إذ 
، لي ُيف دم لمدذ أّن اطلحداع اطلسد قف  طشدعقن ف   ععيفي  م أق شعقن م ط حك اط ععيفيت

. يل ددن أن ُينحددق  حيددذ لحددنحُو لفعددقل  طددذ فدد  نيطدد  اطدددعّ ، اطمَّحددب  حددم اطلفعددقل طددذ
 أيعى، تسيلي  ما اطلنداثين،  دمّ   حدم أّمدذ فد  ،دذح اطنيطد  لفعدقٌل طدذ  ايعاتٌ قثّل ال 

 غيُع حعيو. أق لفعقل طذ

 انث ،ذح اطاعاسُ  سابال ،ذا اطف م ف  لحنحو اطلفعدقل طدذ، ق نديقل اطق دق    
 حدم اقا ددث  حدك اطعادديعات سددقاٌء فد   ععيفدديت اطمندقّيينال طحلفعددقل طددذ، أق فد  شددعح  حددك 

، اا دااء  لدن سدياقيذ لي  يدل فد   ععيد  اطلفعدقل طدذذطك لن يال   ّاع  اط ععيفيت،  ل  
. منقّيين اطل نّيعينال اعاالح، قحقت  قاط  إطم  اا  لن اطاينثينال اطلناثينال
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Abstract 

 

The grammatical term is one of the important issues that received 

great care from ancient grammarians and modern researchers, whether 

in laying the foundations for its selection, or in setting it and setting 

definitions that show its concept. 

Despite that, the researcher in grammatical terms can make a 

number of notes in this field, and from these notes are those related to 

the term “Causative Object”, as it is mentioned in the ancient and 

recent books of grammar that the infinitive which meets the accusative 

case conditions for the causative object can be called “causative object 

in the genitive case”. There are also some other terms, especially in 

the contemporary grammar books, state that in such a case the 

causative object is incorrect. 

 This study tackles the reason behind the misunderstanding and 

the confusion in the term of “causative object” and tries to trace the 

reasons behind them in the definitions of some grammarians or in the 

explanations of such definitions. All this by tracing the statements of 

grammarians and modern researchers in this grammar section, starting 

with Sibawayh and the late grammarians after him, to a number of 

modern researchers. 
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 مة المقد  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اطعحم اطذض يانث ف  اطعا   اين »اطلحنحو أّمذ  اذ اطلناثقن  حمال   ال لّلي  عَّ 
 .(ٔ)«اطلفي،يم اطعحلّي  قالطفيظ اطحغقّي  اط    عاٍّع  م ي

لن اطلفي،يم اط    ع ان فيلي   ايعة   ف ّل نةل لن نةقل اطلععف  ي ّم لدلق    
ايم ي  حم ،يئ  لمظقل  ل  يلح ، يةيال ذطك لدلق ٌ   ايعٌة لن اطلحنحنيت اط   

 .(ٕ)م طغقيًّي عّاع  ن  حك اطلفي،ي
إّن ايين  حك اطعا   اط    عان اطلفي،يم ايطلحنحنيت اطعحلّي  اطااّط   حي ي 

يفيت، طذا نظ   ععي  اطلحنحنيت اعميي   ايعة لن إملي ي قن ايطناقا أق اط عع 
يع ان    طي قن ااتًّ  حم اطلف قم اطذض، قق عت طذ شعقٌن لعّيماطةاليء قاطلناثينال 

اطلحنحو ت يس ةيم قت يعّاع  ن لعم م إت »اتط   ا ية  ؛ إذ إّن ايطلحنحو اطلععَّ  
 .(ٖ)«إذا  ين لة عم ي ا ععي  ا يق ي ان اتط ذ قيليٍّزح  ن غيعح

ين أاع قا أ،لّي  اط ععي  قأثعح ف   نايا اطلفي،يم ق لييز،ي، قيااق أّن اطمنقيّ 
 حم قدذ اطعلقم_ _ف يمت  ععيفي  م طألاقاب اطمنقّي  قاطلق ق يت اطل فعٍّ    م ي 

 ععيفيت  نعحقا في ي  حم اطاّ   ف  اط عايع، قاط ان ف  اط لييز قاط نايا، ط  قن  حك 
يمع   طلي سقا،ي لن اطايقل فيذ.  ل  ذطك  حم أفعاا اطلف قم، ل ديلع   ط لّ  اط ععيفيتُ 

قفق اطلم ج اطذض اي ّنقح ف  اعاس  اطمنق، قالحقل اطعيل  اط   اع  ق،ي ف   ميقل 
 لسيئحذ ق  يييح.

 مذ: اطلفعقل اذ،  لن اطلفعقتت اطيلس  اطلععقف ، ق،  ف ا  (ٗ)اطلفعقل طذق 
أّن ،ذح اطلفعقتت  يقاطلفعقل اطلنحق، قاطلفعقل فيذ، قاطلفعقل لعذ، قاطلععق  أي   

ن ل ي اطمَّحب، فا ُينحق  حي ي لفعقتت ف  اتحناح اطمنقّض إت إذا ديءت 
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، ايب اطلفعقل طذ، ط ّن اطذض يحفت مظع اطةيعئ ف    ب اطمنق ف  يلمحقا   طفظ  
أق   ععيفيت  ، قعقُا قاطاينثين اطلناثين اطمنقّيينال اطل نّيِعينال  لن  ما  ااقتسيلي 
اطلفعقل طذ يل ن أن ُينحق  حم اطلحاع اطلدعقع، لحنحو ُيف م لم ي أّن   ايعات  

  ق ا حّعح اعض اطمنقيٍّينال اإل ين ق قع ،ذا اطف م قمّاذ  حيذ.
ق نيقل اطق ق   انث ،ذح اطاعاسُ  سابال ،ذا اطف م ف  لحنحو اطلفعقل طذ، 

اطمنقّيينال طحلفعقل طذ، أق ف  شعح  حك اط ععيفيت،  ل   يتسقاٌء ف   ععيف ذ حم اقا ث
قط ذا  .قاطاينثين اطلناثين ف  ،ذا اطايب اطمنقضّ  ينال ذطك لن يال   ّاع لةقتت اطمنقيّ 
 حم  لم ي ف  ثاث  لنيقع، ق فمي ف  اطلنقع الّقلا   ت نايع  اطاعاس  أن   قن 

 ،اطلفعقل طذ  ما اطمنقّيينال اطل نّيعينال  حم  عي  اطلفعقل طذ  ما سياقيذ، قف  اطثيم  ع
ق،م اطزليشعّض قاان يعيش قاان اطنيدب قاطع ّ  قاان ليطك ق اا لن ُشّعاح أطفّي ذ، 

 اعا ذطك ديءت، ق ِثينال اطلناِثينال لن ،ذح اطلسنط اطاين اا لن قف  اطثيطث  حم لق   
 قلن اهلل اط قفيق قاطسااا. .م يئج اطاعاس  أ،مّ  ت  حماط   اش لحاطيي ل  

 المبحث األول
 المفعول له عند سيبويه

،د( طحلفعقل طذ  نت ايب )لي يالم ِحب لن اطلحياع ٓٛٔديء ذ ع سياقيذ)ت
فيم الحبال لّمذ لق قٌع طذ، قلّمذ  فسيٌع طلي  احذ ِطمال »( إذ يةقل: اللع لمَّذ ُ ْذٌع طق قع

ع،م ف   قطك: ِ ْشعقنال  احذ قت لمذ، فيم الحب  لي ام حب اطاٍّ  طلي ين؟ قطيٍ احف   
، قفعحُت ذطك يِاْع،الل   ... ، قذطك  قطك: فعحُت ذاك ِنذاعال اطشعٍّ لييف ال ُفان  قااَّييعال ُفان 

ا  ح ذ يالم حب لّمذ لفعقل طذ،  نّمذ  يل طذ: ِطمال فعحتال قفعحُت ذاك أالْدلال  ذا ق ذا، ف ذ
  .(٘)«... ذا ق ذا؟ فةيل ط ذا ق ذا، قط مَّذ طّلي نالعالحال اطامال  الِللال فيذ لي  احذ

في اّين لن  ام سياقيذ أّن اطلفعقل طذ لحاٌع لمحقٌب ام حيبال اط لييز؛ 
انع  اطدّع، ق،ق اطام  اع  لدعق لّمذ طيٍ حف   طلي  احذ، قأنّ الحل فيذ أن ي قن 

اط    فيا اط عحيل، ثم ُنذ  نع  اطدّع ف عّاى اطفعل اطلعحَّل اذ فمحاذ، أض أّمذ 
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، أن يلمحقب امزع اطييفض،  لي أّن الحل ف  اط لييز ف  منق:  شعقن اع،ل  
 بال اد )لن(، أض:  شعقنال لن اطاَّعا،م. قاعايعة أيعى إّن اطلحاع ُمحِ  اي قن لدعقع  

 .(اطام)م اطلفعقل طذ ، مي لّمذ   ّلن نع  اط عحيل  ح
اطلفعقل   حم ام سياقيذ يل ن أن مة   حم ثاث  ألقع ل ّل  ف  قلن ،مي 

 طذ اطذض ،ق لحاع: 
لّمذ »، ق قطذ: «لّمذ  ذٌع طق قع اللع»يفيا اط عحيل، قذطك ف   قطذ:  القل: أنْ 

 .« ينلق قٌع طذ قلّمذ  فسيٌع طلي  احذ ِطمال 
ي  ّلن اطلحاُع نعّ  اط عحيِل  اطثيم : ق،ق لي معيا ات، ليم اذ ف  ،ذا اطانث: أنْ 

 نّمذ  يل طذ: ِطمال »)اطام( اط   ،  الحل ف  إفياة اط عحيل، قذطك ف   قطذ: 
. ق،ذا « الِللال فيذ لي  احذ اطامال  حال عال فعحتال  ذا ق ذا؟ فةيل ط ذا ق ذا، قط مَّذ طّلي نال 

 لي يااق لن  ام  -اط عحيل، ،ق اطلحاع نع ال  نال اطثيم ، قا حا اذ   ل  اللع 
 ساُب محِاذ، أق اعايعة أيعى ساُب إناِق لحنحو اطلفعقل طذ  حيذ. -سياقيذ

اطثيطث: أّن اطُل ناَّث  مذ ف  مّ  سياقيذ اطذض أفيا اط عحيل ،ق اطلحاع، قطيٍ 
لن اطلحياع لّمذ ُ ْذٌع  بُ حِ  ال مْ لي يال »اطلفعقل طذ، قذطك أّمذ ااأ اطايب اةقطذ: 

لّمذ لفعقٌل يالْم الِحُب ف ذا  ح ذ » ، ثّم  نّاث  ن اطلحاع اةقطذ:«طق قع اللع
 ، قسي قن لنّن ا، ليلمي فيلي ين   لن اطاعاس .ي. ق،ذا اللع ل مٌّ أي   «طذ...

 المبحث الثاني
رين  المفعول له عند النحوي ين المتأخ 

ذا   ّاعمي  اا    ا ايع   يلن  ععيفيت اطمنقّيين طحلفعقل طذ مدا أّم ي    ّم ا، ليل   اقا 
 نع ال  اطثيم  اطذض ،ق   ل ن اطلحاعِ  ان :ُ ايللع الّقل، ق،ق إفياة اط عحيل، أّلي اللع 

،ق  قن اطل ناَِّث  مذ اطلحاعال ت اطلفعقلال طذ، فا مدا ط لي اطذض  اط عحيل، قاطثيطثُ 
ف   قن اطلفعقل طذ ف  اتحناح  يذطك، فيلي معى، ساا  ذطك ات، ليم مفسذ، ف ين 
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 . ييل ن أن يشلل اطلحاع اطلعحٍّل اطلدعقع أي   
اإل اام  حم اطفعل، ق،ق  ،ق  ّح ُ »فف   ععي  اطزليشعّض طحلفعقل طذ يةقل: 

، قااٍّييعال فُ ك: فعحُت  ذا لال قذطك  قطُ  ؟ِطلالذْ  :دقابُ  ، ق عاْ ييف ال اطشعٍّ ، يُ ُذ  نايا  ان 
، ي. فيطزليشعّض ،مي طم يذ ع  قن اطلفعقل طذ لمحقا  (ٙ)«...يق عاُت  ن اطنعِب ُدْام  

ايطام فُيةيل:  اثم ذ ع أّمذ دقاٌب طحسؤال: طلذ؟ فين لل ذطك أن ين   اطلفعقُل لدعقع  
،  قُمذ  ح ال اإل ااِم  حم ُت  ذا ِطلال فعحْ  ؛ إذ يالْحِاق  حم  قطمي: طلييفِ  اطشعٍّ ييفِ  اطشعٍّ

  ؟اطفعل، ق قُمذ دقابال ِطلالذ
،د( ف  شعح ،ذا اط ععي  أّن الحل ف  اطلفعقل ٖٗٙقط ذا اّين اان يعيش)ت

أن ي قن ايطام، ثّم ُنذفت ف عّاى اطفعل إطم اطلحاع فمحاذ، ق،ق لي ذ عح سياقيذ  طذ
ّملي  ين أحُحذ أن ي قن ايطام، لّن »ف  مّحذ اطذض مةحميح  مذ،  يل اان يعيش:  قا 

م ، قِسْعُت لاُيلال اطلايم ال... قاطفعُل م لعمي،ي اطعّحُ ، قاطغعُض، منق: دئُ كال طُ  ِعلال اطا
ف  اط عّاض ايطام، ق ا ُ نذ  ،ذح اطام، فُيةيل: فعحُت ذاك  يي قن تزل ي أق لم  ي  

، قأححُ ِنذاعال اطشَّ  ، قأ يُ ك لالييف ال ُفان  .ِنذاِع اطشَّ : طِ ذُ عٍّ ، قِطلالييفِ  ُفان   تِ فحّلي ُنذفال  عٍّ
،  لي ُيةيل: يع ي محا  ، ق ين لق ُ اطامُ  قالاْي اليعال ُلقسالم ،  عّاى اطفعُل امفسذ، فمالحالبال

 الْقلالُذ سالْاِعينال عالُدا  
(ٚ)»(ٛ) . 

(، فحم ؟ألي اطزليشعّض في  فم،  لي  ةّام، اةقطذ إّن اطلفعقل طذ ،ق)دقاُب ِطلالذ
 اطذض ياّل  حم نذف ي.  اطمَّحبيذ ع ف  اط ععي  نذ  اطام، أق يذ ع ُن م 

اطلفعقل طذ ،ق لي ُفِعلال »،د( اطلفعقل طذ اةقطذ: ٙٗٙق ّع  اان اطنيدب )ت
. فحم يذ ع ف  (ٜ)«ي، ق عاُت  ن اطنعب ُدْام  يُ ذ  نايا  لدحذ فعٌل لذ قع، لثل:  عاْ 

 حباطمَّ اطلفعقل طذ اطامال، ط ّمذ ذ ع ذطك ف  شعن  أق   ل نال  اطمَّحباط ععي  ُن م 
ّملي يدقز نذفُ »فةيل اعا ،ذا اط ععي :    ي إذا  ين فعا  قشعُن محِاذ  ةايُع اطام، قا 
 ي ا ُيف م لم ي أي    «قشعن محاذ»، ط ّن  ايع ذ: (ٓٔ)«طذ يم  طفي ل اطفعل اطلعحَّل قلةيعِ 

إذا طم ي  لَّن اطام، قذطك لّمذ ف  اط ععي   اأّن اطلفعقل طذ يل ن أن ي قن لدعقع  
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 نّاث  ن اطلفعقل طذ، فيطلفعقل طذ ،ق اطل ناَّث  مذ، قطّلي  يل: قشعُن محِاذ، 
 يات اط يء  حم اطلفعقل طذ، أض قشعن محب اطلفعقل طذ، ق،ذح اطعايعة يل ن أن 

يدب دع ح، قف  ت يدقز محاذ، ال   ن لل أّن اطلفعقل طذ إذا طم  ُةاَّع لعذ اطامُ 
ح  يل ن أن  عم  أّن اطلفعقل طذ يل ن أن ي قن لدعقع   إذا فةا أنا اطشعنين،  ااطلنحٍّ

 ق،لي ات نيا لع  يلحذ ف  اطفي ل قف  اطق ت.
،د(  ما  ايعة اان اطنيدب ،ذح، قذ ع اميء  ٙٛٙقط ذا ق   اطع ّ  )ت

أن ُينحق  حم  أّن اطلفعقل طذ يل ن -أض لذ،ب اان اطنيدب- حي ي أّن لذ،اذ
طذ،  ت شعٌن ف   قمذ لفعقت   ياطلدعقع ايطام، قأّن  ةايع اطام شعٌن ف   قمذ لمحقا  

قذ ع أّمذ ف  ذطك يييط  لي اد لع  حيذ اطمنقّيقن ف  أّن اطلفعقل طذ ف  احنان م 
ت ُينحق إّت  حم اطلحاع اطلمحقب اطلس قف  طحشعقن، إذ  يل ف   قل اان 

قل يعم  أّن  ةايع اطام شعُن ام حيب اطلفع»: «محِاذ  ةايُع اطامِ قشعُن »اطنيدب: 
، ف   قطك: دئُ كال طذ، فمنق: طحسَّْلِن، قإل عاِلكال اطزائعال  طذ، ت شعُن  قِن اتسم لفعقت  

،  ماح، لفعقٌل طذ  حم لي ياّل  حيذ نا ح، ق،ذا  لي  يل ف  طحسَّْلِن قإل عاِلك اطزائعال 
نْ ينِ شعنال محِاذ  ةايُع )ف (. قلي ذ،ب إطيذ ف  اطلق عال اطلفعقل فيذ: إّن   ين  ، قا 

، ط ّمذ ياُ  احناِح اطةقِم، ، لّن )اطسَّْلن( ُفِعلال طذ اطلد ءُ اطحغ ُ  لن نيثُ  يحنين  
 .(ٔٔ)«ّم م ت ُيسالل قن اطلفعقل طذ، إّت اطلمحقبال اطديلعال طحشعائنإف

ذا لي ُ ْامي إطم  ام سياقيذ اطسياق ت م دا فيذ ،ذا اتن ليل اطقاعا ف  قا 
 ععي  اطلفعقل طذ، لّن سياقيذ  نّاث  ن اطلحاع اطلمحقب  حم أّمذ لفعقل طذ، 

 لي يالم حب لن اطلحياع لّمذ ُ ْذٌع طق قع اللع،»: اطذض لعَّ امي قذطك ف   قطذ
ف ذا  ح ذ »، ثّم  يل: (ٕٔ)«...فيم حبال لّمذ لق قٌع طذ قلّمذ  فسيٌع طلي  احذ ِطمال  ينال 

 يم حب لّمذ لفعقٌل طذ  نّمذ  يل طذ: ِطمال فعحتال  ذا ق ذا؟ فةيل ط ذا ق ذا، قط ّمذ طّلي
، فيطلحاع ف   ام سياقيذ ،ق اطُل ناَّث  مذ، (ٖٔ)«نالعالحال اطامال  الِللال فيذ لي  احذ

، لن اطلحاع «طّلي نالعالحال اطامال  الِللال فيذ لي  احذ»ق حيذ ي قن نذُ  اطام ف   قطذ: 
فنسب، قت  ّن لي  ين لن اطلحاع ايطام ،ق لحاعٌ أقطيٍ لن اطلفعقل طذ، أض 



 2222 أغسطس –السبعون الثامن و  العدد          واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 78 August 2022 411 

فيذ  لال لِ  ال »؛ لّن  ايع ذ: احق  حيذ لحنحُو اطلفعقِل طذ أاا  سياقيذ أْن ُين  ن لل  ايعةُ 
في ي، أض ف  ) لل(، يعقا إطم اطلحاع  عُ اطلس  ِ  اط ليعُ  -أض محاذ- «لي  احذ
 ت إطم اطلفعقل طذ.ث  مذ( )اطل ناَّ 

ذ  ن اطلفعقل طذ ف  الطفّي  أ ثعال ِاْ    ،د( فةا  ين  الُ ٕٚٙألي اان ليطك )ت
قأ عبال إطم  ام سياقيذ ف  اطمَّّ   حم أّن لحنحو اطلفعقل طذ ت ُينحق إّت  حم 

 ، قذطك ف   قطذ: اطمَّحباطلحاع ف  نيط  

ُب لفعقت    طالُذ اطلحاالُع ِإنْ  ُيْمحال
 

ِانْ  ا الُدْا ُشْ ع    عحيا  أاينال    قال
 

 قالْ،دددددددددقال ِالي يعلُل فيددددددددددددددِذ ُل َِّناْ 
 

ْ  دددد    ْن شالْعٌن ُفِةاْ  قفيِ ا   يقال  قالا 
 

اٍل يالْل الِمعْ  ْعِ  قطي  فيْددددُعْعُح ايطنال
 

لالعال اطش ُعقِن  الِحُزْ،ا  ذا  الِمعْ  
(ٔٗ) 

 
طذ  ب لفعقت  ُيمحال )ف   قطذ  اطلحاعُ ث  مذ ف  ،ذح الاييت ،ق فيطل ناَّ 

اطشعقن اط   يدب أن  عِ  ْ طذ، ثّم  يل اعا ذِ  ب اطلحاُع لفعقت  (، أض ُيمحال اطلحاعُ 
ْع ِ »يس قفي ي اطلحاع ط   ُيمحب  حم اطلفعقل طذ:  ، قاط ليع اط يء «فيْدُعْعُح ايطنال

  نيط  فةاامذ اطلحاع ف  اطايت الّقل، إض أّن اطلحاعال ف  حمف  )اْدُعْعح( يعقا 
 قا ذا طم  ن لل  ايعة اان ليطك أْن يةيل .يدب دع ح، ت اطلفعقلال طذ اطمَّحبشعقنال 

لن   ل   ح إذا فةا اطشعقن،  لي ان لحت ذطك  ايعةُ إّن اطلفعقل طذ يدب دع   في ي
 .(٘ٔ)اطنيدب  لي  ةّام اطزليشعّض قاانِ 

أّن اطلحاع اطفي ا طحشعقن يدب   حم حعينٌ  ف  اطاتط قلع أّن أاييت الطفّي  
ذطك،  ف م لم ي غيعُ ، قت يل ن محاذ  حم اطلفعقل طذ، قت يل ن أن يُ اأن ي قن لدعقع  

لن ُشّعاح الطفّي  يشعح ،ذح الاييت الي ُيف م لمذ أّن اطلفعقل طذ اطلس قف   امدا  اا  
ف م لن ذطك اطلفعقل طذ، فيُ قاطفي ا ط ي أق طاع  ي يدب دع ح، أض دع  ،طحشعقن يدقز دّعح 

، قذطك ل نت  لن  أّمذ يل ن إناق لحنحو اطلفعقل طذ  حم اطلحاع اطلدعقع نيمئذ 
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 دعح م اطُل ناَّثال  مذ اطلفعقلال طذ، قطيٍ اطلحاعال  حم منق لي ذ ع اان ليطك.
ف   ععي  اطلفعقل طذ، إذ  يل:  ،د(ٜٗٚ)ت لن ذطك لي ذ عح اطلعااضّ 

، قاطثيم : ال: أن ي قن لحاع  : القّ اطفعل، قطدقاز محاذ شعقنٌ   ّح اطلفعقل طذ: ،ق »
قق تال  يِلحذ، ق،ق اطلعحَّل اذ. قاطثيطث: أن يّ نا في ُح لي، قطق  أن يّ نا ق ُ ذ

اطلفعقل طذ؛ لّمذ ،ق  إطمفيط ليع ف   قطذ: )قطدقاز محاذ( يعقا  ،(ٙٔ)«ا ةايع  
، قيااق أّمذ طم ييدقز دع ح أي   طذ اطل ناَّث  مذ، ق،ذح اطعايعة  ا ُيف م لم ي أنَّ اطلفعقل 

لن  ي حم اطلفعقل طذ شعقٌن، لّمذ دعل اطلحاعّي  شعن   نصب المصدريالُةْل: طدقاز 
عينال  ، لثلال (ٚٔ) حم اطلفعقل طذ اطمَّحبشعقن  ، قذطك ف  (ٛٔ)غيعح لن اطمنقّيينال اطل نيٍّ

 يأّلي اان ليطك فةا دعل لي اقن ذطك اطشعن، شعن   .(ال: أن ي قن لحاع   قطذ: )القّ 
طذ  لفعقت   بُ محال يُ »طحلحاع مفسذ ف  اتم حيب  حم اطلفعقل طذ، ف   قطذ اطسياق

 . ي، ق،ق ف  ذطك ي ياع سياقيذ  حم منق لي ذ عمي سياة  «....أاين  عحيا   اطلحاُع إنْ 
اطلفعقل طذ: ،ق »،د( ف   قطذ: ٜٙٚلي ذ عح اان  ةيل )ت يأي   قلن ذطك 

... فإْن ُفِةاال شعٌن اطعيلحذ ف  اطق ت قاطفي ل، منق: ُدْا ُشْ ع     ، اطلشيعكُ حَّ  ِ  ِ مُ اطُلفْ  اطلحاعُ 
عح انع  اط عحيل، ق،ق اطام أق )لِ  ( أق )ف ( أق اطايء، فلثيل لي نْ لن ،ذح اطشعقن  عّين د 

 قطك: دئُ كال طحسَّْلِن، قلثيل لي طم يّ نا لع  يلحذ ف  اطق ت: دئُ كال  اطلحاعّي ُ ُ الت فيذ 
ق طالُذ، قت ااطيقمال طإل عاِم غا   ، قلثيل لي طم يّ نا لع  يلحذ ف  اطفي ل: ديءال زيٌا إل عاِم  لع 

 .(ٜٔ)«ايطنع  لع اس  ليل اطشعقن منق: ،ذا  الِمعال ِطُزْ،ا   يل مع اطدع  
طذ، ق قطذ:  عّين دع ح، اط يء فيذ   مذ ف  مّ  اان  ةيل ،ق اطلفعقلُ  فيطل ناَّثُ 

قت  عقا إطم اطلحاع ف   قطذ: )،ق اطلحاع(؛ طةقطذ فيلي اعا:   عقا إطم اطلفعقل طذ،
فلثيل لي ُ الت فيذ اطلحاعّي   قطك: دئ ك طحسَّْلن(؛ إذ طق  يا اط ليع إطم اطلحاع )

 ُ الت فيذ اطلحاعّي ...، ق،ذا اطلعمم ت يس ةيم. ط ين اطلعمم: فلثيل اطلحاع اطذض
طحشعقن  لُ لِ س  ْ طذ اطلُ  اطلفعقلُ » :يقف  لق ع آيع يةقل اان  ةيل أي   

 ن الط  قاطام قاإل يف ، قاطثيم :  اا  اطل ةّال  طذ ثاث  أنقال: أنا،ي: أن ي قن لدعَّ 
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ق ح  ي يدقز أن ُ دّع انع  ، يأن ي قن لنح م ايلط  قاطام، قاطثيطث: أن ي قن ل يف  
ُت ، منق:  عاْ اطمَّحبُ ال ثع فيلي  دعَّا  ن الط  قاطام قاإل يف   اط عحيل، ط نّ 
ِنبال الط ال ياام   نايا   ... قلي حال  قاطامال  ، قيدقز دع ح ف ةقل:  عاُت اام  ط نايب 

أ ثُع لن:  ُت اام  طح نايِب،فد:  عاْ  اطمَّحبقيدقز  ،فيل ثع دّعح ،ااع ٍ اطلدعَّ 
... قاطدّع  حم اطسقاء،  اطمَّحبقأّلي اطل ي  فيدقز فيذ اللعان   عاُت اام  اط نايبال

 .(ٕٓ)«ف ةقل:  عاُت اام   ناياالُذ قط نايِاذِ 
فةقطذ: )ق ح  ي يدقز أن ُ دّع انع  اط عحيل(، ُيف م لمذ أّن اطلفعقل طذ اننقاطذ 

ل لِ س  ْ أن ُينحق  حم اطلدعقع اطلُ  اطثاث يدقز دع ح، قي نّحل لن ذطك أّمذ يل ن
 لفعقل طذ.  طحشعقن ،مي لحنحوُ 

لي ف   قل الشلقمّ  قف  شعح الشلقمّ  مدا اللع مفسذ، قتسيّ 
 -سيق طح عحيل ي حاي   الع  قمذ لحاع  -ن طمحب اطلفعقل طذ: ُيش عال أض»،د(: ٜٕٜ)ت

. فةيل: )ُيش عن طمحب اطلفعقل طذ(، (ٕٔ)«أن يّ نا لع  يلحذ ف  اطق ت قف  اطفي ل
: ، ق ين القطم أن يةقلااطلفعقل طذ يل ن أن ي قن لدعقع  ق،ذا اط عايع ُيف م لمذ أّن 

 قُيش عن ف  محب اطلحاع  حم اطلفعقل طذ  ذا ق ذا.
م لن ظي،ع  قل  ْ ،د(  حم قعقا لثل ،ذا اطفال ٕٙٓٔ)تقطذطك مّاذ اطحاين 

قأّمددذ  ما دّعح ، شعقٌن طمحاذ  أّن ،ذح اطشعقنال » لذ، إذ ذ ع أّن ظي،ع  ا ّ الشلقم
 .(ٕٕ)« حم أّمذ نيمئذ  لفعقٌل ادددددذ ذ، قاطدل قعُ طدد سلم لفعقت  يُ 

اح الطفّي  اطذين ق فمي  حم محقح م محنظ أّن لي  ةّام  ما شعّ  ن  لّ قلِ 
يدقز أن  ذأمّ  لمذزة  لّلي  ا ُيف م   م ف  نايث م  ن اطلفعقل طذ طم   ن لن عِ ا ايع 

 .اي قن اطلفعقل طذ لدعقع  
ف  ذطك، فحم يذ عقا طفظ      ّ اح الطفّي  أ ثع اِ لن شعّ  آيعُ  قط ذا  ين  ااٌ  

، فمدا اان اطمَّحبشعقن  أق فةاانِ  اطلفعقل طذ ف  نايث م  ن دقاز اطدعّ 
طذ، ق،ق اطلحاع  اطلفعقلُ  بُ ُيمحال »أن  يل:  اعاال   حم سايل اطلثيل، ،د(،ٙٛٙ)تاطميظم
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قلي »، يةقل: (ٖٕ)«ُت عغا   فيكّح   طناث شيع ذ ف  اطزلين قاطفي ل منق: دئْ اطلذ قع  ِ 
، (ٕٗ)«ّا لن دّعح اام اط عحيل، أق لي يةقم لةيل ي...  ، قطم يس قِ  اطشعقن فااُ حَّ  ِ  عال  ِ ذُ 

اَّ لن فا اُ  »، ثم  يل: «   حَّ قلي ُذِ عال  ِ »فحم يذ ع ف  ،ذا اطمّ  اطلفعقل طذ، ال  يل 
ا إطم اطلفعقل طذ، ، قطم يالعُ    حَّ ّح  ، فيط ليع يعقا إطم لي ُذِ عال  ِ ، أض دّع لي ُذِ ّع  ِ «دعٍّح 

  فيلي ق ع فيذ غيعح لن ُشّعاح الطفّي  اطذين  ةّام ذ ع،م. طذا طم يةع ااُن اطميظم
ايب اطلفعقل  ،ذا»،د(، فاعا  قطذ: ٔٙٚمحيعّض )ت،شيم ال ق ذطك فعل اانُ 

... طذ... قدليعُ  لم ي  يشعن   المعمِّل   اال ةال قل م فال »،  يل: (ٕ٘)«لي اش عنقا طذ يلسُ  ألقع 
، فديء احفظ (ٕٙ)«عَّ انع  اط عحيل...دُ  ما لالن ا  اع ذطك اطشَّعنال، أن يال  ُدبال قال 

يل ن ف م لمذ أّن اطلفعقل طذ ل: اطلفعقل طذ، فين عز اذطك لّلي  ا يُ ةُ )اطلعحٍّل(، قطم يال 
 . اأن ي قن لدعقع  

 المبحث الثالث
 المفعول له عند المحدثين   

غيئا    اقطم   ن لسنط  أن ي قاعا إطم اطذ،ن لن أّن اطلفعقل طذ  ا ين   لدعقع  
: أنا،لي: أّ ا أّن اطلفعقل طذ (ٕٚ) ما اطاينثين اطلناثين، فةا  يمقا ف  ذطك ف  ا دي،ين

طذ ف  اتحناح  م لفعقت  سلّ أّن ذطك اطلفعقل ت يُ ؛ قذطك ايطمّ   حم ات ين   لدعقع  
ذال ايت  ايع، فيلي يااق، لي يُ يلي طم ي ن لمحقا   ف م لن  ام اطةاليء  حم ، قاآليع: أيال

 ف  لنّل محب. ااطلفعقل طذ  ا ين   لدعقع    حم أنَّ  يمنق لي  ةّام، فمّ  أي   
 ايٍ نسن، فف   الذ  حم أن يم الس يذ ل ديح القّ فلّلن  ين لن ات ّ 

لن  ح انع   قديز دع  ذ لايشعة ، ديز محاُ  ذُ إذا اس قفم شعقنال »اطلفعقل طذ  يل: 
... ط ّمذ ف  نْ : ف ، قاطايء، قلِ  ي: اطام، ثمّ نعق  اطدّع اط    فيا اط عحيل؛ قأق نُ 

ي -دليع نيتت دّعح ت ُيععب ّملي يععب -احنان   اقلدعقع   ديعًّا لفعقت  لدحذ، قا 
، قاعغم أّن لعميح ف  نيطال ال  محاذ قدّعح ت اعيلحذ، ق،ذا اعغم اس يفيئذ اطشعقنال  ية  ل عحٍّ 

 ين  اط  أّن  ايع ذ ف  دزئ ي القل ت  ي ح   ن  ايعة اطمنقّيينال فلع . (ٕٛ)«يي ح 
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(، مداح قديز دّعح مذ ف  دقاز اطدّع في ي، قذطك ف   قطذ ) اطل نّاثال ،ق طذ  اطلفعقلُ 
ي-ععبذ ف  دليع نيتت دّعح ت يُ يس اعك طذطك اط عايع اةقطذ )ط مّ  لفعقت   -احنان 

طذ  لدحذ(، ف ق ُيلّيز فيلي اس قفم اطشعقن اين لي ديز محاذ فُيسلَّم نيمئذ  لفعقت  
نحق  حيذ ،ذا اطلحنحو، ال ُي  فم نيمئذ  أن يُ  وّ حِ ، قلي ديز دّعح فا يال ياحنان  

 ف  اطنيط ين.  قلدعقٌع ل عحٌٍّق اعيلحذ، لع أّن لعمم اط عحيل ل نةٍّقٌ ايطةقل إّمذ ديعٌّ 
، فيذ ع ف  اطنايث  ن ي حم ذطك أي    قمدا اطا  قع ،ياض م ع يمّ  

ت ّن لحنحو اطلفعقل لدحذ أق لي يعاافدددذ لن اطلحنحنيت أ»شعقن اطلفعقل طذ: 
 لن  الذ أّن لي أفيا فقا وٌ  .(ٜٕ)«ُ نحق إّت  حددددم اطلحاع اطلمحقب اطلفيا  عحيا  

 لدحذ.  ت ُينحق  حيذ ف  اتحناح اطمنقّض لفعقت   يقطم ي ن لمحقا    عحيا  
ق ذطك حمع اطا  قع في ل اطسيلعائّ  ف  اعاس ذ طحلفعقل طذ ف    ياذ لعيم  

ط ذح اطلسنط  لن اااي  نايثذ  ن اطلفعقل طذ، فةا  ياطمنق، ط ّن  الذ  ين أ ثع نسل  
ُت عغا   ف  اطييع( أّلي ئْ اطلفعقل طذ ف  اتحناح ،ق اطلمحقب، منق )دِ » يل: 

ْن  ين اطدّع يطذ احنان   اطلدعقع منق )دئُت طعغا   ف  اطييِع( فا ُيسلم لفعقت   ، قا 
ْقنال الحل ،ق ،ق الحل  ما اطم   اطلدعقع انع  اط عحيل، قذطك نية. إّن اطمنية يالعال

، فنحاو ياطدّع اطذض يفيا اط عحيل  قس ع   (، ثُّم ُأسِةن نع ُ كال حِ ُت ِطنلع  ف  ميئِ ئْ منق: )دِ 
 . (ٖٓ)«امزع اطييفض ( ق حم ،ذا فيطلفعقل طذ لمحقبٌ كال حِ ف  ميئِ  يُت نلع  ئْ اط عايع: )دِ 

ي اطلدعقع... ألّ اطلفعقل طذ ف  اتحناح ،ق اطلمحقب... فةقل اطسيلعائّ : )
ْسٌم طحلسنط ، قافٌع ط ّل لي  ا ي قاعا إطم يطذ احنان   فا ُيسّلم لفعقت   (، فيذ إ عاٌع قنال

اط   لّعْت امي لن أّن اطلدعقع ،مي  ا ُينحق  ،ن  ما اطق ق   حم  ايعات اطمنقّيينال اطذٍّ 
 طذ ف  اتحناح.  لفعقل طذ، فيطلمحقب فةن ُيسّلم لفعقت    حيذ لحنحوُ 

قت ي  ف  اطسيلعائّ  ا ذا اط لييز اطنيسم لن نيث اتحناح، ال يلّيز اين 
 لي يالف م  -، ف ق ت يعى أّن لعمم اط عحيل في لي قاناٌ ياطنيط ين لن نيث اطلعمم أي   

،ق لن  ام اطمنقّيينال اطذين طم يةفقا  حم اتي ا  ف  اطلعمم ، مي قا  فقا ايطةقلال 
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 حم  يطمَّحبف –اطدع  انع  اطدّع ثم ُمِحبال امزع اطييفض إّن الحل ف  اطلفعقل طذ
د  انع  اط عحيل ف يي ح  ف  اطلعمم  ن اطدعّ  ،  لي يعى اطسيلعائ ،اطلفعقل طذ
سةينذ فإّمذ ت إاطلد ء انع  اطدّع ،ق م ٌّ ف  اط عحيل، ايا   أنّ » :ألقع لم ي

ي ف  اط عحيل، ال ،ق لن ِلٌل طذ، قطحنيطّي   أق طغيع،لي، قذطك منق  قطك: ي قن محًّ
: دِ ئْ دِ  ُت عغا   ف  اطييع، ئْ ُت ِطعغا   ف  اطييع، ف ذا م ٌّ ف  اط عحيل، أّلي إذا  حتال

 ف  اطييع، قين لل اطلفعقطّي ال  يأض: ِدئُت عاغا   ، قين لل اطنيطّي ال ف ذا ين لل اط عحيلال 
ّعح ، دئت انع  ُت لد ءال عغا  ... فإذا أعات اط محي   حم اطاطلنحة ال، أض: ِدئْ 
ْن أعاتال   .(ٖٔ)«ف  اطلعمم أسةنتال اطنع  ف  ِسب أ ثعال لن لعم م اط قس عال  اطّعح ، قا 

اطلفعقل لدحذ ف  »يذ ع اطا  قع  ااح اطعادنّ  أنَّ  يديح أي   قف  ،ذا ات ّ 
ياّل  حدددددم  دع   ، أّلددي إذا ساةذ نع ُ ياطمنقّض ت اّا أن ي قن لمحقا  اتحناح 

 .(ٕٖ)«اط عحيل يعج لن ،ذا اتحناح
اطمنقيينال  أّلي ات ديح اآليع اطذض أيذ ايت  ايع لي يل ن أن  ن لحذ  ايعاتُ 

اطشيخ اطغاييم   قلم م، افعأى أحنياذ أّن اطلفعقل طذ  ا ين   لدعقع   ،ت امياط   لعّ 
أّن اطلفعقل طذ  حم  سلين: حعيو، قغيع حعيو، فيطلمحقب ي قن  اطذض ذ ع

ق،ق ف  لق ع محب، قذطك ف   قطذ ف   حعيو   ، قاطلدعقع ي قن غيعال يحعين  
لفعقٌل لدحذ محاذ،  حم أّمذ  ُيمحب، إذا اس قفم شعقنال »أن يم اطلفعقل طذ: 

نْ  حعيٌو. عحيل،  لي ّع اطُلفيِا طح انع  اطد ُذ ع طح عحيل، قطم يالس قِ  اطشعقنال، ُدعَّ  قا 
، ق ا اد لع ف  لنّل محب   حم أّمذ لفعقٌل لدحذ غيُع حعيو   ةّام، قا  ُِاعال أّمذ 

يِاعالُ ْم ِف  آذالاِمِ ْم اطلمحقاين، اطحعيُو قغيُع اطحعيو، ف   قطذ  عيطم:  يالْدعالُحقنال أالحال
ذالعال اْطلالْقتِ  قالاِ ِق نال ِلنال اطحَّ

 :(ٖٗ)، قف   قل اطفعزاق(ٖٖ)

م ِلْن لال ياِ ذِ  ييء ، قُيْغ ال  ُيْغِ   نال
 

 فاللي ُيدددددددددددددددددددد الحَّددددددُم إّت ِنينال يالْا ِسدددددددددمُ  
 

قاِ قِ فةقطذ  عيطم:  لن اطحَّ حعيو.  لدحذ غيعُ   حم أّمذ لفعقلٌ  ب  حْ ف  لق ع مال  
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( لفعقٌل لدحذ حعيوٌ  ذالعال . ق قطذ لدحذ حعيوٌ  . ق قل اطشي ع )نييء ( لفعقلٌ ق قطذ )نال
.(35)«حعيو  حم أّمذ لفعقٌل طذ غيعُ  ب  حْ )لن لال ياالِ ِذ( ف  لنّل مال   

لي ذ،ب إطيذ سحيلين فّييض، فةا ّ ع  اطلفعقل طذ انّمذ  يقلن ذطك أي   
لدحذ إّلي  لحاٌع ُيذ ع طايين ساب ق قع اطفعل ف  اطدلح  اطفعحّي ، قين   اطلفعقلُ »

ّلي شاذال ، يلمحقا   . فيطلفعقل (ٖٙ)«اام اط عحيل ييّح  الناًّ قلدعقع   يلمحقا   لح   دُ  قا 
ط ح ي  )شاذ دلح ( ف  لنّل محب، ثم يقعا ألثح   أق لدعقعٌ  طذ  ماح إّلي لمحقبٌ 

 شديِع طِ :  ُةيُم اطلعيعُض ذلثيطُ  اطنيط ين، قلي ي ّلمي ،مي ألثحُ  نيطِ  اطدّع، قلم ي
( ف  نةل )اطلفعقل لدحذ(،  شديعِ )طِ  اطلحاع اطلدعقع ايطامإذ ي ع  ،اطّحمي  ِ 

 .(ٖٚ)«لناًّ  ايط سعة لمحقبٌ  لدعقعٌ »قف  إ عااذ يةقل: 
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 :والنتائج الخاتمة

عينال  حم اطلفعقل طذ اطذض  ا يُ   ف م لمذاعا ،ذا اطععض ط ام اطمنقّيين اطل نيٍّ
اطلناالِثينال اين ، قطلق   اطاينثينال اأّن اطلفعقل طذ يل ن أن ين   لدعقع    ما  سم  لم م

ٌع أّن اطلفعقل طذ يل ن أن ي قن آيِ  ذ  امظع ات  ايع ،ذا اطف م لن ذطك اط ام فُلةعٍّ
أّمذ ت ُيسّلم  ذطك ف  اتحناح -لن ديمب آيع– ا  محب، قلؤ ٍّ  ف  لنلّ  الدعقع  

إطم  ام سياقيذ ف   اطعدقعُ  ، يل ن اطةقل انّمذ لن اط عقعضّ يإت إذا  ين لمحقا  
اطلفعقل طذ، ف الذ،  لي  ةّام، حعيو ف  أّمذ لحاٌع لمحقٌب لّمذ   ن نايثذ

ل  لٌٍّن نع ال اط عحيل، ق،ذا فيذ اطيٌل  حم أّن ظ قع نع  اط عحيل لع اطلحاع 
 نيمئذ  قت   لين. ُييعدذ لن ،ذا اتحناح، إذ ت نذ ال 

اطلفعقل فيذ ف  احناح  قاطلفعقل طذ ف  ،ذا اطةيا ُيشاذ اطلفعقل فيذ؛ إذ إنّ  
، منق: ِسْعُت يقمال (ٖٛ)اطمنقّيين ،ق اسُم زلين  أق ل ين  ُل  لٌٍّن لعمم )ف ( اينٍّعاا

اطدلعِ ، فإذا ظ ع نع  اطدّع )ف ( اطااّل  حم اطظعفّي  فةيل: ِسْعُت ف  يقِم اطدلعِ ، ت 
 فنسب.، ال ،ق اسُم زلين يفيذ احنان   اطزلين نيمئذ  لفعقت   ُيسّلم اسمُ 

لن اطمنقّيينال اطل نّيعين ان لحت  ايعا  م أّن اطلفعقل طذ يل ن أن  اط ّن  اا  
ذطك، فيلي يااق طمي، أّم م  ،  حم منق لي  ع ميح ف  ،ذا اطانث، قسابُ اي قن لدعقع  

 م قا ف  نّا،م طحلفعقل طذ السنط   ةايع اطام لع اطلحاع لن د  ، قدعحُ طم ي  لّ 
  مب  حم ذطك لن لد ء  ايعا ف  ام حيب اطلفعقل طذ، قلي  ع َّ  يشعن   اطلحاعّي ال 

 لي ف  ذ ع اطشعقن، لن د   أيعى. ث    ن اطلفعقل طذ ت  ن اطلحاع، قتسيّ ل ناٍّ 
ف  لف قم اطلفعقل  اطمنقيّينال اطل نيٍّعينال   ايعاتف   ذطك اتن ليلق ا  مّاذ إطم  

،  يطع ّ  اطذض ذ ع، اعا أن أشيع إطم لي ُيف م لن  ام اطزليشعّض  طذ اعُض اطمنقّيينال
لن أّن اطلفعقل طذ يل ن أن ُينحق  حم اطلعحٍّل اطلدعقع، أّن نّا اطلفعقل طذ اطحنيو 

 .(ٜٖ)«اطلحاع اطلةاَّع ايطام اطلعحَُّل اذ ناٌث شيع ذ ف  اطفي ل قاطزلين»،ق: 
  ، نين  عّ في ي لن  ايعة سياقيذ يف   ايع ذ ق عيا   يليطك ا ية    ين اانق  

،  حم ت طحلفعقل طذ طحلحاع مفسذ اطمَّحبقدعل شعقن  ،اطلفعقل طذ ايطلحاع
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 م لمّ  ،اطلحاع  نثقا  ن اطلفعقل طذ ت اطذين  ناّ   ذأطفيّ     ٍ  اا لن شيعنِ 
از ف   ام اتن ع اساب ذطك  م ق عقا ط مّ  ،اطمَّحبف     شعنٌ اطلحاعيّ  ا ايين أنّ أعااق 

، ينحق  حم اطلحاع اطلدعقع أي   ا يُ اطلفعقل طذ   أنّ  ف م لمذ ا يُ  لّليف   ايعا  م 
 .لن ،ذا اطانثف  لق عذ ذطك مي  لي ايّ 

 قلن  ّل لي  ةّام يل ن أّن يسّدل اطاينُث ،مي اطم يئجال اآل ي :
لف قِل ي اطا يق ية      ا عال لعانلال  نق ِع،ي إّن فالْ م اطلحنحنيت اطمنقّي  ق ناياال  -ٔ

  اع  يعيخ اطاٍع اطمنقّض اا ااء  لن مشن  ي إطم ق ت اس ةعاع،ي قا  ليط ي، سقاءٌ 
 ين ذطك ف   سلي  اطلحنحو أق اطلف قم اطا يق اطذض ياّل  حيذ قاطذض ي اّين 

 ايطنّا أق اط ععي ، أق شعح ذطك اط ععي  ق ق ينذ.
ف  اعاس  أّض لحنحو منقّض إطم اطمنقّيين اطل ةاٍّلين  اطعقاةال  قعضّ إّن لن اط ع  -ٕ

ي طذ  اطذين ا  لحت  حم أيا،م نحةيت اطاٍع اطمنقّض قاس ةعت أاقاُاذ  حل 
 لثيا  نةيةيًّي، ق ا  لحنحنيُ ذ اطييّح  اذ. قطعّل   يب سياقيذ يلّثل  حك اطلعنح ال 

 حم ساب اإلش يل اطذض ق ع ف  لحنحو اطلفعقل طذ  اس نيع اطانث اطق ق ال 
 ايطعدقع إطم  ععي  سياقيذ، طذ  لي لّع امي.

اطلناثينال لن أّن اطلحاع اطلدعقع انع  اطدع  إّن لي ذ عح اعُض اطاينثينال  -ٖ
يسلم ف  ،ذح اطنيط  شاي ي ايطلفعقل طذ أق ،ق لفعقل طذ اميء   حم إفياة اط عحيل، 

 ، امي ف  ،ذا اطانث، ت لقدبال طذ لن اطميني  اتحنانيّ   حم اطمنق اطذض لعّ 
ل لن نع  اطدّع  ٌٍ ف  اطلفعقل طذ ل نحٍّ ذطك أّن اط عحيل اطذض ،ق شعٌن عئي

لع  ( أق )ف (، فإْن ُنذ  ،ذا اطنع  قُ اٍّعنْ اطذض ياّل  حيذ،  د)اطام( أق )لِ 
ياقيذ ف  ،ذا ح اذ ساطلحاع ُأنحق  حم ذطك اطلحاع لفعقت  طذ، ق،ق لي حعّ 

 حم اط عحيل امفسذ ت لن نعيق  اطايب، أّلي إذا ظ ع اطنعُ  فسي قن ،ق اطاالَّ 
 بال اطلحاع اطلدعقع اذ، فيم فت ،مي اتط  اطلحاع  حم اط عحيل، فا لقدِ 

.إلناق لحنحو )شاذ اطلفعقل طذ( أق )لفعقل طذ(  حيذ    نيمئذ 
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 هوامشال
 

، طامين ٕ حم اطلحنحو، أسسذ اطعحلّي  ق نايةي ذ اطعلحّي : ا. ح  اطةيسل ، ل  ا  طامين ميشعقن، ن (ٔ)
 .ٖٚٓم: ٜٕٔٓ

 ٖٛٓ-ٖٚٓاطلحاع مفسذ:يمظع  (ٕ)
أ،لي   ععي  اطلحنحو ف  اطمنق اطععا  )انث(: ا.اطل ععض لنلا اطغيط ، لدح   ععيب، اطسم   (ٖ)

 .ٕٙٔم: ٕٙٔٓ، ٔ٘اطسياس  قاطعشعقن، اطعاا
قُيسّلم ا سلييت أيعى، أش ع،ي: اطلفعقل لدحذ، قاطلفعقل لن أدحذ. يمظع أق و اطلسيطك إطم أطفّي  اان  (ٗ)

 .ٕٕ٘/ٕ  اطاين  اا اطنليا، اطل  ا  اطعحعي ، ايعقت: يك: اان ،شيم المحيعّض،  نةيق لنلا لنليط
، لحع ٔ، ناطلناع  اط اعى الليعّي  ااقتق( اط  يب: سياقيذ، أاق اشع  اللعق ان  ثلين، ٘)

 .ٗٛٔ/ٔ،د:ٖٙٔٔ
ل ف   حمٙ) العان - ّلين، ٔ، ن ليعااع  نةيق ا.فيع حيطو  ااعة، اطععاّي : اطزليشعّض،  ( اطلفحَّ

 . ٛٚ: مٕٗٓٓ
 .٘٘ٔسقعة ال عا ، لن اآلي  ( ٚ)
ل (ٛ) م: ٕٔٓٓي ، ايعقت طامينإليل اايع يعةقب، ااع اط  ب اطعحل: اان يعيش،  نةيق ا.شعح اطلفحَّ

ٔ/ٜٗٗ-ٗ٘ٓ. 
اطشي ع، اط يفي  ف   حم اطمنق قاطشيفي  ف   حم اطحع : اان اطنيدب،  نةيق ا.حيطو  اا اطعظيم ( ٜ)

 .ٖٕل  ا  اآلااب، اطةي،عة: 
 اطلحاع مفسذ.( ٓٔ)
شعح اطع    حم اط يفي : ع   اطاين الس عايذّض،  نةيق يقس  نسن  لع، لمشقعات ديلع  ( ٔٔ)

 .ٓٔ٘/ٔم: ٜٜٙٔ، امغيزض، ٕ يعيقمٍ، ن
 .ٗٛٔ/ٔاط  يب: ( ٕٔ)
 .ٜٖٙ/ٔاطلحاع مفسذ:( ٖٔ)
( ل ن أطفي  اان ليطك: اان ليطك،  نةيق ا. اا اطحني  ان لنلا اطينيب، ل  ا  ااع اطععقا  طحمشع ٗٔ)

 . ٕٓم: ٕٙٓٓ، اط قيت، ٔقاط قزيع، ن
قمدا اللع مفسذ  ما اان ليطك ف   الذ  حم اطلفعقل طذ ف  شعح اط يفي  اطشيفي ، إذ  ّعفذ اةقطذ: ( ٘ٔ)

. شعح اط يفي  اطشيفي : اان ليطك، دليل اطاين لنلا «عح اام اط عحيلاطلفعقل طذ:  ّل لحاع ُمِحبال ط ةاي»
، ٔ،د(،  نةيق  ح  لنلا  قض ق يال أنلا  اا اطلقدقا، ااع اط  ب اطعحلي ، نٕٚٙان  اا اهلل )ت

( م ٌّ ف  أّن اطلفعقل طذ ت ي قن إّت لمحقا  ٖٔٓ/ٔم: ٕٓٓٓايعقت طامين  .ي. فةقطذ: )ُمِحبال
اطلةيحا: اطلعااّض،  نةيق ا. اا اطعنلن  حّ  سحيلين، ااع اطف ع اطععاّ ، (  ق يو ٙٔ)

 .ٗ٘ٙ/ٕم: ٕٔٓٓ،،اطةي،عةٔن
 اطلحاع مفسذ.( ٚٔ)
، شعح اان اطميظم: اان اطميظم،  نةيق لنلا ٓٙيمظع  حم سايل اطلثيل: اطلفحل ف   حم اطععاي : ( ٛٔ)
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، قأق و اطلسيطك إطم أطفي  اان ٜٛٔم: ٕٓٓٓ، ايعقت، ٔايسل  يقن اطسقا، ااع اط  ب اطعحلّي ، ن
 .ٕٕ٘/ٕليطك:

، اطةي،عة، ٕٓ  اطاين  اا اطنليا، ااع اط عاث، نيشعح اان  ةيل: اان  ةيل،  نةيق لنلا لن( ٜٔ)
 .ٙٛٔ/ٕم:ٜٓٛٔ

 .ٜٓٔ-ٚٛٔ/ٕاطلحاع مفسذ: ( ٕٓ)
طنليا، ااع   اطاين  اا اي،د(،  نةيق لنلا لنٜٕٜشعح الشلقم : الشلقمّ ،  حّ  ان لنلا )ت( ٕٔ)

 .ٕٙٔ/ٔم:ٜٜ٘ٔ، ايعقت ٔاط  يب اطععاّ ، ن
 .ٜٚٔ/ٕاطةي،عة: ،ٔنيشي  اطحاين: اطحّاين،  نةيق نذ  اا اطعؤ  سعا، اطل  ا  اط قفيةّي ، ن( ٕٕ)
 .ٜٛٔ ( شعح اان اطميظم:ٖٕ)
 ( اطلحاع مفسذ.ٕٗ)
 .ٕٕ٘/ٕأق و اطلسيطك:( ٕ٘)
 .ٕٕٙ/ٕ( اطلحاع مفسذ: ٕٙ)
لن اطاينثين اطلناِثينال ديءت  ايعا  م لشيِا    طحمنقّيينال اطذين  ةّام ذ ع،م  ا ثيع  ق داع اإلشيعة إطم أّن ( ٕٚ)

قتسيلي  ما اطنايث  ن أن يلذ. يمظع  اف  أّم ي يل ن أن ُيف م لم ي أّن اطلفعقل طذ  ا ين   لدعقع  
ا شفيق  حم سايل اطلثيل: اطةقا ا السيسي  ف  اطمنق: يقس  نلياض، قلنلا لنلا اطشميقض، قلنل

قلي حع اطمنق: ا. اا  ،ٜٙ: ٜٜ٘ٔ-ٜٜٗٔ ني، اط يئ  اطعيل  طشؤقن اطلنياع الليعي ، اطةي،عة
، قاطلقدز ف   قا ا ٖ٘ٔم: ٜٓٛٔاطسعقاي -، اطللح   اطععاي  داةٚاط ياض اطف ح ، ااع اطشعقق، ن

 .ٕٓٛم: ٖٕٓٓطامين –سعيا الفغيم ، ااع اطف ع، ايعقت اطحغ  اطععاي : ا.
 .ٖٕٛ-ٖٕٚ/ٕم: ٜٗٚٔلحع، ،ٖاطمنق اطقاف :  ايٍ نسن، ااع اطلعيع ، ن( ٕٛ)
 . ٔ٘م: ٜٚٛٔ،ياض م ع، لناع  اإلعشيا، اغااا  اط عا يب اطحغقي  ف  اطععاي : ا.( ٜٕ)
 .ٖٕٓ/ٕم: ٕٓٓٓ لين  -العان ،ٔن ،ااع اطف ع ،في ل حيطو اطسيلعائ  لعيم  اطمنق: ا.( ٖٓ)
 اطلحاع مفسذ.( ٖٔ)
 .ٕٕٗم: ٕٓٓٓ، اإلس ماعي ٕ ااح اطعادن ، ااع اطلععف  اطديلعي ، ن منقض: ا.اط نايق اط( ٕٖ)
 . ٜٔ( سقعة اطاةعة، لن اآلي ٖٖ)
 . ٖٗ٘/ٕم: ٜٚٛٔ، ايعقتٔ( ايقان اطفعزاق:  نةيق  ح  فيغقع، ااع اط  ب اطعحلّي ، نٖٗ)
 .ٙٗ/ٖديلع اطاعٍق اطععاي : اطشيخ لحنفم اطغاييم ، اطل  ا  اطعحعي ، ايعقت: ( ٖ٘)
اطيل ُلاسَّن طةقا ا اطحغ  اطععاّي : سحيلين فييض، لع ز ال،عام طح عدل  قاطمشع،  اطمنق اطعحعض،( ٖٙ)

 .ٕ٘ٔم: ٕ٘ٓٓ
 اطلحاع مفسذ.( ٖٚ)
. ل ن أطفّي  «ينٍّعاا   د: ُ،مي ال ْث أْزُلميف  ا اطظَّعُ : ق ٌت، أق ل يٌن، ُ لٍّمي»قف  ذطك يةقل اان ليطك: ( ٖٛ)

 . ٕٚٔ/ٔ، قشعح الشلقم : ٜٗٚ، قشعح اان اطميظم: ٚ٘ٙ/ٕ، قيمظع  ق يو اطلةيحا: ٕٓاان ليطك: 
 .ٓٔ٘/ٔشعح اطع  : ( ٜٖ)
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 والمراجع المصادر

  اطةعآن اط عيم  
  :اان ،شيم المحيعّض،  اا اهلل دليل اطاين ان يقس   أق و اطلسيطك إطم أطفّي  اان ليطك

   اطاين  اا اطنليا، اطل  ا  اطعحعي ، ايعقت.ي،د(،  نةيق لنلا لنٔٙٚ)ت
    اطل ععض لنلا اطغيط ، لدح   ععيب، ا.)انث(:   ععي  اطلحنحو ف  اطمنق اطععا ّ أ،لّي 

 .مٕٙٔٓ، ٔ٘اطسم  اطسياس  قاطعشعقن، اطعاا
   ياض م ع، لناع  اإلعشيا، اغااا  ا. ف  اطععاي ، اعاس  قحفّي   نايةّي : اط عا يب اطحغقي،

 م.ٜٚٛٔ
  :م.ٕٓٓٓ، اإلس ماعي ٕ ااح اطعادن ، ااع اطلععف  اطديلعي ، ن ا. اط نايق اطمنقض 
   ّد(،  نةيق ٜٗٚ، اطنسن ان  يسم )ت ق يو اطلةيحا قاطلسيطك اشعح أطفّي  اان ليطك: اطلعااض،

 م.ٕٔٓٓاطةي،عة ، ،ٔ حّ  سحيلين، ااع اطف ع اطععاّ ، ن اا اطعنلن  ا.
  : اطشيخ لحنفم اطغاييم ، اطل  ا  اطعحعي ، ايعقت. ديلع اطاعٍق اطععاي 
  د(،  نةيق نذ  اا ٕٙٓٔنيشي  اطحّاين  حم شعح الشلقمّ : اطحّاين، لنلا ان  حّ  )ت،

 ،اطةي،عة. ٔاطعؤ  سعا، اطل  ا  اط قفيةّي ، ن
   م. ٜٚٛٔ، ايعقتٔ نةيق  ح  فيغقع، ااع اط  ب اطعحلّي ، ن زاق:ايقان اطفع 
  د(،  نةيق لنلا ٜٕٜشعح الشلقمّ   حم أطفّي  اان ليطك: الشلقمّ ،  حّ  ان لنلا )ت،

 م.ٜٜ٘ٔ، ايعقت ٔ  اطاين  اا اطنليا، ااع اط  يب اطععاّ ، نيلن
   د(،  نةيق لنلا ٜٙٚ اا اهلل )تشعح اان  ةيل  حم أطفّي  اان ليطك: اان  ةيل، ا يء اطاين،

 م.ٜٓٛٔ، اطةي،عة، ٕٓاطاين  اا اطنليا، ااع اط عاث، ن  لني
  د(،  نةيق ٙٛٙشعح اان اطميظم  حم اطفّي  اان ليطك: اان اطميظم، لنلا ان دليل اطاين )ت،

 م.ٕٓٓٓ، ايعقت، ٔلنلا ايسل  يقن اطسقا، ااع اط  ب اطعحلّي ، ن
   د(،  نةيق ٙٛٙايذّض، لنلا ان اطنسن )تا  اطاين الس ع شعح اطع    حم اط يفي : ع،

 م.ٜٜٙٔ، امغيزض، ٕيقس  نسن  لع، لمشقعات ديلع   يعيقمٍ، ن
  د(،  نةيق  ح  لنلا ٕٚٙشعح اط يفي  اطشيفي : اان ليطك، دليل اطاين لنلا ان  اا اهلل )ت،

 م.ٕٓٓٓ، ايعقت طامينٔ قض ق يال أنلا  اا اطلقدقا، ااع اط  ب اطعحلي ، ن



 2222 أغسطس –السبعون الثامن و  العدد          واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 78 August 2022 411 

 

  د(،  نةيق ٖٗٙشعح اطلفحل طحزليشعض: اان يعيش، لقفق اطاين أاق اطاةيء يعيش ان  ح  )ت،
 م.ٕٔٓٓإليل اايع يعةقب، ااع اط  ب اطعحلي ، ايعقت طامين ا.
  .ح  اطةيسل ، ل  ا  طامين ميشعقن، ن  حم اطلحنحو، أسسذ اطعحلّي  ق نايةي ذ اطعلحّي : ا ٕ ،

 .مٜٕٔٓطامين 
   السيسي  ف  اطمنق: يقس  نلياض، قلنلا لنلا اطشميقض، قلنلا شفيق  ني، اط يئ  اطةقا ا

 .ٜٜ٘ٔ-ٜٜٗٔاطعيل  طشؤقن اطلنياع الليعي ، اطةي،عة
   اط يفي  ف   حم اطمنق قاطشيفي  ف   حم اطحع : اان اطنيدب، دليل اطاين  ثلين ان  لع ان

 ، ل  ا  اآلااب، اطةي،عة.حيطو  اا اطعظيم اطشي ع ،د(،  نةيق ا.ٙٗٙأا  ا ع )ت
  اطلناع  الليعّي  اط اعى ،د(، ٓٛٔأاق اشع  اللعق ان  ثلين ان  ماع )ت، سياقيذ :اط  يب

 ،د.ٖٙٔٔ، لحعٔن ااقتق،
  .اا اطحني  ان لنلا اطينيب، ل  ا  ااع اطععقا   ل ن أطفّي  اان ليطك: اان ليطك،  نةيق ا 

 م.ٕٙٓٓ، اط قيت، ٔطحمشع قاط قزيع، ن
  .اطللح   اطععاي  داةٚ اا اط ياض اطف ح ، ااع اطشعقق، ن لي حع اطمنق: ا ،-

 م.ٜٓٛٔاطسعقاي 
  مٕٓٓٓ لين  -،العان ٔفي ل حيطو اطسيلعائ  ، ااع اطف ع ، ن : ا.لعيم  اطمنق. 
  ن ليع،د(، ااع ٖٛ٘اطلفحل ف   حم اطععاي : اطزليشعض، أاق اطةيسم لنلقا ان  لع )ت ،ٔ ،

 .مٕٗٓٓالعان - ّلين
  .م.ٖٕٓٓطامين –سعيا الفغيم ، ااع اطف ع، ايعقت اطلقدز ف   قا ا اطحغ  اطععاي : ا 
   ،اطمنق اطعحعض، اطيل لاسَّن طةقا ا اطحغ  اطععاي : سحيلين فييض، لع ز ال،عام طح عدل  قاطمشع

 م.ٕ٘ٓٓ
  .اطل  ا  اطعحعي  لنلا أسعا اطمياعض،  منق اطحغ  اطععاي ،   يب ف   قا ا اطمنق قاطحع : ا

 م.ٜٜٚٔ،ايعقت ٕاطععاي ، ن
  مٜٗٚٔ، لحع، ٖسن، ااع اطلعيع ، ناطمنق اطقاف :  ايٍ ن. 
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