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 :وشروط النشر فيها أغراض المجلة

إن أغساض اىٍزية ٌستجٍر  ٌتَ أغتساض اىٍزٍتو اىتٔاي   نتٖ ك ُُٔتّ 

 والئحجّ اىرادي٘ة وأبسزْ :

، وربيٓت  وان٘تة بٍل ىتآل اٙ ا  ىٍح نظة عيٕ ستمٌة اىيةتة اىبسب٘تةا

واىبئم واىفِٔن، وٌمئٍة ىح ر ت اىح٘   اىٍجلٔي ، ووضو اىٍصتليح ت 

 ة، و ياسجٓ  ونق ٌِٓذ ٌحر ، واىسبٖ ىجٔح٘رْ ٗواىحض ياىبيٍ٘ة واأل ب٘ة 

 ٘ة ن نة.باىبس ينٖ األكل 

 خطة المجلة:
ىهجسوُٖ، ٌو إلّ ب ىس٘س  اىزاث٘ةواىبِٔان اىبسٗري واأن ُٗسنق اىه ثآل بحد   –1

تو  ثبٓر بأن اىبحح غ٘س ٌسجو   ٌَ أطسوحة ر ٌب٘ة، وىً ُِٗشس، وىً ُْٗسس 

 ٌزية اىٍزٍو.ٓة أدسى حَ٘ إيس ىّ إىٕ رإىٕ 

ٗشٗر عيٕ خمختَ٘ صتفحة  اَل أٗلَو اىبحح عَ عشس صفح ت و ٗزآل أاَل  –2

نيٍة(، وأن ٗجضٍَ ررٗراً نتٖ ٌٔضتٔعّ  8888ٌَ صفح ت اىٍزية )

عتَ  بسٗت  ب ىهجتآل نُ٘لب تو ٌِٓت  ٌ ٗلتو  َ األص ىة. أٌ  اىٍل الت واىجب٘  

 عشس صفح ت.

ة ُٗلبتتو نتتٖ براٗجتتّ ٗسرتتٕ ٌتتَ اىب حتتح إعتترا  ٌيذتتل ىبحدتتّ ب ىبسب٘تت –3

(abstract  ٗش٘س بٔضٔح إىٕ اىزرٗر نٖ اىبحح، وأبسز ،) .ُّج ئز 

ٌيذصت ً ىبحدتّ  –إذا يغآل نتٖ ذىتم  –أن ُٗبَر اىب حح بثسّحآل اىٍزية  –4

 اىفسُس٘ة. وأب إلُهي٘شٗة 

   واىبت حدَ٘ أو غ٘تسًْ، وأن أن ٗذئ اىبحُح ٌَ أي إس ء  إىتٕ اىُهجّت -5

 .٘ة واىفهسٗة ىيشبٔ سم اىٍبجلرات اىرِٗجٗح



ٗزتتآل أن ثهتتٔن اىبحتتٔق واىٍلتت الت اىٍسستتية إىتتٕ اىٍزيتتة ٌِضتتر   –6

وأن ثشتتفو ( 16( ك٘تت ) )Traditional Arabic( أو )Mylotus)بتت ىحس  

 ب ىبسٗر اإلىهجسوُٖ. بلسص ٌرٌذ ٌسزٍو عيّ٘ اىبِٔان، أو ٌسسية

َٖ نتٖ  أن ٗيجشم اىب حح اىٍِٓذ  ٗزآل  –7 اىجٔخ٘تق نجُبلتٕ اىحٔا تٖ  اىبيٍت

ٌجسيسية ٌَ براٗة اىبحح حجٕ ُٓ ٗجّ، وثزنس حٔا ٖ نو صفحة  أيك ٌ ً 

أو  استتً اىهجتت   –استتً اىٍفىتت  أو اىه ثتتآل » ستتفيٓ  نٍتت  ٗيتتٖ:أنتتٖ 

 .«سِة اىلبو –يكً اىلببة  – اي اىِشس وٌه ُٓ   –اىٍزية 

8–  ٍُ بٖ عِتر ويو ْت  بة( كبو ٌل بيٓ  األرِبسَ ثُٔضو اىهيٍ ت اىبسب٘ة )أو اى

 أول ٌس ، ُحٔ:

 (.Psychologic، ُفس٘ة )(Computer(، ح سٔ  )Technologyث ل ُة )

 ىخ...إبِٕ اىه ثآل ببمٌ ت اىجسكً٘: اىِللة اىف صية، ٌَ اىضسويي أن ُٗ  –9

ببتر أن ثذضتو ىيجلتًٔٗ عي٘ٓت  اىجتٖ ثتس   ثِشس اىٍزية اىبحٔق واىٍل الت –18

ّسي.  اىس 

 اىٍل الت ونق اعجب يات نِ٘ة.ثآَل اىبحٔق وسثُ  –11

 إىٕ أصح بٓ . واىٍل الت اىجٖ ال ثُِشس ال ثس   اىبحٔق –12

 ثسسو اىبحٔق واىٍل الت إىٕ اىٍزية عيٕ اىبِٔان: – 13

 اىبِٔان اىبسٗري:

 E – mail :mla@net.sy. اىبسٗر اإلىهجسوُٖ: 327 ٌشق ص.   

 ٘ت(:شس اىٍزية نٖ ٌٔكو اىٍزٍو عيٕ اىش بهة )اإلُجسُِثُ 

www.arbacademy.gov.sy 

 ببر صريوْ  بٍر  ٌِ سبة.
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 فقدان فاضل

 نيْت الثقافة العربْة بفقدان شاعرٌا الهبدع األسجاذ

 ةــوشــاروق شـــف

 األمين العام لمجمع اللغة العربية بالقاهرة

 واألمين العام التحاد المجامع اللغوية العلمية في الوطن العربي

لها كان ّجحلُ بً الفقْد ننو كفاّنة  وّعد رحْلً خسارة كبْرة ىظرا  

نا ونيابن   وأدبْة نجهْزة ونٌَبة شعرّة رفْعة، لغَّة  وسْرة عطرة خلق 

فِ أداء عهلً، ووطيْة واىجهاء فِ خدنة أنجً ونشاعر  ا  وثفاىْ ا  وإخالص

 إىساىْة نرٌفة فِ سلَكً.

بَاسن  رحهجنً، رحم اهلل الفقْد الغنالِ فناروش شَشنة، وثغهند  

 بر والسلَان.وأسكيً فسْح جياىً، وألٍم ذوًّ ونحبًْ وأنجً الص

 وإهّا هلل وإها إليه راجعون

 جممع اللغة العربية بدمشق
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 املقاالت واآلراء
 494 د.نكي الدصيي كاد... ًكاد -

 الهػجم الخارًخي لالصطالخات الطتٌث -

 504 اكخهال رجب -ىشيت الامرىة (ةك  الح  –)جرب العني 



 اتلعريف وانلقد
 ىظرات في ةػض قرارات نجهع اللغث الػرةٌث -

 525 د.عبد النارص عساف 3يف األلفاظ واألسالوب ج
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 607 د. أىور الخطٌب والتسموة العلموة النباتوة العاملوة املتداولة

 أنباء جممعية وثقافية
 واألسالوب نو قرارات نجلس الهجهع في األلفاظ -

 623  (86-78من )

 الكخب والهجالت الههداة إلى نكختث الهجهع -

 633  م 2136اين من عام يف الربع الث

 

*   *   * 

 



 راسات لدِّا و  ثُلبحوا



 



- 337 - 

 

 

 

 الم التوقيت

 ()أ. د. مازن المبارك

ىممً حهممَ ٌؽٗلممث يىيوممَٔٗ٘ ويىِطممَٔٗ٘ ويضممػا تممٖ يىشٍممّ ويىخممػوَٗ 

ةو ناُج ىهوٍّ ٌمًِٓ ٌؽٗلخمّ يىخمٖ أٌيخٓما ْي٘مّ  اٗخمّ ٌمَ سٍٓمّ ويىخأى٘ف، 

وحأى٘فّ. ونؼىم ىً حهَ ىيوث ويىِطٔ ٌهمٍيطا  حٔيىمٓٔي ْي٘ٓماك تهاُمج 

ٌفممخٍٓيث دون أن حهممٔن ىٓمما  ٌممػىٔ   نيٍمما  نممم (يىطممؽحو و(يىِطممٔو

حٓؽٗفاحٓا أو ضػودْا يىٍخَفق ْي٘ٓا ةًِ٘ٓ. تاىٓؽةّ٘ث حِٖٓ ِْػًْ نوَّ ٌا ٗخهمو 

ةاىِطٔ ويىهؽح و ٘ؽٍْا ٌٍا ٗخفؽع ٌٍِٓا أو ٗخهو ةٍٓاك ألن يىٓيً ةٓا ٗؽيد 

ٌِّ أن ٗشٓو يىٍمخٓيًّ ٗمخهيًّ ْيمٕ ـمٍج يىهمعم يىٓؽةمٖ، نٍما تمٖ نخما  

كمػ ٗهمٔن ةٍِٓمٕ (يىهيٍمثو، وكمػ ٗهمٔن ةٍِٓمٕ  ـ٘تّٔٗ ٌمرعً. و(يىطمؽحو

(ضؽح يىٓشاءو، وكػ ٗهٔن ةٍِٕٓ ضؽح ٌَ ضؽوح يىٍٓاُٖ ، ىؼىم يعخمار 

 يةَ ْلام نيٍث (يألدوي و ى٘ٓتِّمؽ ةٓما ْمَ يىطمؽوح ذوي  يىٍٓماُٖ، ـمٔيءً 

 ضؽوتاً أم أـٍاء أم أتٓا ً، حٍ٘٘ؾيً ىٓا ٌَ ضؽوح يىٓشاء. أناُج

ٕ يىخأى٘ف تٖ يىٍٔىْٔا  يىِطٔٗثك تهختمٔي ويحّشّ تؽٗق ٌَ يىِطَٔٗ٘ إى

ما ٗخهمو ةهموٍّ ٌِٓما، ونخمب  ٍّ َْ أكفام يىهيً ٌَ يـمً وتٓمو وضمؽح، وْ

وىمً ُٗوفمو  آعؽون ِْٓا ٌَ ععل ٌٔيكٓٓا ٌؽتْٔث أو ٌِهٔةث أو ٌشؽورا...

                                                 

)ْئ ٌشٍّ يىيوث يىٓؽة٘ث ةػٌلق. و 
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ْؤ ء يىٍؤىّفٔن يىهخاةثَ َْ يىطؽوح تٖ نختًٓ، وىهمَ يىطمػٗد ِْٓما سماء 

تهمان  ،أضمادٗرًٓ ْمَ ٌٔىمْٔا  حخهمو ةٓماتٖ ذِاٗما نمفطاحًٓ وعمعل 

ضػٗرًٓ َْ يىطؽوح يىشازٌث تٖ ٌٔىّٓ ٌَ ةطد سمؾم يىفٓمو يىٍيمارع، 

ونؼىم نان ضػٗرًٓ َْ يىطؽوح يىِانتث أو يىشاّرا تٖ ٌٔىٓٓا ٌَ ةطمد 

   .يىٍِهٔةا  ويىٍشؽوري 

ويحشٓج ٌائفث ٌَ يىٓيٍاء إىٕ يىهخاةث َْ (يىطؽوحوك تهخب ةٓيًٓ ْمَ 

ونخمب  ،و1(يىٍِفٔ  إىمٕ يىغي٘مو اء وٌٓاُ٘ٓا، نٍا تٖ يىهخا  ضؽوح يألىف ة

آعؽون َْ أوناتٓا وٌغارسٓا، وَْ ىٓشا  يىٓؽ  تٖ ٍُلٓاك نٍا تٖ نخما  

أو نخب (يىٍٓؾو. وحِاول ةٓيًٓ (ضؽوح يىٍٓاُٖو تشٍٓٓما وْمؽم ٌٓاُ٘ٓما، 

 ِّ فَ٘ حغخيف تٖ أ ؽيىٓاك تًٍِٓ ٌَ كهمؽ ةطرمّ ْيمٕ وناُج نخب ْؤ ء يىٍؤى

، وًٌِٓ ٌَ حِاوىٓا وْؽم ىٍٓاُ٘ٓا أٍِٗما سماء  تمٖ و2(ؽوح تٖ نخا  يهلليىط

 وأةؽز ٌَ كام ةؼىم ًٌِٓ: نخا  يهلل أو تٖ نعم يىٓؽ .

 تٖ نخا  (يألزْ٘ث تٖ ْيً يىطؽوحو.يىٓؽوي 

 .ويىٍؽيدي تٖ نخا  (يىشِٕ يىػيُٖ تٖ ضؽوح يىٍٓاُٖو

 .وويىٍاىلٖ تٖ نخا  (رنف يىٍتاُٖ تٖ كؽح ضؽوح يىٍٓاُٖ

 .و3(ويةَ ْلام تٖ نخا  (ٌوِٖ يىيت٘ب َْ نخب يألْارٗبو

                                                 

(ذعذث نخب تٖ يىطمؽوح ىيغي٘مو ةمَ أضٍمػ، « ـيفيث رويئّ يىخؽيث يىيؤي»نػر تٖ  و1(

 ويةَ يىفّه٘ج، ويىؽيزيو حطل٘ق د. رٌيان ْتػ يىخٔي .

يُِؽ يىهخب يىٍؤىفث تٖ  ٌا  يىلؽآن نهخا  يىعٌا   ةَ تارس يىؼي ضللّ د. كمانؽ  و2(

، ويُِمؽ نخما  (يىفٓؽـمج  ةمَ يىِمػًٗ. و757ص 4ج 48ٌشيث يىٍشٍمّ م(فطام.  يى

 .1348و ط ٌهؽ ـِث 54ص

 ةلائٍث يىٍهادر ويىٍؽيسّ. َ ْؼه يىهخبيُِؽ يىخفه٘و تٖ ٌٔىّ نّو ٌ و3(
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وْمٔ يىمؼي سٓمو يىتما  يألول ٌمَ نخاةمّ، وْمٔ أنتمؽ أةمٔي  يىهخمما  

ا ويـممخٍٓا حٓا وكممٔيْػْا تممٖ نخمما  يهلل ىيتطممد تممٖ (يألدوي و وٌٓاُ٘ٓمم

 ونعم يىٓؽ .

 ونان ٌَ يىٓيٍاء ٌَ كهؽ حأى٘فّ ْيٕ ضؽٍح ويضػ ناىٍٓؾ أو يىعم أو (ٌاو.

وًٌِٓ ٌَ أىّف َْ ضؽح ويضٍػ تٖ نخا  يهلل، نهخب يىعٌا  تمٖ يىلمؽآن 

، ويألُتاري، ويةَ تمارس، يىمؼي ضلمق عاّنث، وكػ أىّف ت٘ٓا يألعفق يألوـً

 .و4(نخاةّ د. كانؽ يىفطام، وُلؽه تٖ ٌشيث ٌشٍّ يىيوث يىٓؽة٘ث ةػٌلق

وأىّممف  ٘ممؽًْ تممٖ يىّعٌمما  ْاٌّممثك تممٖ يىلممؽآن، وتممٖ نممعم يىٓممؽ  

ماسٖ. وٍٗهمَ ىٍمَ أريد ي ـمخؾيدا تمٖ وأ كٓارًْ، نهخما  يىّعٌما  ىيؾسَّ

تفٖ نمو ٌِٓما ضمػٗد  كأعتار يىخأى٘ف تٖ يىطؽوح أن ِِٗؽ تٖ يىهخب يٙح٘ث

   ٗوِٖ ِّْ  ٘ؽه:

 يىفٓؽـج  ةَ يىِػًٗ. -1

 ذعذث نخب تٖ يىطؽوح. د. رٌيان ْتػ يىخٔي . -2

طٍ -3 طٍٔد، ود.ٌ   ٌٖ طٍٔد ضفِ . حص: د.ٌ  ّٔيد.يىطؽوح ىيٍؾُٖ  َْ  ػ ضف

 .نخا  يىّعٌا  ىيؾساسٖ. حص: د. ٌازن يىٍتارك -4

 يىعٌا   ةَ تارس. حص: د. كانؽ يىفطام. -5

ٌلّػٌا  يىهخب يىٍطللمث يىخمٖ حِاوىمج يىطمؽوح نماىشِٕ يىمػيُٖ  -6

 .و5(ىيٍؽيدي ورنف يىٍتاُٖ ىيٍاىلٖ

وى٘ؿ ْػد يىعٌا  ويضمػيً ِْمػ يىمؼَٗ نختمٔي ْمَ يىطمؽوح، و  ِْمػ 

                                                 

ِِٗؽ ىيخفه٘و تٖ حطل٘ق ْؼه يىهخب وٌتاْخٓا وأٌانَ ُلؽْا وحارٗغّ، كائٍث يىٍهمادر  و5، 4(

 .ويىٍؽيسّ تٖ آعؽ يىتطد
  و5(
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يىمعم ةاىخمأى٘ف، تيلمػ أـملً ةٓيمًٓ ةٓمو ٌٓاُ٘ٓما، ودٌمز يىؼَٗ أتؽدوي 

ةٓمو، وأْماد آعمؽون ةٓمو تمٖ ةٓيًٓ ٌا رآه ٌخلارةاً ٌمَ ٌٓاُ٘ٓما ةَٓيمّ 

ٌٓاُ٘ٓا إىٕ ةٓو. وٗفّفمؽ ذىمم ٌما أكمار إى٘مّ  ٘مؽ ويضمٍػ ٌمًِٓك تلمػ كمال 

 ىؼي ّْػ ٌِٓا إضػى وذعذَ٘  ٌاً:يىؾّساسٖ تٖ نخاةّ يىعٌا ، ي

ٖ ذنؽ يىّعٌا  ؤٌيكٓٓا تٖ نعم يىٓؽ  ونخما  ْؼي نخا  ٌغخهؽ ت»

وسو، وٌٓاُ٘ٓا، وحهّؽتٓا، وي ضخشاج ىهو ٌٔكّ ٌَ ٌٔيكٓٓما، وٌما  يهلل ْؾ

إضػى وذعذمَ٘  ٌماً،  ، وةٓػ أن ّْػد و6(«يىغعح ةَ٘ يىٓيٍاء تٖ ةٓيٓا ٌَ

عً  ةا  ٌٓؽتث أنمٔل »ٌٓاُ٘ٓا ويـخٍٓا حٓا وكٔيْػْا، ْلػ ةاةاً ِْٔيُّ  ٌفهِّ

تٓا ٌِٓاْ ّٓ يْيمً أن ْمؼه يىعٌما  نيّٓما، »وكمال ت٘مّ: « ؼه يىعٌا  وة٘ان حل

تث ٌمَ ْلممؽ  ٌما ، وْممٖ  ّٓ ْيمٕ يعممخعح ٌٔيكٓٓما وحت٘ممان حهمّؽتٓا، ٌخلمم

م يىخٔن٘مػ، و م يألٌمؽ، يألنٔل نيّٓا، وْمٖ: يألنمي٘ث، و م ياىماتث، و 

م يىفهمو، يىٍؾٗمػا، و م ٔد، و م يىتمػل، و م يىشمٔي ، ويىمّع و م يىشط

، وةٓػ أن ٗفّهو يىؾساسٖ تٖ ة٘ان ْٔدا يىعٌما  نيّٓما إىمٕ و7( ثو م يىٓاكت

وىمٔ  يعمخعح ٌٔيكمّ ْمؼه يىعٌما ، »ْؼه يىعٌا  يىٓلؽ، ٗٓمٔد ى٘لمٔل: 

وحت٘ان أضهآٌما وْييٓما وكمؽوٌٓا، ىهمان ىلائمو أن ٗلمٔل: يىعٌما  نيٓما 

تث ٌَ  ٌَ٘:  م أنمي٘ث، و م زيئمػا. وْمٖ ىٍٓم ّٓ ؽي حؽسمّ نيٓما إىمٕ ٌخل

 .و8(«َْاحَ٘ يىعٌ٘

ٍَّٕ  م يىخٔك٘مج ةأـماى٘ب ٌغخيفمثك  وكػ ْتّؽ يىٓيٍاء َْ يىعم يىخٖ حُفم

                                                 

 .21يىعٌا : ص يىؾساسٖ،  و6(

 .148يىعٌا : ص يىؾساسٖ،  و7(

 .153ٌا : ص يىعيىؾساسٖ،  و8(
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ٍِّٓا، وٌمًِٓ ٌمَ تًٍِٓ ٌَ ذنؽ أٌريث ْيٕ يـخٍٓاىٓا تٖ نعم يىٓؽ   وىً ُٗف

ضٍيٓا ْيٕ  ٘ؽْا ٌَ يألدوي  وتّفمؽْا ةٍِٓمٕ يألديا يىخمٖ ضٍيٓما ْي٘ٓما، 

 .وكال إُٓا ةٍِٓاْا

و نان ٌَ أويئو يىؼَٗ ونيج إىِ٘ا أكٔيىًٓ ِْٓا، 276ْوىٓو يةَ كخ٘تث (

َٓ إذ كال تٖ ضػٗرّ َْ يىخمأرٗظ تمإذي أريدوي يىخمأرٗظ، كماىٔي  ؽ وٌما دوُٓما ْلمىي

ْٔنو و(ة نتلاىٔي: ىخفّ ى٘اٍل  وَِلْ٘ (َعيَ ْٔ مٔه «ةَِلَ٘، وىرٍاُٖ ى٘اٍل َعيَ ، ألُّٓمً ةَِّ٘

ىٍِمما تممٔع يىٓلممؽ (عيممْجو و(ٌيممْجو  وكمماىٔي«و ى٘ممال»ةشٍممّ (ٗؽٗممػ كممٔىًٓ

ٔه ةٔيضػ (أي ى٘يثو،  عيمْج،  تلماىٔي (اضمػى ْلمؽاَ ى٘يمثً و(ةلْ٘جو ألًُٓ ةَِّ٘

إٍُما أّرعمْج ةاىي٘ماىٖ دون يألٗمام، ألن »وىرعَث ْلؽاَ ى٘يثً ةلْ٘جو ذمً كمال: 

 .و9(«يىي٘يث أوُل يىلٓؽ، تئ أّرعج ةاى٘ٔم دون يىي٘يث ىؼْتج ٌَ يىلٓؽ ى٘يث

و ويىمعم ةٍِٓمٕ (ةَٓمػ» و13(ذىم ى٘لٔل تٖ ةا  آعؽ ٌَ نخاةمّ وْاد ةٓػ

 ، أي: ةٓػ ذعث عئن. وكال يىؽيْٖ:«ىرعٍث َعئَنُنختج »نلٔىًٓ 

ًِّ عَ دْرَ ضخممٕ وَ  ممن ىِممخ  ةممائٍم  ؿٍ ٍْ

 

 حٓمممماوره يىؽٗمممماح وةمممم٘ع يُسممممػ   

 .و11(«أي ةٓػ حٍام عٍؿ 

اسٖ ( كٔىمّ  يىعم ةٍِٕٓ (ِْمػو تمٖ: »و12(و337ْوكال أةٔ يىلاـً يىؾسَّ

                                                 

، ةا  يىخأرٗظ ويىٓػد: ويىخأرٗظ ِْػ يىٓمؽ  ةاىي٘ماىٖ دون 271أد  يىهاحب: يةَ كخ٘تث،  و9(

يألٗام، ألن يىلٓؽ يىلٍؽي أوىّ ى٘يث وآعؽه ُٓار. ٗلٔىٔن: ُنختج ألول ى٘يث ٌَ كٓؽ نمؼي، 

حّ، أو ىغٍؿ عئن..أو ىرعث ْلؽا ى٘يمث عيمج. وٗلٔىمٔن: ٙعم ؽ أو ىٍفخٓيّّ، أو ىُوؽَّ

ٗٔم ٌِّ، أو:  ُفععّك ِٗٓٔن أًُٓ نختٔي تٖ آعؽ يىلٓؽ، وأن يىلٓؽ نمان ذعذمَ٘ ٌٗٔماً، 

 تػىّٔي ةؼىم ْيٕ حٍام يىلٓؽ.

 .، ةا  دعٔل ةٓو يىهفا  ٌهان ةٓو519أد  يىهاحب: يةَ كخ٘تث،  و13(

 .يىتائم: يىتٓ٘ػ. ويىُشّػ: يىتئؽ و11(

 .84ضؽوح يىٍٓاُٖ: يىؾساسٖ،  و12(
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يىمعم ةٍِٓمٕ (ةٓمػو ». وكال: [138ٌّ: ] ژ  ھ ھ ھ ژ :حٓاىٕ

 تٖ كٔىًٓ: نختج ىرعث عئن، أي ةٓػ ذعث عئن، كال يىؽيْٖ:

ًّ عٍؿ ةائم...  و13(« ضخٕ وردن ىخ

 ڳژ و ِْػ كٔىمّ حٓماىٕ:538ْوساء تٖ حفف٘ؽ يىهلاح ىيؾٌغلؽي (

م تممٖ يىممع: [2يىطلممؽ: ] ژڻڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ       ڱ ڱ ڳ      ڳ

  ٻ ٱژ: ، وْمٖ يىمعم تمٖ كٔىمّ حٓماىٕ«أعؽج»م(ألول يىطلؽو حخٓيّق ة

وكٔىِم: سئخّ ىٔكج نؼي، ويىٍِٓمٕ: أعمؽج يىمؼَٗ  .[24يىفشؽ: ] ژٻ ٻ

ألول »يىمعم تمٖ كٔىمّ و: »1، وساء تٖ يىطاكم٘ث (و14(نفؽوي ِْػ أول يىطلؽ

حهمطب ، نأُّ ٗؽٗػ أُٓا يىعم يىخمٖ «كػٌج ىط٘احٖ»ناىعم تٖ كٔىّ « يىطلؽ

 .«يىخارٗظ، نلٔىّ: نختج ىٓام نؼي وىلٓؽ نؼي

أي  -: ْمؼه [24يىفشؽ: ] ژٻ ٻ  ٻ ٱژ وساء ِْػ كٔىّ حٓاىٕ:

سئخّ ىٓلمؽ »ىم: وْٖ ض٘اا يٙعؽا، أو وكج ض٘احٖ تٖ يىػُ٘ا، نلٔ -ىط٘احٖ

 .و15(«ى٘اٍل عئن ٌَ رسب

رنمف يىٍتماُٖ تمٖ كمؽح ضمؽوح »و تٖ نخاةمّ: 732ْوذنؽ يىٍاىلٖ (

مٍاع »ن يىعم أ« يىٍٓاُٖ حهٔن ةٍِٕٓ (ةَٓمػو، وْمٔ أٗيماً ٌٔكمٔح ْيمٕ يىفَّ

نختج ىغٍؿ عئن ٌمَ يىلمٓؽ، وىفمٍج »ىليّخّ. وٌٍا ساء ٌَ ذىم كٔىًٓ: 

ًِّ « ٌَيَ٘ ٌِّ أي: ةٓػ عٍمؿ، وةٓمػ ـمٍج، وكمٔل يىلماْؽ: ضخمٕ وردن ىِمخ

 ...ةائم ؿٍ ٍْ عَ 

                                                 

 .85وح يىٍٓاُٖ: ضؽيىؾساسٖ،  و13(

 .4/487يىهلاح يىؾٌغلؽي،  و14(

 .4/743يىهلاح يىؾٌغلؽي،  و15(
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 .و16(«أي: ةٓػ حٍام عٍؿ

(يىعمو يىشاّرا ٌِٖٓ٘ (ِْمػو  و تلػ ذنؽ ٌَ ٌٓا749ُْٖي (وأٌا يىٍؽيد

َّ و(ةٓػو تلال  ُٓما حهمٔن ةٍِٓمٕ (ِْمػو نلٔىمّ ٌمَ ٌٓاُ٘ٓما إ ؽَ لَ َْ  تٖ يىخاـ

ك٘و وْيّ٘ يألذمؽ يىِتمٔي: . [78ياـؽيء: ] ژڦ ڦ ڦ  ڤژ: حٓاىٕ

 نٌٔٔي ىؽؤٗخّ، أي: ةٓػ رؤٗخّ، وسٓو ةٓيًٓ ٌِّ: نخب ىغٍٍؿ َعئن.

 وسٓو يىلشؽي ٌِّ كٔل يىلاْؽ:

ممما حفّؽك ٍّ  ِممما نمممأُٖ وٌاىهممماً تي

 

 و17(ىٍٔل يسخٍاع ىً ُتج ى٘يث ٌٓما 

و تٖ يىٍوِٖ أن (ِْمػو يـمً ىٍهمان يىطيمٔر، 761ْوذنؽ يةَ ْلام ( 

وأُٓا ُؽح، وأُٓما حمأحٖ ىؾٌاُمّ أٗيماً ُطمٔ: يىهمتؽ ِْمػ يىهمػٌث يألوىمٕ، 

ٌَِو  .و18(وسئخم ِْػ ٌئع يىلٍؿ. وْٖ   حلّ إّ  ُؽتاً أو ٌشؽورا ةم (

تٖ يىٍِٕٓ يىطادي ْلؽ ٌَ ٌٓاُٖ يىمّعم يىشماّرا أن حهمٔن  ذً ذنؽ يةَ ْلام

سٓمو ٌِمّ يةمَ سِمٖ كمؽيءاَ نختخّ ىغٍمٍؿ َعيَمٔن، كمال: وةٍِٕٓ (ِْػو نلٔىًٓ: 

 ةهفؽ يىعم وحغف٘ف يىًٍ٘. [5ع: ] ژ چ لَِما ڃ         ڃ ڃ ژيىشطػرّي: 

  ڤژ: وذنؽ تٖ يىٍِٕٓ يىراُٖ ْلؽ ٌَ ٌٓاُٖ يىعم ٌٔيتلث (ةَٓػو ُطمٔ

 .[78ياـؽيء: ] ژڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 . وكال: «نٌٔٔي ىؽؤٗخّ، وأتٍؽوي ىؽؤٗخّ»وتٖ يىطػٗد: 

ا حفّؽكِمممما نممممأُٖ وٌاىهمممماً موىمممم ٍّ 

 

 ىٍممٔل يسخٍمماع ىممً ُتممج ى٘يممث ٌٓمما 

                                                  

وْشمؾه:  13أن يىت٘ج ىيؽيْٖ، ؤْ تمٖ دٗٔيُمّ: »تٖ ضاك٘خّ  224رنف يىٍتاُٖ: يىٍاىلٖ،  و16(

لاا وة٘ع.  .وىفان يىٓؽ  (حًٍو 519ويىت٘ج تٖ أد  يىهاحب ص« ُسّػيً حَٓارُىّ يىفُّ

 .. ويىت٘ج ىٍخًٍ ةَ ُٔٗؽا تٖ رذاء أعّ٘ ٌاىم147ُٖ: يىشِٕ يىػييىٍؽيدي،  و17(

 .1/168ٌوِٖ يىيت٘ب يةَ ْلام،  و18(
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 .و19(وكال ةٓيًٓ إن يىعم تٖ يىت٘ج ةٍِٕٓ (ٌّو

وىً ٗهَ ٌا تٖ نخب يىيوث َْ (ِْػو و(ةٓػو ةٓ٘ػيً ٍْا ِْػ يىِطااك تلػ 

وساء تمٖ حماج « ِْػ: ُؽح تٖ يىؾٌان ويىٍهان»يىلأٌس يىٍطً٘: ساء تٖ 

 ٌٍِٓا ُؽح زٌان نٍما ْمؽح تو، ِٖٗٓ أن نع  كَ  ىػُّ  وةٓػَ »(ةٓػو:  يىٓؽوس:

زه ةٓو يىِطماا،  َّٔ تِمٕ ٌفمؽديً، أي ْمَ ُٗ تٖ يىٓؽة٘ث، وٗهُٔان ىيٍهان نٍا س

 ياىاتث، ىهَ ةلؽط ُّ٘ث يىٍياح إىّ٘ دون ىفِّ.

ك ألن ياىمماتث حٔ يممّ تممٖ ي ـممٍ٘ث، وحتٓممػه ْممَ كممتّ   ٌيمماتاً ٓممؽَ وُٗ 

 «.يىطؽوح، تع ٌٔسب ٌٓٓا ىتِائّ

وُلو يىخاج َْ يىٍهتاح: (ةٓػو ُمؽح ٌمتًٓ   ٗفٓمً ٌِٓماه إ  ةااىماتث 

   ٌِّ ك٘و ةُٓ٘ػ ةاىخهو٘ؽ.ؽُ ىو٘ؽه ، ؤْ زٌان ٌخؽيٍخ َْ يىؾٌان يىفاةق، تإن كَ 

أىم٘فا. وإذي  ان ُمؽتَ٘ إذيهُٔمٗوتّ٘: (ةٓػو ىّػ (كتوو، وٍْما يـمٍان 

ًّ، ىمُ٘ٓيً أٍُٓما ٓيْ ضؼتَج يىٍياح إىّ٘ ىِ  ٌَب ةّ، ةِ٘خٍَٓما ْيمٕ يىيم ًِ يىٍغا

ٌتِّ٘ممانك ألن يىيممً   ٗممػعيٍٓا إْؽيةمماًك ألٍُٓمما   ٗهمميص وكٍْٔٓمما ٌٔكممّ 

 يىفاْو و  ٌٔكّ يىٍتخػأ و  يىغتؽ.

 ونؼىم كال يىؽيزي تٖ ٌغخار يىّهطاح (ةٓػو.

َ (ِْػو و(ةٓػو ُؽتماً ىيٍهمان وىيؾٌمان، تاىٍهمان وْهؼي ساء  نوٌّ ٌ

 .[11يىخطمممؽًٗ: ] ژ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ: ُطمممٔ كٔىمممّ حٓممماىٕ

 ىئ  ىئ ژ: وكٔىمممّ .[191يىتلمممؽا: ] ژ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ: وكٔىمممّ

وُطٔ كٔىمم: ة٘خمٖ ةٓمػ  .[37آل ٍْمؽين: ] ژ مئحئ جئ ی ی ی  ی

 ژىى ې ې ېژ: يىِٓؽ. وة٘خّ ةٓػ ة٘خٖ. ويىؾٌمان ُطمٔ كٔىمّ حٓماىٕ

                                                 

 .1/234ٌوِٖ يىيت٘ب يةَ ْلام،  و19(
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 .[17ياـممممؽيء: ] ژ جبيئ ىئ مئ حئ   جئ ی ی ژ: وكٔىممممّ .[58يىِممممٔر: ]

 «زيرُٖ ِْػ كؽوع يىلٍؿ، وزرحّ ةٓػ يىوؽو .»وكٔىم: 

ا ناُج (ِْػو و(ةٓػو حلٓان ُؽتٖ زٌان وٌهمان، وناُمج (يىمعمو موى ٍّ

يخممأرٗظ يىخممٖ حممأحٖ ةٍِٓاٍْمما،   حممأحٖ إّ  ىيؾٌممان تلممً، وناُممج حفممخٍٓو ى

ـُ   ٘ج ( م يىخٔك٘جو، ويىخٔك٘ج ىوثً: حطػٗػ يىٔكج.ٍِّ وىيػ ىث ْيٕ يىٔكج، 

و م يىخٔك٘ج حفخٍٓو إٌَّا ىيّػ ىث ْيٕ أول ٌا يحّهيج ةّ، ٌَ ُمؽح أو 

ٌٍا ُسٓو ُؽتاً، ُطٔ: ألول يىلمٓؽ، وألول ـمِٔي  يىػريـمث، أي ِْمػ أول 

يىلٓؽ، وِْػ أول ـِٔي  يىػريـث. وإٌَّا ىيػ ىث ْيٕ ٌا ةَٓػ ٌما يحَّهميج ةمّ، 

: وكٔىممّ ، [78ياـممؽيء: ] ژڦ ڦ ڦ  ڤژ: طممٔ كٔىممّ حٓمماىُٕ

 أي: ةٓػ دىٔك يىلٍؿ، وةٓػ رؤٗخّ.ك «ٗخّ، وأتٍؽوي ىؽؤٗخّنٌٔٔي ىؽؤ»

 ٌِ ٌا ساء  تّ٘ يىمعم ىيخٔك٘مج وأوىمطّ ٌما كاىمّ يىلم٘ظ يةمَ  َ أذتِج و

 ڻژ: تٖ حفف٘ؽ يىخطؽٗؽ ويىخِٔٗؽ، ِْمػ حففم٘ؽه ىلٔىمّ حٓماىٕ و23(ْاكٔر

 ڱ ڱ       ڱ ڱ ڳ      ڳ ڳژ يٙٗمممث يىهؽٍٗمممث: ٌمممَ [2يىطلمممؽ: ] ژڻڻ

يىمعم تمٖ »كال يىلم٘ظ يةمَ ْاكمٔر:  [2يىطلؽ: ] ژڻڻ ڻ   ڻ ں ں

يىخٔك٘ممج، وْممٖ يىخممٖ حممػعو ْيممٕ أول يىؾٌممان  مكٔىممّ (ألول يىطلممؽو  

يىفشمؽ: ] ژٻ ٻ  ٻ ٱژ: ىمّ حٓماىٕيىٍشٓٔل ُؽتاً ىيٍٓمو، ٌرمو كٔ

 - أي يىمعم - ؼي، وْمٖأي ٌَ وكمج ض٘ماحٖ، وكمٔىًِٓ: ُنخمب ى٘مٔم نمك [24

ٍُلػَّر ىًٓ وكمال . و21(«ةٍِٕٓ (ِْػو. ويىٍِٕٓ أُّ أعؽسًٓ ِْػ ٌتػأ يىطلؽ يى

                                                 

ْٔ يىّٓعٌث يىخُٔفٖ يىل٘ظ ٌطٍػ يىٍاْؽ يةَ ْاكٔر، ك٘ظ ساٌّ يىؾٗخُٔث، ذً ٍْ٘ػ يىشآٌمث  و23(

 م.1973يىتع ث. حٔتٖ ـِث يىؾٗخُٔ٘ث. وناضب يىخآى٘ف يىهر٘ؽا تٖ يىخفف٘ؽ ويألد  و

 .13/68يىخطؽٗؽ ويىخِٔٗؽ جيةَ ْاكٔر،  و21(



 346 (2)اجلسء  (98)اجملمد  ـة بدمشق جممة جممع المغة العربي

وتٖ سٓو ْؼي ياعؽيج وكخاً ألول يىطلؽ إٗؼين ةأن ضلؽًْ ٗخٓاكمب ضخمٕ »

وك٘و: ونف يىطلمؽ ةماألول ألُمّ أول سمعء »« ٗهٍو إعؽيج سٍّ٘ يى٘ٓٔد

أنا  ةِٖ يىَِّي٘ؽ ألًُٓ نأُي تٖ ةمعد يىٓمؽ ، أي ىمً ٗهُٔمٔي ٌمَ يى٘ٓمٔد 

يىؼَٗ أسئي أٗام ةغخِهؽ وأٗام يىؽوم، تهان أول سعء أنما  يى٘ٓمٔد سمعء 

 .و22(«ةِٖ يىِي٘ؽ

 .[24يىفشؽ: ] ژٻ ٻ  ٻ ٱژ وكال ِْػ حفف٘ؽه كٔىّ حٓاىٕ:

حطخٍو ٌِٕٓ يىخٔك٘ج، أي كمّػٌج ِْمػ أزٌمان « ىط٘احٖ» ىّيىعم تٖ كٔ»

ت٘هٔن يىٍؽيد يىط٘اا يألوىمٕ يىخمٖ كتمو يىٍمٔ ، وحطخٍمو أن حهمٔن  ،ض٘احٖ

 .و23(«أض٘ا تٖ ْؼه يىػير يىعم ىيٓيّث، أي كّػٌج يألٍْال يىهاىطث ألسو أن

ْمؼه، وْمٖ ض٘ماا  ٗما ى٘خِمٖ كمػٌج ىط٘ماحٖ»وكػ ـتق ىيؾٌغلؽي أن كال 

 .و24(«سئخّ ىٓلٍؽ َعئَن ٌَ رسبكج ض٘احٖ تٖ يىػُ٘ا، نلٔىم: يٙعؽا، أو و

كٔىّ  ْيٕ يىطاك٘ث، حٓي٘لاً تٖ  ،وكال ناضب يىشػول تٖ إْؽي  يىلؽآن

ٍَّ ژڻڻ ڻژ :حٓاىٕ  .و25(«ٕ  م يىخٔك٘ج، أي ِْػ أول يىطلؽ: يىعم حف

وٌَ يىشمػٗؽ ةاىمؼنؽ أن يىهخمب يىلؽآُ٘مثك أي نخمب يىخففم٘ؽ، وإْمؽي  

أضفمو ةمعم يىخٔك٘مج ٌمَ يىهخمب يىخمٖ يعخّهمج ةماىطؽوح يىلؽآن، ناُمج 

وٌٓاُ٘ٓا ! تٓيٕ ضَ٘ ىً حؼنؽ نخب ضؽوح يىٍٓاُٖ أو ٌٓاُٖ يىطمؽوح ٌمَ 

ٌٓاُٖ (يىعمو يىشاّرا إّ  أُٓا حأحٖ ةٍِٕٓ (تٖو أو (ِْػو أو (كتموو أو (ةٓمػو 

 ُشمػنٍا رأِٗا، دون حفٍ٘خٓا أو حغه٘هٓا ةاىِؽت٘ث يىؾٌاُ٘مث دون يىٍهاُّ٘مث، 

                                                 

 .13/69يىخطؽٗؽ ويىخِٔٗؽ يةَ ْاكٔر،  و22(

 .15/339يىخطؽٗؽ ويىخِٔٗؽ يةَ ْاكٔر،  و23(

 .4/743حفف٘ؽ يىهلاح يىؾٌغلؽي،  و24(

 .12/313يىشػول تٖ إْؽي  يىلؽآن ، ناتٖ و25(
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٘ٓا ةاىخٔك٘خّ٘ث،  ٍّ وحطّػد ٌِٓاْا. وكػ نان ٌمَ يىٍفّفمؽَٗ ٌمَ نخب يىخفف٘ؽ حف

يىتطمؽ »ينخفٕ ةااكارا إىٕ ْؼه يىمعم وحفمٍ٘خٓا، نٍما تٓمو أةمٔ ض٘مان تمٖ 

يىممػّر يىٍهممٔن تممٖ ْيممً يىهخمما  »، ويىّفممٍَ٘ يىطيتممٖ تممٖ و26(«يىٍطممً٘

ُْ  و27(«يىٍهِممٔن اةٓممث ةمماىٔكٔح ِْممػْا، وٌخ َٖ ِِممو ٘ممؽًْ، ونممان ٌممًِٓ ٌممَ 

كٔيْػْا، وة٘ان يىٍؽيد ةلٔىًٓ إُٓا ىععخهاص وإُٓما ىيخٔك٘مجك نٍما تٓمو 

ّٖ يىمؼي وكمف ِْمػ كٔىمّ حٓماىٕ  هتلمال تمٖ حففم٘ؽ ژڻڻ ڻژ :يألىٔـ

(أعمؽجو،  ٌخٓيّق ةم ژڻڻ ڻژ :وكٔىّ حٓاىٕ»يىٍٓؽوح ةؽوح يىٍٓاُٖ: 

وٌآىٓما ٌِٓمٕ « نختمج ىٓلمؽ َعيَمٔن»ويىعم  م يىخٔك٘ج، ناىخٖ تمٖ كمٔىًٓ 

ٖو يىِؽت٘ث، ىؼي كاىٔي ِْا: أي تٖ أول يىطلؽ، ىهًِٓ ىً ٗلٔىٔي إُٓا ةٍِٓمٕ (ت

(تٖو إكاراً إىٕ أُٓا ىً حغؽج َْ أنو ٌِٓاْا ىععخهاصك ألن ٌا وكّ تٖ 

 .و28(«وكٍج يعخّم ةّ دون  ٘ؽه ٌَ يألوكا . وك٘و إُٓا ىيخٓي٘و، وى٘ؿ ةؼيك

ا يألنميٖ ىٔـٖ ْمَ ْمػم عمؽوج  م يىخٔك٘مج ْمَ ٌِٓاْموٌا كاىّ يٙ

ّٖ يأل ي، ؤْ ٌَ ذـخؽيةايىؼي ْٔ ي عخهاص، حيغ٘م ٌٔسؾ ىٍا كاىّ يىؽى

أٌٔل يىٓيٍاء َُففاً وأنرؽًْ حفه٘عً تٖ يىطمػٗد ْمَ أـماى٘ب يىٓمؽ  تمٖ 

 يىخأرٗظ، وَْ يْخٍاد يىعم تٖ يىػ ىث ْيٕ يىخٔك٘ج.

ّٖ يأل  ي تٖ كؽضّ ىهات٘ث يةَ يىطاسب:ذـخؽيةاكال يىؽى

حارٗظ يىٓؽ  ٌُلػَّم ْيٕ يى٘مٔمك ألن يىفمَِ٘ ِْمػًْ  يْيً أن يىي٘و تٖ»

ٌتَِّ٘ث ْيٕ يىلٓٔر يىلٍؽّٗث، وذىم ألن أنرؽًْ ٌَ أْو يىتؽيري يىؼَٗ ٗخّٓفمؽ 

                                                 

 .13/137يىتطؽ يىٍطً٘ أةٔ ضّ٘ان،  و26(

َ٘ يىطيتٖ،  و27( ٍّ  .5231يىػّر يىٍهٔن: ص يىف

 .28/39روح يىٍٓاُٖ: يألىٔـٖ،  و28(
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ْيً٘ٓ ٌٓؽتث دعٔل يىلٓؽ إّ  ةا ـخٓعل، تإذي أةهؽوي يىٓعل ْؽتٔي دعمٔل 

ت٘لال يىلٓؽ، تأول يىلٓؽ ِْػًْ يىي٘وك ألن ي ـخٓعل ٗهٔن تٖ أول يىي٘و، 

حممّ، أو ىِ »تممٖ أول ى٘يممث ٌممَ يىلممٓؽ:  ٍَٓيِّممّ، أو ُنخممب ألول ى٘يممٍث ٌِممّ، أو ىوؽَّ

ويىّعم ْٖ يىٍف٘مػا ىععخهماص « ىي٘يٍث عيْج »، وتٖ يى٘ٔم يألول: «ٍُفخٓيّّىِ 

 .«يىؼي ْٔ أنيٓا

 وي عخهاص ِْا ْيٕ ذعذث أىؽ :

ا نؼ  ي.إٌّا أن ٗغخّم يىفٓو ةاىؾٌان ىٔكّْٔ تّ٘، ُطٔ: نختج ىوؽَّ

 أو ٗغخّم ةّ ىٔكّْٔ ةٓػه، ُطٔ: ىي٘يٍث عيْج.

 أو ٗغخّم ةّ ىٔكّْٔ كتيّ، ُطٔ: ىي٘يٍث ةل٘ج.

 تٍّ ياٌعع ٗهٔن ي عخهاص ةٔكّْٔ تّ٘.وذىم ةطفب يىلؽِٗثك 

 وٌّ كؽٍِٗث ُطٔ: عيج، ٗهٔن ةٔكّْٔ ةٓػه.

 وٌّ كؽٍِٗث ُطٔ: ةل٘ج، ٗهٔن ةٔكّْٔ كتيّ.

يّ٘يث يىراُ٘ث ٌَ نؼي... وْيٕ ْؼي يىل٘ماس وحلٔل تٖ يىي٘يث يىراُ٘ث: نختج ى

 إىٕ آعؽ يىلٓؽ.

وإن وكّ يىفٓو تٖ يىي٘و، وىً ٗلهػ إىٕ ذنؽ وكّْٔ تّ٘، ساز أن ٗهخمب 

تّ٘ ٌا ٗهختّ تٖ يألٗامك وذىم أُم حلٔل تٖ ذاُٖ يألٗام: ىي٘يخمَ٘ عيخما. وتمٖ 

ى٘ماٍل ىرعث ى٘اٍل عئَن، ونؼي إىٕ ْلؽ ى٘ماٍل عيَمٔن. وٗشمٔز: ىمرعث ذاىرٓا 

عيْج، إىٕ ْلؽ ى٘اٍل عيْج، ويألول أوىمٕك ى٘ؽسمّ يىِمٔن يىمؼي ْمٔ ىمٍ٘ؽ 

 َْ ؽا ى٘يمثً عيمج، إىمٕ أن ْلميىشٍّ إىٕ يىشٍّ. وتٖ يىطادي ْلؽ: اضمػى 

 َْ َْ حهخب تٖ يىؽيةّ  ا ى٘يثً عيج، وٗشٔز: عيَمٔن، ضٍمعً ْيمٕ ؽَ لْ لؽ: ألرةّ 

 يىٍِٕٓ، ويألول أوىٕ ٌؽيْااً ىيفَ.
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: ىيِّهف ٌَ نمؼي، وْمٔ يألوىمٕ ٌمَ كٔىمم: ؽَ لَ َْ  تٖ يىغاٌؿَ  هخُب وحَ 

ىغٍؿ ْلؽا ى٘يث عيج، وٌَ كٔىمم: ىغٍمؿ ْلمؽا ى٘يمث ةل٘مج أو ةلمَ٘، 

 وٌّ سٔيزٍْا أٗياً، وذىم ألن يألول أعهؽ ٌٍِٓا.

َْ ؽَ لَ َْ  وتٖ يىفادسَ  ى٘يث ةل٘مج أو ةلمَ٘. وةٓيمًٓ ٗلمٔل ٌمَ  ؽاَ لْ : ألرةّ 

ؾ ُلهان يىلٓؽ، إىمٕ أن ٗهخمب تمٖ ةل٘ج، ىخشٔٗ يىغاٌؿ ْلؽ إىٕ يألع٘ؽا: إنْ 

يىٓلؽَٗ: ىٓلؽ ى٘اٍل ةلَ٘، ؤْ أوىٕ ٌَ ةل٘ج نٍا ذنؽُا، ٌّ سٔيزه أٗياً، إىمٕ 

أن ٗهخب تٖ يىرماٌَ ويىٓلمؽَٗ: ىي٘يخمَ٘ ةل٘خما. وتمٖ يىخاـمّ ويىٓلمؽَٗ: ىي٘يمٍث 

 ةل٘ج، وتٖ يىي٘يث يألع٘ؽا: ٙعؽ ى٘يث ٌِّ، أو: ـيغّ، أو: يُفععّ.

 .و29(«ٙعؽ ٍٗٔم ٌَ نؼي، أو ـيغّ، أو: يُفععّ وتٖ يى٘ٔم يألع٘ؽ:

ي إىٕ حأن٘مػ ةلماء يىمعم تمٖ نمو ذىمم ىيػ ىمث ْيمٕ ذـخؽيةاوٗٓٔد يأل

ةٍِٕٓ (تٖو وةٍِٓمٕ (ةٓمػو  - أي يىعم - وك٘و حشٖء»ي عخهاص ت٘لٔل: 

أي: تمٖ ك [9آل ٍْمؽين: ] ژ     جئ ی  ی ژ: وةٍِٕٓ (كتوو تٖ كٔىّ حٓاىٕ

، أي: ةٓمػ ذمعث، وىمرعٍث ةلمَ٘، أي: كتمو ذمعث. ٗٔم ونختخّ ىرعث عئن

 .و33(«ويألوىٕ ةلاء يىرعذث ْيٕ ي عخهاص

ا نان ي عخهاص إذي أٌيق ْاٌ ا ٗهمّص أن ٗمأحٖ تمٖ نر٘مؽ موُلٔل إُّ ى ٍّ

ٌَ يىٍٔيىّ وىهر٘ؽ ٌَ يألك٘اء، وذىم نلٔىِا: يىتفاط ىيٍفشػ، ويىٍفخماح 

تٓؼه يىعم تمٖ نمو ْمؼه يألٌريمث  ىيتا ، ويىّفؽج ىيطهان، ويىشِّث ىيٍخّلَ٘،

ًّ ي ـمخطلاع إىمٕ  وُطْٔا حف٘ػ ي عخهاص، ةو إن ٌَ يىِطمَٔٗ٘ ٌمَ ٗيم

تإن حفمٍ٘ث يىمعم ي عخهاص، و  ٗؽى ديْ٘اً إىٕ يىخفؽٗق ةٍِ٘ٓا تٖ يىػ ىث، 

                                                 

 .158 -157: 2كؽح يىهات٘ث يألـخؽيةاذي،  و29(

 .329: 2كؽح يىهات٘ث يألـخؽيةاذي،  و33(
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يىٍغخهث ةاىٔكج ةعم يىخٔك٘ج أنرؽ دكّث وأوىص د ىث، وْٖ يىعم يىخٖ حأحٖ 

وُؽى أُّ نيٍما ، وةٓػو يىػيىث ْيٕ يىِؽت٘ث يىؾٌاُّ٘ث. ةٍِٕٓ (تٖ، وِْػ، وكتو

ٍَّٕ نان أدّع وأوىص، وكػ رأِٗا أن ٌَ ّْػد  نان ي ـً أدّل ْيٕ وُ٘فث يىٍف

 َْ ، يـخٍاع أن ٗٓ٘ػْا نيّٓا إىمٕ  ًٕ ا ٌٓماٍن ! ذمً ؽَ َلمىم (يىعمو ُّ٘فاً وذعذَ٘ ٌِٓ

ٍما، وٍْما: إُّ ٍٗهمَ أن حشٍمّ يىعٌما  نيٓما تمٖ ٌِٓ٘مَ٘   ذاىمد ىٓكال 

 .و31(يألني٘ث ويىؾيئػا، وذىم ْٔ كٔل يىؾساسٖ ناضب نخا  (يىّعٌا و

إن  م يىخٔك٘ج،  م ٌغخهث ةاىػ ىث ْيٕ يىٔكمجك حهمٔن ت٘مّ، وحهمٔن 

كتيّ، وحهٔن ةٓػه، وْٖ  م ساّرا حػعو ْيٕ ُؽح زٌاُٖ أو ٌا ُا  ِّْ أو 

 ضٍو ٌِٓاه ُطٔ نيٍث (أولو تٖ كٔىِا: ألّول يىفِث.

      ڳ ڳژ :ٌمَ كٔىمّ حٓماىٕ ژڻڻ ڻژاء  تٖ يىلؽآن تمٖ وكػ س

 .[2يىطلؽ: ] ژڻڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ       ڱ ڱ ڳ

 ٻ  ٻ ٱژ وساء  ٌطخٍيث ىٓا تٖ آٗا  أعمؽى، نلٔىمّ حٓماىٕ:

 .  [24يىفشؽ: ] ژٻ

 .[78ياـؽيء: ] ژڦ ڦ ڦ  ڤژوكٔىّ: 

 .[1يىٍعع: ] ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ژ وكٔىّ:

 و ٘ؽْا.. [187ألْؽيح: ي] ژ جئی    ی   ی ی ىئ ژوكٔىّ: 

ىيػ ىث ْيٕ يىخأرٗظ تمٖ  ،نٍا ٗػّل ْيّ٘ يـٍٓا ،نٍا ساء   م يىخٔك٘ج

 ُٓاٗا  يىهخب ويىٍغٌٍٔا  ٌَ يىخؽيث.

*   *   * 

                                                 

 .153ص ىيؾساسٖ، ، ونخا  يىّعٌا  3يُِؽ ٌا ـتق تٖ ص  و31(
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 يىلؽآن يىهؽًٗ. -

ة٘ؽو   - أد  يىهاحب  ةَ كخ٘تث. حص: د. ٌطٍػ يىػيىٖ. ٌؤـفث يىؽـاىث -

 م.1982=1432

ٔضٖ. دٌلمق يً يىطؽوح، ىيٓؽوي. حص: ْتػ يىٍٓمَ٘ يىٍيُّميألزْ٘ث تٖ ْ -

 م.1971=1391

ٍّّ يىرلاتٖ -  أةٔ ُتٖ. -يىخطؽٗؽ ويىخِٔٗؽ، ٌطٍػ يىٍاْؽ يةَ ْاكٔر. ٌتٓث يىٍش

 م.2332ـِث  2ة٘ؽو  ط -حفف٘ؽ يىهلاح ىيؾٌغلؽي. دير يىهخب يىٓيٍ٘ث -

ذعذث نخب تٖ يىطؽوح، ىيغي٘و ةمَ أضٍمػ، ويةمَ يىفمّه٘ج، ويىمؽيزي.  -

رٌيان ْتمػ يىخمٔي . ٌهختمث يىغماُشٖ ةاىلماْؽا، ودير يىؽتماْٖ  حص: د.

 م.1982=1432ةاىؽٗام 

دٌلممق.  - يىشممػول تممٖ إْممؽي  يىلممؽآن. ٌطٍممٔد نمماتٖ. دير يىؽكمم٘ػ -

 .م1986=1436ْ

يىشِٕ يىػيُٖ تٖ ضؽوح يىٍٓاُٖ ىيٍمؽيدي. حمص: د. تغمؽ يىمػَٗ كتماوا،  -

 .م1973وٌطٍػ ُػًٗ تاىو. ضيب 

ٍمٔد، ود. ٌطٍمػ ضفمَ ص: د. ٌطٍمٔد ضفمِٖ ٌططؽوح ىيٍؾُٖ. حميى -

ٍّان  يد. دير يىفؽكان ْ ّٔ  .م1983=1433ْْ

ىيٍماىلٖ. حمص: أضٍمػ ضفمَ  -اُٖ تٖ كؽح ضؽوح يىٍٓاُٖرنف يىٍت -

 .م1975=1395ْعّؽيط. ٌشٍّ يىيوث يىٓؽة٘ث. دٌلق 
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 .1348ْيىفٓؽـج  ةَ يىِػًٗ. ط ٌهؽ ـِث  -

اسٖ. حمص: د. ْيمٖ حٔت - ٘مق يىطٍمػ. ٌؤـفمث نخا  ضؽوح يىٍٓاُٖ ىيؾسَّ

ٍّان   .م1984=1434ْيىؽـاىث، ودير يألٌو. ْ

دير  -ـمخؽيةاذينخا  يىهات٘ث تٖ يىِطٔ  ةَ يىطاسب ةلؽح يىؽىمٖ يأل -

 ة٘ؽو . -يىهخب يىٓيٍ٘ث

ٌشيث ٌشٍمّ يىيومث يىٓؽة٘مث  -يىّعٌا   ةَ تارس. حص: د. كانؽ يىفطام -

 .757ص 4ج 48ةػٌلق. م 

مماسٖ. حممص: د. ٌممازن - دير يىفهممؽ. دٌلممق  2يىٍتممارك. ط يىّعٌمما  ىيؾسَّ

 .م1985=1435ْ

ٌوِٖ يىيت٘ب َْ نخب يألْارٗمب،  ةمَ ْلمام. حمص: د. ٌمازن يىٍتمارك  -

وٌطٍمػ ْيممٖ ضٍممػ يهلل، ٌؽيسٓممث: ـممٓ٘ػ يألتومماُٖ. دير يىفهممؽ. دٌلممق 

 .م1964=1384ْ

*   *   * 
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 مجال الكلمة العربية يف النظام الصوتي العربي
بات القرآنية منوذج

َّ
 ا  املعر

 () د. وىدوح وحىد خسارةأ. 

 جمال الكلمة العربية: -1
فٖ، كٜٚ ٖٔ ٔػرَات ضاـث اّتطؽ أضلن  ، كُّٖ دالّػث اّشٕاؿ ٜٚ اّطي

ػػؽ، وُٕػػا أف ٠ؽٚػػؼق إُّْػػث حؽػػٜرت َ٘ـ احٛػػا ٔػػٖ ٔػػػرَات اّطػػٜاس اكيعى

ٖٔ ٔػرَات إضفػاس اّػؼكؽ، كحؽػٜرت إّػٝ  ٚٞ أضلن كإّلضث اّطلكة 

ٔػرَات اّتطؽ، َؼٍّ حؽٜرت دالّث اّشٕػاؿ ٔػٖ ٔػػرؾ اّتطػؽ وػٞ ًّٜ٘ػا 

وػٞ ًّٜ٘ػا )ّطػٖ إّٝ ٔػػرؾ إضفػاس اّفػٕف  ،س٠ْٕث( كأؽأة)ٔ٘ـؽ س٠ِٕ 

ؾ اّطٜاس إّٝ إدراؾ اّكٌِ وٞ ًّٜ٘ا )ضتٍؽ س٠ٕػِ، ارس٠ِٕ(، كحشاكزت إد

 قْٝ ٚؼا وٌػ ضار اّشٕاؿ سٕاالت.كقؽواف اّش٠ِٕ(، ك

ًدٚا، ةكػ أف ضارت ٖٔ أَرػؽ  ف دالّث َْٕث )اّشٕاؿ( كحٕػُّ ُـّ كةاّ٘ـؽ ّخٜ

ُِّ ، وٌػ ضار أٗفب ٔا حكؽ  ان كش٠ٜق إُّْات إّكاضؽة حػاكالن  ؼ ةٙ ٜٚ أٗٙ  )َ

ٔيتٍٛزو كٔؽمٜب و٠ٙ(
(1). 

طػػٟد و٠ػٙ أف ٌٟاؿ سٕاؿ اّْنث، اّؼم ٟ٘شكب اّ - كاّطاؿ ٚؼق -ول مؽاةث 

                                      
() .قغٜ ٔشٕف اّْنث اّكؽة٠ث ةػٔشي 

 ّفاف اّكؽب: سِٕ، كإّكشٓ اّٜـ٠ػ: ضفٖ. –اةٖ ٔ٘ـٜر  (1)
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إّٝ سٕاؿ اّخؽ٠َب كاّ٘ـٓ، كسٕاًؿ إُّْث إّىؽدة ٜٔعٜع ةطر٘ا. كإذا َاف اّؼٟٖ 

ٍفٖ اّ٘ـٓ كاكـا٠ّب، وإٗ٘ػا ق٘ػػٔا ٟخطػذٜف قٖ سٕاًؿ اّخؽ٠َب ٟكخٕػكف قْٝ ضي 

ٗخطػث قٖ سٕاؿ إُّْث ٗكخٕػ قْٝ سٕاؿ ٗـأ٘ا اّطٜحٞ اّكؽةػٞ، كف إُّْػث 

ىث ةؽؽٌٟث ٔك٠٘ث ٖٔ اّٜضػات اّطٜح٠ث إّؤّ   ٔشٕٜقث وٛٞ»ٚٞ كضػة ٚؼا اّ٘ـاـ، 

 .(2)«ُّٞ حؽٔؾ إّٝ اكش٠اء اّطف٠ ث أك اكوُار إّشؽدة

ػا  طُػٓ ق٠ْٛػا ةاّشٕػاؿ، كٛٗ ُٕػٖ ّا ٕىؽدة الٟ  ُْٕث ّا يكخؽض ق٠ْ٘ا ةأف ّا ًػٟ 

ْت ٘ٙ. ان كإٟشاة ان ٔخأذؽةهـ  ٞ سؾءٔ  ؼمٚ  خؽ٠َب ّا في ّا ٌػػٔاء  ٘ة كْٕاء ّا ؽ ةكظ ّا ِ أُٗ ة

شؽساٞٗ )كقْٝ رـأ ػ٠اؽ 471ٚٛٓ ّا ٕىػؽدة سٕػاؿه إال وػٞـ  ُْْٕػث ّا ُٜفّ  ( أفٟ 

٠ٕث وٞ وطػاضث أك  ٛا كالً  ىـثه ال كزفّ   ّٞ ٖ ض٠دٚ  ٕىؽدة ق٘ػقٔ  ٘ـٓ، وإُّْث ّا ّا

ٕطػذ٠ٖ ،(3)ة٠اف ْفػاف  (4)كحاةكٙ قْٝ ذٍّ ةكظ ّا ٘ـٜر وٞ ّا  ٔ ٌِ قتارة اٖة ؼم ٟ٘ ّا

ٜاضػة ال حيششٞ كال حطؾف كال حخٕ ُْٕث ّا فأف....ةأف ّا ْب ّا  ًٍ ْ 

ٍفػ٘ٛا ٔػٖ ذاحٛػا إّىػؽدة  أٔا ٔا ٗؼٚب إ٠ّٙ وٜٛ أف إُّْث إّىػؽدة حفػخٕػ ضي

ٌطػٙ، ورٕػث سٕػاؿ أكالن  ، ذٓ ٟأحٞ اّخؽ٠َب، أك اّ٘ـٓ اّػؼم ًػػ ٟؾٟػػ سٕاّٛػا أك ٟ٘ي

كرائػػٗا وػٞ ٚػؼق إٌّّٜػث ّٓ حػعِ اّخؽ٠َب. ّٜ كُّْْٕث إّىؽدة أك اّْىـث ضخٝ 

ٌَػػ أف ( ضػاضب َخػاب )ـػؽ اّىطػاضث( اّػؼم ٚ 466ـػ٘اف اّغىػاسٞ ) ٖي اة ٟؤ

حاةكػٙ قْػٝ ك .(5)ٟ٘تف ٖٔ ٔشٕٜقػث شػؽكي ٟطػػدٚا ةػًػث ُّْْٕث إّىؽدة سٕاالن 

ذٍّ ةاضرٜف ٔكاضؽكف أواعِ ٔ٘ٛٓ د. ٠٘ٔػؽ ـػْؽاف اّػؼم ٟخت٘ ػٝ  راء اّغىػاسٞ 

إف ّٕىػؽدات » كٟػاوف ق٘ٛا. كّكِ ٚؼا ٔا َاف ٟؽٔٞ إ٠ّٙ ٠ٔغائ٠ِ ٗك٠ٕػث وػٞ ًّٜػٙ:

                                      
 .15ةلمث إُّْث كاّشْٕث كاّشِٕ:  –د. ٠٘ٔؽ ـْؽاف  (2)

 .232 – 42دالئِ اإلقشاز:  –قتػ اٌّاٚؽ اّشؽساٗٞ  (3)

 .51سٕا٠ّات اّْىـث ة٠ٖ اّف٠اؽ كٗـؽٟث اّ٘ـٓ:  –د. قْٞ ٗش٠ب إةؽا٠ٚٓ  (4)

 ةكػٚا. ٔاك 54ـؽ اّىطاضث:  –اةٖ ـ٘اف اّغىاسٞ  (5)
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ك٠ٔػؾاتو مؽٟتػثن، وُْػِ  ّْنث اّخٞ ٗطٜغ ٔ٘ٛا ٔ٘رٜراح٘ا كٔ٘ـٜٔاح٘ا ضىات قش٠تػثن ا

 .(6)«ثه، كُِّ َْٕثو ضتنثه أك ّٜفه َْٕث ٔك٘ٝ أك ركح، كُِّ َْٕث رٗ  

ٕىؽدة سٕاالن  ُْْٕث ّا ا ٗؽل أفّ  ٝ ٗخـار لةؼاحٛا كال ضاسثّ  إ٘ٗ ٓ قْػ ٝ ٗطُػ ضخ

فٍ  ُْٕات ضي ٖ ّا ٖ أزكاجٔ  رْثٔ  ٕك٘ٝ ّا٘ٛا. كّ٘أعؼ ٔأ ٜات:ّإخطػة ّا  ٕغخْىث اكض

ٍ٘ؽؽ أيهىا أجىل:  ٔ٘تفػ أـ ٔيٍفطى

ث ٍكدَى ٍف٘اء أـ ٔىؽى  ضى

ٍ٘ػاة ىغى  ٗاقٕث أـ ة

ؽابه أـ ع٠خكيٜر  ـى

ٍشؼة  رٚاـ أـ شى

ىةٍكىػ ٖٔ ذٍّ، ورٕث ٔىؽدات ًاـ٠ث اّػالّث، كُّ٘ٛػا ٔػٖ أشػ٠ف إّىػؽدات  كأ

إّٜـػ٠ٌٞ قْػٝ ضػػ  ّٛػا اّطػٜحٞ أك سؽـػٛا اوٞ شكؽو كٗرؽ، ال ّشٞءو إال ّشٕ

اد، ٔراؿ ذٍّ َْٕث )اٌّطتا( أم اّؽٟص اّشػؽ٠ًث ، كٚػٞ رٟػص قتارة اّتلم٠ ٠ٖ كاٌُّّ٘

ءو ، ك٠ّؿ ٖٔ اّٜاًك٠ث كضفٖ اّػالّػث ان ض٠ى اشخاءن كضار ة سػ   اةاردة سػ   ٍٞ ػ وػٞ شى

تا ٠ّفج ر٠ًٌث، ةػِ ٚػٞ أًفػٝ ٔػا ُٟػٜف  تا(، واّط  أف ٌٟاؿ: )ـلـه أرؽُّ ٖٔ اّط 

ٓو كٗرػؽوو كٔػٖ ةػ٠ٖ ٟص قْٝ اإلٗفاف، كٔف ذٍّ ٖٔ اّؽ وٕا أَرؽ حٜاردٚا وػٞ ٗـػ

ػ٠ِٛ  فٍ شً أـٕاء ٔئات اّ٘شٜـ وٞ اّكؽة٠ث ّٓ ٟى  ـي ٛٝ ك إال ٗطٜ ذلذث أـٕاء ٚٞ اّفُّ

ز( كٜٚ اـٓ ّ٘شٓ ق٘ػػٚٓ. شى كال  كاّرؽٟ ا، وٞ ض٠ٖ ّٓ ٟىٍفخكِٕ كاضػ ٔ٘ٛٓ )اّش 

ػٛٝ( كوػٞ ٚػؼٟٖ ٟن٠ب سٕاؿ اّطٜت قٖ أذف ـأف اّكؽة٠ث وػٞ ) ٠ٍِ كاّفُّ ٛى ػ ـي

ٌػػِ كاّكفػػؽ وػػٞ حخػػاةف اّطػػؽو٠ٖ ٖ إّٕٜٛـػػ٠ٖ، وػػٞ ضػػ٠ٖ ال ٟن٠ػػب اّر  اّطػػؽو٠

ٍشؽٟ ٠ٖ  شز(.اّاّش   ٕخٌارةٞ إّغؽج وٞ )اّش 

                                      
 )ؼتكث دار ضادر(. 71اّنؽةاؿ:  –ِ ٗك٠ٕث ٠ٔ٠غائ (6)
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 جمال الكلمة وفصاحتها: -2
ال ةػ ٖٔ اإلشارة إّٝ اّكلًػث ةػ٠ٖ وطػاضث إُّْػث كسٕاّٛػا، ذّػٍ أف 

قلًػث ًائٕػث كُّ٘ٛػا ٠ّفػج ٔؽٌْػث،  ةكغٛٓ ٌٟؽف اّشٕاؿ ةاّىطاضث، كٚٞ

إّ٘اؼٌػث،  َٕػا ٌٟػٜؿ ان كعطٜضػ ان ذٍّ أف ةػ٠ٖ اّشٕػاؿ كاّىطػاضث قٕٜٔػ

فٖ وٞ  ٘ثه و٠ٙ، ٟشٕف ة٠ٕ٘ٛا )اّطي ٌٕ ُّٓ ٖٔ اّىطاضث، كاكع٠ؽة ٔخغ واّشٕاؿ أق

اّْىؾ أك اّطٜت(، كٟىٌؽؽ ة٠ٕ٘ٛا أف وطاضث إُّْث ٔؽحتؽث ةكطؽ االضخشاج 

٠ٖ أف سٕاؿ إُّْث ال ٟخأذؽ ةكطػؽ دكف قطػؽ، كال كةاّفلٔث اّْنٜٟث، وٞ ض

. اّىطػاضث ذات ُّٟخىٞ ةا فلٔث اّْنٜٟث اّخٞ ٚٞ شؽي الزـ كُّ٘ٙ م٠ؽ َاؼو

ُّٜ إُّْػػث ٔػػٖ ح٘ػػاوؽ »ٚا اّتلم٠ػػٜف ةأٗٛػػا إذ ٟطػػػُّ  ضػػْث ةاّشٕػػاؿ ضخٕػػان  عْػػ

 خ٘ػػاوؽ ٟك٘ػػٞ االٗفػػشاـاّ، كقػػػـ (7)«اّطػػؽكؼ كاّنؽاةػػث كٔغاّىػػث ا٠ٌّػػاس

ٜ ْٟخٌٞ ةٛؼا ٔف اّشٕاؿ اّؼم ٖٔ أؿٛؽ ٔكا٠ٗٙ ح٘اـي اّخُٜٟٖ، كاّخ٘اـي، كٚ

كُّٖ اّشٕاؿ ال ْٟخٌٞ ٔف اّىطاضث وٞ اشخؽاي قػـ اّنؽاةث أم قػـ اإلةٛػاـ 

وٞ إّك٘ٝ، وٌػ حُٜف إُّْث مؽٟتث ٔتٕٛث اّػالّث كُّ٘ٛا س٠ْٕث، ٚػِ ٚ٘ػاؾ 

ٕ   ان َْٕث أَرؽ إةٛأ ٔػف أٗٛػا ٔػٖ  ٞ ةٛا كٗفػخشْٕٛا ٖٔ َْٕث )ٔىٍكٖ( اّخٞ ٗف

ٖٔ ض٠د اّػالّث وٛٞ حك٘ٞ: اّؽٜٟػِ كاٌّطػ٠ؽ كا٠ٌّْػِ  ان أَرؽ إُّْات إةٛأ

ٍىػؽ ّْػ٘كٓ، كإّػاءى  ُي كاُّر٠ؽ كا٠ّٖٛ  كا٠ّف٠ؽ كاإلًػؽار ةاّػؼُّؿ، كاّشطػٜد كاّ

ًٌٍؽدىة(. (8)اّـاٚؽ ، كٔف ذٍّ وٕا أَرؽ ٗفػاء (9)كٔرْٛا َْٕث )٠ٔ ث( اّخٞ حك٘ٞ )اّ

ٕ ٠ٖ ةٛؼا االـػٓ، كف سؽـػٙ اّْىـػٞ س٠ٕػِ اّكؽب كضف٘اكاحٖٛ اّل حٞ ٟيفى

ٕىف.  قْٝ اّف 

                                      
 (.1932)ؼتكث  14اّخْغ٠ص وٞ قْٜـ اّتلمث:  –اٌّؾكٟ٘ٞ  (7)

 اٌّأٜس إّط٠ػ: ٔكٖ. –اّى٠ؽكز  ةادم  (8)

 ّفاف اّكؽب: ٠ٔا. (9)
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 الجمال في النظام الصوتي العربي وأدده: -3
ِه ٖٔ إّىػؽدات اّكؽة٠ػث ٚػٜ  إٗ٘ا ٗؽل أف ٔؽدٌ اّشٕاؿ وٞ َِ ٔا ٜٚ س٠ٕ

٠ٙ ةاّ٘ـاـ اّطٜحٞ اّكؽةٞ. وإُّْث حفػخٕػ سٕاّٛػا ٔػٖ  ٌٕ اٗفشأٛا ٔف ٔا ٗف

ئٓ قْٝ ٔشٕٜقث ٖٔ اكـؿ، ٔػػارٚا قْػٝ اّفػّٜٛث ق٘اضؽ ذٍّ اّ٘ـاـ اٌّا

 وٞ اّ٘ؽي كاّغىث قْٝ اّفٕف، كإٔٚٛا:

 عدد أحرف امكنىة امعربية: -أ

ٖٔ أةؽز ق٘اضؽ اّ٘ـاـ اّطٜحٞ وػٞ إُّْػث اّكؽة٠ػث ًْػث قػػد أضؽوٛػا، 

ِ وٞ اّ٘ؽي كأعهُّ قْٝ اّفٕف. وإُّْث اّكؽة٠ث قْٝ ذلذث أضؽؼ  ٛى ـٍ ى كٗٛا أ

ك عٕفث، كحتْل ةاّؾٟادة ـتكث أضؽؼ ٔا قػػا ْٔطٌاحٛػا ٔػٖ أض٠ْث أك أرةكث أ

وػٞ إُّْػث أؿ اّخكؽٟه أك أضؽؼ اّ٘فػتث أك اّخأ٠ٗػد. كًْػث قػػد اكضػؽؼ 

ٕ ٝ ةاالًخطػاد اّْنػٜم، ةغػلؼ ٔى  ٍشْىتث ّْغىث كاّفّٜٛث وٞ اّ٘ؽي، أك ٔا ٟيف

 اّخٞ ٚٞ ٔػقاة ّْرٌِ كاّطكٜةث، إٍف وٞ اّ٘ؽي أك وٞ اّفٕف.َرؽة اكضؽؼ 

ٖٔ ٚؼا َاٗج اّشؼكر اّرلذ٠ث وٞ اّكؽة٠ػث ٗطػٜ أرةكػث أعػكاؼ  كةفتبو 

وػٞ ٌٔاةػِ  ان ذلذ٠ٌػ ان ( سػؼر5335اّشؼكر اّؽةاق٠ث كاّغٕاـ٠ث، وىٞ اّكؽة٠ػث )

 .(13)ارةاق٠   ان ( سؼر1368)

ًْػٓ أٟغػ»ةٌّٜػٙ:  اّـاٚؽةكٟكِْ اةٖ س٘ٞ ٚؼق  ِ  ةُرػؽة  ان كقي أف ٔػا ؼػاؿ كأًػ

ى  ضؽكوػػٙ ال ُٟٕػػٖ و٠ػػٙ اّخطػػٌؽؼ ٔػػا ؿ اكضػػٜات كأعىٛػػا كٚػػٜ ػٍقػػأُٔػػٖ وػػٞ أ

ذكات اّغٕفػث »ف  عؽ إّٝ اـخُؽاق اّكػؽب ًع ٍٜ ٔى كأشار اةٖ س٘ٞ وٞ  (11)«اّرلذٞ

 .(12)«إلوؽاي ؼّٜٛا، وأكستج اّطاؿ اإلًلؿ ٔ٘ٛا كًىتٍظ اّْفاف ةٛا إال و٠ٕػا ٗػػر

                                      
 .235 - 192إّكشٓ  اّكؽةٞ إّغخص:  –ٗػكة حٜٗؿ إّكش٠ٕث  (13)

 .1/69اّغطائص  –اةٖ س٘ٞ  (11)

 .62-1/61( إّطػر اّفاةي 12)
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ٌّػ أؿٛؽ َلـ اةٖ س٘ٞ اّكلًث ة٠ٖ قػد ضػؽكؼ إُّْػث كعىخٛػا كًاة٠ْخٛػا 

ج ضػؽكؼ إُّْػث ُْٕػا ًْ ػو ،ّػؼا ه، كٚٞ قلًث ح٘اـػب قُفػّْٞخطؽٟ

ى ج قْٝ اّ٘ؽي كزادت حطؽٟىاحٛا.  عى

 :خنُو امكنىة وي األحرف أو األصوات غير امعربية -ب

َاف اّكؽب وٞ ٔؾاكّث اّخكؽٟب ضؽٟط٠ٖ َػِ اّطػؽع قْػٝ كّٛؼا وٌػ 

. ان ٔػػْػػٜا إةػػػاؿ اّطػػؽكؼ م٠ػػؽ اّكؽة٠ػػث الزسك»كّػػؼٍّ اكةشػٟػػث اّكؽة٠ػػث، 

، كضػؽعو قْػٝ قػػـ إوفػاد  ٖو ػ ػؽو كحىىؽُّ ـى ى يٍكػ ٗ ٟطػركف وٞ ٚؼا اّطُٓ قٖ ة

 .(13)«اّْنث كأـاـٛا ةطؽكؼ أقش٠ٕث

كَاف اّْنٜٟٜف اٌّػٔاء ًػ أشاركا إّٝ أف اّكؽب ٟتػّٜف ةاكضؽؼ اكقش٠ٕػث 

ػٍؽؼ ّػ٠ؿ ٔػٖ »أًؽب اكضؽؼ اّكؽة٠ػث إ٠ّٛػا.  واّتىػػىؿ ق٘ػػٚٓ ٔؽػؽد وػٞ َػِ ضى

 .(14)، قْٝ ضػ  حكت٠ؽ ـ٠تٜٟٙ«ٔا ًىؽيبى ٔ٘ٙ ٖٔ ضؽكؼ اّكؽة٠ثضؽكوٛٓ، ٟتػّٜف ٔ٘ٙ 

،واٌٗفػٓ إشػُا٠ّث ض٠ٌ٠ٌث إف ٔفأّث إدعاؿ أضؽؼ أس٘ت٠ث إّٝ ّنخ٘ا عْػيى 

ف ٖٔ أذؽ إدعاؿ ٚؼق اكضٜات إّػٝ اّْنٜٟٜف كإّكؽ    ٜ ةٜف ٔا ة٠ٖ ٔخفاِٚ ٟٛ

ٟؽل  - كاّتاضد ٔ٘ٛٓ -اكةشػٟث اّكؽة٠ث، كة٠ٖ ضازـ ٔختٌطؽ ةكٜاًب اكٜٔر 

أف أٚػػٓ عطػػائص أم ّنػػث ٚػػٞ أضػػٜاحٛا كضؽكوٛػػا، كأٗٛػػا إذا وٌػػػت ٚػػؼق 

٠ث وفٜؼ ٟؤذؽ ذٍّ قْٝ ؼت٠كث اّْنػث كأضُأٛػا اّطػؽو٠ث كًٜاقػػٚا  اّغاض 

 .(15)إّكش٠ٕث، كأٗٙ ٟطِٕ ٔغاؼؽ ًاحْث قْٝ اّكؽة٠ث

ىػؽ ت إدعػاؿ ٚػؼق اكضػؽؼ، 
ًى أف   إال  كٔف أف ةكظ إّشأف اّْنٜٟث ًػ أ

ة َٕا حؽاسف ق٘ٛا أَرؽٟث اّْن٠ٟٜٖ.ةكغٛا ا١  عؽ قارعٛا ةشػ 

                                      
 .146، 81اّػع٠ِ قْٝ اّكؽة٠ث وٞ قطؽ االضخشاج: أذؽ  –د. ٔفكٜد ةٜةٜ  (13)

 .336 - 335: 4اُّخاب  –ـ٠تٜٟٙ  (14)

 .94ٔ٘ٛش٠ث حكؽٟب اكّىاظ وٞ اٌّػٟٓ كاّطػٟد:  –ّٕؾٟػ ٖٔ اّخىط٠ِ ٟ٘ـؽ د. ٕٔػكح عفارة  (15)
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 ائتالف أحرف امكنىة امعربية: -ج

٠خٛا اّطٜح٠ث كأـؽار سٕاّٛا، كًػ َاف اّتطد وػٞ ٍ٘ أٚٓ عطائص ةً كٜٚ 

ػذ٠ٖ، ةػِ ًْٕػا ائخلؼ اّطؽكؼ كح٘اوؽٚا ٜٔعف كدراـات ٌّْػػٔاء كإّطػ

قْػٝ ضػػ   -ؽةٞ ٖٔ عطائص اّْفاف اّك»، ذٍّ أف (16)عل ٔ٘ٙ َخاب ّنٜم

أٗػٙ ّػٓ ٟػلؽ ةػ٠ٖ ضػؽو٠ٖ ال ٟأحْىػاف كال  - قتارة اّىاراةٞ وٞ دٟٜاف اكدب

ػٕف ف ذٍّ ٕٔ٘ٛػا وػٞ ؽي ةٕٛا، أك ٟشٟ٘كؼبي اّ٘ فػٖ اّف  ػٍؽس اّ٘نٕػث كضي سى

َاّن٠ٖ ٔف اّغاء، كاٌّاؼ ٔف اُّاؼ، كاّطؽؼ إّؽتي ٔف م٠ؽ إّؽتػي ٔرػِ 

كحْطؾ قتارة )ال ٟكػؼب  .(17)«ااّطاد كاّغاد وٞ أعٜات ّٛ حاء االوخكاؿ ٔف

ٕف(.  اّ٘ؽي ةٕٛا... أك ٟىٍش٘ف ذٍّ ٕٔ٘ٛا وٞ سؽس اّ٘نٕث كضفٖ اّف 

 اّطػػؽكؼ وػػٞ إُّْػػث اّكؽة٠ػػث حتاقػػػى  كّكػػِ ٔػػٖ أٚػػٓ أـػػتاب ائػػخلؼ

وٞ ًػاٜٗف  ان كحطبُّ ٚؼق اّغاض٠ٌث أٟغٔغارسٛا، وؼٍّ أـِٛ ّْ٘ؽي كأٟفؽ، 

ال ٟك٘ٞ ًْ ث أضؽؼ إُّْػث، ةػِ حٜو٠ؽ اّشٛػ اّْنٜم »االًخطاد اّْنٜم، كف 

ٚا ٖٔ اّخ٘اوؽ  ٜ اربي ٔغػارج اّؼم ٖٔ أٚػٓ أـػتاةٙ حٌػ (18)«ٟك٘ٞ ًتِ ذٍّ عْ

 خ٠ٖ.اكضؽؼ وٞ سٛاز اّ٘ؽي، َاّٛاء كاّك٠ٖ اّط٠ٌْ  

، كّٜ َاف عى٠ىكٔ ِي ٌى كَػاف  (19)، وٌػ ًاؿ اّكؽب )ضػت٠ٍث(ان ٕا ْٟطي ةاّخ٘اوؽ اّر 

ٜىة(، كٔا ذٍّ  ٜا ذٌلن ّخ٘إال ٠ًاـٛا )ًضتٍ ىضفُّ ٓ أ واـخطفٜ٘ا  اوؽ ة٠ٖ اّتاء كاّٜاك، ُّ٘ٛ 

، كّٛؼا أةػّٜا أضػ ضؽوٞ إّغػك ه  . كٖٔ اّرٌِان حغى٠ىاّٛؽب إّٝ ا٠ّاء  اّخغك٠هي

( كأضْٛا  ٍْى٠ٍجي ٔى (. ك)أ ٍجي ـى٘٘  ى ( كأضْٛا )ح ـى٘ ٠ٍجي ى (ٟاءن وٞ ًّٜٛٓ )ح ٍجي ٍْْى ٔى  .(23))أ

                                      
٠ػم (16)  .431االشخٌاؽ:  -كقتػاهلل أ٠ٖٔ  57: 1َخاب اّك٠ٖ  ،ٟ٘ـؽ ٔرلن اّغ٠ِْ ٖة أضٕػ اّىؽٚا

 .72: 1دٟٜاف اكدب  –( اّىاراةٞ 17)

 .133أذؽ اّػع٠ِ قْٝ اّكؽة٠ث وٞ قطؽ االضخشاج:  –( د. ٔفكٜد ةٜةٜ 18)

 .197: 1اّغطائص  –( اةٖ س٘ٞ 19)

 .231 -2إّطػر اّفاةي:  (23)
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ّْكػآّ اّْنػٜم )إةػؽا٠ٚٓ  دراـػث كأٚٓ دراـث ضٜؿ ح٘اوؽ اّطؽكؼ كائخلوٛا

ى٠ٍ٘٠ؽ  ةٖ ةٖ ٔطٕػا ػا ـػٜاق ان حىط٠ْ٠ٌ  ٚػ(، اّؼم كعف سػكالن 635-دٗي  ٕ  (21)ٟن٘ػٞ ق

ال حأحْه اّراء ٔف اّؼاؿ كاّؾام كاّطػاد كاّغػاد كاّـػاء كاّفػ٠ٖ ال ةخٌػػٟٓ  وٕرلن 

 ةخٌػػٟٓ كال حػأع٠ؽ. كال حأع٠ؽ. كال حأحْه اّن٠ٖ ٔف اّش٠ٓ كاّطاء كاّغػاء كاّكػ٠ٖ

كال حأحْه اّش٠ٓ ٔف اٌّاؼ كاُّاؼ كاّـاء كاّن٠ٖ ةخٌػٟٓ كال حػأع٠ؽ. كال حػأحْه 

 ّظ.إاّش٠ٓ ٔف اٌّاؼ كاُّاؼ كاّـاء كاّن٠ٖ ةخٌػٟٓ كال حأع٠ؽ....

وٌػػ كرد  ان اكضُاـ اّْنٜٟث ٠ّفج ٔؽٌْث حٕأػ أفكُّٖ ٟشب اّخ٘تُّٙ إّٝ 

ٌ ث( كٚٞ اّ٘اًث اّٛؽٔث، وخخاةكج  وٞ اّْنث ٔرلن  اّشػ٠ٓ كاٌّػاؼ وػٞ ٚػؼق )اّشى

كٔػػٖ دالئػػِ اّفػػّٜٛث كاّغىػػث وػػٞ اّطػػؽؼ َرػػؽة دكراٗػػٙ وػػٞ  .(22)اّطاّػػث

 اّ٘طٜع اّكؽة٠ث كاُّلـ اّكؽةٞ.

 ائتالف امحركات في امكنىة امعربية: -د

حكت٠ؽٟػػث  :٠ػػث إُّْػػث اّكؽة٠ػػث، كٚػػٞ ذات ٠ًٕخىػػ٠ٍٍٖ٘ اّطؽَػػث سػػؾء ٔػػٖ ةً 

تًػى(وٞ  كضٜح٠ث. وا٠ٌّٕث اّخكت٠ؽٟث اّخىؽٟي ة٠ٖ إّكاٗٞ تىػ كقي كا٠ٌّٕث ، ٗطٜ )قى

ِي اّ٘ؽػي ةػاكضؽؼ اّفػاَ٘ث، إذ ٟخكػٌؼر ٗؽػيي ضػؽو٠ٖ ـػا٠َٖ٘  اّطٜح٠ث حفػ٠ٛ

خػٙ ًػػ حنػػك  ًسػت ّخف٠ِٛ اّ٘ؽي كعى  ٔخط٠ْٖ. إال أف ٚؼق اّطؽَات اّخٞ كي

ِو  ٌى  ا ٚٞ:إذا ح٘اوؽت. كضاالت اّخ٘اوؽ ة٠٘ٛٔػقاة ذً

  ة٠ث اـػٓ  عػؽق كاكه ًتْٛػا اّغٕث ًتِ اّٜاك وٞ االـٓ: و٠ْؿ وٞ اّكؽ

 ٔ٘ػك...(. –عٕثه، وٕا كرد ٔ٘ٛا وٞ َلـ اّكؽب دع٠ِ، ٗطٜ )ُْٜٔ 

   ث، إذ ّٓ ٟؽد االٗخٌػاؿ ٕ اّطؽَخاف إّخغادحاف، كٗك٘ٞ ةٕٛا اُّفؽة كاّغ

 ٖٔ اُّفؽ إّٝ اّغٓ وٞ اّكؽة٠ث ّرٌْٙ، ّؼا اٗكػـ ة٘اء )وًكيِ( وٞ اّرلذٞ.

                                      
 .132ح٘اوؽ اّطؽكؼ كدكراٗٛا وٞ ٗفز إُّْث اّكؽة٠ث:  –د. ضفاف اّؽ٠اف  (21)

 ّفاف اّكؽب: سٌي. (22)
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 ،(23)كا٠ّاء اّفاَ٘ث إّغػٕٜـ ٔػا ًتْٛػا اّٜاك اّفاَ٘ث إُّفٜر ٔا ًتْٛا .

إذ ٚػٜ ُٔػؽكق إال ق٘ػػ ، كًؽٟب ٖٔ ٚؼا اّرٌِ حطؽٍٟ اّٜاك كا٠ّاء كًتْٛا اّىخطث

ًؽٟاء ك)مى  ـٍ ى ًؽٌم( قْٝ أ ـى كَػاف ا٠ٌّػاس قْػٝ أم٠٘ػاء  (ٌٞ ً٘ػاّغؽكرة، ّؼا سٕكٜا )

ؽىكاء كمي٘ى٠اءى(، كٗٛػٓ ُٟؽٚػٜف حطؽٟػٍ ا٠ّػاء كاّػٜاك كًتْٛػا اّىخطػث، إال ـي أف  )

 َٕا وٞ اكوكاؿ ٗطٜ )رٔى٠ىا كمىؾىكا...(، و٠تٌٜٗٛا. ان ٟغاوٜا اّختاـ

 عدم اجتىاع أربعة وتحركات: -هـ

خرٌاالن  ٠تٜٟٙ:  كف  وٞ ذٍّ ـا اؿـ  ٘ؽي.ً  ْفاف كّا ٞ ٗ  أأال حؽل »قْٝ ّا ػ٠ؿ وػ  ّٙ

 ْٙ  َ خطٌؽؾه ٓ قْٝ أرةكث أضؽؼٔ  فػخُؽق . (24)«َلٔٛٓ ـا  ٔ ِه وإذا كسػ ذٍّ وٜٛ ذ٠ٌػ

ٌْؽ٠فقيْىتً ٗطٜ ) ٖ  ، ػ(ّ  ى ٘تات. كضٜؿ ك)قىؽىح يٍشٕف أرةػف »ٌٜؿ اٖة عاّٜٟٙ ٚؼاٟ (ّ  الٟ 

خرٌاالن  ٓ كاضػ ـا ٞ ـا ي  ٔخطؽَات و  ٟٝ ٕخطؽَات ةاٌّفُٜفضخ ٖ ّا ؾ ة٠  .(25)«ٍطشى

 وٌع امتقاء امساكٌيي في امكنىة: -و

ٍٞ حغك٠ه كًتْٕٛا ضؽؼ ٔػ  إال أف ُٟٜف اّفاَٖ أك ؽوى ، ٗطٜ )شػاة ث ؿ ضى

 ث(، كف ضؽؼ إٌّػ شت٠ٙ ةاّطؽَث.ت  كدكٟ

 و٠ْؿ وٞ اّكؽة٠ث َْٕث ٔتػكءةه ةٙ. امبدء بحرف ساكي في امكنىة:عدم  -ز

بة  -ح  :بحرف صاوت قابل متحّىل امحركة اإلعرابيـةإًهاء امكنىة امىعرَّ

 .(26)كف اإلقؽاب ٖٔ أةؽز عطائص اّكؽة٠ث

اّغىػاسٞ  كاّٜاًف أف ٔكـٓ ٚؼق اٌّٜاقػ ٚٞ ٕٔا أشػار إ٠ّػٙ اةػٖ ـػ٘اف

كٔخاةكٜق ٖٔ إّطػىذ٠ٖ، كإف َ٘ا ال ٜٗاوٌٛٓ قْٝ اّشؽكي اّرٕا٠ٗث َْٛػا اّخػٞ 

                                      
 )كّٓ ٟٕرِ ّٕٛا(. 72دٟٜاف اكدب:  –اّىاراةٞ  (23)

 .192: 4اُّخاب  –ـ٠تٜٟٙ  (24)

 .٠ّ28ؿ وٞ َلـ اّكؽب:  –اةٖ عاّٜٟٙ  (25)

 ٔ٘ٛش٠ث حكؽٟب اكّىاظ وٞ اٌّػٟٓ كاّطػٟد. –ّٕؾٟػ ٖٔ اّخىط٠ِ ٟ٘ـؽ د. ٕٔػكح عفارة  (26)
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ؽة وػٞ ةكػظ ٕػث اّكؽة٠ػث، َػأف حُػٜف إُّْػث ٔطػنٌ ّشٕػاؿ اُّْ ٜٚااشخؽؼ

ق ػؽى تٌؽ ةٛا قٖ أٔػؽو ُٟي إّٜاًف، كأال حُٜف كضش٠ ث مؽٟتث، كأال حُٜف ًػ قي
(27) .

ت٠ػاف اٌّؽ ٗػٞ، اّػؼٟٖ أَػػكا أف  َٕا أذتػج ٚػؼق اٌّٜاقػػ اّطػٜح٠ٌث دارـػٜ اّ

حش٘ ػػب اكضػػٜات إّخٕاذْػػث أك إّخٌارةػػث، كحُػػؽار »اكـػػْٜب اٌّؽ ٗػػٞ ًػػػ 

 .(28)«ضؽكؼ اّطْي، كاّطؽَات اّر٠ٌْث

 التعريب وجمال الكلمة العربية: -4

ضػ٠ٕٓ ًٜاقػػ ٚػٞ ٔػٖ  ًػ ٌٟاؿ: ٔػا اّىائػػة ٔػٖ ذَػؽ أـػؿ كشػؽكي

 ان ؼتكػ -ُّْػٓ اّكؽةػٞ حيؽاقػٝ و٠ػٙ اّطؽؼ اّكؽةٞ كاّتلمث اّكؽة٠ث، وٕكـٓ ا

ٚؼق اكـؿ، واّكؽة٠ث ّٓ حشٕف ة٠ٖ ضػؽكؼ ٔخ٘ػاوؽة وػٞ َلٔٛػا،  - كـ٠ٌْثن 

ةػ٠ٖ كال ة٠ٖ ضؽَات ٔخ٘اوؽة ّخٍْ اّطؽكؼ، كّػٓ حتػػأ ةفػاَٖ كّػٓ حشٕػف 

 ـا٠َٖ٘. وٕا َلٍٔ إال حطط٠ِ ضاضِ.

غ ٚؼا اّتطدى كأٔراّٙ أف ؿاٚؽة اّخكؽٟػب اّْىـػٞ ٌٜ أك  أًٜؿ: إف اّؼم ٟف

 ٌٜ ف ّٟٜ ػػ ٔػٖ أ ، وتػػالن ان كٌٌْٔػ ان ـػؽٟك ان اّطٜحٞ ٖٔ اّْنات اكس٘ت٠ث حىشٜ ويشي

اّكؽب َْٕات قؽة٠ث سػٟػة ّٕا ٟفػخشػُّ ٔػٖ إّىػا٠ٚٓ كاكدكات كا١الت، 

ـٜاء أَاٗج ٖٔ أّىاظ اّطغارة أـ إّطؽْطات اّك٠ْٕث، ٗشػػٚٓ ْٟشػؤكف 

٠ٌٕات، أم ٌِٗ إُّْث اكس٘ت٠ػث إّػٝ ٕيفى اّكؽة٠ػث  إّٝ اّخكؽٟب اّْىـٞ ّخٍْ اّ

ٕ ٠ات  ، كذٍّ اـخفٛاالن اضٜح٠   ٌٗلن  ٖٔ ح٠ّٜػ أـػٕاء ّٛػا  ان كٚؽكةّٜعف إّف

ا َْٕات ال حخىي  ٍكٗىي إُّْػث اّكؽة٠ػث ٔػٖ ٔف ٖٔ ض٠ٕٓ ّنخ٘ا، وػعْج ّنخ٘ى رى

لٟػ  -ـخاالٟج –ٔرِ /ٜٔةاِٟ   واَؿ.../. –ـٍ

                                      
 كٔا ةكػٚا. 54ـؽ اّىطاضث:  –اةٖ ـ٘اف اّغىاسٞ  (27)

 .334 - 331اّخ٘اـب اّت٠اٗٞ وٞ اٌّؽ ف:  –د. أضٕػ أةٜ زٟػ  (28)
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َػاف ك ،ٖٔ اإلشارة إّٝ أف اّخكؽٟب اّْىـٞ أك اّطٜحٞ أضِ ّنػٜم كال ةػ  

كة اّْىـ٠ػث وػٞ َػِ اّْنػات، كـ٠ْث ٖٔ كـائِ اّخ٠ٕ٘ث اّْنٜٟث كزٟػادة اّرػؽ ان دائٕ

، واّْنات حخىاقػِ و٠ٕػا ان كٔ٘ٛا ّنخ٘ا اّكؽة٠ث و٠ْؿ ٖٔ ّنث حفخن٘ٞ قٖ م٠ؽٚا حٕأ

كقؽاءن. كٚؼق اّـاٚؽة ٖٔ ٔفخْؾٔات االضخُاؾ اّطغػارم كٗخائشػٙ،  ان ة٠٘ٛا أعؼ

ٔػػٖ ّنػػات اّكػػآّ َاّىارـػػ٠ث، كاّخؽ٠َػػث ٕىػػؽدات اّكؽة٠ػػث ٔترٜذػػث وػػٞ اّكػٟػػػ و

ؽٗف٠ث كاإلـتا٠ٗث، َٕا أف ّنخ٘ا اّكؽة٠ث و٠ٛا اُّر٠ؽ ٔػٖ إّىػؽدات كاإل٠ُْٗؾٟث كاّى

كاّخػػٞ دعْػػج اّكؽة٠ػػث كعغػػكج ٌّٜا٠ٗ٘ٛػػا اّطػػٜح٠ث، وكيؽ ةػػج  اكس٘ت٠ػػث أضػػلن 

ال ٟخشؾأ ٔ٘ٛا، كدعْج شكؽٚا كٗرؽٚا كٔكشٕاحٛػا، كاكٚػٓ ٔػٖ  ان كضارت سؾء

ؽٟٓ. ذٍّ أٗٛا كردت وػٞ أقـػٓ ٗػص  قٌائػػم ّنػٜم أدةػٞ كٚػٜ اٌّػؽ ف اُّػ

، [195اّشػكؽاء: ] ژ ۀ    ۀ ڻ ژ ٖٔ أف ٟٜضه ةأٗٙ ان ككركدٚا و٠ٙ ّٓ ٟٕ٘ف أةػ

، كٚؼا د٠ّػِ قْػٝ أف اّْفػاف اّكؽةػٞ ال [2ٟٜـه: ] ژ  ھ ھ ژكأف اهلل أٗؾّٙ

ٔػا  ان ٟك٘ٞ إُّْات اّكؽة٠ث اكىض٠ْث ذات اّشؼكر اّكؽة٠ث وطفب، ةِ ٟك٘ػٞ أٟغػ

ٞ ٚػٞ أقش٠ٕػث إّاعػٞ قؽة٠ػث دعِ ٚؼق اّكؽة٠ػث ٔػٖ إُّْػات إّكٌؽةػث، اّخػ

ٞ  اّط ًْٓ. اعؽ، واّْفاف اّكؽةٞ ٟغٓ اّكؽة ُى  كإّكؽ ب ٖٔ اّ

ةات وٞ اٌّؽ ف اُّؽٟٓ أقؽاٗا درـإف  كسٜد إّػي  ٌٕ  ان ّنٌٜٟ  ان كؽ  أف  ٔىادق ان ٔٛ

، ةػِ ٚػٜ ان االًخؽاض اّْنٜم كاّخكؽٟب اّْىـٞ ال ٟغ٠ؽ اّْفاف اّكؽةػٞ ضخٕػ

فه ّٛؼا اّْفاف قْٝ أداء ك ٍٜ ؿ٠ىخٙ اّخكت٠ؽٟث كاّخٜاض٠ْث، كُّٖ ةشػؽي اّخػؾاـ قى

إّ٘ٛز اّطط٠ص وٞ حكؽٟب إّىؽدات اكس٘ت٠ث. كٔا ٚػؼا إّػ٘ٛز اّطػط٠ص 

إال ٔ٘ٛز اٌّؽ ف اُّؽٟٓ وٞ اّخكؽٟب، كٔا ٔ٘ٛز اٌّؽ ف اُّػؽٟٓ وػٞ اّخكؽٟػب 

ؿ اّ٘ـاـ اّطٜحٞ اّكؽةٞ اّؼم ٜٚ ٔػؾٟز ٔخشػاٗؿ ٔػٖ  ـي  أرَػافإال اّخؾاـ أ

 ة٠ث كًٜاقػ اّطؽؼ اّكؽةٞ َٕا ًىػ ٔ٘ا.اّىطاضث اّكؽ
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إف سٕاؿ إُّْث اّكؽة٠ث ٟ٘تف ٖٔ وطاضخٛا إّفخٕػة ٖٔ ٔىا٠ٚٓ اّتلمث 

اّكؽة٠ث، كٖٔ عىخٛا كـّٜٛث ٗؽٌٛػا كقيؼكةػث ـػٕكٛا إّفػخٕػة ٔػٖ ًٜاقػػ 

 اّطؽؼ اّكؽةٞ كقْٓ اكضٜات.

 :ًاالمعربات القرآنية نموذج -5
قْػٝ أف  ان أك ضػػٟر ان اّكؽة٠ػث ًػػٟٕ إّكؽ ب ٜٚ َِ َْٕث دعْػج اّْنػث»

كحكؽٟػب االـػػٓ » (29)«حُػٜف عاعػكث ٌّٕػػا٠ٟؿ اّكؽة٠ػث كأة٠٘خٛػا كضؽكوٛػػا

 ٌٜ  .(33)«ةٙ اّكؽب قْٝ ٔ٘ٛاسٛا قاكقشٕٞ أف حخى

ة٠ٖ اّىٌٛػاء  ان َت٠ؽ أذار كسٜد ةكظ إُّْات إّكؽةث وٞ اٌّؽ ف اُّؽٟٓ سػالن 

اّْنػ٠ٟٜٖ إُّ٘ػؽٟٖ ّٜسػٜد  ةٜسٜد إّكػؽ ب وػٞ اٌّػؽ ف اُّػؽٟٓ، كةػ٠ٖ ائ٠ْٖاٌّ

فػػب إّػػٝ أةػػٞ ٔ٘طػػٜر اّشػػٜا٠ٌّٞ ) ( ضػػاضب َخػػاب 561ٚإّكػػؽ ب و٠ػػٙ. كٟ٘ي

كاّطػٜاب ق٘ػػم »)إّكؽ ب قْٝ ضؽكؼ إّكشٓ(، ٔؼٚب حػٜو٠ٌٞ ٌٟػٜؿ و٠ػٙ: 

ٍ أف ٚؼق اّطؽكؼ أضّٜٛا أقش٠ٕث َٕا ًاؿ ان ٟي ا٠ٌّّٜٖ س٠ٕكٔؼٚبه و٠ٙ حطػ ، ذّ

ٜ ّخٛػا ٔػٖ أّىػاظ اّكشػٓ اّىٌٛاء، إال أٗٛا ـٌؽج إّٝ اّكؽب  ىخٍٛا ةأّف٘خٛا كض قؽة
وأى

كًػػ اعخْؽػج ٚػؼق اّطػؽكؼ  اُّؽٟٓ إّٝ أّىاؿٛا، وطارت قؽة٠ث، ذٓ ٗؾؿ اٌّؽ ف

ٖ ًاؿ إٗٛا قؽة٠ث وٜٛ ضادؽ، كٖٔ ًاؿ أقش٠ٌٕث، وٜٛ ضادؽ ـ اّكؽب، وٕ  .(31)«ةُل

وؽدكس، َػاوٜر،  ،كٖٔ إّكؽةات اّخٞ كردت وٞ اٌّؽ ف: )درٚٓ، دٟ٘ار

ػػ ٠ـً ػػش  ـً ٍىؽ، ضػػٜارٌم، اـػػختؽؽ، ضػػؽاي، ٔشػػُاة، ٔطػػؽاب، ً٘ؽػػار، ِ، 

ٚػا ٌػأٝ وٞ حأضػ٠ِ ٚػؼق إُّْػات كرد ـ٘ػس...(. كًػ اعخْه اّكْٕاء اّ

                                      
 .26ضؽَث اّخكؽٟب وٞ اّكؽاؽ:  –د. أضٕػ ٔؽْٜب  (29)

 اّططاح: قىؽىب. –اّشٜٚؽم  (33)

كٟ٘ـؽ اّف٠ٜؼٞ  24شىاء اّن٠ِْ و٠ٕا وٞ َلـ اّكؽب ٖٔ اّػع٠ِ:  –اّشٛاب اّغىاسٞ  (31)

 .269: 1إّؾٚؽ  –
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إّٝ ّناحٛا اكض٠ْث، وٕا ٗفتٙ ةكغٛٓ إّٝ اّؽك٠ٔ ث ٗفػتٙ  عػؽ إّػٝ اّىارـػ٠ث، 

تٙ ةكغٛٓ إّٝ اّفؽٟا٠ٗث ٗفتٙ  عؽ إ  .(32)ّٝ اّطتش٠ث... كُٚؼاكٔا ٗىفى

 أ٠ٕٚث وٞ ةطر٘ا ّٕكؽوث أضِ إُّْث إّكؽ ةث ٔػٖ أم ّنػث ٚػٞ، ةٌػػر ٔػا ال

ٟٕٛ٘ا ٔكؽوث اّخن٠٠ؽات اّخٞ ؼؽأت قْٝ ّىـٛا كأضٜاحٛا ّٕكؽوث إّ٘ٛز اٌّؽ ٗػٞ 

ػؽٍ ٔػٖ ٚػؼق إّكؽةػات كٗى  ٕٗػاذجى  ٘أعػؼٍ ٍْ اكقش٠ٕػث. وى  وٞ حكؽٟب إُّْػات  ػً ضي

 ٍ٠  ٕ ـى  ٘اق اّ٘ـاـ اّطٜحٞ اّكؽةٞ.اّخن٠٠ؽات اّخٞ أدعْج ق٠ْٛا إلعغاقٛا ّٕا 

 :دراعٕػػا(.  - َٕػػا ٟػػؼٚب ةكغػػٛٓ -أضػػْٛا وػػٞ ا٠ّٜٗا٠ٗػػث  ِدْرهــه(

يدعِ ق٠ْٛا ٖٔ حن٠٠ؽ  ٚىٓ. وٕاذا أ ٓ كًدر ًٚ  كقؽةج إّٝ ًدٍر

 حىشُّ٘ب اّخٌاء اّفا٠َٖ٘ وٞ ضؽوٞ اكّه كاّغاء. -1

 ٖٔ ـػاـ٠ث. ضؼؼ ةكظ اكضؽؼ ّخطتص إُّْث رةاق٠ث ةػالن  -2

 ٚاءن. إةػاؿ اّغاء -3

ٍشػؽىع كٚػٜ اّؽٜٟػِ، أك  -4 ًٚ ( ٗطٜ  ضٜمٛا قْٝ إٌٟاع قؽةٞ ٜٚ )وًٍكِْى

ًِْ( ٗطٜ )ًضىؽىد( كٜٚ ٗتات.  )وًٍك

ٌٟتػِ  ان ضؼؼ اكّه ٖٔ  عؽ إُّْث ٠ّطتص اّطػؽؼ اكع٠ػؽ ضػأخ -5

 اّطؽَث اإلقؽاة٠ث اّخٞ ٚٞ ٖٔ عطائص اّكؽة٠ث.

، كَاف ٖٔ إُّٕػٖ أٔ ا ّٕاذا أةػّٜا اّغاء ٚاءن، ٔف أف اّغاء ضؽؼ قؽةٞ

إةٌاؤق، وألف اّٛاء أٟفؽ قْٝ اٌّ٘ؽي، إذ ٗفتث دكراٗٛا وػٞ اُّػلـ اّكؽةػٞ ٚػٜ 

 .(33)(3٬37)وٞ ض٠ٖ ٗفتث دكراف اّغاء ٚٞ  (7٬58%)

خػٙ قْػٝ اّْفػاف كاّغىػث ٔػٖ  كَرؽة دكراف اّطؽؼ وٞ اُّلـ د٠ّػِ عى 

 أرَاف اّشٕاؿ اّْنٜم.

                                      
 .123ب و٠ٕا كًف وٞ اٌّؽ ف ٖٔ إّكٌؽب: إّٛؼٌ  –اّف٠ٜؼٞ  (32)

(33 ) ٓ ٠ٔؽ قْ  ٝ ط٠ ؽ٠اف كد.ٟ  ٟاٞح كد. ضفاف ّا ؽا طٕػٔ  ٝ  –د.ٔ   ٕ ٕػيكى ـخغؽاج ّا ٠ٕث كا ّخ ك ٓ ا  .143: 2قْ
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 :)رك٠ٔث كٗتؽ٠ث كقتؽٟث كرـ٠ث اعخْه وٞ أضْٛا ة٠ٖ وا كنىة )فِْردَْوس

كـؽٟا٠ٗث، كًاؿ )اُّؽْٔٞ( ٚٞ ٖٔ اإلمؽ٠ٌٟث، كإف  أضػْٛا )ةػاراداٟؿ( ةاّتػاء 

ؽ ةج إّٝ اّشٕف ذٓ أوؽدت إّٝ وًٍؽدىٍكس إّٕٜٛـث، قي
. وٕاذا أسؽم ق٠ْٛػا (34)

 ٖٔ حكػِٟ 

إّٕٜٛـػػث. كف اّىػػاء أًػػؽب  إةػػػاؿ اّىػػاء اّكؽة٠ػػث ةاّتػػاء اّىارـػػ٠ث -1

 ٠ث إّٝ ذٍّ اّطؽؼ اّؼم ٠ّؿ ٖٔ ّنث اّكؽب.اكضؽؼ اّكؽة

ضؼؼ ةكػظ ضؽكوٛػا ضخػٝ مػػت َْٕػث عٕاـػ٠ث اكضػؽؼ ةػػؿ  -2

 اّرٕا٠ٗث، وطؼوج اكّىات اّرلذث.

وٞ ٗفز اُّػلـ  ان ّْغىث، كف اّٜاك أَرؽ دكراٗ ان إةػاؿ اّٜاك ةا٠ّاء ؼْت -3

ٖي  ( اّؼم حيكاًب و٠ٙ اّفػ٠ ىؿى ا٠ّػاء ّػ٠ؿ  اّكؽةٞ ٖٔ ا٠ّاء، ةػ٠ِّ أف اّشؼر )دٟى

اّفػ٠ٖ كاًػب و٠ػٙ ٖٔ اّشؼكر اّكؽة٠ث، وػٞ ضػ٠ٖ أف اّشػؼر )دكس( اّػؼم حى 

   .(35)كنىة ؽةشٍ كاّٜاك ٜٔسٜد، كٟطٜم ةغف قى 

 )ػص ةٕك٘ٝ َخاب، ريس  : (36)كنىة )ِسْفر ص حكؽٟتٛا ٖٔ ا١را٠ٔث، َٕا ريس 

ٍىؽك(. وٕاذا أسؽم ق٠ْٛا ٖٔ حكػِٟ  ـً  أف ّىـٛا وٞ اكضِ )

ٍؼؼ اّٜاك ٖٔ -1 ٙو ةػٜاك  ضى ٓه ٔ٘خػ  عؽ إُّْث، كٗٙ ٠ّؿ وػٞ اّكؽة٠ػث اـػ

ًتْٛا عٕث. ككف  ضؽؼ اّؽاء اّؼم كًىػج ق٠ْػٙ إُّْػث ٚػٜ ٔػٖ اّطػؽكؼ 

ٌِٕ اّطؽَث اإلقؽاة٠ث.  اّطأخث اّخٞ حخط

ضٜغ إُّْث قْٝ إٌٟاع قؽةٞ ٜٚ )وًٍكِ(، كٗـائؽق وٞ اّكؽة٠ث َر٠ػؽة  -2

 ٗطٜ: )ًقٍْٓ كضٍْٓ(.

                                      
(34)  ٞ ؼ ف٠ٜ كٌؽب:  –ّا ٖ إّ ؽ فٔ  ٞ اٌّ ٕا كًف و ٛؼب و٠ ٛاشٕٞ(. 123إّ ٞ ّا ٛٔا ّخ طٌي د. ا  )ضاش٠ث إّ

 : دكس.ّفاف اّكؽب –اةٖ ٔ٘ـٜر  (35)

 كٔا ةكػٚا. 54ـؽ اّىطاضث:  –اةٖ ـ٘اف اّغىاسٞ  (36)
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 :)يل َيػِ(كأضػْ كنىة )ِسـِّي ػٍ٘ى ك ـى ةاُّػاؼ . (37)ٛا وػٞ اّىارـػ٠ث )

 اّىارـ٠ث إّشٜٛرة َاّش٠ٓ اٌّاٚؽٟث. كٔك٘اٚا )ضشؽه كؼ٠ٖ(.

 و٠ُه أعغكج ّْ٘ـاـ اّطٜحٞ اّكؽةٞ 

يدٔشج إُّْخاف وٞ َْٕث كاضػة، كاعخطؽ ضؽؼه ٖٔ أضؽوٛا. -1  أ

أةػؿ ةاّطؽؼ اكقشٕٞ كٜٚ )اُّاؼ( اّىارـػ٠ث إّشٛػٜرة أًػؽب  -2

 ث إ٠ّٛا ٜٚ )اّش٠ٓ(.اكضؽؼ اّكؽة٠

٠ػِ(، كٗـػائؽق وػٞ ٕث قْٝ إٌٟاع ضٜحٞ قؽةػٞ ٚػٜ )وًك  ض٠نج اُّْ -3

 اّكؽة٠ث َر٠ؽة ٖٔ ٗطٜ: ًضػ ٟي كًزٔ ٠ج.

  :)ــكاة ــة )وا ْٕػػث ضتشػػ٠ث اكضػػِ، كّىـٛػػا وػػٞ ّنخٛػػا كٚػػٞ َكنى

(MASCOT) ٘ة. كْٟطؾ ٠َه أةػؿ ةاّف٠ٖ شػ٠  ٜ ُي كةػاّٜاك إّىغٕػث  ان كٔك٘اٚا اّ

ًٔتؽاة(.، وشاءت ان أّى ًٔؽ ة ك  إُّْث قْٝ إٌٟاع اـٓ ا١ّث وٞ اّكؽة٠ث ٔرِ )

ٔػٖ ٗطػٜ )ٔطػؽاب، َػاوٜر،  كأٔراّٛػاكٔا دعٜؿ ٚػؼق إُّْػات إّكؽ ةػث 

ٗفػ٠ز إُّْػث اـختؽؽ، كـؽادؽ، ضؽاي، زعؽوث( وٞ اّْنث اّكؽة٠ث كحٕا٠ٚٛا وٞ 

ى٠غاؿ كضػِ َر٠ؽه ٖٔ دارـػٞ اّكؽة٠ػث أف ٚػؼق إُّْػات قؽة٠ػث ا اّكؽة٠ث، ضخٝ ّ

ةػػث، إال ّغغػػٜقٛا ّْ٘ـػػاـ اّطػػٜحٞ اّكؽةػػٞ اّػػؼم ّػػٓ كاّشػػؼكر ك٠ّفػػج ةٕكؽ  

َى إٟيػعْٛا وٞ إؼار اّكؽة٠ث وطفب، ةِ وٞ  ِه ٖٔ   ٕٛا اّغاّػ.ًْ ؼار ٔا ٜٚ س٠ٕ

وإف ٚؼق اّخن٠٠ػؽات اّخػٞ أدعْٛػا اّكػؽب كاٌّػؽ ف اُّػؽٟٓ قْػٝ وبعد: 

ّٕػ٘ٛز ّنػٜم  ان ٠ٌ إةػػاق ان إُّْات اكقش٠ٕث ق٘ػ حكؽٟتٛا، إٕٗا ساءت حشفػ٠ػ

ٌٞ  ٌٞ ضؽو ٌكػػ ّْطػطث  سٕاّ ٜٚ ٔا أـ٠ٕ٘اق )ةاّ٘ـاـ اّطٜحٞ اّكؽةٞ( اّػؼم ٌٟي

اّْنٜٟث كّْشٕاؿ اّْنٜم وٞ كًج كاضػػ. كحخىاعػِ إُّْػات اّكؽة٠ػث وػٞ 

                                      
 .96إّطػر اّفاةي:  (37)
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٠ٍخٛا. كٚؼا ٔػا ق٠ْ٘ػا  ٘ي ٗكٕػِ  أفسٕاّٛا ةٌٕػار حطٌي ق٘اضؽ ذٍّ اّ٘ـاـ وٞ ة

ٚىػٟٙ ق٘ػ حكؽٟب اكّىاظ إّكاضؽة   كٌْٗٛا إّٝ ّنخ٘ا.قْٝ 

 خالصة البحث:
ٔفخٌِ قٖ اّ٘ـٓ اّؼم ًػ ٟؾٟػ ُّْْٕث اّكؽة٠ث إّىؽدة سٕاؿه ّنٜم  -1

ٍفٖ كاّشٕاؿ.ٖٔ ذّ ٙ، كُّٖ م٠اةٙ ال ٟىٌػٚا ذٍّ اّطي ًٌطي ٍ  ٍ اّشٕاؿ أك ٟ٘ي

ٖٔ أٚٓ ٔكػا٠ٟؽ سٕػاؿ إُّْػث اّكؽة٠ػث عغػٜقٛا ّْ٘ـػاـ اّطػٜحٞ  -2

تًؽج أضُأػٙ ٔػٖ  اّكػؽب، كٔػٖ ًٜاقػػ اّطػؽؼ َػلـ اّكؽةٞ اّػؼم اـػخ٘ي

ةات قطؽ اّىطاضث كاالضخشاج، كٜٚ  ةات اٌّؽ ٠ٗث، كٔكؽ  اّكؽةٞ، كٖٔ إّكؽ 

ٌٞ ٔىػاريق قْٝ اّغى ث قْٝ اّفٕف كـّٜٛث اّ٘ؽي.  سٕاؿ ضٜح

ّخكؽٟػػب إُّْػػات  ان كاعػػط ان ًػػػ ٔج إّكؽةػػات اٌّؽ ٠ٗػػث ٔ٘ٛشػػ -3

ق٘ػػ حكؽٟػب إُّْػات  م ةػٙ٘ػا اّخٛػػ  اكقش٠ٕث كدٔشٛػا وػٞ اّكؽة٠ػث، كق٠ْ

 اكس٘ت٠ث إّكاضؽة.

ٌٔػؽرات اّتلمػث كؼػؽؽ حىٍػرٟفػٛا ةٕػا ٟػخلءـ ق٠ْ٘ا حؽٜٟؽ ٔتاضد  -4

٘ا اّْنٜٟػث إّكاضػؽة كٔػٖ إٔٚٛػا اّخكؽٟػب اّْىـػٞ، اّػؼم ٟطٕػِ كضاساحي 

ٍشٙ ةٕا ٟخىػي كًٜاقػػي   ٛ ى ٘ي اّفػلٔث اّْنٜٟػث  ٔغاؼؽ ض٠ٌ٠ٌث قْٝ اّكؽة٠ث إف ّٓ ٗ

 .كأـؿ اّشٕاؿ اّْنٜم

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
ٗشػؽ  –د. ٔفػكٜد ةٜةػٜ  –وٞ قطػؽ االضخشػاج  أذؽ اّػع٠ِ قْٝ اّكؽة٠ث -

 .1982دٔشي  –كزارة اّرٌاوث 
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 1ٔ٘شأة إّكػارؼ ي –د. ٠٘ٔؽ ـْؽاف  –ةلمث إُّْث كاّشْٕث كاّشِٕ  -

 .1991ٔطؽ  –

عػتػ كشػؽح قتػػ اّػؽضٕٖ  –اٌّؾكٟ٘ػٞ  –اّخْغ٠ص وٞ قْٜـ اّتلمػث  -

 .1932 -1إُّختث اّخشارٟث اُّتؽل ةٕطؽ ي –ًًٜٞ اّتؽ

اّػػار  –ٔؽتكػث اّ٘شػاح  –د. أضٕػ أةٜ زٟػ  –اّخ٘اـب اّت٠اٗٞ وٞ اٌّؽ ف  -

 .1992اّت٠غاء 

 –د. ضفػاف اّؽ٠ػاف  –ح٘اوؽ اّطؽكؼ كدكراٗٛا وٞ ٗفز إُّْػث اّكؽة٠ػث  -

 .1983دٔشي 

 –ؽا٠ٚٓ د. قْػٞ ٗش٠ػب إةػ –سٕا٠ّات اّْىـث ة٠ٖ اّف٠اؽ كٗـؽٟث اّػ٘ـٓ  -

 .2332دار َ٘كاف 

إّ٘ـٕث اّكؽة٠ث ّْخؽة٠ػث  –د. أضٕػ ٔؽْٜب  –ضؽَث اّخكؽٟب وٞ اّكؽاؽ  -

 .1983ةنػاد  –كاّرٌاوث كاّكْٜـ 

ار  –اةٖ س٘ٞ  –اّغطائص  -  –دار اُّخاب اّكؽةػٞ  –حص ٔطٕػ قْٞ اّ٘ش 

 ة٠ؽكت )د.ت(.

 –حك٠ْي ٔطٕٜد ٔطٕػ شػاَؽ  –قتػ اٌّاٚؽ اّشؽساٗٞ  –دالئِ اإلقشاز  -

 .1984اٌّاٚؽة  –ُٔختث اّغاٗشٞ 

ٔ٘شػٜرات ٔشٕػف  –حص د. أضٕػ ٔغخار قٕؽ  –اّىاراةٞ  –دٟٜاف اكدب  -

 .1974اّْنث اّكؽة٠ث ةاٌّاٚؽة 

حطػط٠ص كحك٠ْػي قتػػ إّخكػاؿ  –اةػٖ ـػ٘اف اّغىػاسٞ  –ـؽ اّىطاضث  -

 .1952ٔطؽ  –ُٔختث قْٞ ضت٠ص  –اّطك٠ػم 

 –اّشػٛاب اّغىػاسٞ  –ِ شىاء اّن٠ِْ وٞ ٔا وٞ َلـ اّكؽب ٖٔ اّػػع٠ -

 (.اٌّاٚؽة )د.ت –حص د. قتػ إّ٘كٓ اّغىاسٞ 
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 اّشٜٚؽم. –اّططاح  -

-  ٝ ٕ اف د. ٔطٕػ ٔؽاٟاحٞ كد. ضفػاف اّؽ٠ػ –قْٓ اّخ ك٠ٕث كاـخغؽاج إّػيكى

 .1987ٔؽتٜقات ٔشٕف اّْنث اّكؽة٠ث ةػٔشي  –كد. ٟط٠ٝ ٠ٔؽ قْٓ 

 .1963ة٠ؽكت  –دار ضادر كدار ة٠ؽكت  –٠ٔغائ٠ِ ٗك٠ٕث  –اّنؽةاؿ  -

ٗشػؽ احطػاد اُّخػاب اّكػؽب  –د. ضفػ٠ٖ سٕكػث  –وٞ سٕا٠ّػث إُّْػث  -

 .2332ةػٔشي 

 اّى٠ؽكز  ةادم. –اٌّأٜس إّط٠ػ  -

 ة٠ؽكت )د.ت(. –قآّ اُّخب  –حص قتػ اّفلـ ٚاركف  –ـ٠تٜٟٙ  –اُّخاب  -

دار  -حص ٔٛػػم ٔغؾكٔػٞ –ضٕػ اّىؽا٠ٚػم أاّغ٠ِْ ةٖ  –َخاب اّك٠ٖ  -

 ٚػ.1435إٟؽاف  –اّٛشؽة 

 اةٖ ٔ٘ـٜر. –ّفاف اّكؽب  -

حطػط٠ص كعػتػ أضٕػػ أٔػ٠ٖ  –اةػٖ عاّٜٟػٙ  –٠ّؿ وػٞ َػلـ اّكػؽب  -

 ٔطؽ )د.ت(. –إُّختث إّطٕٜدٟث اّخشارٟث  –اّش٠ٌ٘ؽٞ 

دار اّنػػؽب  –ٗػػػكة حػػٜٗؿ إّكش٠ٕػػث  –إّكشػػٓ اّكؽةػػٞ إّغػػخص  -

 .1996ة٠ؽكت  –اإلـلٔٞ 

 –ٕٔػػكح عفػارة د.  –ٔ٘ٛش٠ث حكؽٟب اكّىػاظ وػٞ اٌّػػٟٓ كاّطػػٟد  -

 .1999ة٠ؽكت  –اّؽـاّث كاّػار إّخطػة ٔؤـفث 

حػص د. اّخٛػأٞ  –اّفػ٠ٜؼٞ  –إّٛؼ ب و٠ٕا كًف وٞ اٌّؽ ف ٖٔ إّكٌؽب  -

 .اّؽاسٞ اٌّؽةاي

*   *   * 
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َّ
 
َّناصَّالقرآنيَّيفَّاإلنشاءَّالشعريالت

َّألبيَّمسلمَّالبهالني
َّمقدمةَّمنهجيةَّومناذجَّتطبيقية

 ()أ.د.غبد اىِبٖ اصط٘ف

 :أواًل: في مفكوم التناّص
د ا٣ٕااؿب ا٧٣عااؽزٮن ٦ىاا٤ُط ٩ٞااؽي ٦ٮ٣ّااؽ دااؿص٥ ثاا٫ ا٣٪ٞااة «٪ااة ّ ا٣ذ  »

 ”intertextuality“ وا٧٣ى٤ُط اإل٤١٩ٲاـي ”intertextualité“ا٧٣ى٤ُط ا٣ٛؿ٩كٰ 

ا٧٣ذاؿص٥ ثااؽوعه ٔاا٨ ا٣ٛؿ٩كاٲح ا٣ذااٰ ٠ة٩ااخ ٚٲ٧ااة ٱجاؽو أول ٣٘ااح ٔؿٚذاا٫ ٚااٰ 

٤ٔٯ ٱؽ ا٣٪ةٝاؽة ا٣ٛؿ٩كاٲح تات الوا٢ ا٣ج٤٘اةعي  (3)ةت ا٣ٞؿن ا٣ٕنؿٱ٨ٲقذٲ٪

، دىاٙ ثا٫ ّاة٬ؿة ٦عاؽدة، هظْذ٭اة ٚاٰ Julia Kristeva( صٮ٣ٲة ٠ؿٱكاذٲٛة)

ٮ  ا٣٪ةٝؽ دع٤ٲ٤٭ة ٤٣٪ىٮ  الدثٲح ا٣ذٰ ٠ة٩خ دذٛعى٭ة ٤ٔٯ ٬ؽي ٨٦ ٩ى

، ٬اٰ (قٲ٧٘ٮ٩ؽ ٚؿوٱاؽ)ؤة٥٣ ا٣٪ٛف ا٧٣ٕؿوف  (٦ٲؼةاٲ٢ ثةػذٲ٨)ا٣ؿوقٰ 

٤٧ٔٲح دٛة٢ٔ ا٣٪ىٮ  ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة، ودأزٲؿ ٬ؾا ا٣ذٛة٢ٔ ٰٚ إ٩ذاةج ا٣ؽه٣اح ا٣ذاٰ 

 دع٤٧٭ة ا٣٪ىٮ  ا٣ذٰ دعذ٨ٌ ٤٧ٔٲح ا٣ذٛة٢ٔ ٬ؾه.

                                                 

()  صة٦ٕح د٦نٜ. -أقذةت ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب 

 :Michael Worton and Judith Still (eds.) Inter textualityا٩ْااؿ   (3)

Theories and Practices (Manchester University Press, Manchester 

and New York, ), p..  
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٦آ وعث٧ة ٠ةن ٨٦ ا٧٣٭٥ ٝج٢ ا٣٪ْؿ ٰٚ ٬اؾا ا٧٣ىا٤ُط اإلماةعة إ٣اٯ أ٩ا٫، 

ازح ٔ٭ؽ ا٣٪ٞؽ ا٧٣ٕةوؿ ث٫، ٚإ٫٩ ٰٚ ا٣عٞٲٞح ٱىٙ ّة٬ؿة ٝؽٱ٧اح ٝاؽم ا١٣ذةثاح ظؽ

ء وعا٬اؾه ا٣ْاة٬ؿة ٝاؽم ٠اةن ؽم ا٣٪ٞؽ الدثٰ تاد٫. وعث٧ة ٨ٔ الدب ٩ٛك٭ة، أو ِٝ 

، واػذالَا٫ ٚاٰ أت٬اةن ا١٣سٲاؿٱ٨ ٦ا٨ قٮء ا٣ٛ٭٥، ا٣ٮاقٓ اه٩ذنةع، ٧٤٣ىا٤ُط

  ٞ أػاؿى ٠ة٣ذاأزٲؿ، واهٝذجاة ، ةد ا٧٣ٕةوؿٱ٨ )٨٦ ا٣ٕؿب وقٮا٥٬( ث٧ٛاة٬ٲ٥ ا٣٪

ؿٝةت وٗٲؿ ت٣اٟ ٦ا٨ ا٧٣ىا٤ُعةت ا٣ذاٰ دجاؽو ٚاٰ ّة٬ؿ٬اة اوا٣ذ٧ٌٲ٨، وا٣ك

ٝؿٱجح ا٣ى٤ح ث٫، و١٣٪٭ة ٰٚ صٮ٬ؿ٬ة ثٕٲاؽة ٗةٱاح ا٣جٕاؽ ٔ٪ا٫. ٧ٚىا٤ُط ا٣ذ٪اة  

٩ذٲضاح ا٣ذُاٮعات ظاؽٱسًة ؿ ٤٣٪ٞاؽ الدثاٰ إه ا٦ٕؿٚٲاح ٣ا٥ دذٲكا ٱكذ٪ؽ إ٣ٯ أقفٍ 

٤ٕ٣ٮم اإل٩كة٩ٲح ٥٤ٕ٠ ا٣ا٪ٛف وا٤٣٘ٮٱاةت ا٣عؽٱساح ا٣٭ةا٤ح ا٣ذٰ دعٞٞخ ٣ٕؽد ٨٦ ا

ا٣اؾي  ٬Frame of referenceاٰ ثة٣ذأ٠ٲاؽ ػاةعج إَاةع اإلماةعة  أقفٍ  - وٗٲؿ٬ة

ٱذعؿك ٚٲ٫ د١ٛٲؿ أوعةب د٤ٟ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ؾٱ٨ ٱذٮ٧٬ٮن أ٩٭اة عث٧اة ٠ة٩اخ 

إع٬ةوةت، أو ثاؽاٱةت، أو ٦ؿادٚاةت، أو ٗٲاؿ ت٣اٟ، ٧٣ىا٤ُط ا٣ذ٪اة  ا٣اؾي 

٩ٛكا٭ة ٗٲاؿ عاًاٲح ٔا٨  (٠ؿٱكاذٲٛة)٧٠ة دٞؽم. وا٣عٞٲٞح أن  (٠ؿٱكذٲٛة)وًٕذ٫ 

٬ؾا ا٧٣ى٤ُط ثكجت اػذال٫َ ثذ٤ٟ ا٧٣ى٤ُعةت  و٬ٰ د٢ٌٛ ٤ٔٲ٫ ٦ىا٤ُعةً 

ثؤرة اىيةو  ٧٠ة ٱذٌط ت٣ٟ ٚاٰ ٠ذةث٭اة  Transposition «ا٣٪٢ٞ»آػؿ ٬ٮ ٦ى٤ُط 

٫، ذْ ٝؽ مةع مٲٮٔةً ٠جٲؿاً ثٕاؽ أن َقا١  . و١٣٪٭ة وصؽد٫ 3771ا٣ىةدع ٔةم  اىشػرٗ 

 دعْٛةد٭ة ٤ٔٲ٦.٫ٓ ٫٣ اقذ٧ٕة٣٭ة ٧ٌٚخ ٰٚ 

ا «ا٣ذ٪ة »وٱ٪٤ُٜ ٦ى٤ُط  ا  ٬اٰ  أقةقةً ٨٦ ٦ٞٮ٣ح ثكٲُح صاؽا أُِو  كرورء

ُلرأ ٌ  ٗت٘صر ىِ  ٌَ ُصؤ  يوٖ ٌراذوو يهِِٔٗو   ً. ٚ٪ع٨ كبو أن ُةدو نتء ب 

 ٤اٯ. وٌٚاالً ٔاىثل يٖ اىٍختيف  كبو اىشروع يٖ إُش   ُصٔصِ  اىخ ص  بِو 

 ٗهؤن كود كورأ ىتؤه ُصٔصو ً أ ورى ُصٔصِ  بدوره غ ىب ً ٌو  رئك ٬ؾا ٚإن 
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ٗٲؿ٬ة، عث٧ة قجٜ ٣٪ة أن ٝؿأ٩ة٬ة، وعث٧ة ٥٣ ٱكجٜ ٣٪ة أن ٤ٕٚ٪ة ت٣ٟ ٍٝ. و٦ٕ٪ٯ 

اىهتء ب غِدٌ  ِٗشئٔن اىِصٔ  اىخ ص  بًٓ ِٗطيلؤن يوٖ إُشو  ًٓ ٬ؾا أن 

ً، ىٓ  ٌَ اىِصٔ  اىتٖ شبق ىًٓ أن يٍثءئْو  يٍ٘و  اُصورم ٌوَ أٗو م ذ٘و يٓ

وٓ  وْذه اىِصٔ  يتخ ور ويصطرع ويتزاوج ويتف غو يٍ٘  بِ٘ٓ  وِٗفوٖ  بػظر

 اٙ ر يٖ ُفٔشًٓ، ثً يٖ ُصٔصًٓ اىخدٗدة يٍ٘  بػد.بػَظٓ  

يف غو اىِصٔ  ْذه ال يلتصر يوٖ اىٔاكوع غيوٕ ٌِتخوٖ اىِصؤ  و٤٧ٔٲح 

 ُو    اىخدٗدة بو يشٍو نوذىم ٌصوتٓيه٘ٓ  اىوذَٗ ٗخظوػٔن يوٖ كورا يًٓ  ي  

و اىٍٓ د اىذي يِبِٖ غيّ٘ غٍي٘  اىتيلٖ أو يف غو اىِصٔ  ْذه، واىتٖ يشه   ىتخرب 

ر إُت ج اىدالى  أو اىٍػِٕ اىوذي ِٗطؤي غي٘وّ اىوِ   ص  االشتلب ل،  ُٓ  ْٖ اىتٖ ي٘ر

دعذةج إ٣اٯ ٠جٲاؿ ٩ٞاة   . و٬ؾا ٱٌٰٛ ث٪ة إ٣ٯ ظٞٲٞح ثةدخ ا٣ٲٮم ٦ُك٤ ٧ح هاىٍلرو 

١٧ذٰٛ ثؾاد٫، ا٧٣٪٤ٜ٘ ٤ٔٯ ٩ٛك٫، ١ٚاؿة ه أقاة  ، ا٣ا٧٣كذ٢ٞ   ٬ٰ أن ١ٚؿة ا٣٪ه  

  ، ٨٦(عوهن ثةعت)٣٭ة ل٩٭ة دٞٮم ٤ٔٯ و٥٬. ٚة٣٪ه ٥٣ ٱٕؽ ٱذأ٣ٙ، ٧٠ة ٱؾ٠ؿ٩ة 

َ  قُؿ ٨٦ ا٧٤١٣ةت د٤ُٜ ٦ٕ٪ًٯ ه٬ٮدٲاة» اإل٣ا٫(،  - )٬ٮ عقة٣ح ا٧٣ؤ٣ٙ ؽَ ظَ وْ أ

٭اة وإ٧٩ة ٬ٮ ٚكعح ٦ذٕاؽدة الثٕاةد دذاـاوج ودذىاةعع ٚٲ٭اة ٠ذةثاةت ٣اٲف ٦ا٨ ثٲ٪

 .(3)«واظؽة أوٲ٤ح. إن ا٣٪ه ٩كٲش ٨٦ ا٧٣ٞجٮقةت، ٩ةمئ ٨ٔ أ٣ٙ ٦ىؽع زٞةٰٚ

ا٣ذاٰ د١ُذكات ث٭اة ا٤٣٘اح  و٧٦ة ٱٕـز ٬ؾه ا٣٪ْؿة ا٣ضؽٱؽة إ٣ٯ ا٣٪ه ا٣ُؿٱٞحُ 

الم. ٚة٣ٛؿد ٦٪ة ٱ١ذكت ٣٘ذا٫ وٱاذ٨١٧ ٦ا٨ ٩ْة٦٭اة ا٣ؼاة  ث٭اة ٚاٰ ٦كاذٮٱةد٫ 

ه٣ٲااح، وا٣ىااؿٚٲح، ، وا٧٣ٕض٧ٲااح، وا٣ؽ(ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲااح)ا٧٣ؼذ٤ٛااح )ا٣ىااٮدٲح، و

وا٣ذؿ٠ٲجٲح، واإل٩نةاٲح( ٨٦ ا٧٧٣ةعقح ٝج٢ أن ٱُجةمؿ ٬اؾه ا٤٣٘اح وتاك ا٣٪ْاةم ٦ا٨ 

ٞ ٛ٭اة ٚاٰ أقاؿد٫ ٦ا٨  ا٧٣ؽاعقح. إ٫٩ ٱ١ذكت ٣٘ذ٫ الم ٔ٪ؽ٦ة ٱٮاص٭٭ة ٩ىٮوةً ٱذ٤

                                                 

 Roland Barthes, The of Language, Translated by Richard ا٩ْااؿ  (3)

Howard (Blackwell, Oxford, ), Pp. . 
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أ٫٦ وأثٲ٫ وإػٮد٫ وثةٰٝ أٚؿاد أقاؿد٫ ا١٣جاؿى، وٚاٰ ظٲّا٫، وٚاٰ ٦ؽعقاذ٫، وٚاٰ 

ٲةد٫ ا٧٧٣ذؽة ٨٦ ا٧٣٭ؽ إ٣ٯ ا٤٣عؽ. و٬ؾه ا٣٪ىاٮ  ٫٤٧ٔ، وٰٚ ٦ؼذ٤ٙ وصٮه ظ

 Coherentٌٍ رشو  دالى٘و  ٌتٍ شوه  ا٧٣ٮاَص٭ح وا٧٣كاذٮٔجَح، ٱنا٢١ّ ٠ا٢ ٦٪٭اة 

Signifying Practice  ً٪ٕا٣ؼاة   اىِظو م اىيةؤيٯ ثةهٔذ٧ةد ٤ٔاٯ ٯ ٦ذٮػا دُ٪ذِش ٦

٪اة٦ٯ . و٬اؾا ا٣٪ْاةم ٱذ«Langue»ثا (قٮقٮع ودٚؿدٱ٪ة٩ؽ )ق٧ةه  ٘ح أو ٦ةثذ٤ٟ ا٤٣

٪اذش ٦ا٨ ٪ٲاح ٦عاؽدة ٱُ ث٪ةؤه ا٣ذؽعٱضٰ ٰٚ ٩ٛف ا٣ٛؿد وٱن٢١ ٰٚ ٩٭ةٱح ا٧٣ُةف ثِ 

، (قٮقاٮع)ٚاٰ ٦ىا٤ُط  «Parole»أي ا٣اا نالٌّ،ػال٣٭ة إ٩نةءه ا٣ؼة  ث٫، أو 

وٱكذُٲٓ ث٧ٞؽاع د١٧ُّ٪٫ ٦٪٫ أن ٱ١ٛؿ ثة٤٣٘ح وٱٕجاؿ وٱذٮاوا٢ ٦آ اٳػاؿٱ٨ و٦آ 

ا٣ؼة  ث٤٘ح ٦ة ٬اٮ  اىِظ م اىيةٔي ا٧٣ٮعوث ا٣سٞةٰٚ ا٧٣ؽو ن ث٭ة. و٦ٕ٪ٯ ٬ؾا أن

القة  ٰٚ ٤٧ٔٲح د٤ٰٞ ا٣٪ىٮ  أو ٰٚ ٤٧ٔٲح إعقاة٣٭ة  ٚاٰ اقاذ٭ال٠٭ة وٚاٰ 

إ٩ذةص٭ة، ٰٚ ٝؿاءد٭ة أو ٰٚ ٠ذةثذ٭ة. و١٣٪٫ ه ٱ٧ةِع  وّٲٛذ٫ ثٮو٫ٛ ٩ْة٦ةً ٦ضاؿداً 

واًعةً ٦عؽداً دٝٲٞةً ٰٚ ٩ٛف ٧٦ةِع  ا٤٣٘ح، ثٞاؽع ٧٦ةعَقاذ٫ ٣ٮّٲٛذا٫ ٬اؾه ٦ا٨ 

٣ذٰ ٱذضكؽ ٣٪ة ٚٲ٭اة، وٱذعاٮل ث٭اة ٦ا٨ َاٮع ا٣ٮصاٮد ثاة٣ٞٮة إ٣اٯ َاٮع ُوَٮِعه ا

ا٣ٮصٮد ثة٢ٕٛ٣، أي ٨٦ ا٣٪ىٮ  ا٣ذٰ ٱذٲكؿ ٧٤٣اؿء اهَاالع ٤ٔٲ٭اة، وٝؿاءد٭اة، 

 ذةح ٫٣ ٚٲ٧ة ثٕؽ إ٩ذةج ٩ىٮٍ  ٩ْٲؿٍة ٣٭ة.واقذٲٕةث٭ة، ود٧س٤ُّ٭ة، وٱُ 

ف ٢ ا٧٣ٕاةٱٲؿ وا٧٣ٞاةٱٲثذن١ٲدٞٮم ٦ضذ٧ٕحً أن ٬ؾه ا٣٪ىٮ   ٣عٞٲٞحوا

٦س٧٤اة دع١ا٥ اٳػاؿٱ٨،  ٣٪ىاٮ ك ا٧٣اؿء قاذ٭الدع١ا٥ اوالٔؿاف ا٣ذاٰ 

ٰٚ إ٩ذةصا٫ ٱكذ٤٧ٕ٭ة أو٣ٲح ٯ ٦ةدة ٣ذعّٮل إٔ٪ؽ٦ة دا٣ؼةوح ث٫  ٩ذةص٫ ٣٪ىٮِو٫إ

  إ٩٭ة ا٣عضةعة ا٣ذٰ ٱ٤ذُٞ٭ة ٬ؾا ا٣جة٩ٰ ا٣ضؽٱؽ ٧٦ة ا٩اؽزؿ ٦ا٨ ٣٭ؾه ا٣٪ىٮ 

ثا٫ وٚاٜ ا٧٣ؼُاٍ ٭ة ٰٚ إمةدد٫ِ ٣ج٪ةاا٫ ا٣ؼاة  ٤٧ٕأث٪ٲح ٨٦ ٬٪ة و٬٪ةك وٱكذ

ا٣ؾي أّٔؽه ٰٚ ٩ٛك٫ اقذ٪ةداً إ٣ٯ دضةعث٫ وػجؿاد٫ ا٧٣ذؿا٧٠ح ٦ا٨ اَالٔا٫ ٤ٔاٯ 

 .ثُؿٱٞح ٨٦ ا٣ُؿق الث٪ٲح ا٧٣نٲّؽة ٨٦ ٝج٢ُ 
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أ٧٬ٲح وظٲٮٱح وػُٮعة ٰٚ ٦كاأ٣ح دٛةٔا٢ ا٣٪ىاٮ  ا٣ذٰ ٬ٰ أ٠جؿ وا٣عٞٲٞح 

٬ٰ أن ا٣٪ىٮ  ه دذٛة٢ٔ ثٮوٛ٭ة ٦ضاؿد ٩ىاٮ ، و٣اٮ ٠ة٩اخ ٠اؾ٣ٟ ٣ىاط  

ؿ إ٣ٯ دٛة٤ٔ٭ة ٤ٔٯ أ٫٩ ٦ضؿد اٝذجة  أو د٧ٌٲ٨ أو دأزؿ ث٧ىةدع ٦ٕٲ٪اح ٱكاذُٲٓ ا٣٪ْ

د٬ة ا٣ٞةعئ ا٤ُ٧٣ٓ وا٣ؼجٲاؿ. و١٣٪٭اة دذٛةٔا٢ ثٮواٛ٭ة ٧٦ةعقاةت ده٣ٲاح أن ٱعؽ  

ا ٌُ ا٭ة ٭ة ٦ذ٧ةق١ح. إ٩٭ة ٔ٪ؽ٦ة دذضةوع ودىُؿع ودذـاوج وٱ٪ٰٛ ثٕ ٌَ ؿ، أو اٳػاثٕ

 «أُظٍوو  غالٌوو ت ٌتٍ شووه » ، دذٛةٔاا٢ ثٮوااٛ٭ةثةػذىااةع ٔ٪ااؽ٦ة دذٛةٔاا٢ ٩ىااٲاة

Coherent Signs Systems  ٰ٢١٣ ٦٪٭ة ده٣ذ٫ ا٣ؼةواح ثا٫، و٬اؾه ال٧ْ٩اح، إت د٤ذٞا

صؽٱؽ ٱع٢٧ ٤ٔاٯ  Codeٰٚ ا٣٪ه ا٣ضؽٱؽ، دُك٭٥ ٦ذٌةٚؿةً ٰٚ ػ٤ٜ ٩ْةم دؿ٦ٲـي 

ٔةد٫ٞ ٔتء إ٩ذةج ا٧٣ٕ٪ٯ أو ا٣ؽه٣اح ٚاٰ ٬اؾا ا٣ا٪ه. إن ٬اؾه ا٣٪ىاٮ  دناذؿك 

دعة ٤ٔٯ إ٩ذةج ا٧٣ٕة٩ٰ وا٣اؽههت ا٣ؼةواح ث٭اة( ٚاٰ )ثٮوٛ٭ة أ٧ْ٩ح ٔال٦ةت ٝة

ؿ ٬ؾه ا٣ٛكاعح ا٣ذاٰ دٕج ا - ٤٣٪ه ا٣ضؽٱؽ discursive space اىفصر  اإلُش  ٘ ػ٤ٜ 

 ٰٚ ٠ذةثح تاك ا٣٪ه.ا٧٣كذ٤٧ٕح أقةقةً ٨ٔ إ١٦ة٩ةت ا٣سٞةٚح ا٣ذٰ د٪ذ٧ٰ إ٣ٲ٭ة ا٤٣٘ح 

ات ا٣ٞٮ٦ٲاح ٨٦ ٬٪ة ٚإن ا٣ؽعاقةت ا٣ذ٪ةوٲح ٣ٲكخ دٛعىةً ٧٤٣ىةدع وا٧٣اؤزؿ

ا٧٣ٮعوزح أو ا٧٣ٕةوؿة، ٚ٭ؾا ٨٦ مأن ا٣ؽعاقةت الدثٲح ا٣ؼةوح ثأدب ٝاٮ٦ٰ ٦اة. 

٧٠ة أ٩٭ة ٣ٲكخ دعاقح ٧٤٣ىةدع وا٧٣ؤزؿات الص٪جٲح ٰٚ ا٣٪ه الدثٰ ا٣ٞٮ٦ٰ ٚ٭ؾا 

٩ك٧ٲ٫ ٔةدة ثةلدب ا٧٣ٞاةعن. إ٩٭اة دُاؿح  ٨٦ مأن ا٣ؽعاقح ا٧٣ٞةع٩ح ٣ألدب، أو ٦ة

 ٔت ٨٦ ػال٫٣ ، ٤ٔٯ ٩عٮ أوقٓ دكذٮ(٠ٮ٣ؿ صٮ٩ةزةن)مج١ذ٭ة، ٧٠ة ٱؾ٠ؿ 

ا٧٧٣ةعقااةت اإل٩نااةاٲح ا٤ٛ٘٧٣ااح، وا٣اا٪٥ْ ا٣ذؿ٦ٲـٱااح تات الوااٮل »

 .(1)«ا٧٣ٛٞٮدة ا٣ذٰ دض٢ٕ ا٧٧٣ةعقةت ا٣ؽا٣ح ٤٣٪ىٮ  ا٣الظٞح ١٧٦٪ح

                                                 

 ,Jonathan Culler, The Pursuit of Signs: Semitics, Literatureا٩ْاؿ   (1)

Deconstruction (Routledge and Kegan Paul, London, ), p.. 
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 ْ  ٩ٛكا٭ة (صٮ٣ٲاة ٠ؿٱكاذٲٛة) -٤ٔٯ أي ظةل وةظجح ظٞٮق ا٧٣ى٤ُط  ؿكْ ٪ذْ و٣

 ٦ذ٧ةق١ح.٨٦ ظٲر ٠ٮ٩٭ة أ٧ْ٩ح ده٣ٲح  دنؿح ٣٪ة ٦ة دؿٱؽه ثذٛة٢ٔ ا٣٪ىٮ  -

  ِ٘  اىية  اىشػرٗ ب  ٰٚ ٠ذةث٭ة  (٠ؿٱكذٲٛةصٮ٣ٲة )دٞٮل 

٧٬اة  «ا٣المإٮع»٩ٕؿف، ٤٧ٔٲذٲ٨ أقةقٲذٲ٨ ٰٚ ٧ٔا٢ ، ٧٠ة (ٚؿوٱؽ)ٱعؽد »

 (٠ؿوزٚكاا١ٰ)وٝااؽ ٝااؽ٦٭٧ة  condensationوا٣ذ١سٲااٙ  displacementاه٩ـٱااةح 

Kruzewski (صة٠جكااٮن)و Jakopson   ٦ؼذ٤ٛااح ٚااٰ الَااٮاع الو٣ااٯ ثُؿٱٞااح

 metonymy٪ٲٮٱااح، ٦اا٨ ٦ٛ٭ااٮ٦ٰ ا١٣٪ةٱااح )أو ا٧٣ضااةز ا٧٣ؿقاا٢( ٤٣٘ٮٱااةت ا٣جِ 

 ّكؿا ٦٪ؾ ت٣ٟ ا٣ٮٝخ ٰٚ ًٮء ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣٪ٛكٰ.، ا٤٣ؾٱ٨ ُٚ metaphorواهقذٕةعة 

وٱ٪جٰ٘ أن ٩ٌٲٙ إ٣ٯ ٬ةدٲ٨ ا٤٧ٕ٣ٲذاٲ٨ ٤٧ٔٲاح زة٣ساح ٬اٰ اه٩ذٞاةل ٦ا٨ ٩ْاةم 

٤ٔاٯ وصا٫ ا٣ذأ٠ٲاؽ، إن ٬اؾه ا٤٧ٕ٣ٲاح دا٪ض٥ ٔا٨ ده٣ٰ إ٣ٯ ٩ْاةم ده٣اٰ آػاؿ، و

ا٧٣ـاوصح ثٲ٨ اه٩ـٱةح وا٣ذ١سٲٙ، و٨١٣ ٬ؾه ا٧٣ـاوصاح ه دناؿح ٤٧ٔ٭اة ا٤١٣اٰ، 

 ، دعُاٲ٥ِ thetic positionٚ٭ٰ د٪ُاٮي ٠اؾ٣ٟ ٤ٔاٯ دٕاؽٱ٢ ٤٣ٮًآ الَؿوظاٰ 

أن ٱ٪اذش  ا٣ٮًٓ ا٣ٞؽٱ٥ ودن١ٲ٢ وًٓ صؽٱؽ. إن ا٣٪ْاةم ا٣اؽه٣ٰ ا٣ضؽٱاؽ ٱ١٧ا٨

اه٩ذٞةل ٨٦ ا٣كاؿد إ٣اٯ ٱضؿي   ٰٚٛ ا٤٣٘ح ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةل ٣ٲح ٩ٛك٭ةثة٧٣ةدة ا٣ؽه

ا٣٪ه، أو ٱ٨١٧ أن ٱكذٕةع ٨٦ ٦ٮاد ده٣ٲح ٦ؼذ٤ٛح، اه٩ذٞاةل ٦ا٨ ٦نا٭ؽ ٠ؿ٩ٛاة٣ٰ 

 -٢ ٩ْةم ده٣ٰ ٦عاؽد إ٣ٯ ا٣٪ه ا١٧٣ذٮب ٦سالً. وث٭ؾه ا٣ى٤ح ٚإ٩٪ة ٩ذٛعه دن١ُّ 

ؽٱااؽة ٦ؼذ٤ٛااح، ا٣٪ْااةم ثٮواا٫ٛ ٩ذٲضااح إلٔااةدة دٮزٱاآ ٩ْاا٥ ٔال٦ااةت ٔ -ا٣ؿواٱااح 

، اإل٩نااةء ا٧٣ؽعقااٰ. إن ٦ىاا٤ُط  Courtly Poetryا١٣ؿ٩ٛااة٣ٰ، ا٣ناإؿ ا٣جالَااٰ 

ا٣ذ٪ة  ٱنٲؿ إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ذعٮل ٣٪ْةم ٔال٦ةت واظؽ )أو ٣ٕؽة أ٧ْ٩ح ٔال٦اةت( إ٣اٯ 

٥ ٚاٰ ا٣٘ة٣ات ثاة٧٣ٕ٪ٯ ِ٭ادام ٬اؾا ا٧٣ىا٤ُط ٝاؽ ُٚ  ٩ْةم ٔال٦ةت آػؿ   و٨١٣ ٦ة

 (1)«٢ا٣٪ٞا»٦ىا٤ُط >اقاذ٧ٕةل  ٚإ٩٪اة ٩ٌٛا٢  ،«ح ا٧٣ىاةدعدعاقا»ا٧٣جذؾل ٣اا

                                                 

 = transٱذأ٣ٙ ٨٦ قةثٞح ٬ٰ « Transposition»عث٧ة دضؽع اإلمةعة إ٣ٯ أن ٦ى٤ُط  (1)
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transposition ٞ٪٢ ٨٦ ٩ْةم ده٣ٰ ٦ٕٲ٨ إ٣ٯ ٩ْةم ده٣ٰ آػاؿ، ل٫٩ ٱعؽد أن تاك ا٣

ُٞٲاح واإلماةعٱح. ٔا٨ ا٣ٮًإٲح ا٣٪ُ  - the thetic ٱذ٤ُت اإلٚىةح ٨ٔ الَؿوظٰ

 ٤ٛاحان دعٮهت ل٧ْ٩ح ده٣ٲح ٦ؼذوإتا ٦ة ق٤ ٥ ا٧٣ؿء ثأن ٢٠ ٧٦ةعقح دا٣ح ٬ٰ ٦ٲؽ

ا٧٣ناةع  «٦ٮًاٮٔ٭ة»٩ُٞ٭اة و «١٦ةن»)أي د٪ة ( ٚإ٫٩ ٱكذُٲٓ ٔ٪ؽ٬ة أن ٱٛ٭٥ أن 

إ٣ٲ٭٧ة ه ٱ١ٮ٩ةن أثؽاً ٦ٛاؿدٱ٨، وداة٦ّٲ٨، و٦ذٮظاؽٱ٨ ٦آ تادٲ٭٧اة. و١٣٪٭٧اة داا٧اةً 

٦ذٕااؽدان، ٦جٕسااؿان، وٝااةثالن ٤٣ضؽو٣ااح. وث٭ااؾه ا٣ُؿٱٞااح ٚااإن دٕااؽد ا٧٣ٕااة٩ٰ 

polysemy ٩ذٲضااح ٣ذٕااؽد د١ااةٚؤ ٔال٦ااةدٰ  ٱ١٧اا٨ أن ٱ٪ْااؿ إ٣ٲاا٫ أٱٌااةً ٤ٔااٯ أ٩اا٫

Semiotic Polyvalence –  (3)«ل٧ْ٩ح ٔال٦ةت ٦ؼذ٤ٛح»٦ٮاهة. 

 ثانيًا: التناص القرآني في أذكار أبي مسلم البكالني
٦ٓ اإل٩نةء ا٣نٕؿي لثٰ ٦ك٥٤ ا٣ج٭ال٩اٰ،  اىلرآن اىهرًٗودعاقح د٪ةّ  

ث٧اة ٠ة٩اخ أو دٛة٢ٔ ا٣٪ه ا٣ٞؿآ٩ٰ ٦ٓ ٩ىٮ  أثٰ ٦ك٥٤ ِصؽُّ ٦كّٮٗح، ثا٢ ع

  صؽ  واصجح اقذ٪ةداً إ٣ٯ ٔؽد ٨٦ القجةب

  ٓا٣ذ١ٮٱ٨ ا٣سٞةٰٚ لثٰ ٦ك٥٤ ا٣ج٭ال٩ٰ وا٣ؾي ٱذك٪٥ّ ٚٲ٫ ا٣٪ه ا٣ٞؿآ٩اٰ أوى  

آزةعه دو٧٩ة مٟ ٰٚ ٩ّى٫ ا٣نٕؿي، ٩ذٲضاح  كَ ؿَ و٦ة ٱذى٢ ث٫ ٨٦ ٤ٔٮم ١٦ة٩ح ثةعزة، دَ 

 ٞؿآ٩ٰ دٛة٢ٔ ٬ؾا ا٣٪ه ٰٚ ٦ؿاظ٢ إ٩ذةص٫ ا٧٣ؼذ٤ٛح ٰٚ ٩ٛك٫ ٦ٓ ا٣٪ه ا٣

                                                 

ودٕ٪اٰ « position»، و«إ٣اٯ ١٦اةن آػاؿ أو ظة٣اح أػاؿى...»، أو «٦اة وعاء»أو « ٔجؿ»ودٕ٪ٰ  =

٦ؿ٠اـاً »، ٦س٧٤اة دٕ٪اٰ «٦ٮٝٛاةً ٦ا٨ ٌٝاٲح»، ودٕ٪اٰ ٠اؾ٣ٟ «وًٕةً ٤٣نٰء ٰٚ ١٦اةن ٦ٕاٲ٨»

ٱناٲؿ،  اهقا٥ أو ا٧٣ىاؽع،إ٣اٯ ، و٨٦ ز٥ ٚإن ا٧٣ى٤ُط، ا٣٪ةص٥ ٨ٔ ٥ً ا٣كاةثٞح «اصذ٧ةٔٲةً 

ٰٚ ا٣كٲةق ا٣ؾي اقذ٢٧ُٕ ٚٲ٫ ٨٦ صة٩ت )٠ؿٱكذٲٛة(، إ٣ٯ ٢ٞ٩ ا٣ٕال٦ح ا٤٣٘ٮٱح ٨٦ ٩ْاةم ده٣اٰ 

٦ٕٲ٨ إ٣ٯ ٩ْةم ده٣ٰ آػؿ، ٧٦ة ٱٌٰٛ إ٣ٯ دعّٮل ٰٚ ده٣ح د٤ٟ ا٣ٕال٦ح، ٧٤ٔاةً أن ا٧٣ىا٤ُط 

 ٥ إ٣ٯ آػؿ.٤  ٩ٛك٫ ٱكذ٢٧ٕ ٰٚ ا٧٣ٮقٲٞة ٣إلمةعة إ٣ٯ ٢ٞ٩ ا٣ُٕٞح ا٧٣ٮقٲٞٲح ٨٦ قُ 

 ٩Julia Kristeva, Revolution in Poetic Language, Translated byْاؿ  ا (3)

Margaret Waller, with an Introduction by Leon S. Roudiez 

(Columbia University Press, New York, ), pp. . 
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 ـ ث ُ٘ٓ و   أن ٦ٮًٮع ا٣٪ّه ا٣نٕؿي ا٧٣٪كٮب لٰث ٦ك٥٤ ا٣ج٭ال٩ٰ ٬ٮ اهللٔ 

٤اٯ الت٠اةع ) ٖ وص٢، ٚض٢ّ إ٩ذةج ا٣ج٭ال٩ٰ ا٣نٕؿي ٦ٮٝاٮفٔ  ٔادي اىٍلودءف يو اىو

ً وٌف ي٘د اىٍدد، واىشخرة اىٍب رن ، وأشٍ   اهلل اىرصِٕ،  ٌلودف اىِفؤف، واىهيو

اىِفر  اىف  ر  يوٖ اىتٔشوو بمشوٍ   ، وا شِٕ ب  شٍ   اىرصِٕ اىِ ٌٔفواىط٘ب، 

اىٍػورج ، وٌخيوٖ اىهوروب وائٍئِو ن اىليؤب، وواىب ك٘و ت اىصو ىر ت، اىف ير 

ً أشوٍ   اهلل اىرصوِٕ ظو  ُٖ ا٨ ا٣اؾات  (3)(ا شِٕ ي ٰ د٪ىاؿف إ٣اٯ ا٣عاؽٱرٔ  ا٣ذا

ح  اإل٣٭ٲح، ٦ذٮص٭ح إ٣ٲ٭ة، دجسُّ٭ة ٦ة ٰٚ ا٣٪ٛف ٨٦ ٦ٮاصؽ وأمٮاق وأ٦ةن و٦عجح وًاؿٔا

ٓ ا٣جٲةن اإل٣٭ٰ ووعصةء وٗٲ ٟ ٧٦ة دٮ٣ ؽ ٚٲ٭ة ٩ذٲضح دٛة٤ٔ٭ة ٦  .اىلرآن اىهرًٗؿ ت٣

اىٔادي اىٍلدف يوٖ »ا٧٣ٕ٪ٮن ثا اىذنر ا ول٤ٕٚٯ قجٲ٢ ا٧٣سةل ٱذ٨٧ٌ 

  «أشٍ   اهلل اىرصِٕ

o  ٨٦ ث ي ير ٙ   (7)(13-17ثٲذةً )      33ؼىٮ  اق٥ اهلل دٕة٣ٯ، دذأ٣

o أٱٌاةً )     ثٲذاةً  33ثؼىٮ  اق٥ ا٣ضال٣ح ٦ؤ٣ٛاح ٦ا٨  ذظرةً و

13-13 ) 

o ٭ااة ١٣ا٢ اقاا٥ ٦ا٨ أقا٧ةء اهلل ا٣عكا٪ٯ أو٣ثٍ ُ٘و  ويصوػَ٘ ذظورة و

 ( 317-313(، وآػؿ٬ة ا٣ىجٮع )    17-13)    ا٣ؿظ٨٧ 

o دنذ٢٧ ٤ٔٯ القا٧ةء ا٣عكا٪ٯ ا٧٣كاذؼؿصح  واثِتَ٘ وغشرَٗ ذظرة

٧٦ة ٥٣ ٱؽػ٢ ٰٚ ص٤٧ح ا٣ٮاعد ث٭ة ا٣عاؽٱر ا٣ناؿٱٙ )   اىلرآن اىهر٨٦ًٗ 

  317-337 ) 

                                                 

ٕال٦اح ٣ٮظٲؽ ٔىؿه وٚؿٱؽ د٬اؿه ا٣اىِفس اىرذٍ ُٖ يٖ أذن ر أبٖ ٌصيً اىبٓالُٖ، ا٩ْؿ   (3)

(، )١٦ذجاح 3117٬ - 3373٬أثٰ ٦ك٥٤ ا٣ناٲغ ٩ةواؿ ثا٨ قاة٥٣ ثا٨ ٔاؽٱ٥ ا٣ج٭ال٩اٰ )

 .م(3003 - ٦3131٬كٍٞ، ٦كٍٞ،

اىوِفس اىرذٍو ُٖ دنٲؿ ص٧ٲٓ العٝةم ا٣ٮاعدة ثٲ٨ ٝٮقٲ٨ ٰٚ ٦ذ٨ ا٣جعر إ٣ٯ واٛعةت  (7)

 ا٧٣ؾ٠ٮع آ٩ٛةً.يٖ أذن ر أبٖ ٌصيً اىبٓالُٖ 
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o اثذ٭اةل »(، ٬ٰ 373-370ثٲذةً )     ٦33ؤ٣ٛح ٨٦    يٍ  أوىٕو

ودٌؿع إ٣ٯ ا٣عٜ قجعة٫٩ ودٕاة٣ٯ، ث٪كاجح اهقاذ٧ؽاد ل٩اٮاع أقا٧ةا٫ دٕاة٣ٯ 

 ( 11)   «ووٛةد٫ و٦الظْح ا٣ذٮق٢ ثذؿدٲ٤٭ة

o (، 333-373دنذ٢٧ ٤ٔٯ قذح وقاذٲ٨ ثٲذاةً )       يٍ  أ رىو

ث٪كااجح  ملسو هيلع هللا ىلصهلل ٦ع٧ااؽ ا٣ىااالة ٤ٔااٯ قااٲؽ٩ة و٦ٮه٩ااة عقااٮل ا»٦ٮًااٮٔ٭ة 

 .(11)   «ملسو هيلع هللا ىلصاهقذ٧ؽاد وا٣ذٮق٢ ث٫ 

o دن٢٘ ٚٲ٫ ا٣ؾات اإل٣٭ٲح وأق٧ةء اهلل ا٣عك٪ٯ ٬ؾا  عٱت أن إ٩نةءً مٕؿٱاة وه

(، قٲ١ٮن ٦ع١ٮ٦ةً ثعٌٮع ثٲاةن ٬اؾه ا٣اؾات 373-13ا٣عٲّـ ا٣ٛكٲط )    

ا٣ؾي ظؿ  أثٮ ٦كا٥٤ ا٣ج٭ال٩اٰ ٤ٔاٯ أن ٱكاذؼؿج ٦٪ا٫ اىلرآن اىهرًٗ ا٧٣ذ٧س٢ ثا 

ٰ الظةدٱر ا٣٪جٮٱح، و٬ؾا ٱؽل از ٪ٲ٨ ؤنؿٱ٨ اق٧ةً آػؿ ٤٣ؾات اإل٣٭ٲح ٧٦ة ٥٣ ٱؿد ٚ

ثٮًٮح ٤ٔٯ ٧ٔاٜ ٬اؾا ا٣عٌاٮع وادكاة٫ٔ ٚاٰ اإل٩ناةء ا٣نإؿي لثاٰ ٦كا٥٤ 

ا٣ج٭ال٩ٰ ٧٦ة ٩ضؽ آزةعه ثٲ ٪ح ٰٚ َُٚكط ا٣ذ٪ة  ا٣ذٰ ٩ٕسؿ ٤ٔٲ٭ة ٰٚ ٢٠ ٚةدعح وظٌؿة 

 .الدب ا٣ىٮٰٚ ا١٧٣ذٮب ثة٣ٕؿثٲح ٩ْٲؿه ٰٚ وػةد٧ح ٨٦ ٬ؾا ا٣ؾ٠ؿ ا٣ؾي ٱ٢ُّٞ 

  ٓأن ٦٪٭ةج مٲغ وا٣ؽه اإل٦ةم ا٧٣عٜٞ قٕٲؽ ث٨ ػ٤ٛةن ا٣ؼ٤ٲ٤اٰ ٚاٰ وث ىث  

قٲ٧ة ٚٲ٧ة ٠ةن ٱؼ٧ّاف ٦ا٨ ٝىاةاؽه(،  ٥ْ٩ ا٣نٕؿ، )وا٣ؾي اظذؾاه أثٮ ٦ك٥٤، وه

  ًعةً ٰٚ ٝىٲؽد٫ ا٣ذٰ ثؽأ٬ة ثٞٮ٠٫٣ةن ٱٞٮم ٤ٔٯ ا٣ذ٪ةّ  ا٣ٞؿآ٩ٰ ا٣ؾي ٩ؿاه وا

 قاا٧ٮث ٚؿٱااؽ قاا٧ٮث ز٪ااةء ٚااٰ

 

 ث١ااا٢ ٣كاااةن ٝاااؽ ثساااس٨ وصٲاااؽ 

اىودغٔة اىػظٍ٘و  »ا٧٣ٕ٪اٮن ثاا ذنره اىص بع وا٣ذٰ ػ٧ّك٭ة أثٮ ٦ك٥٤ ٰٚ  

إ٣اٯ  شوروئّوا٣ؾي ٱناٲؿ ٚاٰ  «اىٍصٍ ة درك اىٍِٕ يٖ يخٍ٘س شٍٔط اىثِ 

ه بمٌوداد ٚٲ٪ٕذ٫ ثة٣ُٞت ا٣٪ٮعا٩ٰ، وٱكأل اهلل أن  ،٦٪ـ٣ح ا٣ؼ٤ٲ٤ٰ ٰٚ ٩ٛك٫ ٍٗودء

 (.377)  برن ت اىدَٗ واىدُ٘  ٌَ ي٘ٔض بر ره  أذن ره، وٗف٘ض غيّ٘
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ٰ ٦كا٥٤  ٓ ا٧٣ؿٱؽ أث ٰ وو٪ٲ ٓ اإل٦ةم ا٣ؼ٤ٲ٤ ٓ ٦ة ثٲ٨ و٪ٲ و٢ٕ٣ ٦سةهً واظؽاً ٱض٧

٤اٯ أ٧٬ٲاح ا٣ذ٪اة  ا٣ٞؿآ٩اٰ ٚاٰ اإل٩ناةء  ا٣ج٭ال٩ٰ ٱ١ٰٛ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٮًآ ٤٣ذ٪جٲا٫ٔ 

ىٲؽة مٲؼ٫ ا٣ؼا٣نٕؿي ٤١٣ٲ٭٧ة. ٱٞٮل ا٣ج٭ال٩ٰ ٦ؼ٧كةً واظ   ٤ٲ٤ٰؽاً ٨٦ أثٲةتٝ 

 ث٘ٲؿدااٟ ا٤٣٭اا٥ ٱةظااة٦ٰ ا٣ع٧اااٯ 

 

 

 ا٣كاا٧ة رايوعثكاُٮدٟ ا٤٣٭ا٥ ٱاة  

 

 

 ٌدٌدٌوو دٔةاٰ ٨٠ ٤ٔاٲ٭٥  شٍ٘ع 

 

 

 ٦٪ااذ٥ٞ ٧٠ااةصوبء غيووً٘ٓ شؤط و

 

 ثٍووؤدصاااؿى و ىػووو د ويرغووؤن 

   (333) 

٦ضؿد ٥ًّ ٣٪ىٲ٨ ٰٚ ق٤ٟ أّول و٤٬ح ، ا٣ؾي ٝؽ ٱجؽو اىتخٍ٘سوا٣عٞٲٞح أن 

أو دٛةٔا٢ ا٣٪ىاٮ ، ل٩ا٫ ٣اٲف ٦ضاؿد دضاةوع واظؽ، ٱُؿح ثٞٮة ٦كأ٣ح ا٣ذ٪ة  

٧٠ة ٬ٮ ٰٚ ثٕي ا٣عةهت )دؼ٧ٲف اثا٨  - ٲ٨، أو٣٪ىٲ٨ ٱ٪ذ٧ٲةن ٧ُ٣٪ذِضٲ٨ ٦ُؼذ٤ِٛ

٬اٮ ٦عةو٣اح  ٣ٛكعذٲ٨ ده٣ٲذٲ٨ ٧ُ٣٪ذِش واظاؽ، ث٧ٞاؽاع ٦اة - (٦٪ٞؾ ٣جٕي ٝىةاؽه

٣ؽ٦ش ٧٦ةعقح ده٣ٲح ٦ذ٧ةق١ح ٧٧٣ةع  ٨٦ ٧ُ٦ةعِقاٰ ا٤٣٘اح ٚاٰ ٧٦ةعقاح ده٣ٲاح 

أن ا٣ناةٔؿ ٱعاةول أن ٦آ ح أػؿى ٧٧٣ةعِ  آػؿ، أو ٧٧٤٣اةعِ  ٩ٛكا٫. و٦ذ٧ةق١

٦ا٨  ذٲ٨ ٚإن ٦ة ٱعؽث ٕٚاالً ٬اٮ أن ٠االا ثٲ٨ ا٧٧٣ةعقَ  ٱؼ٤ٜ ٩ٮٔةً ٨٦ اه٩كضةم ٦ة

ا٧٧٣ةعَقذٲ٨ دكٕٯ ٨٦ ظٲر ا٧٣جؽأ إ٣اٯ إدػاةل الػاؿى ٚاٰ ٩ْة٦٭اة ا٣ٕال٦اةدٰ 

٭اة، وٱا٪ض٥ ٔا٨ ٬اؾا ا٧٣ذ٧ةقٟ ا٣ؾي دكذ٪ؽ إ٣ٲ٫ ٚاٰ إ٩ذةص٭اة ٤٣ؽه٣اح ا٣ؼةواح ث

ا٧٣كٕٯ )ا٣ؾي ٱذؼؾ م٢١ ا٣ىؿاع وا٣ذ٪ةزع وا٣٪ٛاٰ ا٧٣ذجاةدل أظٲة٩اةً( داٮدؿ ٤ٔاٯ 

دعصةت ٦ذٛةودح ثٲ٨ ا٣٪ْة٦ٲ٨ ا٧٣ذضكؽٱ٨ ثة٧٧٣ةعقذٲ٨ )ا٣٪ىٲ٨( ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٯ إدػةل 

واظؽة ٨٦ ٬ةدٲ٨ ا٧٧٣ةعقذٲ٨ ٰٚ الػؿى وٝٲةم ٧٦ةعقح ده٣ٲح ٦ذ٧ةق١ح صؽٱاؽة، 

. صؽٱاؽاً  ذٲ٨ ٰٚ دااؿد٭ة ا٣ذٰ دُن١ ٢ ٠االا ٨٦ ٤٠ذة ا٧٧٣ةعق و١٦ٮ٩ةٍت  دُؽِػ٢ ٔ٪ةوؿَ 

٦اا٨ ا٧٧٣ةعقااذٲ٨ ا٣ااؽه٣ٲذٲ٨ ا٧٣ذ٧ةقاا١ذٲ٨ ا٤٣ذااٲ٨  وثٕجااةعة أػااؿى دُااؽِػ٢ ٠ااالا 
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دذضةوعان، ثٮوٙ ٢٠ ٦٪٭٧ة ٔال٦ح ٦٪ذـٔح ٨٦ ٩ْةم ٔال٦ةدٰ ٦ذ٧ةقٟ، ٣ذ٪ذ٥ْ ٰٚ 

َن١ ٢ ٨٦ ا٣٪ْة٦ٲ٨ ٧٦ةعقح ده٣ٲح ٦ذ٧ةق١ح صؽٱؽة دكذ٪ؽ إ٣ٯ ٩ْةم ٔال٦ةدٰ صؽٱؽ دَ 

ا٤٣ؾٱ٨ اقذ٪ؽت إ٣ٲ٭٧ة ا٧٧٣ةعقذةن ا٣كةثٞذةن ٰٚ إ٩ذةج ٠ا٢ ٦٪٭٧اة ٣اؽه٣ذ٭ة. و٬اؾا 

ا٣٪ْةم ا٣ٕال٦ةدٰ ا٣ضؽٱؽ، وإن ٠ةن ٱ٥ٌ ٔال٦ةت ٦كذ٧ؽة ٦ا٨ ا٣٪ْاة٦ٲ٨ ا٣كاةثٞٲ٨ 

د١اٮن  ٪ٲح صؽٱؽة د٪ذش ده٣ح صؽٱؽة، ٗة٣جةً ٦اة٫٣، ٩ةدش ٨ٔ ٥ًّ ٬ؾه ا٣ٕال٦ةت ٰٚ ثِ 

عٮ ٦ة ٨ٔ ا٣ؽه٣ذٲ٨ ا٣كةثٞذٲ٨. ث٧ٕ٪ٯ أن دٮ٣ٲؽ ا٣ؽه٣ح ا٣ضؽٱؽة إ٧٩اة ٦ؼذ٤ٛح ٤ٔٯ ٩

صةء ٨٦ د٦ش ٢٠ ٨٦ ا٧٧٣ةعقاذٲ٨ ٚاٰ ٧٦ةعقاح ده٣ٲاح صؽٱاؽة دكاذ٪ؽ إ٣اٯ ٩ْاةم 

 ٔال٦ةدٰ ٦ذ٧ةقٟ صؽٱؽ.

وه ٱٕ٪ٰ ٬ؾا ثعةل أن ٱ١ٮن ا٣نةٔؿ، ا٣ؾي ٱُؼ٧ اف ٩ذاةج ٗٲاؿه، وأٲاةً 

ت ا٣ؽه٣ٲاح ا٧٣ذ٧ةقا١ح ا٧٣ذ٧س٤اح د٧ةم ا٣ٮٰٔ ٧٣ة ٱٞٮم ث٫ ٨٦ د٦ش ٧٧٤٣ةعقاة

ثة٣ٮظؽات ا٣سالث ا٣ذاٰ ٱ٪ذض٭اة ث٪ٛكا٫، وا٣ٮظاؽدٲ٨ ا٤٣ذاٲ٨ ٱكاذ٧ؽ٧٬ة ٦ا٨ 

مةٔؿ آػؿ، أو ٨٦ ٩ه آػؿ ٫٣ أ٩ذض٫ قةثٞةً. لن ٦ة ٱ٪ض٥ ٨ٔ ٤٧ٔٲاح ا٣ذٛةٔا٢ 

ثآ٣ٲةت ػةواح ثةإل٩ناةءات  ٱَْعؽثثٲ٨ ا٣٪ىٲ٨ ا٧٣ذضةوعٱ٨ ٨٦ ده٣ح إ٧٩ة  ٦ة

أن إ٩ذااةج ا٣ؽه٣ااح ؤااٰ ا٣نااةٔؿ وإعادداا٫. ت٣ااٟ  ٔاا٨ دااةم  ٧ٕااـل ا٤٣٘ٮٱااح، وث

إ٩ذةج ٬اؾه ا٣ؽه٣اح ا٣ضؽٱاؽة  ا٣ضؽٱؽة ٱ٫ُ٤ٛ١ ا٣٪ْةم ا٤٣٘ٮي ا٣ؾي ٱع٥١ ٔة٦حً 

 ٦س٧٤ة ٱع٥١ ا٧٧٣ةعقةت ا٣ؽه٣ٲح ا٣كةثٞح وا٣الظٞح ٰٚ ٣٘ح ٦ة.

  ٓدىٮع أثٰ ٦ك٥٤ ا٣ج٭ال٩ٰ ٩ٛك٫ ٤٧ٕ٣ٲح اإل٩ذةج الدثاٰ تاد٭اة. ورابػ  

ج ا٣نٕؿ ٣ٲف و٪ةٔح ث٧ٞؽاع ٦ة ٬ٮ إ٣٭ةم، و٦ىاؽع ٬اؾا ٚة٣ؿص٢ ٱؤ٨٦ أن إ٩ذة

اإل٣٭ةم ٬ٮ ا٣ؼة٣ٜ ا٣ؾي ٱٛٲي ٤ٔاٯ ٣كاةن ا٣ناةٔؿ ٦اة ٱ٪٧ْا٫ ٦ا٨ ٝىاةاؽ. 

اىؤادي اىٍلودءف يوٖ أشوٍ   اهلل »الول ا٧٣ٕ٪ٮن ثاا ذنرهٱ١ذت ا٣ج٭ال٩ٰ ٰٚ 

 ٚٲٞٮل  اىذنر شروطٰٚ ٦ٕؿض ظؽٱس٫ ٨ٔ  «اىرصِٕ

أقا٧ةؤه، ثجؿ٠اح أقا٧ةا٫ وواٛةد٫ ٚإن ٦ٛٲي ا٣٪ٮع صا٢ّ صال٣ا٫، ودٞؽقاخ »
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ٱعذٮي أق٧ةءه ا٣عك٪ٯ ا٣اٮاعدة ث٭اة ا٣كا٪ّح  أي ض غيٕ ىص ن غبده اىػ حز ٌِظٌٔ ً 

  ٧٦ة زاد ٤ٔٯ ا٣ٮاعد ث٫ أواّط الظةدٱار ز٥ ٤ٔٯ ٦ة وعد ث٫ ا٣ٞؿآن ا٣ٕـٱـ ا٧٣ُ٭ؿة،

 َ ت اهلل ٧ّة د٥َ  ثٮ٬اا٣٪جٮٱح، و٣ٛٲي مٕةث٫ ثةل٩ٮاع والقؿاع وا٣جؿ٠ةت ّة٬ؿاً وثةَ٪ةً ٣

ٖء ٌَ ش٘ٔىّ بر ر اىػري ن . أقأل اهلل أن اىٔادي اىٍلدءف  و٬ؽاٱذ٫ َق٧ ٲذ٫ ٗف٘ض غي

 .«، وأن ٱض٢ٕ ت٠ؿ اهلل ق٧ٲؿ ٤ٝجٰ وا٤٣كةنوي٘ٔض اإلذص ن

    «٦ٛةدٲط ا٧٣ؽد»وٱ١ذت ٰٚ مؿوث ت٠ؿه ا٣سة٩ٰ ا٧٣ٕ٪ٮن ثا 

٤٣ؼاال  ٦٪٭اة قاجٲالً ظذاٯ  ٩ـ٣خ ثٌٞةء اهلل وٝؽعدا٫ ٩ةز٣اح ٣ا٥ أصاؽ»

هلل ثؿظ٧ذ٫ و٫ُٛ٣، ٚٮ٬ج٪ٰ ٬ؾا ا٣ؾ٠ؿ ثأن أػؿص٫ ٦ا٨ ٔاة٥٣ ا٣٘ٲات ع٠٪ٰ ادؽا

 (371  ) «إ٣ٯ ٔة٥٣ ا٣ن٭ةدة، إصؿاءً ٤ٔٯ ٣كة٩ٰ

ز٧اؿات ا٧٣ٕاةعف وَٲجاةت »ٰٚ ٦ٞؽ٦ح ت٠ؿه ا٣ؼاة٦ف ا٧٣ٮقاٮم ثاا ،وٱؾ٠ؿ

ض٤ٲا٢ ا٣ٕاةعف ثاةهلل قإٲؽ ثا٨ ، وا٣ؾي ٱؼ٧ّف ٝىٲؽة مٲؼ٫ ا٣ُٞت ا٣«ا٣ٕٮاعف

ه  ٰ  جِا٬ْ ٤ٔٯ أن ٧٤ٔا٫ ٠ناٰٛ وَ »٥ ٬ؾا الػٲؿ و٩سؿه ٱؽهن أن ٩ْ ،ا٣ؼ٤ٲ٤ٰ ػ٤ٛةن

، وأن «وا٣ٛذط، وأٝة٫٦ ٦ٞة٦ةً عٚٲٕةً ٨٦ ا٧٣ؽد، ٱُٲٜ أداءه إه ٨٦ أ٠ؿ٫٦ اهلل ثة٣ٮوٮل

ا٣ذٰ ٚاذط اهلل ٣ا٫ ثجؿ٠اح قاٲؽه  «ص٤٧ح ٦ة أٚة٫ً اهلل ٤ٔٲ٫ ٬ؾه  ا٣ٞىٲؽة ا٣ض٤ٲ٤ح»٨٦ 

 (.371-٣371ٯ. )    ا٣نٲغ دؼ٧ٲك٭ة ثٕؽ أن اقذؼةعه قجعة٫٩ ودٕة

ػَرج ا شِٕ يوٖ »ٱ٫٧ ٤٣ؾ٠ؿ ا٣سة٣ر ٔنؿ ا٧٣ٕ٪ٮن ثا٧٠ة ٱؤ٠ؽ ٰٚ دٞؽ  ٍ اى

 أن اهلل أصؿا٬ة ٤ٔٯ ٣كة٫٩  «ُظً أشٍ   اهلل اىرصِٕ

ؿ٬ة ٨ٔ عٱاةض القاؿاع ٚ٭ؾه ٩ٛسةت ٝؽقٲح، و٧٤٠ةت ٔؿمٲح، ٔجٜ ٔجٲ»

٤ٔاٯ  ٬ة ٔا٨ ٦نا١ةة ال٩اٮاع القا٧ةاٲح، أصؿا٬اة اهللؤوأمؿق ًٮ ا٣ٛؿٝة٩ٲح،

 (.103. )  «٣كةن ٔجؽه ا٧٣ٛذٞؿ إ٣ٯ عظ٧ذ٫

٠٭ؾا ٤٧ٕ٣ٲح إ٩ذةج ا٣نٕؿ ٱٕ٪ٰ أن اقذعٌةع ا٣اؾات اإل٣٭ٲاح ٚاٰ  عٌ ٮُّ َى ودَ 

ا٣ؾات اإل٩كة٩ٲح ٬ٮ ا٣كجٲ٢ ا١٧٧٣ا٨ هقاذ٧ُةع ٚاٲي اإل٣٭اةم  واقذعٌاةع 
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٬ؾه ا٣ؾات اإل٣٭ٲح ٱ٪ُٮي ٚٲ٧ة ٱ٪ُٮي ٤ٔٯ اقذعٌةع ٣جٲة٩٭ة ا٧٣ذ٧س٢ ثة٣٪كجح 

و٦اة  اىرودٗ  اىلدشوٖأوهً ز٥ ث٧ىةدع أػاؿى ٠اا اىلرآن اىهرًٗ  ٧٤٣ك٥٤ ثا

زة٩ٲةً. و٦ٕ٪اٯ ٬اؾا  ملسو هيلع هللا ىلصوّط ٨٦ ٠ذت اهلل ا٧٣٪ـ٣ح ٤ٔٯ عق٫٤ ا٣كةثٞٲ٨ ٧٣ع٧ؽ 

ىتف غوو اىب٘و ن اىٍؤذٕ، أو أن ا٣ٛؿوح دجٞٯ ٦٭ٲأة، ٚاٰ أز٪اةء إ٩ذاةج ا٣نإؿ، 

تٍر بوَ٘ اىٍصتيًٓ ٌَ اىذات اإلىٓ٘ ، ٌع اىب٘ ن اإلىٖٓ، أو ىردوث يِ  ء ٌص

طربٖ اىب٘ ن: اإلىٖٓ، واىٍصتيًٓ ٌَ اىذات اإلىٓ٘  يٖ أثِو   وحؤد اىشو غر 

بػ٘د ىرظو  اىهشوف،  يٍ٘  ٍٗهَ أن ٗدغٕ بفصر  ا ذن ر اىتٖ يشبّ إىٕ ذد  

، وت٣ٟ ٔ٪ؽ٦ة ٱذكة٦ٯ اقذعٌةع ا٣نةٔؿ وىهَ غيٕ ٌصتٔى اإلُش   اىشػري

٤ٞةء ا٧٣٪نٮد، ٨٦ صة٩ات أي ٤٣ؾات اإل٣٭ٲح  ٰٚ تاد٫ اإل٩كة٩ٲح ٣ٲج٤ٖ ٦كذٮى ا٣

 ٦ذىٮف ٦ذٲ٥ّ ثعت اهلل، ثٲ٨ ا٧٣عت وا٣عجٲت.

وعث٧ة ٠ةن ٨٦ ا٧٣ٛٲؽ، ٰٚ ٦ٕؿض اإلمةعة إ٣ٯ دىّٮع ا٣ج٭ال٩ٰ ٤٧ٕ٣ٲح اإل٩ذةج 

، ا٣ذاؾ٠ٲؿ ثذىاّٮع بٍ  ِٗظٍّ إىٓ م إىٖٓ ٗف٘ض غيٕ ىص ن اىش غرا٣نٕؿي ٤ٔٯ أ٩٭ة 

 (قاٞؿاث)أٱٌاةً. ٱٞاٮل  inspiration إىٓو م٣إل٩ذةج ا٣نٕؿي ٤ٔاٯ أ٩ا٫  (أٚالَٮن)

، وماةعظةً (٬ٮ٦ٲؿو )٨ٔ ٦ٮ٬جح ٬ؾا الػٲؿ ٰٚ ا٣عؽٱر ٨ٔ  Ion (إٱٮن)٦عؽزةً 

  Museاٳ٣ٲح ا٣ذٰ د٪ذ٢ٞ ث٭ة ٬ؾه ا٧٣ٮ٬جح إ٣ٲ٫ ٨٦ عثح ا٣نٕؿ 

٬اٮ٦ٲؿو  ثُؿٱٞاح ثةعٔاح،  ٚة٧٣ٮ٬جح ا٣ذٰ د١٤٧٭اة، ٦ٮ٬جاح ا٣عاؽٱر ٔا٨»

٦ا٨ اإل٣٭اةم. ٚ٭٪اةك ٝاٮة إ٣٭ٲاح  - ٬٪ٲ٭احٝجا٢ ٧٠اة ٤ٝاخ  - ، و١٣٪٭اة٣ٲكخ ٚ٪ااة

ا٣ااؾي ٱكاا٧ٲ٫ أوعثٲااؽ   ،دعؿ٠ااٟ، ٠ذ٤ااٟ ا٣ٞااٮة ا٧٣ٮدٔااح ٚااٰ ت٣ااٟ ا٣عضااؿ

Euripides  ا٧٣٘٪ةَٲف، و٨١٣ اق٫٧ ا٣ناةآ ٬اٮ ظضاؿ ٬ؿٝا٢. ٬اؾا ا٣عضاؿ ه

ٱضؾب أَٮاق ا٣عؽٱؽ ٚعكت، و١٣٪٫ ٱ٪٢ٞ إ٣ٲ٭ة ٝٮة ٦ناةث٭ح ٣ضاؾب الَاٮاق 

ا٣عؽٱؽ والَٮاق وٝؽ د٤ٕٞاخ  الػؿى. وٰٚ ثٕي الظٲةن دؿى ٔؽداً ٨٦ ُٝٓ

٧ؽ ٝٮة ا٣ذ٤ٕاٜ ذ، و٤٠٭ة دكظذٯ ٣ذذ١ٮن ٦٪٭ة ق٤ك٤ح َٮٱ٤ح صؽااإظؽا٬ة ثةلػؿى 
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٩ٛك٭ة د٤٭ا٥ )ثٕاي( ا٣٪اة   ٨٦Muse ا٣عضؿ الو٤ٰ. وثة٧٣س٢ ٚإن عثح ا٣نٕؿ 

٧ٲ٨ دذ٤ٕٜ ق٤ك٤ح ٦ا٨ الماؼة  اٳػاؿٱ٨ أوهً، و٨٦ ٬ؤهء المؼة  ا٤٧٣٭َ 

٣ٟ لن ا٣نٕؿاء ا٣٘٪ةاٲٲ٨، ه ٱؤ٣ٛٮن ٝىاةاؽ٥٬ ا٣ض٧ٲ٤اح ا٣ؾٱ٨ ٱذ٤ٞٮن اإل٣٭ةم. ت

 ...ٱؤ٣ٛٮ٩٭ة ل٩٭٥ ٤٦٭٧ٮن ٦ضؾوثٮن. ثة٨ٛ٣ و٨١٣

ٚة٣نةٔؿ ٠ةا٨ ٣ُٲاٙ ٦ضا٪ط ٦ٞاؽ ، و٬اٮ ه ٱٞاؽع ٤ٔاٯ اهثذ١اةع ظذاٯ 

ٮظٯ إ٣ٲ٫ وٱ٘ٲت ٨ٔ ؤٲ٫ وه ٱجٞٯ ٚٲ٫ عمؽ  ٚإتا ٣ا٥ ٱج٤اٖ ٬اؾه ا٣عة٣اح، ٚ٭اٮ ٱُ 

ث٪جٮءادا٫.... لن ا٣ناةٔؿ ه ٱُ٘٪اٰ ثٞاٮة ا٣ٛا٨ ث٘ٲؿ ظٮل و٬ٮ ٔاةصـ ٔا٨ ا٣ذٛاّٮه 

٥ ٥ْ٩ ا٣نإؿ ثٞٮأاؽ ا٣ٛا٨ ٧٣اة ٔاؿف ٠ٲاٙ و١٣٪٫ ٱ٘٪ٰ ثة٣ٞٮة اإل٣٭ٲح. ٤ٚٮ د٤ٕ  

ٱذعؽث ٰٚ ٦ٮًٮع واظؽ ه قٮاه، ث٢ ٣ٕؿف ٠ٲٙ ٱذعؽث ٚاٰ ٠ا٢ ٦ٮًاٮع. 

و١٬ؾا ٱكاذٮ٣ٰ اهلل ٤ٔاٯ ٔٞاٮل ا٣نإؿاء وٱكاذؼؽ٦٭ة ٣ذ١اٮن عقاالً ٣ا٫، ٧٠اة 

وال٩جٲةء ا٧٣ٞؽقاٲ٨، ظذاٯ ٩ٕاؿف، ٩عا٨ قاة٦ٕٲ٭٥، أ٩٭ا٥ ه  ٱكذؼؽم ا٣ّٕؿاٚٲ٨

ٱذ٧٤١ٮن ٨٦ د٤ٞةء أ٩ٛك٭٥ و٥٬ ا٣ؾٱ٨ ٱذٛٮ٬ٮن ث٭ؾه ال٣ٛاة  ا٣٪ٛكاٲح ٚاٰ ظة٣اح 

 .(3)«ٗٲجٮثح، وإ٧٩ة اهلل ٩ٛك٫ ٬ٮ ا٧٣ذ٥٤١ ٚٲ٭٥، و٬ٮ ٱعةدز٪ة، ٨٦ ػال٣٭٥

عٱت أن ٬اؾا ا٣ذاؾ٠ٲؿ ه ٱع٧ا٢ أي اٚذاؿاض ًا٧٪ٰ أن أثاة ٦كا٥٤  وه

أو أ٩ا٫ داأزؿ ثا٫، و١٣ا٨ ا٣٘ةٱاح ٦٪ا٫  (أٚالَٮن)٩ٰ إ٧٩ة ٱذةثٓ ٰٚ دىّٮعه ا٣ج٭ال

إٱٌةح آ٣ٲح اإل٣٭ةم ٣ؽى ٤٠ٲ٭٧ة، ٬ؾه اٳ٣ٲح ا٣ذٰ د٪كض٥ د٧اةم اه٩كاضةم ٦آ 

                                                 

، ا٣ضااـء الول،  ) داع لوود ا دبووٖ : اىُ٘ٔوو نُصوؤ  اىِا٩ْااؿ  د٠ذااٮع ٣ااٮٱف ٔااٮض،  (3)

 Ancient    وا٩ْااؿ ٠ااؾ٣ٟ 37-33(،       3733ا٧٣ٕااةعف ث٧ىااؿ، ا٣ٞااة٬ؿة، 

Literary Criticism: The Principal Texts in New Translation, 

Edited by D. A. Russell and M. Winterbottom, (The Clarendon Press, 

Oxford, ),pp. ; Classical Literary Criticism, Edited by 

D. A. Russell and M. Winterbottom ( Oxford University Press, 

Oxford, ), pp. 
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ا٣ذىٮع ا٣ىٮٰٚ ٣ٕالٝح ا٧٣ؼ٤ٮق ثة٣ؼة٣ٜ، ودوع ا٣ؾ٠ؿ ٚاٰ اقذعٌاةعه ٚاٰ 

ا٣اؾات ا٣٪ٛف، وا٣ذكة٦ٰ ث٭اة ٣ذج٤اٖ ٦ؿظ٤اح ا١٣ناٙ، ث٧ٕ٪اٯ ا٣ذٮاوا٢ ٦آ 

ا٣عجٲجح وا٣ؾوثةن ٚٲ٭ة هظٞةً، وا٣ذٰ ٬ٰ ث٘ٲح ا٧٣كإٯ ا٣ٕؿٚاة٩ٰ. وعث٧اة ٠اةن 

٧٦ة ٱؤٱؽ ٬ؾا أن أثة ٦ك٥٤ ا٣ج٭ال٩ٰ ٱنٲؿ ٰٚ ٦ٮًٓ آػؿ ٨٦ ا٣ؽٱٮان ٚاٰ ز٪ةٱاة 

اىدغٔة اىػظٍ٘  اىٍصٍ ة درك اىٍِٕ يٖ يخٍ٘س »دٞؽٱ٫٧ ٤٣ؾ٠ؿ ا٣كةثٓ، و٬ٮ 

ػ٤ٛاةن ا٣ؼ٤ٲ٤اٰ، أ٩ا٫، ٚاٰ ٤٣ُٞات ا٣ؿثاة٩ٰ ا٣ناٲغ قإٲؽ ثا٨  «شٍٔط اىثِ 

، ٝؽ اقذ٧ؽ اإل٣٭ةم ٨٦ اهلل ٔاـ وصا٢، وأن اهلل قاجعة٫٩ اىدغٔةدؼ٧ٲك٫ ٣ذ٤ٟ 

، و٨ّ٦ ٤ٔٲ٫ «ا٣ٛذط ا٧٣جٲ٨»ودٕة٣ٯ، ثٮو٫ٛ ٦ىؽع ٬ؾا اإل٣٭ةم ٝؽ ٚذط ٫٣ ث٭ؾا 

دٕؿًاةً ٣جؿ٠ااةت ت٣اٟ ا٣٘ااٮث  «شؤٍط اىثِوو »ث٭اؾا ا٣ٛااٲي و٬اٮ دؼ٧ااٲف 

( و٬ٮ ٣ؾ٣ٟ 373)   «ه ٦جةعاة ١٣ال٫٦ ا٣ْٕٲ٥، واقذ٧ؽاداً ٤٣ٛذط ٨٦ ٩ٛسةد٫

أن ٱ٧ّؽ٩ة ثأ٦ؽاد ت٠ؿه )ٱٞىؽ ت٠ؿ مٲؼ٫ ا٣ؼ٤ٲ٤ٰ(، وٱٛٲي ٤ٔٲ٪اة »ٱكأل اهلل  

 (. 377)   «ثؿ٠ةت ا٣ؽٱ٨ وا٣ؽ٩ٲة ٨٦ ٚٲٮض ثعةعه

وثٕجةعة أػؿى إن ا٣ٛذط واإل٣٭ةم ٱُكذ٧َؽ ٨٦ اهلل ٔـ وص٢، وٱ٤ُاذ٧َف ٠اؾ٣ٟ 

ٰٚ ٬ؾه ا٣عة٣ح ا٣نٲغ قإٲؽ ثا٨ ػ٤ٛاةن ٨٧٦ أٚةض اهلل ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٧٣٪ْٮم، و٬ٮ 

ن اإل٣٭ةم ٱ٪ذ٢ٞ ٦ا٨ ا٤٧٣ِ٭ا٥ الول، إ٣اٯ ا٤٧٣َ٭ا٥ ا٣ناٲغ واةظت إا٣ؼ٤ٲ٤ٰ، أي 

ق٧ٮث ا٣س٪ة، ٣ٲ٪ذ٢ٞ ثؽوعه إ٣ٯ ٦ُؼ٧ ف ٝىٲؽد٫ أثٰ ٦ك٥٤ ا٣ج٭ال٩ٰ، ٤ٔاٯ ا٣٪عاٮ 

، إ٣ٯ ا٣نةٔؿ، إ٣اٯ ا٣ؿاِوٱاح، زا٥ Muse ٩ٛك٫ ا٣ؾي ٱ٪ذ٢ٞ ٚٲ٫ اإل٣٭ةم ٨٦ عثح ا٣نٕؿ 

ٯ ا٣ض٧٭ٮع ٰٚ ق٤ك٤ح دنج٫ د٤ٟ ا٣ذاٰ ٱنا٤١٭ة ظضاؿ ا٧٣٘٪اةَٲف، أو ظضاؿ إ٣

٬ؿٝا٢. و٣ااٲف ز٧اح ٦اا٨ ظةصااح ٤٣ذأ٠ٲاؽ أن ال٦ااؿ ٦٪اٮث ثااإعادة ا٤٧٣ِ٭اا٥ الول، 

كذ٧ؽ ٦٪٫ َةٝح اإلثؽاع ا٣نٕؿي، إتا وعخ ٬ؾه ا٣ذكا٧ٲح ٪جٮع ا٣ؾي دُ ا٧٣ىؽع ا٣ٲَ 

 .ٰٚ اإلمةعة إ٣ٯ ظىٲ٤ح اإل٣٭ةم ا٣ذٰ دذضكؽ ٰٚ ٦٪ْٮم ا٣نةٔؿ

  ٓقاٲ٧ة  أت٠اةعه )وه شروط  إ٣عةح أثٰ ٦ك٥٤ ا٣ج٭ال٩ٰ ٩ٛك٫ ٰٚ و  ٌص
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-11)    «اىٔادي اىٍلدف يٖ أشوٍ   اهلل اىرصوِٕ»ت٠ؿه الول ا٧٣ٕ٪ٮن ثا

(، وت٠اؿه ا٣سة٣ار  333)    «اىشخرة اىٍب رن »(، وت٠ؿه ا٣سة٩ٰ ا٧٣ٮقٮم ثا13

ٌلودف »ثاا(، وا٣اؾ٠ؿ ا٣ؿاثآ ا٧٣ٮقاٮم 371 )  «ٌفو ي٘د اىٍودد»اا٧٣ٕ٪ٮن ثا

ثٌٕاا٭ة ٠ة٣ااؾ٠ؿ ا٣ذةقاآ  ٌلوودٌ ت(، وٚااٰ 333-331)     «اىِفوؤف

(، وٚاٰ 133-130)     «اىرصوِٕ اىِ ٌٔف ا شِٕ ب  شٍ  »ا٧٣ٮقٮم ثا

( ٤ٔااٯ ًااؿوعة اٝذااؿان أداء ٬ااؾه 137-133)     «دغوو   أذوورن اىِوؤر»

، ود١ؿاع٬ة ٦اؿات ٦عاؽدة  اىلرآن اىهرًٗالت٠ةع ثٞؿاءة قٮع وآٱةت ٦عؽدة ٨٦ 

ةعة أػؿى إوؿاع أثٰ ٦ك٥٤ ٤ٔٯ ا٧٣ـاوصح ثٲ٨ ا٣جٲاةن اإل٣٭اٰ وثاٲ٨ إ٩ناةا٫ وثٕج

ا٣نٕؿي ا٣ؾي أٚة٫ً اهلل ٤ٔٲ٫ ٰٚ أداء أي ٦ا٨ الت٠اةع ا٣ذاٰ ٱٮواٰ ث٭اة ٣ٌٞاةء 

 ظةصةت ٦ٕٲ٪ح ٱ٤ذ٧ك٭ة ا٣ؾا٠ؿ ٦كذٕٲ٪ةً ثةهلل ٤ٔٯ ٌٝةا٭ة.

 ت٠ؿه الول  شرط٤ٕٚٯ قجٲ٢ ا٧٣سةل ٱ١ذت أثٮ ٦ك٥٤ ٰٚ 

ا٫ ٤ٔاٯ أٱاةم القاجٮع ٦جذاؽاةً ث٤ٲ٤اح ا٣ض٧ٕاح ز٥ إن َؿٱٞذٰ ٚ» ُٕ ٰ دالود٫ دٮزِٱ

٦ؼذذ٧ااةً ث٧كااةء ٱااٮم ا٣ؼ٧ااٲف وا٣ذٮزٱاآ ثعكاات اإل١٦ااةن ه ثااة٣ذـام دؿدٲاات 

٦ؼىٮ ، و٨١٣ ا٣نؿث إد٧ة٦٭ة ٰٚ أقجٮع، و٨٦ ٝؽع ٤ٔٯ دالود٭ة ٰٚ أٝا٢ ٦ا٨ 

 دعصةت ٧٦ة ٤٧ٔٮا، ؤ٪اؽ اهثذاؽاء ٚٲ٪ج٘اٰ واالة ت٣ٟ و٣ٮ ٰٚ ٦ٞةم واظؽ ٢١٤ٚ  

ٗلرأ يٖ ا وىٕ بػد اىف ير  آٗ  اىهرشٖ ٌرةً وآ ر اىبلرة ٌورة وآٗو  اىٍيوم ع٠ٕذٲ٨ 

ٌرة وشٔرة اإل ال  إذدى غشرة ٌورة، ويوٖ اىث ُ٘و  أول شؤرة اىردٗود وآ ور 

اىرشر ٌرة ٌرة، وشٔرة اإل ال  إذودى غشورة ٌورة وبػود اىفوران يهؤن ييوم 

 ،وشتَ٘ ٌورة ثوً يلؤل : أُو  اهللشت ً  ،اىخيص  حيص  اىذنر يتبتدئ ك  الً : ْٔ اهلل

َ ٌرة، وإن كدرت أن يخٍع ناًل نذىم شت ً  واذدة  س  فَ ٌرة يٖ َُ  ةغشر ىذدإ وشت٘

ي٘هٔن نو واذد  ٌَ اىذنرَٗ يوٖ شوت  أُفو ف،  [وىٕ واذد نذا يٖ ا صو وا َ ]

يذىم ىخٍع اىصر وإذراق اىخٔائر غِدي ٌَ اىٍخرب ت، ثً يلرأ ي يرو  اىهتو ب 
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، [33آل ٧ٔاؿان  ] اٙٗ  ژ ٿ  ٿ ژ ر شٔرة اىبلرة، يلٔىّ يػ ىٕ: يآٗ  اىهرشٖ يآ

ٍريم  ڑ  ژ ژ ژيآ ر آل غٍران، ي ٙٗتَ٘ ٌَ آ ر اىتٔبو  يلٔىوّ يػو ىٕ:  ،يآٗ  اى

إىٕ آ ر اىصٔرة يمول اىردٗد إىٕ اىصودور، يوآ ر  [330اإلقاؿاء  ] ژ کک ک   ڑ

 (.13-11)    «اىرشر يصٔرة اإل ال ، ي ىٍػٔذيَ٘ 

 ٰ مؿث ت٠ؿه ا٣سة٩ٰ وٱ١ذت ٚ

 آٗ  اىهرشٖو٠ٲٛٲح اقذ٧ٕة٣ٰ ٰٚ ٣ٲ٤ح ٢٠ ص٧ٕح زالث ٦ؿات ثٕؽ ٝؿاءة »

 (  333)   «ػ٧كٲ٨ ٦ؿة

  وٱ١ذت ٰٚ مؿث ت٠ؿه ا٣سة٣ر

ثة٣ىاٲ٘ح ا٣٪ةعٱاح  ملسو هيلع هللا ىلصو٠ٲٛٲح اقذ٧ٕة٣ٰ إٱةه أن أثذؽئ ثة٣ىاالة ٤ٔاٯ ا٣٪جاٰ »

بلرة شوبػ ً ثوً كٔىوّ شٔرة اىاىف ير  شبػ ً ثً آٗ  اىهرشٖ شبػ ً ثً   يٍ  قجٕةً ز٥ 

 [13ا٣ـ٦ااااؿ  ] ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ     ۆ  ۆ  ۇ ۇ ژ: يػوووو ىٕ

بوَ٘ اىخالىتوَ٘ ٌِٓو  أ وذت  اٙٗ  شبػ ً ثً كرا ة شٔرة ا ُػ م، ذتٕ إذا وصي ر 

 َ   ۇئ ژ: إىٕ يالوة اىصٔرة ٌبتد  ً بلٔىوّ يػو ىٕ عر رح  يٖ اىذنر اىٍب رك، وٌع يٍ ٌّ أ

 ( 371)   «رةإىٕ يٍ م اىصٔ [331ال٩ٕةم  ] ژ ېئۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ

 وٱ١ذت ٰٚ مؿوث ت٠ؿه ا٣ؿاثٓ  

كورا ة اىف يرو ، وآٗو  ووٝخ دالود٫ ٢٠ ٱٮم ثٕؽ والة ا٣ىاجط، وأو٣ا٫ »

إىووٕ آ رْوو ، ثووً  [33آل ٧ٔااؿان  ] ژ ژ                ڈ     ڈ ژ :اىهرشووٖ، ثووً كووو

إىٕ آ رْ ، ثً اٙٗتوَ٘ ٌوَ آ ور  [33آل ٧ٔؿان  ] ژ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿژ

إىوٕ آ ور  [330اإلقاؿاء  ] ژ کک ک   ڑ ڑ  ژ ژ ژكٔىّ يػ ىٕ:  اىتٔب ، ثً

ثوً آ ور اىرشور، ثوً  [1ا٣عؽٱؽ  ] ژ ی ژاىصٔرة، ثً أول اىردٗد إىٕ كٔىّ: 

شٔرة اىظرٕ، ثً شٔرة أىً ُشرح، ثً شٔرة اىلدر، ثوً شؤرة اىهؤثر، ثوً 

 ( 331)   «شٔرة اىه يرون، ثً اإل ال ، ثً اىٍػٔذيَ٘
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  «ذظرة اىِ ٌٔف»ا٣ذةقٓ  ؿوٱ١ذت ٰٚ ٦ٞؽ٦ح ا٣ؾ٠

ا٣ع٧ؽ هلل ثجؿ٠ح أق٧ةء اهلل، ٝؽ أثاؿزت ا٣ٕ٪ةٱاح الز٣ٲاح ٤٣ع٧١اح ا٣ؼٛٲاح ٦ا٨ »

ا٣كذٮع ا٣٘ٲجٲح ٩ة٦ٮق٪ة ال٥ْٔ الق٪ٯ ٦ذض٤ٲةً ثذكٓ ظٌؿاٍت إ٣٭ٲح، د٪ذٞا٢ ا٣ا٪ٛف 

 ا٣ـ٠ٲح ثٲ٨ ٦نة٬ؽ٬ة ا٣ٞؽقٲح ظذٯ دؿصٓ إ٣ٯ عث٭ة عاًٲح ٦ؿًٲح.

 .ژ پ پ ژ  نؿٚح ٨٦ ػاللالو٣ٯ  ا٣عٌؿة ا٣ضة٦ٕح ا٧٣

 .ژ ٻ ٻ ٱ ژا٣سة٩ٲح  ا٣عٌؿة الظؽٱح ا٧٣ذض٤ٲح ٨٦ ٧٠ةل 

  ک ک ک ک ژا٣سة٣سح  ا٣عٌؿة ا٣ٕؿٚة٩ٲح ا٧٣ذنٕنإح ٦ا٨ أ٩اٮاع ٧٠اةل 

 .ژگ

 .ژ ۉ ۅ ۅ ژا٣ؿاثٕح  ا٣عٌؿة ا٣ٞؽقٲح ا٣الاعح ٤ٔٯ ص٧ةل 

          ٹ ٹ  ٿ ژ ص٧اةل ٨٦ ا٣ْة٬ؿة ا٣ؿ َظ٧ٮدٲح ا٣عٌؿة ا٣ؼة٦كح 

 .ژٹٹ

ٛذٮظٲح ا٧٣٪جكُح ٨٦ ص٧ةل  .ژجئی ی   ی  ی ىئ ىئژ  ا٣كةدقح  ا٣عٌؿة ا٣

٭ؿ صالل  ح  ا٣عٌؿة ا٣ضجؿودٲح ا٣ىةدعة ٨٦ٝ   .ژژ                ڈ     ڈ ڎژا٣كةٕث

ٞ٭ة ٨٦ ػالل   .ژہ ہ  ۀ ۀژا٣سة٦٪ح  ا٣عٌؿة ا٣ٞةو٧ح ا٧٣ؿق٤ح وٮٔا

 ەئ ائ  ائ ىژا٣ذةقٕح  ا٣عٌؿة ا٣ٞؿٱجح ا٣ٮاعدة ٨٦ ص٧اةل 

 .ژوئوئ ەئ

 وثٕؽ٬ة  قضؽة ٚٲ٭ة دكٓ ودكٕٮن دكجٲعح.

 وثٕؽ٬ة  ا٣ىالة ٤ٔٯ ا٣ؾات ا٧٣ع٧ؽٱح ثأي ا٣ىٲٖ.

 زالزةً ٤ٔٯ ا٣ؾات ا٧٣ع٧ؽٱح. اىف ير وثٕؽ٬ة  

 (.133-130)     «زالزةً إ٣ٯ العواح ا٧٣ٞؽقح اىف ير ز٥  

  «دغ   أذرن اىِٔر»وٱ١ذت ٰٚ 

ت ُضاوثع٧ةٱاح ظُ  ژ پ پ پ ژ ٙا٤٣٭٥ قٲؽي أقأ٣ٟ ثاأ٩ٮاع إماةعة أ٣ِا»

 ۀ ژقاٲ٨  ؿ  ، وثس٪اةء ِقاژ ىت مت ژوثؿوح عٱعة٩اح  ژ يئ ىئ ژ ظةء
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ََُٮاي َٮاٱاة َاةء  ژ ڱ ڱ ژ، وثىٛةء وٛعةت وةد ژ ہ  ژ ٺ ٺ ژوثِ

  ژ ۇ ڭ ژ، وثٞااٮة ٝ٭ؿٱااح ٝااةف ژ ی ىئ ژوثٕااٮا٥٣ ٔااٮاعف ٔااٲ٨ 

 ژ ىئىئ   ىئ    ېئ ژ، وث٤ٮا٦آ ٣ُاةاٙ هم ژ یىئ ىئ ىئ      ېئ ژوث٧١ةل ٤٠ٲح ٠اةف 

    ۆئ ژوث٪ٛعةت ٩كا٧ةت ٩اٮن  ژجئی ی   ی  ی ىئ ىئژح ٦ٲ٥ ١َ وث٧ضؽ ٤٦َ 

     ۆ ۆژ٨٧ ٱ٧اٲ٨ ٱاةء وثاٲُ  ژ ٻ ٻ ٱ ژ ، وث٭ؽي ٬ٲجح ٬ةءژ ۈئ ۈئ

 .[ا٣ذنؽٱؽ ٨٦ صة٩ت ا٣جةظر](.133... )  ژ ۈ ۈ

وأداء ٬ؾه الت٠ةع ٤ٔٯ ٬ؾه ا٣ىٮعة ٨٦ ا٧٣ـاوصح ثٲ٨ ا٣جٲةن اإل٣٭ٰ ا٧٣ذ٧سا٢ 

مٛٮٱح ثٲ٪٭٧اة،  د٪ة    طَ كَ ٧ذ٧س٢ ثٞىةاؽه ٱُٲّكؿ ُٚ وثٲةن ا٣جة٤٬ٰ ا٣ «اىلرآن اىهرًٗ»ثا

أو ٚكط دٛة٢ٔ ٰٚ ٩ٛف ٦ؤدي ٬ؾه الت٠ةع، دك٭٥ ٰٚ دٕـٱاـ ظٌاٮع ا٣اؾات ٚاٰ 

 ٣٭ة.ؤْ ٬ؾه ا٣٪ٛف إت دذكة٦ٯ ٦ذ٤ُٕح إ٣ٯ ػة٣ٞ٭ة ٦ذٌؿٔح إ٣ٲ٫ ٣ٲضٲت قُ 

 :: نماذج من التناص القرآنيثالثًا

٫٩ ه د١اةد دؼ٤اٮ واٛعح ٦ا٨ عث٧ة ٠ةن ٨٦ ا٧٣٭٥ اإلمةعة ثةدئ تي ثؽء إ٣ٯ أ

٨٦ ٚكعح د٪ةّ  ٝؿآ٩اٰ  «اىِفس اىرذٍ ُٖ يٖ أذن ر أبٖ ٌصيً اىبٓالُٖ»وٛعةت 

ّٕةل ٤٣جٲةن اإل٣٭ٰ ٰٚ ٩ٛف ا٣ج٭ال٩ٰ و٬ٮ ٱ٪٥ْ  أو أ٠سؿ، و٬ٮ أ٦ؿ ٱنٰ ثة٣عٌٮع ا٣ٛ

ٚٲٌةً ٦٪ْٮ٦ةً ٨٦ ا٧٣اٮ٣ٯ قاجعة٫٩ ودٕاة٣ٯ.  - ٤ٔٯ ظؽ دٕجٲؿه -أت٠ةعه، أو ٱذ٤ٞة٬ة 

ؾا ا٣عٌٮع ٤ُ٦ٮب ٠ؾ٣ٟ ٨٦ صة٩ت ٦٪نؽ ٬ؾه الت٠ةع، ا٣ؾي ٱ٪ج٘اٰ وٱجؽو أن ٬

أن ٱـاوج ٰٚ أدااا٫ لت٠اةع ا٣ج٭ال٩اٰ  -٧٠ة ٱنذؿث ا٣ج٭ال٩ٰ ٰٚ ا٣ذٞؽٱ٥ ٣٭ة  -٤ٔٲ٫ 

٨٦ ص٭ح، وثٲ٨ إ٩نةده ٣٭ة ٨٦ ص٭ح أػؿى. و٦ٕ٪اٯ ٬اؾا أن  اىلرآن اىهرًٗثٲ٨ ٝؿاءة 

  ٤٧ٔٲذٰٰٚ  ٦ؿ٠ـٱاةا٣٪ه ا٣ج٭ال٩ٰ ٱن٢٘ ظٲـاً دٛة٢ٔ ا٣٪ه ا٣ٞؿآ٩ٰ ٦ٓ 

 ،إ٩ذةج ٬ؾه الت٠ةع ا٣ذٰ د٧ّضؽ ا٣ؼة٣ٜ ٨٦ صة٩ت أثٰ ٦ك٥٤ 

 .وٰٚ أداا٭ة أو إ٩نةد٬ة ٨٦ صة٩ت ٦٪نؽ ا٣ؾ٠ؿ ٰٚ ا٣عٌؿة أو ا٣ع٤ٞح 
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ٚاٰ ًاٮء ا٣٭اؽف ا٧٣٪ناٮد ٦ا٨ ٬اؾه  وٱجؽو ٬ؾا ا٣ذٛة٢ٔ ا٣٪ىٰ َجٲٕٲاة

 ُٛ ٧٣كاذ٧ؿة ثاٲ٨ ط ا٣ذ٪ةّ  ٚٲ٭ة ٨٦ ص٭ح، وثة٧٣ـاوصح اكَ الت٠ةع ا٣ذٰ د٢٧ٕ، ث

وإ٩نةد الت٠ةع ا٣ج٭ال٩ٲاح ٦ا٨ ص٭اح أػاؿى  ٤ٔاٯ دٕـٱاـ  اىلرآن اىهرًٗدالوة 

د٪ة٦ٰ ظٌٮع ا٣ؾات اإل٣٭ٲح ٰٚ ٩ٛف ا٣ؾا٠ؿ قإح و٧ٔٞاةً وما٧ٮهً، ث٘اؿض 

ا٣ٮوٮل إ٣ٯ ٣عْح د٪كؿب ٚٲ٭ة ٚاٰ ٬اؾه ا٣ا٪ٛف ٝاٮى د١ّ٧٪ا٫ ٦ا٨ ٦ٮاص٭اح 

٣٘ةٱاح ٦ا٨ ٬اؾه ا٧٣ٮٝٙ ا٣ىٕت ا٣ؾي ٱٮاص٭٫ ٚاٰ ا٣عٲاةة ا٣اؽ٩ٲة. ت٣اٟ أن ا

٬ٰ اقاذ٧ؽاد ا٣ٞاٮة ٦ا٨  الت٠ةع، ٧٠ة ٱ٪ج٭٪ة ٤ٔٯ ت٣ٟ ا٣ج٭ال٩ٰ ٰٚ ٦ٞؽ٦ةد٭ة،

ا٣ؼة٣ٜ ٣ٲكذٕٲ٨ ث٭ة ا٧٣ؼ٤ٮق ٰٚ ٦ٮاص٭ح د٩ٲٮٱاٍح ٱنإؿ ا٣اؾا٠ؿ أ٩ا٫ ًإٲٙ 

 ٚٲ٭ة دون ٦ؽد ٨٦ ا٣ؼة٣ٜ.

ٚجٕؽ أن ٱجٲ٨ّ ا٣ج٭ال٩ٰ َؿٱٞذ٫ ٰٚ دالوة ا٣ؾ٠ؿ الول ثنٰء ٦ا٨ دٛىاٲ٢، 

ة ٠اؾا ٦ا٨ اٳٱاةت والدٔٲاح وا٣ىا٤ٮات واهثذ٭اةهت، وٱٮوٰ ٝةعا٫ ثٞاؿاء

  ة٫٩ٱ٪ىع٫ ثأن ٱكذٞؿ ٰٚ ١٦

 (.13)  «قة٠٪ةً ػةًٕةً ٦ذأدثةً ٩ة٠ف ا٣ُؿف، ظةًؿ ا٤ٞ٣ت، ٦٪ذْؿاً ٧٤٣ؽد»

زاا٥ إن ٦ٞةوااؽ ا٣ؽأٲااح ٦ذٕااؽدة، ٚٲأػااؾ ا٣ااؽأٰ ٦ااة ٩ةقاات »  زاا٥ ٱٌااٲٙ

واؽ و٣اٮ ٤ٔاٯ ٦ٞىؽه، وه ثأ  ثض٧ٓ ظٌؿة ثأػؿى إتا ٩ةَقجَذ٭ة ثعكت ا٧٣ٞة

ٗٲؿ دؿدٲت الق٧ةء ا٣ٮاعدة، ٧٠ة ٣ٮ ص٧ٕخ أق٧ةء ا٣ضالل أو أق٧ةء ا٧١٣ةل ٠ا٢ 

٦٪٭ة ٤ٔٯ ظؽة ٧٣ة دٞذٌٲ٫ ا٧٣ْة٬ؿ، وأٱ٨ٞ ثةإلصةثح ثال اعدٲةب واهلل ٬اٮ ا١٣اؿٱ٥ 

 (.13)   «ا٣ٮ٬ّةب

٣ؾ٠ؿ ٬ٮ ا٣كؿ ا٣ؼةعق، وا١٣ٮ٠ات ٬ؾا ا» وٱؾ٠ؿ ٰٚ مؿوث ت٠ؿه ا٣سة٩ٰ 

د٫ وقٲ٤ح إ٣ٯ عثٰ تي ا١٣ؿم وا٣ضٮد، ودٞؿٱؿ ا٣ٮصاٮب عي ا٣نةعق، ادؼؾا٣ؽُّ 

واصت ا٣ٮصٮد، و٠ٲٛٲح اقذ٧ٕة٣ٰ ٰٚ ٣ٲ٤ح ٢٠ ص٧ٕح زالث ٦ؿات ثٕاؽ ٝاؿاءة 
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آٱح ا١٣ؿقٰ ػ٧كٲ٨ ٦ؿة ث٪ٲاح إٱضاةد ا٧٣ٕاؽو٦ةت ٠ة٣ـ٠اةء ٤٣ا٪ٛف، وا٣عٲاةة 

٧٣ااةل، وا٧٣ااٮدّة ٚااٰ ٤ٝااٮب ٤ٞ٤٣اات، وا٣ٛ٭اا٥ ٧٤٣ناا١الت، وا٣كاإح ٚااٰ ا

 .(333)   «...ا٧٣ٕؿًٲ٨

٧٠ة ٱؼذ٥ ٦ٞؽ٦ح ت٠ؿه ا٣ذةقٓ ا٣ذٰ ٱّٛى٢ ٚٲ٭ة ا٣عٌؿات اإل٣٭ٲاح ا٣ذكآ 

 و٦ةٱذجٕ٭ة ٨٦ دالوة وقضٮد ووالة وٝؿاءة ودٔةء، ثةإل٣عةح ٤ٔٯ ًؿوعة 

اه٣ذٛةت ا٤١٣ٰ ثة٣٘ٲجح ٨ٔ ٔة٥٣ ا٣ٮصٮد إ٣ٯ ٔة٥٣ ا٣نا٭ٮد ث٧ضاؿد ٦ؿاٝجاح »

 (.133)   «ا٧٣ٕجٮد ٣ٞىؽ اه٩ذْةع ه اهػذٲةع ٣ٛٲي ا١٣ؿم وا٣ضٮد

و٧٣ة ٠ةن ا٣ٞٲةم ثؽعاقاح ٦كذٞىاٲح دعىاٯ ٚٲ٭اة ص٧ٲآ َُٚكاط ا٣ذ٪اة  

ا٣ٞؿآ٩ٰ ٰٚ اإل٩ناةء ا٣نإؿي لثاٰ ٦كا٥٤ ا٣ج٭ال٩اٰ، زا٥ دىا٪ٙ، ودع٤ا٢، 

ث٘ؿض دجٲ٨ّ آ٣ٲةت ا٣ذٛة٢ٔ ا٣كاةاؽة ٚٲ٭اة، وا١٣ناٙ ٧ٔاة د٪ُاٮي ٤ٔٲا٫ ٦ا٨ 

دههت و٦ؤمؿات دك٭٥ ٰٚ ٚ٭٥ أ٧ٜٔ ٢٧ٕ٣ ا٣ج٭ال٩اٰ، أ٦اؿاً ٱذ٤ُات وٝذاةً 

أَٮل ٨٦ ا٣ٮٝخ ا٧٣ذٲكؿ إلٔؽاد ٬ؾا ا٣جعر/ا٧٣ٞؽ٦اح، و٦ٞة٦اةً أعظات ٦ا٨ 

ا٧٣ٞةم ا٣عة٣ٰ، ٚإ٫٩ عث٧ة ٠ةن ٨٦ ا٣ع٧١ح اػذٲةع ٦ض٧ٮٔح ٨٦ َُٚكاط ا٣ذ٪اة  

ا٣ٞؿآ٩ٰ ٰٚ أت٠ةع ا٣ج٭ال٩ٰ ودع٤ٲ٤٭ة ثنٰء ٨٦ دٛىاٲ٢ ٱٮًاط آ٣ٲاح ا٣ذٛةٔا٢ 

أن ا٣ا٪ه  ٰٚ ٬ؾه ا٣ٛكط ٦ة ثٲ٨ ا٣٪ه ا٣ٞؿآ٩اٰ وإ٩ناةء ا٣ج٭ال٩اٰ، وثؼةواح

ٱاؤدي وّٲٛاح العًاٲح أو  -٧٠ة قٲذٌط هظٞةً ٨٦ ال٦س٤ح ا٧٣ع٤٤ح-ا٣ٞؿآ٩ٰ

ا٣ذٰ ٱذعؿك أ٦ة٦٭ة اإل٩نةء ا٣ج٭ال٩ٰ ٚاٰ إ٩ذةصا٫ ٣ؽه٣ذا٫  backgroundا٣ؼ٤ٛٲح 

أو ٣ؽههد٫، ا٣ذٰ دجؽو ٦ع١ٮ٦ح ٤ٔٯ ٩عٮ ٨٦ ال٩عةء ث٭ؾه ا٣ؼ٤ٛٲح. وثٕجاةعة 

ٱنا٢١ّ ا٣ا٪ه ا٣ٞؿآ٩اٰ ػ٤ٛٲذ٭اة ا٣ذاٰ أػؿى إن اإل٩نةء ا٣ج٭ال٩ٰ ٱنج٫ ٣ٮظحً، 

دذعاؽد ده٣ذا٫  formationدذعؿك أ٦ة٦٭ة ا٣ٕ٪ةوؿ ا١٧٣ّٮ٩ح ٣ألت٠ةع ٰٚ دن١ٲ٢ 

٭اة ثة٣ٕالٝةت ا٣ذٰ ٱٞٲ٧٭ة ا٣ج٭ال٩ٰ ٚٲ٧ة ثٲ٨ ٬ؾه ا١٧٣ّٮ٩ةت ٨٦ ص٭اح، و٦اة ثٲ٪

 .وثٲ٨ د٤ٟ ا٣ؼ٤ٛٲح ٨٦ ص٭ح أػؿى
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 المقبوسات القرآنية البرقية   ُحَسُف

وا٣ذاٰ  اىلورآن اىهورًٗ  ثٛكط ا٧٣ٞجٮقةت ا٣جؿٝٲح ٨٦ ثؽأ ا٣ؽاع وإتا ٦ة

  ٱٞٓ ٤ٔٲ٭ة ٰٚ أثٲةت ٨٦ ٦س٢

 وا٣ٛٞؿ ٤ُ٦ٞاةً  (7)ژٔٮا اهللادْ ٢ِٝ ژدٔة٩ٰ 

 

 ٣اااؽٔٮدٰ أ٬ااا٢ٌ  هللُ أوإ٩اااٟ ٱاااة  

 ٦ناؿق (30)ژ٢ٝ اهللژو٩ٮع صالل ٨٦  

 

 قؿٱخ ثا٫ ظذاٯ ما٭ٮد ا٣عٞٲٞااحِ  

 (33)ژأ٩ااة اهللژؤـ ٧٠اةل اهلل ٦ا٨  

 

 وت٣ّاِخ (33)َٮٔةً  لمٲةءُ ا ٥َ ذك٤َ ٫٣ اقْ  

 ّاة٬ؿ (31)ژ٬ٮ اهللژوظك٨ ص٧ةل ٨٦  

 

 ثااا٫ ٩نااٮة العواح دعااخ ا٣٭ٮٱااحِ  

 
أو ثةهز٪ذٲ٨ ؤنؿٱ٨ ظٌؿة ا٧٣٪ْٮ٦ح ٤ٔٯ أق٧ةء اهلل ا٣عكا٪ٯ ا٧٣كاذؼؿصح 

وا٣ذٰ ٱذ١ؿع ٚٲ٭ة ت٠ؿ اهق٥ ا٧٣كذ٧ؽ ٨٦ ا٣جٲةن اإل٣٭ٰ ٤ٔٯ ٩عٮ  اىلرآن اىهر٨٦ًٗ 

ماؽٱؽ »ٲٕح ا٣عٌؿة، ٧٠ة ٬ٮ ا٣نأن ٦سالً ٰٚ ظٌاؿة ٱ٪كض٥ د٧ةم اه٩كضةم ٦ٓ َج

)     «ماؽٱؽ ا٣ٕٞاةب»ا٣ذٰ دُٛذاذَط أثٲةد٭اة الظاؽ ٔناؿ ص٧ٲٕ٭اة ثاا  «ا٣ٕٞةب

( ٚإ٫٩ عث٧ة ٱٕـو ٬ؾا ا٣ٞجف ا٣جؿٰٝ إ٣ٯ عٗجح ا٣ج٭ال٩ٰ ٚاٰ دٚآ ا٣نإؿ 333-337

وا٣اؾي د١اؿع ٩ٛاٰ د٭٧اح  ملسو هيلع هللا ىلص٨ٔ ا٣جٲةن اإل٣٭اٰ ا٣اؾي أوظاٰ إ٣اٯ ا٣٪جاٰ ٦ع٧اؽ 

ؿ ٚاٰ ٬اؾا ا٣كاٲةق ؾ٠  ح ٔ٪٫ أ٠سؿ ٨٦ ٦ؿة ٰٚ ا٣ٞؿآن ا١٣ؿٱ٥. و٢ٕ٣ ا٧٣اؿء ٱُاا٣نةٔؿٱ

ثة٣ٌضح ا٣ذٰ أزٲؿت ٝج٢ ٔؽة ق٪ٮات ظٮل ٗ٪ةء ٦ةعقٲ٢ ػ٤ٲٛاح ٣ٞىاٲؽة ٦ع٧اٮد 

                                                 

 .330اإلقؿاء، اٳٱح قٮعة  (7)

 .13، وقٮعة ا١٣٭ٙ، اٳٱح 31-33قٮعة ا٣عنؿ، اٳٱةت (30)

 .31قٮعة ٫َ، اٳٱح  (33)

 .31قٮعة آل ٧ٔؿان، اٳٱح  (33)

 .73قٮعة ال٩ٕةم، اٳٱح  (31)
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ا٣ذٰ دذ٨٧ٌ ثٕي آي ا٣ؾ٠ؿ ا٣ع١ٲ٥، ظذاٯ ٱذجاٲ٨  «(31)أُ  ٗٔشف ٗ  أبٖ»دعوٱل 

 ج٭ال٩ٰ.ا٣ع٧١ح ٨٦ اهٝذىةع ٤ٔٯ ا٧٣ٞجٮقةت ا٣جؿٝٲح ٨٦ صة٩ت ا٣

 فسح التناص القرآني:

  أ٫٩ ٱ٨١٧ أن دى٪ّٙ ٰٚ ٚبةت ٔؽةوٱالظِ 

  ٚبح د٭ؽف إ٣ٯ دأ٠ٲؽ ا٧٣ٕ٪اٯ ا٣ٞؿآ٩اٰ ثةقذعٌاةعه ٦ا٨ ػاالل إٱاؿاد

وعوداً ٚاٰ اإل٩ناةء ا٣ٛباةت ، و٬اٰ أ٠ساؿ اىلورآن اىهورًٗإمةعة أو أ٠ساؿ إ٣اٯ 

ا٣اؾ٠ؿ الول  ذذط ث٭٧ةا٣ج٭ال٩ٰ، وأ٦س٤ذ٭ة ٠سٲؿة، و٦٪٭ة ٝٮ٫٣ ٰٚ ثٲذٲ٫ ا٤٣ؾٱ٨ ٱٛ

  «اىٔادي اىٍلدف يٖ أشٍ   اهلل اىرصِٕ»ا٧٣ٮقٮم ثا

 اىوؤادي اىٍلوودفوتا  اىِوو ر٬ااؾه 

 

ْ  ٣ااحَ ا٣٪٤ٕااٲ٨ وا٣ؾ   يوو  يع   جفٚااة٣

 كبصوووو ً أو  ْوووودىواصااااٌؽ أ٩ااااخ  

 

 اىي٘ووو غصووػسه دضااةوز إن ٬ااؾا  

وا٤٣ؾٱ٨ ٱذ٧ٌ٪ةن ٔؽداً ٨٦ ٚكط ا٣ذ٪اة  ا٣ٞؿآ٩اٰ ا٣ذاٰ دؤ٠اؽ ا٧٣ٕاة٩ٰ  

  عة ٫َ، وا٣ذٰ د٧ٌٰ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ٨٦ قٮ 31-7ت ا٣ٮاعدة ٰٚ اٳٱة

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھژ

                   ﯁ ﯀      ﮿     ﮾ ﮽ ﮼ ﮻

 .ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ڭ ڭ      

مٟ أن ا٣٘ةٱح ٨٦ اقذعٌةع ٬اؾه اٳٱاةت ٬اٰ اقذعٌاةع الصاٮاء  وه

٤ٲ٫ ا٣كالم وا٣ذٰ ٱاٮد ا٣ج٭ال٩اٰ ا٣ؿظ٧ة٩ٲح ا٣ذٰ قجٞخ ا٣٪ؽاء اإل٣٭ٰ ٧٣ٮقٯ ٔ

٣٭ة أن د٤ٰٞ ثْال٣٭ة ٤ٔٯ الصٮاء ا٣ذٰ ٱؿٱؽ٬ة أن دكذجٜ ت٠ؿه الَٮل وا٣اؾي 

                                                 

)داع دٮثٞةل،  ورد أكو: شػرٰٚ دٱٮا٫٩  ، «أ٩ة ٱٮقٙ ٱة أثٰ»ا٩ْؿ ٝىٲؽة ٦ع٧ٮد دعوٱل  (31)

أثخ! ٢٬ ص٪ٲخ ٤ٔٯ أظؽ ٔ٪اؽ٦ة »، وا٣ذٰ ٱؼذ٧٭ة ثٞٮ٫٣  77(   3733ا٣ؽاع ا٣جٲٌةء، 

 «.رأٗ  أذد غشر نٔنب ً واىشٍس واىلٍر، رأٗتًٓ ىٖ ش حد٤َٝٗخ إ٩ٰ  
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د٭ٲبح ٧٣٪نؽ ا٣ؾ٠ؿ، وإٔؽاداً ٫٣، ظذاٯ ٱاؽػ٢ ٚاٰ  «اىٔادي اىٍلدف»وق٫٧ ثا

٬ااؾا ا٣ٕااة٥٣ وٱ٧ٌااٰ ٚااٰ دكااة٦ٲ٫ ٦اا٨ ٝؿاءاداا٫ ودالواداا٫ وواا٤ٮاد٫ وأدٔٲذاا٫ 

 ٔـ وص٢، إ٣ٯ أن ٱ٪ذ٭ٰ ث٫ ا٧٣ُاةف إ٣اٯ اهقاذٞؿاع واثذ٭ةهد٫ ٦ذ٤ُٕةً إ٣ٯ اهلل

 «ٌِتظراً ىيٍوددقة٠ذةً ػةًٕةً ٦ذأدثةً ٩ة٠ف ا٣ُؿف، ظةًؿ ا٤ٞ٣ت، »ٰٚ ١٦ة٫٩ 

 ( ؤ٪ؽ٬ة قٲضةب دٔةؤه ثال اعدٲةب.13)  

  وٚبح دكذعٌؿ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٞؿآ٩ٰ ثةإلمةعة إ٣ٲ٫ ٰٚ ا٣٪ه ا٣ج٭ال٩ٰ، و١٣٪٭اة ه

٤ٔٯ ا٣٪عٮ ا٣اؾي ٱكا٭٥  ٣ٯ دعٮٱ٫٤ صـاٲاة أو ٤٠ٲاةه ث٧ٞؽاع قٕٲ٭ة إد٭ؽف إ٣ٯ دأ٠ٲؽ

ٰٚ إ٩ذةج ا٣ؽه٣ح ا٧٣ؿٗٮب ٚٲ٭ة. وثة٣ُجٓ ٚإن إ٩ذةج ٬ؾه ا٣ؽه٣ح ٱٞذٌٰ ٚٲ٧ة ٱٞذٌٲ٫ 

وًٓ اإلمةعة ا٣ٞؿآ٩ٲح ٰٚ ٧٦ةعقح ده٣ٲاح ٦ذ٧ةقا١ح ٦ّٕؽ٣اح ٤ٝاٲالً، دٲّكاؿ اقاذٕةدة 

ل ا٣ضـاٰ ا٣ؾي َاؿأ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٞؿآ٩ٰ و٨١٣ ثْالل صؽٱؽة ثةت ٱع٤٧٭ة ٩ذٲضح ا٣ذعٮ

٤ٔٲ٫، ود٥ ت٣ٟ ثؽػٮ٫٣ ٰٚ ا٧٧٣ةعقح ا٣ؽا٣ح ا٧٣ٕؽ٣ح ا٣ذٰ ٩ؿا٬ة ٰٚ إ٩ناةء ا٣ج٭ال٩اٰ 

 ٬ة ٰٚ ا٣٪ه ا٣ٞؿآ٩ٰ. و٦٪٭ة ٝٮ٫٣ وا٧٣ؼذ٤ٛح ٨ٔ ا٧٧٣ةعقح ا٣ؽا٣ح ا٣ذٰ ٩ٞؿؤ

 وٱة واعزةً اوؿف قٮعة ا٣جٰ٘ وا٩ذ٥ٞ»

 

 ثٕااؽ٣ٟ ٧٦اا٨ ثة٣ٌااالل دكااؿثال 

 ااااّؽداً ٝةا٧ةً ثة٣ٞكٍ ٝاّٮم ٦كاا وٱة 

 

 «٤ٔااٯ إّ٭ااةع دٱ٪ااٟ ٚٲىااال ٝٮٱاااة 

  (33) 

وا٣ؾي ٱكذعٌؿ ا٣ذ٪ة  ا٣ٞؿآ٩ٰ ٰٚ ا٣جٲخ الول ٦٪٭ة ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٮاعد ٰٚ 

 ( ٨٦ قٮعة ا٣ٛؿٝةن وا٣ذٰ دذعؽث ٨ٔ 33اٳٱح ع٥ٝ )

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ             ۇ  ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ ژ

 ى ې     ې ې ې ۉ ۉ     ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ

 .[33 - 31ٛؿٝةن  ا٣] ژ  ۇئ     وئ وئ ەئ ەئائ ائ ى

و١٣٪٫ ه ٱكذعٌؿه ٣ٲؤ٠ؽه ٧٠ة ٬ٮ، وإ٧٩ة ٱكٕٯ إ٣اٯ دعٮٱ٤ا٫ ثإدػة٣ا٫ ٚاٰ 

٩ْةم ٔال٦ةدٰ ٦ّٕؽل ٝةدع ٤ٔٯ إ٩ذةج ا٣ؽه٣ح ا٣ضؽٱؽة ا٣ذٰ ا٩ذ٤ٞخ ث٢ٕٛ ا٣ىاؿف 
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اىورمٍَ  لىوٕ عواىً  توا   ف عذاب جًِٓ، وْؤ ؤولاع ع  ر  ٌَ عاىً اٙخرة )ص  

َ ة اىتيوٖ اىوذي  اىدُ٘ا ؤ ْؤ ؤولاع اىتٓيُوٖ اىوذي ٗرٗود أع ٗ وخ َ٘ )صرف ؤ 

ةاىخاىق وٌد ه فٖ نفامّ ىيظيً واىتيٖ فٖ ْذا اى اىً . وٌا ام اىخاىق كد مورمم 

ٌواً، اىظيً عيٕ ُف ّ، نٍا وَ   فٖ اىحودٗد اىلدؤوٖ، وج يوّ ةوَ٘ عتوا ه ٌحر  

وٌا ام كد ُٓاًْ عَ اىخظاىً، فإع ٌوَ اىعت٘ وٖ أع ٗهؤع صورفّ ى ؤَة اىتيوٖ 

الُخلام ٌَ اىظاىً اىذي خاىف وص٘ث اىخاىق وموا  عوَ ؤوت٘و اىٓداٗوث، ةٍِزىث ا

ةو ح رةو ةاىضيع لىٕ  َجث حخعيب االُخلام اى ا ع اىٍِصوف ٌوَ جاُوب ا . 

  ً ىث جزئًّ٘ا وْهذا ح ٔم فٖ ْذه اىٍٍاَؤوث اىداىوث اىٍخخيفوث عوَ  ح زٗز اىدالىث اىٍح

ٖ ٌووَ لُخوواد اىدالىووث ظرٗووق ل خاىٓووا فووٖ ُظووام عيٌوواحٖ ٌ وودمع ٍٗهمووَ اىتٓيُوو

م فخر  ٍِا اىذي ٗ  اىٍرغٔةث اىخٖ حدوَ فٖ فيم عاى    ٌِوا  ره ةأُف وِا ٌواض ةِا أع ُخودة

رجٕ لكاٌث اى دع ٌَ اىضاع اىٍ رةو فوٖ كد صِ ِاه ةأُف ِا أٗضاً. وىهَ ن٘ف ح  

لذع ٌَ حدخو اىخاىق، وال ٌِاص ٌَ االؤخ اُث ةّ، فٓؤ اىٍلْوو  د  ضيىّ؟ ال ة  

 ةأع ُ خ َ٘ ةّ لذا ٌوا ظيتِوا أي عؤع  ملسو هيلع هللا ىلصوكد أوصاُا ُتِ٘ا ٌحٍد إلكاٌث اى دع، 

 . 13)«لذا ؤأىج فاؤأع ا ، ولذا اؤخ ِج فاؤخ َ ةا »

ٔمع اىٍ ِوٕ اىلرآُوٖ ٌوَ  أٌا ف حث اىخِاص اىلرآُٖ فٖ اىت٘ج اىثاُٖ فإُٓا حح

  ً لُخاجٓا فٖ اىت٘وج اووع ٌوَ جٓوث أخورى.  جٓث، وح زز اىدالىث اىٍ دمىث اىخٖ ح

ْهذا فإع  عاءه اىلائً ةاىل ط ولع ناع ٗ خحضر صفث اى دع فوٖ اىخواىق عوز و

 ڤ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ ژ  اىخٖ حِعؤي عي٘ٓوا اٙٗوث اىهرٍٗوث ،وجو

، واىخووووٖ [1١آع عٍووووراع  ] ژ ڃ ڄ ڄ   ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ ڦ ڤ ڤ

 يوٕحِصرف لىٕ حأن٘د شٓا حّ ةأُّ ال شرٗم ىّ، وأُّ عزٗز مهً٘ أٗضاً، فضويً ع

                                                 

ححل٘ق عتد ا  ٌحٍد اىدَوٗش، ) اَ اىفهر،  ٌشوق، رياض الصالحين، اإلٌام اىِٔوي،   13)

  .35 ، )ص1991
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ةً ثة٣ٞكٍ، ٚإ٫٩ ه ٱ١ذٰٛ ثذأ٠ٲؽ ا٣ٕؽا٣ح أو ا٣ٞٲةم ثة٣ٞكٍ ث٢ ٱذٮقٓ ٚٲ٭اة ٠ٮ٫٩ ٝةا٧

 َ ٱعذاةج ٣اٲف ٚٞاٍ إ٣اٯ ٥ اإل٩كةن ا٣ؾي أٚكؽه ا٥٤ْ٣، وا٣اؾي ٣ذن٢٧ ا٣ؽ٩ٲة، ٔة٣

( ثا٢ ٠اؾ٣ٟ إ٣اٯ صة٩ات أ٠ساؿ وًاٮظةً ٚاٰ إثُةل ا٥٤ْ٣ )وؿف قاٮعة ا٣ج٘اٰ

ـُ ٝٮدا٫ وهقاٲ٧ة أن إٱضةثٲذ٫ و٬ٮ ٦٪ةوؿةُ ٨٦ ٱُْ٭ؿ ا٣ؽٱ٨، ودكؽٱؽ ُػُةه، ودٕ ـٱا

٬ؾا الػٲؿ ٝٮي ٤ٔٯ إّ٭ةع دٱ٨ اهلل،  َٚٲى٢ ٰٚ د٧ٲٲاـه ثاٲ٨ ا٧٣جاةح وا٧٣عاّؿم، 

أي ظؿٱه ٤ٔٯ ا٢٧ٕ٣ ث٧ة أ٦ؿ اهلل. وثٕجةعة أػؿى إن ٚكعح ا٣ذ٪ة  ا٣ٞؿآ٩ٰ ٚاٰ 

ؽ ا٧٣ٕ٪ااٯ ا٣ٞؿآ٩ااٰ ثٕااؽ اقذعٌااةعه )و٬ااٮ ا٣ٞٲااةم ا٣جٲاخ ا٣سااة٩ٰ ه د١ذٛااٰ ثذأ٠ٲاا

و٬ٮ واؿف قاٮعة ا٣ج٘اٰ، ٲن٢٧ ٠ال ا٣ضة٩جٲ٨ ا٣ك٤جٰ )ٚٲ٫ ٣( ث٢ دذٮقٓ ثة٣ٞكٍ

ٚ٭ٮ إٱضاةثٰ( واإلٱضاةثٰ  ٣ؾاأو عدع ا٥٤ْ٣ وا٣ؾي ٬ٮ ٰٚ ظٞٲٞذ٫ ٩ٰٛ ٤٣ك٤ت، و

( ٚاٰ ٣ؽٱ٨ وا٣ٛٲى٢ ثٲ٨ ا٣عؿام وا٣عاللا٧٣٪ةوؿة وا٣ذكؽٱؽ ٤٣ٞٮي ٰٚ إّ٭ةع ا)

٢ٕٚ ا٣ٕاؽل. وٚاٮق ٬اؾا وتاك ٚإ٩٭اة دٕاـز ا٣ؽه٣اح ا٧٣ّٕؽ٣اح ٚاٰ ا٣جٲاخ الول، 

ن ا٣ذ٪اة  ا٣ٞؿآ٩اٰ ٚاٰ ا٣جٲاخ إودؿقؼ٭ة ثذٮ٠ٲؽ٬ة ٚاٰ واٮعد٭ة ا٣ضؽٱاؽة. أي 

  ٦ضذ٧ٕح ٬ٰ ثالث  أْدانا٣سة٩ٰ ثٮو٫ٛ ٧٦ةعقح دا٣ح ٦ّٕؽ٣ح ٱعٜٞ 

  ُ٘ا٣ٞٲةم ثة٣ٞكٍ ئن٘د اىدالى  اىلرآ( ) 

 ئش٘ػٓ  ىتشٍو اىصٍ   وا رض  

 ٖى  ي ى  اىٍِتخ  يٖ اىٍٍ رش  اىداى  اىٍػدء اىب٘و   يػزٗز اىدالى  اىٍػدء

 ، ودؿقٲغ ا٣ٕالٝح ا٣ٮَٲؽة ثٲ٨ ا٣ؽ٩ٲة واٳػؿة وثٲ٨ ا٣ؽ٩ٲة وا٣ؽٱ٨. ا ول

وا٣ج٭ال٩ٰ ٰٚ دٮّٲ٫ٛ ٣ٛكط ا٣ذ٪ة  ا٣ٞؿآ٩اٰ ٤ٔاٯ ٬اؾا ا٣٪عاٮ ٦٪كاض٥ 

، وٚاٰ دٮّٲٛا٫ «ظؿوا٫ ٤ٔاٯ ٦ىا٤عح ال٦اح»٩ٛكا٫ ٚاٰ  د٧ةم اه٩كضةم ٦ٓ

إ٣ٲ٫ ثعاٜ الت٠ةع ٣٭ؾا ا٣ضة٩ت ٨٦ ٫٧٬ ا٣كٲةقٰ واهصذ٧ةٰٔ، و٬ٮ ٦ة أمةع 

ٚاٰ ٧ُٔاةن ق٧ةظح ا٣نٲغ أظ٧ؽ ثا٨ ظ٧اؽ ا٣ؼ٤ٲ٤اٰ، ا٧٣ٛذاٰ ا٣ٕاةم ٣كا٤ُ٪ح 
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م، 3003ٔاةم  ٦عةًؿد٫ ا٣ذٰ أ٣ٞة٬اة ٚاٰ ٦ٕ٭اؽ ا٤ٕ٣اٮم ا٣ناؿٔٲح ٚاٰ ٤ُ٦آ

ظٲةة ا٣ٕال٦اح  أًٮاء ٤ٔٯ»دعخ ٔ٪ٮان  «اىِفس اىرذٍ ُٖ»و٩ُِنؿت ٦ٞؽ٦ح ٣ا

  ( ٔ٪ؽ٦ة ٝةل واوٛةً ا٣ج٭ال33ٰ٩-3)    «أثٰ ٦ك٥٤ ا٣ج٭ال٩ٰ

٠ةن ٔة٧٣ةً ٦٪ٛذعةً، ثعٲر ٥٣ ٱ٨١ ٦ذٞٮٕٝةً ٰٚ ٦ٌاٲٜ ٦ا٨ ٬اؾه ا٣عٲاةة »

وإ٧٩ة ٠ةن ٱ٢ُ ثجىؿه ٤ٔٯ أَؿاف ٬ؾه ال٦ح ٰٚ أعصةء العض، و٦اة دٕة٩ٲا٫ 

ٰٚ ٢٠ ١٦ةن، و٣ؾ٣ٟ ٠ةن ٱنةعك أ٦ذ٫ ٚٲ٧ة ٬ٰ ٚٲ٫ و٤ٔٲ٫ ٨٦ ٦اآ  وٱعاةول 

 (.30)   «٣٭ؾه ا٧٣آقٰ ا٣ذٰ دٕة٩ٲ٭ة ال٦ح أن ٱضؽ ٔالصةً 

و٠ةن ثكجت ٬ؾه ا٣٭٧اٮم ا٣ذاٰ »  أت٠ةعه ٣٭ؾا ا٣٘ؿض ٦ؤ٠ؽاً دٮّٲ٫ٛوأًةف 

ٱع٤٧٭ة ٰٚ ص٪جةد٫ ٱٮّٙ أت٠ةعه ٣٭ؾا ا٣ضة٩ت، ١ٚةن ٠سٲؿاً ٦ة ٱ٭ذ٥ ث٪٥ْ أقا٧ةء اهلل 

 (.33)  «٪٫ ٱٮّٙ ٬ؾه الت٠ةع ٣٭ؾا ا٣ضة٩تا٣عك٪ٯ، وٱ٭ذ٥ ثةلت٠ةع، و١٣

 هقا٥ اهلل ٩ضؽه واًعةً ٗةٱح ا٣ٮًٮح ٰٚ ا٣عٌؿة ا٣ذاٰ ػىىا٭ة و٬ٮ ٦ة

  وا٣ذٰ د٧ٌٰ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ اىلرآن اىهرًٗا٧٣كذ٧ؽ ٨٦   «ا٣ٞةا٥ ثة٣ٞكٍ»

 وٱة ٝةا٧اةً ثة٣ٞكاٍ ػىا٧ٟ ثاة٬ؿٌ 

 

َٞي  ٣٭ااؽم ا٣نااؿٱٕح   ل٤٬ااٟ ٦ُاا٪

 نااذ١ٯ إه إ٣ٲااٟ وه ظ٧ااٯوه ٱُ  

 

ثُٮثاااح   وه ٩ةواااؿاً إه صاااالل ا٣ؿُّ

 ٣ٞؽ صّؽ ٬ؾا ا٣ؼى٥ ٰٚ ظؿب عثا٫ 

 

 حوأٔٲاااخ ٝاااٮاه َةٝاااح ا٣جناااؿٱ 

 دٕةدى إ٣ٯ اإلقاالم ٩ٌٞاةً ٣عج٤ا٫ 

 

اااح  ُّ  وقاااةم ٔٲاااةل اهلل أقاااٮأ ُػ

 وصااة  ثااالد اهلل ثة٣ؼكااٙ آ٦٪ااةً  

 

 ٠ااأن ٣ااٲف ثة٧٣ؿوااةد عب ا٣جؿٱااح 

 ٦٭ٲ٧٪اااةً  ةااااااث٤اااٯ إن ٣أل٠اااٮان عث 

 

ٲ ح  ُِ  ٗٲاااٮعاً مااا٭ٲؽاً ٝاااةا٥ ا٧َ٣ٞكااا

 ٱكٮقاا٭ة ث٤ااٯ إن ٣أل٠ااٮان عثاااااة 

 

 ثذاااؽثٲؿه دضاااؿي أ٦اااٮع ا٣ؼ٤ٲٞاااح 

 ثة٧٣ؿوااةد قاا٤ُةن ٝااةا٥ ث٤ااٯ إن 

 

 ثٞكاااٍ وظ٧١اااةً ه ٱاااؿد ثٞاااٮة 

 عٔٯ ٫١٤٦ ٔاؽهً وٌٚاالً ثاال ٱاؽ 

 

 دااؽاٚٓ ٦ااة ٱٌٞااٰ ثاا٫ ٦اا٨ ٌٝااٲح 
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 إ٣٭ااٰ ٣اا٥ ٱٕضااـ ١٩ٲااؿك ٔاا٪٭٥

 

 وإن أ٦٭٤اااذ٭٥ ظ٧١اااح الص٤ٲاااح 

 أٗر ٔـة ا٣ذٮظٲؽ وظٲةً ثٞىا٧٭٥ 

 

 ٠كااا٪ذٟ ا٤٣٭ااا٥ ٚاااٰ ماااؿ أ٦اااح 

ا٣ذاٰ  «ٚةدعاح ا٣اؽٔٮة»٩ٰ ٚاٰ ه ا٣ٛبح أٱٌةً ٝٮل ا٣ج٭الو٧٦ة ٱ٪ؽعج دعخ ٬ؾ 

 ( 13-17)     «اق٫٧ ٬ٮ ص٢ صال٫٣»٣اوقذٲ٨ ثٲذةً ٦ؼىىح  قذحً  دن٢٧

 ٬ااٮ اهلل ثةقاا٥ اهلل ٱااة عب ه دااؽع»

 

 «ل٦اااةعدٰ ثة٣كاااٮء ٩ُٞاااح ػٲاااؿة 

   (13) 

نٲؿ إ٣ٲ٫ اٳٱاح ا٣ؾي ه ٱ١ذٰٛ ٚٲ٫ ٍٚٞ ثةقذعٌةع ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٞؿآ٩ٰ ا٣ؾي د

، وٱؤ٠ااؽه ژ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻژ، ٦اا٨ قااٮعة ٱٮقااٙ  31

٤ٕٚخ ثكجت ٦ا٨ ٬اؾه ا٣ا٪ٛف ا٣ٌإٲٛح  ة ا٣ٕـٱـ ثأ٩٭ة ٤ٕٚخ ٦ةأ٦ؿا٨٦ إٝؿاع 

 ې ې ې  ۉ ژٱٜ إٗاٮاء قاٲؽ٩ة ٱٮقاٙ ٤ٔٲا٫ ا٣كاالم  ا٣ذٰ اػذةعت َؿ

    ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ  ەئ ائائ ى ى ې

 مب خب حب جب  يئ  ىئ مئ  حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ   ىئ

   ڀ ڀ     ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ  ىت مت           خت حت جت يب ىب

 .[31 - 33ٱٮقٙ  ] ژ  ٿ ٺ ٺ    ٺ ٺڀ

 َ ةعة ٦ّاث٢ ٩ؿاه ٠ؾ٣ٟ ٱج٪ٰ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ وٱُٮعه، ٚإتا ٦ة ٠ة٩خ ا٣٪ٛف أ

٠اةن ا٧٣اؿء ٱذجآ أوا٦ؿ٬اة ٦ؼة٣ٛاةً ثاؾ٣ٟ أوا٦اؿ اهلل و٤٦عٞاةً  ثة٣كٮء، وإتا ٦ة

 ٬ة التى ث٘ٲؿه ٨٦ ا٣ٕجةد، ٚإن ا٣ج٭ال٩ٰ ٱٮد أن ٱع٧ٰ ٩ٛكا٫ ٦ا٨ثةدجة٫ٔ أوا٦ؿَ 

١ؾا ٩ؿاه ٱُكا٥٤ ٝٲاةده َٮٔاةً ٬ؾا ا٣ؼٲةع ا٣ؾي ه ٱؿًٰ اهلل عب ا٣ٕة٧٣ٲ٨، و٬

 هلل ٔـ وص٢، وٱض٢ٕ ا٣ؼٲؿة ٚٲ٧ة اػذةعه اهلل. وظجاة

َ  ٦ىؽعِ د٧ةم اه٩كضةم ٦ٓ عوح اإلقالم ) و٬ٮ ٰٚ ٬ؾا ٦٪كض٥ أي  ٥َ ٤َ ْقاأ

 ( دٱ٨ اهلل ا٣ؾي ٱٮده أن ٱكٮد ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕة٥٣. ا٩ٞةد َٮٔةً وظجاة

 ٱا٢ ا٧٣ٕ٪اٯ ا٣ٞؿآ٩اٰ ة٣سح دٞاٮم ٚكاعح ا٣ذ٪اة  ا٣ٞؿآ٩اٰ ٚٲ٭اة ثذعٮوٚبح ز
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ث٪٫٤ٞ ٨٦ ٔة٥٣ إ٣ٯ ٔة٥٣ ٩ٞٲي ٨٦ ػالل وًٓ ا٧٧٣ةعقاح ا٣ؽا٣اح  دعٮٱالً صؾعٱاة

أن ا٣جٲاةن اإل٣٭اٰ ٦آ وا٧٣ذ٧ةق١ح، ا٣ذٰ ٱذضكؽ ٚٲ٭ة، ٰٚ قاٲةق ده٣اٰ صؽٱاؽ. 

ٰ صاؿت ٱ٢ْ، ٚٲ٧ة ٱ٪ُٮي ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٦ٕ٪ٯ أوا٤ٰ، ٱ٧اةع  وّٲٛاح ا٣ؼ٤ٛٲاح ا٣ذا

٦ا٨ دٌا٧٪ةت واعدجةَاةت  اإلمةعة إ٣ٲ٭ة قةثٞةً، وت٣ٟ ث٧ة ٱسٲؿه ٰٚ ٩ٛف ا٣ٞةعئ

ع٦اٮز د٪ؽعج ص٧ٲٕةً ٰٚ أٜٚ ا٣ذٮٕٝةت ا٣ذٰ دساةع  ٚاٰ ت٬٪ا٫ إت ٱٛاٟ ودؽأٲةت )

( ٚإن ا٧٧٣ةعقح ا٣ؽا٣ح ا٧٣ذ٧ةقا١ح ا٣ضؽٱاؽة قاؿٔةن ٦اة د٪ُٕاٙ ا٣ٕال٦ح ا٣ٞؿآ٩ٲح

ح ٰٚ ٩ٛف ا٣ٞةعئ، ٣ذ٧ٌاٰ ثا٫ إ٣اٯ و٤ٔٯ ٩عٮ صؾعي ث٢١ ٦ة أزةعد٫ ٬ؾه ا٣ٕال٦

آٚةق ٦جةٱ٪ح د٧ة٦ةً ٳٚةق ا٣ذٮٕٝةت ا٣ذٰ اقاذسٲؿت ٚاٰ ت٬٪ا٫ ٤٣ٮ٤٬اح الو٣اٯ، وإت 

ٱذ٪ج٫ إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ذجةٱ٨ ا٣عةد ثٲ٨ آٚةق ا٣ذٮٕٝةت ا٣ذٰ أزةعد٭ة اإلمةعة ا٣ٞؿآ٩ٲاح وثاٲ٨ 

٦ة ٱؽػ٢ ٚٲ٫ ٨٦ ٚكعح ده٣ٲح صؽٱؽة ٚإن ٌٚٮ٫٣ ٱكذسةع إ٣ٯ دعصح ٱ٧ٌاٰ ٦ٕ٭اة 

َصٮ  آٚةق ٬ؾه ا٣ٛكعح ٦كذٕٲ٪ةً ثة٣ىٮى ا٣ذٰ ٱٞاؽ٦٭ة ا٣ج٭ال٩اٰ ٚاٰ إ٩ناةا٫  ٰٚ

 َ ٩ةص٧ٲ٨ ٔا٨ صاؽد٭ة وػؿٝ٭اة  ؿٍ قْ ا٣نٕؿي، و٦٪ٞةداً ث٧ة د٪ُٮي ٤ٔٲ٫ ٨٦ قعؿ وأ

 . ىلرآن اىهر٧٣ًٗة أ٫ٛ٣ قةثٞةً ٰٚ ٝؿاءد٫ ٣ا ا

و٤ٔٯ أي ظةل ٚإن دع٤ٲالً ٦ٮصـاً ٧٣سةل واظؽ ٨٦ ٚكط ا٣ذ٪ة  ا٣ٞؿآ٩ٰ  

ء ا٣ج٭ال٩ٰ ا٣نٕؿي ٠ٛٲ٢ ثجٲةن ٬ؾه اٳ٣ٲح ا٣ذٰ ٱ٤ضأ إ٣ٲ٭ة ٰٚ اقاذسةعد٫ ٰٚ إ٩نة

ز٥ ه٩ُٕة٫ٚ ا٣الظٜ ث٭ة ٤ٔٯ ٩عٮ صاؾعي ٚاٰ ا٣كةثٞح الو٣ٯ ٣ذٮٕٝةت ٝةعا٫ 

٦كةع ٦جةٱ٨ د٧ة٦ةً ٧٣كةع٬ة الو٣ٰ، وت٣ٟ ثذٞؽٱ٥ ٧٦ةعقذ٫ ا٣ؽا٣ح ا٧٣ذ٧ةقا١ح 

 ا٣ضؽٱؽة ا٧٣ٮًٮٔح ٰٚ قٲةق ده٣ٰ صؽٱؽ.

 ٰ ٰٚ ٦ٞؽ٦ح الت٠ةع ١ذت ا٣ج٭ال٩ٱ

 ٩ىجخ ٣٭٥ ٦ا٨ ٩ٲّاؿ ا٣اؾ٠ؿ ٧٤ٕ٦اة

 

 وثااّٮأد٭٥ ٦اا٨ أ٩ٛاآ ا٣ااؾػؿ ٦٘٪٧ااة 

 ووااٲّؿت ٩ٛكااٰ ػةد٦ااةً ٣ُؿٱٞااح 

 

 ث٭ة ٬ةم أ٢٬ اهلل ٰٚ العض وا٣كا٧ة 

 ٚٲة ٣ؿصةل ا٣عات وا١٣اأ  ٦ٕٛا٥ 

 

 ٤٬اا٥  امااؿثٮا ٬ااؾا ا٧٣٘٪ااٰ دؿ٧ّ٩ااة 
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 ٔىؿت ٥١٣ ٨٦ ػ٧ؿة اهلل واٛٮ٬ة

 

 ٧ة ا٣ك١ؿ ٦أز٧اة٧ٚٮدٮا ث٭ة ُق١ؿاً ٚ 

 ٣ٞااؽ ٬ااةم أ٬اا٢ اهقااذٞة٦ح ٝج٤٪ااة 

 

 ث٭ااة ٚة٩ذنااٮا ثااٲ٨ ا٣ؼ٤ٲٞااح ٬ُٲ٧ّااة 

 دؿا٥٬ ق١ةعى ٱ٪نؿ ا٣ض٧ٓ ٚ٭٧٭ا٥ 

 

 وٱُٮٱ٫ ٩ٮع ا٣ٛؿق ٰٚ أثعؿ ا٧ٕ٣ٯ 

 ٝااةً ٦ااألت ٣٭اا٥ د٩ ااٰ مااؿاثةً ٦ؿو   

 

 وظؿ٠خ أودةعي ٚأ٩ُٞخ أٔض٧اة 

 وٗ٪ٲخ ٰٚ َمؿب ٥٬ ا٣ؿقا٢ ٤٠٭ا٥ 

 

م إ٣ااٯ ثااةب ا٤٧٣ٲااٟ   ٦ٞااؽ٦ة دٞااؽ 

  (10) 

( دعٲ٢ ا٣ٞةعئ ٤ٔاٯ ا٣جٲ٨ّ أن ٚكعح ا٣ذ٪ة  ا٣ٞؿآ٩ٰ )دؿا٥٬ ق١ةعى٨٦ 

 اٳٱذٲ٨ الو٣ٯ وا٣سة٩ٲح ٨٦ قٮعة ا٣عش و٧٬ة 

 ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[3 - 3ا٣عش  ] ژ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ     ٹ ٹ

ه٣اح ا٣كا١ؿ ٦ا٨ ػاالل أن ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٞؿآ٩ٰ ٠ةن ٝؽ قجٜ إ٣ٯ دعٮٱا٢ د٦ٓ و

و٫ًٕ ٰٚ ٧٦ةعقح دا٣ح ٦ذ٧ةق١ح دض٫٤ٕ ٱ٪ض٥ ٨ٔ ٬ٮل ا٧٣ٮٝٙ، ٦ٮٝاٙ ز٣ـ٣اح 

ا٣كةٔح، و٦ة ٱذ٤ٮه ٨٦ ا٩ذْةع ٤٣عكةب، ٚاإن ٚكاعح ا٣ذ٪اة  ا٣ٞؿآ٩اٰ ٚاٰ أثٲاةت 

ا٣ج٭ال٩ٰ ثإظة٣ذ٭ة ا٣ٞةعئ ٤ٔٯ آٱح قٮعة ا٣عش دسٲؿ ٰٚ ٩ٛك٫ ص٤٧ح ٦ا٨ ا٣ذٮٕٝاةت 

ةت ا٣ذٰ دٞذؿن ٔةدة ٚاٰ ت٬ا٨ ا٣ٞاةعئ ثـ٣ـ٣اح وا٣ذ٧ٌ٪ةت واهعدجةَةت وا٣ذؽأٲ

ا٣كةٔح ا٣ذٰ صةء ووٛ٭ة ثذٛىٲ٢ أوقٓ ٰٚ قٮعة ا٣ـ٣ـ٣ح، و١٣٪٭اة ٦اة إن د٧ُاب٨ 

ٕةدا٫ ظذاٯ د٪ُٕاٙ ثا٫ ا٩ُٕةٚاةً إ٣ٯ ٬ؾه اهقذسةعة ا٣ذٰ عق٧خ ٦ال٦ط آٚاةق دٮٝ

إ٣ٯ ٔة٥٣ ٗٲؿ ٔة٥٣ ز٣ـ٣ح ا٣كةٔح، وٗٲؿ ٔة٥٣ ا٣كا١ؿ ا٣اؾي أ٣ٛا٫ ٚاٰ ظٲةدا٫  ظةداا

٩ٲة ٔ٪ؽ٦ة ٱؿى ٨٦ ٱٕةٝؿ ٦ة ظّؿم ٤ٔٲ٫ ٰٚ ٦ضة٣ف ا٤٣٭ٮ وا٣ُؿب، و٬ؾا ا٣ٕاة٥٣ ا٣ؽ

٬ٮ ٔة٥٣ ا٣ؾ٠ؿ ا٣ىٮٰٚ ا٣ؾي ٱٞٮده ٚٲا٫ أثاٮ ٦كا٥٤ ا٣ج٭ال٩اٰ ثأت٠اةعه ا٣ذاٰ ٬اٰ 

ػ٧ؿة ا٧٣عات. واعٲط أن ا٣ج٭ال٩اٰ ٱذعاؿك ًا٨٧ اإلَاةع ا٣ذ٤ٞٲاؽي ٤٣نإؿ 
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٩ذناةء وا٣٘٪اةء ا٣ىٮٰٚ ٰٚ ا٣ؾات اإل٣٭ٲح ٰٚ ظؽٱسا٫ ٔا٨ ا٣ؼ٧اؿة وا٣كا١ؿ واه

وا٣نؿب وٗٲؿ ت٣ٟ، و١٣٪٫ ٨٦ ٩ةظٲح أػؿى ٱٌٓ ٠ا٢ ت٣اٟ ٚاٰ ٧٦ةعقاح دا٣اح 

٧ةعقح ا٣ؽا٣ح ا٧٣ذ٧ةق١ح ا٣ذٰ ٩ٞؿؤ٬ة ٰٚ قٮعة ا٣عاش ٦٧ذ٧ةق١ح ٦٪ةٌٝح د٧ة٦ةً ٤٣

 ٧٠ة ٱذجٲ٨ ٧٤٣ؿء ٨٦ ا٣ضؽول ا٣ذة٣ٰ 

 إُش   اىبٓالُٖ اىشػري آٗ  اىرج

 ٫٩  ٦ٕؿوف وا٣ؽأٰ إ٣ٲ٫ ٦ٕؿوفأوا ه ٱٕؿف أوا٫٩ ا٣٪ة  وه ٱكذنةعون ٚٲ٫

 ٱ٤٧ٲ٫ ا٣عت ٱ٤٧ٲ٫ ا٣ؼٮف ا٣نؽٱؽ أو ا٣ٛؿق

ػة / ٱ٥ٌ أ٢٬ اهقذٞة٦ح و٨٦ ٱ٤جٰ  ٔةم/ٱن٢٧ ا٣٪ة  ٤٠٭٥

 ا٣ؽٔٮة ٨٦ عصةل ا٣عت

 إعادي ٗٲؿ إعادي

ا٣ك١ؿ ٩ذٲضح د٪ةول ا٣ؼ٧ؿة اإل٣٭ٲح ا٣ذٰ  ا٣ك١ؿ ٨٦ ٬ٮل ا٧٣ٮٝٙ

 ٬ٰ ا٣ؾ٠ؿ

وا٧٣جة٣٘ةت ا٣ذٰ د٪ُاٮي ٤ٔٲ٭اة ٚكاعح وإتا ٦ة دضةوز ثٕي ا٧٣ٛةعٝةت 

٬ٲةم أ٢٬ العض وا٣ك٧ةء ثُؿٱٞذ٫، أ٢٬ ٪ة  ا٣ٞؿآ٩ٰ ٰٚ أثٲةت ا٣ج٭ال٩ٰ )ا٣ذ

اهقذٞة٦ح، ا٧٣ٮت قا١ؿاً، وا٣كا١ؿ ا٣جٕٲاؽ ٔا٨ اإلزا٥، وإ٩ُاةق الٔض٧اٰ، 

واوُعةب ا٣ؿق٢...( ٚإ٫٩ ٱذجٲ٨ ثٮًٮح ٦كٕٯ ا٣ج٭ال٩ٰ ٰٚ إٗاؿاء ا٣ٞاةعئ 

ّٕٛ٭اة ثاة٧٘٣ٮض وا٣كاعؿ ٚاٰ آن ٦ٕاةً ٦ا٨ ػاالل أو إٗٮاا٫ ثُؿٱٞذ٫ ا٣ذاٰ ٱ ٤

إمةعد٫ إ٣ٯ َؿٱٞذ٫ ا٣ذٰ ٬ةم ث٭ة أ٢٬ اهلل ٚاٰ العض وا٣كا٧ةء، وظؽٱسا٫ ٔا٨ 

ػ٧ااؿة اهلل ا٣ذااٰ دٞذااؿن ٔااةدة ثااة٣ٛؿدو ، ؤاا٨ ٬ٲااةم أ٬اا٢ اهقااذٞة٦ح ث٭ااؾه 

ا٣ؼ٧ؿة، و٨ٔ ٝٲةم ا٣ض٧ٓ ث٪نؿ ٚ٭٧٭٥ ا٣ىٮٰٚ، و٨ٔ د٫ّ٩َ ا٣ؾي ٱعٮي وٛٮ 

ب ا٧٣ؿو ق وا٧٣ؿو ق، و٨ٔ ٔـٚا٫ ا٣اؾي ٱ٪ُاٜ الٔض٧اٰ، ؿااػ٧ؿة اهلل وا٣ن

و٨ٔ وعجح ا٣ؿق٢ ا٣ؾٱ٨ ٱن٤١ّٮن ٦ض٤اف ماؿث٫، وٱٞاٮدون ٦ٮ٠جا٫ ثةدضاةه 
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ا٤٧٣ٲٟ ٰٚ صٮ اظذٛة٣ٰ ٱ٥ٌ ا٣ؼةوح، إن ٥٣ ٱ١ا٨ ػةواح ا٣ؼةواح، و١٣٪ا٫ 

ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ ٦ٛذٮح ٢١٣ عاٗت ٚٲ٫ ثة٣ؽٔٮة ا٣ذٰ ٱٮص٭٭ة ا٣ج٭ال٩ٰ ٣ؿصاةل 

ؿث ا٣ٮظٲؽ ٣ال٧ٌ٩ةم إ٣ٯ ا٧٣ٮ٠ت، وا٣ُنؿب ٨٦ ػ٧ؿة اا٣نا٣عت ا٣ؾي ٱّٕؽ 

وٛٮ٬ة وّٝؽ٦٭ة ماؿاثةً ٦ؿّوٝاةً )ثٛاذط ا٣اٮاو ا٧٣ناؽدة  اهلل ا٣ذٰ ٔىؿ ا٣ج٭ال٩ٰ

اؿب، ود٤اٟ ٧ٕ٣اؿي دٔاٮة ؿ٬ةاو٠ك اؿب وا٣ن  (، واهقذ٧ذةع ثاة٣ٕـف وا٣نُّ

ٱىٕت ٦ٞةو٦ذ٭ة، وهقٲ٧ة إن ٠ة٩خ قذ٪ذـع ٨َ٦ ُوص٭خ إ٣ٲ٫ ٨٦ ٬اٮل ز٣ـ٣اح 

ٔح و٦ة ٱٞذؿن ث٭ة ٨٦ ق١ؿ ٣ٲف ثة٣كا١ؿ وإ٧٩اة ٬اٮ َٚاَؿق عؤٱاح ال٧ٔاةل ا٣كة

 .اىلرآن اىهرًٗث ٔ٪٫ ا٣ؾي دعؽ  

وا٣ؼالوح أن اٳ٣ٲح ا٣ذٰ ٱذ٥ ث٭ة ا٣ذٛة٢ٔ ا٣٪ىٰ ثٲ٨ ا٣جٲةن اإل٣٭ٰ واإل٩ناةء 

ا٣ج٭ال٩ٰ ٰٚ ٬ؾه ا٣ٛبح ا٣سة٣سح ٱذعٜٞ ٨٦ دٞؽٱ٥ ٧٦ةعقح دا٣ح ٦ذ٧ةق١ح دكاذ٪ؽ إ٣اٯ 

ذ٧ةقٟ ٱذٲط ٣٭ة إ٩ذاةج ا٣ؽه٣اح ا٤ُ٧٣ٮثاح، وا٧٣جةٱ٪اح ٤ٔاٯ ٩عاٮ ٩ْةم ٔال٦ةدٰ ٦

صؾعي ٤٣ؽه٣ح ا٣ذٰ دذعؿك أ٦ة٦٭ة ٰٚ ٣ٮظاح دنا٢١ أعًاٲذ٭ة ا٧٧٣ةعقاح ا٣ؽا٣اح 

ا٧٣ذ٧ةق١ح ٤٣ٞؿآن ا١٣ؿٱ٥ ا٣ذٰ ٱ٪ذض٭ة ٩ْةم ٔال٦ةدٰ ٦ذ٧ةقاٟ ٦ؼذ٤اٙ. و٣٭اؾا 

ال٩اٰ إ٣اٯ ا٣ذٌةد ثٲ٨ ا٧٧٣ةعقذٲ٨ وثٲ٨ ا٣٪ْة٦ٲ٨ قعؿه وأقؿه ا٤٣ؾٱ٨ قٕٯ ا٣ج٭

 إٝة٦ذ٭٧ة ٧٤ٕ٦ةً ٱ٭ٲ٥ ث٫ أ٢٬ اهلل ٰٚ العض وا٣ك٧ةء.

 صفوة القول:

و١٬ؾا ٱذجٲ٨ ٤٣جةظر ٨٦ ػالل دع٤ٲ٢ ٬ؾه ال٦س٤اح ا٣ذاٰ د٪اؽعج دعاخ 

ا٣ٛبةت ا٣اسالث ٣ٛكاط ا٣ذ٪اة  ا٣ٞؿآ٩اٰ ٚاٰ اإل٩ناةء ا٣نإؿي لثاٰ ٦كا٥٤ 

 ا٣ج٭ال٩ٰ، أن َٲٙ آ٣ٲةت دٛة٢ٔ ا٣٪ىٮ  ٚاٰ أت٠اةعه واقآ، وأ٩ا٫ ٱ٪عىاؿ

ثٲ٨ دأ٠ٲؽ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٞؿآ٩ٰ ٰٚ َؿف ٦٪٫، وثٲ٨ ٩ٛاٰ ٬اؾا ا٧٣ٕ٪اٯ ٚاٰ ا٣ُاؿف 

اٳػؿ، وٱ٪ُٮي ٤ٔٯ ٗ٪ٯ ود٪ٮع هٚذٲ٨ ٤٣٪ْؿ، وصؽٱؿٱ٨ ثةقذ١نةف أوقٓ، 
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ل٦س٤ح أ٠سؿ ٣ا٥ ٱذكآ ٣٭اة ا٧٣ٞاةم ا٣اؿا٨٬، ا٣اؾي أ٤٦اٯ  ٱذ٥ ٨٦ ػالل دع٤ٲ٢ٍ 

د اعدٲاةد َجٲٕح اإلق٭ةم ا٧٣ذٮآً ٣ىةظت ٬ؾه ا٣كُٮع، وا٣اؾي أعاده ٦ضاؿ

٦عؽود ٳٚةق وأؽة ٗٲاؿ ٦عاؽودة، دنا٢١ ٔاة٥٣ ا٣ج٭ال٩اٰ ا٧٣ذأل٣ائ ث٪اٮع 

َ  ت  ٚؿٱؽ، وا٥ٕٛ٧٣ ثعُ  ٥ ووا٫ٛ ا٣ج٭ال٩اٰ ٩ٛكا٫ قةم ٰٚ ٦ٕةعج ا٣ٕؿٚاةن، ٔاة٣

 ٚٲ٧ة ٠ةن ٱؿدده قؤهً ٨٦ ا٣ؼة٣ٜ وأي قؤل 

 ث٪ااٮع وص٭ااٟ ٱااة ٩ااٮع ا٣كاا٧ٮات

 

 أم٢ٕ ٦ىةثٲط ٔؿٚاة٩ٰ ث٧نا١ةدٰ 

 ؾب ع٦ٰٞوا٦أل ثعجٟ ٤ٝجٰ واصذ 

 

 ٨٦ ثاٲ٨ أثعاؿ أو٬اة٦ٰ وٗٛالداٰ 

 
*     *     * 

 

 املصادر واملراجع
 

 بالعربية:

 ؛اىلرآن اىهرًٗ -

، اإل٦ةم أثٮ ز٠ؿٱة ٱعٲٯ ثا٨ ماؿف ا٣٪اٮوي ا٣ؽ٦ناٰٞ، رٗ ض اىص ىرَ٘ -

 (.3773دعٞٲٜ ٔجؽ اهلل ٦ع٧ؽ ا٣ؽعوٱل، ) داع ا١ٛ٣ؿ، د٦نٜ، 

٠ذٮع ٣ٮٱف ٔٮض، )داع ، ا٣ضـء الول، ا٣ؽ: اىُ٘ٔ نُصٔ  اىِلد ا دبٖ -

 (. 3733ا٧٣ٕةعف ث٧ىؿ، ا٣ٞة٬ؿة، 

 ، ٩ةوؿ ث٨ قة٥٣ ث٨ ٔاؽٱ٥ اىِفس اىرذٍ ُٖ يٖ أذن ر أبٖ ٌصيً اىبٓالُٖ -

 .م(3003-٬ا ١٦3131ذجح ٦كٍٞ، ٦كٍٞ،) ،ا٣ج٭ال٩ٰ 

 (.3733)داع دٮثٞةل، ا٣ؽاع ا٣جٲٌةء، ، ٦ع٧ٮد دعوٱل، ورد أكو : شػر -
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قها  جمعها وقرأها وحقَّ

راقبي  (*)د. وليد السَّ

راقبي  (**)د. محمد السَّ

 ُْ وا٥١ٜا٤ات ٦٘ أدةٮ ٩١ أن٩١٬ و٬ٛاْػه، و٩١ أْال٩٤ ا١ؼٯ٦  ُْ ؽف ؽ٘و٬ا ةو٩ و

ؽي، وا١طؽٯوؽي ٤و٦ ا٥١خٜوػ٦ٰ٤، وة٣٫، أ٤رال ةػٯّ ا١ؾ٤ان ا٥٫١وؼا٧ٮ، وا١ؾ٤غلو

٫وػف ٯؼا ا١تطد ا١ؼي ٧ٜػ٤و٩ إ١و٭ ٛؽاا٨وا ا١ٟوؽام وا١ف٬ٌٰٮ ٦٤ ا٥١خأعؽٯ٦. و٪

ض٥وا  ٢ْو٭ ٤وػ  ع٥فوث ٤ػٯ٨وث ةأضػ ا١ت٬ٰحات ا١ٓؽٯٜث ٘وٮ  ةإٯشازإ١٭ ا١خٓؽٯٗ 

ذ٣ٟ١ ٪٣ )آل ٛؽ٧اص(، ا١ؼٯ٦ ٣١ ح٥خوػ  ٛؽون، وإىاء  سا٧ب ٦٤ ٧لا٩ٌ األدةٮ،

ـو٩ وح٬ذٰٜو٩ رْ ٯػ إ١٭ س٥ّ حؽاذ٣٫ األدةٮ، كٓؽه و٧روؽه، ودَ - ٘ٮ ضػود ٨٥٢ْا –

 ٘ٮ ْهؽ ا١ػول ا٥١خخاةٓث.١خ٢ٝ ا٥١ػٯ٨ث ن ٤ؽآ  ٬ٰٟ١

وٛػ و٨ٙٛا ٘ٮ أذ٨اء ٨٢٥ْا ٘وٮ س٥وّ حوؽاذ ٪وؼا ا١تٰوج ا٥٢ٓ١وٮ ٢ْو٭ ةٓوو 

ا٨١ه٬ص ا١خٮ ح٨ػرج حطج ٦٘ ا٥١ٜا٤ات، آذؽ٧وا ٧لوؽ٪ا ٨٤ٙهو٢ث ْو٦ ا٥١ش٥و٬  

ا١لٓؽي، ذ١ٝ أ٨٧ا أع٢ه٨ا األول ٥٫٨٤وا ٢١لوٓؽ ودراـوث ٬٤ىو٬ْاح٩ وعهااهو٩ 

٨٢١رؽ ٩ٓ٤ ع٢ٍاً ة٦ٰ ٦ٰ٨٘ ٤ختاْػٯ٦، وال ـ٥ٰا أ٨َّ٧ا ـو٨َّٰ٥ا األول ا٨ٙ١ٰث، ٟ٘ان وى٨ٓا 

                                                           

 سا٤ٓث ا١تٓد. -أـخاذ ٤فاْػ ٘ٮ ٛف٣ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث  (*)

 .دٞخ٬راه ٘ٮ ا٬٢ٓ١م ا١ؾراْٰث( **)
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 )كٓؽ ة٨ٮ ٛؽ٧اص(. ٯياف إ١٭ ذ١ٝ أن ٧رؽ٪٣ ١ٰؿ ةا١ٟرٰؽ ا١ؼي ٯٜؽن ةلٓؽ٪٣.

 :أ٤ا ا٨١ه٬ص ا١خٮ ْرؽ٧ا ٫ٰ٢ْا ٟ٘ا٧ج ٦ْٰ٥َ٢ٓ١ ٦٤ أْالم ا١تٰج ا١ٜؽ٧انٮ، ٪٥ا

 ا١ٜاىٮ ٤طٰٮ ا١ػٯ٦ ة٦ ٛؽ٧اص. .1

 حٜٮ ا١ػٯ٦ ة٦ ٛؽ٧اص. .2

 ا٨١ه٬ص: ث ناضتَٮ٥ٰ٘ا ٯأحٮ حؽس٥و

 - ٥ٰ٘ا و٨ٙٛا ٩ٰ٢ْ ٦٤ ا٥١هوادر -د أضػ ٙؽِ : ٣١ ٯُ محيي الدِّين بن قُْرهَاص .1

٩١ حؽس٥ث أـ٬  ةٰٖؽه ٦٤ ة٨ٮ ُْٛؽ٧َاص، ٘ال ٣٢ٓ٧ ضٰٜٜوث حوارٯظ ١٬٤وػه، أو اـو٩٥، 

٤طاوالت ٘ٮ اـوخ٨تاط اـو٩٥ ة٨واء ٢ْو٭ ٤وا ورد ٘وٮ ٞخوب  أو ٧فت٩، و٤ا ٪ٮ إالَّ 

د  وٰٕؽ٪ا ٦٤ ٤هادر ا١لٓؽ. ٜ٘ػ ٞا٧ج حؼٞؽه ٤ٜخهؽ  ٢ْو٭ ١ٜتو٩ ا١خؽاس٣ واأل

 - ا١وؼي حٙوّؽد ةوؼٞؽ و٘احو٩ -دون ا١خهؽٯص ةاـ٩٥، ٢ْ٭ ٧ط٬ ٤ا ٠ٓ٘ اة٦ إٯواس 

ٰظ ٤طٰٮ ا١ػِّٯ٦ ةو٦ ُْٛؽ٧َواص ا١َط٥َو٬ّي، وٞوان ح٬٘ٮ ا١لَّ  ٪685و٘ٮ ـ٨ث »ٜ٘ال: 

 ا٥ٓ١وؽي ٢ْو٭ ، واٛخهؽ اةو٦ ٘يو٠ اه(1)«٦٤ ٘ط٬ل ا١لٓؽاء، و٩١ كٓؽ سٰػ ...

، ٥ٞوا حٙوؽَّد (2)«و٣٫٨٤: اة٦ ُْٛؽ٧َاص، ٤طٰٮ ا١ػٯ٦، و٪و٬ ٤و٦ أ٪و٠ َض٥وا »٩١٬ٛ: 

 .(3)«اة٦ ُْٛؽ٧َاص ا١ػوةاش»ا١ٟختٮ ةؼٞؽ ١ٜب الة٦ ُْٛؽ٧َاص ٜ٘ال: 

)ت  (4)وأول إكار  إ١و٭ اـو٣ )٤طٰوٮ ا١وػٯ٦( ٞا٧وج ٤وا ذٞوؽه ا١وؼ٪تٮ

ث ٬٤٘ٚ ا١ػِّٯ٦ ة٦ ، ٘ٮ حؽس٥- و٪٬ األٛؽ  إ١٭ ْهؽ ٤طٰٮ ا١ػٯ٦ -( 748٪

٢ّٮ ة٦ ٪تث »( ٢ْ٭ أ٩٧ اة٦ ا١و٥ُطٰٮ، ٜ٘ال: ٪680-604ُْٛؽ٧َاص ) َْ ٤َُط٥َّػ ة٦ 

                                                           

 .356: 1ةػااّ ا١ؾ٪٬ر  (1)

 .346 :٤12فا١ٝ األةهار  (2)

 : ا٥١تاكؽ وا٥١لاور.. وا١ػوةاش: ٘ارـٰث األن٠، وح٨ٓٮ94: ٬٘2ات ا٬١ٰ٘ات  (3)

ّٙ٭ ا١ٟتٰؽ: 385: 50حارٯظ اإلـالم  (4) ّٙو٭ ا١ٟتٰوؽ 366: 6، وا٥١ٜ . وٛػ و٪و٣ ٤طٜوٚ ا٥١ٜ

 (.٪657ةش٠ٓ و٘اح٩ )ةٓػ 
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بن هبـة اهللا بـن أحمـد بـن قُْرنَـاص، الّشـيخ موفّـق الـدين بـن ا بن أَْحَمد اهللا
 ). إال محيي الدين: (َعلّي بن هبة اهللا. وعليه يكون اسم »الـُمحيي بن قُْرنَاص

ذلك بـدا بعيـداً عـن  ال يمكن الجزم به، لقلة القرائن، إضافة إلى أن ذلك  أن 
محيي الدين التي نّص عليهـا ابـن إيـاس، فبـدا موقعـه فـي شـجرة  ةفترة وفا
  التي أنشأناها غير متوافق مع مدة حياته وعصره.  )٥(النسب

، فقال: )٦(ل تصريح باسم (محيي الدين) كانت ما ذكره ابن حبيبأو  ولعل 
. ثـم »األديب محيي الدين أبو العباس أحمد بن قُْرنَـاص الُخَزاِعـّي الَحَمـويّ «

محيــي الــدين أحمــد بــن «تبعــه الســيوطي فصــّرح باســمه ولقبــه مــرة فقــال: 
فـي ترجمـة أبـي  )٨(، ويتفق هذا مع الترجمة التي ذكرهـا المقريـزي)٧(»قُْرنَاص

بـن  )٩(ن مَُحمـد بـن مَُحمـدأحمد ب«الفضل، أو أبي العباس أحمد بن قُْرنَاص: 
) الذي ذكره الذهبي إنّمـا محيي الدين (َعلّي بن هبة اهللا. فلعل »علي بن هبة اهللا

وألبي الفضل أو أبي العباس هذا شعر  هو جد محيي الدين بن قُْرنَاص الشاعر.
يشابه شعر محيي الدين بن قُْرنَاص في أسلوبه وصياغته وموضوعاته، ونُسـبت 

 ، فذهبنا إلى أنهما واحد.ض األبيات إلى كليهمابع

  :)١٠(وعليه فمحيي الدين بن قُْرنَاص هو

بن  اهللا ِهبَة أبي البََرَكاتين َعلّي بن ين مَُحمد بن محيي الد أحمد بن موفق الد 
                                                            

  .٢٩٣انظر شجرة النسب في: شعر بني قرناص:   )٥(
  /ب.٧٧درة األسالك: ق   )٦(
  ./ب٤٦لمرج النضر: ق ا  )٧(
  . ٦١١-٦١٠: ١المقّفى الكبير   )٨(
  سهو من الناسخ أو المحقق.أو  زيادة )محمد ابن( . ولعل تكرارتاريخ وفاتهالمقريزي لم يذكر   )٩(
  .٦١انظر زيادة في التفصيل في: شعر بني قرناص:   )١٠(
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َٓبة٦  ا١ُطَف٦ْٰة٦ ٢َِّْٮ ة٦  أَْض٥َػة٦  اه ِ٪تَثة٦  أَْض٥َػنٙٮ ا١ػِّٯ٦   َرٯوٚزُ ةو٦  ٤ُْه

َ ا ّٮ. ،ػ، أة٬ ا١ٙي٠َٓ ـْ ة٦ أ ِْ  وأة٬ ا١ٓتاس، ا٥١ٓؽوف ةاة٦ ُْٛؽ٧َاص، ا١َط٬٥َّي ا١ُغَؾا

ين بن قُْرهَااص .2 وث (11)حٜوػٯؽاً  810)ت ةٓوػ  تقي الدِّ (: ذٞوؽه اةو٦ ِضشَّ

و٤ش٥و٬  ا٨١هو٬ص ا٨١رؽٯوث ا١خوٮ و٨ٙٛوا ٫ٰ٢ْوا  .وأورد ٩١ ذالذ ٍٛوّ ٧رؽٯوث

ىٮ ٤طٰٮ ا١ػٯ٦ ة٦ ُْٛؽ٧َواص ردَّ ٘وٮ وس٨ٓ٥ا٪ا ووذ٨ٜا٪ا ـخثٌ: ذالذثٌ ٫٨٤ا ٢١ٜا

أوال٪ا ٢ْ٭ ٤ٜا٤ث ٞخت٫ا إ٩ٰ١ ا١ٜاىٮ ٤طٰٮ ا١ّػٯ٦ ة٦ ْتػ ا١ِا٪ؽ، ٬٤ىو٫ْ٬ا 

 االرحطال و٤ٙارٛث األوٌان، واالٕخؽا  ٦ْ ا١هطتث واإلع٬ان.

ُِْؽف ة٩ ا٨١رؽ ا١ٓؽةوٮ  و٥٤ا ٯاُلضَ ٢ْ٭ ٪ؼه ا١ٍّٜ ا٨١رؽٯث أ٫٧ا ح٬ٜم ٢ْ٭ ٤ا 

٘ٮ ا١ٓتار ، أو ٤ٍاةٜث، وا٪خ٥ام ةا١فوشٓث، واٛختواس  ٘ٮ ذاك ا١ٓهؽ، ٦٤ ازدواج

 .٦٤ آٯات ا١ٜؽآن ا١ٟؽٯ٣ وٰٕؽه، وح٬ُٰٗ ذ١ٝ ٘ٮ عػ٤ث ا٥١ٓا٧ٮ ا٥١ؽاد 

 النصوص النثرية
 محيي الّدين بن ُقْرَناص

- 1 -  

ٞخب ا١ٜاىٮ ٤طٰٮ ا١ّػٯ٦ ة٦ ْتػ ا١ِا٪ؽ ُن٬َر  ٤ٜا٤ٍث َو٪ٮ ٥٤َِّا ٞخب ة٩ِِ إ١َِو٭ 

ُْٜؽ٧َا ة٦ ـوّٰار َٛواَل:  ضٟ٭ ٤َُفا٘ؽُ »ص ا١َط٬ِ٥َّي، ساء ٘ٮ ةػاٯخ٫ا: ٤طٰٮ ا١ّػٯ٦ ة٦ ا١

٨ِْػي ا١ؽض٢ثُ إ١َِ٭ ا١ت٦َٰ حََفاِوَي ا١ؽض٢ِث إ١َِ٭ ٥١ا أ١ِ  ِْ ٦َْ اإلع٬اِن، وحفاوْت  ُٙج ا٬ََّ٨١ى 

األوٌاِن، وح٥ادَْت ا١ٖؽةثُ حَطت٧٬ُٮ أَ٪٬ا٫َ١ا، َ٘خُؾ١ِؾُل ةِٮ األَْرض ز١َِْؾا٫َ١ا، َوحغؽج ٨٤ٮ 

٬ُٜل ٤َا ٫ََ١ا، َواَل ٯَُلا٪ػ َو٦٤ أ٤ر َٜا٫١ا، َواَل إ٧َِْفان ٯؽى أراسَٮ ٧َِٙفٮ وآ٤ا٫١ا، ََٰ٘ ا١ٮ أَذ

٤َا ُ٪٬َ أوض٭ ٫ََ١ا، ٘خٖػو وٛوػ أُوِضوٮ ٫١وا، ضخو٭ حٜاذَ٘وْج ةوٮ األ٤هواُر، و٢٢٤وُج 

                                                           

 .٣١ ٧ٜٗ ٢ْ٭ حؽس٥ث ٩١ (11)
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َّ إٯ٥وا٧ٮ  َٕؽ٧َّوٮ ٤َو األـٙاَر، ٬٤انالً ٫ٰ٘ا ا١ػ١ُّشثَ ةا١ٖوػوِ  واالْخ٥وامَ ةاإلـوٙارِ، و

٢ٍَُّ ح٢ٜت َ ُطُهو٬ل ةوإرم ذَات ا١تٮ ١خ٬ٜٯ٣ِ ْٰلَٮ ا٨٥١آِد، وحَط٨ُّ٨وٮ إ١َِو٭ ٮ ِ٘ٮ ا١تاَِلد، وح

َّخِٮ ٣١ ٯغ٢ٚ ٤ر٫َ٢ا ِ٘ٮ ا١ ُت ١َو٬ َٞا٧َوج دْدِ تاَِلد، ٢ََ٘ترج ٫َِٰ٘ا أَٯَّا٤اً وك٬٫راً، وَ ا٥َِٓ١اد، ا١

ث ٤ِو٦َ األَو١ِو٦ٰ، ٢َّو٫َْ٨وا، وذُ . ٘ت٨ٰا أ٧َا ٤ِ (12)٧َْفان إاِلَّ ا٬َ٥ُ١ا٘ٚاإلِ ـ٦َٰ٨ ود٪٬راً، َو٤َا ة٢ػ 

وادَات ٤و٦ ُٞخَّاة٫وا َوأَْنوَطا   ـَ ٫ََْٰ٢َْا ِ٘ٮ ٠ٍِٰ٢َٛ ٦َ٤ِ اٱعؽٯ٦، َوةَو٦ٰ  َو٦٤ ا٬١ا٘ػٯ٦ِ 

٫ِّ٢وا إ١َِو٭ رةو٬ ٍ ذَاِت َٛوؽاٍر  ُِ ا٦ِٰ٥َٰ١ ٤ا أَْنَطا  ا٦ٰ٥َٰ١، َو٧ط٦ ِ٘ٮ ٥ٓ٧ٍث ةاإلٯ٬اِء ٦ْ٤ِ 

٨ادٯو٩ِ، وارحشو٠َ ٤َوا ارحشوَؾ ضادٯو٩ِ، ٢َٜ٘وج: و٦َٰٓ٤، َوإِذا ةػاْٮ ا٨١ِٰٙؽ َٛوْػ أ٢ْو٦َ ٤

ُٙؽ ٤َخ٭؟، ٠ََِٰٜ٘: أَحَ٭ ...(13)ا١و٥َِفُٰؽ إ١َِ٭ أَٯ٦ْ؟ َٛا٬ُ١ا: إ١َِ٭ األَٯ٦ْ  .(14)«! َوا١فَّ

٫َْ٨وا ٤طٰوٮ ا١وّػٯ٦ ةو٦ ُْٛؽ٧َواص ة١٬ٜو٩ َْ و٦َ َوا١ِوػي »: (15)َ٘أََساة٩َُ  َٓ َُ ٥١وا 

ُْٜج ووحَ ، و٨ٍَُْٛج  ٨َْٟج، ٢َِٛ ـَ ِػِه، َوأَِرُْٛج ٦ْ٤ِ ةَٓوِػه، َووِسوػُت  َطّؽَك ٢١ّؽض٢ِث و ْٓ ١تُ

ِػه ٣وَ ١األَ َٕاٯَث  ْٜ َٙ ، َ٘تَُٰٜج اَل أ١َخُؼُّ ةٍٓاٍم َواَل َكؽا ، َواَل آوي إ١َِ٭ أ٪٠ٍ َواَل (16)١

وواةصٍ  ـَ ٫َُوَؽ  ا٧واً ِ٘ووٮ األَْرِض إاِلَّ  َٟ َِّغووؼ ٤َ ، َواَل َس٢ِٰفوواً إاِلَّ (17)أَْنوَطا ، َواَل أَح

                                                           

 ٮ: تحي٦ٰ٥ ٬ٜ١ل ا٥١خ٨ (12)

ِٚ  َو٤َا ة٢ََػُ  ْٰوُؽ ا١وو٬٥ُا٘ َٕ  اإل٧َْفاِن 

 

َُْٰٕؽ األََناِدقِ    وال أْ٪٩ُ٢ُ األَد٬َْ٧َْن 

 .63: 3دٯ٬ان ا٥١خ٨تٮ ةلؽه ا١تؽ٬ٛٛٮ  

ُب. ا١خاج )أٯ٦( (13) َٓ ٰاءُ وا١خَّ ْْ  .األَٯ٦ُْ: اإِل

. 141-137: 17، وا٬١ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘وات 354-٬ٞ350ٞب ا١ؽوىث: ا٥١ٜا٤ث ةخ٥ا٫٤ا ٘ٮ:  (14)

ٙػي ةٰ ٦ ا١ؽـا١خ٦ٰ رـا١ث أعؽى ى٫٨٥ا ا١ف٬ٌٰٮ ٘ٮ ا١ؽـا١ث األو١و٭. ا٧ِوؽ: وأورد ا١هَّ

 .  143-141: 17ا٬١ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ات 

 .147-143: 17، وا٬١ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ات 358-٬ٞ355ٞب ا١ؽوىث:  (15)

٨ْػ َٜ٘ػه(. (16) ِْ  ٘ٮ ا٬١ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ات: )

وتَْطث: َ٘وَؽٌس ١ (17) ، ٤ٓوػودٌ ٤و٦ ^٨٢ّتوّٮ ٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: )٘ٮ ا١ػ٧ٰا إالَّ ٫ُؽ ٤فواةص(. ا١فَّ

َٞان َضَف٦َ ٤ٓوػِّ ا١َٰوػٯ٦ِْ  ُس٢٥ِْث َع٩ِ٢ْٰ، وََ٘ؽٌس آَعُؽ ١َشِٓٙؽ ة٦ِ أَةٮ ٌا١ٍب. وََ٘ؽٌس ـاةٌِص: إِذا 

 .ِ٘ٮ ا١َشْؽِي. ا١خاج )ـتص(
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َ اً ِٞخاة َز األَك٬اق، َوأَة٬ُه ة٥َِا، أُْا١ُِز ١ ِْ َِٙؽاق، وأ٬ُ٧َُه ٬َ٢١ْرَٛواِء ا١أَِسُػ ٦َ٤ِ  (18)٬ا

ثُ  َّٜ ا١َْج ُك ٌَ ٬ٌْاق، َوِض٦َٰ  ٬َُٜٛثَ األَ ُْٖػو ٤َْل َ ٠، وح٢٫َْ٢٫َََْج ا١َضخَّ٭ ح َٙهَّ ت٦َِٰ َو٣ْ١ حَخَ

ٍَّّ حَاَر ً وحَخ٬ََن٠ َٜ ٬ُ٤ِ  حَخَ ٬ِٯ٠[ :(19)ُع٬ُٰط ا١ػُّ ٍَّ  ]ا١

 َسِػٯوَػ ٌ  (20)ُطْؾِن و٪ٮا١اَ  ١َتْفُج ذَِٰ 

 

ُّٗ ٢ْ٭ أَذ٬َا  نتؽي ا١و٥َ٥ُؾَّ    (21)قِ حَِل

٬اا٣َِ   ـَ َْٜؽُت  َْ َفواري (22)و ِٟ ْ ِٞفوَؽ ةَْٰخِوٮ ةا٧ ِؽ دَاري، َو١َِؾ٤ْوُج  ْٜ ، (23)اٱ٤اِل ةٓ

ُٚ ة٫َوا ُّ ُ٪٤ِ٬٥ُٮ ََِٰ٘يٰ َنوْػِري، َ٘تَٰٜوُج  (24)ٯَخَؾاٯُػ َك٬ٛٮ وٯَخ٨َاَُٛم َنتؽي، َوحَخف

 ِ ةُْؽَ٪ث، اَل أَدع٠ُ ِ٘وٮ ١ِوؼٍ  َواَل أَْعوُؽُج ِ٘وٮ ٧ُْؾَ٪وث، إ١َِو٭ أَْن  (25)َٝ ٦َ٤ِ ا١ؾ٦٤َِّ ٢ْ٭ ذ١َ

 ........................................... (26)َكووووووا٤َْج ةوووووو٬ارُق ا١تٰووووووارقِ 

                                                           

 ٘ٮ ا٬١ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ات: )٥١ا(. (18)

 ٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: )ع٬ٰط ا١ػ٬٤  ا٥١ش٥ّ ح٨ٍّٜ حار  وحار  حخ٬ن٠(. (19)

 ٬ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ات: )رذّ٭(.٘ٮ ا١ (20)

. 355، و٬ٞٞوب ا١ؽوىوث: 143: 17٘ٮ: ا١و٬ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘وات ٥١طٰٮ ا١ػٯ٦ ة٦ ٛؽ٧اص ا١تٰج  (21)

   (.61ا١تٰج كٓؽ ة٨ٮ ٛؽ٧اص، ا٨١خٙث ا١لٓؽٯث ر٣ٛ )و٘ٮ ا٬١ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ات: )ةلٍؽ ٥٤ؾق(. و

(22)  َٗ٢ ْٓ ُ َْ٭ َواَل ح ٠ حَْؽ ـَ ٠ُُّٞ إِة٠ٍِ حُْؽ اا٥َِث:  ٬َامُ وا١فَّ ِ٘ٮ األَْن٠، َوا١ش٥ّ ا١ّف٬اا٣، وا١ّف٬ام ا١فَّ

ث ٢ْ٭ َ٘ٓال. ا١خاج )ـ٬م(، وا٥١غهم  َٙ ٰ ِٙ  .288: 3َع

 ٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: )١ؾ٤ج ٞفؽ ةٰخٮ ١ٙؽ٩ٌ ا٧ٟفاري(. (23)

 ٘ٮ ا٬١ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ات: )٫١ا(. (24)

 ٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: )ا١ؾ٤ان(. (25)

٩ ٯَِلو٩٥ُٰ:  (26) َٙ وْٰ ـَ . ٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: )ا١تٰادق(. َكامَ  وخ٩َّ٢َ، َوُ٪و٬َ ِىوػ  ـْ ٥ََٕوَػه، وأَٯْيواً: ا أ

امَ. ا١خاج )ك٣ٰ(. ُس٠ُ: إِذَا أَحَ٭ ا١لَّ اُل: أَْكأَمَ ا١ؽَّ َٜ  َوٯُ

و٬ُِٰف  واُل ٢ِ١فُّ َٜ ٠ُُّٞ َكْٮٍء ٯَوخََأأَْلُ ٧٬َْ١ُو٩ُ ٫َُ٘و٬َ ةَواِرٌق. َوٯُ َطاةَثُ ذَاُت ا١تَْؽِق، َو ا١تَاِرَٛثُ: ا١فَّ

 (.ة٬ََاِرُق. ٤ٜاٯٰؿ ا٢١ٖث )ةؽق

ا١تٰادق وا١تٰادٛث: ا١ؽّسا١ث، و٪٣ أَٯْياً أَْنوَطا  رٞااوب ا٢٥١وٝ وا٥١خهوؽ٬٘ن ١َو٩ُ. 

 .  108: ٤1لارق األ٬٧ار 

٠ِٰ١ ِ٘ٮ ا١ّفٙؽ وا١ش٨وػي ا١ؽاسو٠. ا١تٰوؽق: ا١ؽاٯوث، وا١ش٥وّ:  وا٥١ٙؽد: ا١تٰػق: ا١ػَّ

 .78، 51: 1ةٰارق. ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ 
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َٙثوَ ا١ّلو وو٩َ ١ِغوْػ٤َخ٫ِا ا١ووو٥َْغػوم (27)ِؽٯ ووام، َ٘خ٬ََسَّ ةِووأَْن ٛووػ  (29)، واذٜوواً (28)ُُْٰوو٬َن ا١لَّ

٢ُٕتَِج األَ  ٤َِج ؾ٪ُ  ٦ (30)ا١ّؽوم ْضَؾاُ  و ِٟ َ ٯ٬ُسوب ٢ٜ٢١و٬ِ  أَْن حٟو٬َن  (31)َطوْؾما١، ١

ْٜخَِيٮ أَْن ح٬َُسَػ راسٰثً، و َٓؾمُ ٯَ ٧َْٰا َعااٙث، وا١ ٠ُُّٞ ِ٘ؽٍَٛث ٣١ حُٙوارِق ا١ّؽٞواَ  ة٫َِؼه ا١ػُّ

ِٙؽٛثُ ا٨١ّاسٰث َٗ ٫٘ٮ ا١ َٝ (32)ا١ّلؽٯ ُٖ ا١، َو٨ُٞج ةِخ٢ِْ ِ  أـخؽٯُص ٦َ٤ِ ا١ إ١َِو٭  (33)٥و٬مِ ٥ػَّ

٣ٰ٥َٓ واهُ ٤و٦ (34)ا٨١َّتِْج ا١ َٜ ْ اا٠ُِ ٦٤ أ١َ ـَ ُ وَؽ ١وٮ ا١، َوأ ٍَ ٬ُُ٘و٬د َضخَّو٭ َوَ٘وَػ ا٨١َّفو٣ٰ، ََ٘غ

ُٞؽَّ ةٍِؽِف ٌؽِ٘ٮاألَ ةِٓو  (35)ِ٘ٮ
َ َٗ  (36)ٯَّاِم أَن أ ََٙيا، َوأَْن أَُسوؽِّدَ ـوٰ ِ٘ٮ ٤ٰادٯ٦ِ ا١

ِّ ٬َُ٤انو٢َِث ا٥٫ُ١و٬مِ  َْؾ٤ٮ ١ٍٜ
ةا٥١يوا، َ٘غؽْسوُج أُِس٢ُٰو٩ُ ِ٘وٮ َِ٘إ٧َّو٩ُ ٤ٓوؽوٌف  (37)

و٬ُِٰل، َوُ٪و٬َ ا٤١َفاري  ٦َْ ٤َطالِّ ا٬ْ٬١ِل، و٤شواري ا١فُّ ٍّؽ، وأ٩ُ٢ٰ٤ُُ  ٥ََٖاِم َوُ٪٬َ ٯَخ٥َ

ٍَّؽ َٜ َ َٞاَن ٥ٰ٘ا ٯشاور (38)٬ٍ١ِل ا١ِش٥ام ٯَخ ًِ ا١، َو َٖوًٰ، ستو٠  (39)٥َِػٯ٨َثَ ٦٤ ا١طٰ وا١

                                                           

 ٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث.ا٥٢ٟ١ث ١ٰفج  (27)

 (.ح٬س٩ ةغػ٤خ٫ا ٢١غػومٞب ا١ؽوىث: )٘ٮ ٬ٞ (28)

 (.١خ٫ؾم ة٫ا االىٍؽا  وح٢ٖب ا١ؽوم٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: ) (29)

[، و١٬ٛوو٩ 11: 38]ص  ژ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژاٛختوواس ٤وو٦ ١٬ٛوو٩ حٓووا١٭:  (30)

 .[3-2: 30]ا١ؽُّوِم  ژ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ژحٓا١٭: 

 (.ا١شؾم٘ٮ ا٬١ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ات: ) (31)

اَلم وا١ّؽٞا  ا١لؽٯٗ ِ٪َٮ ا٨١َّاِسٰث(.٘ٮ ا٬١ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ات: )َوأَن ٯ (32) ـْ َٙارق اإِل َّٜٚ أَن ٘ؽ٩ٛ ٣١ ٯُ  خََط

 (.و٨ٞج ةخ٢ٝ ا٥١ػ  أـخؽوه ٦٤ ٪٤٬٥ٮ و٤٬٥ٕٮ٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: ) (33)

َساِل  (34) ٬ِٯ٠ُ ٦٤ ا١ؽِّ ٍَّ ٣ُٰ٥ِ: ا١ َٓ ٥َْج.ا١ َّ٥ َٓ َ  ا١خاج )٣٥ْ(. وا٨١َّتاِت، واْخ٥َِّْج اٱٞامُ ةِا٨١َّتاِت وح

 ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث.١ٰ٘فج  (35)

 (، و٪٬ حطؽٯٗ.أ٦ٞ ٌؽف ٌؽ٘ٮ٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: ) (36)

 (.١ٍّٜ ْالاٚ ا٬ٓ١ااٚ٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: ) (37)

ا١ُش٥وامُ، وا١ِش٥وامُ: ٤َوا (. وأ٩٢ٰ٤ ٦ْ ٤شاري ا١فو٬ٰل و٪و٬ ٯخٍٜوؽ٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: ) (38)

ََٙؽس. ا١خاج )س٣٥(. َّ ٦٤ ٤اِء ا١  اْسخ٥ََ

 (. ا١غًٰ٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: ) (39)

. ا٥١هتاه ا٨٥١ٰؽ ا ًُ ٣ُ ا١َطَٰ ـْ ، َوااِل ًُ ٩ُ َض٬َااِ ُٓ : ا١تُْفخَاُن َوَس٥ْ ًُ  = .156: ١1َطااِ
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تِْص ِ٘ٮ ا٤خػ(40)ٯُف٥٭ ةا١َغًٰ ًَ ا١هُّ َٟرْوَؽ  ، ٯلا٠ُٞ عٰ اِده، وٯ٥اذ٠ُ س٨َاَه ا١شو٨ِص ةِ

٬اده ـَ و٩ُ (41)ُاِلل ٧َش٩ِ٥ وكشِؽِه و ـَ َّ َرأ ٩ِِٙ ٢ْ٭ َوس٩ِ األَْرض، َور٘ ْ ، َْٛػ َك٥َظ ةِأ٧َ

َّٚ األَْرَض ةِ  ٥َاءَ ةا٬ٍ١ِل وَك َّٚ ا١فَّ ٩ِ َوُ٪٬َ َسوا١ؿ، ا١٘ل ـِ ٓؽض، َٛامَ ا١ػَّوُه ٢ْ٭ َرأ

َْاةؿ:٩ِ َو٪ُ ِ٘ٮ َوس٫ِ  (42)َوحَتَّف٣َ ا١ت٢ُْزُ  ٬ٍَِّٯ٠[ ٬َ   ]ا١

٥ََّووا َٞأ٧َ َووا١ِٮ   َوٛوو٬ٌر ٢ْوو٭ ٤َووؽِّ ا٢١َّٰ

 

إ١َِوو٭ ٧َشوو٬ى َوِ٘ووٮ أُذ٧ِْوو٩ِ  (43)ٯُِهووٰظُ  

 (44)َوْٛووووووووووووووووووووووووووووووووووؽُ 

 

٦َْ أٍَْا٩ِِ٘  ِّٗ ا١رُّؽٯا  ، وٯػٯُؽ ٨٤ٍٜثَ ا١ش٬زاِء ٢ْ٭ أراد٩ِ٘، ٘ٓؾ٤ُْج (45)ٯ٥فُص ةٟ

وث ٤و٦ أَْنوَطاةِٮ  ، ٘وػ٬ُْت (46)أَـخ٠َِّ ةِؼروح٩ِ، وأـخ٠ِ ٦٤ ذَْروحِو٩ِ  ٢ْ٭ أَنْ  َْ س٥َا

٣٫ُُٜ، َوِ٘ٮ  ٬َ٥َدَّ  ا٧خِوامَ ا١، ٛػ ا٧خ٬٥ِا ِ٘ٮ (47)َطَيؽ ال أُ٘ار٣٫ُٛا٨ٞ١ُج ِ٘ٮ ا١ّفِٙؽ أرا٘

ْطتَث احفاَق ا١ػراري ٬ٍَِّٯ٠[ ِ٘ٮ األ٘الِك. (48)ا١ّػرِّ ِ٘ٮ األـالِك، واحف٬ٜا ِ٘ٮ ا١هُّ  ]ا١

                                                           

، و٩٨٤: ا٬ٖ١ٌث. ا٢١فان )٬ٕط(.  = ُّ ٥َئ٦ُِّ ٦َ٤ِ األَرض ا٬١اـ ٍْ ٬َُْٖط: ا٥ُ١ ًُ وا١ ٰ َٖ  ا١

٢٭ كؽف ا١طؽ  كؽٛٮ ٤فشػ ا١ٜت٢خ٦ٰ. و٘اء ا٬١٘اخ (40) ٬ادْ   .75: 4  َٯًْ: ا١غ٬ٰط: أ٣ٌ ٞان ١ت٨ٮـ 

١٬ُُٜو٬َن: ا١َغ٨َواِدمُ  وثَ ٯَ َّٟ ًِ آِعؽ ست٠ ٦٤ ستال ا١َغ٨َْػ٤َثُ ٦٤ س٫ث ا١لؽق، َوأَْ٪٠ُ ٤َ وَست٠َُ ا١َغْٰ

-  ٌّ ْؽَِّٰٛث. ٤ٓش٣ ا٥١ٓا٣١ ا١شٖؽاٰ٘ث ٘ٮ ا١فٰؽ  ا٨١ت٬ٯث:  - َس٥ْ َّٟثَ ا١لَّ  .115ِ٪َٮ ِستَاُل ٤َ

 .اده(ةٟؽه ٌالل ٧ش٩٥ وكشؽه األض٬ى وـ٬٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: ) (41)

 (.ا١ر٢ز٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: ) (42)

تِص. ا١خاج )ة٢ز(.  ا١ت٬ُ٢ُُج: اإِلْكَؽاُق، وا١ت٢ََْشثُ، وا١ت٢َُْشثُ: َى٬ءُ ا١هُّ

... إ١و٭ ٧طو٬يا١ؽوىث: )ٯهٰص ٘ٮ ٬ٞٞب إ١٭ ٧ط٬ي(، و ٯهٰظ٘ٮ ا٬١ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ات: ) (43)

، وأ٧ََهوَج ١َِهو َّ خ٥ََ ـْ ٬ح٩. ا١خواج )نوٰظ(. وٛؽا(، و٪٬ حهطٰٗ. أََناَخ ٩١ وٯُِهٰظ إ٩ٰ١: ا

ِّ ٩ِّ٢ٞ. ا١خاج )وٛؽ(. ٥ْ  ا٬َ١ْٛؽ: ذ٠ٌِٜ ِ٘ٮ األُذُن، أَو ُ٪٬َ ذَ٪اُ  ا١فَّ

 .627: 6، وا١ؼعٰؽ  150ا١تٰج الة٦ عٙاسث ٘ٮ: دٯ٬ا٩٧:  (44)

 .أٌؽا٩٘(٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: ) (45)

رْ . واـخ٠ٍ ٦٤ دورح٩(، و٪٬ حهطٰٗ٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: )٘ٮ ا٬١ا٘ٮ: )ذورح٩(، و (46) َو  ا١ؼَّ

٠ََّ٢. ا١خاج )ذرى، ٠٢ُ(. َِ َ ْٮِء، وة٩ِِ: ح ٠ََِّ ٦َ٤ِ ا١لَّ خَ ـْ ٠ُِّٞ َكْٮٍء. ا ٢َ٭  ْْ َ ْرَو ُ: أ  وا١ؼِّ

 ٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: )َوِ٘ٮ ا١َطَيؽ أالز٣٫٤، ٥ّ٢ٜ٘ا أ٘ار٣٫ٛ(. (47)

َّخِٮ اَل حُٓؽف أَـ٥ا (48) ِِٓامُ ا١ : ا٬ٟ١اُٞب ا١ َراِريُّ  ٪ا. ا١خاج )درأ(.ؤا١ػَّ
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ووػ   َْ َٞرُووُؽوا  وو٦ْ ٢ُُٛوو٬ة٣٫َُُوٛووػ  ِٟ َ  ا َو١

 

ْج ِود َِٛػ احّ   َٜ  (49)ا ٢ْ٭ ٢ِٛب َواِضػِ َٙ

ََٙيواا٠ِ ا٪خوؾاَز ا١ِشَٰواد، وٯ٫خوؾون إ١َِو٭ ا١ََٙياا٠ِ ٞختاري ا١إ١َِ٭  (50)ونَ ٯَخَتَارَ  

ٓادِ  َٜث (52)، َْٛػ حََش٨َّت٬ُا(51)ا١هَّ َٜثَ وا١و٥َُطاَٛ وثا١، وا١خؾ٬٤ا ةُِلوُؽوط (53)ا١و٥َُلاَٛ َٜ  ٬َ٥ُا٘

ْؾِم، ٣٫٢ٟ٘ أََكاَر ةِأَن ا١طوؾمَ ا١١ٮ ٦٤  (55)، َ٘ؼْٞؽُت ٣٫َُ١ ٤ا َعٍؽَ (54)وا١و٥ُؽاٜ٘ث َٓ

َْٓج ُضُشُب (56)َشْؾمِ ا١ِ٘ٮ  ٥ْؿ ٛػ ُرِ٘ ٫َْ٨ا،  (57)، َِ٘فؽ٧ا َوا١لَّ َْ ِّالم  َوَْٛػ حَوؽاءَْت ا١

ةِّٰ ا١َّؼي َْٛػ َرقَّ ُضْف٨اً َوَراَق  ٥َٕا٤ٍَث ةََػا سا٧ٌب ٫ْ٨٤ِا. و٨ّٞا ٘ٮ ٘ه٠ِ ا١ؽَّ ٨َ١َا حَطَج 

ِِّو٠َّ ِعَيواةاً  اً ُى٩ُ ةا١ّؾ٪ِؽ ٢ْ٭ ِنتر، وكاَ  ْاَكتَاةاً  ، َٛوِػ اٞخََفوْج ٘شٓو٠ ١و٩ ا١

ِٰب  ٍّ  ا٬١ا٘ؽ[] :(59)وأـطاُره (58)٪٬اسُؽهُ  أرُى٩ُ وأكشاُرهُ، واـخ٬ْت ٘ٮ ا١

                                                           

٪و٬ ٘وٮ كوٓؽ ة٨وٮ  ،144: 17 ةا٬١ٰ٘واتٮ ا١ػٯ٦ ةو٦ ٛؽ٧واص ٘وٮ: ا١و٬ا٘ٮ ا١تٰج ٥١طٰ (49)

 (.34ٛؽ٧اص، ا٨١خٙث ا١لٓؽٯث ر٣ٛ: )

 ٘ٮ ا٥١هادر: )ٯخشارون(، و٩٢ٓ١ حطؽٯٗ، وا١خه٬ٯب اْخ٥اداً ٢ْ٭ ا١فٰاق. (50)

َّخِٮ ح٨َْتُُج ٞؼ١ٝ، اَل حَطْ  (51) ٨َا ُ ا١و٥ُْفخ٬َِٯَثُ ا١ َٜ َػ ُ: ا١ ْٓ ٓاد: واضػح٫ا: ا١هَّ ِٰٜوٗ. ا١هَّ خَواج إ١ِو٭ ا١خَّرْ

َّثُ،  ْٓػ ُ: األ١َ  َوِ٪ٮ أَنُٖؽ ٦٤ ا١َطْؽةَِث.و٫٨٤ا: ا١هَّ

ٯخطاورون ٘ٮ أضادٯود ا١ٙيواا٠، وٯختوادرون ٘وٮ ضو٠ ا٥١لوا٠ٞ ٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: ) (52)

 (.وإٯياه ا١ػالا٠، وكؽه ا٥١فاا٠، ٠ٟ١ ٤فخ٬ىص ٫٨ْا و٤فاا٠، ٛػ حش٨ت٬ا...

َػاَو ، وا١لِّ  (53) َٓ اُق: ا١ِغاَلُف ة٦ٰ ٘ؽٯ٦ٰٜ، وا١غالف ةو٦ٰ اذ٨و٦ٰ، وٯُفو٥٭ ذ١وٝ ا١و٥ُلاٛث: ا١ َٜ

  ٜ اٛاً( ألن ٠ٞ ٘ؽٯٚ ٦٤ ٘ؽٛخٮ ا١ٓػاو  ٛهػ ِك َٜ ُٞو٠ )ِك َْو٭  ا. ضا٩َّٛ ٤طاَّٛوثً: عاَنو٩٥َ وادَّ

٬َُٜل: أ٧ََوا  اُق وا٥ُ١َطاَِّٛث: أَْن حَ َٜ ا؛ وا١ِط  ٜ ٢ََٕت٩َ ٠َِٰٛ: ٛػ َض٩ُٜ َض ، ِ٘إذا  َّٚ ، َواِضػ ٥٫ُ٨٤ا ا١َط ُّٚ أََضو

. ُّٚ : ٧َْط٦ُ أََض َٝ ِ ٬َُٜل أُو١َئ  َوٯَ

 (.و١ؾ٬٤ا كؽوط ا٥١ؽاٜ٘ث ةا٬٥١اٜ٘ث٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث: ) (54)

 ٬ٞٞب ا١ؽوىث: )٦ّْ(.٘ٮ  (55)

 (.٥٘ا ٣٫٨٤ إالَّ ٦٤ رأى أّن ا١طؾم ٘ٮ ا١خه٣ٰ٥ ٢ْ٭ ذ١ٝ وا١شؾم٬ٞٞب ا١ؽوىث: )٘ٮ  (56)

 (.ُرّ٘ ضشا : )٘ٮ ا٬١ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ات (57)

ْهوؽ، ا٫١اِسؽَ  (58) َٓ ٨ْوػ َزوا٫ِ١وا إ١َِو٭ ا١ ِْ ٫ْوِؽ، أَو ٤و٦  ُِّ َّ ا١ و٥ِؿ ٤َو ُٗ ا٫َّ٨١ار ٨َْػ َزواِل ا١لَّ  : ٧ِه

ؽاً. ا١خاج )٪شؽ(. ٯُش٥َّ ٪اِسَؽ ٌ ٢ْ٭ َ٪٬اِسَؽ س٥ٓاً  َٟفَّ ُ٤ 
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وواُه ا١ووو٥َُطٰاا٧١َشٰووُب  وو٬ِْم َوىَّ َٜ 

 

ْوِض ٤َْه٬ُٜل   ُٚ ا١ؽَّ  (60)ِدٯو٣ِ األَ أ٧َٰ

َطا (61)٣ْ٢َ٘ ٧َؾلْ   وؽا ، َضخَّو٭ أكوؽ٨َْ٘ا و٧َ  ، ٥َ٧ؽُّ ٤َؽَّ ا١فَّ ْٗ ٢١خ٨وؾِه وُٛو٬َف ا١فَّ ِٜ

٥ِْج األودٯث وَ  ـَ  ٦َْ ُٝ َوُْؽه، َٛػ ٧ؾَل  ْٓؽه، َواَل ٯُْف٢ وا ا٢ْ١٭ َواٍد اَل ٯُٓؽُف َٛ َٜ ، (62)تِ

وا  َٙ َٰؽ ٤َوا أَعوَؼ ست٢ُو٩ُ ِ٘وٮ ااِلْرح ِِ َ وخََػاَر ةِ (63)َوأعَؼ ِ٘ٮ اال٧طٍاِط ٧ ـْ َشتَو٠ِ ا١، َوٛوْػ ا

َٓا ِ ٍَان، َواَل  (64)١ِٮوأضػق، َوأَْىَط٭ ١ ٬ِرِه َٞا١َغ٨َْػق، اَل ٯَف٩ٟ٢ُ إاِلَّ ٢َ٤َوٝ أَو َكوْٰ ـُ

ٍَان (66)إاِلَّ ةأ٤َْؽاسٍ  (65)ٯَِه٠ُ إ١َِ٭ ََٛؽاَرح٩ِِ َواَل ٫َْ٨٤ِا  ]ا٬١ا٘ؽ[ :(67)َو٤ِؽاِس أَْك

ٌٚ ـاَخ ِ٘ٮ األَرىو٦ٰ َضخَّو٭ ِطٰ  ـَ

 

ِٚ أَودٯَثَ ا١َشِط٣ِٰ   ٥ُٓ  (68)َضٟ٭ ِ٘ٮ ا١

 َواأل٫ْ٧َوووواُر ِٰ٘وووو٩ِ  َوالَه ا١ووووػَّوهُ  

 

وووو٣ِٰ    َِ٘غ٨ْ٢َووووا ذَوووو٣َّ َس٨َّووووات ا٨١َّٓ

ؽى  ٩َْٰ٢َِْ َض٥َػ٧ا ا١خَّأوٯَب اَل ا١فُّ  (70)، ورأٯ٨ا ٤َا ٣١ ٯَُؽ ةِلٓب ة٬ََّانُ (69)و٨ْػ٤ا أَْكَؽ٨َ٘ا 

                                                           

و٨ٞا إذ ذاك ةٙه٠ ا١ؽةّٰ ... وكا  ْارى٩ ةا١ؾ٪ؽ ٢ْ٭ نتا ٘ش٠ٓ ١و٩ : )٬ٞٞب ا١ؽوىث٘ٮ  (59)

 .  أرى٩ وأكشاره، واـخ٬ت ٘ٮ ا١ٍتٰٓث س٬ا٪ؽه وأكشاره( ا٠ٍ١ عياةا، ٛػ اٞخفج

 (. 84ا١تٰج ٥١طٰٮ ا١ػٯ٦ ة٦ ٛؽ٧اص ٘ٮ كٓؽ ة٨ٮ ٛؽ٧اص، ا٨١خٙث ا١لٓؽٯث ر٣ٛ ) (60)

 (.٣٢٘ ٯؾل٬ٞٞب ا١ؽوىث: )٘ٮ  (61)

 (.وا٬١٪اد٬ٞٞب ا١ؽوىث: )٘ٮ  (62)

 (.٘ٮ ا١ف٬٥ ٢ْ٭ ك٬ا٤ظ األ٬ٌاد٬ٞٞب ا١ؽوىث: )٘ٮ  (63)

 (.ةٓا١ٮ: )٬ٞٞب ا١ؽوىث٘ٮ  (64)

 ٬ٞٞب ا١ؽوىث.)وال ٫٨٤ا(: ١ٰفج ٘ٮ  (65)

: أ٤ََْؽاٌس. (66) ِّ ُّ ا١َش٥ْ ٍْٓو، وا١ش٥ّ: ٤ََؽٌس، ةَِْٰٖؽ ٪اٍء، وَس٥ْ َ ِْٓي٫ا ٢ْ٭ ة َ ثُ: ا١طت٠ُْ، ١خ٥ََؽُِّس ٬َُٛاه ة ـَ  ا٥َ١َؽ

خ٠ِْ؛ وا١ش٥ّ: أَْكٍاٌن. (67) َٙ ػٯُػ ا١ ٬ٍَّٯ٠ُ ا١لَّ ٦ُ: ا١َطت٠ُْ ا١ ٍَ  ا١لَّ

. و٪٥وا ٘وٮ كوٓؽ ة٨وٮ 356، و٬ٞٞوب ا١ؽوىوث: 145: 17ٮ: ا٬١ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ات ا١تٰخان ٘ (68)

 (. 83ٛؽ٧اص، ا٨١خٙث ا١لٓؽٯث ر٣ٛ )

ُْٰؽ ا٠ِّْٰ٢١ ٩ّ٢ٞ. (69) ـَ َؽى:  َّ ا٫ََّ٨١اِر. ا١فُّ ُْٰؽ َس٥ٰ  ا١خّأِْوٯُب: ا١فَّ

اُن: ةأرض ٘وارس، و٪و٬ أضوػ ا٬٥١اىوّ ا١وو٥ُخ٨ََؾَّ٪َ واد٬ٞٞب ا١ؽوىث: )٘ٮ  (70) ث (. ِكٓب ة٬ََّ

٤ٓشو٣ ا١ت٢وػان  ا٥١لخ٫ؽ  ةا١طف٦ وٞرؽ  األكشار وحػ٘ٚ ا٥١ٰواه وٞروؽ  أ٧و٬ا  األٌٰوار.

 .384-383: 4. واألةٰات ٘ٮ دٯ٬ان ا٥١خ٨تٮ ةلؽه ا١تؽ٬ٛٛٮ 503 :1
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ُٜووَؽى ٨َووا ٢ْوو٭ ا٨١ُّووُؾوِل إ١َِوو٭ َٛووؽاِره، وَ (71)َواَل َوادي ا١ ْٓ ٥َتِٰووِج ة٥غوو٣ِٰ ا١، َ٘أَْس٥َ

وْٰ أكشاِرِه، َ٘  َر ا١فَّ ْر٧َا إ٩َِٰ١ِ حََطػُّ ٍُو٬ِن كوٓخََطػَّ ُ ٫ُو٬ِر ٠، َو٧َؾ٨ْ١َوا إ١َِو٭ ة ُُ اة٩ِ ٢ْو٭ 

٣ا١ ِْ َلووا َٜ اَ  ، َو٨َ٧َْفوواُ  آو٧ووثً ا٧فووٰ(72)َغٰوو٠، َو١وو٣ْ ٧َووَؾْل حَوواَر  ٫٧وو٬ي ُ٪وو٬ّي ا١

٨ا وأ٧ٙاُس ا٫١و٬ا(73)األََرا٣ِٛ ـُ ٍَْٓج أ٧ٙا َٜ ْ ٨َّوا ْو٦ُٰ (74)، إ١َِ٭ أَن ا٧ َْ ، واضخشوَب 

 ْ٥ َٞادَ ٯطخشُب َوسو٩ُ ا١ّفو٥اا١لَّ ٍٚ ٰٕوِؽ ة٨ٖ٢و (76)ا٥َّ و، َو١َو(75)ِؿ َو ا ٨٤خ٫واهُ ةٍؽٯو

٬ُٜل  ٥ََٞا ٯَ ا٤َّث إ١َِ٭ ا١ّفُٰػوكا٤١َْف٬٢ك، َو٧َؾ٨ْ١ا  ، إِذا ُ٪و٬َ واٍد ٯَوْؼَ٪٠ُ ١ُِطْفو٩ِِ٨ (77)َٓ

٧َْٰا أ٥٧و٬ذج ا١َِش٨وان(78)ا١َش٨ان َوٛوػ ا٤خوَػْت ـو٥اُؤه  (79)، وٞأ٥٧ا ُ٪٬َ ِ٘وٮ ا١وػُّ

٨َْػ٤َا َ٪ب ٕه٧٬اً  َؽْت أَْرى٩ُ ٧٬ُْٰاً َ٘ا١خٜ٭ ا١و٥َاء:ا١ِْ  ]ا٬١ا٘ؽ[ ٬َ٫َاء، و٘شَّ

                                                           

َُٜؽى ألن ا٬١ادي ٦٤ أو٩١ إ١و٭ آعوؽه  (71) ٥ٮ وادي ا١ ـُ َُٜؽى: واٍد ة٦ٰ ا١لام وا٥١ػٯ٨ث،  وادي ا١

ؽاةاً و٤ٰا٪٫ا سارٯث حخوػ٘ٚ ىواآث ال ٯ٨خٙوّ ة٫وا أضوػ. ٛؽى ٤٬ِ٨٤ث، ذ٣ أنتطج ٫٢ٞا ع

 .338: ٤4ٓش٣ ا١ت٢ػان 

َساِل وا٨١ُُّف٬ِر. ا١خاج )ٛل٣ٓ(. (72) ٣ُ: ا١و٥ُِف٦ُّ ٦٤ ا١ؽِّ َٓ ْل َٜ  ا١

(73)  ُّ ٬ادٌ وةَٰواٌض ٤و٦ ا١طٰوات، وا١َش٥ْو ـَ ٢َت٫ُا ٨٢١ّاس، أَو: ٤َا ٩ِِٰ٘  ٌْ َ األر٣َٛ: أَْعتَُد ا١َطَّٰات َوأ

 ج )ر٣ٛ(.أَرا٣ِٛ. ا١خا

 (.ا٬٫١اء٬ٞٞب ا١ؽوىث: )٘ٮ  (74)

 (.ا١ّف٥اء٬ٞٞب ا١ؽوىث: )٘ٮ  (75)

 (.٥٢٘ا٬ٞٞب ا١ؽوىث: )٘ٮ  (76)

. و٦٤ ا١لٓؽاء ٦٤ ٯ٢ٜوب ةوو)ـٰػوك(: ْتوػ ا١ٓؾٯوؾ ةو٦ ضا٤وػ  (77) ُٝ ا١ِش٦ِّ ُِّٰػوُك: اـ٣ ٢َِ٤ ـَ

٢٫ّتوٮ، أعتؽ٧ٮ ـٰػوك ا١لاْؽ: ٛال ١ٮ أة٬ ٤ط٥ّوػ ا٥١»ا٬١اـٍٮ. ٛال أة٬ ٢ْٮ ا١تهؽّي: 

وٛػ ا٤خػضخ٩ ٥١ا َوِزر، ٣َِ١ حف٥ٰج ةفٰػوك؟ ٢ٜ٘ج: أل٩ّ٧ اـ٣ راوٰؿ ا١شو٦ّ، وأ٧وا راوٰؿ 

ا١لٓؽاء. ٜ٘ال: أ٘خػري ٣١ ـ٥ّٮ ـٰػوك راٰؿ ا١ش٦ّ ة٫ؼا االـ٣؟ ٢ٛج: ال. ٛال: ة٨ٖ٢ٮ 

أ٩ّ٧ إ٥ّ٧ا ـ٥ّٮ ةؼ١ٝ، ألّن ٘ٮ ا١ش٦ّ ٛت٢ٰث ٯٜوال ٫١وا: ٪٢و٬ك، و٪و٬ ـوٰػ٪ا، ٘اـوخر٬٢ٜا أن 

٬ّٙٙ٪ا، ٜ٘ا٬١ا: ـٰػوكٯ٬١٬ٜا:   .175: 8. ٧ل٬ار ا٥١طاىؽ  «ـّٰػ ٪٬٢ك، ٘غ

 : ٯ٨ٓٮ ٧ؾ٨١ا إ١٭ ا١ٜا . «٧ؾ٨١ا إ١٭ ا١فٰػوك»و٩١٬ٛ: 

ْػَر أََس٩َّ٨. (78) ٥ِّٮ ة٩ِِ ألَنَّ ا١هَّ ـُ َؾِ ،  َٙ ٢ُْب. ٯٜاُل: ٤َا ٯفخٜؽُّ َس٨ا٩ُ٧ ٦٤ِ ا١ َٜ  ا١َش٨اُن: ا١

 (.ذج ٥١ا وْػ ة٩ ا١ٓتاد ٦٤ ا١ش٨انوٞأ٩٧ ٘ٮ ا١ػ٧ٰا أ٬ٞ٬٥٧ٞب ا١ؽوىث: )٘ٮ  (79)



 416 (2)اجلزء  (98)اجمللد  ـجملة جممع اللغة العربية بدمشق 

وو٥ٰؽٌ  ـَ ووُؽوُر ٨َ١َووا   َ٘تِخ٨َْووا َوا١فُّ

 

ووا٘ٮ ٤ُووػامُ    َو٤َوواءُ ٧٬ِْٰوو٩ِ ا١هَّ

٨َّٖووْج   َ  ٯُفوواوُرهُ ا٨١َّفوو٣ُٰ إِذَا ح

 

٥ََٖوامُ   ٩ِِٰٜ ا١  (80)َض٥اا٩٥ُُِ وٯَْفو

  َ ٌَ وَو١ ٨ٰ٢َْوا  تاُه  َّ ا١هَّ وُؽورِ ٥َّا ٢ٌ وٮ ا١فُّ ِْ وا دَا َْ ٨َْٓوا، َودَ ٨َْٓوا،  (81)٢َ ٌَ َ ٨َْٓا َوأ ََ٘فو٥ِ

٨َْٜا ةَؼٯ٠ِ  َّ٢ َٓ َ ٨َْٜا ، (84)[(83)وا١َطَشو٠ ودََرْس٨ا ٩ِٰ٘ ٤َػرَج ا١ػَّرارٯزِ ، ](82)َشت٠َا١َوح َٜ وَكو

٬ُٜدَ (85)ُ٘ؽوَج ا١و٥ََفاِ٪ب ُْ  ٩َِْٰ٢َْ َْاح٩ِٜ َضخَّ٭ ِْٞػ٧َا ٥ِْ٢َ٧ُؿ  ٧٬َ٢ََْا  ِٞوب، َو١َوا١، َو ٥َّا و٬ََٟا

ٌَٰؽاَن ا١تُؾاِ  إ١َِ٭ األَوَٞار،  ْؽ٧َا إ٩َِْٰ١ِ  ْٞو٬ارٌِ ؽاِ  ٢ْو٭ األَ ٬ُٓدَ ا١فُّ ٩َِْٰ٢َْ ُن ، (86)َوَنْٓػ٧َا 

، ٢َٜ٘ج ٫ََ١ا ٤َُشاِوة َٗ َٟفَّ ٦َِٰٓ وحَ ٢١ َٗ َٟلَّ  ]ا٥١خٜار [ :اً اً َو٨ُ٤ِْهٙحَ

ِٰٛوو ٠ِْ حَْغَلو٭ ا١ؽَّ ٨َُْٞج ِ٘ٮ ا٢١َّٰ  إِذَا 

 

٥َِؽ ا١وو٥ُْلِؽقِ   َٜ َٞوا١  َٝ َّ  (87)وَب أِل٧َ

َٞوووواَن ا٫ََّ٨١وووواُر ٨َ١َووووا َ٘اِىووووَطاً    َو

 

ِٜووٮ؟وَ٘تا٢١ّ وو   ٩ِ ُٛوو٠ْ ١ِووٮ: ٤َخوو٭ ٢َ٧ْخَ

ٌَِٰٙٮ ٦َ٤ِ ا٨١ُُّش٬ِم َرِٰٛوب،   َٜا١َج: إِذا َس٨ََطْج َك٥ِفٮ ٥َ٢١ٰٖب، ٘إٯّاَك أَْن ٯَؽى  َ٘

                                                           

 (.79، ا٨١خٙث ا١لٓؽٯث ر٣ٛ )٘ٮ كٓؽ ة٨ٮ ٛؽ٧اص ا١تٰخان (80)

 (.ا١ؽض٢ث٬ٞٞب ا١ؽوىث: )٘ٮ  (81)

 (.ا١طت٬ٞ٠ٞب ا١ؽوىث: )٘ٮ  (82)

اِر،  (83) َٜ ًٌ ةَِف٬اٍد َوةَٰاٍض، َِٛهُٰؽ ا١و٨٥ِْ تَُؽ ٩ْ٨٤ُِ، أَْرَٛ ْٞ َ ااٌِؽ كت٩ٌٰ ةا١َطَش٠ِ َوأ ٌَ رَّاج:  ٢و٭ ا١ػُّ َْ  ُٚ ٢َو ٍْ ٯُ

ُّ )دََراِرٯز(، َواِضَػح٩ُُ )دُرَّاَسث(. ا١َطَش٠ُ: ٌااٌِؽ ٘ٮ َضشو٣ِ ا١ط٥واِم.  َِٞؽ َواأل٧ُْرَ٭، َوا١َش٥ْ ا١ؼَّ

 ، وا١خاج )درج، ضش٠(.466: 1ضٰا  ا١ط٬ٰان ا١ٟتؽى 

 ٬ٞٞب ا١ؽوىث. ٪٨ا ٯ٨خ٫ٮ ا٨١م ا٥١لخؽك ٥٤ا أورده ا١فو٬ٌٰٮ ةٰٜوث ا٥١ٜا٤وث، وا١تٰٜوثزٯاد  ٦ْ  (84)

ا١خٮ أورد٪ا ا١ف٬ٌٰٮ ٘ٮ )٬ٞٞب ا١ؽوىث(، إ٥٧ا ٪ٮ ا١شوؾء األعٰوؽ  - ٦٤ رـا١ث اة٦ ٛؽ٧اص -

ٙػي ٘ٮ تػ ا١ِا٪ؽ، وٛػ أورد٪ا ا١هَّ  .141-140: 17ا٬١ٰ٘ات ا٬١ا٘ٮ ة :٦٤ رـا١ث اة٦ْ 

ُؽَ٪ا (85) ْٓ َّخِٮ اَل ٯُْػَرُك َٛ ثُ ٦٤ األَْرض. وا١و٥ُْف٫َتَثُ: ا٥ٓ١ٰٜثُ ا١ َٓ ـِ ٬٫ُُ : ا٬َ١ا  .ا١فُّ

٬ُٟر: ا١ؽَّْض٠، أَي  (86) َّؼٯ٦ ٯَْفؽوَن ةا٠ِْٰ٢١. ا١ اِري، وُ٪٣ ا١ ُّ ا١فَّ ؽا ُ: َس٥ْ ةُؾا ٌ: س٥ّ ا١تازّي. ا١فُّ

٬ٌُْٞر. َ ٬َْٞاٌر وأ َ ََٙؽس؛ وا١ش٥ّ: أ ْؽج وآ١خ٩ِ ٢١ ْض٠ُ ةأدَاح٩ِ، ٞا١فَّ  َرْض٠ ا١تَٰٓؽ، أَو ُ٪٬َ ا١ؽَّ

٤هوؽ(  ء، )ٛف٣ كوٓؽا46: 2ٯػ  ا١ٜهؽ ا١تٰخان ١ػاود ة٦ ٤ٜػام ة٦ ُٙؽ ا٥١ط٢ٮ ٘ٮ: عؽ (87)

٥َِٜؽ(. َٞا١  و٩ٰ٘: )إِذْ أ٧ََْج 
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٬َِّٟن ٩ْ٨٤ُِ  ٢ََْْٰٝ ةف٬اِد ا١ش٬ِٙن َ٘ ٠ْ ٦ْ٤ِ أَْى٬َاا٫َِا ٤َلٰب، َو أَو ٯل٬َ  َكتاَ  ذ١َِٝ ا٢١َّٰ

٬َٯػاِء  ـُ ؽْ ٢ُُٜ ا١١َٰاْلً، َو ِِ َٓو٠ ٰٕوَؽ  (88)٬ِ  َ٘أـػْل ٩ْ٨٤ُِ ذٯال، َوا٧خَ ، َواَل حْش ِٗ ٍَّٰ زِٯَاَر  ا١

ْٰٗ، َ٘أُةُْج إ١َِ٭ ٥ِ٫َْ٘ٮ ِٝ ِٛؽى ذ١َِٝ ا١يَّ ٨َٓٮ ِض٥ِْ٢ٮ، وأ٪ػٯُج إ٫ََْٰ١ِوا (89)روض ، وراَس

٥َٞا٫َِ١وا ُّ ِ٘وٮ ََٕفو٩ِِٜ ةوػَر  َٗ عٰا٫َِ١ا، وأـخ٢ٍ ، ١َٰاْلً ٦٤ ا٥١ػاِد أـخؾٯُؽ ِ٘ٮ س٨ط٩ِ ٌٰ

غاِٰ٘ث  ٢َٓخ٩ٞ  تَاِ .ا١َوَس ِْٓؽ أَٯَّام ا١لَّ  ]ا١ّفؽٯّ[ َُٖؽاِ ، وِٞلٓاِر ا١ّل

٥ََّوووا َٛوووْػ ذَاَ  ِٰ٘ووو٩ِ ا٥ََّ٢١ووو٭  َٞأ٧َ

 

 (90)ـو٬دُاألطشوُؽ ا١أَو ض٠َّ ٩ِِٰ٘  

َِٞط٢َٰثً ةإذ٥ػه  ْؤدُِد ٤تٰيثً ةأـ٬ِده:(91)حَُٖػو س٬ُٙن األٛالِم   ، ووس٬ه ا١فُّ

 ]ا١ّفؽٯّ[

 ْ وو٬ُل ٤َوو٦ْ أَة ُٜ وواً وَهووٯَ َٟ ِ  َؽهُ َضا١

 

وا  َٟ ِ ٥ْؽي ُ٪و٬َ ٤ِو٦ْ َضا١ َٓ َ  َ٪َؼا ١

َٝ ة٦ََٰ ا١و٬َرى  ِِّ  أَو ذَاَك ٦ْ٤ِ َض

 

وا  َٟ ِ َّو٩ُ ذ١َ  (92)٢ُُْٛج: َنوػْٛخ٣ُْ إ٧ِ

  َ ؽَوْٛػ َعَػمَ ة٩ِِ آ٤الً أ ٍِ َْ َٚ ١ٓتٰؽِه ٧َْلؽاً  َياا٠ِ ا١، َوٯؽى ٩ِ٢َٰ٢ِ١ ٦َ٤ِ اً ن ٯفخ٨ل َٙ

ِٙؽاً  َٗ ا١ ، وٯلا٪َػ ةػرَ ُنتطاً ٤ُْف َٰٞو َٗ ٯوؽقُّ ِ٘وٮ ِض٢َِ٢و٩، وا١تالٕوثَ  َٰٞو َياا٠ِِ  َٙ

ُْٖػو ٦ْ٤ِ حََغ٩ِ٢ِٰٰ وَع٬َِل، َِ٘ط٨ٰئٍؼ ٯ٨ُِْلػُ  َ  ]ا١ّفؽٯّ[ :(93)ح

                                                           

 (، وال حخٙٚ ٤ّ ا١فٰاق.وا٧خِاراألن٠: )٘ٮ  (88)

 :89ا ٘ٮ كٓؽه: حي٦ٰ٥ ٬ٜ١ل حأةً كؽ   (89)

ِٞوْػُت آٯتواً   َ٘أُةُْج إ١٭ ٣ٍ٫٘ و٤وا 

 

ِٙؽُ   ٣َْٞ ٤ِر٫٢ْا َ٘اَرْٛخ٫َُا َوِ٪َٮ حَْهو  َو

 
 

٥َْؽ ٌ ِ٘  (90) ـُ ِٙث حُْفخَْطَف٦ُ. وا٥ََّ٢١٭:  ا١تٰج الة٦ ٛادوس ٘ٮ ونٗ ٞخا ، و٪٬ ٤ّ ةٰوج ٮ ا١لَّ

 ، و٩ٰ٘: 330: 1، و٬ْٰن ا١ؽوىخ٦ٰ 101: 4آعؽ ٘ٮ: ٬٘ات ا٬١ٰ٘ات 

ووؽِس ١ووو٥ّا ةَووَػا ٍّ  ٤ِووَػادُهُ ٘ووٮ ا١

 

 َٛت٢ََّووو٩ُ ا١ّهوووُب َو٤َووو٦ْ ٯَْؾَ٪وووػُ  

 
 

ُْٟط٠، َوُ٪٬َ أَـ٬دُ إ١ِ٭ ُض٥َْؽ  (91)  . اإِلذ٥ُِْػ: َضَشُؽ ا١

٘وٮ كوٓؽ ة٨وٮ . و٪٥وا 147: 17ا١تٰخان ٥١طٰٮ ا١ػٯ٦ ة٦ ٛؽ٧اص ٘ٮ: ا١و٬ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘وات  (92)

 (. 66ٛؽ٧اص، ا٨١خٙث ا١لٓؽٯث ر٣ٛ )

، و٤وو٦ ٰٕوؽ ْووؾو ٘ووٮ: 47: 1ا١تٰخوان ألض٥ووػ ةو٦ إـوو٥ا٠ْٰ ٧ٍاضووث ٘وٮ: أد  ا١ٟخّووا   (93)

 .131: 1، و٤طاىؽات األدةاء 10ا٨٥١خط٠: 
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٦َْْ ُضْفو٩ِ٨ِ   َٝ ـَ ا ٌَ  (94)أَْن٢َْطَج ْٛؽ

 

ووو٣ٍ ٤ُر٥ِْوووَؽهْ   َٟ  أَكوووشاُرهُ ٤ِووو٦ْ ِض

 ٤ُفوووووو٬َدَّ ٌ ٧َٜلوووووواً و٤ُتَّْٰيووووووثٌ  

 

٢َْوِث  (95)ٌؽـاً   ٥َِؽهْ ٥َٞر٠ِ ا٢١َّٰ ْٜ  ا١وو٥ُ

 .(96)«وا١ؽأي أ٢ََْ٭ ِ٘ٮ إساةث ٤َا ا١خ٥ف٩ 
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 :(97)و٦٤ ٧رؽه ٩١٬ٛ

٬د، إالَّ » ـُ اله، وُس٨و٬دٍ وـاَر ٘ٮ ُ٘ؽـاٍن ٞاألُ  ٞوا٬ٍٰ١رِ، إالَّ  (98) أنَّ ةؽاذ٫َ٨ِا ا١فِّ

ُٚ ا١ؽِّٯاه أ٫َّ٧ا حَْفت
، ٥ُ٢١غاٯ٢ِث ال (100)(ا١ٰؾكِ )، ضخ٭ أَح٭ ٘اُل٧َث، ورحََّب ٫ٰ٢ْا ٬٧َ  (99)

ؽْاً، أو ٯٜهوَػ إ١ٰو٩ِ ٤ُخََغِيوٓاً، أل٧َّو٩ُ وٯغؽَج إ٩ِٰ١ ناضت٫ُا ٤ُخَي ٥ُغاح٢ثِ، وا٧خَِؽ أنْ ٢١

َٕيتاً ه ٩َُٟ ٦٤ ٤َطار٩٤ِِ، وإٛا٤ثً ٨٥١واِر ا١ٓوػلِ ٥َ ، ١ِ (101)إ٥َّ٧ا َٛهَػهُ  ا١وؼي  (102)ا ا٧خ٫

ِٚ ا٢١ّ   ًَ ٢ْو٣٫ٰ ٨٤وؼُ وَكَؽَ  ٘ٮ َ٪ػِم ٤َٓا٩٥١ِ؛ وكٜٙثً ٢ْ٭ َع٢ َو١ِو٣٫ٰ  (103)٩ِ ا١ؼٯ٦َ ةفو

                                                           

 طاىؽات األدةاء: )٦ْ س٨َّث(.٘ٮ أد  ا١ٟخّا  وا٨٥١خط٠ و٤ (94)

ث أرىاً(. (95) ث أٯياً(، وا٨٥١خط٠: )ـٍطاً و٤تٰيَّ  ٘ٮ أد  ا١ٟخّا : )ـٍطاً و٤تٰيَّ

ٙػي.  (96)  أ٬ٛل: ٪٨ا ٯ٨خ٫ٮ ٧م رـا١ث ٤طٰٮ ا١ػٯ٦ ة٦ ٛؽ٧اص ٥ٞا أورده ا١هَّ

ٮ . و٪ٮ ٨١هوؽ اه ةو٦ ةؾاٛوث ٘و347-346: ٥١12طٰٮ ا١ػٯ٦ ة٦ ٛؽ٧اص ٘ٮ: ٤فا١ٝ األةهار  (97)

 و٤ا ةٓػ٪ا. 19: 5، ى٦٥ رـا١ث ٬ٌٯ٢ث ذٞؽ٪ا اة٦ وان٠. ٤ٙؽج ا١ٟؽو  20: ٤5ٙؽج ا١ٟؽو  

 ٘ٮ ٤ٙؽج ا١ٟؽو : )وع٬ٰل(. (98)

ةؽاذ٫٨ا ا١فاله، وع٬ٰل ٞا٬ٍٰ١ر ٘ٮ ٤ٙؽج ا١ٟؽو : )حفتٚ ا١ؽٯاه ةال س٨اه(. وةٓػ٪ا: ) (99)

٣ ةا١غ٨انوؽ وا٨٥١واٌٚ إالَّ أ٫٧ا حفتٚ ا١ؽٯاه ةال س٨اه، وأ٣٫٧ أضا٬ٌا ة٫ا إضاٌوث ا١غو٬اح

ةا١غه٬ر، وأ٫ُؽوا ة٥ا أةػوه ٦٤ ٛػرح٣٫ ٤ا ٘وٮ عهو٣٫٥ ٤و٦ ا١ٓشوؾ وا١ٜهو٬ر. وأ٧و٩ 

 رحب ٫ٰ٢ْا ٬٧  ا١ٰؾك(.

 .364: األْل٭ا١ٰؾك: ٌالاّ ا١ش٨ػ. ا١خٓؽٯٗ ة٥ه٢ٍطات نتص  (100)

تواً ، وأن ٯٙػ إ٩ٰ١ حااوا٧خِؽ ٦٤ ناضت٫ا أن ٯغؽج إ٩ٰ١ عاىٓاً و٤خيؽْاً ٘ٮ ٤ٙؽج ا١ٟؽو : ) (101)

 .(٣١ ٯٜهػه إالَّ ٕيتاً ه - أْؾ اّه أ٧هاره -، أل٩٧ ٦٤ ٛتص ا١فٰؽ  و٢ٜ٤ٓاً ٥ْا ارحٟت٩ 

 (.وأٛا٩٤ ٥١ا رأى ا١ٓػل٘ٮ ٤فا١ٝ األةهار: ) (102)

 (.٥١ا٘ٮ ٤ٙؽج ا١ٟؽو : ) (103)
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ووا أةوو٭ إالَّ  ِٝ ا١ٓهووٰاِن، وإخووؽَّ أٯووػي ٤َِا٥ِ١وو٩ِ؛ ٥٢ََّ٘ ٍُّٰٖوواَن، وا١خ٥َّووادي ٘ووٮ ٫٤ا١وو  ا١

َٚ ةؽْاٯاه ا١وؼٯ٦ ٞوا٬٧ا  (104)ةأنطاة٩ِ  ا١ؼٯ٦ ٪٣ ٩ٓ٤ُ ةأسفا٣٫٤ و٩ٰ٢ْ ة٬٢ٜة٣٫، َوَوذِ

َّ  (105)أُو٬ِٓٛا َٚ ا١شُٰق ا٨٥١ه٬ُر ةا١ف٬ِر ا٬٫ٜ٥١رِ، َ٘وَػ٧َا َوحَوَػ١ ٭، ٩ٓ٤ُ ةؼ٬٧ة٣٫، ٢٘ه

َٓتََؿ َوحَو١٬ََّ٭ وخ٬رُ (106)ورأى ا١غه٣َ ٦َْٰ ا١ٜه٣ِ، ٘ َِٙج ا١فُّ ُِٟلو َٟوج (107)، ٘ ، وُ٪خِّ

٩ُ، وحتؽََّج ٠ّٞ ةؽجِ تُ شُ ضُ 
١را٤َو٩ُ، وأ٤واَط ا٨١ٜواة٬ن ٧ٜاةو٩،  (109)٘طفوَؽ ا١ؾَّراٛو٬نَ  (108)

ٌّ ٫َُ٧٬َْ١وا  (110)و٢ٌٓج ٢ْ٭ األـ٬اِر ا٨٥١ِٰٙث ٦٤ األْالِم ا١لؽٯِٙث ٠ّٞ راٯٍث نٙؽاءَ َ٘اِٛ

َُاِ٪ِؽٯ٦َ  َُْػوِِّ٪٣ْ َ٘أَْنتَُط٬ا  ٢ََْ٭  َِّؼٯ٦َ آ٬ُ٨َ٤ا  ِؽٯ٦، وأٯػَّ اهُ ا١ ُِ  .«حَُفؽُّ ا٨١َّا
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 :(111)وٞخب رـا١ث إ١٭ ا١ٜاىٮ حاج ا١ّػٯ٦ ة٦ األذٰؽ، ٯ٬ٜل ٫ٰ٘ا

ٍََّؽ٪ا ٤ُخ٫ََشِّ » ـَ ٨َػ٤ا  ِْ ِٚ ةوا٣َِٰٖ١ ٤ُخََش٫ِّ َو ٥واً، َوذَٖوُؽ )ض٥وا َ( ٥اً، َٞاَن َوسو٩ُ األُْ٘و

                                                           

٥٢٘ا أة٭ إالَّ ا١خ٥ادي ٘ٮ ا١ٍٰٖان واإلٯٖال ٘ٮ ٫٤ا١ٝ ا١ٓهوٰان، وُو٦ ٘ٮ ٤ٙؽج ا١ٟؽو : ) (104)

 .٬٢ج ح٨شػه، وأن ا١لٍٰان ٯٙٮ ٩١ ة٬ْػه وٌا٥١ا أع٢ٗ ٦٤ ٯٓػه، وإخؽ ةأنطاة٩(أن ا١ر

 (.و٬ٓٛا٘ٮ ٤فا١ٝ األةهار: ) (105)

تَؿ  ژ ٻ ٱ ژاٛختاس ٦٤ ٩١٬ٛ حٓا١٭:  (106) َْ [80 :1 .] 

(. ... ٘ٓتؿ وح١٬٭، وأ٢ٌٚ ا١شا١ٰق ْٜاا٠ ا١خوؽاٰٞق، ٟ٘لوٙج٘ٮ ٤ٙؽج ا١ٟؽو : ) (107)

َ ٘ارـٮ، ٨ٓ٤اه ا١شٓتوث أو ا٨ٟ١ا٧وث ا١خوٮ ح٬ىوّ ٫ٰ٘وا ا١خؽاٰٞق: س٥ّ حؽٞاش، و٪٬ ١ٙ

 [.21: 5ا٨١لا . ]٧ٜالً ٦ْ ضاكٰث ٤ٙؽج ا١ٟؽو  

 ٘ٮ ٤ٙؽج ا١ٟؽو .)وحتؽج ٠ٞ ةؽج(: ١ٰفج  (108)

س٥وّ زراق و٪و٬ را٤وٮ ا١و٨ًٙ ٤و٦ ا١ؾراٛو٬ن: (. وأ٤اط ا١ؾرا٬ٛن٘ٮ ٤ٙؽج ا١ٟؽو : ) (109)

 [.21: 5]٧ٜالً ٦ْ ضاكٰث ٤ٙؽج ا١ٟؽو  ا١ؾراٛث. 

وـوٙؽ ا٨١ٜواة٬ن ٧ٜاةو٩، وأرـو٢ج ٢ْو٣٫ٰ ا١ش٨اٯوا رـو٠ ا٨٥١اٯوا، ٘ٮ ٤ٙؽج ا١ٟوؽو : ) (110)

وأوردح٫و٣ ا١ؽ٤واه ا١ّلوؽ  ٤لوار  ا١طخو٬ف،  وعؽسج ٣٫١ عتاٯا ا١تالٯوا ٤و٦ ا١ؾواٯوا،

 (.٣٫ٰ٢ْ ا١ف٬ٰف، و٢ٌٓج ... وحّٙؽٛج ٣٫٨٤ ا١ه٬ٙف ١و٥ّا ن٢ج

 .347: 12فا١ٝ األةهار ، وةٓي٫ا ٘ٮ: 216٤، و٧ُهؽ  ا١رااؽ: ٬ٞ364ٞب ا١ؽوىث:  (111)
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َٞوانةا١رّ  وُؽون، و ُٜ ٬ُٟن، َضٰوُد َكواةَْج ٫ْ٨٤ِوا ا١ و ٫ٰ٢َْا ا١فُّ ٫َََُؽ  ٥اً، َوَٛػ   (112)٢ِز ٤ُخَتفِّ

ًَ ةر٥ََؽه َٚ (113)ا١و٬٢٥ْ٥َُك ٤ُْلؽ٘اً ٢ْ٭ ٤ٟاٍن أُضٰ و َٙ ْ ّٰٙو٩ِ ٢ْو٭ ٤وا أ٧َ َٞ ، وا١ػَّوُه ٯ٢ُُِّٜب 

٥ُُِْؽه، َوْٛػ حََؾ٪ََّػ َ٘خََشؽَّدَ ٦ْ٤ِ َضؽٯِؽ أَورا٩ِٛ  ٦٤ِ
٦ٍَْ َزْ٪ِؽه، ٘ال حَوؽى إالَّ ، و١َتَؿ ُٛ (114)

وًِٰٜ ذ٢َوٍز  (115)أَْكشاراً  ـَ ُُْؽوِكو٫ا، و ُُٞؽو٤واً َعاوٯوثً ٢ْو٭  َٛاا٥ِثً ٢ْو٭ أُُنو٫ِ١٬ا، َو

ََٙؽاِش ا١ووو٥َتْر٬ُذ ٦ِ٫ِْٓ ا١ووو٬ْٙ٨٥َش، واألَرضُ (116)ٞووا١ َٞووا١ َ٪ا٤ووػ ٌ  ، وِستووال ُٰٕوو٬م ٍ

َْٕهانُ  َٓث، واألَ واسػ ٌ  َعاِك ـَ َٞواَن َٛوػمَ ٫ٰ٢ْوا وا١ِطٍٰاُن ةا١ٍٰٖاِن ١ِؽة٫َّا  وَراِٞٓوث، َو

وَطْج  ٨ْػِس ض٠َ٢ ذٰاة٩ِ، َوٛوْػ ح٬ََكَّ ُّ ٘ٮ إِٛتاِل َكتاة٩، وا١ػَّوُه َْٛػ ح٢ََتََّؿ ٦َ٤ِ ا١فُّ وا١ؽَّةٰ

ِٓخواِ   ٫َُٙوا ة ٌِ وُؽوِره، َوٯال ـُ َطاة٩، وا٫َّْ٨١وُؽ ٯَتُْفو٣ُ إ٫ٰ١وا ٤ِو٦ْ  ـَ ٬ُِٜٓد  ُُٕه٩ِ٧٬ ة َٛا٤اُت 

َٟا ٢َْٰو٩ِ ةوَػال٫ِ١ا، ُْتَاة٩ وَعؽٯِؽه، َوال ٯَ و٬ُل  ٍُ َ ٫ْ٨َْا ٤وا ٘وٮ َىو٥ِٰؽه، و٪وَٮ ح دُ ٯُْغِٙٮ 

ِٗ َعٰا٫ِ١ا. ٰ ٍَ ٌّ ة ٩ْ٨ُ ة٬َِنا٫ِ١ا، وُ٪٬ َراٍض ةخَطٰاِت ٧َف٫٥ِٰا، َٛا٧ َْ  ]ا١غٰٙٗ[ َوح٠ُٰ٥َ 

وو٠ِ ٫َ٧ووؽٍ  ْٓ  َضَفوو٦ٌ ٤ووا َرأَٯْووُج ٤ِوو٦ْ ِ٘

 

ُٖهوو٬ُن ٯَْشووِؽي إ٫َٰ١ِووا   إذْ َ٪وو٬اهُ ا١

 ه إذْ ٯََؽا٪ووا٫َْ٘وو٬َ ٤ِوو٦ْ َ٘ووْؽِط َوْسووػ 

 

 (117)اَكووا٤َِغاٍت ٯَغووؽُّ ةوو٦َٰ ٯَووػٯ٫َ  

٫َٙا ٢ْٰو٩، و٤وا ةوؽَه ة٫وا إ١و٭ أَْن   ٍَ َ٘خ٥ََل٭ ة٥َ٫َُ٨ٰا َرـ٬ُل ا٨١َّف٣ِٰ َضخو٭ اـوخَٓ

َٔ ٘ٮ اْسخ٫ِاِدهِ  ٩ْ٨َُْ إ٩ٰ١، َوة٢َ َٚ ة٫٨ٰا ٯػٯ٩، ذ٣َُّ أَحَو٭ ا١وؽَّوَض  ٫َ٢ََّٰ٤ا ةَٓػ ا٠ِٰ٥١  َّ٢ َْ َضخ٭ 

 ُٞ ٌَاَْ٘ج ة٩ِ  ًَ ٘ٮ ا٫َ٨١ؽ،وؤوُس ٧َػاه، َ٘لَ َوْٛػ  َٜ ـَ َواةْخ٠ََّ ِردَاه، ذ٣َُّ َٛامَ ٤ِو٦ْ  ِؽَ  ضخ٭ 

ُُٖه٬ن. ٥َْٞاِم ا١ َ َٝ ةأ ٥َّ٢ُٞا حَٓرََّؽ ةأَذْٯا٩ِِ١ ح٥ََفَّ ِه ا١و٥َُه٬ن، َو ِؽِه ٯَت٬ُه ةفؽِّ ْٟ  ـُ

                                                           

 ٦٤ ٪٨ا ٯتػأ ا٨١م ٘ٮ ٬ٞٞب ا١ؽوىث، و٤ا ٛت٩٢ ٦٤ ٧هؽ  ا١رااؽ. (112)

 ٧ُهؽ  ا١رااؽ: )ةر٥ؽ(. ٘ٮ  (113)

 .)وٛػ حؾ٪ػ ٦٤ ضؽااؽ أورا٩ٛ(٬ٞٞب ا١ؽوىث: ٘ٮ  (114)

٘ٮ ٤فا١ٝ األةهار: )٣٢٘ حَؽ إالَّ كشؽ (. و٦٤ ٪٨ا إ١٭ )ٞا٦٫ٓ١ ا٬ٙ٨٥١ش( ٤ا ذٞؽه ٘ٮ  (115)

 هار.٤فا١ٝ األة

 .٬ٞٞب ا١ؽوىث: )وـًٰٜ ٤ٍؽ(٘ٮ (، ووـًٰٜ ا١ت٢ص ا٥١تر٬ذ٘ٮ ٤فا١ٝ األةهار: ) (116)

 (.98ا١تٰخان ٥١طٰٮ ا١ػٯ٦ ة٦ ٛؽ٧اص ٘ٮ كٓؽ ة٨ٮ ٛؽ٧اص، ا٨١خٙث ا١لٓؽٯث ر٣ٛ ) (117)
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ْٟؽا، َورأَى ة٩ِ ٤َوا َرأَى ٤ِو٦ْ آ ِّو٩ِ َ٘طُٰد أَساَل ا١و٬٢٥ْ٥َُك ٘ٮ َ٪ؼا ا١ػَّوِه ِ٘ ٯَواِت َرة

َٜاةو٠َ  ،ُٟتَْؽىا١ َٓشااِوب، َوٯُ َْْشتو٩ُ ٤ِو٦ْ ٪وؼِه ا١ َ َٟوؽٯ٣، ة٥وا أ َؽ ا١ ٌِ َٗ ا١َغا آذََؽ أْن ٯُخِْط

َٗ ٤ِو٦ْ ةِطواِر  ٌَؽااو َٖؽااِوب، َوٯَْفوخ٫َػي  َرَٕااَِب إِْضَفا٩ِِ٧ ة٥ا ٯ٫ُْػى إ١ٰو٩ِ ٘وٮ ٪وؼهِ ا١

طااِب ٨َ٤ر٬ره ا١تَ  ـَ ٩ِ٤ِ٬ُ٢ُْ:٩ِ٤ِ٬ُِ، َوٯَْفخَشػي ٤ا ٯؽوٯ٩ِ ٦ْ٤ِ  ْ ِّ َو٨َ٤ ٰ٨ ِّ ا١هَّ  ]ا١ٟا٠٤[ػٯ

وو٩ُ  ُُ ا َٙ ْ ٌٝ َٛووْػ أَْنووتََطْج أ١َ  ُ٪وو٬َ ٤َا١ِوو

 

وو٠ِ   ٌِ ا َٓ ٤َوواِن ا١  ِض٢َْٰوواً ٢ْوو٭ ِسٰووِػ ا١ؾَّ

َيوواا٠ٍِ َو٬َ٘اِىوو٠ٍ   َٙ  ٥ََٕووَؽ ا١وو٬ََرى ة

 

ووادَ ٫َُ١وو٣ زَ   َْ َ اِىوو٠ِ َضخوو٭ أ َٙ  ٤َوواَن ا١

ؽهُ ِعوووالل دُُروِسووو٩ِ   ٍُ ووو ـْ َ َٞوووأنَّ أ  َو

 

ُُٖه٬ِن   ٠ُّ ا١  (118)«ٯ٬ُ٢َُه ة٦َٰ َسَػاِولِ ُِ

 تقي الّدين بن ُقْرَناص 
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ووؽِّ َض٥ووا   ـِ ٯ٦ِ أةوو٬ ةَٟووٍؽ ةوو٦ِ ُْٛؽ٧َوواص ةٟخاةووِث  ووٮُّ ا١ووػِّ َٜ َ اِىووٮ ح َٜ َٞخَووَب ا١

 ا١و٥َطؽوـِث ِدٯتَاَسثً َٛاَل ٫َِٰ٘ا:

َّ ةا١ػع٬» ٣ِ َوعمَّ أةا ةٍٟؽ ةا١خٜػٯ ،اِل إ١٭ ا١ش٨َِّث ٦َْ٤ ٞاَن حَٰٜ  ا١ط٥ُػ هِ ا١ؼي ٤َخَّ

٢َْٰ   وَر٩َُٓ٘  ، َوس٩٢ُٓ ع٢ٰٙثَ ٤ُط٥ٍَّػ ٘ٮ ٤ػٯ٨خ٩ ١ِٰغؽَّ ْان٫ٰا ٌاآاً وٯ٥ُفٮ ٢َٛت٩ُُ ا٤َٟا٧اً 

ُُٟؽهُ ٢ْو٭ اإلركواِد ٘وٮ ردِّ  ِّ األكٰاِء ٘ٮ ٤َط٫٢ا، َو٧ل ةا١ٙؽِه ٢َ٤ٰاً. ٧َط٥ُػهُ ٢ْ٭ َوى

ال كؽٯَٝ ٩١ُ، ك٫اد ً حُطِف٦ُ ٨١وا ٤َا٧َاِت إ١َِ٭ أَْ٪٫َِ٢ا. و٧َل٫ُػ أنَّ ال إ٩١َ إالَّ اه وضَػهُ األَ 

َْتُػهُ ورـ٩ُ١٬ُ ا١ؼي ٪٬ ٣ِٓ٧َ ا١وػ٠ُٰ١َّ إ١و٭  ُْٜت٭ ا١ػَّار. َو٧َل٫ُػ أنَّ ٤ُط٥َّػاً  ا١ٓاٛتثَ ٨َْػ 

َس٨َّاٍت حشؽي ٦٤ حطخ٫ا األ٫٧اُر. ن٢َّ٭ اهُ ٢ْٰو٩ِ و٢ْو٭ آ١و٩ِ ونوطت٩ِ نوال ً حُؽٯ٨وا 

َٜت٬ِل ٘ٮ ٤َفؽاه، وَسَؽْت ةو٩ِ َْاِنٮ ا١و٥َُط٥َِّػٯث، وَْٛػ َ٪تَّْج ٩ِٰ٢ْ ٧َ  ٍَّاِْث وا١ َف٥اُت ا١

ؽٯِٓث َوَض٥َاه، وـ٣َّ٢َ حف٥ٰ٢اً  ٦ُُٙ ا٨١َّشا ِ و٤ّلاهُ ا٨١ُشُص ٢ْ٭ ا١لَّ  .(119)«ـُ

                                                           

 (.73األةٰات ٘ٮ كٓؽ ة٨ٮ ٛؽ٧اص، ا٨١خٙث ا١لٓؽٯث ر٣ٛ ) (118)

 .٬٫ٛ58  اإل٧لاء:  (119)
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و١َووثِ  ُؽ ا١ػَّ ُِ ِٜووؽِّ ا١خَّوواِسّٮ َْ٘يوو٠ اهِ ٧َووا ٥ُ٢١ ٍّ َو٤ِوو٦ْ إ٧َِْلوواا٩ِِ َنووْػر ح٬َِٰٛوو
(120) 

اِم ا١لَّ  َٜ اِء أَْوَٛاِف ا١و٥َ َٙ ٫َْػهُ - (121)٫ِٰػ ا٨١َّاِنِؽ َضَف٦ةاـخِٰ َْ َٜ٭ اهُ   َوُ٪٬َ: -ـَ

ِؽَف ة٩ َ٘ي٠ُ اه، أدَّة٩ُ ٘وٮ » ُْ ؽاً  ُِ ؽٯِٙث ٧َا ََ ١َِػو١َخ٨َِا ا١لَّ ا١َط٥ُػ هِ ا١َّؼي أٯٜ

َٚ ُض٥وَؽ أَٛاَْل٤ِو٩ِ ٘وٮ ٤ََٰواِدٯ٦ِ  ٢َو ٌْ َ وَؽ ةغالنوخ٩ِِ َوأ٤َْواَله، َوأ َٙ َِ َن َ٘ اـخٰٙاِء ٤َوا دُوِّ

ِٗ ا ِٚ وأةَٓػ ٤ََػاها٬َ١ْٛ ت  .(122)«١ُطَف٨ّٰٮ ََ٘ط٬َى ََٛهتاِت ا١فَّ

- 6 -  

َٓ ٬٥ُِه ا١َغ٬اَسا إِةَْؽا٪٣َٰ األَو٩ْ٨٤ُِ َنْػُر ٤َفْ   ، َوُ٪٬َ:(123)يّ دؽْ ـْ

َّوؼي ٤َوا ةَوؽَه ةُؽَ٪واُن َْ٘يو٩ِ٢ِ » ٠ِ ا١ ا١ط٥ُػ هِ ا١ٟؽٯ٣ِ ا١وو٥َُفا٤ِص، ا١وو٥ُخٙيِّ

٠ِٰ١ ا٬١اِىص، ا٬َ١اِ٪ِب ا ٥َاِه اإِلةَؽاِ٪٥ّٰٮ ٤َٜا٤َاً ٦َْ٤ ٯُؽِكُػ٧َا إ١٭ ا١ػَّ َّ ٢١فَّ ١َّؼي َر٘

َٓؽِض ٧ِٓو٣َ  اةِص. ٧َط٥ُػهُ َض٥ػاً ٯ٬َُُٟن ٨َ١َا ٯ٬مَ ا١ َكػَّ إ٩ِٰ١ ا١ؽِّضاَل ٘اَز ةا٥١خشِؽ ا١ؽَّ

ا١خشار ُ ا١ؽاةطثُ، و٧َلوُٟؽهُ ُكوٟؽاً ٯٜو٬مُ ٨َ١َوا إِذَا حطوخ٣ََّ ا٬١اسوُب ةا١وو٥ُفا٤ََطث. 

                                                           

َٜاِ٪َؽ ِ وح٠ٜ٨ ِ٘وٮ ا١غوػم َضخَّو٭ و١وٮ حاج ا١ػٯ٦ ٘ي٠ اه  (120) ا١ؽ٢ِْ٤َّّٮ ا١ٜتٍّٮ، ٧اُؽ ا١ػو١ث. ٧َلأ ةِا١

َٞواَن ٤و٦ ٥َ٢ُوث  ٪٧826ِؽ ا١ػو١ث َضخَّ٭ ٤َاَت ـ٨ث  َوٛػ َزاد ٢ْو٭ ا١ر٥ََّوا٦َِٰ٧، َٛواَل ا٥١ٜؽٯوؾي: 

 .174-173: 6، وا١ي٬ء ا١ال٤ّ 116: 15األٛتاط و٘فا٣٫ٛ. ا٧ِؽ: ا٨١ش٬م ا١ؾا٪ؽ  

ٍَان ا٨١َّا (121) و٢ْ ِنؽ ة٦ ا٨١َّاِنؽ، ضف٦ ة٦ ٤َُط٥َّػ ٛالوون، ا٢٥١ٝ ا٨١َّاِنؽ، ٧َاِنؽ ا١ػٯ٦ ةو٦ ا١فُّ

، وو١وٮ ا١فو٨ٍ٢ث ةٓوػ ع٢وّ أَِعٰو٩ ا٢٥١وٝ ٪730ا٢٥١ٝ ا٨٥َ١ُْه٬ر ٛالوون، و١وػ ٧طو٬ 

حؽس٥خ٩ ٘وٮ: ا١و٬ا٘ٮ . ٪762. ٤ات ٤ٜخ٬الً ـ٨ث ٪748ا٥١ِٙؽ ـٰٗ ا١ّػٯ٦ ضاسٮ ـ٨ث 

 و٤ا ةٓػ٪ا. 125: ٠٫5 ا١ها٘ٮ ، وا166٨٥١: 12ةا٬١ٰ٘ات 

 .٬٫ٛ58  اإل٧لاء:  (122)

وث األـوٓؽدٯث  (123) ـَ إِةَؽاِ٪٣ٰ ة٦ ٤تارك كاه األـٓؽدي ا١غ٬اسا ا١خَّاِسؽ ا١ل٫ٰؽ َناضب ا٥١ػر

ٍَٓاء ٞرٰوؽ ا١تَوْؼل. ٤َواَت ٧٬ٍٓ٤واً ِ٘وٮ  َٞاَن ٞرٰؽ ا٥١ال َواـّ ا١ ةا١شفؽ األَةَْٰو ةػ٤لٚ. 

خٰ ٪826َرَسب ـ٨ث  : ٦1، ود٦٘ ٘ٮ ٤ػرـخ٩. حؽس٥خ٩ ٘ٮ ا١ي٬ء ا١ال٤وّ َو٣١ ٯ٠٥ٟ ا١فِّ

 .113: 1. وا٧ِؽ: ا١ّػارس ٘ٮ حارٯظ ا٥١ػارس 118
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ت٠َُ و٧َل٫ُػ أنَّ ال إ٩١َ إالَّ  ْٜ ُ َٝ ٩١ُ، َك٫اد ً ح وا١٭ - اه وضَػهُ ال كؽٯ َٓ َ  إِْن َكواءَ اهُ ح

توُػهُ وَرـو٩ُ١٬ُ ا١وؼي  - َْ وػاً  ِٰٜا٤َوِث ةوا١ط٬ِٜق ا٬١اِستوث، و٧َلو٫ُػ أنَّ ٤ُط٥َّ ٯ٬مَ ا١

ُّٚ ٘ٮ ٤َخشؽِه ٤َٟاـوت٩َ. نو٢َّ٭ اهُ ٢ْٰو٩ِ  ٯُفا٤ُِص ٦َْ٤ َكػَّ ا١ؽِّضاَل إ٩ِٰ١ وٯ٫ُُِؽ ا١ط

٢َْ٭ آ١ ؽا٤وث، َو َٟ ٩ِ ونطت٩ِ نال ً ٪ٮ حُؽةِص ا٥١خَِّشَؽ ٘وٮ ـو٬ِق ا١وو٥ُفا٤طِث وا١

ووػَّ ٫١وو٣ ٘ووٮ داِر  ِْ ُ ٨ووَػ ٤َوو٦ِ اكووخؽى ٤ِوو٦َ ا٥١ووؤ٦َٰ٨٤ أ٧َٙفوو٣٫َ وأ٤وو٬ا٣٫َ١ ة٥ووا أ ِْ

 .(125)«، وـ٣َّ٢ حف٥ٰ٢اً (124)ا٥١ٜا٤ثِ 

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 :المطبوعة
(، ٧فوغ٩ و٨ْوٮ ةو٩: ٤ط٥وػ ٪335أد  ا١ٟخّا ، أة٬ ةٟوؽ ا١هو١٬ٮ )ت -

 .٪1341ة٫شث األذؽي، ا٥١ٟختث ا١ٓؽةٰث، ةٖػاد، ا٥١ٍتٓث ا١ف٢ٰٙث، ٤هؽ، 

(، حطٰٜوٚ: ٤ط٥وػ ٪٬930ر ٘ٮ وٛااّ ا١ػ٪٬ر، اة٦ إٯاس )تةػااّ ا١ؾ٪ -

 م.1975/٪1395، دار ٘ؽا٧ؾ كخاٯ٦ ٨٢١لؽ، ٰ٘فتادن، ٤1هٍٙ٭، ط 

ةٰوػي )توا١ٜوا٬٤س، ٤ؽحيوحاج ا١ٓؽوس ٤و٦ سو٬ا٪ؽ  - (، ٪1205٭ ا١ؾَّ

 حطٰٜٚ: ٤ش٬٥ْث ٦٤ ا٥١ط٦ٰٜٜ، دار ا٫١ػاٯث.

ألْووالم، كوو٥ؿ ا١ووػٯ٦ ا١ووؼ٪تٮ حووارٯظ اإلـووالم ووٰ٘ووات ا٥١لووا٪ٰؽ وا -

                                                           

   ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ژحٓووا١٭: اٛختوواس ٤وو٦ ١٬ٛوو٩  (124)

 .[111: 9]ا١خ٬ةث  ژ ۅۅ
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(، حطٰٜٚ: د. ٥ْؽ ْتػ ا١فالم ا١خػ٤ؽي، دار ا١ٟخا  ا١ٓؽةوٮ، ٪748)ت

 م.1993/٪1413، 2ةٰؽوت، ط 

ا١خٓؽٯوٗ ة٥هوو٢ٍطات نووتص األْلوو٭، ٤ط٥ووػ ٨ٛووػٯ٠ ا١ت٢ٜووٮ، ا٫١ٰئووث  -

 م. ٤1983ث ٢١ٟخا ، ا١ٜا٪ؽ ، ا٥١هؽٯث ا١ٓا

(، دار ٪808ا١ٟتووؽى، ٤ط٥ووػ ةوو٦ ٬٤ـوو٭ ا١ووػ٤ٰؽي )تضٰووا  ا١طٰوو٬ان  -

 .٪1424، 2ا١ٟخب ا٥٢ٓ١ٰث، ةٰؽوت، ط 

٥ْوواد ا١ووػٯ٦ ا١ٟاحووب األنووت٫ا٧ٮ  عؽٯووػ  ا١ٜهووؽ وسؽٯووػ  ا١ٓهووؽ، -

)ٛف٣ كٓؽاء ٤هؽ(، حطٰٜٚ: أض٥ػ أ٤و٦ٰ، كو٬ٛٮ ىوٰٗ،  (،٪597)ت

 م.2005ا٥١هؽٯث، ا١ٜا٪ؽ ، إضفان ْتاس، دار ا١ٟخب وا٬١ذااٚ 

(، حطٰٜوٚ: د. ا١فوٰػ ٤هوٍٙ٭ ٪553ٮ )تودٯ٬ان اة٦ عٙاسث األ٧ػ١فو -

 م.1960ٕازي، ٨٤لأ  ا٥١ٓارف، اإلـ٨ٟػرٯث، 

(، دار ا١ٟخوا  ٪٨1363تٮ، كؽه ْتػ ا١ؽض٦٥ ا١تؽٛو٬ٛٮ )تدٯ٬ان ا٥١خ -

 م.1986/٪1407ا١ٓؽةٮ، ةٰؽوت، 

(، ٪542ٯ٨ٮ )تا١شؾٯؽ ، أةو٬ ا١طفو٦ ا١لو٨خؽا١ؼعٰؽ  ٘ٮ ٤طاـ٦ أ٪٠  -

 - ٛف٣ كٓؽاء ا١لام، حطٰٜٚ: إضفان ْتاس، ا١ػار ا١ٓؽةٰث ٢١ٟخا ، ١ٰتٰا

 م.1981ح٧٬ؿ، 

كٓؽ ة٨ٮ ٛؽ٧اص ٘ٮ ض٥ا  وأعتار كٓؽاا٣٫: س٥وّ وح٬ذٰوٚ وحطٰٜوٚ د.  -

و١ٰووػ ا١فووؽاٛتٮ ود. ٤ط٥ووػ ا١فووؽاٛتٮ، ٤ؤـفووث ْتووػ ا١ٓؾٯووؾ ا١توواة٦ٍٰ، 

 م.2016ا٬ٟ١ٯج، 

اود ا١ٜؽه ١٬ٕٮ وستار كوٓتان ساـو٣، ، حطٰٜٚ: ـ٥٢ان داكٓؽ حأةً كؽ   -

 م.1973ا٨١شٗ، 

(، ٪902ن ا١خاـّ، ك٥ؿ ا١ّػٯ٦ ا١فغاوي )تا١ي٬ء ا١ال٤ّ أل٪٠ ا١ٜؽ -

 دار ٤ٟختث ا١طٰا ، ةٰؽوت. 
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٬ْٰن ا١ؽوىوخ٦ٰ ٘وٮ أعتوار ا١وػو١خ٦ٰ ا٬٨١رٯوث وا١هوالضٰث، أةو٬ كوا٤ث  -

(، حطٰٜووٚ: إةووؽا٪٣ٰ ا١ؾٯتووٚ، ٤ؤـفووث ا١ؽـووا١ث، ٪٤665لووٜٮ )تا١ػ

 م. 1997/٪1418، 1 ةٰؽوت، ط

(، حطٰٜٚ: إضفوان ْتواس، ٪٬764ات ا٬١ٰ٘ات، اة٦ كاٞؽ ا١ٟختٮ )ت٘ -

 م. 1974، 1دار نادر، ةٰؽوت، ط 

ووث ا١َط٥َوو٬ّي )ت٫ٛوو٬  ا - (، حطٰٜووٚ: رودو١ووٗ ٪837إل٧لوواء، اةوو٦ ِضشَّ

 م.2005/٪1426، 1ٰ٘ف٢ٰٮ، ٤ٍتٓث درٕام، ةٰؽوت، ط 

ا١ّػٯ٦ ا١فو٬ٌّٰٮ  ىث، سالل٬ٞٞب ا١ؽوىث ٘ٮ حارٯظ ا٠ٰ٨١ وسؾٯؽ  ا١ؽو -

(، حطٰٜٚ: ٤ط٥ػ ا١للوخاوي، دار اٱ٘واق ا١ٓؽةٰوث، ا١ٜوا٪ؽ ، ٪911)ت

 م.2002/٪1422، 1ط

(، دار نوادر، ةٰوؽوت، ٪711ان ا١ٓوؽ ، اةو٦ ٨٤ِو٬ر اإل٘ؽٯٜوٮ )ت١ف -

 .٪1414، 3ط

ؽاء وا١ت٢ٖواء، ا١ؽإوب األنو٫ٙا٧ٮ ٤طاىؽات األدةاء و٤طاورات ا١لوٓ -

 .٪1420، 1ر٣ٛ، ةٰؽوت، ط (، كؽٞث دار األر٣ٛ ة٦ أةٮ األ٪502ت

ٰػه )ت - ـِ (، حطٰٜٚ: ع٢ٰو٠ إةوؽا٪٣ٰ سٙوال، دار ٪458ا٥١غهم، اة٦ 

 م. 1996/٪1417، 1إضٰاء ا١خؽاذ ا١ٓؽةٮ، ةٰؽوت، ط 

األ٤هووار، اةوو٦ ٘يوو٠ اه ا٥ٓ١ووؽي ٤فووا١ٝ األةهووار ٘ووٮ ٥٤ا١ووٝ  -

 .٪1423، 1(، ا٥١ش٥ّ ا١رٜا٘ٮ، أة٬ ُتٮ، ط ٪749)ت

١ٟتٰوؽ، أض٥وػ ةو٦ ٤ط٥وػ ا١ٰٙو٤٬ٮ ا٥١هتاه ا٨٥١ٰؽ ٘ٮ ٕؽٯوب ا١لوؽه ا -

 (، ا٥١ٟختث ا٥٢ٓ١ٰث، ةٰؽوت، ةال حارٯظ.٪770ا١َط٬٥َّي )ت ٧ط٬ 

(، دار نوادر، ةٰوؽوت، ٪٤626ٓش٣ ا١ت٢ػان، ٯوا٬ٛت ا١َط٥َو٬ّي )ت  -

 م.1995، 2 ط

٤ٓش٣ ا٥١ٓا٣١ ا١شٖؽاٰ٘ث ٘وٮ ا١فوٰؽ  ا٨١ت٬ٯوث، ْواحٚ ةو٦ ٰٕود ا١وتالدي  -
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، 1ٯوّ، ٤ٟوث ا٥١ٟؽ٤وث، ط ؽ وا١خ٬زو(، دار ٤ٟث ٨٢١ل٪1431ا١طؽةٮ )ت

 م.1982/1402٪

٤ٙؽج ا١ٟوؽو  ٘وٮ أعتوار ة٨وٮ أٯو٬ ، س٥وال ا١وػٯ٦ ةو٦ وانو٠ )ت  -

(، حطٰٜٚ ضف٦ٰ٨ ٤ط٥ػ رةّٰ، ٤ؽاسٓث ـٰٓػ ْتػ ا١ٙخاه ْاك٬ر، 697٪

 م.1972دار ا١ٟخب وا٬١ذااٚ ا٤٬ٜ١ٰث، ٤ؽٞؾ حطٰٜٚ ا١خؽاذ، ا١ٜا٪ؽ ، 

ٰٜٚ: ْتػ ا١فالم (، حط٪395ؿ ا٢١ٖث، أض٥ػ ة٦ ٘ارس ا١ؽازي )ت٤ٜاٯٰ -

 م.1979/٪٤1399ط٥ػ ٪ارون، دار ا١ٟٙؽ، 

ّٙوو٭ ا١ٟتٰووؽ، حٜووٮ ا١ووّػٯ٦ ا٥١ٜؽٯووؾي )ت - (، حطٰٜووٚ: ٤ط٥ووػ ٪854ا٥١ٜ

 م.1991/٪1411، 1ا١ٰٓالوي، دار ا١ٖؽ  اإلـال٤ٮ، ط 

(، كووؽه: أض٥ووػ أةوو٬ ٢ْووٮ، ا٥١ٍتٓووث ٪429ا٨٥١خطوو٠، ا١رٓووا١تٮ )ت -

 م.1903/٪1321ا١خشارٯث، اإلـ٨ٟػرٯث، 

٘ٮ، س٥ال ا١وّػٯ٦ ةو٦ حٖوؽي ةوؽدي ا٘ٮ وا٥١فخ٬٘٭ ةٓػ ا٬١اا٠٫٨٥١ ا١ه -

(، ضٜٜوو٩ ووىووّ ض٬اكوو٩ٰ: د. ٤ط٥ووػ ٤ط٥ووػ أ٤وو٦ٰ، ا٫١ٰئووث ٪874)ت

 م. 1999ا٥١هؽٯث ا١ٓا٤ث ٢١ٟخا ، ا١ٜا٪ؽ ، 

، (٪927ت) ا٥ٰٓ٨١وٮ ٤ط٥وػ ةو٦ ا١ٜوادر ا٥١ػارس، ْتوػ حارٯظ ٘ٮ ا١ػارس -

 األو١وو٭، ا٥٢ٓ١ٰووث، ا١ٍتٓووث ا١ٟخووب ا١ووػٯ٦، دار كوو٥ؿ إةووؽا٪٣ٰ: حطٰٜووٚ

 م.1990/1410٪

ؽ ، س٥وال ا١وّػٯ٦ ةو٦ حٖوؽي ةوؽدي ا٨١ش٬م ا١ؾا٪ؽ  ٘ٮ ٬٢٤ك ٤هوؽ وا١ٜوا٪ -

 (، وزار  ا١رٜا٘ث واإلركاد ا٤٬ٜ١ٮ، دار ا١ٟخب، ٤هؽ، ةال حارٯظ.٪874)ت

اٞؽ ، أةوو٬ ٢ْووٮ ا١خ٨وو٬عٮ ا١تهووؽي ٧لوو٬ار ا٥١طاىووؽ  وأعتووار ا٥١ووؼ -

 م.1995(، حطٰٜٚ: ْت٬د ا١لا١شٮ، دار نادر، ةٰؽوت، ٪384)ت

َِٙػّي )ت - و (، حطٰٜوٚ: ٪٧764ُهؽ  ا١رااؽ ٢ْ٭ ا٥١ر٠ ا١فااؽ، ناله ا١ّػٯ٦ ا١هَّ

 م.٤1971ط٥ػ ٢ْٮ ـ٢ٍا٧ٮ، ٤ٍت٬ْات ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ، 
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َِٙػّي )تا١وو٬ا٘ٮ ةا٬١٘ - وو (، حطٰٜووٚ: أض٥ووػ ٪764ٰووات، نوواله ا١ووّػٯ٦ ا١هَّ

األر٧وووواؤوط وحؽٞووووٮ ٤هووووٍٙ٭، دار إضٰوووواء ا١خووووؽاذ، ةٰووووؽوت، 

 م.2000/1420٪

(، ٪911ا٥١هٍٙ٭، ٧و٬ر ا١وّػٯ٦ ا١فو٬٫٥دي )تو٘اء ا٬١٘اء ةأعتار دار  -

 .٪1419، 1دار ا١ٟخب ا٥٢ٓ١ٰث، ةٰؽوت، ط 

 المخطوطة:
 ٧فوغث (،٪779ا١ط٢توٮ )ت ضتٰوب اة٦ األحؽاك، دو١ث ٘ٮ األـالك دُرَّ  -

  .661ر٣ٛ:  أ٥١ا٧ٰا، الٯتؾك، سا٤ٓث ٤ٟختث

(، ٧فوغث ٪911)ت ٬ٌٮا٥١ؽج ا٨١يؽ واألرج ا١ٍٓؽ، سالل ا١ّػٯ٦ ا١فٰ -

و٧فوغث أعوؽى: ٤ٟختوث  .٤2683ٟختث ٯ٬ٜٓ  ٬ٓ٧م كوؽٰٞؿ، رٛو٣ ف 

 .6207ا١ط٥ٟث، ا١ػار ا١ٓؽاٰٛث، ةٖػاد، ةؽ٣ٛ: 

*   *   * 
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ة واقع وآمال
ّ
 العربي

 ()ةسناسي د. وحىد

 :ئةتوط

 ، و١٣٪ّ٭اة أٱٌاةً ث٘ٲاح ا٣ذٮاوا٢ ٲكخ ا٤٣٘ح ٦ضؿد ٣كاةن ٱ٪ُاٜ ثا٫ أ٤٬ا٣٫

وا٤٣٘اح ٦٪ْٮ٦اح ٦ذ١ة٤٦اح  .ا٣ٮٔةء ا٣ؾي ٱعذٮي ١ٚؿ٥٬، و٤ٚكٛذ٭٥ ٰٚ ا٣عٲةة

 ٰ ٤ٟٚٚ ا٧٣ؿء ا٣ذٮاو٢، ظكت ا٣عةل وا٣كٲةق؛ ٚٲؽورو ٤٣ذٕجٲؿ ةً أ٩كةٝ د٧٪ط

٤ٔٯ ا٣ٛؿد أن ٱكذضٲت ٰٚ ا٣٪٭ةٱاح » .و٬ٮ ٦ذٞٲّؽ وٜٚ ٩ٮا٦ٲك٭ة ٦حؾه ا٧٣٪ْٮ٬

 .(1)«٭ة، ٚ٭ٮ ٱٮصؽ داػ٢ ا٤٣٘ح، ٱاذ٤ِٛ ث٭اة وٱ١ٛاؿ ث٭اة٭ة وق٤ُذ٤٣٘ح وٝٮا٩ٲ٪

 ٥ٮادث دذىا٢ ث٧ىاةاؿ ا٣جناؿ، وداةرٱؼ٭وٱٕذؿي ا٤٣٘ةت ٦ة ٱٕذؿٱ٭اة ٦ا٨ ظا

ح،  إذ ٝؽ ٦عُةت ٦ذجةٱ٪ ا٤٣٘ح ٰٚ وٲؿورد٭ة ًٲؿ أْن دن٭ؽٚال  ؛ا٧٣ذ٤ّٞت داا٧ةً 

٭ٲ٧٪ااح ٦اا٨ ا٣ واٚااؿاً  ٝكااُةً  إذ ذاك ذىااٲتٚا٣ااؾٱٮ ، ٣ااٜ واأل٦اا٨  حدج٤ااٖ ا٣٘ةٱاا

 ؼٛٮت.ا٣ٛذٮر وا٨٦٣  صة٩ت ٲ٧ّك٭ةٚ ،٧٠ة ٝؽ ٱؼجٮ و٬ض٭ة٩ذنةر، الوا

ال داوول ثة٣ٌاؿورة إ٣اٯ ٦كةرات ا٤٣٘ةت ال د٪ذ٥ْ ٤ٔٯ ٩كاٜ واظاؽ، و إنّ و

٧٠ة ٬اٮ  ٤ٞجخ ظٲّح دؿزق، وا٦٩ٮاد٭ة ٨٦ صؽٱؽ ثٕؽ ٣٘ةت ا٩جٕسخ٭٪ةك ٚ ا٧٣آل ذاد٫؛

 قااّض٢ ا٧٣عٛٮّااةت دػ٤ااخا٩ُٞاآ ا٣ذٮاواا٢ ث٭ااة، و ماا ن ا٣ٕجؿٱّااح، و٣٘ااةت

                                                 

 .ا٣ضـااؿ -٧٣ى٤ُعٲّح د٠ذٮر ٰٚ ا٣ذؿص٧ح وا (*)

 .٩153ُٮ٣ٮصٰ، ص أثكذ٧ٮ٣ٮصٰ أثعر  -د١ٛٲٟ ا٤ٕٞ٣ٰ ا٤٣٘ٮي –قة٦ٰ أد٥٬، ٤ٚكٛح ا٤٣٘ح  (1)
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ث٢ٌٛ ا٣ذؿص٧ح،  ،٠ة٣الدٲ٪ٲح واإلٗؿٱٞٲح ا٣ٞؽٱ٧ح، و٣٘ةت ُظ٤ّخ مٛؿد٭ة (األرمٲٙ)

ة ٦ٕ٪اٯ أو ٚٲ٭ا ا٣اؽارس ، ال ٱٛٞا٦٫ج٭٧اح ٨٦ ا٣ـ٨٦ ص٤٧ح ر٦اٮز ةً ة٩خ ردظثٕؽ٦ة ٠

، و٣٘ةت قةٚؿت ٰٚ ا٣ـ٦ةن وا١٧٣اةن ٦كاٲؿة ح٤ٗٲٛٲا٣٭ٲؿو ٦ج٪ٯ، و٬ؾا ٦ة ٱٞةل ٨ٔ

و٬٪ةك ثة٧٣ٞةث٢ ٣٭ضةت و٣٘ةت  ٠ة٣ٕؿثٲّح.خ ٦ذؽاو٣ح ٲوثٞ ، وو٧ؽتدةرٱؼٲّح ثة٬ؿة

القاٲ٧ّة د٤اٟ ا٣ذاٰ ٝ٪ةد٭اة ا٣ذٮاوا٤ٲّح  ود٪اؽزؿ ثة٤١٣ٲّاح، ٦ُجاٜ، د٧ٮت ٰٚ وا٧خ

 أػٮاد٭ة، ودذىؽر ، و٬٪ةك ٣٘ةت دذٛؿد ثة٩ذنةر ٠ٮ٩ٰا٧٣نةٚ٭ح ال دؿثٮ ٤ٔٯا٣ٮظٲؽة 

وا٤٣٘ةت، ٠ْٮا٬ؿ اصذ٧ةٔٲّاح ». ا٣عةًؿ ٰٚ ٔىؿ٩ة ٨٦ م وٍ  اإل٩ض٤ٲـٱح ٦س٧٤ة دٕؿ٫ٚ

 .(2)«د٪٧ٮ ودـد٬ؿ، ودٌٕٙ ود٧ٌع٢، ٱٕذؿٱ٭ة ٦ة ٱٕذؿي األظٲةء

ٮاظاؽ، ا٣ج٤ؽ ا٣و٦ك ٣ح ا٤٣٘ح ظٲٮٱّح، ٧٣ة اقذ٤٧ٕخ ٔجؿ ا٣ذّةرٱغ ٰٚ دٛذٲخ 

٥ ا٣كٲّةقٲّح ٦٪ؾ أن وًإخ ُح ا٣ٕة٣ٱة، و٬ؾا م ن ػؿٱؽٔؽ أٝة٣ٲ٥ إ٣ٯ ثذضـاذ٫

، ٤ٔاٯ ٝٮٱّاح ا٣عؿب ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣سة٩ٲّح أوزار٬ة إ٣ٯ ٱٮ٦٪ة ٬ؾا، ٰٚ ظٲ٨ أّن ث٤ؽا٩ة

ٱاةدة، ظذّاٯ ٱذكا٪ّٯ ٤٣جٞةء ٰٚ ا٣ؿ   ، ودٕٞؽ أظالٚةً دـداد د١ذاّلً  اػذالف أ٣ك٪ذ٭ة،

ا٥ ا٣ٕٮ٧٣اح ا٣ذاٰ ٦ّكاخ أٱٌاةً  ٣٭ة ٝٲاةدة ز٦اةم ا٣نإٮب واأل٦ا٥. ٌّ  وٚاٰ ػ

واٝٓ ا٣ٕؿثٲّح ا٣ٲاٮم، و٦اة ٬اٮ ٦ا ٦ٮل ٨ٔ ا٣ذكةؤل ث٪ة ػ٤ٲٜ  األ٤َف ا٤٣٘ٮي،

ّٰ ث٭ة ٣٘حً   .ٚة٤ٔح ؤة٧٣ٲّح دعٞٲ٫ٞ ٤٣ؿٝ

 :بين التعريب والتعليم واقع العربّية -1
دٮاو٢ ٚة٤ٔاح  د٧ٕٲ٥ اقذ٧ٕة٣٭ة ٝ٪ةةَ  ٦ة ٬ٮ ٦ ٦ٮل ٨٦ ٥ ٱكذذت ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح٣

 كا ٣ح ا٣ذ٤ٕاٲ٥و٦وزؿة ٰٚ ص٧ٲٓ ا٧٣ضةالت واالػذىةوةت، ٬ؾا و٣ب٨ ُٕٝاخ ٦

ّن واٝآ ا٧٧٣ةرقاح ا٤٣٘ٮٱّاح إ ،ال ثا س ث٭اة أماٮاَةً  ا٣ٕؿثٲاح األُٝاةرٰٚ ٦ؼذ٤ٙ 

٠ا ّن ا٣ٕاؿب  ٕؿب ٨ٔ ٦عةوالت دعةمٰ ا٣ٕؿثٲّح ٰٚ ثٕي ا٣عٞٮل ا٧٣ٕؿٚٲّاح،ٱُ 

                                                 

 .  14ٰ ا٣ؽٱ٨ وةثؿ، ا٧٣ض٤ّح ا٣ٕؿثٲّح ٤٣ؽراقةت ا٤٣٘ٮٱّح، ص ٲ٦ع (2)
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 .، ٰٚ ٦ك ٣ح ا٣٭ٮٱّح، وثة٣ؼىاٮص ا٣٭ٮٱّاح ا٤٣٘ٮٱاح٦ـ٦٪ةً  أوجعٮا ٱٕة٩ٮن ا٩ٛىة٦ةً 

 .(3)«ٰٚ ا٣ٮظاؽة ا٣سٞةٚٲاح ٤٣ٕاة٥٣ ا٣ٕؿثاٰ ةأقةقٲ   ٦ةً ا٤٣٘ح د٧س٢ّ أٝ٪ٮ»٠ٮن ٦ٓ ٬ؾا 

، و٠ة٩اخ ؽ ٳػاؿل ا٣ج٤ؽان ا٣ٕؿثٲح، د رصعخ ٌٝةٱة ا٣ذٕؿٱت ٨٦ ث٤اجٕؽ اقذٞالٚ

 دعخ ا٣ٮوةٱح ا٣كٲةقٲح ٰٚ ا٣٘ة٣ت األ٥ّٔ؛ أي َ٘اٯ ا٣ضة٩ات ؿٱت٦جةدرات ا٣ذٕ

 َٕ  ،ة٩اةً ٚٮٝٓ دكاّؿ  أظٲ ؛ا٧٣ٕؿٰٚ وا٧٣٪٭ضٰ ٤ٔٯ ا٣ضة٩ت (األٱؽٱٮ٣ٮصٰ) ؽيَٞ ا٣

 اٲاح ا٤٣٘ٮٱاحا٣س٪ة ٠ا٢  ٦ا٨دؿقاٲغ أػاؿى، وا٩ذ٭اٯ ا٧٣ُاةف إ٣اٯ  دجةَو أظٲة٩اةً و

(bilinguisme) واالزدواصٲح ا٤٣٘ٮٱح (diglossie)(4). 

٤اا٥ ٦ااة ألزااؿ ا٣ذااةرٱغ ٦اا٨ دؿا٧٠ااةت إزاء  ٬ااةدٲ٨ ا٣س٪ااةاٲذٲ٨  «دؿقااٲغ»و٩عاا٨ ٩ٕ

ٓ ا٤٣ا٤٣كة٩ٲ ٮزٲاٜ، ٧٠اة ال ٰ واقاذٮَة٩٭٧ة ا٣٣ٕؿثاا٘اٮي ذٲ٨، ث٢ ود٤٘٤٘٭٧ة ٰٚ ا٣ٮٝا

ٰ ٨ٔ ا٣ذ٘ة٢ٚ ا٣ٱ٨١٧  ؽور ا٣كٲةقٰ ا٣عةق٥ ٰٚ دن٢١ د٧سالت ا٣عة٣ح ا٤٣٘ٮٱح، إذ ٚا

ّؿر ا٣ذٕؿٱت، ا٣ؾي ٱُٞىؽ ث٫   إظالل ا٣ٕؿثٲاح ٣٘اح د٤ٕاٲ٥٭٪ة ٬قٲةٝةت ٠سٲؿة ٬ٮ ا٣ؾيٝ 

 و٦وقكاةد٭ة، ٚاٰ إدارات ا٣ؽو٣اح، ٭ة ٠ؾ٣ٟواقذ٧ٕة٣ ٰٚ األَٮار ا٣ذؿثٮٱّح ا٧٣ؼذ٤ٛح،

ٜ ةو٣٭ؾه ا٤٧ٕ٣ٲح، ثعٲر ال ٱ١٧ا٨ دض ؾي رق٥ ظؽوداً ٬ٮ ا٣ا٣كٲّةقٰ و ز٬اة، وٱ٪ُجا

ٓ ا٣ذٕؿٱت ٬ؾا ا٣ٌؿب ٨٦ ا٣ذٕةَٰ ٰ وٮرة ٦ض٤ّٮة  ٦ ـااؿٱح.٤ٔٯ ٚ  ا٣عة٣ح ا٣ض

، ٠جٞٲّاح أٚاؿاد وا٣عةل ٬ؾه،  ،د٤ٞٙ ا٧٣سٞٛٮن وا٧٤ٕ٣ةء ّٰ ٝؿارات ا٣كٲةقا

ّٰ و٦اوزؿةا٣نٕت، و٥٣ د٪ن  ظؿ٠ح ٚة٤ٔح  ح إماةٔثٚٲ٧اة ٱذّىا٢  ٝاؽ٦ةً  ، ٧٤٣ٌا

اقذ٧ٕةل ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ٩ُةق أم٢٧ وأوقٓ. وظذّٯ ص٭اٮد ثٕاي ا٣ض٧ةٔاةت 

٣ا٥ دج٤اٖ ٦ا٨  ،وا٣اؽٚة  ٔ٪٭اة واألٚؿاد وا٣ض٧ٕٲةت ا٧٣٪ة٤ًح ٣ذ٧ٕٲ٥ ا٣ٕؿثٲّاح

                                                 

(3) Gilbert Grandguillaume, Arabisation et politique linguistique au 

Maghreb, p. . 

ا٣س٪ةاٲح ا٤٣٘ٮٱح ٠ةقذ٧ٕةل اإل٩ض٤ٲـٱح وا٣ٛؿ٩كٲح ٰٚ ٠٪ؽا، واالزدواصٲح ا٤٣٘ٮٱح ٠ةقذ٧ٕةل  (4)

 ا٣ٛىعٯ وا٣ؽارصح ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ.  
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 ٣ذعٞٲاٜا٣ّٞٮة ٦ة ٨٦ م ٫٩ ٧٦ةرقح ًٍ٘ إٱضةثٰ ٤ٔٯ ا٣كٲةقٰ، ٠ٲ٧ة ٱكاةر  

كاا٧ٲةت ظذّااٯ د ٫وا٣الٚااخ أ٩ اا .٥ااات ا٧٣سٞٛااٲ٨ وا٣جااةظسٲ٨، ود٤ُٕااةد٭رٗة

ّٰ ٔا٨  ،«ا٣ؽٚة  ٨ٔ ا٣ٕؿثٲاح»ومٕةرات ٨٦ ٝجٲ٢  ٣ا٫ ٦ا٨ ا٣ؽال٣اح ٦اة ٬اٮ ٗ٪ا

ٱةر٬اة، و٬ٰ ٚاٰ د ،٩٭ةراً  ىّؿح ثؾ٣ٟ ص٭ةراً ع٧ٯ ٔؿٱ٪٭ة، وٱُ ا٣جٲةن، إذ ٠ٲٙ ٱُ 

دواااؿ  ٤ٔاٯ ٥  ٪ِ ٬اؾا ا٣٪ّاٮ  ٦ا٨ ردّات ا٣ٕٛا٢ ٱَا وث٪ه ا٣ؽقذٮر وا٣ٞة٩ٮن. إنّ 

 .٭ة وأ٤٬ٲ٭ة٬ة ا٣ٕؿثٲح ثٲ٨ ذوٱٞة٤ْ ا٣ٌٲٜ وا٣٘ج٨ ا٣ذٰ دَ 

ٗاؽاة إذ  ،ٰٚ األوقاةط ا٣ٕؿثٲّاح رٱّح ثةدٱحً االقذ٧ٕة ا٣عٞجح٣ٞؽ ٠ة٩خ ٦ؼ٤ّٛةت 

ٚاال  ٦ؿدٕٛاح؛ اقذٞالل أوَةن ا٣جالد ا٣ٕؿثٲح، ث٤٘خ ٦كذٮٱةت األ٦ٲّح وا٣ض٭ة٣ح ٩كاجةً 

ث٧ٮصجا٫ واؿاظح ا٣ٕؿثٲّاح أ٤ُٔ٪اخ  1938ٰٚ قا٪ح  ٝة٩ٮ٩ةً »أّن  ٱٕـب ٨ٔ ا٣جةل ٦سالً 

ا٩ُالٝاح ٔكاٲؿة.  ا٤ُ٩اٜ ٦كاةر ا٣ذ٪٧ٲّاح وا٣ج٪اةء٣اؾ٣ٟ  .(5)«اااؿ٣٘ح أص٪جٲّح ٰٚ ا٣ضـ

 دؿ٠ح ا٧٣كذ٧ٕؿ ا٣سٞٲ٤ح، ودؽأٲةد٭ة ا٧٣ذٮارزح ٦ا٨ ا٦ذاؽادات ٣٘ٮٱّاح ٱ٪ٌةف إ٣ٯ ٬ؾا

٧٤اة ٧٦ٲّـ ٚاٰ ث٤اؽان ا٧٣٘اؿب ا٣ٕؿثاٰ، ٦س؛ ٚة٣ٛؿ٩كٲح ٦ة زا٣خ د٪٥ٕ ثةظذٛةء وزٞةٚٲّح

 ٙ  َىاا٣ٕؿثٰ. ٢ّ٠ ٬ؾه ا٣ذؿ٠ح ٣ا٥ دُ ٦ؿدجح قة٦ٞح ٰٚ ث٤ؽان ا٧٣نؿق  اإل٩ض٤ٲـٱحدذجٮأ 

، ث٢ ٬ٰ ٦عٛٮّح و٦ىٮ٩ح، وآٱح ذ٣ٟ ٦ة ٩ؿاه ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت وا٧٣اؽارس ا٤ٕ٣ٲاة ثٕؽُ 

 ٞاٮل ٦ٕؿٚٲّاحوظ ٨٦ َ٘ٲةن ٤٣٘اةت األص٪جٲاح ٚٲ٧اة ٱذىا٢ ثذاؽرٱف اػذىةواةت

 ىةل وا٣ذ٤ّٞٲ٨.ح ٰٚ ٤٧ٔٲّح االدّ ثؾ٣ٟ ٨ٔ ا٣ٕؿثٲّ  ؛ ٚ٪ةثْخ ث٭ة ٔؽٱؽة

ا١٣سٲؿ ٨٦ األ٦ا٥ وا٣اؽول، أذ٧ؽه ةت األص٪جٲّح ٬ٮ دأب إّن اال٩ٛذةح ٤ٔٯ ا٤٣٘

٧٣ٕةرف ا٣عةو٤ح ٣نٕٮب أػؿى ٚاٰ ا٣ٛ٪اٮن وا٤ٕ٣اٮم واٳداب، ٨٦ ا ث٘ٲح اإلٚةدة

٩ ػاؾ ث٧ؿ٠ـٱح ا٤٣٘ح ا٣ٮَ٪ٲاح ا٣ؿقا٧ٲّح. ٤ٚاٮ  وزٲٞةً  ٨١٣ ٬ؾا اال٩ٛذةح ٦ؿدجٍ اردجةَةً 

 ٮصاؽ٩ة د٪ّٮٔاةً ، ٣(INALCO) قاجٲ٢ ا٧٣ساةل ٦ٕ٭اؽ ا٤٣٘اةت ا٣ناؿٝٲّح ثجاةرٱف ٯ٤ٔ

                                                 

(5) Gilbert Grandguillaume, Op.Cit., p. . 



 433 العربية واقع وآمال ـ د. حمند بشناسي

، ثٲاؽ أن ذ٣اٟ ٤٠ّا٫ ٱىاّت ٚاٰ ػؽ٦اح ٣٘ح( 144) ٚٲ٫ حقٰٚ ا٤٣٘ةت ا٧٣ؽرّ  ٔضٲجةً 

ّٰ ٰٚ ٚؿ٩كة ثة٣ؽرصح األو٣ٯ  ؽرس ا٤٣كاة٩ٰا٣ا إلْٗ٪اةء٫ّ٩ ا٩ٛذاةح إأي  ؛ا٣جعر ا٧٤ٕ٣

صؿم أّن ٬ؾا ا٣ٌؿب ٨٦ اال٩ٛذةح ٤ٔٯ ا٤٣٘ةت ٚٲا٫ ٦اة ٚٲا٫ ٦ا٨  ٲّح. الك٩ؿٛوا٤٣٘ح ا٣

ّي، و٬ٮ ٱُٰٕ ا٣ٞٲ٧ح ا٧٣ٌةٚح ا٧٣ع٧ٮدة؛ ذ٣ٟ أّن ٬ؾا ١ٚؿط دسةٝٙ ٦ٕؿٰٚ، ودالٝ

 ؽَ ٲْا، وال ٱـظاـح ٦ا٨ ١٦ة٩ذ٭اة ِٝ اال٩ٛذةح ا٤٣٘ٮي ال ٱعضت ٦ؿ٠ـٱّح ا٤٣٘ح ا٣ؿقا٧ٲّح

 ُ ـٍ ٮ٩اظذٞةر ا٣ٕؿثٲّح، ٱ٪ٕذ ٩٥ٛك٭أ ٥ل ٣٭كٮ  ٤٧٩ح. و٨٦ دُ أ ٥ ٚاٰ ٦كاةٱؿة ٦ذاٮ٬   ٭ة ثٕضا

 .ظٌةرةو كةن ٣٥٤ٔكخ ٣ٲ ، وٱؿ٦ٮ٩٭ة ث ٩ّ٭ةةو٠نٮٚةد٭ ؿٚح٦٧ٕكذضّؽات ا٣

 وأ٠سؿ ٨٦ ذ٣ٟ، ٱج٤ٖ دؽاول ا٧٣ع١ٲةت ا٣ُٞؿٱّح ٰٚ األرصةء ا٣ٕؿثٲّاح، ٦ج٤٘اةً 

ٚاٰ اج ا٧٣كاذع٥١ ٤٣٭ضاةت و٬ؾا ا٣اؿّ  ، و٥٣ ٱ٪ٛٓ إٱضةثةً ةً َةٗٲ ، ورواصةً ٦ذٕة٧ّةً 

ٲ٭ة، إذ ٦ة زا٣خ ا٣ٛىاعٯ دٞذىاؿ ٤ٔاٯ ص٤٧اح ثكٍ ا٣ؾٱٮ  ا٣الزم ٤٣ٕؿثٲّح، ودٛن  

ّٛح ٣دون ا ٦ة ٱعٮل ٦ؿاقٲ٥ ٦ٕؽودات، و٬ؾ داـال ٭ة، ث٢ إ٩ّ٭ة ٦اة ذع٤ى٤ٝ٧ج٭ة ١٤٣

، . إّن و١٩ٮواةً  دن٭ؽ ا٩عىةراً  ّٰ  ٦عة٣اح داااؿة ال خ٤٤ٝا٬ٲ٧٪اح ا٣ذٮاوا٢ ا٤٣٭ضا

٣٘ااح  إ٣ااٯ ا٣ذٌااةؤل وا٣ذؿاصاآ. ػااؾ ٦ااسالً  ٭ااة دٕٚااةً ذدٕٚاقااذ٧ٕةل ا٣ٛىااعٯ، و

ٕاؿض ثة٣ٛىاعٯ، دُ وٝخ ٣اٲف ثة٣جٕٲاؽ إ٣ٯ  ا٧٣ك٤كالت ا٧٣ؽث٤ضح، ا٣ذٰ ٠ة٩خ

كاة  ثىاٮرة ٦ض٤اّٮة اد  ٱُجؿز ، ود٪ُٜ ث٭ة. ٬ؾا ٦ة ٯ أن ٗؽت اٳن د٤٭ش ثة٣ٕة٦ٲّحإ٣

 .٩ُةٝةت دؽاول ا٣ٕة٦ٲّح، وظض٥ زظٛ٭ة ا٧٣ُّؿد

أثاؽٔٮا ث٭اة اٳداب وا٣ٛ٪اٮن، و٦ذاٯ ٦ذاٯ  ٪ةسأّن ا٤٣٘ح دعٲة ثعٲةة ا٣ ال رٱت

 ٤ٔاٯ ًاؿوب ا٧٣ُاؿد ٝجاةلدٱاؽ٩٭٥ اإل٠ةن ، و٦ذٯ ا٧٤ٕ٣ٲّح ٭٥ٚذٮظةد ٠ة٩خ ٣كةن

ٝا٢ّ  ا٤٣٘اح إذا ٦اة دؼجٮ صؾوة ثة٧٣ٞةث٢ ، ٨١٣، ا٧٤ٕ٣ٲّح ٦٪٭ة وا٣ذٞ٪ٲّحا٥٤ٕ٣ وا٧٣ٕةرف

و٣ٞؽ ػاةض اثا٨  .ٗٲؿ٬ة ٨٦ ا٤٣٘ةت٭ة ث لكةن ا١ٛ٣ؿّي ث٭ة، و٦ذٯ اقذجؽ٩نةط اإل٩

ؿو  اٰ دناٲٲؽ ا٧٣نا، ودوره ٚاا٣جناؿي ٰٚ صٮ٬ؿٱّح ا٤٣كاةن (848٬)ت  ػ٤ؽون

ّٟ أّن اثا٨ ػ٤اؽون إذ و» ٤٘ح.ألن ٔىت ا٤ٕ٣ٮم ٬ٮ ا٣ ا٣عٌةري ٧٤٣ضذ٧ٓ؛ ال ما
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ٱو٠ؽ ٝٲ٧ح ا٣ذٮاو٢ ٰٚ ا٤٣٘ةت واأل٣ك٨، إ٧ّ٩ة ٱىؽر ٨ٔ ؤٰ ثٞٲ٧اح ا٤٣كاةن ٚاٰ 

ا٣ٛىاعٯ  ٦اة ٬اٮ واٝآ اٳن ٬اٮ أنّ و .(6)«د قٲف ا٧ٕ٣ؿان وا٣ذٕةون ٤ٔٯ دعٞٲ٫ٞ

ٰٚ األوقةط ا٣ٕؿثٲّح ثٲ٨ ٦ُؿٝاح ا٤٣٘اةت األص٪جٲاح، ا٧٣ذ٤٘٤٘اح ا٣ذاؽاول ٚاٰ ظ٤ّخ 

ح ا٣اؿواج ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ وا٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ، وثٲ٨ قا٪ؽان ا٣ؽارصاح ا٣ُةٗٲّا٦كذٮٱةت ا٣ذ

أن داذ٤ّٞه  ، ال ٗاؿوَ ٠٭اؾا . وٰٚ قٲةق٢ّ ١٦ةن دٞؿٱجةً ٰٚ ٠ٰٚ ا٣نةر  وا٧٣٪ةزل، و

 ٰٚ ٔٞؿ دار٬ة. ٣٘ح أ٤ٝٲّحٍ  اقذعة٣خ اقذ٧ٕةالت ا٣ٕؿثٲح، و١٣ ٩ّٰ ث٭ة

 :في مفهوم المركزّية اللغوّية -2
اإّن ا٣ٕؿثٲّح ا٣ذٰ اظذٌ ف، وا٣ذاٰ ٠ة٩اخ ٣كاةن ٪خ ٩ّه اإلقاالم ا٧٣وق 

، دٕاة٩ٰ وص٪ٮثاةً  ، ما٧ةالً و٦٘ؿثةً  ظٌةرة إ٩كة٩ٲّح ٔة٧٣ٲّح، أ٩ةرت اٳٚةق ٦نؿٝةً 

ا٤٣٘اح وإّن  ذ٭٥.أ٠سؿ ٨٦ أّي وٝخ ٦ٌٯ، ود٪اةدي ٦ا٨ صعاٮد أ٤٬٭اة وػةّوا

، ذ٣اٟ ةً جاؿٱٗٱجؽو ا٣ٮًٓ ا٣ٕؿثٰ ٝؽ  ٣ٮاٝٓ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة؛ ٣ؾا وةدق ذؿص٧ةن٣

 ٘ح ١٦ّٮن راٲف ٨٦ ١٦ّٮ٩ةت ا٣نؼىٲّح ا٣ٞٮ٦ٲّح، ثا٢ دٕاؽ  ا٤٣٘اح ا٦ذاؽاداً أّن ا٤٣

ُٗ ة ٣ذةرٱغ األ٦ّح وظٌةرد٭ةَجٲٕٲ    قاةٚؿاً  اقاذ٭ذةراً  ، وأظٲة٩اةً ج٪اةً ، ١٣٪ّ٭ة دٕاؿف 

 ٰ ػ٤ٲٞح ث٭ة، وصؽٱؿة أن دذجٮأ٬ة.ث١٧ة٩ذ٭ة ا٣ذّٰ ٬

ةث٤اح و٦ٓ ٬ؾا، ٱُؿّوج ثٕي أث٪ةء ا٣ٕؿثٲح ٩ْؿٱح أ٩ّ٭اة أواجعخ ٣٘اح ٗٲاؿ ٝ

 ٩ٕٛٲّاح القذٲٕةب ا٤ٕ٣ٮم وا٧٣ٕةرف ا٣عؽٱسح ا٣ٮاٚؽة. و٬ؾه ا٣٪ْؿة دذ١ئ ٤ٔاٯ

ٔضاـ ١ٚاؿّي  ٤اٯٔ ٥  ٪ِ ٱا ٮ دىاّٮر، و٬اجٲّاح٪ا٤٣٘اح األص عىٲ٢ ا٧٣جةمؿ ٨٦ا٣ذ

ّٰ أ٠ٲؽ، وق٧ةد٭٧ة ا٣ٞٛـ  ٤ٯر٬ٲت، ؤ ٣ٯ ا٣ضة٬ـ ٦ا٨ ا٧٣ٕاةرف إ٠ك٢ ٦ٕؿٚ

ثة٩ذ٭ااةج  ح، وال ظذّااٯثة٣ٕؿثٲّاا اإلثااؽا  ثااؽرب ث٤٘ةد٭ااة األواا٤ٲّح، دون ا٧٣ااؿور

ا٣ذؿص٧ح، و٦ة د٧س٫٤ ٦ا٨ ٩ناةط ظٲاٮّي، د٧ةرقا٫ ظذّاٯ ا٧٣ضذ٧ٕاةت  ٦كة٣ٟ

 ا٧٣ذٞؽ٦ح، ود١ٕٙ ٤ٔٲ٫ ث٪٭٥ٍ وا٩ذْةٍم.

                                                 

 .  61 ص ٦ضؽي ث٨ ٔٲكٯ، ا٤٣كةن و٤ٔٮ٫٦ ٰٚ ٦ٞؽ٦ح اث٨ ػ٤ؽون، (6)
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ّٰ ٬اةم، وثاؽل أن  ال ٗؿوَ  أّن ا٣ٮاٝٓ ا٤٣٘ٮي ا٣ٕؿثٰ ٱذّك٥ ثذ٪ّٮ  زٞةٰٚ و٣كاة٩

ٔة٦ا٢ واؿا ، ٣اٯ إؿاء، ٱذعّٮل ٰٚ ا٣جالد ا٣ٕؿثٲّح ٱ١ٮن ٬ؾا ا٣ـػ٥ ٔة٢٦ زؿاء وإز

 ٤٣٘اح األص٪جٲّاح٤٘٣جاح ا ةاا٢ٍ ٔا٨ ا٣ٛىاعٯ، و٦ ، و٦٪اةٚطٍ ٤٘٣جح ا٣ٕة٦ٲّاح ٦٪ذىؿٍ ثٲ٨ 

، ًاٲة  ا٣ض٭اؽ وا٣ُةٝاح، ود٧ؽٱاؽ ٧ٔاؿ و٨٦ ٩ٮادش ظ٤جح ا٣ىؿا  ٬ؾه .ود١٧٪ّ٭ة

. ّٰ ّٰ ٔجسا ٣ذ٘ؾٱاح  ازاؿ   اٚاؽاً ٚجاؽل أن ٱ١اٮن ٦ؼاـون ا٧٣ع١ٲّاةت ر دنة٠ف ٣كاة٩

وثاؽل أن دذجاّٮأ ا٣ذؿص٧اح أو٣ٮٱاح ٤ٔٲاة ا٣ٛىعٯ ودُٕٲ٧٭ة ثةألظكا٨ واألصاٮد، 

ٚاٰ ٔاة٥٣ ا٧٣ٕؿٚاح وا٤ٕ٣اٮم  ثٲح ا٣ٛىعٯ، ودـوٱاؽ٬ة ث٧اة ٱكاذعؽثإلٗ٪ةء ا٣ٕؿ

واٳداب، ٤٩ٛااٰ أّن ا٣ٕؿثٲّااح دٞااةوم ٦اا٨ أصاا٢ ا٣جٞااةء، ودىااةر  ٤ٔااٯ صج٭ذااٲ٨، 

 ح ػةرصٲّح )ا٤٣٘ةت األص٪جٲّح(.ٲّح )ا٧٣ع١ٲةت ا٣ٕة٦ٲّح( وا٣سة٩ٲإظؽا٧٬ة داػ٤

٦اٮارد ٣٘ٮٱّاح ٦ذٕاؽدة ظذّاٯ  دكاذٰٞ «٪حا٧٣٭ٲ٧ِ »ح ا٧٣ؿ٠ـٱّح ٘واألو٢ أن ا٤٣

. و٬ااؾا ٦ااة ٬ااٮ ظةواا٢ ثناا ٩٭ة، ودو٠ااؽ ١٦ة٩ذ٭ااة ا٣ذااٰ ال ٩ااـا  ودكااذٛٲؽ د٪ذٛاآ

، وٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ دا٪٥ٕ ث٧اة داؽّره ، إذ ٬ٰ ا٧٣٭ٲ٧ِ ٤٣ٛؿ٩كٲّح ّٰ ٪ح ٰٚ ا٣ُٞؿ ا٣ٛؿ٩ك

ؽ اال٩ذٛاة  ظذّاٯ ٦ا٨ ٤ٔٲ٭ة ا٧٣ع١ٲّةت ا٧٣ع٤ٲّح ٨٦ ٦ٛؿدات ؤجةرات، ث٢ وٱ٧ذا

، ث٤ضٲ١ة، ٠٪اؽا...(، و٣اؾا ٱعٛا٢ ا٣ٞاة٦ٮس اث٤ؽان ا٣٪ُةق ا٣ٛؿ١٩ٮٚٮ٩ٰ )قٮٱكؿ

 ّٰ  ا٧٣ذةظاح ٣ا٫ ٙ ا٧٣اٮارداألظاةدي ا٤٣٘اح ث٧ٛاؿدات ٦كاذٞةة ٦ا٨ ٦ؼذ٤ِاا٣ٛؿ٩ك

)٣٭ضةت ٦ع٤ٲّح، اقذ٧ٕةالت ػةوح ثؽول ٚؿ١٩ٮٚٮ٩ٲح، ٦ٞذؿًةت ٦ا٨ قاٲةٝةت 

ٞ ادعذا٢  ٣ٕؿثٲّاح أناٚٲ٧اة ٱؼاّه ٣كة٩ٲّح أػاؿى(. وا٧٣ا ٦ٮل   ـ٦ؿ٠ا ة وظٞٲٞاةً ظ

ّٰ  رظٯُٝت  ٕٚالً دىٲؿ  اال٬ذ٧ةم واالقذ٧ٕةل؛ أي أن ، ٣ذاؽور ا٣ذٮاوا٢ ا٤٣كاة٩

٪ٲ٭اة ثة٧٣اؽد ا٧٣ٕض٧اٰ، ْ٘ ظٮا٣ٲ٭ة ا٤٣٭ضةت ا٣ُٞؿٱّح، وا٤٣٘ةت األص٪جٲّاح، ظذّاٯ دُ 

ا٧٣ٮٝاٙ »: ا٣ٛةقاٰ ا٣ٛ٭اؿي ٦اة ٱٞاٮل ثا٫ ٦اسالً  ودسؿٱ٭ة إن اٝذٌٯ األ٦ؿ. و٬اؾا

ٲعح ٣٘اح ا٧٣ؿ٠اـ ٚاٰ ٬اؾا ا٧٣عاٲٍ ٰ وا٧٤ٕ٣ٰ ٱض٢ٕ ٨٦ ا٤٣٘ح ا٣ٛىاا٧٣ٮًٮٔ



 436 (2)اجلزء  (98)اجمللد  ـجملة جمنع اللغة العربية بدمشق 

ذٕؽد األ٣ك٨، وٱض٢ٕ ا٤٣٘اةت األػاؿى ٚاٰ أرثاةض ٬اؾا ا٧٣ؿ٠اـ، إن ٩عا٨ ٧ا٣

 .(7)«اثذ٘ٲ٪ة ا٣ذ٧ٮًٓ ا٣عٌةري وا٣سٞةٰٚ وا١ٛ٣ؿي

٨٦ ا٣ٞٮل، أو ثؽٔح ٨٦ ا٣ؿأي، وإ٧ّ٩ة ٬اٰ  إّن ٬ؾه ا٧٣ؿ٠ـٱّح ا٤٣٘ٮٱح ٣ٲكخ دؿٚةً 

، وداؽٔٲ٥ ا٤٣ع٧اح ا٣ٮَ٪ٲّاح ٚاٰدٞٮٱح وماةاش ٔ٪ىؿ ٨٦ ٔ٪ةوؿ  ّٰ  اال٩ذ٧اةء ا٣ٞاٮ٦

، ٦ا٨ دكاةثٜ ٚاٰ إٔاالء واٮت  ٮ٨َقٲةق وٕت، وظّكةس ٱ٧اّؿ ثا٫ ا٣ا ّٰ ا٣ٕؿثا

دٛذٲاخ  ، و٦اة صاٮ٬ؿه قاٮىةة أو ٣كاة٩ٲ  ة أو ٔؿٝٲ ااال٩ذ٧ةء ا٣ٌٲّٜ، قٮاء ٠ةن َةاٛٲ  

ٯ اال٣ذعاةم ظاٮل واوؿ ا٣ج٤ؽ ا٣ٮاظؽ، ود٧ـٱٜ ٠ٲة٫٩ ا٣ضة٦ٓ. و٤ٔٲ٫، ٚة٣عةصح إ٣أل

؛ ٚة٣نٕت ا٣ٲ٭اٮدي وصاؽ ٣ا٫ ٚاٰ ا٤٣٘اح حًؿورة وصٮدٱّ  -وا٤٣٘ح ٦٪٭ة  -ا٣سٮاثخ 

سجاخ د ،ا٣ذاةرٱغ ا٣عاؽٱرإ٣ٯ  حذ ٩ ٲ٩ْؿة ٦ إنّ  .٫ٕ وأَٲة٫ٚٲَ مِ  ص٨٦ٓ٧ ٔٮا٢٦  ٔة٦الً 

ٝاؽ د١ااٮن ٔٮاٝجا٫ وػٲ٧اح ٤ٔااٯ ا٣ض٧ةٔاح ا٤٣٘ٮٱااح  ،أّن االقاذ٭ذةر ث٧ؿ٠ـٱاح ا٤٣٘ااح

٠ة٩اخ  ،ٚاٰ ثٕاي ا٣اجالد ا٣ٕؿثٲّاحو٬ٲ٧٪ح ا٤٣٘ةت األص٪جٲّاح  ا٧٣٪ذ٧ٲح ٤٣ج٤ؽ ا٣ٮاظؽ.

 ٚٮ٬ة د٘ؿٱجاةً ا٣٘الة ٨٦ ا٧٣ذُؿٚٲ٨، ا٣اؾٱ٨ دناٮّ  ح ث٫ٱ٤ٮ  ٣ّٮح و ،ث٧سةثح ٧ٝٲه ٔس٧ةن

 ٱَذَؿد ات، و٦اة (réislamisation) ٫٣ إ٣ٯ إٔاةدة أقا٧٤ح ، ٱعذةج ا٧٣ضذ٧ٓ دجٕةً وؿٱعةً 

٢ّ٠ ٬ؾا ٱاؽٔٮ  .(8)دؼؿٱتإر٬ةب و، ود٦ةرإظؽاث و ،ٔ٪ٙ اٝذؿاف ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٨٦

ةت ا٣٪ةص٥ ٔا٨ داؽأٲ ث٘ٲح دالٰٚ االقذالب ؽ  إ٣ٯ ًؿورة أػؾ ا٧٣ك ٣ح ا٤٣٘ٮٱّح ثضِ 

 .د٭ّٮر ا٣٘الة وا٩ؽٚةٔ٭٥ ٨٦ ص٭ح أػؿى٣كعت ا٣جكةط أ٦ةم و٨٦ ص٭ح،  ا٣ٕٮ٧٣ح

                                                 

 .153  ٞةر٩ح وا٣ذؼُٲٍ ٰٚ ا٣جعر ا٤٣كة٩ٰ ا٣ٕؿثٰ،  صٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ٛةقٰ ا٣ٛ٭ؿي، ا٧٣ (7)

٠ة٩خ ا٣ض٧ةٔةت ا٧٣ك٤ّعح ٰٚ دكٕٲ٪ٲّةت ا٣ٞؿن ا٧٣ةًٰ د٪اة٬ي ظذاٯ د٤ٕٲ٧ٲّاح ا٤٣٘اةت  (8)

٩ْؿ ٔٲّ٪ح ٨٦ ذ٣ٟ ٦ة وٝٓ ٧٣ؽرس ا٣ٛؿ٩كٲّح ا٣ضـاااؿي ٦ا٨ د٭ؽٱاؽ ااألص٪جٲّح ٰٚ ا٣ضـااؿ، 

، وردت ا٣ؿواٱح ٰٚ ىج٫ و٦٘ةدرة ا٣ج٤ؽثعٲر اًُؿ إ٣ٯ دؿك ٦٪ إن ٥٣ ٱ٘ٲّؿ ٦٭٪ذ٫، ثة٣ٞذ٢،

 Christophe Dubois et Marie-Christine)  :٦ا٨ ٠ذاةب 249و 248 ا٣ىاٛعذٲ٨

Tabet, Paris Alger : une histoire passionnelle .) 
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 :تعزيز مكانة العربّية -3

إ٣اٯ ص٤٧اح  اٳن قا٪ذُؿقثٕؽ اقذٕؿاض ُٝةٔاةت ٦ا٨ واٝآ ا٣ٕؿثٲّاح، 

، و٩ذناّٮٚ٭ة ذات أو٣ٮٱّاح ٩ؼة٣٭ة ٦ٛى٤ٲّح ٰٚ دُاٮٱؿ ١٦ة٩ذ٭اة ا٤٣٘ٮٱّاح ،ر٦عةو

ثعٲر د١ٮن ٦كة٧٬ِح ٰٚ ظ٢٧ ا٣٪ةمبح ٤ٔٯ إٱالء ٦ؿدجح ػةّواح ٤٣٘اح ا٣ٌاةد؛ 

ثٲ٨ ٣٘اةت ا٣ٕاة٥٣،  ٣٘ذ٭٥ٚةٳ٦ةل ٦ٕٞٮدة ٤ٔٯ األصٲةل ا٣ىةٔؽة ٣ذٕـٱـ م ن 

 ٕكٲؿ.ة٤ُ٧٣ت ا٣ث ا٣جذّح و٦ة ٬ؾا ٤ٔٯ أث٪ةا٭ة

 امقراءة مدى امناشئث: تشجٌع -3-1

ّٰ وعٲط أّن  ٲاح ١٦ة٩اح ا٣ٕؿثإٔاالء ذا د زٲؿ ٦جةمؿ ٰٚ ٱجٞٯ ا٣ٞؿار ا٣كٲةق

 ّٰ د١٧ٲ٨ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ، ٣ا٨ دٞاٮم ٗٲؿ أّن  ،ا٣ٛىعٯ ٰٚ رثٮ  ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿث

ح ٦ُة٣ٕاح ٦٪ذ٧ْاح ، ود٪ذنؿ زٞةٚودذٌةٔٙ ٩كجح ا٧٣ٞؿواٲح دْدـدَ ٦ة ٥٣ ٫٣ ٝةا٧ح

أي أن دىاٲؿ ٝاؿاءة ا١٣ذات وا٧٣ضااّلت وا٣ضؿاااؽ ٰٚ أذ٬اةن أ٬ا٢ ا٣ٕؿثٲّاح؛ 

و٣ا٨ ٱذعٞاٜ ٬اؾا  .٢ ٤ٔٲ٭اة ا٣ىا٘ٲؿ ٝجا٢ ا١٣جٲاؿٞجِ ٧٦ةرقح ٦ذ ّو٤ح، ؤةدة ٱُ 

ماّت  ٦ا٨ْ » :٣ٛؿد ٦٪اؾ وا٘ؿه؛ ٧١ٚاة ٱٞاةلٯ ا٣إت ا٣ٞؿاءة عج  ا٧٣ ٦ٮل ٦ة ٥٣ دُ 

ؽون دؿقٲغ ث ٯاردٛة  ٠ذ٤ح ا٣ّٞؿاء، ٨٣ دذ د ، إنّ وا٣عٜ. «٤ٔٯ مٰء مةب ٤ٔٲ٫

 ودٔا٥ ،. وٝج٢ ذ٣اٟ داٮٚٲؿ ا١٣ذاةب٣ؽى ا٣٪ةمبح اا٫ذ٪ةء ا١٣ذةب ومؿ٣سٞةٚح اٝ

٬اٰ ذي وقاةا٢ االدىاةل ا٣عؽٱساح دا دٰ ٣ذاٮٚؿ  و٬اة وظك٨ دٮزٱ٫ٕ. ،ه٩نؿ

ُ  ٢َ ك٭ُ اا١٣ذاات ٚااٰ وااٲ٘ذ٭ة ا٣ؿ٧ٝٲااح، ٚٲَاا ت ٔااؽ  اٝذ٪ةؤ٬ااة، ودؼـٱ٪٭ااة. وٝااؽ أ

 ٯٲىاى  ٭اؽاة ػِ ٦ -ػٛٲٛح ا٣ٮزن وق٭٤ح ا٣ع٢٧  - (liseuses) ٝؿاءة ٣ٮٱعةت

 .، أٱ٪٧ة ظ٢ّ ا٧٣ؿء واردع٣٢ٞؿاءة ا١٣ذت ا٣ؿ٧ٝٲح

 :وروح امعصر امتعنٌهتكٌٌف  -3-2

٭ة ٤ٔااٯ ص٧ٲاآ ٣ة٦٧ٕاا٨ أ٬اا٥ مااؿوط دعٞٲااٜ د٧ٕااٲ٥ د٤ٕااٲ٥ ا٣ٕؿثٲااح واقااذ
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٧ٕة٣٭ة، و٦ضاةالت ا٧٣كاذٮٱةت ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲّاح إصاؿاء إٔاؽاد ماة٢٦ ٱ٧كاط واٝآ اقاذ

صة٦ٕاح  وا٤٧ٕ٣اٰ ٤٣٘احٍ  دضاةه االقاذ٧ٕةل ا٤ٕٛ٣اٰثةح َكا٤ِ ٤ٞ٩اح قَ  ٥ّ ٗٲةث٭ة، ٠ٲ٧ة داذ

األو٣ااٯ ٦اا٨ ا٧٣ؿاظاا٢ واظااؽة. وإّن د٘ٲٲاات ٦جااةدئ ا٤ٕ٣ااٮم ا٣ذٞ٪ٲّااح وا٧٤ٕ٣ٲّااح ٚااٰ 

ٚاإن ، ال ٱؽٚٓ إ٣ٯ اال٬ذ٧ةم ث٭ؾه ا٣ٛ٪ٮن ٨٦ ا٤ٕ٣ٮم ا٣ٮأؽة، و٣اؾا ا٣ذ٤ٕٲ٥؛ أي ثة٠ؿاً 

أظؽ ا٣ٕٮااٜ األقةقٲّح أ٦ةم إٔؽاد٬ة ٤٣٪٤ٞاح  ]ٱُّٕؽ[ ٔؽم ٧٤ٔٲّح ا٧٣ضذ٧ٕةت ا٣ٕؿثٲح»

د١٪ٮ٣ٮصٲاة  ٨ ]دٞة٩اح[ة٣جٲباح ا٧٤ٕ٣ٲّاح ماؿط أقةقاٰ ٣ذاٮَٲضذ٧ٕٲح ا٧٣ؿصّٮة، ٚا٧٣

ٱاـور دال٦ٲاؾ  ٚاٰ ا٣ٲةثاةن ٦اسالً  .(9)«ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٣ٮاٚؽة ٰٚ ٠ٲةن ٦ضذ٧ٕةد٪ة ا٣ٕؿثٲّح

 االثذؽااٰ ٦ٕةرض و٦ذةظٙ ٤٣ىا٪ةٔةت ا٧٣ٲ١ة٩ٲ١ٲّاح، زا٥ّ ٱٞٮ٦اٮن ثاجٕيا٣ذ٤ٕٲ٥ 

 .إ٣ٲ٭٣٥٪ّٮ  ٨٦ ا٣ذؼىىةت ٲت ٬ؾا اا٣ك٭٤ح ٣ذعج ٲحا٣ذُجٲٞ ا٣ذ٧ةرٱ٨

ى ثااؿا٦ش اإلوااالح ا٣ذؿثااٮي ٧٣كااذضؽات ا٣ٕىااؿ أن دذىااؽّ  طّ و٦اا٨ ا٤٧٣اا

وق٧ةد٫ ا٣ذّٰ ال ٦٪ةص ٦٪٭ة. و٨٦ ا٣ٕٞٲ٥ ا٣ذ٘٪ّٰ ثض٤٧اح األرٝاةم واإلظىاةء ٚاٰ 

ٔؽد ا٧٣ذ٧ؽرقاٲ٨، وٚاٰ ٩كات ا٣٪اةصعٲ٨ ٦ا٪٭٥، أو ٚاٰ ا٧٣كاةرٔح إلػٌاة  

.دذجةٱ ى٦٪ْٮ٦ح دؿثٮٱح وٜٚ ٧٩ةذج ثٲبةت أػؿ ّٰ ٦ا٨ و ٨ ٰٚ َجٲٕذ٭ة وا٣ُٞؿ ا٣ٕؿثا

ّٰ ثةل  ١٤ا٢ّ وٝاخ ٚ ؛(ا٣جٲاؽاٗٮصٲٲ٨ا٣ذؿثٮٱٲ٨ )األصؽر أن ٱكذؿٰٔ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣٪ٮٔ

 ٬اؾه إّن ٦كا ٣ح ا٣ذ١ٲّاٙوذ٠ةء.  ُٛ٪ح٫ٕٝ ا٣ؾي ٱضت ا٣ذٕة٢٦ ٫ٕ٦، ثةد٫، ووا٦ُٕٲ

 (technologies) ٔىااؿ ا٣ذٞة٩ااةت ٣عااة٣ٰأىااؿ٩ة ٚااٰ ٣٘ااح األ٧٬ٲّااح، ال قااٲ٧ّة ثة

وا٧١٩ال ٚٲا٫  َ٘اخ ٚٲا٫ زٞةٚاح ا٣ىاٮرة وا٣ٛٲاؽٱٮ،ا٣اؾي  (Internet) وا٣نةث١ح

 ّٰ ٪ٛاٜ قاةٔةت ٦ذٮاوا٤ح أ٦اةم ٣ؽى ا٧٣اذ٥ّ٤ٕ، ا٣اؾي أواجط ٱ االصذ٭ةد ا٣نؼى

 إ٣اٯ دّىةل وا٣ذٮاو٢الوقةا٢ ا ا٤ٞ٩جخ ظذّٯ ،(ordinateur) أو ا٣عةقٮب ةزا٣ذ٤ٛ

 .نؼىٲّحا٤ٕ٣ٲٞةت ذّ ا٣وإثؽاء  زؿزؿة ودجةدل وٮر وأمؿَح ٍوقةا

                                                 

   .٩389جٲ٢ ٤ٰٔ، ا٣ٕؿب ؤىؿ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت، ص  (9)
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٥ ا٣ذّعىاٲ٢ ا٣ّنؼىاٰ ا٧٣اذ٤ٕ   ؽٝذَىااِ ، ا٣ضؽٱاؽ ٬اؾا ا٣ٮاٝآ ٧ٗاؿةٰ ٚ

د٧٪عاا٫  ٠سٲااؿٍ  ٣٘ٮاٱااح ا٧٣نااة٬ؽة، واالقااذ٧ة ، ودااؿٍف  ، دجٕااةً ٦ُكااؿٚةً  اٝذىااةداً 

، وق٤جٲّح ٰٚ ا٣ذ٤ّٕاٲ٥، ٩ةص٧اح ػ٧ٮل ١ٚؿيّ  ، ال ٦عة٣ح،ا٣نةث١ح. وٱكذذجٓ ٬ؾا

و٦ٮاٝاآ ١٣ذؿو٩ٲّااح، إلٕاات أاا٨ قااُٮة زٞةٚااح ا٣ىااٮرة، وا٧٣نااة٬ؽة، وا٤٣  

وقااةا٢ االدىااةل وا٣ذٮاواا٢ وقااةا٢ ًااٍ٘  ا٣ؽردمااح، ثاا٢ وٗااؽت أظٲة٩ااةً 

ا٣ناا٭ةدة ا٣سة٩ٮٱااح ٣ذال٦ٲااؾ  اإل٩ض٤ٲـٱااحو٦ٛةوًااح ثٲااؽ ا٣ذ٧٤ٲااؾ؛ ٚٛااٰ ا٦ذعااةن 

بخ واٛعح ٚاٰ ثٕي ا٣ناٰء؛ ٚ ٩ِنا ، صةء قوال ٗة٦يٌ ٰٚ ٚؿ٩كة (2415)

وال  مج١ةت ا٣ذٮاو٢ االصذ٧ةٰٔ دؿّوج ٣ٌؿورة إٔةدة إصؿاء ا٦ذعةن ا٧٣اةدّة.

ّٟ أّن ا٧٣كذٮى ا٤٣٘اٮي ٱذا زؿ قا٤جةً  ٩ٞاه ا٣ذعىاٲ٢، واالصذ٭اةد ثكاجت  م

٤ٔاٯ ٦اة صاةء ذ٠اؿه، ٱذٕاٲ٨ّ ٤ٔاٯ ا٣ٞاةا٧ٲ٨  ا٣نؼىٰ ٣ؽى ا٧٣اذ٥٤ٕ. وث٪اةءً 

ثنوون ا٣ذؿثٲح وا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ذّٕٮٱ٢ ٤ٔٯ ا٣ٮقةا٢ ا٣عؽٱسح ا٣ذٰ ٱعجّاؾ٬ة ا٧٣اذ٥ّ٤ٕ 

ّٰ  ٚنٲبةً  القذؽراص٫ مٲبةً  ذّٯ د٘ؽو آ٣ٲةت ا٣ذ٤ٞاٲ٨ ، ظّٰ دٛة٤ٔإ٣ٯ دعىٲ٢ ٦ٕؿٚ

ا٣ذٞة٩اح  ٦ُجذََؽٔةت لة٦٧ٕٲٮ٫٣ إ٣ٯ اقذ٦ٓ ، و٦٪كض٧ح ذ٤ُّٕةت ا٧٣ذ٣٥ّ٤ِٕ ٦ٮاا٧ح 

 ٔىؿه.وقةا٢ صةءت ٨٦ رظ٥  أوالً ة، ا٣ذٰ ٬ٰ ا٧٣كذضؽ  

 تٌقي أهىٌّث في تعنٌه امعرةٌّث:إًالء امجانب امتط -3-2-1

٣ح  ٠ا ّن ٦كاؽان ا٣ٕؿثٲّاح، ٢ أص٭ـة ػةوح ٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕؿثٲّح ٰٚ ا٣ج٤كذ٧َٕ ٦ة دُ  ٩ةدراً 

إدٞةن ا٤٣٘ح األمّ ٬ٰ أ٦ؿ ٦ٛؿوغ ٦٪٫، ٨ّ١٣ ا٣ٮاٝٓ ٱو٠ّؽ ٚضٮات ٰٚ َؿاااٜ ا٣ذ٤ٕاٲ٥، 

 ثاةت ٣ـا٦اةً  ٥  ٱّاح ا٧٣عٌاح، و٦ا٨ زَاوثؼةوح د٤ٟ ا٣ذٰ دّٕٮل ٤ٔٯ ا٣ضٮا٩ات ا٣٪ْؿ

ا٣ٮقااةا٢  لة٧ٕاال٬ذ٧ااةم ثة٧٣٭ااةرات ا٤٣٘ٮٱااح، ود ٠ٲااؽ ا٣ضة٩اات ا٣ذُجٲٞااٰ، واقااذ»

 .(14)«وا٣جىؿٱّح ٰٚ دؽرٱف ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذ٤ٕاٲ٥ ا٣ٕاةم، وا٣ذ٤ٕاٲ٥ ا٣ضاة٦ٰٕا٣ك٧ٕٲّح 

                                                 

 .74َةرق ٔجؽ ٔٮن ا٣ض٪ةثٰ، ٣٘ح ا٣ٌةد، ص  (14)
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، وثُؿاااٜ دضذاؾب ٔاةلٍ  و٬ؾا ظةل ا٤٣٘ةت ا٣عٲّح ا٣ذاٰ ٱُذاٮػٯ دؽرٱكا٭ة ثإدٞاةنٍ 

٦ا٨  واٚاؿاً  ٲٞاٰ ا٣عاٰ ٝكاُةً ٔٞٮل و٤ٝٮب ا٧٣ذ٧ّ٤ٕٲ٨؛ ٚ٭ٰ داٮ٣ٰ ا٣ضة٩ات ا٣ذُج

 .٧٣ذةظح ا٣ٲٮم٨٦ ا٣ٮقةاٍ ا٣ؿ٧ٝٲّح ا ثةإلٚةدةاال٬ذ٧ةم، ال قٲ٧ّة 

ط ٧٦ة ٌّ ؿ ٣ُة٣ج٫ ٦ة ٥٣ ٱذ٧ّاؿس ٤ٔاٯ ّن إدٞةن أّي ٣٘ح ال ٱذٲك  أ ،نإذ ،قٞ٪ةه ٱذ

قٲةٝةت ٦ىاُ٪ٕح أز٪اةء ا٣اؽرس، ٰٚ اقذ٧ٕة٣٭ة، ٰٚ قٲةٝةت ادىة٣ٲّح ظٞٲٞٲّح، أو 

٤ّٕا٥ ثاة٣ذ٤ٞٲ٨ وا٣كا٧ة  ذٮارث ودُ ٚة٤٣٘ح دُ »دٌةر  ظةالت ٦عةدزح ظٞٲٞٲّح؛  ١٣ٰ

ٚة٤ٔٲّاح  أنّ  ال ٗاؿوَ . و(11)«٣ذ٧ٕٜ ٚاٰ أواٮ٣٭ة وٝٮأاؽ٬ةوا٧٧٣ةرقح أ٠سؿ ٦٪٭ة ثة

٪ضاـ ٦اة ٬اٮ ٦ا ٦ٮل ٦ا٨ د٤ٕاٲ٥ ا٣ٕؿثٲّاح أ٤٠٭اة، ودُ  ظذ٧اةً  ٰدود ا٣ضة٩ت ا٣ذُجٲٰٞ

ظاالوة ا٣ٕؿثٲّاح، وٱٞاٙ ٤ٔاٯ  ذ٥٤ٕ ٱذاؾوقا٣ٞىٮى ص٢ٕ ا٧٣ا٤٣٪ةمبح، إذ ا٣٘ةٱح 

٧ة٣٭ة. ٚاٰ اقاذٕ ٭ة ٨٦ َؿٱٜ ٧٦ةرقذ٭ة، ٣ٲى٢ إ٣ٯ ٦ؿظ٤ح اإلدٞةن وا٣جؿأحَص٧ة٣

ّٜ إّن ا٣ ّٰ  ناا ، ةإٱضةثٲ اا ةدٛة٤ٔٲ اا ٱكااة٥٬ ٚااٰ د٤ٕااٲ٥ ا٣ٕؿثٲّااح د٤ٕٲ٧ااةً  ا٣ذُجٲٞااٰ ا٤٧ٕ٣اا

ا٫ ا٤٣كاةن،د٪٧ٲا ٫٣وٱَُؼٮ   ،ذُٮٱؿ ٠ٛةءات ا٧٣ذ٥ّ٤ٕثوٱك٧ط  ّٞ ٣٭اؾا  ح ٝؽرادا٫ ٚاٰ دٛ

د٪ْٲاؿ االقذؿقاةل ٚاٰ ٔا٨  ثٕٲاؽاً  اظذٲش إ٣ٯ ا٣ؽرثح وا٧٣ؿان ٰٚ درس ا٣ٕؿثٲّاح،

ٞ  ، ال ٱؿّقغ إاّل ا٣ٔٞٲ٥  .٨ إاّل ٩ٛٮراً ىٕٮثح، وال ٱـٱؽ ا٧٣ذ٤

 :امقواوٌساالعتناء ة -3-3

ٝٮا٦ٲك٭ة، ثإظالل ٦اة اقاذضّؽ  (mise à jour) )*(األ٥٦ ا٧٣ذٞؽ٦ح ثذعٲٲ٨ ٥  د٭ذ

٨٦ ٧٤٠ةت، وثعؾف ٦ة ػجة اقذ٧ٕة٫٣ ٨٦ ٦ٛؿدات ٦ٮات. و٬ٰ ال د١ذٛاٰ ثُجآ 

ٮقاةا٢ ثج ٣٭اة ٬ؾا ا٣٪ّٮ  ٨٦ ا٧٣ى٪ّٛةت ٚاٰ أظكا٨ ظ٤ّاح ٚعكات، وإ٧ّ٩اة داؿوّ 

ّٰ  .ح ا٣الز٦حق ٣٭ة ا٣ؽٔةٱٮ  كَ اإلٔالم، ودُ   ٥  ٪ِ ٱَا ،٢ّ٠ ٬ؾا االٔذ٪ةء ثةإل٩ذاةج ا٧٣ٕض٧ا

ّٰ  ٰٚ ٦كةر٬ة ذ٭ةظٲٮٱّ  ٤ٯٔو ،ا٤٣٘ح د٪٥ٕ ث٭ة ،ظٲةة ػىجح ٤ٯٔ ا٣ٕةم، وٚاٰ  ا٣ُجٲٕ

                                                 

 .23ةٰٚ، ٦ض٤ّح ا٣ذٕؿٱت، ص ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٲ (11)

 ا٣ذ ْعٲٲ٨: ا٣ذعؽٱر. ]ا٧٣ض٤ح[. )*(
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ٕؿثٲّاح ٦ا٨ ا٤٣٘اةت ا٣ذاٰ ٔؿٚاخ ٦ضةراد٭ة ٧٣اة ٱ٧اٮر ٚاٰ ا٣ٕاة٥٣. وإذا ٠ة٩اخ ا٣

ٲّح ٦٪ااؾ ثؽاٱااح ٔىااؿ ا٣ذّااؽوٱ٨، ودٛ٪٪ااخ ٚااٰ ٦كااة٣ٟ ا٣ض٧اآ ةٔح ا٣ٞة٦ٮقااا٣ىاا٪

. ذٛةداةً ا٣و ا٧٣٪ذ٥ْ ال د١ةد دٕؿف ٣٭ة م ٩ةً وّن ٦كةا٢ ا٣ذعٲٲ٨ ا٣ّؽوري ٚإوا٣ٮًٓ، 

ٔاؽد ا٣ُجٕاةت، و١٣ا٨ ٦ٕة٣ضاح ا٣ٞاة٦ٮس داٮادؿ ا٣ذعٲاٲ٨ ٬٪اة ٧ٛ٭اٮم ال ٩ٕ٪ٰ ث

 ة٭ااٚٲذذجٕة؛ زح، أو ٦ٛااؿدات ٦ٮ٣ااؽؽَ عْ ذَ ْكاادالالت ٦ُ  ا٣نااة٤٦ح ١٣اا٢ّ ٦ااة ٱُااؿأ ٦اا٨

 ّٰ ٨٦ زثاؽة ٩ناةَةت ا٧٣ضاة٦ٓ  ، ٦كذٛٲؽاً ثة٣ٮوٙ، وا٣نؿح وا٣ذكضٲ٢ ا٣ٞة٦ٮق

٧ٲّاح وال ٱٕـب ٨ٔ ا٣جةل أ٧٬ٲّح دُٮٱؿ ا٧٣ٕة٣ضح ا٧٣ٕض .، و٦ؿا٠ـ ا٣ذٕؿٱتا٤٣٘ٮٱّح

ّٛط ثة٣ذٮق٢ ثة٣عةقٮب وا٣نةث١ح،  ٲناجٓ ٚ ا٣ٞاٮا٦ٲف ا٣ؿ٧ٝٲّاح؛٠ٲ٧ة ٱكا٭٢ دىا

 .ة٥٩ ثـاد ٝٲ٥ّ، وواٚؿ، و٬ٮ ٗقوا٫٣ضٲُت ٌٚٮ٫٣، وٱُ ا٧٣كذ٢٧ِٕ 

 ّٰ و٨٦ دالا٢ ا٣٪ٞه ٰٚ ا٣ٮًٓ ا٧٣ٕض٧ٰ اٚذٞاةر ا٣ٕؿثٲّاح ٣ٞاة٦ٮس داةرٱؼ

إّن ٚا؛ ٦ةزال داؽاو٣٭ة ٝةا٧اةً قةٚؿت ٰٚ ا٣ـ٦ةن وا١٧٣ةن، و ٣٘ح ٠ٮ٩٭ة٦ٓ صة٦ٓ. و

، ٣ا٥ ٱُذاّٮج ثٕاؽ ث٧ٮقاٮٔح ٬اة اءٗ٪ة٬ة وزؿا ّٰ ، ٧ٛاؿداتا٣ٞذٛاٰ داةرٱغ د٧٣ٕض٧ا

وٗٲؿ ػاةف ت، وروؽ ٦ة دٮارى اقذ٧ٕة٫٣ ٦٪٭ة. ودُّٮر ا٧٣ٕة٩ٰ، و٩نٮء ا٣ؽالال

ّٰ ٨٦ أزؿ ثة٣ٖ، وثؼةوح ٚٲ٧اة ادىا٢ ثة ٣ؽراقاح وا٣جعار ٧٣ة ٣٭ؾا ا٣٘ٲةب ا٧٣ٕؿٚ

ّٜ وا٣ٲٞاٲ٨ ا٧٤ٕ٣ٲٲ٨. وٱٛؿز ال قاٲ٧ّة ٚاٰ  ،٬ؾا ا٣٘ٲةب ا٣ّؿأي وا٣ذؼ٧ٲ٨ ثؽل ا٣عا

 ٗٲاةب ٩اٮادش ٤اٯٔ . وال ثا س أن ٩ٌاؿب ٦ساةالً (l’étymologie) ٦جعر ا٣ذ زٲ٢

( avocatدذجٓ دؿص٧اح ) ظؽٱسح، ظةول ثةظٌر  ٰٛ دراقحٚ ؛ٮس دةرٱؼٰ ٤٣ٕؿثٲحٝة٦

غ ا٧٣ىا٤ُط ألول ٦اّؿة ٚاٰ داةرٱ»ودُّٮر ٦ٞةثالد٭ة ٰٚ ا٣ٕؿثٲاح، ٣ٲىا٢ ثاة٣ٞٮل:

 ّٰ ّٰ ا٣ٕؿثاا ٱٮاواا٢ و، (12)«، اٝذااؿح ]صؿصااٰ زٱااؽان[ ٦ىاا٤ُط ٦عااة٦ٰا٣ٞااة٩ٮ٩

ىاا٤ُط ، ثااؽا دٮ٣ٲااؽ ٦(1893)٦٪ااؾ ّ٭ااٮره ٔااةم » د ٠ٲااؽ ٬ااؾا ا٣ااؿأي: ا٣جةظاار

ة ث٧اة ٚٲا٫ ا١٣ٛةٱاح، ة، ودٞ٪ٲ اإٱضةثٲ ا ، ا٣ؾي اٝذؿظ٫ صؿصٰ زٱؽان، دٮ٣ٲؽاً (٦عة٦ٰ)

                                                 

(12) Nejmeddine Khalfallah, L’arabe moderne : péripéties et enjeux, p. . 
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ا٧٣ىا٤ُط أٝاؽم ٦ا٨ ا٣ذاةرٱغ  ٱُٕاؽّ  ،ٰٚ ا٣عٞٲٞح ، ٨١٣(13)«٣ٲؽّل ٤ٔٯ ٦٭٪ح ٦ٞ٪٪ّح

٩٪اة وا٣عّضاح أؿصٰ زٱاؽان. ّن وةظت ا٣ذك٧ٲّح ٣ٲف صأ، أًٙ إ٣ٯ ا٧٣ؾ٠ٮر آ٩ٛةً 

٣٪ْٲاؿه  ٦ٞاةثالً  (٦عاة٦ٰ)ٕؿثاٰ ٦ىا٤ُط ا٣ا٣ٛؿ٩كاٰ  «ثُٞاؿ»٩ضؽ ٰٚ ٝاة٦ٮس 

. ٬اؾا إن ٣ا٥ ٱ١ا٨ ٬اؾا (1828)وٝؽ ٩ُنؿ ٝة٦ٮقا٫ قا٪ح ، (14)(avocatا٣ٛؿ٩كٰ )

ة ٝاؽ ٧ّا، ٱٛىاط ٔداؽ٣ٲ٢ ٦٨٦ة أزصٲ٪ةه إّن  ٝج٨٦.٢  أوالً  ٢ا٧٣ى٤ُط ٝؽ اقذ٧ِٕ 

 .ماة٢٦ ٤٣ٕؿثٲّاح ٣٘اٮيّ  ٗٲةب ٦ؿصآ داةرٱؼٰ ، و٤ٍٗ ثكجتٔٮاٝت ٱذؿدت ٨٦

ح، ال ٱ٪ج٘اٰ إٗٛاةل أ٧٬ٲّاح األظةدٱّاح ا٤٣٘اح، وا٧٣ٮقاٮٔٲّ إًةٚح إ٣اٯ ا٣ٞاٮا٦ٲف و

 ا٣ّىاا٤ؽ ٚااٰ دااٮٚٲؿ ا٣كاا٪ؽ ا٣ٞااٮا٦ٲف ا٣س٪ةاٲّااح ا٤٣٘ااح، ٧٣ااة ٣٭ااة ٦اا٨ دور ٦عااٮريّ 

 .(15)ذ٥ّ٤ٕ ا٤٣٘ةت األص٪جٲّحث٤٘ٲ٨ ذن٠٧٤ؾا ٧٤٣٣ذؿص٧ٲ٨، و

 امعرةٌث مغٌر أهنٌها: تعنٌه االمتفات إمى -3-4

دٮقآ آٚاةق د٤ٕاٲ٥ ا٣ٕؿثٲاح،  ٔ٪ا٫ ٩ض٥ ،إّن ا٩ذنةر رٕٝح ا٣ؽٱ٨ اإلقال٦ٰ

٣ذُاّٮر وقاةا٢ االدىاةل وا٣ذٮاوا٢، و٬ضاؿات  وازدٱةد ٔؽد َة٣جٲ٭ة، ودجٕاةً 

و٬اؾا ٦اة ا٧٣ك٧٤ٲ٨ إ٣ٯ دول ٗٲؿ إقال٦ٲّح، أٝج٢ ا٣٪ةس ٤ٔٯ أذ٪ةق اإلقالم، 

٤٣ٕؿثٲّح؛ ذ٣ٟ أّن ٦ٕذ٪ٰٞ ا٣ؽٱ٨ اإلقال٦ٰ، ٱضؽون ظةصح  ٚؿز ٦ذ٧ّ٤ٕٲ٨ صؽداً أ

ؽ وثٮواٙ ا٣ٕؿثٲاح ٣٘اح دٕج ا» ودالود٭ة ثٕؿثٲّح ق٤ٲ٧ح.٦ةقح ٣ٛ٭٥ ا٣٪ىٮص، 

 خا٣عاةل ٣ٲكا هو٬ؾ .(16)«رثٓ ا٣جنؿٱح ا٣ٲٮم  ٩َْعٮَ  ا٣ؽٱ٨ اإلقال٦ٰ، ٚ٭ٰ د٭٥  

اإلقال٦ٲح، أٝج٢ األٔاةص٥ ٤ٔاٯ ا٣ؽو٣ح ة دٮقٕخ رثٮ  ٧٣   ، إذ٣ضؽٱؽ٣ّنٰء اثة

                                                 

(13) Idem., p. . 

(14) Ellious Bocthor, Dictionnaire français-arabe, p.. 

أوٚاخ  2414ا٤٣٘ح د٥ ٩نؿ٬ة ٰٚ ٠ذاةب قا٪ح  ٠٪ّة ٝؽ ٧ٝ٪ة ثؽراقح واٚٲح ٤٣ٞٮا٦ٲف ا٣س٪ةاٲح (15)

٫ ٨٦ ٦ؼذ٤ٙ ا٣ضٮا٩ت. ا٩ْؿ ٦ع٧اؽ ثك٪ةقاٰ ّٞ  La contextualisation)ا٧٣ٮًٮ  ظ

dans la lexicographie bilingue). 

(16) Djamel Eddine Kouloughli, L’arabe, p. . 
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٩ةت د٤ّٕاا٥ ا٣ٕؿثٲّااح، و٦اا٪٭٥ ٦اا٨ ثااؿ  ٚٲ٭ااة؛ ٚااؽّون ث٤كااة٩٭ة ٦ىاا٪ّٛةت و٦ااؽوّ 

 ا٣ٕؿثٲّاح٤ٔاٯ  إٝجاة٣٭٥ًاؿوب ا٤ٕ٣ا٥ وا٧٣ٕؿٚاح. و٠اةن ٦ؿصٕٲح، ٚاٰ ماذّٯ 

٠ة٩اخ  ة٧٣ او .ح وا٣كا٤ُٮٱّح ا٣ذّاٰ د٧ذّٕاخ ث٭٧اة٧٤٣ؿ٠ـٱح ا٣ؽٱ٪ٲّ  ٩ْؿاً  ٤٦عٮّةً 

 ا٣ٕؿثٲح ٣كةن أ٦ّح ٚةدعح وٗة٣جح، ٠ةن ا٤٘٧٣ٮب أ٦ٲ٢ إ٣ٯ ٝجٮل ا٣ٕؿثٲح، و٦ٮ٣ٕاةً 

ثةالٝذااؽاء  ٤٘٧ااٮب ٦ٮ٣اآ أثااؽاً ا٣»٣ذ٘ااؽو إذ ذاك ٣كااةن ظة٣اا٫، إذ ثةٔذ٧ةد٬ااة 

 ا٣ا٪ٛف أثاؽاً »: ػ٤ؽون ٬ؾا ا٧٣٪عٯ اإل٩كة٩ٰ ٝاةاالً ؛ وٱّٛكؿ اث٨ (17)«ثة٣٘ة٣ت

و٤٩ذ٧ف وؽق ٬ؾا ا٣اؿأي ٧٣اة . (18)«دٕذٞؽ ا٧١٣ةل ٚٲ٨٧ ٤ٗج٭ة وا٩ٞةدت إ٣ٲ٫

٤ٲااـي ضثة٤٣كااة٩ٲ٨ اإل٩ ا٣ٲااٮم ٩ااؿى ٦اا٨ دٮقاا٢ ا٧٣سٞٛااٲ٨ وا٧٤ٕ٣ااةء ا٣ٕااؿب

ّٰ زةثخ. ٱذك٧ةن ث٫ ٧٣ة دجٕةً وا٣ٛؿ٩كٰ،   ٨٦ ا٩ذنةر ٠ٮ٩

 ىا٣ٕؿثٲح ثة٣ٛذٮظةت وثة٦ذاؽاد رٕٝاح اإلقاالم، و٦اة ا٩ُاٮ ا٩ذنةراردجٍ  ،إذن

. و٣ٞؽ اقذٛةدت ا٣ٕؿثٲّاح ٦ا٨ ٤ٔٲ٫ ٬ؾا ا٣ؽٱ٨ ٨٦ ظر  ٤ٔٯ ٤َت ا٤ٕ٣ٮم، ود٤ٕٲ٧٭ة

خ رواٲؽ٬ة ا٧٣ٕض٧اٰ، واٗذ٪اخ إذ ت اٳدٲح ٨٦ ا٤٣٘ةت األػؿى؛ ٚٮقإا٣ذؿص٧ة

ا٤ٕ٣ٮم وا٣ٛ٪ٮن، ٨٦ َؿٱاٜ ا٣ذؿص٧اةت ا٣ٮاٚاؽة  مذّٯ٦ؼذ٤ٛح ٰٚ  ذاك ث٧ى٤ُعةت

 ح، و٣٘ح ١ٚؿ و٤ٚكاٛح، دجٕاةً ة ٣٘ح دٱ٨ صة٦ٕح، و٣٘ح آداب راٝٲ٠ٮ٩٭ ٤ٯٌٚاًل ٔإ٣ٲ٭ة، 

 (392٬ت) ٚ٭ؾا اثا٨ ص٪ّاٰ ٗٲؿ ا٣ٕؿب ٨٦ ا٣ذؽوٱ٨ ث٤كة٩٭ة.ا٣ٕؿب و ٧٣ة قة٥٬ ث٫

ؽث ٔ٪٭اة ث١ا٢ّ وٱذعا ٱىٙ ا٣ٕؿثٲح ثة٤٣٘ح ا٣نؿٱٛح، ا١٣ؿٱ٧ح، ا٤٣ُٲٛح ٰٚ اٳن ذاد٫

ؿٱٛح، ا١٣ؿٱ٧اح، اظةل ٬ؾه ا٤٣٘ح ا٣ن إذا د ٤٦ُخ وذ٣ٟ أ٩٪ٰ »: رٝح وإصالل ٚٲ٧ة ٩ّى٫

 ّٰ ا٤٣ُٲٛح، وصؽت ٚٲ٭ة ٦ا٨ ا٣ع٧١اح وا٣ؽٝاح، واإلر٬اةف وا٣ؿٝاح، ٦اة ٱ٤٧اٟ ٤ٔا

و٦ؼة٣ُاح مإٮب  .(19)«ٱ١ةد ٱ٧ُط ٦ة ث٫ أ٦اةم ٤ٗاٮة ا٣كاعؿصة٩ت ا١ٛ٣ؿ، ظذّٯ 

                                                 

 .116ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ اث٨ ػ٤ؽون، ا٧٣ٞؽ٦ح، ص  (17)

 ىؽر ٩ٛك٫.ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ اث٨ ػ٤ؽون، ا٧٣ (18)

   .99اث٨ ص٪ٰ، ا٣ؼىةاه، ص  (19)
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ٚةٝ٭اة، آإػىاةب ا٣ٕؿثٲّاح، وٚاٰ ا٦ذاؽاد وزٞةٚةت وظٌةرات ٔؽٱؽات، قة٥٬ ٰٚ 

ظذّٯ ٗؽت ٣٘ح ٔة٧٣ح ؤة٧٣ٲّاح، ٱ٤ُُات ا٤ٕ٣ا٥ ث٭اة ٦جةماؿة، أو دؿص٧اح ٦٪٭اة إ٣اٯ 

، ث ٩ّ٭اة ا٤٣٘اح ا٣ذاٰ وا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲاح د٪ٛاؿد ثاٲ٨ ا٤٣٘اةت ص٧ٲٕاةً » ا٤٣٘ةت األػؿٱةت.

ٞخ ٣ذ١ٮن ٣٘ح ٔة٧٣ٲّح، وأ٩ّ٭ة ا٤٣٘اح ا٣ذاٰ ػؿصاخ ٤ٔاٯ ا٣٪ّاةس، ٚاٰ واٮرد٭ة ػ٤ِ 

 .(24)«ةرٱّح، و٬ٰ دع٢٧ ٰٚ ذاد٭ة ظّضح ا٩ذنةر٬ة، ووزٲٞح ثٞةا٭ةا٣عٌ

١٧ة٩ذ٭اة ٚاٰ ٚٲ٧ة ٱذى٢ ث أن د٪عىؿ ٮزض٦ك ٣ح اال٬ذ٧ةم ثة٣ٕؿثٲح ال ٱإّن 

ٗٲؿ  ، ث٢ ٱ٪جٰ٘ أن ٱذّٕؽى ذ٣ٟ إ٣ٯ األُٝةر اإلقال٦ٲّحٚعكت ٕؿثٲّحاألٝة٣ٲ٥ ا٣

ٚاٰ ا٣اجالد ا٣٘ؿثٲاح ٤ٕٚٯ قجٲ٢ ا٧٣سةل، دٮصاؽ ٗٲؿ اإلقال٦ٲّح. ا٣جالد و ا٣ٕؿثٲّح

ٰٚ ا٠ذكاةب  ال د٭ذؽي ٔةدة إ٣ٯ ٨٦ ٱ ػؾ ثٲؽ٬ةصة٣ٲةت ٔؿثٲّح و٦ك٧٤ح ٬ة٦ّح، 

ت ٱاؿدٞذ٭ة ٚاٰ ّٮة راثُح ا٤٣٘ح و٦عٮرٱ  . و٩ع٨ ٥٤ٕ٩ ٝا٣ٛىعٯ ا٣ٕؿثٲّح ح٩ةوٲ

؛ األواٲ٤ح٭٥ د٧ذٲ٨ ومةاش ا٩ذ٧ةءادٰٚ ، ووَة٩٭٥ األو٤ٲحأ٨٦ أث٪ةء ا٣ضة٣ٲةت 

ا٦ُ  ٤٣ٕؿثٲّح ود٧ٔ٭اة ما ٩ةً  ٚذط ٦ؽارس ٦ك ٣ح ٣ؾا دذجّؽى ًٞ  ثة٣ؽرصاح األو٣اٯ ٯ٤

ّٰ ٣ؽ قةٚؿ ٤ٔٯ ٔةدٜ ا٣ج٤ؽان ا٣ٕؿثٲّح. وٰٚ ٢ّ ٗٲةب و٦٪اذ٥ْ  ٥ٔ ٦ةدي رقا٧

٦٪ذنؿة ٬٪اة و٬٪اةك ٚاٰ ا٣ج٤اؽان  ػةّوح ٨٦ ٣ؽن ا٣ؽول ا٧٣ٕ٪ٲّح، دّٞؽم ٦ؽارس

٦ا٨  ٦٢اة د٤ُات ا٣ذ٧ٮٱا ٧٣ذةظاح، إذ ٗة٣جاةً ا٣٘ؿثٲّح ػاؽ٦ةت ثٞاؽر إ١٦ة٩ةد٭اة ا

٣اٮان أواإل٩ٛاةق ٤ٔاٯ ، ا٧٣كةصؽ، ٧٣ٮاو٤ح إُٔةء ا٣ؽروس ثة٣ٕؿثٲّاح٦ؿدةدي 

 .ػؽ٦ةد٭ة٤ٔٯ ا٧٣ذؿدجح  ٔجةءاأل

عذةج إ٣ٯ إٔاؽاد ثاؿا٦ش ػةّواح، و٦ؿاصآ ٱا٣ٕؿثٲّح ٣٘ٲؿ أ٤٬ٲ٭ة  د٤ٕٲ٥إّن 

ٗٲااؿ  آ٦ااةل ٦اآ األ٦ساا٢ ٤ذٕة٦اا٢ا٣ؼىااةاه ا٧٣٪٭ضٲّااح ٣د ػااؾ ٚااٰ ا٣عكااجةن 

د٪ْااؿ ٚااٰ مااوون  ،ٲااةت دورٱّااحا٣٪ّااةَٞٲ٨ ثة٣ٕؿثٲّااح. وٱ٪ج٘ااٰ دؼىااٲه ٤٦ذٞ

                                                 

    .  14ٰ ا٣ؽٱ٨ وةثؿ، ا٧٣ض٤ّح ا٣ٕؿثٲّح ٤٣ؽراقةت ا٤٣٘ٮٱّح، ص ٲ٦ع (24)
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ٞجا٢ ٤ٔاٯ ا٣ٕؿثٲّاح ٚاٰ ٗٲاؿ ا٧٣ّٮص٭اح ٣ٛباح دُ  (ا٣جٲؽاٗٮصٲّح) ا٣ذؿثٮٱح ا٧٣٪ة٬ش

ثالد٬ة؛ ُٚؿااٜ ا٣ذ٤ٕٲ٥، و٦عذٮٱةت ا٧٣ٌاة٦ٲ٨ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲّاح، ٱضات أن دذٮاٚاٜ 

ة زٞةٚٲ ااو ةوا٣جٲبااح ا٧٣كااذ٭ؽٚح، و٠اا٢ّ ثٲبااح دؼذ٤ااٙ ٔاا٨ األػااؿى اصذ٧ةٔٲ اا

٩ّ٭اة دجٞاٯ ٚإٕؿثٲّاح، صٓ د٤ٕٲ٧ٲّح ٣٘ٲؿ ا٣٪اةَٞٲ٨ ثة٣وصٮد ٦ؿا٦ٓ ة... وص٘ؿاٚٲ  و

، و٬ٰ ال د٪ْؿ ث٧ٲـان ا٣ذؽرج ٰٚ ٦كذٮٱةت ا٣ذ٤ٕٲ٥؛ ٨٧ٚ ة و٠ٲٛةً ح ٧٠  ٗٲؿ ٠ةٚٲ

ٙ صاة٦ٓ واظاؽ، أو از٪اٲ٨ ًؿب ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٬ؾا ٰٚ ٦و٣  ٗٲؿ ا٨١٧٧٣ أن ٩ؼذـل 

، م ثذك٤كا٢ ٦٪ُٞاٰٞاؽ  أو زالزح. إن ا٧٣عذٮى ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ ٧٤٣ؿاصآ ٱ٪ج٘اٰ أن ٱُ 

 .جّكٍ أٱ٧ّة دجكٲٍ، وأن ٱذٮز  ا٧٣ؿصٓ ٤ٔٯ أصـاء ٔؽٱؽاتوأن ٱُ 

 ثقل وسؤومٌّث وسائل اإلعالم: -3-5

؛ ٚةإلٝجةل ٤ٔٲ٭ة ٱج٤اٖ صةرٚةً  ا٠ذكةظةً د١ذكط وقةا٢ اإلٔالم ا٣ٲٮم ظٲةد٪ة 

ٙ ا٤ٕ٧٣ٮ٦اح، ّٞا٦ا٨ ٔٮاااؽ٩ة ٚاٰ د٤ ٦ة دؾٱ٫ٕ أوجط صـءاً  ُٓ ظّؽ اإلد٦ةن، ودذج  

وزن ال  و٣ؾا، ٚإّن ٣٘اح ا٣ىاعةٚح ٬اٰ ٣٘اح ٦اوزؿة، وذاتوٰٚ ا٣ذـّود ثة٣ؼجؿ. 

ضات االٔذ٪اةء ٱ، ثكاال٦ح صا٥ّ ٦ا٨ ا٤ٕ٧٣ٮ٦اةت ٠ا٥  ٱُكذ٭ةن ث٫. وث٘ٲح دٞاؽٱ٥ 

ّٰ اال٠ذٛةء ث٧اة ٱذ٧ذآ ثا٫  ثُجٲٕح ا٤٣٘ح، وث ق٤ٮب ا٣ٕؿض. وال ٱ٨١٧ ٤٣ىعٛ

، إذ ال ٦ٛاّؿ ٦ا٨ و٣ٮ ٨٦ ٦٭ةرات ٣٘ٮٱّح،  ّٰ ٠ةن ذا ٝؽم راقؼح ٰٚ ا٤٣كةن ا٣ٕؿث

٢ اإلٔالم ا٣سٞٲ٤اح وا٣ضؿاااؽ، ٨ ٰٚ وقةاٲ٨ ٣٘ٮٱٲ٦ىعع ٦كٲف ا٣عةصح إ٣ٯ

٦ىاععٲ٨ دٮّٲاٙ  ط  ثاةت ٦ا٨ ا٤٧٣ا . وثاؾا،دالٰٚ األػُاةء ا٤٣٘ٮٱاح ٝىؽ

ادُ ٠ٲ٧اة ٣٘ٮٱٲ٨ ٣ٞؿاءة ودىعٲط ا٧٣ٞةالت ا٣ىاعٛٲح،  ٞاةرئ ث٤٘اح م إ٣اٯ ا٣ؽ  َٞ

د٪ٞا٢ ا٣ىعٙ وا٣ضؿاااؽ  ق٤ٲ٧ح، ػة٣ٲح ٨٦ ا٤٣ع٨، ٩ةاٲح ٨ٔ ا٤٘٣ٍ؛ ذ٣ٟ أن

ْٲّاح ع٦ ،واقإح اال٩ذناةرو٬اٰ ٚاٰ اٳن ٩ٛكا٫  األظؽاث واألػجةر ثكؿٔح،

٦ا٨  ٠اؾ٣ٟ ا٣ّٞؿاء. وال ٱؼٛٯ ٧٣ة دكذُٞج٫ ا٣ٞ٪اٮات ا٣ذ٤ٛـٱّاح ثذذجٓ ا١٣سٲؿ ٨٦

ٲ٭ة ٚؼ٤ٲااٜ ث٭ااؾه ا٧٣عُااةت أن دؿاصاآ ٩ىااٮص وااعٛٲ   ؛و٦نااة٬ؽة ٦ذةثٕااح
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ط  ،٦ؿاصٕح ٣٘ٮٱّح  ظٲ٪٧اة ع٫،ودىا٤ ا٣ؼ٤ا٢ إذ ذاك ذاؽرأٚث٭اة ا٣ؼُا ، دىاع 

 .٤٦ٛٮّةً  ٝج٢ أن ٱىجط ٣ْٛةً  ٦كُٮراً  ظؿٚةً ٱ١ٮن ا٤٣ع٨ ٰٚ ٦ؿظ٤ذ٫ ا٣ض٪ٲ٪ٲّح 

ال ٱ٤ٲاٜ  إّن االٔذ٪ةء ثة٣ضة٩ت ا٤٣٘ٮي ٚاٰ ٩ٞا٢ ا٤ٕ٧٣ٮ٦اح، ٱنا٢١ّ صة٩جاةً 

 أ٦اؿ ٕاـب ٔا٨ ا٣جاةلٱٛاٰ ٔاة٥٣ ا٣ٲاٮم ال إٗٛة٫٣ ث ّي ظاةل ٦ا٨ األظاٮال؛ ٚ

ا٣٭ةاا٢ د زٲؿ٬اة  ذ٤ٰٞ، وٚاٰظكةقٲّح أص٭ـة اإلٔالم ووقةا٤٭ة ٰٚ ٦ؼةَجح ا٧٣

ثذاؽٝٲٜ ٣٘اٮي وأقا٤ٮثٰ، ظذّاٯ  إزصاةء ا٤ٕ٧٣ٮ٦احضت ٦ؿاٚٞح ٱ ٚٲ٫، و٨٦ ز٥َ  

دع٧اا٢ وقااةا٢ اإلٔااالم ٤ٔااٯ ٔةدٞ٭ااة و٣ااؾا . ةال قاا٤جٲ   ٱ١ااٮن ا٣ذاا زٲؿ قاا٤ٲ٧ةً 

ٚٲ٧اة  ١٣ا٨ أٱٌاةً ، و٧عذٮى ا٤ٕ٧٣ٮ٦احث ٚٲ٧ة ٱذ٤ّٕٜ ٍٚٞ، ٣ٲف ٦كوو٣ٲّح زٞٲ٤ح

٦ا٨ َؿٱاٜ ا٧٣ؿاصٕاح  ىا٢ ا٣كاال٦ح ٬اؾه إاّل وال دع ،حٮٱّ ا٤٣٘ ذ٭ةال٦ق ٱ٧ف

ةق إّن اٳ٦اةل ٦ناؽودة ٠اؾ٣ٟ ٤ٔاٯ ٱ٨١٧ ا٣ٞٮل ٚاٰ ٬اؾا ا٣كاٲو .ا٣ٛةظىح

ثذؼٲّاؿ ا٧٣ٛاؿدات ا٣ّؽا٣اح،  وذ٣اٟ ا٣ٕؿثٲاح،ث١٧ة٩اح الردٞاةء وقةا٢ اإلٔاالم ٣

ّٰ  ؛ ألنّ ٧٦ٲّاـة إ٣ٞةءَؿٱٞح ة٩ذ٭ةج ثةألق٤ٮب، وثوثةالٔذ٪ةء   ا٣ؼُاةب ا٣ىاعٛ

 صا٫ ٣ض٧اٮ  ٔؿٱٌاح.٦ٮ ػُاةب ، و٬اٮ٪ٛاٮس واألذ٬اةنٚاٰ ا٣ ثة٣ٖ ا٣ذ زٲؿ

، ٧٠اة ، و٠ةن واةظج٫ ٦ؿدةظاةً ة ٠ةن اإل٣ٞةء ظك٪ةً زؿٱ   و٧ّ٤٠ة ٠ةن ا١ٛ٣ؿ ػىجةً »

«ٱكةٔؽ ا٣ؼٲةل ا٣ٮاقٓ ٤ٔٯ د٭ؾٱت ودؿدٲت األ١ٚةر
(21)

. 

 :قضٌث امىصطنح وتتعاتها -3-6

ا٧٣ٕؿٚاح، ا٣ذاٰ ٬اٰ ٔىات ا٣ذٞاؽم ا٣عٌاةري،  دٞٮم ا٧٣ضذ٧ٕةت ٤ٔٯ

 ّٰ ؛ ثذ٧ََٲ اـ٤ٕاٮم ٧ٕؿٚاح وا٣ٔىؿ٩ة ا٣عة٣ٰ ٬اٮ ٔىاؿ داؽٜٚ ا٣و ا٣جنؿي. وا٣ؿٝ

 اقذٲكااؿ أ٠ساؿ، و ٚة٣ٕاة٥٣ أواجط ٝؿٱااح وا٘ٲؿة، ودٞةرثاخ ا٣ذضااةرب ا٣جناؿٱّح

 ا٣ٞةرات ٤٠ّ٭ة ٰٚ و٪ةٔح ا٧٣ٕؿٚاح ودُٮٱؿ٬اة خاالدىةل وا٣ذٮاو٢، ودنةر٠

                                                 

 .83قٕةد ثك٪ةقٰ، ا٣ّك٧ٕٲّةت ا٣ٕؿثٲّح ٰٚ األوٮات ا٤٣ّ٘ٮٱّح، ص  (21)



 447 العربية واقع وآمال ـ د. حمند بشناسي

٩ناؿ ٤ٔاٯ  ٦ضذ٧ٓ ا٧٣ٕؿٚح ٱٞٮم أقةقاةً »و وإن ثؽرصةت ٦ذٛةودح، وإمةٔذ٭ة،

ا٧٣ٕؿٚااح وإ٩ذةص٭ااة ودٮّٲٛ٭ااة ودس٧ٲ٪٭ااة، ٚااٰ ٦ؼذ٤ااٙ ٦ضااةالت ا٣٪نااةط 

٭ة د٪ٕٞاؽ ٧ٔاؽة ٮاقاُذثإذ . وأقةس ا٤ٕ٣اٮم ا٧٣ىا٤ُعةت، (22)«ا٧٣ضذ٧ٰٕ

 ٠ّناةفٌ  ا٣ذع٤ٲ٢ وا٣ذ٤ٕٲ٢، و٬ٰ دؿص٧ةنٌ  ا٣ؼُةب ا٧٤ٕ٣ٰ، وث٭ة دذكةوق دٝح

 .٥ٲ٬ة٨٦ ٦ٛ ؽ اثذُ ٦ة ٱُجْؿز  ٦ومؿ، وكذعؽزةت٨٦ ٦ ضؽّ قذا ٧٣ة

ثة٣٪ذاةج  ؽٚٓ ٝاؽ٦ةً ٰٚ ا٣اةرك ا٣ٕؿب ٠٘ٲؿ٥٬ ٰٚ و٪ةٔح ا٧٣ٛة٬ٲ٥، وو٣ب٨ م

٣٘اةت  ،نإذ ،ودجٞاٯ ٰٚ ا٧٣ؼاةثؿ األص٪جٲّاح، ٗة٣جةً ٱضؿي اٳن ّن ذ٣ٟ إ ا٧٣ٕؿٰٚ،

٬اؾا ا٣ٮاٝآ  ٤اٯٱذؿدات ٔوثذ١ةر واالػذؿا  ٚاٰ ٧ٔٮ٦٭اة ا٤٣٘اةت األص٪جٲّاح. اال

 la) ا٣ذٮ٣ٲؽ ا٧٣ىا٤ُع٤ٰٔٯ  ة ثةالد١ةل٧٣ة ٱكذضؽ ٦ٕؿٚٲ   ا٣ٕؿثٲّحًؿورة ٦ٮا٠جح 

néonymie)٤٣ذىّؽي ٣٭ؾا ا٧٣ٲؽان أ٩نبخ ا٧٣ضة٦ٓ ا٣ٕؿثٲّح، و٦ؿا٠ـ ا٣ذٕؿٱات، ، و

 ٣ذـوٱؽ ا٣ٕؿثٲّح ثة٣ـاد ا٧٣ى٤ُعٰ ا٧٣الا٥، ث٘ٲاح ا٣اؽٚٓ ثة٣ؼُاةب ا٧٤ٕ٣اٰ دٕٚاةً 

٩اٮادش  ٔ٪ا٫ دَا٪ْض٥ا٧٤ٕ٣اٰ وا٣ذٞ٪اٰ،  أّن ا٣ذا ػؿ ؛ ٚة٣ذّةرٱغ ٱو٠ؽ داا٧ةً ٦ذبؽاً  ة٤٧ٔٲ  

ا٦ذاؽاد  دٔاٮة ا٣ذٕؿٱات ]...[»و٤ٔٲا٫ ٚاإّن  ٨٦ مة٤٠ح ا٣ض٧ٮد وا٣ذعّضاؿ، ق٤جٲّح،

٣عؿ٠ح ا٣ذعاؿر ا٣كٲةقاٰ ودٕجٲاؿ ٔا٨ ا٣كاٲةدة ا٣ٮَ٪ٲّاح واالقاذٞالل ٚاٰ ا٣اؿأي 

ٞاا٢ ا٣ذؿص٧ااح و٩ ٫ٲْااٚااٰ ٦ٛ٭ٮ٦َ  - . ال ٦٪ااةص ٦اا٨ ٠ااٮن ا٣ذٕؿٱاات(23)«وا٧ٕ٣اا٢

دٞاةء ثاة١ٛ٣ؿ الرٚاٰ قاجٲ٢ ا ال ٗ٪ٯ ٔ٪٫ أقةقةً  ٱ٧س٢ّ - ا٧٣ى٤ُعةت إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح

 .جالد ا٣ٕؿثٲّحإػىةب ظٲٮي ٤٣٘ح ا٣ٰٚ ٠ؾا ا٧٤ٕ٣ٰ، و

وال ٱ٨١٧ إ١٩ةر ا٣ىٕٮثةت ا٧٣ٮًٮٔٲّح ا٣ذٰ ٝؽ دٕذؿض ٦٭٧ح ا٣ذىاّؽي 

قا٧ةت ٦آ ٣ٕؿثٲح و٪ةٔح وٝٮ٣جاح، ثعٲار دذكاٜ ٧٤٣ى٤ُعةت ا٣ٮاٚؽة إ٣ٯ ا

إ٣ٯ  ٲة٩ةً أظا٧٣ذؿص٥  ا٣٪٢ّٞ ٬ؿو  حِ ٞ  ن٦َ  و٨٦ دالا٢ِ  ا٣ٕؿثٲّح ا٣ىؿٚٲّح وا٣ىٮدٲّح،

                                                 

 .3ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ٛةقٰ ا٣ٛ٭ؿي، دٞؿٱؿ ثؿ٩ة٦ش األ٥٦ ا٧٣ذعّؽة اإل٧٩ةاٰ،  ص  (22)

 .199، ص ا٣ٕؿثٰ ا٧٤ٕ٣ٰ ذؿاثا٧٩٣ةذج ٨٦ ، ٰٱك٦ع٧ؽ قٮ (23)



 448 (2)اجلزء  (98)اجمللد  ـجملة جمنع اللغة العربية بدمشق 

٦اا٨ ا٤٣٘ااح ا٧٣٪ٞااٮل ٦٪٭ااة، ثٮوااٙ ٬ااؾا ا٣٪ّااٮ  ٦اا٨  (l’emprunt) االٝذااؿاض

، ال َةاا٢صَ ؿْ دَ  ا٣ذٕةَٰ آػؿ ظ٢ّ  ّٰ ٚة٤٣٘اح ا٣عٲاح »و٤ٔاٯ ٠ا٢ّ،  ثٕاؽه. ٦ا٨ ٧ا

ؿ وصاؽٱ .(24)«َح ا٣ذؿص٧احة٦ضجؿة ٤ٔٯ اال٩ٛذةح ٤ٔٯ ا٤٣٘اةت األػاؿى ثٮقا

ٱذٕؾر إٱضةد ظٲ٨ ٠ؾ٣ٟ أق٤ٮب االٝذؿاض  ٞذٰٛثة٣ؾ٠ؿ أن ا٤٣٘ةت األص٪جٲح د

 اػاذالط ا٣نإٮب ود٧ةزص٭اة ٠اةن داا٧اةً »وا٣الٚخ أن  ٦ٞةث٢ ٱٰٛ ثة٣٘ؿض.

. (25)«٧٤٣ٕض٥، وأّن ا٤٣٘ةت ٠ة٩خ دٕٲل ٤ٔٯ االٝذؿاض ا٧٣ذجةدل ْٔٲ٧ةً  زاداً 

و٣ٞااؽ ٔااؿف ا٣ٕااؿب األٝااؽ٦ٮن ا٧٣ٛااؿدات األٔض٧ٲّااح األواا٢، ا٣ذااٰ قااةر 

، ظذّااٯ  ّٰ ةك ٦اا٨ ٩ٛااٯ ٦ٮرد٬ااة ّن ٬٪ااإاقااذ٧ٕة٣٭ة ٤ٔااٯ ٦٪ااٮال ا٤٣كااةن ا٣ٕؿثاا

 األٔض٧ٰ، وثؼةّوح د٤ٟ ا٣ذٰ وردت ٰٚ ا٣ٞؿآن ا١٣ؿٱ٥، وٝؽ ٠ةن ا٣ضٮا٣ٲٰٞ

َجٲٕاح ا٧٤١٣اةت ٨٦ أو٣باٟ ا٣اؾٱ٨ ا٩ذ٭ضاٮا ٩ْاؿة دٮاٚٞٲّاح إزاء  (539٬ت)

٬ؾه ا٣عؿوف ث٘ٲاؿ ٣كاةن ا٣ٕاؿب ٚاٰ األوا٢، »األٔض٧ٲةت األو٢، ٚٞةل: 

ة ٭ة، ّٕٚؿثذ٫، ٚىةر ٔؿثٲ اا٣ٕؿب ث ٣ك٪ذ ةٚٞةل أو٣بٟ ٤ٔٯ األو٢، ز٥ّ ٣ْٛخ ث٭

 ؽ، وذ٬ات أثٕا(26)«ثذٕؿٱج٭ة إٱّةه ٚ٭ٰ ٔؿثٲح ٰٚ ٬ؾه ا٣عةل، أٔض٧ٲاح األوا٢

ثٕض٧ذا٫، و٬اٮ ٦اة أدػا٢  ؽّ ٦ة ال ٱٕذا»، أّن ٦٪٭ة ٨٦ ٬ؾا ٔ٪ؽ٦ة أًةف ٦ّٛىالً 

و٬اٮ  ،ذا٧٫ثٕض ؽّ . وا٣سّة٩ٰ ٦ة ٱٕذ«ا٣ؽٱٮان»و «ا٣ؽٱجةج»٤ٔٲ٫ الم ا٣ذّٕؿٱٙ ٩عٮ 

 .(27)««٦ٮقٯ»ام ا٣ذّٕؿٱٙ ٦٠ة ٥٣ ٱؽػ٤ٮا ٤ٔٲ٫ ال

 وااٲؽؿا٣ٮاٚااؽة إ٣ااٯ ا٣ٔض٧ٲّااح األ٧ٛااؿدات ا٣ ٦جااؽأ ٦ٮاء٦ااح ٤ااٯٔ ٌٚااالً و

 ّٰ ّٰ  ا٧٣ٕض٧ ثٞاؽرة  واقذكةٗذ٫ ا٣ٕؿب، ٚإّن ا٣ٕؿثٲّح دـػؿ أٱٌةً أذ٧ؽد٫  ٧ة٣ِ  ،ا٣ٕؿث

                                                 

(24) Mohammed Besnaci, La contextualisation dans la lexicographie 

bilingue, p. . 

 .358، ص صةن ٣ٮٱف ٠ة٣ٰٛ، ظؿب ا٤٣٘ةت وا٣كٲةقةت ا٤٣٘ٮٱّح (25)

  .6(، ا٧٣ّٕؿب ٨٦ ا١٣الم األٔض٧ٰ ٤ٔٯ ظؿوف ا٧٣ٕض٥، ص 539٬ا٣ضٮا٣ٲٰٞ )ت  (26)

 ىؽر ٩ٛك٫. (، ا539٬٧٣ا٣ضٮا٣ٲٰٞ )ت  (27)
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، ٦اة ٱٞةث٤٭اة األص٪جٲّح ا٣عؽٱسح، واوُ٪ة  ا٧٣ى٤ُعةت ٩ْةاؿ ٤ٔٯ اقذٲٕةب ٠جٲؿة

ّٰ  ٨٦ ػالل ٮ٣ؽ ٨٦ رظ٥ ٧٤٠ةت ٔؿثٲّاح أػاؿى، ودٞاٮم ٝةا٧اح ، ٱػ٤ٜ ٦ى٤ُع

٧٤٠ح ٦ا٨ ٧٤٠اح أػاؿى ٤ٔاٯ  ا٩ذـا »٤ٔٯ ٦جؽأ االمذٞةق، وصٮ٬ؿه ٬ؾا اإلصؿاء 

وا٧٣ٕ٪اٯ، واالماذٞةق ٦ا٨ ػىاةاه ا٣ٕؿثٲّاح  ا٤٣ِٛأن ٱ١ٮن ثٲ٪٭٧ة د٪ةقت ٰٚ 

د٪ُاٮي ا٣ٕؿثٲّاح ٤ٔاٯ  ،. إذن(28)«وٱذٲط دٮ٣ٲاؽ ا٤١٣ا٥ ود١اةزؿه ا٣ؼااّلق ا٣ؿاٲكٲح

، ا٣ذٰ دسؿي ث٭اة رواٲؽ٬ة ا٧٣ٕض٧اٰ، أدو ّٰ  ودَُكاؽ  ات وآ٣ٲّةت ا٣ؼ٤ٜ ا٧٣ى٤ُع

وظذّاٯ دٮ٣ٲاؽ ا٧٣ىا٤ُعةت ٬اٮ ص٭اؽ  ح األماٲةء وا٧٣ٛاة٬ٲ٥.ظةصذ٭ة ٰٚ دك٧ٲ

ٱعذاةج ا٧٣ىا٤ُعٰ »واصذ٭ةد ال ٱ٨١٧ ٧٤٣ى٤ُعٰ أن ٱ٤ٌُٓ ث٫ وظؽه؛ ٚٞاؽ 

ّٰ ػجٲؿ ٱ١ٮن ث٧ٞؽوره دٞٲٲ٥ ا١٣ٛةٱح اإلثؽأ  .(29)«ٲّحا٧٣جؽ  إ٣ٯ ٦ؽٜٝ ٣كة٩

٦اة ٔا٨ اقاذٲٕةب ظٞاٮل ٦ٕؿٚٲّاح ٦اة،  وال ٱ٤ُذٛخ ٧٣ا٨ ٱذاّٮ٥٬ ٔضاـ ٣كاةنٍ 

ذ٣ٟ أن دٕؿٱت ا٣ُاّت وآٱح ا٧٣ٞىٮدة ث٭ؾا ا٣ٕضـ. ٬ٰ ا٣ٕؿثٲّح ػىٮوةً إذا ٠ة٩خ 

ظٞٲٞح ٧٤٦ٮقح. وال ٗؿو أّن ا٣ذىّؽي ٧٣ى٤ُعةت ٦ٕؿٚٲّاح ٗةرٝاح  حٰٚ قٮرٱ ٦سالً 

، ٧١ٚاة ٱٞاٮل ح٦ذٮاوا٤ تدا٦ذٌاةٚؿة، واصذ٭اة ٰٚ االػذىةص، دكذؽٰٔ ص٭ٮداً 

٦ٞةرثاح دٕؿٱات ٰٚ ، ١ٚؾ٣ٟ ا٣عةل «٥٣ دُنٲّؽ رو٦ة ٰٚ ٱٮم واظؽ»ا٧٣س٢ ا٣ٛؿ٩كٰ: 

ا٣ذٕؿٱات ٔا٨ ؛ أي أن ٱ٪ض٥ ص٭اؽ ، ووٝخ وأ٩ةةا٤ٕ٣ٮم، و٦ة ٱٞذٌٲ٫ األ٦ؿ ٨٦ وجؿ

٨ٔ دؼُٲٍ ٣٘ٮي واًط ا٧٣ٕة٥٣، ٦ض٤اٮ اٳٚاةق، ٣اؾ٣ٟ ، وثؿ٩ة٦ش ٢٧ٔ ٦ذ١ة٢٦

( ٬ااٮ ا٣جعاار ٔاا٨ ا٣ٮقااةا٢ planification linguistiqueدؼُااٲٍ ٣٘ااٮّي )»٠اا٢ّ 

ا٣ٌؿورٱح ٣ذُجٲٜ قٲةقح ٣٘ٮٱح و٨ٔ وًٓ ٬ؾه ا٣ٮقاةا٢ ٦ٮًآ ا٣ذ٪ٛٲاؾ؛ ٚةدؼاةذ 

ٰٚ ا٣كٲةقح ا٤٣٘ٮٱح ٠ٞاؿار دٕؿٱات ا٣ذ٤ٕاٲ٥ ٤ٔاٯ  ٝؿار ث٢ٕٛ ٠ؾا و٠ؾا ٱن٢١ّ ػٲةراً 

                                                 

  .37معةدة ا٣ؼٮري، ٦ض٤ّح ا٣ذٕؿٱت، ص  (28)

 .142  ا٣ٛةقٰ ا٣ٛ٭ؿي، ا٧٣ٞةر٩ح وا٣ذؼُٲٍ ٰٚ ا٣جعر ا٤٣كة٩ٰ ا٣ٕؿثٰ،  ص ٔجؽ ا٣ٞةدر (29)
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ةٗح ٦ؽار ا٣عؽٱر ٨ٔ ٝؽرة أّي ٣كةن ٨٦ األ٣ك٪ح ٤ٔاٯ واٲ»أ٦ّة  .(34)«قجٲ٢ ا٧٣سةل

ّٰ أو ٝىٮره ٔ٪٭ة  أل٩ّا٫ إما١ةل ٗٲاؿ  ،إ٧ّ٩ة ٬ٮ ٨٦ ا٣ٌٞةٱة ا٣ـااٛاحٚا٧٣ى٤ُط ا٧٤ٕ٣

ذي ٦ٮًٮ . ٧ٚة ٨٦ ٣٘ح ٨٦ ٣٘ةت ا٣جنؿ إاّل و٬ٰ ٰٚ ذاد٭ة ٦٭ٲّ ة ثاة٣ُجٓ وا٣ضج٤ّاح 

القذٲٕةب ا٣ّىٮغ ا٣ؽال٣ٰ ا٣ضؽٱؽ ٨ٔ َؿٱاٜ ا٣ذٮ٣ٲاؽ االواُالظٰ ا٧٣كاذعؽث 

 .(31)«٘ح ال ٰٚ ا٤٣٘ح ذاد٭ةوإ٧ّ٩ة ا٣ٞؽرة أو ا٣ٞىٮر ٰٚ أ٢٬ ا٤٣

 للغوي:أنموذج للتخطيط ا -4
ةد٫، ٦اة ٱكإٯ إ٣ٲا٫ ا٣ٛؿ٩كاٲٮن أ٧٩ةط ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮي ودض٤ٲ و٨٦ أثؿز

إَاةر ا٣ٛؿ١٩ٮٚٮ٩ٲّاح  ًا٨٧كة٩٭٥ ٚاٰ ٦ؼذ٤اٙ ٦٪اةَٜ ا٣ٕاة٥٣، ٨٦٣٤ زظٙ 

االقذ٧ٕةل، ثٮواٛ٭ة ٣٘اح ٣٭اة ٰٚ اال٩ذنةر و اإل٩ض٤ٲـٱحدّٛٮق  ٦ٓا٣ٕة٧٣ٲّح، إذ 

، د١كات ٩اةَٞٲ٨ صاؽداً  ّن ا٣ٛؿ٩كاٲحٚاإ، (32)ُٮ٣ٯ ٤ٔاٯ قاةاؿ ا٤٣٘اةتا٣ٲؽ ا٣

. رواٲ٪ح، ودؼُاٲٍ ٦ع١ا٥ودٮقٓ، ثٌٛا٢ قٲةقاح ٣٘ٮٱاح  قذٲُةنو٦٪ةَٜ ا

ا٣ٛؿ٩كٲح ث٢١ ا٣ٮقاةا٢ ٣٪ناؿ ٣٘اذ٭٥، وإماةٔذ٭ة ٚاٰ  ن ٧٨ٔؽإٚٮا٣ٱذٮق٢ و

ا٣ٕة٥٣، ٦ذ١بٲ٨ ٤ٔٯ وقةا٢ اإلٔالم ا٣سٞٲ٤ح، ودور ا٣٪ناؿ، ود١اٮٱ٨ ا٣ُاالب 

٦ؿا٠اـ د٤ٕاٲ٥ ا٣ٛؿ٩كاٲّح ػاةرج وإ٩ناةء ٱ٨ ٨٦ ٦ؼذ٤ٙ ث٤اؽان ا٣ٕاة٥٣، ا٣ٮاٚؽ

٥٣ ٱكاجٜ ٤٣ٛؿ٩كاٲح ٚاٰ »: أّٝؿ ٦ة ٩ّى٫ )ظؿب ا٤٣٘ةت(ٙ ّن ٦و٣  إ، ظذّٯ ٚؿ٩كة

 .(33)«ٕة٥٣ ٧٠ة ٱذعؽزٮن ث٭ة ا٣ٲٮمث ث٭ة ا٣٪ّةس ٰٚ ا٣دةرٱؼ٭ة أن دعؽّ 

 ٘ٮي، دذج٤اٮروا٣ذؽثٲؿ ا٤٣ ا٤٣كة٩ٰ ٥ ١٣ٲٛٲح ا٣ذؼُٲ٨٦ٍ ٬ؾا األ٧٩ٮذج ا٧٣ذؿصِ 

كاذٞج٤ٰ ٦ دىاٮرد٪ُاٮي ٤ٔاٯ ا٧٣ٕاة٥٣،  حواًعد١ٛٲؿ  قذؿادٲضٲحا ًؿورة رق٥

                                                 

 .395ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫، ص صةن ٣ٮٱف ٠ة٣ٰٛ،  (34)

  .23ٔجؽ ا٣كالم ا٧٣كؽي، د قٲف ا٣ٌٞٲّح االوُالظٲّح، ص (31)

 .٠سؿة ٩ةَٞٲ٭ة٦ٓ ٦عؽودة ا٣ُٞؿ  ا٣عكجةن أن ا٤٣٘ح ا٣ىٲ٪ٲّح ٦سالً ٰٚ ٬ؾا إذا أػؾ٩ة  (32)

 .363، ص صةن ٣ٮٱف ٠ة٣ٰٛ، ظؿب ا٤٣٘ةت وا٣كٲةقةت ا٤٣٘ٮٱّح (33)
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اة ه فٌ عالل ل  للدقل الذي ٍُراد للغة أن ثصج ٌفاشجشرا ؛ فعالل  ٍعاذ  متجغَ ارات رت 

ٌ أن ٍنعلا  غالب القي ة والتنعة. ومن وىنال ٍنبتن أخذ مأشبلإال   ال ٍقَ  وزنل   الَيم

جىال  لَلال إلاً أمعالد ّينَ اة؛ نلال أن الجا مَر ة من قعرٍ  للعرمَ   الجخعَط اللغيي

ّل شَلشة لغيٍة ولَ ة مشروع مزجتعاٌ  وولَا ة الفَةَاة » اللغيي وي ملألشلس

علً التؤشصلت الجٌ ثجايفر لاه  وال ما   الجٌ ٍص  د التزجتع مىل مصجقبله  ارثفلزا  

يلَ ة  والجناي ع اثخناٌ الشتأن ثصجن  وذه الصَلشة إلً مبلدئ الىيٍ ة الدقلفَ ة اليظنَ ة 

 .(31)«  وعللتَ ة الجق م والتعرفةي  يأو الزىالتصلٌ  

 :الخاتمة

قعَعة ماع  والجٌ  مؤداول ثرشَ إن  دعيات االغجراب التعرفٌ واللغيي  

مدل دعيات االنفتلش علاً الاذ ات؛ فاللخعر ّال   فٌ ثبعلثىل ىللُ الجراث  مد  

د األما نعزلات عان غَروال امتلضاَىل  وإن    إن وأدت صاتثىل الخعر ٍىا  

إن   واّجةت متل مَن ٍ ٍىل؛ فةٌ الصللجَن  وٌ ّللذي ٍصَر إلاً شجةاه مفلةاه.

زب أخذول مبلا  ٍاللغة مفي ن رلمع  ثديي علَه ويٍة الزتلعة البشرٍ ة  لذا 

جقبلىل. والعرمَ ااة لغااة عللتَ ااة راف مصاااالزاا    ملشااجنعلق واقعىاال  واشجشاا

ل ولَ اة  ومجعا اد نلظقَىال  وميصاةىل لغاة الان   ت ادول فٌ التؤشصليرمي

س لإلشاتم؛ فىاٌ ثىا التؤ مان رلناب  الا ٍن اثشاتمٌ معجنقاٌ أٍضال   شِّ

 ضاابط ولاا ن انةااردت مىااذه الخلصااَ ة العللتَ ااة  ال ٍُغنَىاال وااذا ماان . جعب ااال

لت ر ٍا ة  ال رلءت متععَاالجخعَط والج مَر فٌ شَلق عيلتة   شجراثَزَةا

اة مصاجنَرة.و  لدمعىل  مفدَر من اثع اد الزعلمل الجمنلص من   مللجصال س مىت 

ة األش  مان الا  رس والبصاح  إن   ومن الضروري إٍتء ضروب العليم شل 

                                                 

 .44عب  القلدر الةلشٌ الةىري  اللغة والبَ ة  ص  (31)
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ا ٠اةن أواعةث٭ة ، ٨ٔ ا٣ذٕجٲؿ إذنٚة٤٣٘ح ال دٕضـ، إذ»ث٭ة دذّٞٮى ا٤٣٘ح ودسجخ؛ 

 .(35)«ذوي م ن و٦كة٧٬ح

٢ّ٠  ٭ة ٦ك ٣ح دؼّه أّوالً د٧ٕٲ٥ اقذ٧ٕةل ا٣ٕؿثٲّح وا٣ؿٚٓ ٨٦ م ٩ إّن ٌٝٲّح

ٱذعّٮل ٬اؽف [ ٨٦ أن ٦٪ةص ]ال و ا٣ض٭ٮد،ٚال ثّؽ ٨٦ دٌةٚؿ »ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة؛ 

ّٰ ٬ةصكةً  زا٥ّ ٬اٰ ٌٝاٲّح  .(36)«ة، ٨٦ داػا٢ ا٣ٛاؿد ا٧٣ٕةواؿ، ٱ٪٤ُٜ ذادٲ  ا٣ؿٝ

٦ض٢٧ ا٣ج٤ؽان ا٣ٕؿثٲّح؛ أل٩ّ٭ة راثُذ٭٥ ا٧٣نذؿ٠ح، و٧٬اـة ا٣ٮوا٢ وا٣ذٮاوا٢ 

ةقٰ ز٦ةم األ٦ؿ، وق٤ُح ا٣ٞاؿار؛ ٚةٳ٦اةل ؽ ا٣كٲٲَ ثِ  أنّ ٨ٔ ثٲ٪٭٥. وال ٦٪ؽوظح 

ة٣اح ٚاٰ  ّٕ ٤ٔٲ٫ ٦ٕٞٮدة ٣ذؽٔٲ٥ ا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲّح، وال٩ذ٭اةج إواالظةت دؿثٮٱّاح ٚ

ؿ ٲدٲكادٔا٥ ٩ناؿ ا١٣ذاةب، و ٤ٔاٯ ةقٰ ٬اٮ ٦ا٨ ٱٞاؽرا٣كٲ، إذ د٤ٕٲ٥ ا٣ٕؿثٲّح

َجاآ ا٧٣ؼُٮَااةت ودعٞٲٞ٭ااة، ودنااضٲٓ ظؿ٠ااح دؿص٧ااح  د٧ٮٱاا٢ودٮزٱٕاا٫، 

ةقاٰ ال ٲ٦كاة٧٬ح ا٣كإّن  و٪ٮف ا٧٣ٕةرف وا٤ٕ٣ٮم ا٧٣ؼذ٤ٛاح. ظٞٲٞٲّح دن٢٧

٦ا٨ زٞا٢  ، ٧٣اة ٣٭اةد ٦ٲ٨ ا٧٣ك ٣ح ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ ا٣اٮ٨َ ا٣ٮاظاؽٰٚ  ٦٪ةص ٦٪٭ة

ٔا٨ األ٦ا٨  ما ٩ةً  ٨٦ ا٤٣٘ٮي ٤٣جالد ال ٱ٢ٞاقذؿادٲضٰ ٗٲؿ ػةف؛ ذ٣ٟ أّن األ

 .ؾاا٦ٰٰ أو األ٨٦ ا٣٘ٮا٣ٞ

٧ىاا٤ُعةت ا٣ذٞ٪ٲّااح ٲ٨ ا٣ٕااؿب ٦كااوو٣ٲح ا٣ذىااّؽي ٣٪ٞاا٢ ا٣و٤٣كااة٩ٲ  

وا٧٤ٕ٣ٲّح، ووًٓ ا٣ٞٮا٦ٲف ا٧٣ؼذّىح، ودٕ٭ؽ٬ة ثة٣ذعٲٲ٨ ا٣ؽوري، وثذ١ٲٲٙ 

ا٣ٞٮا٦ٲف ظكت ظٮااش ا٧٣كذٮٱةت ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲّاح وأَٮار٬اة ا٧٣ذجةٱ٪اح. وثؼ٤اٜ 

ثؾاد٫، ٱذّٛؿ  إ٣اٯ  ٝةا٧ةً  د١ٮٱ٨ ٱ٪ْؿ ٰٚ ٦كةا٢ ا٣ذؽٝٲٜ ا٤٣٘ٮي، وص٫٤ٕ ٦جعسةً 

ٚااٰ وا٧٣ؼذ٤ٛااح )ٚااٰ ا٣ىااعةٚح،  دؼىىااةت د٪ذ٭ااٰ إ٣ااٯ ٦ٲااةدٱ٨ ٦ٕة٣ضذاا٫

ود١ٛٲؿ ا٤٣كة٩ٲٲ٨ ث٧٪ة٬ش د٤ٕٲ٧ٲّاح ا٣ٕؿثٲّاح، ال  .(، إ٣غٰٚ اإلم٭ةروا٣كٲةقح، 

                                                 

 .٦133ٞةالت و٩ٞةمةت ٰٚ ا٤٣٘ح، ص ٔىةم ٩ٮر ا٣ؽٱ٨،  (35)

 .158ص  ،-دراقح ٣كة٩ٲّح  -٧ةن، ا٣ٕؿثٲح ثٲ٨ ا٣ك٤ٲٞح وا٣ذٕٞٲؽرٱةض ٔس (36)
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ّن ٦كاوو٣ٲّح داٮٚٲؿ زا٥ إٱ٪جٰ٘ أن ٱذضة٢٬ ماٜ دؽرٱكا٭ة ٣٘ٲاؿ ا٣٪اةَٞٲ٨ ث٭اة. 

٤٦ٞٯ ٠ؾ٣ٟ ٤ٔٯ ٔاةدٜ ا٣ٞ٪ىا٤ٲةت ا٣ٕؿثٲّاح ا٧٣٪ذناؿة ٚاٰ  ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٣٭ؾه ا٣ٛبح

َ وا٣ااؽول األص٪جٲّااح،  ثة٣ٕؿثٲّااح  دُٕااٰ دروقااةً  ،٠ااـ زٞةٚٲّااحح ثٛااذط ٦ؿاجَااا٧٣ُة٣

 ٣ألصة٩ت وألث٪ةء ا٣ضة٣ٲةت ا٣ٕؿثٲّح.

٨ اقذ٧ٕةل وقٲ٤ح ا٤٣٘ح؛ أل٩ّ٭ة أقاةس دٮاوا٤٭ة ٦آ عكِ و٤٣ىعةٚح أن دُ 

ة ٦ا٨ ا٣ٕ٪ةٱاح ٬ة٦ ا ٦ذذجٕٲ٭ة، و٤ٔٲ٭اة أن داٮ٣ٰ ٦كاةا٢ ا٣ذاؽٝٲٜ ا٤٣٘اٮي صة٩جاةً 

ٚاٰ أقا٤ٮث٫،  ٦ا٨ ا٤٘٣اٍ، وقا٤ٲ٧ةً  وا٣٪ْؿ، ٣ٲضٰء ا٣ؼُةب ا٣ىعٰٛ ِػ٤اٮاً 

؛ ٚض٧ة٣ٲّح ا٤٣٘ح دوزؿ ٰٚ قاة٦ٕ٭ة، وعٲعةً  ٨ٔ ٧ٌ٦ٮن ا٤ٕ٧٣ٮ٦ح دٕجٲؿاً  ٦ٕجّؿاً 

نة٬ؽ٬ة. ود٤٘ٲت ا٣ٛىاعٯ ٚاٰ ا٣ٞ٪اٮات ا٣ذ٤ٛـٱاح ٦ا٨ ما ٫٩ أو ٝةرا٭ة، أو ٦ُ 

دكاذ٭ٮي  ، ظذّاٯٚاٰ ا٣ذٮاوا٢ ظٌٮر٬ةدٞٮٱّح ، وٰٚ ا٣ذؽاول دٕـٱـ ٦ؿ٠ـٱذ٭ة

 .ةة ص٧  ظج   ٚٲعجٮ٩٭ة إذ ذاك ٪ةمبح؛٤ٝٮب ؤٞٮل ا٣ ا٣ٕؿثٲح

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 :ةامعرةٌث

ظكا٨  ص٧احظؿب ا٤٣٘ةت وا٣كٲةقةت ا٤٣٘ٮٱّاح، صاةن ٣اٮٱف ٠اة٣ٰٛ، دؿ -

 .م2448 ،1ط ظ٧ـة، ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿص٧ح، ثٲؿوت،

(، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ع٧ٲاؽ 392٬أثٰ ا٣ٛذط ٔس٧ةن )ت ا٣ؼىةاه، اث٨ ص٪ٰ -

 م.2441 ،1ٮرات ٦ع٧ّؽ ثٲٌٮن، ثٲؿوت، ط، ٦٪ن٬1٪ؽاوي، ٦ش

ثك٪ةقٰ قإةد، دار أم ا١٣ذاةب  ا٣ّك٧ٕٲّةت ا٣ٕؿثٲّح ٰٚ األوٮات ا٤٣ّ٘ٮٱّح، -

 م.  2412 ،1، ط٤٣٪نؿ وا٣ذٮزٱٓ، ٦كذ٘ة٥٩ )ا٣ضـااؿ(
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ٔجاؽ  ، د قٲف ا٣ٌٞٲّح االواُالظٲّح،«ا٧٣ى٤ُط وأقك٭ة ا٣٪ْؿٱح وٲة٩ح» -

ا٣ذعٞٲاٜ، ثٲاخ ا٣ع٧١اح، ا٣ٮَ٪ٲح ٤٣ذؿص٧اح و ا٧٣وقكحكؽي، ا٧٣ ا٣كالم

 . م1989 (،64-9ص ) ص دٮ٩ف،

ا٣ٕؿب ؤىؿ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت، ٩جٲ٢ ٤ٰٔ، ٔة٥٣ ا٧٣ٕؿٚاح، ا٧٣ض٤اف ا٣اٮَ٪ٰ  -

 م.1994 ،1ط ٤٣سٞةٚح وا٣ٛ٪ٮن واٳداب، ا١٣ٮٱخ،

، رٱةض ٔس٧ةن، دار ا١٣ذت -دراقح ٣كة٩ٲّح  -ا٣ٕؿثٲح ثٲ٨ ا٣ك٤ٲٞح وا٣ذٕٞٲؽ -

 م.2412 ،1ا٧٤ٕ٣ٲّح، ثٲؿوت، ط

ثكذ٧ٮ٣ٮصٰ أأد٥٬ قة٦ٰ، ثعر  -د١ٛٲٟ ا٤ٕٞ٣ٰ ا٤٣٘ٮي –٤٘ح ٤ٚكٛح ا٣ -

 ،٩ُٮ٣ٮصٰ، ا٧٣وقكح ا٣ضة٦ٕٲّاح ٤٣ؽراقاةت وا٣٪ناؿ وا٣ذٮزٱآ، ثٲاؿوتأ

 م.1993، 1ط

َاةرق ٔجاؽ ٔاٮن،   ض٪ةثٰا٣ ، ٣٘ح ا٣ٌةد وٝةآ ٩ؽوة،«ٰٚ ا٣ٮٰٔ ا٤٣٘ٮي» -

 م.1997 (،73-51ص ص ) ٦ُجٕح ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ، ث٘ؽاد،

، واةثؿ «ٚاٰ ا٣ؼاةرج اإلقال٦ٲحٕؿثٲح وا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح ٌٝةٱة ٩نؿ ا٤٣٘ح ا٣» -

ٰ ا٣ؽٱ٨، ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح وا٣سٞةٚاح وا٤ٕ٣اٮم، ا٧٣ض٤ّاح ا٣ٕؿثٲّاح ٲ٦ع

 م.1982، (32-14)٤٣ؽراقةت ا٤٣٘ٮٱّح، ا٣ؼؿَٮم، ص ص 

ٔٲكاٯ، ا٣ؿاٚاؽ، ثا٨ ا٤٣كةن و٤ٔٮ٦ا٫ ٚاٰ ٦ٞؽ٦اح اثا٨ ػ٤اؽون، ٦ضاؽي  -

 م. 2414 ،1ط ا٣نةرٝح،

ٔجاؽ ا٣ٕؿثٲّاح،  اإل٩كاة٩ٲحح ح وا٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ ٚاٰ دٞؿٱاؿ ا٣ذ٪٧ٲاثٲا٤٣٘ح ا٣ٕؿ -

ا٣ٛ٭ؿي ٔجؽ ا٣ٞةدر، دٞؿٱؿ ثؿ٩ة٦ش األ٥٦ ا٧٣ذعّؽة اإل٧٩ةاٰ،  ٛةقٰا٣ٞةدر ا٣

٦٪نٮرات ٦ٕ٭ؽ ا٣ؽراقةت واألثعةث ٤٣ذٕؿٱت، صة٦ٕح ٦ع٧ؽ ا٣ؼة٦ف، 

 م.2445 ،1ط ا٣ؿثةط،



 455 العربية واقع وآمال ـ د. حمند بشناسي

 ،در، ٦٪ناٮرات ا٣اـ٨٦ا٣ٛ٭ؿي ٔجاؽ ا٣ٞاة ٛةقٰٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ا٤٣٘ح وا٣جٲبح،  -

 . م2443 ،1، طا٣ؽار ا٣جٲٌةء

 ، ماعةدة«ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲاح وا٣ذٞاؽم ا٧٤ٕ٣اٰ وا٣سٞاةٰٚ ٚاٰ ا٣اٮ٨َ ا٣ٕؿثاٰ» -

ؼاٮري، ٦ض٤ّااح ا٣ذٕؿٱات، ا٧٣٪٧ْااح ا٣ٕؿثٲاح ٤٣ذؿثٲّااح وا٣سٞةٚاح وا٤ٕ٣ااٮم، ا٣

 .م1991، (42-29)ص ، ص 1د٦نٜ  

أثاٰ ٦٪ىاٮر  ضٮا٣ٲٰٞا٣ا٧٣ّٕؿب ٨٦ ا١٣الم األٔض٧ٰ ٤ٔٯ ظؿوف ا٧٣ٕض٥،  -

ػ٤ٲا٢ ٧ٔاؿان  ٞٲاٜ(، دع٦539٬ٮ٬ٮب ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ا٣ؼٌاؿ )ت

 ،1ط دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲّح، ثٲاؿوت، -ا٧٣٪ىٮر، ٦٪نٮرات ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ثٲٌٮن 

 م.1998

 ٛةقاٰا٣ ا٧٣ٞةر٩ح وا٣ذؼُاٲٍ ٚاٰ ا٣جعار ا٤٣كاة٩ٰ ا٣ٕؿثاٰ، ٔجاؽ ا٣ٞاةدر -

 م.1998 ،1ا٣ٛ٭ؿي، دار دٮثٞةل ٤٣٪نؿ وا٣ذٮزٱٓ، ا٣ؽار ا٣جٲٌةء، ط

٦ٞةالت و٩ٞةمةت ٚاٰ ا٤٣٘اح، ٔىاةم ٩اٮر ا٣اؽٱ٨، دار ا٣ىاؽاٝح ا٣٘ؿثٲّاح،  -

 .م1995، 1ثٲؿوت، ج

(، ٦٪ناٮرات ٦ع٧اؽ ٤ٔاٰ 848٬ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ )ت ػ٤ؽون اث٨ا٧٣ٞؽ٦ح،  -

 .، )دون دةرٱغ(1، طثٲٌٮن، ثٲؿوت

، «١٦ة٩ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲّح و٦ن١الت ا٣ذؿص٧اح وا٣ذٕؿٱات وا٣ذا ٣ٲٙ ا٣ؾادٲّاح» -

ٰٚ، ٦ض٤ّاح ا٣ذٕؿٱات، ا٧٣٪٧ْاح ا٣ٕؿثٲاح ٤٣ذؿثٲّاح وا٣سٞةٚاح ٲاةا٣ ٔجؽ ا١٣اؿٱ٥

 .م1991، (28-17)ص ، ص 1وا٤ٕ٣ٮم، د٦نٜ،  

، دار ا٣٘ااؿب ٰ، ٦ع٧ااؽ قٮٱكاا٧٩ااةذج ٦اا٨ ا٣ذااؿاث ا٧٤ٕ٣ااٰ ا٣ٕؿثااٰ -

 م.2441، 1ط ثٲؿوت، اإلقال٦ٰ،
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 اباملصطلح البالغي يف كت
 (1)البديع البن املعتز

 ()د. نارص اجلباعي

أك المـػػ ّ   وػػو نطػػ لب ال الػػب الىس ْػػبالىلهػػ ا المػػرن ا  كػػ ف يػػرّ 

فِ نىسض ن  ّمػه لٍػم نػو يرطػْس أك عػسح مّػ ت نػو المػسمف  سديّى  ال الْب

 .أقَاؿ كأأعى ر  كأالكسّم 

ك  ػب، ل الب الىس ْب كن  ّتؽب  ٍ  نو ال ْ ف، كالرؽػ يب، كالذلكك ىت 

 هرلَؿ فِ أذٌ ف المػرن ا كنا لطػٍم كن ػ ي ٍمكال رّه يطهْ ت نتم ر ب ال

 .كنؽير يٍم

                                                 

 ٌػ ركف  ػو الهىتؽػم  و الهتَكب  و الهىتش  و اهلل و ر الى  س ق ؿ ا و دلك ف: ٌَ أ َ (1)

 أدّ ػ ن  كػ ف كلْسٌهػ ، ثىلب الى  س كأ ِ اله سد الى  س أ ِ وو األدب أدز ... السعْر

 نػو نىػركدان  كاألد ػ ا للىلهػ ا ......نذ لكػ ن  الغػىس ولػُ نمتػرران  نك َوػ ن  وسان ع   لْغ ن 

 نك ي ػ ت ككتػ ب ال ػرّه، ككت ب كالسّ ض، الشٌس كت ب التؽ ىْف نو جهلتٍم....كلً

 الهلػَؾ، أعػى ر ككتػ ب الطػسق ت، ككت ب كالؽْر، الاَارح ككت ب   لغىس، اإلدَاف

 فػِ الاػ نه ككتػ ب الغػىساا، ق مػ ت تػ بكك ، األد  ر يلُ ككت ب آداب، ككت ب

 .الؽ َح ذـ فِ أرجَزة فًْ ككت ب الغي ا،

. نى ٌػر 3/114أعى ر أكالد الذلرػ ا: .3/76كفْ ت األوْ ف: ّينس فِ يسجهتً: 

 .2/207التيؽْػ: 

() دكتور يف النقد األديب القديم. 

https://bay180.mail.live.com/ol/
https://bay180.mail.live.com/ol/
https://bay180.mail.live.com/ol/
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ؿ الىله ا الزّو كلىبَّ   م:إلُ األجْ ؿ الايمب ٌ ٍمنؽير يي كؼلت أكَّ

، كتػ ب الهاػ ز الػزم كؿػه( 211ٌ)ت و ْػرة نىهػس  ػو اله يػُ َأ 

إلػُ  ًنااضتمر ىر ىً كؿ (2)ىًَّ كت ب  الب، كك ف أ َ و ْرةيَيِ يطهْتً  أك

األضػ لْب ال الْػب التػِ كردت  لْي ْوى  ىػؾى   غراد فِ دافب ٌ ركف السعْر

 .فِ المسمف الكسّم

 .كت ب الحَْافكالت ْْو، كال ْ ف  ًْكت  ( 255ٌالا يل)تثم كؿه 

 ( كت ب يأكّب نغكب المسمف.276ٌا و قتْ ب )تكؿه ك

 كاألدب.( كت ب الك نب فِ اللغب 285ٌاله سد )تف ؼيٌ ك

لػً  مَلػً:  كؿه الذلْرب الى  ضِ و ػر اهلل  ػو الهىتػش كت  ػً ٌػزا كأرخ

 :كأع ر فًْ إلُ أنسّو (3)للٍاسة كنئتْو كض ىْو أر ه ضيب كألرتً

 ً فِ ٌزا التؽيْف.مي  ٍ أكلٍه : ضى 

ث ىٍْهػػ : أفَّ الىلهػػ ا   للغػػب كالغػػىس المػػرّم ال ّػػرركف نػػرلَؿ ٌػػزا 

  د الهتأد ْو.ٌم ىمَّ ّرركَىً  فَّ الزّو)ال رّه(، كأ الهؽكلح

 .يتي كؿ ال الب الىس ْبؿىت نؽير ت كنه يمرـ الشنو كي 

الزم  ٌْو فًْ  رً نرت ح الىلَـفِ نؽيٌ  (626ٌ)ت كؼَالن إلُ الطك كِ

 ىػػر أف ك ىػػت  (ال ػػرّه ،هىسكفػػب )ال ْػػ ف، الهىػػ ىِأقطػػ ـ ال الػػب ال اثػػب ال

 .سكف التِ ض متًالمفِ نترادلب فِ أذٌ ف ال الْْو كاليم د 

                                                 

 .11/158ّينس: نىام األد  ا:  (2)

 .58ال رّه: ا و الهىتش ّينس  (3)
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 إسهام ابن املعتز يف املصطلح البالغي

 

ىىى:(4)وهوىاالدتطارةىىالبدوعىمنىاألولىالباب

التػِ  ،االضػتى رةجىب ا و الهىتش ال  ب األكؿ نو أ ػَاب ال ػرّه  ػ ب 

 قػر عػِاو  نػو  ٍ  ؼىسى ّي  لم لغِاو  الكلهب اضتى رةي  ٌَ كإىه » :(5)وٌسفٍ   مَلً

نه  ّرٌؿ ولػُ دراّتػً عَاٌرٌ  لحرّ  ويٍ  كأك س نو كقر أق ؿ ا «ٍ   ؼى سً وي 

 :ب التِ أكردٌ ن لاألكنو  ،كاـ الىسب الب  هك ىتٍ  فِ 

 ژڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ  ڳژ: يى لُ اهلل ؿَق

 .[7مؿ وهساف: ]

 .[24اإلضساا: ] ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ ژ :ًلَكق

 .[4نسّم: ] ژ ٹ ٹ ٿ ژ :ًلَكق

ى  ككاـ الؽح  ب  ملسو هيلع هللا ىلص أي دّ  الي ِك ذلك  اهلب نو الغَاٌر ي هى كأ

 ،كلْسٌم نو الكاـ الهي َر

 [الكَّب نو] :(6)المْص ئانس قَؿ الهينَـ نوذكس ك

ى كى  ى ضي  سخو ني  حسً ال ى  هَجً كى  ْبو ل  ًي ركل

 

  َِّ ٍي  ىَاعً  ػػأى  ولػػ ـً ال  لػػِتى  ٍ ْى لً  هػػَ

ىػػ ملػػتي فى   ى  ًي ل ػػل ػػهى يى   هَّ ػػ ً  ُكَّ  ًل ً ؽي

 

ى   ى  دؼى رٍ كأ ػػوٍ أ ػػلٍ كى  ً  ىػػ اى كى   زان اى  بو كى

                                                  

 كن   ىرٌ .3ّينس ال رّه:  (4)

 .2ال رّه:  (5)

 .18دَّاىً: (6)
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 .شاي وى  كال لً بى لٍ ؼي  ال اللْبى  ألفَّ  االضتى رة نو كلً ٌزاكق ؿ: 

 [الكَّب نو] :(7)زٌْس ؿَكق

ى  إذا ػػمً ل ػػ ٍت حى ػػ به سٍ يى ػػني  افه َى وى  ةه سَّ ـً

 

ى  الي سى  س  ًٍ يي  كسه سي ؿى   ٍ أ ي ى  بي ٍؽػوي  ٍػ ْ  

 [الكَّب نو] :(8)الي  غب ؿَكق 

ػػ ى  رو رٍ كؼى ػػ ْػػبي اللَّ  احى رى أ ػػٌى  بى  زً وى  ًً ه 

 

 ًب  ىً جى  ب  كي  ونً  في شٍ الحي  فًْ فى  وى ـى يى  

 اإل ػب الساوػِ إرايػب نػو نطػتى ر ٌزا ًٌهٌ  و زبى  اللْبي  أراحى  قَلً أراد 

 .إلًْ يأكم نَؿه أم ؛ن  ايٍ  إلُ

 [الكَّب نو] :(9)ياس  و أكس ؿَكق

ى  ؤه انس ِكإى   ى  سًب للحى  ردتي وٍ أ  ن رى ٍىػ 

 

ى رى   ى  تي ٍّػأ ػل ىػىى   ٍى ػ وًنػ  ن      س  الغَّ
ى ػوٍ أ  اؽى

 [الكَّب نو] :(10)الحكْئب ؿَقك 

ى  ػػػ لػػػبو مى لً  وٍ نىػػػ الأ ػػػاليَّ  ـً  رً وى  اًت سى نى

 

ػػػمى ّي   ػػػ هي ك   اًت سى فى  ػػػ لشَّ  ْػػػبً اللَّ  َؿى قي

 [الك نب نو] :(11)ل ْر ؿَكق 

ػ اللَانهي  ػى قى رى  ذإً  تلكى ف ً  ـ   ُحى   ل

 

ى   بى تىػػكاج  ػػ ردّػػبى أ ػػك ني إً  ساًب الطَّ   ٍي

 قػػَؿ (12)م نيٍػػ كأي ػػه ذلػػك  غػػَاٌر نػػو كػػاـ الهحػػرثْو كأعػػى رٌ 

 [الكَّب نو] :(13)نطلم

                                                 

ٍت: اعترت. .103دَّاىً:عسح  (7) ىًمحى يب فٍْػ  نػسةن  ىػر نػسة. ل : لْطت  أكلُ، قر قَي افه َى  وى

س   ًٍ ي : وىـَضه ضْئبي الذلق. ي سيكسه : أم يؽْسٌم ٍّسكىٍ  أم ّكسٌَىٍ .  ؿى  الي سى

 .41دَّاف الي  غب الز ْ ىِ: (8)

 .83:دَّاف أكس  و ياس (9)

 .112:الحكْئب دَّاف (10)

. أم  ه ػب: يلػك الي قػب. اجتػ ب: لػ ص. أم ل طػت الهسيرىػ ت 312: ل ْر دَّافعسح  (11)

 ثْ   ن نو الطساب.

 كن   ىرٌ .12ّينس: ال رّه:  (12)

َافعسح  (13) :273: نطلم دّ ت ال  ِى ب ؼرر الْ  رٍّ فغكىٍت  . كركّا َرًٌ  ثه رى    أّى .، كىيحي ِ أكفق للهىُي ٌ 
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ى  تي طهٍ قٍ فأى  ػ إلُ اوْ ًت الرَّ  ُطى ىٍ أ    ى الؽ 

 

ػ ٍػ أيٍ  جى فى  كقر  ػ ْوي الىى  هي اقًػكى  سي تٍ كالط 

ٍى  أى  كرػػػتي قى    ٌػػػ َرً حي ىي  ثهػػػ رى   ّػػػرّ

 

ى  ل رى ضى األى  ّرمكأى   ػلتٍ مى ثٍ أ  هي َاًنػالاى   ٍى

 [الكَّب نو] :(14)أعاه كق ؿ 

 نػسةن ىى  الغػهصي  طػسؽً يى  لم  رّبو كجى 

 

ػػ نً َّّ  أى  ٍ  ى ىػػّى  كلػػم إلٍْػػ    ٌسي الػػرٌ   ٍى

 نو أن لتٍ : (15)كالكاـ الغىس نو االضتى رة نو بى ٌْ كجىب فمسة له  وي  

 ّسّػر ،ضػْرِ افتحػَا: - بليكيػ فْػً كك ىت - َّن ن  زّ د  و اهلل و ْر قَؿ

 [الَافس نو] :(16)نرسغ  و ّشّر فم ؿ َقضل  

ػػ تحػػتى فى  كّػػَـى  ى  وًنػػ كى ْرى ضى  ىْػػرو  

 

ى   ى  ب  ككيػػػ تى ؿػػػىٍ أ ػػػ ؾى سً نٍػػػأ َـّ  ْ عً لل

ال  ب الت ضه نو كت  ً الؽي وتْو فػِ  (17)كقر جىب أ َ ٌاؿ الىطكسم 

 أكلٍ  فِ االضتى رة كالها ز. ؛عسح ال رّه، كٌَ دهطب كثاثَف فؽان 

 :(18)كدٌؽٍ  ا و رعْق فِ   ب ق ؿ فًْ

 لغػىسا يلػِ فػِ كلْص ال رّه، أ َاب كأكؿ الها ز، أفـب االضتى رة»

 ،«نَؿػىٍ  كىشلت نَقىٍ ، كقىت إذا الكاـ نح ضو نو كٌِ نيٍ ، أواب

فمر كؿىٍ  ا و رعْق أٌكؿ ألَاف ال رّه، كىىػت جه لٍػ ، كجىلٍػ  ا ػو أ ػِ 

 .فِ   ب نطتمب (19)األؼ ه

                                                 

 .295/ 1 الهحب كالهح َب: (14)

 كن   ىرٌ .23ّينس: ال رّه: (15)

 .155: ّشّر  و نيٍرسغ دَّاف (16)

 كن   ىرٌ . 272ّينس: الؽي وتْو:  (17)

 .460الىهرة:  (18)

 كن   ىرٌ . 97يحسّس التح ْس:  ّينس: (19)
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ى:البابىالثانيىمنىالبدوعىوهوىالتجنوس

يدسل ييا ىص الكلهب ياِا أف كٌَ»: (20)ق ؿ ا و الهىتش  سعػى  ْت فِ أ

 فألٌػ الػزم الط ْب ولُ يسكفٍ  يألْف فِ يغ ٍٍ  أف لٍ  كنا ىطتٍ  ،ككاـ

 .«ولٍْ  األجي س كت ب األؼهىِ

، كأىًَّ ّكَف فػِ الهينػَـ كالهي ػَر نػو يركد التايْص ذكس ا و الهىتش

كجىػب  ،ٌػزا الرػو ال الػِ  ق إلػُ التػألْف فػِأىًَّ قػر ضػ ؼٌسح، كالكاـ

 :(21)التايْص ولُ ىَوْو، أٌكلٍه 

 نيٍػ  كّغػتق كنىي ٌ  يسكفٍ  يألْف فِ أدسلكلهبن  الكلهبي  ييا ىصأف 

 [الك نب نو] :(22)الغ وس قَؿ ن ب

 ٍمٍ ىرَضى  لْجً الذى  ولُ تى لاٍ دى  َّـه 

 الهىيُ دكف الحسكؼ يألْف فِ أدسلكلهبن  الكلهبي  ييا ىصث ىٍْه : أف 

 [ال طْف نو] :(23)الغ وس قَؿ ن ب

ى  إفَّ  ـي الل   قً  عً الىى  ـى ٍَ ل َ 

 .[44اليهب: ] ژ جض مص حص مس خس حس ژ :يى لُ اهلل ق ؿ

 .[43السكـ: ] ژ      ٿ  ٿ ٿ ٺ ژ :ض ح ىً ًكق ل

                                                 

فػػِ فٍػػ رس  . ككتػػ ب األؼػػهىِ ٌػػزا نرمػػَد فلػػم أو ػػس لػػً ولػػُ ذكػػس25ال ػػرّه:  (20)

 الهذكَق ت، كلىبَّ ا و الهىتش قر أف د نيً فِ يؽيْف كت ب ال رّه.

 .25ّينس: ال رّه: (21)

 . كيه ـ ال ْت: لؽ  ن كأىت له لٍ  نطتٍ ـ. 330الؽي وتْو: (22)

 .ىطب ال ْت لهطلم  و الَلْر، كيه نً:32ال رّه:  (23)

 .إف لَـى  ف رفٍق  ً نٍهَـ الؽب أد ؾى  إفَّ  ؼ حً  ّ 



 463 البن املعتز ـ د. ناصر اجلباعياملصطلح البالغي يف كتاب البديع 

 :(25)كقػ ؿ. «لػً اهلل لرسى   ره رى كلً  ،اهللى  ؽتوى  بي ؽٌْ وي »: (24)ملسو هيلع هللا ىلص رضَؿ كق ؿ

 .« ته لهى مي  مي لٍ الني »

 [الكَّب نو] :(26)يه ـ ِأ  كأكرد نو الهينَـ قَؿ

ًً كى  وو مً لٍ الني  ه ًت لي مي  اجى  ي  جػ  بو نٌػأ

 

ى   ٍى  ؿ اى أ  ًليػمفً  الحػق   َكػًب كى  وًنػ  ل

 [الكَّب نو] :(27)بنَّ الس   ذك كق ؿ 

ػوً   جى كالىىػ لسى ال ي  فَّ أى كى   ًي تَىيػني  ٍت ْاى

 

ى  الطػْبى   ػً ِسنػّى  سو غى وي  ولُ  ٍ أ  كػحي  

 [الَافس نو] :(28)المك نِ ؿَكق 

ى  ػػ فػػِ ٌػػ دٌرى   ٌهػػكل ػػ َؿً الغى ى عى  ٍت  ل

 

ى  كػػػػػَفي ّى   ؿو ٌّ زى  ًػػػػ  ػػػػل   وػػػػػ رى لً   ٍى

 [ال طْف نو] :(29)ضلهُ أ ِ  و زٌْس ؿَكق 

ػ كقر ِيً ٍْ وى  أفَّ كى  ػ  ؿى ضى  ٍػم ً  ْبي لً الطَّ

 

ػػ  نىػػ ةه ْػػسى كجً   ى  لػػَ مي ٌي َّ أ ػػى ى  مٍي  مي نىػػأ

 فػِ الهىْػب التايػْص نػوك»: (30)مَلػً كدتم ا و الهىتش ٌػزا ال ػ ب  

  ػو نيؽػَر قػَؿ نيٍػ  الهحػرثْونػو أعػى ر  أن لػب ان كػساذ « كالغىس الكاـ

 [الهتم رب نو] :(31)لرسجا

                                                 

 ، كفٍْه : لرس اهلل لٍ . 332. الؽي وتْو: 4/1952، ك 1/468ؼحْح نطلم:  (24)

 .4/1996ؼحْح نطلم:  (25)

 .3/26 دَّاىً: (26)

ٌٍُ ولُ .كركاّب واش ال ْت فًْ:2/1200دَّاىً:  (27) سو ىى . الطْبى  ويغى ى ٍكحي  أ

: عػػاس ىػػ وم لػػْو. عػػ ً ضػػ ورٍّ   ال ػػسل: الذادْػػب. وْاػػت: ويكرػػت. الىغػػسي

 اس الغىس فِ اضتَالً كلْيً.كض قٍْ   غ

 .268دَّاىً:  (28)

ٌيمي  سةه كوى ٍ  . كركاّب واش ال ْت فًْ:148دَّاىً: عسح  (29) م لَ نى   ٍي َّ ىى نىمي  أ
ى  .أ

 الطلْب: كاد. األنم:  ْو المسّب كال ىْر.

 .. كن   ىرٌ 34ال رّه:  (30)

 دت ىط تً فِ ال رّه.كق ؿ أىغرق ا و الهىتش، كلم ّيطب ال ْت كه  كر .345لؽي وتْو: ا (31)
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يكى  ًػػػػػري  لػػػػػْمى  يػػػػػكى نً  أ
ى ىػػػػػمٍ  أ  األىل

 

ػػبى  فىمػػر  ىىٍحى ػػمٍ   ىػػرى  الًاٍطػػمى  أ طى  الاى

 [ال طْف نو] :(32)مدس ؿَكق 

ٍ رى  مكى  ى  اسو رى  سً أ  ًً تًػلى مٍ ني  ْسً و لى نً  ُكى  

 

ػػػيى كى  نػػػ ن دى  ػػػ ً  ًي  ي حطى  ه ن ًطػػػتى  ٍ ني   عً  لمى

 [الك نب نو] :(33)يه ـ ِأ  ؿَكق 

ٌى  بي  ًً زٌ ًػ ًهى  ٍت  ى ذى  فػ لتٍَت  الطػهى يى

 

ىنيػػ النيػػَفي  فْػػً  ٍ  به ًٌ زٍ أ
ـى ٌىبي  أ  نىػػٍز

نو التايْص الهىْػب كردت الط  مب كلْسٌ  ن لب األمر أدرج ا و الهىتش ف 

 كلػم ّػزكس أن لػب نػو ػٌْو أضػ  ب ٌػزق اله،دػز، كلػم ّي ، الهحرثْو ر عىأفِ 

 ب ويػر نػو كىار ٌزا ال  .كه  يىٍر فِ أٌكؿ الرمسة الي س التايْص الهىْب فِ

 كا و أ ِ األؼ ه.كا و رعْق،  أ َ ٌاؿ الىطكسم، :(34)كنيٍم ج ا  ىرق

ى:المطابقظىوهوىالبدوعىمنىالثالثىالباب

 إذا الغْئْو  ْو ق  مت :ّم ؿ اهلل ريهً الذلْب ق ؿ»: (35)ق ؿ ا و الهىتش

 أيْيػ ؾى  لؽ ي ً ف لم لب (36)ضىْر أ َ ق ؿ ككزلك ،كاير يزك ولُ جهىتٍه 

 الطػىب  ػْو قػ  ق قػر ،الـػه ف ؿػْق فػِ فأددلتي  التَضه ض ْب ي   لتطلكى 

   .«الذك ب ٌزا فِ كالـْق

 ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭژ :يى لُ ًلَقثم أي ه قَلً  أن لب نيٍ  

 .[179ال مسة: ] ژۆ

                                                 

ىكىُ رىأسو  رىأٍسً  كىم .  ا ىط ب. كركاّب ؼرر ال ْت فًْ:345الؽي وتْو:  (32) ًً  ًنو لىْسً     .نيٍملىتً

 .1/129دَّاف أ ِ يه ـ: (33)

 .102.يحسّس التح ْس:  549/ 1. الىهرة: 330الؽي وتْو:  (34)

 كن   ىرٌ . 36ال رّه:  (35)

 لىلًٌ ّمؽر األؼهىِ. (36)
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 ويػرى  ملَفى كيى  شعً الرى  ويرى  لتك سكفى  كمإىَّ » :(37)ىؽ رً للى  ملسو هيلع هللا ىلص سضَؿال ؿَكق

 .«ههً الكى 

 جىػبكللَف نو ال رّه ّأيِ فِ الي س كالغػىس، ذكس ا و الهىتش أفَّ ٌزا اك

 [ال طْف نو] :(38)زٌْس ؿَق الغىسفِ ك  مب هالأن لب نو 

ى  ػػالس   ك ديٍؽػػّى  سى  َّػػىى  ً   ه ٍْػػل  إذا  ؿى جى

 

ى  ووىػ بى زَّ كى  اللْ ي   نى   ػ ًً اىًػسى قٍ أ   قى رى ؼى

 [الكَّب نو] :(39)نكْس  و حطْوال ؿَكق 

  ٌػػػمَدىوي  ٍت اىىػػػزى  اًؼ ردىاألى  بي لىػػػتَّ  ى ني 

 

ػػػيٍ  أى   ػػػنً  وى طى ػػػتٍ يى َّّ زى   هَّ  ٌػػػ َديمي وي   ٍى

 [ال طْف نو] :(40)مالغيَ قرْب ؿَكق 

ػػ ً  ًٌ طى َى  مً   ػػمٍ ّي  لػػم ًً ٍجػػال ى  هٍ كى ى أ  ًي ليػػ جً  

 

ػػّي   ـً ْىػػلً  كٌػػَ  في ؽى  كؿي زي  ٍػػنى  عً كٍ الػػسَّ  َ

 [الك نب نو] :(41)الرسزدؽ ؿَكق 

ى  لػػػًي اإلً  حى  ى قىػػػ َّ إً  ْػػػبو لى كي  ِيًػػػ  ػػػى  مٍ ٍى

 

ػػػػّى  كال كفى ري رً ٍغػػػػّى  ال  ػػػػلً  َفى ري   رً اى

 :(42)يه ـ ِأ  نو أن لب نينَنٍم قَؿك ،ثم ذكس  ىؾ أقَاؿ الهحرثْو 

 [الكَّب نو] 

 ٍػ  لهى كى    ل ًْؾ  ك فى  قر شؿه ػينى  لٍم

 

  مَّ ثي   ىِالهىى  ؽْحى فى  
ى ى  ؼػ حى أ  هػ واى أ

                                                  

. الرػػ لق فػػِ لسّػػب الحػػرّ  كاألثػػس: 1/7كاألدب: اله ػػسد: اللغػػب فػػِ  نػػبالك (37)

 .3/115الشنذغسم: 

 .54عسح دَّاىً: (38)

 .ومَدٌ  نذؽسة األكض ط زاىت . كركاّب ؼرر ال ْت فًْ:158عىس الحطْو  و نكْس:  (39)

 :. كركاّب ؼرر ال ْت ف74ًْكفِ دَّاف نايَف لْلُ:  -

اىىٍت  ني ىتٌلبي   مَدىٌ وي  األىوا ًز زى

. ض ٌم الَجً: قلْب لحم الَجً لكَؿ لػشكق، ّمكػه أ  جلػً: 81دَّاف الكرْب الغيَم:  (40)

 لم ّؽ ً داا ّمكه أ  جلً. األ اب: وسؽ فِ السجب.

 .  1/581عسح دَّاىً:  (41)

 .232/ 3دَّاىً:  (42)
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 بن ٍ ىىػػػػني   مسّوى اليىػػػػ ْػػػػَفى وي  كردَّ

 

 ن سى كٍ ني  الكسؼى  هي سجً ّي  نه  ك فى  كقر 

 كن ٌػب لػً ،(43)الغػىس فػِ ، كالىاْػب نيػًالهك  مب نو بالهىْ ثم ذكس 

 [الك نب نو] :(44)األيدْكب مَؿ 

ػ ـى  قيلػتي  مى ى ًوػػبه  الهي  اليَّػػَل قػ ؿى  كى

 

ىنػػسم تي فىىيؽػػٍْ   ػػ عي  أ  ليػػسابي  كالهيكى

 ؿػمَّ كلىلًٌ ّمؽػر   لغ  ثػب نػ   .ك  ردق الكاـ ل  نوىىت ٌزا ال ْت  أىًَّ ك 

 ِ وسؼ الىسب، كٌِ اليىْب، كاليَل، كالغساب.ال ْت نو ألر ظ ي ْس التغ ؤـ ف

 .يمْمْب يرؿ ولُ يأثس الغ وسو قرب ً ّمؽر دلَ ال ْت نو كأنَّ  ال سكدة فلىلَّ 

 [الك نب نو] :(45)أّـ ن  كق ؿ

ػ بو رىػحٍ جى  مٍ كى   ًً ًلػٍْ دى  ُرانى قيػ ٍت  رى قى

 

دىل نى  َـى ّىػػػػ ًلرتىػػػػدى     َفىػػػػيتالػػػػسَّ

ى   ى  تى ٍهػػػلى وٍ أ ىػػػ  ى  أسه رى  كٌػػػَ كى     ًي ىَّػػػأ

 

ى  كَفضػػْى   ػػ ؾى ىػػرى     ْرىػػكمً كى  سان  فً يى

كجػً كلم ّ ْو اله،دز ولٍْػ  أك  ؛كاكترُ ا و الهىتش  إدراج ٌزق األن لب 

 الىْب فٍْ .

للهك  مػب،  ػَّْو يػرٌَّ   فؽػان نطػتمًا  (46)كقر أفسد أ َ ٌاؿ الىطكسم

كإجه ع الي س ولًْ، كذكس نذ لرب قرانب  و جىرس لٍػم، ككػزلك فىػب ا ػو 

 .أدرجٍ  فِ   ب نطتمبإذ  رعْق

                                                 

 .47ك46اىنس: ال رّه:  (43)

 . ىطب ال ْت إلُ األدكب. 328الؽي وتْو:  (44)

ىٍولىٍهتى .  ا ىط ب. كركاّب ؼرر ال ْت ال  ىِ: 328وتْو:الؽي  (45) ىكى  أ ي  رىأسه  كٌَ ى   ًَّ ىى  .أ

: ٌَ نطترؽ الزراع كالط ؽ نو الذْب كنو اإل ب كلْسٌ .  كالَمْفي

 .111. يحسّس التح ْس: 576/ 1الىهرة: .316الؽي وتْو:ّينس:  (46)
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ىتقدمكا:ىماىرلىىالكالمىأرجازىردى:البدوعىمنىالرابعىالباب

 ال ػ ب كٌػزا نٍ يمرَّ  ن  ولُ الكاـ أوا ز رد كٌَ»: (47)ق ؿ ا و الهىتش

 :أقط ـ ثبثا ولُ ّيمطم

 ن ػب األكؿ ىؽػرً فػِ كلهب دسم فًْ كلهب دسم َّافق ن  ال  بٌزا  فهو

 [الك نب نو] :(48)الغ وس قَؿ

نػػسي  نػػ  إذا يىلمىػػُ
نٍسىنػػ ن  كىػػ فى  األى سى  وى

 

ػػْظً  فػػِ  أٍلو  جى ػػ ال رى ـً  ب  ّيرى نٍػػسى سى  وى

 :(49)كمَلً األكؿ ىؽرً فِ كلهب أكؿ نيً كلهب مدس َّافق ن  كنيً 

 [الكَّب نو] 

ًسّهه  ػًي  ّىٍغػتًمي  الىىػمٌ  ا وً  إلُ ضى  ًوسؿى

 

ػػسٍّهً  اليَّػػرىل ِدىاًوػػ إلػػُ كلػػْصى     ًطى

 [الَافس نو] :(50)الغ وس كمَؿ فًْ ن   ىؾ فًْ لهبك مدس َّافق ن  كنيً 

ىيًػػػػِ وىهْػػػػري  ٍمو    ػػػػلْى يًٍي  ضي ػػػػرى ىقٍؽى  أ

 

ٍى ـي   ىػػًي  كٌػػِ الىهػػًَت  ًضػػ ٍى ـي  ل  ًضػػ

 ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ  ڇ       ڇ ڇ ژ :يىػػ لُ اهلل كقػػ ؿ 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ژ :كجػػب وػػش كقػػ ؿ. [21اإلضػػساا: ] ژ  ژ ڈ

 .[61قً: ] ژ ې ې ۉ ۉ  ۅۅ ۋ

 .«متًنى  ونً  اهلل منيً فمر ًىرطى  تى مى نى  ونى » :الحرّ  كفِ

 [الكَّب نو] :(51)رْبقي  ؿَقعىسان ٌزا ال  ب نو أن لب ذكس ك

ػىٍ نيى ا كى نى  رً حى نى  ػ  ًنػٍى ـً و المى  ِيًػإىَّ  َ

 

ى   ػفٍْػ  الهى   عى قر ؿى  م بن رل يً أ  ـي  رً حى

                                                  

 .48ك 47ال رّه:  (47)

 .116.يحسّس التح ْس:572/ 1. الىهرة:400ال ْت  ا ىط ب فِ: الؽي وتْو: (48)

ًسّهه . كالسكاّب فًْ: 92دَّاف األقْغس األضرم:  (49)  .ّىلكم كجًٍ الىىمٌ  ا وً  إلُ ضى

 . كركاّب ؼرر ال ْت فًْ: وشّش  يِ ضلْم أقؽريً.572/ 1الىهرة: 50))

ىرل .كركاّب واش ال ْت فًْ: 140دَّاىً:  (51)  .الهىحى ًرـي  فٍْ  ؿى عى  قر جريبن  أ
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 [نو الهتم رب] :(52)ؿ األوغُ نْهَف  و قْصَكق

ـً تيػػػػػكى  ٌى   اً لىػػػػػالس   َ  ٍت سى ٌاػػػػػإذا 

 

ى   ىػػػػػػٍت ككى    مٍ تي كيػػػػػػ كدو ذى  بى َّْػػػػػػمً  

 [نو الكَّب] :(53)ؿ نطلمَقنو عىس الهحرثْو ك 

مى وىو ن ػًب األىقىػ ًيِ ٍت  يى طَّ ػهى  يى ىطَّ

 

ػػػػهى   ػػػػْرٌْبه فىتى طَّ ىػػػػًي نيٍشىىػػػػبه ؼى  ل

أيػرٌه  ، (54)ًنػو الهىْػب فْػ كدتم ا و الهىتش ٌزا ال  ب  زكس ن  لْو 

 [نو الكَّب] :(55)لِاى قَؿ ذم ىَاس ال ى 

ىػػهي ٌْ تى ّي   ُهى  ػػ لحً  مً  ًضػػ ى الهى  سؽي يػػِ  

 

ىػػػػ  ػػػػ إالٌ  ؽه  رً كال   ػػػػٌْ تى ّي  سّمي الكى  ًٍ هي

أنٌػ  ا ػو  ،(56)كىار ٌزا ال  ب كأقط نً ال اثب وير أ ِ ٌاؿ الىطػكسم 

ب ا و أ ِ كفٌؽ ، (57)رعْق فمر أضه ق التؽرّس ى قان يمطْم ا و الهىتش كأن لتً

 المَؿ فٍْ . (58)األؼ ه

ىى:المذهبىالكالميىوعالبابىالخامسىمنىالبد

. كٌَ نزٌب ضهَّ »ق ؿ ا و الهىتش:  ٌِ  ق وهسك الا يل الهػزٌب الكانػ

 ،كٌَ ّيطب إلُ التكلػف ،ِ كجرت فِ المسمف نيً عْئ ن كٌزا   ب ن  أولم أى  

 .(59)«ا ك ْسان ًَ لي يى لُ اهلل وو ذلك وي 

                                                 

  ْو ال اث إلُ وغس نو اإل ب. . ّسّر أىٍَّ  نٍز ب إذا رك ت. الزكد: ن 37 دَّاىً: (52)

 .340عسح دَّاف ؼسّه الغَاىِ:  (53)

 .53ّينس: ال رّه:  (54)

يًِ. كركاّب ؼرر ال ْت فًْ: 403الؽي وتْو: (55) ٌهي ىسؽي  ّيتْى    لـحُ.  الهى ى ًضمً   

 .400الؽي وتْو: (56)

 .572ك 571/ 1الىهرة:  (57)

 . 166يحسّس التح ْس:  (58)

 .53ال رّه:  (59)
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تسزىٔ  َز ا امىز َن وزي إمزّ أنَّ امذزحظ  دزس قز  ٍ بي امىعتز  اذكر 

ٓخنززِ وٌززٍ كتززحو ال، ودعززل وززي أوحنتززٍ  ززْ أ ززعحر َززِ وزز َن ، وام زسٓ 

 [وي امطِٓل] :(60)امىت سؤي دِل امفرزدق 

ززٌ  َكرٓىزز ٌ  حنِ سززًَف   ٍئمُِكززلا اوززر  ًَف 

 

زح  َُ ح امَفتَزّ وُِٓطُٔع َُ  وأُخَرى َُٓعحِضزٔ

زَفُ  منٌَّزسى   وًَفُسَك ِوي ًَفسٔ َك تَش 

 

  َُ َُيَّ َ ززِفُٔع ززَراِر   حإذا دَززلَّ ِوززي  أَظ 

 [وي امطِٓل] :(61)ل إبرأَه بي امع حسِد ئامىحسج ْ أ عحر و 

نتُززٍ ُِ ززِى وَد َُ تٌَِززْ كٔززَل ام  وَعنَّى 

 

 وَعنََّىُكه َض ري َعنّ ُظن ِىُكه ُظن ِىْ 

 وأَعنُه وَزح مزْ ِعٌزسُكه  َُٔىٔزُل بِزْ 

 

ُ نْ  َأُِعرُض عي ِظنِىْ ََِايَ    إمّ َد

ووىي أقحء  ْ َز ا » :(62)دحل ٍٔ  ٔنىح عِ وخته َ ا ام حو ب كر أوحن  و 

 [وي ام سٔط] :(63)امىعٌّ امعنِي امكِ ْ ظٔث ٓ ِل

 َ  بزٍ ِ كحنزِ  ن زحً مُزدَ  ِ إمّ الِ  كُ أ

 

 «مِ سَ بِز هِ را ي َظزِوز نز   حَ تَ الك   ٌِٔٔك عَ  

ٍَّ ٓ ِم عنزّ وٓظُر وي األوحن  امتْ أوردَح ابي امىعت   ْ َ ا ام حو أ  ً

 امىنززلِ  َر بُززح أضززححُو زُزززمتززْ  ُ امع نٔزز  ا خذززمحاامذززسل وامسززوال و

 .امفكرٓ  وامىٌحظراِت 

وزح قزحدٍ ابزي  لا ودُ بتسىٔتٍ  َ ا ام حو (64)َالل امعسكري ِأب دس أخ و

 .عنٍٔامىعت  وي  ِاَس 

                                                 

 .63/ 2 رح دِٓاًٍ:  (60)

. 692/ 2امعىزس:: . 150إبرأَه بي امع زحس امطزِمْ  زْ )امطراازل األدبٔز (:  دِٓان (61)

 .49/ 3وعحَس امتٌطٔص:

 .57و 56ٌٓظر: ام سٓ :  (62)

 . 83/ 1ام َر:: (63)

 .426امطٌحعتٔي:  (64)
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ا  نا جاء ةً اةو الهػخز فِ (65)وأدرج اةو رشْق ، ةماب الخرمرار ةاب شمها

ٌب الرالنمِ فمِ وةػد  ةقرىْو نو الزنو ىجد اةو أةِ األصتع قد أفرد الهذ

 .ةاب نصخقل

 ،ةها أشها  نحاشمو الرمال  الصاةقث الهػخز األةَاب الخهصث اةو   حتع  ذم أ  

   :األةَاب آحْث وٌِ

 :باب االلتفات
 ،وٌَ اىصراف الهخرلم غو الهخاطتث إلمُ اخبتمار»: (66)قال اةو الهػخز

 نمو اللخامات الىصمراف غموو ،وغو اخبتار إلُ الهخاطتث ونا ّشتً ذلم 

 .«نػيُ ّرَن فًْ إلُ نػيُ آبر

 ڃ ڃ      ڄ ڄ       ڄ ڄ ڦ ژ  :ؤل اهلل جمل ذيماَقم وجػل نو أنرلخً

 .[٢٢َّىس: ] ژ ڃ ڃ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ   ٺ ڀ ڀ  ڀ  ڀ ژ :ً حػممممالُلممممَوق

 .[٢٩ – ٩9إةراٌْم: ] ژ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ

 [نو الَافر] :(67)ل جرّرَقوذكر نو الهيظَ  

 لممَ   ذي ط  ة مم الخْمما    خممُ كممان  ن  

 

ممم   ْممما   ٍممما الخ  خ  ّا أ   د  ْ مممالغ   ْج  ق  ش 

مممي  ح  أ    مممح   َ   ُ ّ مممص  مممار  غ   ل  ق  ص   اٍ  ْ  ض 

 

ممممة    ممممة   َد  ػ  مممم ث  ان  ش  ممممالت   ِ  ق  ش   ا   ش 

 [نو الطَّل] :(68)ل الطائَِوق 

ممى  وأ   مم م  ح  د  ج  ممو ة  ن   مك ممار  د  ٍمما   ح  إ   د  ػ 

 

ماكيِ ى  ِ غلُ ش  دى  ج  ى  أ   نع  فْا د    د  ج 

                                                  

 .696و69٢/ ٢الػهدة:  (65)

 .  59و 58ّيظر: التدّع:  (66)

 . ٢79و٢78/ ٩: دَّان جرّر (67)

 .٩٩4/ ٢دَّان أةِ حها :  (68)
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 [نو الك نب] :(69)ؿ جسّسَكق

 ِيً  قى غى فى  اؾً رى زم األى  ً   ـي هى الحى  بى سً قى 

 

ى  بو لىػػفػػِ لى  تى لٍػػال زً    سً  ًؿػػىى  كو ٍّػػكأ

مٍػػس أفَّ ا ػػو الهىتػػش قػػر جىػػب االلترػػ ت قطػػهْو، أكلٍهػػ : لرنػػِ، ك 

ه : نىيَم كه  فِ  ْت جسّس إذ يسؾ الغ وس الحرّ  وو أعَاقً التػِ ٍكث ىْ

 الركيب. يلكى   بً ف ن للٌرو ا لً  أف ّ مُ  هيؽسً ني  ه ـي ٍ  الحى اى ٌٌْ 

كٌػَ  ػزات  االلتر ت ولػُ ؿػس ْو، (70)كقر جىب أ َ ٌاؿ الىطكسم

 .أع ر إلُ االدتاؼ فِ يطهْتًالزم  (71)االضم وير ا و رعْق

ىبابىاالرتراض:ىى

كنو نح ضو الكاـ أّـ ن كالغػىس اوتػساض كػاـ »: (72)ا و الهىتشق ؿ 

 .«فِ  ْت كاير ًي هي ه  تى ىي ق ثم ّىَد إلًْ فْي نى  مٍ هٌ تى فِ كاـ لم ّي 

 [نو الَافس] :(73)س ٌْ ؿ كي َقنو أن لتً ك

ى  لْوى  دً ال ىػػػ فَّ الػػػَ   نػػػيٍم تى ىٍػػػكأ

 

ى رى   ػػػػلٌ ىى يى  كؾى أ ػػػػالهً  يػػػػكى َا نً هي   الكى

 [نو الَافس] :(74)ؿ الي  غب الاىرمَكق 

ى  ػػػوى ال زى أ ى  ٍت هى ػػػ   ِى  أى  ًػػػػ ىرو يػػػػَ ضى

 

ى   ي زى ال كىػػػػأ   فً فىػػػػ وً الٌطػػػػ  ْػػػػسي َا كى  

 يه ضػك، كفِ ىنم الغػىس ال ْتنىيُ الهىتش إلُ كيرة ا و  ًي ي   يى  كّنٍسي  

                                                 

 .307/ 2: جسّس دَّاف (69)

 .407 الؽي وتْو: (70)

 .كن   ىرٌ  636/ 1الىهرة:  (71)

 .  77ك60ك 59ّينس: ال رّه:  (72)

 .507: ك ْس دَّاف (73)

كٌػَ فػِ دّػَاف  .168/ 3: ال غرادم: . دشاىب األدب64ىيطب لً فِ:كت ب الهىهسّو: (74)

 .233الي  غب الز ْ ىِ: 
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  ن وْ ػ  ل ْت الزم ّلًْ، إذ ّىػر  ٌػزا التىلػق  ق ق نىيوو يىل  اال تى د ، كأجشالً

ا و الهىتػش يطػو جىب ، كّيطٌهُ التـهْو، كوير اليم د (75)نو وَْب الينم

 .التـهْو فِ   ب نرسد

أنَّػػ  ا ػػو كيػػٌرق،  (76)كٌػػزا ال ػػ ب ويػػر أ ػػِ ٌػػاؿ الىطػػكسم  تطػػهْتً

كضػٌه ق ا ػو أ ػِ  ،كأقػ ؿ المػَؿ فْػً أك التهػ ـ ضهَّ ق التتهػْم فمر (77)رعْق

   ب الته ـ. (78)األؼ ه

ىى:الرجوعبابى

   :(79)كٌَ أف ّمَؿ عْئ ن كّسجه ويً

 [نو الك نب] :(80)قَؿ  غ ركجىب نو أن لتً 

ي  حى  ًؿػػػػفى  ئػػػػتي    ىي  ي غتىػػػػّى  ًً نٌػػػػأ  ِيً   

 

ػػػ نْػػػسً األى  يػػػرى وً   ٌى ًً ك ى  ب ولْػػػ  نْػػػسي أ

 [نو السجش] :(81)ىَاس  ِؿ أَكق 

 كػػَفي ّى  وٍ كنىػػ كػػ فى  وٍ نىػػ ْػػسى ّػػ  دى 

 

ِ   الٌ إً   ػػػػػ الي ػػػػػ  نػػػػػْوي األى   ٌسي الكى

ػػػػ  ـي نىػػػػإ  ىػػػػ رؿو وى  ً قػػػػسّوي نػػػػ  ل

 

ى   ى  اهللى  ضػػػػػػتغرسي أ ػػػػػػ  ٌى  سكفي لػػػػػػُ 

 [نو الكَّب] :(82)ؿ مدسَكق 

                                                 

 .42. الؽػػي وتْو: 24. الهَعػػح: 355/ 6. الىمػػر الرسّػػر: 825/ 2ّينػػس: الشٌػػسة:  (75)

 .322/ 1الىهرة: 

 .410الؽي وتْو:  (76)

 .645/ 1الىهرة:  (77)

 .127 ّينس: يحسّس التح ْس: (78)

 .60ّينس: ال رّه:  (79)

 .  641/ 1الىهرة:  (80)

 .  247ك 241. الهَعح: 172ىمر الغىس: قرانب  و جىرس:  (81)

 .88عىس ّشّر  و الك سّب:  (82)
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ى  ػػػسيي نى ىى  إفٍ  سةه ٍنػػػلػػػْان ىى قى  لػػػْصى أ   ٍى

 

 لْػػبي قى  نيػػًك  لػػْصى  اٌ ككىػػ لْػػًك إً  

التطػهْب ك ىػؾ عػَاٌر ا ػو الهىتػش؛  (83)كقر ىمب أ َ ٌاؿ الىطكسم 

 .كأدرجٍ  فِ فؽب نطتمب

ى:(84)حدنىالخروجىمنىمطنىىإلىىمطنىبابى
 [نو الكَّب] :(85)ؿ  غ رَق نو أن لتًك

لْلػػ ػػ  َِّ دى ىدى كيهى ىًوْيػػ  أ ـو أ ػػس  ًنػػو جى

 

ػػػسّمى نىػػػْوي    ولػػػُ دىٌػػػًسق إفَّ الكى

يٍذػػبى ا ػػو  ا    إىَّػػًي  قشوػػبى  كال يىػػ ٍذى

 

ػػػشّوي   ػػػُ ىىػػػراق يى ٍف ّيسىجى
ى  نىذى فىػػػبى أ

ىػػًي   ى   ىٍللػػقى   ػػًق أ  إذا ًجئتىػػًي فػػِ الحى

 

ىىػػػػتى كهػػػػْوي   أ ًً إاًلٌ كى  فلػػػػم ييلًٍرػػػػ

 [نو ال طْف] :(86)ؿ زٌْسَكق 

ىػ كى   فى كىػ  ي ٍْػيى  َـه ليػنى  ذْبى ال ى  إفَّ   ػل

 

ػػ كوَّ ػػػ  ػػ ًً يًػػاَّ لػػُ وً وى  َادىالاى  ـي سً ٌى

كىمػب نػ   ؛االضتكساد  ب ٌزا ال  ب  (87)ؿ الىطكسمكقر ضهَُّ أ َ ٌا 

 قىػرنػو  ، ك(88)أكردق ا و الهىتش نو عَاٌرق، ككزلك األنس وير ا و رعػْق

 ا و أ ِ األؼ ه.

                                                 

 .411ّينس: الؽي وتْو:  (83)

 .61ك60ّينس: ال رّه:  (84)

لْل. كركاّب ؼرر ال ْت األكؿ فًْ: 211/ 4: دَّاف  غ ر (85) ـو  ًنو َِّ دى س ىًوْي  جى ىدى كيهى  أ  .أ

 كركاّب ال ْت ال  ل :

ىػػػًي  فػػػِ ئتىػػػًي جً  إذا ى   ػػػرَّ    ي جػػػب ضى

 

ػػػػً فلػػػػم  ىىػػػػتى  إاًٌل  يلٍمى أ  كهػػػػْوي  كى

 
 

 .152: زٌْس عسح دَّاف (86)

 .414ّينس: الؽي وتْو:  (87)

 .130 . يحسّس التح ْس:628/ 1ّينس: الىهرة: (88)
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ى:(89)مدحىبماىوذبهىالذمالتأكودىبابى

 (:نو الكَّب) :(90)قَؿ الز ْ ىِنو أن لتً ك

ى  ْػػسى فػػٍْم لى  بى ٍْػػكال وى  ػػ فَّ أ  مٍ ٍي َفى ْي ضي

 

ػػ ً    ًب  لًػػتى الكى  اعً سى و قًػػًنػػ َؿه لػػفي  وَّ ٍي

 (:نو الكَّب) :(91)الاىرمالي  غب كقَؿ  

ى  ٍت لىػػهى ُ كى تنػػفى  ى  ْػػسى لى  ًي اقيػػػدٍ أ  ًي ىَّػػػأ

 

ػػ  ػػًنػػ ًِمػػ ٍ فهػػ  ّي  َادهجى  ْػػ   قً   ؿً و الهى

  ضػم االضػت ي ا،  (92)ويػر أ ػِ ٌػاؿ الىطػكسم قكٌزا ال  ب كعَاٌر 

 .كقر فٌؽب المَؿ فًْ ،(93)ككزلك يطهْتً وير ا و رعْق

 كالغَاٌر كه  أكردٌ  ا و الهىتش.فمر ىمب التطهْب  (94)أنَّ  ا و أ ِ األؼ ه

ى:(95)تجاهلىالطارفىباب

لهُ  مَؿ زٌْسكن ٌب لً    [نو الَافس] :(96) و أ ِ ضي

ى كنىػػ ػػ  أ ػػإً  َؼى درم كضى ى   ؿي دى  رمدٍأ

 

ى   ى  وو ٍؽػػػػػيً  مؿي  َـه قىػػػػػأ ػػػػػىً  ـٍ أ   اي طى

 [نو الكَّب] :(97)ؿ ا و أ ِ أنْبَكق 

ٌى سك نً كلم يى  هٍ  ى غٍ لم يى  كى ّتي رى فى   مسً ٍاػو 

 

ى   ًٍ  وي حطً تى طٍ يى أ ى  افى اسى ال ػنً  ك سى أ  ٍسً و عى

 
                                                 

 .62ّينس: ال رّه:  (89)

 .44دَّاف الي  غب الز ْ ىِ:  (90)

 .133. يحسّس التح ْس: 643/ 1الىهرة:  (91)

 .414الؽي وتْو:  (92)

 .1/642الىهرة:  (93)

 .133ّينس: يحسّس التح ْس:  (94)

 .62ّينس: ال رّه:  (95)

 .73: زٌْس عسح دَّاف (96)

 .1/273الىهرة:  (97)
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َىرَ اَتَ ي ََام َد َإنَ ََْغَك َو َأشَ َٔشَ راٍ َأ َ

َ

َََةَََ َ  ََ ٌَ ٍثَه َق  ٌَ أ ََمَََ َيرَ د والَأ ََظَََ

َ  ًَ ةَا َتااَِنَاهػَار ََِذاَاهتَا  ََ(98)أةََِْ  َاهػصَمريَٓوقدَش

َ.ويزجَاهشكَةاهٖقٌٖ

اهَةا َاهتَّشم كَ(99)أيَّاَاةٌَرشٖق  ً وٍقنَشْاِدَاةٌَاهًػتزَغَٖرََ،فقدَش

َََ.(100)ةتصًٖتَُغَدَاةٌَأةَٔاألضتعذاَاهتا َوَِ،شاِدَواحدَيَّا

 :(101) دُّراد به الِجهزل ُيال باب

َ[يٌَاهتصٖط]َ (102)اهػتاِٖثَأةٔ َْقويٌَاأليثوثَاهتَٔذلرِاَاةٌَاهًػتزَ

ََكَأ َرَ أ َ ََك َرَ قٖ ََىَ َقٖ ََارق َأ ََلل َاَةص َٖم

َ

َة ََ  ٌ ََ َي  ٍََسَه ػََنَّ ٍَ س  ََن  ااخ  ََس ٖم  ٕ ش  َللَ 

َ ََا  ّ َٕ ت ار ل   ٌ ََ ي  َإ الَ  ََك  ََو ى ٍَ س ص  ََاَش  َي 

َ

وَ َ َََد  َََاَغ  َوي  َإ الَّ َٕ ر  َ َك   ٌ َََ َََاي  َٖم 

َ َ[يٌَاهطْٕن]َ (103)ٍْاسَٔ َأةْوق

َََ َٔ اَت َإذاَي  َََ َََأ ًًََٖ َََي ََاكَ ت  َراًَاخَ س 

َ

َهوضَََّك َو َلَ أ ٌَََذاَلٖف َغَ َدَ غَ َنَ قَ ف ََ َب 

َ (104)شتَاازَقا ءَواالذاَاهتا َفَٔةا َاالقتضاوقدَأدرجَاةٌَرشٖقَِ

،َوذلَرهَاةٌََأةََٔ«واةٌَاهًػتزَٕصًَِٔذاَاهَْعَيزحَإًََرادَةََُاهاَد»

َةتصًٖتُ.َ(105)األضتع

                                                 

َ.412اهطَاغتٌٖ ََ(98)

 .1/670اهػًدة ََ(99)

َ.135َٕظر َتحرٕرَاهتحتٖر ََ(100)

 .63َٕظر َاهتدٕع ََ(101)

َ.3َ/158تَطٖص .َيػاِدَاه139تحرٕرَاهتحتٖر َ(102)

َ.285.َاإلٕضاحَفَٔغوْمَاهت غث 139َتحرٕرَاهتحتٖر ََ(103)

َ.2َ/827اهػًدة ََ(104)

138َتحرٕرَاهتحتٖر َ(105)
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ى:(106)دنىالتضمونُحىباب

 [نو الك نب] :(107)ؿ األدْكبَقكنو أن لتً 

ِ  فلػػم ّىميػػبٍ كل ًنػػ سَّ ػػهى  للذي  مػػر ضى

 

ل  َى ىىرى ال ـى ّىقى نيٍمػ ُ  ى  (ِرىن)لىكٍو ي

 [نو الطسّه] :(108)ؿ مدسَكق 

ػػ ى  ذى ََّ وى ػػ ت     ًػػٌهػػل ىػػٍْ ؿى  ًر ن ل

 

ى   ػػػػقٍ أ ي  ًي ساؼى  ْوً  ًضػػػػْى ان  ً ٍذػػػػ 

 ِ كقػرساًعػفً  رضي كاألى  ت   ً فى  

 

ػ)قً  ٍت يَّ لى   ػ( نى ًك  ٍػ  ىى رى  يًِّ  رً ؽى

 األدْكػب جػشاان نػو  ْػت يْػ  ؿػهومٍس التـػهْو فػِ اله ػ لْو ك 

 .(110)المْص ئنكله نىلمب انس دس أٌكؿ لرنْو نوٓ، كؿهو ا (109)ويتسة

 ضهَّ قكقر  ،ن  كؿىً ا و الهىتش فِ ٌزا ال  ب (111)كىمب أ َ ٌاؿ الىطكسم

 .(113)، كٌَ  تطهْتً وير ا و أ ِ األؼ ه:   ب التـهْو كاإلج زة(112)ا و رعْق 

ى:(114)التطروضىوالكناوظىباب

 ىؾ كلر الى  س  ػو نحهػر ؿ َقجىب ا و الهىتش نو أن لب ٌزا ال  ب 

 الشاىْب ال ّيكحٍ  إال زاف أك نغسؾ. : و الشاىْب فم ؿيً ّ ال 

                                                 

 .64ّينس: ال رّه:  (106)

  ا ىط ب. 42الؽي وتْو:  (107)

  ا ىط ب. 42الؽي وتْو:  (108)

 .181عسح دَّاىً:  (109)

 .8دَّاىً:  (110)

 .42ّينس: الؽي وتْو:  (111)

 .  702/ 2ة: الىهر (112)

 .140يحسّس التح ْس: (113)

 .64ّينس: ال رّه:  (114)
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 [نو الكَّب] :(115)ؿ مدس فِ يا ـكقَ

ى  ى   ػػَؾى أ  ىػػ ن َجً ني   سً لليٌػػ   زاؿى نىػػ به أ

 

ػػ ان سٍمػػٍم ىى ألويػػ قً   ػػ يمػػسي   ّى كهى  سي مٍ الؽَّ

ػّى   بي تٌػالكي  جى ََّ إذا وى    مٌي كَرى َنػ ن ضي

 

ىػػػ َج  ٍىػػػهي  ً  فلػػػْصى   ى  ًي ل ػػػأ  كسي  ػػػران ضى

ويػػر ا ػػو الهىتػػش، كلػػم ّي ػػْو نتازنػػ ف د ٌػػزاف الهؽػػكلح ف فمػػر كر 

الغَاٌر التػِ يحهػب داللػب ، كاكترُ  زكس ناهَوب نو ىسفٍه يرٌَّه ، أك ّي 

 ، كلىبَّ فِ ٌزا ن  ٌّرؿ ولُ كيرة داللتٍه  ويرق.التىسّؾ

ـ فِ يطهْب ٌزا ال ػ ب لرػل الكي ّػب فمر قرٌ  (116)أنَّ  أ َ ٌاؿ الىطكسم

 (117)ث ا ػو رعػْقكيحرٌ ، درج أن لب ا و الهىتش فِ نؽيَّرً، كأولُ التىسّؾ

   .(118)، كأفسد ا و أ ِ األؼ ه     ن للكي ّبىسّؾ فِ   ب اإلع رةتولُ ال

ى:(119)اإلفراطىفيىالصفظىباب

 :(120)فِ قَلً ِح فِ ٌزا الهىيُ إ ساٌْم  و الى  س الؽَللَّ و نى هَّ فهً 

 [نو الهرّر]

ىرى فػػ  اليػػ س ًدػػاً  ِّػػ  أدػػ ن لػػم أ

 

ٍاػػػسان ك كىؼػػػا  ٌى ىضػػػسع   ًن لىػػػًي أ

ػرًر ّىػَن ِف ِكييتى ل  ػرّم ن  ِؼى  ؼى

 

ـى ال  ىنٍطػػػػْتى أ ػػػػًرؾى أ ٍٍ  فىىلػػػػُ وى

 [نو الطسّه] :(121) كق ؿ مدس ٍّاَ رجان  

                                                 

 .287. الؽي وتْو: 272ال ْت  ا ىط ب فِ: كت ب التغ ٍْ ت: ا و أ ِ وَف:  (115)

 كن   ىرٌ . 381الؽي وتْو:  (116)

 كن   ىرٌ . 513/ 1ّينس: الىهرة:  (117)

 .142ّينس: يحسّس التح ْس: (118)

 كن   ىرٌ .65ّينس: ال رّه:  (119)

 .  375 الؽي وتْو: .164: دَّاف الؽَلِ (120)

 .  ا ىط ب. 373 الؽي وتْو: (121)
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ػػػ  دىإذا نىػػػ الطػػػهَاتي  ِ كػػػيى    قوى

 

ػػػ وٍ ًنػػػ رضي األى  تىْزي ٍطػػػكيى    ًيً رى اٍ ضى

ي ٍُ ّى إذا اعػػػتى    كػػػ المى  حػػػَـى َنػػػ ن ل

 

ػػ   ًتًػػٍى كٍ ىى  وٍ ًنػػ ٌَ ٍ  فػػِ الًاػػوى سَّ ؼى

 [نو الهيطسح] :(122)ٍّاَ إن ن ن  كِا المسااة و  س الذْ طكق ؿ  

 سى قىػػ إفٍ 
ى ػػفػػِ رى  ّػػ ًت  دً الىى ) أ  (ٍب جى

 

ػػػلػػػم ّى   ػػػس مّ يً مى ػػػ  إلػػػُ رى ٍى  ًب جى

ػػػ طػػػتكْهي  ػػػب ٌػػػَ ال ّى    بو يى فػػػِ ضى

 

ى رى ّىػػػ ٍت  َّػػػيى ) مي ذػػػت  ّي   ى ا أ ػػػ ػػػِ ل  (ًب ٍى

أ ػ ف ، كقػر أفػسد    ػ ن ضػٌه ق:  ػ ب الغلػَ (123)كىار أ   ٌاؿ الىطكسم 

، (124)ككزلك ضٌه ق ا ػو رعػْق فٍْ  عَاٌر ا و الهىتش. عَاٌركأدرج  ،يٌرق

 ا وى الهىتش فِ يطهْب ٌزا ال  ب. (125)كي ه ا وي أ ِ األؼ ه

ى:(126)حدنىالتذبوهىباب
ََّ كقف ا و الهىتش وير ٌزا ال  ب كقرب ني   ػْو  ،أ ْ يػًجهػ ؿ لب نر ؿان  ػْو ك

 .وير قرن ا الغىساا كنحرثٍْم طتحطواْب، كيغ ًْ ني كيغ ًْ وى  ،طويى  يغ ًْ

 [نو الهتم رب] :(127)المْص ئانسك رأ أن لتً  مَؿ 

ػػػػ  ؿػػػػَىبن ٍَ ك  نى كنطػػػػسكدةى الطَّ

 

ػػػ  ـى ى ػػػ اى ي دً ؿي فػػػِ الكى  ِ  كػػػ لًه ٍسى

ػػػ   ٍى ي ىٍردىاى ػػػسًا أ  يىًرػػػْؾي ولػػػُ الهى

 

   ِ ػػػًْؾ األيًػػػ ػػػرً  كىرى ٍرجى لػػػُ الاى  وى

                                                  

. دشاىػب األدب: 292 ا ىط ب.، كذيًكسى و  س الذْ ط فِ الهَعػح:  .375الؽي وتْو:  (122)

 .292/ 4ال غرادم: 

 كن   ىرٌ . 369ّينس: الؽي وتْو:  (123)

 .كن   ىرٌ  661/ 1ّينس: الىهرة:  (124)

 .147التح ْس: ّينس: يحسّس (125)

 كن   ىرٌ .68ّينس: ال رّه:  (126)

َاىػػً:  (127)  ، ّسّػػر: دروػػ ن.َؿػػَىبن نى  الطػػك   كنغػػركدةى  . كركاّػػب الغػػكس األكؿ:188ك 187دّ

ؿ فػػِ الكػِ: يلكػف كيؽػػغس. أرداىٍػ : أكه نٍػػ . الهَؿػَىب: الهيطػَجب ك لَؿػػْو. يـػ ا

 ارجر: األنلص نو األرض.يرْؾ: ض  غب ي نب. األيِ: الطْب الزم ّأيِ نو كب  ج ىب. ال
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 الكَّب[نو ] :(128)ً لَكق

 طػػ ن ّ  ً  ػػ ن كى قٍ رى  ْػػسً الكَّ  َبى ليػػقي  كػػأفَّ 

 

ى     لِال ى  في غى كالحى   بي يَّ ٌ  الىي سً كٍ رل كى ل

 الكَّب[نو ] :(129)ؿ الي  غب الز ْ ىَِكق 

ٌي يسى  ػ لػفى دى  وَّ ا ـً المى  ٍػ َْىي وي ران كٍ زي  َ

 

 ًب األراىً  طَؾى فِ ني  الغَْخً  لَسى جي  

 :(130)قَؿ ا و نم ب أن لتٍ كجىب نو  ،لتغ ٍْ ت الىاْ بأفسد فمسة لك 

 ال طْف[نو ] 

ػػػًسقً  ٍى ٍ ى  ػػػواًد كىجْػػػبه يىٍحػػػتى أ  كللري

 

ىػٍرـى   سً  ل اى رااى الغىْػًب  ًػػ لحى ـً كى  الغيػػا

 الكَّب[نو ] :(131)ؿ األوغَُكق 

س   ىتىػًي كوي هى ْػسو جى  ّتى ًنػو نيلػكو كدى

 

ػػ  ّىػػٍت ًنٌهػػ  ييه  س  ػػ  وي غىػػ ًزؿي كىهى  سي الهى

 الك نب[نو ] :(132)ابفِ الغسكقَؿ ويتسة  و عراد  

ػػ ٍ رى  ٍِ ْىػػلحى  أفَّ كىػػ يػػ حً الاى  ؽي سً يى  ًً ًضػػأ

 

ػػػجى   ػػػ  ػػػ رً دٍ   ألى   فً لهى ىػػػني  ظ  ٌى  هي َل

 ٍمساقً ًرػػػلػػػِ  ً  تى  ٍػػػىى ىى  الػػػزّوى  إفٌ  

 

ى   ى ٍى ضٍ ٌم أ ى  هػ ـى التٌ  ِلٍْ سكا ل  َاىيػجى كٍ كأ

 :(133)نو أيطو التغ ًْ قَؿ  غ ركأي ه ذلك  أعى ر الهحرثْو ج وان  

 الَافس[نو ] 

 لشى ػيَّػػػػػيى  سةه كيػػػػػ قي وادىفيػػػػػ كػػػػػأفَّ 

 

 زاري الًحػػػ رػػػهى لػػػَ ىى  ْوً ال ىػػػ ارى زى ًيػػػ 

                                                  

 .38دَّاىً:  (128)

 . كالٌسكاّب فًْ:43دَّاىً:  (129)

ٌيوَّ  ا لفى  يسى ـً  دى ػَ ػ  المى َْىٍي  دػشران وي

 

لَسى    الهساىًًب  ثْ ب فِ الغَْخً  جي

 
 

ىٍرـي  . كركاّب واش ال ْت فًْ:84دَّاىً:  (130) رااى  الَلًْر ً ل سً  الغىًْب  كى اى  . ً لحى

 .185دَّاىً:  (131)

 .94: دَّاىً (132)

 . كالٌسكاّب فًْ:248/ 3دَّاىً:  (133)

 ّيػػػػػشىل يػػػػزارا فيػػػػوادىقي  كػػػػأفَّ 

 

ارى    الًحػػػزاري  ىىرػػػهى  لػػػَ ال ىػػػْوً  ًيػػػزى
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 الك نب[نو ] :(134)ؿ نيؽَر  و الرسجَكق

ػػرى  نيػػًي  كي ّىػػ ًً أيًػػيى  إفٍ     ن ًؽػػذٍ ني  كى  ىي

 

ىػػػاٍ ني  كاألرضي   ػػػكى  به ر   دً سى نٍػػػاألى  ر  ذى

  ٌران كٌػِ التػِجى  رى ح نً الهى  قلبى  

 

ػػػحتى ال ّى   ٍى ػػػاٍ لػػػم ّى   لػػػبه   قى َّ  رً ٍى

   :نو أعى ر الهحرثْو ّطتحطو نو التغ ًْ كنه  

 السجش[نو ] :(135)قَؿ أ ِ ىَاس

ى  ػػل ػػ ػػرَّ   يى هَّ ًً اى و يً ًنػػ  حي ل الؽي    ػػ

 

ػػػكى    ًً ل   ًػػػو جً ًنػػػ عػػػهفً األى  بً كلىى

 :كنو التغ ًْ الحطو 

 الك نب[نو ] :(136)قَؿ ال حتسم

 ٍػػ كأىَّ ٌػػ  فى َري ىي   جػػبى الشجى  ِذًرػػيي 

 

ػػػ    اً ىىػػػإً   غْػػػسً  هػػػبه  لً قى  ف  فػػػِ الكى

 الكَّب[نو ] :(137)األضرم ؿَقك 

ٌى يىػنٍ ري  حوي إذا ىى  ػسى اٍ    ػ   يي  مَّ ٌػ  ؿى   ٍى

 

 ْػ َافً الذى  ي حً الاى  مَّ   ؿى غى الحى  هْمى ؼى  

 :كنو وا لب التغ ًْ 

 التطسّه[نو ] :(138)أ ِ ىَاس  قَؿ

 صو سجً و ىىػػًنػػ رَّ الػػر   مزرً تيػػ كػػِ فى يى 

 

َى  مي لًكػػػػػػكيى     ًب يٌػػػػػػىي  ً  ردىالػػػػػػ

للحػرّ  وػو التغػ ًْ جىلػً فػِ     ن  (139)طكسمكقر أفسد أ َ ٌاؿ الى 

                                                 

 .362كت ب التغ ٍْ ت:  (134)

 . كركاّب الم فْب فًْ: يا  ً.167/ 1عسح دَّاىً:  (135)

 . را ه ثاثب أ ْ ت.207. كفِ دَّاف ا و الهىتش: 4/ 1دَّاىً:  (136)

 .ىط ً إلُ األقسع  و نى ذ المغْسم، كركاّب واش ال ْت فًْ:187ة: الشٌس (137)

هْس غى  ؿى مَّ  الحى ي حً  ؿى َافًْ  الاى  الذى

 .395/ 1. الشٌسة: 117/ 1كت ب التغ ٍْ ت:  (138)

 .263ك  245ّينس: الؽي وتْو:  (139)
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، أكلٍه  فِ يٌر التغ ًْ كن  ّطتحطػو نػو ني ػَر الكػاـ كنينَنػً، فؽلْو

 فِ ال ْ ف وو ق ح التغ ًْ كوَْ ً.  كث ىٍْه

، ككػزلك األنػس للتغػ ًْ أّـػ ن  قر أفسد     ن نطتمًا  (140)كىار ا و رعْق

   .(141)وير ا و أ ِ األؼ ه

ى:(142)تاالبتداءاحدنىىباب

 :كقر  رأٌ   زكس عَاٌر نو الغىس المرّم نيٍ 

 الكَّب[نو ] :(143)الز ْ ىِ  ؿ الي  غبَق

ػػػم   ٍى ً ػػػبى ىى ًؼػػػًب  ًكلْيًػػػِ ل ٍهى ينْى  ّػػػ  أ

 

يقى ًضػػًْ  ىكػػًِا الكىَاًكػػًب   ػػبو أ ْى  كل

   [الكَّبنو ] :(144)ؿ األوغَُكق 

ٌ رى كى      َّ حى لَ يى  ًي َلْيى زم يي ُ   ل

 الهحرثْو كنيٍ :ا الغىساكأي ىٍ   زكس ا ترااات 

 الكَّب[نو ] :(145)يه ـ ِؿ أ َق

ىجى  ليػًأ ًٌ ػفَّ م ٍ   السَّ ػهي الٌػزم دى
ّى  ب أ

 

يػًٍ   ل نى  ييحى ًكل ىدٍرىكىٍت فْكى اليََّ  لمر أ

 الكَّب[نو ] :(146)يْب ِؿ أ َكق 

ىال يى  غى ىْػ ِ  أ ىٍجًب الحى ًْب الهى  ًنو أ

 

ى ًٍطػػوى اللٌْ لًْػػ   ى ًٍطػػوى ال ًلػػُ نٌهػػ  ل  ل

                                                  

 .كن   ىرٌ  488/ 1ّينس: الىهرة:  (140)

 .159ّينس: يحسّس التح ْس: (141)

 .76ك 75ال رّه:  (142)

 .40دَّاىً: (143)

ىعْ  113دَّاىً:  (144) ن  ك فى أ ىىرى ممو    .. ٌزا ؼرر كواشق: عر ا لطي

 .21/ 3دَّاىً:  (145)

 .100عىسق:  (146)
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كػ له أثسٌػ  الحرّ  ولُ ا ترااات المؽ لر نو ى فلب المَؿ إذ ك ف للهى  لىب

ككػ ف لٍػ  ىؽػْب نػو اٌتهػ ـ الهؽػيرْو فػِ ال الػب  ،ِالغ وس كالهتلمػولُ 

فؽػان ضػٌه ق فػِ ذكػس  (147)مر أفسد أ َ ٌاؿ الىطػكسمف ،كاليمر األد ِ الىس ْب

، كذكسٌػ  ذسكج كاليٍ ّب    ن ضهَّ ق   ب اله رأ كال (148)كأفسد ا و رعْق اله  دئ،

 ر أع ر إلُ ذلك.ق، ك تطهْب ا و الهىتش (149)ا و أ ِ األؼ ه

 كّت ْو نو اضتمساا ٌزا الكت ب:

 ّغتهب ولُ قطهْو:أفَّ كت ب ال رّه  -

 كٌِ: ،الهؽيف أ َاب ال رّه الذهطب التِ يرَّدٌ  -أ

 ، أوا ز الكاـ ولُ نػ  يمػرنٍ االضتى رة، كالتايْص، كالهك  مب، كرد  

 كٌِ نو أ َاب ال الب الىس ْب. ،كالهزٌب الكانِ

   :، كٌِنح ضو الكاـ كالغىس -ب

االلتر ت، كاالوتساض، كالسجَع، كيطو الذسكج، كيأكْر الهػرح  هػ  

، كيطو التـػهْو، كالكي ّػب رٌ ساد  ً جً ّي  ٌشؿه كّغ ً الزـ، كيا ٌب الى رؼ، 

 و اال ترااات.اإلفساط فِ الؽرب، كيطو التغ ًْ، كيطككالتىسّؾ، 

 .فيَف ال رّه وناريـ ق ن  كت  ً فِ ا و الهىتش كؿه  أفَّ  -

كه  أدز ويػً  ىػؾ نػو جػ ا  ا و الهىتش قر أف د نو جٍَد ض  مًْ أفٌ  -

 كٌَ أنس يتهِ يرسؿً ؼلب الهَركث األد ِ و س األجْ ؿ الهتايمب، ، ىرق

 :نيً إف ديً ُأع ر إل نه ك

 .كقر ايٌذز ض ْلً، أك ىٍج ىٍاً ِؼهىجي س للكت ب األنو  إف ديً

                                                 

 كن   ىرٌ . 451ّينس: الؽي وتْو:  (147)

 كن   ىرٌ . 388/ 1ّينس: الىهرة:  (148)

 كن   ىرٌ . 168ّينس: يحسّس التح ْس: (149)
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 .فِ  ْ ف يٌر الهك  مبقَؿ الذلْب  و أيهر الرساٌْرم كاوتهر 

قػر نػو  ىػرق ك وتهر قػَؿ الاػ يل،افِ يطهْب الهزٌب الكانِ إذ ك

 ،(150)أفسد لً أ َ ٌػاؿ الىطػكسم    ػ ن ايكػأ فْػً ولػُ نػ  أكردق ا ػو الهىتػش

 :(151)ق ؿ فًْالتكسار، كأفسد لً     ن  كأضه ق ا و رعْق

ذكػس ا ػو  ،« كقر ىملت ٌزا ال  ب ىمان نو كتػ ب و ػر اهلل  ػو الهىتػش» 

   أىًَّ كؿه فِ نؽيَّرً ن  كت ً ا و الهىتش.رعْق 

أكرد قَؿ جسّس الزم أكردق أ ػَ ولػِ  (152)كفِ يرّ ً ولُ االلتر ت -

 .(153)ككزلك ٌَ وير ا و رعْق ،لح يهِ، كأكردق أ َ ٌاؿ الىطكسما

كتػػ ب ا ػػو الهىتػػش ٌػػزا ىملٍػػ  الهٍتهػػَف  فػػِكردت  أٌف ىؽَؼػػ ن  -

    لتؽيْف فِ ال الب كاليمر نو  ىرق.

ررج فػِ الهؽػكلح ت أفَّ  ىؾ األ َاب التِ ذكسٌػ  ا ػو الهىتػش ّيػ -

 ال الْب.

أفَّ ا و الهىتش قر يمرـ فِ يألْف ٌػزا الكتػ ب أك دكػ  دكػَة لػم يكػو  -

ض  مًْ كأ ِ و ْرة نىهػس  ػو اله يػُ لهى ؼسًّ ك لا يل كا و قتْ ب كاله سد أك 

نذتلك ن ّغهب ؿػسك  ن نػو الهىػ رؼ الى نػب،   زّو ك ف يألْرٍم يألْر ن نَضَوًْ ال

 كلىٌب كت  ً ٌزا أٌكؿ نيؽيَّف نتذؽػ فِ نَؿَوً وير الىسب.

*   *   * 

                                                 

 .426ّينس الؽي وتْو:  (150)

 .694/ 2الىهرة:  (151)

، 57ّينس فِ أٌكلْب نؽػكلح االلترػ ت )يػرّ  األؼػهىِ( فػِ: يلْػب الهح ؿػسة:  (152)

 .407الؽي وتْو: 

 .639/ 1الىهرة:  (153)
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كس نحهر  و ّحُْ الؽَلِ، أعى ر أكالد الذلر ا نو كت ب األكراؽ: أ َ   -

 ـ.1982/ٌ 1401، دار الهطْسة،  ْسكت،3ج. ٌَْرث.دف. ط ىغس:
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 ـ.1950  لاه نْش. ي رّخ الهمرنب

، دار ؼػ در، 1دَّاف األقْغػس األضػرم، ؼػيىب: د: نحهػر ولػِ دقػب، ط -
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، نؽػس، 1دَّاف ال حتسم، ؿػ ف كيؽػحْح: و ػر الػسيهو ال سقػَقِ، ط -

 ـ.1911/ ٌ 1329

نحهػر الكػ ٌس ا ػو و عػَر، راجىػً: نحهػر  دَّاف  غ ر  و  ػسد، ىغػس: - 
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، دار 3الت سّػشم(، يحمْػق: نحهػر و ػرق وػشاـ، ط دَّاف أ ِ يه ـ )عسح -
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قً،  دَّاف جسّس: ) غسح نحهر  و ي ْب(، يحمْق: د. ىىه ف نحهر أنْو -

  .ـ1986، دار الهى رؼ، نؽس،3ط

دَّاف الحكْئب ) سكاّب كعػسح ا ػو الطػكْت(، يحمْػق: د. ىىهػ ف نحهػر  -

  ـ . 1987/ٌ 1407، ىغس نكت ب الذ ىاِ، الم ٌسة، 1أنْو قً، ط

نَّب، يحمْق: د. و ر المركس أ ػَ ؼػ لح، نك َوػ ت ناهػه  - دَّاف ذم الس 

 ـ. 1974/ٌ 1394اللغب الىس ْب  رنغق،

يطػ ف فػاح أكللػِ،  :دَّاف الكرْب الغيَم )عسح األؼػهىِ(: يحمْػق -

  ـ.1997، دار ؼ در،  ْسكت، 1ط
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، و لم الكتب،  ْػسكت، 1دَّاف نايَف لْلُ، قرـ لً: ناْر قساد، ط -

   ـ.1996/ٌ 1416

دَّاف ا و الهىتش، كقف ولُ ق ىً: نحِْ الرّو الذْ ط، نك ىػب اإلق ػ ؿ،  -

 .1332ٌ ْسكت، 
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وػشة يطػو، دار الغػسؽ الىس ػِ،  ْػسكت/  دَّاف ا و نم ػب، يحمْػق: د. -
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، دار الكتػ ب الل يػ ىِ/ نكت ػب 1عسح دَّاف أ ِ ىَاس: إّلْ  الحػ كم، ط -

 ـ.1983الهررضب، 

عىس الحطْو  و نكْس األضػرم، جهػه كيحمْػق: د. يطػْو وكػَاف، دار  –

 الاْب،  ْسكت.
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 ـ.1975ّحُْ الا َرم، دنغق،  .هْسم، جهه كيحمْق: دعىس أ ِ يْب الي –

  ـ.1973 غراد،  عىس ّشّر  و الك سّب، ؼيىب: ي يم الـ نو، –

دار إيْ ا التػساث الىس ػِ،  ؼحْح نطلم، يحمْق: نحهر فواد و ر ال  قِ، -
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 الؽي وتْو: أ َ ٌاؿ الىطػكسم، يحمْػق: ولػِ نحهػر ال اػ كم/كت ب  -

 ، دار الركس الىس ِ.2نحهر أ َ الرـب إ ساٌْم، ط 
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كت ب الهىهسّو: أ َ ي يم الطاطت ىِ، يؽحْح: نحهر أنػْو الذػ ىاِ،  -

 ـ. 1905/ٌ 1323، نؽس،1ط

،  االهحػػب كالهح ػػَب كالهغػػهَـ كالهغػػسكب: الطػػسم  ػػو أيهػػر السفػػ -

يحمْػق: ن جػػر يطػو الػػزٌ ِ، نك َوػ ت ناهػػه اللغػب الىس ْػػب  رنغػػق، 

   ـ. 1986/ ٌ 1407
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و ر السيْم  و أيهر الى  ضػِ، يحمْػق: نحْػِ الػرّو  نى ٌر التيؽْػ: -

  ـ.1947/ ٌ 1367و ر الحهْر، و لم الكتب،  ْسكت، 

 نىام األد  ا: ّ قَت الحهَم، دار إيْ ا التساث الىس ِ،  ْسكت، ل ي ف. -

الهَعح فِ ن،دز الىله ا ولُ الغػىساا: أ ػَ و ػر اهلل نحهػر  ػو وهػساف  -
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  ـ.2006/ٌ 1426، الهكت ب األزٌسّب للتساث، الم ٌسة،1ط

 د. إيط ف و  س، دار ؼ در،  ْسكت. ك ف، يحمْق:كفْ ت األوْ ف: ا و دل   -

*   *   * 
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 يكاد -كاد 

 ()أ. د. وكْ امدسٌْ

نػمـ اىػػؽ و ككػػ اىت٘اف اىلؽآُػٖ كـػٖ ْؼا اىفػو نر٘ؽ االـخػٍاؿ ـٖ 

اعخيفج آراء اىيؾَٔٗ٘ كاىِطَٔٗ٘ ـٖ دالالحّ كأـػئ  اـػخػٍاىّو كْػؼا ٌػا 

 كاىخػي٘ق غيّ٘وىػؽض أًْ ٌا ك٘و ـّ٘و  «اىهفطث»ضػاُٖ غيٕ نخاةّ ْؼق 

نػاد ال  - ال ٗهاد ٗفػػو - ٌا ناد ٗفػو - ناد ٗفػوـِِظؽ ـٖ اىخؽان٘ب: 

ى  - ٗهاد ال ٗفػو - ٗفػو  وكؽ٘ؽْا ٘ىفػوإٍف ناد ى

او  )ناد( ٌَ أـػاؿ اىٍلارةثو كْٖ ٌَ أعٔات )ناف(: اـٍٓا ٌؽـػٔع أةػػن

او ٌشؽدٌّ ٌَ )أٍف( ؽاىتناو ُطٔ:  وظارعكعتؽْا   أةػن

ؽ ةّ كٔـ ٌَ أْو كؽٗخّو )اةَ  - اىٍلٌفع(و اىٍػِػٕ: ناد ٗؾؽؽ ىٔال أف ةىهي

 ىً ٗؾؽؽو

 غٍلٔا ضخٕ ىً ٗهادكا أف ٗيتهؽكا ٌَ اىػٍق )األنتٓاُٖ(و -

 كاؿ اىلاغؽ ٗؽذٖ: -

 نادت اىػِفؿي أف حفػ٘و غي٘ػّ

 

يػػػػؽكدً   ٍٍٗػػػػثو كة ٔى رى ٍلػػػػ  إذ ؽػػػػػا ضى

ًِّو نادت ركح اىلاغؽ أم:  َّٖ ـٖ نىفى  حغؽج ضَ٘ رأل اىٍػى ىٍرذ

َي اىػىٌشاج:ةكاؿ رؤ -  ث ة

                                                 

() وغئ ٌشٍع اىيؾث اىػؽة٘ث ةػٌلق 
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ةٍعه غفاقي اىػْؽي  ٕ رى ٍىطى  ٌٔالن ـػاٍُ

 

ػطا  ٍٍهى ٌيػٔؿ اىتًيػٕ أف ٗى  كػ ناد ٌَ 

ةٍع )اىٍِؾؿ اىؽة٘ػٖ( زٌِنا ٌٔٗمن ـاٍُطٕ كنػاد أم  : أزاؿ اىػْؽ ٌػاىً اىؽَّ

 ٗؼْبووو

 و[4٢اىتلؽة: ] ژڍڍ    ڇ ڇ ڇژ كاؿ حػاىٕ: -

  و[٥٣اىِٔر: ] ژ  ەئەئ ائ  ائ  ى ى ې ې ژ ككاؿ: -

 و[1٢ىِٔر: ا] ژ ہۀ ۀ     ڻ  ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ ژ ككاؿ: -

كٗفخػٍو )نادو ٗهاد( ٌرتىخنا نٍا رأِٗاو كٌِفًّ٘ػا ةهػ٘ؾث اىٍاىػٖ ةػػعٔؿ 

 ّ٘ )غيٕ اىٍِٓاج( ]ألف )ال( حػعو غيٕ اىٍاىٖ ىخف٘ػ اىػػغاء)ٌا( اىِاـ٘ث غي

و ٌا نػادو ٌػا نػادكاو كٌِفًّ٘ػا ةهػ٘ؾث اىٍيػارعو  ![ ُطٔ: ٌاإذا ىً حهٌؽر ًنػتي

 )ىً( غيّ٘: ىً ٗهػوةػعٔؿ )ال( غيّ٘: ال ٗهادو أك ةػعٔؿ 

ًَّ ككػارى ى اىفػػوى وُثْتَخًاَ ٗفخػٍو ٘ال عمؼ ـٖ ٌػِٕ )ناد( ض ػ ْى و كْٔ: 

او ْؼا أكٓؽ ٌىػاُّ٘و كىً ٗفػوو  نٍا رأِٗا ـٖ األٌريث اىٍؼنٔرة آُفن

 (ؾ م دـػٖ ٌػادة ) ـلػ أكرد نػاضب )اىيفػاف( وٌَِْفًّٔاأٌا ضَ٘ ٗيفخػٍو 

 اٙراء اٙح٘ث:

ىةٍييػؼي إى٘ػم  (:4٢2ْ)ت  (4)اىفٌؽاء» وأًتج دت  اىػؽ  حلػٔؿ: ٌػا ًنػٍػتي أ

ـٖ  (ٗهاد)ك (ناد)؛ كٌَ اىػؽ  ٌَ ٗيػعو وَذا َِ وجٍ امعرةٔث؛ كاؿ: ةنَْغج

 ٌَ  أنيّ اىلٌم ذً ٗيشػوي ٗلِ٘ناو واى٘لَ٘ كْٔ ةٍِؾىث اىظ

ػ ژۀ ۀ     ڻژ :( ـٖ كٔىّ حػاى422ْٕككاؿ األعفق )ت  ًٍ و غيػٕ ضي

م أُم إذا كيج نػاد ٗفػػوي إٍُػا حػِػٖ كػارى  كذى اىٍػِٕ كذىم أُّ ال ٗؽاْاو

و  إال أف اىيؾػث كػػ و و كْهػؼا ٌػِػٕ اٙٗػثومه ٓفعل عنّ صدث امكتم اىفػوى

ّ إذا ألُػ وومٔس َذا صتدث امكتم و ود  فََعَل ةع  ِشّ ةأسازت ىً ٗهػ ٗفػو 

                                                 

 أىفج حٔارٗظ كـاة اىػيٍاء اىٍؼنٔرَٗ ِْاو (4)
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و كإذا كػاؿ ىػً ٗهػػ ٗفػػو ىػً ٗيلػاًرً   كاؿ ناد ٗفػو ـإٍُا ٗػِٖ كارى  اىفػػوى

و كاؿ: اىفػوو إ ؽى  ومٔس َِ عنّ صدث امكنىث.ال أف اىيؾث ساءت غيٕ ٌا ـيفِّ

يٍٍػث ألف أكػوَّ ٌػَ  وككاؿ اىفؽاء: إذا أعؽج ٗػق ىً ٗهػ ٗؽاْا ٌَ ًكٌػة اىظُّ

 َذا أكثر امنغث!و فق  دا ْؼق اىظيٍث ال حيؽل اى٘ػي ـّ٘و كأٌا ىً ٗهػ ٗلٔـ 

ػوي ٥43ْاةَ األُتارم )ت  ـى ٌػِاق غِػ اىػػؽ   (: كاؿ اىيؾٔٗٔف: ًنٍػتي أ

و كػاؿ: فعنتُج ةعت  طةءتا ٌػِػاق وتا كت ت أفعتُل كارةجي اىفػوى كىً أـػػٍوو ك

ّي قي كٔى ػي ًْ ؛ ٌػِاق ـػيػٔا [24اىتلؽة: ] ژ چ چ چ ڃ ژ :حػاىٕ ككا

وتا ةٍػِػٕ أفعتُل  وتا كت ُت ككػ ٗهٔف  ةػػ إةٍاء ىًخىػؼُّر ًكٍسػاف اىتلؽة غيً٘ٓو

ـػٖ كػٔىًٓ: كػػ نػاد  (4)و كاؿ أةػٔ ةهػؽأكادُأُكِّ  امكم ُ ةإذا  فعنُج وال دارةُج 

؛ ٌػِاق كػ ًيمي ٍٓ ٌ  ٓقتِ كارى ى اىٓمؾى كىً ًٗٓيٍمو ـإذا كيج  ـمفه ٗى و وا كاد فتم

ً؛ كػاؿ: د ٗلٔـ ٌػِاق كػار  اىل٘ػاـ كىػً ٗلػ؛ كنؼىم ناطةءا  ةع  دا ِاق ػـٍ

أساز ذىػم األعفػق  و(٥)وحكٌِ كاد صنثً منكم و ذً كاؿ: وَذا وجٍ امكم 

 كٍؽ  كأةٔ ضاحً؛ كاٍضخىزَّ كٍؽ  ةلٔؿ اىلاغؽ:ك

ّي  ٓىٍ٘شاءو كاؾو ـػمضي  ـؽٗعه إىٕ اى

 

 ـٍػػػػا إٍف ٗىهػػػػادي كًٍؽُيػػػػّي ٗىخىػػػػِفَّؿي  

و كًٍؽُيػّ: صتنثٗهػاد كٔؿ: إٍف زائػة ةػػ ٌا اىِاـ٘ػثو و ]أوا ٓخٌفَُّس دِرًٌٍىػِاقي  

ريّ ـٖ اىلشاغثو كاؾو ـمضي  ّي ناٌوو ـ ح[وًٌ  ّي: ـمضي

 اف:ككاؿ ضفٌ 

وي أٍف حىًشٖء ٓا كحهاد حهفى  ـؽاكى

 

ؽٍ   ـً تىػػغى ـػػٖ سفػػً عى ًَ كىػػٔا ٍفػػ  ثو كضي

ػو اىلػاةٌث اىت٘يػاء ؿ: حهػاد زائػػةأكػٔ] وحكَستلٌػِاق   و كاىٍػِػٕ: حهفى

 [واىطفِث اىلٔاـ أف حشٖءى ـؽاكٓا ىػالىٓا

                                                 

 ٗؽٗػ األُتارمو (4)

 نيث: زائػة ىيخٔن٘ػو (٥)
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؛ ٌػِاق ىً ٗىؽىْا كىً ٗلار  ذىمو ككاؿ ةػيًٓ: ژۀ ۀ     ڻژككٔىّ حػاىٕ: 

ى  رآَا»  (واًخُّ االدختاس وي امنساٌو )«ىً ٗهػ ٗؽاْا ٌَ كػة اىظيٍث أف ػً ػٍ ٌَ ة

ػا  ُؽل ـٍ٘ا ـتق حػي٘من ىيلٔؿ اىؼم اكخٓؽ ةَ٘ اىِطاة كْٔ أف )ناد إذتاحٓي

 ُفٖو كُف٘ٓا إذتات(و

 ( ىً ٗلتو ْؼا اىلٔؿ! 4٢٢ْ كيؽاةث ىهَ اإلٌاـ األكٍُٖٔ )ت

ٌفأىث حفػيً٘  (1)ككػ غاىز اىٍشٍػٖ اىٍهؽم األـخاذ أضٍػ اىػٔاٌؽم

ةػػ أف كسػػ ـػٖ نخػب اىهػِاغث  واىِفٖ غيٕ نادو كسٔاز حطٔٗيّ إىٕ عتؽْا

و كأكرد ـػٖ ٌلاىػّ غتػارة امٌفْ وستنّع عنتّ كتاد ًفستُاف أاىخٖ اٌيع غي٘ٓا 

 األكٍُٖٔ ـٖ كؽح اىهاـ٘ث:

كػ اكخٓؽ اىلٔؿ ةأف ناد إذتاحٓا ُفػٖ كُف٘ٓػا إذتػاتووو كٌػَ زغػً ْػؼا »

هً ضهً ـػائؽ األـػػاؿو كأف ٌػِاْػا ٌِفػٖو إذا  «ناد» ـي٘ؿ ةٍه٘بو ةو ضي

نطتٓا ضؽؼ ُفٖو كذاةج إذا ىً ٗهطتٓاو ـإذا كػاؿ كائػو: نػاد زٗػػ ٗتهػٖو 

و كإذا كػاؿ: ىػً  خػؿو ـٍػِاق: كارى  زٗػ اىتهاءو ـٍلارةث اىتهاء ذاةخثو كاىتهاء ٌِي

خػؿو ٗهػ ٗتهٖو ـٍػِاق: ىً ٗلار  اىتهاءو ـٍلارةث اىتهػاء ٌِخف٘ػثو كاىتهػاء ٌِ

 اُخفاءن أةػػ ٌَ اُخفائّ غِػ ذتٔت اىٍلارةثو كىٓؼا ناف كٔؿ ذم اىؽٌٌُّث:

 إذا ؽَّ٘ؽ اىِأمي اىٍطتٌَ٘ ىً ٗهػػ

 

َّثى ٗتػؽح (٣)رـ٘ؿ  بِّ ٌ٘ى  اىٓٔل ٌَ ضي

بُّ نو ًٌطٌبو ىً ٗلاًر  ضتٌػٖ اىخؾ٘ػؽو   ا ةي٘ؾناو ألف ٌػِاق: إذا حؾ٘ؽ ضي نط٘طن

أةيؼ ٌَ أف ٗلٔؿ: ىً ٗتؽحو ألُّ كػ ٗهٔف ؽ٘ػؽ كإذا ىً ٗلارةّو ـٓٔ ةػ٘ػ ٌِّو ـٓؼا 

 وْا  «ؽ غِّ ةِفٖ ٌلارةث اىتؽاحةارحو كْٔ كؽٗب ٌَ اىتؽاحو ةغمؼ اىٍغتى 

ٖي ٌيلارةػث اىًفػػو »ُمضَ أف نمـ األكٍُٖٔ ٗخفق حٍاٌنا ٌع اىٍلٔىث:  ىٍفػ ُ

                                                 

 و44٥1و نػر ـِث 41٢ٌشيث ٌشٍع اىيؾث اىػؽة٘ث ـٖ اىلاْؽةو اىػػد األكؿو ص  (1)

 اىلأٌسو –اىؽـ٘ؿ: اىلٖء اىراةج  (٣)
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ْػ( ساء ٌٍاذمن  ٣٥3كٗتػك أف اسخٓاد اإلٌاـ اىؾٌغلؽم )ت و «أكػُّ ٌَ ُىٍفّ٘

 ژۀ ۀ     ڻژ:  حففػ٘ؽ اٙٗػث سخٓاد األكٍُٖٔو إذ كػاؿ ـػٖ اىهلػاؼ ـػٖال

ىؾث ـٖ )ىً ٗؽْا(و أم ىً ٗىلؽي  أف ٗؽاْا ـيمن غَ أف ٗؽاْا!  ٌتاى

ْػ( أعؼ ةػؽأم األكػٍُٖٔو ـلػاؿ  4432ؽم )ت ػٗتػك أف اإلٌاـ اىغي

اىػؼةص ال »: [24]اىتلػؽة:  ژچ چ چ ڃ ژ ـٖ حفف٘ؽ كٔىّ حػاىٕ:

و كذىػم اًخفا  امذةح ةاًخفا  وقارةخٍاىػاؿُّ غيٕ  ژ چ چ چژ ِٗاكيّ

ةعت  أٌ و اىؼم ْٔ كػؽط اىخِػاكوو إذ اىٍػِػٕ ـػؼةطْٔا مع   احداد زوٌُىا

 ا ْػو «ضخٕ ال ٗلؽةٔا ٌِّو كال حِاكو ـٖ ذىم اوخٌعِا

ىػزَّ ةِػٔ إـػؽائ٘و  ككػ كردت ـٖ ـٔرة اىتلؽة حفان٘و ْؼق اىلهث: ـلػػ ى

ا ٌػٔٗمن ـػٖ االـخففػار  ًٌػؽكا ىىشاسن ي كاىٍٍاضهػث غػَ نػفات اىتلػؽة اىخػٖ أ

ةؼةطٓاو ٌٍخِػَ٘ ةؼىم غَ اإلذغاف ألٌؽ اهللو إىٕ أف غشؾكا غَ إٗشاد غػؼرو 

غ اٌخِاغًٓو ضِ٘ئؼ ذةطْٔاو ِّٔ  ٗيفى

صى غػـ احطاد زٌَ اىػؼةص  ـاىف٘اؽ اىؼم كردت ـّ٘ اٙٗث كٌا ـتلٓا أكىى

 كزٌَ االٌخِاع غِّو

 :دخول )ال( النافية على )يكاد(
 ِِظؽ اٙف ـٖ ةػو اٙٗات اىخٖ دعو ـ٘ٓا اىِفٖ غيٕ ٗهادو ى

ٌريٍا رأل األكٍُٖٔ أف )ُفٖ ٌلارةث اىفػػو أكػػُّ  ةعض امىفّسرٓيٗؽل 

أف اىٍػِٕ ؽاىتنا ٌا ٗهٔف نػٔةث أك ُػرة ضػػكث  ةعض  آخرٌَ ُفّ٘(و كٗؽل 

 اىفػو اىؼم ْٔ عتؽ ٗهادو

 ـ٘ػُا ٌٔـٕو و اىهمـ غَ [٣4اىؾعؽؼ: ] ژ ک ک ک ژ كاؿ حػاىٕ:

اىٍػِػػٕ: ال ٗلػػار  نمٌيػػّ أف ٗظٓػػؽ ىًييرٍؾىخػػّ ةػػاىشٍؽة اىخػػٖ حِاكىٓػػا ـػػٖ 

 ًنؾؽقو أم ٗيفًٓ نمٌّ ةهػٔةثو
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: ] ژ  ڭ ڭ   ڭ ژ ككاؿ: ًْ٘ اغث [42إةػؽا  ٌَ خهتٌؽ غ َ نوٌ  ـ غ و اىهم

ثو تخيػّ ةهػٔةث كنؽْا  ٗٔ خلتيّ؟ ـٓ ّ ـه٘ؿٗ  لار  إـاؽخّ كحىلىتُّيى  اهللو اىٍػِٕ: الٗ 

و اىٍػِػػٕ: ال ٗلػػارةٔف أف [23اىِفػػاء: ] ژ ىئ مئ  حئ    جئ ژ ؿ:ككػػا

أف ٗييلٕ إىً٘ٓ ٌَ ـؽط سٓيًٓ )كْػً ٗٓػٔد اىٍػِٗػث( ـ٘ػيٍػٔا خ ٓثًا ٗفٍٓٔا 

 اهلل ْٔ اىتاـً اىلاةوو كنو ذىم نادر غَ ضهٍث كنٔا و

و اىٍػِػػٕ: ال ٗلػػارةٔف أف [4٥اىهٓػػؿ: ] ژ ۉ ۅ ۅ  ۋ ژ ككػػاؿ:

ٗييلٕ إىً٘ٓ إال ةػػ ةًءو كةشٓػو كٌلٌلث )ٌَ إكارةو كُطْٔا نٍػا  دِاًل ٗفٍٓٔا 

 وب اعخمؼ ىؾخًٓ غَ ىؾث ذم اىلؽَُ٘تىتيهً( كذىم ةفاٗفًٓ 

 مٌٌظر إٌ فْ كم  ةعض امفصدا :

ؽٗػػ ٗ) ال حكاد حستىعُه(: 4/٣11كاؿ اإلٌاـ اىؾٌغلؽم ـٖ اىهلاؼ ) -4

 غاد ال ٗهيٌٍِٖواىػؽ ( ٗفخػٍئف )نار( كىهَ )غاد(: ٌا غػت أراقو 

ا ٌا حفٍػًٓ ٗفخػٍئف )نار(و  اىٍػِٕ: ُادرن

ـًػو )اـخشا ( ٗخػػػل إىػٕ اىػػغاء »(: ٥/14٢ككاؿ ـٖ اىهلاؼ ) -4

ةِففّو كإىٕ اىػاغٖ ةاىمـو ـ٘لاؿ: اـػخشا  اهللي دغػاءىقو أك اـػخشا  

فتم ٓكتاد ىفمفو كٗيطؼؼ اىػغاء إذا غيػِّم إىٕ اىػػاغٖ ـػٖ اىؾاىػبو 

ا ٌا ٗلاؿ ذىمو« ىّ دغاءىق! : اـخشا ٓقال  و اىٍػِٕ: ُادرن

ال ىهو ىفظث أـػؽارْا كركضٓػا ةط٘ػد »كاؿ اىرػاىتٖ )ـٖ ـلّ اىيؾث(:  -٥

ـٖ أىفاظو ٌخلارةث اىٍػاُٖ ىفظثن حِػٔ  غػَ أعخٓػا أك حلػٔـ  حكاد حج 

ا ٌا حشػووو«ٌلآٌا  و اىٍػِٕ: ُادرن

ٌٖ )ـٖ ٌػاْػ اىخِه٘م  -1 ال ِػل كرد ةأف ىفَ اى»(: 4/411كاؿ اىػتاـ

ا ٌا ٗفخػٍوووو«ٗفخػٍو ـٖ ةؼؿ اىِفؿ ٓكاد  و اىٍػِٕ: ُادرن

 (: 4٥4كاؿ اإلٌاـ اىشؽساُٖ )ـٖ دالئو اإلغشاز / -٣
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ٔ نمـ » إال ُاة٘ناو كإٍُا اىهمـ اىتي٘ؼ ْٔ أف حتػأ ةاالـً  ال ٓكاد ٓجْ ْؼاو كْ

ًوػكحتِٖ اىفػو غيّ٘ نلٔىّ: كػ أؽخ ػا ٗلٔؿ ال ٗهاد ٗش «م كاىٍٍ٘ؽي ىً حهيًَّ ٖء إال كيلن

ٍنا ؽ٘ؽ كيقو  ؽ٘ؽ ٌِفشًو ْؼا حؽن٘ب ضٍهؽو اىٍػِٕ: ُادرنا ٌا ٗشٖء ٌِفش

ِػج ـػٖ ةٍػٔف اىهخػب اىيؾٔةػث » كاؿ غيٖ اىشارـ: -4 ووو نػً ٌػَ نِػٔز دـي

و «ٗيٍص ٌِٓا إال أذؽنا ـػٖ نػفطات اىٍػشٍػات فم ٓكاد امءْرفُ اىِاـػثو 

ا حؽن٘ب ضٍهؽو اىٍػِٕ: كي٘من ٌا ٗيٍص اىٍؽؼ  ذىم! ْؼا أٗين

(: 3٥4ص -٣3كاؿ نتطٖ اىتهاـ )ـٖ ٌشيث ٌشٍع دٌلػقو اىٍشيػػ  -2

 غػدْاو ال ٓكاد ُٓدصّووو كْٖ حف٘و ةٍهٍيطاحٓا اىخٖ 

 اىٍػِٕ: ٗهػب إضهاؤْاو

َّؽْا اىتغ٘و! ٌرػوه غؽةػٖو اىٍػِػٕ: ال ٗرٍػؽ  -3 ىة ال ٗهاد ٗيٍفيص اىِغ٘و إذا أ

ق اىتغ٘و! كْٔ ٌَ ةا  اىخلاؤـ!  اىِغ٘و إذا ىٌلص كشؽى

 ر كادبنفي خ جواز

كيِا إف األـخاذ اىػٔاٌؽم كسػ ـٖ نخب اىِطٔ اىخٖ اٌيع غي٘ٓا أف اىِفٖ 

ا غيٕ ناد ُففٓاو كىً ٗخٍؽؽ أضػػ إىػٕ سػٔاز دعٔىػّ غيػٕ  ٍن ا ٌفيٌ ٍن ناف دائ

ا ىشٔاز ُفٖ عتؽ نادو ْػٔ كػٔؿ زْ٘ػؽ ةػَ  عتؽْاو ىهَ اىػٔاٌؽم كسػ كاْػن

و ـٖ ٌٍيع كه٘ػة ٌٖ ُ ؾى ٍي يٍٕ اى ـي ِاف ةَ أةٖ ضارذث اىٍٗػح ةٓا  أةٖ  ٌم:ٍػي ـً  ؽِّ

 ٔيي طا اىليب غَ ـيٍٕ ككػ ناد ال ٗفن

 

 كأكفػؽ ٌػػَ ـػيٍٕ اىخػػػاُ٘قي ـاىرٍِّلػػوي  

ٍى كػػاؿ اىلػػ  شػػثو ارحو كْػػٔ األغيػػً اىِطػػٔم اىلػػٍِخى ؽٌم )كْػػٔ إٌػػاـ ضي

و أم ال ٗف٘ػقو ِكتاد ال ٓستنُ ليب غَ ضب ـػيٍٕو ككػػ أـاؽ اى»(: 124ْت

ا ةّو كاىخػا تِّٓ  و«ُ٘ق كاىرلو ٌٔىػافىلػة اىختاس ضي

شث غيٕ سٔا»كاؿ اىػٔاٌؽم:  ُفػٖ عتػؽ نػادو كسػاء اىلػارحو  زـٓؼق ضي

كْٔ اإلٌاـ اىطشثو ـيً ٗؽ ـٖ اىت٘ج ٌا ٗفخطق اىخِتّ٘ أك االـخػراؾو ةػو ْػٔ 
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كػ أغاد )ناد ال ٗفئ( ـٖ أذِاء حفف٘ؽقو غيٕ أُّ كػ ٗهػٔف ـػٖ نػمـ اىػػؽ  

 و«ّنر٘ؽ ٌَ ْؼاو ىً ٗيخص ىِا االٌمع غي٘

ألُػّ ٌيخػًَّ٘ ةٓػاو ىهِػّ ـػٖ  ع   ًسٔاٌ خب ستنىّأم كار  كيبي زْ٘ؽ 

 اىِٓاٗث ُف٘ٓا ىتيػػْا ٌِّو كإكفار اىٍٔاىع اىخٖ ناف ٗيخلٖ ةٓاو

و كٗف٘ػػ ىػٍِنا ضػػكث  ػئي ُؽل أف )ناد ال ٗفئ( ٌػِاق كار  غػػـ اىفُّ

 اىفئ ةاىفػوو

أاٌل ٗفػو عمؿ ٌػة  كْؼا اىخؽن٘ب )ناد ال ٗفػو نؼا( ٗػِٖ أف اـً ناد كار 

 كاد امغم  ال ٓغتر ٌاو كٗف٘ػ ىٍِنا ضػكث اىفػو ةػػ حيم اىٍلارةث؛ نٍا إذا ك٘و: 

 اىؾؽؽ )كارى ى اىِشاة(و كاىػتارة حف٘ػ ىٍِنا ضػكث اىؾؽؽ[وغػـ ]أم كار  

كنؼىم ناد ـمف ال ٗش٘ػب دغػٔة نػػٗلّو ـػاىٍػِٕ اىيػٍِٖ ْػٔ أُػّ 

 أسا  اىػغٔة ـٖ اىِٓاٗثو

ؽَّ ةِػا ٌػَ نػمـ ٌىػْ٘ؽ )ٌا ناد ٗفػئ( ىهػاف اىٍػِػٕ غيػٕ ٌػا كىٔ كاؿ ز

األكٍُٖٔو أف ٌلارةث اىفئ ٌِف٘ثو كاىفئ ُففّ ٌِفٖو كال حِػاكو ِْػا ةػَ٘ 

)نطا( ك )ٌا ناد ٗفئ( ىػػـ احطاد زٌَ اىطػذَ٘و نٍػا أُػّ ال حِػاكو ةػَ٘ 

 )ذةطْٔا( ك )ٌا نادكا ٗفػئف(و 

 الخالصة:
 ث:إذا حأٌيِا اىػتارات اىرم

 ناد اىؾمـ ٗؾؽؽ )أم كارى ى اىؾؽؽ ىهِّ ىً ٗؾؽؽ(و -4

 ٌا ناد اىؾمـ ٗؾؽؽ )أم ٌا كار  اىؾؽؽو كىً ٗؾؽؽ(و -4

)كػػارى ى اىِشػػاة(و  ؛نػػاد اىؾػػمـ ال ٗؾػػؽؽ )أم كػػارى ى غػػػـ اىؾػػؽؽ -٥

 ـٖ اىِٓاٗثو حفٔ  طىًٌا خ وث امغر كاىػتارة 

 و كْٔ اىؾؽؽوُشػ أف ٌؤدل اىػتارحَ٘ األكىٕ كاىراُ٘ث ْٔ اُخفاء عتؽ ناد
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ػا ىِفػٖ نػاد أك اخخمف امىعٌّكُمضَ ـٖ اىػتارحَ٘ اىراُ٘ث كاىراىرث  و حتػن

 وًقٔض ختر كادْٔ  امثمثُفٖ عتؽْاو كٌؤدل اىػتارات 

ٌػشػً األؽػمط اىيؾٔٗػث »كرد ـػٖ كٗفخٔكؿ اىِظػؽ ةػػػ اىػؼم ٌػؽَّ ةِػا ٌػا 

 «نػفٓاٌُٖفػؽدات اىؽاؽػب األ»سػاء ـػٖ ( ىيػػُاُٖو كْٔ أُّ ٣4٢« )اىٍػانؽة

ٌنا غيٕ اىفػو نادو أك ٌخأعؽنا غِّ  !كٔىّ: ال ـؽؽ ةَ٘ أف ٗهٔف ضؽؼ اىِفٖ ٌخلػ

 جواز نفي خبر يكاد
إذا ك٘و: )ْؼق أٌٔر حهاد ال حطػث ِْػا( ـػاىٍػِٕ أُٓػا حيلػار  غػػـ  -

 اىطػكثو كضػكذٓا أكؽ  إىٕ اىػػـ ٌِّ إىٕ اىٔسٔد )ضػكذٓا ُادر(و

ىػػـ ٌِّ إىٕ ـٍػٖ أكؽ  إىٕ اكٌريّ: )إُٖ أناد ال أـٍػم(و أم إف  -

 ا كةهػٔةث(واىٔسٔد )أـٍػم سؾئًّ٘ 

 اكٌريّ: )ْؼا األٌؽ ٗهاد ال ٗأعؼ ٌَ ككخٖ ك٘ئنا( أم ٗأعؼ اىلي٘و سػػًّ  -

 ٌَ ككخٖو

كٌريّ: )ناُج إساةات اىخيٍ٘ػؼ اىِت٘ػّ نػائتث ٌػْلػث حهػاد ال حغٍػؽ  -

 و(غيٕ ةاؿ ٌيػيٌٍّ

 يٌٍّوأم ناُج إساةاحّ حلار  غػـ ككٔغٓا ـٖ ةاؿ ٌػ

 أم إف ككٔغٓا ـٖ ةاؿ ٌػيٍّ أكؽ  إىٕ اىػػـ ٌِّ إىٕ اىٔسٔدو

ا ـٖ ٌػِاق غَ اىخؽن٘ػب ُمضَ أف اىخؽ ن٘ب )ٗهاد ال ٗفػو( ٗغخيؿ نر٘ؽن

 )ناد ال ٗفػو( اىؼم ٗف٘ػ ىٍِنا ضػكث اىفػوو

 :التركيب )إْن كاد َلَيْفعل(
ٖ اىهػمـ و كٗػؤحٕ ةػػػْا ـػحفٔ  امخِكٔ )إٍف( ِْا ٌيغففث ٌَ )إٌف( اىخٖ 

ـو حفٍٕ: اىمـى  نا ةم  إٍف( اىِاـ٘ث(و))اىخٖ حفؽكٓا غَ امفاردث كسٔة

:  و[4٢اىلهم: ] ژ ہ ہ ہ  ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ   ڻ ژ كاؿ حػإى
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ا!  ًٓؽ أفَّ اىٍفو اىؼم اىخلٍّ أغٔاف ـؽغٔف ْٔ اةِٓي  أم كارةج أـُّ ٌٔـٕ أف حظ

 و[14اىفؽكاف: ] ژ ېۉ ۉ ۅ   ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ژ ككاؿ:

أف ٗخؽنػٔا  - ةػؾغًٍٓ -ؽم ـٖ اىهلاؼ: ووو ضخٕ كارـٔا ػلٌغكاؿ اىؾ

 ة آىٓخًٓوددًِٗٓ إىٕ دَٗ اإلـمـ ىٔال ـؽطي ىىشاًسًٓ كاـخٍفانًٓ ةػتا

أم حػػػاهلل كارةػػػج أف  و[٣4اىهػػػاـات: ] ژ ڤ         ڤ ڤ ڤ ٹ ژ اؿ:ككػػػ

 حٓيهِٖ ةإؽٔائمو

 ژىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋژ :كاؿك

 فخِؾىٔؾ غَ اىؼم أكضِ٘ا إى٘موووم: كارةٔا أف ٗأ و[2٥اإلـؽاء: ]

 و[٣4اىليً: ] ژ  ڻ ڻ       ں ں ڱ ڱ ژ ككاؿ:

ا ٗهػاد )ٗيلػار  أف( ٗهػؽغم  َأم ِٗظؽ إى٘م اىػؼٗ ا كػػٗػن نفػؽكا ُظػؽن

 كٗيفلٍم ٌَ ٌهاُمو

 تراكيب أخرى:
اىػتػارة  4422أساز ٌشٍع اىلاْؽة ـٖ دكرحّ اىراىرث كاألرةػػَ٘ ـػِث  -

 اٙح٘ث كأٌراىٓا:

كاىٍػػؽاد ةػػّ أف  «ف ٓت خل خختتّ عاًقتتٍ صتاخب امتت ارمته ٓكتت  امظتتٔ»

اىخؽض٘ب ةاىي٘ؿ ضػث ٌع أكػ اىلٔؽو ـخػاكب اىػعٔؿ كاىػِػاؽ ةفػؽغثو 

 نأٍُٓا ككػا ـٖ آفو كاضػو

 ساء ـٖ ضػٗد غٍؽ ةَ اىغٍا  رىٖ اهلل غِّ أُّ كاؿ ٗٔـ اىغِػؽ: -

 .«وا ِك ت أصنْ امعصر خخّ كادت امشىس حَغُرب»

 ىلٍؿ ةفانو زٌِٖ كه٘ؽوأم حػاكتج نمحّ كؽؽك  ا

 !أك: ـٔر اُخٓائّ ٌَ نمة اىػهؽ ناُج اىلٍؿ ؽائتث إال كي٘من 

 وا كاد زٓ  ٓرى أسخاذه خخّ َبَّ وادًفا.كٌريّ:   -
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 الطبيةات مصطلحاملعجم التارخيي لل
 ()نشأت الحمارنثد. 

 (**)اكتمال رجب

 مقدمة:

ةامًُِِر فْ زويو وتكؽو قتلى ْهًؽ امخَّؽسىػثً  ضخػّ  امٍتٔثي اتي ىهٍنطةػأًت ام

ةػي أضىػػ اماؽأَػػم  إفَّ ةٓيُا ًشػػيقي فػْ تاخػاب امٓػًٔيذ امػؼم اختىػٍي امغنٔػلي 

امٓػادٓٔي امٌػاٌقٔي  َْ ضهٔنثي ْتقؽًٓث امٌَّاس ااؽةي اتي امتىهٍنطام ـذ  كَؼق8تؽ

ٍػٍى ةامٓؽةًَّٔث امػؼٓي ْؽفػِا  َػْ َػؼق كوٌاـػتثن   األوػؽاًض فػلٌنقِا ْنُٔػا أـػىا ن  اٌي

ا فػْ ايػلا امناتػاًت  َػؼا وػي ًاضٔػثو  كوػي امٌاضٔػًث األيعػؽل  .امٍؽٓقثي امخْ ًهاًدفُي

ةامناتػاًت امخػْ  أـىا  األوػؽاضً وٓؽفث اًت ًوٍي كضْ ىهٍنطسا ت ةٓوي َؼق ام

ـً  ًى امٓؽبي ةامٌاٌقٔي ةُا قتلى اإلـال ؽٓأًَّث كاماارـَّٔث. ؾوي ةٓٔػةاعخن  اامفا

ًث األـًػ وي ام كذمػ   امٍتٔػثاًت ىهٍنطكمكيَّ ْهؽى امخَّؽسىًث سا  ةطهَّ

كمٓػلَّ ألنػبى َػ م  وىػي ااًػج  .ًخٔشثن مشًُِد امخؽاسىًث ةامػَّرسػًث األكمػّ

 .  كأحقٌِا امٓؽةٔػث امخػْ حٓنَّىَِػا وٌػؼ ٌاػِمخُه األكمػّمتخُه األـا امفؽٓأًث

ْا إمّ امفؽٓأًث كإمّ امٓؽةٔث.  كًخٔشثن مٓهًؽ امخؽسىًث ًيًقلى امٍبا امًِٔاً

                                                 

 ةاضد فْ ٌب امِٓٔف. ذت

ِرٓث.  ت**ذ  ةاضرث فْ حارٓظ ٌب امِٓٔف ويـ 
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ّي أف ًشىػػّ ْػػػدان اتٔػػؽان وػػي ام كوٌُػػا  -ات امأٌَّػػًث ىهػػٍنطًفػػخٍٔ

َّااًت األٌتٌاً  ـػِا ه امخػْ  - امٍتٔثات ىهٍنطام ِت ظهرتت  يرب ةراا اوي و م

كىه توفٔص امػاولقْذ تؽ عصِت التتجمث ـذ أك 9-8ورل تايٌَّاًشذ ْٔفّ ةي ضى

ذ كامخػْ َػػ595-َػػ560ـ = 809-687رـامخٍ امخْ اختُا منؽكٔػ تضكه: 

فػْ ذيركًة  اكخُؽٍت فٔىا ةٓػي ةاـه تامؽـامث امُاركًٔثذ  أك حن  امخػْ ُُػؽٍت 

ٌػٔي ةػي إـػطاؽ فػْ وٌخهػ  ْهًؽ امخؽسىث َؼا  أم امقػؽًف امخاـػّ  أٓاـى ضي

 امىٔالدم تامرامد امُشؽمذ.

با امِٓٔفكأوَّا فٔىا ٓخٓنَّقي ة ًٌ فإفَّ أقػـى وػا كنػلى إمٌٔػا َػِ وػا  ىهٍنطاًت 

مذ ْنػّ كػكل وقختفػاتو وػي ضاٍِي تامطاكمذ تايخب فْ امقؽف امٓاكؽ امىٔالد

َّااتو  تٌٔث ْؽةٌٔثو أك وي حؽسىاتو مكيخيًب اإللؽٓػق و م ػا ىػاٍْج   ًٌ كمػه  كَػؼق انُا

كأقػػـي َػؼق امكيخػًب َػْ ايخػب تواـػؽسٍِٓ امتهػؽمذ   حهٍل إمٌٔا إمّ ْهػؽًا

ـِا  وٌُا وا حؽسىػٍ ْػي اإللؽٓقٔػث أك   ـذ6اش فْ امٌه  امراًْ وي امقؽف تْ

تٔبػا  ًٌ ػا  وا اختٍ ةٌافٍ  كوي امىٓؽكؼ أفَّ تواـػؽسٍِٓذ َػِ أقػػـي وػي حػؽسه ًهب

ي أكؿي وي أمَّ ى فْ َؼا امطقل. –ةٓػى اإلـالـ  –ـؽٓأًبا إمّ امٓؽةٔث  ٍَّ  اىا أً

اًت كػػاٍْج كأنػػتطٍج وِىػػّ ىهػػٍنطكقػػػ مضٌِػػا أفَّ اػػٌل َػػؼق ام

ةو م حخشاكزي امقؽفى امِاضػ اأي فْ ويػَّ كةقٔػٍج ةٓػػ ذمػ    اْخؽاًؼ سىّٔ امى م

وػي امقػؽف امرػاوي امىػٔالدم تامرػػاًْ  ْنػّ ضامُػا ٌٔنػث امقػؽكف امخػْ حىخػػا 

مفػػاةّ ْلػػؽ امىػػٔالدم ضٔػػدي ًشػػػيَا فػػْ وٓشػػه امُشػػؽمذ ضخػػّ امقػػؽف ا

ٌْ تقاوِس ا ـذ  فطٌٔىا ةطرٌا ْي أقػػـ 56ألٌتَّا كًاوِس األمتَّاذ تؽامقيِنًِ

ات كقارًَّاَا ةىا سا ى فْ ذيركًة ْهؽ امخؽسىث حتَّٔيى مٌػا أفَّ ىهٍنطذاؽو مُؼق ام

لـػٔؿ ات اـخقؽٍَّت كاْخيًؽؼى ةُا وٌؼ امتػآث كضخّ ْهؽ حىهٍنطالَّ َؼق ام

ؽةْ تًُآث امقؽف امٓاكؽ امىٔالدم إمػّ ةػآػث امقػؽف امطػادم ٌٓبا امِٓٔف ام
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ـً ُُػِر  ْلؽذ تامقؽف امؽاةّ امُشؽم إمّ ةػآث امقؽف امغػاوؿذ أٌم إمػّ أٓػا

اؿ. ٌْ ةي ْٔفّ امكطَّ  تقاًِفذ اةي ـٌٔا كتحؼاؽةذ ْن

 ات نػارى مؾاونػا ْنٌٔػا أف ًٓػػَّ ىهػٍنطفىي كسًُث ًًِؽ حػارٓظ ُُػِر ام

امىؽضنث امىىخػة ةٔي تامقؽف امرػاوي امىػٔالدم كةػآػث امقػؽف امطػادم ْلػؽ 

ًخٔشػث مُػا ٌػػبا امٓٔػِف امٓؽةػْ كُُػػؽٍت  ًلػػلى   امىػٔالدمذ وؽضنػثن كاضػػةن 

خيػػًب امخػػْ  –كَػػِ األَػػه  –احٍ امأٌػػث اىػػا ُُػػؽت فٔػػٍ وهػػٍنط أوُػػاتي امكي

ٌٌٍب. َّْ وي فؽكع ام  ْامشج َؼا اماؽعى امخغهه

ةٓػوي اْخىػػق ذ امػؼم مصطلحتعت ف الأٓيان ًِردي ت كفْ َؼق امػراـث

ػػًا امٍؽٓػق مكخاةػث ت ٌُ المعجر  الترار  ب اتار امى مٌأي  كةؼم  ًكِفي قػػ و

 ذ.الطتيثات مصطلحلل

 

 َجَرب العني

 

 أواًل: مقدِّمة:
كقػػ   سنػػم   أٌنقػج ْنػّ وػؽضو  ذ5تتػثفػْ امنا  وٓؽكفثه  انىثه  بي ؽى امشى 

 ذ.أوؽاض امشنػت فْ وشاؿْنّ وٌٓاق  ىهٍنصي ضافَ َؼا ام

امٓؽب اـخٓىنِا َػؼق امكنىػث فػْ ضقػلو معػؽ وػي ضقػِؿ ا  مكيَّ األٌتَّ 

ٍابا   ذامشأٌٌػثامىنخطىث ت مخٌْٓ وؽىان وي األوؽاض امخْ حهٔب امشاي أمٌ ام

ةٍتٔٓػث  -ٓغخنػ   ذأوؽاض امٓٔيتب فْ ضقل ؽى كوٌّٓ امشى  .اىا ًقِؿ امِٔـ

ي ٍٔ وهػٍنطى فػٌطي ٌَػا أوػاـ  ذشنػػأوػؽاض امتْي وٌٓاق فْ ضقػل  -امطاؿ 

ٍابا   وغخنأي  :االَىا فْ ضقل ام

                                                 

ًؽبى امتٓٔؽي »ذ: 7/555ت: امٓٔي امغنٔل: اخاب ذ5ت ؽىبي وٓؽكؼ . كسى ةػان  فُػِ  امشى ؽى ٓىٍشؽىبي سى

ٍسؽىبي 
ى ًؽبه كأ  «.سى
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ؽىب ْىِوب  ؽىب امٓٔي  ا كَِ امىؽض امشنػمامشى ؽىب امشاي أك سى  .كسى

ؽىب امٓٔي  -كمه حٓػ َؼق امكنىث  ٍاػوهػٍنطفْ  وفخٓىنثن  -سى  با ات ام

ؽىب امشى تفػ .امطػٓد قػِؿ اىػا ً ذتٔتػْػ امطي وىػامؽَّ تَػِ امخؽاعِوػا أك  ذيٍاػسى

رىؽذ .امِٔـ ْا امىٌِضػ  أك تامطى تا
ٍا  .ةخٓتٔؽ امىٓشه ام

قػػ كنػاِا وؽىػٔي وػي أوػؽاض امشاػػي  -وػي قتػل  -اػاف اإللؽٓػق 

 :ٓخِاَؽاف ةامًطكَّث

ػػ ـى كحؽسىػػٍ امٓػػؽب إمػػّ انىػػث  ذTrachoma ذ5تحؽاعِوػػات :قٍِ ىَّ أضػػَىا 

ؽىب امشايت  .ذ5تذسى

ـى  كػاؾذ أك  ذPsorophthalmia ذ5تةفِركفرامىٔات :قٍِ ىَّ كامراًْ  كٌْٓٓ تامطي

كحؽسىٍ امٓؽب إمّ انىػث  ذ.األسااف ضافاتامخُاب تكَِ ٌْػَه  .تامًطكَّثذ

الؽت  .ذ1تذامفا

                                                 

ذ  َٔؽكتؽغ: حؽسىث امخَّؼًاؽة: تص 1  س 19وآؽَِؼ: حؽسىث وقامت ضٌٔي: تص  ذ5ت

 ذ .81ذ .  أفْ ككد: حؽسىث امخؼاؽة: تص 5  امُاوق 18

ذ  َٔؽكػتؽغ: حؽسىػث امخػؼاؽة: تص 5  امُػاوق 551َٔؽكتؽغ: حؽسىث امقػاًِف: تص  ذ5ت

تامٓػؽبذ..: تص ذ. حػارٓظ 567ذ   َٔؽكتؽغ: حارٓظ تامقػوا ذ..: تص 5  امُاوق 18

ذ.  كقػػػ حػػؽسه َٔؽكػػتؽغ انىػػث حؽاعػػِـ اإللؽٓقٔػػث إمػػّ إضػػػل انىخػػٔي 565-567

كحٌٓػػْ تامىػػؽض  Kōrnerkrankheitكحٌٓػػْ تعلػػًِثذ. أك  Rauigkeitةاألىمىأًًػػث:  

 ذ.565: تص ذ. حارٓظ تامٓؽبذ567ا ذ..: تص امطتٔتْذ. حارٓظ تامقػو

ذ. َٔؽكتؽغ: حؽسىث امخؼاؽة: 5َاوق   551  ص 505َٔؽكتؽغ: حؽسىث امقاًِف: تص  ذ5ت

كٌىػػص َٔؽكػػتؽغ  -ذ.  507ذ. أفػػْ ككد: حؽسىػػث امخػػؼاؽة: تص 5  َػػاوق 98تص 

 ضافػاتتحؽسىث امخؼاؽةذ أف امىػؽض امػؼم ـػٌىاق اإللؽٓػق امطٌكػث  إًىػا َػِ امخُػاب 

 .Lidrand Entzündungاألسااف 

ِػػؽ: مكػيَّ وػآؽَِؼ مػػٍ اسخُػاد معػؽ  -ذ. 550امخَّػؼًاؽة: تص  ذ1ت فػػْ َػؼا امىِىػِع . ٌٓي

 ذ.5امُاوق  - 19وآؽَِؼ  حؽسىث وقامت ضٌٔي: تص 
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ػػؽىب امشاػػي مٔخؽسىػػِا ةُػػا  ػػؽىٌسص أفَّ امٓػػؽب اعخػػاركا انىػػث سى كامىي

ٓىػؽىض امػؽَّئؿ فػْ   اإللؽٓقْ حؽاعِوػا ىهٍنصام ػث َػْ ام ةفػتب أفَّ امًطكَّ

ػػؽىب كَػػْ اػػؼم   امخؽاعِوػا ٍنػػ ي امىػؽًض  .فػْ امشى ِى اىػػا سػػا  ٌْػػػ  -فى

 .َِ امؼم أكضّ منٓؽب ةُؼق امخؽسىث -اإللؽٓق 

ػػٓػة ػث املَّ ؽىب امشنػػ َػِ امًطكَّ ػث   فامؼم ٓىٌٔؾ سى كوػي ٌَػا فػإفَّ امًطكَّ

ػٓػة  ٓىؽىض امٍالْ فْ  -املَّ َْ ـػتب امخَّفػىٔث  - ذ7تذامخؽاعِواتامخْ َْ ام

 .-ٔث ىهٍنطام -امشػٓػة 

ؽىب امٓٔي قيلً مه ٓى  ؽىب امشاي أك سى ةل ااخاِا فػْ وِٓػه   امٓؽب دايىان سى

هي وي امفٔاؽ ُى ؽىب كدممث اـه امىؽض حيٍا  .األضٔاف ةقِمُه امشى

ؽىب فْ أوؽاض امشنػ ث امشى ؽىب فْ أوؽاض امٓٔي .فرىَّ ث امشى  .كذىَّ

امؼم كنػاٍ اإللؽٓػق حطػج  -األسااف  ضافاتعالنث امقِؿ إفَّ امخُاب 

ػالؽذ - ذPsorophthalmiaركفرامىٔا اـه تةفِ  .ذ6تحؽسىٍ امٓؽب إمّ انىػث تامفا

ـى  قٌٔفػىِس تق ٍِ ىَّ كااف اإللؽٓق قػ كناِا وؽىان ٓهٔب امشاي أك امىنخطىث ك

Knesmosكحؽسىُا امٓؽب إمّ تامًطكَّثذ كَػْ ٌْػػ اإللؽٓػق ضامػثه وؽىػَّٔثه  ذ8تذ

ٍىؽة األسااف  .حخِاَؽ ةامػاواع كامًطكَّث كضي

                                                 

ػؽىب »فَّ امؽازم فْ اخاب تامطاكمذ ٓكخب: إضخّ  ذ7ت ػث ٌٓٓػْ امشى كاػؼم  ...«.  كأوَّا امًطكَّ

ػؽىب.  ثذ ٌِْاًان ماهلو كاضػ  كفْ امىػخي ٓهػ  امشى ؽىب كامًطكَّ فإفَّ اةي ـٌٔا ٓشٓل تامشى

ذ  551ذ. امقػاًِف: ٌتٓػث ةػِمؽ: تص 555كفايْ/قنٓػٍ سػْ: تص امقاًِف: حطقٔق: 

 ذ.551حؽسىث امقاًِف: تص 

ذ. َٔؽكػتؽغ: حؽسىػث امخػؼاؽة: 5  َػاوق 551  505َٔؽكتؽغ: حؽسىث امقػاًِف: تص  ذ6ت

 ذ.5  َاوق 98تص 

 ذ.16حؽسىث امىقامت: تص ذ8ت
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ػثذ فػْ ةٓػو األضٔػاف كةفتب  ذم  فإفَّ األٌتَّػا  امٓػؽب ْػػاكا تامًطكَّ

ػث حػارةن ةػٔي أوػؽاض  ان كفْ أضٔافو أعؽل وؽىػان. كنػٌَّاِا وػؽض امًطكَّ ؽىىى ْى

 امشاي كحارةن ةٔي أوؽاض امىنخطىث.

*   *   * 

ثيذ  الؽذ إذا م -امىؽضي  -كتامًطكَّ ه حطفػي وٓامشخُػا. حخطِؿ إمّ تامفا

الؽ ٓفتا  أكمن ُُِرى امقلػِر كامِـػِؼ ةػٔي األَػػاب  كةٓػػ ذمػ  ب كامفا

حخفاقً األَػاب كقػ ـػىَّّ اإللؽٓػق كامٓػؽب َػؼق امىؽضنػث وػي وؽاضػل 

ُيػبذ أك تحفاقً األَػابذ أك تحفاقً  األكاارذ  كْػاكَا امىؽض تاًخرار ام

ا إًىا َْ ضامثه فْ امِقج ًافٍ امؼ وؽىان وفخقالب  وخقػوثه وػي  م ْؽفِا فٍٔ أًَُّ

الؽذ  كةٓػَا حخقػؽح ضافىػضام ػالؽذ ت تامفا ث امشاػي  كَكػؼا ٌٓخُػْ تامفا

ٓاٍذ إذا مه حطفي وٓامشخٍ.  تةامفَّ

ػٓاث وٓؽكفػثه وػي أٓػاـ  الؽ كاًخرار امُػػب كامفَّ فامقؽاةث ةٔي امًطكَّث كامفا

وِىّ اَخىاـ وهٌاْ  - ضخّ امِٔـ -  كوا حؾاؿ َا امٓؽباإللؽٓق  كقػ أاػَّ 

با امٓٔي ًٌ    امطػٓرث. اخب 

كَكؼا فإًٍ ٌٓتتْ ْنٌٔا أف ً اػ أف امٓؽب ؤؾكا ةٔي امخُاب ضِاؼا األساػاف 

الؽذ ٍٓاثذضافات كامخُاب   تامفا  .األسااف امىؾوي كأٍِْق اـه تامفَّ

*   *   * 

 ثانيًا: الَجَرب في اللُّغة:

ؽىبت وهٍنصي ُىلَّ    فْ امناتث ٓلٔؽ إمّ امىؽض امشنػم امىٓػؽكؼ ذامشى

ؽٓ   فْ ايلا امىٓشىات ىهٍنصَؼا امكًشػ   .اىا ًشػق فْ امطػٓد املَّ

ػؽىب امٓػٔيت وهٍنصى كةٓػوا اـخٓىل األٌتَّا ي  ػؽىبتأك  ذسى منػَّممػث  ذامشى
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امشػٓػػػ إمػػّ  ىهػػٍنصْنػػّ امىػػؽض امػػؼم ٓهػػٔب امشاػػي اًخقػػل َػػؼا ام

ا ًشػق ةُؼا امىٌٓ  وٓشىات امناتث كإمّ امكخب األعؽل امىٌٌٓٔث ّ كمؼم  فإًٌَّ

ةامشػٓػ ٌْػ اةي أةْ ذاةج كاةي  ٍٔػى كًػؽٌسص أفَّ وػا ًقنػٍ   ْنّ ـتٔل امىراؿ ـً

ةاةي  ٍٔػى ةػممخٍ  ىهٍنصكَؼا ٌْٓٓ أفَّ ام  ذ9تْي ناضب امٓٔي ًقله نطٔصه  ـً

 .امشػٓػة ااف وٓؽكفان أٓاـ امغنٔل

ؽىبتااخاّ األٌتَّا  امٓؽب ةاـخٓىاؿ انىث  فْ امٌاهػِص امىخٓناقػث  ذامشى

لػًِث أك   امٓٔيةٍبا  مكيَّ ةٓيػُه اـػخٓىل فػْ أوػااي وخاٌؽقػثو انىخػْ امغي

ؽىب أك مإلكارة إمٍٔ أك مخكِف وؽادفثن مٍ  .امًطكَّث مِن  امشى

رىػؽ امخػْ حٌٓػْ امغيلػًِث فػْ امشاػي فنػه ٓفػخٓىنُا أضػػه وػي  أوَّا انىث امطى

ٌْ اينٍا فْ ضػػكد وػا ًٓنػه ٌْ امٓؽة تا
ٌٍ اأي فْ امخؽاث ام  أفَّ زوال ًػا امػؼٓي إمَّ   امى م

ٌْ امىٌِضػ اعخاركَا مكػْ حكػِف ام تا
ٍا امػؼم  ذامىٌِضػػت ىهػٍنصاختِا امىٓشه ام

ٌْ ت ىهٍنصكمكْ حطلَّ وطل ام ذحؽاعِواتٓقاةل امكنىث اإللؽٓقَّٔث   ذ.امؽَّوىػ امطتٔت

ؽىبي وٓػؽكؼ» ذ:7/555ت :امٓٔي اخاب :امغنٔل - ػًؽبى امتٓٔػؽ  .امشى كسى

ةان  ؽى ٍسؽىبي   فُٓىٍشؽىبي سى
ى ًؽبه كأ  .«ِ سى

ػػٍٔي » ذ:555 - 555 ص :عنػػق اإلًفػػافت :اةػػي أةػػْ ذاةػػج - ٓى كفػػْ ام

ؽىبي  ػى   امشى ّى  أكَِ اامهَّ ىٍسىى ٍي أ ىمٍتىفى َّىا أ ة ٍاًي فىؽي يى امشى ًٌ َّىا ااف فػْ   ٓىٍؽاىبي ةا ة كري

ًٍٓيٍ ى ي   ة ًػئى ٓىٍهػأ ػيك ان ٓقاؿ نى ن كني أ ػى  .«نى

                                                 

ةًقل اةي  ذ9ت ٍٔػى مذ ْي تناضب امٓٔيذ ْتارةن مه ً ـً شػػَا فػْ اخػاب امٓػٔي فْ تامىغهَّ

امىطٌقق. كٓٓخقػ ارٔؽكف أفَّ أسؾا ن وػي اخػاب امٓػٔي ىػاْج. مػؼم  ًػؽٌسص أف وهػػر 

ةْتارة اةػي  ػٍٔػى ػا اخػاب امٓػٔي  كأف امٓتػارة ـػقٍج وػي امىغٌٍِػات امخػْ  ـً َػِ ضقب

ةاـخًٓىنىج فْ امخطقٔق . فىي لٔؽ امىٓقػِؿ أف ٌٓقػل اةػي  ػٍٔػى ْػي امغنٔػل االوػان مػه  ـً

 «.سؽب: امؼم حتريؽ ٌٍْٔ..األ»كخب. ٓي 
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ةاةي  - ٍٔػى ػؽىب ي  :ذاةػج » ذ:5/509ت :امىغهػم :ـً  :كفػْ امٓػٔي امشى

ػػى  ّى  أكَِ اامهَّ ػٍي أسىػ اػيى فؽةىػا أمتىفى  .كرةىػا اػاف فػْ ةٓيػٍ  ٓؽاػبي امشى

ن  أ ػى ىةن كنى ٍػأ ًػيىٍج ٌٍْٔي ني    .كنى

قي  :األٍسؽىب :ناضب امٓٔي ػها أكػاارى ىرىػؽه فىخىيي امؼم حىتريؽ ٌٍْٔي ٓىٍغؽيج ةُػا ة

ٍىاطي  ٍى  :كٓنؾـ ٌٍْٔى امطى ا ضى هى  كاضػحُي ٌىث كَِ امطى  .«ا

ػػػ.» ذ:5/570ت :مفػػاف امٓػػؽب :اةػػي وٌِػػِر - ػػؽىبي اامهَّ   أ. كامشى

ٍاي  وقهِر نِي ةاٌي امشى ٍٓ ٍ انٍَّ  ٓى ىمتىفى َّىا أ ة  .«كرةىا رىًابى ةٓيٍ   كري

 :مصطلحال :ثالثًا

ؽىب سا  ْنّ مفاف   امتهؽٌم تامُِٔدمذ ذواـؽسٍِٓتأقػـ ذاؽو مكنىث امشى

ػػؽىب اـػػخٓىنج ةِنػػاُا  كقػػػ ضاُِػػا تامطاكمذ.َػػؼا ٌٓٓػػْ أفَّ  انىػػث امشى

ٌْ ام ٌْ مكنىث حؽاعِوا اإللؽٓقَّٔثىهٍنطامىؽادؼ امٓؽة
 .ذ50ت

ْ قػوُا منؽكٔػ. ىهٍنصكقػ ذاؽ ام َّثذ امخ ْ تامؽاـامث امُاركًٔ ّ ةي ضكه ف  ْٔف

 -قتل ْهؽ امخؽسىػث  ىهٍنصَؼا ٓػؿا ْنّ أفَّ امٓؽب اـخٓىنِا َؼا ام

ْو وي اما  ذفُل س -أٌم قتل إًلا  ةٔج امطكىث  ْا  ىهٍنصم  ةِض ؟ اإللؽٓق

امًِٔأًَّػث فُىػِا  امٍتٔثةىٌّٓ أفَّ األٌتَّا  امؼٓي ااًِا ٓٓؽفِف ةٓو امٌاهِص 

 .ةامًِٔأًَّث ىهٍنصوٌّٓ ام

كإذا » :ل امٓػٔيذلىػفْ اخاب تدى ىهٍنصَؼا ام ذواـٍِٓتكقػ ٌْؽؼ اةي 

ّي  امٓٔيى  رأٓجى  ٍىػتٌػشاػي ضى فْ ام فإف رأٓجى   فاقنتُا  ضىؽا ى   حػو ؽان ان نػتاران ضي

 .«بؽى ةٔيان فؼم  سى ك

                                                 

اق اإللؽٓق حؽاعِوا»َٔؽكتؽغ:  ذ50ت ػؽىب ػـ إف امىؽض امؼم ـىَّ اق امٓؽب امشى «. Krätzeىَّ

 ذ.5  َاوق 18ذ. حؽسىث امخؼاؽة: تص 5  َاوق 551حؽسىث امقاًِف: تص 
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ؽ ٌَّػػاش امىيلػػشَّ ٍٓػػًؽض أٓيػػان فػػْ ةػػاٌي » :ذامىغٍػػِطت كفػػْ امكي كقػػػ ٓى

لًِثه حفىَّّ ٌؽاعِوا  :األسااف عي

لًِث ضخّ حي  ؽل فْ ةاٌي امشاي ًقٍػان كػتُٔثن ةلػقا امخػٔي فإٍف ارؽت امغي

ىَّّ  .ـِقِـٔؿ :ٓيفى

لػػًِث كامػػٌقً كاا ـو ٓفػػىَّّكإٍف حٍاكمػػج امغي ػػالةثو كحػػِرا  :ًػػج وػػّ نى

 .«حِمِـٔؿ

وشُػػِؿ وػػي اخػػاب » :ٌٓقػػل ْػػي اخػػاب وشُػػِؿ ذ55تمكػػيَّ تامطػػاكمذ

.. كإذا ٌاؿ ْنّ امٓٔي امؽوػ كمه ٌٓشص فُٔا امٓػالج فاقنػب ساٌُػا .وشُِؿ

ىرٍؽه نتار  -. كمٓلَّ امخٓؽٓ  امقهٔؽ «فإف فٍٔ سؽةان كامشؽب ةرؽ نتار َػِ  -ة

 ااف ناضتٍ قػ ْاش قتل اةي واـٍِٓ.أقػـ حٓؽٓ و منشؽب إذا 

   .ذ55تكفْ امٓلؽ وقامت ذ55تكفْ امِقج ًافٍ ذاؽق ضٌٔي فْ امىفايل

َّػػيذ امٍتػػؽم ْنػػْ ةػػي ـػػُلكةٓػػػ ذمػػ  ذاػػؽق  ة  كنػػاضب . ذ55تترى

   تفْ امقؽف امخاـّ امىٔالدم  امرامد امُشؽمذ. ذ51تعٔؽةامؼَّ 

ؽىب امٓٔيت وهٍنصفْ ضػكد وا رأٌٓا اْخيًىػى  ف امرامد امُشػؽم فْ امقؽ ذسى

امخاـػػّ امىػػٔالدم ٌْػػػ األٌتَّػػا  كامخؽاسىػػث مٔػػػؿَّ ْنػػّ امىػػؽض امىفػػٌىّ  -

 .ذ57تذعنق اإلًفافتكْي َ م  أعؼ اةي أةْ ذاةج فْ اخاةٍ   حؽاعِوا

                                                 

 ذ.5/55امطاكم ت ذ55ت

 .ذ17ص   558:وفلمثامىفايل فْ امٓٔي: ت ذ55ت

 ذ.555 - 555تص  امٓلؽ وقامت: ذ55ت

 .ذ561ػ ك  565فؽدكس امطكىث: تص  ذ55ت

 .ذ56امؼعٔؽة: تص  ذ51ت

 ذ .555 - 555عنق اإلًفاف: تص  ذ57ت
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  رابعًا: في كتب الطِّبِّ:
 :المقاِّمث -

قػػ حؽسىػِا امقفػه امىخٓناػق  ذوخاِختك ذمٔتؽتتكزؤالق  ذَٔؽكتؽغتااف 

ػامٔيذ  مةي ـٌٔا ذ56تذامقاًِفتامٓٔي وي اخاب  ةلوؽاض  ذ56تكاخابى تحؼًاؽىة امكىطَّ

ٌْ ةي ْٔفّ ٌْ  ذ56تتامىيٌخغػبذ كاخػابى   مٓن ٌْ امىِنػن ػار ةػي ْنػ كقػارًِا   مٓىَّ

ػؽٓؽٌم   ات امٓؽةَّٔثىهٍنطات اإللؽٓقَّٔث ةامىهٍنطام اىػا قػارًِا امِنػ  امفَّ

اأي اإللؽٓق ػؽٓؽٌم مروػؽاض إٓاَػا ةا ذ58تألوؽاض امٓٔي ٌْػ امى م مِنػ  امفَّ

ٌْ ْنػّ   ذ59تٌْػ امٓؽب ٌِؽ امى ماػ  امٓؽةػ كارٔؽان وا عؽسِا ةٌخايز حلٔؽ إمّ حاػ

ؽٓؽمٌ  ٌْ فْ ضقل امِن  امفَّ   اإللؽٓق
 .ذ50تامى ما

وٌؼ وٍنّ امقػؽف  -كزؤنٍٔ امؼٓي كىِٓا  ذَٔؽكتؽغتفامايل ِٓٓد إمّ 

ٍاػػبا اػػلَّ َػػؼق -امٓلػػؽٓي  ات ةامًِٔأًَّػػث ىهػػٍنطام ةػػٔي أٓػػػم وػػ رعْ ام

كضٌققػػِا امٌاهػػِص امٓؽةَّٔػػث كحؽسىػػِا   كامٓؽةَّٔػػث كحؽسىَِػػا إمػػّ األمىأًَّػػث

 ٌْ ٌْ اإللؽٓق تا
ٍا رِا ْي أنِمُا فْ امخؽاث ام ىطى  .ذ55تةٓيُا إمّ األمىأًَّث كة

 نصوص م تارة: -

ّي  امٓػٔيى  كإذا رأٓػجى  » :ذامىغٍػِطت ل امٓػٔيلىػدىاةي واـػٍِٓ:  -   حػػو

ىٍ تٌ فْ امشاي ضى  رأٓجى  فاقنتُا فإفٍ   ضىؽا ى   .«بؽى ةٔيان فؼم  سى كؽان ان نتاران ضي

                                                 

 .5901  حؽسىث امىٌخغب: ْاـ 5905  حؽسىث امخؼاؽة: ْاـ 5908حؽسىث امقاًِف: ْاـ  ذ56ت

ث ٌْػ ةِمم كأآخِٔس. ذ58ت  كةغانَّ

ٌْ ةي ْٔفّ. ذ59ت  كةغاٌنث ٌْػ ْن

ػػالؽ ٌْػػػ ْنػػْ ةػػي ْٔفػػّ أضفػػي إ ذ:ٔؽكػػتؽغَتوػػرالن: ٓقػػِؿ  ذ50ت ف كنػػ  وػػؽض امفا

ذ. أوَّا 5  َاوق 98حؽسىث امخؼاؽة: تص  -ذ وي كن  ةِمم مُؼا امىؽض.besserت

أفْ ككد امؼم قػؽأ حٓنٔػق َٔؽكػتؽغ فإًػٍ مػه ٓيًلػٍؽ إمٔػٍ ضٌٔىػا حػؽسه امخػؼاؽة إمػّ 

 ذ وي امخؽسىث.507اإلًكنٔؾٓث. ٌِٓؽ: تص 

 ةِمم كأآخِٔس ًقالن ْي سامٌِٔس. كةغاٌنث وا كرد ٌْػ ذ55ت
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ؽ - ٌَّاش امىيلشَّ ٍٓػًؽض أٓيػان فػْ » :ذامىغٍِطت اةي واـٍِٓ: امكي كقػػ ٓى

ىَّّ ٌؽاعِوا لًِثه حيفى    :ةاٌي األسااف عي

لًِث ضخّ حىؽل فْ ةاٌي امشاي ًقٍػان كػتُٔثن ةلػقا امخػٔي  فإٍف ارؽت امغي

ىَّّ  .ـِقِـٔؿ :ٓيفى

ـو ٓفىَّّ الةثو كحِرا  .«حِمِـٔؿ :كإٍف حٍاكمج امغيلًِث كامٌقً كااًج وّ نى

 ذ:555 - 555 صت :امٓلػؽ وقػامت فػْ امٓػٔي :ضٌٔي ةي إـػطاؽ -

ػػؽىبي  :أوػػؽاض امشاػػي» ًٌُػػا فٔٓػػًؽض امشى ًٌ د  كأوَّػػا فػػْ ةا ػػؽ  كامتىػػؽى شا   كامخىطى

ؽىب فلرةٓث أًِاع .كاممخؾاؽ    :فلوٌا امشى

   .كَِ امؽَّقٔق ذداـٔخٔؿتع األٌكؿ ٓفىّ امٌَِّ

   .كَِ امغلي ذٌؽاعٔخٔؿتكامراًْ 

ٌْ ذـِقِـٔؿتكامرامد     .كَِ امخٔا

نٍب ذحِمِـٔؿتكامؽاةّ  ًلي امها  .كَِ امغى

ع  ؽىب فإًٍَّ ٓغام  امراًْ ةلًٌٍ أًقم وٌٍ ألفَّ امٌَِّ ع األٌكؿ وي امشى فلوٌا امٌَِّ

ًؽض فْ ُاَؽ ةاٌي امشايا  .ألٌكؿ ٓٓى

ٍىؽة  ]ٓقهػ ةؼم  امٍتقث امفٍطٔث وي ةاٌي امشاي[ .كوٍٓ ضي

لػًِخٍ أارػؽ ّه كذًٍقػل  كأوٌا امٌَّػِع امرػاًْ فغي كاػال امٌَّػِْٔي  .كوٓػٍ كسػ

 .ٓيٍطػذاف فْ امٓٔي رٌِةثن 

لًِث فٍٔ أارؽ ع امرامد فُِ أكػا كأنٓب وي امراًْ كامغي ضخّ   كأوٌا امٌَِّ

قِؽ ا ي كمؼم  ٓفٌىّ حىؽل فْ ةاٌي امشاي كتُٔان ةلي  ذ.ـِقِـٔؿتمخٔا

ة  لػًِث كأٌػِؿ ويػػَّ اةّ فإًٌٍ أنػٓب وػي امرامػد كأارػؽ عي ع امؽَّ كأوٌا امٌَِّ

الةث كػٓػة لًِث وّ نى  .«كعي
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تىل» ذ:595 صت :امىٌهِرم :امؽازم - ؽىب كامفَّ  إذا ااف سايي  :فْ امشى

اامٓٔي لنِٔان كةاٌٌي  ي علٌان ويطىؽب  .«ؽىب امشايفإف َؼا َِ سى   ٍ إذا قىنىتٍخٍى

 :فػْ امشػؽب فػْ امٓػٔي» ذ:555 صت :امخقفػٔه كامخلػشٔؽ :امؽازم -

أف ٓكِف ةاٌي امشاي فٔػٍ ضىػؽة كعلػًِث  :كْالوخٍ .ٓكِف وٌٍ رقٔق وتخػئ

 .كٓطػث ةٓقب امؽوػ ك امقؽكح  ٓفٔؽة

أف ٓكِف ةاٌي امشاي إذا قنتخٍ كػتُٔان  :كْالوخٍ .كٓكِف وٌٍ وؾوي لنَٔ

اكامشاي لنَٔ   ةامىٌلار  .«سػب

ٌَّػاش :امكلكؽم - فػْ ْػالج أوػؽاض امٓػٔي كْػػد  » ذ:50 صت :امكي

ٓطػث فْ امشاي عىفػث ْلػؽ ًنػٌاان وػي  ذسامٌِٔستأوؽاىُا ْنّ وا قاؿ 

ؽىب :األوؽاض كَْ  ...ك  امشى

 :يأما الجتب يأرةعث أنواع

كٓطػػث ْػي وػادة   ُِٓؽ فْ ُاًَؽ ةاًٌي امشاًي كوٓػٍ ضىػؽة :أضػَا

   .ث حٌهب إمّ ةاٌي امشاي فٔتنَ كٓخطتبردٓئث وٌتٓرث وخٓاٌ

ه ةطب امخٔي :كامراًْ تٍى كٓفىّ امخٌْٔ كَِ إذا ااًج امىػادة   أكػ كفٍٔ كى

   .ألنَ كأردأ

   .أكػ وٌٍ كعلًِخٍ أارؽ كوٍٓ كسّ ذقٔل :كامرامد

الةثه كذقل   أٌِؿ وػة :كامؽاةّ لًًِث نى  .«كوّ امغي

 ذ5/555ت :ذامىغٍػػػِطت امىنكػػػْ :ْنػػػْ ةػػػي امٓتػػػاس امىشِـػػػْ -

فلوا امٓنل امٓارىػث فػْ األساػاف  :فْ أوؽاض األسااف» ذ:578 ص :امخطقٔقت

 :كأوا امشؽب فُِ أرةٓث أًِاع :امشؽب :عانث دكف ـايؽ امتػف فُْ

 .ٓطػث فْ ةاٌي امشاي األْنّ مغلًِخٍ :أضػَا

ّه كذًٍقل  كأكػَّ ضىؽة كدوٓث  ٓكِف أُُؽى علًِث :كامراًْ  .كوٍٓ كس
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 .ٓان رٌِةثه فْ امٓٔيُىا سىٔٓىا كٓى 

ضخػّ ٓيػؽل فػْ ةػاٌي امشاػي   فُِ أقِل كأُُػؽي علػًِث :كأوا امرامد

 .حلٌققه ورل حلٌقق امخٔي كٓكِف أكػَّ ضىؽة ككسٓان كذقالن كًضكثن كػٓػة

كأكػا ضىؽة كأنٓبي كسٓان   فُِ أنٓب وي امرامد :كأوا امٌِع امؽاةّ

كَػؼا امٌػِع وػي   ةثكأارؽ علًِث كحكِف األسااف ذقٔنػث وػّ نػال  كضكث

 .«امٓنل امىخٍاكمث

ّ/امىغٍِطت :امقىؽم - ؽىب فْ امٓٔي أرةٓث أًِاع» ذ:ًلٌّ كوٌي  :امشى

لًِث قنٔنث :أضػَا ٍىؽة حىطػث فْ ـٍص امشاي امتاٌي وّ عي  .ضي

ٍىؽة :امراًْ لًِخٍ أارؽ  ًلنَى وّ ضي ّ كذًقىل  كعي سى  .كٓكِف وٍٓ كى

ذىاف فْ امٓٔي وي رٌِةث  .كَؼاف ٓىٍطػي

لًِث فٍٔ أارؽ  أقِل وي امراًْ كأنٓب :امرامد كٓطػث وٍٓ فػْ   كامغي

قاؽ ٓلتٍ األككاؿ امىٓقاث فػْ سػِؼ امخاػٔي كوٓػٍ أٓيػان حطتٌػب   امشاي كي

 .كٓفٌىّ حٌٔٔبا

اةّ  .«أعلي كأنٓب وٌٍ :كامؽَّ

ٌْ امىِنػػنْ - ٌخغػػب :ٌْىػػار ةػػي ْنػػ  :امخؽسىػػث  50 ← 58 صت :امىي

ؽىب فإًَّ » ذ:55 ← 50  :ٍ أرةٓث أًِاعو أوٌا امشى

ػ  :أوٌا امٌَّػِع األٌكؿ وٌػٍ هى كَػؼا ٓكػِف إذا ٌػاؿ   فٔكػِف كػتُٔان ةامطى

وىػ ًو دوِم مػٔؿ ةػامىاًؽط  ةاإلًفاف امؽَّ كوػي امخػِاًْ فػْ   كحكٌٍِٓ ْي عن

وىػ ْي امىػاكاة    .ْىًقب امؽَّ

ؽىب ع امراًْ وي امشى لػًِث وػي األٌكؿ :امٌَِّ   كأوٌا امٌَّػِع امرػاًْ فُػِ أارػؽ عي

ٍٍّ كدىوٍٓث ّ كذًٍقل كقى كَؼا ٓكِف وػي ارػؽة األعػالط   كمٔؿ ةامتنَٔ  كوٍٓ كسى

ع األٌكؿ  امهاؽاكٓث كامػَّوِٓث ع ٓطخاج إمّ ْالج لٔؽ ْالج امٌَِّ  .كَؼا امٌَِّ
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ؽىب ع امرامد وي امشى   فإًٍَّ أكػا كأنٓب وي امٌَّػِْٔي األكمػٔي :كأوٌا امٌَِّ

لًِث فٍٔ أارؽ يكحىؽل فٍٔ كً   كامغي قِؽ امخٔا ػؽىب   تٍٍ كي ػٌٍ  وػي امشى كَػؼا امها

ٌْ ّ  ٓقاؿ مٍ امخٔا سى خؽعا  فْ األسااف  كذًٍقل  كوٍٓ كى ـٍ ككعؾ ورل املِؾ   كا

ٍىؽة ٍؽقث  داعل امٓٔي كضي  .كدىوٍٓث لنِٔث  كضي

ؽىب اةّ وي امشى ع امؽَّ فإًٍَّ أنٓب كأكػا وي امرالذث امىقػـ ذاؽَا  :أوٌا امٌَِّ

لًِث و الةث كػٓػةكأارؽَا عي ة  ّ نى ٍٍّ لنَٔ كدىوٍٓث ورل امًىػػَّ كأٌِمُػا   كقى

خٍٍ   ويػَّة اى اَّ نَّتىخٍٍي األعالطي امفِداكٓثألًٍَّ قػ سى  .«كنى

 551 :امخؽسىػث  555 ص :امخطقٔػق - 5/558ت :امقاًِف :اةي ـٌٔا -

ؽىب كامًطكَّث فْ األسااف» ذ:557 -  :فهل فْ امشى

ػ  دـ ضادٌ وي ()ـتتٍ وادَّة وامطث ةِرقٔث كب   اأك ًعنً معؽ ضادٌ ٓطػػث ضى

ْىقٔب قيؽكح امٓٔي .ذهَّ ٓشؽىب ػث ٓفػٔؽة  كأارؽق  نَّػث أكمن ضكَّ ًٓ ذػه   كحتخػػئ ام

لػًِث ذػه ٓطػػث امىيطتَّػب   وخقٌؽضػان  ٓهػٔؽ حٌٔٔبػا  فٔطىػؽا امشاػي  حهٔؽ عي

نٍب ٌْػ اكخ قاؽ فْ امطكَّث كامخٌِرـامها  .«ػاد املي

ؽىبي َِ علػًِث وػي فيػلو » ذ:505 صت :امخهؽٓ  :امؾَؽاكم - فامشى

دوِم  ضار  حػفٍٓ امٍتٔٓث إمّ ةاٌي امشأٌي كأارػؽ وػا ٓٓػًؽض ةٓقػب امؽوػػ 

 :كَِ أرةٓث أًِاع  كامقؽكح

   .األكؿ ْالوخٍ علًِث كضىؽة ككْ  وي رٌِةث ةال كسّ كم ارٔؽ ىؽر

ْ امراًْ ْالوخٍ امغلًِث كامطىؽة كامؽٌِةث أارؽ وػي امِسػّ كامرقػل فػ

 .امٌٓٔٔي

                                                 

رىؽ: انىػث ْؽةٔػث اًخقنػج إمػّ امتػؽب فهػارت  ذت ٍِ ةػِرات امهػِدِٓـ »كَػْ  borakامتى

 كحٓؽؼ مػل امهٔادمث امِٔـ ةاـه ةِرٓ . ]امىشنث[.« امىائث: ونص ضىو امتِر
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ػػٌ  فػإذا قنتػج   امرامد ْالوخٍ امغلًِث كامطىؽة كامؽٌِةث أارؽ كامِسّ أكى

 .كاؼم  ٓفىّ َؼا امٌِع امخٌْٔ  امشاي رأٓخٍ أكتٍ كْ  ةخٌٔث إذا قنتخُا

كامؽاةّ ْالوخٍ أف ٓتقّ أكػ علًِث كضىؽة كنالةث وي ـػايؽ أْػؽاض 

 .«ٓتؽأ ْنّ األارؽةل م   ؿ كأٌِؿ وػة كأةٓػ وي امتيؽ كى األًِاع األي 

ٌْ ةي ْٔفّ -  ذ:76 ← 18 :امخؽسىػث  85 ← 67 صت :امخػؼاؽة :ْن

ؽىب كْالسٍ» ؽىب :فْ أنٌاؼ امشى  .؟ أرةٓث أًِاعاه َْ أًِاع امشى

ًؽضي فْ ـٍص ةاٌي امشاي ٍىؽة حٓى ؽىب ؟ ضي ع األٌكؿ وي امشى  .وا َِ امٌَِّ

تَّان كػتٔوا ْالوخٍ ػ ؟ أًَّ  إذا قنتجى امشاي رأٓجى فٍٔ ضى هى كَػِ   ُان ةامطى

ٓان وي ذالذث أًِاٍْ امتاقٔث كوٍٓ دىوٍٓث سى  .أًقم نِٓةث ككى

 ما ستب جميع أنواع الَجَتب؟

ى  -5  .ثَّٔ قً رى ٍِ رٌِةث وامطث ة

ىؿ كامتيتار كامػاعاف ذ55تكوي وػاكوث -5  .فْ املَّ

وىػ -5  .كوي ففاد امخػةٔؽ فْ ْالج امؽَّ

ػؽىب ؟ أًَّػ ع امراًْ وي امشى لػًِث وػي امٌَّػِع األٌكؿ وا ْالوث امٌَِّ ٍ أارػؽ عي

ّ كذًٍقل سى ْٔي ٓيٍطًػذاف فْ امٓٔي دىوٍٓث كريٌِةث  كوٍٓ كى    .كاال امٌَِّ

ػػؽىبوػػا ْالوػػث امٌَّػػِع ام ؟ إًَّػػٍ أكػػػا كأنػػٓب وػػي امرػػاًْ رامػػد وػػي امشى

لًِث فٍٔ أارؽ ػقِؽى امخاػٔي   كامغي قِقان ـػِدان حلػتٍ كي كحىؽل فْ ةاٌي امشاي كي

ٌْكمؼم  ٓقاؿ مٍ   .امخٔا

ؿ ػؽىب فإًَّػٍ أنػٓب وػي امرالذػث األًػِاع األيكى اةّ وػي امشى ع امؽَّ   فلوَّا امٌَِّ

                                                 

امكنىث تةِرقٔث كوي وػاكوثذ ـاقٍث وي امخطقٔق . كىٌٓاَا وػي وغٍػِط دأًػاؿ ةػي  ذ55ت

 كٓٔا . كقػ كردت َكؼا فْ امخؽسىث.
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ة لًِث كأِْىُا مفث كأٌِمُا ويػَّ ػالةث كػػٓػة كم   كأارؽَا عي ّ كنى سى كوٍٓ كى

خيق ْى ٍ كعاٌنث إذا   .كرةىا ضػث وٍٓ كٓؽ زايػ .ٓكاد ٌٓقنّ ةفؽْث مًتنِى

ٍاي حى   .«ذعلكؽٓلثتؽاق أـِدى اىًىػان حٓنِق كْالوخٍ أًَّ  إذا قنتج امشى

*   *   * 

 

 احِلكَّة

 

 مقدِّمة: -أواًل 

ة  ػػَّ ًْ ْىؽىضه ُِٓؽ فْ أارؽ وي وؽض  كٓخِاَؽ فػْ  ثى  امىٓؽكؼ أفَّ امًطكَّ

 أوااي وي امشفه  كأارؽ وا ٓخِاَؽ ْنّ امشنػ.

كامىٓؽكؼ اؼم  أفَّ أوؽاض امٓٔي حخِاَؽ ةٓػدو وي األْؽاض املايٓث  

ثي.فىي َ  ؼق األْؽاض: امػاواع كامضىؽار كاألمه  كاؼم  امًطكَّ

ّو وػي امتػػف  كوػي َػؼق  ث إذففامًطكَّ  ْىؽىضه ُِٓؽ فػْ أارػؽ وػي وِىػ

 امىِاىّ امٓٔي.

ػث مٔػػؿَّ ْنػّ اـػه وػؽضو  وهػٍنصمكيَّ األٌتَّا  اـخٓىنِا أٓيػان  امًطكَّ

 ٓهٔبي األساافى أك ٓهٔبي امىنخطىثى أك ٓهٔتُىا وٓان.

ٌْ قػػ ٌٓٓػْ وؽىػان مػٍ أـػتاةٍ  ىهٍنصف ٌْ امٓؽةػ تاػ
ٍا امًطكَّث فْ امخؽاث ام

ؽى  ْى ىػان كحِاَؽاحٍ كْالسٍ كأدكٓخٍ كـٔؽق امغاٌص ةٍ  كقػ ٓقخهؽ ْنّ اًِػٍ 

ؽىىان ٓؽافق ةٓو األوؽاض كٓلٌكل كاضػان وي تدميًنُاذوفخقالب  ْى   أك 
 .ذ55ت

*   *   * 

                                                 

 ارٔؽان وا اـخٓىل األٌتَّا  امٓؽب انىث امػميل مخلٔؽى إمّ أْؽاض امىؽض كْالواحٍ. ذ55ت
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ؽىؼى األٌتَّا ي وٌؼ أقػـ األزوٌث أفَّ  ْى ٓىػؽىض امػؽَّئؿ فػْ كقػ  امًطكَّث َْ ام

ؽىب امشنػ. كاؼم  قػاؿ اإللؽٓػق  ٓىػؽىضي  -وػي قىتٍػلي  -سى ػث َػْ ام إفَّ امًطكَّ

ؽىبى امشاي. اق األٌتا ي امٓؽبي سى  األَها فْ وؽض امخؽاعِوا امؼم ـىَّ

ٓىلَّ امًطكَّث َْ امخْ دفٓج األٌتَّا ى امٓػؽبى معخٔػار  ػؽىب  وهػٍنصكم تسى

ؽىب  كامػؼم   امٓٔيذ مِن  َؼا امىؽض امؼم ذاؽق اإللؽٓػقامشايذ أك تسى

ٍٔ امِٔـ تحؽاعِواذ ؽىب امىٓؽكًؼ وٌؼ امقػػـ كامػؼم   ًفىا ذم  أفَّ وؽضى امشى

 .ذامخؽاعِواتٓهٔبي امشنػى ٓخِاَؽي قتل أم كْ و ةامًطكَّث  كاؼم  

ٌْ فػػْ تامؽاـػػامث امُاركًَّٔػػثذ  وهػػٍنصكرد  ػػث ٌْػػػ وفػػٔص امػاولػػق امًطكَّ

  كقػػ سػا  َػؼا امـػهي واػؽدان ذ55تىػان ٓهػٔبي امٓػٔيى ةِناٍ وؽ
  أضٔاًػان  ذ51ت

ؽىب امٓٔيذ أضٔاًان أعؽل. ذ57تكوٍِٓفان   ْنّ تسى

 .ذ56تٌْػ اةي واـٍِٓ فْ تدىلىل امٓٔيذ ىهٍنصكاألوؽ ًافٍ ٓقاؿ ْي َؼا ام

تؽٌم َؼا ام ٍَّ ةَّيذ ام ٌْ ةي ـُل ترى فػْ تفػؽدكس  ىهٍنصكقػ اـخٓىل ْن

 .ذ58تػق وي أوؽاض امىنخطىثكامًطكَّث ٌْ  امطكىثذ

 وهػٍنصاىػا أكرد   امًطكَّػث وهػٍنصكقػ أكرد امؽازم فْ تامطػاكمذ 

كىاؾ  .ذ59تامطي

ػثذ إمػّ توػؽض  ؿ توػؽض امًطكَّ ٌِ اأي ضامث حطػ كقػ كن  ةٓو امى م

                                                 

ث امٓارىث فْ امٓٔيذ: »565امؽاـامث امُاركًَّٔث: تص  ذ55ت  «.امًطكَّ

 ذ.551  555  509امؽاـامث امُاركًَّٔث: تص  ذ51ت

ػث ذ: ».. 515ك   509 امؽاـامث امُاركًَّٔث: تص ذ57ت ؽىب كامًطكَّ كحقٍؽ فْ امٓٔي حٌاّ وي امشى

 «.امكايٌث فُٔا

ث»دىلىل امٓٔي/امىغٍِط:  ذ56ت ؽىب كامًطكَّ ؽىب»  «منشى  «.امًطكاؾ كامشى

ث..أوؽاض امىنخطه.. كَِ امتلا  امتؽَّ ذ: »575فؽدكس امًطكىث: تص  ذ58ت  «.اًْ.. امًطكَّ

 ذ.5/567امطاكم: ت ذ59ت
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ؽىبذ  كةغانَّ  ًىلى ْالسُاامشى َي ػؽىب ثو إذا أ ث ارٔػؽان وػا حخطػِؿ إمػّ سى   فامًطكَّ

 .ذ50تةلْؽاىٍ امِنأث  امشاي

 الِحكَّة في اللُّغة:  -ثانيًا 
: ذ: »5/599مةادم: امقاوِس امىطػًٔ: تامأؽكز - ػ ا ـو إامطى وٍػؽاري ًسػٍؽ

ا كب ـو نى  .ْنّ ًسٍؽ

ػهي  ـٍ ًٍ كام ػ كا ػاًْ إمػّ ضى كٌَّْ دْى خىطى ـٍ كٌَّْ كا كٌَّْ كأضى كاٍضخى  رأـْ كضى

ثي ةامكفؽ.  امًطكَّ

َيىا فىطى َّ ايلٌّ إ ٍى َّ ًسٍؽوا ؽى.كحىطااَّا اٍن  عى

. ؽىبي ثي ةامكفؽ امشى  كامًطكَّ

كاؾي اتيؽابو  رىؽي  :كامطي ًٍٓي ذه اٍاخيطلى ةٍ وػي   امتِي ؽى شى كةُا و وا ضي َّ ةٔي ضى

ًي وي املًْ  ٌْػى امطى ا  . كوا ٓىٍفقي  «.رىوىػو

 :الطبيةثالثًا: الِحكَّة في الكتب  -
 مقاِّمث:

ػَّ ةٓوي األٌتَّا  امًطكَّث وؽىان وي أوؽاض امشاي وػي معػؽكف ْىػََّا ك  ْى

ْىػََّا ةٓيُه وي األوؽاض امخػْ حهػٔب امشاػي   أوؽاض امىنخطىث كاؼم  

 كامىنخطىث فْ مفو كاضػ.

ث ٓىخػا وي امشاػي ضخػّ ٓهػٔبى  اأي أفَّ وؽضى امًطكَّ كمضَ ةٓوي امى م

ي أضػ امىي  ٍ قٔى ي أك ضخّ ٓهٔبى امىي ػه اػاًِا ٍ قٔى فػْ  -وٓان  كوػي امِاىػص أًَُّ

 تامخُاب ضافات األسااف امؾاكمذ.ٓهاِف وا ًفىٍٔ امِٔـى  -ذم  امِقج 

                                                 

ذ  اةػي امٌاػٔؿ: امىيُػؼَّب: 550ذ  عنٔاػث: امكػافْ: تص 5/558امقاًِف: ت اةي ـٌٔا: ذ50ت

 ذ.565تص 
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ّ ةلكلو أكػٌػ فػْ ةػاٌي  ث حخِىَّ كمضَ ةٓوي األٌتَّا  أفَّ أْؽاض امًطكَّ

 امشاي.

اأي ْنّ ىؽكرة اإلـؽاع فْ ْالج امًطكَّث كرٌاؾ ا   ةٓوي امى م كإمَّ فإًَُّ

ؽىب امشاي. ر إمّ سى َِّ  ـِؼ حخٍ

*   *   * 

ث  نصىهٍأقػـ ذاؽو م ؽىىػان  -امًطكَّ ْى ًشػػق ٌْػػ واـػؽسٍِٓ  -ةِناُا 

 .ذ55تامتهؽمٌ 

أوَّا امًطكَّث ةِناُا وؽىػان فػإفَّ أقػػـ ذاػؽو مُػا سػا  ْنػّ مفػاف وفػٔص 

ٌْ تْٔفّ ةي ضكهذ امػاولق
 .ذ55ت

ؽىىان  ْى ة نةِناُا  أوَّا اةي واـٍِٓ فقػ ذاؽَا وؽَّ
ةن ةِنػاُا وىؽىىػ ذ55ت ان كوىػؽَّ

دى أوؽاض امٓٔي ػامٔي ضٌٔىا ْػَّ أكسػاع : »ذامىغٍػِطت فْ وٓؽفث ًوٍطٌث امكىطَّ

وىػ كامقيؽكح... كامًطكَّث... شتُا كأللٔخُا: امؽَّ ننُا فْ ضي ًْ  «.امٓٔي ك

ٍَّتؽمٌ  ةَّيذ ام ٌْ ةي ـُل ترى  ىهػٍنصامؼم اـخٓىل ام ذ55تكاؼم  فٓل ْن

ػثه »ةػممخٍٔ فْ سىنثو كاضػػة:  ػث فخكػِف وُٓػا دوٓػثه وامطػثه كًضكَّ كأوَّػا امًطكَّ

ٍىؽةه فْ األسااف  .ذ51ت  كَِ ٌَا ٓطؼك ضؼك ضٌٔي«كضي

                                                 

 ذ.5/555امطاكم: ت ذ55ت

وؽارحٍ ]امٌفؽ[ حؼاب ةامٓفل كحيقٍؽ فػْ امٓػٔي حٌاػّ ذ: »509امؽاـامث امُاركًَّٔث: تص  ذ55ت

ٓػل ]ضشػؽ امؾةؽسػػ[ فػْ ذ: ».. 565تص «. وي امشؽب كامطكث امكايٌػث فُٔػا كإذا سي

ث امٓارىث فْ امٓٔيامكي  ا ٌٓاػّ وػي ذ: »509تص «. ٍطل أذَب امًطكَّ قاؿ سامٌِٔس كوىَّ

ث امٓٔي منشاِف..  «.ًضكَّ

ؽ ذ55ت ٌَّاش امىيلشَّ ػث اسخٌػب األدكٓػث : »ذامىغٍِطت امكي كإٍف ااف فػْ امٓػٔي: اضىػؽار كًضكَّ

ث«. »امىنؼْث الةث حًٓؽض فْ امٓٔي وّ ًضكَّ ا كَْ نى فى  «.فْ امشى

 ذ.575ىث: تص فؽدكس امطك ذ55ت

 ذ.550 - 556ذ  امٓلؽ وقامت: تص 75  ص 575امىفايل فْ امٓٔي: تامىفلمث:  ذ51ت
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ْىؽىض.  امكنىث األكمّ حػؿا ْنّ وؽضو كامكنىث امرأًث حػؿا ْنّ 

ْىػَّ ضٌٔيي ةي إـطاؽ امًطكَّثى كاضػان وي األوؽاض امفتٓث امخػْ حهػٔب  ذ57تك

ث ةُا  .ذ56تامًطشاب امىينخطه. اىا ْػََّا كاضػان وي أوؽاض األسااف امغانَّ

 م تارة: نصوص -

وا ذ: »75ص   575ضٌٔي ةي إـطاؽ: امىفايل فْ امٓٔي: تامىفلمث:  -

 ْالوث امًطكَّث؟

سِاب: ْالوث امًطكَّثَّ: أٍف ٓطػثى فْ امٓٔي دوٓثه وامطثه ةِرقٔثه كًضكَّثه كػٓػةه 

ْىؽىضى وي ًكػَّة امًطكَّث قيؽكحه فْ األسااف َّىا  ٍىؽةه فْ األسااف كامٓٔي  كرة  «.كضي

  550  556ي إـػػطاؽ: امٓلػػؽ وقػػامت فػػْ امٓػػٔي: تص ضٌػػٔي ةػػ -

ٍاؽفثذ: »16امخؽسىث: ص  اىػؽة  فلوَّا أوؽاض امىنخطه فُْ: ام َِّ وىػػ  كام   كامؽَّ

ل  كامًخااخ فى تىل.  كامًطكَّث  كامشى  كامفَّ

ث فٔقاؿ مُا ةامًِٔأًَّث تقٌٔفىِس   ذ. Knesmosكأوَّا امًطكَّ

ٍىؽةه فْ األسااف كامٓٔي كقيؽكحاألْؽاض: دوٓثه وامطثه ةِرقٔثه كضً   «.كَّثه كضي

كىػاؾ كسىٔػّ وػا ذ: »5/567امطاكم: ت - ركفؿ إمّ امِٓاـ: قاؿ: امطي

 «.ٓنؼع امٓٔي...

ٌَّاش: تص  - امًطكَّث: كأوَّا امًطكَّث فخطػػث ذ: »55 - 50امكلكؽم: امكي

ثن كضؽقثن  اؽا  حٌهبا إمّ امشاي فخطػث فٍٔ ًضكَّ ةو نى  «.وي ًوؽَّ

ةَّيذ[]كَِ ٓآ ٌْ ةي ـُل ترى  .ل ٌَا وا فٓنٍ ضٌٔي كْن

                                                 

اه َْ أنٌاؼ األوؽاض امطادذث فػْ ذ: »19ص   511امىفايل فْ امٓٔي: تامىفلمث:  ذ57ت

 امطشاب امىنخطه؟

ٍَّؽفث تٓث كَْ: ام ِاب:ـ  َِّاؽة  س تلك  كامًطكَّث  كامشفل  كامًخااخ  كامؽَّوػ  كام  «.امفَّ

ػث مٔفػج ذ: »75 ص519امىفايل فْ امٓٔي: تامىفلمث: ذ56ت ػل كامًطكَّ فى كاْنه أفَّ امًخاػاخ كامشى

 «.َْ وي أوؽاض األسااف عانثن  كمكي وي أوؽاض األسااف كامطشاب امىنخطه
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: امىنكْ: ت - ٌْ ٌْ ةي امٓتَّاس امىشِـ ػث ذ: »555 - 5/550ْن فلوَّػا امًطكَّ

ٍىؽةه فْ األسااف كامٓٔي  «.فٓالوخُا دوٓثه وامطثه ةِرقٔثه حطؽؽ امٓٔي كًضكَّثه كضي

 .]كلًٍ كلف امكلكؽم وي قتنٍ[

ػػذ: »508امؾَػؽاكم: امخهػػؽٓ : تص  - ػػٍ قٔي امًطكَّ ث: حٓػًؽض فػػْ امىي

 كإوَّا فْ ةاٌي امشاِف.  أك فْ أضػَىا  انُٔىا

ٍىؽةو فْ امٓٔي فإٍف حىادت ةُا األٓػاـ اضىػؽَّت   كحكِف إذا اةخػأت ةتٔؽ ضي

الؽ َّػ امفا  «.األىوٍآؽ كحِم

ػامٔي: تص  - ٌْ ةي ْٔفّ: حؼاؽة امكىطَّ ػث ذ: »555 - 555ْن أوَّػا امًطكَّ

ث ام .]امًطكَّ  ىؽض[فٌِعه كاضػه

ا حيٍطًػثي فْ امٓٔي دوٓثن كٓكِف امشاي أضىؽ ْىؽىضى   ْالوخُا: أًَُّ َّىا  كرة

لٍؽ األاتػؽ أك  ج امًطكَّث فْ امىى ؽىىى ْى َّىا  ة امًطكَّث قؽكحه فْ األسااف كرة وي كػَّ

ٍ قٔي سىٔٓان أك فْ ةاٌي امشاي.  فْ امىي

 «.  كـتتُا: رٌِةثه وامطثه ةِرقٔثه لنِٔثه حٌهبا إمّ امشاي

[]ك ْىؽىضه  امًطكَّث: وؽضه ث:  ة امًطكَّ  .ػَّ

 للتحث صلث

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

 ـذ  توطققذ.55-50حؼاؽة امكٌطامٔي  ْنْ ةي ْٔفّ تؽ 

 ـذ  توطققذ.50-9امخَّقفٔه كامخلشٔؽ  امؽازم تؽ 

 ـذ  توطققذ.50  أةِ امطفي امقىؽم تؽامٍتٔثات ىهٍنطامخٌِٓؽ فْ ام 

 ٌٌٍب  امؽ  ـذ  توطققذ.50-9ازم تؽامطاكم فْ ام

 ـذ  وغٍِط ةٍؽـتِرغ  وغٍِط امقاَؽة.9دىلل امٓٔي  اةي واـٍِٓ تؽ 

 ـذ. توطققذ.9-8امؽـامث امُاركًٔث  ْٔفّ ةي ضكه توفٔص امػولقْذ تؽ 

 ٌٍبا امىٌهِرٌم  امؽازم تؽ  ـذ  توطققذ.50-9ام

 ـذ  توطققذ.9امٓلؽ وقامت فْ امٓٔي  ضٌٔي ةي إـطاؽ تؽ 

 أة  ّ  ـذ  وغٍِط امِاَؽٓث  وغٍِط امقاَؽة.50ِ امطفي امقىؽم تؽًلٌّ كوٌي

 ـذ  توطققذ.55-50امقاًِف فْ امٍب  اةي ـٌٔا تؽ 

  ـذ  توطققذ.50تامكخاب امىنكْذ  ْنْ ةي امٓتاس تؽ امٍتٔثااول امهٌاْث 

 ؽ  اةي واـٍِٓ تؽ ٌَّاش امىيلشَّ  ـذ  وغٍِط ةاحٌا تامٌُػذ.9امكي

 ـذ  توطققذ.50-9امكيٌٌاش  ٓٓقِب امكلكؽم تؽ 

 ـذ  توطققذ.9امىفايل فْ امٓٔي  ضٌٔي ةي إـطاؽ تؽ 

 ـذ  وغٍِط ٌُؽاف.50-9امىيلشؽة فْ أوؽاض امٓٔي  امؽازم تؽ 

 ـذ  توطققذ.50امىٓامشات امتقؽأٌث  أةِ امطفي امٍتؽم تؽ 

 ػػامٔي  اةػػي واـػػٍِٓ تؽ ـذ  وغٍػػِط ةٍؽـػػتِرغ  9وٓؽفػػث وطٌػػث امكطَّ

 وغٍِط امقاَؽة  وغٍِط إـخاًتِؿ.

 ؽٓ  مىػي ْشػؾ ْػي امخػلمٔ   امؾَػؽاكم ػامىقامث امرأًث وي اخاب امخه

 ـذ  توطققذ.55-50تؽ



 دلنـقْا و  فُي  رـعْلت ا 
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ةنظرات يف 
ّ
 بعض قرارات جممع اللغة العربي

 يف األلفاظ واألساليب

 ()عتس اىِاصص إظٍاع٘و عّعاف .د

٘ػٮ أْػػاا٪   2102ؽت ٤ش٢ػث ٤ش٥ػّ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٌٰػث ةػ٤لػٚ ْػ ـ ػ٧ل

[ ٛػؽااات 4، 3، 2، ج87]ـ ٤ػ٦ ا٥١ش٢ػػ ا١فػ ةّ كا١ر٥ػ ٦ٰ٧ ا١رالذث األعٰػؽة

، ذػػ٣ٌ 2101- 2119ٰب ْػػ ٤ٮ ٤ش٥ػػّ ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٌٰػػث ٘ػػٮ األ١ٙػػ ظ كاألـػػ ١

[ ةٓػػوى ٛػػؽااات ٤ش٢ػػؿ 2105، 0، ج88ؽت ٘ػػٮ ْػػػا٪  األعٰػػؽ ]ـػ٧لػػ

٨٤ت٫ٌثن ٘ٮ ٪ؼا ا١ٓػا األعٰػؽ  ،2100ا٥١ش٥ّ ٘ٮ األ١ٙ ظ كاألـ ١ٰب ٘ٮ ْ ـ 

٥ٌ٤ػ٦ ١ػ٩ ٤الضِػ ت »كااسٰػثن  ،«أ٫ٌ٧  ٛ ة٢ث ٢١خٓػٯ٠ ٘ٮ ٤ؤح٥ؽ ا٥١ش٥ّ»٢ْ٭ 

 «.  أف ٯخٌٙي٠ ةإاـ ٫١  إ١٭ ا٥١ش٢ث٫ٰ٢ْ

٠ٌ ٤ػ٦ كااه٥٫ػ    ح ف ا١ٓت اح ف ا٬١اااح ف ٘ٮ ٤ٜ ـ االْخؼاا كا١ؽس ءك٪ ًٍ ٯي

 ،، ٫٨٤  إٯ٥ في ا٥١ش٥ّ ةأٌف ٤  ٯهػا ٩٨ْ ٦٤ ذ١ٝ ٣١ ٯؤتى ا٥ٟ١ ؿى ٤ٓ فو س٢ٰ٢ثه 

ك٧ٜػػي ذ١ػٝ كاْخؽاىػ٩ كااااف  ،ك٪٬ ٩٨٤ ١ٰؿ ٘ٮ ضػؽ  ،٘ ٨١ٜمي ٩ٰ٘ ٤طخ٥ى٠ه 

٥١ش٥ّ ٢ْ٭ أف حؾااف كضؽصي ا ؛كأ٤ؽق ٘ٮ ذ١ٝ ال ضه ٧ث ٩١ ٥٫٨٤  ،٨ٟ٥٤ ف

ن٨ٰٓخ٩ ة ١خ٥ ـ كاإلضفػ ف ا٢١ػؼٯ٦ ٯٖػؼك٪٥  حيػ ٘ؽي اٱااء كحالٛػص األٟ٘ػ ا 

كأٌف عػ٤ث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٌٰث ا١ش٢ٰ٢ث ا١خٮ ٧ؽٛ٭ ة٫  كحؽٛ٭ ة٨ػ   ؛كا١ؽؤل كا٥١ٓ اؼ

ة٠ ٪ٮ أ٤ ٧ػثه  ،أك ٤ؤـفث ةؼاح٫  ،١ٰفج ضٟؽان ٢ْ٭ أضػ ٘ؽاو أك أ٘ؽاا ةأْٰ ٣٫٧
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كأكحػٮ ٤ػ٦  ، ف ذا اأم ك٣٢ْ كعتؽة ٘ٮ ا١ٓؽةٌٰث ك٫٧٬٨٘ػ ٯي٨ػىب إ٫ٰ١  ٠ُّٞ ٦٤ ٞ

٤ ن ٫١  ػى  .٘ي٢ٰث ا١طؽص كا١ٰٖؽة ٫ٰ٢ْ  كا١طٌب ٫١  ٤  ٯػ٩ٓ٘ إ١٭ أف ٯ٬ٟف عى

ا ،ح٢تٰثن ١ػ٬ْة ا٥١ش٢ٌث ا١خٮ ـ٥ىج ة٫  ْتػ اةي ا١ؽسػ ء ،كٛػ اأٯجي   ،ك٢ْػج ٢ْػ٬ 

يةػمى ٤  ةػا ١ٮ ٘ٮ ح٢ٝ ا١ٜػؽااات ا١خػٮ ٧يًلػ  ،٥ش٢ػث األاةٓػثؽت ٘ػٮ أْػػاا ا١ػأف أ

 .كنٰ ٧ثن ٥١  ٯهػا ٦ْ ا٥١ش٥ّ ٦٤ ا٨١ٜم كا١ؾ٠١ ،٤ؤا اةن ٥٢١ش٥ّ ٘ٮ ذ١ٝ

ََ اىٍااصوصَٗ [2ج ،87م ]اىٍجٍع فٖ كصاره اىصاةع أجاز  -1  :كؤ

ك٠ٌ٢ْ ١ؼ١ٝ ةت٨ هػ٩ ٤ػ٦ ا١ٙٓػ٠ ا١رالذػٌٮ  ؛وٌشخّلاحّ ،ةٍإِ أصَدَب  «أَرفَقَ »

ٚى »ا٥١شٌؽا  ٘ى ػػُّ ٘ػٮ ضٟػ٣ «اى ٓى كإف ١ػ٣  ،ا٨٥١ٍػ٬ؽ ةػ٩ ة٨ٓ٥٭ نػطب ا١ػؼم ٯي

٬ٕث ٤ػ٦ ا١رالذػٌٮ ٢ْػ٭ ك فا٥١ ة٨ٓ٥٭ ن ضب «اٰ٘ٚ»ألٌف ٥٢ٞث  ؛ٯيفخ٥ٓى٠  هي

«٠ًٰٓ ٚى »ذ٣ٌ ةط٩٢٥ ٢ْ٭ ٨ٓ٤ػ٭  ؛٤ؤذ٧ثه ةؼ١ٝ «٘ى ا٘ىػ ْىػ٠»أل٧ٌػ٩ ٛػػ ٯػأحٮ  ؛«اى  ٘» 

ٓى٠»ة٨ٓ٥٭  ٍ ٘ى ػى » :٧ط٬ «أ ٓى ٍ ىة ػى كأ ْى  «...ة 

ا١ت٨ػ ءاف  أٌف ا١ػؼم كاا ٘ػٮ ا٥١ٓشػ٣ ٪ػ٬»كذٞؽ ٘ٮ أذ٨ػ ء ذ١ػٝ ا١خ٢ٰٓػ٠ 

ٚى     «ا٥١ؾٯػاف اا٘ٚى كحىؽا٘ى

 كة٨ ءن ٢ْ٭ ٤  ـتٚ ٯ٦ٟ٥ إسػ  ةي ا١ٙٓػ٠» :كٛػ ١ٌغم ةآعؽة ح٩٢ٰ٢ٓ ة٩١٬ٜ

ٚى »ك٪٬  ،إ٤ٌ  ٢ْ٭ أ٩ٌ٧ ٤ؾٯػ ٢ْ٭ ا١رالذٌٮ ا٥١ٌٜػا كس٬اق «أا٘ٚ» ٘ى كإ٤ٌ  ٢ْ٭  ،«اى

ْى٠ى أ٩ٌ٧ ٰٛ س ٢ْ٭ ) ( ة٨ٓ٥٭ )٘  ٓى٠ى  «. (أٍ٘

 :ك٘ٮ ذ١ٝ ٧ِؽه ٦٤ كس٬ق

٥ٍػ٠ً ٯٜخيٮ حٙ -0 ٚى »٢ْػ٭ ٨ٓ٤ػ٭  «أا٘ػٚ»فػٰؽي ضى ٓىػ٠ى »٤شػٮءى  «اا٘ػ  «أ٘

ّي ٘ٮ حٙفٰؽق ،ال ا١ٟٓؿ ،«٘ ٠ْى »ة٨ٓ٥٭  عيٕ أّن  .عال٘ ن ٥١  ٧مَّ ٩ٰ٢ْ ا٥١ش٥

اىشي ةُِٖ ٌِّ  «رفق»ألّن ُٔاةَ اىسالىث اىٍاجٍّ٘ث ىيجشر  ؛ذىم اىدٍو غ٘ص الزم

ح٨ٖػٮ  ،الٛخػؽاف٤  ٯ٢ؾـ ٩٨ْ ٤ػ٦ ٨ٓ٤ػ٭ اك ،ؤْ ٌإِ اىصدتث ،«أَْرفَقَ »اىفاو 

ْى٠ى »٦ْ ٨ٓ٤٭ ا٥١ل اٞث ا١ؼم ٯهػا ٦ْ ا١ػال١ث ا١هؽٌٰ٘ث ١هٰٖث   ٘». 
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٨ٓ٥١٭ االنٍط ب ة٨ ءٯ٦ ٜ٘ػً ٥ٞػ   «ا٘ٚ»٣١ ٯ٦ٟ ا٬١ااا ٦٤ ٤ اة  -2

ّي   .  (0)أٯي ن  ٬ٖ٢١ٯ٬ٌف ٧ه  ا١ؼم ٧ىٌم ٩ٰ٢ْ ا «ااح٬ٜٙا» ٬١اكا ة٨ ء ،٧ٌم ا٥١ش٥

ثن  -3 ٥ى ٟى ... .إ٤ٌػ »ػأل٫ٌ٧  ا١ٌج ةػ ؛٣١ ح٦ٟ ْت اةي ا٥١ش٥ّ ٘ٮ ا١غالنث ٤ط

ّي  «أا٘ٚ»٢ْ٭ أٌف إس  ة ا٠ٓٙ١  «....كإ٤ٌ  ٤ت٨ٌٰػثه  ،ك٢ٌ٢ْػ٩ ٥ٰ٘  ذ٪ب إ٩ٰ١ ا٥١ش٥

 :كا١هطٰص أف ح٢ٝ اإلس  ة ٞ ٧ج ٢ْ٭ كس٩ كاضػ ذم ٬ٌاٯ٦ .٢ْ٭ كس٦ٰ٫

ٚى »ة٨ ء  :ا٬ٍ١ا األكؿ كا٬ٍ١ا  .«ا٘ٚ»٦٤ ا١رالذٌٮ ا٥١شٌؽا ا٥١ٌٜػا كس٬اق  «أا٘ى

٠٥ٍي ذ :ا١ر ٧ٮ    .«اا٘ٚى»١ٝ ا٠ٓٙ١ ا٥١ت٨ٌٮ ٢ْ٭ ٨ٓ٤٭ ضى

ََ  [2ج  ،87م ]ٌِوووع اىٍجٍوووُع فوووٖ كوووصاره اىعوووادس  -2 اظوووخاٍا

ٌٍأق ،ة٨ٓ٥٭ ٌٛػ٬٤ا ٩١ ا١يٰ ٘ث «اظخظاَف اىلٔمُ فالُاً » :اىٍااصصَٗ ص  ،كع كنػطَّ

ى٩ ة٨ٓ٥٭ ٢ٌت٬ا أف ٯ٬ٟف ىٰٙ ن  حػػٌؿ  «اـػخ٠ٓٙ»اْخػ٠ٌ ١ػؼ١ٝ ةػأٌف نػٰٖث ك .اـخ٥ٓ ١

 ،اـخ٥ٓ ٫١  ٘ٮ ٣٫١٬ٛ ة٨ٓ٥٭ حٜػٯ٣ ا١لٮء ١ػٰؿ نػطٰط ن كأٌف  ،٢ْ٭ ٢ٌب ا١لٮء

 «.ىٌٰٗ ا٬ٜ١ـي ٘ال٧ ن » :كأٌف ا١ٓؽةٌٰث ْتٌؽت ٦ْ حٜػٯ٣ ا١يٰ ٘ث ٢١يٰٗ ة٣٫١٬ٜ

ّي ذ١ٝ كحغٍئخ٩ ٨ْػ ا٨١ِؽ ة٥  اْخي٠َّ ة٩ ٩ٰ٘ ٦٤ حطشٰؽ ا٬١اـّ ٤ػ  ٯػػٌؿ  ك٤ى٨ٍ

٢ٌت٫ػ  ٢٘ػ٬ ٛ .٢ْ٭ كس٬٪٫ػ  «اـخ٠ٓٙ»٢ْ٭ أٌف ا٥١ش٥ّ ٣١ ٯطف٦ ح٢ٰٜبى نٰٖث 

ػ ٘ٮ ةٓػو ٤ٓ ٫ٰ٧ػ  ٤ػ  ٯفػخ٬ْب ٤ػؽااى ا٥١ٓ نػؽٯ٦  ،٥ٞ  ٯطف٦ كٯ٨تٖٮ ٬١ىسى

٘ٮ ٞالـ ا١ٓؽب ٥ٞ  ٧ػٌم ا٥٢ٓ١ػ ء  «اـخ٠ٓٙ»ألٌف ٦٤ ٤ٓ ٧ٮ نٰٖث  ؛كٯػٌؿ ٩ٰ٢ْ

 ،احٌغػػؼق أسٰػػؽان  :ك اـػػخأسؽق،احٌغػػؼق ْتػػػان  :٧طػػ٬: اـػػخٓتػق ،٨ٓ٤ػػ٭ االحٌغػػ ذ

ٌى٦ى  ٨ٓ٥١ػ٭ ٯػػٌؿ ٢ْػ٭ أ٧ٌػ٩ كْؽضي اـخ٥ٓ ؿ ا٥١ٓ نؽٯ٦ ٢ْ٭ ٪ػؼا ا ..،.كاـخ٬

ٔه ٩ٰ٘ ٨٤ ـب ٩١ ٤خي٦٥ٌه ٤  حٜخي٩ٰ االـخيػ ٘ثي ٤ػ٦ حٜػػٯ٣ ا١يػٰ ٘ث  ،٨ٓ٤٭ ـ ه

 ،ٞ ف ٨ٓ٤ ق احٌغؼ ا٬ٜ١ـي ٘ال٧ػ ن ىػٰٙ ن  «اـخي ؼ ا٬ٜ١ـي ٘ال٧ ن » :٘إذا ٛ ٬١ا .٢١يٰٗ

 .كٞ ف حٜػٯ٣ي ٤  ٯ٨تٖٮ ٦٤ ىٰ ٘ث ٥ٌ٤  ٯٜخي٩ٰ ذ١ٝ االحٌغ ذي 
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ّي ا٨١ِػؽى ٥ٰ٘ػ  ٛػٌؽاقك٘ٮ ى٬ء ذ١ٝ أٛخػؽحي أف ٯٰٓػػ ا١ كأف ٯيفػٰٔ  ،٥ش٥ػ

اـخيػ ؼ »كأال أف ٯ٨ٌم ٘ٮ ٞال٤ػ٩ ٢ْػ٭ أٌف  ؛اـخ٥ٓ ؿ ا٥١ٓ نؽٯ٦ كٯتٰط٩

ة٨ٓ٥٭ ٢ٌب ٩٨٤ أف ٯ٬ٟف ىٰٙ ن ٤ػ٦ ٞػالـ ا١ٓػؽب ا١هػطٰص ا١ٙهػٰص  «٘ال٧ ن 

عال٘ ن ٥١  ٯػ٬ضٮ ةػ٩  ،(2)ا١ؼم ٧ٌم ٩ٰ٢ْ ةٓو ا٥٢ٓ١ ء كذٞؽكق ٘ٮ ٤ٓ س٣٫٥

   .كحهطٰط٩ كح٬س٩٫ٰةٓو ٞالـ ا٥١ش٥ّ ٘ٮ حٙفٰؽق 

ََ » :كؤىًَٓ [2ج ،87م]أجاز اىٍجٍوُع فوٖ كوصاره اىعواةع  -3 اظوخاص

ََ اىتاخُد أفهاَرهو ،اىلائُس اىجِسَ   .كعٌؽج ا٠ٓٙ١ى ٥٫ٰ٘  ٢ْ٭ ا٢ٍ١ب ،«اظخاص

كٛػ كا ف ا٥١ش٥ّ ٘ٮ أك١٭ ا١ش٢٥خ٦ٰ ْتػ اةى ا١ٜػػ٤ ء ا١خػٮ ٧ػٌم ٫ٰ٢ْػ  

ػ٩» :ا٬ٖ٢١ٯ٬ٌف كٌ٘فػؽك٪  ٘ػٮ ٤ٓػ س٣٫٥ ى٩ أف ٯٓػؽض ٢ْٰػ٩ ٤ػ  ـػ :اـخٓؽىى أ١

ذ٦ٰ «..٨ْػق ـػأ٣٫١ أف ٯٓؽىػ٬ا  :أم ،اـخٓؽض ا١ٜ هػي ا١ش٨ػػى » :ةٓت اة ا٥١طػى

 .كض٣ٟى ٥٫ٰ٢ْ  ة ٥٥١ ذ٢ث ؛«٩ٰ٢ْ ٤  ٨ْػ٪٣ ٦٤ ٤ِ ٪ؽ ا٬ٌٜ١ة كا١ٓخ ا

اـخٓؽضى ا١ت ضدي أٟ٘ اق ٢ْ٭ أ٧ٌػ٩ ال » :ك٧ٌم ٘ٮ ح٬س٩ٰ ٬ٛؿ ا٥١طػذ٦ٰ

ت٠ إاٌل ٢ْ٭ س٫ث ا٥١ش    .٪. ا«. دى ٢ٌب إااءة أٟ٘ اق اٱعؽٯ٦ٞأٌف ا١ت ض ،ٯٜي

 :ك٘ٮ ذ١ٝ ٨ْػم ٤  ٯػ٬ْ إ١٭ ا١خٰٜٓب ٦٤ كس٦ٰ٫

حٜخيٮ ا٥٥١ ذ٢ػثي ا١هػطٰطثي ةػ٦ٰ ْتػ اة ا١ٜػػ٤ ء كا٥١طػػذ٦ٰ ا١خػٮ  -0

ّي ٘ٮ حف٬ٯٔ ٣٫١٬ٛ أف ٯطٟػ٣  «اـػخٓؽضى ا١ٜ هػػي ا١ش٨ػػى » :اـخ٨ػ إ٫ٰ١  ا٥١ش٥

اعخالؼ ٤خ٢ٌٜٓ ت ا١ٙٓػ٠  ألفٌ  ؛احّزشه ةأُّّ صدٌ٘ح فص٘ح٩ٰ٢ْ ٘ٮ ٛؽااق ا١ؼم 

ال ٯيغؽس٫  ٦٤ نػ٣ٰ٥  ،ا١ٜ هػ كا١ش٨ػ :أ٨ْٮ ا٠ٓٙ١ كا١ٙ ٠ْ ،٘ٮ ٪ؼق ا١ٓت اة

إاٌل إذا أعؽسػج ٥٢ٞػث  ،كال ٯ٨ٙٮ ٫٨ْ  نٙثى ا١ٙه ضث ،ا٢١ٖث ا١ٓؽةٌٰث ا١ٙهط٭

كٌؽاح٫  ٦٤  ،٦٤ ضٌػ ا١هٌطث كا١ٙه ضث «ٛ اى ا١فٌٰ اةى » :٬ٛؿ ا٨١ س «ا١فٌٰ اة»

 .ح٢ٝ ا١طيؽة

                                                 

 ا٧ِؽ: ا٢١ف ف كا١خ ج )ىٰٗ(. (2)
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٢ْػ٭ ا٢ٍ١ػب  «اـخٓؽضى ا١ت ضػدي أٟ٘ػ اىق» :٠ي ٬ٛؿ ا٥١ٓ نؽٯ٦ض٥ٍ  -2

١شػ٬ا   ؛ٯ٨تٖٮ أف ٯ٬ٟف ض٠٥ى ضٍهؽ ال ٤طٰػػ ٨ْػ٩ ال ،ا٥١ش  ٌم ٢ْ٭ نٌطخ٩

ٓى٠ى »٩ٰ٘ ة٨ٓ٥٭ ا٠ٓٙ١ ا١رالذٌٮ ا٥١شٌؽا  «اـخ٠ٓٙ»أف ٯ٬ٟف   :٬ٰٟ٘ف ا٨ٓ٥١ػ٭ ،«٘ى

 .ْؽضى ا١ت ضدي أٟ٘ اىق

ٌٝ ٘ٮ أٌف ض٠٥  ك٨١ػ   .ؽػ٬س٩ أكىص كأٯف٢ْ٭ ٪ؼا ا١ «اـخٓؽضى »كال ك

ٓى٠ى »ة٨ٓ٥٭  «اـخ٠ٓٙ»٘ٮ ا١ٓؽةٌٰث ٦٤ ا١ل٬ا٪ػ ا١خٮ كاا ٫ٰ٘   ٤ػ  ٯيفػٰٔ ٪ػؼا  «٘ى

 .ا١ٰٜ س كٯؤٯٌػق

اظوووخاٍاَ  [2ج ،87م]أجووواز اىٍجٍوووُع فوووٖ كوووصاره اىخاظوووع  -4

اـػخٍٜب ا١ػؾ٣ْٰي » :حهػؽٯٙ ح٩ ٘ػٮ ٤رػ٠ك «اظوخلػب»اىفاوو  اىٍااصصَٗ

كعٌؽسػ٩ ٢ْػ٭ أٌف  ، ء كسػؼة٣٫ إ١ٰػ٩ة٨ٓ٥٭ س٥ّ ا٨١ػ س أك األكػٰ «ا١ش٥ ٪ٰؽى 

ك٪٬ ٘ٮ ذ١ٝ  ،«اـخ٠ٓٙ»أ٫ُؽ ٤ٓ ٧ٮ  ،ؽٌٰ٘ث ٩ٰ٘ ٪ٮ ا٢ٍ١بػاال١ث ا١هٰٖث ا١ه

 .ٯ٢ٌٜػ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٌٰث ٘ٮ ا١ٜ ٪ؽة

ٌٚ ٤ػ٦  ػؽ ٢ْػ٭ أ٧ٌػ٩ ٘ٓػ٠ اكػخي فَّ ك٠ٌٓ١ أكىص ٦٤ ٪ؼا ا١خ٬س٩ٰ كأةٰى٦ أف ٯٙي

ٍٍب» اـ٣ ذاتو   ،شػ  م أك ا١خلػت٨ٓ٥١٩ٰ٭ ا١خط٬ٌؿ ا٥١ «اـخ٠ٓٙ»٢ْ٭ ك ف  «ٛي

أك أكػت٩ ا١ٍٜػب ٫١ػ٣ ٘ػٮ ا٥١ٟ ٧ػث  ،٩ٌ٧ نػ ا ٢١ش٥ػ ٪ٰؽ ة٨٥ؾ١ػث ا١ٍٜػبإأم 

ك٪٬ أة٢ٔ ٘ٮ ا١خٓتٰؽ ٦ْ ا٥١ؽاا كأ١هٚ ة ٥١ٜه٬ا ٦٤ ٨ٓ٤ػ٭  .كا١فٰ اة كاألذؽ

٦ٌٟ  .ا٢ٍ١ب أك ا١فؤاؿ ا١ؼم ٯتػك ٢ٜٛ ن ٰٕؽ ٤خ٥

هػ٬ا ك٬٤اٜ٘ػث ٤ٜ ،ؽٰ٘ثػ٨ٰث ا١هػك٪ؼا ا١خ٬س٩ٰ ا١ف هٔ ٦٤ ضٰد اال١ث ا١تً 

ك٧طػػ٬ق ٢ْػػ٭  «ا١ش٥ػػ ٪ٰؽ»ال ٯ٨ ـػػت٩ ٧هػػبي  ؛ا٥١ٓ نػػؽٯ٦ ٘ػػٮ اـػػخ٥ٓ ٣٫١

 ،إذا ٞ ف ٢١خط٬ٌؿ ا٥١ش  م أك ا١خلت٩ٰ ٞػ ف ال ٤ػ ن  «اـخ٠ٓٙ»ألٌف  ؛ا٬ٓٙ٥١ؿ ة٩

٦٥٘ ٪٨  ٞ ف ا٨٥١ ـب أف ٯيط٥ىػ٠  ،كس٠ٓ ا٨٥١ه٬ب ٬ٓٙ٤الن ة٩ ٯيغ٠ُّ ة ٨ٓ٥١٭

 .ؾ٣ْٰي ٢١ش٥ ٪ٰؽاـخٍٜب ا١ :٢ْ٭ حٜػٯؽ ،٢ْ٭ أ٩ٌ٧ ٨٤ه٬به ة٨ؾع ا١غ ٘و
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ََ اهًعاروصٌٕ [2ج ،87م]أجاز اهًجًُع فٔ قصاره اهعاشص  -5  :قوْ

 :كعٌؽس٩ ٢ٓ٤اٌلن ٢ْ٭ ذالذث أكس٩ ،«اظخقنَّ فالن اهعّٖارة»

٢ٌبى ٦٤ ا١فػٌٰارة أف  :٢ْ٭ ٨ٓ٤٭ ،٘ٮ ٪ؼق ا١ٓتارة ٢ٍ٢١ب «اـخ٠ٓٙى » -1

٩َّ٢  .أم حط٩٢٥ ،حٜي

  .اإلٛالؿى !!٢ٌبى ٦٤ ا١فٌٰارة  :٢ْ٭ ٨ٓ٤٭ ،٧ؾع ا١غا٘و -2

اـػخ٢ٌٜج  :٢ْ٭ أٌف األنػ٠ حٜػػٯؽان  ،ك٪٬ ٦٤ أـا١ٰب ا١ٓؽةٌٰث ،ا٢ٜ١ب -3

   .ا١فٌٰارةي ٘ال٧ان 

ّي ٪٨ا ال ٯهػصٌ  ٘خ٬سٰػ٩ي ا١ٓتػارة ا١رػا٧ٮ ٢ْػ٭ ٧ػؾع  ؛كةٓوي ٤ا ٛا٩١ ا٥١ش٥

ََ  :٢ْ٭ ٨ٓ٤٭ ،ا١غا٘و عَس اهخأيّن غوع فادٌح وراءه  ،غوَب يٌ اهعّٖارة اإلقال

ٌْ يدض ًه  ،«اـخ٠ٌٜ ٘الف ا١فٌٰارةى » :٘وي ٘ٮ ٣٫١٬ٛ٘أٯ٦ ا١غا .ظّ  أـ ٪ػ٬ ع٢ػ

 ٪٬ ٰٕؽ سائؾ ؟ ك ،ة٦ٰ ا١ٓتارة كحٙفٰؽ٪ا

٢ْ٭ أف ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا١ٜا٪ؽة أساز ذ١ػٝ، أم ٧ػؾع ا١غػا٘و، 

٤ٜخٰٙان أذؽ ا١لػٰظ ٤ط٥ػػ ٢ْػٮ ا٨١شػار،  «اـخ٠ٜ ا١ٍائؽةى »٘ٮ ٬ٛؿ ا٥١طػذ٦ٰ: 

 .(3)ّٙ، ٘طؼؼ ا١طؽؼ٢ْ٭ أف أن٩٢: اـخ٠ٜ ٘ٮ ا١ٍائؽة، أم ارح

ٟ٘أف ا٥١ش٥ّ ٪٨ا ٘ٮ حغؽٯش٩ ا١را٧ٮ ع٢ً ة٦ٰ ا١خٓتٰؽٯ٦. ك٪ؼا ا١خغؽٯز 

إال إذا ٞا٧ػج ا١فػٰارة  «اـػخ٠َّٜ ٘ػالفه ا١فػٰارةى » ال ٯ٫٨و ٘ٮ ٬ٛؿ ا٥١طػذ٦ٰ:

 حؽحّٙ ةؽاٞت٫ا!.

ًؼ٘ج ٩٨٤ ا١خػٮ ال كسػ٩  «٧ػؾع ا١غػا٘و»ْتػارة  ك٪ؼا ا٬١س٩ ا١را٧ٮ إذا ضي

 .٘طؼ٩٘ كاسب ،األٌكؿإْادةه ٬٢١س٩  ،٫١ا

٢ْ٭ أف ٦٤ ح٥اـ اإلضٟاـ أف ٯ٨ٌم ا٥١ش٥ّ ٢ْ٭ أٌف ا٢ٍ١ػبى ا١ػؼم حػػٌؿ 

 .٘ٮ ا٬١س٩ األكؿ ٦٤ ٛت٠ٰ ا٢ٍ١ب ا٥١شازمٌ  «اـخ٠ٓٙ»٩ٰ٢ْ نٰٖثي 

                                                 

 .178-٤3/177ف٬ٓد ْتػ ا١فالـ ضشازم، األ١ٙاظ كاألـا١ٰب،  (3)
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ق ا١ػؼم أسػاز ٰ٘ػ٩  ،٪ؼا ّي ٛؽارى كٛػ ٞاف ٦٤ ا٥١فخطف٦ أف ٯي٦٥ٌ ا٥١ش٥

 :ؽاضػ٩ ٤ػ٦ أٌف األىك١ػ٭٤ػا ٧ػٌم ٢ْٰػ٩ ٘ػٮ اٛخ« اـخ٠َّٜ ٘ػالف ا١فػٌٰارةى » :١٬ٛى٣٫

 .()اـخ٢ٌٜج ا١فٌٰارةي ٘ال٧ان أك أ٢َّٛخ٩

ََ اهَواس [2ج  ،87م ]ص وأجاز اهًجًُع فٔ قصاره اهرأٍ عش -6  :قْ

ق «اظخّسَف اهقاٍُْن اهًصودثَ اهعايّث» ػ٩ ٢ْػ٭ ٨ٓ٤ػ٭ ك ؛ك٧ط٬ى ٢ٌٛػب حغؽٯشى

ػ٠ً ا١لػ ؛٢ٌبى ا٥١ه٢طثى ا١ٓا٤ٌػث :ة٨ٓ٥٭ ،ا٢ٍ١ب ٍٓ  ،ٮء ٢ْػ٭ ٪ٰةػثػك٨ٓ٤ػ٭ س

 .٨ٓ٤٭ رؤٯث ا١لٮء ٢ْ٭ نٙث ٨ٌٰٓ٤ثك

ك٠ٌٓ١ ض٢٥ىػ٩  .كا١ِا٪ؽ ٦٤ ْتارح٩ إٯراري حغؽٯش٩ ٢ْ٭ ٨ٓ٤٭ ا٢ٍ١ب كاعخٰارق

 ؛ؽػأ٧فب كأكىػص كأٯفػ ،«اـخ٠ٓٙى »٪٬ أضػ ٤ٓا٧ٮ نٰٖث ك ،٢ْ٭ ٨ٓ٤٭ االحٌغاذ

احٌغػؼى ا١ٜػا٬٧في  :ة٨ٓ٥ػ٭ «اـخ٫ػؼى ا١ٜا٬٧في ا٥١ه٢طثى ا١ٓا٤ٌث» :كٯ٬ٟف ٬ٛؿ ا٨١اس

٤ػا  ،كٯؤذؽق ٢ْ٭ ٨ٓ٤ػ٭ ا٢ٍ١ػب ،ك٥ٌ٤ا ٯؤٯٌػ ٪ؼا ا٬١س٩ .ٓا٤ٌث ٪ػ٘ان ٩١ا٥١ه٢طثى ا١

( ٬٧في ا٥١هػ٢طثى ا١ٓا٤ٌػثى ٪ػػ٘ان ١ػ٢ٌ٩ىبى ا١ٜػاحٙفٰؽ ا١ٓتارة ٢ْ٭ ٨ٓ٤٭ ا٢ٍ١ب ) ٘ٮ

 .٦٤ ىٓٗ كا١خ٬اء ٯغ٬٢ ٥٫٨٤ا حٙفٰؽ٪ا ٢ْ٭ ٨ٓ٤٭ االحٌغاذ

عووٓ  [2ج  ،87م ]ص وةسا لالمُ اهًجًع فٔ قوصاره اهراهود عشو -7

وص»اَ لوًث اظخعً ال ٯغٌههػ٩  ،ة٨ٓ٥ػ٭ ا١ػػ٠ٰ١ أك ا٥١ٰٜػاس ْا٤ ػا «اهًؤشِّ

مه ٦٤ ٧مٍّ أك إكارة أك ٛؽٯ٨ث ضخ٭ إذا ة٢ٔ ا٥١ؽءي آعػؽ ا١خ٢ٰٓػ٠ ٘اسػأق  .٤غهِّ

ّي ةخغهٰم  ا« ا٥١ؤٌكؽ»ا٥١ش٥ دكف أف  ،ةػ٠ٰ١ ضؽٞث األـ٬اؽ كاأل٤ػ٬اؿ ٧ه 

ػ ١ػ٩ ةلػٮءػٯل ػؽ » :ٛػاؿ .ٮ ةؼ١ٝ ـٰاؽه أك ٯٜخي٩ٰ ٤ٜخوو أك ٯي٫٥َّ أ٤ٌػا ا٥١ؤكِّ

م ٪٨ػا ة٨ٓ٥ػ٭ ٤ػا ٯيلػار ةػ٩ إ١ػ٭ ضؽٞػث ٌهػك٨ٟ١ٌػ٩ عي  ،٬٫٘ ٤ا ٯيلار ةػ٩ ْا٤ٌػث

 «.٬٫٘ د٠ٰ١ ٯلٰؽ إ١٭ ـٓؽ أك ٧ط٬ق ،األـ٬اؽ كاأل٬٤اؿ

                                                 

ك٪ػ٬ ا١ػؼم ٢ٌػب إ١ٖػاء  ،٢ْ٭ ٤ؤح٥ؽ ا٥١ش٥ّ ْؽضٞا٧ج ا١ٓتارة ٘ٮ ٧م ا١ٜؽار ا١ؼم  (*)

 .ث. ]ا٥١ش٢ث[ٯَّ ٬٪ؼق األك١
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اكةؼ١ٝ ةػت ٪ؼق ا١ٍٜٓثي ٘ٮ ح٠ٰ٢ٓ ا٥١  ش٥ّ ٢ٜٛثن ٧اةٰث ْػ٦ ا١فػٰاؽ ٧تػ٬ 

ٞىؽ  ،٘ا٬١اسب أف ٯ٬ٟف ا١ٟالـ ْا٤ ا .ُا٪ؽان   ،األـ٬اؽ ا٥١ا١ٌٰػث «٤ؤٌكؽ»كأف ٯيؼ

ؽ ا١ػ٠ٰ١ أك ا٥١ٰٜػاس  :ٰٜ٘اؿ ،٢ْ٭ كس٩ ا١خ٥ر٠ٰ ،ةٌػ أف ٯيؼٞؽ إذا ٞاف ال ا٥١ؤكِّ

ؽ األـ٬اؽ كاأل٬٤اؿ ا١ؼم ٯلٰؽ إ١ػ٭  ،ا١ؼم ٯلار ة٩ إ١٭ كٮء ٦ٌٰٓ٤ ك٩٨٤ ٤ؤكِّ

 .ـٓؽ أك ٧ط٬ق

ص ولان يٌ اهًعخدعٌ إذ حَاوَ اهًجًُع فؤ قوصاره اهصاةوع عشو -8

َُ عٌ اهعًن» :ذٌٖقَْ اهًدسَ  [2ج ،87م] ا ًّ أف ٯفخ٬ْب ٤ا  «أطصَب اهع

 :ٜٞػ٣٫١٬ ،كسػؽل ٢ْػ٭ ٧فػ٫ٜا ٤ػ٦ أٛػ٬اؿ ا٥١طػػذ٦ٰ ،ىا٪٭ ٪ؼق ا١ٓتػارة

ىىؽبى ٦ْ ا١ٍٓاـ»  «.. إ١ظ،.ك٦ْ ا١ٟالـ ،ك٦ْ ا١ػراـث ،أ

ك٪ػٮ  ،كٞاف ٢ْٰػ٩ أف ٯػؽل أٌف ٪ػؼق ا١خٓػاةٰؽ ٤ػ٦ نػ٣ٰ٥ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٌٰػث

 :ألٌف ٧ػمَّ ا٢١ٖػ٬ٯ٦ٌٰ ؛ال ٯ٨ٍّٜ  ٬ٛٯ اس٣ ا٢١ٖث احٌهاالن ٬٤ن١٬ثه ة٥ا كرد ٘ٮ ٤ٓا

ىؽىبى ٘الف ٦ْ األ٤ؽ»
ى َّٗ  ،أ تَّؽ ة٫ػؼا ا١خؽٰٞػب  ...«إذا ٞ ٯػٌؿ ٢ْ٭ إ٤ٟاف أف ٯٓي

٩٨ْ ُّٗ ٟى ِّٗ ٦ْ ٠ٌٞ ٤ا ٯي٥خ٨ّى ٩٨٤ كٯي ٬٫٘ حؽٰٞبه حخشاذة٩ ذ٨ائٌٰث ا١راةػج  .٦ْ ا١ٟ

ٌٚ )ذاةػجه  ك٤ػا ٯؤعػؼ ٫٨٤ػا «أىػؽب ْػ٦»٘هػٰٖث  ،كا٥١خط٬ٌؿ ٌص ( ٯهػكٯيلػخ

  ٗ ( ٯهػٌص أف ٯٜػ٬ـ ٤ٜا٤ػ٩ )٤خطػ٬ٌؿه  «األ٤ؽ»ك ،اـخ٥ٓا٩١ ضٰد ٞاف ا٤خ٨اعه كٞ

 ٌٗ ٟى ك٪ػؼق ا١خٓػاةٰؽ  ....دراـث كٌٓاـ كٞػالـ٦٤ ٠٥ْ ك ،٠ٌٞ ٤ا ٯي٥خ٨ّى ٩٨٤ كٯي

ثه ٦٤ األن٠ ا١ؼم ٧ٌم ٩ٰ٢ْ ا٬ٖ٢١ٯ٬ٌف  ٌٜ  «أىؽب ٘ػالف ْػ٦ األ٤ػؽ»ن٬ره ٤لخ

ك٪ػؼا  .٥ٓاؿى ا١ٓػؽبكأ٤ر٢ػثه ٤غٌههػث ح٨اـػب اـػخ ،كاـخط٩ٌ٢ ا٥١ٓانػؽكف

األن٠ ٯطخ٠٥ اكخٜاؽى أك ح١٬ٰػ ا١ٟرٰؽ ٦٤ ا١هػ٬ر ا٬٥١ازٯػث ا١خػٮ ٯخٌٰٖػؽ ٫ٰ٘ػا 

 «.٦ْ»ا١ؼم ٯه٠ إ٩ٰ١ ا٠ٓٙ١ ةطؽؼ ا١شٌؽ أم ا٥١شؽكر  ،ا٥٥١خ٨ّى ٩٨٤

ػٗ ا١خٓتٰػؽي ْػ٦ ذ١ػٝ ةأ٧ٌػ٩ ٛػػٯ٣ه ٰٕػؽ  ك٦٤ ذ٣ٌ ٣١ ٯٟػ٦ ٤ػ٦ ةػأس أف ٯي٬نى

 ،١ػال١ػثي ا٬ٖ٢١ٯٌػثي ٘ػٮ ا١طػا٦ٰ١ كاضػػةكا .أك أ٩ٌ٧ ا٤خػػاده ٢١خٓتٰػؽ ا١ٜػػٯ٣ ،٤طػىث
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كا٥١طػىثي ٘ٮ اـخ٥ٓاؿ ا٥١ٓانؽٯ٦ دال١ثه انػٍالضٌٰث أك ْؽٌٰ٘ػث ال أذػؽ ٫١ػا ٘ػٮ 

ٌٗ ٨ْػ٩ ة٥ٍا١ػب أك  ،ا١ػال١ث ا٬ٖ٢١ٯٌث ح٬ٜـ ٢ْ٭ اٛخؽاف اال٤خ٨ػاع ْػ٦ األ٤ػؽ كا١ٟػ

كةؼ١ٝ ا٤خازت ْتارةي ا٥١ٓانؽٯ٦ ٤ػ٦ اـػخ٥ٓاؿ ا١ٓػؽب .ض٬ٜؽ أك ٬٤ٛٗ ٦ٌٰٓ٤

 .كٞاف ٫ٰ٘ا كٮء ٦٤ ا١خغهٰم كا١خ٬٨ٯّ ،ا١ؼم ٧ٌم ٩ٰ٢ْ ا٬ٖ٢١ٯ٬ٌفاألٌك٦ٰ١ 

قووَْ  [2ج 87م]أجوواز اهًجًووع فوؤ قووصاره اهزووايط عشووص  -9

اُر ةاهًعخعًص» :اهًعارصٌٕ ّْ ض٥الن ٢ْػ٭ حٓػٯػث  ،ة٨ٓ٥٭ أـ٬ٍٜق «أغاح اهر

ِّٰص ةٝ؟ أم أٯ٦ ذيً٪ب ةٝ» :(إذ ٯٜاؿ ٥ٞا ٘ٮ )ا١خاج ؛ةا١تاء «ٌَّٰص» ٌي  «.؟أٯ٦ 

 :ٛػاؿ .أك ة٥ػا ٰ٘ػ٩ ٧ِػؽه كح٬ٌٛػٗ ،ٯهػصٌ  ٠ ١ؼ١ٝ ا١ط٥ػ٠ ة٥ػا الكٛػ ٢ٌْ 

ٓىػػ٥٠ٌ ػك١ػػ» َّٓػػ٠( ٯػػأحٮ ة٨ٓ٥٭)أ٘ ػػج األةػػ٬اب » :٧طػػ٬ ،( ٞرٰػػؽان ا ٞػػاف )٘ َّٜ٢ٕ

َّٓػ٠» :إذ ٛاؿ اةػ٦ ٯٓػٰق «كأ٢ٕٜخ٫ا ( ٘ػٮ أٞرػؽ )أ٘ٓػ٠ ( ٘إ٧ٌػ٩ ٯلػارؾكأ٤ٌػا )٘ى

ٞا٧ج حٓػٯث ٥ٌا ػك١»إاٌل أف أضػ٪٥ا ٛػ ٯٟرؽ ٘ٮ ٨ٓ٤٭ كٯ٠ٌٜ ٘ٮ اٱعؽ  ،٤ٓا٫ٰ٧ا

ا٥١خٌٓػم ٤تاكؽة ةا١طؽؼ ٤ف٬٥ْث ٘ٮ ا١ٓؽةٌٰث ٥ٞا كرد ٘ٮ ا٢١فػاف ٘ػٮ ٤ػادة 

ب ةا١ٟٓاب ك١ٓب ا١ٟٓابى » :(ٕال) أٌػاح »٠ٌٟ٢٘ ذ١ٝ ساز أف ٯفخ٠٥ٓ  .«١ٓى

 ا٧خ٫٭ ا١خ٠ٰ٢ٓ. «.. «ا١لٮءى كأٌاح ة٩

 :٘ٮ ا١لٍؽ األٌكؿ ٦٤ ٪ؼا ا١خ٠ٰ٢ٓ ٤ا ٯٜخيٮ ا٨١ِؽ كا١خ٬ٌٛٗ ٦٤ أكس٩

٠َّٓ»خٮ ٤شٮء نٰٖ -1 ٓى٠ى »ك «٘ى ٦٤ ضٰػد ا١ػال١ػث ا١هػؽٌٰ٘ث ة٨ٓ٥ػ٭  «أ٘

 ؛١ػٰؿ ٤ٌٍٰػث ح٬ٍ٥٪ػا ا١طخ٥ٌٰػث كا١شتؽٯٌػث ،٥ٞا ٌٛؽر ةٓو ا٥٢ٓ١اء كاضػ ٞرٰؽان 

ٌٍؽد ٘ال ٯ٢ؾـ ٤ػ٦ ذ١ػٝ أف حيت٨ػ٭ ٤ػ٦ ٞػ٠ٌ ٤ػادٌةو ٤ػادٌة نػٰٖخا  ،ألٌف ذ١ٝ ٰٕؽ ٤

«٠َّٓ ٓى٠ى »ك «٘ى  .ة٨ٓ٥٭ كاضػ «أ٘

َّٓػ٠»احٌٙاؽ نٰٖخٮ  -2 ك٤لػارٞث إضػػا٪٥ا األعػؽل ٘ػٮ  ،«أ٘ٓػ٠»ك «٘

ػػ٢ٍب ،٤ػػػاريق ٢ْػػ٭ ا١ػال١ػػث ا١هػػؽٌٰ٘ث ،ا٨ٓ٥١ػػ٭ ٌٓػحػػ٩  :٧طػػ٬ ،ٞا١خٓػٯػػث كا١فَّ ٛ

٤هػػػري٪ا ا١ػػ٥٨ً  «ٌػػَّٰص ةػػ٩»كا١خٓػٯػػث ٘ػػٮ  .ؽح٩ كأ٤ؽىػػخ٩ػكٌٛلػػ ،كأٛٓػحػػ٩
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٠َّٓ»ال ا١ػال١ث ا١هؽٌٰ٘ث ٢١هٰٖث  ،احٌهاؿ ا٠ٓٙ١ ةطؽؼ ا١شٌؽ ا١تاء :ا١خؽٰٞتٮٌ  ٘». 

ػُّ  ٓى ٨٤اـتان ٢١ٟٙؽة ا١خػٮ  «ٌَّٰص ة٩»ك «أٌاح ة٩»ػا١خ٥ر٠ٰي أك ا١خ٨ِٰؽ ة ك٦٤ ذى٣ٌ ال ٯي

 .ٯ٬ٜـ ٫ٰ٢ْا ٪ؼا ا١لٍؽ ٦٤ ا١خ٠ٰ٢ٓ أك االـخػالؿ

َّٓػ٠»ا١خ٥ر٠ٰ الحٌٙػاؽ  -3 ػج األةػ٬اب »٘ػٮ ا٨ٓ٥١ػ٭ ةػػ «أ٘ٓػ٠»ك «٘ َّٜ٢ٕ

٘ا١ٙٓػ٠  ،ألٌف ا١ػال١ث ا١هؽٌٰ٘ث ٢١هٰٖخ٦ٰ ٪٨ػا ٤غخ٢ٙػث ؛ٰٕؽي نطٰص «كأ٢ٕٜخ٫ا

 .ٯٰٙػ ا١خٓػٯث «أ٢ٕٜج»ا٠ٓٙ١ ك ،٨ا ٯٰٙػ ا١خٟرٰؽ٪ «٢ٌٕٜج»

ك٘ٮ كٍؽ ا١خ٠ٰ٢ٓ ا١را٧ٮ ٦٤ ا١غٍأ كا١خطؽٯٗ ٘ٮ ا١خٙفػٰؽ كاالـػخػالؿ 

ػ٣ ٤ػ٦ ْتػارة .٤ا ال ٯهػٌص اال٥ٌة٨ػاف إ١ٰػ٩ ا١تخٌػث ٫ى  ٥٘ػ٦ ا١غٍػأ ا٢ٖ١ػَٰ أف ٯٙي

 :٤ػا ْتٌػؽ ٨ْػ٩ ا٥١ش٥ػّ ة١٬ٜػ٩ «١ٓب ةا١ٟٓػاب ك١ٓػب ا١ٟٓػابى » :(ا٢١فاف)

 !«!م ٤تاكؽة ةا١طؽؼ ٤ف٬٥ْث ٘ٮ ا١ٓؽةٌٰث ٥ٞا كرد ٘ٮ ا٢١فافحٓػٯث ا٥١خٓػٌ »

ب»٥٘خ٭ ٞاف ا٠ٓٙ١  ؟ كإذا ٞػاف ا٥١ٓانػؽٯ٦إاٌل ٘ٮ ْتػارة  ،٤خٌٓػٯان ة٨ٙف٩ «١ٓى

 [4ج ،87ـ ،41ا١ٜػؽار ]٤خٌٓػٯان ة٨ٙف٩ ٣٢٘ى ذ٪ب ا٥١ش٥ّ ٘ٮ ةٓػو ٛؽاراحػ٩ 

دكران ١ٓػب ا١ؽسػ٠ي » :٘ٮ ٛػ٬ؿ ا٥١ٓانػؽٯ٦ «١ٓب»٤خأٌكالن إ١٭ حي٦ٰ٥ ا٠ٓٙ١ 

 ١خهطٰص حٓػٯخ٩ ة٨ٙف٩؟!« أدَّل»٨ٓ٤٭ ا٠ٓٙ١  «٪ا٤ ا

ب ةا١ٟٓػاب ك١ٓػب ا١ٟٓػابى » :(ا٢١فاف)ذ٣ٌ إٌف ا١ِا٪ؽ ٦٤ ْتارة  أٌف  «١ٓى

٘ػٮ ا١لػٍؽ ا١رػا٧ٮ ٤ػ٦ ك ،األٌكؿ ٫٨٤ػا ٤خٓػػٍّ ةا١تػاء٘ٮ ا١لػٍؽ « ١ٓب»ا٠ٓٙ١ 

٬١ ٢ْ٭ ك ،كإاٌل ذتج ة٩ حٓػٯخ٩ ة٨ٙف٩ ؛ال ٤خٓػٍّ  ،ا١ٓتارة ٨٤ه٬به ة٨ؾع ا١غا٘و

 .ك٪٬ ٤ا ال أذؽ ٩١ ٘ٮ ْتارة ا٬ٖ٢١ٯ٦ٰ ك٧ه٬ن٣٫ ،كس٩ أك ١ٖث

أٌػاح » :كةؼ١ٝ ٞاف ح٠ٰ٢ٓ ا٥١ش٥ػّ ٥١ػا أسػازق ٤ػ٦ ٛػ٬ؿ ا٥١ٓانػؽٯ٦

 «أٌػاح ا٥١هػارعي ةغهػ٩٥» :كحغؽٯز ْتػارة ا١ؽٯاىػ٦ٌٰٰ ،«ا١ر٬ٌاري ةا٥١فخ٥ٓؽ

ٟ٘ػاف ٢ْٰػ٩ أف  .ٯفػ٩ٙٓ الؽارق كة٨ٓ٥٭ ر٤٭ ة٩ كأـ٩ٍٜ = ىػٰٓٙان ال ٯؤٯٌػػ ٛػ

ٞأف ٯػ٨ٌم ٢ْػ٭ ٞرػؽة  ؛ٯتطد ٦ْ ٢ٌْث حف٬ٌغ ٤ؼ٪ت٩ ٘ٮ س٬از ذ١ٝ كحغؽٯش٩
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كٯ٨تٌػ٩ ٢ْػ٭  ،٘ٮ ١ٖػث ا٥١ٓانػؽٯ٦ ٤خٓػٌػٯان ةا١تػاء «أٌاح»اـخ٥ٓاؿ ٪ؼا ا٠ٓٙ١ 

 .أ٣٫ٌ٧ رة٥ٌا ْػَّكق ةا١تاء ١خ٬ٌ٪٣ أ٩ٌ٧ الزـ ٰٕؽ ٤خٓػٍّ 

 [2ج ،87م]ص وفٔ قصاره اهعادس عشو ًٖا قاَفهى ٕصسر اهًجًع  -01

ْػ٦ اـػخٜؽاء ٤ػادٌة ا٥١ٓػاس٣ ا١ٜػٯ٥ػث  «صغثُ اهًجوصمَ واعخقوَوِج اهشو» عٌ عتارة

ك٬١ ٞاف ٥٢ٟ١خ٩ ٘ٮ ح٢ٝ ا١ٓتػارة ٤رػ٠ي ذ١ػٝ ال٧خ٫ػ٭ إ١ػ٭ أٌف ا١ٙٓػ٠  .اـخٜؽاءن دٰٜٛان 

 .ا٥١طػذ٬ف ٛػٯ٣ه ٧ٌهج ٩ٰ٢ْ ةٓوي ح٢ٝ ا٥١ٓاس٣ ٧ٌهان  خغػ٩٤فٯا١ؼم  «اْخ٠ٜ»

 «.ضتفخ٩ :اْخ٢ٜجي ا١ؽس٠ى » :(٠ْٜ) ٛاؿ ا٤٬ُّٰٙ١ٮ

٠ًٜى ا١ؽس٠ي » :(٠ْٜ)ٛاؿ ا١ؽازٌم ك تًؿ :اْخي  «.ضي

 «.ضتف٩ ك٩ٓ٨٤ :كاْخ٩٢ٜ» :(٥ٰ٘ا اـخػر٩ٞ )٠ْٜ ،كٛاؿ ا١ؾةٰػمٌ 

ّي  ػأ  ك٬١ كٛٗ ا٥١ش٥ ٌٍ ٢ْ٭ ٪ؼق ا٨١ه٬ص ا١هؽٯطث ١ؽدٌ اْػخالؿى ٤ىػ٦ ع

٣١ ٯػؽد ٘ػٮ ا٥١ٓػاس٣ ا١ٜػٯ٥ػث  «اْخ٠ٜ»ةأٌف  «اْخ٢ٜج ا١لؽٌث ا٥١شؽـ»ْتارة 

 ٥ػادٌؿ ٫ٰ٢ْ ٬٤اٜ٘ث كرىػا ا ٞاف ٥٢١ش٥ّ ٘ٮ ذ١ٝك٥١ ؛ةا٨ٓ٥١٭ ا١ؼم أرادكق

 .ا١ف٬ٟتي كا١خأكٯ٠

كإذا ٞا٧ج ٪ؼق ا٨١ه٬ص ٛػ ا٧خ٫ج ٘ٮ ٪ؼق ا٥٢ٟ١ػث إ١ػ٭ ا٥١ش٥ػّ ٘ػإٌف 

 «ؽٌثي ا٥١شػؽـى ػاْخ٢ٜػج ا١لػ» ٥ٌ٤ا ٯ٨تٖػٮ ١ػ٩ ٘ػٮ حٜػػٯؽم أف ٯهػٌطص ْتػارةى 

أف ك ؛ال ةا١خأكٯ٠ كا١خٜػٯؽ ا١ػؼم ا١خشػأ إ١ٰػ٩ ،ةا٨١ٌم ا٬١ارد ٘ٮ ح٢ٝ ا٥١ٓاس٣

ال ة٥ػا  ،«ضتفػ٩ ك٨٤ٓػ٩» :ٯييتًى ٨ٓ٤٭ ح٢ٝ ا١ٓتارة ة٥ا ٞاف ٘ٮ ح٢ٝ ا٥١ٓاس٣

ألٌف إ١ٜػاء ا١ٜػتو ةٓػو ٤ػا  ؛«أ١ٜج ا١ٜتو ٢ْٰػ٩» :كرد ٘ٮ ْتارح٩ ٦٤ ٩١٬ٛ

كأف ٯطٟػ٣ ٘ػٮ  ؛ال ٢ٌٞػ٩ ،أك ٍٛٓػثه ٨٤ػ٩ ،٦٤ ٤ٌٜػ٤احػ٩ ٪٬ ٯٜخي٩ٰ االْخٜاؿ أك

 .نطٰصه ٘هٰص «اْخ٢ٜج ا١لؽٌثي ا٥١شؽـى » :ٛؽارق ةآعؽة أٌف ٣٫١٬ٛ

إهووٓ  [2ج ،87م]ص وافخقوص لوالم اهًجًووع فؤ قوصاره اهعوواةع عشو -00

َّ إلجازة قوَْ اهًدوسذٌٖ ،اإلخمام فؤ  «أَعوَسمَ اهقاطؤ اهًجوصمَ » :إذ اظخس
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إذ حؽؾ ٤ػ٦ ٧هػ٬ص ا٥١ٓػاس٣ ٤ػا ٪ػ٬ أ١هػٚ ةا٥١فػأ١ث كأنػؽح  ؛ظٖاق اهخعوٖن

ٓػاس٣ ا١ٜػٯ٥ػث ٤ا ٞاف ٯطفػ٦ ٢ٜ٧ػ٩ ٤ػ٦ ا٥١ (ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ)كاعخار ٦٤  ؛كأ١ٰٚ

 .١ةاٌل ٯ٬ضٮ ذ١ٝ ةغ٢ي٬ٌ ح٢ٝ ا٥١ٓاس٣ ٦٤ ذ١ٝ ،ٞا١ٜا٬٤س كا١خاج كـ٬ا٪٥ا

٢ٌػ٠ ١شػ٬از ذ١ػٝ ٢ٜ١ػج ْي  (ا٥١هػتاح ا٨٥١ٰػؽ)٘ػٮ  -أ :ك٬١ ٞاف ١ػٮ أف أ

ًٓػب» :(ْػـ) ٤ان ٦٤ ةاب حى ػى ْى ًػ٤خ٩  ػٍػـ ،ْى ٓي ... كٯخٓػٌػل إ١ػ٭ ذػافو .كاالـػ٣ ا١

 «.ال أْػ٨٤ٮ اهللي ٘ي٢ى٩ :ةا٥٫١ؾة ٰٜ٘اؿ

ػػٍػـ ةا١يػػ٣ٌ » :(ْػػػـ) (ا١خػػاج)٘ػػٮ  -ب ٓي  :كةا١خطؽٯػػٝ ،كةيػػ٥ٌخ٦ٰ ،ا١

ًٜٙػاف كا١ؼ٪اب ػٍػ٤ان  .كٛػ ٢ٕب ٢ْ٭ ٜ٘ػاف ا٥١ػاؿ ك٢ٌٛخػ٩ ،ا١ ْي ًػ٤ىػ٩ ٥٢ًٓٞػ٩  ْى

 ،ال أْػػ٨٤ٮ اهللي ٘يػ٢ٝى :ٯٜػاؿ :... ك٥ٌ٤ا ٯيفػخػرىؾ ٢ْٰػ٩.ةا١ي٣ٌ كةا١خطؽٯٝ

 .«كأْػ٩ٰ٨٤ اهللي  ،ْىًػ٤ج ٘ال٧ان  :كٯٜاؿ .ال أذ٪ت٩ ٨ٌْٮ :أم

ا ػًػـ»أك إكارة داؿ  ٢ْ٭ أٌف  ٘ٙٮ ٪ؼٯ٦ ا٨١ٌه٦ٰ كٮءه نؽٯص ٧ه  ٘ٓػ٠  «ْى

ػىـ»ك ،٤خٓػٍّ إ١٭ ٬ٓٙ٤ؿ ْى ك٥٫٨٤ا ٯخ٫ٌػل ا٥١ػؽء إ١ػ٭ أٌف  .٤خٌٓػ إ١٭ ٦ٰ١٬ٓٙ٤ «أ

فعٌن يخعسٍّ إهٓ يفعوْهٌٖ  «أعسم اهقاطٔ اهًجصمَ » :٘ٮ ٬ٛؿ ا٥١طػذ٦ٰ «أْػـ»

أعسم اهقاطٔ اهًجصمَ روَخوُ  :قسٕصوأّن اهمالم عوٓ ح ،ُخِشف ذاًٍّٖا هوعوى ةُ

 .أي أذِتّا عَُ وأزاهّا ،أو خٖاحَُ

ػػٍػـ»ك٧ػػمُّ ا١ٜػػا٬٤س كا١خػػاج ٢ْػػ٭ أٌف  ٓي ػػػىـ»ك «ا١ ٓى ة٨ٓ٥ػػ٭ ا١ٜٙػػػاف  «ا١

ٮ نػػٌطث ػٯٜخيػػ٥ػػاؿ ك٢ٌٛخػػ٩ ٤ػػّ ٢ٕتخػػ٩ اـػػخ٥ٓاالن ٢ْػػ٭ ٜ٘ػػػاف ا١ ،كا١ػػؼ٪اب

ػىـ»اـخ٥ٓاؿ  ْى ٨ٓػ٭ ؽٯٙاح٩ ة٥ػكحهػ «أْػػـ ا٥١شػؽـ»٘ػٮ ٛػ٬ؿ ا٥١طػػذ٦ٰ  «أ

ا١ؼم حػٌؿ ٩ٰ٢ْ ٬٧اةي ا٥٢ٟ١ػث األك١ػ٭  (ا١ؼ٪اب)ألٌف ا٨ٓ٥١٭ األٌك١ٮ  ؛اإلذ٪اب

كٯ٨ٓػٮ ةػآعؽة  ؛«أْػـ»ذاةج ٘ٮ ٪ؼا ا٠ٓٙ١ ا١رالذٮ ا٥١ؾٯػ ا٥١خٌٓػم  «ا١ٓػـ»

ك٪ػػ٬ ٢ٍ٤ػػٚ ا١ٜٙػػػاف  ،أٌف ٰ٘ػػ٩ كػػٰةان ٤ػػ٦ ٤ٓػػاكدة أنػػ٠ ا١ػال١ػػث ا٫٥١شػػ٬ر

 .كإ٘ادةن ٩٨٤ ،كا١ؼ٪اب
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١ٰؿ ح٥ٰ٥ٓػان ٢١ػال١ػث  ،٬ْدان إ١٭ أن٫٢ا ،١ػال١ث٢ْ٭ أٌف ٪ؼا االحٌفاع ٘ٮ ا

 .ة٠ ٪٬ حغهٰم آعؽ كح٬٨ٯّ ،ةٓػ حغهٰم ٥ٞا كرد ٘ٮ ْتارة ا٥١ش٥ّ

ك٪ػػؼا  -كإذا نػػٌص ٪ػػؼا ا١خغػػؽٯز ٫١ػػؼا االـػػخ٥ٓاؿ ا١٬٥١ٌػػػ ا٥١ٍطػػػىث 

هى ٕموٌ  -ا٬١نٗ ٥ٌ٤ا حطف٦ زٯادح٩ ٘ٮ ْتارة ا٥١ش٥ّ ٥١ا ٩ٰ٘ ٦٤ ٤ؾٯػ دٌٛث 

فؤ  «أعوسم»ًا اعخّن ةُ اهًجًع يوٌ شوْٖا اهموًوث يٌ خاجٍث إهٓ االعخالَ ة

وال ظًّٖا أّن عوّوثَ  ،ةدٖد ال ُٕعخغَٓ عَّا ،اهقظاء واهدقْق وروب اهقْاٌٍٖ

ي٪٢٥ًػج ٘ػٮ ٬٤اىػّ أعػؽل ٞػاف ذٞؽي٪ػا ٫ٰ٘ػا  اهشْٖا ولرصة االظخعًاَ ٛػ أ

 .كا٨١ٌم ٫ٰ٢ْا ذ٥ٌث حف٬ٯٖان كاـخلٙاْان أكسبى كأك١٭

٦٥ٌ ٛػػؽاري ا٥١ش٥ػػّ ا١ػػ٨ٌم ٢ْػػ٭ ضػػؼؼ كٯطفػػ٦ ةػػآعؽة أف ٯخيػػ ،٪ػػؼا

ػػـى ا١ٜاىػٮ » :ٛػ٬ؿي ا٥١طػػذ٦ٰ :ٰٜ٘ػاؿ ،«أْػػـ»ا٥١ٙٓػ٬ؿ ا١رػا٧ٮ ٢١ٙٓػ٠  ْى أ

أْػػـ ا١ٜاىػٮ  :كا١خٜػػٯؽ ،سائؾ ٢ْ٭ حٜػٯؽ ضؼؼ ا٬ٓٙ٥١ؿ ا١رػا٧ٮ «ا٥١شؽـى 

٩ أك ضٰاحى٩  .ا٥١شؽـى ركضى

ص واهروايٌ عشو فٔ قوصاره لان اهْاجب فًٖا اٍخّٓ إهُٖ اهًجًعُ  -02

ٍٕ »أف ٯ٨ٌم ٢ْ٭ إٯرار ا١ٙهٰص  ،«أُغَّٖثو أُغَٖث» إذ حَاوَ ،[3ج ،87م] ي  «ث٨َّٰػأ

٨ٌٰػث»ا١ٙهٰص ٘ٮ ٞالـ ا١ٓؽب  :ٰٜ٘اؿ ،ةا١خلػٯػ ٕي ٗي  ،ةخلػػٯػ ا١ٰػاء «أ كحغٰٙػ

 .سائؾ «أ٨ٰٕىث»ا١ٰاء 

ٞىؽ ٘ٮ ا١خ٠ٰ٢ٓ ٤ا ٯػٌؿ ٢ْػ٭ ذ١ػٝ ٤ػ٦ سؽٯػاف ا١ٓػؽب  كٞاف ٯ٨تٖٮ أف ٯيؼ

٨ٌٰث» اـخ٥ٓاؿ٢ْ٭  ٕي كأٌف ٤ا ا٧ٙػؽد ةػ٩  ؛ا ا٧خ٫٭ إ٨ٰ١ا ٦٤ ٞال٣٫٤لػٯػ ٥ٰ٘ةا١خ «أ

٨ٰىث» اة٦ ـٰػق ٦٤ حغٰٙٗ ٕي ٌٜب ٢ْٰػ٩  ،(ا١خاج)ك٧فت٩ إ٩ٰ١ ا١ؾةٰػم ٘ٮ  ،(4)«أ ْ

ِّٙ  اة٦ ـٰػق ٧ٙف٩ حٰٜٓبى   «.ك١ٰفج ة٬ٜٯٌث» :ٜ٘اؿ ،٤َخط

ٞىؽ ٪ػؼا ا١خٰٜٓػبي  ،ةػ٠ ا٬١اسػبي  ،كٞاف ا٨٥١اـػب ٥ٰ٘ػا كرد ٘ػٮ  ،أف ٯيػؼ

                                                 

 .اة٦ ـٰػق، ا٥١ط٣ٟ، )٨ٕٮ( (4)
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كٯػ٬ضٮ ةاـػخ٬اء  ،ضؼ٩٘ ٯ٬٪٣ ةغالؼ ا٬١اٛػّ ألفٌ  ؛(ا١خاج)ا١خ٠ٰ٢ٓ ٦٤ ٧ٌم 

٨َّٰث»ا٬١س٦ٰ٫  ٕي ٨ٰىث»ك «أ ٕي ٨ٌٰثه ٞأيذٌٰٙث» :ٛاؿ ا١ؾةٰػم ،«أ ٕي ؽ ػك٩ٰ٢ْ اٛخه ،كة٣٫٨ٰ أ

َّٙٗ ٦ْ اةػ٦ ـػٰػق ؛ا١ش٬٪ؽم ٘ٮ ا١هطاح إذ  ؛ك١ٰفػج ةا٬ٜ١ٯٌػث :ٛػاؿ .كٯيغى

٨ي٥ث ٦٥ٰ٘ ركل ةا١ي٣ٌ  ـي ٢ىث إاٌل أ ٓي ٍ ٘ي  «.١ٰؿ ٘ٮ ا١ٟالـ أ

 :قوْهَّى [3ج ،87م]ًجًوع فؤ قوصاره اهخاظوع عشوص أجاز اه -03

 :كإف ٞاف األك١ػ٭ أف ٯٜػاؿ ،«أفَعَح هُ فٔ اهًجوطو ،أفَعَح هُ اهًجوطَ »

صى ٩١ صى  ،٘ىفى ٤ػ٦  (حاج ا١ٓػؽكس)كاـخػٌؿ ١ؼ١ٝ ٘ٮ ا١خ٠ٰ٢ٓ ة٥ا ٞاف ٘ٮ . كحٙفَّ

 :ٯٜػ٬ؿ ،إذا عػؽٍزتى ٘أً٘فػص ا١غٍػا :أْؽاةٮٍّ ١غٌؽازو ٞاف ٯغؽز ١ػ٩ ٛؽةػث»٬ٛؿ 

كأً٘فص ٪٨ا أ٤ؽه ٤ػ٦ ا٥١اىػٮ » :٩ٰ٘ ة٩١٬ٜ «أ٘فص»كٌ٘فؽ «. ػ ة٦ٰ ا١غؽزح٦ٰةاْ

ٓى٠ى  ص ٢ْ٭ كزف أٍ٘  «.أٍ٘فى

ػص ةػ٦ٰ ا١غػؽزح٦ٰ» :(ا٥١ٓشػ٣ ا٬١ـػًٰ)كاـخػٌؿ أٯيان ة٥ا ساء ٘ٮ   :٘ىفى

ّ ـٌ ص ا٥١ٟافى .ك ٩ٓ :.. كأ٘فى ـٌ ٓىػ٠»كاضخٌز ةش٬از ٤شػٮء  ؛«ك ٘ػٮ ا١ٓؽةٌٰػث  «أ٘

ٓى٠»ة٨ٓ٥٭  ٓىػ٠»ؾة ٤ٓخال  ةػأٌف ٪٥ػ ،«٘ى ٰػػ دائ٥ػان ا١خٓػٯػثى  «أ٘  .ال ٯيلػخؽىط أف حٙي

٢ْ٭ أٌف ح٨ٰٝ ا١ٓتارح٦ٰ ا٢١خ٦ٰ أساز٪٥ا ة٨ٓ٥٭ ةاْػػى ١ػ٩ ٘ػٮ ا٥١ش٢ػؿ ٧ٌم ك

ّى ا٥١ٟافى ٥ٞا ٘ٮ ٬ٍ٨٤ؽ ا٬١ـًٰ َـّ  .٥ٞا ٘ٮ ٬ٍ٨٤ؽ ا١خاج أك ة٨ٓ٥٭ ك

ٌٜٚ ٧ِؽ ٦٤ كس٬ق  :ك٘ٮ ذ١ٝ ٨ْػ ا١خط

 ةأ٩ٌ٧ أ٤ؽه ٤ػ٦ ا١ٙٓػ٠ (ا١خاج)٘ٮ ٥ٰ٘ا ٞاف ٘ٮ ٬ٛؿ األْؽاةٮ  «أً٘فصٍ »حٙفٰؽ  -1

صى » فى ٘ى ك٪ػ٬  ،ٛاـ ٢ْ٭ ُا٪ؽ ا١ؽـ٣ اإل٤الئٌٮ كضػق ال ٰٕػؽ ،حٙفٰؽه ال حطٰٜٚ ٩ٰ٘ ،«أ

ك٬١ دٌؿ ٩ٰ٢ْ ـػٰاؽه  .أك ٯؤٌٞػق ك١ٰؿ ٘ٮ ا٨١ٌم ٤ا ٯػٌؿ ٩ٰ٢ْ دال١ثن ٛآٌث ؛ٰٕؽي ٞاؼو 

ًي ٧ٌم نؽٯص ٯؽد ٩ٰ٘ ص» :أك ٛؽٯ٨ث أك ىت ْتٌؽ  (أل١ٗأم ةا)كة٥ر٩٢  - ،ةاأل١ٗ «أ٘فى

كال١ػخًٜ  ،ال٥ٌػأٌف ا١ٜػارئ - ا١ؾةٰػم كٰٕؽق ٘ٮ ىتً ٤ا ٞاف ٧ط٬ق ٘ػٮ ٬٤اىػّ

 .كأ٬٨٢ْق ٘ٮ ٬٤ى٩ٓ ٦٤ ٤ٓاس٣٫٥ إْال٧ان  ،ك٣٫٨٤ ا١ؾةٰػمٌ  ،ا٥٢ٓ١اءي ذ١ٝ
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ٌٞػ ٪ؼا ٨ْػم اعخالؼي رـ٣ ٪ؼق ا٥٢ٟ١ث ٘ٮ ا٥١ٓػاس٣ ا١خػٮ ذٞػؽت  كٯؤ

 (ا١خ٢٥ٟػث)ك ،١ألز٪ػؽمٌ  (ؼٯب ا٢١ٖػثح٫ػ)إذ كردت ٘ػٮ  ،٬ٛؿ ذ١ٝ األْؽاةػٮ

صٍ » ٢١هٖا٧ٮ ٢ْ٭ ٪ٰةث أ٤ؽ ا١رالذٮٌ   (ا١خػاج)ك٩ٰ٢ْ سؽت ةٓػو ٧فػظ  ،«٘ا٘فى

ٌٞػق ع٬٢ُّ ٞالـ ٦٤ ركل ٪ؼا ا٨١مَّ  ؛(5)٧ٙف٩  ،(ا١خ٫ؼٯب) األز٪ؽٌم ٘ٮ :٥ٞا ٯؤ

 ٦٤ ٪ؼا ا١ٙٓػ٠ ،ك٦٤ ٢ٜ٧ى٩ كردٌدق ٞا١هٖا٧ٌٮ كاة٦ ٬ِ٨٤ر ،ك٪٬ ٤هػرق األٌكؿ

ص» ّ «أ٘فى َـّ  .ة٨ٓ٥٭ ك

٩ٓ » كركدي -2 ـٌ صى ا٥١ٟافى ة٨ٓ٥٭ ك ١ٰؿ ٩ٰ٘  (ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ)٘ٮ » أ٘فى

أك ٤ا ٯؽٛ٭ إ١ػ٭ ا١طٟػ٣ ٢ْٰػ٩ ةأ٧ٌػ٩ ٧ػم  ٘ػٮ ذ١ػٝ ال  ،٤ا ٯٍّٜ أ٩ٌ٧ د٠ٰ١ ٠ٜ٧و 

كٰٕاب  ،ة٩ (ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ)ك٪٬ ٘ٮ ى٬ء ا٧ٙؽاد  .ٯطخ٠٥ ا١خؽدٌد أك ا١خأكٯ٠

ق ٰ٘ػ٩ اسخ٫ػػ كاىػ٬ٓ ،ٯطخ٠٥ أف ٯ٬ٟف ذ٥ؽةى ٰٛػاس ،٤ر٩٢ ٦ْ ٤ٓاس٣ ا١ٜػ٤اء

صى ا٥١ٟافي إذا احٌفػّ» ٘ٓػُّكا ا٠ٓٙ١ ا١الزـ ،اسخ٫ادان  كة٨ىػ٬ق ٢ْػ٭  ،ةػا٥٫١ؾة «٘ىفي

ٓى٠» ٘ى ٓى٩ ٟ٘اف ،«أ َـّ صى ا٥١ٟافى ة٨ٓ٥٭ ك  .أ٘فى

ٓى٠»٬ٛؿ ا٥١ش٥ّ ٨ْػ اْخال٩١ ١ش٬از ٤شٮء  -3 ٘ػٮ ا١ٓؽةٌٰػث ة٨ٓ٥ػ٭  «أ٘

ٓى٠» ٰػ ٪٥ؾة »: «٘ى ٦٤ ا١تػٯ٫ٌٰات ا١خػٮ  «ا١خٓػٯثى  (أ٠ٓ٘)كال ٯيلخؽىط دائ٥ان أف حٙي

ٓىػ٠ى »إذ ال عالؼ ٘ػٮ أٌف ا٥٫١ػؾة ٘ػٮ ة٨ػاء  ؛ال ٯ٢ؾـ ا٨١مُّ ٫ٰ٢ْا ٍ ٘ى ال حٟػ٬ف  «أ

كإذا ٞا٧ج حأحٮ أٞرؽ ٤ا حأحٮ ٢١خٓػٯث ٘إ٫ٌ٧ػا حػأحٮ أضٰا٧ػان  ،٢١خٓػٯث ٘ٮ ٠ٌٞ ضاؿ

 ،ككس٬د ا٬ٓٙ٥١ؿ ٢ْػ٭ نػٙث ،ا١ط٧٬٨ٰثك ،١هٰؽكرة ا١ٙا٠ْ ذا نٙث ٦٤ ٩٢ٓ٘

 .(6)اف أك ز٤افك٢١ػع٬ؿ ٘ٮ ٤ٟ ،ك٢١ف٢ب

ك٨٤ٍػ٬ؽ  (ا١خػاج)ةػ٦ٰ ٨٤ٍػ٬ؽ  «أ٘فص»اإلكارةي إ١٭ اعخالؼ ٨ٓ٤٭  -4

                                                 

 .2/197، ٪1،1356ا٧ِؽ: حاج ا١ٓؽكس، ا٥١ٍتٓث ا١غٰؽٯث ةش٥ا١ٌٰث ٤هؽ، ط (5)

، 464 - 462اةػػ٦ ٛخٰتػػث، أدب ا١ٟاحػػػب، ك، 63 - 4/55ا١ٟخػػاب،  ،ا٧ِػػؽ: ـػػٰت٬ٯ٩ (6)

 .92 - 1/85 ،كؽح ا١لاٰ٘ث ١ؽىٮ،اك
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إذا ـ٣ٌ٢ ا٥١ؽء ةهٌطث اـخػالؿ ا٥١ش٥ػّ ة٥ػا ٘ػٮ ٪ػؼٯ٦  ،()ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ

ألٌف ح٬ـػّٰ ا٥١ٟػاف كا٥١تاْػػة ٘ػٮ  ؛ال حرتج ٨٢١ٜػ ٨ْػػ ا١خأ٤ُّػ٠ ،ا٥١ٓش٦ٰ٥

٥٫٨٤ػا اٱعػؽ. كٯٜخيػٮ ٞػ٠ٌ  ،ا٥١ش٢ؿ كٰةاف ٯٙيػٮ أضػػ٪٥ا إ١ػ٭ اٱعػؽ

؛ «أو»ال ا١خ٥ٰٰػؾ ة٥٫٨ٰػا ةا١ٓػاٌٗ  ،كا١ػٌٛث حٜخيٮ ا١ش٥ّ ة٦ٰ ا٦ٰٰ٨ٓ٥١ ةا٬١اك

 .ووّظع اهًمان ،فٖقاَ: جائضحان ةًعَٓ ةاعس هُ فٔ اهًجوط

ّي  ،٪ؼا كا٥١فخطف٦ ٘ٮ ى٬ء ٤ا ةػا ٘ٮ ةٓو ٪ؼق ا٬١سػ٬ق أف ٯ٨تٌػ٩ ا٥١ش٥ػ

 ؛١٬٤ٌػه ٤طػػىث ،ؿكأ٘فص ٩١ ٘ٮ ا٥١ش٢ ،أ٘فص ٩١ ا٥١ش٢ؿ :٢ْ٭ أٌف ٬ٛؿ ا٨١اس

أّن ٕعوّون و ؛أٞرػؽ ا٥١طػػذ٬ف ٤ػ٦ اـػخ٥ٓا٩١ ،كرة٥ٌا ٞاف ٦٤ ١٬٤ٌػات ا٥١خػأٌعؽٯ٦

ه ولرصة اظخعًاهُ ّْ    .يشِتَُ فٔ قتَْ ذهك وإجازحُ قٖاظاً ةُفُش

يا عوٖوُ  [3ج ،87م]أجاز اهًجًُع فٔ قصاره اهرأٍ واهعشصٌٕ  -04

اـػان ٢ْػ٭ ٤ػا ٧ػٌم ٢ْٰػ٩ ٰٛ ،«أُيعَٖث» يٌ حزفٖف ٕاء ألرص اهَاس فٔ زياٍَا

 أفٌ  كٞاف ٥ٌ٤ػا ٢ٌْػ٠ ةػ٩ أٯيػان  .كحغ٫ٰٙٙا «أ٨ٰٕىث»ةٓو ا٥٢ٓ١اء ٦٤ حلػٯػ ٯاء 

 كػٮء ٯ٨٥ػّ ٤ػ٦ ض٥ػ٠ ... كال.(٨ٕػا ك٤فػا)ك٪ٮ  ،٤ادح٥٫ا ا٬ٖ٢١ٯث ٤خٜارةث»

ي٤ٍفٰىث) كأٌف ٦٤ ـػ٦٨ ا١ٓػؽب حغٰٙػٗ ا١ٰػاء ا٥١لػٌػدة ٘ػٮ ةٓػو  ؛« .٫ٰ٢ْا (أ

ًٰٙىثاأليذَّٰٙث كاألي )إذ كرد  ،ا٬٥١اىّ ٍ  ....٬١ ةػال١ث ٤ٖاٯؽة ٢ٰٛالن ك (ذ

ٌٝ ٘ٮ أٌف ةٓو ٤ا ٞاف ٘ٮ ح٠ٰ٢ٓ ا٥١ش٥ّ ال ٯهصٌ  ََّٙ ٩٨٤ ،كال ك  :أك ٯيخط

أك احٌطاد٪٥ا ٘ػٮ ا١ػ٬زف  «٤فا»ك «٨ٕا»حٜارب ٤ادة ا٥٢ٟ١خ٦ٰ األك١٭  -1

ي٤فٰث»١ٰؿ ٛؽٯ٨ث ٤ف٬ٌٕث ١ٰٜاس إضػا٪٥ا   .«أ٨ٰٕث»٢ْ٭ األعؽل  «أ

ّ ٦٤ ض٠٥  -2 ي٤فٰىث»٧ٙٮي ا٥١ا٧ ٩ٰ٘ ٤غا١ٙثه ١تٓو  ٘ٮ ا١خغٰٙٗ «أ٨ٰٕىث»٢ْ٭ «أ

إذ  ؛ا٥١ٰٜؿ ٩ٰ٢ْ ٪٨ا ١ٰؿ ة٬ٜمٌ ك ،٤ا سؽل ٩ٰ٢ْ ا١ش٬٫٥ر ٘ٮ كؽكط ا٥١ٰٜؿ ٩ٰ٢ْ

 .ال ةٟرٰؽك ،«١ٰفج ة٬ٜٯثك» :كٛاؿ ،ةا١خغٰٙٗ «أ٨ٰٕىث»ذٞؽ اة٦ ـٰػق 
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ًٰٙىث»٣١ حؽد  -3 ٥٘ا ٤ػ٦  ؛ةخغٰٙٗ ا١ٰاء ٘ٮ أٌم ٨ٓ٤٭ ٦٤ ا٥١ٓا٧ٮ ()«األيذ

ضػٯد ذٞؽ ٤ر٠ ذ١ٝ ٦ْ ا١ٓػؽب  ٛػٯ٣ أك ٘ٮ ٤ٓش٣ أك ٰٕؽق -أ٩٥٢ْ  -ضػ أ

ا كا١ػؼم ٧ػمَّ  ،١ٰؿ ٥٢١ش٥ّ ٥ٰ٘ا ٛا٩١ ٘ٮ ذ١ٝ ٤هػر أ٩٥٢ْك ،أك إكارة ٧ه 

 .«األذا٘ٮ»٩ٰ٢ْ ا٥٢ٓ١اءي س٬از ا١خغٰٙٗ ٘ٮ س٩ٓ٥ 

ك٘ػػٮ ىػػ٬ء ذ١ػػٝ ٯطفػػ٦ ٘ػػٮ رأٯػػٮ ا١خ٨تٰػػ٩ي ٢ْػػ٭ أٌف ٤فػػ٬ِّغ سػػ٬از ٛػػ٬ؿ 

ي٤فٰىث» :ا٥١طػذ٦ٰ كأٌف ض٫٢٥ا ٢ْػ٭ ٤ػا  ،ا١خغٰٙٗ ٪٬ ٘ل٬ُّ٪ا كٞرؽةي اـخ٥ٓا٫١اة «أ

٨ٰىث»ركم ٦٤ حغٰٙٗ ٯاء  ٕي كٯ٨تٖٮ ا١خ٨تٰػ٩  ،٪٬ ىؽبه ٦٤ االـخة٨اس ال ا١ٰٜاس «أ

ي٤فٌٰث»٘ٮ ا١ٜؽار ٢ْ٭ أٌف   :ٰٜ٘ػاؿ ،ةا١خلػٯػ ٪ٮ ا١ٙهط٭ ا٥١أذ٬رة ْػ٦ ا١ٓػؽب «أ

ي٤فٰىث»س٬ازي ٬ٛؿ ا٥١طػذ٦ٰ  ي٤فَّٰث»خلػٯػ كا١ٙهط٭ ةا١ ،ةخغٰٙٗ ا١ٰاء «أ  .«أ

فؤ قوصاره اهعوادس  «اٍعسام»و «اٍعسم»ةسا هٔ لالمُ اهًجًع عوٓ  -05

 .ورد فُٖ يا ال ٕصّح وال ُٕصحَظٓ ،يَخَقصاً غٖص يعخْفًٓ [3ج،87م]واهعشصٌٕ 

ٜ٘ػ ٞاف ٦٤ ا٬١اسػب أف  ،كأٌكؿ ٤ا ٞاف ذ١ٝ ٘ٮ حت٦ٰٰ ا٥١فأ١ث كحارٯغ٫ا

هؽٯٙاح٩ ٦٤ ا١٬٥١ٌػػ ا١ٜػػٯ٣ ا١ػؼم كح «ا٧ٓػـ» :ٰٜ٘اؿ ،ٯيطاط ةأٌؽاؼ ا٥١فأ١ث

٪ػ٬ ٥ٌ٤ػا أٞرػؽ ك ،الـ٥ٌٰا ا٥١خ٬٥ٌ٢ٟف كا٨٥١اٌٜث كا٫ٜٙ١ػاءك ،ا١ٜػ٤اء ـخغػ٩٤ا

كٛػػ اعخ٢ػٗ ا٥٢ٓ١ػاء  .كاحٌفػ٬ٓا ٰ٘ػ٩ ضٰٜٜػثن ك٤شػازان  ،ـخغػا٩٤اا٥١طػذ٬ف 

ٌِٙػان ٨٤ػ٩  ،كا١تاضر٬ف ٘ٮ ا١ط٣ٟ ٩ٰ٢ْ كةٰاف ضا٩١ كٞاف رأمي ا١ش٬٫٥ر ٩ٰ٘ ٤خط

 .(7)كإ٤ٌا ةخي٩ٰٙٓ ،خ٩إ٤ٌا ة٩ٓ٨٥ كإ٤ٌا ةخغٍة ؛كاٛخياءن  ؽٯطان أك إكارةن ػحه

ُّٙػَ ا٥٢ٓ١ػاء  ،«ا٧ٓػػـ»إذ ـٓ٭ ٘ٮ ح٠ٰ٢ٓ س٬از  ،ؽ ا٥١ش٥ّػك٣١ ٯٙفٌ  حط

                                                 

 ة٠ كردت ٘ٮ ١فاف ا١ٓؽب ك٦ٟ١ ة٨ٓ٥٭ ٤ٖاٯؽ ٢ٰٛالن ٥ٞا ذٞؽ٧ا ٘ٮ ١فاف ا١ٓؽب آ٧ٙان. ]ا٥١ش٢ث[. (*)

اة٦ ك ،7/165 ،كؽح ا٥١ٙه٠اة٦ ٯٰٓق، ك، 55ا٥١ٙخاح ٘ٮ ا١هؽؼ،  ا٧ِؽ: ا١شؽسا٧ٮ، (7)

، 21ؽؼ، ػا١لػاٰ٘ث ٘ػٮ ٢ْػ٣ ا١هػك، 2/122ٮ كػؽح ا٥١ٙهػ٠، اإلٯياح ٘ػا١طاسب، 

، 1/176االرحلػاؼ ، أةػ٬ ضٰػافك، 44كػؽح ا١لػاٰ٘ث، ص كر٦ٞ ا١ػػٯ٦ األـػخؽاةاذم، 

 حاج ا١ٓؽكس )ْػـ(.ك
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ّي ١ؼ١ٝ ـػ٩ٰٓ ١ٓػؽؼ أٌف ٪ػؼا  .٦٤ ٪ؼق ا٥٢ٟ١ث كحهؽٯٙاح٫ا ك٬١ ـٓ٭ ا٥١ش٥

ي٨ٮ ٩ٰ٢ْ ا٧ٓػـ ٓى٠»٘ٮ األ٢ٕب ٤ٍاكع » (ا٠ٓٙ٧) أم ،ا٬١زف ا١ؼم ة ؽط ػةلػ «٘ى

ٓىػ٠ ْالسػان  أف ألٌف ٪ػؼا ا١تػاب ٬٤ىػ٬ع  ؛أم ٤ػ٦ األ٘ٓػاؿ ا١ِػا٪ؽة :ٯ٬ٟف ٘ى

ؽ كا١ٍٜػّ ػكذ١ػٝ ٥ٰ٘ػا ٯ٫ِػؽ ٢١ٰٓػ٬ف ٞا١ٟفػ ،٪ٮ ٛت٬ؿ األذػؽك ،٥٢١ٍاكْث

كأ٤ٌػا  .كال ٥٫٘خػ٩ ٘ػا٣٫ٙ٧ ،٥٢ْخػ٩ ٘ػا٣٢ٓ٧ :٘ػال ٯٜػاؿ .كا١شؼب أك١٭ كأك٘ٚ

«٠ٌٓ ٙى َّٓػ٠»كإف كىػّ ٥١ٍاكْػث  ،٘إ٩ٌ٧ «ح ٥٫ٌ٘خػ٩  :٬٘إ٧ٌػ٩ إ٥ٌ٧ػا سػاز ٧طػ ....«٘

٣ ٙى٫َّ ألٌف ا١خٟؽٯؽ ا١ؼم ٩ٰ٘ ٞأ٧ٌػ٩ أ٫ُػؽق كأةػؽزق ضخػ٭ نػار  ؛ك٥َّ٢ْخ٩ ٘خ٣ٌ٢ٓ ،٘خ

 .كال ٯخه٬ٌر ٬٫ُر األذؽ ٩ٰ٘ ،كا١ٓػـ ١ٰؿ ْالسان ، (8)«ٞا٥١طف٬س

ةا٥١ٓا٧ٮ ا٬١اىطث  -أم ا٠ٓٙ٧  -عٌه٬ا ٪ؼا ا١ت٨اء » :كٛاؿ اة٦ ا١طاسب

عٌه٬ق ةا٥١ٍاكْػث ا١خؾ٤ػ٬ا أف ٞأ٣٫ٌ٧ ١ػ٥ٌا  ،....٢١طٌؿ دكف ا٥١ٓا٧ٮ ا٥١شٌؽدة

 ،ال ْؽ٘خػ٩ ٘ػا٧ٓؽؼك ،٥٢ْخػ٩ ٘ػا٣٢ٓ٧ :٢٘ػؼ١ٝ ال ٯٜػاؿ ،ح٬ٟف س٢ٌٰث كاىطثن 

٢ٛخػ٩ : ٛػا٬١اك .١ػٰؿ ةشٌٰػػ ا٧ٓػػـ: ك١ؼ١ٝ ٞػاف ٛػ٣٫١٬ .كٞؼ١ٝ ٤ا ٞاف ٤ر٩٢

ك٠ُّٞ  ،ألٌف ا٬ٜ٥١ؿ ٤ٓا١زه ةخطؽٯٝ ا٢١فاف كا١لٙخ٦ٰ كإعؽاج ا١ه٬ت ؛٘ا٧ٜاؿ

ٌىب ب ذ١ٝ ٦٤ ةاب ا٥١طف٬س ٥٢١غا ًٌ  ٢ٛخػ٩ ٘ا٧ٜػاؿ :٘إف أ٢ٌٜج ،كا٥١غا

 .(9)«.... ٞاف ٘ٮ اال٤خ٨اع ٧ِٰؽ ا٧ٓػـ.٢ْ٭ إرادة ا٨ٓ٥١٭ ا٬٫ٙ٥١ـ ٦٤ ا٬ٜ١ؿ

ػًػـ»٤ٍػاكع  «ا٧ٓػػـ»ك٤ا كرد ٘ٮ ٞػالـ ا٥١ش٥ػّ ح٢ٓػٰالن ٤ػ٦ أٌف  ا١ػالزـ  «ْى

، «ا٧ٜٙػػ»ا٥١خٌٓػم ا١ؼم ٬١ نٰٔ ٤ٍاك٩ْ ١ٟػاف  «ٜ٘ػ»أم  ،٤يا٪اة ٥١ا ٞاف ة٨ٓ٥اق

ك٦٤ االْخػؼاًر ١ػؼ١ٝ ةػتٓو ٤ػا ٞػاف ٘ػٮ  ،ٯطخاج ٤ر٩٢ إ١٭ ا٥١ٍاكْث «ْػـ»أٌف ك

٥ىأىف إ٩ٰ١ ،ا٥١ٓاس٣ ٦٤ أ٘ٓاؿ الز٤ث كرد ٫١ا أ٘ٓاؿه ٤ٍاكْثه ال ٯيف٣َّ٢   .كال ٯٍي

                                                 

 .1/158رىٮ ا١ػٯ٦ األـخؽاةاذم، كؽح ا١لاٰ٘ث،  (8)

ِػؽ: رٞػ٦ كا٧ .2/122اهلل،  اإلٯياح كؽح ا٥١ٙه٠، حص: د. إةؽا٪٣ٰ ْتػاة٦ ا١طاسب،  (9)

 .44ا١ػٯ٦ األـخؽاةاذم، كؽح ا١لاٰ٘ث، ص 
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ألٌف أذػؽق ال  ؛ويا لان الزياً ال ُٕتَٓ يَُ ،أيّا اهًػاوعثُ فال حمْن إاّل يٌ يخعسٍّ 

كحٙفػٰؽي  .ٮ ضهػ٬ؿ األذػؽ ك٫ُػ٬رقػيػكا٥١ٍاكْثي حٜخ ،ٯ٫ِؽ ٘ٮ ذ١ٝ ا٥١ٍاكع

ألٌف  ؛ال ٯ٠ٜ٨ إ٩ٰ١ ْػػكل ا٥١ٍاكْػث «ٜ٘ػ» ٬١ ٞاف الز٤ان ةا٠ٓٙ١ ا٥١خٌٓػم «ْػـ»

 .ؽٌٰ٘ث كا٨١ط٬ٯٌػثػذ١ٝ حٙفػٰؽ ٨ٓ٤ػ٭ ال ٯ٨٥طػ٩ عهػائم ا١ٙٓػ٠ ا٥١خٓػٌػم ا١هػ

ٗه  «ٜ٘ػ»٤ٍاكع  «ا٧ٜٙػ»ةػ «ْىًػـ» ٤ٍاكع «ا٧ٓػـ»ػكاالـخػالؿي ١  ؛اـػخػالؿه ىػٰٓ

٨ْػػ  «ا٧ٓػػـ»ك «ا٧ٜٙػػ» ٘ػا١ٙٓالف ،كٞػاف ٤ٓخؽىىػان  ،الؿه ة٥ا ٣١ ٯرتػجأل٩ٌ٧ اـخػ

 «ا٧ٓػػـ»٩ٰ٘ ٤ا ٘ػٮ ة٨ػاء  «ٜ٘ػ»٦٤  «ا٧ٜٙػ»كة٨اء  .ا٥٢ٓ١اء ـٌٰاف ٘ٮ ا١ط٣ٟ كا٢ٓ١ٌث

 .ك١ؼ١ٝ ٣١ حيف٥ىّ ٦٤ ٘هٰص ؛٦٤ عؽؽ ا١ٜاْػة كا٧خ٫ا٫ٞا

ُا٪ؽ ةأ٩ٌ٧ ٠ٓ٘ الزـ ٰٕؽ ٤خٓػٍّ ٥ٞا ٯ٬ضٮ  «ًْػـ»كأ٤ٌا ا١ط٣ٟ ٢ْ٭ ا٠ٓٙ١ 

٘لٮءه ٕؽٯب ةإزاء ٤ا ٞاف ٘ٮ ا٥١ٓاس٣ ٤ػ٦  ؛ٮ ـ٬ٟتي ا١ؽىاػا١ٟالـ كٯٜخي

كةإزاء ٤ا ٧ٌم ٩ٰ٢ْ ا٥١ش٥ّ ٧ٙف٩ ٛت٠ي ٘ٮ ٛؽار  ،حهؽٯص ةخٓػٯخ٩ ٧ٌهان أك إكارة

 .(2ج ،87ـ ،17 ا١ٜؽار)آعؽ ٦٤ ٛؽاراح٩ 

كإٔؽب ٦٤ ذ١ٝ ٨ْػم أف حؽد ٘ٮ ا١خ٠ٰ٢ٓ ْتارةه ٕؽٯتثه ٨٤تخٌث ٦٤ ا١فػٰاؽ 

 -أ» :٤ػ٦ ١٬ٛػ٩ «أٯيػان  (ٜ٘ػػ)٨ٓ٤ػاق  (ا٘خٜػػ) ألفٌ » ْتػارة ،إ٩ٰ١ ةه٢ث ال ح٥ٌج 

 (ٜ٘ػ)ك٬١ نٰٔ ٤ٍاكعه ١ػ ،(ٜ٘ػ)ا١ؼم ٨ٓ٤اق  (ْػـ)٪٬ ٤ٍاكع ٠ٓٙ١  (ا٧ٓػـ)

 .«إٔظاً  (فقس)يعَاه  (افخقس) ألنّ  ؛(ا٧ٜٙػ)١ٟاف 

 «درس»ةأ٥٫ٌ٧ػا ٤ٍاكْػا  «ا٥ٍ٧ؿ»ك« ا٧ػرس»كأ٤ٌا ا١ط٣ٟ ٢ْ٭ ا٦ٰ٢ٓٙ١ 

ٗي االسخػؾاء ،٦ا١الز٤ٰ «٥ٌؿ»ك ٣ٌٟ كحطؽٯػ ألٌف  ؛٬ٜ٘ؿه ٤ؽدكده ٤هػرق ا١ػخط

كةػؼ١ٝ  ،كردا ٘ٮ ا١ٓؽةٌٰث الز٦ٰ٤ ك٤خٌٓػٯ٦ٰ «٥ٌؿ»ك «درس»٪ؼٯ٦ ا٦ٰ٢ٓٙ١ 

ا١ؼم اْخ٥ػ ٩ٰ٢ْ ا٥١ش٥ػّ  (حاج ا١ٓؽكس)ك٫٨٤ا ٤ٓش٣  ،ساءت ٤ٓاس٣ ا٢١ٖث

 .٘ٮ ض٩٥ٟ ذ١ٝ
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 :درس ا١لػٮءي كا١ؽـػ٣ي ٯػػريس ديركـػان ةا١يػ٣ٌ » :(درس)ٛاؿ ا١ؾةٰػػم 

خ٩ ا١ؽٯصي درـان ك .ْٙا ـى خ٩ ،٤طخ٩ :در ٌٙ    .« ....الزـه ٤خٓػٍّ  ،إذا حٌٟؽرت ٩ٰ٢ْ ٘ٓ

٬٥ٍُّس ةا١يػ٣ٌ » :(٥ٌؿ)كٛاؿ أٯيان  ك٘ػٮ  ..،.ا١ػػركس كاال٤ِّطػاء :ا١

ٚي كا١ٟخػابي  :ا١خ٫ؼٯب ٥ٌىػؿ ٯ٥ٍيػؿ  :ك٘ػٮ ا٥١طٟػ٣ ،درس :٥ٌؿ ا١ٍؽٯػ

ال كٯخٌٓػل  ،ذؽق٤ط٬ح٩ كأز١ج أ :ك٥ٌفخي٩ ٥ٌفان  .درس كا٤َّط٭ أذؽق :٬٥ٌـان 

  .« ......اـخأن٢ج أذؽق :ك٥ٌفج ا١لٮءى ٥ٌفان  .ٯخٌٓػل

ٌػ ا٦ٰ٢ٓٙ١  ٓي ٤ٍػاك٦ْٰ ٢ٓٙ٢١ػ٦ٰ  «ا٥ٍ٧ػؿ»ك «ا٧ػػرس»كة٫ؼا ٯشب أف ٧

٥ْػػالن ةأنػػ٠ ا٥١ٍاكْػػث ا١خػػٮ  ؛ال ا١الز٤ػػ٦ٰ ،«٥ٌػػؿ»ك «درس»ا٥١خٓػػٌػٯ٦ٰ 

  .ح٬ٟف ٦٤ ٠ٓ٘ ٤خٌٓػ ال الزـ

ٗي ح٢ٰٓػ٠كإذا حت٦ٌٰ ٨١ا ٤ػ٦ ذ١ػٝ ٢ِّٞػ ا٥١ش٥ػّ إلسػازة اـػخ٥ٓاؿ  ٩ ىػٓ

لان  ؛كال ٯط٩ٰ٥ ٣٢ْ كال ٫٨٤ز ،كأٌف ٤ا ٛاـ ٩ٰ٢ْ ال ٯ٫٨و ،كحف٬ٯ٩ٖ «ا٧ٓػـ»

َٕتغٔ أن ٕعخشفع اهًجًع هقصاره ورغتخوُ فؤ إجوازة ذهوك ةمروصة اظوخعًاَ 

 .اهًدسذٌٖ هُ لرصةً ظاِصة

ًي  «ا٧ٓػػـ»كآعؽ ٤ا ٞاف ٯ٨تٖٮ ٘ػٮ ٞػالـ ا٥١ش٥ػّ ٢ْػ٭ ٪ػؼق ا٥٢ٟ١ػث  ىػت

أ٨ْػٮ  ،كا٨١مُّ ٢ْ٭ ا١ٙهٰص كاألك١٭ ٘ػٮ ٤ر٢ػ٩ ،ؼم ا٧خ٫٭ إ٩ٰ١ كإضٟا٤ي٩ا١ٜؽار ا١

ًٜػػ (ا٧ٓػـ) ةػؿ (ْيًػـ)ا٠ٓٙ١ ا٥١ت٨ٮ ٥٢١ش٬٫ؿ  ـخغػاـا  ،ك٧طػ٬ق ٤رػ٠ زاؿ أك ٘ي

ٓىػىـ)أك ٤هػر ا١رالذٌٮ   .٤ا إ٥٫ٰ١اكك٤ا ٞاف ة٨ٓ٥اق ٞا١ؾكاؿ كا١ٜٙػ  (ا١

ٙي » :(ْػـ)ٛاؿ ا٤٬ٌٰٙ١ٮ  ػًػـ ٤رػ٠ أٜ٘ػحػ٩ ٘ ٓي ًٜػػ ةت٨ػاء ا١ؽةػاْٮ كأْػ٤خػ٩ ٘

 .«٢١ٙا٠ْ كا١رالذٌٮ ٬ٓٙ٥٢١ؿ

 ،ؽٯٙاح٩ػةخهػ «ا٧ٓػػـ ا١لػٮء»سػ٬از ٛػ٣٫١٬  :كةؼ١ٝ ٯٟػ٬ف ا١ٜػؽار ةػآعؽة

ًٜػ ٘ػٮ  «ْػػـ»ؽٯٙاح٩ إ١٭ أ١ٙاظ ٤ػادة ػإىا٘ث ذ١ٝ ا٠ٓٙ١ ٤ّ حهك ،ة٨ٓ٥٭ زاؿ ك٘ي

ْيًػـ ا١لٮءي  ؛ا٥١ٓاس٣ ًٜػ أك زاؿ ،٢ْ٭ أٌف ا١ٙهٰص كاألك١٭ اـخ٥ٓاالن   .أك ٘ي
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ََ  [3ج ،87م]صٌٕ وأجاز اهًجًوُع فؤ قوصاره اهروايٌ واهعشو -06 قوْ

ٓؽي ة٦ٰ ٞؼا كٞؼا» :اهًعارصٌٕ ّي  ،ك٧ط٬ق «حؽاكحى ا١فِّ ٤ٜخػٯان ة٥ا ٞاف ٢ْٰػ٩ ٤ش٥ػ

٥ٟان كح٢ٰٓالن  ةٰػػ أٌف ْتػارةى ا٥١ش٥ػّ ا١خػٮ ا٘خػخص ة٫ػا  .ا٢١ٖث ا١ٓؽةٌٰث ٘ٮ ا١ٜا٪ؽة ضي

 ،ا٘خٜؽت إ١ػ٭ اإلضٟػاـ ،ا٪ؽمٌ ح٩٢ٰ٢ٓ ٛت٠ أف ٯ٬ٌٓؿ ٢ْ٭ ٤ا نػر ٦ْ ا٥١ش٥ّ ا١ٜ

ْيؽا االرحتاط ا١فتتٌٮ ا٨٥١ٌٍٜٮ ة٦ٰ ا٨١خٰشث ك٤ٌٜػ٤خ٫ا  .٘ا٧ٍٜٓج ٫ٰ٘ا 

ػ٩ ا١ؽسػاؿي إذا حٓػاٛت٬ق  :ح٬ٜؿ ،ا١خؽاكحي ٯأحٮ ة٨ٓ٥٭ ا١خٓاٛب» :ٛاؿ حؽاكضى

راكح ا١فػٓؽ  :حؽاكح ا١فٓؽ :٬ٰٟ٘ف ٨ٓ٤٭ ٣٫١٬ٛ ،٤خ٨اًك٦ٰ١ إٯٌاق ٠ٌٞ كاضػ ٤ٌؽة

ة٨ٓ٥ػ٭ حٓاٛػب ا١فػٓؽ أك حػؽدٌد  ،حػؽاكح :أحٮ ٤ٍاكْػ٩٨٤٩ ٯػك ،ة٦ٰ ٞؼا كٞؼا

 .«.ا١فٓؽ ة٦ٰ ٞؼا كٞؼا

ٰٟ٘ػ٬ف » :٘أمُّ ن٢ثو ـتتٌٰث ٨٤ٌٍٰٜث ةػ٦ٰ ١٬ٛػ٩ ا١ػؼم ا٧خ٫ػ٭ إ١ٰػ٩ اـػخ٨خاسان 

ا١خػؽاكحي » :ك١٬ٛػ٩ ،«راكح ا١فٓؽ ةػ٦ٰ ٞػؼا كٞػؼا :حؽاكح ا١فٓؽ :٨ٓ٤٭ ٣٫١٬ٛ

ػ٩ ا١ؽسػاؿي إذا حٓػاٛت :ح٬ٜؿ ،ٯأحٮ ة٨ٓ٥٭ ا١خٓاٛب ٬ق ٤خ٨ػاًك٦ٰ١ إٯٌػاق ٞػ٠ٌ حؽاكضى

ة٨ٓ٥ػ٭  ،حػؽاكح :ك٩٨٤ ٯأحٮ ٤ٍاك٩ْ» :؟ كأمي ٤ف٬ٌغ ٢ٜ٧ى٩ إ١٭ ٩١٬ٛ «كاضػ ٤ٌؽة

ال  (حؽاكح)كا١ٟالـي ٯػكر ٢ْ٭  ،« .حٓاٛب ا١فٓؽ أك حؽدٌد ا١فٓؽ ة٦ٰ ٞؼا كٞؼا

   !٥ٞا ٯػٌؿ ا١فٰاؽ؟ (راكح)

ًٓػ ا١خأ٠ٌ٤ي س٬ازى ٪ؼا األـ٬٢ب ا٥١ٓانؽ ٦٤ كس٩ آعػؽ  ،٪ؼا ٤ت٨ػٌٮ كال ٯيت

٘خأ٠ُّ٤ي ٪ؼا األـ٬٢ب ٯػػٌؿ ٢ْػ٭ أٌف ا١ٙاْػ٠ ٤ػ٦ ضٰػد ا٨ٓ٥١ػ٭  .٢ْ٭ ا٨ٓ٥١٭

ا١فػٓؽي ١ػٰؿ كاضػػان  «حؽاكح ا١فٓؽي ة٦ٰ ٞؼا كٞؼا» :٘ٙٮ ٨١٬ٛا ؛٤خٓػِّد ال ٤ٙؽد

ا١خٮ ٯت٦ٌٰ ا٨١ِػؽي ٫ٰ٘ػا  «ة٦ٰ ٞؼا كٞؼا»ةػال١ث ا١ٓتارة ا١ِؽٌٰ٘ث  ،ة٠ اذ٨اف أك أٞرؽ

ك٪٥ا ا١طٌػاف ا٥١يػا٘اف إ١ػ٭  ،ا أف ٯ٬ٟف اذ٦ٰ٨أٌف ا١ٙا٠ْى ٦٤ ضٰد ا٨ٓ٥١٭ إ٤ٌ 

 .كإ٤ٌا أف ٯ٬ٟف س٥ٓان ٯفخ٬ْب ٠َّٞ ٤ا ا٤خٌػ ة٦ٰ ٪ؼٯ٦ ا١طٌػٯ٦ ،«ة٦ٰ»
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سػاز  ،أم ٤ٙؽدان ة٨ٓ٥٭ ا٥١ر٨ٌ٭ أك ا١ش٥ػّ ،إذا ٞاف ا١ٙا٠ْي ٤خٌٓػدان ٘ٮ ا٨ٓ٥١٭ك

 .٤ر٨ٌ٭ أك س٥ّأل٩ٌ٧ ال ٯيفخ٥ٓى٠ إاٌل ضٰد ٯيف٨ىػ إ١٭  ؛إ٩ٰ١ «حؽاكىحى » أف ٯيف٨ػى ا٠ٓٙ١ي 

حعسٕوث اهفعون  [3ج ،87م]أجاز اهًجًُع فؤ قوصاره اهرالذوٌٖ  -07

٢ْ٭ أٌف األك١٭ أف  ،«حٙادل ا١ؽس٠ي ا١غٍؽى » :ةَفعُ فٔ ٍدْ قْهّى «حفادى»

كاْخػ٠ٌ ٘ػٮ ذ١ػٝ  ؛«حٙػادل ا١ؽسػ٠ي ٤ػ٦ ا١غٍػؽ»: «٦٤»ٯخٌٓػل ةطؽؼ ا١شٌؽ 

ْى٠»ةط٠٥ ة٨اء  ا ٓى٠ى »٢ْ٭ ٨ٓ٤٭  «حٙى ْيػِّم  ،«٘ى ة٨ٙفػ٩ ٘ػٮ ْتػارة  «ػل٘»٥ٟ٘ا 

ادىكا» :ا٢١فاف ٣٫ ةٓيان  :حٙى ػٌػل ة٨ٙفػ٩ ،«حٙادل»ٯيط٥ى٠ ٩ٰ٢ْ  «٘ػل ةٓيي  ،كٯٓي

٣٫ ةٓيان » :ٰ٘هٌص أف ٯٜاؿ  .«حٙادل ةٓيي

حٙػادل ٘ػالفه » :٥ٰ٘ا ساء ٦ْ ا١ٓؽب ٦٤ ٣٫١٬ٛ «حٙادل»ألٌف  ؛ك٘ٮ ٪ؼا ٧ِؽ

ٗي  ،«٦٤ ٞؼا إذا حطا٤اق كا٧ؾكل ٩٨ْ ٌٜج ا٥٢ٟ١ػث ا٥١غخ٢ىػ حٙػادل » :٫ٰ٘ػاك٩٨٤ ا٧ل

ْى٠ى » عؽج ٦٤ دال١ث ،«ا١ؽس٠ي ا١غٍؽى  ا  «ا٘خػػل» كٞاف ة٨٥ؾ١ػث ،٢ْ٭ ا٥١لارٞث «حٙى

ك١ػ٬ ٞا٧ػج دال١ػثي  .أك ٘ػل ٧ٙف٩ ٦٤ ٞؼا ،ا٘خػل ٦٤ ٞؼا :٬٫٘ ة٨ٓ٥٭ ،«٘ػل»أك 

 :فقٖون ،فٔ ِشه األيروث هوًشارلث ألُظََِس اهفعُن إهٓ يخعوّسد «حٙادل»٘ٮ  «حٙا٠ْ»

   .أو حفادى زٕس وراهس يٌ اهًماره ،حفادى اهقْمُ يٌ اهزػص

اهصوصفّٖث  «حفاعن»هزصوجُ يٌ دالهث  «فسى»إهٓ يعَٓ  «حفادى»ورصوج 

كإف أةاح  ؛«يٌ»هى َٕعذ إرذَُ األّوَ فٔ حعسٕخُ ةدصف اهجّص  «فََعنَ »إهٓ دالهث 

 «٘ػػل»ألٌف ا١ٙٓػ٠  ؛٩١ ٘ٮ ا١خه٬ٌر ا٢ٜٓ١ٌٮ أف ٯخٌٓػل إ١٭ ٬٥ٓ٤ؿ آعؽ ة٨ٙفػ٩

 .كإ١٭ ا١را٧ٮ ةطؽؼ ا١شؽٌ  ،إ١٭ األٌكؿ ة٨ٙف٩ :٦ٰ١٬ٯخٌٓػل إ١٭ ٥ٓ٤

كحٓػٯث ٪ؼا ا٠ٓٙ١ ٘ٮ أٌم ن٬رة نؽٌٰ٘ث ٞاف إ١٭ ٩١٬٥ٓ٤ ا١را٧ٮ ةطػؽؼ ا١شػٌؽ 

٘إذا عؽج ة٫ا ا٥١خ٣ٌ٢ٟي أك ا١ٟاحب إ١٭ ٤ٜاـ اإلى٥ار ٞا٧ج ٘ػٮ  ،ذاةخث ال ح٨ٙ٭ «٦٤»

كحٙػادل ٤ػ٦  ،ؽكا٘خػل ٦٤ ا١غٍػ ،٘ػل ٘الف ٘ال٧ان ٦٤ ا١غٍؽ :ح٬ٜؿ .ضٌٰؾ ا٥١ٜػَّر
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٤ت٨ٌٰػث ٢ْػ٭ حٜػػٯؽ  «٘ػل ةٓيػ٣٫ ةٓيػان » :ا١غٍؽ. كا١ٓتارة ا١خٮ ٘ٮ ا٢١فاف كٰٕؽق

 .ةٓيان ٦٤ ا٥١ٟارق ٘ػل ةٓي٣٫ :أم ،«٦٤»ا٬٥ٓ٥١ؿ ا١را٧ٮ ا٥١شؽكر ةػ

 ،«٘ػػػل»٢ْػػ٭  «حٙػػادل»كإذا ـػػًٜ ة٫ػػؼا اْػػخالؿي ا٥١ش٥ػػّ ١ؽأٯػػ٩ ةط٥ػػ٠ 

ٓى٠»دال١ث  كإعؽاس٩ إ١٭  :ػ ١خف٬ٯٔ ٛػ٬ؿ ا٥١ٓانػؽٯ٦ٞاف ٦٤ ا٬١اسب أف ٯٓخ٥ً  ؛«٘ى

٤ػ٦  ،ا١خ٠ٰ٢ٓى ا١ؼم ٧ػمَّ ٢ْٰػ٩ ةػآعؽة ،ةخٓػٯث ا٠ٓٙ١ ة٨ٙف٩ «حٙادل ا١ؽس٠ي ا١غٍؽى »

ك١ػ٩ أف ٯ٨تٌػ٩ ٢ْػ٭  .كٛػَّر أ٩ٌ٧ أٯفػؽي ح٢ٰٓػ٠ ،«حطا٤٭»٨ٓ٤٭  «حٙادل»حي٦ٰ٥ ا٠ٓٙ١ 

 .ك٪٬ ا٨١هب ة٨ؾع ا١غا٘و ،ح٬س٩ٰ آعؽ ـائٔ ال ىٰؽ ٩ٰ٘ ٘ٮ ٨ٌُٮ

ٔ قصاره اهدادي واهرالذٌٖ افخقص لالمُ اهًجً -08 اهشي  [3ج  ،87م ]ع ف

ًُ »حَاوَ فُٖ   .إ١٭ كٮء ٦٤ اإلضٟاـ ٘ٮ ا١هٰإث كاالـخػالؿ «َْخََضهحَضَّهَ واه

كاألـاس ا١ؼم ٯػٌؿ ٢ْ٭ ذ١ٝ ٤ٓؽ٘ثي ا١ٟٙؽة ا١ؽئٰفٌٰث ا١خٮ ٛا٤ج ٫ٰ٢ْػا 

 «ح٨ػؾَّق»ذ١ٝ أٌف ا١ٓؽب اـخ٢٥ٓج اـخ٥ٓاالن ال عالؼ ٩ٰ٘ ا٠ٓٙ١  .٪ؼق ا٥١فأ١ث

ك٪ػٮ ا١تٰٓػػة  ،ًؾ٪ػثؽٯٙاح٩ ٢١خٓتٰؽ ٦ْ ا١غػؽكج ٨٢١ُّؾ٪ػث ٘ػٮ األرض ا٨١َّ ػحهك

ٖى٥ىػٚ ُّٚ ا١تادٯػث ،ا١ٓؼةث ا٨١ائٰث ْػ٦ األ٧ػػاء كا٥١ٰػاق كا١ كاـػخ٠٥ٓ  ؛كذ١ػٝ ًكػ

٣٫ ذ١ٝ ا٠ٓٙ١ كحه  .ؽٯٙاح٩ ٢١خٓتٰؽ ٦ْ ا١غؽكج إ١٭ ا١تفاح٦ٰ كا١ؽٯػاضػةٓيي

٘ٓػٌػق اةػ٦  ،ؽكسان ٦ْ األنػ٠ٛػ ْػَّ ةٓو ا٥٢ٓ١اء ٪ؼا االـخ٥ٓاؿى ا١را٧ٮ عك

ٌٰٟج  ؽُّؼ ا١ٓا٤ٌث ك٩ٌٍ٢ٕػ٤رالن ٦٤ حه (٪244ت )ا١ف
كٛػ ـٓ٭ ا٥١ش٥ّ  .(15)

 كـػػاؽ ٘ػػٮ ح٢ٰ٢ٓػػ٩ ٤ػػ٦ ا١ت٨ٌٰػػات ،٘ػػٮ ٛػػؽارق إ١ػػ٭ حهػػطٰص ٪ػػؼا االـػػخ٥ٓاؿ

ٟى٣ ،٤ا ٯؤٯٌػ ذ١ٝ إذ ٞػاف  ؛ةٰػ أف حٓتٰؽق ٦ْ ذ١ٝ ٘ٮ اٛخؽاض٩ كٛؽارق ٞاف ٰٕؽ ٤ط

نػٌطث » :ٛػاؿ .ؽٯص ةػ٩ػٞاف ٯ٨تٖٮ ا١خهك ،١غالؼ ض٩١٬ٌؽح ة٥ا دار اػ٣١ ٯه ْا٤ ا

قى )٣٫١٬ٛ   .«.ة٨ٓ٥٭ ٤ٟاف ا٨١ؾ٪ث (ا٨٥١خؾق)ك ،ة٨ٓ٥٭ عؽج إ١٭ ا٨١ؾ٪ث (ح٨ؾَّ

                                                 

 ، كا٧ِؽ ا١هطاح )٧ؾق(.314إنالح ا٨٥١ٍٚ، اة٦ ا١فٰٟج،  (15)
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حٓتٰػؽي ا٨١ػاس ٨٤ػؼ ا١ٜػػٯ٣ ٘ػٮ  :كٞاف ا٨٥١اـب أف ٯٜاؿ ٘ٮ االٛخؽاح كا١ٜػؽار

صه ال نػطٰ ،ؽٯٙاح٩ػحهػك «حى٨ػؾَّقى »ا١غؽكج إ١٭ ا١تفاح٦ٰ كا١ؽٯػاض ٨٢١ُّؾ٪ػث ةا١ٙٓػ٠ 

 .نطٰصه  - ك٪٬ ١٬٤ٌػ ٛػٯ٣ - ٥١ٟاف ا٨١ؾ٪ث «٨ٍخىؾىقا٥١ي » :ك١٬ٛي٣٫ ،حتٓػ ٘هاضخ٩

كةٓوي اـخػالؿ ا٥١ش٥ّ ٘ٮ أذ٨اء ا١خ٠ٰ٢ٓ ٥١ؼ٪تػ٩ ٘ػٮ ٪ػؼا االـػخ٥ٓاؿ 

ٗى ٩ٰ٘ ذ١ٝ ىٓٙان ُا٪ؽان  ،ا٥١غخ٢ٗى ٩ٰ٘ ٥ٌ٤ا ا٘خٜؽ أٯيان إ١٭ اإلضٟاـ  .أك ىٓ

ّى اـخػٌؿ ة٥ا كرد ٘ٮ )ا١ : ٥ٓشػ٣ ا٬١ـػًٰ( ٤ػ٦ ١٬ٛػ٦٤٩ ذ١ٝ أٌف ا٥١ش٥

قى » قى ). ٢ْ٭ أ٩ٌ٧ أذتج ا٠ٓٙ١ى «عؽج إ١٭ األرض ٨٢١ُّؾ٪ث :ح٨ؾَّ  ،ة٫ػؼق ا١ػال١ػث (ح٨ػؾَّ

َّٜب ٩ٰ٢ْ ة٩١٬ٜ ؛أم ا١غؽكج إ١٭ ا٨١ؾ٪ث كٯ٢طَ أٌف ٤ػ٦ ٤ػ٫٨ز ا٥١ٓشػ٣ » :كْ

ذػث أك ٤ٓش٥ٌٰػث ك٨ٟ١ٌػ٩ ذٞؽ٪ػا  ،ا٬١ـًٰ أف ٯلٰؽ إ١ػ٭ ا٥٢ٟ١ػث إذا ٞا٧ػج ٤طػى

 .٪ .ا .«أ٩ٌ٧ اـخٜا٪ا ٦٤ ٤هادر اضخشاسٌٰث ٥ٌ٤ا ٯػٌؿ ٢ْ٭ ،٢ٍ٤ٜث

ا٥١ٓشػػ٣ )ألٌف ٘ػػٮ ْتػػارة  ؛ك٪ػػؼا ٨ْػػػ ا١خأ٤ُّػػ٠ ال ٯهػػصُّ اال٥ٌة٨ػػاف إ١ٰػػ٩

ٗى ٌتاْث (ا٬١ـًٰ ،ك٪ػ٬ «عؽجى إ١ػ٭ األرض ا٨١ًَّؾ٪ػث» :كا١هطٰص ٫ٰ٘ا ،حطؽٯ

قى »٤ا ٧ٌهج ٩ٰ٢ْ ا٥١ٓاس٣ ٘ٮ ةٰاف ٨ٓ٤٭   .(11)«ح٨ؾَّ

ٌٞػ ذ١ٝ أٌف اـخ٥ٓاؿى ا٠ٓٙ١  قى »ك٥ٌ٤ا ٯؤ ٘ٮ ٪ػؼا ا١تػاب إ٤ٌػا أف ٯٟػ٬ف  «ح٨ؾَّ

كإ٤ٌا أف ٯ٬ٟف ٢١خٓتٰػؽ ْػ٦ ا١غػؽكج  ،٢١خٓتٰؽ ٦ْ ا١غؽكج إ١٭ األرض ا٨١ًَّؾ٪ث

ًُّ ٘ٮ ى٬ء ٤ا ٞاف ٘ٮ ا٥١ٓاس٣ ٦ْ ا١غؽكج إ١ػ٭  ،إ١٭ ا١تفاح٦ٰ تَّؽ ة٩ ٛ ك٣١ ٯٓي

٦ْ ا١غؽكج إ١٭ األرض ا٨١ؾ٪ث ٥ٌ٤ػا  «ح٨ٌؾقى »األرض ا٢ٍ٥١ٜث. كا١خٓتٰؽي ةا٠ٓٙ١ 

ٕي٢ِّػً ،عالؼ ٩ٰ٘ ال ك٪ػ٬  ،٘ال ٯهٌص االـخػالؿ ة٩ ٥١ا دار ا١غػالؼ ض١٬ػ٩ ك

قى »اـخ٥ٓاؿ   .٢١غؽكج إ١٭ ا١تفاح٦ٰ «ح٨ؾَّ

 ،٘ٮ ذ١ٝ ٦ْ ح٢ٰٜػ ا١ٜػػ٤اء ك٤خػاةٓخ٣٫ (ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ)ك٦٤ ذ٣ٌ ٣١ ٯغؽج 

ًى كاعخي٢ًٗ ٩ٰ٘ ٕي٢ِّ    .كعال ةؼ١ٝ ٦٤ ح٢ٝ ا١ػال١ث ا٥١ٰٙػة ٘ٮ حهطٰص ٤ا 

                                                 

 ا٧ِؽ ٤رالن ١فاف ا١ٓؽب )٧ؾق(. (11)
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٤ػ٦  (٤ػخ٦ ا٢١ٖػث)٥ا ٩٢ٜ٧ ا٥١ش٥ّ د٠ٰ١ى إذتات ٦٤ ٤ٓشػ٣ كة٥ر٠ ذ١ٝ ٯٜاؿ ٰ٘

   .« ....ك٪ٮ األرض ا١تٰٓػة ٦٤ ا١ؽٯٗ ،عؽج إ١٭ األرض ا٨١ًَّؾ٪ث :ح٨ؾَّقى » :٩١٬ٛ

ٌٞػػ  ،٥ٰ٘ػا ال عػالؼ ٰ٘ػ٩ «ح٨ػؾَّقى »٫٘ؼا ا٨١مُّ ٯيفخػىؿُّ ة٩ الـخ٥ٓاؿ ا١ٙٓػ٠  كٯؤ

ّي ٥٢ٞػث ػذ١ٝ ح٢ٝ ا١ٓتارةي ا١خػٮ ٌ٘فػ اسخ٢ت٫ػا ٤ػ٦  ،«ًؾ٪ػثاألرض ا٨١َّ »ؽ ة٫ػا ا٥١ش٥ػ

كرٌٞت٫ػا ٘ػٮ ٪ػؼا ا٬٥١ىػّ ٤ػ٦ ا١ػ٨ٌم ا١ػؼم ذٞػؽق  ،(٤خ٦ ا٢١ٖث)٬٤ىّ آعؽ ٦٤ 

   .غخ٢ٗى ٩ٰ٘ ك٧هؽح٩ ا١تخٌث٣ُّ ٩٨٤ ٘ٮ حأٯٰػ االـخ٥ٓاؿ ا٥١ي ك٤ا ٦٤ د٠ٰ١ ٯيلخى  .حؽٰٞتان 

٘إذا نػٌطج ٥٢ٞػثي » :ك٥ٌ٤ا ال ٯغؽج ٦ْ ذ١ٝ ٬ٛؿي ا٥١ش٥ّ آعؽ ا١خ٠ٰ٢ٓ

ق) قى ) ٦اـ٣ ا٥١ٟاف ٤ (ا٥١خ٨ؾَّ قى »ألٌف ا١ٙٓػ٠  ؛«٘ا١ٙٓػ٠ ةػاألىك١٭ (ح٨ؾَّ ٥ٌ٤ػا  «ح٨ػؾَّ

 ،٘ػال ضاسػث إ١ػ٭ االسخ٫ػاد كا١ٰٜػاس ٘ػٮ إسازحػ٩ ،ذتج ةا١ف٥اع ةال عػالؼ

ّي ٘ػٮ ةٓػو ٞال٤ػ٩ ٘ػٮ  كا١غالؼي ٥ٞا د١ٌج ٧ه٬ص ا٬ٖ٢١ٯ٦ٰ ك٧تٌػ٩ ا٥١ش٥ػ

ق ةا١تفاح٦ٰ كا١ؽٯاض    .ح٢ُّٓٚ ا١خ٨ؾُّ

وإذا » :رى ٘ٮ كس٩ ٤ػا ٛا١ػ٩ ٛتػ٠ي ٢ْ٭ أٌف ا٥١ش٥ّ ة٩١٬ٜ ٪ؼا ٪٨ا ٯ٨ٙظ ا١ٖتا

هَ )رحَّ فعن  ه)ةّشه اهسالهث فاظى اهًمان يَُ  (حَضَّ أ١ٰؿ ٪ؼا  .«ردٖح (اهًخَضَّ

 .!أك ٯيا٪٩ٰ؟ ،٦٤ ٧ٜو ا١ٖؾؿ ةٓػ إةؽاـ

ك٠ٌٓ١ أ١ٰٚ ا١ت٨ٌٰػات كاألد١ػث ة٥ػا ٧طػا إ١ٰػ٩ ا٥١ش٥ػّ ٘ػٮ حهػطٰص  ،٪ؼا

قى كأٛػ٫٤ا  ،ؼم ٠ٕٙ ٨ْػ٩ ا٥١ش٥ػّا١ (٪276ت )٬ٛؿي اة٦ ٛخٰتث  ،اـخ٥ٓاؿ ح٨ؾَّ

كٞػاف » :ٛػاؿ .ك٪٬ د٠ٰ١ه ٯ٦ٟ٥ أف ٯؽٛ٭ ة٫ؼا االـخ٥ٓاؿ إ١ػ٭ ضػػِّ ا١ٙهػاضث

إذا عؽس٬ا إ١ػ٭  - «عؽس٨ا ٧خ٨ؾَّق»ةٓوي أنطاب ا٢١ٖث ٯؼ٪ب ٘ٮ ٬ٛؿ ا٨١اس 

ألٌف ا١تفػاح٦ٰ ٘ػٮ ٞػ٠ ٤هػؽ  ؛ك١ٰؿ ٪ؼا ٨ْػم ٢ٍٕان  ،إ١٭ ا٢ٖ١ً -ا١تفاح٦ٰ 

ا أراد ا١ؽس٠ي أف ٯأحٰى٫ػا ٜ٘ػػ أراد أف ٘إذ ؛ك٘ٮ ٠ٞ ة٢ػ إ٥٧ا ح٬ٟف عارج ا٥١هؽ

ٓيػى ٦ْ ا٨٥١ازؿ كا١ت٬ٰت :أم ،ٯخ٨ؾق ذ٣ ٞريػؽى ٪ػؼا كاـػخ٠٥ٓ ضخػ٭ نػارت  ،ٯت
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ًؽ كا١ًش٨اف يى  .(12)«ا٨١ؾ٪ثي ا٬ٜٓ١دى ٘ٮ ا١غي

ّي ٤ػ٦  ك٦٤ ا٬١اسب أعٰؽان ا١خ٨ت٩ٰ ٪٨ا ٢ْ٭ أٌف ٘ٮ ا٨١ٌم ا١ؼم ٩٢ٜ٧ ا٥١ش٥

ق  :كا٥١خ٨ؾِّق»ك٪٬  ،(ا١خاج)  ؛حطؽٯٙان ال ٯغٙ٭ ٢ْ٭ أضػ ،«إ١٭ ا١غالءٞرٰؽي ا١خ٨ؾُّ

ً٪ٮٌ » :(ا١خاج)ألٌف ْتارة  ٠ه ٧يؾى ق إ١٭ ا١غالء :ةي٣ٌ ٘ٙخص ،كرسي  !!  «ٞرٰؽي ا١خ٨ؾُّ

يوٌ  [3ج ،87م] لان لالمُ اهًجًع فٔ اهقصار اهرأٍ واهرالذٌٖ -09

 «خوْاهٔ»فقس حموّى اهًجًع عوٓ اظخعًاَ  .أغصب يا ةسا هٔ فٔ قصاراحُ

َِ ا ػ» :هًعارصٌٕفٔ ٍدْ قْ يى ىٍٮ ذالذػ٦ٰ ٌا١تػان ػضى ِّٗ »ك ،«ؽ ضػ٬ا١ ٘ػٮ ا١هػ

ىٍٮ ذالذ٦ٰ ٌا١تان  كعػؽَّج ا١ٓتػارةى األك١ػ٭ ٘ػٮ أذ٨ػاء  ،٘اٛخؽح س٬از ذ١ػٝ ؛«ض٬ا١

٢ْػ٭  ،ا١خ٠ٰ٢ٓ ٢ْ٭ أٌف ا١ٙا٠ْ ى٥ٰؽ ٤فخخؽ ٯ٬ٓد ٢ْ٭ ٤ػا ٯػػٌؿ ٢ْٰػ٩ ا١ٟػالـ

ىٍٮ ذالذػ٦ٰ ٌا١تػان ػضيػ :حٜػٯؽ ٓخػان ٧ «ضػ٬ا١ٮ»كٯٟػ٬ف ا١ِػؽؼ  ،ؽ ْػػده ضػ٬ا١

 .عٌؽج ا١ٓتارةى ا١را٧ٰث ٢ْ٭ ضؼؼ ا٥١تخػأك ؛٢١ٙا٠ْ ا٥١ٜػَّر

ضخػ٭ إذا  ؛ان أك إكػارة٧ٌهػ «ضػ٬ا١ىٮٍ »٬٢ان ٥ٌ٤ا ١ػ٩ نػ٢ث ة٨ٓ٥ػ٭ ٞاف ذ١ٝ ٩ُّ٢ٞ عً 

 (زي٪اء)ة٨ٓ٥٭  (ض٬ا١ٮ)س٬از اـخ٥ٓاؿ » :ا١ٜؽار ٘اسأؾ ا٥١ش٥ّ ة٩١٬ٜ كن٢جى إ١٭

 .كٛؽاريق ٘ٮ كادو آعؽ ،٘ٮ كادو ٟ٘اف ٞال٩٤  .«٦٤ ةاب االحٌفاع ٘ٮ ا١ِؽكؼ (٧ط٬)أك 

٨ٌٟث ة٥٫٨ٰا حط٬ؿ دك٥٫٧اكا١ٍٰٜ ،٘أمُّ كٮء ٪ؼا ؟! كٰٞٗ ٯ٢خٰٜاف  ؟!ٓث ا٥١خ٥

ىٍٮ ذالذػ٦ٰ » ك٘ٮ ٞالـ ا٥١ش٥ّ إذ عٌؽج ا١ٓتارة األك١٭ ،٪ؼا ػؽ ضػ٬ا١ يى ضى

٘ػٮ ٪ػؼق ا١ٓتػارة ٢ْػ٭  «ضػ٬ا١ىٮٍ »ألٌف ا١ِػؽؼ  ؛٤ا ٯػ٬ْ إ١٭ ا١خٰٜٓػب «ٌا١تان 

ا٨٢ٓ٥١ث  «ْػد»ك٥٢ٞث  ،٬٫٘ ٤ٓؽ٘ث ،أل٩ٌ٧ ى٥ٰؽ ،٥١ٜػَّر٢١ٙا٠ْ ا ا١هطٰص ضاؿه 

 .ة٠ حٙفٰؽ ٩١ ،٘ٮ ا١خٜػٯؽ ١ٰفج ا١ٙا٠ْ

فخَح ًِضة  [3ج ،87م]يَََع اهًجًُع فٔ قصاره اهراهد واهرالذٌٖ  -21

                                                 

 ، كا٧ِؽ: ا٥١هتاح ا٨٥١ٰؽ )٧ؾق(.39 - 38أدب ا١ٟاحب  (12)
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ال ٯ٨اـب ٤ا ةػا ٘ٮ ٞال٩٤ اٛخؽاضان كح٢ٰٓالن ٦٤ ـٓٮو  ٨٤ٓان  ،«خُٖد »ةعس  «إنّ »

 .إ١٭ إسازح٩

ّي  ، ٤ػّ ا١خ٨تٰػ٩ «ضٰػد»ةٓػ  «إفٌ »ا١ط٣ٟى ةش٬از ٘خص ٪٥ؾة  ٜ٘ػ اٛخؽح ا٥١ش٥

ػ٩  ؛٢ْ٭ أٌف األ٘هص ٞفؽ٪ا ذ٣ٌ ذٞؽ ٘ٮ ا١خ٠ٰ٢ٓ ٦٤ ا١ت٨ٌٰات كاألد١ٌث ٤ا ٯؤٯٌػ اٛخؽاضى

٩ٌٰٞ ّي ٢ْػ٭ عػالؼ ٤ػا حٜخيػ٩ٰ ح٢ػٝ  ،كٯؾ ضخ٭ إذا ا٧خ٫ػ٭ إ١ػ٭ ا١ٜػؽار ٞػاف ا٨٥١ػ

   .ٌٜٮ ا١ٟالـكا٧ٍّٜ ضت٠ي االرحتاط ا١فتتٌٮ ا٨٥١ٌٍٜٮ ة٦ٰ كً  ،ا٥١ٌٜػ٤اتي 

كإذا ٞاف ا١فٰاؽي ٯٜخيٮ ا٬٥١اٜ٘ثى ٢ْ٭ ذ١ٝ االٛخػؽاح، كا١طٟػ٣ى ةشػ٬از 

ٮ ٤ػ٦ ػ، ٘إٌف ْهٰاف ذ١ٝ كا١غػؽكج ٨ْػ٩ ٯٜخيػ«ضٰد»ةٓػ  «إفٌ »٘خص ٪٥ؾة 

ْيؽىثن ٢١خه٬ٯج .ا٥١ش٥ّ حٙفٰؽان  ث ا٥١ا٦ٰٓ٧ ،أـ أٌف ا١ٜؽارى ٞاف  ٌٙ  ؟٘ؽسطج ٞ

ٞاف ٦٤ ا٬١اسػب أف ٯ٨تٌػ٩  ٜ٘ػ ،ك٘ٮ ٬٤اىّ أعؽل ،كإذا ٞاف ذ١ٝ ٞؼ١ٝ ٪٨ا

ّي ٢ْ٭ ذ١ٝ ح٨ت٫ٰان نؽٯطان   .ا٥١ش٥

ك٦٤ ا٬١اسب ا١خ٨ت٩ٰي ٢ْ٭ أٌف ةٓو ٤ا ٘ٮ ح٠ٰ٢ٓ ا٥١ش٥ّ ٦٤ ة٨ٌٰػات  ،٪ؼا

٥١ا ٯغا٩ٍ١ ٦٤ ك٬ائب  ،ال ٯهصُّ االـخػالؿي ة٩ أك اال٥ٌة٨اف إ٩ٰ١ ٠َّٞ ا٥ٌة٨اف

   .حػ٬ْ إ١٭ ا٨١ِؽ كا١خ٬ٌٛٗ كا١خٰٜٓب

ة٥ػا كرد ٘ػٮ ٛػ٬ؿ اةػ٦  «ضٰػدي »ةٓػػ  «إفٌ »٥ػؾة ٘االـخػالؿي ٢ْ٭ ٘خص ٪

الضخ٥اؿ ا١غٍأ ٘ٮ ٘ػخص  ؛ال ٯهصٌ  (١فاف ا١ٓؽب) ٦٤ (ْؼب)األذٰؽ ٘ٮ ٤ادٌة 

 :٘ػٮ ةٓػو ٌتٓػات ا٢١فػاف «إفٌ »ةػ٠ٰ١ ٞفؽ ٪٥ػؾة  ،ا٥٫١ؾة ٧ٍفغان أك ٌتاْث

ا٫٨١اٯث ٘ػٮ ٕؽٯػب ) ٞخاة٩ :٘ٮ ٨ِ٤ٌث ٬ٛؿ اة٦ األذٰؽك ،ٌتٓث دار ا٥١ٓارؼ ٤رالن 

٢ٌٌٓجي ٫ٰ٢ْا (ألذؽا١طػٯد كا    .٘ٮ س٥ّٰ ا١ٍتٓات ا١خٮ ا

ؽ ػ٘ٮ ٞخب ٤ػا ةٓػػ ْهػ «ضٰد»ةٓػ  «إفٌ »كاالـخة٨اسي ةٟرؽة ٘خص ٪٥ؾة 

٤ٌؽة ٤ت٨ٌٮ ٢ْػ٭ ٤ػا  (15814)ح٢ٝ ا١ٟرؽة ا١خٮ ة٢ٖج ٘ٮ ا١خٟؽار  ،االضخشاج

ألٌف اإلضهػاء ٰ٘ػ٩ ٤ت٨ػٮ  ٢ْػ٭ ةطػد ا٥١ٟختػث  ؛ال ٯ٨تٖٮ ا٬١ذ٬ؽي ة٩ ذٜػثن حا٤ٌػث



 552 (2)اجلزء  (98)اجمللد  ـجملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ّى ٞػ٠ُّ ٬٤ىػّ  ،ٮ حٖمُّ ةأعٍاء ا١خهطٰٗ كا١خطؽٯٗا١لا٢٤ث ا١خ إاٌل أف ٯيؽاسى

َّٜٚ ٢ْ٭ أن٩١٬ ،٘ٮ ٤ِا٩ٌ٧  .كٯيط

ػ٦ِّٰ ةػا١طؽؼ  ْي ٘ػٮ ذ١ػٝ ا١خ٢ٰٓػ٠ ْػ٦ ا١ٟخػاب ا١ػؼم  (٪)كا١خٓتٰؽي ٥ٰ٘ا 

 (األ٤ػا١ٮ ا١لػشؽٯٌث)ةػػ «ضٰػد»ةٓػػ  «إفٌ » اـخيًػؿَّ ة٥ا ٞاف ٩ٰ٘ ٦٤ ٘خص ٪٥ػؾة

٥ان  ٟى ٯطٰػ٭ ةػ٦  ٓتارة ٯؽاد ة٫ػا ٞخػاب اةػ٦ ا١لػشؽمألٌف ٤ر٠ ٪ؼق ا١ ؛١ٰؿ ٤ط

٢ػ٬ه ٤ػ٦ ، كْتارحػ٩ عً (أ٤ػا١ٮ اةػ٦ ا١لػشؽم)ا٥١ٓؽكؼ  (٪542ت ) ا١طف٦ٰ

٘ٮ ٪ػؼق ا١ٓتػارة ٨ْػػ ا١خطٰٜػٚ ٤خاةٓػثه ال حطٰٜػٚ ٫ٰ٘ػا ٥١ػا ٞػاف ٘ػٮ ك .ذ١ٝ

٤ػ٦ ا١خٓتٰػؽ ْػ٦ ٞخػاب  ،ا٥١ٟختث ا١لػا٢٤ث كأع٬اح٫ػا ٤ػ٦ ٤ٟختػات إ١ٟخؽك٧ٰػث

٤هػ٩ٌٙ٨ ٪ػ٬ ٯطٰػ٭ ةػ٦ ا١طفػ٦ٰ ك ،(أل٤ػا١ٮ ا١غ٥ٰفػٰثاأل٤ا١ٮ ا٥١ٓؽك٘ػث ةا)

 .ا١طف٨ٮ ا١لشؽمٌ 

 ٯختّ

*   *   * 

 



 تاالمحاضر
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 العربيزي ظاهرة خطرة على لغتنا العربية

 ()أ. د. محمود اهسيد

٧طاكؿ ٘ٮ ٪ؼا ا١تطد ا٬٥١سؾ أف ٧خت٦ٰ ٬٤ّٛ ا٢١ٖث ٘ٮ ْهؽ٧ا ا١طػا١ٮ  

ْهؽ ا٤٬٢ٓ٥١احٰث  كأف ٧ٜٗ ٢ْػ٭ ُػا٪ؽا ا١ٓؽةٰػؾم ٤٬٫ٙ٤ػان كا٧خلػاران  كأف 

٬٧ىص ٤ٰؾاح٫ػا ٥ٞػا ٯػؽل ٨٤انػؽك٪ا ٤ػ٦ ا١لػتاا  ك٤غاٌؽ٪ػا ٢ْػ٭ ا٢١ٖػث 

ةٰث ا١ٙهٰطث ٥ٞػا ٯػؽل ٤ٓارىػ٬٪ا  كأف ٧خٓػؽؼ أعٰػؽان ةٓػو ا١ط٢ػ٬ؿ ا١ٓؽ

ٖػث ا٧ٍ ٛػان ٤ػ٦ أف دراـػث كاٛػّ ا٢١ كا٥١تادرات ا١ؽا٤ٰث إ١ػ٭ ا١غػ ص ٫٨٤ػا

 .ٯ٥ؿ ا٬٫١ٯث ا١ٓؽةٰث كا٬١س٬د ا١ٓؽةٮ ا١ٓؽةٰث كا٥١طاِ٘ث ٫ٰ٢ْا أ٤ؽه 

ىاللعظىالطربوظىفيىرصرىالمطلوماتىى-ىأواًل
ٮ ا٬١س٬د ذاح٩  كأنتص ٪ؼا ا٬١سػ٬د ٤ؽحتٍػان إف ا٢١ٖث ٘ٮ ْهؽ ا٤٬٢ٓ٥١ات ٪

ةرٜػػ٠ ا٬١سػػ٬د ا٢١ٖػػ٬م ٢ْػػ٭ ا١لػػاةٟث فا ٧خؽ٧ػػجل ٘ػػٮ ْهػػؽ ا٢ٓ١ػػ٬ـ كا١خٜا٧ػػث 

٬٫ٯث ٦٤ أ٧ا؟ ك٦٤ ٧طػ٦؟ ٤ٍؽكضػان ةلػػا ٢ْػ٭ كا٤٬٢ٓ٥١احٰث  ضٰد نار ـؤاؿ ا١

أكـّ ٧ٍاؽ ٢ْ٭ ا١هٰٓػ ا١ٓا٥١ٮ  ضخ٭ ٯخٓؽؼ اٱعؽكف ذٜػا٘خٮ كٰٞػٗ ٯ٨ِػؽكف 

ي  كعهائمى  ا ا١رٜا٘ات األعؽل ـ٥اتو إ٫ٰ١ا  كأحٓؽؼ أ٧ ٰ٘ػ ٫٨٤ػا كٰٞٗ ٯ٦ٟ٥ أف أ

 ٘ٮ إ٨ٕاء ذٜا٘خٮ.

                                                 

ا١ػٞخ٬ر ٤ط٬٥د ا١فٰػ ٪ػؼق ا٥١طاىػؽا ٘ػٮ ٧ػػكا  ْي٬ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚأ١ٜ٭ ل ف

 .ـ99/11/9115فا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كا ْ ـل ةخارٯظ 
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كإذا ٞا٧ج ا٢١ٖث ٘ٮ ْهؽ٧ا ا١طا١ٮ ٪ٮ ا٬١س٬د ذاح٩  ٘ػإف ٪ػؼا ا٬١سػ٬د 

٢١ٖػث ٤ػ٦ س٫ػث كة٥فػخ٬ل كا١طيارٯث  لاـخؽاحٰشٰث - ا١ش٬ٰف٤ؽحتً ةاألةٓاد 

 ان.ك٬٧ْ اٯ٥ٰؾا٫٧ا ٢ْ٭ ا١لاةٟث ٥ٞ  ا٢١ؼٯ٦ ا١طي٬ر كا١ٟرا٘ث 

ا ٞاف ٢١ر٬را ا١خٜا٧ٰػث ٬٘ائػػ س٥ػث ٞػاف اـػخغػاـ ذ٥ػؽا ا١خٜا٧ػث ٘ػٮ ٌػؽؽ ك٥١  

ا١خٓتٰؽ ٯلٰؽ إ١٭ حط٬الت اسخ٥اْٰث نؽٯطث حتؽز ٦٤ ع ؿ ْ ٛث ا٨١ػاس ةٓيػ٣٫ 

ةتٓي٣٫ اٱعؽ  ك٤ا ا١خ٬ٍر كا١خٰٖؽ ٘ٮ أـا١ٰب ا١خٓتٰػؽ كاـػخغػاـ ا٥١هػ٢ٍطات 

ةٰٖؽ٪ػا ٤ػ٦ ُػ٬ا٪ؽ ا١خٜػػـ كا١خٍػ٬ر  ا١خٜا٧ٰث إال أ٤ارا ٢ْ٭ ذ١ٝ  ألف ا٢١ٖث حػؽحتً

ا٥٢ٓ١ٮ  كأ٫٧ا ٘ٮ ذ١ٝ كأف ا٤٬ِ٨٥١ات االسخ٥اْٰث  ةػ٠ إف ا١خٍػ٬ر ا٢١ٖػ٬م ٪ػ٬ 

 ا٥١ؤكؽ ا١هطٰص إ١٭ ا١خ٬ٍر االسخ٥اْٮ ألف ا٢١ٖث ٤ؽآا ا٥١شخ٥ّ.

ا٥١ٓخ٥ػا ٘ػٮ األ٤ػ٣ ا٥١خطػػا   ك١ٖخ٨ا ا١ٓؽةٰث ٪ٮ ٦٤ ة٦ٰ ا٢١ٖات ا١فج  

ا٢١ٖات ا١ٓلؽ األٞرؽ اـػخ٥ٓاالن ٘ػٮ ا١لػاةٟث إذ  ك٪ٮ حخت٬أ ا٥١ؽحتث ا١ؽاةٓث ة٦ٰ

% ٤ػ٦ ٤ش٥ػ٬ع  ٬ٰ٢٤4٬8ف ٧ف٥ث أم ٤ا ٧فػتخ٩  135٬6ة٢ٔ ْػد ٤فخ٫ٰ٢٥ٓا 

ْػد ا٥١فخ٦ٰ٢٥ٓ ٘ٮ ا١ٓا٣١  كٛػ ساءت ا٢١ٖث ا١ه٨ٰٰث ٘ٮ ا٥١ؽحتث ا١را٧ٰػث ةٓػػ 

 ا ٧ش٢ٰؾٯث  كا ـتا٧ٰث ٘ٮ ا٥١ؽحتث ا١را١رث.

٥ػث ح٨ِٰػػؽان ةٰػػ أف ا١ٓؽةٰػث حلػ٬ٟ ٤ػػ٦ أز٤ػات ضػادا  ٍٓشى كح٥ٰ٢ٓػان كح٬ذٰٜػػان ك٤ى

٤ّ أف ا١ٓؽةٰث ٪ٮ ة٬حٜػث اال٧هػ٫ار ا١ٓؽةػٮ كا٬١سػػا٧ٮ كا١ٟٙػؽم أل٤ػث كح٬ُٰٙان  

ْؽةٰث كاضػا  إال أف ا١ٓؽا ٣١ ٯخ٬ضػكا ضخ٭ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١خٮ حش٨ٓ٥ػا  ك٥٤ػا 

حطػػٯات ٢ٌث أف ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ح٬اس٩ ٘ٮ ُ ؿ ا٥١٬ٓ١ث كذػ٬را ا١خٜا٧ػث زاد ٘ٮ ا٦ٍٰ١ ةً 

ف دا ٬٫٢١ٯػث ا١ٓؽةٰػث ٥ٞػا أكال ٯغٙ٭ أف ا٥١٬ٓ١ػث ٘ػٮ سا٧ت٫ػا ا٢ِ٥١ػ٣ ٫٤ػػ   ٞرٰؽا 

 :ا١خٜا٧ث كىٓج ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ٬٤اس٫ث ٫ٓ٤ا  ك٧خز ٦ْ ذ١ٝ أذؽ ٤ؾدكج

٤ٌػ ا١ٓؽةٰث ةرؽكا ٬ٖ١ٯث ةٍؽٯػٚ إٕػؽاؽ ا٥١شخ٥ػّ ةٟػ٣ ٪ائػ٠ ٤ػ٦  أوههما
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٥ػاء كا٥١خغههػ٦ٰ أـ٥اء ا٥١غخؽْات كا٥١فخشػات ٥٤ػا أذػار ضِٰٙػث ا٢ٓ١

 .٢١خهػم ٫١ؼا ا١طػث ةا١خؽس٥ث كا١خٓؽٯب

إ٨ٕاء ا١ٓؽةٰػث ةػأس٫ؾا حٓػ٬د ٢ْػ٭ ا٥١تاضػد ا٬ٖ٢١ٯػث ةغٰػؽ إذا  وثاهيهما

 أضف٦ ح٫ُٰٙ٬ا ٥١ه٢طث ا٢١ٖث.

ا ٞا٧ج ٌتٰٓث ا١ٓهػؽ ا١طاىػؽ  ْهػؽ ا٢ٓ١ػ٬ـ كا١خٜا٧ػث فا١خ٬١٬٨ٟسٰػال ك٥١  

ٜا٧ػث ا٤٬٢ٓ٥١ػات كاالحهػاالت حفخ٢ؾـ اـخ٥ٓاؿ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٞخاةث كعٍاةان ٘ػٮ ح

فا١طاـ٬ا  ا١لاةٟث فا ٧خؽ٧جل  ا٫١احٗ ا٥١ط٬٥ؿل ٘ٮ ٤ٰػاف ا١خ٬انػ٠  ٞػاف 

٨١ا ٦٤ ا٬ٛ٬١ؼ ٢ْ٭ ٬٧ْٰث ا٢١ٖث ا٥١فخغػ٤ث ٘ٮ ح٢ػٝ ا١خٜا٧ػث  كٌا٥١ػا ٧تٌػ٩  ال ةػ  

ا١تاضر٬ف ٢ْ٭ ٤لٟ ت ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٫ٰ٘ا  ٘أكاركا إ١٭ ٤ل٢ٟث ا١ر٨ائٰػث ا٬ٖ٢١ٯػث  

 زدكاسٰث ا٬ٖ٢١ٯث  ك٤ل٢ٟث ا١يٓٗ ا٬ٖ٢١م.ك٤ل٢ٟث اال

كإذا ٞا٧ج ٤ل٢ٟث االزدكاسٰث ا٬ٖ٢١ٯث ٬٤س٬دا ْتؽ ا١ٓه٬ر ا١خػٮ ٤ػؽت 

ة٫ا األ٤ث ا١ٓؽةٰث  ٘إف ٦٥ٟ٤ عٍؽ٪ا ٘ػٮ ضٰاح٨ػا ا٥١ٓانػؽا ٯخش٢ػ٭ ٘ػٮ ٧ٜػ٠ 

 ا٫٢١شات ا٥١ط٢ٰث ٦٤ ا٥١لا٫٘ث كا١طػٯد ا٤٬ٰ١ٮ إ١٭ ١ٖث ٤ٟخ٬ةث.

ث ٛػػػ ا٧خلػػؽت ٘ػػٮ ٤شػػاالت ا١خ٬انػػ٠ كإذا ٞا٧ػػج ٤لػػ٢ٟث ا١ر٨ائٰػػث ا٬ٖ٢١ٯػػ

االسخ٥اْٮ ٢ْ٭ ا١لاةٟث كا٬٫١احٗ ا٥١ط١٬٥ػث ٘ػإف ٥ٟ٤ػ٦ عٍؽ٪ػا ٘ػٮ ضٰاح٨ػا 

أ٫٧ا ةػأت حط٠ ٤طػ٠ ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ ٢٥ْٰػث ا١خ٬انػ٠  كٕػػا ا٥١ٓانؽا ٯخ٥ر٠ ٘ٮ 

ف إا٫١ش٦ٰ ا٬ٖ٢١م ٯٟخب ةاألةشػٯث ا١ ح٨ٰٰث ٘ٮ ٨٤أل ْػ٦ ا١طػؽكؼ ا١ٓؽةٰػث  إذ 

ا١طؽكؼ ا١ ح٨ٰٰث  كةات ا١ػع٬ؿ إ١ػ٭ ْػا٣١ ا١ط٬اـػٰب ا١خٜا٧ث ا١طػٯرث ساءت ة

كا١لاةٟث ٯخ٢ٍب إةػاؿ ا١طؽؼ ا١ ح٨ٰٮ ةا١طؽؼ ا١ٓؽةٮ  ك٪ػؼا ٪ػ٬ أضػػ ٌػؽؽ 

ف ا١غ٬ٍط ا١ٍتاْٰث ٘ٮ أس٫ؾا ا١خٜا٧ث ا١طػٯرػث . ذ٣ إا١خٖؽٯب ١أل٤ث ا١ٓؽةٰث ك١ٖخ٫ا

ان حلػ٬ق ال حفخ٨ػ ٘ٮ ٫٥ِٓ٤ا إ١٭ ٬ٛاْػ ا١ٟخاةث ا١غٍٰث  كحط٥ػ٠ ٬ْٰةػان كإٔ ٌػ
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ا١ٟخاةث ا٨١احشػث ٫٨ْػا  ك٤ػّ ذ١ػٝ حخػػاكؿ كح٨لػؽ كٯػؽٌكج ٫١ػا دكف أف حخٓػؽض 

٥٤ػػا ٯػػؤدم إ١ػػ٭   ٤ػػ٦ س٫ػػات ٤غخهػػث  إف ٞا٧ػػج ٤ٰٓتػػث  ٢١خٜػػ٬ٯ٣ أك ا١ػػؽ٘و

ٞخاةخػ٩ ك٧لػؽق ة٫ػا  حشػؽم ٤لٟ ت ٤خٓػدا حيؽ ةا٣ٰٜ١ ا٬١ُٰٰٙث كا١ش٥ا١ٰث ٥١ا 

كف كة٫٥ٰٜػا ا١رٜاٰ٘ػث ا٥١ػػٌ كٯ٫ػد ةٍٰٜٓث ح٥ط٬ ن٢ث أة٨اء األ٤ث ةخارٯغ٫ا كحؽاذ٫ػا 

كا١طيارٯث  كذ١ٝ ةٓػ أف ةػات ٤ِٓػ٣ ح٬انػ٠ ا١لػتاا ْتػؽ ٬٤اٛػّ ا١خ٬انػ٠ 

٢ٖػػث ٪ش٨ٰػػث ٯ٢ٍػػٚ ٫ٰ٢ْػػا ةاالسخ٥ػػاْٮ ككـػػائ٠ االحهػػاالت ا١طػٯرػػث ٯشػػؽم 

  كٛػ راسج كا٧خلؽت ٘ٮ ا٬٫١احٗ ا٥١ط١٬٥ث  كا٧خ٢ٜج إ١ػ٭ ا١ػردكػث ا١ٓؽةٰؾم

اّٛ ا١خ٬ان٠ االسخ٥اْٮ  ٥٘ػا ٪ػؼق ا١ِػا٪ؽا ٬٤ٮ ٘٘ٮ ا١لاةٟث  كإ١٭ ا١ٟخاةث ة٫ا 

 ا١شػٯػا ٘ٮ ٠ُ ا٥١٬ٓ١ث ا١خٮ أ٢ٌٚ ٫ٰ٢ْا ا١ٓؽةٰؾم؟

ى(ىمغؼومًاArabishالطربوزوظىأوىاألرابوشى)ى-ثانوًا
كذ٥ػث ٤ػ٦ أ٢ٌػٚ ل  Arabicل كفEnglish٪ٮ ٥٢ٞث ٨٤ط٬حػث ٤ػ٦ ٥٢ٞخػٮ ف

ًٙ آراال   ٫ٰ٢ْا اـ٣ فا١ٙؽا٬ٟ٧ ك٪ػٮ ١ٖػث ث. ت٬ٌٰٞ فٍ ك٪٨اؾ ٦٤ كن٫ٙا ةا٢١ٖث ا١

ْػػا ـػ٬٨ات  ٯفػخغػ٫٤ا ا١لػتاا كا١لػاةات ٘ػٮ ٛتػ٠ ٰٕؽ رـ٥ٰث ٫ُػؽت 

ا١ػردكث ٢ْ٭ ٬٤اّٛ ا١لاةٟث فا ٧خؽ٧جل أك رـائ٠ ٬٤اٛػّ ا١خ٬انػ٠ كا١ٟخاةث 

االسخ٥اْٮ  كحغخ٢ً ٫ٰ٘ا األضؽؼ ا١ ح٨ٰٰث ةاألرٛاـ  ك٪ػٮ ١ٖػث ٪ش٨ٰػث ةػ٦ٰ 

 ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كا٢١ٖث ا ٧ش٢ٰؾٯث  كٰٕؽ ٤طػكدا ا٬ٜ١اْػ.

ال ٤فػػ٥٭ فا١ٙؽا٧ٟػػ٬ ك١ٜػػػ أ٢ٌػػٚ ٫ٰ٢ْػػا ٘ػػٮ ا٬٥١ـػػ٬ْث ا١طػػؽا فكٯٰٟتٰػػػٯ

ةيّ ـػ٬٨ات  ٛت٠ ٫ُؽت « أةشػٯث ٤فخطػذث ٰٕؽ رـ٥ٰث»٘ج ةأ٫٧ا آراةٰٝل  كْؽ  

ا١ػردكػث ٢ْػ٭ ككحفخغػـ ٪ؼق األةشػٯث ٢ْ٭ ٧ٍاؽ كاـّ ة٦ٰ ا١لتاا ٘ٮ ا١ٟخاةث 

إال أف ا١طػػؽكؼ ا١لػػاةٟث ٘ػػٮ ا٨٥١ٍٜػػث ا١ٓؽةٰػػث  كح٨ٍػػٚ ٤رػػ٠ ا١ٓؽةٰػػث ح٥ا٤ػػان  

 ا٥١فخغػ٤ث ٘ٮ ا١ٟخاةث ٪ٮ ا١طؽكؼ كاألرٛاـ ا١ ح٨ٰٰث ةٍؽٯٜث حلت٩ ا١لػٙؽا  كحٓػػ  
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. كٛػػ لSMSفرـػائ٠ ا٥١ط٥ػ٬ؿ ٘ػٮ األكـّ ا٧خلاران ٘ٮ ا١ٟخاةث ٢ْ٭ ا١لػاةٟث أك 

ت حػؽ٣ٰٛ. ٤ٟخ٬ةان ةأةشػٯث إ٧ش٢ٰؾٯػث كأكػٟاؿ كرـػ٬ـ كْ ٤ػا اٯ٬ٟف ا٨١م ْؽةٰ  

 ٦٤ ا١ٓا٤ٰث كا١ٙهٰطث كا ٧ش٢ٰؾٯث. اكٛػ ٯخي٦٥ ٤ؾٯشان ٬ٖ١ٯ  

كحٟخب ا١ٓؽةٰث كا٫٢١شث ا١ٓا٤ٰث ةطػؽكؼ ا٢١ٖػث ا ٧ش٢ٰؾٯػث كةاـػخغػاـ 

فختػؿ أرٛاـ ٤ٟاف ةٓو األضؽؼ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث ةٓو أرٛا٫٤ا ضؽك٘ان  إذ حي 

 ا١خٮ ال ٯ٬سػ ٫١ا ٤ٜاة٠ ٘ٮ األس٨تٰث  

 ل ٤ٜاة٠ ا٥٫١ؾا٘ا١ؽ٣ٛ ف

 ل ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا٦ٰٓ١كا١ؽ٣ٛ ف

 ل ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا٦ٰٖ١’ا١ؽ٣ٛ فك

 ل ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١ؼاؿكا١ؽ٣ٛ ف

 ل ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١ٍاءكا١ؽ٣ٛ ف

 ل ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١طاءكا١ؽ٣ٛ ف

 ل ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١ٜاؼكا١ؽ٣ٛ ف

 ل ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١هادكا١ؽ٣ٛ ف

 ل ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١ياد’كا١ؽ٣ٛ ف

٥ا أ٤ا ٤ا ْػا ذ١ٝ ٰٟ٘خب ةخٰٰٖؽ ا١طؽؼ ا١ٓؽةٮ ة٥ٜاة٠ ٦٤ ا١ ح٨ٰٰث  كٰ٘

 :ٯ٢ٮ األةشػٯث ا١ٓؽةٰث ٤ٜاة٠ ٠ٞ ضؽؼ

 aا = 

 B=  ا

 T=  ت

 th=  ث

 j=  ج

 =  ح

 S أك ’ كٯ٦ٟ٥ أف حٟخب KH= خ 

 d=  د

 d’=  ذ

 R=  ر

 =  ط

 ’=  ظ

 =  ع

 ’=  غ

 F=  ؼ

 =  ؽ

 K=  ؾ

 L=  ؿ

 M=  ـ

 N=  ف
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 Z=  ز

 =  س

  = ش

 =  ص

 ’=  ض

 H=  ٪ػ

كذ١ٝ ضفب ٬ٛا ا١ػ٬اك  Oأك  W=  ك

 ا٥٢ٟ١ث٘ٮ 

 e ك٘ٮ ضاؿ ا١ٰاء ا١غٰٙٙث ٯفخغػـ Yم = 

 =  ا٥٫١ؾاء 

  ك٥٢ٞث ـتأ حٟخب ٢ْ٭ ٪ػؼا  ٥٢ٟ٘Soalث ـؤاؿ حٟخب ٢ْ٭ ٪ؼا ا٨١ط٬ 

  ك٥٢ٞػث ـػٰٓػ azeen  ك٥٢ٞث ضؾٯ٦ حٟخػب ٢ْػ٭ ٪ػؼا ا٨١طػ٬ Sabaا٨١ط٬ 

 .Saeedحٟخب ٢ْ٭ ٪ؼا ا٨١ط٬ 

٥ػ٠ ١ٖػث ٤ػا ةػأضؽؼ ك٪ٮ ٞخاةث سي  لا١ٟؽك٨ثفكٯ٢ٍٚ ةٓي٣٫ ٢ْ٭ ٪ؼق ا٢١ٖث 

ألةشػٯث أعؽل ١خف٠ٰ٫ ا١ٟخاةث ٢ْ٭ ٬١ضث ٤ٙاحٰص الح٨ٰٰث  كأنػ٠ ا٥٢ٟ١ػث ٪ػ٬ ٤ػ٦ 

٥٢ٞث ٞؽك٧٬ٮ ك٪ٮ ا١ٟخاةث ا١ٓؽةٰػث ةػأضؽؼ ـػؽٯا٧ٰث كا١خػٮ اكػخ٫ؽت ٘ػٮ ا١ٜػؽف 

ا١فاةّ ا٥١ٰ دم ٘ٮ ٞخاةث ةٓو ا٥١غ٬ٌٍات ا١ٓؽةٰث ض٦ٰ ٞاف ا١غً ا١ٓؽةٮ ٰٕػؽ 

 أك١٭ ةػاٯات ٞخاةث ا١ٓؽةٰث ةأةشػٯث ١ٖث أعؽل.٨٤خلؽ ٢ْ٭ ٧ٍاؽ كاـّ  كٛػ ٞا٧ج 

كا١ٟؽك٨ث انٍ ضان ٪ػٮ ١ٖػث ح٬انػ٠ كػتاةٰث حٓخ٥ػػ ٢ْػ٭ ا١ػػ٤ز ةػ٦ٰ 

ا٫٢١شث ا١ٓا٤ٰث كا١طؽكؼ ا١ ح٨ٰٰث كاألرٛاـ ٢١خٓتٰؽ ٦ْ س٠٥ ْؽةٰػث. كةػػأت 

ا١لػػاةٟث ٢ْػػ٭ ١ٟخؽك٧ٰػػث  ١ٖػػث ا١ٟؽكػػ٨ث ا١طػٯرػػث ٤ػػ٦ عػػ ؿ ا٥١طادذػػات ا

ا١خشػارم كا١ػْاٯػث كا٧خ٢ٜج إ١٭ االـخ٥ٓاؿ ط٬٥ؿ  فا ٧خؽ٧جل كا٫١احٗ ا٥١

 .ا١ؽـ٬ـ كاالْخ٥اد ٢ْ٭ االعخؾاؿ ـائ٠ ٤ّ حٓؾٯؾ ا١ش٢٥ث ةتٓوؽةا ْ ٤ٰث 

 ana Haziin .ل1ف٥ر ن ْتارا أ٧ا ضؾٯ٦ ٧شػ٪ا ة٢ٖث ا١ٟؽك٨ث٘

                                                 

حػأذٰؽ ١ٖػث ا١خ٬انػ٠ ا ١ٟخؽك٧ػٮ ٢ْػ٭ ٤فػخٜت٠  -ـا٤ٰث ةادم كا١ػػٞخ٬را ـػ٬٪اـ ةػادم ل1ف

دةػٮ  -ا٥١ش٢ػ ا١فػادس -ّ ٥٢١ش٢ؿ ا١ػك١ٮ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰثا٥١ؤح٥ؽ ا١ؽاة -ا١طؽؼ ا١ٓؽةٮ
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ٰؿ ٫١ا أم ٬ٛاْػػ  ك٪ػٮ حلػ٫ػ كا١ٓؽةٰؾم أك ا١ٟؽك٨ث ٪ٮ ١ٖث سػٯػا ١

سػٯػا  ك٣١ ٯٓػ اـخغػا٫٤ا ٤ٜخهؽان ٢ْ٭ ٬٤اٛػّ  حٓتٰؽات كاعخهارات ٯ٤٬ٰ ا

ا١خ٬ان٠ االسخ٥اْٮ  ة٠ كٜج ٌؽٯ٫ٜا إ١٭ ا٨١ِاـ ا١خ٥ٰ٢ٓػٮ ضخػ٭ إف ةٓػو 

ا١خ ٤ٰؼ اـخغػ٬٤ا ا١طؽؼ ا١ ح٨ٰػٮ ٘ػٮ ٬٤ىػ٬ْاح٣٫ ا ٧لػائٰث ٘ػٮ ةٓػو 

 .ل9فا٥١ػارس ا٢١ت٨ا٧ٰث

٪ٮ  ٨ٍٚ ٪ؼق ا٢١ٖث ٤ر٠ ا١ٓؽةٰث إال أف ا١طؽكؼ ا٥١فخغػ٤ث ٘ٮ ٞخاةخ٫اكحي 

ؽا  ك٪ػٮ األكـػّ ا٧خلػاران ٘ػٮ اـ ا١ ح٨ٰٰث ةٍؽٯٜث حلت٩ ا١لػٙا١طؽكؼ كاألرٛ

 ل.SMSـائ٠ ا٥١ط٬٥ؿ فرٮ ٢ْ٘٭ ا١لاةٟث أك ا١ٟخاةث 

ل كاألرٛاـ ا٥١فخغػ٤ث ٘ٮ ٪ؼق ا٢١ٖث ٰٕؽ ٬٤ضػا  ٘تٓي٣٫ ٯٜؽأ ا١ؽ٣ٛ ف

 ٢ْ٭ أ٩٧ ٯٜاة٠ ا١طؽؼ فؽل  كةٓي٣٫ ٯفخغػ٩٤ ٤ٜاة٠ ا١طؽؼ فصل.

م ْػادا ةا٫٢١شػث ا١ػارسػث ك١ٰفػج ةا١ٓؽةٰػث ا١ٙهػٰطث  كحٟخب ا١ٓؽةٰؾ

 ٘ٮ ا١ ح٨ٰٮ ا ٧ش٢ٰؾم ٤ر٠: ثكٯياؼ إ٫ٰ١ا ا١ٟرٰؽ ٦٤ االعخهارات ا٥١خٓار٘

SMS  كح٨ٓٮ رـا١ث ٧هٰث ٛهٰؽا 

Hi   كح٨ٓٮ ٤ؽضتان 

CU see you    كح٨ٓٮ ٧ؽاؾ الضٜان 

U you Too  كأ٧ج أٯيان 

BRB   ةؽا ك٪ٮ اعخهػار ١ش٢٥ػثBe Right Back   كح٨ٓػٮ ـػأرسّ  أك

 ـأ٬ْد ٛؽٯتان.

LoL   ٬١ؿ: ك٪ٮ اعخهار ١ش٢٥ثLaughing out loud :ك٨ٓ٤ا٪ا ا١طؽ٘ػٮ .

 اىطٝ ةه٬ت ْاؿ  كحفخ٠٥ٓ ٨ْػ٤ا ٯٟخب كغم ٤ا كٰئان ٤يطٟان.

                                                 

ا٥١ش٢ػػ ا١طػادم  -ُا٪ؽا ا١ٓؽةٰػؾم ك٤فػخٜت٠ ا١طػؽؼ ا١ٓؽةػٮ -إةؽا٪٣ٰ أض٥ػ ضؽة٢ٮ ل9ف

 .568 ص 9115دةٮ  -ْلؽ ٦٤ أ٥ْاؿ ا٥١ؤح٥ؽ ا١ػك١ٮ ا١ؽاةّ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث
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gg أك gTg   ١ؼ٪اا٭ ا١إكح٨ٓٮ أ٧ا ٤يٍؽ 

i d k    كح٨ٓٮ ال أْؽؼI don’t Know 

TyT    ٝكح٨ٓٮ عؼ كٛخTake your time 

 :ذ٥ث اعخهارات ٦٤ ٤ر٠ك

AA   ك٪ٮ اعخهار ١ٓتارا ا١ف ـ ٣ٰٟ٢ْAssalam Alykom 

ISA  ك٪ٮ اعخهار ١ٓتارا إف كاء اهلل  In shaa Allah 

MSA  ك٪ٮ اعخهار ١ٓتارا ٤ا كاء اهلل  Ma shaa Allah 

JAK    ك٪ٮ اعخهار ١ٓتارا سؾا٣ٞ اهلل عٰؽانJazakom Allaho Khyran 

ٰؾم أف ذ٥ػث ٛفػ٦ٰ٥ ٯ٨يػ٬ٯاف حطػج ٪ػؼا ا٫ٙ٥١ػ٬ـ كٯخيص ٦٤ ٬٫ٙ٤ـ ا١ٓؽة

٥٢ٟ١ػات ْؽةٰػث ٤ػّ ةٓػو  حٮ ضػ٬اران ٞ ٤ٰ ػا  كحأا٢١ٖث ا١ٓؽةٰؾٯث ا٥١طٰٟث أوههما

ا٥٢ٟ١ػات ا ٧ش٢ٰؾٯػث ٘ػٮ إكػارا إ١ػػ٭ أف ا١لػغم ا٥١ػخ٣٢ٟ ٯٓػؽؼ ا ٧ش٢ٰؾٯػػث. 

 ١ٖث األرٛاـ ا١خٮ حفخغػـ ا١طؽكؼ ا ٧ش٢ٰؾٯث كا٨ٓ٥١٭ ا١ٓؽةٮ. وثاهيهما

م ٪ٮ ٤ؾٯز ٦٤ ا٥٢ٟ١ػات ا١ٓؽةٰػث كا ٧ش٢ٰؾٯػث  كٛػػ ا٧خلػؽت ٘ا١ٓؽةٰؾ

ٞرٰؽان ٘ٮ رـائ٠ ا٬٫١احٗ ا٥١ط١٬٥ث ا١ٜهٰؽا كا٨٥١خػػٯات كٕػؽؼ ا١ػردكػث  

ك١ٟػ٦ ك٘ػٚ ٬ٛاْػػ   كٞختج ٥٢ٞاح٫ػا ا١ٓؽةٰػث ةطػؽكؼ إ٧ش٢ٰؾٯػث أك ٘ؽ٧فػٰث

٥٢ٟ٘ػث ٤ط٥ػػ ا١خػٮ حٟخػب ٘ػٮ  ؛ا١ٟخاةث ا١ٓؽةٰث ا١خٮ حغٙػٗ ضػؽكؼ ا٢١ػ٦ٰ

  ك٥٢ٞث ٞػ٣ٰٟٙ Mhmdأنتطج ٘ٮ ا١ٓؽةٰؾم حٟخب  Mohammedا ٧ش٢ٰؾٯث 

  إىا٘ث إ١ػ٭ اـػخ٥ٟاؿ ا١طػؽكؼ ا١خػٮ ال ح٬سػػ ٘ػٮ ا١ ح٨ٰٰػث Kifkmحٟخب 

 ةأرٛاـ حلاة٩ رـ٣ ا١طؽكؼ ا١ٓؽةٰث أك حٜخؽا ٫٨٤ا.

ك٦٤ ا٥١ ضَ أف ذ٥ث رـ٤٬ان كن٬ران كٞخاةث إٯطائٰث إ١ػ٭ سا٧ػب ا١ػ٨م 

ث كا٫١ػاحٗ ا٥١ط٥ػ٬ؿ ٤ٓتػؽا ْػ٦ ا٬ٖ٢١م ٘ٮ ٤شاالت ا١خ٬ان٠ ٢ْ٭ ا١لاةٟ

٥٢٤ص حٓتٰؽم عاص ٯشفػ ضا١ث ك٬ٓرٯث. ك٠ٓ١ ٦٤ أةؽز ا١طػاالت كأٞرؽ٪ػا 
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كركدان ا١خٓتٰؽ ٦ْ ا١يطٝ ةخٟؽار ضؽؼ ا٫١اء ف٪٩٫٫٫٫ل  أك حٍٰٜػّ ضػؽكؼ 

ا٥٢ٟ١ث ١خشفٰػ ٌتٰٓث ا١خ٢َٙ كا٨١ٍٚ ة٫ا ك٤طاٞاح٫ػا ٘ػٮ ا١ٓػا٣١ اال٘خؽاىػٮ 

 :ل3ف٢ث ذ١ٝا١ؼم حٜػ٩٤ كـائ٠ ا١خ٬ان٠  ك٦٤ أ٤ر

 اهقيمة اهجعبيرية هومومح اهمومح اهوص مطدر اهوص

 ا١خٓتٰؽ ٦ْ ا١يطٝ ٪٩٫٫٫٫ ٪٩٫٫٫٫ لحٖؽٯػاح٬ٯخؽ ف

 ٞا٧ج رائٓث ا١ط٢ٜث

 ا١خٓتٰؽ ٦ْ ا١طب عٰا١ٮ ض٦ٰ      اس٠ٰ٥ سػ   لحٖؽٯػاح٬ٯخؽ ف

 ٯؽـ٨٥ا ٤ٓان 

       

٨شػ أ٧ا ٤طخارا ا١ؽـائ٠ ا٨١هٰث  ٦ ا١طٰؽا كا١خؽددا١خٓتٰؽْ  ٣٥٥٥٥٤ ٣٥٥٥٤ْ 

 ةؿ ٨ْشػ إ٧ٝ  اضٟٮ  ك٬ 

 ضػا ةخش٦٨ كةخ٨طب 

 كذ٥ث ٤ ٤ص ٦٤ ٤ر٠ ف٪٫٫غغغظل ٢١خٓتٰؽ ٦ْ ا١خ٣ٟ٫ كا١فغؽٯث

 ك٦٤ األ٤ر٢ث ٢ْ٭ ا١ٟخاةث ةأةشػٯث ٰٕؽ ْؽةٰث:

Momken tgeeb el Calculator tbtk bokra la Gadomi 

ي   .ل4فٟؽا ١ٜػك٤ٮ٦ٟ٥٤ حشٰب اٱ١ث ا١طاـتث حتٓٝ ة

                                                 

٘ٮ ٤ٰػػاف ا١خ٬انػ٠ ٢ْػ٭ رنػ كاّٛ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث  -ا١ػٞخ٬ر ٤ط٥ػ زٞٮ عيؽ كآعؽكف ل3ف

ا٢١ش٨ػث ا٨ٌ٬١ٰػث األرد٧ٰػث ٫٨٢١ػ٬ض ةا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث  -كتٟث ا ٧خؽ٧ج كا٫١احٗ ا٥١ط٬٥ؿ

 .135ص  ٥ْ9114اف  -٤ش٥ّ ا٢١ٖث األرد٧ٮ  -٢١خ٬س٩ ٧ط٬ ٤شخ٥ّ ا٥١ٓؽ٘ث 

 .151ا٥١ؽسّ ا١فاةٚ ص  ل4ف
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١ػػ٬ضَ ٤ٰػػ٠ ا ٧ػػاث إ١ػػ٭ اـػػخغػاـ ٤ٙػػؽدات إ٧ش٢ٰؾٯػػث كاـػػخغػاـ ك١ٜػػػ 

  ٥ٞػا حتػ٦ٰ أف ل5ف٢ٰؾٯث كا٫٢١شث ا١ٓا٤ٰث أٞرؽ ٥٤ا ٫ُؽ ١ػػل ا١ػؼ٬ٞرشاألةشػٯث ا ٧

 .ل6ف% ٦٤ ا١ؽـائ٠ ا٨١هٰث ٘ٮ ا٬٫١احٗ ا٥١ط١٬٥ث ٛػ ٞختج ةطؽكؼ ا١ٓؽةٰؾم 31

٢ٖػث ك٦٤ ا٥١ ضَ اـخغػاـ ٤ٙؽدات إ٧ش٢ٰؾٯػث ْادٯػث ٫١ػا أةػػاؿ ٘ػٮ ا١

ا١ٓؽةٰث االْخٰادٯث  كال ْػؼر ٥١فػخغػـ ا٢١ٖػث ٘ػٮ اـػخغػا٫٤ا ٤ػاداـ ا١تػػٯ٠ 

 .ل7ف% 31ا١ٓؽةٮ ٤خ٬٘ؽان  كٞا٧ج ٧فتخ٫ا ٘ٮ ا١ؽـائ٠ ا٨١هٰث 

ث فكٯفأؿ ةٓي٣٫: ٪٠ ا١ٓؽةٰؾم ُا٪ؽا أـ  ؟ كذ٥ث ٦٤ ٯػؽل ل٬٤ىثديٍرسى

ا أف ا١خٙؽٯٚ ة٦ٰ ا١ِا٪ؽا كا٬٥١ىث ٣٫٤   ـػ٬٢ؾ   إذ إف ا١ِػا٪ؽا حٓتػؽ ْػ٦ سػ 

اسخ٥اْٮ ح٣ االحٙاؽ ٩ٰ٢ْ ٦٤ أ٘ؽاد ٞرٰؽٯ٦ ٢ْ٭ أ٩٧ أ٤ػؽ ٌتٰٓػٮ ٖ٘ػػا ُػا٪ؽا 

 لا٬٥١ىػثف٘ٮ ضػ٦ٰ أف   ا١فٰاؽ أك ا٥١أ٬١ؼ ٪ٮ ٘ٮ األـاس ضػث عارجك

حػع٠ إ١٭ ٤شخ٥ّ دكف ز١ؾ١ث أنػ٩١٬ كذ٬اةخػ٩  إال أف ا١ٓؽةٰػؾم  «ح٢ٰٜٓث»٪ٮ 

 .ل8فكا١ِا٪ؽا لا٬٥١ىثف٪ٮ ٤ؾٯز ٦٤ 

 ض٨ِػا ١ؼ ا٢١ٖث ا٬١اردا ٫ٰ٘ػا ث ٢ْ٭ ا١لاةٟث ٨١خٓؽ  ك٬١ أ٨ٰٜ١ا ٧ِؽا ةفٍٰ

أعٍاء إ٤ ئٰث ٘ادضث حٰٖؽ ا٨ٓ٥١٭ كحل٬٪٩ ٤ٟخ٬ةث ةأضؽؼ ا٢١ٖث ٧ٙف٫ا  ك٘ػٮ 

٪ؼق ا٢١ٖث ٧ؽل أعٍاء أٞرؽ ٘ػاضػث  ٥٢ٟ٘ػث كػٟؽان ةا١ٓؽةٰػث ا١فػ٥ٰ٢ث اـػختػؿ 

ةا٢١ٖػػث  Message  ك٥٢ٞػػث Shukrnضػػؽؼ ا٨١ػػ٬ف ةخ٨ػػ٬ٯ٦ ا١ٙػػخص ٘أنػػتطج 

 ل.ا١ث أنتطج اٱف ٘ٮ ا١ٓؽةٰث ف٤فزكح٨ٓٮ ةا١ٓؽةٰث رـ ا ٧ش٢ٰؾٯث

                                                 

 .157ا٥١ؽسّ ا١فاةٚ ص  ل5ف

 .191ا٥١ؽسّ ا١فاةٚ ص  ل6ف

 .918ص ا٥١ؽسّ ا١فاةٚ  ل7ف

 .9/6/9115حارٯظ  -٬٤ّٛ ٬ٞذؽ ا١لؽاٞث ٢١خ٬ٍٯؽ  -عا١ػ ـا٣١ ا١شاةؽم ل8ف
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ى

ىأدبابىظؼورهاىوانتذارهاى-ثالثًا
ذ٥ث ٦٤ ٯؽسّ حارٯظ ةػاٯث ا٧خلار ُا٪ؽا ا١ٓؽةٰؾم إ١٭ ا١ٜؽف ا١خاـّ ْلؽ 

٨ْػ٤ا ا٢ٍ٧ٜج نٰطات حػ٬ْ إ١٭ ا١ٟخاةث ةاألضؽؼ ا١ ح٨ٰٰث كةا١ٓا٤ٰث  كٞاف 

٥١ػػا٧ٮ فـػػتٰخال كا ٧ش٢ٰػػؾم ٤ػػ٦ ض٢٥ػػث أ٬١ٯػػث ٪ػػؼق ا١ػػػ٬ْا ا٥١فخلػػؽؽ األ

كٛػػػ ز٥ْػػ٬ا أف ا١ٟخاةػػث ةا٫٢١شػػث ا١ٓا٤ٰػػث فكٯ٥٢ػػ٬رل كفكٯ٢ٟػػ٬ٞؿل أٯيػػان  

 ٮ ٨ْػ ا٥١هؽٯ٦ٰ ا١ؽٛٮ ك٬ٛا االعخؽاع.كةا١طؽكؼ ا١ ح٨ٰٰث ح٥٨ٌ 

٤ػ٦ أض٥ػػ ١ٍٙػٮ ا١فػٰػ  كـار حطج ٬١اء ٪ؼق ا١ػ٬ْا ٤ػ٦ ا١ٓػؽا ٞػ٠  

ذتػث ٧طػ٬ ا٥١فػخٜت٠  أف اعخؽاع ا١غػً ا١ ح٨ٰػٮ ك ٯارأ ٦ؼٯ٢كـ ٤ث ٬٤ـ٭ ا١

كْتػ ا١ٓؾٯؾ ٥٫٘ٮ ا١ؼم رأل أف أـتاا حغ٨ٙ٢ا حؽسّ إ١٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث. ٥ٞػا 

 ـار حطج ٬١اء ٪ؼق ا١ػ٬ْا ٠ٞ ٦٤ ـٰٓػ ٠ْٜ كأ٧ٰؿ ٘ؽٯطث ٘ٮ ١ت٨اف.

كٯؽل ةٓي٣٫ أف ٪ؼق ا١ِا٪ؽا ساءت ٧خٰشث ٌتٰٰٓث ١خ٥ػازج ا١طيػارات 

٢ْ٭ ا١ٓا٣١ ا١غػارسٮ  ٥ٞػا  كحػاع٫٢ا  إذ إف ا٢١ٖث ٪ٮ أكؿ ٤ا ٯخأذؽ ةاال٧ٙخاح

أف ُا٪ؽا إدعاؿ ٤ٙؽدات أس٨تٰث ٘ٮ ا١طػٯد ُا٪ؽا ١ٰفػج ةشػٯػػا  كإ٥٧ػا 

إ١٭  ٪ٮ كأف ٯ٬ٍٙ ٢ْ٭ ا١فٍص ٨ْػ٤ا حٓا٧ٮ األ٤ث ٦٤ ا١يٓٗ  ٘خؽا٪ا حخ٢ٍّ

 ػ ا١لػ٬ٓاي ةطٰػد ح٢ٌٜػ  ٘ػٮ ا١طيػارا ا ٧فػا٧ٰث األ٣٤ ا١خٮ حؤدم دكران ٬ٛٯ ا

ا١تث ٘ٮ ٤ِا٪ؽ ضٰاح٫ا ا٥١غخ٢ٙث ١ٖػث ك١تاـػان ا١ٖ ا٬٢ٖ٥١ةث ٢ْ٭ أ٤ؽ٪ا ا١ل٬ٓاى 

 ١ظ.إكٌٓا٤ان ككؽاةان كذٜا٘ث...

٨ٓ٘ػ٤ا ٞا٧ػج ا١ت٢ػػاف ا١ٓؽةٰػث عاىػٓث ٢١فػٍٰؽا ا١ٓر٥ا٧ٰػث اـػخغػ٤ج 

كأسؾاعا٧ػث ا١فػ٬ؽ  ٥٢ٞات حؽٰٞث ٘ٮ ا١طػٯد ا١ٰػ٤٬ٮ ٤رػ٠ ا١تػازار ة٨ٓ٥ػ٭ 

 ١ظ.إض..ؽٌ ا٥٥١ سٮ ة٨ٓ٥٭ة٨ٓ٥٭ ا١هٰػ١ٰث  كا١خ٥ؽ

ا١ٙؽ٧فػٰث  لةػ٬ف سػ٬رفخ٥ٓار ا١ٙؽ٧فٮ كػاع اـػخغػاـ االـك٨ْػ٤ا ساء 



 (2)اجلزء  (89)اجمللد  ـجملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 

566 

٤ٟاف  لأكر٬٘ارف٤ٟاف ٤فاء ا١غٰؽ  ك لة٧٬ف٬ارف٤ٟاف نتاح ا١غٰؽ ا١ٓؽةٰث  ك

ك٪ٟػؼا ٯشػٮء ٘ػٮ ٤ٜػ٤ػث أـػتاا ٪ػؼق ا١ِػا٪ؽا ا٤خػػاد آذػار  .ل9فإ١٭ ا٢١ٜاء

٤ؽا٘ػٚ إذ حأذؽت ة٩   االـخ٥ٓار ا١رٜا٘ٮ ٘ٮ ةٓو دك٨١ا ا١ٓؽةٰث ضخ٭ ٯ٨٤٬ا ٪ؼا

 ١ظ.إ...٥ّ ٫٢ٞا حؽة٬ٯ ا كإْ ٤ٰ ا ك٥٢ْٰ اا٥١شخ

كٯؽسّ آعؽكف ا١فتب ٘ػٮ ا٧خلػار ٪ػؼق ا١ِػا٪ؽا إ١ػ٭ ا١خ٢ٰٜػػ األ٥ْػ٭ ةػ٦ٰ 

٤ػ٦  ٤ٓختؽان أف اـخغػاـ ا١لتاا ٢١ٓؽةٰؾم ٪٬ ٧ػ٬عه   ا١لتاا  كحتادؿ ا١ؽـائ٠ ة٣٫٨ٰ

ؿ أ٬٧اع ا١ختا٪ٮ ة٥ٓؽ٘ث ا٢١ٖث ا ٧ش٢ٰؾٯث أل٫٧ػا حطخػ٠ ا٥١ؽحتػث األك١ػ٭ ٘ػٮ االحهػا

حٓتٰػؽه ْػ٦ ا١ٓا٥١ٮ  كأنتطج ١ٖث ا١خ٬ٍر كا١طػاذػث ٘ػٮ ٧ِػؽ ٪ػؤالء ا١لػتاا  ك

 ا١ل٬ٓر ةا٨١ٜم كا١ػك٧ٰث كا١خغ٢ٗ ٦ْ اٱعؽ  كاْختار ا١ٖؽا ٤راالن ٯطخؼل.

إال أف ذ٥ث ٦٤ ٯؽل أف ا١فتب ا١ؽئٰؿ ٬٫ِ١ر ٪ؼا ا٬٨١ع ٤ػ٦ األةشػٯػث ٤ٜخػؽف 

ٝ ألف عػ٤ػث ا١ؽـػائ٠ ٬٫ِر عػ٤ث ا٫١احٗ ا٥١ط٬٥ؿ ٘ٮ ا٨٥١ٍٜػث ا١ٓؽةٰػث  كذ١ػة

ل أحاضج ١ألةشػٯث ا ٧ش٢ٰؾٯػث ضؽك٘ػان أٞرػؽ ٘ػٮ ا١ؽـػا١ث ا٬١اضػػا SMSا١ٜهٰؽا ف

ي  االعخػؽاع ٛػاـ ةٓيػ٣٫ ٥٤ػ٦ ال  ـ  ٢ْ٭ ْٟؿ ٧ِٰؽح٫ا ا١ٓؽةٰث  ك٤ا دا٤ج ا١طاسث أ

ٯخ٨ٜػ٬ف ا ٧ش٢ٰؾٯػػث ةاةخٟػار ٪ػػؼا ا٨١ػػ٬ع ٤ػ٦ ا١ٟخاةػػث  إذ ٌْؽةػ٬ا ا٨ٓ٥١ػػ٭ ةاـػػخغػاـ 

٤ػ٦ ا١طػؽكؼ   اف ٤ا ا٧خلؽت ة٦ٰ ا١لتاا ١خ٬ٰ٘ؽ أٞتؽ ٞػ٣ٌ ا١طؽؼ األس٨تٮ  كـؽْ

٫٢ا ا١ؼٯ٦ اْخادكا اـخغػاـ األةشػٯث ا ٧ش٢ٰؾٯػث أل٫٧ػا أـػ٥٫ج ٥ٰ٘ػا ةٓػػ ٥ٞا ٌ٘ي 

 ث ١ألةشػٯث ا١ٓؽةٰث.ٯ  ٬ً ٢ى ةط٠ ٤ل٢ٟث ْػـ د٣ْ ةٓو األس٫ؾا ا١غى 

٨ٰٓ٤ػث أف ةٓػو ٬١ضػات ٤ؽض٢ػثو كٞاف ٦٤ أـتاا ا٧خلار ٪ؼق ا١ِا٪ؽا ٘ػٮ 

كٞػؼ١ٝ ٘ػٮ ال ح٬سػ ٫ٰ٘ا ا١طؽكؼ ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ةٓػو ا١ػػكؿ ا١ٓؽةٰػث   ا٥١ٙاحٰص

٘يػ ن ا١ػكؿ األس٨تٰث ا١خٮ ٯخ٬ان٠ ٫ٰ٘ا ا٥١ٖخؽة٬ف ٤ّ ذكٯ٣٫ ٘ػٮ ةػ د ا١ٓػؽا. 

                                                 

 -سؽٯػا ا١ؽٯاض -٧خٰشث ٌتٰٰٓث ١خ٥ازج ا١طيارات« ا١ٓؽةٰؾم»ُا٪ؽا  -آ٤اؿ ـٓػ ا١ػٯ٦ل 9ف
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أف ا٬٫١احٗ ا٥١ط١٬٥ث ٯ٬ٟف اال٧خٜاؿ ٫ٰ٘ا ٦٤ ا ٧ش٢ٰؾٯث إ١٭ ا١ٓؽةٰث ْفػٰؽان ٢ْ٭ 

ا١فؽْث  ك٤ّ ذػ٬را  أك ةٍٰئان ةٓو ا١لٮء ٘ٮ ْهؽ أنتطج ىٍٖث كاضػا ح٥ر٠

 األعٰؽا ٞاف ذ٥ث ض٠ ٥١ل٢ٟث ا١تًء. لاٱم ةادفك لاٱم ٬٘ففح٨ٰٜث 

ؽسّ ةٓي٣٫ اٱعؽ ٧لأح٫ا إ١٭ ٬٫ُر ةؽا٤ز ا١ػردكث ٘ٮ حف٨ٰٰٓات ا١ٜػؽف كٯي 

٥٤ػا   ا١خٮ ٣١ حخص ـ٬ل ا١طؽكؼ ا١ ح٨ٰٰػث ٢١ٟخاةػث لا٧٬ٰ١ٟؿفأ٥ِ٧ث ٘ٮ ا٥١اىٮ 

كٞا٧ػج ةػؽا٤ز  .خغػاـ ا١طػؽكؼ ا١ ح٨ٰٰػثأستؽ ا١ٟرٰؽٯ٦ ٦٤ أة٨اء ا١ٓؽةٰث ٢ْ٭ اـػ

ا١ػردكث ٛػ ٫ُؽت ٛت٠ ٬٫ُر ا٫١احٗ ا٥١ط٬٥ؿ كا١ؽـػائ٠ ا١ٜهػٰؽا  ك١ػ٣ حٟػ٦ 

 ١٭ ا١لاةٟث.إا١طؽكؼ ا١ٓؽةٰث كٛخ٫ا ٤خاضث ٘ٮ األس٫ؾا ا٬٥١ن١٬ث 

ـػػؽْث ٢ْػػ٭ ك١ٜػػ ـػػاْػت ا٬١ـػػائ٠ ا١خٜا٧ٰػػث فا١خ٬١٬٨ٟسٰػػثل ا١طػٯرػػث 

ٗى ك٪٬ا ا٧خلار ١ٖث ا١ٓؽةٰؾم ٦٤ ض٬اـٰبى  ّى  ك٬٨ٛاتو  ٤ط١٬٥ثو  ح  ٘يائٰث ك٬٤اٛػ

 ١ظ.إح٬ان٠ اسخ٥اْٮ ككاةٟث..

ك٣١ ٯٜخهؽ حأذٰؽ ا١لاةٟث كا١خٜا٧ث ا١طػٯرث ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث ٢ْػ٭ ٌؽٯٜػث 

ا١ٟخاةث ا١ ح٨ٰٰث ًٜ٘  ة٠ أعؼت ةٓو ٤ ٤ػص ا ٧ش٢ٰؾٯػث حفػؽم ٘ػٮ ا٢١ٖػث 

الٯػ٦   ا١ٓؽةٰث ا٥١فخغػ٤ث ٘ٮ ا١لاةٟث  ٘ا٧خلؽت أـػ٥اء ٤رػ٠ فإ٧خؽ٧ػج  أكف

٥ٞت٬ٰحؽ  ٰٞت٬رد  ٤اكس  آٯ٬ٙف  آٯت٬د  ٰ٘فت٬ؾ  ح٬ٯخؽل  كحؽددت أ٘ٓاؿ ٤ػ٦ 

ٟ ؿ  ٘فتٝ  ٤ٌفز...  .ل11ف١ظلإ٤ر٠ فـٌٰٗ  ٘

كأىطج ا١ٓؽةٰؾم ٘ٮ كا٨ٓٛا ا١طا١ٮ ٨٤خلؽا ٢ْ٭ أٛ ـ سٰػ٠ سػٯػػ ال 

اـػخغػاـ ٪ػؼق ٘ػٮ ال ا١ٓؽةٰث كال األس٨تٰث  ٩٨ٟ١ ٯتػػع ف٦ أم ١ٖث رـ٥ٰث طٍ ٯي 

٪ا ةفؽْث ٞأ٩٧ ٛػ ح٫٥٢ٓػا ـػ٦ٰ٨ ٌػ٬االن ؤ  كٯٜؽؽةٰؾٯث كٯٟخت٫ا ح٢ٜائٰ اا٢١ٖث ا١ٓ

٘ٮ ا٥١ػػارس  كآ١ػج األ٤ػ٬ر ٘ػٮ اـػخ٥ٓا٫١ا ٨ْػاكٯ٦ ٥١ٜػاالت ٘ػٮ ةٓػو 
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اهصدف واهًجالت اهػرةٌث وفي ةػض اإلغالٍات، خخى إن ةػض اهًطااغى 

 .(11)غوٌها أغّدت هوائح اهطػام ةَاءً 

وحظااغتج اهخقاٍاث ثورة أةػاد  ى أن ظاهرة اهػرةٌزي فرطخهاوهمذا ًختدّ 

وًث في اهًجخًع اهػرةي. ويٌ األشتاب اهًصاغدة غواى يتاغٌوها يع أزيث اهه  

اٍخشارها أشتاب أشرًث حرجع إهى غدم اٍختاه األهن إهاى اهوةاث اهخاي ًخوا ان 

ةها أةَاؤهى وجهوهى ةهذه اهوةث أًظاً، إطافث إهى حخوّف طرائق اهخدرًس فاي 

جاع يػااًٌر اهًهٌَاث فاي اهدار  غواى اهوةاث اهػرةٌاث، اهَظام اهخرةوي، وحرا

وطػف االهخزام في وشاائن اإلغاالم والشاًٌا اهًرئاي يَهاا، وألواث األفاالم 

 ًَائٌث اهَاطقث ةاهػرةٌث اهتصٌدث، ولذهك يصوصالت اهدرايا.اهصٌ

 الطربيزي بين مناصريها ومطارضيها -رابطًا
 رؤية المناصرين:

اهػصار، وأن اشاخخدايها  طتٌػاث   يًاشح  ًرى يَا رو اهػرةٌزي أٍها هةث 

ًًّمٌ اهًرء يٌ أن ًخوا ن ياع يخخواف شارائح اهًجخًاع اهًنقتاٌٌ و ٌار 

اهًنقتااٌٌ، فاااهػرةٌزي ةااات ًصااخػًوها أشااخا  يااٌ يخخوااف األغًااار 

ًخخصار واهخوتٌات اهػوًٌث واهنقافٌث، لًا أن اشاخػًاهها ةاهوهجاات اهػايٌاث 

ث ياٌ اإلغاراب. ختمٌر في يوألع لن لوًث يػٌَإهى اهر اهداجث ًوفّ ووألخاً لتٌراً 

 وهذه يٌ األشتاب اهتارزة اهخي حظػف اشخػًال اهدرف اهػرةي.

ويٌ هَا ًرى يصخخديوها أٍها أشاهن ياداياج ال حوخازم ةقواغاد اهوةاث اهخاي 

حخطوتها اهػرةٌث أو اإلٍجوٌزًث، فًصخخديها في يَأى غٌ اهجهاد اهًتاذول ياداياج 

 هقواغد، وال حخطوب اهختمٌر فٌها في أثَاء اهمخاةث.هذه اهوةث يخدررة يٌ ا

                                                 

!!! اهًاتحًر اهادوهي اهراةاع هوةاث جاع هوػرةٌاثو  ي   اهػرةٌزًاث حشاخٌ ٌ  -جًاٍث اهشايي  (11)
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٘ػٮ ا١ٓهؽ ا٥١خف٣ ةا١فػؽْث  إذ إ٫٧ػا ـػؽٯٓث  كحى ك٪ٮ ١ٖث ـؽٯٓث ح٨فش٣ كري 

٭ ا٬٫١احػٗ ا١لػاةٟث  ك٘ػٮ ا١ٟخاةػث ٢ْػ٦ْ ٌؽٯػٚ ا١ؽـائ٠ ا ١ٟخؽك٧ٰث كا١طػٯد 

كا١ؽٛٮ ٥ٞػا ٯػؽل ٨٤انػؽك٪ا ٤ػ٦ ا١لػتاا  إذ إ٫٧ػ٣  ا٥١ط١٬٥ث  ك٪ٮ ١ٖث ا١خ٥ػف

 .ل19فكف ٦٤ ٯٟخب ةا١ٓؽةٰث ٤خغ٢ٙان  كـؽل ٪ؼا األ٤ؽ إ١٭ ةٓو ا١ؽاكػٯ٦ أٯيان ٓػٌ ٯ

 ٭ ٥ٰ٘ا ٯ٢ٮ:ؽكف أ٫٧ا حخش٢ٌ ٰى ؾاح٫ا ٘ى ٍٰ د ٨٤انؽك٪ا ٤ً كٯٓػٌ 

ٯؽـػػ٠  ث ٤خفػػّ ٤ػػ٦ ا٬١ٛػػج ٢١خطؽٯػػؽ  ضٰػػدا١فػػؽْث: ١ػػ٣ ٯٓػػػ ذ٥ػػ -1

ا٥١فخغػـ ٤ا ٯختادر إ١٭ ذ٪٩٨ دكف ا٢١ش٬ء إ١٭ ا١خ٥طػٰم كا١خػػٰٛٚ 

 إ٩٧ ٯٓخ٥ػ ٢ْ٭ ا١طاىؽ ٦٤ ا١ٓتارات. ٘ٮ ا١ٓتارات  إذ

ا ٯشػػاز كاالعخػػؾاؿ: إ٫٧ػػا ١ٖػػث ح٢شػػأ ٧خٰشػػث ا١فػػؽْث إ١ػػ٭ اعخػػؾاؿ  -9

ؽ ٦ْ س٢٥ث ٬ٌٯ٢ث ة٥٢ٟث كاضػا  أك ٜ٘ػ حٓتٌ ا٥٢ٟ١ات رةطان ٬٢١ٛج  

ؽات عانػث ٤خٙػٚ ٫ٰ٢ْػا ٤رػػ٠ فش ع تل ٍٙ ضخػ٭ نػ٬را  كذ٥ػث ًكػ

 .لك٬ ٣ْ حفاكمفكٯٜهػكف ة٫ا 

٤ٰث  األرٛاـ  ا١ؽ٬٤زل ٘ٮ ٥٢ٞػث كاضػػا ا٥١ؾج ة٦ٰ ْػا ٨ْانؽ فا١ٓا -3

 أك س٢٥ث كاضػا.

ا١ف١٬٫ث ا١خ٨ٰٜث ٘ٮ االـخغػاـ: ٫٘ٮ ـ٢٫ث ٘ٮ اـخغػاـ ا١ط٬اـػٰب  -4

 كا٬٫١احٗ ا٥١ط١٬٥ث.

ا٥١ؽك٧ث: ٫٘ٮ ال حغيّ ١ٜا٬٧ف ٦ٰٓ٤ أك ى٬اةً ٨ٰٓ٤ث  كإ٥٧ا حٓخ٥ػػ  -5

٢ْ٭ حطٰٜٚ ا٫١ػؼ ا١ؼم كسػت ٦٤ أس٩٢  ك٪٬ ا١خٙا٪٣ كا١خٙاْػ٠ 

 اـ ةا١طؽٞات كا١خل٠ٰٟ كأم ى٬اةً أعؽل.دكف اال١خؾ

 ١ٖث كتاةٰث: ضٰد ٯفخغػ٫٤ا ا١لتاا اـخغػا٤ان كاـٓان. -6
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٥٧٠

اخـتالف توظيفهــا مــن منطقــة إلـى أخــرى: فالبلــدان الفرانكفونيــة  -٧
ــي  ــية ف ــة الفرنس ــتخدم اللغ ــدان تس ــاً للبل ــين خالف ــة التهج عملي

 وفونية التي تستخدم الكلمات اإلنجليزية.لنكاأل
وفر مساحة كبيرة من الحرية والخصوصية والسرية، إذ إنها تية: ر الس  -٨

 .)١٣(رة ال يفهمها إال من يتقنهافهي تبدو لغة مشف 
ويشير مؤيدو العربيزي إلى أن اللغة العربية الفصيحة ال يمكن التعبير عـن 

بمــا يجــول فــي خــاطر المتحــدث عبــر وســائل التواصــل بواســطتها طريقهــا 
بيـرة فـي الكتابـة والتقيـد بقواعـد اللغـة االجتماعي ألنها تحتاج إلى مهارات ك

العربية، في حين أن العربيزي توحي لمسـتخدمها بأنـه شـخص راق ذو ثقافـة، 
وهي سهلة التداول، وال تحتاج من حيث استخدامها إلى مهارات كبيرة، وتعـد 

نها تخلق نوعاً من التباهي لمسـتخدمها إثُم أسلوباً مفهوماً في أوساط الشباب، 
لـروح  ر بأنه ينتمي إلى طبقة راقية وواعية بكل ما هو جديد ومواكبـةٍ الذي يفتخ

فضالً عن سهولة تداولها واختصارها للوقت والجهـد، وهـي مفهومـة  ،العصر
زة واضـحة، إذ يْـفي أوساط الشباب، وهذا يكفي!. والستخدام الفتيـات لهـا مِ 

هـا تصـبح أقصـر ، لكنالنصية باللغة العربية طويلة جـداعادة ما تكون رسائلهن 
  وأقل تكلفة عند استخدام الحروف اإلنجليزية.

ويمكن تلخيص الدوافع التي تدفع بالشـباب والشـابات إلـى اسـتخدام 
  العربيزي في البنود اآلتية:

لما كان أكثـر الشـباب والشـابات ال يتقنـون اللغـة محاكاة الغرب:  -١
اإلنجليزية عملوا على اسـتعارة الحـروف منهـا للتعبيـر عـن جمـل 

                                                 
تأثير لغـة التواصـل اإللكترونـي علـى مسـتقبل الحـرف  -سامية بادي ود. سوهام بادي  )١٣(
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 ْؽةٰث ةٜهػ ا١ختا٪ٮ كا٬٫ِ١ر ة٫ِ٥ؽ ا٥١خطيؽ.

رد ٘ٓػ٠ اٱعػؽٯ٦ ا١تطػد ْػ٦  اٞخلاؼ ا١ؼات: كٯخ٥رػ٠ ذ١ػٝ ٘ػٮ -9

 كعانث ا ٧اث ٘ٮ ٬ْٰف ا٨١اس.

ذتػات ا١ػؼات ك٦٤ ا١تػ٪ٮ أف ـ٦ ا١لتاا ٪ػ٬ ـػ٦ إإذتات ا١ؼات:  -3

كا١خٙؽد ةػتٓو ا١غهػائم ا٥١غخ٢ٙػث ْػ٦  كا١تطد ٦ْ االـخٜ ؿ

 ٥ٓ١ؽٯث.ةاٛٮ ا١ٙئات ا

ػ -4 ـً  ٥ٮ  ٢ٍ أـ٬٢ا حٓتٰؽ ١ػل ا١لتاا ٦ْ ْػـ ا١ؽىا ْػ٦ ا٬١اٛػّ  كح٥ػؽد 

ػ ا نػؽٯطان  ١ػٯ٣٫  كا١خٓتٰؽ ةٍؽٯٜث ال ح٥ؿ ٛػ٣ٰ ا٥١شخ٥ػّ كحٜا١ٰػػق ٤ف 

ٙ  كال كس٬د ٥١ي  ؿ ا١لتاا ك٪٣٫٤٬٥ كأـؽار٪٣ ـ٬ل ٬٤اّٛ ا١خ٬انػ٠ خ٨

 .ٙؽا ال ٯ٫٥٫ٙا ـ٬ا٪٣االسخ٥اْٮ  ٘اةخٟؽكا ٪ؼق ا٢١ٖث ٢ْ٭ أ٫٧ا كى 

ـٰؽكرا ذٜا٘ث االـخ٫ ؾ ا١خٮ ساءت ة٫ا كـػائ٠ ا١خ٬انػ٠ ا١طػٯرػث  -5

٥٤ػػا أدل إ١ػػ٭ ٥٧ػػ٬ ٪ػػؼق ا٢١ٖػػث كح٬ٍر٪ػػا ة٥ػػا حط٢٥ػػ٩ ٤ػػ٦ ـػػ٥ات 

االعخهار كا١فؽْث كا١ف١٬٫ث  ٣٢٘ ٯٓػ ٪٨ا١ػٝ كٛػج ١ٟخاةػث س٥ػ٠ 

 ٬ٌٯ٢ث ك٤ٜٓػا ٢١ؽد ٫ٰ٢ْا ةش٠٥ أ٬ٌؿ.

ٞػ٠ عه٬نٰث ٤ؽض٢ث ا١لتاا ٫٘ٮ ٤ؽض٢ث ا ٛػاـ كا٥١ٖا٤ؽا كضب  -6

 ٤ا ٪٬ سػٯػ.

ا١خغٰٙٗ ٦٤ ا١لػ٬ٓر ةػاالٕخؽاا: ٘ا١لػتاا ٯلػٓؽكف ةا١ٖؽةػث ٘ػٮ  -7

 أكٌا٣٫٧ ٦٤ ع ؿ ضا١ث ا١خ٥٫ٰق كا١تٍا١ث.

ا٬ٙ١ى٭ ا١ٟٙؽٯث ١ػل ا١لتاا؛ ٘ا٢١ٖث ا١شػٯػا حٟٓؿ ٬٘ى٭ ٞتٰؽا  -8

 .ل14ف٘ٮ ا١ٟٙؽ  ٫٘ٮ ٤طاك١ث  ٯشاد ةػٯ٠ ٦ْ كٮء ٬ٜٙ٤د
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ا١ٓؽةٰؾم إ١٭ ـ١٬٫خ٫ا ٘ػٮ  ؽس٬ٓف حٙي٣٫٢ٰ ٢١ٖثك٦٤ ٪٨ا ٘إف ا١لتاا ٯي 

كْػػـ ا١خٰٜػػ ةا٬ٜ١اْػػ   كا١تٓػػ ْػ٦ ا١خؽاٰٞػب ا٬ٖ٢١ٯػث  ا٣٫ٙ١ كاالـخٰٓاا

 كاالةخٓاد ٦ْ إ٫ُار ى٣٫ٙٓ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهٰطث.  ا٨١ط٬ٯث كا ٤ ئٰث

 رؤية اهمعارضين:

ٯأـ٭ أ٧هار ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهٰطث ٥١ا آؿ إ٩ٰ١ ضاؿ ا١ٓؽةٰث كالـػ٥ٰا كىػ٫ٓا 

ك٘ٮ ٬٤اٛػّ ا١خ٬انػ٠ االسخ٥ػاْٮ ك٢ْػ٭ ا١لػاةٟث   ئ٠ ا ْ ـ كا ْ ف٘ٮ كـا

 :ل15فدكف ا١رٖؽات ا٬٥١س٬دا ٤خ٥ر٢ث ٘ٮفا ٧خؽ٧جل كا٬٫١احٗ ا٥١ط١٬٥ث  كٯٓػٌ 

ك٬ٰع األعٍاء ا٨١ط٬ٯث ٘ػٮ ا١ٓؽةٰػث ا١ٙهػٰطث ا٥١فػخغػ٤ث كرٞاٞػث  -1

 أـا١ٰت٫ا.

كػػ٬ٰع ا١ٟخاةػػث ةا٫٢١شػػث ا٥١ط٢ٰػػث ٘ػػٮ ا٥١ٜػػاالت أضٰا٧ػػان  ك٘ػػٮ  -9

 ْ ٧ات  ك٘ٮ حٜػٯ٣ ا١تؽا٤ز ا ذاْٰث كا١خ٢ٙؾٯث.ا 

ٞرؽا اـخغػاـ ا٥١ٙؽدات األْش٥ٰث ٘ٮ ذ٨اٯا ا١غٍػاا ا٬٥١سػ٩ إ١ػ٭  -3

٠ ا١ٓؽةٮ  كح٨لؽ ا١هػطٗ ا١ٓؽةٰػث أضٰا٧ػان إْ ٧ػات ٞا٢٤ػث ا٥١فخٜتً 

ةا٢١ٖث األس٨تٰث  كذ٥ث ٤ش ت ْؽةٰث كةؽا٤ز إذاْٰث كح٢ٙؾٯػث حط٥ػ٠ 

  MBCضؽؼ ا١ٓؽةٰث ٤رػ٠ ف٨ٛػاا أـ٥اء ك٨ْاكٯ٦ أْش٥ٰث ٤ٟخ٬ةث ةاأل

 ل.Orbit  ك٬٨ٛات ٬٨ٛARTات 

ر حٙلٮ األعٍاء ا١ٙادضث ٘ٮ ا٥١ٙؽدات كا١ش٠٥ كا١خؽاٰٞب كا١طػ٬ا -4

٧ٍػٚ ا٥٢ٟ١ػات ا١ٓؽةٰػث ة٨ٟ٢ػث كا٨٥١اٛلات ك٘ٮ ٤غارج ا١طؽكؼ ك

 ْا٤ٰث أك أس٨تٰث.

                                                 

رؤٯػػث ا١لػػتاا ٬١اٛػػّ ك٤فػػخٜت٠  -ا١ػػٞخ٬را ٪تػػث اهلل ا١فػػ٥ؽم كا١ػػػٞخ٬را ٨٤ػػ٭ ا١غاسػث ل15ف

ا٥١ش٢ػ ا١را١ػد ٤ػ٦ أ٥ْػاؿ  -دراـث حٍتٰٰٜث -اـخغػاـ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا ْ ـ ا١شػٯػ

 .311ص 9115دةٮ  -ا٥١ؤح٥ؽ ا١ؽاةّ ٥٢١ش٢ؿ ا١ػك١ٮ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث
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ِل َادم ياْ حار  ع اَذه امغااَرة و   شِٔع عاَرة امعربٔزي، وثعد   -3

ّ إًكار امىاِروث امضاااري امّأ ه م واة امعربٔة، إذ إًُا ثُدف إم

امعربٔة امىصاِ  بامعربٔاة اميصأضة، واًُاا ثزٓاد واي اثصااع امُاِة 

 ،االججىاعٔااة باأي  اّااة اججىاعٔااة حاا ٔرة ثيجةاار بامةّايااة ام ربٔااة

 وشرٓضة واشعة ثضايظ عنّ إرثُا امن ِي امعربْ امعرٓق.

ن األواة امعربٔاة وٓؤكد َؤالء امىعارضِن ان م جٌا امعربٔة ورثاطاة بكٔاا

وحاارثُا ووجِدَا عنّ امىصر  امعامىْ. وواي ٌَاا اادا امضيااي عنُٔاا 

 حياعاً عنّ كٔاًٌا وَِٓجٌا وثّايجٌا.

ٓعادُٓاا مهُناٍ  أولهما ٌِن ان منعربٔة اميصٔضة ًِعٔي وي األعاداء وٓأ  

  َ ُاا َن  اىعرياة مٓعادُٓا  وث نيهم ه اَنُا، بُا وعدم وعريجٍ امكائة بهىامُا و

جٔداً، ووعرية ودى قِثُه ياْ حاال اثضاادَه، وَاه ياْ ام اماي واي أار 

 امعرب، وَكذا جىعت امعربٔة بٔي ًِعٔي وي األعداء يْ وقت واحد.

ي عادى امعربٔة وي اَنُا  ٍ حصٔي يْ وراحنٍ األومّ ومِٓس شأةِ ىوو

وشعٔد عّل ومِٓس عِض وأًس يرٓضاة وامهٌٔادي ينٔياة وواارون اصاي، 

 عزٓز يُىْ وِٓشف امصااعْ وثِئق امضكٔه وعٔصّ امىعنِف.وعاد ام

امذي جعل امن ة امجركٔة َْ ووىي عاداَا وي أر امعرب كىال اثاثِرك 

امرشىٔة امِحٔدة، ومه ّٓاال اي م اة ايارى منجةا اي دايال امدوماة  امن ة

حجّ امن ة امعربٔة يْ امعنِم امشرعٔة، وام ّ كجاباة امن اة امجركٔاة باامضروف 

امعربٔة، واجار امٌاس عنّ امكجابة باامضروف امتثٌٔٔاة، وام اّ األذان بامن اة 

كىااا اجااار  امعربٔااة، واجااار امىااؤذًٔي عنااّ اشااجعىال امجركٔااة يااْ اذاًُااه،

امعائتت امعربٔة امّا ٌة دايل ثركٔا عناّ ث ٔٔار اشاىائُه واي امعربٔاة إماّ 
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األـ٥اء ا١خؽٰٞث  كض٬ٌؿ ٤فشػ أٯا ن٬ٰ٘ا ا١ل٫ٰؽ إ١٭ ٨ٰٞفث  كأ١ٖػ٭ كزارحػٮ 

 .ل16فاألكٛاؼ كا٥١طا٣ٞ ا١لؽْٰث  كض٬ٌؿ ا٥١ػارس ا١ػٯ٨ٰث إ١٭ ٤ػ٧ٰث

٢ْػ٭ أ٫٧ػا سػؾء ٤ػ٦ كٯ٨ِؽ إ١ػ٭ ا١ٓؽةٰؾٯػث ٘ػٮ ىػ٬ء ٪ػؼا ا١فػؽد ا١خػارٯغٮ 

ا٥١ؤا٤ؽا ا١خارٯغٰث ٢ْ٭ ا١طيارا ا١ٓؽةٰث ا١خٮ ـٓج ٦٤ ٛت٠ي إ١ػ٭ إضػ ؿ ا١طػؽؼ 

 .ل17فا١ ح٨ٰٮ ٤ٟاف ا١طؽؼ ا١ٓؽةٮ  كإ١٭ ا١ٟخاةث ةا١ٓا٤ٰث كةا١طؽكؼ ا١ ح٨ٰٰث

٘ٮ ٤ٜػ٤خ٩ إ١٭ أف ا٢ٖ٥١ػ٬ا ١٬٤ػّ دائ٥ػان كإذا ٞاف اة٦ ع٢ػكف ٛػ أكار 

ٖؽاا ٘ػٮ األ٤ػث ١ٓؽةٰث ٯؽكف أف ُا٪ؽا االـػخةخ٢ٰٜػ ا١ٖا١ب ٘إف أ٧هار ا٢١ٖث ا

ك٪ٮ ٰٕؽ ٤ٜت١٬ث ٢ْ٭ ا١ؽ٣ٕ ٦٤ ا٧خلار٪ا ١ػل كؽٯطث   ١ٰفج كس٫ان ضيارٯ ا

حػ٤ٰؽ ١رٜا٘خ٨ا كضيػارح٨ا  ٘ػٮ  ٞتٰؽا ٦٤ ا١لتاا  إال أ٫٧ا ٥ٞا ٯؽكف ٪ٮ ْا٠٤ي 

ض٦ٰ أف ا٥١طاِ٘ث ٢ْ٭ ْؼرٯث ١ٖخ٨ا ٪ٮ ٤طاِ٘ث ٢ْ٭ حارٯغ٨ػا ك٤ػا حتٜػ٭ ٨١ػا 

ا ا١خٮ ح٨ػذؽ ة٠ٓٙ ا٧طػار ا١ش٬ ا١رٜػا٘ٮ ٘ػٮ كٛخ٨ػا ا١طػا١ٮ ا١ػؼم ٦٤ ضيارح٨

ْي  نػ٬ت ا١تػاركد كا١ٜخػ٠ ٢ْػ٭ نػ٬ت ا٢ٜ١ػ٣ كنػ٬ت ا١ٜٓػ٠   ٬٢  ٧ل٫ػ ٩ٰ٘ 

 .ل18ف٣ٟ !!خكٯهٰص أ٧هار ا١ٓؽةٰث ٛائ٦ٰ٢: ال حٜخ٬٢ا ١ٖخ٣ٟ ةٓؽةٰؾٯ

ف ٫٨ْا أف أكػ ٤ا ٘ػٮ ُػا٪ؽا ا١ٓؽةٰػؾم ا١ٓؽةٰث كا٥١ػا٬ٓ٘ كأٞػ ٨٤انؽك

خلار٪ا  إذ ةٓػ أف حلػ٬٪ج ا٢١ٖػث ا٬ٙ٢٥١ُػث اـػخشػت ُػؽكؼ ٪٬ ـؽْث ا٧

كاـخ٠٥ٟ ح٫ش٫٨ٰا ةا١ؽ٨٥ٛث كإدعػاؿ ا١خهػاكٯؽ ْػ٬دا إ١ػ٭ ح٥فغ٫ا ٤ٟخ٬ةث  

 ْه٬ر ا٬٫ٟ١ؼ كا٧خ٫اء ةا٢١ٖث ا٫١ٰؽك٢ٰٰٕٙث.

ـٌ  ّ ا١لتاا ٘ٮ اـخ٥ٓاؿ ٪ؼق ا٢١ٖػث ا٥١طػذػث ٘ػٮ رـػائ٠ ا٬٫١احػٗ كح٬

                                                 

 .9/6/9115 -٬٤ّٛ ٬ٞذؽ ا١لؽاٞث ٢١خ٬ٍٯؽ  -١ػ ـا٣١ ا١شاةؽمعا ل16ف

ا١ٓؽةٰؾٯػث حلػغٰم ٬٤سػّ ٢١ٓؽةٰػث !!! ا٥١ػؤح٥ؽ ا١ػػك١ٮ ا١ؽاةػّ ٢١ٖػث  -س٥ا٧ث ا١لا٤ٮ  ل17ف

 .9115دةٮ  471ص -ا٥١ش٢ػ ا١خاـّ  -ا١ٓؽةٰث 

 ٤ؽسّ ـاةٚ. -عا١ػ ـا٣١ ا١شاةؽم ل18ف
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ٟٙا٪ٰػث  كح٨ػا٤٭ ا١غٍػؽ ١ٰلػٚ ا٥١ط١٬٥ث كا١تؽٯػػ ا ١ٟخؽك٧ػٮ كا١ٜهػائػ ا١

ٌؽٯ٩ٜ إ١٭ ا ْ ـ كا ْ ٧ات  ككسػ ا١ٓؽةٰؾٯ٬ف ٘ٮ ا٬٨ٜ١ات ا١ٙيائٰث ةٰئػث 

 ا٪خ٥ا٫٤ا ٬٤س٩ إ١٭ ا١ٟفب ا٥١ادم. ألف س٠ٌ  ٭ؽاْعهتث ال حيؽاٛب كال حي 

كا٬ٰ١ـ ٯخٙا٣ٛ ا١غٍؽ ١ٓشؾ ا٥١شخ٥ّ ٦ْ ح٢تٰث ا١طاسات ا٬ٖ٢١ٯث ٬٥١اٞتث 

ٰاع ا٢ٖ٥١ػ٬ا ٢١ٖػث ا١ٖا١ػب كـػٍٰؽا ا٢١ٖػث ـٍٰؽا ا٢١ٖػث ا١طاـػ٬ةٰث  كا٧هػ

ا ٧ش٢ٰؾٯث ١ٰط٠ ا١غً ا١ ح٨ٰٮ ة٨٥ٰ٫ث ٥٤خػا  كآعؽ ا٬ٟ١ارث اةخػاع ةؽ٧ػا٤ز 

ةخؽس٥ث ا٢١ٖث ا١ٙهٰطث إ١ػ٭ ٤ٜاة٫٢ػا ٤ػ٦ ا٢١ٖػث ا٥١طػذػث فا١ٓؽةٰػؾمل  كة٢ػٔ 

 لؽت ٤ٓاس٣ ٥٢١ٙؽدات ا١ٓؽةٰث ك٤ٜاة ح٫ا ا١ٓؽةٰؾٯث.األ٤ؽ أف ٧ي 

ػٯرث كا٧خلار٪ا ٢ْ٭ ٧ٍاؽ كاـّ عؽسج ا٢١ٖث ٤ػ٦ ك٤ّ ٬٫ُر ا١خ٨ٰٜات ا١ط

٫ٰا ٦٤ ةػاا ا٬٥١اٞتػث أٯػم ٥٢ْاء ا٢١ٖث إ١٭ ٥٢ْاء ا١خ٨ٰٜث  كأنتطج ا٥١لارٞث ٘

 ف ٣١ ٯ٦ٟ ا٫٢١اث كراء ا١خٰٖؽات ا٥١خفارْث كا٢١طاؽ ة٫ا.كردا ا٠ٓٙ١ إ

كح٢ٰٜػ أ٥ْ٭ ك٬٘ىػ٭  «ح٢ٰٜٓث»كةٓػ حتٰاف ا٤خػادات ا١ٓؽةٰؾم ٢ْ٭ أ٫٧ا 

ٯؤٞػ ٪ؤالء األ٧هار أف ا٢١ٖث   ٢ٗ ضيارم ٘ٮ ٧ِؽ أ٧هار ا١ٓؽةٰثذٜاٰ٘ث كحغ

ا١ٓؽةٰث ال ٯ٦ٟ٥ كن٫ٙا ةأ٫٧ا ٤شؽد ١فاف حخطػث ة٩ ٤ش٬٥ْث ٦٤ ا٨١اس  ة٠ 

ث  كأف ذ٥ػث دكالن ضاِ٘ػج ٢ْػ٭ ١ٖخ٫ػا ٞا١ٰاةػاف ٬ٯٌ ث ٪ي ٪ٮ ٤فأ١ث كس٬د كٛيٌٰ 

  كأف ١ظ  كحت٬أت ٬٤اّٛ ٢ْٰا ٘ٮ ـ٣٢ ا١خٜػػـ ا١طيػارمإك٬ٞرٯا كأ٥١ا٧ٰا...

ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٪ٮ ١ٖث ا١ٙهاضث كا١تٰاف  كأداا ا١خ٬ان٠ كا١خٓتٰؽ  ك٘ٮ ا١طٙػاظ 

 ٫ٰ٢ْا ضٙاظ ٢ْ٭ ا٬٫١ٯث كضٙاظ ٢ْ٭ األ٦٤ ا٤٬ٜ١ٮ ا١ٓؽةٮ.

كٯؽكف أٯيان أف ا١ٓؽةٰػؾم عٍػؽ دا٪ػ٣ ٢ْػ٭ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٯػؽكـ حلػ٬ٯ٫٫ا 

٪ػٮ ا٬١سػ٩ ا٨١انػّ كاالةخٓاد ٦ْ ا٬٫١ٯث كا١رٜا٘ث ا١ٓؽةٰث  ذ١ٝ ألف ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث 

٬٫١ٯث ٪ؼق األ٤ث  ك٪ٮ ا١ٓا٠٤ األـاـٮ ٘ٮ كضػح٫ا  ك٪ٮ ١ٖػث ا١ٜػؽآف ا١ٟػؽٯ٣  

ك٪ٮ ١ٖث ا ةػاع ٘ٮ ٤غخ٢ٗ ٤ٰادٯ٦ ا٥١ٓؽ٘ث  كاألـ٠٫ ة٦ٰ ا٢١ٖػات إذا حػ٬٘ؽت 
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٘ٮ ح٫٥ٰ٢ٓا ا٫٨٥١شٰث ا١ف٥ٰ٢ث كا١ٍؽائٚ ا١طػٯرث ٘ػٮ ا٢٥ٓ١ٰػث ا١خ٥ٰ٢ٰٓػث ا١خ٥٢ٰٓػث  

حؤدم إ١٭ ا٧ػػذار ا١طػؽكؼ ا١ٓؽةٰػث  إذ ١ػ٣ ٯخ٬ٛػٗ  ٘ٮ ض٦ٰ أف ُا٪ؽا ا١ٓؽةٰؾم

كإ٥٧ا اةخٟػؽكا  أضؽ٘ان ال ٤ٜاة٠ ٫١ا ٘ٮ األس٨تٰث ا١لتاا ٨ْػ ٥٢ٞات ْؽةٰث حط٬م 

٘ٮ اـخغػاـ األرٛاـ ٤ط٠ األضؽؼ ٥٢ٟ٘ث فْاؿل حٟخػب ٢ْػ٭ ٪ػؼا ا٨١طػ٬  ض   

al   ا١طؽكؼ األس٨تٰث ٘ش٢٥ث ٥ٞا ٥ْػكا إ١٭ اعخهارI see you  حغخهػؽ ةػػicu 

حط٬ٯ٠ ا٥٢ٟ١ات األس٨تٰػث إ١ػ٭ أ١ٙػاظ ْؽةٰػث  ٢٭٘ي ن ْ  Bحغخهؽ ةػ  To beك 

ٟ ػؿ  ك٘فػتٝل..  فح٬ٯخؽ  ا١ٰٙؿ ة٬ؾ  ٘اٞؿل كاـخغػ٤ج األ٘ٓاؿ ٫ٰ٘ا ٤ر٠ ف٘

٘إ٫٧ا ح٥ٍؿ ا٥١ٓػا٧ٮ   اـختٓاد٪ا ١ألضؽؼ ا١ٓؽةٰث ٢٭٘ي ن ْ  كا١ٟخاةث ةا١ ح٨ٰٰث

ػؽ اهلل ٤ػ٦ »حخط٬ؿ إ١٭ «  ٦٤ أ٤را١ٝأٞرؽ اهلل»أٯيان  ٘ا١ر٨اء ٢ْ٭ أضػ٪٣ ة٨١٬ٜا  ٞف 

 ٘ٮ ضاؿ ٞخاةخ٫ا ةا١ ح٨ٰٰث.« أ٤را١ٝ

ىمبادراتىللحّدىمنىادتذراءىالطربوزيى-ىخامدًا
أ٩٧ ال عٍؽ ٢ْ٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٦٤ ُا٪ؽا ا١ٓؽةٰؾم ٤اداـ ا١ٜؽآف ذ٥ث ٦٤ ٯؽل 

 ا١طشػؽ:] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ ژ ضا٫ٰ٤ا اـخ٨ادان إ١٭ ١٬ٛػ٩ حٓػا١٭:

ةػػ    إذ ال[115 ا١خ٬ةث:] ژۋ  ۅ ژ  إال أف رٌا ا١ٓا٦ٰ٥١ ٯػ٨ٓ٘ا إ١٭ ا٠٥ٓ١ [9

٦٤ ا٠٥ٓ١ ٢ْ٭ ا١طٙاظ ٢ْ٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث  كا١فػٓٮ إ١ػ٭ ـػٰؽكرح٫ا كا٧خلػار٪ا 

 ٢ْ٭ األ١ف٨ث كاألٛ ـ ٘ٮ ٨٤أل ٦ْ ا٢١ط٦ كا١ؽٞاٞث كا٫١ش٦ٰ ا٬ٖ٢١م.

ت ك٦٤ ٪٨ا ٫ُؽت ٤تػادرات ٛا٤ػج ة٫ػا ٤ؤـفػات ككػؽٞات كاحطػادا

ك٤تادرات ٛاـ ة٫ا أ٘ػؽاد  ك٪ػػ٘ج ٫٢ٞػا إ١ػ٭ ا١طػٌػ ٤ػ٦ اـخلػؽاء ا١ٓؽةٰػؾم 

 كا١طٙاظ ٢ْ٭ ا١ٓؽةٰث ا١ٙهٰطث.

ةاالكػخؽاؾ ٤ػّ  Googleشارلة وووان ك٦٤ ٪ؼق ا٥١تادرات ٤ا ٛا٤ج ة٩ 

إ١ػ٭ زٯػادا « ٯ٢٥ػٮ»ك« ك٤يػث»ك« حٖؽٯػػات»ةٓو ا١لؽٞات األعػؽل ٤رػ٠ 

ؾات ا١خٮ ْػؽؼ ة٫ػا ٤طػٌؽؾ ا٥١طخ٬ل ا١ؽ٥ٛٮ ٢ْ٭ ا١لاةٟث ٤فخٰٙػا ٦٤ ا٥١ٰ
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٦٤ ـؽْث ٘ائٜث ٘ٮ ْؽض ا٨١خائز  كـٓج إ١٭ حلشّٰ أة٨اء ا١ٓؽةٰػث « ٠ٕ٬ٕ»

دكف ا١طاسػث إ١ػ٭ ا ٥١ػاـ ٢ْ٭ اـخغػاـ ا١لاةٟث فا ٧خؽ٧جل ة٢ٖخ٣٫ ا١ٓؽةٰث 

ة٢ٖث أس٨تٰث  كذ١ٝ ةٍؽٯٚ ا١تطد ا١ه٬حٮ ةا١ٓؽةٰث ا١ٙهٰطث كإٌ ؽ ا١ٟخاةػث 

٬ال  كحٓؽٯػب عػؽائً ف٬ٕٕػ٠ل  ك٬٤ٛػّ ةا١ٓؽةٰث  كحٓؽٯب كاس٫ات فٯ٬حٰ

 ا١خ٬ان٠ االسخ٥اْٮ  كحٓؽٯب ٤خهٙص فٞؽكـل  كةؽٯػ فس٠ٰ٥ٰل.

ك٢٥ْج ا١لؽٞث أٯيان ٢ْ٭ ٤طارةػث فا١ٓؽةٰػؾمل ٨ْػػ اـػخغػاـ كـػائ٠ 

ا١خٜا٧ػػث ا١طػٯرػػث ٞػػا٬٫١احٗ ا١ؼٰٞػػث كاألس٫ػػؾا ا٬٢١ضٰػػث كا١طاـػػ٬ا  ك٘ػػٮ 

 ؽةٰث كٰئان ٘لٰئان.األضادٯد ا١ٓؽةٰث ا١خٮ حٟاد حٰٖب ٫٨ْا ا٬٫١ٯث ا١ٓ

ؾا ٘ػٮ ٤فػٰؽا ا١خٓؽٯػب  إذ ٍٰػكةؼ١ٝ ح٬ٟف كؽٞث ف٠ٕ٬ٕل ٛػ ٛػٌػ٤ج ٤ً 

 حط٬ٯػ٠ اـػخغػاـ ١ٖػث ا٥١ٙػاحٰص ةا٢١ٖػث ا ٧ش٢ٰؾٯػث إ١ػ٭ ا١ٓؽةٰػث ٘خطػ٬ؿٯ٦ٟ٥ 

«kaifa Haluka » ؟ٰٞٗ ضا١ٝ»ا٥١ٜاة٠ ا١ٓؽةٮ ا١ٙهٰص إ١٭.» 

ل إ١ػػ٭ أف ـػػ٬ؽ ا٥١طخػػ٬ االثحاااد اهاادوهت هالثطاااال كحلػػٰؽ دراـػػات 

 ١3811ٰه٠ إ١ػ٭  9111كالر ـ٨ث ٢٤ٰار د 3111ا١ؽ٥ٛٮ ا١ٓا٥١ٮ ٛػ ا٧خ٠ٜ ٦٤ 

أ٤ا ٧هٰب ا٨٥١ٍٜث ا١ٓؽةٰث ٦٤ ٪ػؼق ا١فػ٬ؽ ٜ٘ػػ ا٧خٜػ٠ . 9115ر دكالر ـ٨ث ٢٤ٰا

 .٢٤9115ٰار دكالر ـ٨ث  ١98ٰه٠ إ١٭  ٢٤9111ٰار دكالر ـ٨ث  ٦٤18 

حفػٍٰؽ  كذ٥ث ٰٕاا ٢١لؽٞات ا١ٓؽةٰث ٦ْ ن٨اْث ا٥١طخ٬ل ٘ٮ ا٬١ٛج ا١ؼم

٩ٰ٘ كؽٞث ف٠ٕ٬ٕل كف٤اٯٟؽكـػ٬٘جل كفا١ٙػٰؿ ةػ٬ؾل كفحػ٬ٯخؽل كٰٕؽ٪ػا ٢ْػ٭ 

أ٪٥ٰػث ا٥١ػؽدكد االٛخهػادم ٫١ػؼق طخ٬ل ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٨٤ؼ أف كْػج ن٨اْث ا٥١

ا١ف٬ؽ. ك٘ٮ ذ١ٝ ىٰاع ٢١فػ٬ؽ ا١ٓؽةٰػث ٢ْػ٭ ا٥١فػخر٥ؽ ا١ٓؽةػٮ  ك٪ػ٬ ىػٰاع 

تػؽات سػٯػػا ٥٢١اؿ ك١ٙؽص ا٬ٜ١ل ا١ٓا٢٤ث كا٥١شخ٥ّ ا١ٓؽةػٮ ٘ػٮ اٞخفػاا ع

 ك٪ا٤ث  ك٢١لتاا ٘ٮ ا١طه٬ؿ ٢ْ٭ ٘ؽص ٠٥ْ سػٯػا.
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إ١ػ٭ إضػػاث ا٥١ؽنػػ ا ضهػائٮ ٥٢١طخػ٬ل  مؤسسة اهفمر اهعرباتكةادرت 

ث كحهػ٩ٰٙ٨ كحط٢ٰ٢ػ٩   ٢ػ٭ ا١لػاٟة ّ ٪ؼا ا٥١طخ٬لْ  ا١ؽ٥ٛٮ ا١ٓؽةٮ  كٯ٫ػؼ إ١٭ س٥

ػخ٨ػت  ث أك ا٨٥١شؾ ٘ػٮ ا١ػػكؿ األس٨تٰػث  كـا ١ػ٭ إـ٬اء ا٨٥١شؾ ٩٨٤ ٘ٮ ا١ػكؿ ا١ٓؽٰة

ـ  ا ٬٫رقْ  ٨ٰث عانث ة٬٥اد ا٥١طخ٬ل ٦٤ ةػاٯاتُ   ّْ  .9111كإ١٭ ٫٧اٯث  1995س٥

 196كٛػػ ة٢ٖػج   كحخي٦٥ كضػات ا١خط٠ٰ٢ ٢٤ٙات ٢٤طٜث أك ٤ؽحتٍػث ة٫ػا

ٙ ا 981أ١ٙان ك ٧٬ٰ٢٤19ان ك كةٮ   Videoكٰ٘ػٯ٬   imageكن٬را   لTextة٦ٰ ٧م ف  ٢٤

ك٨٤خػػٯات ككػتٟات  ا٥١طخ٬ٯات إ١٭ ٬٤اٛػّ ك٤ػػك٧ات  كن٨ٙج  PDFؼ إدم 

 اسخ٥اْٰث ككتٟات ٰ٘ػٯ٬  ككتٟات ن٬ر  كحٖؽٯػات  ك٬ٛائ٣ ةؽٯػٯث.

كساءت ا٬٥١اّٛ ٘ٮ ا٥١ؽحتث األك١٭ ٦٤ ة٦ٰ ٬٨ٛات ٧لػؽ ا٥١طخ٬ٯػات ا١ٓؽةٰػث 

% ٢١لتٟات االسخ٥اْٰػث  95% ٘ٮ أكرةا  كساءت ٧فتث  91% ٤ٜاة٠  31ة٥ا ٯ٬ٙؽ 

 % ٘ٮ أكرةا. 67% ٤ٜاة٠  16 % ٘ٮ أكرةا  كساءت ا٨٥١خػٯات ة٨فتث ٤84ٜاة٠ 

% ٤ػ٦ ٤ش٥ػ٬ع  41كحت٬أ ا٥١طخ٬ل ا١رٜا٘ٮ ا٥١ٟا٧ث األك١٭ ة٥ػا ٯؾٯػػ ٢ْػ٭ 

٤ػا ٯؽٞػؾ ٢ْٰػ٩  ا٥١طخ٬ٯات ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث  إال أ٧ػ٩ ٯٙخٜػؽ إ١ػ٭ ا١لػ١٬٥ٰث  إذ سػ٠ٌ 

ا١را٧ٰػػث ا٥١طخػػ٬ل ٤خ٢ٓػػٚ ةا٨١هػػ٬ص ا١ػٯ٨ٰػػث كا١خؽاذٰػػث  كٯشػػٮء ٘ػػٮ ا٥١ؽحتػػث 

٨ٰث ا٥١شخ٥ّ كحؽٰٞتخ٩ كة٥فػخ٬ٯات تً ٬ْات حخ٢ٓٚ ةً % ة٬٥ى 19االسخ٥اْٮ ة٨فتث 

ا١خ٢ٓػ٣ٰ كا١ٜٙػؽ كا١هػػطث كضؽٞػث ا٥١شخ٥ػػّ ا٥١ػػ٧ٮ  كة٢ٖػػج ٧فػتث ا٥١طخػػ٬ل 

% ٘ٮ ٬٤ىػ٬ْات حخ٢ٓػٚ ةػا٣ِ٨١ كا٥١ػؼا٪ب ا١فٰاـػٰث  14ا١ٜا٧٬٧ٮ كا١فٰاـٮ 

كاألضػػؾاا ا١فٰاـػػٰث كا١ٓ ٛػػات ا١ػك١ٰػػث كا٥١ٓا٪ػػػات كاالحٙاٛػػات كا١ػػ٣ِ٨ 

ا١ٜا٬٧ف كض٬ٜؽ ا ٧فاف  ذ٣ حشػٮء ةػاٛٮ ا٥١طخ٬ٯػات ا١خػٮ ال ا١ٜا٧٬٧ٰث كحارٯظ 

% ٤ػ٦  3٬49%  ككن٢ج ٧فتث ا٥١طخ٬ل ا١خ٥ٰ٢ٓػٮ إ١ػ٭  11ٯه٠ أم ٫٨٤ا إ١٭ 

ا  كساء ا٥١طخ٬ل ا١ٓفٟؽم كاأل٨٤ٮ ٘ػٮ ا٥١ش٬٥ع ا٢ٟ١ٮ  ك٪ٮ ٧فتث ٤خػ٧ٰث سػ  

 %. 9٬78ا٥١ؽحتث األعٰؽا إذ ة٢ٖج ٧فتخ٩ 
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 18اضخٙاءن ةا٬ٰ١ـ ا١ٓػا٥١ٮ ٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ ك٘ٮ ا٢٥٥١ٟث ا١ٓؽةٰث ا١ف٬ٓدٯث  

 مرلز اهموك عبد اهلل اهادوهت هددماة اهو اة اهعربياةْٜػ   ٞا٬٧ف األكؿ ٦٤ ٠ٞ ْاـ

١ٖث ا١لػتاا ا١ٓؽةػٮ »ى٦٥ ةؽ٧ا٤ش٩ ا٥١خٟا٠٤ « ا١ٓؽةٰؾم»ض٢ٜث ٧اٛق ٫ٰ٘ا ُا٪ؽا 

ا ٤ػا كػارؾ ٫ٰ٘ػ« ٘ٮ كـائ٠ ا١خ٬ان٠ ا١طػٯرث: ا٢١ٖث ا٫١ش٦ٰ  ا١ٓؽةٰػؾم  ا١ٙؽا٧ٟػ٬

ٯؾٯػ ٢ْ٭ ٤ئث ٌا١ب كٌا١تػث ٤ػ٦ ٌػ ا ا١شا٤ٓػات ا١ط٤٬ٰٟػث كاأل٪٢ٰػث ة٥ػٯ٨ػث 

ا١ؽٯػػاض  كْػػػد ٤ػػ٦ ا٫٥١خ٥ػػ٦ٰ ٤ػػ٦ أـػػاحؼا ا١شا٤ٓػػث كا١خؽةػػ٬ٯ٦ٰ كا ْ ٤ٰػػ٦ٰ  

 ا٢١ٖث ك٣٢ْ ا٨١ٙؿ كاالسخ٥اع كا١طاـ٬ا.كا٥١خغهه٦ٰ ٘ٮ 

كحيػػ٨٥ج ا١ط٢ٜػػث ْػػػا س٢فػػات ٧ٜاكػػٰث ٬٧ْٰػػث. كٛػػػ ٧اٛلػػج ا١ط٢ٜػػث 

ث  ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كاـػخغػاـ ا١لػتاا ػدا ٫٨٤ا: ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كا٬٫١ٯٌ ٬٤ى٬ْات ٤خٓ

٫١ا  ٬٫ٙ٤ـ ا١ٓؽةٰؾم  أـتاا ٧ل٬ء ُػا٪ؽا ا١ٓؽةٰػؾم  ٤ِػا٪ؽ ا١ٓؽةٰػؾم  حٰٜػ٣ٰ 

ا١لتاا ١ِا٪ؽا ا١ٓؽةٰػؾم  ا٬٫١ٯػث كا٢١ٖػث كدكر ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ حلػ٫٢ٰٟا  كـػائ٠ 

 ث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهٰطث.ضَٙ ا١ٓؽةٰث  دكر ا ْ ـ كأذؽ ا٫٢١شات ا١ٓا٤ٰث ٘ٮ ا٢١ٖ

كأسؽل ا٥١ؽٞؾ اـخٍ ْان ٦ْ ٤ػل اـخغػاـ ا١لتاا ا١ٓؽةػٮ ٢١ٓؽةٰػؾم 

% ٤ػ٦  16كٰٕؽ٪ا ٤ػ٦ ا٢١ٖػات ٘ػٮ كـػائ٠ ا١خ٬انػ٠ ا١طػٯرػث  كٛػػ أكػار 

ا٥١فخ٦ٰٓ٢ٍ إ١٭ أ٣٫٧ ٯفخغػ٬٤ف ٞرٰؽان ٦٤ ا٥٢ٟ١ات كا١ش٠٥ ٰٕؽ ا١ٓؽةٰث ٘ٮ 

 ٤19خ٬ـٍث  ٥ٞا أكار % ٯفخغػ٫٧٬٤ا ةه٬را  16أذ٨اء ضػٯر٣٫ ا٤٬ٰ١ٮ  كأف 

% إ١٭ أ٣٫٧ ٯفخغػ٬٤ف ةٓو األرٛػاـ ةػػالن ٤ػ٦ ا١طػؽكؼ ٘ػٮ ٞخاةػث ةٓػو 

% ٯفخغػ٫٧٬٤ا ةه٬را ٤خ٬ـػٍث  كٞػاف ا٥١فػخ٬ٓ٢ٍف  13ا٥٢ٟ١ات ا١ٓؽةٰث ك

% ك٦٤ ض٢٥ػث ا١لػ٫ادا ا١شا٤ٰٓػث ة٨فػتث  ٦٤14 ض٢٥ث ا١ل٫ادا ا١را٬٧ٯث ة٨فتث 

 %. 91% كا١ػراـات ا٢ٓ١ٰا ة٨فتث  66

٦ ا٥١فخ٦ٰٓ٢ٍ أ٣٫٧ ٯٟخت٬ف ا٥٢ٟ١ات ا١ٓؽةٰث ةطػؽكؼ ٰٕػؽ % ٤ 4كذٞؽ 

%  6% ةهػ٬را ٢ٰ٢ٛػث  كأكػار  19% ٯٟخت٫٧٬ػا ةهػ٬را ٤خ٬ـػٍث ك 5ْؽةٰث  ك
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٣٫٨٤ إ١٭ أ٣٫٧ ٯفخغػ٬٤ف ةٓػو ا٥٢ٟ١ػات كا١ش٥ػ٠ األس٨تٰػث ٘ػٮ ٞ ٫٤ػ٣ 

%  96% ةهػ٬را ٤خ٬ـػٍث ك 6ا١ٓؽةٮ ١ٓػػـ ٤ٓػؽ٘خ٣٫ ةتػػٯ٫٢ا ٘ػٮ ا١ٓؽةٰػث ك

 ةه٬را ٢ٰ٢ٛث.

% ٣٫٨٤ أ٣٫٧ ٯ٢شؤكف إ١٭ اـػخغػاـ ةٓػو ا٥٢ٟ١ػات كا١ش٥ػ٠  9 كأةاف

%  5األس٨تٰث ٘ٮ ٞ ٣٫٤ ا١ٓؽةٮ ٫ِٰ١ؽكا ٨٢١ػاس ٤ػػل ٤ٓػؽ٘خ٣٫ ةا٢١ٖػات  ك

 % ةه٬را ٢ٰ٢ٛث. 96ٯفخغػ٫٧٬٤ا ةه٬را ٤خ٬ـٍث ك

% ٦٤ ا٥١فخش٬ة٦ٰ أ٫٧ػ٣ ٯػؽكف ازدٯػادان ٤ٍػؽدان ٘ػٮ اـػخغػاـ  54كذٞؽ 

 ٰؽا.ا١لتاا ٢١ٓؽةٰؾم ع ؿ ا١ف٬٨ات األع

كٯ٫ػػؼ ٪ػؼا   اهمشروع اهوطوت هودفاع عان اهو اة اهعربياةك٘ٮ األردف 

ا٥١لؽكع إ١٭ ٧لؽ ا٬١ْٮ ا٬ٖ٢١م كا١خ٨تٰػ٩ ٢ْػ٭ ا٥٥١ارـػات ا١غاٌئػث ةطػٚ 

ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث  كا١خلػػشّٰ ٢ْػػ٭ اـػػخغػاـ ا١ٓؽةٰػػث ا١فػػ٥ٰ٢ث ٘ػػٮ ا١طػػػٯد 

كاـػخغػا٫٤ا ٘ػٮ ا١ؽـػػائ٠ ا٫١احٰٙػث ك٢ْػ٭ نػػٙطات ا١خ٬انػ٠ االسخ٥ػػاْٮ 

١ٟخؽك٧ٮ. ٥ٞا ٯ٫ػؼ إ١ػ٭ ر٘ػّ ٤فػخ٬ل ح٢ٓػ٣ٰ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ ؽٯػ ا كا١ت

س٥ّٰ ٤ؽاض٠ ا١خ٣٢ٓ  كا١خهػم ٢٥ٓ١ٰث ح٥٫ٰق ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث كاـػخغػا٤اح٫ا 

ا٤٬ٰ١ٰث كعانث ١ػل ا١لتاا  كا٠٥ٓ١ ٢ْ٭ كٛػٗ ا١خؽاسػّ ا٥١خؾاٯػػ ٥١ٟا٧ػث 

ٮ حػ٨ش٣ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا١طٰاا ا٤٬ٰ١ٰث  كا٠٥ٓ١ ٢ْ٭ ٬٤اس٫ػث ا٥١غػاٌؽ ا١خػ

 ٦ْ اـخغػاـ ١ٖث ٰٕؽ ا١ٓؽةٰث.

ك٦٤ ٤ف٬ٌٕات ا٥١لؽكع ا١خؼٰٞؽ ةأف ا٢١ٖث ٪ٮ ٟ٘ؽ األ٤ث ككـ٢ٰث ا١خٓتٰؽ 

٣ ة٥ٟا٧ػث ١ٖخ٫ػا  كة٨ػاء ٰٞؽ ةارحتاط ٤ٟا٧ث األ٤ث ة٦ٰ األ٤ػ٦ْ ٪ؼا ا١ٟٙؽ  كا١خؼ

ا١ػػ٬ْٮ ةأ٪٥ٰػػث ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث ٤ػػ٦ عػػ ؿ رأم ْػػاـ ٤ػػؤ٦٤ ةاـػػخغػاـ ا٢١ٖػػث 

 ا١طٰاا ا٤٬ٰ١ٰث كإْادا االْختار كاالضخؽاـ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث. اـخغػا٤ان ـ٥ٰ٢ان ٘ٮ

ا١خػٮ سػؽل حلػ٫٢ٰٟا ةٜػؽار  هجواة اهجمماين هو اة اهعربياةك٘ٮ ـ٬رٯث ذ٥ػث 
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  ك٤ػ٦ ٫٤ا٫٤ػا كىػّ عٍػث ٥ْػ٠ ك٨ٌٰػث ١خ٥ٟػ٦ٰ ا٢١ٖػث 9117س٬٫٥رم ْاـ 

ا١ٓؽةٰث كا١طٙاظ ٫ٰ٢ْا كاال٪خ٥اـ ةإحٜا٫٧ا كاالرحٜاء ة٫ػا  ككىػٓج ا٢١ش٨ػث ٪ػؼق 

ػ ا١غٍث ٢ٟج ١شػاف كحاةٓج ح٨ٰٙؼ٪ا ٤ّ ا١ش٫ػات ا٨ٓ٥١ٰػث ك٤ػا حػؾاؿ حخػاةّ  ككي

 -ا١رٜا٘ػػث -ا١خ٢ٓػػ٣ٰ ا١ٓػػا١ٮ -٢١خ٥ٟػػ٦ٰ ٘ػػٮ ةٓػػو ا١ػػ٬زارات ا٨ٓ٥١ٰػػث فا١خؽةٰػػث

ا دارا ا٥١ط٢ٰػػثل ك٘ػػٮ ٞػػ٠ ٤طاِ٘ػػث ٤ػػ٦ ا٥١طاِ٘ػػات  -األكٛػػاؼ -ا ْػػ ـ

ء ا١ف٬رٯث  كأ٧شؾت ٪ؼق ا٢١شاف ٤ش٬٥ْػث ٤ػ٦ ا سػؽاءات اٱٯ٢ػث إ١ػ٭ االرحٜػا

ةػػا٬١اّٛ ا٢١ٖػػ٬م ٢ْػػ٭ ا٥١فػػخ٬ل ا١ٓػػاـ  كذ٥ػػث إ٧شػػازات عانػػث ٘ػػٮ ٞػػ٠ ٤ػػ٦ 

ا٬١زارات ا٨ٓ٥١ٰث  ك٦٤ ا ٧شازات ٢ْ٭ ا٥١فخ٬ل ا١ٓاـ إنػار ْػا حٓػا٣ٰ٤ ٤ػ٦ 

 رئاـث ٤ش٢ؿ ا٬١زراء  ك٫٨٤ا:

ح٣ٰ٥ٓ ٢ْ٭ ا٬١زارات كا٥١ؤـفات كا دارات ك٢ْػ٭ ا١لػؽٞات ٘ػٮ  -

  ٯخيػ٦٥ ح٢ٰٟػٗ ا١ٍٜاع ا١غاص كا١ٓاـ كٕػؽؼ ا١هػ٨اْث كا١خشػارا

 ٤ػ٦ٰٜٛ ٬ٖ١ٯ٦ٰ ١خهطٰص ا٥١ؽاـ ت ا١هادرا ٫٨ْا.

ح٣ٰ٥ٓ ٯخي٦٥ رّ٘ ٬ٛائ٣ ةا٥١ه٢ٍطات األس٨تٰث ٘ٮ ٤شػاالت ٥ْػ٠  -

ا٬١زارات كا١لؽٞات كا٥١ؤـفات إ١٭ ٤ش٥ػّ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٬١ىػّ 

 ا١خف٥ٰات ا١ٓؽةٰث ا٥١ٜاة٢ث ٫١ا.

 ْػ ف ح٣ٰ٥ٓ ٯخي٦٥ أف ٯ٬ٟف ا٨١شاح ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كػؽٌان ٘ػٮ ا -

٦ْ ا٥١فاةٜات ةٰٖث ا١خ٦ٰٰٓ كا١خ٬ُٰٗ ٘ٮ دكائؽ ا١ػك١ػث كٰٕؽ٪ػا إ١ػ٭ 

 سا٧ب ا٨١شاح ٘ٮ ا٢١ٖث األس٨تٰث كا٤٬٢ٓ٥١احٰث.

ح٣ٰ٥ٓ ٯخي٦٥ حل٠ٰٟ ١شاف ٘ٮ ا٥١ػػف ٥١فػص ا١لػ٬ارع  كا٬١ٛػ٬ؼ  -

٢ْ٭ ا١خف٥ٰات األس٨تٰث ٬١ىّ ا١تػٯ٠ ا١ٓؽةٮ ا٥١ٜاة٠ ٫١ا ةا١خ٨فٰٚ ٤ّ 

 ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث.
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م التجيرر  الورحةيع ى يٍ المةرت،يرتو وتٌحِيى كتي   ي ر تعميِ -

 ألضةربًر.

 ج ِّن تَ مجرل التم ِن ل غع العربِع من رحرالت الف ر.ت رُم الم   -

ىقد دورات تدرُبِع ل عرم ِن تَ بعظ الدوائر لتدرُبًم ى ٍ أضيٌل  -

 التراسل وال تربع الس ِمع برلعربِع وتالتَ األخطرء الشرئعع.

ر  جييرالت الفوييٌن األدبِييع ل طييغرر وال تّييإحييراء مسييربقرت تييَ م -

 وت رُم الفرئزُن تًِر.

إلقرء مةرعرات تَ مجرل التٌىِع ال غٌُع تَ المراكيز الققرتِيع وتيَ  -

 لخ.إالوٌادي واالتةردات والوقربرت والمو،مرت...

 هشر مقرالت تَ الطةف والمجالت تتورول القغرُر ال غٌُع. -

والمؤسسرت واليدوائر ُتغيمن تعمِم ى ٍ حمِع المعوِِن تَ الٌزارات  -

وحٌ  استخدام ال غع العربِع تَ االحتمرىرت التَ تعقيدير والمورششيرت 

 تَ عٌئًر.

 زاتًر.ِ  طبرىع كت  تتورول خطرئص ال غع العربِع وم   -

وثمع إحراءات ىم ِع تَ كل وزارة من اليٌزارات المعوِيع تتع يم بمعرلجيع 

ت ىم ًرو وكرن ثمع تركِيز ى يٍ القغرُر ال غٌُع ذات الطبِعع الخرضع تَ مجرال

 وزارات التربِع واإلىالم واألوشرف لدورير تَ االرتقرء برلٌاشع ال غٌي.

تيَ تعزُيز المةتيٌى  السةريةة للمعلراتييةةالعلميةة الجمعية ولقد أسًمت 

ي سيٌرُع  ل مةتيٌى الرشميَ تيَ إالرشمَ العربَ ى ٍ الشرب عو وكيرن لمٌشيع  

استخدام ال غع العربِع الس ِمع تيَ موي ى ىين  دور بررز تَ« مدوهع وطن»مشروع 

َ المٌعٌىرت التَ تدّ ال ًجرت العرمِع والًجِن ال غٌيو  ون الةدث وثمع غوٍ ت

وييذه المٌعيٌىرت حيريزة لخو إوال قرءات وال،ريرة والم يرن والشخطيِرت..
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٪ا ٤ؽسٓان ٦ْ ـػ٬رٯث ٯخفػ٣ ٢١خهٙص ٤ؽاران كحٟؽاران ١ٓلؽات ا١ف٬٨ات  كٯ٦ٟ٥ ْػٌ 

٥١فخ٬ل أـ٬٢ةان ك٤طخ٬ل  كإف اـخغػاـ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ ا٬٥١ٛػّ ٯٓخ٥ػػ ةش٬دا ا

 ٢ْ٭ ا٥١تادرا كا١ػٛث كا١ف١٬٫ث  كٛػ ح٣ حػاكؿ ٤ ٯ٦ٰ ا١هٙطات ْتؽق.

 ك٦٤ ا١ٙٓا١ٰات ا١خٮ ٛا٤ج ة٫ا ا١ش٥ٰٓث ٘ٮ ٪ؼا ا٥١شاؿ:

 ةٍؽٯٚ ا٬٫١احٗ ا٥١ط١٬٥ث.« ٤ػك٧ث ك٦ٌ»٤فاةٜث  -1

حٜػػـ إ١ػ٭ ٤لػخؽٞٮ « ضٟاٯػثعتػؽ ك»عػ٤ث إعتارٯث ٯ٤٬ٰػث ٬٨ْا٫٧ػا  -9

 كتٟث االحهاالت ا١غ٬٢ٯث.

٢ْػػ٭ ا٨ٜ١ػػاا  حػػؼاع ٯ٤٬ٰ ػػا« ٤ػػّ ا٨١ػػاس»ث ٬٨ْا٫٧ػػا ٜ٘ػػؽا ح٢ٙؾٯػػث ٯ٤٬ٰػػ -3

 ا١ٙيائٰث ا١ف٬رٯث.

اـػػخر٥ار ا٥١طخػػ٬ل ا١ؽ٥ٛػػٮ ٤ػػ٦ عػػ ؿ إْػػادا إ٧خػػاج ا٥١ٜػػاالت  -4

ا٨٥١ل٬را كةر٫ا ةٍؽائٚ اةخٟارٯث ح٨فش٣ ٤ّ ٤غخ٢ٗ ٬٨ٛات ا١خ٬ان٠ 

 ٠٥ ٤خٟا٠٤.ا ْ ٤ٮ ٘ٮ إٌار ْ

ا١ٙؽٯػػٚ االـخٟلػػا٘ٮ ٥١ػك٧ػػث »حلػػ٠ٰٟ ٘ػػؽؽ ٥ْػػ٠ إْ ٤ٰػػث ةاـػػ٣  -5

  ح٬ٜـ ةش٬الت إْ ٤ٰث ٢ْ٭ ٛؽل ك٨٤اٌٚ ٣١ ٯه٫٢ا ا ْ ـ «ك٦ٌ

٦٤ ٛت٠ ة٫ػؼ ا٬١ن٬ؿ إ١٭ ا٤٬٢ٓ٥١ات ذات ا١غه٬نػٰث ا٥١ط٢ٰػث 

 ٘ٮ ح٢ٝ ا٨٥١اٌٚ  كحػكٯ٦ ٤ٜاالت ٫٨ْا ك٧لؽ٪ا.

ةطاٰٞػٝ ٤ػ٦ ا١لػؽؽ »٢٥ػث ٬٨ْا٫٧ػا ةط ر(م  ن أ  ع  جمعية )ف  ٛا٤ج  هبوانك٘ٮ 

 رد اإكارا إ١٭ ا١ؼٯ٦ ٯفخغػ٬٤ف ا١ٓتارات كا٥٢ٟ١ػات األس٨تٰػث « ٦٤ ا١ٖؽا ةخؽدٌ

نتاح ا١غٰؽ ٰ٘ػؽد ٢ْٰػ٩ اٱعػؽ ٢ْ٭ ٦٤ ٯخ٣٢ٟ ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٞأف ٯ٬ٜؿ ا٥١خ٣٢ٟ: 

ة٬ف س٬ر. ك٦٤ أ٪ػاؼ ا١ش٥ٰٓث ا١طؽص ٢ْ٭ ا١خ٥فٝ ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث ا١ٙهػٰطث 

 ؽكرح٫ا كا٧خلار٪ا ٘ٮ ٨٤أل ٦ْ ا١ٓؽةٰؾم كا٫١ش٦ٰ ا٬ٖ٢١م.كا٠٥ٓ١ ٢ْ٭ ـٰ
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  اهمبادرا  اهشدطية ما قامت بى اهمدرجة األردهياة )داهياا اهماور (ك٦٤ 

ٯ٥ا٫٧ػا ةػأف ٪٨ا١ػٝ أز٤ػث ٦ْ ُا٪ؽا ا١ٓؽةٰؾم ا٧ٍ ٛان ٦٤ إ إذ إ٫٧ا أعؽسج ٥٢ٰ٘ان 

أف ٬ٯث كٓؽت ة٫ا ٥ٞا كٓؽ ة٫ا ٞرٰؽ ٤ػ٦ ا٨١ػاس  ٘طاك١ػج ٤ػ٦ عػ ؿ ٫٥٢٘ػا ٪ي 

ا١غٍؽا ا١خٮ ح٨خلؽ ةػ٦ٰ ا١لػتاا ا١ٓؽةػٮ  ح٢ٙج أ٧ِار ا١ٟرٰؽٯ٦ إ١٭ ٪ؼق ا١ِا٪ؽا 

 كح٬ٌعج ٦٤ ع ؿ ذ١ٝ ا١خ٬ْٰث ةأ٪٥ٰث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كىؽكرا ض٥اٯخ٫ا.

ىتوصواتىومػترحاتى-داددًا
ا٧ج  ػاف ال٥١اٞ  ػثٞ  ػؾم عٍػؽان ٯ٫ػػد ا٢١ٖػث ا١ٓؽٰة ةػػ ٤ػ٦ احغػاذ  ُا٪ؽا ا١ٓؽٰة

٢٥ٰث ٢١طٌػ ٦٤ ا ٢٭ ا١هٰٓػ إسؽاءاتْ  ـخلؽاء ٪ؼق ا١ِا٪ؽا كا١طؤكؿ دكف حٙا٫٥ٛاْ 

ث ا١ٙهٰطث:ا١ٓؽةٮ    ك٦٤ ا١خ٬نٰات كا٥١ٜخؽضات ا١خٮ ٦٤ كأ٫٧ا حٓؾٯؾ ا٢١ٖث ا١ٓؽٰة

كىّ ـٰاـث ٬ٖ١ٯث ٘ٮ ٠ٞ ٍٛؽ ْؽةٮ حطػد ا١فت٠ ا٢ٰٟٙ١ػث ةاالرحٜػاء  -1

ةا٬١اّٛ ا٬ٖ٢١م اـخئ٨اـان ةا١فٰاـث ا٬ٖ٢١ٯث ٢ْ٭ ا١هٰٓػ ا١ٜػ٤٬ٮ ا١خػٮ 

 ا ا٥ِ٨٥١ث ا١ٓؽةٰث ٢١خؽةٰث كا١رٜا٘ث كا٬٢ٓ١ـ فاأل١ٟف٬ل.أ٧شؾح٫

إنػار حلؽٯٓات ك٬ٛا٦ٰ٧ ١ط٥اٯث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كا١طؤكؿ دكف اـخغػاـ  -9

 .ل19فا٫٢١شات ا١ٓا٤ٰث كا٫١ش٦ٰ ا٬ٖ٢١م ٘ٮ ا١تؽا٤ز ا١رٜاٰ٘ث كا ْ ٤ٰث

ـػ٬اء ح٢ٓػٚ   ٬ٛا٦ٰ٧ ح٢ؾـ ٤غاٌتث ا٥١فػخ٢٫ٝ ةا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ـ٦ٌ  -3

أك ةٍؽٯػٚ ا ْػ ف كا١ػْاٯػث ٢ْػ٭   ت ا ركادٯثاأل٤ؽ ةا٤٬٢ٓ٥١ا

اعخ ؼ أ٬٧ا٫ْا كٕاٯاح٫ا ك٬٤ا٫ٓٛػا ك٤ؽاٞػؾ إٌ ٫ٛػا فا٬٢١ضػات 

كا١ ٘خػػات كا٥١ؽاٞػػؾ كا٥١طػػاؿ ا١خشارٯػػث كا٨١ػػ٬ادم كا٥١ٜػػا٪ٮ 

 ١ظل.إكا٥١ٍا٣ْ...

                                                 

ٓؽةػٮ ٢ْػ٭ ا١لػاةٟث فا ٧خؽ٧ػجل ةػ٦ٰ ا٥١طخ٬ل ا١ؽ٥ٛػٮ ا١ -ا١ػٞخ٬را ٧ؾ٪ث ة٨ج ا١غٰاط ل19ف

ا٥١ش٢ػ ا١خاـّ ا١هػادر ْػ٦  -األةٓاد ا١ش٬ٰ اـخؽاحٰشٰث ك٤ٙارٛات ا١شا٪ؾٯث ا٤٬٢ٓ٥١احٰث

 .614ص 9115دةٮ  -ا٥١ش٢ؿ ا١ػك١ٮ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث
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حٟرٰٗ ا١تؽا٤ز ا١ؽا٤ٰث إ١٭ ا١خ٬ْٰػث ا٬ٖ٢١ٯػث ةا١ػػكر ا١ٜػ٤٬ٮ ٢١ٖػث  -4

ان٠ ا١خؽة٬ٯػث كا١ػٯ٨ٰػث كا ْ ٤ٰػث كذ١ٝ ٘ٮ ٤غخ٢ٗ كـائ٠ ا١خ٬

 ١ظ. كْتؽ ا٥٢ٟ١ث ا٥١ف٬٥ْث كا٥١ٍت٬ْث كا٥١ؽئٰث.إكا١رٜاٰ٘ث..

حٓؾٯؾ ا١خؽس٥ث اٱ١ٰث ١طؽؽ ا٥١ؽاض٠ ا١يؽكرٯث ١ ٧خٜػاؿ ةا١ٓؽةٰػث  -5

 ٌٟ ٫٨ا ٤ػ٦ إ١٭ ا١ٓهؽ ا١ؽ٥ٛٮ  كح٥ٰٓٚ ا٢١فا٧ٰات ا١طاـ٬ةٰث ة٥ا ٯ٥

 ا٬٫٨١ض ةا١خؽس٥ث اٱ١ٰث.

ث أم ا٥١طخػ٬ل ا٨١هػٮ حٓؾٯؾ ا٥١طخػ٬ل ا١ؽ٥ٛػٮ  -6 ٢ػ٭ ا١لػاٟة ا١ٓؽةػٮْ 

ث  .ل91فكا١ف٥ٓٮ كا١تهؽم  كح٬ٜٯث ا٥١ؽسٰٓث ا١ؽ٥ٰٛث كا٥٢ٓ١ٰث ٢١ٖث ا١ٓؽٰة

حطػٯد ا٤٬ِ٨٥١ث ا١خؽة٬ٯث ةخ٬ٍٯؽ ا٨٥١ا٪ز ١خ٬اٞب ْهؽ ا١طػاذث   -7

  كإحٜػػاف ذٜا٘ػػث كحػػأ٪٣٫٢ٰ إ١ٟخؽك٧ٰ ػػاكحٍػػ٬ٯؽ إْػػػاد ا٥٢ٓ٥١ػػ٦ٰ 

 ا١طاـ٬ا ةتؽا٤ش٩ ا١ٓؽةٰث.

دكر كـائ٠ ا ْ ـ ٘ػٮ اال١خػؾاـ ةا١ٓؽةٰػث ا١ٙهػٰطث ا١خؽٰٞؾ ٢ْ٭  -8

ا١فػػ٢٫ث كا٥١ٰفػػؽا  ك٘ػػٮ حغهػػٰم ةػػؽا٤ز ٬٤س٫ػػث إ١ػػ٭ األـػػؽا 

 كاألٌٙاؿ  كا١خؽٰٞؾ ٢ْ٭ دكر األـؽا ٘ٮ ٪ؼا ا٥١شاؿ.

ح٬ٟٯ٦ ٛاْػا ةٰا٧ات ةا٬٥١اّٛ ا١طاـ٬ةٰث ا٢٥١خؾ٤ث ةا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث   -9

 كحغهٰم س٬ائؾ أل٘ي٫٢ا ٢ْ٭ ا١لاةٟث.

٪٥ٰػث اـػخطػاث حهػا٣ٰ٤ ١غٍػ٬ط ٌتاْٰػث ْؽةٰػث ا١خؽٰٞؾ ٢ْػ٭ أ -11

ةٰٖث ح٬ٰ٘ؽ ٛػػر أٞتػؽ   ر٥ٰٛث حغ٬٢ ٦٤ ا٬ٰٓ١ا ا٬١ُٰٰٙث كا١ش٥ا١ٰث

٦٤ ا١خ٬٨ع ا٬١ُٰٙٮ كا١ش٥ا١ٮ  ٢ْ٭ أف ح٬ٟف ا١خهػا٣ٰ٤ ا١شػٯػػا 

ى  ٫ٙػا ا٨١ػاس  ٥٤ػا ١ً ذات ن٢ث كذٰٜث ةأكٟاؿ ا١ٟخاةث ا١ٜػٯ٥ػث ا١خػٮ أ

                                                 

ا٥١ش٢ػػ ا١طػادم  -ُا٪ؽا ا١ٓؽةٰػؾم ك٤فػخٜت٠ ا١طػؽؼ ا١ٓؽةػٮ -إةؽا٪٣ٰ أض٥ػ ضؽة٢ٮ ل91ف

 .571ص 9115دةٮ  -ٮ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰثْلؽ ا١هادر ٦ْ ا٥١ش٢ؿ ا١ػك١
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ا١ٓػؽض ا١طاـػ٬ةٮ  ؾ٪ا ٢ْػ٭ كاكػاتٯٟفب ا١ٟخاةث ا١ٓؽةٰث ح٥ٌٰ 

ككـائً ا ْ ـ ا١ؽ٥ٛٮ ذات ا١ٜػرا كا٬ٜ١ا ا٫١ائ٢ث ٘ػٮ ا٬١نػ٬ؿ 

ا١ؼٯ٦ ال ٯٓؽؼ ةٓي٣٫ ا١خفا٤ص حشاق ٤ا ٯٜهؽ ْػ٦   إ١٭ اٱعؽٯ٦

 ح٢تٰث ضاساح٣٫ كا٬١٘اء ة٥خ٢ٍتاح٣٫ ا٥١خؾاٯػا كا٥١خفارْث.

ا١خ٬ـّ ٘ٮ ٧لؽ ذٜا٘ث كس٥ا١ٰث ا١غً ا١ٓؽةٮ كالـ٥ٰا ٘ٮ ا٥١شخ٥ٓػات  -11

١ٖاح٫ػػا ةػػا١طؽؼ ا١ٓؽةػػٮ ٤ػػ٦ عػػ ؿ إٛا٤ػػث ا١ػػػكرات  ا١خػػٮ حٟخػػب

كا٥١ٓارض كا٥١فاةٜات كا٨١لاٌات ا١خٓؽٯٰٙػث كا١خؽة٬ٯػث   اتكا٬١رك

٘ػػٮ ح٬ذٰػػٚ ا٥١غ٬ٌٍػػات كح٬ُٰػػٗ ح٨ٰٜػػات االحهػػاؿ ا١طػٯرػػث 

كا٬٢١ضات ا١غٍٰث كْؽى٫ا كا١خٓؽٯٗ ة٫ا ٠ٰٙٞ ة٠ٜ٨ ٪ؼا ا١خؽاث إ١ػ٭ 

   .ل91فااألسٰاؿ ا١ٜاد٤ث ١خطف٦ ض٩ِٙ كح٩ُٰٙ٬ ٥١ه٢طخ٫

 ا٠٥ٓ١ ٢ْ٭ اـخطػاث ح٨ٰٜات آ١ٰث ١خهطٰص ا٢١ٖث ٢ْ٭ ا١لاةٟث. -19

 ا٠٥ٓ١ ٢ْ٭ ا ٞرار ٦٤ ا٬٥١اّٛ ا١خٙا٢ْٰث ةا١ٓؽةٰث ا١ٙهٰطث. -13

١٭ ا١ٜؽاءا ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث  كا١ػػع٬ؿ إ١ػ٭ ا٬٥١اٛػّ إحطٰٙؾ ا٨١اكئث  -14

ح٢ٓػ٣ ا٢١ٖػث األـ ةٍؽٯٜػث ٢ْػ٭ ١ٟخؽك٧ٰث ا١طػٯرػث ا١خػٮ حفػاْػ ا 

 ٥غخ٢ٗ األ٥ْار.٤خ٬ٍرا ك٨٤اـتث ١

٧لػػؽ ذٜا٘ػػث ا١ػػخ٣٢ٟ ةا١ٙهػػٰطث ٘ػػٮ ا٢٥ٓ١ٰػػث ا١خؽة٬ٯػػث ك٘ػػٮ س٥ٰػػّ  -15

 ا٥١ؽاض٠  كحغهٰم س٬ائؾ ك٤ٟا٘آت ٥٢١ش٦ٌٰ٢ ٘ٮ اـخغػا٫٤ا.

ح٥٨ٰث ا١رٜث ةا٨١ٙؿ كحٓؾٯؾ اال٧خ٥اء  ألف ٤ػ٦ ٯٜٙػػ ا١رٜػث ةشػؼكرق  -16

 ٯٜٙػ ا١ه٢ث كا١رٜث ة٥شخ٩ٓ٥ كك٩٨ٌ كأ٤خ٩.

فات ا ْ ٤ٰػث كا٨ٜ١ػ٬ات ح٠ٰٓٙ ٠٥ْ ا١خػٰٛٚ ا٬ٖ٢١م ٘ٮ ا٥١ؤـ -17

                                                 

 -٬ْٰا ا١ٟخاةث ا١ٓؽةٰث ا٨٥١يػا ح٫ػد ـػ ٤ث ا٢١ٖػث -ا١ػٞخ٬ر ـٓػ ا١ػٯ٦ ْتػ ا١ط٥ٰػ ٤ط٥ػل 91ف

 .119ص 9115دةٮ  -ا٥١ش٢ػ ا١فادس ٦٤ أ٥ْاؿ ٤ؤح٥ؽ ا٥١ش٢ؿ ا١ػك١ٮ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث
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ا١ٙيائٰث ٛت٠ ٨٤ط٫ا حػؽعٰم ا١تػد ١يػ٥اف ـػ ٤ث ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ 

 ا ْ ٧ات ا٥١ٟخ٬ةث ككؽٯً األعتار.

دْػػ٣ ٤لػػؽكْات ا١تطػػد ا٥٢ٓ١ػػٮ ٘ػػٮ ٤ٰػػػاف حٓؽٯػػب ا١خ٨ٰٜػػات  -18

كا١خؽس٥ث اٱ١ٰث  كدْػ٣ ا٢١فػا٧ٰات ا١طاـػ٬ةٰث كحٰٙٓػ٠ ا١خٟا٤ػ٠ 

از ةطػ٬ث حٓػا١ز كا١خ٨فٰٚ ةػ٦ٰ ا٢١ٖػ٬ٯ٦ٰ كا١طاـػ٬ة٦ٰٰ ٘ػٮ إ٧شػ

 ٤لٟ ت ٤ٓا١شث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كض٬ـتخ٫ا.

ا١فػػٓٮ إ١ػػ٭ إٯشػػاد ةػػؽا٤ز ٢١خ٨ٰٜػػث ا٬ٖ٢١ٯػػث ح٨ٜػػٮ ا٨١هػػ٬ص ٤ػػ٦  -19

ا٥١ه٢ٍطات األس٨تٰث كا١ٓا٤ٰث ككىّ ٤ه٢ٍطات كأ١ٙاظ ْؽةٰث 

 ٘هٰطث ٤ٟا٫٧ا.

كىّ ةؽا٤ز ٬٤س٫ث ١ألٌٙاؿ ٤ه٬ٕث ةا١ٓؽةٰػث ا١ٙهػٰطث ا١فػ٢٫ث  -91

٤ه٬را كحٙا٢ْٰث ٢ْ٭ ا١لػاةٟث  ؽا  كأ١ٓاا ٬ٖ١ٯث كٛهمكا٥١ٰف  

 كا٬٫١احٗ ا٥١ط١٬٥ث.

حغهٰم س٬ائؾ ألنطاا ا٥١تادرات ا١ؽا٤ٰث إ١ػ٭ حٜػػٯ٣ ض٢ػ٬ؿ  -91

 ٟؽا ٘ٮ ٤شاؿ ٤لٟ ت ا٢١ٖث ا١طاـ٬ةٰث.خأن٢ٰث ٤ت

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
ـػا٤ٰث  -١ٟخؽك٧ػٮ ٢ْػ٭ ٤فػخٜت٠ ا١طػؽؼ ا١ٓؽةػٮ حأذٰؽ ١ٖث ا١خ٬ان٠ ا  -

 -ح٥ؽ ا١ؽاةػّ ٥٢١ش٢ػؿ ا١ػػك١ٮ ٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػثا٥١ؤ -ةادم كـ٬٪اـ ةادم

 .9115دةٮ  -ا٥١ش٢ػ ا١فادس

رنػػػ كاٛػػّ ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث ٘ػػٮ ٤ٰػػػاف ا١خ٬انػػ٠ ٢ْػػ٭ كػػتٟث ا ٧خؽ٧ػػج  -

ا٢١ش٨ػػث  -ا١ػػػٞخ٬ر ٤ط٥ػػػ زٞػػٮ عيػػؽ كآعػػؽكف -كا٫١ػػاحٗ ا٥١ط٥ػػ٬ؿ
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 -ا٨ٌ٬١ٰث األرد٧ٰث ٬٫٨٢١ض ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٢١خ٬سػ٩ ٧طػ٬ ٤شخ٥ػّ ا٥١ٓؽ٘ػث

 .٥ْ9114اف  -ٰث األرد٧ٮ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽة

 -رؤٯث ا١لتاا ٬١اّٛ ك٤فخٜت٠ اـػخغػاـ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ ا ْػ ـ ا١شػٯػػ -

ا٥١ػؤح٥ؽ  -دراـث حٍتٰٰٜػث  -ا١ػٞخ٬را ٪تث اهلل ا١ف٥ؽم كا١ػٞخ٬را ٨٤٭ ا١غاسث 

 .9115دةٮ  -ا٥١ش٢ػ ا١را١د -ا١ؽاةّ ٥٢١ش٢ؿ ا١ػك١ٮ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث

 -آ٤ػاؿ ـػٓػ ا١ػػٯ٦ -ا١طيػارات ُا٪ؽا ا١ٓؽةٰؾم ٧خٰشث ٌتٰٰٓث ١خ٥ازج -

 .5/7/9111حارٯظ  ٤15351ش٢ث ا١ؽٯاض ا١ٓػد 

ا٥١ػؤح٥ؽ  -إةؽا٪٣ٰ أض٥ػ ضؽة٢ٮ  -ُا٪ؽا ا١ٓؽةٰؾم ك٤فخٜت٠ ا١طؽؼ ا١ٓؽةٮ  -

 .9115دةٮ  -ا٥١ش٢ػ ا١طادم ْلؽ -ا١ؽاةّ ٥٢١ش٢ؿ ا١ػك١ٮ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث

١ٮ ا٥١ػؤح٥ؽ ا١ػػك -ا١ٓؽةٰؾم حلغٰم ٬٤سّ ٢١ٓؽةٰث !!! س٥ا٧ث ا١لػا٤ٮ -

 .9115 دةٮ -ا١خاـّ ا٥١ش٢ػ –ا١ؽاةّ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث 

ا١ٓؽةٰؾم: ٥١اذا حطارة٩ س٬س٠ كح٫خ٣ ةا١ٓؽةٰث ا١غا١هث؟ ا١ػٞخ٬ر ٤ط٥ػػ  -

 .BBC 9119 -رٯاض ا١ٓلٰؽم

ا١ػػٞخ٬ر ـػٓػ ا١ػػٯ٦  -٬ْٰا ا١ٟخاةث ا١ٓؽةٰث ا٨٥١يػا ح٫ػد ـ ٤ث ا٢١ٖث -

 -١ٓؽةٰػثا٥١ػؤح٥ؽ ا١ؽاةػّ ٥٢١ش٢ػؿ ا١ػػك١ٮ ٢١ٖػث ا -ْتػ ا١ط٥ٰػ ٤ط٥ػػ

 .9115ا٥١ش٢ػ ا١فادس دةٮ 

ا٥١طخ٬ل ا١ؽ٥ٛٮ ا١ٓؽةٮ ٢ْػ٭ ا١لػاةٟث فا ٧خؽ٧ػجل ةػ٦ٰ األةٓػاد ا١شٰػ٬  -

 -ا١ػػٞخ٬را ٧ؾ٪ػث ا١غٰػاط -اـخؽاحٰشٰث ك٤ٙارٛات ا١شا٪ؾٯث ا٤٬٢ٓ٥١احٰػث

 .9115دةٮ  -ا٥١ؤح٥ؽ ا١ؽاةّ ٥٢١ش٢ؿ ا١ػك١ٮ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث

 .9/6/9115حارٯظ  -عا١ػ ـا٣١ ا١شاةؽم -٬٤ّٛ ٬ٞذؽ ا١لؽاٞث ٢١خ٬ٍٯؽ -

*   *   * 
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ِِّحتأ.د. م اًـث وش
() 

اردجٍ ا٧٣ةء ثة٣سٞةٚح ٔجػؿ ا٣ذػةرٱغ ٚػٰ ٔ ٝػح صؽ٣ٲػحا ٧١ٚػة قف ا٣سٞةٚػح ٦ػةءي 

ك٩٭ؿ ا٣عٌةرات ا٣ؽاٜٚ، ٱ٪كةب ا٧٣ةء إ٣ٯ صػؾكر ا٣سٞةٚػح،  ا٣عٲةة، ك٩جٓ اٷثؽاع،

٩كػٲش  . ٱ٪ٛؾ إ٣ػٯ ٧ٔػٜ…كٔةدات ةن ٱيؼًىتي دؿثذى٭ة ٣٘حن كوٮران كر٦ٮزان كَٞٮق

ٛؿ٬ة، ٚٲٕجٌؿ ثنٛةٚٲذ٫ ٨ٔ ٢٠ ١٦ػٌٮف زٞةٚةت ا٣نٕٮب ٣ذُؿظ٫ ٩ؽل ٤ٔٯ قكراؽ قً 

زػ٥  ٨٦ ١٦ٮ٩ةد٭ة، كٱـٱؽ ثجؿٱ٫ٞ ك٬ػش ق٣ٮا٩٭ػة، كٱكػجٖ ٤ٔٲ٭ػة ٦ػ٨ ٔػؾب ٦ؾاٝػ٫،

تَّ قٲ ن ٦ؽراران ٰٚ ثعؿ ا٣سٞةٚح اٷ٩كة٩ٲح.   ٱذض٧ٌٓ ٨٦ ٢ٌ٠ ٚؿكٔ٭ة ٣ٲىي

ٰ قكًط وٮر٬ة ٰٚ ققػةَٲؿ كدذض٤ٯ صؽ٣ٲح ا٣ٕ ٝح ثٲ٨ ا٣سٞةٚح كا٧٣ةء ٚ

ا٣نػٕٮب كدداث٭ػػة، ك٦ػػة ا١ٕ٩ػف ٦٪٭ػػة ٤ٔػػٯ َٞٮقػ٭ة كٔةداد٭ػػة كدٞة٣ٲػػؽ٬ة ، 

 كٚ٪ٮ٩٭ة ث٧ؼذ٤ٙ قم١ة٣٭ة ك٦ؽارق٭ة. 

ٚػٰ ٬ػؾا ا٣كػٲةؽ ا٣ٕػٮدة ثٕٲػؽان ٚػٰ دػةرٱغ ا١ٛ٣ػؿ  كٝؽ كصؽ٩ة ٣ـا٦ػةن ٤ٔٲ٪ػة

ٚػػٰ ا٣سٞةٚػػةت ا٣ٞؽٱ٧ػػح، ٱنػػ٢١ٌ إظػػؽل  ٰاٷ٩كػػة٩ٰ ظٲػػر ا٧٣ػػةء ٔ٪ىػػؿ ققةقػػ

اٵقػُٮرة »ٲؿ ثػػا٣٘ةرٝح ٰٚ ا٣ؿ٦ـٱح ٚٲ٧ة ٱٕؿؼ ٰٚ ٥٤ٔ دى٪ٲٙ اٵقػةَر٠ةاـ٬ة 

ا٣ُٮٚػةف. ٚ٭ػٮ ٚٲ٭ػة ا٣ٕ٪ىػؿي ا٣ػؾم ٱيجػؽق ثػ٫ ٝىح ا٣ؼ٤ٜ اٵكؿ ك  ٞىحً ، ٠«ا٤ٕ٣ٲة

                                                 

( )ثؽ٦نػػٜ ق. د. ٣جة٩ػػح ٦نػػٮح ٬ػػؾق ا٧٣عةًػػؿة ثذػػةرٱغ  ق٣ٞػػخ ٌٔػػٮ ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح

 .ـ59/11/5119
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 ا٣ؼ٤ػػٜ، كٱىػػ٢ اٵرض ثة٣كػػ٧ةء كاٷ٩كػػةف ثؼة٣ٞػػ٫. ٚػػٰ اٵقػػةَٲؿ ا١٣٪ٕة٩ٲػػح

ثٕػ٢ي  ؽ(، ١ٚػةف)قم ا٣كػٲٌ  «ثٕػ٢» دٮٌظؽت اٵرض ثة٧٣ُؿ ٰٚ إ٫٣ كاظؽ ٬ٮ اٷ٫٣

 ، ٵف ٰٚ ا٧٣ةء ظٲةةى اٵرض ك٦ة ٤ٔٲ٭ة.ٰٚ دف ٦ٕةن  إ٫٣ى ا٧٣ُؿ كقٲؽى ا٣عٲةة

 (قٚؿكدٱػػخ)ك٧٠ػػة قف ا٧٣ػػةء ٦ىػػؽر ا٣عٲػػةة ٚ٭ػػٮ ٠ػػؾ٣ٟ ٦٪جػػٓ ا٣ض٧ػػةؿ. 

 (قكرا٩ػٮس)٨٦ صكػؽ  اٷٗؿٱٞٲحي د٣٭حي ا٣عت كا٣ض٧ةؿ ك٣ؽت ٨٦ اظذ١ةؾ قصـاءو 

كٰٚ ٬ؾا ر٦ـٱح ١٦سٌٛح ٤٣ٕ ٝػح  ٣جعؿ.إ٫ً٣ ا٣ك٧ةء كا٣عٲةة، ثة٧٣ةء ٔ٪ؽ قٞٮ٫َ ٰٚ ا

 .ثٲ٨ ا٧٣ةء ٧ٔٮ٦ةن )٦ةء ا٣ك٧ةء ك٦ةء ا٣جعةر( كا٣ًؼىت كا٣عٲةة كا٣ض٧ةؿ

)ا٣ٞؿف ا٣كػةدس  (َة٣ف)قف ا٣ٛٲ٤كٮؼ ا٣ٲٮ٩ة٩ٰ دي٪جًب٪ة ٠ذت دةرٱغ ا١ٛ٣ؿ 

ؽ.ـ( ٬ٮ قكؿ ٚٲ٤كٮؼ ٰٚ ا٣ذػةرٱغ ٔػٌؽ ا٧٣ػةء صػٮ٬ؿ ٠ػ٢ ٦ػةدة ٚػٰ ا١٣ػٮف 

٭ة اٵكؿ، ٣ٲٌٲٙ إ٣ٲ ٫ قٝؿا٩ي٫ ٦ػ٨ ثٕػؽق ا٣٪ػةر كا٣ذػؿاب كا٣٭ػٮاء. ١٣ػ٨ كققةقى

ط دػؿ ا٣ؽراقةت ق٫٩ ٔػةش ثػٲ٨ (زرادمخ)ا٣عٞٲٞح قف ا٣ٛةرقٰ  ، ا٣ؾم دؿصِّ

ا٣ٞؿ٩ٲ٨ ا٣ؼة٦ف ٔنؿ كا٣عةدم ٔنؿ ؽ.ـ، قم ٝج٢ ػ٧كح ٝؿكف ٤ٔٯ اٵٝػ٢ 

ٜى ٬ػؾا اٵػٲػؿ إ٣ػٯ  ٣ػٟ، ٧٠ػة قػجٞخ مػٕٮب ا٣٭٪ػؽ (َة٣ف)٨٦  ، ٝؽ قػج

ٜى إ٣ٯ دٞؽٱ  ف ا٧٣ةء.كٚةرس اٷٗؿٱ

ٌٝؽقٮا ا٧٣ةء كا٣٪ةر كا٣ذؿاب كا٣٭ٮاء، ك٬ٮ ٦ػة قػػؾق ٔػ٪٭٥ ا٣ٞؽ٦ةء ٚة٣ٛؿس 

الظٞةن ٧٤ٔةء ا٣ُجٲٕح اٷٗؿٱػٜ. كأذٞػؽ ا٣ٛػؿس قف اد ثػؽق ا٣ؼ٤ٲٞػح ثة٧٣ػةء، زػ٥ 

قدجٕ٭ة ثة٣٪ةر كا٣٪جةت كا٣ك٧ةء كاٵرض، ز٥ ػ٤ٜ اٷ٩كةف ٰٚ ا٣ٲٮـ اٵػٲػؿ. كٝػؽ 

 ٫ ا٧٣ٕةثؽ، كٝؽ٦ٮا ا٣ٞؿاثٲ٨ ٤٣ٲ٪ةثٲٓ.ث٤ٖ ظؽ دٞؽٱك٭٥ ٧٤٣ةء قف ث٪ٮا ٣

ٚػٰ قوػ٢ ا٣ٮصػٮد كرثُػ٫  إ٦ٕةف ا٣٪ْػؿ٨ٌ١٣ ا٣جةث٤ٲٲ٨ ٠ة٩ٮا اٵقجٜ إ٣ٯ 

ثة٧٣ةء. ٚجؽاٱحي ا١٣ٮف ٰٚ ٦ٕذٞؽ٥٬ ٠ة٩خ ثعؿان ظ٤ػٮان، زػ٥ ٦ػة ٣جسػخ اٳ٣٭ػح قف 

قػٲؽى ا٣ٕػة٥٣ ا٤ٕ٣ػٮم،  (إ٩نػةر) ٦ـصخ ا٧٣ةء ا٣ع٤ٮ ثة٧٣ةء ا٧٣ٌؿ ٚؼ٤ٞػخ ٦٪ػ٫
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ا٣ٞػٮم  (إٱة)ك٣ًؽ  (٠٪نةر)ك (إ٩نةر)٣ٕة٥٣ ا٣ك٤ٰٛ. ك٨٦ ٣ٞةء قٲؽ ا (٠ً٪نةر)ك

 ا٧٣ك٤ٌط ث٢١ ا٧٣ٕةرؼ.

إ٣ػ٫ى ا٣نػ٧ف  (رع) فإا٧٣ػةء قوػ٢ ٠ػ٢ مػٰء. إ  ، كٰٚ اٵقةَٲؿ ا٧٣ىؿٱح

٤ًٞٮا ٨٦ د٦ٮع ٔٲ٪ٲ٫. ا٧ٕ٣ٲٞح ا٧٣عٲُح ثة٣ٕة٥٣، كا٣جنؿى ا٩جسٜ ٨٦ ق٧ٔةؽ ا٣جعةر   ػي

*   *   * 

ح ا٧٣ةء ٰٚ كصٮدق، ث٢ ص٫٤ٕ قو٢ى ا١٣ػٮف قدرؾ اٷ٩كةف ا٣ٞؽٱ٥ إ ف ق٧٬ٲ

كا٣عٲةة كاٵمٲةءا ٨١٣ ظؽكد ٦ٕةر٫ٚ ا٣ٌٲٞح دٕٚذ٫ ٵف ٱؿثٍ ّٮا٬ؿ ا١٣ػٮف، 

ا٣ذٰ دعٲٲ٫ ظٲ٪ةن كدؽ٦ٌؿق قظٲة٩ةن، ثٞؽرة ػةرٝح. ١ٚةف ٧٤٣ةء ٰٚ ا٣ٕٞةاؽ ا٣ٞؽٱ٧ػح 

٭ة اٳػؿ ثة٣ىٮأٜ، كا٣جعةر،  ٌي ٭ة ثةٵ٩٭ةر، كثٕ ٌي ٔؽده ٨٦ اٳ٣٭ح، اػذه ثٕ

 ٣٘ٲٮـ، كا٧٣ُؿ....كا

٬ٮ قٝؽـ د٣٭ح ا٧٣ُؿ ٰٚ ا٣عٌةرات ا٣كة٦ٲح ا٣ٞؽٱ٧ػح  (ث٢ٕ) كاٵرصط قف

ِّٞتى ك٬ٮ اٷ٫٣ ا. كق٧٬٭ة ثة٤ُ٧٣ٜ ي را٠ت ا٣٘ٲػٮـ »ثػ٧٣عةرب ٔ٪ؽ ا١٣٪ٕة٩ٲٲ٨. ٣

ًٞ٭ة قظػؿؽ، كإ ا رًػٰ ، إ ا ٌٗت ق٤َٜ ٔٮاوػ٫ٛ كوػٮا٫ٞٔ ٚػؽ٦ٌؿ ك«كقةا

ً٘ ؿ. كث٧ة قفا كٱ٢٘   ،ٚٲعٲٰ ،ٱىكٰٞ ةقرق٢ ٗٲسةن رػٲ   إ٫٣ي ا٧٣ُؿ، ٚإ٫٩  (ث٢ٕى ) ٣

٬ٰ ٚػٰ اٵوػ٢ اٵرض ا٧٣ؿدٕٛػح  «ا٣ج٢ٕي »ك ث٧ةا٫ا «ا٣ج٢ٕ» ٱيؼىت اٵرض

كا٣ػـرعي ا٣ػؾم ٱكػٞٯ ث٧ػةء  ٚػٰ ا٣كػ٪حا كاظػؽةن  ةن ا٣ذٰ ال ٱيىٲجي٭ة ٦ُػؿه إال ٦ػؿَّ 

ٰي » ، ك١ٔك٫«زرعه ث٢ٕ» ا٣ك٧ةء ٍٞ ٬ػٰ ا٣ـكصػح  «ا٣ج٤ٕػح»ا ك«ا٧٣ىٍكٞٮم»ك «ا٣ك

 .اًعح ثٲ٨ ا٧٣ةء كا٣ًؼىتكا٣ٕ ٝح ك

ؽيد)ك إ٫ً٣ ا٧٣ُؿ كا٣جؿؽ كا٣ؿٔؽ. دىؿكم اٵقػُٮرة ق٩ػ٫  (ث٢ٕػ)اق٥ه دػؿ ٣ (ظي

ف إقم  - ػؿج إ٣ٯ ا٣جؿارم، ٚ٭ةص٧ذػ٫ ا٣ٮظػٮش كصٌؿدػ٫ إ٣ػٯ ٦كػذ٪ٞٓ كقٗؿٝذػ٫

ٗؿٱٞػةن قػجٓ  (ث٢ٕي )ك٢ٌّ  - ا٧٣ةء ٰٚ اٵقُٮرة ا١٣٪ٕة٩ٲح ٬ٮ ثؽاٱح ا٣عٲةة ك٩٭ةٱذ٭ة
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٘ٲري ػ ٣٭ة، كٱجًكخ ا١٣ةا٪ةت ك٦ةدخ ا٣عٲةة. ك٥٣ ٱ٪ٞػؾ٬ة إاٌل ق٪ٮات اظذيجًفى ا٣

ي٫ ٨٦ ا٧٣كذ٪ٞٓا ٚةػٌٌؿت اٵرض كا٩ذنخ ا٣عٲةة ٤ٔٲ٭ة.   ا٩ذنة٣

إ٣ػٯ  ، ٚ٪ـؿ ث٢ٕ(ث٢ٕ)ا٩ذىؿ ٤ٔٯ اٷ٫٣  (٦ٮت) كٰٚ ركاٱح قػؿل، قفَّ اٷ٫٣

ٔػػة٥٣ اٵ٦ػػٮات، كقػػػؾ ٦ٕػػ٫ ٗٲٮ٦ػػ٫ كرٱةظػػ٫ ا٣عة٤٦ػػحى ٤٣٘ٲػػرا ٚعػػ٢ٌ ا٣ٞعػػ٢ 

ٔيؿًػح ٧٤٣ضةٔػح.  كا٧٣ع٢، ـي٣ػخ ا١٣ةا٪ػةت كثةدػخ  ت كص٫ي اٵرض، ك٬ كمعي

ط ا٣جةظسٮف ٰٚ ٥٤ٔ اٵقةَٲؿ قف ققُٮرة ٦ػٮت ثٕػ٢ دنػٲؿ إ٣ػٯ ظػؽكث  كٱؿصِّ

دجػػٌؽالت ٠جٲػػؿة ٝةقػػٲح ٚػػٰ اٵظػػٮاؿ ا٣ضٮٱػػح ٚػػٰ  اؾ ا٣ـ٦ػػةف، َجٕػػخ ا٣ػػؾا٠ؿةى 

ا٣ض٧ٕٲح، كديؿًص٧ٍخ ٤ٔٯ ٦ة دؿص٧خ ٤ٔٲ٫ ٚػٰ اٵقػةَٲؿ كا٣ُٞػٮس ا٧٣ذٮارزػح. 

ثٲ٨ ا٧٣ٕذٞػؽات كا٣ٕػةدات ا٣كػةاؽة ٚػٰ  ةؿكف ٰٚ ٬ؾق اٵقُٮرة راثُةن ص٤ٲ  ٧٠ة ٱ

زا٣خ قةاؽة ٰٚ ٦٪ػةَٜ  ا٣عٌةرات ا٣ٞؽٱ٧ح كا٣ٕةدات كا٣ُٞٮس ا٣نٕجٲح ا٣ذٰ ٦ة

إ  دؿكم اٵقػُٮرة ا١٣٪ٕة٩ٲػح قف  .حٚؿٱٞٲإٔؽة ٨٦ ٬ؾا ا٣ٕة٥٣ ػةوح ٰٚ ا٣نؿؽ ك

، ث٢ ثة٣ٖ ٰٚ ا٥ُ٤٣ كا٣٪عٲػت، كق٩ػ٫، اء ٦ؿ  ث١ة (ث٢ٕ) ٠جٲؿ اٳ٣٭ح ث١ٯ (ٱ٢إ)اٷ٫٣ 

ػػٌؿ كإٝػةن ٤ٔػٯ اٵرض، كقػػؾ » :«٦٘ة٦ؿة ا٣ٕٞػ٢ اٵك٣ػٯ» ثعكت ٦ة كرد ٰٚ

كال ٔضت ٰٚ  ٣ػٟ، ٚةػذٛػةء  .«٤ٔٯ رقق٫ كٱ٧ٌؿغ ٩ٛك٫ ٰٚ اٵدٱ٥ ٱعسٮ ا٣ذؿاب

إ٣ػٯ  (ثٕػ٢)إ٣ػٯ ا٣جػؿارم ٤٣جعػر ٔػ٨  (ٱ٢)إث٢ٕ ٱٕ٪ٰ اػذٛةءى ا٣عٲةة. ٣ؾا ٬ىؿىع 

. ١٣٪٫ ٥٣ ٱضؽ ٫٣ قزؿانا ك٦ػة قزػؿق إال ا٣ؼيٌػؿةى كا١٣ػٶى (ث٢ٕ)قػًخ  (ٔ٪ةة)صة٩ت 

ٲ٪ػح (ٔ٪ةة)ك (ٱ٢)إؿ٩ة ٦كٲؿة كث٭ضح ا٣عٲةة. دؾ٠ِّ  ٲ٪ػح ا٣ذػٰ ، قك ا٣ع(1)ث٧كٲؿات ا٣عى

 .دضٮب ا٣ٞؿل ٰٚ ث د ا٣نةـ ٚ  دضؽ إال ا٣ضٛةؼ كا٣ٞعٍ

ثٕػؽ قف رٚػيى قف ٱٕٲػؽ قػة٬ػة،  (٦ػٮت)٦عةرثػح  (ٔ٪ػةة)٠ؾ٣ٟ دذػٮ٣ٯ 

ركق ث٧ًؾراة، كديعًؿٝي٫ ثة٣٪ةر كدُع٪ي٫ ثٲ٨ ظضؿم رىظٯ، كدجػؾري ثٞةٱػةق ٚػٰ ٚذؾ»

                                                 

ٲ٨: ا٣٭ ؾ كا٧٣ع٪ح، كا٣عةا٪ح ٬ٰ ا٧٣ىٲجح.، ق٦ة  (1)  .ٚ٭ٰ ا٣ٮٝخ كا٣عٲ٨ «ا٣عٲ٪ح»ا٣عى
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. كا٣ى٤ح كاًعح ثٲ٨ ٬ؾق اٵقػُٮرة كٔػةدة ا٣٪كػةًء «ا٣عٞٮؿ ٣ٲ٤ذ٭٧٭ة ا٣ُٲؿ

ٚػٰ د١ػٮٱ٥ ا٣ذػؿاب كٗؿث٤ذػ٫ كَع٪ػ٫ ثػة٣ؿىظٯ كٔض٪ػ٫، زػ٥ ٝؽٱ٧ةن ا٣جؽكٱةت 

٤ػط ا٣جى١ػؿ ٚػ ا٣ػؿكح » ٰ ٠ذةثػ٫إمٕةًؿ ا٣٪ةر ٚٲ٫، ٧٠ة ٱجٲ٨ ا٣جةظػر ٧٦ػؽكح ٦ٛي

 .(5)«اظذٛةالتي ا٣ًؼىت ٰٚ ا٣ٕةدات كا٧٣ٕذٞؽ -اٵػٌؿ

*   *   * 

إ٣ٯ مػٮاَئ ظٌػةرات ٦ػة ثػٲ٨  ة٩ٲٲ٨، ٱيجًعؿ ث٪ة زكرؽ ا٣سٞةٚحك٨٦ ا١٣٪ٕ

ا٧٣ٲػةق كًػ٧٪ٮ٬ة مػؿٱٕح اقػذ٧ٕةؿ ٚة٣جػةث٤ٲٮف قػ٪ٌٮا ٝػٮا٩ٲ٨ دػ٪٥ْ  ،ا٣٪٭ؿٱ٨

ٰٚ د٧ضٲؽ ٦ٲػةق  ؿا٩ٲ٥ي ٧٠ة ٣ٴمٮرٱٲ٨ ق٩ةمٲؽي كدظ٧ٮراثٰ ا٣ؼة٣ؽة. ك٠ةف ٣٭٥ 

كدض٤ٌخ ٧ْٔح ١٦ة٩ح ا٧٣ةء ٰٚ اٵقةَٲؿ ا٣جةث٤ٲح ٚػٰ قف ٠جٲػؿ . ًدص٤ح كا٣ٛؿات

 د٣٭ح ثةث٢ ٬ٮ قٲٌؽ ا٧٣ةء، قم ا٣كٲؽ ٤ٔٯ ا٣ك٧ةء كاٵرض ٦ٕةن.

كٰٚ اٵ٣ٙ ا٣سة٣ر ٝج٢ ا٧٣ٲ د، ٝػٌؽس ا٣كػٮ٦ؿٱٮف ا٧٣ػةء، ك٦ػ٨ ٝػج٤٭٥ 

ٔ٪ؽ ا١٣٪ٕة٩ٲٲ٨، ك٬ٮ إ٫٣ ا٧٣ٲةق  (ث٢ٕ)ٱٞةث٢  (إٱة)اٵ٠ةدٱٮف. كاٷ٫٣ ا٣كٮ٦ؿم 

 ا٧ٕ٣ٲٞح، ا٣ٞةدري ٤ٔٯ قف ٱ٭ت ا٣عٲةة كا٣ؼٌؿة ٤٣جؾكر ا٧٣ٲِّذح.

كا٧٣ةء ثة٣٪كجح ٧٤٣٪ؽااٲٲ٨ ا٣ىةثبح إظػؽل ا٣ٮقػةاٍ ا٣ذػٰ دىػ٤٭٥ ثةٷ٣ػ٫ 

ا٣ٮاظؽ، ك٬ٮ ٱ٧س٢ ٔ٪ؽ٥٬ م١ ن ٨٦ قم١ةؿ َ٭ةرة ا٣ؿكح كا٣ضكؽا ٚ٭ٮ قداة 

ٲ٤ٌح ٤٣ذ٘ٲػؿ كا٣عؿ٠ػح، ك٬ػٮ ٠ػة٨٦ ثٕػؽة ا٣ىٮرة ا٧٣ذؼ»ا٣ذ٧ٕٲؽ اٵك٣ٯ، ك٬ٮ 

قم١ةؿ كق٦ة٨٠، كٱ١٧٪٫ إ٣٘ةء ا٣٪ضةقةت كقػُةء ا٧٣ؿء، ٧٠ة ق٩ػ٫ ٱ٘كػ٢ ٠ػ٢ٌ 

دعػٌٮؿ إ٣ػٯ ا٣ضؽٱػؽ، كٱ٧كػط ٔػ٨ ٔة٣ٜ ال ٱ٧ٌخ ٤٣ؿكح ثى٤ح. ك٬ٮ ٦كػٲؿة 

صجٲ٨ ا٧٣ٲخ ٤ٜٝ ا٧٣ٮت، كٱعٲٰ مضؿ اٳس، كٱٕٲؽ دضٌؽد اٵٔٲػةد كٱضٕػ٢ 

ة، ٧٠ة ق٩اؽا٪ػٲةؿ ا٧٣ ٞن  .(5)«٫ قٲٌؽ ا٣ُٞٮسٰ ٤ُ٦

                                                 

 .٩59ْؿ ٧٦ؽكح ٤ٛ٦ط ا٣جى١ؿ صا (5)

 .51-18 ص٩ٕٲ٥ ٔجؽ ا٧٣٭٤٭٢ ٩ْؿ ا (5)
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ٌٔؽ ا٣ىةثبح ا٧٣ةء ا٣ٕ٪ىؿ اٵ٠سؿ قز٣ٲح ٰٚ دكرة ا٣عٲةة، ٩ْؿكا إ٣ٲػ٫ ث١سٲػؿ 

٨٦ ا٣ٮٝةر ا٣ؾم ٱى٢ ظٌؽ ا٣ذٞؽٱف، كص٤ٕٮق قداة ٨٦ قدكات إ٧٠ػةؿ ٦ؿاقػٲ٥ 

كاالظذ٧ةء ٨٦ ٢ٌ٠ ػُٲبح ثىٛةء ا٣ؾ٨٬ ك٩ٞةء ا٣ؿكح كَ٭ةرة  ،ا٣ذٌٞؿب إ٣ٯ اد

ٲح ثٕي َٞٮس ا٧٣ػةء ٔ٪ػؽ ا٣ىػةثبح، ٠ػ ف ا٣ضكؽ.  ٠ؿت ا٣ؽراقةت اٷ٩كة٩

ٱنؿثٮا ا٧٣ةء ا٣ىؿؼ ا٣ىةٰٚ ا٧٣ٌٞؽس كٱكذ٤٧ٕٮق ٤٣ؿش كا٣ذُ٭ٲؿ، كٱ٧ِّٕؽكا 

ا٧٣ؿقة ٰٚ ا٣٪٭ؿ ثٕؽ اٵقجٮع ا٣ؿاثٓ ٨٦ كالدد٭ة ٰٚ َٞػف ٱؿ٦ػـ إ٣ػٯ اردجػةط 

 ا٧٣ؿقة ر٦ـ ا٣ؼىٮثح ثة٧٣ةء ر٦ـ ا٣عٲةة.

جٜ قػػ،٧٠ة ٣ؼىػػٮثحٞذػػؿف ا٧٣ػػةء ثةك٦ػػ٨ َجٲٕػػح اٵ٦ػػٮر كثػػؽٱ٭ٲةد٭ة قف ٱ

ـً ا٣ؼىػٮثح كقمؿ٩ة،  كقف ٱذ٧ة٬ٯ ٰٚ زٞةٚةت ا٣نٕٮب كققةَٲؿ٬ة ثة٧٣ؿقة، ر٦

دٛػٲي  ، رثٌح ا٣٪٭ػؿ ٚػٰ اٵقػةَٲؿ ا١٧٣كػٲ١ٲح،(٦ةرٱة) ك٦٪جًخ ا٣عٲةة ٚ٭ة ٬ٰ

٬ٯ ثؿكظ٭ة ا٣جكةدٲ٨ ؿٚة٩ةن  ٚذ٪ع٪ٰ ا٤ٔٯ ا٣ؿىكض ظٲةة )...( كدـي ًٔ ٣٭ة اٵز٬ةر 

 .(5)٣نٕج٭ة ا٣ٕـة كا٣ؿػةء كدٮق ن إ٣ٲ٭ة قف د٨٧ٌثض٧ٲ٤٭ة، 

َّػق٦ٌة ا٣كٮ٦ؿٱٮف ٚٞؽ ص٤ٕٮا ٧٤٣ػةء رى  دجػٌٮقت ٚػٰ  «جػٮع٪ٍ ا٣ٲى  إال٬ػح» حن ٬ػٰث

٠ذيًنػٙ ٚػٰ ٦ؽٱ٪ػح اظٲةد٭٥ ٦٪ـ٣ح ٦ؿ٦ٮٝح، كقثؽع ٣٭ة ا٣ٛ٪ةف ا٣كٮ٦ؿم د٧سػةالن 

ًٛػِ دعٛػح ٚ٪ٲػح ٚػٰ ٦ذػةظٙ قػٮرٱح ا٣عٌػةرة، ق٦ة٩ػح ٚػٰ قٔ٪ػةؽ  ٦ةرم كظي

صٌكؽك٬ة ا٦ؿقة دؿدؽم زٮثةن  ث٢ ٤٣جنؿٱح ص٧ٕةء. ا٣كٮرٱٲ٨ ٣ٶصٲةؿ ا٣ٞةد٦ح، ال

٠ذ٧ػٮج ا٧٣ػةء، كد٧ًكػٟ ثٲػؽٱ٭ة إ٩ػةءن دذٌٛضػؿ ٦٪ػ٫  ةته ٦ذ٧ٮِّصحٲى ٪ى زى  دـٱ٪٫ي  َٮٱ ن 

ـي ٤٣عٲػةة كا٣ًؼٍىػت. ٝػؽَّس ا٣كػٮ٦ؿٱٮف   ا٣ٲ٪جػٮع كَجٕػٮا إال٬ػحا٧٣ٲةق، ٱؿ٦ػ

 وٮرد٭ة ٤ٔٯ قػذة٦٭٥ اٵقُٮا٩ٲح.

*   *   * 

                                                 

 .111ققةَٲؿ ا١٧٣كٲٟ، ص (5)
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٠ؾ٣ٟ ثة٧٣ةء ديجٕر ا٣عٲةة ثٕؽ ا٧٣ػٮتا ٚ٭ػة  ك٧٠ة قف ا٧٣ةء قو٢ي ا٣عٲةة،

، رثٌح ا٧٣عجح كا٣ؼىت ٰٚ ٦ؽٱ٪ػح قكركؾ ا٣كػٮ٦ؿٱح إظػؽل قكااػ٢ (إ٩ة٩ة)٬ٰ 

ا٧٣ؿا٠ـ ا٣عٌةرٱح ٰٚ ا٣ٕة٥٣ كق٠جؿ ٦ؽٱ٪ح ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ٚػٰ اٵ٣ػٙ ا٣ؿاثػٓ ؽ.ـ، 

ا٣ٕػة٥٣ ا٣كػ٤ٰٛ ٷ٩ٞػة  قػٲ٭ػة، كال دٕػٮد ٤٣عٲػةة إاٌل ٔ٪ػؽ٦ة  إ٣ػٯ ٬ة٬ٰ د٪ـؿ

 .(9)رقٮ٣ٰ إ٫٣ ا٣ع٧١ح ث٧ةء ا٣عٲةة ٱؿٌم٭ة قظؽي 

ٚٞؽ ٝةـ إ١٩ٰ، إ٫٣ ا٣ٲ٪جٮع، ثض٤ػت ا٧٣ػةء إ٣ػٯ ثػ د  كثة٧٣ةء ٱ٥ٌٕ ا٣ؿػةءا

اٵرض  ركَّلدٱ٧٤ػػٮف، كصٕػػ٢ ٦ٲػػةق اٳثػػةر ا٧٣ػػٌؿة ٔؾثػػحن ظ٤ػػٮة ا٧٣ػػؾاؽ، ك

٧ًٕخ ا٣ج د ثة٣ك ـ كا٣ؿػةء.  ا٤ٛ٧٣ٮظح ث٘ـٱؿ ٦ٲة٫٬، ٚ٪

٪ٲ٢ ٠ٮاظؽ ٦ػ٨ د٣٭ػذ٭٥، ٦ٕذٞػؽٱ٨ ق٦ٌة ا٧٣ىؿٱٮف ا٣ٞؽ٦ةء ٧ٌٚضؽكا ٩٭ؿ ا٣

كد٧س٤ػٮق  (ظػةثٰ) . قق٧ٮق اٷ٣ػ٫(قزكرٱف)ك (إٱـٱف)ق٫٩ ٩ن  ٨٦ ٚٲي د٦ٓ 

  ٙ ثػػ٫ اٵقػػ٧ةؾ كا٣ُٲػػٮر  ٚػػٰ وػػٮرة رصػػ٢ ا٦ػػذٶت ٱػػؽاق ثػػة٣ؼٲؿات دعػػ

 كا٣عٲٮا٩ةت كا٣٪جةدةت.

إ٣ػ٫  (قكدٮػ)ا٣جةظًر ٨ٔ ا٣ؼ٤ٮد ٠ة٩خ ٝيؿثة٩ةن ٣ (ص٤ضة٦ل)٧٠ة قٌف د٦ٮع 

٣ٲعجف مٲةَٲ٨ اٵ٩ػٮاء ٚػٰ ٠٭ػٮؼ ا٣ضجػةؿ ظذػٯ ٱٕجيػؿى ا٣ن٧ف ٰٚ قكركؾ 

 .إ٣ٯ ث د اٵظٲةء ا٣ؼة٣ؽٱ٨ (ص٤ضة٦ل)٦ٮ٠تي ا٤٧٣ٟ 

ققػ٧ٮق  ٭ػةن كا٣جعػةر ٔة٦ػحن إ٣ق٦ٌة ا٣ٲٮ٩ةف، ٚٞؽ ص٤ٕػٮا ٤٣جعػؿ ا٧٣ذٮقػٍ ك

، ٱٞٲ٥ ٰٚ ٝىؿ  ٬جٰ ٰٚ ق٧ٔػةؽ ا٣جعػؿ، كٱذضػٌٮؿ ٤ٔػٯ Poseidon (ثٮقٲؽيف)

٦س٤ٌسػح ا٣ػؿسكس ٱػذع٥١ٌ ثٌػؿثح ٦٪٭ػة ٚػٰ  ٔؿثح دضٌؿ٬ة ا٣ضٲةد، ٱ٧ًكٟ ثعؿثح

ٜ  ا٣ىػػؼٮر ٚٲٌٛضػػؿ  ا٣ٕٮاوػػٙ كاٵ٦ػػٮاج، كٱسٲػػؿ ا٣ػػـالزؿ كا٣جػػؿا٠ٲ٨، كٱنػػ

                                                 

 .52ٔة٥٣ ا٣نؿؽ ا٣ٞؽٱ٥، ص ٩ْؿ ظ١ةٱة كققةَٲؿ ٨٦ا (9)
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ٲِّؽت ٫٣ ا٧٣ٕةثؽ ٤ٔٯ ٥٧ًٝ ا٧٣ؿدٕٛةت ا٣كػةظ٤ٲح،  ا٣ٲ٪ةثٲٓ كٱي٪جًخي ا٣ـرع. كٝؽ مي

 .(9)كٝؽ٦ِّخ ٫٣ ا٣ٞؿاثٲ٨ ادٞةءن ٣نٌؿق كاقذؽراران ٣ؼٲؿق

اقذ٧ؿ ٦٪ؾ ا٣ٞػؽـ ك٦ػة  (ا٣٘ة٩ش)قك  (١٣٪ٟا)٨١٣ دٞؽٱف ا٣٭٪ؽكس ٣٪٭ؿ 

ح، ك٩ُٞػح ا٣ذٞةاػ٫ ثػة٣٪٭ؿ ا١٣جٲػؿ زاؿ ظذٯ ٱٮ٦٪ة ٬ػؾا. ٚض٧ٲػٓ ركاٚػؽق ٦ٞؽقػ

٢ًٕى ٦عض   (ص٧٪ة) ؿكا ة ٱًٞىؽق ٦بةت دالؼ صي ا٧٣ذٕجِّؽٱ٨، ٱ٘ذك٤ٮف ث٧ٲة٫٬ً ٣ٲُ٭ِّ

٭٥ كٱ٘ك٤ٮا ث٭ة  ث٭ة  ٩ٮث٭٥. ك٣ٛؿًط دٞؽقٲ٭٥ ٧٣ٲةق ٬ػؾا ا٣٪٭ػؿ، ظًكػج٭٥ ق٩ٛكى

٢» ٚٞةؿ ٰٚ ٠ذةث٫ «ٔجٌةدان ٧٤٣ةء» (ن٭ؿقذة٩ٰا٣) كاوػٛةن َٞػٮس  «ا٢٤٧ً٣ي كا٣٪ًعى

جٌةد ا٧٣ةء َةاٛح ٨٦ ا٣٭٪ؽ ٱك٧ٮف ا٣ض٭١٤ٲػح، ٱـ٧ٔػٮف قف » ا٣ذٌُ٭ًؿ ٔ٪ؽ٥٬: ٔي ك

ٟه ك٫ٕ٦ ٦ ا١ح، كق٫٩ قو٢ ٢٠ مٰء، كثػ٫ ٠ػ٢ كالدة ك٧٩ػٮ ك٩نػٮء  ا٧٣ةء ٤٦ى

ٔجةددػ٫، دضػٌؿد كقػذؿ  كثٞةء كَ٭ػةرة ك٧ٔػةرة )....( ٚػإ ا قراد ا٣ؿصػ٢ ٦ػ٪٭٥

٫، ٚٲٞٲ٥ي قػةٔذٲ٨ قك ق٠سػؿ كٱ ػػؾ  ًُ ٔٮرد٫، ز٥ دػ٢ ا٧٣ةء ظذٯ ٱى٢ إ٣ٯ كقى

٭ة ثٕػؽ ثٕػي ك٬ػٮ ٱكػجٌط  ٌى ٕي٭ة و٘ةران كٱ٤ٰٞ ٰٚ ا٧٣ةء ثٕ ٨٦ ا٣ؿٱةظٲ٨ ٚٲُٞ

ٌٍٞ ٤ٔػٯ رققػ٫  كٱٞؿق. كإ ا قراد اال٩ىؿاؼ، ظٌؿؾ ا٧٣ةء ثٲؽق، ز٥ قػؾ ٦٪ػ٫ ٚػ٪

 .«ؿؼكٱ٪ىٱكضؽ ككص٭٫ كقةاؿ صكؽق، ز٥ 

٣ؽل ا٣٭٪ؽكس، ٩ضؽ ٣ػؽل اٷٗؿٱػٜ قٱٌػةن َٞػٮسى ٔجػةدة ديكػذ٭٢   ةك٧٠

٧ِّػؽ ٚػٰ ٦ٲػةق اٵردف،  ٔي ثةالقذع٧ةـ ٰٚ ٦ٲةق ا٣جعؿ دٌُ٭ؿان. كٱٮظ٪ة ا٧ٕ٧٣ػؽاف 

ؽكف ثة٣ذُ٘ٲف ٰٚ ا٧٣ػةء قك ثة٣كػ١ت قك ا٣ؿش،كٱذٌُ٭ػؿكف كا٧٣كٲعٲٮف ٱ٧َّٕ 

ؿ ثكػ١ت ا٧٣ػةء، ثة٧٣ةء ا٧٣ٌٞؽس ٝج٢ دػٮ٣٭٥ ث٭ٮ ا١٣٪ٲكػح. كا٧٣كػ٥٤ ٱذٌُ٭ػ

ًٌ  ث٫ د٭ٲ    .ان ٤٣ى ةؤكٱذٮ

*   *   * 

                                                 

٦٪نػٮرات كزارة  ،«٦ٕض٥ اٵقػةَٲؿ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح»ق٭ٲ٢ ٔس٧ةف كٔجؽ ا٣ؿزاؽ اٵوٛؿ،  ٩ْؿا (9)

 .185، ص. 1585رمةد ا٣ٞٮ٦ٰ، د٦نٜ ا٣سٞةٚح كاٷ
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و٤ح ا٧٣ةء ثة٣ٞؽاقح ٦٘ؿٝح إ ف ٰٚ ا٣ٞؽـ كد٪ذط صؾكر٬ة ٦ػ٨ ظٌػةرات 

قةدت ز٥ ثةدت، ١٣٪ٌ٭ة ٦ةز٤ػح ث٧ٕذٞػؽاد٭ة ك٦ٛة٬ٲ٧٭ػة كٔةداد٭ػة ٚػٰ ا٣ػؾا٠ؿة 

٦ع٧ػؽ )ا٣ض٧ٕٲح. ا٣ضة٩ػت ا٤٣٘ػٮم ٣٭ػؾا ا٣ذضػٌؾر مػؿظ٫ اٵقػذة  ا٣ػؽ٠ذٮر 

٢ٌٛ ٰٚ ٦ٕؿض ظؽٱس٫ ٨ٔ ا٣ىػ٤ح  «د٦نٜ اٵقُٮرة كا٣ذةرٱغ » ذةث٫ٰ ٠ٚ (٦ع

ثػػٲ٨ صػػؾر )ؽ د س( كصػػؾر )ؽ د ش( ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح كا١٣٪ٕة٩ٲػػح ا٣ٞؽٱ٧ػػح 

كا٣ٮقُٯ، كٰٚ اٳرا٦ٲح ث٤٭ضةد٭ة ا٧٣ؼذ٤ٛح ٦ٓ دجؽٱ٢ ا٣كٲ٨ مٲ٪ةن كثة١ٕ٣ف. 

٢ٌٛ)ٰٚٛ ا١٣٪ٕة٩ٲح كاٳرا٦ٲح، ثعكت ا٣ؽ٠ذٮر  ػؿى » ٦ٕ٪ة٬ػة «ٝػؽيسى » ،(٦ع ٭ي  «َى

ٞىؽكس )٤ٔٯ كزف ٕٚٮؿ( قك «دجةرؾ»ك ، ك٦٪٭ة ا٣ٞؽس كا٣ٌٞؽٱف كا٣ٞؽاقح كا٣

ٍ٭ؿ. ُي ٞيؽكس )ث٥ٌ ا٣ٛةء( قم ا٧٣جة٣ًٖ ٰٚ ا٣  ا٣

ك٠سٲؿة ٬ٰ قق٧ةء اٵمٲةء كاٵ٦ة٨٠ ا٧٣نذٞح ٨٦ ٬ؾا ا٣ضػؾر كا٧٣ؿدجُػح 

ٞىػؽىس قم ا٣ٞػؽح  ث٧ٛ٭ٮـ ا٣ٞؽاقح ا٧٣ذٌى٢ ٗة٣جػةن ثة٧٣ػةء. ك٦٪٭ة:ا٣ٞػػيؽيس كا٣

ٞيٍؽس ك٬ٮ ا٣عضؿ ا٣ؾم ٱؿ٦ػٯ ٚػٰ ا٣ى٘ٲؿا كا٣ٞ ةًدس قم ا٣كٛٲ٪ح ا١٣جٲؿةا كا٣

٥٤ى ٢٬ ٦ةس٬ة ٠سٲؿه قـ ٤ٝٲ٢ا كا٣ٞةدكس ك٬ٮ إ٩ةء ٱيؼػؿىجي ثػ٫ ا٧٣ػةء ٦ػ٨  ا٣جبؿ ٣ٲٕي

ػٌؽر ٤ٔٲػ٫ ا٧٣ػةء  ؿح ٰٚ ظػٮض اٷثػ٢ ٱٞي ٞيٌؽاس ظضؿ ٱُي ا٣كٮاٰٝ كاٳثةر، كا٣

 ا٣ؾم ٱٞذًك٧ٮ٫٩ ثٲ٪٭٥.

ةء اٵ٦ػة٨٠ ا٣ٮإٝػًح ٤٠ِّ٭ػة ٔ٪ػؽ ٧٠ة ٩ضؽ ا٣ضؾر ٩ٛك٫ ٰٚ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ققػ٧

 ٦ىؽرو ٦ةاٰ قك ٤ٔٯ ٦ضؿل ٦ةاٰ، ٦ة ٱكجًٖ ٤ٔٲ٭ة وٛح ا٣ٞؽاقح: 

ػػؽٍ ٧ٚؽٱ٪ػػح ٝي  ة، كدػػ٢ ٝػػةًدش، ككادم ٝػػةدٱل قك ا٣ػػٮادم ا٧٣ٞػػٌؽس ك٩٭ػػؿ ٲٌ قى

ٍ اٵ٤َكػٰ ٦ؽٱ٪ػح ٤ٔػٯ ا٧٣عػٲ Cadiz، ٠ةدٱل حكا٣ٞةدقٲح، كٰٚ إقجة٩ٲ ٝةدٱنة،

 .٢  ٬ؾا ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ ال ا٣عىؿؽ.ـ... ٠ 1111 عٮ٩ققك٭ة ا١٣٪ٕة٩ٲٮف 

*   *   * 
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ٱػؽٚٓ ث٧ػؽ٣ٮالد٭ة  ةا ّة٬ؿٱ ػٕٮب دٌػةد دع٢٧ً وٮرة ا٧٣ةء ٰٚ زٞةٚح ا٣ن

ٱْ٭ؿ ا٧٣ةء ر٦ـان ٤٣عٲةة كا٣ُ٭ؿ كا٣ذضؽد، ٱذجػؽل ٰٚٛ ظٲ٨ . إ٣ٯ َؿٰٚ ٩ٞٲي

ؽان ٦ٛ٭ػٮ٦ٲ٨ ٦ذ٪ةٌٝػٲ٨ ٚػٰ دف ٦ٕػةن: قظٲة٩ةن قػؿل ر٦ـان ٤٣ٌٲةع كا٣ٛ٪ةء، ٦ضكٌ 

 ا٣ؼٲؿ، كا٣نؿا كا٣سٮاب كا٣ٕٞةب.

ٰٚٛ ظٲ٨ ٱيسةب ا٧٣كذٞٲ٧ٮف ث٧ةء ًٗؽؽ ٰٚ ا٣عٲةة ا٣ؽ٩ٲة، كدضؿم اٵ٩٭ةر 

ةٝىػت ا٣ٌػة٣ٌٮف ٤ٔػٯ  ا٣ٕؾثح ٰٚ ص٪ةت ا٣ؼ٤ؽ دػي٪جًخي ٚٲ٭ػة َٲػت ا٣س٧ػؿات، ٱٕي

رؼ صػة، كٱؤػػؾكف ثُٮٚػةف ٭٥ كٗٲِّ٭٥ ثة٩عجػةس ا٣٘ٲػر كا٣ٞعػٍأٮصةص

 .ٱ دٰ ٤ٔٲ٭٥ كٱؾ٬ت ثـرٔ٭٥ كًؿٔ٭٥ ك٦ٮت ٦عٜٞ

٬ؾا ا٣ذٌةد ٚػٰ اٵدكار اػذـ٣ذػ٫ اٵقػُٮرة ا٣جةث٤ٲػح إ  ا٦ذػـج ا٧٣ػةء ا٣ع٤ػٮ 

ثة٧٣ةء ا٧٣ؿ ١ٚةف ا٣ٕة٥٣ ا٣ك٤ٰٛ. كٰٚ ا٣ؽٱة٩ةت ا٣ك٧ةكٱح ٔ ٝح ا٣ذٌػةد كاًػعح 

ؿ ٰٚ ٦ٛ٭ٮـ ا٧٣ةء: ٚجة٣ُٮٚةف ٔٞةب ٤ٔٯ اٳزةـ، كثة٧٣ػةء ا٣ُػة٬ؿ ا٧٣ٞػٌؽس دٌُ٭ػ

٨٦ ا٣ؽ٩ف. كا٧٣ـاكصح ٰٚ ا٧٣ةء ثٲ٨ ا٣ؼٲؿ كا٣نٌؿ مؽٱؽة ا٣ٮًٮح ٦ٛ٭ٮ٦ةن ك٣٘ػح 

ثبػؿ  ػٲؿي ثبؿ ٚػٰ اٵرض ز٦ػــ، كمػؿ  » :رًٰ اد ٔ٪٫ (٤ٰٔ)ٰٚ ظؽٱر اٷ٦ةـ 

ىؿى٬ٮت  .(2)«ٰٚ اٵرض ث

*   *   * 

ٛي٢ دداب ا٣نٕٮب ك ا٠ؿد٭ة ثةٵقةَٲؿ كا٣ع١ةٱةت ا٣ذػٰ  كا٣ٞىه كدع

 كٝىػهه  ؽًر اٷٔضةب كا٣ؿ٬جح ٰٚ دف ٦ٕػةن، ققػةَٲؿي دذ٧عٮر ظٮؿ ا٧٣ةء ٦ى

دؿا٧٠خ ك٬ةصؿت كدـاكصخ ٣ذ٪ذش ز٧ؿة ٱة٩ٕح ١ٛ٣ؿ إ٩كػة٩ٰ ٦ذ١ة٦ػ٢، ٱ٘٪ػٰ 

٢٠  صـء ٚٲ٫ ا٤٣ٮظحى ا١٣جٲػؿة كٱ٤٧ٌ١ي٭ػة كٱـٱػؽ ٚػٰ ٩ٌػض٭ة كركٔذ٭ػة، كٱذػٲط 

د٬ِّػة إ٣ػٯ  دٛكٲؿ ا١٣سٲػؿ ٦ػ٨ اٵ١ٚػةًر كا٧٣ٕذٞػؽات كا٣ُٞػٮس كا٣ٕػةدات، ثًؿى

                                                 

 ا٣ن١ؿ ٵػٰ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة ا٣ؾم قٚةد٩ٰ ث٭ؾا ا٣ٞٮؿ. (2)
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 ا ر٬جػح كقػُٮة، ٚػإ ا  (ث٢ٕ)٪جذ٭ة. ٰٚٛ اٵقةَٲؿ ا١٣٪ٕة٩ٲح، ٠ةف قوٮ٣٭ة ك٦

ٍى ١ٚػةف ا٣٭ػ ؾ. كققػٮار  ٍت، ًؿبى اٵرضى ثة٣ُٮٚػةف، قك ق٩ػـؿ ا٣ٞعػ ًٌ ٗ

٦ؽٱ٪ح قركاد دن٭ؽ ٤ٔٯ ٦عةك٣ح ا١٣٪ٕة٩ٲٲ٨ درء ػُؿ ا٣ُجٲٕػح ٔػ٪٭٥، القػٲ٧ٌة 

 ، إ٫٣ ا٣جعؿ، كق٦ٮاص٫ ا٣ٕةدٲح.«ٱ٥» درء ػُؿ

ٚٞؽ ٔجىؿى اٵ٩٭ةر كُٝٓ ا٣جعةر ا٧٣ذؿا٦ٲػح إ٣ػٯ  ،ما٣كٮ٦ؿ (ص٤ضة٦ل)ق٦ٌة 

ؿ ٦ة ػٌؿث٫ ا٣ُٮٚةف  .ظٲر دنؿؽ ا٣ن٧ف، ٣ٲ٧ِّٕ

٩٭ةٱػحي اٷرىب » ٰٚ ٠ذةث٫ (ا٣٪يٮىٱؿم)ك٨٦ ققةَٲؿ ا٣نؿؽ ظٮؿ ا٧٣ٲةق ٦ة ٱٮردق 

إف ثػ رض ا٣٭٪ػؽ ١٦ة٩ػػةن ٱٕػؿؼ ثٕٞجػػح » إ  ٱٞػػٮؿ ٚٲ٧ػة ٱٞػػٮؿ: «ٚػٰ ٚ٪ػٮف اٵدب

. ٚإف ق٣ٰٞ ٚٲ٭ة مٰء ٨٦  ٣ٟ، ٬جَّػًخ ضكةن كال ٝؾران ٔٮرؾ، ٚٲ٫ ٔٲ٨ ٦ةء ال دٞج٢ ٩

َيًؿح ٚٲ٭ةا٣ؿٱط ك٠سؿ ا٣ؿٔؽ ك ا٧٣ُؿ. ٚ  دـاؿ ٠ؾ٣ٟ إ٣  .«ٯ قف ٱىؼؿيجى ٦٪٭ة ٦ة 

*   *   * 

إ٩كةف ا٣عٌػةرات ا٣ٞؽٱ٧ػح ٳ٣٭ذػ٫ قف د٘ٲسىػ٫ ثؼٲؿاد٭ػة، دٮٌقػ٢  ك٧٠ة اثذ٭٢

كا٣ٌ٘ػًت كا٣ػجُل  إ٣ٲ٭ة قف دؽرق ٔ٪٫ ٌٗج٭ة، ٚ٭ٰ ٦ىؽري ا٣ؼٲؿ كا٣ضػٮد ظٲ٪ػةن،

ًؿؽي ثة٣ُٮٚةف. ٨٦ ٬٪ة، ٠ة٩خ ا٣ى٤ح ا٤٣٘ٮٱػح كزٲٞػح  قظٲة٩ةن، دًٌؿب ثة٣ىٮأٜ كد٘ي

ثٲ٨ ا٧٣ةء كا٣ػؽ٦ٮع، كا٧٣ُػؿ كا٣ج١ػةء، ك٬ػٮ ق٦ػؿ ال ٱٞذىػؿ ٤ٔػٯ ٣٘ذ٪ػة ا٣ٕؿثٲػح 

كظؽى٬ة، ٰٚٛ ا٤٣٘ةت اٵػؿل قٱٌةن ا١٣سٲؿ ٨٦ اٵق٧ةء كا٣ىٛةت كاٵٕٚةؿ ا٣ذػٰ 

كٚػٰ اٵقػةَٲؿ ا١٧٣كػٲ١ٲح ثعكػت  قػٮاء. ظػؽ  دى٤ط ٧٤٣ُػؿ كا٣ػؽ٦ٓ ٤ٔػٯ 

ٕىػ«ققةَٲؿ ا١٧٣كػٲٟ»ٰٚ ٠ذةث٫  (ق٩ٮر ظةد٥) د.  ةن ٬ػ٧٤٣ُػؿ إال (اٵقػذٲٟ) ٢، ص

، ك٠ػة٩ٮا ٧٤٠ػة ظضػت ا٧٣ُػؿ ٔػ٪٭٥ اقػذؽركا ُٔٛػ٫ ثذٞػؽٱ٥ (د ٣ػٮؾ) قق٧ٮق

٘ى٧ػةـ،  قَٛة٣٭٥ ٝؿاثٲ٨ ٣ػ٫ا ٚٲذػ زؿ اٷ٣ػ٫ كٱج١ػٰ، ٚذذ١ػةزٙ ا٣كػعت كٱذض٧ٌػٓ ا٣

 .«ح ا٣ُٕنٯٱنٰٛ ا٤ٕ٣ٲ٢ كٱؿكم ا٣ذؿث» ٧ةءكدضٮد ا٣ك٧ةء ث
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َٞٮس االقذكٞةء ا٣ذٰ ٩ضؽ٬ة ٔ٪ؽ مػٕٮب اٵرض  ك٢ٌٕ٣ ٰٚ ٬ؾا قو٢ى 

ٍي ا٣٪ػةر ٚػٰ صػٮؼ اٵرض ٌٚػؿث٭ة  ـ ا٣ٞعػ ػؿى
ًى ٠ةٚح. ٚإ ا ا٩ُٞػٓ ا٧٣ُػؿ كق

ٛػئ ظػٌؿ ا٤ٞ٣ػٮب ٦ػ٨  ـًؿ ا٧٣ُػؿ ٱكذكػٞٲ٫ ٣ٲُي ا٣ضؽب، دٮٌص٫ اٷ٩كةف إ٣ٯ ٦ي٪ٍ

 .رض ٨٦ ٧٩ٲؿ ا٣ؿظ٧ح٦ٕٲ٨ ا٣ك٧ةء، كٱً٘ؽؽ ٤ٔٯ اٵ

ك٣ى ة االقذكٞةء صؾكر ٰٚ ا٧٣٪ةَٜ ا٣ذػٰ ال ٱذػٮٚؿ ٚٲ٭ػة ا٧٣ػةء ث١سػؿة 

٠ج د ا٣نةـ كا٣ضـٱػؿة ا٣ٕؿثٲػح كمػ٧ة٣ٰ إٚؿٱٞٲػح، كٝػؽ كصػؽت ٩ٞػٮش ٚػٰ 

دؿٚٓ ٱؽٱ٭ة إ٣ٯ ا٣ك٧ةء د٤ُت ا٧٣ةء، ٰٚ ظٲ٨ ال ٱٮصػؽ ٦سػ٢ ٷال٬حو قكٗةرٱخ 

 اٵ٩٭ةر.  ٣ٟ ٰٚ ا٣ٕؿاؽ ك٦ىؿ ثكجت دٮٚؿ ا٧٣ٲةق ككصٮد

ٔؿبي ا٣ضـٱؿة ٝج٢ اٷق ـ ٨ٔ قٮا٥٬ ٨٦ مٕٮب اٵرض ٰٚ  ؾَّ نً ك٥٣ ٱى 

ا ا٣ٞػل ٚػٰ ق ٩ػةب ٧٦ةرقح َٞف االقذ٧ُةر، ٚٞؽ ٠ةف ٨٦ ٔةدد٭٥ قف ٱؿثًُٮ

ؿ٦ٮا  :(8)ٚػٰ ٠ذةثػ٫ (ا٣ج١ؿ)ا٣٪ةر ٚٲ٫، كٱ٤ُٞٮ٬ة ٰٚ ا٣ضجةؿ. كٱٞٮؿ  ا٣جٞؿ، كٱٌي

ٕي٭ة )قم د٤كٓ ا٣جٞؿ( ٚذ٤ٌٮح » ة٣جؿؽ ثػؾٱٮ٣٭ة، ٚذىػجطي قمػج٫ ثػك٠ة٩خ ا٣٪ةر د٤ك

ٔى  ى٭ة ٤َّ ا٣ؾم ٱ٤ٮح ثٲ٨ ا٣٘ٲٮـ،  ٭ة دعؿِّض إ٫٣ ا٧٣ُؿ ٠ٰ ٱيؿًقػ٢ى ٗٲٮ٦ىػ٫، كٱٌػًؿث

ـًؿى ٦ُؿان   .«ثكٮ٫َ ا٣٪ةرم، ٚذي٪

كاردجةط ا٧٣ةء ث٧ٕضػـات االقذكػٞةء كاالقذنػٛةء ٱضػؽ ٣ػ٫ وػؽل ٚػٰ 

٤ٔٲػػ٫ ا٣كػػ ـ ٱكذكػػٰٞ ٣ٞٮ٦ػػ٫ ث٪ػػٰ  (٦ٮقػػٯ)ٚ٭ػػة ٬ػػٮ  ا٣ػػؽٱة٩ةت ا٣كػػ٧ةكٱح،

ؿااٲ٢ إ  دؾ٦ٌؿكا ٨٦ ٤ٌٝح ا٧٣ةء، )٥ٌ٤١ٚ ث ٦ؿ اد ا٣ىؼؿة قػؿصػخ ٣٭ػ٥ ٦ػةء إق

٠ةف ال ٱؿٚٓ ٱؽٱ٫ ٰٚ مٰء ٨٦ ا٣ػؽٔةء إال ٚػٰ  ملسو هيلع هللا ىلص٣ٲنؿثٮا(. كٱؿكل قف ا٣٪جٰ 

ٓو  دٔةء االقذكٞةء ٣٘ٲرو  ٞٲة رظ٧ح ال قٞٲة ٔؾاب. ٦ؼًىتو ٩ةٚ  ٗٲًؿ ًةر، قي

*   *   * 

                                                 

 .111ص٩ْؿ ا٧٣ؿصٓ ٩ٛك٫، ا (8)
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ا٣ؽٱة٩ةت ا٣كػ٧ةكٱح ا٣ػس ث  ك٧٠ة ٰٚ ا٣عٌةرات ا٣ٞؽٱ٧ح، دجٮق ا٧٣ةء ٰٚ

ػؽَّ قظػؽى ققػؿار ا٣عٲػةة، ك٬جػحى  ٕي  اد ك٧ٕ٩ذىػ٫،ا١٧٣ة٩ح ا٣ؿٚٲٕح ا٣ذػٰ ٱكػذعٜ، ٚ

ـى ا٣ذضؽد  .ككقٲ٤حى اٷ٩كةف ٤٣ذٌُ٭ؿ كاالقذنٛةء كاالظذ٧ةء، كر٦

 ں ںژ: كدذض٤ٯ ا٣ٕ ٝح ا٣ذ ز٦ٲح ثٲ٨ ا٧٣ةء كا٣عٲةة ٰٚ ٝٮ٫٣ دٕػة٣ٯ

[51اٵ٩جٲػػةء: ] ژۀڻ ڻ ڻ ڻ
 

إ ف قوػػ٢ ا٣عٲػػةة. ك٬ػػؾا ٦ػػة قزجذذػػ٫ ا٧٣ػػةء . 

٩ْػؿم إ٣ػٯ قف  (٬ػة٩ٰ رزؽ)ا٣ؽراقةت اٵظٲةاٲح. كٝؽ ٣ٛػخ ا٣ـ٦ٲػ٢ ا٣ػؽ٠ذٮر 

ا٣٭ٮاء، ٤ٔٯ ق٧٬ٲذ٫، ٣ٲف ث ٧٬ٲح ا٧٣ةء. كا٣ػؽ٣ٲ٢ ٤ٔػٯ  ٣ػٟ كصػٮدي ظٲػةة ثػ  

٤ٔػٯ ؿازٲ٥، ٬ٮاء كال ق٠كضٲ٨ ظٌؿ، ٧٠ة ٬ٮ ظةؿ ٠ةا٪ةت ظٲػح ال ٬ٮااٲػح ٠ػة٣ض

 .ةءال ظٲةةى ث  ٦ظٲ٨ ق٫٩ 

دجٌٮق ا٧٣ةء ٰٚ ا٣ذ٪ـٱ٢ ا٣ع١ٲ٥ ١٦ة٩ح رٚٲٕح، إ  كردت ٣ْٛح ا٧٣ةء كظؽ٬ة دكػٕةن 

ٌٞةد٭ة ٦ػة ٦ض٧ٮٔػ٫ ز زػةن كقػذٲ٨ ٦ػؿة ٚػٰ قرثػٓ  كػ٧كٲ٨ ٦ؿة، ٧٠ة كردت ك٦نػذ

 كقرثٕٲ٨ قٮرةو ٝؿد٩ٲح. ق٦ٌة ٧٤٠ح ا٧٣ُؿ ك٦نذٞةد٭ة ٚٮردت ػ٧ف ٔنؿة ٦ؿة.

ػكا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كاظؽة ٨٦ ق٠سؿ ا٤٣٘ةت ا٣ذٰ  ثٛىػةظح ثة٣٘ػح  اؾ ؼخ رقَّ

ٍى ا٣ٮزٲٜ ثٲ٨ ا٧٣ةء كا٣عٲةة ثٲ٨ ا٣كجت كا٣٪ذٲضح. ٚ٪ضؽ ا٧٣ةء كا٣ًؼىػت  ،ا٣ؿاث

)ثػةٵ٣ٙ ا٧٧٣ػؽكدة(ا كٚػٰ  «امطيـا» كا٣عٲةة ٦ؼذـ٣ح ٰٚ ٧٤٠ػح كاظػؽة ٬ػٰ

دنػذؿؾ ٚػٰ  «امطيا» )٣كةف ا٣ٕؿب( ك٣ْٛح «صةء٥٠ ا٣عٲة» ا٣عؽٱر ا٣نؿٱٙ:

 «ا٣ًؼىػتى »ك «٦ةءى ا٣٘ٲ٥» ، ٬ٰ دٕ٪ٰ:كٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب ،«ا٣عٲةة» صؾر٬ة ٦ٓ

ٌف قجت ا٣عٲةة ك٩ذٲضذ٭ة اصذ٧ٓ ٚػٰ إ، قم «٬ؾا ا٣٭ُٮؿا٣ٕنتى ا٣٪ة٦ٰ ثٕٲؽ »ك

زػ٥ قوػجط  ٬،٫ٮ اق٥ ٧٤٣ُؿ ٤٠ِّ ك امَغيد  ك٠ؾ٣ٟ اٵ٦ؿ ٰٚ ٧٤٠ح ٣ْٛح كاظؽة. 

 ات ا٣ؽال٣ػح ا٧٣ؿ٠ٌجػح قٱٌػةن  ٦ػ٨ ققػ٧ةء ا٧٣ُػؿٱؽؿ ٤ٔػٯ ا٧٣ُػؿ كا١٣ػٶ. ك

: ٍزؽي كدٕ٪ػٰ ا٧٣ُػؿى كا٣كػعةب  امسـىا رض، ك٫ ا٣ػؿزؽى كإظٲػةءى اٵٵف ٚٲ ا٣ؿِّ
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ٕينت ٰٚ دف ٦ٕةن. ق٦ٌة ٧٤٠ح ٚذض٧ػٓ ا٣ذٰ ٬ٰ ٨٦ ققػ٧ةء ا٧٣ُػؿ،  «امرضىث» كا٣

َـّؿي ٨٦ ا٣ك٧ةء ثؿظ٧ح ادٰٚ ٣ِٛ كاظؽ ثٲ٨ ا٣نٰء كقجج٫ً، ٵف ا٧٣ُؿ   .ٱي٪

*   *   * 

 ٫ ك٦ٮٕٝػ٫ا٧٣ةء ثعكت ٧٠ٲذػ ٰٚ ٣٘ةت ا٣ٕؿب ٦بةت اٵ٣ٛةظ ا٣ؽا٣ح ٤ٔٯ

َطلكوٛةد٫:  ِىلك فامسَّ ْغـه قك ٦ة دجٞٯ ٦٪ػ٫. ك ٬ٮ ا٧٣ةء ا٤ٞ٣ٲ٢ امسَّ  ْىـرامغكامطَّ

 ،٬ٮ ا٧٣ةء ا٣ضةرم ٤ٔٯ كص٫ اٵرض: امَغيْلك امّسيْصكيْع امسَّ ٬ٮ ا٧٣ةء ا١٣سٲؿ، 

. امَشـِلكامِْسٍ ق٦ٌة إ ا ٠ةف ٤ٝٲ ن ٚ٭ٮ ك ،ٌاً يْ عِ وَ ٚإ ا ٠ةف صةرٱةن ٗـٱؿان ٔؾثةن ٠ةف 

طْ ك ٬ٮ ا٧٣ةء ا٤ٞ٣ٲ٢ ٤ٔٯ اٵرض ال ٧ٍٜٔ ٫٣. ٚػإف ٠ػةف ٤ٝػٲ ن ٣ػٲف ٣ػ٫  لامضَّ

٧ىؽ ٨٦ ا٧٣ةء ٤ٔٯ ٢٠ِّ  امّلشْ ك .امرَّْىد٦ؽد ٚ٭ٮ  مٰء. ٚإ ا ٩ـؿ صة٦ؽان ٦ػ٨  ٦ة صى

: ا٧٣ػةء امرَّْعتـبكامرَّْغـب ٦كٲ٢ ا٧٣ةء ٚػٰ ا٣ػٮادم. ك امرَّْعبك .ةََردا٣ك٧ةء ٚ٭ٮ 

، كإ ا اصذ٧ػٓ امَغـْر ٣عػٮض ٚ٭ػٮ ا٧٣كذ٪ٞٓ ٰٚ ظٛؿة، ٚإ ا قةؿ ثٲ٨ ا٣جبؿ كا

ْسدٰٚ ا٣ضج٢ ٚ٭ٮ  َِ ٬ػٮ  امَشـِاز. كامَغنَـل. كإ ا د٢٘٤٘ ثػٲ٨ اٵمػضةر ٚ٭ػٮ ام

ٓ دعخ ا٣ؿ٢٦ ٚ٭ٮ  ًٌ . كا٧٣ػةء امِطْسـ كامَكّر ا٧٣ةء ا٣ؾم ٱيكٞةق ا٣ـرع. ٚإ ا دٮ

 .وقامرَّ ، كا٣ىةٰٚ ٬ٮ امىأجا٧٣ة٣ط ٬ٮ 

٤ًٛخ  ثعكػت ٦ٮاقػ٫٧ ؿ ٣٘ةت ا٣ٕؿب ثةٵ٣ٛةظ ا٣ٌؽا٣ح ٤ٔػٯ ا٧٣ُػ٧٠ة ظ

ٕػ٫ ك١٦ػةًف ٩ـك٣ػ٫ كظضٮ٦ًػ٫ كقػؿٔذ٫ً كدػٮادًؿق كدذةث كقكٝةت ٬ُٮ٫٣، كمٌؽد٫ً

 .ك٦ؽة ٬ُٮ٫٣ كقزؿق ٰٚ اٵرض

 :٨٧ٚ قق٧ةء ا٧٣ُؿ ٧ٔٮ٦ةن 

دْق   امَلْسـهك امَلْطـر  ك زق وامغيـْـدامطيـا وامـرِّ  َِ ِْ   ، ووامــ ـ  امَىْصــدو امصَّ

تَلو امٌدىك ََا   و امسَّ زًثامرَّ و امذِّ  - ٝػٮل ٦ػ٨ ا٣ؿثػةب(ق)ك٦ُؿ٬ػة  ةَا   وامى 

ىا     .[٩11ٮح: ] ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژا٣ٞؿاف ا١٣ؿٱ٥:  كٰٚ وامسَّ
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ِْ ك٨٦ قق٧ةء ا٧٣ُؿ ا٣نؽٱؽ ث ٩ٮا٫ٔ:  ـ ـيِّب  وامصَّ ـّم و امصَّ َُ امـِدْق وام

تَا   و امَغّف و دامَعْدر  وامّدْسي  وامغـَدق  وامع  ِْ ا٧٣ُػؿ ا٣٘ـٱػؿ ا١٣سٲػؿ قم  وامَشـ

يىثؿ ا٣ٕةـ ٰٚ ٢٠ ز٦ةف ك٬ٮ ٚٮؽ ٦ُ ك٦ػ٨  .ٮ ا٣ؾم ٱػؿكم ٠ػ٢ مػٰءك٬ امدِّ

َفي  ، امِشنتَا قق٧ةء ا٧٣ُؿ ا١٣سٲؿ قٱٌةن  َُ  امشـليلثك ك٬ٮ ا٧٣ُػؿ ا٣نػؽٱؽ، :وام

ٓي  ذَّك ا٧٣ُػؿ ا٣ٮاقػٓ ا٣٘ـٱػؿ، ٚػإ ا ٠ة٩ػخ  ٚ٭ٮ امَفخْصق٦ٌة . ٬ٰ ا٧٣ُؿ ا٣ٮاث٢ًي ا٧٣ي

 ٰ٧ٌ  ،ا٧٣ُؿ ٕٚح ا٣نؽٱؽة ٬٨٦ٮ ا٣ؽ امتََغر  . كامت عاق  مٌؽدي٫ ٦ىعٮثح ثة٣ىٮت قي

ْي٥ ٚ٭ػٮ أًشه، كإ ا ق٤ٝٓ ٠ةف أذشهقٱة٦ةن ٠ةف ٚإ ا داـ  ْضـتَث  أو ، كإ ا داـ كٔ َُ ام

ِةَث   َْض  ْرذَِعيّ امٚ٭ٮ ، كإ ا اقذؿق٢ األ  ْسع  ، كإ ا د١ؿر ٚ٭ٮ ى  . كا٧٣ُػؿ ا٣ٕػةـ امرَّ

خْ ، كا٧٣ذذةثٓ ٬ٮ امَشَدا ٬ٮ َُ )كٔٲ٨ ٬ىذٮف ا٣ؽ٦ٓ: قم ٔػٲ٨ دىػٌت  يامُْطل و ام

تْط وٲر ا٧٣ذؽارىؾ ٬ٮ ا٣ؽ٦ٓ(. كا٣عس صُّ وامَطخَْفلامسَّ ي٫ ٬ػٮ امسَّ . كا٣كؿٱٓ ا٩ً٭ ٣

َُْفج ، كإ ا ٠ػةف ٗـٱػؿان  ا وػٮت ٔػةؿ مُـزيهاٚ٭ٮ  وٮت. ٚإ ا ٠ةف ٣ؿٔؽق ام

ِطف  ٚ٭ٮ  َُ . كإ ا ِورَزٌّ وذَّشـاٌج و ذَِشـيزٌ ا ٚ٭ٮ ، كإ ا ٠ةف مؽٱؽ اال٩ىجةب صؽ  ام

ٲ٢ ٚ٭ٮ  َىاًِص. كَضِلَب اظذًجةسو ٚ٭ٮ  كإ ا صةء ثٕؽ. األح ُّ ظى٢ ٦٪٫ ا٣كَّ ٬ػٮ  امى 

ا٧٣ُؿ ا٣ؾم ال ٱ٪ُٞٓ، ٚإ ا داـ ٦ٓ قػ١ٮف ال رٔػؽ ٚٲػ٫ كال ثػؿؽ ق٤ٝ٭ػة ز٤ػر 

يىثا٣٪٭ةر كز٤ر ا٤٣ٲ٢ ٚ٭ٮ  رة . كا٧٣ُؿ ا٧٣ذذةثٓ ٬ٮ امدِّ . َرار  مدَّر   وامِىـدا وأامدُّ

 .ذَان  امرِّ ق٠سؿق ٱٮـ ك٣ٲ٤ح ٚ٭ٮ ٫ قةٔح ك٦ذذةثٕةن ٱٛى٢ ثٲ٨ ق١ٮف ق٤ٌٝ  ا ٠ةف ٚإ

ك٧٤٣ُؿ ا٣ؼٛٲٙ ا٣ٌٕٲٙ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب قق٧ةء ٱىٕت إظىػةس٬ة، ٦٪٭ػة: 

ث ، وامَىْغَرة   ِىيَىث  وامشـشذة امَخْطَرة  وامدَّسَّ َُ امسـتل وامشـبةِ  و وامفَراش  وام

مَد   َِ وَـل  وامـٌَّّظ و امتْغش وامت غشث، وام ّّ ووامرَّرد  وامرَّ دْق مٌَِّضيَضـث  واامـٌّ َِ امـ

ْر  وو ْدًَـث  امَخّش واامضَّ َُ مَغْفق وامّطـّش وامـرَّشُّ وامـدَّو  وامّطـلُّ وامدذـث وام

ذاذ  وامِلطِلط  .و٘ؿ ا٧٣ُؿقك٬ٮ  وامرِّك وامرَّ
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 وكد حاولج إّراده نو الظػْف الللْل إلُ األطػف األصغر.

رض كْدُر نا َّتُلُّ األرض، فإذا كان واشػاً فيِ األفٍَ الهطر الذي  الدْهنوأنَّا 

والرَّْهوذا كان طػْفاً دائهاً ال رغد فًْ فٍَ وإ ،الِخبَْطة ُفٍَ   .الرَّهمُوالرِّْهَمةُ 

أول  األحددا ف ،كها أن الػرب صيّفج الهطر ةحَصب أزنيخً ونَاشيهً

ِِيأول الهطر، و الفتْحو ،أول أنطار الهَشم َرِويثَُّالأنطار الصيث، و نيا  :البَدد

َِ كان كتل الشخاء، فإذا ىزل  ْصد فِ أول الشيخاء ُشيّه ُوالرصْصدد الرَّ َصدد  ُوالرَّ ، د 

 .الهطر أولَّ نا ّيزل نو الّصحابٌَ  البَْسرو

ُونو أنطار األزنيث و  ُ بِيد ُوالرَّ فَُالخريف  يِّددف ُُئِيُصالددَّ ونيو أنطيار  .والصَّ

 .مَضُ الرَُّوُالَحِميمُ الصْف إذا اشخّد الحّر 

إن ٌذا االشخػراض الصرّع لتػض أشيهاء وصيفات الهياء والهطير فيِ 

الػظْهيث ودكيث ألفااٍيا، وحدكْيٌد  إطافِ غليُ نييُ ٌيذه اللغيث الػرةْث دلْل

ألٌهْث الػَدة إلُ ٌيذا الهنييز الٍائيل احْياء نيا ّهنيو أن ّرفيد الهػ يم 

الػرةِ الهػاصر نو ألفاظ حراذْث حصخصْغٍا الذائلث، وصَالً إليُ دكيث الػتيارة 

 .وجهال التْان

*   *   * 

وصلخً اللصيْلث ةالرلافيث أن  وةػد، فلد كان ال ةد غيد الحدّد غو الهاء

هخيَغث األليَان، ىهخح نو غهق جذور الخارّخ ااىصاىِ، الهخشػتث الفروع، ال

وحدة الفنر ااىصاىِ، وحشارك التشر غلُ ادخالف أجياشٍم وٌدفيا أن ىترز 

حغلغيل الهياء فيِ  ولغاحٍم غتر الخارّخ فِ أفيان األحاشْس والحاجات، فلد

رض، فليّرب ةْيٍيا فيِ الهفياٌْم والهػخليدات الذاكرة ال هػْث لشيػَب األ

والطلييَس والػييادات الخييِ حَارذخٍييا، وحياكلخٍييا، حرتْخيياً للخَاصييل ااىصيياىِ 
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ٚػ  ٱعػٮؿ كظؽة ا١ٛ٣ؿ اٷ٩كة٩ٰ كد١ة٤٦ػ٫، كٝؿٱ٪ح ٤ٔٯ كا٣ذ١ة٢٦ ا٧٣ٕؿٰٚ، 

ا٩ذ٧ػةء ٔؿٝػٰ قك دٱ٪ػٰ قك ٦ػؾ٬جٰ، كقم دكف ٬ؾا ا٣ذ١ة٢٦ كد٤ٟ ا٣ٮظػؽة قٌم 

 ١ة٩ٰ.دجةٔؽ ز٦٪ٰ قك ٦

كإ ا ٠ةف ٧٤٣ةء د٤ٟ ا١٧٣ة٩ح ا٣ؿٚٲٕح ٚػٰ ظٲػةة ا٣جنػؿ كزٞةٚػح ا٣نػٕٮب، 

ق ا٣سؿكة  ؽَّ ٕي ى ٰٚ ظٲةد٪ة، ٚ٪عك٨ى اقذس٧ةر ٦ىةدرق ك٩عةِٚ ا٧ْٕ٣ٯ ٚةٵك٣ٯ قف ٩

ة٣ٞٮؿ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٣٭ػؽر كا٣ذ٤ػٌٮث ٦عةْٚذ٪ػة ٤ٔػٯ كصٮد٩ػة كقكَة٩٪ػة، ٧ٔػ ن ثػ

 .«رو صة ؿؼ ٰٚ ا٧٣ةء ك٣ٮ ٠٪خ ٤ٔٯ ٩٭ؿو ال دك» :ا٧٣ زٮر

*   *   * 
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ق٩ػػٮر ظػػةد٥، ق٤كػػ٤ح اٵدب ا٣٘ؿثػػٰ، كزارة ا٣سٞةٚػػح  ،ققػػةَٲؿ ١٦كػػٲ١ٲح -

 .1595كاٷرمةد ا٣ٞٮ٦ٰ، ١٦ذجح ق٤َف، د٦نٜ 
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ٌٛػ٢، ٦ُجٮٔػةت د٦نػٜ ٔةوػ٧ح د٦ - نٜ اٵقُٮرة كا٣ذػةرٱغ، ٦ع٧ػؽ ٦ع

 .5115ا٣سٞةٚح، د٦نٜ 

 .  1555ا٣ؿكح اٵػٌؿ، ٦ع٧ٮد ٤ٛ٦ط ا٣ج١ؿ، دار ا٣عٌةرة ا٣ضؽٱؽة، ثٲؿكت  -
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 لع٧ؽ ث٭ضح اٵزػؿم، ٦ُجٮٔػةت ق٠ةدٱ٧ٲػح ا١٤٧٧٣ػح ا٧٣٘ؿثٲػح، ص٧ػةد٦
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٦ٕضػػ٥ ا٧٤١٣ػػةت ا٧٣ىػػ٤ُعٲح ٚػػٰ ٣كػػةف ا٣ٕػػؿب، ٧٦ػػؽكح ػكػػةرة،  -

 .٦5112ُجٮٔةت ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، د٦نٜ، 
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ٮرات ث٘ػؽاد ا٧٣٪ؽااٲح، ا٣ٕػؿاؽ ثؿدا٩ػ٫ ا٣جػٲي، ٩ٕػٲ٥ ٔجػؽ ٦٭٤٭ػ٢، ٦٪نػ -

 .5115ٔةو٧ح ا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح، كزارة ا٣سٞةٚح، 

 فُرس امىصادر: امىِاكع اإلمكخروًيث:

 .«٦ٕض٥ ق٣ٛةظ ا٧٣ُؿ» و ح ٦٭ؽم صةثؿ،
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 املتداولة  النباتيةالعربية  التسمية حولحوار لغوي 
 العاملية النباتيةالعلمية  والتسمية

 ()د. أنور الخطيبأ. 

فةخاس ٌةاري أُ)ةةَ٘ رب   ضةٔرر ىوةٔي درر ضةٔل نيٍةثُٔرد فٍ٘ا ٗيٖ 

وردت فةٖ رىٍشيةػ رىطةادي  ثوربٌ٘ؽ ٌهٍفٕ رىلٓاةٖ فةٖ ٌلاىة (رىهؽٌيٖ

ٌةَ  6297ىعةام  982 - 962رىفةادس ص رىغاٌؿ و أَٗرىشؾ ،ورىعلؽَٗ

 .الفريونة، حطج عِٔرن: ةػٌلق ٌشيث رىٍشٍع رىعيٍٖ رىعؽةٖ

 بدء القصة: -1
شػ ِةػأت كهث رىفؽُٗٔث ةخٌٔئث ذنؽ رىهؽٌيٖ ف٘ٓةا رؽرةةث رىهة٘وث ورـةخ

ث رىخفٍ٘ث ةاىعؽة٘ث ةلٔىةّ ئوةََؽَع فٖ حٓش... Frewinnehةهخاةخٓا ةأضؽف أسِت٘ث 

أن أضةػرً ىةً ذنةؽ و ،ثئحفهِٓا... و...و... إىٕ آعؽ رىخٓشةيً رىفاء ورىعاٌث 

 .٘ث ةاىخفٍ٘ات رىعيٍ٘ث رىٍعانؽةٍٗفخٍع رةً ْؼه رىخف

 البحث رن أصل التدمية: -2
ةطد رىهؽٌيٖ، فٖ رىلفً رىرةاُٖ ٌةَ ٌلاىخةّ عةَ أنةو حفةٍ٘ث فؽُٗٔةث 

 ع٘ةَٕ٘ حـائالً رىُفيالء ورىتَُهؽرء ةاىيوات رىفاٌّ٘ث ورىطاٌّ٘ث فيً ٗٓخػ أضػ إىة

رىةؼي زوده  ،رىٍٔنيٖ رىةٔالدة ورىِلةأة ،ٌهػر رىخفٍ٘ث إال رىػنخٔر رىشيتٖ

                                                 

(.عئ ٌشٍع رىيوث رىعؽة٘ث ةػٌلق ) 
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ةهخا  ةَّ٘ فّ٘ أن حفٍ٘ث فؽُٗٔث ٌِفةٔةث إىةٕ أى٘ةاف  99/60/6291ةخارٗظ 

فةعج رىفؽُٗٔةث ةةأى  فهارت فَُؽٗٔة. ذً نُ  (6)ُاعٍث ضؽٗؽٗث نأُٓا كعؽ فؽوة

 ُ ٔرُث. ذً ُضّؽفةج وىفتةج ىطلج ةٓا حاء رىخأُ٘د فهارت فؽٗؤُن ىيِفب، وأ

 فؽُٗٔث ةخلػٗػ رىِٔن فهان ضؼف ربى  ضفب رىٍغًٍ رىخاىٖ:

 فؽُٗٔث.فؽٗٔرُث  فَُؽْٗٔة فؽوة 

هاري ْفةٌُ )ن رىخفةٍ٘ث رىعيٍ٘ةث ىيفؽُٗٔةث ْةٖ أذً ةَ٘ رىةػنخٔر رىشيتةٖ 

 .(Liliaceae ٌَ فه٘يث رىؾُتق )ى٘ي٘اـّ٘ (Muscari comosumربكعؽ 

رىفؽُٗٔةث  نأ يتةٖشن رأي رىةػنخٔر رىإىهؽٌيةٖ: كال رب  أُفخاس ٌةاري ر

ْٖ ( ٍُ ٌةا ورد فةٖ ٌةا أْٔ رىهةٔر ، و (Muscari comosumٌٔٔزوم نهاري فْ رى

ٍُ ر)ضٔل ضٍػ ع٘فٕ، أٌعشً  عػة ٌخؽردفةات ْةٖ: ٍو لف٘هاري نٌٔٔزوم( فْ ى

 ةهو رىٍفةم - ٖءةهو رىل - ضيطو ج: ضالضو - َ[ ٗ٘]أي ةؾر «ةهو رىؾٗؾ»

ذٌٔةةث  - ٌةةّػرد أكةةؽع - زوزر )ـةةؽٗاُ٘ث( -[ )عؽة٘ةةث( َٗ٘رىؾٗةةؾ ]ةةةؾر - ةهةة٘و -

 .ٌا ُلو عَ أضٍػ ع٘فٕ رُخٕٓ .(ثةه٘يث )ـٔرٗ - ةهو فؽق - رىؽع٘ان

، ىتٓةٔره ىهةو ة٘ةانوفٖ ْؼر نيّ ٌَ رىغيً ورىغتً، ٌا ال ٗطخاج إىٕ 

ْةٖ رىفؽُٗٔةث  (Muscari  comosum  هاري نٌٔةٔزمْفةٌةا أن )ٌُ أذي عِ٘ةَ٘. 

ربكعؽ أو  (9)ن رىهيٍث رىعيٍ٘ث رىالحِ٘٘ث حعِٖ رىطيطوبُففٓا فال ِٗهؽ رىتخث؛ 

ةة )ةخلةةػٗػ رىتةةاء( نٍةةا كةةال ربٌ٘ةةؽ  (2)ؽ )نهخةة (، ال رىطيطةةو ربزّ  عِ رىل 

فٍعِةاه  comosumٌهٍفٕ رىلٓاةٖ، بن ربزّ  ٌعِاه رىهر٘ؽ كعؽ رىٔسّ أٌةا 

                                                 

 ال حطٔي رىتهيث أى٘افاً دك٘لث ضؽٗؽٗث. (6)

 رةَ رىتٍ٘ار. ٌفؽدرتضيطو حفٍ٘ث وردت فٖ  (9)

، وْةٔ ةةَ٘ ٌفٓةٔم ربكةعؽ وربز فةٖ رىخفؽٗةق وِْا أدعيِا رىهؽٌيٖ فٖ ُلاش ىوةٔي  (2)

 ىَ ٗفهج عِّ ربٌ٘ؽ ٌهٍفٕ رىلٓاةٖ.لاش ُ
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ٍ ً أي ذو رىعِ رىل   شٍث وْٖ ؽ أو ربكعؽ، أي رىهر٘ؽ رىلعؽ، وٌعِاه أٗياً رىٍش

ن )رىفؽُٗٔةث( ٌعِاْةا ذرت أيتةٖ شٌشخٍع كعؽ رىؽأس. وكػ ذنةؽ رىةػنخٔر رى

ْا، بن عيةٕ رأس زْؽحٓةا ؽِ عْ سيػة رىؽأس ةلَ  (9)رىفؽوة، ورىٍؽرد ةاىفؽوة ِْا

 و رىفؽوة رىٍؼنٔرة.أٌا ٗلتّ رىلعؽ )ورىهٔر  رأس ُٔرحٓا( 

 Muscari cheveluوةاىفؽُفة٘ث  Muscari comosumرىفؽُٗٔث وةيوث رىعيةً »

 (1)و رىلةعؽ )نهخة (، ذةً رىطيطةو رىٍٍفةمأؤْ أٗياً رىطيطو ربكةعؽ 

M.racemosum  ًٌِٓعؽوفان فٖ فؽُفث وٗؽرب رىِاس فٖ أن ٗهُٔا فةٖ سِةائ

زْةار أىيؾِٗث، وال ـٍ٘ا أن ةعو ىؽوةٍٓا حشٓو ف٘ٓا ربـػٗث فةٖ سٍ٘ةع 

 .«رة سٍ٘يث سػ  ؽَ عِ رىِتج رىٔرضػ، فخشٖء عِاك٘ػْا كَ 

 :التي قدمكا الكرملي صةالخال -3
يتٖ أعتً ٌلةهو ٌةَ ٌلةانو ُتةات رىعةؽرق. شىِا رىػنخٔر درود رى ضو  

فةؽُز ىهيٍةث )رىفؽُٗٔةث( رىٍلةٓٔرة عِػ رإل رىٍلاةووىع فلػ ضاول نر٘ؽون 

يتةٖ فلةػ شوأٌةا رىةػنخٔر رى .عيٕ ىفان نو نتٖ ٌٔنيٖ، فيً ٗٓخػور إى٘ٓةا

فِلهؽه عيٕ ٌةا عاُةاه   Muscari comosumأفادُا ةأُٓا رىٍفٍاة ةيفان رىعيٍاء

وْؼر ٌا  - عيٕ ٌا نختّ إىِ٘ا ضيؽحّ -ب، إذ كيٕ ذالذث أٗام ةي٘اى٘ٓا َه ٌَ رىِ  

 .اا نان أو رؽة٘  يّ نو أدٗب، عؽة٘  ٗعخؽف ةفي

 :الذكابي تعقيب -4
ن رٌيع رىلٓاةٖ عيٕ ٌالضتث رىهؽٌيٖ ضخةٕ حلةػم عيةٕ نةفطات إٌا 

 خعل٘ب رىخاىٖ:ٌشيث رىٍشٍع رىعيٍٖ رىعؽةٖ ةاى

                                                 

 حو٘ؽ ٌهان رىلعؽ ٌَ رىتهيث إىٕ رأس رىِٔرة!.. (9)

 .رىهٔر  رىعِلٔدي (1)
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 Muscariفٖ ٌعشً ربىفاظ رىؾررع٘ث عيةٕ سةِؿ رىِتةات رىٍفةٍٕ  أٌيلُج »

. وذنؽت فٖ رىلؽح أن ْةاحَ٘ رىهيٍخةَ٘ وردحةا فةٖ (7)نيٍخٖ ضيطو وةهو رىؾٗؾ

ُِٖ ىً أسػٍْا فٖ ربٌُٓات ٌَ نخب رىيوث. ووىعج أٌام أٌفؽدرت رةَ رىتٍ٘ار، و

نيٍةث ضيطةو،  M.comosumان رىعيةً وةيف M. cheveluرىِٔع رىٍفٍٕ ةاىفؽُف٘ث 

، فإذر ةاب  رُفخاس ٌاري رىهؽٌيٖ ِٗهؽ عيةٖ ةابزّ   cheveluُِٖ حؽسٍج إأي 

ْؼه رىخؽسٍث فٖ ٌلال ىّ فٖ ْؼر رىعةػد ٌةَ رىٍشيةث عِٔرُةّ )رىفؽُٗٔةث( ٌةػع٘اً أن 

 ٌعِاه رىهر٘ؽ كعؽ رىٔسّ، وأن رىخؽسٍث رىهط٘طث ْٖ ربكعؽ ورىلعؽ. ربزّ  

رب  رىٍطخؽم فٖ ضهؽه ٌعِٕ ربز  ةاىهر٘ؽ كعؽ رىٔسةّ.  ًَ َْ كيج ىلػ وَ 

َ وىٔ ررسع رىٍعاسً ىٔسػ فٖ رىخاج ٌرالً أن رىؾ   ب فٖ رىِاس نرؽة رىلعؽ ؤٌىةّ، ة

ٔن، وأن رىؾةب ٌهػر ربز  ؤْ نرةؽة كةعؽ ٘ةو نرؽة كعؽ رىٔسّ ورىعوفٖ رإل

ؽة كةعؽ رىطةاستَ٘ اء أي نر٘ةةّةٌةؽأة زَ ررىؼررعَ٘ ورىطاستَ٘ ورىعَِ٘٘، وأُّ ٗلال 

ورىؼررعَ٘ ورى٘ػَٗ، وأذن زةاء نر٘ؽة رىلعؽ، وٌَ رىٍشاز درْ٘ةث زةةاء نٍةا كةاىٔر 

ىظ وىٔ ررسع ربـاس ىٔسػ أن رىؾةةب حٍيةق عيةٕ نرةؽة رىلةعؽ فةٖ إكعؽرء...

ربٌةٔر  ّكيج وٌَ ةػرئة« م أز  أي عه٘بعا»ُّ ٌَ رىٍشاز كٔىًٓ أرىشفػ، و

 أل فٖ رىعام رىغه٘ب.أن ْؼر رالـخعٍال ٌؽده إىٕ وفؽة رىه

                                                 

عالنّ ىيعؽة٘ث ورىعؽوةث. ؤْ رىلائو: أم رىيوةات كية٘ج رىعٍةؽ إ وُطَ ُلػررضً رهلل رىلٓاةٖ  (7)

وكةع ف٘ٓةا ةٍةو ٌةَ أةٍةال  فٖٓ رىلف٘عث فٖ رفؽرن زالحٖ. إُٓا زىث ٌَ زالت رىخفٍ٘ث ،أعػٌٓا

رىيوث رىعؽة٘ث. فٓو ضيطو وةهو رىؾٗؾ أنرؽ فهاضث ٌَ نيٍةث ٌفةهاري رىٍفةخٍػة ٌةَ رىعؽة٘ةث 

اةٖ رىعؽ  أنرؽ فهةاضث ٌةَ لّ وردْا رَة رىتٍ٘ار ور٘ؽه ٌَ عَ أٌفم رىؽًٗ. وْو رىخفٍ٘ات رىخٖ 

ةً ٌَُعؽِّفةعِ٘ات ُتاح٘ث ٌشٍٔعث ٌَ أٌانَ ٌطػدة وٌطفٔظةث فةٖ ٌخةاض  عاىٍ٘ةث   عورىةث: ـر

ٌطيٓا حفةٍ٘ث عاى٘ةث  خطوّ ٍٔى ىثُ حُ ٌووكارح نفث رىٍفٍٕ!. ْو نو ْؼه رىٔذائق رىػر ،رىخفٍ٘ث

ىةع ىيخفةٍ٘ات ىلةػ وُ إنؽرٌاً ىعؽوةخٓا رىٍٓةؾوزة.  ٌَ رىعيً ورىفهاضث ٌرو ضيطو وةهو رىؾٗؾ

ٔرَُ٘  ٔرةً وك    .حٍِع رىيتؿ ورىغيً ةَ٘ حفٍ٘ث وأعؽىرىعيٍ٘ث رىِتاح٘ث ى
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ُٓا حفةخعٍو أنان، و اٍيق عيٕ رىهر٘ؽ رىلعؽ أٗ  وٗخيص ٌَ ذىم أن ربز  حُ 

ُةّ ال ٗشةٔز أأٌؽ ال رتةار عي٘ةّ، و Cheveluن رـخعٍاىٓا حؽسٍث ىهيٍث أٌشازرً، و

كهؽ ٌعاُٖ ربىفاظ عيٕ ربٌريث رىخٖ حؽد فٖ رىٍعاسً، وذنؽ ْةؼه ربٌريةث ف٘ٓةا 

وىٓةؼر رـةخعٍيج فةٖ ٌعشٍةٖ ربز   ،ء ٌعةؽوفوْةٔ كةٖ ،ال ٗف٘ػ رىطهةؽ

 .«وربكعؽ ورىلعؽ ورىٔةؽ ىإلُفان ورىط٘ٔرن ورىِتات عيٕ رىفٔرء

 :رليه والتعقيب خالصة المقال -5
َ و - ٖأكػم رىهؽٌيٖ ةاىرِاء عيٕ رىٍت٘ب رىٍِاـ -6 عيٍائِا ربعالم ػ ضَ أ

 يتٖ رىٍٔنيٖ رىٔالدة ورىِلأة.شرىػنخٔر درود رى

 يتٖ.شأي رىػنخٔر رىأنػ دعٍّ ىؽ -9

، ةهو رىلٖء رىٍأعٔذ ٌةَ ٌعشةً أضٍةػ ع٘فةٕحفٍ٘ث رفو نيٍث  -2

 .خ َلُّ٘ؤطػث رىكػ ُٗ  أن ةهو ْؼر رىِتات ـام   ٌع

عةػة ٌؽردفةات ىيخفةٍ٘ث رىعيٍ٘ةث  هءَ عٍةاإعا  عيٕ أضٍةػ ع٘فةٕ  -9

ضيطةةو سٍةةع  -6 ـةةٍاء رىخاى٘ةةث:يةةث ةابٍرهاري نٌٔةةٔزوم رىٍْفةةٌُ 

 -1ةهةو رىٍفةم.  -9ةهو ةةؽي.  -2ةهو رىلٖء.  -9ضالضو. 

  ٌػرد أكةؽع. -6زوزر )ـؽٗاُ٘ث(.  -7ةهو رىؾٗؾ( ]ةؾرَٗ٘[ )عؽة٘ث(. 

 ةهيث. -60ةهو كؽق.  -2ذٌٔث رىؽع٘ان.  -8

 .ة٘انرىؼي ال ٗطخاج إىٕ فٖ ٌعشً أضٍػ ع٘فٕ نل  رىغيً ورىغتً  -1

َ عيٕ رُخلػ  -7 و ربزّ  طّ حفٍ٘ث رىطيربٌ٘ؽ ٌهٍفٕ رىلٓاةٖ رـخعٍاى

 )ةخلػٗػ رىتاء(.

ذرت ٌاكةات )ورىهةٔر  ةأُٓا ون  رىهؽٌيٖ ُتات ةهيث رىفؽُٗٔث  -6

عارسٓا كلؽ أضٍؽ ٗيّ٘ أى٘اف دك٘لث، ُاعٍةث، ضؽٗؽٗةث  ،رٌهٔعات(
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 عيٕ، وٌَ ِْا رـٍٓا عِػ أْو رىٍٔنو... وراص فؽوةنأُٓا كعؽ 

 ال فائػة ٌَ رىطٔرر فّ٘.ةطد ىؤي 

ورىٍةؽرد ةةاىفؽوة ِْةا سيةػة رىةؽأس  ؼرت رىفةؽوةةةرىفؽُٗٔةث ٌعِٕ ؽ ةفف -8

وىهِةّ فةٖ  ٌا ٗلةتّ رىلةعؽ أو رىفةؽوة. (6)ةلعؽْا بن عيٕ رأس زْؽحٓا

 ٌٍيع ٌلاىخّ ُفب رىفؽُٗٔث إىٕ نفث كعؽ فٖ رىتهيث وْؼر ر٘ؽ نط٘ص.

 ، ورىهٔر ةاىطيطو رىٍٍفم M.racemoum هاريفْ ٌُ  ؽسً رىِٔعحُ  -2

 ٍُ دة رىٍِةٔ، وػْطةٍَ رىعِلٔدي أضػ أكهال رىِةٔررت ر٘ةؽ رىهاري فْ رى

حُطٍو ربزْار عيٕ أعِاق ٌخفاوٗث رىٍٔل حغؽج عيٕ ٌطةٔر ض٘د 

 .grappeٗػعٕ عِلٔد ٌلخؽك 

 .ب ربٌ٘ؽ رىلٓاةٖ ٌػرفعاً عَ ـالٌث رـخعٍاىّ نيٍث ضيطو أزّ  ل  عَ  -60

ْةؼر  ٕتلةٌٗعَ رىلٓاةٖ ةؽأي رىهؽٌيٖ فٖ رـخعٍال نيٍث أز  و -66

دون ٌعؽفث ٌا ْٔ رالـً رىهةص  رىطٔرر ٌطفٔظاً فٖ رىفهؽ رىعؽةٖ

 هاري نٌٔٔزوم.فْ ىِٔع ٌطفٔس  رـٍّ ٌُ 

وعيةٕ رىٍشةاٌع رىيؤٗةث رىفؤرل رىؼي ٍٗؽح ُففّ عيٕ رىعيةٔم رىِتاح٘ةث 

ذتةات إأنطا  رىطق فةٖ ًْ ٌشاٌعٓا  دطارحْو عيٍاء رىيوث رىعؽة٘ث و : ْٔ

ةع٘ةػة عةَ كةؽح ٌعخٍةػَٗ عيةٕ ضةٔرررت نالٌ٘ةث إىوائٓةا و أحفٍ٘ث عيٍ٘ث 

 ؟.!ٔىٔع رىٍػروسرىٍ

ٌةَ  ؟Musaات ربناـ٘ا أو رىٍٔز تٌَ رىؼي ُٗففؽ ٌيص رىلؽآن رىهؽًٗ ةِ

ٌةَ رىةؼي ٗفةؽق ةةَ٘ رىرٍةؽة ورىتةؼرة ؟ و رىرةٔمأرىؼي ٗففةؽ رىفةٔم ةةاىلٍص 

وْو رىغؽدىث ضتث نٍا ساء فٖ رىلؽآن رىهؽًٗ أم ذٍؽة نٍةا سةاء فةٖ  ؟ورىطتث

 ...؟ٌعشً ربىفاظ رىؾررع٘ث ىألٌ٘ؽ ٌهٍفٕ رىلٓاةٖ

                                                 

 .عِلٔدٗث  : ُٔرحٓارىهٔر (6)
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إن ٌرال رىفؽُٗٔ٘ث ٗخٍيب ٌِا إعادة رىِتؽ فةٖ رىخفةٍ٘ات رىِتاح٘ةث رىخؽرذ٘ةث 

رىٍخِاكيث ورةٍٓا ةاىٍِاْز رىعيٍ٘ث رىطػٗرةث. نٍةا ٍٗيةب ٌِةا حؽـة٘ظ كٔرعةػ 

رىخفٍ٘ات رىعيٍ٘ث رىرِائ٘ث فٖ رىيوث رىعؽة٘ث. وفٍ٘ا ٗيٖ ُعؽض وسٓث ُتؽُا فٖ 

 رت رىخاى٘ث:رىخفٍ٘ث رىعيٍ٘ث ىيفؽُٗٔ٘ث، ٌعاىشَ٘ رىفلؽ

 :Muscari كاريْدالتدمية العلمية لجنس نبات الُم -6

 ٍُ إىةٕ ْٔىِةػر  6182حفٍ٘ث عؽة٘ث حؽن٘ث أدعيٓا عام  Muscari هاريفْ رى

-Charles de L'Eclude (1526 (دو ى٘هيةةٔد لكةةار)عةةاىً رىِتةةات رىٓٔىِةةػي 

ٌت٘ب ُتاحٖ  Carolus Clusius (نارىٔس نئزٗٔس)ٍٕ ةاىالحِ٘٘ث ف( رى1609ٍ

رىؼي ْٔ و. Leyde ِػي كوو فٖ ُٓاٗث ض٘احّ ٌِهب أـخاذ فٖ ساٌعث ى٘ػْٔى

( Sternbergia clusiana ت٘ؽسّ٘ نئزٗةّربُٔرع رىخاى٘ةث )ـةخ٘ؽُ رـٍّ ٕإى جُفت

 و نيةةٔزي )حؽٗفٔى٘ةةٔم نيةةٔزيفةةٌةةَ فهةة٘يث رىِةةؽسؿ )أٌارٗي٘ػرـةةّ٘( وُ

Trifolium clusi) ّ٘فاةاـ( فه٘يث رىفٔل ٌَ Fabaceae) ؽٍٗاً حلػٗؽرً وحه. 

 :(8)ل التدمية العربية إلى تدمية التينية وَُّحَت -7

ُتٔل حطةج رـةً اـةخإِةػر حفةخٔرد أةهةال ْةؼر رىِتةات ٌةَ ناُج ْٔى

ٌفةةم رالعخلةةاد ةأُةةّ إكةةارة إىةةٕ  Muschorimi أو Muscurimi (فةةهارٌٍٖٗ)

وةعػ دررـث حارٗظ رىهيٍث وسػ أن رىخفٍ٘ث رىخؽن٘ث ٌفخٍػة ٌَ رىعؽة٘ث  رىؽوم.

ىفارـ٘ث ورىفِفةهؽٗخ٘ث رىخةٖ حعِةٖ ث ٌفخٍػة ٌَ رىُ٘ٔاُ٘ث ورىالحِ٘٘ث ورورىعؽة٘

 أةهال ْؼر رىِتات. كهوإكارة إىٕ  Moschos moschierهٕ رىؽًٗ عُ 

                                                 

ص  9000ٌهختةث ىتِةان  ُاكةؽون -ٌهٍفٕ ُعٍةث: رىٍعشةً رالكةخلاكٖ ىِتاحةات ىتِةان (8)

666-992-970 . 
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 :Muscari (L.)Mill(2) )ل.( ميلر كاريْدللجنس ُم الوصف التصنيفي -8
رىفةاق  .عٍ٘ةث سٍ٘ع ربوررق كاعػٗث، كي٘يةث رىعةػد، ـةِاُ٘ث أو ـةٍٓ٘ث

ّٖ  ًُّ ث، نيتث، ةفٍ٘ث، ٌِخٓ٘ث ةعِلةٔد أزْةار ٌخفاوحةث رالُطِةاء. رىُهةٌِخهت  كؽةة

شةؽة. ِْ أو أُتٔةٖ أو كتّ نؽوي، ٌِلةتو رىطَ  (urcéole رىلهو )ىّ كهو كؽةث

ث. لٍ٘ةالت أو رىفهٔص كػٗػة رىلهؽ. ربزْةار رىعئٗةث فةٖ راىت٘خٓةا عخترى

َٗ ٌؽحهؾة عيٕ ربُتٔ  فٖ  (7)ػٗث ـْ ربَ  َٔ ِِّ٘ث، ٌَْ٘فخًٔى أو ٌفخَ ٍْ ، كهة٘ؽة ىة

رىليةً كهة٘ؽ ذالذةٖ  ،رىٍتة٘و ذالذةٖ رىٍفةانَ رىٍآةؽ ة٘ي٘ث، ،رىغ٘ٔط عادة

 ثٌخٔـةٍٖ: عةػد ربُةٔرع كؽرةةاـً. رىخةٔزع رىشوؽرفةٖ: أورةةٖ وضةٔل ٘رىٍ

 .أُٔرع (2)عػد ربُٔرع رىفٔرٗث  اً ُٔع (10)

 (كاري كوموزمْدوصف النوع مدك الريم األذعر )ُم -9
Hyacinthus comosus L. M.comosum (L) Mill. 

ـِاُ٘ث، ٗهةو  وررقرب .ـً، رىلٍ٘م أـٍؽ (9-9)ٌَ  ثتهيرىُتات ٌعٍؽ 

 (60-20)رىفةاق ٌةَ  ٌفةِِث رىٓةاٌق رىٍٓةّػ .ًٌ،  (99)عؽىٓا أض٘اًُا إىٕ 

ـةةً. ربزْةةار رىعلٍ٘ةةث نر٘ةةؽة، ( 20-60)عِلةةٔد ٌٓيٓةةو ٌٔىةةّ ـةةً . رىِةةٔرة 

. ةاْةةجأزرق  ىُٔٓةةا، زْةةار رىغهةةتثبٕ رىةةإةاىِفةةتث لارةةةث، ٌٔٗيةةث رىٍعةةاى٘ق خٌ

ربزْار رىغهتث ٌخفاوحث ٌٔل رىٍعالق رىؼي ٗهٔن فةٖ ةعةو رىطةاالت كةػٗػ 

فةاوي ٗ ٓةأٌى ،ئةث رىٍٔلل)نتفٔىث( ٌ تثـً. رىرٍؽة عي( 6) ال ٗخشاوزرىلهؽ 

ٔ  عؽىٓا ٌفخػٗؽة ور٘ةؽ ٌُ  : البيئاة. ٌةَ آذرر إىةٕ ضؾٗةؽرن :زهاررإلا رة رىلٍةث.لة

 -ضةٔل رىٍخٔـةً  -ث أورة : التوزع الجغرافي. ات ورىٍؽرعٍَٖ سَ وربَ  -رىطلٔل

 .ـٔرٗث ورىعؽرق

                                                 

 919-919رىٍشيةػ ربول ص  - ةٔل ٌٔح٘ؽد: أفئرة سػٗػة ىتِاُ٘ث ـةٔرٗث ٌخؽسً عَ  (2)

 ةاىيوث رىفؽُف٘ث.
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لص من الحوار اللغوي الذي دار رلى صفحات مجلةة المجمةا العلمةي    خن -10
العربي بين الكرملي والذةكابي إلةى كذةف المع ةالت الفكريةة      

 :والعلمية التالية
٘ات ييث عػم رىفهةو ةةَ٘ رىخفةٍ٘ات رىٍخِاكيةث رىيؤٗةث ورىخفةٍعٌ -أ

 .رىعاىٍ٘ث رىعيٍ٘ث

كةػٌٓا ٌعشةً  ٌعييث رىغيً ورىغةتً فةٖ رىخفةٍ٘ث رىعؽة٘ةث رىخةٖ  - 

 أضٍػ ع٘فٕ رىؼي ال ٗطخاج إىٕ ة٘ان.

أي ٍُةق أـةٍائٓا  ؛ِتاح٘ث أم حعؽٗتٓاىٌعييث حؽسٍث أـٍاء ربعالم ر -ت

هاري ْفةإن رىخفةٍ٘ث رىٍعؽةةث ٌُ  ربعشٍ٘ث وفق كٔرعػ رىيوث رىعؽة٘ث.

 ،حةةارةحخةةؽسً ةاىطيطةةو ربكةةعؽ نٌٔةةٔزم ْةةٖ رـةةً عيةةً فه٘ةة  

 .حارة أعؽى بزّ  رةاىطيو و

رىعيٍ٘ةةث رىغانةةث: رىهاـةةعات وىةةٔح رـةةخعٍال عةةػم ٌعيةةيث  -ث

ةاى٘ةاء ٌغخٌٔةث ةاىفه٘يث ورىؽحتث ورىه  ورىلعتث فاىخفٍ٘ث رىعؽة٘ةث 

ىٔضةػرت رفٖ ضاىةث اء ٗرىهوؽى وأى  و رتىٔضػرفٖ ضاىث ورىٓاء 

ورحتةةةث  Rosaceaeرىهتةةةؽى وْهةةةؼر ُلةةةٔل رىفهةةة٘يث رىٔردٗةةةث 

 .Rosalesرىٔردٗات

 .اا وعيٍ٘  ث رىخٍ٘٘ؾ ةَ٘ ٌفٓٔم رىِٔع ىؤٗ  ٌعيي -ج

ة -ح ُْ ة نت٘ةؽة ةةَ٘ رىخفةٍ٘ات رىيؤٗةث رىٍخِاكيةث رىخةٖ ٔ  ٌعييث وسةٔد 

حعخٍػْا ٌعاسً رىيوةث رىعؽة٘ةث ورىخفةٍ٘ات رىخةٖ حٍؽضٓةا رىٍؽرئةق 

 .رىعيٍ٘ث رىطػٗرث

 ورىخٖ ـِلؽضٓا فٍ٘ا ٗيٖ:
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صل باي  التماايرا الاتقرةلاة تالتماايرا معضلة عدم الفشرح  -أ

 العلاية العرلاية.

 رىعاىً حخٍ٘ؾ ةاىهفات رىخاى٘ث:فاىخفٍ٘ث رىيؤٗث رىٍخِاكيث فٖ سٍ٘ع ىوات 

حغخي  ةاعخالف رىيوات، نٍا حغخي  فٖ ذرت رىيوث ٌةَ ٌٔكةع  (6

 ففٖ ةعو رىٍِاٌق ٗفٍٕ رىتٍ٘ظ ربعيؽ: ةٍة٘ظ أضٍةؽ ؛ٙعؽ

 ستؿ... - ركٕ -

اىٍؽرحب رىخهِ٘ف٘ث فٖٓ ال حٍ٘ؾ ةَ٘ رىشِؿ ورىِةٔع ر٘ؽ ٌؽحتٍث ة (9

 ورىعؽق ورىيؽ ...

و كٔىِةا رةٌذرحٓةا، ئضةػة رىخهةِ٘ف٘ث ىوسٔد عػد ٌَ رىخفٍ٘ات  (2

رىفهةة٘يث  - غخٍ٘ةةثىفهةة٘يث رىهةةؽفؿ ورىتلةةػوُؿ: رىفهةة٘يث رى

 ٔرُ٘ث....٘رىفه٘يث رىه - ي٘ثترىٍ

عيٕ عػم حطػٗػ ٌؽحتث ربـٍاء رىيؤٗث رىػررسث فابةِٔس ٍٗيق  (9

 ُٔرع ُتاح٘ث ٌغخيفث.أ

 أمر التماية العلاية لألنواع القبرتية تالحيوانية فتتايز برلصفرا الترلية:

 ٌٔضػة فٖ سٍ٘ع أُطاء رىعاىً. (6

 ٌٔضػة رىيوث رىٍٍريث ةاىيوث رىالحِ٘٘ث رىطػٗرث. (9

 حعخٍػ رىخفٍ٘ث رىرِائ٘ث رـً رىشِؿ ربول ورـً رىِٔع رىراُٖ. (2

 ورىع رىخفٍ٘ث. حُيطق رىخفٍ٘ث رىِتاح٘ث ةاـً (9

أو رىٔرىةع ةةػالً  ل رىخفةٍ٘ثعػِّ نٍا حيطق رىخفٍ٘ث رىرِائ٘ث ةاـً ٌُ  (1

 .(60)عِٓا

                                                 

ٍ ٕ ل وأىِ٘ٔس ْٔ  (60)  =Hyacinthus نٌٔٔزوس ٔسي٘اُخٌفهاري نٌٔٔزوم ةاـً ٌََْ ـ
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حغيع كٔرَُ٘ رىخفٍ٘ث رىعيٍ٘ث ىٍؽرسعات دورٗةث ٌعخٍةػة ٌتةػأ  (7

 ربـتل٘ث.

 رىخاى٘ث:ٍُاط ِث ٌعلت٘ث حٍرو ربحؽفق رىخفٍ٘ث رىعيٍ٘ث ةعِّ٘  (6

( ٍٗرةةةو رىعِ٘ةةةث Holotypeرىةةةًٍِ رىهاٌةةةو )ْٔىٔح٘ةةةب  -أ

 ي٘ث رىخٖ رعخٍػْا رىتاضد فٖ ُلؽ حفٍ٘خّ. ربن

( ٍٗرو عِ٘ث ٌهؽرة عَ Isotypeٗؾوح٘ب إرىًٍِ رىٍٍاذو ) - 

 رىٍؽرز رىهاٌو )ْٔىٔح٘ب(.

( عِ٘ةةث رعخارْةةا Lectotypeرىةةًٍِ رىت٘ةةاُٖ )ى٘هخٔح٘ةةب  -ت

 ةاضد ن ء .

( عِ٘ةث سػٗةػة حٔىةع Neotypeرىًٍِ رىشػٗػ )ُ٘ٔح٘ةب  -ث

 ٌطو عِ٘ث ففػت أو حغؽةج ٌع رىؾٌَ.

 خؽنٓا ىٍلاالت أعؽى.ِا ٌعاىشث ةل٘ث رىٍعيالت فأٌ

*   *   * 

                                                                                                                         

= comosus L.  ّهاري ْفةفهاري وـةٍاه ٌُ سِؿ ٌ فٖل رىخفٍ٘ث ٌ٘يؽ وسعو رىِتات وعػ

ْةؼه رىخفةٍ٘ث ضةػٗراً  ةةارل لػ  وكةػ َعة .Muscari comosum (L.) Mill نٌٔةٔزوم

 .Leopoldia comosa (L.) Parl فأنتطج: ى٘ٔةٔىػٗا نٌٔٔزر
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(78) 

 أحاَطه 

 «أحاطهُ عوًاً ةاهًسأهث»

 اهًسأهث: -1

أخئئ  ع»،عألنعٔك٘ئئٝع«أخؽتئئٙعقْٕئئ ًعض ّٕعئئ ّ »ٟزؽِّئئبعضكغئئٛٓعق:ئئ    ع

،عو ّطئٜ  ع«ض ّشٞءعقْٕئ ًعٚئٜعأك َئٙعٔئٖع ٠ٕئفعٜٗ خ٠ئٙ،عأوعأك كعأًطئ ه

ع«.ّ أر:صتٙعأوعأقْٕتٙعض ّٕع »ق٘سٚٓعأنعٌٟ ل ع

 االقخراح: -2

 أقْٕتٙعضٛ عأوعأر:صتٙ.عةًعنى«عأخؽتٙعقْٕ ًعض ّٕع ّ » ٜ زعًّٜٛٓ ع

 جاء في اهًعاجى: -اهخعوٌن: أ -3

 ٙعأًطئ ه...أخ  عضئ ألٔصعا  ع» ّْع ن ع ُٕ أخ  عض ّشٞء عضْلعقْ

ع«.أخسقعضٙعٖٔع ٠ٕفع ٛ تٙ

 ئٙع» ّٜظ٠ػ ع ـَ أخ  ع ٌّٜمعض ّ:ْئس عأْخئسًٜ عضئٙ،عوأخ ؼئٙ عخى

َسه،عوأخ   َّٛ  «.ض ألٔص عأك َٙعٖٔع ٠ٕفعٜٗ خ٠ٙعوتك

                                                           

() .هذه قرارات جملس جممع اللغة العربية بدمشق، وهي قابلة للتعديل يف مؤمتر املجمع 

 )يرجى ممَّن له مالحظات عليها أن يتػضل بإرساهلا إىل املجلة(.
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وو عحعٖٔعٚش عأنع ّىكِع)أخ  عضٙ(ع  ءعضٕك٘ٝعأخئسقعضئٙعٔئٖع ٠ٕئفع

ع ٛ تٙعوضٕك٘ٝع)أخسق(عوٌػعَٕ عوٞع ّٜظ٠ػ.

 في لخب اهخراث: -ب

ع 355  ءعوٞعشكصعضصٟفع ّنٜ ٗٞعَٕ عوٞع ألٔ ّٞعٌّْ ّٞعصع

عوانعَ نع ٗ:ٞعًسعأخئ  عضدصٔتئٞ

ع

عوئئ خػعضئئشٗ:ٞعقىئئٜكع ّٕئئ ٜٔاع

أيعاعٟشتص عوئٞع) حخ ؼئ (ع حك  كعٔئٖع ٠ٕئفع ّ٘ئٜ خٞ،عضئِعًئسعتُئٜنعع

ٕ ٖع ُٕدِسقعض ّشئٞء(عكونعتغئ ضٕك٘ٝع) حخس قعض ّشٞء(،عو ّٕد٠ػعٟك٘ٞعأٟغ ًع) ّ

ٟزئصَّ عقْئٝعٔك٘ئٝع) كْئ ع«عأخؽتٙعقْٕ ًعض ّٕع ّ »ٔك٘ٝع حك  كع ّت م.عوٌّٜٛٓ ع

عكعقْٝعٔ عٗـٖ. ّكْٓعضٛشهع ّٕع ّ عوٞعٔد٠ػعقْٕٙعواؼ  ه(عوٜٚع ّٕص 

 في االسخئناس: -ج

ع.1/87 ألّى ظعو ألظ ٠ّبع«عأخؽتُٙعقْٕ ًعضٌطتٞ»أًصٚ عٔجٕفع ٌّ ٚص عضك:    ع

  يًدوح خسارة اهعضو د.

 قرار اهوجنث: -4

ةًعنهى أعوًخهه ةهها أو أخترحهه  « أحطخهه عوًهاً ةاهًسهأهث»جواز قوههى: 

 واألَوهى أن ًقال: أعوًخُك وأخترحُك.

*   *   * 

(79) 

 عوى  وأحال إهى أحالَ 

عاهًسأهث: -1

ئئٙعضكغئٛٓعوٟئصىعأنع«عأخئ َلعاّئٝ»ٟش٠فعوٞع اظتكٕ لعًئّٜٛٓ ع وٟزؽِّ

ع ّطٜ   عأخ لعقْٝ.
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 االقخراح: -2

 .«قْٝعوأخ لعاّٝعأخ ل» ٜ زعًّٜٛٓ ع

 اهخعوٌن: -3

أخئ لع ّشئٞءُ عأتئٝععجاء في اهًعاجى )حاج اهعروس واهًصتاح اهًنٌر(:

قْئٝع ّشئٞء ععوأخئ لن عأًئ معخئٜاً.عق٠ْٙعخٌٜلعَ ِٔ،عوأخ لعوالٌنعض ُّٕئ 

.عوأخ لع ّشئُبعقْٝعوالن عخِٕعق٠ْٙعوٌتْٙعوأَْٙ.عوأخ لعوئالنعض ّئسَّٟٖع َِ أً:

 قْٝعوالن عأتْ:َكٙعضٙعقْٝعمصٟٓع٠ّ رشه.

 عٗ ؼٙعضئٙ،عوأخئ لع ٌّ عئٞعوالنأخ لع ّكِٕعاّٝع»عوفي اهًعجى اهمتٌر:

قْٝعزٟسعأيع كْتئٙعع ٌّغ٠ عاّٝعٔدُٕ عأرصىعأيعٌْٗٛ عا٠ّٛ ،عوأخُْ ع ألٔصَع

عٌٔطٜ  ًعق٠ْٙعٔؽْٜض ًعضٙ.

ؤٖعٚ٘ عٗجسعضْ عوج٠ٌ عٖٔعخ٠ثع ّٕك٘ٝع ّكئ م،عوٚئٜعٌٗئِع ّت:ِكئ عٔئٖع

ع ٛ عاّٝعأرصىعوٞعأخ لعق٠ْٙ،عوأخ لعا٠ّٙ.

 يًدوح خسارة اهعضو د.

 قرار اهوجنث: -4

 «.أحال عوى وأحال إهى»جواز قوههى: 

*   *   * 

(88) 

ًُخِرج  اإلخراج واه

 اهًسأهث: -1

قْٕ ًعأٗٛئ ع«.ع ّٕعصخ٠ ،عوٜٛعُْٔزِص عأرص َع»٠فعوٞع اظتكٕ لعًّٜٛٓ عٟش

عّٓعتصكعوٞع ّٕك  ٓع ٌّسٟٕ عضٛش ع ّٕك٘ٝ.
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 االقتراح: -2

َ  السرررةٌأ أا الثسلٌةٌرأ أا الرااًرأ أا السرةرر   »جواز قولهم:  أخرر

 «.فهو مُْخِرَ

 التعليل: -3

َ  »جاء في السعجم الوسٌط:  ا السررةٌأ: الشيء: أبرز ه. االرااًأ  أ أخر

. امرر  «أظهر هررا بالوسررال  ال عٌررأ مةررى السررررش  أا الشاخررأ  فهررو مُخررِرَ

السرسوع: مرامد مخرَ  امخرَ مرامد  امخرَ مع ِّذ  امخررَ ذاامري  

 امخرَ تة زًوني )تة ازي(  امخرَ مررةي  امخرَ سٌعسالي.

اإلخررراَ: الع رر  (: »1/191) اال عٌررأافرري السطررتةاات العةسٌررأ 

 «.ه: اإلخراَ م  الُسةك العاملةخارَ  امع

االسث ق مةٌره أ  (: ..»1999  مام 812اجاء في السعجم األدبي )ص 

العص هو األساس في ك  مس  مررةي  اأ  السخرَ السوهوب قادر مةرى 

 اإلله نبهانبد عالعضو د.  .«أ  ًع خ فٌه الاٌاة  اًغعٌه باإلًااءات السراف أ

 قرار اللجنة: -4

 «.حية أو التهثيلية أو الرواية أو الهسلسل، فهو نُْخِرجأخرَج الهسر»جواز قولهم: 

*   *   * 

(18) 

ائي وإِْخصائي  أِخصَّ

 ص واختصاصيّص ونتخص  تَ خْ نُ 

 :الهسألة -8

رالي»ًشٌع فري اسسرثعساا السعاضرر قرولهم:    «اإلْخطرالي»ا «األخطَّ

ئها بعضهم  أل  لهسا في السعاجم دسلأ مغاًرة.  اًختِّ
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  االقخراح -2

،عو ّطئٜ  ع)ٔزئتص(ع« ئٞ حْرطئ»وع« ألرطَّ ئٞ»قسمع ٜ زعًّٜٛٓ ع

 و) رتط ضٞ(.

  اهخعوٌن -3

(ع ئ ٞئ ْٕتئ  ع)أرطَّ ٜخ عع ألؼ: ءعقْٝعٗدئٜعرئ صَع ت ضتٙعقّْٝع ٕٔ عش ق َع

ٕكجٕ ع،عض ظتح٘ ءٔع ع ٕك٘ٝعوٞعّ  ش عّ  ىكِع)أرطٝ(عٛض صكعّ  ٟٓع فعأّٗٙع (،ٔع و)اْرط ٞئ

تُْٕ (ع عوٞع)ّ  طن ٞٗ ٓعقْٕ ًعو خس ًع» َصهعّ  ك٘ ٚ عتكَّْ طن«أنع)أرطٝ(ٔع ٖعّ  ٞع.عوق ٗ 

ٕجئ ز ع ئ عو ئٙعّ  ج زي،عؤئ عٗئس ئع ٕك٘ٝٔع ْن (،عو َصعأنعّ  ٌِٗعض خبع)ٔتٖعّ 

ٜ نع ٌ ّئ عضك٘ئ عوئٞٔع ٕ ًع لع ألظت  عظك٠سع ألون ٞٗ د٠ٌٌ ،َع ْٕئ »وّ  /ٔجْئ ع«خ٠ئ  َع

كصض٠ عض ٌّ ٚص ع ع ْن عّ  ٙعأ  ك»،ع1993ق معع74ٔجٕفعّ  طن ٞٗع-أٗ  اظتس  كعع-أيعّ 

كـئ٠ٓ ت ضئٙعّ  جٜٚصئع عو تٙعوئَٞع ٕشئٜٛ ععقْٝعّ  كصض٠ئ (عّ  ْنئ عوضئد شعّ  )تئ  عّ 

َّع طد ش(،عو ّ طئْ (،ع رتط   ًعضئ)ّ  ِعوّ  ئشٟ تُْٕئ عوّ  ٙع)ّ  ت ضئ ٍَع ٞع ّئ ٞعو طن ٗ هعّ 

ٕد٠ػ( ع ٌ ٜٔسعّ  ٖع)ّ  ٕ عٌْٗٛ ٔع ع َع ُْٕ ععّ  ُت  عأج:َ عّ  ش عّ  ٝع»ووٞٚع أرطئ

عقْٕ ًعو خس ًع ص ِعا  عتكَّْٓ ٞع«ّ  ُْٕ ععو شهعّ  ٖعأرؽ عوٜعفٚع ٙعأولٔع م٠ئصع،عوكِْٕ٘ عأٗ

(عاع)أرطٝ( ؽ:٠كٞع)رصَّ ٜعكٛ عّ  ؽ:٠كٞ،عوأنٔع  «.ٜٔعكٛ عّ 

ٚئئٜع»و ّئئشيعٗئئص هعأنعٗجئئ٘حعاّئئٝع ارتطئئ صعو ّتزطئئصعوٌ٘ئئٜل ع

ص»،عو«ٔزتصّع عضكْٓع ّى٠ضٟ ءعوو٠ئٙ»،عو«ٜٚعٔتزطِّ ئصعّئٙع»،عو« رتصَّ تزطَّ

ع.« رتط ضٞ»ا  ع ٗىصك،عوإ  عأ كٗ ع ّ٘ع: عٗع:٘ هعاّٝع ّٕطس عوٌْ٘  عع«وضٙ

ئ ئٞ(ععٚش عوًئسعأ ئ ز ٔجٕئفع ّْنئ ع ّكصض٠ئ عض ٌّئ ٚص ع ظئتكٕ لع) ألرطَّ

و) حْرط ئٞ(،عٔكتٕس ًعٔ ع ٗىصكعضٙع ّطن ٗٞعوٌْٗٙعق٘ئٙع) ٌّئ ٜٔسع ّٕدئ٠ػ(ع

ئ ءع ٕئفعَرطئ٠صع ئ ئٞ(عاّئٝع ألَِرطَّ وٞع) حْرط ئٞ(،عوٗ ظ: ًعَْٕ ع) ألَِرطَّ

عاهعضو د. يًدوح خسارةعضٕك٘ٝعٔزطٜص.
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 قرار اهوجنث: -4

ائي( و)اإلْخصهائي( واهصهواب )يخهخ ( عدم جواز اسخعًال )األ خصَّ

 و)اخخصاصي( و)يخخصِّ (.

 *ععع*ععع*

(82) 

 اخخصىَ 

 «اخخصَى فالٌن فالناً »

ع اهًسأهث -1

َٓع»ٟش٠فعوٞع ألوظ  ع ٌّغ ئ٠ عوٞعضكئظع ّئ:الكع ّكصض٠ئ عق:ئ    ع  رتطئ

،عضٕك٘ئئٝعر ضئئٕٙعأوع تزئئشهعرطئئٕ ً.عوٟزؽِّئئبعضكغئئٛٓعٚئئش ع«وئئالٌنعوالٗئئ ًع

عٓ(عوكِعازم. اظتكٕ لعألنع) رتط

  االقخراح -2

ر ضئٓع»،عوانعَ نع ألَوّٝعأنعٌٟئ ل ع« رتطٓعوالٌنعوالٗ ًع» ٜ زعًّٜٛٓ ع

 .«والنعوالٗ ًع

 في اهًعاجى: -أ عاهخعوٌن -3

َٓع ٌّٜمعوتز ضٕٜ » ّْع ن ع - ع.« رتط

َٓع» ّٜظ٠ػ ع - ع ٌّٜمُ عر ضئ َٓ ضكغئٛٓعضكغئ ً،عوتز ضئٕٜ  عع رتط

 «. رتطٕٜ 

َٓعوالٌنعوالٗ» ّٕكجٓع ُّ:٠ص ع -  .« ً ع تزشهعرطٕ ًعو رتط

 في اهصرف: -ب

ُٟٕٖع ّتٕ سعتعٜٟلعّٛشهع ّط٠ن عضئ نعض٘ئ ءع وتكئِعٔئٖعٔك ٠ٗئٙع اتزئ  ع

ٗدٜ ع رتسمَ ع تزَشعر كٔ ً،عو ٔتؽئ ه ع تزئشهعٔؽ٠َّئ ً،عو شئتٜىع ٌّئٜمع َّّْْدئٓ ع
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ع ّٕئ ءعوأ ع»2/242 تزشوهعِشٜ ء.عوق٠ْٙعًٜلعظ٠:ٜٟٙعوٞع ُّت  ع َّٔ ع ضئؽبَّ

ع«.و:ٕ٘ضّ ع شتٜى

 في االسخئناس: -ج

.عوّئش ع3/283 ألّىئ ظعو ألظئ ٠ّبعع-أًصعٚشهع ُّْٕئ عٔجٕئفع ٌّئ ٚص 

عاهعضو د. يًدوح خسارةعأرشعضٛ ع ّٕكجٓع ُّ:٠ص.

 قرار اهوجنث:-4

ةًعنهى احخهَذه خصهًاً  واألَوههى أن  «اخخصَى فالٌن فالناً » جواز قوههى: 

 .«خاصى فالن فالناً »ًقال: 

ع*ععع*ععع*

(83) 

 أَْخطَر وإخطار

 :املسألة -1

ئٙ،عوَْٕئ ع) حرؽئ  (ع َٕ ٟزؽِّبعضكغٛٓع ظتكٕ لعَْٕ ع)أَرؽَصه(عضٕك٘ٝعأَقَْ

عضٕك٘ٝع حقالمعو ّت:٠ْل،عألنع٠ّطعّٕٛ عٚشهع ّساّ عوٞع ّٕك  ٓع ٌّسٟٕ .

 :االقرتاح -2

َٕٙ ٝعأَقْ ٝعاقالمعأوعت:٠ْل،عو)أرَؽَصه(عضٕك٘ ّٜٛٓ ع)ارؽ  (عضٕك٘ ٜ زًع  .أَوعأَضَْْنٙع 

 عاجم:: جاء يف املالتعليل -3

ََصهعضكسعٗعئ٠ ن.ع» ّْع ن ع - رؽصعض: ّٙعٟزِؽصعوٟزُؽصعُرؽٜ  ً،عا  ع 

 «.و ّزؽ٠ص ع ّٜق٠س..وأرؽصع هللعض: ّٙعأٔصعَش 

رؽئئَصعض: ّئئٙعوو٠ئئٙعوق٠ْئئٙعَرْؽئئص ًعوُرؽئئٜ  ً عوًئئفع» ّٜظئئ٠ػ ع -

و٠ٙ..وأَرؽَصهعض: ّٙعوق٠ْٙعوو٠ٙ ع كْٙعٟزِؽص.. ّز ؼص عٔئ عٟزِؽئصع

 .«ض ٌّْبعٖٔعأٔصعأوع أيعأوعٔك٘ٝ
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ََّصعأوعأ ََص،عوتك٘ٞع كِع ألٔصعٌٟفعوئٞع وٟىٛٓعٕٔ عظ:يعأنعأَرؽَصعتك٘ٞع 

 ٌّْب،عو حرؽ  عٟك٘ٞع ّتش٠َصعواٌٟ عع ألٔصعوٞع ّ: ل،عوُٟٜنع ٍّعضئ حقالمعع

عو ّت:٠ْلعو ْكِع حٗع نعَٟشَصه.

 يًدوح خسارة اهعضو د.

 قرار اللجنة: -4

 ذار.ةًعنى إعالم وحتوٌغ ال ةًعنى إن «إخطار»جواز قوههى: 

*   *   * 

(84) 

 اخخوى ةه

 :املسألة -1

،عألنع«رئالعضئٙ»،عو ّطئٜ  عق٘ئسٚٓ ع« رتْٝعضٙ»ٟزؽِّبعضكغٛٓعق:    ع

ع ّٕك  ٓعّٓعتٜ كع ّىكِع) رتْٝ(عّٛشهع ّساّ .

ع االقرتاح -2

 ضٕك٘ٝع ٗىصكعضٙ.ع« رتْٝعضٙ» ٜ زعًّٜٛٓ ع

 : التعليل -3

يع َصعض خبع ّْعئ نعؤٌئ ٠ٟطع ّْنئ عوظئٜ ٕٚ عأنع ألضئِع ّْنئٜع-

 ضٕك٘ٝع ٗىصك.ع«رالعضٙ»وع«رالعض٘ىعٙ»ّٕ ك ع)رال(عٟسلعقْٝع اٗىص ك،عٌٟ ل ع

عض ّكصوس ع رتْٝعضٛ »وٞع ّٕكجٓع ّٜظ٠ػ ع َِ ع.«كر

 ظتكْٕ ع ّكص عضكظعض٠لع ّضٟ ك عٔئٖعٚئش ع ألضئِعضئ ّٕك٘ٝعٗىعئٙ،ع

عٌٟ ل عأْرْٝعضٙعأيع ٗىصك،عو ظتزْٝعضٙعَشٍّ.

عٗدئٜ ع َِ عضٕك٘ئٝعوكئ َِ َٞع»َح٠ص ًعٔ عٟ تٞع وتك عوَ ًِئ ع«  تٌئٝع ّعئَّْٓ ،عو شئتسَّ

،عو ًتسَ عوًسَ .  وشسَّ
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 ّٕئصأ ع ّتئٞععخئسُٟثع(ع5/9)ؤٕ عُٟعت ٗطعضٙعٔ عو كعوٞعَت  ع ألم ٗٞع

 .« رتْٝعضٛ عقٕص»

 اهعضو د. يًدوح خسارة

 قرار اللجنة: -4

 ةًعنى انفرد ةه. «اخخوى ةه»جواز قوههى: 

*   *   * 

 

(85) 

 أدناه  أعاله

 ملسألة:ا -1

عوٟصونعأنع ّطٜ   عوٞعأكٗ ه.ع«أٗ ع ًِّّٕٜفعأكٗ ه»ٓعق:    عٟزؽِّبعضكغٛ

 االقرتاح: -2

 .«أقالهأٗ ع ّٕشَٜ عأٗ ع ًِّّٕٜفعأكٗ ه،عو» ٜ زعًّٜٛٓ ع

 التعليل: -3

عوئٞع ٟش٠فعوٞع اظتكٕ لع ّٕك ضصعاٌٟ ععَْٕ ٍععٜٔ ًَفع ّـصو٠ ،عوًسعٔئصَّ

ّ٘دئ  ُع.عوًئسع كئِع «ق:ْئص»ًص   ت٘ ع ّع ضٌ عٔحئِع ّئٍعوئٞع ظئتكٕ لعَْٕئ  ع

َٓعٟشِٕعأٜٗ ق ًعٔ٘ٛئ ع ّجٛئ عع ّعئ ،عوأّدٌئٜ عأّى ؿئ ًعأرئصىع  ّـصفع ّٕ:ٛ

ٔ٘ٛ  عق٘سعوّسىعووْظػعوض٠ٖعواز ءعوخش ء،عؤ عوٞعٔك٘ئٝعٚئش ،عٔحئِ ع ٛئ ع

َََ٘ه.عوٞعٔحئِ ع أوعع«ؿ ٚصٚئ عً ضْتُئٙعك رئِع ّٕسٟ٘ئ عأوعر   ٛئ عأو»وو ٙعو

قْئٝع ّـصو٠ئ ععأقالٚ عوُٚش ..عوُح٠صعٖٔع ّ٘د  عٟٕ٘فعٗطئبعٚئشهع ُّْٕئ ع

 ُّٕ ٠ٗ عّكسمعاضٛ ٔٛ ،عوٟٜ ئبع صَّٚئ عضئ ّدصف،عووصٟئيعٔئ٘ٛٓعٟج٠ئضع ّئٍع

وٟصىعأنعٚش عٜٚع ألوَ ٙعّٕ عو٠ٙعٖٔعت٠ع٠ص،عألنعتْئٍع ُّْٕئ عع ّس ّئ عقْئٝع
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وٟئصىع ّٕصخئٜمعع« ُّٕ نعاعتزْٜعٖٔعاضٛ معوٛٞعش:٠ٛ عض ّٕ:ٛٓعؤْدٌئ عضئٙ

 ٗئ ع ّٕ: ّنئ عوئٞع ّسًئ عق: سعخعٖعأنع ّصأيع ّٕج٠ضعأوّٝعض ات: ع،عوانعَ

هعتٌتغئئٞع ّ:كئئسعقئئٖع ّزئئالفع ِّٜ و ّدئئصصعقْئئٝعظئئالٔ ع ألظئئْٜ عوظئئٕ

ض ظتكٕ لع ّدصفع)وٞ(عاتى قع ّىص٠ٌٟٖعقْٝعضد عٔج٠ئئٙ،عو٠جئصيع ّتك:٠ئصع

.عٚش عو َصو عأٔحْ عقٖع ّكص ع  ءععو٠ٛئ ع ّـئصوفع« ّْنٜيعقِعَظٖ٘عو خس

َصع ُّْئب،عؤَ٘ئ َ عٚئٜعٔ٘ئٞعَٔضَ ئ» ُّٕ ٠ٗ عوًسعخشو عٔ٘ٛ ع)وٞ(،عٌَّٜٛٓ ع

ع«. ّحصٟ ،عؤٌكَسع ٌّ ضْ ..

َّٕ عَئئ نعٔجٕئئفع ٌّئئ ٚص عًئئسعأ ئئ زع تـصٟئئهعَْٕئئ ععوئئٞعٔدئئَس ع»وّئئئ

،ععئٕٖ،عضئ ؼٖ،عأكٗئ ه،عوَظئػ..ع ّٞ  اظتكٕ ل،عو َصعٔ٘ٛ ع ُّْٕ عع ١ت٠  عؼ

و ٍّعض٘ ءًعقْٝعأنع ّ٘د  عًسعأ  زو عٔئٖعً:ئِعَْٕئ ععٔ٘ٛئ  ع ٛئ ،عوو ئٙ،ع

ْٝعأظ سعأٗٛ عش:٠ٛ عض ّجٛ ععوٞع ّش٠ٜععو ٗٛئ عوٗ خ٠ ،عوك رِ،عور   ،عق

اتزْٜعٖٔع حضٛ معوقسمع ارتط ص،عقْٝع اتع ع،عظٜ ءعأَ ٗئ ع ألظئٕ ءع

عٔط ك عأمعَ ٗ عم٠صعٔط ك ..وإٗ٘ عتٌتصشعا  ز ع ألظْٜ ع ّٕشَٜ عأقاله.

 اهعضو د. يًدوح خسارة

 قرار اللجنة: -4

 .«أعالهاهًذلور »و «أنا اهًوقِّع أدناه»جواز قوههى: 

*   *   * 

(86) 

 أداَن ودانَ 

 اهًسأهث: -1

ضٕك٘ٝعأج:ت عق٠ْٙع ّتٕٛ عع«أك ٗ ع ّٕدُٕ عوالٗ ًع»ٟزؽِّبعضكغٛٓعق:    ع

(ع ّحالجٞ. َِ عو  َزتْٙ.عألنع ّىكِع ّٕعٕٜععّٛشهع ّساّ عٜٚع)ك َن(عض:٘ ءع)وََك
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 االقخراح: -2

 عضٕك٘ٝع  َزتْٙعضٕ عض٘ف،عأوعأج:تئع«أك ٗ ع ّٕدُٕ عوالٗ ًع» ٜ زعًّٜٛٓ ع

  ّتٕٛ عق٠ْٙ،عوَش عٔشتٌ تٛ .

 في اهًعاجى: -أعاهخعوٌن: -3

 ئ  ع»ّع نع ّكص  ع َّٛ َصٚٓعقْئٝع ّؽ ق .. ّئسَّٟ نع ٌّ َٛ ك نع ّ٘ َس عً

و٠ًِع ّد َٓعو ٌّ عٞ..أك َٗٙ ع ظتٌصَعٙ،عوأك نعوالٗ ً عضئ  عّئٙع

ق٠ْٙعكَٟٖ،عوأك ن ع ظتس ن..ِكْٗتٙعضىكْئٙعَ َضْٟتُئٙ..َٕ عتَئسٟٖعتُئس ن ع

ئئ عو ظئئتك:سٚ ،عو٠ًئئِ ععأيعتُجئئضىعضٕئئ  َّٛ تىكئئِ..ك نعٗىَعئئٙ عأ ّ

ْتٙعقْٝعٔ عُٟصه َٕ  «.خ ظ:ٛ ..ِكْٗ ع ّص ِ عخ

 َٓع» ّٕكجٓع ُّ:٠ص ع ك َٗٙ عخ ظ:َٙ ع  ز هعضٕ عضئ٘ف..أك نعوالٗئ ً عخُئ

 «.ضإك ٗتٙعوقٌٜضتٙ..أك ٗ ع ّٕدُٕ عوالٗ ً عًغْ عض ٗٙعٔشٗب

 .وٟىٛٓعٖٔعٚش عأنع)ك نعوأك ن(ع  ءت عضٕك٘ٝعو خس 

 اهصرف: في -ب

(،عو)أك ن(عٔضٟئسعقْئٝع ّحالجئٞعقْئٝع ّىكِع)ك ن(عجالجٞعقْٝعض٘ ءع)وَع َِ ك

َع َعكَعوْعض٘ ءع)أ ِ(عضٕك٘ٝعو خئسعوئٞع ّكصض٠ئ عٗدئٜ عشئنْتُٙعكَعِعووَعكَعوْعِ(.عوًسع  ءع)أ

عوأشنْتٙ،عوضَُصعوأضَُص،عوضسكتُٙعوأضسكتُٙ،عوخضَٗٙعوأخضَٗٙ.

عوت٘ ًْٙع ّطصو٠ٜنعو ّ٘دئ  عٔئٖع(2/236)ؤٕ عً ّٙعظ٠:ٜٟٙعوٞع ُّت  ع

وٟكْئٓعٔئٖعٚئش عأنعع«وًسعٟجٞءعوََكُْْ عوأَوَْكُْْ عو٠ٕٛ ع ّٕك٘ئٝعو خئس»ضكسه ع

ع ّطصفعاعٟٕ٘فعٚش ع اشتٌ قعوٚشهع ّساّ .

 في االسخئناس: -ج

 أك ن(عع2/105أ  زعٔجٕئفع ٌّئ ٚص عوئٞع ألّىئ ظعو ألظئ ٠ّبع(
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خُٕئ ع ّٕدُٕئ ع»ضٕك٘ٝع)ك ن(عأيع  زى.عَٕ عأ  زعًئّٜٛٓ ع

  عٔطس ع ّىكِع)أك ن(.،عو حك ٗ عٚ٘«ض حك ٗ 

ٚٓعَّٜعتَئئوْٟدئئؾعأنعٔجٕئئفع ٌّئئ ٚص عّئئٓعُِٟجئئضع)ك ن(عضٕك٘ئئٝع)أك ن(عَٕئئ عَٟع

أيعأ ئ زع)أك ن(عضٕك٘ئٝع)ك ن(عألنعكاّئ ع ّحالجئٞعع،ضكغٛٓ،عضِعقْٝع ّكُط

عقْٝع ّٕج ز  عو ّكٌٜض عج ضت .

 اهعضو د. يًدوح خسارة

 قرار اهوجنث: -4

ه ةًا صنع  أو أثتخج   ةًعنى جاَزحْ «أدانج اهًحمًث فالناً »جواز قوههى: 

 اهخهًث عوٌه  ولذا يشخقاحها.

 

*   *   * 
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 الكتب واجملالث املهداة
 إىل مكتبت جممع اللغت العربيت

 1026من العام  الثانييف الربع 

 ()أ. أنور درويش

إحلان اىؿرة٘ث فٖ اىخؿيً٘: أؾٍال اىِروة اىٔظِ٘ث: ٌحٍر زغ٘ري، ٌحٍر  -1

ظٔاْر، ٗٔشف حاشٖ.... وآدرون، اىٍجيسس اعؾيسٕ ىي سث اىؿرة٘سث، 

 .0222اىجزائر، 

ٔن ؾاٌاً ٌؽ اىلضاٗا واعحسراث اىؿرة٘سث أو اىروى٘سث: أٗام اىشام : دٍص  -0

 .1661ؾرُان اىٍئحٖ، اىجٍؿ٘ث اىخؿاوُ٘ث ىيعتاؾث، دٌشق،

ةالد اىشام فٖ اعحهام اىصسيعاُ٘ث اىسٔاةدة فسٖ دفساحر اىٍٍٓسث: فا سو  -3

  ٍ  . 0222ان، ة٘ات، ىجِث حاةٗخ ةالد اىشام، ؾ

 ثفسٖ شسٔةٗ ةِاء اىروىسث اىؿرة٘سث اىحرٗ:سث: حجرةسث ف٘نسو ةسَ اىحصسَ٘ -1

، 1666واىؿسسرا ، ِْسسر غصسسان أةسسٔ شسسؿر، لاٌؿسسث آل اىت٘سسج، اعةدن، 

 (.30)ٌِشٔةات لاٌؿث آل اىت٘ج؛

اىخنرٗف اىٍئنٖ: ؾ:ٍان ةَ ؾتر اهلل ةَ لِٖ، ؾِٖ ةّ: ٌحٍر شسؿ٘ر  -2

 اىِؿصان، شرنث اىخٍرن اىنِاؾ٘ث، اىلاْرة.

                                                 

() .أمني املكتبة العربية يف املجمع 



 366 (1)اجلزء  (98)اجمللد  ـ جملة جمنع اللغة العربية بدمشق

٘و دى٘و اعدعاء اىشائؿث فٖ اىهخاةسث واىِعسق: ٌسروان اىتسٔاس، إشسٍاؾ -3

 ، ) اىر ا ىيٍؿئٌات(.0222ٌروة، داة اىر ا، دٌشق، 

سان دى٘و لٍٔع اىخهص٘ر:ٌروان اىتسٔاس، ٌحٍسر  -4 اىع٘سان، ٌٍسروح حصَّ

 ، )شيصيث اىر ا اىي ٔٗث واعدة٘ث(.0223ؾ:ٍان، داة اىر ا، دٌشق، 

ةنَ اىرَٗ اىؼساْر ة٘تسر : ٗرٌ٘سم حٔةشسُٔٔر، حرلٍث:شسيٍ٘ان زٗرٗسث،  -5

 .  0225ْاىٖ ىيعتاؾث واىِشر، دٌشق، ، اع حلرًٗ وٌرالؿث: ٌحٍر ٌحفو

اىشسسام فسسٖ اسسرة انشسسالم: ُجسسرت دٍسسا، ، داة ظسسال  ، دٌشسسق،  -6

 ، اىعتؿث اى:اُ٘ث، لزآن فٖ ٌجيرَٗ.1654

شرح دةة اى ٔاص فٖ أوْام اىذٔاص ىيحرٗري: أحٍر شٓاس اىسرَٗ  -12

ٌنسسٔةة ؾسسَ ظتؿسسث ُؼسساةة اىٍؿسساةر اىجي٘يسسث، ُصسسذث اىذفسسالٖ، 

 ْس.1066كصعِعِ٘ث، 

ٍ  فر -11 ُسّ وىتِسان: ٗاشسَ٘ شسٔٗر، شسرنث اىٍعتٔؾسات ىيخٔزٗسؽ ٔاة  ُصا واى

 .1660واىِشر، ة٘روت، 

فٖ اىخاةٗخ اىشاٌٖ: شانر ٌنعفٕ، حلرًٗ: حصَ٘ ةع٘ذث، داة ظسال   -10

 ٌج.0ج  فٖ 0، 1665، دٌشق، 

فٖ ػالل اعُرىس: ٌحا رات: شيٍٕ اىهزةري، ادخ٘اة وحلرًٗ: ؾتسر  -13

 (.2 اهلل أةٔ ْ٘ف، اىٓ٘ئث اىؿاٌث ىيهخاس، دٌشق،. )اىهخاس اىشٓري

اىؿرس وإٗران : دةاشات فٖ اىخاةٗخ واعدس، دوةوح٘سا نرافٔى٘صسهٖ،  -11

 ، ) دةاشات حاةٗذ٘ث(.1663داة اىٍِخذب، ة٘روت، 

حصسان اىع٘سان، ححرٗسر: أحٍسر ؾتسر  اىؿرة٘ث وظرائق انخصاةٓا: ٌحٍسر -12

 .0212اىرحً٘، ٌِخرى اىِٓضث واىخٔااو، اىذرظٔم، 

ٌحصسسَ ٌٓسسري، داة  :نخسساس اىحسسرور: أةسسٔ ُنسسر اىفسساةاةٖ، ؾِسسٖ ةسسّ -13

 .1636اىٍشر ، ة٘روت، 



 366 6112اة إىل مكتبة اجملنع يف الربع األول من الكتب واجملالت املهد

نفاٗث اىٍخحفغ وُٓاٗث اىٍخيفغ فٖ اىي ث اىؿرة٘ث: إةراًْ٘ ةسَ إشسٍاؾ٘و  -14

ىٍعتؿسسث اىذ٘رٗسسث، اىٍؿسسرور ةسساةَ اىعراةيصسسٖ، ٌنسسٔةة ؾسسَ ظتؿسسث ا

 ْس.1303اىلاْرة، 

نِز اىٍخرادفات: دٗاس ؾتر اىهرًٗ أةسٔ شساةة، حلسرًٗ: ٌحٍسر حصسان  -15

 (.1، )نِٔز اىؿرة٘ث؛0221اىع٘ان، داة غرا ، اىهٔٗج، 

ر ٌراٗسساحٖ، ٗح٘سسٕ ٌ٘سسر ؾيسسً يصسساُ٘ات اىؿرة٘سسث وانؾالٌ٘سسث: ٌحٍسساى -16

 (.4، )اىيصاُ٘ات؛1656..وآدرون، اىجاٌؿث اىخُٔص٘ث، حُٔس، 

ٍحهً واىٍح٘ط اعؾؼً: اةسَ شس٘ره، ؾِسٖ ةسّ: ؾتسر اىفخساح اىصس٘ر اى -02

شسسيً٘، ف٘نسسو اىحف٘سسان، اىٍِؼٍسسث اىؿرة٘سسث ىيخرة٘سسث واى:لافسسث واىؿيسسٔم، 

 ، ظتؿث لرٗرة ٌِلحث وٌفٓرشث.0223اىلاْرة، 

ٌصاىم اىخراث فٖ اىِحٔ واىنرر: ٗاشسَ٘ ظرةسٔ، ، كسرم ىسّ: وْتسّ  -01

 .0221دٌشق،  اىزح٘يٖ؛ ؾِٖ ةّ: أٍَٗ اىشٔا، داة اىشالح،

ُهخث انؾراس: اةَ ْشام اعُناةي، ؾِٖ ةّ: غازي ٌذخساة ظيٍ٘سات،  -00

 .1663داة ظال ، دٌشق،

*   *   * 
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