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 صٕخ انصدز تني اهلًس ٔاجلٓس

 ()أظٍؽ ٌعٍؽ كّؽورأ. د. 

ىتمؼودى:

رأٱ٪ة ظٲ٨ ٔؿً٪ة ووٮات ا٤٣٘ح ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫
 6و

أٌف ا٧٣ضػةؿ ٦ػة ٱػـاؿ ٝػةثتن  

ة٦ي، كدٮصٲ٫ ٦ة اػذ٤ٙ ٚٲ٫ دٮصٲ٭ةن صؽٱؽان. زػ٥ ا٩ذ٭ٲ٪ػة إلٔةدة ا٣٪ْؿ، كدٛكٲؿ ا٣٘

ٰٚ ا٣عؽٱر ٨ٔ ا٣ض٭ؿ كا٣٭٧ف ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫
 6و

إ٣ٯ أٌف ٦ػة أكردق وػةظت ٣كػةف  

ػ دكر وػٮت « صؽٱػؽان »ؿ دٛكػٲؿان ا٣ٕؿب ٨٦ دٕؿٱٙ ٤٣٭٧ػف كا٣ض٭ػؿ ٱ١ػةد ٱٛكة

ا٣ىؽر ٰٚ ٤٧ٔٲح ا٣ض٭ؿ، ٤ٔٯ أ٢٦ أف دض٧ٓ ا٧٣ةدة ا٣ىة٣عح ٣ذؼىػٲه وػٮت 

٪ػة ٦ػة ذ٠ػؿق اثػ٨ ٦٪ْػٮر إ٣ػٯ ًػؿكرة ٦ؿاصٕػح ٭ى ج  عر ٦كػذ٢ٌٞ. كٝػؽ ٩ى ا٣ىؽر ثج

ا٧٣ٕػػةص٥ ٣كػػٌؽ ا٣ػػ٪ٞه ا٤٧٣عػػٮظ ٚػػٰ دٕؿٱػػٙ ا٣ض٭ػػؿ كا٣٭٧ػػف ٣ػػؽل ا٣٪عػػةة 

كدارقٰ ا٤٣٘ح ٔة٦ح، ك٣ؽل قٲجٮٱ٫ ػةوح. ك٦ٕؿكؼ أٌف قٲجٮٱ٫ ٥٣ ٱؾ٠ؿ وػٮت 

ا٣ىؽر ظٲ٨ ٌٔؿؼ ا٣ض٭ؿ كا٣٭٧ف ٰٚ ٦ٞؽ٦ح ثػةب اإلدٗػةـ، ٦ػٓ أ٩ػ٫ ذ٠ػؿق ٚػٰ 

 ع ٦ذٞؽـ ٤ٔٯ ثةب اإلدٗةـ ظٲ٨ ٔؿض ٤٣عؿكؼ ا٧٣نؿثح.٦ٮًٮ

                                                 

 ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.  و

، ٚػٰ ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ، «أوػٮات ا٤٣٘ػح ٔ٪ػؽ قػٲجٮٱ٫»٩ْؿو ثعس٪ػة ا  6و

 .611-616، ص6166 ، ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ٣ٕةـ11ا٧٣ض٤ؽو

، ٚػٰ ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ «ا٣ض٭ؿ كا٣٭٧ف ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫ ٰٚ ًٮء ا٣ؽرس ا٣عؽٱر»ا٩ْؿو ثعس٪ة   6و

 .166-196، ص6166 ، ا٣ضـء ا٣سة٣ر ٣ٕةـ11ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ا٧٣ض٤ؽ و
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ك، مٟ ٰٚ أٌف ا٣ذأ٣ٲٙ ا٧٣ػ٪٥ْ ٚػٰ ٤ٔػٮـ ا٣ٕؿثٲػح ٠ػةف صؽٱػؽان ٚػٰ ٔ٭ػؽ 

قٲجٮٱ٫، ٣ؾ٣ٟ كصؽت أمٲةء ٨٦ ٦جةظر ا١٣ذةب ٦ٮزٔح ثٲ٨ أثٮاث٫ كٚػٜ ا٣عةصػح 

إ٣ٯ د٪ةك٣٭ة، ٧٠ة كصؽت ٔ٪ٮا٩ةت ٱنذؿؾ ٚٲ٫ أ٠سؿ ٨٦ ثةب، ك٦ى٤ُعةت د٪ُجػٜ 

٦ذٕؽدة. ك٦ٕؿكؼ ٣ػؽل ا٣ؽارقػٲ٨ أٌف ٦ػ٨ ٦ىػ٤ُعةت قػٲجٮٱ٫ ٦ػة  ٤ٔٯ ّٮا٬ؿ

زجخ كاقذٌٞؿ، ك٦٪٭ة ٦ة اػذىؿ كأٔٲػؽت وػٲةٗذ٫، ك٦٪٭ػة ٦ػة د٘ٲٌػؿ، أك ٣ػ٥ ٱضػؽ 

قجٲتن إ٣ٯ ا٣عٲةة ٰٚ ا٧٣ى٪ٛةت ا٣ذة٣ٲح
 6و

ك٣ٞؽ دأ٠ػؽ ٣٪ػة ٦ػ٨ ٤٧ٔ٪ػة ٚػٰ ٠ذػةب  .

أظ٧ػؽ  قٲجٮٱ٫ أف ٦ٛذةح ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣كػةا٢ ا٣٘ة٦ٌػح ٱ٧١ػ٨ ٣ػؽل ا٣ؼ٤ٲػ٢ ثػ٨

ا٣ٛؿا٬ٲؽم ٚٲ٧ة ركم ٔ٪٫ ٰٚ ٦ىةدر ٦ذٌٕؽدة ٤ٞ٩٭ة دت٦ٲػؾق، كثسٮ٬ػة ٚػٰ مػؿكح 

ا١٣ذةب، أك ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ك٠ذت ا٣٪عٮ كا٤٣٘ح اوػؿل، ٤ٔٯ ٩عػٮ ٦ػة صػةء ٣ػؽل 

ـ   صةج كاث٨ درٱؽ كاوز٬ؿم كا٣كػٲؿاٰٚ كٗٲػؿ٥٬. كأذ٠ػؿ أ٩٪ػٰ ظػٲ٨ مػؿٔخ ا٣

٤ٕػٜ ثإزجػةت ٦ػة ركاق ٲ٢ كاص٭خ وػٕٮثةت دذ٤أ٢٧ٔ ٰٚ ٦ٞؽ٦ح ٠ذةب ا٣ٕٲ٨ ٤٣ؼ

ا٤٣ٲر ثػ٨ ا٧٣ْٛػؿ ٔػ٨ مػٲؼ٫ ا٣ؼ٤ٲػ٢، كدٛكػٲؿ ٗٮا٦ٌػ٫، ٧ٕٚػؽت أ٩ْػؿ ٚػٰ 

ةػ ٢ ركاٱةت كردت ٨ٔ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٰٚ ٠ذت أػؿل صةءت ٨ٔ ٗٲؿ َؿٱٜ ا٤٣ٲر، وذ٣

 ٦ة أمؿت إ٣ٲ٫ ٨٦ وٕٮثةت، كأزجخ ٦ة دأ٠ؽ ٣ٰ ٨٦ ركاٱةت.

 صوتىالصدرىفيىالغرقىبونىالؼمسىوالجؼر:

دٕؿٱٛةن ٤٣٭٧ف ذ٠ػؿ ٚٲػ٫ وػٮت ا٣ىػؽر،  «٧٬ف»أكرد ا٣ؼ٤ٲ٢ ٰٚ ٦ةدة 

. ك٧٬ة ٨٦ ٦ى٤ُعةت ا١٣ذةب ٣كٲجٮٱ٫. كصػةء ٚٲػ٫و «اإلمؿاب»٧٠ة ذ٠ؿ ٚٲ٫ 

ا٣٭٧فو ظٌف ا٣ىٮت ٰٚ ا٥ٛ٣ ٧٦ة ، إمؿاب ٣ػ٫ ٦ػ٨ وػٮت ا٣ىػؽر، ك، »

«ص٭ةرة ٰٚ ا٧٣٪ُٜ، ك١٣٪٫ ٠تـ ٦٭٧ػٮس ٚػٰ ا٣ٛػ٥ ٠ة٣كػٌؿ...
 4و

كصػةء ٚػٰ  

                                                 

، ٦ػؤد٧ؿ «ا٧٣ى٤ُط ا٣ىػؿٰٚ ٚػٰ ٠ذػةب قػٲجٮٱ٫»ا٩ْؿو ا٣عؽٱسٰ، ػؽٱضح ٔجؽ ا٣ؿزاؽ،   6و

 .4-6ـ، ص61/1/6994-64/1ا٣٪ٞؽ اودثٰ ا٣ؼة٦ف ثضة٦ٕح ا٣ٲؿ٦ٮؾ، 

ا٣ؼ٤ٲػػ٢ ثػػ٨ أظ٧ػػؽ ا٣ٛؿا٬ٲػػؽم، ٠ذػػةب ا٣ٕػػٲ٨، دعٞٲػػٜ ٦٭ػػؽم ا٧٣ؼـك٦ػػٰ كإثػػؿا٬ٲ٥   4و

 .4/61 «٧٬ف»ا٣كة٦ؿااٰ، ٦ةدة 
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يمػؿب ٚػتف كاإلمؿابو ٣»و «اإلمؿاب»دٛكٲؿ  ٮف ٝؽ أمؿب ٰٚ ٣ٮف، ٱٞػةؿ أ

 .«ظٌت ٚت٩ح، أم ػة٣ٍ ٤ٝج٫..

ٝػةؿ  »و «٧٬ػف»  ٰٚ ٦ػةدة 611٬كصةء ٰٚ د٭ؾٱت ا٤٣٘ح ٣ألز٬ؿم وت

ا٣٭٧ف ظٌف ا٣ىٮت ٰٚ ا٥ٛ٣، ٧٦ة ، إمػؿاب  - راكم ٠ذةب ا٣ٕٲ٨ - ا٤٣ٲر

٫٣ ٨٦ وٮت ا٣ىؽر، ك، ص٭ةرة ٰٚ ا٧٣٪ُٜ، ك١٣٪٫ ٠تـ ٦٭٧ٮس ٚػٰ ا٣ٛػ٥ٌ 

 و ٬ 666، كٰٚ ٦ٮًٓ دةؿو ٱؿد ٝػٮؿ مػ٧ؿ وًمػ٧ؿ ثػ٨ ظ٧ؽكٱػ٫ ت«٠ة٣كٌؿ..

ا٣٭٧ف ٨٦ ا٣ىٮت كا١٣تـو ٦ة ، ٗٮر ٫٣ ٰٚ ا٣ىؽر، ك٬ػٮ ٦ػة ٧٬ػف ٚػٰ »

٣ٰٞ أوعةب ا٣٪ٌؿ ث٨ م٧ٲ٢ كا٤٣ٲر  -٧٠ة كو٫ٛ اوز٬ؿم -. كم٧ؿ«ا٥ٛ٣

ٚةقذ١سؿ ٦٪٭٥ -م ا٣ؼ٤ٲ٢د٧٤ٲؾى  -ث٨ ا٧٣ْٛؿا
 6و

. 

ٱػؿد ٩ػٌه ٠ذػةب ا٣ٕػٲ٨ دكف  ٬ 166كٰٚ ٣كةف ا٣ٕػؿب ،ثػ٨ ٦٪ْػٮر وت

 ٲفو ظػٌف ا٣ىػٮت ٚػٰ ا٣ٛػ٥، ٧٦ػة ،٧ًػا٣٭٧ف كا٣٭ى »ٔـك، ٤ٔٯ ا٣٪عٮ ا٣ذة٣ٰو 

ك١٣٪٫ ٠ػتـ ٦٭٧ػٮس ٚػٰ إمؿاب ٫٣ ٨٦ وٮت ا٣ىؽر، ك، ص٭ةرة ٰٚ ا٧٣٪ُٜ، 

«ا٥ٛ٣ ٠ة٣كؿٌ 
 1و

، ٧٠ة ٱؿد ٠تـ مػ٧ؿ ا٣كػةثٜ. كا١٣ػتـ ٤٠ٌػ٫ ٦٪ٞػٮؿ ٦ػ٨ د٭ػؾٱت 

ٱػؿد ا٣ػ٪ٌه ا٣ػؾم ٬  6616وت ٤ـثٲػؽما٤٣٘ح ٣ألز٬ػؿم. كٚػٰ دػةج ا٣ٕػؿكس ٣

ا إ٣ٯ ا٤٣ٲر، ٧٠ة دٌٞؽـ ٰٚ د٭ؾٱت ا٤٣٘ػح. ك٩ٞػ٢ ا٣ـثٲػؽم ٱٌٕؿؼ ٚٲ٫ ا٣٭٧ف ٦ٕـكًّ 

ٝةؿ اث٨ ص٪ٰو ٚأ٦ة ظػؿكؼ ا٣٭٧ػف ٚػإف ا٣ىػٮت »زٱةدة ٨٦ اث٨ ص٪ٰ صةء ٚٲ٭ةو 

ٛىف، ك٣ٲ «ف ٨٦ وٮت ا٣ىؽر، إ٧٩ة ٱؼؿج ٦٪كتًّ ا٣ؾم ٱؼؿج ٫ٕ٦ ٩ى
 1و

. 

                                                 

٦ػ٨  6/61،66، ٦ػةدة و٧٬ػف  كا٩ْػؿ أٱٌػةن 644-1/646ا٤٣٘ػح، اوز٬ؿم، د٭ػؾٱت   6و

ا٣ذ٭ؾٱت ٩ٛك٫. كا٩ْؿ كوٙ ا٣ؼ٤ٲ٢ كدت٦ٲؾق ك٦٪٭٥ قػٲجٮٱ٫ ٚػٰ ٠ذػةب دػؾ٠ؿة ا٣٪عػةة 

كا٩ْؿ ٩ه م٧ؿ ا٣كةثٜ ٰٚ ٠ذةب و ٦ؿكٱةت م٧ؿ  191-119وثٰ ظٲةف او٩ؽ٣كٰ، ص

 .966ث٨ ظ٧ؽكٱ٫ ا٤٣٘ٮٱح ٣عةزـ قٕٲؽ ٱٮ٩ف ا٣جٲٌةدٰ، ص

آثػػةدم، ا٣ٞػػة٦ٮس ، كا٣ٛٲؿكز، ٦ػػةدة ٧٬ػػف666-1/661ٮر، ٣كػػةف ا٣ٕػػؿب، اثػػ٨ ٦٪ْػػ  1و

 ا٧٣عٲٍ ٦ةدة و٧٬ف .

 ، ٦ةدة ٧٬ف.46-61/41ا٣ـثٲؽم، دةج ا٣ٕؿكس،   1و
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ا٣ؼ٤ٲ٢ وةظت ا٣ذٕؿٱػٙ ا٣كػةثٜ، ٚػٌؿؽ ثػٲ٨ ظػٌف  كٱذجٲ٨ٌ ٧٦ة دٌٞؽـ أفٌ 

وٮدةن ٨٦  «ا٣ىٮت»، كثٲ٨ إمؿاب - ك٬ٮ ا٣٭٧ف -ا٣ىٮت ٰٚ ا٥ٛ٣ كظؽق 

ا٣ىػػؽر، ٦ػػٓ ص٭ػػةرة ٚػػٰ ا٧٣٪ُػػٜ، ك٬ػػٮ ا٣ض٭ػػؿ. كا٣ؼ٤ٲػػ٢ ، ٱػػؾ٠ؿ ا٣ض٭ػػؿ 

٦ىػػ٤ُعةن ٬٭٪ػػة، إ٧٩ػػة ٱ١ذٛػػٰ ثذٕؿٱػػٙ ًػػٌؽق ا٣٭٧ػػف. ١٣٪ػػ٫ ٱجػػٲ٨ٌ مػػؿَٲ٨ 

٦ىةظجذ٫ ٣ٞٮة ا٣٪ُػٜ، أم ٤٣ض٭ػةرة. ٧٤٣ض٭ٮر ٧٬ةو ٦ـص٫ ثىٮت ا٣ىؽر، ك

أ٦ة وٮت ا٥ٛ٣ ٚ٭ٮ ٦ٞىٮر ٤ٔٲ٫ كظؽق، ٤ٔٯ ظٲ٨ أف ا٧٣ض٭ٮر ٫٣ ٗػٮر، أم 

٧ٜٔ أك ثٕؽ ٰٚ ا٣ىؽر، ٧٠ة ٔجٌؿ ًم٧ؿ ٚٲ٧ة ٢ٞ٩ ٔ٪ػ٫. ك١٬ػؾا ٱذٌػط ٦ىػؽر 

، كذ٠ػؿ ٚٲػ٫ وػٮت ا٣ىػؽر. «ثحؿى نٍ ا٣عؿكؼ ا٧٣ي »٠تـ قٲجٮٱ٫ ا٣ؾم ٌٔؿؼ ث٫ 

ٱ٪٤ُٜ ٨٦ دٕؿٱٙ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٝج٢ دع٤ٲ٢ ٠تـ كأرل أف دٛكٲؿ ا٧٣نؿثح ٱضت أف 

قٲجٮٱ٫. كٱجؽك أف قٲجٮٱ٫ ٥٣ ٱضؽ ًؿكرة ٣نؿح ٠ت٫٦، و٫٩ ٱٕجٌؿ ٔػ٨ ٦ٕؿٚػح 

مةإح ٣ؽل أ٬ػ٢ ا،ػذىػةص ٧ٌ٦ػ٨ د٤ٞػٮا ٔػ٨ ا٣ؼ٤ٲػ٢ كأ٣ٌٛػٮا ٚػٰ ٧٤ٔػ٫. 

كا٣٘ؿٱػػت أف ٱػػؾ٬ت أظػػؽ ا٧٤ٕ٣ػػةء ا٣ٌٛػػتء إ٣ػػٯ أ٩ػػ٫ ، ذ٠ػػؿ ٧٤٣ض٭ػػٮر 

كا٧٣٭٧ٮس ٰٚ ٠ذةب ا٣ٕٲ٨ ثإَتؽ
 1و

. ك٣ٮ أف ٬ؾا ا٣ٕة٥٣ اٝذىؿ ٚػٰ ظ٧١ػ٫ 

 ٤ٔٯ ٦ٞؽ٦ح ٠ذةب ا٣ٕٲ٨ ١٣ةف ظ٫٧١ وعٲعةن.

ك٢ٞ٩ إثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف ٩ٌىةن ٨٦ ٦ؼُٮَح ٣نػؿح ا٣كػٲؿاٰٚ ١٣ذػةب قػٲجٮٱ٫ 

  ٱكػػأؿ ٚٲػػ٫ ٔػػ٨ ا٣ٛػػؿؽ ثػػٲ٨ ا٧٣ض٭ػػٮر 666٬ٔػػ٨ اوػٛػػل اوكقػػٍ وت

كا٧٣٭٧ٮس. كٱجؽك أف أ٩ٲف أكؿ ٨٦ د٨ُٛ ٣٭ؾا ا٣ػ٪ه، كا٣ٌٛػ٢ ٧٤٣ذٞػٌؽـ، 

ٚٲ٫ ذ٠ؿ ٣ىٮت ا٣ىؽر. كٰٚ ا٣٪ه إمةرة ٦٭٧ح إ٣ػٯ أف ا١٣ػتـ ا٣ػؾم ركاق ك

اوػٛل رث٧ة ٠ةف ٦٪ٞٮ،ن ٨٦ ا٣ؼ٤ٲ٢ ، ٨٦ قٲجٮٱ٫. كأثؿز ٦ة صةء ٚػٰ ا٣ػ٪ٌه 

ا٧٣نةر إ٣ٲ٫ ٝٮؿ ا٣كٲؿاٰٚ ٚٲ٧ة ركل ٨ٔ اوػٛل ٚػٰ ا٣ٛػؿؽ ثػٲ٨ ا٧٣ض٭ػٮر 

                                                 

، ا٣عةمػٲح 661ا٩ْؿو ا٣ع٧ؽ، ٗة٥٩ ٝؽكرم، ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء ا٣ذضٮٱؽ، ص  1و

  .46ر٥ٝ و
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 ا٧٣ض٭ػٮر إ،  ٨ ٚإ٩ٟ ، دى٢ إ٣ٯ دجٲ  »كا٧٣٭٧ٮس، ٨ٔ قٲجٮٱ٫ وأك ا٣ؼ٤ٲ٢ و 

أف دؽػ٫٤ ا٣ىٮت ا٣ؾم ٱؼؿج ٨٦ ا٣ىػؽر. ٚػة٧٣ض٭ٮرة ٤٠٭ػة ١٬ػؾا ٱؼػؿج 

وٮد٭٨ ٨٦ ا٣ىؽر كٱضؿم ٰٚ ا٣ع٤ٜ.. أ٦ة ا٧٣٭٧ٮقح ٚذؼؿج أوػٮاد٭ة ٦ػ٨ 

٦ؼةرص٭ة، كذ٣ٟ ٧٦ة ٱـصٰ ا٣ىٮت، ك٥٣ ٱٕذ٧ؽ ٤ٔٲ٫ ٚٲ٭ػة ٠ةٔذ٧ػةد٥٬ ٚػٰ 

ػؼىهى ٚػإ ف ا٣ػؾم ا٧٣ض٭ٮر، ٚأػؿج ا٣ىٮت ٨٦ ا٥ٛ٣ ًٕٲٛةن... ٚإذا ٤ٝػخ مى

ٓ وػٮت ا٣ىػؽر ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ جً ذٍ أزصٯ ٬ؾق ا٣عؿكؼ وٮت ا٥ٛ٣، ١٣٪ٟ دي 

«ثٕؽ٦ة ٱـصٲ٭ة وٮت ا٥ٛ٣ ٣ٲج٤ٖ كٱٛ٭٥ ا٣ىٮت
 9و

. 

أ٩ٲف وٮت ا٣ىؽر ثأ٫٩ رث٧ة ٠ةف وؽلن ٣ؾثؾثػح ا٣ػٮدؿٱ٨ ا٣ىػٮدٲٲ٨  ؿكٚكٌ 

ضؿة، كٚ٭٥ أف ا٧٣ض٭ػٮر ٣ػ٫ ٦ىػؽراف ٤٣ذىػٮٱخ، أظػؽ٧٬ة ظ٪ضػؿم، ٪ٍ ٰٚ ا٣عى 

« ا٣ٛػ٥»٤ٔٯ ظػٲ٨ أف ا٧٣٭٧ػٮس ٣ػ٫ ٦ىػؽر كاظػؽ ٬ػٮ  كاٳػؿ ٚٮؽ ظ٪ضؿم،

كظؽق، ك، ٧ٜٔ ٫٣ ٰٚ ا٣ىؽر
 61و

ا٣ػ٪ٌه ٩ٛكػ٫ ٚػٰ ٠ذةثػ٫   ٬٪ؿم ٤ٚٲلو. ك٢ٞ٩ 

، كا٩ذ٭ػػٯ إ٣ػػٯ أٌف ا٣ٛػػؿؽ ثػػٲ٨ ا٧٣٭٧ٮقػػح كا٧٣ض٭ػػٮرة ٬ػػٮ «ا٣ٕؿثٲػػح ا٣ٛىػػعٯ»

ٗةات ٰٚ اوك٣ٯ، ٦ٮصػٮد ًػؿكرة ٚػٰ ا٣سة٩ٲػح ثكػجت اردٛػةع « وٮت ا٣ىؽر»

ا٣ىٮت
 66و

٢ ٗة٥٩ ٝؽكرم ا٣ع٧ؽ ا٣٪ٌه ٦نٲؿان إ٣ٯ إثػؿا٬ٲ٥ أ٩ػٲف، . ك٠ؾ٣ٟ ٩ٞ

وػػٮت »ك٦٪ذ٭ٲػةن إ٣ػٯ ٦ػة ا٩ذ٭ػػٯ إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ دٛكػٲؿ. كاقػػذ٪ذش ٝػؽكرم ا٣ع٧ػؽ أٌف 

٬ٮ صٮ٬ؿ اووٮات ا٧٣ض٭ٮرة، ٤ٔٯ رأم قٲجٮٱ٫« ا٣ىؽر
 66و

. 

« قػٌؿ وػ٪ةٔح اإلٔػؿاب»ٰٚ ٦ٮآً ٨٦ ٠ذةثػ٫ ٬  696كأمةر اث٨ ص٪ٰ وت

ذ٠ؿ ا٣ىؽل ا٧٣٪جٕر ٨٦ ا٣ىؽر ظٲ٨ ٔػؿض ٨٦ ذ٣ٟ أ٫٩ «. وٮت ا٣ىؽر»إ٣ٯ 

                                                 

 .666ا٩ْؿو أ٩ٲف، إثؿا٬ٲ٥، اووٮات ا٤٣٘ٮٱح، ص  9و

 .666ا٩ْؿو ا٣كةثٜ، ص  61و

ك٠ذػةب  611ا٩ْؿو ٤ٚٲل، ٬٪ؿم، ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ، دٕؿٱػت ٔجػؽ ا٣ىػجٮر مػة٬ٲ٨، ص  66و

 ـ.٤ٚ6961ٲل وؽر ثة٣ٛؿ٩كٲح ٔةـ

 .666ا٩ْؿو ا٣ع٧ؽ، ٗة٥٩ ٝؽكرم، ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح، ص  66و
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األهف واهْاو واهٖاء.  وًٕماٌ  ي ٕمّاى ياٌ «: اهصْائت اهطْٕوة»هحروف اهػوة 

 (َِاري فواٖض)اهصدى  ٍُ اهرٌٍٖ اهًرافق هحرلة اهْثرٌٕ اهصْثٌٖٖ  وقد غوّاق 

وجْد صْت ٕطوق غوٖاُ اهصادى  ةٕػءهج ابٌ جَٔ  والً يصأه»غوٓ ذهك بقْهُ: 

جّان اباٌ جَأ هادور اهحااءو اهصاْثٖة  ٌ اهصدر  وَِء ٍجػرف اهذي ٕصدر ي

وِْ جّن ٕظرلُ فُٖ جًٖع اهَحءة اهػار،  يٖار  ي جّوّاى بءهصااي ال ٕصاججاع 

لاءي ٕرار  « صاْثءً »يطوقءً  ٍّى هى ٕصجطٖػْا إدراك األثر  فّى قد الحظاْا إذي 

«غَُ شٖإُْ راهصدر  وِْ صْت اهصدر غوٓ يء غاّ يٌ 
(13)

اباٌ جَأ   لًاء  ّي 

 ذلر صْت اهصدر حٌٖ غرض هوحروف اهًظربة لًء شَظٖر الحقءً 

فمارة  - لًء ٕقاْو ياءٍى اهحًاد - وٍقن بػض غوًء. اهػربٖة واهججْٕد

 -بٌٖ اهًجّْر واهًًّْس غَد شاٖإُْ  زةاهًًٖ  صْت اهصدر وصْت اهمى 

)لاءي وهمٌ دوي ٍصاجّء إهُٖ  يٌ ذهك اباٌ بصاطء   - ِٔ هوروٖن لًء حّققَء

   وإًٍااء شااًٖت »( اهااذي جػاان صااْت اهصاادر يجّااْراً  425ِشااَة ءٖ ااح

يجّْرة  ألي االغجًءد ٕصًع فٔ يْطاع اهحارف يَّاء  فار ٕجاري اهاَمس 

«حجٓ َٕقظٔ االغجًءد  وخر  صْت اهصدر يجّْراً 
(14)

  وجء. فأ طار  

د فأ اهوصاءي دَّر   ّي اهًًّْشة ِٔ اهجأ ث ا»( 643ِاهًمصن البٌ ٕػٖض )ت

س  واهصاْت اهاذي م  حارف اهواٌٖ اهاذي يػّاء  وال ًٕجَاع اهاََّ بَمصّء   و ب

«ٕرر  يػّء ٍمس وهٖس يٌ اهصدر
(15)

( 686ِ  لًء ذلار األشاجرابءذي )ت

واهًجّاْرة ثرار   صاْاثّء ياٌ اهصادر  واهًًّْشاة »فٔ طر  اهظاءفٖة: 

                                                 

اهجممٖر اهصْثٔ غَد اهػر، فٔ طْ. شاّر صاَءغة ارغارا، الباٌ »اٍظر: فوٖض  َِري   (13)

 ( هصاَة23)   ثػرٕي وثحقٖق غاد اهصاْر طءٌِٖ  يجواة يجًاع اهقاءِرة  يجواد«جَٔ

  58  ص1668

  133-132اٍظر: اهحًد  يرجع شءبق  ص (14)

  11/126اهطاءغة اهًَٖرٕة   اٍظر: ابٌ ٕػٖض  طر  اهًمّصن  إدارة (15)
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دؼؿج أوػٮاد٭ة ٦ػ٨ ٦ؼةرص٭ػة ٚػٰ ا٣ٛػ٥، كذ٣ػٟ ٧٦ػة ٱؿػػٰ وأك ٱـصػٰ؟  

ٲٛةن. ز٥ إف أردت ا٣ض٭ؿ ث٭ػة كإقػ٧ةٔ٭ة ا٣ىٮت ٚٲؼؿج ا٣ىٮت ٨٦ ا٥ٛ٣ ًٕ

«أدجٕخ وٮد٭ة ثىٮت ٨٦ ا٣ىؽر ٣ٲٛ٭٥
 61و

. 

 صوتىالصدرىوالحروفىالمذربظ:

رأٱ٪ة ٚٲ٧ة دٌٞؽـ أف ا٣ؼ٤ٲ٢ ٬ٮ أكؿ ٨٦ ذ٠ؿ وٮت ا٣ىؽر كإمػؿاث٫ ٣٘ٲػؿ 

ا٧٣٭٧ػػٮس، أم ٧٤٣ض٭ػػٮر، كرأٱ٪ػػة أٌف ٦ػػة ركاق اوػٛػػل اوكقػػٍ ٱؤ٠ػػؽ أف 

٭ػٮر كا٧٣٭٧ػٮس. أ٦ػة اإلمػؿاب ٚٞػؽ وٮت ا٣ىؽر ٦ٕٲةر ا٣ٛى٢ ثٲ٨ ا٧٣ض

ذ٠ؿق قٲجٮٱ٫ ظٲ٨ ٔؿض ٣ذعؿٱٟ ا٣كة٨٠ ا٣كةثٜ ٳػؿ ا٣عؿكؼ ٰٚ ا٣ٮٝٙ. 

ك٥٣ ٱ٨١ قٲجٮٱ٫ ٱٕؿض ٬٪ة دٕؿٱٛةن ٦ٞىٮدان ٧٤٣ض٭ٮر كا٧٣٭٧ٮس ٧٠ة قػٲؿد 

ٔ٪ػػؽق ٚػػٰ ٦ٮًػػٓ ،ظػػٜ
 61و

. كٱىػػٙ قػػٲجٮٱ٫ ظػػؿكؼ ا٤ٞ٤ٞ٣ػػح ثػػة٣عؿكؼ 

ٚػةن ٱؼػؿج ٦ٕ٭ػة ٩عػٮ ٧٠ة ٱىٙ ٦ػ٨ ا٧٣نػؿثح ظؿك - دكف مؿح -ا٧٣نؿثح 

ؿصػخ وف ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ إذا ػ» ا٣٪ٛؼح، ٦ٓ أ٩٭ة ٥٣ دٌٍ٘ ًػٍ٘ اوك٣ػٯ،

٨٦ ثٲ٨ ا٣س٪ةٱة و٫٩ ٱضؽ ٦٪ٛؾان ٚذكػ٧ٓ ٩عػٮ  ؿ  ثىٮت ا٣ىؽر ا٩ك٢ٌ آػؿق كٝؽ ٚ

«ا٣٪ٛؼح
 61و

٧ٓ ثٕػؽ٬ة ٚػٰ ا٣ٮٝػٙ مػٲبةن، و٩٭ػة ٍكػ. ك٦٪٭ة ظؿكؼ ٦نؿثح ، دى 

ؾان ٠ػة٣عؿكؼ ا٣ذػٰ ٱؼػؿج ٣ٲكخ ٦ٌ٘ٮَح ٠عؿكؼ ا٤ٞ٤ٞ٣ػح، ك، دضػؽ ٦٪ٛػ

٦ٕ٭ة ٩عٮ ا٣٪ٛؼح، ك٬ٰ ا٣ـام كا٣ْةء كا٣ؾاؿ كا٣ٌةد. أ٦ٌػة ا٣عػؿكؼ ا٣ؼة٣ٲػح 

خ ا٣عةدث ٰٚ أز٪ةء ا٤ٞ٤ٞ٣ح، ك٨٦ ٩عٮ ا٣٪ٛغ ٰٚ ا٣عؿكؼ اورثٕح، ٱٍ ٮى ٨٦ ا٣ى  

ٚ٭ٰ ا٣تـ كا٣٪ٮف كا٧٣ٲ٥ كا٣ٕٲ٨ كا٣٘ٲ٨ كا٣٭٧ػـة. كٱػؾ٠ؿ قػٲجٮٱ٫ ا٣عػؿكؼ 

                                                 

ٱـصػٰ، ٧٠ػة  ، ك٢ٕ٣ٌ  وٮاب وٱؿػٰ 669-6/661ا٩ْؿو اوقذؿاثةذم، مؿح ا٣نةٚٲح،   61و

 .دٌٞؽـ ٰٚ ٥ْٕ٦ ا٣٪ىٮص

 .611-4/614ٮٱ٫، ا١٣ذةب، دعٞٲٜ ٔجؽا٣كتـ ٬ةركف،جا٩ْؿو قٲ  61و

 .4/614ا٩ْؿو ا٣كةثٜ،   61و
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كأ٦ة ا٣عؿكؼ ا٧٣٭٧ٮقح ٤١ٚ٭ة دٞٙ ٔ٪ؽ٬ة ٦ٓ  »ا٧٣٭٧ٮقح ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮو 

«٩ٛغ، و٩٭٨ ٱؼؿص٨ ٦ٓ ا٣ذ٪ٛف ، وٮت ا٣ىؽر، كإ٧٩ة د٪ك٢ ٫ٕ٦...
 69و

. 

كٱذٌط ٧٦ة دٌٞؽـ أف قٲجٮٱ٫ وؽر ٨ٔ دٕؿٱٙ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٧٤٣٭٧ٮس ا٣ػؾم ٣ػ٥ 

ؿب إذف ٰٚ ٬ؾا ا٣كٲةؽ ٱٞةثػ٢ ا٧٣٭٧ػٮس، ٤ٚػٲف نٍ ٱنؿب وٮت ا٣ىؽر. ٚة٧٣ي 

يمؿب وٮت ا٣ىؽر. ٢ٌ١ٚ ا٣عؿكؼ ا٣ذػٰ كوػٛ٭ة ٧٤٣نؿب ٦ٕ٪ٯن إ، أ٫٩ ا٣ؾم  أ

ػؿى نٍ قٲجٮٱ٫ ثة٧٣ي  ة أ٩٭ػة دؼػؿج ثػة٣ذ٪ٛف ، ثح ٦ض٭ػٮرة. أ٦ػة ا٧٣٭٧ٮقػح ٚػؾ٠ؿ ٩ىًّ

 ثىٮت ا٣ىؽر. ٚىٮت ا٣ىؽر إذف ٔت٦ح ٤ٔٯ ا٧٣ض٭ٮر دكف ا٧٣٭٧ٮس.

  ٰٚ مػؿظ٫ ١٣ذػةب قػٲجٮٱ٫ ا٣٪ػٮع اوكؿ 614٬كٝؽ ذ٠ؿ ا٣كٲؿاٰٚ وت

، كأًػةؼ إ٣ٲ٭ػة ا١٣ػةؼ. ك٩ٞػ٢ ا٧٣ُٞػٓ ٨٦ ا٧٣نؿثح، ك٬ٰ ظػؿكؼ ا٤ٞ٤ٞ٣ػح

ا٣سة٩ٰ ا٧٣ذى٢ ثة٣عؿكؼ ا٣ذٰ ٱؼػؿج ٦ٕ٭ػة ٩عػٮ ا٣٪ٛؼػح، كظػٌؿؼ ا٣ٕجػةرة، 

٧٠ة صػةء ٣ػؽل قػٲجٮٱ٫  «ٱضؽ ٦٪ٛؾان »، كا٣ىعٲط أ٫٩ «، ٱضؽ ٦٪ٛؾان »ٚىةرت 

 .٪ٛػؾان ٰٚ كوٙ وٮت ا٣ىؽر ا٣ؾم ٱ٪ك٢ آػؿق ٨٦ ثٲ٨ ا٣س٪ةٱة، و٩ػ٫ ٱضػؽ ٦

ا٣عؿكؼ ا٣كةثٞح، أف قٲجٮٱ٫ ذ٠ؿ٬ة و٩٭ة  كأًةؼ ا٣كٲؿاٰٚ ظٲ٨ ٔؿض ٣٭ؾق

٨٦ ا٣عؿكؼ ا٧٣ض٭ٮرة. ٨ٌ١٣ ا٣كٲؿاٰٚ ٱـ٥ٔ أف قٲجٮٱ٫ ذ٠ؿ ا٣ذةء ٰٚ ظؿكؼ 

ا٤ٞ٤ٞ٣ح، ٧٠ة قجٜ أف ز٥ٔ أف قٲجٮٱ٫ ذ٠ؿ ا١٣ػةؼ ٦ػٓ ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ، ك٬ػؾا 

ػُأ ٦عي، ك٥٣ ٱؿد مٰء ٨٦ ذ٣ٟ ٰٚ ا١٣ذةب، ٧٠ة كو٢ إ٣ٲ٪ة
 61و

. 

ٮٱ٫، ذ٠ؿ ٚٲ٫ أف ظؿكؼ ا٣٭٧ف ٱؼؿج ك٢ٞ٩ اث٨ ص٪ٰ ٤٦ؼىةن ١٣تـ قٲج

ف، ك٣ٲف ٨٦ وٮت ا٣ىػؽر. ١٣ػ٨ اثػ٨ ص٪ػٰ أ٧٬ػ٢ ٛى ا٣ىٮت ٦ٕ٭ة، ك٬ٮ ٩ى 

، دكػ٧ٓ  «ظػؿكؼ ٦نػؿثح»كوٙ ا٣٪ٮع ا٣سة٣ر ٧٦ػة ذ٠ػؿق قػٲجٮٱ٫، ك٬ػٮو 

ك٨٦ ا٣عؿكؼ ٦ة ، دكػ٧ٓ »ثٕؽ٬ة مٲبةن ٨٦ ا٣ٌٍ٘ أك ٩عٮان ٨٦ ا٣٪ٛغ. ٚٞةؿو 

                                                 

 .4/616ا٩ْؿو ا٣كةثٜ،   69و

 .461-466ا٩ْؿو ٚةاـ ٔجؽ ا٧٣٪٥ٕ، ا٣كٲؿاٰٚ ا٣٪عٮم ٰٚ ًٮء مؿظ٫ ١٣ذةب قٲجٮٱ٫، ص  61و
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 «٦نػؿثح»دٛكٲؿ ٦ٞجٮؿ إلقٞةط وػٛح  . ك٣ٲف ٬٪ةؾ«ثٕؽق مٲبةن ٧٦ة ذ٠ؿ٩ةق...

٨٦ ٬ؾا ا٣٪ٮع ٣ؽل اث٨ ص٪ٰ
 66و

. 

  ٚػٰ دٞكػٲ٥ وػٛةت ا٣عػؿكؼ أٌف و ٦٪٭ػة 119٬كذ٠ؿ اث٨ ٔىٛٮر وت

٦ذ٢ٞ٤ٞ، ك٦نؿب، ك٦ة ٣ٲف ٚٲ٫ ٤ٞ٤ٝح كإمؿاب. كٱٛ٭٥ ٦ػ٨ ٬ػؾا ا٣ذٞكػٲ٥ أٌف 

ا٧٣نؿب ٬ػٮ ا٣ػؾم ٱ٪ُجػٜ ٤ٔػٯ ا٣عػؿكؼ اورثٕػحو ا٣ػـام كا٣ْػةء كا٣ػؾاؿ 

٨١ اث٨ ٔىٛٮر قػؿٔةف ٦ػة ٱؼػ٢ ثة٣ٞكػ٧ح ظػٲ٨ ٱػؾ٠ؿ ثٕػؽ كا٣ٌةد ٍٚٞ. ٣

ا٧٣ذ٢ٞ٤ٞ كا٧٣نؿب ٝك٧ةن ٬ٮو ك٨٦ ا٧٣نؿبو ٦ػة ، ٱؼػؿج ثٕػؽق مػٰء ٦ػ٨ 

ٌٞػٜ ا٧٧٣ذػٓ  ذ٣ٟ. كٱٞىؽ ثؾ٣ٟو ٦ة ٣ٲف ٚٲ٫ ٤ٞ٤ٝػح ك، إمػؿاب؟ ك٤ٌٔػٜ ٦ع

٩ةٝتن ٨٦ قٌؿ ا٣ى٪ةٔح أٌف ا٣ىٮاب ٬ٮو ك٨٦ ا٣عػؿكؼ، و٩ػ٫ ٱػؾ٠ؿ ا٣عػؿكؼ 

٤ح ك، إمؿابا٣ذٰ ٣ٲف ٚٲ٭ة ٤ٝٞ
 66و

. ك٬ؾا ا٣ذ٤ٕٲٜ ػُأ كاًط، وٌف ا٧٣نؿثح 

٧٠ة ذ٠ؿ قٲجٮٱ٫، ك٬ٮ ا٧٣ٕذ٧ؽ دن٢٧ ظؿكؼ ا٤ٞ٤ٞ٣ح، كظؿكؼ ٩عػٮ ا٣ػ٪ٛغ، 

كا٣عؿكؼ ا٣ذػٰ ٣ػٲف ٦ٕ٭ػة ٤ٞ٤ٝػح ك، ٩عػٮ ٩ٛػغ، ٱٞةث٤٭ػة ا٧٣٭٧ٮقػح ا٣ذػٰ 

 دذىٙ ثة٣٪ٛغ ٣ؼؿكص٭ة ٦ٓ ا٣ذ٪ٛف ، وٮت ا٣ىؽر.

إذ ٱػػؾ٠ؿ «. ٧٤٣نػػؿثح»ٚٲح ذ٠ػػؿ ك٣ػػٲف ٣ػػؽل اوقػػذؿاثةذم ٚػػٰ مػػؿح ا٣نػػة

٦ى٤ُعةتو ا٤ٞ٤ٞ٣ح كا٧٣٭٧ٮقح كثٕي ا٣عؿكؼ ٣نؿح اوٝكةـ ا٣ذٰ كصػؽ٩ة٬ة 

ٌٕؽ ٦ػ٨ »٣ؽل قٲجٮٱ٫ قةثٞةن. كٱؾ٠ؿ ٦ٓ ظؿكؼ ا٤ٞ٤ٞ٣ح أٌف  مػؽة ا٣ىػٮت ا٧٣ذىػ

ا٣ىػػؽر ٦ػػٓ ًػػٍ٘ ا٤٣كػػةف ٚػػٰ ٦ؼؿص٭ػػة ٚػػٰ ا٣ٮٝػػٙ ٱ٧٪ػػٓ ػػػؿكج ذ٣ػػٟ 

«ا٣ىٮت
 66و

ظػٲ٨ ٱػـ٥ٔ أٌف ا٣عػؿكؼ  . ٨١٣ اوقذؿاثةذم ٱٌٲٙ إًةٚح ػةَبح

ا٣ذٰ ، ٱىعج٭ة ٰٚ ا٣ٮٝٙ ٤ٞ٤ٝح أك مج٫ ٩ٛغ أك ٩ٛغ، ك٬ٰ ا٣تـ كا٣٪ػٮف كا٧٣ػٲ٥ 

                                                 

 .14-6/16ب، دعٞٲٜ ظك٨ ٬٪ؽاكم،ا٩ْؿو اث٨ ص٪ٰ، قٌؿ و٪ةٔح اإلٔؿا  66و

  6، ا٣عةمٲح رٝػ٥ و111-6/116 ،ةا٩ْؿو اث٨ ٔىٛٮر، ا٧٧٣ذٓ، دعٞٲٜ ٚؼؿ ا٣ؽٱ٨ ٝجةك  66و

 ٨٦ ا٣ىٛعح ا٣كةثٞح.

 .6/616ٲح، ٚا٩ْؿو اوقذؿاثةذم، مؿح ا٣نة  66و
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ٌٕؽ ٦ٕ٭ة ٨٦ ا٣ىؽر وٮت ٱعذةج إ٣ٯ إػؿاصػ٫،  كا٣ٕٲ٨ كا٣٘ٲ٨ كا٣٭٧ـة، ٥٣ ٱذى

كأٱٌةن ٥٣ ٱعى٢ ًٍ٘ دةـ
 64و

 . كا٣ىعٲط ٬ٮ ٦ة ذ٠ؿق قٲجٮٱ٫.

  إ٣ػٯ أف ا٤ٞ٤ٞ٣ػح 161٬ةـكأمةر ا٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم وأد٥٧ مؿظ٫ ٤٣نةٚٲح ٔ

دعى٢ وف ا٣عؿكؼ مؽٱؽة ٦ض٭ٮرة، ٚة٣ض٭ؿ ٱ٧٪ٓ ا٣٪ٛف أف ٱضػؿم ٦ٕ٭ػة، 

كا٣نؽة د٧٪ٓ أف ٱضؿم وٮد٭ة، ٧٤ٚة اصذ٧ػٓ ٬ػؾاف ا٣ٮوػٛةف اظذةصػخ إ٣ػٯ 

ا٣ذ٤١ٙ ٰٚ ثٲة٩٭ة، ٤ٚؾ٣ٟ ٱعى٢ ٦ة ٱعى٢ ٨٦ ا٣ٌٍ٘
 66و

. 

 «مٰٚ ا٣ذُٮر ا٤٣٘ٮ»ككٝٙ ٨٦ ا٧٣عؽزٲ٨ ٔجؽ ا٣ىجٮر مة٬ٲ٨ ٰٚ ٠ذةث٫ 

٤ٔٯ ٦ة أ٤َٜ ٤ٔٲ٫، وٮرة أػؿل ٣ذ١ٛٲؿ قٲجٮٱ٫ ٰٚ ا٣ضة٩ت اودااٰ، مػةرظةن 

٩ػػٌه قػػٲجٮٱ٫ ظػػٮؿ ا٣عػػؿكؼ ا٧٣نػػؿثح، كرأل أف ا٣ذٛؿٝػػح ثػػٲ٨ ا٧٣ض٭ػػٮر 

كا٧٣٭٧ٮس دٞٮـ ٤ٔٯ أقةس أف ا٣ىٮت ا٧٣ض٭ٮر ٱىؽر ٨٦ ا٣ىؽر كا٣ٛػ٥، 

٤ٔٯ ظٲ٨ أف ا٧٣٭٧ٮس ٣ٲف ٫٣ إ، ا٥ٛ٣ كظؽق. كرأل مة٬ٲ٨ أف قػٲجٮٱ٫ ٣ػ٥ 

١٣٪٫ ٔؿؼ  -كا٣ىٮابو ا٣ٮدؿٱ٨ ا٣ىٮدٲٲ٨ داػ٢ ا٣ع٪ضؿة - ٱٕؿؼ ا٣ع٪ضؿة

أزؿ ٦ة ٱعؽث ٚٲ٭ة، أم ٰٚ ا٣ىؽر ٨٦ ذثؾثح
 61و

. ك، صؽاؿ ٰٚ ذ٣ٟ، ٚة١٣تـ 

 ٦ٕؿكؼ، كٝؽ قجٜ إ٣ٲ٫ ا٧٣كذنؿٝٮف.

كٱ٪ذ٭ٰ مة٬ٲ٨ إ٣ٯ أف قٲجٮٱ٫ أراد ثة٧٣نؿثح أ٩٭ة ٦ض٭ٮرة، كٱ١ٮف ذ٣ػٟ 

ط ٫٣ ٚػٰ ٦ؿظ٤ػح ٦ذٞؽ٦ػح ٦ػ٨ دػأ٣ٲٙ ا١٣ذػةب، ٩ٮٔةن ٨٦ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ا٣ض٭ؿ ق٪

ظٲر دىٮر أف ووٮت ا٥ٛ٣  أمؿب ووٮت ا٣ىؽر  زػ٥ وػ٪ٙ ٤ٔػٯ ٬ػؾا 

اوقةس ٢٠ اووٮات وا٧٣نؿثح  ٰٚ رأٱ٫. ز٥ ٔؽؿ ٚٲ٧ػة ثٕػؽ ٔػ٨ ا٣ٮوػٙ 

و٦نؿب  إ٣ػٯ ا٣ٮوػٙ و٦ض٭ػٮر  ٚػٰ ٦ٞةثػ٢ و٦٭٧ػٮس  كذ٣ػٟ ٚػٰ آػػؿ 

                                                 

 .4/616، كٝةرف ث١ذةب قٲجٮٱ6/616،٫ا٩ْؿو ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ،  64و

 .6/6116نةٚٲح، دعٞٲٜ ظك٨ ٔس٧ةف،ا٩ْؿ ا٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم، مؿح ا٣  66و

 .666-666ا٩ْؿو مة٬ٲ٨، ٔجؽ ا٣ىجٮر، ٰٚ ا٣ذُٮر ا٤٣٘ٮم، ٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح، ص  61و
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أف  - ٮؿ مػة٬ٲ٧٠٨ػة ٱٞػ -ا١٣ذةب، إذ ٠ةف ٚػٰ ٩ْػؿق أ٩كػت. كٱؤٱػؽ ذ٣ػٟ 

قٲجٮٱ٫ كًٓ ٦ٞةث٢ وا٧٣نؿثح  وا٧٣٭٧ٮقح . ٚة٧٣٭٧ٮقح ٣ػ٥ دنػؿب وػٮت 

٩٭ة ٣ٲكخ ٦ض٭ٮرةإا٣ىؽر، أم 
 61و

. كا١٣تـ وػعٲط، ١٣ػ٨ٌ قػٲجٮٱ٫ ٱىػؽر 

٨ٔ ٥٤ٔ ا٣ؼ٤ٲ٢ ك٦ػة أٌقكػ٫ كأرقػةق ٚػٰ ٠ذةثػ٫ ا٣ٕػٲ٨ اثذػؽاءن، أ٦ػة اقػذ٧ٕة٫٣ 

ٱ٫٤ ث٧ة ٤٧٩ػٟ ٦ػ٨ ٦ى٤ُعةن آػؿ ٬ٮ وا٣ض٭ؿ  ٫٤ٚ مأف آػؿ ٝؽ ، ٩كذُٲٓ دأك

ػأد٣ح. ٚكٲجٮٱ٫ ٱي  ض ٔػ٨ ذ٠ػؿ ا٣ض٭ػؿ ٚػٰ ٦ٮًػٓ ٝؿٱػت ٦ػ٨ ظؽٱسػ٫ ٔػ٨ ؿً ٍٕ

ك٬ػػؾق ». إذ ٱٞػػٮؿ ٚػػٰ ثػػةب ا٣ٮٝػػٙ ٚػػٰ ا٣ػػٮاك كا٣ٲػػةء كاو٣ػػٙو «ا٧٣نػػؿثح»

ا٣عؿكؼ ٗٲؿي ٦٭٧ٮقةت، ك٬ٰ ظؿكؼ ٣ٲ٨ ك٦ٌؽ، ك٦ؼةرص٭ػة ٦ذكػٕح ٣٭ػٮاء 

«ا٣ىٮت....
 61و

ؿ . ٚ٭٢ ٱ١٧ػ٨ دٛكػٲؿ ٬ػؾا ا٣ٕػؽكؿ ٔػ٨ ٦ض٭ػٮرة إ٣ػٯ ٗٲػ

٦٭٧ٮقح؟ إٌف ٦ة ٩كذُٲ٫ٕ ٬ٮ ٦ة ٱذٮٚؿ ٫٣ ا٣ؽ٣ٲ٢، كٱٌٕؽق ا،قػذ٪ذةج، كدٌٞؿثػ٫ 

او٦س٤ح كا٣٪ْةاؿ. كٱؿل مة٬ٲ٨ أف ٬٪ةؾ ٦ٮآً ٰٚ ٠ذةب قػٲجٮٱ٫ ٔػؽؿ ٚٲ٭ػة 

٦ى٤ُعةت دٞؽ٦خ ٰٚ أك٫٣، ٚذ٘ٲؿت ٰٚ ز٪ةٱةق كٰٚ آػؿقاقذ٧ٕةؿ ٨ٔ 
 69و

. 

٧نػؿثح، ككٝٙ ٗة٥٩ ٝؽكرم ا٣ع٧ؽ ٤ٔٯ ٩ٌه قٲجٮٱ٫ ثنأف ا٣عػؿكؼ ا٣

كرأل أف ا٧٣ٞىػٮد ثػة٣عؿكؼ ا٧٣نػؿثح ٬ػػٮ ا٣عػؿكؼ ا٧٣ض٭ػٮرة، أم ا٣ذػػٰ 

أمؿثخ وٮت ا٣ىؽر، أم دؼؿج ٦ٓ وٮت ا٣ىؽر أػػؾان ٦ػ٨ ٝػٮؿ قػٲجٮٱ٫ 

ٱؼػؿص٨ ٦ػٓ ا٣ذػ٪ٛف ، وػٮت »ٰٚ ذات ا١٧٣ةف ٨ٔ ا٣عػؿكؼ ا٧٣٭٧ٮقػح 

٦ىػ٤ُعة  -٩ه قػٲجٮٱ٫–. كأًةؼ إ٣ٯ ذ٣ٟ أ٫٩ كرد ٰٚ ٬ؾا ا٣٪ه «ا٣ىؽر

، ك٧٬ة ٦كذ٧ٕتف ٚػٰ ا٧٣ٕ٪ػٯ ٩ٛكػ٫ ا٣ػؾم «وٮت ا٥ٛ٣»ك «وٮت ا٣ىؽر»

اقذ٧ٕت ٚٲ٫ ٰٚ ركاٱح ا٣كٲؿاٰٚ. كٱٞىؽ ٝؽكرم ا٣٪ٌه ا٧٣ؿكٌم ٨ٔ اوػٛل 

                                                 

 .661ا٩ْؿو ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ، ص  61و

 .4/611جٮٱ٫، ٲا٩ْؿو ٠ذةب ق  61و

 .661ا٩ْؿو مة٬ٲ٨، ا٣ذُٮر ا٤٣٘ٮم، ص  69و
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اوكقٍ ا٣ؾم قجٜ ذ٠ؿق ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر. كا٩ذ٭ٯ ا٣ع٧ؽ إ٣ٯ أ٫٩ ٱذػؿصط ٦ػ٨ 

قٲةؽ ا٣٪ٌه أف ا٧٣ٞىٮد ثة٣عؿكؼ ا٧٣نؿثح ظػؿكؼ ا٣ض٭ػؿ، و٩٭ػة أمػؿثخ 

ةثػ٢ ا٣عػؿكؼ ا٧٣٭٧ٮقػح. ٗٲػؿ أف قػٲجٮٱ٫ ٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿ وٮت ا٣ىؽر، ٚػٰ ٦ٞ

ا٧٣نؿثح ٰٚ قٲةؽ دٕؿٱ٫ٛ ا٧٣ض٭ٮر ٰٚ ثةب اإلدٗةـ
 61و

. 

٤ٔٯ أ٩٪ٰ ٠٪ػخ أردٌ ٦سػ٢ ٬ػؾا ا،قػذ٪ذةج ا٣ػؾم رأٱ٪ػةق ٣ػؽل ا٣ع٧ػؽ ٣ػ٪ٞه 

اود٣ح
 66و

٧٠ػة صػةءت ٚػٰ –. ٧٠ة ٠٪خ أدٮٝٓ أف ٬٪ةؾ ٩ٞىػةن ٚػٰ ركاٱػح ا١٣ذػةب 

ا٣سة٣ػر ٦ػ٨ ٠ػتـ قػٲجٮٱ٫ ٔػ٨ ا٣عػؿكؼ ١٦ة٩٭ػة ا٣ٞكػ٥  -َجٕح ثٮ،ؽ ك٬ػةركف

كا٥٤ٔ أٌف ٦ػ٨ ا٣عػؿكؼ »ٱٞٮؿو  - ٨٦ دٞكٲ٧٪ة ٩ع٨ - ا٧٣نؿثح. ٰٚٛ ا٣ٞك٥ اوكؿ

، ك٬ٰ ظؿكؼ ا٤ٞ٤ٞ٣ح. كٰٚ ا٣ٞكػ٥ ا٣سػة٩ٰ «ظؿكٚةن ٦نؿثح ًُ٘خ ٨٦ ٦ٮإً٭ة..

كٚػٰ «. ك٨٦ ا٧٣نؿثح ظؿكؼ إذا كٝٛخ ٔ٪ؽ٬ة ػؿج ٦ٕ٭ة ٩عػٮ ا٣٪ٛؼػح...»ٱٞٮؿو 

ك٦٪٭ة ظؿكؼ ٦نؿثح ، دك٧ٓ ثٕؽ٬ة ٚػٰ ا٣ٮٝػٙ مػٲبةن ٧٦ػة »و ا٣ٞك٥ اوػٲؿ ٱٞٮؿ

«ذ٠ؿ٩ة...
 66و

. ك٬٪ة ٠٪خ أدٮٝٓ ٩ٞىةن ٬ػٮو ك٦٪٭ػة ظػؿكؼ وٗٲػؿ  ٦نػؿثح. و٩٪ػٰ 

ٚ٭٧خ ٨٦ ا٧٣نؿثح أ٩٭ة ا٣ذٰ أمؿثخ وٮٱذةن أك ٩ٛؼةن. ٚإذا صٌؿدت ٦ػ٨ ا٣ىػٮٱخ أك 

٤٪ػةق ٦ػ٨ ا٣٪ٛؼح ثةت كوٛ٭ة ثة٧٣نؿثح ػُأ. ٗٲؿ أٌف كٝػٮٰٚ ٤ٔػٯ ا٣ػ٪ه ا٣ػؾم ٩ٞ

ؿ ٨٦ رأٱٰ، كص٤ٕ٪ػٰ أرل أٌف ا٧٣ٞةث٤ػح ٚػٰ ٩ػٌه قػٲجٮٱ٫ ٬ػٰ ثػٲ٨ ٠ذةب ا٣ٕٲ٨ ٗٲٌ 

ا٧٣نؿب كا٧٣٭٧ٮس
 66و

 . كا٧٣نؿب ٬٪ة ٱٞٮـ ٦ٞةـ ا٧٣ض٭ٮر.

ىخاتمظ:
ك١٬ػػؾا دجػػٲ٨ أٌف ا٣ؼ٤ٲػػ٢ ٬ػػٮ كاًػػٓ ا٧٣ٛ٭ٮ٦ػػةت ا٣كػػةثٞح ا٣ذػػٰ دذىػػ٢ 

                                                 

 .666ا٩ْؿو ا٣ع٧ؽ، ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح، ص  61و

 .٧691ؽ، مؿح ا٧٣ٞؽ٦ح ا٣ضـرٱح، صا٩ْؿو ا٣ع  66و

 .4/616ا٩ْؿو ا١٣ذةب، دعٞٲٜ ٬ةركف،   66و

 .111ص، 6/ج٦11شا٩ْؿو ثعس٪ة، ا٣ض٭ؿ كا٣٭٧ف،   66و
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 ٲجٮٱ٫ اقذ٢٧ٕ ٦٪٭ػة ٦ػةثة٣٭٧ف كاإلمؿاب كوٮت ا٣ىؽر كا٣ض٭ةرة، كأف ق

٣ؽرق٫، ك٣ٲف ٬٪ةؾ مٟ ٰٚ أف أوٮؿ ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ٬ػٰ ٤٣ؼ٤ٲػ٢،  ةرآق ًؿكرٱًّ 

٠ذةثةن ٨٦ أ٣ٙ كرٝح ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ؼ٤ٲ٢ - ٧٠ة ٝٲ٢ -ٙ قٲجٮٱ٫ كٝؽ أ٣  
 64و

. 

أ٦ة دٕؿٱٙ قٲجٮٱ٫ ٤٣ض٭ؿ كا٣٭٧ف ٰٚ ثةب اإلدٗةـ ٚٞؽ ادضػ٫ ٚٲػ٫ ٣جٲػةف 

٤ػٜ كا٣ٛػ٥ اوزؿ ا٣ؾم ٱؼ٫ٌٛ٤ وظىؿ  ا٣٭ٮاء ٰٚ أظٲةز ا٣٪ُٜ ا٣ؿاٲكػح ٚػٰ ا٣ع

كا٣ؼٲةمٲ٥، ٧٦ة ٱٮ٣ؽ وص٭ةرة  ٰٚ ا٧٣٪ُػٜ
 66و

. ك٣ػٲف ٣ىػٮت ا٣ىػؽر دكر 

ٰٚ ذ٣ٟ إ، أ٫٩ ٦ىؽر ا٣٭ٮاء ا٧٣عىٮر. كٝؽ ٚى٢ ا٣ؼ٤ٲ٢ ثٲ٪٭٧ة ٤ٔػٯ ٠ػ٢ 

وػٛح  «ا٣ض٭ةرة»ظةؿ، أم ثٲ٨ وٮت ا٣ىؽر، كا٣ض٭ةرة ٰٚ ا٣٪ُٜ. كأرل أف 

ٰٚ اوزؿ ا٣ك٧ٰٕ ا٣ؾم ٱؼ٫ٌٛ٤ ا٧٣ض٭ػٮر «إٚؿاط»دؽؿ ٤ٔٯ 
 61و

كرث٧ػة ٠ػةف . 

٦٪٫ ٝؽر ٰٚ ا٧٣٭٧ٮس. كا٣ؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ ذ٣ٟ أٌف قػٲجٮٱ٫ ظػٲ٨ ٔػٌؿؼ ا٧٣ض٭ػٮر 

ا،ٔذ٧ػةد، كذ٠ػؿ ٦ػٓ  «إمجةع»كا٧٣٭٧ٮس ٰٚ ثةب اإلدٗةـ ذ٠ؿ ٦ٓ ا٧٣ض٭ٮر 

ا،ٔذ٧ةد. ٧٦ة ٱنٲؿ إ٣ٯ أف ا،ٔذ٧ةد ٬ٮ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣٪ُٞٲح  «إًٕةؼ»ا٧٣٭٧ٮس 

                                                 

 . و٨٦ ٦ٞؽ٦ح ا٣ذعٞٲٜ .6/69ا٩ْؿو ٠ذةب قٲجٮٱ٫،   64و

ٚة٧٣ض٭ٮرة و ٢ٌٕ٣ ا٣ىٮاب و »وط.٬ةركف   4/464ا٩ْؿو ٱٞٮؿ قٲجٮٱ٫ ٰٚ ثةب اإلدٗةـ،  66و

٤٠حن ٧٤٣٭٧ٮس، ٧٠ة قٲؿد ،ظٞػةن و ظػؿؼ أمػجٓ ا،ٔذ٧ػةد ٚػٰ ٦ٮًػ٫ٕ، ٚة٧٣ض٭ٮر ٦نة

ك٦٪ٓ ا٣٪ٛف أف ٱضؿم ٫ٕ٦ ظذٯ ٱ٪ٌٰٞ ا،ٔذ٧ةد و٤ٔٲ٫  كٱضػؿم ا٣ىػٮت. ٚ٭ػؾق ظػةؿ 

ا٧٣ض٭ٮرة ٰٚ ا٣ع٤ٜ كا٥ٛ٣، إ، أف ا٣٪ٮف كا٧٣ػٲ٥ ٝػؽ ٱٕذ٧ػؽ ٣٭٧ػة ٚػٰ ا٣ٛػ٥ كا٣ؼٲةمػٲ٥ 

٩ٛػٟ زػ٥ د٧٤١ػخ ث٭٧ػة ٣ؿأٱػخ ٚذىٲؿ ٚٲ٭٧ة ٗ٪ح. كا٣ؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ ذ٣ٟ أ٩ٟ ٣ٮ أ٦كػ١خ ثأ

ذ٣ٟ ٝؽ أػ٢ ث٭٧ة. أ٦ة ا٧٣٭٧ػٮس ٚعػؿؼ أًػٕٙ ا،ٔذ٧ػةد ٚػٰ ٦ٮًػ٫ٕ ظذػٯ صػؿل 

ا٣٪ٛف ٫ٕ٦. كأ٩خ دٕؿؼ ذ٣ٟ إذا أذجؿت ٚؿددت ا٣عؿؼ ٦ٓ صؿم ا٣ػ٪ٛف. ك٣ػٮ أردت 

٥ ٦ة كرد ٰٚ ا٣ذٕؿٱٙ ا٣كػةثٜ كٝؽ ٩كت ا٣ـصةج ٦ْٕ«. ذ٣ٟ ٰٚ ا٧٣ض٭ٮرة ٥٣ دٞؽر ٤ٔٲ٫

. ٧٠ة كرد ٨٦ ٗٲػؿ ٩كػجح ٚػٰ ٦ىػةدر 6/464ة٩ٰ ا٣ٞؿآف كإٔؿاث٫، إ٣ٯ ا٣ؼ٤ٲ٢، ا٩ْؿو ٦ٕ

 .٠466سٲؿة، ٦٪٭ة أقؿار ا٣ٕؿثٲح ،ث٨ او٩جةرم، ص

، كا٣ع٧ػؽ، 616ا٩ْؿو ا٣ؿاٗت اووٛ٭ة٩ٰ، ا٧٣ٛؿدات ٰٚ ٗؿٱت ا٣ٞؿآف و٦ةدة ص٭ؿ ،ص  61و

 .666ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء ا٣ذضٮٱؽ ص 
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ٲجٮٱ٫ كمػٲٮػ٫ ٚػٰ ا٣ع٤ػٜ ا٧٣ٞىٮدة وثةإلرادة كٌٝٮة ا٣ٌؽٚٓ  ا٣ذٰ دعٌكك٭ة ق

كا٥ٛ٣ كا٣ؼٲةمٲ٥، أم ٰٚ ا٣ٛؿاٗةت ٚػٮؽ ا٣ع٪ضؿٱػح. كأف ٬ػؾا اإلمػجةع ٬ػٮ 

ا٣ؾم ٱٮ٣ٌؽ ا٣ض٭ؿ ك٣ٲف ا،ٔذ٧ةد ٩ٛك٫، و٫٩ ٱؿد ٦ٓ ا٧٣٭٧ػٮس، ٧٠ػة قػجٜ. 

كث٪ةءن ٤ٔٯ ٦ة دٌٞؽـ وةر ا٣ُؿٱٜ ٦ٛذٮظةن ٣ٛ٭٥ دٕؿٱٙ قٲجٮٱ٫ ٤٣ض٭ؿ، ٧٠ة صةء 

٦٪جٕػر  «وؽلن »ا٣ىؽر. ٚىٮت ا٣ىؽر ٰٚ ثةب اإلدٗةـ، إًةٚح إ٣ٯ وٮت 

ك٬ػػٮ ثعكػػت ٦ٕةرٚ٪ػػة أزػػؿ ا٬ذػػـاز ا٣ػػٮدؿٱ٨  -٦ػػ٨ ٧ٔػػٜ ا٣ىػػؽر أك ٗػػٮرق 

ٱض٢ٕ ا٣٭ٮاء ٦عىٮران ٚٲ٪ؽٚٓ إ٣ٯ ا٣ٛؿاٗةت ا٣ٞةث٤ح  - ا٣ىٮدٲٲ٨ ٰٚ ا٣ع٪ضؿة

٤٣ٮوٙ ٰٚ ا٣ع٤ٜ كا٥ٛ٣ كا٣ؼٲةمٲ٥ كٱٮ٣ٌؽ إٚؿاَةن ٰٚ اوزػؿ ا٣كػ٧ٰٕ ٩ذٲضػح 

 ٣٪ُٜ.ظىؿ ا٣٭ٮاء كدأزٲؿق ٰٚ ص٭ةز ا

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
 اىهذت: -أ

أقؿار ا٣ٕؿثٲح، اث٨ او٩جػةرم، دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ ث٭ضػح ا٣جٲُػةر، ٦ُجٮٔػةت  -

 ـ.6961ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ ثؽ٦نٜ،

اووٮات ا٤٣٘ٮٱػح، إثػؿا٬ٲ٥ أ٩ػٲف، ١٦ذجػح او٩ض٤ػٮ ا٧٣ىػؿٱح، ا٣ٞػة٬ؿة،  -

 ـ.6916ط.راثٕح

ٲػٜ ٦ىػُٛٯ ظضػةزم، دةج ا٣ٕػؿكس ٦ػ٨ صػٮا٬ؿ ا٣ٞػة٦ٮس، ا٣ـثٲػؽم، دعٞ -

 ـ.6911  61ا٣كذةر أظ٧ؽ ٌٚؿاج، كزارة اإلٔتـ ثة١٣ٮٱخ وا٣ضـء ٦ؿاصٕح ٔجؽ

دعٞٲػٜ ٔٛٲػٙ ٔجػؽا٣ؿظ٨٧،  او٩ؽ٣كٰ،دؾ٠ؿة ا٣٪عةة، أثٮ ظٲةف ا٣٪عٮم  -

 .٦6911ؤقكح ا٣ؿقة٣ح، ثٲؿكت، ط.أك٣ٯ
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د٭ؾٱت ا٤٣٘ح، اوز٬ػؿم، ا٣ضػـء ا٣كػةدس، دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ ا٧٣ػ٪٥ٕ  -

ا٣ٕٞػؽة، ٦ؿاصٕػح ٤ٔػٰ ٦ع٧ػؽ ا٣جضػةكم، ا٣ػؽار  ػٛةصٰ، ك٦ع٧ٮد ٚؿج

 ا٧٣ىؿٱح ٤٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح.

ا٣ؼ٤ٲ٢ ث٨ أظ٧ؽ ا٣ٛؿا٬ٲػؽم، ٠ذػةب ا٣ٕػٲ٨، دعٞٲػٜ ٦٭ػؽم ا٧٣ؼـك٦ػٰ  -

 .6416٬كإثؿا٬ٲ٥ ا٣كة٦ؿااٰ، دار ا٣٭ضؿة، ٥ٝ ثإٱؿاف

ا٣ؽراقةت ا٣ٌىٮدٲح ٔ٪ػؽ ٧٤ٔػةء ا٣ذضٮٱػؽ، ٗػة٥٩ ٝػٌؽكرم ا٣ع٧ػؽ، كزارة  -

 ـ.6911ح، ث٘ؽاداوكٝةؼ كا٣نؤكف ا٣ؽٱ٪ٲ

قٌؿ و٪ةٔح اإلٔؿاب، اث٨ ص٪ٌٰ، دعٞٲٜ ظك٨ ٬٪ؽاكم، دار ا٥٤ٞ٣، د٦نػٜ  -

 ـ.6916

ا٣كٲؿاٰٚ ا٣٪عٮم ٰٚ ًٮء مؿظ٫ ١٣ذةب قػٲجٮٱ٫، ٔجػؽا٧٣٪٥ٕ ٚػةاـ، دار  -

 ـ.6916ا١ٛ٣ؿ، ط.أك٣ٯ، د٦نٜ

مؿح ا٣نةٚٲح ،ث٨ ا٣عةصت، اوقذؿاثةذم، ٦ٓ مؿح مٮا٬ؽق ٣ٕجػؽا٣ٞةدر  -

٩ٮر ا٣عكػ٨ ك٦ع٧ػؽ ا٣ـٚػـاؼ ك٦ع٧ػؽ ٦عٲػٰ  ا٣ج٘ؽادم، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ

 .6661٬ا٣ؽٱ٨ ٔجؽا٣ع٧ٲؽ، ٦ُجٕح ظضةزم، ا٣ٞة٬ؿة

 مؿح ا٧٣ٌٛى٢ ٤٣ـ٦ؼنؿم، اث٨ ٱٕٲل، إدارة ا٣ُجةٔح ا٧٣٪ٲؿٱح، ٦ىؿ، د.ت. -

مؿح ا٧٣ٞؽ٦ح ا٣ضـرٱح، ٦ؿ٠ػـ ا٣ؽراقػةت كا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ا٣ٞؿآ٩ٲػح، صػؽة،  -

 ـ.6111ا١٤٧٧٣ح ا٣ٕؿثٲح ا٣كٕٮدٱح ، 

٣عةصت، ا٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم، دعٞٲٜ ظك٨ أظ٧ؽ ا٣ٕس٧ػةف، مؿح مةٚٲح اث٨ ا -

 ـ.٦6111ؤقكح ا٣ؿٱةف، ثٲؿكت

ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ، ٬٪ؿم ٤ٚٲل، دٕؿٱت كدعٞٲٜ ٔجؽا٣ىجٮر مػة٬ٲ٨، دار  -

ـ، و ٦ىػٌٮرة ٔػ٨ ا٣ُجٕػح اوك٣ػٯ ٚػٰ ا٧٣ُجٕػح 6916ا٧٣نؿؽ، ثٲػؿكت

 ـ 6911ا١٣ةزٮ٣ٲ١ٲح، ثٲؿكت، 
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ح ا٣ؿقػة٣ح، ثٲػؿكت، ٰٚ ا٣ذُػٮر ا٤٣٘ػٮم، ٔجػؽ ا٣ىػجٮر مػة٬ٲ٨، ٦ؤقكػ -

 ـ.6916-6416٬ط.زة٩ٲح

ا٣ٞػػػة٦ٮس ا٧٣عػػػٲٍ، ا٣ٛٲؿكزآثػػػةدم، ٦ؤقكػػػح ا٣ؿقػػػة٣ح، ثٲػػػؿكت،  -

 ـ.6911ط.أك٣ٯ

، مػ٧ؿ ثػ٨ ظ٧ؽكٱػ٫، ص٧ػٓ ةب ٦ؿكٱػةت مػ٧ؿ ثػ٨ ظ٧ؽكٱػ٫ ا٤٣٘ٮٱػح٠ذ -

كدعٞٲٜ كدراقح ٣عةزـ قٕٲؽ ٱٮ٩ف ا٣جٲةدٰ، ٦ؿ٠ـ ص٧ٕح ا٧٣ةصؽ ٤٣سٞةٚػح 

 كا٣ذؿاث، دثٰ، د.ت.

دعٞٲٜ كمؿح ٔجؽ ا٣كتـ ٦ع٧ؽ ٬ةركف، ٔة٥٣ ا١٣ذػت، قٲجٮٱ٫، ١٣ذةب، ا -

 ثٲؿكت،د.ت.

 .6661٬ا١٣ذةب، قٲجٮٱ٫، َجٕح ثٮ،ؽ ث٧ىؿ -

 ٣كةف ا٣ٕؿب، اث٨ ٦٪ْٮر، دار وةدر، ثٲؿكت، د.ت. -

٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف كإٔؿاث٫، ا٣ـٌصةج، مؿح كدعٞٲٜ ٔجػؽا٣ض٤ٲ٢ ٔجػؽق مػ٤جٰ،  -

 ـ.6994دار ا٣عؽٱر ثة٣ٞة٬ؿة،ط.أك٣ٯ

ؿآف، ا٣ؿاٗت اووػٛ٭ة٩ٰ،دعٞٲٜ كًػجٍ ٦ع٧ػؽ ا٧٣ٛؿدات ٰٚ ٗؿٱت ا٣ٞ -

 قٲؽ ٠ٲت٩ٰ، دار ا٧٣ٕؿٚح، ثٲؿكت، د.ت.

ا٧٧٣ذٓ ٰٚ ا٣ذىؿٱٙ، اث٨ ٔىٛٮر، دعٞٲػٜ ٚؼػؿ ا٣ػؽٱ٨ ٝجػةكة، ا١٧٣ذجػح  -

 ـ.6911ا٣ٕؿثٲح، ظ٤ت

 اىؽورٗةت: -ب

، أظ٧ؽ ٦ع٧ؽ ٌٝؽكر، ٦ض٤ػح «أوٮات ا٤٣٘ح ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫، ٦ؿاصٕح كدٛكٲؿ» -

 ـ.6166 ، ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ٣ٕةـ٧11ض٤ؽ و٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ا٣

، «ا٣ذ١ٛٲؿ ا٣ىٮدٰ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ٰٚ ًٮء قٌؿ و٪ةٔح اإلٔؿاب ،ث٨ ص٪ػٰ» -

٬٪ؿم ٤ٚٲل، دٕؿٱت كدعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ىجٮر مػة٬ٲ٨، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح 
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 ـ.6911  ٣ك٪ح66و ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة، ا٧٣ض٤ؽ

، أظ٧ػؽ ٦ع٧ػؽ «ا٣ض٭ؿ كا٣٭٧ف ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫ ٰٚ ًٮء ا٣ؽرس ا٣عػؽٱر» -

 ، ا٣ضػـء ا٣سة٣ػر 11ر، ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ا٧٣ض٤ػؽ وٝؽك

 ـ.٣6166ٕةـ

، ػؽٱضػح ٔجػؽا٣ؿزاؽ ٔجػؽا٣ٞةدر «ا٧٣ى٤ُط ا٣ىؿٰٚ ٰٚ ٠ذةب قػٲجٮٱ٫» -

 ػػػة64/1 ا٣عػػؽٱسٰ، ٦ػػؤد٧ؿ ا٣٪ٞػػؽ اودثػػٰ ا٣ؼػػة٦ف، صة٦ٕػػح ا٣ٲؿ٦ػػٮؾ

 ـ.61/1/6994

*   *   * 




