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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

َٖ نٖ  أن ٗيجشم اىب حح اىٍِٓذ  ٗزآل  –7  اىجٔخ٘ق نجُبلٕ اىحٔاشٖ أيك ٌت ً  اىبيٍ

ٌجسيسية ٌَ براٗة اىبحح حجتٕ ُٓ ٗجتّ، وثتزنس حٔاشتٖ نتو صتفحة نتٖ 

 - أو اىٍزيتة استً اىهجت   –اسً اىٍؤىت  أو اىه ثتآل » سفيٓ  نٍ  ٗيٖ:أ

استً  -استً اىهجت   »، ونتٖ اىٍصت  ي واىٍسارتو ٗهجتآل: «يكً اىصفحة

 .«ث يٗذٓ يكً اىلببة و -اسً  اي اىِشس وٌه ُٓ   -اىٍؤى  

8–  ٍُ بة كبتو ٌل بيٓت  األرِبتٖ عِتر ويو ْت  بسَ 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

ببر أن ثذضو ىيجلًٔٗ عي٘ٓ  اىجٖ ثس   ثِشس اىٍزية اىبحٔق واىٍل الت –18

ّسي.  اىس 

 ثآَل اىبحٔق واىٍل الت ونق اعجب يات نِ٘ة.سثُ  –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.   

 شس اىٍزية نٖ ٌٔكو اىٍزٍو عيٕ اىش بهة )اإلُجسُ٘ت(:ِثُ 

www.arbacademy.gov.sy 

 ببر صريوْ  بٍر  ٌِ سبة.
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 طثٍعح انعصس ٔتعهٍى انهغح

 ()أ. د. ٌعٍٔد اىك٘ؽ

٩عةكؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ا٧٣ٮصـ أف ٤٩ٰٞ ا٣ٌٮء ٤ٔٯ ثٕػي ٦ػ٨ قػ٧ةت 

كأف ٩ٞٙ ٤ٔٯ ٔؽد ٨٦ ا٧٣ـاٱة ا٣ذػٰ كٌٚؿ٬ػة ٣تردٞػةء ثٮاٝػٓ ا٣ٕىؿ ا٣عةًؿ، 

 د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح، كأف ٩جٲ٨ قج٢ ٬ؾا ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ ٔؽد ٨٦ ا٣ٮقةا٢.

ىرمنىدماتىالطصرىالحاضى-أواًل
دكا قػػ٧ةد٫ َة٧٣ػػة أمػػةر ا٣جػػةظسٮف إ٣ػػٯ َجٲٕػػح ا٣ٕىػػؿ ا٣عةًػػؿ، كٔػػؽٌ 

كػىةاى٫، ك٨٦ ٬ػؾق ا٣كػ٧ةت أ٩ػ٫ ٔىػؿ ا٤ٕ٣ػٮـ كا٣ذٞة٩ػح وا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲػة ، 

كا٣ذٞة٩ػػح ٬ػػٰ ا٣ضة٩ػػت ا٣ذُجٲٞػػٰ ٤ٕ٤٣ػػ٥، ك٬ػػٮ ٔىػػؿ ا،دىػػة،ت ا٣كػػؿٱٕح، 

كا،٩ذنةر ا٣سٞةٰٚ ا٣ؼةَٙ، كٔىؿ ا٣ذ٘ٲؿات ا٣كؿٱٕح كا٣ذجػؽ،ت ا٧٣ٛةصبػح، 

 .إ٣غ٩ٲةت...١٣ذؿكك ا٣ٌٛةء، كقجؿ أٗٮار ا٧٣عٲُةت، كاقذؼؽاـ اإلكٗـ

ع كا٧٣ؿك٩ح كا٣ٞؽرة ٤ٔػٯ ا٣ذؿ٠ٲػت، ٪ٮٌ د كا٣ذٌ ك٦ٛذةح ا٣عٌةرة ا٣عؽٱسح ا٣ذٕؽٌ 

ف كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح كا٣نػةث١ح ١٣ذػؿك٬ٮ ا٣ٕ٪ىؿ ا٣عة٥٠ ٰٚ زٮرة اإلكا٢ٕٞ٣ ا٣جنؿم 

ا٣ىػ٪ةٔٲح اوك٣ػٯ، ا٣سػٮرة  ٱع٧١ٮفأف ٠ةف ا٣ذضةر كرأس ا٧٣ةؿ  واإل٩ذؿ٩خ  ثٕؽ

 ا٣سٮرة ا٣ى٪ةٔٲح ا٣سة٩ٲح. خ ا٣ُةٝح كاإلدارة ا٣عؽٱسح ظة٧٠ٰكثٕؽ أف ٠ة٩

ك٦ػػ٨ ػىػػةاه ٬ػػؾا ا٣ٕىػػؿ قػػؿٔح ا٣ذػػؽٜٚ ا٧٣ٕؿٚػػٰ، كقػػٲؿكرة ٝػػٲ٥ 

                                                 

 ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.  و



 146 (3)اجلصء  (98)اجمللد  ـدللة دلنع اللغة العسبية بدمشق 

ا،قذ٭تؾ، كا٩عكةر ا٣ٞٲ٥ ا٧٣ٕ٪ٮٱح، ك٬ٲ٧٪ح اوٝٮٱةء ٤ٔٯ ا٣ٌػٕٛةء، كازدكاج 

ٮ٧٣ػح اػذ٤ٛػخ ا٣٪ْػؿة إ٣ٲ٭ػة، ا٧٣ٕةٱٲؿ ٰٚ ا٣٪ْؿ إ٣ٯ ا٣ٌٞةٱة ا٣ٕة٧٣ٲح ٰٚ ّػ٢ ٔ

 ٨٧ٚ كاصؽ ٚٲ٭ة صٮا٩ت ٦ٌٲبح، ك٨٦ كاصؽ ٚٲ٭ة صٮا٩ت ٧٤ْ٦ح.

أ٦ة ا٣ؾٱ٨ ٱؿكف أف ٰٚ ا٣ٕٮ٧٣ح صٮا٩ت ٦ٌٲبح ٚٲ٪٤ُٞٮف ٰٚ رؤٱػذ٭٥ ٦ػ٨ 

أف ا٣ٕٮ٧٣ح ٬ٰ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذػٰ ٱضػؿم ث٧ٞذٌػة٬ة إ٣٘ػةء ا٣عػٮاصـ ثػٲ٨ ا٣ػؽكؿ 

٣ذضـاػح إ٣ػٯ ظة٣ػح كا٣نٕٮب، كد٪ذ٢ٞ ٚٲ٭ة ا٧٣ضذ٧ٕػةت ٦ػ٨ ظة٣ػح ا٣ٛؿٝػح كا

ؽ، ك٨٦ ظة٣ح ا٣ىؿاع إ٣ٯ ظة٣ح ا٣ذٮاٚػٜ، ك٦ػ٨ ظة٣ػح ا٣ذجػةٱ٨ ا،ٝذؿاب كا٣ذٮظٌ 

كا٣ذ٧ةٱـ إ٣ٯ ظة٣ح ا٣ذضة٩ف كا٣ذ٧ةز٢، ثعٲر ٱ١ٮف ز٧ػح كٔػٰ ٔػة٧٣ٰ كٝػٲ٥ 

٦ٮظؽة دٞٮـ ٤ٔٯ ٦ٮازٲٜ إ٩كة٩ٲح ٔة٦ح
 6و

. 

ك٬٪ةؾ آزةر إٱضةثٲح ٤٣ٕٮ٧٣ػح ٚػٰ ٣٘ذ٪ػة ا٣ٕؿثٲػح ٧٠ػة ٱػؿل ٬ػؤ،ء، إذ إف 

٣ٕٮ٧٣ح كٌٚؿت ٤٣٪ْةـ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ ا٣ذٕة٢٦ ٦ٓ كقةا٢ ا٣ذٞة٩ح ا٣عؽٱسح، كظةْٚخ ا

٤ٔػٯ ٠ذػت ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ، كأقػ٭٧خ ٚػٰ ا٣ذجػةدؿ ا٣سٞػةٰٚ ا٣سٮرة ا٣ذٞة٩ٲػح 

كا،صذ٧ةٰٔ كا٧٤ٕ٣ٰ كاإلٔت٦ٰ، كٱٌكؿت د٥٤ٕ ا٤٣٘ةت اوص٪جٲح، كا٣ذؿص٧ح 

٣ضؽٱؽة، ك٦٪عػخ ٨٦ ا٣ٕؿثٲح كإ٣ٲ٭ة، ٚأٗ٪خ ا٣ٕؿثٲح ث١سٲؿ ٨٦ ا٧٣ى٤ُعةت ا

ٔػػةن ٚػػٰ اوقػػة٣ٲت كا٣ذؿا٠ٲػػت ا٧٣ٕةوػػؿة، ك٦نػػة٬ؽة اوٚػػتـ ا٣ٕؿثٲػػح د٪ٮٌ 

 ٩ٲح دكر ٠جٲؿ ٰٚ إٗ٪ةء ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.١٣ذؿكا٧٣ذؿص٧ح، ك٠ةف ٤٣ذؿص٧ح اإل

٧ػؽ اإلٔػتـ ٚػٰ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ كٰٚ ٢ّ ا٣ٕٮ٧٣ح أٱٌةن ٧٠ة ٱؿل ٬ػؤ،ء، أذ

ر كا٧٣ك٤كػتت ٤٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح، ٚ٭ػٰ ٚػٰ ٩نػؿات اوػجػةثؿا٦ض٫ ا٣

، ك٬ػٰ ٤ٔػٯ ا٣نػةث١ح إ٣غا٣ذةرٱؼٲح كاوظةدٱر ا٣ؽٱ٪ٲح، كا٣جؿا٦ش ا٣سٞةٚٲػح...

ا٤٣٘ح  واإل٩ذؿ٩خ ، كإف ٠ةف ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ثة٣ٕؿثٲح ٦ةزاؿ ٦عؽكدان. ٧٠ة أف  

                                                 

ثعػر أ٣ٞػٰ ٚػٰ  -ا٣ٕٮ٧٣ح كآ٣ٲةت ا٣ذ٭٧ٲل ٚػٰ ا٣سٞةٚػح ا٣ٕؿثٲػح -ظضةزم أظ٧ؽ ٦ضؽم  6و

 .61ص ٦6991ؤد٧ؿ صة٦ٕح ٚٲتد٣ٛٲة ٰٚ اوردف ٔةـ 
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ىدت فْ األوه امىجحدة وامىٌظىات امعامىٔة امدومٔة عنّ أًُا وي امعربٔة اعج  

 نّ امصعٔد امعامىْ.امنغات امصت امىعجىدة فُٔا ع

عاً فيْ ثعنئه امعربٔية مغٔير أبٌا ُيا  وأن ووي امىالحظ أٓضاً أن ثىة ثِش  

بعد أحيداث امحيا ي ع ير ويي أٓنيِ  ًحيِ  اثىة فضِالً وي امغرب وأورٓك

 ف امعرب ومغجُه ووٌاحْ ثفكٔرَه.ثعر  

وأوييا امييالٓي ال ٓييرون فييْ امعِمىيية إال امماًييط امىظنييه فٌٔ ن ييِن فييْ 

كجاثِرٓات اميال إًصيأًة ِمىة وكٌَّت األقِٓاء وي فرض اميدامع رؤٓجُه وي أن

امجْ ثصىح بافجراس امىصجضعفٔي بالرٓعة امجبا   امحر وحرٓية امصيِع عنيّ 

جارو ي( ٍحد  ثعبٔر )روجٔ
(2)

. 

وثىة وي ٓرى أن امعِمىة امنغِٓة َْ وي أخ ر أًِاع امعِمىية ألًُيا ثي  ي 

ألورٓكٔة عنّ غٔرَا وي امنغات وامث افيات  إمّ َٔىٌة امنغة اإلًمنٔزٓة وامث افة ا

وَالا ٓ ثر فْ امصنِك وامجربٔة وامجفكٔر  ف يد أ ت شئا ة امنغية اإلًمنٔزٓية فيْ 

امجعنٔه وامعىل ووشا ل امج ٌٔية امحدٓثية واإلعيالا واالثصياالت إميّ ثُىئض 

 امنغة امعربٔة وطىس وظاَر االًجىاء واالعجزاز بامعربٔة وثراثُيا وثارٓهُيا ويا اا

ثعنه امنغات األجٌبٔة كان مىصنحجُا وعنيّ حصياب اشيجبعا  امعربٔية  كىيا أن 

 يرت باإلًمنٔزٓية ألن امىميالت امعربٔية غٔير وصيمنة فيْ األبحاث امعنىٔة ً  

 فُارس امى شصات امعنىٔة كىا ٓرى َ الء.

ووي امىالحظ أٓضاً اًحصار امفصحّ وي وشا ل اإلعالا بصبط زحي  

امنغييِي وامٌظييرة امفِقٔيية منىيي َنٔي بامنغيية امنُمييات امىحنٔيية وامُميئي 

وثىية ث يمٔ  األجٌبٔة ثماه امىي َنٔي بامعربٔية وام يا ىٔي عنيّ ثدرٓصيُا. 

                                                 

ثعرٓييط وحىييد  -امعِمىيية امىزعِوييةو امِاقيي  واممييالور وامبييدا ل -روجٔييٍ جييارو ي (2)

 .91ص 9191صٌعاء  - ار امصِاقْ منٌ ر وامجِزٓ  -امصبٔ نْ
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كٗػي ا٣ُػؿؼ ٔػ٨  ،٤٣ؽٔٮة إ٣ٯ ا٣ٕة٦ٲح ٨٦ ثٕي ٨٦ ثٲؽ٥٬ ا٣ٞؿار ٰٚ اإلٔتـ

ا٩ذنةر او٣ٛةظ اوص٪جٲح كاقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ ا٣ذػؽاكؿ ا٣ٲػٮ٦ٰ ا٧٣٪ُػٮؽ كا١٧٣ذػٮب، 

 مح كا٣ٕؿثٲـم ٰٚ ٦ؿا٠ـ ا٣ذٮاو٢ ا،صذ٧ةٰٔ ككقةا٫٤.كا٩ذنةر ا٣ؽرد

ك٨٦ ٦ْة٬ؿ ا٩عكةر ا٣ٛىٲعح ٧٣ى٤عح ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲح ٦ة ٱتظػِ ٚػٰ 

ا٧٣ةصكذٲؿ كا٣ؽ٠ذٮراق ٰٚ ا٤١٣ٲةت ا٣ضة٦ٕٲح كظذٯ ٰٚ ٤٠ٲح ٦٪ةٝنةت رقةا٢ 

دؽٔٮ إ٣ػٯ ٨٦ ظٲ٨ ٳػؿ اٳداب كا٤ٕ٣ٮـ اإل٩كة٩ٲح، ك٦ة ٩ك٫ٕ٧ ٨٦ وٲعةت 

ٚػٰ  ،ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ذُجٲٞٲح ثة٤٣٘ح اوص٪جٲح ٤ٔٯ أ٩٭ػة ا٤٣٘ػح ا١٣ٮ٩ٲػحد٤ٕٲ٥ ا٧٣ٮاد 

ظٲ٨ أف ز٧ح ٝىٮران كص٧ٮدان كدعضؿان ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ظػٌؽ ز٧ٔ٭ػ٥، ٧٠ػة أف 

ز٧ح ػؿكصةن ٨ٔ ا٧٣أ٣ٮؼ ٣ؽل أرثةب ا٣عؽازح ٰٚ ٢ّ ا٣ٕٮ٧٣ح
 6و

. 

إ٣ٯ ذ٣ٟ ٫٤٠ ٦كأ٣ح د٭٧ٲل ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذٮّٲػٙ كقػٮؽ ا٧ٕ٣ػ٢،  كٱٌةؼ

٨٤ٕ ث٘ؿض ا٣ذٮّٲٙ د٪ه ٤ٔٯ ٩ضةح ا٧٧٣ذع٪ٲ٨ ثة٤٣٘ػح دي ٧كةثٞةت ا٣ذٰ إذ إف ا٣

اوص٪جٲح كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح، ك٣ٲف ز٧ح ٩ه ٤ٔٯ ا٣٪ضةح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح وث٪ػةء ا٣ٕؿثٲػح. 

ك٬ؾا أدل إ٣ٯ ػ٤ؼ٤ح ا،٩ذ٧ةء كا٬ذػـاز ا٣ج٪ٲػةف ا،صذ٧ػةٰٔ ك٠ؿا٬ٲػح ا٤٣٘ػح اوـ 

 ثٲح.كا٣ذٮص٫ ٩عٮ إدٞةف ا٤٣٘ح اوص٪جٲح كإ٧٬ةؿ ا٣ٕؿ

ك، ٱ١٧٪٪ة أف ٩٪كػٯ ػُػؿ ا٧ٕ٣ة٣ػح اوص٪جٲػح ٤ٔػٯ اورض ا٣ٕؿثٲػح ٦ػ٨ 

ظٲر ٠سؿة ا٧٣ٛؿدات ا٣ٮاٚؽة كاوػُةء ا٣ٛةظنح ٰٚ دؿ٠ٲػت ا١٣ػتـ كوػٮغ 

ا٤٣٘ػػح، ك٤ٔػػٯ أٱػػؽم ا٣ٕػػة٦تت  ، كإٚكػػةد ا٣ؾااٞػػح ا٣ٕؿثٲػػح كص٧ػػةؿا٣ض٧ػػ٢

 اوص٪جٲةت ٱ٪نأ أَٛةؿ ثٕي اوقؿ ٰٚ دكؿ ا٣ؼ٤ٲش ا٣ٕؿثٰ.

ىومىاللعظىفيىرصرناىالحاليتطلى-ثانوًا
ا٩ذ٢ٞ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ٰٚ ٔىؿ٩ة ا٣عةًؿ ٦ػ٨ ا٣ذ٤ٞػٲ٨ كا٣ذعٛػٲِ كا٣ذكػ٧ٲٓ إ٣ػٯ 

                                                 

ا٧٣ػؤد٧ؿ ا٣ؼػة٦ف ٧٤٣ض٤ػف  -ا٣ذعؽٱةت ا٣ذٰ دٮاص٫ ا٣ٕؿثٲػح -ا٣ؽ٠ذٮر قةـ ٦جةرؾ ا٤ٞ٣ٜ  6و

 .6161 -دثٰ -ا٣ؽك٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح
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اهتًّٖر، وإلصاب اهًتػوًٌٖ اهًّارات اهوغْٕث اهرئٖصث يحادجةث واشةتًاغاو واةرا ة 

 ولتاةث، وإلصاةّى اهًّارات اهفرغٖث همن يٌ ِذه اهًّارات اهرئٖصٖث األرةع.

إهٓ اهوغةث غوةٓ هٍّةا يعًْغةث يةٌ اهحقةائك واأل مةا   لًا اٍتقن يٌ اهَظر

واهقْاغد واهًصعوحات، غوٓ اهًػوى هن ٕوقَّا هوًةتػوى، ويةا غوةٓ اهًةتػوى إ  

وةقدر  فظُ هّا ٕػد يتًمَاو يةٌ اهوغةث، إهةٓ اهَظةر إهّٖةا هن ٕحفظّا وٕصتظّرِا، 

ِةذا  غوٓ هٍّا غادة، وذهك فٔ ضْ  يػعٖات غوى اهَفس واهًدرشث اهصوْلٖث فةٔ

  ْ ن اهًّةارات إ  اهػوى. و  تمتصب اهػادات إ  ةػد تمةٌْٕ اهًّةارات، و  تتمة

ةاهًران واهًًارشث واهتمرار اهًتَةٔ غوةٓ اهفّةى، واهتعةعٖع واهتػزٕةز واهتْ ٖةُ 

 واهقدوة اهحصَث يًٌ ٕحالّٖى اهًتػوى فٔ هجَا  اهًًارشث واهًران.

ى يةٌ ٌ اشتراتٖعٖث اهةتػو  ًّا اٍعوك يوِذا ا ٍتقال فٔ تػوٖى اهوغث وتػو  

ه ن اإلتقان، ةحٖث تصتح يًارشث اهوغث تتصى ةاهصاليث واهعةْدة واهصةْٖهث 

 ث وظتع.اهوفظٖث هتغدو ولأٍّا شعٖ  

وإذا ههقَٖةةا ٍظةةرة غوةةٓ وااةةع تػوةةٖى هغتَةةا اهػرةٖةةث وتػوًّةةا فةةٔ ضةةْ  

ا تعاِات اهحدٕحةث فنٍَةا ٍال ةغ هن جًةث ضةػفاو فةٔ يصةتْى ِةذا اهتػوةٖى 

 ، وٕتعوٓ ِذا اهضػف فٔ:واهتػوى

تدٍٔ يصتْى اهًتخر ٌٖ فٔ األغى األغوب، إذ إن ِذا اهًصةتْى    -1

ٕراةةٓ إهةةٓ اهًصةةتْى اهًعوةةْب اهقةةادر غوةةٓ تًحةةن اهوغةةث فًّةةاو 

 واشتػًاهّا شوًٖث فٔ اهًحادجث واهمتاةث واهتػتٖر.

ٓ اهمفإات اهالزيث هوتػو -2 ٔ األغى األغوب، إه ٔ اهوغث ف  ى اهفػ ال:ٖافتقار يػوً

 .لفإث اشتػًال اهوغث اهػرةٖث شوًٖث فٔ اهعرح واهًَااعث واهتػتٖر 

 خعٖط هودروس وصْغ هِدافّا شوْلًّٖالفإث اهت. 

 .لفإث تَفٖذ اهدروس 
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 .ًنفاٗث اضخثارة اىراـػ٘ث ىيخػي 

 .ٖنفاٗث إدارة اىخفاغو اىصف 

 .نفاٗث حٔظ٘ؿ اىذتسات اىخػيٍ٘٘ث ـٖ ٌٔاكؿ حرٗرة 

 يٍ٘٘ث ـٖ أثِاء اىػسض.نفاٗث حٔظ٘ؿ اىٔضائو اىخػ 

 .نفاٗث حٔـ٘س اىػالكات اإلُطاُ٘ث 

 .نفاٗث حٔظ٘ؿ اىػالكث ةَ٘ اىٍؤضطات اىخػيٍ٘٘ث واىٍخخٍع 

وإذا أطفِا إىٕ ذىم ؽ٘اب حػيً٘ ٌٔاد اىػئم اىصح٘ث وؽ٘سْاا ٌاَ اىػيأم 

ٌاع اىػياً ةاان اىارغٔة  ،اىتحخث واىخػت٘ل٘ث ةاىيؾث اىػسة٘ث ـٖ ةػض اىرول اىػسة٘اث

ٌٔطأغ٘ث ٌلِػاث ٌاَ ٌثاو  ىخػياً٘ اىػيأم ةاىػسة٘اث حطاخِر إىإ دوا   اىٍذيصث 

اىػالكث اىٔث٘لث ةَ٘ اىيؾث واىفهس، ـااىٍخػيً اىازي ٗاخػيً ةيؾخاّ اكم ٗهأن أكارر 

ٔ  غيٕ اىخٍثو واإلدراك واىخحص٘و اىٔاغٖ واىخٍه   ر اكشا٘اء واىحهاً َ ٌَ حصا

اج كاً٘ غيٍ٘اث غيإ غي٘ٓا وُلرْا، وإُشاء غالكات حرٗارة ةاَ٘ ٌفسداحٓاا، وإُخا

، وححل٘اق روح انُخٍااء واىٍٔاغِاثأضاس ٌَ إدرانّ وإةراغّ
(4)

وْاا ْاٖ ذي ، 

كاسن وغيإ اٌخاراد ٌذسحات اىخاٌػات اىطٔرٗث ـٖ ٌذخياؿ ٌ٘اادَٗ اىٍػسـاث 

 ناٌو د٘س شاْر ودى٘و غيٕ ـػاى٘ث حػيً٘ ٌٔاد اىٍػسـث ناـث ةاىيؾث اكم.

 2102ىفهاس اىػسةاٖ غاام وىلر ورد ـاٖ اىٍشاسو  اىازي أُخشحاّ ٌؤضطاث ا

%  87أن ُطاتث « ىِِٓض ةيؾخِا: ٌشسو  نضخشساف ٌطخلتو اىيؾث اىػسة٘اث»وغِٔاُّ 

% حارر س ةاىيؾاث  88ـٖ دول اىٍشسق اىػسةٖ حرر س اىػئم ةاىيؾاث اإلُخي٘شٗاث، و

اىفسُطاا٘ث ـااٖ دول اىٍؾااسب اىػسةااٖ. وِٗطااحب ذىاام غياإ واكااع انٌخحاُااات 

 % 87% ةاىيؾث اإلُخي٘شٗث، و  76% ٌلاةو  04ِو إن اىػسة٘ث ىً حواىتحٔث، ـاىيؾث 

                                                 

اضاخساح٘خ٘ث وغِ٘اث ىخٍهاَ٘ اىيؾاث اىػسة٘اث ٌاَ إحاراث أثسْاا  -اىرنخٔر ٌحٍر َة حطَ اىشٗاس (4)

ٔ ٌات  .061ص  2106دةٖ  -اىٍؤحٍس اىروىٖ اىذاٌص ىيؾث اىػسة٘ث -اىفػ ال: اىرواغٖ واىٍل
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% ـلع ٌَ أغظاء اىٓ٘ئاث اىخررٗطا٘ث ٗؤٗارون  01ُطتث  نةاىفسُط٘ث، نٍا ورد أٗظاً أ

ْازه اىِطاب اىٍئٔٗاث ـاٖ طأء اضاختاُات حررٗص اىػئم ةاىيؾث اىػسة٘ث. وحاءت 

ختاُات وةياؼ غارد انضا، ر اىػسةاٖ ـاٖ أحار غشاس ةياراً غسة٘ اأٌزغث غيٕ اىصػ٘

( اضااختاُث7861غااث )اىٍٔز  
(5)

دام ضاأق اىػٍااو ٗطااخلتو اىٍااؤْيَ٘ ةاىيؾااث  وٌااا ،

ً اىٍٔاد ةاىيؾث اكحِت٘ث نت٘اساً، وةخشاخ٘ع ٌاَ اكحِت٘ث نان إكتال اىػالب غيٕ حػي  

 ػادون اىيؾث اىػسة٘ث ٌَ أرةاب اىػٔىٍث.اكْو وؽ٘سًْ ٌٍَ ٗ  

٘اث وواكاع حػياً٘ ىؾخِاا غيٕ واكاع حػياً٘ اىيؾاات اكحِتوإذا أىلِ٘ا ُظسة 

اىػسة٘ث وحرُا ثٍث ةُٔاً ةَ٘ ْازَٗ اىأاكػَ٘، إذ حطاخذرم وضاائو اىخلاُاث ـاٖ 

حػيً٘ اىيؾث اكحِت٘ث ـٖ حَ٘ ٗفخلس حػياً٘ اىيؾاث اىػسة٘اث إىإ ْازه اىٔضاائو. 

د ٌصادر اىٍػسـث ووضائو اىخلاُث ـاٖ حػياً٘ اىيؾاث اكحِت٘اث ـاٖ وٗطاغر حػر  

خػيً اىزاحٖ ـ٘تلإ اىهخااب اىصارٗق اىصاروق إنطاب اىٍخػيٍَ٘ ٌٓارات اى

ً وحسحااىًٓ، ـاٖ حاَ٘ ُاسى أن ثٍاث ُلصااً نت٘اساً ـاٖ إنطااب  ىًٓ ـٖ حيٓ 

ٌخػيٍٖ اىيؾث اىػسة٘ث ْازه اىٍٓاارات ـ٘هأن ثٍاث غاشوف نت٘اس ىارًٗٓ غاَ 

 اىلساءة ؤٌانتث روح اىػصس.

  ٔ ُاحاّ ـاٖ اىِصاؿ اىثااُٖ ٌاَ وىلر شٓر اىِظام اىخػيٍٖ٘ حػٔراً ـاٖ ٌه

ىلسن اىٍاطٖ وٌػيع اكىف٘ث اىثاىثث، وظٓس اىخػيً٘ اىٍتسٌج واىاخػيً اىازاحٖ ا

دت اىٔضااائو اىخلاُ٘ااث ـااٖ ح٘احِااا اىٍػا ااسة ٌااَ واىخػيااً٘ اىٍفخاأح، وحػاار  

حٔاض٘ب وٌذختسات ىؾٔٗث وشاةهث )إُخسُج( وُاضٔخ ورزم حػيٍ٘٘ث وـ٘ارٗٔ 

 .إىخُٖ...إىهخسوحفاغيٖ وُشس 

ىزي حرث ـٖ ٌ٘ران حػيً٘ اىيؾات وحػيٍٓا ا رٗر اىهت٘سواىٔاكع أن اىخخ

إٍُا نان ـٖ اضخػٍال اىخلاُث وحػارد وضاائيٓا، وثٍاث  ا٘حات حِػياق حاى٘ااً 

                                                 

 .2102ة٘سوت  -ث اىػسة٘ثىِِٓض ةيؾخِا: ٌشسو  نضخشساف ٌطخلتو اىيؾ -ٌؤضطث اىفهس اىػسةٖ (5)
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كدأةن ٝؿاءة ا٧٣ُة٣ٕح كا٣ذ٤ٞٲ٨ ا٣ك٤جٰ، كا،ٝذىةر ٤ٔػٯ ا٣٪ىػٮص، »٣ذٞٮؿو 

ك٦ؿظجػػةن ثٞػػؿاءة ا٣ذٛةٔػػ٢ كاإلثعػػةر كا٣كػػٲٮ٣ح ا٣ؿ٦ـٱػػح ،٩ىػػ٭ةر ا١٧٣ذػػٮب 

«ٰٚ كقةا٢ ا٣ٮقةاٍ ا٧٣ذٕؽدةكا٧٣ؿاٰ كا٧٣ك٧ٮع 
 1و

. 

كثٕؽ أف ٠ةف ٱ٪ْؿ إ٣ٯ ا٣ذٞة٩ح ٤ٔٯ أ٩٭ة ٦ض٧ٮٔح ٨٦ ا٣ٮقػةا٢ كاودكات 

ا٣ذٰ ٱكذٕةف ث٭ة ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح أًػعٯ ٱ٪ْػؿ إ٣ٲ٭ػة ٤ٔػٯ أ٩٭ػة 

٤ٝت ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح، كأ٩٭ة د٢٧ٕ ٤ٔػٯ دُػٮٱؿ ٬ػؾق ا٤٧ٕ٣ٲػح ٤ٔػٯ 

ركس ا٣ؾم دؼٌػٓ ٣ػ٫ ٠ػ٢ ػُػٮة ٦ػ٨ ا٣ؼُػٮات أقةس ٨٦ ا٣ذى٧ٲ٥ ا٧٣ؽ

ا٧٣ؤدٱح إ٣ٯ دعٞٲٜ او٬ػؽاؼ ا٧٣ؿصػٮة، ذ٣ػٟ وف ٩ضػةح أم ػُػح د٤ٕٲ٧ٲػح 

ٱذ٤ٕػػٜ ث٧ػػؽل كًػػٮح او٬ػػؽاؼ ا٧٣ؿقػػٮ٦ح ٣٭ػػة، كظكػػ٨ دؼٲٌػػؿ ا٣ٮقػػةا٢ 

كاودكات ا٧٣ٮّٛح ٣ذ٪ٛٲؾ د٤ٟ او٬ؽاؼ كدعٞٲٞ٭ة، ٧٠ة ٱذ٤ٕٜ او٦ػؿ ث١ٛةٱػح 

او٬ؽاؼ ا٧٣ؿقٮ٦ح ك٦ٕؿٚػح ٢ ٨ ظٲر د٧سٌ ا٣ٞةا٧ٲ٨ ٤ٔٯ ا٣ذ٪ٛٲؾ كصؽارد٭٥ ٦

 إ٣ٯ دعٞٲٞ٭ة ث٢١ دٝح كأ٦ة٩ح ك٦كؤك٣ٲح. ا٧٣يٮًو٤حا٣كج٢ 

ك٨٦ ٬٪ة ادض٫ ا٣ذ١ٛٲؿ إ٣ٯ ا،٬ذ٧ةـ ثٮقةا٢ ا٣ذٞة٩ح كظك٨ اقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ 

٧٭ػة ػةوػح، وف ا٤٣٘ػح ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح ٔة٦ح كٰٚ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ػح كد٤ٌٕ 

،قذ٧ٕةؿ ٰٚ ا٧٣ضةؿ ا٤٣٘ػٮم ٤ٔػٯ أ٩ػ٫ ٱؿصػٓ كٔةء ا١ٛ٣ؿ، كٱ٪ْؿ إ٣ٯ ٬ؾا ا

ظٌةرم ذ٣ػٟ وف ٣٘ذ٪ػة ا٣ٕؿثٲػح ٣٘ػح ظٲػح أقػ٭٧خ ٚػٰ  أوىٍٓةإ٣ٯ ٔة٤٦ٲ٨ 

٦كٲؿة ا٣عٌةرة ا٣جنؿٱح أٱ٧ة إق٭ةـ، ك٬ٰ ٨٦ ثػٲ٨ ا٤٣٘ػةت ا٣كػخ ا٧٣ٕذ٧ػؽة 

او٦ؿ ٱٮصت ٤ٔٯ أث٪ةا٭ػة أف ك٬ؾا ٰٚ او٥٦ ا٧٣ذعؽة كا٧٣٪٧ْةت ا٣ذةثٕح ٣٭ة، 

،دضة٬ةت ا٣عؽٱسح ٰٚ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ةت وث٪ةا٭ة ك٣٘ٲؿ أث٪ةا٭ػة ٧ٮ٬ة ٰٚ ًٮء اٱ٤ٌٕ 

 ٦كةٱؿة ٣ؿكح ا٣ٕىؿ ك٦ذ٤ُجةد٫.

دؿثٮم إذ ٱعذ٥ ٤ٔٯ أث٪ةء ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح د٤ٕٲ٥ ٣٘ذ٭٥ كد٧٤ٕ٭ة ٰٚ  وزةٍُ٘ٓة
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ٔىؿ٩ة ا٣عةًؿ، ٔىؿ ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞة٩ح ثٮقػةا٢ ا٣ذٞة٩ػح ا٣عؽٱسػح ا٣ذػٰ دٞػٌؿب 

٧ؿاظػ٢ اوك٣ػٯ ٦ػ٨ ا٣ذ٤ٕػٲ٥، كدجٕػر ا٧٣ٛة٬ٲ٥ إ٣ٯ اوذ٬ةف كثؼةوح ٚػٰ ا٣

ا٣عٲٮٱح كا٣٪نةط ٰٚ أصٮاء ا٣ػؽركس، كد١كػت ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨ ٦٭ػةرات ا٣ػذ٥٤ٕ 

ا٣ؾادٰ، كدكٌؿع ٤٧ٔٲح ا٣ذ٤ٕػٲ٥، كدذػٲط ٦نػةر٠ح ا٣عػٮاس ٚػٰ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ 

ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػح، ٚذضٕػػ٢ ا٧٣ذ٧٤ٕػػٲ٨ ٱ٪٤ٕٛػػٮف ثػػة٣ؼجؿة كٱذٛػػة٤ٔٮف ٦ٕ٭ػػة، كدـٱػػؽ 

ا٣ػؿثٍ ثػٲ٨ ا٧٤١٣ػةت كاومػٲةء ٝؽرد٭٥ ٤ٔػٯ ا٣ذ١ٛٲػؿ كظػ٢ ا٧٣نػ١تت، ك

ٰ ا٣ؿوٲؽ ا٤٣٘ٮم كا٣ذٕجٲؿ ا٤٣٘ٮم، كٱ٪ػأل كا٧٣ٮاٝٙ ا٣ضؽٱؽة، ك٬ؾا ٫٤٠ ٱ٪٧ٌ 

 ٨ٔ ا٣٭ؽر ٰٚ اإل٩ٛةؽ كا٣ٮٝخ كا٣ض٭ؽ ا٧٣جؾكؿ ٰٚ ا٣ُؿااٜ ا٣ذ٤ٞٲؽٱح.

كٱْ٭ؿ دكر ا٣ذٞة٩ح ا٣عؽٱسح ٨٦ ظٮاقٲت ك٦ٕؽات ٔؿض، ك٥ْ٩ ادىػة،ت 

٣ذ٧٤ٕٲح كا٠ذكػةب ٦٭ػةرات ا٣ػذ٥٤ٕ ا٣ػؾادٰ، ٰٚ ػؽ٦ح ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا حكمةث١

كدعٮٱ٢ ا،٬ذ٧ةـ ٨٦ ا٣ذ٤ٕٲ٥ إ٣ٯ ا٣ذ٥٤ٕ، ك٨٦ د٤ٰٞ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت إ٣ػٯ ٦ٕة٣ضذ٭ػة، 

ك٨٦ ا٧٣ٕةرؼ ا٧٣ضـأة إ٣ٯ د١ة٤٦٭ة، ك٨٦ ٝىؿ ا،ٔذ٧ةد ٤ٔػٯ ا٧٤١٣ػح ا١٧٣ذٮثػح 

٦ىؽران ٧٤٣ٕؿٚح إ٣ٯ اقذ٧ٕةؿ ٔؽد ٨٦ ٦ىةدر ا٣ذ٥٤ٕ كأكٔٲػح ا٧٣ٕؿٚػح ا١٧٣ذٮثػح 

 ؿكءة كا٧٣ك٧ٮٔح كا٧٣ؿاٲح كا٧٣عٮقجح ا٣ذٛة٤ٔٲح ا٣ٞةا٧ح ثؾاد٭ة.كا٧٣ٞ

كدضؽر اإلمػةرة إ٣ػٯ أف دٞ٪ٲػةت ا٣ُجةٔػح كا٣عٮقػجح كا،دىػة،ت ٝػؽ 

أق٭٧خ ٰٚ ٩نؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كظْٛ٭ة ك٤ٞ٩٭ة، ٧٠ة ٠ةف ٤٣٘ح دكر ٚػٰ ػؽ٦ػح 

ك ا٣ذٞ٪ٲةت كدٞؽ٦٭ة، ٤ٔٯ أ٩٭ة ا٣ٮٔةء ا٣ؾم ٱع٢٧ ا٣ذٞ٪ٲةت، كٱ٪٤ٞ٭ة ١٦ذٮثػح أ

 ٦ُجٮٔح أك ٦٪ُٮٝح أك ٦كض٤ح.

ك، ٱؼٛٯ ٤ٔٯ أظؽ أف دٞ٪ٲػح ا،دىػة،ت قػةٔؽت ٤ٔػٯ ا٣كػؿٔح ا٣ٛةاٞػح 

،٩ذٞةؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثُؿٱٜ اإلذأح كا٣ذ٤ٛـة ظٲر أوػجط ا١٣ػتـ ٱىػ٢ ٦جةمػؿة 

 إ٣ٯ ٢٠ ٦٪ـؿ، كوةرت ا٣ىٮر ا٤٧٣ٮ٩ح دى٢ أٱٌةن إ٣ٯ ٢٠ ١٦ةف ٰٚ ا٣ٕة٥٣.

ةت كا٣جٲة٩ػةت كدكػضٲ٤٭ة ، ٚػٰ كأق٭٥ ا٣عةقٮب ٚػٰ ظٛػِ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػ
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ذا٠ؿد٫ ٍٚٞ، كإ٧٩ة ٰٚ أٝؿاص إًةٚٲح رٝٲٞح ص٤ٕخ ٰٚ اإل١٦ةف ظِٛ ١٦ذجػح 

ة٣٭ة ٰٚ ظٲٌـ و٘ٲؿ. كز٧ح قؿٔح ٰٚ ٔؿض ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ا٧٣ؼـك٩ػح، إذ ، ٧ث١

 دكذ٘ؿؽ ٝؿاءة ا٧٤١٣ح قٮل أٔنةر ا٣ضـء ٨٦ ا٤٧٣ٲٮف ٨٦ ا٣سة٩ٲح.

٧٤ٕػٲ٨ ٤ٔػٯ ظٛػـ٥٬ ،ثذ١ػةر ٩ٰ ٱكػةٔؽ ا٧٣ذ١٣ذؿككإذا ٠ةف ا٣ذ٤ٕٲ٥ اإل

أ٩نُح ٣٘ٮٱح دؿدجٍ ث٧ة ٱؽرقٮ٫٩ ٨٦ ٦ٮًٮٔةت، كد٪٧ٲػح ا٧٣٭ػةرات ا٤٣٘ٮٱػح 

ٝؿاءة ك٦عةدزح كاقذ٧ةٔةن كدٕجٲؿان ك٠ذةثح، كا٠ذكػةب ٦٭ػةرات ا٣ػذ٥٤ٕ ا٣ػؾادٰ، 

كإزةرة ا٣ؽإٚٲح كد١ٮٱ٨ ادضة٬ةت إٱضةثٲح ٩عٮ ٬ػؾا ا٣٪ػٮع ٦ػ٨ ا٣ذ٤ٕػٲ٥، ٚػإف 

 دٞذىؿ ٤ٔٯ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨، كإ٧٩ػة دكػةٔؽ ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ ٩ٰ ٦ـاٱة ،١٣ذؿك٤٣ذ٤ٕٲ٥ اإل

٤ٔٯ ٔؿض ا٣ؽركس، كدٮصٲ٫ ٤٧ٔٲح ا٣ذ٤ٕٲ٥، كد٪٧ٲح ٦٭ةرات دٮصٲ٫ اوقػب٤ح 

ـ ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨، كا٣ٮٝػٮؼ ٤ٔػٯ ا٣نٛٮٱح ٰٚ أز٪ةء ٔؿض ا٣ؽركس، ك٦ذةثٕح دٞؽٌ 

كدٕـٱـ أداا٭ػ٥، كا٣ذٮاوػ٢ ٦ػٓ أك٣ٲػةء او٦ػٮر، أػُةا٭٥، كدٞٮٱ٥ ٦كذٮا٥٬، 

 ا٧٣٪٭ش ثىٮرة ٦ذؿاثُح ك٦ذؽرصح.كد٪ْٲ٥ ٦عذٮل 

ىمنىودائلىتطلومىاللعظىفيىالطصرىالحاضرى-ثالثًا
٧٭ة ٰٚ ٔىؿ٩ة ا٣عػة٣ٰ، د ا٣ٮقةا٢ ا٧٣كذؼؽ٦ح ٰٚ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح كد٤ٌٕ دذٕؽٌ 

ك٦ػػ٨ ٬ػػؾق ا٣ٮقػػةا٢ ا٣ػػؿزـ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػػح، كا٣ػػذ٥٤ٕ ثة٧٣ؿاقػػ٤ح ثُؿٱػػٜ ا٣ٮقػػةا٢ 

تت ا٣ىػػٮت ٥ ثػػة٧٣ؼذجؿات ا٤٣٘ٮٱػػح، ك٦كػػضكا٣ػػذ٤ٌٕ ا٣كػػ٧ٕٲح ا٣جىػػؿٱح، 

ا٣ى٘ٲؿة كا٣ٞةث٤ح ٤٣ع٢٧، ك٦كػضتت ا٣ىػٮت ا٣ؿ٧ٝٲػح ا٣ىػ٘ٲؿة، كأص٭ػـة 

دكػػضٲ٢ ٚٲػػؽٱٮ ٣تقػػذؼؽا٦ةت ا٣ىػػٛٲح، كا٣ؿقػػٮـ كا٧٣ؼُُػػةت كا٣جػػؿا٦ش 

ا٧٣٪ٛؾة ثة٣عةقٮب، كٝ٪ٮات د٤ٛـٱح ٌٚةاٲح، ك٬ٮادٙ ٦ع٧ٮ٣ػح كاقػذؼؽا٦٭ة 

 .إ٣غث٘ؿض إرقةؿ ا٣ؿقةا٢ ا٣٪ىٲح كا٣ىٮر كا٣ذكضٲتت...

كٝٛح ٤ٔٯ ٔؽد ٨٦ ٬ؾق ا٣ٮقةا٢ ٣ذجٲةف ٦ـاٱة٬ة ٰٚ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح  كٚٲ٧ة ٱ٤ٰ

 ٧٭ة.كد٤ٌٕ 
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 ة اىٍػؿـحوؿّ  -1

كٱ٤ُٜ ٤ٔٲ٭ة أٱٌةن ٦ى٤ُط ا٣عٞٲجح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح أك ا٣ؿز٦ػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح، كٝػؽ 

و٧٧خ ٰٚ ًٮء أقف دؿثٮٱح ٦كذ٧ؽة ٨٦ ا٧٣ؽػ٢ ا٧٣٪ْٮ٦ٰ ٰٚ ا٣ذػؽرٱف 

عػؽدة ككاًػعح د٤ٕٲ٧ٲػح ٦دى٧ٲ٧ةن كد٪ٛٲؾان كدٞٮٱ٧ةن. كدنذ٢٧ ٤ٔػٯ أ٬ػؽاؼ 

، ٧٠ة دنذ٢٧ ٤ٔٯ اػذجةر ٝج٤ٰ ٱٞٲف ٩ُٞح ا٣جؽء ٣ؽل ك٦ىٮٗح وٮٗةن ق٤ٮ٠ٲًّة

٢٠ ٦ذ٥٤ٕ ك٦كذٮل اوداء ٣ؽٱ٫، ك٤ٔٯ ثؽاا٢ د٤ٕٲ٧ٲح دذٲط ٧٤٣ػذ٥٤ٕ أف ٱؼذػةر 

 ٦٪٭ة ٦ة ٱ٪ةقت ٦ٲٮ٫٣، ك٤ٔٯ ا٣ذٞٮٱ٥ أٱٌةن.

٤٧ٲػػح كدعٞػػٜ ا٣عٞٲجػػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػػح أك وػػؿة ا٧٣ٕؿٚػػح ٔػػؽة ٚٮااػػؽ ٚػػٰ ا٣ٕ

 ٧ٲح، ك٨٦ ٬ؾق ا٣ٛٮااؽوا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٤ٕ  

 دُجٲٜ ا٣٪ْؿة ا٧٣٪ْٮ٦ٲح ٰٚ دٞ٪ٲةت ا٣ذ٤ٕٲ٥. -

 ٦تء٦ح ا٣ٛؿكؽ ا٣ٛؿدٱح، إذ ٱكٲؿ ا٧٣ذ٥٤ٕ كٜٚ قؿٔذ٫. -

 إرمةد ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ إ٣ٯ ٦ىةدر إًةٚٲح ٗٲؿ ٦ذٮٚؿة ٰٚ ا٣عٞٲجح ٩ٛك٭ة. -

 أذ٧ةد ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ. -

 ا٥٤ٕ٧٣ أظٲة٩ةن.اقذؼؽا٦٭ة ثؽٱتن ٨ٔ ا١٣ذةب ا٧٣ؽرقٰ ك -

 د٪ٮع ا٣ؼجؿات. -

 أ٦ة ػُٮات إٔؽاد ا٣عٞٲجح ٚذذ٧س٢ ٰٚ اٳدٰو

ثعٲر دىٙ ثٮًٮح ٦ػة  ؽٱؽ او٬ؽاؼ كوٮٗ٭ة وٮٗةن ق٤ٮ٠ٲًّةدع -6

 ٱ٪جٰ٘ ٧٤٣ذ٥٤ٕ أف ٱؤدٱ٫ ك٦كذٮل إدٞةف أداا٫ ا٧٣ٞجٮؿ.

كٱنػػ٢٧ ا،ػذجػػةر ا٣ٞج٤ػػٰو كٱٮًػػٓ ٚػػٰ ًػػٮء او٬ػػؽاؼ ا٧٣عػػؽدة،  -6

٤ٔٲػ٫ ا٣عٞٲجػح، كٱُجػٜ ٤ٔػٯ ص٧ٲػٓ  ا٧٣عذٮل ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ ا٣ػؾم دنػذ٢٧

 ٝج٢ ا٣جؽء ثة٣ؽراقح ٤٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ٩ُٞح ا٣جؽاٱح ٣ؽل ٢٠ ٦٪٭٥.ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ 

ا٧٣٪ةمٍ كا٣جؽاا٢ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲحو كد٥ٌ ا٣عٞٲجػح ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ ا٣جػؽاا٢  -6
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ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذٰ دكػ٧ط ١٣ػ٢ ٦ػذ٥٤ٕ أف ٱؼذػةر ٦ػة ٱػؿاق ٦٪ةقػجةن ٦٪٭ػة 

 ث٭ؾق ا٣ُؿااٜ ٠ةٚح.ثُؿٱٜ ا٣ٞؿاءة أك ا،قذ٧ةع أك ا٧٣نة٬ؽة أك 

 ا٣ذٞٮٱ٥ كٱن٢٧ زتزح أ٩ٮاع ٨٦ ا،ػذجةرات ك٬ٰو -4

 اػذجةر ٝج٤ٰ. -

 اػذجةر ذادٰ ٱٞٲف ٦ٞؽار دٞؽـ ٢٠ ٦ذ٥٤ٕ ٰٚ دراقح ١٦ٮ٩ةت ا٣عٞٲجح. -

اػذجػػةر ثٕػػؽم ٱٞػػٲف ٦ٞػػؽار ا٣ذعكػػ٨ ا٤ُ٧٣ػػٮب ٣ت٩ذٞػػةؿ إ٣ػػٯ  -

 دراقح وؿة أػؿل.

 دٞٮٱ٥ ا٣ىؿة ٰٚ ًٮء ا٧٣ٕةٱٲؿ اٳدٲحو -6

 وٝكةـ اورثٕح ا٣كةثٞح ؟٢٬ دنذ٢٧ ٤ٔٯ ا -

٢٬ دذى٢ او٬ؽاؼ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ٤٣ؿز٦ح ثةو٬ؽاؼ ا٣ذؿثٮٱػح ٧٤٣ٞػؿر  -

 ا٣ؽراقٰ؟

 ؿة؟٢٬ ا٧٣ٮاد ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ٦ذٲكٌ  -

 ؟ةدة ٦سٲؿة ٧٤٣ذ٧٤ٕٲ٨ ك٦نٌٮٝح ٣٭٢٬٥ ا٧٣ -

 ٨ ا٣ٌٕٙ ٣ؽل ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨؟٦ة٢٬ ٱكةٔؽ ا٣ذٞٮٱ٥ ٤ٔٯ دعؽٱؽ ١٦ -

٦ذؿاثُػػح  ٮٱ٬٥ػػ٢ او٬ػػؽاؼ كا،ػذجػػةر ا٣ٞج٤ػػٰ كا٧٣٪ةمػػٍ كا٣ذٞػػ -

 ؟ٱ٢٧١ ثٌٕ٭ة ثٌٕ٭ة اٳػؿ

 ؟٨٦ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ كٌٔؽ٣خ ٝج٢ دُجٲٞ٭ةٌؿثخ ا٣ىؿة ٤ٔٯ ٔؽد ٢٬ صي  -

 ًٌ ط ٬ؾق ا٣ٮقٲ٤ح ٚػٰ إظػؽل ا٣ػؽكؿ ا٧٣ذٞؽ٦ػح ٚإ٩٪ػة كإذا أػؾ٩ة ٦سة،ن ٱٮ

٣٘ػح و ا٣ٛؿ٩كػٲح، ثٕ٪ػٮاف ٩ARCHIPELتظِ أ٩ػ٫ ٚػٰ ٚؿ٩كػة ّ٭ػؿت َؿٱٞػح 

ٱٌػ٥  أوىٍٓة٬ٰ ١٦ٮ٩ح ٨٦ ٦كذٮٱٲ٨ ك «Français, Langue étrangère»أص٪جٲح.

٧ػٲ٨، ٤ٍ قجٓ كظؽات دنذ٢٧ ٠ذةثةن ٤٣ُة٣ػت كآػػؿ ٤ٕ٧٤٣ػ٥ كزتزػح أمػؿَح كًٚ 

ٱ٥ٌ ػ٧ف كظؽات أػؿل، كٱنػذ٢٧ ٤ٔػٯ ٠ذػةب ٤٣ُة٣ػت كآػػؿ  وزةٍُ٘ٓة
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ػ٤ٍ ٥٤ٕ٧٤٣ كزتزح أمؿَح دذ٨٧ٌ ظٮاران كد٧ؿٱ٪ةت كأٗػة٩ٰ ك٩ىٮوػةن كًٚ  ٲ٨. ٧ى

كٚػػٜ  كػػٲؿ ثػػة٧٣ذ٥٤ٕ دػػؽرٱضٲًّةك٦ؿاٲػػح، كد كدٌػػ٥ ٠ػػ٢ كظػػؽة ٦ػػةدة ١٦ذٮثػػح

 ا٣ؼُٮات اٳدٲحو

ا٣ٮقٍو وٮرة ٦ؿقٮ٦ح ًٮاٲح دٮًط ا٣ٕ٪ٮاف كاو٬ػؽاؼ ا٣ٮّٲٛٲػح  -6

 ٤٣ٮظؽة.

ا٧٣ٮاٝػػٙو ٦ض٧ٮٔػػح ٦ػػ٨ ا٣ىػػٮر ا٧٣ىػػعٮثح ثػػ٪ه ٝىػػٲؿ ٱػػؾ٠ٌؿ  -6

 ثة٧٣ٮٝٙ كا٤٣٘ح ا٣ذٰ دذ٧ٌ٪٭ة ا٣ٮظؽة.

ا٣ٞؿاءة كا،٠ذنةؼو كٱ٪عىؿ دكر ا٥٤ٕ٧٣ ٰٚ اإلصةثػح ٔػ٨ اوقػب٤ح  -6

 ٕح ٨ٔ ا٧٣ٮًٮع ا٧٣ُؿكح.ٌٝ ا٧٣ذٮ

٧٦ةرقح ا٤٣٘حو ثُؿٱٜ د٧ؿٱ٪ةت ١٦ذٮثح ٦تا٧ػح ٧٤٣عذػٮل ا٤٣٘ػٮم،  -4

ك٤ٝٲ٢ ٨٦ ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٰ دؾ٠ؿ ث٧ة قػجٜ ٦ػ٨ ١٦ذجػةت ٩عٮٱػح، ٱْ٭ػؿ 

ثىٮرة ٣ٮظةت أك أ٦س٤ح، إًػةٚح إ٣ػٯ ٤ٝٲػ٢ ٦ػ٨ ا٣جتٗػح ٦ػ٨ ػػتؿ 

 ا٣ٞىةاؽ كاوٗة٩ٰ.

دذٌػ٨٧ ٩ىٮوػةن ٦ػ٨ ا،٩ُتؽ ثٕٲؽان ثُؿٱٜ كزػةاٜ ٦ؼذ٤ٛػح ٦ٮزٌٞػح  -6

 ا٣ىعٙ أك ٨٦ اودب دكذ٢٧ٕ ٰٚ ًٮء ٦كذٮٱةت ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨.

ٞػح ثة،قػذؼؽاـ ا٣نػٛ٭ٰ ٚػٰ ٩ىٮص ا٣عٮارات كا٣ذ٧ؿٱ٪ةت ا٧٣ذ٤ٌٕ  -1

ا٣ٛىػػ٢ ٦سػػ٢ د٧ؿٱ٪ػػةت اإلػجػػةر ا٧٣ذٕػػؽد، دىػػ٧ٲ٥ ٤٣ٕػػت اودكار، 

 ٚة٤ٔٲح اإل٩ذةج ا٣عؿ.

ةٱػح ق٤ك٤ح ٦ػ٨ ا٣ذػؽرٱجةت ا٧٣ؿدجُػح اردجةَػةن كزٲٞػةن ثة٣ٮظػؽة ٚػٰ ٩٭ -1

ا١٣ذةب ٝةا٧ح ٤ٔٯ أقةس ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ
 1و

. 

                                                 

 .École Normale Supèrieure de Saint Claud (Crèdif) Archipel Paris- 1983  1و
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 اىعةقٔب -2

ٱٞؽـ ا٣عةقٮب دك٭ٲتت ، ظىؿ ٣٭ة ٚػٰ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح، إذ 

اٳػؿٱ٨ ٰٚ ٦ؼذ٤ٙ ثٞػةع اورض، كٱ٤٘ػٰ  ٦ٓإ٫٩ ٱكةٔؽ ا٧٣ذ٥٤ٕ ٤ٔٯ ا٣ذٮاو٢ 

ةء ؿق ٔػؽة ١٦ذجػةت ٚػٰ أ٩عػؿ ٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٦ة ، دٮٌٚ ا٣عٮاصـ كا٣عؽكد، كٱٮٌٚ 

ا٣ٕة٥٣، كٱ٪٤ٞ٭ة ثكؿٔح ٬ةا٤ح، كٱ٨١ٌ٧ ا٧٣ذ٥٤ٕ ٨٦ اػذٲػةر ا٧٣ٮًػٮع ا٣ػؾم ٱؿٱػؽ 

ٰٚ ا٣ٮٝخ ا٣ؾم ٱؿٱؽ، كٚػٰ ا١٧٣ػةف ا٣ػؾم ٱؿٱػؽ، كثؼةوػح ٔ٪ػؽ٦ة ٱذٕة٦ػ٢ ٦ػٓ 

ا٣ٮٝػػخ  ٱؼذىػػؿ ٣ػػ٫ا٣عةقػػٮب ا٧٣ع٧ػػٮؿ، ٚ٭ػػٮ ٗٲػػؿ ٦ٞٲٌػػؽ ثـ٦ػػةف أك ١٦ػػةف، 

ٮ٦ػةت، ك٧٤٠ػة ؿق ٣ػ٫ ٦ػ٨ ٤ٕ٦كا٧٣ض٭ٮد، كٱٛػذط أ٦ة٦ػ٫ آٚػةؽ ا٧٣ٕؿٚػح ث٧ػة ٱػٮٌٚ 

ٜ ٚ٭٧ػ٫ ٧٣ػة ازدادت ػجؿة ا٧٣ذ٥٤ٕ ٰٚ ا٣ذٕة٢٦ ٦ػٓ ا٣عٮاقػٲت ا٣نؼىػٲح د٧ٌٕػ

ٱ٨١٧ أف ٱ٫٤ٕٛ ك٦ة ، ٱكذُٲٓ ٫٤ٕٚ، كٔ٪ؽاؾ دىجط ا٣عٮاقػٲت أدكات ، أمػٲةء 

ار ا٣ـرأػٰ وف ا٣عةقٮب مأ٫٩ ٰٚ ذ٣ٟ مػأف ا٣ضػؿٌ ٦٪ُٮٱح ٤ٔٯ ٦ؼةَؿ، ذ٣ٟ 

اقذؼؽا٦٭ة ٧٣كةٔؽد٪ة ٤ٔػٯ أداء  أك آ٣ح ا٣ؼٲةَح، ٣ٲف قٮل أداة أك كقٲ٤ح ٱ٨١٧

 ثٲ٢ صٲذفو٦ٕٲ٪ح ث١ٛةٱح أ٠جؿ ٤ٔٯ ظٌؽ دٕجٲؿ ا٣ٕة٥٣ ا٣عةقٮثٰ  ـٌ ة٦٭
 1و

. 

 كٱؤدم ا٣عةقٮب ػؽ٦ةت ٦ذٕؽدة ٰٚ ػؽ٦ح ا٣ٕؿثٲح، ك٦٪٭ةو

 ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ػتؿ ا٣٪ىٮص ا٧٣ٌجٮَح ثة٣ن٢١. -6

 ش ا٣ذٛة٤ٔٲح.٧ٲح ٨٦ ػتؿ ا٣جؿا٦اإلق٭ةـ ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٤ٌٕ  -6

 ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ىؿٰٚ كا٣ذؽٝٲٜ ا٣٪عٮم كا٧٣ٕةص٥. -6

ا،ٔذ٧ةد ٤ٔٲػ٫ ٚػٰ ظٮقػجح ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ أم ٚػٰ ا٣ؽراقػةت  -4

 اإلظىةاٲح ٤٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ.

 ٩ٲح.١٣ذؿكثإظؽل َؿااٜ ا٣عِٛ اإل ظِٛ ا٣ذؿاث ظةقٮثٲًّة -6

                                                 

ق٤كػ٤ح ٔػة٥٣  - دؿص٧ػح ٔجػؽ ا٣كػتـ رًػٮاف - ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح ثٕؽ اإل٩ذؿ٩ػخ - ثٲ٢ صٲذف  1و

 .414ص 6991ا١٣ٮٱخ  666ا٣ٕؽد  - ا٧٣ٕؿٚح
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 اقذ٧ٕة٫٣ ٰٚ ا٣ذؿص٧ح اٳ٣ٲح ٨٦ ا٣ٕؿثٲح كإ٣ٲ٭ة. -1

٣ٯ ٦ة ٱ٤ٰكد٭ؽؼ ظٮقجح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح إ
 9و

 و

إٗ٪ةء ا٧٣ٮًٮٔةت ا٣ذٰ ٥٣ دٍٕ مؿظةن كدٮًٲعةن ٠ةٚٲةن ٰٚ ا١٣ذػةب  -

 ا٧٣ؽرقٰ.

 ٥ كزٱةدة قؿٔذ٭ة.دجكٲٍ ا٧٣ٮًٮٔةت كدٲكٲؿ ٤٧ٔٲح ا٣ذ٤ٌٕ  -

ا٣ٕتٝػح ٔ٪ػؽ ا٣عةصػح إ٣ٲ٭ػة  دك٭ٲ٢ ا٣ؿصٮع إ٣ٯ ا٧٣ٮًٮٔةت ذات -

 .رأقٲًّة كأٚٞٲًّة

 ا٣ذنٮٱٜ كا٣ضؾب كمٌؽ ا،٩ذجةق. -

 ٤ٯ ا٢٧ٕ٣ ثؿكح ا٣ٛؿٱٜ.دنضٲٓ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٔ -

 دك٭ٲ٢ د١ٮٱ٨ ػؿٱُح ٦ٛة٬ٲ٧ٲح ٣ضـٱبةت ا٧٣ٮًٮع ا٣ٮاظؽ. -

 دنضٲٓ ٦٭ةرة ا،ٔذ٧ةد ٤ٔٯ ا٣٪ٛف كإ١٦ةف ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ. -

 ق٭ٮ٣ح ا٣ؿثٍ ٦ٓ ا٧٣ٮاًٲٓ اوػؿل ا٣ذٰ ٱؽرق٭ة ا٧٣ذ٥٤ٕ. -

 ٦ؿأةة ا٣ٛؿكؽ ا٣ٛؿدٱح. -

 ك٨٦ ا٣ؼؽ٦ةت ا٣ذٰ ٱؤدٱ٭ة ا٣عةقٮب ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ىؿؼو -

 ر ا٧٤١٣ح كامذٞةٝةد٭ة.دعؽٱؽ صؾ -

 كًٓ ٝٮأؽ ٢١٣ كزف وؿٰٚ. -

دع٤ٲػػ٢ ا٧٤١٣ػػح إ٣ػػٯ ا٣ضػػؾر ا٣ستزػػٰ أك ا٣ؿثػػةٰٔ أك ا٣ؼ٧ةقػػٰ كدجٲػػةف  -

 اوو٢ ا٣ؾم ٤ٔٲ٫ ا٧٤١٣ح، كدجٲةف ا٣ـٱةدة ا٣ذٰ َؿأت ٤ٔٯ ٬ؾا اوو٢.

 دجٲةف كزف ا٧٤١٣ح أ٦ضؿدة أـ ٦ـٱؽة ؟ -

 ثؿ٩ة٦ش ًجٍ ا٣٪ه كدن١ٲ٫٤. -

                                                 

٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح  -ٰٚ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ظةقػٮثٲًّة ا٣ذضؿثح اورد٩ٲح -ا٣ؽ٠ذٮر ٚٮاز صؿادات  9و

 .61ص ٧ٔ6111ةف  -ا٣ٕؿثٲح ٰٚ اوردف
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 ثؿ٩ة٦ش ا٧٣ى٤ُط اإل٦تاٰ. -

 ؿ٩ة٦ش دؿص٧ح ا٣٪ىٮص.ث -

كز٧ح ٨٦ اٝذؿح أف د١ٮف ٝةٔؽة ٦ُٕٲةت ا٧٣ٕضػ٥ ا٣عةقػٮثٰ ٚػٰ ا٤٣٘ػح 

 ا٣ٕؿثٲح ٦نذ٤٧ح ٤ٔٯ اٳدٰو

 صؽكؿ ٣ألٕٚةؿ -6

 صؽكؿ ٣ألق٧ةء -6

 صؽكؿ ٣ألدكات -6

صؽكؿ ٣إلظىةء -4
 61و

. 

٤ٔػػٯ اوٕٚػػةؿ ا٣ستزٲػػح ا٧٣ضػػؿدة كا٧٣ـٱػػؽة،  صػػؽوا اٛـػػػةاكٱنػػذ٢٧ 

كدؿدجٍ ث٫ ٔنػؿة صػؽاكؿ ٚؿٔٲػح ٬ػٰو  كاوٕٚةؿ ا٣ؿثةٔٲح ا٧٣ضؿدة كا٧٣ـٱؽة،

صؽكؿ ا٧٣ىةدر كاو٦س٤ح كا٣ىٛةت ا٧٣نج٭ح ك٦جة٣٘ح اق٥ ا٣ٛة٢ٔ، كاوػُػةء 

ا٣نػػػةإح، كا٧٣ذؿادٚػػػةت، كا٧٣ضػػػة،ت ا٣ؽ،٣ٲػػػح، كاوًػػػؽاد، كاوقػػػ٧ةء 

ا٧٣ىةظجح ٣ألٕٚةؿ كا٣ذؿا٠ٲػت ا٤٣٘ٮٱػح، كا٣ٕجػةرات ا،وػُتظٲح، كا٣ٛٮااػؽ 

 ا٤٣٘ٮٱح كا٣٪عٮٱح كا٣ىؿٚٲح.

٤ٔػٯ اوقػ٧ةء ا٣ضة٦ػؽة كا٧٣نػذٞح كاوقػ٧ةء  صؽوا اٛقػٍة نذ٢٧ كٱ

ا٧٣ىؽرٱح كا٣ٮوٛٲح، كٱؿدجٍ ث٫ از٪ة ٔنؿ صػؽك،ن ٬ػٰو صػؽكؿ ا٧٣٪ٞٮ٣ح ٨ٔ 

او٦س٤ػػح كا٣ض٧ػػٮع كا٣٪كػػجح كا٣ذىػػ٘ٲؿ كاوػُػػةء ا٣نػػةإح كا٧٣ذؿادٚػػةت 

كا٧٣ضة،ت ا٣ؽ،٣ٲح، كاوًؽاد، كاوٕٚػةؿ ا٧٣ىػةظجح ٣ألقػ٧ةء، كاوقػ٧ةء 

جح ٤٣ىٛةت، كاوق٧ةء ا٧٣ٌةٚح إ٣ػٯ اوقػ٧ةء، كا٣ذؿا٠ٲػت ا٤٣٘ٮٱػح، ا٧٣ىةظ

 كا٣ٕجةرات ا،وُتظٲح، كا٣ٛٮااؽ ا٤٣٘ٮٱح، كا٣٪عٮٱح، كا٣ىؿٚٲح.

                                                 

ا٧٣ػؤد٧ؿ ا٣كػ٪ٮم  -دكر ا٣ذٞة٩ةت ا٣عؽٱسح ٰٚ دضؽٱػؽ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٕؿثػٰ -٦ؿكاف ا٣جٮاب  61و

 .1ص 6111 -ا٣كةثٓ ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ
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٤ٔٯ ظؿكؼ ا٧٣ٕػة٩ٰ، كأقػ٧ةء اإلمػةرة، كأقػ٧ةء  صؽوا اٛدواتكٱنذ٢٧ 

ا،قػذٛ٭ةـ، كأقػػ٧ةء ا٣نػػؿط، كأقػػ٧ةء اوٕٚػةؿ، كاوقػػ٧ةء ا٧٣ٮوػػٮ٣ح، كأقػػ٧ةء 

كاوق٧ةء ا٣ؼ٧كح، كأق٧ةء ا٣ٕؽد، كأقػ٧ةء ا٣ذٮ٠ٲػؽ، كأقػ٧ةء ا،قػذس٪ةء،  ا١٣٪ةٱح،

ا٣ضة٦ؽة، كا٣عػؿكؼ ا٧٣نػج٭ح ثة٣ٕٛػ٢، كا٣ْػؿكؼ كا٣ٌػ٧ةاؿ. كٱػؿدجٍ كاوٕٚةؿ 

ث٭ػؾا ا٣ضػػؽكؿ أرثٕػػح صػؽاكؿ ٚؿٔٲػػح ٬ػػٰو صػؽكؿ او٦س٤ػػح، كاوػُػػةء ا٣نػػةإح، 

 ا٣٪عٮٱح كا٣ىؿٚٲح.كا٣ذؿا٠ٲت ا٤٣٘ٮٱح كا٣ٕجةرات ا،وُتظٲح كا٣ٛٮااؽ ا٤٣٘ٮٱح ك

ٚٲذٌػ٨٧ إظىػةءات ٔػ٨ ٦عذٮٱػةت ا٧٣ٕضػ٥ ٦ػ٨  صؽوا اإلظىة أ٦ة 

٨ ٦ػ٨ إصػؿاء ٤٧ٔٲػةت ثعػر صؾكر كإٔٚةؿ كأق٧ةء ك٦ىةدر كوٛةت، د١٧ٌ 

 ٌٕ ٛح ثجةث٭ػة ٦ؼذ٤ٛح ٨٦ ٦س٢ د٪ةٚؿ ا٣عؿكؼ كااذتٚ٭ػة، كٔتٝػح اوٕٚػةؿ ا٧٣ٌػ

اثٍ أكزاف ا٣ذىؿٱٰٛ، ك٦ٕة٩ٰ اوٕٚةؿ ا٧٣ـٱؽة، ك٦ٕة٩ٰ ظؿكؼ ا٣ـٱةدة كًػٮ

 ا٧٣ىةدر، كا٣ٞٮا٩ٲ٨ ا٣٘ة٣جح ٰٚ ص٧ٮع ا٣ذ١كٲؿ كا٣ذى٘ٲؿ كا٣٪كت.

كز٧ح ػ٧كح أ٧٩ةط د٤ٕٲ٧ٲح ،قذؼؽاـ ا٣عةقٮب ٚٲ٭ة، ك٬ٰ
 66و

 و

 َؿٗلح اىذػيً اىؼىٔوٖ اىفؿدي: -6

٤ٔػٯ ٗػؿار ا٣ذ٤ٕػٲ٥ قػ٤ٛةن ٥ ثؿ٩ػة٦ش ٱىػ٧ٌ ثٮاقُح كد٭ؽؼ إ٣ٯ ا٣ذ٥٤ٕ 

٤ٔٲ٭ة، كز٧ح دٛةٔػ٢ ٦س٤ح ا٧٣جؿ٦ش، ٚذٕؿض ا١ٛ٣ؿة كدنؿح، كدؾ٠ؿ ثٕي او

كظٮار ٰٚ ًٮء ثٕػي اوقػب٤ح كاوصٮثػح، كدكػذؼؽـ ا٣ؿقػٮـ كاو٣ػٮاف 

ٱتا٧ػ٫ ٦ػ٨ َؿااػٜ ا٣ذػؽرٱف. كاووٮات كا٣عؿ٠ةت، كٱضؽ ٢٠ ٦ذ٥٤ٕ ٦ة 

 ٥ ا٣ؼىٮوٰ ا٣ٛؿدم إ٣ٯ ٝك٧ٲ٨ ٧٬ةوكدٞك٥ َؿااٜ ا٣ذ٤ٕ

ا٣ؽركس ا٣ؼُٲحو كدٞؽ٦٭ة ٠ػ٢ ا٣نةمػةت ثذذػةثٓ كاظػؽ كزةثػخ  -أ

 ا٣٪ْؿ ٨ٔ دجةٱ٨ ٦كذٮٱةد٭٥.ثىؿؼ ٧ٲ٨ ٣ض٧ٲٓ ا٧٣ذ٤ٕ

                                                 

د٦نػٜ  -كزارة ا٣سٞةٚح ا٣كٮرٱح -ٌٝةٱة را٬٪ح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ  66و

 .616ص 6161
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ا٣ػؽركس ا٧٣ذٛؿٔػػحو ك٬ػػٰ ا٣ذػػٰ دػٮٌٚؿ ٧٤٣ػػذ٥٤ٕ أف ٱذٛةٔػػ٢ ٦ػػٓ  -ب

ا٣ؽرس ٚٲؼذجؿ أم صـء ٱؿٱؽ أف ٱجؽأ ثؽراقذ٫ ٦ػ٨ ٔػؽة ػٲػةرات 

٦ػح ٤ٔػٯ قػؿٔح أ٦ة٫٦ ٤ٔٯ ا٣نةمح، كدذٮٝٙ ٧٠ٲح ا٧٣ػةدة ا٧٣ٞؽٌ 

٤ػػٯ ٔإ٩ضػػةز ا٧٣ػػذ٥٤ٕ، كٱ١٧ػػ٨ ٤٣عةقػػٮب أف ٱعٲػػ٢ ا٧٣ػػذ٥٤ٕ 

٦ػػ٨ ا٣ػؽرس، كٱنػ٢٧ ا٣جؿ٩ػة٦ش ٤ٔػػٯ ٣ذػٰ ٣ػ٥ ٱذٞ٪٭ػة اوصػـاء ا

 اػذٲةرات ٝج٤ٲح كثٕؽٱح.

ك٨٦ ٦ـاٱة ٬ػؾق ا٣ُؿٱٞػح أ٩٭ػة دٮصػ٫ ا٧٣ػذ٥٤ٕ ٩عػٮ دراقػح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت 

ثىٮرة ٦٪ذ٧ْح، كدكةٔؽق ٤ٔٯ دعٞٲٜ أ٢ٌٚ ا٣٪ذةاش ثُؿٱٜ ا٣ذ٘ؾٱح ا٣ؿاصٕػح، 

ق ا٧٣ػذ٥٤ٕ ا٩ذجة كدؿأٰ ٝؽرد٫ ا٣ؾادٲح ٰٚ ا،٩ذٞةؿ ٨٦ ػُٮة إ٣ٯ أػؿل، كدنؽٌ 

ث٢ٌٛ ٦ػة ٬ػٮ ٦ذػٮٚؿ ٚػٰ ا٣عةقػٮب ٦ػ٨ ٦ػؤزؿات وػٮدٲح كأ٣ػٮاف كرقػٮـ 

٦ذعؿ٠ح، إ، أف د٪ٛٲؾ ٬ؾق ا٣ُؿٱٞح ٱعذةج إ٣ٯ كٝخ ٠جٲؿ إلٔؽاد٬ة كدى٧ٲ٧٭ة 

كدعذةج ٰٚ إٔؽاد٬ة إ٣ٯ أق٤ٮب ٱض٢ٕ ا٧٣ذ٥٤ٕ ٱٕذ٧ؽ ٤ٔٯ ٩ٛك٫، كٱٛ٭٥ ٦ػة 

 ـ إ٣ٲ٫ ٨٦ د٤ٕٲ٧ةت كإرمةدات.ٱٞؽٌ 

 قح:َؿٗلح اىذؽرٗت واىٍٍةر -2

كٱٌٞؽـ ا٣عةقٮب ٰٚ ٬ؾق ا٣ُؿٱٞح ٔػؽدان ٦ػ٨ ا٣ذػؽرٱجةت أك ا٣ذ٧ؿٱ٪ػةت، 

كٱٞٮـ ثذٕـٱـ اإلصةثةت ا٣ىعٲعح ٣ؽل ا٧٣ذ٥٤ٕ، كدىعٲط ا٣ؼةَبح ٰٚ ًٮء 

ـ ا٧٣ذ٥٤ٕ كإدةظػح ا٣ٛؿوػح ٣ػ٫ ٤٣ذػؽرٱت ا٣ذ٘ؾٱح ا٣ؿاصٕح ا٣ٛٮرٱح، ك٦ذةثٕح دٞؽٌ 

٤ٔٯ ا٧٣ن١تت ٤ٔٯ ٦٭ةرة ٦ٕٲ٪ح أك ٧٣ؿاصٕح ٦ٮًٮٔةت د٤ٕٲ٧ٲح، كا٣ذ٤٘ت 

 ا٣ذٰ دٮاص٭٫.

 َؿٗلح اىٍعةنةة: -3

كد٭ؽؼ إ٣ٯ دٞؽٱ٥ ٧٩ةذج دٛٲؽ ٰٚ ث٪ةء ٤٧ٔٲح كإٝٲح ٦ػ٨ ػػتؿ ٦عة٠ػةة 

كا٣ذؽرٱت ٤ٔٯ ٤٧ٔٲةت ٱىٕت ا٣ٞٲةـ ث٭ة ٰٚ ٦ٮاٝٙ ٤ٕٚٲح، كدك٧ط  ،٧٩ٮذج
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ا٣ذٕػؽٱ٢  ٌٮف أك أ٠سؿ، كأف ٱنة٬ؽ ٩ذػةاش ٬ػؾاؿ ٨٦ أكًةع ٧٤٣١٦ذ٥٤ٕ أف ٱٕؽٌ 

ـ ثؿا٦ش ا٧٣عة٠ةة ق٤ك٤ح ٦ػ٨ اوظػؽاث ا٣ٮاًػعح . كدٞؽٌ ٤ٔٯ ثٞٲح ا٧٣٪ْٮ٦ح

٧٤٣ذ٥٤ٕ، كدٌٞؽـ ٫٣ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ ا،ػذجةرات ا٣ذػٰ د٪ةقػج٫، كدكػذٕٲ٨ ثة٣ىػٮت 

كا٣ىٮرة كا٣ؿقٮـ، كدٮٌٚؿ ٝةٔؽة ٠جٲؿة ٦ػ٨ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ا٣ذػٰ دكػةٔؽق ٤ٔػٯ 

 ٚ٭٥ ا٧٣ٮًٮع كاقذٲٕةب ا٣عٞةاٜ كاو١ٚةر.

ان ٦ػ٨ ا٣ذؼُػٲٍ كا٣جؿ٦ضػح ٣ذىػجط إ، أف ٬ؾق ا٣ُؿٱٞح دذ٤ُت ٝؽران ٠جٲػؿ

 ٌٕ ؿة، كدعذةج إ٣ٯ ٚؿٱٜ ٧ٔػ٢ ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ كا٧٣جػؿ٦ضٲ٨ ك٧٤ٔػةء ة٣ح ك٦ؤزٌ ٚ

ا٣ػػ٪ٛف كا٧٣ػػؿثٲ٨، كدعذػػةج إ٣ػػٯ د٤١ٛػػح ٦ة٣ٲػػح ٔة٣ٲػػح إلػؿاص٭ػػة ثة٣ىػػٮرة 

 ا٧٣ؿٗٮب ٚٲ٭ة.

 َؿٗلح اٛىػةب اىذػيٍ٘٘ح: -4

نٌضٓ ا٤٣ٕت ك٤ٔٯ ٦جؽأ ا٧٣٪ةٚكح، كدٰٚ ٥ كدٕذ٧ؽ ٤ٔٯ د٦ش ٤٧ٔٲح ا٣ذ٤ٌٕ 

٬ؾق ا٣ُؿٱٞح ا٣ؼٲةؿ، كدكةٔؽ ٤ٔػٯ ا٠ذكػةب ٦٭ػةرات ظػ٢ ا٧٣كػةا٢ ك٤ٔػٯ 

 ا٣ذ٤٘ت ٤ٔٯ ا٢٤٧٣، كد١ٮٱ٨ ادضةق إٱضةثٰ ٩عٮ ا٣عةقٮب.

 َؿٗلح ظو اىٍنهالت: -5

كدكةٔؽ ٬ؾق ا٣ُؿٱٞح ا٧٣ذ٥٤ٕ ٤ٔٯ دعؽٱؽ ٦ن٤١ذ٫ ك٠ذةثػح ثؿ٩ػة٦ش ٣عػ٢ 

ةت د٤ٟ ا٧٣ن٤١ح، ككّٲٛح ا٣عةقٮب ٬٪ة ٬ػٰ إصػؿاء ا٧٣ٕة٣ضػةت كا٣عكػةث

ا٣ىػعٲط، كٱػٮٌٚؿ ا٣عةقػٮب ٣ػ٫  ا٧٣ذ٤ٕٞح ثة٧٣ن٤١ح كدـكٱؽ ا٧٣ذ٥٤ٕ ثة٣عػ٢ٌ 

ا٧٣نػ٤١ح ا٧٣ُؿكظػح.  ا٣ٮٝخ كٱُؿح أ٦ة٫٦ أ٠سؿ ٨٦ اٝذؿاح ٤٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ظ٢ٌ 

كٱ٨١٧ ٔؿض ا٧٣ن٤١ح ثأ٠سؿ ٨٦ َؿٱٞح إذ ٱ٨١٧ ٔؿً٭ة ثُؿٱػٜ ا٣ىػٮرة أك 

 ا٣عؿ٠ح أك ا١٣ذةثح.

إ٣ػٯ ا٣ذٕة٦ػ٢ ٦ػٓ ا٣ٕٞػ٢  ل ٦ضؿد ا٣ذٕة٢٦ ا٣كػُعٰك٬ؾق ا٣ُؿٱٞح دذٕؽٌ 

كا٣ذ١ٛٲؿ ا٣٪ةٝؽ، كدٕـٱـ ٦٭ةرة اإلثؽاع كا٣ذٛٮؽ ٣ؽل ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨. ك، دؼةَػت 
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ْذه اىطرٗلث ذوي اىٍسخٔٗات اىدُ٘ا ٌَ اىخػيً٘، وإٍُا حخطيب ٌٓارات غلي٘ػث 

 غي٘ا فٖ اىخفه٘ر..

حيم ْٖ ةػض اىطرائق اىخٖ ٍٗهَ احتاغٓا فٖ اىػٍي٘ث اىخػيٍ٘٘ث اىخػيٍ٘ػث 

ىحاسٔب، وكد حهٔن اىطرٗلث فّػاىث فٖ ٌٔكف وغ٘ر فّػاىث فٖ ٌٔكػف ةطرٗق ا

آخر، وغيٕ اىٍػيً أن ٗخسً ةاىٍروُث فٖ اخخ٘ار طرٗلخػّ، فػاذا ناُػج ِْاىػم 

حاجث إلغطاء حدرٗتات وحٍرِٗات النخساب ٌٓارة ٌػِ٘ػث فػان طرٗلػث ةػراٌ  

 ، وإن نان ذٍث حاجػث ىخٔطػ٘م ٌفٓػٔ اىطرائق اىخدرٗب واىخٍرَٗ ْٖ أُسب

 طرٗلث اىخػيً اىخصٔصٖ اىفردي ْٖ األُسب وْهذا...فان 

َ  وال  ُػّ فاأٍْ٘ث اىحاسٔب فٖ حػيً٘ اىيغث وحػيٍٓا، غيٕ غَ اىتال أُّ  ٗغ٘تَ

ٗظو أداة ٌساغدة فٖ ْذه اىػٍي٘ث، وٗتلٕ اىٍػيً ْٔ اىػذي ٗلػٔ  غليػّ ةخرن٘ػب 

ْػٔ اىػذي ٗلػٔ  ، وحسػ٘اا نػان أو ٌجازٗاػا أو إٗحائ٘اػا اىجٍيث وححٍ٘يٓا اىٍػِػٕ

وٗتَ٘ ٌػا فػٖ اىهيٍػث ٌػَ  ،ةخرح٘ب ُحٔي فٖ اىجٍيث ٌَ ح٘د اىخلدًٗ واىخأخ٘ر

إشػاع، وٗزود اىحاسٔب ةتراٌ  حصح٘م األخطاء وحت٘آُا
(12)

. 

إن اىدٌاغ اىتشري ْٔ اىذي ٗلٔ  ةاخخ٘ار ةِاء اىجٍيث وفق غرض ٌػػَ٘، 

ب أن ٗحػو وال ٍٗهَ ىيحاسٔب أن ٗلٔ  ةٓذا االخخ٘ار، وال ٍٗهَ ىيحاسػٔ

فاىحاسٔب ٗلد  حسػٓ٘تت، وْػٖ خػدٌات نت٘ػرة ال ٌحو اىدٌاغ اىتشري، 

ل غي٘ػّ فػٖ حِف٘ػذ اىتػراٌ  اىخػيٍ٘٘ػث  ّٔ حلدر، وىهَ ٗتلػٕ اإلُسػان ْػٔ اىٍػػ

وٗجػػٖء اىحاسػػٔب اىخػيٍ٘ػػث إشػػرافاص وحصػػٍٍ٘اص وحِف٘ػػذاص وٌخاةػػػث وحلٍٔٗػػاص، 

 حِف٘ذ ْذه اىٍراحو ةهو سٓٔىث وٗسر.غيٕ ىيٍساغدة 

                                                 

اىٍػتحٍر اىسػِٔي  -اىحاسػٔب وحٍِ٘ػث اىٍلػدرة غِػد اىطفػو -اىدنخٔر أحٍد زٗػاد ٌحتػم (12)

 .3ص 2662دٌشق  -ٔاكع اىٍػاصر(اىسادس ىٍجٍع اىيغث اىػرة٘ث ةدٌشق )ىغث اىطفو واى
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 يً ثةىنةثهح )اإلُذؿُخ(اىذػ -3

٧٭ػة، كٱػؿل دكذؼؽـ ا٣نةث١ح واإل٩ذؿ٩خ  ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ٤٣٘ح كد٤ٌٕ 

ثُؿٱػػٜ وثٲػػ٢ صٲػػذف  أف ا٣ُؿٱػػٜ ا٣كػػؿٱٓ ٚػػٰ ا٣عىػػٮؿ ٤ٔػػٯ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت 

ا٣نةث١ح قٮؼ ٱذٲط ٢١٣ ٚؿد ٚػٰ ا٧٣ضذ٧ػٓ ٦كػذٞجتن كاقػٕةن كآٚةٝػةن د٤ٕٲ٧ٲػح 

صؽٱؽة ك٦ضة،ت كاقٕح ٤٣جعر
 66و

. 

ل أ٫٩ ٝؽ ، ٱ١ٮف ثٕٲؽان ذ٣ٟ ا٣ٲػٮـ ا٣ػؾم ٱعػ٢ ٚٲػ٫ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ كز٧ح ٨٦ ٱؿ

٠سٲؿ ٨٦ ا١٣ذت ا٧٣ٞؿرة كدٚةدؿ ا٢٧ٕ٣، وف د٘ٲٲؿ ا٧٣عذٮل  ٩ٰ ٦ع٢ٌ ١٣ذؿكاإل

٩ٲح أ٠سػؿ ٦ػ٨ ا٣٪نػؿات ا٧٣ُجٮٔػح، ١٣ذؿكاوص٭ـة اإلٰٚ ٱعؽث ثكؿٔح ٠جٲؿة 

 كوف ا٣نةث١ح دكػذُٲٓ أف دٞػؽـ ٦ػةدة د٤ٕٲ٧ٲػح ٱذٛةٔػ٢ ٦ٕ٭ػة ا٤ٕ٧٣ػ٥ ث٪نػةط

٧٭ػة كاقٓ كدإٚٲح أٝٮل ٨٦ اوقة٣ٲت ا٣ذ٤ٞٲؽٱح ثعٲر ٱكػذُٲٓ ا٧٣ػذ٥٤ٕ د٤ٌٕ 

٦٪ٛؿدان أك ثة٣ذٕةكف ٦ٓ أٝؿا٫٩
 64و

. 

ك٨٦ ٦ٲـات ا٣نةث١ح أ٩٭ة ، دكذؼؽـ ،قذٞجةؿ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٚٞػٍ، كإ٧٩ػة 

ز٧ح دٛة٢ٔ ثٲ٨ ا٧٣ذ٥٤ٕ كا٣جؿ٩ة٦ش، ك٬٪ةؾ ص٧ٓ ثٲ٨ دٞ٪ٲةت ا٣ػ٪ه ا١٧٣ذػٮب 

ٲح ٤٣ذ٥٤ٕ إ٣ٯ صة٩ت إدارة صٲؽة ٤٣ٮٝخكا٣ىٮرة ا٧٣ذعؿ٠ح، كدإٚ
 66و

. 

كدؤدم ا٣نةث١ح ػػؽ٦ةت ٦ذٕػؽدة ٚػٰ د٤ٕػٲ٥ ا٣ٕؿثٲػح كد٧٤ٕ٭ػة، إذ إ٩٭ػة 

دكةٔؽ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٰٚ ا٣عىٮؿ ٤ٔٯ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ثكػؿٔح ٦ػ٨ ٦ؼذ٤ػٙ أ٩عػةء 

٥ ا٣ؾادٰ ٚػٰ ٥ ا٣ذٕةك٩ٰ، ٧٠ة أ٩٭ة دكةٔؽ ٤ٔٯ ا٣ذ٤ٌٕ ا٣ٕة٥٣، كدكةٔؽ ٤ٔٯ ا٣ذ٤ٌٕ 

                                                 

 .٦666ؿصٓ قةثٜ ص  -ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح ثٕؽ اإل٩ذؿ٩خ -ثٲ٢ صٲذف  66و

 Sherry.L. Wilson,B. «Transformative Communication as Stumulus to  64و

web Besed instruction»  .Educational Technology, Publications, Inc  

Englewood Cliffs, New jersey 1997  P 67. 
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طرٗلم  اشمتامآٌب لبىو٘ٔٗم  واىِظمب  نمٖ ٌِم    مَ اىٔكت ُفصّ، وتتصمً 

 اىطرائق اىتلي٘مٗ ، وتطٔر وظ٘ف  اىٍعيً ى٘غمو ٌٔجٓبً وٌرطماً وى٘س ٌيّلِبً.

وىلم اختركت اىظمبله  نمو اىومٔاجز اىص٘بشم٘  واىيلبن٘م  وادكتػمب ٗ  

عت خممٌبتٓب واىعيٍ٘  خالنبً ىهو اىٔشبئو األخر  ىِلو اىٍعئٌبت. وتٔشّ 

ُٖ وتبمب   اىٍعئٌمبت لٍاتيمو غمٔرْب ٌمَ ُمع ىهتروٗم اإلىتظٍو اىبر

ٌهتٔب وغٔرة وغمٔت وررنم ، و مرل ىيػموو واىٍ مالت، وتب٘مب  

، وجمب  ذىمم نيمّ ٌم  إىخىلٔا م اىب٘بُبت، وُلو ىامٌ  اإلذا   واىتيفزة...

، نغمممت ٌممَ اْممً اىٔشممبئو اإل الٌ٘مم  واإل الُ٘مم  WWWظٓممٔر طممبه  

 واىتصٔٗل٘  واىٍعرن٘  اىٓبئي .

و يممٕ اىٍعيٍممَ٘ ا  ٗعٍيممٔا  يممٕ تزوٗممم اىٍتعيٍممَ٘ لممبىتفه٘ر اىِبكممم 

اىٍٔضٔ ٖ رتٕ ٗصتط٘عٔا اىتٍ٘٘ز لَ٘ اىزٗو واألغ٘و، واىٍف٘مم واىامبر، ٌٍمب 

ٌِٓمب،  اف اىلً٘ اإلٗ بل٘  ن٘ف٘موٗلّمم  يٕ اىظبله ، وا  ٗهُٔٔا كب رَٗ  يٕ تعرّ 

ٖ  ػمر اضمطرلت ن٘مّ واىلً٘ اىصيب٘  لغ٘م  اشمتبعب ْب، ودشمٍ٘ب اُِمب ُعم٘ض نم

 اىٍعبٗ٘ر، و ّس نّ٘ اىصً لبىعصو، واُتظر نّ٘ اىتفه٘ر اإلرْبلٖ اىظالٌٖ.

ُٖ ٍّٗهَ ىهترووإىٕ جبُب تػف٘  اىٍعئٌبت وغرليتٓب نإ  اىتراشو اإل

اىٍصممتامم اىعرلممٖ ٌممَ نتبلمم  رشممبئو ليغتممّ األم، إضممبن  إىممٕ تعيممً٘ اىيغمم  

اىعرل٘م   يمٕ لاىٔٗمب  عمم، وذىمم لٔضم   روس نمٖ اىيغم  وتعيٍٓب  َ ل  

و اىتعيً، لو٘ث تغمو اىظبله  وش٘ي  ُبجع  ونّعبى  ىِظر  ّٓ ٌم ٌٔ  لآى٘بت تص

 اىيغ  اىعرل٘  وتعيٍ٘ٓب إ  أللِبئٓب او ىغ٘ر الِبئٓب.

وخالغ  اىلٔ  إ  طب٘ع  اىعػر توتًّ  يٕ الِب  اىيغ  اىعرل٘م  اشمتعٍب  

ل٘  اىفػ٘و  ، إذ إ  نٖ ْذا وشبئو اىتلبُ  اىومٗي  نٖ تعيً٘ ىغتًٓ األم لاىعر

ٍٓمب، وتبمرَْ نمٖ ادشتعٍب  ٌزاٗب ٌتعمم ة ترتلمٖ لٔاكم  تعيمً٘ اىيغم  وتعيّ 
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ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ ٤ٔٯ ٦ٮا٠جح ركح ا٣ٕىؿ، ٔىؿ ا٤ٕ٣ػٮـ كا٣ذٞة٩ػح وا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲػة  

٤ٔٯ ٨٦ ثٲؽ٥٬ ا٣ٞؿار ٰٚ ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ أف ٱ٤٧ٕػٮا ك٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕة٧٣ٰ، 

ح ٣٘ٮٱػح ٝٮ٦ٲػح دأػػؾ ثة٣عكػجةف روػؽ ٤ٔٯ ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ٰٚ ًٮء قٲةق

ا٣ٮاٝٓ ا٤٣٘ٮم كدجٲػةف إٱضةثٲةدػ٫ كقػ٤جٲةد٫ ث٘ٲػح دٕـٱػـ اإلٱضةثٲػةت، كدتٚػٰ 

ا٣ك٤جٲةت، ظذٯ دذجػٮأ ٣٘ذ٪ػة اوـ وا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح  ا١٧٣ة٩ػح ا٣ضػؽٱؿة ث٭ػة، 

٭٥، أكٚٲػةء ٣٭ػة، كٔػة٤٦ٮف ٤ٔػٯ كظذٯ ٱجؿ٨٬ أث٪ةؤ٬ػة ٤ٔػٯ أ٩٭ػ٥ ثػؿرة ثػأ٦ٌ 

 ك٦ة ٨٦ زؿكة أز٨٧ ٨٦ ٣٘ح اوصؽاد.ا٣عٛةظ ٤ٔٯ ٠٪ٮز٬ة، 

*   *   * 
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 اجتهادات يف الدرس الصريف والداليل
ة
ّ
 تكملة مادة لغىي

 ()ممدوح خسارةأ. د. 

(1) 
 َزمَّنزاَمن وتزاَمن وزمَّن وَت

 

خيدج لىيةدث لىلية٘دث ثٍث نيٍات جدٗدد  ٌدَ عالداأ معءدٍا    مدخل:

َْ ةدالالت ٌحَدثث ىً حهَ ىٓا عِدد لىلددٌا ،  لىٍلاصي  َماْق عةِ٘ث عية٘ث، مىه

ٌثو الو )لْعخَلو، لَُْلدَد،، عَّم،، ااءدٔ. و مةداىِلي ىعد٘ٔعٓا، ادحا لىحاجدث 

حدعٔ إىدٕ  الءدث ندو ٌِٓدا عيدٕ ادد ، مال ءدٍ٘ا للالداأ، ىٍليادث ٌدد  

ا  خيَج ٌ٘دلا لالءخلٍاأ لىيةدٔ.و صئآا ىدخٔأ لىٍلجً لىليةٖ، ةلد ع

مإذل ناا ةحثِا ءَِ٘صبُّ عيٕ للالاأ، ادلىم لا إكيلاْدا َْٗتدخختش ٌعدخلاحٓا 

 ٌَ عءٍا  ااعيَ٘ مٌفلٔىَ٘ مءائي لىصفاتو

 :( مشروعية هذه االجتهادات الصرفية الداللية1
 :حتخٍد ْله لالجخٓا لت ٌعيمع٘خٓا، ةو مضيماحٓا ٌَ جٍيث عش٘ا ، عٍْٓا

 إغناء المعجم العربي المعاصر: -1

طاىٍا ُمِصف لىٍلجدً لىليةدٖ لىٍلاصدي ةاىُلصدٔا، معُدّ ال ٗعدفٖ  ي٘دو 

                                                 

(  عضٔ ٌجٍش لىيةث لىلية٘ث ةدٌعقو 
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ا٣٪ةّؿ ٚٲ٫ كا٣جةظر، و٫٩ ، ٱٮرد ك، ٱيسجخ إ، ا٧٣ٛػؿدات ا٣ذؿازٲٌػح أك ا٧٣ٛػؿدات 

ا٧٣ذؽاك٣ػػح، ك١٣ػػ٨ٍ ثػػؽ،٣ذ٭ة ا٣ٞؽٱ٧ػػح، كأ٩ػػ٫ ٱٮوػػؽ ا٣جػػةب أ٦ػػةـ ٠ػػ٢ ٦ٮ٣ ػػؽ ٦ػػ٨ 

٧٪ة د١ذٰٛ ثة٧٣ٛؿدات ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح دكف ا٧٣ٛػؿدات ا٧٣ٛؿدات. أم إف ٦ٕةص

ٲ٪٭٧ة أف ا٧٤١٣ةت ا٣ٛىٲعح ٬ٰ ٦ٛؿدات ٣٘ػح ٔىػؿ ثا٣ٕؿثٲح ا٣ىعٲعح. كا٣ٛؿؽ 

ٚػٰ  ٬ 661ٰٚ ا٣عٮاًؿ كظذٯ ق٪ح و  661٬ا٣ؾم ٱ٧ذؽ ظذٯ ق٪ح وا،ظذضةج 

ا٣جٮادم ٧٠ة ٬ٮ ٦يذى٪ة٢ٝ. أ٦ػة ا٧٤١٣ػةت ا٣ىػعٲعح ٚ٭ػٰ ا٧٣ٛػؿدات ا٣ذػٰ ك٣ ػؽ٬ة 

٧٦ة اظذةصٮا إ٣ٲ٫ ٰٚ دٮاو٤٭٥، ك٦ْٕػ٥ ا٧٣ٛػؿدات ا،ظذضةج ب ثٕؽ ٔىؿ ا٣ٕؿ

 –ا٧٣ٮ٣ ؽة ٬ٰ ٦ٛؿدات ٝٲكخ ٤ٔٯ ا٤٣٘ح ا٣ٛىػٲعح وػؿٚةن كد،٣ػح، ك٦ػ٨ ظٞ٭ػة 

٦ػة »أف دؽػ٢ ظؿىـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كدىجط صـءان ٨٦ ٩كٲض٭ة وف  –كا٣عةؿ ٠ؾ٣ٟ 

«ٝٲف ٤ٔػٯ ٠ػتـ ا٣ٕػؿب ٚ٭ػٮ ٦ػ٨ ٠ػتـ ا٣ٕػؿب
 6و

ت إٗ٪ػةء . ك٣ػٮ، ٦عػةك،

ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ذٮاو٤ح ٧٣ة ازداد ٔؽد ا٧٣ٮاد ا٤٣٘ٮٱح ٦ػ٨ ٩عػٮ أرثٕػٲ٨ أ٣ػٙ 

٦ةدة إ٣ٯ ٩عٮ ٦بح كٔنؿٱ٨ أ٣ٙ ٦ةدة. ك٥ْٕ٦ د٤ٟ ا٣ـٱةدات صػةء ٩ذٲضػح اَػتع 

ا٣تظٜ ٤ٔٯ ٩ىٮص ٝػؽ ، ٱ١ػٮف ا٤َػٓ ٤ٔٲ٭ػة ا٣كػةثٜ، أك أف د٤ػٟ ا٣ـٱػةدات 

٤٣٘ػٮم ا٧٣ذضػؽةدة. إف إٗػتؽ ا٣ذٕجٲػؿ ا ةتذٌذ٭ة ظةصػصةءت ٨٦ دٮ٣ٲؽ أ٣ٛةظ اٝ

ثٕٲػػؽ إٗػػتؽ ثػػةب ا،صذ٭ػػةد ا٣نػػؿٰٔ،  ثػػةب ا٧٣ٕضػػ٥ ا٤٣٘ػػٮم ٱنػػج٫ إ٣ػػٯ ظػػؽ  

ثةو٦ ح، كٱذ٪ةٚٯ ٦ٓ َجٲٕػح د٘ٲ ػؿ اوز٦ػةف، ك٦ػة ٱكػذذج٫ٕ ٦ػ٨ د٘ٲ ػؿ  ١ٚت٧٬ة ًةر  

 اوظ١ةـ، قٮاء أ٠ة٩خ مؿٔٲح أـ ٣٘ٮٱح.

 ومػذلةؽدفػ٘و أغظً ػى٘ىح ٌَ ػىةاه اىيؾح اىػؿث٘ػح وْػٖ اا -2

ك٧٠ة ٬ٮ ٦ٕؿكؼ ٚإف ػىٲىح ا،مذٞةؽ ٬ٰ أ٬ػ٥ ػىػةاه ٣٘ذ٪ػة ا٣ٕؿثٲػح، 

ك٢ٕ٣  ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ رأس ا٤٣٘ةت ا،مػذٞةٝٲح، ك٬ػؾق ا٣ؼىٲىػح دضٕػ٢ ٧٩ػةء 

ا٤٣٘ح كدٮا٣ؽ٬ة ٱأدٰ ٨٦ داػ٤٭ة، كٱض٢ٕ ٢٠ ٧٤٠ػح صؽٱػؽة دى٪ٍكػ٢ ٦ػ٨ رظػ٥ 
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ٛ٪٦ ٌٰ ٌٰ زةثخ ٱٌٰٛ إ٣ٯ ٩ْةـ د،٣ ذط. ك٨١٣  صؾر٬ة ا٤٣٘ٮم، كٜٚ ٩ْةـ وؿٚ

٠سٲؿان ٨٦ ا٤٣٘ٮٱٲة٨ ا٣ؾٱ٨ ٱذ٘٪ٮف ث٭ؾق ا٣ؼىٲىح ا٣ْٕٲ٧ح ٤٣٘ذ٪ة كٱ٧ضػؽك٩٭ة، 

ٍٕػ٢ه ٤ٔػٯ  دكف دٕٛٲ٢ ٬ؾق ا٣ؼىٲىح ا٣ؼت  ٱٞٛٮف ظةاتن  ًٚ ٢٧ ٝح، ٚإذا ٦ة اٍقذٕي

ُ ؤكق ثعضح أف ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٣ػ٥ ٱيكػ٧ٓ ٔػ٨  ث٪ةءو ٥٣ ٱؿد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ػ

 ا٣ؽ،٣ح. ا٣ٕؿب ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ج٪ةء أك ث٭ؾق

٥ٕ٩، إف ا٣ٕؿب ٥٣ دكذ٢٧ٕ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ا٧٣ٮ٣ ؽ ٤ٔٯ ٬ػؾا ا٣ج٪ػةء، أك ٣٭ػؾا 

ا٧٣ٕ٪ٯ، ك٣ٮ اقػذ٤٧ٕذ٫ ثة٣ؽ،٣ػح ا٣ذػٰ مػةٔخ أك ا٣ذػٰ ٩ٞىػؽ إ٣ٲ٭ػة ٧٣ػة ٠٪ػة 

 ثعةصح إ٣ٯ دٮ٣ٲؽق.

٣ٞؽ كًٕخ ا٣ٕؿبي أث٪ٲح وٕٚة٣٭ة ا٧٣ضؿدة كا٧٣ـٱؽة كا٤٧٣عٞح، ك٬ٰ ٥٣ 

، إ، ٣٪نػذٜ ٤ٔٲ٭ػة ٦ػ٨ ا٣ضػؾكر رثٕػٲ٨ ث٪ػةءن دٌٓ ٬ؾق اوث٪ٲح ا٣ذٰ ٝةرثػخ او

ا٣ٕؿثٲح ٦ة ٩ع٨ ثعةصػح إ٣ٲػ٫، ثٕػؽ أف امػذٞٮا ٬ػ٥ ٦ػة ٠ػة٩ٮا ثعةصػح إ٣ٲػ٫. إف 

ا٣ٮٝٮؼ ٔ٪ؽ ٦ة كرىد ٰٚ ٠تـ ا٣ٕؿب ٦ػ٨ أث٪ٲػح ٣ٕٛػ٢و أك صػؾر ٦ػة، إ٧٩ػة ٬ػٮ 

ذ٫ٍ ا٣ٕؿثٲح ،قذ٧ؿار ٧٩ةا٭ة كإلٗ٪ةا٭ػة كٚػةءن  ٕى دُٕٲ٢ كإثُةؿ و٥ْٔ ٝة٩ٮف كً

 ٧٣ذتٗٲ٨ ث٭ة ٰٚ ٢٠ ز٦ةف.٣عةصةت ا

ح ث٪ػةء ٕٚػ٢و ٣ػٲف ٦ؿصٕٲذػ٫ ٦ػة كرد ٚػٰ ا٧٣ٕػةص٥  إف ظ٧١٪ة ٤ٔٯ وػع 

ذ٫ ٬ػٰ ٦ٮاٚٞذػ٫ ٣ٞٮأػؽ ك٨١٣ ٦ؿصٕٲ   - ٤ٔٯ ْٔٲ٥ ٝؽر٬ة ك٤ٌٚ٭ة -ا٤٣٘ٮٱح 

ا،مذٞةؽ، ٧ٚة داـ ا٣ٕٛػ٢ ا٧٣كػذ٢٧ٕ ٧٦ػة ٱيكػٲ٫٘ ا،مػذٞةؽ ٚػت ٱىػط رد ق، 

كذ٠ػؿ أثػٮ ث١ػؿ أف ٦٪ٕٛػح ا،مػذٞةؽ »ك٢ٕ٣  ٬ؾا ٦ة أرادق اث٨ ص٪ٰ ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫و 

ٟ  ٚٲ٭ػة، ٚػإذا رأل ا،مػذٞةؽ ٝػةثتن ٣٭ػة  ٣ىةظج٫ أف ٱك٧ٓ ا٣ؿص٢ ا٤٣ْٛح ٚٲن

ٍْػؿيؼ   ّىؿيؼ  ك٣ػ٥ دكػ٧ٓ وٱى ى٩ًف ث٭ة كزاؿ اقذٲعةم٫ ٦٪٭ة ... ك٣ٮ ق٧ٕخ و أ

«٢٬ ٠٪خ دذٮٝٙ ٨ٔ أف دٞٮؿ وٱْؿيؼ 
 6و

. 
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ٰ أث٪ٲح اوٕٚةؿ ٣ٲف ظْٛ٭ة كاقذْ ٭ةر٬ة ثذٛةػؿ، ث٢ إف ا٣٘ؿض ٨٦ دٞىة

ا٣٘ؿض ٦٪٭ة ا٣ىٮغ ٤ٔٲ٭ة ٦ذٯ دٔخ ا٣عةصح إ٣ٲ٭ػة. ك٦سػةؿ ذ٣ػٟو ٣ػؽٱ٪ة ٦ػ٨ 

، ك١٣ػ٨ٍ ٣ػٲف ٦ػ٨ ٕٚػ٢ زتزػٰ أث٪ٲح اوٕٚةؿ ا٣ستزٲح ا٧٣ـٱػؽة از٪ػة ٔنػؿ ث٪ػةءن 

اقذٮٚٯ ص٧ٲٓ د٤ٟ اوث٪ٲح. ك٣٪كذٕؿض ثٌٕةن ٨٦ اوٕٚةؿ ا٣ستزٲح ا٧٣نػ٭ٮرة 

 ا٧٣ٕةص٥ كاقذ٤٧ٕخ ٣ؽ،،ت ٦ٕٲ ٪حو ٣٪ؿل ٔؽد اوث٪ٲح ا٣ذٰ صةءت ٤ٔٲ٭ة ٰٚ

  ،ٔى٧ ٢ كٔة٦ىػ٢ ٧ٍٔى٢، ك ى ا٣ضؾر و٢٧ٔ و كرد ٦٪٫ قجٕح أث٪ٲح ٤ٕٚٲ ح ٬ٰ وأ

 ٢٧ٍٕ ٕى٧ ٢، كاٍقذى ذى٢٧، كدٕة٢٦، كدى ٍٔ كا
 6و

، أم إف ز٧ح ػ٧كح أث٪ٲح ٥٣ دكذ٢٧ٕ 

ٍٖ ٤ٔٲ٭ة ظذٯ اٳف.  ك٥٣ ٱيىى

 ا٣ضؾر وأ٨٦ و كرد ٦٪ػ٫ أرثٕػح أث٪ٲػح ٤ٕٚٲػح ٬ػٰ وآ٦ػ٨، أ ، ٦ ػ٨، أاٍػذى٨٧ى

اقذأ٨٦ 
 4و

 . كثٰٞ ز٧ة٩ٲح أث٪ٲح مةٗؿة.

  ىٍك٦ىي ٰه كاظؽ ٬ٮ وأ ا٣ضؾر وك٦ي  كرد ٦٪٫ ث٪ةءه ٤ٕٚ
 6و

، كثٰٞ أظػؽ 

 مةٗؿان، ك٦س٫٤ ٠سٲؿ .... ٔنؿ ث٪ةءن 

ك٬ؾا ٱٕ٪ٰ أف ٦ذٮقٍ ٔؽد اوث٪ٲح ا٣ذٰ وٲ٘خ ٨٦ ٦ـٱؽات اوٕٚةؿ ا٣ستزٲػح 

ح كا٧٣ٞؿ رة، ٚ٭٢ ٦ػ٨ ا٣ع٧١ػح أف ٩ٌػٲٓة ٬ٮ أرثٕح أث٪ٲح، ك٬ٮ ز٤ر اوث٪ٲح ا١٧٧٣٪

 ؟ز٤ر اوث٪ٲح ا٤ٕٛ٣ٲح دكف اإلٚةدة ٦٪٭ة ٰٚ وٮغ إٔٚةؿ صؽٱؽة ٥٣ ديٍك٧ىٓ

، ٱٕ٪ٰ ٠ت٦٪ة أف ٩ىػٮغ ٦ػ٨ ٠ػ٢ ٕٚػ٢ زتزػٰ ص٧ٲػٓ اوث٪ٲػح ا٤ٕٛ٣ٲػح 

ا٧٣ذةظح، ك٬ٰ از٪ة ٔنؿ ث٪ةءن دٌٰٛ إ٣ٯ از٪ٰ ٔنؿ ٕٚتن، ٤ٔٯ ٦ة ٠ةف، ك٨١٣ 

٧ٲ ػح، كا٣نػةإح ٤ٔػٯ أ٣كػ٪ح ا٧٣ذ٧٤١ػٲ٨ ٩ٕ٪ٰ أف ديؽىرس اوٕٚ ٍٕضى ةؿ ٗٲؿ ا٧٣ي

إدػة٣٭ػػة إ٣ػػٯ ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ٕؿثػػٰ إ١٦ػػةف كا١٣ذػػةب، ٠ػػ٢  ٤ٔػػٯ ظؽدػػ٫، ٣٪ػػؿل 
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اىٍعاصر ةاىدالالت اىجدٗدة اىخٖ ٗخطيتٓا اىخٔاصو اىيغؤي وال يوٍ٘ا  وٖ 

 ٌ٘دان اىعئم واىٍصطيدات.

 :حوتفعيل خصيصة القياس التي هي من أهم أركان أصول الن -3

ٍْووو ر٘وور اىٍِلوؤا ميووٕ اىٍِلوؤا   ا نووان  ووٖ »ٗعوور ا اىل٘وواس ة ُووّ  َخ

«ٌعِاه
(6)

ٍَع ميٕ ٌا ُيٍع  ٍْو ٌا ىً ُْٗس  نالم اىعرب. ٌَ أو ْٔ َخ

ا كد َِٗرد ميٕ نالٌِوا أن اىل٘واس ْؤ  وٖ اىِدؤ وىو٘ل  وٖ اىيغوث    ٍ وٌ

ىفعوو  ىوٕ   ا كاا اىعرةٖ: )نخب زٌٗد(   إُّ ٗجٔز أن ُٗسوَِد ْو ا ا»ةٍعِٕ أُّ 

ٍ ٕ حصحُّ ٌِّ اىهخاةث  ُدٔ: مٍرو وةشٌر وأزدش٘ر   ىٕ ٌا ال ٗدخو حدوج  ٌَُس

«اىدصر  و ثتات ٌا ال ٗدخو حدج اىدصر ةطرٗق اىِلو ٌُداا
(7)

 غوثىيُّ ا» . أٌوا

   ال ٗجٔز اىل٘اس  ٘ٓا  ةو ُْٗلخَصر ميٕ ٌوا اا ال ملي٘   إُٓا ُوِضعج وضعاً ُلي٘  

اىلوارورة(  ٍُوا يوٍ٘ج ةو ىم اليوخلرار اىشوٖ  أال حرى أن )  ورد ةّ اىِلو

ٍ ٕ نو ٌُسخَلرٍّ  ّ٘ كارورة « ٘ٓا  وال َُٗس
(8)

. 

ٍ ٕ كارورة  وىهوَ   ِلٔا:  ن ْ ا اىهالم صد٘ح    ى٘ل نو ٌسخَلرٍّ  ّ٘ َُٗس

) امٔىوث( اىو ي ٗودا   ٍ٘وا ٗودا  ميوٕ  ا ميٕ ةِا نيٍث )كارورة( جا ت صر ٘  

ٍ ج ن ُُسَ أداةٍ   إ ا نان ال ٗدق ىِا أ ٍِّٖ نو ٌسخلرٍّ  ّ٘ كارورة   إن اىعرب كود َيو

ووضووَعج ميووٕ زُووث ) امٔىووث( أدواٍت و الت مٍووٍو ناىطاخُٔووث ٌووَ ) دووَ( 

واىتاىٔمث ٌَ )ةيع( اىيخَ٘ أوردحٍٓا اىٍعاجً اىلدٍٗث  وميّ٘ وضع اىٍعاصورون 

ا نوان )جاروشث( ألداة حُْجَرش ةٓا اىدتٔب ميٕ أُٓا ىً حرد  ٖ ىغث اىلدٌا .  وإ 

ٍْو  َ »اىل٘اس اىِدٔي ْٔ  «ع ميٕ أصو ىعيث جاٌعثرْ َخ
(9)

 إن ك٘ايِا  ٖ ةدثِوا   
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ٍَػو غي٘ػّ ْػٔ اىجِػة  ٬ؾا ٬ٮ  (ا اٛوػو اىسةثػخ اىػؾي ُْٗع ّٖ ٖ  داىػ )ك٘ةس وػؿـ

ٍَو ْػٔ ٌػةدة اىفػػو أو اىعػَؽث اىٍكػذضؽ ةا  ِّٔا اىؾي ُْٗع وداىذّا واىفؿع اىٍذع

ا ٢ ٨ٔ ا٣ٕؿب ٝٮ٣٭٥ واٍقذـى َى٤ىػت ا٣ـٱػةرة ٚإذا ٩ٞي ٢ٕ  ث٧ٕ٪ٯ   –ر  ٤ٔٯ ث٪ةء واٍقذٛى

ُ ٤ت  ٚت مػٰء ٱ٧٪ػٓ ا٧٣ذ٤١ة٧ػٲ٨ ا٣ٲػٮـ ٦ػ٨ أف  –ك٨٦ أّ٭ؿ ٦ٕة٩ٰ واقذ٢ٕٛ  ا٣

ٱع٤٧ٮا ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ج٪ةء كد،٣ذ٫ ٕٚتن آػؿ ٨٦ ٗٲؿ ٦ػةدة وزكر ، ك١٣ػ٨ ٚٲػ٫ ٦ٕ٪ػٯ 

حن أك وػ٪ٕ٭ة  َى٤ىت ٩يٍكػؼى أك أف ا٤ُ٣ت، ٠أف ٱٞٮ٣ٮاو واقذ٪كغ  ٨٦ و٩كغ  ث٧ٕ٪ٯ 

ٱٞٮ٣ٮا واقذنٛٯ  ٨٦ مٛٯ ث٧ٕ٪ٯو ٤َػتى ا٣نػٛةء. ك٦ػٓ أف ٬ػؾٱ٨ ا٤ٕٛ٣ػٲى٨ٍ ٣ػ٥ 

ٱيٍك٧ٕة أك ٱي٪ٍٞت ٨ٔ ا٣ٕؿب ا٣ٞؽ٦ةء ك٣٘ذ٭٥ ا٣ٛىعٯ، إ، أف  ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ٝػؽ 

أكرد٧٬ة
 61و

ظ٧تن أك ٝٲةقةن ٤ٔٯ ث٪ةء واقذ٢ٕٛ  كد،٣ذ٫. كثٕجةرة أكًػط ٩ٞػٮؿو  

٧ٍػ٢ ٚػؿع ٤ٔػٯ أوػ٢ إف ا٣ٞٲةس ا٣ؾم ٩أػؾ ث٫ ٣ٲف ا٣ٞٲة س ا٣٪عٮم ا٣ؾم ٬ٮ ظى

ػٍؿعو ٬ػٮ ا٣ٕٛػ٢ 
٧ٍػ٢ى ٚى ٌٰ ا٣ؽ،٣ٰ ا٣ػؾم ٱٕ٪ػٰ ظى ٤ٕ٣ ح صة٦ٕح ث٢ ٬ٮ ا٣ٞٲةس ا٣ىؿٚ

ىٍوػ٢و ٬ػٮ ث٪ػةءه ٦ػ٨ أث٪ٲػح اوٕٚػةؿ، ٤ٕ٣ ػح صة٦ٕػح  ا٣ؾم ٥٣ ٱي٪٢ٍٞ ك٥٣ ٱك٧ٓ، ٤ٔٯ أ

 ثٲ٪٭٧ة ٬ٰ ا٣ؽ،٣ح ا٧٣٪ٞٮ٣ح ٣ؾ٣ٟ ا٣ج٪ةء ٨٦ ٤َتو أك دؽر ج أك دْة٬ؿ...

إذا اظذش  ثٌٕ٭٥ كأ٣ىط  ثأف ا٣ك٧ةع ٥٣ ٱػؿد ثإٔٚػةؿ ٤ٔػٯ ٬ػؾق اوث٪ٲػح، ك

ؿاد ٦ٓ كصػٮد ا٣ٞٲػةس»٤ٝ٪ةو  َة ٧ةع ، ٱٞذٌٰ ٔؽـ ا، «ٔؽـ ا٣ك 
 66و

، كٝٲةقػ٪ة 

٬٪ة ٣ٲف ٤ٔٯ ٧٤٠حو ٩ْٲؿةو ٦ك٧ٮٔح، ث٢ ٤ٔٯ أث٪ٲح ٦كػ٧ٮٔح، ٧٠ػة أف ا٣ٞٲػةس 

٧ةع ٧٣ة أد ل إ٣ٲ٫؛ ٱٞٮؿ اث٨ ص٪ أا دؿى أُّ ى٘ف نػو  »ٰو ، ٱنذؿط كصٮد ا٣ك 

ٌة ٗضػٔ  ـػٖ اىل٘ػةس ٗؼػؿج ثػّ َقػٍةعا ـػإإا ظػؾا إُكػةٌن غيػٕ ٌػسيًٓ وأ   

«ٌؾْجًَٓا ىً ٗضت غيّ٘ أن ٗػٔرد ـػٖ إىػم قػٍةغةً 
 66و

. ك٬ػؾا ٦ػة ٩ٞػٮـ ثػ٫ 

                                                 

 ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍو ٩كغ، مٛٯ. –٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  (61)

 .٧6/611٪ٲؿ ا٧٣ىجةح ا٣ –  ا٣ٛٲٮ٦ٰ (66

 .6/616ا٣ؼىةاه  –اث٨ ص٪ٰ  (66)
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ك٩ٕذ٧ؽ ٤ٔٲ٫ ٰٚ دضٮٱـ ثٕي اوٕٚةؿ ا٣ذٰ ٥٣ ديٍك٧ٓ ك٥٣ دي٪ٍٞػ٢، ٦ػة داـ ٣ػٲف 

ةعه، ك٦ة د٦٪ة ٣ك٪ة ٤٦ـ٦ٲ٨ ثة٣ك٧ةع، ك٦ػة ٢٠ ٦ة ٱضٮز ٰٚ ا٣ٞٲةس ٱؼؿج ث٫ ق٧

 د٦٪ة ٩عؾك ٤ٔٯ ٦س٢ ا٣ٕؿب ك٩ؤـ ٦ؾ٬ج٭٥ ٰٚ ا،مذٞةؽ.

ك٢ٕ٣ ٧٦ة ٱضؽر ذ٠ؿق أ٩٪ة ٥٣ ٩كذعٌؿ ٬ؾق ا٧٣كػٮةٗةت ث٘ػؿض دضػٮٱـ 

أرثٕح اوٕٚةؿ ا٣ذٰ كردت ٰٚ ٔ٪ٮاف ا٣جعر، ث٢ ٣ذ١ٮف أقكةن ٩ج٪ٰ ٤ٔٲ٭ػة ٚػٰ 

ػٍخ إ٣ٲ٭ػة اٝذؿاح دضٮٱـ ٠سٲؿ ٧٦ة مػةع ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح ا٣ ٔى ٧ٕةوػؿة ٦ػ٨ إٔٚػةؿ د

 ًؿكرات ا٣ذٮاو٢ ا٤٣٘ٮم أك ا،وُتح ا٧ٌ٤ٕ٣ٰ.

ى:ن،ىزمَّن،ىتزمَّن(َن،ىتزاَمزاَم)ى(ىاِّفطال2
قػذْ٭ؿ ثٞػؿارىٱ٨ٍ ٦٭٧ ػٲ٨ ٦ػ٨ أكٝج٢ ا٣جعر ٚػٰ ٠ػ٢ ٕٚػ٢ ٤ٔػٯ ظػؽة، 

 ٝؿارات اووٮؿ ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة، ك٧٬ةو

ػػ٧ةع ٦ػػ٨ ا٧٣عػػؽزٲ٨، -أ ػػ٫و  ٝػػؿار ٝجػػٮؿ ا٣ك  جػػ٢ ا٣كػػ٧ةع ٦ػػ٨ »ك٩ى  ٱٞي

«ا٧٣عؽزٲ٨ ثنؿط أف ديؽرس ٢٠ ٧٤٠ح ٤ٔٯ ظؽد٭ة ٝج٢ إٝؿار٬ة
 66و

. 

ٝؿار د٤٧١ح ٚؿكع ٦ةدة ٣٘ٮٱح ٥٣ ديؾ٠ىؿ ثٞٲ ذ٭ة، ك٬ٮ ٝؿار َٮٱ٢ ٱٕػؿض  -ب

ًّٞ ٣ذٛةوٲ٢ ٠ٲٛٲ ح ا٣ذ٤٧١ح إف ٠ة٩ػخ  ، كٝػؽ اػذىػؿق ةٕٚػتن أك ٦ىػؽران أك ٦نػذ

ؽي ثٞٮ٫٣و  ٍٕ ى ٱٮًٓ ٰٚ ٢٠ ٦ةدة ٰٚ ٦ٕض٥ ا٧٣ض٧ػٓ  ٝؿر ا٧٣ض٧ٓ أف»ا٧٣ض٧ٓ ث

ص٧ٲٓ أ٣ٛةّ٭ة ك٦نذٞةد٭ة ك٦ىةدر٬ة، د٪ٛٲػؾان ٣ٞػؿارق ٚػٰ د٤٧١ػح ٚػؿكع ٦ػةد ة 

رىد ثٌٕ٭ة ٰٚ ا٧٣ٕض٧ةت، ك٥٣ دؿد ثٞٲ ذي٭ة «٣٘ٮٱح كى
 64و

. 

٧ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ذػٰ ص٤ٕػخ ٦ػ٨ ٦٭ة٦٭ػة ا٧٠٣ة أقذْ٭ؿ ثٞٮا٩ٲ٨ 

ك٬ػٮ ة ٣ذ١ٮف كاٚٲح ث٧ذ٤ُجػةت ا٣ٕىػؿ، اوقةقٲ ح دُٮٱؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كد٪٧ٲذ٭

 او٦ؿ ا٣ؾم ، ٱ٨١٧ دعٞٲ٫ٞ إ، ثة٣جعٮث ا٣ؽ،٣ٲح كا٣ىؿٚٲح.

                                                 

٦ض٧ٮٔػح ا٣ٞػؿارات ا٧٤ٕ٣ٲػح ٚػٰ ػ٧كػٲ٨ ٔة٦ػةن  –ثؿا٬ٲ٥ ا٣ذؿزم إ٦ع٧ؽ مٮٰٝ أ٦ٲ٨ ك (66)

 .1 و6914 – 6964و

 .66-61ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜو   (64
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ك٦ٕذ٧ػؽ٩ة ٚٲ٭ػة، ٤ٔػٯ زتزػح  أواً: ٌةدة ) ٌػَ( ـػٖ اىٍػػةصً اىيؾٔٗػح:

٦ٕةص٥ ٝؽٱ٧ح ٬ٰ ٣كةف ا٣ٕؿب كا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عػٲٍ كدػةج ا٣ٕػؿكس، ك٤ٔػٯ 

ٕؿثٲػح ثة٣ٞػة٬ؿة، ذ٣ػٟ أف ٦ٕض٥ ٦ٕةوؿ ٬ٮ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣

خ ٝج٤٭ػة، كا٩ٕٞػؽ  ػ٪ٛة ٬ؾق ا٧٣ٕةص٥ اقذٮٔجخ ٥ْٕ٦ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ذػٰ وي

٤ٔٲ٭ة إص٧ةع ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ٗة٣جةن. كقػ٪ٮرد وػٲٖ اوٕٚػةؿ كا٧٣ىػةدر كا٣ىػٛةت 

 ا٣ذٰ صةءت ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ةد ة، و٫٩ ٦٪٭ة ٱ١ٮف اوػؾي كا،مذٞةؽ.

  ـ ٦ةفو اق٥ ٤ٞ٣ٲ»٣كةف ا٣ٕؿبو ـ ٨٦ كا٣  ٢ً ا٣ٮٝخ ك٠سٲؿق.ا٣

ـ ٨٦ كا٣ـ٦ةفو ا٣ٕىؿ. -  ا٣

ـ ٦ةف. -  كأزى٨ٍ٦ى ا٣نٰءو َةؿ ٤ٔٲ٫ ا٣

ىٍز٦ى٨ ثة١٧٣ةفو أٝةـ ث٫ ز٦ة٩ةن. -  كأ

ـ ٨٦، كاقذأصؿق ٦يـا٦٪ػح كز٦ة٩ػةن ٧٠ػة ٱٞػةؿ  - كٔة٫٤٦ ٦يـا٦ى٪ح كزى٦ة٩ةن ٨٦ ا٣

 ٦ينة٬ؿةن ٨٦ ا٣ن٭ؿ.

ٌت. - ح ... كا٣ـ٦ة٩ح ا٣عي ـ ٦ة٩حو ا٣ٕة٬ى  كا٣

٦ى٪ةن كزي٦ٍ٪ىح كزى٦ة٩حن ٚ٭ٮ زى٨٦ً كز٦ٲ٨كزى٦ً  ٦ى٨ زى ـٍ  «٨ ٱى

  ٕىٍىؿ.»ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍو عةب ]أم ز٦ةف[و ا٣  ا٣ـ٨٦ ٦عؿ ٠ح، ك٠كى

 ٔة٤٦ح ٦ـا٦٪ح ٧٠ينة٬ؿة. -

ت  كا٣ٕة٬ح. - ـ ٦ة٩حو ا٣عي  كا٣

٦ًػ٨ه كز٦ػٲ٨ كا٣ض٧ػٓ  - ىػحن ثة٣ٌػ٥، كزى٦ة٩ػح ٚ٭ػٮ زى ٪ٍ٦ ٦ى٪ػةن كزي ًؿح زى ٛى زى٨٦ً ٠

 .زى٦ً٪ٮف كزى٦ٍ٪ٯ

 «.كأز٨٦و أدٯ ٤ٔٲ٫ ا٣ـ٦ةف -

  ٭ؿ.»دةج ا٣ٕؿكسو  ٔة٤٦ح ٦ـا٦٪حن ٧٠نة٬ؿة ٨٦ ا٣ن 

٦ى٪ةن كزي٦ٍ٪حن كز٦ة٩ىح ٚ٭ٮ زى٨٦ًه كز٦ٲ٨. -  ز٨٦ًى ٠ًٛؿح زى
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ـ٨٦ًٍ. -  كأز٨٦ ا٣نٰءو أدٯ ٤ٔٲ٫ ا٣ـ٦ةف كَةؿ ٚ٭ٮ ٦ي

ىٍز٨٦ ثة١٧٣ةفو أٝةـ ث٫ ز٦ة٩ةن.كٰٚ ٦كذؽرؾ ا٣ذةج  و أ

 و٨ٔ ا٤٣عٲة٩ٰ . كٔة٦ى٫٤ ًز٦ة٩ةن ثة١٣كؿ -

ٍٕٞؽان. - ٦ً٪ةن أم ٦ي ٫٤ زى ٕى ىٍز٨٦ اهلل ٚت٩ةنو صى  كأ

، ك٬ٮ ٦ضةز-  ٰ  «.كأز٨٦ ٔ٪ٰ ُٔةءقو أثُأ ٤ٔ

  زى٨٦ً زى٦٪ةن كزى٦ة٩حو ٦ؿض ٦ؿًةن ٱؽكـ ز٦ة٩ةن َٮٱتن.»ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍو 

ىٍز٦ى٨ ثة١٧٣ةفو أٝةـ ث٫ ز٦ة٩ةن. -  أ

 كأز٨٦ ا٣نٰءيو َةؿ ٤ٔٲ٫ ا٣ـ٨٦. -

أى كَةؿ زى٦٪ي٫.كٱٞةؿو أز٦ى  - ُى ٍ ىث  ٨ى ٔ٪٫ ُٔةءقو أ

 كأز٨٦ اهلل ٚت٩ةن اثذتق ثة٣ـ٦ة٩ح.-

ـ ٨٦.  زا٦ى٪ى٫ ٦يـا٦ى٪حو ٔة٤٦ى٫ ثة٣

 «.ا٧٣ذـا٨٦ً وٰٚ ٥٤ٔ ا٣ُجٲٕح و ٦ة ٱذٜٛ ٦ٓ ٗٲؿق ٰٚ ا٣ـ٨٦ -

كٱذٌط ٧٦ة قجٜ أف أث٪ٲح اوٕٚةؿ ا٣ػٮاردة وػؿاظح ٦ػ٨ ا٣ضػؾر ا٤٣٘ػٮم 

 ٥ ٬ٰ زتزحووز٨٦  كا٣ذٰ دٮاَأت ٤ٔٲ٭ة ا٧٣ٕةص

 زى٨٦ًو ٦ىًؿض ٦ؿًةن ٱؽكـ ز٦ة٩ةن َٮٱتن. -1

ىٍز٨٦ ثة١٧٣ةفو أٝةـ ث٫ ز٦ة٩ةن. -2  أ

ىٍز٨٦ ا٣نٰءو َةؿ ٤ٔٲ٫ ا٣ـ٦ةف.  أ

.  ٰ ٤ٔ 
ىثٍُأى ىٍز٨٦ ٔ٪ٰ ُٔةؤقو أ  أ

 زا٦ى٨ ٚت٩ةنو ٔة٫٤٦ ثة٣ـ٨٦ ٠ة٧٣نة٬ؿة. -3

 َ(:زةُ٘ةً: اٛثِ٘ح اىفػي٘ح اىنةاػح ـٖ ااقذػٍةا اىيؾٔي اىٍػةوؿ ٌَ ٌةدة ) ٌ

ِ أف ا،قذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ا٧٣ٕةوؿ ٝػؽ أدػػ٢ أرثٕػح أث٪ٲػح ٦ػ٨ ٬ػؾا  ٱي٤ٍعى

ا٨٦، كز٦ ػ٨،  - ثؽ،٣ػح صؽٱػؽة -ا٣ضؾر ا٤٣٘ٮم وز٨٦ ، ك٬ػٰو وزا٦ىػ٨  ـى كدػ
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وحدخة احجاج إمُٔا وجكنِّىِ امعربٔة رغبةً فيْ ققَّية  وثََزوَّي(. وقد ذاعت بىعان  

ا ٓقجضٌٔا أن ًبحح مٌيرى إوكيان امجعبٔر وثٌِٓع امدالمة امعاوة منجذر. وَذا و

نٔي وياقة موِٓية ذِر ير بعضيُا وميه  ضىُِّا إمّ امىعجه امعربْ امىعاضر، وكىِّ

ثِذرر بقَّٔجُِا، وسجرشدٓي بخطائص امعربٔة وي اشيجقا  وقٔياس، إذال ال ٓجيِز 

معَدم  وروقَا فيْ امىعيا ه امقدٓىية ووعايه امحدٓدية أن ٓقيً حيائ ً قون 

 امطرفْ امدَّالمْ ٓؤقي إمُٔا.إقرارَا وا قام امقٔاس 

 :الفعل )زامن( بمعنى عاش مع بعضهم في زمن واحد -1

 –رىيا قيدَّوٌا  –مه ٓرق َذا امفعل فْ امىعا ه امقدٓىة وامحدٓدة امىعجىيدة 

ة  بُذه امدالمية امجدٓيدة. أويا امدالمية امقدٓىية فُيْج ا يج  ره أو عاونيٍ وِيدَّ

 ...اوَنٍَ وِزاوٌة وزواًاً وي اميزويع»بج وحدَّقة وي امزوي، رىا ورق فْ مسان امعر

وودنيٍ فيْ امجياج. «. وا ج  رثٍ وزاوٌة وَزواًاً، رىا ٓقال وشاَرةً ويي امشيُر

َرر ًّطاً بامطٔوة امفعنٔة فْ امىعا ه امقدٓىة، يَ وِٓنحظ أن امفعل )زاوَ  ( مه ِٓذال

وَيذا « يزاوٌٍََ وِزاوٌةًج عاونٍ بيامزَّو»وامذي ذرره َِ امىعجه امِ ٔط بقِمٍج 

ثحطٔل حاضل، فىا قام امىطدر قد ورق ًّطاً عنّ بٌاء )وِفاَعنة وف عال( رىا 

إذ إن َيذٓي امبٌياءٓي َىيا  ؛فْ وسجدرك فيْ امجياج، فيفن فعنيٍ َيِ )زاوَيي(

امىطدران امقٔا ئان مكيل فعيل عنيّ بٌياء )فاَعيل(، أي إن امفعيل )زاويي( 

نيٍ بيامزوي رامىٔاووية وِ ِق بقِة امقٔاس فْ امىعا ه امجراخٔية، بىعٌيّ عاو

 وامىشاَرة وامىساًُة.

إال أنَّ امدالمة امىحدخة مُذا امفعل َْج عاش وع آخرٓي أو ويع بعضيُه 

 فْ زوي واحد، وَْ قالمة مه ثذررَا وعا ىٌا امقدٓىة ووعاه امحدٓدة.

وامذي ًراه أن َذه امدالمة امجدٓدة مُذا امفعل وىكٌة، بامقٔاس عنّ ويا 

، فقِمٌيا )زاويي( ِٓطيب  «امزوي َِ امعطير»ٓىة وي أن ورق فْ امىعا ه امقد
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ػؿ ، ك٦ػ٨ ا٧٣ٕػؿكؼ أف ا٧٣ٕػةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ػح اقػذ٤٧ٕخ  ٦ؿادٚةن ٣ٞػٮ٣٭٥ ؤةوى

ا٢ٕٛ٣ ؤةوػؿ ؛ إذ كرىد ٚػٰ ٔجػةرةو ٦ػ٨ ا٣ٞػة٦ٮس ا٧٣عػٲٍ كدػةج ا٣ٕػؿكس 

ٍركرم  ٩عٮم  ٔةوػؿ أثػة د٧ػةـ» وكرر و أم ٔػةش ٚػٰ ٔىػؿق، ك٦ػة داـ « ا٣ٮى

ػؿ  ٧٣ٕ٪ػٯ  ا٣ـ٨٦ ٬ٮ ا٣ٕىؿ، ك٦ة دا٦ٮا ٝؽ امػذٞٮا ٦ػ٨ ا٣ٕىػؿ ا٣ٕٛػ٢ ؤةوى

ٔةش ٦ٓ آػؿى ٰٚ ٔىؿ كاظػؽ، ٚٞٮ٣٪ػة وزا٦ػ٨  ٤ٔػٯ ث٪ةاػ٫ ك٦ٕ٪ػةق وػعٲط، 

كٔجةرد٪ةو وثؽكم ا٣ضج٢ مػةٔؿ ٠جٲػؿ ٔةوػؿ أظ٧ػؽ مػٮٰٝ  ، دؼذ٤ػٙ ٔػ٨ 

ٔجةرة ا٣ٞة٦ٮس كا٣ذةج ا٧٣ؾ٠ٮرة. ك٦ػ٨ زىػ٥ ٱضػٮز اقػذ٧ٕةؿ ا٣ٕٛػ٢ وزا٦ػ٨  

ٱةن ث٧ٕ٪ٯ ؤةوؿ    ةؿٚٲًّ أم مةر٫٠ ٰٚ ا٣ـ٨٦ كا٣ٕىؿ. ك٨٦ ا٧٣ٕػؿكؼ وػ٦ذٕؽة

ٔى٢  ٬ٮ ا٧٣نةر٠ح   ة، ٚٞٮ٣٪ة وزا٨٦ ثؽكم ا٣ضج٢ مٮٝٲًّ أف أّ٭ؿ ٦ٕة٩ٰ ث٪ةء وٚة

 ٱٕ٪ٰ مةر٫٠ ٰٚ ا٣ـ٨٦ كا٣ٕىؿ ا٣ؾم ٔةش ٚٲ٫.

اىفػو )دـاٌََ( ثٍػِٕ غةش ٌع ؽ٘ؿه ـٖ  ٌَ واظػؽ أو وكػع ظػؽٌث  -2

ا٣ؾم مػةع ٤٣ٕٛػ٢ وزا٦ىػ٨  ٤ٔػٯ  ك٬ٮ ا٧٣ٕ٪ٯ ٩ٛك٫ ٌع ؽ٘ؿه ـٖ وكخ واظؽ.

ٔى٢، كا٣ٛؿؽ ثٲ٪٭٧ة أف ا٢ٕٛ٣ ودـا٦ى٨  ٬ٮ ٢ٕٚ ،زـ، و٫٩ ٦ُةًكع ٣ٕٛػ٢  ث٪ةء ٚة

وزا٦ى٨  ا٧٣ذٕؽم، كدىجط ص٤٧ح وزا٦ى٨ ا٣جعذؿم  أثة د٧ػةـ  ا٧٣ذٕؽٱػح، ث٧ٕ٪ػٯ 

 ةؿٚٲًّ ودـا٦ى٨ ا٣جعذؿم  كأثٮ د٧ةـ  أم ٔةمة ٰٚ ز٨٦ كاظؽ، ك٨٦ ا٧٣ٕػؿكؼ وػ

ٔىػ٢  ٩عػٮ  أف  ٨٦ ٦ٕة٩ٰ ٔى٢  ٦ُةكٔح وٚة ٔى ودٛة ػة ٔىٙ  خي ٍٛ ًى ػة ٌى ا٣عكػةبى ٚذ

، ك٩ةك٣خ زٱؽان ا١٣ذةب ٚذ٪ةك٫٣ زٱؽه، ككا٣ٲخ ا٣ىٮـى ٚذػٮا٣ٯ ا٣ىػٮـي،  ا٣عكةبي

م إ٣ػٯ وػٲ٘ح ثٞح ٦ػ٨ وػٲ٘ح ا٣ذٕػؽة ككاًط أف ا٧٣ُةكٔح ٤ٞ٩خ اوٕٚةؿ ا٣كة

 ا٤٣ـكـ، ك٠ؾا ا٢ٕٛ٣ ودـا٨٦  ا٣تزـ ٬ٮ ٦ُةكع ٢ٕٚ وزا٨٦  ا٧٣ذٕؽم.

ٔىػ٢  ا٧٣نػةر٠ح، ٩عػٮو دعػةكر ا٣ٞػٮـيو إذا  ٧٠ة أف  أّ٭ؿ ٦ٕة٩ٰ ث٪ػةء ودٛة

دجةد٣ٮا ا١٣تـ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭٥، كدكةثٜ ا٣ٕؽ اؤكفو إذا قةثٜ ثٌٕ٭٥ ثٌٕةن. ك٬ؾاف 

ٔى٢  ا٧٣ذٕؽم، كا٧٣نػةر٠ح ٧٬ػة ٦ػة ٱؤدٱ٭٧ػة ٝٮ٣٪ػةو  ا٧٣ٕ٪ٲةف أم ٦ُةكٔح وٚة
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ٔىؿق. كٝؽ اقػذ٢٧ٕ ودـا٨٦ ا٣نةٔؿاف  أم ٔةش ٢٠ ٦٪٭٧ة ٰٚ ز٨٦ اٳػؿ ك

ذىػػـا٨٦ وٚػػٰ ٤ٔػػ٥ »ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ٮقػػٲٍ اقػػ٥ ا٣ٛةٔػػ٢ ٦ػػ٨ ودػػـا٨٦  ٚٞػػةؿو  ا٧٣ي

ـ ٨٦ ٜ ٦ٓ ٗٲؿق ٰٚ ا٣ ك١٣ػ٨ دكف أف ٱػؾ٠ؿ ا٣ٕٛػ٢ ودػـا٨٦ ، « ا٣ُجٲٕح و ٦ة ٱذٛ 

أ٦ة ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة ٚٞؽ أكرد ا٢ٕٛ٣ ودـا٨٦ . ث٧ٕ٪ٯ ظؽث ٦ػٓ 

 ٍٝ ؿ  ثٞٮ٫٣و كاظؽ، ٧٠ة أكردق ث٧ٕ٪ٯ  خٗٲؿق ٰٚ كى دػـا٨٦ ا٣نؼىػةفو »ودٕةوى

«دٕةوؿا، ٔةمة ٰٚ ز٨٦ كاظؽ
 66و

ٌٰ كا٣نػةٔؿ  ، ك٦س ٢ ٫٣ ثٞٮ٫٣و ودـا٨٦ ا٣ؿإٚػ

أظ٧ؽ مػٮٰٝ ، كٝػؽ كرد ٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢ ٚػٰ ٦ٞػة،ت كثعػٮث ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ 

ا٣ٞة٬ؿة.
  61و

( ثٍػََِْ٘٘: -3  اىفػو ) ٌَ 

ٌِةً َٔٗالً. ـْ ٦ ػ٨ ا،قػذ٧ٕةر ٠ٞٮ٣٪ةو وز اٛوا:  ٌَ  ثٍػِٕ صػو اىنٖ َ ٌُ

٦ً٪ػح، أك ٝٮ٣٪ػةو وز٦ ػ٨  ـٍ دضـاح ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ ، أم ص٤ٕ٭ػة ٦نػ٤١ح َٮٱ٤ػح ٦ي

 ا٣٘ؿبي ا٣ٌٞٲ ح ا٤ٛ٣كُٲ٪ٲح ، ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٣كةثٜ ٩ٛك٫.

كٝٮ٣٪ةو وز٦ ٨ ا٣نػٰءى  ث٧ٕ٪ػٯ ص٤ٕػ٫ ٦ـ٦٪ػةن َػٮٱتن، ، إمػ١ةؿ ٚٲػ٫ وف ٦ػ٨ 

٢ٍٕ كا٣ذ   ٢ٍٕى  ٰٚ ٦ٕ٪ٯ ا٣ضى ٚى ٕ ٢  ٦ٮاٚٞح وأ ػ٢ ٝػٮ٣٭٥ ٦ٕة٩ٰ وٚ ٍىػٲٲؿ. ك٦ػة داـ ٝػؽ ٩ٞي

ٍٕٞػؽان »ٰٚ ٦كػذؽرؾ ا٣ذػةجو  ٕى٤ػ٫ ز٦ً٪ػةن أم ٦ي ٍز٦ىػ٨ اهللي ٚيت٩ػةنو ص
ى ٚػإف ٝٮ٣٪ػة وز٦ ػ٨ « أ

ٍٕػ٢ ٚػٰ ٝػٮ٣٭٥،  ـ٦ٍ٪ػح وػعٲط، ثؼػتؼ أف ا٣ضى ا٧٣ن٤١حى  ث٧ٕ٪ٯ ص٤ٕ٭ة َٮٱ٤ػح ٦ي

ـ ٦ة٩ح ك٬ٰ ٔة٬ح صكػؽٱٌح، أ٦ػة ٚػٰ ٝٮ٣٪ػة ٚٞػؽ ا٩ىػؿؼ إ٣ػٯ ا٣ٕة٬ػح  ا٩ىؿؼ إ٣ٯ ا٣

ٕ٪ٮٱح ا٣ُٮٱ٤ح، ك٬ٮ ٦ضةز قةاٖ، ٧٠ة قةغ ٦ضةز٥٬ ٚػٰ ٦كػذؽرؾ ا٣ذػةج ٔ٪ػؽ٦ة ا٧٣

ك٬ٮ ثىٲ٘ح ا٤٣ػـكـ، كٔ٪ػؽ٦ة ٝػةؿ ٚػٰ « كأٍز٦ى٨ ٔ٪ٰ ُٔةؤقيو أثٍُأ ك٬ٮ ٦ضةز»ٝةؿو 

 ك٨١٣ ثىٲ٘ح ا٣ذٕؽةم.« ُٔةءىقو أثُأ كَةؿ ز٦٪٫ ٰا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍو وأز٦ى٨ ٔ٪

                                                 

 ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿةو ز٨٦. –د. أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ كٚؿٱ٫ٞ  (66)

   ثعكت ا١٧٣ذجح ا٣نة٤٦ح.616 – 16د واؤؽا –  ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة (61
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( ثٍػِٕ ظؽ د أ ٌةن اٛم٘ة  وٌ ٧٠ػة ٚػٰ ٝٮ٣٪ػة وز٦ ػ٨  ٔاك٘ذٓػةااىسةُٖ: ) ٌَ 

ؽادى ٕى٢ ٣كؽاد ا٣ؽٱ٨ أز٦ة٩ةن ٦عؽ دة. ك٦ٕؿكؼ أف ٦ػ٨ ٦ٕػة٩ٰ ث٪ػةء  قى ا٣ؽ ٱ٨  أم صى

ػٯ إذا أ ٢ ك٦ك  ٕ ٢  اإلظؽاث ٰٚ كىٍٝخ، ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣٭٥ وج ط ا٣ؿصي دػٯ وػجةظةن وٚ

ا٣جؽكمو إذا قةٚؿ ٚػٰ ا٣٭ضٲػؿ أك ا٣٭ػةصؿة  ك٬ػٮ كٝػخ  ؿك٦كةءن، كٝٮ٣٭٥و و٬ض  

ٌؽ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ أف ٝػٮ٣٭٥ ا٣ْ٭ٲ ٍٝذػةن » ؿة. كٱٕى ٕػ٢ ٣ػ٫ كى ٝ ػخ ا٣نػٰءى  ٱٕ٪ػٰ صى وكى

٢ٍٕٛ ٚٲ٫ ٝ خ ا٣نٰء ٣ٲٮـ ٠ؾا أٌص٫٤... كظؽ د ٱي ]أم ظػؽ د  و٤٣نٰء ٦ٞؽار ا٧٣ؽ ة، ككى

«٫٣ أصتن ٦ٕٲ ٪ةن[
 61و

ٝ ػخ  . ٚٞٮ٣٪ةو وز٦ ػ٨ قػؽاد ا٣ػؽ ٱ٨  ، ٱؼذ٤ػٙ ٔػ٨ ٝٮ٣٪ػةو كى

ٝةدةن ٤٣كؽاد، ك، قٲ٧ة أف ٨٦ ٦ٕػة٩ٰ ا٣ػـ٨٦و وا٤ٞ٣ٲػ٢ قؽاد ا٣ؽٱ٨؛ إذا ص٢ٕ ٫٣ أك

ٝ ػخ ٧٠ة ٨٦ ا٣ٮٝخ ك٠سٲؿق ،  ٝ ػخ قػؽاد ا٣ػؽٱ٨، أك كى . ٚػإذا صػةز ٝٮ٣٪ػةو كى قػجٜى

ي٪ة وز٦ ٨ قؽادى ا٣ؽٱ٨ أك ز٦ ٨ ا،٦ذعة٩ةت .  ا،٦ذعة٩ةت، صةز ٝٮ٣

ٔيػ٫ ك٧٦ة ٱضؽر ذ٠ؿق أ٫٩ ٝؽ صةء ٤ٔٯ ٬ػؾا ا٣ج٪ػةء ٚػ ٰ اوٕٚػةؿ ٦ػة ٦ض٧ٮ

  ثٲ٨ ،زـ ك٦ذٕػؽ .٦6169بح كدكٕح ٔنؿ ٕٚتن و كقجٓأ٣ٛةف 
 61و

أم إ٩ػ٫ ٝػؽ  

 وٲٖ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ج٪ةء ٩عٮ ٩ىٙ اوٕٚةؿ ا٣ستزٲح.

ٍَ َٔٗو ٌُذَذَجِّػةً إٗةه. -4 ( ثٍػِٕ أَْظَؽث اىنٖ  غيٕ ٌؽى  ٌ ـٌََ  َ  اىفػو )د

ٱكذ٢٧ٕ ثٕي ا١٣ذةب كا٧٣ذؿص٧ٲ٨ ٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢، ك، قػٲ٧ة ٚػٰ وػٲ٘ح 

٦ ٪ٲٌػح ٣ْػة٬ؿة ا٣ذ٘ٲ ػؿ ا٧٣ىؽر ا٧٣٪كٮب ـى ى ، ٠أف ٱٞٮ٣ٮاو وٝةـ ا٣جةظر ثؽراقػح د

ا٧٣٪ةػٰ ، كٱٕ٪ٮف ث٭ة أف ا٣جةظر ٝؽ دذجٓ  ثة٣ذؽر ج ٬ػؾق ا٣ْػة٬ؿة ٤ٔػٯ ٦ػؽل 

َٮٱ٢ ٨٦ ا٣ـ٦ةف، أك أف ٱٞٮ٣ٮاو وثٲ ٪خ ا٣ؽراقح ا٣ذـ٦ ٪ٲ ح ٤٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ أف ٚػ٨  

 ا٣٭ضةء آػؾ ثة،٧ًعتؿ .

٦ ٨  ٦ػ٨ ا٣ٕٛػ٢ ك٧٠ة ٬ٮ كاًط، ٚإف ا٣ ـى ى ٦ ٪ٲ ح ٬ٰ ٩كجح إ٣ٯ ا٧٣ىؽر ود ذـ 

                                                 

 ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍو كٝخ. –٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  (61)

 ٝٲؽ اإلٔؽاد .ٰٚ و ٨ٔ61 ٦ٕض٥ ٦ٕة٩ٰ اوث٪ٲح ٤٣ض٪ح ا٧٣ٕةص٥ ٧٣ض٧ٓ د٦نٜو  (61)
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)تََزوَّي( امذي ٓىكي أن ٓدلَّ غنّ تَتَتُّع وسأمٍث وا غنّ ودى زوي طِٓل، وَذذا 

 امىٌُج امتارٓخْ، امذي ٓػٌْ دراسث امىسذأمث –فْ غنه امىٌاَج  –وا َُٓسىَّّ 

 تػتٔر.، إن ضدَّ اماأو أفقٔ   اأو امىشكنث غنّ اوتدادَا زؤٌ  

 :ووىا ٓىكي أن ُْٓرتَّج ةٍ مُذا امتٌاء ودالمتٍ امىستخدة أشٔاء

ص إمذث:  ل. ًرِ: تََفرَّ ُُّ األول: أن وي وػاًْ ةٌاء )تَفػَّل( امتدرُّج و امتََى

ة، وًرِ تََشىَّه امِردَ: إذا شىَّ  نذث. ووىذا تذدلُّ  ٍإذا فرّطُا ورة ةػد ورَّ ُْ فذْ وُ

ُُّ تغنٍٔ امدالمث امىقترذث منفػل )  ل.زوَّي( أٓضاً امتدُّرج وامتَى

امثاًْ: أن وي وػاًْ َذا امتٌاء فذْ امػرةٔذث امىتامَذثَ وامكثذرة، هقذِمُه: 

ٍة، وقِمُه: تقنَّب غنّ امرَّوضذاء إذا اًقنذب  ة ةػَد ورَّ تََطنَّب امشْءَ إذا طنتٍَ ورَّ

زوَّي( ٓػٌذْ غنُٔا وراراً، وقِمُه: تََػثَّر مساًٍُ إذا هثرت غثراتٍُ. وهذا امفػل )ت

ْ امىسأمث غنّ ودى طِٓل، وَِ ًِع وي امىتامَث وامكثرة.  تقطِّ

امثامذذ : أن وذذي دالمذذث َذذذا امتٌذذاء فذذْ امػرةٔذذث االشذذتقاَ  وذذي االسذذه 

ع إذا تََػىَّذد امُخذِع،  َِّ ذر ةذامتُراذ، وتَخذ ووالةستٍ، هىذا ٓقذال: تَتَذرَّذ إذا تََػفَّ

 .فٍٔوتشدَّ  فْ هالوٍ: إذا مِى ِشدقٍ 

ذىل َذا امفػذل هذذمع غنذّ االشذتقا  وذي االسذه )امذزَّوي( وٓىكي 

 ووالةستٍ مندالمث غنّ اإلذداث تََدرُّحاً غتر أزوان طِٓنث.

وهىا ًرى فإن َذه امىػاًْ امثالثث هنُا تختىع فْ فػذل )تَذَزوَّي(، ذمذع 

أن وىا ٓفٔده: امتدرُّج، وامتتاةُع، وامىتامَث وامكثرة ةامٌظر الوتداد امردث فذْ 

 ان، ووالةسث االسه )امزَّوي(.امزو

وثمَّة معنى آخر لهذا الفعل هو مطاَوعة الفعل )زمَّن(، بمعنى حدَّد زمناً لشيٍء 

وا، هىا قدوٌا فْ وثامٌا: )زوَّي امىطرف سداد امقرض(، وَذذا امفػذل األرٔذر أي 

داد )زوَّي( وتػدٍّ، وٓأتْ فػل )تزوَّي( الزواً وطاوغاً مٍ، فُٔقال: )زوَّذي امىطذرف سذ



 اجتهادات يف الدرس  الصريف والداللي ـ د. ممدوح خسارة

 

976 

ََعَّام نواو اف عفَعَّام  الَقْرض فَتََزنَّو الَقْرُض. ونعروف صرفْ   َ ا أن نها ّعيًْ بياا  َ

 فتَعرَب التعلْمُ. أَدَّبُْت الغالمَ فتأدََّب الغاُلمُ، وىحَ َ رَّبْيا التعلْمَ  :ىحَ

وىحو بحادف إلُ ٌذا الَعم ونصدره للتهْْز فِ الهيٍخ بْو عالدراساف 

دراسف ظاٌرَْو فاِ وتات وا اد ونناان وا اد، قاأن ّقاَم  التزانيَّْف  وٌِ

با ث بدراسف َزانيّْف لَاو الرواّاف العربْاف، أر دراساف آجاار الروالْاف التاِ 

قتبت فِ ننو وا د أو أننان نتقاربف قاليصا  الحااىِ ناو القارن الع ارّو 

فاِ  أن ّقَم بدراسف ََزنُّيْف لٍا، أر أن ّدرس فو الرواّاف العربْافوبْو نحالً، 

 َتابعٍا التارّخِ وَوَرٌا نيذ ى أٍَا تدّهاً إلُ الزنو الحاضر.

هئااف وَةااعف و  اارون فعااالً دااا   لااُ ٌااذا البيااا  ألَااان وجالج وتااد

 3236ع
 16ع

ل إلُ ٌذا البيا  ىحَ ىص  األفعال الحالجْف. ََّ  ، أر َح

 اتترا ْو:إلُ ٌذا البحث أخلص نو 

 بهعاىٌها الجدًدة وهي: األول: جواز استعهال كل نو األفعال اٍتٌة

زانو: بهعيى عاش نع بعضهم في زنو واحد كقوليا: )زانَو الشااع   .1

 .ىزار قباىي الشاعَ  نحهود دروًش(

تزانَو: بهعيى عاش نع غٌا   فاي زناو واحاد نااوعاال لاعال زاناو  .2

 كقوليا: )تزانو الشاع ان القباىي ودروًش(.

 زنَّو: بهعيٌٌَْو: .3

زنيال أو أوقاتال كقوليا: زنَّاو الهرا     بهعيى حدَّد للشيء أو الحدث -أ

 سداد الَقْ ض.

يااال  وًااب -ب ل األناادك كقوليااا: )زنَّااو القضااٌَّة هعيااى َجَعاال الشاايءَ ن ْزنو

 الالساٌيٌة(.

                                                 

 تْد اإل داد .فِ  و نعذم نعاىِ األبيْف للذيف الهعادم فِ نذهع دن ق ع (16)
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: ثٍػِٕ دَذَج ع اىنٖ  أو اىعؽَث غيٕ ٌؽى أ ٌِح ٌذػؽِّدة. نلٔىِة:  .4  ٌَ ـَ َ د

خ اىؽراقح اىذـٌ ِ٘ ح ىينػؿ اىػؿثٖ اًٍعالا ـَ اىٓ  ضة  ـّ٘(.)ثِ٘ 

ة ٌع ٌىةدرْة وٌنػذلةدٓة  اىسةُٖ: إًةـح ْؾه اٛـػةا ثؽاادٓة اىٍكذضؽ 

 إىٕ اىٍػضً اىػؿثٖ.

*   *   * 
 

 املصادر واملراجع
 

أ. ٦ػؿكاف ا٣جػٮاب كد.  –إظىةء اوٕٚةؿ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣عةقػٮثٰ  -6

١٦ذجػح –كد. ٦ع٧ػؽ ظكػةف ا٣ُٲػةف  ٦٥ع٧ؽ ٦ؿاٱةدٰ كد. ٱعٲٯ ٦ٲػؿ ٤ٔػ

 .6991، ثٲؿكت –ةمؿكف ٩ –٣ج٪ةف 

ػةؿ –ا٣كػٲٮَٰ  –ا،ٝذؿاح ٰٚ أوػٮؿ ا٣٪عػٮ  -6 دار  –دػط د. ٦ع٧ػٮد ٚض 

  .6919و 6د٦نٜ ط –ا٥٤ٞ٣ 

 .ود.ت  - دار ا٣٭ؽاٱح–ا٣ـثٲؽم  –دةج ا٣ٕؿكس  -6

 .4ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ا٧٣ىؿٱح ١٤٣ذةب ط–اث٨ ص٪ٰ  –ا٣ؼىةاه  -4

  .6116ثٲؿكت و –٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح  - ا٣ٛٲؿكزآثةدم –ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ  -6

 ثٲؿكت. –دار وةدر –اث٨ ٦٪ْٮر  –٣كةف ا٣ٕؿب  -1

٦ع٧ػؽ مػٮٰٝ أ٦ػٲ٨  –٦ض٧ٮٔح ا٣ٞػؿارات ا٧٤ٕ٣ٲػح ٚػٰ ػ٧كػٲ٨ ٔة٦ػةن  -1

ا٣٭ٲبػح ا٣ٕة٦ػح ٧٤٣ُػةثٓ  –٦ُجٮٔػةت ٦ض٧ػٓ ا٣ٞػة٬ؿة  –ثؿا٬ٲ٥ ا٣ذؿزم إ

  .٦6914ٲؿٱح ووا

 ثٲؿكت ود.ت . –ا١٧٣ذجح ا٧٤ٕ٣ٲح –ا٣ٛٲٮ٦ٰ  –ا٧٣ىجةح ا٧٣٪ٲؿ  -1

ٔػة٥٣ –د. أظ٧ػؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ كٚؿٱٞػ٫  -ؿثٲح ا٧٣ٕةوػؿة٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕ -9

  .6111و – 6ط –ا١٣ذت 

 .–٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  -ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ  -61
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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

*   *   * 
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ً احلاجة ٌٔعٍش
َ
 تني اتُ

ُّ
 انُحٕي

ُّ
 احلد

 شسحًٍٓا نهًفصم يف

أ.د. إثؿاًْ٘ ٌعٍؽ غجؽ اهلل
()

 

ى:مدخل

ٲ٨ً مػؿظة ٠ذػةب ٱٞٮـ ٬ؾا ا٣جعر ٤ٔٯ دراقح ا٣عؽة ا٣٪عٮم ٔ٪ػؽ ٩عػٮٱ  

 ، كدٮٚٲػػة ٚػػٰ ٦٪ذىػػٙ ا٣ٞػػؿف ا٣٭ضػػؿم ٤٣669٬ـ٦ؼنػػؿم وت «ا٧٣ٛىػػ٢»

، ٧٬ة اث٪ة ا٣عةصت كٱٕٲل٬ 141ا٣كةثٓ و
 6و

ك٠ةف ١٣ػ٢  ٦٪٭٧ػة ٦ػ٪٭ش ٚػٰ  ،

كا٧٣كػةا٢ ا٣ذػٰ  .كمػؿح ٦ٛ٭ٮ٦ػ٫ كا،٬ذ٧ػةـ ثػ٫ ك٩ٞػؽق د٪ةكؿ ا٣عؽة ا٣٪عٮم

 ٱ٪٭ي ا٣جعر ٤ٔٲ٭ة ٬ٰو

ة كدػأزؿق ثػة٧٣٪ُٜ،  - ٨ ا٣عؽة ا٣٪عػٮم ٣٘ػحن كاوػُتظن ٦ؽػ٢ دعؽزخ ٚٲ٫ٔ 

ٰ ٚٲ٭ة ٬ؾاف ا٣٪عٮٱةف.  ك٨ٔ ٦ٮٝٙ ا٣٪عٮٱٲ٨ ٦٪٫ إ٣ٯ ا٣ٛذؿة ا٣ـ٦٪ٲح ا٣ذٰ دٮٚ

 .٦ٛ٭ٮـ ا٣عؽة ا٣٪عٮم ٔ٪ؽ٧٬ة ك٦ة٬ٲذ٫ كٗؿ٫ً كا٧٣ؤزؿات ٚٲ٫ -

                                                 

 د٦نٜ، ٤٠ٲح اٳداب، ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.ٌٔٮ ا٣٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح ٰٚ صة٦ٕح   و

اإلٱٌةح ٰٚ مؿح ا٧٣ٛى٢، ،ث٨ ا٣عةصت، دعٞٲٜ أ.د. إثؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ؽ ٔجؽ اهلل، دار  -6  6و

 .6161، 6قٕؽ ا٣ؽٱ٨ ثؽ٦نٜ، ط

مؿح ا٧٣ٛى٢، ،ث٨ ٱٕٲل، دعٞٲٜ أ.د. إثػؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ اهلل، دار قػٕؽ ا٣ػؽٱ٨  -6

 .6166، 6ثؽ٦نٜ، ط
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ا٣ٕ٪ةٱػػح ثة٣عػػؽة ا٣٪عػػٮم كا،٬ذ٧ػػةـ ثػػ٫ ٦ػػ٨ ظٲػػر ًػػج٫ُ كدٛكػػٲؿق  -

 كٝؿاءد٫ ٰٚ ٩ه ا٧٣ٛى٢ ككٚةؤق ثة٣٘ؿض.

 ٩ٞؽ ا٣عؽة ا٣٪عٮم ٔ٪ؽ٧٬ة. -

 ٩ذةاش ا٣جعر. -

ى٧٬ٲذ٫ ٨٦ أ٫٩ كقٲ٤ح وة٣عح إلٱٌػةح  ٱكذ٧ؽ  ا١٣تـ ٤ٔٯ ا٣عؽة ا٣٪عٮم أ

ؽكد ا٧٣ى٤ُط ا٣٪عٮم كمؿظ٫ كإّ٭ةر ا٣٘ؿض ٦٪٫ ك٦ؽل اقذٞىػةا٫ ٧٤٣عػ

ىٱٌػةن ٚػٰ  ى٧٬ٲذ٫ أ كدعؽٱؽق كوٮ٫ً٩ ٨٦ ا،ػذتط ث٘ٲؿق كا،٣ذجةس ث٫، كدْ٭ؿ أ

 ق٭ٮ٣ح ظ٫ْٛ ٔ٪ؽ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٣ٞىؿق كاػذىةرق.

، ك٬ػٮ  ك، ثؽ  ٨٦ ذ٠ؿ ٦ٕ٪ىٲٰى ٓي ا٣عؽة ا٤٣٘ٮمة كا،وُتظٰ، ٚة٣عؽ  ٣٘ػحن ا٧٣٪ػ

ق ٨٦ ٗٲؿق ا٣عةصـ ثٲ٨ مٲبٲ٨ ٣بت  ٱؼذ٤ُة، كظؽ  ا٣نٰءو َؿٚي٫، كظؽ  ا٣نٰءى  ٦ٲـ 
 6و

. 

٪ػٮا ثػ٫،  ٔي أ٦ة ا٧٣ٕ٪ٯ ا،وُتظٰ ٤٣عؽة ٚٲْ٭ؿ ٨٦ ٠تـ ا٣٪عٮٱٲ٨ ا٣ؾٱ٨ 

ىكص٫، ٚ٭ٮ  «ا٣ؽاؿ  ٤ٔٯ ظٞٲٞح ا٣نٰء»ك٫٣ ٔ٪ؽ٥٬ ٔؽة أ
 6و

ىٱٌػةن  ٝػٮؿه »، ك٬ػٮ أ

ـه ٱكذ٘ؿؽ ا٧٣عؽكد كٱعٲٍ ث٫ «كصٲ
 4و

ا٤٣ِٛ ا٣ؽاؿ  ٤ٔٯ ٧٠ػةؿ ٦ة٬ٲ ػح »، ك٬ٮ 

«ا٣نٰء
 6و

«٤ٔٯ ٦ة٬ٲ ح ا٣نٰء ٝٮؿه داؿ  »، ك٬ٮ 
 1و

. 

ك٬ٮ ث٭ؾا ا٧٣ٛ٭ٮـ داؿ  ٤ٔٯ صٮ٬ؿ ا٧٣عؽكد كذادٲذ٫، كٱؿاد ثػ٫ ا١٣نػٙ 

ؿ ا٣٪عٮٱػٮف  ،٨ٔ ظٞٲٞح ا٧٣عؽكد كدض٤ٲذي٭ة كاقذ٘ؿاؽي آظةدق ٤٠ة٭ة، ك٣ػ٥ ٱٕػٮة

ًٛ٭٥، ك٠ةف ظؽٱس٭٥ ٨ٔ أ٩ٮاع ا٥٤١٣ ٦ذ١بةن ٤ٔػٯ  ٤ى اوكاا٢ ٤ٔٯ ا٣عؽة دٕٮٱ٢ى ػى

ةد٭ة ٗٲؿى ثٕٲؽ ٨ٔ ا٣عٞٲٞح ا٣٪عٮٱح كا٣ك٧ةت ا٣ذٰ ػىةاه ٬ؾق او٩ٮاع كوٛ

                                                 

 د .ا٩ْؿ ا٤٣كةف وظؽ  6و

 .41اإلٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮو   6و

 .11ا٣ع٢٤ ٰٚ إوتح ا٣ؼ٢٤و   4و

 .666ا٣ذجٲٲ٨ ٨ٔ ٦ؾا٬ت ا٣٪عٮٱٲ٨و   6و

 ٦ٕض٥ ا٣ذٕؿٱٛةت وظؽد .  1و
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 ٤ٔٲ٭ة ا٣ٕؿثٲح كا٣عةصح إ٣ٲ٭ة ٨٦ اإلٚىةح كا٣جٲةف.

كا،قػ٥ »٥٣ ٱأًت ثعؽ  ٣تق٥، كا٠ذٛٯ ثة٣ذ٧سٲ٢، ٚٞػةؿو ٬  616ٚكٲجٮٱ٫ وت

«رص٢ كٚؿس
 1و

ظؾكق، كزاد ٚأكًط ٦ٕ٪ٯ ا،قػ٥، ٬  666، كظؾا اوػٛل وت

٦ة صةز ٚٲػ٫ ٩ٕٛ٪ػٰ »٫، ك٬ٮ اإلػجةر ٔ٪٫، ٚٞةؿو كأمةر إ٣ٯ مٰء ٨٦ وٛةد٫ كٔت٦ةد

«كًؿ ٩ٰ، ٱٕ٪ٰ ٦ة صةز أف ٱيٍؼجىؿ ٔ٪٫
 1و

٤ٔػٯ ٦ػة ٱنػج٫ ٬  616، كد٤١ ٥ ا٧٣جػؿد وت

ٚأ٦ػة »٣تق٥ ثعػؽٱر ٝؿٱػت ٧٦ػة ٝة٣ػ٫ قػٲجٮٱ٫ كاوػٛػل، ٚٞػةؿو  اأف ٱ١ٮف ظؽًّ 

«٧ٚة ٠ةف كإٝةن ٤ٔٯ ٦ٕةفو ٩عٮ رص٢ كٚؿس كزٱؽ اوق٧ةء
 9و

. 

ىكًػػةع ا٣٪عػػٮ ٬  669وت كصػػةء ا٣ـصػػةصٰ ثعػػؽ  ٣تقػػ٥ ٤ٔػػٯ كٚػػٜ أ

ق ثٮٝٮٔػ٫ ٚػٰ ٠ػتـ ا٣ٕػؿب، وف  يوٮ٫٣ كٝٮأؽق كا٣ٞىؽ ٦٪ػ٫، كٝٲ ػؽ ظػؽ  كأ

ًٙ ا١٣ػتـ  ٰى ث٫ ٰٚ ا٣٪ُػٜ كدػأ٣ٲ زؿق كا٣ذأقة
ى ٧ٍذ٫ً كاٝذٛةءى أ ٫ ك٩ىٍ٭شى قى ٠ت٦ى٭٥ ٚ٭٧ى

ىكؿي ٦ة ٱؿ٦ٰ إ٣ٲ٫ ا٣٪عٮ كا٣٪عٮٱٮف، ٚٞةؿو  ا٣ٕؿب ٦ة ا،ق٥ ٰٚ ٠تـ »ك٫٧ًْ٩ أ

ٲـة ا٣ٛة٢ٔ كا٧٣ٕٛٮؿ ث٫ ىك كإٝةن ٰٚ ظى ىك ٦ٕٛٮ،ن أ «٠ةف ٚةٔتن أ
 61و

. 

ٚأ٣ٛةظ ٬ؾا ا٣عؽة ٨٦ داػ٢ ا٣٪عٮ ك٧٦ة ٱذؽاك٫٣ ا٣٪عةة، كث٭ػة ٩ذٕػؿ ؼ ا٣ٮّٲٛػح 

 ا٣٪عٮٱح ٣تق٥، ك٩ٞٙ ٤ٔٯ ٦ٮ٫ٕٝ ٰٚ ا٣ض٤٧ح ا٣ٕؿثٲح كا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم ٱؤدٱ٫ ٚٲ٭ة.

٧٣٪ُٞٲػػٲ٨ ٚػػٰ ظػػؽة٥٬ ٣تقػػ٥، ٤ٔػػٯ أف ثٕػػي ا٣٪عػػٮٱٲ٨ ا٩ٌػػ٥  إ٣ػػٯ ا

يوٮ٫٣ ػةرصةن ٨ٔ ٗؿ٫ً كَجٲٕذػ٫،  اٚٮًٕٮا ٫٣ ظؽًّ  ٲكذ٫ كأ ٝى ثةا٪ةن ٨ٔ ا٣٪عٮ كأ

«ا،ق٥ وٮت داؿ  ثةدٛةؽ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٗٲؿ ٦ٞؿكف ثـ٦ةف»ٚٞة٣ٮاو 
 66و

. 

                                                 

 .6/66ا١٣ذةب   1و

 .49اإلٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮ،   1و

 .6/6ا٧٣ٞذٌتو   9و

 .41اإلٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮو   61و

 .41اإلٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮو   66و
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دٚٓ ا٣ـصةصٰ ٬ؾا ا٣عػؽ  و٩ػ٫ ، ٱكػذٮٔت اوقػ٧ةء، ٚ٭٪ػةؾ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ 

ؽ  ٰٚ اوق٧ةء ٕى ىف ٱي و٫٩ ٱ٤ــ ٦٪٫ أف ٱ١ٮف ٠سٲػؿ ٦ػ٨ »، كٝةؿو ا٣عؿكؼ ٱ٨١٧ أ

ا٣عؿكؼ أق٧ةء وف ٦ػ٨ ا٣عػؿكؼ ٦ػة ٱػؽؿ ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ د،٣ػح ٗٲػؿ ٦ٞؿك٩ػح 

«ثـ٦ةف
 66و

، ك٥٣ ٱىؿىق وػة٣عةن ٤ٔػٯ ٦ٞػةٱٲف ا٣٪عػٮ و٩ػ٫ ػػةرج ٔػ٨ كًػ٫ٕ 

كَجٲٕذ٫، كوف ٍٝىؽى ا٣٪عػٮٱٲ٨ كدٕجٲػؿاد٭٥ كقػجٲ٤٭٥ ٗٲػؿ ٝىػؽ ا٧٣٪ُٞٲػٲ٨ 

ىكًػةٔ٭٥، ك٣»كدٕجٲؿاد٭٥ كقجٲ٤٭٥، ٝةؿو  ٲف ٬ؾا ٨٦ أ٣ٛػةظ ا٣٪عػٮٱٲ٨ ك، أ

كإ٧٩ة ٬ٮ ٨٦ ٠تـ ا٧٣٪ُٞٲٲ٨، كإف ٠ةف ٝػؽ د٤ٕ ػٜ ثػ٫ ص٧ةٔػح ٦ػ٨ ا٣٪عػٮٱٲ٨، 

ىكًػةع ا٧٣٪ُٞٲػٲ٨ ك٦ػؾ٬ج٭٥ وف ٗؿًػ٭٥ ٗٲػؿ ٗؿًػ٪ة  ك٬ٮ وعٲط ٤ٔػٯ أ

«ك٦٘ـا٥٬ ٗٲؿ ٦٘ـا٩ة، ك٬ٮ ٔ٪ؽ٩ة ٤ٔٯ أكًةع ا٣٪عٮ ٗٲؿ وعٲط
 66و

. 

ا ٚأكاا٢ ا٣٪عٮٱٲ٨ ا٤ُ٩ٞٮا ٰٚ ظؽٱس ٭٥ ٨ٔ ا،ق٥ ك٦ة ٱنج٫ أف ٱ١ٮف ظػؽًّ

٫٣ ٨٦ ا٣عٞٲٞح ا٤٣٘ٮٱح، كاقػذٞٮق ٦ػ٨ وػ٧ٲ٥ ا٣ٕؿثٲػح كػىةاىػ٭ة كوػٛةد٭ة 

كا٧٣أ٦ٮؿ ٦٪٭ة، أ، ك٬ٮ ا٣جٲةف، ٚت أزؿ ٧٤٣٪ُٜ ٰٚ د١ٛٲؿ٥٬ ك، ٚػٰ ٧ْ٩٭ػ٥ 

ك٦ذٯ ٔ٭ؽ ا٣٪ةس أف »٬ و 411ا٣٪عٮم، ٝةؿ أثٮ ظٲةف ا٣ذٮظٲؽم وت ظٮا٣ٰ 

ـىج ثة٧٣٪ُٜ،  ٱ٭٧ة ك٦ىػ٨ٍ ا٣٪عٮ ٱي٧ ك٬ػؾق ٦ؤ٣ٛػةت ا٣ؼ٤ٲػ٢ كقػٲجٮٱ٫ ك٦ٕةوػؿى

ٍؽ ٚٲ٫ مٰء ٨٦ ذ٣ٟ ٭ى «ثٕؽ٧٬ة ٥٣ ٱٕي
 64و

. 

٤ٯ ا١٣ذةب ا٣ؾم أ٫ٛ٣  ٨ ا٣عؽة ا٣٪عٮم ، ثؽ  أف ٱٞٮد٩ة إ٣ٯ ا١٣تـٔ  كا٣عؽٱرٔ 

ىمةرت ٠ذت ا٣ذؿاص٥ إ٣ٯ أ٫٩ كًٓ ٠ذةب ٬ 611ا٣ٛؿاء وت ثؿٗجػح  «ا٣عػؽكد»، ٚٞؽ أ

ٓ ٨٦ ا٣ٕؿب٨٦ أ٦ٲؿ ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ ا٧٣أ٦ٮف، ك ٓ ٚٲ٫ أوٮؿ ا٣٪عٮ ك٦ة ق٧ أ٫٩ ص٧
 66و

. 

                                                 

 .٧٣41ىؽر ا٣كةثٜو ا  66و

 ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ، ٩ٛف ا٣ىٛعح.  66و

 .6/16ث٘ٲح ا٣ٮٔةةو   64و

 .4/61، 4/1، كإ٩جةق ا٣ؿكاةو 99ا٩ْؿ ٩ـ٬ح او٣جةءو   66و
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ٜ  َؿٱ٫ٞ إ٣ٯ ا٣٪عػٮ ا٣ٕؿثػٰ  ك٢ٕ٣  ٔ٪ٮاف ٬ؾا ا١٣ذةب ٱىًنٰ أف ا٧٣٪ُٜ م

ٰٚ كٝخ ٦ج١ؿ، ٗٲؿ أ٩٪ة ، ٩كذُٲٓ أف ٩ضــ ث٭ؾا، وف ٠ذةب ا٣عؽكد ٦ٛٞػٮد، 

كوف ٬٪ةؾ إمةرات إ٣ٯ أف ٧ٌ٦ٮ٫٩ ٌٝةٱة كأظ١ةـ ٩عٮٱح
 61و

. 

ُٜ دأزؿان ّة٬ؿان ٔ٪ؽ ٩عٮٱٰ ا٣ٞػؿف ا٣ؿاثػٓ ا٣٭ضػؿم، ٦ػ٨ كثؽا دأزؿ ا٣٪عٮ ثة٧٣٪

، كث٤ػٖ ٬ػؾا «اووٮؿ ٰٚ ا٣٪عػٮ»ا٣ؾم و٪ٙ ٠ذةب ٬  ٦661س٢ اث٨ ا٣كؿاج وت

ى٣ ػٙ ٠ذػةثٲ٨ ٚػٰ ا٣عػؽكد، ٬  614ا٣ذأزؿ ٧٩ةءق ٔ٪ؽ ٤ٰٔ ث٨ ٔٲكٯ ا٣ؿ٦ة٩ٰ وت إذ أ

«ا٣عؽكد اوو٘ؿ»، كا٣سة٩ٰ ٠ذةب «ا٣عؽكد او٠جؿ»اوكؿ ٠ذةب 
 61و

. 

٣خ أ٦ةرات ا٧٣٪ُٜ دْ٭ؿ ٰٚ ا٣٪عٮ ٤ٔٯ ٦ػة ٩ػؿل ٔ٪ػؽ اثػ٨ ص٪ػٰ ز٥ دٮا

 696وت
 61و

٬ 611، كٔ٪ؽ أثٰ ا٣جؿ٠ػةت او٩جػةرم وت
 69و

، ك٦ىػ٨ٍ ثٕػؽ٥٬، 

ا٧٣٪ُػٜ أٝػؿب ٦٪٭ػة إ٣ػٯ ا٣٪عػٮ، كاقذ٤٧ٕٮا ٰٚ ا٣عؽة ا٣٪عٮم أ٣ٛةّةن ٬ٰ إ٣ٯ 

ىػٌٕٮق ٣نؿكطو  كًٕ٭ة ا٧٣٪ةَٞح كا٣٪عٮٱٮف كأ
 61و

. 

٤٣ـ٦ؼنؿم ثة٣نػؿح ٧٠ػة «ا٧٣ٛى٢»٠ذةب  كاث٪ة ا٣عةصت كٱٕٲل د٪ةك،

دػ٫  ،ق٤ٙ، كٝؽ ٦ة ٤٣ٕؿثٲح مؿظٲ٨ ٢٠  ٦٪٭٧ة ٫٣ وج٘ذ٫ ا٣ذٰ اوػُجٖ ث٭ػة ك٦ٲـ 

ُ ٫ وةظج٫ كاردٌةق، كٗؿ٫ً ا٣ؾم ٝىؽ إ٣ٲ٫.  ٨٦ ٗٲؿق، ك٦٪٭ض٫ ا٣ؾم اػذ

ىدرس ٨٦ ٬ؾٱ٨ ا٣نؿظٲ٨ ا٣عؽ  ا٣٪عٮم  ٨٦ ظٲػر ٦ٛ٭ٮ٦ػ٫  ٝىؽت أف أ

 ق كا،ٔذؿاضي ٤ٔٲ٫.ك٦ة٬ٲذ٫ كا،٬ذ٧ةـ ث٫ ك٩ٞؽي 

ـى ٠تًّ  ي٦ٲة ٨٦ وةظج٫، ٚة٣عػؽ   ٨١٣ ّ٭ؿ ٣ٰ أف أدعؽث ٨ٔ ا٣عؽة كا٣ذٕؿٱٙ، كأ

                                                 

 .«٩ْؿات ٰٚ ٠ذةب ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف ٤٣ٛؿاء»ا٩ْؿ   61و

، كرقػة٣ح 666-666، 666-664، كا٣ؿ٦ػة٩ٰ ا٣٪عػٮمو 6/614ا٩ْؿ ٦ٛذةح ا٣كػٕةدةو   61و

 .611-611، كاث٨ ا٣عةصت ا٣٪عٮمو 11-16ؿ٦ة٩ٰو ٰٚ ا٣عؽكد ٤٣

 .614-6/616، 616-6/619، 6/11، 91-6/41ا٩ْؿ ا٣ؼىةاهو   61و

 .691-611ا٩ْؿ اث٨ ا٣عةصت ا٣٪عٮمو   69و

 .41ا٩ْؿ اإلٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮو   61و
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٥  ٦٪٫، كٱْ٭ػؿ ا٣ٛػؿؽ ثٲ٪٭٧ػة ٚػٰ 
ٔى ىػىه  ٨٦ ا٣ذٕؿٱٙ، كا٣ذٕؿٱٙ أ ٔ٪ؽ ا٧٣٪ُٞٲٲ٨ أ

ػؿ صػٮ٬ؿ  ىف ا٣عؽ  ٱذٮ٣ ٯ إٱٌةح صٮ٬ؿ ا٧٣عؽكد ك٦ة٬ٲذ٫، كأ٦ة ا٣ذٕؿٱػٙ ٚإ٩ػ٫ ٱٛكة أ

٦ة٬ٲذػ٫ػػٮاٌص كَجٲٕذ٫، كٱ٨١٧ أف ٱنٲؿ إ٣ٯ ػةوػح أك أ٠سػؿ ٦ػ٨ ا٧٣عؽكد 
 66و

 ،

كةـ ٝى ك٨٦ ٬٪ة ٱك٧ ٯ ا٣ذٕؿٱٙ ٔ٪ؽ٥٬ ا٣ٞٮؿ ا٣نةرح، كٱٞك٥ إ٣ٯ أ
 66و

. 

ىمغؼومىالحديىالنحوييىوماهوَُّتهىرندهما:
ىم ٚػٰ ٧ْ٩ػ٫  ٩ْؿ ٬ؾاف ا٣٪عٮٱةف ٰٚ ا٣عؽة ا٣٪عٮم، ك٠ةف ٢١٣  ٦٪٭٧ة رأ

ي  ق٤ٮبه ٰٚ دٕةَٲػ٫، كادٛٞػخ آراؤ٧٬ػة ٚػٰ ٗٲػؿ كدأ٣ٲ٫ٛ، كٗؿضه ٨٦ ذ٠ؿق كأ

 ٤ٝٲ٢ ٨٦ ٠ت٦٭٧ة ٤ٔٲ٫.

ق ٤٣عؿؼ ثأف ٝةؿو  ، وف ٝٮ٣٪ةو ٧٤٠ح ص٪ف ، «٧٤٠ح»ٚةث٨ ٱٕٲل ثؽأ ظؽ 

«د٣ خ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿ٬ة»ٱٞٓ ٤ٔٯ مٰء ثٕٲ٪٫، ز٥ ٝةؿو 
 66و

، ٚج٭ؾق ا٣ىػٛح 

 ٢.ٚى٢ه ٦ٲـ  ا٣عؿؼ ٨٦ ٝكٲ٧ىٰ ا٧٤١٣ح اٳػؿٱ٨، ك٧٬ة ا،ق٥ كا٣ٕٛ

ٍٕ٪ىػٯ ثػة٣ض٪ف  ىف ٱن٢٧ ا٣ض٪ف ا٣ٞؿٱت ٧٤٣عؽكد، كٱي ٚة٣عؽ  ٰٚ ٩ْؿق ، ثؽ  أ

٢  ٧ٔٮ٦ةن ا٣ؽا٣ح ٤ٔٯ ا٧٣عؽكد ك٩ْةاؿق ٨٦ ص٪ك٫.  ا٣ٞؿٱت ا٤٣ْٛح اوٝى

ثػؽ  ص٪ف ٱ٪ٌٮم دعذ٫ أٝكةـ ا٧٤١٣ح ا٣ستزح ٣ٲف ٗٲؿ، ز٥ ، «٧٤٠ح»ٚٞٮ٫٣و 

ىػ٢ ا٧٣عػؽكد ٦ػ٨ ٗٲػؿق،  د٣ ػخ ٤ٔػٯ »ٝػةؿو ٨٦ دؼىٲه ا٣ض٪ف ا٣ٞؿٱت ٣ٲٛي

ىف ٱؤدٯ ثػة٣ض٪ف »، كٝؽ ثٲ ٨ ذ٣ٟ، ٚٞةؿو «٦ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿ٬ة ك٬ؾق َؿٱٞح ا٣عؽكد، أ

ٍٞؿىف ث٫ ص٧ٲٓ ا٣ٛىٮؿ، ٚة٣ض٪ف ٱؽؿ  ٤ٔٯ صػٮ٬ؿ ا٧٣عػؽكد د،٣ػح  ا٣ٞؿٱت، ز٥ ٱي

ىدىؿ  ٤ٔٯ ظٞٲٞح ا٧٣عؽكد و٫٩ ٱذ٧ٌ ٨ ٦ة ٚٮ٫ٝ ٦ػ٨ ا٣ػؾادٲةت  ٔة٦ح، كا٣ٞؿٱت ٦٪٫ أ

                                                 

 ق٪ؿل ا٣ٛؿؽ ثٲ٨ ا٣عؽة كا٣ؼةوح ٰٚ ز٪ةٱة ٬ؾا ا٣جعر.  66و

ر ٚػٰ دٮًػٲط 666-646ذؽ،ؿ ك٦ٞػؽ٦ةد٭ةو ا٩ْؿ ٬ؾق اوٝكةـ ٰٚ َؿؽ ا،قػ  66و ، كا٧٣ٞػؿ 

ٛ ؿو  ٤ ٥و ٦6/611٪ُٜ ا٧٣ْ  .66، كإٱٌةح ا٧٣ج٭٥ ٨ٔ ٦ٕة٩ٰ ا٣ك 

 ٦٪٫. 6/66، كا٩ْؿو 1/6مؿح ا٧٣ٛى٢و   66و
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«٤ٔٯ صٮ٬ؿ ا٧٣عؽكد د،٣ح ػةوح ا٣ٕة٦ح، كا٣ٛى٢ي ٱؽؿ  
 64و

. 

ٕٲػؽ، كا٤ُ٧٣ػٮب  ـ و٩ػ٫ ٱنػٲؿ إ٣ػٯ ا٣ضػ٪ف ا٣ج ٧ػٮ ٤ٯ ا٣ٕ ِ ا٣ؽاؿ ٔ  ؽ ا٤٣ٛ كاقذٕج

ٝةؿو  ؿٱت،  ٤ٯ ا٣ض٪ف ا٣ٞ ٭ػٮ صػ٪ف »ا٣ؽ،٣حٔ  ٧ػٮـ،ٚ  ػةظ ا٣ٕ كٝٮ٫٣و ٦ة دؿ ... ٦ػ٨ أ٣ٛ

 ٢ٕ ٨٦ ؿب إ٣ٯ ا٣ٛ ٝى ِ أك ٩عٮ٧٬ة و٩٭٧ة أ ٞةؿو ٧٤٠ح أك ٣ٛ ٕٲؽ، كا٣ضٲؽ أف ٱ ««٦ة»ث
 66و

. 

ى٣ٛة٫ّ ٦ة ٱػؽؿ  ٤ٔػٯ  ك٠ؾا ا٣عؽ  ٔ٪ؽ اث٨ ا٣عةصت أٱٌةن، ٱ٪جٰ٘ أف ٱ١ٮف ٰٚ أ

ٲ٫ ٧ٔ ة قٮاق، ٣ذعىػ٢ ٦ٕؿٚذػ٫  ص٪ف ا٧٣عؽكد، كمٰءو ٱيعٲةؽ ٬ؾا ا٧٣عؽكد كٱ٪عة

ٚة٣عؽ  ، ثٌؽ أف ٱ١ٮف ٦ؿ٠ جةن ٨٦ ص٪ف كٚى٢، ٚػة٣ض٪ف ٱعىػؿ »كوٛةد٫، ٝةؿو 

«ا٧٣عؽكد كٗٲؿق، كا٣ٛى٢ ٱٛى٫٤ ٨ٔ ٗٲؿق
 61و

، ١٣٪٫ ٥٣ ٱٞٲؽ ا٣ضػ٪ف ثة٣ٞؿٱػت 

 ٧٠ة اث٨ي ٱٕٲل. كا٣ٞىؽ ٨٦ ا٣عؽة ٔ٪ؽ٧٬ة دض٤ٲح ٦ة٬ٲح ا٧٣عؽكد كصٮ٬ؿق، كث٪ػةءن 

٤ٔٯ ذ٣ٟ ، ٱضٮز أف ٱ١ٮف ٰٚ أ٣ٛةظ ا٣عؽة أ٦ةرة ٤ٔػٯ ا٣ذ٤ٕٲػ٢، وف ٚػٰ ذ٣ػٟ 

ة ٤٣٘ؿض ا٣ؾم ٝيًىؽى إ٣ٲ٫ ٦٪٫ كػؿكصةن ٨ٔ ا٣٘ةٱح ٦٪٫، إذ ٤ٔحي ا٣نػٰء ٣ٲكػخ  ٌن ٞ٩

كصػٮ٬ؿق، كا٤ٕ٣ػح كا٣ػؾات ٦ذ٘ػةٱؿاف ٦ؼذ٤ٛػةف، كا٧٣ؿصػٮ  ٦ػ٨ ا٣عػؽة ذاتي  ذاد٫

٭ة ٣ٲف ٗٲؿ، ٝةؿ اث٨ ٱٕٲلو  كا٧٣ؿاد ٦ػ٨ ا٣عػؽة ا٣ؽ،٣ػح ٤ٔػٯ »ا٧٣عؽكد كًٮظي

«ا٣ؾات ، ٤ٔٯ ا٤ٕ٣ح ا٣ذٰ كيًٓ ٣٭ة، إذ ٤ٔح ا٣نٰء ٗٲؿيق
 61و

. 

ى٣ٛة٫ّ كاًعح وؿٱعح ا٣ؽ،٣ح، ، دع٧ػ٢ اقػذٕةرة  ك، ك، ثؽ  أف د١ٮف أ

ىجٍفى ٚٲ٭ة، ك٬ؾا  ٦ضةزان، وف ا٣٭ؽؼ ٦٪٫ ا٣ؽ،٣ح ٤ٔٯ َجٲٕح ا٧٣عؽكد د،٣ح ، ٣

كا٣عػؽ  ا٤ُ٧٣ػٮب ثػ٫ إزجػةت »، ٱ٤ٲٜ ث٫ إ، ا٤٣ِٛ ا٣ىؿٱط ٰٚ د،٣ذػ٫، ٝػةؿو 

«ظٞٲٞح ا٣نٰء، ٚت ٱكذ٢٧ٕ ٚٲ٫ ٦ضةز ك، اقذٕةرة
 61و

. 

                                                 

 .6/46مؿح ا٧٣ٛى٢و   64و

 .1/1مؿح ا٧٣ٛى٢و   66و

 .6/61اإلٱٌةحو   61و

 .1/6مؿح ا٧٣ٛى٢و   61و

 .1/1مؿح ا٧٣ٛى٢و   61و
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ىجٍف ٚ ٧ٮض، كقٕٯ اث٨ ا٣عةصت أٱٌةن إ٣ٯ أف دضٰء أ٣ٛةظ ا٣عؽة ، ٣ ٲ٭ة ك،ٗ 

ٮ٣٪ة ٰٚ ظؽة ا٣عةؿو  ٤ٯ أفٝ  ىكًػطي  «ك٦ضٲب٭ة ٣جٲةف ٬ٲبح ا٣ٛة٢ٔ أك ا٧٣ٕٛٮؿ»٣ؾا ٩ج٫ٔ  أ

ٮ٣٪ةو  و «٬ٮ ا٤٣ِٛ ا٣ؾم ٱجٲة٨ ٠ٲٛٲح كٝٮع ا٢ٕٛ٣»٨٦ٝ  ٨ ا٣عؽة ا٣سة٩ٰ ٰ »، ٚٞةؿٔ  ك٬ٮ ٚػ

«ا٧٣ٕ٪ٯ أٱٌةن ٦كذٞٲ٥، كإف ٠ةف اوكؿ أكًط ٰٚ ثةب ا٣عؽكد
 69و

. 

ٟ  أك دؿد د، ٚػت ثػؽ  ٚٲػ٫ كظؿص ٤ٔٯ أف ٱؼ٤ٮ ٣ٛ ِ ا٣عؽة ٧٦ة ٱؤدةم إ٣ٯ م

ٚػٰ ظػؽة  «أك»٨٦ ا٣ؽ،٣ح ا٣ٲٞٲ٪ٲػح ٤ٔػٯ ذات ا٧٣عػؽكد، ٚٞػؽ أذػؾر ٔػ٨ كركد 

ػ٤ت  «٨٦ ٢ٕٚ أك مج٭٫»ا٣ـ٦ؼنؿم ا٣ٛة٢ٔى إذ ٝةؿو  ا٣عػؽة، كأ٩ػ٫ ثأ٫٩ ٣ٲف ٨٦ وي

ٰٚ ظٞٲٞح ا٣عػؽة، وف إ٧٩ة صةء ث٫ ٣ٲجٲ٨ أ٩ٮاع ٦ة ٱيك٪ىؽي إ٣ٲ٫ ا٣ٛة٢ٔ، ، إلٚةدة ٦ٕ٪ٯ 

، إذ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ ٩ة٠ػته ٔػ٨ ،  ٨٦ مؿ٫َ أ  ٱذ٧ٌ ٨ ٦ة ٱٛٲؽ ٦ٕ٪ٯ ا٣ؿصعةف كا٨ْ٣ة

ٝٮ٫٣و ٨٦ ٢ٕٚ أك مج٭٫ ٥٣ ٱأًت ث٫ ٝةوؽان إ٣ػٯ أ٩ػ٫ ٦ػ٨ »قجٲ٢ ا٣عؽة ا٣كؽٱؽ، ٝةؿو 

«ص٤٧ح ا٣عؽة ٧٣ة ٚٲ٫ ٨٦ ا٣ذؿد د ا٣ؾم ٬ٮ ٦٪ةؼو ٤٣عؽكد
 61و

، ٗٲؿ أف ا٧٣٭ػ٥  ٔ٪ػؽق 

«ٕؿٱٙ ا٧٣عؽكد، ٚإذا ظى٢ ثأم َؿٱٜ ٚ٭ٮ ا٤ُ٧٣ٮبظىٮؿ د
 66و

. 

ككًٮح ا٣عؽة ا٣٪عٮمة كد،٣ذ٫ ٤ٔٯ َجٲٕح ا٧٣عػؽكد كوػٲةٗذي٫ وػٲةٗحن 

ي٦ٮر كٝٙ ٔ٪ؽ٬ة اث٨ ا٣عةصت، كذ٠ػؿ  ق٤ٲ٧حن دٌٰٛ إ٣ٯ ٚ٭٫٧ ٚ٭٧ةن وعٲعةن أ

 ٦ة ، ٱؽؿ  ٤ٔٲ٭ة ٣ذض٪ ج٫ كدىتٚٲ٫.

٦ػة اػذ٤ػٙ آػػؿق ثػةػذتؼ »ب ٧٧ٚ ة رآق ٰٚ ظؽة ا٣ـ٦ؼنؿم ٣تق٥ ا٧٣ٕؿ

«ا٣ٕٮا٢٦ ٣ْٛةن ثعؿ٠ػح أك ثعػؿؼ أك ٦عػتًّ 
 66و

ىف  ٚٲػ٫ دىكران   أ
 66و

٦كػذ٪ؽان إ٣ػٯ أف  

                                                 

 .6/696ةحو اإلٱٌ  69و

 .6/666اإلٱٌةحو   61و

 .61ا٩ْؿ ٦ة قٲأدٰو ص  66و

 .6/16اإلٱٌةحو   66و

ا٣ؽكر ثٛذط ا٣ؽاؿ كق١ٮف ا٣ٮاك ٦ى٤ُط ٦٪ُٰٞ، كٱك٧ ٯ ا٧٣ىةدرة ٤ٔٯ ا٤ُ٧٣ٮب ك٬ٮ   66و

 .6/11دٮٝٙ ٢٠ كاظؽ ٨٦ ا٣نٲبٲ٨ ٤ٔٯ اٳػؿ، ا٩ْؿ ا٧٣ٕض٥ ا٤ٛ٣كٰٛو 
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اػذتؼ ظؿ٠ح آػؿ ا،ق٥ ا٧٣ٕؿب ثةػذتؼ ا٣ٕة٢٦ ا٣ؽاػ٢ ٤ٔٲػ٫ ٱعىػ٢ ثٕػؽ 

أف ٬ػؾا ا،قػ٥ ٦ٕػؿب، كدذٮٝػٙ ٦ٕؿٚػح أ٩ػ٫ اقػ٥ ٦ٕػؿب ٤ٔػٯ أف ٱكذٞؿ  ٣ؽٱ٪ة 

٦ٕؿٚػح أظػؽ ٬ػؾٱ٨ او٦ػؿٱ٨ ٤ٔػٯ اٳػػؿ كٕٝ٪ػة ٚػٰ اػذتؼ آػؿق، ٚإذا دٮٝٙ 

ق ٨٦ ا٣ػؽ كر، ٝػةؿو  ، ك٬ٮ ػ٤ٮ 
ى كٝػؽ »٦عْٮر، كػؿٝ٪ة مؿَةن ٨٦ مؿكط ا٣عؽة، أ

أذيؿض ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣عؽة ثأ٫٩ ظؽ  ا٣نٰء ث٧ة ٬ٮ ٦ذٮٝٙ ٤ٔٯ ظٞٲٞذ٫، كذ٣ػٟ إ٧٩ػة 

ؿق ٱؼذ٤ٙ آػؿق ،ػذتؼ ا٣ٕٮا٢٦ ثٕؽ ٚ٭٥ ٠ٮ٫٩ ٦ٕؿثةن، ٚإذا دٮٝٙ اػػذتؼ آػػ

٤ٔٯ ٦ٕؿٚح ٠ٮ٫٩ ٦ٕؿثةن، كدٮٝٙ ٠ٮ٩ي٫ ٦ٕؿثةن ٤ٔػٯ ٦ٕؿٚػح اػػذتؼ آػػؿق ١٣ٮ٩ػ٫ 

ٞ ػٜ أف اػػذتؼ اٳػػؿ  ٔؿ ؼ ظٞٲٞذ٫ ث٫ دٮٝ ػٙ ٠ػ٢  ٦٪٭٧ػة ٤ٔػٯ اٳػػؿ... ٚذع

«،ػذتؼ ا٣ٕٮا٢٦ ٦ذٮٝٙ ٤ٔٯ ٚ٭٥ ٠ٮ٫٩ ٦ٕؿثةن، ٚذٕؿٱ٫ٛ ث٫ دىٍكره 
 64و

. 

ٓى ٣ػ٫ كرأل اث٨ ٱٕٲل أف ا٣ؾم ٱضت أف ٱي٪ْؿ إ٣ٲػ٫ ٚػٰ ا٣عػ ػ ًً ؽكد ٦ػة كي

ِي ، ٦ة ٱكذٛةد ٨٦ امذٞة٫ٝ ك٦ة ٱ٤ػــ ٦٪ػ٫، ٧٤١ٚػح  ٭ػ٥ ٦٪٭ػة  «ًػةرب»ا٤٣ٛ ٱٛي

٧ٕ٪ػٯ، ٦ٕ٪ٯ ا٣ٛةٔػ٢ ٚعكػت، و٩٭ػة ٝيىػؽ ٦٪٭ػة ٚػٰ أوػ٢ كًػٕ٭ة ٬ػؾا ا٣

ٯ ٦٪٭ة ٚ٭٥ي ٦ٕ٪ٲٰى ٌى ذ ا٧٣ىؽر كا٧٣ٕٛػٮؿ، ١٣ػ٨ٍ ٣ػ٥ دٮًػٓ ٣٭٧ػة، ٝػةؿو  كٱٞي

٭٥ ٨٦ » ٔىٯ ٚٲ٭ة اوكًةع ، ٦ة ٱٛي ػة كا٣عؽكد ٱؿا َؿٱٜ ا،مػذٞةؽ أك ٗٲػؿق ٧٦ 

٭٥ ٦٪٫ ا٣ٌؿب و٫٩ ٨٦ ٣ْٛػ٫ كا٧٣ٕٛػٮؿي  ٬ٮ ٨٦ ٣ٮاز٫٦، أ، دؿل أف ًةرثةن ٱٛي

«وى٫٩ ٱٞذٌٲ٫، ك٥٣ ٱٮًٓ ٣ٮاظؽ ٦٪٭٧ة، ث٢ كًٓ ٤٣ٛة٢ٔ ، ٗٲؿ
 66و

. 

ك٥٣ ٱ٨١ اث٨ ا٣عةصت ث٧ى٪ٍأىل ٧ٔىة ذ٬ت إ٣ٲ٫ اث٨ ٱٕٲل ٨٦ ا٣ٕ٪ةٱح ثةو٣ٛػةظ 

ؿأل أف ظٌؽ او٣ٛةظ إ٧٩ة ٱ١ٮف ثة٣٪ْؿ إ٣ػٯ ٦ػة دػؽؿ  ٤ٔٲػ٫ ٰٚ ا٣عؽة، ث٢ ٩ْؿ ٚٲ٭ة ٚ

٣٘حن، كٱكذ٪ؽ إ٣ٯ ٦ة كيًٕخ ٫٣ ٰٚ أىو٢ كًٕ٭ة ٰٚ ا٤٣٘ح، ٧٤ٚ ة ٠ة٩خ ا٣عةؿ ٚػٰ 

ىف ديضٕػ٢ ٬ػؾق ا٤ٕ٣ػح  ا٣ٕؿثٲح ٦ٮًٮٔح ٨٦ أص٢ ثٲةف ٬ٲبح ا٣ٛة٢ٔ كا٧٣ٕٛٮؿ صةز أ

                                                 

 .6/16اإلٱٌةحو   64و

 .6/66مؿح ا٧٣ٛى٢و   66و
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ثةٔذجػةر ٦ٮًػٮٔ٭ة،  وف ظؽ  او٣ٛةظ إ٧٩ػة»ٚىتن ٱيؼؿجي ا٣عةؿ ٨٦ ٗٲؿ٬ة، ٝةؿو 

ٚج٫ ٱذ٧ٲـ ثٌٕ٭ة ٨٦ ثٕي، ك٧٣ػة ٠ػةف ٦ٮًػٮع ا٣عػةؿ ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ ]أم 

«٦ضٲب٭ة ٣جٲةف ٬ٲبح ا٣ٛة٢ٔ أك ا٧٣ٕٛػٮؿ[ وػط  أف دض٤ٕػ٫ ٚىػتن ٣٭ػة
 61و

، كٝػةؿ 

«إذ ظؽكد او٣ٛةظ إ٧٩ة دعى٢ ث٧ؽ٣ٮ،د٭ة كصؽكا٬ة»أٱٌةن 
 61و

. 

ى٣ٛةظ ا٣عؽة ك٦ى٤ُعةد٫ ٔ٪ؽق ٱ٪جٰ٘ ٣٭ة أف دٮا ٜٚ ٦ة ٤ٔٲػ٫ ا٧٣ذ٧٤١ػٮف كأ

ٰٚ اوُتظةد٭٥ ٰٚ وٲةٗح ا٣عؽة كدؿ٠ٲج٫، ٚٞؽ صٕػ٢ ٝػٮؿ ا٣ـ٦ؼنػؿم ٚػٰ 

ٚىتن ٣٭ػة ٔػ٨ ٗٲؿ٬ػة،  «ك٦ضٲب٭ة ٣جٲةف ٬ٲبح ا٣ٛة٢ٔ أك ا٧٣ٕٛٮؿ»ظؽة ا٣عةؿو 

٦ٓ أ٫٩ ]أم ٝٮؿ ا٣ـ٦ؼنؿم[ ٣ٲف ٤ٔٯ ق٧ٍخ ٦ػة ٱذؽاك٣ػ٫ أ٬ػ٢ ا١٣ػتـ ٚػٰ 

ػة ٠ػةف  ك٦ضٲب٭ة ٣جٲةف ٬ٲبح»دأ٣ٲٙ ظؽكد٥٬، ٝةؿو  ا٣ٛة٢ٔ أك ا٧٣ٕٛٮؿ... ك٧٣ 

ىف دض٤ٕػ٫ ٚىػتن، كإف ٠ة٩ػخ ا٣ٕجػةرة  ٦ٮًٮع ا٣عةؿ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ وػط  أ

«٤ٔٯ ٗٲؿ اوُتح ا٧٣ذ٧٤١ٲ٨ ٰٚ ٥ْ٩ ا٣عؽكد
 61و

. 

ذؽل ثػ٫،  ك٬ٮ ٬٪ة ٱذؼؾ ٨٦ أق٤ٮب ا٧٣ذ٧٤١ٲ٨ ٰٚ كًٓ ا٣عؽكد ٦ستن ٱٞي

٤ِٛ ٚٲ٭ػة، ٚأصػةز ك١٣٪٫ رصٓ إ٣ٯ ػىةاه ا٤٣٘ح كَجٲٕذ٭ة، كإ٣ٯ ٦ة كًٓ ا٣

 أف د٧ٲـ  ا٣عةؿ ٨٦ ٗٲؿ٬ة ثكجت ٦ضٲب٭ة ٣جٲةف ٬ٲبح ا٣ٛة٢ٔ أك ا٧٣ٕٛٮؿ.

يرٱؽى ٣عؽة ا٣عةؿ أف ٱ٤جف ٣جٮس أ٢٬ ا١٣تـ ك٧ْ٩٭ػ٥  ز٥ ٩ج٫ ٤ٔٯ أ٫٩ إذا أ

«ا٣عةؿ ٬ٮ ا٤٣ِٛ ا٣ؽاؿ  ٤ٔٯ ٬ٲبح ٚة٢ٔ أك ٦ٕٛٮؿ»ٝٲ٢ ٚٲ٫و 
 61و

. 

ىل أف ا٣ٛؿؽ ثٲ٪٭٧ػة ٱْ٭ػؿ ك٦ٲـ  ٢٠  ٦٪٭٧ة ا٣عؽ  ٨٦ ا٣ؼةوح، ٚةث٨ ا ٣عةصت رأ

ىف  ا٣عؽ  ، ثؽ  أف ٱ١ٮف ٰٚ ص٧ٲػٓ آظػةد ا٧٣عػؽكد، أ٦ػة ا٣ؼةوػح ٚ٭ػٰ ا٣ذػٰ »ٰٚ أ

«د١ٮف ٰٚ ثٕي آظةدق ػةوح
 69و

٧ٚٛؿدات ا٣عؽة ٱضت أف دذػٮٚؿ ٚػٰ ا٧٣عػؽكد  ،

                                                 

 .6/696اإلٱٌةحو   61و

 .6/466اإلٱٌةحو   61و

 .6/696اإلٱٌةحو   61و

 .66-6/66، كا٩ْؿ مؿح ا١٣ةٚٲح ٤٣ؿًٰو 6/61اإلٱٌةحو  69و
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ك، ٱنذؿط ذ٣ٟ ٰٚ ا٣ؼةوح، ٨٧ٚ ػٮاص ا٢ٕٛ٣ دػٮؿ دةء ا٣ٛة٢ٔ أك ٩ػٮف ٤٠ ٭ة، 

ىك ظؿؼ صةزـ ٤ٔٲ٫، ٚإذا دػ٢ ٤ٔػٯ ا٧٤١٣ػح كاظػؽ ٧٦ػة ا٣ذٮ٠ٲؽ أك ظؿ ؼ ٩ةوت أ

 ق٤ٙ ٠ة٩خ ٕٚتن، ك، ٱنذؿط اصذ٧ةٔ٭ة ٤٠٭ة ٰٚ ا٧٤١٣ح ٣ذ١ٮف ٕٚتن.

ٓ، ككًٓ مؿَةن ٤٣عؽة د٧س ػ٢  كٚؿ ؽ اث٨ ٱٕٲل ثٲ٨ ا٣عؽة كا٣ؼةوح كدٮق 

ثٮصٮب ادىة٫ٚ ثة،َؿاد كا،١ٕ٩ةس، ٢١ٚ  ٦ة دٌؿ ٤ٔٯ ظػؽث اٝذػؿف ثـ٦ػةف 

ٕٚتن، ك٬ؾا ٦ُؿد، كإذا ١ٔك٪ة ٤ٞٚ٪ةو ٦ة ٥٣ ٱؽؿ  ٤ٔٯ ظؽث ٦ٞذؿف ثػـ٨٦  ٠ةف

 ٥٣ ٱ٨١ ٕٚتن ٠ةف ٦كذٞٲ٧ةن.

ت٦ػح  -أ٦ة ا٣ؼةوح  ١ػةس ك٦ػ٨ مػؿَ٭ة  -قػ٧ ة٬ة ا٣ٕ ٤ٚػٲف ٦ػ٨ مػؿَ٭ة ا،٩ٕ

ـ اق٥ه ك٬ػؾا ٦ُػؿد، ك، ٱضػٮز أف  ٙ كا٣ت ٰ ٱذى٢ ث٭ة او٣ ٮؿو ا٧٤١٣ح ا٣ذ ٪ٞٚ ا،َؿاد، 

ٮؿو ا٧٤١٣ح ا٣ٰذ ٣ ٥ دذىػ٢ ث٭ػة او٣ٙػ كا٣ػتـ ٣ٲكػخ اقػ٧ةن، وف أقػ٧ةء اإلمػةرة ٩ٞ

ػةؿو  كا٣عػؽ  »كا٧ٌ٣ةاؿ كاوق٧ةء ا٧٣ٮوٮ٣ح أق٧ةء، ك، دذى٢ ث٭ػة او٣ٙػ كا٣ػتـ،ٝ 

٭ٮ اقػ٥، ك٦ػة  ٕ٪نٯ ٦ٛؿدٚ  ٤ٯ ٦ و ٢٠  ٦ة دؿ ٔ  ٮ٣ٟ ١ةسي ٩عٮٝ  ٚٲ٫ ا،َؿاد كا،٩ٕ ٱنذؿط 

ٚٲ٭ة ت٦ح ٱنذؿط  ٤ٲف ثةق٥، كا٣ٕ  ٟٚ ٤ٯ ذ٣ ١ةس ٥٣ ٱؽؿ ٔ  «ا،َؿاد دكف ا،٩ٕ
 41و

. 

٧٦ة ق٤ٙ ٩أدٰ ٤ٔٯ دىٮ ر ٬ػؾٱ٨ ا٣٪عػٮٱٲ٨ً ٤٣عػؽة ا٣٪عػٮم ك٦ٕة٧٣ػ٫ ٚػٰ 

ٚ٭ٮ ٔ٪ؽ٧٬ة ٱضت أف ٱع٢٧ ٰٚ َٲةد٫ اإلمةرة إ٣ٯ ا٣ضػ٪ف ا٣ٞؿٱػت  ٩ْؿ٧٬ة،

ى٫ كٱٛى٫٤ ٨ٔ ٗٲؿق. ٢ى ٦٪٫ ث٧ة ٱؼىة ىى  ٧٤٣عؽكد، ز٥ ٱٛي

ػة ذ٠ػؿق ك٥٣ ٱ١ػ٨ ٦ٛ٭ػٮـ ا٣عػؽة ا٣٪عػٮم ٔ٪ػؽ٧٬ة كمػؿك٫َ ٚػٰ ٦ٕػـ ؿ ٧ٔ 

ٔىٲ٨ٍى ا٧٣عػؽكد  ا٣٪عٮٱٮف كأ٢٬ ا٧٣٪ُٜ كامذؿَٮق ،قذٞة٦ح ا٣عؽة، ٨٦ ٩عٮ ٦ضٲب٫ 

ىكًطى ٦٪٫ ك٦كةكٱةن ٫٣ صة٦ٕػةن ٦ة٩ٕػةن دا،ًّ   ٤ٔػٯ ٦ة٬ٲذػ٫، ك٠ٮ٩ًػ٫ إٱضةثٲًّػة ، قػ٤جٲًّة كأ

كػ٤ٮةق ٨٦ ا٣ذؿد د كا٣ؽكر، كا٣ؽ،٣ح ٤ٔٯ ا٣ض٪ف ا٣ٞؿٱت كٚى٫ً٤ ٦٪٫
 46و

. 

                                                 

 .6/61مؿح ا٧٣ٛى٢   41و

ٛ ػؿو 41ا٩ْؿ ٬ؾق ا٣نؿكط ٰٚ اإلٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮو   46و ر ٰٚ دٮًٲط ٦٪ُٜ ا٧٣ْ ، كا٧٣ٞؿ 

 .666، كَؿؽ ا،قذؽ،ؿ ك٦ٞؽ٦ةد٭ةو 6/614
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ىالنحويىواالهتمامىبه:ىالطناوظىبالحدي
ٱجؽك أف اثػ٨ ا٣عةصػت أ٠سػؿ ا٬ذ٧ة٦ػةن كأذ٪ػةءن ثة٣عػؽة ا٣٪عػٮم ٦ػ٨ اثػ٨ 

ٱٕٲل، إذ أك،ق ص٭ؽان ك٩ْؿان، كظؿص ٤ٔٯ اقػذٞة٦ذ٫ ككًػٮظ٫ كا٣ؽٝػح ٚػٰ 

٫ ٰٚ مؿظ٫ ٧٤٣ٛىػ٢ ثػأف ٱػذ٥٤١ وٲةٗذ٫ كقت٦ح ٦ٕ٪ةق كم٧ٮ٫٣، كأػؾ ٩ٛكى 

ىك ٚى٢.  ٤ٔٲ٫ ٰٚ ٦كذ٭٢ة ٢٠ة ثةب أ

ق ك٦ٕ٪ػةق، ٨٦ ذ٣ٟ  أ٫٩ رأل أف ا،قذس٪ةء ٚٲ٫ ٣جٍفه ك٧ٗٮض ٨٦ ظٲر ظؽ 

ق»ٝةؿو  «كا،قذس٪ةء ٦ن٢١ه ثةٔذجةر ٦ٕٞٮ٣ٲذ٫ كظؽة
 46و

٭ػؿ إمػ١ةؿ  ، ز٥ َٜٛ ٱْي

٦ٕٞٮ٣ٲذ٫ ثأيق٤ٮب ٦٪ُٰٞ ٦كذ٪ؽان إ٣ٯ ٝٮؿ ا٣ٞةاػ٢و صػةء ا٣ٞػٮـ إ، زٱػؽان، كأف 

ةؿ ا١٣تـ ٤ٔٯ ٬ؾا  َى او٦ؿ، ك٬ٮ ٦ع٢  زٱؽان داػ٢ ٰٚ ا٣ٞٮـ أك ٗٲؿ داػ٢، كأ

ػتؼ ٔ٪ؽ ا٣٪عٮٱٲ٨
 46و

. 

وف ا،قػذس٪ةء ٱض٧ػٓ »ز٥ ا٣ذٛخ إ٣ٯ إمػ١ةؿ ظػؽة ا،قػذس٪ةء ك٤ٔ ٤ػ٫ ٚٞػةؿو 

ا٧٣ذىػػػ٢ كا٧٣٪ُٞػػػٓ، ك، ٱذ٧ٲػػػـ ا٧٣ذىػػػ٢ إ، ثػػػةإلػؿاج، ك، إػػػػؿاج ٚػػػٰ 

«ا٧٣٪ُٞٓ
 44و

، كا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ أف ا٣ىٮاب أف ٱيض٢ٕى ٢١٣  ٦ػ٨ ا،قػذس٪ةءىٱ٨ ا٧٣ذىػ٢ً 

ًٓ ظؽ   ؽ  ا٧٣ذى٢ ٤ٔٯ ظً »ػةص  ث٫، ٚٞةؿو  كا٧٣٪ُٞ ٫ كا٧٣٪ُٞػٓ دً ؽى ٚةوىك٣ٯ أف ٱيعى

يػًؿجى ث٫ مٰء ٦ػ٨ مػٰء ثػًإ،  »٤ٔٯ ظؽد٫، ٚ٪ٞٮؿ ٰٚ ظؽة ا٧٣ذى٢و  ٬ٮ ٢٠  ٣ِٛ أ

ىػٮاد٭ة «كأ
 46و

، ك٥٣ ٱعؽ  ا،قذس٪ةء ا٧٣٪ُٞٓ
 41و

. 

٣٘ػحن  أ٦ة اث٨ ٱٕٲل ٥٤ٚ ٱؾ٠ؿ ٨ٔ ظؽةق مٲبةن، كثؽا ٫٣ أف ٱنؿح ٦ٕ٪ٯ ا،قذس٪ةء

كظٞٲٞذػ٫ دؼىػٲه وػٛح ٔة٦ػح، »كاوُتظةن، كٱيجؿزى ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣٪عٮم ٫٣، ٝػةؿو 

                                                 

 .6/666اإلٱٌةحو   46و

 .6/666ا٩ْؿ ا١٣تـ ٤ٔٯ ٬ؾا او٦ؿ ٰٚ ظةمٲح اإلٱٌةحو   46و

 .6/664اإلٱٌةحو   44و

 .6/664اإلٱٌةحو   46و

ق ٰٚ ا١٣ةٚٲحو   41و  .6/664، كا٩ْؿ ٩ٞؽ ا٣ؿًٰ ٫٣ ٰٚ مؿظ٫ ١٤٣ةٚٲحو ١٣619٪٫ ظؽ 
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، ك٣ػٲف ٠ػ٢  دؼىػٲه اقػذس٪ةء «٢١ٚ  اقذس٪ةء دؼىػٲهه
 41و

. زػ٥ مػؿح ٦ٕ٪ػٯ 

اإلػؿاج ٚػٰ ا،قػذس٪ةء، ك٣ػ٥ ٱىػؿى ٧ٗٮًػةن ٚػٰ ٦ٕ٪ػةق ك، ٚػٰ ظػؽةق، ككصػؽ أف 

«٦ٌػةؼ ا٧٣كذس٪ٯ ٦٪٫ كا٧٣كذس٪ٯ ص٤٧ح كاظؽة، ك٧٬ػة ث٧٪ـ٣ػح اقػ٥»
 41و

، ك٬ػٮ 

ٰٚ دىٮ رق ٨ٔ ا،قذس٪ةء ٱىؽر ٨ٔ ا٣٘ةٱػح ا٣عٞٲٞٲػح ٦ػ٨ ا٣٪عػٮ، أ، ك٬ػٰ ٚ٭ػ٥ 

 ا٣عؽة ا٣٪عٮم كد٧س ٫٤ ٣٘ح كاوُتظةن.

كا٣ْػػة٬ؿ أف ٦كػػأ٣ح ا٣ٮًػػٮح كاإلمػػ١ةؿ كا،٣ذجػػةس ٚػػٰ ا٣عػػؽة ا٣٪عػػٮم 

ٞ تى ا٣ـ٦ؼنؿم إذ ٥٣ ٱعؽ  ا٧٣٪ػةدل  كًؿكرةً  ذ٠ًؿًق م٤٘خ اث٨ ا٣عةصت، ٚذٕ

ق ]أم ا٧٣٪ػةدل[ إلمػ١ة٫٣»تن ذ٣ٟ ثإم١ة٫٣، ٝةؿو ٤ٕ٦ة  «٥٣ ٱعػؽ 
 49و

، كا٩جػؿل 

ق كٱؽظٌ٭ة، ز٥ ا٩ذ٭ٯ إ٣ػٯ أف  ا٣ذعٞٲػٜ أف ٱٞػةؿ »ٱذؼٲ٢ ا،ظذ٧ة،ت ٰٚ ظؽة

ىدٔٮ ٣ْٛةن أك دٞؽٱؿان  قو ٬ٮ ا٤ُ٧٣ٮب إٝجة٫٣ ثعؿؼ ٩ةات ٦ى٪ةبى أ «ٰٚ ظؽة
 61و

. 

ػىةاىػػ٫ كثػػؽأ اثػػ٨ ٱٕػػٲل ثػػةب ا٧٣٪ػػةدل، ٚأىكًػػط ذادػػ٫ كصػػٮ٬ؿق ك

ا٣٪عٮٱح، ٚ٭ٮ كاظؽه ٨٦ ا٧٣ٕٛٮ،ت ٔ٪ػؽ ا٣جىػؿٱٲ٨، كاوىوػ٢ ٚٲػ٫ ا٣٪ىػت، 

ػ٫ إٱٌػةح ػىػةاه ا٧٣٪ػةدل ٦ػ٨  كث٪ةؤق ٤ٔٯ ا٥ٌ٣ ٤ٕ٣ح ٩عٮٱح ذ٠ؿ٬ة، ٚ٭٧ 

ق ظٲر اإلٔؿاب كا٣ج٪ةء كا٧٣ٮٝٓ ا٣٪عٮم، ، ظؽ 
 66و

. 

٤ىػ٥  ٕى كرأل اث٨ ا٣عةصت أف ٝٮؿ ا٣ـ٦ؼنػؿم ٚػٰ ظؽٱسػ٫ ٔػ٨ ا،قػ٥ ا٣

ىػجٍف كاػػذتط،  «ك، ٱؤ٣ٙ، ٚٲيعذةج إ٣ٯ ا٣ذ٧ٲٲـ ثٲ٨ أٚؿادق ك٦ة ، ٱيذؼؾ» ٚٲ٫ ٣

٤ىػ٥ ٬ػٮ ا٧٣ٮًػٮع »ٝةؿو  ٕى ٤ى٥، وف ظؽ  ا٣ ٕى ٬ؾا ا٣ٛى٢ ٱىًؿدي إم١ة،ن ٤ٔٯ ظؽة ا٣

                                                 

 .6/666مؿح ا٧٣ٛى٢و   41و

 .6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و   41و

 .6/661اإلٱٌةحو   49و

، ا٩ذٞؽ ا٣ؿًٰ اثػ٨ ا٣عةصػت، كذ٬ػت إ٣ػٯ أف ا٣ـ٦ؼنػؿم ٣ػ٥ ٱعػؽ  6/661اإلٱٌةحو   61و

 .6/666ا٧٣٪ةدل ٣ْ٭ٮرق ، إلم١ة٫٣، ا٩ْؿ مؿح ا١٣ةٚٲح ٤٣ؿًٰو 

 .6/699ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   66و
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ػؽت  ىمج٭٫، ٚٞؽ ٚٞي ىمج٭٫، ك٬ؾا ٱٮًٓ ٣نٰء ك٧٣ة أ ٣نٰء ثٕٲ٪٫ ٗٲؿ ٦ذ٪ةكؿ ٦ة أ

«ظٞٲٞح ا٧٤ٕ٣ٲح
 66و

ؿ ثٮصٮق، ز٥ ا٩ىؿؼ ٱضٲت ٨ٔ ٬ؾا اإلم١ة
 66و

. 

٤ى٥ اإلم١ةؿ ا٣ؾم  ٕى ك٥٣ ٱىؿى اث٨ ٱٕٲل ٰٚ ٠تـ ا٣ـ٦ؼنؿم ٤ٔٯ ا،ق٥ ا٣

٤ى٥ »٩ج ٫ ٤ٔٲ٫ اث٨ ا٣عةصت، كذ٬ت إ٣ٯ مؿح ٠ت٫٦ ث٤٘ح ق٭٤ح ذ٠ؿ ٚٲ٭ة  ٕى أف ا٣

ٰٚ ٬ؾا ا٣ٛى٢ كاٝٓ ٤ٔٯ ا٣ض٪ف ثؼتؼ ٦ة دٞػؽـ ٦ػ٨ اؤػتـ، ٚإ٩ػ٫ كاٝػٓ 

«٤ٔٯ اومؼةص ٠ـٱؽ ك٧ٔؿك
 64و

٤ى٥ ثنٰء. ، ك٥٣ ٱذٕؿض ٣عؽة  ٕى  ا٣

ٟ ٤ٔٯ ٔ٪ةٱح اث٨ ا٣عةصت ثة٣عؽة ا٣٪عػٮم كإُٔةاػ٫ اوك٣ٮٱػح ٦ػة ٛي ًٞ ك٧٦ة ٱى 

ٕىػ٢ي ٦ػ٨ »اق٥ ا٣ٛة٢ٔ، إذ قةؽ ظؽ  ا٣ـ٦ؼنؿم ٫٣  ذ٠ؿق ٰٚ ظؽة  ٍٛ ٦ة ٱضؿم ٤ٔٯ ٱى

٫٤ٕٚ»
 66و

ٍؿم ٰٚ ا٣عؽة، ككًٓ ٫٣ اظذ٧ة٣ٲ٨ ٰٚ دٛكػٲؿق،  ، ككٝٙ ٔ٪ؽ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ضى

ىف ٱػؿاد ثة٣ضػةرم أ٩ػ٫ أك٣٭٧ة أف ٱؿاد ثة٣ضةرم ا ، كزة٩ٲ٭٧ػة أ ٕىػ٢ي ٍٛ ٣ؾم ٱٞٓ ٦ٮٝػٓ ٱى

٦س٫٤ ٰٚ ا٣عؿ٠ةت كا٣كػ١٪ةت، زػ٥ دٚػٓ ا،ظذ٧ػة٣ٲ٨، كا٩ذ٭ػٯ إ٣ػٯ دأكٱػ٢ ظػؽة 

ػ٨ٍ »ا٣ـ٦ؼنؿم اق٥ى ا٣ٛة٢ٔ، ٚٞةؿو  ٕىػ٢ي اقػ٧ةن ٧٣ى ٍٛ ١ٚأ٫٩ ٝةؿو ٬ٮ ا٣ضةرم ٤ٔػٯ ٱى

«٩يكتى إ٣ٲ٫
 66و

ىل ٢٠  ا،ظذ٧ة،ت ا٣كة٣ٛح ً ؿثةن ٦ػ٨ ا٣ذ٤١ ػٙ ، ١٣٪٫ قؿٔةف ٦ة رأ

ىجىح ا٣ىٮاب، ٚٞةؿو  ىػٯ ٦ػ٨ ٬ػؾا أف ٱٞػةؿو ٬ػٮ »ك٦ضة٩ ىك٣ ٙ، كأ كٰٚ ا٣ض٧ٲٓ دٕك 

ٜ  ٨٦ ٢ٕٚ ٧٣ى٨ٍ ٩يكتى إ٣ٲ٫ ٤ٔٯ ٩عٮ ا٧٣ٌةرع، ٚ٭ؾا ظؽ ق «ا٧٣نذ
 66و

. 

ٚةث٨ ا٣عةصت ٝةـ ث٤٧ٕٲح دٛكٲؿ ٣عؽة ا٣ـ٦ؼنؿم دكذ٪ؽ ٤ٔٯ ا،ظذ٧ػةؿ، 

ىف ٱٞؽةـ كاٚٲةن ،ق٥ ا٣ٛة٢ٔ، ٌٚؿب ٔػ٨  اظؽًّ  ك٤ٝ ت ٚٲ٫ ١ٚؿق، كظؿىص ٤ٔٯ أ

 .«ٚ٭ؾا ظؽ ق»ظؽة ا٣ـ٦ؼنؿم وٛعةن، كصةء ثعؽ  ٨٦ ٔ٪ؽق، كٝةؿو 

                                                 

 .6/69اإلٱٌةحو   66و

 .41-6/69ا٩ْؿ اإلٱٌةحو   66و

 .6/11مؿح ا٧٣ٛى٢و   64و

 .6/166اإلٱٌةحو   66و
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كا٬ذ٥  اث٨ ٱٕٲل ثإٱٌةح ٦ٕ٪ػٯ اقػ٥ ا٣ٛةٔػ٢ كمػؿكط ٤٧ٔػ٫، كذ٠ؿى٬ػة 

ىمةر إ٣ٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣كذٛةد ٨٦ ٢٠ة ظة٣ح ٨٦ ظة،ت  كاقذٮٚىٯ ا١٣تـ ٤ٔٲ٭ة، كأ

٫٤٧ٔ
 61و

ق ، ٚ٭ٮ ٱؿثٍ ٦ٕ٪ٯ اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ثنػؿكط ٤٧ٔػ٫، ، ك٥٣ ٱ٤ذٛخ إ٣ٯ ظؽة

 كٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٯ د١٧ٲ٨ ٦ٛ٭ٮ٫٦ ا٣٪عٮم ٰٚ ا٣ؾ٨٬.

كأذؾر اث٨ ا٣عةصت ٨ٔ ا٣ـ٦ؼنؿم و٫٩ ٥٣ ٱأًت ثعػؽ  ٣ؼجػؿ وإًف   ثأ٩ػ٫ إذا 

ظؽ ق ثة٣٪ْؿ إ٣ٯ ٦ٕ٪ةق ٚ٭ٮ ٰٚ اوو٢ ػجؿ ٨ٔ ا٧٣جذؽأ، كأ٩ػ٫ إذا ظػؽ ق ٦ػ٨ ظٲػر 

٣ػ٥ ٱعػؽ  ػجػؿ وإًف   »، ٝػةؿو فظةصح ٣عػؽةق إذ ، ٚت«٬ٮ ا٧٣ؿٚٮع»٫ْٛ٣ ٚٞؽ ٝةؿو 

و٫٩ إ٧٩ًة ٱعؽ ق ثةٔذجةر ا٧٣ٕ٪ٯ أك ثةٔذجةر ا٤٣ِٛ، أ٦ة ثةٔذجةر ا٧٣ٕ٪ػٯ ٚٞػؽ دٞػؽ ـ ٦ػة 

«ٱؿمؽ إ٣ٲ٫، ك٬ٮ ػجؿ ا٧٣جذؽأ، كأ٦ة ٨٦ ظٲر ا٤٣ِٛ ٚٞؽ ٝةؿو ٬ٮ ا٧٣ؿٚٮع
 61و

. 

٫ ثذٕػؽاد ك٥٣ ٱذٕؿ ض اث٨ ٱٕػٲل إ٣ػٯ ظػؽة ػجػؿ وإًف  ، كثػؽأ ظؽٱسػ٫ ٔ٪ػ

ىػٮاد٭ة كد٤ٕٲ٢ ٤٧ٔ٭ة ٰٚ ا٧٣جذؽأ كا٣ؼجؿ أ
 61و

. 

 ٫ ػ١ى ٓى اثػ٨ ا٣عةصػت ثة٣عػؽة ا٣٪عػٮم كاظذٛػةءق ثػ٫ كد٧ك  ىػ ٣ ً٭ؿي كى ة ٱْي ك٧٦ 

أ٩ػ٫ ثػػؽأ ا٣عػػؽٱر ٔػػ٨  «اإلٱٌػػةح»ثػإٱؿادق ٚػػٰ ٦جذػػؽأ ٠ػػ٢ ثػةب ٦ػػ٨ أثػػٮاب 

ق، إ٧٩ة اقػذ٭٢  ا١٣ػتـ  ة أف ا٣ـ٦ؼنؿم ٥٣ ٱعؽ  ا٧ٌ٧٣ؿات ثعؽة ا٧ٌ٧٣ؿ ٧٤ٔن

ىٲ٫ٍ ا٧٣ذى٢ كا٧٣٪ٛى٢، ٗٲػؿ أف اثػ٨ ا٣عةصػت ثػؽأ ثعػؽ  ٦ػ٨ ٔ ٤ٲ٫ ثؾ٠ؿ ًؿث

ٝةؿ ا٣نٲغو ٱيعؽ  ا٧ٌ٧٣ؿ ثأ٫٩ ٦ػة ٠ػةف ٧٣ػذ٥٤١ أك ٦ؼةَػت أك »ٔ٪ؽق، ٚٞةؿو 

«ٗةات ثٞؿٱ٪ح
 69و

ىك»، ز٥ دؼٲ ٢ ٦ٕذؿًةن ٱٕذؿض ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣عػؽة ثػأف ٚٲػ٫   «أ

ىك دؿد ده، ٚأصػةب ٟ  أ ثػأف ا٣٘ػؿض ٦ػ٨ ا٣عػؽة  كا٣عؽ  ، ٱ٪جٰ٘ أف ٱ١ٮف ٚٲ٫ م

                                                 

 .611-1/99ؿح ا٧٣ٛى٢و ا٩ْؿ م  61و

 .6/616اإلٱٌةحو   61و

 .61/661ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢   61و

 .6/461اإلٱٌةحو   69و
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ثػػأم َؿٱػػٜ ٠ػػةف ٚ٭ػػٮ »دٕؿٱػػٙ ا٧٣عػػؽكد، ٚػػإذا ظىػػ٢ ٬ػػؾا ا٣ذٕؿٱػػٙ 

«ا٧٣ٞىٮد
 11و

، كٝؽ ٠ةف ظْؿ أف ٱذ٨٧ٌ ا٣عؽ  ٦ة ٱنٲؿ إ٣ٯ ا٣ذػؿد د
 16و

، ١٣٪ػ٫ 

ىك»دك٧ ط ٬٪ة كأذؾر ٨ٔ ٦ضٰء  ق ٧ٌ٧٤٣ؿ. «أ  ٰٚ ظؽة

كثؽأ اث٨ ٱٕٲل مؿح ٠تـ ا٣ـ٦ؼنؿم ٤ٔٯ ا٧٣ٌػ٧ؿات ثػؾ٠ؿ ا٧٣ىػ٤ُط 

عٮم ٧ٌ٧٤٣ؿ، ٚة١٣ٮٚٲٮف ، ٱ٧ٲػـكف ا٧٣ٌػ٧ؿ ٦ػ٨ ا١٧٣٪ػٰ و٩٭٧ػة ث٧ٕ٪ػٯ ا٣٪

١ٚػ٢  »كاظؽ، كا٣جىؿٱٮف ٱؽرصٮف ا٧ٌ٧٣ؿ دعخ ا١٧٣٪ٰ، كػ٤ه إ٣ػٯ ٝٮ٣ػ٫و 

«٧ٌ٦ؿ ١٦٪ٰ، ك٣ػٲف ٠ػ٢  ١٦٪ػٰ ٦ٌػ٧ؿان 
 16و

، زػ٥ أ٩نػأ ٱذعػؽث ٔػ٨ ا١٣٪ةٱػح 

ىصػ٢ اإلٱضػةز  كا٣٘ؿض ٨٦ اقذ٧ٕةؿ ا٧ٌ٣ٲؿ ٰٚ ا٤٣٘ح، كذ٠ؿ أ٩ػ٫ ٱػؤدٯ ثػ٫ ٦ػ٨ أ

كػٮٚةن ٨٦ ا٣ٮٝٮع ٰٚ ا٤٣ جٍف، كاقذٛةض ٰٚ ثٲةف ذ٣ٟ
 16و

. 

٤ى٥ه ٦٭٥  ٨٦ ٦ٕة٥٣ ا٣ذ١ٛٲؿ ا٣٪عٮم ٔ٪ؽ اث٨ ٱٕٲل، ٥٤ٚ ٱٕجػأ  ٍٕ ك٬٪ة ٱجؽك ٦ى

ثعؽة ا٧ٌ٧٣ؿ، ك٩ْؿ إ٣ٯ ا٧٣ى٤ُط ا٣٪عٮم ٫٣ ٔ٪ؽ ا١٣ٮٚٲٲ٨ كا٣جىؿٱٲ٨، زػ٥ 

ٓي ا،ػػػ ٭ػؿ ا٣ٮّٲٛػػح ا٣٪عٮٱػػح ،قػػذؼؽا٫٦ ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح، أ، ك٬ػػٰ رٚػػ ّى ذتط أ

ٯ ٨٦ ا٣٪عٮ.  كاإلٱضةزي، ٚ٭ٮ ٱٞىؽ إ٣ٯ ا٣ضة٩ت ا٧٣ٕ٪ٮم ا٧٣ذٮػ 

ة ٱؤ٠ؽ ٬ؾا او٦ػؿ كٱـٱػؽق رقػٮػةن أ٩ػ٫ ثػؽأ ثػةب ا٣ذ٧ٲٲػـ ثػأف ٝػةؿو  ك٧٦ 

«ا٣ذ٧ٲٲػػـ كا٣ذٛكػػٲؿ كا٣ذجٲػػٲ٨ كاظػػؽ»
 14و

، ٠أ٩ػػ٫ ث٭ػػؾق ا٣ذكػػٮٱح ثػػٲ٨ ٬ػػؾق 

 ٚػؿؽ ا٧٣ى٤ُعةت ٱؿٱؽ أف ٱٞٮؿو ا٧٣٭٥  أف ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ؤد ل ٦٪٭ة كاظؽ، ٚػت

ثٲ٪٭ة ٦ة دا٦خ دٰٛ ثة٣٘ؿض ا٣٪عٮم ا٣ؾم ٬ػٮ ا٣جٲػةف كاإلٱٌػةح، ٝػةؿ ٦جٲ٪ػةن 

                                                 

 .6/461اإلٱٌةحو   11و

 .1ا٩ْؿ ٦ة ق٤ٙ صو   16و

 .6/666مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و

 .664-6/666ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و

 .6/616، كظةمٲذ٫و 6/616ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   14و
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«كا٧٣ػؿاد ثػ٫ رٚػٓ اإلث٭ػةـ كإزا٣ػح ا٤٣ػجف»ا٣ٞىؽ ٨٦ ا٣ذ٧ٲٲـو 
 16و

، زػ٥ ثكػٍ 

ا١٣تـ ٤ٔٯ اإلث٭ةـ كأ٫٩ ٱ١ٮف ٰٚ ا٧٣ٛؿد كا٣ض٤٧ػح، كٔػةج ٤ٔػٯ ا٣نػج٫ ثػٲ٨ 

 ٨٦ وةظج٫. ا٣ذ٧ٲٲـ كا٣عةؿ، ٣ٲي٧ٲـ ٠يتًّ 

ا٣عةصت ، ثؽ  ٔ٪ؽق ٨٦ ا٣جؽء ثة٣عؽة، ٣ؾا اقذ٭٢  ثةب ا٣ذ٧ٲٲـ ثأف صةء  ٨ٍ١٣ اث٨

«٦ة ٱؿٚٓ اإلث٭ةـ ا٧٣كذٞؿ  ٨ٔ ذات ٦ؾ٠ٮرة أك ٦ٞؽ رة»ثعؽ  ٫٣ ٨٦ ٔ٪ؽق، ٚٞةؿو 
 11و

 ،

ز٥ دٮ٣ ٯ مؿظ٫ ٧٤٠ح ٧٤٠ح، ك٥٣ ٱىؿى ظؽ  ا٣ـ٦ؼنؿم ٤٣ذ٧ٲٲـ وة٣عةن 
 11و

. 

٪ؽق كٱ٪نؿق، كذ٣ػٟ ٩عػٮ ٦ضٲبػ٫ ك٬ؾا دأث٫ ٰٚ إٱٌةظ٫، ٱأدٰ ثعؽ  ٨٦ ٔ

ق ٣ػ٫  ثعؽ  ٧٤٣ٕٛٮؿ ا٤ُ٧٣ٜ ٨٦ ٔ٪ؽق، كدكٮٱ٫٘ إٔؿاضى ا٣ـ٦ؼنؿم ٔػ٨ ظػؽة

ق ٰٚ ّة٬ؿ ٠ت٫٦ اقذ٘٪ةء ٔ٪٫ ث٧ػة »ثأف اق٫٧ دؿ  ٤ٔٲ٫، ٝةؿو  ك٥٣ ٱذٕؿ ض ٣عؽة

ق  ««٦ة ٫٤ٕٚ ٢ٕٚ ٚة٢ٔ ا٢ٕٛ٣ ا٧٣ؾ٠ٮر»دؿ  ٤ٔٲ٫ ٨٦ اق٫٧... كظؽ 
 11و

. 

٧ٕٛٮؿ ا٤ُ٧٣ٜ ثة٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ أ٩ػ٫ ا٧٣ٕٛػٮؿ ا٣عٞٲٞػٰ كاث٨ ٱٕٲل اثذؽأ ثةب ا٣

٤ٕ٦ةتن ذ٣ٟ، ك٦جٲ٪ةن ٤ٔح دك٧ٲذ٫ ٦ىؽران 
 19و

 ، ٚ٭٧ ٫ دٛكٲؿ ا٧٣ى٤ُط ا٣٪عٮم.

٤ٔٯ أ٫٩ ٥٣ ٱك٤ٟ ٬ؾا ا٧٣ك٤ٟ داا٧ةن ٦ػ٨ ا٣عػؽة ا٣٪عػٮم ٚػٰ ٔػؽـ ا٣ذٛةدػ٫ 

إ٣ٲ٫، إذ ٩ؿاق ٱُٮةؿ ا١٣تـ ٤ٔٯ ظػؽة ا٣عػؿؼ، كٱػؾ٬ت ٦ػؾ٬ت ا٣ـ٦ؼنػؿم ٚػٰ 

«ا٣عؿؼ ٦ة دؿ  ٤ٔٯ ٦ٕ٪نػٯ ٚػٰ ٗٲػؿق»ق إذ ٝةؿو ظؽة 
 11و

، كٱكػذؽرؾ ٤ٔٲػ٫ كٱـٱػؽ 

«كا٣عؿؼ ٧٤٠ح د٣ ٍخ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿ٬ة»ٚٲٞٮؿو 
 16و

، ا٣عػؽ  ، زػ٥ ٱنػؿح ٬ػؾا 

                                                 

 .6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و

 .611، ك٬ؾا ا٣عؽ  ٬ٮ ٦ة ذ٠ؿق ٰٚ ا١٣ةٚٲحو 6/664اإلٱٌةحو   11و

 .666-6/664ا٩ْؿ اإلٱٌةحو   11و

 .14، ك٬ؾا ا٣عؽ  ٬ٮ ٦ة ذ٠ؿق ٰٚ ا١٣ةٚٲحو 6/611اإلٱٌةحو   11و

 .6/661ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   19و

 .1/6مؿح ا٧٣ٛى٢و   11و

 .1/6مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و
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ا٣ٮاردة ٚٲ٫ ٱ٪ٌٮم دعذ٭ة ا،ق٥ كا٢ٕٛ٣ كا٣عؿؼ، كٱٞٙ ٔ٪ػؽ  «٧٤٠ح»ٚٲؿل أف 

د،٣ح ا٣عؿؼ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿق
 16و

ٚػٰ ا٣عػؽة، ٚٲػؾ٬ت  ، كٱجعر ٚٲ٭ة، كٱ٪ْػؿ

ى٦س٢ ٦ػ٨ ٝػٮؿ ٦ىػ٨ٍ ٝػةؿو  «٦ة دؿ  ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿق»»إ٣ٯ أف ٝٮ٣٭٥و  ٦ػة صػةء »أ

«٧٣ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿق
 16و

٦ة صةء ٧٣ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿق إمػةرة إ٣ػٯ ا٤ٕ٣ٌػح، »، وف ٰٚ ٝٮ٣٭٥و 

«كا٧٣ؿاد ٨٦ ا٣عؽة ا٣ؽ،٣ح ٤ٔٯ ا٣ؾات ، ٤ٔٯ ا٤ٕ٣ح ا٣ذٰ كًٓ وىص٤٭ة
 14و

. 

ةـ ٱذٛع ه ا٣عؽ  ا٣٪عػٮم، كٱكػٕٯ إ٣ػٯ إظ١ة٦ػ٫، ٚةث٨ ٱٕٲل ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٞ

كٱعؿص ٤ٔٯ أف ٱ٪ٰٛ ٔ٪٫ ا،ٔذؿاض، ٚٞؽ قةؽ أذؿاض ثٌٕ٭٥ ٤ٔٲػ٫ ثأقػ٧ةء 

دٛٲؽ ا،قذٛ٭ةـ ٚٲ٧ة ثٕػؽ٬ة، »ا،قذٛ٭ةـ كا٣ضـاء، ٩عٮ أٱ٨ ك٠ٲٙ، ٚ٭ؾق اوق٧ةء 

كدٛٲػػؽ ا٣ضػػـاء، ٚذ٤ٕ ػػٜ كصػػٮد ا٣ٕٛػػ٢ ثٕػػؽ٬ة ٤ٔػػٯ كصػػٮد ٗٲػػؿق، ك٬ػػؾا ٦ٕ٪ػػٯ 

«ا٣عؿكؼ
 16و

، ز٥ ا٩جؿل ٱؿد  ٬ؾا ا،ٔذػؿاض ث١ػتـ ٦ػ٨ ا٣ٕؿثٲػح كَجٲٕذ٭ػة ٗٲػؿ 

ٗؿٱت ٔ٪٭ة ك، ٨ٔ ػىةاى٭ة
 11و

. 

ىم »ز٥ أمةر إ٣ٯ أف ٦٪٭٥ ٦ى٨ٍ ٱٌٲٙ إ٣ٯ ظؽة ا٣عػؿؼو  ىظػؽ صػـأ ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ أ

، كرأل أف ا٧٣ٞىٮد ٨٦ ٬ؾق اإلًةٚح إ٣ػٯ ا٣عػٌؽ إػػؿاج أقػ٧ةء ا٣نػؿط «ا٣ض٤٧ح

د٣ػػخ ٤ٔػػٯ ٦ٕ٪ػػٯ ٚػػٰ ٗٲؿ٬ػػة ٦ػػ٨ ا٣ض٭ػػح  ٬ػػؾق اوقػػ٧ةء كإف»كا،قػػذٛ٭ةـ، وف 

ىم ا٣ض٤٧ح... ىظؽ صـأ ىٱ٨ زٱؽ، ك٠ٲٙ ٧ٔؿك ا٧٣ؾ٠ٮرة ٚٞؽ د١ٮف أ «٨٦ ٩عٮ أ
 11و

. 

كرث٧ػة اظذػؿز »ز٥ ا٣ذٛخ إ٣ٯ اظذؿاز ثٌٕػ٭٥ ٚػٰ ظػؽة ا٣عػؿؼ ثٞٮ٣ػ٫و 

«ثٌٕ٭٥ ٨٦ ذ٣ٟ ٚٞةؿو ٦ة دؿ  ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿق ٚٞػٍ
 11و

 «ٚٞػٍ»، ٧٤١ٚػح 

                                                 

 .1/1 ا٩ْؿ ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح ٰٚ ظةمٲح مؿح ا٧٣ٛى٢و  16و

 .1-1/6ا٩ْؿ ٩كجح ا٣ٞٮ٣ٲ٨ ا٣كة٣ٛٲ٨ ٰٚ ظةمٲح مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و

 .1، كا٩ْؿ ٦ة ق٤ٙ صو 1/6مؿح ا٧٣ٛى٢و   14و

 .1/1مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و

 .1/1ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   11و

 ، كا٩ْؿ ظةمٲذ1.٫-1/1مؿح ا٧٣ٛى٢و   11و

ؿ ظةمٲح  11و ٰ ظٲةف كا٧٣ؿادم، ا٩ْ ٔ٪ؽ أث ٰ ظؽة ا٣عؿؼ  ٝٲ٢ٚ  ىظك٨ ٦ة   .1-1/6مؿح ا٧٣ٛى٢و  ٬ٮ أ
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ةدت ا٣ٛى٢ ثٲ٨ أق٧ةء ا،قذ ٚى ٬ػؾق اوقػ٧ةء »ٛ٭ةـ كا٣نؿط كا٣عػؿؼ، وف أ

«ٝؽ د٣خ د،٣ذٲ٨، د،٣حي اوق٧ةء كد،٣حي ا٣عؿكؼ
 19و

. 

ك٥٣ د٨١ كٝٛح اث٨ ا٣عةصت ٔ٪ؽ ظؽة ا٣عػؿؼ ٠ٮٝٛػح اثػ٨ ٱٕػٲل، إذ ا٬ػذ٥ 

٭ؿ ا٧٣ٞىٮد ٨٦ ٝٮ٣ػ٫و  ّى ا٣ػٮارد  «ٚػٰ ٗٲػؿق»ثنؿح ظؽة ا٣ـ٦ؼنؿم ٤٣عؿؼ، كأ

ا٣عػؿؼ ، ٱؼجػؿ ٔ٪ػ٫ ك، ٱؼجػؿ »و ٰٚ ا٣عؽة، كقةؽ أذؿاًةن ٤ٔٯ ٝٮؿ ثٌٕػ٭٥

ىصةب ثأف «ث٫ يػجؿ ٔ٪٫ ثٞٮ٣٪ةو ، ٱؼجؿ ٔ٪٫، ز٥ أ ا٧٣ع١ػٮـ ث١ٮ٩ػ٫ ، ٱؼجػؿ »، ٚٞؽ أ

ث٫ ك، ٱؼجؿ ٔ٪٫ إ٧٩ة ٬ٮ أ٣ٛةظ ا٣عػؿكؼ ثةٔذجػةر ٦ٕة٩ٲ٭ػة ا٧٣كػذ٤٧ٕح ٬ػٰ ٚٲ٭ػة، 

«كأ٦ة ٝٮ٫٣و ا٣عؿؼ ٤ٚٲف ٨٦ ذ٣ٟ، ك٠ؾ٣ٟ ٝٮ٣٭٥و ٨ٍ٦ً ظؿؼ صؿ...
 11و

. 

ٓ دٮق   ػٮاؿ ٚػٰ ٥٤ٚ ٱذٮق  ًٍٞه اوٝى ٓى اث٨ ٱٕٲل ا٣ؾم رأٱ٪ةق ٝجتن، ك٥٣ ٱىكذى

ظؽة ا٣عؿؼ اقذٞىةءق، ك٢ٕ٣  ٦ىؿد  ذ٣ػٟ أف اثػ٨ ٱٕػٲل رأل أف ا٣عػؿؼ ٚػٰ 

، كوف ظةصح إ٣ٯ ٢ٌٚ مؿح كدٛكٲؿ، وى٩٪ة ٩ضؽ ٤٣عؿؼ ا٣ٮاظػؽ ٔػؽة ٦ٕػةفو 

 ٦ٕ٪ٯ ا١٣تـ أظٲة٩نة ٱذٮٝٙ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ظؿؼ ٚٲ٫.

ػؿض ٔػ٨  ك٩عٮه ٨٦ أذ٪ةا٫ ثعؽة  ٔى ا٣عؿؼ أذ٪ةؤق ثعؽة ا٣ٛةٔػ٢، ٚٞػؽ أ

قو  ىك مػج٭٫ »ظؽة ا٣ـ٦ؼنؿم إذ ٝةؿ ٰٚ ظؽة ٬ٮ ٦ة ٠ةف ا٧٣ك٪ؽ إ٣ٲ٫ ٨٦ ٕٚػ٢ أ

ىثؽان  ٦ةن ٤ٔٲ٫ أ «٦ٞؽ 
 16و

ق، ٚٞػةؿو  كا٤ٔػ٥ٍ أف »، ك٩ْؿ ٚٲ٧ة ٝة٫٣ ا٣٪عٮٱٮف ٰٚ ظؽة

ىق٪ؽت ك٩كجخ ذ٣ٟ  ٔيؿؼ ا٣٪عٮٱٲ٨ ٢٠  اق٥ ذ٠ؿد٫ ثٕؽ ٢ٕٚ، كأ ا٣ٛة٢ٔ ٰٚ 

«ا٢ٕٛ٣ إ٣ٯ ذ٣ٟ ا،ق٥
 16و

. 

١ٚأ٩ٌػػ٫ كصػػؽ ظػػؽ  ا٣ـ٦ؼنػػؿم ٗٲػػؿ ٦كػػذٮٔت ص٧ٲػػٓ ظػػة،ت ا٣ٛةٔػػ٢ 

ىكًة٫ٔ، ٚ٪ج ٫ ٤ٔٯ أف ا٣ٛة٢ٔ ، ٱٞذٌٰ داا٧ةن ٝٲة٫٦ ثة٢ٕٛ٣ كدأزٲؿق ٚٲػ٫، ٣ػؾا  كأ

                                                 

 .1/1مؿح ا٧٣ٛى٢و   19و

 .6/669اإلٱٌةحو   11و

 .6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و
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٠ػ٢  اقػ٥ دٞؽ ٦ػ٫ ٕٚػ٢ه ٗٲػؿي ٦٘ٲ ػؿو ٔػ٨ ث٪ٲذػ٫ »دٚٓ ظؽ  ثٌٕػ٭٥ ٤٣ٛةٔػ٢ ثأ٩ػ٫ 

ىق٪ؽت ك٩كجخ ذ٣ٟ ا٢ٕٛ٣ إ٣ٯ «ذ٣ٟ ا،ق٥ كأ
 16و

ىل أف ا٣ذٞٲٲؽ ثػػ ٗٲػؿ »، كرأ

، ٦كةغ ٫٣، إذ ا٧٣ؿاد ٦٪٫ ٚى٢ي ا٢ٕٛ٣ ا٧٣ج٪ػٰ ٧٤٣ض٭ػٮؿ ٔػ٨  «٦٘ٲ ؿ ٨ٔ ث٪ٲذ٫

ا٢ٕٛ٣ ا٧٣ج٪ٰ ٤ٕ٧٤٣ٮـ، ك، ظةصح ٣٭ػؾا ا٣ٛىػ٢ وف ا٣ض٭ػح ا٣ذػٰ ٱؿدٛػٓ ث٭ػة 

يق٪ؽى إ٣ٯ »٩ةات ا٣ٛة٢ٔ ٬ٰ ا٣ض٭ح ا٣ذٰ ٱؿدٛٓ ث٭ة ا٣ٛة٢ٔ، ٝةؿو  وف ا٢ٕٛ٣ إذا أ

ي٠ؿـى ث١ؿ وةر اردٛة٫ٔ ٨٦ ص٭ح اردٛةع ا٣ٛةٔػ٢، ا٣ ، كأ ًؿبى زٱؽه ًي ٧ٕٛٮؿ، ٩عٮ 

ا ٢ٕٛ٤٣ أك ٦ؤزةؿان ٚٲ٫ «إذ ٣ٲف ٨٦ مؿط ا٣ٛة٢ٔ أف ٱ١ٮف ٦ٮصؽن
 16و

. 

كدٚٓ ٦ة اظذؿز ث٫ ثٌٕ٭٥ ٚٞٲ ؽ ا٣ٛة٢ٔ ثٮصٮب دٞؽٱ٥ ا٢ٕٛ٣ ٤ٔٲ٫ و٫٩ ػجػؿه 

٥٣ ٱٞؽ ـ ٤ٔٲػ٫ و٩ػ٫  ٔ٪٫، كٔٮ ؿ ٰٚ ذ٣ٟ ٤ٔٯ أف ا٢ٕٛ٣ ا٣ؾم ٬ٮ ػجؿ ٨ٔ ا٣ٛة٢ٔ

ٔى٢٧ًى ٚٲ٫، ٝةؿو  كٝةؿ ثٌٕ٭٥ ٰٚ كو٫ٛو ٬ٮ ا،ق٥ ا٣ػؾم »ػجؿ ٔ٪٫، ث٢ ٝيؽـ و٫٩ 

ٱضت دٞؽٱ٥ي ػجؿق ٧٣ضؿ د ٠ٮ٫٩ ػجؿان... إ٧٩ة كصت دٞؽٱ٥ ػجؿ ا٣ٛة٢ٔ و٦ػؿ كراء 

«٠ٮ٫٩ ػجؿان، ك٬ٮ ٠ٮ٫٩ ٔة٦تن ٚٲ٫، كردجح ا٣ٕة٢٦ أف ٱ١ٮف ٝج٢ ا٧ٕ٧٣ٮؿ
 14و

. 

٤ىهى إ٣ٯ أف ا ٰ  »٣ٛة٢ٔ ٰٚ ا٣٪عٮ كػى ٦ؿ ٣ْٛ
ى «أ

 16و
، كٱيكػذؽؿ  ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ 

ٰة أك ا٧٣كذٛ٭٥ى ٔ٪٫ أك ا٧٣كجٮؽ ثعػؿؼ  ثأف ا،ق٥ ا٣ؾم ٱٞٓ ثٕؽ ا٢ٕٛ٣ ا٧٣٪ٛ

ؿىبي ٚةٔتن، ٚة٣ٛة٢ٔ ٰٚ ٬ؾق ا٣عة،ت  ٚة٢ٔه ٨٦ ظٲػر إف ا٣ٕٛػ٢ »اقذٞجةؿ ٱٕي

٢ٕ ٕى٢ى أـ ٥٣ ٱٛى «٦ك٪ىؽه إ٣ٲ٫ ك٦ٞؽ ـ ٤ٔٲ٫، قٮاء ٚى
 11و

. 

ىك٣ىٯ ا٬ذ٧ة٦ةن ّة٬ؿان ظؽ  ا٣ٛة٢ٔ ٧٠ة ظؽ  ا٣عػؿؼ ٠ػؾ٣ٟ ٔ٪ػؽق،  ٚةث٨ ٱٕٲل أ

 ،ك٬ؾا ٦٪٫ ٝىؽه إ٣ٯ دٮًٲط ٦ٛ٭ٮـ ا٣ٛةٔػ٢ ك٦ٕٞٮ٣ٲذػ٫، كثٲػةف كّٲٛذػ٫ ا٣٪عٮٱػح

                                                 

 .6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و

 ، كا٩ْؿ ا٣عٮامٰ.6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و

 .6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و   14و

 .6/614مؿح ا٧٣ٛى٢و   16و

 .6/614مؿح ا٧٣ٛى٢و   11و
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كو٪ٲ٫ٕ ٬ؾا أ٦ةرة ٤ٔٯ أ٫٩ ٱؿل أف ا٣ٛة٢ٔ ٬ٮ اوىو٢ ٰٚ اقذعٞةؽ ا٣ؿٚػٓ، كٝػؽ 

ؾاؽ أوػعةث٫، ٚٞػةؿو  ػ»وؿح ثؾ٣ٟ ك٩كج٫ إ٣ٯ ظي ؾاؽ أوػعةث٪ة كا٣ػؾم ٤ٔٲػ٫ ظي

«ف ا٣ٛة٢ٔ ٬ٮ اوو٢ ٰٚ اقذعٞةؽ ا٣ؿٚٓ[إا٣ٲٮـى ا٧٣ؾ٬تي اوكؿ ]أم 
 11و

. 

ك٥٣ ٩ٞٙ ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣ذٛىػٲ٢ كا،قذٞىػةء ٚػٰ ظػؽة ا٣ٛةٔػ٢ ٔ٪ػؽ اثػ٨ 

هى ظؽ  ا٣ـ٦ؼنؿم ٤٣ٛة٢ٔ إذ ٝةؿو  ٦ة ٠ةف ا٧٣كػ٪ؽ إ٣ٲػ٫ »ا٣عةصت، ٚٞؽ دٞى 

٦ةن ٤ٔٲ٫ «٨٦ ٢ٕٚ أك مج٭٫ ٦ٞؽ 
 11و

ؿ ٦ٕ٪ٯ  ٦ةن ٤ٔٲػ٫»ٝٮ٣ػ٫و  كمؿظ٫ كٚك  ، «٦ٞػؽ 

، وف ا٢ٕٛ٣ ٥٣ ٱٞؽ ـ ٤ٔٯ ا٣ٛة٢ٔ، ك٣ػ٥ «زٱؽ ٝةـ»كرد  أف ٱىؿد ٤ٔٯ ا٣عٌؽ ٦س٢و 

ىك»ٱكذكٖ كركد  ٚٲ٫ ٧٣ة دٛٲؽق ٨٦ ٦ٕ٪ٯ ا٣نٟ «أ
 19و

. 

كظؿص اث٨ ا٣عةصت ٤ٔٯ أف ٱٌجٍ أ٣ٛةظ ا٣عؽة ثة٣عؿ٠ح ا٧٣٪ةقجح ا٣ذٰ 

ردة ٚػٰ ظػؽة ا٣ـ٦ؼنػؿم ا٣ٮا «٦عذ٧تد٫»ٱٞذٌٲ٭ة ا٧٣ٕ٪ٯ، ٚٮٝٙ ٔ٪ؽ ٧٤٠ح 

٤٣ذ٧ٲٲػػـ، كرأل أ٩٭ػػة ٱضػػت أف دٞػػؿأ ثٛػػذط ا٧٣ػػٲ٥ ا٣سة٩ٲػػح ٣ػػٲف ٗٲػػؿ، ٝػػةؿ 

ك٬ػػٮ رٚػػٓ اإلث٭ػػةـ ٚػػٰ ص٤٧ػػح أك ٦ٛػػؿد ثػػة٣٪ه ٤ٔػػٯ أظػػؽ »ا٣ـ٦ؼنػػؿمو 

«٦عذ٧تد٫
 91و

، ٱىػط  أف ٱٞػةؿ إً، ٦عذ٧تدػ٫  «٦عذ٧تدػ٫»ٝٮ٣ػ٫و ». ٚٞةؿو 

ى، ثٛذط ا٧٣ٲ٥، وف ا٧٣عذ٧تت ثة١٣كؿ إ٧٩ة ٬ٰ ا٣ذٰ  ا٩ذىت ٔ٪٭ػة ا٣ذ٧ٲٲػـ، أ

دؿل أف ٝٮ٣ٟ ٔنؿكف كزتزٮف كأرثٕٮف ٦عذ٧ًتت وف د١ٮف ٦ػ٨ ا٣ػؽرا٥٬ 

كا٣ػػؽ٩ة٩ٲؿ، ٚ٭ػػٰ ٦عػػذ٧ًتت ثة١٣كػػؿ، كا٣ػػؽرا٥٬ كا٣ػػؽ٩ة٩ٲؿ ا٣ذػػٰ دػػؾ٠ؿ ٬ػػٰ 

«٧تت ثة٣ٛذط، و٩٭ة ا٣ذٰ اظذ٤٧٭ة ا٧٣٪ذىجح ٬ٰ ٔ٪٦٫عذى 
 96و

. 

 «٦عذ٧تدػ٫»٥ ا٣سة٩ٲح ٰٚ ك٥٣ ٱضؽ اث٨ ٱٕٲل ظةصح إ٣ٯ ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ ظؿ٠ح ا٧٣ٲ

                                                 

 ت ا٣٪عٮٱٲ٨ ٰٚ ذ٣ٟ.، كٰٚ ظةمٲذ٫ ذ٠ؿ ٦ؾا6/616٬مؿح ا٧٣ٛى٢و   11و

 .6/666اإلٱٌةحو   11و

 .61، ك٦ة ق٤ٙ صو 6/666ا٩ْؿ اإلٱٌةحو   19و

 .6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و   91و

 .6/664اإلٱٌةحو   96و
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وف ظؿ٠ذ٭ة ٦ٛ٭ٮ٦ح ٨٦ ظؽة ا٣ذ٧ٲٲـ اٝذٌةءن، ك٬ؾا ٦ة ٱنٰ ث٫ ٠ت٫٦
 96و

. 

ك٥٣ د٨١ ٔ٪ةٱح اث٨ ٱٕٲل ثة٣عؽة ا٣٪عٮم ٧٠ة ٬ٰ ٔ٪ؽ اثػ٨ ا٣عةصػت، إذ 

ة، كٱ٤ذٛخ إ٣ٯ ا١٣تـ  ًٍٕؿضي ٨ٔ ذ٠ؿق ٰٚ ٦كذ٭٢ة أثعةث وة٣عح ا٣ٕؽ  رأٱ٪ةق ٱي

 ثؾ٣ٟ ا٧٣جعر.٤ٔٯ ا٧٣ى٤ُط ا٣٪عٮم ا٧٣ذى٢ 

ىنػدىالحديىالنحويىرندهما:
أذؿض اث٪ة ا٣عةصت كٱٕٲل ٤ٔػٯ ا٣ـ٦ؼنػؿم ٚػٰ ا٣عػؽة ا٣٪عػٮم، إ، أف 

يك٣بٟ اػذ٤ٙ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭٧ة.  يق٤ٮث٫ ٢٠  أ  ٧٧ة ا٩ذٞؽ اثػ٨ي ٦ٚىٍضؿل ا،ٔذؿاض كَجٲٕذ٫ كأ

٬ػٰ ا،قػ٥ »ٚٲ٫ ظؽ  ا٣ىٛح، ٚٞؽ ظؽ ٬ة ا٣ـ٦ؼنػؿم ثٞٮ٣ػ٫و  ا٣عةصت ا٣ـ٦ؼنؿم  

«ؿ  ٤ٔٯ ثٕي أظٮاؿ ا٣ؾاتا٣ؽا
 96و

، ٥٤ٚ ٱكذكػٖ ٬ػؾا ا٣عػؽ ، كثػؽا ٣ػ٫ أف ا٣ىػٛح 

، كا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ أف ٬ػؾا ا٣عػؽ   ٗٲػؿ ٦كػذٞٲ٥ ٚإ٩ػ٫ »دكذؼؽـ ثةٔذجةر ٔةـ  كأذجةر ػةص 

«ٱ٪ذٞي ثة٣عةؿ، ٚإ٫٩ ٱؽؿ  ٤ٔٯ ثٕي أظٮاؿ ا٣ؾات، ك٣ٲكخ ثىػٛح
 94و

، كرأل أف 

«٦ذجٮ٫ٔ ٨٦ ٗٲؿ دٞٲٲؽدةثٓ ٱؽؿ  ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٰٚ »ا٣ىٮاب أف ٱٞةؿو 
 96و

. 

كٱ٨١٧ أف ٱيؿد  ٤ٔٲ٫ ثأف د،٣ح ا٣ىٛح ٤ٔٯ ثٕػي أظػٮاؿ ا٣ػؾات صػةءت 

ػٍؽ إ٣ٲ٭ػة، ٚػة٣٘ؿض ٦ػ٨ ا٣ىػٛح ا٣ذؼىػٲه أك اإلٱٌػةح،  ٍٞىى ٨٦ ظٲر ٣ػ٥ ٱي

ىظٮاؿ ا٣ؾات صةءت ٔؿًةن، ٧٠ة أف ا٧٣ٞىٮد ٨٦ ا٣عةؿ  كد،٣ذ٭ة ٤ٔٯ ثٕي أ

ػؿب وػٛح، وف ثٲةف ٬ٲبح وةظج٭ة، ١٣٪٭ة دػؽؿ ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ٮوػ ٙ، ك، دٕي

 د،٣ذ٭ة د٤ٟ ٣ٲكخ ٨٦ ٗؿض ا٧٣ذ٥٤١، كاث٨ ٦ة٣ٟ ٔ٪ؽ٦ة د٥٤١ ٤ٔٲ٭ة ٝةؿو

 ا٣عػػةؿ كوػػٙ ٌٚػػ٤ح ٦٪ذىػػت

 

ً٭ػػ٥ي ٦ي   ىذ٬ػػتي  ٚػػٰ ظػػةؿو  ٍٛ ػػٍؿدنا أ ٛى ٠ 

                                                  

 .616-6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و ا٩ْؿ   96و

 .6/466اإلٱٌةحو   96و

 .6/646اإلٱٌةحو   94و

 .6/466اإلٱٌةحو   96و
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 ٚ٪ٕذ٭ة ثأ٩٭ة كوٙ، ك٬ٰ ظةؿ ثت رٱت، صٰء ث٭ة ٣جٲةف ا٣٭ٲبح.

ىٱٌةن ظؽ  ا٣ـ٦ؼنؿم ٤٣ىٛح، ك٥٣ ٱضؽق ظػ ، ظٞٲٞٲًّػة اؽًّ كا٩ذٞؽ اث٨ ٱٕٲل أ

كد٤ٕ ٢ ثأف ا٣ىٛح دأدٰ ص٤٧ح كمج٫ ص٤٧ح، ٚة،ق٥ ٣ٲف ص٪كةن ٣٭ة، كق٤ٙ أف 

ا٣عؽ  ، ثؽ  أف ٱؽؿ  ٤ٔٯ ا٣ض٪ف ا٣ٞؿٱػت
 91و

، كرأل أف د،٣ذ٭ػة ٤ٔػٯ ا٣ػؾات 

ىظٮاؿ ا٣ؾات، كّ٭ؿ ٫٣ أف ٱٌةؼ إ٣ػٯ ظػؽة  ٦٪ذٌٞح ثؽ،٣ح ا٣ؼجؿ ٤ٔٯ ثٕي أ

ى »ا٣ـ٦ؼنؿم  ٓي ٫٣ ٰٚ إٔؿاث٫ا٣ضةرم ٤ٔٲ٫ ٰٚ إٔؿاث٫ أ «ك ا٣ذةث
 91و

. 

اث٨ ا٣عةصت اد ١أ ٰٚ ٩ٞؽق ٤ٔٯ ا٣ٕةـ كا٣ؼػةص، كاثػ٨ ٱٕػٲل ٩ْػؿ ٦ػ٨ 

داػ٢ ا٤٣٘ح كَجٲٕذ٭ة كػىةاى٭ة كٝٮا٩ٲ٪٭ة، ك٨٦ مؿكط ا٣عػؽة إذ ، ثػؽ  ٚٲػ٫ 

ك٤ٗجخ ا٣٪ـٔح ا٧٣٪ُٞٲػح ٤ٔػٯ اثػ٨ ا٣عةصػت ٨٦ اإلمةرة إ٣ٯ ا٣ض٪ف ا٣ٞؿٱت. 

ى٩ػ٫ رأل ٚػٰ ظػ .ٰٚ ٩ٞؽق ؽة ا٣ـ٦ؼنػؿم ٧٤٣ٕٛػٮؿ ٦ٕػ٫ دىٍكران آٱػح ٬ػؾا أ
 91و

، ٝػةؿ 

٬ػٮ ا٧٣٪ىػٮب ثٕػؽ ا٣ػٮاك ا١٣ةا٪ػح ث٧ٕ٪ػٯ »ا٣ـ٦ؼنؿم ٰٚ ظؽة ا٧٣ٕٛػٮؿ ٦ٕػ٫و 

ٓ٦»
 99و

ىل ٚٲ٫ دىٍكران، ك٬ؾا ، ٱضٮز أف ٱ١ػٮف ٚػٰ ا٣عػؽة،  ٞ ج٫ ٣ٲٛ٪ةؽ ظؽ ق، كرأ ، ٚذٕ

إ٧٩ػة  «ٝٮ٫٣و ٬ٮ ا٧٣٪ىٮب ثٕؽ ا٣ٮاك ا١٣ةا٪ح ث٧ٕ٪ٯ ٦ػٓ»ك٣ٲف ٨٦ مؿك٫َ، ٝةؿو 

ٱ١ٮف ذ٣ٟ ٦ٕؿةٚةن ٧٣ة ٬ٮ ٦ٮصٮد ٚٲ٧ة ٱذ٥٤١ ث٫ ا٧٣ػذ٥٤١، ٚأ٦ػة إذا ٝىػؽ ظٞٲٞذػ٫ 

ٞ ٫ ٨٦ اإلٔؿاب  ٞ ٫٤ ٦ة ٱكذع ٌٍٰٛ ٣ذذ٧ٲـ  ٔ٪ؽ ٦٪نئ ا١٣تـ ٣ٲُٕٲ٫ ثٕؽ دٕ ذ٣ػٟ ٚٲي

إ٣ٯ ا٣ؽ كر، و٫٩ إ٧٩ة ٱُٕٲ٫ ا٣٪ىت ثٕؽ ٦ٕؿٚح ٠ٮ٫٩ ٦ٕٛٮ،ن، ٚػإذا صٕػ٢ ا٣٪ىػت 

«ة ٤ٔٯ اٳػؿٚٞؽ دٮٝٙ ٢٠  ٦٪٭٧ اظؽًّ 
 611و

. 

ك، ٩ٞٙ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣٪ـٔح ا٧٣٪ُٞٲح ا٣ىؿٱعح ٔ٪ؽ اث٨ ٱٕٲل، ٤ٚػ٥ ٱذٕػؿ ض 

                                                 

 .1ا٩ْؿ ٦ة ق٤ٙ صو   91و

 .6/16مؿح ا٧٣ٛى٢و   91و

 .1ق٤ٛخ اإلمةرة إ٣ٲ٫ صو   91و

 .6/16مؿح ا٧٣ٛى٢و   99و

 .6/611اإلٱٌةحو   611و
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٣عؽة ا٧٣ٕٛٮؿ ٫ٕ٦، كآزؿ أف ٱنؿع ٰٚ ا٣عؽٱر ٨ٔ ػىةاى٫ ٨٦ ٦ضٲب٫ ثٕػؽ كاك 

، كثٕؽ ٢ٕٚ ٦ذٕؽ ، زػ٥ ثػؽأ ٱ٤ٕةػ٢ ٦ضٲبػ٫ ثٕػؽ٧٬ة ٦٪٤ُٞػةن ٦ػ٨ ظػف  «٦ٓ»ث٧ٕ٪ٯ 

ا٣ٮاك كا،ٚذٞةر إ٣ٲ٭ة ٣٘ٮم كذكؽ ٩عٮم ٦٪جة٭ةن ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ
 616و

. 

ك٧٦ة ٠ةف ٦ٮًٓ ٩ٞؽ ٔ٪ؽ اث٨ ا٣عةصت ظؽ  ا٣ـ٦ؼنؿم ٧٤٣جذؽأ كا٣ؼجػؿ 

٦ٕةن، ٚٞؽ رأل أف ظػؽ ٧٬ة ثعػؽ  كاظػؽ ظةاػؽ ٔػ٨ ا٣ىػٮاب، كٗٲػؿي ذم ٩ٛػٓ 

ٍؽكاق ٍؽكىل، وف ا٣عؽ  ٔ٪ؽق إ٧٩ة ٱعى٢ ث٧ؽ٣ٮ٫٣ كصى كصى
 616و

. 

«داف ٣إلقػػ٪ةد٧٬ػػة ا،قػػ٧ةف ا٧٣ضػػؿ  »ٝػػةؿ ا٣ـ٦ؼنػػؿم ٚػػٰ ظػػؽة٧٬ةو 
 616و

 ،

ى٫ اث٨ ا٣عةصت ٩ةٝؽان، كٝةؿو  ظؽ  ا٧٣جذؽأ كا٣ؼجؿ ثعؽ  كاظػؽ ثٕػؽ ذ٠ؿ٧٬ػة »ٚذٞى 

«ثؼىٮوٲح اق٧ٲ٭٧ة، ك٦س٢ ذ٣ٟ ٗٲػؿ ٦كػذٞٲ٥
 616و

. كأذػ٢  ٣ػؾ٣ٟ ثػأف ا٧٣جذػؽأ 

ىف  ىظػػؽي٧٬ة ٔػػ٨ اٳػػػؿ، ٚػػت ٱضػػٮز أ ػػؽ  ٦ؼذ٤ٛػػةف ثعٞٲٞػػح »كا٣ؼجػػؿ ٦ؼذ٤ػػٙ أ ٱيعى

«كاظؽة
 616و

٧١ٚػة ٱ٧ذ٪ػٓ أف »ا٧٣٪ُٜ ٰٚ اظذضةص٫ كد٧سٲ٫٤ إذ ٝةؿو ، كّ٭ؿت آزةر 

ىؽ ث٫ دعؽٱؽي٧٬ة ١ٚؾ٣ٟ ٬ؾا «ٱٞةؿو اإل٩كةف كا٣ٛؿس صك٥ ٦ذعؿؾ، كٱٞي
 616و

. 

٨٦ ا٧٣جذؽأ كا٣ؼجؿ ثعػؽ  ػػةص  ثػ٫، ٚٞػةؿ ٚػٰ ظػؽة  كظؽ  اث٨ ٱٕٲل ٠تًّ 

ددػ٫ ٦ػ٨ ا٣ٕٮا٦ػ٢ ا٤٣ْٛٲػح ٣إلػجػةر»ا٧٣جذؽأو   ا٧٣جذػؽأ ٠ػ٢  اقػ٥ اثذؽأدػ٫ كصؿ 

٫٪ٔ»
 614و

ا٥ٍ٤ٔ أف ػجؿ ا٧٣جذؽأ ٬ٮ ا٣ضـء ا٧٣كذٛةد ا٣ػؾم »، كظؽ  ا٣ؼجؿ ٚٞةؿو 

«ةٱكذٛٲؽق ا٣كة٦ٓ، كٱىٲؿ ٦ٓ ا٧٣جذؽأ ٠ت٦ةن دة٦ًّ 
 616و

. 

ٚةث٨ ٱٕٲل ٚى٢ ظػؽ  ا٧٣جذػؽأ ٔػ٨ ظػؽة ا٣ؼجػؿ ٧٠ػة اثػ٨ي ا٣عةصػت، كّ٭ػؿ 

ى٢٬ ا٧٣٪ُٜ، كصةء اثػ٨ ٱٕػ ٲل ا٣ؼتؼ ٰٚ اقذؽ،٣٭٧ة، ٚةوػٲؿ ذ٬ت إ٣ٯ د٧سٲ٢ أ

                                                 

 .6/661ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   616و

 .6/644، كاإلٱٌةحو 61ا٩ْؿ ٦ة ق٤ٙ صو   616و

 .6/644اإلٱٌةحو   616و

 .6/696مؿح ا٧٣ٛى٢و   614و

 .6/616مؿح ا٧٣ٛى٢و   616و
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 ثؼىةاه ٧٤٣جذؽأ كا٣ؼجؿ ٨٦ أذجةرات ا٣ٕؿثٲح كظٞةاٞ٭ة كٝىؽ٬ة ك٦ٞذٌة٬ة.

ك٧٦ة ٠ةف ٦ٮًٓ ٩ٞؽ ٨٦ ٬ؾٱ٨ ا٣٪عٮٱٲ٨ً ظؽ  ا٢ٕٛ٣، ٚػةث٨ ٱٕػٲل ٩ْػؿ ٚػٰ 

ا٣ٕٛػ٢ ٦ػة دؿ  ٤ٔػٯ »ظؽة ا٣ـ٦ؼنؿم ٫٣، كاقذؽرؾ ٤ٔٲ٫ كزاد، ٝةؿ ا٣ـ٦ؼنػؿمو 

«اٝذؿاف ظؽث ثـ٦ةف
 611و

٢١ٚ  ٧٤٠ح دػؽؿ  ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ ٚأ٦ة ا٢ٕٛ٣ »، ٚأىدج٫ٕ ٚٞةؿو 

«ٰٚ ٩ٛك٭ة ٦ٞذؿ٩ح ثـ٦ةف
 611و

٤ٔٯ ا٣عؽة، كٚػٰ ٬ػؾق ا٣ـٱػةدة ػػتؼ  «٢٠ٌ »، ٚـاد 

ثٲ٨ ا٣٪عٮٱٲ٨
 611و

ى٣ٛةظ ا٧ٕ٣ٮـ، كا٣عؽ  ، ٱ٪جٰ٘ ٣ػ٫ أف ٱعذػٮم ٣ْٛػةن  ، و٩٭ة ٨٦ أ

٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢
 611و

ػ٢»، ز٥ ذ٠ؿ أف ثٌٕ٭٥ ٱٌٲٙ إ٣ٲ٫  «ثـ٦ةف ٦عى 
 619و

، ك٣ػ٥ 

كيًٓ ٤٣ؽ،٣ح ٤ٔػٯ ا٣عػؽث كز٦ػةف كصػٮدق، »ا٣ـٱةدة وف ا٢ٕٛ٣  ٱىؿى ٦كةٗةن ٣٭ؾق

«ك٣ػػٮ، ذ٣ػػٟ ١٣ػػةف ا٧٣ىػػؽر ٠ةٚٲػػةن 
 661و

زػػ٥ ا٩ذٞػػؽ ظػػؽ  ا٣ـ٦ؼنػػؿم ا٣كػػة٣ٙ ، 

ى٣ٛةظ ا٧ٕ٣ٮـ، ك٬ػٮ  ، كا٣٘ػؿض ٦ػ٨ ظػؽة «٦ػة»كاقذؿدأق ٦ذ٤ٕةتن ثأف ٚٲ٫ ٣ْٛةن ٨٦ أ

ف ا٣عػؽث ا٢ٕٛ٣ ا٣ؽ،٣ح ٤ٔػٯ ا٣عػؽث ا٧٣ٞذػؿف ثة٣ـ٦ػةف ، ا٣ؽ،٣ػح ٤ٔػٯ اٝذػؿا

ػ٤ح ٦ػ٨ دػتزـ ا٣عػؽث كا٣ـ٦ػةف كا٣ـ٦ةف، وف د،٣ح ا،ٝذػؿاف ٦عى 
 666و

كوف  .

د،٣ذ٫ ٤ٔٯ ا٣عؽث دؼؿص٫ ٨٦ ٝكٲ٧ٰ ا٧٤١٣ح اٳػؿٱ٨، ٚةث٨ ٱٕػٲل ٱض٧ػٓ ثػٲ٨ 

 ا،د١ةء ٤ٔٯ ا٤٣٘ح كػىةاى٭ة كثٲ٨ ا،ٔذ٧ةد ٤ٔٯ مؿكط ا٣عؽة.

ىٱٌةن، ٚٞة ك٥٣ ٱىٍكذىضؽ ٝٮ٫٣و ٦ػة دؿ  »ؿو اث٨ ا٣عةصت ظؽ  ا٣ـ٦ؼنؿم ٢ٕٛ٤٣ أ

«٤ٔٯ اٝذؿاف ظؽث ثـ٦ةف ٣ٲف ثضٲؽ
 666و

، ككٝٙ ٔ٪ػؽ ٦كػأ٣ح ا،ٝذػؿاف ككصػؽ 

                                                 

 .1/6مؿح ا٧٣ٛى٢و  611و

 .41-6/41كا٣ذ٧١ٲ٢و  ا٩ْؿ ٬ؾا ا٣ؼتؼ ٰٚ ا٣ذؾٱٲ٢  611و

 .1ا٩ْؿ ٦ة ق٤ٙ صو   611و

 .٨٦1/6 أص٢ ٬ؾق ا٣ـٱةدة ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   619و

 .1/6مؿح ا٧٣ٛى٢و   661و

 .1/1ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   666و

 .6/1اإلٱٌةحو   666و
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أ٩٭ة ٦كذٛةدة ٨٦ د،٣ح ا٢ٕٛ٣ ٤ٔٯ ا٣عؽث كا٣ـ٦ةف د،٣ح كاظؽة، كا٩ذ٭ٯ إ٣ػٯ أف 

ا٣عػؽث كا٣ـ٦ػةف ٦ػؽ٣ٮؿه ثةٔذجػةر »ذ٠ؿ ا،ٝذؿاف ٚػٰ ا٣عػؽة ، ٱٛٲػؽ ٦ٕ٪نػٯ، كأف 

«جةر ظؽكد او٣ٛةظ ٬ٮ ا٣ٮص٫ اوى٣ٲٜك٫ًٕ، ١ٚةف ا٣ذٕؿ ض ٣٭٧ة ثةٔذ
 666و

. 

ىٱػة أف د،٣ػح  ٥٤ٚ دؼذ٤ٙ ص٭ح ا٣٪ٞؽ ٔ٪ؽ٧٬ة ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٮًٓ، و٩٭٧ػة رأ

ا٢ٕٛ٣ ٤ٔٯ ا٣عؽث كا٣ـ٦ةف ٦كذٛةدة ٨٦ كًٓ ا٢ٕٛ٣ ٚػٰ ا٤٣٘ػح، كاٝذؿا٩٭٧ػة 

 . ٨٦ د،٣ح ا٢ٕٛ٣ ٤ٔٲ٭٧ة ص٤٧ح كاظؽة، ٚت ظةصح إ٣ٯ ذ٠ؿ ا،ٝذؿاف ٚػٰ ا٣عػؽة

٤ٔٯ ا٣ؽ،٣ح ا٤٣٘ٮٱح ٢ٕٛ٤٣ ٣ٲف ٗٲؿ، ك٬ػؾا ٦ػ٨ ٝجٲػ٢ دتٝػٰ ٔٮ ،  فٚ٭٧ة إذ

 او١ٚةر، وف ا٣ذ١ٮٱ٨ ا١ٛ٣ؿم ٦ؼذ٤ٙ ٔ٪ؽ٧٬ة.

ٍٕضجػ٫  كأثؽل اث٨ ا٣عةصت رٗجح ٰٚ إظ١ةـ ا٣عؽة كاقذٞة٦ذ٫ كم٧ٮ٫٣، ٤ٚػ٥ ٱي

«ك٬ػٰ أف د٪عػٮ ثػةو٣ٙ ٩عػٮ ا١٣كػؿة»ظؽ  ا٣ـ٦ؼنؿم ٣إل٦ة٣ح، إذ ٝةؿو 
 664و

 ،

ثػةو٣ٙ ٩عػٮ »دٚػٓ ٝػٮؿ ا٣ـ٦ؼنػؿم ٚػٰ ظػؽةقو ٚكةؽ ثٌٕح ظؽكد ٣إل٦ة٣ح، ك

 ، ٚٮٝٙ ٔ٪ؽ ٦ؽ٣ٮؿ ا١٣كؿة ك٦ٮٕٝ٭ة كا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ ردة ظؽةق.«ا١٣كؿة

ك٥٣ ٱٞٙ اث٨ ٱٕٲل ٔ٪ؽ ظؽة اإل٦ة٣ح، كا٩ىؿؼ إ٣ٯ ثٲةف ٦ٕ٪ة٬ػة ٣٘ػح، كمػؿح 

ىداا٭ة، كأّ٭ؿ ٦ٕ٪ة٬ة، ٚٞةؿو  ٔؽكؿ ثةو٣ٙ ٔػ٨ اقػذٮاا٫ كص٪ػٮح ثػ٫ إ٣ػٯ »َؿٱٞح أ

ؿص٫ ثٲ٨ ٦ؼؿج او٣ٙ ا٧٣ٛؼ٧ح كثٲ٨ ٦ؼؿج ا٣ٲةء، كثعكت ٝؿب ا٣ٲةء، ٚٲىٲؿ ٦ؼ

«ذ٣ٟ ا٧٣ٮًٓ ٨٦ ا٣ٲةء د١ٮف مؽة اإل٦ة٣ح، كثعكت ثٕؽق د١ٮف ػٛذ٭ة
 666و

. 

٤ٔٯ أف اث٨ ا٣عةصت كاٜٚ ظؽكد ا٣ـ٦ؼنؿم ٰٚ ٗٲؿ ٦ة ٦ٮًٓ، ٦ػ٨ 

ٙه »ذ٣ٟ ظؽ  ا٧٣س٪ ٯ، ٝةؿ ا٣ـ٦ؼنؿم ٚٲ٫و  ٬ٮ ٦ة ٣عٞخ آػؿق زٱةددػةف أ٣ػ

«٦ة ٝج٤٭٧ة ك٩ٮفه ١٦كٮرة أك ٱةءه ٦ٛذٮحه 
 661و

، كرآق ٬ػٮ  ، ٚة٦ذؽح ٬ؾا ا٣عؽ 

                                                 

 .6/1اإلٱٌةحو   666و

 .6/611اإلٱٌةحو   664و

 .9/91مؿح ا٧٣ٛى٢و   666و

 .6/611اإلٱٌةحو   661و



  احلاج  وععي  ـ د. ببساٍيه ببد اهلاحلد اليحوي بني ابين

 

  ى 166

ق، ٝػةؿو  ٜ ا٤ُ٧٣ٮبي ٨٦ ظػؽة  ٞ د ٦ٕ٪ٯ ا٧٣س٪ٯ، كث٫ ٱع ٬ػؾا ٬ػٮ »ا٣ؾم ٱكؽة

«ا٣عؽ  ا٣ؾم ٱكذٞٲ٥ ٰٚ ظؽة ا٧٣س٪ٯ
 661و

. 

قو  ، ك٤ٔ ػ٢ ٚكػةدق«ًػ٥  مػٰء إ٣ػٯ ٦س٤ػ٫»ز٥ ا٩ذٞؽ ٦ى٨ ٝةؿ ٰٚ ظؽة
 661و

 ،

ث٫ اث٨ ٱٕٲل ا٧٣س٪ٯ كا٣عؽ  ا٣ؾم د٫ٕٚ ٬ٮ ٦ة ظؽ  
 661و

. 

كا٣ْػػة٬ؿ أف اثػػ٨ ٱٕػػٲل ذ٬ػػت إ٣ػػٯ إٱٌػػةح ٦ٛ٭ػػٮـ ا٧٣س٪ػػٯ ك٦ة٬ٲذػػ٫، 

ك٬ػٮ ا٣ُٕػٙ، كرأل أف ا٣ـٱػةدة ا٣ذػٰ  «زى٪ىٯ»كاقذٕةف ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٤٣٘ٮم ٧٣ةدة 

ىػؽ ث٭ػة ا٣ذٕػٮٱي ٦ػ٨ ا،قػ٥  دـاد ٤ٔٯ ا،ق٥ ٣ذس٪ٲذ٫ ٩عٮ او٣ٙ أك ا٣ٲةء ٱٞي

 ا٧٣عؾكؼ كا٣ؽ،٣ح ٤ٔٯ ا٣ذس٪ٲح.

ػ٤ت ا٣عػؽة رآق اثػ٨ ٱٕػٲل ٦ػ٨ ٧ٚة ٔؽ   ق ا٣ـ٦ؼنؿم كاثػ٨ ا٣عةصػت ٦ػ٨ وي

ٚة٣ـااػؽ اوكؿ ك٬ػٮ »ا٣ٕت٦ةت ا٣ؽا٣ح ٤ٔٯ ا٧٣س٪ٯ، ، ٧٦ة ٱؽؿ  ٤ٔٯ صٮ٬ؿق، ٝػةؿو 

«٤ٔٯ ا٣ذس٪ٲح او٣ٙ أك ا٣ٲةء ٱ١ٮف ٔٮًةن ٨٦ ا،ق٥ ا٧٣عؾكؼ كدا،ًّ 
 669و

. 

ا،قػ٥ إذ  ك٧٦ة كاٜٚ ٚٲ٫ اث٪ة ا٣عةصت كٱٕٲل ظؽكد ا٣ـ٦ؼنؿم ٦ػة ظػؽ  ثػ٫

«ا،ق٥ ٦ة دؿ  ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٰٚ ٩ٛكػ٫ د،٣ػح ٦ضػؿ دة ٔػ٨ ا،ٝذػؿاف»ٝةؿو 
 661و

، ٚ٭ػٮ 

ٔ٪ؽ٧٬ة ظؽ  ٦كذٞٲ٥ ٱٰٛ ثة٣٘ؿض، كٱي٧ٲـ ا،ق٥ ٨٦ ا٢ٕٛ٣، كذادا ٔ٪٫
 666و

. 

ىنتائجىالبحث:
دٕٮٱ٢ ا٣٪عةة اوكاا٢ ٤ٔٯ ا٣ذ٧سٲ٢ ٣تق٥ كاإلمػةرة إ٣ػٯ ػىةاىػ٫  -

 .٫٣ اا٤٣٘ٮٱح ٚٲ٧ة ٱنج٫ أف ٱ١ٮف ظؽًّ 

                                                 

 .6/611اإلٱٌةحو   661و

 .4/666ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢و   661و

 .4/666مؿح ا٧٣ٛى٢و   669و

 .6/66مؿح ا٧٣ٛى٢و   661و

 .61-6/61اإلٱٌةحو   666و
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كٝٙ ا٣جعر ٤ٔٯ أف أٗؿاض ا٧٣٪ُٞٲٲ٨ ككقةا٤٭٥ كدٕجٲؿاد٭٥ ٗٲػؿ  -

 ٦ة ٤ٔٲ٫ ا٣٪عٮٱٮف ٰٚ ٬ؾق اومٲةء.

 ّ٭ٮر أزؿ ا٧٣٪ُٜ ٰٚ ا٣عؽة ا٣٪عٮم ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ؿاثٓ ا٣٭ضؿم. -

ا١٣نٙ ٨ٔ ٦ٛ٭ٮـ ا٣عؽة ا٣٪عٮم ك٦ة٬ٲذ٫ كإّ٭ةر ٔ٪ةوؿق ٔ٪ؽ اث٪ٰ  -

ة كًػ٫ٕ ا٣عةصت كٱٕٲل كاإلمةرة إ٣ػٯ ٦ٮاٚٞػح ٬ػؾق ا٣ٕ٪ةوػؿ ٧٣ػ

 ا٣٪عٮٱٮف كا٧٣٪ُٞٲٮف مؿكَةن ٤٣عؽة ا٣كؽٱؽ.

ّ٭ٮر آزةر ا٧٣٪ُٜ ٔ٪ؽ اث٨ ا٣عةصػت ٚػٰ ثعسػ٫ ٚػٰ ا٣عػؽة ا٣٪عػٮم  -

 أ٠سؿ ٨٦ ّ٭ٮر٬ة ٔ٪ؽ اث٨ ٱٕٲل.

 ٔ٪ةٱح اث٨ ا٣عةصت ثة٣عؽة ا٣٪عٮم كا٬ذ٧ة٫٦ ث٫ ٚةٝخ ٔ٪ةٱح اث٨ ٱٕٲل. -

قٰٕ ٬ؾٱ٨ ا٣٪عٮٱٲ٨ إلظ١ةـ ا٣عؽة ا٣٪عٮم كدٞؽٱ٧ػ٫ ٤ٔػٯ وػٮرة  -

 دٮًط ذات ا٧٣عؽكد كصٮ٬ؿق كدٛى٫٤ ٨٦ ٗٲؿق.

٩ٞؽ ا٣عؽة ا٣٪عٮم ٨٦ ظٲر كٚةؤق ثة٣٘ؿض ٦٪٫ كدٛكٲؿق كٝؿاءد٫ ٰٚ  -

 .«ا٧٣ٛى٢»٠ذةب 

 إثؿاز أ٧٬ٲح ا٣عؽة ا٣٪عٮم، كد٧ٲٲـق ٨٦ ا٣ؼةوح. -

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
اث٨ ا٣عةصت ا٣٪عٮم، دػأ٣ٲٙو أ.د. إثػؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ اهلل، دار قػٕؽ  -

 .6116، 6ٱ٨، د٦نٜ، طا٣ؽ

اردنةؼ ا٣ٌؿب ٨٦ ٣كةف ا٣ٕؿب، وثػٰ ظٲػةف او٩ؽ٣كػٰ، دعٞٲػٜو د.  -

 رصت ٔس٧ةف ٦ع٧ؽ، ١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ، ا٣ٞة٬ؿة.
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إ٩جةق ا٣ؿكاة ٤ٔٯ أ٩جةق ا٣٪عةة، ا٣ُٰٞٛ، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥،  -

 .٦6916ُجٕح دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح، 

ٞٲٜ أ.د. إثؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػؽ اإلٱٌةح ٰٚ مؿح ا٧٣ٛى٢، ،ث٨ ا٣عةصت، دع -

 .6161، 6ٔجؽ اهلل، دار قٕؽ ا٣ؽٱ٨، د٦نٜ، ط

، 6اإلٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮ، ٤٣ـصػةصٰ، دعٞٲػٜ أ.د. ٦ػةزف ا٧٣جػةرؾ، ط -

 .6916دار ا٣٪ٛةاف، 

إٱٌةح ا٧٣ج٭٥ ٨ٔ ٦ٕة٩ٰ ا٣ك٥٤، وظ٧ػؽ ا٣ػؽ٦٪٭ٮرم، دعٞٲػٜ د. ٧ٔػؿ  -

 .6111، 6ا٣ُجةع، دار ا٧٣ٕةرؼ، ثٲؿكت، ط

ٞةت ا٤٣٘ٮٱٲ٨ كا٣٪عةة، ٤٣كٲٮَٰ، دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ أثػٮ ث٘ٲح ا٣ٮٔةة ٰٚ َج -

 .6ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥، ط

ا٣ذجٲػػٲ٨ ٔػػ٨ ٦ػػؾا٬ت ا٣٪عػػٮٱٲ٨، ١ٕ٤٣جػػؿم، دعٞٲػػٜ د. ٔجػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧  -

 .6911ا٣ٕسٲ٧ٲ٨، دار ا٣٘ؿب اإلقت٦ٰ، ثٲؿكت، 

ا٣ذؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٲ٢، وثٰ ظٲةف او٩ؽ٣كػٰ، دعٞٲػٜ د. ظكػ٨ ا٣٭٪ػؽاكم،  -

 .6111، 6دار ا٥٤ٞ٣، د٦نٜ، ط

ٯ ا٣ؽا٩ٰ ٚػٰ ظػؿكؼ ا٧٣ٕػة٩ٰ، ٧٤٣ػؿادم، دعٞٲػٜ د. ٚؼػؿ ا٣ػؽٱ٨ ا٣ض٪ -

 ٝجةكة، ك٦ع٧ؽ ٩ؽٱ٥ ٚة٢ً، دار اٳٚةؽ ا٣ضؽٱؽ، ثٲؿكت.

ا٣ع٢٤ ٰٚ إوتح ا٣ؼ٢٤ ٨٦ ٠ذةب ا٣ض٢٧، ٤٣ج٤ُٲٮقٰ، دعٞٲػٜ قػٕٲؽ  -

 .6911ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ قٕٮدم، دار ا٣ؿمٲؽ ٤٣٪نؿ، 

، دار ا١ٛ٣ػؿ، رقة٣ح ٰٚ ا٣عؽكد، ٤٣ؿ٦ة٩ٰ، دعٞٲٜ د. إثػؿا٬ٲ٥ ا٣كػة٦ؿااٰ -

 .٧ٔ6914ةف، 

ا٣ؿ٦ة٩ٰ ا٣٪عٮم، ٚػٰ ًػٮء مػؿظ٫ ١٣ذػةب قػٲجٮٱ٫، دػأ٣ٲٙ أ.د. ٦ػةزف  -

 .6914ا٧٣جةرؾ، دار ا١٣ذةب ا٤٣ج٪ة٩ٰ، 
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 م، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت.ذمؿح ا١٣ةٚٲح ٤٣ؿًٰ اوقذؿاثة -

مؿح ا٧٣ٛى٢، ،ث٨ ٱٕػٲل، دعٞٲػٜ أ.د. إثػؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ اهلل، دار  -

 .6166، 6قٕؽ ا٣ؽٱ٨، د٦نٜ، ط

َػػؿؽ ا،قػػذؽ،ؿ ك٦ٞػػؽ٦ةد٭ة ٔ٪ػػؽ ا٧٣٪ةَٞػػح كاووػػٮ٣ٲٲ٨، دػػأ٣ٲٙ د.  -

 .6116، 6ٱٕٞٮب ا٣جةظكٲ٨، ١٦ذجح ا٣ؿمٲؽ، ا٣ؿٱةض، ط

 .6911ا١٣ةٚٲح، ،ث٨ ا٣عةصت، دعٞٲٜ د. َةرؽ ٩ض٥ ٔجؽ اهلل، صؽة،  -

 .6911ا١٣ذةب، ٣كٲجٮٱ٫، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كتـ ٬ةركف، دار ا٥٤ٞ٣،  -

 دار وةدر، ثٲؿكت. ٣كةف ا٣ٕؿب، ،ث٨ ٦٪ْٮر، -

٦ٕضػػ٥ ا٣ذٕؿٱٛػػةت، ٤٣نػػؿٱٙ ا٣ضؿصػػة٩ٰ، دعٞٲػػٜ ٦ع٧ػػؽ وػػؽٱٜ  -

 ا٧٣٪نةكم، دار ا٣ٌٛٲ٤ح، ٦ىؿ.

 ا٧٣ٕض٥ ا٤ٛ٣كٰٛ، ٤٣ؽ٠ذٮر ص٧ٲ٢ و٤ٲجة، دار ا١٣ذةب ا٤٣ج٪ة٩ٰ. -

٦ٛذةح ا٣كٕةدة ك٦ىجةح ا٣كٲةدة ٰٚ ٦ٮًػٮٔةت ا٤ٕ٣ػٮـ، ٣ُػةش ٠جػؿم  -

 .6916، 6زادق، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت، ط

 ذٌت، ٧٤٣جؿد، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ؼة٣ٜ ٌٔٲ٧ح، ٔة٥٣ ا١٣ذت، ثٲؿكت.ا٧٣ٞ -

 .6ا٧٣ٞؿر ٰٚ دٮًٲط ٦٪ُٜ ا٧٣ْٛؿ، ا٣عٲؽرم ا٣كٲؽ رااؽ، إٱؿاف، ٥ٝ، ط -

٩ـ٬ح او٣جػةء ٚػٰ َجٞػةت اودثػةء، ،ثػ٨ او٩جػةرم، دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ أثػٮ  -

 ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥، دار ٩٭ٌح ٦ىؿ ٤٣ُجٓ كا٣٪نؿ، ا٣ٞة٬ؿة.

 اٛثعةث:

، أ.د.إثػؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ اهلل، «٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف ٤٣ٛػؿاء٩ْؿات ٰٚ ٠ذةب » -

 .466-461، ص6، ج٦11ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ا٧٣ض٤ؽو 

*   *   * 



 دلنـقْا و  فُي  رـعْلت ا 
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 نٍهى انصثاغ
 ٔكتاتٓا: اجلانٍاخ األٔزتٍح يف تالد انشاو

 يف انعصس انعخًاًَ

 ()غجؽ اىِجٖ اوُ٘ؿأ. د. 

ثذةرٗغ اىجعػر اىػيٍػٖ ـػٖ صةٌػػح دَُػؽ  ى٘يٕ اىىجةغا ثإصٍةع اىٍػَِ٘٘ 

 .دٌنقا واظؽة ٌَ أثؿ  أقػةدؾدٓة ـػٖ ٌ٘ػؽان اىؽراقػةت اىذةرٗؼ٘ػح اىعؽٗسػح

نُٔٓة ٌَ ـٌي٘ةت اىِكة  اىؽٌنل٘ةت ػيلػةًا وقػئنةًا وغيٍػةًا  يٕوـٌالً غ

دؿنخ ىِػة دؿازػةً كٍ٘ػةً ِٗجؾػٖ دػؽثّؿه ثةىِلػةش اىضػةد واىػٍ٘ػقا ٚإ٩٭ة  وغُة ًا

 ة. ىٍة ـّ٘ ٌَ ػ٘ؿ وـةاؽ اؿواىذُٔٗؿ اىٔاغؽ واىِن

دراقح اىضةى٘ةت اٛورث٘ح ٰٚ اىؽنذٔرة ى٘يٕ اىىجةغك٢٧ٔ 
(1)

ـٖ ٌؿظيػح  

صػؽٱؿ  ظؿصح ٌَ دةرٗغ ثالد اىنة  ـٖ اىلؿَُ٘ اىكةدس غنػؿ واىكػةثع غنػؿ

غٍو رااؽ أو٘و ٗهنؿ غَ اىضةُت اًْٛ ـػٖ مؼىػ٘ذٓة ثٮٝٛح دأ٢٦، و٫٩ 

ـػٖ ٦كػذ٨ ا٣ػؽركب، كا٧٣ٌػٰ ، ك٬ٮ ا٣كٰٕ إ٣ٯ دض٪ػت ا٣كػٲؿ ٚػٰ اىػيٍ٘ح

اىٍِػؿصةت اىىػجح ثعسةً غَ اىضؽٗؽا واقذهنػةـةً ىٚـػةؽ اىٔاغػؽةا ثؾػؿض 

                                                 

 .٤٠ٲح اٳداب -أقذةذ ٰٚ صة٦ٕح د٦نٜ   و

ا٣ضة٣ٲةت اوكرثٲح ٰٚ ثتد ا٣نةـ ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣ٕس٧ة٩ٰ ٚػٰ ا٣ٞػؿ٩ٲ٨  د. ٣ٲ٤ٯ ا٣ىجةغ، ا٩ْؿو  6و

٤٣ُجةٔػح كا٣٪نػؿ كا٣ذٮزٱػٓ، ثٲػؿكت، و٦ؤقكػح ا٣ؿقػة٣ح ، ا٣كةدس ٔنػؿ كا٣كػةثٓ ٔنػؿ

   وٛعح.6111  ٦ض٤ؽاف ٱٕٞةف ٰٚ و6919
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إُذةج اىٍػؿـح اىذٖ ٗعذةصٓة اىٍضذٍػعا واىػََٔا واٌٛػحا وٗػذٍهَ ثٓػة ٌػَ 

 ٌػؿـح ُفكّا وٌػؿـح اٙػؿا وٌػؿـح اىػةىً ٌَ ظٔىّ.

اىػىؿ اىػسٍػةُٖ اىضةى٘ةت اٛورث٘ح ـٖ ثالد اىنة  ـٖ كا٣عٞٲٞح أف ٠ذةب 

رقػةىح ى٘يػٕ اىىػجةغ اىذػٖ ٬ػٮ ٩ػه ـٖ اىلؿَُ٘ اىكةدس غنؿ واىكةثع غنؿ 

واىذػٖ ُةىػخ  ادٓة ثإمؿاؼ اٛقذةإ اىٍؿظٔ  اىؽنذٔر ٌعٍؽ أظٍػؽ أُػ٘فأغؽ  

، 1966غي٘ٓة درصح اىؽنذٔراه ٌَ صةٌػح اىلةْؿة ثٍؿدجح اىنؿؼ اٛوىػٕ غػة  

ٝؿف، ك٦ٓ ذ٣ػٟ ٚإ٩٭ػة ٣ػ٥ ـ، أم ٩عٮان ٨٦ رثٓ 6919كدأػؿ ٩نؿ٬ة ظذٯ ٔةـ 

 ديذىضةكز ٨٦ صة٩ت ا٣جةظسٲ٨ ا٣تظٞٲ٨ إ، ٰٚ ثٕي صٮا٩ج٭ة. 

ٰ ثإٱ٧ػةف ًنػا٣ذػٰ دىػٌؽر٬ة إ٬ػؽاء، ٱى  - كد٨٧١ أ٧٬ٲح ا١٣ذةب/ا٣ؿقػة٣ح

ا٧٣ؤ٣ٛح ثؽكر ا٧٣ؿأة ٰٚ د٪نبح اوصٲةؿ ا٣ضؽٱؽة ٨٦ أث٪ةء كث٪ةت، ٱ٧ٌٰ ٤ٔػٯ 

 ٰٚو ،- «إىٕ ق٘ؽدٖ اىهةٌيح أٌٖ»٬ؾا ا٣٪عٮو 

 د١ةد د١ػٮف ٦٭٤٧ػح د٧ة٦ػةن ٦ػ٨ صة٩ػت ا٣جػةظسٲ٨ ا٣ٕػؿب ثعٞجح ذ٫ ٔ٪ةٱ

كا٧٣ك٧٤ٲ٨، ك٬ٮ ٦ة ٱذٌط ٨٦ ا٣٪ْؿ إ٣ٯ ١٦ذجح ا١٣ذػةب ا٣ذػٰ دؼ٤ػٮ ٦ػ٨ أٱػح 

ٍٗهَ أن دنؿح اىهس٘ػؿ  آٌٍح صؽ  ظلجح وْٖ دراقح قةثٞح ٧٣ٮًٮع ا٣ؿقة٣ح، 

 ُٓة مٓؽت أىٔاُةً ٛاىالظلحا ػةوح اٛ ٌةن ٌٍة صؿى ـٖ اىٍنؿؽ اىػؿثٖ ـٖ 

ٌػػَ اىذفةغػػو اىؾِػػٖ واىٍذِػػٔع ثػػَ٘ اىٍنػػؿؽ اىػؿثػػٖ وأورثػػح غيػػٕ ٌؼذيػػؿ 

 .اىٍكذٔٗةت: اىسلةـ٘ح وااصذٍةغ٘ح وااكذىةدٗح واىك٘ةق٘ح

  ؽِػػٕ ٌهذجذػػّ اىذػػٖ دٌػػً ٌؿاصػػع ثةىػسٍةُ٘ػػحا واىذؿن٘ػػحا واىفؿُكػػ٘حا

اىهذت اىذٖ قضيخ رظػالت  يٕاإلُهي٘ـٗحا واٛىٍةُ٘حا ـٌالً غواإلُٗةى٘حا و

ىيٍػئٌػةت غػَ ظػةا  ةاىٍُِلحا واىذٖ دػّؽ ٌىؽراً ؽِ٘ ػؿثَ٘٘ إىٕ اىؾ اىك٘ةح

 .اىعلجحاىضةى٘ةت اٛورث٘ح ـٖ اىٍنؿؽ اىػؿثٖ ـٖ ديم 

  لةً ىضؾور   ٌكعةً دك٘لةً ؤٌز  ٗلؽِّ ٢٠ ٦ة دٌٞؽـ ٚإف ا١٣ذةب ٤ٔٯ كٌٚتن
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ٌٍة ؽفو غِّ اىهس٘ؿ ٌَ اىؽراقةت  ا وْؾاااقذػٍةر اٛورثٖ ىيٍُِلح اىػؿث٘ح

ِ٘خ ثةىذٍؽد ااقذػٍةري ـٖ اىََٔ اىػؿثٖ ـٖ اىلؿَُ٘ اىذةقػع ث٘ح اىذٖ غُ اىػؿ

 غنؿ واىػنؿَٗ.

ا٣جةظسػػح ا٣ذػػةـ و٧٬ٲػػح  ٰى ٍٔػػك٤ٔػػٯ أم ظػػةؿ ٚػػإف ٦ػػ٨ ا٣تٚػػخ ٤٣٪ْػػؿ كى 

 ةر٬ة ٫٣، كا٣ذٰ دن٢٧وٲذ٭ة، ك٬ٰ أ٧٬ٲح دذٮًط ٰٚ دكأٰ اػ٦ٮًٮٔ

ا١٣نػػٙ ٔػػ٨ دكر ا٧٣نػػؿؽ ا٣ٕؿثػػٰ ٚػػٰ ا٣ذُػػٮرات ا٣ذػػٰ مػػ٭ؽد٭ة  -6

ٓ ا٣ٕىػٮر ا٣عؽٱسػح، ٚٞػؽ ٠ػةف ٬ػؾاف ا٣ٞؿ٩ػةف ٚكػعح دٛةٔػ٢ ٦ُة٣

 .ظٌةرم أزةرت ٰٚ ا٣٘ؿب ا٬ذ٧ة٦ةت أدثٲح ك١ٚؿٱح ك٧٤ٔٲح صؽٱؽة

 .ا١٣نٙ ٨ٔ ا٣ضؾكر ا٧ٕ٣ٲٞح ٣تقذ٧ٕةر ا٣٘ؿثٰ ٧٤٣٪ُٞح ا٣ٕؿثٲح -6

ا١٣نٙ ٨ٔ دعٮؿ ا١ٛ٣ؿة ا٣ى٤ٲجٲح ٨٦ ٦ضة٣٭ة ا٣عؿثٰ إ٣ٯ ٦ضة٣٭ػة  -6

 .ا٣سٞةٰٚ كا١ٛ٣ؿم

ا٣ذٰ اقػذ٪ؽت إ٣ٲ٭ػة ا٣ػؽكؿ ٚػٰ دسجٲػخ صة٣ٲةد٭ػة  دراقح ا،٦ذٲةزات -4

كا٣ذٰ أذ٧ؽت ٤ٔٲ٭ػة ٤٣ذػؽػ٢ ٚػٰ مػؤكف  ،٤ٔٯ أرض ثتد ا٣نةـ

 .ا٣ؽك٣ح ا٣ٕس٧ة٩ٲح ا٣ؽاػ٤ٲح

اىذٖ دلىؽ ثٓة اىجةظسح ثالد اىنػة  دأ٠ٲؽ ظٞٲٞح أف ا،دىةؿ ثٲ٨ قٮرٱح،  -6

 1وص أو قػػٔرٗح اىُج٘ػ٘ػػح
 6و

كا٣٘ػػؿب اوكرثػػٰ ٣ػػ٥ ٱ٪ُٞػػٓ، ثػػ٢ إف  

 .٬ؾٱ٨ ا٣ٞؿ٩ٲ٨ ٚذعخ أثٮاث٭ة أ٦ةـ أكرثح ٤٠٭ة دكف د٧ٲٲـ قٮرٱح ٰٚ

ا١٣نػػٙ ٔػػ٨ صٮا٩ػػت ا٬ذ٧ػػةـ أكرثػػح ثة٣نػػؿؽ كا٣كػػٰٕ إ٣ػػٯ ٚ٭ػػ٥  -1

َجٲٕذػػػ٫، كإ٣ػػػٯ دراقػػػح أظػػػٮاؿ قػػػ١ة٫٩، ك٣٘ػػػةد٭٥ كزٞةٚػػػةد٭٥ 

٦ػة مػ٢١ ثض٤٧ذػ٫ ٦ػة ك٬ػؾا ك٦ضذ٧ٕةد٭٥ كظٌةراد٭٥ كدٞة٣ٲؽ٥٬، 

 .«قعؿ ا٣نؿؽ»ثةت ٱؽٔٯ ثػ

                                                 

 دنٲؿ ص٧ٲٓ اورٝةـ ا٣ٮاردة ثٲ٨ ٝٮقٲ٨ إ٣ٯ وٛعةت ا١٣ذةب ا٧٣ؾ٠ٮر ٰٚ ا٣عةمٲح ا٣كةثٞح.  6و
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ى ٱةت ا١٣ذةب ثضـكإذا ٦ة ا٩ذ٤ٞ٪ة إ٣ٯ ٦عذٮ ٱػ٫ ٚإ٩٪ػة ٩ضػؽ٬ة ٦ٮزٔػح ٤ٔػٯ أ

٣ٛ٭ػةرس دكٕح ٚىػٮؿ، ك٤ٔػٯ زجػخ ٦ٮقػٓ ثة٧٣ىػةدر كا٧٣ؿاصػٓ، ك٤ٔػٯ ا

 ا٣ٕة٦ح، ك٤ٔٯ زتث ػؿااٍ.

ٚأ٦ة ا٣ٛى٢ اوكؿ ٚٞؽ ػىىذ٫ ا٧٣ؤ٣ٛح ٣ؽراقح اووٮؿ ا٣ذةرٱؼٲح ٤٣ضة٣ٲةت 

 ، ٰٚ ظػٲ٨ ػىىػخ ا٣ٛىػ٢ ا٣سػة٩ٰ ٣ؽراقػح 11-61اوكرثٲح ٰٚ قٮرٱح و ص

ػؿ ا٣ضة٣ٲةت اوكرثٲػح كا،٦ذٲػةزات ا٣ذػٰ ٦ي أظٮا ًى  ٥ة ٪عػخ ٤٣ػؽكؿ اوكرثٲػح ٦٪ػؾ 

كأ٦ػة ا٣ٛىػ٢ ا٣سة٣ػر  . 696-16ا٣ٕس٧ة٩ٲٲ٨ ٣جتد ا٣نةـ إ٣ٯ ا٣ؽك٣ح ا٣ٕس٧ة٩ٲح وص 

٦كػ٧ةر »، كا٣ذػٰ ٠ة٩ػخ «ااٌذ٘ػة ات»ٚٞؽ ا٩ىؿٚخ ا٣جةظسح ٚٲ٫ إ٣ٯ دراقػح ٦كػأ٣ح 

٧ؿٱي. كأ٦ػة ا٣ٛىػ٢ ا٣ؿاثػٓ ٚٞػؽ ٰٚ دٕة٢٦ أكرثح ،ظٞةن ٦ٓ دؿ٠ح ا٣ؿص٢ ا٣ «صعة

  كا٧٣ٞىٮد ثةإلق١ة،ت 646 - 666ص  «إق١ة،ت ا٣نةـ»درقخ ا٣جةظسح ٚٲ٫ 

اىٍٔاُئ واىٍؽن اىنةٌ٘ح اىذٖ أكة  ـ٘ٓة اٛصةُت ـٖ اىلؿَُ٘ اىكةدس غنػؿ واىكػةثع 

 غنؿ ونةُخ ٌعُةت ىذضةردًٓ وُنةَةدًٓ اىٍؼذيفح.

ٰ   وأٌة ذىػةدٱح ٤٣ضة٣ٲػةت وص ثة٣عٲػةة ا،ٝ ا٣ٛىػ٢ ا٣ؼػة٦ف ٚ٭ػٮ ٦ٕ٪ػ

-666ٕ٪ػػٯ ا٣ٛىػػ٢ ا٣كػػةدس ثعٲةد٭ػػة اإلدارٱػػح و ، ٚػػٰ ظػػٲ٨ ٱي 646-666

-146ا٣ٛى٢ ا٣كةثٓ ثة٣عٲةة ا،صذ٧ةٔٲح ٣٭ؾق ا٣ضة٣ٲةت وص  ٯٕ٪ ، كٱي 141

-111 ، كٱ٪ىػػؿؼ ا٣ٛىػػ٢ ا٣سػػة٨٦ إ٣ػػٯ دػػؽثؿ ا٣ضة٣ٲػػةت ا٣ؽٱ٪ٲػػح وص 111

ٲػ٫ ا٧٣ؤ٣ٛػح ٢ ٚض٧ًػ ، ٣ٲؼذذ٥ ا١٣ذةب ثٛى٢ ٦ٮقٓ ٬ٮ ا٣ٛى٢ ا٣ذةقػٓ دي 161

٩ذةاش إٝة٦ح ا٣ضة٣ٲةت اوكرثٲػح ٚػٰ ا٧٣نػؿؽ ا٣ٕؿثػٰو كا٣ذػٰ دنػ٢٧ ا٣٪ذػةاش 

  .961-166ا،ٝذىةدٱح كا،صذ٧ةٔٲح كا١ٛ٣ؿٱح كا٣كٲةقٲح وص 

ٝذىةدٱح ٚٞؽ روؽد٭ة ا٣جةظسح ٰٚ صٮا٩ت دُٮر ا،ٝذىػةد وأٌة اىِذةاش اا

ا٣ذُػٮر  ا٣نة٦ٰ ٰٚ ا٧٣ٲؽاف ا٣ذضةرم كا٣ى٪ةٰٔ كا٣ـرأٰ، كٰٚ صٮا٩ت ٦ػ٨

 ا،ٝذىةدم ٰٚ ٦ٮا٨َ ا٣ضة٣ٲةت.
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ا،صذ٧ةٔٲػػح ٚٞػػؽ مػػ٤٧خ اظذ١ػػةؾ ا٣ضة٣ٲػػةت اوكرثٲػػح  وأٌػػة اىِذػػةاش

ثة٧٣ضذ٧ٓ ا٣كٮرم، ك٬ضؿة ا٧٣كٲعٲٲ٨ ٨٦ ا٣ؿٱٙ إ٣ٯ ا٧٣ؽٱ٪ح، كّ٭ٮر َجٞح 

ا،٩نٞةٝةت ا٧٣كٲعٲح ٰٚ ٤ٔٯ ثؿصٮازٱح ٗ٪ٲح ٨٦ ا٧٣كٲعٲٲ٨ كا٣ٲ٭ٮد، ٌٚتن 

ا٣ٲ٭ػػٮد، ك٩ٞػػ٢ ثٕػػي ا٣ٕػػةدات كا٣ذٞة٣ٲػػؽ ا٧٣ضذ٧ٕػػةت ا٣ٕؿثٲػػح، ك٬ضػػؿات 

 إ٣ٯ أكرثح. «ظف ا٣نؿؽ»ك

كأ٦ة ا٣٪ذةاش ا١ٛ٣ؿٱح ٚذ٧س٤خ ثْ٭ػٮر ٩٭ٌػح ١ٚؿٱػح ٚػٰ أكقػةط ا٣ٛبػةت 

ا٣ٕؿثٲح ا٧٣كٲعٲح، كثؽء ا٣ُجةٔح، كّ٭ٮر دٲةرات ١ٚؿٱػح صؽٱػؽة ٚػٰ أكقػةط 

ٝػػٮ٦ٰ، كا٩جسػػةؽ أدب ا٣ػػؿظتت كا٧٣ؿاقػػتت،  ا٣ٲ٭ػػٮد ذات َػػةثٓ دٱ٪ػػٰ

أزؿ اودب اوكرثػػٰ ثة٣نػػؿؽ، ك٧٩ػػٮ ظؿ٠ػػح ا،قذنػػؿاؽ، كا٣ذٮقػػٓ ٚػػٰ دػػ

كا،٬ذ٧ةـ ثذؽرٱف ا٤٣٘ةت ا٣نؿٝٲح، ك،قٲ٧ة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كا،٬ذ٧ةـ ثض٧ػٓ 

 ا٧٣ؼُٮَةت ا٣ٕؿثٲح كاإلقت٦ٲح ك٤ٞ٩٭ة إ٣ٯ ا٣ٕٮاو٥ اوكرثٲح.

كأ٦ة ا٣٪ذةاش ا٣كٲةقٲح ٚإ٩٭ة دذجؽل ٰٚ د٪ةٚف ا٣ؽكؿ اوكرثٲح ٤ٔٯ ا٣٪ٛػٮذ 

ُجٲٕٲػح أك ثػتد ا٣نػةـ، كد٧٭ٲػؽ ا٣ضة٣ٲػةت اوكرثٲػح ٣تقػذ٧ٕةر ٰٚ قٮرٱح ا٣

 ا٣كةٚؿ ٣٭ة ٰٚ ا٣ٞؿ٩ٲ٨ ا٣ذةقٓ ٔنؿ كا٣ٕنؿٱ٨.

ثة٣ٮزػةاٜ، كٝةا٧ػح ثػة٧٣ؿاصٓ  ان كأ٦ة زجخ ا٧٣ؿاصٓ كا٧٣ىةدر ٚٲن٢٧ قؿد

ا٣ٕؿثٲػػح كا٣ذؿ٠ٲػػح، كأػػػؿل ثػػؿظتت ا٣كػػٲةح اوصة٩ػػت، كزة٣سػػح ثػػة٧٣ؿاصٓ 

ٕة٦ػػح، كزػػتث ػػػؿااٍ ٣عػػٮض ا٣جعػػؿ اوص٪جٲػػح، إ٣ػػٯ صة٩ػػت ا٣ٛ٭ػػةرس ا٣

ا٧٣ذٮقٍ، كا٣كػةظ٢ ا٣نػة٦ٰ كمػؿٰٝ ا٣جعػؿ ا٧٣ذٮقػٍ، كا٣ضـٱػؿة ا٣ٕؿثٲػح 

 كصٮار٬ة ا٣نؿٰٝ.

وػٍخ ٣ٞؽ ٩ضعخ ا٣ؽ٠ذٮرة ٣ٲ٤ٯ ا٣ىجةغ ٰٚ ٠ذةث٭ة ا٧٣٭ػ٥ ٚػٰ دضػةكز 

اىٍؤرػَ٘ اىػؿب غَ اىضةى٘ةت اٛورث٘ح ـٖ ٌُِلح ٌٍٓػح ٌػَ اىػػةىً اىلػؽًٗ 

(ا ٌسيٍػة دضػةو ت ٌنػهالت دنػػت اىجعػر 15ْٖ كيجّا ثالد اىنة  )ص 
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وحفرعى، وصعٌةث اىحصٌل عيٍ اىٌذائق األصيِث، وضرورة اىخولو ةِن ةيداا  

عاُاة ىالطالع عيٍ ما فَ مرانز اىٌذدائق فًِدا مدن مددخوااع، وعيدٍ حودٌع 

(، وكدامج 51-51ص اىيغاع اىخَ حجب مراجعث حيم اىٌذائق اىهرِفث ةًا )

َ إىٍ اىطتلث اىعاىِث من طتلاع اىتحد اىعيمَ، يٌ فَ هًاُث عمالً ممخازاً ُوخم

عيمداً ُنوخفدب ةدى  اىمطاف صاكث جارُث عن روحًا اىوتِيث، ألهًا كدامج ةحدق  

وحفِا موى األجِدال اىخدَ حوحودَ ىدهنرايا اىطِتدث، إكدراراً ةفوديًا، وإجدال ً 

 رساىث.ٍ ىًهه األمث، اىخَ حفخر ةأهًا أمث من َحَميث اىىخاماحًا اىجي  

*   *   * 
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 دذٍح

 

 

حَظساخ يف 
ّ
 تعض قسازاخ جمًع انهغح انعستٍ

 يف األنفاظ ٔاألسانٍة

 ()د. غجؽ اىِةوؿ إقٍةغ٘و غّكةؼ

(2) 

[ كػٔىًَٓ: 3ا ج87أصة  اىٍضٍُع ـٖ كؿاره اىؿاثع واىسالزػَ٘ م  -21

ثٕػؽ « ٦ػة»، ٦ٕذ٧ػؽان ٤ٔػٯ صػٮاز زٱػةدة  ااؽة« ٌة»ا غيٕ أّن «دوٍُة دٔكّؿ»

 «.  ٔ٪ؽ٦ة كثٲ٪٧ة كثٕؽ٦ة»ا٣ذٰ ٦س ٢ ٣٭ة ثػثٕي ا٣ْؿكؼ 

 كٰٚ ٠تـ ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٦ة ٱؽٔٮ٩ٰ إ٣ٯ ا٣ذٕٞٲتو

٥٣ ٱيؤتى د٪ةكؿي ا٧٣ض٧ٓ ٧٤٣كأ٣ح ٦ة ٱ٪جٰ٘ ٦ػ٨ اإلظ١ػةـ كا،قػذٲٕةب؛ إذ  -6

أٱ٪٧ػة « دكف»ثٕػؽ « ٦ػة»٠ةف ٨٦ ا٣ٮاصت أف ٱكٓ ا٧٣ض٧ػٓ ث١ت٦ػ٫ كٝػؿارق زٱػةدةى 

ا٣ـااػؽة « ٦ػة»؛ كأف ٱ٪ج٫ٌ ٤ٔٯ د٧ٲٲـ «دك٧٩ة دٮٌٝٙ»٠ة٩خ، ، أف ٱٞذىؿ ٤ٔٯ ٝٮ٣٭٥و 

ٌُةن، ٚإذا ٠ةف ا٣ذة٣ٰ ٣ػػ« دكف»ا٧٣ىؽرٱح ثٕؽ « ٦ة»٨٦  ٦ٛػؿدان ٠ة٩ػخ « ٦ػة»ظ٧١ةن كػ

٠ػةف ذ٣ػٟ ا٣ذػة٣ٰ  ، كإذا«دك٧٩ة دٮٌٝػٙ»، ٩عٮو «دكف»زااؽة، ك٠ذجخ ٦ذٌى٤ح ثػ« ٦ة»

 .()«٦ة ٱ٤ــ دكف»، ٩عٮو «دكف»٦ىؽرٱٌح، ك٠يذًجخ ٦٪ٛى٤ح ٨ٔ « ٦ة»ص٤٧ح ٠ة٩خ 

ٓي مٮا٬ؽى ا٧٣كأ٣ح أك أ٦س٤ذ٭ة ٰٚ ٠ذت ا٣ذػؿاث. ك٣ػٮ  -6 ٥٣ ٱكذًٞؿ ا٧٣ض٧

٦ػ٨ ا٧٣ٮ٣ٌػؽ ا٣ٞػؽٱ٥، كأٌف « دكف»ثٕػؽ « ٦ػة»٩٭ي ٣ؾ٣ٟ ،٩ذ٭ٯ إ٣ٯ أٌف زٱةدة 

                                                 

 .جامعة دمشق - عضو اهليئة التدريسية يف كلّية اآلداب (*)

ى  و*   ٧٣ض٤ح[ك٫٣ ١٦ة٫٩ ٰٚ ٠ذت اإل٦تء. ]ا ٬٥ؾا ٨٦ ا٧٣ذٕة٣
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ا٧٣عؽزٲ٨ أ٠سؿكا ٦٪٫؛ ك،قذأ٩ف ثنٰء ٧ٌ٦ة كرد ٰٚ ٠تـ ا٣ٞؽ٦ةء ٦ػ٨ ذ٣ػٟ. 

يج ٮف وت  و 6و  ٰٚ ٦ٮٌمط ٩491٬٫٣عٮ  ٨٧ٚ ذ٣ٟ ٝٮؿ ذم ا٣ٮزاردٲ٨ اث٨ ٣

 ٚؼػػػػػػؿ آؿ داككد

 

 دك٧٩ػػػػػة إ١٩ػػػػػةر 

 كٝٮؿ ٣كةف ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲتو  

 ريظ٧ػػٯ ثػػت ٦ػػ٨  أ٦ػػ٨ه دك٧٩ػػة

 

ِي أًذ٦ ػػػحو كًذ٦ػػػةر  ػػػتو كظٛػػػ  رى٬ى

وٌف  ٗٲؿي وعٲط؛« ٔ٪ؽ٦ة كثٕؽ٦ة»ثٕؽ ا٣ْؿكؼ ثػ« ٦ة»ا٣ذ٧سٲ٢ي ٣ـٱةدة  -6 

ٱػؽ٣ٌ٪ة « ٔ٪ؽ، كثٕؽ»٨ ا٣ْؿٚٲ٨ ٰٚ ٠تـ ا٣ٕؿب ثٕؽ ٬ؾٱ« ٦ة»دؽثٌؿى ٦ة ٠ة٩خ ٚٲ٫ 

« ٔ٪ػؽ، كثٕػؽ»ا٣ٮإٝحى ثٕؽ٧٬ة ٦ىؽرٱٌح؛ إذ ٣ٮ ٠ة٩خ زااؽة ١٣ةف « ٦ة»٤ٔٯ أٌف 

ةٚةف إٌ، إ٣ٯ ٦ٛؿد. ك٦ػ٨ زىػ٥ٌ كصػت ا٣ع١ػ٥ي  ٦ٌةٚٲ٨ إ٣ٯ ص٤٧ح، ك٧٬ة ، ٱٌي

 ثٕؽ٧٬ة ثأ٩ٌ٭ة ٦ىؽرٱٌح ٦ؿأةة ٣ألو٢ كاقذىعةثةن ٤٣عةؿ. « ٦ة»٤ٔٯ 

ا ثذػؽٗػح اىفػػو «َيت ٌِػّ»ضٔا  كٔىًٓ: غيّو اىٍضٍُع رأَّٗ ث -22

[ ثٮركد ذ٣ٟ ٰٚ 6، ج11ٰٚ ٝؿارق ا٣كةدس كا٣ستزٲ٨ ]ـ« ٨٦» ثعؿؼ اىضؿّ 

ٔجةرة وا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ  ٰٚ دٛكػٲؿ ثٕػي ٦ػة ، ٔتٝػح ٣ػ٫ ث٧ػةدٌة و٤َػت ، 

ككركدق ٠سٲؿان ٰٚ ٠ذت ٦ة ثٕؽ ٔىػؿ ا،ظذضػةج. ١ٚػةف ثػؾ٣ٟ ٠أ٩ٌػ٫ ٱىػٌؽؽ 

أى ذ٣ٟ ثػ  ُ  «.  ٩ٌ٭ة ٥٣ دؿد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧حأ»اظذضةجى ٦ى٨ ػ

ٓي ٦ٕةص٥ى ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ اقذٞؿاا٫، ك٩ْؿ ٩ْؿى ا٧٣ػؽٌٜٝ، ١٣ػةف  ك٣ٮ اقذٮٔت ا٧٣ض٧

٫٣ ٨٦ ثٕي د٤ػٟ ا٧٣ٕػةص٥ د٣ٲػ٢ي ٩ػه  ٱؤٱٌػؽق. ٚ٭ػؾا ا٣ـ٦ؼنػػؿٌم ٚػٰ وأقػةس 

؛ كذاؾ ا٣ٛٲٌػٮ٦ٰ ٱٞػٮؿ ٚػٰ «٤َىتى ٦٪ٌٰ ٚأ٤َجذ٫و ٚأقػٕٛذ٫»ا٣جتٗح  و٤َت  ٱٞٮؿو 

ُةتب ٦س٢ ٠ذةبو ٦ة د٤ُج٫ ٨٦ ٗٲؿؾ»٠ةف ٨٦ ٦ةدٌة و٤َت و  مؿح ثٕي ٦ة  .«ا٣

أى ٬ؾق ا٣ٕجةرةى، كدـكؿ مج٭حي ا٣ذٮ٣ٲؽ ا٣ذٰ د٤ػٮح  ٌُ كث٭ؾا دكٍٞ ظٌضحي ٨٦ ػ

ٓي ٝػؿارىق ٦ػة ٱػؽٌؿ  ٨٦ كراء اقذؽ،ؿ ا٧٣ض٧ٓ. ك٨٦ ز٥ٌ ٱ٪جٰ٘ أف ٱ٨٧ٌٌ ا٧٣ض٧

                                                 

 .11، كا٩ْؿ ٚٲ٫ أٱٌةن ٣669كةف ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲت، صٲل ا٣ذٮمٲط،   6و
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ة٣جػ٫ أك ث٧ٕ٪ػٯ َ« ٤َػت ٦٪ػ٫»٤ٔٯ ٚىةظح ٬ؾا ا،قذ٧ٕةؿ، ٚٲٞٮؿو ٝػٮ٣٭٥و 

 قأ٫٣ مٲبةن، وعٲط ٚىٲط. 

[ كػٔىًَٓ: 3ا ج87أصة  اىٍضٍُع ـٖ كؿاره اىكةثع واىسالزَ٘ م  -23

َىػٮاؿ ا٣٪٭ػةر، ٦ٕذ٧ػؽان ٤ٔػٯ ٦ػة ٤ٞ٩ىػ٫ ٦ػ٨ وا٤٣كػةف   «َ٘يح اىِٓػةر» ث٧ٕ٪ػٯ 

ٲ٤ىذىػ٫، أم «صةء ٰٚ ا٤٣كػةف كا٣ذػةج»كوا٣ذةج ، ٚٞةؿ ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢و  ًَ و أَػةؿ اهللي 

ٟي  ٣ ٮى ًَ ًَ ٧ٔؿق، كَةؿ  ، أم ٧ٔؿؾ. ٝةؿ ا٣ُٞة٦ٰوك  ٲى٤ٟي

 إ٩ٌػػة ٦عٲ ػػٮؾ ٚةقػػ٥٤ أٱ ٭ػػة ا٤ُ٣ػػ٢

 

ؿ  ُةٮى  كإٍف ث٤ًٲخى كإف َة٣خ ثٟ ا٣

َىٮاؿ، ك٤٠ذة٧٬ة ٬٭٪ة ث٧ٕ٪ٯ ا٧٣ؽل.  ٲ٤ٍح ث٧ٕ٪ٯ  ًَ ٲى٢ ص٧ٓ  ُة  كٱؿكلو ا٣

ٌٰ كرد  ٞىُة٦ ١٬ؾا كرد ٰٚ ٧٤٠ح ا٧٣ض٧ٓ. كٰٚ ذ٣ٟ دعؿٱٙ؛ وٌف ٝٮؿ ا٣

ٲىػ٢»قٲة٫ٝ د٣ٲتن ٤ٔٯ ٦ضٰء  ٰٚ ٬ؾٱ٨ ا٧٣ٕض٧ٲ٨ كقٮا٧٬ة ٰٚ ًُ ؿ كا٣ ػٮى ًُ « ا٣

٘ىٲٍجح»ث٧ٕ٪ٯ   «.ا٣

ٔي٧ؿؾ، كٱٞةؿ ٗٲجذػٟ. ٝػةؿ »ٝةؿ ا٣ضٮ٬ؿمو  ، أم  ٲى٤ٟي ًَ ٟي ك ا٣ ٮى ًَ كَةؿى 

ٲى٢ي »ا٣ُٞة٦ٰو....... ا٣جٲخ. كٱؿكل  ُة  «.«  ا٣

ٔي٧ؿؾ، كٱٞةؿ ٗٲجذٟ. ٝةؿ »كٝةؿ اث٨ ٦٪ْٮرو  ، أم  ٲى٤ٟي ًَ ٟي ك ٣ ٮى ًَ كَةؿى 

٣ح،....ا٣ُٞة٦ٰو...... ا٣ج ٮى ًَ ُةٮىؿ ص٧ٓ  ٲ٤ح، كا٣ ًَ ٲى٢ي ص٧ٓ  ُة  «.ٲخ. كٱؿكل ا٣

٣يػٟو أم َة٣ػخ ٦يػؽ دٟ، أك »كٝةؿ ا٣ـثٲؽٌمو  ٮى ًَ ، ك ٲى٤ٟي ًَ ـ ٌصةجو َةؿ  كٝةؿ ا٣

ٔي٧يؿيؾ، ٫٤ٞ٩ ا٣ضٮ٬ؿٌم، ك٬ٮ ٦ضةز أٱٌةن، أك ٗٲجذػٟ، ٤ٞ٩ػ٫ ا٣ضػٮ٬ؿٌم أٱٌػةن. ٝػةؿ 

 ًَ ُةٲى٢ي ص٧ٓ  و........ ا٣جٲخ. كٱؿكل ا٣ ٌٰ ٮى٣ح،...ا٣ُٞة٦ ًَ ُةٮىؿ ص٧ٓ   . 6و«ٲ٤ح، كا٣

ٚإ٧٬ةؿي ا٣كٲةؽ، كدٛكٲؿي ا٣نة٬ؽ ثؼتؼ ٦ة ٱٞذٌٲ٫ ذ٣ػٟ ا٣كػٲةؽ، ،ػذٲػةًر 

 ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم ٱؿٱؽق ا٧٣ض٧ٓ، ًؿبه ٨٦ ا٣ذعؿٱٙ كا٣ذع١ ٥ ا٣ؾم ، ٱ٪جٰ٘.

                                                 

ا٣ػٟ»ا٩ْؿ ٤ٔٯ ا٣ذٮا٣ٰو ا٣ىعةح، ا٤٣كةف، ا٣ذةج وَٮؿ . كٰٚ ا٣ىعةح ٧٠ة أزجخ    6و ٮى ًَ .»

٣ٟ»ك٢ٌٕ٣ ا٣ىعٲط ا٣ؾم ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ٠تـ ا٣ـثٲؽٌم، كٱنٰ ث٫ ٠تـ اث٨ ٦٪ْٮر  ٮى ًَ.» 
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ٲ٤ٍىػح ا٣٪٭ػةر»٤ٔٯ أٌف دؼؿٱشى ٝٮؿ ا٣٪ةسو  أٱكػؿي ٦ػ٨ أف ٱي٭ػذى٥ٌ ٣ػ٫ ٠جٲػؿ « ًَ

ٲ٤حا»ا٬ذ٧ةـ؛ وٌف  ُة ٧٠ة ٱؽٌؿ ٝٮؿ ا٣ـٌصةج ا٣ؾم ذ٠ؿق ا٣ـثٲؽم د١ٮف ث٧ٕ٪ػٯ « ٣

ة، ٚإذا ٝٲ٢  ٲ٤ح ا٣٪٭ةر»ا٧٣ؽ  ٠ةف ا٧٣ٕ٪ٯ ٦ٌؽة ا٣٪٭ةر، ك٬ٮ ثؾ٣ٟ ٱػؽٌؿ ثػأػؿة « ًَ

 ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ َٮؿ ا٣٪٭ةر. 

٬ؾا، كٰٚ دٕجٲؿ ا٧٣ض٧ٓ ٨ٔ ذ٣ٟ كدؼؿٱض٫ مٰءه ٨٦ دٞٲٲؽ كدٌٲٲٜ ٗٲؿي٧٬ػة 

ٓي ث١ت٫٦ ٢٠   ُةٲ٤ح»ٔجةرة ٩يًكجخ  أظك٨. ٤ٚٮ كقٓ ا٧٣ض٧ ٚٲ٭ة إ٣ٯ ز٦ػةف ٠ػة٣ٲٮـ « ا٣

كا٤٣ٲ٤ح كاوقجٮع كا٣ن٭ؿ....إ٣غ ١٣ػةف دٕجٲػؿيق أظ١ػ٥. زػ٥ٌ ٣ػٮ ػػٌؿج ا١٣ػتـى ٚػٰ 

إ٣ٯ ا٣٪٭ةر كا٤٣ٲ٢ ك٩عٮ٧٬ة، ك٬ٰ ٰٚ اووػ٢ ث٧ٕ٪ػٯ « ا٣ُٲ٤ح»د٤ٕٲ٫٤ ٤ٔٯ أٌف ٩كجحى 

ٲؿ ٦ة ٠ػةف ػةٌوػةن ثةوظ ٲػةء ك٩يًكػت إ٣ػٯ ا٧ٕ٣ؿ، ٨٦ ثةب ا،قذٕةرة كا٧٣ضةز، اقذٕي

 ا٣ـ٦ةف ٧٣ة ثٲ٪٭٧ة ٨٦ صة٦ٓ ا٧٣ؽل كا٣ُٮؿ؛ ١٣ةف قةا٘ةن ظك٪ةن.

[ كػَٔا 3ا ج87أصة  اىٍضٍُع ـػٖ كػؿاره اىسػةٌَ واىسالزػَ٘ م  -24

 ث٧ٕ٪ٯ اوقؿة، كػٌؿج ذ٣ٟ ٤ٔٯ كص٭ٲ٨و « ا٣ٕةا٤ح» اىٍػةوؿَٗ:

ى٫و إذا أ٩ٜٛ ٔ ٲة٣ ًٔ ٤ٲ٭٥ اوٌكؿو ا٣ٕةا٤ح ٨٦ ا٣ٕةا٢، ك٬ٮ اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ ٔةؿى 

٭٥،  ٚة٣ٕةا٤ح ٬ٰ ا٣ذٰ د٪ٜٛ ٤ٔػٯ ٔٲة٣٭ػة كأ٬ػ٢ ثٲذ٭ػة. ٚػٲ٨١٧ »ك٠ٛة٥٬ ٦ٕةمى

ٝجٮؿ ٧٤٠ح وا٣ٕةا٤ح  ٤ٔٯ أ٩ٌ٭ة ا٣ض٭ح ا٧٣٪ٛٞح ٤ٔٯ ا٣ٕٲةؿ، ك٬ػ٥ أ٬ػ٢ ا٣جٲػخ، 

 « وٌف أقؿة ا٣ؿص٢ أ٢٬ ثٲذ٫. 

ا٣سة٩ٰو أٌف ا٣ٕةا٤ح اق٥ ٚة٢ٔ أرٱؽ ث٫ اق٥ ا٧٣ٕٛٮؿ، ٚة٣ٕةا٤ح ٬ػٰ ا٧٣يٕة٣ػح 

 ذ٣ٟ وا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ . ٧٠ة ذ٬ت إ٣ٯ 

؛ وٌف دٮصٲ٫ وا٣ٕةا٤ح  ٤ٔػٯ أ٩ٌ٭ػة ا٣ض٭ػح ا٧٣٪ٛٞػح  ٜه كٰٚ ا٣ذٮصٲ٫ اوٌكؿ ٤ٝ

٤ٔػٯ ٦ػ٨ ٠ة٩ػخ ٣ػ٫ ٱػؽ ٚػٰ « ا٣ٕةا٤ػح»٤ٔٯ ا٣ٕٲةؿ، ٱٞذٌػٰ اٝذىػةرى ٦ٛ٭ػٮـ 

ٛ ػ٢ ث٭ػ٥، ػتٚػةن ٤٣ٮاٝػٓ؛  اإل٩ٛةؽ، كإػؿاج ٔٲةؿ ا٣ؿص٢ ا٣ؾٱ٨ ٱٕػٮ٣٭٥ كٱذ١

ٜى ٤ٔٲ٫ ُٝ ٛى ٜى كا٧٣٪ ًٛ ٕح ٨٦ ا٣ٕةا٤ح. ٤ٔٯ أٌف ا٣ٕجةرة ا٣ذ٤ٕٲ٤ٲػح اوػٲػؿة وٌف ا٧٣٪
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دؾر  ا،ػذتؼ ٰٚ ٬ؾا ا٣ذٮصٲ٫، كدىػ٫٤ ثة٣ٮصػ٫ « وٌف أقؿةى ا٣ؿص٢ أ٢٬ ثٲذ٫»

ة٣حه ، ٔةا٤ح.ا٣سة٩ٰ، و  ٌف أقؿة ا٣ؿص٢ ٦ٕي

[ اكذػؿان 4ا ج87أصة  اىٍضٍع ـٖ كؿاره اىسةىر واٛرثػَ٘ م  -25

، كٌٔٮؿ ٚٲ٫ ٤ٔػٯ «٦ة ٤ٕٚخ ٬ؾا أثؽان » ثِفٖ اىٍةًٖ ـٖ ُعٔ كٔىًٓ:« أثؽاً »

٦ة ٌٔٮؿ ٤ٔٲ٫ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة ٰٚ ذ٣ٟ ٨٦ اقػذؽ،ؿ كد٤ٕٲػ٢. 

 كذ٣ٟ ظك٨، ثٲؽ أٌف ٝؿارق اٚذٞؿ إ٣ٯ مٰء ٨٦ اإلظ١ةـ كا،قذٲٕةب. 

ك٣ٮ زاف ا٧٣ض٧ٓ ٝؿارىق ٰٚ ًٮء د٤ٕٲ٤ػ٫ كاقػذؽ،٫٣، كأراد ٣ػ٫ أف ٱ١ػٮف 

ٍ  »ٰٚ ا٣٘ة٣ت ٣٪ٛػٰ ا٧٣كػذٞج٢، ك« أثؽان »كذؼؽىـ ٦ع٧١ةن ٦كذٮٔجةن، ٣ٞةؿو ٱي  « ٝػ

ٍ  »٣٪ٰٛ ا٧٣ةًٰ ٩عٮ  ؛ كاقػذؼؽاـ «٨٣ أ٫٤ٕٚ أثؽان، ك٥٣ أ٫٤ٕٚ، أك ٦ػة ٤ٕٚذػ٫ ٝػ

٦ػة ٤ٕٚػخ ذ٣ػٟ أثػؽان، ك٣ػ٥ أ٤ٕٚػ٫ »٦ٞذؿ٩ةن ث٪ٰٛ ا٧٣ةًٰ، ٩عٮ ٝٮ٣٭٥و « أثؽان »

 وعٲطه ٚىٲط، ٣ٮركدق ٰٚ ٠تـ ا٣ٕؿب، كإف ٠ةف ٤ٝٲتن. « أثؽان 

ٲؽ ٰٚ ذ٣ٟ ٧ٌ٦ة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫ ثٕي ا٣جةظسٲ٨، ككٝػٙ ٤ٔٲػ٫ ك٧٤٣ض٧ٓ  أف ٱٛي

٤٣ض٤٧ح ا٧٣٪ٛٲح ٚػٰ ا٧٣ةًػٰ ٚػٰ « أثؽان »٨٦ مٮا٬ؽ كأ٦س٤ح دا٣ٌح ٤ٔٯ ٦ىةظجح 

. ك٨٦ ذ٣ػٟ ٦ػستن  6وأوٮؿ دؿاز٪ة، ٱٕٮد ثٌٕ٭ة إ٣ٯ ٔىؿ ا،ظذضةج ٰٚ ا٤٣٘ح

 و 4و 19٬ٝٮؿ ٱـٱؽ اث٨ ٦ٌٛؿغ وت 

ٰ  ك٣ٮ، ٦ػة دٕػٌؿض ٣ػٰ  ٣ٮ، ا٣ؽٔ

 

 ٦ػػ٨ ا٣عػػٮادث ٦ػػة ٚةرٝذ٭ػػة أثػػؽان  

ٚػإٌف ا٤ْ٣ػٲ٥ ٦ذػٯ ا١٩كػػؿت »كٝٮؿ ا٣ضةظِ ٰٚ ظؽٱس٫ ٨ٔ ذ٠ؿ ا٣٪ٕةـو  

 . 6و«إظؽل رص٤ٲ٫ ٥٣ ٱجؿح ١٦ة٫٩ أثؽان ٔةش أك ٦ةت

ثؽا ىٖ ـٖ دِةوا اىٍضٍع إإ دِةوا ـٖ كؿاره اىؼػةٌف واٛرثػػَ٘  -26

ٍَْع 4ا ج87م   ْؿ. ٦ة ٱٮصت ا٣ذٕٞٲت كا٣٪ «ٌؽرا »غيٕ « ٌؽٗؿ»[ ص

                                                 

 .616 - 616ثٲح ا٣ٛىعٯ ا٧٣ٕةوؿة كأوٮ٣٭ة ا٣ذؿازٲح، د. ٔجةس ا٣كٮقٮة، ا٣ٕؿ  6و

٫ٞ د. ٔجؽ ا٣ٞؽكس أثٮ وة٣ط،   4و ٌٞ  .19دٱٮاف ٱـٱؽ ث٨ ٦ٌٛؿغ ا٣ع٧ٲؿم، ص٫ٕ٧ كظ

 .666ا٣ضةظِ، ٠ذةب ا٣جؿوةف كا٣ٕؿصةف كا٧ٕ٣ٲةف كا٣عٮ،ف،   6و
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« يعيرا »غوعٓ « يعيٕر»ٍّص اهًشًُع ضٖد غوّن هقراره فٔ يَعع سًعع  -1

ًَخْعَرس»ضٖاغث اشخقاق، فقاهج: « اهًخراس»غوٓ أّن اهػرب ضاغج يٌ  َ ، وأن «ح

ٌُِّى فٔ اهشًع، فال ُٕقاس غوُٖ»؛ وٍّص إٔغاً «حخرَّس»اهقٖاس  ًَع حْ  .«أٍُّ هى ُٕس

« اهًخعراس»هػرب ضاغج يعٌ وفٔ ِذا ضمًان ال ٕطّطان: األّول أّن ا

ًَخَْرس»اهفػن  َ وِذا شٔ ٌ غرٕب، ال ٍشي هُ أذعراً أو لهعٖالً فعٔ لعال  يعٌ «. ح

 .()ُٕطخَّز ةماليُ، وال فٔ يػاسى اهػرةّٖث

ُِّى فعٔ اهشًعع ٕقعاس غوٖعُ سًعُع  يعيٕر »اهرأٍ اهطمى ةَفٔ سًاع حعْ

ّن ةػعَظ وِذا قْل يٌ هى ٕسخْف اهَظر فٔ لال  اهػوًعا ؛ أل«. ييرا « غوٓ»

قاهعج اهػعرب فعٔ »اهػوًا  ٍصَّ غوٓ شٔ  يٌ ذهك، فّذا اهفّرا  يرالً ٕقْل: 

اهًطٖر، وِعْ يعٌ ضعرت: يُطعران هوشًٖعع، ويسعٖن اهًعا ، وِعْ يَْفِػعن: 

 .(4)«يُْسالن هوشًٖع، فشتّّْا يَفِػالً ةفِػٖن

ِّى أضعاهث يعٖى  ّٔ األسخراةاذي ٕعَّص غوعٓ أّن حعْ « يَسعٖن»وذهك اهرع

أن سًػِْا غوٓ يُْسالن وأيِسوث لُقفزان وأقِفزة فٔ سًع قَفٖعز، ضًوَّى غوٓ 

 .(5)وضّقُ يسإن

وهْ لان ذهك ةٌٖ ٕيي اهًشًعع الغخعيَّ ةعُ فعٔ حقعيٕري، وقعاس سًعَع 

غوُٖ قٖاساً، فخوع غوُٖ ضمى اهشْاز؛ ألّن اهطائن لون ذهك لًا لّل « ييرا »

ِّى فٔ اهشًع ُٕقاس غو  ُٖ.لال  اهًشًع ِْ اٍخفا  سًاع حْ

                                                 

( يعٌ اهًسعمٌٖ،  )*( ٌَ ًَْسعَم َ أسن، ِذا ضعطٖص، وقعي ُغعِيل فعٔ األضعن لهعٓ اهخًرٖعن ةفػعن )ح

 . ]اهًشوث[َسمٌَّ(حَ واهقٖاس فُٖ )

 .4/131يػأٍ اهقرآن  (4)

، واٍظععر: اهو ععث اهػرةٖععث ذْاةععج 1/112، 4/114، 46، 1/47شععرا اهشععافٖث هورعععٔ،  (5)

 .46، 46 ويخ ّٖرات، ل. يطًي غتيو فوفن،
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ٲؽ ا٣٪ْؿ ٚٲ٧ة ٠ةف ٦ػ٨ ٠ت٦ػ٫ د٤ٕػٲتن كٝػؿاران ٚػٰ  كإذا ثؽا ٧٤٣ض٧ٓ أف ٱٕي

٣ـكاؿ ا٣عةا٢ ، ٱكػ٥٤ ٦ػ٨ ا٣ذٮٌٝػٙ كا٣٪ْػؿ؛ « ٦ؽراء»ًٮء ذ٣ٟ، ٚإٌف ٝٲةس 

 ٧٣ة ٱ٘نٯ ا٧٣ٞٲف ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٤ٌٝح كمؾكذ. 

ٖى ا٣ذ٧ػةـ ٦ػ٨ ا،قػذٞؿاء،« ٦ؽراء»٥٣ ٱج٤ٖ ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ د٪ةك٫٣ ص٧ٓ  -6  ٦ج٤ػ

، إذ ٝػةؿو كٝٲكػخ ٦٪ػؾ «٦ؽراء»ة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫ ثٕي ا٣جةظسٲ٨ ٰٚ ك٣ٮ ث٫٘٤ وٚةد ٧٦ٌ 

ٔ٪ؽ ا٤ٞ٣ٞنػ٪ؽم وت  -ظكت ٧٤ٔ٪ة  -ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٤ٔٯ كزراء، كأٌكؿ ٦ة ٩ضؽق 

ا٧٣ؽراءو َةاٛح ٨٦ اؤٮاف ثؽٱٮاف اإل٩نةء، ٦٭٧ذ٭٥ أػػؾ ا١٧٣ةدجػةت ٬ و »166

 . 1و«كإدارد٭ة ٤ٔٯ ٠ةدت ا٣كٌؿ ك٦ى٨ دك٫٩ ٨٦ ٠ذٌةب ا٣ؽٱٮاف

« ٦ػؽراء»٤ٔػٯ « ٦ؽٱؿ»زى٥ٌ ٠ةف ٨٦ ا٧٣كذعك٨ ا٣ذ٪جٲ٫ي ٤ٔٯ أٌف ص٧ٓ  ك٨٦

 ٨٦ ٦ٮ٣ٌؽ ا٧٣ذأٌػؿٱ٨، كأ٫ٌ٩ ٚنة ٰٚ ٠تـ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ كاقذنؿل. 

[ 4ا ج87نةن نال ُ اىٍضٍع ـػٖ كػؿاره اىكػةثع واٛرثػػَ٘ م  -27

ا٣ذٰ ٱكػذ٤٧ٕ٭ة ا٧٣ٕةوػؿكف، ٧ٌ٦ػة أػػؾ  «اىٍىؽاكّ٘ح»اىؾي دِةوا ـّ٘ نيٍح 

 ٫ ٦أػؾق.ا،ًُؿاب ٚٲ

ٓي صٮازى ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ث٧ٕ٪ػٯ ٦ػة ٱىػٌؽؽ ا٣ٞػٮؿ أك د٣ٲػ٢  ٚٞؽ اٝذؿح ا٧٣ض٧

ػػؽؽ. ك٬ػػٮ ٦ػػة ٱٕ٪ػػٰ ثػػآػؿة أٌف ٬ػػؾق ا٧٤١٣ػػح  ث٧ٕ٪ػػٯ ٧٤٠ػػح « ا٧٣ىػػؽاٝٲٌح»ا٣ىة

ا٣ذٰ ٩ٌىخ ٤ٔٲ٭ة ا٧٣ٕةص٥. ز٥ٌ وٌؿح ٰٚ ٥ْٕ٦ ٦ة ٠ةف ٦ػ٨ د٤ٕٲ٤ػ٫ أٌف « ٦ًىؽاؽ»

ػػؽ  ٦ىػػؽران وػػ٪ةٔٲٌةن ٦« ا٧٣ىػػؽاٝٲٌح» ج٪ٲٌػػةن ٦ػػ٨ ٦جة٣٘ػػح اقػػ٥ ا٣ٛةٔػػ٢ ٱ١٧ػػ٨ أف دٕي

ؿ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ث٧ٕ٪ٯ ٦ة ٱيىؽةؽ ا٣نػٰءى أك ظٞٲٞذىػ٫، أك د٣ٲػ٢ى « ٦ًىؽاؽ» ا٣ؾم ٚيكة

و ا٣ىؽؽ ك٦ػة ٱتز٦ػ٫ ٦ػ٨ ػ٤ػٜ ٦سػ٢  ٌٰ ٪ةٔ ؽؽ؛ كأٌف ٦ٕ٪ٯ ٬ؾا ا٧٣ىؽر ا٣ىة ا٣ىة

او٦ة٩ح كا٣نػضةٔح كا٣عٲػةء. ك٬ػٮ ث٭ػؾا ا٣ذٮصٲػ٫ ٱ٪عػؿؼ ٔػ٨ ذ٣ػٟ ا،ٝذػؿاح، 

                                                 

، 6/669، ك٠تـ ا٤ٞ٣ٞنػ٪ؽم ٚػٰ ٠ذةثػ٫ وػجط اؤنػٯ، 16ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ٛىعٯ ا٧٣ٕةوؿة   1و

 .1/611، 6/494ٚٲ٫ أٱٌةنو كا٩ْؿ 
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٦ة ٱٞذٌٲ٫. ز٥ٌ ا٤ٞ٩ت ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ ا٣ٛٞػؿة ا٣سة٣سػح ٦ػ٨ ذ٣ػٟ كٱضؿم ٤ٔٯ ػتؼ 

ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٤ٔٯ ذ٣ٟ، إذ ٩ةٝل ا٣٘ؿضى ا٧٣ٮصتى ٣ذٮ٣ٲػؽ ٧٤٠ػح صؽٱػؽة و٦ىػؽاٝٲٌح  

إذا ٠ة٩خ ٧٤٠حي و٦ىؽاؽ  دؤدةم ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٧٣ػؿاد؛ كثػٲ٨ٌ أٌف ٦ػ٨ ٦ػؾا٬ت ا٣ٕؿثٲٌػح 

ٓى ٰٚ دٮ٣ٲؽ او٣ٛةظ ا٧٣ُةثٞح ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ ٣ذ٤جٲح ا٣ذٕجٲػؿ  ٌٰ أك ا٣نػٕؿٌم ا٣ذٮق  ا٣جتٗػ

ٌٟ ٚٲ٫ أٌف ٧٤٠ػح  ا٣ذػٰ « ٦ىػؽاٝٲٌح»أك ٧٣ضؿد ا٣ذضؽٱؽ. ١ٚةف ثؾ٣ٟ ٱ٨٤ٕ ث٧ة ، م

 ا٣ذٰ ٩ٌىخ ٤ٔٲ٭ة ا٧٣ٕةص٥.« ٦ًىؽاؽ»ٱكذ٤٧ٕ٭ة ا٣٪ةس ٰٚ ز٦ة٩٪ة ث٧ٕ٪ٯ 

ٰ  ؟ كأٱػ٨ د،٣ذػ٫  كإذا ٠ة٩خ ا٣عػةؿ ٠ػؾ٣ٟ ٚػأٱ٨ دتمػٯ ا٧٣ىػؽري ا٣ىػ٪ةٔ

ي٪ٰ ٦٪ػ٫ ا٣ضؽٱؽةي ا٧٣ؼذ٤ٛح ٨ٔ د،٣ح ٦جة٣٘ح  ؟! كأٱػ٨ «٦ًىػؽاؽ»اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ا٣ؾم ث

 ث٪ٲح ا،قذؽ،ؿ ا٧٣ذؿاثُح ا٧٣ع٧١ح؟ أـ ٬ٮ ا،ًُؿاب ك٩ٞي ا٣٘ـؿ ثٕؽ إثؿا٫٦؟!

ظذٯ إذا ا٩ذ٭ٲخى إ٣ٯ ا٣ٞؿار ٠٪خ ٠أ٩ٌٟ دٞؿأ ا،ٝذؿاحى ٦ٌؿة زة٩ٲح، إذ ٦ة ٦ػ٨ 

ًٕؿؾ ث٧ػػة ذ٬ػػت إ٣ٲػػ٫ ٚػػٰ ا٣ذ٤ٕٲػػ٢ ٦ػػ٨ ظ٧ػػ٢ ٬ػػؾق ا٧٤١٣ػػح  مػػٰء ٚٲػػ٫ ٱينػػ

.« ا٧٣ىؽاٝٲٌح» ٌٰ  ٤ٔٯ ا٧٣ىؽر ا٣ى٪ةٔ

ٚ٭٢ ز٧ٌح ظةصح إ٣ٯ ا٣ع٥١ أك ا٣ذ٤ٕٲٜ ثٕػؽ، كٝػؽ كمػٯ ا٣ٮوػٙ ثػ٫ أك 

 ث٪عٮق، كأٗ٪ٯ ٔ٪٫؟

[ 4اج87أصػػة  اىٍضٍػػُع ـػػٖ كػػؿاره اىسػػةٌَ واٛرثػػػَ٘ م  -28

، ث٧ٕ٪ػٯ «ٔؿٚذػ٫ ٦ػ٨ ػػتؿ ٠ذجػ٫و »ـػٖ ُعػٔ« ٌَ ػػالا نػؾا»اقذػٍةَا 

 ثٮقةَح أك ثُؿٱٞح؛ ك٤ٔ ٢ ٣ؾ٣ٟ ث٧ة ٚٲ٫ ٩ْؿ.

،ثذػؽاء ا٣٘ةٱػح « ٦ػ٨»صةز ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ د٤ٕٲ٫٤ ذاؾ دػػٮؿى ظػؿؼ ا٣ضػٌؿ أ

دنػةر٠٭ة ٚػٰ ا٣ْؿٚٲٌػح، كإذا « ػػتؿ»وٌف « أز٪ػةء»ظ٧ػتن ٤ٔػٯ « ػتؿ»٤ٔٯ 

ٰٚ اوو٢ أ٨١٦ أف ٱؽػ٢ ظػؿؼ ا٣ضػٌؿ « أز٪ةء»٤ٔٯ « ٰٚ»دػ٢ ظؿؼ ا٣ضٌؿ 

٩ػةن كٱىجط ٝٮ٣٭٥و ٔؿٚخ ٚت»، ز٥ٌ ٝةؿو «ػتؿ»ا٣ؽاٌؿ ٤ٔٯ ا٣٘ةٱح ٤ٔٯ « ٨٦»

 «.٨٦ ػتؿ ا٣ضؿااؽ، أم ٦جذؽاةن ٦ٕؿٚذ٫ ٨٦ ػتؿ ا٣ضؿااؽ
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 كٰٚ ٬ؾا ٩ْؿه ٨٦ كص٭ٲ٨و

٤ٔٲ٭ػة « ٦ػ٨»إلصةزة دػٮؿ ظؿؼ ا٣ضػٌؿ « أز٪ةء»٤ٔٯ « ػتؿ»ظ٢٧ي  -6

« ػػتؿ»ا٣ذٰ ،ثذؽاء ا٣٘ةٱػح ٤ٔػٯ « ٨٦»دأكٱتن، ٝٮؿي ٨٦ ٗةب ٔ٪٫ أٌف دػٮؿ 

ٌٟ ٚٲ٫. ك٨٦ مٮا٬ؽق ٦ستن ٝٮ٫٣   ىئ مئ حئ جئ ژدٕػة٣ٯو  زةثخه زجٮدةن ،م

ٌٰ [41، ا٣ؿكـو 46]ا٣٪ٮرو  ژ يئ ، كٝٮؿ ٤ٔ
 و 9و

 ك٦ع٧ٌػػػؽه ٚٲ٪ػػػة ٠ػػػأٌف صجٲ٪ػػػ٫

 

 م٧فه دض٤ٌخ ٨٦ ػتؿ ٧ٗػةـ 

ٌٰ ث٨ ا٣ض٭٥  كٝٮؿ ٤ٔ
 و 61و

 ٤ٍَٕخ ك٬ػٰ ٚػٰ زٲػةب ظػؽاد

 

 ٤َٕح ا٣جؽر ٨٦ ػػتؿ قػعةب 

 و 66وكٝٮؿ ٧ٔؿ ث٨ أثٰ رثٲٕح 

٪ىػػػػؽم   ٜه صى ٌٙ ٔ٪٭ػػػػة ٦ؿٌٝػػػػ  مػػػػ

 

 ػتؿ ا٣كعةبٚ٭ٰ ٠ة٣ن٧ف ٨٦  

 و 66وكأ٩نؽ اث٨ ثٌؿم ٣نةٔؿ 

 ٱيكةا٨٤و ٨٦ ٬ؾا ا٣ىؿٱٓ ا٣ؾم ٩ػؿل؟

 

 كٱ٪ٍْؿف ػ٤كةن ٨٦ ػتؿ ا٧٣ؿاص٢ 

ٚٲ٫ ،ثذػؽاء ا٣٘ةٱػح، « ٨٦ًٍ »ٰٚ ٬ؾا ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٤ٔٯ أٌف « ٨٦ ػتؿ ٠ؾا»دٮصٲ٫ي  -6 

٦ٕ٪ةق ٦جذػؽاةن ٦ٕؿٚذػ٫ ٦ػ٨ ػػتؿ ا٣ضؿااػؽ   « ٔؿٚخ ٚت٩ةن ٨٦ ػتؿ ا٣ضؿااؽ»كأٌف 

ٓي ٚػٰ زتزػح ٦ٮاًػٓ ٦ػ٨ ٠ت٦ػ٫ ٤ٔػٯ ٬ػؾا صة رو ٤ٔٯ ػتؼ ٦ة وٌؿح ثػ٫ ا٧٣ض٧ػ

ث٧ٕ٪ػٯ ثٮقػةَح أك ثُؿٱٞػح، ك٬ػٮ ٦ػة « ٨٦ ػتؿ ٠ؾا»ا،قذ٧ٕةؿ، ٨٦ أٌف ٝٮ٣٭٥و 

 ٚٲ٫ ٰٚ ًٮء دىؿٱط ا٧٣ض٧ٓ ٤٣كججٲٌح أك ا٣ٮاقُح.« ٨٦»ٱٕ٪ٰ ثآػؿة أٌف 

٬ؿ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ كٰٚ ٬ؾا اػذتؼه ثٲ٨ٌ، إٌ، أف ٱٞةؿو إٌف ا٧٣ٕ٪ٯ اوٌكؿ ا٣ْػة

                                                 

 .611ثٲؿكت،  -دٱٮاف اإل٦ةـ ٤ٰٔ، ص٫ٕ٧ كًج٫ُ كمؿظ٫و ٩ٕٲ٥ زرزكر، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح   9و

 .661دٱٮاف ٤ٰٔ ث٨ ا٣ض٭٥،   61و

 .16دٱٮاف ٧ٔؿ ث٨ أثٰ رثٲٕح،   66و

 ٣كةف ا٣ٕؿب، كدةج ا٣ٕؿكس و٦ؿص٢ .  66و
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ْٔ اةخداء اىغاٗث، وإّن اكخظاء اىعتارة ُٗفظـٖ إىـٕ ٌعِـٕ اىصـتتّ٘ث او اىٔشـا ث، 

.) ّٖ ّٖ او اىخأوٗي  ؤْ اىٍعِٕ اىثاُٖ )االكخظائ

ٌـَ »ْذا، وال ٗعدم اىٍرءُ ٌعِٕ اىصتتّ٘ث او اىٔاشطث ظاْراً ةِّ٘اً فٖ عتـارة 

ٌثيث ف٘ٓا. وٌَ ذىم اىخٖ وردت فٖ ةعض ٌا اُخٕٓ إىِ٘ا ٌَ شٔاْد وا« خالل

 :(13)كٔل اىشرٗف اىٍرحظٕ

ا ةيـُٔت اصدـدكاء وودمْـً ٍّ  ىـ

 

 خيصج إىّ٘ ٌَ خالل اىخجـار  

وازٗـدك ٌـَ »وكٔل اةٖ خ٘ان اىخٔخ٘دي فٖ نخاةّ )اخالق اىـٔزٗرَٗ(:  

 .(14)«خالل ذىم نيّّ خترة ةاىدْر واْيّ...

تعماَل [ اس 4، ج78أجاز المجمع في قراره التاسع واألربعين ]م -92

ٍّث ٌَ اٌخِـا  ذىـمإ إذ كـال:  بالهمزة،« مؤقَّت» عيٕ اىرغً ٌٍا اشعر ةّ حعي٘يّ ث

واٌّـا إةـدال اىٍٓـزة ٌـَ اىـٔاو فعيـٕ طـرةَ٘: ٌلـ٘س »وجاء فٖ نخب اىعرةّ٘ـث: 

ٍّاً الزٌـاً، ُدـٔ: وجـٔه واُجـٔه،  ٍّج ط وشاذّ، فاىٍل٘س إةداىٓا ٌَ نّو واو اُظ

ٗفٓـً »إ وعّلب ةلٔىّ: «واىٍصٍٔ  ٌا عدا ذىم... وُوِعد واُِعد، وُوكِّخج واُكِّخج،

ِّخَْج »ٌَ ْذا اّن  فٖ ْذه اىص٘غث خصراً، اي إذا جاءت اىـٔاو « ُوكِّخَْج »ىغث فٖ « اُك

ٌظٌٍٔث، وى٘س فٖ نّو حصرٗفات )وكج(. واىٍعروف اّن اىعر  حُتِدل اىٍٓـزة 

 «.واواً ىيخخف٘ف، وى٘س اىعهس،...

ة اىٍٍخّد ٌَ اىخعي٘ـو إىـٕ اىِخ٘جـث ذو ةاىٍٓز« ٌؤكمج»وراي اىٍجٍع فٖ 

 ةِ٘ث ٌِطلّ٘ث وٌِٓجّ٘ث ٌظطرةثإ الخخالف اىٍلدٌث واىِخ٘جث.

ّّ عي٘ـّ اىٍجٍـع، واُخٓـٕ إى٘ـّ ٌـَ كـراءة  عيٕ اّن ذىم اىفًٓ اىذي ُـ

 ةعض ٌا نان فٖ نخب اىعرةّ٘ث، ُٗعخَرض ٌَ وجَٓ٘:

                                                 

 .5/71اىثعاىتٖ، ٗخٍ٘ث اىدْر، شرح وحدل٘ق: د. ٌف٘د كٍ٘دث،  (13)

 .8اةٔ خ٘ان اىخٔخ٘دي، اخالق اىٔزٗرَٗ، حح: ٌدٍد ةَ حاوٗج اىطِجٖ،  (14)
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ػػؿد أظٲة٩ػػةن  ٌُ ٌٰ ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲٌػػح ٱ ٌٰ أك ا٣ىػػٮد ٚػػٰ اوكؿو أف ا٣ع١ػػ٥ ا٣ىػػؿٚ

ًٞػؽت ٤ٌٔػح ا٣ع١ػ٥ ا٣ٮاصػت ٚػٰ  دىؿٱٛةت ا٧٤١٣ػح ا٣ٮاظػؽة ص٧ٲٕػةن، كإف ٚي

 ثٌٕ٭ة، ٧٤٣ضة٩كح.

زةثخ ، ػتؼ ٚٲػ٫، ٚة٣ـثٲػؽٌم ٦ػستن ٩ػٌه ٤ٔٲػ٫ « ٦يؤٝ خ»ا٣سة٩ٰو أف ث٪ةء 

ة، إذ ٝةؿو  ٍخ ثة٣ٞةؼ ٣٘حه ٰٚ ا٣ٮٝخ، ٠ؾا وٌعع٫ ص٧ةٔح، أك إثػؽاؿ، »٩ىًّ اوٝى

.  66و«ؽ اوكٝةت. ك٬ٮ ٦ؤٌٝػخ ٦ػ٨ ذ٣ػٟأك ٣ع٨. كا٣ذأٝٲخ ٠ة٣ذٮٝٲخو دعؽٱ

كٝػؽ اقػػذ٫٤٧ٕ ا٧٤ٕ٣ػةء ٠سٲػػؿان، ٚٞػؽ كرد ٦ػػستن ٚػٰ ٠ػػتـ ا٣ٛػٌؿاء كأثػػٰ ٬ػػتؿ 

 . 61وا٣ٕك١ؿم كا٣ٛٲؿكزآثةدم كاث٨ ٦٪ْٮر

ػ٫و  كا٧٣ٕػؿكؼ أٌف ا٣ٕػؿب ديجػًؽؿ ا٣٭٧ػـة كاكان »كٝٮؿ ا٧٣ض٧ٓ ٱـٱ٨ٌ ٚ٭٧ى

ذؿىض؛ ٧٣ة ٚٲ٫ ٨٦ إَتؽ«   ٤٣ذؼٛٲٙ، ك٣ٲف ا١ٕ٣ف،.... ، ٱىػٌط؛ وٌف  ٦ٕي

ا٣ذؼٛٲٙ ٱ١ٮف أظٲة٩ةن ثإثؽاؿ ا٣ٮاك ا٧٣س٤ٞح ثة٣ٌػ٥ٌ ٧٬ػـة، ك٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ٱػؽٌؿ 

ةذػخ»ٝٮؿي اث٨ ٦٪ْٮر كٗٲؿق ٰٚ دٛكٲؿ إثؽاؿ ا٣ٮاك ٧٬ـة ٰٚ  ٝي كذ٣ػٟ وٌف «و »أ

 «.  ٧ًٌح ا٣ٮاك زٞٲ٤ح

[ اىػؾي 4ا ج87ثؽا ـٖ نال  اىٍضٍع ـٖ كػؿاره اىؼٍكػَ٘ م  -33

ا٧٣ٲٮٔػح، ا٤٣ٲٮ٩ػح، » ٍيٓة اىِةس ـػٖ  ٌةُِػة:دِةوا ـّ٘ ػٍكح ٌىةدر اقذػ

 ٦ة ، دٛكٲؿ ٫٣، ٨٦ كص٭ٲ٨و«   ا٣كٲٮ٣ح، ا٣ؼىٮثح، ا٧ٕ٣ٮ٣ح

اٝذؿح ا٧٣ض٧ٓ ز٧ح ا٣ع٥١ى ثضٮاز د٤ٟ ا٧٣ىةدر ا٣ؼ٧كح ا٣ذػٰ ٩ػٌه  -6

٤ٔٲ٭ة ٩ٌىةن؛ ظذٯ إذا كو٢ إ٣ٯ ا٣ٞؿار ا٠ذٛػٯ ثػة٣ع٥١ ٤ٔػٯ صػٮاز ٦ىػؽرٱ٨ 

، دكف أف ٩عْػٯ ث٧ػة «!ٮٔػح، ك٣ٲٮ٩ػحا٣ٞػؿارو صػٮاز ٝػٮ٣٭٥و ٦ٲ»ٍٚٞ، ٚٞةؿو 

                                                 

دةج ا٣ٕؿكس وأٝخ ، كا٩ْؿو ا٣عك٨ كاإلظكةف ٰٚ ٦ة ػت ٦٪٫ ا٤٣كػةف، ص٧ٕػ٫ ٔجػؽ اهلل   66و

 ا٣جةركدم وأٝخ .

، 61، كا٣ٛػػؿكؽ ا٤٣٘ٮٱػػح، أثػػٮ ٬ػػتؿ ا٣ٕكػػ١ؿم، 6/614ا٩ْػػؿ ٦ػػستنو و٦ٕػػة٩ٰ ا٣ٞػػؿآف    61و

 ٦ٮس ا٧٣عٲٍ وأ٦خ ، ك٣كةف ا٣ٕؿب وكٝخ .كا٣ٞة
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ٱٌٛكػؿ ٗٲةب ا٧٣ىةدر ا٣ستزح اوػؿل، ٚ٭٢ ٠ةف ًٲةٔ٭ة د٣ٲػ٢ ٦٪ػٓ، أـ ٠ػةف 

ٔت٦ح ق٭ٮ ك٤ٛٗح، أـ ٠ةف ٨٦ قٍٞ ا٣ُجةٔح ؟! ذ٣ٟ ٦ة ٥٣ ٩ضػؽ صٮاثػةن ٔ٪ػ٫ 

 ٰٚ ٠تـ ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ ٦ٮ٫ًٕ، أك ٰٚ ٦ٮًٓ آػؿ. 

ت٫٦ ٚٲػ٫ ٔػةـٌ ك٠ -د٧ٌكٟ ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ د٤ٕٲ٫٤ ٣ضٮاز د٤ٟ ا٧٣ىةدر  -6

ث٧ة ٠ةف ٤ٔٲػ٫ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح  -ٱذ٪ةكؿ د٤ٟ ا٧٣ىةدر ا٣ؼ٧كح كأ٦سة٣٭ة 

ٕيٮ٣ح»ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة ٨٦ إٝؿار وٮغ ٦ىؽر  ٌٰ ثذعٮٱ٤ػ٫ إ٣ػٯ « ٚي ٨٦ ٢ٌ٠ ٕٚػ٢ زتزػ

ٕي٢  ٕي٢  إذا اظذ٤٧خ د،٣ذ٫ ا٣سجٮت كا،قذ٧ؿار. -ا٣جةب ا٣ؼة٦ف وٚى  ٱٛ

ٌٰ كٰٚ ٬ؾا ا٣ٞٲةس ٦ة ٱؽٔٮ إ٣ػٯ ا٣ذٮٌٝػٙ كا ػؿٚ ٣٪ْػؿ؛ وٌف ا٣ذعٮٱػ٢ ا٣ى 

ٌٰ إ٣ػٯ ا٣جػةب ا٣ؼػة٦ف ٱٞذٌػػٰ د٘ٲٲػؿ ا٣ج٪ٲػح  ٌٰ اوصػٮؼ ا٣ٲػةا ٢ٕٛ٤٣ ا٣ستزػ

ٱ٧ٲيػٓ »ا٣ىٮدٲٌح ٰٚ ٦ٌةر٫ٔ، ك٤ٝت ا٣ٲةء كاكان، ك٫٤ٞ٩ إ٣ػٯ اوصػٮؼ ا٣ػٮاكٌم 

 ٍٓٲ ٲ٢ٍ  ٱكٲي٢ »ك« ٱ٤يٮف ٱ٤يٲ٨ٍ  ٱ٤ٲي٨ »ك« ٱ٧يٮع ٱ٧ي ٮؿ ٱكي  «.  ٱكي

ٕىٲ٨. ك٬ػؾق ا٣ع٤ٞػح ك٬ؾا ٱعذةج إ٣ٯ دٛكٲ ؿ كدجٲٲ٨ ، أزؿ ٫٣ ٰٚ ٠تـ ا٧٣ض٧

؛ ٚإذا زجػخ ٣ػ٫ مػٞٲٜ أك  ٌٰ ٌٰ أصٮؼ ٱةا ا٧٣ٛٞٮدة دٞذٌٰ ٦ٕؿٚحى ظةؿ ٢ٌ٠ ٢ٕٚ زتز

ة أك اقذ٧ٕة،ن، صػةز أف ٱيج٪ػٯ ٦ىػؽرق ٤ٔػٯ كزف  ٕيٮ٣ػح»٦ٌةرعه كاكم  ٩ىًّ ، إذا «ٚي

٧٠ة كرد ٰٚ ٝػؿار  اظذٲش إ٣ٲ٫، كاظذ٢٧ ا٣ؽ،٣ح ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ زةثخ ٦كذ٧ٌؿ ٠ة٣٘ؿٱـة،

٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٚػٰ ا٣ٞػة٬ؿة؛ وٌف زجػٮت ذ٣ػٟ ٱكػةٔؽ ٤ٔػٯ ٝجػٮؿ دعٮٱػ٢ 

ٌٰ إ٣ٯ ا٣جةب ا٣ؼة٦ف، كٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫. ٌٰ اوصٮؼ ا٣ٲةا  ا٢ٕٛ٣ ا٣ستز

إ٣ٯ ا٣جةب ا٣ؼة٦ف، كث٪ةء ٦ىػؽر « ٦ةع ٱ٧ًٲٓ»ك٨٦ ٬٪ة رث٧ٌة صةز دعٮٱ٢ 

كٰٚ ا٤٣كةفو ٦ػةعى »و٦ٮع و  ٦٪٫؛ ٣سجٮت ٝؿٱ٨ كاكٌم ٫٣. ٝةؿ ا٣ـثٲؽمٌ « ٦ٲيٮٔح»

ؿي ٰٚ ا٣٪ةر ٦ىٮٔةنو ذاب. ك٬ؾا ٤ٔٯ ا٧٣ٕةٝجحو ٦ةع ٦ىٲٍٕةن ك٦ىٍٮٔةن  ٍٛ  «.  ا٣ى 

 ؟«قةؿ»ك« ،ف»٨١٣ ٢٬ كرد مٰء ٨٦ ذ٣ٟ ٰٚ 
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[ 4ا ج87اـذلؿ نال ُ اىٍضٍع ـٖ كؿاره اىسةىر واىؼٍكػَ٘ م  -31

ٲٕةب إ٣ٯ مػٰء ٦ػ٨ ا،قػذ «اىٔاصٓح»إإ دِةوا اقذػٍةا اىٍػةوؿَٗ نيٍح 

كاإلظ١ةـ. ٚٞؽ ٠ةف ٱ٪جٰ٘ أف ٱؾ٠ؿ ٚٲ٧ة ذ٠ؿ ٦ة ٤ٔٲ٫ ا٧٣ٕةوػؿكف ٦ػ٨ ادٌكػةع 

 ٣إل٩كةف ث٧ٕ٪ٯ ا٣ٮص٫.« ا٣ٮاص٭ح»ٰٚ اقذ٧ٕةؿ 

ك٠ةف ٨٦ ا٣ٮاصت أف ٱيع٥١ً د٤ٕٲ٤ى٫، كٱ٪أل ث٫ ٧ٌٔػة ، ٱىػٌط ٦ػ٨ ا،قػذ٪ذةج 

 كا٣ذأكٱ٢؛ ١ٚتـي ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ وا٤٣كةف  كوا٣ذةج  كوا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ 

ػػ٥ ٦٪ػػ٫ ٦ػػة ٚ٭٧ػػ٫ ٦٪ػػ٫ ا٧٣ض٧ػػٓو  ٭ى ٓي ز٧ٌػػح ، ٱٛي أٌف ا٣ٕػػؿب »ا٣ػػؾم قػػة٫ٝ ا٧٣ض٧ػػ

ٌٰ ث٧ٕ٪ٯ وادٌض٫  ٫ى  ا٣ستز كإذا ٠ػةف ٦ٕذ٧ػؽ ا٧٣ض٧ػٓ ٚػٰ «. اقذ٤٧ٕخ ا٢ٕٛ٣ وكىصى

؛ وٌف أوػ٢ ا٣ذػةء ٚٲ٭٧ػة كاك»ذ٣ٟ ٝٮ٣٭٥و  ٭ػخي ٚٞػؽ « دىض٭خي إ٣ٲ٫ أد ضػ٫ي أم دٮص 

٦ج٪ٲٌػح ٤ٔػٯ ٚػٍؿض كدىػٌٮر « ٧ػة كاكوٌف أوػ٢ ا٣ذػةء ٚٲ٭»أػُأ ا٣٪ضٕح، كٔجػةرة 

، ، ٤ٔٯ اقذ٧ٕةؿ كركاٱح. كاقذٞؿاءي ٦ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲٌػح ٱػؽ٣ٌ٪ة ٤ٔػٯ أف ا٣ٕٛػ٢  ٌٰ ٤ٞٔ

 ٌٰ ٫ى »ا٣ستز  ث٧ٕ٪ٯ ادٌض٫ ٨٦ ا٧٣٭٢٧ ا٣ؾم ٥٣ دكذ٫٤٧ٕ ا٣ٕؿب.« كىصى

كإذا قٍٞ ث٭ؾا اقذ٪ذةجي ا٧٣ض٧ٓ، ك٬ٮ ا٧٣ٌٞؽ٦حي ا٣ذٰ ادٌؼؾ٬ة أقةقػةن ث٪ػٯ 

اقػ٥ ٚةٔػ٢ ٦ػ٨ « كاص٭ػح»قٍٞ ٢ٌ٠ ٦ة ٝةـ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٠ػٮف  ٤ٔٲ٫ ٦ة كراءق؛ ٚٞؽ

ػ٫» صى ػ٫ى »، كظ٧ٍػػ٢ «كى صى ػػ٫ى »٤ٔػػٯ « كى ، ثعٲػر ٱ١ػػٮف ٦ٕ٪ػٯ اقػػ٥ ا٣ٛةٔػػ٢ «كاصى

٪ٰ ٔ٪ػ٫ « كاص٭ح» اًص٭ح، كٱ١ٮف ٰٚ اووػ٢ وػٛحن ٧٣ٮوػٮؼ اقػذ٘ي ثآػؿة ٦يٮى

 وا٣٪ةظٲح ا٣ٮاص٭ح ، ز٥ٌ ٤ٗت ٤ٔٲ٭ة ا،ق٧ٲٌح.

ؾق ا٧٤١٣ح ٦ؿاران ٚٲ٧ة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٪ة كإذا اقذؽؿ  ا٧٣ض٧ٓ ث٧ة ٠ةف ٨٦ كركد ٬

، اقذؽ،ؿى اقػذب٪ةس  ٓي ٨٦ ٠تـ ا٧٣ذأٌػؿٱ٨، ك٦٪٭ة او٦س٤حي ا٣ذٰ اػذةر٬ة ا٧٣ض٧

وعٲعةن دا،ًّ ٤ٔٯ أٌف ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٨٦ ٦ٮ٣ٌؽ ا٧٣ذأٌػؿٱ٨، ٚٞؽ ٠ةف ٱعك٨ ثػ٫ أف 

ٌٰ ٰٚ و٦عٲٍ ا٧٣عٲٍ  وكصػ٫  ٦ػ٨ أ٩ٌ٭ػة ٔة٦ٌٲٌػح، إذ  ٱؾ٠ؿ ٦ة ٩ٌه ٤ٔٲ٫ ا٣جكذة٩
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؛ ك٠ةف ٱعك٨ ث٫ أف «ا٣ٮاص٭حو ٦كذٞجى٢ي ٢ٌ٠ مٰء، ك٬ٰ ٨٦ ٠تـ ا٣ٕة٦ٌح» ٝةؿو

 ٱ٪ٌه ٤ٔٯ أٌف ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٨٦ ٔة٦ٌٰ ا٧٣ذأٌػؿٱ٨ كا٧٣عؽزٲ٨ أك ٦ٮ٣ٌؽ٥٬. 

كإذا قٍٞ ا،قذؽ،ؿي ث٧ة اقذ٪ضؽ ث٫ ا٧٣ض٧ٓ ٚػٰ دكػٮٱٖ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح، 

 نٌٮ٬ة.٠ةف ٱ٪جٰ٘ أف ٱ٪ٌه ٤ٔٯ أف كراء ذ٣ٟ ا٣ذكٮٱٖ ٠سؿةى اقذ٧ٕة٣٭ة كٚ

َط اىٍضٍع ـٖ كؿاره اىسةىر م  -32 [ كَٔا اىٍػةوؿَٗ 1ا ج88وع 

؛ كٌٔؽق ص٧ٕػةن ٝٲةقػٲًّة، «ثؤقةء»ث٧ٕ٪ٯ ٚٞٲؿ أك ٦عذةج ٤ٔٯ  «ثةاف»ـٖ صٍع 

ٕىتء»كذ٠ؿ ٰٚ أز٪ةء د٤ٕٲ٢ ذ٣ٟ أٌف ص٧ٓ  ٌٰ ٰٚ وػٛح ا٧٣ػؾ٠ٌؿ ا٣ٕةٝػ٢ « ٚي ٝٲةق

٠ٕة٥٣ ك٧٤ٔةء، كصة٢٬  ا٣ؽا٣ٌح ٤ٔٯ قضٲٌح ٦ؽحو أك ذـ  « ٚة٢ٔ»ا٣ؾم ٤ٔٯ كزف 

ٌٞت ٤ٔٯ ذ٣ٟ ثٞٮ٫٣و  ٜه د٧ة٦ػةن ٤ٔػٯ »كص٭تء، كٔ ك٬ؾا ا٣ى٪ٙ ا٣سػة٩ٰ ٦٪ُجػ

 «. ا٣ذٰ ٬ٰ وٛحه ٧٣ؾ٠ٌؿ ٔة٢ٝ ٤ٔٯ كزف وٚة٢ٔ  « ثةاف»٧٤٠ح 

ث٤ٌٕػح « ثؤقةء»ك٦س٢ي ٬ؾا ٧ٌ٦ة ٱؽٔٮ ا٧٣ؿءى إ٣ٯ ا٣ٞٮؿو إٌف دكٮٱٖ اقذ٧ٕةؿ 

إذا ٠ةف وٛح ٧٣ؾ٠ٌؿ « ٚة٢ٔ»ا١٣سؿة كا٣ٛنٌٮ أك٣ٯ ٨٦ إَتؽ ٝٲةق٫ ٤ٔٯ ص٧ٓ 

ٕىػتء»ٔة٢ٝ دا٣ٌح ٤ٔٯ قػضٲٌح ٦ػؽحو أك ذـ  ٤ٔػٯ  « ثػةاف»؛ كادٌٔػةًء ٦ُةثٞػح «ٚي

كاٚػٜ ذ٣ػٟ ٚػٰ ا٤٣ٛػِ « ثػةاف»ث٧ٕ٪ٯ ا٣ٛٞٲؿ أك ا٧٣عذةج ٣٭ؾا ا٣ى٪ٙ؛ وٌف 

دكف ا٧٣ٕ٪ٯ، كإٌ، ٚأٱ٨ قضٲٌحي ا٧٣ؽح أك ا٣ؾـٌ ا٣ذػٰ ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ٮوػٙ، ك٬ػٰ 

ٌٟ ٨٦ مؿط ص٧ ٕىتء»٫ٕ ٤ٔٯ ُٕٝحه ، د٪ٛ  ؟«ٚي

كا٣ذنج ر ثة٤٣ِٛ كظؽق دكف ا،٣ذٛةت إ٣ٯ ا٧٣ٕ٪ٯ، كا٣ذىؿٱط ثآػؿة ثأٌف 

ٜه د٧ة٦ةن ٤ٔٯ ٧٤٠ح  ػ٥ه كأػذتؿه ثٕٲػؽ «   ثػةاف»٬ؾا ا٣ى٪ٙ ا٣سة٩ٰ ٦٪ُج دع١ 

 ٨ٔ أوٮؿ ا٣ى٪ٕح كا٧٣٪٭ش.

ك٨٦ ا٧٣٪ةقت ٰٚ دٞؽٱؿم اإلمةرة إ٣ٯ ا٣ذٛكٲؿ ا٣ؾم ٌٚكؿ ثػ٫ د. ٦ع٧ٌػؽ 

، 11، إذ ٔػٌؽق ٚػٰ ٦ض٤ػح ا٧٣ض٧ػٓ ]ـ«ثؤقةء»٤ٔٯ « ثةاف»ٓ ٔجؽك ٢ٛ٤ٚ ص٧

ٚػػٰ ا٧٣ٕ٪ػػٯ « ثػةاف» [ ٦ػ٨ ٝجٲػػ٢ ا٣ٞٲػةس ٤ٔػػٯ ٦ػػة ٱنػةرؾ ٧٤٠ػػح666، 6ج
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ٌٰ ا٣ٕػةـٌ، كٚػٰ ا٣كػٲةؽ ا،قػذ٧ٕة٣ٰو  ٌٰ ا٧٣ٕض٧ػ ا٣ىؿٰٚ، كٰٚ ا٣ع٢ٞ ا٣ؽ،٣

 «.  ٚٞٲؿ كٚٞؿاء، كًٕٲٙ كًٕٛةء»

 ٍػةوػؿَٗ:[ كَٔا اى1ا ج88أصة  اىٍضٍع ـٖ كؿاره اىؿاثع م  -33

٦ذٕػؽ  « ثػخ  »ث٧ٕ٪ٯ أُٔٯ ظ٧١ةن ٝةَٕةن ٚٲػ٫، ٤ٔػٯ أٌف ا٣ٕٛػ٢ « ثخ  ٰٚ او٦ؿ»

؛ كذ٠ؿ ٰٚ ٦ٞةـ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٦ة ٱٮصت ا٣ذٕٞٲت؛ و٩ٌػ٫ ، ٱىػٌط «ٰٚ»ثعؿؼ ا٣ضٌؿ 

 أذ٧ةدق، كا،ظذضةج ث٫.

ثعػؿؼ ا٣ضػٌؿ « ثػخ  »اقذ٪ؽ ا٧٣ض٧ٓ ٚٲ٧ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٨٦ دٕؽٱح ا٢ٕٛ٣  -6

«و ُٝػٓ»ث٭ؾا ا٣عؿؼ ٰٚ وا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ  ٚػٰ ٦ػةدٌة  ثٮٝٮ٫ٔ ٦ٞذؿ٩ةن « ٰٚ»

ٓى ثؿأٱ٫و ثخ  ٚٲ٫» ُى ٓي ثٞٮ٫٣و «ٝ ٌٞت ٤ٔٲ٫ ا٧٣ض٧ صػةء ٦ذٕػٌؽٱةن ثػػوٰٚ  »، ا٣ؾم ٔ

ٰٚ ٔجةرة ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ، ك٦ػٓ أف كاًػٰٕ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ اقػذ٤٧ٕٮق 

 .٬ا.«. ك١٣٪ٌ٭٥ ٥٣ ٱٮردكق ٰٚ ٦ةدٌة وثخ   

ٟ ٰٚ ٦ٞةـ ا٣ذٛكٲؿ ٣ػٲف د٣ػٲتن ٤ٔػٯ كاقذ٧ٕةؿ كإًٰ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ذ٣

وٌعح ٦ؾ٬ت ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ ٠ٮف ا٢ٕٛ٣ ٦ذٕؽٱةن ثة٣عؿؼ، ك، إمٕةر ٚٲ٫ ثضٮازق. ٚػت 

 ٱىٌط ا،ٔذ٧ةد ٤ٔٲ٫، إٌ، أف د١ٮف ٔجةرةي كإًٰ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ظٌضح ٦جٌؿأة.

ٓي ا٢ٕٛ٣  -6 ٧ى٢ى ا٧٣ض٧ « ٰٚ»ٚٲ٧ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٨٦ دٕؽٱذ٫ ثة٣عؿؼ « ثٌخ »ظى

ٓى ٝى »٤ٔٯ ا٢ٕٛ٣  ٓى »د٧ٌٲ٪ةن؛ إذ رأل أٌف ا٢ٕٛ٣ « ُى ُى ٕىؽ ل ثؾ٣ٟ ا٣عؿؼ، « ٝى ٝؽ ٱي

 ك٬ٮ ٦ة اقذؽٌؿ ٫٣ ث٧ة كرد ٰٚ ٠تـ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء.

ٚٲ٭ػة ٦ذٕػؽ  « ُٝٓ»٨ٌ١٣ دأ٦ ٢ى د٤ٟ او٦س٤ح ٦سة،ن ٦سة،ن ٱؽ٣ٌ٪ة ٤ٔٯ أٌف ا٢ٕٛ٣ 

 «.ٰٚ»ثة٣جةء ، ثة٣عؿؼ 

ُىٓ ٚٲ٭ة  و »6/66ٝةؿ اث٨ ص٪ٰوا٣ؼىةاه   «.ثٲٞٲ٨، ٱٞي

ٚ٭ػؤ،ء ٧ٔػؿ كٔس٧ػةف كزٱػؽ ثػ٨  و »9/666كٝةؿ اث٨ ظــ وا٧٣ع٤ٌػٯ 

 «.زةثخ ، ٱُٕٞٮف ٚٲ٫ ثنٰء
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ك٦٪٭ة ٦ة ، ٱُٕٞػٮف  و »6/461كٝةؿ ا٣كج١ٰ ٰٚ ٚذةكٱ٫ و٠ذةب ا٣ىٲةـ 

 «.ٚٲ٫ ثٕؽـ اإل١٦ةف

، «ثٲٞػٲ٨، ثنػٰء، ثٕػؽـ»ٚػٰ ٬ػؾق او٦س٤ػح ٦ذٕػؽ  ثة٣جػةءو « ُٝٓ»ٚة٢ٕٛ٣ 

ة ّؿؼ ، ٗٲؿ. ك٬ؾا ٦ة دؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ثٕي ا٧٣ٕةص٥ ٩ٌىػةن ٚٲ٭« ٰٚ»كظؿؼ ا٣ضٌؿ 

ٓى ثػ٫»أك إمةرة. ٝةؿ ا٣ىةظت ث٨ ٔجةدو  ػ ُى ٰ  ثؿأٱػ٫و ٝ زى ٚػتف ٤ٔػ ؛ كٝػةؿو «ٚىؿى

ٓى ث٫» ُى ؿ  ث٫و إذا ٝى . كصى  . 61و«اإلصؿارو أف ديذجًٓ رأٱى٫ رأٱٟى

ٓى ثؿأٱ٫و ثخ  ٚٲ٫»كٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ وُٝٓ و  ُى ٝ.» 

« ثػخ  »٧٣ض٧ٓ ٧٣ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٚػٰ دٕؽٱػح ا٣ٕٛػ٢ كثؾ٣ٟ ٱكٍٞ أذتؿي ا

د٧ٌٲ٪ةن. ك٨٦ زى٥ٌ ٠ةف ا٣ٮاصػت « ُٝٓ»ظ٧تن ٤ٔٯ ا٢ٕٛ٣ « ٰٚ»ثعؿؼ ا٣ضٌؿ 

ٓي ٣٭ؾا ا٢ٕٛ٣  أو٤ى٫ ٰٚ دٕؽٱذ٫ ث٪ٛك٫، ٤ٔٯ أف ٱ١ػٮف « ثخ  »أف ٱعِٛ ا٧٣ض٧

ىػػ٫ ٚٲػػ٫. ك٦ػػة كرد ٚػػٰ ٠ػػتـ  ٦ٕٛٮ٣ػػ٫ ٦ٞػػٌؽرانو أم ثػػخ  رأٱػػ٫ أك ظ٧١ػػ٫ أك ٝٮ٣

؛ وٌف ٠ػتـى ا٧٣ض٧ٓ ٨٦ ٔـ ك ٬ؾا ا٣ذؼػؿٱش ٚػٰ د٤ٕٲ٤ػ٫ إ٣ػٯ ودكزم  قػ٭ٮه

ة أك إمػةرة، كا٣ٕٛػ٢ 6/661ودكزم  ٰٚ ٠ذةث٫ و « ثػٌخ »  ػ٤ٮه ٨٦ ذ٣ٟ ٩ىًّ

  ٌٰ ٚٲ٧ة ذ٠ؿق ودكزم  ز٧ٌحى ٩ةٝتن ٨٦ ٦ٕض٥ ثٮمؿ وا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٛؿ٩كػٰ ا٣ٕؿثػ

و صــ ث٫ كأ٦ٌةق.......، ٝؿار. ثخ  ا٣ػؿأمى »٦ذٕؽ  ث٪ٛك٫، ٝةؿو  ٚػٰ  ثخ  او٦ؿى

 «.او٦ؿو ظ٥١، ٌٝؿر

ك٨٦ ز٥ٌ ٠ةف ا٧٣٪ةقت أف دٕٲؽ ا٤٣ض٪ػحي ا٣٪ْػؿى ٚػٰ رأٱ٭ػة، كد٪ذ٭ػٰ ثػآػؿة ٚػٰ 

أف ٱ١ٮف ،ز٦ػةن أك ٦ذٕػؽٱةن ث٪ٛكػ٫، « ثٌخ »ٝؿار٬ة إ٣ٯ أفو اوو٢ ا٣ٛىٲط ٰٚ ا٢ٕٛ٣ 

ـه ٤ٔٯ دٞؽٱؿ ظؾؼ ا٧٣ٕٛٮؿ، أم ثٌخ رأٱى٫ ٚٲ٫.« ثخ  ٚٲ٫»كٝٮؿ ا٧٣ٕةوؿٱ٨و   صةا

ـٖ كػؿاره « ثَْعخ وثعذح»اىٍضٍع ـٖ نالٌّ غيٕ  ػيخ غجةرة -34

ا،ٝذػؿاح  [ ٌَ اىؽكّح واإلظهػة  ـػٖ ًٌٔػػَ٘ ٌِػّ:1ا ج88اىؼةٌف م 

                                                 

 .6/11، كوصؿ  6/694ا٧٣عٲٍ ٰٚ ا٤٣٘ح، ١٦ذجح ا٧٣ن١ةة، وٚؿز  ا٣ىةظت ث٨ ٔجةد،   61و
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وػٛح ث٧ٕ٪ػٯ وػؿؼ « ثعػخ كثعذػح»كٝؿار ا٤٣ض٪ح، إذ ٝةؿو وػٌعح ٝػٮ٣٭٥و 

 كػة٣ه ٧٦ة ٱؼة٫ُ٣.

ٓي ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣ٞػؿار أف ٱٞػٮؿ ٚػٰ  كا٧٣٪ةقت ٤٣ٌٞٲح ا٣ذٰ د٪ةك٣٭ة ا٧٣ض٧

ٰٚ كوٙ ا٧٣ؤ٩ٌػر، ث٧ٕ٪ػٯ « ثعخ كثعذح»٨و صٮازي ٝٮ٣٭٥و ٬ؾٱ٨ ا٧٣ٮًٕٲ

 وؿٚح كػة٣ىح ٧٦ة ٱؼة٣ُ٭ة؛ ك٠ت٧٬ة ٚىٲط. 

ـػٖ كػؿاره اىكػةثع « اىجؽاٗػح»اـذلؿ نال ُ اىٍضٍػع غيػٕ نيٍػح  -35

ك٣ٮ ٠ةف ٫٣ ٨٦ ذ٣ٟ ٦ػة ٱ٪ج٘ػٰ  [ إىٕ اقذلؿاٍ  نةٍؼ ودذجّع دك٘ق.1ا ج88م 

ٰٚ ثٕي ٦ٕةص٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح « ٱحا٣جؽا»١٣ةف ٚٲ٫ ٩ه  ٤ٔٯ كركد ٬ؾق ا٧٤١٣ح 

 ا٣ٞؽٱ٧ح كا٣عؽٱسح، كاػذتًؼ رأم ا٧٤ٕ٣ةء ٚٲ٭ة. 

ٌٰ وثؽأ و  ، ٩ػٌه ٤ٔٲػ٫ اثػ٨ »ٝةؿ ا٣ٛٲٌٮ٦ ٌٰ ا٣جؽاٱح ثة٣ٲةء ١٦ػةف ا٣٭٧ػـو ٔػة٦

 .()«ثٌؿم كص٧ةٔح

كأ٦ٌة ا٣جًؽاٱح ثة١٣كػؿ كا٣ذعذٲٌح ثؽؿ ا٣٭٧ػـة، ٚٞػةؿ »كٝةؿ ا٣ـثٲؽم وثؽأ، ثؽم و 

ػةعو  61ؤة٦ٲٌحا٧٣ٌُؿزٌمو ٣٘حه  ٌُ ، كٌٔؽ٬ة اث٨ ثٌؿم ٨٦ اوٗتط، ك١٣ػ٨ ٝػةؿ اثػ٨ ا٣ٞ

 و 69و٬ٰ ٣٘ح أ٩ىةرٱٌح، ثؽأت ثة٣نٰء، كثًؽٱخ ث٫و ٌٝؽ٦ذ٫، كأ٩نؽ ٝٮؿ اث٨ ركاظح

 كثػػ٫ ثػػؽٱ٪ة اإل٣ػػ٫ثةقػػ٥ 

 

ًٞٲ٪ة  ق مػ  «ك٣ٮ ٔجػؽ٩ة ٗٲػؿى

ا٣جؽاٱحو ا،ثذؽاء ٤ٔٯ ٦ة ٰٚ ٠٪ػـ ا٤٣٘ػةت، »كٝةؿ ا٣جكذة٩ٰ ٰٚ ٦عٲ٫ُ وثؽأ و  

٤ٔٯ أٌف ٰٚ ثٕي ٦ة كرد ٰٚ ٬ؾق ا٣٪ىٮص ٦ػة ٱػؽٔٮ إ٣ػٯ ا٣٪ْػؿ «. ٲ٢و ٔة٦ٲٌحكٝ

ٰٚ ٬ؾق ا٧٤١٣ػح؛ إذ ٬  616كا٣ذٮٌٝٙ. ٨٦ ذ٣ٟ ا،ػذتؼي ٰٚ ٝٮؿ اث٨ ثٌؿم وت 

 ٩يًكت إ٣ٲ٫ ا٣ٞٮؿي ثأ٩ٌ٭ة ٔة٦ٲٌح دةرة، ك٩يًكت إ٣ٲ٫ د٤٘ٲُ٭ة دةرة أػؿل.

                                                 

ٰ  داا٧ػةن. ٝػة٣ٮا ٔػ٨ ا٣ىػٲٙ ؤة٦ٲػح  ٚ٭ػ٢ ٬ػٰ  و*  ك٢٬ ٦ة ٝةؿ ٔ٪٫ ؤة٦ٰ  ٰٚ ز٨٦ ٦ة ٬ٮ ٔة٦

 ٠ؾ٣ٟ اٳف.. ]ا٧٣ض٤ح[

 وثؽأ . ا٧٣ُؿزٌم، ا٧٣٘ؿب ٰٚ دؿدٲت ا٧٣ٕؿب،  61و

 .646دٱٮاف ٔجؽ اهلل ث٨ ركاظح كدراقح ٰٚ قٲؿد٫ ك مٕؿق، د. ك٣ٲؽ ٝىةب،   69و
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ٌؿم ٔػٌؽ ٬ػؾق كا٣ىٮاب ٰٚ ذ٣ٟ ٦ة كرد ٰٚ ٠ػتـ ا٣ـثٲػؽٌم؛ وٌف اثػ٨ ثػ

 . 61وٚٲ٧ة ذ٠ؿ ٨٦ و٤ٍٗ ا٣ٌٕٛةء ٨٦ ا٣ٛٞ٭ةء « ا٣جؽاٱح»ا٧٤١٣ح 

٣٘ػحه ٬  666ٰٚ ٝٮؿ اث٨ ا٣ُٞةع وت « ا٣جؽاٱح»ك٦٪٫ دىؿٱط ا٣ـثٲؽٌم ثأٌف 

 أ٩ىةرٱٌح.

ك٢ٌٕ٣ ا٣ىٮاب ٰٚ ذ٣ٟ أف ٱٞةؿو ك٬ٰ ٣٘ح أ٩ىةرٱٌح ٰٚ ٝٲةس ٦ػة ظ١ػةق 

ٌُةع ٨٦ ٣٘ح او٩ىػةرو  ك٣٘ػح  -« خ ثػ٫و ٌٝؽ٦ذػ٫ثػؽأت ثة٣نػٰء، كثػًؽٱٍ »اث٨ ا٣ٞ

ث١كػػؿ ا٣ػؽاؿ، « ثػًؽٱخ»او٩ىةر، أك ٣٘ح أ٢٬ ا٧٣ؽٱ٪ح ٧٠ة ٝةؿ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء 

ػػةع ٣ػػ٥ ٱػػ٪ٌه ٤ٔػػٯ أف -  66و٤ٞ٩٭ػػة ك٩ػػٌه ٤ٔٲ٭ػػة ٗٲػػؿ كاظػػؽ  ٌُ ؛ وٌف اثػػ٨ ا٣ٞ

 ٣٘ح أ٩ىةرٱٌح.« ا٣جؽاٱح»

ىًؽٱخ ث٫و ٌٝؽ٦ذ٫، ك٬ػٰ ٣٘ػح ٣أل٩ىػةر، »ٝةؿ اث٨ ا٣ُٞةعو  ثؽأٍت ثة٣نٰء كث

 كاظحوٝةؿ اث٨ ر

  66و«ثةق٥ اإل٫٣ كث٫ ثًؽٱ٪ة

ٌٰ وت  ٚأ٦ٌة ثؽاٱح ث٤ِٛ ٬ؽاٱػح، ٤ٚػ٥ »، ٚٞةؿو ٬ 119ك٤ٔٯ ذ٣ٟ صؿل ا٣ج٤ٕ

أر٬ة ٦ىؿ ظةن ث٭ة، ٨١٣ دذؼٌؿج ٤ٔٯ ٣٘ح ٨٦ ٝةؿو ثًؽٱخ ا٣نٰء، كثػًؽٱخ ثػ٫ ث٘ٲػؿ 

 . 66و«٧٬ـ، ك٬ٰ ٣٘ح او٩ىةر، ٝةؿ ٔجؽ اهلل ث٨ ركاظح رًٰ اهلل ٔ٪٫...

ؿٱشي ا٣ٞؽٱ٥ أ٩كتى ٧ٌ٦ة رآق ا٧٣ض٧ٓ ٚػٰ ٝؿارادػ٫ ٦ػ٨ كرث٧ٌة ٠ةف ٬ؾا ا٣ذؼ

، أذؽادان ث١سػؿة ٦ػة د٤ضػأ «ا٣٪٭ةٱح»٤ٔٯ ا٧٣ـاكصح ث٧٤١ح « ا٣جؽاٱح»ظ٢٧ ٧٤٠ح 

                                                 

 .66. ك٨٧ٌ٦ ظ٥١ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٧٤١٣ح ثة٤٣ع٨ ا٣٪ٮكم رظ٫٧ اهلل ٰٚ دعؿٱؿ أ٣ٛةظ ا٣ذ٪جٲ٫ 64ص  61و

، 1/64ا٩ْؿو ا٣ىػعةح وثػؽا ، اثػ٨ ثػٌؿم، ا٣ذ٪جٲػ٫ كاإلٱٌػةح ٧ٌٔػة كٝػٓ ٚػٰ ا٣ىػعةح،   66و

٤ػٓ ٤ٔػٯ أثػٮاب ا٣ٛٞػ٫، ا٣٪ٮكم، د٭ؾٱت ا ٌُ ، 61وقػ٧ةء كا٤٣٘ػةت، وثػؽا ، ا٣ج٤ٕػٰ، ا٧٣

 .61كا٣ج٤ٰٕ، ا٤ُ٧٣ٓ ٤ٔٯ أ٣ٛةظ ا٧٣ٞ٪ٓ، 

 .6/616اث٨ ا٣ُٞةع، اوٕٚةؿ،   66و

 .66، كا٩ْؿو ا٣ؼٛةصٰ، مٛةء ا٤٘٣ٲ٢، 61ا٣ج٤ٰٕ، ا٤ُ٧٣ٓ ٤ٔٯ أ٣ٛةظ ا٧٣ٞ٪ٓ،   66و
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زٱػؽت ٚٲػ٫ ا٣ذػةء، أك « ثػةدأ   ثػؽاء»إ٣ٲ٫ ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ذ٣ٟ، أك ٤ٔٯ أ٩ٌ٭ة ٦ىؽر 

 ؛ ٦ٓ ٤ٝت ا٣٭٧ـة ٱةءن ٚٲ٭٧ة.«ثًؽاءة»٦ىؽر ٦ٌؿة ٦٪٫ 

ٰ  ٤ٔػٯ ا٧٣ـاكصػح ٱٞذٌػػٰ اٝذػؿاف  ٱع٤٧٪ٰ ٤ٔٯ ذ٣ٟ أٌف ا٣ذٮصٲ٫ ا٧٣ج٪ػ

« ا٣جؽاٱػح»ٚػٰ ا٤١٣ػ٥ اٝذؿا٩ػةن ، ١ٚػةؾ ٦٪ػ٫؛ أك أف د١ػٮف « ا٣٪٭ةٱح»ثػ« ا٣جؽاٱح»

ك٬ؾا ٦ػة ٱعذػةج إ٣ػٯ د٣ٲػ٢ «. ا٣٪٭ةٱح»اقذيؼًؽ٦خ أكؿ ٦ة اقذيؼؽ٦خ ٦ٞذؿ٩حن ثػ

ٌٰ وعٲط وٕت ا٧٣٪ةؿ، إف ٥٣ ٱ٨١ ٦ذٕؾ    ران.دةرٱؼ

٧ٌ٦ػة اقػذ٢٧ٕ ٝجػ٢ أف ٱ١ػٮف « ثؽاٱػح»٬ػؾق ا٧٤١٣ػح  كٝػؽ ٱؤٱٌػؽ ذ٣ػٟ أفٌ 

٤٧ًخ ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣كػةدس ا٣٭ضػؿم،  وا٣جؽاٱح كا٣٪٭ةٱح  ،ث٨ ٠سٲؿ، ٚٞػؽ اقػذٕي

، 6، ج11ػتٚةن ٧٣ة كرد ٰٚ ٠تـ د. ٦ع٧ٌؽ ٔجؽك ٢ٛ٤ٚ ٰٚ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ]ـ

 [ ٨٦ اقذ٧ٕةؿ ٬ؾق ا٧٤١٣ح كٚنٌٮ٬ة ٦٪ؾ ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦ ٤٣٭ضؿة.666

ا٣ٕؿثٲٌح ث١سؿة ا٤٣ضٮء إ٣ٯ ا٧٣ـاكصح ٧ٌ٦ة ٱعذةج إ٣ػٯ  ٤ٔٯ أٌف ا٣ع٥١ ٤ٔٯ

ٚعه ك٦ؿاصٕح ٱ٪ذ٭ٲةف ث٪ة إ٣ٯ ا،٧َب٪ةف إ٣ٯ ا٣ع١ػ٥ ثذ٤ػٟ ا١٣سػؿة. ك٣ٕػ٢ٌ 

، ك، »٧ٌ٦ة ٱؤٱٌؽ ذ٣ٟ ٝٮؿ ا٣ى٘ة٩ٰو  كٝٮؿ ا٣ٕة٦ٌحو ا٣جؽاٱح ٦ٮازاة ٤٣٪٭ةٱح ٣عػ٨ه

 . 64و«ٱٞةس ٤ٔٯ ا٣٘ؽاٱة كا٣ٕنةٱة، ٚإ٩ٌ٭ة ٦ك٧ٮعه ثؼتؼ ا٣جؽاٱح

ٚػٰ ا٣ذػٮصٲ٭ٲ٨ اٳػػؿٱ٨ ٤ٔػٯ ا٣ٕٛػ٢ « ا٣جؽاٱػح»٤ٔٯ ذ٣ٟ أٌف ظ٢٧  زد

، ٦ػٓ ٤ٝػت «ثػؽاءة»، أك ٦ىػؽر ٦ػٌؿة «ثًػؽاءة»٦ىؽران زٱؽت ا٣ذػةء ٚٲػ٫ « ثةدأ»

ٌٰ ٤ٔٯ ٦ة ٥٣ ٱسجخ ٰٚ ٠تـ ا٣ٕؿب، ك٥٣ دؾ٠ؿق ا٧٣ٕةص٥  ا٣٭٧ـة ٚٲ٭٧ة ٱةءن، ٦ج٪

« ثؽاٱػح»٧٤٠ح  ؛ كأفٌ  66و، ٚ٭ٮ ٨٦ ٣٘ح ا٧٣ٕةوؿٱ٨«ثةدأ»ا٧٣ٕذ٧ؽة، أٔ٪ٰ ا٢ٕٛ٣ 

                                                 

 .6/64ا٣ى٘ة٩ٰ، ا٣ٕجةب ا٣ـاػؿ كا٤٣جةب ا٣ٛةػؿ،   64و

 .6/611ا٩ْؿ و د. أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ، ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة،   66و
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دا٣ٌحه ٤ٔٯ ٤ُ٦ٜ ا،ثذؽاء د،٣ح ا٧٣ىؽر، دكف دٞٲٲؽ ثٕؽد أك دؼىٲه ثنػٰء، 

 ػتٚةن ٧٣ة ٱٞذٌٲ٫ ث٪ةء ٦ىؽر ا٧٣ٌؿة ٨٦ دٞٲٲؽ ا٣ؽ،٣ح ثٕؽد.

[ إإ دِػةوَا 1ا ج88ىً ٗجيؼ دِػةوُا اىٍضٍػع ـػٖ كػؿاره اىذةقػع م  -36

ـ  واثذـا »اقذػٍةَا اىٍػةوؿَٗ اإلظهػة . ودى٘ػو إىػم ٌجيَؼ ااقذ٘ػةب و« اثذ

 غِؽي أٌؿان: 

ٰي كركد ا٢ٕٛ٣  -6 ـ  »٩ٛ ، ث٧ٕ٪ٯ أػؾى ٦ة،ن أك ٦ٮاٚٞحن ٦ػ٨ «اثذـاز»ك٦ىؽرق « اثذ

ٰى إَتؽ.  أظؽ٥٬ ثٮقةَح ا٣ذؼٮٱٙ أك ا٣ذ٭ؽٱؽ، ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح كا٣عؽٱسح ٩ٛ

ٲ٫؛ وٌف ا٢ٕٛ٣ ك٦ىػؽرق كردا كركدان وػؿٱعةن ٚػٰ  ٌٞ ٰي ٦ؿدكده ثن ك٬ؾا ا٣٪ٛ

٤٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوؿة ، ك٬ٮ ٨٦ ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسح ا٣ذٰ اقذٕةف ث٭ػة و٦ٕض٥ ا٣

ة ٓي ٰٚ ثٕي ٝؿاراد٫، ك٩ه  ٤ٔٲ٫ أظٲة٩ةن ٩ىًّ  . 61وا٧٣ض٧

ٰ  ، ٱ٪ج٘ػٰ أف ٱي٪١ىػؿ؛ وٌف ثٕػيى  ككٝٮعي ذ٣ٟ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ٧ً٪

ـ  كا،ثذـاز ث٧ٕ٪ٯ أٍػًؾ ا٣نٰء كا٩ذـأػ٫ ثضٛػةء  د٤ٟ ا٧٣ٕةص٥ ٩ٌه ٤ٔٯ أف ا٣جى

ٓي ٦ػ٨ ٦ٕ٪ػٯ  61وكٝ٭ؿ ـٌ ». ك٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ، ٱؼذ٤ٙ ٧ٌٔة ٩ٌه ٤ٔٲ٫ ا٧٣ض٧ػ « اثذػ

ٰٚ ا،قذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮٌم ا٧٣ٕةوؿ إٌ، ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ.ٚػواوٍػؾ  زةثخه ٣ػ٥ « اثذـاز»ك

ٱذ٘ٲٌؿ، كوا٧٣ةؿ كا٧٣ٮاٚٞح  ثٕي ٦ة ٱػؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ ٣ٛػِ وا٣نػٰء ، كوا٣ذؼٮٱػٙ 

 كا٣ذ٭ؽٱؽ  مٰء ٨٦ وا٣ٞ٭ؿ  أك ثٕي ٦ْة٬ؿق.

ـ  »٥ٌ ٥٣ ٱ٨١ ٰٚ دٕجٲؿ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ثة٢ٕٛ٣ ك٨٦ ز ك٦ة ٱؤػؾ ٦٪٫، ٔػ٨ أػػؾ « اثذ

ا٧٣ةؿ أك ا٧٣ٮاٚٞح ثنٰء ٨٦ د٭ؽٱؽ كدؼٮٱٙ، زٱةدةي د،٣ح، ك٠ةف ٦ػ٨ وػ٧ٲ٥ ا٤٣٘ػح 

 ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ٛىعٯ، أك ا٦ذؽادان ٣ذٕجٲؿ ا٣ٞؽ٦ةء، ، ٱ٪جٌخ ٔ٪٫ ك، ٱؼؿج ٔ٪٫. 

ـٌ »ا٣ع٥١ي ٤ٔٯ دٕجٲؿ  -6 قػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػٮٌم ا٧٣ٕةوػؿ كدىػؿٱٛةد٫ ٚػٰ ا،« اثذػ

                                                 

 .٦6/611ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة،   61و

 ا٩ْؿو ا٣ذةج وثـز .  61و
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ظٲر ٠ةف ثة٣ضٮاز كظؽق، دكف د٧ٲٲػـ وػٮرق ثٌٕػ٭ة ٦ػ٨ ثٕػي، ظ١ػ٥ه ٦ض٧ىػ٢ه 

ٱعٮص٫ مٰء ٨٦ ا٣ؽٌٝح. ك٣ٮ وؽر ٦س٤ي٫ ٨ٔ دأ٢ٌ٦ كدعٞٲٜ ٣ٞةـ ٤ٔٯ دٛىػٲ٢ ٦ػؽارق 

٤ٔٯ ٦ٕؿٚح ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ػؿاد، ك، قػٲ٧ٌة ٦ػة ادٌىػ٢ ثعػةؿ اوػػؾ ك٬ٲبذػ٫، ٚػإذا أراد 

ـ  »٫٣ ا٧٣ذ٥ٌ٤١ي أك ا١٣ةدت ٨٦ ٝٮ أٍػؾى مٰء ثذ٭ؽٱػؽ أك دؼٮٱػٙ، ٠ػةف ا٧٣٪ةقػتي « اثذ

أف ٱٮوٙ ثأ٫ٌ٩ وعٲط ٚىٲط؛ كإذا ٠ةف ا٧٣ؿادي أػػؾى مػٰء أك اقػذ٘ت٫٣ ثٌػػؿب 

ٙى ثأ٩ٌػ٫ ٦عػؽىث صػةاـ، ١ٚػةف ٦ٮوػٮ،ن  ٨٦ ١٦ؿ كاظذٲةؿ كدػـٱٲ٨ كدؿٗٲػت كيًوػ

 ت. ثة٣ٞؽٱ٥ ٨٦ كص٫ اوػؾ كا٣٪ـع، ك٦ٛذؿٝةن ٔ٪٫ ٨٦ كص٫ ا،ظذٲةؿ ٫٣ ثة٣ذؿٗٲ

[ إإ 1ا ج88اـذلؿت غجةرةُ اىٍضٍع ـٖ كػؿاره اىعػةدي غنػػؿ م  -37

َُّ وٌجكػٔط»دِةوا نيٍذػٖ  ٚػٰ ا،ٝذػؿاح كٝػؿار ا٤٣ض٪ػح إ٣ػٯ اإلظ١ػةـ  «ثَكػ

ُى٫»ٚىةظحي ٝٮ٣٭٥و »كا،قذٲٕةب. ٚ٪ه  ٠ت٫٦ ٰٚ ذٱ٪ٟ ا٧٣ٮًٕٲ٨، ك٬ٮو  ػ « ثكى

، ٱكػذٮٔتي ٠ػ٢  ٦ػة  ،«ث٧ٕ٪ػٯ ٦كػػؿكر، كامػذٞةٝةد٭٧ة« ٦جكٮط»ث٧ٕ٪ٯ قؿ ق، ك

ؾ ٨٦ ٦ةدٌة  ٦ػة ، « ٦جكػٮط»ث٧ٕ٪ٯ ا٣كؿكر، كٱ٤ىٜ ثةقػ٥ ا٧٣ٕٛػٮؿ « ثكٍ»ٱؤػى

ت إ٣ٲ٫ ٨٦ ا،مذٞة ٌٞةت ٔ٪٫.ٱي٪كى  ؽ ٦٪٫، كوؽكر ثٕي ا٧٣نذ

ٲؽ ا٣٪ْؿى ٰٚ ٩ٌى٫ ٣ٲ١ٮف أظ٥١ى كأكٔػتى ٣ٞػةؿو  ك٣ٮ ٝيٲةي ٧٤٣ض٧ٓ أف ٱٕي

ُى٫»ٝٮ٣ي٭٥  يًػػؾ ٦ػ٨ ٦ةدٌدػ« ثكى ق، ك٦ػة أ ٌٞةت ث٧ٕ٪ٯ قؿ  ٫ ٦ػ٨ دىػؿٱٛةت ك٦نػذ

٥٤ً ا٣ىعٲط ا٣ٛىٲط.  ث٧ٕ٪ٯ ا٣كؿكر، ٨٦ ا١٣ى

ٌٜ وػؽر ٔػ٨ ٦ػةدٌة  ك٦س٢ي ٬ؾا ا٣ع٥١ ٱكذٮٔت ٢٠  ٕٚػ٢ أك ٦ىػؽر أك ٦نػذ

ث٧ٕ٪ٯ ا٣كؿكر، ك، ٱ٘ةدر ٦٪٭ة مٲبةن؛ كٱ٪ٰٛ ٔػ٨ ٔجةردػ٫ اوك٣ػٯ ٦ػة ٠ػةف « ثكٍ»

س٪ٌٯ إ٣ٯ ا٣ٕٛػ٢ ا٣ذٰ ٱٕٮد ٚٲ٭ة ٧ًٲؿ ا٧٣« امذٞةٝةد٭٧ة»ٚٲ٭ة ٨٦ ٤ٜٝ ٦ىؽرق ٧٤٠ح 

 كٱ٤ىٜ ثة٧٣جكٮط ٦ة ، ٱي٤ىٜ ث٫. ،«٦جكٮط»كاق٥ ا٧٣ٕٛٮؿ « ثك٫ُ»

ٓي ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٰٚ ٠ت٦ػ٫ ٤ٔػٯ  كٝؽ ٠ةف ٨٦ ا٣عك٨ ٰٚ رأٱٰ أف ٱؾ٠ؿ ا٧٣ض٧

«ٍ ٬٪ة ٠ت٦ةن وؿٱعةن ذ٠ػؿق ا٣ـثٲػؽم كرد ٚٲػ٫ ٩ػه  ٤ٔػٯ أٌف ا٣جكػٍ ث٧ٕ٪ػٯ « ثىكى
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٪ةو ٚإَ»ا٣كؿكر ٨٦ ٠تـ ا٣ٕؿب. ٝةؿو  تؽ ا٣جىٍكٍ ث٧ٕ٪ػٯ ا٣كػؿكر ٦ػ٨ ٝةؿى مٲؼي

٧ٍٔي٭ػ٥  و أ٦ٌػة ز ٠تـ ا٣ٕؿب، ك٣ٲف ٦ضةزان ك، ٦ٮ٣ٌؽان ػتٚةن ٨٧٣ ز٥ٔ ذ٣ٟ.. ٤ٝخي

٠ٮ٫٩ ٦ٮ٣ٌؽان ٚؼُأ، ٠ٲٙ كٝؽ كرد ٰٚ ٠ت٫٦ وػ٤ٌٯ اهلل ٤ٔٲػ٫ كقػ٥ٌ٤، كأ٦ٌػة ٠ٮ٩ػ٫ 

 . 61و«٦ضةزان ٚىعٲط، وٌؿح ث٫ ا٣ـ٦ؼنؿم ٰٚ أقةس ا٣جتٗح

صػػٔاَ  [ »1ا ج88ىسةىػػر غنػػػؿ م كػػّؿر اىٍضٍػػُع ـػػٖ كػػؿاره ا -38

ةا»كٔىًٓ:  ُّ ُِّو غَ اىػٍو(« اىجَ ، كإًةٚح ٬ؾق ا٣ؽ،٣ػح إ٣ػٯ ثٍػِٕ )اىٍذػ

 ٌٰ ػػةؿ»؛ كاقػػذؽٌؿ ٣ػػؾ٣ٟ ثػػٮركد ٬ػػؾق ا٧٤١٣ػػح «ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ٕؿثػػ  ُ ٚػػٰ ودػػةج « ث

 ا٣ٕؿكس  ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ. 

ٓي ٰٚ ٝػؿارق ٤ٔػٯ ٚىػةظح ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح،  ك٦س٢ي ٬ؾا ٱٞذٌٰ أف ٱ٪ٌه ا٧٣ض٧

٤ٔٯ ٝؽـ اقذ٧ٕةؿ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح. زػ٥ٌ إذا ٠ة٩ػخ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح كاردةن ٚػٰ كأف ٱ٪ج٫ٌ 

، ٚ٭ػ٢  69وثٕي ا٧٣ٕةص٥ كٗٲؿ٬ة، ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم ٱنٲٓ ٰٚ اقذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨

ٌٰ ٨٦ ظةصح إ٣ٯ دٔٮة ا٧٣ض٧ٓ إ٣ٯ إًة  ؟!ٚح ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿث

ك٨٦ زى٥ٌ ٠ةف ٨٦ ا٣ٮاصػت أف ٱ١ػٮف ٝػؿاري ا٧٣ض٧ػٓو ٝػٮؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨و 

ُة٢ ٨ٔ ا٢٧ٕ٣، وعٲط ٚىٲط، اقذ٫٤٧ٕ ا٣ٞؽ٦ةء، ك٩ٌىػخ « ُ ةؿث» ث٧ٕ٪ٯ ٦ذٕ

 ٤ٔٲ٫ ثٕيي ٦ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲٌح. 

ٓي ٦ذ٤ٌٕٞػةن ث٧٤١ػح  ُ ػةؿ»ز٥ٌ إذا ٠ةف ا٣ٞؿاري ا٣ؾم ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫ ا٧٣ض٧ ، ك، «ا٣ج

ُة٢ ث٫؛ إذ ٠ةف ػ٤ٮان ٦٪٫ ٩ٌىةن أك إمةرة، ٤ٚػ٥ى قػٲٞخ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح  ٔتٝح ٧٤٣ذج

ُة٢» ُ ػةؿ»٠تـ ا٧٣ض٧ػٓ، ك٠ة٩ػخ ث٧٪ـ٣ػح ا٣٪ػٌؽ ٧٤١٣ػح ٰٚ « ا٧٣ذج ، ك٬ػٰ «ا٣ج

ٌُةؿ»ؽ،ؿ ٤ٔٯ إصةزة ٧٤٠ح ٣ٲكخ ق٪ؽان أك دي١أىة ٣تقذ  !؟«ا٣ج

                                                 

 ا٣ذةج وثكٍ ، كا٩ْؿو أقةس ا٣جتٗح وثكٍ .  61و

ا٩ْؿ ٦ستنو ا٣ىعةح، ك٦ؼذةر ا٣ىعةح، كا٧٣ىجةح ا٧٣٪ٲؿ، ك٣كةف ا٣ٕؿب، كدةج ا٣ٕؿكس   69و

 .669، ك أدب ا١٣ةدت، اث٨ ٝذٲجح، وث٢ُ 
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[ 1ا ج88ثؽا ىٖ نال ُ اىٍضٍػع ـػٖ كػؿاره اىؼػةٌف غنػؿ م  -39

ث٧ٕ٪ػٯ ٗػؽان، ٚػٰ اردجػةط  «ثُْهػؿة»اىؾي دِةوَا ـّ٘ اىهيٍحَ اىػةٌّّ٘حَ اىٍعَؽزح 

 د٭ة، ٦ؼذ٤ٛةن اػذتٚةن مؽٱؽان ٱى٢ إ٣ٯ ظٌؽ ا٣ُٞٲٕح.ا٣٪ذٲضح ث٧ٌٞؽ٦ة

و  ٌٰ ٓي صٮازى ٝػٮؿ ا٣٪ػةس ٚػٰ اقػذ٧ٕة٣٭٥ ا٣ٲػٮ٦ ٚٞؽ ٠ةف أف اٝذؿح ا٧٣ض٧

ي١ٍؿة» ي١ٍؿة»ث٧ٕ٪ٯ ٗؽان، ك« ث ، كإف ٠ػةف اوىك٣ػٯ أف ٱٞػةؿو « ثٕؽ ث ث٧ٕ٪ٯ ثٕؽ ٗؽو

. ز٥ٌ ٢ٌ٤ٔ ذ٣ٟ ث٧ػة امػذ٢٧ ٤ٔػٯ إمػةرات دؿٌمػط ذ٣ػٟ ٤ٔػٯ  ٗؽان، كثٕؽ ٗؽو

٬ؿ كدـ٠ٌٲ٫، إذ قةؽ ثٕي ٦ة ٠ةف ٰٚ وا٤٣كةف  كوا٣ذةج  ٦ذ٤ٌٕٞػةن ثػة٣جي١ؿة، ا٣ْة

؛ كقػةؽ ٦ػ٨ «ٰٚ ا٣ذ٭ؾٱتو ا٣جي١ٍػؿة ٦ػ٨ ا٣٘ػؽ»ك٦٪٫ ٝٮؿي اوز٬ؿم ا٣ؾم ٠ةف 

ا٣جي١ؿةو أٌكؿ ا٣٪٭ػةر إ٣ػٯ ٤َػٮع ا٣نػ٧ف، كا٣ٕة٦ٌػحي »وا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ  ٝٮ٫٣و 

 «.  ٱك٧ ٮف ا٣٘ؽى ثي١ؿةن كثة٠ؿان 

ٜى ٤ٔٯ ذ٣ٟ ي١ٍؿة  ث٧ٕ٪ٯ ٗؽان ٔة٦ٲٌػح »ثٞٮ٫٣و  ز٥ٌ ٤ٌٔ ككاًطه ٨٦ ٬ؾا أف وث

ٝػؽ دػٮظٰ ثػأٌف د،٣ػحى « ا٣جي١ؿة ٦ػ٨ ا٣٘ػؽ»٦عؽزح. ك٨ٌ١٣ ٔجةرة د٭ؾٱت ا٤٣٘حو 

، كوٌؿح ز٧ٌح ث٧ة ٠ػةف «ا٧٤١٣ح ٤ٔٯ ا٣٘ؽ ٝؽ ٱ١ٮف ٫٣ أو٢ ٠ى٤ح ا٣٘ؽاة ثة٣٘ؽ

 ٰٚ د،٣ح ا٧٤١٣ح ا٧٣عؽزح ٨٦ دٌُٮر. 

ٓو  ك٢٠  ذ٣ٟ ٱـ٠ٌٰ ا٣ع٥١ى ثضٮاز  ٦٪ػ
٬ؾا ا،قذ٧ٕةؿ، دكف أف دٕذؿًػ٫ إمػةرةي

 أك ٝؿٱ٪حي إ١٩ةر. ظذٯ إذا ا٩ذ٭ٯ ا٣ٞةرئ إ٣ٯ ا٣ٞؿار ٚةصأد٫ ا٤٣ض٪حي ثٕؽـ صٮاز ذ٣ٟ.

ٓي ٠ت٦ىػػ٫ ٚػػٰ ٬ػػؾا ا٣ٞػػؿار، ١ٚػػةف اردجػػةط ٩ذٲضذػػ٫  ١٬ػػؾا أصػػؿل ا٧٣ض٧ػػ

 د٨١ٌ٧ ث٭ة ا،ػذتؼ. ()ث٧ٌٞؽ٦ةد٭ة د٣ٲتن ٤ٔٯ ث٪ٲح ٦٪ُٞٲٌح ك٦٪٭ضٲٌح ٦ٌُؿثح

يًذف ٤٣ٞةرئ أف ٱج٪ٰ ٤ٔٯ د٤ٕٲػ٢ ا٧٣ض٧ػٓ ث٧ػة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ ثٲٌ٪ػةت كٝػؿاا٨ ك٣ ٮ أ

ي١ٍػؿة»ا٣٪ذٲضحى ا٧٣٪ةقجحى، ٣ٞةؿ ثت دؿدٌدو ٝػٮؿي ا٧٣عػؽزٲ٨ ٚػٰ ٔػة٦ٌٲٌذ٭٥و  ث٧ٕ٪ػٯ « ث

                                                 

أ٦ة ا٣ٞؿار ٚ٭ٮ ٤٣ض٪ح ز٥ ٧٤٣ض٤ف ٚت اًُؿاب  ،ا٧٣ؾ٠ؿة ٣ٲف ٠ؾ٣ٟ ٚة،ٝذؿاح ٬ٮ ٧٣ٕؽة  و* 

 ]ا٧٣ض٤ح[ ٰٚ ا٧٣٪٭ش.
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ـه، كاوك٣ٯ اقذ٧ٕةؿ  ٱػؽ ٚػٰ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ ٣ٞػةؿو «. ٗؽان »ٗؽان، صةا ك٣ػٮ ٠ػةف ٣ػ٫ أف ٱـى

ي١ٍؿة»إَتؽي  ي١ٍؿة»ا٤٣ِٛ  كػؿكجي  ٤ٔٯ ا٣٘ؽ ثذ٧ة٫٦،« ث ٨٦ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ضػـء، ك٬ػٮ « ث

ا٣ٕؿثٲٌػح، ك٦٪٭ػة ٗؽكة ا٣ٲٮـ ا٣ذة٣ٰ، ٚٲ٫ ًؿبه ٨٦ ا،دٌكػةع ا٣ػؾم د٘ؾٱػ٫ أوػٮؿي 

 ا٧٣ضةزي ا٧٣ؿق٢.

٤ٔٯ أٌف ٔجةرة وا٣ذ٭ؾٱت  ٧٠ة كردت ٰٚ وا٤٣كةف ، ك٤ٞ٩٭ة ٦٪ػ٫ وا٣ذػةج  

از، ، ، ك٬ٰ ا٣ؽ٣ٲ٢ ا٧٣ؿ٠ـم ا٣ؾم ٱٕذ٧ؽ ٤ٔٲ٫ ا٣ٞٮؿ ثة٣ضٮ«ا٣جي١ؿةي ٨٦ ا٣٘ؽ»

دك٥٤ ٨٦ ا٨ُٕ٣؛ ،ظذ٧ةؿ أف د١ٮف ٧٤٠ح وا٣٘ؽ  ٚٲ٭ة ٦عٌؿٚػحن ٦ػ٨ وا٣٘ػؽاة ، 

ة ٨٦ ا٣٘ؽاة»ثؽ٣ٲ٢ أف ا٣سةثخ ٰٚ ٦ُجٮٔح وا٣ذ٭ؾٱت و  ثذ٧ػةـ وا٣٘ػؽاة . « ا٣جي١ٍؿى

 ك٤ٔٯ ذ٣ٟ صؿل وةظت وا٧٣ىجةح . 

ٚإذا وٌط ذ٣ٟ قٍٞ ا،قذؽ،ؿ ث٭ة، كدتمٯ د٣ٲػ٢ ا٣ٞػٮؿ ثضػٮاز ٬ػؾق 

ي١ٍؿة»ح ا٧٣عؽزح ا٧٤١٣ح ا٣ٕة٦ٌٲٌ   ث٧ٕ٪ٯ ٗؽان. « ث

٬ؾا ثٕي ٦ة ٝةد٩ٰ إ٣ٲ٫ ا٣٪ْؿي ٰٚ د٤ٟ ا٣ٞؿارات ا٣ىةدرة ٨ٔ ا٧٣ض٧ػٓ، ا٣ذػٰ 

ثؽا ٣ٰ ٚٲ٭ة ثٲ٨ ظٲ٨ كآػؿ مٰءه ٨٦ صؿأة، كأمٲةءي ٨٦ ا٣ذ٤ٞٲػؽ كا٧٣ٕػةد ا١٧٣ػؿكر. 

ٔي٪ٲػخ ثة٣ضـاٲٌػةت كا٣ذٛةوػٲ٢ دػؽٌؿ ٤ٔػٯ ٦ػة  ٔي٪ٲخ أ٠سػؿى ٦ػة  ك٬ؾق ا٣٪ْؿات ا٣ذٰ 

٨ ٩ذةاش ٤٠ٲٌح، كػتوةت ٔة٦ٌح، ٨٦ أّ٭ؿ٬ة اٚذٞةري ثٕي د٤ػٟ ا٣ٞػؿارات كراء٬ة ٦

إ٣ٯ ا،قذٲٕةب كاإلظ١ةـ ٰٚ ا٣ذ٪ةكؿ كا،قذؽ،ؿ كا٣ىٲةٗح اٚذٞةران ٤٠ٌٲٌةن أك صـاٲٌػةن. 

٤ٔٯ أ٩ٌٰ ٣كخ ٬٪ة ٚػٰ ٦ٞػةـ ا٣ذىػؿٱط ث٧ػة كراء ٬ػؾق ا٣٪ْػؿات ٚػٰ ٠ػ٢ٌ ٦ٮًػٓ 

٨١ ٣ذ٤ػٟ ا٣٪ْػؿات أك ٣جٌٕػ٭ة أف ٦ٮًٓ، كٝؽ ا٦ذٌؽ ثٰ ا١٣تـي كَػةؿ َػٮ،ن، ٤ٚػٲ

 \دؽٌؿ ٤ٔٯ ٦ة ٠ةف ٚٲ٭ة ٨٦ ذ٣ٟ إمةرة أك د٧٤ٲعةن. كا٣ع٧ؽ هلل أٌك،ن كآػؿان. 

 

*   *   * 
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 املصادر واملراجع

 
أػتؽ ا٣ٮزٱؿٱ٨، أثٮ ظٲةف ا٣ذٮظٲؽم، دطو ٦ع٧ؽ ثػ٨ دةكٱػخ ا٣ُ٪ضػٰ،  -

 .6996، 6466٬ثٲؿكت،  -دار وةدر 

ؽ ا٣ػؽا٣ٰ، ثٲػؿكت، ٦ؤقكػح ا٣ؿقػة٣ح، أدب ا١٣ةدت، اث٨ ٝذٲجح، دطو ٦ع٧ -

 .6999، 6ط

اردنةؼ ا٣ٌؿب، أثػٮ ظٲػةف او٩ؽ٣كػٰ، دػطو د. رصػت ٔس٧ػةف ٦ع٧ػؽ،  -

 .6،6991ا٣ٞة٬ؿة، ١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ، ط

أقةس ا٣جتٗح، ا٣ـ٦ؼنؿم، دطو ٦ع٧ؽ ثةق٢ ٔٲػٮف ا٣كػٮد، دار ا١٣ذػت  -

 .6991-6469٬، 6ثٲؿكت، ط  -ا٧٤ٕ٣ٲح 

ظ٧ػؽ ٦ع٧ػؽ مػة٠ؿ، كٔجػؽ ا٣كػتـ إوتح ا٧٣٪ُٜ، اث٨ ا٣ك١ٲخ، دطو أ -

 ٬ةركف، دار ا٧٣ٕةرؼ.

 . 6916- 6416٬، 6ثٲؿكت، ط  -اوٕٚةؿ، اث٨ ا٣ُٞةع، ٔة٥٣ ا١٣ذت  -

او٣ٛةظ كاوقة٣ٲت، إٔؽاد كد٤ٕٲٜو ٦كٕٮد ٔجؽ ا٣كتـ ظضةزم، ٦ض٧ػٓ  -

 .6111-6461٬ا٣ٞة٬ؿة،  -ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

اهلل، دار قٕؽ اإلٱٌةح مؿح ا٧٣ٛى٢، اث٨ ا٣عةصت، دطو د. إثؿا٬ٲ٥ ٔجؽ  -

 . 6116-6466٬، 6د٦نٜ، ط  -ا٣ؽٱ٨ 

، 6دةج ا٣ٕؿكس، ا٣ـثٲػؽم، دػطو ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ ا٧٣عٞٞػٲ٨، ا١٣ٮٱػخ، ط -

 . 6611٬، ٦6ىؿ، ط -. كط ا٧٣ُجٕح ا٣ؼٲؿٱح 6116 - 6916

د٦نػٜ،  -دعؿٱؿ أ٣ٛةظ ا٣ذ٪جٲ٫، ا٣٪ٮكم، دطو ٔجؽ ا٣٘٪ٰ ا٣ػؽٝؿ، دار ا٤ٞ٣ػ٥  -

 . 6411٬، 6ط 
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ح، دكزم، دؿص٧ػػ٫و د. ٦ع٧ػػؽ قػػ٤ٲ٥ ا٣٪ٕٲ٧ػػٰ، د٤٧١ػػح ا٧٣ٕػػةص٥ ا٣ٕؿثٲٌػػ -

كص٧ػػةؿ ػٲػػةط، كزارة ا٣سٞةٚػػح كاإلٔػػتـ، دار ا٣نػػؤكف ا٣سٞةٚٲػػح ا٣ٕة٦ٌػػح، 

 . 6111 - 6911، 6ث٘ؽاد، ط 

، دطو ٔجؽ ا٤ٕ٣ٲ٥ ا٣ُعػةكم، كج 6ا٣ذ٤٧١ح كا٣ؾٱ٢ كا٣ى٤ح، ا٣ى٘ة٩ٰ، ج  -

 . 6916ا٣ٞة٬ؿة،  -، دطو إثؿا٬ٲ٥ اوثٲةرم، دار ا١٣ذت 6

، دطو ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب 1إلٱٌةح ٧ٌٔة كٝٓ ٰٚ ا٣ىعةح، اث٨ ثٌؿم، جا٣ذ٪جٲ٫ كا -

 . 6161-6466٬، 6ٔٮض اهلل، ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة، ط 

د٭ؾٱت اوق٧ةء كا٤٣٘ةت، ا٣٪ٮكم، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ٦ىٮرة ا٧٣ُجٕػح  -

 ا٧٣٪ٲؿٱح. 

، دػػطو د. ٔجػػؽ ا٣كػػتـ قػػؿظةف، ا٣ػػؽار 1د٭ػػؾٱت ا٤٣٘ػػح، اوز٬ػػؿم، ج  -

 ٤٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح. ا٧٣ىؿٱح

صٲل ا٣ذٮمٲط، ٣كةف ا٣ػؽٱ٨ اثػ٨ ا٣ؼُٲػت، دػطو ٬ػتؿ ٩ػةصٰ ك٦ع٧ػؽ  -

 دٮ٩ف.  -٦ةوٮر، ٦ُجٕح ا٧٣٪ةر 

ا٣عك٨ كاإلظكةف ٰٚ ٦ػة ػػت ٦٪ػ٫ ا٤٣كػةف، ص٧ٕػ٫ ٔجػؽ اهلل ا٣جػةركدم،  -

 كزارة ا٣نؤكف اإلقت٦ٲح، ا٣ؿٱةض. 

دٱٮاف اإل٦ػةـ ٤ٔػٰ، ص٧ٕػ٫ كًػج٫ُ كمػؿظ٫و ٩ٕػٲ٥ زرزكر، دار ا١٣ذػت  -

 ثٲؿكت.  -ا٧٤ٕ٣ٲح 

دٱٮاف ٔجؽ اهلل ث٨ ركاظح كدراقح ٰٚ قٲؿد٫ كمٕؿق، د. ك٣ٲؽ ٝىػةب، دار  -

 . 6916-6416٬، 6ا٤ٕ٣ٮـ، ط 

 -دٱٮاف ٤ٰٔ ثػ٨ ا٣ض٭ػ٥، دػطو ػ٤ٲػ٢ ٦ػؿدـ ثػٟ، دار اٳٚػةؽ ا٣ضؽٱػؽة  -

 . 6911-6411٬، 6ثٲؿكت، ط 

 -ٰ دٱٮاف ٧ٔؿ ث٨ أثٰ رثٲٕح، أذ٪ٯ ث٫ د. ٚةاـ ٦ع٧ؽ، دار ا١٣ذػةب ا٣ٕؿثػ -

 . 6991-6461٬، 6ثٲؿكت، ط 
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٫ٌٞٞ د. ٔجؽ ا٣ٞؽكس أثٮ وة٣ط،  - دٱٮاف ٱـٱؽ ث٨ ٦ٌٛؿغ ا٣ع٧ٲؿم، ص٫ٕ٧ كظ

 .6916-6416٬، 6ثٲؿكت، ط  -٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح 

ا٣نػػةٚٲح ٚػػٰ ٤ٔػػ٥ ا٣ىػػؿؼ، اثػػ٨ ا٣عةصػػت، دراقػػح كدعٞٲػػٜ د. ظكػػ٨  -

 . 6996-6466٬، 6ا٣ٕس٧ةف، ا١٧٣ذجح ا١ٌ٧٣ٲٌح، ١٦ح ا١٧٣ٌؿ٦ح، ط 

ٲح، رًٰ ا٣ؽٱ٨ اوقذؿاثةذم، دطو ٦ع٧ؽ ٩ٮر ا٣عك٨، ٦ع٧ػؽ مؿح ا٣نةٚ -

ا٣ـٚػػـاؼ، ٦ع٧ػػؽ ٦عٲػػٰ ا٣ػػؽٱ٨ ٔجػػؽ ا٣ع٧ٲػػؽ؛ ثٲػػؿكت، دار ا١٣ذػػت 

 .6916ا٧٤ٕ٣ٲح،

مؿح ا٣نةٚٲح، ر٨٠ ا٣ػؽٱ٨ اوقػذؿاثةذم، دراقػح كدعٞٲػٜ، ٔجػؽ ا٣٪ةوػؿ  -

ٌٔكةؼ، رقة٣ح ٦ةصكذٲؿ، صة٦ٕح د٦نٜ، ٤٠ٲح اٳداب، ٝك٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح 

 . 6996 - 6466٬كآداث٭ة، 

 مؿح ا٧٣ٛى٢، اث٨ ٱٕٲل، ا٣ٞة٬ؿة، ١٦ذجح ا٧٣ذ٪جٰ. -

 . 6616٬مٛةء ا٤٘٣ٲ٢، ا٣ؼٛةصٰ، ا٧٣ُجٕح ا٣ٮ٬جٲٌح،  -

 وجط اؤنٯ، ا٤ٞ٣ٞن٪ؽم، دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح.  -

 -ا٣ىعةح، ا٣ضٮ٬ؿم، دطو أظ٧ؽ ٔجؽ ا٣٘ٛٮر ُٔةر، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣تٱٲ٨  -

 . 6991، 4ثٲؿكت، ط 

ا٣ٛػةػؿ، ا٣ىػ٘ة٩ٰ، دػطو د. ٚٲػؿ ٦ع٧ػؽ ظكػ٨،  ا٣ٕجةب ا٣ـاػؿ كا٤٣جػةب -

 . 6911-6691٬، ٦6ُجٮٔةت ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿاٰٝ، ط 

ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ٛىعٯ ا٧٣ٕةوؿة كأوػٮ٣٭ة ا٣ذؿازٲٌػح، د. ٔجػةس ا٣كٮقػٮة، دار  -

 . 6116ٗؿٱت، ا٣ٞة٬ؿة، 

٤ٍٗ ا٣ٌٕٛةء ٨٦ ا٣ٛٞ٭ػةء، اثػ٨ ثػٌؿم، دػطو د. ظػةد٥ ا٣ٌػة٨٦، ٦ؤقكػح  -

 . 6919-6419٬، 6ا٣ؿقة٣ح، ط 

ا٣ٛؿكؽ ا٤٣٘ٮٱح، أثٮ ٬ػتؿ ا٣ٕكػ١ؿم، دػطو ٦ع٧ػؽ إثػؿا٬ٲ٥ قػ٤ٲ٥، دار  -

 ا٣ٞة٬ؿة. -ا٥٤ٕ٣ كا٣سٞةٚح 
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ا٣ٞػػة٦ٮس ا٧٣عػػٲٍ، ا٣ٛٲؿكزآثػػةدم، دػػطو ١٦ذػػت ا٣ذعٞٲػػٜ ٚػػٰ ٦ؤقكػػح  -

 . 6116-6461٬، 1ثٲؿكت، ط  -ا٣ؿقة٣ح 

 قٲجٮٱ٫، دطو ٔجؽ ا٣كتـ ٬ةركف، ثٲؿكت، ٔة٥٣ ا١٣ذت. ا١٣ذةب، -

٣ٕؿصةف كا٧ٕ٣ٲةف كا٣عٮ،ف، ا٣ضةظِ، دعٞٲػٜ كمػؿح ٠ذةب ا٣جؿوةف كا -

 .6991-6461٬، 6ثٲؿكت، ط -دار ا٣ضٲ٢  ٔجؽ ا٣كتـ ٬ةركف،

٣كةف ا٣ٕؿب، اث٨ ٦٪ْٮر، دطو ٔجؽ اهلل ا١٣جٲؿ، ٦ع٧ػؽ أظ٧ػؽ ظكػت اهلل،  -

 . 6611٬ا٣ٞة٬ؿة. كط ثٮ،ؽ،  -٬ةم٥ ٦ع٧ؽ ا٣نةذ٣ٰ، دار ا٧٣ٕةرؼ 

 -٦ع٧ػؽ ٔجػؽك ٤ٚٛػ٢، دار ا٣ٲ٪ػةثٲٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح زٮاثػخ ك٦ذ٘ٲٌػؿات، د.  -

 . 6116، 6د٦نٜ، ط

ا٧٣ع٥١ كا٧٣عٲٍ او٥ْٔ، اث٨ قٲؽق، دػطو د. ٔجػؽ ا٣ع٧ٲػؽ ا٣٭٪ػؽاكم،  -

 . 6111-6466٬، 6ثٲؿكت، ط  -دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح 

ا٧٣عٲٍ ٚػٰ ا٤٣٘ػح، ا٣ىػةظت ثػ٨ ٔجػةد، ٩كػغ كدؿدٲػت كد٪كػٲٜ ١٦ذجػح  -

 ٦ن١ةة اإلقت٦ٲح. 

 . 6911ثٲؿكت،  -١٦ذجح ٣ج٪ةف  ٦عٲٍ ا٧٣عٲٍ، ثُؿس ا٣جكذة٩ٰ، -

 . 6911ثٲؿكت،  -٦ؼذةر ا٣ىعةح، ا٣ؿازم، ١٦ذجح ٣ج٪ةف  -

، ١٦ذجح ٣ج٪ةف  - ٌٰ  . 6911ثٲؿكت،  -ا٧٣ىجةح ا٧٣٪ٲؿ، ا٣ٛٲٮ٦

٤ٌُٓ ٤ٔٯ أثٮاب ا٫ٞٛ٣، ا٣ج٤ٰٕ، دػطو ٦ع٧ػؽ ثنػٲؿ اإلد٣جػٰ، ا١٧٣ذػت  - ا٧٣

 . 6916-6416٬ثٲؿكت،  -اإلقت٦ٰ 

٤ػػٰ، ظٞٞػػ٫ ك٤ٌٔػػٜ ٤ٔٲػػ٫و ٦ع٧ػػٮد ا٤ُ٧٣ػػٓ ٤ٔػػٯ أ٣ٛػػةظ ا٧٣ٞ٪ػػٓ، ا٣جٕ -

، 6اور٩ػػةؤكط، كٱةقػػٲ٨ ٦ع٧ػػٮد ا٣ؼُٲػػت، ١٦ذجػػح ا٣كػػٮادم صػػٌؽة، ط 

6466٬-6116. 

، دػطو ٦ع٧ػؽ ٤ٔػٰ ا٣٪ضػةر، ا٣ػؽار ا٧٣ىػؿٱٌح ٦6ٕة٩ٰ ا٣ٞػؿآف ٤٣ٛػؿاء، ج  -

 ٤٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح. 
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 -٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ا٧٣ٕةوػؿة، د. أظ٧ػؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ، ٔػة٥٣ ا١٣ذػت  -

 . 6111-6469٬، 6ا٣ٞة٬ؿة، ط 

١٦ذجػػح ا٣نػػؿكؽ  ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ٮقػػٲٍ، ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ا٣ٞػػة٬ؿة، -

 . 6114-6466٬، 4ا٣ؽك٣ٲح، ط 

ا٧٣٘ؿب ٰٚ دؿدٲت ا٧٣ٕػؿب، ا٧٣ُػٌؿزم، دػطو ٦ع٧ػٮد ٚػةػٮرم، ٔجػؽ  -

 .6919-6699٬، 6ظ٤ت، ط -١٦ذجح أقة٦ح ث٨ زٱؽ  ا٣ع٧ٲؽ ٦ؼذةر،

ٰ دٮٚٲػٜ ا٣ع٧ػؽ، ا٧٣ٛذةح ٰٚ ا٣ىؿؼ، ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ، دطو د. ٤ٔ -

 . 6911-6411٬، 6ثٲؿكت، ط  -٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح 

مؿح كدعٞٲٜو د. ٦ٛٲؽ ٧ٝٲعح، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح  ا٣سٕة٣جٰ، ٱذٲ٧ح ا٣ؽ٬ؿ، -

 . 6916-6416٬، 6ط  ثٲؿكت، -

 *   *  * 
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 ازتكاش انفكس انُحٕي عهى احلدٌج ٔاألحس
 ()يف كتاب سٍثٌّٕ

ال
ّ
 ()تأنٍف اندكتٕز حمًٕد فج

 (). د. غجؽ اإلىّ ُجٓةنأ

 ةن ٔ٪ٮاف ٬ؾا ا١٣ذةب كزٲٜ ا٣ؽ،٣ػح ٤ٔػٯ ٦ٮًػٮ٫ٔ ك٦جةظسػ٫، كػىٮوػ

                                                 

 ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.  و

 / وٛعح، ك٥٣ ديؾ٠ؿ ص٭ح ا٣٪نؿ.669ٰٚ /٬/ ٩6461ينؿ ا١٣ذةب ٰٚ ا٣ؿٱةض ٔةـ /  و

٣ػؽ ٚػٰ ظ٤ػت قػ٪ح /ا٣ؽ٠ذ  و /، ك٩ػةؿ درصػح 6969ٮر ٦ع٧ػٮد ثػ٨ ٱٮقػٙ ٌٚضػةؿ، كي

ك٧ٔػ٢ ثػة٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضػة٦ٰٕ ٚػٰ ٬/، 6691ا٣ؽ٠ذٮراق ٨٦ صة٦ٕح اوز٬ؿ ثة٣ٞػة٬ؿة قػ٪ح /

 /، ك٫٣ ٔؽد ٨٦ اٳزةرو6166ا١٤٧٧٣ح ا٣ٕؿثٲح ا٣كٕٮدٱح، كدٮٰٚ ثة٣ؿٱةض ق٪ح /

 ٬/.٣6411ٕجٲ١ةف، ا٣ؿٱةض /ا٣عؽٱر ا٣٪جٮم ٰٚ ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ، ٩ةدم أث٭ة اودثٰ، ٦ٍ. ا -

ا٣كٲؿ ا٣عسٲر إ٣ٯ ا،قذن٭ةد ثة٣عؽٱر ا٣٪جٮم، ٩ػةدم أث٭ػة اودثػٰ، ٦ػٍ. ا٣ٕجٲ١ػةف،  -

 ٬/.6411ا٣ؿٱةض /

 ٬/.6419اإلوجةح ٰٚ مؿح ا،ٝذؿاح، دار ا٥٤ٞ٣، ثٲؿكت / -

- / ٍ ؿ، ػ٧ٲف ٦نٲ ٜٞٲ ، ٦ٍ. ا٣٘س ٰ ودع ٰ أوٮؿ ا٣٪عٮ كصؽ٫٣ ٤٣كٲٮَ ٝذؿاحٚ   ٬/.6419ا،

ا٣ؿًٰ ٰٚ مؿح ا١٣ةٚٲح ٤٣ج٘ؽادم ودعٞٲٜ ، ا٣٪ةدم اودثػٰ، ا٣ػؽ٦ةـ دؼؿٱش أظةدٱر  -

/6461./٬ 

ٌٰ ا،ٝذؿاح ،ث٨ ا٣ُٲت ا٣ٛةقٰ ودعٞٲٜ ، دار ا٣جعػٮث،  - ٚٲي ا،٩نؿاح ٰٚ ركض َ

 ٬/.6466دثٰ /

ك٠ةف ا٣ؽ٠ذٮر ا٧٣ؿظٮـ ٦ع٧ٮد ٌٚضةؿ ٝؽ ٩ةؿ درصح ا٣ؽ٠ذٮراق ثذعٞٲٞػ٫ ٠ذػةب وا١٣ػةٰٚ 

  ٬/.6691ٰٚ صة٦ٕح اوز٬ؿ ثة٣ٞة٬ؿة /٬/  166ٰٚ مؿح ا٣٭ةدم ٤٣ـ٩ضة٩ٰ /ت
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ةػ ٙ ٚػٰ ا٣عةمػٲح ٣ؽل دارقٰ ا٣٪عٮ كأوٮ٫٣، كإذا ٦ة ٩ْؿت إ٣ػٯ آزػةر ا٧٣ؤ٣

ٚإ٩ٟ دؿل أف زتزح ٠ذت ٦٪٭ة د٪عٮ إ٣ػٯ ا١٣ػتـ ٤ٔػٯ ا٣عػؽٱر ا٣٪جػٮم ٚػٰ 

أف دػٌٮج ا٧٣ؿظػٮـ /، ٚػت ٔضػت 6411٬ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ، كذ٣ٟ ٦٪ػؾ ٔػةـ /

ا٣ؽ٠ذٮر ٚضةؿ ٩ذةص٫ ا٧٤ٕ٣ٰ ثجعػر صٕػ٢ ٔ٪ٮا٩ػ٫و وارد١ػةز ا١ٛ٣ػؿ ا٣٪عػٮم 

   وٛعح.٤ٔ669ٯ ا٣عؽٱر كاوزؿ ٰٚ ٠ذةب قٲجٮٱ٫ ، كذ٣ٟ ٰٚ و

كٌٝٲح ا،قذن٭ةد ثة٣عؽٱر كاوزؿ ٰٚ ا٣٪عػٮ ا٣ٕؿثػٰ، ٌٝػٲحه ٠سػؿ ٚٲ٭ػة 

ةوػؿكف ا٣ٞٮؿ كا٣جعر ٣ؽل ا٧٣ذأػؿٱ٨ ٦ػ٨ ا٣٪عػةة، زػ٥ أدػٯ ا٣جػةظسٮف ا٧٣ٕ

ٛٮا ا١٣ذت، ك٠ذجٮا ا٣جعػٮث، كٚٲ٭ػة ٦ػ٨ ا٣ذ١ػؿار ٦ػة ٚٲ٭ػة، ٚؼةًٮا ٚٲ٭ة، كأ٣  

ك٨٦ ا٩ٕؽاـ ا٣س٧ؿة ٦ة ٚٲ٭ة، ٚ٭ؾا ٱؤٱؽ، ك٬ؾا ٱٕػةرض، كذ٣ػٟ ٱذٮقػٍ، كذاؾ 

، كآػؿ ٱؿل أف قٲجٮٱ٫ ٥٣ ٱعذش ثة٣عؽٱر، كآػؿ ٱؿل أ٩ػ٫ ذ٠ػؿ ةن ٱٌٓ مؿكَ

 .. ك١٬ؾا.ٔؽة أظةدٱر، ز٥ صةء ٚتف ٚٞةؿ ٠ؾا، كٚتف ٝةؿ ٠ؾا.

/ و٪ٓ أقذةذ٩ة ا٣ٕت٦ح ا٧٣ؿظٮـ أظ٧ؽ رادػت ا٣٪ٛػةخ 6911كٰٚ ٔةـ /

/ وٚ٭ػػؿس مػػٮا٬ؽ قػػٲجٮٱ٫و مػػٮا٬ؽ ا٣ٞػػؿآف، مػػٮا٬ؽ ا٣عػػؽٱر، 6996/ت

مٮا٬ؽ ا٣نٕؿ ، كٰٚ ٬ؾا ا٣ٕ٪ٮاف ٩ضػؽ إمػةرة كاًػعح إ٣ػٯ كصػٮد مػٮا٬ؽ 

كػح ظؽٱسٲح ٰٚ ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ٚإذا ٦ة رصٕ٪ة إ٣ٲ٭ة كصؽ٩ة اوقذةذ ٱٌٞؽـ ٣٪ػة ػ٧

أظةدٱر ٦ؼٌؿصحن أظك٨ دؼؿٱش، ز٥ أُٔة٩ٰ ثٕؽ ذ٣ٟ أرثٕح أظةدٱر أًػٛذ٭ة 

إ٣ٯ ٦ة ٰٚ ا٣ٛ٭ػؿس ٚج٤٘ػخ آ٩ػؾاؾ دكػٕح أظةدٱػر، كا٣عػؽٱر ، ٱٕ٪ػٰ ٬٪ػة 

 ص٤٧ح ٨٦ ظؽٱر أك ٧٤٠ح أك ٧٤٠ذةفو ةن ، إ٫٩ ٗة٣جةدة٦ًّ  ةن ظؽٱس

 .«ٚج٭ة ك٧ٕ٩خ»و ملسو هيلع هللا ىلص٠ٞٮ٫٣  -

 .«إٌف اهلل ٱ٪٭ة٥٠ ٨ٔ ٝٲ٢ كٝةؿ»و ملسو هيلع هللا ىلصأك ٠ٞٮ٫٣  -

٥ ٱ٨١ قٲجٮٱ٫ ٱ٪ٌه ٤ٔٯ أف ٬ؾا ا١٣ػتـ ٦ػ٨ ا٣عػؽٱر أك ٦ػ٨ اوزػؿ، ك٣

 ةن كإ٧٩ة ٠ةف ٱؿد ٔ٪ؽق ٤ٔٯ أ٫٩ ٨٦ ٝٮؿ ا٣ٕؿب؛ ٣ؾ٣ٟ ٠ةف ا٠ذنةؼ ٠ٮ٫٩ ظػؽٱس
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ِو ٤٣عؽٱر ٦ـاكؿو ٝؿاءدى٫ ك٦ؿاصٕحى ٠ذجػ٫؛ ٣ٲ١ذنػٙ أف  ٱٕذ٧ؽ ٤ٔٯ ٦ٕؿٚح ظةٚ

 ٬ؾق ا٣ٕجةرة أك ا٧٤١٣ح ٨٦ ا٣عؽٱر.

ا٣عؽٱسٰ ٝؽ اقذٕؿًخ ٚػٰ ٠ذةث٭ػة و٦ٮٝػٙ ٬ؾا، ك٠ة٩خ ا٣ؽ٠ذٮرة ػؽٱضح 

ا٣٪عةة ٨٦ ا،ظذضةج ثة٣عؽٱر ا٣نؿٱٙ 
 6و

اوظةدٱػر ا٣ذػٰ اظػذش ث٭ػة ا٣٪عػةة  

 ثٕؽ قٲجٮٱ٫، ك٬ؾا ، ٱؽػ٢ ٰٚ ٩ُةؽ دٕؿٱٛ٪ة ث١ذةب ا٣ؽ٠ذٮر ٚضةؿ.

ةػ ٙ ٝػؽ اقػذٌٞؿ رأٱػ٫ ٤ٔػٯ أٌف قػٲجٮٱ٫ كاًط ٨٦ ٔ٪ٮاف ا١٣ذةب أف ا٧٣ؤ٣

قذن٭ةد ثة٣عؽٱر كاوزػؿ، كٚػٰ قػجٲ٢ ذ٣ػٟ ٨٧ٌ٦ ارد١ـ ا٣٪عٮ ٔ٪ؽق ٤ٔٯ ا،

 ٚٲ٫ ا٣ؽ٣ٲ٢ كا٣جؿ٬ةف ٤ٔٯ ٦ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٰٚ ا٣ٕ٪ٮاف. ةن ٦ٌٞؽ٦ ان ٠جٲؿ ةن أ٣ٌٙ ٠ذةث

ة  ٙ ٠ذةث٫ ٝك٧ٲ٨، كصػةء ا٣ٞكػ٥ اوكؿ ٚػٰ زتزػح أثػٮاب، ك٠ػ٢ ص٢ٕ ا٧٣ؤ٣

ثةب ٦ٌٞك٥ إ٣ٯ ٚىٮؿ، كثٕي ا٣ٛىٮؿ ٦ٌٞك٥ إ٣ػٯ ٦ُة٣ػت، أ٦ػة ا٣ٞكػ٥ ا٣سػة٩ٰ 

قة٣ٲت كاو٣ٛةظ ا٧٣ٮاٚٞح ٤٣عؽٱر كاوزػؿ ٧٦ػة كرد ٣ػؽل ٚٞؽ ػيىه ٣ؾ٠ؿ او

قٲجٮٱ٫، كٌٝؽـ ١٣ذةث٫ ث٧ٞؽ٦ح ٣ؼه ٚٲ٭ة ٦ة اصذ٧ػٓ ٚػٰ ا١٣ذػةب، كٔػٌؽد أٝكػة٫٦ 

كا٣عػٜ أٝػٮؿو إف ا،قذنػ٭ةد »كأثٮاث٫ كٚىػٮ٫٣ ك٦ُة٣جػ٫، كٝػةؿ ٚػٰ ا٧٣ٞؽ٦ػحو 

ثة٣عػػؽٱر ا٣نػػؿٱٙ ٚػػٰ ا٣٪عػػٮ كا٤٣٘ػػح كارده ٠سٲػػؿان، كا٣ػػؾم ٝػػةؿ ثٕػػؽـ وػػعح 

ذن٭ةد ٦٪١ًؿه ٧٣ة ٬ٮ كاٝػٓ، ك٠ػةف ٤ٔٲػ٫ أف ٱٞػٮؿ إف ا٣٪عػةة ٣ػ٥ ٱ١سػؿكا ٦ػ٨ ا،ق

ا،قذن٭ةد ثة٣عؽٱر ٧٠ة أ٠سؿكا ٨٦ ا،قذن٭ةد ثػة٣ٞؿآف كا٣نػٕؿ، ك٠ػةف ٤ٔػٲ٭٥ 

أ، ٱأدٮا ثةو٦س٤ح ا٧٣ى٪ٮٔح ٨٦ زٱؽ ك٧ٔؿكو ك٬٪ؽ، ٚٲػأدٮا ث٧ػة ٱنػج٫ اوًػةظٲٟ 

«كٱذؿ٠ٮا ا٣عؽٱر ا٣نؿٱٙ
 6و

ذةب ٣ػوقٲجٮٱ٫  ٤ٚػ٥ أصػؽ ٝؿأت ٰٚ ا١٣»، ز٥ ٝةؿو 

ر٫ٌٚ ٣تقذن٭ةد ثة٣عؽٱر كاوزػؿ، ، دىػؿٱعةن ك، د٤ٮٱعػةن، ثػ٢ ٝػؽ كًػٕخ 

ٱؽٌم ٤ٔٯ أقة٣ٲتى كأ٣ٛةظو ٦ٮاٚٞحو ٤٣عؽٱر كاوزؿ، قٮاء أٝىػؽ أ٩٭ػة ظػؽٱر أك 

                                                 

 /.٦6916٪نٮرات كزارة ا٣سٞةٚح كاإلٔتـ، ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿاٝٲح /  6و

 . 1ارد١ةز ا١ٛ٣ؿ ا٣٪عٮم   6و
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أزؿ أـ ٥٣ ٱٞىؽ، كيصؽ ٚٲ٭ة ا٣نة٬ؽ أـ ٥٣ ٱٮصؽ، ك٥٣ ٱنٍؿ إ٣ٯ أم  ٦٪٭ة أ٫٩ ظػؽٱر 

«ث٭ة ك٦س٢ٌ ٧٠ة ٱعذٌش ثأم ٠تـ ٔؿثٰ ٦٪سٮرأك أزؿ كإ٧٩ة اظذٌش 
 6و

. 

ث ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ٛى٢ اوكؿ ٨٦ ا٣جةب اوكؿ كٚٲ٫ ٔنؿة ٦ُة٣تو كٚٲ٫ دعؽ  

٭ػ٫  ٌٚضةؿ ثة٣ذٛىٲ٢ ٨ٔ قٲجٮٱ٫و ظٲةد٫ ك٩نأد٫، كاقػ٫٧ ك٦ٕ٪ػةق، كقػجت دٮص 

إ٣ٯ ٥٤ٔ ا٣ٕؿثٲح، كذ٠ؿ مٲٮػ٫ كدت٦ٲؾق ك١٦ة٩ح ٠ذةث٫، كا٧٣٪ػةّؿة ثٲ٪ػ٫ كثػٲ٨ 

ا١٣كةاٰ
 4و

/، ز٥ ٩ةٝل ٬ؾق اوػجةر إ٣ٯ أف كو٢ إ٣ٯ كٚةد٫ ٔػةـ 619٬/ت 

 /، ز٥ ظ٢٤ مؼىٲذ٫ ثٲ٨ ا٣٪نأة كا٣ؼةد٧ح.611٬/

ة كٰٚ ا٣ٛى٢ ا٣سة٩ٰ دعؽ   ٙ ٨ٔ ٦٪٭ش قٲجٮٱ٫، كٝكػ٫٧ إ٣ػٯ ػ٧كػح ث ا٧٣ؤ٣

٦ُة٣ت، كٚٲ٭ة ذ٠ؿ أف قٲجٮٱ٫ ٥٣ ٱ٪كت اوثٲةت ا٣نٕؿٱح إ٣ػٯ ٝةا٤ٲ٭ػة، كأف ذ٣ػٟ 

ضٍؿ٠ٰ٦ةف ٨٦ ٢٧ٔ أثٰ ٧ٔؿ ا٣
 6و

ث ٔػ٨ ك٦ى٨ٍ أدٯ ثٕؽق، زػ٥ دعػؽ  ٬/ 666/ت 

أق٤ٮب قٲجٮٱ٫ كَؿٱٞذ٫ ٰٚ إٱؿاد ا٣عؽٱر كاوزؿ ٰٚ ٠ذةث٫، ك٢٤ٔ قجت إظضػةـ 

 قٲجٮٱ٫ ٨ٔ ٩كجح ا٣عؽٱر كاوزؿ، ك٩ٌه أػٲؿان ٤ٔٯ دٝح قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٢٠ ٦ة ذ٠ؿق.

ةػ ٙ ا٣جػةب ا٣سػة٩ٰ ثٕ٪ػٮاف وا٣عػؽٱر كاوزػؿ ، كٚٲػ٫ ٠ػتـ ٔػ٨ كق٥ ا٧٣ؤ٣

ث ٚػٰ ٚىػ٢ ةج ثة٣عؽٱر كاوزؿ ٤ٔٯ إزجةت ا٣ٞٮأؽ ا٣٪عٮٱح، زػ٥ دعػؽ  ا،ظذض

ػةص ٨ٔ ٦ٮٝٙ ا٣٪عةة ٨٦ ا،ظذضةج ثة٣عؽٱر، كثٲ٨ٌ أف ا٣٪عػةة ا٣كػةثٞٲ٨ ٣ػ٥ 

ٱؿٌٚٮا ا،ظذضةج ثة٣عؽٱر كاوزؿ، زػ٥ ثعػر ٚػٰ اوقػجةب ا٣ذػٰ دٔػخ اثػ٨ 

ا٣ٌػػةآ او٩ؽ٣كػػٰ
 1و

كأثػػة ظٲػػةف او٩ؽ٣كػػ٬ٰ/ 111/ت 
 1و

إ٣ػػٯ ٬/ 146/ت 

ٞٮؿ ثٕؽـ اظذضةج ا٣٪عةة ثة٣عؽٱر، ز٥ ػىه ٚىتن ثٲ٨ٌ ٚٲ٫ دٝح ا٧٤ٕ٣ةء ٚػٰ ا٣

                                                 

 .1ا٧٣ٮًٓ ا٣كةثٜ   6و

 ا١٣كةاٰو ٤ٰٔ ث٨ ظ٧ـة.  4و

 ا٣ضٍؿ٦ٰو وة٣ط ث٨ إقعةؽ.  6و

 اث٨ ا٣ٌةآو ٤ٰٔ ث٨ ٦ع٧ؽ.  1و

 او٩ؽ٣كٰو ٦ع٧ؽ ث٨ ٱٮقٙ. أثٮ ظٲةف ا٣٪عٮم  1و
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ث ٔػ٨ ٔ٪ةٱػح ٧٤ٔػةء ا٣ٕؿثٲػح ثؿكاٱػح ا٣عػؽٱر، كثػٲ٨ٌ أٌف ركاٱح ا٣عؽٱر، ٚذعػؽ  

قٲجٮٱ٫ ٠ةف أٌكؿ ا٧٣عذضٲ٨ ثة٣عؽٱر كاوزؿ كإف ٥٣ ٱىػؿح ثػؾ٣ٟ، كذ٠ػؿ ثٕػؽ 

 ذ٣ٟ مؿكط ا،ظذضةج ثة٣عؽٱر كاوزؿ ٰٚ ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ.

أ٦ة ا٣جةب ا٣سة٣ر ٚةمذ٢٧ ٤ٔٯ ٦جةظر دعػخ ٔ٪ػٮافو وا٣عػؽٱر ا٣نػؿٱٙ 

كا٣نٕؿ ، ٝةرف ٚٲ٫ ثٲ٨ ٦ة ٝٲ٢ ٰٚ ا٣عؽٱر ثؼىٮص ا،ظذضػةج ك٦ػة ٝٲػ٢ ٚػٰ 

ا٣نٕؿ، كثٲ٨ٌ ا٣ٛؿكؽ ثٲ٨ ا٣ؿكاٱذٲ٨ ركاٱح ا٣عػؽٱر كركاٱػح ا٣نػٕؿ، كذ٠ػؿ ٦آػػؾ 

ٌٞةد ٤ٔٯ ا٣نٕؿ ا٣ضة٤٬ٰ كا٧٣آػؾ ا٣٪عٮٱح ٤ٔٯ ثٕي اوثٲةت، ك ذ٠ػؿ ٦ؼة٣ٛػح ا٣٪

 قٲجٮٱ٫ ٣ؿكاٱةت ا٣ؽكاكٱ٨، ز٥ ذ٠ؿ ٦ـاٱة ا٣عؽٱر ا٣نؿٱٙ أق٤ٮثةن ك٧ٌ٦ٮ٩ةن.

ك٬ٮ ا٣ٞك٥ او٠جؿ ٨٦ ا١٣ذةب ػ ٚٞػؽ ػىػه ٣كػؿد  -أ٦ة ا٣ٞك٥ ا٣سة٩ٰ 

اوقػػة٣ٲت كاو٣ٛػػةظ ا٧٣ٮاٚٞػػح ٤٣عػػؽٱر كاوزػػؿ ٚػػٰ ٠ذػػةب قػػٲجٮٱ٫، ٝػػةؿ 

ة  ٧ٮٔػح ٠جٲػؿة ٧ٝخ ثةقذٞؿاء او٣ٛةظ ٰٚ وا١٣ذػةب ، ٚٮصػؽت ٦ض»ٙو ا٧٣ؤ٣

٧٦ة ٣ػ٫ أوػ٢ ٚػٰ ٠ذػت ا٣كػ٪ح،  ك١٣تـ ا٣ىعةثح  ملسو هيلع هللا ىلص٦ٮاٚٞح ١٣تـ ا٣٪جٰ 

دؼػؿٱش  ةن ٩ه وا١٣ذةب  كا٣ذ٤ٕٲٜ ٤ٔٲ٫، كزة٣س ةن ٚؾ٠ؿت أك،ن ٣ِٛ ا٣نة٬ؽ كزة٩ٲ

«٨٦ اقذن٭ؽ ث٫ ٨٦ ا٣٪عةة ةن ا٣نة٬ؽ، كراثٕ
 1و

. 

ٌُح ا٣ذٰ ادٌجٕ٭ة ا٧٣ؿظٮـ ٌٚضةؿ ٰٚ اقذؼؿاج او٣ٛةظ كاوقػة ٣ٲت ٬ؾق ٬ٰ ا٣ؼ

ة ٠ةف م٘ٮٚةن ٚػٰ اووػ٢ ث٧ُة٣ٕػح ٠ذػت ا٧٣ٮاٚٞح ٤٣عؽٱر ٨٦ ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ك٧٣  

٨ ٨٦ اقذؼؿاج قجٓ كزتزٲ٨ ك٦بح ٔجةرة، أكرد ٦ة ٝة٫٣ قػٲجٮٱ٫ ٣ػؽف ا٣ك٪٨ ٚإ٫٩ د١٧  

٢٠ ٦٪٭ة، ز٥ ػٌؿص٭ة ٨٦ ٠ذت ا٣ك٪٨ كذ٠ؿ ا٣ؿكاٱح ٚٲ٭ة إف ٠ػةف ٣٭ػة ركاٱػح أػػؿل، 

 ة ٧٦ة أدٯ ث٫.، كق٪ؾ٠ؿ ٦سة،ن كاظؽان دة٦ًّ ز٥ ذ٠ؿ ٦ى٨ٍ اظذٌش ث٭ة ٨٦ ا٣٪عةة

ىالذاهدىالثانيىوالخمدون:ى)مْذوخظ(.
، ك٣ػٲف ثٛةٔػ٢ ك، ان ثةب ٦ة ٱ١ٮف ٨٦ اوق٧ةء وٛح ٦٪ٛؿد»ٝةؿ قٲجٮٱ٫و 

                                                 

 .61ارد١ةز ا١ٛ٣ؿ ا٣٪عٮم   1و
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وٛحو دينج ٫ ثة٣ٛة٢ٔ ٠ػ وا٣عك٨  كأمجة٫٬، كذ٣ٟ ٝٮ٣ٟو و٦ػؿرتي ثعٲٌػحو ذراعه 

ٓه َٮ٫٣ ، كو٦ؿرتي ثؿ ي٭ة ، كو٦ؿرتي ثسٮب قج ص٢و ٦بحه إث٤ي٫ ، ٚ٭ػؾق د١ػٮف َٮ٣

وٛةتو ٧٠ة ٠ة٩خ وػٲؿه ٦٪ٟ  وٛحن ٱؽ٣ٌٟ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٝٮؿ ا٣ٕؿبو وأػػؾ ث٪ػٮ 

... كا٤ٔػ٥ أف ا٣ٕػؿب ةن ٚتفو ٨٦ ث٪ػٰ ٚػتفو إثػتن ٦بػحن ، ٚض٤ٕػٮا و٦بػحن  كٍوػٛ

ٱٞٮ٣ٮفو وٝٮـه ٤ٕ٦ٮصةءي ، كوٝٮـه ٦ىٍنٲؼحه ، كوٝٮـ ٦نٲٮػةء ، ٱض٤ٕٮ٫٩ وػٛح 

« ث٧٪ـ٣حو ومٲٮخ ، كو٤ٔٮج
 9و

. 

ىتخروجى)مذوخظ(:
أػؿج ا٣جؼةرم ٚػٰ ووػعٲع٫  ٚػٰ ٠ذػةب ا٣ُػت، ثػةب ٦ػة ٱػؾ٠ؿ ٚػٰ 

ػؿج  أف ٧ٔؿ ث٨ ا٣ؼُةب  /، ٨ٔ ٔجؽ اهلل ث٨ ٔجةس 6169ا٣ُةٔٮف /

إ٣ٯ ا٣نةـ، ظذٯ إذا ٠ػةف ثكػٍؿغ ٣ٞٲػ٫ أ٦ػؿاء اوص٪ػةد، أثػٮ ٔجٲػؽة كأوػعةث٫، 

ٞػةؿ ٧ٔػؿو ادعي ٣ػٰ ٚأػجؿكق أف ا٣ٮثةء ٝؽ كٝٓ ثأرض ا٣نةـ. ٝةؿ اث٨ ٔجةسو ٚ

ا٧٣٭ػػةصؿٱ٨ اوك٣ػػٲ٨، ٚػػؽٔة٥٬ ٚةقذنػػةر٥٬، كأػجػػؿ٥٬ أف ا٣ٮثػػةء ٝػػؽ كٝػػٓ 

ثة٣نةـ، ٚةػذ٤ٛٮا، ٚٞةؿ ثٌٕ٭٥و ٝؽ ػؿصػخى و٦ػؿو ك، ٩ػؿل أف دؿصػٓ ٔ٪ػ٫. 

، ك، ٩ػػؿل أف ملسو هيلع هللا ىلصكٝػػةؿ ثٌٕػػ٭٥و ٦ٕػػٟ ثٞٲػػحي ا٣٪ػػةس كأوػػعةب رقػػٮؿ اهلل 

ًؽ٦٭٥ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ٮثةء. ٚٞةؿو اردٕٛٮا ٔ٪ػٰ. زػ٥ ٝػةؿو  ادٔػٮا ٣ػٰ او٩ىػةرى. دٞي

ٚؽٔٮد٭٥، ٚةقذنةر٥٬، ٚكػ١٤ٮا قػجٲ٢ ا٧٣٭ػةصؿٱ٨، كاػذ٤ٛػٮا ٠ػةػذتٚ٭٥. 

ٝػؿٱل ٦ػ٨  ٌْنػ٘ؼحٚٞةؿو اردٕٛٮا ٔ٪ٰ، ز٥ ٝةؿو ادعي ٣ٰ ٦ػ٨ ٠ػةف ٬٭٪ػة ٦ػ٨ 

٦٭ةصؿة ا٣ٛذط، ٚؽٔٮد٭٥، ٥٤ٚ ٱؼذ٤ٙ ٤ٔٲػ٫ ٦ػ٪٭٥ رصػتف. ٚٞػة٣ٮاو ٩ػؿل أف 

ًؽ٦ى٭٥ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ٮثةء، ٚ ٍٞ ي ٧ٔؿي ٰٚ ا٣٪ةسو إ٩ٰ ٦يٍىجًطه  ٪ةدلدؿصٓ ثة٣٪ةس ك، د

ٮا ٤ٔٲ٫. ٝةؿ أثٮ ٔجٲؽة ث٨ ا٣ضؿاحو أٚؿار ًر اهلل؟ ٚٞةؿ  ان ٤ٔٯ ّ٭ؿو ٚأٍوجًعي ٨٦ ٝىؽى

٧ٔؿو ٣ٮ ٗٲؿيؾ ٝة٣٭ة ٱة أثة ٔجٲؽة، ٥ٕ٩، ٩ٌٛؿ ٨٦ ٝؽر اهلل إ٣ٯ ٝؽر اهلل، أرأٱخ ٣ػٮ 

                                                 

 .66، 61و ٨ٔ6 ٠ذةب قٲجٮٱ٫  691ارد١ةز ا١ٛ٣ؿ ا٣٪عٮم   9و
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ٍؽثح، ةن ٠ةف ٣ٟ إث٢ه ٬جُخ كادٱ أ٣ػٲف  ٫٣ي ٍٔؽكدةف إظؽا٧٬ة ػىجح كاوػؿل صى

إٍف رٔٲخ ا٣ؼىجح رٔٲذ٭ػة ثٞػؽر اهلل؟ كإف رٔٲػخى ا٣ضٍؽثػح رٔٲذ٭ػة ثٞػؽر اهلل؟ 

ٰٚ ثٕػي ظةصذػ٫، ٚٞػةؿو إٌف  ةن ٝةؿو ٚضةء ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ ٔٮؼ، ك٠ةف ٦ذ٘ٲج

إذا ق٧ٕذ٥ ث٫ ثأرض ٚػت »ٱٞٮؿو  ملسو هيلع هللا ىلص، ق٧ٕخ رقٮؿ اهلل ةن ٔ٪ؽم ٰٚ ٬ؾا ٧٤ٔ

٦يٮا ٤ٔٲ٫، كإذا كٝٓ ثأرضو كأ٩ذ٥ ث٭ة ٚت دؼؿ ؽى ٍٞ ى ٦٪ػ٫. ٝػةؿو ٚع٧ًػؽ  ان صٮا ٚػؿارد

«اهلل ٧ٔؿي ز٥ ا٩ىؿؼ
 61و

. 

ك٦كػػ٥٤ ٚػػٰ ووػػعٲع٫  ٚػػٰ ٠ذػػةب ا٣كػػتـ، ثػػةب ا٣ُػػةٔٮف كا٣ُٲػػؿة 

 /.6669/ /6114كا١٣٭ة٩ح ك٩عٮ٬ة /

ىوممنىادتذؼدىبه:
 .611و 6، كقؿ و٪ةٔح اإلٔؿاب 666، 11و 6اث٨ ص٪ٰ ٰٚو ا٣ؼىةاه 

  ٨661 و  صػةءت ٚػٰ ٩عػٮو ٦ػ٦661ػ٨ أوػ٢ و ةن ٦ة دٞؽـ ٠ةف ٧٩ٮذصػ

 وٛعح ٦كذٮٚةة ا٣ذؼؿٱش كاإلظة،ت ٦ٓ ا٣ٌجٍ ا٣ذةـ.

 ةن راإػ ان كا٣عٜ ٱٞةؿو إف ا٧٣ؿظٮـ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ٌٚضػةؿ ٝػؽ ثػؾؿ ص٭ػؽ

دضةكز ٚٲ٫ ٢٠  ٦ى٨ٍ قج٫ٞ ٰٚ اقذؼؿاج ا٣عؽٱر كاوزؿ ٨٦ ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ٧٠ػة 

أك ٰٚ دؼؿٱش د٤ٟ اوظةدٱر كاٳزةر ػ ك٦٪٭ة ، ٱٕػؽك ٧٤٠ػح  ان ٠جٲؿ ان ثؾؿ ص٭ؽ

٤٣ضػؽؿ ٚػٰ ٦كػأ٣ح  ان ٧٤٠ذٲ٨ ػ ٨٦ ا١٣ذت ا١٣جٲؿة ا٣ٌؼ٧ح، ككًٓ ثؾ٣ٟ ظؽٌ 

٬ةف ا٣كةَٓ ٤ٔٯ أف قػٲجٮٱ٫ ا،ظذضةج ثة٣عؽٱر، كأدٯ ثة٣ؽ٣ٲ٢ ا٣٪ةوٓ كا٣جؿ

ظٞٲٞحن ثة٣عؽٱر كاوزؿ، ٚضـاق اهلل ٢ٌ٠ ػٲؿو صٌؿاء ٦ة ثؾ٣ػ٫ ٚػٰ ثعسػ٫  شٌ ٝؽ اظذ

 ٨٦ ص٭ؽ ٰٚ ا٣جعر كا٣ذ٪ٞٲت كا٣ذؿدٲت كا٣ذ٭ؾٱت.

 *  *   * 
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 آلراءا و المقاالتُ 



 



 

- 111- 

 وفعح ىؾح

 

 

 

ف ٌاء املتكهى
ْ
 حر

 ٔحالث ٌاءاخٍ ُأخس
 

 ()د. ٌهٖ اىعكِٖ

٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮـ أ٩ػ٫ ٱضػٮز ظػؾؼ ا٧٣ٕٛػٮؿ ثػ٫ أظٲة٩نػة، ٣ً٘ػؿضو ٣ْٛػٰ أك  أوًلاا:ى

كؽ ثعؾ٫ٚ.  ٦ٕ٪ٮم، ثنؿط أٌ، ٱىٍؼذ٢  ا٧٣ٕ٪ٯ أك ٱٛى

 ٖو ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ كزف ا٣نٕؿ، ٠ٞٮؿ أظ٧ؽ مٮٰٝوـٍَ اىيفظ 

ػػػة٦ػػػة ٚػػػٰ ا٣عٲػػػة  ة وٍف دٕي

 

  ٍٓ ػػػ  دًػػػتى أك ديعةًقػػػتى ٦يذ كى

 أم دٕةدتى ا٧٣ؼُئى أك دعةقجى٫. 

وأم ٩٭ةٱػةت ا٣ض٧ػ٢ ا٧٣ذىػ٤ح ك٦٪٫و ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ د٪ةقت ا٣ٛٮاوػ٢

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ژ٠ٞٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯوادىة،ن ٦ٕ٪ٮٱًّػة 

 .[6-6]ا٣ٌعٯو  ژچ    چ    

ٟى  ٣ٲ١ٮف ٦٪ةق ، أم ٠ًؿ٬ى ٞي٢ وٝىتؾى  جنة ٰٚ كز٫٩ ٢ٕٛ٤٣ قضة.٥٣ ٱ

 ٤ٜ  ا٣٘ؿض ث٫، ٠ٞٮؿ ا٣جؼٲ٢ ٧٣ػ٨ ٱٕٲجػ٫ ثة٣جيؼػ٢و وٌَ اىٍػِٔي و ٔؽـ دٕى

... أم َة٧٣ة أ٩ٛٞخي  ، كٔةك٩خي ، كقةٔؽتي ، كقةٔؽتي اىٍةاَ َة٧٣ة أ٩ٛٞخي

 ...ـالًُة، كٔةك٩خي ـالًُة
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وف ا٣٘ؿض ا٧٣٭٥ ٨٦ ا٣ض٤٧ح ٣ٲف ٚت٩نة كٚت٩نة ٨٦ اومؼةص ا٧٣ٕٲ ٪ػح؛ 

 ؿض ٬ٮو ا٣جؾؿ كاإلُٔةء ٣٭ؾا أك ٣ؾاؾ ث٘ٲؿ دٕٲٲ٨.إ٧٩ة ا٣٘

. أم أُٔػٯ ا٧٣ػةؿى [6]ا٤٣ٲػ٢و  ژہ  ہ  ہ  ھ  ژك٨٦ ٬ؾا ٝٮ٫٣ دٕػة٣ٯو 

 كادٞٯ اهللى...

  ٰكٝؽ كرد ظؾؼ ا٧٣ٕٛٮؿ ث٫ ثىٲ٘ح ًػ٧ٲؿو ٦ذىػ٢و ٬ػٮ ٱػةء ا٧٣ػذ٥٤١ ٚػ

ا٣ذ٪ـٱ٢ ا٣ٕـٱـ، ا٣ؾم ٩ـؿ ث٤٘ح ا٣ٕؿب، ا٧٣أ٣ٮٚح ٣ؽٱ٭٥ كا٧٣ٛ٭ٮ٦ػح. ٚٞػةؿ 

   ۈئۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئژ  ودٕػػػػػة٣ٯ

 .[611]ا٣جٞؿةو  ژ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

 .[41]ا٣جٞؿةو  ژ چچ   ژ كٝةؿ دٕة٣ٯو

 .[66]إثؿا٬ٲ٥و   ژ ڭ  ۇ  ڭۓ    ڭ  ڭ    ژكٝةؿو 

 .[66]ا٣٪ع٢و   ژ ائائ    ىې    ې  ې         ى ژكٝةؿو 

ڻ     ں  ں   ڱگ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژكٝػػةؿو 

 .[61، 66]ا٣ٛضؿو   ژ     ہ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ 

ا٣٪ٮف ا١٧٣كٮرة ٰٚ أ٠ؿ٨ً٦ كأ٬ة٨ً٩ كٗٲؿ٧٬ة ٨٦ اوٕٚػةؿ ٬ػٰ ٩ػٮف 

ا.  ا٣ٮٝةٱح، ك٬ٰ ١٦كٮرة أثؽن

 كا٣ٲةء ا٧٣عؾكٚح ٰٚ ٦ع٢ ٩ىت ٦ٕٛٮؿ ث٫.

ىثانّوا:ىحذفىواءىالمتكلمى)المضافىإلوه(
ا إذا ٠ة٩خ اإلًةٚح ٦ٕ٪ٮٱح و٦عٌح ، ٠أٍف ٱ (-أ ة صة٦ػؽن ١ػٮف ا٧٣ٌػةؼ اقػ٧ن

، صةز ظؾؼ ٱةء ا٧٣ذ٥٤١ ٦ٓ ثٞةء ا١٣كؿة ٝج٤٭ة، ثنػؿط أٌ، ٱعػؽث  ٦ستن

 ثكجت ا٣عؾؼ ٣جٍفه أك ٚكةده ٧٤٣ٕ٪ٯ.

ٍٛخي ٩ٛكٰ ٤ٔٯ ػؽ٦ح كَ٪ٰ، صةز ٣ػ٫ أف ٱٞػٮؿ  ٚإذا ٝةؿ أظؽ٥٬و كٝ

ةو كٝٛخي ٩ًٛف ٤ٔٯ ػؽ٦ح ك٨ًَ. ٌن  أٱ
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ڱ  ڱ          ژوك٩ضػػؽ ٬ػػؾا ا٣عػػؾؼ ٚػػٰ ا٣ذ٪ـٱػػ٢ ا٣ٕـٱػػـ؛ ٝػػةؿ دٕػػة٣ٯ

 .[64]إثؿا٬ٲ٥و    ژ ڻں  ں  ڻ  

أٍمو كٔٲػػؽم، ك٣ػػٮ، أف ٱػػةء ا٧٣ػػذ٥٤١ ٦عؾكٚػػح ٣ٮصػػت ٩ىػػت ٧٤٠ػػح  

ۀ   ہ   ہ  ہ    ۀ ژو وكٔٲؽ  ٧٠ة ٱٞذٌٰ قػٲةؽي اٳٱػح. كٝػةؿ دٕػة٣ٯ

 .[11]ا٣ـػؿؼو   ژ ہ  ھ   ھ

  .[66]إثؿا٬ٲ٥و     ژ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٹٿ   ٿ  ٿ    ژكٝةؿو 

  ژ ائى  ائ     ىې  ې  ې  ېۉ    ۉژ كٝػػػػةؿو 

 .[41ثؿا٬ٲ٥و إ]

 .[46ؽو ] ژ  ڳ گ گ گ گ ک ک ژكٝةؿو 

ِّٖ ٗةوو٢و ا ػة. رث ٕن . ك٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮـ صٮاز ظػؾؼ أدكات ا٣٪ػؽاء ص٧ٲ

ؾًٚخ ا٣ٲةء ٦ٓ ثٞةء ا١٣كؿة ٝج٤٭ة د٣ٲتن ٤ٔٲ٭ة.  كظي

 .[1]ا١٣ةٚؿكفو  ژ ڦڤ  ڤ  ڦ   ژكٝةؿ دٕة٣ٯو 

ة أ٦ة إذا ٠ة٩خ اإلًةٚح ٣ْٛٲح و (-ب ٗٲؿ ٦عٌح  ٠ػأٍف ٱ١ػٮف ا٧٣ٌػةؼ اقػ٧ن

 ًّٞ ٰ  ٦نذ ة ٠ػةف ٌَعجٔثٖ ة ٚت ٱضٮز ظؾؼ ا٣ٲةء، ٩عٮ، أ٬ؽل إ٣ نة ٩ٛٲكن ٠ذةث

ة   .ٌُئثٖداا٧ن

ى)جواّزا(حذفىواءىاالدمىالمنػوصىى-ثالّثا

٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮـ أف ا،ق٥ ا٧٣٪ٞٮص ٬ٮ اق٥ آػؿق ٱػةء ١٦كػٮره ٦ػة ٝج٤٭ػة، 

 ٰٚ ظة٣ذٲ٨و وصٔثًةٱةؤق  ٩عٮ، ا٣ٞةًٰ، ا٧٣عة٦ٰ، ا٣ضة٩ٰ... كديعؾؼ

 :ٕف أف ٱ١ٮف ٦ٛؿدنا ٦ضٌؿدنا ٨٦ وأؿ  كاإلًةٚح، ٚذيعؾؼ ٱةؤق كٱي٪ٮ   اٛوى

.ه ـلٍَصؿِّ رـػّ وثة١٣كؿ ٰٚ ظة٣ذٰ   ، ٩عٮو ظ١ى٥ى ٝةضو ٤ٔٯ صةفو

 .[1]ا٣ؿٔؽو  ژڃ ڃ  ڃ   ژٝةؿ دٕة٣ٯو
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و رأٱػػخ ٝةًػػٲنة  ظةىػػح اىِىػػتأ٦ػػة ٚػػٰ  ٚػػإف ٱػػةءق دسجيػػخ، ٚ٪ٞػػٮؿ ٦ػػستن

٤ٰة ثػ وأؿ  زىجذىًخ ا٣ٲةء ٰٚ ظة٣ذٰ ا٣ؿٚٓ كا٣ضػؿ، ٌٚػتن ك٦عة٦ٲن  ة. ك٨ٍ١٣ إذا ظي

 ٍٰ .٤ٔٯ ا٣٪ىت، ٩عٮ صةء ا٣ٞةً ٰى  ، ٦ؿرتي ثة٣ٞةًٰ، رأٱخي ا٣ٞةً

 :اىسةُ٘ح  ٓ ٓ ص٧ ٲ٦.٨ٍأف ٱيض٧ ًً  ؾ٠ؿ قة٧٣نة، ٩عٮو م١ة ا٧٣عة٦ٮف ا٣ضة٩ًٲ٨ٍ إ٣ٯ ا٣ٞة

ٱٞػح ثٕػي ٝجةاػ٢   ٤ٔٯ َؿنةن ٌَُعيٕ  ثػ )أا وىٔ ٗضٔ  ظؾؼ ٗةاّك٨١٣ 

٘ىذً٭٥ ٩ـؿ ا٣ٞؿآف.ا٣ٕؿب ٰٚ ظة٣ذٰ ا٣ؿٚٓ كا٣ضؿ، كثً   ٤ي

ا٣ىػؼؿ أم ُٕٝٮا  [9]ا٣ٛضؿو  ژ  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ  و ٝةؿ دٕة٣ٯ

ثٮادم ا٣ٞؿل.

.. ا٣جةدمو ا٣ُةرئ[66]ا٣عشو  ژ ڤٹ  ٹ  ٹ    ژكٝةؿو

. [9]ا٣ؿٔػػػػػػؽو  ژ کژ  ڑ      ڑ  ک    ژةؿوٝػػػػػػك

.٫ًٞ ٍ٤ ا٧٣ذٕة٣ٰ ٤ٔٯ ػى

   ژ ۆئ  ۈئ  ۆئۇئ  ۇئ    وئى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ ژكٝةؿو

ؿةو   .[611]ا٣ٞج

 .[61]ا١٣٭ٙو   ژ ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ژكٝةؿو 

 [.46ؽو ] ژ  ڳ گ گ گ گ ک ک ژكٝةؿو 

ىحذفىواءىالغطلىالناقصىالوائّيىجواّزاى-رابّطا
ٙو أك  كاكو أك ٱػةء، أم آػػؿق  ً ٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮـ أف ا٢ٕٛ٣ ا٣٪ػةٝه ٬ػٮ ا٧٣٪ذ٭ػٰ ثػأ٣

٤ٌح، ٩عٮو ًٔ  ظؿؼ 

ٕٯ ٱىكٕٯ  ٦نٯ ٱ٧نٰ -ٗـا ٱ٘ـك -قى

 وٌػَ اىضػةاـ. وصٔثًػةكا٧٣ٌةرع ا٧٣ٕذػ٢ اٳػػؿ ثة٣ٲػةء ٱيضػــ ثعػؾٚ٭ة 

ة ٣ػجٕي ا٣ٞجةاػ٢ ظؾـٓة ىؾ٘ؿ صة   ٕن ىجى ا ٤٣ذؼٛٲٙ، أك ٦ؿأةًة ا٣ٛٮاو٢، د ، ٝىؽن

 ثإزجةت اى٘ة  وظؾـٓة ـٖ اىٌٍةرع اىٍؿـٔع.ا٣ٕؿثٲح. كصةء ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ 
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  [16]ٱٮقػٙو   ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦڦ  ڤ  ڦ    ژٝةؿ دٕػة٣ٯو 

ـو أ٥ْٔ ٨٦ ٬ؾا؟  ثإزجةت ا٣ٲةء؛ أم أم  مٰء ٤ُ٩ت ٨٦ إ٠ؿا

ثعؾؼ ا٣ٲػةء.  [14]ا١٣٭ٙو  ژچ  چ  چ     ڃڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ژكٝةؿو 

 كٝيؿاخ ٬ؾق اٳٱح ثإزجةت ا٣ٲةءو ذ٣ٟ ٦ة ٠٪ة ٩جٰ٘.

ضػػػؿو ]ا٣ٛ ژٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ    ژكٝػػػةؿو 

ا. َْٗكؿي ثعؾؼ ا٣ٲةء. أمو [6-4 جتن ك٦يؽثؿن    وا٤٣ٲ٢ي  ٦ٞي

*   *   * 
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 عٓد طاْس تٍ احلسني التُّ عثد اهلل تٍ طاْس
 ضسٔي انسقح ِ املأئٌٕال حني

 ()أ.د. غ٘كٕ غيٖ اىػةنٔب

ى

ىفيىِدواقىالموضوع:ى-
ػةٌوػح ٚػٰ ٦ٮًػٮ٫ٔ  أدثٲًّة ذا أ٧ٌ٬ٲٌػح ةن ٔؿىًٚخ ا٣سٌٞةٚحي ا٣ٕؿثٲٌحي اإلقت٦ٲٌحي ًص٪ك

أك « أدىبي قٲةقػًح ا٣ػػ٧ي٤ٮؾ»كدأزٲؿق كو٤ذ٫ ثة٣عٲةة ا٣ٕة٦ٌح كا٣ؼةٌوح، كذ١٣ػ٥ ٬ػٮ 

٤ٍُة٩ٲٌح» ٌْة٬ؿي أٌف دةرٱغى ٬ػؾق ا٣سٌٞةٚػح كىًرثى «. ٩ىٲعحي ا٣ػ٧ي٤ٮؾ»أك « اٳدابي ا٣ك  كا٣

٣٭ػة  ٧ٌ٦ة ٱذٌى٢ي ث٭ؾا ا٣ًض٪ٍف ٨٦ً ٦ٲؿاًث او٥٦ ا٣ٌكػةثٞح ا٣ذػٰ ٠ػةف ان ٦ى٪ٌٛةتو كآزةر

٢ى ٰٚ دٱ٨ اهلل أٚٮاص ٚػٰ ا٣ٕ٭ػٮد اوك٣ػٯ، ٧٠ػة ٬ػٰ ا٣عػةؿي ٚػٰ  ان كأٚؿاد ةن أف دىؽػي

ػ٫ « ٔىٍ٭ؽ أٍردىمٲؿ»٠ذةًب  ٞى ٌٞ ػًؽق، ا٣ػؾم ظ ٍٕ ٌٰ ٧٤٣ي٤ٮًؾ اٳدٲ٨ى ٦ًػ٨ ث ٰة ا٣ٌكةقة٩ ا٣ٛةرق

ٕىػ٢ى  ـو صٲٌػؽ ص ٫ ثة٬ذ٧ػة اوقذةذي ا٣ٌؽ٠ذٮر إظكةف ٔجٌةس، رًظ٧ى٫ اهللي، كأظةط إػؿاصى

، كأوػػؽرىد٫ٍ داري وػػةدر ٚػػٰ ثٲػػؿكت قػػ٪ح إَػػةرىقي ك٦ةدٌ دىػػ٫ ٚػػٰ ٦يذ٪ػػةكىؿ ا٣ٌؽارقػػٲ٨ى

6616٬/6911  ٰ ػ٪فى اودثػ ـ. كٝؽ أ٩ـ٣ًخ ا٣سٌٞةٚػحي ا٣ٕؿثٲٌػحي اإلقػت٦ٲٌح ٬ػؾا ا٣ضى

ـى،ن  ٮرًة دٲٌةرو كاًًط ا٧٣ٕة٥ًً٣ ٰٚ ٩ىٍ٭ًؿ ٬ػؾق ا٣سٌٞةٚػح. كٝػؽ  ٦ي٪ ٤ًٲًّة، إذ ٩ؿاقي ٱىجؿزي ٰٚ وي ٔى

٤ٍٕى٨ى ٬ػؾا ا٣ذٌٲٌػة ىػًح ث٧ٮًػٮ٫ٔ، كٚػٰ اقذى ةًت ا٧٣ذؼىة ري ٚػٰ َةاٛػحو ٦ًػ٨ ا٧٣ىػ٪ٛ 

                                                 

 ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.  و
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ْي٭ػة أثىػةري ا٣ٌؽارقػٲ٨ى ٚػٰ ٠سٲػؿو ٦ًػ٨  ٦ٞجٮقةتو ٨٦ً أوٮؿو قػةثٞحو ٣إلقػتـ دى٤ٍع

ًٙ ا،ػذٲةرات. ، ا٣ذٰ د٪ذ٧ٰ إ٣ٯ ًو٪ ٌٰ  ٦ىةدر ا٣ذٌؿاًث اودث

ػةت ا٣ٕؿثٲٌػح ٚػٰ   ٛ ٤٧ًٍح ا٧٣ؤ٣ دىب أ»ك٨٦ً اٳزةر ا٣ذٰ دضذ٤ٲ٭ة ا٣جىةاؿي ٰٚ صي

ػٲ٨ وت « قٲةقًح ا٣ػ٧ي٤ٮؾ كى ٍ٭ػؽي ا٣ػؾم ٠ذجىػ٫ي َػة٬ًؿي ثػ٨ي ا٣عي ٕى ذ٣ٟ ا١٣ذةبي أك ا٣

ٌٰ 661٬  ،ث٪ًػػ٫ ٔجػػًؽ اهلل ثػػ٨ً َػػة٬ؿ وت 611٬   ظػػٲ٨ى كٌ،قي ا٣ؼ٤ٲٛػػحي ا٣ٕجٌةقػػ

ؿ، ٝةًوؽ661٬ - 611ا٧٣أ٦ٮفي و ٌى ٌٝحى كدٱةرى ٦ي ٓى ثػٲ٨ى ٱػؽىم اث٪ًػ٫  ان   ا٣ؿ  أف ٱٌػ

ؿ ان ديقذٮر ١ٍػ٥ كإدارًة مػؤكف ا٣ٕجػةًد كا٣ػجتد. ك٠ي٪ٌػة ٝػؽ  ٰٚ أوٮؿً  ان ٦يؼذىى ا٣عي

ٜو  ٍؿ٩ة ٰٚ ٔؽدو قةث ٩ىنى
 6و

٪ة ا١٣ؿٱ٥ ٬ػؾق ثعسػ  ًٕ  ةن ٦كذٛٲٌػ ةن ٨٦ً أٔؽاًد ٦ض٤ًٌح ٦ىٍض٧

ٰ  »ٔ٪ٮا٩ي٫و  ٍ٭ػًؽ  -ا٣ٞؿآفي ا١٣ؿٱ٥ي كأدىبي ا٣ٌكٲةقػًح ا٤٧٣ٮ٠ٲٌػح ا٣ٕؿثػ ٔى ٝػؿاءةه ٚػٰ 

ػٲ٨ٍ ،ث٪ًػ٫ ٔجػًؽ اهلل ثػ٨ً َػة٬ؿ كى ٣ٍ٪ػة ٚٲػ٫ ٦ٮًػٮعى ا٣ٕ٭ػٮًد «َة٬ًؿ ثػ٨ ا٣عي ، د٪ةكى

ٌؿٍٚ٪ة زى٧ٌػحى ثُػة٬ًؿ ثػ٨ً  ٔى ٌٰ ا٣ٞؽٱ٥، ك كا٣ٮوةٱة ك٩ىةاًط ا٤٧٣ٮؾ ٰٚ اودىب ا٣ٕؿث

ٲ٨ٍ، كثةث٪٫ً ٔجًؽ اهلل، كث٭ؾا ا٣ٕ٭ؽ ا٣ؾم ٠ذجىػ٫ َػة٬ًؿه ،ث٪ًػ٫ ٔجػًؽ اهلل. كوٌف  كى ا٣عي

ـى ٤٣ٞةرئ ا١٣ؿٱ٥ ٝػؿا ؽة ٰى ٬٪ة ثأف ٩ٞي ػٍؽ٩ة ٚػٰ او٦ؿى ٠ؾ٣ٟ، رأٱ٪ة أف ١٩ذٛ ءةن اصذ٭ى

عٲعحن، ًةثًُحن، ٦يُةثٞحن ٝػؽرى ا٣ػػ٧يكذُةًع وىٍوػ٢ً ا٣ٕ٭ػؽ ٧٠ػة ٠ذجىػ٫  أف دأدٰ وى

ٛي٫، كذ٣ٟ أذ٧ةد ٌ ٪ة ٤ٔٲ٭٧ػة ٚػٰ  ان ٦ؤ٣ ٍٕ ٤ٔٯ ًركاٱذٰى ا١٣ذةًب أك ا٣ٕ٭ؽ ا٤٣ٌذىٲ٨ًٍ كٝ

جؿٌم وصػ  ٌُ ٤ٍػؽكف  1/666دةرٱًغ ا٣ ٦ًح اث٨ً ػى ٩ىٍنؿة دار ا٥٤ٞ٣ ٰٚ ثٲؿكت  ك٦ٞؽة

 ـ .6114، ٩ىٍنؿة ٤ٰٔ ٔجؽ ا٣ٮاظؽ كاٰٚ، دار ٩٭ٌح ٦ىؿ، 6/164وصػ 

جح ذ٣ٟ، كدٕؿ ًؼ ٠ةدجًػ٫ ك٦ىػ٨  ٍ٭ؽ ك٦ي٪ةقى ٕى تعو ٤ٔٯ ٠ذةثًح ا٣
ٌَ كاثذ٘ةءى ٦ـٱًؽ ا

٠يذًتى ٫٣ كأٍقؿد٭٧ة ك٩نػأًة ٠ػ٢  ٦٪٭٧ػة ك٠ًٛةٱةدػ٫، ٚػٰ ٦ٞػؽكر ا٣ٞػةرئ ا١٣ػؿٱ٥ 

ا. ٚكػٲضؽي  ػٍؿ٩ة إ٣ٲػ٫ دىػٮًّ ق ٤ٔػٯ ا٣ٕٮدةي إ٣ٯ ثعس٪ة ا٣ػؾم أمى زى٧ٌػحى ٠ػ٢  ٦ػة ٱيكػةٔؽي

ٌٰ كا١ٛ٣ؿٌم ٣٭ؾا ا١٣ذةب أك ا٣ٕ٭ؽ، ا٣ػؾم  ٌٰ كا٣ٌكٲةق اإلظةَح ثة٣ٌكٲةًؽ ا٣ذةرٱؼ

                                                 

 .6/ج19، ٦ش٦ض٤ٌح ٦ض٧ٓ ا٤٣ٌ٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ د٦نٜ  6و
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٤ٍؽكف ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪ٌعٮو  ٫ اث٨ي ػى ّي ٨ً ٦ة ٠يذتى ٰٚ ذ٣ػٟ ]ا٣ٌكٲةقػح »ٱٞؿة ك٨٦ً أظكى

ى٧ٌػ ٲ٨ٍ ،ث٪٫ً ٔجػًؽ اهلل ثػ٨ َػة٬ؿ ٣ كى يكًدعى، ٠ذةبي َة٬ًؿ ث٨ً ا٣عي ة كٌ،قي ا٤٧٣ٮ٠ٲٌح[ كأ

ً٭ػؽى إ٣ٲػ٫ ٚٲػ٫  ٔى ىػ٫ ا٧٣نػ٭ٮرى ا٣ػؾم  ا٧٣أ٦ٮفي ا٣ٌؿٌٝحى.. ١ٚذتى إ٣ٲ٫ أثػٮق َػة٬ؿه ٠ذةث

ٲٌػح  ٤ٞي ٤ٍُة٫ً٩ ٨٦ً اٳداًب ا٣ٌؽٱ٪ٲٌح كا٣ؼي ككٌوةقي ثض٧ٲٓ ٦ة ٱعذةجي إ٣ٲ٫ ٰٚ دك٣ذ٫ً كقي

ػٲى٥،  ـً اوػتؽ ك٦ىعةًق٨ً ا٣نة س ٫ ٤ٔٯ ١٦ةر ٤ٮ٠ٲٌح، كظى كا٣ٌكٲةقًح ا٣ٌنٍؿٔٲٌح كا٣ػ٧ي

ٮٝحه ث ٟه ك، قي ٤ٍػؽكف صػػ « ٧ة ، ٱكذ٘٪ٰ ٔ٪٫ ٦ى٤ً  . ٬ػؾا 6/166و٦ٌٞؽ٦ح اث٨ ػى

ٍٛك ٧ٌة٣ػ٫ ٚػٰ ةن ا٣ٕ٭ؽي ا٣ؾم ٱجؽك أٌف ا٧٣أ٦ٮفى َةب ث٫ ٩ى ٔي ، ٚأ٦ؿ أف ٱي١ذتى ث٫ إ٣ػٯ 

ػ٤ٮؾ.  ٍى قي أوٞةع ا٣ٌؽك٣ح ا٧٣ؼذ٤ٛح؛ ٣ٲ١ٮفى ٦ً٪٭ةجى ٧ٔى٢، كديقذٮرى إدارةو، كًةثً

٤ٍؽكفو  ى٧ٌػة ّ٭ػؿى ك»كٰٚ ٬ؾا ٱٞٮؿي اث٨ ػى ٌؽثى اوػجةرٱٌٮفى أف  ٬ػؾا ا١٣ذػةبى ٣ ظى

٢ى ثة٧٣أ٦ٮف، ٤ٚى٧ٌة ٝيؿئ ٤ٔٲ٫ ٝةؿو ٦ة أثٞػٯ  ، كادٌىى ًضتى ث٫ ا٣٪ٌةسي ٔي قي أ كمةعى أ٦ؿي

ٲٌت، ٱٕ٪ػٰ َػة٬ؿ ٌُ ٦ًػ٨ أ٦ػٮًر ا٣ػٌؽ٩ٲة كا٣ػٌؽٱ٨، كا٣ذٌػؽثٲًؿ كا٣ػٌؿأم  ةن ، مػٲبان أثٮ ا٣

 ًِ ٍٛ ًٟ كا٣ٌؿٔٲٌح، كًظ ٍ٤ تًح ا٣ػ٧ي ةًء كدٞٮٱ٥ كا٣ٌكٲةقح، كوى ٤ٛى ٤ٍُةًف كَةًٔح ا٣ؼي ا٣ك 

ذًػتى ثػ٫ إ٣ػٯ ص٧ٲػٓ  ٫ي كأكوٯ ث٫. ز٥ٌ أ٦ؿى ا٧٣ػأ٦ٮفي ١ٚي ا٣ًؼتٚح، إٌ، كٝؽ أظ٧١ى

٤يٮا ث٧ة ٚٲ٫.  ٧ٌةًؿ ٰٚ ا٣٪ٌٮاظٰ؛ ٣ًٲٞذؽكا ث٫ كٱ٧ٕى ٕي َُ ٌػة وكْفػُخ غي٘ػّ ا٣ ْؾا أظَكػ

٤ى٥ي  ـٖ ْؾه اىّك٘ةقح. ٍٔ   .6/166وا٧٣ٌٞؽ٦ح « كاهللي أ

ىْؼد:َمْتُنىالَطى-
ٟى ٣ػ٫،  ؿٱ ق ، مى ٍظؽى ٍٞٮل اهللً كى ٟى ثًذى ٤ىٲٍ ٕى ؽي ٚ ٍٕ ى ثًٍك٥ً اهللً ا٣ٌؿظ٨ً٧ ا٣ٌؿظٲ٥. أ٦ٌة ث

ـٍ ٦ػة  ـى . كا٣ػ ٟى ٲٌذػ ًٔ ًِ رى ػ ٍٛ ٫، كًظ ًُ ػؼى ، ك٦يـاٱى٤ىػًح قى ػ٢  ـ  كصى ػ ٔى نٲذ٫ًً، ك٦يؿاٝىجذ٫ً  كػى

٠ًٍؿ ٧ً٣ىٕةًدؾى ك٦ة أ٩ػخى وػةاؿه إ٣ٲػ٫، ك٦ٮ ٟى اهللي ٨٦ً ا٣ٕةٚٲًح ثة٣ؾة ٝػٮؼه ٤ٔىٲػ٫، أ٣جكى

ٟى  ػ٢  كٱي٪ضٲػ ـ  كصى ٔى ٟى ٨٦ً اهلل  ًى٧ي ٍٕ ٢ً ٰٚ ذ٣ٟ ٠ي٤ة٫ ث٧ة ٱى ٧ى ٕى ك٦كؤكؿه ٔ٪٫، كا٣

، كأكصػتى  ٟى ىٲػ ٨ى إ٣ جعة٩ى٫ ٝؽ أظكى ٞةث٫ً؛ ٚإف  اهللى قي ًٔ ٣ٲ٥ً 
ى ٔىؾاث٫ً كأ ٱٮـى ا٣ٞٲة٦ًح ٨٦ً 

ػٍؽؿى  ٕى ٟى ا٣ ٦ىػ ـى ٥ٍ ٨٦ً ٔجةًدق، كأ٣ ٬ي ٨ً اقذىٍؿٔةؾى أ٦ٍؿى ٟى ا٣ؿأٚحى ث٧ًى ٚػٲ٭٥، كا٣ٞٲػةـى  ٤ٔٲ
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ػػذًً٭٥،  ٌى ػػًؿٱ٧ً٭٥ كثٲٍ ٓى ٔػػ٨ ظى ػػ٪ٍ٭٥، كا٣ػػٌؽٍٚ ٔى ػػؽكًدق ٤ٔػػٲ٭٥، كا٣ػػٌؾب   ػػ٫ً كظي ٞة ثًعى

ػجٲ٤ً٭٥، كإدػػةؿى  ٨ٍٞى ٣ًًؽ٦ةا٭٥، كاوى٨ٍ٦ى ٣ًكى ةٱًًنػ٭٥ كا٣عى ػًح ٤ٔىػٲ٭٥ ٚػٰ ٦ٕى ، ا٣ٌؿاظى

ٟى  ٟى ٔ٪ػ٫، ك٦يسٲجيػ ٟى ٤ٔىٲ٫، كقةا٤ي ٛي ٟى ٨٦ً ذ٣ٟ، ك٦يٮًٝ  ك٦يؤاًػؾيؾى ث٧ًة ٚؿىضى ٤ٔٲ

، ك،  ٟى ػؿىؾى كريؤٱذىػ ٟى كثىىى ٤ى ٍٞ ٔى ٟى ١ًٍٚؿىؾى ك ٍغ ٣ًؾ٣ ؿة ٛى ٚ . ٤ٔىٲ٫ ث٧ًة ٌٝؽ٦ٍخى كأٌػٍؿتى

 ، ٟى ، ك٦ًػتؾي مػأ٩ً ؛ ٚإ٫ٌ٩ي رأسي أ٦ًٍؿؾى ٟى ٔ٪٫ٍي مة٢ٗه ٍ٤ ٘ى ، ك، ٱن ٟى ٔ٪٫ ذا٢٬ًه ٱيٍؾ٤٬ًٍ

. ٍمًؽؾى ٟى اهللي ث٫ ٣ًؿي ٞي  كأٌكؿي ٦ة ٱيٮٚة

ٟى  - ػ ـًـي ثػ٫ ٩ٛكى ّىجحى ٤ٔػٯ ٦ػة  ك٣ٲ١ي٨ٍ أٌكؿي ٦ة دي٤ٍ ٟى ا٣ػػ٧يٮا ٤ىػ ٍٕ ػتي إ٣ٲػ٫ ًٚ كدى٪ٍكي

٧ٍػًف، كا٣ض٧ةٔػًح ٤ٔىٲ٭ػة ثة٣٪ٌػةس  ػ٤ىٮاًت ا٣ؼى ٟى ٦ًػ٨ ا٣ى  ٢  ٤ٔىٲ ـ  كصى ٔى اٚذؿضى اهللي 

ػ٢   ـ  كصى ٔى ٮًء ٣٭ة، كاٚذذةًح ًذ٠ًٍؿ اهلل  ًي ٪ى٪ً٭ة ٨٦ً إقجةًغ ا٣ٮى ، ٰٚ ٦ىٮاٝٲذ٭ة، ٤ٔٯ قي ٟى ًٝجى٤ى

، كد ٟى . ك٣ذىٍىػؽيٍؽ ٚٲ٭ة، كرىدة٢ٍ ٰٚ ٝؿاءدً ًؽؾى ػضٮًدؾى كدنػ٭  ٟى كقي ػ ًٔ ٧ى٨ٍ١ٌ ٚػٰ ري٠ٮ

ىٍب ٤ٔىٲ٭ػة؛  ، كادأ ٟى كدعخى ٱىًؽؾى ٕى ٧ةٔحى ٦ى٨ٍ ٦ ٍي ٤ٔىٲ٭ة صى ٌي ، كاظ ٟى ٟى ٩ًٲ ذي ة ٚٲ٭ة ٣ًؿث

ا٣ػ٧ي٪١ٍىًؿ. ةًء كى ٛىٍعنى ٍٕؿيكًؼ كد٪٭ٯ ٨ٔ ا٣ ٢  دىأ٦ٍيؿي ثًة٣ػ٧ى ـ  كصى ٔى  ٚإ٩ٌ٭ة ٧٠ة ٝةؿ اهلل 

ٟى ا - ٍٓ ذ٣ ىدٍجً ػ٪ى٨ً رىقػٮًؿ اهلل زي٥ٌ أ ًٞػ٫، ملسو هيلع هللا ىلصوٍػؾى ثكي ىؿةى ٤ٔػٯ ػتا سةث ، كا٣ػػ٧ي

ًؽق. ٍٕ ى ًٙ ا٣ٌىة٣ط ٨٦ً ث ٤ى  كاٝذٛةءى آزةًر ا٣ك 

ػٮاقي،  - ٍٞ ى ػ٢  كد ـ  كصى ػ ٔى ٨ٍ ٤ٔىٲػ٫ً ثةقػذؼةرًة اهلل  ًٕ ٟى أ٦ٍػؿه ٚةقػذ دى ٤ٔىٲ رى كإذا كى

ى٦ًٍؿًق ك٩ىٍ٭ٲ٫ًً كظى  ٢  ٰٚ ٠ذةث٫ً ٨٦ً أ ـ  كصى ٔى ـً ٦ة أ٩ـؿى اهللي  ك
ـي ـً ك٣ ؿا٫ً٦ً، كااذ٧ػة ت٫ًً٣ كظى

 ٌٰ ٜ  ملسو هيلع هللا ىلص٦ة صةءٍت ث٫ اٳزةري ٨ٔ ا٣٪ٌج   ٤ٔىٲٟ.هلًلً ، زي٥ٌ ٝي٥ٍ ٚٲ٫ ث٧ًة ٱىًع

ٞىؿٱتو ٨٦ً ا٣٪ٌةًس أك ثٕٲؽ. - ً٣ ، ٕىٍؽًؿ، ٚٲ٧ة أظجىجٍخى أك ٠ًؿ٬ٍخى  كى،ى دى٢ٍ٧ً ٨ٔ ا٣

-   ٢ ـ  كصى ٔى ٤ىذى٫، ك٠ذةبى اهلل  ٫ى كأ٤٬ى٫، كا٣ٌؽٱ٨ى كظ٧ى ٍٞ ًٛ كا٣ٕة٤٦ًٲ٨ى ث٫؛  كآزًًؿ ا٣

ػر  ٤ٔىٲػ٫ً،  ىػ٫ي، كا٣عى ٤ىػتي ٣ ٌُ ٫ي ٰٚ ًدٱػ٨ً اهلل، كا٣ ٍٞ ًٛ ٍؿءي ا٣ ٱ ٨ى ث٫ ا٣ػ٧ى ٚإٌف أ٢ٌٚى ٦ة دـى

ٲٍػًؿ ٠ي٤ةػ٫،  ؛ ٚإ٩ٌػ٫ ا٣ػٌؽ٣ٲ٢ي ٤ٔػٯ ا٣ؼى  ٢ ـ  كصى ٔى كا٧٣ًٕؿٚحي ث٧ًة ٱيذٞؿ بي ث٫ ٦ً٪٫ إ٣ٯ اهلل 

ٓى كا٣ٞةاؽي إ٣ٲ٫ً كاٳ٦ًؿي ث٫، كا٣٪ٌة٬ٰ ٨ٔ ا٧٣ٕةوٰ كا٣ػػ٧ي  ٮثًٞةًت ٠ي٤ة٭ػة. كثً٭ػة، ٦ػ
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، كإصػت،ن  ػ٢  ـ  كصى ػ ٔى دادي ا٣ٕجةدي ٦ٕؿٚحن ثػةهلل  ـٍ ى ، د  ٢ ـ  كصى ٔى ًٜ اهلل  ىػ٫ي كدىرى٠ػ دٮٚٲ  ةن ٣

 ، ّي٭ػٮًرق ٤٣٪ٌػةًس ٦ًػ٨ ا٣ذٌػٮٝٲًؿ ًو٦ٍػًؿؾى ٓى ٦ة ٚػٰ  ٤ىٯ ٰٚ ا٣ػ٧ىٕةًد، ٦ ٕي رىصةًت ا٣ ٤٣ؽ 

، كا٣سًٌٞح ث ٟى ، كاو٩ىكًح ثً ٟى ٤ٍُة٩ً ٍؽ٣ًٟ.كا٣٭ٲجًح ٣ًكي  ٕى

- ٍٕٛ ى ٟى ثة،ٝذىةًد ٰٚ او٦ٮًر ٠ي٤ة٭ة، ٤ٚىٲٍفى مٰءه أثٲ٨ى ٩ ، ك، أظٌػؿى ةن ك٤ٔىٲ

ى٦ٍ٪ تن ةن أ ٌٍ ٓى ٚى ٍمػؽي دى٣ٲػ٢ه ، ك، أص٧ ٍمػًؽ، كا٣ؿ  ٲحه إ٣ٯ ا٣ؿ  ًٔ ٍىؽي دا ٞى ٞىٍىؽ. كا٣ ، ٨٦ً ا٣

ػ٪ى٨ً ا٣٭ة ٜي ٝةاػؽه إ٣ػٯ ا٣ٌكػٕةدة. كًٝػٮاـي ا٣ػٌؽٱ٨ً كا٣ك  دٱػًح ٤ٔٯ ا٣ذٌٮٚٲػٜ، كا٣ذٌٮٚٲػ

٤ىػًت اٳًػػؿًة، كاوٍصػًؿ،  َى ػٍؿ ٚػٰ  ىة ،ى دٞي ثة،ٝذىةد، ٚآزًٍؿقي ٚػٰ دي٩ٍٲػةؾى ٠ي٤ة٭ػة. كى

ٍمًؽ؛ ٚػت ٗةٱػحى ٣تقػذ١ًٍسةًر  ة٥ًً٣ ا٣ؿ  ٪ى٨ً ا٧٣ٕؿكٚح، ك٦ٕى كاو٧ٔةًؿ ا٣ٌىة٣عًح، كا٣ك 

ٍصػ٫ي اهلل دٕػة٣ٯ، ك٦ىٍؿًػةدي٫، ك ٤ىػتي ثػ٫ كى ٍُ ًٰ ٫٣، إذا ٠ةف ٱي ٍٕ ػحي ٨٦ً ا٣جًؿة كا٣ك  ٦يؿاٚٞى

ػ٨ي  ، كٱيعىة ـ  ًٕ ٍىؽى ٰٚ مأًف ا٣ٌؽ٩ٲة ٱيٮًرثي ا٣ ٞى أك٣ٲةا٫ ٰٚ داًر ٠ىؿا٦ذ٫ً. كا٤ٔى٥ٍ أٌف ا٣

ٟى ك، دكذىٍى٤ًطي أ٦ٮرىؾى ثأٌٚػ٢ى  ٟى ك٦ى٨ٍ ٱى٤ٲ ٮطى ٩ٛكى ى٨ٍ دىعي ٟى ٣ ٌ ٨٦ً ا٣ٌؾ٩ٮب، كإ٩

، كدى٤يٍط ػ ٟى ي ًؽرد ٍٞ دٍ ٦ى ـً ى .٦ً٪٫. ٚىأٍد٫ًً، كا٬ذًؽ ث٫، دىذ٥ً  أ٦ٮريؾى كد ٟى ٟى كٔة٦ٌذي  ةٌوذي

، كا٣ػذى٧ًًف ا٣ٮقػٲ٤حى  - ٟى ٟى رىٔٲٌذيػ ىػ ٥ًٍٞ ٣ ، ٱكذى  ٢ ـ  كصى ٔى ٨ٌْ  ثةهللً،  كأٍظًك٨ً ا٣

. ٟى  إ٣ٲ٫ ٰٚ او٦ٮًر ٠ي٤ة٭ة، دكذىًؽـٍ ث٫ ا٣٪٧ٌٕحى ٤ٔىٲ

،ى دىذ ً٭٧ى٨  أظؽ - ى٦ٍػًؿق  ان كى ًٙ أ ػ ٟى ٝجٍػ٢ى دى١ىن  ٤ًػ ٧ى ٔى ةٲ٫ً ٦ًػ٨  ٣ ٨٦ً ا٣٪ٌةًس ٚٲ٧ة ديٮى

ٟى ثة٣ذ   ٢ٍ ٦ًػ٨ مػأ٩ً ٕى ْ ٪ٮفى ا٣ٌكٲٌبحى ث٭٥ ٦أزى٥ه. ٚةٍص آًء كا٣ ٥ً ثة٣جيؿى ٧ح؛ ٚإٌف إٱٞةعى ا٣ذ ٭ى ٭ى

ٟى  ٪ٍػ ًٕ ػ٫ي ٔػ٪٭٥، ٱي ٌٍ ٨ٌ ث٭٥، كارٚي ٌْ ٮءى ا٣ ٟى قي دٍ ٔ٪ٍ ، كاَؿي ٟى ٨ٌ ثأوعةثً ٌْ ٍك٨ى ا٣ ظي

٭٥ كرٱةًذ٭٥. ًٔ ٪ة ًُ ٟى ٤ٔٯ اٍو  ذ٣

ٔىؽيك  اهللً ا٣ٌنٲُةفي ٰٚ أ٦ًٍؿؾى  - ٧ٍ٘ىـان؛ ٚإ٫ٌ٩ إ٧ٌ٩ة ٱى١ذٛػٰ ثة٤ٞ٣ٲػ٢ً ٦ًػ٨  كى،ى ٱىًضؽىف   ٦ى

. كا٤ٔىػ٥ٍ  ٟى ٔىٲًٍنػ ىػؾاذةى  ٟى ٣ ػ ٘ةىي ٨ٌٌْ ٦ػة ٱي٪ ٮًء ا٣ ٘ى٥ة ٰٚ قي ٟى ٨٦ً ا٣ ، ٚٲيؽًػ٢ي ٤ٔىٲ ٟى ً٪٬ٍ كى

ي٦ٮرًؾ، كدػؽٔٮ  ٛىٯ ث٫ ٦ة أظجىجٍخى ٠ًٛةٱذى٫ ٨٦ً أ ٨ٌْة ٌٝٮةن كراظحن، كدي١ ٍك٨ً ا٣ ٟى دىًضؽي ثعي ٌ أ٩

ٟى  ػ٨ٌ  ث٫ ا٣٪ٌةسى إ٣ٯ ٦ىعجٌذً ٌْ ٍكػ٨ي ا٣ ٟى ظي ػ ٍٕ . كى،ى ٱ٧٪ى ٟى ىػ كا،قذٞة٦ًح ٰٚ او٦ٮًر ٠ي٤ة٭ػة ٣
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 ، ، أف دكػػذ٢٧ًٕى ا٣ػػػ٧ىكأ٣حى، كا٣جٍعػػرى ٔػػ٨ أ٦ػػٮرًؾى ٟى ، كا٣ٌؿأٚػػحي ثؿٔٲٌذًػػ ٟى ثأوػػعةثً

٭ة، ثػ٢  ٲ٧ي٭ػة كٱيىػ٤ًعي ْىؿى ٚٲ٧ػة ٱٞي ؿةى ًو٦ٮًر اوك٣ٲةًء، كا٣ًعٲةَحى ٤٣ٌؿٔٲٌح، كا٣٪ٌ كا٣ػ٧يجةمى

ؿ ٧ٍػ٢ي ٣ًذ١ي٨ً ا٣ػ٧يجةمى ْىؿي ٚػٰ ظػٮااض٭٥، كظى ةي ًو٦ٮًر اوك٣ٲةًء، كا٣ًعٲةَحي ٤٣ٌؿٔٲٌحً، كا٣٪ٌ

ىٍػ٤ًػٍه  ػ٪ٌحً. كأ ىٍظٲػة ٤ً٣ك  ـي ٤٣ػٌؽٱ٨ً، كأ ٦ؤك٩ةدً٭٥، آزىؿى ٔ٪ٍؽىؾى ٧ٌ٦ًة قٮل ذ٣ٟ؛ ٚإ٩ٌػ٫ أٝػٮى

٤ٍٕىػ٥ي أ٩ٌػ٫ ٦ىكػؤكؿه ٧ٌٔػة وػ٪ى  ؿ دى ٦ى٨ ٱ ٟى دٛى ًٓ ٬ؾا، كدٛؿ دٍ ثذٞٮٱ٥ً ٩ًٛك ٧ٲ ٟى ٰٚ صى ، ٩ًٲ ذى ٓى

ًـّا،  ػ ًٔ ٕى٢ى ا٣ٌؽٱ٨ى ًظٍؿزان ك ٢  ص ـ  كصى ٔى ؾه ث٧ًة أقةء؛ ٚإٌف اهلل  ، ك٦يؤاػى ٨ى ـًم  ث٧ًة أظكى ك٦ىٍض

٫ كدىٍؿٔةقي ٩ىٍ٭شى ا٣ٌؽٱ٨ كَؿٱٞحى ا٣٭يؽل. ٍٟ ث٧ى٨ٍ دىكٮقي ـٌزىق. ٚةٍق٤ي ٕى٫ كٔ ٓى ٦ى٨ ادٌج  كرىٚى

ػؿاا٥ً ٤ٔػٯ ٝػؽًر ٦ى  - ػؽكدى اهللً دٕػة٣ٯ ٚػٰ أوػعةًب ا٣ضى ٥ًٍ ظي ٝى ٪ػةًز٣٭٥ ك٦ػة كأ

ٔيٞٮثحى أ٢ً٬ٍ ا٣ٕٞٮثًح؛ ٚإٌف ٚػٰ  ٍؿ  ٍف ث٫، ك، ديؤػة ، ك، دى٭ةكى ٟى ُة٢ٍ ذ٣ ٕي ٌٞٮق، ك، د اقذع

ٟى  ـًـٍ ٤ٔػٯ أ٦ٍػًؿؾى ٚػٰ ذ٣ػ ػ ٍٔ ، كا ٟى ٪ةػ ّى ٍكػ٨ى  ٟى ظي ًٍٛكؽي ٤ٔىٲ ى٧ة ٱي ٟى ٣ ٟى ٰٚ ذ٣ ًُ ؿٱ دٛى

ٟى دً  جى٫ى كا٣جًؽىٔةًت ٱىٍك٤ى٥ٍ ٣ ٪ى٨ً ا٧٣ٕؿكًٚح. كىصة٩ًًت ا٣ن  .ثًة٣ك  ٟى ي ٟى ٦يؿكءد ، كدىذ٥ً  ٣ ٟى  ٱ٪ي

ٍ٭ؽ كإذا ٔة٬ؽتى  - ٔى  ان ٔى ًٙ ث٫، كإذا كى ٪حى، ؽٍ ٚى قي. كاٍٝجى٢ً ا٣عكى ـٍ تى ا٣ؼٲٍؿى ٚأ٩ًض

ٟى ٔػ٨  ى دٍ ٣ًكػة٩ . كاٍمؽي ٟى ٲٍتو ٨٦ً رىٔٲٌذً ٔى ٲًٍت ٠ي٢ة ذم  ٔى ٧ًٍٍٗي ٨ٔ  ٍٓ ث٭ة. كا كادٚى

ٍػًه أ٬ٍػ٢ى ا٣ ٝى ً٘ػٍي أ٤٬ٍىػ٫. كأ ـ كًر، كأث ٪٧ٌٲ٧ػًح؛ ٚػإٌف أٌكؿى ٚىكػةًد ٝىٍٮًؿ ا١٣ىؾًب كا٣

ٍؿأةي ٤ٔٯ ا١٣ؾًب؛ ًوف   ، ٰٚ ٔةًص٢ً او٦يٮًر كآًص٤ً٭ة، دٞؿٱتي ا١٣ىؾكًب كا٣ضي أ٦ًٍؿؾى

ـ كرى كا٣٪٧ٌٲ٧ػػحى ػةد٧ًذي٭ػػة؛ وٌف ا٣٪ ٧ٲ٧ػػحى ، ٱىٍكػػ٤ى٥ي  ا١٣ػػؾبى رأسي ا٧٣ػػآز٥ًً، كا٣ػػ

ًٕ٭ة ، ك، ٱكذٞٲ٥ي ٧ً٣يُٲ  أ٦ٍؿه. وةًظجي٭ة، كٝةا٤ى٭ة ، ٱٍك٤ى٥ي ٫٣ وةًظته

. ككاًوػػ٢ً  - ٌٜ ـ  اومػػؿاؼى ثػة٣عى ػ ًٔ ى ػتًح. كأ ػػٍؽًؽ كا٣ى  ىًظػت  أ٬ٍػ٢ى ا٣ىة كأ

ةى أ٦ًٍؿق، كا٣ػذ٧ًٍف ٚٲػ٫  ـٌ ًٔ ٍص٫ى اهللً دٕة٣ٯ ك ٟى كى ًٖ ثًؾ٣ ًظ٥ى، كاثذى ٕٛةءى، كًو٢ً ا٣ؿ   ٌ ا٣

٧ة رأٱىػ ٍٮرى، كاٍوًؿٍؼ ٔ٪٭ي ٮءى او٬ٮاًء، كا٣ضى ى٫ كا٣ٌؽارى اٳًػؿةى. كاصذ٪ًٍت قي ، زىٮاث ٟى

ٜة ٚػٲ٭٥،  ٍؽًؿ ًقٲةقذى٭٥، كٝي٥ٍ ثًة٣عى ٕى ٥ٍ ثة٣ ًٕ . كأ٩ ٟى ٟى ٣ًؿىٔٲٌذً ٟى ٨٦ً ذ٣ ى ىؿاءد كأًّ٭ٍؿ ث

ٟى إ٣ٯ قجٲ٢ً ا٣٭يؽل.  كثة٧٣ٕؿًٚح ا٣ذٰ د٪ذ٭ٰ ثً
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ةى  - ٝػةرى كا٣ًع٤ٍػ٥ى، كإٱٌػةؾى كا٣ًعػؽ  ػت. كآزًػًؿ ا٣ٮى ٌى ٟى ٔ٪ػؽى ا٣٘ ٍٟ ٩ٛكى كا٤ًٍ٦

جٲ٤ً  ٘يؿكرى ٚٲ٧ة أ٩خى ثكى ٲٍلى كا٣  ُ ٕى٢ي ٦ػة أمػةءي؛ كا٣ ٍه أٚ  ٤ ٫. كإٱٌةؾى أف دٞٮؿى إ٩ٌٰ ٦يكى

ٟى ٣ػ٫.  ق ، مػؿٱ ٍظػؽى ًٍٞه ا٣ٌؿأًم ك٤ًًٌٝح ا٣ٲٞٲ٨ً ثػةهللً كى ى ٟى إ٣ٯ ٩ ٓه ًٚٲ ًؿٱ ٟى قى ٚإٌف ذ٣

قي ا٣٪ٌٲٌحى ٚٲ٫ كا٣ٲٞٲ٨ى ث٫.هلًلً كأػ٤ًٍه  ٍظؽى  كى

ٟى  - ٍ٤ ٫ي ٨٧ٌ٦ً ٱى هلًلً كا٤ٔى٥ٍ أٌف ا٣ػ٧ي ٔي ـً ى٨ٍ دًضؽى د٘ٲ ػؿى ٱيؤدًٲ٫ً ٦ى٨ ٱىنةءي كٱى٪ نةءي. ك٣

٤ػًح ا٣٪٧ٌٕػًح ٦ًػ٨ أوػعةًب  ٭ى عى ٦ً٪ػ٫ إ٣ػٯ صى ػؽو أٍقػؿى ٤ٮؿى ا٣٪٧ًٌٞح إ٣ٯ أظى ا٣٪٧ًٌٕح كظي

٥ً اهللً كإظكة٫ً٩، كاقػذُة٣ٮا  ٕى ٍك٣ًح، إذا ٠ٛؿكا ث٪ً ٮًط ٣٭٥ ٰٚ ا٣ؽ  جٍكي ٤ٍُةًف كا٣ػ٧ى ا٣ك 

.٫٤ً ٌٍ  ث٧ًة آدة٥٬ي اهللي ٨٦ً ٚى

- . ٟى قى ٩ًٛك ؿى ٟى مى و  كدىٍع ٔ٪ٍ ـي ؿي كد١٪ًػ ٨ٍ ذىػةاؿيؾى ك٠ي٪ػٮزيؾى ا٣ذػٰ دىػٍؾػى ك٣ذ١ي

ػؽى   ٞ ٧ػةرةى ثًتًد٬ػ٥، كا٣ذٌٛ ًٔ ٣حى، كاقذىػتحى ا٣ٌؿٔٲٌػًح، ك ؽى ٍٕ ، كا٣ذٌٞػٮل، كا٣ػػ٧ى ا٣جًؿ 

٤ٍ٭ػػٮًٚ٭٥. كا٤ٔىػػ٥ٍ أٌف او٦ػػٮاؿى إذا  ِى ٣ًػػًؽ٦ةا٭٥، كاإلٗةزػػحى ٧ً٣ى ػػ ٍٛ و٦ػػٮًر٥٬، كا٣ًع

، كإذا ٠ة٩ىٍخ ٰٚ إوػتًح ا٣ٌؿٔٲٌػًح كإُٔػةًء ٠سيؿىٍت كذيًػؿىٍت ٰٚ ا٣ؼـاا٨ً ، ديس٧ًٍ  ؿي

ٍخ ث٭ػة ا٣ٕة٦ٌػحي كدـٱٌ٪ػٍخ ث٭ػة  ىٍخ كوػ٤ىعى ث ٙة اوذٱًٌح ٔ٪٭٥ ٧٩ىٍخ كرى ٞٮًٝ٭٥ ك٠ى ظي

ٟى  ـي ػـاا٪ًػ ٨ٍ ٠ى٪ٍػ حي. ٚى٤ٍػٲ١ي ٪ٕى ـ  كا٣ػػ٧ى ػ ًٕ ًٞؽى ٚٲ٭ة ا٣ ، كأذي ـ٦ٌةفي ا٣ٮي،ةي، كَةبى ث٭ة ا٣

ـً كأ٬ٍ  ٧ةرًة اإلقت ًٔ ٜى او٦ٮاًؿ ٰٚ  ٚةٍؿ ٦ً٪٫ ٤ٔٯ أك٣ٲةًء أ٦ٲًؿ ا٧٣ػؤ٦٪ٲ٨ى دٛؿٱ ٫٤ً، ككى

٭٥، كدٌٕ٭ٍؽ ٦ة ٱيٍى٤ًطي أ٦ػٮرى٥٬  ىى ٟى ًظىى ٟى ٨٦ً ذ٣ ٟى ظٞٮٝى٭٥، كأكًؼ رٔٲٌذى ًٝجى٤ى

ـٱؽى ٨٦ً  جٍخى ا٣ػ٧ى ، كاقذٮصى ٟى ٟى ٝىٌؿًت ا٣٪٧ٌٕحي ٤ٔىٲ ٤ٍخى ذ٣ ٕى ٟى إذا ٚ ٌ ٭٥؛ ٚإ٩ ةٱنى ك٦ٕى

ؿاصً  ٟى ٤ٔٯ ًصجةٱًح ػى ٟى اهلل دٕة٣ٯ، ك٠٪خى ثًؾ٣ ٤ًػ ٟى ك٧ٔى ًٓ أ٦ػٮاًؿ رٔٲٌذًػ ٧ٍ ٟى كصى

 ، ٟى ٟى أٍقػ٤ىفى ٣ًُةٔذًػ ٟى كإظكػة٩ً ػٍؽ٣ً ٔى ػ٤٧ًى٭٥ ٦ًػ٨  ٓي ٧ً٣ػة مى رى، ك٠ةف ا٣ض٧ٲ أٝؽى

ٛيك ٌؽدتي  ةن كأَٲتى أ٩ ٟى ًٚٲ٧ة ظى ٍؽ ٩ٛكى . ٚةٍص٭ى ٟى ٰٚ ٬ػؾا ا٣جػةب،  ١ً٣ي٢ة ٦ة أردتى ى ٣

ٜى ٚػٰ ًٛ ي٩ ٟى ٚٲ٫؛ ٚإ٧ٌ٩ة ٱجٞٯ ٨٦ً ا٧٣ةؿ ٦ة أ ٥ٍ ًظٍكجذي ْي ٍٕ ػ٫. كأػًؿٍؼ  ك٣ذى ٞة قػجٲ٢ً ظى

٥ٍ ٤ٔىٲ٫. ىزًجٍ٭ي ١ٍؿى٥٬، كأ  ٤ً٣ٌنة٠ؿٱ٨ى مي
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-   ٜ ػٍٮؿى اٳًػػؿًة، ٚذذ٭ػةكفى ث٧ًػة ٱىًعػ ٗيؿكري٬ػة ٬ى ٟى ا٣ػٌؽ٩ٲة ك كإٱٌةؾى أف دي٪ًكٲى

ٟى  ٤ي ٨ٍ ٧ٔى ٍى ٱيٮًرثي ا٣جىٮارى. ك٣ٲ١ي ، كا٣ذٌٛؿٱ ٍى فى ٱيٮًرثي ا٣ذٌٛؿٱ ؛ ٚإٌف ا٣ذٌ٭ةكي ٟى هلًلً ٤ٔىٲ

٢  كٚٲ٫، ـ  كصى ٖى  ٔى ػجعة٩ى٫ ٝػؽ أقػج دجةرىؾى كدٕة٣ٯ. كاٍرجي ا٣سٌٮابى ٦ً٪ٍػ٫ي؛ ٚػإٌف اهلل قي

١ًٍؿ، ك٤ٔىٲ٫ً ٚةٔذ٧ًٍؽ،  ٤ى٫ي، ٚةٔذًى٥ٍ ثة٣ن  ٌٍ ٟى ٚ ٱٍ ؿى ٣ؽى ٟى ٧ٕ٩ذى٫ ٰٚ ا٣ٌؽ٩ٲة، كأّ٭ى ٤ٔىٲ

ٲٍػػؿ دٍؾى اهللي ػى ـً ، كإظكػػةًف ةن كإظكػػة٩ ان ٱىػػ ػػ١ًٍؿ ا٣ٌنػػة٠ًؿٱ٨ى ؛ ٚػػإٌف اهللى ٱيسٲػػتي ثًٞػػؽًر مي

ٍعًك٪ٲ ٥ً، كأ٣جفى ٨٦ً ا٣ٕةٚٲًح كا١٣ؿا٦ح.ا٣ػ٧ي ٕى ٧ ٢ى ٨٦ً ا٣٪ة ٜ  ٚٲ٧ة ظى ٯ ا٣عى ٌى ، كٝى  ٨ى

ًٞؿىف  ذى٩ٍج - ،ى دىٍع ،ى دي٧ة٣ًبى٨  ظةًقؽةن كى ٧ى٨  ٚػةًصؿان ، كى ،ى دىػٍؿظى ،ى دىًىػ٤ى٨  ان ، كى ، كى

ٝى٨  ٩ى٧ٌة٦ػان ٠ىٛٮر ا، ك،ى ديىؽة كًّ ؽي ٔى ،ى ديؽا٬ً٪٨   ٗىػةن ، كى ،ى دػأ٦٪ى٨   ،ى ديػٮا٣ًٲى٨  ان ٌؽار، كى ، كى

ٕى٨  ٗةكٱةن ٚةًقٞ ػؽىف  ٦يؿااٲػةن ، ك، دىذٌجً ًٞػؿىف  إ٩كػة٩ةن ، ك، دىٍع٧ى ،ى دىٍع دٌف  ةن ، كى ،ى دىػؿي ، كى

٪ى٨  ثةَتن ان ٚٞٲؿ قةاتن  كة ،ى ديعى ػًع١، كى ٌٍ ْىػ٨  ٦ي ،ى ديتًظ ػؽةن ، كى ٍٔ ٛىػ٨  كى ،ى ديٍؼ٤ً ، ان ، كى

ف  ٚىٍؼؿ ٮى ٬ي ـٍ ى ،ى ان ك، د ج ، كى ٌى ٗى ف   ً٭ؿى ٍْ ي ىٍؾػةن د ،ى دىأدًٲى٨  ث ،ى دى٧ًٍنػٲى٨  ٦ىؿىظػةن ، كى ،ى ةن ، كى ، كى

ٛى٭ ػ ٲٍ٪ػةن دؿ٠جى٨  قى ٔى ـً  ٕى٨  ٤٣٪ ٧ٌػة  دىػٍؿٚ
،ى ٤ىػًت اٳًػػؿة، كى َى َى٨  ٚػٰ  ػؿة ،ى دٛي ، ك، ةن ، كى

٤ى٨  زىٮابى اٳًػؿ ًُ ،ى ديج ٬ٍجحن ٦ً٪٫ أك ٦ىؼةٚحن، كى ة٥ًً٣ رى ٌْ ٨  ٨ٔ ا٣ ٌى ٧ً  ًة ثة٣ٌؽ٩ٲة.د٘ى

ػٍؾ ٔػ٨ أ٬ٍػ٢ً  - ٟى ثػة٣ًع٥ًٍ٤. كػي ػ ٞى٭ػةًء. كاقػذ٢ٍ٧ًٕ ٩ٛكى ٛي رةى ا٣ كأ٠سًٍؿ ٦ينػةكى

ٟى أ٬ٍػ٢ى  ،ى ديػٍؽًػ٤ى٨  ٚػٰ ٦ىنػٮردً ٢ً كا٣ػٌؿأًم كا٣ًع٧١ٍػح. كى ٍٞ ٕى ا٣ذٌضةًرًب كذىًكم ا٣

ٕى٨  ٣٭٥ ٝىٮ،ن  ًٌٝح كا٣جيٍؼ٢ً، ك، دىٍك٧ى رى٥٬ أ٠سىؿي ٨٦ً ٦ى٪ٕٛذً٭٥.ا٣ؽة ؿى ًى  ؛ ٚإٌف 

ىٲٍفى مٰءه أقؿعى ٚىكةد - ػٌط.  ان ك٣ ٟى ٦ًػ٨ ا٣ن  ٧ً٣ػة اقػذٞجى٤ٍخى ٚٲػ٫ أ٦ٍػؿى رىٔٲٌذًػ

ؿٱى ٟى إذا ٠ي٪ٍخى ظى ٌ ٤ى٥ٍ أ٩ ٍٔ ٟى  ةن كا ٠٪ٍخى ٠سٲؿى اوٍػًؾ، ٤ٝٲ٢ى ا٣ُٕٲٌح، كإذا ٠٪ٍخى ٠ؾ٣

ٟى أ٦ؿيؾى إٌ، ٤ٝٲتن  ى ٥ًٍٞ ٣ ٙة ٔػ٨ ٥٣ ٱكذ ٟى ثة١٣ى ًٞؽي ٤ٔٯ ٦ىعجٌذ ٕى ٟى إ٧ٌ٩ة د ؛ ٚإٌف رىٔٲٌذى

ٟى ثةإلٌٚػةًؿ ٤ٔىػٲ٭٥،  ىػ ٟى ٣ ٛةءي أك٣ٲةاػ ٍٮًر ٤ٔٲ٭٥، كٱىؽكـي وى أ٦ٮا٣ً٭٥، كدىٍؿًؾ ا٣ضى

ث ػ٫،  ٯ ث٫ اإل٩كػةفي رى ٔىىى ىٌكؿي ٦ة  ، كا٤ٔى٥ٍ أ٫ٌ٩ أ ط  ٍك٨ً ا٣ُٕٲًٌح ٣٭٥. ٚةصذى٪ًًت ا٣ن  كظي

ػ٢ٌو  ـ  كصى ػ ٔى ، ك٬ػٮ ٝىػٍٮؿي اهللً  ـٍمو ٣ًح ًػػ ـً ٍ٪ ٰى ث٧ًى  ڭ ڭ ڭ  ۓ ژكأٌف ا٣ٕةًو



 بَد طاٍس بً احلطني البيُ ببد اهل ـ د. بيطى العاكوب

 

196 

ػػ٢ٍ [61ا٣ذ٘ػػةث٨و ] ژ   ۇ ۇ ڭ ٕى ، كاٍص ٜة ػػٮًد ثػػة٣عى ٜى ا٣ضي ؿٱػػ َى  ٢ٍ ػػ٭ة ؛ ٚكى

ة ك٩ىٲج ًّْ ٟى ظى ػ٢ً أ٧ٔػةًؿ ةن ٧ٍ٤ً٣يٍك٧٤ٲ٨ى ٠ي٤ة٭٥ ٨٦ً ٚىٲٍبً ٌى ػٮدى ٦ًػ٨ أٚ ٨ًٍٞ أٌف ا٣ضي ىٱٍ ، كأ

٤ٞي ًؽدٍقي ٣٪ًٛكٟ ػي جةد، ٚأٔى ًٕ ٧ىتن ةن ا٣ ٔى ج ، كاٍرضى ث٫   .ةن ك٦ىٍؾ٬ى

٪ًٍؽ ٰٚ دىكاكٱػ٪ً٭٥  - ي٦ٮرى ا٣ضي ٍؽ أ ٌٞ ىدًٍرٍر ٤ٔىػٲ٭٥ أرزاٝى٭ػ٥، ك٦ى١ػةدًج٭كدٛ ٥، كأ

ٟى أ٦ٍػؿى٥٬، ك ـى ٣ػ ػٮة ٟى اهللي ٚػةٝذى٭٥، كٱٞي ً ةٱًن٭٥؛ ٣ٲيٍؾ٬ًتى ثًػؾ٣ ٍٓ ٤ٔىٲ٭٥ ٰٚ ٦ٕى كقة

٤ٮو ى٦ًٍؿؾى ػي ٟى كأ ى٭٥ ٰٚ َةٔذً ٱؽى ث٫ ٝي٤ٮث ػ٤ٍُةفو ةن كا٩نؿاظ ةن كٱـى ٍكػتي ذم قي . كظى

٪ًؽق كرىٔٲٌذ٫ً ذا رىٍظ٧ ٍؽ٫ًً٣ كًظٲُذًػ٫ كإ٩ىػة٫ًٚ ٨٦ً ا٣ٌكٕةدًة أف ٱ١ٮفى ٤ٔٯ صي ٔى حو ٰٚ 

ػ٢ً  ٌٍ ىٲ٨ًٍ، ثةقذنػٕةًر ٚى ػًؽ ا٣جػةث ىظى ق كدٮقٕذ٫ً. ٚـاٱ٢ًٍ ٦ى١ٍؿكقى أ ٞذ٫ً كثًؿة ٛى ٪ةٱذ٫ًً كمى ًٔ ك

ٜى إف مةء اهللي ٩ىضةظ ٢ً ث٫، دى٤ٍ ـً ا٧ٕ٣ى ك
ـي ًؿ ك٣ تظ ةن ا٣جةًب اٳػى  .ةن كٚىتظ ةن كوى

م ٣ػٲفى ٚىٍٮٝىػ٫ مػٰءه ٦ًػ٨ كا٤ٔى٥ٍ أٌف ا٣ٌٞةءى ٨٦ً اهلل دٕة٣ٯ ثة١٧٣ةًف ا٣ػؾ -

ػٍؽًؿ  ٕى او٦ٮًر؛ ًو٫ٌ٩ ٦ًٲـافي اهللً ا٣ؾم ٱٕذًؽؿي ٤ٔىٲ٫ اوظٮاؿي ٰٚ اورض، كثإٝة٦ًح ا٣

ٙي ا٤ْ٧٣ٮـي، كٱأػػؾي  ، كٱى٪ذًى جي٢ي ٢ً دىى٤يطي ا٣ٌؿٔٲٌحي، كديؤ٦ى٨ي ا٣ك  ٰٚ ا٣ٌٞةًء كا٧ٕ٣ى

ٌُةٔػًح، ٜ  ا٣ ػ ٨ي ا٧٣ٕٲنحي، كٱيؤد ل ظى كٱىػؿزيؽي اهللي ا٣ٕةٚٲػحى  ا٣٪ٌةسي ظٞٮٝى٭٥، كدىعكي

ـي  ، ك٤ٔػٯ ٦ىضةرٱ٭ػة ٱ٪ذًضػ ٓي ػ٪ى٨ي كا٣ٌنػؿاا ، كديٍضػؿىل ا٣ك  كا٣ٌكت٦حى، كٱٞٮـي ا٣ٌؽٱ٨ي

ٍؽؿي ٰٚ ا٣ٌٞةء. ٕى ٜ  كا٣  ا٣عى

-  ًٙ ػ ٍُ ٍع ٔػ٨ ا٣٪  . كدىػٮر  ػ٢  ـ  كصى ػ ٔى كامذؽ  ٰٚ أ٦ًٍؿ اهلل 
 6و

كا٦ٍػًي إلٝة٦ػًح  

ٍؽ ٨٦ً ا ٕي ٤حى، كاث ٕىضى ؽكد. كأ٢ً٤ًٍٝ ا٣ ٨ٍ ا٣عي ػ٥ً، ك٣ذكػ١ي ًٞكى ٍٓ ثة٣ . كاٝ٪ىػ ٤ٜى ٞى ًؿ كا٣ ضى ٌٌ ٣

دٍ ٚػػٰ  ، كاقػػؽي ٟى ػػ٧ٍذً . كا٩ذجًػػ٫ٍ ٚػػٰ وى ٟى ٍٓ ثذضؿثذًػػ ًٛػػ . كا٩ذ ػػؿ  ًصػػؽ ؾى ٞى ، كٱى ٟى ػػ ًرٱعي

ٌضح. ٍٖ ٰٚ ا٣عي جٍ٭ًح. كاث٤ي ٍٙ ٔ٪ؽى ا٣ن  ٍى٥ى. كًٝ ًٙ ا٣ؼى . كأ٩ًى ٟى ًٞ ًُ ٍ  ٦ى٪

،ى ٦يع - ٟى ٦يعةثػةةه، كى ؽو ٨٦ً رىٔٲٌذً ٍؾؾى ٰٚ أظى ىػٍٮـي ،اػ٥و. ك، ٱأػي ة٦ػةةه، ك، ٣

 . ٟى ةػ ٍٓ ٣ًؿث ػ ًى ػٍؿ، كأذجًػٍؿ، كدىٮا ػٍؿ، كدػؽث ٍؿ، كد١ٛ  ْي ، كراًٝػٍت، كا٩ كدسجٌٍخ، كدػأف 

                                                 

ٛيضٮر.  6و ٞىٍؾؼي ثة٣  ا٣
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؛  ـو ًٟ دى ٍٛ ػ ٔى٨  إ٣ػٯ قى  ديٍكًؿ
،ى . كى ٟى ٜ  ٤ٔٯ ٩ًٛك ًٍ ا٣عى ٤ة ًٓ ا٣ٌؿٔٲٌح. كقى ٧ٲ ٍؼ ثضى

ى كارأ

ٔىْٲ٥و ا٩ذ ٢  ث٧ى١ةفو  ـ  كصى ٔى ٞة٭ة. ةن ٭ة٠ٚإٌف ا٣ؽة٦ةءى ٨٦ً اهللً  ٘ىٲًؿ ظى  ٣٭ة ث

٤ىػػ٫ي اهللي  - ٕى ػػؿاجى ا٣ػػؾم ٝػػؽ اقػػذٞة٦ىٍخ ٤ٔىٲػػ٫ ا٣ؿ ٔٲٌػػحي، كص ػػٍؿ ٬ػػؾا ا٣ؼى ْي كا٩

٥٬ ٠ىجٍذػ كة ػؽي ٔى ًق ك كة ػؽي ٕى ً ػحن، ك٣ ػٕحن ك٦ى٪ٕى ى٤ً٬ٍػ٫ً قى ا كًرٍٕٚحن، كًو ًـّ ًٔ ـً  ٗىٲْػ ةن ٣إلقت ، ةن ك

٘ةر ةدٱ٭٥ ذي،ًّ كوى ًؿ ٨٦ً ٦ٕي ٍٛ ٫ي ثٲ٨ى ان كًو٢ً٬ ا١٣ي ٍٔ ػٍؽًؿ  ، ٚٮزة ٕى ٜة كا٣ أوػعةث٫ً ثػة٣ع

ٕى٨  ٦ً٪٫ مٲب ـً ٚٲ٫، ك، دؿٚى ٕي٧ٮ ٰ   ةن كا٣ذٌكٮٱًح كا٣ ٗى٪ػ ٫ًٚ، ك، ٔػ٨  ؿى ٙو ٣ًنى ؿٱ ٨ٔ مى

ػؾىف  ٦ً٪ػ٫ ٚػٮؽى  ،ى دأػي ، كى ٟى ؽو ٦ًػ٨ ػةٌوػذً ،ى ٨ٔ أظى ، كى ٟى ى ،ى ٨ٔ ٠ةدًتو ٣ ٪ةقي، كى ً٘ ً ٣

ى٦ٍؿ ٛى٨  أ ،ى دي٤١ة . كاظٍ  ان ا،ظذ٧ةًؿ ٫٣. كى ٍه ُى ؛ ٚٲ٫ مى ٌٜ ى٦ًٍؿ ا٣عى ٢ً٧ً ا٣٪ٌةسى ٠ي٤ ٭٥ ٤ٔٯ أ

ـي ٣ًؿًةًء ا٣ٕة٦ًٌح. ـى ي٣ٛذً٭٥، كأ٣ ٓي ًو ٟى أٍص٧ى  ٚإٌف ذ٣

ٟى ػةًز٩ - ٤ٍخى ثًٮ،ٱذً ًٕ ٟى صي ٌ ٲ ةن كظةًْٚ ةن كا٤ٔى٥ٍ أ٩ ًٔ ٰى أ٬ٍػ٢ي ةن كرا ػ٧ة ، كإ٧ٌ٩ة قي

ػٍٮؾى ٦ًػ٨  ُى ؾي ٦ًػ٪٭٥ ٦ػة أٔ ٲ٭٥ كٝىٲة٧ي٭٥و دأػي ًٔ ٟى را ٌ ؛ ًو٩ ٟى ٟى رىٔٲٌذى ٤ً ػًٮ٥٬ ٧ٔى ٍٛ ٔى

 ٢ٍ٧ً ٍٕ ًد٬ػ٥. ٚةقػذى ىكى ٍٞػٮٱ٥ً أ ى ػتًظ٭٥ كد ـً أ٦ٍػًؿ٥٬ كوى ٞي٫ ٰٚ ًٝػٮا ًٛ ًؽردً٭٥، كدي٪ ٍٞ ك٦ى

رً  ٤ٔىٲ٭٥ ٰٚ ٠يٮى
 6و

ػ٢ً،   ٧ى ٕى ٟى ذىًكم ا٣ػٌؿأًم كا٣ذٌػؽثٲًؿ كا٣ذٌضؿثػًح كا٣ًؼجٍػؿًة ثة٣ ٤ًػ ٧ى ٔى

ٟى ٦ًػ٨ ا ٍٓ ٤ٔىٲ٭٥ ٰٚ ا٣ٌؿزًؽ؛ ٚإٌف ذ٣ قة ٕىٛةًؼ. ككى ٥ًٍ٤ ثة٣ٌكٲةقًح، كا٣ ًٕ ٞػٮًؽ كا٣ ٣عي

ٟى  ،ى ٱىٍىػًؿٍٚ ، كى ٢ه ًٗ ٟى ٔ٪٫ مػة ٘ى٤ٍ . ك، ٱىٍن ٟى ىٲٍ يٍق٪ًؽى إ٣ ٟى ٚٲ٧ة د٤ٌٞؽتى كأ ى ا٣ٌتز٦ح ٣

٧ٍٕػًح  ٲٍخى ثػ٫ زٱػةدةى ا٣٪ة ٔى ٟى ٦ذٯ آزىٍؿدى٫ي كٝي٧ٍخى ٚٲ٫ ثة٣ٮاصًت اقذؽ ٌ ، ٚإ٩ ٔ٪٫ وةًرؼه

، كاقذىٍضؿىٍرتى ث٫ ا٣ػ٧ىعجٌحى  ٟى ٤ً ٍظؽكزًح ٰٚ ٧ٔى
ٍك٨ى اوي ، كظي ٟى ة ، ٨٦ً رث ٟى ٨٦ً رىٔٲٌذًػ

 ، ٟى ػًخ ا٧ٕ٣ػةرةي ثً٪ةظٲذًػ ، كٚىنى ٲٍػؿاتي ثًجى٤ىػًؽؾى ر ًت ا٣ؼى تح؛ ٚؽى ٪ٍخى ٤ٔٯ ا٣ى  ًٔ ي كأ

ٟى  ، كٝىًٮٱػخى ثًػؾ٣ ٟى ي ، كدٮٌٚؿىٍت أ٦ٮا٣ ٟى ؿاصي سيؿى ػى ، ١ٚى ًرؾى ؿى ا٣ًؼٍىتي ٰٚ ٠يٮى كّ٭ى

ٟى  ًكػ ٍٛ ى ٕىُةًء ٚٲ٭٥ ٨٦ً ٩ ، كإرًةًء ا٣ٕة٦ًٌح ثإٚةًًح ا٣ ٪ًٍؽؾى ، ك٠ي٪ٍػخى ٤ٔٯ اردٲةًض صي

ي٦ٮًرؾى ٠ي٤ة٭ػة  ، ك٠ي٪ٍخى ٰٚ أ ؾى كة ٔىؽي ٍؽًؿ ٰٚ ذ٣ٟ ٔ٪ٍؽى  ٕى ٰ  ا٣ ًً ٦ع٧ٮدى ا٣ٌكٲةقًح، ٦ىٍؿ

                                                 

.  6و ٓي ٍٞ ٓي ٠يٮرةو ا٧٣ؽٱ٪حي كا٣ى  ٧  صى
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ـٍ ٤ٔىٲ٫ مٲب ؽة ،ى دٞي ٌؽة. ٚى٪ةًٍٚف ٰٚ ٬ؾا، كى ٔي ٍؽؿو كٌٝٮةو كآ٣حو ك ٔى ج ػحي ةن ذا  ٍؽ ٦٘ى ، ديٍع٧ى
 4و

 

، إف مةء اهلل.  أ٦ًٍؿؾى

ٟى  - ٤ً ٢ٍ ٰٚ ٠ي٢ة ٠يٮرةو ٨٦ً ٧ٔى ٕى ى٦ٲ٪كاص ، كٱ١ذيػتي  ةن أ ٟى ٧ٌة٣ًػ ٔي ٱيؼجًؿيؾى أػجةرى 

ى٦ٍػًؿق  ػةٱ٨ًه ًو ٤ًػ٫ ٦ٕي ٓى ٠ي٢ة ٔة٦ًػ٢و ٚػٰ ٧ٔى ٟى ٦ ٌ ٟى ثًكٲؿدً٭٥ كأ٧ٔة٣ً٭٥، ظذٌٯ ٠أ٩ إ٣ٲ

و ٚإٍف رأٱخى  ٟى ٔىٮاًًٝت ٦ة أردت  ٨٦ً ذ٣ ٍؿ ٰٚ  ْي ق ثأ٦ٍؿو ٚة٩ ٤٠ة٫. كإف أردت  أف دأ٦يؿى

ٍٮتى ٚٲ٫ ظي  ٫ً، كإٌ، ا٣ٌكت٦حى ٚٲ٫ كا٣ٕةٚٲحى كرىصى ًٌ ًٓ ٚأى٦ٍ ٍ٪ ٍك٨ى ا٣ٌؽٚةًع كا٣٪ ٍىًط كا٣ى 

ػؿى  ْى ث٧ٌػة ٩ ٌؽدىػ٫؛ ٚإ٩ٌػ٫ ري ٔي ٍؾ ٚٲ٫  ٥ًٍ٤ ث٫، زي٥ٌ ػي ًٕ ًؿ كا٣ ٍٓ أ٢٬ٍى ا٣جىى ٍٙ ٔ٪٫، كراًص ٚذىٮٝ 

ٟى كأٔضجىػ٫، كإف ٣ػ٥  ٌٮاقي ذ٣ ٞى ل ٚ ٢ي ٰٚ أ٦ٍؿو ٨٦ً أ٦ًٍؿًق كٝؽ كادةقي ٤ٔٯ ٦ة ٱ٭ٮى ا٣ٌؿصي

٫ي  ٔىٮاًٝج٫ً أ١٤٬ى ٍؿ ٰٚ  ْي ق.ٱ٪  ، ك٩ٞيى ٤ٔىٲ٫ أ٦ٍؿى

ػ٢   - ـ  كصى ػ ٔى ػٍٮًف اهلل  ٔى ػؽى  ٍٕ ، كثةًمػٍؿقي ث ـى ٰٚ ٠ي٢ة ٦ػة أردت  ـٍ ٢ً٧ً ا٣عى ٍٕ ٚةقذى

،ى  ، كى ٟى ػ٢ً ٱٮ٦ًػ ٧ى ٔى ٍغ ٦ًػ٨  . كاٚؿي ٦ٮًرؾى
ي ًٓ أ ٧ٲ ٟى ٰٚ صى ة  رث

ثة٣ٌٞٮًة. كأ٠سًًؿ اقذؼةرةى

٘ىؽو  ً ؛ ٚإٌف ٣ ٟى ًك ٍٛ ؿدى٫ ث٪ى ، كأ٠سًٍؿ ٦يجةمى ٘ىًؽؾى ً ٍؿقي ٣ ي٦ػٮر ديؤػة ٟى ٔػ٨  ان أ ػٮاًدثى دي٤ٍ٭ٲػ كظى

. كا٤ٔىػ٥ٍ أٌف ا٣ٲىػٍٮـى إذا ٦ٌػٯ ذ٬ىػتى ث٧ًػة ٚٲػ٫، ٚػإذا  ٟى ا٣ؾم أٌػػؿتى ٢ً ٱٮ٦ً ٧ٔى

ًٍٕؿض ٔ٪٫. ٚػإذا  ٟى ظذٌٯ دي ٟى ذ٣ ٤ى ٘ى ٧ى٢ي ٱٮ٦ىٲ٨ًٍ، ٚن ٔى ٟى  ٓى ٤ٔىٲ ٤ى٫ اصذ٧ى أٌػٍؿتى ٧ٔى

، كأظ١ى٧ٍخى  ٟى ى ٩ ٟى كثؽى ٍٛكى ٤ى٫ أرىٍظخى ٩ ـو ٧ٔى ٲٍخى ١ً٣ي٢ة ٱٮ ٌى .أ٦ ٟى ٤ٍُة٩ً ي٦ٮرى قي  أ

ػٮٱٌذً٭٥  - َى ػٛةءى  ٨ًٍٞ وى ًؼ ٦ً٪٭٥، ز٥ٌ اقػذىٲٍ ٍؿ أظؿارى ا٣٪ٌةًس، كذىًكم ا٣ٌنؿى ْي كا٩

ؿدى٭٥ ثة٣٪ ٍىػػًط كا٣ػػػ٧يؼة٣ىىًح ٤ٔػػٯ أ٦ٍػػًؿؾ،  ٟى ك٦يْػػة٬ى كد٭ػػؾٱتى ٦ىػػٮدٌدً٭٥ ٣ػػ

ىٲ٭٥.  ٚةقذىٍؼ٤ًٍى٭٥ كأظًك٨ٍ إ٣

ػػ٨ٍ ٝػػؽ دػ٤ىػػٍخ ٤ٔىػػٲ٭٥ ا - ػػٍؽ أ٬ٍػػ٢ى ا٣جيٲٮدػػةًت ٧٦ً  ٣عةصػػحي، ٚةظذى٧ًػػ٢ٍ كدٕة٬ى

٤ٌذ٭٥ ىٍو٤ًٍط ظة٣ى٭٥ ظذٌٯ ، ٱضؽكا ٣ًؼى ٦ىؤك٩ذى٭٥، كأ
 6و

 .ان ٦ي٪ةًٚؿ 

                                                 

 ٔةٝجذي٫ ك٩ذٲضذي٫.  4و

.  6و ؿي ٍٞ ٤ٌحيو ا٣عةصحي كا٣ٛ  ا٣ؼى
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ػًؽري ٤ٔػٯ  - ٍٞ ؿاًء كا٣ػ٧ىكة٠ٲ٨ً، ك٦ىػ٨ ، ٱ ٞى ٛي ي٦ٮًر ا٣ ًؿ ٰٚ أ ْى ٟى ٤٣٪ٌ كأًٍٚؿدٍ ٩ٛكى

ٛىػٯ ٞة٫، ٚةقأىٍؿ ٔ٪ػ٫ أٍظ ٤ىًت ظى ُى ٥ٍ٤ى ٫٣ ث ًٔ ًؿ ا٣ؾم ،  ٞى ، كا٣ػ٧يعذى ٟى ٧٤ًحو إ٣ٲ ٍْ ًٓ ٦ى
ٍٚ  رى

ػٮااًض٭٥  ًٓ ظى ٍٚػ ، ك٦يػٍؿ٬ي٥ ثؿى ٟى ػتًح ٦ًػ٨ رىٔٲٌذًػ ٢ٍ ثأ٦سة٣ًػ٫ً أ٬ٍػ٢ى ا٣ى 
٦ىٍكأ٣حو، كك٠ة

ؿى ٚٲ٭ة ث٧ًة ٱيٍى٤ًطي اهللي أ٦ٍؿى٥٬. ْي ؛ ٣ذ٪ ٟى ىٲ  كًػت٣ً٭٥ إ٣

ىٲٍػًخ  - ػ٢ٍ ٣٭ػ٥ أرزاٝػةن ٦ًػ٨ ث ٕى كدٕة٬ىٍؽ ذىكم ا٣جأقةًء كٱىذة٦ة٥٬ كأرا٤٦ًى٭٥، كاص

، ػ٤ح ٣٭ػ٥؛  ا٧٣ةؿ اٝذؽاءن ثأ٦ٲًؿ ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ى ًٙ ٤ٔىػٲ٭٥ كا٣ىة ػ ٍُ ٕى قي اهلل دٕة٣ٯ، ٚػٰ ا٣ ـ  أٔ

ػٌؿاءً  ًً ى ىٍصًؿ ٣أًٍل ىؿى٠حن كزٱةدةن. كأ ٟى ث٫ ث ٭٥، كٱىؿزيٝى ٔىٲٍنى ٟى  ٣ًٲيٍى٤ًطى اهللي ثؾ٣
 1و

ىٲٍػًخ   ٦ًػ٨ ث

ٗىٲًٍؿ٥٬. ٧ى٤حى ا٣ٞؿآًف ٦ً٪٭٥ كا٣عةًْٚٲ٨ى ًو٠سىًؿق، ٰٚ ا٣ًضؿاٱًح، ٤ٔٯ   ا٧٣ةؿ. كٝىؽةـٍ ظى

ٍك٧٤ًٲ٨ى ديكركا٩ًىػػٍت ٧ً٣ى  - ػػٮفى ث٭ػػ٥،  ةن ديػػؤكٱ٭٥، كٝيٌٮا٦ػػ ان ٍؿًػػٯ ا٣ػػػ٧ي ٱىٍؿٚٞي

ؿىؼو ٰٚ  ٟى إ٣ٯ قى ٭ٮادً٭٥ ٦ة ٥٣ ٱيؤدة ذ٣ ٍٛ٭٥ ثًنى ًٕ كأَجٌةءى ٱٕة٣ضٮفى أقٞة٦ى٭٥، كأق

ىٲًٍخ ا٧٣ةؿ.  ث

-  ، ٟى ٭٥ ذ٣ػ ًً ى٦ة٩ًٲة٭٥ ٥٣ ٱيٍؿ ٞٮٝى٭٥ كأ٢ٌٚى أ ُيٮا ظي ٔي كا٤ٔى٥ٍ أٌف ا٣٪ٌةسى إذا أ

٭٥ ٍت أ٩ٛكي ًُ ٧ىٕػ ك٥٣ دى َى ٮااًض٭٥ إ٣ػٯ كي،دً٭ػ٥،  ًٓ ظى
ٍٚ ٱػةدًة  ةن دكفى رى ـٌ ٚػٰ ٩ىٲٍػ٢ً ا٣

ىًؿـى  ث٧ٌة ث ًٜ ٦ً٪٭٥. كري ٍٚ ٢ً ا٣ؿة ٌٍ كٚى
 1و

سٍؿًة ٦ة ٱىًؿدي ٤ٔىٲػ٫،   ٛةطي ًو٦ٮًر ا٣٪ٌةًس ١ً٣ى ا٣ػ٧يذىى

ٗىػتي ٚػٰ  حه. ك٣ػٲفى ٦ىػ٨ٍ ٱؿ ٌٞ ي٫ ثػ٫ ٦ىؤك٩ػحه ك٦ىنػ ق كذ٬٪ى٫ ٦ً٪٭ة ٦ة ٱى٪ة٣ ٘ى٢ي ١ٍٚؿى كٱن

ٍؽًؿ،  ٕى ػ٢ى زػٮاًب اٳًصػ٢ً، ٠ة٣ػؾم ا٣ ٌٍ ي٦ػٮًرق ٚػٰ ا٣ٕةًصػ٢ً كٚى ًؿؼي ٦ىعةًق٨ى أ ٍٕ كٱ

ي٫ي إ٣ٯ اهلل دٕة٣ٯ كٱ٤ذ٧ًفي رظ٧ذى٫ ث٫. ث ؿة ٢ًٞ  ٦ة ٱٞي  ٱىٍكذ

-  ، ٟى ىٍظؿاقى ٨ٍ ٣٭٥ أ ١ة ، كقى ٟى ٍص٭ى ، كأثًؿٍز ٣٭٥ كى ٟى كأ٠سًًؿ اإًلذٍفى ٤٣٪ٌةًس ٤ٔىٲ

، ك٣ً  ، كأًّ٭ٍؿ ٣٭٥ ثًٍنؿىؾى ٟى ٪ةظى ًٍٛي ٣٭٥ صى ٜ، كاػ ًُ ٍ٪ ٥ٍ ٚػٰ ا٧٣كػأ٣ًح كا٣ػػ٧ى ٨ٍ ٣٭ي

. ٟى ٤ً ٌٍ ٮًدؾى كٚى ٍٙ ٤ٔىٲ٭٥ ثضي ًُ  كأ

                                                 

ؿ.  1و ؿٱؿو ا٣ٌؾا٬تي ا٣جىى ًى ٓي  ٧  صى

.  1و ب٥ى ك٦ى٢   قى
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٪ٲًٕح كاوٍصًؿ،  - ، كا٣ذ٧ةسو ٤ً٣ى  ٍٛفو ٲًت ٩ى ًَ ٧ىةظحو، ك ًٍ ثكى ٍٔ ى ٲٍخى ٚأ ُى ٔى كإذا أ

ثٌعحه، إف مةء اهلل دٕة٣ٯ. ٟى دًضةرةه ٦يؿى ٲٌحى ٤ٔٯ ذ٣ ًُ ٕى رو ك، ٦ى٪ٌةف؛ ٚإٌف ا٣ ؽة  ٗٲؿى ٦ي١ى

ػ٤ٍُةًف كأذىجًٍؿ ث٧ً - ٟى ٦ًػ٨ أ٬ٍػ٢ً ا٣ك  ٯ ٨٦ً ٝىج٤ًٍ ٌى ة دىؿىل ٨٦ً أ٦ٮًر ا٣ٌؽ٩ٲة، ك٦ى٨ ٦ى

ٟى ٠ي٤ة٭ة ثػأى٦ًٍؿ اهللً  ً ىٍظٮا٣ ٞيؿكًف ا٣ؼة٣ٲًح كاوي٦ى٥ً ا٣جةاؽة، ز٥ٌ أذًى٥ٍ ٰٚ أ كا٣ٌؿٱةقًح ٰٚ ا٣

ػ٪ٌذ٫ً، كثإٝة٦ػًح ًدٱ٪ًػ ػؿٱٕذ٫ً كقي ػ٢ً ثنى ٕى٧ى جٌذًػ٫ كا٣ جعة٩ى٫ كدٕة٣ٯ كا٣ٮٝػٮًؼ ٔ٪ػؽى ٦ىعى ٫ قي

.  ٢ ـ  كصى ٔى ًٍ اهلل  ؼى ة إ٣ٯ قى ٛى٫ كدٔى ى ٟى كػة٣  ك٠ذةث٫ً. كاصذى٪ًٍت ٦ة ٚةرؽى ذ٣

-  ٍٓ ػ ٞيػٮفى ٦ً٪٭ػة، ك، دض٧ى ًٛ ٟى ٨٦ً او٦ػٮاًؿ ك٦ػة ٱي٪ ي ٧ٌة٣ ٔي ٓي  ًؿٍؼ ٦ة ٱٍض٧ى ٍٔ كا

ؿا٦ ٍٜ إقؿاٚةن ظى ًٛ ي٪  .ةن ، ك، د

دى٭٥ ك٦يؼة٣ُذى٭٥. - ٤ى٧ةًء ك٦ينةكرى ٕي  كأ٠سًٍؿ ٦يضة٣ىكحى ا٣

٨ٍ ٬ى  - ة٣ٲ٭ػة. ك٣ٲ١ي ـً اوػػتًؽ ك٦ٕى ٪ى٨ً كإٝة٦ذى٭ة كإٱسػةرى ٦ى١ػةًر ٮاؾى ادٌجةعى ا٣ك 

ٲٍج ٔى ٟى ٦ى٨ إذا رأل  ٟى ٤ٔىٲ ٟى كػةٌوذً ـي ديػتاً ٨ٍ أ٠ٍؿى ٟى  ةن ك٣ٲ١ي ٲجذي ٫ي ٬ى ٍٕ ٟى ٥٣ د٧٪ى ٚٲ

ػطي  ٟى أ٩ىى ٍٞه؛ ٚإٌف أك٣ب ٟى ث٧ة ٚٲ٫ ٨٦ً ا٣٪  ، كإٔت٦ً ٟى ٰٚ ًقؿ  ٟى إ٣ٲ ٨٦ً إ٩٭ةًء ذ٣

ٟى ك٦ي  .أك٣ٲةاً ٟى  ْة٬ًؿٱ

ػ٢و ٦ًػ٪٭٥ ٚػٰ  - ٝةٍخ ١ً٣ي٢ة رىصي ، ٚىٮى ٟى ى ٟى ك٠يذٌةث ؿدً ٌٍ ٟى ا٣ؾٱ٨ى ثعى ى ٧ٌة٣ ٔي ٍؿ  ْي كا٩

ـو كٝذ ٟى  ةن ٠ي٢ة ٱٮ ٧ٌة٣ًػ ٔي ػٮااًش  ق ٦ًػ٨ ظى ذيج٫ً ك٦يؤا٦ىؿد٫ً ك٦ة ٔ٪ٍػؽى ٟى ٚٲ٫ ث١ي ٢ي ٤ٔىٲ ٱؽػي

ػ ٟى قى ٟى ٦ًػ٨ ذ٣ػ ٍغ ٧ً٣ة ٱيػٮًرديق ٤ٔىٲػ ، زي٥ٌ ٚىؿة ٟى ًرؾى كرىٔٲٌذً ٦ًٍؿ ٠يٮى
ى ػؿىؾى كأ ٟى كثىى ٕى ٧ٍ

ث ؿى ٫٣، ٧ٚة ٠ةف ٦يٮاًٚٞ ؿى إ٣ٲ٫ كا٣ذٌؽى ْى ًر ا٣٪ٌ ، ك٠ؿة ٟى ٤ى ٍٞ ٔى ٟى ك ٜة  ةن كٚىٍ٭٧ى ػ ـً كا٣عى ـٍ ػ ٤ً٣ٍعى

٢  ٚٲ٫، ك٦ة ٠ةف ٦يؼة٣ًٛ ـ  كصى ٔى ٫، كاقذىًؼًؿ اهللى  ًٌ ٍ٦
ٟى ٚةٍوًؿ٫ٍٚي إ٣ٯ ا٣ذٌسج ػًخ  ةن ٚأى ٣ًؾ٣

ٍكأ٣ًح ٔ٪٫.  ٦ً٪٫ كا٣ػ٧ى

،ى دى٧ٍ٪ي٨ٍ ٤ٔٯ رى  - ٍٕػؿكؼو ديؤدٲػ٫ً إ٣ػٲ٭٥ٍ، ك، كى ٗىٲًٍؿ٥٬، ث٧ًى ،ى ٤ٔٯ  ، كى ٟى ٔٲٌذً

، ك،  ي٦ٮًر أ٦ٲًؿ ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ى ٍٮفى ٰٚ أ ٕى ؽو ٦ً٪٭٥ إٌ، ا٣ٮٚةءى كا،قذٞة٦حى كا٣ جى٢ٍ ٨٦ً أظى ٍٞ ى د

. ٟى ٕى٨  ا٧٣ٕؿكؼى إٌ، ٤ٔٯ ذ٣ ٌى ى  د
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ؿى ٚٲ٫ كا٧ٕ٣ى٢ى ث٫. - ْى ، كأ٠سًًؿ ا٣٪ٌ ٟى ٥ٍ ٠ًذةثٰ إ٣ٲ  كدٛ٭ 

-  ٨ٍ ًٕ ٓى كاقذى ػ٢  ٦ػ ـ  كصى ػ ٔى ، كاقػذىًؼٍؿق؛ ٚػإٌف اهللى  ٦ػٮًرؾى
ي ًٓ أ ٧ٲػ  ٤ٔٯ صى

ثةهللً

تًح كأ٫٤ً٬ٍ.  ا٣ى 

ػ٢  ًرًػ - ـ  كصى ػ ٔى  ً ى ٟى ٦ػة ٠ػةف هللة ٍٗجذًػ ػ٢ي رى ٌى ٟى كأٚ ْى٥ي ًقػٲؿدً ٨ٍ أٔ ، ةن ك٣ٲ١ي

ا كد١٧ٲ٪ةن ك٣ًؽٱ٪٫ً ٩ًْة٦ ًـّ ًٔ ٍؽ،ن ةن ، كو٫ً٤ً٬ٍ  ٔى تظ ، ك٤٣ٌؾ٦ًٌح كا٤٧ً٣ًٌح   .ةن كوى

ٟى كريٍمػػؽىؾى كأ٩ػػة  - ػػ ٞى ٟى كدٮٚٲ ٍٮ٩ىػػ ٔى ، أف ٱيٍعًكػػ٨ى  ػػ٢  ـ  كصى ػػ ٔى أقػػأؿي اهللى، 

 ، ٟى ٟى ك٠ؿا٦ذًػ٫ ٣ػ ػ٫ً٤ً ٤ٔىٲػ ٌٍ ـً ٚى ٫ي كرىٍظ٧ذى٫ ثذى٧ػة
٤ى ٌٍ ٟى ٚ ـًؿى ٤ٔٲ ، كأف ٱي٪ ك٠ىتءىؾى

ٟى ٩ىىٲج ً ٢ى أ٦سة٣ ٌى ٟى أٚ ٤ى ٕى ىٍق٪ة٥٬ ًذ٠ٍؿةن ظذٌٯ ٱض ة، كأ ًّْ ى٦ٍؿ ان ، كأكٚؿى٥٬ ظى ، كأف ان كأ

ك   ؽي ٔى ٟى  ـى ٱي٭٤ً ػ ٟى ا٣ٕةٚٲػحى، كٱىٍعضي ٟى ٨٦ً رىٔٲٌذً ، كٱؿزٝى ٟى ٘ىٯ ٤ٔٲ ى ؾى ك٦ى٨ ٩ةكاؾى كث

ـة كا٣ٞػٌٮًة كا٣ذٌٮٚٲػٜ، إ٩ٌػ٫  ٰى أ٦ٍػؿيؾى ثػة٣ٕ ٤ً ٍٕ ٫، ظذٌٯ ٱىكػذى ٟى ككىقةًكقى ا٣ٌنٲُةفى ٔ٪

 ٝىؿٱته ٦يضٲت.

*   *   * 
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 صطلحات الطبيةاملعجم التارخيي للم
 ()د. نشأت الحمارنة

 (**)اكتمال رجب

 دةربال

 

ٌّٖ فٖ عيً أٌراض اىعَ٘ اسخعٍيّ اىعرب خٍِ٘ا حرجٍؤا  اىتََردَة اصعالٌح ظتِّ

َّٖ وٌا ٗواا  ٌتوخعٍالح خخوٕ اى٘ؤ  ٖ   ،اىخراث اإلغرٗل ًٌ ىٍورضل اىخٓواة وْؤ اسو

ٗصُ٘ب ُغدَّةح ٌَ اىُغدد
(1)

ٍْم اىجفَ. وكود أروا اىعورُب وصو    اىخٖ حلع فٖ ُس

 اىيُّغث اىُ٘ٔاَُّ٘ث ٌعِٕ ْاا االسً. ْاا اىٍرض ٌَ اإلغرٗق نٍا اسخٔخٔا ٌَ

وغ٘رة( هو )ةدتَّث اىتَوَرد اىصَّ  ،ىلد شتَّّ اإلغرٗق ْاا اىٍرض ٌَ خ٘د اىشَّ

وكد فًٓ اىعرب ْاا اىٍعِٕ وأرادوا ُليّ إىٕ اىعرةَّ٘ث فيوً ٗجودوا ف٘ٓوا نيٍوثح 

ٌُفردةح حعِٖ )ختَّث اىتََرد( ىواىم اسوخددذٔا نيٍوثح جدٗودةح ْوٖ )اىتَوَردَة( ىهوٖ 

 .حدٍَو ْاه اىدِّالىث االصعالخَّ٘ث

 (ةَوَردَة)نيٍث  -كتو عصر اىخرجٍث  -فِدَ ال ُعرف فٖ ٌعجٍات اىيُّغث 

                                                 

()  األردن -ظت٘ب ع٘ٔن ةاخد فٖ حارٗذ اىعب. 

 ةاخرث فٖ حارٗذ ظب اىع٘ٔن ٌَ سٔرٗث.   )**(

ٍَّٕ )غدد ٌاٗتٌٔ٘ٔس  (1) ( وْوٖ غودد Meibomian Glandsٗدخٔي اىجفَ عيٕ غدد حت

 (.Tarsusدِْ٘ث ٌٔجٔدة فٖ سٍم اىغضروف اىجفِٖ )

 َ َ  
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ِّٖ ةٓا تِّ
وا ُجود فوٖ ْواه اىٍعجٍوات نيٍوث ا اىٍعِٕ اىعِّ ةٍعِوٕ  (ةَوَرد)، وىهَِِّ

)َخبِّ اىَغٍا (
(2)

ٍُان( أو )َخبِّ   اى
(3)

. 

ِّٖ أاّل  َ وىاىم فإَُّّ ٌَ اىعت٘ع َّث إالَّ فوٖ َردَة(  ُجد نيٍث )ة تِّ٘ ةٓاه اىدِّالىث اىعِّ

َّث اىخٖ ظٓرت ةعد عصر اىخرجٍث وْٖ حش٘ر إىوٕ اسوً أخود  تِّ٘ اىٍعجٍات اىعِّ

 ََ  .األٌراض اىخٖ حص٘ب اىَجْف

ٍَّٕ إورالصووث اىلوؤ   اىتَووَرد ث اىتَووَرد( أو )َختَّووةاىُ٘ٔاَُّ٘ووث )نَّ اىٍوورَض َُٗتوو

(غ٘راىصَّ 
(4)

 .ددذٔا ٌَ نيٍث )ةََرد( نيٍثَ )ةََردَة(وأنَّ اىخراجٍثَ اىعرب اسخ 

فاىخراجٍث اىعرب فٖ ُليًٓ السً ْاا اىٍرض سيهٔا اىعرٗلث ُفتوٓا اىخوٖ 

ع٘رة(، إالَّ أنَّ اىيُّغث اىعرةَّ٘ث ناُج حٍخيم نيٍوثح  سيهْٔا فٖ حعاٌيًٓ ٌع اسً )اىشَّ

ع٘ر( ، وٌوا فٖ خلو  دون أْن ٗهٔن ىٓاه اىهيٍث دالىثٌ  ٌفردةح حعِٖ )ختَّث اىشَّ اىعِّبِّ

ً أععٔا ىٓاه اىهيٍث اىلدٍٗوث دالىوثح جدٗودةح  وً  ؛فعيّ اىخراجٍث ِْا ْٔ أَُّٓ أّي إَُّٓ

ٕح اصووعالخ٘ما(، أٌَّووا فووٖ خاىووث )اىتَووَردَة( أععْٔووا )ٌعِوو
(5)

ً ارووعروا إىووٕ   فووإَُّٓ

ًل ىً ٗهَ ٗدٍو ْواا اىٍعِوٕ فوٖ  اسخدداث نيٍثل جدٗدةل فٖ اىيُّغث ٌَ جارل كدٗ

 .ار ىيهيٍث اىٍتخددذث وظ٘فثٌ اصعالخَّ٘ثٌ بِّ فصخلو اىعِّ 

                                                 

 (.1/276(. وفٖ اىلأٌس اىٍد٘ط: )3/85فٖ ىتان اىعرب ) (2)

 .(1/293ىتان اىعرب: ) (3)

 اىغٍا . خبُّ : ْٔ ىيترد األو  واىٍعِٕ»(: 417، 414،  2/373اىدة٘ان: خَِ٘ َة إسداق: ) (4)

وٌصعيح ةوردل ْواا ٗلاةيوّ فوٖ اىٍصوعيدات اإلغرٗل٘وث اىعت٘وث  .)اىلأٌس: ةرد(

Chalazion،  وْٖ ٌرنتث ٌَ جواأَٗ األوChalaza   ةٍعِوٕ اىتورد اىٍعوروف )ى٘ود 

( ذً اىالخلوث اإلغرٗل٘وث اىخوٖ حف٘ود اىخصوغ٘ر )جؤدوَٗ Liddel. Scott 879وسهٔت 

Goodwin 188/844 اىتُرٗد( ؤْ ٌا عتر عِّ خَِ٘ )( ى٘صتح اىٍعِٕ اىتََرد اىصغ٘ر أو

 .«ةٍعِاه )اىتََرد( ٌع إسلاط اىخصغ٘ر. فدىج نيٍث ةرد عيٕ اىٍرض ةتتب اىخرجٍث

ووع٘رة: (5) ووع٘ر اىٔاخوودة. وٌووَ اىشووع٘رة أُرووا اسووً اىٍوورض  فووٖ اىيُّغووث ٗلووا : اىشَّ ىدتووث اىشَّ

ع٘رة أي ةدتث اىشع٘ر. وفٖ اىيُّغث ٗلوا : )اىتَوَردُ(  ع٘رة( ، ىشتّ اىٍرض ةاىشَّ اىٍعروف )اىشَّ

 ىدبِّ اىغٍا  ، وال ٗلا  ىٔاخدحّ )اىتََردَة(.
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ٌٞٞػٲ٨ذػٰٚ دراقذ٪ة ٤٣ ٰة كصػؽ٩ة أف  ثٕػي ا٧٣ع ٰة ا٣ٕؿثػ جةػ
ُة ؿاث ا٣

 1و
٣ػ٥  

ٱٛ٭٧ٮا ٔجةرةن ٠ذج٭ة ثٕي ا٣٪ كةخ ثن٢١و ػػةَئ ك٣ػؾ٣ٟ دؿ٠ػٮا ٬ػؾق ا٣ٕجػةرة 

٤ٔٯ ظة٣٭ة كٰٚ ظٞٲٞح او٦ؿ ٚإف  ٬ؾق ا٣ٕجةرة إ٩ ٧ة صػةءت ٩ذٲضػحن ٣كػ٭ٮو كٝػٓ 

دى ٚٲ٫ ا٣ دىةي دنػج٫ ا٣جىػؿى عٲط ٬ٮ وكا٣جىػؿى دىةى  كا٣ى  دىةي دنج٫ي ا٣جىؿى  .٪ةقغ ١ٚذت وا٣جىؿى

٘ى٧ةـ ت  ا٣ دي ٬ٮ ظى دىة ٬ٰ ا٧٣ؿض كا٣جىؿى  .ٚة٣جىؿى

*    *  * 

ٙي  ٬ؾا ا٧٣ؿض ظٲـان ٦ي  ٰة ٣ٞؽ أػؾ وكو تة ا٣ٕٲٮف ا٣ٕؿثػ ًُ ةن ثة٣ذأرٱغ ٣ ً٭٧ 

اثػ٨ قػٲ٪ة ٣ٛػخى   ٝػة٩ٮفى و  ؿغ٬ٲؿمجوٚعٲ٪٧ة دؿص٥ى  ،ٰٚ ثؽاٱح ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨

قي ظٞٲٞػػح أف  كوػػٙ  Aëtios  دٲػػٮسآإو٩ْػػؿى
 1و

دىة أظكػػ٨ ٦ػػ٨ كوػػٙ   ٤٣جىػػؿى

Paulos  ثٮ٣هو
 1و

 .٣٭ة 

ػؿكوػٙ ا٣عة٣ػح ا٣ذػٰ   صػة٣ٲ٪ٮسوك٩ج ٫ إ٣ػٯ أف   دىة دذعض  ٚٲ٭ػة ا٣جىػؿى
 9و

. 

ٙى ٱٞػٮؿ ةػ ٌٰ ثػ٨ ٔٲكػٯ كصػؽ أف  ا٧٣ؤ٣ دىةى  وكظٲ٪٧ة دؿص٥ى دؾ٠ؿةى ٤ٔػ  إف  وا٣جىػؿى

دىة ٚػٰ   ا٣عػة،تا٣ض٨ٛ ٚػٰ وأ٠سػؿ  ّة٬ؿود١ٮف ٰٚ  ، أ٦ ػة ٔػ٨ كصػٮد ا٣جىػؿى

ٙة ٦ٮظٲةن ٤٣ٞةرئ ثأ٩ ٭ة ٬ٰ ا٣عة٣ح ا٣٪ػةدرة ثةََو   ا٣ض٨ٛ ٚٞؽ صةء دٕجٲؿ ا٧٣ؤ٣

ٌٰ   ...ا٣ض٨ٛ ثةََٚإذا ٠ةف ا٧٣ؿض ٰٚ و...أك او٢ٌٝ ٦ىةدٚحن  ك٠ةف دٕجٲؿ ٤ٔػ

٦نػةث٭ةن   ٬ٲؿمػجؿغوقذ٤٧ٕ٭٧ة ث٨ ٔٲكٯ ٰٚ ا٧٣ؼُٮَذٲ٨ ا٣ٕؿثٲذٲ٨ ا٤٣ذٲ٨ اا

٧٣ة صةء ٰٚ ا٣ذؿص٧ح ا٣تدٲ٪ٲ ح و٤٣ذؾ٠ًؿة 
 61و

. 

                                                 

ٌٞٞٮاو وا٣عػةكم  ٤٣ػؿازم ، كوا٧٣ي٭ػؾ ب  كوا٧٣ػٮصـ  ،ثػ٨   1و ك٨٦ ٬ؤ،ء ا٣ـ٦تء ا٣ؾٱ٨ ظ

 ا٣٪ٛٲف، كذ٣ٟ ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ.

 و٨٦ ا٣ٞؿف اوكؿ ا٧٣ٲتدٌم . Aëtiosدٲٮس  آإو  1و

 ـ . 691ك٣ؽ ظٮا٣ٰ ة٩ٲُٰ وا٣ٞٮاث٤ٰ ، ووثٮ٣ه  اإًلصٲ٪ٰ، اوص  1و

  .6، ا٣٭ة٦لو  619، ص 64دؿص٧ح ا٣ٞة٩ٮفو وا٣جةبو   9و

  .6، ا٣٭ة٦لو  11، ص 6دؿص٧ح ا٣ذ ؾ٠ًؿةو وا٣جةبو   61و
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دىةوف  كصٮد إٝةؿ ثٮًٮحو   آإدٲٮسوأف    ٬ٲؿمجؿغوكٱًٕؿؼي  ٱ١ػٮف   ا٣جىؿى

اقػذ٘ؿب  .ا٣ض٨ٛ ٚ٭ٮ ا،قذس٪ةء  ظةْؿو ا٣ض٨ٛ ، أ٦ ة كصٮد٬ة ٰٚ  ثةََوٰٚ 

ٌٰ ث٨ ٔٲكٯ ٦٪ةٌٝةن   ٬ٲؿمجؿغو ك٥٣ ٱضػؽ   آإدٲٮسو٣ذٕجٲؿ  أٍف ٱ١ٮف دٕجٲؿ ٤ٔ

ٌٰ ث٨ ٔٲكٯ إ،  أٍف ٱ١ػٮفى ٝػؽ دػأز ؿ ثػ ا٣ػؾم   ثٮ٣هػودٛكٲؿان ٧٣ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٤ٔ

دىةوأ٢٧٬ ٦ٮٝٓ  ػؿٱؿٌم ٦ػ٨ ٠ذةثػ٫  ا٣جىؿى ك١٣٪ ػ٫  ،ظٲ٪٧ة كوػٛ٭ة ٚػٰ ا٣ٞكػ٥ ا٣ك 

دىة ا٣ذػٰ د١ػٮف ٚػٰ  دىة ثػؽأ ثػة٣جىؿى ٌٰ ٤٣جىػؿى   ظػةْؿوظٲ٪٧ة كوٙ ا٢٧ٕ٣ى ا٣ًضؿاظ

دىة ا٣ذٰ د١ػٮف  ،ا٣ض٨ٛ أك،ن  ٌٰ ٤٣جىؿى كثٕؽ ذ٣ٟ ا٩ذ٢ٞ إ٣ٯ كوٙ ا٢٧ٕ٣ ا٣ًضؿاظ

 .ا٣ض٨ٛ  ثةََوٰٚ 

ٌٰ ث٨ ٔٲكٯ ٤ٔػٯ   ٬ٲؿمجؿغو ك٨٦ ٬٪ة رأل ٬ػٮ   ثػٮ٣هوأف  أذ٧ةد ٤ٔ

ٌٰ ا٣ٮظٲؽ ا٣ػؾم ٝػةؿ  ا٣ٕؿث
ٙة كأ٠سػؿ » وا٣ؾم أك٫ٕٝ ٰٚ ٬ؾا ا٣ؼُأ ، ٚ٭ٮ ا٧٣ؤ٣

 «.ا٣ض٨ٛ ظةْؿ[ ٰٚ ٦ة ٱذٮ٣ ؽ ]ا٣جىؿىد

ٰ  ثػ٨   ٬ٲؿمجؿغوح ا٣ذٰ أزةر٬ة ٬ؾق ا٧٣كأ٣ دكػذعٜ ا٣ذأ٦ػ٢ ذ٣ػٟ أف  ٤ٔػ

ف  إ و٤ٔٯ ظ٪ػٲ٨ ا٣ػؾم ٝػةؿ وػؿاظحن ٚػٰ ٠ذةثٲػ٫ أذ٧ةدان أقةقٲًّةٔٲكٯ أذ٧ؽ 

دىة  ٨٦ او٦ؿاض ا٣ذٰ دعؽث ٰٚ   .ا٣ض٨ٛ ثةََوا٣جىؿى

٬ػػٮ أف  ٠ذػػةب   ٬ٲؿمػػجؿغوك٩ٌػػٲٙ ٬٪ػػة مػػٲبةن ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ٦ٕؿكٚػػةن أٱػػةـ 

ػػتة ا٣ٕػػٲ٨   آإدٲػػٮسو ًَ ٣ػػ٥ ٱذػػؿص٥ إ٣ػػٯ ا٣ٕؿثٲ ػػح إ،  ٚػػٰ ا٣ٞػػؿف ا٣ٕةمػػؿ ٚػػٰ 

ٌٰ ث٨ ٔٲكٯ ٝػؽ ٔػؿؼى آراء ٌ، ك٣ؾ٣ٟ ٚإ٩ ٫ ٨٦ ا٧٣عذ٢٧ أ ،ا٧٣ٲتدمٌ   ٱ١ٮف ٤ٔ

ؿٱؿٱةت ثأ٧ٔةؿ   آإدٲٮسو   صػة٣ٲ٪ٮسوكإ٩ ٧ة ا٠ذٛٯ ٨٦ ٠ذت اإلٗؿٱٜ ٰٚ ا٣ك 

Galenos
 66و

  .ثٮ٣هوك 

*    *  * 

                                                 

 ـ . 611وت ظٮا٣ٰ  ، Galenو Galenosوصة٣ٲ٪ٮس و   66و
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دىة  صةء ٔ٪ؽ اث٨ ٦ةقػٮٱ٫ إف  أكؿ ذ٠ؿو ،ق٥ ٬ؾا ا٧٣ؿض وا٣جىؿى
 66و

كٔ٪ػؽ  

ظ٪ٲ٨ ث٨ إقعةؽ
 66و

د    .ك١٣٪ ٫ صةء ثىٲ٘ح ا٣ض٧ٓ وا٣جىؿى

ؿ   ٪ ػةش ا٧٣ينػض  ٙى ٬ؾا ا٧٣ؿض صػةء ٚػٰ وا١٣ي ،ثػ٨  -ك٠ؾ٣ٟ ٚإف  دٕؿٱ

كٚػػٰ ٠ذػػةثٰ ظ٪ػػٲ٨ -٦ةقػػٮٱ٫ 
 64و

ةو   ؿ ٦ػػؿ  ف  ا،وػػُتح إً  أم ؛كذ٣ػػٟ وك 

   .كا٣ذٕؿٱٙ ّ٭ؿا ٝج٢ ٦٪ذىٙ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ا٧٣ٲتدمٌ 

دىة  ٬ٮ ا٣ؿازم ؿ ٨٦ اقذ٢٧ٕ ٬ؾا ا،وُتح ثىٲ٘ح ا٧٣يٛؿد وا٣جىؿى كأك 
 66و

 

ُ جؿمٌ  ك٨٦ ثٕؽق أثٮ ا٣عك٨ ا٣
 61و

. 

                                                 

ة٣ٲ٨/ا٧٣ؼُٮطو   66و ٤٤ٔ٭ة ٚػٰ ظضج٭ػة ٚإف ٝٲ٢ ٕٚؿٚ٪ٰ أكصةع ا٣ٕٲٮف ك»٦ٕؿٚح ٦ًع٪ح ا١٣ىع 

د... كأٗنٲذ٭ة؟ ٢ٞٚ ٫٣و  .«...كا٣جىؿى

ؿ/ا٧٣ؼُٮطو  -  ثػةََٰٚ ا٣جىؿىدو ك٬ٮ رَٮثػحه ٤ٗٲْػحه دض٧ػؽ ٚػٰ »ا١٣٪ةش ا٧٣ينض 

٧ ٯ ٠ة،زٱٮف د كٱيكى  .Chalazion. مة،زٱٮف   «وا٣ض٨ٛ  ًمج٫ٍى ا٣جىؿى

  و61، ص  669ا٧٣كأ٣حو ا٧٣كةا٢ ٰٚ ا٣ٕٲ٨و و  66و

 ا٣عةدزح ٰٚ ا٣ض٨ٛ ٧٦ةذا د١ٮف ك٦ة ٔت٦ذ٭ة؟ اىجََؿدُا٤ٕ٣ ح ا٣ذٰ ٱٞةؿ ٣٭ة »

 .«ا٣ض٨ٛ ، كأ٦ة ٔت٦ذ٭ة ٚنجٲ٭ح ثة٣جؿد ثةََصٮابو د١ٮف ٨٦ رَٮثح ٤ٗٲْح دض٧ؽ ٰٚ 

أ٦ػؿاض ا٣ضٛػ٨و.. كأ٦ػة ٚػٰ » و 666 - 666ا٣ٕنؿ ٦ٞة،ت ٚػٰ ا٣ٕػٲ٨و وص  -

 ٚٲٕؿضو ا٣ضؿب ، كا٣جؿد ، كا٣ذعٌضؿ ، كا،٣ذـاؽ.  ثةَِٓة

د  .«ثة٣جؿد مج٘ٓحو ٚ٭ٮ رَٮثح ٤ٗٲْح دض٧ؽ ٰٚ ثة٨َ ا٣ض٨ٛ كأ٦ة ا٣جىؿى

٪ ةش  أـ وا٧٣كةا٢   64و ٝ ح أٌم ٬ؾق ا١٣ذت رأل ا٣٪ ٮر أك،ن وا١٣ي ذ٣ٟ أ٩ ٪ة ، ٩ٕؿؼ ٤ٔٯ كص٫ ا٣ؽة

ّىػ٢  ا٧٣ؤ٣ٛػٮف  ٰٚ ا٣ٕٲ٨ ، كٰٚ ا٣عة٣ذٲ٨ كردت ا٧٤١٣ػح ثىػٲ٘ح ا٣ض٧ػٓ وا٣جىػؿىد ، كٝػؽ 

ةمؿ ٱكذ٤٧ٕٮف وٲ٘ح ا٣ض٧ٓ واث٨ ٦ةقٮٱ٫،ظ٪ٲ٨، ا٣ؿازم، ا٣ٕؿبي ٰٚ ا٣ٞؿ٩ٲ٨ ا٣ذةقٓ كا٣ٕ

 ا١٣ن١ؿم، ٤ٰٔ ث٨ ا٣ٕجةس .

 .«ٚإ٩ ٭ة اصذ٧ةع رَٮثحو ٤ٗٲْحو و٤جحو ٰٚ ا٣ض٨ٛاىجؿدة ٝةؿو ٚأ٦ة » و 666/  6ا٣عةكمو و  66و

  و16  ، وا٣ذعٞٲٜو ص 6/661و و ا٧٣ٕة٣ضةت ا٣جٞؿاَٲح/ا٧٣ؼُٮط  61و

ؿىب ا٣ؾم ٱٕؿؼ»   وثةىجََؿدَة ٰٚ ا٣ضى

٦ىؽ ، كرث٧ة ظؽث ٨٦ ٗٲؿ ر٦ؽ. ؿىب ٱعؽث ٦ٓ ا٣ؿ   ٬ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ ا٣ضى

  ٰٚ ٌٟ  كوٮرد٫ أ٩ ٫ ٱ١ٮف ظج ح ثٲٌةء دْ٭ؿ دعخ ا٣ض٨ٛ او٤ٔٯ ، ٦ؤ٧٣ح ٰٚ كٝخ كدع
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اٲكػح ٣٭ػؾا  ٲ٨ ا٣ٕؿب ٱض٧ٕٮف ٤ٔٯ ذ٠ػؿ اوكوػةؼ ا٣ؿ  ٛة ٱ١ةد أ٥٬  ا٧٣ؤ٣

ػؽي  ،ا٧٣ؿض ٚنػ٤١٭ة ٬٪ػةؾ   ٚ٭ٰ ورَٮثحه ٤ٗٲْحه دضذ٧ٓ ٚػٰ ا٣ضٛػ٨  وكدٍض٧ى

د ٨٦ ظٲر ا،قذؽارةٱنج٫ م٢١ ظج ح ا٣جىؿى 
 61و

كا٣جٲةض 
 61و

تثح  كا٣ى 
 69و

. 

*    *  * 

ى:تطروفىالمرضى-
  و61 ص، 669 وا٧٣كػأ٣حو :ا٧٣كػةا٢ ٚػٰ ا٣ٕػٲ٨ :ظَِ٘ ثَ إقػعةؽ -

٤ ح ا٣ذٰ ٱٞةؿ ٣٭ة » ًٕ ا٣عةدزػح ٚػٰ ا٣ضٛػ٨ ٧٦ػةذا د١ػٮف ك٦ػة ٔت٦ذ٭ػة ؟  اىجََؿدُا٣

 وأ٦ ػة ٔت٦ذ٭ػةا٣ضٛػ٨ ، ك ثػةََد١ٮف ٨٦ رَٮثحو ٤ٗٲْػحو دض٧ػؽ ٚػٰ  وصٮاب

د  «.ٚنجٲ٭ح ثة٣جىؿى

  و666 - 666 ص وا٣ٕنػؿ ٦ٞػة،ت ٚػٰ ا٣ٕػٲ٨و :ظَِ٘ ثَ إقػعةؽ -

ػؿى  وٚٲٕػؿض ثةَِٓػة.كأ٦ ة ٰٚ و .أ٦ؿاض ا٣ض٨ٛ» ػؿ، با٣ضى د ، كا٣ذ عض  ، كا٣جىػؿى

 .كا،٣ذـاؽ

د د مج٘ٓحٌ ا٣ض٨ٛ  ثةََٚ٭ٮ رَٮثحه ٤ٗٲْحه دض٧ؽ ٰٚ  وكأ٦ ة ا٣جىؿى  «.ثة٣جىؿى

ؿةا٣و :اىؿا ي -  ٧ينض 
 61و 

ًد ك٦ة ٔت٦ذ٫ ؟»  و66 وص و  ٦ة قجت ا٣جىؿى

 .ا٣ض٨ٛ ثةََأ٦ ة قجج٫ ٚؿَٮثحه ٤ٗٲْحه دض٧ؽ ٰٚ 

د  «.كأ٦ ة ٔت٦ذ٫ ٚ٭ٮ مجٲ٫ ثة٣جىؿى

                                                 

كٝخ ، ظذٯ ٱكذ٤ٌؾ ا٤ٕ٣ٲ٢ ظ١ ٭ة ، ز٥  ٱ٥ْٕ او٥٣ ثٕؽ ذ٣ٟ ، ك، ٱ١ةد أٍف ٱ٪عػ٢  ٦ػة ٚٲ٭ػة ٦ػ٨   

 .«ت ذ٣ٟ ٦ةد ة ٦ؿ٠ جح ٨٦ ٠ٲٛٲح ٚةقؽةو ظٌؿٱٛحو ٣ٌؾأحو كرَٮثحو ٤ٗٲْحة أك ٱؿٌؽ ، كقجؽ  ا٧٣ً 

٪ذؼتو وص   61و و ا٧٣ي ٌٰ ٌٰ ا٧٣ٮو٤   .٧ٌٔ66ةر ث٨ ٤ٔ

و ا١٤٧٣ٰو وا٧٣ؼُٮطو   61و ٌٰ ٌٰ ث٨ ا٣ٕج ةس ا٧٣ضٮق   .616، ا٣ذعٞٲٜو ص ٤ٔ6/646

  .666  ، وَجٕح ثٮ،ؽو ص 6/666اث٨ قٲ٪ةو ا٣ٞة٩ٮفو و -

ٌٰ ث٨ ٔٲكٯ  69و ة٣ٲ٨و وص ٤ٔ   .11 - 16و دؾ٠ًؿة ا١٣ىع 

ؿة  ٱ٪٢ٞ ٨ٔ و٦كةا٢ ظ٪ٲ٨ .  61و  ا٣ؿازم ٰٚ وا٧٣ينض 
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ا٣جىؿىدو ٚأ٦ ة ا٣جىؿىد ٚ٪ٮعه كاظػؽه ك٬ػٮ  و »46 - 41ا١٣ي٪ ةشو وص اىهنهؿي:  -

ؿ٬ة ٢ٕٛ٠ ا٣٪ةر ٚػٰ ا٣ُػٲ٨ ا٣ض٨ٛ دنج٫ ا٣جىؿىد د٢٧ٕ ا٣٪ةر ٚٲ ثةََرَٮثحه ٰٚ  ٭ة ٚذعضة

ؿ ٰٚ ا٣٭ٮاء  «.ظذٯ ٱىٲؿ ٦عٌؿٝةن أثٲي ٦ذعضؿان ك٬ٰ ٠ذؽكٱؿ ا٣جىؿىدىة ا٣ذٰ دذعض 

-  ّٖ ّٖ ثػػَ اىػج ػػةس اىٍضٔقػػ  ،6/646 وا٧٣ؼُػػٮطو وا١٤٧٣ػػٰ :غيػػ

   و616 و صا٣ذعٞٲٜ

ح دكف قةاؿ ا٣جؽف ٚ٭ٰ.. كا٣جىؿىد..» ٤ًٕى٢ ا٣ٕةرًح ٰٚ اوصٛةف ػةو   ٚأ٦ ة ا٣

دا د ٚ٭ٮ رَٮثحه دض٧ػؽ ٚػٰ  و٣جىؿى ا٣ضٛػ٨ ، ثٲٌػةء ، مػجٲ٭ح  ثػةََٚأ٦ٌة ا٣جىؿى

د ، كظؽكز٭ة ٨٦ ٤ٌٚحو ثةردة ث٧٘٤ٲح  «ثة٣جىؿى

-  ّٖ ّٖ اىٍٔوي ةر ثَ غي  ٍ  : 66 وص :ا٧٣٪ذؼت :غ

د» كأ٦ ة ا٧٣ؿض ا٧٣يك٧ ٯ ا٣جؿد ٚإ٩ ٫ ٱ١ٮف ٨٦ رَٮثحو ٤ٗٲْػحو د٪ىػٌت  وا٣جىؿى

د ا٧٣كذؽٱؿكدذ ثةَِّإ٣ٯ ا٣ض٨ٛ ٚذض٧ؽ ٰٚ  ؿ ، ٚذىٲؿ مجٲ٭حن ثة٣جىؿى  «.عض 

ّٖ ثَ غ٘كٕ:  - ة٣ٲ٨و وص غي  ٰٚ ا٣جىؿىد كٔتص٫و و »11 - 16دؾ٠ًؿة ا١٣ىع 

د ٚ٪ٮع كاظؽ  .أ٦ ة ا٣جىؿى

ٚةصذ٧ةع رَٮثةتو ٤ٗٲْحو دض٧ؽ ٰٚ ا٣ض٨ٛ ، كأ٠سػؿ ٦ػة ٱذٮ٣ ػؽ  وكأ٦ ة قجج٫

 .ظةْؿ اىضفَٰٚ 

 .جىؿىدٚ٭ٮ كرـه و٤ته مجٲ٫ ثة٣ وكأ٦ ة ٔت٦ذ٫

٤ىتى ا٣ض٨ٛي  ثةََٚإذا ٠ةف ا٧٣ؿض ٰٚ  ٍٞ  «. ...ا٣ض٨ٛ ٚٲ٪جٰ٘ أٍف ٱي

   و416 وص وا٣ذىؿٱٙ :اىـْؿاوي -

د» ك٬ٮ ٩ٮعه ٱعػؽث ٦ػ٨  .٬ٮ رَٮثحه ٤ٗٲْحه دض٧ؽ ٰٚ أظؽ ا٣ضٛ٪ٲ٨ وا٣جىؿى

   .ا٣ذؼ٥ كاو٢٠ ٔ٪ؽ ا٣٪ٮـ

 «.ثؿكزق ٤٣ٕٲ٨ ؤت٦ذ٫

د »  و669 وص وا٣ذىؿٱٙ/ا٧٣ٞة٣ح ا٣ستزٮف :اىـْؿاوي - ٰٚ ٔتج ا٣جىؿى

 وا٣ٕةرض ٰٚ أصٛةف ا٣ٕٲ٨
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ػ٧ةٰ ثػة٣جىؿىد تثذ٫ ك٣ؾ٣ٟ قي د ٰٚ مؽد٫ كوى ك٬ػٮ اصذ٧ػةع  .مٰءه ٱنج٫ ا٣جىؿى

 «.رَٮثحو ٤ٗٲْحو ٰٚ ا٣ض٨ٛ او٤ٔٯ كا٣ض٨ٛ اوق٢ٛ

أ٦ػؿاض )  و666 ص وَجٕح ثػٮ،ؽو،   6/666و وا٣ٞة٩ٮف :اثَ قِ٘ة -

  و669 ص وةاٰ/٤ٕٝػػ٫ صػػٰا٣ٮٚ ودعٞٲػػٜ :ا٣ٕػػٲ٨ كٔتصةد٭ػػة ٦ػػ٨ ا٣ٞػػة٩ٮف

دىةً »  وٚى٢ ٰٚ ا٣جىؿى

 «.ا٣ض٨ٛ ، كد١ٮف إ٣ٯ ا٣جىٲىةض دنج٫ ا٣جىؿىد ثةََ ٬ٰ رَٮثحه د٤ِ٘ كدذعٌضؿ ٰٚ

*    *  * 

جِّ٘ ح - ُِّ  واىجََؿدَة ـٖ اىٍػضٍةت اى

٥٣ ٩ضؽ ٣٭ة دٕؿٱٛةن ٰٚ ٦ة كو٢ إ٣ٯ ٔىؿ٩ة ٦ػ٨ ٦ؼُٮَػةت ا٧ٞ٣ػؿم أك 

 .ا٣ؼٮارز٦ٰ أك اث٨ ٬٪ؽك

ٌُػٌت ظ :اىكضـي - ٦ؼُػٮط ك، 66و ٦ؼُػٮط دػٮ٩فو وٞةاٜ أقػؿار ا٣

ػؿ ٚػٰ »  و666 ص وا٣ذعٞٲٜك، 61و ثؿ٣ٲ٨  ثػة٬ََػٰ رَٮثػحه د٤٘ػِ كدذعض 

 «.ا٣ض٨ٛ ٦ةا٤حه إ٣ٯ ا٣جٲةض

. .ا٣جىػػػؿىد»  و666/  6و وٝػػػة٦ٮس اوَجػػػةء/ا٧٣ؼُٮط :اىلٔوػػػُٖٔ -

٘ى٧ةـ  ..ثة٣ذعؿٱٟ ظت  ا٣

دىة أٱٌةن ٨٦ أ٦ؿاض ا٣ٕٲ٨ ػؿ ٚػٰ  رَٮثحه  وك٬ٰ .كا٣جىؿى  ثػةََد٤ِ٘ كدذعض 

د ا٣ض٨ٛ كد١ٮف إ٣ٯ ا٣جىٲةض ، مجٲ٭حه ثة٣جىؿى
 66و

.» 

ػػةؼ :اىذٓػػةُٔي - دىة»  و6/661و وا١٣ن  ثػػة٣ٛذعذٲ٨ رَٮثػػح د٤٘ػػِ  وا٣جىػػؿى

دى ٱ١ٮف ٦ةاتن إ٣ٯ ا٣جٲةض ،ا٣ض٨ٛ ثةََكدذعضؿ ٰٚ  ٱنج٫ ا٣جىؿى
 66و

ٰٚ ا٣نػ٢١  

 «.كا٣ىتثح ك٣ؾا ق٧ٲخ ث٭ة

                                                 

 ٠ذج٭ة ا٣٪ةقغو ومجٲ٭ح ثة٣جؿدة  كا٣ىعٲطو ثة٣جؿد.  66و

دىة .  66و  ػُأ ٰٚ ا٣ذعٞٲٜ ، ٠ذت ا٧٣عٜٞ وا٣جىؿى
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 رالتحج

 

ر لًا اهخَّدَ   :وصَفُُ اهًؤهِّفْن اهعرب ٕشٖر إهٓ إخدى خاهخٌٖجُّ

ٌٌ طٌْٕن، فقسا قِْايّا، وصار خجًّاا كلتار  -1 اهتََردة اهخٔ يَرَّ عوّٖا زي

ار ٕخ ااِر عوآ  تٖعٔ، كو كصغر. وِاذا اهََّاْم ياٌ اهخََّدجُّ يٌ خجى اهتََردة اهطَّ

 اهجفٌ اهعوْي لًا عوٓ اهجفاٌ اهسافؤ. وٕتادو رااِراً هوعٖاان، لًاا ٕتادو

. ٌَ  ةشمٍن كوضح خًَٖا ٕقِوُب اهطتُٖب اهجف

خاهث )اخخشاء غدد يٖتْيْٖس( -2
(23)

اهخٔ ٍعِرفُّا اهْٖم وٍعطّٖا ِاذا  

ًَّاار إهآ  ، وقاد كماار ع ٌَ َْٕن، وِأ ال حُاَرى إاّل إ ا قوتَاا اهجفا االسَى اهطَّ

ةاقخضابوصفّا 
(24)

. 

                                                 

(23) Mybomious gland Lithiasis جايعااث ديشاا :  -. فخااْو وزياا كه، لوٖااث اهطِّااب

 Lithiasis(. ولان يإرِْف قد اساخعًن لوًاث 2000(، عام )17)كيراض اهعٌٖ: ص 

 خًَٖا حرجى يقاالت خٌَٖ.

 (.60َُٕ ر: يإرِْف: اهخرجًث: )ص 

 ّٔ تاا ِّفااْن يقاةاان لوًااث  وفاأ )اهًعجااى اهطِّ ااد( وضاام اهًؤه  Concretionاهًْخَّ

 اإلٍموٖزٕث لوًث )اهخدّصٔ(،

نَّ اٗفث حصتح فأ قْايّاا لاهدصااة، وهاى ٕساخعًوْا إ( . كي 185ص  3)اهطتعث 

ر(، اعخًاداً عوٓ كنَّ اٗفث حصتح لاهدجر.  االصط و اهعرةٔ اهقدٕى )اهخَّدجُّ

ًّاِا 22، اهتاااب 1، اهّاااي  114َٕ اار ِٖرمااترر )حرجًااث اهقاااٍْن: ص  - ( ساا

 .Concretionenِٖرمترر 

 ، اهتاب اهسادس(.2، اهّاي  68ولذهك ِٖرمترر: حرجًث اهخذلرة: )ص 

عًار: )فٔ يْاضم لثٖرة يٌ اهجفٌ(. ِاذا فأ حدقٖا : وفاقٔ/قوعاُ جأ، همَّاا عَاد  (24)

 ِٖرمترر كصّح.

ٌ ] ةاطٌ [ اهجفٌ(. ٍق ً   عٌ اهًخطْطث اهخٔ اسخعًوّا. ِٖرمترر فٔ اهخرجًث لخب: ).. ي

Innenseite der فًخطْطااث ِٖرمااترر كَدّو، وواضااح كنَّ  (.47، اهخرجًااث: )ص

 لوًث ] ةاطٌ [ سقطج يٌ اهًخطْطات اهخٔ اسخعًوّا وفاقٔ وقوعُ جٔ.

 جُّ 
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ا٣٪ ٮع    ا٩ذج٫ إ٣ٯ6916وٝة٩ٮف  اث٨ قٲ٪ة، ٔةـ و  ٬ٲؿمجؿغوظٲ٪٧ة دؿص٥ 

دة . كا٣ؾم كو٫ٛ اث٨ قػٲ٪ة ؿ ، ك٬ٮ ا٣ؾم ٱُؿأ ٤ٔٯ وا٣جىؿى ض  ؿ ٨٦ وا٣ذىعى  واوك 

ؿ ٰٚ ثة٨َ ا٣ض٨ٛ» دىةو ٬ٰ رَٮثحه د٤ِ٘ كدذعض  «ا٣جىؿى
 66و

  صػة٣ٲ٪ٮسوف  إ، كٝةؿ 

دة ؿ ا٣ؾم ٱُؿأ ٤ٔٯ ا٣جىؿى ٝؽ كوٙ ٬ؾا ا٣ذ عض 
 61و

. 

ػؿ  ك٠ذػت ٔ٪ػ٫ ٚػٰ أٱٌةن إ٣ٯ ا٣٪ ٮع ا٣سة٩ٰ ٨٦ وا  ٬ٲؿمجؿغوكا٩ذج٫  ٣ذ عض 

٬ٮا٦ل دؿص٧ذ٫
 61و

. 

د٤ٕٲٞةد٫ ظٲ٪٧ة دؿص٥ ودؾ٠ؿة  ٤ٰٔ ث٨ ٔٲكٯ  ٬ٲؿمجؿغوكأٔةد 
 61و

. 

ٚػ٫  ؿ  ٔى ةن ٣٭ؾا ا٧٣ؿض ٰٚ ٥ْٕ٦ ا١٣ذػت، كٝػؽ  ٮف ٚىتن ػةو  أٚؿد ا٧٣ؤ٣ٛة

كػػٲ٨ ٚػػٰ وا٣ٕنػػؿ ٦ٞػػة،ت ، كا٣ػػؿازم ٚػػٰ   ظ٪ػػٲ٨ي و و٦ػػ٨ اوقػػةدؾة ا٧٣ؤقة

ؿة ، كا١٣ن١ؿم كٔ ض  ٌٰ ثػ٨ وا٧٣ينى ٌٰ ث٨ ا٣ٕج ةس وكٝؽ ٢ٞ٩ ٨ٔ ظ٪ٲ٨ ، ك٤ٔػ ٤

٫ٚ ٥ْٕ٦ ا٧٣ذأػؿٱ٨. ـ ٬ؿاكم، كاث٨ قٲ٪ة... زي٥  ٔؿ   ٔٲكٯ، كا٣

ػضـم، كا٣٭ػؿكم ٚػٰ وثعػؿ  ٚػ٫ ا٣كة جةٲ ػح ٔؿ  ُة ك٨٦ أوػعةب ا٧٣ٕػةص٥ ا٣

 ا٣ضٮا٬ؿ ، ك٨ٔ ا٣٭ؿكم ٢ٞ٩ ا٣ذ٭ة٩ٮم.

*    *  * 

٤ًٕػخ ػح صي ؿ ٣ْٛحه ٔة٦ حه ٰٚ ا٤٣٘  جٲ ػةن، أم  ا٣ذ عض  ًَ ػؾىت إاوػُتظةن  ىػى ٩ ٭ػة أ

ٮٱػػح ا٣ٕة٦ ػػح د،٣ػػحن صؽٱػػؽةن، ك٬ػػؾق ا٣ؽ،٣ػػح ود٪ػػؽرج دعػػخ ا٣ؽ،٣ػػح ا٤٣٘ 
 69و

، 

                                                 

ؿرَٮثحه د٤ِ٘ »ٝةؿ اث٨ قٲ٪ة ٨ٔ ا٣جىؿىدىةو   66و   .666َجٕح ثٮ،ؽو وص «. ٰٚ ثة٨َ ا٣ض٨ٛ ودذعض 

   .64، ٨٦ ٬ٮا٦ل ا٣جةب و6، ا٣٭ة٦لو 619ٱي٪ْؿو ٬ٲؿمجؿغو دؿص٧ح ا٣ٞة٩ٮفو وص 

  .٬619ٲؿمجؿغ ٰٚ ا٧٣ٮًٓ ٩ٛك٫و وص   61و

تة ا٣ٕٲٮف ٰٚ ا٣ٕىٮر ا٣ٞؽٱ٧ح و وص كأظةؿى إ٣ٯ ٠ذة ًَ   .611ث٫ ودةرٱغ 

  ك٩ج ٫ إ٣ػٯ أف  صػة٣ٲ٪ٮس 66، ٤٣جةبو 6، ا٣٭ة٦لو ٬664ٲؿمجؿغو دؿص٧ح ا٣ٞة٩ٮفو وص   61و

 كوٛة ٬ؾق ا٣عة٣ح. آإدٲٮسك

   .1، ٤٣جةب و6، ا٣٭ة٦لو ٬11ٲؿمجؿغو ودؿص٧ح ا٣ذ ؾ٠ًؿة و وص   61و

  .6/611ا٣ؽثٲةفو و  69و
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ر  ِء وصْرورحً شدّداً نالحجرٌَ ـِ اللُّؾث »ـالخَّحجُّ  «.حصلّب الشَّ

ػُّى ك نرْىرمٌ نيٍىا غيىد  تَّْث الخِ جاءت غلىُ وزن تحففف واالصطالحات الطِّ

 :حاقحيْو ةو إش

يُّج، والخَّأفنُّ  رُّم، والخَّشف َف رُّح، والخَّ الخَّلف
ك30ت

 .-غلُ شتْ  الهرال  -... 

َّفىات الػرةَّْىث ةىْو اللىرىْو و رك ـِ ُن ِّ الهؤل جُّ نع شَْع اصطالح تالخَّحف

الخاشع والخانس غشر الهْالدّّىْو ـىإنَّ الىزَّنالء ّصىخػهلَن الْىَم اصىطالح 

تالخَّحّصِك
ك31ت

. 

لف  ِّ ـْ -نو وصؿ ٌذا الهرض  لػف َّ أوَّ ِِّ الػرةى تى
ِف نو الخىرا  الطِّ ها ةل

ىر  - ىرّرَّّث للخَّحجُّ ، إلىُ ِذنىراً واـًْىاٌَ حيْو ةو إشحاق. ذنر األغراضف الصَّ

ىا. ونىذلم  لٍف رمك غتارات حيىْو وىفلف درجث أن الرازي اخخار ـِ نخاةً تالُهشجَّ

ِّ ةو غْصُ، إالَّ أنَّ صاحب الخَّذنرم ةخترحً الػهلْث الَاشػث، وةخهُّْزه  ـػ  غل

 ـِ حل  الخألْؿ الهدرشِ نخب الَصؿف ةطرّلث أشه  وأةلؼ.

ار  ل نو وصؿ  -ـْها ىػرف  -نان غهَّ ىر غلىُ الَجىً  انتشار َ أوَّ الخَّحجُّ

اراً كلب الجفوف ورأى نا ىصّهًْ الَْم تاحخشاء  التاطو للجفو، ـالهؤند أنَّ غهَّ

ىار ىلى  صىا حب تالتصىر والتصىْرم، أو التاصىر ؽدد نْتَنَْسك. وغىو غهَّ

ىار نلهىث تنيفىرشك،  والتصْرمك أو تإصالح التاصر والتصْرمك. اشىخػه  غهَّ

صىالح »اشخػه  خلْفث نلهث تنخفّرقك، أنَّا ّحُْ ةو أةىِ الرَّجىاء  غلُ حْو

 ـلد اخخار نلهث تنخشخجك.« الدِّّو

                                                 

 شهاء األنراض غيد حيْو.أأحصُ الدةْان نيٍا غشرم اصطالحات نو  ك30ت

 ك.1/231ُّيظر: الدةْان: ت

د: تط  ك31ت ِّ الهَحَّ تِّ
 ك.1117ك تص 2002 - 4الهػجم الطِّ

ا الهػجم االصطالح اللدّم تاحخشاء ؽىدد نْتَنْىَسك الىذي نىان وكد أٌه  ٌذ

 نصخػهالً ـِ جانػث دنشق ـِ أواشط اللرن الػشرّو.
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ؿ دة كا٣ذ عض  كٝؽ أمةر ٠سٲؿكف إ٣ٯ ا٣ٕتٝح ثٲ٨ ا٣جىؿى
 66و

 و

دة.. - ؿ ٦س٢ ٦ةد ة ا٣جىؿى  وا١٣ن١ؿم  ك٦ةد ة ا٣ذ عض 

- .. ـ ٬ؿاكٌم  ٚ٭٧ة ٨٦ ص٪فو كاظؽو  وا٣

*    *  * 

ىتطروفىالمرض:ى-
ػؿ ٚػٰ ا٣ضٛػ٨ » :(56 صا 143) :اىٍكػأىح :ظَِ٘ ثَ إقعةؽ - ا٣ذ عض 

 ٧٦ةذا ٱ١ٮف، ك٦ة ٔت٦ذ٫؟

٤ىحو قٮداكٱحو د٪ىت  إ٣ٯ ا٣ض٨ٛ ٚذ ٌٍ ؿ.أ٦ ة ٠ٮ٫٩و ٚإ٩ ٫ ٨٦ ٚى  ٍض٧يؽ ٚٲ٫ كدذعض 

٤جح وكٔت٦ذ٭ة د ا٣ى٘ةر ا٣ى  ٘يؽى  «.أ٩ ٭ة دنج٫ ا٣

كأ٦ ػػة » و 666 - 666وص  واىػنػػؿ ٌلػػةات :ظِػػَ٘ ثػػَ إقػػعةؽ -

٤ىح ٌٍ ؿ ٚإ٩ ٫ ٚى ا٣ذ عض 
 66و

ؿ ٰٚ ا٣ض٨ٛ   «دذعض 

ؿة/اىٍؼُٔط  :اىؿا ي - ٍُنض  ؿ، ك٦ة ٔت٦ذ٫؟» واى  ٦ة قجت ا٣ذ عض 

٤ىحه د وأ٦ ة قجج٫ ٌٍ ٛى ٨. ٧ي ٪ىت  إ٣ٯ ا٣ض٨ٛ قٮداكٱحه، ٚذضٍ ٚى ؿ كدىسٍؼي ض   ؽي كدىذىعى

٤جح وكأ٦ ة ٔت٦ذ٫ ٘ةر ا٣ى  د ا٣ىة ٘يؽى  «.ٚٲنج٫ ا٣

-  ّٖ ّٖ اىٍٔوػي ةر ثَ غي ٍّ ِذؼػت :غ ٍُ  وقػذة٩جٮؿإ، ٦ؼُػٮط 66 صو واى

ؿ» وكص٫  466ك ٍو قٮداكمو ٱ٪ىت  إ٣ٯ أ٤ٔٯ  وكأ٦ ة ا٣ذ عض  ٤ىح ًػ٤ ٌٍ ٚإ٩ ٫ ٨٦ ٚى

ٓى ٠سٲؿةو ٦ػ٨ ا٣ضٛػ٨، ا٣ض٨ٛ ٚٲ٪ٕٞ ٘ةر ٰٚ ٦ٮاً ٞىؽ ا٣ىة ٕي ؽ ٚٲ٫ كٱىٲؿ مجٲ٭ةن ثة٣

. ٓو كاظؽو  كرث ٧ة ٠ةف ٰٚ ٦ٮً

دة ػؿ  وكا٣ٛؿؽ ثٲ٪٫ كثػٲ٨ ا٣جىػؿى ػ٤جحن، كا٣ذ عض  دة د١ػٮف ٦كػذؽٱؿةن وي أف  ا٣جىػؿى

                                                 

 «.وتح ا٣ؽٱ٨»اث٨ ٬جح اهلل، كٱعٲٯ ث٨ أثٰ ا٣ؿصةء ك٠ؾ٣ٟو   66و

  .petrifies ، ودذعٌضؿ   superfluity و و٤ٌٚح   11دؿص٥ ٦ةٱؿ٬ٮؼو وص   66و
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ٱ١ٮف ٦٪ٛؿمةن 
 64و

ًرػٮان  
 66و

.» 

ؿ كٔتص٫» و 11 - 11 صو واىذ ؾنؿة :غيٖ ثَ غ٘كٕ -    وٰٚ ا٣ذ عض 

ؿ ٤ىحو ٤ٗٲْحو  وأ٦ ة ا٣ذ عض  ٌٍ . كٱًٕؿض ٨٦ ٚى ٚ٪ٮعه كاظؽه
 61و

قٮداكٱحو د٪ىػت   

ؿ.   إ٣ٯ ا٣ض٨ٛ ٚذٍض٧يؽ ٚٲ٫ كدذعض 

.  وكٔت٦ذ٫ ٤ته ٘ةر وي د ا٣ىة ٘يؽى  أ٩ ٫ كرـه و٘ٲؿه مجٲ٫ه ثة٣

ى  ؼةٚىذ٫ و٩ ػ٫ ٱذع٤ ػ٢ ٣ ة ا٣ض٤ؽ كقى تثذ٫ رىػةكى جت ٰٚ وى ٙي ًُ كا٣ك  ا٧٣ػةد ة  ٲػ

ة ٚٲىٍى٤يت، ٦س٢ ٦ة ٱًٕؿضي ٰٚ ا٣ٕ٪ٜ كدعخ اإلثٍ كاويٍرثٲ ذٲ٨كٱجٞٯ ٤ٗٲْ٭
 61و

 

٤جح. كٱك٧ةٰ ٬ؾا ا٣ٮرـى ٝٮـه   .َغَؽَقحً كا٣ؼ٪ةزٱؿ كاوكراـ ا٣ى 

إ٦ةة ٨٦ ٠ىسٍؿة او٧َٕح ا٤٘٣ٲْح، كإ٦ ة ٦ػ٨ ا٦ذ٪ػةع  وكٱًٕؿضي ذ٣ٟ ٨٦ قججٲ٨

 «.دع٤ ٢ ا٣جؼةر

ؿ» و 416 صو واىذىؿٗؿ :اىـْؿاوي - ٬ػٮ ٩ػٮعه كاظػؽه، ك٬ػٮ  وا٣ذ عض 

.٥ د، إ،  أ٩ ٫ أ٥ْٔ ٦٪٫ صك٧ةن كٱعؽث ٨٦ ا٣ذ ؼى  ٨٦ ص٪ف ا٣جىؿى

 ثؿكزق.  وكٔت٦ذ٫

 «.ك، كصٓ ٦٪٫

 و، دعٞٲػػ666ٜ ص و، َجٕػػح ثػػٮ،ؽ6/661و واىلػػةُٔن :اثػػَ قػػِ٘ة -

ػؿ» و 666 ص وكٚةاٰ/٫ٕ٤ٝ صٰ ػؿ، كٝػؽ  وا٣ذ عض  كرـه وػ٘ٲؿه ٱىػؽ٦ٯ كٱذعض 

٤ةهي ٦٪٫ ٢٧ٔي ا ٞيؿكح ٣ألصٛةفٱيؼى  «.٣ٲؽ، ز٥  اقذ٧ٕةؿ أدكٱح ا٣

*    *  * 

                                                 

٫ي  و »6/616ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍو و  64و ُى ىكى  «.ٚىؿىشى ٚىٍؿمةن كًٚؿامةنو ث

 .porös و ٬41ٲؿمجؿغو دؿص٧ح ا٧٣٪ذؼتو وص   66و

 .dicke Absonderung و 11و وص ٬ٲؿمجؿغو دؿص٧ح ا٣ذ ؾ٠ًؿة  61و

 .thick secretion و ٠91ٲكٰ ككدو وص  -

ًؼؾً  و »6/61ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍو و  61و ٛى ٍرثٲ حي ثة٥ٌ٣ة أٍو٢ي ا٣
 «.اوي



 (3)اجلصء  (98)اجمللد  ـدللة دلنع اللغة العسبية بدمشق 

 

161 

ىالتَّحجُّرىفيىالمطجماتىالطِّبيوَّظ:ى-
كٱ٤ٛخ ا٣٪ْؿ ٬٪ة أف  اوعةب ا٧٣ٕض٧ةت ا٣ُجٲح ا٣جة٠ؿة وا٣ٞؿف ا٣ٕةمؿ كا٣ٞؿف 

ٙو ٫٣ ٩ضؽق ٔ٪ؽ ا٣كضـمو   ا٣عةدم ٔنؿ  ٥٣ ٱٌٕؿٚٮا ٬ؾا ا،وُتح، ٚأٝؽـي دٕؿٱ

ػػؽ اىكػػض - ٍّ ػػّت  :ـي ٌكػػٔد ثػػَ ٌع ُّ وا٧٣ؼُػػٮط،  وظلػةاق أقػػؿار اى

ػػؿ» و 666 ص وظ، ا٧٣ُجػػٮع 61ثػػؿ٣ٲ٨  -ك  66دػٮ٩ف  كرـه وػػ٘ٲؿه  وا٣ذ عض 

ؿ ٰٚ اوصٛةف  «.ٱـ٨٦ كٱذعض 

ؿ» و 6/16و وثعؿ اىضٔاْؿ :اىٓؿوي - ٬ػٮ كرـه وػ٘ٲؿه ٱذض٧ ػؽ  وا٣ذ عض 

ؿ ٰٚ ا٣ٕٲ٨  «.كٱذعض 

ػ :اىذٓةُٔي - ػؿ» و 6/691و وةؼاىَهن  ٬ػٮ كرـه وػ٘ٲؿه ٱذض٧ ػؽ  وا٣ذ عض 

ؿ ٰٚ ا٣ٕٲ٨. ٠ؾا ٰٚ ثعؿ ا٣ضٮا٬ؿ  «.كٱذعض 

طي أف  ا٣كضـم ٢ٞ٩ ٔجةرد٫ ٨ٔ اث٨ قٲ٪ة.  ٩يؿىصة

 ك٬ؾا ٱُؿح قؤا،نو ٦ةذا ٠ذت اث٨ قٲ٪ة؟ ٢٬ ٠ذت وٱؽ٦ٯ ؟ أـ ٠ذت وٱـ٨٦ ؟

ؿ  ٨٦ و٦كةا٢  ظ٪ٲ٨ ك٨٦  ٍٰ وٱذض٧ؽ، ٱذعض  أ٦ ة ا٣٭ؿكم ٚأػؾ اوُتظى

ٌٰ ث  ٨ ٔٲكٯ.ودؾ٠ؿة  ٤ٔ

*    *  * 

 الشَِّعرية

 

٫ اإلٗؿٱػٜ ظةٚػةت ٱىٲتي ٬ػؾا ا٧٣ػؿضي   ٨ ك٦ًػ -اوصٛػةف، كٝػؽ وػ٪ٛ 

ى  ٰٚ ز٦ؿًة وأ٦ؿاض ظةٚ ًح ا٣ض٨ًٛ  -٥٬ ا٣ٕؿبي ؽً ٍٕ ث
 61و

. 

                                                 

ٮف ا٣ٕؿب أ٦ؿاض ا٣ض٨ًٛ ٰٚ ٔؽدو ٨٦ ا٣ـ٦ؿ. ٤ٕٚٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ ٱض٤ٕ٭ػة  -  61و ٛة و٪ٙ  ا٧٣ؤ٣

كأػؿل دىٲت ثػة٨َ ا٣ضٛػ٨.  -٨ٛ6. ز٦ؿة دىٲت ّة٬ؿ ا٣ض -6ظ٪ٲ٨ ث٨ إقعةؽ ٰٚو 

   كزة٣سح دىٲت ظةٚح ا٣ض٨ٛ.... - 6
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ة  ُُذد  بتػبْذر  -وٌَ التٍاٌب حادٌّ فِ إحدى ُغدد الجفو أو فِ قياة ٌذذه ال

 .-أطب اء الَْم 

(. والذَمم فذِ االذ    َوَرم ٌذا الهرض إىً  )وقال األطب اء الػرب غو ٌ

القرن التاسع الهْ دّي ٌَ )االلتٍاب الحادّ( باال    الَْم، وّكَن أحْاىذاً 

 بهػيُ )االلتٍاب( غهَناً.

( لٍذا الهذرض غذو ارغرّذو، وكذذل   أخذ الػرُب )الَالَف السرّري 

ِّ )قرّ ُ(ثذأخذوا غيٍم اسهً االالذ  ح
(39)

الذ    ، وفٍهذَا أن  ٌذذا اال

ػْر(.  ّػيِ )حب ة الش 

م  وكها أخذذ الػذرُب والذَف ٌذذا الهذرض واسذَهً غذو ارغرّذو فذ ىٍ 

ّحهذ  الهػيذُ ىفسذً  ارغرّقِ للهرض اسهاً غربًّْا استَحَا نو ٌذا االسم

ِّ لْكََن االذ  حاً  ِ  وألالذي ّحهلً االسم ارغرّق ن  االالذ    ارغرّقذ

)قرّثُ(
(40)

ػْر ف  ِػْرة(.ّػيِ حب ة الش   قد قال الػرب: )الش 

 ًُ ة الػربْ ة أكثر نو نػي ِػْرة( فِ اللُُّ و)للش 
(48)

، أحُد ٌذذه الهػذاىِ ٌذَ 

                                                 
 .«طرفٌالجفنفِ »(: 838ُّيظر: نقاالت حيْو: )ص =

رة(:  .«أطرافٌالجفن» وغيً ّيق  الرازي فِ )الُهشج 

ِّ بو الػب اس:   .«طرفٌالجفنفِ »وكذل  غل

عيرة... شبٍْاً »(: 833حيْو: الهقاالت: )ص  (39)  (.«قريثى، ولذل  ُّسه ُ )بالشَّ

 كتبٍا ناّرٌَف نرة)قرّثُ( ونرة )قرّثْا(. (40)

 .«krithê»(: 68ّيظر: ترجهة ناّرٌَف لهقاالت حيْو )ص

ػْرة، ولذل  ُّسه ُ قرّثُ.. نست »(: 833نقاالت حيْو: )ص  «.ْ ً، شبٍْاً بالش 

.. شذبٍْاً بذالَمم الهسذت ْ ، ولذذل  »(: 57، ص 847نسائ  حيْو فِ الػْو: )

 .«ّسهُ قرّثْا

 (.151-8/158كتاب الػْو للخلْ  بو أحهد: ) -ُّيظر:  (48)

ة البو فامس: ) -  (.3/893نقاّْس اللُُّ

 (.1/60القانَس الهحْط للفْروزآبادي: ) - 
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ح ا٣ٕؿثٲ ح ٥٣ د٨١ دؽؿ  ٤ٔػٯ اقػ٥  ٲؿة  ٰٚ ا٤٣٘  ًٕ ٕٲؿ ، ٨١٣  ٧٤٠ح وا٣ن  وظج ح ا٣ن 

، إ٣ٯ أٍف صةء ٔىؿ ا٣ذؿص٧ح ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سػة٨٦ ا٧٣ػٲتدٌم ظٲػر أُٔػٯ  ٦ؿضو

ٲؿة  د،٣حن صؽٱؽةن ا٣ذؿاص٧ ًٕ ح ٧٤١٣ح وا٣ن 
 46و

ـو   ٚىةرت دٕ٪ٰ أٱٌػةن اقػ٧ةن ٣ػٮر

ٕٲؿ كٱذْة٬ؿ ٤ٔٯ َؿؼ ا٣ض٨ٛ، أٌم ٤ٔٯ ظةٚذ٫.  ٱنج٫ ٰٚ م٫٤١ ظج ح ا٣ن 

ٱٕٮد ا٢ٌٛ٣ إ٣ٯ اإلٗؿٱٜ ٰٚ اػذٲةر اق٥ ٬ؾا ا٧٣ؿض كقػجت ا،ػذٲػةر 

ٚػٮا . ك٣ؾ٣ٟ أوػؿ  ا٣ٕػؿب ظٲ٪٧ػة ٔااقذُةىح٬ٮ ا٧٣نةث٭ح ككص٫ ا٣نج٫ ٬ٮ  ؿ 

 ٬ؾا ا٧٣ؿض ٤ٔٯ اإلمةرة إ٣ٯ م٫٤١ ا٧٣كذُٲ٢.

ػؿٱةف  ػٰء ٩ٛكػ٫ -ٝجػ٢ اإلقػتـ  -كٱجؽك ٣٪ة أف  ا٣ك  ذ٣ػٟ أف   ،ٝػؽ ٤ٕٚػٮا ا٣ن 

ًٕٲؿة ، ٚٞػؽ  ػ ا٣ذؿص٧ح ا٣ٕؿثٲ ح ١٤٣ي٪ ةش ا٧٣٪كٮب إ٣ٯ وا٣ؼٮز  دػؾ٠ؿي اوػُتحى وا٣ن 

ظِٛ ا٣ؿازم ٰٚ وا٣عةكم  اٝذجةقةن وا٣ؼٮز 
 46و

ًٕٲؿة .كٚٲ٫ كردت ٤٠   ٧ح وا٣ن 

ٲؿة  ٰٚ ا٣ذؿص٧ةت ا٣ٞؽٱ٧ح ٨ٔ اإلٗؿٱٞٲ ػح ٧٠ػة كرد  ًٕ كرد اوُتح وا٣ن 

ةت ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓو  ٰٚ ٦ؤ٣ٛ 

                                                 

ٚة٧٤١٣ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕؿكٚح ٰٚ ا٤٣٘ح ٦٪ؾ أٝؽـ ٔىٮر٬ة وةر ٣٭ػة د،٣ػح صؽٱػؽة ٚػٰ ظٞػ٢   46و

صو ا،٩ذٞةؿ ا٧٣ضةزم ٧٤١٤٣ح، كقجج٫و ا٧٣نةث٭ح ثٲ٨ ا٣ُت ك٬ؾا ٦ة ٱك٧ٲ٫ أ٢٬ ا،ػذىة

 م٢١ ا٣ٮرـ كم٢١ ظجح ا٣نٕٲؿ.

  .664-666ٱ٪ْؿو ا٣ؿ٦ٌةفو وص

  .466-6/616ا٣ؽثٲةفو و

  .6/661ا٣عةكمو و  46و

ك٨٦ ا٧٣ٕؿكؼ أف ا٣ؿازم ٱؾ٠ؿ ٧٤٠ح وا٣ؼٮز  أك وٝة٣خ ا٣ؼٮز  ظٲ٪٧ة ٱٞذجف ٔػ٨ 

كٝػؽ ديػؿًص٥ ٬ػؾا  ،ةثٮر ٦٪ػؾ ز٦ػ٨ َٮٱػ٠٢٪ةش د٤ٕٲ٧ٰ قؿٱة٩ٰ ٠ةف ٦كذ٧ٕتن ٰٚ ص٪ؽٱك

 ا١٣ذةب ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦ أك ا٣ذةقٓ. 

كدج٤ٖ اٝذجةقةت ا٣ؿازم ٰٚ وا٣عةكم  ٨ٔ وا٣ؼٮز  ٩عٮ ٦بح اٝذجةس، زتزح ٦٪٭ة ٰٚ 

 ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ا٧٣ذ٤ٕٜ ثأ٦ؿاض ا٣ٕٲ٨.

٪ ةش ٝٲ٧حن ٦ٕض٧ٲ ح. ؽي أف ٣٭ؾا ا١٣ي ٞى ذى ٍٕ  كٱي

  .661-616فو وص ٱ٪ْؿ أك٧٣ة
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Rufusا٣ٕؿثٲ ح ١٣ذػت اإلٗؿٱػٜ دؿص٧ػةتي وركٚػف   اىذؿصٍةت٨٧ٚ 
 44و

 

Galenosكوصة٣ٲ٪ٮس  
 46و

 Oribasiusرٱجةقٲٮس أكو 
 41و

. 

ٲ٨ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ، ١٣ػ٨  أٝػؽـ ذ٠ػؿو ٦ة ٠ذج٫ اث٨ ٦ةقٮٱ٫ كظ٪ اىٍؤى فةتك٨٦ 

 ٌٰ ًٕٲؿة  صةء ٰٚ ٠ي٪ ةش ٔٲكٯ ث٨ ظ٥١ و٦كٲط  ا٣ؽة٦نػٞ ،وُتح وا٣ن 
 41و

ا٣ػؾم  

٪ٮات اوػٲؿة ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦ ا٧٣ٲتدمٌ  ٩ؿٌصط أ٩ ٫ ّ٭ؿى ٰٚ ا٣ك 
 41و

. 

                                                 

كرد ا،وُتح ٰٚ دؿص٧ح ٠ذةب ركٚف وإ٣ٯ ا٣ٕٮاـ . ك٦ذؿص٥ ا١٣ذةب إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ٗٲػؿ   44و

  .٦6/669ٕؿكؼ. ا،ٝذجةس ٨ٔ وا٣عةكمو 

 ثٲ٨ ا٣ٞؿ٩ٲ٨ اوٌكؿ كا٣سة٩ٰ ا٧٣ٲتدم. Rufus ٔةش ركٚٮس

  .6/14ظٮؿ ا١٣ذةبو ٱ٪ْؿو قـ٠ٲ٨و و

م ٬ٮ صـءه ٨٦ ٠ذةب صػة٣ٲ٪ٮس وٚػٰ اودكٱػح . دػؿص٥ ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ ٠ذةب وا٧٣ٲة٦ؿ  ا٣ؾ  46و

جػٲلي إ٣ػٯ  ظ٪ٲ٨ ٠ذةب صة٣ٲ٪ٮس ٨٦ اإلٗؿٱٞٲح إ٣ٯ ا٣كؿٱة٩ٲح ٣ٲٮظ٪ة ثػ٨ ٦ةقػٮٱ٫. كدؿص٧ػ٫ ظي

ؿٱة٩ٲح ٧٣ع٧ؽ ث٨ ٦ٮقٯ. ا،ٝذجةس ٰٚ ا٣عةكمو و   .6/691ا٣ٕؿثٲح ٨٦ دؿص٧ح ظ٪ٲ٨ ا٣ك 

ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٣ٞؿف أظؽ أ٥ٌ٬ ٧٤ٔةء ا٣٪ىٙ Galen. Galenus. Galenosصة٣ٲ٪ٮس 

 ا٣سة٩ٰ ا٧٣ٲتدم، كأظؽ أم٭ؿ اوَجةء ٰٚ ا٣ذةرٱغ.

 . كقـ٠ٲ٨ ٱ٪٢ٞ ٨ٔ 14ر٥ٝ  661-6/661ظٮؿ ٠ذةب صة٣ٲ٪ٮس ٱ٪ْؿ قـ٠ٲ٨و و

ديػؿًص٥ى ٦ػ٨ ٠ذػت صػة٣ٲ٪ٮس..  ا٣ذػٰ  رقة٣ح ظ٪ٲ٨ إ٣ٯ ٤ٰٔ ث٨ ٱعٲٯ ا٧٣٪ض٥ ظٮؿو و٦ػة

  .19ور٥ٝ  ٩Bergsträsserنؿ٬ة ثٲؿٗنذؿقؿ 

٪ ةش . ٱؿٌصط أف ظ٪ػٲ٨ ثػ٨ إقػعةؽ ٬ػٮ ا٣ػؾم ٩ٞػ٢ ٬ػؾا أدؿص٧ح ٠ذةب   41و رٱجةقٲٮس وا١٣ي

 ا١٣ذةب إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح.

يرٱجةقٲٮس  أظؽ أ٥ٌ٬ ٧٤ٔةء ا٣٪ىٙ ا٣سة٩ٰ ٦ػ٨ ا٣ٞػؿف  Oribasius .Oreibasiosأ

  ا٣ؿاثٓ ا٧٣ٲتدم.

  .6/666ا،وُتح ٰٚ ا٣عةكمو و

  .666-6/666ظٮؿ ٬ؾا ا١٣ذةب ٱ٪ْؿو قـ٠ٲ٨و و

  .6/666 ، ٔٲٮف او٩جةءو ،ث٨ أثٰ أوٲجٕحو و666و ،ث٨ ا٣٪ؽٱ٥و وصٱ٪ْؿو ا٣ٛ٭ؿقخ  41و

، ٩ٕؿؼ ق٪ح كٚةة ٔٲكٯ ث٨ ظ٥١ ثة٣ٌجٍ ١٣٪٪ة ٩ٞؽر أ٫٩ دٮٰٚ ٰٚ ػتٚح ا٣ؿمٲؽ أك ثٕػؽ   41و

 ، ٨٧ٚ ا٧٣ٕؿكؼ أ٫٩ ٝػٌؽـ أظػؽ 696٬- 611ـ    119 - 111ذ٣ٟ وظ٥١ ا٣ؿمٲؽ ثٲ٨ 

يؽ  أ٫٩ ٠ةف أٱةـ ا٣ؿ    ٩ٞٮؿ ذ٣ٟ وف صؽق .مٲؽ ٝؽ دٞؽـ ٰٚ ا٧ٕ٣ؿ ٠سٲؿان ٠ذج٫ ٤٣ؿمٲؽ، ك، ث
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ٜى ثػة٣ٕٲ٨ ٦ػ٨ ٠ذػةًب اثػ٨ قػٲ٪ة  ظٲ٪٧ة دؿص٥ى و٬ٲؿمػجؿغ  ا٣ٞكػ٥ى ا٧٣ذ٤ٕةػ

  إ٣ػٯ 691  ك٠ذةبى ٤ٰٔ ث٨ ٔٲكػٯ ودػؾ٠ؿة ا١٣عػة٣ٲ٨  و6916وا٣ٞة٩ٮف  و

 آإدٲػػٮساو٧٣ة٩ٲػح ٝػػةرف ٦ػة ٠ذجػػ٫ ٬ػؾاف اوقػػذةذاف ا٣ٕؿثٲػةف ث٧ػػة ٠ذجػ٫ و
 49و

 

كوثٮ٣ه 
 61و

٨٦ ظٲر ا٣ٮوٙ ا٣كؿٱؿم ٣٭ؾا ا٧٣ؿض ٚذجٲ٨ ٣ػ٫ أف ا٣ٕػؿب  

أػؾكا ٬ؾا ا٣ٮوٙ ٨ٔ اإلٗؿٱػٜ ك٦ػ٨ ا٧٣ٕػؿكؼ أف اوقػذةذٱ٨ اإلٗػؿٱٞٲ٨ 

٠ذةب ودٱ٧ٮقسٲ٪ف  ٩ٞت ثؽكر٧٬ة ٨ٔ
 66و

 ا٣ٌةآ. 

ٌٰ ٚإ٩ ٪ػة ، ٩ٕػؿؼ  ٰة ا٣ٕؿثػ جةػ
ُة كٰٚ ظؽكد ٦ػة كوػ٢ إ٣ٲ٪ػة ٦ػ٨ ا٣ذػؿاث ا٣

ةن  ٛة ٦ؤ٣
 66و

 ذ٠ؿ ٬ؾا ا،وُتح. غ٘كٕ ثَ ظهًٝج٢  

                                                 
وثٲ٫ وأثٮ ا٣ع٥١ ا٣ؽ٦نٰٞ  ٠ةف َجٲت ٦ٕةكٱح ثػ٨ أثػٰ قػٛٲةف ٝجػ٢ أ٠سػؿ ٦ػ٨ ٦بػح ٔػةـ   

  .11٬- 46ـ    111 - 116وظ٥١ ٦ٕةكٱح ثٲ٨ 

٦ػ٨ أ٬ػ٢ ا٣ٞػؿف ا٣كػةدس ا٧٣ػٲتدم. ٱ٪ْػؿو  Amida Aëtios ofاٳ٦ػؽم  آإدٲٮس  49و

 . 6/614قـ٠ٲ٨و و

ؿص٥ ٬ؾا ا١٣ذةب ثة٠ؿان إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲػح. دؿص٧ػ٫ اثػ٨ ا٣ؼ٧ػةر ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣ٕةمػؿ ٥٣ ٱذ

 ٱأػؾ ٨ٔ دٱ٧ٮقسٲ٪ف ا٣ٮوٙ ا٣كؿٱؿم و٦ؿاض ا٣ٕٲ٨. آإدٲٮسك

 . 6، ٬ػة٦ل 619اثػ٨ قػٲ٪ة  وص-ٱ٪ْؿو ٬ٲؿمجؿغو و٬ٮا٦ل دؿص٧ػح وا٣ٞػة٩ٮف  

 . 6 - 6، ٬ة٦ل ٤ٔ11ٰ ث٨ ٔٲكٯ  وص-ٱ٪ْؿو ٬ٲؿمجؿغو و٬ٮا٦ل دؿص٧ح وا٣ذؾ٠ؿة  

  .٨٦6/611 أ٢٬ ا٣ٞؿف ا٣كةثٓ ا٧٣ٲتدمو ٱ٪ْؿو قـ٠ٲ٨و و Paul  .Paulosثٮ٣ه   61و

٨١٣ ٠سٲؿان ٨٦ ٦ةدة ٠ذةب ثٮ٣ه ٠ة٩ػخ  ،كٝؽ دؿص٥ ظ٪ٲ٨ ٠٪ةش ثٮ٣ه إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح

ثٲ٨ أٱؽم اوَجةء ا٣كؿٱةف كا٣ٕؿب ثذؿص٧ةت ٝؽٱ٧ح ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣سػة٨٦ ا٧٣ػٲتدم كوػ٢ 

  .441٬ـ    6149 - 6141ثٌٕ٭ة إ٣ٯ ٔىؿ ا٣جٲؿك٩ٰ وت 

  .6، ٬ة٦ل 619اث٨ قٲ٪ة  وص-ٱ٪ْؿو ٬ٲؿمجؿغو و٬ٮا٦ل دؿص٧ح وا٣ٞة٩ٮف  

  .6 - 6، ٬ة٦ل ٤ٔ11ٰ ث٨ ٔٲكٯ  وص-ٱ٪ْؿو ٬ٲؿمجؿغو و٬ٮا٦ل دؿص٧ح وا٣ذؾ٠ؿة  

ٔةش ٰٚ ا٣ٞػؿف اوكؿ ا٧٣ػٲتدم. كٱٕػؽ  ٠ذةثػ٫ ٝة٩ٮ٩ػةن وَج ػةء  Demosthenesدٱ٧ٮقسٲ٪ًف   66و

٬ؾا ا١٣ذةب ًةع ٝج٢ أف ٱى٢ إ٣ٯ ا٣ٕؿب ك٥٣ ٱجػٜ ٦٪ػ٫ إ، ا٧٣ٞذجكػةت  ا٣ٕٲ٨ اإلٗؿٱٜ، ٨١٣  

اٳ٦ؽم كثٮ٣ه اوصٲ٪ٰ. ك٬ؾق ا٧٣ٞذجكةت ق٧عخ ٣٭ٲؿمػجؿغ ث٧ٞةر٩ػح  آإدٲٮسا٣ذٰ ظْٛ٭ة 

 ا٣ٮوٙ ا٣كؿٱؿم ٣أل٦ؿاض ٔ٪ؽ اوقةدؾة اإلٗؿٱٜ ث٧ة ٠ذج٫ اث٨ قٲ٪ة ك٤ٰٔ ث٨ ٔٲكٯ.

    إ، –ثةقذس٪ةء ٔٲكٯ ث٨ ظ٥١  -ؿف ا٣سة٨٦ و٫٩ ٥٣ ٱى٢ إ٣ٯ ٔىؿ٩ة ٨٦ ٦ؤ٣ٛةت ا٣ٞ  66و
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 تعريف المرض: -
ِفيعقدِةااٌاققَّااٍقشَّسااف قشَّجأ اا ققتعريفف    أمااأقأماا   الصااح )قلشَِّعااة(

دَقكجأبىقلشَُّكوِأشقشَّكبِافعقكماأقعّفداىقشَّمِ اّي،قدس قعّفدىقٌُحوأقبنقمأ ٌُىق

حوِنقبنقق حأققدَقكجأبِىقلشَّمسأالت..عولشَّمساأل قداَقشَّةاِنع،قوهحانقالق

مِةقزمنقظًٌرقيذهقشَّكجب هةففقعلٍقوجىقشَّ ِّ
ع53ل

قشَّد خة.قق

ِفيقُحا  قداَق:ق»ابن ماسويهُسٌلق ِفيُقور ٌقمساجحٌِ قيابِىٌقبأَِّعاة( شَِّعاة(

ق«.طففقشَّجفن،قمنقمب قشَِّ  (ق

أا ةأَّةقشَّسِقاَقشَّمسادقنفحنيٌلقاُسو
ع54ل

فيقدإهًِأقور ٌقاِاة(قاشَّعِقاَّوأم َّ:ق»

ِفي،قوَّذَّكقق-أكدفقذَّكقق-ُح  ق دَقطففقشَّجفن،قمسجحِ ًقيبًِأًقبأَِّعة(

ق«.ُُسِمٍقلمفُدٍع

:قشَّمسأل قدَقشَّةِنحنين
ع55ل

ِفيقشَّحأاخاةقداَق:ق» مسأَّة:قماأقع ماةقشَِّعاة(

قطففقشَّجفن؟

ِفي،قثحا  قدِماأقباِنقشَّعاةفقجٌشب:قأ قُكٌ قيكلًأقكعك  أوقق،شَِّعاة(

ٍقذَّاكقشَّمٌ ا ق كاٌ قثٌَّا يأقمانقدسالةق اٌاشوُةقثو ابققَّا هأحِةًقعوى،قوقهماأُق

سمٍقمفُدِأ ق«.دجحجسنقدِىقوثجحِجف،قوُكٌ قيبًِأًقبأٌَّر قشَّمسجحِ ،قوَّذَّكُق

ق قمأقذكفهقشبنقمأ ٌُىقومأقذكفهقحوِنقُجحأبسأ قثمأمأًقمنقحُِحقشٌَّصُفق

: قشَِّسفُفيُّ

قور ٌ.ق-

                                                 
قأمأقأصٌلقيذهقشَّمسجبسأتقدس ق أعت.ق،بةضقشَّمسجبسأتقشَّسلِلةقشَّجَقحفظًأقلشَّحأويعق=

ق.عي434=قق857 قلثٌدَقشبنقمأ ٌُىقعأقع53ل

قع.ي456 ق=قق878ثٌدَقحوِنقعأ قلتق

قع.133شَّمسأالت:قلصقع54ل

قع.57،قصق147شَّمسأل قدَقشَّةِن:قلشَّمسأَّة:ققع55ل
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- .  ٦كذُٲ٢ه

ٲؿة. - ًٕ  مجٲ٫ه ثة٣ن 

ؿىًؼ ا٣ض٨ٛ. - َى  ٰٚ 

ٲ٨ ا٣ٕؿب ٚٲ٧ة ثٕؽ. ٛة  ك٦ة ٝة٫٣ ٬ؾاف اوقذةذاف ٫٤ٞ٩ ٠ي٢  ا٧٣ؤ٣

٨١٣  ا،ػذتؼ ثٲ٨ اث٨ ٦ةقٮٱ٫ كظ٪ٲ٨ ٱذجٌؽل ٰٚ أف  اثػ٨ ٦ةقػٮٱ٫ ٱٞػٮؿ 

ٍى ا٧٣يكجةت ٣٭ؾا ا٧٣ؿض ٬ٮ ا٣ؽ ـ و٨٦ ٝج٢ ا٣ػؽ ـ ، إ ٮؿ ٱٞػ٤ٔػٯ ظػٲ٨ ف  ا٣ًؼ٤

ٮداء و٤ٌٚح قٮداكٱح .إظ٪ٲ٨  ة ا٣ك   ف  ٬ؾا ا٣ؼ٤ٍ ٬ٮ ا٧ً٣ؿ 

ةة  ػػ٧  ثٕػػؽ ظ٪ػػٲ٨ ٱ٪ٞػػ٢ ا٣ػػؿازم ٔػػ٨ ٠ذػػةثٰ ظ٪ػػٲ٨ ٚػػٰ رقػػة٣ذ٫ ا٧٣يكى

ؿة..  وا٧٣ينض 
 61و

ػٕٲؿة»ٱ٪٢ٞو  اىٍلةات. ٨ٔ  ، «أَػؿاؼ ا٣ضٛػ٨، مػجٲ٭ةن ثة٣ن 

ؿ، أك ٩ةظٲحن ٔ٪٫، و »اىٍكةاوك٨ٔ  ٍٕ  .«٤ٌٚح قٮداكٱح»ٱعؽث ٚٲ٧ة ثٲ٨ ا٣ن 

ٌٰ ث٨ ا٣ٕج ةس أ٦ ة ٤ٔ
 61و

كأ٦ ػة »ٚٲ٪٢ٞ ٩ٞتن مج٫ ظؿٚػٰ ٔػ٨ ٦ٞة٣ػح ظ٪ػٲ٨و  

ٕٲؿة ٲؿةو ٚإ٩ ٭ة كرـه ٱعؽث ٰٚ َؿؼ ا٣ض٨ٛ ٦كذُٲ٢ه ٤ٔٯ م٢١ ا٣ن  ًٕ  «.  ا٣ن 

كٮف كا٣ذٰ ٌٔؿٚٮا ٚٲ٭ػة أ٥٬  ٬ؾق ٬ٰ  او٧ٔةؿ ا٣ذٰ ٠ذج٭ة اوقةدؾة ا٧٣ؤقة

جٲةف  ُة ٩ٞىؽ ث٭٧ػة وا٣ذ٪ػٮٱؿ  ؛ا٧٣ج١ؿاف٬ؾا ا٧٣ؿض ٝج٢ أٍف ٱْ٭ؿ ا٧٣ٕض٧ةف ا٣

جةٲ ح  وثٰ ٦٪ىٮر ا٣عك٨ ث٨ ٩ٮح ا٧ٞ٣ؿم ُة ٰٚ ا،وُتظةت ا٣
 61و

، كا٣ٞكػ٥ 

ا٧٣ذ٤ٕٜ ثة٣ُت ٰٚ و٦ٛةدٲط ا٤ٕ٣ٮـ  ٤٣ؼٮارز٦ٰ
 69و

. 

                                                 

 ا٧٣ؼُٮط.  61و

  .6/646ا١٤٧٣ٰو و  61و

  .611٬ـ    991وت ثٕؽ ا٧ٞ٣ؿمو   61و

وا٣ذ٪ٮٱؿ و ٬ٮ ٦ٕضػ٥ه ٦ؼػذهه ثةوػُتظةت ا٣ُػت ٦٪ٞػٮؿه ٔػ٨ ٠٪ػةش ا٧٣ؤ٣ػٙ 

 ا٧٣ك٧ٯ وٗ٪ٯ ك٦٪ٯ .

ا٣ؼٮارز٦ٰ، أثٮ ٔجؽ اهلل، ٦ع٧ ؽ ث٨ أظ٧ػؽ ثػ٨ ٱٮقػٙ. ودػٮٰٚ ٚػٰ أكاػػؿ ا٣ٞػؿف ا٣ٕةمػؿ   69و

٭ٲؿ و٦ع٧ ؽ ث٨ ٦ٮقٯ .ا٣ؿاثٓ ا٣٭ضؿم  -ا٧٣ٲتدم  ٱةًٰ ا٣ن     . ك٬ٮ ٗٲؿ ا٣ؼٮارز٦ٰ ا٣ؿة
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ىالذَِّطورةىفيىالمطجماتىالطِّبيوَّظ:ى-

ٲؿة  دٕؿٱٛةن ٦ؼذىؿانو  اىؼٔار ٌٖٱٌٕؿؼي  -6 ًٕ ٲؿة ٚػٰ ا٣ضٛػ٨ »وا٣ن  ًٕ ا٣ن 

«كرـه ٦كذُٲ٢ه 
 11و

  . 

ٍَػػؿيك٠ػػؾ٣ٟ  -6 ٲؿةو كرـه ٦كػػذُٲ٢ه ٚػػٰ ا٣ضٛػػ٨ ٱنػػج٫ و »اىَل ًٕ ػػ ا٣ن 

ٲؿة ًٕ «ا٣ن 
 16و

٪ٯ ك٦ي٪ػٯ و  ًٗ ٲؿةي كرـه ». ك٬ٮ ٬٪ة ٱؼذىؿ ٦ة صةء ٰٚ ٠ذةث٫ و ًٕ ػ ا٣ن 

ـ ٕٲؿة ٱ١ٮف ٨٦ ٠ٲٛٲح ا٣ؽ  «٦كذُٲ٢ه ٰٚ ا٣ض٨ٛ ٱنج٫ ا٣ن 
 16و

. 

م ٱٕـك قجت ا٧٣ػؿض إ٣ػٯ كٱذٌط ٣٪ة ٬٪ة دأزٌؿ ا٧ٞ٣ؿم ثةث٨ ٦ةقٮٱ٫ ا٣ؾ

ٮداء ٧٠ة صةء ٔ٪ؽ ظ٪ٲ٨.  ا٣ؽ ـ، ك٣ٲف إ٣ٯ ا٣ك 

ُةتة  ٦ؼذىؿ أٱٌةنو  اثَ ِْؽوكدٕؿٱٙ  -6 ٲؿةو كرـه »ٰٚ و٦ٛذةح ا٣ ًٕ ا٣ن 

«٦كذُٲ٢ه ٱؼؿج ٤ٔٯ ا٣ض٨ٛ
 16و

. 

ضـيك٠ؾ٣ٟ  -4 ٲؿة كرـ ٦كذُٲ٢ ٱْ٭ؿ ٤ٔٯ ظػؿؼ ا٣ضٛػ٨ و »اىكِّ ًٕ ا٣ن 

«ٱنج٫ ا٣نٕٲؿة ٰٚ ا٣ن٢١
 14و

. 

ٰٚ وثعؿ ا٣ضٮا٬ؿ  اىٓؿويك -6
 16و

كرـه ٦كذُٲ٢ه ٱْ٭ػؿ ٤ٔػٯ »ٱ١ذتو  

ٲؿة ٰٚ م٫٤١ ًٕ  .«َؿؼ ا٣ض٨ٛ ٱنج٫ ا٣ن 

                                                 

 و٦ٛةدٲط ا٤ٕ٣ٮـ و٬ٮ ٦ٕض٥ه ٱن٢٧ اوُتظةت ا٤ٕ٣ٮـ ٠ةٚح، كا٣ُت ٨٦ ثٲ٪٭ة.  

  .«666ص »،  ٦614ٛةدٲط ا٤ٕ٣ٮـو ودعٞٲٜو اوثٲةرم، ص   11و

ح ا٣ٕؿثٲ ح ثؽ٦نػٜ ؤػةـ   16و  - 11ـ و وـ/ 6916ا٣ذ٪ٮٱؿو ٩نأت ا٣ع٧ةر٩ح، ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ 

  .66 ، ودعٞٲٜو دٰٞ ا٣ؽٱ٨وص 66ودعٞٲٜو ا١٣ؿ٦ٰو ص  . 6/611

٪ٯ ك٦ي٪ٯ ، ا٧٣ؼُٮط.  16و ًٗ 

ُةٌتو ثذعٞٲٜ قعجةف ػ٤ٲٛةتو وص   16و   .٦119ٛذةح ا٣

ُةٌتو ودعٞٲػٜ ذا٠ػؿمو ص   14و ك،  66، ا٧٣ؼُػٮط، ٩كػؼح دػٮ٩فو ك 666ظٞةاٜ أقؿار ا٣

 ك، ظ . ٩61كؼح ثؿ٣ٲ٨و ك

  .611ا٧٣ؼُٮطو وص ثعؿ ا٣ضٮا٬ؿ/  16و
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ةؼ اوُتظةت ا٣ٛ٪ٮف  اىذٓةُٔيك٬ؾا ٦ة ٫٤ٞ٩  -1 ٰٚ و٠ن 
 11و

. 

اىُلٔؤُٖك -1
 11و

جةٲ ػح ٱ٪ٞػ٢ ظؿٚٲًّػة ٔػ٨   ُة وةظتي أ٠جؿ ا٧٣ٕض٧ػةت ا٣

ضـم.  ا٣كة

ٮف ا٣كجٕح ا٣ؾٱ٨ ٔ ؿ ؼ ٠ي٢  كاظػؽو ٦ػ٪٭٥ ٬ػؾا ا٧٣ػؿض ٚػٰ ٬ؤ،ء ا٧٣ؤ٣ٛة

 ٨٦ ا٧٣ةد ة ا٣ذٰ ٠ذج٭ة اث٨ ٦ةقٮٱ٫ كظ٪ٲ٨.ثةػذىةرو ٦ٕض٫٧ أػؾكا 

 *  *   * 

 ٌٰ ػتة ا٣ٕٲػٮف ا٣ٕؿثػ ًَ ٲؿة ٰٚ ٩٭ةٱح ٔىػؿ دأقػٲف  ًٕ كٝؽ صةء دٕؿٱٙ ا٣ن 

 ٤ٔٯ ا٣ن٢١ ا٣ذة٣ٰو

اث٨ قٲ٪ة
 11و

ٲؿةو كرـه ٦كذُٲ٢ه ٱْ٭ؿ ٤ٔػٯ ظػؿؼ ا٣ضٛػ٨ ، ٱنػج٫ و » ًٕ ا٣ن 

ٕٲؿ ٰٚ م٫٤١ ك٦ةد د٫ ٰٚ او٠سؿ دـ ٗة٣تا  «.  ٣ن 

٤ٰٔ ث٨ ٔٲكٯ
 19و

ًٕٲؿة ٚ٪ٮعه كاظؽه. كٔت٦ذ٭ػة أ٩ ٭ػة كرـه ٦كػذُٲ٢ه و » أ٦ ة ا٣ن 

ٕؿ ٨٦ ا٣ض٨ٛ أك ٩ةظٲح ٔ٪٫ ٤ٝٲتن. ٕٲؿة ٱعؽث ٰٚ ٦٪جخ ا٣ن   مجٲ٫ه ثة٣ن 

ٯ ذ٣ػٟ كأ٦ ة قجج٫و ٚأ٩ ٫ ٱذٮ٣ٌؽ ٨٦ ٤ٌٚحو ردٱبحو ٤ٗٲْحو قٮداكٱحو د٪ىػت إ٣ػ

 «.ا٧٣ٮًٓ ٚذعذ٨ٞ ٚٲ٫ كدذعضؿ

 ىيجعر ويح

*   *   * 

                                                 

  .6/416ا١٣ٌنةؼو و  11و

  .6/611ٝة٦ٮس اوَج ةء/ا٧٣ؼُٮطو و  11و

  .6/661ا٣ٞة٩ٮفو و  11و

  .91ا٣ذؾ٠ًؿةو وص   19و



 
 

 ()تسارا دلم ا و   ت اضرلمحاا 

                                                 

( )سيِمنار  :المدارسة( وي اممقابل امعربي مكنمةseminarاألجنبية، وتعني بحثاً يقدمه أحد أعضاء ) ،،اممجمع 

 فيتباحثون به في مجنس اممجم،.   
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 ة واللغةعالقة التبادلية بني علوم الطبيعال

 ()رزقخليل هاني 

“Quomodo ad nos prima boni honestique notitia pervenerit. Hoc 

nos natura docere non potuit: semina nobis scientiae dedit ,scientia non 

dedit”.(L.). 

Lucius Annaeus Seneca (ca- 4B.C. - 65 A.D.). 

Letters to Lucilius 120. 

ْ مكل ىٌا كٔف وصل إمٌٔا امىفُِم األوممٔس بىقدور امطبٔعة أن ثعن  »

 «.ومٔس امعنهَ ًفَصٍ امعنه، بذور امطبٔعة   مقد وَبجٌا ؛وامٌزاَة وي االشجقاوة

)مِكِٔس أًَّآِس ِشٌٔكا(

 .821 (ٔنِٔسكمِ(. رشائل إمّ )56 -قرٓباً قبل امىٔالد ث 4) 

                                                 

   م51/5/5151خ هذه املدارسة يف جملس املجمع بتاريزق رألقى الدكتور هاين  (*)

(، ووي أبرز أدبائُاا ةد كبار فالشفة امىدرشة امرواقٔة، ووي أشُر خطباء )ر ووأح ِسنيكا: ()*

مد فْ ودٌٓة قرطبة اإلشبأًة، ودرس وثثقاف فاْ  امىصرحٔٔي. اشاجُر بنتجاٍ   (.ة)روواو 

، ٔنٔاِس(ككجا  امرشاائل )رشاائل أخالقٔاة إماّ )مِ امالثٌٔٔة امبامتة األًاقة وامجىاا..

امجاْ أواااَا فاْ امىٌفاّ فاْ ، (44-48) ام امثىأًةألعِا رشامة( خال. 824 وعددَا

 Luilia ِمٔا الفأال(مثٌطِي عنّ اثصامٍ با ) ،ابجُىة مه ثثبت ثارٓخٔ   ِرشٔكا(ك)جزٓرة 

Lavillaًٔاارو )ًٔاارون( كنِدٓااِس شاأزار )قٔصاار( دروشااِس ) ، شااقٔقة اإلوبراطااِر

 . وفْ امعاام Nero Claudius Caesar Drusus Germanicus (37-68) ( جٔروأًكِس

طشاٍ بوإِوَّاا ثحصابًا واي  ،Nero وبراطِر )ًٔرون(اإل ، إِوَّا ثٌفٔذاً ألواورقاّ وٌجحراً  56

شجراك فْ وؤاورة اغجٔا. )ًٔرون(. ومقد اًجحار  )ِشأٌكا(  بقطاو أوعٔاة بصب  اثُاوٍ باال

 =طِمٔة بامطرٓقة ذاثُا بىبادرة ب Paulina وعصه ٓده. واًجحرت إمّ جاًبٍ زوججٍ  )بِمٌٔا(
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 تعريف علوم الطبيعة: -أواًل
 scient، sciens ، ٌنscientiaَ )ٌنَ اىتتنِنن  scienceيٍهَ تػريف اىػيً 

بأَُّنّ تتنٔن وكنٔاه اىجٓنوا نٍن   تجرينييا  يػنر(  scire ٌَ، اٌتتك اىٍػرف 

م اىٍػرف ، تو ُظ م ٌػرف  كنٔاُنَ   بأَُّّ اىٍػرف ، تو ُظ يٍهَ تػريفّ ٌٔضٔغنا 

)اهذي نٍدذبنوذيوفهن ذ نتصن ى  اىطبنػ ا وىهَ تػريف غئم اىطبنػن  اكنرنر 

لتذب ناهبييةذةناهًمتذ  ن :ْٔ اىتػريف اىنٔاكػ  (Stoicismاهفوسفةناهرواقيةن

ٌنَ  Thales ا وْذا ٌ  تنيتّ اىٍيرش  اإلئُن  بلن اة )تن ىسس ووغةناهريبضيبت

 )تثنِن  وبػي ذىم ٌيرش  كبو اىٍنتا ،  =:;-;8> ٔ)ُد Miletus ٌنيستٔس

 )تفتطنٔن  كبنو اىٍننتا ، ثنً ??9-4=: )ُدٔ Socrates بلن اة )شلراط 

Plato ٔكبو اىٍننتا ، ثنً اىٍػينً 387 تو 428-384 )ُد Le maître  ٔترشنط( 

Aristotle (322-384تب ع اىٍيرشتنَ ٌفتُٔنَ برتث ظٔاْر ٌَ نتن   تن ن   ا

جٍ ل اىتِن ظرا،، واىِٓيشن  اىٔصنفن  ىيطبنػن  وىيهنٔن، وفنزين    اىطبنػ :

اكوت ر اىٍٔشنلن ا وتتٍنز ْذه اىظنٔاْر اىنرتث بص صنتنَ اثِتننَ: اىبصن ط  

َٔ  واكُ ك ا اكىٍن ُ  اىبن رون  واىفنيصنٔ(   َع ف  ْذا اىتػريف اىري ض   شَّ ثً تَ

  Gottfried Wilhelem Leibniz، Baron (1716-1646 )غٔتفريي فنيٓيً اليبِتز 

 ف  خييرّ غَ خيق اىهٔنا

ألنناهريبضيبتنه نيحرا ناهيقيٌ؛نأ نتتًيذ نوىهَ ىٍ ذا ىغ  اىري ضن ،؟ 

ناهتةييرناأللثرندقةنعٌنواقذ نيذيروفمنيذبن ذ نميذٌنيةذيٌ ن-1نبت:وثالثنخبصي ن

؛ن تةًننعَبئذينعمذ ن)اهحش (نredundancyعبمناإل بضةناإليدبم،نويٌنثىنن-2

؛نيقتصبمنويهكناهببقةناهحرمن)اهببقةناهًفيبمناهًَتدةنهوةًذن( ننentropyناهتََةبُّيية

                                                 

لين  ا ويلنيم نىّا ن ن صييلّ )ىٔ إختص    = نينٔس  يشغو ٌِصب ٌيير اىٍ ل ىٍييِ  )صس

ِنه   ف  رش ئيّ اكختكن  ىنس )ىٔ    ورغ  اجػو ٌِّ رواكنا تنينٔس  اىِص ئح، اىت  ن)شس
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ىظةْؿة ٌة؛ ـذػذٍؽ ٌجػؽأ: ٌػة ٌػَ  ا اىؾي دلذؿظّذفك٘ؿاىنُٔٓة ؽ٘ؿ ٌُيلح ـٖ -3

 -١ٚذػةب ا٣ُجٲٕػح ٦ينػؿ عه ٚػٰ ٦ذىػ٤ح ا١٧٣ػةف  دفك٘ؿ إا وثػػؽه دفكػ٘ؿ أغٍػق.

ا٣ـ٦٪ٲػح، كٱكػذعٲ٢ أف ا٣ـ٦ةف، كٱٛ٭٫٧ ا٢ٕٞ٣ ا٣جنؿم ٤ٔٯ ٦ؿاظ٢، كٚٞةن ٤٣عٞجػح 

ك٣ٮ ٠ةف ثإ١٦ةف ا٣ٕٞػ٢ ا٣جنػؿم أف ٱٛ٭ػ٥ ٠ذػةب ا٣ُجٲٕػح  ٫ ٦ؿة كاظؽة.ٱٛ٭٫٧ ٤٠  

٫٤٠ دٕٚح كاظؽة ٰٚ ظٞجح ز٦٪ٲح ٦ٕٲ٪ح، ١٣ة٩خ ا٣عٌػةرة ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح، كا٣عٌػةرات 

ا٣ٞؽٱ٧ح اوػؿل، ٝؽ أدخ ٤ٔٯ ا٣عٌةرات ا٣جنؿٱح ا٣كػةثٞح كا٣تظٞػح ٦٪ػؾ أ٠سػؿ 

ذٞؽد٫ ػُأن ا٤ٛ٣كػٛح ا٤٣ٲ٪ٲ٪ٲػح ٔ٪ػؽ٦ة أ٠ػؽت ٚػٰ ٤ُ٦ػٓ ٨٦ أ٣ٰٛ ٔةـ. ك٬ؾا ٦ة أ

ى٩ ٫ قٲأدٰ ٱٮـ ٱكػذُٲٓ ٚٲػ٫ د٦ػةغ ا٣ٛػؿد  ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨ وثضؽ٣ٲح ٦ةر٠كٲح ٦ةدٱح  أ

ا٣جنؿم ا٣ٮاظؽ أف ٱ٧ذ٤ٟ ٝؽرات ٤ٞٔٲح د١ٌ٧٪٫ ٨٦ أف ٱ١ٮف ٰٚ آف كاظػؽ ٔة٧٣ػةن 

ظٞٲٞػح ا٣ٛ٭ػ٥ كٱنػ٭ؽ ٤ٔػٯ  ا.كمػةٔؿان ك٦ٮقػٲٞٲًّة، ك٤٬ػ٥  صػؿًّ  كَجٲجةن ك٦٭٪ؽقػةن 

إِن  نذػةب اىُج٘ػػح ا ٤ٔػٮـ ا٣ُجٲٕػح.  دُػٮري  ا٣ذؽرٱضٰ كا٧٣كذ٧ؿ ١٣ذةب ا٣ُجٲٕح

فٍٓٓػة ٌػؿة ى ٗهنؿ ٌهُِٔةدّ ىيػلو اىجنؿي دـػح واظؽةا َٛن  اىػلو ؽ٘ؿ ٌؤْو

ٔىج ؿ ٨ٔ ذ٣ٟ و، واظؽة.  Natura in operationibus suis non) ٪ذػـ  ثٞٮ٣ػ٫وٱجك٣ٞؽ 

facit saltus) (L.)دذٞػػؽـ ا٣ُجٲٕػػح ٚػٰ ٤٧ٔٲةد٭ػػة ٤ٔػٯ مػػ٢١ ٝٛػػـات ،»مو أ ؛» .

دُٮر ا١٣ٮف. ٧٠ة ٱؤ٠ؽ ذ٣ٟ دػةرٱغ دُػٮر ا٣عٲػةة  دةرٱغ أٱٌةن  كٱن٭ؽ ٤ٔٯ ذ٣ٟ

 ا١٣ٲ٧ٲةاٲح ا٣عٲٮٱح. ةقٲؿكراد٭ ثض٧ٲٓ

ى:تطروفىاللعظى-ثانوًا
ىف  ا٤٣٘ح ، lange ٦ػ٨ ،langage و٨٦ ا٣ٛؿ٩كٲح language ٣ٞؽ أوجط ٤ٕ٦ٮ٦ةن أ

langue ،tongue ا٣تدٲ٪ٲػػػح  ٦ػػػ٨ ،٣كػػػةفlingua ثٲٮ٣ٮصٲػػػح   ّػػػة٬ؿة ا٩جسةٝٲػػػح

َجٞػح ذ٬٪ٲػح، دذنػةرؾ ٚٲ٭ػة ٦ؿا٠ػـ  -٧٩6ٮذصٲح. ٚ٭ٰ دنذ٢٧ ٤ٔٯ َجٞذػٲ٨و 

ا٣ذػٰ  ،ك٠ػؾ٣ٟ ا٣ٕٞػ٢. إ٩ً ٭ػة ا٣ُجٞػح ؛ا٣عكػٲح ٦٪٭ػة كا٣عؿ٠ٲػح ،ا٣ؽ٦ةغ ٠ةٚػح

ث٤ػح دعؽث ٚٲ٭ة ا٣ىٲةٗح ا٣ؾ٬٪ٲح ٣أل١ٚػةر. كدذ٧ٲػـ ٬ػؾق ا٣ُجٞػح ثأى٩ ٭ػة ٗٲػؿ ٝة
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َجٞػح دنػؿٱعٲح  -6 ٱ٨١٧ دٕٲٲ٪٭ة. parameters ٤٣ٞٲةس، ك٣ٲف ٣٭ة ٦ذٞةٱكةت

، دنػذ٢٧ ٤ٔػٯ ا٣ػؿاذٲ٨ كا٧٣ضػةرم ا٣ذ٪ٛكػٲح، كا٣نػ٢١ ا٣ٛؿاٗػٰ ٚٲـٱٮ٣ٮصٲح

٪ضؿة، كا٣س٪ٲذٲ٨ ا٣ىٮدٲذٲ٨، كا٤٣كةف، كا٣نػٛذٲ٨، كثٕػي ا٣ ستزٰ اوثٕةد ٤٣عى

 ٦ت٦ط ا٣ٮص٫ أظٲة٩ةن، ك٠ؾ٣ٟ ا٣عة٣ح ا،٩ٕٛة٣ٲح.

ىالدوروظىالتطاقبوظىلطلومىالطبوطظىواللعظ:ى-ًاثالث
ا٤٣٘ح ٬ٰ أداة ا٣ذؼةَت و٣ْٛػةن ك٠ذةثػح ، كا٩ذٞػةؿ او١ٚػةر؛ ك٦ػ٨ زػ٥ ٚ٭ػٰ 

ٚػٰ ث٪ػةء ا٣عٌػةرة  ا٣ٮقٲ٤ح، ا٣ذٰ ٱذٕةًؽ ثٮقةَذ٭ة ث٪ٮ ا٣جنػؿ وػٲػؿان أك مػؿًّا ؛

ؿ و٩ْؿٱًّػة ٤ٔػٯ اوٝػ٢  ٣ذٕـٱػـ ا٣ؿٚة٬ٲػح ا٣جنػؿٱح كقػٕةدد٭ ػؼ  ة، ا٣جنؿٱح، ٠ٰ ديكى

ك٤٣ٌٞةء ٤ٔٯ ثػؤس ٬ػؾق ا٣جنػؿٱح كمػٞةا٭ة! كدذ١ة٦ػ٢ ٬ػؾق ا٣ٮّٲٛػح ٤٣٘ػح ٦ػٓ 

٦ٞؽرد٭ة ٤ٔٯ ا٣ذٕجٲؿ ٧ٔ ة دٛ٭٫٧ ٤ٔٮـ ا٣ُجٲٕح ٨٦ ٠ذةب ا٣ُجٲٕح؛ ٚذٕجةؿ ٔ٪٫ دٕجٲػؿان 

رٱةًٲةدٲًّة، ٱذ٧ٲـ و٧٠ة قجٜ أف أق٤ٛ٪ة  ثة٣ؽٝح كاإلٱضةز ؤؽـ اإلٚةًح  كا٧٣ؿك٩ػح 

ػٮ  ا،مذٞةٝٲح، ٠ٰ دكذٮٔت ٦ة ٣ػػ   ػؽي ٦ػ٨ ٠ذػةب ا٣ُجٲٕػح. ٚىذىذُى ٕى ٭ػ٥ي ث ري ا٤٣٘ػحي ٧ة ٱٛي

ثةقذ٧ؿار ٦ٓ دُٮر كدٞؽـ ٚ٭٥ ا٢ٕٞ٣ ا٣جنػؿم ١٣ذػةب ا٣ُجٲٕػح. ك٬٪ة٣ػٟ كّٲٛػح 

أقةقٲح أػؿل ٤٣٘ح، دجؽك ك٠أ٩٭ة ثؽٱ٭ٲح كد٤ٞةاٲػح كدذ٧سػ٢ ٬ػؾق ا٣ٮّٲٛػح ا٣ٕٛٮٱػح 

٢ ٣٘ػٮم. ٚة٤٣٘ػح إذ زػتث ٣٭ػة ف ث٧ؼـكف ا٧٣ٕؿٚح ا٣جنؿٱح، ا٣ؾم ٱيؽ كف ٰٚ قضة

ا٣ذٕجٲػؿ ثؽٝػح ٧ٔػة ٱٛ٭٧ػ٫  -6ا٣ذؼةَػت ودجػةدؿ او١ٚػةر .  -6كّةاٙ راٲكحو 

او٦ػؿ ٱػؤدم ثؽا٬ػح إ٣ػٯ دُٮر٬ػة ك٬ػؾا ا٢ٕٞ٣ ٨٦ ٠ذةب ا٣ُجٲٕح ٚ٭٧ةن دؽرٱضٲًّة؛ 

ة. ا٣عٛةظ ٤ٔٯ دؿاث ا٣جنؿٱح ا٧٣ٕؿٰٚ ٰٚ قض٢ ٦ؽكف ٣٘ٮٱًّػ -6 ا.دُٮران ٦كذ٧ؿًّ 

ىف  ٔؽـ دُٮٱؿ ا٣ كا٣ذ٪ٞٲػت ٚػٰ ، ٩ةد٭ػة١ٮة ٤٘ػح وثة،مػذٞةؽ ٦ػ٨ ٦ي كٗ٪ٰ ٨ٔ ا٣جٲةف أ

ٚػت دكػةٱؿ  كا٣ذػ٪١ف؛   قٲ٪ذ٭ٰ ث٭ة إ٣ٯ ا٣ض٧ػٮد، كدعؿٱي ٧٠ٮ٩ةد٭ة١٦٪ٮ٩ةد٭ة

١ذػةب ا٣ُجٲٕػح ٣ أ٧ٔػٜ ثةقػذ٧ؿار إ٣ػٯ ٚ٭ػ٥و  ، ا٣ؾم ٱؽٚٓ ا٢ٕٞ٣ٌٛٮؿ ا٣جنؿما٣

 ٦ؿاظ٢ دذـاٱؽ دٞؽ٦ةن كدٕٞٲؽان. ٤ٔٯ
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 ُٛػّ ٗذعػؽى اـػٖ َظػؽِّ إادػّ ـًٓ نذةب اىُج٘ػح ؽةٗحٌ  إِن  وػالوح اىلٔا 

وقػج٘يّا ووقػ٘يح  ن  اىيؾح ْٖ أداة ْؾا اىفًٓإِ و ادعؽٗةً دااٍةً  جنؿياى اىفٌٔا

اىعفةظ غيّ٘. ـػئ  اىُج٘ػح دفًٓا ـٖ ٌؿظيح  ٌِ٘ح ٌػِ٘حا وفعةت ٌعؽودة 

ٌػػَ نذػػةب اىُج٘ػػػح اىٍذذةى٘ػػح اىذػػؿكً٘. ودلػػٔ  اىيؾػػح ثذكػػض٘و ْػػؾه اىٍػؿـػػح 

كض٘وا وىٔا ْؾا اىِنؿ )اىؾي ٗؤدي إىٕ دجةدا ودِةكو وُنؿْة. ـئا ْؾا اىذ

اىفهؿ اىٍػؿـٖ( ىٍة أٌهَ ثِة  اىعٌةرة اىجنؿٗحا ونذةثح دةرٗؼٓة. وثَػَؽْٖ أن 

 ثٔاقػُذٍّٗسو ْؾا اىكضو ـٖ ٌؿظيح  ٌِ٘ح دةى٘ح ٌؼـوُةً نٍُٔ٘ ة صؽٗػؽاًا دَجذهػُؿ 

فعةت دةى٘ح ٌَ ـٍٓةً أنسؿ غٍلةًا وأثػؽ ٌؽى ىى -ٌؿة صؽٗؽة -غئ  اىُج٘ػح 

ْؾا اىهذةب. ودذهؿر ْؾه اىؽورة اىذػةكج٘ح نو ٗػٔ  دلؿٗجػةًا ٌذٍسيػح ثةنذنػةؼ 

غيٍٖ إثؽاغٖ صؽٗؽا ٗكذٍؽ نٍَٔن أوةىذّ ٌَ َصٍػٍ٘ح ٌػؿـٍ٘ح أظؽث. وْػؾه 

ْٖ اىػالكح اىذجةدى٘ح اىكؿٌؽٗح إات اىذػةكت اىؽوري ثَ٘ غئ  اىُج٘ػػحا اىذػٖ 

ا وثػَ٘ اىيؾػحا اىذػٖ دػٍػو نػأداة اػذػـان دػٍو نؾةٗح ٌذضؽدة ـٖ َظػؽِّ إادٓػة

 ىيٍػةرؼ اىجنؿٗحا وإات نٍٔن دضؽدي.

ىرابطًا.ىردالظىالمجمع:
دذ٧س٢ ا٣ٕتٝح ا٣ذجةد٣ٲح ثٲ٨ ٤ٔٮـ ا٣ُجٲٕح كا٤٣٘ح ٚػٰ ٦ض٧ٕ٪ػة ثؿقػة٣ح ٬ػؾا 

ا٣كػ٭ؿ ٤ٔػٯ  -٤ٔ6ػٯ ٦٭٧ذػٲ٨ أقةقػٲذٲ٨و  ا٧٣ض٧ٓ. إًف  ٬ؾق ا٣ؿقػة٣ح دنػذ٢٧

٤ٔٯ وعح اقذ٧ٕة٣٭ة ٠ٰ ، دنٮث٭ة ا٣نػٮاات، قت٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كا٣عؿص 

 ٣٭ػػػؾق ا٤٣٘ػػػح.ٚػػػٰ ا٣ُٞػػػؿ ثةٔذجػػػةر أٌف ا٧٣ض٧ػػػٓ ٱ٧سػػػ٢ ا٧٣ؿصٕٲػػػح ا٤ٕ٣ٲػػػة 

ا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ دُػٮٱؿ ٬ػؾق ا٤٣٘ػح ٠ػٰ دٮا٠ػت ٚ٭ػ٥ ا٣ٕٞػ٢ ا٣جنػؿم ١٣ذػةب  -6

ا٣ُجٲٕح كٚٞةن ٤٣ػؽكرة ا٣ذٕةٝجٲػح، ا٣ذػٰ أدٲ٪ػة ٤٣ذػٮ ٤ٔػٯ دٕؿٱٛ٭ػة. إًف  ٬ػؾا ا٣ٛ٭ػ٥ 

ف ذ٠ؿ٩ػة، ٠ػ٢ ٱػٮـ دٞؿٱجػةن. إًف  قػٲؿكرة ا٣ذُػٮٱؿ دػأدٰ، ٚػٰ ٱذٕة٥ّ، ٧٠ة قجٜ أ

أذٞةدم ا٣نؼىٰ، ٰٚ ا٧٣ٞةـ اوكؿ. ذ٣ٟ أف ا٩عؿاؼ قٲؿكرة ٦ػة أ٦ػؿه مػةذ؛ 
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. ipso factoتصدٖح اعْجاجُ ظٖدسث ختًاً بدممى بيٖةما اهعمٖص رة ٍاعمّا 

ذلمصِى  إذا دققَا فمٔ أعًمام يمٌ  أَيَّا عسم اهتطْٕص؛ فٖةَٔ بسإا اٍدعار اهوغا.

 اهًْظمْيا بماهةَْا    اهًمْجضة اهتميرٕذ  فٔ يقاهتُ )يدًْد خافظ(اهسلتْر 

ا األظمتاذ اهمسلتْر َمعوٖ  زعّما  اهتمٔ )اللغة العربية في خدمة علوم  احييو(  

  أدرلَمما)يمماز  اهًيممار (
()

  َ ٕدمما هْ  فّممى  ْالوّممى لمماٍ ِممء ا اهيمماخ ٌٖ  َّ أ

أي . غما اهةصبٖما بةومْم جسٕمسةهو  لٔ ٕغَمْا اصادات قوٖوا يٌ لتاب اهطيٖةا

 همٖط ألي أيمص ررمص. لاٍم    إلٍتاج يةمار  عوًٖما ٕعميةْ  بّما فظمْهّى

  ِمٔ اهغإما األظاظمٖا ( بميي باخمع عوًمٔ ررمص  )فًٖا ٕتةوق بّى  اهًةصفا

)يدًمْد خمافظ( فمٔ  ِشا يا ألسه اهسلتْر   لاٍ  اهوغا ِٔ األداة  اهْظٖوا.

إِ َّ ِشه األعًمام  ،بية في خدمة علم  احيي(  )اللغة العرارتٖاره عَْا  يقاهتُ  

اهجوٖوا  اهتٔ قايْا بّا هى تمٌ أبساً هويصِا  عوٓ يقْها إِ َّ اهوغا اهةصبٖما قمادرة 

إِنَّ وذه المقملة تختزل الجدَل وتبسطه يتو  غغودو عوٓ اظتٖةاب اهةوْم لافا. 

دصا  قمادر عومٓ أي ٕعيُ قْهك إِ َّ اه .reductio ad absurdumمخ(لًف( للمنطق 

اهةس    إ َّ اهَعص قادر عوٓ اهطٖصا    إ  ظًك اهقمصش قمادر عومٓ اهعمياخا. 

اهةصبٖما  مٖم  ٍمص ز اهوغماَ فاهوغا اهةصبٖما. إِ َّ ِشه اهًقسرة ِٔ يٌ ذات بيٖةا 

ٍّو  يٌ عوْم اهٍْٖا  يا   لٖ  ٍزتيصِا  قس؟ اهةضٕض بوعاٍّا ضٕن قس أتٓ اهتَ

يمٌ عومْم   فمٔ يقمسيتّا أظموْب اهيدمع  يا أعطتُ بأعط  هوغص  ٍّو  

ب؟ صغم  أظماس ٍّظما اه(9305-589)ٍدمْ  بٌ اهّٖ ى(اهدعٌ ) همِ  اهةؤً

 ؟يوْٖ  ٍعًا يئاثالث  ِٔ هغا أل ص يٌ  َّا لٖ  ًٍتد

                                                 

() 770 د فٔ يقاهما اهمسلتْر )يدًمْد خمافظ(؛ فمِ) َّ )اهجماخظ( )ٍدمْإطافا إهٓ يا  ر-

بةض )قيمن يٌ اشتّص فٔ األ ظاط اهغصبٖا بدسٕ ُ عٌ اشتقاق اهدْٖاٍات بةظّا  (685

رمْا  اهصماا(   )ابمٌ رومس  ((. إ) يار (  )دار ٌٕ( بيل ص يٌ أه  عام   لمشهك )

 .Benkiran. R. La Rechrche 417  96 (2008) اٍظص 
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ى٩ ٭ػ٥ ٣ػ٥  كإذا أ٧ٕ٩٪ة ا٣٪ْؿ ٰٚ أ٧ٔػةؿ ٦ؤقكػٰ ٬ػؾا ا٧٣ض٧ػٓ دجػٲ٨ ٣٪ػة أ

كا كٝػذ٭٥ ٱ١ذجٮا ٰٚ ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ك٩عٮ٬ة كوؿٚ٭ة ك٥٤ٔ ثتٗذ٭ػة، ك٣ػ٥ ٱ٭ػؽر

ا. ثػ٢ ٠ة٩ػخ ٧٬ػٮ٦٭٥  وإذا ، كث٧ٮاٝٓ وظذػٯ ،ٰٚ ا٣٪ْؿ ثأظ١ةـ  ك٤٬ػ٥  صػؿًّ

٦٪ىؿٚح إ٣ٯ إٱضةد ٦ى٤ُعةت ٔؿثٲػح دعػ٢ ١٦ػةف ا٧٤١٣ػةت كا٣ذٕػةثٲؿ ٗٲػؿ 

نةن ٌػظًٍٓ ِٗظؿ إىٕ اىػئ  نٍىةدر أقةق٘ح ىذُٔٗؿ اىيؾح اىػؿث٘ح. ا٣ٕؿثٲح. 

. ٠ةف قٮاد٥٬ ذلؽ اىجػيونةُخ ْؾه اىِظؿة غٍ٘لح وصؽٗح أنسؿ ثهس٘ؿ ٌٍة ٗػ

او٥ْٔ ٱذٮؽ إ٣ٯ إدٞةف ا٤٣٘ةت اوص٪جٲح ٠ػٰ ٱٞذجكػٮا ٦ػ٨ ٤ٔٮ٦٭ػة ٦ػة ٱتاػ٥ 

ا٣ٕؿثٲح، كٱٛٲؽ ٰٚ دُٮٱؿ٬ة. كإذا ٠ةف ثٌٕ٭٥ ٝؽ ٠ذت ٚػٰ ا٣ذػؿاث، أك د٧ٕػٜ 

ٰٚ أ٧ٔةؿ ا٣ك٤ٙ؛ ٚإ٩ ٧ة ٨٦ أص٢ دُٮٱؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح؛ أم ٠ػٰ ٱػؽػ٤ٮا ٚػٰ 

وػ٘ػؿ ٱ٨١ ٝؽ اقذيعؽث ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ـ٨٦. ٬ؾا ا٣ذؿاث ٨٦ ا٧٣ى٤ُعةت ٦ة ٥٣ 

مةْؽ غيٕ إٍٗةًُٓ اىػٍ٘ػِق ثأٍْ٘ػِح غيػٔ  اىُج٘ػػح ـػٖ إُضػة  اىٍٓػة ا اىذػٖ 

 ًُ اردٌْٔة ُٛفكًٓا وـٖ دعل٘ق ٌة ٗىجٔن إىّ٘ ٌَ دُٔٗؿ ىيؾػح اىػؿث٘ػحا اقػ

 )اىٍضٍع اىػيٍٖ اىػؿثٖ(.اىٍؤقكح اىذٖ ق٘ػٍئن ثٓة: 

كردٲ٨ از٪ذػٲ٨و ٚ٭٪ة٣ػٟ ا٣ذ٪ٞٲػت ٚػٰ إًٌف دُٮٱؿ ا٤٣٘ح ٱٞٮـ ثؽا٬ػح ٤ٔػٯ قػٲؿ

١٦٪ٮ٩ةت ا٤٣٘ح ٤٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ٧٤٠ةت ٦ٮصٮدة ق٤ٛةن، كإ٧٩ ة أػؾت د٪ػؽزؿ ثكػجت 

ٕىؽ ٦ٲػح  ، ٩entropyؽرة اقذ٧ٕة٣٭ة. ك٬٪ة٣ػٟ أٱٌػةن ا،مػذٞةؽ ا٣٪ْػة٦ٰ، ك٦سة٣ػ٫و ا٣ذى

 ، كا٣ذؿا٠جٲػػػحchirality ، كا٣ٲىؽةٱػػػحisomerism ؛ كا٣ذضةزاٲػػػحenthalpy كا٣عؿيكرٱػػػح

enantiomerismكا٣تز٦ػػػح ، motifكا٣ُػػػؿاز ، paradigmة ، كا٧٣٪ة٤٦ػػػح و٧٤ٔٲًّػػػ 

manipulation ًّ٦ى٤ُعةت ٧٤ٔٲح اقذيعؽزخ وكؿ ٦ؿة. ٚ٭ٰ ا، ك٥٤٬  صؿ   

إن  اىذعؽي اىعل٘لػٖ اىػؾي ٗٔاصػّ اىيؾػح اىػؿث٘ػح اٙن ْػٔ ثيػٔغ اىؽكػح 

ػة ٗفٍٓػّ اىػ  ٍ لػو ٌػَ نذػةب اىلىٔى ـٖ اىذػج٘ؿ؛ أي اىذػج٘ؿ ثةىيؾح اىػؿث٘ح غ

 ةدٕجٲػؿان ٔؿثٲًّػ ثؾ٣ٟ . ٚ٪ضؽةاىؿٗةً٘ةتا اىؾي قجق اىعؽٗر غِٓ يؾحاىُج٘ػح ث
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٤ح ا٣كػٮاثٜ ٌٕػكإذا دؿ٠٪ػة صة٩جػةن ٦. ٢١٣ ٦ى٤ُط أص٪جٰ ظؽٱر ٧٤ٔٲًّة دٝٲٞةن 

ةد٭ة ث٧٤١ذٲ٨ از٪ذػٲ٨؛ ٚػإف ٩ٮ٧ٌكا٤٣ٮاظٜ، ا٣ذٰ ٱكذٮصت أظٲة٩ةن ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦

ثٲح أ٦ؿ ٱ٨١٧ ث٤ٮ٫ٗ ثإٱضةد ٧٤٠ػح كاظػؽة ٦ٮًٮع ا٣ؽٝح ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿ

جةؿ ثؽٝح ٠جٲؿة ٨ٔ ا٣ذٕجٲؿ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٧٣كذعؽث ٰٚ ا٤٣٘ػةت ا٣  ٘ؿثٲػح.أك أ٠سؿ، دٕي

وػػٕٮثح ا٣ٮوػػٮؿ إ٣ػػٯ ا٣ؽٝػػح  إًف   .أقػػئب نيٍػػح ىهيٍػػحإىػػٕ  اىٔوػػٔاأي 

ا٧٣٪نٮدة ٱىةد٫ٚ ٢٠ ٨٦ ٱ٢٧ٕ ٰٚ ٢ٞ٩ ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣٘ؿثٲػح ا٣عؽٱسػح إ٣ػٯ 

 ح، ، ٩ضؽ ٰٚ وا٧٣ٕض٥ ا٣ُجٰ ا٧٣ٮظػؽ  ٧٤١٤٣ػةت ا٣ذة٣ٲػ. ٧ٚستن ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

 ،to link، كto ligate، كto bind  وinfinitive اىٍىػؽروا٣ذٰ ٩ٌٕ٭ة ٬٪ة ثىػٲ٘ح 

، to release ا٣ستزٰ ورثٍ  ك٦نذٞةد٫. كإذا ٩ْؿ٩ة إ٣ٯ ا٧٣ىةدرو ، ٩ضؽ ٣٭ة إ،  

ػto free، كto editك ك٠ػؾ٣ٟ او٦ػؿ ؿ ر . ؛ ٚت ٩ضؽ ٰٚ ٦ٕةص٧٪ة إ،  ا٣ستزػٰ وظى

كٗ٪ٰ ٔػ٨ ا٣جٲػةف ا. وم٢١  ك٥٤٬  صؿًّ  formك shapeٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ ثة٧٣ى٤ُعٲ٨ 

ىف  ٢٠ ٧٤٠ح  ٤ٝػٲتن أك  ٯ ٦ؼذ٤ٛػةن دؤدم ٦ٕ٪ن  ثة٤٣٘ح اإل٤١٩ٲـٱح ٨٦ ٬ؾق ا٧٤١٣ةتأ

-. ك٬ؾا ٦ة ٩ٞىؽق ثذُٮٱؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٠ٰ ٩ى٢ ةت اوػؿل٨ٔ ا٧٤١٣ ٠سٲؿان 

 .ب نيٍح ىهيٍحأقئإ٣ٯ  -ثٞؽر اإل١٦ةف

كٱ٨١٧ إصؿااٲًّة ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٣ؽٝػح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٧٣ذٮػػةة ثٮقػةا٢ ٔؽٱػؽة. 

ٚإًةٚح إ٣ٯ ا٤٣ضةف ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ذؼىىح، ا٣ذٰ د٧ٕػ٢ ٚػٰ ا٧٣ض٧ػٓ، كقػٕٲ٭ة 

ىف دػؤدم  إ٣ٯ ٩نؿ ٦ٕةص٥ ث٥ْٕ٧ ٚؿكع ٤ٔٮـ ا٣ُجٲٕح، ٱ٨١٧ ٧٣ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ أ

ة ٰٚ ٬ؾا ا٣٪ُةؽ. إذ ٱ٨١٧ ٣٭ٲبح دعؿٱؿ  ا٧٣ض٤ح أف دنضٓ ٤ٔٯ ٩نػؿ دكران ٦٭٧ًّ

ٰٚ ٢٠ ٚؿع ٨٦ ٚؿكع ٤ٔٮـ ا٣ُجٲٕػح. كأف اىجعٔث واىؽراقةت اىػيٍ٘ح اىػةٌح 

دنػػذؿط ٤ٔػػٯ ٦ػػ٨ ٱؿٗػػت ٚػػٰ ا٣٪نػػؿ أف ٱؿٚػػٜ ثجعسػػ٫ ٝةا٧ػػح ثة٧٣ىػػ٤ُعةت 

ا٧٤ٕ٣ٲح، ا٣ذٰ اقذ٤٧ٕ٭ة. ٬ؾا ٨٦ ص٭ح. ك٨٦ ص٭ح أػػؿل ٱ١٧ػ٨ ٧٤٣ض٧ػٓ أف 

٦ػ٨ ٚػؿكع ٤ٔػٮـ  ٱٕٞؽ ٩ؽكات، ديؼىه ٢٠ ٩ػؽكة ٦٪٭ػة ٧٣ىػ٤ُعةت ٚػؿع

 ا٣ُجٲٕح؛ ٚذذكٓ ثؾ٣ٟ دااؿة ا٧٣نةر٠ٲ٨ ٰٚ كًٓ ا٧٣ى٤ُط ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ؽٝٲٜ.
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ىتدموظىالمجمع:ى-خامدًا
إذا ٚ٭٧٪ة رقة٣ح ا٧٣ض٧ٓ كٚٞػةن ٣إلَػةر، ا٣ػؾم ريقػ٥ ٚػٰ ٬ػؾق ا٧٣ٞة٣ػح، 

كا٣ذٰ دذ٧س٢ أقةقةن ٰٚ دُٮٱؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٠ٰ دٮا٠ت ا٣ذٞؽـ ٰٚ ٚ٭ػ٥ ٠ذػةب 

ػؽ  ٘ح ا٣ؿٱةًٲةت وإًةٚحن ا٣ُجٲٕح، ا٣ؾم ٠يذت ث٤ كة إ٣ػٯ ظٞٲٞػح أف ا٧٣ض٧ػٓ ٱيضى

ا٧٣ؿصٕٲػػح ا٤ٕ٣ٲػػة ٚػػٰ ًػػجٍ اقػػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػػح، كا٣كػػ٭ؿ ٤ٔػػٯ وػػعح ٬ػػؾا 

ا،قذ٧ٕةؿ ؛ إذا ٚ٭٧٪ة إذف رقة٣ح ا٧٣ض٧ٓ ث٭ػؾا ا٧٣٪ْػٮر؛ ٚػًإف  ٤ٔػٯ دكػ٧ٲح 

 ا٧٣ض٧ٓ أف د١ٕف ٬ؾا ا٧٣ٛ٭ٮـ.

 ٣ػ٫ ٦ؤقكػٮق، ٤٠٪ة ٱٕؿؼ أف د٘ٲٲؿ اق٥ ا٧٣ض٧ٓ ٨٦ ا،قػ٥، ا٣ػؾم اػذػةرق

إ٣ٯ ا،ق٥ ا٣عة٣ٰ، أدٯ ٨٧ً إَةر ا٣ذ٪كٲٜ، ا٣ؾم ظؽث ٔ٪ؽ ٝٲػةـ ا٣ٮظػؽة ثػٲ٨ 

. إًف  ٬ػؾا 1958، ا٣ذٰ ٝة٦خ ٰٚ م٭ؿ مجةط وٚجؿاٱؿ  ٦ػ٨ ا٣ٕػةـ و٦ىؿ  كوقٮرٱح 

ىف  ٦ؤقكػةت ا٣ؽك٣ػح ٠ةٚػح، ا٣ذػٰ  ا٣ذ٘ٲٲؿ ٥٣ ٱعؽث وقػجةب ٦ٮًػٮٔٲح. ك٦ػٓ أ

ا٣ذكػ٧ٲح ا٧٣ىػؿٱح ، ٝػؽ ٧ٔػؽت إ٣ػٯ صؿل د٘ٲٲؿ اوق٧ةء ٚٲ٭ة و٠ٰ دذٮظؽ ٦ػٓ 

دىعٲط ٬ؾق اوػُةء ؤةد ٤٣ضة٦ٕح راٲك٭ة ٔٮًةن ٨ٔ ا٧٣ػؽٱؿ، ك٩ةاػت ا٣ػؿاٲف 

ك٩ةات ا٧ٕ٣ٲؽ ٔٮًةن ٨ٔ ك٠ٲ٢ ا٣ضة٦ٕح كك٠ٲ٢ ا٤١٣ٲح، ك٩ةات ا٣ٮزٱؿ ٔٮًةن ٔػ٨ 

ػؽ ق  ك٠ٲ٢ ا٣ٮزٱؿ، ك٥٤٬  صؿًّا ؛ ًٚإف  اق٥ ا٧٣ض٧ٓ ٢ّ ٤ٔٯ ٦ة ٬ػٮ ٤ٔٲػ٫، ٧٠ػة كىظى

ٝج٢ أ٠سؿ ٨٦ ٩ىػٙ ٝػؿف. ك٤٠٪ػة ٱ٤ٕػ٥ ٠ػ٥ ٦ػ٨ ٦ػؿة أزٲػؿ ٚٲ٭ػة ٬ػؾا ا٧٣ىؿٱٮف 

ا٧٣ٮًٮع ٣ؽل ا٣ذكةؤؿ ٨ٔ دكر اؤٌةء ا٧٤ٕ٣ٲٲ٨ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ض٧ػٓ. ك١٣ػ٨ إذا 

ـػإُِٖ أرى أن  ٦ة كًٕ٪ة صة٩جةن ٢٠ ا٣ضػؽؿ، ا٣ػؾم ٱعػؽث ظػٮؿ ٬ػؾق ا٣ذكػ٧ٲح؛ 

ة واصػػت اىٔـػػة  ىٍؤقكػػٖ ْػػؾا اىٍضٍػػعا وأَن  وا ع ااظذػػؿا  ىػػؿؽجذًٓ ـػػٖ ٌػػ

ن  ْؾَٗ اىكججَ٘ وظؽٍْة ٗكذٔصجةن اىِظؿ صؽٗ ة ـػٖ إغػةدة اٌٛػؿ إىػٕ أاػذةروه؛ 

إِن  ظىةـح ـهؿ إدارة اىٍضٍع وأغٌةاّ كٍِ٘ػحٌ ثإظػؽاث ْػؾا اىذىػع٘ط.  ُىةثّ.

وق٘ضؽ اىـٌال  اىٍؼذىٔن ثةىيؾح اىػؿث٘ح أَن  دورْػً اىعةقػً ـػٖ دُػٔٗؿ اىيؾػح 
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ح ـٖ اىيؾح اىػؿث٘ح قذنػهو ظضػؿ اىـاوٗػح اىػؿث٘ح ٌعٔرٌيا وأن  ٌػةرـًٓ اٛو٘ي

ـٖ قػ٘ؿورة ْػؾا اىذُػٔٗؿا وأَن  ىػؿأًٗٓ اىكػؽٗؽ اىىػؽارة ـػٖ دٔص٘ػّ  ٌالآػً 

 اىػيٍَ٘٘ إىٕ اىٍىُيط اىػيٍٖ اىؽك٘ق واىكيً٘.

Numquam aliud naturaاaliud sapientia dicit. 

L. Marcus Aurelius Antoninus 

 Augustus (121-180)، Meditation، VII، 11. 

 آػؿ اىعهٍح م٘بةً دلٔا ا وم٘بةً  ا دلٔا اىُج٘ػح أثؽاً 

اادعػػةد ثةىُج٘ػػػحا واإلإغػػةن ىلٔاُِ٘ٓػػةا ودٍض٘ػػؽ قػػ٘ؿورادٓة أرنػػةن و

  .أقةق٘ح ـٖ اىفيكفح اىؿواك٘ح(

ي ٩ذٮ٩ٲ٪ػٮس أكرٱ٤ٲػٮس أو٦ةر٠ٮس  ، VII ا٣ذػأ٦تت،،  121-180و كٗكػذٮس أ

ا٣ؿكاٝٲح كأظؽ ١ٛ٦ؿم ا٤ٛ٣كٛح اوػٲةر، ا٣ؼ٧كح اوثةَؿة ا٣ؿك٦ةف آػؿ. 11
 و

. 

                                                 

   ا٣ػػؿكاؽStoa و٦ػػ٨ stöikos ٦ػػ٨ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػػح stoicus و٦ػػ٨ ا٣تدٲ٪ٲػػح Stoicism ٣ؿكاٝٲػػحا]  و

portico  ا٤٧٣ٮف ا٣ن٭ٲؿ ٰٚ وأزٲ٪ح Painted Portico  ٕى و  Zeno ٥ وزٱ٪ػٮ ٤ةػظٲػر ٠ػةف ٱي

ٝج٢  335-263و Zeno of Citium ٦ؽرقح ٤ٚكٛٲح، أقك٭ة وزٱ٪ٮ ا٣كٲنٮ٦ٰ  فا٣ؿكاٝٲح إذ

   ودػؿى ْػؾه اىٍؽرقػح أَن  اإلُكػةن اىعهػً٘ ٗضػت أن ٗهػٔن ٌذعػؿراً ٌػَ ا٧٣ػٲتد .

ا وِٗػؽٌش ثٓػةا لػٔاَُ٘ اىُج٘ػػحى ِٗىػةعااُفػةات اىػةَف٘حا ا ٗذأزؿ ثةىفؿح أو ثةىعـنا 

 .وٍٗضؽ ق٘ؿورادٓة

ىف  ٔػؽـ ا٣ع٧١ػح كارد١ػةب ا٣ؼُػأ ٱكػذضؿاف ا،٩ٕٛػة،ت  ٧٠ة دٕذٞػؽ ٬ػؾق ا٧٣ؽرقػح أ

ىف  ا٣ع٧١ح كا٣ٌٛٲ٤ح ٱ٧ٲـاف اإل٩كةف ذا اوػتؽ ا٣ٛة٤ًح كا٣ؾ٠ةء ا٣عةد. ٣ؾا؛ ٚػًإف   ا٧٣يؽى٦ةؿة. كأ

ػؽ  و٣ٮ ٕى ى٩ ػةٱٮس٬٠ؾا اإل٩كةف ، ٱ٨١٧ أف ٱ٘ؽك ٚؿٱكػح ٣٭ػؾق ا،٩ٕٛػة،ت. كٱي  ًقػ٪ٲ١ة  ٲػٮس أ

Lucius Annaeus Seneca ؾق ا٧٣ؽرقح م٭ؿة. ػ  ٨٦ أ٠سؿ ٚتقٛح 65٬ -ٝج٢ ا٧٣ٲتد 4و

ىف  ا٣ٌٛٲ٤ح ث٧ٛؿد٬ة   دض٤ٕػ٫ قػٕٲؽان. ٚة٣ؿصػ٢ ا٣ع١ػٲ٥ -إذا ا٦ذ١٤٭ة اإل٩كػةف-٣ٞؽ أ٠ؽ وًق٪ٲ١ة  أ

ٰ  ٤ٔٯ قػٮء ا٣ُػ ٔىى ٓ. كرأس ا٣ع٧١ػح ا٣ذ٧ػةس ا٧٣ٕؿٚػح. كٱىػجط اإل٩كػةف ة٣ا٣ٛة٢ً 

 ١جط ص٧ةحى ٔٮا٫َٛ، كٱذعؿر ٨٦ ا٩ٕٛة،د٫.ظ١ٲ٧ةن ٍٚٞ ٔ٪ؽ٦ة ٱ

٠ذةثةن، كص٭٭ػة و٦ػةر٠ٮس  12 ٬ٰ ٦ض٧ٮٔح ٦ٞة،ت إرمةدٱح، دٞٓ ٰٚ و)اىذأٌالت(

يكرٱ٤ٲٮس  إ٣ٯ ٩ٛك٫؛ ٠ؽ٣ٲ٢      .نٖ ٗذجػٓة ى٘جيؼ أغيٕ درصةت اىفيكفح اىؿواك٘ح، ٤٣ؾات أ
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، قرب )رومث(، حِـ  لـاي ُووـٌ ةو  ـى Sirium ولتب مػظمًا فَ دارتى ةـ )سِرٌُم(  =

اةوـى  ي  متراظـٌر اهاـاهخ خوقـاي ةِـدإلا هِضع خعط حمالتى اهػ مرُث. وهقد قضٍ يـاا 

ألَي  واهده أةوؾى ةأَهى هن ُمٌي خوِ ث هى ألَهى ؽِر قـادر غوـٍ ، Commodos )لٌمٌدوس(

 تعِع إقامث ُاهقضاء غوٍ ف اد ساسث )رومث(، ومؤامرات أغضاء مجوس شٌِخًا؛ وهن 

قائـد  هوالفتى دُمقراظِث حقِقِث تػِد إهٍ اهشػب حقٌقى. وهمَ ُتوؼ ذهك؛ فِإه ى سِ مَ

األصن  ا، ذMaximus Decimus Meridius جٌِشى )مال ِمٌس ِدسِمٌس ِمرُدٌُس(

ستاهَ، واهاي أهًٍ حرةـاي مـع اهقتائـن اهجرماهِـث، اسـتمرت قراةـث اروـَ غشـر غامـاي، اإل

 مِالدُث. 180 فَ اهػام Vindobona ودوةٌها(ةاهتااره غوًِا فَ )فِ 
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 نبات
ُ
ا (أرابيدوبسيسالعرباني ) قصة

ً
 منوذج

Arabidopsis thaliana 

 ()أنور الخطيبأ. د. 

 ٱٻٻٻ

واضِْ قٌػة ٖٔ ّفاٗٞ ٟىٌٛوٜا ، وٟفؽ ّٞ أٔؽي، اشؽح ّٞ ضػري رب  

ًّٜٞ. 

 .٠ثاألـخاذ اّػَخٜر ٔؽوان إّطاـ٘ٞ رئ٠ؿ أقؽق ٔشٕف ّنث قؽة

 .رئ٠ؿ اّْش٘ث اّرٌاو٠ث األـخاذ اّػَخٜر ٔطٕٜد اّف٠ػ ٗائب رئ٠ؿ إّشٕف

 .اّفادة اّؾٔالء أقغاء إّشٕف

 .اّف٠ػات واّفادة اّطغٜر

 اّفالم ق٠ُْٓ ورضٕث اهلل وةؽَاحٙ

أقوؽق  ٌٟوف ٔؽَوؾُ  وٞ شارع قتػ إّو٘كٓ رٟواو وووٞ ٔ٘ؽٌوث إّواُّٞ

شارع حف٠ٕات ال قٛوػ ّْكؽة٠وث وٞ ٚؼا اّحش٠ف  ،ٛأشأف اّْنث اّكؽة٠ث وأًػٔ

وم٠وُؽ (... ةخوؽوالي(، )َاو٠وٙ دي رؤوا(، )إن ٚاوس َواوٞ(، )الواٟج)ةٛا: 

 ذٍّ َر٠ؽ!

                                                 

ةلىى ورجمأ أرىىجمأ ة هشىىا حىىة  ةارىى    مرىى أ    عضىىجم ع ىىل ةلالىىب ةلبدمشىىب م   ىى ألقىى   (*)

 م.52/6/5102
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  ٞ  ٔرْوٞ أن ٟؽوؽح حفو٠ٕث ذ٠ٌْوث قْوٝ اّْفوان اّكؽةوٞ أوال ٟطي ّٕشٕك

وَشوه ،   حْوٍ اّخفو٠ٕثؽ  َكوٛوػ  حَ ة، ووطو٠طٙ ؤط٠ُوٙ، ًػٟٕٙ وضػٟرٙ

 .ا أو َخاةخٛاا َاٗج ؼؽٌٟث ّىـٛأٟ   ،أـؽارٚا

أن حُٜن ٔطاعؽحٞ وٞ رضاةٙ ةك٘وٜان إّشٕف ورئاـخٙ ّٕشْؿ  شاَؽاً 

 «.راة٠ػوةف٠ؿ حا٠ّاٗاإٜٔٗذج: أًطث ٗتات »مأظ اّخف٠ٕث: 

ال ةوػ أن ، واّر٠ٌْوث أٟغواً قْوٝ ٔفوٕكٞ اّخف٠ٕث اّر٠ٌْث قْٝ ٔفوٕكُٓ، ٚؼه

ٔفوخكؽةث ة٘وج  ،ٞقؽة٠ث ة٘ج قؽةو، وٚؼه اّ٘تخث ٔ٘ا وو٠٘ا، حأّىٜٚا ةكػ اّطػٟد ق٘ٛا

وووٞ ، قاشوج ووٞ ستاّ٘وا، وقا٠ّٕوث ة٘وج قوإّٞ ،ومؽة٠ث ة٘ج مؽةٞ، ٔفخكؽب

 واـوخٌتْٛا اّنوؽب واحطواً ضوػره ّٛوا،، ٖٔ اّكآّو اٗخشؽت وٞ رًف َر٠ؽة ، ةٜادٟ٘ا

 ؟واّكؽب ا٠ّٜم ضائؽون وٞ وعكٛا أٚٞ: وط٠طث أم دع٠ْث أم ّٜٔػة أم ٔشخٌث

وخُٕو٠ٖ اّْنوث ٔوٖ ، قشٕوث اّْىوؾإن ٔؽارة اّشِٛ أشوػ قٌْٕوث ٔوٖ ٔوؽارة 

حٛوػ  ٚوؼه  .وـكث آواًٛا ٖٔ ـكث آواًٛٓ، وٜٗٛعٛا ٖٔ ٜٗٛعٛٓ، ح٠ُٕٖ أة٘ائٛا

 .اّىُؽ اّخفاؤّٞ وإٌٟاظ اّىُؽ اّرٌاوٞ اّكؽةٞ ٖٔ مىٜحٙإّطاعؽة إّٝ إذَاء 

ُٓ ٗتواٍت ٔكوؽو  ةوو: أراة٠ػوةفو٠ؿ  ِِ اّك٠ِْٕث اـو ٟخؽددُ َر٠ؽاً وٞ إّطاو

اةِؽ وٕا ٜٚ ٚؼا اّ٘توات، وّٕواذا اْعخ٠ِوَؽ ووٞ ٔغو Arabidopsis thalianaحا٠ّاٗا 

اِٗث اّت٠ّٜٜس٠ث ٙ ةكُػ ووٞ ـوشالِت ا٠ِّٛوِث قْٜم اّخٌ  ُٕ ـْ ِِ ا ، وٜٚ اّؼي ّٓ ٟػع

اِٗث اّط٠ِٜٟث اّفٜرٟث ؟  اّكأِث ّْخٌ 

ىالموجز:ى
ٞي األراة٠ػوةفوو٠ؿ اّخا٠ّوواٗٞ  ًطوو٠ُؽ األسووِ ٗتوواٌت زٚووؽيي ضوون٠ؽ، ضووّٜ

ِٙ ووٞ ٔوػٍة ًطو٠ؽٍة ال حخشواوُز ـوخثَ )اٟى٠ٕ٠ؽوو٠ج(،  أـواة٠ف. ٟ٘شُؾ دورةَ ض٠اح

ِٙ اّش٠ٜ٘ٔٞ.اٗؽٌْْج شكت٠خُُٙ ٖٔ ِضنَ  ِٗ  ٜ َُ  ِؽ ُٔ

 ِِ َِ ٗتوواٍت إٔٗووٜذٍج العختوواِر حَفْفوو ُِ األراة٠ػوةفوو٠ؿ اّخا٠ّوواٗٞ أوغوو ر وو َٕ ُٟ
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ووث ّْت٠ّٜٜس٠ووا  ِٓ ضؽ٠َووِث اّشؾِٟووات، إّٕرْ  اّش٠٘ووٜم، ُٜٔٗوواً وـوو٠ْثً ٠ٔفووؽةً ّىٛوو

ِن األقغواء اّشؾ  ٜ و َُ َ ٠ٌْ٘اِت ح ٠ِٟث أو )٠ُّّٜٜٔؽ ة٠ّٜٜسٞ( إّفخكْٕث وٞ دراـِث: حِ

ةَِؽّي )حؽُٟٜٔوٜس٠٘٠ؾ(، و َٜ ِن إّشِٕٜع اّو  ٜ َُ َ ِٖ اّغالٟوا )أُورماٜٗس٠٘٠ؾ(، وح حُوٜٟ

ََٕؽِعو٠ِِث، اّ٘اشؽِة ّْغٜء،  ِِ اّ َْٕ٘ػ٠ّث، وحىاقالِت اّ٘تاِت ٔف اّكٜأو واّٜراذِث م٠ِؽ اّ

ه )٠ٜٔز(، وضاِّث ذاح٠ِث اإلٌّاح )واالٌٗفاِم ا َُٕ٘ط  وحٜمأٞ(، وحكاًِب األس٠واِل أّ

ِِ اّػ٠ًٌوِث )٠ُٔؽووْٜٟوػ  ( اّخوٞ ؿٛوؽْت microfluidic technologyوحٌاِٗث اّفٜائ

 .0871وٞ ةػاِٟث قام

ىأواًل:ىِدورُةىَجْمعىالنباتىوتدموتهىالعلموة:
ٔوٖ ستواِل  0466 ، قوامَ وٞ اٌّؽِن اّفادَس َقَشوؽ ف ٚؼا اّ٘تاَت َٕ سَ  -0 

ّٞ  ؼت٠ووٌب ٚووارز وووٞ إّٔا٠ٗووا  ٔووٖ  0472-0431) (ٟٜٚوواٗؿ حووال)إّٔوواٗ

اه: وة٠ؽٟوث ـو٠ُْث )ة٠ّْوٜزٟال  ّٕ ٜٗردٚاوزن، حٜرٟ٘ن٠ٖ، إّٔا٠ٗا، وٜٚ اّوؼي ـو

 (. Pilosella siliquosaـ٠ْ٠ُٜزا 

َٖ َقَشؽووٞ اٌّؽِن ا -1 ُٙ  0642، قامَ ّرأ ـَ ووَعوَكُٙ  (َارل ٠٘٠ّٜس)دََر

اه قؽةٞ )وٞ سٍ٘ؿ سػ ّٕ ٝ ُٔاِٗث اّكؽِب وٞ راة٠ؿ( الوخاً ٗـَؽ اّنؽِب إّأٍٟػ ـ

ٍَ اّخارٟظ اه )أراة٠ؿ حا٠ّاٗاذّ ّٕ  .(حالو)( حُؽٟٕاً Arabis thalianaّ ، وـ

ُٙ  0731، قامَ وٞ اٌّؽِن اّخاـَف َقَشؽ -2 ـَ ُْٙ  (مٜـخا  ٠ّٜٚ٘ٛػ)در ٌَ َ وٗ

اهُ  (ٗوػولدو َا)( اّؼي وعوكٙ Arabidopsis)أراة٠ػوةف٠ؿ  إّٝ س٘ؿ ِٕ وـو

 .(مٜـخا  Heynhold ٠ّٜٚ٘ٛػ)أراة٠ػوةف٠ؿ حا٠ّاٗا )دوَاٗػول( 

ِِ 0840، وٞ رة٠ِف قاِم وٞ اٌّؽِن اّكشؽٟٖ -3 ، وٞ سّٜث ٗتاح٠وث ووٞ ستو

َؽَس ووٞ ٗىفوٞ ُضوِب ، اّؼي مَ (ٚ٘ؽي ةاةٜ)اّكؽِب ةإشؽاِ  أـخاذٗا اّىؽٗفٞ 

اٍت ٖٔ ٚؼا اّ٘تات، وضٗتاِت اّٜؼٖ َٕكُج َق٠٘  خُٛا وٞ َْٔكَشوتٞ، َس ـْ ووٞ ٠َْوث  ى

 .اّك٠٘ات ْٕٔٛثٌ وٞ اًِّٜج اّطاعؽ هٚؼواّكْٜم ةشأكث دٔشي. 
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ىثانوًا:ىالتدمواتىالمتناقلةىفيىاللغاتىاألجنبوة:
ِٙ إّخ٘اًْوِث قوٖ اإل٠ُْٗؾٟوث: رشوادُ أُذُ   Mousse-eared ِن اّىوأرٖٔ أـٕائِ

cress ورشوواد اّطووغٜر ،Rock cress .ؤووٖ أـووٕائٙ ، وَسؽس٠ووُؽ أذِن اّىووأر

 arabette des إّخ٘اًْووث قووٖ اّىؽٗفوو٠ث: ُقْشووتثُ إّووؽوج، وَقَؽةَووث اّؽاٚتووات

dames.وسؽس٠ُؽ حال . 

ىثالثًا:ىالتدموةىالعلموةىالعربوة:
ُٓ أن َُٟكوِؽَب اـوُٓ  ُِ اّْنوٜي  اّفو٠ْ حٌغٞ إّٜعٜق٠ثُ اّك٠ْٕثُ اّكؽة٠ثُ واّخأذ٠و

ِِ إُِّْث األس٘ت٠ِث إ ُٓ ةخطٜٟ ِٜء إّوٝ حؽسٕخِٛوا. ّٝ ٍَْٕث قؽة٠ٍث دوَن اّْشاّشِ٘ؿ اَّكَْ

َُٔكِؽةوثً ٔوٖ ساـو٠ٕٜ٘م، وَُْٟ٘فوٜن، وٟاٗفوٜن،  َٕا ًال اّكؽب: ٟاـ٠ٕٖ وٟاـوٕٜن

، أو قؽة٠ػوةفو٠ؿ، وٗطٖ ٌٜٗل ا٠ّوٜم: أراة٠ػوةفو٠ؿ .وأ٠ٗفٜن َُٔكِؽةث ٖٔ أ٠ٗفٜم

ِِ ووٞ وٚ٘وا ُٗوْػع. أو ُقْؽةؿ َخُوؽٔؿ، أو َقؽةٜس َكؽٜٗس، أو ِقؽةاس َِػرةاس

ٌُوِٜة ٚوؼه اّكؽة٠وث ووٞ اّخكؽٟوب. اّكؽة٠ِث ٔىٜٛٔاً سػٟػاً ّٓ حخكٜد اـخكٕاّٙ َ وٟوا ، ٟا ّ

ِ  ٔىٍٜٛم مؽٍٟب سػٟػ ِٙ ووٞ ُضوِْْب أوزاِٗٛوا وحُِٜٟ٘ٛوا ،ََّؽضاةِث ضػِرٚا ُّ ِْو  ،وَسْك

ٌْتْوُٙ ٔشٕوُف اٌّواٚؽة وال ٔشٕوُف دٔشوَي أقوؽُق إّشوأِف اّك٠ْٕوِث  ،وٚؼا ٔا ّوٓ َٟ

٠ِْْٖ اّخؽسٕثَ قْٝ اّخكؽِٟب وٞ أـٕاِء األس٘اِس اّ٘تاح٠ث!اّكؽة٠ث، ٔى  غ 

وٌٟغٞ اّغغُٜع ٌّؽاراِت ٔشأِف اّْنِث اّكؽة٠ِث ةخؽسِٕث حفو٠ِٕث اّشوِ٘ؿ 

ٞ   وأقؽاةٞ، وقؽةاٗٞ، وٌٜ٘ل: ٔفخكؽب، أو قؽة٠٘ٞ، وٟكؽةٞ، وقارب، وٟكؽة

َٕـٛوؽ، ورشوواد أذن اّىوأر  Rock، ورشواد اّطووغٜرMousse-eared cress اّ

cress  قوٖ اإل٠ُْٗؾٟوث، وُقشوتثُ إّوؽوج، أو قشوتثُ اّؽاٚتواتarabette des 

dames اّخفو٠ٕاِت اّخوٞ ُٟكوؽ  ةٛوا ٚوؼا  ،قٖ اّىؽٗف٠ث ِٖ ورشاد قؽةٞ ٖٔ ة٠

ٞ  أٟوثَ . اّ٘تاُت وٞ ّناٍت أعؽى ِِ اّكؽةو ٠اِت ّٓ حٌُوػمْ ّْكٌو ِٕ َف ُٕ ِِ ٚؼه اّ إن َ

 .عكخٛا وٞ ًاٍَّب سػٟػوُؽٍة سػٟػة، ةِ اـخكْٕج َْٕاٍت شائكثً و
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 وٚ٘ا أحؽُك األَٔؽ ّْشِ٘ث أّىاِظ اّطغارِة وٞ ٔشوأِف اّْنوِث اّكؽة٠وث ِّخََغوفَ 

 اّْنثَ اّكؽة٠ثَ قٖ اّؾِّ! اّخف٠ٕثَ إّ٘اـتثَ اّخٞ حُتكػُ 

ٌّػ أضتطج اّخف٠ٕث اّكا٠ّٕث إِّٜضوػة، وَِؽًواً وِشو٠َكاً وَؼٜائوَه ق٘وػٔا 

وإّشأف اّكؽة٠ث األعؽى،  ٚؼا إّشٕف،وُّٖ ، وّٓ حُكِؽب حُؽسٕج حؽسٕثً 

ٞ  وحارِٟغوٙ، ِٓ اّكؽةو
َ ٌٍ قامي ّْكاّ  وّألٔوِث اإلـوال٠ِٔث وضوىائِٛا واقخوػاِّٛا، ُْْٔ

َٖ ق٠ْٛا و٠ّؿ ُُْْٔاً عاضاً ّألـاحؼةِ   .واّػَاحؽِة اٌّائ٠ٕ

ُِٓ وٞ ـ٠اـاِت اّػوِل اّكؽة٠وِث ُٟؽوؽح ووٞ  ثوىٞ أٔؽُٟ وْضَػٚا اّخٞ حخط

َٖ أِّه )اّكام اّٜاضػ  ُٜ عٕف٠ ْٕاذا ٟغا  ةكظ ، وأّه( ٍَْٕث سػٟػةٍ  41َْٗط

وٛ٘اٍّ وؽق َت٠وؽ  ٠ٖ ٖٔ وٛٓ إّفخشػ اّكإّٞ وحكؽٟتِٙ ةػَل حؽسٕخٙ؟٠اِّكْٕ

 ة٠ٖ اّخكؽٟب واّخؽسٕث ال ٟػرَٙ َر٠ؽون!

 ِْ وو َٕ وْؽ قا٠ّّٕواً واْق  ُ إن رائوػي ووٞ ٚوؼِه إّطاعوؽِة اّطُٕوثَ اٌّائْوث: وَ

ّكؽة٠ِث وٜق َِ ُضّب، و٠ْؿ ّػِي ّفان آعوؽ ُٟىطوص قٕوا ووٞ وُضب  ا ،أََط٠ْ  

 .وّٜ حكُْٕج س٠َٕف ّناِت اّكآّ، ٗىفٞ أوطص ٔ٘ٛا

ىرابعًا:ىتاروُخىادتعماِلىاألرابودوبدوسىتالواناىكنباتىنموذج:
ةػأ قْٕاءُ اّ٘تاِت سَٕف ؼىؽاِت ٚؼا اِّٜ٘ع ٖٔ س٠ِٕف أٗطاء اّكآّ ووٞ وًوج 

ووؽ الـووخكٕاّٛا وووٞ در  ُ ِٓ  اـووات اّٜراذووثُٔتَ ٍَ ِّووػق واّخكّغووٞ وأذووِؽ اّت٠ِووِث، وذّوو

ِٓ اّط٠ٜاٗٞ. َ ِ  وٞ اّكاّ  اّخشارِب اّخٞ َاٗج ًائٕثً قْٝ اّىِؽان و ذةاةِث اَّغ

وسوٜدَ أزٚواٍر ذ٘ائ٠وِث اّوِٕ٘ػ  (أُّفو٘ػر ةوؽاون)َوَضَه  0762وىٞ قام 

 قٖ ح٠ٌٍْص ذاحٞ. ٗاحشثٍ اّـاٚؽي 

 ػوةف٠ؿ ٗتاحاً ٕٜٗذساً.اًخُِؽح ٗتات األراة٠ 0816ووٞ قاِم 

دةٌ ّْؽىوؽاِت اّ٘احشوِث قوٖ حوأذ٠ِؽ  0834ووٞ قاِم  ُِٗشَؽْت أؼؽوضوثٌ ُٔطوػ 

 األشكِث اّف٠٘٠ث.
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َػ ٗتاُت األراة٠ػوةف٠ؿ َائ٘واً ٔى٠وػاً ووٞ اّخشوارب 0841ووٞ قاِم  ِٕ اقخُ

 إّغتؽٟث.

ٞ  األوُل ّ٘تاِت األراة٠ػوةفو٠ؿ 0854ووٞ قاِم  ٌَِػ إّؤحُٕؽ اّػوّ ووٞ  ُق

 مٜح٘نٖ، إّٔا٠ٗا.

أضتص ُٟفخكِٕ قْوٝ ٗؽواٍق واـوٍف  0871ووٞ قام أٍّه وحفكٍِٕث وذٕا٠ٖٗ 

وٞ ٔغختؽاِت اّتطِٜث اّ٘تاح٠ِث وٞ س٠ٕوِف أٗطواِء اّكوآّ، وَوان واضوػاً ٔوٖ قوػة 

 ٠َٗث، واّختل.اّت٠ّٜٜس٠ث شْٕج اّّؼرة، اّت٠خٜ ٗتاحاٍت ٔؽشطٍث ّػراـث اّخٌاٗث

إَّىِغووِ قْووٝ س٠ٕووف اّ٘تاحووات  أضووتَص إّ٘ووٜذجَ  0875ووووٞ قوواِم 

 واّط٠ٜاٗاِت وٞ اّخشارب اّت٠ّٜٜس٠ث.

ىخامدًا:ىالقومُةىالبوولوجوُةىلألرابودوبدوسىتالوانا:
َِ ٚؼا اّ٘تاُت اّطن٠ُؽ اّكْٜمَ اّت٠ّٜٜس٠ثَ ووٞ  ٌِ َت٠ؽ: ٌّػ أدَْع ٌٓ ضن٠ٌؽ ووك ضش

ِٖ اّش٠٘وٜم، ِٖ وقطوِؽ  قطٍٜر َرضتٍث واـكث ٕٔرْث ةو: قطِؽ قِْٜم حُٜٟ قْوِٜم حُوٜٟ

ِٓ ؼؽائِي ق٠ْٕاِت االـخٌالب.  اّتؽوح٠ٖ، وقطِؽ قِْٜم وٛ

  ٓ ٍٙ قام، أٚ إن ٔكؽوثَ اّخؽ٠َِب ا٠ٕ٠ُّائٞ ُّْٕٜٗاِت اّٜراذ٠ِث اّ٘تاح٠ث، ةٜس

ِٔووٖ ٔكؽوووِث اّخؽ٠َووِب ا٠ٕ٠ُّووائٞ ُّْٕٜٗوواِت اّٜراذ٠ووِث اإلٗفووا٠ٗث، وذّووٍ ألِن 

ِٞ وٞ اّك ِٓ أسٕف. إن اَاّ٘تاَت أـاُس ة٘اِء اّ٘ـاِم اّت٠ِ ِٖ اّ خشاَ  ؼؽائِي اّخُوٜٟ

  ٞ ٞ   ا٠ٕ٠ُّائ ِٖ  اّ٘تاح َِفوائِٙ وِدوِِْوٙ، وحُوٜٟ ِٓ ؼكواِم اإلٗفواِن و و ـُ ُ حؽحوػ  قْوٝ ٗ

 األضتنِث واّكؽِٜر واألدوِٟث اّخٞ ٟطخاسٛا وم٠ِؽ ذٍّ...

ؽاةِث  ٌُ أّوه ٗوٜع، وٟكوػ   (341)ٌِٟػر قػدُ اّ٘تاحاِت إّكؽووِث وٞ اّكآّ ة

وٜٛ األٗفوُب ّتطوِٜث  ،اّخا٠ّاٗٞ َٔؽسكاً ُِّ األٜٗاع األعؽى األراة٠ػوةف٠ؿ

َٕا دعِْج اّكؽة٠ثُ اّخارَٟظ ةفكِث آواق  -اّٛ٘ػـِث اّٜراذ٠ِث اّخٞ أَدعْخُْٙ اّخارٟظ 

 ّألٜٔر اّخا٠ّث: -ًؽآٗٛا اُّؽٟٓ 
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ةَْل قػدُ إّٜاع٠ِف اّخٞ ُٗشؽْت ضَٜل األراة٠ػوةف٠ؿ حا٠ّاٗوا ضخوٝ قوام  -0

ٜٔعٍٜع وٌػ. وةْوَل قوػدُ اّطوِٜر  (0611)َٗطٜ ـتكٍِٕث وأِّه  (1111)أّى٠ٖ 

 َٜ َٓ  (15411)اّىٜحٜمؽاو٠ِث اّخٞ ـشْخٛا اّتطُٜث اّك٠ْٕثُ ٗطو ضوٜرة. وًوػ أًُو٠

)ض٠ود َوان ز٠ْٔ٘وا اّوػَخٜر  (0845)ٔؤحٕؽاً أوّٛا ُقٌػ قامَ  (15)ّٛؼا اّ٘تاِت 

شوؽا  أـوخاذه ووٞ سأكث اّفوٜرةٜن وةإ ٔطؽىٝ ضػاد، رضٕٙ اهلل، وٞ ةارٟؿ

َِ أزٚوواِر ٗتوواِت اُّتووؽ اّشووَٜٞ )َتووارٟؿ ، ٟووػرُس حشووؽٟط٠  (ةالٗخىووٜل)  ُ ا حََشوو

ُُِْٜٗفوٖ)ـت٠ٜ٘زا(. وآعؽٚا ُقٌػ وٞ سأكث  ـْ  Madison University (ٔادـٜن و

–Wisconsin  َٕا ُقٌوػت ّوٙ ٗوػوةٌ عاضوثُ (1114)وٞ َضِؾٟؽان أّى٠ٖ وعٕفث .

أٟغواً،  (1114) ان قوامَ أّىو٠ٖ وعٕفوثحُفاس وٞ َضِؾٟؽ Austin (أوـخٖ)وٞ 

 ٗخؽٗج(.إوغالً قْٝ إّٜاًف اّغاضث ةٛؼا اّ٘تات قْٝ اّشاةُث )

و٠ٌُػّ  -1 ـَ ٔٛا ٚوؼا اّ٘توات، اقخٕاداً قْٝ إّكْٜٔات اّخٞ ًِػٔٛا، واّخوٞ 

ِٖ اّوٜراذٞ أَتوؽ  َِ ٔكِػّوِث اّخُوٜٟ َٖ إٗخواُج ٔطاضو٠ ـ٠طتُص وٞ إُٔاِن اّتواضر٠

، وأََشِػ ٌٔاؤثً ّْشىواِ  واألٔوؽاِو واّطشوؽاِت، ال ةوِ إٗخاس٠ث، وأِّؼ ؼكٕاً 

 .أَرَؽ ٌٔاؤثً ّْخن٠ؽاِت إّ٘اع٠ث

 ا.ـ٠ٜعص ٚؼا اّ٘تاُت األـَؿ اّخ٠ُٟٜ٘ث ّْ٘تاحاِت إّكِػِّث وراذ٠   -2

س٠٘ووٍث أو ُٜٔٗووٍث ٗتاح٠ووٍث ٔؽحتؽووٍث ةووأٔؽاٍو س٠٘٠ووٍث  (011)ٟٜسووػ ِٔووثُ  -3

ِٓ اّٜراذٞ، واّك  ٕٝ اّٜراذٞ، واّفؽؼاٗاِت وم٠ؽ ذٍّ....إٗفا٠ٗث ٔرِ: اّطٕ

4-  ُّ وِٜء اّخنؼٟوث، وُٟى٠وػ ووٞ ضوطِث ٟخط ـُ ٓ قآَّ اّ٘تواِت ووٞ أٔوؽاِو 

اإلٗفان، وذٍّ الضخٜاِء اّ٘تاحاِت اّؾٚؽٟوِث قأوثً ٔوا ٟخشواوُز ِٔوثَ أّوِه ٔوادٍة 

ِٓ اّط٠ٜاٗٞ. َ  حُفخكِٕ وٞ األدوِٟث اّخٞ ال حٜسػ وٞ اّكاّ

ٌَفو٠ٕث ٌّػ اَخُِشَه وسٜدُ س٠٘ -5 ٍث ًادرٍة قْٝ ض٘اقِث سؾِٟاٍت وض٠ػِة اّ

َِ ٗتاح٠ووٍث، وحطُْٜٟٛووا إّووٝ سؾِٟوواٍت قػٟووػِة  )ٜٔٗوو٠ٜٔؽ( ٔووٖ أضووِٜل ٔطاضوو٠
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ٌَف٠ٕات )ة٠ٕ٠ّٜؽات( وةٛؼه اّؽؽٌٟث ُٟٕٖ اّططُٜل قْٝ ٜٔادِ ةالـوخ٠ُ٠ٍث  اّ

قا٠ِّث اُّشٜدة، ُٟٕٖ اـخكٕاُّٛا وٞ ضوٕأاِت اٌّْوِب وم٠وؽ ذّوٍ، َطو٘اقِث 

 اِد اٗؽالًاً ٖٔ ذُ٘ائٞ أَف٠ِػ اُّؽةِٜن وعِٜء اّشٕؿ وإّاء.اِّفشَ 

َٕا أُٖٔ اُّططٜل قْٝ عؽوٍب ٔوٖ األراة٠ػوةفو٠ؿ ًوادرٍة قْوٝ  -6

ضِ٘ف أضتنِث األٗخٜـ٠اِن األضِٕؽ اُّاشِه ّْٕٜاد  إّ٘تكرِث ٔوٖ زراقوِث األّنوام 

 أـاة٠ف ٖٔ زراقخٛا. (4-2)عالل 

ّؽ٠ووؽاِن األٔؽ٠ُٟووث، أن إُّخَِشووَه وًووػ ضووّؽَضْج وَاّووثُ اّىغوواِء وا -7

ِِ اّتطوِؽ  ِٞ األوَل ّْٕؽٟظ، ـ٠ُُٜن َائ٘اً ٚش٠٘اً ة٠ٖ األراة٠ػوةف٠ؿ وً٘وػٟ اّط

 .Aequorea Victoria ٖٔ ِٜٗع اُٟٜرٟا و٠ُخٜرٟا

ٞ  زٚووؽي َُٟكووػ   -8 ٓ  ٚووؼا اّ٘توواُت أًطووَؽ س٠٘ووِٜم ٗتوواٍت حؽاةوو ًُؽاةووثَ  ٟغوو

اّٜراذ٠ِث إّٜزقِث قْوٝ عٕفوِث أزواٍج  زوٍج ٖٔ األـؿِ  (024٬111٬111)

وٞ اّخشوارب اّت٠ّٜٜس٠وث اّشؾ٠ِٟوث، وووٞ  ٔفخكْٕث 01ن = 1ٖٔ اّطتن٠ات 

ِن إّشٕوِٜع اّوٜةؽي ) حؽُٟوٜم(   ٜ و َُ َ ٔشاِل اّخكغوٞ اّ٘تواحٞ، وووٞ ؼؽائوِي ح

٠ْٔوار  (1٬4)اّٜض٠ػ اّغ٠ِْث وٞ ٚؼا اّ٘تات. قْوٝ ضو٠ٖ َُٟكوػ  س٠٘وٜم اّوؼرة 

 ًؽٟب ٖٔ س٠ٜ٘م اإلٗفان(. ؼازوج ٖٔ األـؿ، وٚ

01-  ُِ ٔ ِٙ ٘واه ٔوٖ إّ٘وٜ ووٞ إّن ِضَنؽ أةكاِد ٚؼا اّ٘تواِت وـوّٜٛثَ زراقخِو

 أض٠اٍز ضن٠ؽِة األةكاد، َر٠ؽِة اّكػد. 

وًَِطَؽ دورِة ض٠احِٙ ) ـخثُ أـاة٠ف(، وإزٚاَرهُ ةكػ ذالذوِث أـواة٠ف ٔوٖ  -00

 21إّوٝ  11ّٜاضوػة ٔوٖ زرِع اّتؼور، وَرؽةَ ةؼوره، )حكؽٞ اّرٕؽة اّف٠ُْث ا

َٕغتؽٟث.   ةؼرة( سكْخُْٙ رائَػ اّخشارِب اّ

ِِ إّنؼٟوِث وووٞ أؼتواِق  -01 ِٙ وٞ إّطا٠ّ كخوُٙ َٔخِ  (ةِخْوؽي)وًاة٠ْثَ زراقخِ

 ةٕؽوٍٗث َتؽى. 
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وًػرحَوُٙ قْوٝ االٗخشوواِر اّشنؽاووٞ أوضوْْج ةووؼوَره إّوٝ أـووخؽا٠ّا  -02

 ٟؽّ٘ػة(. إوةْىاـج )

٘خْ  -03 ُِ ِٙ اّٜراذٞ، وٌوػ  ُٙ ٖٔ إّطاوـِث قْٝ ذتاِت وذاح٠ثَ إٌّاضٙ ٔ حُِٜٟ٘

اّٜراذِث وحُٜٟٖ األسِ٘ث واّخٌاٗوِث اّط٠ٜٟوِث اّ٘تاح٠وث وقوػم اـخُكِٕ ٕٜٗذساً وٞ 

 اّطاسث إّٝ ٗتاحات ٔشاورة ّخ٠ٌْطٙ.

 مؽوةواَخ٠ؽٟٜم ح٠ٜٔىاـو٠اٗؿأوـّٜٛثَ اّخطِٜٟؽ اّٜراذٞ ةاـوخكٕاِل  -04

Agrobacterium tumefaciens  ْ٘خ ُِ  ٙ ٖٔ اّفؽؼ٘ث.ٔ

05-  ُِ  ٛ إن حٜوَؽ ـالالِت ؼىؽاٍت ّٕغخِْه س٠٘ات اّ٘تات ٜٚ ٕٔوا ٟفو

 دراـثَ وؿائِه حٍْ اّش٠٘ات وحأذ٠َؽ اّؽىؽات و٠ٛا.

ِِ اّؾراق٠وِث  -06 وغالً قْٝ ذّوٍ، ُٟكوػ  ٚوؼا اّ٘توات شوت٠ٛاً ةإّطاضو٠

ٍُ اّكٕ ُ ٠ْواِت إّؾروقث )َاّؼرة وإٌّص..( ٖٔ ض٠وُد درسوثُ اّخك٠ٌوػ وحََشواة

اّط٠ِٜٟث، ٕٔا ٟشكْٙ ٕٜٗذساً ٔى٠وػاً ؤ٘اـوتاً ّألموؽاِو اّتطر٠وِث اّخوٞ ُٟٕوٖ 

 حؽت٠ٌٛا أو إـٌاؼٛا قْٝ اّ٘تاحات اّؾراق٠ث و٠ٕا ةكػ.

َََشىج دراـاُت اّٛ٘ػـِث اّٜراذ٠ثِ  -07 ِِ ٚؼ اّش٠ٜ٘م َووَْي  ٌّػ  َع قٕ حَٜز 

 إّغؽِػ اّخاّٞ:

ـ ٓ % ٖٔ ٚؼا اّش٠ٜ٘م  0  ٗا واّػٗا.اـخٌالب اّؽٟ٘

ـ ٓ % ٖٔ ٚؼا اّش٠ٜ٘م  1  إشاراِت ق٠ْٕاِت اٌِّ٘.ٟ٘

ـ ٓ % ٖٔ ٚؼا اّش٠ٜ٘م  1  ق٠ْٕاِت اّخطِٜل ٖٔ ٔؽضٍْث إّٝ ٔؽضْث.ٟ٘

ـ ٓ % ٖٔ ٚؼا اّش٠٘وٜم  2 ِن األقغواِء أو ق٠ْٕوات اّخكّغوٟو٘  ٜ و َُ َ ٞ، أي ح

.ِ ُ  اّخش

ـ ٓ % ٖٔ ٚؼا اّش٠ٜ٘م  2 ِٓ اّؽاًوِث ّٕوؽوِر األمؼٟوثِ ٟ٘ قتوَؽ األمشو٠ِث  حٌػٟ

 اَّغَْٜٟث.
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ـ ٓ % ٖٔ ٚؼا اّش٠ٜ٘م  3  ق٠ْٕات اٌِّ٘.ٟ٘

ـ ٓ % ٖٔ ٚؼا اّش٠ٜ٘م  3  ق٠ْٕات اّ٘فظ.ٟ٘

ـ ٓ % ٖٔ ٚؼا اّش٠ٜ٘م  3  ق٠ْٕات االـخشاةث ألذؽ اّٜـػ.ٟ٘

ـ ٓ % ٖٔ ٚؼا اّش٠ٜ٘م  6  ق٠ْٕات اـخٌالب اّتؽوح٠٘ات.ٟ٘

ـ ٓ % ٖٔ ٚؼا اّش٠ٜ٘م  00  اّت٠ّٜٜس٠ث األعؽى. ق٠ْٕات إّفاراتٟ٘

ـ ٓ % ٖٔ ٚؼا اّش٠ٜ٘م 06  ق٠ْٕات إّفارات اّغْٜٟث األعؽى.ٟ٘

ـ ٓ % ٖٔ ٚؼا اّش٠ٜ٘م  07  ق٠ْٕات إّفارات االـخٌالة٠ث األعؽى.ٟ٘

 % ٖٔ ٚؼا اّش٠ٜ٘م ٔا زاّج وٞ ؼٜر اّػراـث.  13

ٔوٖ ٔؽَوؾ اإلقوالم  (1116)أعؼت ٚؼه إّكؽ٠ات قام أّىو٠ٖ وـوتكث 

 .(حٞ أي آي آر TAIR) األراة٠ػوةفٞ

ىداددًا:ىبعضىنماذجىالبحوثىحولىاألرابودوبدوسىالتالواني:
حُووٜٟٖ ةؽوح٠٘ووات اّطووػٔث اّطؽارٟووث وووٞ اّ٘تووات: حخكووؽو اّ٘تاحوواُت  -0

ّػرساِت ضؽارٍة ٔؽحىكث، حؤدى إّٝ ٌٍٗص ووٞ ة٘واِء اّتؽوح٠٘واِت اّؽت٠ك٠وث 

ِٜو ةتؽوح٠٘اٍت سػٟػٍة حُكؽ  ةاـٓ ةؽوح٠٘ات اّطو ث اّطؽارٟوث ٔػاّخٞ حُك

(Heat shock protein (HSP  ٟشوؽي ة٘واء ٚوؼا اّتوؽوح٠ٖ ق٘وَػ حكوؽو .

ِِ ّت٘واِء اّتؽوح٠٘وات اّؽت٠ك٠وث  اّ٘تات ّػرسث ضؽارة أقْٝ ٖٔ اّطوِػ األٔرو

 ٜ وٚ٘اك اّكػٟػ ٖٔ ةؽوح٠٘ات اّطػٔث اّطؽارٟث اّخٞ اَخُشىج  .(مْ  4)ة٘ط

ٞ األراة٠ػوةف٠ ٖ و ٖ أٔرْخٛا : ةؽوح٠ ٞ اّ٘تات، ؤ  Arabidopsis ؿ حا٠ّاٗاو

taliana وةؽوح٠ٖ ٗتات ووٜل اّطوٜٟا ،Glycine max  وٗتوات اّتؽـوٜةؿ

 .Retama raetamوةؽوح٠ٖ ٗتات اّؽحٓ  Prosopis chilensis اّش٠ْٞ

ٜ  اّ٘تاِت وإٗخاس٠خٙ إّوٝ ضوػ  ةك٠وػ،   -1 اّخفأُص ٔف إّْٜضث اّكا٠ّث: ٟخأذُؽ ٕٗ

دعِٜل أٟٜٗاِت اّطٜدٟٜم اّفأِّث إّوٝ ةؾٟادِة ِْٜٔضث اّٜـػ، إّؤدِٟث إّٝ 
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ُِ  اّىشِٜة داعِ اّغالٟا. راة٠ػوةف٠ؿ حا٠ّاٗوا أٖ اّغؽُب إّفٕٝ ٌّػ حٕ

ْٔوٞ ٔوٜل  (311) إّكاَُّز ةخؽ٠َؾ A. thaliana var.columbia َّٜٜٔت٠ا

ٕ ِ ارحىواع درسوث  4إّٝ  3َْٜرٟػ اّطٜدٟٜم وٞ  ُِٖ ٖٔ حط ـاقات حٕ

ِِ إّْٜضثإّْٜضث ذٓ ُقِؾَل اّطُٕظ اّٜ٘  ٕ  .وي اّؽٟتٞ إّغخص ةخط

ٌٔاؤثُ األٔؽاو: وٞ ٔغختِؽ إّكِٛػ اّٛ٘وػي ّخُّٜٜ٘س٠وا إّوٜارِد   -2

ٍِ وراذوٞ قْوٝ IHBTاّط٠ِٜٟث وٞ ا٠ّٕٛالٟا ) ( ، ٟشؽي إدعاُل حكوػٟ

، ةكوػ مٕؽٚوا ةغْو٠ٍػ ٠ؿ حا٠ّاٗا إّؾروقِث وٞ إّغختوؽاألراة٠ػوةف

ٍٖ ٔطِػٍد ّوٙ عاضو٠ ثُ ٌٔاؤوِث اّشىواِ  ٔوػةَ ـوتِف ٖٔ اّتُخ٠ؽٟا وس٠

دًائَي َاو٠ٍث الَخفاِب اّ٘تواِت اّطوىاِت اّخ٠ُٟٜ٘وثَ اّش٠٘٠وثَ اّٜراذ٠وث 

  ٜ اّخٞ ٟطْٕٛا ذٍّ اّش٠ٖ. إال أن اّ٘خوائز اّىك٠ْوث ـوخـُٛؽ ق٘وَػ ٕٗو

ِِ اّشػِٟػ ٖٔ حٍْ اّ٘تاحات.  اّش٠

ِٓ كّغ َزٚؽي: أدت ٔالضـاُت ؼىؽاِت اّخّ حََكظ   -3  ٞ اّؾٚؽي إّٝ حٌفو٠

اّش٠٘واِت اّخوٞ  Aاّش٠٘اِت إُِّٜٗث ّألزٚاِر إّٝ ذوالِث وِوات: وِوِث 

  ٜ ن اّتوخالت  Bن اِّفوتالِت واّتوخالِت، وِوِث حُُ  ٜ اّش٠٘واِت اّخوٞ حُُو

ػٟث، واّش٠٘اِت وِث ِ  ـْ ؽاةوِ.  Cواأل َُ ػٟث واّ ـْ ِن األ  ٜ اّخٞ حؤذُؽ وٞ حُ

 ؾٚؽٟث . وٚؼا إّٜ٘ذُج ٟ٘ؽتُي قٕٜٔاً قْٝ م٠ِؽٚا ٖٔ اّ٘تاحات اّ

االٗخطاءُ اّغٜئٞ: وًػ اـوخُكِٕ ٗتواُت األراة٠ػوةفو٠ؿ ووٞ ح٘ـو٠ٓ  -4

إٌٟاقات اّفاقث اّت٠ّٜٜس٠ث وضؽَوث اّطواٗكات ا٠ّغغوٜرٟث ووَوخْص 

َٕفووامّ واألذووؽ اّفووْتٞ ّألشووكث اّغووٜئ٠ث اّؾرًوواء واّت٠غوواء وووٞ  اّ

 اّشؼور واإلٟشاةٞ ّألشكث اّطٕؽاء.

ْطػرٍة، ق٘ػ إّْؿ  وٞ اّـوالم، إضػاُر ٍٜٗر عاوج: إٟشاد ؼىؽاٍت ُٔ  -5

 ّغٍٜء عى٠ٍه حفشْٙ آالت حطٜٟؽ د٠ًٌث.
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َٕرِ ةاإلٌّواح اّخ٠ٌْص اّؼاحٞ  -6 ُٕ ُِْب قْٝ اّ٘تات اّخ٠ٌُْص اّؼاحٞ اّ : َٟن

 .(1.29)وَعْكُه اّٛشٜٗث ةٕكوػل أًوِ ٔوٖ  cleistogamy إّنْي

ٌّػ ح٠ٕؾ اّخ٠ٌْص اّؼاحٞ ٔ٘ؼ ٗطوٜ ٠ْٔوٜن ـو٘ث أو أَروؽ، ؤوٖ م٠وِؽ 

( إّووٝ ٕٗووٜذٍج ٔووٖ Meiosesّٕووؽِسِص أن ٟووؤدَي اّخ٘طوو٠ُه )٠ٔووٜزا

 ضالح اّغالٟا اّكؽـ٠ث وٞ َِ س٠ِ.اّٛشٖ، وُّ٘ٙ ٌٟٜم ةإ

ٟشؽي ح٘ى٠ؼ اّتطٜث قْوٝ ٗتوات األراة٠ػوةفو٠ؿ حا٠ّاٗوا ووٞ ٔطؽوث  -7

ورة٠وث. األٚوػا  ٚوٞ دراـوثُ اّىغاء اّػو٠ّث ٖٔ ًتِ وَاّث اّىغاء األ

  ٜ  ر إّٝ اّتؼور وٞ اّشاذة٠ث اّطنؽى.اّتؼو وحُاذِؽ اّ٘تاحاِت ٖٔ ٕٗ

اٗخٛوج َضْٕوثُ  َضِؾٟؽاَن إّاعٞاّفاةف ٖٔ ضْٕث اّ٘تات إّخٜٚز: وٞ  -8

 اً اّٛادوثُ إّٝ حطِٜٟؽ ٗتات األراة٠ػوةف٠ؿ ٠ُِِّشوّف عوٜءاّ٘تاِت إّخِٜٚز 

عاوخوواً ةوو٠ٖ اّْوو٠ٜٖٗ األعغووؽ واألزرق، قووٖ ؼؽٟووي حؾوٟووِػه ةش٠٘وواٍت 

َِ قْوٝ ةوؼور ٟؾرقٛوا ٔفخٕػٍة ٖٔ ا٠ّؽاع. و ُٟٕٖ ّْٕشخؽِك أن َٟطُطو

ض٠د ٟشواء. ٔ٘ؽٌوث إّشوؽوع عْو٠ز ـوان وؽاٗف٠فوُٜ ةُا٠ّىٜر٠ٗوا. 

 Do-it- yourself biologyاوِكُْْٙ ة٘ىفٍ  ةؽٗأز: ة٠ّٜٜس٠ا

ى:بودوبدوسىالتالوانيادابعًا:ىمراكزىتقدومىالمعلوماتىعنىاألر
0. The European Arabidopsis Stock Centre 

1. The Arabidopsis Information Resource (TAIR) 

2. The Arabidopsis Book - comprehensive electronic book 

3. Salk Institute Genomic Analysis Laboratory 

4. What Makes Plants Grow? The Arabidopsis genome knows 
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5. Multigen at NASA.gov 

6. A. thaliana protein abundance 

7. ABRC arabiopsis biological resource 

8. curator@arabidopsis.org 

01. NASC The European Arabidopsis Stock Centre 

ىثامنًا:ىالخالصةىالمدتمدةىمنىهذهىالدرادة:

، ٜٔسٛووثً ّْىووؽد «اِْقووِؽْ  َْٗىَفووٍ»إذا َاٗووج ضُٕووث ـووٌؽال اّغاّووػة 

 وإّشٕف وإّشخٕف أوّٝ ةأن ٟكؽ  ٗىفٙ.

 أحطوػث وُّٖ ٖٔ ضٌٞ أن ،ّٖ أحطػث قٖ إّشخٕف عارج اعخطاضٞ

وٞ ّش٘ث أّىواظ اّطغوارة ةوِ ووٞ ٔفو٠ؽة قٖ إّشٕف ودوره اّطغاري، ال 

 اّطغارة اإلٗفا٠ٗث.

ًػ ٟؽى اّتكُظ وٞ حٌوػم اّكْوِٜم اّت٠ّٜٜس٠وث اّخشؽٟت٠وث اّنؽة٠وث ٔكشوؾةً 

ُٕفوختِكػَ  قا٠ّٕث، ٔفخفْٕاً  َغِث ّٜضػا٠ٗث اّرٌاووث واّ ـ  َؽ ُٕ ة ّٕكؽ٠ات اّكّٜٕث اّ

ِٓ اّرٌاواِت األعؽى! وُّٖ  َ٠ٌِ ِ  حطشوب ق٘وا اّؽوقوث قْٝ ٔرِ ٚؼه اّؽؤى أاّل ّ

َٓ ةٜعوٍٜح ، اّخشؽٟػٟث اّؽائكث ّْىُؽ اإلٗفاٗٞ وقْٝ إّشأف اّكؽة٠ث أن حؽـو

 ِٓ ٜٟوث اّكؽة٠وث، وأن حوِؾنَ ااّغؽَٜل اّكؽٟغوثَ ّٕكواِّ ُٛ ٛوا  ّ ِٕ اّنوؽَب ة٠ٕوؾان ٠ًَِ

 إّٕرِْث ةاّخن٠ؽٟث واّرتات.

واّخن٠ؽٟث اّؽائكوث ّألراة٠ػوةفو٠ؿ ٟطوطتٛا ذتوات إٌّواح ذاحوٞ رـوغخٙ 

َِ دٌٟٕؽؼ٠احٛوا ٠ّفوج أوغوِ ٔف ٔال٠ٟٖ اّف٠ٖ٘. إن ا٠ٌّٓ اّنؽة٠ث اّؼرائك٠ث 

 ٖٔ ا٠ٌّٓ اّؽوض٠ث إٌّػـث اّشؽ٠ًث.

وؼِٕكٙ! وال ُٟٕوٖ ّْشوؽِق أن  إن اّنؽب ال ُٟٕ٘ٙ اّخغْٞ قٖ ذرائك٠خِٙ
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ِٙ قٖ ٟخغْٝ  ُِ ، روضا٠ٗاحٙ وإّٛواِم إٗفواِٗ ِِ ّٕوٖ ال ٟىٛوٓ وِ واّٜٟو ِ  اّٜٟو ٌوَٙ َو

 .اّؽؽٌٟث اّشؽ٠ًث ووٌٙ اّؽؽٌٟث اّنؽة٠ث

ق٠ْ٘وا ، وٕٖ ٟختف أضػاً ال ٟخٌوػم أةوػاً ، ّٖ ٗفخؽ٠ف اّٜ٘ٛو ةخ٠ٌْػ اّنؽب

 اّخٜازن وٞ ٔش٠خ٘ا ةخ٠ٌْػ م٠ؽٗا. ٗىٌػ أاّل 

*   *   * 
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(87) 

 ااقذؿػة 

 

 اىٍكأىح: -1

ُةئ ثٌٕ٭٥ اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ػح وا،قػذؿػةء  ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ؽٔػح كا٣ؿاظػح  ٱؼ

 كٔؽـ ا٣ذٮدؿ.

 ح:ااكذؿا -2

 صٮاز ٝٮ٣٭٥ وا،قذؿػةء  ث٧ٕ٪ٯ ا٣ؽٔح كا٣ؿاظح.

 اىذػي٘و: -3

اقذؿػٯ ث٫ او٦ؿ، كاقذؿػخ ث٫ ظة٫٣و قػ٭٤خ »صةء ٰٚ أقةس ا٣جتٗحو 

. ك٦ػ٨ ذ٣ػٟ ٝػٮ٣٭٥و ا،قػذؿػةء ا٣ٕكػ١ؿم، «كظك٪خ ثٕؽ ا٣ٌٲٜ كا٣نػؽة

 كذ٣ٟ ٰٚ ظة٣ح او٨٦، أ٦ة ا٧٣ٕ٪ٯ اٳػؿ ٚٲأدٰ ٨٦ ا٣ؿػةكة. ٚػة٣ؿةػٮو ا٣٭ػل  

ػٕؿ ث٧ٕ٪ػٯ ٨٦ ٢٠ مػٰ ء، كٕٚػ٢ ا،قػذؿػةء اقػذؿػٯ، ك٦٪ػ٫و اقػذؿػةء ا٣ن 

                                                 

() .حةه قرارات جملس جممع اللغة العربية بدمشق، وحي قابلة للتعديل يف مؤمتر ااجمع 

 )يرجى ممَّن له مالحظات عليها أن يتػضل بإرساهلا إىل ااجلة(.
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إرقة٫٣. كٱأدٰ ٦ٕ٪ٯ ٔػؽـ ا٣ؽٝػح ٦ػ٨ ٦ٕ٪ػٯ ا٣٭نةمػح ٩ٞػتن ٤٣ٛػِ ٦ػ٨ ٦ٕ٪ػةق 

 ا٧٣ةدم إ٣ٯ ٦ٕ٪ٯ ٦ضةزم.

 كٝؽ ذ٠ؿ ا٣ٕتٱ٤ٰ ٰٚ وا٧٣ؿصٓ  ٦ٕة٩ٰ ا،قذؿػةء ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮو

 .ا،قذؿػةءو وٲؿكرة ا٣نٰء ٬نةن أك ٣ٲ٪ةن 

 ؽؿ.ا،قذؿػةءو ا٣ذ٭ 

 .ؽ  ا،قذؿػةءو إ٩ٞةص ا٣ذٮدؿ كا٣ن 

 .ؿٚةن ٳزةر ا،ًُؿاثةت ا،٩ٕٛة٣ٲح  ا،قذؿػةءو إ،٩ح ا٣ٌٕتت دؽرٱضٲةن وى

٤ٯ وعح اقذ٧ٕة٣٭٥ وا،قذؿػةء  ث٧ٕ٪ة٬ة ا٧٣ةدم كا٧٣ٕ٪ٮم. ـ ٱؽؿٔ   ك٦ة دٞؽ 

 ا٣ٌٕٮو د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 كؿار اىيضِح: -4

 وغؽ  اىذٔدؿ.ثٍػِٕ اىؽغح واىؿاظح  «ااقذؿػة »صٔا  كٔىًٓ: 

*   *   * 

(88) 

 أروَؽ ورَوَؽ ورو٘ؽ

 

 واىٍكأىح -1

ػه ٚػٰ  ٱنٲٓ ٰٚ ا،قذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوؿ ا٢ٕٛ٣ وروؽ  ث٧ٕ٪ٯ أٔػؽ  كػى 

ب٫ ثٌٕ٭٥ وف ٦ة أكردد٫ ا٧٣ٕػةص٥  «روؽى ٦ة،ن ٧٤٣نؿكع»٩عٮ ٝٮ٣٭٥و  ُة كٱؼ

 ٣٭ؾق ا٣ؽ،٣ح ٬ٮ وأروؽى  ٤ٔٯ ث٪ةء وأ٢ٕٚ .

ُةئ ثٌٕ٭٥ ٧٤٠ح وا٣ؿوػٲؽ   ث٧ٕ٪ػٯ ا٧٣ػةؿ ا٧٣ٕػؽ كا٧٣عٛػٮظ، ٧٠ة ٱؼ

 و٫٩ ٣ٲف ٣٭ؾق ا٧٤١٣ح ٬ؾق ا٣ؽ،٣ح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح.
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 وااكذؿاح -2

ىػ٫ و٦ػؿ ٦ػة،  «روػؽى ٦ػة،ن »صٮاز ٝٮ٣٭٥و  ق كػى  ك٩عػٮق ث٧ٕ٪ػٯ أٔػؽ 

 ة كا٧٣عٛٮّح.ث٧ٕ٪ٯ ا٣سؿكة ا٧٣ٕؽ   «ا٣ؿوٲؽ»كصٮاز ٝٮ٣٭٥و 

 ـٖ اىٍػةصً: -أو اىذػي٘و -3

  جٍذيػػ٫ي. اإلروػػةدو اإلٔػػؽ»ا٤٣كػػةفو ٝ ػػؽق إذا دىؿى اد. روػػؽتي ٚت٩ػػةن أروي

ؽان أم ظةْٚةن  قو أٔؽدت ٫٣. كص٫٤ٕ روى يرًوؽي  .«كأروؽتي ٫٣ مٲبةن أ

  أروؽت ا٣ضٲل ٤٣ٞذةؿو أٔؽدد٫»أقةس ا٣جتٗحو». 

  ق كأظٌؿق. ا٣ؿوػٲؽو »ا٣ٮقٲٍو قو رٝجى٫. أروؽ ا٣عكةبو أّ٭ؿى ؽى روى

ةث٫ ا٣ضةرم ا٣ؿاوؽ. كا٣ؿوٲؽو ٦ة ٱجٞٯ ٧٤٣ٮدع ٰٚ ا٧٣ىؿؼ ٨٦ ظك

 «.و٦عؽزح 

كٱٛ٭٥ ٨٦ ٬ؾا أف ا٣ٕٛػ٢ وأروػؽ  ٤ٔػٯ ث٪ػةء وإٔٚػ٢  ٬ػٮ ا٣ػؽاؿ ٤ٔػٯ 

 اإلٔؽاد كا٣ذ٭ٲبح.

ؽ  دٕ٪ػٰ ا٣عػةِٚ ٧٠ػة ٚػٰ ا٤٣كػةف، ك٤ٔٲػ٫ ٚة٣ٕٛػ٢ ٧٠ة ٱٛ٭٥ أف وا٣ؿ   وى

. ًِٛ  وروؽ  ٱٕ٪ٰ وظ

٧٠ة ٱ٥٤ٕ أف وا٣ؿوٲؽ  ث٧ٕ٪ٯ ا٧٣ةؿ ا٣جةٰٝ ٧٣ٮًدع ٰٚ ظكةث٫ ٝؽ أكرد٬ػة 

 أ٩٭ة ٦عؽزح.ا٣ٮقٲٍ ٤ٔٯ 

 ـٖ اىىؿؼ: -ب

ى  ى ؽى وى رٍ اقذ٢٧ٕ ا٢ٕٛ٣ وأ ٢  ث٧ٕ٪ٯ أٔػؽ  ك٬ٲ ػأ، ك١٣ػ٨ ث٪ػةء ٕى ٍٚ   ٤ٔٯ ث٪ةء وأ

وأ٢ٕٚى  ٝؽ ٱأدٰ ٰٚ ا٤٣٘ح ٠سٲؿان ث٧ٕ٪ٯ وٕٚػ٢ى  ٩عػٮو أمػ٢٘ ا١٧٣ػةف كمػ٤٘ى٫، 

، كأظـ٩ى٫ او٦ؿ كظـ٩ى٫.  كأصؽ  ٰٚ او٦ؿ كصؽ 

ٕ٪ٯ كاظػؽ، إ، كٝؽ ٱضٰء ٤ٕٚخ كأ٤ٕٚخ ٚٲ٭٧ة ا٧٣» ك٧٦ة ٝة٫٣ قٲجٮٱ٫و 

 .6/661ا١٣ذةب  «أف ا٤٣٘ذٲ٨ اػذ٤ٛذة
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ؽى  ا٣ستزٰ ث٧ٕ٪ٯ أٔؽ  كظٛػِ، وػعخ ا٣ىػٛح ا٧٣نػج٭ح  كإذا وط وروى

٦٪٫ وروٲؽ  ث٧ٕ٪ٯ و٦ؿوٮد  أم ٦ٌٕؽ ك٦عٛٮظ، ك٬ٮ ٠سٲػؿ ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح ٦ػ٨ 

 ٦س٢ وٝذٲ٢ كصؿٱط ك٠كٲؿ .

 ـٖ ااقذبِةس: -ج

 .6/69أصةز٬ة ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة ٰٚ او٣ٛةظ كاوقة٣ٲت  -

أكرد ا٣ٮقػػٲٍ ٧٤٠ػػح وا٣ؿوػػٲؽ  ث٧ٕ٪ػػٯ ا٧٣ػػةؿ ا٣جػػةٰٝ ٚػػٰ ظكػػةب  -

 ٦ىؿٰٚ ٧٣ٮًدع.

د١ؿرت ٧٤٠ذة وروؽى كروٲؽ  ث٧ٕ٪ة٧٬ة ا٧٣ٕةوؿ ٨٦ ٠ذت ثٕؽ ٔىػؿ  -

 ا،ظذضةج ٦بةت ا٧٣ؿات كأ٠سؿ٬ة ٰٚ ٠ذت ٫ٞٚ ا٧٣ٕة٦تت.

 ا٣ٌٕٮو د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 كؿار اىيضِح: -4

ىّ ٌٛؿ ٌةا وصٔا   وُعٔه ثٍػِٕ «روَؽ ٌةاً »صٔا  كٔىًٓ:  ه وػى  أغؽ 

 ثٍػِٕ اىسؿوة اىٍػؽة واىٍعفٔظح. «اىؿو٘ؽ»كٔىًٓ: 

*   *   * 

(89) 

 ََ  ارده

 

 اىٍكأىح: -1

ٱنٲٓ ٰٚ ا١٣ذةثح ا٧٣ٕةوؿة اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ وارد٨١  ث٧ٕ٪ٯ أذ٧ػؽ ٤ٔػٯ 

. «أ٩ػة أرد١ػ٨ ٤ٔٲػٟ ٚػٰ ٬ػؾا او٦ػؿ»ا٣نٰء، كاقذ٪ؽ إ٣ٲ٫، ٰٚ ٦سػ٢ ٝػٮ٣٭٥و 

 ٥٣ ٱؿد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥.كٱؼُب٫ ثٌٕ٭٥ و٫٩ 
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 االقتراح: -2

إلًْ،  بهعيُ اعجهد علًْ واسجيد «ارثكو إلُ الشِء وعلًْ»جَاز قَلٍم: 

 وإضافة ٌذه الداللة إلُ الهعجم.

 في المعاجم: -أ التعليل: -3

   وقََعائدد الرند  : »1/148الَعْو للفراٌْددي: ور  فدِ ندا ق دقعدد

 .«وقَاعده: نا ارثكو بعضً فَق بعض

  :رَكَو إلُ الشِء ورِكو ّرَكو وّدركنو َركنيداً ورنكَىداً وركاىدة »اللسان

ْدً..والرككو: اليايْدة اليَّدة. وركاىْة أي نال إلُ الشِء واظهدنن إل

 .«ورنكو الرج : قَنً وعد ه

  :َرَكَو إلًْ َركنياً ورنكَىاً: نال إلًْ وسكَو..وركَو إلًْ: اعجهد »الَسْط

سيد إلًْ سديَ اً: ركدو إلْدً واعجهدد. ». وور  فِ نا ق دسيد : «علًْ

 .«وسيَد إلًْ اسجيا اً 

 ْح.لخلْ  أو الل  وّنعلم نو ٌذا أن بياء دارثكو  ور  فِ كالم ا

كها ّنعلم أن دركو  ور ت فِ الَسْط بهعيُ اعجهد علدُ الشدِء، وأن 

 ركو إلًْ ور ت فًْ بهعيُ اسجيد إلًْ.

ع   قد ّنثِ بهعيُ الهجر  دفََعَ   كهدا فدِ دايجهد  جَ ولهد ا كان بياء دافن 

ويه  وسيد إلًْ واسجيد، وارثَى وَروي ، فإن ٌذا ّعيِ أن دارثكو  ثجِء 

 ركو إلُ الشِء إذا اعجهد علًْ. بهعيُ

الفع  دارثكو  بهعيُ اثخذ ليفسً رنكيداً قَّداً، واالثخداذ  دك علُ أىً ّهكو عَ 

َ ى بً.  بعض نعاىِ بياء دافجع   فكنن الذي ارثكو إلُ الشِء قد ثي

فإذا كدان النيداء قدد ور  عدو اليددناء كهدا فدِ العدْو للفراٌْددي، وإذا 

 كها فِ الَسْط، فال ناىع نو ثجَّزٌا. صحت الداللة ييْية أو نجازاً 
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 ـٖ ااقذبِةس: -ب

  ٤٣ٕػةـ 11أصةز٬ة ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة ٰٚ او٣ٛةظ كاوقػة٣ٲت ٚػٰ ا٣ػؽكرة و

 ـ.6161

 ا٣ٌٕٮو د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 كؿار اىيضِح: -4

ثٍػِٕ اغذٍؽ غيّ٘ واقذِؽ إىّ٘ا  «ردهَ إىٕ اىنٖ  وغيّ٘ا»صٔا  كٔىًٓ: 

 .وإًةـح ْؾه اىؽاىح إىٕ اىٍػضً

*   *   * 

(93) 

 أ ْةر و ْٔر

 

 اىٍكأىح: -1

ب٭ػة  ُة ٱنٲٓ ٰٚ ا،قذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوؿ ٧٤٠ح وزي٬ٮر  ص٧ٕةن ٣ػ وز٬ؿة ، كٱؼ

ٕيػٮؿ  ػػةص ثة٧٣ىػؽر  ثٌٕ٭٥ وف ص٧ٓ وز٬ؿة  ٬ٮ وأز٬ػةر ، كأف ث٪ػةء وٚي

 ٮؿ كػؿكج.٩عٮ دػ

 ااكذؿاح: -2

 ص٧ٕةن ٣ػ وز٬ؿة . «زي٬ٮر»صٮاز ٝٮ٣٭٥و 

 ـٖ اىٍػةصً: -اىذػي٘و: أ -3

  ٬ٍػؿ كأز٬ػةر كص٧ػٓ »ا٤٣كةفو ا٣ـ٬ػؿةو ٩ىػٮر ٠ػ٢ ٩جػةت، كا٣ض٧ػٓ زى

ـ ٬ػٮرو دأل٣ػؤ  ٬ٍؿان..كا٣ ؿ زى ٬ى ـٍ ؿى ٱى ؿان أك زى٬ى ا٣ض٧ٓ أزا٬ٲؿ..كٝؽ زى٬ًؿ زى٬ى

ؿ زي٬ٮران، كزى٬ى  ٬ى ـٍ ؿى ا٣كؿاج ٱى  .«ؿىت ا٣٪ةر زي٬ٮرانو أًةءتا٣كؿاج، زى٬ى

  ـ  »ا٣ذةجو ة، كٱعؿ ؾ ]أم ثٛذط ا٣٭ةء[و ا٣٪جةت ٨ٔ ز٤ٕػت. ٝػةؿ اثػ٨ ؿى ٬ٍ ا٣
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و كأراق إ٧٩ة أراد ٩ىٍٮرىق، ا٣ٮاظؽ ز٬ؿة ٦سػ٢ د٧ٍػؿ كد٧ؿة..كٝػؽ زى٬ًػؿ ةًقٲؽ

 .«٠ٛؿحى زى٬ىؿان كزى٬يؿى، كا٣ض٧ٓ زى٬ٍؿ كأز٬ةر، كص٧ٓ ا٣ض٧ٓ أزا٬ٲؿ

 ا٣ؿكًػػحو ا٧٣ٮًػػٓ »ركض و ا٧٣ىػػجةح ا٧٣٪ٲػػؿو صػػةء ٚػػٰ ٦ػػةدة و

ك، دٕ٪ٰ وا٣ـ٬ػٮر  ٬٪ػة ا٧٣ىػؽر وف ٦ىػؽر  .«ا٧٣ًٕضت ثة٣ـ٬ٮر

. ز٥ إف ا٣ـ٬ٮر ٦ىؽران دٕ٪ٰ ا٣ذأل٣ؤ كاإلًةءة. ؿه  زى٬ًؿ ٬ٮ زى٬ى

ككاًطه ٨٦ ٬ؾا أف ا٤٣كةف كا٣ذةج صٕت ص٧ٓ وز٬ؿة  ٤ٔٯ ز٬ٍؿ كأز٬ةر 

ا٣ـ٬ػٮر ٦ٕضػ٥ ا٧٣ىػجةح ا٧٣٪ٲػؿ ٝػؽ أكرد  ف  إكص٧ٓ ا٣ض٧ٓ ٤ٔػٯ أزا٬ٲػؿ، ك

 ص٧ٕةن ٣ػ وز٬ؿة .

 ـٖ اىىؿؼ: -ب

 ٱػأدٰ ٤ٔٲػ٫ ث٪ػةءي ص٧ػٓ، ثػؽ٣ٲ٢ ا٣ض٧ػٮع ، ٱعذة٥ كركدي ث٪ةء ٧٤٣ىؽر أٌ، 

ٕيٮؿ  ٩عٮو قٞٙ كقٞٮؼ كٚأس كٚؤكس.  ا١٣سٲؿة ٤ٔٯ وٚي

ٕيٮؿ  ٩عٮو قػضٮد ٚ٭ػٰ  ٝؽ ٱأدٰ ا٧٣ىؽر كا٣ض٧ٓ ٦ٕةن  - ٤ٔٯ ث٪ةء وٚي

ؽى ، ك٩عػٮ وري  ػضى ص٧ػٓ ٮب  ٚ٭ػٰ ٠يػص٧ٓ قةصؽ ك٬ػٰ ٦ىػؽر وقى

ٮس  ٚ٭ػٰ ص٧ػٓ صػة٣ف، ٤يػرا٠ت ك٬ٰ ٦ىؽر ور٠تى ، ك٩عٮ وصي 

 ك٦ىؽر وص٤ف  ك٠سٲؿ ٗٲؿ٬ة ٱىٕت ظىؿق.

ٕيػٮؿ و وػؼؿة  - ٤ػح  ٤ٔػٯ وٚي ٍٕ ك٨٦ ٩ْةاؿ ٬ػؾا ا٣ض٧ػٓ أم ص٧ػٓ وٚى

ٍٕٛح كمٕٮؼ.ؼي كوي   ٮر، كمى

ػ٧ٍػؿة كدي كأٱكؿ ٦ة ٱٞةس ٤ٔٲ٫ ٬ؾا ا٣ض٧ٓ ٬ػٮ دى  - كد، ري ة ككي دىرٍ ٮر، ككى ٧ي

٨٦ ظ٢ٞ د،٣ٰ كاظػؽ ٬ػٮ ا٣٪جػةت ذ٣ٟ أف ا٣ذ٧ؿة كا٣ـ٬ؿة كا٣ٮردة 

٤ح . ٍٕ  كأصـاؤق ك٤ٔٯ ث٪ةء كاظؽ ٬ٮ وٚى
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 الستئِاس:فٖ ا -ج

دكررت كلهح )الزٌَر( حهفةن لػ )زٌرة( فِ الفدّد نػو الكذػت نػة ثفػد 

 ـصر االذذخةج، كأٌهٍة:

 ٌ(.039ـيَاف كذةب )ثدااؿ الزٌَر( الثو إّةس ) -

(: 1/171)اإلذةغح فِ أخجةر غرىةغح( للصةف الػدّو ثػو اليػْػت ) -

 .«فْهة ىٍصرق نو أغصةف الزٌَر»

قػػةؿ حػػةذت )الَْاقْػػخ( : »1/90ثْػػر )الجداّػػح كاليٍةّػػح( الثػػو ك -

 .« كحةذت )ثدااؿ الزٌَر(

َررت فْػً (: »1/111)الهيذصر فِ أخجةر الجشػر( بثػِ الاػدا  ) - حػ

 .«الزٌَر ثةلخٌَر

فإذا كةىخ ثفض الهفةحم أكردت )الزٌَر( حهفةن لػ )زٌػرة(، كإذا كػةف 

ةار قرّجح ال ّهذيؿ كركد الهصدر كالخهؿ ـلُ ثية  كاذد، كإذا كةف للكلهح ىؾ

ىرَ دْهرة كدْهر كدهَر، ككردة ككْرد ككركد، كحيرة كحْير كحيَر، فػ  

َر   غ لرد كلهح )زٌَر( حهفةن لػ )زٌرة(.نص

 الفظَ: د. نهدكح خصةرة

 كرار اىيجِث: -4

 جٍعاً ىـ )زْرة(. «ُزْٔر»جٔاز كٔىًٓ: 

*   *   * 

(19) 

 اُسجام، ٌُِسِجً

 

 :اىٍسأىث -9

 ّيػرئ ثفظٍم كلهذِ )اىصخةـ( ك)نُيصِخم(.
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 :االكتراح -2

ثهفيُ الذَافق كالذَاؤـ ثػْو يػْبْو  «نُيصخم»ك «اىصخةـ» حَاز قَلٍم:

 أك أكثر.

 :اىتعي٘و -3

ْخم فِ اللغح: قََػراف الدنؿ كشػْ ىً، ّاػةؿ: » حة  فِ لصةف الفرب: الصَّ

اىصػخم » . كفِ الذػةج:«اىصخم الهة  كالدنؿ، فٍَ نيصِخم، أم اىصتَّ كشةؿ

 .«الك ـ: اىذؾم

كقد حفلً الهذأخركف نو حاح الك ـ، كأغِلق ـلُ ثفض نذاٌجٍم فػِ 

ق نػو » الك ـ. قةؿ حةذت )الكلْةت(: َر االىصخةـ ٌَ أف ّكَف الك ـ ليلػ

ران كذرػد ر الهػة  الهيصػخم، لصػٍَلذً كـذكثػح ألاةؽػً كـػدـ  الفاةدة نذرػدر

 .«لَب نَقؿ، كفِ الياَس دأثْردكل اً، لْكَف لً فِ الا

كقد حرت ٌذق اللاؾح ـلُ ألصيح الهفةحرّو ثهفيُ الذػَاؤـ ثػْو اثيػْو أك 

، أم دَافق. كال ىرل نة ّهيػؿ نػو قجَلٍػة «ثْيٍهة اىصخةـ فِ الرأم» أكثر، ّاةؿ:

ـلُ أىٍة نو ثةب الذػَر الػداللِ لَحػَد خػْع ّرثػٍػة ثأحػا نفيةٌػة، فكػأف 

 خةلْح نو الذفاْد كلْس ٌيةؾ نة ّفكر حاٌَة. الف قح ثْو الهيصخهْو

 خصةرةنهدكح د.  الفظَ:

 كرار اىيجِث: -4

ةٍعِٕ اىتٔافق واىتٔاؤم ةـَ٘ صـ٘ئَ٘  «ٌُِسجً»و «اُسجام» جٔاز كٔىًٓ:

 أو أنحر.

*   *   * 
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(29) 

 «أسداهُ امشكر  »

 

 :اممسأمة -1

 «أتياال  العشيَوع ى ين  ي يا »يشيع في  الستيجال ا العلا  يو هي:ع    

ئ  باض  ، والعص:الب ى ا     .«تاى إعي  العشَوأ»ويخطِّ

 :االقتراح -9

ونحي: ، والعصي:الب   «أتياال  العشيَوع ى ين  ي يا »ىام ج:الز هي:ع    

 .«أتاى إعي  العشَو»

 في اممعاجه: -: أامتعنيل -3

     عوعيين وأىطيين بلا يين، ي يي ا  »جيي ف فيي  الع  يي أتيياى وأ

 «.أتايت إعي  ماووف   

   أتاى إعي  ماووف    أىطن وأوعن»الع:تيط.» 

 في االستئناس: -ب

   والعصي:الب ى يا    «أتياال  العشيَو»أ محلا ى ي  الع اي ع ىري ع   خط

 ./04/مح ضوالت ىن الألخط ف الع غ:ية العش ئاة  «أتاى إعي  العشَو»

    وس ميو   «أتياال  ماووفي   وس أتياال  العشيَو»ع  ثود ىر عثي

 والحا  ف  كجب ىصو السحجا ج وم  باا .

 العاض:  د. ملاوح خ  ع 

 قرار امنجنة: -4

أسددى لميده »وامصواب:  «سداه امشكر  عنى صنيعهأ»عدم جواز قومهه: 

 .«امشكر عنى صنيعه

*   *   * 
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 الكتب واجملالث املهداة
 إىل مكتبت جممع اللغت العربيت

 م6102يف الربع الثالث من عام 

 ()أ. أُٔر دروٗش

 اىهتب اىعرة٘ث -أ 

: دَنةس ت.آرىػِ، درحهػح: أذهػد استهضافات وٌلدٌث فٖ عيً اىفيم -1

نرهَد الرصرم، شفْد نرهد الراطِ ، ددقْق، خظر ابذهد، نَفػق 

 (.15 ، ) شلصلح الثاةفح الههْزة؛1006دـجَؿ، دار غ س، دنشق، 

: نْشْا حػْف؛ درحهح: غػةٌر درثػدار؛ ر واالُتحاراالْتزازات، االُتضا -1

 .1070دادّم: اّف رككةر، دَّاف الهػجَـةت الخةنفْح، الخزاار، 

: ابٍّػم حػةلد، access 2000ةرٌجث ُظام اىٍحاسـتث اىعاٌـث ةاسـتمدام  -3

 .1991ـلِ شلْهةف، ـزّز اشجر،يفةع لليشر كالفلَـ، ذلت، 

ـجػػد الػػرزاؽ ثيػػَر، هػػح: لَدفْػػف فذغيشػػذةّو؛ درح تحل٘لــات فيســف٘ث: -9

 .1997للذرحهح، ثْركت،  الهيؾهح الفرثْح

ىرَ إىشة  نؤشصػح ـرثْػح للذرحهػح، أشػةنح  اىترجٍث فٖ اىٔطَ اىعرةٖ: -5

                                                 

() .أنْو الهكذجح الفرثْح فِ الهخهؿ 



 (3)اجلزء  (98)اجمللد  ـجملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 

@>8 

عبووا اا اماروو، م   ومىووا و ا.وو،آ  وووو مروو  ن   و  وو  امخوويم   

 و888:د اس،ت اميحاة امع بية   بي  ت  

: إش اف: عبا اما،د  امر،س  امره م؛ إعااد: امترجىث واالصطالح وامتعريب -<

 و9AAAومىا ام اض   وعها اما اس،ت  األبم،ث منتع .ب  ام ب،ط  

.ستيف  توهيل ؛ آ جىوة: : ميين موميا. و،ن    امتناظر وامكين امجىيل -?

 و88A:ًض،ل شىعين  امىٌظىة امع بية منت جىة   بي  ت  

 و?88:: ه،ً   زق  دا  امرك   دوشق  امجينيم امتشري وأخالقياته -@

A- د.ريوا هو، ف   حامث وا ةعد امحداجث: ةحث في أصوي  امتيييور امحفوافي :

 و=88:آ جىة: ومىا شي،  امىٌظىة امع بية منت جىة  بي  ت  

: آم . : عبا امو زاق عبوا اميهو،ل امعو،ً   ت في امترجىث اآلميثدراسا -98

 و<@9Aج،وعة امىنك سعيد  ام .،ض  

أويىووة  :  ؤ.ووة جا.وواة: ًووينيوجو ًينسووين؛ آ جىووة:اموواءاا اماوونا ي -99

مروو  ن  امعىعيووة امعنىيووة   مووا ،ك  ًوواي ،ٌوويه  بسوو،م امكوو دموووا

 و>88:امسي .ة  دوشق  

إبو اهيه اقلنياسو ؛ آمايوق   : أحىا بويامفاي  في امحساب امىندي -:9

 و: ط=@9Aأحىا سعياان  وعها امت اث امعنى  امع ب    حنب  

: جىيي جيًسوتين؛ و اجعوة: ومىوا األحىوا وؤجرات امنظه امتعنيىيث -;9

 و<@9Aام شيا  وكتب امت بية امع ب  ما ل امخنيج  ام .،ض  

  : بيت ب،  ،نيري  مرو  ن  آ جىوة: ًو ا  اممو،ف وفاويه نظام امتشييل ->9

 مروو  ن  امعىعيووة امعنىيووة امسووي .ة منىعنيو،آيووة   أويىووة امووا ،كووو

 و=88:دوشق  



 جملالت املهداة إىل مكتبة جممع اللغة العربيةالكتب وا
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رْػُ ىصػرم، : نفْةر الفلم كالهفرفح: ٌػةىِ ّاىٍِطق واألةستٍ٘ٔىٔج٘ا -15

 ، )دراشةت فلصاْح؛(.1993كزارة الثاةفح، دنشق، 

: ـدىةف الهرةشت؛ دادّم: نأنَف الكيػةىِ، حةنفػح اىٍ٘هاُ٘م اىهٔاُتٖ -18

 .1088دنشق، دنشق،

: ىفْم الْةفِ، حةلد الْةشػْو، ذْػةة ُدوة اىجاٌعث اى٘ٔم وآفاق اىٍستلتو -17

، كآخػركف، حةنفػح الكَّػخ، نؤشصػح الذاػدـ الفلهػِ. ىصر الرخِ..

 .1007الكَّخ، 

*   *   * 
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