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 ة:ـأغراض المجل
إن أغساض اىٍخية  ٌتةدٍرم ٌةَ أغةساض اىٍخٍةا اىةٔا قم وةٖ ك ُُٔةّ 

 والئحدّ اىرادي٘  وأبسزْ :

، وح يٓةة  واو٘ةة  بٍ  ىةةب اٙقا  ىٍح وظة  ليةةٕ ةةةلٌ  اىيعةة  اى سب٘ة ا

ٔ م، ووضا اىٍص يح ت ة م اىٍد ة  ىح ح ت اىح٘ةٔن، وٌلئٍةواى ئم واىفِ

 ق اةدٓ  ووق ٌِٓج ٌحةرق، واىتة ٖ ىدٔد٘ةرْ  ، وٗاى يٍ٘  واألقب٘  واىحض  

 ٘  ن و .باى س  وٖ األك  

 :رـشروط النش
م واألص ى  واىٍٔضٔل٘ . –1  أن ٗدتً اىبحث ب ىخرَّ

ا أو ٌتدل ا ٌَ  ة ى أالَّ  -2  .بزىم وٗد ٓر اىب دث د ٘ ا  ، ٗهٔن اىبحث ٌِؤ ا

 .وُٖىهدسإلواى ِٔان اىبسٗري وا ّ ب ىت٘سم اىزات٘ أن ُٗسوق بحث   -3

ٗشٗةةر ليةةٕ نلنةةَ٘ صةةفح  ٌةةَ  الَّ أٗلةةوَّ اىبحةةث لةةَ لوةةس صةةفح ت و أالَّ  -4

 سٗة  ب ىهدةب وُ٘لب ةو أٌ  اىٍل الت واىدنيٍ (،  7000صفح ت اىٍخي  )

 لَ لوس صفح ت. ٌِٓ  ٌ ٗلو  

، ٗو٘س بٔضٔح إىٕ اىخرٗر   ُٗ با وٖ براٗدٍّيذص ب ى سب٘أن ٗسوق اىبحث ب -5

 خّ.ُد ئ أبسز  إىٕ وٖ اىبحث، و

سم دةوأن ٗح    واىب دثَ٘ أو غ٘سًْ،أن ٗذئ اىبحُث ٌَ أي إة ءم إىٕ اىُهد   -6

 .اىٍ دلرات اىرِٗ٘  واىفهسٗ  ىيو ٔ 

 اىفسُت٘ . وأ ٌيذص ا ىبحثّ ب إلُهي٘شٗ  - إذا  غب وٖ ذىم - أن ُٗ رَّ اىب دث -7



َّٖ وٖ اىدٔن٘ق –8 ٌة ا ٌدتيتةي  ودُ  ٕ اىحٔاشٖ أ ك  ،أن ٗيدشم اىب دث اىٍِٓج  اى يٍ

 نس دٔاشٖ نو صفح  وٖ أةةفيٓ  نٍة  ٗيةٖ:ٌَ براٗ  اىبحث ددٕ ُٓ ٗدّ، وتز  

   ،« كً اىصفح  ة اةً اىهد   أو اىٍخي  ـاةً اىٍؤى  أو اىه تب »

 ووٖ اىٍص ق  واىٍساحا ٗهدب: 

 .« كً اى ب   وت  ٗذٓ  ة اةً قا  اىِوس وٌه ُٓ  ة اةً اىٍؤى  ةاةً اىهد   »

 (Mylotus) ب ىحسف ٌِضرما  اىٍخي  إىٕ اىٍسةي  واىٍل الت اىبحٔث تهٔن أن –9

وأن توفا بلسص ٌرٌج ٌتخٍو لي٘ةّ  ،(16( ك٘ س )Traditional Arabicأو )

 .اإللكرتوينب ىبسٗر  اى ِٔان، أو ٌسةي ا 

10–  ٍُ  بة  كبةو ٌل بيٓة  األحِبةٖ لِةر و وقْة   سَّ تُٔضا اىهيٍة ت اى سب٘ة  أو اى

 أول ٌسم، ُحٔ:

 (.Psychologic  )، ُفت٘  (Computer(، د ةٔ  )Technology) ت ل ُ 

 .ىخإ ... اىٍِلٔط ، اىف صي  ،اىف صي  ،اىِل   اىدسكً٘: اىه تب ب لٌ ت  ِٕأن ُٗ  –11

س ي.لي٘ٓ  اىدٖ تسق  تِوس اىٍخي  اىبحٔث واىٍل الت –12 ً اىتِّ  ب ر أن تذضا ىيدلٔٗ

 وِ٘ .تَّب اىبحٔث واىٍل الت ووق الدب  ات ستُ  –13

 إىٕ أصح بٓ . واىٍل الت اىدٖ ال تُِوس ال تسق  اىبحٔث –14

 :اٙتٖ تسةو اىبحٔث واىٍل الت إىٕ اىٍخي  ليٕ اى ِٔان – 15

 E - mail: mla@net.syاىبسٗر اإلىهدسوُٖ:  ةة   327   قٌوق ص.

 ت(:ٔكا اىٍخٍا ليٕ اىو به  )اإلُدسُوس اىٍخي  وٖ ٌِتُ 

www.arbacademy.gov.sy 



 

 

 

 نعي فاضل

 :إّن نجهع اللغة العربْة بدنشق ّيعُ العالم الجلْل

 األشتاذ الدكتور

 عبد الرمحن احلاج صاحل

 رئيس مجمع اللغة العربية في الجزائر

وّعد غْابً عنو الانا ة الافاةْنة رانارة ة ْنرة ىلنراك لهنا ةنان 

ّتحلُ بً الففْد نو إرالص للغة األنة، وتفان ةِ ردنتٍا، وسنعِ 

 إلُ سْرورتٍا واىتشارٌا.دؤوب 

ر م اهلل عالهيا الفاضنل، وسسنهيً ةانْن تياتنً، وسلٍنم سٌلنً 

 وذوًّ وطالبً ونرّدًّ الص ر والالَان.

 وإنّا هلل وإنا إليه راجعون

 جممع اللغة العربية بدمشق

  



 



  

 

 الرابع  اجلزء  فهرس

 والثامنني التاسعمن املجلد 

 وادلراسات ابلحوث
 568 د. حمؿود السقد وققاساً الؽػاية الؾغوية مػفومًا ومعقارًا  -

 دمديد الدرس الرصذم -

 598 د. ممدوح خسارة ( وجواز تؼققسهل  ع  ػ  بـاء )م  

  كظرات ذم )خمترص الـحو( -

 919 عسافعبد الـارص  د. البن سعدان الؽوذم

 كظرات كؼدية حتؼقؼقة ذم كتاب -

 981 عباس اجلراخد.  )رياض األلباب( لؾسقوصي

 الصـعة العؼؾقة عـد أيب متام -

 991 أمحد عيل حمؿدد.  مؼدمة لؼراءة مجالقة ذم شعر الطائي

 1111 عدي حسن عيلد.  اجلؿؾة ذم الؾغات السامقة كظام -

 املقاالت واآلراء
 كريتذكرة بلهم أحؽام تذ -

 1109 يد. مؽي احلسـ الػعل لؾػاعل وتلكقثه

 مرشوع لؽتابة ادعجم التارخيي -

 1189 كشلت احلامركة. د 1لالصطالحات الطبقة ج

 1108 أ. إبراهقم الزيبق صداقة العربقة بني ادقؿـي والتـوخي -



 اتلعريف وانلقد
 كظرية العامل ذم الـحو العريب -

 1198 حمؿد عبدو فؾػلد.  )تؼعقد وتطبقق(

 ثامر الصـاعة ذم عؾم العربقة -

 1118 د. عبد اإلله كبفان تللقف: احلسني بن موسى الديـوري

 رساتاواملد املحارضات
 الوسطقة واالعتدال ذم الػؽر العريب -

 1118 أكور اخلطقب د. (1901-1506أمني الرحياين أكؿوذجًا )

 أنباء جممعية وثقافية
 اظ األسالقبجمؾس ادجؿع ذم األلػمن قرارات  -

 1109 (99-99من )

 املحارضات والندوات -

 1188 م1116حاارات التي ألؼقت ذم ادجؿع عام اد -أ

 1186 م1116الـدوات التي عؼدت عام  -ب

 1180 م1116إصدارات ادجؿع عام  -

 الؽتب وادجالت ادفداة إىل مؽتبة ادجؿع -

 1185 1116عام المن الرابع ذم الربع 

 1169 والثامكنيالتاسع ففرس ادجؾد  -

*   *   * 
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 الكفاية اللغىية
 مفهىمًا ومعيارًا وقياساً 

 ()أ. د. وحىود امصيد

ُصاكؿ فٖ ْغا اىبصح أف ُجّػؼ ٌفٓٔـ اىهفاٗة ِاٌة، كاىهفاٗة اىيغٔٗػة 

طالة، كأف ُلف ِيٕ اىٍّاٗ٘ػ اىًٍئبة ىٓغق اىهفاٗة، ىِجٔلو إىػٕ ك٘اؾػٓا 

 ٖ.كثّّػؼ بّن االطجبارات اىٍّّعة ىٓغق اىغاٗة ِيٕ اىمّ٘ع اىلٌٔ

 مفكوم الكفاية والقدرة -أواًل
«. اىهفاٗة اىيغٔٗػة»، ك «اىهفاٗة»ياىٍا ثػدد فٖ أدب٘اثِا اىجػبٔٗة ٌمًيس 

 فٍا اىٍلمٔد بٓغَٗ اىٍمًيصَ٘؟

(، كنفٕ اىقٖء ٗهفػٖ نفاٗػة بٍِّػٕ  َٖ اىهفاٗة ىغةن راءت ٌَ اىفّو )َنِف

جغِٕ بػّ شمو بّ االؾجغِاء َِ غ٘ػق فٓٔ ناؼ، كنفٕ اىقٖء فالُان بٍِّٕ اؾ

اىبلػػة: ] ژ گگ گ ژ: َِ غ٘ػق فٓٔ ناؼ. كفٖ اىلػآف اىهػًٗ راء

 بٍِّٕ ؾ٘صٍ٘م اهلل ًٌِٓ، كٗهّف ِِم أذاًْ. [٧٣١

َنفػٖ اىػرػو باىقػٖء: »كاىهفاٗة بٍِّٕ ٌػا ٗهفػٖ كٗغِػٖ ِػَ غ٘ػػق، ك

  ٖ  اؾجغِٕ بّ َِ ؾٔاق، كاىهافٖ ْٔ اىغم ٗهف٘م كٗغِ٘م ِػَ غ٘ػػق، كاىهفػ

«كرٍّّ أنف٘اء ،م كٗغِ٘م َِ غ٘ػقْٔ اىهافٖ اىغم ٗهف٘
(٧)

. 

                                                 

() .ِؤ ٌزٍُ اىيغة اىّػب٘ة بعٌقق 

 .4٧9ص 700١دٌقق  -اىٍّزً اىٍعرؾٖ -كزارة اىجػب٘ة اىؿٔرٗة (1)
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( أف D' Hainautكىلػػع كردت ثّػٗفػػات ند٘ػػػة ىيهفاٗػػة، إذ ٗػػػل )دِٗػػٔ 

فٓػٔ أٌػػ  ً  اىهفاٗة ثجٍدو فٖ اىلعرة ِيٕ اىل٘اـ بٍّو ِليٖ ٌّػفػٖ، كٌػَ خَػ

( أف اىهفاٗػة ْػٖ َُػاـ ٌػَ Gillyداطيٖ كغ٘ػ ٌػئٖ، فٖ شَ٘ ٗػػل )ر٘يػٖ 

( كاىٍٓارات اىٍّي٘ة اىجٖ ثجقهو فػٖ إرػػاءات اىٍّارؼ اىٍفٌٓٔ٘ة )اىغِْ٘ة

 ثٍّهَ ٌَ ثّػؼ إفهاى٘ة ٌصعدة كشيّٓا بفّاى٘ة. كىيهفاٗات أُٔاع خالخة ْٖ:

نفاٗة ِاٌػة، كثّػّػؼ باىلػعرة ِيػٕ ثّبجػة ٌزٍِٔػة ٌِعٌزػة ٌػَ  -٧

اىَِػػػ ِػػَ اطػػجالؼ شلػػٔؿ بمػػػؼ اىٍّػػارؼ كاىٍٓػػارات كاالثزاْػػات 

ُقػًة اىجّيٍ٘٘ػة، فٓػٖ نفاٗػة أفل٘ػة اىٍّػفة كاطجالؼ اىٍػٔاد اىعراؾػ٘ة كاأ

 ثقجػؾ ف٘ٓا نو شلٔؿ اىٍّػفة كال ؾلف ىٓا.

بػع أف ثجػٔفػ ىػعل  ( إىٕ ثؿػُ نفاٗػات ِاٌػة الCurryكىلع أفار )نػم 

يالب ٌا كبو اىجّيً٘ اىزاٌّٖ، كْغق اىهفاٗات ْٖ
(7)

  : 

 اىجصي٘و بٍظجيف أؾاى٘بّ. -

 اىٍػكُة اىلائٍة ِيٕ ثّعد اىٍٓارات. -

 ٙطػَٗ.اىجٔالو ٌُ ا -

اىجٔالػػػو بيغػػػات ٌظجيفػػػة فػػػفٓ٘وا كنجاب٘وػػػا كرٌؼٗوػػػا كثقػػػه٘ي٘وا  -

 ىض.إ...كٌٔؾ٘ل٘وا

 اىجظً٘ى ىيٍقػكِات. -

 إدارة اىٔكت. -

 اىجصيٖ باىعافّ٘ة ِِع اإلكعاـ ِيٕ إُزاز ٍِو. -

 اىٍبادرة. -

                                                 

دى٘ػو ٌػرّػٖ ىجػعرٗأل اأيػػ  -اىعنجٔر ٌصٍع بػَ فايٍػة، كاأؾػجاذ ٌصٍػٔد كُػاس (2)

بٔٗة اىٍِّ٘ػة باىهفاٗػات اىّاٌػة اىالزٌػة ىظػػٗذ اىجّيػً٘ اىدػأُم اىّػاـ فػٖ اىػٔيَ اىجػ

 .97ص 70٧0ثُٔؽ  -اىٍٍَِة اىّػب٘ة ىيجػب٘ة كاىدلافة كاىّئـ  -اىّػبٖ



  ن  ن  ن 56١ د. حممود الشيد - اوقياس اا ومعيارالكفاية اللغوية مفهوم

 اىٍّو هٍَ فػٗق أك ٌزٍِٔة. -

شػٌ أف كىجهَ اىجػب٘ػة ِيػٕ اىٍٔايِػة، فاُِػا ُال ،كإذا أطغُا نفاٗة ِاٌة

 ْغق اىهفاٗة ثجزيٕ فٖ أف ٗجٍهَ اىًاىأل ٌَ أف:

 ٗؤدم كارباثّ كٗجٍؿم بصلٔكّ. -

 ٗؤٌَ باىٔشعة اىٔيِ٘ة ِيٕ أُٓا هػكرة شجٍ٘ة ىيجلعـ. -

ٗلّعر اىٍميصة اىّاٌة، كٗلّعٌٓا ِيٕ ٌميصجّ اىظالة، كٗوّصٖ ٌَ  -

 أريٓا.

 ٗؤٌَ باىجّعدٗة فٖ إيار اىٔشعة اىٔيِ٘ة. -

 ّ.ّٗجؼ باُجٍائّ إىٕ كيِ -

 ٗجصٍو اىٍؿؤكى٘ة، كٍٗارس اأؾاى٘أل اىّلالُ٘ة فٖ اىجفه٘ػ كاىصٔار. -

 ٍّٗو بػكح اىفػٗق، كٍٗارس اىٍّو اىزٍاِٖ كاىجًِٖٔ فٖ ش٘اثّ. -

 ٍٗارس اىِلع، كٗقارؾ فٖ اثظاذ اىلػار. -

ٗجلبو اٙطػ، كٗلّعر رأّٗ، كٗصجػـ كرٓات اىَِػ اأطػػل فػٖ ٌِػ ل  -

 َِ أم ثؼٌت.

ٗجلَ ٍِيّ -
(٣)

. 

يلة بصلو ٌّػفػٖ ٌّػَ٘ أك ٌ٘ػعاف ٌّػَ٘ نصلػو اىّيػٔـ نفاٗة ٌجّ -7

 ىض.إكشلو اىيغات كشلو اىزٍاى٘ات...

نفاٗة طالة ٌجّيلة بٍادة دراؾػ٘ة كاشػعة نٍػادة اىيغػة اىّػب٘ػة أك  -٣

ىضإاىػٗاه٘ات، أك اىجارٗض...
(9)

. 

                                                 

ٌصاهػػات اىٍٔؾػً اىدلػافٖ ىٍزٍػُ  -اىجػب٘ة ِيػٕ اىٍٔايِػة -اىعنجٔر ٌصٍٔد اىؿّ٘ع (3)

 .٧78ص 7004ًٌبِٔات اىٍزٍُ  -اىيغة اىّػب٘ة بعٌقق

ًٌبِٔػات ٌزٍػُ  -اىِٓٔض باىيغة اىّػب٘ة كاىجٍهَ٘ ىٓا -اىعنجٔر ٌصٍٔد أشٍع اىؿّ٘ع (4)

 .56ص 70٧٣دٌقق  -اىيغة اىّػب٘ة بعٌقق
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كثجٍ٘ؼ اىهفاٗة بّعة طمائك ٌِٓا
(8)

: 

دفّػػػة ٗصػػػعث أم إف انجؿػػػابٓا ال  :Le prolongement االٌجػػػعاد -٧

كاشعة، بو ٗزػم ِبػػ ٌؿػار ثهػِٖٔٗ كػع ٍٗجػع ؾػِة أك ؾػِٔات أك ٌػشيػة 

 دراؾ٘ة أك أندػ، بو كع ٗجزاكز اىص٘اة اىعراؾ٘ة إىٕ اىص٘اة اىٍّي٘ة.

: ٌٍػا ٍٗ٘ػؼ اىهفاٗػة كابي٘جٓػا ىيجًػٔر ش٘ػح La progressionاىجًٔر  -7

 ثِق  كثٍِٔ كثجػارُ، ككع ثؼكؿ ٌٍا ٗؿجعِٖ ثّٓعْا باىػِاٗة كاىِّاٗة.

: كٗلمع بّ اىًابُ اىػٍٔ٘فٖ ىيهفاٗػة، إذ La transférabilitéاىجصٔؿ  -٣

ٍّٗهَ اىٍجّيً ٌَ ثٍٔ٘ػف ٌػا انجؿػبّ ٌػَ ٌّػارؼ كٌٓػارات فػٖ ؾػ٘اكات 

 ىض.إ...أطػل نصّو اىٍقهالت، كاثظاذ اىلػارات

فٍػًِٓ ٌػَ ٗػػل أُػّ ٌػػادؼ  تػريف  وهوفوا امرفد ة كخٍة اطجالؼ شػٔؿ 

(، Habiletéكٌػػًِٓ ٌػػَ ٗظجؼىػػّ فػػٖ اىٍٓػػارة ) (،Savoir – faireىٍّػفػػة اىٍّػػو )

ّجٍػع ثّػٗػف )ف٘ي٘ػأل ٌ٘ػٗػٔ( كبّوًٓ اٙطػ ٗػبًّ بٍفٓٔـ اىِقاط. كخٍة ٌػَ ٗ

كْٔ: اىلعرة ْٖ ُقاط ذِْٖ خابت ككابو ىيجًب٘ق فػٖ ٌزػاالت ٌّػف٘ػة  ّ٘جإلرػائ

( ِيػٕ أف Savoir – faire)ٌجّعدة، كٗؿجٍّو ْغا اىٍمًيس ٌػادفان ىٍّػفػة اىٍّػو 

 ٕ اىلعرة فٖ ثًب٘لٓا ِيٕ ٌواٌَ٘، فاىلعرة ِيٕ اىجػث٘أل كاىجصي٘ػو فػٖ شػع  ثجزي

ذاثٓا ال ثِّٖ اىقٖء اىهد٘ػ إال إذا ربًِاْا بٍؤٍف ٌَّ٘ ٌَ ٌدو
(6)

: 

 ثػث٘أل لٔر شؿأل ثارٗض اىجلايٓا. -

 ثػث٘أل ٌػارُ شؿأل ٌؤىف٘ٓا. -

 ثصي٘و رٍية. -

 ثصي٘و ُك أدبٖ. -

                                                 

 -ثهػَٔٗ اأؾػاثغة اىٍجػعربَ٘ باىؿػيم اىدػأُم -كزارة اىجػب٘ة كاىجّيً٘ اىّاىٖ اىٍغػب٘ة (8)
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 ثصي٘و ٌؿ ىة شؿاب٘ة. -

 ثصي٘و طػًٗة. -

اىلعرة ب ُٓا ًٌّٕ ٌهجؿأل ٍِٗٔ ئاؿ اىص٘اة اىعراؾػ٘ة كاىص٘ػاة  كثجٍ٘ؼ

بمفة ِاٌػة، ككػع ثجػارػُ ٌػُ ثلػعـ اىٍّػػ، كْػٖ اؾػجّعاد داطيػٖ ٗجٍػعد 

كٗجزؿع بٍا ٍٗهَ أف ٗؤدّٗ اىفػد، كال ثجزؿع إال ٌػَ طػالؿ ثًب٘لٓػا ِيػٕ 

 ٌصجٔل دراؾٖ، كْٖ غ٘ػ كابية ىيجلًٔٗ.

طمائك ثقجػؾ ف٘ٓا شِ٘ان ٌػُ  كإذا ناُت ىيهفاٗة طمائك فاف ىيلعرة

اىهفاٗة، كثظجيف ف٘ٓا أش٘اُان أطػل، ككع ذنػػت اىظمػائك اأربػُ اٙث٘ػة 

ىيلعرة ِيٕ أُٓا ٌٍ٘ؼة ىٓا كْٖ
(١)

: 

(: كثِّػٖ أُػّ ٍٗهػَ ثفّ٘يٓػا فػٖ Transversabilitéطال٘ة االٌجعاد ) -

 ٌزٍٔع اىٍٔاد اىعراؾ٘ة كفٖ ٌؿجٔٗات ثّيٍ٘٘ة ٌظجيفة.

: كثِّٖ أف اىلػعرة ثجًػٔر ٌػعل اىص٘ػاة (Evolutivitéطال٘ة اىجًٔر ) -

ة، كثجظغ أفهاالن ٌظجيفػة، إذ ٍٗهػَ أف ثٍػارس اىلػعرة ِيػٕ كفٖ اثزاق اىع

اىٍالشَة ٌدالن بؿػِة فائلة أك بعكة ٌجِاْ٘ة أك بٍٔهػِٔ٘ة نب٘ػػة أك بّفٔٗػة، 

 ثًٔٗػ اىلعرة بجًب٘لٓا ِيٕ ٌزٍِٔة ِػٗوة ٌَ اىٍواٌَ٘.ٗزػم ك

: إذا ناُػت اىهفاٗػة ثجًػٔر ِبػػ (Transformationطالػ٘ة اىجصػٔؿ: ) -

اىػػؼٌَ فػػاف ٌػػا ٍٗ٘ػػؼ بِ٘ٓػػا كبػػَ٘ اىلػػعرة أف اىلػػعرة ثجًػػٔر ِِػػع اشجهانٓػػا 

باأكهاع كاىٍقهالت، كثجفاِو كثجعاطو بِ٘ٓا فججٔىع ِِٓا كػعرات رعٗػعة 

أندػ إرػائ٘ة ٌدػو اىلػعرة ِيػٕ اىهجابػة كاىلػػاءة كاىصؿػاب، كاىلػعرة ِيػٕ 

 اكض كاىجٍ٘٘ؼ بَ٘ اأؾاؾٖ كاىدأُم.اىجًَِ٘ كِيٕ اىجف

إذ ال ٍٗهػَ ثلػًٔٗ  :Non évaluabilitéطال٘ة ِػعـ اىلابي٘ػة ىيجلػًٔٗ  -
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كبعكػة أف ُصػعد أل ىٍػثبًػة بٍوػاٌَ٘ ٌِّ٘ػة، كٌػَ اىمػّؾٔل اىلعرات ا

ٌؿجٔل اىجصهً فٖ كعرة ٌا فٖ كهّٓا اىظاىك، كٍٗهَ ثمػِ٘ف اىلػعرات 

 ات ارجٍاِ٘ة ِايف٘ة.إىٕ: كعرات ٌّػف٘ة، ككعرات ٌٓارٗة، ككعر

 :مفكوم الكفاية اللغوية -ثانيًا
اىهفاٗة اىيغٔٗة ْػٖ اىٍؿػجٔل اىٍجلػعـ ٌػَ إثلػاف اىيغػة كاىزػٔدة فػٖ 

( ىجّيػػً٘ اىيغػػة كاىيؿػػاُ٘ات Longmanاؾػػجٍّاىٓا، ككػػع كرد فػػٖ ٌّزػػً )

ٌؿجٔل اىزػٔدة ىقػظك ٌػا فػٖ اؾػجٍّاؿ »اىجًب٘ل٘ة أف اىهفاٗة اىيغٔٗة ْٖ 

صادخػة ككػػاءة كنجابػة كفٍٓػان، كٍٗهػَ أف ٗظجيػف ْػغا اىٍٓارات اىيغٔٗة ٌ

«اىٍؿجٔل فٖ هٔء ٌؿجٔل اىجصم٘و اىيغٔم
(5)

. 

كىلع ٍٓػ ٌفٓٔـ اىهفاٗة اىيغٔٗة فٖ طٍؿِ٘٘ات اىلػف اىٍاهٖ ِيٕ ٗػع 

، ٧48١( ِػاـ Naom Chomskyِػاىً اىيؿػاف اأٌػٗهػٖ )ُّػٔـ ثقٌٔؿػهٖ 

عة اىجػٖ ثٍّهػَ اىفػػد ٌػَ كَُػ إى٘ٓا ِيٕ أُٓا َُاـ خابت ٌَ اىلٔاِػع اىٍٔىّػ

ٖ أطػل فٖ ىغجّ اأـ شجٕ كإف ناف غ٘ػػ كػادر ِيػٕ ثفؿػ٘ػ لّ يَ إُجاج رٍو كثَ 

ذىم. إهافة إىٕ أف ْغق اىلعرة غ٘ػ كابية ىيٍالشَة ٌَ اٙطػَٗ
(4)

. 

اىػغم ٗف٘ػع  Performanceكفّػؽ )ثقٌٔؿهٖ( بَ٘ اىهفاٗة كاإلُزػاز أك اأداء 

ْٖ اىلعرة اىجٖ ثٍّهػَ اإلُؿػاف ٌػَ  Competenceاؾجٍّاؿ اىيغة، فاىهفاٗة اىيغٔٗة 

 اىمػص٘صة كثػن٘بٓػا ثػن٘بػان ُصٔٗوػا فًٓ ٌا ٗلاؿ، كثٍّهِّ ٌَ لٔغ اىزٍو اىيغٔٗة

أك اىهػالـ ْػٔ اىلػعرة اىجػٖ ثجػ٘س شػنػة  Performanceؾيٍ٘ان، فٖ شػَ٘ أف اأداء 

                                                 

(8) Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics- 

second edition- Prentice Hall Regents, Nj- 1987  p292. 

ثهػَٔٗ اأؾػاثغة اىٍجػعربَ٘ باىؿػيم  -كزارة اىجػب٘ة اىٔيِ٘ة كاىجّيػً٘ اىّػاىٖ اىٍغػب٘ػة (9)

 .٣7ص 70٧٧اىدأُم، اىػباط 
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لٔث٘ة ٌِّ٘ة فٖ اىفً، ثزّو اىّوالت اىٍٔرٔدة داطػو اىفػً كطاررػّ ثجصػػؾ 

 فٖ نو ىغات اىّاىً. ةِيٕ ُصٔ ٗزّو اإلُؿاف ًِٗق األٔات اىٍجّارف

كفٖ ثّيً٘ اىيغة ِيٕ أُٓا ىغة خاُ٘ة كى٘ؿػت اىيغػة اأـ نػاف فػٖ أٌػٗهػا 

َػ إى٘ٓا ِيٕ أُٓا اىلعرة خٍة ثؿاْو فٖ اىَِػ إىٕ ٌفٓٔـ اىهفاٗة اىيغٔٗة، إذ ُ  

فػةِيٕ اؾجلباؿ اىػؾائو كإرؾاىٓا فٖ ٌٔاكف اىص٘ػاة اىٍظجي
(٧0)

، كىػً ٗهػَ 

َِٗػ إىٕ اىؿالٌة اىيغٔٗة، كإٍُا ٗهجفٕ بفًٓ اىػؾاىة اؾجلباالن أك إرؾػاالن فػٖ 

 ٍِي٘ة اىجٔالو اىيغٔم كاالرجٍاِٖ فٖ ٌِ ل َِ اىمصة كاىؿالٌة.

 معايير الكفاية اللغوية -ثالثًا
ٗٔارّ ٌ٘عاف ثّيً٘ اىيغة اىّػب٘ة ىغ٘ػ اىِايلَ٘ بٓا ثصعٗات ند٘ػػة، كٌػَ ْػغق 

عٗات اىلمٔر فٖ ثصعٗع اىٍؿجٔٗات اىيغٔٗة ىيعارؾَ٘ ٌٍا ٗؤخػ فػٖ نفػاٗجًٓ اىجص

اىيغٔٗة فٖ أخِاء ثّيًٍٓ اىيغة، كٗػرُ ذىم إىٕ ِعـ نفاٗة اىٍّاٗ٘ػ اىٔاهػصة فػٖ 

ثلؿً٘ اىعارؾَ٘ إىٕ ٌؿجٔٗات ثِاؾأل نفاٗجًٓ اىيغٔٗة، فغاىب٘ة اىٍػانؼ اىجػٖ ثلػٔـ 

ىٕ أؾؽ كاهػصة فػٖ أخِػاء ثلؿػً٘ إال ثؿجِع بجّيً٘ اىيغة اىّػب٘ة ىيِايلَ٘ بغ٘ػْا 

اىعارؾَ٘ إىٕ ٌؿػجٔٗات ىغٔٗػة، إهػافة إىػٕ ِػعـ كرػٔد ٌّػاٗ٘ػ ناف٘ػة ىجصل٘ػق 

 اىٓعؼ اىٍِقٔد ٌَ ثّيً٘ اىيغة اىّػب٘ة كاىصمٔؿ ِيٕ اىهفاٗة اىيغٔٗة اىالزٌة.

كٌَ اىٍالشٌ أٗوان غ٘اب اىعراؾات اىجٖ ثجِاكؿ بِاء االطجبارات ِيػٕ 

اىٍػرّ٘ة ىيهفاٗػة اىيغٔٗػة، كاىلمػٔر فػٖ ثّػػؼ ٌؿػجٔٗات أؾؽ اىٍّاٗ٘ػ 

 اىٍجلعـ(. -اىٍجٔؾى -ثّيً٘ اىيغة اىّػب٘ة هٍَ اىٍؿجٔٗات اٙث٘ة )اىٍبجعئ

كثٓػػعؼ اطجبػػارات ثصعٗػػع اىٍؿػػجٔل إىػػٕ ثصعٗػػع اىٍؿػػجٔل اىيغػػٔم 

                                                 

(10) Second Language proficiency Assessment: Current issues- Lowe pardee, J 

r. and Stansfield, Charles w. Prentice- Hall, Inc, Book Distribution Center 

and Center of Applied linguistics NY 1988 P13. 
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ىيعارؾَ٘، كثٔزًّٗٓ إىٕ فمٔؿ دراؾ٘ة ثِاؾأل ٌؿجٔاًْ اىيغػٔم كبػو بػعء 

اىٍجّيً ٌُ ٌزٍِٔة أِيٕ ٌَ ٌؿجٔاق فال ٗجٍهَ ٌػَ  اىعراؾة نٖ ال ٗزيؽ

ٌجابّة اىعراؾة ٌّٓا، أك ٌػُ ٌزٍِٔػة أدُػٕ ٌػَ ٌؿػجٔاق ف٘ػؤدم ذىػم إىػٕ 

 فلعاف اىصٍاؾة كاإلشؿاس باإلشباط اىيغٔم.

 فػْا فٖ اىهفاٗة اىيغٔٗة، كٌِٓا:كخٍة ٌزٍِٔة ٌَ اىٍّاٗ٘ػ اىجٖ ٗقجػط ثٔ

ىهو نفاٗة ؾ٘اؽ ثٍِٔ كثجًػٔر ، إذ Contexteاُعراج اىهفاٗة هٍَ ؾ٘اؽ  -٧

 فّ٘، كٗػثبى بفجة ٌَ اىٔهّ٘ات ثٍّهَ ٌَ ثّبجة اىٍٔارد اىوػكرٗة.

 كرٔب نٔف اىؿ٘اؽ ٌزاالن ىيٍالشَة. -7

 كرٔب إثاشة اىٍالشَة إٌهاُان ىيجلًٔٗ. -٣

بِاء اىٍٔارد فػط أؾاؾٖ النجؿاب اىهفاٗة، إٌا هٍَ ٌادة دراؾ٘ة  -9

 عدة )نفاٗات ِػهاُ٘ة(.كاشعة )نفاٗة ُِٔ٘ة طالة(، أك ٌٔاد ٌجّ

ِعـ االكجمار فٖ ثٍِ٘ة اىهفاٗػة ِيػٕ ثصل٘ػق اأْػعاؼ اىٍّػف٘ػة،  -8

كإٍُا دٌزٓا ىٍٔارٓة ٌزٍِٔة ٌَ اىٔهّ٘ات اىٍقػهية اىزعٗػعة 

 كاىٍجِِٔة كاىٍػثبًة بصارة ٌَ شارات اىٍجّيً.

كابي٘ة اىهفاٗػة ىيجلػًٔٗ ثبّػان ىيَػػكؼ اىٍصػعدة اىجػٖ ثبػَ٘ ثصلػق  -6

َ رٓػػة، أك كػػعرة اىٍػػجّيً ِيػػٕ ثٍٔ٘ػػف اأْػػعاؼ اىجّيٍ٘ػػة ٌػػ

 ٌهجؿباثّ فٖ أكهاع رعٗعة ٌَ رٓة أطػل.

ثٔفػ اىٔهٔح كاىعكة كاىٔاكّ٘ة كاىقػٍٔى٘ة كاىؿػالٌة اىيغٔٗػة فػٖ  -١

ل٘اغجٓا
(٧٧)

. 

كىلع فٓعت اىيغات اىص٘ة ِيٕ اىمّ٘ع اىّاىٍٖ رٓٔدان نب٘ػة فٖ ٌ٘عاف 
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ع اىهفاٗػػات ثّيػػً٘ اىيغػػات كثّيٍٓػػا، كٌػػَ ْػػغق اىزٓػػٔد ٌػػا ثّيّػػق بجصعٗػػ

اأؾاؾ٘ة اىجٖ ِٗبغٖ ىٍّيٍٖ اىيغة أف ٍٗجيهْٔا، ككع رٓػع اىٍظجمػٔف فػٖ 

ْغا اىٍ٘عاف إىٕ كهُ ٌّاٗ٘ػ ٗزػم فٖ هٔئٓا ثػعرٗأل اىٍّيٍػَ٘ فػٖ أخِػاء 

 أداء رؾاىجًٓ، ش٘ح شعدت اىهفاٗات اأؾاؾ٘ة ىيٍّيٍَ٘ فٖ اٙثٖ:

 االرثلاء بجّيً٘ اىًالب كثًٔٗػ أدائًٓ. -٧

 ّػفة طمائك اىيغة.اىجٍهَ اىّيٍٖ كٌ -7

 اىجٍهَ ٌَ ثّيً٘ اىيغة كفق اىٍبادئ اىصعٗدة. -٣

 ٌجابّة اىٍّيٍَ٘ كثلًٔٗ أدائًٓ. -9

 اىجًٔٗػ اىغاثٖ كاىٍِٔ اىٍِٖٓ ىيٍّيً. -8

كفٖ هٔء ْغق اىهفاٗات كّعٌت اىػابًة اىٔيِ٘ة اأٌػٗه٘ة ثؿػّة ٌّػاٗ٘ػ 

ىجّيً٘ اىيغة، كْغق اىٍّاٗ٘ػ ْٖ
(٧7)

: 

 البامىػيا  األول: امىػرفة بامط

بػع ىٍّيٍػٖ اىيغػة ىغ٘ػػ اىِػايلَ٘ بٓػا أف ٍٗجيهْٔػا  ٌَ اأٌٔر اىجٖ ال

 ثّّػؼ يالبًٓ ٌَ ش٘ح:

 فًٓ آى٘ات ًٍُْٔ كارثلائًٓ. -٧

 إكاٌة ِالكات إٗزاب٘ة بِاءة ًٌّٓ. -7

 فًٓ اىيغات اىٍجِِٔة كاىظبػات اىدلاف٘ة ىعًٗٓ. -٣

 االؾجّاُة ب دكات اىجلًٔٗ النجؿاب اىٍّػفة اىالزٌة بًٓ. -9

 امحاًي: وػرفة طبيػة امنغة امتي تػنّه منطالبامىػيا  

 كذىم ٌَ ش٘ح:

                                                 

راٌّػة اإلٌػاـ  - ٌّػاٗ٘ػ ثػعرٗؽ اىيغػات اىّاىٍ٘ػة - اىعنجٔر ٌصٍع بَ رف٘ع اىبقػػم (٧7)

 اىػٗاض د.ت. - ٌصٍع بَ ؾّٔد اإلؾالٌ٘ة
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 إثلاف اىٍٓارات اىيغٔٗة. -٧

 ىض.إ...ٌّػفة آى٘ات ٍِو اىيغة َُاٌان كثػان٘أل كأؾاى٘أل -7

 امىػيا  امحامث: وػرفة امحرافة امصائدة

ٗزأل ِيٕ اىٍّيٍَ٘ ٌّػفة خلافة اىيغات اىؿائعة اىٍػػاد ثّيٍ٘ٓػا فٍٓػان 

اؾً اىٍقجػنة بَ٘ خلافة اىيغػات اىٍظجيفػة، كاإلىٍػاـ كٌٍارؾة، كٌّػفة اىلٔ

بٔرٓات اىَِػ اىٍِبدلة ٌَ ْغق اىدلافػات كثٍٔ٘فٓػا فػٖ ٌٍارؾػة اىيغػة فػٖ 

ٌِ ل َِ ك٘ٔد اىِصٔ كاىظٔؼ ٌَ اىظً  فٖ اىٍػاشو اأكىٕ، كاإلىٍػاـ فػٖ 

اىٔكت ُفؿّ باأشػعاث اىزارٗػة ِيػٕ اىمػّ٘عَٗ اىٍصيػٖ كاىّػاىٍٖ بغ٘ػة 

 ٍّي٘ة اىجّيٍ٘٘ة اىجّيٍ٘ة.ثٍٔ٘فٓا فٖ اى

 امىػيا  امرابع: وػرفة آميات اكتصاب امنغة

ِيػػٕ اىٍّيٍػػَ٘ فػػٖ ْػػغا اىٍزػػاؿ أف ٗجّػفػػٔا أؾػػاى٘أل ثػػعرٗؽ اىيغػػة 

كيػائق ثعرٗؿٓا كاؾجػاث٘ز٘ات اىجػعرٗؽ، كأف ٗهُٔػٔا ٌػؼّكدَٗ باىهفاٗػات 

 اىجعرٗؿ٘ة بغ٘ة ثٍٔ٘فٓا فٖ إنؿاب ٌجّيًٍ٘ٓ اىٍٓارات اىيغٔٗة.

 امخاوس: بٌاء بيئة تػنيىية وحهزة امىػيا 

ىيب٘جة اىجّيٍ٘٘ة اىجّيٍ٘ة دكر نب٘ػ فٖ ثصل٘ق اأْعاؼ اىٍػؾػٌٔة ىجّيػً٘ 

اىيغة، بص٘ح ثؿٔد فٖ ْػغق اىب٘جػة كػً٘ اىّعاىػة كاىٍؿػاكاة كثهػافؤ اىفػػص 

 كٌػاِاة اىفػكؽ اىفػدٗة كاىجقزُ٘ كاىجّؼٗؼ.

 كِٗعرج ثصت ْغا اىٍّ٘ار ٌؤفػاف ىألداء ٍْا:

كٍ٘ة اىجِٔع بٓػعؼ هػٍاف االىجػؼاـ بٍبػادئ ثهػافؤ اىفػػص  ثلعٗػ -٧

 كاىّعاىة كاىٍؿاكاة.

بِػػاء ب٘جػػات آٌِػػة كداٍِػػة ىيػػجّيً، ذىػػم أف إشؿػػاس اىٍػػجّيً  -7
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باالرثباؾ أك اىٔرو ؾّ٘٘لّ ٌَ اىػجّيً، ككػع ٗصػعث ىعٗػّ لػعٌة 

 ثزاق اىيغة اىٍجّيٍة.

يففة امىػيففا  امصففادص: ت ففىيه امىٌففاسخ امد اشففية وامويففدات امتػنيى

 وتخطيط امتد يس

 كِٗعرج ثصت ْغا اىٍّ٘ار خالخة ٌؤفػات ىألداء ْٖ:

 ثمًٍ٘ اىٍِاْذ اىعراؾ٘ة. -٧

 االىجؼاـ بٍّاٗ٘ػ ثّيً٘ اىيغة. -7

 اؾجظعاـ االؾجػاث٘ز٘ات اىجعرٗؿ٘ة كثفّ٘و ٌمادر اىجّيً. -٣

 امىػيا  امصابع: امترويه امد اشي

ث٘ز٘ات ٗزأل ِيٕ اىٍّيٍَ٘ االؾجّاُة بٍزٍِٔػة ٌجِِٔػة ٌػَ االؾػجػا

اىجلٍٔٗ٘ة اىجٖ ثجِاؾأل ٌُ اىٍِاْذ اىعراؾ٘ة اىٍلػرة، كاإلفػادة ٌػَ ثٍٔ٘ػف 

ُجػػائذ اىجلػػًٔٗ اىعراؾػػٖ فػػٖ ثمػػًٍ٘ اىػػعركس كإِػػادة اىَِػػػ فػػٖ اىٍّي٘ػػة 

 اىجعرٗؿ٘ة فٖ هٔء اىجغغٗة اىػارّة كُجائذ ْغا اىجلًٔٗ.

 امىػيا  امحاوي: تأول األداء امتد يصي

ً كاىجلًٔٗ اىٍؿجٍػ ىزٍُ٘ طًػٔاثًٓ ٗزأل ِيٕ اىٍّيٍَ٘ ثصي٘و أدائٓ

 كٌٍارؾاثًٓ اىجّيٍ٘٘ة بٓعؼ االرثلاء كاىجًٔٗػ.

 امىػيا  امتاشع: امتطوير امىوٌي

 كِٗؤم ثصت ْغا اىٍّ٘ار ٌؤفػاف ىألداء ٍْا:

بِػاء اىٍزجٍّػات اىٍِٓ٘ػة: ِيػٕ أف ٗهػػٔف ْػغا اىبِػاء كائٍػان ِيػػٕ  -٧

ىجّيٍ٘ػة، كِيػٕ اىجّاكف بَ٘ رٍُ٘ اىّػاٌيَ٘ فػٖ اىب٘جػة اىجّيٍ٘٘ػة ا

 إكاٌة أُقًة كرشالت ٌٍَِة.
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اإلؾٓاـ فٖ ثًٔٗػ ثّيً٘ اىيغات: كِيػٕ اىٍّيٍػَ٘ اىٍقػارنة فػٖ  -7

اىِعكات كاىٍؤثٍػات كاىٍػانؼ اىٍِّ٘ػة بجّيػً٘ اىيغػة، كاالفػجػاؾ 

 ِّٕ بجّيً٘ اىيغات.فٖ اىزٍّ٘ات اىجٖ ث  

كىَ ٗهػٔف  ثيم ْٖ اىٍّاٗ٘ػ اىجؿّة اىجٖ ُقػثٓا اىػابًة اىٔيِ٘ة اأٌػٗه٘ة،

فٖ ٌ٘عاف ثّيً٘ اىيغات كاِجٍادْػا  فاِي٘ة ٌا ىً ثٍٔف ثٍٔ٘فان ثاٌوا ىٓغق اىٍّاٗ٘ػ

فٖ اىبػاٌذ اىجٖ ثّّع ٌّيٍٖ اىيغة ىغ٘ػػ اىِػايلَ٘ بٓػا، كفػٖ اىػعكرات اىجعرٗب٘ػة 

 ٌِ ات كٌؤفػػات كابيػة ّهػصَ اىجٖ ثمًٍ ىيٍّيٍَ٘، كثصٔٗو ْػغق اىٍّػاٗ٘ػ إىػٕ 

َ٘، إهافة إىٕ ثعرٗأل اىٍقػفَ٘ ِيػٕ ثقػظ٘ك ىيل٘اس ٌَ أرو ثلًٔٗ اىٍّيٍ

 أداء اىٍّيٍَ٘ كثصعٗع اشج٘اراثًٓ اىجعرٗب٘ة.

 :مستويات تعليم اللغة وتعلمكا -رابعًا
 خٍة خالخة ٌؿجٔٗات ىجّيً٘ اىيغة كثّيٍٓا كْٖ:

 .اىٍؿجٔل اىٍبجعئ -٧

 .اىٍؿجٔل اىٍجٔؾى -7

 .اىٍؿجٔل اىٍجلعـ -٣

 أٗوان ْٖ:كىهو ٌؿجٔل ٌَ ْغق اىٍؿجٔٗات خالخة ٌؿجٔٗات 

 .اىٍؿجٔل اأدُٕ -٧

 .اىٍؿجٔل اأكؾى -7

 .اىٍؿجٔل اأِيٕ -٣

كفٍ٘ا ٗيٖ فهػة ٌٔرؼة َِ نو ٌؿجٔل ٌَ ْغق اىٍؿجٔٗات
(٧٣)

: 

                                                 

اطجبار ثصعٗع اىٍؿجٔٗات اىيغٔٗػة ىٍجّيٍػٖ اىيغػة اىّػب٘ػة  - فادم ٌزيٖ ِ٘ؿٕ ؾهػ( ٧٣)

 .7٧/5/70٧6 - ة اأىٔنةفبه - ىيِايلَ٘ بغ٘ػْا
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 امىصتوى امىبتدئ: -أولً 

 (:Aاىٍؿجٔل اىٍبجعئ اأدُٕ ) -٧

ّٗجٍع ْغا اىٍؿجٔل ٌبػعأ اىٍٓػارات اىٍجهاٌيػة، كٗػنػؼ ِيػٕ اىزاُػأل 

كفػٖ هػٔء ْػغا اىٍؿػجٔل ٗؿػجًُ٘ اىقفٖٓ ٌػَ اىٍِصػٕ اىجٔالػيٖ ىيغػة، 

اىٍجّيً اىجّػٗف بِفؿّ، كاىجّب٘ػ َِ اىصارات اىٌ٘ٔ٘ة، كاىٍٔاكف اىبؿػً٘ة، 

كٗٔرػػّ أؾػػجية، كٗؿػػجظعـ بّػػن اىزٍػػو اىٍ ىٔفػػة كاىّبػػارات اىجٔالػػي٘ة، 

 كٗػّنأل رٍالن بؿً٘ة َِ ُفؿّ كش٘اثّ.

 ؼ إىػٕككثبعأ ٍِي٘ة اىعراؾة فٖ ْغا اىٍؿجٔل باالُجلػاؿ ٌػَ ثّيػً اىصػػ

ثػػ ى٘ف رٍػػو كمػػ٘ػة، كاىٍفػػػدات اىجػػٖ ٗجّيٍٓػػا اىٍػػجّيً ثػػعكر شػػٔؿ اىب٘ػػت 

اىجػن٘ػؼ ِيػٕ  زػػمكاىّائية كاىٔلػف كأؾػٍاء اىٍػ نٔالت كاىٍقػػكبات، كٗ

ثّيً٘ اىوٍائػ اىٍجمية كاىٍِفمية كاأفّػاؿ اىٍاهػ٘ة كاىصاهػػة كاىٍؿػجلبو، 

 إىٕ راُأل أؾٍاء االؾجفٓاـ كشػكؼ اىزػ كٍػكؼ اىؼٌاف كاىٍهاف.

 (:Bٍؿجٔل اىٍبجعئ اىٍجٔؾى )اى -7

كٗؿجًُ٘ اىٍجّيً فٖ ْغا اىٍؿجٔل اىجّب٘ػ َِ اىٍٔاكف اىٍ ىٔفػة كغ٘ػػ 

كٍٗهِػّ اىػؾٍ٘ة ٌدو )اىؿٔؽ كاىٍّو كاىٍِاؾبات كاىص٘ػاة فػٖ اىٍاهػٖ(، 

يػح أؾجية كاإلرابة ِِٓا، كاؾػجظعاـ اىيغػة ىجيب٘ػة اىصارػات اىٌ٘ٔ٘ػة ِيػٕ 

ِػع شػٔؿ إؾػِاد اأفّػاؿ ىيوػٍائػ ٌؿجٔل اىزٍو اىلم٘ػة، كثجٍصٔر اىلٔا

نافة، كشػػكؼ اىًّػف كاىٍدِػٕ كاىزٍػٔع كاىزٍيجػَ٘ االؾػٍ٘ة كاىفّي٘ػة 

 ىض.إكأؾٍاء اإلفارة...

 (:Cاىٍؿجٔل اىٍبجعئ اأِيٕ ) -٣

كِٗجلو فّ٘ اىٍجّيً ٌَ اإليار اىو٘ق إىٕ إيار أكؾُ ٗجّػؼ فّ٘ اىٔؾػى 

ىػٕ االؾػجظعاـ ِليّ ٌَ االؾػجظعاـ اىظػاص ىيغػة إكذىم ب ،اىغم ّٗ٘ـ فّ٘
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اىّاـ فٖ إيار اىٍٔاكف اىػؾٍ٘ة كغ٘ػ اىػؾػٍ٘ة كاىلػٗبػة ٌػَ ِلػو اىٍػجّيً 

ٌدو )االِجغار كاىٓٔاٗات كاىّادات كاىجلاى٘ػع كاأِ٘ػاد كاأٌدػاؿ اىقػائّة(، 

كٍٗهِّ كلف اأف٘اء كاأفظاص كاأشعاث فػٖ رٍ٘ػُ اأزٌِػة، كؾػػد 

ّيٍ٘ػػات كثٔر٘ٓٓػػا اىلمػػك ذات اىبعاٗػػة كاىِٓاٗػػة، كفٓػػً اإلفػػارات كاىج

كإًِاء اىػأم فػٖ أفػ٘اء ٌصػعدة، إىػٕ راُػأل االرثلػاء بيغجػّ إىػٕ ٌؿػجٔل 

اىفلػة، كثّػػؼ أؾػئب اىِفػٖ كاىٍمػادر اىدالخ٘ػة كاىٍقػجلات كاأؾػٍاء 

 اىٍٔلٔىة كإف كأطٔاثٓا كأُٔاع اىفّو كأؾئب اىجفو٘و.

 امىصتوى امىتوشط: -جاًياً 

 (:Aاىٍؿجٔل اىٍجٔؾى اأدُٕ ) -٧

يً فػػٖ ْػػغا اىٍؿػػجٔل بػػارػاء اىصػػٔارات اىبؿػػً٘ة شػػٔؿ ٗبػػعأ اىٍػػجّ

ٌّئٌات غ٘ػ فظم٘ة، فِ٘جلو ٌػَ اىٍّئٌػات اىٍصؿٔؾػة إىػٕ اىٍؿػجٔل 

اأدُٕ ٌػَ اىجزػٗػع، كثجِػٔع اىِمػٔص بػَ٘ ثارٗظ٘ػة كارجٍاِ٘ػة كثػاخ٘ػة، 

كٗجّػؼ بّػن رٔاُػأل اىصوػارة اىّػب٘ػة، كفػٖ اىلٔاِػع اىِصٔٗػة ٗجّػػؼ 

جػػعأ، كاأفّػػاؿ اىِاكمػػة كإؾػػِاد اأفّػػاؿ شػػاالت ثلػػعًٗ اىظبػػػ ِيػػٕ اىٍب

اىمص٘صة، كاأفّاؿ اىظٍؿة فٖ شاىجٖ اىِمأل كاىزؼـ، كاأكزاف كٌمػادر 

 اأفّاؿ فٔؽ اىدالخ٘ة كاىٍقجلات كاإلهافة.

 (:Bاىٍؿجٔل اىٍجٔؾى اأكؾى ) -7

ة، كاؾػجظعاـ كثؼداد كعرة اىٍجّيً ِيٕ اىصٔار فػٖ ٌٔهػِٔات ٌظجيفػ

ٌُ أدكات اىػبى كِالٌات اىجػػكً٘، كزٗػادة  ب٘وااىزٍو اىمص٘صة ىغٔٗوا كثػن٘

ة ٌػػَ كؾػػائو اإلِػػالـ جلػػعًٗ ُمػػٔص ش٘ ػػ، كذىػػم بٌّػفػػة اىدلافػػة اىّػب٘ػػة

اىٍؿٍِٔة كاىٍػئ٘ة، كِْا ثجِٔع اىِمٔص ٌَ ش٘ح اىٍؤٍف، كفػٖ ٌزػاؿ 

 اىلٔاِع ٗجّيً اىّعد كاىفّو اىٍبِٖ ىيٍزٓٔؿ كاىٍِمٔبات ب ُٔآِا.
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 (:C)اىٍؿجٔل اىٍجٔؾى اأِيٕ  -٣

  ً ِّٕ باىدلافة اىّػب٘ة ثؿاِعق ِيػٕ زٗػادة يُ اىٍجّيً ِيٕ ٌٔهِٔات ث  ٗ

ِٕ اىيغٔٗة اىجٖ ٍٗٔفٓا فػٖ اىٔلػف كب٘ػاف اىػػأم كاالرثلػاء اىٍفػدات كاىبِ 

بيغجّ إىٕ ٌؿجٔل اىظًاب نجابػة كٌصادخػة إىػٕ راُػأل ثّؼٗػؼ اىجيلائ٘ػة فػٖ 

ٍاِ٘ػػة اؾػػجظعاـ اىيغػػة، كٗجفاِػػو ٌػػُ ُمػػٔص إِالٌ٘ػػة كٌٔهػػِٔات ارج

كؾ٘اؾ٘ة كاكجمادٗة. كفٖ اىلٔاِع ٗجّػؼ أؾئب اىقػط كاأؾٍاء اىظٍؿة 

 كاىبعؿ كاىجٔن٘ع كاىٍٍِٔع ٌَ اىمػؼ.

 امىصتوى امىتردا: -جامحاً 

 (:Aاىٍؿجٔل اىٍجلعـ اأكؿ ) -٧

كٗػّنؼ ْغا اىٍؿجٔل ِيػٕ اىجّاٌػو ٌػُ ُمػٔص ٌظجيفػة فػٖ اىؿ٘اؾػة 

اٌة، إىٕ راُأل اىػجٍهَ ٌػَ فٓػً كاالكجماد كاالرجٍاع كاىجارٗض كاىدلافة اىّ

 اىجػان٘أل كاىلعرة ِيٕ نجابة ٌٔهِٔات اىجّب٘ػ.

كٗبعأ اىٍجّيً فٖ ْغا اىٍؿجٔل باىجّاٌو ٌُ ُمػٔص ش٘ػة ئٗيػة ٌدػو 

نيٍػػة ٗظجػػارق  ٧800ركاٗػػة أك نجػػاب ثظممػػٖ، كنجابػػة ٌلػػاؿ فػػٖ شػػعكد 

 اىٍجّيً، كٗؿجظعـ فٖ نجابجّ أدكات اىػبى كاىجػكً٘ اؾجظعاٌان لص٘صان.

 (:Bاىٍؿجٔل اىٍجلعـ اىداُٖ ) -7

كٗجّاٌو اىٍجّيً فٖ ْغا اىٍؿجٔل ٌُ ُمٔص أل٘ية ِاى٘ػة اىٍؿػجٔل، 

نيٍػػة،  ٧500-٧800كفػػٖ ٌزػػاالت ٌظجيفػػة، كٗهجػػأل بصدػػان فػػٖ شػػعكد 

كٗجّػػّػؼ اأدب فػػٖ ٌظجيػػف ِمػػٔرق كاىِمػػٔص اأدب٘ػػة فػػٖ ٌظجيػػف 

ٗؿجظعـ ٌزاالثٓا كأُٔآِا، كٗجّاٌو ٌُ اىِمٔص ِيٕ أُٓا كشعة كاشعة، ك

 فٖ ِػض أفهارق اىصزذ اىًٍِل٘ة كاىقٔاْع اىٍالئٍة.
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 (:Cاىٍؿجٔل اىٍجلعـ اىداىح ) -٣

كٗزػم فٖ ْػغا اىٍؿػجٔل اطج٘ػار ٌزٍِٔػة ٌػَ اىِمػٔص كاىبػػاٌذ 

اىٍّاىزة ىجصل٘ق اأْعاؼ اىجّيٍ٘٘ػة كاالِجٍػاد ِيػٕ اىهجػأل اىٍٍٔفػة فػٖ 

 ثّيً٘ اىيغة اىّػب٘ة ىغ٘ػ اىِايلَ٘ بٓا.

 كفاية اللغويةقياس ال -خامسًا
 ( ِيٕ اىِصٔ اٙثٖ:Longmanكرد ثّػٗف ك٘اس اىهفاٗة اىيغٔٗة فٖ ٌّزً )

كخٍػة فػػؽ «. ْٔ االٌجصاف اىغم ٗل٘ؽ نٍ٘ة اىيغة اىجٖ ثّيٍٓا فظك ٌػا»

بَ٘ اطجبار اىهفاٗػة كاطجبػار اىجصمػ٘و ٗجٍدػو فػٖ أف اطجبػار اىجصمػ٘و ٗمػًٍ 

ٌصعد أك بػُاٌذ ٌا، فٖ شػَ٘ ال ىل٘اس نٍ٘ة اىيغة اىجٖ ثّيٍٓا اىٍجّيً ٌَ ٌلػر 

ٗػثبى اٌجصاف اىهفاٗػة بٍلػػر ثّيٍ٘ػٖ، كىهِػّ ٗلػ٘ؽ اىٍؿػجٔل اىيغػٔم اىّػاـ 

َِ٘، ككع انجؿبت بّن اٌجصاُات اىهفاٗػة اىيغٔٗػة فػٓػة كاؾػّة شجػٕ ىيٍٍجصَ 

ؿجظعـ طالػة ىل٘ػاس اىهفاٗػة ( اىغم ٗ  TOFELكليت إىٕ اىّاىٍ٘ة ناٌجصاف )

اىعراؾة فٖ اىزاٌّات اأٌػٗه٘ةاىيغٔٗة ىيًالب اىػاغبَ٘ فٖ 
(٧9)

.   

كٗجبَ٘ أف اٌجصاف اىجصم٘و ٗظجيف َِ اٌجصاف اىهجابػة اىيغٔٗػة، كْػغا ٌػا 

كرد أٗوان فٖ ٌّزً االطجبارات اىيغٔٗة إذ ُػك ِيػٕ )أف اٌجصػاف اىهفاٗػة ْػٔ 

اىغم ٗل٘ؽ اىٍؿجٔل اىيغٔم اىغم انجؿبّ اىٍجّيً، كال ٗبِٕ ِيٕ أؾػاس ٌلػػر 

َ ٌػَ ٌّئٌػات ثجمػو ٍٖ ٌَّ٘، إُّ ٗل٘ؽ ٌا ثّيٍػّ اىٍٍػجصَ ٌا أك بػُاٌذ ثّي٘

 باىّاىً اىصل٘لٖ كاىص٘اة اىّادٗة اثماالن ناف٘ان(. كٌَ ذىم ِيٕ ؾب٘و اىٍداؿ:

َ ثٍهِّ ٌَ ٌجابّة ٌصاهػة؟ ْو اىصم٘ية اىيغٔٗة اىجٖ ٍٗجيهٓا اىٍٍجصَ 

؟ ككع اِجٍعت بّن االٌجصاُػات أك أف ٗزػم دكرة ثعرٗب٘ة بٔلفّ ٌِٓعؾان 

                                                 

(14) Longman Dictionary of language teaching and applied linguistics-   ٌُػرػ

 .978ؾابق ص 
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( ىل٘ػػاس TOFELٍُٔذرػػان ىيل٘ػػاس ِيػػٕ اىٍؿػػجٔل اىّػػاىٍٖ ٌدػػو اٌجصػػاف )

اىهفاٗػػة اىيغٔٗػػة باإلُزي٘ؼٗػػة اأٌػٗه٘ػػة ىيًػػالب اىػػػاغبَ٘ فػػٖ االىجصػػاؽ 

( اىغم ٗؿجظعـ ىل٘اس اىيغػة IELTSباىزاٌّات اأٌػٗه٘ة ىيعراؾة ف٘ٓا، أك )

فػػٖ اإلُزي٘ؼٗػػة اىبػًٗاُ٘ػػة كاأؾػػجػاى٘ة ىيًػػالب اىػػػاغبَ٘ فػػٖ اىعراؾػػة 

اىزاٌّات اىبػًٗاُ٘ة أك اأؾجػاى٘ة
(٧8)

.   

كىلع كهّت فػكط ىصمٔؿ اىهفاٗة اىيغٔٗة فٖ اؾجٍّاؿ اىيغة اىداُ٘ة، 

ف٘لاؿ َِ فظك ٌا إُّ ّٗػؼ ْغق اىيغة إذا ناف كػع أىػً أك شلػق كاشػعان أك 

 أندػ ٌَ اىٍّاٗ٘ػ أك اىقػكط اٙث٘ة:

 انجؿاب اىٍٓارات اىيغٔٗة ٌّػفة كأؾؿان. -٧

 ٌا ٗلاس كٌا ال ٗلاس.اىٔكٔؼ ِيٕ  -7

 اأداء ِيٕ اىٍؿجٔٗات اىٍظجيفة )اىصل٘لة كاىٍزاز(. -٣

 ىض.إؾالٌة اإلُجاج اىيغٔم ألٔاثان ككٔاِع كاؾجٍّاالن... -9

 إُجاج ىغٔم ب ؾاى٘أل ٌجِِٔة. -8

 أداء اىٍٓارات اىيغٔٗة اىٍٔ٘ف٘ة. -6

 إُزاز أْعاؼ ىغٔٗة ٌصعدة. -١

 اإلُجاج اىيغٔم بهفاٗة ِاٌة كفاٌية. -5

 رؾاؿ كاالؾجلباؿ.اىلعرة ِيٕ اإل -4

 اإلُجاج بعررة ٌصعدة ٌَ اىًالكة. -٧0

اإلُجاج ب فهاؿ كأُٔاع ىغٔٗة ٌجِِٔة -٧٧
(٧6)

. 

                                                 

(15) Dictionary of language testing (studies in language testing7)- Alan Davies, 

Annie Brown and others, Cambridge university Press- Reprinted 2002 P 154. 

(16) The Development of Common Framework Scale of language proficiency. 

Brian North- Peter Lang publishing- NY 2000 P42. 
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ّٔؿ ِي٘ٓا فٖ ك٘اس اىهفاٗة اىيغٔٗػة ىيٍػجّيً كثصعٗػع  كٌَ اىٔؾائو اىجٖ ّٗ

ٌؿػػجٔاق االطجبػػارات، ِيػػٕ أف ثجؿػػً ْػػغق االطجبػػارات باىمػػعؽ، كاالطجبػػار 

ء اأْعاؼ اىجٖ كهػُ ٌػَ أريٓػا، اىمادؽ ْٔ اىغم ٗميس ىالؾجظعاـ فٖ هٔ

كذىم ب ف ًّٖٗ االطجبار اىِجائذ ُفؿٓا فٖ شاؿ اؾػجظعاٌّ أندػػ ٌػَ  ،كباىدبات

 ٌػة، كباىٍٔهِٔ٘ة فٖ ٌِ ل َِ اىّٔاٌو اىقظم٘ة كاالًُباِات اىغاث٘ة.

كإف اطجبار اىهفاٗة اىيغٔٗػة ٗلػ٘ؽ اىزٔاُػأل اىّاٌػة ىػعل ٌػجّيً اىيغػة 

اىيغٔٗػة، كال ثػػثبى بٍلػػر ٌّػَ٘ أك ٌصجػٔل  ك٘اؾان فاٌالن ىزٍُ٘ اىٍٓارات

دراؾٖ ٌصعد، ذىم أُّ ٗل٘ؽ اىجصم٘و اىيغٔم اىّاـ ىيٍجّيً، كٗبَ٘ ٌػعل 

اؾجفادثّ ٌٍا ثّيٍّ فٖ اىفًٓ كاأداء اىيغٔم
(٧١)

. 

كٌَ اىعراؾات اىجٖ أُزؼت فٖ ٌزاؿ ك٘اس اىهفاٗة اىيغٔٗػة فػٖ اىيغػة 

اؾة ٌصٍع ِبع اىػؤكؼ اىقػ٘ض فػٖ اىّػب٘ة ِيٕ أُٓا ىغة ىغ٘ػ اىِايلَ٘ بٓا در

رؾاىجّ ىِ٘و فٓادة اىعنجٔراق
(٧5)

، كىلع ْعفت ْغق اىعراؾة إىػٕ ٧455ِاـ  

بِاء اطجبار ىيهفاٗة اىيغٔٗة فٖ اىيغة اىّػب٘ة بٔلػفٓا ىغػة أرِب٘ػة ِيػٕ غػػار 

( فٖ اىيغة اإلُزي٘ؼٗػة. ككػاـ اىباشػح بافػجلاؽ ٌصجػٔل TOFELاطجبارات )

ناىهجأل اىّيٍ٘ة كبّن كٔائً اىٍفػػدات كنجػأل  االطجبار ٌَ ٌمادر ٌجِِٔة

االطجبارات، كبّع أف ِػػض االطجبػار ِيػٕ ٌزٍِٔػة ٌػَ اىٍصهٍػَ٘ كػاـ 

بصؿاب خبات االطجبار كلعؽ بِٔدق كاثؿػاكٓا اىػعاطيٖ، كشؿػاب لػّٔبة 

اىٍل٘اس كٌّاٗ٘ػق، كثًب٘لّ ِيٕ ِِ٘ة ٌَ اىعارؾَ٘ بّع اُجٓػائًٓ ٌػَ دراؾػة 

كثٔليت اىعراؾػة إىػٕ ِػعد ٌػَ ٌّػاٗ٘ػ اأداء  اىيغة فٖ اىٍؿجٔل اىٍجلعـ.

                                                 

أؾاؾ٘ات ثّيػً٘ اىيغػة اىّػب٘ػة ىيِػايلَ٘ بيغػات  -اىعنجٔر ِبع اىّؼٗؼ إبػاًْ٘ اىّم٘يٖ (٧١)

 .-ق ٧97٣ؾّٔد  راٌّة اإلٌاـ ٌصٍع بَ -ؾيؿية بصٔث اىيغة -أطػل

بِاء ٌل٘اس ىيهفاٗة اىيغٔٗة فٖ اىيغػة اىّػب٘ػة ِيػٕ  -اىعنجٔر ٌصٍع ِبع اىػؤكؼ اىق٘ض (٧5)

 .٧455راٌّة يًِا  -رؾاىة دنجٔراق غ٘ػ ٌِقٔرة -أُٓا ىغة أرِب٘ة
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اىيغػػٔم اىجػػٖ ٍٗهػػَ ٌػػَ طالىٓػػا اىصهػػً ِيػػٕ أداء اىًاىػػأل، ككهػػّّ فػػٖ 

 اىٍؿجٔل اىيغٔم اىٍِاؾأل.

 كخٍة أُٔاع ٌَ االطجبارات ٌِٓا:

كثلػ٘ؽ ْػغق االطجبػارات اىزٔاُػأل اىّاٌػة ىػعل اختبا ات امكهاية:  -٧

ة، فٓػٖ ال ثػػثبى بٍلػػر اىٍجّيً ك٘اؾان فاٌالن ىزٍُ٘ اىٍٓارات اىيغٔٗ

أك ٌصجػػٔل دراؾػػٖ ٌصػػعد، كإٍُػػا ثلػػ٘ؽ اىجصمػػ٘و اىيغػػٔم اىّػػاـ 

 ىيٍجّيً، كثبَ٘ ٌعل اؾجفادثّ ٌٍا ثّيٍّ فٍٓان كأداء ىزٔاُأل اىيغة.

: كثٓػػعؼ إىػػٕ ثصعٗػػع اىٍؿػػجٔل، كثٔزٗػػُ اختبففا ات امت ففٌي  -7

اىٍجّيٍَ٘ إىٕ ٌؿجٔٗات، كْغق االطجبارات ال ثلجمػ ِيػٕ اطجبػار 

فٖ ٌّئٌات ٌِّ٘ة، كْٖ ِاٌػة كفػاٌية ىهػو ٌػا شمػيّ اىٍجّيً 

اىٍػػجّيً ٌػػَ ٌّئٌػػات، كثٍجػػاز باىٍٔهػػِٔ٘ة كاىؿػػٓٔىة فػػٖ 

 اىجمص٘س كاىجمِ٘ف كاىؿػِة فٖ إٍٓار اىِجائذ.

: كثٓعؼ إىٕ اىٔكٔؼ ِيٕ ثّػؼ ُلاط اىلػٔة اختبا ات امتشخيص -٣

كاىوّف ىعل اىٍجّيً، كثب٘اف اىمػّٔبات اىجػٖ ّٗاُ٘ٓػا كأؾػبابٓا 

 رٓا باىٔؾائو اىّيٍ٘ة اىِارصة.كِال

: كثٍجاز باىؿٓٔىة، إذ ٗؿجًُ٘ اىٍػجّيً اإلرابػة ِػَ اختبا ات امصرغة -9

اأؾجية فٖ ككت ٌصعد، كال ثل٘ؽ اىِاش٘ة اىٍّػف٘ػة ىػعل اىٍجّيٍػَ٘ 

 فلى، كإٍُا ثل٘ؽ ؾػِجًٓ فٖ اإلرابة اىمص٘صة َِ اأؾجية.

ٖ أدائٓػػا، : كًّٗػػٕ اىٍػػجّيً ف٘ٓػػا اىٔكػػت اىهػػافاختبففا ات امىػرفففة -8

 كثقجٍو ِيٕ أؾجية ذات ٌؿجٔل ِاؿ ٌَ اىمّٔبة فٖ بّن بِٔدْا.
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ماام موااروقات قياااس الكفايااة اللغويااة قلاا  ال ااعيد       - سادسااًا
 القومي العربي
ك٘ػع اىجِف٘ػغ ىل٘ػاس اىهفاٗػة اىيغٔٗػة ِيػٕ  فػٖ خٍة ٌقػكِات ٌا ثػؼاؿ

ة اىمّ٘ع اىلٌٖٔ اىّػبٖ، كٌػَ ْػغق اىٍقػػكِات، ٌقػػكع اىٍٍَِػة اىّػب٘ػ

ىيجػب٘ة كاىدلافة كاىّئـ، كٌقػكع اثصاد اىٍزػاٌُ اىّيٍ٘ػة اىيغٔٗػة اىّػب٘ػة، 

كٌقػكع اثصاد اىزاٌّات اىّػب٘ة، كراٌّة اىقػؽ اأكؾػى. كِْػاؾ اطجبػار 

اىّػب٘ة اىٍّ٘ارم اىغم أُزؼثّ اىزاٌّة اىؿٔرٗة اإلىهجػكُ٘ة، كفٍ٘ا ٗيٖ فهػػة 

 ٌٔرؼة َِ ْغق اىٍقػكِات:

راء ٌقػكع ك٘ػاس : ربية منتربية وامحرافة وامػنواوشروع امىٌظىة امػ -1

اىهفاٗة اىيغٔٗة اىغم ثٍّو اىٍٍَِػة اىّػب٘ػة ىيجػب٘ػة كاىدلافػة كاىّيػٔـ ِيػٕ 

ثِف٘غق فٖ إيار ٌقػكع اىِٓٔض باىيغة اىّػب٘ة ىيجٔرّ ُصٔ ٌزجٍػُ اىٍّػفػة 

اىغم كعٌجّ اىزٍٓٔرٗة اىّػب٘ة اىؿٔرٗة إىٕ ٌؤثٍػ اىلٍة اىّػبػٖ اىػغم ِلػع 

فػٖ دٌقػق، كأكػّػق اىٍػؤثٍػ ككػّعـ اىقػهػ ىيزٍٓٔرٗػة اىّػب٘ػة  7005ـ ِػا

اىؿٔرٗة ِيٕ ٌبادرثٓا إليالؽ ْغا اىٍقػكع، كنيّف اىٍٍَِة اىّػب٘ة ىيجػب٘ػة 

 كاىدلافة كاىّئـ اىٍّو ِيٕ ثِف٘غق باىجِؿ٘ق ٌُ اىعكؿ اأِواء.

ىػعل ثمًٍ٘ اطجبار دكىٖ ىل٘اس اىهفاٗة اىيغٔٗة »كٗػٌٖ ْغا اىٍقػكع إىٕ 

، كٗج ىف ٌَ اطجبارات ك٘اس ٌّ٘ارٗػة «ٌجّيٍٖ اىيغة اىّػب٘ة ٌَ غ٘ػ اىِايلَ٘ بٓا

ىجصعٗػػع ثيػػم اىهفاٗػػة كفػػق اىٍّػػاٗ٘ػ اىعكى٘ػػة فػػٖ ٌزػػاؿ ثّيػػً٘ اىيغػػات ىٓػػغق 

اىقػٗصة ٌػَ اىٍجّيٍػَ٘، ِيػٕ أف ثقػٍو اىٍّػاٗ٘ػ اىٍٓػارات اىيغٔٗػة اأربػُ: 

 ٌؿجٔل ٌَ اىٍؿجٔٗات اٙث٘ة:االؾجٍاع كاىٍصادخة كاىلػاءة كاىهجابة فٖ نو 

 (.7( ك)٧اىٍؿجٔل االبجعائٖ ) -٧

 (.7( ك)٧اىٍؿجٔل اىٍجٔؾى ) -7
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 (.7( ك)٧اىٍؿجٔل اىٍجلعـ ) -٣

 كثجٍدو إرػاءات ثِف٘غ اىٍقػكع فٖ اىٍػاشو اىجاى٘ة:

إِعاد ٌزٍِٔة ٌَ االطجبارات ثٍّهَ ٌَ ثصعٗع ٌؿجٔل اىػػاغبَ٘  -٧

 فٖ ثّيً اىيغة اىّػب٘ة ٌَ غ٘ػ اىِايلَ٘ بٓا.

ِػض اىٍّاٗ٘ػ اىعكى٘ة فٖ ك٘اس اىهفاٗة اىيغٔٗػة كاالؾػججِاس بٓػا  -7

 فٖ كهُ االطجبارات.

 ثّّػؼ اىصارات اىيغٔٗة ىيعارؾَ٘. -٣

 ِػض ثٔل٘ف دك٘ق ىيٍٓارات اىيغٔٗة اأربُ اىٍػاد انجؿابٓا. -9

 ٌػاِاة اىجعرج ٌَ ٌؿجٔل إىٕ آطػ ِِع ثلعًٗ ثيم اىٍٓارات. -8

إىػٕ إنؿػاب اىٍػجّيً ثيػم ثمًٍ٘ ٌزٍِٔة ٌَ اىجعرٗبات اىػاٌ٘ة  -6

 اىٍٓارات كاالرثلاء بّ إىٕ دررة إثلآُا.

 إِعاد ل٘غة االطجبارات بمٔرثٓا اىِٓائ٘ة. -١

كٌَ ٌػاٌٖ ْغا اىٍقػكع ثؼكٗع اىٍجّيً باىٍّارؼ كاىٍٓارات اىٍِاؾبة 

ىٍؿجٔاق كؾِّ كرِؿ٘جّ كٌهجؿباثّ اىيغٔٗة اىؿابلة كٍػكفّ اىظالة كاىلادرة 

وػاد كاؾػجٍّاىٓا اؾػجٍّاالن لػص٘صان فػٖ ٌظجيػف ِيػٕ ثٍهِ٘ػّ ٌػَ ىغػة اى

اىٍٔاكػػف اىجٔالػػي٘ة اىصل٘ل٘ػػة، كٌػػّع ٌّيٍػػٖ اىيغػػة اىّػب٘ػػة بػػ دكات ثلػػًٔٗ 

 ٌٔهِٔ٘ة ٌٔشعة ىيصع ٌَ ٍاْػة ثقج٘ت اىزٓٔد فٖ ْغا اىٍ٘عاف.

كِٗبُ اىٍقػكع ٌَ شارة ٌيصة إىػٕ ْػغا االطجبػار اىػعكىٖ اىوػػكرم 

ة فٖ ٌ٘ػعاف ثػعرٗؽ اىيغػة اىّػب٘ػة ىغ٘ػػ إلهفاء اىٍؼٗع ٌَ اىِزاِة كاىفاِي٘

 اىِايلَ٘ بٓا، كٌَ خً ٗجًيأل ثِف٘غ اىٍقػكع:

ثصعٗع إيار ٌػرّٖ ٗػإِ فّ٘ ثهَٔٗ اىٍجّيٍَ٘ كاُجٍػاءاثًٓ اىدلاف٘ػة  -٧

 كاىٍِٓ٘ة كشاراثًٓ اىيغٔٗة كٌهجؿباثًٓ اىؿابلة فٖ اىيغة اىّػب٘ة.
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اىيغػة  يعارس اأرِبػٖ ٌػَىاثظاذ ٌٔاكف كاهصة ٌٍا ٗػاد ثّيٍّ٘  -7

ِػٕ اىمػٔث٘ة كاىمػػف٘ة كاىجػن٘ب٘ػة اىّػب٘ة ِيٕ أُٓا ٌٌَِٔػة ٌػَ اىبِ 

 كاىعالى٘ة ىٍؿاِعة اىعارس ِيٕ اىجٔالو.

 ثّيً٘ اىيغة اىّػب٘ة ِيٕ ٌػاشو ال دفّة كاشعة. -٣

كثزعر اإلفارة إىٕ أف كخ٘لػة اإليػار اىّػبػٖ اىٍٔشػع ىل٘ػاس اىهفاٗػة 

ع ٍِيػت اىٍٍَِػة ِيػٕ كهػّٓا اىيغٔٗة فٖ اىيغة اىّػب٘ة ىيِايلَ٘ بغ٘ػْا كػ

ِيٕ أف ِٗفغ اىٍقػكع باىجّاكف ٌُ راٌّة ٌصٍع اىظػاٌؽ اىٍغػب٘ػة بًػٗػق 

فػٗق ٍِو بػئاؾػة اىػعنجٔر ٌصٍػع بػَ ٌٔؾػٕ، خػً ثٔرٓػت اىٍٍَِػة إىػٕ 

ثهي٘ف اىٍّٓع اىعكىٖ ىجّيً٘ اىيغة اىّػب٘ة فٖ اىظػئـ ىجِف٘غ اىٍقػكع بّع 

 أف فهيت فػٗق ٍِو ىٓغق اىغاٗة.

: خٍػة ٌقػػكع وع داوػة امشرق األوشط واتحاد امذاوػات امػربيةوشر -2

أِعق اأؾجاذ اىعنجٔر ِبع اىػؤكؼ زْعم ٌمًفٕ اأٌَ٘ اىّاـ ىزاٌّة اىقػػؽ 

، كْٔ اطجبار ٌّ٘ارم ٌلَِ فػٖ اىيغػة «اىجِاؿ اىّػبٖ»اأكؾى، كِِٔاف اىٍقػكع 

ة ُٓٔهػان بٓػا، اىّػب٘ة ٌبِٖ ِيٕ غػار )اىجٔفو( ٌٔرػّ إىػٕ ُػايلٖ اىيغػة اىّػب٘ػ

كإىٕ اىِايلَ٘ بغ٘ػْا ثزف٘فان ىٍمادر إكمائٓا، كْٔ اطجبار ٗل٘ؽ ٌػعل اىهفاٗػة 

اىيغٔٗة ىيٍجلعـ كٌؿجٔاق أغػػاض أنادٍٗ٘ػة ككٍ٘ف٘ػة، كاًُيػق اىٍقػػكع ٌػَ 

 اىفيؿفة اىجػبٔٗة اىجٖ ثلٔـ ِي٘ٓا ٌٌَِٔات اىص٘اة نيٓا:

 ثّيًّ ىجّػؼ. -

 ثّيًّ ىجٍّو. -

 ثّيًّ ىجهٔف. -

 ّيًّ ىجقارؾ.ث -

 ثّيًّ ىجظعـ. -
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أٌا ِِٔاف اىٍقػكع )اىجِاؿ( فلع أطغت ٌَ اىصػكؼ اأكىٕ ٌػَ ِبػارة 

ٌػَ  TANALكرػاءت شػػكؼ « ثلً٘٘ ُػايلٖ اىّػب٘ػة كغ٘ػػ اىِػايلَ٘ بٓػا»

 اىصػكؼ اأكىٕ ىيّبارة اٙث٘ة:

Test for native and non- native Arabic Language Speakers. 

جبار ثّؼٗؼ ٌهاُة اىيغػة اىّػب٘ػة ثٔالػالن كثػعاكالن، كناف اىٓعؼ ٌَ االط

ثّيٍ٘ان كثّيٍان، كاىصػّع ٌػَ ثٔغػو اىيغػات اأرِب٘ػة كإشالىٓػا ٌصػّو اىيغػة 

باىّػب٘ة، كثػ ْ٘يًٓ  َ كإِعاد اىٍّاىة اأرِب٘ة ىغٔٗوااىّػب٘ة كٌؿاءَىة اىٍجٓاكُ٘

 ىؿٔؽ اىٍّو.

ًيبػات كفزّت ْغا اىٍقػػكع رٓػات ٌجّػعدة، كٗػػل ًٌيلػٔق أف ٌج

ثِف٘غق ثهٔف باؾجمعار كػار باىؼاٌ٘ة ثِف٘غ اىجِاؿ اىّػبٖ ٌَ اىزٓات اىػؾٍ٘ة 

كلِّاع اىلػار فٖ اىٔيَ اىّػبٖ كراٌّة اىػعكؿ اىّػب٘ػة كاثصػاد اىزاٌّػات 

اىّػب٘ة كٌٍَِة اأؾ٘ؿهٔ كٌزاٌُ اىيغػة اىّػب٘ػة ككزارات اىدلافػة كاىجػب٘ػة 

 ىض.إكاىجّيً٘ اىّاىٖ كاىٍّو كاىّعؿ....

زعر اإلفارة إىٕ أف اىٍؤثٍػ اىّاـ الثصاد اىزاٌّات اىّػب٘ة كافػق ِيػٕ كث

 اىٍقػكع، ِيٕ أف ِّٗؿق ٌُ أٌَ٘ ِاـ ٌقػكع اىجِاؿ اىّػبٖ فٖ ؾب٘و ثِف٘غق.

 : كْٔ ٌقػػكع كػٌٖٔوشروع اتحاد امىذاوع امػنىية امنغوية امػربية -3

عـ بػّ إىػٕ (، كناف كع ثلػ7( ك)ض٧إلُقاء فٓادة اىيغة اىّػب٘ة اىعكى٘ة )ض

اثصاد اىٍزاٌُ اىّيٍ٘ة اىيغٔٗة فػٖ اىػٔيَ اىّػبػٖ اأؾػجاذ اىػعنجٔر شؿػَ 

بق٘ػ ِؤ ٌزٍّٖ اىظػئـ كاىلاْػة، ككع اِجٍعق نو ٌػَ ٌزٍّػٖ اىيغػة 

اىّػب٘ة فػٖ اىظػيػٔـ كاىلػاْػة ِيػٕ أف ٗلػٔـ اثصػاد اىٍزػاٌُ بجِف٘ػغق ٌػُ 

 اأيػاؼ اىٍِّ٘ة، ككع افجٍو اىٍقػكع ِيٕ:

كرات دراؾ٘ة ٌعثٓا اخِاف كِقػكف فٓػان، ِٗجلػو ف٘ٓػا ثمًٍ٘ ؾت د -أ
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اىػػعارس ٌػػَ اىمػػٔت اىّػبػػٖ ٌظػرػػان كلػػفة إىػػٕ اىٍّزػػً اىّػبػػٖ خػػػكة 

كذط٘ػة، إىٕ اىِك اىّػبٖ شفَان كفٍٓان كثغككان كٌؼاران، إىٕ اىبصح اىّيٍػٖ 

 اأكىٖ كاىٍجٔؾى كاىٍجلعـ باىيغة اىّػب٘ة اىفم٘صة.

ِيػٕ أؾػاس اىٍػادة اىًٍئبػة  ث ى٘ف ؾػجة نجػأل دراؾػ٘ة ثقػجٍو -ب

الٌجصاف فٓادة اىيغة اىّػب٘ة اىعكى٘ة، كذىم كفق اىٍِٓذ اىٍلػػر ىهػو دكرة 

 ٌَ اىعكرات اىؿت:

 اىعكرة االبجعائ٘ة اأكىٕ. -

 اىعكرة االبجعائ٘ة اىداُ٘ة. -

 اىعكرة اىٍجٔؾًة اأكىٕ. -

 اىعكرة اىٍجٔؾًة اىداُ٘ة. -

 اىعكرة اىٍجلعٌة اأكىٕ. -

 اىٍجلعٌة اىداُ٘ة. اىعكرة -

ىهجػكُػٖ الٌجصػاف فػٓادة اىيغػة اىّػب٘ػة اىعكى٘ػة إثمًٍ٘ كركػٖ ك -ج

( بّػػع ارج٘ػػاز االٌجصػػاف اىظػػاص ٧( كثًّػػٕ اىقػػٓادة )ض7( ك)ض٧)ض

( بّػع ارج٘ػاز 7باىعكرثَ٘ االبجعائ٘ة كاىٍجٔؾًة بِزاح. كثًّٕ اىقٓادة )ض

 االٌجصاف اىظاص باىعكرة اىٍجلعٌة بِزاح.

عرة ىيقػػٓادة فٓػػٖ اثصػػاد اىٍزػػاٌُ اىّيٍ٘ػػة اىيغٔٗػػة أٌػػا اىزٓػػة اىٍمػػ

اىّػب٘ة، كثٔكُّ اىقٓادة ٌَ رئ٘ؿّ، كثٔخّق ٌػَ راٌّػة اىػعكؿ اىّػب٘ػة، كٌػَ 

 كزارات اىظارر٘ة فٖ نو أكًار اىٔيَ اىّػبٖ.

 ف اىهجأل فٖ اثصاد اىٍزاٌُ.كثؤى  

كناف ٌزيؽ االثصاد كع نيّف اأؾػجاذ اىػعنجٔر ٌصٍػٔد أشٍػع اىؿػّ٘ع 

ٌُ اىٍٍَِة اىّػب٘ة ىيجػب٘ة كاىدلافػة كاىّيػٔـ ِيػٕ أف ٗلػٔـ بجؼكٗػع  اىجٔالو
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اأٌاُة اىّاٌة ىالثصػاد بزٓػٔد اىٍٍَِػة كغ٘ػْػا ٌػَ اىزٓػات فػٖ ٌقػػكع 

فٓادة اىهفاٗة اىيغٔٗة، ككاـ اىٍهيّف بٍّع أٌاُة االثصاد بجلػٗػػ ِػَ اىزٓػٔد 

غا اىظمػٔص، اىجٖ كاٌت بٓا اىٍٍَِة اىّػب٘ػة ىيجػب٘ػة كاىدلافػة كاىّيػٔـ بٓػ

ِيػػٕ أف ٗلػػٔـ اىٍّٓػػع اىػػعكىٖ ىيغػػة اىّػب٘ػػة فػػٖ اىظػيػػٔـ بٍجابّػػة ثِف٘ػػغ 

اىٍقػكع بافػاؼ ىزِة ٌَ أِوائٓا اىعنجٔر ٌصٍٔد أشٍع اىؿػّ٘ع كاىػعنجٔر 

شؿَ بق٘ػ نٍا أفاد بغىم ٌِؿق اىٍقػكع فٖ اىٍٍَِة، كىً ث عع اىيزِة إىػٕ 

 االرجٍاع شجٕ ثارٗظّ.

 : أُزؼت ْػغا االطجبػار اىزاٌّػة اىؿػّٔدٗةاختبا  امػربية امىػيا ي -4

اإلىهجػكُ٘ة فٖ هٔء أفوو اىٍٍارؾات اىّاىٍ٘ة فػٖ ك٘ػاس اىهفاٗػة اىيغٔٗػة 

ٌُ ٌػاِاة طمٔلػ٘ة اىيغػة اىّػب٘ػة، كٗؿػجًُ٘ ٌػجّيً اىيغػة اىّػب٘ػة ك٘ػاس 

كعراثّ اىيغٔٗة فٖ أم ٌهاف شٔؿ اىّاىً بصهً االُجقار اىّاىٍٖ اىهب٘ػ ىٓػغا 

كٔة اطجبار اىيغة اىّػب٘ة اىٍّ٘ارم فػٖ أُػّ ٗلػٔـ ِيػٕ فٓػً  االطجبار. كثهٍَ

ٍِ٘ق ىَِاـ ىغة اىواد، كِيٕ فٓػً أٍِػق أشػعث اىَِػٗػات اىّاىٍ٘ػة فػٖ 

 ثّيً٘ اىيغات كطالة فٖ ٌزاىٖ اىل٘اس كاىجلًٔٗ.

كىلػػع رػػػل ثبِػػٖ أفوػػو اىجزػػارب اىّاىٍ٘ػػة كفػػق اإليػػار اأكربػػٖ 

اىٍل٘ػاس اىّػاىٍٖ ىل٘ػاس ( اىػغم ّٗػع CEFRاىٍػرّٖ اىٍقػجػؾ ىيغػات )

ٗقػػجٍو اىجّيػػً٘ كاىػػجّيً كاىجلػػًٔٗ بّػػع  أُ ػػّاىلػػعرات كاىهفاٗػػات اىيغٔٗػػة 

 رػػتٌٔاءٌجّ كٌلجوػ٘ات ك٘ػاس ٌٓػارات اىيغػة اىّػب٘ػة كِِالػػْا، نٍػا 

( فػٖ TOFELاالؾجفادة ٌَ اإليار اىٍػرّٖ اىغم بِٖ ِيّ٘ اطجبػار اىجٔفػو )

ت ٌّ٘ارٗػة ٌلِِػة ىئكػٔؼ ِيػٕ اىيغة اإلُزي٘ؼٗة، كذىم بٓػعؼ ثػٔف٘ػ أدكا

 دررة إثلاف اىٍجّيٍَ٘ ىٍٓارات اىيغة اىّػب٘ة كٌهُٔاثٓا.

كٗٓعؼ ْغا االطجبار اىٍّ٘ارم إىٕ ك٘اس ٌٓارات ٌجّيٍٖ اىيغة اىّػب٘ػة 
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ىغ٘ػ اىِايلَ٘ بٓا فٖ اىلػاءة كاالؾجٍاع كاىهجابة كاىجصعث، إهافة إىٕ ٌٓارة 

ثٍّهػَ ٌجّيٍػٖ اىّػب٘ػة ٌػَ  اىيغة اىجٖ أفػد ىٓػا بػاب طػاص ىل٘ػاس ٌػعل

ٌظجيف اىزٔاُأل اىيغٔٗة اىعك٘لة اىجٖ ٗزأل أف ٗهُٔٔا كع أشائا بٓا إشايػة 

ثاٌة طالؿ ٌػشية ثّيٍٓػً، كثٍهِػٔا ٌػَ هػبى ٌؿػجٔٗات اىَِػاـ اىيغػٔم 

 اىّػبٖ كٔاِع ُصٔٗة كلػف٘ة كٌّزٍ٘ة كدالى٘ة.

ج كثزعر اإلفارة إىٕ أف بّػن االطجبػارات اىّاىٍ٘ػة ثػ طػت فػٖ إدرا

ٌٓارة اىٍصادخػة هػٍَ اطجباراثٓػا شجػٕ ككػت كػٗػأل، إال أف اطجبػار اىيغػة 

اىّػب٘ة اىٍّ٘ػارم ثٍ٘ػؼ بػاىجػن٘ؼ ِيػٕ رٍ٘ػُ ٌٓاراثٓػا بمػٔرة ٌجهاٌيػة، إذ 

بفوو اىجلِ٘ات اىصاؾٔب٘ة اىصعٗدة لارت ٌٓػارة اىٍصادخػة ٌػَ اىٍهُٔػات 

ؤاؿ اأؾاؾ٘ة ىالطجبار ش٘ح ٗجصعث اىًاىأل فٖ االطجبار ِػَ ٌٔهػٔع اىؿػ

 ٌُ ثؿز٘و اىمٔت كفق آى٘ة ٌٍَِة ىغىم.

كٗجهٔف االطجبار ٌَ أؾجية ٌٔزِة ِيٕ طٍؿة أرؼاء ثجوٍَ اىٍٓػارات 

% ىهو ٌٓػارة،  70إىٕ اىَِاـ اىيغٔم )اىِّالػ اىيغٔٗة( بٔاكُ  اأربُ إهافةن 

كركِٖ فٖ اأؾجية اىجِٔع اىٍّجٍع فٖ االطجبارات اىٍّ٘ارٗػة اىّاىٍ٘ػة، فٓػٖ 

جية ٌٔهِٔ٘ة ثّجٍع ِيٕ االطج٘ار ٌَ ٌجّػعد، كأطػػل ٌلاى٘ػة ثجػاكح بَ٘ أؾ

 ثجًيأل اىهجابة أك اىجّب٘ػ اىقفٔم، كٌعة االطجبار ؾاِجاف.

كثّجٍع أؾجية اىٍٓػارات اىػدالث اأكىػٕ )االؾػجٍاع كاىيغػة كاىلػػاءة( 

فٖ شَ٘ ثلٔـ أؾجية ٌٓارثٖ اىهجابة كاىٍصادخة  ،ِيٕ بِٔد االطج٘ار ٌَ ٌجّعد

اىٍٔهٔع اىٔاشع، ش٘ػح ًٗيػأل ٌػَ اىٍػّفػس اىهجابػة فػٖ  ِيٕ اىؿؤاؿ ذم

ٌٔهٔع ٌصعد: ككع طمك ىّ ِقػػكف دك٘لػة ٌػُ ٌػاِػاة فػػكط اىهجابػة 

اىٍّػكفة كفػق اىٍٔهػٔع. خػً ًٗيػأل إى٘ػّ بّػع ذىػم اإلدالء بػأٗػّ ٌػعٍِان 

باىصزذ كاأٌدية، كنغىم اأٌػ فٖ ٌٓارة اىجصعث، اىجٖ ثلٔـ بعكرْا ِيػٕ 
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ٗجفػػع إىػٕ أندػػ ٌػَ ؾػؤاؿ فػِػٖ، كًٗيػأل ٌػَ ؾؤاؿ كاشػع أؾاؾػٖ كػع 

 اىٍػفس اىجصعث فٖ شعكد ِقػ دكائق.

كٗوً بِم أؾجية اطجبار اىّػب٘ة اىٍّ٘ارم أندػ ٌَ ِقػػَٗ أىػف ؾػؤاؿ 

ىهجػكُ٘ػة ِيػٕ ٍُٔذران، كؾػجٍّو اىزاٌّػة اىؿػّٔدٗة اإل 9٧6كّزِت ِيٕ 

 ثغغٗة ْغا اىبِم باؾجٍػار.

ـ فٖ بػُاٌذ اىّػب٘ة ِيٕ اىقابهة كٗجِاؾأل االطجبار ٌُ اىٍؿجٔل اىٍجلع

ىهجػكُ٘ة. كٍٗهَ أف فٖ اىزاٌّة اىؿّٔدٗة اإل Arabic- online.net)اإلُجػُت( 

اىّػب٘ػة ىغ٘ػػ اىِػايلَ٘ بٓػا ٌصي٘وػا ٗ طغق ٌجّيً اىيغة فٖ بػُاٌذ ثّيً٘ اىيغة 

ىئكٔؼ ِيٕ دررػة نفاٗجػّ اىيغٔٗػة.. كٍٗػِس اىٍجلػعـ فػٖ  كإكيٍ٘٘وا كِاىٍ٘وا

 نقفان بعرراثّ، فاالطجبار ٌجاح ىيزٍُ٘. هٔء ذىم

 C: -كٗلعـ ْغا االطجبار ىيٍجّيٍَ٘ فٖ اىٍؿجٔل اىٍجلعـ، كٗػٌػؼ ىػّ ب

 فٖ اإليار اىٍػرّٖ اأكربٖ اىٍقجػؾ ىيغات. 1-2

 أٌا اىٍػاشو اىجٖ ٌّػ بٓا االطجبار شجٕ ٍٓػ بمٔرثّ اىصاى٘ة فٖٓ:

ٍٍٔ االطجبار اىعكرات اىجعرٗب٘ة ككرش اىٍّو اىجٖ فارؾ ف٘ٓا ٌم -٧

ىجّػؼ يػؽ بِػاء اأؾػجية، كاىجػعرب ِي٘ٓػا، كاإلىٍػاـ باأدب٘ػات 

 اىّاىٍ٘ة فٖ ْغا اىٍزاؿ.

 ثقه٘و فػٗق ٌَ اىٍجظممَ٘ ىم٘اغة اأؾجية كفلان ىهو ٌٓارة. -7

ٌػارّػػة اأؾػػجية ٌػػَ ٌجظممػػَ٘ فػػٖ اطجبػػارات اىيغػػة اأرِب٘ػػة  -٣

 كاىّػب٘ة ىغ٘ػ اىِايلَ٘ بٓا ِيٕ كرّ اىجصعٗع.

جّعٗالت كاؾجبّاد اأؾجية غ٘ػػ اىٍِاؾػبة، كإهػافة أؾػجية إرػاء اى -9

 رعٗعة ثغًٖ اىٍٓارات اىجٖ ىً ثغّى بمٔرة ناف٘ة.

اىٍػارّة كاىجّعٗو ٌبافػة ٌػَ كبػو اىٍجظممػَ٘ فػٖ اطجبػارات  -8
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 اىيغة اىّػب٘ة ىغ٘ػ اىِايلَ٘ بٓا.

ثصهً٘ االطجبار كاىٍّو بٍا راء فٖ ٌالشَات اىٍصهٍَ٘ كإِعاد  -6

 ة ىالطجبار.اىِؿظة اىِٓائ٘

االطجبارات االؾجًالِ٘ة )ثزػٗأل االطجبػار ِيػٕ فػػٗصة كاؾػّة  -١

 ٌَ اىًالب ِيٕ ٌؿجٔل اىّاىً(.

ثًػػٔٗػ االطجبػػار باؾػػجٍػار كفلػػان ىاشمػػاءات اىعكرٗػػة اىٍِجٍَػػة  -5

 اىٔاردة ٌَ اىقػنة اىٍقغية ىالطجبار.

 ثلَِ٘ االطجبار ٌَ ش٘ح ٌّاٌالت اىمّٔبة كاىؿٓٔىة كاىجٍ٘٘ؼ كاىؼٌَ. -4

ٌػانؼ االطجبار فٖٓ فػٖ أندػػ ٌػَ طٍؿػة آالؼ ٌػنػؼ ثِجقػػ شػٔؿ  أٌا

االؾػجّ٘اب اىّاىً، كّٗع بغىم اأكؿ ٌَ ُِّٔ ٌَ ش٘ح االُجقار اىّػاىٍٖ ك

 فٍ٘ا ٗجّيق باىيغة اىّػب٘ة. اىزغػافٖ غ٘ػ اىٍؿبٔؽ

* * * 
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 املصادر واملراجع

 
 :امىرادع امػربية

غػػة اىّػب٘ػػة ىيِػػايلَ٘ اطجبػػار ثصعٗػػع اىٍؿػػجٔٗات اىيغٔٗػػة ىٍجّيٍػػٖ اىي -٧

 .7٧/5/70٧6 -فبهة اأىٔنة - فادم ٌزيٖ ِ٘ؿٕ ؾهػ - بغ٘ػْا

اىػعنجٔر ِبػع  - أؾاؾ٘ات ثّيً٘ اىيغة اىّػب٘ة ىيِػايلَ٘ بيغػات أطػػل -7

راٌّػة اإلٌػاـ  -ؾيؿية بصٔث اىيغػة اىّػب٘ػة - اىّؼٗؼ إبػاًْ٘ اىّويٖ

 .٧97٣ٌْصٍع بَ ؾّٔد 

 - اىّػب٘ػة ِيػٕ أُٓػا ىغػة خاُ٘ػةبِاء ٌل٘ػاس ىيهفاٗػة اىيغٔٗػة فػٖ اىيغػة  -٣

 - رؾػاىة دنجػٔراق غ٘ػػ ٌِقػٔرة - اىعنجٔر ٌصٍع ِبع اىػػؤكؼ اىقػ٘ض

 .٧455راٌّة يًِا 

ٌصاهػػات اىٍٔؾػً  - اىعنجٔر ٌصٍػٔد اىؿػّ٘ع - اىجػب٘ة ِيٕ اىٍٔايِة -9

 .7004ًٌبِٔات اىٍزٍُ  - اىدلافٖ ىٍزٍُ اىيغة اىّػب٘ة بعٌقق

كزارة اىجػب٘ػة كاىجّيػً٘  - ىدػأُمثهَٔٗ اأؾاثغة اىٍجػعربَ٘ باىؿػيم ا -8

 .70٧٧اىػباط  - اىّاىٖ اىٍغػب٘ة

دى٘و ٌػرّٖ ىجعرٗأل اأيػ اىجػبٔٗة اىٍِّ٘ة باىهفاٗػات اىّاٌػة اىالزٌػة  -6

اىػعنجٔر ٌصٍػع بػَ  - ىظػٗذ اىجّيً٘ اىدأُم اىّاـ فٖ اىػٔيَ اىّػبػٖ

اىٍٍَِػػة اىّػب٘ػػة ىيجػب٘ػػة كاىدلافػػة  - فايٍػػة كاأؾػػجاذ ٌصٍػػٔد كُػػاس

 .70٧0ثُٔؽ  -ئـكاىّ

 - اىعنجٔر ٌصٍػع بػَ رفػ٘ع اىبقػػم - ٌّاٗ٘ػ ثعرٗؽ اىيغات اىّاىٍ٘ة -١

 .(ت.د)اىػٗاض.  - راٌّة اإلٌاـ ٌصٍع بَ ؾّٔد اإلؾالٌ٘ة
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 .700١دٌقق  - كزارة اىجػب٘ة اىؿٔرٗة - اىٍّزً اىٍعرؾٖ -5

 - اىعنجٔر ٌصٍٔد أشٍػع اىؿػّ٘ع - اىِٓٔض باىيغة اىّػب٘ة كاىجٍهَ٘ ىٓا -4

 .70٧٣دٌقق  - زٍُ اىيغة اىّػب٘ة بعٌققًٌبِٔات ٌ
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ىمقٌدمة:
كاٟػعٵ٬ٟ ٖٮ٩ػا،  بٮة ٤٢ خ٪ابػت ا٦َٟػا٢ىٮ٤ٍ اٟمػػ٬ٖ  أب٦ٮة اٱّٖاؿ ٬ٖ اّٟػ

٦ٮة اّٟٗٞ بعٙ ة، ٣ٜا أ٩٥ا ثبٮ ٤ اٟعٵٵت اٟج٬ ٭صج٩٠٣ػا ٜػٞ ّٖػٞ ٱ٩٥ا ثىٍوبى بً 

٭ػعؿ ٠ِػ٫  ا٣ٟبأٟػة ٥صػ٪ )ٖىج ػت(، كخػافو  بصؿأل ذٟٛ اٟب٦اء. ٖب٦اءه ٭عؿ ٠ِػ٫

ػكخاٟح ا٣ٟقارٜة ٥ص٪ )طال١(،   ٩ ػػ ب(، ٭عؿ ٫٠ِ اٟجعر ج كاٟج ٣ى ٞ ٥صػ٪ )ثىقى

جىمػ ٫٠ِ دٵٟة كاشعة ٓاٟبان  ٍٚ ، بٞ ٙع ثمػٞ ك٨ٝغا. ٫٠ِ أف اٟب٦اء اٟ٪اشع ٵ ٭ى

 دٵٟج٧ إ٫ٟ بوُ ِقػة دٵٟة.

٢ػ٤ أرٜػاف ٠ِػ١  اأؾاؾػٮو  كبا٦َٟػ ٱ٣٨ٮة أب٦ٮة اٱّٖاؿ، ٖٚع ٜا٥ػت ر٦ٜػان 

ُه ٖٮ٧. ٞي ٩٦٢ا ٢ىٍػر  اٟمػؼ ١ٟ ٭ىٍظ

ة ثٗاكثان ٬ٖ ِعد ٨ػغق اٱب٦ٮػة كٖػ٬ أكزا٩٥ػا اٟمػػٖٮة،  كٙع ثىبىٮ ٤ ٦ٟا أف خ٣ 

ٖبٮ٣٦ا ٬٨ أربّةه كخٶخ٪ف ٬ٖ ٜجاب )فغا اّٟػؼ ٬ٖ ٤ٖ اٟمػؼ(
(٧)

، إذا ٨ػ٬ 

٫ ٖػ٬ ٠ِػ١ اٟجمػػ٭ٕ( ٍٚمى ٍؿجى ثؿّة كخٶخ٪ف ٬ٖ )ا٣ٟي
(7)

ٖػ٬ ٢ّزػ١  . ك٢د٩٠ػا

                                                 

() ٟ٠ٔة اّٟػبٮة بع٢ق٘.ِو٪ ٢ز٣ُ ا 

 .86-9٧ثس ِٶء اٟع٭٤ ًِٮة:  –فغا اّٟػؼ ٬ٖ ٤ٖ اٟمػؼ  –اٟص٣ٶكم  (٧)

 .٣09 – 7١٣: ٬ٖ٧ ١٠ِ اٟجمػ٭ٕ  ٫ا٣ٟؿجٚم –د. ِبع ا٠ًٟٮٕ اٟظًٮأل  (7)
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ق ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق٘، كٟٮؽ ٖٮ٩ا اٟب٦ػاء اٟػغم  ًّع  ٢ّا٬٥ اٱب٦ٮة اٟغم ٭ي

د، اٟجػ٬  -٣ٜا ؾ٦يبٮ ٤–٥ص٤ بمعدق، ك٨٪  ٤٢ أب٦ٮة ا٠٣ٟصػ٘ باٟػبػا٬ِ ا٣ٟزػػ 

٘ى ٧٦٢ ٢ا ٭ٝ٪ف شػؼ اٳٟصاؽ ٙبٞ اٟٗػاء »ٙاؿ ٖٮ٩ا أب٪ شٮاف اٱ٥عٟؿ٬:  ٠ٍص ا٣ٟي

( ٥صػػ٪ ٭ىٍػ٥ىػػ ٞى ػػ ّى ٍٗ ّىػػٞ(. ى،٠ِػػ٫ كزف )٭ى .. كٙبػػٞ .. كٙبػػٞ اّٟػػٮ٤ ٠ِػػ٫ كزف )ٖىٮٍ

٠ىػػ٫ ٢ىقػػ٩٪ره ٣٢ػػا أٟصػػ٘ .اٟػػٶـ ٍّ ؿ كٖى ػػ٪ى ٍّ ّىػػٞ كٖى ِىػػٞ كٖىٮٍ .. كبّػػع اٟػػٶـ. كٖىٍ٪

«باٟػبا٬ِ، ك٢ا ؾ٪ا٨ا ٥ادر، ك٬ٖ بّو٩ا طٶؼ
(٣)

. أم إف اٟظٶؼ ٬ٖ هبى 

 ٨غق اٱب٦ٮة ٙع٭١، ك٤٢ أ٥٪اع اٟظٶؼ اٟج با٭ي٤ي ٬ٖ هبى أكزا٩٥ا كثّعاد٨ا.

ّى٦ا ٨غا اٟجٗاكت كاٟظٶؼ اٟغم أفار إٟٮ٧ أب٪ شٮػاف اٱ٥عٟؿػ٬ إٟػ٫  كٙع دٖى

ػة أب٦ٮػة ٓابػت ِػ٤ إشمػاء اٟمػػٖٮٮ ٤، أ ٫ ٦ّٟػؼ إف ٜاف خ٣  ٚىم   ـأف ٥بصح ك٥ج

٪٨ا ٬ٖ ٓٮػ ٢٪هػ٩ّا أك كز٩٥ػا، ٢د٣٠ػا ٠ّٖػ٪ا ٦ِػع٢ا ؾػ٠ٝ٪ا ٖػ٬ ب٦ػاء  أ١٩٥ ل٦ٗ 

ٚ ٩ػا أف ثٝػ٪ف ٠ِػ٫  ( اٟػبػا٬ِ أّٖػاٵن ش ٠ٞى ٍّ ٠ىػ٤ى )ٖى ٍّ ( ا٠٣ٟصػ٘ باٟػبػا٬ِ ب٦ػاء )ٖى

ٍوػ٫ إٟػ٫ إٙػػار ب٦ػاء  .ا٣ٟزػد ٖى ك٦ٜ ا ٙع٦٢ا بصدان إ٫ٟ ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق٘ أ

٠ٍّى٤ى  ( ب٦اءن ٙائ٣ان بػأؾ٧، كأهٮٕ باٟجا٬ٟ إ٫ٟ ٢ّز١ ٢ّا٬٥ اٱب٦ٮة اّٟجٮع)ٖى
(9)

. 

ة ب٦اء ١ٟ ٭غٜػق اٟم ػٖٮ٪ف ك٨٪ كٙع أد ل ب٦ا اٵؾجٚماء كاٟج جىبُ  إ٫ٟ أف خ٣ 

(ب٦اء  ( اٟػبػا٬ِ )وىٍهػىلى ٞى ٠ىػ ٍّ ٪ا ٢ػا رػاء ٦٢ػ٧ ٖػ٬ ب٦ػاء )ٖى ػ٠ٝى ، كإف ٜػا٥٪ا ٙػع ؾى

٧ أف ٭ٝ٪ف ٬ٖ أب٦ٮة ا٠٣ٟص٘ باٟػبا٬ِ ا٣ٟزػد.  ٚ د. كش ػ   ا٣ٟيزى

٤٢ اٱّٖػاؿ اٟػباِٮػة ا٣ٟزػػدة أك  –٢ا أ٤ٝ٢  –٭ٚ٪ـ بصد٦ا ٫٠ِ إشماء 

خػ١ ثمػ٦ٮ٩ٗا ٖػ٬ اٟب٦ػاء ا٠ّٟٗػ٬ٌ ا٠٣ٟصٚة ب٩ا ا٣ٟبعكءة ب٣ٮ١، خ١ ثىبٍٮٮ٤ دٵٟج٩ا 

، ٢ّج٣ع٭٤ ٙ٪اِع ا٣ٟٮؼاف اٟمػ٬ٌٖ، ٦ٟظ٠ك إٟػ٫ اٙجػػاح إٙػػار  ٌ٘ اٟغم ثؿجص

٨غا اٟب٦اء، كإ٫ٟ إ٢ٝاف اٟٚٮاس ٠ِٮ٧ ٬ٖ ث٪ٟٮع ٣٠ٜات ك٢مػ٠ًصات رع٭ػعة، 

 كإ٫ٟ فػكط ذٟٛ اٳٙػار كاٟج٪ٟٮع.

                                                 

 .٧١0 – ٧65ارثقاؼ اٟوػب ٤٢ ٜٶـ اّٟػب:  –أب٪ شٮاف اٱ٥عٟؿ٬  (٣)

٠ٍّى٤( كر٪ار ثٚٮٮؿ٧ ٢ذ  -٢ز٠ة ا٣ٟز٣ُ –٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق٘  (9)  .464: 9ج  5١ب٦اء )ٖى
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ىأواًل:ىاألفعالىالرباروةىوالملحقةىبكاىالمبدوءةىبموم:
ًٟٚاع اٟم٠ٚ ٬ ٬ٖ )ٜجاب اٱّٖاؿ( ؾجة ِقػ ّٖٶن ٫٠ِ أربّػة أكرد اب٤ ا

ٮ٩ا بّػن اٟمػػٖٮٮ٤  ا٨ا اٟد٦ػائ٬ ا٣ٟٝػػ ر، ك٭ؿػ٣  أشػؼ ٢بعكءة ب٣ػٮ١، كؾػ٣ 

ِىٕ. كٙع أطغ٥ا باٟجؿ٣ٮة اٱك٫ٟ ٣ٟا ٟػٮؽ  د أك اٟػبا٬ِ ا٣ٟيوا اٟػبا٬ِ ا٣ٟزػ 

ٞه خٶخ٬ ٢دٞ (، كباٟجؿػ :٧ٟ ّٖ ٣ٮة اٟدا٥ٮػة ٣ٟػا ٟػ٧ )٢ىٍظ٣ىض( إذ ١ٟ ٭ػد ٖٮػ٧ )٢ىػض 

. ك٨غق اٱّٖاؿ ٬٨: ّ ٕ ٢دٞ: ٢ى٣ًى ٤٢ ٢ىى   خٶخ٬ٌ ٢يوى

ـى  ٢ىٍظ٣ىضى  ٢ىٍز٣ىذى  ٢ىد٣ٍىحى   ٢ىٍق٣ى

٣ًٍىىى  ٢ىٍو٣ىنى  ٢ىٍم٣ىكى  ُى  ٢ى ٣ى ٍّ  ٢ى

ْى  ٣ٍٔى ٘ى  ٢ى ٣ى ٍٚ ٛى  ٢ى ٣ى ٍٝ  ٢ىٍػ٢ىػى  ٢ى

ٞى  ٧ى  ٢ىٍؿ٣ىؽى  ٢ى ٢ٍ ى  ٢ى٣ٍ٠ى ٢ى٣٩ٍى
(8) 

ٮػة ٖػػ٬ ا٣ّٟزػ١ اٟصاؾػػ٪ب٬( كاؾجٚمػ٫ ٜجػاب )إشمػػاء اٱّٖػاؿ اّٟػب

ٜجػاب ابػ٤ ٥َائػ٨ا، شج٫ ب٠ٔت ٦ِػعق خٶخػٮ٤ ًّٖػٶن، أم إ٥ػ٧ اؾػجعرؾ ٠ِػ٫ 

 ، ك٬٨:اًٟٚاع أربّة ِقػ ّٖٶن 

ذى  ٢ىٍغرؽى  ٢ى٩ٍ٦ذى  ٢ىٍع٢ىعى   ٢ىٍغشى

٦ٍٔىىى  ٢ىٍؼ٢ىؼى  ٛى  ٢ىٍغ٢ىغى  ٢ى  ٢مً

ٞى ٢ىػٍ  ٢ىٍص٣ىسى  ٦ى٤ى  ٢ىٍظػؽى  يى ٍٝ  ٢ى

١ى  ٢ىج٣ٍىتى  ٢ىٍػ٨ى
(6) 

  

ىالتىاألفعالىالرباروةىالمبدوءةىبمومىوأووززانكاىال رفوةة:ثانوًا:ىدال
يبى  ٞن ٢ػ٤ ٨ػغق اٱّٖػاؿ بصؿػأل ا٣ّٟػار١ اّٟػبٮػة ٮ  ٥ ٜيػ ٤ ٖٮ٣ا ٭٠ػ٬ دٵٟػة 

                                                 

 .7٧٧ – 704: ٣ٜجاب اٱّٖاؿ  –اب٤ ًٙاع اٟم٬٠ٚ  (8)

 –ًٮػاف اٟب٪اب كد. ٢ص٣ع ٢ػا٭اث٬ كد. ٭صٮػ٫ ٢ٮػػ ٠ِػ١ كد. ٢ص٣ػع شؿػاف ا٢ٟػكاف  -أ (6)

 .8٣١إشماء اٱّٖاؿ اّٟػبٮة ٬ٖ ا٣ّٟز١ اٟصاؾ٪ب٬: 
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 ٗ ٦ ؼاف ٩ا ثصت ب٦ائ٩ا اٟمػػ٬ٌٖ كٖػ٘ ٙ٪اِػع ا٣ٟٮػاٟٚع٭٣ة أك ا٣ّٟالػة، خ١ ٥يمى

ٜ ػ ٞى اٟصػػكؼ اٟدٶ اٟمػ٬ٖ ا٣ّٟػكٖة كاٟج٬ ٥غ اب خػة اٱلػ٠ٮة ب٩ا، ك٬٨ أف ثٚي

باٟٗاء كاّٟٮ٤ كاٟٶـ. كإذا ز٭ع شػؼ ٠ِٮ٩ا ز٭ع ٠ِػ٫ ا٣ٟٮػؼاف )ٵـه( إذا ٜػاف 

ٍٟػؼىؿ:  اٟؼائع ٣٢ا ٟػٮؽ ٢ػ٤ شػػكؼ اٟؼ٭ػادة )ؾػ ٟج٣٪٥ٮ٩ا( ٥صػ٪: )دىٍشػػىج كزى

(. كإذا ٜاف اٟؼائع ٤٢ شػكؼ )ؾػ ٟج٣٪٥ٮ٩ا( ز٭ػع ذٟػٛ اٟصػػؼ بّٮ٦ػ٧،  ٠ٞى ٍّ ٖى

 ٍٗ ٜيػػ ر ٥ص٪: )فارؾ: ٖاِٞ، كاٍؾجىٍعرج اٍؾجى ٜيػ ر شػػؼ ٢ػ٤ اٟدٶخػ٬  ّٞ(. كإذا 

)ٞ ّ ـ: ٖى اٟصػؼ ٥ٗؿ٧ ٬ٖ ا٣ٟٮؼاف، ٥ص٪ )ٙىع 
(١)

. 

ب٦ا اٱّٖاؿ اٟدٶخٮ٤ ٢٪ه٪ع اٟبصح، بصؿأل ثػثٮب٩ػا ٖػ٬ )ٜجػاب كٙع رث  

 اٱّٖاؿ(، خ١ ٬ٖ ٜجاب )إشماء اٱّٖاؿ اّٟػبٮة ٬ٖ ا٣ّٟز١ اٟصاؾ٪ب٬(.

 ٢ا ٭٬٠:كٙع ثبٮ ٤ ٦ٟا بّع اٟبصح ٬ٖ ث٠ٛ اٱّٖاؿ 

: راء ٬ٖ ٟؿاف اّٟػب:  -٧ ٣ٮتي ]اٟع ٤٨[: رىفس، ك٬٨ »٢ىد٣ٍىحى ٢ىح  اٟصى

ٞي إذا أفبُ اٟٗجٮ٠ة ٤٢ اٟػٌع٤٨ دة... ك٢ىد٣ٍىح اٟػر د٣ٍى «...ا٣ٟى
(5)

. ك٭٦ّػ٬ ٨ػغا أف 

ّ ٕ )٢ىٌح(، ك٢ٮ٧٣ أل٠ٮة ٩ٖػ٪ ٠ِػ٫  ِىٕ ٤٢ اٟدٶخ٬ ا٣ٟيوى اّٟٗٞ ربا٬ِ ٢وا

.) ٞى ٠ى ٍّ  كزف )ٖى

ػاج ٭ي٣ىٍز٣ًزػ»٬ٖ ٟؿاف اّٟػب: ٢ىٍز٣ىذ: كرد  -7 كا ا٣ٟيز  .. .٪ف ٠ِٮػ٢٧يػي

ٜيجػأل .. كٖػ٬ بّػن اٟٝجػأل: ٢يػػيكا .كا٣ٟىٍز٣زة: ثٔٮٮػ اٟٝجاب كإٖؿاديق ٣ِا 

اج  ػ٣ ٬ بػ٧ ٱف ٣٠ٙػ٧ ٭ى٣يػذ  اأم ٢يػكا  –بٗجس ا٣ٟٮ١  –ا٣ٟىز  دق، ؾي ٟٝاثأل ٭ؿػ٪ 

«ا٣ٟػػعاد
(4)

٬ . أم إف ٢ٮ٣ػػ٧ ألػػ٠ٮة، كاّٟٗػػٞ ربػػا٬ِ ٢وػػإِ ٢ػػ٤ اٟدٶخػػ

.) ٞى ٠ى ٍّ (، ٖ٪ز٧٥ )ٖى ّ ٕ )٢ذ   ا٣ٟيوى

                                                 

 .7١-76اٟص٣ٶكم: فغا اّٟػؼ ٬ٖ ٤ٖ اٟمػؼ:  (١)

 ٟؿاف اّٟػب: ٢دح. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (5)

(4) .  ا٣ٟمعر اٟؿاب٘. ٢زذى
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: راء ٬ٖ ٟؿاف اّٟػب:  -٣ ٧»٢ىٍظ٣ىضى ٍػجى ٢يظ  «٢ىٍظ٣ض ا١َّٟى: أطى
(٧0)

٣ٖٮ٣ػ٧  

.) ٞى ٠ى ٍّ (. أل٠ٮة، ك٨٪ ربا٬ِ ٢زػد ٫٠ِ كزف )ٖى  إذٍ ١ٟ ٭ػد اّٟٗٞ اٟدٶخ٬ )٢ض 

قػ٧ »٢ىٍق٣ـ: كرد ٬ٖ ٟؿاف اّٟػػب:  -9 ػ٧ كثى٣ىق  ـ  ]اَّٟػ١ى[ كا٢ٍجىق  ٢ىػ

٧ ٣٢و٪ٓان ك «٢ىٍق٣ىق٧: ٢م 
(٧٧)

، أم إف اّٟٗػٞ ربػا٬ِ ٢وػإِ ٢ػ٤ اٟدٶخػ٬ 

(. ككرد ٬ٖ ٜجاب اٱّٖاؿ: ٢ىٍق٣ىٍقتي  ٞى ٠ى ٍّ (، ٩ٖ٪ ٫٠ِ كزف )ٖى ـٌ ّ ٕ )٢ى ا٣ٟيوى

ٍِت «اٟعكاء ٬ٖ اٳ٥اء: أ٥ّٚج٧، كأ٭وان: أؾػى
(٧7)

ٗان،   ّ ػ ، ك١ٟ ٭ىٍغٜػ ٟػ٧ خٶخٮػان ٢يوى

(.ك٫٠ِ ٨غا ٖاّٟٗٞ ربا٬ِ ٢زػ د ٫٠ِ كز ٞى ٠ى ٍّ  ف )ٖى

: »٢ىٍمػػ٣ىك: رػػاء ٖػػ٬ ٟؿػػاف اّٟػػػب:  -8 ٢ىٍمػػ٣كى اٳ٥ػػاءى كاٟدػػ٪بى

٣٩٠ا «ٓىؿى
(٧٣)

(، كٟٮؽ رباِٮان ٢وػاِٗان  ٞى ٠ى ٍّ ، ٖاّٟٗٞ ربا٬ِ ٢زػد ٫٠ِ كزف )ٖى

(، إذ ٦ّ٢ا٨ا ٢ظج٠ٗاف.  ٤٢ اٟدٶخ٬ )٢ىك 

ػ٧٠»٢ىٍو٣ىن: راء ٬ٖ ثاج اّٟػكس:  -6 ٓىؿى «٢ىٍوػ٣نى اٟدػ٪ب إذا 
(٧9)

 ،

«٢ىٍوػ٣نى ا٦ّٟػاسي ِٮ٦ٮػ٧: دب  ٖٮ٣٩ػا»اٟ٪ؾػٮى: ك٬ٖ ا٣ّٟز١ 
(٧8)

، ٖاّٟٗػٞ 

( ب٩غا ا٫٦ّ٣ٟ. (، إذ ١ٟ ٭ػد ٧ٟ )٢ن  ٞى ٠ى ٍّ  ربا٬ِ ٢زػد ٫٠ِ ز٥ة )ٖى

٣ىػػى: رػػاء ٖػػ٬ ثػػاج اّٟػػػكس:  -١ ًٍ ق »٢ى قي: ٢ػػع  ػػ٪ى ًٍ ػػ٧ كطى  ً ٢ىػػى  طى

٧ّ «ككؾ 
(٧6)

 ٕ ّ ػ ِىٕ ٢ػ٤ اٟدٶخػ٬ ا٣ٟوى ، ٖاٟ٪اهػس أف اّٟٗػٞ ربػا٬ِض ٢وػا

 ،) (.)٢ىى  ٠ٞى ٍّ  ككز٧٥ )ٖى

٣ٍّىُ: كرد ٬ٖ ٟؿاف اّٟػب:  -5 ػٞ ٠ِػ٫ »٢ى ٞي إذا ٟػ١ ٭ىٍصمي ٣ىػُ اٟػرػ ٍّ ٢ى

                                                 

 ا٣ٟمعر اٟؿاب٘: ٢ظض. (٧0)

 اب٤ ٦٢َ٪ر، ٟؿاف اّٟػب: ٢قـ. (٧٧)

 .704: 7ٜجاب اٱّٖاؿ  –اب٤ اًٟٚاع  (٧7)

 ٟؿاف اّٟػب: ٢م٣ك. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (٧٣)

 ثاج اّٟػكس: ٢و٣ن. –اٟؼبٮعم  (٧9)

 : ٢ون.ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى –٢ز٣ُ اٟٚا٨ػة  (٧8)

 ثاج اّٟػكس: ٣ً٢ى. –اٟؼبٮعم  ((٧6
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ّىػػٛ : أ٥ػػا ٢ى ٞن «٢ػػغ٨أل، ٜ ٥ػػ٧ ٭ٚػػ٪ؿ ٟٝػػ
(٧١)

٠ػػٞ(،   ٍّ ٖاّٟٗػػٞ ٦٨ػػا ٠ِػػ٫ ز٥ػػة )ٖى

 ٜاٱّٖاؿ اٟعاٟة ٫٠ِ ثٝػار شػؼ ٢دٞ: )ث ٍث ى كٖ ٖ (.

ّاء ٖػػ٬ اٟ»٣ٜػػا رػػاء ٖٮػػ٧ أ٭وػػان:  ػػزى ػػٍ٪تي اٟق  ٣ٍّىّػػة: لى صػػػب، كٙػػع كا٣ٟى

ّىة. ٣ٍّ ّي٪ا..... ك٭ٚاؿ ٠ٟصػب ٢ى ٣ٍّى  ، كٵ ٭ظج٠ٕ اٟ٪زف ٬ٖ ٨غا اٵفجٚاؽ أ٭وان.«٢ى

٣ٍْٔ: راء ٬ٖ ثاج اّٟػكس:  -4 ٔى٧ ك١ٟ ٭باْٟ ٖٮػ٧»٢ى ٣ٍٔىْ ا٠ٟ ٍص١ى: ٢ىوى . .٢ى

ْى ٜٶ٢ى  ٣ٍٔ «٧ي ٦ٍ ٧: ١ٟ ٭يبىٮ  ك٢ى
(٧5)

(، إذ ٟػ١  ٞى ٠ىػ ٍّ ، ٖاّٟٗٞ ربا٬ِ ٢زػد ٠ِػ٫ كزف )ٖى

( ا  ْ ّ ٕ.٭ػد )٢ى  ٟدٶخ٬ ا٣ٟيوى

٣ٍٚ٘: راء ٬ٖ ٟؿاف اّٟػب:  -٧0 ٣ٍٚى٘ اٟ»٢ى ػ٢ى ػ٧ ٢مو ٕى أ٢ ػ٧: ٢م  ٪اري ًط٠ٍ  اصي

ٞ  ٢ا ٖٮػ٧.فع٭عان  ٜي ٚ ٧ٚ: فػب  ػع أ٢ ٧ كث٣ى ٘  اٟٗمٮٞ ٢ا ٬ٖ هى «.. كا٢ٍجى
(٧4)

. ك٭٦ّػ٬ 

( اٟدٶخػ٬   ٘ (، كإٍف ١ٟ ٭غٜػ ٧٦٢ )٢ىػ ٞى ٠ى ٍّ ِىٕ ٫٠ِ ز٥ة )ٖى ٨غا أف اّٟٗٞ ربا٬ِ ٢وا

( ٭ٚجو٬ أ٧٥ ٢قج٘ ٧٦٢.  ٘ ّ ٕ ثمػ٭صان، ٖاف كركد )ا٢ٍجى  ا٣ٟيوى

٣ٍٝىٛ: كرد ٬ٖ ٟؿاف اّٟػب:  -٧٧ ٛ  اٟٗمػٮٞ ٢ػا ٖػ٬ هػػع أ٢ ػ٧،»٢ى  ٢ى

٧ي: ا٢ٍػجىك  ر٣ٮػُ ٢ػا ٖٮػ٧ ٝى ٣ى ٍٝ «ك٢ى
(70)

إِ، ٠ِػ٫ ز٥ػة ، ٖاّٟٗػٞ ربػا٬ِ ٢وػ

(، كخٶخٮ٧ ٞى ٠ى ٍّ (. )ٖى  ٛ ٢( ٕ ّ  ا٣ٟوي

ػػ  ٠ِػ٫ ؾػًس »كس: ٢ىٍػ٢ىػ: راء ٬ٖ ثاج اّٟػ -٧7 ٢ىٍػ٢ىػى ا٣ٟاء: ر٧٠ّ ٭ى٣ي

«اٱرض
(7٧)

«ٓىًوأل :٢ىٍػ٢ىػى ٖٶف»، ك٬ٖ ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى: 
(77)

ٖاّٟٗػٞ ٠ِػ٫  

د ا٣ٟوإِ. ( اٟػبا٬ِ ا٣ٟزػ  ٞى ٠ى ٍّ  ز٥ة )ٖى

                                                 

٣ىُ. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (٧١) ٍّ  ٟؿاف اّٟػب: ٢ى

٣ٍٔىْ. –اٟؼبٮعم  (٧5)  ثاج اّٟػكس: ٢ى

. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (٧4)  ٘  ٟؿاف اّٟػب: ٢

(70) .  ٛ  ا٣ٟمعر اٟؿاب٘: ٢ى

 ٢ػر. –ثاج اّٟػكس  –اٟؼبٮعم  (7٧)

 ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى: ٢ػر. –٢ز٣ُ اٟٚا٨ػة  (77)
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: راء ٬ٖ ٟؿاف اّٟػب:  -٧٣ ٞى ٠ بػ٧ ٠ِػ٫ »٢ى٣ٍ٠ ٚى ى ٣٠ىػٞ، ك٨ػ٪ ث ٙٮٞ: ٙع ثى٣ى

٧٠...(.ٖػاف٧ بىػه ٖى٣٠٣ٍى .. كأثاق طى
(7٣)

ٍؾػػىع، ». كٖػ٬ اٟ٪ؾػٮى: 
ى : أ ٞي ٢ى٣ٍ٠ػٞ اٟػرػ

«ك٢ى٣ٍ٠ىٞ ٖٶ٥ان ٙى٠ ب٧ي 
(79)

.) ٞى ٠ى ٍّ د ٫٠ِ ز٥ة )ٖى  . ٖاّٟٗٞ ربا٬ِ ٢زػ 

بػ٬ إذا »٢ى ٢ٍ ى: كرد ٬ٖ ٟؿاف اّٟػب:  -٧9  َ ا٣ٟى ٢ٍػ ىةي: لػ٪ت اٟقػاة أك اٟ

«كلػ٠ىٍت لػ٪ث٩ا
(78)

ػ ، ك٦ٟٝػػ٧ أكرد ا، كٟػػ١ ٭ىػٍغٜػ ا٠ٟؿػاف اّٟٗػػٞ )٢ى ٢ٍػ ( ٥ىمو

(. ٢معرق ٞى ٠ ٍّ  )ا٣ٟ ٢ ة(. ٖاّٟٗٞ ربا٬ِ ٢زػد ٫٠ِ كزف )ٖى

، ك٤ٟٝ كرد ٬ٖ ثػاج اّٟػػكس: اؽ: ١ٟ ٭ػد اّٟٗٞ )٢ىٍؿ٣ىؽ( ٥مو ٢ىٍؿ٣ى  -٧8

كراء ٖٮ٧ أ٭وان ا٣ٟػؽ  ب٦ّ٣ػ٫  «كا٣ًٍٟؿ٣اسي كا٣ٟىٍؿ٣ىؿة: اطجٶط اٱ٢ػ كاٟجباؾ٧»

ػا٢ػم:  ( ٖػ٬ ٙمػة اٟؿ  ؿ ٵ ثٚػ٪»اٵطجٶط ٖػ٬ ثٗؿػٮػ ٙ٪ٟػ٧ ثّػا٫ٟ )ٵ ٢ًؿػاسى

٢ىٌؽ، شػػ ـ ٢ظاًٟػة اٟؿػا٢ػٌم ِٚ٪بػةن ٟػ٧
ي ٢يؽ  كٵ أ

ى «٢ًؿاس، أم ٵ أ
(76)

، أم إف 

ا٣ٟىٍؿ٣ؿة ٢ ط٪ذة ٤٢ ا٣ٌٟؽ، ك٫٠ِ ٨غا ٖاّٟٗػٞ ربػا٬ِ ٢زػػ د ٢وػإِ كز٥ػ٧ 

( ٣ٜا ؾ٣اق اب٤ اًٟٚاع ّ ٕ )٢ؽ  (، أطغان ٤٢ اٟدٶخ٬ ا٣ٟيوى ٞى ٠ى ٍّ )ٖى
(7١)

. 

ٗي٢ٕى٩ٍ »٢ى٣٩ٍى٧: راء ٬ٖ ثاج اّٟػكس:  -٧6 ٍٜ ٧ى: ٙاؿ ٧ٟ ٢ى٧ٍ ٢ى٧ٍ، أم ا «٣ى
(75)

 

( ٢ ط٪ذ ٤٢ اؾ١ اّٟٗٞ )٢ى٧ٍ(. ٞى ٠ى ٍّ د ٫٠ِ ز٥ة )ٖى  ٖاّٟٗٞ ربا٬ِ ٢زػ 

٢ىٍع٢ىع: ١ٟ أرع ٨غا اّٟٗٞ إٵ ٬ٖ ث٩غ٭أل ا٠ٟٔة كثاج اّٟػكس. راء  -٧١

«ك٢ىٍع٢ىع إذا ٨ػىب »٬ٖ ث٩غ٭أل ا٠ٟٔة: 
(74)

ك٢د٧٠ ٬ٖ اٟجاج. ك٨٪ ٣ٜا ٭ػػل ٢ػ٤  

(.اٟػبا٬ِ ا٣ٟزػ   ّ ٕ )٢ع  (. إذ ٵ ل٠ة ٧ٟ باٟدٶخ٬ ا٣ٟو ٞى ٠ى ٍّ  د ٫٠ِ ز٥ة )ٖى

                                                 

 ٟؿاف اّٟػب: ٠٢ٞ. –اب٤ ٦٢َ٪ر  ((7٣

. –٢ز٣ُ اٟٚا٨ػة  (79) ٌٞ  ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى: ٢

 ٟؿاف اّٟػب: ٢ ٢ . –اب٤ ٦٢َ٪ر  (78)

 ثاج اّٟػكس: ٢ؿ٣ؽ. –اٟؼبٮعم  (76)

 .7٧0: 7ٜجاب اٱّٖاؿ  –اب٤ اًٟٚاع  ((7١

٧. –اٟؼبٮعم  (75)  ثاج اّٟػكس: ٩٢ى

 ث٩غ٭أل ا٠ٟٔة: ٢ٌع. –اٱز٨ػم  (74)
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: ١ٟ أرع ٨غا اّٟٗٞ ٥مو  -٧5 ٬ٖ ا٣ّٟار١ اٟٚع٭٣ة كاٟصع٭دة، كٟٝػ٤   ا٢ى٩ٍ٦ىذى

ػة »٢ّز١ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة ا٣ّٟالػة أكرد ٢معرق ٖٚاؿ:   ً ةه ]٢ٗػد[: كىٍهػُ طي ٢ى٩ٍ٦ىزى

ػةي اٟبصػح، اٟج٠ّػٮ١، ٩٦٢زػة اّٟ «٣ػٞ ٖػ٬ ا٣ٟقػػكع٢ػؾ٪٢ة: ٢ى٩ٍ٦ىزى
(٣0)

. ككركد 

ػة ٢ػؾػ٪٢ة.  ًٌ ( ب٦ّ٣ػ٫ كىهػُ طي ا٣ٟمعر دٟٮٞ ٠ِػ٫ إ٢ٝػاف كركد ٠ّٖػ٧ )٢ىػ٩ٍ٦ىذى

ك٫٠ِ ٨غا ٖاّٟٗٞ ٢قج٘ ٢ػ٤ ا٣ٟمػعر ا٣ٟٮ٣ػ٬ كاؾػ١ ا٣ٟٝػاف )٢ػ٩٦ذ( ك٢ٮ٣ػ٧ 

ّىػٞ( ٖػاف كزف اّٟٗػٞ ا٣ٟػ ط٪ذ ٦٢ػ٧ ٨ػ٪  .زائعة ٍٗ ( ٫٠ِ )٢ى ك٣ٌٟا ٜاف كزف )٢ى٩ٍ٦ىذو

) ػ د. ك٢ٮ٧٣ زائعة، ك )وىٍهػىلى  ٭ٝ٪ف ٤٢ ا٠٣ٟص٘ باٟػبا٬ِ ا٣ٟيزى

٢ىػٍغرىؽ: ر٢ىػ٫ باٟقػ٬ء، كٜػغٟٛ »٢ىٍغرىؽ: راء ٬ٖ ثػاج اّٟػػكس:  -٧4

ٙىػة ٍظػى «ذرىؽ ب٧، كاٟٝٶـ ٫٠ِ ا٣ٟٮ١ ٦٨ا ٨ػ٪ بّٮ٦ػ٧ ٢ػا ٢ىػػ  ٖػ٬ ا٣ٟى
(٣٧)

. أم إف 

ا٣ٟٮ١ زائعة ٦٨ا ٫٠ِ اّٟٗٞ اٟدٶخ٬ )ذىرؽ( ٣ٜا ٬٨ زائعة ٬ٖ اّٟٗٞ )٢ىٍظػىؽ(. 

و٬ ٨غ ا٠٣ٟصػ٘ باٟػبػا٬ِ  )وىٍهػىػل(ا إٟػ٫ أف  ٨ػغا اّٟٗػٞ ٨ػ٪ ٠ِػ٫ ب٦ػاء ك٭ٗي

د ك٢ٮ٧٣ زائعةه ٟٴٟصاؽ.  ا٣ٟزػ 

: ٣٢ا راء ٬ٖ ثاج اّٟػكس:  -70 ذى كٙع ٙاؿ بّوػ١٩: إف ٢ىػٍغًشذ »٢ىغشى

يػع  أف  ّىٍت، ٖاف ٜاف ٨ػغا خبجػان ٖػ٬ ا٠ٟٔػة، ٖػٶ ب ٍت أم اٍرجى٣ى زى ج٫ٌ ٢ىغشى ٙبائٞ فى

ًّٶن(، ٖاف ر٠ٍّتى ا٣ٟٮ١ ألٶن ٜػاف كزف ا ثٝ٪ف ٢ٮ٧٣ زائعة، كثٝ٪ف ٍٗ ٣٠ٟٝة )٢ى

ًٗػ( ٖدبت أ٥ػ٧  ٍّ ٠ًٶن(، ك٨غا طً ، ٱ٧٥ ٟٮؽ ٬ٖ اٟٝٶـ اؾ١ ٢دٞ )رى ٍّ ا٣٠ٟٝة )ٖى

ًّٞ( ٢دٞ ٢ى٦ٍبًذ ٍٗ «)٢ى
(٣7)

ذى ٨٪  (.. ك٭ٗو٬ ٨غا إ٫ٟ أف كزف ٢ىٍغشى  )وىٍهػىلى

٥ان إذا شػ ٧ٜ ٙاؿ اٱل٬ّ٣: ٢ىٍؼ٢ىؼ ٖٶ»٢ىٍؼ٢ىؼ: راء ٬ٖ ث٩غ٭أل ا٠ٟٔة:  -7٧

ة ٍؼ٢ىػػؼى «ك٨ػػ٬ ا٣ٟى
(٣٣)

٢ىؼ٢ىػػؼق: شػ ٜػػ٧ كأٙبػػٞ بػػ٧ »، كزاد ٖػػ٬ ثػػاج اّٟػػػكس: 

                                                 

 .٢774٧:٣ّز١ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة ا٣ّٟالػة  –د. أش٣ع ٢ظجار ٣ِػ كٖػ٭٧ٚ  (٣0)

 ثاج اّٟػكس: ٢غرؽ. –اٟؼبٮعم  (٣٧)

 ا٣ٟمعر اٟؿاب٘: ٢غشذ. (٣7)

 .٣87:9ث٩غ٭أل ا٠ٟٔة: ٢ؼ  –اٱز٨ػم  ((٣٣
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ىػ ىدٍب «كأ
(٣9)

ػ  ٍٝ ـو أك ؾي ( ٢ػا ٭ٚػػب ٢ػ٤  .ٟٮمص٪ ٤٢ ٥٪ ا ١ٟ ٭ػد ّٟٗػٞ )٢ػؼ  ك٣ٟ 

٨غق اٟع ٵٟة ٟٮيٍص٣ىٞ ٨غا اّٟٗٞ ٠ِٮ٧، ٖٮٝػ٪ف ٢ػ٤ اٟػبػا٬ٌِ ا٣ٟوػإِ، ٜػاف 

دان ٫٠ِ (. )٢ىٍؼ٢ىؼ( رباِٮان ٢زػ  ٞى ٠ى ٍّ  ز٥ة )ٖى

ٌ٘ ٤٢ اٵؾ١ ا٣ّٟػ ب )٦ٔ٢ػايٮؽ(. ك٦ّ٢ػ٫  -77 : ٨غا اّٟٗٞ ٢قج ٦ٍٔىىى ٢ى

ة ا٦ٔ٣ٟايٮؿػػٮ ة»اّٟٗػػٞ:   ٪ ٚي د بػػاٟ «زك 
(٣8)

أف أشػػػؼ ا٣ّٟػػػب ٩٠ٜػػا  ٠ػػ٪ـ. ك٢ّ

د. ( ا٠٣ٟص٘ باٟػبا٬ِ ا٣ٟزػ  ٞى ٠ى ٍّ  أل٪ؿ، كٟغا ٖاف اّٟٗٞ ٫٠ِ ز٥ة )ٖى

«٢ىٍغ٢ىػغ: ٜػغىبى »٢ىٍغ٢ىغى: راء ٬ٖ اٟٚا٢٪س ا٣ٟصٮى:  -7٣
(٣6)

ك٢د٠ػ٧ ٖػ٬  

ثاج اّٟػكس، ك١ٟ ٭ػد ٬ٖ ا٣ّٟار١ اّٟٗٞ اٟدٶخ٬ )٢ىغ (، كٟغا ٖاّٟٗٞ ربػا٬ِض 

.) ٞى ٠ى ٍّ د ٫٠ِ ز٥ة )ٖى  ٢زػ 

ًىٛ: راء ٖػ٬ ٟؿػاف اّٟػػب:  -79 ٠ًّػٛ اٟػك٢ػ٬ »٢ىٍم كأ٢ػا ا٣ٟىٍمػًٝا اٟ

«٠ٖٮؽ بّػبػ٬، كا٣ٟػٮ١ ألػ٠ٮة كاٟصػػؼ ربػا٬ِ
(٣١)

، كٖػ٬ ا٣ّٟزػ١ اٟ٪ؾػٮى: 

ًىٛ اٟػع كاءى: رّػٞ ٖٮػ٧ ا٣ٟىٍمػًٝا، كا٣ٟىمػًٝا كا٣ٟىٍمػًٝاء: فػزػ ٢ػ٤ ٢ى » ٍم

«ٖمٮ٠ة اٟب٣ًٮات ٭ؿجظػج ٧٦٢ ٠ِٛ ٢ّػكؼ
(٣5)

. كا٣ٟٮ١ ٣ٜا رػاء ٖػ٬ ا٠ٟؿػاف 

(، ٱف أشػؼ ا٣ّٟػ ب ٩٠ٜا أل٪ؿ ٣ٜا ٙع ٦٢ا. ٠ٞى ٍّ  أل٠ٮة، ٖ٪ز٧٥ ٨٪ )ٖى

ىٍط٠ىػك ٢٪»٢ىٍص٣ىس: كرد ٬ٖ ا٠ٟؿاف:  -78 : أ ٞي . ك٠ِػ٫ «د ثػ٧ى ٢ىٍص٣ىػسى اٟػرػ

( ك٢ٮ٧٣ أل٠ٮة، ك٨٪ ٟػٮؽ ٢ػ٤  ٠ٞى ٍّ ٨غا ٖاّٟٗٞ ٤٢ اٟػبا٬ِ ا٣ٟزػ د ٫٠ِ كزف )ٖى

ّ ٕ ب٩ػغا ا٦ّ٣ٟػ٫ أك  ػ ( اٟدٶخ٬ ا٣ٟيوى اٟػبا٬ِ ا٣ٟوإِ، ٱ٧٥ ١ٟ ٭ػد اّٟٗٞ )٢س 

٠ٍ٘»ٙػ٭بان ٧٦٢. كاٟغم كرد ٨٪  : أطى : درىس ،٢س  اٟد٪بي «ك٢س  اٟٝجابي
(٣4)

. 

                                                 

 ٢ؼز. –ثاج اّٟػكس  –اٟؼبٮعم  (٣9)

 .7٧٧٧:7د. أش٣ع ٢ظجار ٣ِػ كٖػ٭٧ٚ: ٢ّز١ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة ا٣ّٟالػة  (٣8)

 باب اٟغاؿ. –ا٣ٟصٮى  اٟٚا٢٪س –اٟٗٮػكز آبادم  (٣6)

 ٟؿاف اّٟػب: ٢مًٛ. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (٣١)

 باب ا٣ٟٮ١. –ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى  –٢ز٣ُ اٟٚا٨ػة  (٣5)

. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (٣4) سى  ٟؿاف اّٟػب: ٢صى
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: »اّٟػب: ٢ىٍػيىٞ: ٬ٖ ٟؿاف  -76 ٞى ّى٣ػ ٧، ك٢ىٍػيىٞ اٟ ً ظى ى ٠ى٧ باًٟٮ٤: ٟ ٢ىٍػيى

: ب٠ ٧٠ ػي ًى ٠ى٧ ا٣ٟى «أدا٢ى٧ي، ك٢ىٍػيى
(90)

، كٟٮؽ ٟػ٧ لػ٠ة باٟزػغر )رىيىػٞ(، ٩ٖػ٪ ٢ػ٤ 

.) ٞى ٠ى ٍّ  اٟػبا٬ِ ا٣ٟزػد ككز٧٥ )ٖى

: راء ٬ٖ ٢ؿجعرؾ اٟجاج:  -7١ ػٶن »٢ىٍظػؽى ػٍػؽ ث٪ل  ٍظػٙىة: إ٩ٍار اٟظي ا٣ٟى

ق، ك٨٪ ٢ؿجّاره ٢ػ٤ )٢ظػار٭٘(، إ٫ٟ شٮ٠ة، كٙع )٢ىٍظػىؽى   ٪ ٣ى ٣ىٍظػؽ: ا٣ٟي (، كا٣ٟي

، ٖا٥ػ٧ ذٜػػ ٖٮ٣ػا بّػع  ٦٨ا أكردق لاشأل ا٠ٟؿاف، ك٨٪ ٫٠ِ فػػط ا٣ٟيمػ٦ٕ 

ٍظػٙىػػة ٦٨ػػا. أ٢ػػا  ٢ىػػٍغرىؽ بػػ٧، ك٨ػػ٬ ٟٔػػة ٖػػ٬ ذىرىؽ، ٖبػػاٱشػل أف ثػػغٜػ ا٣ٟى

اٟز٪٨ػم، ٖا٧٥ أكردق ٬ٖ )طػؽ(، كشٝػ١ ٠ِػ٫ أ٩٥ػا ٢٪ٟ ػعة، كا٣ٟػٮ١ ٦ِػعق 

«زائعة.
(9٧)

( ٢ؿ٣٪ع ٦ِع اٟؼبٮعم   كاٟ٪اهس ٤٢ ٨غا ا٦ٟك أف اّٟٗٞ )٢ىٍظػؽى

ًػؽ( كأف ٢ٮ٣ػ٧ زائػعة، أم إ٥ػ٧ ٢ػ٤  ك٢٪ٟ ع ٦ِع اٟز٪٨ػم، كأف اٱلٞ ٖٮ٧ )طى

 )وىٍهػىل(.ا٠٣ٟص٘ باٟػبا٬ِ ا٣ٟزػد، ككز٧٥ 

٦ى٤: ١ٟ أرع ٨غا اّٟٗٞ ٬ٖ ا٣ّٟار١ اٟصع٭دة ٜاٟ٪ؾٮى ك٢ّزػ١  -75 ٍٝ ٢ى

ٞه ربػا٬ِه ٢قػج٘ ٢ػ٤ اٵؾػ١ ()ةا٠ٟٔة اّٟػبٮة ا٣ّٟالػ . ك٨ػ٪ ٣ٜػا ٥ػػل ّٖػ

ٍّػٞ اٟقػ٬ء ٭ػج١   ٦ة( ب٦ّ٣ػ٫ اٯٟػة، ك٭٦ّػ٬ رى ٝى ا٣ّٟػ ب )٢ا٦ٜة، أك ٢اٜٮ٦ة أك ٢ى

باؾج٣ّاؿ ا٣ٟا٦ٜة
(97)

(، ٱ٥ػ٧  ٠ٞى ٍّ د ٫٠ِ ب٦اء )ٖى ، أم إف ٨غا اّٟٗٞ ربا٬ِ ٢زػ 

 ٢قج٘ ٤٢ اؾ١ ٢ّػ ب كأشػؼ ا٣ّٟػب ٩٠ٜا أل٪ؿ.

ػٍػ٨ى١»اٟ٪ؾٮى:  ٢ىٍػ٨ى١: راء ٬ٖ -74 ُ ٠ِٮػ٧ ا٣ٟى : كهى ػحى «٢ىٍػ٨ى١ى اٟزي
(9٣)

 

                                                 

 ا٣ٟمعر اٟؿاب٘. ٢ػيٞ. (90)

 ثاج اّٟػكس: ـ خ ر ؽ. –اٟؼبٮعم  (9٧)

() ( .ث ٟٮٕ د. ِبع ا٬٦ٟٔ أب٪ اّٟؼـ )اؾجظع٧٢ »( 70٧٣أكردق )٢ّز١ ا٬٦ٟٔ : ٦ى٤ى اٟصع٭عى ٍٝ ٢ى

٦ى٤ى اٳ٥جاجى  ٍٝ ٦ى٤ى اٟؼراِةى. ٢ى ٍٝ  «.آٟٮٌان ب٪اؾًة اٯٟة. ٢ى

 ٢ّز١ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة ا٣ّٟالػة: ٢ىٮ٤ٍٝ. –د. أش٣ع ٣ِػ كٖػ٭٧ٚ  (97)

 ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى: باب ا٣ٟٮ١. –٢ز٣ُ اٟٚا٨ػة  (9٣)
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ػٍػح»كراء ٬ٖ اٟٚا٢٪س ا٣ٟصٮى:  ٠ى٫ ب٧ اٟزي ًٍ ّىع: يٶء ٭ي ٍٚ ٍػ٨ى١ ٣ٜى ٘ه  ،ا٣ٟى ٢قػج

٣٨ٍػػة ٠ٟٮ٦ػػ٧ً  «٢ػػ٤ اٟػ 
(99)

٣٨ٍػػة ٠ٟٮ٦ػػ٧ً، »، كٖػػ٬ ا٠ٟؿػػاف:  ٘ه ٢ػػ٤ اٟػ  ػػٍػ٨ى١ ٢قػػج ا٣ٟى

«كاٟػ ٣٨ة: ا٣ًٟػ اٟظٗٮٕ اٟعائ١، كٙٮٞ: ٨٪ ٢ّػ ب
(98)

اٟػػارس ٦ِػعم أ٥ػ٧ ك 

٣٨ٍػة(، ذٟػٛ أف ٜجػأل ا٣ّٟػِػب٬ض ٢ػ ط٪ذ ٢ػ ٣ّػػ ب ب كاٟػعطٮٞ: ٜػ  ٤ )اٟػ 

م ٠ِٮػ٧، كفػٗاء ا٠ٟٔٮػٞ ٠ٟظٗػار٬ )كا٣ّٟػػب اٟز٪اٟٮ٬ٚ كشافػٮة ابػ٤ بػػ  

كاٟعطٮٞ ٬ٖ ا٣ّٟار١ اّٟػبٮة(
(96)

١ٟ ثغٜػق، ٣ٜا ١ٟ ٭قػ ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى  – 

بػان ٖػاٟػارس أ٭وػان أ٥ ػ٧ إ٫ٟ أ٧٥ ٢ّػ ب. ك٢ا داـ اٟػارس أف )ا٣ٟػ١٨(  ٟٮؽ ٢ّػ 

ػ، كبغٟٛ ٭ٝ٪ف كز٧٥   ك٢ٮ٧٣ زائعة. )وىٍهػىل(٢قج٘ ٤٢ اٟػ ٣٨ة ٣ٜا ذٜي

ىػػًش١، أم ٢ػعىدٍتي إٟٮػ٧ »٢ىج٣ٍىت: راء ٖػ٬ ٟؿػاف اّٟػػب:  -٣0 ٢ىجىػت  إٟٮػ٧ ب

ٚىػ بٍتي إٟٮ٧ ى ٞي إذا ثٚػ ب ب٣ى٪د ة.كث «.. ك٢ىج٣ٍىتى اٟػر
(9١)

. ك٫٠ِ ٨غا ٖاّٟٗػٞ ربػا٬ِ 

٠ٍّٞ(.٢ز ( ككز٧٥ )ٖى ّ ٕ )٢ىت  ِىٕ ٢ ط٪ذ ٤٢ اّٟٗٞ اٟدٶخ٬ ا٣ٟيوى  ػ د ٢وا

ىثالثًا:ىأبنوةىاألفعالىالرباروةىوالملحقةىبكاىالمبدوءةىبموم:
 ٭ىج وس ٣٢ا ثٚعـ أف ٨غق اٱّٖاؿ ثيٍؿ٠ٛى ٬ٖ ٥٪ِٮ٤ ٤٢ اٱب٦ٮة:

. -أ ٍؿبي ًى ( امؿثةغْ كَِ زالزح أ  ثٌةء )فىٍػنىلى

( اٟػباِ -٧ ٞى ٠ى ٍّ ٢ىٍقػ٣ىـ،  :٬ ا٣ٟزػ د: كراء ٠ِٮ٧ أربّة ِقػ ّٖٶن ٬٨)ٖى

٣ٍٔىْ، ٢ىٍص٣ىس، ٢ىٍظ٣ض، ٢ىٍغ٢ىػغ، ٢ىٍػيىػٞ، ٢ىٍمػ٣ىك، ٢ىٍوػ٣ىن،  ، ٢ى ُى ٣ى ٍّ ٢ىٍؼ٢ؼ، ٢ى

٧ى. ٣ٍٝىٛ، ٢ى٣ٍ٠ىٞ، ٢ى ٢ٍ . ٢ى٣٩ٍى  ٢ى

( اٟػبا٬ِ ا٣ٟزػػد ا٣ٟوػإِ. ك٨ػ٪ ٢ػا ٭ؿػ٣ٮ٧ ابػ٤ اًٟٚػاع  -7 ٠ٞى ٍّ )ٖى

                                                 

 اٟٚا٢٪س ا٣ٟصٮى: باب ا٣ٟٮ١. –اٟٗٮػكز آبادم  (99)

 ٟؿاف اّٟػب: ر١٨. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (98)

 (.700٧دار يٶس) –ا٣ّٟػب كاٟعطٮٞ ٬ٖ ا٣ّٟار١ اّٟػبٮة  –د. ر٩ٮ٦ة ٥مػ ٬٠ِ  (96)

 ٟؿاف اّٟػب: ٢جت. –اب٤ ٦٢َ٪ر  ((9١
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اٟد٦ائ٬ ا٣ٟٝػ ر
(95)

٣ىػى ٢ػ٤ ، كراء ٠ِ ًٍ ، ك٢ى ٮ٧ ؾبّة أّٖاؿ ٬٨: ٢ىٍع٢ىعى ٤٢ ٢ػع 

، ك٢ىج٣ٍت ٤٢ ٢ىت   ،  ،٢ىى   ٘ ٘ى ٤٢ ٢ػ ٣ ٍٚ ، ك٢ى ، ك٢ىٍز٣ذى ٤٢ ٢ىذ  ك٢ىٍؿ٣ىؽى ٤٢ ٢ىؽ 

ك٢ىٍػ٢ىػ ٤٢ ٢ىػ . كٙوٮ٦ا ب ٩٥ا ٢ػ٤ اٟػبػا٬ِ ٢وػإِ اٟدٶخػ٬، ٱف ٩ٟػا ألػٶن 

ٗان ٣ٜا ذٜػ٥ا، كراءت ا٣ٟواِٗة بجٝػ٭ػ ٖا  ّ  ئ٧.خٶخٮان ٢يوى

٠ٍّٞ( اٟػبا٬ِ ا٣ٟزػد ا٣ٟقج٘ ٤٢ اٱؾ٣اء ا٣ّٟػ بة، كرػاء ٠ِٮػ٧ خٶخػة  -٣ )ٖى

٦ٍٝى٤ أّٖاؿ ٬٨: ٢ى
(94)

ًىٛ ٢ػ٤   ٍٔػ٦ى ٢ػ٤ )ا٦ٔ٣ٟػايٮؽ(، ك٢ىٍمػ ٤٢ )ا٣ٟاٜٮ٦ػة(، ك٢ى

ٚ ة ٢ػ٤  ٠ٍّػٞ( ٱ٩٥ػا ٢قػج ( أك ٠٢صٚة بب٦ػاء )ٖ ٠ٍّٞى )ا٣ٟىمًٝا(. كٙوٮ٦ا ب ٩٥ا ٫٠ِ )ٖى

٩٠ٜا أل٪ؿ، ٖا٣ٟٮ١ ٖٮ٩ا شػؼ أل٬٠ ٭ٚابػٞ بٗػاء  أؾ٣اء ٢ّػ بة، كشػكؼ ا٣ّٟػ ب

ٕ اٱؾػ٣اء اٱِز٣ٮػة ٵ ثػ٪زف ٟج٪ٙ ػ أف»ا٣ٟٮؼاف ٦ِع إٟصا٧ٙ بب٦ػاء ِػبػ٬، ذٟػٛ 

ٚ ٘ ٬ٖ اٱِز٣ٮة «اٟ٪زف ٫٠ِ ٢ّػٖة اٱل٬٠ كاٟؼائع، كذٟٛ ٵ ٭جص
(80)

. 

( امىنعق ثةمؿثةغْ امىضؿَّد  كصةء غنٍٔ ػىكح أفػةؿ  َْ: -ب  ثٌةء )وىٍهػىلى

٩ٍ٦ذ أك ا٩٦٣ٟاج، كا٣ٟٮ١ زائػعة ٖػ٬ ) -٧ (: ك٨٪ ّٖٞ ٢قج٘ ٤٢ ا٣ٟى ذى ٢ى٩ٍ٦ى

ٍّٗاؿ، كباٟجػا٬ٟ ٖػاف ٣٩٠ّٖػا ٵ  ّىٞ ك٢ً ٍٗ ٚ ت ٧٦٢، إذ إف كزف اٵؾ٣ٮ٤: ٢ى ٢ا افج

.) ٞى ّى ٍٗ  ٭ز٪ز إٵ أف ٭ٝ٪ف ٫٠ِ كزف )٢ى

٣يػ٘،  -7 ًػؽ( ب٫٦ّ٣ شى )٢ىٍظػىؽ(: كؾ٪اء أٜاف ٨غا اّٟٗٞ ٤٢ اٟدٶخ٬ )طى

(. ،ػاؽ، ك٨٪ ٤٢ أدكات ا٠ّٟألأـ ٤٢ ا٣ًٟظٍ  ٞى ّى ٍٗ  ٣ٖٮ٧٣ زائعة ككز٧٥ ٨٪ )٢ى

)٢ىػػٍغرىؽ(: ك٨ػػ٪ ٢ػػ٤ اّٟٗػػٞ اٟدٶخػػ٬ )ذىرؽ( إذا ر٢ىػػ٫ باٟقػػ٬ء، كٜػػغا  -٣

ٜ ػ ب٣ا راء ٬ٖ اٟجاج:  ٢ىػػ  كاٟٝٶـ ٫٠ِ ا٣ٟٮ١ ٦٨ا ٨ػ٪ بّٮ٦ػ٧ ٢ػا »)٢ىٍغرؽ( ب٧. ك٥غ

«ٖج ٢ٞ  ٬ٖ ا٣ٟىٍظػٙىة.
(8٧)

ٍٗ  ٨٪ اّٟٗٞ ٨غا كزف إف ، أم ،٢ى ٞى  .(٢ىٍظػىؽ) ٢دٞ ّى

                                                 

 .704:7ٜجاب اٱّٖاؿ  –اب٤ اًٟٚاع  (95)

ّىٞ( ا٠٣ٟص٘ باٟػبا٬ِ. (94) ٝى٤( أم كزف )ٖىٮٍ  ر٧٠ّ ٢ّز١ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة ا٣ّٟالػة )٢ىٮٍ

 .7٣فٗاء ا٠ٟٔٮٞ ٖٮ٣ا ٬ٖ ٜٶـ اّٟػب ٤٢ اٟعطٮٞ:  –اٟظٗار٬  ((80

 ثاج اّٟػكس: ٢ظػؽ. –اٟؼبٮعم  (8٧)
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ٌ٘ ٢ػ٤  -9 ّىػٞ(، ٢ػا داـ اٟػػارس أ٥ػ٧ ٢قػج ٍٗ )٢ىٍػ٨ى١(: ك٨٪ ٠ِػ٫ كزف )٢ى

 اٟػ ٣٨ة ٣ٜا ٙع ٦٢ا، ٣ٖٮ٧٣ زائعة ك٤٢ ش٩ٚا أف ثؼاد ٬ٖ ا٣ٟٮؼاف.

ّىٞ(، كا٣ٟٮ١ ٖٮ٧ زائعة، ؾػ٪اء أٜػاف ٨ػغا  -8 ٍٗ ذ(: ك٨٪ ٫٠ِ كزف )٢ى )٢ىٍغشى

زت ا٣ٟػأة(: إذا ر٢ت ب٪ٟع ٨ا، أك ٤٢ اؾ١ ا١٠ّٟ )٢ىٍغًشذ( ٟٚبٮ٠ػة اّٟٗٞ ٤٢ )ذىشى

أك ٙبائٞ ِػبٮة. ٫٠ِ أف ٦ّ٢اق لار )اٍرجى٣ُ(، بعٟٮٞ ٢ػا رػاء ٖػ٬ ثػاج اّٟػػكس: 

ّىت» ت أم اٍرجى٣ى زى «كٙع ٙاؿ بّو١٩ إف ٢ىٍغًشذ ٙبائٞ فج ٫ ٢ىٍغشى
(87)

. 

( فػْ  ًكذٌذش وىة قجق أف ػىكح أفػةؿ صةءت دعرٔرةن غنّ كزف )وىٍهػىػلى

ٌة ثؾمك ألف ؤىُة ظؿؼ زااػؽ ل أوػنْ  كامعػؿؼ امـااػؽ امػؿثٔح  كقؽ قٌٔ

زىف ثىرةثنذٍ ثنهظٍ  ( امؾم كزًػٍ ل ِٓي ثهةء امىٔـاف  وسنٍ فْ ذمك فػل )دىىىٍككيى

ٍهػىل( غنّ )دىىى
(53)

. كٓؽػل َؾا امِزف فْ أثٌٔح امىنعق ثةمؿثةغْ امىضؿَّد وػي 

ؿ كفىػٍ  ِى غىل كفىٍػٔل  كفىٍػ ٍِ ٍػل كفى ...«نّىاألفػةؿ غنّ غؿار: فٔى
(54)

. 

ىرابعًا:ىجوازى وغىأفعاٍلىرل ىبناءى)َمْفَعَل(:
( ا٠٣ٟصػ٘  ٞى ػ ّى ٍٗ اٟغم ٥ػاق أ٥ػ٧ ٭زػ٪ز لػ٪غ أّٖػاؿ ٢ي٪ٟ ػعة ٠ِػ٫ ب٦ػاء )٢ى

ػ٣ًّت أك  د، ٙٮاؾػان ٠ِػ٫ اٱّٖػاؿ اٟؿػابٚة ا٣ٟػغٜ٪رة اٟجػ٬ ؾي باٟػبا٬ِ ا٣ٟزػ 

ٟ عت كِعد٨ا ط٣ؿة. ك٢ا ٭عِ٪٥ا إ٫ٟ ذٟٛ أفٮاء:   كي

كذٟػٛ ٜػ ف ثػعِ٪ اٟصارػة إٟػ٫ ث٪ٟٮػع  ح امػنىْ:ًؿكرة الوُال -1

( ٟعٵٟػةو  ػػىؽ  ّٖٞ )٢ىٍصػىؽى ػػىؽ(، ٖيٮجٍػػىؾ اّٟٗػٶف شى ث٦٪٭ّٮػة ٠ِػ٫ اّٟٗػٞ )شى

( ٟعٵٟػة اٳ٨ػٶؾ ب٣ػادة  ٟ ع اّٟٗٞ )٢ىٍصػىؽى كأٍشػؽ ٟعٵٟة اٳ٨ٶؾ با٦ٟار، ك٭ي٪ى

ٍهػُ ٢ػا ة ٢ػا ٖػ٬ د ٜٮ٣ٮائٮة ٢دٶن أك ٟٴشػاؽ بػاٟبػكدة اٟقػع٭عة، أك ٟعٵٟػة كى

َي١ شػارثي٩ا.)ا٣ٟىصٍ  ٍّ  ػؽ( ك٨٪ اٟبؤرة اٟو٪ئٮة ثزج٣ُ ٖٮ٩ا اٱفّة ٖىجى

                                                 

 ثاج اّٟػكس: ٢غشذ. –اٟؼبٮعم  (87)

 .75فغا اّٟػؼ ٬ٖ ٤ٖ اٟمػؼ:  –اٟص٣ٶكم  (8٣)

 .٧١0 – ٧65ارثقاؼ اٟوػب ٤٢ ٜٶـ اّٟػب:  –أب٪ شٮاف اٱ٥عٟؿ٬  (89)
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ٍهػىل(: -2  دػؽٓح وة صةء لزوةن وي األوسةؿ غنّ ثٌةء )دىىى

ّىٞ( ك٬٨ أّٖاؿ ٵز٢ة. كب٩غا  ٍٗ كردت ٬ٖ اّٟػبٮة أّٖاؿ ٜدٮػة ٫٠ِ كزف )ثى٣ى

ّىع ٭ػة، ٖ ٣ػا داـ ٙػع كرد ٖػ٬ اّٟػبٮػة: اٟب٦اء اٟزع٭ع ٭٤ٝ٣ ثص٪٭٩٠ا إٟػ٫ أّٖػاؿ ٢يجى

«ثىعىر ع ٢ٍعرىِجى٧ كاد ر٩ِا كثى٣ىٍعرى٩ِا»
(88)

ػٍعرىع ٜػ ف  ، ٤٣ٖ اٟزائؼ ثّع٭ػة اّٟٗػٞ ثى٣ى

ىج٩ا إذا أٟبؿج٩ا ا٣ًٍٟعرىِة. ك٢ا داـ ٙع كرد  ِىت اٱـ  اب٦ٍ ، ك٢ىٍعرى ٭ٚاؿ. ثى٣ىٍعرىِت اٟب٦تي

ًى٘»٬ٖ اّٟػبٮة  ٍ٦ ٚىة كثى٣ى اؽ كا٦٣ًًٍٟ ٘ با٦ًٟ  «ا٥ٍجًى
(86)

٘ى ٢ػ٤ »ككرد:   ي٦ػ٬ ثى٣ى٦ًٍػ ٣ٜػا ب

٘ بؼ٭ادث٩ا ]أم ا٣ٟٮ١[ ًً ٍ٦ «ٌٟٗ ا٣ٟى
(8١)

٤٣ٖ اٟزائؼ ثّع٭ة ٨ػغا اّٟٗػٞ ٜػ ف ٭ٚػاؿ:  

ًىٚة. كإذا ٙٮٞ ثى٣ىٍػٜؼ اٟز٦٪د ٖػ٬ ا٣ٟٚػة، رػاز  ًى٧ با٦٣ًٍٟ ًى٘ أٟٶـى إذا فع  ٧ٟ كؾى ٢ى٦ٍ

 .ثّع٭ة ٨غا اّٟٗٞ، ٣ٜا ٬ٖ ٙ٪٦ٟا ٢ىٍػٜؼ اٟٚائعي اٟز٦٪د ٬ٖ ا٣ٟٚ ة

ك٢دػاؿ دِمٔؽ أفػةؿو ككنىةتو مؽللتو مةغخ فْ امػىؿ امعػؽٓر:  -3

٠ػة(، ك٨ػ٬ ٣٠ٜػة  ٍػرى ذٟٛ أ٧٥ فاعى ٬ٖ اٵؾج٣ّاؿ ا٠ٟٔ٪م ا٣ّٟالػ ٣٠ٜة )ا٣ٟى

ٮ ة كاٟقزاِة، ٖٮٚ٪ٟ٪ف ٢دٶن: ٩ٍػػت ٓٮػ ٢ّز٣ٮ ة، ك٭ى  ٠ٚي ٦ّ٪ف ب٩ا اٟػ ر٪ٟة اٟظي

٠ةي ز٭ع ٬ٖ ٨غا ا٣ٟ٪ٕٙ. كر٣ّ٪٨ا ٫٠ِ )٢ػار ٮؽ ٞ(، ٖٮٚ٪ٟ٪ف: ز٭ػعه ٟػ٢ىٍػرى

، أم ٟٮؽ ٥َٮػان  ٮ ة كاٟقزاِة. كإذا ٜاف  ٤٢ ٢ػاًرٞ طاٟعو ٠ٚي ٧ٟ ٬ٖ اٟػ ر٪ٟة اٟظي

اًرػٞ ٢ػ٤ اٟبػػكد»اٟٚع٢اء ٙع ٙاٟ٪:  ػ٦ٍّة ا٣ٟػى ٞ: ٠ِػ٫ لى ٍػرى .. أك أف .خىٍ٪به ٢ي٣ى

«٠ِٮ٩ا ث٣داؿ اٟػراؿ
(85)

ػٞ(  ٍّػٶن ٨ػ٪ )٢ىٍػرى ة ًٖ ، ٖاف ِبارث١٩ ٢ؤد ٭ة إ٫ٟ أف  خ٣ 

: إذا رّٞ ٠ِٮ٧ ث٣اخٮٞ اٟػراؿ، كرب٣ا ٢ػ٤ ا٣ٟٚبػ٪ؿ أف ٥مػ٪غ ك٥٪ٟ ػع  اٟد ٍ٪بى

ّىٞ( ا٠٣ٟص٘ باٟػبا٬ِ ا٣ٟزػد ٠ٟعٵٟة ٫٠ِ ٢ا ٨٪  ٍٗ ٞ( ٫٠ِ ب٦اء )٢ى ّٖٞ )٢ىٍػرى

 أٟم٘ بمٗة اٟػراؿ ٤٢ ٢ػكءةو كفزاِة.

                                                 

 ٟؿاف اّٟػب: درع. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (88)

 ٣معر اٟؿاب٘: ٥ً٘.اٟ (86)

 ا٣ٟمعر اٟؿاب٘: ثبٞ. (8١)

 ٟؿاف اّٟػب: ٢ػرٞ. –اب٤ ٦٢َ٪ر  (85)
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َىػة( اٟجػ٬ كردت ٖػ٬ ا٣ّٟػار١ ب٦ّ٣ػ٫  ٍ٦ ٞ  ٤٢ ٨غا اٟٚبٮٞ ٣٠ٜة )ا٣ٟى كّٟ

ٍؿ٤ ا٣ٟى  ػ٤، بمػػؼ شي ؿى ٦ٍَػ كا٩ٟٮجة، خ١ فاِت ب٫٦ّ٣ اٟقػٝٞ اَٟػا٨ػم اٟصى

ٞو ٢ػ٤ ٨ػغق ا٣٠ٟٝػة اٟجػ٬ رػاءت  ٍّ ا٦َٟػ ٤ِ ا٣ٟو٣٪ف، ك٤٢ ا٤ٝ٣٣ٟ أطغ ًٖ

ػ اٟػ رٞ( إذا اث مٕ بػغٟٛ، أك أف ٭ٚػاؿ:  َى ٍ٦ اؿ: )ثى٣ى ٠ىة(، ٜ ف ٭ٚي ّى ٫٠ِ ب٦اء )٢ٗى

ّىٞ(. ٍٗ ( إذا ر٧٠ّ ٜغٟٛ، ك٨٪ ٫٠ِ ب٦اء )٢ى ٞى ػى اٟػر َى ٦٢( 

ٌْ غنّ صىٔع األفػةؿ -4 ٍؿد قِاغؽ امىٔـاف امىؿف
ٚٞ أف ثٝػ٪ف َى ، ٖٶ ٭ّي

ٍّٗػاؿ(، خػ١ ٭ٝػ٪ف اّٟٗػٞ ا٣ٟػ ط٪ذ ٩٦٢ػا ك٨ػ٪  ٣٠ٜة )٩ٍ٦٢ًػاج( ٠ِػ٫ كزف )٢ً

) ٞى ٠ى ٍّ ( ٫٠ِ كزف )ٖى ذى )٢ى٩ٍ٦ى
(84)

. 

ًّػٞ(، خػ١ ٭ٝػ٪ف اّٟٗػٞ  ٍٗ ٣ٜا ٵ ٭ز٪ز أف ثٝ٪ف )٢ىػٍغًشذ( ٠ِػ٫ كزف )٢ى

 ٍّ ، ٢جػ٪٨ ٣ٮ٤ أف ا٣ٟػٮ١ ٖػ٬ اّٟٗػٞ ا٣ٟ ط٪ذ ٩٦٢ػا ٠ِػ٫ كزف )ٖى ٞى ػ ّى ٍٗ ٠ىػٞ( ٵ ٢ى

( أل٠ٮة، ٬ٖ شٮ٤ ٬٨ ٬ٖ اٵؾ١ )٩ٍ٦٢ًىذ( زائعة. ذى  )٢ى٩ٍ٦ى

 :اغذؿاًةف٣٢ا ٙع ٭ػد ٠ِٮ٦ا ٬ٖ ثز٪٭ؼ ٨غا اٟب٦اء ا٬٠ّٟٗ 

أ٦٥ا أدط٦٠ا ٬ٖ أب٦ٮة اّٟػبٮة ب٦اءن ١ٟ ٭ػ ت ٠ِٮػ٧ إٵ ط٣ؿػة أّٖػاؿ، كٵ  األكؿ:

جىٮ٤ٍ.٭ز٪ز ٖٮ٣ا ٜاف ٜغٟٛ ٤٢ ا٠ٟٚ   ٦ٕ  ٬ٖ أب٦ٮة اٱّٖاؿ: ك٥ػد  بصز   ة أف ٭يمى

ٟٚع رّٞ اٟمػٖٮ٪ف ٬ٖ ِعاد ٨غق اٱب٦ٮة ٢ػا كرد ٠ِٮػ٧ أربّػة أّٖػاؿ  -أ

) ٞى ّى ٍٗ ٟٮؽ ٓٮػ، ك٨٪ ب٦اء )٭ى
(60)

، كِع  يكق ٤٢ ا٠٣ٟص٘ باٟػبػا٬ِ، كذٜػػكا ٦٢ػ٧ 

٩ٍٍػ اٳٟ ى ٥ اء ك٬٨ اًٟص٦ٌاء، ك٭ى ٍ٭ : إذا أ : إذا دِػا ٧ًاؼ، ك٭ى٩ٍٮىػ٭ىٍػ٥ى : إذا لبْ باٟٮيػى

ٮُى ٍّ ، ك٭ى ٞى اٳب
(6٧)

ا٣ّٟزػ١ اٟٚػائ١ ٠ِػ٫  ،. شج٫ إف اٟٗاراب٬ ٬ٖ د٭ػ٪اف اٱدب

                                                 

اٟبػ٥ا٢ذ اٟصاؾ٪ب٬ ا٠ٟٔ٪م )٥َاـ اٵفجٚاؽ كاٟجمػ٭ٕ ٬ٖ  –أ. ٢ػكاف اٟب٪اب كفػٜاؤق  (84)

 ا٠ٟٔة اّٟػبٮة(.

 .٧٧6:٧ا٣٣ٟجُ اٟٝبٮػ ٬ٖ اٟجمػ٭ٕ  –اب٤ ِمٗ٪ر  (60)

إشمػاء  –ث٬ ك٭صٮ٫ ٢ٮػ ١٠ِ ك٢ص٣ػع شؿػاف اًٟٮػاف ب٪اب كد. ٢ص٣ع ٢ػا٭ااٟأ. ٢ػكاف  (6٧)

( كٵ ٦ّ٢اق.804اٱّٖاؿ اّٟػبٮة ٬ٖ ا٣ّٟز١ اٟصاؾ٪ب٬:  ٮُى ٍّ  . ك١ٟ أثى٩ع  إ٫ٟ ٤٢ ذٜػ )٭ى



 4٧0 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

٨ػغا »اٱب٦ٮة ١ٟ ٭غٜػق. ك٥ٚٞ اب٤ ٦٢َ٪ر ٤ِ اب٤ ر٬٦ ٙ٪ٟػ٧ ِػ٤ ٨ػغا اٟب٦ػاء: 

ى٧ي كأيػٖى٧ي  ( ٬ٖ ا٣ٟاه٬، ٢ا أٓػب ٞى ّى ٍٗ «)٭ى
(67)

. 

٠ٮػ٧ إٵ ّٖػٶف، ك٨ػ٪ ٣ٜا ر٠ّ٪ا ٬ٖ ِعاد أب٦ٮة اٱّٖاؿ ٢ا ١ٟ ٭ػػد ِ -ب

٠ىت( اٟغم ِع كق ٠٢صٚان با٣ٟؼ٭ع ٠ِػ٫ اٟػبػا٬ِ بصػػؼ ٍّ ٗى ى ب٦اء )ث
(6٣)

. ك٨ػغاف 

ٍٗػىت( ب٫٦ّ٣ أ٩ٍػ اٟع٨اء أطغان  ّى ى اّٟٗػ٭ػت، ك٨ػ٪ ا٦ٟاٖػغ ٤٢ اّٟٗٶف ٣٨ا: )ث

ٞى  ٦ٍبىػت( ب٦ّ٣ػ٫ ثػعاطى ٝى ى ٬ٖ اٱ٢ػ، كا٣ٟباًْٟ ٖٮ٧ ٢ػُ د٨ػاء. كاّٟٗػٞ اٟدػا٬٥ )ث

٧ ٬ٖ بّن، كٙع ا٥ٗ ك دكف ٓٮػق ٤٢ ا٣ّٟار١بّوي ػد ب٧ ا٣ٟيظم 
(69)

. 

ٚيٞ ب٧ أشعه ٤٢ ا٠ٟٔ٪٭ ٮ٤ أك اٟمػٖٮ ٮ٤ اٟٚع٢اء ٖػ٬  امسةًْ: أ٦٥ا ٦٠ٙا ب٣ا ١ٟ ٭ى

ػىهان ٬ٖ ٙػ٪ؿو ٵبػ٤ ر٦ػ٬:  ِى كٙػع ٙػاؿ »٨غا اٟب٦اء. ٦ٖٚ٪ؿ: بٞ كرد ٨غا اٟب٦اء 

ٍت، أم ارج٣ّت، ٖػاف ٜػاف ٨ػغا  زى ج٫ٌ ٢ىٍغشى خبجػان بّو١٩ إف )٢ىٍغًشذ( ٙبائٞ فى

نىػٍخ ٬ٖ ا٠ٟٔة، ٖٶ بع أف ثٝ٪ف ا٣ٟٮ١ زائعة، كثٝ٪ف ا٣٠ٟٝػة  «)وىٍهػى
(68)

، أم إف 

ذى ٨٪  (.كزف ٢ىٍغشى  )وىٍهػىلى

 كػالوح امرِؿ:

ق  -1 ػػؽَّ (  مػػه ٓىػي ػػلى ٌْ وػػي أثٌٔػػح األفػػػةؿ غنػػّ كزف )وىٍهػى ػػح ثٌػػةء وػػؿف زىَّ

ٍي فْ أثٌٔح األفػةؿ. كٓ ثٌةءن وكذراًل امىؿفِٔف امرؽوةء كل امىعؽزِف  نٍكي ىكي قى

ٍػل.. :فْ أثٌٔح األفػةؿ امىنعرح ثةمؿثةغْ امىضؿَّد وي وسل ٍِغل كفٔى ٍػل كفى  فٔى

 ٓىكي وِغ أفػةؿو غنّ َؾا امجٌةء ألغؿاض زالزح: -2

ًؿكرة الوُالح امػنىْ منؽلمح غنّ فؿكؽ دٌِٓػٔػح غنػّ امىػٌػّ  -أ

 امػةـ منضؾر.

                                                 

 ر٥ . –ٟؿاف اّٟػب  –اب٤ ٦٢َ٪ر  (67)

 .٧٧6:٧ا٣٣ٟجُ اٟٝبٮػ ٬ٖ اٟجمػ٭ٕ  –اب٤ ِمٗ٪ر  (6٣)

ك  –اب٤ ؾٮعة  (69)  .٣74:٣ا٣ٟظم 

 .٦٣ٟ٧05:٧مٕ ٬ٖ اٟجمػ٭ٕ ٣٠ٟاز٬٥ ا –اب٤ ر٬٦  (68)



 4٧٧ د. ممدوح خضارة - بياء )َمْفَعل( وجواس تكييضُجتديد الدرظ الصزيف 

ٍهػػل( وػي أفػػ -ب ٍؽٓح وة صةء غنػّ ثٌػةء )دىىى وىػٍؽرىعى  :ةؿ لزوػح وسػلدىػى

 كلزوٍ دىٍىؽرىعى.

َّػػؽة امىػةوػػؿة امنػػةاػح امذػػْ ٓىكػػي  -ج قىجػػِؿ ثػػػي امكنىػػةت امىِم

نىح( ثىػٌّ امؿُّصِمح  .دؼؿٓضُة غنّ فًٍػلو وي َؾا امجٌةء ككنىح )وىٍؿصى

يًػؾ  ًعِ:  -3 ح وة اٍمذيقَّ وٌٍ أك أ أظُؿ وػةًْ َؾا امجٌةء امهػنْ َِ والثكى

ق كامػرل. وىٌٍُقى األوِرى  ًُ ٌٍ  إذا ظةكىُة ثةمىى

قجل إقؿارق  مىػؿفػح  ًٍ دً ؽى ٓيٍؽرىس كل فػلو ِٓمَّؽ غنّ َؾا امجٌةء غنّ ظً  -4

 وؽل امعةصح إمٍٔ كاًكضةوٍ وع امؾاارح امىِدٔح امػؿثٔح.

هع» ع ثىة غنَّىذٌةامنُه غنِّىٌة وة ٌٓى  «  كاًٍهى

 
 املصادر واملراجع

 
 امكذت: -أ

د.  ،. ٢ػػكاف اٟبػ٪ابأ –ة ٬ٖ ا٣ّٟزػ١ اٟصاؾػ٪ب٬ إشماء اٱّٖاؿ اّٟػبٮ -٧

٢ٝجبػة  –٢ص٣ع ٢ػا٭اث٬ كد. ٭صٮ٫ ٢ٮػ ٠ِػ١ كد. ٢ص٣ػع شؿػاف اًٟٮٌػاف 

 (.٧446) ٧ٟب٦اف ط

 ٢ّز١./ا٣ٟػثو٫ اٟؼبٮعم –ثاج اّٟػكس ٤٢ ر٪ا٨ػ اٟٚا٢٪س  -7

دار  –ثس ٢ص٣ػع ِػ٪ض ٢ػِػأل  –أب٪ ٦٢م٪ر اٱز٨ػم  –ث٩غ٭أل ا٠ٟٔة  -٣

 ٢ّز١./(700٧) ٧بٮػكت ط –إشٮاء اٟجػاث اّٟػب٬

هػب٧ً ك٠ِػ٘  –اٟقٮض أش٣ع اٟص٣ػٶكم  –فغا اّٟػؼ ٬ٖ ٤ٖ اٟمػؼ  -9

 (.7007) ٢8ٝجبة دار اٟبٮػكث٬ ط –٠ٮ٧ ِٶء اٟع٭٤ ًِٮ ةِ

ثس  –اٟق٩اب اٟظٗار٬  –فٗاء ا٠ٟٔٮٞ ٖٮ٣ا ٬ٖ ٜٶـ اّٟػب ٤٢ اٟعطٮٞ  -8

 اٟٚا٨ػة )د.ت(. –ِبع ا١ّ٦٣ٟ اٟظٗار٬ 

 ٢ّز١./اٟٗٮػكز آبادم –اٟٚا٢٪س ا٣ٟصٮى  -6
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 –ِػا١ٟ اٟٝجػأل  –اب٤ اًٟٚاع اٟم٬ٌ٠ٚ ٠ِػ٬ بػ٤ رّٗػػ  –ٜجاب اٱّٖاؿ  -١

 (.٧45٣) ٧ط

ثػس د. ٩٢ػعم ا٣ٟظؼك٢ػ٬  –اٟظ٠ٮٞ ب٤ أش٣ع اٟٗػا٨ٮعم  –ٜجاب اّٟٮ٤  -5

ائ٬ إكد.   دار ك٢ٝجبة ا٩ٟٶؿ )د.ت(. –بػا٨ٮ١ اٟؿا٢ػ 

 ٢ّز١./اب٤ ٦٢َ٪ر ا٣ٟمػم –ٟؿاف اّٟػب  -4

ك ا٣ٟ -٧0 بػا٨ٮ١ اٟزٗػاؿ إثس ط٠ٮٞ  –ؾ٣اِٮٞ إاب٤ ؾٮعة ٬٠ِ ب٤  –ظم 

 (.٧446) ٧ط –بٮػكت  –دار إشٮاء اٟجػاث اّٟػب٬  –

ِػا١ٟ  –د. أش٣ع ٢ظجار ٣ِػػ كٖػ٭ٚػ٧  –٢ّز١ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة ا٣ّٟالػة  -٧٧

 (.7005) ٧ط –اٟٝجأل 

 ٢ّز١./٢ز٣ُ اٟٚا٨ػة –ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى  -٧7

دار  –د. ِبػػع ا٠ًٟٮػػٕ اٟظًٮػػأل  –ا٣ٟؿجٚمػػ٫ ٖػػ٬ ٠ِػػ١ اٟجمػػػ٭ٕ  -٧٣

 (.7007) ٧ط –اٟٝ٪٭ت  –اّٟػكبة 

د. ر٩ٮ٦ػة ٥مػػ ٠ِػ٬، دار  –ا٣ّٟػ ب كاٟػعطٮٞ ٖػ٬ ا٣ّٟػار١ اّٟػبٮػة  -٧9

 (.700٧) ٧د٢ق٘ ط –يٶس 

٣ٍجُ اٟٝبٮػ ٬ٖ اٟجمػ٭ٕ  -٧8  ٢٧ٝجبة ٟب٦اف ط –اب٤ ِمٗ٪ر اٳفبٮ٬٠  –ا٣ٟي

(٧446.) 

دار إشٮػاء اٟجػػاث  –ابػ٤ ر٦ػ٬  –ا٣ٟي٦مٕ فػح اٟجمػػ٭ٕ ٣٠ٟػاز٬٥  -٧6

 (.٧489) ٧ط –اٟٚع٭١ 

 امؽكرٓةت: -ب

 .9ج ٢5١ز٠ة ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق٘ ٢ذ  -

 امجؿاوش اإلمكذؿكًٔح: -ج

 ب٪اب كفػٜاؤق.أ. ٢ػكاف اٟ –٥َاـ اٵفجٚاؽ كاٟجمػ٭ٕ ٬ٖ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة  -

*   *   * 



- 4٧٣- 

 

 
 

 ()خمتصز انُحى َظزاخ ف
 (ه131-161) التٍ سؼداٌ انكىف

 . حسني أمحد تىػثاسدراسح وحتقٍق د

 ()غجؽ امٌةوؿ إقىةغٔل غٌكةؼ .د

( ؾػ٦ة 7٣٧٨ - ٧6٧( ٵب٤ ؾػّعاف اٟٝػ٪٬ٌٖ )٢ظجمػ ا٦ٟص٪لعر ٜجاب )

ٌٚٚػ٧  :٬ٖ را٢ّػة اٟٝ٪٭ػت -٬ٖ ش٪ٟٮات اٯداب كا٠ّٟ٪ـ اٵرج٣اِٮة  ،7008 ش

شؿٮ٤ أش٣ع ب٪ ِبػاس ِػ٤ ٢ظً٪يػة ٭جٮ٣ػة ٖػ٬ ٢ٝجبػة ا٣ٟقػ٩ع اٟػهػ٪م  .د

٩ا ٬ٖ ا٣ٟٝجبة ب كائػٞ اٟٚػػف اٟػابػُ ا٩ٟزػػمٌ  ،ب٣ع٭٦ة ٢ق٩ع اٳ٭ػا٥ٮة  ؛ٙيع رى ثار٭ظي

ك٢ىػ٤  ،كفػٮ٪ط٧ ،ك٢٪ٟػعىق ككٖاثػ٧ ،كٌٙعـى ٧ٟ بعراؾة ث٦اكؿ ٖٮ٩ا ثػر٣ػة ا٣ٟؤٌٟػٕ

غى ٧٦ِ كدرسى  ،كأخػػق ٖػ٬ اٟظػاٟٗٮ٤ ،كبّن أطبارق ك٢ا ٙٮػٞ ٖٮػ٧ ،ك٢م٦ٌٗاث٧ ،أطى

٘ى ٥ؿػبةى اٟٝجػاب إٟػ٫ ا٣ٟؤٌٟػٕ كشػٌعد  ،ٖبػٮ٤ٌ أ٨ػ١  ؾػ٣اث٧ ،ٖٮ٩ا ا٣ٟظً٪طى  ككخ ػ

 .كبٮاف ٩٦٢ز٧ ٬ٖ اٟجصٚٮ٘ ،خ١ٌ طج١ى ب٪لٕ ا٣ٟظً٪ط ،٦ِ٪ا٥ى٧

ٕه ٖػ٬ ا٦ٟصػ٪  (٢ظجمػ ا٦ٟصػ٪)ك يػ٧ ٢مػ٦  ػ٧ كدٌٟػت ٢ادٌث ٚي ٌٚ ٣ٜػا بػٮ٤ٌ ٢ص

٭ق٩ع ٟغٟٛ ك٭عٌؿ ٠ِٮ٧ ٢ا ثػدٌد ٖٮ٧ ٤٢ ٢م٠ًصات ك٠ِػٞ كأشٝػاـ  ،اٟٝ٪٬ٌٖ 

ٌٚػػ٘كآراء ٥ص٪٭ٌػػة ٜ٪ٖٮٌػػة بٮ٩٦ٌػػا ا٣ٟ ك٢٪اٖٚػػةي اٟٗػػٌػاء ٖػػ٬ بّػػن  ؛ك٢دٌػػٞ ٩ٟػػا ،ص

ٌ٘ٚ  .ك٨ػ٪ ٜجػابه ٖػ٬ ا٦ٟصػ٪ اٟج٠ّٮ٣ػ٬ٌ  .اٱب٪اب َٟٗان ك٢ّاٟزة ٣ٜا ٙع ر ا٣ٟص

                                                 

() .ِ٘و٪ ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق 
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ٔىػ شز٣ػ٧ ٘ي ٩ٟغق اٟمبٔة ب٣ا ٜاف ٠ِٮ٧ اٟٝجابي ٤٢ ًلػ ٌٚ إذ  ،كٙع اؾجعٌؿ ا٣ٟص

ٖػ٬ ط٣ػؽ  ،٫٠ِ ٜدػة أب٪اب٧ اٟج٬ ب٠ٔت ؾجة كط٣ؿػٮ٤ بابػان  ،ٜاف ا٣ٟظً٪ط

ػ أب٪اب٧ ؛ٗصة ٤٢ اًُٟٚ اٟمٔٮػكخ٣ا٥ٮ٤ ل إذ ١ٟ ٭ػؼد بّوػ٩ا ٠ِػ٫  ،ك٤٢ ًٙمى

ك٤٢ ٠ٌٙة ثٗمٮٶت ا٣ٟادٌة ا٦ٟص٪٭ٌة اٟج٬ ٜا٥ت ٢ؿائٞ اٟظػٶؼ  ؛ؾًػ ك٥مٕ

كاٵٙجمػػاًر ٠ِػػ٫  ،كؾػػ٩٪ًٟة ِبػػارة ا٣ٟؤٌٟػػٕ ككهػػ٪ش٩ا ،ٖٮ٩ػػا ثػػ ث٬ ِػهػػان 

 .اٟق٪ا٨ع اٟٚػآ٥ٮٌة اٟج٬ ٜا٥ت ٠ٙٮ٠ة

خػ١ٌ  ،٫٠ِ ش٪افٮ٧ ٢ا بعا ٟػ٬ ٖٮػ٧ كٙٮٌعتي  ،كٙع ٙػأتي اٟٝجاب شٮ٤ لعر

ٖبػعا ٟػ٬ ٖٮػ٧ ٢ٶشَػاته  ،دِا٬٥ إ٫ٟ ٙػاءث٧ خا٥ٮة ٦٢غ بوّة أف٩ػ ٢ػا دِػا٬٥

شج٫ إذا ر٣ّتي ٨غق إ٫ٟ ث٠ٛ ٜا٥ت ٨غق ا٣٠ٟٝةي اٟج٬ أشببت أف ٭ٗٮع  ،أطػل

ٌٚ٘ كاٟٚارئ  .٩٦٢ا ا٣ٟص

 :* امؽراقح

ٕى  - ٌ ٘ى إذ ثػر١ ا٣ٟؤٟ ٌٚ بٮػ٧ي ٠ِػ٫ اٟج٦ [٧6ص ] (اب٤ ؾػّعاف)ٖات ا٣ٟص

٢ص٣ع ب٤ ؾّعاف أب٪ ِبػع اهلل » :شٮ٤ ذٜػق ٖٚاؿ ،٢ا ا٥ٗػد ب٧ اٟغ٨ب٬ٌ ٬ٖ ٦ٜٮج٧

«أشػع اٱئ٣ػة بػاّٟػاؽ ،ا٦ٟص٪ٌم ا٣ٟٚػئ اٟوػ٭ػ
(٧)

؛ ٱٌف ث٦ٝٮػة ابػ٤ ؾػّعاف 

 .أك ٢٪اهُ ذٜػق ،٬ٖ ؾائػ ٢َاٌف ثػر٣ج٧ ا١ٟ٩ ٭ُٚ ٢د٠ي  «أب٬ ِبع اهلل»ػب

٘ي إر٣اع ا٣ٟمادر ٫٠ِ كٖاة  - ٌٚ اب٤ ؾّعاف ٭٪ـ ِػٖة ٤٢ ؾػ٦ة ذٜػ ا٣ٟص

ك٥ك  ٬ٖ اٟصافٮة ٫٠ِ أٌف ٭اٙ٪ت ا٥ٗػد بػغٜػ كٙػ٪ع  ،إشعل كخٶخٮ٤ ك٢ججٮ٤

 .اٟ٪ٖاة ٬ٖ ِٮع اٱهص٫

ٱٌف ٭اٙ٪ت ذٜػػى أٌف ذٟػٛ ٙػ٪ؿي  ؛كٖصكي ذٟٛ ٭عِ٪ إ٫ٟ بّن اٟجّٚٮأل

(٥ًٗ٪٭ػ٧)اب٤ ِػٖة 
(7)

كذٜػػق اٟػعا٬٥ ِػ٤ ٢ص٣ػع بػ٤  ؛، ٖٝػاف بػغٟٛ ٥ػاٙٶن 

                                                 

 .8/4٧6 ،ثار٭ض اٳؾٶـ ،اٟغ٨ب٬ (٧)

 .6/78٣١ ،٢ّز١ اٱدباء ،٭اٙ٪ت اٟص٣٪م (7)



 4٧8 د. عبد الياصز عضاف -البً صعداٌ   (رلتصز اليحو)ىظزات يف 

اٟصؿ٤ ا٦ٟٚاش
(٣)

 .. كب٧ ٭جبٮ٤ٌ أف ٭اٙ٪ت ١ٟ ٭٦ٗػد بغٟٛ

٫٠ِ أف اٳر٣اع ٫٠ِ كٖاة اب٤ ؾّعاف ؾ٦ة إشعل كخٶخٮ٤ ك٢ججػٮ٤ فػٌغ ٦ِػ٧ 

(اٟٝا٢ٞ)إذ ٥ٌك ٬ٖ ٜجاب٧  ،ا٩ٟغ٬ٌٟ 
(9)

 !.٫٠ِ أٌف اب٤ ؾّعاف ث٪٬ٖ ؾ٦ة ثؿُ ك٢ججٮ٤ 

-  ٌ٘ٚ ٖػ٬ فػٮ٪خ ابػ٤ ؾػّعاف ط٣ؿػة ِقػػ  [٧١ - ٧6ص ]ذٜػ ا٣ٟص

كطػاٟى  ،َػ كبصح ك٢ػارّة أف ٙع ٖاث٧ ٥صػ٪ي ذٟػٛكٙع بعا ٬ٟ بّع ٥ ،فٮظان 

   :ك٨غا ٢ا أذٜػق ٦٨ا .ٜٶ٢ى٧ ٫٠ِ بّو١٩ ٢ا ٭ٚجو٬ اٟجّٚٮأل

٘ى أف ٭غٜػ ٬ٖ فػٮ٪خ ابػ٤ ؾػّعاف ٨ػؤٵء اٱربّػةى اٟػغ٭٤  - ٌٚ ٖات ا٣ٟص

٘ي  ،٨عا٬٥ إٟٮ١٩ اٟبصحي  ػ ٌٚ ككاٖٚتي ٬ٖ اٱكؿ كاٱطٮػػ٭٤ ٢ػ١٩٦ ٢ػا ذٜػػق ٢ص

(اء ٬ٖ ٜجاب اهلل ِؼ كرٞاٟ٪ٕٙ كاٵبجع)ٜجاب اب٤ ؾّعاف 
(8)

: 

ٮم٬ٌ  ،شزاج ب٤ ٢ص٣ع - 706ت  ،أب٪ ٢ص٣ع اٱِ٪ر ا٣ٟم 
(6)

. 

ركل اٟٚػاءة ٤ِ ٭صٮ٫ ب٤ آدـ :ِبع اهلل ب٤ ٣ِػ -
(١)

. 

ػىؼ با٣ٟؿزعم ،٢ص٣ع ب٤ ِبٮع اهلل اٟوػ٭ػ أب٪ ِال١ اٟٝ٪٬ٖ - ٭ّي
(5)

. 

٭ّٚ٪ب ب٤ رّٗػ ب٤ أب٬ ٜدٮػ اٱ٥مارٌم ا٣ٟع٬٥ٌ  -
(4)

. 

٘ي ٜجاب  ٫٠ِ أٌف ٬ٖ ٌٚ ٢ػ٤ ٢قػٮظة ابػ٤  (اٟ٪ٙػٕ كاٵبجػعاء)٤٢ ذٜػى ٢ص

٣ػا ٜػاف ٖػ٬ ٜجػاب ا٨جعل إ٫ٟ ثؿّة ٢ػ١٩٦ ٖٮ ،ؾّعاف ز٭ادةى خٶخةى ِقػى فٮظان 

كٓٮػق ٤٢ أؾا٥ٮع (اٟ٪ٕٙ كاٵبجعاء)
(٧0)

  . 

                                                 

 .٧/7٧١اٟعا٬٥، را٢ُ اٟبٮاف،  (٣)

 .56ص  ،، اٟٝا٢ٞ ٬ٖ اٟٚػاءاتا٩ٟغ٬ٟ (9)

ٌٚ٘: ص اب٤ ؾّعاف، اٟ٪ٕٙ كاٵبجعاء ٬ٖ ٜجاب اهلل ِؼ (8)  .٧4، ٧١، ٧8كرٞ، ٢ٌٚع٢ة ا٣ٟص

   .٧/٧56 ،ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة ،اب٤ اٟزؼرم (6)

 .٧/٣47 ،ا٣ٟمعر اٟؿاب٘ ،اب٤ اٟزؼرم (١)

 .7/٧١7 ،ا٣ٟمعر ٥ٗؿ٧ ،اب٤ اٟزؼرم (5)

 .  ٣٣4-7/٣٣5ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة  ،كاب٤ اٟزؼرم ،9/٧788ثار٭ض اٳؾٶـ  ،اٟغ٨ب٬ (4)

ٌٚ٘: ص ا٥َػ: اب٤ ؾّعاف، اٟ٪ٕٙ كاٵبجعاء  (٧0)  .٧4-٬ٖ٧9 ٜجاب اهلل ِؼ كرٞ، ٢ٌٚع٢ة ا٣ٟص
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ٌٚ٘ ٬ٖ فٮ٪خ اب٤ ؾّعاف - ٠ىٮ١ ب٤ ِٮؿ٫ ب٤ ؾ٠ٮ١ :ذٜػى ا٣ٟص ٌٚأل  ،ؾي كِ

 ،755كذٜػ اب٤ اٟزػؼرم أ٥ٌػ٧ ثػ٪٬ٌٖ ؾػ٦ة » :طج٩٣ا بٚ٪٧ٟ ،بصافٮة ث٪خٌ٘ ذٟٛ

كاٱررس ٙ٪ؿ ابػ٤ ؾػّعاف ٱ٥ٌػ٧  .700ؾ٦ة  :كٙاؿ اب٤ ؾّعاف .754 :كٙٮٞ

ػػ  ،٧٣0راء ٬ٖ ثػر٣ج٧ أ٧ٌ٥ كٟػع ؾػ٦ة   ٣ ِي  ٧60ٖػاٟٚ٪ٵف اٱٌكٵف ٭زّٶ٥ػ٧ 

 .٨ا «. خ١ٌ إٌف اب٤ ؾّعاف أٙػب إ٫ٟ ثصع٭ع كٖاث٧ ،ؾ٦ة

ٌٚ٘ ٬ٖ ٨غ :٠ٙت  ؛ق اٟصافٮة إٌٵ ا٠ٟٗٔة كاٟؿ٩٪١ٟ ٭٤ٝ كراء ثّٚٮأل ا٣ٟص

ثػ٪٬ٌٖ » :ٙػاؿ .٧54أك  ٧55ٱٌف اب٤ اٟزؼرم ٥ٌك ٫٠ِ أٌف كٖاث٧ ٜا٥ت ؾػ٦ة 

ؾػ٦ة  :كٙػاؿ ابػ٤ ؾػّعاف .ؾ٦ة ثؿُ كخ٣ا٥ٮ٤ ك٢جػة :كٙٮٞ ،ؾ٦ة خ٣اف كخ٣ا٥ٮ٤

«٤ِ ؾبّٮ٤ ؾ٦ة كؾجة أف٩ػ ،٢ججٮ٤
(٧٧)

. 

ٌٚ٘ ٬ٖ ٤٢ ذٜػ ٤٢ فٮ٪خ اب٤ ؾػّعاف -  ،٢ص٣ػع بػ٤ شػازـ» :ذٜػى ا٣ٟص

 ،باٟصػاء ا٠٣٩٣ٟػة «شػازـ» ٨ٝػغا ذٜػػ أبػاق .«٧49أب٪ ٢ّاك٭ػة اٟوػػ٭ػ، ت 

، 7٣ك٥ؼ٨ػة اٱٟبػاء ص  (8/٣79)كأشاؿ ٬ٖ اٟصافػٮة ٠ِػ٫ ثػار٭ض بٔػعاد 

ٜىػ » :كٙاؿ ٬ٖ ث٠ٛ اٟصافٮة .(6/78٣١)ك٢ّز١ اٱدباء  كأب٪ ٢ّاك٭ػة ٵ ٭يػغ

ٖػ٬ ك٧ٟ ثػر٣ػة  (٧/78٣)ك٤ٟٝ كرعت اؾ٧٣ ٬ٖ ٢ّز١ اٱدباء  ،إٌٵ ب٦ٝٮج٧

 .«٥٣9١ٝت ا٣٩ٟٮاف ص 

اٱك٫ٟ شػٮ٤ ذٜػػى كاٟػع أبػ٬ ٢ّاك٭ػة باٟصػاء  :كٙع أطً  ٬ٖ ذٟٛ ٢ٌػثٮ٤

كٜاف بغٟٛ ٭٠ٌٚع ثمصٮٗان ٜػاف ٖػ٬ ٢ّزػ١ اٱدبػاء ك٥ٝػت  ،(شازـ)ا٠٣٩٣ٟة 

ا٣٩ٟٮاف
(٧7)

ك٠ِػ٫ ذٟػٛ ٥ػٌك ٓٮػػي  ،. كاٟم٪اب أ٧ٌ٥ طازـ باٟظػاء ا٣ّٟز٣ػة

١٩٦٢ اّٟز٬٠ كاب٤ شزػ ،اكاشع ٥مو 
(٧٣)

ٌٚ٘ . ك٤٢  خ١ٌ ٜاف ٭٦ب٬ٔ أف ٭٦ب٧ٌ ا٣ٟص

                                                 

 .٧/754ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة  ،اب٤ اٟزؼرم (٧٧)

 .٣9١، ص ٥ٝت ا٣٩ٟٮاف ،؛ كاٟمٗعم ٧/78٣ ،٢ّز١ اٱدباء ،٭اٙ٪ت اٟص٣٪م (٧7)

 .9١8ص  ،ثٚػ٭أل اٟج٩غ٭أل ،كاب٤ شزػ ،7/7٣6 ،٢ّػٖة اٟدٚات ،اّٟز٬٠ (٧٣)
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٬ٖ بّن ا٣ٟمادر ٢ػ٤ ٙبٮػٞ  (شازـ)٫٠ِ أٌف كركد اؾ١ أبٮ٧ باٟصاء ا٠٣٩٣ٟة 

 .اٟجمصٮٕ أك طً  اًٟباِة

ٜىػ إٌٵ ب٦ٝٮجػ٧»٫٠ِ أٌف أبا ٢ّاك٭ػة  شٮ٤ ٥ٌك ٥ك  شمػو  :كاٟدا٥ٮة  ،«ٵ ٭يػغ

 .(ف٥ٝت ا٣٩ٟٮا)ككرع ٧ٟ ثػر٣ة ٬ٖ  ،(٢ّز١ اٱدباء) كأ٧ٌ٥ كرع اؾ٧٣ ٬ٖ

ًٜػ ٬ٖ ٜجأل اٟجػار١ كٜجػأل  !؛٨غا ٓػ٭أل :٠ٙت ٱٌف أبا ٢ّاك٭ة اٟوػ٭ػ ذي

باؾػ٧٣  اّػن ٢ػا أطبػػ بػ٧ كركاق ٜدٮػػان رػعو ك٬ٖ أؾػا٥ٮع ب ،اٟزػح كاٟجّع٭ٞ

 ،«أبػ٪ ٢ّاك٭ػة ٢ص٣ػع بػ٤ طػازـ» أك باؾ٧٣ ٢ٚجػ٥ان ب٦ٝٮجػ٧ ،«٢ص٣ع ب٤ طازـ»

ٜىػ باؾ٧٣ كشعق كٵ ٭بّػع  .دٮػػةكثػر٣ج٧ كردت ٖػ٬ ٜجػأل ٜ ؛كٜاف أشٮا٥ان ٭يغ

ق كٟؼ٢ػ٧ ٖػ٬  ٌٚ٘ أخػان ٤٢ ذٟٛ اٟجمصٮٕ اٟغم ٠ٙ ػعى ٦ِعم أف ٭ٝ٪ف ٙ٪ؿ ا٣ٟص

كٟػ١  ،شجػ٫ ٙٮٌػع بصدػ٧ ٖػ٬ دائػثػ٧ ،ك١ٟ ٭ؿجًُ ٧٦٢ ٖٝاٜػان  ،«شازـ» اؾ١ أبٮ٧

١٠ٖ ٭٩جع ٟػغٟٛ إٟػ٫ ٥جػائذ ٣٠ِٮٌػة ٢٪لػ٪ٟة بػ ب٬ ٢ّاك٭ػة  ،٭بصح ٤ِ ؾ٪اق

ٌٚػ٘ ٖٮ٣ػا ٙػاؿ١ٌ لار ٤٢ اٟظًػك٤٢ خى  .اٟوػ٭ػ ٢ص٣ع ب٤ طازـ    ٢جابّػةي ا٣ٟص

 .كاٵي٣ج٦اف إٟٮ٧ ،٢بأٟة

٘ي  ٌٚ فػاب  ،٬ٖ ٤٢ أطغ ٤ِ اب٤ ؾّعاف خٶخػة ِقػػ [٧١ص ]ذٜػ ا٣ٟص

 :ٜٶ٢ى٧ ٫٠ِ بّو١٩ ٢ا ٭صجاج إ٫ٟ اٟجّٚٮأل

٘ي ٬ٖ ٤٢ أطغ ٧٦ِ - ٌٚ ابػ٤ى  ،إبػػا٨ٮ١ى بػ٤ ٢ص٣ػع بػ٤ ؾػّعاف :ذٜػ ا٣ٟص

أشػاؿ ٖػ٬ ثػر٣جػ٧  ، ٣ٜػا6/78٣١ (٢ّز١ اٱدباء)كأشاؿ ٫٠ِ  ؛ا٣ٟم٦ٌٕ

  .(٧/4١)، ك ٢ّز١ اٱدباء ٧7٣ص  (ا٩ٟٗػؾت)٫٠ِ 

ٌٚ٘ ٢ا ٭عٌؿ ٫٠ِ أٍطػ :٠ٙت إبػػا٨ٮ١ ِػ٤ أبٮػ٧  غً ٟٮؽ ٖٮ٣ا أشاؿ ٠ِٮ٧ ا٣ٟص

 ،ب٣ا ثٚجوٮ٧ ِٶٙػةي اٟ٪ٟػع ب بٮػ٧ ِػادةن  ،كاشج٣اؿي ذٟٛ .دٵٟةن لػ٭صة كاهصة

ًل  ،كر٪ازيق ِٚٶن  ٕ ب ٧ٌ٥ ٜاف ٤٢ كٵ ؾٮ٣ٌا أٌف إبػا٨ٮ١ ب٤ ٢ص٣ع ب٤ ؾّعاف كي

ٞه ٬ٌ٦ٍض ٓٮػ ٙايُ ؛أ٨ٞ ا١٠ّٟ ٌٚ٘ ٫٠ِ ذٟٛ ٭جٌٝئ ٠ّٖٮػ٧ أف  .دٟٮ كإذا ٜاف ا٣ٟص
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ػ ،٭ٚٮٌع ٜٶ٢ى٧ ب٣ا ٭عٌؿ ٫٠ِ ا٤ٌَٟ كاٵشج٣ػاؿ ٟػجٌٶ ٭٠جػبؽ  ،اك٭ػ٦ٌك ٠ِٮػ٧ ٥مو

 .ا٤ٌَٟ باًُٟٚ كاٟٮٚٮ٤

ٌٚ٘ ٬ٖ ٢ى٤ أطغ ٤ِ اب٤ ؾّعاف - أش٣ع ب٤ ٢ص٣ٌع ب٤ كالٞ أبػ٪ » :ذٜػ ا٣ٟص

ٌٞ ألصاب٧» :كٙاؿ ٖٮ٧ ،«اٟٝ٪٬ٖ اّٟباس ٢ص٣ع  :كاؾ٧٣ ٬ٖ أٜدػ ا٣ٟمادر ،ك٨٪ أر

. كأشػاؿ ٠ِػ٫ ثػار٭ض «ك٥ب٧ٌى اب٤ اٟزؼرم ٫٠ِ أ٧ٌ٥ ٣ٜا أخبج٦ػاق ،ب٤ أش٣ع ب٤ كالٞا

 ،٧/7٧١)ك٢ّػٖػة اٟٚػػاء اٟٝبػار  (6/78٣١)ك٢ّز١ اٱدبػاء  (٧/٣6١)بٔعاد 

 .(٧/٧٣٣)ا٩٦ٟا٭ة  كذٜػ أف ثػر٣ج٧ ٬ٖ ٓا٭ة،(7/٧9٣)كٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة  (767

ٌٚ٘ طً ه ٠ٓٮٌ ٠ٙأل ٖٮ٧ اؾ١ لاشأل اب٤ ؾػّعاف باؾػ١  ،ك٨غا ٤٢ ا٣ٟص

ٙاؿ اب٤ اٟزػؼرم  .لعر ٖٮ٧ ٤ِ ١٩ٖ ٜٶـ اب٤ اٟزؼرم ٫٠ِ ٓٮػ كر٧٩ ؛آطػ

ككٙػُ ٖػ٬ ا٣ٟؿػج٦ٮػ كٓٮػػق ٖػ٬ » :(٢ص٣ع ب٤ أش٣ع بػ٤ كالػٞ)٬ٖ ثػر٣ة 

كؾػ٣ٌاق  ،ركا٭ػةي ابػ٤ كالػٞ ِػ٤ اٟٝؿػائ٬ ٥ٗؿػ٧ :ركا٭ة اٟٝؿائ٬ ٤ِ ش٣ػؼة

 .«٤ِ أبٮ٧ أش٣ع ٤ِ اٟٝؿائ٬ ،ك٨٪ ا٣ٟجٌٚعـ ،كل٪اب٧ ٢ص٣ع .أش٣ع

١ ك٨ػ٪  ،ك٤٢ اٟ٪اهس أف ا٣ٟٚم٪د ٣ٌ٢ا ذٜػق اب٤ اٟزؼرم ٦٨ا أٌف ا٣ٟجىػرى

 ،ركل ٤ِ أبٮ٧ أش٣ػع ِػ٤ اٟٝؿػائ٬ ِػ٤ ش٣ػؼة ،٢ص٣ع ب٤ أش٣ع ب٤ كالٞ

ؼرم ك٨غا ٢ا كرد ٖػ٬ أكؿ ثػر٣ػة ابػ٤ اٟزػ .كأ٧ٌ٥ ١ٟ ٭ػك ٤ِ اٟٝؿائ٬ ب٦ٗؿ٧

أطغ اٟٚػاءة ؾ٣اِان ٤ِ أبٮػ٧ أش٣ػع ِػ٤ » :إذ ٙاؿ ،٢ص٣ع ب٤ أش٣ع ب٤ كالٞ

 .«...اٟٮؼ٭عم كاٟٝؿائ٬

ٌٚ٘ ٢ا ٥ؿأل إ٫ٟ ابػ٤ اٟزػؼرم ك ابػ٤ي اٟزػؼرم  ،ك٤٢ أٟػ٭أل أف ٭٦ؿأل ا٣ٟص

 :(أش٣ع اب٤ ِبع اهلل ب٤ ٢ص٣ع أب٬ اٟصؿ٤ اٟصػب٬ اٟز٪٬٥)٥ٗؿ٧ ٭ٚ٪ؿ ٬ٖ ثػر٣ة 

ك٭ٚ٪ؿ ٖػ٬ ثػر٣ػة  ،«ب٤ كالٞ ٣ٜا بٮ٦ٌاق ٬ٖ اؾ٧٣كاٟم٪اب أ٧ٌ٥ ٢ص٣ٌع ب٤ أش٣ع »

«كل٪اب٧ ٢ص٣ٌع ....» :٢ص٣ع ب٤ أش٣ع ب٤ كالٞ اٟبٔعادم
(٧9)

. 

                                                 

 ٫٠ِ اٟج٪ا٬ٟ. ،5٣-7/57 ،٧/١٧ ،ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة ،اب٤ اٟزؼرم (٧9)
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إذ ٙاؿ ٬ٖ  ،كٙع ؾب٘ اب٤ى اٟزؼرم إ٫ٟ ف٬ء ٤٢ ذٟٛ اٟظًٮألي اٟبٔعادمٌ 

كٙػاؿ  ،«.. ك٢ص٣ع ب٤ أش٣ػع ألػس.» :(أش٣ع ب٤ ٢ص٣ع ب٤ كالٞ)ثػر٣ة 

إٌف أبا اّٟباس ٨٪ ٢ص٣ػع  :اٟغ٭٤ ٙاٟ٪اك» :(٬ٖ ثػر٣ة كاٟعق )أش٣ع ب٤ كالٞ

«ب٤ أش٣ع ب٤ كالٞ أٜدػ كٙ٪١٩ٟ أ٩ٍػا
(٧8)

. 

ٌٚ٘ ٦٨ا ثظ٠ٮًان آطػ ،٨غا  :إذ ط٠ٌى بٮ٤ ا٣ٟٚم٪د بٝٶ٧٢ ؛كٙع ط٠ٌى ا٣ٟص

كاٟ٪ارػأل ٖػ٬ هػ٪ء  .بآطػ ٜ٪٬ٌٖ  ،ك٨٪ بٔعادمٌ  ،٢ص٣ع ب٤ أش٣ع ب٤ كالٞ

ٌٚ٘ ا٣ٟٚم٪دى ٫٠ِ اٟمصٮس ٬ٖ ٢٪ه٧ّ ٤٢  خىبًت اٯطغ٭٤ ذٟٛ أف ٭غٜػ ا٣ٟص

 :ك٭ٚ٪ؿ ،٤ِ اب٤ ؾّعاف

ٙػاؿ  .أش٣ع :كٙٮٞ ،أب٪ اّٟباس اٟبٔعادمٌ  ،٢ص٣ع ب٤ أش٣ع ب٤ كالٞ -

إٌف أبا اّٟباس ٨ػ٪ :كاٟغ٭٤ ٙاٟ٪ا ،ك٢ص٣ع اب٤ أش٣ع ألسٌ  :اٟظًٮأل اٟبٔعادم

 :كٙػػاؿ ابػػ٤ اٟزػػؼرم .كٙػػ٪١٩ٟ أ٩ٍػػػ ،٢ص٣ػػع بػػ٤ أش٣ػػع بػػ٤ كالػػٞ أٜدػػػ

ٌٞ أ .كاٟم٪اب أ٧ٌ٥ ٢ص٣ع ب٤ أش٣ع (7١٣ت ) ،لصاب اب٤ ؾّعافأر
(٧6)

. 

 :كأف ٭ؼ٭ع ٬ٖ ٤٢ أطغ ٤ِ اب٤ ؾّعاف ٬ٖ ٢٪ه٧ّ

 :ٙاؿ ٖٮ٧ اب٤ اٟزػؼرم .أش٣ع ب٤ ٢ص٣ع ب٤ كالٞ أب٪ اّٟباس اٟٝ٪٬ٖ -

ػ٠ىٮ١  ،ٙػػأ ٠ِػ٫ اٟٝؿػائ٬ ،٢ٚػئ شػاذؽ» ك٠ِػ٫ ٢ص٣ػع بػ٤ ؾػّعاف ِػ٤ ؾي

«كا٣ٟؿٮٌب٬
(٧١)

. 

غى ٤ِ اب٤ ؾّعاف - ٌٚ٘ ٬ٖ ٤٢ أطى ٗك بػ٤ ٣ِػػ ش :ٜاف ٤٣ٌ٢ ذٜػق ا٣ٟص

ػ اٟعكرٌم اٟبٔعادٌم اٟوػ٭ػ ا ٣ى ِي كٙع كخٌ٘ ذٟٛ  ،(796ت )ب٤ ِبع اّٟؼ٭ؼ أب٪ 

                                                 

 ٫٠ِ اٟج٪ا٬ٟ.  ،9٧6 ،6/748 ،ثار٭ض بٔعاد ،اٟظًٮأل اٟبٔعادم (٧8)

، كاٟػػغ٨ب٬، ثػػار٭ض 9٧6، 6/748، 7/7٣١ا٥َػػػ: اٟظًٮػػأل اٟبٔػػعادم، ثػػار٭ض بٔػػعاد،  (٧6)

 .  5٣-7/57، كاب٤ اٟزؼرم، ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة 7/8٧4، ك٢ّػٖة اٟٚػاء اٟٝبار، 6/847اٳؾٶـ، 

 .٩٦٧/٧77ا٭ة ٓا٭ة اٟ ،اب٤ اٟزؼرم (٧١)
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 (7/٧9٣)ك ٓا٭ػة ا٩٦ٟا٭ػة  (١/٣6)ث٩ػغ٭أل ا٣ٟٝػاؿ  -» :٬ٖ اٟصافٮة بٚ٪٧ٟ

 .٨ا  .«(٧/788)كثػر٣ج٧ ٬ٖ  ،(أب٪ ٣ِػك)كراء ٢صٌػٖان 

ٙػ٪ؿ  «(أبػ٪ ٣ِػػك)كراء ٢صٌػٖان  (7/٧9٣)ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة » :كٙ٪٧ٟ إذ ٙاؿ

٠ى٣ٮ٤ ِى ػ اٟػعكرٌم  :٤٢ ط٠ٌى بٮ٤  ٣ى ِي أك٣٩ٟا شٗك ب٤ ٣ِػ ب٤ ِبع اّٟؼ٭ؼ أب٪ 

ػ٧ي  (796ت )اٟبٔعادٌم اٟوػ٭ػ  ٘ي كثػر٣ى ػ ٌٚ كاٟدػا٬٥ أبػ٪  ،اٟغم أرادق ٦٨ا ا٣ٟص

٢ٚػػئ ركل اٟٚػػاءة ِػهػان » :٣ِػك اٟوػ٭ػ اٟغم ثػر٧٣ اب٤ اٟزؼرم بٚ٪٧ٟ

ػ٠ىٮ١ ِبػع  ِػهػان أش٣ػع بػ٤ ركل اٟٚػػاءة ٦ِػ٧ ،٤ِ ٢ص٣ع ب٤ ؾػّعاف ِػ٤ ؾي

«.اٟػش٤٣ اٟ٪٬ٟ
(٧5)

٘ي اٱٌكؿى  ، ػ ٌٚ شٗػك بػ٤ ٣ِػػ أبػا ٣ِػػ )كٙػع ٦ٌٍػ٧ ا٣ٟص

 .ش٧٠٣ ٫٠ِ اٟص١ٝ بجصػ٭ٕ ٦ٜٮج٧ ا٦ٍو  (اٟعكرم

ك٨ػ٪ اٟػغم دِػا ابػ٤ اٟزػؼرم أف ٭ظٌمػ٧  ،كاٟمصٮس أٌف اٟدػا٬٥ ٠ِػ١ آطػػ

كإٌٵ ٖٚع ٜا٥ت ثٝٗٮ٧ ثػر٣ةي شٗػك بػ٤ ٣ِػػ  ،بجػر٣ة ثظج٠ٕ ٤ِ ثػر٣ة اٱكؿ

ك٢ػ٤ ٦٨ػا ٭٦بٔػ٬ أف  .ب٤ ِبع اّٟؼ٭ػػ ٖػ٬ ا٣ٟ٪هػُ اٱكؿ ِػ٤ اٳِػادة كاٟجٝػػارا

٘ي ٜٶ٧٢ ٌٚ  .كأف ٭ؼ٭ع أبا ٣ِػك اٟوػ٭ػ ٬ٖ ٤٢ أطغ ٤ِ اب٤ ؾّعاف ،٭مٌصس ا٣ٟص

ٌٚ٘ ٬ٖ ٤٢ أطغ ٤ِ اب٤ ؾّعاف -  «ؾّٮع ب٤ ٣ِػاف ب٤ ٢٪ؾػ٫» ذٜػ ا٣ٟص

ٌٚأل خ٣ٌة  ،(7/٧9٣)اٟغم أشاؿ ٖٮ٧ ٫٠ِ ٜجاب اب٤ اٟزؼرم ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة  خ١ٌ ِ

 .٨ا  «.ك١ٟ أِدػ ٧ٟ ٫٠ِ ثػر٣ة» :بٚ٪٧ٟ

 :ٖ ٭٤ ٜاف ٤٢ ٙ٪ؿ اب٤ اٟزؼرم ٭جػر٧٣ ب٣ا ثٮٌؿػػ ٟػ٧ !٨غا ٓػ٭أل :٠ٙت

ٙػأ ٫٠ِ ٢ص٣ػع بػ٤  ،ؾّٮع ب٤ ٣ِػاف ب٤ ٢٪ؾ٫ أب٪ ِد٣اف اٟٝ٪٬ٌٖ ا٣ٟٚػئ»

«كٙػأ ٠ِٮ٧ أب٪ اٟصؿ٤ ب٤ ف٦ب٪ذ ،ؾّعاف
(٧4)

، أـ ١ٟ ٭ٝػ٤ ذٟػٛ ٦ِػ٧ ثػر٣ػة 

 ؟!.ب٧ كثّػ٭ٗان  ،٧ٟ

                                                 

 .٧/89١ ،ا٣ٟمعر اٟؿاب٘ ،اب٤ اٟزؼرم (٧5)

 .٧/٣0١ ،ا٣ٟمعر ٥ٗؿ٧ ،اب٤ اٟزؼرم (٧4)
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ٌٚ٘ أٌف ِبع اهلل ب٤ أش٣ع ب٤ ٢ص٣ع ب٤ ش٦بٞ - ك٨٪ ٤٣ٌ٢ أطغ  ،ذٜػ ا٣ٟص

أ٢ٌا  ،ٱٌف ٨غق ؾ٦ة كٵدث٧ ؛ك٨غا ؾ٩٪ ٧٦٢ .(7٧٣)ث٪٬ٖ ؾ٦ة  ،٤ِ اب٤ ؾّعاف

 .(74٧)ؾ٦ة  :، كٙٮٞ(740)ؾ٦ة كٖاث٧ ٖٝا٥ت ؾ٦ة 

ٌٚ٘ أف ٢ص٣ع ب٤ أش٣ع ب٤ اٟبػاء ث٪٬ٖ ؾ٦ة  - . كأشػاؿ (٧4٧)ذٜػ ا٣ٟص

كاٟمصٮس أف كٖاثػ٧ ٜا٥ػت ؾػ٦ة  .(ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة)فٮة ٫٠ِ ثػر٣ج٧ ٬ٖ ٬ٖ اٟصا

٣ٜا ٥ٌك اٟغ٨ب٬ٌ  ،(74٧)
(70)

 ٢ػ٤ أ٥ػ٧ (7/8٣ٓا٭ػة ا٩٦ٟا٭ػة ).ك٢ػا ٜػاف ٖػ٬ 

 .طً  ٢معرق ا٦ٟؿض أك اًٟباِة .«بحوك٢ات ٬ٖ ف٪اؿ ؾ٦ة إشعل كثؿّٮ٤ »

٘ي ٬ٖ ٤٢ أطغ ٤ِ اب٤ ؾّعاف - ٌٚ ٢ص٣ع ب٤ رّٗػ بػ٤ ا٩ٟٮػد١  :ذٜػ ا٣ٟص

ٌك ابػ٤ اٟزػؼرم ٖػ٬ ثػر٣ػة ا٣ٟمػ٦ٌٕ أ٥ٌػ٧ ركل اٟٚػػاءة ِػ٤ ابػ٤ اٟغم ٥ػ

ؾّعاف
(7٧)

ٌٚ٘ ٬ٖ اٟصافٮة  .«ك١ٟ أُٙ ٧ٟ ٫٠ِ ثػر٣ة» :؛ كٙاؿ ا٣ٟص

ك٢دٞ ذٟٛ ٭عِ٪ إ٫ٟ اٟؿؤاؿ ٤ِ اشج٣اؿ أف ٭ٝ٪ف  .كٜٶ٧٢ ٨غا لصٮس

٘ي اٵؾػ١ى ٠ِػ٫  .٬ٖ ؾٮاؽ ٨غا ا١٠ّٟ ٫٠ِ ٨غا اٟ٪ر٧ ف٬ء ػ ٌٚ كٟػ٪ ٠ٌٙػألى ا٣ٟص

ٵ٥ج٫٩ إٟٮ٧ اشج٣اؿ أف ٭ٝ٪ف ٬ٖ اؾػ٧٣  ؛٤ ٢ص٣ع ب٤ ا٩ٟٮد١رّٗػ ب :كر٧ آطػ

٬ٌٜ ذٟٛ ٦ِعم أف اب٤ اٟزػؼرم ٥ػٌك إذ ثػػر١ .طً  ثػثٮأل رّٗػػ » ك٣ٌ٢ا ٭ؼ

ٙػػأ ٠ِػ٫ »٠ِػ٫ أ٥ٌػ٧  («740).. ث٪٬ٖ ٬ٖ شعكد ؾػ٦ة ،.ب٤ ٢ص٣ع ب٤ ا٩ٟٮد١ا

«٢ص٣ع ب٤ ؾّعاف
(77)

. 

 ١ ٌٚ٘ أف ٭غٜػ اشج٣اؿى ٜ٪ف ا٣ٟجػػرى ص٣ػع بػ٤ ٢)ك٤٢ ٦٨ا ٜاف ٫٠ِ ا٣ٟص

كأف ٭ػغٜػ ٨ػغا اٱطٮػػ ٖػ٬  ،٨٪ رّٗػ ب٤ ٢ص٣ع ب٤ ا٩ٟٮد١ (رّٗػ ب٤ ا٩ٟٮد١

 .ِعاد ٤٢ أطغ ٤ِ اب٤ ؾّعاف

                                                 

 .  7/876ك٢ّػٖة اٟٚػاء اٟٝبار  ،6/٧005 ،ثار٭ض اٳؾٶـ ،اٟغ٨ب٬: ا٥َػ (70)

 .7/٧7١ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة  ،اب٤ اٟزؼرم (7٧)

 .٧/٧50 ،ا٣ٟمعر اٟؿاب٘ ،اب٤ اٟزؼرم (77)
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ٜاف ٤٣ٌ٢ أطغ ٤ِ اب٤ ؾػّعاف ٢ص٣ٌػع بػ٤ ٭صٮػ٫ بػ٤ ؾػ٠ٮ٣اف أبػ٪ بٝػػ  -

ٌٚ٘ ٬ٖ ٢٪ه٧ّ ٤٢ اٟعراؾة ،ا٣ٟػكزمٌ  كشٝػ٫ » :كٙاؿ ٖٮ٧ خ٣ٌػة ،اٟغم ذٜػق ا٣ٟص

ٌٚػأل  .«جػة٬ ٬ٖ بٔعاد ٙػ٭بان ٢ػ٤ ؾػ٦ة خٶخ٣٪ٌٖ اب٤ اٟزؼرم ٤ِ اٟعا٬٥ أ٧ٌ٥ ث كٙػع ِ

٘ي بٚ٪٧ٟ ٌٚ ٥ٌػ٧ ِػاش بّػع ابػ٤ ٱ٥ٌػ٧ ٭ٗوػ٬ إٟػ٫ أ ؛ك٨غا ٖٮ٧ ٥َػ» :٫٠ِ ذٟٛ ا٣ٟص

 .«؟!١ٖٝ ٜاف ٣ِػق شٮ٤ ٙػأ ٠ِٮ٧ ،جة ؾ٦ة ثٚػ٭بان ؾّعاف أربّٮ٤ ك٢

ٱ٥ٌػ٧ ٙػاس ٢ػٌعة بٚػاء  ؛ٵ ٭ٝاد ٭٦ٚو٬ ٧٦٢ اّٟزأل ،٨غا ثّٚٮأل ٖاؾع :٠ٙت

ٵ ٤٢ ؾػ٦ة  ،٨(٧6٧)ع اب٤ ؾّعاف ٤٢ ؾ٦ة كٵدة فٮظ٧ اب٤ ؾّعاف ا٣ٟػكزٌم بّ

كٟػ٪  !!ٖٝا٥ت ا٦ٟجٮزة أف ِاش ا٣ٟػكزٌم أربّٮ٤ ك٢جة ؾ٦ة ثٚػ٭بان  ،٨(7٣٧)كٖاث٧ 

ٌٚ٘ ا٣ٌٟعة شؿابان لصٮصان   ،ك٨٪ ٣ٌ٢ا ٵ ٭ظ٫ٗ ٠ِػ٫ ألػآػ ا٦ٟافػجة ،شؿأل ا٣ٟص

ٝػػ ا٣ٟػػكزٌم بّػع ّٟػػؼ أٌف ٢ػٌعة بٚػاء أبػ٬ ب ،ٖٚاؾ٩ا ٤٢ ؾ٦ة كٖاة اب٤ ؾّعاف

ٌٚػ٘  ،(ؾ٦ة 64=  7٣٧ - ٣00)فٮظ٧ ٜا٥ت  كٟؼاؿ اّٟزػألي اٟػغم ث٠٣ٌػٛ ا٣ٟص

 .«؟!١ٖٝ ٜاف ٣ِػق شٮ٤ ٙػأ ٠ِٮ٧» :كر٧٠ّ ٭ؿج١٩ٗ اؾج٩ٗاـ ثٌّزأل كإ٥ٝار

ٌٚ٘ ٫٠ِ ٢م٦ٌٗات اب٤ ؾّعاف  - إ٫ٟ ٢ا ٭زأل  [٧5ص ]اٖجٚػ ٜٶـي ا٣ٟص

ك٨ػ٪ ٢ػا  .ٵؾػجعراؾٖٝاف ٖٮ٧ ٢ا ٭ٚجوػ٬ اٟجّٚٮػألى كا ،٤٢ إشٝاـ كاؾجٮّاب

 :أبٮ٧٦ٌ ٦٨ا

ٌٚ٘ ٖٮ٣ا ذٜػ ٤٢ ٢م٦ٌٗات اب٤ ؾّعاف ٜجابٮػ٧ ا٠ٟػغ٭٤ ذٜػ٣٨ػا  - ذٜػ ا٣ٟص

ا٠ٟػغ٭٤ ٵ ٭ػ٪ش٬  ،(ا٣ٟزػػد)ك  (اٟزػا٢ُ) :(ٓا٭ػة ا٩٦ٟا٭ػة)اب٤ اٟزػؼرم ٖػ٬ 

ِى٣٩ا ؛اؾ٣٩٣ا ب٣٪ه٪٣٩ِا اف ٖٮ٧ ،ك١ٟ ٭بٮ٤ٌ ٢٪ه٪ ٠ِػ٫  .أك ا١٠ّٟى اٟغم ٭يم٦ٗ 

ٌٚػأل  ،بّن ا٣ٟصعخٮ٤ ٠ِػ٫ أ٣٩ٌ٥ػا ٖػ٬ اٟٚػػاءات أ٧ٌ٥ ذٜػ ٬ٖ اٟصافٮة ٥ك   كِ

ك٧ٌ٠ّٟ اِج٣ع ٬ٖ ذٟٛ ٠ِػ٫ أف ابػ٤ اٟزػؼرم ٟػ١ ٭ػغٜػ ٢ػ٤ » :٫٠ِ ذٟٛ بٚ٪٧ٟ

 .«...٢م٦ٌٗاث٧ إٌٵ ٢ا ٧ٟ ِٶٙة باٟٚػاءات ٟج٧ٌٚ٠ّ با٣ٟجػر١ ١٩ٟ ٬ٖ ٜجاب٧

ِى٣٩ا  :٠ٙت ٌٚ٘ ١ٟ ٭١٠ّ ٢٪ه٪ ٨غا اٟجّٚٮأل ٫٠ِ لٌصج٧ داؿ ٫٠ِ أٌف ا٣ٟص
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 ًٍ ١ٍ٠ى ٙى ػ ٬ٖ بّػن ٜجػأل َكٟ٪ ٥ .كأ٧ٌ٥ ١ٟ ٭٦ج٧ً ٬ٖ ذٟٛ إ٫ٟ ٭ٚٮ٤ ٭ٌٚػ ب٧ ٥ٗؿان  ،ُو ًِ

كأ٣٩٥ا ٜا٥ػا ٢ػ٤ ٢مػادر  ،اٟٚػاءات ّٟػؼ أ٣٩٥ا ٫٠ِ اًُٟٚ ٤٢ ٜجأل اٟٚػاءات

ذٜػ٣٨ػا  (رػا٢ُ اٟبٮػاف)٤٣ٖ ذٟٛ ٢دٶن أٌف اٟعا٬٥ ٬ٖ ٜجاب٧  ؛بّن ث٠ٛ اٟٝجأل

ػػ ،كأٖػػاد ٣٩٦٢ػػا ،٢ػػػاران  اك٥ػػٌك ٠ِٮ٣٩ػػا ٥مو
(7٣)

٭ؿػػٚى ثٚػػع٭ػ بّػػن  كبػػغٟٛ. 

٨٪ ا٣ٟظجمػ ٬ٖ ا٦ٟص٪ (ا٣ٟزٌػد)اٟباشدٮ٤ اشج٣اؿ أف ٭ٝ٪ف 
(79)

. 

أطغق ٦٢ػ٧  (اٟزا٢ُ)ٖػِان ٤٢  ،٣ٟا ٭٪ش٬ ب٧ اؾ٧٣ ،(ا٣ٟزٌػد)كرب٣ٌا ٜاف 

 .٩ٖغب٧ كفٌغب٧

إٟػ٫ لػ٠ة ٢ػا ٜػاف ٖػ٬  ،كٟ٪ اشج٣ػاٵن  ،كٙع ٭ٝ٪ف ٤٢ ا٦٣ٟاؾأل اٳفارةي 

بّن ا٣ٟمادر
(78)

 ،كيًلٕ ب ٧ٌ٥ ٜبٮػػ ،٬ٖ اٟٚػاءات ٤٢ أٌف ٵب٤ ؾّعاف ٜجابان  

ق  (اٟزا٢ُ)ك٤٢ ٦٨ا رب٣ٌا ٜاف  .(اٟزا٢ُ)بٝجاب٧  ٨٪ ٢ػا ؾػ٣ٌاق ا٦ٟصػاس كٓٮػػي

(ٜجاب اٟٚػاءات)
(76)

. 

ٌٚ٘ ٬ٖ ٜجأل اب٤ ؾّعاف  - ٢ّج٣ػعان  ،كأ٧ٌ٥ ٬ٖ ا٦ٟص٪ ،(اٟصعكد)ذٜػى ا٣ٟص

س ٵ ٭ػٓػأل ا٦ٟػا ،٧ٟ ًّٙة شعكد ٫٠ِ ٢داؿ شعكد اٌٟٗػاء»٫٠ِ ٢ا ٙا٧ٟ ا٦ٟع٭١ 

 .ب ٌف شعكد اٌٟٗػاء ٜجاب ٥ص٪مٌ  ك٢ّجٶو  ،«ٖٮ٩ا

ٌٚ٘ أف ٭غٜػ أٌف ٨غا اٟٝجاب ١ٟ ٭٦ك  ٠ِٮػ٧ ٣ٌ٢ػ٤ ثػػر١  :٠ٙت ٖات ا٣ٟص

كأٌف ِبػارةى ا٦ٟػع٭١ داٌٟػة ٠ِػ٫ أٌف  ؛اب٤ ؾّعاف ٤٢ اٟٚع٢اء إٌٵ ا٦ٟع٭١ كا٬ًٌٟٗٚ 

رب٣ٌػا كأٌف ا٥جٗػاءى رٓبػة ا٦ٟػاس ٖٮ٩ػا  ؛ٖٝاف ًّٙةى شػعكد ،اب٤ ؾّعاف ١ٟ ٭يج٣ ٧

                                                 

 ،٧٧45،٧747 ،٧٧٧4،٧٧١4 ،٣/44٣،٧087 ،7/4٧7 ،بٮػافرا٢ُ اٟ ،اٟعا٬٥: ا٥َػ (7٣)

٧٣٣6، 9/٧888، ٧6٧ ،١١6١4. 

ٌٞ  ،اب٤ ؾّعاف: ا٥َػ (79) ٌٚ٘ ،اٟ٪ٕٙ كاٵبجعاء ٬ٖ ٜجاب اهلل ِؼ كر  .  7٣ص : ٢ٚع٢ة ا٣ٟص

 ،٣/٧90 ،إ٥بػػاق اٟػػػكاة ،كاًٟٚٗػػ٬ ،٣/7١٧،ثػػار٭ض بٔػػعاد ،اٟظًٮػػأل اٟبٔػػعادم: ا٥َػػػ (78)

 .  ٣/١5 ،اٟ٪ا٬ٖ باٟ٪ٖٮات ،كاٟمٗعمٌ 

 .٣/٧90 ،إ٥باق اٟػكاة ،كا٬ًٟٗٚ ،7/٣9٧ ،إِػاب اٟٚػآف ،ا٦ٌٌٟصاس: ا٥َػ ٢دٶن  (76)
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 ؛شج٫ ٓاب أ٢ػي٨ػا ِػ٤ ٢َّػ١ ٢جػر٣ٮػ٧ ،١٠ٖ ٭٤ٝ ٩ٟا افج٩ار ،أط٣ىٞ ًذٜػى٨ا

ٌٜٮ٩ػا ا٦ّٟػ٪افي  كأٌف ٨غا اٟٝجػاب رب٣ٌػا ٜػاف ٢٪لػ٪ٵن ب لػ٪ؿ ا٦ٟصػ٪ لػ٠ةن ٭ؼ

٩ٍبة ٤٢ يبٚاثػ٧ ،(اٟصعكد) كٟػٮؽ ٖػ٬  ،كٙ٪ؿي اٟؼبٮعٌم ٖٮ٣ا ٧٠ٚ٥ اب٤ ٙاه٬ في

 ،اب ٖػ٬ ألػ٪ؿ ا٦ٟصػ٪٩٦٢ػا ٜجػ ،٧ٟ ٜجػأل ٖػ٬ ا٦ٟصػ٪ ٢ٗٮػعة» :ا٣ًٟب٪ع ٩٦٢ا

«٢ظجمػ ٬ٖ ا٦ٟص٪ ،كٜجاب ا٣ٟ٪رؼ
(7١)

. 

٘ي ٬ٖ ٢م٦ٌٗات اب٤ ؾّعاف  - ٌٚ ػ ا٦ٟص٪)ذٜػ ا٣ٟص ك٥ػٌك ٠ِػ٫  ،(٢ظجمى

 .ك١ٟ ثؿ٧٣ٌ ،أٌف أٜدػ ا٣ٟمادر ذٜػت أٌف ٧ٟ ٜجابان ٬ٖ ا٦ٟص٪

٘ى أٌف ٵب٤ ؾّعاف ٣ٜا ٥ك  اٟٚاه٬ اٟج٦٪ط٬ٌ ا٣ٌٟٗوٞ  :٠ٙت ٌٚ ٖات ا٣ٟص

ب٤ ٢ص٣ٌع ب٤ ٢ؿّػا
(75)

ٞ  ٢ػا ٜػاف   ٜجابان ٜبٮػان ٬ٖ ا٦ٟص٪ ٖ٪اثان ر٧٠ّ ٭٤ٌَ أٌف ٜ

٬ٖ ا٣ٟمادر ٢ػ٤ ٜػٶـ ِػ٤ ٜجػابو ٵبػ٤ ؾػّعاف ٖػ٬ ا٦ٟصػ٪ ٢٪لػ٪ؿه ب٩ػغا 

كاٟغم أراق أٌف ا٣ٟ٪ل٪ؿى ب٩ػغا اٟٝجػاب ٢ػ٤ ٜػٶـ  .(٢ظجمػ ا٦ٟص٪)اٟٝجاب 

أك  ،٢ظجمػ ا٦ٟص٪ :٫٠ِ اٟجمػ٭س ب٦ّ٪ا٧٥ أك لٗج٧ امادر ٢ا ٜاف ٢ب٦ٮو ث٠ٛ ا٣ٟ

 ،كأٌف ٢ػا طػٶ ٢ػ٤ اٟجمػػ٭س بػغٟٛ ؛أك ٢ظجمػػ لػٔٮػ ،ظجمػ ٬ٖ ا٦ٟصػ٪٢

أك ٜجاب ٢م٦ٌٕ ٖػ٬  ،ٜجاب ٬ٖ ا٦ٟص٪ :ٖٝا٥ت ِبارث٧ ،كرػل ٫٠ِ اٳر٣اؿ

ػػ ،ا٦ٟص٪ ٞي اثٌما٧ٟ باٟٝجاب اٯطػ ٣ٜا ٭صج٣ٞ اثٌمػا٧ٟ با٣ٟظجمى إٌٵ أف  ؛٭صج٣

٬ٖٗ  ؛ػٖٮ٦مػؼ اٳر٣اؿي إ٫ٟ اٟٝجاب اٟٝبٮ ،٭زج٣ُ اٱ٢ػاف ٬ٖ ٢٪هُ كاشع

.. ٜجػاب :.ك٤٢ ثمػ٦ٮ٧ٗ... ك٧ٟ ٜجاب ٢م٦ٕ ٫ٖ ا٦ٟص٪،» :ٜٶـ ا٬ًٟٗٚ ٢دٶن 

«٦ٟص٪٢ظجمػ ا
(74)

بػازاء  «ا٦ٟصػ٪ ٬ٜجاب ٢مػ٦ٕ ٖػ»٭٦ب٬ٔ أف ٭يمػىؼ ٙ٪٧ٟ  

 .إ٫ٟ اٟٝجاب اٟٝبٮػ «ٜجاب ٢ظجمػ ا٦ٟص٪»ٙ٪٧ٟ 

                                                 

 .٧٧١ ،يبٚات ا٦ٟصاة كا٠ٟٔ٪٭ٌٮ٤ ،اب٤ ٙاه٬ ف٩بة (7١)

 .٧58ص  ،ثار٭ض ا٣٠ّٟاء ا٦ٟص٪٭ٌٮ٤ ،اٟٚاه٬ اٟج٦٪ط٬ٌ  (75)

 .٣/٧90 ،إ٥باق اٟػكاة ،ا٬ًٌٟٗٚ  (74)
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ٌٚ٘ أف ٭٦ب٧ٌ   :٫٠ أٌف ٙ٪ؿى بّن ا٣٠ّٟاء ٬ٖ ٨ػغا اٟٝجػابِكٜاف ٫٠ِ ا٣ٟص

 .٨٪ ٤٢ ٙبٮٞ اٟ٪لٕ ٵ اٟجؿ٣ٮة ،أك ٢ظجمػ لٔٮػ ،ا٦ٟص٪٢ظجمػ ٬ٖ 

٘ى ٤٢ أٌف ٩ٟغا ا٣ٟظجمػ ٦ِ٪ا٥ان  ٌٚ ك٣ٌ٢ا ٭زأل اٟج٦بٮ٧ ٠ِٮ٧ ٦٨ا ٢ا ٖات ا٣ٟص

ػ٩ٍبة ٢ػ٤ يبٚاثػ٧ كٟػٮؽ ٖػ٬  ،آطػ لػ ح ب٧ اٟؼبٮعٌم ٖٮ٣ا ٠ٚ٥ػ٧ ابػ٤ ٙاهػ٬ في

 .«٢ظجمػ ٬ٖ ا٦ٟص٪ ،ٜجاب ا٣ٟ٪رؼ» :ا٣ًٟب٪ع ٩٦٢ا

كلػػٕ ٣ٟػػا ٜػػاف ٟػػ٧  «٢ظجمػػػ ٖػػ٬ ا٦ٟصػػ٪»ك٢ػػ٤ اٟ٪اهػػس أٌف ِبػػارة 

 .٦ِ٪ا٥ان أك اؾ٣ان  (ا٣ٟ٪رؼ)

٘ي ٢م٦ٌٗات اب٤ ؾّعاف بٝجاب٧  - ٌٚ اٜجٗػ٫  ،(اٟ٪ٕٙ كاٵبجػعاء)طج١ ا٣ٟص

 .ك١ٟ ٭ىؼد ٠ِٮ٧ بق٬ء ،باؾ٧٣

٦ػ٫ بػاٟ٪ٕٙ  :٠ٙت ٌٚػ٘ أٌف ٨ػغا اٟٝجػابى ٭ّي ٜاف ٤٢ ا٣ٟٗٮع أف ٭بػٮ٤ٌ ا٣ٟص

اٟٚػارئ ٢ػ٤ اٟ٪ٙػٕ كاٵبجػعاء  ٟعُٖ ٢ا ٙع ٭ظًػػ ببػاؿ ؛كاٵبجعاء ٬ٖ اٟٚػآف

بًُ ب٦ّ٪اف  .ب٦ّ٣ا٣٨ا اٟمػ٬ٌٖ  ٌٜع ذٟٛ أٌف اٟٝجاب يي اٟ٪ٕٙ كاٵبجعاء ٖػ٬ )ك٭ؤ

 ٌٞ ٮة اٟج٬ اِجي٣ًعت ٬ٖ ذٟٛ (ٜجاب اهلل ٌِؼ كر ًٌ ؾػ٦ة  ،٣ٜا كرد ٬ٖ ٥ؿظج٧ اٟظ

بُى ا٣ٟظجمػ بدٶث ؾ٦٪ات ،7007 ٌٞ ٙػػب اٟػؼ٤٢ بػٮ٤  .أم ٙبٞ أف ٭ًي كّٟػ

٘ي يبُ اٟٝجػابٮ٤ شػاؿ دكف  ػ ٌٚ ػػ)أف ٭ٚػٕ ٢ص ف ٭ٗٮػع ٦٢ػ٧ أك ،٠ِٮػ٧ (ا٣ٟظجمى

 .كٵ ؾٮ٣ٌا ٬ٖ ٙؿ١ اٟعراؾة ،ثمصٮصان كاؾجعراٜان 

٧ أ ٧ٌٚٚ كفارشي ٢ص٣ٌع ط٠ٮٞ اٟؼركؽ أٙػعـي ٢ػا  .ك٨غا اٟٝجاب ٣ٜا بٮ٤ٌ ٢ص

ًرع ٤٢ ٜجأل اٟ٪ٕٙ كاٵبجعاء كأ٧ٌ٥ ٜاف ٤٢ ٢آطغ ابػ٤ اٱ٥بػارم ٖػ٬ ٜجابػ٧  ،كي

(إ٭واح اٟ٪ٕٙ كاٵبجعاء)
(٣0)

. 

٘ى ٤٢ ٢م٦ٌٗات اب٤ ؾّعاف ٢ا ٥ٌك ٠ِٮ٧ اٟٚاه٬ اٟج٦ػ٪ًط٬ٌ  -  ٚ ٖاتى ا٣ٟص

                                                 

ٌٞ اٟ٪ٕٙ كاٵبجعا ،اب٤ ؾّعاف: ا٥َػ (٣0) ٌٚػ٘ ،ء ٖػ٬ ٜجػاب اهلل ِػٌؼ كرػ  ،8ص : ٢ٌٚع٢ػة ا٣ٟص

97-99. 
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«ك٢ظجمػ لػٔٮػ ،كذةبه كجٔؿ فْ امٌع٧ِٟ » :إذ ٙاؿ ،٨( 997ت )
(٣٧)

ك٨ػ٪  .

كا٬ًٌٟٗٚ بػازاء ٢ػا ذٜػػق ِػ٤ ا٣ٟظجمػػ،  ،٢ا رب٣ٌا ذٜػق اٟظًٮأل ٬ٖ ثار٭ظ٧

 .«ٜجاب ٬ٖ ا٦ٟص٪» :كاٟمٗعم بٚ٪٧ٟ ،«ٜجاب ٢م٦ٌٕ ٬ٖ ا٦ٟص٪»بّبارة 

ٵ ٜجابػاف ٣ٜػا ٙػاؿ  ،كبغٟٛ ٭ٝ٪ف ٵب٤ ؾّعاف خٶخػة ٜجػأل ٖػ٬ ا٦ٟصػ٪

 ٌ٘ٚ  .[76ص ]ا٣ٟص

كرب٣ٌا ٜاف ٨غا اٟٝجابي ٨٪ اٟغم اطجمػىق أب٪ اّٟٶء ا٣ٌّٟػم ٢ػ٤ ٜجػأل ابػ٤ 

ا٣ٟظجمػػ )ؾّعاف ٟ٪ٟع ٜاثب٧ أب٬ اٟٗػجس ٢ص٣ػع بػ٤ ٠ِػ٬ٌ بػ٤ أبػ٬ ٨افػ١ ٖػ٬ 

٣ٜا ٥ٌك ٠ِػ٫ ذٟػٛ ٓٮػػي كاشػع  (اٟٗجص٬ٌ 
(٣7)

٣ٜػا ٙػٌعر (اٟٚػػاءات) جػابٵ ٜ ،

ٌٚػػ٘ ]ص  ٵفػػجٔاؿ أبػػ٬ اّٟػػٶء ث ٟٮٗػػان كثمػػ٦ٮٗان بػػاٱدب كاّٟػبٮٌػػة ؛[70ا٣ٟص

ك٬ٖ ٢م٦ٌٗاث٧ ٢ا ٭عٌؿ ٫٠ِ ل٠ج٧ بقػح بّن ٜجػأل ا٦ٟصػ٪ كاٟج٠ّٮػ٘  ،ك٠ِ٪٣٩٢ا

 .كٟٮؽ ٖٮ٩ا ٢ا ٧ٟ ل٠ة باٟٚػاءات ثم٦ٮٗان أك فػشان كاطجماران   ٠ِٮ٩ا

  :* امٌه امىعٌرق

ٌٚػػ٘  - ٚػػ٧ ٠ِػػ٫ كر٩ػػ٧أٙػػاـ ا٣ٟص ٌٚ ٖٝػػاف ط٠ػػ٪ان ٢ػػ٤  ،اٟػػ٦ك  اٟػػغم ش

ك٢ظاٟٗػة ألػ٪ؿ  ،اٟجمصٮٕ كاٟجصػ٭ٕ كاٟؿٚى كأطًػاء اٟوػبى كاٟػؾػ١

 .اٟجصٚٮ٘ ٬ٖ أٟاٟأل

٣ٟا بعا ٬ٟ ٖٮ٧ ٢ػ٤ ٢ٶشَػات  ؛كارأل« أٟاٟأل»ػكثٚٮٮع ذٟٛ أك بّو٧ ب

 .٭٦ب٬ٔ اٟج٦بٮ٧ ٠ِٮ٩ا ٦٨ا

ُى ٫٠ِ ا٣ٟظً٪ية بّن ٢ا ٬ٖ  - ٠ ثٚع٭١ ّٖػٞ  باب)شٌػؼ بّني ٤٢ اي 

 :ثصػ٭ٗان ٢معرق اٟ٪١٨ كاٟظً  ٬ٖ ثٗؿػٮػ اٟٝػٶـ [99ص ] (ر٣ٮُ ا٣ٟؤ٥ٌح

ُى ٫٠ِ ٙ٪ؿ اب٤ ؾّعاف ٠ كا١٠ِ أٌف ّٖػٞ  :ُ ا٣ٟؤ٥حٮباب ثٚع٭١ ّٖٞ ر٣» :اي 

                                                 

 .٧58ص  ،ثار٭ض ا٣٠ّٟاء ا٦ٟص٪٭ٌٮ٤ ،اٟٚاه٬ اٟج٦٪ط٬ٌ  (٣٧)

 .٧/44 ،إ٥باق اٟػكاة ،كا٬ًٟٗٚ ،٧/٣٣7 ،٢ّز١ اٱدباء ،٭اٙ٪ت اٟص٣٪م: ا٥َػ (٣7)
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ٜ ػٮر٣ ع كذي ش  ـ كي  ،كٙا٢ػت أطجػاؾ ،ٙا٢ػت أطجػٛ :ثٚػ٪ؿ .ُ ا٣ٟؤ٥ح إذا ثٚع 

ٜ ػػتى اّٟٗػٞ .ٙاـ أط٪اثٛ :ك٠ٟز٣ٮُ ـ ٮػّػٞ ر٣ٱٌف ٖ ؛ذ ُ ا٣ٟؤ٥ٌػح إذا ثٚػع 

ٜ ػػػ ٞ   .ذي َٖػػ٤  أف « [٣0٭٪ؾػػٕ: ] ژ ی ی   ىئ ىئ ژ: ٙػػاؿ اهلل ِػػٌؼ كرػػ

ٌٞ ٢ا ٜػاف ٢ؤ٥ٌدػان ٢ػ٤ ٢ٗػػد ك٢د٦ٌػ٫ كر٣ػُ «ر٣ٮُ»  ؛٬ٖ ٨غا اٟٝٶـ ٭يػاد ب٧ ٜ

ٌٛ ثاءى اٟج ٥ٮػح ٖػ٬ اّٟٗػٞ  غىؼى ٤٢ اٱلٞ باٟص كٜاف ٤٢ أخػ ذٟٛ ا٤ٌَٟ أف شى

ٖ لػبس  ،ٝٶـ ٤٢ إٖػاد اّٟٗٞ ا٣ٟجٌٚعـ كثغٜٮػقٟٮ٦اؾأل ٢ا كرد ٬ٖ اٟ «ٙا٢ت»

ك٠ِٮػ٧ رػػل  ،«...،.كٙػاـ أطجػاؾ ،ٙػاـ أطجيػٛ :.. ثٚ٪ؿ.» :اٟٝٶـ بّع ذٟٛ

٘ ٚ  .ا٦ٟك  ا٣ٟص

 ،٬ٖ ٜٶـ اب٤ ؾّعاف ٭يػاد ب٧ اٟز٣ُ ٵ ٓٮػ «ر٣ٮُ»٠ٌٖٗ  ؛ك٨غا ك١٨ه ٢صن

رػػت ِبػارةي ك٠ِٮ٧  ،ك٨٪ أشع ٢ا ِبٌػ ب٧ ٣٠ِاء اّٟػبٮٌة ٤٢ ٢م٠ًصات ٤ِ اٟز٣ُ

ك١ٟ ٭ؿج٣ّٞ ٢م٠ًس اٟز٣ُ إٌٵ ٬ٖ ٢٪هّٮ٤ ،اب٤ ؾّعاف ٓاٟبان 
(٣٣)

ك٨٪ ٢ا ٜاف ، 

ٌٚ٘ أف ٭٦ب٧ٌ ٠ِٮ٧ ٬ٖ ٢٪ه٧ّ ا٦٣ٟاؾأل    .٭صؿ٤ با٣ٟص

ٌٜع ذٟٛ اٟقا٨عي اٟغم اؾجعؿ  ب٧ اب٤ي ؾّعاف ٟٚ٪٧ٟ  :ك٨٪ ٙ٪٧ٟ ثّػا٫ٟ ،ك٭ؤ

 .ژی ی   ىئ ىئژ

ٌٛ اٟ ٌٚ٘ ذٟٛ اٟجٔٮٮػى ا٦ٟار١ ٤ِ ش ك٥بٌػ٧ ٠ِٮػ٧  ،جاء ٤٢ اٱلػٞكٙع ٟصٌ ا٣ٟص

ٖٚب٠ػ٧ كٟػ١  ،٧ٌ٦ٟٝ ثػؾ اٟػ٦ك  ٠ِػ٫ ٢ػا ِابػ٧ بػ٧ ذٟػٛ ا٣ٟصػػ ؼي  .٬ٖ اٟصافٮة خ٣ٌة

٧٦٢ ٌ ٗ ٛ  ٠ِٮ٧ أ٧ٌ٥ ٠ٌِ٘ ٫٠ِ ٢ا آؿ إٟٮ٧ اٟٝٶـ ٖػ٬ اٟػ٦ك   ،٭جص ٫ ٭عٟ كره٬ ب٧ رهن

٘ى ا٣ٟ٪٤ٙ بمٌصة اٟجٔٮٮػ  كرأل أٌف ثغٜٮػ اّٟٗٞ إذا ثٚػٌعـ ٢ػُ ا٣ٟٗػػد كا٣ٟد٦ػ٫ ،ث٠ّٮ

 .كأفار إ٫ٟ أف اب٤ ؾّعاف ا٥ٗػد بغٟٛ دكف ٓٮػق ،كاٟز٣ُ ٢غ٨أل ٜ٪٬ٖض 

كٙمػػق بّوػ١٩  ،أراز اٟبمػ٭ٌ٪ف ثغٜٮػى اّٟٗٞ ٢ُ ر٣ػُ اٳ٥ػاث» :ٙاؿ

                                                 

 ،8٣ ،95 ،9١ ،٣4ص  ،٢ظجمػػ ا٦ٟصػ٪ ،ابػ٤ ؾػّعاف: ا٥َػ ٬ٖ ا٣ٟم٠ًس اٱكؿ ٢ػدٶن  (٣٣)

 .  ٧00 ،45ك٬ٖ ا٣ٟم٠ًس اٟدا٬٥ ٧٦٢ ص  ،4١ ،50
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كأ٢ٌا ثغٜٮػ اّٟٗٞ ٢ُ ا٣ٟٗػد ا٣ٟؤ٥ٌح  .٣ُ اٟجٝؿٮػ دكف اٟز٣ُ اٟؿا١ٟر٫٠ِ 

ػػ١ى )٠ٖػػ١ ٭زٮػػؼكق ٖػػ٬ اٟٗمػػٮس إٌٵ ٢ػػُ  ٍّ ّػػن .... كرػػاء ٖػػ٬ ب.(بػػجؽ)ك  (٥ً

ا٣ٟمادر أٌف بّو١٩ ٙاؿ بز٪از ثغٜٮػ اّٟٗٞ ٢ُ ا٣ٟٗػد ا٣ٟؤ٥ػح دكف ثؿػ٣ٮة 

ك٭بعك ٣ٌ٢ا ٙا٧ٟ ا٣ٟؤٌٟٕ ٦٨ػا أ٥ٌػ٧ رأم ٜػ٪٬ٌٖ ٭زٮػؼ ثػغٜٮػ اّٟٗػٞ ٢ػُ  .اٟٚائٞ

ك١ٟ أِدػػ ٠ِػ٫ ٙائػٞ ب٩ػغا اٳيػٶؽ ٖٮ٣ػا  ،ا٣ٟؤ٥ٌح ا٣ٟٗػد كا٣ٟد٫٦ كاٟز٣ُ

 .«....اٌي٠ّت ٠ِٮ٧ ٤٢ ا٣ٟمادر

ٌٚػ٘ ك٨ػ١ه بّٮػع ٢ػ٤ ك٨غا اٵؾػج٦جاج أك ا ٟجٚػع٭ػ اٟػغم ا٥ج٩ػ٫ إٟٮػ٧ ا٣ٟص

ٛن  ،اٟم٪اب ٌٛ ٢جابّة ٢ا ٜاف ٬ٖ ا٦ٌٟك ٤٢ ثصػ٭ٕ شػ دكف  ،٢معرق دكف ف

 .٥َػ أك ثعبٌػ

٘ي ٬ٖ ٢٪اهُ ٢ّعكدة ٢ا بات ٢ّػكٖان ٖػ٬ اٟجصٚٮػ٘ ٢ػ٤  - ٌٚ طاٟٕ ا٣ٟص

ٖػؾ١ى بّنى ا٣٠ٟٝات ٫٠ِ طػٶؼ  ؛٢ػاِاة ٙ٪اِع اٟٝجابة كاٳ٢ٶء ا٣ٟجّارٖة

٘ ا٣٠ّٟاء ٠ِٮ٧ رؾ٣ان ٢ا ا ٦٢ٗمػ٠ة ٖػ٬ ٙػ٪ؿ ابػ٤  «ٟجٌٶ »٤٣ٖ ذٟٛ أ٧ٌ٥ ٜجأل  .ثٗ 

ك٠ٌِ٘ ٫٠ِ ذٟػٛ خ٣ٌػة  ؛«ثًزعى ٬٠ِ   ألىٍف لأثٮجٛي  :كثٚ٪ؿ» :[87ص ]ؾّعاف 

كٜجب٪ا » :784كٙاؿ اٟم٪٬ٟ ٬ٖ أدب اٟٝجاب ص  ،«ٜغا» :٬ٖ اٟصافٮة بٚ٪٧ٟ

٩ٖػ٬ ٦٨ػا ٠ِػ٫  .«ٖز٠ّ٪٨ا ٜاٟقػ٬ء اٟ٪اشػع (ٱف ٵ)ك٬٨  ،٢٪ل٪ٟة (ٟجٶ)

 .٨ا  «.اٱلٞ ٖٮ٩ا

ٌٚ٘ ٢ا ٠ِٮ٧ ا٣٠ّٟاء ٤٢ ٜجابػة  ٙػاؿ  .٢٪لػ٪ٟةن  «ٟػجٌٶ »كبغٟٛ طاٟٕ ا٣ٟص

اٟػٶـ اٟجػ٬  :ك٨ػ٪ خٶخػة أشػػؼ ،كٜجب٪ا ٟجٌٶ شػٖان كاشػعان » :اب٤ اٟع٨ٌاف ٢دٶن 

كإ٣ٌ٥ػا ٜػاف ٜػغٟٛ ٱٌف اٟػٶـ ٵ  .ا٦ٟاٖٮة (ٵ)ك ،ا٣ٟمعر٭ٌة (أفٍ )ك ،ب٫٦ّ٣ ٬ٜ

(«ٵػ)ٖ٪ل٠ت ب ،٦٨ا ٥البة (أفٍ )، ك(أفٍ ػ)ٖ٪ل٠ت ب ،ثٚ٪ـ ب٦ٗؿ٩ا
(٣9)

. 

كٜػٶـي  ،٫٠ِ ٢ا ٬٨ ٠ِٮ٧ ٖػ٬ اٱلػٞ «ٱف ٵ»خ١ٌ ٜٮٕ ٧ٟ أف ٭جػؾ ا٣٠ٟٝة 

                                                 

 .78باب ا٩ٟزاء ص  ،اب٤ اٟع٨اف (٣9)
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ٜي٩ػا ٢ٗمػ٪ٟة ٣ٜػا كردت ٖػ٬  اٟم٪٬ٟ اٟغم ؾا٧ٙ خ٣ٌة ٭عِ٪ق إٟػ٫ اٟ٪لػٞ، كثػ

 !؟ا٣ٟظً٪ية ٟٮؽ ٖٮ٧ ٖوٮ٠ة ثعِ٪ إ٫ٟ اٟصٗاظ ٫٠ِ ٢ا ٜاف ٬ٖ اٱلٞ

بػاب )٬ٖ  «ٜٮ٣ٗا»ك «أ٭٣٦ا»٬ٖ رؾ١ اؾ٬٣ اٟقػط  «٢ا»٧ ٖمٞ ك٤٢ ذٟٛ أ٥ٌ 

ب٣٩ا «٢ا»طٶٖان ٣ٟا ٥ٌك ٠ِٮ٧ ا٣٠ّٟاء ٤٢ كلٞ  ،(اٟقػط كاٟزؼاء
(٣8)

. 

ٖٚػٞ: ب٠ًػت  ؟٨ػٌٶ شٝٮجػ٧ :ٖاٍف ٙاؿ ٙائػٞ» :(باب اٟصٝا٭ة)كرد ٬ٖ  -

 .٨ا «.اٟصٝا٭ةي ٣ٟز٬ء اٟ٪اك

٠ِػ٫ طًػ  ٖػ٬ ٩ٖػ١  طً ه ٭عؿٌ  «٨ٌٶ شٝٮج٧»بّع  (؟كِٶ٢ة اٵؾج٩ٗاـ )

ك٫٠ِ ذٟٛ ٭عٌؿ اٟٝػٶـ  ،شػؼ ثصوٮن كشٌح  «٨ٌٶ »ٱٌف  ؛اٟٝٶـ كثٗؿٮػق

 .ٵ شػؼ اؾج٩ٗاـ ،٬ٖ ا٦ٌٟك بؿٮا٧ٙ

 :ٙػاٟ٪ا (ش٣ػاء)كإذا ٥ؿب٪ا إ٫ٟ » :بٚ٪٧ٟ (باب ا٦ٟؿبة)طج١ى اب٤ ؾّعاف  -

٣ٍػاكمٌ  ٍٗػمٌ  :(ألٗػ)كإ٫ٟ  ،شى  .«(لي

٦ٟؿبة ثٚجو٬ ٣ٜا ٨ػ٪ ٢ّػػكؼ ٱف ٙ٪اِع ا ؛ك٨غا ٖٮ٧ ٢ا ٭عِ٪ إ٫ٟ ا٦َٟػ

 .بؼ٭ادة ٭ػاء ا٦ٟؿػبة «ألٗػمٌ »٨٪  ألٗػ أف ٭ٝ٪ف اٵؾ١ ا٦٣ٟؿ٪ب إ٫ٟ اٟمٗة

ٌٚ٘ اٟم٪ابى ٬ٖ ا٣ٟج٤ ك٭٦بٌػ٧ ٖػ٬ اٟصافػٮة  ،ك٤٢ خ١ٌ ٜاف ٭٦ب٬ٔ أف ٭غٜػ ا٣ٟص

ٞى ٠ِػ٫ ٢ػا ٜػاف ٠ِٮػ٧ ،٫٠ِ ٢ا ٜاف ٬ٖ اٱلٞ ك٠ٌِػ٘ ٖػ٬  ،٧ٌ٦ٟٝ ثػػؾ اٱلػ

كط٠ُ اٟم٪اب ٫٠ِ  ،أطػل ٓٮٌػ كر٩ة ا٣ٟج٤ اٟصافٮة ث٠ّٮٚان ٢٪ل٪ٵن ب٣٠ٝة

إٌٵ أف ٭ٝ٪ف ٬ٖ  ،اٟغم فاب٧ اٟجظ٠ٮىي كاٟ٪١٨ ،ذٟٛ اٟ٪ر٧ ا٣ٟغٜ٪ر ٬ٖ ا٣ٟج٤

 .اٟٝٶـ ؾٚى ٭صؿ٤ ثٚع٭ػق ٟٮمٌس ب٧ اٟٝٶـ ك٭ؿجٚٮ١

ٌٚ٘ ٬ٖ اٟصافٮة ٍٗػٌم  .بٗجس اٟماد كٵ كر٧ ٧ٟ :اٱلٞ» :ٙاؿ ا٣ٟص ػ كاٟم 

ػ٭ٌة ٍٗ  :٧7٣٣ٙػاؿ ا٣ٟبػػد ٖػ٬ اٟٝا٢ػٞ  .اٟظ٪ارجك١٨ ر٣اِة ٤٢  ،كاشع اٟم 

                                                 

 ،فػػػح اٟقػػاٖٮة ،كاٟػهػػ٬ٌ  ،7٣١ - 7٣8ص  ،أدب اٟٝاثػػأل ،ابػػ٤ ٙجٮبػػة: ا٥َػػػ ٢ػػدٶن  (٣8)
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ػ اٱٟػ٪اف :ٖ ٢ٌا ٙ٪١٩ٟ» ٍٗ ٗػٌم ٖا٣ٌ٥ا أرادكا اٟم  ... .٦ٖؿػب٪ا إٟػ٫ اٟز٣اِػة ،لي

أل إ٫ٟ كاشع٨ا (ألٗػمٌ ) :ك١ٟ ٭ٚ٪ٟ٪ا كإ٣ٌ٥ا ٜػاف ذٟػٛ ٱ٩ٌ٥ػ١ ر٠ّػ٪ا  ،ٖٮي٦ؿى

ٗػ اؾ٣ا ٠ٟ٪اشع  .«....«ؿ٫٣ٌ اٟٚبٮ٠ة باٵؾ١ اٟ٪اشع٣ٜا ثي  ،اٟم 

 :(بػاب اٟزػ٪اب ٖٮ٣ػا ٟػ١ ٭يؿػ١  ٖا٠ِػ٧)٪ية ٬ٖ طجاـ كُٙ ٬ٖ ا٣ٟظً -

ٌٚػ٘  .«اؾ٬٣ ٢ص٣ٌعه  :ثػ٭ع ؛٢ص٣ٌعه  :ٖٚٞ ؟٢ا اؾ٣ٛ :كإذا ٙٮٞ» ٣ٜػا ٥بٌػ٧ ا٣ٟص

ٌٚ٘ أ٥ٌػ٧ ٢ػ٤  ،ك٨٪ ٓػ٭أل ٤ِ اٟباب .[٧0٣ص 7٧6اٟصافٮة ]٬ٖ  ٌٖٚعر ا٣ٟص

ك٠ٌِ٘ ٫٠ِ ذٟٛ ٖػ٬  ،[]كر٧٠ّ بٮ٤ ٙ٪ؾٮ٤  ،٧٠ٚ٦ٖ إٟٮ٧ ،(باب اٟز٪اب ب١ٝ)

 .ك٠ٚ٥ج٧ إ٫ٟ ٦٨ػا ٦٣ٟاؾػبج٧ ٠ٟٝػٶـ ٖػ٬ ٨ػغا اٟبػاب. ..» :فٮة بٚ٪٧ٟث٠ٛ اٟصا

 .«ك٧ٌ٠ّٟ ٜاف ٬ٖ ٨ا٢ـ اٟباب ٖ دطٞ ٬ٖ ا٣ٟج٤ ٬ٖ ٓٮػ ٢٪ه٧ّ ا٦٣ٟاؾأل

ٱٌف اٟباب ٭ج٦ػاكؿ اٟزػ٪اب  ؛(باب اٟز٪اب ب١ٝ)ك٨٪ ٓػ٭أل ٤ِ  :٠ٙت

كا٦٣ٟاؾأل ٬ٖ ثٚع٭ػم أف ٭ٝ٪ف  .ك٨٪ ٟٮؽ ٧٦٢ ،«١ٜ»ػ٣ٌِا ٜاف اٟؿؤاؿ ٧٦ِ ب

ٱٌف اٟز٪اب ٖٮػ٧  ؛كب٧ أٟم٘ ،٩ٖ٪ ٧٦٢ ،(باب ر٪اب اٟٝٶـ)٬ٖ  [٧07ص ]

جٞ ٧٦ِ ب  .«٢ا»ك «٢ى٤ٍ »ػ٭ٝ٪ف ٣ٌِا ؾي

  :* امذػنٔرةت

٘ي ٣ٜا ذٜػ ٬ٖ بٮاف ٩٦٢ز٧ ٖػ٬ اٟجصٚٮػ٘   ٌٚ ثصػ٭ػػى  [75ص ]شاكؿ ا٣ٟص

ٮػع ٩٦٢ػا ب٣ػا ٭٪ٌهػس  ،٢ّج٣عان ٫٠ِ ٢ا كلٞ إٟٮ٦ا ٤٢ ٜجأل اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ،ا٦ٟك   ٭ٗي

كؾ٫ّ إ٫ٟ ثّٮٮ٤ ٢ا ٜاف ٬ٖ اٟٝجاب ٢ػ٤ ٢ؿػائٞ  ؛ط أك ٭ج٩٣٣ٌاِبارة ا٣ٟظً٪

٭ظٌػر٩ا ٤٢ ٜجػأل اٟظػٶؼ كبّػن ٜجػأل  ،طٶؼ بٮ٤ اٟبمػ٭ٌٮ٤ كاٟٝ٪ٖٮٌٮ٤

ٖٝاف ٤٢ أ٢ػق أف ٭٠ّ٘  ٫٠ِ ٢ا ٭ٚػٌعر اٟصارػةى ٖٮػ٧ ٢ػ٤ اٟػ٦ٌك إٟػ٫  ؛اٟٗػ٭ٚٮ٤

أك  ،ؼأك ٢ؿ ٟة ٤٢ ٢ؿػائٞ اٟظػٶ ،٭صػ ر ب٧ ِبارةن أك ٢م٠ًصان أك رأ٭ان  ،ث٠ّٮ٘

أك ٭٦ب٧ٌ ب٧ ٫٠ِ ٢ا ٥ٌع ٬ٖ ا٦ٌٟك ٤ِ اٟزادٌة أك ٢ػا فػابج٧  ؛رؾ١ ٣٠ٜة ٦٨ا ك٦٨اؾ

ٌٚ٘ شػ٭مػان  ...،.٤٢ ث٣دٮٞ أك اؾجعٵؿ أك إشٝاـ ِبارة ،٧٦٢ فائبة كٜاف ا٣ٟص
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٫٠ِ بٮػاف ِٶٙػة ٜػٶـ ابػ٤ ؾػّعاف رأ٭ػان أك ش٣ٝػان أك ٢مػ٠ًصان با٣ٟػغ٨أل 

٫٠ ٢ا ٭عٌؿ ٠ِٮ٧ ا٦ٌٟك ٢ػ٤ طػٶؼ بػٮ٤ كاٟج٦بٮ٧ ِ ،اٟٝ٪٬ٌٖ اثٌماٵن أك ا٥ٗماٵن 

ٌٚػ٘ با٣ٟػغ٨أل اٟٝػ٪٬ٌٖ  .ا٣ٟغ٨بٮ٤ اٟٝ٪٬ٌٖ كاٟبمػمٌ  كٙع ٜػاف ٵِج٦ػاء ا٣ٟص

كاٟظٶؼ بٮ٤ ا٣ٟغ٨بٮ٤ أخػه يػاغو دّٖػ٧ أشٮا٥ػان إٟػ٫ شقػ٪ بّػن اٟج٠ّٮٚػات 

أك رّػٞ ٥ٗؿػ٧ ث٪ؾػ٪س ٟػ٧  ؛كإف ١ٟ ٭يقّػ بػ٧ اٟػ٦كٌ  ،بق٬ء ٢٪ل٪ؿ بغٟٛ

٪دان أك ِػع٢ان ثٗؿػػٮػان ٢٪لػ٪ٵن بػػغٟٛ بجٗؿػٮػ بّػػن ٜػٶـ ابػػ٤ ؾػّعاف كرػػ

 .كإف ١ٟ ٭٤ٝ ٖٮ٧ بٮ٦ٌة أك دٟٮٞ ٍا٨ػ ٠ِٮ٧ ،أك ذٟٛ اٟظٶؼ ،ا٣ٟغ٨أل

 :(بػاب ثٚػع٭١ اّٟٗػٞ كثػ طٮػق)٬ٖٗ اٟج٠ّٮ٘ ٫٠ِ ٙ٪ؿ اب٤ ؾػّعاف ٖػ٬ 

خ٦ٌٮػت  .كاٟؼ٭ػعكف ٙػا٢٪ا ،كاٟؼ٭ػعاف ٙا٢ػا ،ز٭عه ٙػاـ :كثٚ٪ؿ ٬ٖ ث طٮػ اّٟٗٞ»

ٌٚ٘ ٬ٖ اٟصافٮة .«كر٣ّج٧ ٱ٧ٌ٥ ٢ج ٌطػ (ٙاـ) ٥يًؿأل إٟػ٫ اٟٝػ٪ٖٮٌٮ٤ » :ٙاؿ ا٣ٟص

 ،اٟؼ٭ػعاف ٙػاـ :ٖٮٚػاؿ ،أ١٩ٌ٥ أرازكا ث٪شٮع اّٟٗٞ ا٣ٟؿ٦ع إ٫ٟ ٢د٦ٌػ٫ أك ر٣ػُ

ك٨ػػ٪ ٢ػػ٤  -كا٣ٟمػػ٦ٌٕ ٦٨ػػا  (7/٧١4)ا٥َػػػ اٵرثقػػاؼ  .كاٟؼ٭ػػعكف ٙػػاـ

 .٨ا  .«ٵ ٭زٮؼ ذٟٛ -٢جٌٚع٢ٮ١٩ 

ُى ث٪شٮع اٟٗ ٌٚ٘ إذ ٥ؿأل ٨ا٦٨ا إ٫ٟ اب٤ ؾّعاف ٢ى٦ٍ ّػٞ ا٣ٟؿػ٦ع إٟػ٫ ٖا٣ٟص

كأ٧ٌ٥ طاٟٕ اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ بغٟٛ = ٜاف ٭ص٣ ٞ ٜٶـ اب٤ ؾّعاف ٢ػا  ،٢د٫ٌ٦ أك ر٣ُ

٧ٚ ب٣ا ٵ ٭ػعٌؿ ٠ِٮػ٧ ،٭صج٣ٞ ٵ ًً كٟػ٪  ،ٱٌف إ٣٨ػاؿ اٟقػ٬ء ؛كٟػ٪ إفػارةن  ،ك٭ي٦

ٞى ٦٢ُ أك ٬ٗ٥ كإ٥ٝار ،ٙمعان   .٢ا ١ٟ ٭ؤ٭ٌعق دٟٮٞ أك بٮ٦ٌة كاهصة ،ٟٮؽ دٟٮ

إف  :ٙ٪ٟٮ٤ (شج٫)كا١٠ِ أٌف ٟٛ ٬ٖ » :(باب شج٫)ٙاؿ اب٤ ؾّعاف ٬ٖ  -

ٟٚٮػتي اٟٚػ٪ـى  :ثٚ٪ؿ .كإف فجت طٗوت .غنّ وة قجنُة مبخ رددتى وة ثػؽَة

ه ظذػّ  :أراد (ز٭عان ) ٤٣ٖ ٥مأل .كشج٫ ز٭عو  ،٠ٜ ١٩ شج٫ ز٭عان  مرٔخي امرِـ كنَُّ

ٟٚٮػت اٟٚػ٪ـ ٩ٌ٠ٜػ١ شجػ٫ ا٥ج٩ٮػت إٟػ٫  :أراد (ز٭عان )ك٤٢ طٗن  .مرٔخ زٓؽان 

 .«...كشج٫ أبٮٛ ،اٟٚ٪ـي ٠ٜ ١٩ شج٫ أب٪ؾ أثا٬٥ :كٜغٟٛ .ز٭ع
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ٌٚ٘ ٫٠ِ ذٟٛ بصافٮجٮ٤ بٮ٤ٌ ٬ٖ اٱكٟػ٫ أٌف ا٣ٟمػ٦ٌٕ ٭ػ٭ػع  ،كٙع ٠ٌِ٘ ا٣ٟص

٘ى اٳثباع ٵ اًّٟٕ «غنّ وة قجنُة رددتى وة ثػؽَة» :٤٢ ٙ٪٧ٟ ٢ّج٣ػعان ٠ِػ٫  ،٠ً٢ى

ثٚػع٭ػق ّٖػٶن ٢وػ٣ػان » :كٙػاؿ ٖػ٬ اٟدا٥ٮػة ؛٢ا ٜاف ٬ٖ ٜٶـ ا٣ٟم٦ٌٕ ٤٢ ثٚػع٭ػ

كإ٣ٌ٥ػا  ،شػػؼ ًِػٕ «شجػ٫»اٖ٘ ٢ا راء ٤ِ اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٤٢ أ٩ٌ٥ػ١ ٵ ٭ز٠ّػ٪ف ٭٪

 .«....كأ٢ٌا ر٩٠ّا ِايٗة ٩ٖ٪ ٙ٪ؿ اٟبمػ٭ٌٮ٤ .٭ّػب٪ف ٢ا بّع٨ا باه٣ار اّٟا٢ٞ

 :ك٬ٖ ذٟٛ ٦ِع اٟجصٚٮ٘ ٥َػ ٤٢ كر٩ٮ٤

ٖػ٬  ،«غنّ وة قجنُة إف مبخ رددتى وة ثػؽَة»ٖصكي ِبارة اب٤ ؾّعاف  -٧

٣ٟا ٙب٩٠ػا  «شج٫»ب٣ا ٖٮ٩ا ٤٢ ٢ًابٚة ٢ا بّع  ،ٟ٪ر٧ ٤٢ أ٢د٠ج٧ه٪ء ٢ا اثٌمٞ ب٩غا ا

٭ػع٦ٌٟا ٠ِػ٫ أ٥ٌػ٧ أراد هػػبان  ،(اٟٚ٪ـي = أبػ٪ؾ -اٟٚ٪ـى = ز٭عان )٬ٖ اٟصاٟة اٳِػابٮٌة 

كٟ٪ ِػهػتى  .ٵ اٳثباع ب٦ّ٣اق ا٠ٟٔ٪مٌ  ،٢ّٮ٦ٌان ٤٢ هػكب اٳثباع ب٦ّ٣اق ا٦ٟص٪مٌ 

 ،ٮّػان ٦ّ٢ػ٫ كلػ٦اِة إٌٵ اًّٟػٕهػكبى اٳثباع ٫٠ِ ٨غق اٱ٢د٠ػة ٵ٥جٗػت ر٣

ٕي  ٩ٖػ٪ ا٦٣ٟاؾػأل ٢ػ٤ شٮػح  ،كٵ٥ج٩ٮت بآطػة إ٫ٟ أف ٢ػػاد ابػ٤ ؾػّعاف اًّٟػ

٘ي اٳثباع ،ا٫٦ّ٣ٟ كاٟم٦اِة كثمػػ٭ٗاث٧  «اٟػػدٌ» ػكاٟجّبٮػ ِػ٤ اًّٟػٕ بػ .ٵ ٠ً٢

اؾجظع٧٢ اٌٟٗػاء ٬ٖ ٢٪اهُ ٤٢ ٜٶ٧٢ ،٢م٠ًسه ٜ٪٬ٖض 
(٣6)

. 

ػه ظذػّ مرٔػخ زٓػؽان مرٔػخي امرػ :أراد» ثٚع٭ػي اب٤ ؾّعاف -7 ثٚػع٭ػي  «ِـ كنَُّ

ٖٶ ٭يب٫٦ ٠ِٮ٧ أٌف ا٣ٟمػ٦ٌٕ ٭ٚػ٪ؿ  ،ٵ ثٚع٭ػ ل٦اِة ،٦ّ٢ن٫ أراد ٧٦٢ ثٚػ٭ألى ا٣ٟػاد

كا٥مػػا١٩ٖ إٟػ٫ ثٚػع٭ػ  ؛ِايٗة «شج٫»ب٣ا ٥يًؿأل إ٫ٟ اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٤٢ إ٥ٝار ٢ز٬ء 

ٌٚ٘ ٬ٖ ث٠ّٮ٧ٚ ؾّٮان  ،٣ا بّع٨اِا٢ٞ ٭٣ّٞ ٖٮ  .ك٨٪ ٢ا ؾ٫ّ إٟٮ٧ ا٣ٟص

ٌٚ٘ أف ٭ص٣ٞ ثٚع٭ػى اب٤ ؾّعاف ذاؾ ٫٠ِ ذٟٛ ٟزاز ٟٔٮػق كٟ٪ راز ٣٠ٟ ص

ٟٚٮت  :أراد» :راٌرة ٬ٖ ٙ٪٧ٟ «شج٫»أف ٭ص٣ٞ ثٚع٭ػ اب٤ ؾّعاف ٣ٟا ٜا٥ت ٖٮ٧ 

 «شجػ٫»= ٫٠ِ أٌف اب٤ ؾّعاف ٭ي٦ٝػ كٙػ٪ع  «اٟٚ٪ـ ١٩ٌ٠ٜ شج٫ ا٥ج٩ٮت إ٫ٟ ز٭ع

                                                 

 .١٧، 6١ ،7/85 ،٣56 ،٣١0 ،٣60 ،٧/٣٧٣: ٢ّا٬٥ اٟٚػآف ،اٟٗػاء: ا٥َػ ٢دٶن  (٣6)
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 .٭ػهاق أشع ك٨غا ٢ا ٵ .٢ٌٚعرة ث٠ٮ٩ا «إ٫ٟ»كأٌف اٟزاٌر ٦ِعق  ،راٌرة

 ،ثٚػُ ِايٗػة ٦ِػع ابػ٤ ؾػّعاف «شج٫»ك٤٢ خ١ٌ ٭٦ب٬ٔ أف ٭ؿ١ٌ٠ ا٣ٟػء أٌف 

إف لػٌصت ث٠ػٛ ا٦ٟؿػبة  ،طٶٖان ٣ٟا ٥يًؿأل إٟػ٫ اٟٝػ٪ٖٮٌٮ٤ ،كأ٧ٌ٥ ١ٟ ٭٦ٝػ ذٟٛ

 .٫٠ِ إيٶ٩ٙا

ٌٚ٘ ٬ٖ اٟص١ٝ كاٟجٚع٭ػ إذا اٖجٚػ إ٫ٟ ٢ا ٭ٌٗؿػ ب٧ بّػنى  - ٜاف ٤٢ طً  ا٣ٟص

ٌٚػ٘ أك ٭ؿػجعؿ   لػٌس ٦٢ػ٧  ،٢ػ٤ رؾػ١ أك شٝػ١ ،ٟػ٧ ٢ا ٭ّػض ٧ٟ ٬ٖ ا٦ٌٟك ا٣ٟص

اٟبصحي ٖٮ٧ أك ثؿٌػعى ٖٮ٧ كاؾجّزٞ = أف ٭٠ز  إ٫ٟ ثٚػع٭ػ أف ٭ٝػ٪ف ذٟػٛ اٟقػ٬ء 

 :٤٢ ذٟٛ ،ك٨غا ف٬ءه ِػىضى ٬ٟ .٤٢ ط٪اٌص اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ رؾ٣ان أك ش٣ٝان كرأ٭ان 

-  ٌ٘ٚ  :كلػٶن بٚ٪ٟػ٧ «إٌٵ »٬ٖ اٟصافٮة ٠ِػ٫ ٜجابػة  [58ص ]٠ٌِ٘ ا٣ٟص

 ،رؾػ٣ان  (ٵ)اٟقػيٮٌة ٖػ٬  (إفٍ )١ أرع ٤٢ أراز إدٓاـ كٟ .إٍف ٵ :ك٭ػ٭ع ،ٜغا»

ٗػػة (أفٍ )ك٨ػػغا ٭ػػػد ٖػػ٬  ٌٗ ٌٞ ٢ػػا ٖػػ٬ اٱلػػٞ ٢ػػ٤ رؾػػ١  ،ا٦ٟالػػبة كا٣ٟظ ٠ّٖػػ

كا٠ٟؿػػاف  (٧/٧١9)كٙػػع كرػػعث٩ا بػؾػػ١ اٱلػػٞ ٖػػ٬ اٟج٠ّٮٚػػة  .اٟٝػػ٪ٖٮٌٮ٤

كفػح اٟز٣ٞ ٵبػ٤ ِمػٗ٪ر  ،٧85ا٥َػ أدب اٟٝجاب ٠ٟم٪٬ٟ ص  .(شَا)

 .٨ا  «.(٣80/7)

 .رؾ٣ان ٣ٌ٢ا ٥ٌك ٠ِٮ٧ ٓٮػي كاشع ٤٢ ا٣٠ّٟاء «ٵ»ػاٟقػيٮٌة ب «إفٍ »كلٞ  :٠ٙت

ٍٞ ٜغا ٭٤ٍٝ ٜغا» :كثٝجأل» :ٙاؿ اب٤ ٙجٮبة ٢دٶن  ٩ػ  «إٌٵ ثّٗ ««إفٍ »ٖٶ ثَي
(٣١)

. 

ٞي  ٌٗٗة رؾ٣ان ب «أفٍ »ككل كٙػاٟ٪ا ٖٮػ٧  ،٣ٌ٢ا ث٦اك٧ٟ ا٣٠ّٟاء «ٵ»ػا٦ٟالبة كا٣ٟظ

ٞى إف ٜا٥ػت ٣ٖػ١٩٦ ٢ػ ؛كٜاف ١٩ٟ ٖٮ٧ طٶؼ ك٢غا٨أل ،رأ٭ى١٩  «أفٍ »٤ رأل اٟ٪لػ

ٞى ذٟٛ» :٥البة ٠ّٟٗٞ ٥ص٪ ٌٗٗة ٤٢ اٟدٚٮ٠ػة  ،«أردت أٌٵ ثّٗ ٞى إف ٜا٥ت ٢ظ كاٟٗم

كاطجػارق ابػ٤  ،كب٧ ٙاؿ ابػ٤ ٙجٮبػة كابػ٤ اٟػع٨ٌاف ،«٣٠ِت أف ٵ طٮػ ٦ِعق» :٥ص٪

                                                 

 ،كاٟؿػٮ٪ي٬ ،٣/٣76 ،فػػح اٟقػاٖٮة ،كا٥َػػ: اٟػهػ٬ .7٣4 ،أدب اٟٝاثأل ،اب٤ ٙجٮبة (٣١)

 .٣/9١٣ا٣٩ُٟ 
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ٮع ٞى إذا أدٓػ١ بٔٮػػ ٦ٌٓػة ،ك١٩٦٢ ٤٢ ٖمٞ إذا أد١ٓ ب٦ٌٔة ؛اٟؿ  ك٢ػ١٩٦ ٢ػ٤  ؛ككل

ص٧ اب٤ ِمٗ٪ر كأب٪ شٮٌاف ،كآخػق اٟم٪٬ٌٟ  ،٠ً٢ٚان  ٙاؿ باٟٗمٞ كلص 
(٣5)

. 

ٌٚ٘ ٬ٖ ث٠ّٮ٧ٚ كً   «أفٍ »رعافى ٢ػ٤ أرػاز إدٓػاـ ك٤٢ أٟػ٭أل أف ٭٬ٗ٦ ا٣ٟص

 :كٙع كرد ذٟٛ ٖػ٬ ا٣ٟمػعر٭٤ ا٠ٟػغ٭٤ أشػاؿ ٠ِٮ٣٩ػا ،رؾ٣ان  «ٵ»ػا٦ٟالبة ب

 !كفػح اٟز٣ٞ ٵب٤ ِمٗ٪ر ،أدب اٟٝجاب ٠ٟم٪٬ٟ

ٌٚ٘ ٤٢ ذٟٛ ا٬ٗ٦ٟ خ١ٌ ٟ٪ ؾ٠ ١ ا٣ٟػءي ب٣ا ٥ك   ٣ٟا ٟػؼـ ٦٢ػ٧ ٢ػا  ،٠ِٮ٧ ا٣ٟص

 ؛٬ٖ اٱلػٞ ٢ػ٤ رؾػ١ اٟٝػ٪ٖٮٌٮ٤ «إٌٵ »اؾج٦جز٧ كٌٙعرق ٤٢ ٜ٪ف ذٟٛ اٟػؾ١ 

ٱٌف ذٟٛ ٬ٖ ا٣ٟظً٪ية ٤٢ رؾ١ ا٦ٟاؾض أب٬ بٝػػ ٢ص٣ٌػع بػ٤ ِبػع اٟمػ٣ع 

٠ى١ ٤٢ أ٢ػق ٢ا ٭عِ٪ إ٫ٟ كؾ١ رؾ٧٣ بػاٟٝ٪٬ٌٖ  ،اٟٝق٣ػمٌ  ٵ ٢ػ٤  ،اٟغم ٵ ٭ّي

ٌٚػ٘ ثٚػع٭ػق  .ب٤ ؾّعاف اٟٝ٪٬ٌٖ اٟوػ٭ػرؾ١ ا٣ٟم٦ٌٕ ا ٠ِػ٫ أٌف ؾػٮاؽ ا٣ٟص

ٌٞ » ػذاؾ ٢مٌعران ب ٟػٮؽ فػٗٮّان ٟػ٧ ٢ػ٤  ،ؾٮاٙةى ٤٢ ٭٦ ل ب٦ٗؿ٧ ٤ِ اٟزػؼـ «ّٟ

 .اٟعُٖ كاٵِجػاض

ٌٚ٘ ٥ؼِة ٙ٪٭ٌة ثقٌعق ٖػ٬ بّػن ث٠ّٮٚاثػ٧ ٦٨ػا  - كإذا ٜا٥ت ٬ٖ ٥ٗؽ ا٣ٟص

ئ٩ػ١ أك ٥يًؿػأل ك٦٨اؾ إ٫ٟ إٟصاؽ ابػ٤ ؾػّعاف بػاٟٝ٪ٖٮٮ٤ ب٣ػا افػج٩ػ ٢ػ٤ آرا

ك٭قػٌغ  ،ٖاٌف ٣ٌ٢ا ٭ص٠٪ ٧ٟ شٮ٦ان ٬ٖ بّن ث٠ّٮٚاث٧ أف ٭يػ٭س ث٠ػٛ ا٦ٟؼِػة ؛إٟٮ١٩

كإف ٟػ١  ،ك٭ص٣ٞ اب٤ ؾّعاف ٫٠ِ ٢ظاٟٗة اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٬ٖ ث٠ٛ اٯراء ،٤ِ ذٟٛ

ك٨ػغا فػ٬ء  .٭٤ٝ ٬ٖ ٜٶ٧٢ ٢ا ٭عِ٪ إ٫ٟ ذٟٛ ٤٢ دٟٮٞ كاهس أك بٮ٦ٌة ٍا٨ػة

 :٣٢ا بعا ٬ٖ ث٠ّٮٚاث٧

كإذا دِػ٪ت اؾػ٣ان » :٬ٖ ٥عاء ا١٠ّٟ ا٣ٟٗػد [65ص ]ف ٙاؿ اب٤ ؾّعا -

                                                 

أدب  ،كاٟمػ٪٬ٟ ،79بػاب ا٩ٟزػاء  ،كابػ٤ اٟػع٨اف ،7٣4 ،أدب اٟٝاثأل ،اب٤ ٙجٮبة: ا٥َػ (٣5)

 ،فػػح اٟقػاٖٮة ،كاٟػهػ٬ ،7/948 ،فػػح اٟز٣ػٞ ،كابػ٤ ِمػٗ٪ر ،785اٟٝجاب ص 

 .٣/9١٣ا٣٩ُٟ  ،كاٟؿٮ٪ي٬ ،٣/٣76
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ٍٞ  :ثٚ٪ؿ .٢ٗػدان ٖار٧ّٖ كٵ ث٦ٌ٪٧٥  .«...رّٖتى ٱ٧ٌ٥ ٢ٗػد ،٭ا ز٭عي أٙب

ٌٚ٘ ٫٠ِ ذٟٛ ٦ٖب٧ٌ ٫٠ِ طٶؼ اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ كاٟبمػ٭ٌٮ٤ ٖػ٬  ،كٙع ٠ٌِ٘ ا٣ٟص

٤٢  إٌٵ أف اٱ٢ػ ٦٨ا ٵ ٭جٮٌؿػ اًُٟٚ ب٧ ٣ٟا ؾ٠ٗت اٳفارةي إٟٮ٧» :خ١ٌ ٙاؿ ،ذٟٛ

ٖارّٖػ٧ » :ك٤ٟٝ ٙ٪ٟػ٧ ،أٌف اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٵ ٭٣ٮٌؼكف أٟٚاب اٳِػاب ٤٢ أٟٚاب اٟب٦اء

ك٠ِٮػ٧ ٭ٝػ٪ف ا٣ٟمػ٦ٌٕ ٢٪اٖٚػان ٟٚػ٪ؿ  ،٭ػٌرس ٖٮ٧ أ٥ٌػ٧ ٭ػ٭ػع اٟب٦ػاء «ث٦ٌ٪ف ٵك

 .٨ا «. ....اٟٗػاء

ٌٚ٘ ٦٨ا ٤٢ أٌف ٙػ٪ؿ ا٣ٟمػ٦ٌٕ  ٭ػػٌرس  «كٵ ث٦ػٌ٪ف ٧ٖارّٖػ»ك٢ا ٙا٧ٟ ا٣ٟص

ػ١ه  ،ا٣ٟٗػد ا١٠ّٟإرادثى٧ اٟب٦اء ٬ٖ ٥عاء  ٌٝ  ؛ك٢٪اٖٚج٧ ٬ٖ ذٟػٛ ٙػ٪ؿى اٟٗػػاء = ثص

ف ٖٲ٢ػػو ٢ػا ؛ك٤٢ يبٮّة ا٣ٟب٬٦ٌ  ،ٱٌف ثػؾ اٟج٦٪٭٤ ٤٢ ث٣اـ اٟب٦اء ك٢ػا  ،ٖاذا ٥ي٪ 

 ،بٞ ٭ي٦ب ٧ ٫٠ِ ٢ػا ٜػاف طػٶؼ اٱلػٞ ،ٖٶ ٭ي٦ب٧ٌ ٠ِٮ٧ ،ٜاف رار٭ان ٫٠ِ اٱلٞ

ف أش٪جي إ٫ٟ اٟج٦بٮػ٧  ،ث٦٪٭٧٦ خ١ٌ ثيًػؾ ،ك٨٪ ا٣ّٟػىب ،٣ٖا ٜاف اٱلٞ ٖٮ٧ أف ٭ي٦٪ 

 .٠ِٮ٧ ب٣دٞ ذٟٛ اٟٚٮع

ك٤٢ خى١ٌ ٜاف رأمي اب٤ ؾػّعاف ٖػ٬ ا٦٣ٟػادل ا٣ٟٗػػد ا٠ّٟػ١ رار٭ػان ٠ِػ٫ 

 .٢غ٨أل ر٩٣٪ر اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ أ٧ٌ٥ ٢ّػب

ٌٚ٘ ث٠ّٮٚػان ٖػ٬  ٌٚأل ٢ا ٙا٧ٟ ا٣ٟص  :(بػاب اٟجبػئػة)ك٢دٞ ٨غا ٭معؽ ٬ٖ ثّ

 .«بٔٮػ ث٦٪٭٤ كا١٠ِ أف ٵ ٬ٖ اٟجبػئة ث٦مأل ا٦ٟٝػة» :ٙاؿ ا٣ٟم٦ٌٕ

٘ي  ٌٚ كٜػغا ٙػع  ،بػٶ ث٦ػ٪٭٤ :٧ٌ٠ّٟ ٭ػ٭ع اٟب٦ػاء اؾجج٦اؾػان بٚ٪ٟػ٧» :ٖٚاؿ ا٣ٟص

١٩ ٙ٪ؿ اٌٟٗػاء ٬ٖ ٢ّا٥ٮ٧...  «.٭ٗي

ٖاذا رجت بّٗٞ ٵ ٭م٠س » ٙاؿ اب٤ ؾّعاف ٬ٖ)باب اٟقػط كاٟزؼاء(: -

إٍف ٭ٝػ٤  :ثػ٭ػع ؛إٍف ِبعي اهلل ؾائػان أًؾػٍػ ٢ّػ٧ :ثٚ٪ؿ .٠ٟزؼاء ٖ ه٣ػ ٧ٟ )٭٤ٝ(

 ،(٭ٝػػ٤) ػطبػػػان ٟػػ (ؾػػائػان )ك٥مػػبت  (٭ٝػػ٤) ػبػػ (ِبػػع اهلل)رّٖػػت  ،عي اهللِبػػ

 .«ٱ٧ٌ٥ رؼاء (أؾػ)كرؼ٢ت 
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ك٤٢ اٟ٪اهس أٌف ٢ػادى ا٣ٟمػ٦ٌٕ اٟػغم ٭بٮ٦ٌػ٧ ا٣ٟدػاؿي ك٭ػعٌؿ ٠ِٮػ٧ دٵٟػة 

أٌف كٙ٪عى اٵؾ١ ا٣ٟػٖ٪ع بّػع اٟقػػط ٭ٚجوػ٬  ؛ب٣ا ٭مصب٧ ٤٢ ثٗؿٮػ ،ٙايّة

 ،إف ل٠س ٢ا بّعق أف ٭ٝ٪ف رؼاءن ٜاّٟٗػٞ ،أف ثٌٚعر ٧ٟ ّٖٶن ٤٢ ر٦ؽ ٢ا بّعق

ك٨ػ٪ ا٦ّ٣ٟػ٬  ب٠ٗػٌ  ،ٖػ٬ ا٣ٟدػاؿ «ؾػائػان » ػٖاف ٜاف اٟغم بّعق اؾ١ ٖاِٞ ٜػ

«ٍّٞ يه٣ًػ ٧ٟ اّٟٗٞ  ؛ك٢د٧٠ ٵ ٭م٠س ٠ٟزؼاء ،٬ٖ ٜٶـ اب٤ ؾّعاف «ًٖ  ،«٭٤ٝ»أ

 .كٜاف اؾ١ اٟٗاِٞ طبػان ٧ٟ

ٌٚػ٘ ك٩ٖػ١ ٦٢ػ٧ ٢ػا ٵ  دٟٮػٞ ٤ٌٟٝ ذٟٛ ٫٠ِ كه٪ش٧ اِجػاص ٠ِػ٫ ا٣ٟص

اؾػ١ه افػجػط ا٣ٟمػ٦ٌٕ ٟجٚػع٭ػ ّٖػٞ  (إفٍ ) ٦ِػع٢ا ٭٠ػ٬» :إذ ٠ٌِ٘ ٖٚاؿ ،٠ِٮ٧

ك٨ػغا ٭ٗوػ٬  ،اٟقػط ا٣ٟو٣ػ أف ٭ٝ٪ف اّٟٗٞ ا٣ٟغٜ٪ر ٓٮػ لػاٟس ٠ٟزػؼاء

ك٨غا ٢٪اٖػ٘ ٟٚػ٪ؿ اٟٝػ٪ٖٮٌٮ٤ ٖػ٬  .إ٫ٟ أ٧ٌ٥ إذا ل٠س ٖٶ شارة ٳه٣ار ٓٮػق

ٖػ٬  ،ف ٓٮػػقٖػٶ ٭ٚػٌعرك ،إٌف ّٖٞ اٟقػط ٨ػ٪ ا٣ٟػغٜ٪ر (إف ا٢ػؤ ٠٨ٛ)٢دٞ 

 .٨ا  «...شٮ٤ ٭غ٨أل اٟبمػ٭ٌ٪ف إ٫ٟ أ٧ٌ٥ ٢صغكؼ ٭ٌٗؿػق ا٣ٟغٜ٪ر

 «ّٖػٞ»ٖٝٮٕ ٧ٟ أف ٭ٌٗؿػ ٣٠ٜػة  .ٖظ٠ٌى ك أٓػب ٬ٖ اٟج ك٭ٞ ،٨ٝغا ٙاؿ

ك٨٪ ٭ػ٭ع اؾ١ اٟٗاِػٞ إرادةن ٭ًٚػُ  ،٬ٖ ٜٶـ اب٤ ؾّعاف ٦٨ا باّٟٗٞ ا٩ّ٣ٟ٪د

ٌٚػ٘ ٙبػٞ ذٟػٛ كٙع ٌٖؿػ٨ا ا ،كٜٮٕ ٭ؿجٚٮ١ ٧ٟ ذٟٛ ؟ب٩ا ا٣ٟداؿي كاٟج٠ّٮ٘ ٣ٟص

خػ١ٌ  ؟!«٭ػ٭ع اؾ١ اٟٗاِٞ ٠ِػ٫ ٢مػ٠ًس اٟٝػ٪ٖٮٮ٤» :٬ٖ ث٠ٛ اٟمٗصة بٚ٪٧ٟ

 «إفٍ »ٜٮٕ ٭ػثأٌل ٫٠ِ ذٟٛ اٙجواءن أ٧ٌ٥ إذا ٜاف اّٟٗٞ بّع ذٟٛ اٵؾػ١ اٟجػا٬ٟ 

 :كأٌف ٨غا ٢٪اٖ٘ ٟٚ٪ؿ اٟٝػ٪ٖٮٌٮ٤ ،ٖٶ شارة إ٫ٟ إه٣ار ٓٮػق ،لاٟصان ٠ٟزؼاء

طٶٖػان ٣ٟػا ٭ػغ٨أل إٟٮػ٧  ،ركف ٓٮػػقٖػٶ ٭ٚػعٌ  ،إٌف ّٖٞ اٟقػػط ٨ػ٪ ا٣ٟػغٜ٪ر

ك٨ػ٪ ٢ػا ٵ ٭ٚجوػٮ٧ ٜػٶـ ابػ٤  ،اٟبمػ٭ٌ٪ف ٤٢ أ٧ٌ٥ ٢صغكؼ ٭ٌٗؿػػق ا٣ٟػغٜ٪ر

٣ى ٌف إ٫ٟ ٨غا اٵؾج٦جاج ؟ؾّعاف ك٨٪ ٢ب٬٦ض ٫٠ِ ؾ٩٪ ك٠ٗٓة ٖػ٬  ،خ١ ٜٮٕ ٭ًي

 ؟«ّٖٞ»ثٗؿٮػ ٢م٠ًس 
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ػ  «ٖٶ شارة إ٫ٟ إه٣ار ٓٮػػق»٫٠ِ أٌف ٢ٚجو٫ ٙ٪٧ٟ  ك٩ٗ٢٪٢ىػ٧ أف ٭يوػ٣ى

كإذا ٜػاف ذٟػٛ ٜػغٟٛ ٜػاف رار٭ػان ٠ِػ٫  .ٵ ٓٮػق «إفٍ »ّٗٞ ٥ٗؿ٧ بّع ٨غا اٟ

ٌٚ٘ إ٫ٟ اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٤٢ أٌف اّٟٗٞ ا٣ٟػغٜ٪ر بّػع  طٶؼ ٢ا ٥يًؿأل ٬ٖ ث٠ّٮ٘ ا٣ٟص

ع ركف ّٖٶن  ،اٵؾ١ ا٣ٟػٖ٪ع ٨٪ ّٖٞ اٟقػط  .ٖٶ ٭ٚي

ٌٚ٘ ٫٠ِ رؾ١  - ثػارة  «إذف»اٟغم ريؾ٣ت ٖٮػ٧  (باب إذف)٬ٖ  «إذان »٠ٌِ٘ ا٣ٟص

  :ٖٚػاؿ ،كٜػاف ذٟػٛ أربػُ ٢ػٌػات ،كثػارة بػا٦ٟ٪ف ،كٜاف ذٟٛ أربُ ٢ٌػات ،باٱٟٕ

 !.«.. كٟ٪ٵ ٢٪هُ كاشع ٬ٖ اٟباب ٱ٤ٝ٢ اٟٚ٪ؿ إٌف اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٭ٚٗ٪ف با٦ٟ٪ف.»

ٖ ٭٤ ٨غا اٟص١ٝي ٤٢ اٟ٪اُٙ اٟغم كلٗج٧ ٣ٜا رأ٭جي٧ ٬ٖ ا٦ٌٟك اٟغم شاٌٖ ٖٮػ٧ 

ٌٚ٘ ٫٠ِ رؾ١ ا٦ٟاؾض ٬ٖ ا٣ٟظً٪ية ٬ٖ ا٣ٟظً٪يػة ٦٨ػا ٵ  ٫٠ِ أٌف اٟػؾ١ ؟ا٣ٟص

٠ى١ ٤٢ أ٢ػق ٢ا ٭عٌؿ ٫٠ِ ذٟٛ ؛٭عٌؿ ٫٠ِ ٢غ٨أل بّٮ٧٦  .ٱٌف ا٦ٟاؾض ٵ ٭ّي

بػاب )ر٣ُ اب٤ ؾّعاف ٢م٠ًس اًُٟٚ كاٟصاؿ ٬ٖ ِبارة كاشػعة ٖػ٬  -

ٌٚ٘  .«ٖا٥مأل ا٦ّٟتى ٫٠ِ اًُٟٚ كاٟصاؿ» :إذ ٙاؿ (اًُٟٚ كٜاف ٭صؿ٤ با٣ٟص

كأف ٭بٮ٤ٌ أٌف ابػ٤ ؾػّعاف ٟػ١  ،خ٣ٌةأف ٭٦ب٧ٌ ٫٠ِ ذٟٛ ٬ٖ ث٠ّٮٚاث٧ اٟج٬ ٠ٌِ٘ ب٩ا 

كٟػ٪  ،ك أف ٭يبػٮ٤ى  ،٬ٖ ٜٶ٧٢ إٌٵ ٬ٖ ٨ػغا ا٣ٟ٪هػُ «اٟصاؿ»٭ؿج٣ّٞ ٢م٠ًس 

ُى ث٪هػٮس  :٤ِ دٵٟة اٟز٣ُ بٮ٤ ا٠َٟٗٮ٤ ٬ٖ ِبارث٧ ،باٟؿؤاؿ ٨ػٞ ٜػاف ر٣ٍػ

 ؟٫٠ِ اطجٶؼ بٮ٤ اًُٟٚ كاٟصاؿ ٦ِع اب٤ ؾّعاف أـ ٜاف ر٣ّان داٵو  ،كثٗؿٮػ

ػ بّػني ٜٶ٢ػ٧ بػاطجٶؼ ك٨ٞ ٜا٥ت شا٧ٟ ٬ٖ ذٟ ًّ ٛ ٜصاؿ اٌٟٗػاء اٟػغم ٭يقػ

اًُٟٚ ٤ِ اٟصاؿ بّن اٵطجٶؼ
(٣4)

 ؟، كأ٣٩ٌ٥ا ٵ ٭مٶف إ٫ٟ شٌع ا٣ًٟابٚة

ٌٚ٘ إ٫ٟ ثصٚٮ٘ ٢ا ٠ٌِػ٘ بػ٧  ٌع ٢عطٶن ٦٢اؾبان ٭عطٞ ٧٦٢ ا٣ٟص ٞي ذٟٛ ٭ّي ك٢د

ك٭بعك ٣ٌ٢ا شٝاق اب٤ اٱ٥بارم ٬ٖ فػػح اٟٚمػائع » :خ٣ٌة ٬ٖ ٙ٪٧ٟ ٬ٖ اٟصافٮة

 .«٤ِ اٟٗػاء أف دٵٟة اًُٟٚ ١ٟ ٭٤ٝ ٢جٌٗٚان ٠ِٮ٩ا 79ص 
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ك٥ٌك ٫٠ِ ٢ا ٜاف ٦ِػع اٟٗػػاء ٢ػ٤ اطػجٶؼ  ،كٙع ث٦اكؿ أب٪ شٮاف ذٟٛ

ك٢ا ٜاف ٠ِٮ٧ شاؿ اًُٟٚ ٤٢ اطجٶؼ بٮ٤ اٟٗػٌػاء ك ؾػائػ  ،بٮ٤ اٟصاؿ كاًُٟٚ

ٌٚػ٘ .اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٠ًٌُ ٠ِٮػ٧ ا٣ٟص كٟػ٪ ٜػاف ذٟػٛ ًٟٚػُ  ،ك٨٪ ٢ا ٜاف ٭٦ب٬ٔ أف ٭

ٛ  ب ٢ػدٶن أٌف اٟصػاؿ  (٢ػ٩٦ذ اٟؿػاٟٛ)ٖٚع ذٜػ أب٪ شٮٌاف ٬ٖ ٜجابػ٧  .اٟٮٚٮ٤اٟق

ِبػع اهلل ٖػ٬ » :ٖٶ بٌع ٖٮ٩ا ٤٢ ثزٌعد ٖائعة ٥صػ٪ ،ةٮٌ ٦ِ٦ع اٌٟٗػاء ٵ ثٝ٪ف إٌٵ ٢ب

ك٭ػعٌؿ ٠ِٮػ٧ ٢ػا ٙب٠ػ٧  ،كأٌف ا٦٣ٟم٪ب ٫٠ِ اًُٟٚ ٭ػاد ب٧ اٟج ٜٮع ،«اٟعار ٙائ٣ان 

ٙػاـ ز٭ػع » :ز أف ٭ٝػ٪ف ٖػ٬ ٥صػ٪ك٭زػ٪ ،«ِبع اهلل ٫٠ِ اٟٗػػس راٜبػان » :٥ص٪

ػىؼ إٌٵ باَٟػ٭ٕ «ز٭ع»إذا ٜاف  «ٍػ٭ٗان  كذٜػػ أٌف ا٦ٟمػأل ٠ِػ٫ اًٟٚػُ  .ٵ ٭ّي

كشٮح ٵ ٭ػاد ،٦ِع ٓٮػ اٟٗػاء ٤٢ اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٭ز٪ز شٮح ٭ػاد اٟج ٜٮع
(90)

. 

ٟٔٮػػ ٦ّ٢ػ٫ اّٟٗػٞ  «اّٟٗػٞ»اؾج٣ّٞ اب٤ ؾّعاف ٖػ٬ ٜٶ٢ػ٧ ٢مػ٠ًسى  -

ع بػ٧ اؾػ١ى اٟٗاِػٞ أك ٢ػا ٜػاف ٥صػ٪ق ٜاٌٟمػٗة ٭ػ٭ػ ،ا٩ّ٣ٟ٪د ؾبّان كخٶخٮ٤ ٢ٌػة

. كٙػع [5١ ،57 ،١ ،66 ،69 ،6٣ ،67 ،6٧ ،85 ،86ص ] ا٣ٟقب٩ٌة باٟٗاِٞ

ٌٚ٘ ٠ّ٢ٌٚان  ٭ػ٭ع اؾ١ اٟٗاِػٞ طاٌلػة »شٮح كرد أٌكؿ ٢ٌػة أ٧ٌ٥  [86ص ]٥ب٧ٌ ا٣ٟص

ك٩ٍػ ٟػ٧ ٖػ٬  ؛«...كٙع ٭٪لٕ باٟعائ١ ،ك٨غا ٢م٠ًس ٜ٪٬ٖض  ،أك امىنذقَّ غةوٌح

 «٤ٍ  » ػبا٣ّٟٗ٪ؿ اٟدا٬٥ ٟ (باب ٤ٌٍ )[ شٮح اٙجػف ٬ٖ 85ص ]اٟدا٬٥ ا٣ٟ٪هُ 

 .«ٱ٧ٌ٥ ؾٮؿ٣ٌٮ٧ ٙػ٭بان طبػان ٤َ٠ٌٟ  ،أًٌٍ ٓؿٓؽ ثٍ امؼجؿى » ،كأط٪اث٩ا

ٌٚ٘ ٬ٖ ٨غ٭٤ ا٣ٟ٪هّٮ٤ ٥َػ أك » :٬ٖٗ ٙ٪ٟػ٧ .ك٬ٖ بّن ٢ا ٠ٌِ٘ ب٧ ا٣ٟص

٘  ِا٢ٌة ٌؿ ٜٶ٢يػ٧ ٣ٖػادي ابػ٤ ؾػّعاف ٣ٜػا ٭ػع ،إيٶؽه ٵ ٭٦اؾأل اٟ٪اُٙ «ا٣ٟقج

٢ٚٮٌػعه باؾػ١ اٟٗاِػٞ ك٢ػا ٜػاف  ،ك٢ا اٜج٧ٗ٦ ٤٢ ثبٮٮ٤ كثٗؿػٮػ كث٣دٮػٞ ،بؿٮا٧ٙ

 .٥ص٪ق ٜاٟمٗة ا٣ٟقب٩ٌة ٵ ٓٮػ

 ٬ٖ ٌ٘ٚ رأمه  ،اٟظبػػى  «اّٟٗػٞ» ػ٤٢ أ٧ٌ٥ أراد ب (باب ٤ٌٍ )كاٟغم ٩ٍػ ٣٠ٟص
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كا٦َٟػة ا٠ٌٟٝٮٌة ٬ٖ ٜػٶـ ابػ٤ ؾػّعاف ٖػ٬  .ٵ ٭ؿج٦ع إ٫ٟ دٟٮٞ ٙايُ أك رارس

هُ اّٟقػة اٟج٬ كرد ٖٮ٩ا ٨غا ا٣ٟم٠ًس ؾبّان كخٶخػٮ٤ ٢ػٌػة ثػع٦ٌٟا ث٠ٛ ا٣ٟ٪ا

ٌٚات ،٫٠ِ أ٧ٌ٥ ٜاف ٭ػ٭ع ٧٦٢ ا٩ٗ٣ٟ٪ـى اٟمػ٬ٖ    :ذٟٛ ا٦ٟ٪ع ا٣ّٟػٮ ٤ ٢ػ٤ ا٣ٟقػج

   .ك١ٟ ٭ّبٌػ ٤ِ شاٟة إِػابٮٌة ،اؾ١ اٟٗاِٞ ك ٢ا إٟٮ٧

كٟٚػاؿ  ،كٟ٪ أراد ٧٦٢ ذٟٛ ٬ٖ رأ٭٬ ٟٚٮٌعق ثٚٮٮعان ٭ػعٌؿ ٠ِػ٫ ث٠ػٛ اٟصاٟػة

٣ٜػا  ؛ٱ٧ٌ٥ ّٖٞ ٤َ٠ٌٟ  «ِا٣ٟان »ك٥مبتى  :«٦٦ٍت ِبع اهلل ِا٣ٟان » :ٶن ٬ٖ ٥ص٪٢د

دٟٮ٠ػ٬ ٠ِػ٫ ذٟػٛ أٌف ابػ٤ ؾػّعاف  .٥يًمأل ٱ٧ٌ٥ اؾ١ ٠َٟػ٤ٌ  «ِبع اهلل»ٙاؿ ٬ٖ 

ٍّٞ»اؾج٣ّٞ ٢م٠ًس  اؾػج٣ّاٵن  ،٬ٖ ٢٪هّٮ٤ آطػ٭٤ ٓٮػ ث٠ٛ ا٣ٟ٪اهػُ «ًٖ

ب٧ اٟعٵٟةى ٫٠ِ شاٟػة  أراد ،«اّٟٗٞ»بّٮعان ٤ِ اؾج٣ّاؿ ذٟٛ ا٣ٟم٠ًس اٱٌكؿ 

٘ى اٟج٦بٮ٧ي ٠ِٮ٧ ،إِػابٮٌة ٖٚى ٌٚ باب ٢ػا ٟػ١ ٭يؿػ١  )ٖٚاؿ ٬ٖ  ؛ك٨٪ ٣ٌ٢ا ٖات ا٣ٟص

٬ً ِبعي اهلل د٭٦ار٭٤ :ثٚ٪ؿ» :(ٖا٧٠ِ ِي ٍّٞ ٢ا  ،(اٟع٭٦ار٭٤)٥مبت  .أ ر٠ّج٣٩ا ًٖ

 .٭ػ٭ع بغٟٛ ا٣ّٟٗ٪ؿى  .«١ٟ ٭يؿ١  ٖا٧٠ِ

ًػب ِبػع  :كإذا ٙاؿ» :(باب اٟز٪اب ٖٮ٣ا ١ٟ ٭يؿ١  ٖا٧٠ِ)كٙاؿ ٬ٖ  ١ٜ هي

ٍّٞ ٢ا ١ٟ ٭يؿ١  ٖا٧٠ِ ،ؾ٪يٮ٤ :ٖٚٞ ؟اهلل ٭ػ٭ع ب٧ ا٦ٟٮابػةى ِػ٤  .«٥مبت ٱ٣٩ٌ٥ا ًٖ

 .أك ٜ ٧ٌ٥ ٤ٌٍ ٖٮ٧ ا٣ّٟٗ٪ٟٮٌة ،ا٣ٟمعر

أف  :«إٌٵ »أٍف بػٮ٤ٌ شٝػ١ى  (بػاب اٵؾػجد٦اء)ٜاف ٤٢ ٜٶـ اب٤ ؾػّعاف ٖػ٬  -

أل ب٩ا ٬ٖ اٟظبػ كٜػاف ٣ٌ٢ػا  .(ا٦ٟٗػ٬)اٟزصػع  ك٭يجبُى ٢ا ٙب٩٠ا ٬ٖ ،(اٳخبات) ٭ي٦مى

 اردو (ز٭ػعان )٥مػبت  ،٢ا ٟٚٮت أشعان إٌٵ ز٭عان  :كثٚ٪ؿ ٬ٖ اٟزصع» :ٙا٧ٟ ٖٮ٩ا رصعان 

 .(أشػع)٠ِػ٫  اردو (ز٭ػعان ) رّٖػت ،٢ا ؾار أشػع إٌٵ ز٭ػعه  :.. كثٚ٪ؿ،(أشع)٫٠ِ 

 ٌٞ  .« [5٣٭٪٥ؽ: ] ژ ڌ ڌ ڍ       ڍ ڇ ڇ ڇ ژ: كٙاؿ اهلل ٌِؼ كر

ٌٚ٘ خ٣ٌة  ،طبػػان  «إٌٵ » ػ٫٠ِ ٙ٪ؿ اب٤ ؾّعاف ٤٢ ا٦ٟمػأل بػ كٙع ٠ٌِ٘ ا٣ٟص

 .ب٣ا ٖٮ٧ ٥َػ ،كاٳثباع رصعان 
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... ك٤٢ را٥أل آطػ ٖاٌف ِبارثػ٧ ثٚبػٞ اٟص٣ػٞ ٠ِػ٫ اٟٚػ٪ٟٮ٤ ٖػ٬ » :ٙاؿ

أٌف ا٦ٟالػأل ٨ػ٬  -ك٨ػ٪ ٠ٟٝػ٪ٖٮٮ٤  -أشػع٣٨ا  :اّٟا٢ٞ ا٦ٟالػأل ٣٠ٟؿػجد٫٦

ٌٜبػة  «إٌٵ »أٌف  -ك٨ػ٪ ٠ٟٗػٌػاء ك٢ػ٤ ثابّػ٧  -كاٯطػ  .«إٌٵ »  «ٵ»ك «إفٌ »٢ػ٤ ٢ػ

 .«....«إفٌ » ػ٦ٖمب٪ا ب٩ا اِجباران ب

٩ٖ٪ طٶؼ ٢ػا ٜػاف ٠ِٮػ٧ ٜٶ٢ػ٧  ؛ك٬ٖ ٥ؿبة اٟٚ٪ؿ اٟدا٬٥ إ٫ٟ اٟٗػاء ٥َػ

ٖ٪رعق ٭ٚ٪ؿ بجػٜٮػأل  ،كٙع ٥َػ بّن اٟباشدٮ٤ ٖٮ٧ .(٢ّا٬٥ اٟٚػآف)٬ٖ ٜجاب٧ 

كأ٥ٝػػػ بػػغٟٛ أف ٭ٝػػ٪ف ٥الػػألي  ،اّٟايٗػػة «ٵ»ك ()ا٦ٟاٖٮػػة «إفٍ »٢ػػ٤  «إٌٵ »

ٌٜبة ٢ُ  «إفٌ »د٫٦ ٦ِعق ا٣ٟؿج ٣ٜا ٥يًؿأل إٟٮ٧ «ٵ»ا٣ٟػ
(9٧)

. 

ٌٚ٘ ٭٠ٌّ٘ ٫٠ِ ٢ا ٙا٧ٟ اب٤ ؾّعاف ِػ٤ اٳثبػاع اٙجمػػ ٠ِػ٫ » :كٙاؿ ا٣ٟص

رػ٪از  (٧65 - ٧/٧66)اٳثباع ٬ٖ ا٬ٗ٦ٟ ٬ٖ شٮ٤ أٌف اٟٗػاء أخبت ٬ٖ ٢ّا٥ٮ٧ 

 .«...اٳثباع كا٦ٟمأل ٫٠ِ اٵؾجد٦اء

٩ٖػ٬ ثػ٪١٨ بػ ٌف  ؛٤ كر٩ػٮ٤ك٬ٖ ٨غق اّٟبارة ٢ا ٭٪١٨ بظٶؼ اٟ٪اُٙ ٢ػ

كأ٥ٌػ٧ ٭زٮػؼ ذٟػٛ  ،اٟص١ٝ بز٪از ا٦ٟمأل ٫٠ِ اٵؾجد٦اء ٢غ٨أل اٟٗػاء ٵ ٓٮػ

 ا٦٢ٗٮو  اكاٟمصٮس أٌف ا٦ٟمأل ٫٠ِ اٵؾجد٦اء إذا ٜاف اٵؾجد٦اء ثا٢و  .٫٠ِ إيٶ٧ٙ

كرأل بّن ا٦ٟصػاة أٌف  ،شٝاق ؾٮب٪٭٧ ٟٔة ٟبّن اّٟػب ،٢جٌمٶن رائؼ ٖمٮس

ٟٗػٌػاء ٟزػ٪از ا٦ٟمػأل أف ٭ٝػ٪ف ا٣ٟؿػجد٫٦ ٦٢ػ٧ كفػػط ا ؛ا٦ٟمأل ٨٪ اٟ٪رػ٧

٢ّػٖةن 
(97)

ٖػٶ  ،كاٱ٢د٠ة اٟج٬ ؾا٩ٙا اب٤ ؾّعاف ١ٟ ثزػًػ ٠ِػ٫ فػػط اٟٗػٌػاء .

                                                 

()  ٥ك  اب٤ ٭ّٮـ كٓٮػق ٫٠ِ أف اٟٗػاء ٭ػل أف إٵ  ٢ػٜبة ٤٢ إف  اٟج٬ ث٦مأل اٱؾ٣اء، ا٥َػػ

 كا٣ٟمادر ٬ٖ شافٮج٧. ]ا٣ٟز٠ة[. ٣/٧5١فػح ا٣ٟٗمٞ: 

. 76-78ص  ،٢ا ثّعد ٖٮ٧ ا٦ٟٚٞ ٤ِ اٌٟٗػاء ٬ٖ هػ٪ء ٢ّػا٬٥ اٟٚػػآف ،زبا٬ٟد. ش٣عم اٟ (9٧)

 .٢7/٣١١ّا٬٥ اٟٚػآف ( )ٜٶـ اٟٗػاء اٟغم اؾج٦ع إٟٮ٧ اٟباشح ٬ٖ ٜجاب٧ ك

 ،٧6١-٧/٧66 ،٢ّػا٬٥ اٟٚػػآف ،كاٟٗػػاء ،٣٧4 ،7/٣٧٧اٟٝجػاب  ،ؾػٮب٪٭٧: ا٥َػ ٢دٶن  (97)

 .٧54/ 7ا٣٩ُٟ  ،كاٟؿٮ٪ي٬ ،8٧8ص ،اٟز٫٦ اٟعا٬٥ ،كا٣ٟػادم ،7/745
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   .كر٧ ٦٠ٟمأل ٖٮ٩ا ٫٠ِ اٵؾجد٦اء ٫٠ِ رأم اٟٗػاء

٘ى ٫٠ِ ٢مػ٠ًس  ٘ي اٟج٠ّٮ ٌٚ اٟػغم كٙػُ ٖػ٬  «ردٌ»كإ٫ٟ ٨غا كذاؾ ثػؾ ا٣ٟص

ك٨ػ٪ ٢ػا كرد ٢ػػة أطػػل ٖػ٬  -ات ِبارة اب٤ ؾّعاف ٬ٖ ٨غا اٟباب أربػُ ٢ػػٌ 

ٌٚ٘  ،(باب ١ٜ) ٖٝاف ٭٦ب٬ٔ أف ٭بػٮ٤ٌ أ٥ٌػ٧ ٢مػ٠ًسه ٜػ٪٬ٖض  ،-دكف أف ٭بٮ٧٦ٌ ا٣ٟص

٢ّػا٬٥ )ك ٨٪ أشع ا٣ٟم٠ًصات اٟج٬ اؾج٩٠٣ّا اٌٟٗػاء ٖػ٬ ٜجابػ٧  ،أراد ب٧ اٟبعؿ

٠ٟجّبٮػ ٤ِ اٟبعؿ (اٟٚػآف
(9٣)

كٖاث٧ أف ٭بٮ٤ٌ أٌف اٯ٭ة اٟٝػ٭٣ة اٟجػ٬ اؾػجعٌؿ ب٩ػا  ؛

ٵ ث٦اؾػأل اٱ٢د٠ػة   [5٣٭٪٥ؽ: ] ژ ڌ ڌ ڍ       ڍ ڇ ڇ ڇ ژؾّعاف  اب٤

ٖٮ٩ا ٖاِػٞ  «ذر٭ٌةه »ك ،ٱٌف اٵؾجد٦اء ٖٮ٩ا ٤٢ ٙبٮٞ اٵؾجد٦اء ا٣ٌٟٗػغ ؛اٟج٬ اٜج٦ٗج٩ا

طٶٖان ٟج٠ٛ اٱ٢د٠ػة اٟجػ٬ ٙا٢ػت ٠ِػ٫ اٵؾػجد٦اء اٟجػاـٌ ا٦٣ٟٗػ٬  ،ٵ بعؿ «آ٤٢»

 .ا٣ٟؿجد٫٦ ٧٦٢ ٫٠ِ ا٣ٟق٩٪ربعٵن ٤٢  «إٌٵ »كٖٮ٧ ٭ٝ٪ف ٢ا بّع  ،ا٣ٟجٌمٞ

٠ِػ٫  «إٌٵ »٫٠ِ اٳشاٟػة ٖػ٬ دطػ٪ؿ  (باب ٜاف)٥ك  اب٤ي ؾّعاف ٬ٖ  -

 .«٩ٖ٪ ٢صاؿ «١ٟ ٭ؼؿ»٫٠ِ  «إٌٵ »كإذا أدط٠ت »: إذ ٙاؿ ،«١ٟ ٭ؼؿ»

٦ػ٬ ٘ي ٫٠ِ ذٟٛ كٙٗة ٵ ثٔي ٌٚ إذ ٟػ١ ٭بػٮ٤ٌ ا٣ٟٚمػ٪دى ٢ػ٤  ؛كٙع كٕٙ ا٣ٟص

ج اٟٝػ٪ٖٮٌٮ٤ ٳرػازة ثٚػٌعـ راء ٨غا ا٫٦ّ٣ٟ ٬ٖ اشجزػا» :كاٜج٫ٗ بٚ٪٧ٟ ،ذٟٛ

 .«٠ِ٧86ٮ٩ا ٬ٖ اٳ٥ماؼ ص  «٢ا زاؿ»طبػ 

ٌٚ٘ أف ذٟػٛ بايػٞ ٵ ٭مػسٌ  ٵ  :ٖػٶ ٭ٚػاؿ ،كٜاف اٟ٪ارأل أف ٭بٮ٤ٌ ا٣ٟص

ٱٌف ذٟػٛ ٵ ٭يؿػج٣ّىٞ إٌٵ  ؛٭ػؼاؿ ز٭ػع ٙائ٣ػان  :٣ٜا ٵ ٭ٚاؿ ،٭ؼاؿ ز٭ع إٌٵ ٙائ٣ان 

 ،ا٫٦ّ٣ٟ بّوػ٧ بػبّن كا٥جٚن ،ٖاذا اؾجد٦ٮتى لار ا٬ٗ٦ٟي إ٭زابان  ،ب٠ٌٗ ا٬ٗ٦ٟ

 .كثصٌ٪ؿ ٤٢ شاؿ إ٫ٟ شاؿ ،ِيًعؿ ب٧ ٤ِ كر٧٩ ،ٖٝاف ٢صاٵن 

إذا  (ٟٝػ٤)ك (بػٞ)٫٠ِ ٥مأل ٢ا بّع  (باب ٜاف)٥ٌك اب٤ي ؾّعاف ٬ٖ  -

 ەئ ائ ائ ى        ى ېژ: كاؾػجعٌؿ بٚ٪ٟػ٧ ثّػا٫ٟ ك٥ص٪٨ا، «٢ا ٜاف»ٜا٥جا ٢ُ 

                                                 

 .٣/٧09 ،90١ ،١١ ،7/68 ،97١ ،٧47 ،٧/86 ،٢ّا٬٥ اٟٚػآف ،اٟٗػاء: ا٥َػ ٢دٶن  (9٣)
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 .[90اٱشؼاب: ] ژۇئ وئ  وئ ەئ

٘ى  ٘ي ٫٠ِ ذٟٛ ث٠ّٮ ٌٚ كٙع لػٌػح اٟٗػٌػاء ٖػ٬ » :ؾ٩٪ ك٠ٗٓة بٚ٪٧ٟك٠ٌِ٘ ا٣ٟص

، كٟػ١ «أبػا»ٖػ٬ ثٗؿػٮػ ٥مػأل  (ٜاف)بجٚع٭ػ  (968 ،٧١٧ - ٧/٧١0)ا٣ّٟا٬٥ 

إٌٵ أٌف ا٦ٟصػاس كأبػا شٮٌػاف  .ك١ٟ ٭ّٗٞ ا٣ٟم٦ٌٕ ذٟٛ ٦٨ػا ،٭ص٧٠٣ ٫٠ِ اًّٟٕ

ك٨ػ٪  ،كٓٮػ٣٨ا ٠ٚ٥٪ا ٤ِ اب٤ ؾّعاف ٢٪اٖٚةى اٟٗػاء ٬ٖ ٨غا اٟجٚع٭ػ ٖٮ٣ا ٨٪ ٜآ٭ج٦ا

 .«ژ...ہ ہ ۀ ۀ ڻژ :[٣١اٯ٭ة  :٭٪٥ؽ]ا٫ٟ ٬ٖ ٙ٪٧ٟ ثّ

كاٟمػصٮس  .«أبػا»ث٦مػأل ٣٠ٜػة  «ٜػاف»ٖاٟؿ٩٪ بادو ٖٮ٣ا ٙا٧ٟ ٤ِ ثٚػع٭ػ 

 .«رؾ٪ؿى »أم ٣٠ٜة  ،«٤ٍٟٝ »٥البة ٢ا بّع  «ٜاف»ثٚع٭ػ 

ٌٚ٘ ٢ا ٭عِ٪ إ٫ٟ اٟج٪ٌٕٙ ٣ٟا ٖٮ٧ ٤٢ ٥ٗػ٬ ٢ػا  ؛٫٠ِ أٌف ٬ٖ بٚٮٌة ٜٶـ ا٣ٟص

إذ ٫ٗ٥ ٤ِ ابػ٤ ؾػّعاف ٖػ٬  ،٦ٌٕ ٓٮػيقٵ ٭صؿ٤ أك ٭ز٪ز ٬ٖ اٯ٭ة ٦ِع ا٣ٟم

إٌٵ أٌف ا٦ٟصػاس كأبػا شٮٌػاف كٓٮػ٣٨ػا  .ك١ٟ ٭ّٗٞ ا٣ٟم٦ٌٕ ذٟػٛ ٦٨ػا» :ٙ٪٧ٟ

 = ثٚع٭ػى  «...٠ٚ٥٪ا ٤ِ اب٤ ؾّعاف ٢٪اٖٚةى اٟٗػاء ٬ٖ ٨غا اٟجٚع٭ػ ٖٮ٣ا ٨٪ ٜآ٭ج٦ا

أل ب٩ا ٣٠ٜةي  «ٜاف»  ؛ك٨ػ٪ ٢ػ٤ ٙبٮػٞ ٥ٗػ٬ اٟػٶزـ .٬ٖ ٨غق اٯ٭ة «رؾ٪ؿى »ث٦يمى

٣ٌ٢ػا ٟػ١  «ٟٝػ٤ٍ »ٱٌف  ؛٦٨ا ٦ِع ابػ٤ ؾػّعاف «٤ٍٟٝ » ػٗاء كر٧ اًّٟٕ بٱٌف ا٥ج

٭٪رأل أف ٭ٝ٪ف ا٦ٟمأل ٫٠ِ ثٚػع٭ػ ِا٢ػٞ  ،(باب شػكؼ ا٦ٟؿ٘)٭غٜػق ٬ٖ 

كٟػٮؽ ثػٍػؾي ابػ٤ ؾػّعاف اٟجمػػ٭سى بػغٟٛ  .«ٜػاف»ك ٨ػ٪  ،٭عٌؿ ٠ِٮ٧ اٟؿٮاؽي 

ٞى ٦٢ػُ أك ٙػ٭٦ػة إ٥ٝػار ٠ِٮػ٧ أك ٱٌف اٟػٶزـ ٵ ٭٠ػؼـ اٟػ٦ك   ،كا٦ٟك  ٠ِٮ٧ دٟٮػ

 .كاهلل أ١٠ِ .اٟجمػ٭سي ب٧

أٌف ا٦ٟؿبة إ٫ٟ ٢ا ٜػاف ٢وػاٖان ثٝػ٪ف  (باب ا٦ٟؿبة)ذٜػ اب٤ ؾّعاف ٬ٖ  -

 :(أبػ٬ رّٗػػ)ثٚػ٪ؿ إذا ٥ؿػبج٧ إٟػ٫ » :ك٢دٌٞ ٟػغٟٛ ٖٚػاؿ ،إ٫ٟ ا٣ٟواؼ إٟٮ٧

 .«ِبعمٌ  :(ِبع اٟعار)أك  (ِبع اٟٚٮؽ)أك  (ِبع ف٣ؽ)كإ٫ٟ  ،رّٗػمٌ 

٘ي ٖػ٬ ذٟػٛ اطجٶ ػ ٌٚ ٌٚػأل بٚ٪ٟػ٧ ،ٖػان كٙع ٟصٌ ا٣ٟص ا٣ٟدػاٵف اٱطٮػػاف » :ّٖ
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ك٬ٖ ه٪ء ذٟػٛ  ،كاٟمصٮس: اٱ٢د٠ة اٟدٶخة اٱطٮػة طاررة ٜغا. ٠ٙت:]طارراف 

كٜػاف ٭٦بٔػ٬ أف  ،«ٖا٥ؿب٧ إ٫ٟ اٟغم أهٗج٧ إٟٮػ٧» :٤ِ ٙ٪٧ٟ [ثمٌصس اٟو٣ائػ اٟجاٟٮة

إذا  :(٣/٧9٧)ثؿب٣٩ٚا ِبارة ث٣ٮؼ٣٨ا ٣٢ا ٙب٣٩٠ػا ٜٚػ٪ؿ ا٣ٟبػػد ٖػ٬ ا٣ٟٚجوػأل 

 .٨ ا «.ا٣ٟواؼ ٣٠ِان كا٣ٟواؼ إٟٮ٧ ٤٢ ث٣ا٧٢ ٖاٟباب ا٦ٟؿأل إ٫ٟ اٱكؿٜاف 

ٌٚ٘ أف  ؛ٓٮػ ٜاؼو  ،٫٠ِ ل٪اب٧ ،٫٠ِ أٌف ذٟٛ كشعق ٖٚع ٜاف ٭صؿػ٤ بػا٣ٟص

 :ٖٮٚػاؿ ٢ػدٶن  ،٭٦ب٧ٌ ٫٠ِ أ٧ٌ٥ ٤٢ اٟزائؼ ا٦ٟؿبةي إ٫ٟ اٟدا٬٥ ٬ٖ ث٠ٛ اٱ٢د٠ػة اٱطٮػػة

طػ٪ؼ  «ِبع ٦٢اؼ»٬ ا٦ٟؿبة إ٫ٟ ٣ٜا ٙٮٞ ٦٢ا٬ٖ ٖ ،دارٌم ٬ٖ ا٦ٟؿبة إ٫ٟ ِبع اٟعار

ا٠ٟبؽ
(99)

 ،ِبقػ٬ٌ٣ كِبٚؿػ٬ٌ كِبػعرمٌ  ،ك٨ػ٪ اٱكهػس ،ك أٌف ا٣ٟصٗ٪ظ ٖٮ٩ا ؛

ٟٮػثُٗ ا٠ٟبؽ ،بمٮآة اؾ١ ٤٢ اٵؾ٣ٮ٤ ،٣ٜا ٥ٌك أب٪ شٮٌاف
(98)

. 

ّىػٞ) ٫كإذا ٥ؿػب٪ا إٟػ» :كٙاؿ اب٤ ؾّعاف ٬ٖ اٟباب ٥ٗؿػ٧ - ٍٗ ذكات ٢ػ٤  (٢ى

 :(٢ٔػؼل)كإٟػ٫  ،٢ػ٢ػ٪مٌ  :(٢ػ٢ػ٫)ٟػ٫ ٙػاٟ٪ا ٖػ٬ ا٦ٟؿػبة إ .٥ؿػب٪ق بػاٟ٪اك امٔةء

 .«إذا ٜا٥ت ث ٜٞ ا٦ٟ٪ل ؛٨غق إبٞ ٥٪ك٭ٌة :كٙاٟ٪ا .٠ِى٪مٌ  :(٬٠ٌِ )كإ٫ٟ  ،٢ٔؼكمٌ 

ٌٚ٘ أف ٭ػ٩٦ن  ،ك٬ٖ ٨غا اٟٚ٪ؿ ٢ا ٭صجاج إ٫ٟ اٟج٠ّٮ٘ كٙع ٜاف ٫٠ِ ا٣ٟص

رػ٭ان ٫٠ِ ٢ا ٜاف ٠ِٮ٧ ٬ٖ اٟج٠ّٮ٘ ٫٠ِ ٜػٶـ ابػ٤ ؾػّعاف ٖػ٬  ،٧ٟ ٣ٜا ٭٦ب٬ٔ

   :كٟ٪ ّٖٞ ذٟٛ ٟٚاؿ .ك٦٨اؾ٨غا ا٣ٟظجمػ ٦٨ا 

٩ٖػػ٪ ٢دػػاؿ ٓٮػػػ  ،بػػٞ ٢ػػ٤ ذكات اٟػػ٪اك ،ٟػػٮؽ ٢ػػ٤ ذكات اٟٮػػاء« ٢ٔػػؼل» -٧

كٜػاف اٟٝػٶـ ٖػ٬  ،٩ٖٞ ٜاف ٬ٖ اٟٝػٶـ ؾػٚى .٦٢اؾأل ٣ٟا ٥ٌك ٠ِٮ٧ اب٤ ؾّعاف

ّىٞ) ٫كإذا ٥ؿب٪ا إٟ» :أل٧٠ ٙبٞ ذٟٛ ٍٗ  ؟«٥ؿب٪ق باٟ٪اك [ك اٟ٪اك]٤٢ ذكات اٟٮاء  (٢ى

                                                 

اٱلػػ٪ؿ  ،كابػػ٤ اٟؿػػػاج ،٧7٣7،اٟٝا٢ػػٞ ،كا٣ٟبػػػد ،٣/٣١6اٟٝجػػاب ،ؾػػٮب٪٭٧: ا٥َػػػ (99)

 .7/١8 ،فػح اٟقاٖٮة ،كاٟػه٬ ،64/٣

ٚجمػػع ٖػػ٬ فػػػح ا٣ٟ ،.كا٥َػػػ: اٟزػرػػا60٣٬٥ص  ،اٵرثقػػاؼ ،أب٪شٮػػاف اٱ٥عٟؿػػ٬ (98)

 .٧/9١0 ،اٟج٠٣ٝة
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ٟػٮؽ ٠ِػ٫  ،إبػٞ ٥٪ك٭ٌػة :ًؿأل إٟٮ٩ا ٬ٖ ٙ٪١٩ٟاٟج٬ ٥ي  «٥٪ل»ك «٬٠ٌِ » -7

ّىٞ»كزف  ٍٗ ّىٞ»كاٟدا٬٥  «ّٖٮٞ»ٖاٱكؿ كز٧٥  ،«٢ى  .«ٖى

٤٢ ث٣اـ اٟج٠ّٮ٘ ٬ٖ رأ٭٬ اٟج٦بٮ٧ي ٫٠ِ ر٪از اٟصغؼ ٖػ٬ ا٦ٟؿػبة إٟػ٫  -٣

ٖٚػع أرػازق ؾػٮب٪٭٧  ،٢ػ٢ػ٬ٌ ك٢ٔػؼٌم ك٩٠٢ػ٬ٌ  :ٖٮٚػاؿ ،٢ػ٫٢ ك٢ٔؼل ك٫٩٠٢

 :ٜا٥ػت ا٦ٟؿػبة ب٠ٚػأل اٱٟػٕ كاكان  كإف ،كاطجارق بّن ا٣ٟجػ طػ٭٤ ،كا٣ٟبٌػد

اٟ٪ر٧ ،٩٠٢٪مٌ ٢ػ٢٪ٌم ك٢ٔؼكٌم ك
(96)

. 

٠ػة باٟجدٚٮػٞ  (باب اٟز٣ػُ باٟجػاء)٥ٌك اب٤ ؾّعاف ٬ٖ  - ٍّ ٠ِػ٫ ر٣ػُ ٖي

٠ي٣ػػات» ٍي ٣ٍ٠ػػة ك ٍي ٌٗٗػػت ،٥صػػ٪  ٠ػػة «كإف فػػجت ط ٍّ ؛ ٣ٜػػا ٥ػػٌك ٠ِػػ٫ ر٣ػػُ ًٖ

ًًٜؿػات»باٟجظٗٮٕ ًٍٜؿػة ك ٠٪ق ،٥ص٪  ٌٚ  .«كرب٣ٌا خ

ٌٚػػ٘ ٠ِػػ٫ ذ ٌٚػػأل ا٣ٟص كٖػػ٬ » :ٙػػاؿ ٖػػ٬ أكٵ٣٨ػػا ،ٟػػٛ بصافػػٮجٮ٤كٙػػع ِ

٠ٍّػة ٢وػ٣٪٢ة اّٟػٮ٤ ك٢ٝؿػ٪رث٩ا ٙمػػق  (٧/7١6)اٵرثقاؼ  أف اٳثباع ٬ٖ ٖي

كِبارة ا٣ٟم٦ٌٕ ثبٮ٤ٌ أف اٟجؿٝٮ٤ كاٳثبػاع رػائؼاف ٠ِػ٫  .اٟٗػاء ٫٠ِ ا٣ٟؿ٣٪ع

 .«كِٝؽ ٢ُ ٢ٝؿ٪ر اّٟٮ٤ ،٢ُ ٢ػاِاة أ٧ٌ٥ بعأ باٟو١ أم اٳثباع ،اٳيٶؽ

أٌف اٟجؿػٝٮ٤ ٧٣0كرػاء ٖػ٬ دٙػائ٘ اٟجمػػ٭ٕ ص » :كٙاؿ ٬ٖ اٱطػل

ٵ  :كٖػ٬ ٜجػاب أبػ٬ اٟصؿػ٤ ا٩ٟٮػد١ :(٧/7١6)كراء ٬ٖ اٵرثقاؼ  .أك٫ٟ

ًٍٜؿػػة ًًٜؿػات ٭٬٦ّ بٝؿػػ اٟؿػٮ٤ ٖػ٬ ر٣ػُ  . ك٨ػغا ا٦ٟٚػٞ «٭زٮؼ اٟٝ٪ٖٮٌ٪ف 

٠ػة)ٱٌف إيٶٙػ٧ ٖػ٬  ؛ب٩ػغا ا٠ٟٗػٌ ا٭٦ب٬ٔ أف ٭ٝ٪ف طالو  ٍّ ٢ٝؿػ٪رة اٟٗػاء  (ًٖ

ٖٚػع ؾػ٠ٗت اٳفػارة ٖػ٬  ،ٝ٪ٖٮٮ٤ ٤٢ إ٭ػػاد١٨ اٟٝؿػػ٭٦اٙن ٢ا راء ٤ِ اٟ

 .....اٟج٠ّٮ٘ اٟؿاب٘ إ٫ٟ ٙ٪ؿ اٟٗػاء

ٌٚ٘ ٬ٖ ٨اثٮ٤ اٟصافٮجٮ٤ ٢ا ٭عِ٪ إ٫ٟ اٟجّٚٮأل  :ك٬ٖ ث٠ّٮ٘ ا٣ٟص

                                                 

كابػػ٤  ،٧95 -٣/٧9١ا٣ٟٚجوػػأل  ،كا٣ٟبػػػد ،٣8٣-٣/٣87اٟٝجػػاب  ،ؾػػٮب٪٭٧: ا٥َػػػ (96)

 .89، اٟج٠٣ٝة كاٟٗارؾ٬ ،٧/٣١١ ،اٟؿػاج
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ُى  -٧ ٌٚ٘ ٬ٖ ث٠ّٮٚػ٧ ر٣ػ ٠ٍّػة»ٟٮؽ ٤٢ ا٦٣ٟاؾأل أف ٭ؼ٭ع ا٣ٟص ٖٮ٣ػا ٙمػػ  «ٖي

٠ٍّػة»ذٟػٛ بز٣ػُ بػٞ اٟ٪ارػأل أف ٭ٚٮٌػع  .اٟٗػاء اٳثباعى ٖٮ٧ ٫٠ِ اٟؿ٣اع بٝؿػػ  «ًٖ

١ٟ ٭مٌػح ب٣ػا ٙمػػ اٟٗػػاء اٳثبػاعى ٖٮػ٧ ٠ِػ٫  (اٵرثقاؼ)ٱٌف أبا شٮٌاف ٬ٖ  ؛اٟٗاء

ػػى اٳثبػاعى ٠ِػ٫ ا٣ٟؿػ٣٪ع ٖػ٬  ،اٟؿ٣اع ٤ٌٟٝ ؾٮاؽ اٟٝٶـ داؿض ٫٠ِ أٌف اٟٗػػاء ٙمى

٠ٍّة»ر٣ُ  ًّػٶت  ؛بٝؿػ اٟٗاء «ًٖ ٠ٍّة ٠ِػ٫ ًٖ ٱ٧ٌ٥ راء ٬ٖ ؾٮاؽ اٟٝٶـ ٫٠ِ ر٣ُ ًٖ

 ،ك٬٨ ٟٔة ٥ػٌك ٠ِٮ٩ػا اٱطٗػـ كٓٮػػق :خ١ٌ ٙاؿ ،ذٜػ ذٟٛ .ًؾٍعرة كًؾًعرات ٥ص٪

 .كٙمػق اٟٗػاء ٫٠ِ ا٣ٟؿ٣٪ع ،ك٥ٌك ؾٮب٪٭٧ ٫٠ِ ر٪از ذٟٛ كاٌيػادق

٠ػة»ك٭عٌؿ ٠ِٮ٧ أٌف اٳثباع ٬ٖ ر٣ُ  ،ك٭ؤ٭ٌع ذٟٛ ٦ِعم ٍّ ٜػاف ب٦٣زػاة  «ٖي

٠ػة»٣ٌ٢ا فاب اٳثباعى ٬ٖ ر٣ُ  ٍّ ٙػ٪ؿ ابػ٤ ٖٗػ٬  .كطاًٟػ٧ ٦ِػع اٟٝػ٪ٖٮٌٮ٤ «ًٖ

٠ة»ؾّعاف ٬ٖ ر٣ُ  ٍّ ٠٪ق» :«ًٖ ٌٚ = ٢ا ٭عٌؿ ٫٠ِ أٌف اٳثبػاع ٖػ٬ ر٣ػُ  «كرب٣ٌا خ

٠ة» ٍّ ًٌػد «ًٖ ٌٞ ٌٟٗ ٤٢ ٨غا اٟباب ،٠ٙٮٞ ٓٮػ ٢ اس ٬ٖ ٜ  .ٵ ٭ٚي

اٟػغم ؾػا٧ٙ أبػ٪ شٮٌػاف ٖػ٬  ،كا٦ٟك  اٟ٪ارد ٬ٖ ٜجاب أب٬ اٟصؿ٤ ا٩ٟٮد١

ًًٜؿػات»:(اٵرثقاؼ) ٤ ٬ٖ ر٣ُ ٜؿػػة ٭٬٦ّ بٝؿػ اٟؿٮ «ٵ ٭زٮؼ اٟٝ٪ٖٮٌ٪ف 

 .= ٭يقّػ أف ٢غ٨أل اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٬ٖ ذٟٛ اٟؿ٣اعي ٵ اٟٚٮاس

كٟٮؽ ببّٮع ٤٢ ٨غا كذاؾ أف ثػل أبا اٟٚاؾ١ ٢ص٣ع ب٤ ؾػّٮع ا٣ٟػؤدٌب 

 ؛ٖٮجبّ٪ف اٟٝؿػةى اٟٝؿػػةى  ،ًؾًعرات كًطًػٙات :٭٦ٌك ٫٠ِ أٌف ب٬٦ أؾع ٭ٚ٪ٟ٪ف

كاٟؿٝ٪فى  ،«ًؾعىرات»خ١ٌ ٭غٜػي اٟٗجسى ٤ِ بّن اّٟػب 
 

 ،«ًؾػٍعرات»١٩ ٤ِ بّوػ

ٝ ٤ ٟجدٚٮٞ اٟٝؿػة» :خ١ ٭ٚ٪ؿ «ك٨غا أك٫ٟ أف ٭يؿ
(9١)

. 

بات ٤٢ اٟ٪اهس ٬ٖ ه٪ء ٢ا ٠ٙت أٌف ِبارةى ا٣ٟمػ٦ٌٕ ٵ ثػعٌؿ ٠ِػ٫  -7

٠ة»أٌف اٳثباع ٬ٖ ر٣ُ  ٍّ ٌٚ٘ ،رائؼ ٫٠ِ اٳيٶؽ «ًٖ  .طٶٖان ٣ٟا لٌػح ب٧ ا٣ٟص

٠٪ق» :كإٌٵ ٖٝٮٕ ٭ٌٗؿػ ٙ٪٧ٟ ٬ٖ ذٟٛ ٌٚ  ؟«كرب٣ٌا خ

                                                 

 .٧٣١ ،دٙائ٘ اٟجمػ٭ٕ ،اب٤ ؾّٮع ا٣ٟؤدٌب (9١)
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ٌٚ٘ ٬ٖ اٟصافٮة اٟدا٥ٮة ا٣ٟب٬ٌ٦ ٫٠ِ ثٚٮٮع ٦٢ُ اٳثباع اٟػغم رػاء رأم اٟ -٣ ٣ص

ًٚٞ ٤٢ ٜجاب أب٬ اٟصؿ٤ ا٩ٟٮد١ دكف إيٶٙػ٧ ٖػ٬ ر٣ػُ  ،«ًًٜؿػػات»ب٠ٗػٌ  ،ٖٮ٣ا ٥ي

٠ٍّة» = ٟػ١ ٭ب٠ػْ  ٣ٟا ٭ٚجوٮ٧ ٤٢ ٦٢اٙوة ٢ا راء ٤ِ اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٢ػ٤ إ٭ػػاد اٟٝؿػػ ،«ًٖ

 «ًًٜؿػػػات» ٟٝػ٪ٖٮٌٮ٤ ٭٦ٝػػػكف٠ٖػػ٪ ٥َػػ ٖٮػػ٧ ٣ِٮػػ٘ ٥َػػ ٵ٥ج٩ػػ٫ إٟػػ٫ أٌف ا .اٟج٣ػاـ

كٟ٪ ٜاف ١٩ٟ ٖٮ٧ ؾػ٣اع ٯ٦٢ػ٪ا بػ٧ كاي٣ػ ٥ٌ٪ا  ،ٱ٧ٌ٥ ١ٟ ٭٦ج٧ إٟٮ١٩ ٖٮ٧ ؾ٣اع ،باٳثباع

٠ٍّة»كٟجبٮ٤ٌ ٧ٟ بآطػة أف اٳثباع ٬ٖ ر٣ُ  ؛إٟٮ٧  ،٦ِع اٟٝ٪ٖٮٌٮ٤ ٢ب٬ٌ٦ ٠ِػ٫ اٟؿػ٣اع «ًٖ

 .١كاهلل ثّا٫ٟ أ٠ِ ،كٙ٪ؿ اب٤ ؾّعاف ،ك٨٪ ا٣ٟ٪اٖ٘ رأمى اٟٗػاء .ٵ اٟٚٮاس

ٞى ف٩ًع ٖػ٬ أطػ٪ات ٍػ٤   (باب إفٌ )ذٜػ اب٤ ؾّعاف ٬ٖ  -  :إذ ٙػاؿ ،اّٟٗ

 ،٦٦ٍتي أٌف أطػاؾ طػارجه  :ثٚ٪ؿ .(أفٌ )كأط٪اث٩ا ٖاٖجس  «٦٦ٍتي » ػٖاذا رجت ب»

 .«كف٩عت أٌف ِبع اهلل ٢ػثصٞ

ٚ ػأل ٠ِػ٫ ذٟػٛ ب٣ػا ٭٦بٔػ٬ ٌٚػ٘ أف ٭ّ ٱٌف ذٟػٛ ٓٮػػ  ؛كٙع ٜاف ٠ِػ٫ ا٣ٟص

فػاـ ٢ػا ٖٮػ٧ ٢ػ٤  ،«٠ًِػ١»ٖٝ ٧ٌ٥ ٙاؾ٧ ٫٠ِ  ،١٠ك١ٟ ٭ٚٞ ب٧ أشع ٖٮ٣ا أِ ،٢ّػكؼ

 .ٖص١ٝ ٠ِٮ٧ بص٧٣ٝ - ابت ٧ٟ ٥ٌك ٠ِٮ٧ بّن ا٣٠ّٟاء ٥مو ك٨٪ ٫٦ّ٢ خا -٦ّ٢اق 

ٖٮ٣ا ذٜػ ٢ػ٤ أدكات ٭زػ٬ء  (باب شػكؼ اٟػُٖ)ذٜػى اب٤ ؾّعاف ٬ٖ  -

 .«٭ػ٤ّٖ اٱؾ٣اء ٵ ٓٮػ»كِع ٨ا ٖٮ٣ا  «١ٜ»٢ا بّع٨ا ٢ػٖ٪ِان 

٘ي خ٣ٌة أ ٌٚ ٭ػ٭ع اٵؾج٩ٗا٢ٮٌة ٟجٌٚعـ ٙ٪٧ٟ ٖػ٬ اٟظبػ٭ٌػة إ٩ٌ٥ػا »٧ٌ٥ كٙع بٮ٤ٌ ا٣ٟص

إٌف أ٨ػٞ اٟٝ٪ٖػة « كٟٚ٪ؿ اٟؿٮػا٬ٖ ٬ٖ ٜٶ٧٢ ٤ِ اٟظبػ٭ة ٬ٖ فػش٧ ،ثظٗن

ٌٞ شاؿ ب  .ٍا٨ػة أك ٢ٌٚعرة (٤٢) ػ٭ظٗو٪ف ٢ا بّع ١ٜ ٬ٖ ٜ

ٌٚ٘ ٬ٖ ٨غق اٟصافٮة بٚ٪ؿ اٟؿٮػا٬ٌٖ ٵ ٭٦اؾػأل اَٟػا٨ػى ٢ػ٤  كاؾجعٵؿي ا٣ٟص

 ؛اٟظبػ٭ٌة شػؼ طػاٖن ٭ظٗػن اٱؾػ٣اء «١ٜ»أٌف  [89 ص]ٜٶـ اب٤ ؾّعاف 

 .ٵ ب٩ا «٤٢» ػ٭ٝ٪ف ب «١ٜ»اَٟا٨ػة بّع  «٤٢»ٱٌف اٟظٗن ٢ُ كر٪د 

٘ي ٠ِٮ٧ ٤٢ ٙىٍمػػو ٵ ٭٦بٔػ٬  ٌٚ٘ ثػؾ ٬ٖ رأ٭٬ ٢ا ٭زأل اٟج٠ّٮ ٫٠ِ أٌف ا٣ٟص
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ٱٌف اٱلٞ اٟ٪ارأل ٬ٖ ٜػ١ اٵؾػج٩ٗا٢ٮٌة  ؛«٭ػ٤ّٖ اٱؾ٣اء ٵ ٓٮػ» :٬ٖ ٙ٪٧ٟ

ػػ ت ،ع٨ا ٫٠ِ اٟج٣ٮٮػؼ٥مألي ٢ا بّ ػػ  إذا ري ُي بّػع٨ا طػٶؼ  ،كرب٣ٌػا ري كاٟػٖػ

كرب٣ٌػا ٟػ١  ،كإذا ٙٮؽ با٦ٟمأل ٜاف ٜاٌٟقاذ ٵ ٭ٝػاد ٭٦مػػق اٟؿػ٣اع ،اٱلٞ

ٌٚػ٘ خ٣ٌػة ٢ػ٤  ،ثظج٠ٕ ٬ٖ اٟػُٖ ٤ِ ١ٜ اٟظبػ٭ٌة بػٞ إٌف ٢ػا أشػاؿ ٠ِٮػ٧ ا٣ٟص

 ،ع لػصٮصة٢مادر داؿض ٫٠ِ كركد اٟػُٖ بّع ١ٜ اٟظبػ٭ٌة كركدان ثؤ٭ٌعق فػ٪ا٨

ي٬٦ اٟػُٖ بّع٨ا ٫٠ِ ر٪از ٬ٌ٦ٍ ٢صن  .بظٶؼ اٵؾج٩ٗا٢ٮٌة اٟج٬ ب

أررػ٪ أف  ،دراؾػة كثصٚٮٚػان  (٢ظجمػػ ا٦ٟصػ٪)٨غا بّني ٢ا بعا ٟػ٬ ٖػ٬ 

٘ى إذا ٢ا ٩٥ن ًٟب٧ّ ٢ٌػة أطػل ٌٚ ٮع ا٣ٟص كاهللى أدِػ٪ أف ٭ٔٗػػ  .٭ٝ٪ف ٖٮ٧ ٢ا ٭ٗي

 .اكاٟص٣عي هلل أٌكٵن كآطػن  ،٬ٟ زٌٟج٬

*   *   * 

 
 ادر واملراجعاملص

 
 ،بٮػػكت -٢ؤؾؿػة اٟػؾػاٟة  ،٢ص٣ع اٟعا٬ٟ :ثس ،اب٤ ٙجٮبة ،أدب اٟٝاثأل -

 .٧444 ،7ط

 -ا٣ًٟبّة اٟؿػ٠ٗٮة  ،اِج٫٦ ب٧ ٢ص٣ع ب٩زة اٱخػم ،أدب اٟٝجاب ٠ٟم٪٬ٟ -

 .-٨ ٧٣9٧ ،اٟٚا٨ػة

 ،د. ررػأل ِد٣ػاف ٢ص٣ػع :ثػس ،أبػ٪ شٮػاف اٱ٥عٟؿػ٬ ،ارثقاؼ اٟوػب -

 .٧445 ،٧ط ،اٟٚا٨ػة -٢ٝجبة اٟظا٥ز٬ 

 -٢ؤؾؿػة اٟػؾػاٟة  ،ِبع اٟصؿػٮ٤ اٟٗج٠ػ٬ .د :ثس ،اب٤ اٟؿٌػاج ،اٱل٪ؿ -

 .٧446 ،٣ط ،بٮػكت

 -ِػا١ٟ اٟٝجػأل  ،ز٨ٮػػ ٓػازم زا٨ػع .د :ثػس ،ا٦ٟصػاس ،إِػػاب اٟٚػػآف -

 .٧458 ،7ط ،بٮػكت
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 -دار اٟٗٝػػػ اّٟػبػػ٬ ،أبػػ٪ اٟٗوػػٞ إبػػػا٨ٮ١ :اًٟٚٗػػ٬، ثػػس ،إ٥بػػاق اٟػػػكاة -

  .٧458 ،٧ط ،كتبٮػ -٢ؤؾؿة اٟٝجأل اٟدٚاٖٮة ،اٟٚا٨ػة

 -٢ؤؾؿػة اٟػؾػاٟة  ،ٖػائؼ ا٣ٟػعرس .د :ثػس ،ابػ٤ اٟػع٨اف ،باب ا٩ٟزػاء -

  .٧456 ،٧ط ،إربع -دار اٱ٢ٞ  ،بٮػكت

 ،اٟٝ٪٭ػت ،٢ز٣٪ِة ٤٢ ا٣ٟصٚٚٮ٤ :ثس ،٧8 -ج ،اٟؼبٮعم ،ثاج اّٟػكس -

  .٧4١8 ،٧ط

دار أٟػػػب  ،بقػػار ِػػ٪اد ٢ّػػػكؼ .د :ثػػس ،اٟػػغ٨ب٬ ،ثػػار٭ض اٳؾػػٶـ -

  .700٣ ،٧ط ،بٮػكت -اٳؾٶ٬٢ 

 ،ِبػع اٟٗجػاح اٟص٠ػ٪ .د :ثػس ،اٟٚاه٬ اٟج٦ػ٪ط٬ٌ  ،ثار٭ض ا٣٠ّٟاء ا٦ٟص٪٭ٮ٤ -

  .٧45٧ ،اٟػ٭اض -را٢ّة اٳ٢اـ 

دار ا٠ٟٚػ١  ،٬٦ِ ب٧ ٢ص٣ع ِ٪ا٢ػة ،اب٤ شزػ اّٟؿٚٶ٬٥ ،ثٚػ٭أل اٟج٩غ٭أل -

 .٧44٧ - ٣ط ،د٢ق٘ -

را٢ّػػة  ،شؿػػ٤ فػػاذ٬ٟ ٖػ٨ػػ٪د .د :ثػػس ،أبػػ٪ ٠ِػػ٬ اٟٗارؾػػ٬ ،اٟج٠٣ٝػػة -

  .٧45٧ ،٧ط ،اٟػ٭اض

 ،ر٣اِػة ٢ػ٤ اٟبػاشدٮ٤ :اٟػعا٬٥، ثػس ،را٢ُ اٟبٮاف ٖػ٬ اٟٚػػاءات اٟؿػبُ -

  .700١ ،٧ط ،را٢ّة اٟقارٙة

دار اٟٝجػأل  ،ٖظػ اٟػع٭٤ ٙبػاكة كلػاشب٧ .د :ثس ،ا٣ٟػادم ،اٟز٫٦ اٟعا٬٥ -

.٧447 ٧ط ،بٮػكت -ا٣٠ّٟٮة 
 

دار  ،شػاث١ لػاٟس اٟوػا٤٢ .د :ثس ،اب٤ ؾّٮع ا٣ٟؤدٌب ،دٙائ٘ اٟجمػ٭ٕ -

 .7009 ،٧ط ،د٢ق٘ - اٟبقائػ

 -دار اٟٝجػأل ا٣٠ّٟٮػة  ،ٖ٪از اٟقػّار :ِي٬٦ ب٧ ،اب٤ ِمٗ٪ر ،فػح اٟز٣ٞ -

 .٧445 ،٧ط ،بٮػكت

٢ص٣ػػع ٥ػػ٪ر اٟصؿػػ٤  :ثػػس ،رهػػ٬ اٟػػع٭٤ اٱؾػػجػاباذم ،فػػػح اٟقػػاٖٮة -

.٧4١8،بٮػكت -دار اٟٝجأل ا٣٠ّٟٮة  ؛لاشبٮ٧ك
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 ،٨ٮ٢١ص٣ػع أبػ٪ اٟٗوػٞ إبػػا :ثس ،اٟؼبٮعم ،يبٚات ا٦ٟص٪٭ٌٮ٤ كا٠ٟٔ٪٭ٌٮ٤ -

 .7ط ،اٟٚا٨ػة -دار ا٣ّٟارؼ 

 ،٢صؿػ٤ ٓٮػاض .د :ثػس ،اب٤ ٙاه٬ فػ٩بة ،يبٚات ا٦ٟص٪٭ٌٮ٤ كا٠ٟٔ٪٭ٌٮ٤ -

 .٧4١9 ،ا٦ٟزٕ -٢ًبّة ا٣ّ٦ٟاف 

دار اٟٝجأل  ،بػرؿجػاؾػ :ثس ،اب٤ اٟزؼرم ،ٓا٭ة ا٩٦ٟا٭ة ٬ٖ يبٚات اٌٟٚػاء -

  .7006 ،٧ط ،بٮػكت -ا٣٠ّٟٮة 

 ،٣ط ،بٮػػكت -ؾؿة اٟػؾػاٟة ٢ؤ ،٢ص٣ع اٟعا٬ٟ .د :ثس ،ا٣ٟبػد ،اٟٝا٢ٞ -

٧44١. 

 ،أب٪ اٟٚاؾ١ ا٩ٟػغ٬ٟ ،اٟٝا٢ٞ ٬ٖ اٟٚػاءات اّٟقػ كاٱربّٮ٤ اٟؼائعة ٠ِٮ٩ا -

  .700١ ،٧ط ،ؾ٣ا ٦٠ٟقػ كاٟج٪ز٭ُ ،ر٣اؿ اٟؿٮع رٖا٬ِ اٟقا٭أل :ثس

 .بٮػكت -ِا١ٟ اٟٝجأل  ،ِبع اٟؿٶـ ٨اركف :ثس ،ؾٮب٪٭٧ ،اٟٝجاب -

 -دار ا٣ّٟػارؼ  ،ٝبٮػ ك لاشبٮ٧ِبع اهلل اٟ :ثس ،اب٤ ٦٢َ٪ر ،ٟؿاف اّٟػب -

 .اٟٚا٨ػة

 ،ش٣ػعم اٟزبػا٬ٟ .د ،٢ا ثّعد ٖٮ٧ ا٦ٟٚٞ ٤ِ اٌٟٗػاء ٬ٖ ه٪ء ٢ّا٬٥ اٟٚػآف -

 ،7ع ،6ـ ،(ؾ٠ؿ٠ة اٟعراؾات اٳ٥ؿػا٥ٮة)ٓؼة  -٢ز٠ة اٟزا٢ّة اٳؾٶ٢ٮٌة 

 .٧445٭٪٥ٮ٧ 

 ،شؿٮ٤ أش٣ػع ب٪ِبٌػاس .د :دراؾة كثصٚٮ٘ ،اب٤ ؾّعاف ،٢ظجمػ ا٦ٟص٪ -

 ،7٣١اٟػؾػاٟة  ،را٢ّػة اٟٝ٪٭ػت ،ب كا٠ّٟ٪ـ اٵرج٣اِٮٌػةش٪ٟٮٌات اٯدا

 .7008 - -٨ ٧976 - 76اٟص٪ٟٮٌة 

 -ِػا١ٟ اٟٝجػأل  ،٢ص٣ع ٬٠ِ ا٦ٟزار كلػاشبٮ٧ :ثس ،٢ّا٬٥ اٟٚػآف ٠ٟٗػاء -

  .٧450 - -٨ ٧900 ،٧ط ،بٮػكت

 ،ِبػع اٟز٠ٮػٞ فػ٠ب٬ .د :فػح كثصٚٮػ٘ ،اجاٟؼرٌ  ،٢ّا٬٥ اٟٚػآف كإِػاب٧ -

  .٧455 ،٧ط ،بٮػكت -ِا١ٟ اٟٝجأل 
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دار أٟػػػب  ،إشؿػػاف ِبػػاس .د :ثػػس ،٭ػػاٙ٪ت اٟص٣ػػ٪م ،٢ّزػػ١ اٱدبػػاء -

  .٧44٣ ،٧ط ،بٮػكت -اٳؾٶ٬٢ 

ِبػػع ا٠ّٟػػٮ١ ِبػػع اَّٟػػٮ١  :دراؾػػة كثصٚٮػػ٘ ،اّٟز٠ػػ٬ ،٢ّػٖػػة اٟدٚػػات -

 .٧458 ،ا٣ٟع٭٦ة ا٦٣ٟ٪رة -٢ٝجبة اٟعار  ،اٟبؿج٪م

اٟبصػ٪ث  ٢ػٜػؼ ،يٮار آٟجػ٫ ٙػ٪ٵ  .د :ثس ،اٟغ٨ب٬ ،٢ّػٖة اٟٚػاء اٟٝبار -

 .٧448 ،٧ط ،إؾجا٥ب٪ؿ -اٳؾٶ٢ٮة 

را٢ّػة  ،أش٣ػع اٟػعك٭ـ .د :ثس ،اٟزػرا٬٥ ،ا٣ٟٚجمع ٬ٖ فػح اٟج٠٣ٝة -

  .700١ ،٧ط ،اٟػ٭اض -اٳ٢اـ 

ا٣ٟز٠ػؽ اٱ٠ِػ٫  ،٢ص٣ع ِبع اٟظػاٟ٘ ِوػٮ٣ة :ثس ،ا٣ٟبػد ،ا٣ٟٚجوأل -

 .٧449 ،٧ط،اٟٚا٨ػة -٠ٟقؤكف اٳؾٶ٢ٮة 

اٟز٣ّٮػة  ،ؾػع٬٥ ر٠ٮػؼر :٦ػ٬ بػ٧ِي  ،أب٪ شٮػاف اٱ٥عٟؿػ٬ ،٩٦٢ذ اٟؿاٟٛ -

 .٧49١ ،٥ٮ٪٨ا٤ٖ -اٟ٪ي٦ٮة اٱ٢ػ٭ٝٮة 

 ،إبػػا٨ٮ١ اٟؿػا٢ػائ٬ .د :ثػس ،اٱ٥بػارم ،٥ؼ٨ة اٱٟبٌاء ٬ٖ يبٚػات اٱدبػاء -

 .٧458 ،٣ط ،اٟؼرٙاء -٢ٝجبة ا٦٣ٟار 

ا٣ًٟبّة اٟز٣اٟٮػة  ،كٕٙ ٫٠ِ يب٧ّ أش٣ع ز٬ٜ ،اٟمٗعمٌ  ،٥ٝت ا٣٩ٟٮاف -

 .٧4٧٧ ،اٟٚا٨ػة -

 -دار اٟٝجػأل ا٣٠ّٟٮٌػة  ،أش٣ع ف٣ؽ اٟع٭٤ :ثس ،اٟؿٮ٪ي٬ٌ  ،٣٨ُ ا٩ٟ٪ا٢ُ -

 .٧445 ،٧ط ،بٮػكت

دار إشٮػاء  ،أش٣ػع اٱر٥ػاؤكط كلػاشب٧ :ثس،اٟمٗعم ،اٟ٪ا٬ٖ باٟ٪ٖٮات -

 .7000 ،٧ط ،بٮػكت -اٟجػاث اّٟػب٬ 

-  ٌٞ ٢ص٣ٌػع ط٠ٮػٞ  :ثػس ،اب٤ ؾّعاف ،اٟ٪ٕٙ كاٵبجعاء ٬ٖ ٜجاب اهلل ٌِؼ كر

  .7007 ،٧ط ،دب٬ -ٚاٖة كاٟجػاث ٢ػٜؼ ر٣ّة ا٣ٟارع ٠ٟد ،اٟؼركؽ

 *   *  * 
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جىػػىع  ،٤٢ً ٥ا٠ًٖة اٟٚ٪ؿ بٮػاف أ٣٨ٮ ػة ثصٚٮػ٘ ا٣ٟظً٪يػات ا٣ٟٔٮؿػة اٟجػ٬ ٟػ١ٍ ثٗي

ٚ ػ٘ ٢ػ٤ ثػاخ٦ػا  كإطػار٩ا إ٫ٟ ا٦ٟ ػ٪ًر ٟجيوػاؼ إٟػ٫ ا٦ٟجػاج ا٣٠ّٟػ٬   ا٣ًٟبػ٪ع كا٣ٟص

ّ   ،اٟظاٟع ٚى ّي٪ ٢ى٦ا٨ًًزػ٧ً كٙىع ثى٦ىادىل ٢ي ىٍف  عك اٟجصٚٮ٘ ككاًهػ ٛى ٠ِػ٫ ٭زػػم إٟػ٫ أ ذٟػ

يؾؽو ٣٠ِٮ ةو ؾ٠ٮ٣ة ٜيدػػه ٢ػ٤ اّٟػػًب كا٣ٟؿجقػػٙٮ٤ ،أ لػعرىٍت ٩ٟػ١ي  ،ٖبػز أِػٶـه 
ى أ

ٚ ٚة ك٥ٗائؿ٩ا ٬ٖ ٢ظج٠ٕ ٢ٮاد٭٤ اٟ ُي أِٶؽى ا٦ٟ م٪ًص ا٣ٟيصى  ٠ّ٪ـ كا٣ّٟارؼ.ا٣ًٟاب

٪فى  مي م  جىظى ىرىل أف  اٟجصٚٮ٘ اٟمصٮس ٨٪ اٟغم ٭ٚ٪ـي ب٧ً ا٣ٟي اًشػعو  ؛كأ ٞ  كى ٜيػ

ػ٧ي  ،٬ٖ ا٤ٟٗ  اٟغم ٭بػعي ٖٮ٧ً  ٍى قي كرراٵثًػ٧ً كأٟٗا  ،كاّٟمػ اٟػغم ٭ّػػؼي ٢مػادرى

 كٟٮؽ ٟٔا٭اتو ثزار٭ ةو أك دِائٮ ةو. ،ان ٟٮٝ٪فى ا٦ٟجاجي ٢يد٣ػ

ب٣صاؾػػ٤ اٯداب( ٟزػػٶؿ اٟػػع٭٤  ٟبػػابر٭ػػاض اٱكبػػٮ٤ى ٭ىػػعىم  ٜجػػاب )

لػعر ِػ٤ دار  ،(، دراؾة كثصٚٮػ٘ د. ٭صٮػ٫ اٟزبػ٪رم4٧٧٨اٟؿٮ٪ي٬ٌ )ت 

ُى ٬ٖ  ،ـ70٧9- 70٧٣ ،٢زعٵكم ٬ٖ ٣ِ اف ٙى  لصٮٗة. 75٧ككى

ٜيجيأًل اٵطجٮارات  :٬٨ ،كه١  ط٣ؿة أب٪اب ،كاٟٝجابي ٤٢ً 

 .٬ٖ ا٣ٟصب ة :اٟباب اٱكؿ

 .أل كيػائٕ اٟجقبٮأل٬ٖ أٟؼؿ كا٦ٟؿٮ :اٟباب اٟدا٬٥

                                                 

() .باشح ٤٢ اّٟػاؽ 
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 .٬ٖ اٟظ٣ػ٭ات كاٟػ كهٮ ات :اٟباب اٟداٟح

 .٬ٖ اٱدبٮات كا٦ٟبغ كاٟؼ٨ػ٭ات :اٟباب اٟػابُ

 .٬ٖ ٢ا ٵ ٭٠ؼـ ٤٢ ٓٮػ ٢ا ثٚعـ :اٟباب اٟظا٢ؽ

ِةو  ٞ  بابو ٭و١  ط٣ؿة ٖم٪ؿو ٢ج٦٪  ّػي اٟغم اطجػارقي  ،كٜ ك٭٠ٔألي ٠ِٮ٧ اٟق 

ٕي ٫٠ِ كى  ٪ؿً ٍٖ ا٣ٟؤٟ  ٗيمي ػ٪صه ٥دػ٭ ػةه ك ،٘ ث٠ٛ اٟ ٞه ٦٢ػ٧ي ٥يمي ٖٮ٩ػا أشاد٭ػح  ،٠ٙٮ

ٝى١. ،كٙمك ،كأٙ٪اؿ ،٥ب٪٭ ة  كًش

ٚي٧ي د. اٟزبػ٪رمٌ   ٚ ٩ػ٪دو  ،ك٨غا اٟٝجابي ٨٪ اٟصادم كاٟدٶخ٪ف اٟغم ٭يص بّػعى ري

ٛى ٖٮ٩ا طبػةن ٜبٮػةن ٬ٖ ثصٚٮ٘ ا٣ٟظً٪يات ،ي٪٭٠ة ٜجػابه ب٦ّػ٪اف  ان ك٧ٟي أ٭و ،ا٢جى٠ى

٪ص ًٚٮ٘ ا٦ٟ مي  ،ـ7005ك ٧44٣ ،لعر ٬ٖ ثػ٪٥ؽ ٢ػػ ثٮ٤ ،()٢ى٩٦ىذ اٟبىصح كثص

ُى ٬ٖ ٙؿ٧ً٣ اٟدا٬٥ ٙ٪اِع ثصٚٮ٘ ا٦ٟ م٪ص ك٦٢ػا٨ذ ا٣ٟصٚٚػٮ٤ ُى  ،كٙع كىهى ٖز٣ػ

ٛى بٮ٤ اٟج٦َٮػ ٬ٖ ٨غا اٟٝجاب . ،بغٟ ٛى  كاٟجًبٮ٘ ٬ٖ ثصٚٮٚاث٧ً ث٠

 ً٘ ً٘ ٟٴٖػادًة ٦٢ػ٧ي ٖػ٬ ث٪خًٮػ ػ  ٚ جىػاًب ا٣ٟيصى ًٝ كٙع ؾػّٮتي إٟػ٫ اٙج٦ػاًء ٨ػغا اٟ

٪صو ٙع ثٝ٪ اث٧ًً ٥يمي ٗىصى ا أطغتي أر٪سي ٬ٖ لى ػتي ٖػ٬ ٠٣ِػ٧ً  ،ف ٖٮ٧ً، ك٣ٟ   ٚ كدٙى

عثي٧ي ٢ى٠٣ي٪ء رى اًت  ان كى ٪ى ٗى ػ٪رة ،باٱطًاء كا٩ٟى ٵ  ٭ىظػيجى ب٩ػغق اٟم 
ى ددٍت أ ك٢ػ٤  ،ككى

ػ٧ي  ،خى١  ٜاف شع٭د٧ي اٟج٦َٮػم  ٬ٖ ٜجاب٧ً اٟظاص بٚ٪اِع اٟجصٚٮػ٘ ٖػ٬ كادو  ٚي كثًبٮ

 ٩ٟا ٬ٖ ٨غا اٟجصٚٮ٘ ٬ٖ كادو آطػ.

ػ اٯثٮةً  ٣ا ٭٬٠كٖٮ ٚى ًٗ ٪ٙىةه ٫٠ِ اٟ  :٢ٶشَاته ٥ٚع٭ ةه ثص٠ٮ٠ٮ ةه ٢ىؿي

ى::ىتحقوقىرنوانىالكتابىوادمىالمؤلفأوةاًل
ٕى د. اٟزب٪رم ٧٠٣ِ ٬ٖ ثصٚٮ٘ ٜجاب اٟؿٮ٪ي٬  ب  ،«دراؾػة كثصٚٮػ٘» ػكىلى

ً ايةه  ٭مػس  ٣٠ٖٝةي )اٟعراؾة( ٢ا ٜػاف  ،كٓٮػي دٙٮٚةو ٬ٖ اٟ٪اُٙ ،ك٬٨ ِبارةه ي٦ ا٥ةه ٢

ًٔٶؼ ألٶن  ًة اٟ ٬٩ٖ ٬ٖ ط٣ؽ لصائٕ ٖٚى! ك٢ػ٤ اًٟبٮّػ٬ٌ  ،أٍف ثيدىب تى ٫٠ِ يػ 

٘ي  ارعو   ٚ ا -أٍف ٭ٝجألى ا٣ٟيص ّي٩ى ػػىٍت  ،ٖػ٬ ٢ٚع ٢ػةو ٭ىمػ٦ى ِػ٤  ان فػٮج -ياٟػٍت أك ٙىمي
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ًي٪طً  ًٕ كا٣ٟىظ  .٢ا داـى ٙع اطجارى ٣٠ٜىةى )دراؾة( ،ا٣ٟيؤٟ 

ع ٍث ٤ِ ٙٮ٣ة اٟٝجاب قي  ،ك٢ٝا٥ج٧ ،ك٢ا ٖٮ٧ً ٤٢ رع٭ع ،٩ٖ٪ى ١ٍٟ ٭ىجىصى ٜىػػى  ،ك٢ىػ٤ ذى

 ،كطػى  ا٦ٟ اؾػض ،ك٥يؿػظ٧ ،أك ِػ٤ ا٣ٟظًػ٪ط ٥ًٗؿػ٧ً  ،ك٩٦٢ذ ا٣ٟؤٟٕ ك٢مادرق

ات ،كِعد اٱؾًػ ٬ٖ اٟمٗصة اٟ٪اشعة إ٫ٟ آطػػ  ،ك٨ٞ ٠ِٮ٩ا ؾ٣اِات أك ث٠٣ٝ 

ـى ٨ًغًق اٱي٢ي٪رى ا٣ّٟػكٖػةى كٓٮػ٨ػا ٘و أٍف ٭ي٦ىاًٙ  ٚ ىم  ٢يصى ػٍس ٢ىا ٭ىزأل ٫٠ِ أ ، كٟػ١ٍ ٭ي٪ىه 

ً٘ اٟٝجىاًب  ٧ي ٬ٖ ثصٚٮ ػكر٭ ةن  ٫٠ِ ٖوٶن  ،٢ى٩٦ىزى ٧ًًٜ أفٮاءى هى  :ك٬٨ ،ثىػ

ذٜػى أف  ا٣ٟظً٪طى اٟ٪شٮعى اٟغم اِج٣ع ٠ِٮ٧ً ٬ٖ اٟجصٚٮ٘ ٤٢ً بػار٭ؽ  -٧

ؿ ،كرٙػةو  ٧74ٖػ٬  ،M ٧884بػ١ٙ   :ك٭بػعأ اٟػ٦ك  ٨ٝػغا ،ك٨ػ٪ ٥ػاٙكي اٱك 

ك٨ػ٬  ،«...ٮأل ٤٢ ٨زّة اٟؿػارمكأي ،اٟػهاب كأِغب ٤٢ ا٣ٟاء اٟزارم»

 بعا٭ةه ٥اٙمةه ٣ٜا ثىػىل.

ٞي رٙػػ١  :ٙي٠ػػتي  ٖػػ٬ ٩ٖػػػس ٢ظً٪يػػات  ،٣9٧4ا٣ٟظًػػ٪طي اٯف ٭ىص٣ػػ

٧ي اٟباركف دم ؾٶف ّى هى بار٭ؽ اٟغم كى
(٧)

. 

٧ي ٨٪  ٗ  .«٢ص٣ ع ب٤ أب٬ بٝػ اٟؿٮ٪ي٬ٌ » :كٙع كرد ٬ٖ ٨غا ا٩ٟٗػس أف  ٢ؤٟ

ٚ ػ4٧٧٨كأ٢ا اٟؿٮ٪ي٬ٌ )ت  ٘ي إٟٮػ٧ اٟٝجػابى ٖاؾػ٧٣ي ( اٟػغم ٥ؿػألى ا٣ٟص

ك٨غا اٵطجٶؼ اٟ٪اهس ٖػ٬ اٵؾػ١ ٟػ١ ٭ؿػجػع  ،«٢ص٣ ع»ٵ  «ِبع اٟػش٤٣»

ٚ ػ٘ ٞي ٠ِػ٫ أٟػٶًؼ  ،ا٥جباق ا٣ٟص ٧ي اٟٝا٢ػ ػُ اؾػ٣ى ك٭يجىػػًر١ى ٟػ٧ي  ،ٟػغا رأ٭٦ػاقي ٭ىوى

٢ىةً  ًُ لٗصاتو ٤٢ًى ا٣ٟيٚع  ػبي ٤٢ أرب ٢ػًة  ،كٱش٪ا٧ًًٟ ٢ىا ٭ٚى ُى ٖٮ٩ػا إٟػ٫ ٢ٚع  ػ كرىرى

 ً٧ًٚ ً٘ ٟٝجاًب اٟؿٮ٪ي٬  )ا٣ٟصاهػات كا٣ٟصاكرات(!. ثصٚٮ  اٟؿاب

                                                 

ا٩ٟٗػػس اّٟػاـ ٭ي٦َػػ: ، ك846 ٩ٖػس ا٣ٟظً٪يات اّٟػبٮة ٬ٖ ا٣ٟٝجبة اٟ٪ي٦ٮػة ببػار٭ؽ (٧)

. كٜجبتي إ٫ٟ د. ر٠ٮػٞ 6٧٣ ة ٬ٖ ا٣ٟٝجبة اٟ٪ي٦ٮة ببار٭ؽؾٶ٢ٮ  ٣٠ٟظً٪يات اّٟػبٮة اٳً 

٢ػػة، ٖ رػػاب٬٦ ٖػػ٬ ٧9/٧7/70٧8اًّٟٮ ػػة ٖػػ٬  رى ٟػػ٬ لػػٗصة ا٦ّٟػػ٪اف كا٣ٟٚع  ـ، ٟٮيمػػ٪ 

ُى إ٫ٟ ا٣ٟظً٪ًط ٥ٗؿ٧ً، كٜا٥ت لػٗصةي ا٦ّٟػ٪اًف ؾػاًٙة، كأف  70٧8/ 7٧/٧7 ـ أ٥ ٧ي رىرى

ٕه ٬ٖ ا٣ٟٝجبة اٟ٪ي٦ٮة ببار٭ؽ.  اٟجم٪٭ػى ٢ج٪ٙ 
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ًيػ٪طً  غا ا٣ٟىظ ٘ي كابج٩ذى ب٩ًى  ٚ ٞى ا٣ٟص ٕي ٜجابػ ،ٟٚع اشجٗ  ان كرأل أ٥ ػ٧ي ؾٮوػٮ

ًٕ ٥ٗؿ٧، ك٤ٟٝ ١ٍٟ ٭٤ٍٝ لصٮص  !ان آطػ ٣٠ٟؤٟ 

ٍُ باٱؾػٮ٪ي٬   ،ان كا٦ٟاؾض ٭ّػؼي اٟؿٮ٪ي٬  شج٣  ،ك٦ٟٝ ٧ي ١ٟ ٭ّػٍؼ أك ٭ؿػ٣

ى  أ ٧ًًٟ  –قي با٠ٟٚأًل اٱطٮًػ أك ٠ّٟ ٧ي ٙىػى ػ -بؼ٭ادة ا٣٩ٟؼة ٬ٖ أك  ًى ٦ ػ٧ي طى َى ص٧ي  ، ن ٖى ٖمػص 

 !٧٦٢ي إ٫ٟ اٟؿٮ٪ي٬   ر٩ٶن 

ٗىػ٫ ٠ِػ٫  ىٵ  ٭ظ ػألى أ ٬ًٗى ٠ِػ٫ ا٦ٟاؾػض ٖى٪ىرى ة ا٠ٟٚأل ٙع طى كإذا ٜافى أ٢ػي لص 

 ً٘  ٚ ٣ًٮ١ً ٧٠ً٣ًِ  ؛ا٣ٟيصى ًي٪ط إ٫ٟ لى  ،ٱى٥ ٧ي ٤٢ً لى ة ٥ؿبًة ا٣ٟىظ  .اًشب٧ً ٬ٖ ٙىوٮ ة لص 

كٜافى ٠ِٮ٧ً أٍف ٭٩ػعى إٟػ٫ ٜجػأل ا٩ٟٗػارس كاٟبب٠٪ٓػاٖٮػات ٠ٟبصػًح ِػ٤ 

٤ٍ أفار إٟٮ٧ً، ٧٦ٟٝ ١ٟ ٭ّٗٞ! يطػل، أك ٣ِ   ٥ؿظةو أ

ٞي  ٘ي اٟٗاه  ٚ ً ٠ُ ٠ِٮ٣٩ا ا٣ٟص ًي٪ياتو ١ٍٟ ٭ ػ٥ا بًدٶًث ٢ىظ ٗى ٍى  :ك٬٨ًى  ،كٙع 

رٙػػ١  ،٢ٝجبػػة ٥ػػ٪ر ِد٣ا٥ٮ ػػة ،)ر٭ػػاض اٱٟبػػاب ب٣صاؾػػ٤ اٯداب( -٧

ىػ٫ ،كرٙة ٧66ككُٙ ٬ٖ  ،٣47١ ًة اٱيكٟ كٖٮػ٧ً  ،ك٤٢ ا٣ٟؤؾٕ ؾٚ٪ط اٟمٗصى

ؼءه ٤٢ ا٣ٟيٚع ٢ػة  ،فػ٠٣ت اٟٗمػٞ اٱطٮػػ ،٢ػُ ؾػٚ٪ط أكراؽ ٢ػ٤ ٩٥ا٭جػ٧ ،ري

 ك٩٥ا٭ة اٟٗمٞ اٟغم ٭ؿب٧ٚي.

ىن ر٣ٮٞ ٢قٝ٪ؿ  ـو  -ك٨غا ا٣ٟظً٪طي ٥ٗٮؽه ذك طى  -بػ١ٓ ٢ا ب٧ ٤٢ طػػ

قػػّػاء بػػاٱٟ٪اف اٱش٣ػػػ كٜا٥ػػت ٦ِ٪ا٥ػػات اٟٗمػػ٪ؿ كاٱبػػ٪اب كأؾػػ٣اء اٟ

ك٢ا ٖٮ٧ً ٤٢ إهاٖات كإٟصاٙات ٜدٮػػة ٠ِػ٫  ،كاٟبػثٚا٬ٌٟ كاٱطوػ كاٱلٗػ!

 !.ان باٱٟ٪اف أ٭و ،اٟص٪اف٬

)ر٭اض اٱٟبػاب ك٢٪فػصات ب٣ًػا ٢ػ٤ أشؿػ٤ )ٜػغا( ٢ػا ٙٮػٞ ٢ًػ٤ى  -7

 ،اٱٟٗاظ ٤٢ اٟقّػ كاٟٚػ٪ا٬ٖ ك٢ػا رػػل كث٦افػعث٧ي ٠ِػ٫ اٟج٣ػاـ كا٣ٟٝػاؿ(

ٕو ٢ز٩٪ؿو ٖ ك٭ٚػُ ٖػ٬  ،فّػ ثٮ٣ػ٪ر/٬56١ دار اٟٝجأل ا٣ٟمػ٭ة بػ١ٙ ٣ًٟيؤٟ 

 .٧7٧0٨ك٠ِٮ٧ ث٠٣ٛ  ؾ٦ة  ،لصٮٗة ٧99
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ي ا٣ٟظً٪طي ٫٠ِ ا٦ٟص٪ اٯث٬  :ك٭بعأ

 ثكه اهلل امؿظىي امؿظٔه»

ًٍ ًكذػٔيي   كث

ً٘  ،اٟص٣عي هللً اٟٝػ٭١ اٟص٠ػٮ١ ٠ي ػٶـي ٠ِػ٫ ٥بٮ ػ٧ً ا٣٣ٟػعكًح بػاٟظي ػٶةي كاٟؿ  كاٟم 

ٞن  ،كا٣ٟٶئًٝة ا٣ٟيٚػ بٮ٤ ،٥بٮاًء كا٣ٟيػؾ٠ٮ٤ى ك٫٠ِ ؾائًػ اٱ ،اَّٟٮ١ً  ٜيػ ػصابة  كآؿ  كاٟم 

ع ٢ى٤  اهللي بًجى٪ًٖٮ٧ًٚ ٬٠ِ   ،كبّعي  ،كاٟٚػابًة كاٟجابّٮ٤ كثابّٮ١٩ ٫٠ِ اٟمػاًط ا٣ٟؿجٚٮ١ ٖٚى

ًّػ كراؽى  ٤ى ٤٢ًى اٟق  ؿي ُى ٬ٖ ٨غقً اٱكراًؽ ٣٢ ا شى ٦ىسى ٬ٟ أٍف أر٣ ىٍف ؾى ك٤٢ًى اٟصٝا٭اًت  ،أ

ػٖة ،ًػٖةً ا٣ٟيؿجى  ٛى ٜػ٪فى إ٥ً ػ٬ )ٜػغا( ٟؿػتي ٢ًػ٤ٍ  ،كا٣ٟي٠ىًس ا٣ٟيؿجَى تي ٬ٖ ذٟ خ١  ثى٪ىٙٗ 

ٛى اٟػ راؿً  ُى ٖٮ٩ا ٣٢ ا  ،كٵ ٤ٍ٢ً ٖيػؾاًف ٨غًق ا٣ٟزاؿً  ،أكٟج ىر٣ ؼى٢ىج٬ً٦ ا٣ٟيػكءةي أٍف أ ٟى خي١  أ

ًّٮعى ك٭يؿجىص٠ى٫ ،إًذٍ ٨ي٪ى ٭يؿجىز٠ى٫ ،٭صؿ٤ي  ٜيػ رى  ،ك٭ّغبي إًذا اؾجي ًُ ٵ  كإذا  ٫٠ِ ا٣ٟؿػا٢

ٞ  بٞ ٭يؿجى٠٣ى٫ ٚي٠٪ًب كّٙػ ،٭ي٣ ّيٮي٪ًف كاٟ ٞي ٬ٖ اٟ ٞ  ك٭يظٮ  ٞ  رارشػةو أٍف  ،ان ك٭ص ٜيػ كثػ٪د  

ً ّػات  ،ان ثٝ٪فى ٧ٟي ؾ٣ّ ّات ا٣ٟغٜ٪رًة ا٣ٟق٣٪ًٟة اٟج٬ ٬٨ى أشؿ٤ ٢ػ٤ ٢ٚ
 ً ٤٢ً ا٣ٟيٚ

 ًٞ ًٞ  ،ا٦ٟ ٮ ٝ٪ىل بً  ،كا٦ٟ ٪ادر كاٱفّار ا٣ٟيًػبة بًجىقبٮب٩ًا ٫٠ِ ا٣ٟ٪الٮ ٌو أرٌؽ ٤٢ اٟق  ٗ٠

ٞى كاشو كرٙٮأل ،٠ٟصبٮأًل  ًٕ  ،إًذا ٓٗ ٝ ًػ ا٣ٟيغاًب، ك٤ٍ٢ً رىف  ،اٟػ هػاب/كأٌٟغ ٤٢ً اٟؿ 

 .«...كأيٮأل ٤٢ ٨زّة اٟؿارم ،كأِغب ٤٢ ا٣ٟاء اٟزارم

  ٘ ػا ،٩ٖغًق ٬٨ بعا٭ة ا٣ٟظً٪ط اٟج٬ أ٩٠٣٨ا ا٣ٟصٚ ًػٖىج٩ًى ُى إًٟػ٫ ٢ّى  ،ك١ٍٟ ٭ىٍؿ

 كإ٫ٟ ٢ٝا٩٥ا!.

ػة ٖػ٬ ا٣ٟٚع ٢ػة ،اء ٠ٙٮ٠ة ٤٢ اٵطجٶؼ بٮ٤ ا٣ٟظً٪يىٮ٤ً ككرعتي أفٮ  ،طال 

ك٨ػ٬ ٥ٗؿػ٩ا  ،«ك٨غا شٮ٤ ِعد ٥ؿ٘ اٱبػ٪اب» :٩٦٢٧١ا أ٥ ٧ي كرد ٬ٖ ا٣ًٟب٪ع ص 

ك٨ػغا ٨ػ٪ ِػعد » :9ك٤ٟٝ كرد ٬ٖ ٥ؿظة اٟجٮ٣٪ر٭ ة ص ،أ ٬ٖ7 ٥ؿظة ٥٪ر ِد٣ا٥ٮ ة 

ٞ  ٥اؾظ٧ي ١ٟ ٭ّػؼ ا٣ٟػاد ب٣٠ٝة  ،«٥ؿ٘ اٱب٪اب  .«٨٪»ٖٔٮ ػ٨ا إ٫ٟ  «شٮ٤»كّٟ

ُى » :٧ك٬ٖ ٥٪ر ِد٣ا٥ٮ ة ص   :٣كٖػ٬ اٟجٮ٣٪ر٭ ػة ص ،«ؾػ٦سى ٟػ٬ أٍف أر٣ػ
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ُى » ٦ىضى ٬ٟ أٍف أر٣ اهسه  ،«ؾى ٕه كى ى٭وػ ،ك٨٪ ثىمًصٮ ٢ًة أ أطًػاءه ٖػ٬  ان ك٬ٖ ا٣ٟٚع 

ٛى ٬ٖ بًّن اٱفّاًر. ،اٟوبىً   كٜغٟ

٘ى ٢ظً٪طى ٥٪ر ِد٣ا٥ٮة ٛى  ،خ١  إًف  ٢ظً٪طى اٟجٮ٣٪ر٭ ة ياب ٖػ٬  ،ا٣ًٟبػ٪عى  كٜغٟ

ابٚةن ثىا٢ ةن  ٪ىا٨ًعقً ٢ًي  ٦ٟٝ ٧ي طا٩ٟٗي٣ا ٬ٖ با٬ٙ لٗصاث٧! ،اٟباب اٱك ؿ بٗم٪٧ًٟ كفى

ى٭و -٣ ػ( ان ٟٲؾٮ٪ي٬  أ ًً ٢ظً٪طه ٖػ٬ اٟػعار  ،)ا٣ٟػج ا٦ٟ وػ كاٱىرج اّٟ

 ،670١بػ١ٙ  ،اّٟػاٙٮة ٣٠ٟظً٪يات ببٔعاد

ٕى  -ٖٮ٣ا بّع  -كٙع ٣ِعى   .)ر٭اض اٱٟباب(إ٫ٟ اٟؼ٭ادًة ٠ِٮ٧ً ٖم٦ 

٘ي  ػػ  ٚ ٍُ إٟٮ٩ػػا ا٣ٟيص  ،أك ٭بصػػٍح ٩٦ِػػا ،٩ٖػػغًق خػػٶثي ٢ظً٪يػػاتو ٟػػ١ٍ ٭ىػرػػ

. ،٣٠ٟٚار٥ة ا ٖٮ٩ا ٤٢ ٥م٪صو  كٟٴٖادًة ٣٢ 

قي د. اٟزب٪رم  ٨٪ ٠ٟؿٮ٪ي٬   :ك٭ب٫ٚ ؾؤاؿه  ػى  اٟغم ٥ىقى
 ؟٨ٞ ا٣ٟظً٪طي

٢ج٧ً ا٣ٟبجؿػةً  :ٙي٠تي  دى ،١ٍٟ ٭يبٮ ٤ٍ ذٟٛ ٬ٖ ٢ٚع  رى ٕى ٢ىػا كى لى ًة  كٵ كى ػػ  ٠ِػ٫ يي

ٛى  ،بٞ ١ٍٟ ٭دبٍت اٟمٗصة اٱك٫ٟ ٧٦٢ي  ،لٗصة ا٦ّٟ٪اف ك٠ّٟ ٩ا ١ٍٟ  ،كٙع كِعى بغٟ

٢٪رو ٦ٖٮ ةو 
ي ٟػغا ٜػاف ٠ِٮػ٧ً ٢يػارّػةي  ،بعٟٮٞ أف  ٨غا ٢غٜ٪ره ٬ٖ ا٩ٟٗػس ،ث٩ٍَػ ًٱ

ً بُ  .ذٟٛ ٙبٞ دُٖ اٟٝجاب ٠ٟ

 ٜافى ٖٚع ط٠كى ٟع٭٦ىا ٢ا ٭ ث٬ً: اكأ٭و 

ا٢إف  ٢ظً٪ط ٥٪ر ِ -/٧ ٘ي ا٣ٟىًب٪عى ثى٣ى ٦ٟٝ ٧ي ٭ؼ٭عي ٠ِٮػ٧ً ٖػ٬  ،ان د٣ا٥ٮ ة ٭ي٪اٖ

٧ً اٟز٣ٮٞ. ،كث٦ؿٮ٧ًٚ  ،كهب٧ً ،اٳهاٖات ا٠٣ٟصٚة ٫٠ِ ش٪افٮ٧ً   ً  كط

ٞي اٵؾػ١ ٥ٗؿػ٧ ) -/7 ك٢صاؾػ٤  ر٭ػاض اٱٟبػابخ٣ ة ٢ظً٪ط آطػ ٭ص٣ػ

 ،٬ٖ7١4 ٢ٝجبة اٱز٨ػػ بػػ١ٙ  ،(584٨اٯداب( ٣ٟص٣ع ب٤ شؿ٤ ا٦ٟ٪ار٬ٌ )ت 

ىب ٧ى ، ان ٣ا٥ٮة ِقػى بابكراء ٬ٖ خ د. ِبع اٟػازؽ ش٪٭ؼم ٬ٖ ٢ٚاؿو ٧ٟي  كٙع ٥
(7)

ى٥ ػ٧ي   ٫٠ِ أ

                                                 

ٞى د. ِبػع اٟػػازؽ شػ٪٭ؼم 780- 775ـ، ص 9/7005ك ٢٣ز٠ة )اّٟػب(، ج  (7) ، كثٗو 

اًت ٧٦٢ي. ٗىصى ٞى ٬ٟ بّنى اٟم   ٖى ىرؾى
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(٣ٟ584٨ص٣ ع ب٤ أب٬ بٝػ ب٤ ٬٠ِ  ا٣ّٟػكؼ باٟقػ٭ٕ اٱؾػٮ٪ي٬  )ت 
(٣)

، 

ٞ  ثٚػع٭ػ اٳفػارة إٟٮػ٫٠ِ٧ ا٣ٟصٚ٘ ٖٝاف  أك اٟػرػ٪ع إٟٮػ٧ ٦٣ٟاٙقػة  ،٫٠ِ أٙ

 .اٟجقاب٧ ٬ٖ اٵؾ١

ك٢ظًػػ٪طى اٱز٨ػػػ  ،ر٭ػػة ا٦٣ٟؿػػ٪بى ٣ٟز٩ػػ٪ؿإًف  ٢ظًػػ٪طى اٟجٮ٣٪ -/٣

، ٭ص٣ٶف ا٣ٟاد ة ٥ٗؿ٩ا  .ا٦٣ٟؿ٪بى ٦٠ٟ٪ار٬ 

٘و إ٫ٟ أف  اٟغم ٥قػػقي د. اٟزبػ٪رٌم ٢ػا ٨ػ٪ إٵ   كث٩ع ٭تي بّع ثٗٝٮػو كثعٙٮ

 :كدٟٮ٬٠ ٫٠ِ ٨غا ،ٙاـى ب٧ً ٢ز٩٪ؿه  ،٢ظجمػه ٤٢ ٜجاب اٱؾٮ٪ي٬ٌ 

ٵن  ػػػ إف  ٨ػػغا اٟقػػظكى ا٣ٟىز٩ػػ٪ؿى ٙػػاـى إٟػػ٫ ٜ :أك  جػػاًب اٱؾػػٮ٪ي٬  اٯطى

ًزػػألى  ،كاطجمػػقي  ،اٟٚػػائ١ ٠ِػ٫ ط٣ؿػػًة ٖيمػػ٪ؿو  ،)ا٣ٟػػج ا٦ٟ وػػػ(
ِي بّػػعى أٍف أ

اث٧ًً  ِى ٪ كٟٝػ٤ٍ  ،ك٨غا كاهسه ٬ٖ ٦ِ٪ا٥ات اٱب٪اب كاٟٗم٪ؿ كاٱفّار ،ب٣ًى٪هي

قي )ر٭ػاض اٱٟبػاًب ب٣صاؾػ٤ اٱٟبػاب( ٣ ٫ ٢ا اطجمػى كأطػغى ٢ػ٤ اٱطٮػًػ  ،ؾى

٩ٖػ٪ ب٩ػغا  ،باٟباء «٢صاؾ٤»اٟ٪اك اٟغم ٭ؿب٘ ٣٠ٜة  بّعى أٍف أبعؿى شػؼ ،اؾ٧٣ي 

عى  ى٭ ٣٩ا اِجى٣ى ك٨ى١ى اٟباشدٮ٤ ٫٠ِ أ
ى ًٞ أ ك٠ّٟ ػ٧ي  !،ك٫٠ِ أ٭ ٣٩ًا ٙػاـى اطجمػارقي  ،ا٣ّٟ

ًٕ اٟصٚٮ٬ٚ  ٤٢ً باًب اٱ٢ا٥ة ا٣٠ّٟٮ ًة!
 ٟ ؤى  أخبتى ٟٚألى ا٣ٟي

ٕه  :ان خا٥ٮػػ يجىػػ دىٍت ٥ رى ٗى  كى ػػ رىٍت باؾػػ٧ً٣ ٖػػ٬ اٟم  ػػع  ات ٟٲؾػػٮ٪ي٬  لي  96صى

بىارىةكٟ٪ ٜافى اٟٝج ،٧٣4ك  ٧77-٧7٧ك ًّ ا بً رى٨ى ع   .«ك٠ٙتي » :ابي ٧ٟي ٟىمى

ب٣٠ًٝػػًة  ،٧/4٣8ٜقػػٕ ا٦َٟػػ٪ف  :ٖػػ٬كىلػػ٧ٗي شػػار٬ ط٠ٮٗػػة  :ان خاٟدػػ

٧ً  ،«٢ظجمػ»  ٗ  .كإٍف ١ٍٟ ٭غٜػ اؾ١ى ٢ؤٟ

كًر اٌٟؿٮ٪ي٬  اطجمار اٟٝجاب :ان رابّ  –كٟٝػ٤ٍ ٨ػًغق اٟٗػهػٮ ةي  ،١ّ٥! ب٣ًٚعي

٢ػى٭٤ثىم -٦٨ا 
ى ًعـي بً   :ًى

                                                 

، ثػار٭ض 7/٧40، ٨ع٭ة اّٟػارٖٮ٤ ٧97-٧9٧، ١َ٥ اّٟٚٮاف ١/٧١4ثػر٣ج٧ي ٬ٖ: اٟو٪ء اٟٶ٢ُ  (٣)

 .٣٧7-٧0/٣٧٧، ٢ّز١ ا٣ٟؤٟٗٮ٤ 85- 6/8١، اٱِٶـ ٧0/705 -6اٱدب اّٟػب٬ 
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ٞي ٨غا اٵؾ١ :اٱ٢ػ اٱك ؿ ٕه ٧ٟي ٭ص٣  ٟ ٠ِػ٫ ٜدػػًة ٢ػا  ،ٟٮؽى ٠ٟؿٮ٪ي٬  ٢يؤى

ُى بّػػني اٟبػػاشدٮ٤ كا٣ٟي٩ٗػًؾػػٮ٤ ٢يؤٟٗاثًػػ٧ً  ،رارّػػتي  ك٩٦٢ػػا  - كٙػػع ر٣ػػ

ىخبىجي٪قي  -٢ظً٪يات ٠ٙٮ٠ة اٟمٗصات  ١ٍ أ ىرى٨ي  .ٖى١ٍ٠ أ

ػى  :كاٱ٢ػ اٟدا٬٥ )اٱطٮػ( ػ٧ي إف  ٢ظً٪ط بار٭ؽ ٥ىك  لى  ٗ ةن ٫٠ِ أف  ٢ؤٟ اشى

 ،اؾػ١ اٟؿػٮ٪ي٬ٌ! «ِبع اٟػػش٤٣»كٟٮؽ  ،ك٨٪ اؾ١ اٱؾٮ٪ي٬ٌ  ،«٢ص٣ ع»٨٪ 

؟ ،٣٠ٖاذا أخبتى اٱطٮػ ىم  أؾاسو  ك٫٠ِ أ

كي ٤٢ ٨غا إ٫ٟ إبّاًد ٥ؿبًة اٟٝجاًب إ٫ٟ اٟؿٮ٪ًي٬  إبّاد
ىط٠ي  .ان ٙاًيّ ان أ

ى:تحقوُقىالكتاِب
٢ىج٧ًً ص  ع  ٚى كٜدٮػػ ٢ػ٤ اٟقػ٪ا٨ع اٟقػّػ٭ة ٖػ٬ » :١ٙاؿى د. اٟزب٪رم  ٬ٖ ٢ي

 .«ك١٨ ٠ٙة ،اٟٝجاب ٟقّػاء ٢ّػكٖٮ٤ ك١٩ٟ دكاك٭٤

٘ى ٙع أ٫٩٥ ثصٚٮ٘ اٟٝجاب ؾػ٦ة  :ٙي٠تي   ٚ بػُ  ،ـ70٧7أٖجػضي أف  ا٣ٟص كيي

ٛى  ٬ً٦  ،بّع ؾ٦ةو ٤٢ ذٟ كٙبٞ ٨غا اٟ٪ٙػت لػعرت دكاك٭ػ٤ ٜدٮػػة ٜا٥ػٍت ؾػجٔي

ٮعي ٬ٖ ث٪خٮ٘ ا٦ٟ م٪صً  ،اٟجصٚٮ٘  ٫ آطػ٭٤.أك ٥ؿبج٩ا إٟ ،كثٗي

اًء ٬ٖ اٟٝجاب )  ػى ّى دي اٟق  عى ِى ْى  ى٠ى ّىٍت دكاك٭١٩٦ ان ( فاِػ١5كب ب كأٟػ٭ألي  ،يي

١ ب ٩ي ٗى لى ٘ى اٟٝػ٭١ى كى  ٚ  !.«ا٠ٟٚة»ػأف  ا٣ٟيص

ٕي إٟػ٫ ألػصاب٩ا  ؤٟ  ا ا٣ٟي بى٩ى ًُ أك اٟٚمائع اٟج٬ ٥ىؿى
ًى ًٚ دى اٟ عى ِى كٙع أشمٮتي 

ا٥ىٍت  ػاٟةو  كٙىع ثىػىٜتي ٢ىػ٤ٍ  ،ا٥مو  ٬ٖ9٧4 اٟٝجاًب ٖٝى ٘ه ٖػ٬ ًرؾى ػ  ٚ ٟػ٧ي ًد٭ػ٪افه ٢يصى

ٮ ةو ٓٮػ ٢ًب٪ِة ًّ ا٢ً  .رى

ّػاء ا٣ٟز٩٪ٟ٪ف ٕي  ،أ٢ ا اٟق  ٣ ١٩ً ا٣ٟؤٟ   .ا٥مو  ٣٣٣ٖٝافى ٩ٟي١  ،أك اٟغ٭٤ ١ٟ ٭يؿى

ػ ٚو ٤  اٟٚػارئ أ٥ ٩ػ١ ٢ز٩٪ٟػ٪ف ش ىٵ  ٭َى ٕى ٟػ١ٍ ٭ػغٜػ  ؛اكأرر٪ أ ٟ ػ ؤى ٱف  ا٣ٟي

اءى٨ي١ ىؾ٣ى ٜى  ،أ ٘ى ثىػى  ٚ ٣ٍٶن ك٤ٟٝ  ا٣ٟص ١ ٨ى ١ٍ ب ٩ي ٩ي ٗى لى كٟػ٪ بػغؿ  ،«ا٣ٟز٩ػ٪ٟٮ٤»ػككى

ى٥ ٩ػػ١ ٢ّػكٖػػ٪ف ٖػػ٬ ا٣ٟمػػادر  ٩ٍػػعو ٖػػ٬ ثظػػػ٭ذ ٥م٪لػػ١٩ ٱدرؾى أ أد٥ػػ٫ ري
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١ٍ دكاك٭٤ ٢ّػكٖةو  ،ابٞ ٢ق٩٪ركف ًرعو  ،اٱطػل ٘ي ٠ِػ٫  ،ك٩ٟي ك٨غا اٱ٢ػ ٭ى٦ًبػ

ألى أٍف ٭ّػ٩ٖا ك٨ػ٪  رى ٢ىمادر اّٟمػ اّٟباؾ٬  اٟدا٬٥ كاّٟم٪ر ا٣ٟج طػة اٟج٬ كى

٘ي ٜجاب  ٚ ٗ  ان ٭يص ة ان ٢ؤٟ ٗى١٩ ك٭ىًمػ ،٬ٜ ٭٬ٔ٠ كر٪دى ٨ػؤٵء اٟقػّػاء ،٬ٖ ٨غق ا٣ٟع 

 با٣ٟز٩٪ٟٮ٤ أك ا٣ٟى٣ٔي٪ر٭٤!

ةى ف٬ء آطػ ٧ٟي ِٶٙةه ب٩ؤٵء  ا٣ٟز٩ػ٪ٟٮ٤ أك ا٣ٔ٣ٟػ٪ر٭٤ اٟػغ٭٤ ٟػ١ »كخ٣ 

ٓىٮػي لصٮصةو  ،«ثػد أفّار١٨ ٬ٖ اٟعكاك٭٤ أك ا٣ٟزا٢ٮُ اٟقّػ٭ة ٩ٖغق اّٟبارةي 

ٖٝٮػػٕ ٟػػ٧ د٭ػػ٪اف أك ٢ز٣ػػ٪ع  ان أك ٣ٔ٢ػػ٪ر ذا ٜػػاف اٟقػػاِػ ٢ز٩ػػ٪ٵن ٖػػا ،اٟبجػػة

ٖج٠ػػٛ اّٟبػػارةي ث٦ًبػػ٘ ٠ِػػ٫ اٟقػػّػاء ا٣ّٟػػػكٖٮ٤ ٵ ا٣ٟز٩ػػ٪ٟٮ٤ أك  ؟فػّػم

ػػ ٖوٶن  ،ا٣ٔ٣ٟ٪ر٭٤ يطى ىف  أفّار١٨ ٢٪ر٪دة ٬ٖ ٢َػاٌف أ ٚ ػ٘  ،٤ِ أ ٟٝػ٤  ا٣ٟص

ا ج٩ًى ّى ارى ِى٤ ٢يػى ١ى  شزى
ى  ،بػ٧ اٱطػػلكٜج -٢دٞ )اٟ٪ا٬ٖ باٟ٪ٖٮػات( ٠ٟمػٗعم   ،أ

ك)٢ؿاٟٛ اٱبمار( ٵبػ٤ ٖوػٞ اهلل ا٣ّٟػػٌم، ك)ٖػ٪ات اٟ٪ٖٮػات( ك)ِٮػ٪ف 

 ،كٓٮػ٨ػا ٜدٮػػ ،ك)ش٠بػة ا٣ٟٝٮػت( ٦٠ٟ ػ٪ار٬   ،اٟج٪ار٭ض( ٵب٤ فػاٜػ اٟٝجبػ٬ٌ 

ائ٩ًا كأفّار١٨ ا٣ٟبد٪خة ٖ ػى ّى ػ ؼ في ّى  ٮ٩ا، ٤٢ ٙوا٭ا اٟجصٚٮ٘ ا٣ّٟػكٖة.كثى

ٛى اّٟبارةً  اءى أىلصاب اٟػعكاك٭٤ كإذا اٖجػه٦ا أ٥ ٧ي ٭٬٦ّ بج٠ ػى ّى ٖٝٮػٕ  ،اٟق 

ٍُ بٞ ١ٍٟ ٭ىػًرػ ،ك٬٨ ٢بغكٟةه  ،ِػؼى ٨غا ك٨٪ ١ٟ ٭ؿجًٚك ثظػ٭زات أفّار١٨

ػػ٧ً إٟػػ٫ دكاك٭ػػ٤ ،إًٟػػ٫ دىكاك٭ػػ١٩٦ ألػػٶن  ًِ ػػاـ ،ا٣ٟج٦بػػ٬ :ؾػػ٪ل رر٪  ،كأبػػ٬ ث٣ 

 ،كبقار ب٤ بػػد ،ك٢ؿ١٠ ب٤ اٟ٪ٟٮع ،كأب٬ ٥٪اس ،ك٢ص٣٪د اٟ٪راؽ ،كاٟبصجػم

ػ ،خ٣ا٥ٮةي دكاك٭٤ ٖٚى٩ٖغًق  كأًٟػائ٬! ًِ ا كشج ػ٫  ،ان كأ٣٨ٞ أٜدػى ٤٢ ؾبّٮ٤ى فى

ػ٧ي ٩٦٢ػا دٙٮٚػ ٠ِػ٫ ٢ػا  ،ان بّن ٨غق اٟعكاك٭٤ اٟج٬ ررُ إٟٮ٩ا ١ٟ ٭ٝػ٤ٍ ثىظػ٭زي

ٞو  ٜيػي بّعى ٠ٙٮ  ٣ٖا ٙٮ٣ة ِبارث٧ ث٠ٛ؟ ،ؾ٦غ

ىتخروجىالنُّ وص:
ً٘ ا٦ٟ مػ٪ص ػ» :ٜاف د. اٟزب٪رم ٙع ٙاؿ ٬ٖ ٜجاب٧ً اٟظاٌص بجصٚٮػ  ٚ ٘ ك٣٠ٟص
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٭ٝجألى ٬ٖ اٟص٪اف٬ )ا٩ٟ٪ا٢ـ( ٢ا ثػعِ٪ إٟٮػ٧ اٟوػػكرة اٟجػ٬ ثظػعـ اٟػ٦ك   أف

٧ي، كثؼ٭ٞ إب٩ا٧٢ صي ك٢ا ٭ػبى ٖٚػق كأٖٝارق ٢ػ٤  ،كثدػ٭٧ ب٣ا ٭جػر١ ٱِٶ٧٢ ،كثي٪ىه 

كث٪خٮػ٘  ،كاطجٶ٩ٖػا كٖػك٩ٙػا ،كبٮاف اٟٚػػاءات ٖػ٬ ا٦ٟؿػض ،إشاٵت كإفارات

«ا٦ٟك بجظػ٭ذ أفّارق ك٥م٪ل٧ ٢ػ٤ ٜجػأل اٟجػػاث
(9)

كا٥َػػ إٟػ٫ ٙ٪ٟػ٧ً ٨ػغا  ،

٠ى٧ي ٬ٖ )ثصٚٮ٧ٚ( ٨غا اٟٝجاب ّى ػيكجو ٠ِػ٫ ٢ػا ٙػػ رقي كأخبجػ٧ي ٢ػ٤  ،كٙار٧ٍ٥ي ب٣ًىا ٖى ٤٢ طي

٪ؼى اًٳياًٟة كاًٳ٢ٶًؿ!. - ٤٢ ٓٮًػ اؾجٚماء -ٙبٞ، كؾ٦غٜػي أفٮاء ٩٦٢ا   طى

ٓى  اشأًل ٨غا اٟبٮت اٟغائُ  ػٖةى لى ٍُ ٢ّى ٕى ١ٍٟ ٭ىؿجً ًػؼي ٜٮ ِى ك  كٵ أ ٮػ ا٣ٟىّػؼي

 :٬ٖ77١ اٟمصٮٗة 

ػا  ٢ى٤ راٙألى ا٦ٟاسى ٢ػات ٣ٓ 

 

ػػػػ٪ري   ؿي ًة اٟزى  كٖػػػػازى با٠ٟػػػػغى

دىث٧ي  ،8/٧٣7 اٟعر اٟٗػ٭ع :كٙع طػ ر٧ي ٫٠ِ  ىكرى اًدرى ٜدٮػة أ ٞى ٢ىمى ى٣٨ى خ١   ،كأ

عثي٧ي ٖٮ٧ً  رى قي ٖى٪ى ٜىػى ّتي ا٣ٟمعرى اٟغم ذى اٟقػاِػ  ،«ؾ١٠ ب٤ ٣ِػك اٟظاؾػػ» :رىارى

 .؟١ ٭غٜػقي ٣٠ٖاذا ٟ ،اّٟب اؾ٬ٌ ا٣ٟق٩٪ر

ٕي أف  اٟبٮتى ٧ٟي ٬ٖ ٢ىمعىرو ٙىًع٭١و ٨٪ ُو ًرػك٢ىػٍ  ،7/٣87كٖٮات اٱِٮاف  :كأهٮ

ًع٭حو ٨٪  .٧09فّػاء ِباؾٮ٪ف  :شى

ىز٭عي ٫٠ِ ٨غا أٜدػ دى ٫٠ِ اٟ ،كأ رى جىٮ٤ أ٥ ٧ي كى ٗى ػًصٮ ػػى  779- 77٣م  ِىقى ػعى  شى
ى أ

ج٦ب٬ ان بٮج ٕي لػاشةن  ،٣٠ٟي ٘ي ب ،كذٜػ ذٟٛ ا٣ٟؤٟ   ٚ جظػ٭ذ خٶخػة أبٮػات ٖٚاـ ا٣ٟص

 .كثىػىؾى اٟباٙٮات ،ٖٚى

٭٤ ٧١0كراء ٬ٖ ص  :راء اٟدا٬٥ ،بٮجاف ٓٮػ ٢ّؼك 

ٛى اٱ٭ ػػاـي شج ػػ٫  ٟٚػػع شؿػػ٦ت بػػ

 

٥ٮا ابجؿػػػاـي   ٛى ٖػػػ٬ ٖػػػ١ً اٟػػػع   ٜ ٥ ػػػ

٘ي ٤ِ ثظػ٭ز٧ ٫٠ِ د٭٪ا٧٥  ،ان كاٟبٮتي ٢ق٩٪ره ٣٠ٟج٦ب٬ أ٭و   ٚ كؾٝتى ا٣ٟص

ك٨ػ٪  ،قاِػ اٟغم هػ٣ ٤ اٟبٮػت٤ِ ذٜػ اؾ١ اٟ -ّٜادث٧ً  -٣ٜا ؾٝتى  ،46

                                                 

 .٩٦٢٧80ذي اٟبصًح كثصٚٮ٘ ا٦ٟم٪ص  (9)
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 ٢زٮػ اٟع٭٤ اب٤ ث٣ٮ١.

ػػ ١9كٖػػ٬ ص ػػػ جى ٥ىمو كثػػػؾى ثظػػػ٭ذى ٥ىػػكن آطػػػ ٖػػ٬  ،ٵبػػ٤ ا٣ّٟجػػؼ اطى

ٮ٤ ٬ٖ ص ،٧٣٧ص  .٧95ك٥م 

ػ جى ًّٙةن ٱب٬ ث٣اـ ٬ٖ ص ػةن ٟػ٧ي ٠ِػ٫ ص ،٣0كطى ٗى يج ػػ ج ٥  ،6٣كٟػ١ ٭يظى

٧ي ب٠ٝ ٚى ػبى ٕى ؾى ىف  ا٣ٟؤٟ  بىألى ذٟٛ ٭ّ٪دي إ٫ٟ أ ٞ  ؾى ٙػاؿ »كٟػٮؽ  ،«شبٮػأل»٣ػًة كّٟ

 !.«أب٪ ث٣اـ

 :٢ٗػد ،كٙاؿ آطػ» :776بٞ أز٭عي ٫٠ِ ٨غا أ٥ ٧ي راء ٬ٖ اٟمصٮٗة 

٫  كٟ٪ ٜا٥ًت اٱرزاؽي ثزػم ٫٠ِ اٟصزى

 

 «٠٨ٝػػ٤ى إذان ٢ػػ٤ ر٩٠٩ػػ٤  اٟب٩ػػائ١ي  

٘ي اٟبٮػػتى ٢ػ٤ ٓٮػػًػ ثىظػًػ٭ذ  ػ  ٚ ٕى ٟػػ١ ٭ػغٜػ اؾػػ١  ؛كثػػؾ ا٣ٟيص ٱف  ا٣ٟؤٟ ػ

اـ ٬ٖاٟقاِػ، ك٨٪ ٢ق٩٪ره ٱب  .٧/٧١5د٭٪ا٧٥  :٬ ث٣ 

 ،كأٜجٗػ٬ ب٩ػًغقً  ،ك٠ِػ٫ أم  ٢ػ٩٦ذ؟ ٵ أِػػؼ! كاٱ٢د٠ػةي ٜدٮػػةه  ؟٣٠ٖاذا

ّي٦٘!  ك٭٬ٗٝ ٤٢ اٟٚٶدة ٢ا أشاطى باٟ

٫ اٳياٟةى  ىطقى طػ جى ٥م٪صى اٟٝجاب ر٣ٮ٩ّا، ك٦ٟٝ ٬٦ أ
ي ٥ ٩ا إً إذٍ  ،كبا٢ٝا٬٥ أٍف أ

ٕى شز١ ا٣ًٟب٪ع ٧٦٢! ًن اٟج ظػ٭زات ٬ٖ ك٤ٍٟٝ ؾ ،ؾجٝ٪ف ب٣ًًٚعىاًر ٥م  ٜج٬ًٗ بًبّى

 .٢٪اهُ ٢ظج٠ٗة ٤٢ اٟمٗصات اٯثٮة ًًٟم٠ىج٩ًا ب٣ا ؾجػدي ٤٢ ٙوا٭ىا

 :٩ّ٠ً٢ا ،ٟز٣اؿ اٟع٭٤ ب٤ ٥باثة ان كردٍت ٙمٮعةه ٤٢ ؾجة ِقػ بٮج ٬ٖٗ8٧ ص 

 ٍٞ  طػػغكا ٙػػ٪دم ٢ػػ٤ أؾػػٮػ ا٠ٟٝػػ

 

  ٍٞ  ؟ ٖ٪اِزبػػػػػػان ٱؾػػػػػػٮػو ٙىجػػػػػػ

 :  ٠ٙتي

ٛ  ٬ٖ ا٣٠ًٟٝة اٱكٟى٫ ٤٢ اّٟزػ/٧ ُي ِٶ٢ػة اٵؾػج٩ٗاـ  -ؼ اٟق ٍهػ  -ككى

 ً٠ ٧  .ٟٮؽى ٬ٖ ٢ىصى

 .اٟٚمٮعة ٟٮؿٍت ٬ٖ د٭٪اف اب٤ ٥باثة ا٣ٟمػم/7

ػػ ،707-70٧د٭٪ا٧٥  :/ اٟٚمٮعة ٠ٟقاب اَٟػ٭ٕ ٣٬ٖ يطى ُى أبٮػاتو أ  ،٢ىػ
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 .٧١9-٧١٣د٭٪ا٧ً٥  :كث٦ؿألي ٟز٣اؿ اٟع٭٤ اب٤ ٢ًػكح ٬ٖ

 :٩ّ٠ً٢ا ،كردت ٙمٮعة ٱب٬ ٥٪اس ٧94ك٬ٖ ص 

ػػػػػػٶٖةي دىفن  ٗػػػػػػ٤ً  ؾي ًُ رى  ٜػػػػػػع٢

 

 ك٢ػػػػػػاءي ٢يػػػػػػؼفو ٜظ٣ػػػػػػًػ دىف   

٘ي ٬ٖ ا٣ٟػج٤!   ٚ  ،)ٟػ١ ثػػد اٱبٮػات ٖػ٬ د٭ػ٪اف أبػ٬ ٥ػ٪اس( :كٙاؿى ا٣ٟيصى

٭تي أ٥ ٧ي اِج٣ىعى ٫٠ِ يبّة أٟؼا٬ٟ  ٖٚى.
ى أ  كررّتي إ٫ٟ ٢مادرًق ٖىػى

 ،(إ٭ٗاٟػع ٖػا٦ٓػ)ٜافى اٱكٟى٫ أٍف ٭ّج٣ع ٫٠ِ اًٟبّة اٟمادرة بجصٚٮ٘  :ٙي٠تي 

 .٣٣9-٣/٣٣٣ٖٮ٧  كاٟٚمٮعة

ىالتحروفىوالنقص:
ٚػ٧ً اٟٝػػ٭١  ٚ ٜػاف ك ،٬ٖ اٟٝجاب ثصػ٭ٗاته كثمصٮٗاته رازٍت ٠ِػ٫ ٢ص

ٛ  ٬ٖ ٙػاءًة ٣٠ٜػة أٍف ٭وػُ ٢ٝا٩٥ػا أك  ،أك ٟػ١ ٭ؿػجًُ ٙػاءىث٩ػا ،٩٦٢ز٧ إذا ف

ٛى اٱطًػاء كاٟ ،بّع٨ا ِٶ٢ة اؾػج٩ٗاـ )؟( ٠٣ػةن ٢ًػ٤ ث٠ػ  ،ٗػ٪ات٩كؾػ٦غٜػي ري

ٞى ٨غا ثمصٮسى اٟظً  ٖ ٣ بىكفى  :ك٨غا بٮافه ب٩ا ،٬ ا٣٠ٟٝة أك اٟو 

ى:النُّ وُصىالنثروةِة
 .«ٖ كؿ ٥اس أكؿ ا٦ٟاس» :كٖٮ٧ ،راء ٜٶـ ٥دػم ٧١ص  -

 :٬ٖ705 د٭٪ا٧٥  ،اٟٚ٪ؿي ٤٢ بٮتو ٱب٬ اٟٗجس اٟبؿج٬ :٠ٙتي 

٩ٍػػ ٥ؿػػٮتي  ػػٔجى ٢ي  افي ؿػػٮى كا٦ٟ   ،ؾى عى ِى  ػه ٗى

 

ًٗ ٖىػػ  ى  اسو ٥ىػػ ؿي ك   ى ٖىػػ ،ػٍ آ  اسً ا٦ٟ ػػ ؿي ك  أ

اٟباب اٟداٟح ٖػ٬ اٟظ٣ػ٭ػات كاٟػكهػٮات كٖٮػ٧ ط٣ػؽ » :٧9٧ص  - 

 .«ط٣ؿة» :. كاٟم٪اب«ٖم٪ؿ

٪اب«اٟجب٤ أٜبػ ٧٦٢» :٦ِع شع٭د٧ًً ٤ِ اٟٚعح ،٧9١ص  -  .«اٟعفٌ » :. كاٟم 

 .«أـ ز٭ب٘» :. اٟم٪اب«؟أـ زبػؽ» :٧89ص  -

ػ ًذ٢ ج٬»: ٧5اٟؿًػ /780ص  -  ٚ  .«أ٥ا ٓٮػ ٢يصى

 : ٚ ػ»٠ٙتي ًٗػ»كاٟم٪اب  ،ة٦٨ا ٓٮػ لصٮص «٢يصى  .«٢يظ
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 .«؟ككهُ اؾ١ ا٬٩٦٣ٟ» :٧4١ص  -

٘ي ٫٦ّ٢ ٣٠ٜة  :٠ٙتي   ٚ ا ٖ٪هػُ  ،«ا٬٩٦٣ٟ»١ٟ ٭يعرؾ ا٣ٟيص ًى٩ى ػب ك١ٟ ٭ّػػؼ هى

ػًة بًا٣ٟيٝاثىبىػةً  ،بّع٨ا ِٶ٢ة اؾج٩ٗاـ ال  ًة اٟظى ًٗٚػػى ٞه ببعا٭ػة اٟ كى٨ػ٬  ،ك٦ّ٢ا٨ا ٢ج مػ

١  ا٣ٟٮ١ كؾٝ٪ف ا٦ٟ ٪ف .٬ إٟٮ٧ً ٜاأم اٟغم ٭ي٩٦ ،بًوى ً ٠ألى  ثألي اٟػؾاٟة اٟ

كذٜػػ ٖػ٬  ،«كاي٠أل ٢ا ٦ِػعؾ بػاٵ....... إذا اؾػجصٚٚج٧» :7٣4ص  -

 .«ر٠٣ة ٣ً٢٪ؾة باٟصبػ»ا٩ٟا٢ـ 

 .«، كاؾج ف بػ٧ كإف ياٟػت اٱ٥ػاة ٦٢ػ٧، ٖا٥ػٛباٵؾجصٚاؽ ٧ٟي »٬٨  :٠ٙتي 

 .786اٱدب اٟٝبٮػ 

ىأدماءىالذعراءىوألقابكم
 .«... اب٤ ٣ِػ اٯ٢عم.كٙاؿ» :78ص  -

اط ٨٪  :٠ٙتي  د٣ا٥ٮ  ٢ظً٪ط ٥٪ر  :ك٨٪ ٢ا كرد ٬ٖ ،«ا٣َٟٗػ»٢ٝاف ا٦ٟٚ  ة ِي

 أ. ٧9ا٣ٟػج ا٦ٟوػ  ،ب ١

 .ٙادكس :اٟم٪اب ،«اٟٚاه٬ أب٪ اٟٗجس ٢ص٣٪د ب٤ ا٣ٟ٪ٖ٘ ب٤ ٙادكر» :98ص  -

 .«(؟ؾّع اٟع٭٤ ب٤ ِػب٬ )ِؼ٬٥» :40ص  -

ٖ ٬ى ؾ٦ة  ،ك٨٪ فاِػه ٢ق٩٪ره  .«ِػب٬» :كاٟم٪اب ،ٜغا  .686٨ثي٪ي

 :اٟمػ٪اب .«ِبع اَّٟٮ١ ب٤ ِبع اٟ٪اشع اّٟعاكم ا٣ٟمػم» :8٣ص  -

 .«اّٟعكم»

 .«أب٪ بٝػ ب٤ ث٬ٚ اٱ٥عٟؿ٬» :١٣ص  -

ك٨غا ٟػٮؽ ٢ػ٤ أطًػاء اًٟباِػة،  ،أب٪ بٝػ ب٤ ب٬ٚ اٱ٥عٟؿ٬ٌ  :كاٟم٪اب

 ،ب ٣9 «ا٣ٟػػج ا٦ٟوػػ»ك ،ب ٣9ٟ٪ر٪د اٟظً  ٥ٗؿ٧ً ٬ٖ ٢ظً٪ط ٥٪ر ِد٣ا٥ٮة 

 كاٟج٦بٮ٧ ٫٠ِ اٟظً  ٬ٖ ا٩ٟا٢ـ. ،٬ ا٣ٟج٤ك٤ٍٟٝ ٜاف ٠ِٮ٧ إ٭ػاد اٟمصٮس ٖ

٪ابي  .«ا٦ٟ٪ر اٱفّػم» :١9ص  -  .«اٱؾّػدم» :كاٟم 



 469 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

)ك٨ػ٪  «لػابػ» :اٟمػ٪اب ،«أب٪ ٭٪ؾٕ ٭ّٚ٪ب بػ٤ رػابػ» :50ص  -

جي٧ي ٖػ٬ .ا٣ّٟػكؼ با٦٣ٟز٦ٮ٬ٌٚ  ٣ى اٟػ٪ا٬ٖ  ،96 – ١/٣8 ِٮػافاٱ كٖٮػات :ثىػرى

ج  ،ز٠ ػة )ا٣ٟػ٪رد(كٙع ر٣ّتي فػّػقي ٖػ٬ ٢ ،(806 – 944/ 75باٟ٪ٖٮات 

 .ـ70٧٣ ،٣ع  ،90

 .«٭صٮ٫ ب٤ ؾٶ٢ة اٟصم٬ٝٗ» :57ص  -

ك٨ػغا اٟظًػ  كارده ٖػ٬  ،٥ؿبةن إٟػ٫ شمػ٤ ٜٮٗػا ،اٟصم٬ٗٝ :كاٟم٪اب

 ب. ٣4 «ا٣ٟػج ا٦ٟوػ»أ، ك ٢9٧ظً٪ط ٥٪ر ِد٣ا٥ٮة 

 .«شؿاـ اٟع٭٤ ب٤ اٟزابػم» :٧09ص  -

٧ي  ،ٟٮؽ ٦٨اؾى فاِػ ٭ص٣ٞ ٨غا ا٠ٟٚأل :٠ٙت ًصٮصي  :ٖػ٬ «صارػماٟ» :ٖىمى

 .أ 8٧ا٣ٟػج ا٦ٟوػ  ،أ ٢87ظً٪ط ٥٪ر ِد٣ا٥ٮة 

 .«ِبع اهلل ب٤ ٢ص٣ع ب٤ ا٭صٮار؟ اٱ٥عٟؿ٬» :٧78ص  -

٣ ع ب٤ ؾارة» :اٟم٪اب  .«ِبع اهلل ب٤ ٢يصى

 .«اب٤ ا٣ٟػرٞ )ا٣ٟػشٞ؟(» :٧٣٣ص  -

ٞ :٨٪ :٠ٙت  .اب٤ ا٣ٟػش 

 .«؟اب٤ أ٭بٛ اٟم٦عم» :٧٣١ص  -

ٗعمٌ » :اٟم٪ابي  :٠ٙتي  ( اٱد٭ػأل ٩١69٨٪ ط٠ٮٞ بػ٤ أ٭بػٛ )ت ٖ ،«اٟم 

 كا٣ٟؤر خ ا٣ّٟػكؼ.

ػّػاء ٵ ٭زػ٪زي ٢ػُ فػ٩ػث١٩ أك كٖػػة ٢مػادر  ،إف  اٟجصػ٭ٕ ب ؾ٣اء اٟق 

 كدكاك٭١٩٦ ا٣ًٟب٪ِة. ،ثػار١٩٣

ىِإدخالىالتعلوقاتىفيىالمتن
٘ي ث٠ّٮٚاثػ٧ ٖػ٬ ا٣ٟػج٤ ػ  ٚ ك٢ػا ٠ّٖػ٧ي  ،كٟػٮؽ ٖػ٬ ا٩ٟػ٪ا٢ـ ،أدطػٞ ا٣ٟص

ٕه ث٣ا٢  :ك٤٢ ذٟٛ ،ًٖاخباث٩ا ٭ٝ٪في ٬ٖ ا٩ٟا٢ـ ٖٚى ،صٚٮٟ٘ٚ٪اِع اٟج ان ٢يظاٟ



 468 د. عباظ اجلزاخ -)رياض األلباب( ىظزات ىكدية حتكيكية يف كتاب

)٨٪ طاٟع ب٤ ٭ؼ٭ع اٟبٔػعادم ا٣ّٟػػكؼ  :كٙاؿ طاٟع اٟٝاثأل» 80ص -

 .«(767٨اب، ث٪٬ٖ ؾ٦ة باٟٝاثأل: فاِػ ٓؼؿ ٤٢ اٟٝجٌ 

 .!كٟٮؽ ا٣ٟج٤ ،٢ٝا٧٥ اٟصافٮة -بػ١ٓ هآٟج٧  -٣ٖا بٮ٤ اٟٚ٪ؾٮ٤ 

 :كراء بّع٨ا ،كردت خٶخة أبٮات ٟج٬ٚ اٟع٭٤ اٟؿػكر٬ ،١0ص  -

 .«..... بٮجاف ٟٔة أر٦بٮة........»

: ا٠ٟٔة اٱر٦بٮة ٬٨ اٟجػٜٮة ػا باّٟػبٮ ػًة! ،٠ٙتي ٣ى  ،ك٤ٟٝ اٟٚاٖٮجٮ٤ ك٢ػا ٙب٩٠ي

 كاٟبٮجاف ٣٨ا:

 ٍٞ ٠ ١ٍ كٙي ٫ ٢ىًؿ٤ٍ ٫ٜ ٢ىًؿػ٤ :ؾى  ٭ظقى

 

ا٥يػػػػ٧ي  ان اًفػػػػٍت شػػػػع٭د  ًٜج٣ٍى  يػػػػاؿى 

يط ٜبػػ٬  ٝي١ ٜػػؼيـ ؾػػاًكـٍ اًفػػ٫ أ  ٜػػ٦

 

بٌػػػػػػػ٧ي أ٥ػػػػػػػتى كأفػػػػػػػز   ا٥ي٧ي ٖصي

ٖػػ٪ات اٟ٪ٖٮػػات  ،7/9٧١أِٮػػاف اّٟمػػػ  ،٧١/٣99اٟػػ٪ا٬ٖ باٟ٪ٖٮػػات  

 .٧97فّػق  ،٧44/7

 .٧٣5 ،٧٧٣ك٬ٖ ص  ،بّع بٮت أب٬ شٮاف ٧08كٜغٟٛ ٬ٖ اٟمصٮٗة 

ٚى٧ي اٟظاص  ٞ ٠ٙٮٞ ث٠ّٮ  ٬ٖ د٭٪ا٧٥.ٟٮؿت أب٬ ٥٪اس ا٦ٟ٪٥ٮة  ب ف  ٙىًمٮعىةى كذٜػ٥ا ٙب

ىالنُّ وُصىالذِّعروةة
 :79ص  -

بػان  ٭ا بػػؽي ٵ ِىزى ػػًق   ثبجؿػ١ٍ ٢ػ٤ خٔى

 

ػ٦ألي   َ ١٠ي كاٟق   ٙع ٖاتى ٖواؾ؟ ٧٦٢ اٟ

 .«٦ّ٢اؾ» :ل٪اب٩ا «ٖواؾ» :٠ٙت 

 :79ص  -

ػل ُى اّٟٮ٤ً شٮ٤ى رى  إٍف ٦ٜتى رٜٮتى د٢ٍ

 

ػا  ًػشى ٛى ٙػع ري  د٢ّان ٖقا٨عي ٠ٙب٬ ٖٮ

 :كاٟم٪اب 

ػل ُى اّٟٮ٤ً شٮ٤ى رى ٜ ٮتى دى٢ٍ  إٍف ٦ٜتى زى

 

ا٨ًعي ٙى٠ب٬ ،ان دى٢ّ  ػا ٖىقى ػىشى ٛى ٙىع رى  ًٖٮ
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 :75ص  -

ٛى ٥ػا١ٍه    ٩ٖغا ا٣ٟي٦ّ ٫ شؿ٤ى كر٩ػ

 

ٛى ٖػػائػي    ك٨ػػغا ٟػػع٬ّ٢ ٖػػ٬ ثز٦ ٮػػ

  

 

ك٨ػ٬ ثي٦اؾػأل  ،«٥ػاخػي »كاٟمػ٪اب  ،كٵ ٦ّ٢ىػ٫ ٩ٟػا ،طًػ  «ٖػائػ»٠ٙت: 

 .٬ٖ لعر اٟبٮت «٥ا١ٍ»

 :74ص  -

 ك٭ٗجػػ٬ ٖػػ٬ ثٮػػ٧ ا٣ٟٶشػػًة طػػايػان 

 

٠ػػ٬ه ٖػػ٬ ٨ػػ٪اقي ٢ظػػايػي    ٠ٖٝػػ٬ طى

 :اٟم٪اب ،ب اٟ٪زف ٣ٜا ثػىلك٨٪ ٢وًػ 

ػػاًيػك٭ى  ػػًة طى  ان ٗػػج٤ًي ٖػػ٬ ثًٮػػ٧ً ا٣ٟىٶشى

 

ػػاًيػي   اقي ٢يظى ػػ٪ى ٠ًػػ٬ن ًٖػػ٬ ٨ى ٞ  طى ػػ ٝي  ٖى

 :راء اٟدا٬٥ ،بٮجاف ٯطػ :٣5ص  - 

ُى ِٮ٦ػػػػػ٬.كأي٠ػػػػػ٘   ..... د٢ػػػػػ

 

ا  ًٚػ   ٖ لػػػػبسى راثبػػػػان ٟػػػػ٬ ٢يٍؿػػػػجى

  

 

 .«اف باٟصبػج٬ٖ اٱلٞ ٣٠ٜجاف ٣ً٢٪ؾ» :ك٠ِ٘ ٬ٖ ا٩ٟا٢ـ

اءى ٬ٖ  ،٤ٍٝ ٨غا ٵ ٭٦٣ُ ٤٢ ٢ػارّة ا٣ٟمادر كرـ  اٟمعركٟ :٠ٙتي  كٙع رى

 :ب 7٣ «ا٣ٟػج ا٦ٟوػ»

٘ى رار٭ػػ ىي٠ىػػ أ ُى ِٮ٦ػػ٬ ان كى  ًٟػػ٬ دى٢ٍػػ

ؿ ،بٮجاف ٠ٟقػ٭ٕ اٱؾٮ٪ي٬ٌ  :96ص  -   :راء اٱك 

  ان ك٢ا زٟػتي أؾػٚٮ٧ً اٟػغم أ٥ػا دائ٣ًػ

 

 .. ٢ػػ٤ اٟظػػعكد بػػ٧ً كردا.ألػػٮػ 

  

 

 ل٪اب اّٟزؼ: :٠ٙتي 

ػػٮ ػي ٥ لى
ي ردىاأ كًد بًػػ٧ً كى ػػعي  ؿػػًػ٭٤ى اٟظي

 :6٣ ص - 

٠جػػػػ٬  بػػػػ ب٬ ٓػػػػؼاؿ ٓازٟجػػػػ٧ ٢ٚي

 د

٬ٍ بػػارؽً   ًى ّىػػغ٭أل كبػػٮ٤ى ؾػػبٍ  بػػٮ٤ اٟ

٘ي  :٠ٙتي    ٚ ػ١   ،بٗػجس اّٟػٮ٤ «اّٟغ٭أل»هبىى ا٣ٟيص ًى٬ٍ »ك ،ك٨ػ٪ باٟو   «ؾػبٍ

ً ٬» :كلصٮص٩ا ،طً   ٟغا ٭ٝ٪ف ل٪اب اّٟزؼ ،«فى
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ىػػاًرؽً  ٬ٍ ب  ً ػػ ىػػٮ٤ى فى ب ٭أًل كى ػػغى ّي ىػػٮ٤ى اٟ  ب

 :64ص  - 

 ؾػػػػػػٶـ  ؟.....ٖىػػػػػػاذا ٙىػػػػػػاؿى 

 

اؿي   ٕى شى ًٞ  أًل جٮ٫ اٟٝا٣ٟيو٦ى  ٜٮ ٠ٮ ّى  اٟ

  

 

 ا٦ػػػػػػػ٭د ؟......ٙػػػػػػػٞ ٠ٙػػػػػػػ٤

 

 ؟٦ػػػػػػػػ٬ ثً٪٭ػػػػػػػػٞبٶ٢ ٵادف  

٧ي اٟ٪٢ ؿ٬٦ ٜػ٠١ٜ  ٗى  رػعي ؿػٝٮ٤ فػ

 

ػٖ هص٫ ًش٠ٍػ   ٫٦ كا٦ٟصػ٪ؿً ٕى اٟو 

ؿ  : ل٪اب لعر اٱك  يكزً » :٠ٙتي ٶـٍ  ٛ ديرٍ زى م ٥ى ٖىاذا ٙىاؿى أ ى  ؾى  .«ػٍ ب

 ف اٯطػاف:كاٟبٮجا

ٜي  ـٍ دا  ٍٞ ٙي٠ي٤ٍ طي  ٭ػا فٍ دى ٢ػاسً ٶى ثى  ٍٞ ٙي

 

ًٞ  ٵ  إً  فً دى   ؾػػػػػٮ٬٦ بًػػػػػٶى ثً٪٭ػػػػػ

ٜى  ٜاؿٍ    ػٍرػ٧ي اٟ٪ى ٗ  ٬ فى قً ٜى  ٝٮ٤ٍ ؿٍ ٢ً ػٍ ؾٮ٬٦ 

 

ٕى اٟو  ػ  ٫ ًش٠ ػ٦ى٫ كا٦ٟ  عي ٖ ٍهصى  ٪ؿً صي

 :١0ص  - 

٦ػا ٚى ـً كاٟ ػ٪ار ٍت بًػٮني اٟم  ِى ػى   ٙع فى

 د

يػػ٧ي   ُي ر٦اب  ٢ػػ٤ ش٪ٟػػ٧ً ٩ٖػػ٪ ا٦٣ٟٮػػ

ِىٍت » :٠ٙتي   ػى ٪ابي  ،ا٨ى شعى ٖاٟم٪ارـ ٵ ثىٍقػىع كى طً ،  «فى ِىٍت » :كاٟم  ػ   .«في

 :50ص  -

ػػغارقً  ًِ ٭ػػ٧ً ٖىػػ٪ؽى  ع  ٞ  ٢ًػػ٤ طى  ٖا٩٥ػػ

 

   ٞ ػػ  ً ػػٍػؽه ٭يصػػا٬ٜ اٟ  ٖػػ٪ؽى اٯسً  ًِ

ٍػؽ»ػٵ ٫٦ّ٢ ٟ :٠ٙت  صٮسي  ،«ًِ ػىؽه » :كاٟم   .«ِى

 كٙاؿى آطػ: :5٧ص  -

ٛى را٨ػػػان؟  رفػػػٗتي ًر٭ٚػػػ

 

 لػػػػبػي  ٠ٖػػػػ١ ٭ٝػػػػ٤ ٟػػػػ٬ى  

٠٪» :أ 90ك٬ٖ ٢ظً٪ط ٥٪ر ِد٣ا٥ٮة  ،«ان را٢» :ك٠ّٟ ٩ا ،«ان را٨»ٜغا  :٠ٙتي    .«ان شي

٬   ،59ص  -
 ٩٦٢ا ٨غا اٟبٮت: ،ٙمٮعة ٟم٬ٗ  اٟع٭٤ اًٟص٠ 

 ب٠ػ٪١٩٢ ؟ِػع كا لػٗاثٛ ٖابجّػت

 

ُي    كا٠ٟػػػ٪ـ ٖٮػػػ٧ ٢ػػػا ٭وػػػػ ك٭٦ٗػػػ

ٛ  ٖٮ٩ا ٬٨ :٠ٙت   .أ ٢97ظً٪ط ٥٪ر ِد٣ا٥ٮة  .«ٖا٥جّٗت» :ا٣٠ٟٝة اٟج٬ ف
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 :54ص  -

 ؟...دك٬ٖ اٟظٮاـ ك٤٢ ٬ٟ باٟظٮاـ ر

 

 ٵ أشؿأل اٟبعر ٬ٖ شؿ٤ ٭ٚاك٢ػ٧ 

 .«ان رىف» :كاٟم٪ابي  ،ٵ ٫٦ّ٢ ٩ٟا «ر...د؟» :٠ٙتي  

 :ٟق٩اب اٟع٭٤ اب٤ اٟظٮ٬٣ :54ص  -

ـً بٗػػػايػو  ػػػٶ  كإذا أثٮػػػتى ٢ػػػ٤ ا٣ٟى

 

 ٢ػػ٤ ذٜػػػ اٟصبٮػػأل بٔػػاٖػً  ؟ٜٗػػػل 

  

 

 :ب ٬٨96 ٬ٖ ٢ظً٪ط ٥ػ٪ر ِد٣ا٥ٮػة ك ،ٵ ٭ؿجٚٮ١ ب٩ا اٟ٪زف «ٜٗػل» :٠ٙتي 

ٍػقي »  ٗ ٗ ٍػتى »: 88ك٬ٖ د٭٪ا٧٥  ،«ٜى  .«ٜى

 بٮجاف ٯطػ، راء اٟدا٬٥ ٨ٝغا:: 4٧ص  -

خ٪ا ػػػع   أ٩٥ػػػاؾى إف  اٟصاؾػػػع٭٤ى ثىصى

 

ػ  شػع٭د  ٮػًػقً  ان ٖٮ٦ا بًقى  ؟)فػٮجان( ٵ طى

اد ٖػ٬   ِ ٖٮ٦ػا »بػكا٭ػة: ،ب 98ا٣ٟػػج ا٦ٟوػػ  :٠ٙت: ٣٨ا ٟؼ٭٤ً اٟع ٭٤ اٟػ

ٮًػقً بًقى   بػكا٭ة:» :ب 9١ك٢ظً٪ط ٥٪ر ِد٣ا٥ٮة  ،«ػ  شع٭د١ٍ٩ًً ٵ طى

ٮػػػًػقً   «ٖٮ٦ػػػا بًًؿػػػػ  شػػػع٭د١ٍ٩ًً ٵ طى

 :48ص  - 

رٍ بً  دو رٍ ب٣ػػا فػػجتى ٢ػػ٤ كى  اٮ ػػشى   جًػػ٧ً ٦ى ٪ى

 د

بػػػ٬  بجيػػػ٧ي باٟقػػػآ٬٢ً ك٨ػػػ٪ ٦٢ج٩ى  ٥ى٩ى

ابي اّٟزؼ:  ،طً  «باٟقآ٬٢» :٠ٙتي   ٪ى ٨٪ى ٢ي٦جى٩ًبً »ٖمى ا٬٢ً كى بجي٧ي بًابجًؿى  .«٥٬ى٩ى

 :راء ٩ّ٠ً٢ا ،ٙمٮعة ٵب٤ إدر٭ؽ ،45 -4١ص  -

ٍؿػ٤ي بّػني ًلػٗاث٧ً  ؿػ٧٦ي كاٟصي  ٭ا شي

 د

مػػ٪ره ٠ِػػ٫ ٟصَاثػػ٧ً   ػػصػي ٢ٚي  ؟كاٟؿ 

فػّػق )٢ز٠ػة ٠ٜٮػة  ،٧6/٣77اٟ٪ا٬ٖ باٟ٪ٖٮػات  :٬ٖ «شػٜاث٧»اٟٚاٖٮة  

 .709ص  (ـ700٧ ،٧ع  ،اٟجػبٮة

 كراء اٟبٮت اٟػابُ:

ٓيم٦ ؿ٤ً  ٬ً ارثٮاحى اٟصي  ؟عان أب٠ ان ٭ّي

 

ػباحي ٖٝػافى ٢ػ٤ ز٨ػاثػ٧ً   ٞى اٟم   ش٣
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ي٧ي  ،«؟أب٠عان » :٠ٙتي  ا أٍف ثٝ٪فى بًا٦ٟ مأًل. «اٟمباح»ك ،«ان أ٠٢ع» :ل٪اب ٩ى  ٚ  ش

 :٧08ص  -

 كبّػػػتي رىفػػػادم ٥ّػػػ٬ ا٩ٟػػػعل

 

ٍقػػػجػم   ٠ٍّػػػةى ا٣ٟي ٛى ٭ػػػا يى  ٱر٠ػػػ

٪اب ،طً  «٬ّ٥» :٠ٙتي   ٔىٮػً » :كاٟم   .«بً

 :٧٧7ص  -

ٓي  ػػػع  ٧ي ٭ػػػا شب ػػػغا ٣ٙػػػػه ثػػػؼك٤ٖى لى

 

٣ػػػاٵ  ي٧ي ٖػػػؼادى رى  كاطوػػػػ  فػػػارب

: اٟمصٮسي   كاٟػؼرٖٮ٤ ٨ػ٬ ش٠ٚػة اٟبػاب ،«ثؼر٤ٖ» :٠ٙتي
(8)

ػعغي(  ، ك)اٟم 

اد ١  اٟم  عر ،بًوى  :ٖٮٝ٪في ل٪اب اٟم 

ٓي٧ي  ػػػع ػػػػه ثىػػػؼىرٖى٤ى لي ا ٙى٣ى  ٭ىػػػا شب ػػػغى

 :٧٧9ص  - 

 طغكا شغر١ٜ ٤٢ طارر٬ ِػغارق

 

 ا ٖػػ٬ ٜجٮبجػػ٧ اٟظوػػػاز٨ػػٖٚػػع را 

 ةو إيٗػػػػػاء ٖج٦ػػػػػ ٓػػػػػٶـ أراد اهلل 

 

 ٖج٦ػػة أطػػػل ٖافػػجاٖتبّارهػػ٧  

 :كل٪اب ِزؼ اٱكؿ 

ٜى ًٖ  ان ءى زىشٗاع رى ٚى ٖى   اوػػى اٟظى  ٧ً جًػٮبى جً ٬ 

 :كل٪ابي ِزؼ اٟدا٬٥ 

ٍت  ٧ً ًهػػارً ّى بً  ٗى ى ي  ج٦ػػةن ًٖ  ٖىاؾػػجى ٥  لطػػػى أ

٢ػُ ا٠ّٟػ١  ،755 - 7١5( ٬ٖ د٭٪ا٧ً٥ 6٧4٨ك٣٨ا ٵب٤ ا٦ٟبٮ٧ ا٣ٟمػم  ) 

دى ىكرى ؿ أ ٦أف  لعر اٱىك   ٣ ٗعم  ٢يوى ٬ٖ ِزًؼ اٟبٮًت اٟدا٬٥ ٠ِػ٫ اٟمػصٮٗة  ان قي اٟم 

٘ي داطٞ ٙ٪ؾٮ٤ ،٧٣0  ٚ ػ٤ٍ ٨ػ٪ ألػٶن  ،١ٍ٠ٖ ٭و٧ّي ا٣ٟيص كٵ  ،ٱ٥ ٧ي ٵ ٭ّػؼي ٣ًٟى

 أفار إ٫ٟ كركدًق ٤٢ ٙبٞ!.

                                                 

ٞي ٬ٖ اٱٟٗاظ اٟٗارؾٮة ا٣ّٟػبة  (8)  .٧70ا٣ٟٗم 
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 :راء اٟدا٬٥ ٨ٝغا ،بٮجاف ٣ٟيزٮًػ اٟع٭٤ اب٤ ث٣ٮ١ :٧٧5ص  -

 ا٣٩أؾػػ)ٓٮػػػ( ٙب٠ٍى٩ػػا ٢ػػ٤  رى أ كٟػػ١

 

 افػػػجٮاٙان إٟٮ٩ػػػا ا٩ٟػػػعىؼٍ ٭ًٮػػػػي  

: ٣٨ا ٧ٟي   ٢ز٠ة ،فّػق:كٟٮ٪ؾٕ ب٤ ٟؤٟؤ اٟغ ٨ب٬  ٬ٖ ،66د٭٪ا٧٥  :٠ٙ٬ٖتي

 . 50ص  ،ـ7008، 7)ا٣ٟ٪رد(، ع 

٪ره  ؿي دب ًت ٢ٝى ي٧ي  ،كلعري اٟبٮًت ا٣ٟي ٪اب ىرى » :كلى ى١ٍ أ ٟ ى ب٠ًٍ ٙى  ٤ٍ ٢ً كى ٣ؾٍ ٩ا أ ك٬ٖ  ،«ان ٩ي

ى رى  ا ٢ى٤ٍ ٮى ٖى » :فّػقً  ى ل ٙى أ ٣ؾٍ ب٠ٍى٩ا أ  .«ان ٩ي

 :٧٧4ص  -

 خ١ ٙاٍٟت أ٥ػت ٦ِػعم ٖػ٬ ا٩ٟػ٪ل

 

عًٙت كٟٝػ٤  ؾػٚا٢ا  ٞي ِٮ٬٦، لى  ٢د

زفً  :٠ٙتي   ؿ٪ري اٟ٪ى ي٧ي: ،اّٟزؼي ٢ٝى اب ٪ى  كىلى

ػعٙىٍت  ٞي ِٮ٦ػ٬ لى ا٢ىا ؛٢د ٚى ػ ػ٤ٍ ؾى ًٝ ٟ 

 :٧79ص  - 

ٚيوػػػألى ٟٮ٩٦ػػا إٍف ٓٮَػػػان   ؾػػ٠ألى اٟ

 

 كاٙٗػػػػاته ثقػػػػٝ٪ق بػػػػاٱكراؽ 

 .«ل٪ت ا٦ٟار :أٟٮٌ» :ك٠ِ٘ ٬ٖ ا٩ٟا٢ـ 

ٞ   :٠ٙتي  ػػادً  ،لعر اٟبٮت ٢ظج  ،كا٫٦ّ٣ٟ اٟغم ذٜػػقي ٵ ًلػ٠ةى ٟػ٧ي بػا٫٦ّ٣ٟ ا٣ٟي

٧ً اٟٝا٢ٞ: 74ٖم٪ابي اٟبٮًت ٬ٖ د٭٪ا٧ً٥  ،ٖا٣٠ٟٝة اٟج٬ أكرد٨ا ٓٮػ لصٮصة ًً ب ُى هى ٢ 

َىػ٫ ٓىٮ ػا ٖى٩ٍػ٬ى  ٚيوػألى ًٟٮ٦ى٩ى ألى اٟ
٠ى  ؾى

 

ٝي٪قي بًػػػػاٱىكرىاؽً   ػػػػاته ثىقػػػػ ٗى اًٙ  كى

 )ـ اٟبؿٮى(: كأراد ،اٟ٪دا٬ِ ذر بٮت» :٧٣٣ص  - 

ٓيمػػػ٤ ٥ٚػػػان أ٭٦ػػػُ باٱز٨ػػػار  ٭ػػػا 

 د

ػػٮ٣ة اٱؾػػصار  ٕى ٢ػػ٤ ٥ؿى  ٭ػػا أًٟػػ

 ر٭صػػػاف ِػػػغارؾى اٟػػػغم ثٮ ٦٣ػػػ٬ 

 

 «٢ػػ٤ كٟػػًعق ٢ػػ٤ ٠ٙػػ١ اٱفػػزار 

 :  ٠ٙتي

ك١ٍٟ  ،ٖٚى «اٟ٪دا٬ِ»بٞ  ،«اٟ٪دا٬ِ ذر بٮت»/ ٟٮؽ ٦٨اؾ فاِػه اؾ٧٣ ٧

 ٭يجػًر١ٍ ٧ٟي.
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قػ٩ع ٦٨ػا بػعكبٮت ٖاٟؿػٮ٪ي٬ اؾج ،«دكبٮت»/ ل٪ابي ا٣٠ًٟٝة اٱطٮػًة 7

ًٜػى طً ن أ٥ ٧ي ٤٢ ٢يظ٠ُ اٟبؿٮى!! ،٠ٟ٪دا٬ِ ا٣ٟٝ٪ ف ٤٢ أربّة ٢مار٭ُ  ك٤ٍٟٝ ذي

 :/ ل٪اب ا٣ٟمػاع اٟػاب٣ُ

ارً  قي ٢ًػػػ٤ٍ ٙى٠ىػػػ١ً اٱىفػػػزى ٟ ػػػعى  ٢ىػػػ٤ٍ كى

 9ٞ ػىش  قي ٥كض ٵب٤ً ا٣ٟي ٛ  ٬ٖ اٵؾػ١! ،/ راءى بّعى ٜىػػى أ٥ ػ٧ي ٢ًػ٤ى  ،كإٍف ف ذى كى

ك٢ػ٤ أٟػ٭ػأل أف   ،٧ي ٢ًػ٤ى )اٟػعكبٮت( ٢ػ٤ ٓٮػًػ ٟػبؽو ٖػ٬ شػٮ٤ أ٥ ػ ،)اًٟ٪٭ٞ(

٧ي لػاشةن  ٜىػى اٟبصػى ٥ٗؿى ٕى ذ  .«دك بٮت»٨ٝغا  كرد ٢ٗم٪ٵن  ك٤ٍٟٝ  ،ا٣ٟؤٟ 

 كراء ٖٮ٧:

 باٟقػػػع ٵ ثٚج٦٠ػػ٬ ؟٭ػػا ِارهػػان 

 

ٛى زيكر  ػػ ًٌ  ٖاٟقػػا٨عي ٖاثػػٛ كذا طى

ٞ  ب٧ كزفي اٟعكبٮت «؟ِارهان » :٠ٙتي   ي٧ي  ،٭ظج اب ٪ى ٧ي » :كلى اًرهى  .«ِى

ا ٤٢ًى )اًٟ٪٭ٞ :70٧ص  -  :(؟بٮجاف ذٜػى أ٥ ٩ي

  إذا أط٠ػػػػ٘ اٟػػػػع٨ػ كد  ا٢ػػػػػئ

 

ٞ  ٭ػػػ٪ـ رع٭ػػػعي    ٖػػػ٪د م ٟٝػػػ١ ٜػػػ

 كإٍف ٥ٚػػػنى اٟبىػػػٮ٤ي ٢ًػػػ٤ كىرػػػعق 

 

ـو ٭ؼ٭ػػػعي    ٖ٪رػػػعم بٝػػػ١ ٜػػػٞ ٭ػػػ٪

 ا٣ٟجٚارب. :اٟم٪اب 

ٟٮي٦اؾػأل  ،«٥ٚػك»كلػصٮص٧  ،٬ٖ اٟبٮت اٟدػا٬٥ طًػ ه  ،«٥ٚن»كاّٟٗٞ 

 اٖٮة.اًٟباؽ ٢ُ )٭ؼ٭ع( ٬ٖ اٟٚ

 :٧98ص  -

 ر٭صا٥ػػة ٦ٟػػع٭٩٣ا در٭اٙػػة ٟؿػػ٠ٮ٩٣ا

 

ػػػٚٮ٩٣ا  ػػػٚاـى ؾى  ثقػػػ٬ٗ ثقػػػ٬ٗ ؾى

ي٧ي: ،ٜغا كرد اٟبٮتي   ٪اب  كلى

 ر٭صا٥ىػػػػػػةه ٦ًٟػػػػػػع٭٩٣ا در٭اٙػػػػػػةه 

 

ػػٚٮ٩٣ا  ػػٚاـى ؾى  ٟؿػػ٠ٮ٩٣ا ثقػػ٬ٗ ؾى
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 :٧96ص  -

ج ػػػػ٫ فً فػػػػػب٦ا ٖػػػػؤاد اٟػػػػع    ؟شى

 

ىػػػ٧ي ٖػػػؤاد  ىػػػٮٍؽى ٟ  ثػ٦ٜىػػػا اٟػػػعف ٟ

عري  :٠ٙتي   ج ٫ ف  اٟع   فػب٦ا ٤٢ ٖؤادً »كل٪اب٧ي:  ،٢ٝؿ٪ر ك٨٪ ،ٜغا كرد اٟم   .«شى

 :٧٣9ص  -

 بػغٟتي ٟػ٧ ؟كب٬ ٤٢ اٟجيػؾ ا٣ٟػائ٘

 

ـً    ركش٬ كبّتي كر٪دم ٖٮ٧ باّٟػع

عر  ى٧ي » :ل٪اب اٟم  ىغىٟتي ٟ ٣ى٫ ٙىع ب ٟى  .«كب٬ ٤٢ًى اٟج ػًؾ أ

 :٧95ص  -

 ك٢ق٣٪ٟةو ٬ٖ اٟٝ ًس ثصؿألي أ٩٥ػا

 

٘و جؾػػ٣اء ِ  ّى ٮػػ ػػ ًٜػػاٍٟت برهى  أًل ٝ٪ا

ٕو ًٖٮ٧ً  :٠ٙت  اًهًس ا٣ٟى٦ّى٫ ًٟجىمًصٮ ٓىٮػي كى ػبى ،ِىزؼي اٟبٮًت  ًى  ٬ٖ اٟو  طى  ،كى

بىب٧ًً  ػى اٟ٪زفي بًؿى ي٧ي  ،ا٥ٝؿى اب ٪ى  :كلى

٘و ًٚ ؾػػ٣اء ِ ّى ٮػػ ػػ  ٍت بٝ٪اٜػػأًل ريل 

 :٧95ص  - 

 ٨ػػػا.. .٢ػػػا ٟػػػ١ ٭ؼر٨ػػػا ةه بىػػػً  ٚى ٢ي 

 

ػػ ٨ػػا رػػاءى زارى  ٖػػافٍ    ػي ٍقػػكاٟبً  ١ي اٟجبؿ 

عرً  :٠ٙت   :ل٪اب اٟم 

ػػػؼي ٢ػػػا ٟػػػ١ ٭ى  ةه بىػػػً  ٚى ٢ي   ا ٢ؼار٩ػػػار٨ى

اٟجػغٜػة  ،5/٣6٣اٟجغٜػة اٟص٣عك٥ٮ ة  ،أ ٢١7ظً٪ط ٥٪ر ِد٣ا٥ٮة  :٭ي٦َػ 

 .٣/44، طؼا٥ة اٱدب ٧49اٟٗظػ٭ة 

 :٧56ص  -

ؼًف ِػ٤  كرٙاءي ٙع أطغىٍت ٖي٦٪فى اٟصي

 

 ٭ّٚػػ٪بى كاٱٟصػػاًف ِػػ٤ إؾػػصاؽ 

٘ي )اٱٟصاف( باٟٝؿػ   ٚ بىىى ا٣ٟيص ً٪ٖة ٠ِػ٫ )٭ّٚػ٪ب( ٧٦٢ أ٥ ٩ا ٢ّ ا٦ٍو  ،هى

ػػػ  )ِػػ٤( ،ا٦٣٣ٟػػ٪ع ٢ػػ٤ اٟمػػػؼ ػػا  ،كا٣ٟزػػػكر بصػػػًؼ اٟزى كاٟمػػصٮسي أ٥ ٩ى

 ب٧ً. ٟٝ٪٩٥ا ٢ًّ٪ٖةن ٫٠ِ )٦ٖ٪ف( اٟج٬ كٍّٙت ٢ّٗ٪ٵن  ؛٦٢م٪بةه 
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 كأك ٣٩ٟا: ،)١ٟ أرع اٟبٮجٮ٤ ٬ٖ د٭٪اف اب٤ اٟػك٬٢( :ٙاؿ اب٤ اٟػك٬٢ :٧98ص  -

 ًٟٗػػٍت ٖٝػػادٍت أٍف ثٝػػ٪ف ًٟاٖػػة

 

 ٞ فػّا٩ِا ك٥ىؿػٮ٩٣ا٬ٖ اٟزػ٪  ٢دػ 

٘ى د. اٟزب٪رٌم بّعـ كر٪د اٟبٮجٮ٤ ٬ٖ )د٭٪اف اب٤  :٠ٙتي   ٦ِع٢ا رأ٭تي ث٠ّٮ

ّجي٧ي ٫٠ِ اٟع٭٪اف خٚةن ب٣ػا  اٟػك٬٢( ٣٣٨تي بادطا٣٩ٟا ٬ٖ ا٣ٟؿجعرؾ اٟغم كىهى

عثيػ٧ي ٭يقػٮػي إٟػ٫ ٥قػػثٮ٤ ،٭ٚ٪ؿي  رى ّتي إٟػ٫ ٢مػادرق كى ا رىرى اٱكٟػ٫ اٟجػ٬  ،ك٣ٟ 

يطػل ٬ٖ بٮػكت ،أطػر٩ا د. شؿٮ٤ ٥مار ك٬٦٦ٟٝ ٬ٖ ه٪ء ٢ا رأ٭تي ٢ػ٤  ،كأ

ٞ ٬ٖ إطػاج اٟٝجاب فٝٝتي ٖػ٬ ٜٶ٢ًػ٧ً بًظ٠ػ٪  اٟػع٭٪اف ٣٩٦٢ػا،  ط٠ٞ كثّز 

ػػار  ،كا٢جص٦جيػػ٧ي  ا ٖػػ٬ ٥قػػػة د. شؿػػٮ٤ ٥م  ٣ى ػػعثي٩ي رى ٗ صتي اٟػػع٭٪افى ٖى٪ى ػػ كثىمى

ً ّػة،٣/799ك٬ٖ يبّة )بؿذ( ٬ٖ بٮػػكت  ،6/77٣١ ػعىؽى  ،هػ٤٣ ٢ٚ ٖىمى

ُى هآٟج٩ا ،ج٧ً شج ٫ ٬ٖ اٟجظػ٭زات٦ٍ ٬ ِعـ ًدٙ   ٢. 

 بٮجاف ٵب٤ ٙػ٥اص: :٧5٧ص  -

ِيزبػػػان  ٔيمػػػ٤ي إِػاهػػػان ك  ثد٦ ػػػ٫ اٟ

 

ػػػ٫ ٠ِٮػػػ٧ً    ٠ِػػػ٫ ٩٥ػػػػو ٭ػػػغكبي أؾى

ّى٫ٖىػػػى    ؽ  ٟػػ٧ي ا٦ٟ ؿػػٮ١ي ٖىزػػاءى ٭ىٍؿػػ

 

ػػػ٧ي ٣ٖٮ٠يػػػ٧ي إٟٮػػػ٧ً   ٗي  )٥ػػػاٙك( ؟٭يٶي

ؿ كردت  :٠ٙػػتي   ٔيمػػ٤ي »ٖػػ٬ اٟبٮػػت اٱك   ،«أٟمػػ١» اطًػػ ن ٢ًبّٮوػػ «اٟ

ص٦ا٨ا ٦٨ا ٫»ك ،ٖمص  ٮ٤ً باٟٗجًس. «أؾن  بج٦٪٭٤ً اٟؿ 

٘ي ٖػ٬ ا٣ٟػج٤ً ٵ  ان أ٢ا ِزؼ اٟبٮػت اٟدػا٬٥ ٠ٖػٮؽ ٥اٙمػ ػ  ٚ ٜىػػى ا٣ٟيصى ٣ٜػا ذى

ي٧ي  اب ٪ى ٧ي » :ا٩ٟا٢ـ!، ٖىمى ٗي ٮ ٠ى٧ي إًٟٮ٧ً  ،٭يٶي  .«ٖى٣ى

 :كرد اٟبٮجاف ،٧45ص  -

٘و  ٞي اٱرضى ذا كىرػػعو كذا ٠ٙػػػ ب ػػ ٚى  ٭ي

 

ػػ١ٚو كأفػػ٪اؽو   ٕى ؾى  كأفػػزافً ش٠ٮػػ

ٝي١ لػػباباتو ب٩٣ًزجػػ٧ً    ٭ي٩٦ػػ٬ إٟػػٮ

 

 كٖػػ٬ شقػػاقي ٢ػػ٤ اٱفػػ٪اؽ ٥ٮػػػافي  

بىارة  ًِ  .«)ث ٜع ٤٢ شػٜات اٟبٮت اٱكؿ؟(» :كردٍت بّع٣٨ا 
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ػا  ،ٖاٟج٠ّٮ٘ راء بّع اٟبٮجٮ٤ ٬ٖ ا٣ٟج٤ ٢بافػة ٜىجىبى٩ى كأٜبػ ا٤َٟ  أف  اًٟب ػاعى 

! -كٓٮػ٨ا  – ٘ي  ٚ  .ٵ ا٣ٟيصى

 .«ٖٝجأل ٧ٟ؟ ٣ً٢٪ؾة باٱلٞ» :كراء ٖٮ٩ا ،شبؿ٧ٙمة أب٬ أ٭٪ب ك 798ص  -

بػػٞ ٖػػ٬  ،٠ٙػػت: كِبػػارة )٣ً٢٪ؾػػة ٖػػ٬ اٱلػػٞ( ٵ ٭مػػس إخباث٩ػػا ٦٨ػػا

 :كثظػػ٭ذ اٟٚمػة ك٢ػا ٖٮ٩ػا ٢ػ٤ أبٮػات ٖػ٬ ،«رّٙة»ك٢ٝا٩٥ا ٣٠ٜة  ،ا٩ٟا٢ـ

 .7/٣94ا٣ٟؿجًػؼ  ،٧8١أ٥ؽ ا٣ٟؿز٪ف  ،٧/٧5١اٟٗػج بّع اٟقعة 

ؿ راء ،خٶخة أبٮات ٤٢ ٓٮػ ِؼكو  :٧7١ص  -  :اٱك 

 ؟ٟػػػ٧ آ٥ػػػاءي  ان ٜػػػ ف  ٙوػػػٮب

 

 كٜػػػ ف  بػػػعران ٟػػػ٧ ًهػػػٮاءي  

 :٠ٙتي  

ُى بّػع٨ا ِٶ٢ػة اؾػج٩ٗاـ  «آ٥اء»/ ٣٠ٜة ٧ ٘ي ككهػ ٛ  ٖٮ٩ا ا٣ٟصٚ اٟج٬ ف

 .«ا٥د٦اءي »كل٪اب٩ا  ،طً ه 

ٞض 7 ( ٟٮؿػجٚٮ١ كزفى ػٖ ،/ اٟبٮت ٫٠ِ ٨غق اٟػكا٭ة ٢ظج )ٜ ف ( ل٪اب٧ )ٜػافى

 :ٖٮٝ٪ف ل٪اب اٟبٮًت  ،٢ظ٠ُ  اٟبؿٮى

ىػػػاءي  ان ٜىػػػافى ٙىًوػػػٮب ىػػػ٧ي ا٥د٦ً ٟ 

 

ىػػػعر   ٟػػػ٧ي ًهػػػٮىاءي  ان كٜػػػافى ب

 ،٬ٖ8 د٭٪ا٥ػ٧ )ثصٚٮػ٘ اٟػع٨اف( ص  ،/اٱبٮات ٱب٬ ٖػاس اٟص٣عا٬٥  ٣ 

ةً  ك٤ٍٟٝ ١ٟ ،ك٨٪ ٤٢ ٢مادرق ٍُ إ٫ٟ ٨ًغًق ا٦ٟ قػى ٞي ٥قػاث٧، كٟػ١  ،٭ػر وى ٖى ك٬٨ أ

 ٭ؿجٗع ٩٦٢ا!

 ٣٨ا: ،٤٢ ٓٮًػ ِؼكو  ،بٮجاف ٬ٖ ا٠ٟ٪ف :٧84ص  -

ّى٫ بػػػ٧ً شػػػ  ذ  إٟػػػ٫ اٟؼ ٨ػػػًػ ٟجؿػػػ

 

ا  ًدـٍ ًر٣ػػػػػارى ا٩ٟػػػػػ١ٌ ٢يؿػػػػػج٦ٗػى
ى  كأ

ٍٕ بػػاٟؼ ٨ًػ ٖػػ٬ كٙجػػ٧ً ٢ىػػ  ػػ ًً  ٤ٍ ٟػػ١ ٭ي

 

ػػػػا  ٘ى ٙػػع ٙىم   ٢ػػ٤ ٙبػػٞ أٍف ٭يص٠ىػػ

عكٵف ٤ِ ٦ّ٢ا٨ي٣ػا :٠ٙتي   ٖاف ٢ّى ػ  ك٣٨ػا ٟقػػؼ اٟػع ٭٤  ،٨غاف بٮجاف ٢يصى
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ات اٟػ٪ا٬ٖ باٟ٪ٖٮػػ :( ٖػ649٨٬)ت  ا٣ٟٚعؾػ٬   أش٣ػع بػ٤ أش٣ػع بػ٤ أش٣ػػع

فغرات اٟػغ٨أل  ،٧/7٣٧ا٩٦٣ٟٞ اٟما٬ٖ  ،٧/84ٖ٪ات اٟ٪ٖٮات  ،6/7٣7

بًى: ،١/١97  كاٟمصٮس ٬ٖ إ٭ػاًد٣٨ًا ٢ُ اٟو 

ّى٫ بًػػ٧ً  ػػٍذ إٟػػ٫ اٟؼ ٨ػػًػ ًٟجىؿػػ  اشزي

 

ا  ًٗػى ػػػػػ١  ٢يؿػػػػػجى٦ ػػػػػارى ا٩ٟى ـً ًر٣ى  كار

ٙجًػػ٧ً   ٍٕ بًػػاٟؼ ٨ًػ ٖػػ٬ كى ػػ ًً  ٢ىػػ٤ٍ ٟػػ١ٍ ٭ي

 

ا  ػػػػى ٘ى ٙىػػع ٙىم  ٍف ٭ىٍص٠ًػػ
ى ًٞ أ  ٢ًػػ٤ٍ ٙىبػػ

٤ِ ٩٢زج٬ ثجصعث اٟؼ٨ػات، كإ٫ٟ اش٣ػارم » :٧0-4اٟؿًػ /٧67ص  - 

دٌ ٖٮ٧ ٜ ٧٥ طاٵت ،ث٦ؿأل اٟ٪ر٦ات، ٖا٥َػ إ٫ٟ ا٣ٟص٣ػ  خ١ ث ٢ٞ   .«ا٣ٟؿ٪ى

ج٧ًً بٮجاف ٚى ًٚٮ ٘ي ٨٪ ٬ٖ شى  ٚ ىخبىجى٧ي ا٣ٟيصى : ٨غا اٟٝٶـي ا٦ٟدًػم  اٟغم أ ا ،٠ٙتي ٣ى  :٨ي

ػػػىاتي  ٨ى ػػع ثي اٟؼ  جًػػ٬ ثىجىصى  ِػػ٤ ٢ي٩زى

 

٦ىػاتي كإ  رى ػألي اٟ٪ى  ٫ٟ اش٣ػػارم ثي٦ؿى

ًٞ اٟػ  ٢ ػ
ػػ  خيػ١  ثى ى ػ إًٟػ٫ ا٣ٟيص٣ى َي  ػٖىا٥

 

ػػػػاٵتي ػػػػػ  د  ًٖٮػػػػ٧ً ٜ ى٥ ػػػػ٧ي طى  ٣يؿ٪ى

 :راء اٟدا٬٥ ٨ٝغا ،: ًّٙة ٣ٟز٩٪ؿ709ص  - 

٠ػػػ٪بي  ٚي ٝي١ي اٟ ػػػائً ٚى ً   ثصػػػ٤  إٟػػػ٫ ٟ

 

ٍٞ ٟػػ٬ ٖػػ٬ ربػػا٭١ٝ   ٥مػػٮألي  ؟٩ٖػػ

ا ِٶ٢ة اؾج٩ٗاـ  :٠ٙتي   ٨ى عى ّى ابي اّٟزًؼ:ا٣٠ٟٝةي اٟج٬ ب ٪ى ، ٖىمى
ًى ه  طى

١ٍ ٥ىًمػػٮألي  ٝي ثً ٍٞ ًٟػػ٬ ًٖػػ٬ ًز٭ىػػارى ػػ  ٖى٩ى

ثػار٭ض  :( ٖػ640٨٬ب٤ ِبع اهلل )ت ٮؿ٫ ب٤ أ٭از كاًّٟٚةي ٠ٜ ٩ا ٟٲ٢ٮػ ِ 

ِٮػػػ٪ف اٟجػػػ٪ار٭ض  ،٧8/6١0ثػػػار٭ض اٳؾػػػٶـ  ،٧/4١شػػػ٪ادث اٟؼ٢ػػػاف 

 .7/٧07ِٚع اٟز٣اف  ،7٣/٧09

 :70١ص  -

ٌٗػػػٛ ؾػػػٮ عم ٞي ٜ  إٍف ٖػػػاث٬٦ ثٚبٮػػػ

 

ٍٞ ٢ػا ٭ػ٪٬ٟ كٙت   !اٟػ شٮٞ ك١ٍٟ أ٥ػ

٪اب ،طً  «٢ا ٭٪٬ٟ» :٠ٙتي   كاٟجمصٮس ٤٢ ٥ؿظة ٥٪ر  ،«٢ ٢ي٪٬ًٟ» :كاٟم 

 .ب ٧٧5ِد٣ا٥ٮة 
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 :770ص  -

 إف  اٟػػػعك٬ٟ ٖػػػ٬ اٟػػػعكا؟

 

 ٟػػػػػ٬ أخ٣ػػػػػػىت با٦ّٟػػػػػأًل  

 :اٟبٮتكل٪اب  

كا   ٟػػ٬ ٖػػ٬ اٟػػع كا   إف  اٟػػع 

 

٦ىػػػػػأًل   ًّ  ٟػػػػػ٬ أخ٣ػػػػػػىٍت باٟ

ر، ك٣٠ٜة )اٟ   ع كا٬ٟ( ث٬٦ّ ِػائـ ا٦ّٟأل.كاٟبٮت ٢عك 

 :700ص  -

 ك٢ا ثمػ؟ ٢يػٍغ ٖارٙجي٩ػا ٓٮػػى َٟٗػةو 

 

ٛى ا٦ّ٣ٟىػ٫  د  ٠ِٮ٩ػا اهللي ٢ًػ٤ ٙيػبًػ  ٖىػى

عر:   ةو »كل٪اب اٟم  َى ٗى ٓىٮػي ٟ ا  ٙجى٩ى  .«ك٢ا ٢ىمػي ٢يٍغ ٖىارى

ى:ىالخطُأىفيىتفدوِرىَبعِضىاألولفواِظ
 :٧09ص  -

 ر٠ّت ٖعاء اَٟب٬ اٟغم راء ٟص٧َ»

 

 ج٧٠ اّٟقػاؽ ثص٣ػٞ ثػٜقػا؟إ٫ٟ ٙ 

اًٖٮىًة بًٚ٪٧ًًٟ   ٚى ًة اٟ ٘ى ٫٠ِ ٣٠ٜى  .«؟ثػٜقا: ٩٠ّٟا، ٢ا فاء اٟجػؾ» :ك٠ِ 

ًصػػ١ى ٖػػ٬ ا٣ٟػػج٤ بّػػع اٟبٮػػت ٢بافػػػة :٠ٙػػتي 
ٙي ٘ي أ كٟػػٮؽ ٖػػ٬  ،٨ػػغا ث٠ّٮػػ

 . ن ًى طى ٨٪ ثٗؿٮػه ك ،ا٩ٟا٢ـ!

صٮسي أ٥ ٩ا ػب٫٦ّ٣ ا٦ٟٝا٥ة أك اٟزّبة اٟجػ٬ ٭ي  ةه ٖارؾٮ   ةه َٟٗ :كاٟم  ٖٮ٩ػا  ُي ٪هى

ا٦ٟقاب
(6)

. 

 ٭ى٦ًٝؿػي ب٩ا اٟ٪زفي  «ٖعاء»٢ُ ٢ٶشَة أف  ٣٠ٜةى 
ا ،طً ه ي٩ى  .«ًٖعل» :كل٪اب

 :٧١7ص  -

 كاٖػػػ٫ بقػػػٮػان بػػػاٟػبٮُ كٙػبػػػ٧

 

 ٭ظجاؿي ٖػ٬ اٟؿػ٦زاًب كاٟبيػيػاسً  

 .«اٟبػياس: ٜغا، ك١ٟ أرع ٩ٟا ٫٦ّ٢ ٦٨ا» :ك٠ِ٘  ٬ٖ ا٩ٟا٢ـ 

                                                 

 .85، ا٣ّٟز١ اٟزا٢ُ ٢99ّز١ اٱٟٗاظ اٟجار٭ظٮة ٬ٖ اّٟمػ ا٠٣٣ٟ٪٬ٜ  (6)
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ُي ب٣ ًٗػاء ٭يم٦ ػبه ٤٢ اٟ : اٟبػياسي هى فػ٣ا٬ٟ ٩غا اٵؾػ١ ثٚػُ بع٭٦ًة ٠ٙتي

بصػ ٙؼك٭٤
(١)

. 

 :راء اٟدا٬٥ ٨ٝغا ،كرد بٮجاف :٧0١ص  -

 ؟ٟٮتى اٟػٙٮأل ابجٶق اهلل ٖا٥بزؿت

 

ـً   ٞو ٭ىػػعي ُو ٨ا٢ػػ  بػػع٢
 ٦٢ػػ٧ اٟزٗػػ٪في

ٛ  ٖٮ٩ا «ٖا٥بزؿت»٠ٙت:   ٘ى ف  ٚ  ،كاهصة ا٫٦ّ٣ٟ ٬ٖ اٟبٮت، ك٤ٟٝ  ا٣ٟص

 -٢ُ اٟغم ٙب٠ى٧ي  -اٟبٮت كردى كٙع ٥ؿ٬ى أف  ٨غا  ،ككهُ بّع٨ا ِٶ٢ة اؾج٩ٗاـ

ككردىت  ،ٖػ٬ هػ٤٣ ًّٙػةو  ٬ٖ40 اٟمػصٮٗة  ان كثصع٭ع ،ٙبٞ لٗصات ٙٶئٞ

ًة  ،٥ٗؿ٩ا ٤٢ ٓٮًػ ِٶ٢ة اؾػج٩ٗاـ! «ٖا٥بزؿت» ٦ا٨ػا ٖػ٬ ا٣ٟػػ  كٜ ٥ ػ٧ي ٖى٩ًػ١ى ٢ّى

ًة اٟدا٥ٮػةً  ،اٱيك٫ٟ ٧٣ٍي ٬ٖ ا٣ٟػػ  ٩ى ٖٗػ٬  ،ك٦٨ػاؾ طػٶؼه ٖػ٬ ا٣ٟ٪هػّٮ٤ ،ك١ٟ ٭ٗى

ىػػ ًة اٱيكٟ ـً »٫ كردت اٟٚاٖٮػػة ا٣ٟػػػ  ػػاءىٍت  -٦٨ػػا  -كٖػػ٬ اٟدا٥ٮػػة  ،«بًػػعى ـً »رى  ،«٭ىػػعي

ثىٮ٤ً ٧٦٢ي! ػ  بىي ٬ٖ ا٣ٟى  كاٟو 

 أك اٟظٶؼ!. ،ك١ٟ ٭يًقػ إ٫ٟ ٨غا اٟجٝػار ٬ٖ إ٭ػاد اٟبٮجٮ٤ى 

 :٧75ص  -

ٞي  ػػ٧ي ك٠ٙبػػ٬ ٖػػايػه  ؟ٖا٣٦ٟػػ  ِارهي

 

٧ي كشاربػػػ٧ي ؾػػػبا   كا٦ٟػػػ٪ف ٢بؿػػػ٣ى

ػ «ا٣٦ٟػٞ»ككهُ ِٶ٢ػة اؾػج٩ٗاـ بّػع   ٛ  ٦٨ػاؾ ،ٝ ٧ً ٖػ٬ ٢ٝا٩٥ػاًٟقى  ،كٵ فػ

٪ر اٟٚػآ٥ٮ ةً  ،ٖا٣٠ٟٝة لصٮصة  )ا٣٦ٟٞ( ك)ٖايػ( ك)ؾب (. :ك٦٨ا ث٪رٮ٧ه ب ؾ٣اء اٟؿ 

 :75ص  -

 ٙػػاؿ اٟ٪فػػاة ثىؿػػ٠ ٫ ِػػ٤ أشب جػػ٧ً 

 د

 ٭ا ك٭ص١٩ ر٠٩٪ا ٖ٪ؽ اٟغم ٣٠ِ٪ا 

 .«ٙاٟ٪ا اٟ٪فاة ثؿ٫٠ ٤ِ أشبج٧ :٬ٖ اٱلٞ» :ك٠ِ٘  ٬ٖ ا٩ٟا٢ـ 

كٙع ٖىاثىػ٧ي أف  ٨ػغًق ٟٔػة ٢قػ٩٪رة  ،«ٙاؿى »إ٫ٟ  «ٙاٟ٪ا»ـى بجٔٮٮػ ٟٚع ٙا :٠ٙتي 

                                                 

 .١/4٧، ك٭ي٦َػ: كٖٮات اٱِٮاف 74٣ث٠٣ٝة ا٣ّٟار١ اّٟػبٮة  (١)



 4١5 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ػؼي ب )أ٠ٜ٪٬٥ اٟبػآٮح(ػثّي
(5)

 ،ككاردة ٬ٖ اٟٚػآف اٟٝػػ٭١ كاٟقػّػ اّٟػبػ٬ ، 

دة  .كٟٮؽ ٦٨ا ؾبأله ٢ّٮ ٤ ،ٖٶ ٭مس ثٔٮٮػ ا٦ٟك  إٵ  ٱؾبابو ٠ٙٮ٠ة ك٢صع 

ىم ادُرىالكتاِب:
ٕي إ٫ٟ ِػعدو ٢ػ٤ ا٣ٟمػا ُى ا٣ٟؤٟ  ىفػار إٟٮ٩ػا لػػاشةن رىر ٟٝػ٤   ،در اٟجػ٬ أ

ٚ ٘ ١ٍٟ ٭يصػ ٍؾ ؾا٦ٜ  ،١ٍ٠ٖ ٭بصػٍح ٩٦ِػا ٟجظػػ٭ذ ا٦ٟ مػ٪ص ٩٦٢ػا ،إزاء٨ا ان ا٣ٟص

ا!  ٩ً٦ًٜى  ك١ٍٟ ٭يقٍػ إ٫ٟ أ٢ا

كٙاؿ ٖػ٬ ا٣ٟمػ٪ف ٖػ٬ ؾػػ ا٩ٟػ٪ل » :كرد ٢ا ٭ ث٬ ٬ٖٗ9٣ اٟمصٮٗة  -

 ا٦ٝ٣ٟ٪ف، لعؽ اٟٚائٞ:

ٞه  ـً ٦٢ا٨ػػػػػ  إف  ا٠ٟٮػػػػػا٬ٟ ٟٲ٥ػػػػػا

 

ػػػ٪ىل كثي    بؿػػػىي بٮ٩٦ػػػا اٱ٣ِػػػاري ثًي

ـً ي٪٭٠ػػةه   ٣ػػ٪ ًٚمػػار٨ي٤  ٢ػػُ ا٩ٟي ٖ 

 

٤  ٢ػػُ اٟؿػػػكًر ًٙمػػاري    «كًيػػ٪ا٩ٟي

ً٘ ٢ٗجػاحه ٟػ١ ٭صؿػ٤ً اؾػجظعا٧٢  ػ  ٚ : بًٮىػًع ا٣ٟص ك٨ػ٪ اٟػرػ٪ع إٟػ٫  ،٠ٙتي

إذٍ ٟػ١ٍ  ،(98٣٨مػٌم اٟٚٮػكا٥ػ٬ٌ )ت ٠صي ٟ (ػ  ا٩ٟ٪ل ا٦ٝ٣ٟ٪فا٣ٟم٪ف ٬ٖ ؾً )

ٮ٤ ٞى ٙى٪ؾى ٧ّي دىاًط ٞى ثى  ،٭ىوى ى٣٨  .ظػ٭ذ اٟبٮجٮ٤ ٠ِٮ٧ً كأ

 .٤٢ ٓٮًػ ِؼكو  ،٧99ص  كاٟبٮجاف ٖٮ٧

ػةن ٢ػ٤ ٜجػاب )٢٪ٙػع اٱذ٨ػاف  ٬ٖ7٧٣ اٟمػصٮٗة  - ٕي ٙم  ٥ٚػٞ ا٣ٟؤٟ ػ

 كٵ ا٦ٟ ك  ا٦٣ٟٚ٪ؿى ٧٦٢ي. ،١ٍ٠ٖ ٭غٜػ اؾ١ى لاشب٧ ،ك٢٪ٌٙ اٟ٪ؾ٦اف(

: ٨٪ ٵب٤ ٨قاـ اٱ٥مارم    اهلل ب٤ ِبع ا٠٣ٟٛ ِبع ٝجبةً ك٧٦٢ ٥ؿظة ٬ٖ ٢ ،٠ٙتي

 .أ ٣09-ب  ٣0٣كا٦ٟ ك  ٖٮ٧ ص ،ه٤٣ ٢ز٣٪ع ،)٧7-997اٟزا٢ّٮة ) ّؼ٭ؼاٟ

ٕي ٥ػػك  )رؾػػاٟة اٱز٨ػػار(  ٧69-٠ِ٧6٧ػػ٫ اٟمػػصائٕ  - أكردى ا٣ٟؤٟ ػػ

ػةن  ،ٵب٤ اٱخٮػ ٚى  ٚ ُى إٟٮ٩ا ٢يص  ،كٙػع لػعرٍت ٖػ٬ ا٣ٟ٪لػٞ ،ك٦ٜ ا ٥ ٢ٞ أٍف ٭ػر

                                                 

 ، كٙػع ٜجبػتي بصدػان ٧/٣98ك٬٨ ٟٔة ب٬٦ اٟصارث كبّن اٟٚبائٞ. ٭ي٦َػػ: أكهػس ا٣ٟؿػاٟٛ  (5)

 ٤ِ ٟٔة ب٬٦ اٟصارث. ان طالٌ 



 ;9; د. عباس اجلراخ -نظرات نقدية حتقيقية يف كتاب )رياض األلباب(

ًْ  ،وُٗٔرد اخجالَف اىرواٗات واألىفاظ بٍِ٘ٓا ،م5:;3 ُ ى  َٗفعْو. ىهَِّّ

ِّٔي )ت ونذىَم )ثٍرات األوراق( البَ  ٍَ ة اىَد ُِّ  ،(59ْ:ِخجَّ ٌِ إذْ ُلَو 

 ،472-;46َخبََر إبراًْ٘ بَ سيٍ٘ان بَ عبد اىٍيم اىٔارد عيٕ اىصحد٘فجَ٘ 

 .:46-469فٓٔ فّ٘ ص 

 إهمال األبيات المدوَّرة:
 :73ص  -

حححبا ََ ثجيَّحححٕ اىصَّ  وأذَُّحححُت خححح٘

 

ٖع عيححٕ خ٘ححِر ْححذا ا   ىعٍححوْ ُح بَِدحح

باح(  دِر )اىصَّ  .واىصد٘ح أْن ُٗيدَق خرف اىداء باىصَّ

 :جاء اىثاُٖ ،ب٘جان :346ص  -

 ىححَم كَححدال ىححٔال َجححٔاِرُح َجفَِ٘ححَم 

 

ِّ ُورُق اىَدٍحححححامِ    ىغَِّحححححْت عي٘ححححح

 كيت: 

ٖع فح3ٖ  ،أ، شحعره :54علحٔد اىجٍحان  :/ ٍْا ى٘ٔسف بَ ىؤىحؤ اىحذَّْب

 .86ص  ،م4227 ،5ع  ،ٌجية )اىٍٔرد(

( فحٖ: اىحٔافٖ باىٔف٘حات 945ٍَّْد بَ ٌدٍحٔد بحَ دٌحردات )ت وىٍد

اىححدر اىٍصححٔن  ،:7/35أع٘ححان اىعصححر  ،449، اىشححعٔر بححاىعٔر 3/455

ٍَّٕ بسدر اىع٘ٔن  اِعِر إِىٕ: شٓاب اىدَٗ  ،4/445اىٍس ًُ اىشَّ وفّ٘ ثدرَّف اس

َِ  ،بَ ٌراتا َف٘ ِّ اىب٘جان ٌَُصدَّ    .وورد ف٘

ر  4  .ف اىهاف ٌَ اىصدر إىٕ اىعجزىذا ُِٗلُو خر ،/ اىب٘ت ٌدوَّ

 :346ص  -

 ٌححححا أُححححت عِححححدي واىل ححححِ٘  

 

َٔى   اىيحححححدِن فحححححٖ خحححححا   سححححح

ر     .فجهٔن اىباء ٌَ )اىل ٘ ( فٖ بداٗة اىعجز ،واىبُ٘ت ٌُدوَّ

 :3:2ص  -

حححا أثَحححٕ ٍَّ  أٌحححا ثحححرى األلصحححاَن ى

 

ٍَغححرِب   ًُ باىبُشححَرى ٌححَ اى  اىَِِّسحح٘
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ره   :ٖٮٝ٪في  ،كاٟبٮتي ٢يعك 

 ٢ىا ثىػػىل اٱى 
ى ىثىػ٫ ا٦ٍٟػأ ػا أ ى٣  ػافى ٟ  ػٓمى

 

 ٦ىًؿٮ١ي بًاٟبيقػػػػىل ٢ًػػػ٤ى ا٣ٟىٔػػػًػًب ػػػ 

 :٧54ص  - 

ٙىػػًت اًٟزٮٍػػعى  ػػا كي٪  ٩ى  ٗ ػػبىٍت ٜ وى  طى

 

  ٍٛ ً ٟ ٜىػػػغى ػػػًؼ٭٤ي  ٓى٦ ػػػٍت ك٢ػػػا اٟصى  ك

ره   ػؼي اٟعاؿ ٤٢ )اًٟزٮع( ٬ٖ بعا٭ة اّٟزؼ. ،كاٟبٮتي ٢يعك   ٖٮٝ٪في شى

ى:َمالِحظىُمتنويرٌة
 «٠ٟؿٮ٪ي٬»ك ،ب٣صاؾ٤ اٯداب ٠ٟؿٮ٪ي٬( ا٦ّٟ٪اف )ر٭اض اٱٟباب -٧

ٗىٞ ٱ٥ ٧ي  ؛ٵ دا٬ِ ٩ٟا ٦٨ا ٕ  ٬ٖ أؾ ةن  ؾٮغٜػي ٟٚألى ا٣ٟؤٟ ػى  .ا٦ّٟ٪اًف ٢يبىافى

ػ ج ١ٟ  -7 كاٟمػصٮٗة  ،70اٟؿػًػ /٧68اٯ٭ات اٟٚػآ٥ٮ ة ٬ٖ اٟمػصٮٗة ثيظى

 .9اٟؿًػ /7٣0كاٟمصٮٗة  ،8-9 اٟؿًػ/7٧٣كاٟمصٮٗة  ،5اٟؿًػ /7٧7

ًىًػبه ثظػ٭ذي اٱشاد٭ -٣ ٞى اٟػ٦ك   ،ًح ا٦ٟب٪٭ ًة ٢يو ٖٝدٮػه ٩٦٢ا ر٩٠ّا داط

٣ٜػا ٖػ٬ اٟمػصٮٗجٮ٤  ،كبّوػ٩ا ٖػ٬ ا٩ٟػ٪ا٢ـ ،ك٨ػغا ٵ ٭مػس   ،٬ٖ ا٣ٟج٤ً!

 .78٣كؾ٩ا ٤ِ ثظػ٭ذ شع٭حو ٥ب٪من ص  ،799-79٣

ىاضطراُبىم ادرىالتةحقوِقىوَمَراِجعه:
ٞ  ٩ٖػػسي )٢مػادر اٟجصٚٮػ٘ ك٢ػارّػ٧( اٟمػٗصات   ،7١١ – 768اشج

٠ٮ٧ً: ،ان ( ٜجاب٧١8ه١  )ك ِى ٌي   ك٭يٶش

٘ي إٟػ٫ أٜدػػ ٢ػ٤ ٥قػػةو ٟٝجػابو كاشػعو  -٧ ػ  ٚ كٟػ١ٍ ٭يبىػٮ ٤ ٖػ٬  ،ررُ ا٣ٟيص

٢دٞ )أطبػار اٟٚوػاة( ك)أفػّار أكٵد اٟظ٠ٗػاء(  ،اٟجصٚٮ٘ ٜٮٗٮ ة اٟجٗػ٭٘ بٮ٩٦ا

كأٟػ٭ألي ٬ٖ اٱ٢ػ أف  إشعل يبّات كاشعو ٤٢  ،كٓٮػ٨ا ،ك)أ٢ا٬ٟ ا٣ٟػثو٫(

 ًِ  ٖٝٮٕ ٭مس  اٟز٣ُ بٮ٣٩٦ا؟!  ،كاٱيطػل ثزار٭ةه  ،٣٠ٮ ةه ث٠ٛ اٟٝجأل 

)ثار٭ض اٳؾٶـ( ٠ٟغ٨ب٬ )ت  :٩٦٢ا ،اٟػر٪عي إ٫ٟ يبّات ٓٮػ ٣٠ِٮ ة -7
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كأ٣٨ػٞ ا٦ٟقػػة ا٣٠ّٟٮػة اٟجػ٬ ٙػاـ ب٩ػا  ،٬ٖ ٢ًبّة اٟؿػّادة ب٣مػػ ،(١95٨

 .بقار ِ٪اد ٢ّػكؼ د.

٬ٖ شٮ٤ أف  ثصٚٮػ٘  ،ك)د٭٪اف اٟقا٬ّٖ( بجصٚٮ٘ ِبع ا١ّ٦٣ٟ طٗار٬ باٟٚا٨ػة

 .اـ ٨٪ اٱٖوٞ ٣٠ِٮو ٧44٧د. ٢زا٨ع ٢م٫ًٗ ب٩زت ا٣ًٟب٪ع بع٢ق٘ ؾ٦ة 

ك)خ٣ار ا٠ٟٚ٪ب( بجصٚٮ٘ ٢ص٣ ع أب٪ اٟٗوٞ إبػػا٨ٮ١ باٟٚػا٨ػة، كاٱىكٟػ٫ 

 .ثصٚٮ٘ إبػا٨ٮ١ لاٟس ٬ٖ د٢ق٘

ك٬٨ ٥قػة ٓٮػ ٣٠ِٮ ة  ،ك)اٟص٣اؾة اٟبمػ٭ة( بجصٚٮ٘ ٢ظجار اٟع٭٤ أش٣ع

ا٦ٟقػػة ا٣٠ّٟٮػة اٟٝا٠٢ػة اٟجػ٬ ٙػاـى ب٩ػا د. ِػادؿ ؾػ٠ٮ٣اف  كثٗو٠ي٩ا ،ك٥اٙمة

 ر٣اؿ ٬ٖ اٟٚا٨ػة.

 :ٜا٥ٍت بّني ا٣ٟمادر ٥اٙمة ا٠ّ٣ٟ٪٢ات اٟبب٠٪ٓػاٖٮ ة، ٢دٶن  -٣

 .«اًٟبػا٬٥، ط اّٟػاؽ، بٔعاد - ا٣ّٟز١ اٟٝبٮػ»* 

بُ ٬ٖ بٔعاد :٠ٙتي   :كاٟم٪اب أٍف ٭ٝ٪فى  ،اٟٝجاب ١ٟ ٭ًي

)ت  ب٤ أش٣ع ب٤ أ٭٪ب أب٪ اٟٚاؾػ١ اًٟبػا٥ػ٬ٌ ؾ٠ٮ٣اف  :ا٣ٟيّز١ي اٟٝبٮػي  -

٢ٝجبػػة ا٠ّٟػػ٪ـ  ،ش٣ػػعم بػػ٤ ِبعا٣ٟزٮػػع اٟؿػػ٬ٗ٠ اٟقػػٮضثصٚٮػػ٘  ،(٣60٨

 .ـ٧909/٧45٣ ،ا٣ٟ٪لٞ ،كاٟص١ٝ

كاٟمػصٮس  ،ـ(٧٣47٨/٧4١7ذٜػ أف  كٖاةى اٟؼر٠ٜػ٬ٌ ٜا٥ػت ٖػ٬ ) -9

 .ـ(٧٣46٨/٧4١6)

)د٭ػػ٪اف  775كٖػػ٬ ص  ،)د٭ػػ٪اف د٭ػػٛ اٟزػػ٤( ٧80رػػاءى ٖػػ٬ ص  -8

٦ٟٝ ٧ي ١ٍٟ ٭ي٪رد٣٨ػا ٖػ٬ ٙائ٣ػة ا٣ٟمػادر، ٣ٜػا ٖاثجػ٧ ٢مػادر  ،ٔة اٟغبٮا٬٥(ا٦ٟاب

ػ، ١ٍٟ ٥دبج٩ا ٦٨ا ٟٶطجمار يطى  .أ

ٍُ إٟٮ٩ا ٫٠ِ اًٳيٶؽ -6 اًدرى ١ٍٟ ٭ػر كٟٮؽ ٩ٟا أخػه ٬ٖ اٟٝجاًب  ،أكردى ٢ىمى

ُى إٟٮػ٧ ٦ِػع ثصٚٮٚػ٧  ،ك٤٢ أف٩ػ٨ا )اٟ٪ا٬ٖ باٟ٪ٖٮات( ٠ٟمٗعم   ،ٜي٠ ٧ً  كٟ٪ ررػ
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سى ٜدٮػاٟٝجابى  ص  ا، كبّػعى ثػ فن كبصػحو  ان ٟىمى ٤٢ ا٦ٟ م٪ص ا٣ّٟعكٟة ٤ِ أل٩٠ًى

ةً  ًة باٟٚغ  غكى اٟٚغ  دى ا٣ٟمادرى ٤٢ ٙبٞ شى ػى ٭جي٧ي ٙع ؾى
ى أ ًٚػ٧ً ٜجػابى٬  ،رى ٛى ٖػ٬ ثصٚٮ كذٟػ

كإذا ٜاف ٙػع أٖػادى ٩٦٢ػا ٖػ٬  ،اٌٟؿٮ٪ي٬ٌ )ا٣ٟصاهػات كا٣ٟصاكرات( ك)ذ٭٧٠(

ٛى اٟٝجابٮ٤ ٖٶ هػكرة ٩ٟا ٦٨ا ٭٦ة!  ،ذ٭٦ً  إٵ  ٤٢ ٙبٮٞ اٟؼ 

ىٮ٤  -بًبٮّػػًة اٟصػػاًؿ  -ك٢ٶشَاث٦ػػا ٠ِػػ٫ ٨ػػغا ا٩ٟٗػػػس  ثقػػ٣ٞ اٟٝجػػاب

ٚىٮ٤ ٢ّى اب ى٭و ان اٟؿ   !.ان أ

٘ي أكردى )  ٚ كٖػ٬ اٟ٪ٙػًت ٥ًٗؿػ٧ً أ٣٨ػٞ  ،١ٟ ٭ػرُ إٟٮ٩ا ان ( ٢معر4١ٖا٣ٟص

ّىز   ،ررُ إٟٮ٩ا ان ( ٢معر٧٣إ٭ػاد ) جى ٢ىػًة اٟبؿػٮًة ا٣ٟي دى ٖػ٬ ا٣ٟٚع  رى  ،٠ػةً ِعا ٢ا كى

جيأًل  ٝي  كٵ أٙ٪ؿي ثصٚٮ٩ٚا!  ،ك٨غا ٤٢ ٓػائأًل اٱ٭ اـ ٬ٖ إطػاج اٟ

ىاألخطاءىالطباروةة:
ةو  ةو ٜبٮػى ٪رى ٮ ةي بًمي ًِ بىا  ً ًت اٱطًاءي اٟ جىابى  ،ٖىقى ًٝ ًت اٟ ٨ى ِٶكةن ٫٠ِ ٢ػا  -ف٪ 

 ! ٖ خ ػٍت ٬ٖ  ،كٵ ٢ػارّج٩ا ،ثمصٮص٩ا ٭زػً إذٍ ١ٍٟ  -ٖٮ٧ ٤٢ اهًػاب ك٥ٚكو

ػيكؼ  ،٢يصج٪اقي  عي اٟصي ٳ٩ٍػاًر  (Shift)ٟػ١ٍ ٭وػٍٔى  -٬ٖ ٢٪اهُ ٜدٮػةو  -ٖى٣ي٦و 

أك  ،٩َٖػػػ ٢ٝا٩٥ػػا شػػػؼ )ؾ( ،ٜػػا٦ًٟٚجٮ٤ ):( ،ِٶ٢ػػاًت اٟجػػػٙٮ١ً اٟدا٥٪٭ ػػةً 

ٍٞ ٢دػٞ ذٟػٛ  ،ك٨ٝغا ،٭و٩ًٔا ٳ٩ٍار ا٦ًٟٚة ).( اٟج٬ لارت شػؼ )ز( كٙي

ة ػػيكًؼ ٠ِػ٫ ٟ٪شػ ،٤ِ اٟقع  ارًب اٟصي ػ٪ًب أك ١ٍٟ ٭٦جب٧ٍ إ٫ٟ ثٚى اؾي ػاثٮًس اٟصى ٗى ًة ٢ى

(Keyboard اقي ٠ىجًػػ٧ً  -(، ٖى٦ىػػػى ّىزى أك  ،ك٨ػػ٪ ٭ػ٭ػػع اٟجػػاء ،٭وػػٔىي شػػػؼى اٟبػػاء -ًٟ

ػٶن  ك٦ٜ ػا لػ٦ّ٦ا رػعكٵن  ،كٓٮػػ ذٟػٛ ،ك٨٪ ٭٦ّػ٬ اّٟػٮ٤ ،٭ؤىي ا٩ٟاءى   ٢ٗم 

 خ١  شغ٦ٖاقي رِا٭ةن ٟٶطجمار. ،( ٣٠ٜةن 4٧ه١  ) ،ٟٲطًاء اًٟباِٮ ة

ا ًىٍت خٶثي ٙى٪ى ٚى ػّػكؾ ػٍت ِػ٤ اٟزػعكًؿ اٟظػاص  ًٟباِػة اٟق  ػىرى  ،ؼو طى

 ،٧94ك٬٨ ٙاٖٮة اٟبٮت اٟدا٬٥ ٤٢ ًّٙة ٬٠ِ  ب٤ يا٨ػ اٟظب ػاز ٖػ٬ اٟمػصٮٗة 

ٝػً »ك٬٨  ا»ك٬٨  ،7٧6كٙاٖٮة اٟبٮت اٟدا٬٥ ٯطػ ٬ٖ اٟمصٮٗة  ،«اٟؿ   ،«شوػى
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ؿ ٠ٟمٗعم ٖػ٬ اٟمػصٮٗة  كاِج٣ػعى  ،«٭٦جقػ٬»ك٨ػ٬  ،77٧كٙاٖٮة اٟبٮت اٱك 

 :٩٦٢ػا ،كٟػ١ٍ ٭ طػغ باٟػؾػ١ اٟصػع٭ح ،( ٣٠ٜػة٧7)ػرؾ١ ا٣ٟظًػ٪ط ٟػ٫٠ِ 

كاٟمػػصٮس  ،«ثزػػٶ» ٧4٧كٖػػ٬ ص  ،«٭ىػػػىل»كاٟمػػ٪اب  ،«٭ػػػا» 55ص

«٠ ٫  .«اًٟصزا»كل٪اب٩ا  ،«اٟصز٫» ٧55ك٬ٖ ص  ،«ثىزى

عي  ّى ٣سى ب٧ً اٟ٪ٙػتي كاٟصػاؿي ٢ػ٤ ثًبٮػاف بّػًن ا٣ٟيٶشَػات  ،كب ٩ٖغا ٢ا ؾى

ً٘ د. ٭صٮىػ٫ اٟزبػ٪رمٌ ا٦ٟٚع٭ ة ٫٠ِ ٜجاًب )ر٭اض اٱٟ ػى بًجىصٚٮ ٩ى ٍى  ،باب( اٟغم 

 ٍ٘ ػ  ٚ ى٥ ػ٧ي ٟػ١ٍ ٭يص طػىل ٜدٮػة كي٪٭٠ة، كٙع كىهسى ٬ٖ ه٪ئ٩ا أ
ي أك  ،كثىػىٜتي أفٮاء أ

ً٘ ك٦٢ا٨ًز٧ً ا٣ّٟػكٖىةً  ٞي ٫٠ِ ٙ٪اِع اٟج صٚٮ ٣ى ّى ػىجى اٟ  .٭يظعـ بٞ طى

ػه  خبتى ٦ٟا أ٥ ٧ي ٢يظجمى ٣ ع ب٤ أبػ٬ بٝػػ ٤٢ً ٜجابو ٣ًٟيصى  -ٙاـى ب٧ً ٢ز٩٪ؿه  -كى

كٟػٮؽى ّٟبػع اٟػػش٤٣ بػ٤ أبػ٬ بٝػػ اٟؿػٮ٪ي٬ٌ )ت  ،(584٨اٱؾٮ٪ي٬ٌ )ت 

٦ٚاقي أدٟ ة ٙايّة ٫٠ِ ٨غاكٖٮ ،(4٧٧٨ . ،٣ا ؾي  كاٟص٣عي هللً رب  اّٟا٣ٟٮ٤ى

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
 امىؼَُِحي:

ر  اٟٗػ٭ع كبٮتي اٟٚمٮع - ٫ أفػػؼ ٠ِػ ،(٢١٧0٨يص٣ ػع بػ٤ أ٭ػع٢ػ )ت  :اٟع 

 ،ؾػػٶ٢ٮة٩ّ٢ػػع ثػػار٭ض ا٠ّٟػػ٪ـ اّٟػبٮػػة كاٳ ،ثمػػ٪٭ػق ٖػػؤاد ؾػػؼٜٮ٤

 ـ. ٧455 ،أ٣ٟا٥ٮا ،ٖػا٥ٝٗ٪رت

د٣ا٥ٮ ة ،٢ز٩٪ؿ :ب٣صاؾ٤ اٯداب ر٭اض اٱٟباب -  .٣47١ر١ٙ  ،ثػٜٮا ،٢ٝجبة ٥٪رِ 

٢ص٣ػػع بػػ٤ شؿػػ٤ ا٦ٟػػ٪ار٬ٌ )ت  :ك٢صاؾػػ٤ اٯداب ر٭ػػاض اٱٟبػػاب -

 أباٍة./7١9ر١ٙ  ،٢ٝجبة اٱز٨ػ ،(584٨
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اض اٱٟباب ك٢٪فصات ب٣ا ٤٢ )ٜغا( أشؿ٤ ٢ا ٙٮٞ ٢ػ٤ اٱٟٗػاظ ٢ػ٤ ر٭ -

 فّػ ثٮ٣٪ر./56١ر١ٙ  ،دار اٟٝجأل ا٣ٟمػ٭ة ،اٟقّػ كاٟٚ٪ا٬ٖ: ٢ز٩٪ؿ

٢يص٣ ػع بػ٤ ب٩ػادر اٟؼرٜقػ٬ٌ )ت  :ثغ٭ٮٞ كٖٮػات اٱِٮػاف ؛ِٚ٪د اٟز٣اف -

 .99٣8ر١ٙ  ،٢ٝجبة اٟٗاثس بجػٜٮا ،(١49٨

ٕ لٶح اٟع٭٤ ٢ص٣ع ب٤ أب٬ بٝػ ب٤ ٬ٌ٠ِ اٟقػ٭ :ا٣ٟػج ا٦ٟوػ كاٱىرج اًّٟػ -

 .670١ر١ٙ  ،بٔعاد ،اٟعار اّٟػاٙٮة ٣٠ٟظً٪يات ،(584٨اٱؾٮ٪ي٬ٌ )ت 

 ٝجبة ا٠٣ٟػٛ ِبػع٢ ،اب٤ ٨قاـ اٱ٥مارمٌ  :٢٪ٙع اٱذ٨اف ك٢٪ٌٙ اٟ٪ؾ٦اف -

  .)٧7-997)ر١ٙ  ،را٢ّة أـ اٟٚػل ،اّٟؼ٭ؼ اٟزا٢ّٮة اهلل ب٤ ِبع

 امىُجِغحي:

ٗ ُ )ت  ِبع :اٱدب اٟٝبٮػ - ٗ ػُ( ،(٧97٨اهلل ب٤ ا٣ٟٚ  ،ه٤٣ )آخار اب٤ ا٣ٟٚ

 ـ.٧904٨/٧454بٮػكت،  ،دار اٟٝجأل ا٣٠ّٟٮ ة

٦مػ - ّمػ كأِ٪اف ٟا مٗعٌم )ت  :أِٮافي ٟا ع٭٤ ط٠ٮٞ ب٤ أ٭بٛ ٟا  ،(١69٨لٶح ٟا

ٗٝػ ،ثصٚٮ٘ د. ٬٠ِ أب٪ ز٭ع كآطػ٭٤  ـ.٧445/ ٧9٧5٨ ،د٢ق٘ ،دار ٟا

ب٪ اٟٗجس ِٮؿػ٫ بػ٤ اٟبصجيػػم اٟص٠بػ٬ٌ )ت أ :أ٥ؽ ا٣ٟؿز٪ف كراشةي ا٣ٟصؼكف -

 ـ.٧44١ ،بٮػكت ،دار لادر ،ثصٚٮ٘ ٢ص٣ع أد٭أل اٟزادر ،(678٨بّع 

ابػ٤  ،أكهس ا٣ٟؿاٟٛ إ٫ٟ أٟٗٮة اب٤ ٢اٟٛ: ِبع اهلل ب٤ ٭٪ؾٕ بػ٤ أش٣ػع -

ا٣ٟٝجبػة  ،٢ص٣ ػع ٢صٮػ٬ اٟػع٭٤ ِبػع اٟص٣ٮػع٘ ٮصٚث ،(٨١6٧٨قاـ )ت 

 ـ. ٧٣١8٨/٧486 ،اٟٚا٨ػة ،اٟجزار٭ة اٟٝبػل

ثػر٣ػػة شؿػػ٤  ،ـ(٧486اّٟػبػػ٬: ٜػػارؿ بػك٣٠ٜػػاف )ت  اٱدبثػػار٭ض  -

 ـ.٧488 ،اٟٚا٨ػة ،ا٩ٟٮجة ا٣ٟمػ٭ة اّٟا٢ة ٠ٟٝجاب ،إؾ٣اِٮٞ

٢يص٣ ع ب٤ أش٣ػع بػ٤ ِد٣ػاف  :ث ر٭ض اٳؾٶـ ككٖٮات ا٣ٟقا٨ٮػ كاٱِٶـ -

اد  ،(١95٨اٟػػغ٨ب٬ٌ )ت  ػػار ِػػ٪  ٘ى ٠ِٮػػ٧ً د. بق  ػػ٧ي ك٠ِ ػػ ٚػػ٧ي كهػػبى ٥م   ٚ ش

 .ـ٧979٨/700٣ ،بٮػكت ،دار أٟػب اٳؾٶ٬٢ٌ  ،ؼ٢ّػك
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ا٣ّٟػكؼ بجػار٭ض  ؛ثار٭ض ش٪ادث اٟؼ ٢اف كأ٥بائ٧ًً ككٖٮات اٱٜابػ ٤٢ أب٦ائ٧ًً  -

ػؼىرم ٢ص٣ػع بػ٤ إبػػا٨ٮ١ بػ٤ أبػ٬ بٝػػ اٟزػؼرم اٟٚػفػ٬ٌ )ت  :اب٤ اٟزى

ٶـ ثع٢ػم ،(١٣5٨  –لػٮعا  ،ا٣ٟٝجبة اّٟمػػ٭ ة ،ثصٚٮ٘ د. ٣ِػ ِبع اٟؿ 

 .ـ٧976٨/7006 ،بٮػكت

٧٠ٚ٥ إ٫ٟ اّٟػبٮػة  ،ـ(٧55٣ر٭٩٦ارت دكزم )ت  :ا٣ّٟار١ اّٟػبٮة ث٠٣ٝةي  -

٘ى ٠ِٮ٧ً د. ٢يص٣ ع ؾ٠ٮ١ ا٦ّٟٮ٬ٌ٣، بٔعاد،   .ـ٧45٧ك٠ِ 

ػً٪ٌم )ت  :اٱكراؽ خ٣ػاتي  - ٣ى ػة اٟصى أب٪ بٝػػ بػ٤ ٠ِػ٬ٌ بػ٤ ٢يص٣ ػع بػ٤ ًشز 

ًٚٮ٘ كث٠ّٮ٘ ٢يص٣ ع أب٪ اٟٗوٞ إبػا٨ٮ١ ،(5٣١٨  ،بٮػػكت ،ٞدار اٟزٮػ ،ثىص

 ـ.٧44١/ ٧9٧١٨

ا٥ىةي اٱدب كٓا٭ة اٱرب - ػ :ًطؼى ة اٟص٣ػ٪ٌم )ت أبػ٪ بٝػػ بػ٤ ٠ِػ٬ٌ بػ٤ شز 

 ـ.7008 ،7ط  ،بٮػكت ،دار لادر ،(، ثصٚٮ٘ د. ٜ٪ٜأل د٭اب5٣١٨

ػػا٣ٟمػػ٪ف ا٣ٟي  اٟػػعر   - ّي ٣ ٫ بًؿػػؿى  اٟبػػعرمٌ أبػػ٪ بٝػػػ ثٚػػ٬ٌ اٟػػع٭٤  :٪فٮيػػصػ اٟ

ػّأل ،اٟٗجػاحِبػع  ؾػٮع لػع٭٘ ثصٚٮػ٘ ،(٨ 549اٟع٢ق٬ٌٚ )ت  ، دار اٟق 

 ـ. ٧445 ،اٟٚا٨ػة

 ،ثصٚٮػ٘ ٨ػٶؿ ٥ػاًر٬ كد. ز٨ٮػػ زا٨ػع ،(658٨د٭٪اف اب٤ اٟظٮ٣ػ٬ٌ )ت  -

  .ـ7005 ،اٟٝ٪٭ت ،٢ػٜؼ اٟبابًٮ٤ ٟجصٚٮ٘ ا٣ٟظً٪يات اٟقّػ٭ٌة

ػػار ،ابػػ٤ اٟػك٢ػػ٬ د٭ػػ٪افي  - ًٚٮػػ٘ د. شؿػػٮ٤ ٥م  ا٩ٟٮجػػة ا٣ٟمػػػ٭ ة اّٟا٢ػػة  ،ثىص

ة ،٠ٟٝجاب ا٨ًػى ٚى  .ـ٧44٣/ ٧9٧4٨ ،اٟ

 ،بٮػػكت ،دار اٟٝجأل ا٣٠ّٟٮ ة ،فػح أش٣ع شؿ٤ بؿذ ،اب٤ اٟػك٬٢ د٭٪افي  -

 ـ.7007/٧97٣٨

دار اٟٝجأل كاٟ٪خائ٘ اٟٚ٪٢ٮػة،  ،ثصٚٮ٘ د. شؿٮ٤ ٥مار ،اب٤ ٢ًػكح د٭٪افي  -

 ـ.7009/ ٧978٨ ،اٟٚا٨ػة
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دار إشٮػاء  ،٥قػقي ٢ص٣ ػع ا٠ٟٚٚٮ٠ػ٬ ،(١65٨اب٤ ٥يباثة ا٣ٟمػم )ت  د٭٪افي  -

 .ت .د ،بٮػكت ،ب٬اٟجػاث اّٟػ

 ،ثصٚٮػ٘ د. ٣ِػػ ٢ص٣ػع اٱؾػّع ،(6٧4٨د٭٪اف اب٤ ا٦ٟبٮ٧ ا٣ٟمػم )ت  -

 ـ.٧464 ،بٮػكت ،دار اٟٗٝػ

اـ بًقػح اٟظًٮأل اٟجبػ٭ؼمٌ  د٭٪افي  - اـ ،أب٬ ث٣  دار  ،ثصٚٮ٘ ٢ص٣ع ِبػعق ِػؼ 

 .ـ٧45٣ ،اٟٚا٨ػة ،ا٣ّٟارؼ

ُى ذ٭٧٠ي  ،(900٨)ت  ٬  ؿجً اٟبي  د٭٪افي  - ٧ي كل٦ ٚى  ٚ ٘ى اٟٗ٪ائع ٠ِٮػ٧ً فػاٜػ ك٠ِ   ،ش

 .ـ7006 ،د٢ق٘ ،دار اٟٮ٦ابٮُ ،اّٟاف٪ر

اـ،  ،(٣89٨أب٬ اًٟٮأل ا٣ٟج٦بػ٬ )ت  د٭٪افي  - ثصٚٮػ٘ د. ِبػع اٟ٪٨ػاب ِػؼ 

 ـ.٧٣6٣٨/٧499اٟٚا٨ػة،  ،ٟز٦ة اٟج ٟٮٕ كاٟجػر٣ة كا٦ٟ قػ

ًُ  ،أب٬ ٖػاس اٟص٣عا٬٥ٌ  د٭٪افي  - ً٘ ش٪اًفػٮ٧ً ككهػ قًػًق كث٠ّٮ
٬ً٦ى بز٧ًّ٣ ك٥ى ِي

٨ اف٩ٖ  ـ.٧٣6٣٨/٧499 ،بٮػكت ،ارًؾ٧ً ؾا٬٢ اٟع 

ًٚٮػ٘ إ٭ٗاٟػع ٧45٨أب٬ ٥٪اس اٟصؿ٤ ب٤ ٨ا٥ئ اٟص٣ٝػ٬ٌ )ت  د٭٪افي  - (، ثىص

 ـ.7006 -٧457 ،ٖٮؿبادف ،ٖػا٥ؼ فجا٭٦ػك ،كٓػ٭ٔ٪ر ف٪ٟػ ،ٖا٦ٓػ

ػ٧ي فػاٜػ ٨ػادم  د٭٪افي  - ٍى ػػى أٟٗا ػع  ث٠٣ٝجىػ٧ي كٖؿ 
ِى ٧ي كأ ٚى  ٚ اٟقاب اَٟػ٭ٕ، شى

 ـ.٧458/ ٧908٨ ،بٮػكت ،ِا١ٟ اٟٝجأل ،٩٦ٟوة اّٟػبٮة٢ٝجبة ا ،فٝػ

ثصٚٮ٘ ٨ٶؿ ٥اًر٬ ك د. ٥ػا١ٍ رفػٮع، ِػا١ٟ  ،د٭٪اف ٢يزٮػ اٟع٭٤ اب٤ ث٣ٮ١ -

 ـ.٧444اٟٝجأل، بٮػكت، 

ٞي  - ًٚٮػ٘ د.  ،(٢١76٨٪ؾػ٫ بػ٤ ٢ص٣ ػع اٟٮػ٪٥ٮ٬٦ )ت  :٢ػػآة اٟؼ٢ػاف ذ٭ ثص

٣ًٍ٠ٮ   ،اٟچػ اخِب اس ٨ا٬٥  ًّ  .ـ70٧٣ ،بٮػكت ،ةدار اٟٝجأل اٟ

 ـ.٧45٣ ،را٢ّة ا٣ٟ٪لٞ ،ثصٚٮ٘ ٨ٶؿ ٥ار٬ ،اب٤ اٱخٮػ :رؾاٟةي اٱز٨ار -

اٟغ٨أل ٬ٖ أطبار ٤٢ ذ٨ػأل: ِبػع اٟصػ٬ بػ٤ أش٣ػع بػ٤ ٢ص٣ػع ابػ٤  فغراتي  -
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ػػ جى أشاد٭دىػ٧ي ِبػع ٨(٧054ا٣ّٟاد اٟص٦ب٬ٌ٠ )ت  ٚى٧ي ٢ص٣٪د اٱر٥اؤكط، طى  ٚ ، ش

 ـ.٧906/٨٧456، بٮػكت –اٟٚادر اٱر٥اؤكط، دار اب٤ ٜدٮػ، د٢ق٘ 

ػ٧ي كاؾػجعرؾى ٨(١69باّٟ٪ر: ط٠ٮٞ ب٤ أ٭بٛ اٟمػٗعم )ت  اٟقّ٪ري  - ٚى  ٚ ، شى

 ـ.٠ِ٧904/٨٧455ٮ٧ً د. ِبع اٟػزاؽ شؿٮ٤، دار ٣ِار، اٱردف،

٪ءي اٟٶ٢ُ ٱ٨ٞ اٟٚػف اٟجاؾُ -  .د. ت ،بٮػكت ،دار ٢ٝجبة اٟصٮاة ،اٟؿظاكم :اٟو 

ػ٩ب٧ يبٚاتي ا٦ٟص٪٭ٮ٤ كا٠ٟٔ٪٭ٮ٤ )ا٣ٟص٣ عكف(: ثٚ - ٬ٌ اٟع٭٤ ابػ٤ ٙاهػ٬ في

ػػا٬ٌّٖ )ت  ، ثصٚٮػػ٘ د. ٢صؿػػ٤ ٓٮ ػػاض، ٢ًبّػػة ٨(58٧اٱؾػػعٌم اٟق 

 ـ.٧4١9ا٣ّ٦ٟاف، ا٦ٟزٕ اٱفػؼ، 

٣اف ٬ٖ ثار٭ض أ٨ٞ اٟؼ٢اف: بعر اٟػع٭٤ ٢ص٣ػ٪د اّٟٮ٦ػ٬ٌ )ت  ِٚعي  - ، ٨( 588اٟزي

 ـ.٧455ة ا٣ٟمػ٭ة اّٟا٢ة ٠ٟٝجاًب، اٟٚا٨ػة، جثصٚٮ٘ ٢ص٣ع ٢ص٣ع أ٢ٮ٤ٍ، ا٩ٟٮ

، ثصٚٮ٘ ٥بٮ٠ة 7٣ج  ،٨(١69ب٤ فاٜػ اٟٝجب٬ )ت ٢ص٣ع اٟج٪ار٭ض:  ٪في ِٮ -

 ـ.٧44٧ِبع ا١ّ٦٣ٟ، بٔعاد، 

ة: ا٣ٟصؿػ٤ بػ٤ ٠ِػ٬ٌ اٟٚاهػ٬ اٟج٦ ػ٪ط٬ٌ )ت  اٟٗػجي بّػعى  - ، ٨(٣59اٟقػع 

اٟز٬ٌ، دار لادر، بٮػكت،  ًٚٮ٘ ِب ٪د اٟق   ـ.٧4١5ثىص

بػػة اٟ٪ي٦ٮػػة ؾػػٶ٢ٮة ٖػػ٬ ا٣ٟٝجا٩ٟٗػػػس اّٟػػاـ ٣٠ٟظً٪يػػات اّٟػبٮػػة اٳ -

 ـ.٧48٣، ٖػ٥ؿا، ٖارعا ر٪رج ببار٭ؽ:

 M.le baron de :ا٣ٟظً٪يات اّٟػبٮة ٬ٖ ا٣ٟٝجبة اٟ٪ي٦ٮة ببػار٭ؽ ٩ٖػسي  -

slane، ـ٧548-٧55٣ ،بار٭ؽ.  

 ،(١69٨ٖػ٪ات اٟ٪ٖٮػات كاٟػغ٭ٞ ٠ِٮ٩ػا: ٢يص٣ ػع بػ٤ فػاٜػ اٟٝجبػ٬ٌ )ت  -

ب اس ِى ًٚٮ٘ د. إشؿاف   ـ.٧4١9 ،دار لادر، بٮػكت ،ثىص

ا٦َٟ٪ف ٤ِ أؾا٬٢ اٟٝجأل كا٦ٟٗ٪ف: ٢مػ٫ًٗ بػ٤ ِبػع اهلل اٟقػ٩ٮػ  ٕي ٜق -

 ـ.٧49٧ ،ؾجا٥ب٪ؿإً  ،(٧06١٨بصار٬ ط٠ٮٗة )ت 
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ٔيػىر رً رى اٟع   ٦ٜؼي  - ا٢ُ اٟ أبػ٪  :ب٬٦ أ٭٪ب( ٠٢٪ؾً  أطبارً ا٠ً٣ٟ٪ب ٬ٖ  )اٟعر   كرى

ثصٚٮػ٘ د. ؾػّٮع ِبػع  ،(١٣6٨)ت  اٟػعكادارمٌ بٝػ ب٤ ِبع اهلل ب٤ أ٭بٛ 

 ـ.٧٣4٧٨/٧4١7 اٟٚا٨ػة،اٟٗجاح ِاف٪ر، 

ٜيػػ ا٣ٟؿػػجًػؼي  - ػػ٢ي  :ٖػػ٤ن ٢ؿػػجَػؼ ٞ  ٖػػ٬  بقػػٮ٬ٌ٩ )ت ع بػػ٤ أش٣ػػع اٱى ص٣ 

 .ـ٧970٨/٧444 ،بٮػكت ،دار لادر ،ثصٚٮ٘ إبػا٨ٮ١ لاٟس ،(580٨

إبػا٨ٮ١ بػ٤ ٠ِػ٬ٌ بػ٤ ث٣ػٮ١ اٟصمػػٌم  :ل ا٦ٝ٣ٟ٪فػ  ا٩ٟ٪ى ٬ٖ ؾً  ا٣ٟم٪في  -

ًٚٮػ٘ د. اٟ ،(98٣٨اٟٚٮػكا٬ٌ٥ )ت  ٦بػ٪م ِبػع اٟ٪اشػع دراؾة كفػػح كثىص

ة ،دار اّٟػب ٠ٟبؿجا٬٥ ،فّٶف ا٨ًػى ٚى  .ـ٧454 ،اٟ

٢ص٣ع أش٣ع د٣٨ػاف، دار  :اٱٟٗاظ اٟجار٭ظٮة ٬ٖ اّٟمػ ا٠٣٣ٟ٪٬ٌٜ  ٢ّز١ي  -

 .ـ ٧440/ ٧9٧0٨ ،د٢ق٘ -دار اٟٗٝػ ،بٮػكت -اٟٗٝػ ا٣ّٟالػ

د.  :ا٣ّٟز١ي اٟزا٢ُ ٖػ٬ ا٣ٟمػ٠ًصات اٱ٭ ٪بٮ ػة كا٠٣٣ٟ٪ٜٮ ػة كاّٟد٣ا٥ٮ ػة -

اف شٶ ؽ ك د. ِباس لب اغ   ـ.٧444 ،بٮػكت ،دار ا١٠ّٟ ٣٠ٟٶ٭ٮ٤ ،شؿ 

 ،د٢قػػػ٘ ،٢ًبّػػػة اٟجػٙ ػػػ٬ ،٣ِػػػػ رهػػػا ٜصاٟػػػة :٢ّزػػػ١ ا٣ٟػػػؤٟٗٮ٤ -

 .ـ٧٣١5٨/٧484

ٞي ٖػػ٬ اٱٟٗػػاظ اٟٗارؾػػٮة ا٣ّٟػبػػة -  ،د. لػػٶح اٟػػع٭٤ ا٦٣ٟزػػع :ا٣ٟٗمػػ

 ـ.٧4١5/ ٧٣45٨ ،إ٭ػاف ،٢ًب٪ِات ب٦ٮاد ٖػ٦٨ٛ

دار أٟػػب  ،د. ٭صٮ٫ ك٨ٮ أل اٟزبػ٪رم :ا٦ٟم٪ص ٩٦٢ذ اٟبصح كثصٚٮ٘ -

 ـ.7005 ،ث٪٥ؽ ،اٳؾٶ٬٢

ٞي اٟم   - ر٣اؿ اٟػع٭٤ ٭٪ؾػٕ بػ٤ ثٔػػم  :ؿج٪٬ٖ بّع اٟ٪ا٬ٖا٬ٖ كا٣ٟي ا٩٦٣ٟ

٥بٮػٞ ٢ص٣ػع ِبػع ك ثصٚٮػ٘ د. ٢ص٣ػع ٢ص٣ػع أ٢ػٮ٤  ،(5١9٨بػدم )ت 

 ،دار اٟٝجػأل كاٟ٪خػائ٘ اٟٚ٪٢ٮ ػة ،اّٟؼ٭ؼ، ا٩ٟٮجػة ا٣ٟمػػ٭ة اّٟا٢ػة ٠ٟٝجػاب

 .ـ7006 -٧458 ،ٟٚا٨ػةا
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 ،(4٧٧٨رػٶؿ اٟػع٭٤ اٟؿػٮ٪ي٬ٌ )ت  :١َ٥ اّٟٚٮػاف ٖػ٬ أِٮػاف اٱِٮػاف -

٢ٝجبػة ا٣ٟد٦ػ٫  ،ا٣ًٟبّة اٟؿ٪ر٭ة اٱ٢ػ٭ٝٮة ب٦ٮ٪٭٪رؾ ،ثصٚٮ٘ ٖٮ٠ٮأل ًشج ٬

 ـ.٧47١ ،ببٔعاد

ثصٚٮ٘ ٢ز٣٪ِػة  ،(١69٨ط٠ٮٞ ب٤ أ٭بٛ اٟمٗعم )ت  :اتٮى ٖى اٟ٪ى اٟ٪ا٬ٖ بً  -

 ،ٖػا٥ػؼ فػجا٭٦ػ ،٣ّٮة ا٣ٟؿجقػػٙٮ٤ اٱ٣ٟا٥ٮػةر ،٤٢ ا٣ٟؿجقػٙٮ٤ كاّٟػب

 .ؾ٦ًب٪ؿ كبٮػكتإ

(، 65٧٨ب٤ ط٠ٝػاف )ت أش٣ع ٢ص٣ ع  :كأ٥باء أب٦اء اٟؼ ٢اف اٱِٮاف كٖٮاتي  -

 .٧465 ،بٮػكت ،دار لادر ،ثصٚٮ٘ د. إشؿاف ِباس

:  امىرةلتي

ر٣ػػُ كثصٚٮػػ٘ كدراؾػػة د. ِبػػاس ٨ػػا٬٥  :فػػّػ ثٚػػ٬ٌ اٟػػع٭٤ اٟؿػػػكر٬ٌ  -

 .ـ٧9٣0٨/7004 ،6١اٟدٚاٖة كاٟجػاث(، اّٟعد  )آٖاؽ ،اٟچػ اخ

فّػ لٗ٪اف ب٤ إدر٭ؽ ا٣ٟػؾ٬، ثصٚٮ٘ د. أش٣ع شاچ١ اٟػبٮ٬ّ، ٢ز٠ػة  -

 ـ.700٧، ٧اٟزا٢ّة ا٣ٟؿج٦مػ٭ة، اّٟعد  -٠ٜٮة اٟجػبٮة

ر٣ػػُ كثصٚٮػػ٘ كدراؾػػة ِب ػػاس ٨ػػا٬٥  :فػػّػ ٭٪ؾػػٕ بػػ٤ ٟؤٟػػؤ اٟػػغ ٨ب٬ -

 .ـ7008 ،٣اّٟعد  ،٣7ا٣ٟز٠ ع  ،)ا٣ٟ٪رد( ،اٟچػ اخ

كبٮاف أ٣٨ٮج٧:  ،٢ظً٪ط ر٭اض اٱٟباب ك٢صاؾ٤ اٯداب، ثمصٮس ٥ؿبج٧ -

 .ـ7005/ ٧974٨ ،9ك ٣ج  ،)اّٟػب( ،د. ِبع اٟػازؽ ش٪٭ؼم

ٚ ػ٫ ٢ػ٤ فػّػق ٭ّٚ٪ب ب٤ لابػ - ر٣ػُ كثصٚٮػ٘  :ا٦٣ٟز٦ٮ٬ٌٚ شٮاث٧ ك٢ا ثب

 ـ.70٧٣ ،٣ع  ،90ج  ،٢ز٠ ة )ا٣ٟ٪رد( ،اٟچػ اخ كدراؾة د. ِباس ٨ا٬٥ 

*   *   * 
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ي
 اوانصُؼح انؼقهٍح ػُد أتً ت

 «ورؽوح مرؿاءة صىةمٔح فْ مػؿ امُةاْ»

 ()أ.د. أظىؽ غنْ وعٌىؽ

ػّػ  ًة اٟق  ػعى ٚى ى ّػ اٟٚع٭١ ٥ٗػان ٓٮػػى ٭ؿػٮػو ٢ػ٤ ٥ ف٠ٔت ٙوٮةي اٟم٦ّة ٬ٖ اٟق 

ػٍؼ ٖػ٬  ،كأِٶـ اٟٝٶـ ك٤٢ ث٠ٝ ١ ٫٠ِ اٟم٦ّة اٌٟقّػ٭ة ٙع٭٣ان كشػع٭دان ٟػ١ ٭ىزي

ػو أؾاؾٮةٜٶ٧٢ خٶث  ٝى ًٖ:   

٫٦ بجدٚٮػٕ اٌٟقػّػ كث٩غ٭بػ٧ كثصٝٮٝػ٧ امىٌػح امهٌٔح :األكمّ إذ  ،اٟج٬ ثّي

ٟػ١ ثٝػ٤ ثدػ٘  ،رػت ٬ٖ ٨غا ا٣ٟو٣ار يائٗة ٤٢ فّػاء اٟزا٠٨ٮة كاٳؾػٶـ

بٞ ٣ِعت إ٫ٟ هػب ٤٢ اٟج٩غ٭أل كإِػادة ا٦ٌَٟػػ  ،ب٣ٚعرات اًٟبُ كاٟؿ٠ٮٚة

ٟؿابٚٮ٤ إ٫ٟ ذٟٛ اٟمػ٦ٮُ كٜاف ٤٢ ا ،ٖٮ٣ا لعر ٤ِ اٟٚػائس ٤٢ ٜٶـ ٦٢َ٪ـ

 ،٤٢ فّػاء اٟزا٠٨ٮة ز٨ٮػ ب٤ أب٬ ؾ٫٣٠ خ١ ثبّػ٧ ٖػ٬ ذٟػٛ اٟصًٮجػة كٓٮػػق

ز٨ٮػػػ بػػ٤ أبػػ٬ ؾػػ٫٣٠ كاٟصًٮجػػة » ٖٚػػاؿ اٱلػػ٬ّ٣ ٖٮ٣ػػا أكردق اٟزػػاشٌ:

ٌٞ ٤٢ رٌ٪د ٬ٖ ر٣ٮُ فػّػق ،كأفبا٣٩٨ا ِبٮع اٌٟقّػ ككٙػٕ ٦ِػع  ،كٜغٟٛ ٜ

ٌٞ بٮت ٙا٧ٟ أبٮات اٟٚمٮعة ٩ٌ٠ٜػا ٢ؿػج٪٭ة ٖػ٬  شج٫ٌ ٭يٍظًػجى  ،كأِاد ٖٮ٧ ا٦ٌَٟػ ،ٜ

«اٟز٪دة
(٧)

ٟػ٪ٵ أٌف اٌٟقػّػ ٙػع ٜػاف  :كٜػاف ٭ٚػاؿ» :خ١ ٙاؿ اٟزاشٌ ٠ّ٢ٚػان  ،

اؾجّبع١٨ كاؾجٗػغ ٢ز٩٪د١٨ شج٫ٌ أدط٩٠ػ١ ٖػ٬ بػاب اٟج٠ٝػٕ كألػصاب 

                                                 

()  را٢ّة د٢ق٘ - با٦ٟٚٮًػةاٟػابّة ٣ِٮع ٠ٜٮة اٯداب. 

 .7/7٧٧اٟزاشٌ )اٟبٮاف كاٟجبٮٮ٤( ص: (٧)
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 ،ٟػغ٨ب٪ا ٢ػغ٨أل ا٣ًٟبػ٪ِٮ٤ اٟػغ٭٤ ثػ ثٮ١٩ ا٣ّٟػا٬٥ ؾػ٩٪ان كر٨ػ٪ان  ،اٟم٦ّة

«كث٦داؿ ٠ِٮ١٩ اٱٟٗاظ ا٥دٮاٵن 
(7)

. 

كا٦ّٟا٭ػة  ،ا٣ٟجمػ٠ة بج٣٦ٮػ٘ اٟٝػٶـ كزرٜقػج٧ امجؽٓػٔػحامىٌػح  :كامسةًٔح

 ،كأهػػاب٧ بقار ب٤ بػد ك٬٨ ل٦ّة ا٣ٟصعخٮ٤ ٤٢ أ٢داؿ ،اٟٗائٚة ب ٟ٪اف اٟبع٭ُ

جٞ ٤ِ بقار ك٢ػكاف ب٤ أب٬ شٗمة أ٭٣٩ا أفّػ؟  ب٤ بػد ٖٚٮٞ إٌف اٱل٬ّ٣ ؾي

ٞي كث ؛بقار»ٖٚاؿ:  ك٨٪ أٜدػػ ثمػػٖان  ،ٌٗػد ب٧ٱ٧ٌ٥ ؾ٠ٛ يػ٭ٚان ١ٟ ٭يؿ٠ٛ ٤٢ ٙب

ُي  ،ك٦ٖ٪فى فّػو كأٓؼري  ػّػاء»، كٙاؿ: «بع٭ّان  كأكؾ كاهلل ٟػ٪ٵ  ،بقار طاث٣ػة اٟق 

ػّػاء «أٌف أ٭ا٧٢ ث طػت ٟٗو٠ج٧ ٫٠ِ ٜدٮػ ٢ػ٤ اٟق 
(٣)

، كٙػاؿ ابػ٤ ا٣ّٟجػؼ ِػ٤ 

ٜػاف ٢ؿػ١٠ بػ٤ اٟ٪ٟٮػع أٌكؿ ٢ػ٤ كٌؾػُ » ٢عرؾة اٟبع٭ُ ٬ٖ اٟقّػ ا٣ٟصػعث:

خػ١  ،خ١  راء ٢ؿ١٠ ٖصقػا بػ٧ فػّػق ،د أٌكؿ ٤٢ راء ب٧ٱٌف بقار ب٤ بػ ؛اٟبع٭ُ

«راء أب٪ ث٣اـ ٖ ٖػط كثزاكز ا٣ٟٚعار
(9)

. 

إذ  ،اٟج٬ ٩ٍػت أٟ٪ا٩٥ا ٬ٖ فّػ أب٬ ث٣اـ طالة امىٌػح امػرنٔح كامسةمسح:

٢ػ٤ أرػٞ ذٟػٛ بػػزت ٖػ٬ فػّػق  ،٦ِا٭ج٧ اٟٗائٚة باٱٖٝار ا٥بدٚت ٤٢ طٶؿ

ٮع، ك٨ػغق ا٦ٟاشٮػة ٨ػ٬ ٖػ٬ كاٙػُ ٢ؿائٞ ِعة ٭جمٞ أ٠ٓب٩ا با٣ٟٔ٪ض كاٟجّٚ

 اٱ٢ػ ٢و٣ار ٨غا اٟبصح.

ثجبعل ٍ٪ا٨ػ ل٦ّة أب٬ ث٣اـ ٬ٖ ر٠٣ة ٤٢ ا٣ٟؿائٞ اٟٗٝػ٭ة اٟج٬ ثػٜػت 

 :٩٦٢ا ،ي٪ابُ ا٠ٟٔ٪ ٬ٖ ثٗٝٮػق اٟقّػم ك٬ٖ ل٦ّج٧ اٟٝٶ٢ٮة ِا٢ة

ى:ثقافتهىوذكاؤهى-أ
ق ٢٪ٟػع ،ذٜػ اٱل٩ٗا٬٥ أٌف أبا ث٣اـ شبٮأل ب٤ أكس ٤٢ ٙبٮ٠ة يٮئ ل٠ٮبةن 

                                                 

 .7/7٧٧اٟزاشٌ )اٟبٮاف كاٟجبٮٮ٤( ص: (7)

 .١/7١١ٓا٬٥( ص:اٱل٩ٗا٬٥ )اٱ (٣)

 .8٣اب٤ ا٣ّٟجؼ )اٟبع٭ُ( ص: (9)
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ك٦٢قؤق ٦٢ػبذ بٚػ٭ػة اؾػ٩٣ا راؾػ١
(8)

ا٣ٟمػادر ٢َّػ١ ٖػ٬ شػٮ٤ أيبٚػت  ،

اٱدبٮة
(6)

 ،٢ػ٤ أ٣ِػاؿ د٢قػ٘ ،٫٠ِ أ٧ٌ٥ كٟع ٬ٖ ٙػ٭ة راؾ١ اٟٚػ٭بة ٤٢ يبػ٭ا 

أ٧ٌ٥ فا٬٢ اٱلٞ ٣ِٞ ٖػ٬ أخ٦ػاء شعاخجػ٧ ٖػ٬ ٢مػػ اٟبٔعادم كذٜػ اٟظًٮأل 

 ،١٩٦كٜاف آ٥ػغاؾ ٭زػاٟؽ اٱدبػاء ك٭ طػغ ِػ ،٭بٮُ ا٣ٟاء ٬ٖ ا٣ٟؿزع اٟزا٢ُ

كب٠ػْ  ،ٖقػاع ذٜػػق ،٠ٖػ١ ٭ػؼؿ ٭ّا٥ٮػ٧ شجٌػ٫ أرػاد ٣َ٥ػ٧ ،كٜاف ٭صأل  اٌٟقّػ

ٖبػؼ اٌٟقػّػاء ،٣ّٖٞ ٖٮ٧ ٙمػائعق ،«٤٢ رأل بؿػٌ »ا٣ّٟجم١ طبػق ٠ًٖب٧ ك٨٪ 
(١)

، 

٢ا ٜاف أشعه ٤٢ اٌٟقّػاء ٭ٚعر ٫٠ِ أف ٭ طػغ در٣٨ػان » :كثٌٚعـ ٠ِٮ١٩ شج٫ٌ ٙٮٞ

ّػاء ٢ا ٜاف ٭ طػغق ٣ٌ٠ٖا ٢ات اٙجؿ١ ،باٌٟقّػ ٬ٖ شٮاة أب٬ ث٣اـ خػ١  ٙىػًعـى  ،«اٟق 

ٖٚٮٞ إٌف أش٣ع ب٤ أب٬  ،٢ع٭٦ة بٔعاد ٖزاٟؽ اٱدباء كا٣٠ّٟاء كبػع ٬ٖ اٟػكا٭ة

يا٨ػ ركل ٧٦ِ أطباران بؿ٦عق
(5)

. 

١ٟ ٭٤ٝ أب٪ ث٣ػاـ » :ٙاؿ دِبٞ اٟظؼا٬ِ ٖٮ٣ا أكردق ا٣ٟػزبا٬٥ ٬ٖ ا٣ٟ٪فس

«باٌٟقّػ ٦٢٧ كفّػق باٟٝٶـ أفب٧ ،كإ٣ٌ٥ا ٜاف طًٮبان  ،فاِػان 
(4)

ذٟػٛ  ٤٢ أرػٞ ،

٭ػعٌؿ  ،ٜجاب اٟقّػاء(. كاٟص٘ أٌف أبا ث٣اـ ٜاف أد٭بان فػاِػان )٭عط٧٠ ٬ٖ ٜجاب٧  ١ٟ

ٌٞ أ٩ٍػػػ ٢ظجاراثػػ٧ ٜجػػاب  ،٠ِػػ٫ ذٟػػٛ ٢ػػا اطجػػارق ٢ػػ٤ أفػػّار اّٟػػػب كّٟػػ

ٖٚٮٞ: إٌف أبا ث٣اـ ٬ٖ اطجٮارق اٟص٣اؾةى أفػّػ ٦٢ػ٧ ٖػ٬ فػّػق ،«اٟص٣اؾة»
(٧0)

، 

                                                 

 .١/7١4اٱل٩ٗا٬٥ )اٱٓا٬٥( ص: (8)

 ،(7/٣66) كٖٮات اٱِٮػاف ٵبػ٤ ط٠ٝػاف ،(7/7٧٧اٟقّػ كاٟقّػاء ٵب٤ ٙجٮبة ) :٭٦َػ (6)

 .٧/9٣٣اٟ٪ا٬ٖ باٟ٪ٖٮات ٠ٟمٗعم 

 .7/٣١١)ثار٭ض بٔعاد( ص:، اٟبٔعادم، اٟظًٮأل (١)

أش٣ع ب٤ أب٬ يػا٨ػ أد٭ػأل ٢ػػكزم اٱلػٞ ثػ٪٬ٖ  .877ا٩٦ٟا٭ة( ص:اب٤ ٜدٮػ )اٟبعا٭ة ك (5)

 .٥750٨ص٪ 

 .900ا٣ٟػزبا٬٥ )ا٣ٟ٪فس( ص: (4)

 .7٣اٟجبػ٭ؼم )فػح د٭٪اف اٟص٣اؾة( ص: (٧0)
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ّػاء( ٖص٪ؿ)ك٧ٟ ٜجاب آطػ ؾ٣اق  ر٣ُ ٖٮ٧ يائٗة ٤٢ أفّار اٟزػا٠٨ٮٮ٤  ،اٟق 

اٵطجٮػار )ك٧ٟ ٜجاب خاٟح ذٜػػق اٟبػع٭٬ّ اؾػ٧٣ ،كا٣ٟظوػ٢ٮ٤ كاٳؾٶ٢ٮٮ٤

ك٧ٟ أ٭وان ٜجاب اٟ٪شقٮات ،٤٢ اٌٟقّػاء(
(٧٧)

. 

ٜػػاف أبػػ٪ ث٣ػػاـ كاؾػػُ اٟصٗػػٌ ٠ً٢ّػػان ٠ِػػ٫ ثػػػاث اّٟػػػب ٖػػ٬ اٌٟقػػّػ 

 ،ػ ا٣ٟٚػايٮُ كاٟٚمػائعٖٚٮٞ إ٧ٌ٥ شٌٗ أربّة ِقػ أٟٕ أرر٪زة ٓٮػ ،كاٱطبار

ػػ أٌف اٟٗٮ٠ؿػ٪ؼ ا٦ٟٝػعم ٙػاؿ ٱش٣ػع بػ٤  ،٣ٜا ٜػاف ٢ٗػػط اٟػغٜاء ٖٚػع ذٜي

ٱ٥ٌػ٧  ؛ٖا٧ٌ٥ ٵ ٭ّٮـ أٜدػػ ٢ػ٤ أربّػٮ٤ ٭٪٢ػان  ،٧ًِ أم ف٬ء ي٠ب٧ ٖ :ا٣ّٟجم١

٩ٍػ ٬ٖ ِٮ٧٦ اٟعـ ٤٢ فعة اٟٗٝػة
(٧7)

. 

 أ٧ٌ٥ ٣ٟا كٕٙ بٮ٤ ٭عم أش٣ع بػ٤»٦ًٖان ٖػكل اٟم٪٬ٟ  اٜاف أب٪ ث٣اـ ذٜٮو 

 ٖا٥ج٫٩ إ٫ٟ ٙ٪٧ٟ: ،كٜاف ٬ٖ ٢ز٠ؿ٧ ا٦ٟٝعم اٟٗٮ٠ؿ٪ؼ ،ا٣ّٟجم١ ٭٣عش٧

 شػػاث١ ٖػػ٬ ؾػػ٣اشةً  إٙػػعاـ ٣ِػػػكو 

 

ٕى  ١ً ٠ٍػ٬ٖ شً    إ٭ػاس ٖػ٬ ذٜػاءً  أش٦ػ

 ٖ يػؽ ٠ٙٮٶن خ١ ٙاؿ: ،ٙاؿ ٧ٟ ا٦ٟٝعم: اٱ٢ٮػ ٖ٪ؽ ٢ى٤ٍ كلٗت 

 ٤ دك٥ػػ٧ٵ ث٦ٝػػػكا هػػػب٬ ٟػػ٧ ٢ىػػ

 

 ٢ػػدٶن فػػػكدان ٖػػ٬ ا٦ٟػػعل كاٟبػػاس 

 اٱٙػػٞ ٦ٟػػ٪رقٖػػاهلل ٙػػع هػػػب  

 

 ٢ػػػدٶن ٢ػػػ٤ ا٣ٟقػػػٝاة كا٦ٟبػػػػاس 

«ّٖزب٪ا ٤٢ ؾػِج٧ ك٦ًٖج٧ 
(٧٣)

. 

ىمذهبهىالذعري:ى-بى
كإٍف ٟػ١ ٭ٝػ٤ ٙػع  ،(ا٣ًٟػاب٘)ذٜػ اٱل٩ٗا٬٥ أٌف ٱب٬ ث٣اـ ٢ػغ٨بان ٖػ٬ 

كاٟؿ٠٪ؾ ٖػ٬ ر٣ٮػُ يػٙػ٧ ،ٞى اٳٜدار ٖٮ٧إٵ أٌف ٧ٟ ٌٖو  ،ابجع٧ِ
(٧9)

ٖا٨جػعل  ،

                                                 

 .96اٟبع٭٬ّ )٨بة اٱ٭اـ ٖٮ٣ا ٭ج٠ّ٘ ب ب٬ ث٣اـ( ص: (٧٧)

 .56)أطبار أب٬ ث٣اـ( ص: اٟم٪٬ٟ (٧7)

 ا٣ٟمعر اٟؿاب٘. (٧٣)

 .٧9/98٣ٓا٬٥( ص:اٱل٩ٗا٬٥ )اٱ (٧9)
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ص٧ ٬ٖ ٙ٪٧ٟٜاف كه   (اد٥٪اٖػ اٱهع)إ٫ٟ ٩ٗ٢٪ـ ابجع٧ِ ؾ٣اق 
(٧8)

: 

ٓىػػٍػسى ا٣ٟػػ٪دًة كاٟق   ىدىدٍػػجي١ٍ   ػٍصػػٙػػع ب

 

ٞ  ٙػػارو كبػػادمػػػ  ٜيػػ  ٦اًء ٖػػ٬ ٠ٙػػأل 

ٜي١ٍ   ا كد كا ٥ػػػعى ٜي١ٍ كى ػػػؼ  ًِ  أبٔوػػػ٪ا 

 

كً   ػػػػػةو كى ٍٔوى ٜي١ٍ ٢ػػػػػ٤ بً ًٚػػػػػػا  دىادً ٖى

ػػجي١ٍ   ٍٚ ى ب ٓىػ٭ػػألى ٢ىزػػعو رى  ٵ ِػػع٢ٍجي١ٍ 

 

اًٖػى اٱهػػػػعادً   اقي ٥ىػػػػ٪ى ػػػػػى ِي  ٖػػػػ٬ 

كٙػع أدل بػ٧  ،ٖػ٬ اٟٝػٶـ (ا٣ٟزا٥ؿة)خػ اٵِج٣اد ٫٠ِ كٜغا ٜاف ٤٣٢ آ 

 ك١ٟ ٭٤ٝ ٢ٮ٧٠ اٟقػع٭ع إٟػ٫ ا٣ٟزا٥ؿػة اٟ٪ٟػُ ،ذٟٛ إ٫ٟ هػب ٤٢ ا٣ٟٔ٪ض

ج٣ّٮػ٘ اٟٝػٶـ كأٟػ٪ص كراء ا٦ٟػادر ب جصؿٮ٤ ٨ٮجػة اٱٟٗػاظ ب٣ٚػعار كّٟػ٧ب

ك٢ا ٭٣دٞ ث٠ٛ ا٦ٟؼِة ٟع٭٧ ٙ٪٧ٟ ،كاٟٗػ٭ع كالًٮاد ا٣ّٟا٬٥ اٟعٙاؽ
(٧6)

  : 

ٌٕ ؾػػ٦ا٣٨اخ٦جػػاًف ٜػػا٣ٟٚػ ػػ  ٭٤ً شي

 

 بٝ٪اِػػػألو ٢دػػػٞ اٟػػػٌع٫٢ أثػػػػاب 

ٞ  ر٭ػ١و ٟػ١ ثىػػي    كٟػ١ ان ـٍ ؾػ٪ء٤٢ ٜػ

 

 ثىٍظ٠ًػػػٍى ًلػػػبىا أ٭ٌا٩٢ًػػػا بجمػػػاًب  

ككاهس أف ٨ػغق  ،٤٢ ٜٞ ا٢ػأة شؿ٦اء ٜاٟػ٭١ :أم (٤٢ ٜٞ ر٭١)ٖٚ٪٧ٟ:  

 ثمػاب(،/اثػـ( ك)لػب/اٵؾجّارة ٙع راءت ٬ٖ ؾٮاؽ ٬َٟٗ ٢ؼرٜـ )ر٭١

كاٟ٪اُٙ أف  ،ث٣اـ ٦٨ا لػؼ ٜا٢ٞ ياٙج٧ ٦ّ٠ٟا٭ة باٟبع٭ُك٭ظاؿ اٟعارس أٌف أبا 

أ٢ػا لػ٣ٮ١ اٟٚػ٪ؿ ٦٨ػا  ،اٟمػ٪رة اٟظاررٮػة ٠ٟٝػٶـب ثج٠ّػ٨٘غق ا٣ٟٶشَػة 

ك٨ػ٪  ،١ٟ ٭ؿب٧ٚ إٟٮ٧ أشع ٬ٖ شعكد ٢ّػٖج٬ ،٣ٖؤؾؽ ٫٠ِ إ٥جاج ٫٦ّ٢ رع٭ع

 ،ا٦ٟٗٮة اّٟػبٮة ٠ٟز٣ػاؿ اٱ٥دػ٪م ٫٦ّ٢ ٢٪ٟ ع اؾج ل٧٠ اًٟائ٬ ٤٢ رش١ اٟػؤ٭ة

كر٩ة اٟقب٧ ِادة ثٝػ٪ف ٖػ٬  ،اِجاد اٟقّػاء ثقبٮ٧ ا٣ٟػأة باَٟبٮة أك اٟػئ١ٖٚع 

كا٠ًٟػٕ كا٦ّٟ٪٢ػة كاٵ٥ًػٶؽ كاٟج٪خػأل  ،ر٣اؿ اٟصػٜات كث٦اؾ٘ اٱرؼاء

كاٟو٣٪ر كٓٮػ ذٟٛ ٣٢ا ٭ّبٌػ ٤٢ طٶ٩ٟا اٟػغكؽ اٟقػّػم ِػ٤ ا٣ٟػػأة اٟجػ٬ 

                                                 

 .عٮ، ٙار: ب٧/84ّأب٪ث٣اـ )د٭٪ا٧٥( ثس ِؼاـ ص: (٧8)

ا٣ٟٚػاف: اٟق٣ؽ كا٣ٟٚػ، رار٭ة ٜاِأل: ٩٥ع خع٭٩ا، اٟع٢ٮػة:  ٧/٣9ا٣ٟمعر اٟؿاب٘ ص: (٧6)

 .ا٣ٟٚاربي ٬ٖ اٟؿ٤  ٫٢ ك٬٨ اٟم٪رة، أثػاب: ر٣ُ ثػب ك٨٪ ع  اٟ كاشعة
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٦ٟٚع٭ػة اٟصع٭دػة ٖػ٬ ٟٔج٦ػا ا اكأب٪ ث٣اـ ٖٮ٣ا ٥ؿ٣ٮ٧ ث٦الو  ،ثٗٮن فبابان كشٮ٪٭ة

ٌٞ  ،ث٦اكؿ ٨غق اٟم٪رة ا٣ٟجعاكٟة ك٧٦ٟٝ ا٥ًّٕ ب٩ا ٟج٦بد٘ ٩٦٢ا ٖٝػة رع٭ػعة ٜػ

ك٨٪ ٦٨ا ٵ ٭ؿػج٩عؼ إٙا٢ػة اٟز٦ػاس  ،(١ٟ ثػـ ؾ٪ءان )كذٟٛ ٬ٖ ٙ٪٧ٟ  ،اٟزعة

ٖػا٫٦ّ٣ٟ  ،كإ٣٥ا اؾج٩عؼ ث٪ٟٮع ٫٦ّ٢ ٤٢ ٫٦ّ٢ ؾػاب٘ ،بٮ٤ ر٭١ كثػـ ٖصؿأل

٦ػػ٫ ا٣ٟ٪ٟػػع أف ٨ػػغق اٟصؿػػ٦اء اٟجػػ٬ كا٣ّٟ ،٧ بػػاٟػ٭١اٟؿػػاب٘ أف اٟصؿػػ٦اء ثقػػب  

٩ٟػغا  ،اٟجماب٨٬٪ كاٟؿ٪ء اٟغم ٭٦ّٮ٧  ،(١ٟ ثػـ ؾ٪ءان ) ٬ٖ أ٩٥ا ،أفب٩ت اٟػئ١

 ،ك٤٢ ِزأل أف ثٝ٪ف اٟمبٮة ٢جمابٮة ،أ٭ا٩٢ا بجماب( اك١ٟ ثظ٠ى لب)ٙاؿ: 

ٖاٟجمػاب٬ ٨ػ٪  ،ك٤٢ ِزأل أ٭وان أف ثٗؿع لبا٨ا باٟجماب٬ ٣ٜا ٭ػ٭ع أب٪ ث٣اـ

با اٟػغم ؾػ٣اق اٟقػاِػ  اٖٝٮٕ ثٝ٪ف اٟمبٮة ٤٢ دكف اٟمػب ،اٟػر٪ع إ٫ٟ اٟم 

ٟجٝج٣ٞ ٟع٭٧ ٟغة  ،ر٣ا٩ٟا ث٣دا٬ٟ ٬٠ِٚ ؾا٤ٜ ،٨ٞ ٭ػ٭ع شؿ٦اء رز٭٦ة ،ثمابٮان 

 اٟج ٢ٞ ا٬٠ّٟٚ؟

كٙع دٍٙت طٮ٪طي  ،٨غا ٦٢ص٫ ٓا٢ن ٭ٝج٦ٕ اٟم٪رة ا٦ٟٗٮة ٦ِع أب٬ ث٣اـ

ٞ ٭ػك٩ٟػغا اؾػجع٫ِ ٜٶ٢يػ٧ي اٟج  ،ٖ هػصت ٢ٚالػعق ٖػ٬ طٗػاء ،اٱٖٝار ٖٮ٩ا

ػػػ كاٟٝػػٌع ٟجبٚػػ٫ ا٠ٟػػغة ا٠ّٟٚٮػػة اٟجػػ٬ ر٢ػػ٫ إٟٮ٩ػػا ٢ػػ٤ طػػٶؿ لػػ٪رث٧  ٌٝ كاٟجٗ

 .كاشع فاطمة ٢ُ أ٩٥ا ٢معر ا٣ٟٔ٪ض كٓا٭ج٧ ٬ٖ آف ا٣ٟغٜ٪رة آ٥ٗان 

ٟٚع ٜاف أب٪ ث٣اـ ٫٠ِ رأس ا٣ٟزعد٭٤ اٟغ٭٤ ا٥ج٠ٚ٪ا باٟم٪رة ٢ػ٤ يػ٪ر 

٢ػا إ٫ٟ فٝٞ ٤٢ ا٣ٟصاٜاة اٟج٬ ثجٮس ٟػ٧ اٟجزع٭ػع ٖػ٬ هػ٪ء  ،اٟج٠ٚٮع اٟزا٢ع

٪د اٟقػّػ ٵ ٭٦ّػ٬ ٖظػكر٧ ٫٠ِ ٣ِ ،آٟت إٟٮ٧ ٟٔة اٟقّػ ٬ٖ اّٟمػ اّٟباؾ٬

٧ ا٣ٟػ٪ركث اٟػغم شمػ٠ج أك أ٥ػ٧ ثزػاكز ،٠ِػ٫ ثػار٭ض اٟٗػ٤ اأ٧٥ طػج ٩٥ائٮوػ

٣ا كرع ٦ٟٗؿ٧ شٮؼان ٟٮّبػ ِػ٤ ذاثػ٧ ٖػ٬ كإ٥   ،اٟز٣اِات اٱك٫ٟ ثزاكزان ٜا٢ٶن 

ز٫٠ ثزع٭عق ٫٠ِ ٥صػ٪ كٙع ث ،اٟغم ا٥ج٫٩ إٟٮ٧ دػمر٦بات اٟجػاث اٟقّػم اٟ

إذ شًػػ١ اٱبّػاد اٟجػػ٬ ٜا٥ػت ثصػػع  ،طػاص ٖػػ٬ ٢٪هػ٪ع اٟمػػ٪رة اٟقػّػ٭ة
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٣ّٖػع إٟػ٫  ،كطػج ب٩ا إ٫ٟ أٖػ٘ كاؾػُ ٵ ٭ج٦ػا٫٨ ،اٟجقبٮ٩ات كاٵؾجّارات

كٙػع  ،اٟم٪ر اٟغ٦٨ٮة كاٟجّابٮػ ا٠ّٟٚٮة اٟج٬ ثٝقٕ ٤ِ طٶلة رؤ٭ج٧ اٟٝ٪٥ٮة

٣ِػ٪د اٟقػّػ اٟجػ٬ لػا٩ٓا  ٤٢ رٜائؼ ٖٝػػة ،ٜاف ٩ٗ٢٪ـ ا٣ٟٚاربة ٬ٖ اٟجقبٮ٧

ر٠ٮة ٬ٖ ٢ٚع٢ة فػش٧ د٭٪اف ش٣اؾة أب٬ ث٣ػاـ. كٙػع ٜػاف  لٮآةا٣ٟػزك٬ٙ 

  ً ٮ٧ ث٠ٛ ا٩ٗ٣ٟ٪٢ػات إيػٶؽ ا٠ٟٔػة ٢ػ٤ اٳؾػار اٟػغم ٢ػاد أب٬ ث٣اـ ٤٢ ثظ

٤٢ أرٞ ذٟٛ ثًا٦ّٟا ل٪ر ث٦جمػ ٖٮ٩ػا اٟعٵٟػة  ،ؿابٚةاٟٚػكف اٟ ٬ٖٟبدت ٖٮ٧ 

٧ٟٙ٪ ٙمٮعث٧ اٟج٬ ٩٦٢ا٫٠ِ ا٫٦ّ٣ٟ ٬ٖ 
(٧١)

: 

 ِػػػغٵن فػػػبٮ٩ان بػػػاٟز٦٪ف ٜ ٣٥ػػػا

 

 ٙػػػأت بػػ٧ اٟ٪ر٨ػػاء فػػًػ ٜجػػاب 

 اٟم٪رة ثدٮػ ٬ٖ ذ٤٨ ا٣ٟج٬ٚ٠ ثؿاؤٵت ٵ ث٦ج٬٩، ٤٣ٖ ر٩ػة ٣ِػع ق٩ٖغ 

إ٫ٟ ف٬ء ٢ػ٤ اٟجّٚٮػع ٣ٟػا هػ٤٣ اٟبػاء ٖػ٬ ٙ٪ٟػ٧ )بػاٟز٦٪ف( ٦ّ٢ػ٫  اٟقاِػ

اٟجقبٮ٧
(٧5)

، ك٤٢ ر٩ة أطػل ٣ِع إ٫ٟ ا٣ٟزاكزة ٖ ٣٨ٞ فػػط ا٣ٟٚاربػة بػٮ٤ 

 قب٧ كا٣ٟقب٧ ب٧ ٖزّٞ:٣اٟ

 .ٜص٣ٚاء ثٚػأ ٬ٖ ٜجاب ٢ًٚ٪ع كاّٟغؿ كاٟز٦٪ف/ٜاٟز٦٪ف اّٟغؿ

ك٤٢  ،ك٭صؿ٤ اٟجؿاؤؿ ٦٨ا ٢ا اّٟٶٙة بٮ٤ اّٟغؿ كاٟز٦٪ف ٨غا ٤٢ ٥اشٮة

٥اشٮة أطػل ٢ا اّٟٶٙة بٮ٣٩٦ا كبٮ٤ اٟص٣ٚػاء اٟجػ٬ ثٚػػأ ٖػ٬ ٜجػاب ٢ًٚػ٪ع؟ 

 ك٤٢ خى١  ٢ا اٟعٵٟة اٟج٬ ثػرص٩ا اٟٚػاءة ٦٨ا؟

كاهصة بٮ٤ اٱيػاؼ اٟدٶخػة اٟجػ٬ ثقػٝٞ اٟمػ٪رة  ٬ اٟ٪اُٙ ٵ ِٶٙةى ٖ

كٟٮؽ ذٟٛ ٖصؿأل بٞ إف ٢ػا ٨ػ٪ ٢ؿػج٪ر ٙػع ٭ٝػ٪ف  ،أك أ٩٥ا ٢ؿج٪رة ،اٯ٥ٗة

ٜػاف ٦٢مػػٖان إٟػ٫  ك٠ّ٢ػ٪ـ أف اٟقػاِػ ،ٓا٭ة اٟم٪رة ٟقعة ث خٮػق ٬ٖ اٟػ٦ٗؽ

بػٮ٤  ةن ٖ ٌلٞ ِٶٙػ ،اٟج خٮػ ٬ٖ اٟؿا٢ُ بًػ٭٘ لعـ إشؿاؾ٧ بجّبٮػ ٓٮػ ٩ّ٢٪د

                                                 

 ، اٟ٪ر٨اء: اٟص٣ٚاء.٧/٣9ص: د٭٪اف أب٬ ث٣اـ (٧١)

 .١5اٟم٪٬ٟ )أطبار أب٬ ث٣اـ( ص: (٧5)
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كإذا ٜاف ٢ؤدل اٟج خٮػ ٬ٖ اٟؿا٢ُ ٤٢ كر٩ة ٥َػػ  ،ا٣ٟٗػدات ٫٠ِ ٥ص٪ رع٭ع

٠ٖؿػ٦ا  ،أب٬ ث٣اـ ٭بػز ٬ٖ ٙعرة اٟٝٶـ ٫٠ِ إخارة اٟز٣ػاؿ ٖػ٬ ٥ٗػؽ ا٣ٟج٠ٚػ٬

أف ٭ٝ٪ف ٢ػا ٨ػ٪ ٢ؿػج٪ر ٢ػ٤ ر٩ػة اّٟٶٙػة بػٮ٤ ا٦ّٟالػػ  ،٥ّزأل بّع ذٟٛ

ئ ٖػ٬ اٯخػار ل٦٪ اٟز٣اؿ اٟػائػُ اٟػغم ٭ؿػ٫ّ إٟٮػ٧ ا٦٣ٟقػ ا٣ٟٝ٪٥ة ٠ٟم٪رة

 ،كٙع ثز٫٠ اٟز٣اؿ ٖػ٬ لػ٪رق اٟبػا٨ػة ٖػ٬ اٟٚػػآف اٟٝػػ٭١ ،اٱدبٮة اٟػٖٮّة

           ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳژ ٬ٖ ٙ٪ٟػ٧ ثّػا٫ٟ: كٵؾٮ٣ا

 .[68 - 69اٟماٖات: ] ژ ڻ ڻ

ك٦٦ٟٝػا  ،٠ٖ٪ ث ٦٠٢ا اٟم٪رة اٟٚػآ٥ٮة أدر٦ٜا دٵٟة ا٣ٟقب٧ اٟغم ٨٪ اٟقزػة

ب٧ ا٣ٟج٣د٠ة بػؤكس اٟقٮايٮ٤ شج٫ ٥ؿػجظ٠ك  ٵ ٥ؿجًٮُ إدراؾ ٢ا٨ٮة ا٣ٟقب٧

كٜٞ ٢ا ٥ص٧٠٣ ٬ٖ أ٥ٗؿػ٦ا ٢ػ٤ ٨ػغق اٟمػ٪رة  ،اٟز٪ا٥أل اٟ٪اهصة ٤٢ اٟجقبٮ٧

ك٨ػغا  ،٨٪ ذٟٛ اٟقّ٪ر اٟغم ٭٪ٟع ٖٮ٦ا إشؿاؾان باٟػ٨بػة كاٟػكِػة كاٟظػ٪ؼ

كإف بعا ٬ٖ  ،٫٠ِ ٓا٭ة ٤٢ اٟػكِة ٨٪٢ؤدل اٟٝٶـ ٫٠ِ اٟز٣اؿ اٟبا٨ػ اٟغم 

٣٢ا ٭٬٦ّ أف اٟم٪رة اٱدبٮة ث٦ٚٞ اٟز٣اؿ بٔٮػػ ٦٢ًػ٘، أك يػؼ ٧٦٢ ٢ؿج٪ران. 

ك٠ِٮػ٧ ٖػاف أدبٮػة  ،أ٩٥ا ثؿج٤ ٦٢ًٚان رع٭عان ٦ٟٗؿ٩ا، ك٦٨ا ٭جػٜػؼ ّٖػٞ اٳبػعاع

غق ا٦ٟاشٮة اٟج٬ ثم٪ر ٟعل اٟٚارئ إشؿاؾان ٓػ٭بػان ٭وػًػـ ٨ا٦ٟك ثجػٜؼ ٬ٖ 

 ٢ّان. باٵشجغاء ٬ٖ آف ان ٬ٖ اٟز٪ا٥س ٣٢ؼكران باٟد٪رة ٫٠ِ ا٩ّ٣ٟ٪د ك٢ ط٪ذ

أك أ٩٥ا ثٚعـ ٠ٟٚػارئ  ،إف اٟم٪رة كشع٨ا ث٦ٚٞ ٜٞ ا٣ٟج٦اٙوات دّٖة كاشعة

 ،ك٤٢ ٦٨ا ٥ػا٨ا ثجظ٫٠ ٤ِ ٜ٪٩٥ا ش٠ٮػة أك ز٭٦ػة ،دٵٵت ٜدٮػة ٬ٖ رػِة كاشعة

، كٙع بػز ذٟٛ ٬ٖ ٙ٪٧ٟٟججص٪ؿ إ٫ٟ أداة ٟج٪ٟٮع دٵٵت ٵ ث٦صمػ
(٧4)

: 

ُى رػػػ٪اًب ٨ػػػٟػػػ٪ أٌف د  ػان ردٌ رىٍرػػػ

 

ٕ  ٢ػػ٤ فػػ ك٭   ٧ يػػ٪ؿ ِجػػابأك ٜػػ

 ّٟغٟجػػػػ٧ي ٖػػػػ٬ ًد٦٢جػػػػٮ٤ بػػػػ ى٢ػةو  

 

ػػػػػ٣ٍ ٢ى    ٤ً ٟؼ٭٦ػػػػػأل كربػػػػػابٮٍ ثى ٪  صي

                                                  

 .٧/9١ص:د٭٪اف أب٬ ث٣اـ،  (٧4)
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كٟػػ١ ٥ػػعًر ٢ػػا اٟقػػ كاف ا٠ٟػػغاف  ،ٖزّػػٞ ٖػػ٬ اٟبٮػػت اٱكؿ ٠ٟػػع٨ػ فػػ ك٭٤

ٜػ ف  ،٩ٖٞ أراد أف ٠ٟع٨ػ ِادثٮ٤ أك ٠٣ِػٮ٤ ٭ٚػ٪ـ ب٣٩ػا ٠ِػ٫ اٟػعكاـ ،ٙمع٣٨ا

 ،ا٨ػة ٠ِػ٫ اٱٙػ٩ٖٞػغا ا٦ّ٣ٟػ٫ ثػرصػ٧ اٟعٵٟػة اَٟػ ،٭ٝ٪ف با٥ٮان ك٨اد٢ان ٬ٖ آف

ب٦ّ٣ػ٫ ا٦َٟػػة اٟقػا٠٢ة ٣ّٟػٞ  ،كاٱ١٨ ٤٢ ذٟٛ اٟجم٪٭ػ أك اٟجّبٮػ باٟجواد ٦٨ػا

إذ ٨ػ٪ ٢ػدٶن ٟػ١ ٭ٚمػػ ث ٠٢ػ٧ ٠ِػ٫ شػاؿ اٟػع٨ػ  ،٣٢ا ٭ق٬ ب٣ّ٘ ٠ٖؿٗج٧ ،اٟع٨ػ

كٟٝػ٤ ٖػ٬ ٓٮػػ  ،بٞ أفار إ٫ٟ اٟصاؿ اٱطػػل اٟجػ٬ ث٩َػػق با٥ٮػان  ،ب٪ل٧ٗ ٨اد٢ان 

ػ ٨اثٮ٤ اٟصاٟٮ٤ إٙا٢ة اٟجواد ٬ٖ اٟٝػٶـ كٵ كاٟغم د٧ّٖ إ٫ٟ ذٜ ،٢٪ه٪ع ا٠ًٟٞ

 ،ٵ ٭ج١ إٵ بج٣اـ اٟٚوػٮة اٝػ٭و كاٟص٘ أف ٬ٖ ذٟٛ اٟم٦ٮُ ب٦اء ٖ ،ف٬ء ؾ٪ل ذٟٛ

كٟػ٪ أراد ذٟػٛ ٟٚػاؿ ٣ٜػا ٙػاؿ  ،ٱ٧٥ ١ٟ ٭ػد كلٕ اٟصاؿ اٟج٬ ٠ِٮ٩ػا اٱيػٶؿ

 ،ٞكإ٣٥ا أراد اؾجٗػاغ ياٙة اٟٗٝػ ٬ٖ اٟج ٢ػ ،اٯطػكف إف اٟع٨ػ ٨عـ ا٠ًٟٞ ك٫ٜٗ

إ٫ٟ ٢و٣ار اٟجواد ا٠ٟٗؿػ٬ٗ اٟػغم ٭٩ٗػ١ ٦٢ػ٧  ،ٟٮظػج ٤٢ دائػة اًٟباؽ اٟبٶ٬ٓ

 ،اٳشاٟة ٫٠ِ اٟعٙة كاٟق٣٪ؿ ٖٮ٣ا ٭ظك ا٩ٗ٣ٟ٪٢ات اٟجػ٬ ٭ّػهػ٩ا ٖػ٬ فػّػق

٤٢ أرٞ ذٟٛ ٵ ثزع ٬ٖ ٣ِ٪ـ فّػ أب٬ ث٣ػاـ ٢ٗػػدات ٭ّٮ٦ػٛ ا٣ّٟزػ١ ٠ِػ٫ 

٘ ٭قػص٤ بٞ ثزع ٩ٗ٢٪٢ات ك٢م٠ًصات ث١٦ ٠ِػ٫ ٖٝػػ ٣ِٮػ ،ث٪هٮس ٢ّا٥ٮ٩ا

كرػاز ٖػ٬  ،٩ٟغا اشجاج فػّػق إٟػ٫ اٟجٗٝػػ ،ا٠ٌٟٗ بٝدٮػ ٤٢ اٟعٵٵت كا٣ّٟا٬٥

ذٟٛ شعكد اٟقّػ اٟغم ٭ص٣ٞ بٮ٤ أي٪ائ٧ ٢ٗػدات كِبارات كل٪ران ثظ٠ػ٘ ٖػ٬ 

إ٫ٟ ٢و٣ار اٟٗٝػ اٟػغم ٭ػعّٖٛ إٟػ٫ اٟج ٢ػٞ ٟٮظ٠ػ٘ ٖػ٬  ،٥ٗؿٛ ثظٮٮٶن ٣٢جّان 

اٟٚمٮعة ٥ٗؿ٩ا٬ٖ كٜغا ٙ٪٧ٟ  ،اٟغ٤٨ ٟغة ٠ِٚٮة
(70)

: 

ٌٕ ؾػػ٦ا٣٨ا ػػ  خ٦جػػاًف ٜػػا٣ٟٚػ٭٤ً شي

 

 بٝ٪اِػػػألو ٢دػػػٞ اٟػػػٌع٫٢ أثػػػػاب 

ـٍ ؾػ٪ءان كٟػ١  ٌٞ ر٭ػ١ ٟػ١ ثىػػي  ٤٢ ٜػ

 

 أ٭ا٩٢ػػػا بجمػػػاب لػػػباثظ٠ػػػٍى  

ة ١ٟ ٭ٗؿػع اٟجمػاب٬ فػباب٩ا ٮ  بً ٫٠ِ لى  ٬ٖ اٟبٮت اٟدا٬٥إف ٜٶـ أب٬ ث٣اـ  

                                                 

 ا٣ٟمعر اٟؿاب٘. (70)
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ك٨ػغا ٦ّ٢ػ٫ ٦٢ػ٪ط بصػاؿ ٢ػ٤  ،اٟز٣اؿ اٟج٣دا٬ٟ اٟػػز٭٤ ٭ٗو٬ إ٫ٟ ٟ٪ف ٤٢

ذٟػٛ اٟزا٥ػأل  ٩ٖٞ ٜاف أبػ٪ ث٣ػاـ ٖػ٬ شٮاثػ٧ ٭٦صػ٪ إٟػ٫ ٢دػٞ ،ٞ ا٬٦ٟٗاٟج ٢

باّٟ٪د إ٫ٟ ؾٮػث٧ ٥زع أ٧٥ ِاش ٥صػ٪ أربّػٮ٤ ِا٢ػان  ؟اٟٗٝػم
(7٧)

كٙػع ٜػاف  ،

ٙاؿ اٟصؿ٤ بػ٤ ررػاء » ٖٚاؿ: ،٫٠ِ ٥ص٪ ٢ا ٭م٪ر اب٤ ا٣ّٟجؼ أٜدػ ا٦ٟاس ِبدان 

٥ػا ٖػ٬ ٖزػاء أبػ٪ ث٣ػاـ كأ ،٦ٜا ٢ُ أ٢ٮػ ا٣ٟؤ٦٢ٮ٤ ا٣ّٟجمػ١ باٟػٙػة :اٟوصاؾ

 ،ٖزّٞ ٭٦قع٬٥ ك٭٠جٗت إٟػ٫ اٟظػعـ كا٣٠ٟٔػاف اٟ٪ٙػ٪ؼ بػٮ٤ ٭ػعم ،شػاٙج٬

«كٜػاف اًٟػائ٬ ٢ػ٤ أٜدػػ ا٦ٟػاس ِبدػان  ،ك٭ٶِب١٩ ك٭ٔا٢ؼ١٨
(77)

. ك٢ػُ ِبدػ٧ 

إذ ٭ٚ٪ؿ ،إٵ أ٧٥ ٜاف ٜدٮػ اٟجّٕٗ ٬ٖ فّػق ،ك٢ز٪٧٥ ٬ٖ شٮاث٧
(7٣)

: 

ىػػػٍػؽي   أبػٙػػػًت ٟػػػ٬ إذ ٟػػػٮؽ ٟػػػ٬ ب

 

٘ي   ٥ا ِقػػػ  ٖجؼشؼشػػػ٬ ٢ػػػا ٦ِػػػعى

٘ي كاٟقػػبابي أطػػ٬ ٢ػػا ٦ٜػػتي    أٖؿػػ

 

٘ي   ًٍٗؿػػ  أٖصػػٮ٤ى فػػبتي ٭زػػ٪زي ٟػػ٬ اٟ

٦ػػػػ٬  ِي  ٟػػػػ٬ ٣٨ػػػػةه ِػػػػ٤ ذاؾ ثػد

 

ػػػػػؽي   ًِ ٜ ػػػػأله ٢ػػػػا طا٥ػػػػ٧   ك٢ػ

 ،ٵ٨ٮان ِابدان ل٪رة ٭٩٠ٚ٦ا اٟػكاة بعا ٖٮ٩ا  :إذف ثًا٦ّٟا ٱب٬ ث٣اـ ل٪رثاف 

ك٥صػ٤ ٖػ٬  ،كٙع بعا ٖٮ٩ا ٖاهػٶن ِٗٮٗػان ر٠ػٮٶن  ،كل٪رة ٢داٟٮة رؾ٩٣ا فّػق

أٜدػػ ٢ػ٤ اٟمػ٪ر اٟجػ٬ ث٦ا٠ٙج٩ػا  ،٣ً٥ػج٤ إٟػ٫ اٟمػ٪رة اٟقػّػ٭ةكاُٙ اٱ٢ػػ 

ك٨ػ٬ لػ٪رة  ،ٱ٩٥ا اٟم٪رة ا٣ٟداٟٮة اٟج٬ أراد ثدبٮج٩ا ٤٢ طٶؿ ا٤ٟٗ ،اٱطبار

ذٟٛ ٱ٧٥ فع٭ع ا٦ٟؼكع ٖٮ٩ػا إٟػ٫ اٟص٣ٝػة  ،٧ اٟقّػم ِا٢ةكاثزا٨ي ٬٨ ثجؿ٘ 

ك٨غا ٭٪فٛ أف ٭ٝ٪ف ا٣ٟعطٞ اٟمصٮس ٟعراؾػة فظمػٮة  ،كاٟج ٢ٞ كاٟجٗٝػ

٤٢ أرٞ ذٟٛ بػعت  ،ب٬ ث٣اـ ب٪ل٧ٗ ٤٢ أٜدػ اٟقّػاء ث٠ّٚان باٟٗٝػ كباّٟٚٞأ

ث ٢ٶث٧ ٢٪ه٪ع اٟز٣ػاؿ اٱ٥دػ٪م ثدبػت ث٠ػٛ اٟمػ٪رة اٟجػ٬ رؾػ٩٣ا ٦ٟٗؿػ٧ 

                                                 

 7٣٧.٨كث٪٬ٖ ؾ٦ة ٨ ٧40كٟع أب٪ ث٣اـ ٥ص٪ ؾ٦ة  (7٧)

 .٧98اب٤ ا٣ّٟجؼ )يبٚات اٟقّػاء( ص: (77)

 .7/7٣٣ص: د٭٪اف أب٬ ث٣اـ (7٣)
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ويًٌَِّاًٍّجدًّأًٍُّفًّٔحأيوًُّاهجًالًّٕصبًّفًّٔحوكًّاهَاخٖةثًًّّ،عوًّٓاألقنًّاشعرٕ ًّ

لًّاهخًثةاهًّٔأوًّةوغةثًّأرةرىًّاهجًةاًّ،اهخًّٔحصْرهًّيَدازاًًّإهًّٓاهجًةالًّاهجوٖةن

ًّ.ًّٔاهصالٌجًالًّاهخًثاهاهاهجًالًّاهصريديًّاهخاهدًّاهًخًثنًّةإهًّٓاٗشرًّأوًّ

لعًرًّأةًّٔرٕشثًّقةدًٍّةزهًِّةًّْاٗرةرًّهَاًّويًٌّاهطرٕفًّأنًّشاعراًًّيعاصراًًّ

إهًّٓذهكًّاهجًالًّاهصالًٌّاهذيًّأشارًّإهًُّٖأةًّْحًامًّفًّٔقْهًُّاٍٗفًّفًّٔقصةٖدةًّ

جاءًّفّٖاًّ«خصَاء»هًُّشًاِاًّ
(24)

:ًّ

ًّجاءاتًّاهزيانًّاألزورخصَاءًّياًّأقصًّٓف

ًّأرشًّٓحًْتًّرؤايًّإنًّحخغٖريًّ

ًّ...ًّفخدجري

هقدًّأثارًّأةًّْحًامًّيةًٌّرة لًّصْصةًُّوراءًّصةْايمًّاهًعةأًٍّاهَقةا ًّفةًّٔ

إنًّلةانًِّةذاًّ»ًّ:فقدًّرويًّأًٍُّقةالًّ،األعراةًّٔشعرهًِّذاًّإذًّاشخَمرًّاةًٌّ،عصره

«شعراًًّفًاًّقاهخًُّاهعربًّةاطن
(25)

وهٖسًّذهكًّفدصبًّةنًّحركًّشعرًّأةًّٔحًةامًًّّ،

إذًّأٍمرًّعوًُّٖقْمًّيًٌّاهَقا ًّقْهًُّ،واشعًّف ًّو ًّاهَقا ًّفًّٔر ًًّّجًّْر
(26)

:ًّ

ةةةالًّح ًّ ةةة مًّفةةة ٍَٔص   ً ًّقًَّٔيةةةاء ًّاه

ًّ

ًّيةةاء ًّةمةةا ًّٔ ًّقةةدًّاشةةخعذةج  ًّصةةبق

ًّ فقةدًّ»ًُّاٍدازًّفًّٔيْازٍخًُّإهةًّٓاهتدخةريًّفقةال:ًّيعًّأٍ ًًّّ،فدافعًّعًَُّاٗيدي

يةاءًّ)قةدًّاشةخعذةجًًّّ:ألًٍُّهًةاًّأرا ًّأنًّٕقةْلًّ؛وهٖسًّةعٖبًّعَديًّ،عوُٖعٖبًّ

لًةاًّقةالًّا ًًّّ،وإنًّهىًّٕمًٌّهوً مًّياءًّعوًّٓاهدقٖقةثًّ،ةًاء ًًّّهٖقاةنًّياءًًًّّ( ٔةما

ويعوْمًّأنًّاهثاٍٖةثًّهٖصةجًًّّ[40اهشْرى:ًّ] ژۓے ے ھ ھژًّ:عزًّوجن

«شٖئثًّوإًٍأًًِّّجزاءًّاهصٖئث
(27)

.ًّ

                                                 

ًّ.267ص:ًّرٕشث،ةًّٔأ ْٕانًًّّ(24)

ًّ.311اهًرزةأًٍّ)اهًْشح(ًّص:ًًّّ(25)

ًّ.1/45ص:ًّ ْٕانًّأةًّٔحًامًّ(26)

ًّ.266اٗيديًّ)اهًْازٍث(ًّص:ًّ(27)
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ىنزرتهىالعقلوة:ى-جى
كٙػع  ،آخػػكا اٟج٣ّػ٘ ٖػ٬ اٱٖٝػارٜاف أب٪ ث٣اـ ٤٢ أكائٞ اٟقّػاء اٟغ٭٤ 

ٚاؿ٢صوان ٖ ا٠ِٚٮو  ؼِة ٬ٖ فّػق ٣ٟا ٌِع اٌٟقّػ ٥جاران ِبٌػ ٤ِ ث٠ٛ ا٦ٟ
(75)

: 

 كٟ٪ ٜاف ٭٫٦ٗ اٌٟقّػي أ٦ٖاق ٢ا ٙػػٍت 

 

ٛ ٧٦٢ ٬ٖ اّٟم٪ر اٟػغكا٨أل   شٮاهي

 ك٧ٌ٦ٟٝ ل٪بي اّٟٚػ٪ؿ إذا ا٥ز٠ػٍت  

 

ي ؾػػصائألي ٦٢ػػ٧    ثٍبّػػٍت بؿػػصائأًل أ

ٞي » ٙاؿ اب٤ ا٣ٟؿج٪٬ٖ:   ٭ػ٭ع ٟ٪ ٜاف ٠ٌٟقّػ ٦ٖػاء ٱ٦ٖػاق ٜدػػة ًِائػٛ ٙبػ

ٖاذا ا٥ٝقٗت ؾصائأل ٢ػ٤  ،ك٧٦ٟٝ ٣٢ا لبت ِٚ٪ؿ اٟقّػاء كأذ٨ا١٩٥ ،عكبّ

 «ذٟٛ أِٚبج٩ا ؾصائأل ٤٢ اٟقّػ ٖٶ ٦ٖاء ٧ٟ أبعان 
(74)

. 

ٖػاٙجػب ٢ػ٤ رأم  ،٫٠ لػ٠ة اٟقػّػ باٟٗوػٮ٠ة كاٱطػٶؽِ ث٦ب٧كٜغٟٛ 

اٟز٣ػاؿ ٵ ٭جصٚػ٘ إٵ ٖػ٬ اٟٗػ٤  ألصاب ٥َػ٭ة ا٤ٟٗ ٤ٗ٠ٟ، اٟغ٭٤ ٭ػػكف أفٌ 

قي  ـ( ٧487ٶؾٗة ٬ٖ ٨غا اٟبػاب اٳ٭ًػا٬ٟ ٜػكثقػ٬ )تك٤٢ أف٩ػ اٟٗ ،كشعى

ٍعسي ا٣ٟػثبى باٟجّبٮػ  ك٠ِٮ٧ ٖاٌف اٟز٣ػاؿ ،اٟغم ز١ِ أف ر٣اؿى ا٤ٟٗ  ٦ِعق اٟصى

 ،بّٮع ٤ِ اٟجم٪رات ا٣ٟق٩٪رة ا٣ٟج٣د٠ة باٟػكِة كاٟػٙػة كا٣ٟ ؾػاة كا٩٠٣ٟػاة

ق ك٨غق ثجمٞ ٦ِػع ،ٱ٩ٌ٥ا ٢ٚ٪ٵت ٥ٗؿٮة ٭ظا٢ػ بّو٩ا اٟؿػكر كا٠ٌٟغة كاٱ١ٟ

باٟزا٥أل اّٟو٪م اٟٗٮؼٟ٪ر٬ أٜدػ ٤٢ اثما٩ٟا بز٪٨ػ ا٤ٟٗ
(٣0)

. 

إذ  ،ٖػ٬ اٟجٗٝٮػػ ا٦ٟٚػعم ف٠ٔت شٮؼان كاؾػّان  «ا٤ٟٗ ٤ٗ٠ٟ»كاٟص٘ أٌف ٥َػ٭ة 

ٖػ٬ شػٮ٤  ،اٟج٬ ثٌّع اًٟبٮّة ألٶن كاٟٗػ٤ ث٠ٚٮػعان  «ا٣ٟصاٜاة»ٜا٥ت ٥ٚٮوان ٦َٟػ٭ة 

صٚػ٘ ٖٝػػة اٟٗػ٤ ٨ػ٪ اٱلػٞ كٖٮػ٧ ثج أفٌ  ،«اٟٗػ٤ ٠ٟٗػ٤»ز١ِ ألػصاب ٥َػ٭ػة 

 ،ذٟٛ ٱف اٟز٣اؿ ٜا٤٢ ٬ٖ اًٟبٮّة كٟٮؽ بق٬ء إٵ إذا أفار إٟٮ٧ اٟٗػ٤ ،اٟز٣اؿ

                                                 

 .٧/94ص: د٭٪اف أب٬ ث٣اـ (75)

 .7/٧٣٣اب٤ ا٣ٟؿج٪٬ٖ )ا٦َٟاـ ٬ٖ فػح فّػ ا٣ٟج٦ب٬ كأب٬ ث٣اـ( ص: (74)

 .54اٟٮا٬ٖ، ِبع اٟٝػ٭١ )بعائُ اٟص٣ٝة( ص: (٣0)



 ٧00٣ د. أمحد علي ذلند -الصيعة العكلية عيد أبي متاو

كب٩ػغق اٟمػ٪رة  ،٥ج٦ب٧ ٫٠ِ اٟز٣اؿ ٬ٖ اًٟبٮّػة إذا د٦ٟػا ٠ِٮػ٧ اٟٗػ٤ ا٦ٖص٤ ٠٣ِٮو 

ب٦ّ٣ػػ٫ أ٥ػػ٧ ٭ظ٠ػػ٘  ،ط٠ػػ٘ اٟز٣ػػاؿ كذٟػػٛ بافػػارث٧ إٟٮػػ٨٧ػػ٪ ٭ٔػػعك اٟٗػػ٤ ٜ ٣٥ػػا 

٫٠ ؾائػ اٟٚٮ١ اٟجػ٬ ٭ؿػ١٩ اٟٗػ٤ ٖػ٬ كاٱ٢ػ ٭معؽ ِ ،اٳشؿاس باٟز٣اؿ ٟع٭٦ا

كٙع أفار أب٪ ث٣اـ اًٟائ٬ إ٫ٟ ٨غا ا٫٦ّ٣ٟ ٬ٖ ٙ٪٧ٟ ،إ٭زاد٨ا كط٩ٚ٠ا
(٣٧)

: 

 ك١ٟ أرى ٜا٣ّٟػكًؼ ثيػع٫ِ شٚ٪ٙيػ٧ي 

 

ـً ك٨ػػ٬ ٢ٔػػا١٥ي    ٢ٔػػارـى ٖػػ٬ اٱٙػػ٪ا

ػّػى بٮ٦ى٩ػا  ّيٶ ٢ػا ٟػ١ ثػػى اٟق   كإف  اٟ

 

ػا١ٟي   ّى ٍٗٶن ٟػٮؽى ٖٮ٩ػا ٢ى ٓي  ٟٝاٱرًض 

 اٟٚػ٪ؿي ٭ؿػػم ٖٮٔجػعمك٢ا ٨٪ إٵ  

 

ٓيػػػػره ٖػػػ٬ أكرػػػ٧و ك٢٪اؾػػػ١ي    ٟػػػ٧ 

ا٨ػػةه    ٭يػػل ًش٣ٝػػةن ٢ػػا ٖٮػ٧ ك٨ػػ٪ ٖٝي

 

ٍٚو٬ ٟػ٧ ك٨ػ٪ ٍػا١ٟي   و٫ ٣ٟا ٭ى  ك٭ٚي

 كٟ٪ٵ ًطٶؿه ؾ٩ٌ٦ا اٌٟقػّػي ٢ػا دىرىل 

 

ّيٶ  ٔىاةي اٟ ي  ٤٢ أ٭ػ٤ ثيػؤث٫ ا٣ٟٝػارـي  ب

 ٞ ٟػ٫ ٟػ١ ٭٩جػًع ا٦ٟػاس إ٨ػ٪ كٟػ٪ٵق  ،٭ػ٭ع أٌف اٌٟقّػ أكرع اٟٗوػائٞ كا٣ٟيدػ

أم إف ٤٢ اٟقػّػ ٢ػا  ()ك٭ٚو٫ ٣ٟا ٭ٚو٬ ٧ٟ ك٨٪ ٍا١ٟ :كٙ٪٧ٟ ،٢ٝارـ اٱطٶؽ

 .٭٠ؼـ ا٣ٟٚ٪ؿ ٖٮ٧ ٠ٜؼكـ اٟص١ٝ ٣٠ٟصٝ٪ـ ٠ِٮ٧ إلابة ٫٦ّ٣٠ٟ كٙمػعان ٠ٟمػ٪اب

كاٟص٘ أف اٟقّػ ٣ٜا ٙاؿ اب٤ ِباس د٭٪اف اّٟػب
(٣7)

، أم إف اّٟػب دك٥ػت ٖٮػ٧ 

ٟظًػاب رهػ٬ اهلل ٦ِػ٧ كٙػع ٙػاؿ ٣ِػػ بػ٤ ا ،٢ا ث٦ا٫٨ إٟٮ٩ا ٤٢ ٢ّػارؼ كٙػٮ١

«١٠ ٙ٪ـ ١ٟ ٭٤ٝ ٟع٭١٩ ١٠ِ ألس ٦٢ػ٧اٟقّػ ِ»
(٣٣)

٩ٟػغا ا٥ًػ٪ل اٟقػّػ ٠ِػ٫  ،

بٞ ز١ِ أب٪ ث٣ػاـ اًٟػائ٬ أف اٟقػّػ ٨ػ٪  ،كٟٮؽ ذٟٛ ٖصؿأل ،ٜدٮػ ٤٢ اٟٗوائٞ

٤٢ أرٞ ذٟٛ اشج٠ٗت اّٟػب باٟقّػ ٜػٞ ٨ػغا  ،اٟغم أكرع اٟٗوائٞ كا٣ٟٝارـ

«ثععى اٳبٞ اٟص٦ٮ٤ ٵ ثعع اّٟػب اٟقّػ شج٫»اٵشجٗاؿ ٖٚٮٞ: 
(٣9)

. 

                                                 

 .٣/7٧٧ص: د٭٪اف أب٬ ث٣اـ (٣٧)

 .٧/9١اب٤ ؾٶـ )يبٚات ٖص٪ؿ اٟقّػاء( ص: (٣7)

 .٧/٣88اب٤ رفٮ٘ )ا٣ّٟعة( ص: (٣٣)

 ا٣ٟمعر اٟؿاب٘. (٣9)



 ٧009 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

كٙاؿ أب٪ ث٣اـ أ٭وان 
(٣8)

: 

 إف  اٟٚػػ٪ا٬ٖى كا٣ٟؿػػا٬ِ ٟػػ١ ثػػؼؿ

 

ـً إذا ألػػػاب ٖػ٭ػػػعا  ٞى ا٦َٟػػػا  ٢دػػػ

ػ٫   ٤٢ أرٞ ذٟٛ ٜا٥ًت اّٟػبي اٱٟي

 

ػػػ٪دا   ٭ػػػعِ٪ف ٨ػػػغا ؾػػػؤددان ٢ىٍص٣ي

ػػػٶن   ِي ػػػٶ إٵ  ّي ٨ي١ي اٟ  كث٦ػػػع  ٦ِػػػعى

 

ري اٟٚػػػ٭ًن ٙٮػػ٪دا  ٠ّػػٍت ٩ٟػػا ٢ًػػػى  ري

ع أبػ٬ ث٣ػاـ كؾػٮ٠ة ٠ٟجّبٮػػ ِػ٤ أٓػػاض كرعا٥ٮػة أك ١ٟ ٭٤ٝ اٟقّػ ٦ِ 

٢ػ٤  ،بٞ اؾجصاؿ ٙٮ٣ة ٜؿائػ اٟٚٮ١ كٖوٮ٠ة ٢ػ٤ أؾػ٫٣ اٟٗوػائٞ ،٢٪ه٪ِٮة

اٟٗوػائٞ كاؾػجد٫٦  ،ب٫٦ّ٣ ثقػد كثوػٞ (كث٦ع ٦ِع١٨ اّٟٶ):أرٞ ذٟٛ ٙاؿ

 .ٱ٧٥ ٭دبج٩ا ٬ٖ كرعاف اّٟػب ؛ك٭٩ّ٦٣ا ٤٢ اٟقػكد ،اٟج٬ ٭ٚٮع٨ا اٟقّػ

٨أل أب٬ ث٣اـ اٟقّػم ا٣ٟؤاطػاة اٟجػ٬ خبج٩ػا بػٮ٤ اٟقػّػ إف أبػز ٢ا ٭٪هس ٢غ

٤٢ أرٞ ذٟٛ ٜاف دائ١ اٟبصػح ِػ٤  ،إذ اٟقّػ ٦ِعق ل٦ٮّة اٟٗٝػ كاٟج ٢ٞ ،كاٟٗٝػ

رع٭عة ثبػػز ث٠ػٛ اّٟٶٙػة اٟجػ٬ بػعت ٢ٗٚػ٪دة بػٮ٤ اٟقػّػ اّٟػبػ٬ اٟٚػع٭١  ٢ّافو 

٪ٙػت ك٠ِٮ٧ أهص٫ اٟقػّػ ٦ِػعق كٟٮػع اٟٗٝػػ كٖػ٬ اٟ ،ا٠ٟٗؿٗٮة ا٣ّٟٮٚة كاٱٖٝار

 ٭ٚ٪ؿ: ،٠ٟج ٢ٞ بٔٮة ث٩غ٭ب٧ كث٦ٚٮص٧ ٟٮظػج ؾ٠ٮ٣ان ٤٢ اّٟٮ٪ب ٥ٗؿ٧ ٓعا ٢زاٵن 

 طغ٨ا اب٦ةى اٟٗٝػ ا٩٣ٟغب ٬ٖ اٟع ر٫

 

 كا٠ٟٮػػػٞ أؾػػػ٪د رّٙػػػة اٟز٠بػػػاب 

إ٣٥ا طك ث٩غ٭أل اٟٗٝػػ باٟػعر٫ ٟٝػ٪ف ا٠ٟٮػٞ » ٭ٚ٪ؿ اب٤ أب٬ اٳلبُ: 

كاٟظػايػ  ٖٮٝػ٪ف اٟٗٝػػ ٖٮػ٧ ٢زج٣ّػان  ،ث٩عأ ٖٮ٧ اٱل٪ات كثؿ٤ٝ اٟصػٜات

كث٦ػاؿ  ،٦ِع٢ا ث طغ ا٦ٟٗؽ ش٩َا ٤٢ اٟػاشة ،ؾٮ٣ا ٬ٖ كؾى ا٠ٟٮٞ كٵ ،طاٟٮان 

ٖصٮ٦جػغ ٭ٝػ٪ف اٟػغ٤٨ لػصٮصان  ،ٙؿ٩ًا ٤٢ ا٦ٟ٪ـ ك٭ظٕ ٩٦ِػا خٚػٞ أٟػغاء

«...كاٟمعر ٦٢قػشان كا٠ٟٚأل ٦٢بؿًان 
(٣6)

. 

١ٟ ٭٤ٝ فّػ أب٬ ث٣اـ ٙع ش٬َ بٚب٪ؿ كاؾُ ٦ِع ٢ج٬ٚ٠ اٟقػّػ ِا٢ػة ٖػ٬ 

                                                 

 .٧/788ص: د٭٪اف أب٬ ث٣اـ (٣8)

 .٣77اب٤ أب٬ اٳلبُ )ثصػ٭ػ اٟجصبٮػ( ص: (٣6)



 ٧008 د. أمحد علي ذلند -الصيعة العكلية عيد أبي متاو

ٜػاف ٨ػغا فػّػان ٖٝػٶـ اّٟػػب  إف»ت ٢ٚ٪ٟة ابػ٤ اٱِػابػ٬ كرب٣ا ٜا٥ ،ِمػق

ذٟٛ اٟمػعكد اٟػغم أبػعاق ٥ٗػػ ٢ػ٤ ا٦ٟٚػاد ِػ٤  ثم٪٭ػان كاهصان ٭م٪ر  «بايٞ

ذٟٛ ٱ٧٥ فػّػ ٭ص٣ػٞ ِٶ٢ػات رع٭ػعة ك٢ؼا٭ػا ٟػ١ ثٝػ٤ ٖػ٬ ٢ج٦ػاكؿ  ،فّػق

أف ٭صعث ٢دٞ ذٟٛ ا٦ٟٗػ٪ر ٢ػ٤ فػّػ ٭ظػػج  ٣ج٪ُٙك٤٢ اٟ ،اٟقّػاء اٟؿابٚٮ٤

كّٟػٞ أبػػز ٢ػا ٭مػ٪ر اِج٣ػادق ٠ِػ٫  ،٫٠ِ ؾ٤٦ اٟقّػ اٟٚػع٭١طػكران كاؾّان 

اٱٖٝار اٟعٙٮٚة كا٣ّٟا٬٥ ا٠ّٟٚٮة ث٠ٛ اٟق٪ا٨ع اٟج٬ ثصٮٞ فّػق ٢ج٪٥ان ثؿػج٠ٔ٘ 

٢د٣٠ا ث٠ٔ٦٘ دٵٵث٩ا ٫٠ِ ر٩٣٪ر ٓٮػ ٭ؿٮػ ٤٢  ،ٖٮ٩ا ا٣ّٟا٬٥ ٫٠ِ ِا٢ة ا٦ٟاس

٫ ا٣ّٟػا٬٥ ٖظػكر٧ ٫٠ِ ٣ِ٪د اٟقّػ ٟٮؽ بق٬ء إزاء ٢ٮ٠ػ٧ اٟ٪اؾػُ إٟػ ،ا٦ٟٚاد

ك٤٢ اًٟػ٭ٕ أف فّػ أب٬ ث٣اـ اٟغم ١ٟ ٭٠ػ٘ ٙبػ٪ٵن  ،اٟعٙٮٚة كاٱٖٝار ا٣ّٟٚعة

ٟعل ر٩٣٪ر اٟقّػ ٬ٖ ِمػق أهػص٫ اٟٮػ٪ـ أٜدػػ اؾػجزابة ًٟػائػ٘ اٟجص٠ٮػٞ 

اٱدب٬ ا٣ّٟالػة، ٣ٟٶ٢ؿج٧ اٟز٪ا٥أل اٟٗٝػ٭ة اٟج٬ ث٣ظوت ٤ِ ثً٪ر اٟٗٝػػ 

ك٭ّزأل ا٣ٟػء ٤٢ فػعة  ،٬ؾٮ٣ا ٢ا اثمٞ ٩٦٢ا با٣ٟبصح اٟز٣اٟ كٵ ،اٟصع٭ح

 ،اٙجػاب فّػ أب٬ ث٣اـ ٬ٖ أ٠ٓػأل ٣٥اذرػ٧ ٢ػ٤ ثػ ٢ٶت اٟٗٶؾػٗة اٟز٣ػاٟٮٮ٤

ذٟٛ ٱف أبا ث٣اـ لعر ٖػ٬  ،طالة ٖٮ٣ا ث٠ّ٘ ب٩ٗ٣٪ـ اٟز٣اؿ كاٟػٙة كاٟػكِة

ٟٝدٮػػ ٢ػ٤ فػّػاء س ٜدٮػ ٤٢ ٣٥اذر٧ ٤ِ ٖٝػ ٣ِٮ٘ ٭ق٬ بػؤ٭ػة ٜ٪٥ٮػة ٟػ١ ٭ػج

فػع٭عة  ِبػػ بػ٧ أبػ٪ ث٣ػاـ ِػ٤ ٙوػا٭ام ِمػق اٟجّبٮػ ٩٦ِا ب٣دٞ اٟ٪ه٪ح اٟغ

أف  ،ك٭٬ٗٝ ٦٨ػا ٟجبػاف ث٠ػٛ ا٦ٟاشٮػة ،اٵثماؿ اٟٮ٪ـ ب٣٪ه٪ِات ١٠ِ اٟز٣اؿ

ث٣دٞ بٚ٪٧ٟ ،٥ّػض ٣٥٪ذران ٤٢ فّػق
(٣١)

: 

 رٙت ش٪اف٬ اٟػٌع٨ػ ٩ٖػ٬ ث٣ػ٢ػػ

 

 كٓػػعا اٟدػػػل ٖػػ٬ ش٠ٮػػ٧ ٭جٝؿػػػ 

 ٥ؼٟػػت ٢ٚع٢ػػة ا٣ٟمػػٮٕ ش٣ٮػػعة 

 

ػػػػي   ٗى ٍٝ ي  ك٭ػػػع اٟقػػػجاء رع٭ػػػعة ٵ ث

 م ٓػػػس اٟقػػجاء بٝٗػػ٧ٟػػ٪ٵ اٟػػغ 

 

 ٙاؾػ٫ ا٣ٟمػٮٕ ٨قػائ٣ا ٵ ثد٣ػػ 

                                                  

 .7/9٧ص: د٭٪اف أب٬ ث٣اـ (٣١)



 ٧006 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

 ٜػػػ١ ٟٮ٠ػػػة آؾػػػ٫ اٟػػػبٶد ب٦ٗؿػػػ٧

 

 ٖٮ٩ػػػػا ك٭ػػػػ٪ـ كب٠ػػػػ٧ ٢د٦ّزػػػػػ 

 ٢ًػػػ ٭ػػغكب اٟمػػص٪ ٦٢ػػ٧ كبّػػعق 

 

 لػػص٪ ٭ٝػػاد ٢ػػ٤ أٟوػػارة ٭٣ًػػػ 

 ٓٮدػػػاًف ٖػػػاٱ٥٪اء ٓٮػػػح ٍػػػا٨ػه  

 

 ٟٛ كر٧٩ كاٟمص٪ ٓٮػح ٢وػ٣ػي  

 ٮا ٥َػ٭٣ٝػػػاثٌٚمػػػ ٭ػػػا لػػػاشب٬ٌ  

 

 ثمػػ٪رٜٮػػٕ  ثػ٭ػػا كرػػ٪ق اٱرض 

 ثػ٭ػػػا ٩٥ػػػاران ٢ق٣ؿػػػان ٙػػػع فػػػاب٧ 

 

 اٟػبػػػا ٖٝ ٣٥ػػػا ٨ػػػ٪ ٣ٚ٢ػػػػ ز٨ػػػػ 

 د٥ٮػػػا ٢ّػػػاش ٠ٟػػػ٪رل شجػػػ٫ إذا 

 

ُي ٖا٣ٌ٥ػػػا ٨ػػػ٬ ٦٢َػػػػي   ٞ  اٟػبٮػػػ  شػػػ

 أهصت ثمػ٪غ بً٪٩٥ػا ٩َٟ٪ر٨ػا 

 

ري ٪ٍ ٥ىػػػ   ران ثٝػػػاد ٟػػػ٧ ا٠ٟٚػػػ٪ب ث٦ػػػ٪ 

ٌٞ زا٨ػػػة ثػٙػػػؽ با٦ٟػػعل   ٢ػػ٤ ٜػػ

 

ري  ٖٝ ٩ٌ٥ػػػػا ِػػػػٮ٤ه   ػػػػع   إٟٮػػػػٛ ثىصى

 ١ي ٜ ٩٥ػػاثبػػعك ك٭صزب٩ػػا اٟز٣ػػٮ 

 

ػػػػػي  ِػػػػغراءي ثبػػػػعك   ٗ  ثػػػػارة كثظى

٭جمٞ ٨غا اٟػ٦ك اثمػاٵن فػع٭عان ب٩ٗ٣ػ٪ـ اٟػٙػة ٣ٜػا ِبػػ ٦ِػ٧ ٣٠ِػاء  

ذٟٛ ٱف اٟػٙة ٥ار٣ة ٤ِ اٟصػٜات ا٠ًٟٮٗة أك أ٩٥ا لٗة اٟصػٜػات  ،اٟز٣اؿ

ٵ أخػػ ٖٮ٩ػا ٦٠ٟمػأل أك اٟز٩ػع أك  ،شٮ٤ ث٦ؿاب ؾ٠٩ة ٟٮ٦ػة ،اٟػفٮٚة ا٠ًٟٮٗة

ٶشػػ٘ أرؼاؤ٨ػػا ثٶشٚػػان رٖٮٚػػان ٢جؿ٠ؿػػٶن ٜا٣ٟػػاء ثج ،ثمػػعر ِٗػػ٪ان  ،ا٦ّٟػػٕ

كاٵشجٝاؾ لًعاـذٟٛ ٱف اٟػٙة ث٦ا٬ٖ ا٦ّٟٕ كاٵ ،ا٦٣ٟؿز١
(٣5)

. 

إف اٟػٙة اٟج٬ ث٣د٠ت ٬ٖ ا٦ٟك اٯ٥ٕ لعرت ٤ِ شػٜة اٟٗٝػ ٙبٞ ٜػٞ 

اٟػٙة ٬٨ اٟجّبٮػ ٤ِ شػٜة اٟٗٝػ اٟصٮػة ٖػ٬ » :(ٖػ٭عر٭ٛ ٖٮقػ)٭ٚ٪ؿ  ،ف٬ء

«اٟق٬ء
(٣4)

ػ ،٬ٖ ٥م٧ اٯ٥ٕ ٟ٪شػة ٥ابوػة ٠ًٟبٮّػة إذ رؾ١ أب٪ ث٣اـ ، ك ٟظ 

ٟغا أ٢ؿ٫ ٢دٞ ٨ػغا اٟقػّػ ٢ّػهػان  ،كٖٝػق ا٣ّٟٮ٘ ،٤٢ طٶ٩ٟا رؤ٭ج٧ اٟٝ٪٥ٮة

بّػػع أف ٜػػاف اٟقػػّػ ٙب٠ػػ٧ ثّبٮػػػان ِػػ٤ ٨ػػ٪ارؽ اٟػػ٦ٗؽ كطًػػػات  ،٠ٟج ٢ػػٞ
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ا٥َػ إٟٮ٧ ٜٮٕ ٭ؿػج٦بى بٗٝػػق ٢ػا ٣ٓػن ٖػ٬ اًٟبٮّػة اٟمػا٢جة إذ  ،اٟ٪رعاف

أم إف اٟمص٪ ٜا٤٢ ٖػ٬ ا٣ًٟػػ ٣ٜٝػ٪ف ا٣ًٟػػ  ،ثز٫٠ ٧ٟ اٟمص٪ ٬ٖ ا٣ًٟػ

ك٨غا هػب ٤٢ اٟزعؿ اٟػغم ٭٣ٝػ٤ أف ٭ػثٚػ٬ إٟػ٫ اّٟٚػٞ أم  ،٬ٖ اٟمص٪

ر٣ُ اٟق٬ء كا٦ٟٚٮن ٢ّان ٟٮٗو٬ ذٟٛ إ٫ٟ فػ٬ء ٢ػ٤ اٟجٝا٢ػٞ ا٦ٟػار١ ِػ٤ 

ٖٝػػة  ٭ج٦بػ٧ ٠ِػ٫خػ١  ،ك٨غا هػب ٤٢ اٟجٗٝٮػػ ا٠ّٟٚػ٬ ،ارج٣اع ا٣ٟجوادات

ٓٮدػاف ٢وػ٣ػ كٍػا٨ػ  :ٖٚػاؿ ،ٟٛ اٟجوػادأطػل ثٗو٬ إ٫ٟ أف اٟػبٮُ ٥جاج ذ

٩٥ػار  :ٖٮج٣دػٞ ٖػ٬ ٩٥ػار اٟػبٮػُ ثوػاد ،٭٦ز١ ٣٩٦ِا ربٮُ ٭ًػز كرػ٧ اٱرض

كا٣ٟٚػػ ٵ ٭٩َػػ إٵ ٖػ٬ ا٠ٟٮػٞ  ،٢ق٣ؽ فاب٧ ز٨ػػ اٟػبػا ٖٝ ٣٥ػا ٨ػ٪ ٣ٚ٢ػػ

كأ٢ا بصؿأل اّٟٗٞ ٖا٠ٟٮٞ ٜا٤٢ ٬ٖ ا٩٦ٟػار كا٣ٟٚػػ ٢٪رػ٪د  ،بصؿأل اٟم٪رة

٢ا إطػاج اٟٗٝػة اٟٝا٦٢ة ٬ٖ ا٦ٟك ٖٮ٣د٩٠ػا كأ ،ك٨غق ٖٝػة لصٮصة ٬ٖ ا٩٦ٟار

٭٫٦ّ أف رٙة اٱز٨ػار ٖػ٬ اًٟبٮّػة ثص٣ػٞ  ،«ثٝاد ٧ٟ ا٠ٟٚ٪ب ث٦٪ر ٥٪ران » :ٙ٪٧ٟ

٥صػؽ ب٦ػ٪ع ٢ػ٤ اٵؾجؿػٶـ »٥صػ٤  :(بػٓؿ٪ف)أك ٣ٜا ٙاؿ  ،٫٠ِ اٟجّايٕ

ٕه ٦٢ػ٧ كث٦ػٌؼؿ ،ٟعل ٜٞ ٢ا ٨٪ رٙٮ٘ ًٟٮٕ ػ  ً ٣ٖػ٤  ،كٜ ف ٨غا اٵؾجؿٶـ ثّ

«٦ٖاف اؾجقٕ اٳشؿاف ٤٢ طٶؿ اٟػٙةث ٢ٞ اٟٝ٪ف بّٮ٬٦ 
(90)

. 

٩ٖػٞ ٜػاف  ،«ت ش٪اف٬ اٟػع٨ػٙ  رى » كا٣ٟدٮػ ٬ٖ اٱ٢ػ أف ا٦ٟك بعأ بٚ٪٧ٟ

 ؟٬ٖ ك٧٣٨ ك٨٪ ٭٦ؿذ ذٟٛ ا٦ٟك اٟجّبٮػ ٤ِ اٟػٙة

ٖٮٚػاؿ:  ،٭ٚ٪ؿ ألصاب ا٣ّٟز٣ات إف اٟػٙػة ثؿػج٣ّٞ ٟ٪لػٕ اٟدٮػاب

٠ٖػ١  ،٥ؿػٮ٧٣أم يػاب  (ت ش٪افػ٬ اٟػع٨ػٙ ػرى )كٙ٪٧ٟ  ،خ٪ب أرؽ ٤٢ ا٩ٟ٪اء

ٓٮدػاف ) :إٵ أ٧٥ فص٩٦ا باٟٗٝػ كٵ ؾٮ٣ا ٬ٖ ٙ٪٧ٟ ،٭بّع ٤ِ اٟعٵٟة ا٣ّٟز٣ٮة

٭ػ٭ع: أث٫ ٫٠ِ اٱزا٨ٮػ ٢ًػاف أشع٣٨ا » :ٖٚاؿ ا٣ٟػزك٬ٙ ،(...ٖاٱ٥٪اء ٓٮح

ا٣ٟػثػػ٪م اٟػػغم ٭ٝػػاد ٢ػػ٤  ةكاٟدػػا٬٥ لػػص٪ ،٢ًػػػ بػػاٱ٥٪اء كفػػا٨عق ا٦ٟػػاس
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«فّْ غٖث آخر يضًر ال ٕشاِد ،اهغضارة ًٕطر
(48)

، وِذا اهذذي أررلذُ أ ذْ 

وِذذا  ،واهًطذر ٕضذًر اهحذ ْ ، دا هذُ اهحذ ْ ٕضذًر اهًطذر ،تًام  فمره

 اهتٔ تفضٔ إهٓ اهرقة. اه ٖة اهًقحْر   رلة اهفمر 

إذ  ،هقذذد امتًػذذ  فذذٔ يذذػر أ ذذٔ تًذذام غايذذة رقذذة ا  صذذاس وقذذْة اهفمذذر

  مذر ج  ذواهف ،وفٔ اهْق  ٍفصُ ٍأى  ُ غٌ اهَظى ،ه إهٓ  ٖز اهشػرا  صاس يد  

يذٌ أمذن  ،وٍارراً يا ت قق  توك اهحَائٖة فٔ يػر يذاغر ،صوتُ  اهػقن و اهفوصفة

 ،ذهك لاٍ  توك اهحفة يٌ أِى اهصًات اهفَٖة اهتٔ تًٖذز يذػره يذٌ يذػر غٖذره

تجًع  ٌٖ ضذدٌٕ ًِذا اهػقذن  قةن اهرإ» :(ورويٖ)ٕقْل اهًفمر واهشاغر األهًأٍ 

رون  اِذذٌٕ اهضذدٌٕ مًػذاً غفْٕ ذ فحًة ٍفْس يختارة تجًذع  ذٌٖ ،وا  صاس

واهرقذة  ّذذا اهًػَذٓ ِذٔ اهتػ ٖذر  ،فت ْز صذفة اهجًذال اهرقٖذ  ،مّد وال غصر

«ؤِ يمن اه رلة اهتٔ تشف غٌ ا رارة اه رة، اه صٔ هَفس مًٖوة
(42)

. 

وخالصة اهقْل: جًة ٍقطتان ًٕمٌ أن ٍغو  اهمذالم فًّٖذا غوذٓ أ ذٔ تًذام 

وهذى ٕمذٌ تفمٖذره فٖذُ  ،تفمٖذر  ًصذأهة اهشذػر أٍُ ذو :ويذِ ُ اهشػري، األوهٓ

فٔ ِذذا  اوإًٍا شوك يصوماً تجرٕ ٖ   ،رشْم توزم اهشػراء ات اغّا ٌ  غوٓ ش   ايَح   

 ًػَٓ آخر: يصأهة اهجًال هى تمٌ ق ن أ ذٔ  ،هتفمٖره فجػن اهشػر يٖداٍاً  ،اه اب

ٌ اهفمذر لذان اهشذػر هدٕذُ تػ ٖذراً غذ]اهوغة؛  ذن   ()تًام تقدم هوًتوقٌٖ خارج

واهصذ   أن  ،يٌ أمن ِذا قْ ن ذهك اهشػر  رفض مًّْر اهًتوقذٌٖ ،واهجًال

وال  ،غذٌ خذْا ر اهْمذدان الاٍ  ترٕد اهشذػر تػ ٖذراً توقائٖ ذاهذائقة اهفَٖة آٍذاك 

ويٌ مّذة جاٍٖذة  ،ِذا يٌ مّة ،ٍتاماً يٌ األفمار اهػًٖقة واهًػأٍ اهدقٖقة ترٕده
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يٌؾؿت ا ،()١ٟ ث٤ٝ ا٠ٟٔة كٙػع  ،ٟدٚاٖة اٟز٣اٟٮة أؾاؾػان ٠ِػ٫ ثػغكؽ ا٠ٟٔػةكٙع أ

٣ٖػ٤ ٦٨ػا  ،أراد أب٪ ث٣اـ زشؼشة اٟج٬ٚ٠ اٟغم ١ٟ ٭ػ ٫٦ّ٢ ٠ٟز٣ػاؿ طػارج ا٠ٟٔػة

ٜاف اٟظٶؼ بٮ٤ أب٬ ث٣اـ ك٣٠ِاء ا٠ٟٔة ٙائ٣ػان شػ٪ؿ فػص٤ أبػ٬ ث٣ػاـ اٱٟٗػاظ 

كٜػغٟٛ  ،ا٪ ٢ا ٭ؿ٫٣ اٟٮ٪ـ ا٥ؼ٭اشان دٵٟٮوػك٨ ،بعٵٵت ثظاٟٕ اٱِػاؼ ا٠ٟٔ٪٭ة

٩ٖػغا ٠ٜػ٧ أٖوػ٫  ،٢زاكزث٧ ا٣ٟٚاربة ٬ٖ اٟجقبٮ٩ات كا٦٣ٟاؾبة ٖػ٬ اٵؾػجّارات

كٓا٭ة أب٬ ث٣اـ ٢ػ٤ ٜػٞ ذٟػٛ  ،إ٫ٟ ا٣ٟٔ٪ض كاٵ٥ٔٶؽ ٫٠ِ ا٣ٟؿج٪ل اٟعٵ٬ٟ

ٖػعطٞ اٟقػّػ ٠ِػ٫ ٭ع٭ػ٧ ٟٮظػ٪ض ٖػ٬ ٣ٓػار ٭ٝػاد  ،اٟجّبٮػ ٤ِ ر٣اؿ ٓا٢ن

ٟػغم كرػع ٭ٝ٪ف ٢ب٣٩ان ٠ٟٚة اّٟٶ٢ات كاٟم٪ل اٟج٬ ث٣دػٞ رلػٮعان ٠ٟز٩٣ػ٪ر ا

 ٥ٗؿ٧ أ٢اـ فّػ ٓا٭ة ٬ٖ ا٣ٟٔ٪ض ك٬ٖ ٩٥ا٭ة اٳب٩اـ.

 ،أف اٟػؤ٭ة اٟز٣اٟٮة ٦ِع أب٬ ث٣اـ ٟػ١ ثقػ٣ٞ ا٣ّٟػا٬٥ اٟقػّػ٭ة :كاٟدا٥ٮة

أ٦ِػ٬ اٟ٪ؾػائٞ اٟجمػ٪٭ػ٭ة  ،ؤدل اٟقػّػ ب٩ػاكإ٣٥ا فػ٠٣ت اٱدكات اٟجػ٬ ٭يػ

اء ٖػ٬ ب٦ػ ػً ٍزػكٟػ١ ٭ى  ١٠ٖ ٭ؿج٣ّٞ اٟجقبٮ٩ات ٣ٟا كهّت ٧ٟ ،اٟبٮا٥ٮة كاٟبع٭ّٮة

كإ٣٥ػا ألػبس اٟجمػ٪٭ػ كؾػٮ٠ة  ،اٵؾجّارات ٫٠ِ ٥ص٪ ب٦ائ٩ا ٦ِع ا٣ٟجٚػع٢ٮ٤

ٟجػج١ ٟػ٧ أؾػؽ  ،كأداة ٠ٟجّبٮػػ ِػ٤ شػٜػة اٟٗٝػػ ،٠ٟجّبٮػ ٤ِ رؤاق اٟز٣اٟٮػة

 اٟم٦اِة ا٠ّٟٚٮة ٠ٟقّػ.

 
 املصادر واملراجع

 
ط دار ا٣ّٟػارؼ  ،ثصٚٮػ٘ ٢ص٣ػع ِبػعق ِػؼاـ ،اٟمػ٪٬ٟ ،أطبار أب٬ ث٣اـ -

 .ـ٧469ب٣مػ 

 ـ.٧464اٟقّأل اٟٚا٨ػة  أب٪ اٟٗػج اٱل٩ٗا٬٥، ثس: اٱبٮارم ط دار ،٬اٱٓا٥ -
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د.ِبػع اٟٝػػ٭١ ،  ٖم٪ؿ ٬ٖ ١٠ِ اٟز٣اؿ ك٠ٖؿػٗة اٟٗػ٤ -بعائُ اٟص٣ٝة  -

 ـ.٧447اٟٮا٬ٖ، ط دار يٶس د٢ق٘ 

 ـ.٧457ثس: ٜػاثق٪ٖؿ٬ٝ ط دار ا٣ٟؿٮػة بٮػكت  ،اب٤ ا٣ّٟجؼ ،اٟبع٭ُ -

ـ ٨ػاركف ط ٢ٝجبػة اٟظػا٥ز٬ ثػس: ِبػع اٟؿػٶ ،اٟزاشٌ ،اٟبٮاف كاٟجبٮٮ٤ -

 ـ.٧٣59باٟٚا٨ػة 

 .ـ٧46٣ثصٚٮ٘ ش٬٦ٗ فػؼ يبُ ب٣مػ  ،اب٤ أب٬ اٳلبُ ،ثصػ٭ػ اٟجصبٮػ -

ِبع اٟٚا٨ػ اٟزػرا٬٥، ثػس: ٢ص٣ػ٪د فػاٜػ ٥قػػ ٢ٝجبػة  ،دٵئٞ اٳِزاز -

 اٟظا٥ز٬ ب٣مػ.

 ـ.٧4١6ثصٚٮ٘ ٢ص٣ع ِبعق ِؼاـ ط دار ا٣ّٟارؼ ب٣مػ  ،ث٣اـ ٬أبد٭٪اف  -

 .ـ٧459يبُ بٮػكت ، ر٭قة ٬أبد٭٪اف  -

 ثصٚٮ٘ ٜػ٥ٝ٪ يبُ بصٮعر آباد اٟع٤ٜ. ،اٟٮ٪٥ٮ٬٦ ،ذ٭ٞ ٢ػآة اٟؼ٢اف -

 ـ.٧468اٟٚا٨ػة  ،يبّة دار ا٣ّٟارؼ ،ثصٚٮ٘ أش٣ع ٖػاج ،يبٚات اٟقّػاء -

 .٧455دار ا٣ّٟػٖة بٮػكت ٧ثصٚٮ٘ ٢ص٣ع ٙؼٙؼاف ط ،اب٤ رفٮ٘ ،ا٣ّٟعة -

٢صٮػ٬ اٟػع٭٤ ثصٚٮػ٘ ٢ص٣ػع  ،اٯ٢عم ،ا٣ٟ٪از٥ة بٮ٤ أب٬ ث٣اـ كاٟبصجػم -

 .ـ٧499ِبع اٟص٣ٮع ط ب٣مػ 

ثصٚٮػػ٘ ٢ص٣ػػ٪د  اٟبػػع٭٬ّ،٭٪ؾػػٕ  ،٨بػػة اٱ٭ػػاـ ٖٮ٣ػػا ٭ج٠ّػػ٘ بػػ ب٬ ث٣ػػاـ -

 .ـ٢٧4٣9م٫ًٗ يبُ اٟٚا٨ػة 

 ٥قػ ر٣ّٮة ا٣ٟؿجقػٙٮ٤ اٱ٣ٟاف. ،اٟمٗعم ،اٟ٪ا٬ٖ باٟ٪ٖٮات -

*   *   * 
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 مدخل
ات اللغوًة  الهاارىة  ىلةى تو ةٌل حهلة  نةو الهاار ةات اتخهت الدراس

عو الخاىة  الرريٌيةي  اعريةاره نيً ةى  الصوتٌ  والصرفٌ  والداللٌ ، وىأت قلٌلً 

ًرصل  الصعو   ناارى ً  الهسروًات اللغوً  األخرى، فالرريٌ  حاى  تطيٌاةي 

و الدراًة  عة للغات األخرى، فظةلً  على الررحه  ال رفٌ  اٌ  رئٌس اعرهاداً ًعرهد 

الهثلى  اواعد اللغةات الهرخخٌة ، والسةٌها األرونة  اللغوًة  الوافةدن، ف اىةت 

ن اوالت اليافثٌو ترسم  الال  والٌسر، وًه و و فها  الش ٌ   ىذا نا قٌسةت 

 هسروى الدراسات األخرى، وهذه ىفدى اله اوالت الري ارتأت أن تسةرخه  

ارن أن ًافةوا علةى حهلة  نةو  عض الشذرات، ىذ قام الهخرصون  الهيهج الها

أن هةذه نة  و .الهواطو الري حهعت االخرلف واالئرلف  ٌو أخةوات العر ٌة 

ىهةا حةدًرن  الةذيرك ل وىهةا فإالوقفات لةم تسةروف حواىة  الي ةام الرريٌيةي، 

 الروافد الرئٌس  في الدرس الي وي الهاارن.

الهسةروى تُعد الخهلة ُ الهثةا ا الهيطاةي الهخةرد للخاىة  الرريٌيةي طةهو 

الي وي،  اعريارهةا أ ةغر وفةدن ىسةيادً ، والسةٌها الخهلة  االسةهٌ  والخهلة  

الفعلٌةة ، فهةةذان الهصةةطل ان ًهةةثلن الي ةةام الرطيٌاةةي الي ةةوي، وًعةةدان ىاطةة  

                                                 

()   ٌ العراق. -الخانع  الهسريصرً   -يلٌ  الرر 
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اٟ٪ٟ٪ج إ٫ٟ اّٟٶٙات اٳؾ٦اد٭ة اٱطػل، إذ ش٪ل اٟبصح ٫٠ِ ٨ػغ٭٤ ا٩ٗ٣ٟػ٪٢ٮ٤ 

اٳيار، ك٢ػعل اٟجزػاذب كاٟج٦ػاٖػ كِٶٙة اّٟػبٮة ب ط٪اث٩ا ٤٢ ا٠ٟٔات ه٤٣ ٨غا 

 ٤ِ اٟج لٮٶت كاٟج خٮػات بٮ٤ ٟٔة كأطػل. بٮ٤ اٟجػاٜٮأل ا٣ٟظج٠ٗة، ٖوٶن 

ى:الجملةىاالدموة
٩ٖػ٬ بًبٮّػة  ،()٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿػا٢ٮة بارزان  ا٥ص٪٭و  ان ثّع اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة ٩َ٢ػ

٪اي٤ إذ ثجٗ٘ اٟز٠٣ة اّٟػبٮة ٢ُ أط٪اث٩ا ٖػ٬ ٢ػ ،شا٩ٟا ٩ٟا ٢ٮؼات كطمائك ٜدٮػة

 ٩٦٢ا. ان كبا٣ٟٚابٞ ٦٨اؾ اطجٶٖات كثٚايّات ؾٮ٪هس اٟبصح بّو ،ٜدٮػة

ا٠ّ٣ٟ٪ـ أف اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة أطغت ٬ٖ ثّػ٭٩ٗػا اثزا٨ػات ٢ظج٠ٗػة ٢ػ٤ 

شٮح ف٩٠ٝا كدٵٟج٩ا، كؾػججبٮ٤ دٵٟجي٩ػا كأٙؿػا٢ي٩ا ٖػ٬ اٟؿػً٪ر اٯثٮػة ٢ػ٤ 

٦ػ٬ ٖاٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة ٖػ٬ ا٠ٟٔػات اٟؿػا٢ٮة ٨ػ٬ اٟجػ٬ ثٚػ٪ـ ٠ِػ٫ رٜ ،اٟبصح

كإٌف اٟٚاِػعة ا٦ٟص٪٭ػة اّٟػبٮػة ٙػع كهػّت  ،اٳؾ٦اد: ا٣ٟؿػ٦ع إٟٮػ٧ كا٣ٟؿػ٦ع

٣٠ٟبجػعأ كاٟظبػػ، ك٨ػ٪ ٙاِػعة أف ٭ٝػ٪ف ا٣ٟبجػعأ ٢ّػٖػة كاٟظبػػ  ان فٝٶن ِا٢ػ

٥ٝػة
(٧)

إذ ٜا٥ػت  ،، ك٭جوس أف ا٠ٟٔة اٱٜاد٭ة ٜا٥ت ٢زػدة ٢ػ٤ أداة اٟجّػ٭ػٕ

ػبٮػة، ٖؿػ٪اء ٜػاف ثصج٪م ا٣٠ٟٝة ٫٠ِ اٟج٣ٮػٮ١ اٟػغم ٭ٚابػٞ اٟج٦ػ٪٭٤ ٖػ٬ اّٟ

أك ٓٮػػ ٢ّػٌػؼ ٠ٖػٮؽ ٖٮػ٧ ٨ػغق اٱداة ان اٵؾ١ اٱٜػادم ٢ٌّػٖػ
(7)

، إٵ أف أداة 

 ،ٖٗػ٬ اّٟػبٮػة )أؿ( ،اٟجّػ٭ٕ ٙػع اؾػج٠٣ّج٩ا أطػ٪ات اٱٜاد٭ػة ٢ػ٤ ا٠ٟٔػات

( كثٚػػُ ٖػػ٬ ٩٥ا٭ػػة ha)كاٯرا٢ٮػػة  ،( كثٚػػُ ٖػػ٬ بعا٭ػػة ا٣٠ٟٝػػةha)كاّٟبػ٭ػػة 

ا٣٠ٟٝة
(٣)

، ك٬ٖ اٟؿبجٮة )أـ(
(9)

كا٦ٟ٪ف ٖػ٬ ٩ٟزػات  ،ف( ٨) وػ٢ٮة، ك٬ٖ اٟص

                                                 

() .]٭ٗوٞ اؾج٣ّاؿ ا٠ٟٔات اٟزؼ٭ػ٭ة أك اّٟػكبٮة اٟٚع٭٣ة ]ا٣ٟز٠ة 

 .٦9/٧76َػ: ا٣ٟٚجوأل: ٭ (٧)

 .67٭٦َػ: ٍا٨ػة اٳِػاب ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )رؾاٟة ٢ارؿجٮػ(:  (7)

 .67٭٦َػ: ٍا٨ػة اٳِػاب ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )رؾاٟة ٢ارؿجٮػ(:  (٣)
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غرة٘ث اىجِٔب
(5)

، وةاسخػٍاىٓا وغدٌّ ـإّن اىجٍيث ـيٖ اىيؾيات اىمياٌ٘ث كيد 

 وردت ـٖ ص٘ؼ ٌخخيفث ٌَ حػرٗؿ وحِه٘ر وحلدًٗ وحأخ٘ر وٌا ٗخػيق ةٓذا.

( ma) أو ةٔوئد ،ـاىجٍيث االسٍ٘ث األنادٗث حخٍ٘يز ةٔوئد ييٍ٘ر ٌِف يو

اىػطيؿ  ( ىٓيا وي٘فيثmaوْذه ) ،ي: َخَددْ ٌيم  أ ،Add-sarramma ٌثو: ،اىراةطث

واىخٔن٘د واالسخدراك ةدمب اىم٘اق اىذي حرد ـّ٘
(6)

، وىػو ْيذا الىدياق ـيٖ 

إاّل أّن ـئزي ريي٘د ىيً  ،أواخر اىهيٍث ٗدخاج إىٕ ٌا ٗرحتط ةّ أو ٗميخدرك غي٘يّ

( maةو أورد اىجٍيث االسيٍ٘ث األنادٗيث ةيا راةيط، وإن اىيراةط ) ،ٗشر إىٕ ذىم

ىٍذنٔر ؽ٘ر ٌٔؤد يٍَ رواةط اىجٍو غِدها
(7)

، ةخاف غاٌر سيٍ٘ان اىيذي 

وحػِيٖ:  tu kulāni lūattaٌثيو:  ،lūو  šuذنر ْذا اىراةط ٌع أداحَ٘ أخيرَٗ٘ ٍْيا: 

وحػِٖ: ٌدادم ورٗد اىخرنث Madadum radet warkātišuأُج أٌيِا، ونذىم: 
(8)

. 

وىيً حشير  ،ىخددٗيد( ةاmaإن أؽيب اىدراسات ىً حذنر وي٘فث اىيراةط )

إاّل أّن سيدر غّلياد اسيخطاغج أن حجيد  ،إىٕ ٌلارُاحيّ والسيٍّ٘ا ـيٖ اىػرة٘يث

ىٓيا غييٕ  ا  اٌخيداد ()ـلد غّدت )ٌيا( اىهاـّيث ،( ْذه ـٖ اىػرة٘ثma)يى ا  اٌخداد

ذىم غِد دخٔىٓا غيٕ األـػيال  ،اغختار أُٓا راةطث ىجٍيخَ٘ ال حرحتطان إاّل ةٓا

وطال( ،)كوّ 
(9)

ا ذْتُْج إىّ٘، ـخلٔل: كَ  ٍَ ا رأٗخُيَم  ،يَّ ٍَ َ وال ٗجئز كٔىيم:  ،وطاى

 وْذا رأي  ـّ٘ سداد. ،أو طاَل رأٗخَُم  ،كَوَّ ذْتُْج 

                                                 

 .145ػرة٘ات: ِٗظر: ٌاٌح ـٖ ـلّ اىيٓجات اى (4)

 .58ِٗظر: كٔاغد اىػرة٘ث اىجِٔة٘ث:  (5)

 .5ِٗظر: ُظام اىجٍيث ـٖ اىيؾات اىماٌ٘ث )أطروخث دنخٔراه(:  (6)

 .61- 69ِٗظر: كٔاغد اىيؾث األندٗث:  (7)

 .108ِٗظر: اىيؾث األندٗث اىتاةي٘ث اٙئرٗث:  (8)

() خرف ٌشتّ ةاىفػو. ]اىٍجيث[.داخيث غيٕ ْذه )ٌا( اىٍ درٗث. أٌا )ٌا( اىهاـّث ـٖٓ اى 

 .51ِٗظر: ياْرة الغراب ـٖ اىيؾات اىماٌ٘ث )رساىث ٌاومخ٘ر(:  (9)
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ػ ٭٦اٍػ ثٚػ٭ب بػٮ٤  ك٦ٌ٦ٟٝػا ٟػ٪ ٙار٥ٌػا ر٣ػٶن  ،اّٟػبٮة ٬ٖ ثٝ٪٭٩٦ا ان إف ٢ا ذٜي

 ،بٮ٤ بّو٩ا كبّن ٬ٖ ٣٥ػى اٟجػٜٮػأل ان اٱٜاد٭ة كاّٟػبٮة ٖؿ٪ؼ ٥زع اطجٶٖ

كث٦ّػ٬: أ٥ػًت  ،ul ummi attiداؿ اٟز٠٣ة اٱٜاد٭ة اٟجػ٬ ثٚػ٪ؿ: ٫٠ّٖ ؾبٮٞ ا٣ٟ

ٟىؿًت أ٬٢
(٧0)

( باٱٜاد٭ة ٭٬٦ّ باّٟػبٮة )ٵ(ul، ٖا٣ًُٟٚ )
(٧٧)

، كبغٟٛ ثٝػ٪ف 

ك٨ػغا اٟجػٜٮػأل ٵ  ،اٟجػر٣ة اٟصػٖٮة ٠ٟز٠٣ة اٱٜاد٭ة اٟؿػابٚة: ٵ أ٢ٌػ٬ أ٥ػت

 ٭ة.شج٫ كإف شمٞ ثٚع٭١ أك ث طٮػ ٬ٖ اٟز٠٣ة اٱٜاد ،٭٪اٖ٘ اّٟػبٮة

ج٫ٗ ب٧ ٣ٜا ٖػ٬ اّٟػبٮػة كاّٟبػ٭ػة  كٵ ٭ػدي ٬ٖ اٱٜاد٭ة اٟظبػي فب٧ى ر٠٣ةو أك ٭ٝي

أم: أ٥ػا ٢٪رػ٪د  ،كث٬٦ّ: أ٥ا ا٠٣ٟٛ ٬ٖ اٟػبٶد ina matim sarrakuكٓٮػ٨ا، ٢دٞ: 

٬ٖ اٟبٶد
(٧7)

، كث٦ٗػد ا٠ٟٔة اٱٜاد٭ة ٤ِ با٬ٙ أط٪اث٩ا ب ٌف طبػ٨ػا ٵ ٭ػ ث٬ ر٠٣ػة 

٠ّٖٮة
(٧٣)

ب٧ ا٦َٟاـ اٟؿ٪٢ػم ٬ٖ اٟجػٜٮأل، ك٨غا ا٦َٟاـ ثجبُ 
(٧9)

. 

٤ِ ٥َاـ اٟز٠٣ػة اّٟػبٮػة  ان أ٢ا اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة اٯرا٢ٮة ٖا٩ٌ٥ا ٵ ثظج٠ٕ ٜدٮػ

كٵؾػٮ٣ٌا اٳطبػار  ،٤٢ شٮح اٟجػثٮأل كاٟجٚع٭١ كاٟج طٮػ كاٱ٣َ٥ة اٟجػ٬ ٩ِػعث٩ا

ܙ Ls·l ü¥Qs٭ٚػاؿ: اٟػ٦ٗؽي اٟبؿػٮًةي ثؿػزعي: ،باٟز٠٣ػة ا٠ّٟٗٮػة
(٧8)

، كبػغٟٛ ثجٗػ٘ 

كٟػ١ ثمػٕ اٟٚ٪اِػع  ،ٙػابج٩ػا ٩٦٢ػا ٢ُ٢ٮة ٢ُ اّٟػبٮة كثظج٠ٕ ٢ُ اٱٜاد٭ة اٯرا

بقػػكط ٣ٜػا ٖػ٬ اّٟػبٮػة إٵاٯرا٢ٮة أف ا٣ٟبجعأ ا٦ٟٝػة ٵ ٭ز٪ز اٵبجعاء بػ٧ 
(٧6)

 ،

                                                 

 .٣٧4٭٦َػ: ا٠ٟٔة اٱٜع٭ة اٟباب٠ٮة اٯف٪ر٭ة:  (٧0)

 .58٭٦َػ: ٢ٚع٢ة ٬ٖ ١٠ِ اٱٜاد٭ات:  (٧٧)

 .٧5٭٦َػ: ٥َاـ اٟز٠٣ة ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )أيػكشة دٜج٪راق(:  (٧7)

 .7٧١، كٟٔة ٥ٚ٪ش ا٣٣ٟاٟٛ اٯرا٢ٮة )رؾاٟة ٢ارؿجٮػ(: 6٭٦َػ: ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اٱٜع٭ة:  (٧٣)

 .8١٪اِع ا٠ٟٔة اٟؿ٪٢ػ٭ة: ٭٦َػ: ٙ (٧9)

، كٟٔة ٥ٚ٪ش ا٣٣ٟاٟٛ اٯرا٢ٮة )رؾاٟة 77٭٦َػ: اٱل٪ؿ اٟز٠ٮة ٬ٖ ٥ص٪ ا٠ٟٔة اٯرا٢ٮة:  (٧8)

 .٢7٧١ارؿجٮػ(: 

 .٧/7٧8٭٦َػ: فػح اب٤ ِٚٮٞ:  (٧6)
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ܙ LmÃ £mxv ܙ o¼L½ EX@T :ان كش٣ٮػػ ٭ػِػ٫ ر٣ػاٵن  ٭ٚػاؿ: ٓػٶـه ٜػاف
(٧١)

 ،

ٌٗٞ أٌف ٦٨اؾ ثػٜٮب ٮة اٯرا٢ٮػة، أم ٓٮػػ ٢٪رػ٪د باٟؿػ٭ا٥ اطالو  ان ك٭ؼ١ِ ٢ص٣ع ٢ص

ك٨٪ د٢ذ اؾ١ اٵؾج٩ٗاـ اٟظبػ ا٣ٟٚػعـ با٣ٟبجػعأ اٟوػ٣ٮػ ٢ػُ  ،٬ٖ ؾائػ أط٪اث٩ا

اٟجػ٬ ألػ٩٠ا: ٢ىػ٤ ٨ػ٪ ،ٖٮٚػاؿ: ٢ى٦ػ٪ ،شػغؼ أشػع شػػكؼ اٟوػ٣ٮػ
(٧5)

، ك٨ػغا 

اٟجػٜٮأل ٢٪رػ٪د ٖػ٬ اّٟػبٮػة كٙػع الػ٠ًس ٠ِٮػ٧ ؾػٮب٪٭٧ )بػاب ٢ػ٤ إذا ٦ٜػت 

٤ِ ٥ٝػة( ان ٢ؿج٣٩ٗ
(٧4)

غؼ ٦٨ا ٙػع شمػٞ ٵبجّػاد اٟوػ٣ٮػ ِػ٤ ، كأ٤ٍ أٌف اٟص

ك٨ػغا اٟجػٜٮػأل )٢ػ٤ ٨ػ٪( ٭ؿػج٣ّٞ ِػادةن ٖػ٬ اٵؾػج٩ٗاـ ِػ٤  ،ف٧٠ٝ اٟجّػ٭٬ٗ

ٞه ٙع ّٖٞ ٜغا كٜغا ،٩ّ٢٪د ٖجؿػ ؿ: ٢ػ٤ ٨ػ٪؟ كب٩ػغا ٭ٝػ٪ف  ،إذ ٭ٚاؿ: ٦٨اؾ رر

ػ٭ي ك٦ٌٟٝٛ إف ؾػ٣ّت اٟبػاب  ،اٟو٣ٮػ )٨٪( ٭ّ٪د ٫٠ِ ٩ّ٢٪د أك كرػعت  ،ػؽًٍ

ِيبًح بؼر٩ِا ٖا٥ٛ  ك٨ػغا ٭زّػٞ  ،ؾجؿج٣ّٞ: ٦٢٪؟ بٶ ٩ِع أك ِػ٪دةأرهٛ ٙع 

 اٟو٣ٮػ ا٣ٟػٌط١ ٭جمٕ باٳ٥ٝار دكف اٟػر٪ع إ٫ٟ ٙ٪اِع اٵؾ١ ا٦ٟٝػة.

كٵ ثظج٠ٕ اٯرا٢ٮة اٟجع٢ػ٭ة ٤ِ ؾائػ أط٪اث٩ػا ٖػ٬ ثٔٮٮػػ ا٦َٟػاـ اٟجػٜٮبػ٬ 

٠ٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة
(70)

، كٜغٟٛ ٬ٖ آرا٢ٮة اٟصوػ
(7٧)

، ك٤٢ ذٟػٛ أف ٦٨ػاؾ ر٠٣ػة 

ك٬٨ ر٠٣ػة: ؾػ٦ًػكؽ  ،اٟصوػ ثظج٠ٕ ٬ٖ ثػٜٮب٩ا ٤ِ اّٟػبٮةاؾ٣ٮة ٬ٖ آرا٢ٮة 

٠٢ٝا
(77)

ك٨ػغق اٱٟػٕ ٖػ٬ آطػػ ا٣٠ٟٝػة ٨ػ٬ أداة  ،، كث٦ّػ٬: ؾػ٦ًػكؽ ا٠٣ٟػٛ

اٟجّػ٭ٕ ٜاٱٟٕ كاٟٶـ ٬ٖ اّٟػبٮة
(7٣)

، كٖػ٬ ٨ػغق اٟصػاؿ ٭صؿػ٤ي اٟٗمػٞ بػٮ٤ 

                                                 

 .٣76٭٦َػ: ٓػا٢ًٮ٘ ا٠ٟٔة اٯرا٢ٮة كاٟؿػ٭ا٥ٮة:  (٧١)

 .56ػبٮة اٟزغكر كاٵ٢جعاد: ، كاٟؿػ٭ا٥ٮة ا٧06ّٟا٣ٟعطٞ إ٫ٟ ا٠ٟٔة اٯرا٢ٮة:  (٧5)

 .9/904٭٦َػ: اٟٝجاب:  (٧4)

 .69٭٦َػ: ٢غٜػات ٬ٖ ٙ٪اِع اٯرا٢ٮة اٟجع٢ػ٭ة:  (70)

 .59٭٦َػ: آرا٢ٮة اٟصوػ:  (7٧)

 .58٭٦َػ: آرا٢ٮة اٟصوػ:  (77)

 .68٭٦َػ: آرا٢ٮة اٟصوػ:  (7٣)



 ٧0٧6 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

٠ِػ٫ اِجبػار أٌف  ،كا٠٣ٟٛ( ٬ٖ اّٟػبٮة بو٣ٮػ اٟٗمػٞ ،٨غ٭٤ ا٠َٟٗٮ٤ )ؾ٦ًػكؽ

عأ كاٟظبػ ٢ّػٖجافا٣ٟبج
(79)

ك١ٟ ث ًت اٯرا٢ٮة ب٩ػغا  ،، ٖٮٚاؿ: ؾ٦ًػكؽ ٨٪ ا٠٣ٟٛ

ك٤٢ را٥أل آطػ ث٣ٮٞ اٟصوػ٭ة ٬ٖ ب٦اء اٟز٠٣ػة اٵؾػ٣ٮة إٟػ٫ شػغؼ  ،اٟجػٜٮأل

٢دػٞ: ٢بػارؾ  ،ٖوٶن ٤ِ اؾج٣ّا٩ٟا ٣٠ٟقج٘ ك٣ّ٢٪٧ٟ ،أك اٵبجعاء باٟظبػ ،ا٣ٟبجعأ

ِزا ب٤ ِبؿا أ٢اـ ر٦عق ك٢غٜ٪ر باٟظٮػ كاٟصؿ٫٦
(78)

. 

أ٢ا ا٠ٟٔة اٟؿػ٭ا٥ٮة ك٬٨ آرا٢ٮة اّٟمػ ا٣ٟؿٮص٬
(76)

، ٠ٖػٮؽ ٦٨ػاؾ اطجٶٖػات 

ِػ٤  ان ك٣ٌ٢ا كرد ٢ظج٠ٗ ،ر٪٨ػ٭ة ٬ٖ ٥َاـ ثػٜٮأل اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة بٮ٩٦ا كبٮ٤ اّٟػبٮة

كٟٚػع ٠ّ٥ػ١ أٌف  ،كث٬٦ّ: أٖػاـ ٜا٦ٟب٬ٌ  ،ٙ٪ؿ اٟؿػ٭اف: أٖػاـ أٜ٪ت ٥بٮا ،ا٦َٟاـ اّٟػب٬

ٖز٠٣ػة:  ،ك٨ػ٬ )أٍؾ( ب٦ّ٣ػ٫ اٱخ ٖػ٬ اٟؿػػ٭ا٥ٮة ٨غق اٟٝاؼ ٦ِع اّٟػب ٠ٟجقبٮ٧،

ث٬٦ّ: أٖػاـ أط٪ ا٦ٟب٬ٌ  ،أٖػاـ أٜ٪ت ٥بٮا
(7١)

، كبػغٟٛ ثٝػ٪ف اٟؿػػ٭ا٥ٮة ٙػع اٖجٚػػت 

: آخ ان ٤٢ ٢بجػعأ كطبػػ، كٙٮػٞ أ٭وػ ان ٢ٝ٪٥ ان ٱداة اٟجقبٮ٧ )اٟٝاؼ( كاؾج٠٣ّت ثػٜٮب

٦ا إٟٮ٦ٛكث٬٦ّ: ٜ ِٮ٤ اّٟبٮع أِٮي  ،ِٮ٬٦ ِبعم ِٮ٦ٮ٤ ٟ٪فض
(75)

. 

 ،ا٠ٟٔة اٟؿػ٭ا٥ٮة ٵ ثظ٠٪ ٤٢ شاٵت اٟجٚع٭١ كاٟج طٮػ ٖػ٬ ا٣ٟبجػعأ كاٟظبػػإف 

إٌٵ أٌف ا٦ٟصاة اٟؿػػ٭اف ٙػع أ٥ٝػػكا  ،كثقب٧ أشٝا٩٢ا ٬ٖ ذٟٛ بّن اٱشٝاـ اّٟػبٮة

٩ٖػ١ ٭ّػعكف ا٣ٟجٚػعـ ٦٨ػا ك٨ػ٪ اٵؾػ١  ،كر٪د ٢ا ٭ؿػ٫٣ )اٟظبػػ ر٠٣ػة ٠ّٖٮػة(

ا٣ٟجمعر ٠ٟز٠٣ة ٖاِٶن ٠ّٟٗٞ ا٣ٟغٜ٪ر بّعق
(74)

رب٣ا ٭ٝ٪ف ٨ػغا اٱ٢ػػ ٢ٚبػ٪ٵن ، ك

                                                 

 .٧65٭٦َػ: ا٣ٟٗمٞ ٬ٖ ل٦ّة اٳِػاب:  (79)

 .9١٧-965ٜجابات اٟصوػ:  ٭٦َػ: ب٦اء اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة ٬ٖ (78)

 .4٭٦َػ: اٟؿػ٭ا٥ٮة ٥ص٪٨ا كلػ٩ٖا:  (76)

 .754٭٦َػ: ٢٪ؾ٪ِة ش٠أل ا٣ٟٚار٥ة:  (7١)

 .٧09٭٦َػ: ا٩ٝ٦ٟة اٟب٩ٮة ٬ٖ ٙ٪اِع ك٥ص٪ ا٠ٟٔة اٟؿػ٭ا٥ٮة:  (75)

، ك ا٩ٝ٦ٟػة اٟب٩ٮػة ٖػ٬ ٙ٪اِػع ك٥صػ٪ 906٭٦َػ: ا٣٠ّٟة اٟق٩ٮة ٬ٖ ٥ص٪ ا٠ٟٔة اٟؿػػ٭ا٥ٮة:  (74)

 .٧00 ا٠ٟٔة اٟؿػ٭ا٥ٮة:



 ٧0٧١ د. عدي حضني علي -ىظاو اجلنلة يف اللغات الضامية

با٦ٟؿبة إ٫ٟ ا٠ٟٔة اٟؿػ٭ا٥ٮة اٟج٬ ٵ ثص٣ٞ ٜدػة اٟجػاٜٮأل كاٟجٌٗػِات اٟج٬ ٖػ٬ ا٠ٟٔػة 

كٙػػع أرػػاز اٱبٌػػاث٬ ربػائٮػػٞ  ،كٵؾػػٮ٣ٌا ٖػػ٬ ٢ؿػػ ٟة اٟجٚػػع٭١ كاٟجػػ طٮػ ،اّٟػبٮػػة

٨ػ٬  ܝܫܠܒ 'ܘ ܝܐܟܟܠ  AAܦܐܠ إذ ذٜػ أف ر٠٣ة: ٖٶف ٭ ٜٞ ك٭قػب: ،اٟٚػداش٬ ذٟٛ

ان كأٌف ٨غا اٵؾ١ ا٣ٟغٜ٪ر ٨٪ ٢بجعأ كٟٮؽ ٖاِٶن ٢ٚع ٢ ،ٮةر٠٣ة اؾ٣
(٣0)

. 

أ٢ٌا ٬ٖ ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ٖج٣جاز اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة ب ٩ٌ٥ػا ٵ ثؿػج٣ّٞ اّٟٗػٞ إٵ 

إذا أرادت ثٔٮٮػ ز٤٢ اٟز٠٣ة
(٣٧)

، ك٨غا ٢ا ثظاٟٕ ٖٮػ٧ اٟؿػػ٭ا٥ٮة كثج٪اٖػ٘ بػ٧ 

ְךּדֹ בֹ  ּיכֹ ָאֹ ٢ُ اّٟػبٮة ٖٮٚاؿ: أ٥ا ٙاد٬٥ ٭٩٪ا إٟػ٫ اًٟػ٭ػ٘:  הּיֹ  ּיֹ נֹ תֹ נ ד  ك٣ٌ٢ػا  ،הֹו 

ثظج٠ٕ ٖٮ٧ اّٟبػ٭ة ٤ِ اٟؿػ٭ا٥ٮة كثجٗ٘ ٢ُ اّٟػبٮة كر٪د ه٣ٮػ اٟٗمػٞ بػٮ٤ 

׳ אּוה םּדֹ הֹ  ٭ٚػػاؿ: اٟػػعـ ٨ػػ٪ اٟصٮػػاة ،ا٣ٟبجػػعأ كاٟظبػػػ (٣7)ׁשפֹ ּגֹ ה 
، كهػػ٣ٮػ 

ٖاٟز٠٣ػة اٵؾػ٣ٮة اٟبؿػٮًة ثجٝػ٪ف ٢ػ٤ ٢بجػعأ  ،اٟٗمٞ ٨غا ٨٪ هػ٣ٮػ رابػى

كٟٝػ٤ ثظج٠ػٕ  ،ان أل ٖػ٬ ا٠ٟٔػات ر٣ٮّػك٨غا اٟجػٜٮأل ٨٪ أٙعـ ثػٜٮػ ،كطبػ

أكربٮػة بػ ٌف اٱطٮػػة ثصجػ٪م ٠ِػ٫ ّٖػٞ ٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة اٟؿا٢ٮة ِػ٤ ا٦٩ٟعكا

ك٨غا ٢ا ٖيٌؿػ بج خػ اّٟبػ٭ة ب٩غا ا٣٦ٟى ٬ٖ  ،٢ؿاِع بٮ٤ اٵؾ٣ٮ٤ داطٞ اٟز٠٣ة

أخ٦اء كر٪د ه٣ٮػ ٖمٞ أك ّٖٞ ٜٮ٦٪٥ة )ّٖٞ ٥اٙك( بٮ٤ ا٣ٟبجعأ كاٟظبػػ
(٣٣)

 ،

كبّػن ا٠ٟٔػات ا٣ٟجػ طػة  ،ا٠ٟٔة اّٟػبٮة شعاخة ٩ِػع٨اٖٚع ٭ٗؿػ كر٪دق ٬ٖ 

 كرب٣ٌا اّٟٝؽ. ،از٦٢ٮو 

إٌف ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ٙع فاب٩ت اّٟػبٮة ٬ٖ اشج٪ائ٩ا شػؼى اٟجقبٮ٧ )اٟٝػاؼ(، 

ٖٮٚاؿ: ٨٪ ٣ٜد٠ٛ
(٣9)

كٙػع  ،٠ٟؿػػ٭ا٥ٮة اٟجػ٬ اٖجٚػػت ٩ٟػغا اٟجػٜٮػأل ان ، طٶٖ

                                                 

 .٧7- 8٭٦َػ: ا٦٣ٟا٨ذ ٬ٖ ا٦ٟص٪ كا٣ّٟا٬٥ ٦ِع اٟؿػ٭اف:  (٣0)

 .7٣8: ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ،كؼؤِ٪٬٥ ِبع اٟػ٭٦َػ:  (٣٧)

 .7٧9:ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ،كؼؤِ٪٬٥ ِبع اٟػ٭٦َػ:  (٣7)

 .788٭٦َػ: ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ٙ٪اِع ك٥م٪ص:  (٣٣)

 .7/١٧٭٦َػ: ا٦ٟٝؼ اٟد٣ٮ٤ ٬ٖ ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة:  (٣9)



 ٧0٧5 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

٦ٮابة ٤ِ ٜاؼ اٟجقػبٮ٧ أفار ٢ص٣ع ث٪ٖٮ٘ اٟمٌ٪اؼ إ٫ٟ أف َٟٗة )٢دٞ( ث ث٬ ٠ٟ

ك١ٟ ٭ز٣ُ بٮ٤ )اٟٝاؼ( ك)٢دٞ( ٖػ٬  ،اٟج٬ ٵ ثؿجًٮُ أف ثعطٞ ٫٠ِ اٟو٣ٮػ

ث٣دٮٶث٧
(٣8)

 ، بٮع أف ٨ػغا اٟجػٜٮػأل ٙػع كرد ٖػ٬ اّٟػبٮػة بػعٟٮٞ ٙ٪ٟػ٧ ثّػا٫ٟ:

 .[٧٧اٟق٪رل: ] ژٿٿ       ٿ ٺژ

إف اؾج٣ّاؿ اٟصػؼ ٦ٜا٭ػةن ِػ٤ اٱٟٗػاظ أؾػ٠٪ب شػع٭ح ك٢جًػ٪ر ٖػ٬ 

 ،ك٨غا ٢ا ٭٪ٌهس ثٌّعد اٱؾاٟٮأل كث٦٪٩ِا ٖػ٬ ا٠ٟٔػة اّٟػبٮػة ،ا٠ٟٔات ك٥ق ث٩ا

٬ٖٗ أخ٦اء ٙػاءث٬ ٠ٟجػاٜٮأل ا٣ٟٚار٥ػة ٟػ١ أرػع بّػن اٟز٣ػٞ اٵؾػ٣ٮة اٟجػ٬ 

ِػ٤ اٟظبػػ ٢دػٞ: هػػب٬ اّٟبػعى  ان ٜاثٮاف اٟصاؿ ِ٪ه ،ثؿج٩٠٣ّا ا٠ٟٔة اّٟػبٮة

شجػ٫ إف بّػن اٟجػر٣ػات ٟػ١ ثٝػ٤  ،ان كا٣ٟؿػٮسي ٌٙع٭ؿػ ،ان ك٢ص٣عه ٥بٮ ،ان ٢ؿٮج

ٖٚع ثػر٣ت اٟز٠٣ة اٟصَػ٭ة ،دٙٮٚة
()

 ب م ت ،ش ـ ش ب ر ؾ :

 ك د ر د م ؽ ،ؽ ش م ش ،ك ح ط ر م ت

 ....ك ف ٨ؾ ؿ  ،ك ع ر ب م ت

 باٟجػر٣ة اٯثٮة:

كاّٟػب ١٩٠ٜ... ان كفبا٥ ان ف٣قبػؾ اٟٝبٮػ كاٟصَػ٭٪ف فٮ٪ط
(٣6)

 

( ٟٮؿػػت ب٩ػػغا اٟقػػٝٞ بػػٞ ٭زػػأل أف ثٝػػ٪ف: ان كفػػبا٥ ان ٖجػر٣ػػة )فػػٮ٪ط

٠ِػػ٫ أف اٱٟػػٕ ا٣٣ٟاٟػػة ٨ػػغق ٨ػػ٬ أداة  ،قػػباف كاّٟػػػب ٩٠ٜػػ١اٟقػػٮ٪خ كاٟ

 اٟجّػ٭ٕ كٟٮؿت ٦٠ٟمأل.

٩ٖػ٬  ،١ٟ ٭٠صٌ ٩ٟا ثٔٮٮػ ٬ٖ ثػٜٮأل اٟز٠٣ة اٵؾػ٣ٮة ان كا٠ٟٔة ا٦ّٟٝا٥ٮة أ٭و

٠ِػػ٫ اٟٗٮ٦ٮٚٮػػة  ان أ٭وػػ ٭٦ًبػػ٘ك٨ػػغا اٟصػػاؿ  ،٠ِػػ٫ ٓػػػار أط٪اث٩ػػا اٟؿػػابٚات

                                                 

 .٧١5٭٦َػ: ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة:  (٣8)

()  رؾ١ شػؼ اَٟاء ٫٠ِ ف٠ٝٮ٤ )ظ، كض(، ٬ٖ ٨غق ا٣٠ٟٝػة، كا٠ّ٣ٟػ٪ـ أ٩٥ػا ٠ٙبػت بّػع

 اٟجّػ٭أل ٤٢ اٟعاؿ إ٫ٟ ٨غ٭٤ اٟصػٖٮ٤.

 .57٭٦َػ: أكزاف اّٟٗٞ كلٮ٧ٔ ٬ٖ اٟصوػ٭ة:  (٣6)



 ٧0٧4 د. عدي حضني علي -ىظاو اجلنلة يف اللغات الضامية

ك٣٨ا ٩ٟزجاف ٤٢ ٩ٟزػات ا٦ّٟٝا٥ٮػة ،كاٱكٓار٭جٮة
(٣١)

ا٦ّٟٝا٥ٮػة ك٩ٟزاث٩ػا ، ٖ

 ،ك٨٪ ثٌٝ٪٩٥ا ٤٢ ٢بجعأ كطبػ كث٦٪٣٩ِا ،ذات ٥َاـ كاشع ٬ٖ اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة

٢ُ ٌِع اٟز٠٣ة اٟج٬ طبػ٨ا ر٠٣ة ٠ّٖٮػة ٨ػ٬ ر٠٣ػة اؾػ٣ٮة
(٣5)

، إٌٵ أٌف ٦٨ػاؾ 

 ٦٢ٗمػٶن  ان ك٨ػ٪ ٢زػ٬ء ا٣ٟبجػعأ هػ٣ٮػ ،ا٥ٗػدت بػ٧ ا٠ٟٔػة اٱكٓار٭جٮػة ان ثػٜٮب

 nyٖٮٚػاؿ:  ،٬ٖ ؾائػ أط٪اث٩ا ٤٢ ا٠ٟٔػات ك٨غا ٢ا ٵ ٭٪رع ،٣٠ٟد٫٦ ا٣ٟج١٠ٝ

tnm، أك ٥ص٤ اخ٦اف ،أك إ٦ٌ٥ا ،كث٬٦ّ: إ٥ٌا
(٣4)

، ك٬ٖ ٨غق اٟز٣ٞ اٟدٶث ٵ ٭٪رع 

كرب٣ػا ٜا٥ػت اّٟػبٮػة ٙػع اؾػج٠٣ّج٧ كا٥ػعخػ، كٱٌف أٟائػأل  ،اٟو٣ٮػ ا٣ٟد٦ػ٫

 ان ٖ ٤ٌٍ أف اؾج٣ّاؿ اٟوػ٣ٮػ )٥ػا( ٦٢ٗػػد ،كا٣ٟظايأل ٠ٟو٣ٮػ ا٣ٟد٫٦ ٢٪ر٪د

ك٦ِػع٢ا  ،٤ٌٟٝ ثػٜٮب٧ ٢ُ )إٌف( ٙع ٠ٓأل ٫٠ِ اٵؾج٣ّاؿ اٟٚع٭١ ،ان ٜاف ٢٪ر٪د

 أشٌؽ اّٟػب٬ أ٣٩ٌ٥ا ثػٜٮأل كاشع اؾج٫٦ٔ ٤ِ أشع٣٨ا.

ٌٛ أ٩ٌ٥ػػا ثظج٠ػػٕ ِػػ٤ أط٪اث٩ػػا ٖػػ٬ بّػػن  كأ٢ٌػػا ا٠ٟٔػػة اٟصبقػػٮة ٖػػٶ فػػ

كأ٩ٌ٥ا ثقجػؾ ٩ّ٢ػا ٖػ٬ اٟظمػائك كا٣٣ٟٮػؼات ،اٟجػاٜٮأل
(90)

، ٣ٖػ٤ شٮػح 

إذ كرد ٖٮ٩ػا  ،جٶؼ ٬ٖ اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮةاٵطجٶؼ ش٪ت اٟصبقٮة بّن اٵط

)ه٣ٮػ اٟم٠ة ا٣ٟؿجٚٞ(، ك٨٪ هػ٣ٮػ ٢ج٠ّػ٘ بػاٟظبػ ٭ّػ٪د ٠ِػ٫ ػ٢ا ٭ؿ٫٣ ب

: ان ك٭ٚػاؿ أ٭وػ ،::áî:mn:GBl:MnLŸ:áî٭ٚاؿ: أ٥ا ٤٢ فّأل ٦٢ؿُ أ٥ػا:  ،ا٣ٟبجعأ

 :’vÝB:A±rt°ù:mn:Bä¿Ò:èurTفّأل أرثػ٭ا ٤٢ ٙع٭١ فزاع ٨٪: 
(9٧)

، ك٨ػغا 

ٕه  اٟو٣ٮػ اَٟا٨ػ ٭قب٧ ه٣ٮػ أم: ٨ػ٪  ،اّٟػبٮة ا٣ٟؿػججػ ٖػ٬ ٙ٪٦ٟػا: ٨ػ٪ كاٙػ

ٕه   بّ٪دة اٟو٣ٮػ اٟدا٬٥ ٫٠ِ اٱكؿ. ،َِكاٙ

                                                 

 .75٭٦َػ: ا٠ٟٔة ا٦ّٟٝا٥ٮة:  (٣١)

، كا٠ٟٔػػة اٟٗٮ٦ٮٚٮػػة اٟب٪٥ٮٌػػة )أيػكشػػة ٣9اٟٗٮ٦ٮٚٮػػة: ٭٦َػػػ: ٢ػػعطٞ إٟػػ٫ ا٠ٟٔػػة ا٦ّٟٝا٥ٮػػة  (٣5)

 .٧٧8دٜج٪راق(: 

 .٣5٭٦َػ: دراؾة ٟٔ٪٭ة ٢ٚار٥ة بٮ٤ اّٟػبٮة كاٱكٓار٭جٮة )رؾاٟة ٢ارؿجٮػ(:  (٣4)

 .69٭٦َػ: اٟز٪ا٨ػ اٟصؿاف ٬ٖ ثار٭ض اٟصبقاف:  (90)

 .807٭٦َػ: ا٠ٟٔة اّٟػبٮة كِٶٙج٩ا با٠ٟٔة اٱرثػ٭ة:  (9٧)



 ٧070 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ٞي اٟصبقػػٮة ٢ػػ٤ ٢َػػا٨ػ اٟجٚػػع٭١ كاٟجػػ طٮػ كاٟصػػغؼ كاٟػػغٜػ  ،كٟػػ١ ثظػػ

ٖٚػع  ،كٙع اطج٠ٗت ٬ٖ إشػعل اٟز٣ػٞ ،ك٩ٌ٦ٟٝا بصعكد افجػا٩ٜا ٢ُ أط٪اث٩ا

ذٟػٛ ٭ٚػاؿ:  ك٢ػ٤ ،ر٬ء باٟمٗة ٙبٞ ا٣ٟ٪ل٪ؼ ٬ٖ بّن اٟز٣ػٞ اٟصبقػٮة

AmìK÷¿t: 'g:îH±:tæqä:Ìî:mgâòtAamr:KM،  كثػر٣ج٩ا: اٳ٩ٟٮػة إٌف اٟقػػ٭ّة

أم: إٌف اٟقػػ٭ّة اٳ٩ٟٮػة... ،ٙع ٙمعت لٶح اٱ٢ػ٪ر
(97)

، ٖجٚػعـ اٟ٪لػٕ 

ك٨غا ٢ا ٥ؿج٧٠٣ّ اٯف ٬ٖ ٙ٪٦ٟػا: ٢ػُ رؼ٭ػٞ اٟقػٝػ، ك٢ػُ  ،٫٠ِ ا٣ٟ٪ل٪ؼ

 كٓٮػ٨ا. ،فع٭ع اٱؾٕ

ٱٌف اٟعراؾات ا٠ٟٔ٪٭ة ا٣ٟٚار٥ػة  ؛ان ٖٮ٩ا لّب أ٢ا ا٠ٟٔة ا٦٣ٟعائٮة ٖٝاف اٟبصح

ك٨ػغا اٱ٢ػػ ٭٦ًبػ٘ ٠ِػ٫ اّٟػبٮػة  ،ٜبا٬ٙ أط٪اث٩ا ٢ػ٤ ا٠ٟٔػات ان ١ٟ ث٪٩ًٟا ا٨ج٣ا٢

كٙػع اثٌوػس ٟػ٬ أ٩ٌ٥ػا  ،إٌٵ أ٬٦٥ ٙػأت بّن ا٦ٟمػ٪ص ا٦٣ٟعائٮػة ،ان اٟز٦٪بٮة أ٭و

 ٖٚػع كرد ٖػ٬ اٟمػ٠٪ات ٙػ٪١٩ٟ: ،داطٞ اٟز٠٣ة اٵؾػ٣ٮة ان ٢ؿاِع ثؿج٣ّٞ ّٖٶن 

كث٬٦ّ: إ٧ٟ ٜػٞ اّٟػا١ٟ ؾػبصا٧٥ ،٢ارى٭٩ٍ٪ف إد ٣٠ٜ٪ف آ٬٣ٟ ٢ٍقبىٍت 
(9٣)

، كٜػغٟٛ: 

كث٬٦ّ: ب ؾ٣اء اٟص٬ اَّٟٮ١ ،بؿٮ٩٣٪ف إد ٨ٮ٬ رب٬
(99)

، إذ ٭جوس أف )إد( ث٦ّػ٬ 

 ٣ٜا ٬ٖ )ٜاف( اٟؼائعة ٬ٖ اّٟػبٮة. ،٬ٖ اٟز٠٣ة ان ٢ؿاِع اٟٝ٪ف ب٪ل٩ٗا ّٖٶن 

أًِػ٫ ٢ٶ٢ػس ِا٢ػة ٖػ٬ إٌف اؾج٣ّاؿ اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة ٬ٖ ث٠ٛ ا٠ٟٔػات 

ٖٝاف أؾاس اٟز٠٣ػة يػٖػ٬ اٟجػٜٮػأل ا٣ٟبجػعأ  ،افجػا٩ٜا ٬ٖ أؾ٠٪ب ثٝ٪٭٩٦ا

٢ُ ثبا٭٤ ٭ؿٮػ بػٮ٤ ثػٜٮػأل  ،ك٢ا ثظ٣٩٠٠ا ٤٢ إٟصاؽ كشغؼ كثٚع٭ػ ،كاٟظبػ

كٟٝػ٤ ٭جوػس ٟػ٬ أٌف ٢ج٠ّٚػات اٟز٠٣ػة اٵؾػ٣ٮة اٟجػ٬ ش٪ث٩ػا ا٠ٟٔػة  ،كآطػ

إذ ٟػ١  ،كأ٩٣ٌ٨ػا ا٦ٟ٪اؾػض ،تاّٟػبٮة ٠ٙٮ٠ة أك ٢ّعك٢ة ٬ٖ أط٪اث٩ػا ٢ػ٤ ا٠ٟٔػا

                                                 

 .9١0اّٟػبٮة كِٶٙج٩ا با٠ٟٔة اٱرثػ٭ة:  ٭٦َػ: ا٠ٟٔة (97)

 .784٭٦َػ: اٟمابجة ا٦٣ٟعائٮ٪ف:  (9٣)

 .75اٟمٶة ا٦٣ٟعائٮة كبّن اًٟٚ٪س اٟع٭٦ٮة:  (99)



 ٧07٧ د. عدي حضني علي -ىظاو اجلنلة يف اللغات الضامية

( أك )٢ػا ٟجػٜٮأل ٖٮ٧ )٢ا ان أٟصٌ ٬ٖ اٟعراؾات ا٣ٟٚار٥ة كر٪د ٌٛ ٖجػئ( أك  ا٥ٗػ

ِػ٤ أٌف ا٣ّٟػػكؼ  ٖوػٶن  ،ان )اط٠٪ٟ٘( أك )شزا( كٓٮػ٨ا ٵ ٢ٗػدةن كٵ ثػٜٮبػ

٣ٞ اؾج٣ّاٵن  ٣ٜػا ٖػ٬ )ٜػاف( اٟجػ٬ ٟػ١  ،ان ٢ظج٠ٗ ٩٦٢ا كا٣ٟقجػؾ بٮ٩٦ا ٙع اؾجّي

הكٜػغٟٛ )إٌف( اٟجػ٬ كردت ٖػ٬ اّٟبػ٭ػة )٦٨ ػ٧(  ،ان ٢ؿػاِع ثػػد إٌٵ ّٖػٶن  ּגֵּ  ،ה 

ٚو  أك ١ّ٥ اك٦ّ٢ا٨ا: باٟج ٜٮع أك ش
(98)

، ك٨غا ٢ا ٭قاب٧ ث٪رٮ٧ بّػن ا٦ٟصػاة ٖػ٬ 

ك٢ػ٤  ،، أم: ١ّ٥ ٨غاف ٟؿػاشػاف[6٣يػ٧: ] ژ ۇئ وئ وئ ژ ٙ٪٧ٟ ثّا٫ٟ:

ٖ رابػػ٧ اٯطػػػ: إف   ،فػػ٪ا٨ع٨ا ٙػػ٪ؿ أشػػع١٨: ّٟػػ٤ اهللي ٥اٙػػةن ش٠٣ج٦ػػ٬ إٟٮػػٛ

أم: ١ّ٥ ك٤ّٟى راٜبى٩ا ،٩اكراٜبى 
(96)

، كب٩ػغا ثظج٠ػٕ ٨ػغق اٱداة ٖػ٬ أؾػ٠٪ب 

ك٨ػغا  ،اٟجػٜٮأل بٮ٤ ا٠ٟٔجٮ٤ كثظجٌك ب٪ٍٮٗة كإِػاب ٢ظج٠ٕ بّن اٟقػ٬ء

٣ٟا  ،اٟجٌٗػد كاٟؼ٭ادة ٬ٖ اٱدكات ٭زّٞ ٠ّٟػبٮة ٢ؼ٭ةن ٫٠ِ أط٪اث٩ا ٤٢ ا٠ٟٔات

ٜٮػػأل ٖٮز٩٠ّػػا زاطػػػةن بػػ ٥٪اع اٟجػا ،ث٣ج٠ػػٛ ٢ػػ٤ ثػاٜٮػػأل ٙع٭٣ػػة كشع٭دػػة

ٖاٟٗٮ٦ٮٚٮة ٵ ث٣ج٠ٛ ٤٢ ركابى اٟز٣ٞ إٌٵ اًّٟٕ ٬ٖ شػٮ٤ ثج٣جػُ  ،كأفٝا٩ٟا

اّٟػبٮة بصػكؼ اًّٟٕ كاٟصػػكؼ ا٣ٟقػب٩ة باّٟٗػٞ كا٦ٟ٪الػأل كاٟزػ٪ازـ 

ككاك اٟصاؿ كشػكؼ ا٦ٟٗػ٬ كا٩٦ٟػ٬
(9١)

، ٩ٖػغا اٵثؿػاع اٟؼ٢ػا٬٥ كا٣ٟٝػا٬٥ 

اث٩ػا ٢ػ٤ بػٮ٤ أط٪ ان ٦٠َٟاـ اٟجػٜٮب٬ اٟغم ثظػجك بػ٧ اّٟػبٮػة ٭ز٩٠ّػا ٢صػ٪ر

٫٠ّٖ اٟػ١ٓ ٤٢ كر٪د ثػاٜٮػأل ٓٮػػ ٢ؿػج٠٣ّة  ،ا٠ٟٔات ٬ٖ اٟٚٮاس كاٟجًبٮ٘

ك٨ػغا دٟٮػٞ  ،٩٦٢ا ثٗجٚػ إٟٮ٧ ث٠ٛ ا٠ٟٔات ان ٜبٮػ ان ا٢ج٠ٝت ِعد ٖا٩٥ا٬ٖ اّٟػبٮة 

كرب٣ػا ٜا٥ػت  ،ا٫٠ِ أٌف اّٟػبٮة ٙع ا٢ج٠ٝت ٨غق اٟجػاٜٮػأل كا٥ػعخػت ثار٭ظٮوػ

 ٢٪ر٪دة ك١ٟ ٭عٌك٩٥ا أكائٞ ا٦ٟص٪٭ٮ٤.

                                                 

 .7٣٭٦َػ: بص٪ث ٬ٖ اٵؾجقػاؽ كا٠ٟٔة:  (98)

 .٣44-٣45٭٦َػ: اٟز٫٦ اٟعا٬٥:  (96)

 .٧٧8- ٧٧9٭٦َػ: ا٠ٟٔة اٟٗٮ٦ٮٚٮة اٟب٪٥ٮة )أيػكشة دٜج٪راق(:  (9١)



 ٧077 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ىلةىالفعلوةالجم
ثجمٕ اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة ب فٝاؿ ا٥بدٚت ٤٢ بٮ٤ ا٣ٟٗا٨ٮ١ ا٣ٟظج٠ٗػة ٟػعل 

ٖٚع اثز٩ت ر٩ػ٪د اٟعارؾػٮ٤  ،ِاـ ب٪ر٧و ا٦ٟص٪٭ٮ٤ ا٩٣ٟج٣ٌٮ٤ ب٩ٗ٣٪ـ اٟز٠٣ة 

٦ٖجذ اٟظٶؼ ش٪ؿ ا٦َٟاـ  ،إ٫ٟ ٨غا ا٩ٗ٣ٟ٪ـ ٫٠ِ كٖ٘ ٙ٪اِع دٵٟٮة كثػٜٮبٮة

ثب٬ داطػٞ اٟز٠٣ػة ٢ػ٤ شٮػح ابجػعاؤ٨ا باّٟٗػٞ  ٌٛ أٌف  ،أك اٵؾػ١اٟػ  ٖػٶ فػ

٘ ٫٠ِ ٠ّٖٮج٩ا أ٢ٌا اٟظٶؼ ٖٮ٤٣ٝ ٬ٖ اٟ٪ر٧  ،اٟز٠٣ة ا٣ٟمٌعرة باّٟٗٞ ٙع اثٗي

ن أك ٖػاِٶن  ،اٟغم ثجمعر ٖٮ٧ اٟز٠٣ة با٣ٟؿ٦ع إٟٮ٧ ك٨ػغا  ،ان ٢ٚػٌع٢ ب٪ل٧ٗ ٢بجػعأ

ك٭بػعك ٟػ٬ أف اٟز٠٣ػة  ،اٱ٢ػ ٭ّج٣ع ٫٠ِ اٟمٗة اٟعٵٟٮػة أٜدػػ ٢ػ٤ اٟجػٜٮبٮػة

ٟػغا ؾ ؾػ٠ى اٟوػ٪ء ٠ِػ٫ اٟز٠٣ػة  ،ا٣ٟجمعرة با٣ٟؿ٦ع إٟٮ٧ ٬٨ ر٠٣ة اؾ٣ٮة

اٱٜاد٭ة اٟجػ٬ ٭ظج٠ػٕ ٬ٖ إٌٵ  ،كاٟج٬ ٵ طٶؼ ٬ٖ ٠ّٖٮج٩ا ،ا٣ٟجمعرة باّٟٗٞ

 ٥َا٩٢ا اٟجػٜٮب٬ ٤ِ ؾائػ أط٪اث٩ا ٤٢ ا٠ٟٔات.

كٙػع  ،إٌف اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة اٱٜاد٭ة ٵ ٭٤ٝ٣ أف ث٪لٕ ب كلػاؼ اّٟػبٮػة

ٌٜع اٟعارؾ٪ف أف اّٟٗٞ ٬ٖ اٟز٠٣ة اٱٜاد٭ة ٵ ٭ ث٬ ٬ٖ بعا٭ػة اٟٝػٶـ كإ٣٥ػا  ،أ

ان ٭ ث٬ ٢ج طػ
(95)

؛ كاٟؿبأل ٬ٖ ذٟٛ ٭ّ٪د إ٫ٟ ث خٌػ اٱٜاد٭ة باٟؿػ٪٢ػ٭ة اٟجػ٬ ٵ 

ثبعأ بّٗٞ
(94)

 ،، كا٠ّ٣ٟ٪ـ أف ٨غا ا٦َٟاـ ٤٢ اٟز٣ٞ ث٣جاز ب٧ ا٠ٟٔة اٳ٥ز٠ٮؼ٭ػة

لػػٗات ٜدٮػػػة ثقػػجػؾ ب٩ػػا ٢ػػُ ا٠ٟٔػػات كٵؾػػٮ٣ٌا أف ا٠ٟٔػػة اٟؿػػ٪٢ػ٭ة ٩ٟػػا 

اٱكربٮة
(80)

، كب٣ا أٌف اٟؿ٪٢ػ٭ٮ٤ ٙع ؾ٦ٝ٪ا ثٞ اّٟبٮع ك٢ػا ش٪ٟػ٧ ٢ػ٤ ا٣ٟػعف 

كأٟٗػا  ،كأف اٱٜاد٭ٮ٤ ٙع ا٥صعركا ١٩٦٢ ،ٖٚع ا٢جؼر٪ا ٢ُ ؾٝاف ٨غق ا٦٣ٟاي٘

ٖججٌٝ٪ف ا٠ٟٔة اٱٜاد٭ػة اٟجػ٬  ،ؾ٦ة أك ثؼ٭ع كٙت ٜاؼو ٱف ث٦م٩ػ ٟٔجا اٟٚ٪٢ٮ٤

                                                 

، ك٢ٶ٢س ٤٢ ٧ٖٚ ٣70، كا٠ٟٔة اٱٜع٭ة اٟباب٠ٮة اٯف٪ر٭ة: 60٭٦َػ: ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اٱٜع٭ة:  (95)

 .٣78ا٩٠ٟزات اّٟػبٮات: 

 .60، كٙ٪اِع ا٠ٟٔة اٱٜع٭ة: 86٭٦َػ: ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اٟؿ٪٢ػ٭ة:  (94)

 .76١٭٦َػ: ي٪ٖاف ٥٪ح اٵٜجقاٖات ا٣٠ّٟٮة اٟصع٭دة:  (80)
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ِػػ٤ ٢ٗػػػدات  ـ ثػٜٮبػػ٬ ٭ّػػ٪د إٟػػ٫ اٟؿػػ٪٢ػ٭ٮ٤، ٖوػػٶن اشجػػ٪ت ٠ِػػ٫ ٥َػػا

 كثؿ٣ٮات اؾج٩٠٣ّا اٟؿٝاف اٱل٠ٮ٪ف.

 Märum šü ina gätmušën iatim imtüt ك٤٢ أ٢د٠ة اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة اٱٜاد٭ة:

كث٬٦ّ: ٢ات ٨غا اًٟٗٞ ٬ٖ أ٭عم ا٣ٟػهّة
(8٧)

 ، كٜغٟٛ اٟز٠٣ة:

Aträm   as s ilaëa tër tam 

٫ٌٚ أثػاـ طاؾٮؽ ٨ غق اٱكا٢ػػكث٬٦ّ: ث٠
(87)

، كا٣ٟٶشػٌ أف اٟز٠٣جػٮ٤ 

 كٜغٟٛ ؾائػ اٟز٣ٞ اٱٜاد٭ة. ،باّٟٗٞ أا١ٟ ثبع

٘ى ٨غا اٱ٢ػ ٫٠ِ شا٧ٟ ٩٠ٖزجا اٱٜاد٭ة )اٟباب٠ٮة كاٯف٪ر٭ة( ١ٟ ثج٣ؿػٝا  ك١ٟ ٭ب

ب٩غا ا٦َٟاـ، إذ ثقٮػ اٱٟ٪اح ا٣ٟجػر٣ة إٟػ٫ أٌف اٟباب٠ٮػة كاٯفػ٪ر٭ة ٙػع اؾػج٠٣ّت 

راب٬ ٞ اٟعب٠٪٢اؾػٮة ٠٣٠ٟػٛ اٟبػاب٬٠ ش٣ػ٪اٟػؾػائ ك٤٢ ذٟػٛ ،ثجمعر بّٗٞ ر٣ٶن 

 ٖٚع راء ٬ٖ اٟٗٚػة اٟظا٢ؿة كاّٟقػ٭٤ ٢ا ٥ٌم٧: ،ا٣ٟبّ٪خة إ٫ٟ ش٠أل ك٢ع٭٦ة ٢ارم

ül iṣ dü šeum ina mat، كثػر٣ج٩ػا: ٟػ١ ٭صمػع اٟقػّٮػ ٖػ٬ اٟػبٶد...
(8٣)

 ،

ك٨غا ٭٬٦ّ أف ا٠ٟٔة اٱٜاد٭ة ٙع بعأت ث طػغ اًٟػابُ اٟزػؼرم ٖػ٬ ٥َػاـ ثػٜٮػأل 

ٞي ٢ػ٤ ثػٜٮػألو رػاء بػ٧ اّٟٗػٞ ٖػ٬ ٢ٚع٢ػة اٟز٠٣ ة ا٠ّٟٗٮة، كّٟٞ اٱٜاد٭ة ١ٟ ثظ

ك٨٪ ٠ٟعٵٟة ٫٠ِ اٟقػػكع ٖػ٬ اٱ٢ػػ ،كث٬٦ّ: فػع ٭جّا٫ٖ ibal luţاٟز٠٣ة:
(89)

 ،

ك٨ػغا ٭٦ّػ٬ أٌف  ،كٟػ١ ٭جٚػعـ ٨ػغ٭٤ ا٠ّٟٗػٮ٤ اؾػ١ه  ،أم: بعأ ٨غا ا٣ٟػ٭ن ٭جّا٫ٖ

 ،ات اٟؿػا٢ٮة ر٣ٮ٩ّػا٥َاـ اٟجٚع٭١ كاٟج طٮػ ٬ٖ اٟز٠٣ة أ٢ػػ ٟػ١ ٭ٔػأل ِػ٤ ا٠ٟٔػ

جػر٣ػة إذ ثٚػ٪ؿ اٟ ،٬ٖ إشعل اٟز٣ػٞ اٱٜاد٭ػة ا٦٩ٖاؾ ثٚع٭١ كث طٮػ ٓػ٭أل رعو 

                                                 

 .٣٧4ٮة اٯف٪ر٭ة: ٭٦َػ: ا٠ٟٔة اٱٜع٭ة اٟباب٠ (8٧)

، كٍػا٨ػة اٳِػػاب ٖػ٬ ا٠ٟٔػات اٟؿػا٢ٮة )رؾػاٟة 58٭٦َػ: ٢ٚع٢ة ٬ٖ ١٠ِ اٱٜاد٭ػات:  (87)

 .٢8٧ارؿجٮػ(:

 .٧0٧٭٦َػ: ٢ٚع٢ة ٬ٖ ١٠ِ اٱٜاد٭ات:  (8٣)

 .77٭٦َػ: ٥َاـ اٟز٠٣ة ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )أيػكشة دٜج٪راق(:  (89)
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عَ اهحرفٖث هوجًوث: صوْات ٍتْخذ ًِ ن وحػَٔ: سًع يوكك ةاةك ،ٍّصر يوك ةاةن َس

ٍّصرصوْات ٍتْخذ
(55)

فرةًكا  ،، وأرى أن ِذا اهخرلٖب ال ٕشكتُ حرلٖكب اهػرةٖكث

 وٖث واٗشْرٕث(، وهمَُّ ال غالقث هُ ةاهػرةٖث.ْٕجد فٔ هّجخٔ األلادٕث )اهتاة

وِكٔ ةكذهك  ،ٕخقدم اهفػن وٕخكخخر :أيا اٗرايٖث فقد جاءت غوٓ ًٍطٌٖ

حختع اهَظام اهػرةٔ فٔ حمٌْٕ اهجًوث اهفػوٖث
(56)

، يع حتَٔ ةػك  اهًتخّصكٌٖ 

ٕرون فُٖ أّن اهفاغن ال ٕخقدم غوٓ اهفػن اً رإٔ
(57)

، فإن حكخّخر اهفػكن فاهجًوكث 

إضافث إهٓ حػدد اهفػن أو اهفاغن أو لوًّٖا ،اسًٖث
(58)

، وِذا اهحكا  ٕخطكاة  

يع اهفػن اهًتَٔ هوًجّْ  اً إٔض
(59)

. 

فقكد وردت  ،إن حرجًث اهَصْص قد جػوكج اهتاثكد فكٔ ثٖكري لتٖكري

وحرجًخّكا فكٔ اهمخكاا  ،فكٔ اهمخكاا اهًقكد  ،جًوث: داٍٖا  إهْ ةٖخُ ذِب

اهًقد : ذِب داٍٖا  إهٓ ةٖخُ
(62)

اقكع هكى حكرد اهجًوكث فكٔ اهكَ  ، وفٔ اهْ

ַבְיחָ  אלּיָ ָ נּדָ  اهذي ٍصكُ: ،اٗرائ غوٓ ٍحْ اهخرجًث اهًْجْدي (64)ֲאןַל ּהל 
 ،

لًكا أٍكُ ال ٕطكخطٖع  ،وِذا األير ُٕشمن غوٓ اهدار  اهًتخّ  ةاهَحْ اهًقكارن

 افوْ أٍّا حرجًج ثرفٖ ك ،أن ٕجد يْاطٌ اهخشاةُ واالخخالف ةٌٖ جًوث اهخرالٖب

فقد جكاء  ،يٌ ِذه االخخالفات واهْقْف غوٓ يخػوقاحّا اً ٍجد لثٖر هخًمََّا يٌ أن

وِكْ أن ِكذه اهحْٖاٍكات  ،... فخخترٍٔ وأغؤًَ ةخػتٖر اهمكالم.فٔ ٍتْءي داٍٖا :

                                                 

 .49َٕظر: اهْاقع اهوغْي اهػرةٔ اهقدٕى:  (55)

 .436 - 435َٕظر: آرايٖث اهػّد اهقدٕى:  (56)

 .19رساهث ياجطخٖر(: َٕظر: ظاِري اإلغراا فٔ اهوغات اهطايٖث ) (57)

 .93َٕظر: يذلرات فٔ قْاغد اٗرايٖث اهخديرٕث:  (58)

 .404َٕظر: آرايٖث اهحضر:  (59)

 .605(/ ٍتْءي داٍٖا  اهفصن اهثأٍ/اهجزء اهطاةع غشر: اهقدٕىاهمخاا اهًقّد  )اهػّد  (62)

 .435َٕظر: آرايٖث اهػّد اهقدٕى:  (64)
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اٱربّة اَّٟٮ٣ة ٬٨ أربّة ٠٢ػ٪ؾ ٭ٚ٪٢ػ٪ف ٢ػ٤ اٱرض
(67)

، كاٟجػر٣ػة اٟصػٖٮػة 

....٦٠ٟك اٯرا٬٢ ٬٨: ٨ؤٵء اٟصٮ٪ا٥ػات اَّٟٮ٣ػة اٟجػ٬ ٨ػ٬ أربّػة
(6٣)

، كٖػ٬ 

اٟ٪اُٙ ٨غا ثػٜٮأل ٵ ٭ج٪اٖ٘ ٢ُ اّٟػبٮة باؾجظعاـ اؾ١ اٳفارة )٨ؤٵء( ٢ػُ ٓٮػػ 

ٞه ٵ  ،اّٟاٙٞ كٜغٟٛ ٬ٖ ثجب٬ّ ٟبّن اٟجػاٜٮأل كرعت ر٠٣ة ثٚ٪ؿ: زار٬٥ ررػ

(69)ܝܠܣܦ  ܐܠ ܚ ܓܠܒ 'ܥܣ ،٭٪ؾػٕ
، ك٨ػغا اٟجػٜٮػأل ٓٮػػ ٢ٚبػ٪ؿ ٖػ٬ 

، أك ثٝػػار اّٟٗػٞ أك )ٟػٮؽ( ،كأ٤ٍ أف )ٵ( ٙع ٥ابػت ٦٢ػاب )ٓٮػػ( ،اّٟػبٮة

إذ إ٩ٌ٥ػا ٟػعل اٯرا٢ٮػٮ٤ اؾػ١ ّٖػٞ  ،كٵ ث ث٬ )ٟٮؽ( ٬ٖ ٨غا اٟجػٜٮػأل ،ا٦٢ٗٮو 

 ،باٟباء ٭ٚاؿ: أط٪ؾ ٟػٮؽ بقػاِػ ان ٢ٝ٪ف ٤٢ )ٵ + أ٭ؽ( كطبػ٨ا ٭ ث٬ ٢ٚػك٥
ìux0 yvztl õxuMן

(68)
. 

ٌف اٟعراؾة ا٦ٟص٪٭ة ا٣ٟٚار٥ة ثصجاج إٟػ٫ ثػر٣ػة شػٖٮػة إ :ػالوح امرِؿ

 ،بػػُ ٢ػػ٪اي٤ اٵطػػجٶؼ كاٟجقػػاب٧ ٖػػ٬ ٦ِالػػػ اٟجػٜٮػػأل٢ػػ٤ اٟعارؾػػٮ٤ ٟجج

كا٠ّ٣ٟ٪ـ أف ا٣ٟجظمك ٬ٖ ا٦ٟص٪ ا٣ٟٚارف ٭ؿجصٮٞ ٠ِٮ٧ ا٣ّٟػٖػة ب٣ز٣ػ٪ع 

ٟػغا  ،كٵؾٮ٣ٌا ا٦٣ٟٚػض ٩٦٢ا ٬ٜ ٭٣ٮؼ بٮ٤ اٟجػاٜٮػأل ا٣ٟظج٠ٗػة ،٨غق ا٠ٟٔات

٤٢ اٟوػكرة أف ٭٪هُ ثصت ا٦ٟك ا٣ٟٝجػ٪ب بػ م ٟٔػة ٓٮػػ ِػبٮػة ثػر٣ػة 

 .ةلصٮصدراؾةن كدراؾج٧  ان ٬ ٭جؿ٫٦ ٠ٟٚارئ ٧٣٩ٖ رٮعٜ ،شػٖٮة ٩ٟغا ا٦ٟك

ٖاٟعراؾػات اٟجػ٬ ث٦اكٟػت اٟز٠٣ػة  ،ك٨ػ٬ ٩ٟزػة آرا٢ٮػة ،أ٢ٌا اٟؿػػ٭ا٥ٮة

ا٠ّٟٗٮة اٟؿػ٭ا٥ٮة ٖٮ٩ا ١ٟ ثيقػػ إٟػ٫ ٢ػا ٭جٚػايُ أك ٭ظج٠ػٕ ِػ٤ أط٪اث٩ػا ٢ػ٤ 

ا٠ٟٔات
(66)

٤ّٖ يػ٭٘ ثٚم٬ بّن اٟز٣ػٞ  ،ان ، ك٨غا ٬ٖ اٟ٪اُٙ ٟٮؽ لصٮص

                                                 

 .665اٟٝجاب ا٣ٌٟٚعس )ا٩ّٟع اٟزع٭ع( ٥ب٪ءة دا٥ٮاؿ اٟٗمٞ اٟؿابُ/اٟزؼء اٟؿادس ِقػ:  (67)

 .5٣٭٦َػ: ا٣ٟعطٞ إ٫ٟ ا٠ٟٔة اٯرا٢ٮة:  (6٣)

 .8٭٦َػ: ا٠ٟباب ٬ٖ ا٠ٟٔة اٯرا٢ٮة اٟؿػ٭ا٥ٮة ا٠ٟٝعا٥ٮة:  (69)

 .7٣- 77را٢ٮة اٟؿػ٭ا٥ٮة ا٠ٟٝعا٥ٮة: ٭٦َػ: ا٠ٟباب ٬ٖ ا٠ٟٔة اٯ (68)

 .٧4٧٭٦َػ: ا٦٣ٟا٨ذ ٬ٖ ا٦ٟص٪ كا٣ّٟا٬٥ ٦ِع اٟؿػ٭اف:  (66)
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فًاال   ىاال هّار  ،وجدت ياا ٕياٖر ىهآ ةػاخ الفاخ فاات اوحرجًخّا حرفٖ  

ضًٖر الهغائتٌٖ وجب الحصااهُ ةاهعػان فأ الهػرةٖاث
(17)

، وقاد ودتت الهمًواث 

فاصوث ةٌٖ الهعػن والهضًٖر وحرجًخّا: الجػوًّا ܗܡܐ ܥܠܓالهصرٕاٍٖث 
(18)

 ،

: ا  ويٌ الهمًن الهخٔ الاخصج ةّا الهصرٕاٍٖث إٔضا ِٔ  ܟܟܐܢܢ  قاْهّى: لاان ِفاع:

وال غٌ )لان( ِذه ةأٍّّا فػن يصاغد ٕيتُ قْل الهػرب: يا لاان وقد غتّر ،ܝܦܫܠ

ا  يالن: لان زٌٕد قائً ا  وهٖس ٍاشخ ،أحصَُِ  
(19)

، وٕصاعّا الهادلخْد الهًخزويأ 

ةأٍّا حصخػًن يع الهعػن هخدّل غوٓ صٖغث زيَٖث يػَّٖث
(72)

. 

وقد الحضح هٔ يٌ ةػخ الأليالوث أن الهَحاة الهصارٕان ف ٕػاايوْن الهمًواث 

فّأ هادّٕى  ،واترِا جًوث فػوٖث يػايواث الهمًواث الفشاًٖث ،ى  الهخٔ حتدأ ةاش

جًوث فػوٖث حقدم فاغوّا غوّٖا
(76)

، ويع حتَٔ فمرة أٍُّ ف ٕمْز حقدٕى الهعاغن 

غوٓ الهعػن فأ الهوغاث الهصارٕاٍٖث
(70)

، ىّف أّن الأليالواث فأ الهددالشاات الهَحْٕاث 

ياٌ ِاذه الهصرٕاٍٖث الهًقادٍث حصخػًن ِاذال الهخرلٖاب غوآ أٍاُ جًواث فػوٖاث و

 ، وحرجًخّااا: ياارٕى وشااادة ححاابܠܚܢܢ   ܪܚܢܢ  ܘܣܢܢܪ  ܡܪܝܢܢ  الهمًاان:

، ܠܚܢ   ܟܟܫܢܝ ܝܠܘܦ ܥ  ܢ ܡܠܦ ولذهك الهمًوث الٗحٖث: ،ىحدالًِا الألارى

وقااد ودتت ِاحااان  ،حااب أحاادًِا الٗااارٕوحرجًخّااا: الهًػوااى واله اهااب 

 ،ܥܢ أو ةاهحرف ) ،الهمًوخان ححج غَْالن: ىاال حقدم فاغ ن يخػاطعان ةاهْالو

ا  ِذال الهعػن جًػ يع( جاء
(73)

، وةذهك حمْن الهخرجًث الهحرفٖث: يارٕى وشاادة 

                                                 

 .6/602َٕظر: جايع الهددوس الهػرةٖث:  (17)

 .424َٕظر: الهوًػث الهيّٖث فٔ ٍحْ الهوغث الهصرٕاٍٖث:  (18)

 .637َٕظر: الهصرٕاٍٖث ٍحِْا وصرفّا:  (19)

 .683َٕظر: فٔ الهَحْ الهػرةٔ ٍقد وحْجُٖ:  (72)

 .423َٕظر: الهوًػث الهيّٖث فٔ ٍحْ الهوغث الهصرٕاٍٖث:  (76)

 .49فٔ الهوغات الهصايٖث )دشاهث ياجصخٖر(:  َٕظر: هاِرة الإلغرالب (70)

 .621َٕظر: الهَمّث الهتّٖث فٔ قْالغد وٍحْ الهوغث الهصرٕاٍٖث:  (73)
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ك٨ػغا اٱ٢ػػ  ،ان كا١٠ّ٣ٟ كاًٟاٟأل ٭صأل  بّوػ٣٩ا بّوػ ،ان ٭صأل  بّو٣٩ا بّو

 ٭بجّع ٠ٙٮٶن ٤ِ اٟٚٮاس اّٟػب٬ ٬ٖ ثٝ٪٭٤ اٟز٣ٞ.

 ،أ٢ا اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة اّٟبػ٭ة ٬٩ٖ ثصجاج إ٫ٟ ٥٪ع ٤٢ اٟجػعٙٮ٘ كا٣ٟػارّػة

ٙع شمػٞ  ان ٠ٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة اٱٜاد٭ة ٭قٮػ إ٫ٟ أف ٦٨اؾ ثٔٮٮػ ٖاٟجً٪ر اٟجار٭ظ٬

٣ٖٝا أؾ٠ٗت أف ٨ػاثٮ٤ ا٩٠ٟزجػٮ٤  ،ٖٮ٩ا ٤٢ طٶؿ ٩ٟزجٮ٩ا اٟباب٠ٮة كاٯف٪ر٭ة

٬ٖ شػٮ٤  ،ٙع ابجعأت ر٠٣ج٣٩ا ا٠ّٟٗٮة بّٗٞ ٢ُ كر٪د ا٣٦ٟى اٱٜادم اٟٚع٭١

ى  ٟ ج٩ٍػا، ٖؿػٮع أٌف اّٟبػ٭ة ١ٟ ٭جوس ٩ٟا ٣٥ى ٢ّٮ٤ ٤٢ طٶؿ اٟعراؾات اٟج٬ ث٦اكى

ٖػج رافع ٭غٜػ أٌف اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة اّٟبػ٭ة ثجٝ٪ف ٢ػ٤ اٟٗاِػٞ خػ١ اّٟٗػٞ خػ١ 

ا٣ّٟٗ٪ؿ ب٧
(١9)

 ، كأف اّٟٗٞ ٵ ٭ؿب٘ اٟٗاِٞ إٌٵ بقػكط ٬٨:

ֵּ أف ٭ؿػػب٘ اّٟٗػػٞ بَػػػؼ ز٢ػػاف أك ٢ٝػػاف: -٧  ֹּד לֹ תֵֹּ טגֹ כֹ ֹדׁשֹ אֲֹּכֵֹּ
 ٦٨اؾ ر٠ؿت. יּתבׁשי מׁש ٦ِع٢ا ٭عطٞ ا٠٣ٟٛ،

חֹיּתֹ עֹ י דֵֹֹּםגמֹ ָא أف ثؿب٘ ب٣ّٗ٪ؿ ٠ً٢٘ -7 דּדֹ חֹא  ٚو  ב  ٣٠ِتي اٱ٢ػى  اش
(١8)

. 

٣ٖػُ  ،ك٬ٖ اٟ٪اُٙ أف ٨غق اٟجػاٜٮأل ٵ ث٬٦ّ ابجػعاء اٟز٠٣ػة ا٠ّٟٗٮػة باّٟٗػٞ

كإذا ٜػاف ٨ػغا اٟػ٣٦ى ٨ػ٪ اٟؿػائع ٖػ٬  ،ان ث طػ اٟٗاِٞ إٌٵ أ٩ٌ٥ا ابجعأت باؾ١ أ٭وػ

 ٌٛ ؾػصػ ِٚػاد أف ثػػل كبا٣ٟٚابٞ  ،اّٟبػ٭ة ٬٩ٖ ثظاٟٕ اّٟػبٮة بغٟٛ ٤٢ ٓٮػ ف

ك٨ػ٬  ،ة ث٦اٍػ اّٟػبٮة، كذٟٛ ٬ٖ ا٦ٟم٪ص اٟج٬ راءت ب٩ااٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة اّٟبػ٭

٥م٪ص ِبػ٭ة ابجعأت بّٗٞ ٤٢ ٓٮػ ؾابٚة ٤٢ اٟؿػ٪اب٘ اٟجػ٬ ذٜػ٨ػا ؾػٮع ٖػػج 

הןּלֹ ׁשֹ ֹ יֹ  ك٤٢ ٨غق ا٦ٟم٪ص: ،رافع ן ה חֵּ ה  יםלֹ לא  י  ן ןּגֹ ֹלה  ד  ٖ طػر٧ اٟػػٌب  ،עֵּ

ים ן י אל ד كٜػػغٟٛ: ،اٳٟػػ٧ ٢ػػ٤ ر٦ٌػػة ِػػعف ֹלה  י ֹא  ה  ד ה י  א  יםׁשֹ הֹ  יעֹ ִ קדֹ ּבֹ  ל   ל 
בֹ  ה  יּב ילִ ּדל  יןִ יןה  ٬ٖ ر٠ػع اٟؿػ٣اء ان كٙاؿ اهلل ٟج٤ٝ أ٥٪ار ،ן םףבֵּ

(١6)
، ٖػاذا ر٦ّ٣ػا 

                                                 

 .786٭٦َػ: ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ٙ٪اِع ك٥م٪ص:  (١9)

 .786م٪ص: ٭٦َػ: ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ٙ٪اِع ك٥ (١8)

 .8٧٭٦َػ: ٍا٨ػة اٳِػاب ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )رؾاٟة ٢ارؿجٮػ(:  (١6)

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%97&action=edit&redlink=1
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ٖػ٬ ٢ٚار٥ػة  ار٪٨ػ٭وػ ان بٮ٤ اٟػأ٭ٮ٤ كلٌس اٟػأمي اٟدا٬٥ ٖػٶ ٥زػع أف ٦٨ػاؾ اطجٶٖػ

ًٕ بػغٟٛ ،اّٟػبٮةباٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة اّٟبػ٭ة  ٖٚػع ثجبّػت ٢ز٣٪ِػة  ،إٌٵ أ٬٦٥ ١ٟ أٜج

اّٟبػ٭ػة ا٣ٟجػر٣ػة ثػر٣ػةن شػٖٮػةن ِػ٤ يػ٭ػ٘ ٥ػٌك ٖػ٬ ط٣ػؽ ٤٢ ا٦ٟمػ٪ص 

بػٞ ؾػبٚج٩ا  ،ٖاؾجٚػ٭ت اٟز٣ٞ ككرعت أ٩ٌ٥ا ١ٟ ثبعأ باّٟٗػٞ ٢بافػػة ،لٗصات

א كرب٣ا ر٠٣ة: ،ؾابٚة اؾ٣ٮة أك شػٖٮة יּבֹ  ּדלֹ  אּבֹ  דִ ה  ין ה יםִ ת  דּד אֵּ كث٦ّػ٬:  ב 

ب٘ ٠ّٖي٩ػ بصػػؼ  ا٨ٞ ِػض ٟٛ ٬ٖ اٟصٮاة أم  أ٢ػ؟ ٬٨ اٟز٠٣ة اٟ٪شٮعة اٟج٬ ؾي

ٟغا ٬٩ٖ ثّع ر٠٣ة ٠ّٖٮة ٢جمعرة بّٗٞ ،اؾج٩ٗاـ
(١١)

، ٢ُ أف اّٟٗػٞ ٖػ٬ اٟز٠٣ػة 

إًذ اؾػجي٦ع  ،ٖاٟز٠٣ة ٠ّٖٮةه ٬ٖ ٙ٪اِع ا٠ٟٔػة اّٟبػ٭ػة ،ان ٜاف أـ ٢ج ٌطػ ان ؾ٪اء أ٢جمعر

ثمٌعر أك ١ٟ ٭جمٌعر ،ٖاٟز٠٣ة ٠ّٖٮة إ٫ٟ أٌف ا٣ٟؿ٦ع إذا ٜاف ّٖٶن 
(١5)

. 

ٖػ٬ بّػن اٟجػاٜٮػأل اٟجػ٬ ثظج٠ػٕ ِػ٤  إٌف ٠ٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة اّٟبػ٭ة ٢ؼ٭ةن 

א كأ٨ػ١ٌ ٨ػغق اٟجػاٜٮػأل ٙػ٪١٩ٟ ٖػ٬ اّٟبػ٭ػة: ،اّٟػبٮة ٬ٖ ثٝ٪٭٩٦ػا י ן ּי ד   ׁשא 
ימֹ  ד  ה צ  ּכ  كثػر٣ج٩ػا اٟصػٖٮػة:  ،٭ىٍوػًػب ا٢مػػ٭و  كثػر٣ج٩ا: ٖػأل ررػٶن  ،מ 

٢مػ٭ٌا )هارب( ٖػأل ررٶن 
(١4)

إذ إٌف ٨ػغق  ،، ٦ٖاب اؾ١ اٟٗاِٞ ٦٢اب اّٟٗٞ

ؾ١ اٟٗاِٞ ٢ّا٠٢ة اّٟٗٞ ٬ٖ اٟجػٜٮألا٠ٟٔات ثّا٢ٞ ا
(50)

، ك٨ػغا ٢ػا الػ٠ًس 

باّٟٗٞ اٟعائ١ ان ٠ِٮ٧ اٟٝ٪ٖٮٌ٪ف ٙع٭٣
(5٧)

. 

٩ٖػ٬  ،ك٤٢ اٟجػاٜٮأل ا٣ٟظج٠ٗة دط٪ؿ ٢ا ٭ؿ٫٣ ب٪اك ا٠ٟٚأل ٫٠ِ اّٟٗػٞ

ם ٖٮٚػاؿ ٖػ٬ اّٟبػ٭ػة: ،ث٠ٚأل ز٤٢ اّٟٗٞ ٤٢ ا٣ٟاهػ٬ إٟػ٫ ا٣ٟؿػجٚبٞ  לא א 
ל ב  אב  ת  كث٦ّػ٬: إف ٟػ١ ٥ ٜػٞ  ، ٜػٞ ؾػ٣٦٪تكثػر٣ج٧ اٟصػٖٮة: ك١ٟ ٥ ،ּון מ  

                                                 

 .٧44-٧48ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة:  ،٢ص٣ع ث٪ٖٮ٘ اٟم٪اؼ٭٦َػ:  (١١)

 .٧6١٭٦َػ: ٬ٖ ا٦ٟص٪ ا٣ٟٚارف بٮ٤ اّٟػبٮة كاّٟبػ٭ة:  (١5)

 .٧09٭٦َػ: ٬ٖ ٙ٪اِع اٟؿا٢ٮات:  (١4)

 .٧6٣٭٦َػ: ٬ٖ ٙ٪اِع اٟؿا٢ٮات:  (50)

 .96٣: اٟماشب٬ ٬ٖ ٧ٖٚ ا٠ٟٔة: ٭٦َػ (5٧)
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ؾ٣٦٪ت
(57)

 ٭ٚػاؿ: ،، ٣ٜا أ٩ٌ٥ا ث٠ٚأل ز٤٢ اٟز٠٣ة ٤٢ ا٣ٟؿجٚبٞ إ٫ٟ ا٣ٟاهػ٬
ן כֵּ הׁשֹ בֹ  הׂשֹ י עֲֹ ו  أم: ٜػاف ٭ّٗػٞ  ،كثػر٣ج٩ا: ك٨ٝغا ٭ّٗٞ ؾ٦ة كراء ؾػ٦ة ،ג 

٨غا ؾ٦ة بّع ؾ٦ة
(5٣)

. 

ا٦٣ٟٗمػٞ  ك٤٢ اٟجػاٜٮأل اّٟبػ٭ة ا٣ٟظج٠ٗة ٤ِ اّٟػبٮة كر٪د ه٣ٮػ ا٦ٟمأل

 ٙػاؿ ثّػا٫ٟ: ،ك٨ػغا ٢ػا ٵ ٭زػ٪ز ٖػ٬ اّٟػبٮػة ،٤ِ ٧٠ّٖ ٢ُ ِعـ اثمػا٧ٟ ان ػ٢ج طٌ 

، ٖٶ ٭زػ٪ز ثػ طٮػ اٟوػ٣ٮػ كإٌٵ اثمػٞ [8اٟٗاثصة: ] ژٿ ٿ ٿ ٿژ

باّٟٗٞ
(59)

ין ، راء ٬ٖ اّٟبػ٭ة: י אֵּ  ،كثػر٣ج٧: أ٥ا ٵ أِػؼ إ٭ٌػاق ،או תוֹ  ידּכֹ מֹ  ֲאג 

أم: أ٥ا ٵ أِػ٧ٖ
(58)

٩٦ػا ثّػعم اّٟٗػٞ ، كٜغٟٛ ثػاٜٮػأل ثظج٠ػٕ ِػ٤ اّٟػبٮػة ٢

كٵ ثٚبػٞ اٟز٠٣ػة  ،كٜاف ش٧ٚ أف ٭عطٞ شػؼ اٟزٌػ ٫٠ِ ٣ّ٢٪ٟػ٧ ،اٟٶزـ ب٦ٗؿ٧

כֹ ٭ٚػاؿ ٖػ٬ اّٟبػ٭ػة:  ،بعك٧٥ ادٵٟٮو  ל  ה יּתֹ ה  יד  ע  كث٦ّػ٬:  ،أم: ذ٨بػتي ا٣ٟع٭٦ػةى  ،ת 

ذ٨بػػت إٟػػ٫ ا٣ٟع٭٦ػػة
(56)

كٟػػ٪ أٌف  ،ا، ك٢ػػ٤ ٨ػػغق اٟجػاٜٮػػأل ا٣ٟظج٠ٗػػة ٜدٮػػػه رػػعو 

ة ٙع ثػر٣ت ا٦ٟمػ٪ص ثػر٣ػة شػٖٮػة ٵؾػج٦ًّا أف اٟعراؾات ا٦ٟص٪٭ة ا٣ٟٚار٥

اٱ٢ػ اٟغم ٭٦ّٗ٦ػا ٖػ٬ اٟٚٮػاس شػ٪ؿ يػ٭ٚػة  ،ا٥زع ثٔٮٮػات كثبا٭٦ات ٜدٮػة رعو 

كؾػ٪ؼ ٥زػع ٖػ٬ أخ٦ائ٩ػا ٢ؿػ٪ٓات ٜدٮػػة ٣ٟػ٪اي٤  ،اٟجٗٝٮػ ا٦ٟصػ٪م اّٟػبػ٬

ك٢ػ٤ ٨ػغق اٟجػ ك٭ٶت اٟظبػػ  ،اٟج ك٭ٞ كاٟجٚع٭ػ اٟج٬ كل٩ٗا ا٦ٟص٪٭ٌػ٪ف اٱكائػٞ

كاٟوػ٣ٮػ ا٣ٟؿػججػ  ،)ٜائ٤ أك ٢ؿػجٚػ(، ك٨ػ٪ ٵ ٭صػغؼ ٖػ٬ اٱٜاد٭ػةػا٣ٟٚعر بػ

 كٓٮػ٨ا ٜدٮػ. ،ا٣ٟج٠ّ٘ باٟظبػ اّٟائع ٫٠ِ ا٣ٟبجعأ ٬ٖ اٟصبقٮة

 ،ان أ٢ا اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة ٬ٖ ا٦ّٟٝا٥ٮة ١٠ٖ ثظج٠ٕ ِػ٤ لػ٪ر ؾػابٚاث٩ا ٜدٮػػ

                                                 

 .٢6٧عطٞ إ٫ٟ ا٦ٟص٪ اّٟبػم:  (57)

 .7٧8ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة:  ،كؼؤِ٪٬٥ ِبع اٟػ (5٣)

 .٧/٧7٧٭٦َػ: را٢ُ اٟعركس اّٟػبٮة:  (59)

 .٧46ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة:  ،٢ص٣ع ث٪ٖٮ٘ اٟم٪اؼ٭٦َػ:  (58)

 .٧٧7٭٦َػ: دركس ٬ٖ ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة:  (56)



 ٧0٣0 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

بٮع أف اٟعراؾػات اٟجػ٬ ث٦اكٟػت ا٦ّٟٝا٥ٮػة ك٩ٟزجٮ٩ػا اٟٗٮ٦ٮٚٮػة كاٱكٓار٭جٮػة 

٢ػُ إ٭ػػاد فػ٪ا٨ع ثبػعأ  ،ٗت اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة ب ٩ٌ٥ا اٟجػ٬ ٭جمػعر٨ا اّٟٗػٞكل

بّٗٞ لػػ٭س ٓٮػػ ٢ؿػب٪ؽ بقػ٬ء
(5١)

٭ػغٜػ أف اٟز٠٣ػة  ان ، ٣ٜػا أٌف ٦٨ػاؾ رأ٭ػ

ا٠ّٟٗٮة اٱكٓار٭جٮة ٵ ثظج٠ٕ ٤ِ ٥َاـ اٟز٠٣ػة اّٟػبٮػة
(55)

، كٖػ٬ اٟ٪اٙػُ ٵ 

كٵؾػٮ٣ٌا أٌف ٦٩ٖاؾ ثػاٜٮأل ثظج٠ػٕ ٣ٌِػا ٖػ٬ اّٟػبٮػة،  ان أرع ٨غا اٟٝٶـ دٙٮٚ

اٱكٓار٭جٮة ثصج٪م ٫٠ِ كاك ا٠ٟٚأل اٟجػ٬ ٖػ٬ اّٟبػ٭ػة
(54)

، كٜػغٟٛ ثػاٜٮػأل 

 ٣ٜymġiqrtا ٬ٖ:  ،٢٪ر٪دة ٬ٖ اّٟػبٮة ٩٦٢ا: رؼـ اّٟٗٞ بٶـ اٱ٢ػ ا٣ٟصغكٖة

ἀblm، ك٢ػػ٤ ٨ػػغق  ،كٟٝػػ٤ ٢ػػ٤ ٓٮػػػ اٟػػٶـ ،كثػر٣ج٩ػػا: ٟٮجٚػػعـ إٟػػ٫ اٟٚػ٭ػػة

 ،ٵ ثٝػػغب٬ أ٭ جي٩ػػا اٟبجػػ٪ؿ ك٨ػػ٬ ث٦ّػػ٬: l tŝrgn ybtltmἀ: ان اٟجػاٜٮػػأل أ٭وػػ

ٖاّٟٗٞ )ثٝغبٮ٤( ٙع دط٠ت ٠ِٮ٧ )ٵ(  ،كثػر٣ج٩ا اٟصػٖٮة: ٵ ثٝغب٤ًٍ ٭ا بج٪ؿ

ـ ٖػ٬ اّٟػبٮػة ٖجيصػغىؼ ا٦ٟػ٪ف ،ا٦ٟا٨ٮة إٌٵ أٌف اٱكٓار٭جٮػة ٟػ١  ،ك٨غا ٢ػا ٭يزػؼى

 ،كٟٮؽ ٨غا ٖصؿػأل بػٞ شػغٖت اٟوػ٣ٮػ )اٟٮػاء( ٢ػ٤ اّٟٗػٞ ،ثصغؼ ا٦ٟ٪ف

ك٨ػغا اٟجػٜٮػأل ٭ظػجٌك  ،ثٝػ٪ف ٥ػ٪فى اٟج٪ٜٮػع اٟجػ٬ ٙػع ،كأبٚت ٫٠ِ ا٦ٟػ٪ف

باٱكٓار٭جٮة دكف ؾائػ أط٪اث٩ا ٤٢ ا٠ٟٔات
(40)

، كٵ أؾػجبّع أف ثٝػ٪ف ٦٨ػاؾ 

٬٩ٖ ثصجػاج  ،ثػاٜٮأل ٜدٮػة ثظج٠ٕ ٖٮ٩ا ا٦ّٟٝا٥ٮة ك٩ٟزاث٩ا ٤ِ با٬ٙ ا٠ٟٔات

 إ٫ٟ اؾجٚػاء دٙٮ٘ ك٢ٝدٌٕ ٠ٟ٪ٙ٪ؼ ٫٠ِ ٢٪اي٤ اٟجقاب٧ كاٵطجٶؼ.

٪بٮة ١٠ٖ أِدػ ٫٠ِ ٢بصح أك دراؾة كاهػصة ثج٦ػاكؿ ٥َػاـ أ٢ٌا ٬ٖ اّٟػبٮة اٟز٦

ػ٩ا كٜجاباث٩ػا  ؛اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة ٖٮ٩ا ػأ ٥م٪لي كاٟؿبأل ٬ٖ ذٟٛ أٌف ٨غق ا٠ٟٔات ١ٟ ثٚي

                                                 

، كا٠ٟٔػة اٟٗٮ٦ٮٚٮػة اٟب٪٥ٮػة دراؾػة ٣9- ٣٣ٔة ا٦ّٟٝا٥ٮػة اٟٗٮ٦ٮٚٮػة: ٭٦َػ: ا٣ٟعطٞ إ٫ٟ ا٠ٟ (5١)

 .٢٧٧8ٚار٥ة ٢ُ ا٠ٟٔات اٟقػٙٮة اٟٚع٭٣ة )أيػكشة دٜج٪راق(: 

 .80٭٦َػ: ٍا٨ػة اٳِػاب ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )رؾاٟة ٢ارؿجٮػ(:  (55)

 .76٭٦َػ: ٥َاـ اٟز٠٣ة ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )أيػكشة دٜج٪راق(:  (54)

 .7١اـ اٟز٠٣ة ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة )أيػكشة دٜج٪راق(: ٭٦َػ: ٥َ (40)



 ٧0٣٧ د. عدي حضني علي -ىظاو اجلنلة يف اللغات الضامية

٩ا ٙػاءة كاهصة، ٣ٖا زاٟت اٟٚػاءة ٟػ٢٪ز٨ا ٙػاءة ٓٮػ ٢ٝج٠٣ػة ك٥م٪لػ٩ا  ،ك٥ٚ٪في

ٓٮػ كاهصة ا٣ّٟا١ٟ
(4٧)

ٖٚػع ، ّن اٟعراؾات٬ٖ ب ان ، إٌٵ أ٬٦ٌ٥ شاكٟت أف أرع فٮج

ٚىجبا٥ٮة ا٣ٟجمعرة بّٗٞ ٢وػارع ٭٣ٝػ٤ دطػ٪ؿ شػػؼ  ػى أٌف اٟز٠٣ة ا٠ّٟٗٮة ٬ٖ اٟ ذٜي

ػٌع ِٶ٢ػة إِػابٮػة  ،٢ُ اٖجٚار اٱّٖاؿ اٟظ٣ؿة ٦٠ٟ٪ف ٬ٖ اٯطػ ،اٟزػ ٠ِٮ٩ا ك٬٨ ثّي

ك٨ػ٪ ٠ٟعٵٟػة  ان كاشع ان ٣ٜا أف اٟز٣ٞ ا٠ّٟٗٮة ٙع اؾج٠٣ّت ٥َا٢ ،٦ِع ٣٠ِاء اّٟػبٮة

اٱ٢ػ اٟغم رّٞ اٟعارؾٮ٤ ٭ّجٚعكف أف اّٟػب اٟز٦ػ٪بٮٮ٤ ٙػع ٜػا٥٪ا  ،٫٠ِ أٟائأل

ٜػاف أـ  ان ؾػ٪اء أ٢ظايىبػ ،٭ؤٟٗ٪ف ٜٶ١٩٢ أك ٭جصػعخ٪ف ِػ٤ فػ٬ء بمػٮٔة أٟائػأل

إذ ٟػ١ ٭ّدػػ إٟػ٫ اٯف ٠ِػ٫ ر٠٣ػة أك ٥ػٌك ٭صجػ٪م ٠ِػ٫ هػ٣ٮػ ٢ػج١ٌ٠ٝ  ،ان ٢ج٠ٝ ٣

ٙىٌ 
(47)

: أٟٮؿػت اّٟػبٮػة اٟز٦٪بٮػة ا٢جػعاد ٞه أك ٨ػ٬  ،٠ٟقػ٣اٟٮة ان ، كٟػب٣ا ٭ؿ ؿ ؾػائ

بػػٮ٤ اٟز٦ػػ٪بٮٮ٤  ان ٩ٟزػة ٢ػػ٤ ٩ٟزاث٩ػػا؟ ٖػػ٬ اٟصٚٮٚػػة رب٣ػا ٭ٝػػ٪ف اٟجقػػاب٧ ٢٪رػػ٪د

٠ِػ٫  ،إٌٵ أف ٦٨اؾ ٤٢ ٭ػل أف اٟق٣اٟٮٮ٤ ٫٠ِ ا٦ٟٚٮن ٤٢ اٟز٦ػ٪بٮٮ٤ ،كاٟق٣اٟٮٮ٤

اِجبار أف اٟقػ٣اٟٮٮ٤ ٩ٟػ١ ا٢جػعاد كركابػى ٖٝػ٭ػة كخٚاٖٮػة كارج٣اِٮػة ٩ٟػا ألػ٪ؿ 

اٟز٦ػ٪بٮٮ٤ ث٣ٮػٞ لػٗاث١٩ إٟػ٫ اٱشبػاش كأف ،كرغكر ٖػ٬ كادم اٟػاٖػع٭٤
(4٣)

 ،

 اٱ٢ػ اٟغم رّٞ ذٟٛ اٟجبا٭٤ ا٠ٟٔ٪م بٮ٤ ِػب اٟق٣اؿ كاٟز٦٪ب.

إذ  ،كرد ٬ٖ اّٟػبٮة اٟز٦٪بٮة أف اّٟٗٞ ٭ ث٬ ٬ٖ ا٣ٟٚاـ اٟدا٬٥ ٢ػ٤ اٟز٠٣ػة

كإذا ٢ػا ثػ طػ اٟٗاِػٞ ٖا٥ٌػ٧ ٭ػ ث٬ ٖػ٬  ،٭جٚعـ ٠ِٮ٧ إ٢ٌا اٟٗاِٞ أك ِبارة ٢واٖة

٢ػُ  ان ٣ٜا ٭٪رد بٮؿج٪ف بّن اٟز٣ػٞ اٟجػ٬ ٵ ثظج٠ػٕ ٜدٮػػ ،ا٣ٟػثبة اٱطٮػة

٥َاـ اٟز٠٣ة اّٟػبٮة اٟق٣اٟٮة
(49)

. 

                                                 

 .٣98٭٦َػ: ٢ٶ٢س ٬ٖ ٧ٖٚ ا٩٠ٟزات اّٟػبٮات:  (4٧)

 ،9٣7 - 974٭٦َػ: اٟظمائك اٟٝجابٮة كا٠ٟٔ٪٭ة ٠ٟٝجابػة اّٟػبٮػة اٟز٦٪بٮػة كاٟقػ٣اٟٮة:  (47)

٣ػٞ ٢ز٣٪ِػة ٫٠ِ اٟٚ٪اِع ٨غق اِجي٣عت يطػغت ري  ٖػ٬ ٨ّٗػ١، بػ٤ ِزػٞ: ٥ٚػـ ٢ػ٤ أ

 .975ص  ٥ٗؿ٧ ا٣ٟمعر

 .58٭٦َػ: ٢صاهػات ٤٢ ثار٭ض اٟٮ٤٣:  (4٣)

 .٧76٭٦َػ: ٙ٪اِع اّٟػبٮة اٟز٦٪بٮة:  (49)



 ٧0٣7 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

أ٢ٌا ا٠ٟٔة اٟصبقػٮة )اٳرثػ٭ػة( ٖٚػع فػٌصت ٢مػادر اٟصػع٭ح ِػ٤ اٟز٠٣ػة 

بٮع أف اٟقٮض ؾ٠ٮ١ اٟبقػم ٙع ذٜػ أٌف ٦٨ػاؾ اطجٶٖػات ٜدٮػػة بػٮ٤  ،ا٠ّٟٗٮة ٖٮ٩ا

ا٠ٟٔػاتاٟجػاٜٮأل اٟصبقػٮة ٢ٚار٥ػةن ب ط٪اث٩ػا ٢ػ٤ 
(48)

، ك٨ػغا ٢ػا ث٦اكٟػ٧ إدر٭ػؽ 

ٖٚػع ذٜػػ أٌف اٟز٠٣ػة ا٠ّٟٗٮػة  ،٢ص٣٪د ٤٢ طٶؿ ا٣ٟٚار٥ة ٖػ٬ بّػن اٟجػاٜٮػأل

كٙػع ٭جٚػعـ اٟٗاِػٞ ٠ِػ٫  ،اٳرثػ٭ة ثجٝ٪ف ٤٢ ّٖٞ كٖاِٞ ك٢ّٗ٪ؿ أك ٢ّٗػ٪ٟٮ٤

كٙع ٭جٚعـ ا٣ّٟٗ٪ؿ ٱٓػاض دٵٟٮة كبٶٓٮة ،كٙع ٭يصغؼ ،اّٟٗٞ
(46)

، ٣ٜػا ذٜػػ 

 ٩٦٢Sr¢:LB’t: särhahuػا:  ،أل ثظج٠ٕ ٤ِ اّٟػبٮة ٬ٖ ثٝ٪٭٩٦اأف ٦٨اؾ ثػاٜٮ ان أ٭و

läbet، اٟج٬ ث٬٦ّ ٬ٖ اّٟػبٮة: ب٫٦ اٟبٮػتى  ،كثػر٣ج٩ا اٟصػٖٮة: ب٦اق ٠ٟبٮت
(4١)

 ٢ػُ، 

أٌف ٨غا اٟجػٜٮأل ١ٟ ٭ػد ٖػ٬ اّٟػبٮػة اٟٗمػص٫ إٌٵ أٌف ا٩٠ٟزػة اّٟػاٙٮػة اٟبٔعاد٭ػة 

كٵ أ١٠ِ إٟػ٫ أٌم ٢ػعل ٭ٝػ٪ف  ،ٖٮٚاؿ: ب٫٦ ٠ٟبٮت ،٤٢ ذٟٛ ان ٙػ٭ب ان ثؿج٣ّٞ ثػٜٮب

اثماؿ ٨غ٭٤ اٟجػٜٮبٮ٤ ا٠ٟغ٭٤ رب٣ا ٭ٝ٪ف ٣٩ٟا ألٞ ؾ٪٢ػم أك أٜػادم أك بػاب٬٠ 

ؾٮ٣ٌا أف اٟزّؼ٭ة كاٟجزػ٭ػة اؾػج٠٣ّجا أداةن ٦ٟٗػ٬ ا٣ٟاهػ٬ كا٣ٟوػارع  كٵ ،ٙع٭١

٩ٖػ٬ ثػعطٞ ٠ِػ٫  ،( اٱٜاد٭ة اٟج٬ ث٬٦ّ )ٵ( ٬ٖ اّٟػبٮةul)ػاٟ فبٮ٩ة( ’alك٬٨ )

ك٨ػ٪ ا٠ٟٗػٌ  ،ٜػاف ٢ػا: كث٦ّػ٬ ،(’alko) ثٝػ٪ف ثػٜٮب٩ػا كشٮ٤ ،(’akkoا٠َٟٗة )

كث٦ّػ٬: ٭٪رػع ،كإخباث٩ا: أٜػ٪ ،ا٣ٟقاب٧ ٣٠ٝ٠ٟة اّٟػاٙٮة: ٢اٜ٪
(45)

، كا٠ّ٣ٟػ٪ـ أٌف 

 ٨غا اٟجػٜٮأل ٵ ٭ؿج٧٠٣ّ ٓٮػ اّٟػاٙٮٮ٤.

، :mn:‘Älة: ٭ٚػاؿ ٖػ٬ اٟجزػ٭ ػ ،ك٤٢ اٟجػاٜٮأل اٟج٬ ثظج٠ٕ ِػ٤ اّٟػبٮػة

٦ػ٬: ٦٢ػغ ٢جػ٫ ٙاثػٞكثّ ،كثػر٣ج٧: ٤٢ ٢ج٫ ٙاثػٞ
(44)

، ٖاؾػج٠٣ّت اٟجزػ٭ػة 

                                                 

 .6١٭٦َػ: ر٪ا٨ػ اٟصؿاف ٬ٖ ثار٭ض اٟصبقاف:  (48)

 .80٧٭٦َػ: ا٠ٟٔة اّٟػبٮة كِٶٙج٩ا با٠ٟٔات اٳرثػ٭ة:  (46)

 .80٧٭٦َػ: ا٠ٟٔة اّٟػبٮة كِٶٙج٩ا با٠ٟٔات اٳرثػ٭ة:  (4١)

 .945ك 948ة اّٟػبٮة كِٶٙج٩ا با٠ٟٔات اٳرثػ٭ة: ٭٦َػ: ا٠ٟٔ (45)

 .9١6٭٦َػ: ا٠ٟٔة اّٟػبٮة كِٶٙج٩ا با٠ٟٔات اٳرثػ٭ة:  (44)
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  ٞ كرب٣ػا  ،)٦٢غ(، ك٨غا اٵؾػج٣ّاؿ ٢٪رػ٪د اٯف ٖػ٬ اّٟػبٮػات اٟعاررػة ٢ص

كذك( ،٫٠ِ اِجبار أٌف )٦٢غي( ٢ػٜبة ٤٢ )٤٢ ،ان ٭ٝ٪ف ٨غا ثػطٮ٣
(٧00)

، ٖاف ٜػاف 

 ٜغٟٛ ٖٶ اطجٶؼ ٬ٖ اٟجػٜٮأل آ٥غاؾ.

)ٟٔة أ٠ٜػ٪٬٥ ػ٢ػا ٭ؿػ٫٣ بػك٤٢ ٍ٪ا٨ػ اٟز٣ٞ ا٠ّٟٗٮػة ٖػ٬ ا٠ٟٔػات اٟؿػا٢ٮة 

اٟبػآٮح(، ك٨غق ر٠٣ة أكرد٨ا ؾٮب٪٭٧ ٬ٖ بعا٭ة ٜجاب٧
(٧0٧)

، ك٢ٗاد٨ا أف اّٟٗػٞ ٙػع 

يؾ٦ع إٟٮ٧ ٖاِٶف أشع٣٨ا ٢و٣ػ كاٯطػ ٍا٨ػ ٠ِػ٫  اك٨ػغا ٢ػا ٵ ٭زػ٪ز ٢ّٮار٭وػ ،أ

كٖ٘ اٟٚ٪اِع ا٦ٟص٪٭ة
(٧07)

اٱكؿ أف اٟوػ٣ٮػ  ،، كٙع كيٌر٧ ٨غا اٟجػٜٮأل بدٶخة أكر٧

 ان كاٟدا٬٥ أف اٟ٪اك ِٶ٢ة داٌٟة ٠ِػ٫ اٟز٣ػُ كٵ ٖاِػٞ خا٥ٮػ ،٢بعؿ ٧٦٢ ٖاِٞ كاَٟا٨ػ

كاٟداٟح أف اَٟا٨ػ ٢بجعأ ٢ؤطػ طبػػق اٟز٠٣ػة ا٠ّٟٗٮػة ا٣ٟجٚع٢ػة ،٬ٖ اٟز٠٣ة
(٧0٣)

 ،

كا٠ّ٣ٟ٪ـ أف ٨غا اٟجػٜٮأل ٙع كرد ٖػ٬ ر٣ٮػُ أطػ٪ات اّٟػبٮػة
(٧09)

، ٣ٜػا أٌف ٨ػغا 

كٖػػ٬ اٟ٪اٙػػُ أٌف  ،ّػبػػ٬اٟجػٜٮػػأل ٙػػع كرد ٖػػ٬ اٟٚػػػآف اٟٝػػػ٭١ كاٟقػػّػ كا٦ٟدػػػ اٟ

كٵ  ،اٟعراؾات ا٣ٟٚار٥ة أكردت أ٢د٠ة ٜدٮػة ٤ِ ٨ػغا اٟجػٜٮػأل ٖػ٬ ٢َّػ١ اٟٝجػأل

زد ٫٠ِ ذٟٛ أٌف اّٟػبٮػة  ،أرع أٌف ٨غق اَٟا٨ػةى ٥ادرةه أك ثظجٌك ب٩ا ٟٔة دكف أطػل

ٖػٶ داِػ٬ ٟػغٜػ  ،ٵؾٮ٣ٌا ٬ٖ اٟ٪ٙػت اٟصاهػػ كٖػ٬ ا٠ٟٔػة اٟعاررػة ،١ٟ ثٔادر٨ا

اٟج٬ ثظجٌك ب٩غا اٟجػٜٮألا٣ٟٚار٥ات كا٦ٟم٪ص 
()

. 

*   *   * 

                                                 

 .80٧٭٦َػ: اٟز٫٦ اٟعا٬٥:  (٧00)

 .٧/٧4٭٦َػ: اٟٝجاب:  (٧0٧)

 .٣4٭٦َػ: آراء ٬ٖ اٟو٣ٮػ اّٟائع كٟٔة أ٠ٜ٪٬٥ اٟبػآٮح:  (٧07)

 .7/58٭٦َػ: فػح اب٤ ِٚٮٞ:  (٧0٣)

 .54ؿػ٭ا٥ٮة اّٟػبٮة اٟزغكر كاٵ٢جعاد: ٭٦َػ: اٟ (٧09)

()  ٟٶيٶع ٫٠ِ ٨غا اٟجػٜٮأل ك٢ج٠ّٚاث٧، ٭٦َػ: آراء ٬ٖ اٟو٣ٮػ اّٟائػع كٟٔػة أ٠ٜػ٪٬٥ اٟبػآٮػح

 ٠ٟعٜج٪ر ط٠ٮٞ أش٣ع ٣ِا٭ػة، كاٳؾ٦اد ٬ٖ ٟٔة أ٠ٜ٪٬٥ اٟبػآٮح ّٟبع اٟص٣ٮع اٱًٙـ.



 ٧0٣9 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

 
 املصادر واملراجع

 
 -د.ط٠ٮٞ أش٣ع ٣ِػا٭ػة  -آراء ٬ٖ اٟو٣ٮػ اّٟائع كٟٔة أ٠ٜ٪٬٥ اٟبػآٮح  -

 ـ.٧454 - ٧ط -دار اٟبقٮػ ٦٠ٟقػ كاٟج٪ز٭ُ 

 - ٧ط -دار ا٣ّٟارؼ  -٭ّٚ٪ب ش٦ٌا  -آرا٢ٮة اٟصوػ بصح ٟٔ٪م ٢ٚارف  -

 ـ.7006ش٣ك 

د.٭٪ؾػٕ ٢جػ٬ ٙػ٪زم ك٢ص٣ػع  -ٙ٪اِػع ك٥مػ٪ص  آرا٢ٮة ا٩ّٟع اٟٚع٭١ -

٢ًبّػة ا٣ٟز٣ػُ ا٣٠ّٟػ٬  -٦٢قػ٪رات ا٣ٟز٣ػُ ا٣٠ّٟػ٬  -ٜا٢ٞ ركٜاف 

 ـ.7006بٔعاد  -اّٟػا٬ٙ 

 -ا٣ًٟػاف ٭ّٚػ٪ب أكرػٮ٤ ٦٢ٌػا  -اٱل٪ؿ اٟز٠ٮة ٬ٖ ٥ص٪ ا٠ٟٔة اٯرا٢ٮة  -

 ـ.٧4١8بٮػكت  -٦٢ق٪رات ٢ػٜؼ بابٞ 

بصػػح  -اِٮٞ ٠ِػ٬ د.طاٟػع إؾػ٣ -أكزاف اّٟٗػٞ كلػٮ٧ٔ ٖػ٬ اٟصَػ٭ػة  -

اّٟػعد اٟظػاص ب٩ٮجػة ا٠ٟٔػة  -٦٢ق٪ر ٬ٖ ٢ز٠ة ا٣ٟز٣ُ ا٬٣٠ّٟ اّٟػا٬ٙ 

 ـ.٧44٣بٔعاد  -ا٣ٟز٠ع اٟػابُ ِقػ  -اٟؿػ٭ا٥ٮة 

٢ؤؾؿػة  -د.إؾػ٣اِٮٞ أش٣ػع ٣ِػا٭ػة  -بص٪ث ٬ٖ اٵؾجقػاؽ كا٠ٟٔػة  -

 ـ.٧446 - ٧ط -اٟػؾاٟة بٮػكت كدار اٟبقٮػ ٣ٌِاف 

بصػح  -ب٩اء ِػا٢ػ اٟزبػ٪رم  -ٟصوػ ب٦اء اٟز٠٣ة اٵؾ٣ٮة ٬ٖ ٜجابات ا -

ا٣ٟز٠ػػع اٟدػػا٬٥  -اٟزػػؼء اٱكؿ كاٟدػػا٬٥  -٦٢قػػ٪ر ٖػػ٬ ٢ز٠ػػة ؾػػ٪٢ػ 

 ـ.7009-700٣ -كاٟظ٣ؿ٪ف 

رار٧ّ كلصص٧ د.ِبػع  -اٟقٮض ٢م٫ًٗ أٟٶ٭ٮ٬٦  -را٢ُ اٟعركس اّٟػبٮة  -

 ـ.٧44٣بٮػكت  -75ط -ا٣ٟٝجبة اّٟمػ٭ة ٠ًٟباِة كا٦ٟقػ  -ا١ّ٦٣ٟ طٗارة 
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( ٨ ١94اٟصؿ٤ ب٤ ٙاؾ١ ا٣ٟػػادم ) -شػكؼ ا٣ّٟا٬٥  اٟز٫٦ اٟعا٬٥ ٬ٖ -

 دار اٟٝجأل ا٣٠ّٟٮة -كأ.٢ص٣ع ٥ع٭١ ٖاهٞ  ،ثصٚٮ٘ د.ٖظػ اٟع٭٤ ٙباكة -

 ـ.٧445بٮػكت  -٧-ط -

ا٣ًٟبّػة  -أش٣ع اٟص٬٦ٗ ا٦ٟٚػائ٬  -اٟز٪ا٨ػ اٟصؿاف ٬ٖ ثار٭ض اٟصبقاف  -

 .٢٧٣7٧٨مػ  - ٧ط -اٟٝبػل اٱ٢ٮػ٭ة بب٪ٵؽ 

٨افػ١  -٠ٔ٪٭ة ٠ٟٝجابة اّٟػبٮة اٟز٦٪بٮة كاٟقػ٣اٟٮة اٟظمائك اٟٝجابٮة كاٟ -

اّٟػعد  -بصح ٢ٚعـ ٣ٟز٠ة آداب اٟٝ٪ٖة  -ي٧ رشٮ١ ك٩٥اد شؿ٤ شز٬ 

 ـ.700١اٟظا٢ؽ 

دراؾات ٟٔ٪٭ة ٢ٚار٥ة بٮ٤ ا٠ٟٔة اّٟػبٮػة كاٱكٓار٭جٮػة ٖػ٬ هػ٪ء ا٠ٟٔػات  -

٠ٜٮػػة اٯداب كا٠ّٟػػ٪ـ  -ؾػػ٣ٮػة اٟػا٨ػػأل  -رؾػػاٟة ٢ارؿػػجٮػ  -اٟؿػػا٢ٮة 

 ـ.٧440را٢ّة د٢ق٘  - اٳ٥ؿا٥ٮة

 - ٣ط -٢ًبّة را٢ّػة د٢قػ٘  -ربص٬ ٣ٜاؿ  -دركس ٬ٖ ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة  -

 ـ.٧46٣د٢ق٘ 

٦٢قػ٪رات دار  -ؾػ٣ٮػ ِبػعق  -اٟؿػ٭ا٥ٮة _ اّٟػبٮػة اٟزػغكر كاٵ٢جػعاد  -

 د٢ق٘. -ِٶء اٟع٭٤ 

دار اٟدٚاٖػة ٠ًٟباِػة  -د.زاٜٮة ٢ص٣ع رفعم  -اٟؿػ٭ا٥ٮة ٥ص٪٨ا كلػ٩ٖا  -

 ـ.٧4١5ٚا٨ػة اٟ - 7ط -كا٦ٟقػ 

ابػ٤ ِٚٮػٞ اّٟٚٮ٠ػ٬ ا٣ٟمػػم  -فػح اب٤ ِٚٮػٞ ٠ِػ٫ أٟٗٮػة ابػ٤ ٢اٟػٛ  -

 -دار اٟجػػػاث  -ثصٚٮػػ٘ ٢ص٣ػػع ٢صٮػػ٬ اٟػػع٭٤ ِبػػع اٟص٣ٮػػع  - (١64٨)

 ـ.٧450اٟٚا٨ػة  -70ط

ثػر٣ػة ٥ّػٮ١ بػعكم كٓوػباف  -ا٠ٟٮػعم دراككر  -ٮ٪ف ِاٟمابجة ا٦٣ٟػعا -

 ـ.7006بٔعاد  - 7ط -دار ا٣ٟعل ٠ٟدٚاٖة كا٦ٟقػ  -اٟػك٬٢ 
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ثصٚٮػ٘  -(٣48٨أب٪ اٟصؿ٤ أش٣ع ب٤ ٖػارس ) -اٟماشب٬ ٬ٖ ٧ٖٚ ا٠ٟٔة  -

 ٢ٝجبة ك٢ًبّة دار إشٮاء اٟٝجأل اّٟػبٮة. -اٟؿٮع أش٣ع لٚػ 

اٟقػٮض راٖػع اٟقػٮض ِبػع اهلل  -اٟمٶة ا٦٣ٟعائٮة كبّن اًٟٚ٪س اٟع٭٦ٮة  -

 ـ.٧455بٔعاد  - ٧ط -فػٜة اٟجا٭٣ؽ ٠ًٟبُ كا٦ٟقػ ا٣ٟؿا٣٨ة  -٥ز١ 

 -كٟٮ١ ر٭اف ، ك كاٟجػػ بج٣ػاف  -اٵٜجقاٖات ا٣٠ّٟٮة اٟصع٭دة  ي٪ٖاف ٥٪ح -

٥قػػ  -إفػاؼ ك٢ػارّػة اٱب د. ٭٪ؾػٕ ث٪٢ػا  -ثػر٣ة ٖارس بًػس 

 -٢ز٠ة اٟٗٝػ ا٣ٟؿٮص٬ كبٮت اٟص٣ٝػة كدار اٟبؿػجاف ٠ٟمػصاٖة كا٦ٟقػػ 

 ـ.7008بٔعاد 

 -ؾػصػ ًٟٗػ٬  -رؾاٟة ٢ارؿػجٮػ  -ٍا٨ػة اٳِػاب ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة  -

 ـ.٧440 -ٙؿ١ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة  -٠ٜٮة ا٠ّٟ٪ـ  -٠أل را٢ّة ش

اٟٚػػؽ بػػ٪ٟؽ  -ٓػا٢ًٮػػ٘ ا٠ٟٔػػة اٯرا٢ٮػػة اٟؿػػػ٭ا٥ٮة )لػػػؼ ك٥صػػ٪(  -

 ـ.٧447بٮػكت  -٢ًبّة اٟز٩اد  -اٟٝٗػ٥ٮؿ٬ 

٬ٖ ٙ٪اِع اٟؿا٢ٮات اّٟبػ٭ة كاٟؿػ٭ا٥ٮة كاٟصبقٮة ٢ُ ا٦ٟمػ٪ص كا٣ٟٚار٥ػات  -

 ـ.٧45٧ا٨ػة اٟٚ -٢ٝجبة اٟظا٥ز٬ ب٣مػ  -د.ر٢واف ِبع اٟج٪اب  -

دار اٟقػؤكف  -د. ٩٢ػعم ا٣ٟظؼك٢ػ٬  -٬ٖ ا٦ٟصػ٪ اّٟػبػ٬ ٥ٚػع كث٪رٮػ٧  -

 ـ.7008بٔعاد  -7ط -اٟدٚاٖٮة 

اٟػعار  -د.ؾٮع ؾػ٠ٮ٣اف ٠ِٮٌػاف  -٬ٖ ا٦ٟص٪ ا٣ٟٚارف بٮ٤ اّٟػبٮة كاّٟبػ٭ة  -

 اٟٚا٨ػة. -اٟدٚاٖٮة ٦٠ٟقػ 

 -ثػر٣ػػة طاٟػػع إؾػػ٣اِٮٞ  -ؼ.ؿ.بٮؿػػج٪ف  -ٙ٪اِػػع اّٟػبٮػػة اٟز٦٪بٮػػة  -

 ـ.٧447 -ِات ا٣ٟز٣ُ ا٬٣٠ّٟ اّٟػا٬ٙ ٢ًب٪

 - ٧ط -دار لػٗصات ٦٠ٟقػػ  -د. ٖػ٪زم رفػٮع  -ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اٱٜع٭ة  -

 ـ.7004د٢ق٘ 
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 - ٧ط -دار لػٗصات ٦٠ٟقػػ  -د. ٖ٪زم رفٮع  -ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اٟؿ٪٢ػ٭ة  -

 ـ.7004د٢ق٘ 

٢ًبّػة  -كؼ ؤد. ِ٪٬٥ ِبػع اٟػػ -ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ، دراؾات ؾا٢ٮة  -

 ـ.٢٧4١٧مػ  -ؽ را٢ّة ِٮ٤ ف٣

ثصٚٮػ٘ ِبػع  -( ٧50٨أب٪ بقػ ٣ِػك ب٤ ِد٣اف ب٤ ٦ٙبػ) -ٜجاب ؾٮب٪٭٧  -

 ـ.٧455اٟٚا٨ػة  -٣ط -٢ٝجبة اٟظا٥ز٬  -اٟؿٶـ ٢ص٣ع ٨اركف 

٢ػٜػؼ اٟػا٭ػة ٦٠ٟقػػ  -أش٣ع ٖػؤاد  -ا٦ٟٝؼ اٟد٣ٮ٤ ٬ٖ ٙ٪اِع ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة  -

 ـ.7000اٳؾ٦ٝعر٭ة  - ٧ط -كاٳِٶـ 

اٱب ربػائٮػٞ اٟٚػداشػ٬  -ٮة اٟؿػ٭ا٥ٮة ا٠ٟٝعا٥ٮػة ا٠ٟباب ٬ٖ ا٠ٟٔة اٯرا٢ -

 ـ.٧54٧بٮػكت  -ا٣ًٟبّة اٟٝاخ٪ٟٮٝٮة ٰٟباء اٟٮؿ٪ِٮٮ٤  -اٟص٠ب٬ 

د.ِػا٢ػ  -ا٠ٟٔة اٱٜع٭ة اٟباب٠ٮة _ اٯف٪ر٭ة ثار٭ظ٩ا كثعك٭٩٦ا كٙ٪اِػع٨ا  -

 ـ.7008بٮػكت - 7ط -اٟعار اّٟػبٮة ٣٠ٟ٪ؾ٪ِات  -ؾ٠ٮ٣اف 

٦٢قػ٪رات را٢ّػة د٢قػ٘ ٠ٜٮػة  -اٟمػ٪اؼ ٢ص٣ع ث٪ٖٮ٘  -ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة  -

 ـ.7008د٢ق٘  -اٯداب 

 -دار ا٣ٟػ٭ض ٦٠ٟقػ  -د. ؾٮع ٖػج رافع  -ا٠ٟٔة اّٟبػ٭ة ٙ٪اِع ك٥م٪ص  -

 ـ.٧44٣اٟػ٭اض 

ا٠ٟٔة اّٟػبٮة كِٶٙج٩ػا با٠ٟٔػة اٳرثػ٭ػة )اٟزّؼ٭ػة كاٟجزػ٭ٌػة كاٟجزػ٥ٮٌػة(  -

ٮػة ٦٢قػ٪رات ٠ٜ -إدر٭ػؽ ٢ص٣ػ٪د شا٢ػع ٢٪فػ٬  -اٟزغكر كاٵ٢جػعاد 

 ـ.7008يػاب٠ؽ  - ٧ط -اٟعِ٪ة اٳؾٶ٢ٮة 

 -ا٠ٟٔػػة اٟٗٮ٦ٮٚٮػػة اٟب٪٥ٮػػة دراؾػػة ٢ٚار٥ػػة ٢ػػُ ا٠ٟٔػػات اٟقػػػٙٮة اٟٚع٭٣ػػة  -

 -را٢ّة ٢ص٣ع اٟظا٢ؽ أٜػعاؿ  -إ٭اد ِبع اهلل ٭٪٥ؽ  -أيػكشة دٜج٪راق 

 ـ.700١اٟػباط  -فّبة اٟجار٭ض  -٠ٜٮة اٯداب كا٠ّٟ٪ـ اٳ٥ؿا٥ٮة 
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 -ٮة لػٖٮة دٵٟٮة ٢ٚار٥ة ٬ٖ ه٪ء ا٠ٟٔػات اٟؿػا٢ٮة ا٠ٟٔة ا٦ّٟٝا٥ٮة دراؾة ل٪ث -

 ـ.٣ٌِ700٣اف  - ٧ط -دار ٢زعٵكم ٦٠ٟقػ كاٟج٪ز٭ُ  -د.٭صٮ٫ ِباب٦ة 

ا٠ٟ ٣ّة اٟق٩ٮة ٬ٖ ٥ص٪ ا٠ٟٔة اٟؿػ٭ا٥ٮة ٫٠ِ ٢غ٨ب٬ أٟػػبٮٮ٤ كاٟقػػٙٮٮ٤ ،  -

 -ثًبٮػػ٘ ا٠ٟٔػػات اٟؿػػػ٭ا٥ٮة ٠ِػػ٫ ا٠ٟٔػػات اّٟبػا٥ٮػػة كاّٟػبٮػػة كاٟباب٠ٮػػة 

يبػػُ ٖػػ٬ د٭ػػػ اٯبػػاء  -ٮ٣ؽ ٭٪ؾػػٕ داككد ا٣ٟ٪لػػ٬٠ ا٣ًٟػػػاف إ٠ٙػػ

 ـ.٧5١4ا٣ٟ٪لٞ  -اٟعك٦٢ٝٮٮ٤ 

ٌٗٞ  -ا٣ٟعطٞ إ٫ٟ ا٠ٟٔة اٯرا٢ٮة  -  -٦٢ق٪رات را٢ّة د٢قػ٘  -٢ص٣ع ٢ص

 ـ.7007د٢ق٘  - 5ط

يبػُ ك٥قػػ  -اٟعٜج٪ر أش٣ع شا٢عة  -٢عطٞ إ٫ٟ ا٠ٟٔة ا٦ّٟٝا٥ٮة اٟٗٮ٦ٮٚٮة  -

 د٢ق٘. -٫٠ِ ٥ٗٚة را٢ّة د٢ق٘ 

ا٩ّ٣ٟػع اّٟؿػٝػم  -ٖػؤاد ؾػ٠ٮ١ أبػ٪ زر٭ػ٘  -ص٪ اّٟبػم ٢عطٞ إ٫ٟ ا٦ٟ -

 .ـ٧449 ٟٮبٮا –٠ٟٔات اٱر٦بٮة 

 -٭ّٚ٪ب ش٦ٌػا  -٢غٜػات ٬ٖ ٙ٪اِع اٯرا٢ٮة اٟجع٢ػ٭ة بصح ٟٔ٪م ٢ٚارف  -

 ـ.7006ش٣ك  - ٧ط -دار ا٣ّٟارؼ 

 -(8٣5٨أب٪ اٟٚاؾ١ رار اهلل اٟؼ٢ظقػم ) -ا٣ٟٗمٞ ٬ٖ ل٦ّة اٳِػاب  -

 .ـ٧444 بٮػكت -٧ط – ا٣٠ّٟٮة اٟٝجأل دار –ثٚع٭١ أ٢ٮٞ بع٭ُ ٭ّٚ٪ب 

ثصٚٮ٘ ٢ص٣ػع  -( 758٨أب٪ اّٟباس ٢ص٣ع ب٤ ٭ؼ٭ع ا٣ٟبٌػد ) -ا٣ٟٚجوأل  -

 ـ.٧449اٟٚا٨ػة  -ٟز٦ة إشٮاء اٟجػاث اٳؾٶ٬٢  -ِبع اٟظاٟ٘ ِوٮ٣ة 

 -د. ٖٮمػػٞ ِبػػع اهلل  -٢ٚع٢ػػة ٖػػ٬ ٠ِػػ١ اٱٜاد٭ػػات كدكر اّٟػػػب ٖٮػػ٧  -

 ـ.٧440د٢ق٘  - ٧ط -اٱبزع٭ة ٦٠ٟقػ 

٢ٶ٢س ٬ٖ ٖٚػ٧ ا٩٠ٟزػات اّٟػبٮػات ٢ػ٤ اٱٜاد٭ػة كا٦ّٟٝا٥ٮػة كشجػ٫ اٟؿػبجٮة  -

 ـ.7000 - 7ط -د٢ق٘  -ؿ  ى ٣ٍ دار فى  -د.٢ص٣ع ب٩زت اٟٚٮؿ٬  -كاّٟع٥ا٥ٮة 
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ثٚع٭١  -اٱباث٬ ربػائٮٞ اٟٚػداش٬  -ا٦٣ٟا٨ذ ٬ٖ ا٦ٟص٪ كا٣ّٟا٬٥ ٦ِع اٟؿػ٭اف  -

 ـ.7005ش٠أل  - ٣ط -دار ا٣ٟٝجبة اٟؿػ٭ا٥ٮة  -ك٥قػ اٱب ر٪ز٭ٕ فاب٪ 

 -ؾػصػ ًٟٗػ٬ ِٚػاد  -أيػكشػة دٜجػ٪راق  -٥َاـ اٟز٠٣ة ٬ٖ ا٠ٟٔات اٟؿا٢ٮة  -

 ـ.7007 -ٙؿ١ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة  -٠ٜٮة اٯداب كا٠ّٟ٪ـ اٳ٥ؿا٥ٮة  -را٢ّة ش٠أل 

 -ر٪ز٭ػٕ أؾػ٣ػ ٠٢ٝػ٬  -ا٩ٝ٦ٟة اٟب٩ٮة ٬ٖ ٙ٪اِع ك٥ص٪ ا٠ٟٔة اٟؿػ٭ا٥ٮة  -

 ـ.7007اٟٚا٢ق٬٠  -٢ًبّة اٟٮ٣ا٢ة ك٢٪ر٭اب ٠ًٟباِة 

٦٢قػ٪رات  -إِعاد د. ِبع اٟزبػار ٥ػار٬  -اٟ٪اُٙ ا٠ٟٔ٪م اّٟػب٬ اٟٚع٭١  -

 ـ.7006بٔعاد  -بٮت اٟص٣ٝة 

*   *   * 





 آلراءا و المقاالتُ 



 



- ٧09٣- 

 صفحة لغة

 
 

 تذكزج تأهى أحكاو
 تذكري انفؼم نهفاػم وتأٍَثه

 () د. وكْ امعكٌْ

٤٢ ا٣ٟٗٮع أف أر٣ُ ٨غق اٱشٝاـ، ٱ٬٥ ١ٟ أرع٨ا ٠ٜ ٩ا ٬ٖ ٢ػرُ  رأ٭ت

ع باٟجغٜٮػ ببّن اٟجّػ٭ٗات.كاشع ك٢٪  هُ كاشع. كؾ ي٩٢ 

٨ػػ٪ اٟػػغم ٭ى٠ًػػعي ك٭ج٦اؾػػٞ، كٟػػ٪ ٢ػػ٤ يػ٭ػػ٘ اٟبػػٮن  امىؤًػػر امعرٔرػػْ:

 ٜاًٟٮ٪ر، ٥ص٪: ز٭٦أل، ا٢ػأة، ٥اٙة، ٙيب ػة، ؾ٣ٝة.

٨٪ اٟغم ٵ ٭٠ع كٵ ٭ج٦اؾٞ، ٧٦ٟٝ ٭زػم ٖػ٬ أ٠ٓػأل  امىؤًر امىضةزم:

ّٟٗػٞ، كٜػغٟٛ اٟمػٗة اؾج٣ّاٵث٧ ا٠َٟٗٮة ٫٠ِ ش١ٝ ا٣ٟؤ٥ػح )ٖٮؤ٥ػح ٟػ٧ ا

 كاٟظبػ(، ٢دٞ: ف٣ؽ، أرض، شع٭ٚة، ؾ٣اء.

فػػال ٓػػؽػل فٔػػٍ )ٟٔٮػػػ ا٣ٟؤ٥ػػح اٟصٚٮٚػػ٬،  صىػػع امذككػػٔؿ ان ك٦٢ػػ٧ أ٭وػػ

اَه  (، ٥ص٪: أ٩٥ار، رباؿ، أكراؽ.فِى

: ٨٪ ٢ا ثو٤٣ٌ ٫٦ّ٢ اٟز٣ُ، ك٤ٟٝ ٵ كاشػع ٟػ٧ ٢ػ٤ َٟٗػ٧، اقه امضىع

قي: ٢ي٪اي٤ قي ٤٢ ٦ّ٢اق، ٢دٞ: فّأل )كاشعي (؛ رٮـ )ر٦عم(؛ ٥ؿػاء كإ٣٥ا كاشعي

ا٢ىٞ   وػةونح امىهػؿد)ا٢ػأة(؛ ٥اس )إ٥ؿاف(؛ ٙ٪ـ )ررٞ/ ا٢ػأة(. ك٭ز٪ز أف ٭ّي

٦ّ٢ػاق، ٖٮٚػاؿ: اٟٚػ٪ـ ؾػار/ ؾػاركا؛  باِجبػاركوػةونػح امضىػع باِجبار ٧َٟٗ، 

                                                 

() .ِ٘و٪ ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق 
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 فػػّأل ذٜػػ٬/ أذٜٮػػاء، اٟزػػٮـ زشػػٕ/ زشٗػػ٪ا؛ كٖػػ٬ اٟج٦ؼ٭ػػٞ اّٟؼ٭ػػؼ:

 .[7]ا٦ٟمػ:   ژچ چ چ چ ڃ  ڃ ڃژ

٪ اٟغم ٵ ٭ظجك ب٪اشع دكف آطػ ٤٢ أٖػاد ر٦ؿ٧، ٢دٞ: : ٨اقه امضٌف

 ررٞ، ا٢ػأة.

: ٨٪ ٢ا دؿ  ٫٠ِ اٟٝدٮػ كا٠ٟٚٮٞ ٤٢ اٟز٦ؽ، ٥صػ٪: اقه امضٌف اإلفؿادم

 ٢اء، ٟب٤، ِؿٞ...

: ٨٪ ٢ا ثو٣ ٤ ٫٦ّ٢ اٟز٣ػُ داٵو ٠ِػ٫ اٟزػ٦ؽ، ٢دػٞ: اقه امضٌف امضىػْ

٣ىاـ، ٣٥ٞ، ٥ظٞ، فزػ، ثٗاح، ث٣ػ، ِػب، ركـ... ك٥ صمٞ ٫٠ِ ا٣ٟٗػػد بؼ٭ػادة شى

٣ا٢ة، ٠٣٥ة، ثٗاشة، ث٣ػة؛ أك بؼ٭ادة دةء  : ِػب٬ٌ، رك٬ٌ٢...ٓةء امٌكجح، ٥ص٪: شى

ىأواًل:ىوجبىتذكورىالفعلىإذاىكانىالفارل:
(: ةن )مهظ ان غةقالن وؾكَّؿ -1  أك وػٌّن

 ػ ٦ّ٢ن٫(.ان ٢ٗػد ٜ  ، ٥ص٪: شوػ ا٣ٟزج٩ع ش٣ؼة )ش٣ؼة ٢غ

 .٢د٫٦، ٥ص٪: شوػ ا٣ٟزج٩عاف 

 ُى ٢  ، ٥ص٪: شوػ ا٣ٟزج٩عكف.ان غٜػ ؾا٣ٟر٣

ًٍّػب )ا٣ٟزج٩ػع( والظظح : إذا ٦٠ٙا ا٣ٟزج٩عي شوػ، ٖاف ٢عرؾة اٟبمػة ثي

٠ى٧[، ك٭ٝ٪ف  ٍّ ـ ًٖ ٚىع  ى ن ]ٵ ٖاِٶن ث ثٚػع٭ػق ٨ػ٪ ٭ّػ٪د  ان وكػذذؿ ان امهةغل ًىٔؿ٢بجعأ

ٜ ػ ُٓةثق امٌػىٔؿ وػي ظٔػر ، ٧٦ٟٝ ان ٫٠ِ ا٣ٟبجعأ. ك٥ٶشٌ أف اّٟٗٞ ٭ب٫ٚ ٢غ

 .امىضذُؽكف ظٌؿكاٚاؿ: ش٣ؼة شوػ؛ ا٣ٟزج٩عاف شوػا؛ ، ٖٮامػؽد

 أك وسٌّ  ًعِ: ان غٔؿ غةقل  وهؿد ان وؾكؿ -2

 ؾٚى اٟزعاراف. -ٙمٕ اٟػِع، ٣ُٟ اٟبػؽ، ا٥ٝؿػ اٟمص٦اف 

 : اٟػِع ٙمٕ، اٟبػؽ ٣ُٟ، اٟمص٦اف ا٥ٝؿػا، اٟزعاراف ؾًٚا.ان ٦٨ا أ٭و
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ى:ىوجبىتأنوثىالفعلىإذاىكانىالفارل:ًاثانو
 غٔؿ وهىِؿ غي فػنٍ: ةًٔ ظرٔر ةن وؤًس -1

 ژ ۀ ڻ ڻ ڻ ژ، ٥ص٪: راءت ٖاي٣ة؛ ثػج١٠ّ ٦٨ػع؛ ان وهؿد
 

]آؿ 

 .[٣ِ٣8ػاف: 

 ٌّ٥ص٪: راءت اٟٗاي٣جاف؛ ثج١٠ّ اٟٗجاثاف؛وس ، 

ـى أب٪٣٨ػا ٦ ٫ اب٦جػام أف ٭ّػٮ  ثى٣ى

 

ػػك٨ٞ أ٥   ا إٵ ٤٢ ربٮّػةى أك ٢يوى

 «ٟبٮع» 

ٍغؼ اٟجاء ٢ ٟ٪ؼ ٦ِع اّٟػب. ٦ ٫، كشى  اٱلٞ: ثىجى٣ى

ٍعر:  ژ ٹ  ٹ ٿ ٿ ژ ٬ اٟج٦ؼ٭ٞ اّٟؼ٭ؼ:كٖ ٚى  أم ثىجى٦ىؼ ؿ.، [9]اٟ

 ٖػ٬ رأم ر٩٣ػ٪ر ا٦ٟصػاة طٶٖػان ٠ٟٝػ٪ٖٮٮ٤(،  صىػةن قةمىةن منػةقػل(

 ؾاٖػت اًٟاٟبات.

   وي اقه صٌف صىػْ  ًعِ:ان وهؿد  -2

 ؾارت بٚػة؛ ٥بجت ٥ظ٠ة؛ أكرٙت فزػة.

 ٓػِد غنّ: ان وكذذؿ ان ًىٔؿ  -3

 وؤًَّرو وهؿدو أك وسٌٌّ: -أ

 ٝٮ٦ة ؾاٖػت؛ ٖاي٣ة ث٣ٲ اٟع٥ٮا؛ اّٟائقجاف ثج٣٠ّاف.شٚٮ  ٬ٚ، ٥ص٪: ؾي

 .جا  ٢زازم، ٥ص٪: اٟصػب ا٥ج٩ت؛ اٟق٣ؽ ي٠ّت؛ ا٣ٟعرؾجاف اٖجيجًصى

 صىًع وؤًرو قةمهو: -ب

 ٥صػػ٪: اٟٗاي٣ػػات )أك ا٣ٟزج٩ػػعات( ؾػػاٖىٍػفى )أك ؾػػاٖػت( غةقػػل ،

 ا٦ٟؿ٪ة[.]اٱ٫٠ِ ٬ٖ ٨غق اٟصاٟة اؾج٣ّاؿ ٥٪ف  ك٭يؿاًٍٖػفى )أك ثيؿاًٖػ(.

 ٤ٍّ(.غٔؿ غةقل ٗى  ، ٥ص٪: اٟقزػات ارثّٗت )أك ارث

 ]اٱ٫٠ِ ٬ٖ ٨غق اٟصاٟة اؾج٣ّاؿ ثاء اٟج ٥ٮح[.
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ٍػفى ونعقو ثضىع امىؤًر امكةمه -ج وى  .شوػٍت()، ٥ص٪: اٟب٦ات شى

ػػ٦ي٪في ونعػػقو ثضىػػع امىػػؾكؿ امكػػةمه -د ، )٢ٗػػػدق ٢ؤ٥ػػح( ٥صػػ٪: اٟؿ 

.)  ا٥ٍمػ٢ىٍت )ا٥مػ٤ٍ٢ى

ٍػفى )شوػٍت(.إلًةثاقًه صىعو ػةص ثة -َ وى  ، ٥ص٪: ا٦ٟؿاء شى

: -ك  صىًع دككٔؿو مىؤًرو

 ٥ص٪: اٟصبا٫ٟ ٭ىٍؿجػٍش٤ى )ثؿجػ٭س(.  غةقل 

 ٤ٍٗى ٠ٙب٬: ، ٥ص٪: اٟ٪ؾائٞ ٜديػٍت )ٜديٍػفى(. اٟع٭اري غٔؿ غةقل ٔى ٗىٍت/ فى ٔى  فى

٤ٍٗى ٠ٙبػػ٬ ٔى ػػ ٭اًر فى ػػأل  اٟػػع   ك٢ػػا شي

 

ٝى٤ى اٟػػع٭ارا  ػػ  كٟٝػػ٤ شػػأل  ٢ػػ٤ ؾى

 ىؾكؿو غًٔؿ غةقل:صىًع دككٔؿو م -ز 

. [٧0]ا٣ٟػؾػػػػػٶت:  ژ﮲  ۓ ۓژ [٣]اٵ٥ًٗػػػػػار:  ژڀ  ڀ پژ

ري  ػعي (. اٟزي ػًػٍش٤ى ػًػشٍت )في (؛ اٟعركس في ، ثىًؿٮػ ك٭ىًؿٍػفى اًٟز٣اؿ ؾارٍت )ًؾٍػفى

ًىٍت؛ اٟمص٪ف ا٥ٝؿػٍت... ٚى  ؾى

ىوجوزىتذكورىالفعلىوتأنوثهىإذاىكانىالفارل:ى-ًاثالث
 أك ه٣ٮػ.شٚٮ٬ٚ اٟج ٥ٮح ٢ٗم٪ٵن ٤ِ ٧٠ّٖ ب٣٠ٝة  -٧

 ر٣ّان ؾا٣ٟان ٣ٟؤ٥حو ٢زازم )أك شٚٮ٬ٚ(. -7

 .٠٢صٚان بز٣ُ ا٣ٟؤ٥ح اٟؿا١ٟ -٣

 .٠٢صٚان بز٣ُ ا٣ٟغٜػ اٟؿا١ٟ -9

 ٢زازم اٟج ٥ٮح. -8

 ر٣ُ ثٝؿٮػو ٣ٟؤ٥ح. -6

ٜ ػو. -١  ر٣ُ ثٝؿٮػو ٣ٟغ

5- . ُو  اؾ١ ر٣

 اؾ١ ر٦ؽ -4
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 اؾ١ ر٦ؽو ر٬ّ٣. -٧0

ٜ ػو ِاٙٞ. -٧٧ ا ٭ّ٪د ٫٠ِ ر٣ُ ثٝؿٮػ ٣ٟغ  ه٣ٮػن

 كفٔىة ٓنْ دهىٔل كل ظةمح:

 ٔرْ امذأًٔر وهىِلن غي فػنٍ ثكنىح أك ًىٔؿ  ًعِ:ظر-1

  )ٖاي٣ة. امِٔـى ؾاٖػت )ؾاٖػ 

  ) ٘ى ٚىت )٥ؿ   ٦٩٢عؾة بارِة. امـَؿ٥ىؿ 

 ٦ىة:   ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ٣ٍجىصى  .[٧7]ا٣ٟي

  :٪إف ِعـ اٟج ٥ٮح ٨٪ اٱٖمس إذا ٜاف اٟٗالٞ ٣٠ٜة )إٵٌ(، ٥ص

 ٢ا لاحى )لاشٍت( إٵ ي٠ٗة.

 وضةزم )أك ظرٔرْ(  ًعِ: مىؤًرو  ةن قةمى ةن صىػ -2

 ﮳﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ژ 

ژ ﮶ ﮵﮴ 
 

 .[01]هود:  

 َمر/  ژ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ژ  .[10]الزُّ

 [33]اجلاثقة:  ژ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ. 

ىع إفػةتي ٟج٤  ػػ ٨ا صي ٞي فى  ٖاٟبيٍظػ

 

ٞي   ػ ًٍ ػض ٤٢ اٟبظٞ ا٣ٟ٪اِٮعي كا٣ٟى  كفى

ًقػػٮ ةى   ٍت  قػػةـى امٌةاعػػةتي ِى ٚى  ٚ ػػ  كفي

 

ٮيػػػ٪به ب ٭ػػػعم ٢ػػػ ث   ١و كطػػػعكديري

   ٬ٖ ُ ٗ ٚ ًىعى امكَّ «: ٠ٜٮ٠ة كًد٦ٍ٢ة»ٙاؿ اب٤ ا٣ٟي  ىكةتي قِمُىة...فىكى

ىمالحظةىمكمة:
صت، ٖاف ر٩٣٪ر ا٦ٟصاة منػةقل ةن صىعى وؤًرو قةمىإذا ٜاف اٟٗاِٞ   ِٓي

 ث ٥ٮح اّٟٗٞ، كٵ ٭يزٮؼ اٟجغٜٮػ، أم ٭زأل أف ٥ٚ٪ؿ:

؛ ٜا٥ت اٟقاِػاتي ثيزٮع اٟٚػ٭ن ٜاٟقّػا  ء.راءت اٟٗاي٣اتي
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ؾاٖػ اًٟاٟبات، بٞ:  ٓيرةؿ أف –منكِفٔٔي  ةن ػالف –كل ٓضِز فْ رأُٓه 

 ؾاٖػت اًٟاٟبات!

.ثضىع امىؤًر امكةمه ةن ونعر -3  ، ٥ص٪: ٙا٢ت/ ٙاـ اٟب٦اتي

 ، ٥ص٪: ثضىع امىؾكؿ امكةمه ةن ونعر -4

 .راء )راءت( اٟبى٦ي٪ف 

 ژ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ
 

 .[40]٭٪٥ؽ: 

 وضةزمَّ امذأًٔر  ًعِ: -5

 [6١]٨٪د:  ژ ں ں ڱ ڱ ژ. 

 [49]٨٪د:  ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژ. 

 [7١8]اٟبٚػة:  ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ژ. 

 ك٭ز٪ز ٬ٖ ٓٮػ اٟٚػآف أف ٭ٚاؿ: راءث٧ٍ ٢٪َِة.

 [.٣8]اٱ٥ٗاؿ:  ژ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ژ 

  )ا٥ج٩ت )ا٥ج٫٩( اٟصػب؛ ث٠ًُ )٭٠ًُ( اٟقػ٣ؽ؛ ا٢ػجٲت )ا٢ػجٲ

ٜا٥ػػت )ٜػػاف( اٳ٥ػػارة ا٩ٟٝػبائٮػػة ك٢ػػا ثػػؼاؿ اٟصع٭ٚػػة باٱز٨ػػار. 

 . ٭زأل )ثزأل( ٢ٶشَة ٜغا.ان َِٮ٣ ان طجػاِا

6- :  صىعى دككٔؿو مىؤًرو

: اٟج ٥ٮػح ٠ِػ٫ ٙمػع ث ك٭ػٞ اٟٗاِػٞ ان ٢ٶشَة: ٬ٖ شاٟة اٟز٣٪ع ٣ِ٪٢ػ

٣ٍُ أك اٟٗػ٭٘.  باٟز٣اِة أك اٟٗجة. كاٟجغٜٮػ ٫٠ِ ٙمع ث ك٭ٞ اٟٗاِٞ باٟزى

  ٥ص٪: راءت )راء( اٟٗ٪اي١؛غةقلو ، 

ػػٍز٪٤٨  كزكرجػػ٬ فجكػػّ ثٌػػةدْ  فى

 

ػػػع ِ٪اكاَٟػػػ   ا٦ِ٪ف إٟػػػ٬  خػػػ١ ثىمى

ة اب٤ اًٟبٮأل»  بٍعى  «ِى

ُي ثٝؿٮػ ٬ٖ رأم بّن ا٦ٟصاة، ٱف ا٣ٟٗػد )ب٦ت( ١ٟ ٭ىٍؿ٠ى١ ٬ٖ « ب٦اث٬» ر٣
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ىت ثةمهذعح - ٠ّ٢٪ـ ٨٪ ٣ٜا -اٟز٣ُ: ٵ ٭ٚاؿ ب٦ًجات! كر٣ُ اٟجٝؿٮػ  . ٓٮػ ٌٓي

ّيٌعكف ٣٠ٜة )ب٦ات( ٠٢صٚة بز٣ُ ا٣ٟؤ٥ح اٟؿا١ٟ. كٙ ع كردت أف أٜدػ٭ة ا٦ٟصاة ٭ى

 ِعة ٢ػات! وٌىِثح ثةمككؿة٨غق ا٣٠ٟٝة ٬ٖ اٟٚػآف اٟٝػ٭١ 

  ٥ص٪:غًٔؿ غةقلو ، 

 ثمع ت )ثمع ل( كؾائٞ اٳِٶـ ٩ٟغا اٟصعث.

 ٦٢ًٌا اٟػغم اطجًٮػػى اٟػرػاؿى ؾػ٣اشةن 

 

ٍ٪د   اٟؼِػازعي  َىػتَّ امؿٓػةحي ، إذا ان كري

 «اٟٗػزدؽ» 

ػٍؼؿو بؿػاشج٦ا  ٢ا ٜاف ٤٢ شًػألو رى

 

ٕي كا٦ٟػػاري بػػ٧ كاٟوػػ أكدل امؿٓػػةحي    ٮ

 «أش٣ع ف٪٬ٙ» 

7- :  صىعى دككٔؿو مىؾكَّؿو

  ٥ص٪: اؾجزاب )اؾجزابت( اٟػرػاؿ؛ بػادر )بػادرت( اٟٗجٮػاف غةقلو ،

 ٦ٟزعث٧؛ شوػ )شوػت( اًٟٶب.

 .[٩٦هود: ] ژ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ

 .[3٣ادائدة: ] ژ ڦ ڦ ڦ ڤ ژ

 .[١0الزمر: ] ژ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ژ

 .[0١3آل عؿران: ] ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژ

 .[٣13البؼرة: ] ژ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ

ٍت ٖىجٍػةه ٤٢ اٟػ ٍؾٞ إٌٵ  ٢ا  ٢ىوى

 

ٛى اٱ٥بٮػػاءي   ػػػىٍت ٙ٪٢ى٩ػػا بػػ ىق   ب

 «اٟب٪لٮػم» 

  يع  ٤٢ ذٜػ٨ا.غًٔؿ غةقلو ٮٍت )ب٬ٚ( أفٮاءي ٵ ب ٚى  ، ٥ص٪: ب

 .[8٣]ا٣ٟائعة:  ژ ڱ ڳ ڳ ڳ ژؾارت )ؾار( اًٟز٣اؿ. 
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ٍىعو  ًعِ: -8  اقهى صى

اء؛ ذ٨ػأل )ذ٨بػت( ا٦ٟػاس ]كٟٝػ٤: ا٦ٟؿػاء ؾػاٖىٍػفى/ راءت )راء( ا٦ٟؿ

 ؾاٖػٍت؛ ا٦ٟاسي ارج٣ّ٪ا/ ارج٣ُ[. ٙاٟت )ٙاؿ( يائٗة...

 .[66اٱ٥ّاـ: ] ژ ائى ى ې ې ې ژ

٠ي٪ا[.[٧08اٟقّػاء: ] ژ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ژ / رىشى ٞى  . ]ك٤ٟٝ: اٟٚ٪ـ رىشى

 .[٣0٭٪ؾٕ: ] ژ ی ی ىئ ىئ ژ

 اٟػرٞ.، ٥ص٪: لارت )لار( ا٣ٟػأة ٢ج٣٠ّة ٜاقهى صٌفو  -9

 ، ٥ص٪:اقهى صٌفو صىػْ -10

ٍكـ؛ أكرؽ )أكرٙػت( اٟقػزػ؛  ٙاٟت )ٙػاؿ( اّٟػػب؛ ٨ًؼ٢ػت )٨ػًؼـ( اٟػػ 

 فػب )فػبت( اٟبٚػ.

 ٓػِد غنّ صىع دككٔؿ مىؾكَّؿو غةقل  ًعِ: ان ًىٔؿ -11

 .اًٟٶب شوػكا/ شوػٍت؛ اٟػراؿ راؤكا/ راءت 

 .)ة ٙاٟ٪ا/ ٙاٟت )٭ٚ٪ٟ٪ف/ ثٚ٪ؿ  اٱئ٣ً 

 [7٣اٟػِع: ] ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ. 

 [8اٟق٪رل: ] ژ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ. 

 ّ٭ز٪ز ٬ٖ ٧٠ّٖ اٟجػغٜٮػ كاٟج ٥ٮػح )ٜز٣ػُ  ان إذا ٜاف اٟٗاِٞ ر٣

 فإف امٌػىٔؿ امػةاػؽ غنػّ ذمػك امهةغػلشوػت اًٟٶب، /اٟجٝؿٮػ(: شوػ

 اٟجغٜٮػ كاٟج ٥ٮح ٥ص٪: ان ٭ز٪ز ٖٮ٧ أ٭و

 شوػ اًٟٶب ٠ٜ ١٩. -٧

 شوػ اًٟٶب ٠ٜ ٩ا. -7

 شوػت اًٟٶب ٠ٜ ١٩. -٣

 ًٟٶب ٠ٜ ٩ا.شوػت ا -9



 ٧08٧ د. مكي احلضين -وتأىيجُ  للفاعل تذكزة بأٍه أحكاو تذكري الفعل

 
 املصادر واملراجع

 
 

 ، أحؽام الػاعل.٩١الـحو الواذم لعّباس حسن، اجلزء الثاين/  -

 .٣22الؽػاف لقوسػ الصقداوي/  -

 .٣01الػعل زماكه وأبـقُته، لؾدكتور إبراهقم السامّرائي/  -

 *    *   * 
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ـ ٬ٖ اٟزعكؿ اٯث٬: ع   ٨غا ك٭٤ٝ٣ إر٣اؿ ٢ا ثٚى

 أًٔسٍ كصِازَىة وػنةكصِب دؾكٔؿ امهػل كد

 أ٢د٠ة اٟٗاِٞ امهػل

كصِب 

 قدؾكٔؿ

٣زج٩عي  ػى وى شى  ٢غٜػ ِاٙٞ )٢ٗػد ك٢د٫٦ كر٣ُ( ٣زج٩عكف()ٟا ٣زج٩عاف، ٟا  ، ٟا

 (، اٟزعارافاٟزعاري ) ىى ٚى ؾى  ٢غٜػ ٓٮػ ِاٙٞ )٢ٗػد ك٢د٫٦(

كصِب 

 ٍدأًٔس

)٢ٗػد  ٢ؤ٥ح شٚٮ٬ٚ ٓٮػ ٢ٗم٪ؿ ٤ِ ٧٠ّٖ

 ٢د٫٦ كر٣ُ(ك
 اٟبجاف، اًٟاٟبات(، اًٟراءت )اًٟاٟبةي 

 بٚػةه  ؾارٍت  ٢ٗػد ٤٢ اؾ١ ر٦ؽ ر٬ّ٣

ه٣ٮػ 

٢ؿججػ 

٭ّ٪د 

 :٫٠ِ 

 ٢ؤ٥ح شٚٮ٬ٚ أك ٢زازم )٢ٗػد ك٢د٫٦(
 ٣اف ، ا٣ٟػأثاف ثج٠ّ  ؾاٖػٍت  ا٣ٟػأةي 

جا ا٣ٟعرؾةي   اٖجيجصت، ا٣ٟعرؾجاف اٖجيجًصى

 ١ ُ ٢ؤ٥ح ؾٟا ٞ أك ٓٮػ ِاٞٙ)ر٣ ّىٍت ، اٟٗجٮاتي راءٍت  (ِاٙ ٗى ى  اٟقزػاتي اٍرث

٣غٜػ ُ ٟا ٘ بز٣ ٠٢/١ص ؿٟا ٣ؤ٥ح ٟا ٦٪في ا٥مػ٢ىٍت  ٟا ٍت  ،اٟؿ  ػى وى  اٟب٦اتي شى

ٍت  اؾ١ ر٣ُ طاص باٳ٥اث ػى وى  ا٦ٟؿاءي شى

ُ ثٝؿٮػ ٣ٟؤ٥ح أك ٣ٟغٜػ ٓٮػ  ر٣

 ِاٞٙ

ى اٟصى   ،٣اؿي ؾارٍت اٟزً ، ٫ ثؿجػ٭سباٟ

ٞي  ٍت  اٟ٪ؾائ  ٜىديػى

صِاز 

 قدؾكٔؿ

 ٍكدأًٔس

( اٟٮ٪ـى ؾاٖػٍت  ٢ؤ٥ح شٚٮ٬ٚ ٢ٗم٪ؿ ٤ِ ٧٠ّٖ   ٖاي٣ةي  )ؾاٖػى

 ر٣ُ ٢ؤ٥ح ؾا١ٟ شٚٮ٬ٚ أك ٢زازم
 ٙاـ )ٙا٢ت( ا٦ٟائصاتي 

 ت( اٟؿ٣ٝاتي ّى ٣ً )ؾى  ُى ٣ً ؾى 

 ٦٪ف، ٙاـ )ٙا٢ت( اٟب٦اتي راء )راءت( اٟبى  ٠٢ص٘ بز٣ُ ا٣ٟغٜػ اٟؿا١ٟ أك ا٣ٟؤ٥ح اٟؿا١ٟ

ٍ  ٢ؤ٥ح ٢زازم ٍ ٩ى جى ا٥  ٫( اٟصػبي ٩ى جى ت )ا٥

 ٓٮػ ِاٙٞ( )ِاٙٞ أك ر٣ُ ثٝؿٮػ ٣ٟؤ٥ح أك ٢غٜػ
ى  ى ٝى ب ى ٝى ت )ب ( اٟػ٭احي ٦اث٬، ٨ى ٫( ب  ب ت )٨ىأل 

ػ   ًز٣اؿي ؾي راءت )راء( ٟا  ٞ، ؾارت )ؾار( ٟا

 اؾ١ ر٣ُ
 راءت )راء( ا٦ٟؿاءي 

 )ذ٨بت( ا٦ٟاسي  ألى ٨ى ذى 

 ، ٙاٟت )ٙاؿ( اّٟػبي ٙا٢ت )ٙاـ( ا٣ٟػأةي  اؾ١ ر٦ؽ أك اؾ١ ر٦ؽو ر٬ّ٣ٌ 

 (ٍت ػى وى ػكا )شى وى شى  اًٟٶبي  ه٣ٮػ ٭ّ٪د ٫٠ِ ر٣ُ ثٝؿٮػ ٣ٟغٜػ ِاٙٞ

 * صـع هذا اجلدول صديؼي ورصقػي ادجؿعي إستاذ مروان البواب.
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ي
 املؼجى انتارخيً

 () ًنأت امعىةرًح

ةي  ؾػ٣اء أ٫٠ِ ِعدو ٤٢ اٱٟٗاظ اٟجػ٬ ثػعيؿ  ٠ِػ٫  -أ٭ ةي ٟٔةو  -ثصج٪م ا٠ٟٔ 

ٜي٠ ٣ا زاد ِع .اٱ٢ػاض ة ٜاف ذٟػٛ دٟػٮٶن ٠ِػ٫ رٙػ٬  ك
دي ٨غق اٱٟٗاظ ٬ٖ ا٠ٟٔ 

ػة ػّأل ا٦ٟػاي٘ ب٩ػغق ا٠ٟٔ  ب ٬  ٦ِػع ٨ػغا اٟق 
 ً ك٠ِػ٫ اث ؿػاع ٢ّارٖػ٧  ،اٟ٪٬ِ اٟ

ب ٮ ة ٩٦٢ا  ً ةو اٟ  .ا٣٠ّٟٮ ة كبظال 

ب ٮ ػة ٖػ٬ ٢ػش٠ػةو ٢ػ٤   ً ر ا٠ّٟػ٪ـ اٟ كإذا ٓاب ٦ِا ٢ا ٭قٮػ إ٫ٟ ٢ؿج٪ل ثً٪ 

ّأل ٬ٖ ث٠ٛ  ،ب٢ػاشٞ شٮاة أشع اٟقّ٪ ٖاف  اّٟ٪دة إ٫ٟ ٢ٗػدات ًٟٔة ٨غا اٟق 

ػان ٭قٮػ إ٫ٟ ٢ػعل ٠ِػ٪  ٨ػغا ا٣ٟؿػج٪ل  ًّ بة ٤٢ اٟؼ ٤٢ ٭٤ٝ٣ أٍف ٭ٝ٪ف ٢يٍق ٍٚ اًٟص

ر  ٪  .ك٢ٚٮاؾان ٭٦بئي ٤ِ شز١ ا٣ٟاد ة ا٣٠ّٟٮ ة اٟج٬ ثػا٣ٜت ٥جٮزةن ٩ٟغا اٟجً 

ػػة اّٟػبٮ ػة ٖا٥ ٦ػػا إذا ٦٣ٙػا ب٩ػغ ا ا٣ّٟػػٞ ٢ؿػج٠٣ّٮ٤ ٜجػػابى كٖٮ٣ػا ٭ج٠ّ ػ٘ با٠ٟٔ 

ا٣٠ٟٝػات اٟجػ٬ ثص٣ػٞ )اّٟٮ٤( ٠ٟظ٠ٮٞ ب٤ أش٣ع اٟٗػا٨ٮػعم ٖا٥ ٦ػا ٥ٗارػ  بّػعد 

ك٤٢ ا٣ّٟػكؼ أف  ٨غا اٟٝجاب ٩ٍػ ٬ٖ ٢ػش٠ػةو  .٢ّػٖةو يب ٮ ةو دٙٮٚةو  ٫٦ّ٢ن ٭١٦  ٫٠ِ

ك٢اد ثػػ٧  ،(7٧5٨ - ٧45ـ = 5٣٣ - 5٧٣ثؿػػب٘ ِمػػػ ا٣ٟػػ ٢٪ف )شٝػػ١ بػػٮ٤:

ّىٍت  ٣ً  - ٖػ٬ بٔػعاد -بّٮعان ٤ِ ٢ػٜؼ اٟظٶٖة اّٟب اؾػٮ ة شٮػحي شمػٞ ا٣٠ّٟٮ ة ري

 .اٵث ماؿ بٮ٤ اّٟػب كا٣٠ّٟاء اٟغ٭٤ ٭٦ج٣٪ف إ٫ٟ اٟصوارات اٟٚع٭٣ة

                                                 

() اٱردف -٬ٖ ثار٭ض اًٟأل  يبٮأل ِٮ٪ف باشح. 



 4521 (4)اجلزء  (98)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

اهًْجْدة فٔ ِذا اهًػجمى فمإ ب ةػمل اهاتمرات  عدد الكلماتوإضافثً إهٓ 

بمث اهخمٔ ةػمَل اهقتما ا اهع   -قتمن اسالم    -حشُٖر إٔضاً إهٓ أ ب اهػرب ايخومْا  تٖ 

ًبثٍ  معرفٍة علميَّةٍ حُدلُّ غوٓ   .واهخٔ هى حواج أٍظاَر يؤر خٔ اهع ب  قتن اٗ  ،يُّ

ٕشرُح فُٖ اهًؤه ُف يػَمٓ لوًمث  اٍص   فػوٓ التٖن اهًثال ٍجد فٔ )اهػٌٖ(

َاَرة( ماُجوََْٖدةٌ حَْغشٓ اهَػْٖ  :اهظبارةُ » :)اهظب ًب ًَآقٔ، وُرة  ،قُِعَػمْج  ٌ حََْتُُج يٌ حِوْتاِء اه

«َٖج ةََصَر اهَػٌْٖ حخٓ َِٕمنب وإْ  حُِرَلْج َغشِ 
(4)

. 

بمٍث قدًٕمٍث حمْفبرت  إ ب ِذا اهخبػرٕف ةًػَٓ اهموًمث ٕمُدلُّ غومٓ يػرفمٍث ِظتٖ 

 ُُ ًَ أّي قتن أْ  حمخىب اهخرجًمات اهًػروفمث فمٔ  ،هوػرب إٔا  َلخََب اهخوُٖن يػج

ٔ  فٔ ةغداد غوٓ أًِٖث ِذا اهخػرٕف أْ  ٍتارٍَُُ  وٕمأ هوخدهٖن ،اهػصر اهػتباال

 ّٔ  .ةًا لختُ األظتباء غَد حأالٖس غوى اهػٌٖ اهػرة

 :( فممٔ )اهتمماٍْ (ِ 125  =  4503ٕتممْل اةممٌ الممَٖا )اهًخممْفٓ غمما  

َاَرة» وخقًث أو يٌ اهِقجاب اهًقٖط ةاهػٌٖ :اهظب ًُ حتخدئ فمٔ  ،ِٔ زٕادةٌ يٌ اه

ًُْؤقِ  ما َغِشمٖج اهترٍٖمثَ  ،اهًوخقًمثوحجري دا ًاً غوٓ  ،ألثر األير يٌ اه ًب ورة

. .َمشمط ةرمرغٍث وةمأدٍٓ حػوٖماح .. وِمٔ.وٍاذت غوّٖا حخٓ حغعمٔ اهثبتتمثَ 

«حرتًا أٍج حػوى ذهكقخاج إهٓ الوخ ٍحو
(2)

. 

ُّٔ ةمٌ غٖرمٓ  فمٔ لخاةمُ  :(ِ 126  =  4505 اهًخمْفٓ غما )وٕتْل غو

اهٌٖ( َاَرة فّٔ زٕادةٌ غصتٖب » :)حذِلرة اهَمقب وخقى حَتمُج أيبا اهظب ًُ ااق اه ثٌ فٔ اهص 

 ّٔ أْق األلتر وحَترط قوٖ ً قوٖ ً إهٓ اهِقجماب اهَترٍم ًَ ةٌ  .....يٌ اه وِمٔ ضمارب

ّٔ حخٓ حًََع اهتََصرَ .ةاهػٌٖ ا ايخدبْت غوٓ اهًوخقى واهترٍ ًب «... ورة
(0)

. 

                                                 

 (.5/425اهػٌٖ: ) (4)

 ِ(.440  = 456غا  ) حْفٔ اهخوٖن صاحب )لخاب اهػٌٖ( حْاهٔ -

 (.2/240اهتاٍْ : ) (2)

اهٌٖ: (0)  (.455)ص حذِلرة اهَمقب



 ٧088 د. ىشأت احلنارىة -ملعجه التارخيي لالصطالحات الطبية مشزوع لكتابة  ا

ب ٮ ػة ٖػ٬ ِمػػق ٜا٥ػت   ً في ٦ٟا ٢ا ٭بػ٤٨ ٠ِػ٫ أف  ا٣ّٟػٖػة اٟ ٖاٟظ٠ٮٞ ٭عك 

ٕي  ة( كلٗان ؾػ٭ػ٭وا ثًم ػى ٗى  َ ٮ ئى ٢ )اٟ ػ(  ،ظجمػان كثًّػؼي إ٥غارى٨ا اٟؿ  ٜى٠ٞى اٟبىمى (

 .)ًّٙت( :٣٠ٜة اك٢ا ٭عيؿ  أ٭وان ٫٠ِ أف  اّٟػبى ِػٖ٪ا ٢ّاٟزج٩ا رػاشٮو 

كاٟٗٚػثاف ا٠ٟجاف ٜجب٣٩ػا ٠ِػ٬  بػ٤ ِٮؿػ٫ كابػ٤ ؾػٮ٦ا ٖػ٬ بعا٭ػة اٟٚػػف 

ة ا٣ّٟ ب ٮ ة ٬ٖ ذٟػٛ اٟ٪ٙػت كشجػ٫ اٟصادم ِقػ ا٣ٟٮٶد٭ٮ٤ ث٣دٶف ٣ٙ   ً ػٖة اٟ

َ ٗػػة( ٭ػعيؿ  ٠ِػ٫  ،اٟٚػف اٟدا٤٢ ِقػ ا٣ٟٮٶدمٌ  ك٥ؿج٦جذ ٤٢ ذٟٛ أف  ٢داؿى )اٟ

ـً  أف  اّٟػب أ٭اـ اٟظ٠ٮٞ ٜػا٥٪ا ٠ِػ٫ ٠ِػ١و بػبّن ٢ػا ٜجبػ٧ اٳٓػ٭ػ٘ ٦٢ػغ أ٭ػا

٨ػغق اٟصٚٮٚػة ثٗػجس أ٢ا٦٢ػا بابػان رع٭ػعان  .)اٟٚػف اٟدا٬٥ ا٣ٟػٮٶدٌم( (راٟٮ٦٪س)

ً أل  ٦ِػع اّٟػػب ٙبػٞ ِمػػ اٟجػر٣ػة بػعٟٮٞ اٟجػػاث ٠ٟب صح ٤ِ ٢ؿج٪ل اٟ

٪٭ ة ك٦ٟا ِ٪دةه إ٫ٟ  ،اّٟػب٬  ا٣ٟٝج٪ب ذٟٛ اٟؼ ٤٢ ك٫٠ِ رأؾ٧ ا٣ّٟز٣ات ا٠ٟٔ 

أل  اّٟػب٬  
 ً  .٨غق ا٣ٟؿ ٟة ا٣ٟي٣٩ ة ٬ٖ شٚٞ ثار٭ض اٟ

ٜاف ٢ّػكٖان ٠ّٟػػب ٙبػٞ ِمػػ اٟظ٠ٮػٞ ٖ٪هػّ٪ا ٟػ٧ إ٢ا ف  ا٣ٟػضى خ١ إ

ٕى ٨غا ا٣ٟػػض  اؾ٣ان  ، أك أ٥ ١٩ أطغكا ٤ِ إشعل اٟصوارات ا٣ٟزاكرة كل

، ٖاٟجّػ٭ٕ اٟػغم أًِػاق اٟظ٠ٮػٞ ٣٠ٟمػ٠ًس ٭ػعيؿ  ٠ِػ٫  اٖ ًِ٪ق اؾ٣ان ِػبٮو 

ٜىػٍت .» :٣ٜا ٭عيؿ  أ٭وان ٫٠ِ أ٥ ٧ ٜاف ٭ّػؼ إ٥ًغارىق ،٢ّػٖةو يب ٮ ةو ٢جًٌ٪رةو  .. إٍف ثيًػ

ٞ  ٓى  ًٝ ػى اّٟٮ٤ شج٫ ٭ى  .«ًقٮىت بىمى

*    *  * 

ٙٮٚػة بػٮ٤ بّػن اٱٟٗػاظ  ٪٭ة اٟع  ك٤٢ ٥اشٮةو أطػل إذا ث ٦٠٢ا اٟٗػكؽى ا٠ٟٔ 

ة ا٣ٟٶشَػة ٦ِػع ِا٢ ػة  ا٣ٟجقاب٩ة ٬ٖ دٵٵث٩ا اّٟا٢ ة ٖا٥ ٦ا ٥ طغ ٖٝػةن ٤ِ ٙػ٪ 

 :٫٠ّٖ ؾبٮٞ ا٣ٟداؿ ،ا٦ٟاس اٟغ٭٤ ٜا٥٪ا ٭ؿجظع٢٪ف ٨غق اٱٟٗاظ

( ٭مٮ ٞو ٠ أل رؿ١ى اٳ٥ؿػاًف شٮػح )ثؿػجػط٬( إف  ٣٠ٜة )ٖاًٟذ( ثقٮػ إ٫ٟ )فى

٤ٟٝ  الًٶح )اٟٗاًٟذ( اٟػغم ٭قػب٧  .بّني اٱِواًء كثّعـ ٙعرثى٩ا ٫٠ِ اٟصػٜة



 ٧086 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

٠ٞ( ٤٢ شٮح دٵٟجي٧ي اّٟا٢ ة ٭ظج٠ٕ ٧٦ِ ٬ٖ اٟصٚٮٚة ٞه ٭مػٮأل  .)اٟق  ٖاٟٗػاًٟذ فػ٠

ٚ ٬ اٟزؿ١ ٗى٧ي اٱ٭٣ػ٤ى شٮػح إأٌم  ،أشع ًف ٕى اٟزؿ١ً اٱ٭ؿػى أك ٥مػ ٥ ٧ ٭مٮأل ٥م

 .ًٞ شػٜة اًٟػٖٮ٤ ا٠ّٟ٪م كاٟؿ٬٠ٗ ٬ٖ ذٟٛ اٟزؼء ٤٢ اٟزؿ١ثجّ

َجٮ٤ ٭ّع  ثّبٮػان كاهػصان ِػ٤ كِػ٬ ا٦ٟػاس اٟػغ٭٤  ك٨غا اٟجٗػ٭٘ بٮ٤ ا٠ٟٗ 

ػع  ذاثػ٧ إفػارةه إٟػ٫ ًدٙ ػة  ،أدرٜ٪ا اٟٗػؽى بٮ٤ اٟصاٟجٮ٤ ا٣ٟػهٮجٮ٤ ك٨ػ٪ ٖػ٬ شى

ب ٮ ة  ً  .ا٣ٟٶشَة ٬ٖ ٢زاؿ ا٣ّٟػٖة اٟ

بٮػ ِػ٤ اٟٗػػؽ كإهاٖةن إ٫ٟ ذٟٛ ٨٪ دٟ ٍٓبىةو ِا٢ ةو ٦٠ٟاس ٬ٖ اٟجّ  ٞه ٫٠ِ رى ٮ

 .قي شاٟةن ٢جٚع ٢ةن ٤٢ اٟ٪٬ِ ا٣ّٟػ٬ّٖع  ك٨٪ ٢ا ٭٤ٝ٣ أٍف ٥ى ، بٮ٤ اٟصاٟجٮ٤

 ،ك٣ٜا أف  ك٬ِ ِا٢ ة ا٦ٟاس ٨٪ اٟغم د٩ّٖػ١ إٟػ٫ اٟج٣ٮٮػؼ بػٮ٤ اٟصػاٟجٮ٤

بٮػ اٟع ٙٮ٘ ٨٪ اٟػغم ر٩٠ّػ١ ٭مػػ كف ٠ِػ٫ اؾػ ج٣ّاؿ ٖاف  شػل١٩ ٫٠ِ اٟجّ 

ة ،٣٠ٜةو ٢ّٮ٦ةو ٬ٖ ٢ٚابٞ ٣٠ٜةو أطػل ٞ  ٣٠ٜةو ٦ِع١٨ ٩ٟا دٵٟج٩ا اٟظال  ٝي ٖ. 

بٮػ اٟع ٙٮ٘ كشع٨ا ٵ ث٬ٗٝ ٵطجٮار َٟٗجٮ٤ ٩ٟغا أٟػض  ٍٓبة ٬ٖ اٟجّ  كاٟػ 

٫٦ًٔ ثؿ٣س ٤٣ٟ ٭ٗجـ ٤ِ  ٩ا ٫٠ِ دررةو ٤٢ اٟ ةي ٥ٗؿي يع  ٤٢ أٍف ثٝ٪ف ا٠ٟٔ  إذ ٵ ب

ػ٠ٞ  .ااّٟد٪ر ٠ِٮ٩ػبػَٟٗةو ٢ّٮ٦ةو  ػة اّٟػبٮ ػة ٟٚػاؿ ا٦ٟػاس )اٟق  ٠ٖػ٪ٵ ٦ٓػ٫ ا٠ٟٔ 

)ٞ٠ ػات  ،ا٦ٟ م٬ٗ( ٟٴفارة إ٫ٟ )اٟٗاًٟذ( ٬ٖ ٢ٚابٞ )اٟق  ك٨غا شاؿ بًّن ا٠ٟٔ 

ة اّٟػبٮ ة  .اٱكربٮ ة اٟصع٭دة اٟج٬ ٵ ثج٣جُ ب٩غا ا٫٦ٟٔ اٟغم ثج٣جُ ب٧ ا٠ٟٔ 

ة ٭ؿجع٬ِ  ةن  ٢ٚعرةن ٢ّٮ٦ةن  -٨٪ اٯطػ  -كاٟجٗجٮـ ٬ٖ ا٠ٟٔ  أك ٢٪٨بةن طال 

 .ك٨غا ٢داؿه ٫٠ِ ٢ا ٥غ٨أل إٟٮ٧ ،٦ِع ٤٢ ٭ٚ٪ـ ب٠٣ّٮة اٟجٗجٮـ

 :انفانِج
ػة ٭ٚ٪ؿ اب٤ ٖارس ٬ٖ ٢ٚػا٭ٮؽ ا٠ٟٔ 
(9)

اٟٗػاء كاٟػٶـ كاٟزػٮ١ ألػٶًف  » :

                                                 

ة: ) (9)  (.٢9/995ٚا٭ٮؽ ا٠ٟٔ 

ة( ِاـ ) -  ٨(.٣48ـ= ٧009ث٪٬ٖ اب٤ ٖارس لاشأل ٢ّز١ )٢ٚا٭ٮؽ ا٠ٟٔ 
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ٓى٠ىبة ،لصٮصاف ػٮجٮ٤  ،٭عيؿ  أشعي٣٨ا ٫٠ِ ٖ٪زو ك ػةو بػٮ٤ اٟق  كاٯطػػ ٠ِػ٫ ٖيٍػرى

«ا٣ٟجؿاك٭ٮ٤
(8)

. 

٬ٍء( ٨٪ ك٤٢ ٦٨ا ٥زع أف   ٣جي٧ي إ٫ٟ ٥مٗٮ٤ ٢جؿاك٭ٮ٤ :٫٦ّ٢ )ٖى٠ىٍزتي اٟق   .ٙىؿى

كٜغٟٛ ٭ٚ٪ؿ اٟظ٠ٮٞ ب٤ أش٣ع ٬ٖ )اّٟٮ٤(
(6)

٬ٍء» : ٣ٍجي٧ :ٖى٠ىٍزتي اٟق   .«ٙىؿى

٬ء ( ٨٪ ٥مٕ اٟق  ٠ًٍٗذي ك)اٟ
(١)

.   

ك٭ٚ٪ؿ اب٤ ٖارس
(5)

ٞي ٱ٥ ػ٧ ذ٨ػأل كإ٥ ٣ا ٙٮٞ ٖي  :ٙاؿ اب٤ دير٭ع» : ٠ًذى اٌٟػرػ

٧ ٗي «٥ًم
(4)

. 

                                                 

ة: )٢ٚا٭ٮ (8) عي ٢ا  »(: 9/994ؽ ا٠ٟٔ  ِي ٠ىذ ٬ٖ اٱؾ٦اف: ثىبا ٗى باٟ ٮىات...بٮ٤ اٟد ٦ا٭ا كاٟػ  ًِ  ا

٧ ٬ٖ ٭ع٭٧،.. بٮع: اٱ٠ٖذ: اٟغم اِ٪راري ِي ٠ىذ ٬ٖ اٟٮىع٭٤ً ٖٚاؿ أب٪  ٗى  ٖ ٢ ا اٟ

ٗيػرة بٮ٣٩٦ا  ٦ا٢ىٮ٤، كؾ٣ ٬ ٠ٟ ٣ىٞ ذك اٟؿ   .«ك٤٢ اٟباب: اٟٗاًٟذ: اٟزى

 (.6/٧7١اّٟٮ٤: ) (6)

اؿ: »(: 7٣9ٚٗٮة: )صاٟج - : إذا ٙىؿ١، ٭ٚي ٠ًذي ٍٗ ٠ًٍذ: ٢معر ٖى٠ىذى ٭ى ٗى ٙع ٖى٠ىػذى بٮػ١٩٦ اٟقػ٬ء اٟ

١  .«إذا ٙىؿى

 ٨(.759ـ =  54١ث٪٬ٖ اٟب٦ع٥ٮز٬ لاشأل ٢ّز١ )اٟجٚٗٮة( ِاـ ) -

ة: ) (١) جى٧ ٖٚع ٖى٠ىٍزجى٧ ٖى٠ٍزٮ٤،»(: ٢9/994ٚا٭ٮؽ ا٠ٟٔ  ٍٚ ٚى ٞ  ف٬ءو فى ٮ٤ .. كٜ ٗى  .«أم ٥م

٠ًٍٗذ اٟغم ٨٪ ٥ًمٕ اٟق٬ءً »(: 59-8/5٣ا٣ٟظمك: ) - ٘ه ٤٢ اٟ  .«كٙع ٖي٠ًذ ٖاٟزان ٢قجى

 ٨(.985 ـ =٧068ب٤ ؾٮعق لاشأل )ا٣ٟظمك( ِاـ )ث٪٬ٖ ا -

٧  »(: 7/٣96ٟؿاف اّٟػب: ) - ٗي ٬ءو: ٥ًٍم ٞ  فى  .«٠ًٍٖذي ٜ

 ٨(.١٧٧ـ = ٧٣٧٧ث٪٬ٖ اب٤ ٦٢َ٪ر لاشأل ٢ّز١ )ٟؿاف اّٟػب( ِاـ ) -

ػػة: ) (5) (. ك٭٦ٚػػٞ ٨ػػغق اّٟبػػارة ِػػ٤ ابػػ٤ در٭ػػع. كٜػػغٟٛ اٟزػػ٪٨ػم: ٢9/994ٚػػا٭ٮؽ ا٠ٟٔ 

صاح:  (.7/٣96(. كاب٤ ٦٢َ٪ر: ٟؿاف اّٟػب: )٣٣6-٧/٣٣8) اٟم 

 ٨(.٣7٧ـ =  4٣٣ث٪٬ٖ اب٤ در٭ع ِاـ ) -

صاح( ِاـ ) -  ٨(.٣4٣ـ =  ٧00٣ث٪٬ٖ اٟز٪٨ػم لاشأل )اٟم 

ًف ٵ٥ًٍمباًب كاٟٗاًٟذي اٍؾجًٍػطاءه ٱ »(: ٧/70٣كٜغٟٛ: اٟٚا٢٪س ا٣ٟصٮى: ) (4) ٚ ٬ اٟبىعى ًع ًف شى

ٛي اٟػ كح  ً ع  ٧٦٢ي ٢ىؿاٟ ٔى٬٣ًو ثى٦ٍؿى
 . «ًط٠ٍىو ب٠ٍ

 ٨(.5٧١ = ـ٧9٧8ث٪٬ٖ اٟٗٮػكزآبادم لاشأل ٢ّز١ )اٟٚا٢٪س ا٣ٟصٮى( ِاـ ) -
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٪٭ة ٬٨ اٟج٬ ر٠ّت أشػعى ا٦ٟػاس ٭٠زػ  إٟػ٫ اؾػج٣ّاؿ ٨غق ا ٣ٟٚعرة ا٠ٟٔ 

ك٨غا ارج٩ػاده ٙػاـ بػ٧ أشػعي  ،٣٠ٜة )اٟٗاًٟذ( ٟجقٮػى إ٫ٟ ٨غا ا٣ٟػض ا٣ّٟػكؼ

كاٟع ٟٮٞ ٫٠ِ ذٟػٛ ٨ػ٪ ا٥جقػار ٨ػغق ا٣٠ٟٝػة  ،اٱٖػاًد ٖ٪رع ٙب٪ٵن ٦ِع ا٦ٟاس

 .ب٦ّ٣ا٨ا اٟزع٭ع كافج٩ار٨ا

*   *   * 

ة اّٟػبٮ   ٝ ٤ كٱف  ا٠ٟٔ  ة ٦ٓٮةه باٱٟٗاظ اٟج٬ ثص٣ٞ دٵٵتو ٢جقاب٩ةن ٖٚع ث٣

اٱيب اء ٤٢ اطجٮار بّن اٱٟٗػاظ ٟٝػ٬ ثٝػ٪فى ٩ٟػا دٵٟػةه ٢صػعدةه ٖػ٬ شٚػٞ 

ً أل   ٮ٧ بّن اٟع ارؾٮ٤  ،اٟ  .امذَّؼىٔهك٨غا ٢ا ٭ؿ٣ 

ة ٠ٟعٵٟة ٫٠ِ ٢ػضو ٢ّٮ٤  .كاٱ٢د٠ة ٜدٮػةه ٫٠ِ )ثظمٮك( َٟٗةو ٢ا ٤٢ ا٠ٟٔ 

ػ٧  -٫٠ِ ؾبٮٞ ا٣ٟداؿ  -ٔة ٬ٖٗ ا٠ٟ   ػة( ا٦ّ٣ٟػ٫ ٥ٗؿى ٍِقى ثص٣ٞ ٣٠ٜػة )اٟػ 

ة( اٟغم ثص٠٣ي٧ي  ٍِعى ٭ٚ٪ؿ ابػ٤ ٖػارس .٣٠ٜةي )اٟػ 
(٧0)

 :اٟػػاء كاّٟػٮ٤ كاٟقػٮ٤» :

ـه » :ك٢ػ٤ ذٟػٛ ،«اٵهًػاب كاٵرثّػاد ػ ًِ ٞه رى ك٭ٚػ٪ؿ اٟظ٠ٮػٞ .«ررػ
(٧٧)

: 

ـي » ِى ٞي  ،ًرِعةه ثّجػم اٳ٥ؿافى  :اٟػ  قي  ،ارثّـ اٌٟػر  :اٟػ ِػاشي » ،«كارثّقت ٭عي

٫ اٳ٥ؿاف ٤٢ داءو ٭مٮب٧ ة ثٔقى ٍِقى  .«ارثّـ رأسي اٟقٮض» ،«ًر

ة( ٟجعيؿ  ٠ِػ٫ ا٣ٟػػض اٟػغم  ٍِقى كٙع راء كٙته اطجار اٱيب اء ٖٮ٧ َٟٗةى )اٟػ 

ِىـ( كٵ ٣٠ٜة )اٟػ ِػاش( ك٣٨ػا َٟٗجػاف ٢ػ٤  .٭مٗ٪٥ى٧ي  ك١ٟ ٭ؿج٠٣ّ٪ا ٣٠ٜة )اٟػ 

يع  أٍف ٭ٝػ٪فى أشػعي اٱيب ػاء ك٨ .اٟزغر ٥ٗؿ٧ ثص٣ٶف ا٫٦ّ٣ٟ ٥ٗؿ٧ غا اٵطجٮار ٵ ب

 .ٮ٧ ٬ٚ٠ٖ ٙب٪ٵن ٤٢ أ٨ٞ اٵطجماص كاؾج٠٣ّ٪ق ٖافج٩ػٙع ٟز  إٟ

ػة ِػ٤ ٨ػغا اٱ٢ػػ َػة ٢ػ٤ شٚػٞ  :٭ٚ٪ؿ أ٨ػٞ ا٠ٟٔ  إف  اٱيب ػاء ٠ٚ٥ػ٪ا ا٠ٟٗ 

ػػ٪م اّٟػػاـ  إٟػػ٫ شٚػػٞ اٵؾػػجظعاـ اٟظػػاص   ك٦٨ػػا لػػارت  .اٵؾػػجظعاـ ا٠ٟٔ 

                                                 

ة: ) (٧0)  (.٢7/9٧7ٚا٭ٮؽ ا٠ٟٔ 

 (.٧/788اّٟٮ٤: ) (٧٧)
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ػػة( )الػػًٶش ٍِقى ٍِ  دؼىػػٔهو  ٟٚػػع رػػػىٍت ٠٣ِٮػػةي  ،ان()اٟػ  قػػة( ٣٠ٟٝػػة )اٟػ 

 ٖمارت الًٶشان ًيب ٮوا.

ػة ٦ّ٢ػ٫ن ٢ّٮ ٦ػان 
ٞي ٖػ٬ ا٠ٟٔ  ( ٣٠ٜػةه ثص٣ػ ك٤٢ ا٣ّٟػػكؼ أف  )اٵلػًٶحى

ك٦ٟٝ ٩ا ثص٣ٞ ٱ٨ٞ اٵطجماًص ٫٦ّ٢ن رع٭عان ٙع ٵ ٭٧٣٩ٗ ِا٢ ةي ا٦ٟػاس كٙػع 

ةه( أٌم )دٵٟػةه رع٭ػعةه( ٖػ٬ ٖاٵلًٶح ٣٠ٜةه لار ٩ٟا )دٵٟةه طال   .٭٣٩ٗ٪٧٥

ة ٞو ٤٢ اٟصٚ٪ؿ اٟظال   .شٚ

ة( الًٶشان يب ٮوا ٟٚع لارت َٟٗة ٍِقى ٍِػعة( )اٟػ  أ٢ ػا َٟٗػة )اٟػ 
(٧7)

ٖٚػع  

ة َجػٮ٤ ثص٣ػٶف ا٦ّ٣ٟػ٫  ،٠ٍ ٍت ٫٠ِ شا٩ٟا ٬ٖ ا٠ٟٔ  ٠ِػ٫ اٟػػ ١ٓ ٢ػ٤ أف  ا٠ٟٗ 

ٞي اٵطجماص  ك١٨ ٦٨ا ا ،٥ٗؿ٧ ١ٍ أ٨ رى ذٟٛ ٨ي  .ٱيب اءكاٟغم ٙػ 

ػة( ٟجػعيؿ  ٠ِػ٫ ٢ػػضو ٢ّػٮ٤و ٭٦ّػ٬ أف  ٨ػغق  دؼىٔهى إف    ٍِقى ٣٠ٜة )اٟػ 

ٍت ٟجمٮػى الًٶشان ًيب ٮو  ٗى  ٍ َة كي  .اا٠ٟٗ 

ة ٩ٟغا أٟػض ٥ٗؿ٧ اٍقذيعًؽزىخأ٢ ا ٣٠ٜة )اٟٗاًٟذ( ٖٚع   .٬ٖ ا٠ٟٔ 

ػبات( ة( ٭ٚػاؿ ِػ٤ )اٟؿ  ٍِقى َػةي ثػعيؿ   ،ك٢ا ٭ٚاؿ ٤ِ )اٟػ  ٠ِػ٫ ٩ٖػغق ا٠ٟٗ 

)ا٦ٟ ٪ـ( اًٟبٮ٬ّ  
(٧٣)

أك ٫٠ِ )ا٦ٟ ػ٪ـ أٟاٟػأل اٟٝدٮػػ( ،
(٧9)

أك ٠ِػ٫ ٥ػ٪عو ٢ػ٤  ،

ٔىٍقػػٮة( ا٦ٟ ػػ٪ـ )ٜاٟ
(٧8)

، ...................................................... 

                                                 

ة: ا٦ٟاٖن ٭ٝ٪ف ٤٢ ا»(: ٣/٧١4ٟؿاف اّٟػب: ) (٧7) عى ٍِ عى  ٟٗؼعاٟػ  ّى ى عى ٖارث ًِ يٍر  .«كٓٮػق ، كٙع أ

ة: ) (٧٣) ٞه كاشع ٭عؿ  ٫٠ِ راشةو كؾٝ٪ف»(: ٢٣/٧79ٚا٭ٮؽ ا٠ٟٔ   .«اٟؿٮ٤ كاٟباء كاٟجاء أل

... »(: 7/٣١ٟؿاف اّٟػب: ) - ٝى٤ى ػ ػبٍجان: اٍؾػجىػاح كؾى ػبىتى ٭ىٍؿػبيتي ؾى : اٟػاشػةي. كؾى بٍتي اٟؿ 

بات: ا٦ٟ ٪ـي، كأٍل٠ي٧ اٟػاشةي..  .«كاٟؿ 

بىات: ا٦ٟ ٪ـي أٟاٟأل اٟٝدٮػ»(: 7٣4 - ١/7٣5اّٟٮ٤: ) (٧9)  .«كاٟؿ 

بىاتي ٢ػ٤ ا٦ٟػ٪ـ »(: 7٣4 - ١/7٣5اّٟٮ٤: ) (٧8) بٍجان ٩ٖ٪ ٢ؿب٪ت، كاٟؿ  .. كا٣ٟػ٭ن ٭ىٍؿبيتي ؾى

ٓىٍقٮىةو   .«ًفب٧ٍي 

: »(: 7/٣١ٟؿاف اّٟػب: ) - ػباتي ٔىٍقػٮىًة، كٙػاؿ خ٠ّػأل: اٟؿ  ًٗػ٬ٌ، ٜاٟ : ٥٪ـ طى باتي .. كاٟؿ 

 = .«ا٦ٟ٪ـ ٬ٖ اٟػأس شج٫ ٭ب٠ْ ا٠ٟٚأل ابجعاء
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٦ٟٝ ٩ا ثعيؿ  أ٭وان ٫٠ِ )٢ىػىض(
(٧6)

. 

ٍِػعة( ػة( ك)اٟػ  ٍِقى ٥قػا٨عق ٖػ٬  ك٨غا اٟج قاب٧ اٟػغم رأ٭٦ػاق بػٮ٤ َٟٗجػ٬ )اٟػ 

ػ (  :شاٵتو ٜدٮػةو ك٩٦٢ا ٫٠ِ ؾبٮٞ ا٣ٟدػاؿ ؿى ػػاج( كٜػغٟٛ )اٟزى )اٟبىدٍػػة( ك)اٟظي

ٶبة( ك٬ٖ شاٵتو أطػل ٜدٮػةو ٭ٝػ٪ف اٟج قػاب٧ ٖػ٬ ا٦ّ٣ٟػ٫ بػٮ٤ ٣٠ٜجػٮ٤  .ك)اٟم 

ٍِقة( ك)اٟػ ِـ( ك)اٟػ ِاش(  .٢قجٚجٮ٤ ٤٢ اٟزغر ٥ٗؿ٧ ٣ٜا فا٨ع٥ا ٬ٖ )اٟػ 

ٝػاؾ( ٣ٜػا ٫٠ّٖ ؾبٮٞ ا٣ٟداؿ اؾج٣ّٞ ا ٝ ػة( ك)اٟصي ٱيب ػاء َٟٗجػ٬ )اًٟص

ٗ اخ( ك)اٵ٥ٍجٗاخ(  .اؾج٠٣ّ٪ا َٟٗج٬)ا٦ٟ 

اء ٢جٗٚػٮ٤ى دائ٣ػان ٖػ٬ اطجٮػار١٨ ٟٶلػًٶح ا٠ً٣ٟػ٪ب ك١ٟ ٭٤ٝ اٱيبػ

(  :ك٬ًّ٥ ٦٨ا ٢داٵن ٫٠ِ ذٟػٛ ً ػأل  ٦ ػاش ٖػ٬ اٟ ٝي ( ٖػ٬ ٜجابػ٧ )اٟ )اٟٝقػٝػم 

ٕي الػً ـ(.4٣7 - 477 :)٩ٍػ ٜجاب٧ بػٮ٤ ِػا٬٢ ٶحى )اٟج قػ٦ ذ( ٠ِػ٫ ٭ًّػ

ٝيػؼاز(  ٭ًّػٕ ابػ٤ي ؾػٮ٦ا الػًٶحى )اٟج ٣ػع د( ٠ِػ٫ ٠ِػ٫ شػٮ٤ الًٶح )اٟ

ٝيؼاز( ٞى الػًٶحى )اٵٍؾػجػطاء(  .الًٶًح )اٟ كاٱ٢د٠ة ِع٭عةه ٦٩ٖاؾ ٤٢ رّػ

 .٢ػادٖان )ٟٶث ؿاع( ك٦٨اؾ ٤٢ ر٧٠ّ ٢ػادٖان )ٟٶ٥بؿاط(

٩ٖػ٪ أف   (بػكٖػي )ك (٢ا٭ػ٨٪ؼي )أ٢ ا ا٣ٟداؿ اٱف٩ػ اٟغم ٟٗتى اٱ٥َارى إٟٮ٧ 

ّىعىؾػة( ذٟػٛ  ش٦ٮ٤ى ب٤ إؾصاؽ اطجار َٟٗة )اٟز٠ٮع٭ة( اؾ٣ان ٟب٠ً ٪رة اّٟػٮ٤ )اٟ

أف  اٳٓػ٭٘ فب ٩٪٨ا باٟز٠ٮػع ٖػ٬ اٟ٪ٙػت ٥ٗؿػ٧ اٟػغم اطجػار ٖٮػ٧ ٭٪ش٦ػا بػ٤ 

د د٭ة( ٱف  اٳٓػ٭٘ فب ٩٪٨ا بصب ة اٟبىػى كٖػ٬ اٟصػاٟجٮ٤ ٖػاف   .٢اؾ٪٭٧ َٟٗةى )اٟبىػى

ب٧ ٨٪ ر٣٪دي ٨غق اٟػ ي٪بة كفٗ٪٩ٖاكر ٛى ك٥ٶشٌ ٦٨ػا أف  شي  .٧ى اٟق  ػ ٦ٮ٦ػان ث٣ؿ 

اٵلػًٶشٮ٤  (ابػ٤ي ٢اؾػ٪٭٧)اؾػج٣ّٞ ٫٠ِ شٮ٤  ،باٵلًٶح اٟغم كه٧ّ

                                                 

 ـ(. ٨4٧9 = 74٧ث٪٬ٖ خ٠ّأل ِاـ ) - =

، ٩ٖ٪ ٢ىٍؿبي٪ت.»(: 7/٣١ٟؿاف اّٟػب: ) (٧6) بًتى ا٣ٟػ٭ني ، ك٭ٚاؿ: ؾي ىٍؾبىتى ػ ؾي ، كٙع أ  ..اٟغم ٵ ٭ىجىصى

ٔى٣ ػني  ًٍٔق٬  ٠ِٮ٧، كٜغٟٛ ا٠ّٟٮٞ إذا ٜاف ٫ٚ٠٢ن ٜا٦ٟػائ١ ٭ي ٮ تي كا٣ٟى : ا٣ٟى ٍؿبي٪تي  كا٣ٟى

 .«ِٮ٦ٮ٧ ٬ٖ أٜدػ أش٪ا٧ٟ، ٢ىٍؿبي٪ته 



 ٧06٧ د. ىشأت احلنارىة -ملعجه التارخيي لالصطالحات الطبية مشزوع لكتابة  ا

 .ك١ٟ ٭يبًٍع ش٣اؾةن ٱشع٣٨ا ٫٠ِ شؿاب اٯطػ

ة اٟٮ٪٥ا٥ٮ ة ٦ِػع اٱ ٜ عي ٦٨ا أف  ا٫٦ّ٣ٟ اٟغم ٭ص٠٣ي٧ي اٵلًٶحي ٬ٖ ا٠ٟٔ  يب ػاء ك٥ؤ

 .اٳٓػ٭٘ ٨٪ اٟغم أكش٫ ٟٲيب اء اّٟػب با٥جٚاء اٵلًٶح اّٟػب٬  كاِج٣ادق

*    *  * 

ة ٩ٟا دٵٟةه كاهصةه ٫٠ِ ٢ػضو ٤٢ اٱ٢ػػاض كٙػع  ةى ٣٠ٜاته ٬ٖ ا٠ٟٔ  كخ٣ 

َة كا٣ٟداؿ ٫٠ِ ذٟٛ ٨ػ٪  ثٝ٪ف ٨غق اٟعٵٟة ا٫٦ّ٣ٟ اٟ٪شٮع اٟغم ثص٧٠٣ ا٠ٟٗ 

٪ىؿ( ٣٠ٜة )اٟصى
(٧١)

َة أٜدػ ٤٢ ٫٦ّ٢ن كٙع ٭ٝ٪ف  .
ؿ   ،٠ٟٗ  أشعي ٨غق ا٣ّٟػا٬٥ ٭ػعي

ٍٚ٪ة( ٫٠ِ ٢ػضو كا٣ٟداؿ ٫٠ِ ذٟٛ ٣٠ٜة )ا٠ٟ 
(٧5)

٪ة أٜدػ ٢ػ٤ دٵٟػةو ٖػ٬  ،  ٚ٠٠ٖ

ة  .أشعي ٨غق اٟعٵٵت ٨٪ اؾ١ه ٣ٟػضو ٭مٮألي اٟ٪ر٧ى  ،ا٠ٟٔ 

ة ٭ػعيؿ  ٠ِػ٫ ٢ػػضو كٵ ٭ػعيؿ  ٠ِػ٫ ٦ّ٢ػ٫ن آطػػ ؿ ٬ٖ أؾاس ا٠ٟٔ  ٪ى  ،ٖاٟصى

ٍٚ٪ة ٬ٖ  ة ثعيؿ  ٫٠ِ ٢ػضو ٦ٟٝ ٩ا ثعيؿ  ٫٠ِ ٫٦ّ٢ن آطػ كاٱيب ػاء كا٠ٟ  أؾاس ا٠ٟٔ 

ب ػ٬ٌ   ً ٍٚػ٪ة ٦ّ٢ا٨ػا اٟ َٗػة ٟجمػبسى ك٨ػ١ ٟػ١ ٭ظجػاركا ٨ػغق ا٠ٟ   ،٭٣٩ٗ٪ف ٤٢ ا٠ٟ 

ةالًٶشان ًيب ٮوا  .، بٞ إ٥ ٩ا ثص٣ٞ ا٫٦ّ٣ٟ اٵلًٶش٬  ٬ٖ أؾاس ا٠ٟٔ 

                                                 

ؿ. كإذا ٜاف اٟص٪ؿ »(: ٣/744اّٟٮ٤: ) (٧١) ىٍت ثىٍص٪ى ٟ٪ً ٙىًة ٫٠ِ اٱ٥ٕ. شى عى : إٙباؿي اٟصى ؿي ٪ى كاٟصى

ٟ ٍت ِٮ٧٦ اشً٪ٵٵن، كاٍش٪اٟ ت اش٪٭ٶٵن   .«٭ىٍصعيث ك٭ىٍغ٨ىألي ٙٮٞ: اٍش٪ى

ٍي٩٪ري اٟ»(: ٣/٣69اٟٚا٢٪س ا٣ٟصٮى: ) ٜةن  ؿي ٢صػ  ٪ى بىٮاًض ٖػ٬ ٢يػٍؤًطًػ اّٟػٮ٤ً كاٟصى

ٞى  ٙىج٩ًا ًٙبىػ ػعى ، أك ذى٨ػابي شى ًٕ ٙىػًة ٠ِػ٫ اٱى٥ٍػ عى ًٞ ا٣ٟػ ًؽ، أك إٍٙبػاؿي اٟصى ى ٪ادي ٤٢ ًٙب ك٭ٝ٪في اٟؿ 

ػاًظ.  ٙػةي إٟػ٫ ا٠ٟ صى عى ٞى اٟصى اًج، أك أف ثى٣ٮ ػي إ٫ٟ اًٟصزى َي ى٦ٍ ٮ٤ٍي ٜ ٣٥ا ث ّى ٢يٍؤًطًػ٨ا، أك أف ثٝ٪فى اٟ

ىٍت ثىصاؿي ك ىٍت كشاٟ ٟ٪ً ٮ٦ٍى كٙع شى ِى . كأشاؿى  ً٪ؿه ؿي كشى ٞه أٍش٪ى ٟ ًت اٍشً٪ٵٵن. كرري ى٩ا اٍش٪ى ٟ  ٪ ٧ كشى

ٍ٪ٵءي  ٮ ػى٨ا شى  .«لى

ػ٪ةي:»(: 8/7٧7اّٟٮ٤: ) (٧5) ٍٚ ٍٚػ٪ة كا٠ٟ  ... كا٠ٟ  ػٍعؽي ج  ٦٢ػ٧ اٟق  ػ٪ى ٍّ غي ٬ٖ اٟ٪ٍر٧ ٭ى ٪ةي داءه ٭ طي ٍٚ  ا٠ٟ 

ٮٍػ ّيٚابي اٟؿػ٭ّةي اٟؿ   .«اٟ

ةي: داءه ٬ٖ اٟ٪ر٧..ا(: » 9/٣56اٟٚا٢٪س ا٣ٟصٮى: ) ٪ى ٍٚ  ٠ٟ 

ػ٭ّةي  ّيٚابي اٱي٥دى٫، أك اٟظٗٮٗةي اٟؿ  اًح ٜا٦ٟاًٙة، كاٟ ّىة ا٠ٟٚ  ػ٭ ػي: ا٣ٟػأةي اٟؿ  ٍٝؿى ةي ك٭ي ٍٚ٪ى  .«كا٠ٟ 
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ب ٮ ة اٟج٬ ٥زع٨ا ٬ٖ ا٠ٟ    ً ًٔة اّٟػبٮ ة ٦٢غ اٱ٭اـ اٱكٟػ٫ ٩ٟػغق ٖاٵلًٶشات اٟ

ة ٜا٥ت ب٣ج٦اكؿ اٱيب اء ٖاؾج٠٣ّ٪٨ا كلارت ٖػ٬ ٩ِػع اٟجػعك٭٤ الػًٶشان  ا٠ٟٔ 

ٍِقة(  اػذةركاٖاٱيب اء  ،٦ٖٮوا ٩ا ٣ٜا ٬ٖ ٢داؿ )اٟػ  ىِابّوى بّوػ٩ا ٟٮص٣ػٞ  كػىَّ

ػػبات( ٟٝػػ٤  اٱ ً ػػأل  ٣ٜػػا ٖػػ٬ ٣٠ٜػػة )اٟؿ  يب ػػاء اٟعٵٟػػة ا٣ٟػرػػٌ٪ة ٖػػ٬ ٢زػػاؿ اٟ

 .بّنى اٱٟٗاظ بٔػض أٍف ٭ز٠ّ٪٨ا الًٶشان ٣ٜا ٬ٖ )اٟٗاًٟذ( اقذىعؽزِا

ة ٟجػعيؿ  ٠ِػ٫ اؾػ١ ٢ػػضو ٣٠ٜجػا  ك٤٢ ا٣٠ٟٝات اٟج٬ اؾجيصًعخت ٬ٖ ا٠ٟٔ 

ٚٮٚة( ف ٣٩٥ا ٬ٖ ذٟٛ ف ف ٣٠ٜة )اٟٗاًٟذ( عاع( ك)اٟق   .)اٟم 

عاع( راءت ٤٢ اٟزغر اٟدٶخ٬  حو ٟجقٮػ إ٫ٟ الًٶ (ص د ع)٣٠ٖٝة )لي

٬٦ٖن 
(٧4)

ة ٦ّ٢اق )أ١ٟه ٬ٖ اٟػأس(  ٬ٖ ا٠ٟٔ 
(70)

. 

ٚٮٚة( راءت ٤٢ اٟزغر اٟدٶخ٬ )ك٣٠ٜة  ٞو  (ش ؽ ؽ)اٟق  ٟجعيؿ  ٫٠ِ فػٝ

                                                 

(٧4) Terminus Technicus. 

عاع:»(: ٧/747اّٟٮ٤: ) (70) ُي اٟػأس اٟم   .«كر

رى »(: 7٧/٣76ثاج اّٟػكس: ) - ٔيػىاب: كى اع ٜ عى أًٍس، ٣ٜػا ٖػ٬ اٌٟمػصاًح، .. كاٟم  ُي اٟػػ 

: ألي ًٓ ػٍعع، ب٦ّ٣ػ٫  كٙاؿى اٌٟػا اره ٢ػ٤ اٟم  ّى ، ٢يٍؿػجى ًُ رى أًٍس ٤٢ اٟ٪ى اًؽ ٬ٖ اٟػ  ٚى ٨٪ ًفب٧ٍي اٵ٥ًٍق

ٓىٮًٍػقً  ائًًى ك ٘  ٬ٖ اٟصى  .«اٟق 

كثػ٪٬ٖ اٟؼبٮػعم ِػاـ ٨( ٧٧50أث١  ا٣ٟػثو٫ اٟؼبٮعم ٢ّز٧٣ )ثػاج اّٟػػكس( ِػاـ ) -

 (.٧708٨ـ = ٧١40)

 ٨(.807ـ = ٬ٖ٧٧05 اٟػآأل اٱل٩ٗا٬٥ ِاـ )ث٪ -

(، )ثصٚٮػػ٘: ٧8 -(، )ثصٚٮػػ٘: ثٚػػ٬ اٟػػع٭٤: ص8٧اٟج٦ػػ٪٭ػ: )ثصٚٮػػ٘: اٟٝػ٢ػػ٬: ص  -

عاع:»(: ٥948ق ت اٟص٣ار٥ة: ص  .«كرُ اٟػأس ٠ٜ ٧ اٟم 

 ٨(.٣40ـ = 444اٟج٦٪٭ػ ٬ٖ اٵلًٶشات اًٟبٮة )٠ٟصؿ٤ ب٤ ٥٪ح ا٣ٟٚػم(: )ا٣ٟج٪٫ٖ ِاـ  -

اٟمعاع ٜٔػاب: أ١ٟ ٬ٖ أِواء اٟػأس ٖػ٬ »(: ٧/784: ا٣ٟظً٪ط: )ٙا٢٪س اٱيباء -

 .«.أ٭٩ا ٜاف، كا٣ٟػاد ب٩غق اٱِواء ٢ا ِعا ا١َّٟ كر٪٨ػ اٟع٢اغ.

ث٪٬ٖ ٢ىع٭٤ ب٤ ِبع اٟػ ش٤٣ اٟٚ٪ل٪٬ٌ٥ ا٣ٟمػٌم: لاشأل: )ٙا٢٪س اٱيب اء ك٥ا٢٪س  -

 ٨(.٧099ـ= ٧6٣9)بّعاٱٟب اء(: 



 ٧06٣ د. ىشأت احلنارىة -ملعجه التارخيي لالصطالحات الطبية مشزوع لكتابة  ا

أٍس أٌم ٖػ٬  ُ ٖٮ٧ ٖػ٬ )را٥ػأل( اٟػػ  رى عاع( ٭٦صمػ اٟ٪ى ٢ّٮ٤و ٤٢ أفٝاؿ )اٟم 

٘  اٟػ أس( ()٥مٕ اٟػ أس أٌم ٬ٖ )ًف
(7٧)

  . 

ى:زمنىظكورىاال طالح
ٜ ػع ألػاٟج٩ا شٮ٣٦ػا إف  اٱٟٗا ب ٮ ة اٟج٬ ٥زع٨ا ٬ٖ ٢ّز١ )اّٟػٮ٤( ثج   ً ظ اٟ

ػة( إٟػ٫ ألػاٟة ا٦ّ٣ٟػ٫ اٟػغم ثص٠٣ػ٧ ٖػ٬  ٭قٮػي اب٤ي ٖارس ٬ٖ )٢ٚػا٭ٮؽ ا٠ٟٔ 

 .رغر٨ا اٟدٶخ٬

جىػ :٫٠ّٖ ؾبٮٞ ا٣ٟداؿ ػذؿ » :امؼنٔػل :اٟق  ػًٔي  :امنَّ ٍهػًي امػى اًرػالب  فػْ صى

  .األىقهل قنَّىة ٓكِفي ًػنٍرحن 

ذٍؿاءي  :كامٌٍَّػخي  .فًٍػنيك ثُة :ذٍؿ  ثضــ امذٌةءكامنَّ  ٍمذىؿي كمى
ى ػذًؿى ٓىٍنػذىؿي  .أ كقػؽ مى

ذىؿان  «مى
(77)

. 

وػي  .كامؿاء ٓؽيؿُّ غنػّ ػػؿؽو فػْ مػْء كامذةء امنٔي :مذؿ » :اثي فةرس

                                                 

ٚٮٚةي »(: 8/5اّٟٮ٤: ) (7٧) أٍسً اٟق  ًٕ اٟػ  ُي ٥ًٍم رى  .«: كى

اقي،.. »(: 8٧4← 78/8٧٧ثاج اّٟػكس: ) - ٌٚ ٬ًء: ًف : اٟزا٥أًلي كرا٥ًبىا اٟق   ٘  اٟق 

..  ٘ ٧ إذا في ٗي ٞ  ف٬ءو: ٥ًٍم ٜي  ٤٢  ٘  اٟق 

ػعاعه  صاًح، ك٬ٖ اٟج ٩غ٭أًل لي ٍر٧ً ٣ٜا ٬ٖ اٟم  أًٍس كاٟ٪ى ٕى اٟػ  غي ٥ًٍم ُه ٭ى ٍطي رى ةي: كى ٚى ٮ ًٚ اٟق 

ىعىؿى  . كٙاؿ اب٤ اٱىخٮػ:ب ُو رى أًس، كإٟػ٫ را٥بىٮٍػ٧ً  كى ـً اٟػ  ع  ٚى ًٍّػضي ٬ٖ ٢ي عاعو ٭ى ٍ٪عه ٤٢ لي
٨٪ ٥ى

ًٚٮٚةا»ك٧٦٢ اٟصع٭ح:  ١ى ك٨٪ ٢يٍصًػـه ٤٢ ف  .««ٍشجىزى

 ٨(.606ـ =  ٧7٧0٪٬ٖ اب٤ اٱخٮػ ِاـ )ث -

ة( ِاـ )ث٪٬ٖ اٱز٨ػ -  ٨(.٣١0ـ = 450م لاشأل )ث٩غ٭أل ا٠ٟٔ 

)ثصٚٮػ٘: ٥قػ ت  (،٧9)ثصٚٮ٘: ث٬ٚ اٟع٭٤: ص  (،80اٟٝػ٬٢: صاٟج٦٪٭ػ: )ثصٚٮ٘:  -

ٮ٧»(: 946اٟص٣ار٥ة: ص   ٚ  .«اٟقٚٮٚة: كرُ أشع ف

ٚ ٬ اٟػ أس ٢ّجا»(: ٧/784ٙا٢٪س اٱيباء: ا٣ٟظً٪ط: ) - عاع ٬ٖ أشع ًف دان إذا ٜاف اٟم 

ٚٮٚة ٚ ٬ »(: ٧/٣09. )«ٵز٢ان ٖا٥ ٧ ٭ؿ٣ ٫ فى ُه ٭ طػغ ٖػ٬ أشػع ًفػ ٚٮٚة: كر اٟػػ أس اٟق 

 .«ك٭٩ٮذي ب دكارو ٓاٟبان ٨ٮزا٥ان فع٭عان 

 .(6/798اّٟٮ٤: ) (77)
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تَر في امعين «انقالٌب في جفنها األسفل مع خرٍق يكون :ذمك امشَّ
(23)

. 

َذٓي امىعجىٔي ال ٓظٔر إمىّ ثىاخٓ   مكيَّ وجرد وجِد َذه األمفاظ فْ

ةٍ  وإْن كاًت بعى  امىشطىراي ٓىكىي أْن  ،اشجعىامُا فْ امنُّغة امعربَّٔة أول ورَّ

ثصاعَد أَل االخجصاصِّ فْ ثعرُّف َذا امجاخٓ  كىنْن ثكىِن امنَّفُىةُ وِجىِدةً 

 ِّْ عر امجاَن رٓف أو فْ امظِّ  .فْ امقرآن امكرٓه أو فْ امحدٓح امظَّ

د وحاومِة امبحِح عي ثاخٓ  ظُِخ األمفاظ امجىْ اشىجُْحِدخت وًحي ٌَا بصد

وَىذه األمفىاظ جىاني ًجٔجىةً  ،فْ امنُّغة وامجْ مىه ثكىي وِجىِدةً أٓىام ام نٔىل

ِّْ أوالً بمجعىىرُِّف امعىىر   ِّْ وامفاخشىى ىىرٓاً ىى ِّ امصُّ
ِّْ خأًىىاً وامطِّ ىى ِّ اريرٓقىى

 ،امطِّ

عنّ امىزَّوي امىذي بىدأ فٔىٍ  أيّ  ،وشٌحاول أْن ًقجصَر فْ بحدٌا عنّ َذه امحدود

رٓان وامفرس ًجٔجةً منعٔض امىظجرك  .امعرُ  باألخذ عي امصُّ

َف امعرُ  امطِّ فْ امىرحن ىرٓاًْ ة األومّ ثعرَّ فىْ امظىام وامعىرا   امصُّ

فىِا بطبٔعىة امحىال  ،فىْ امعىرا  وُجٌِْدَْٓصىابِخ امفاخشْ طِّ وام  شىىانَ أوثعرَّ

رٓأًَّ  وقد جىرى ُكىلُّ كمىت ًجٔجىةً منعىٔض  .ة أو امفاخشَّٔةبع  األوراض بامصُّ

رٓان وامفرس مقروٍن عدٓىدةٍ  أوَّىا فىْ امىرحنىة امدأًىة فقىد  .امىظجرك وع امصُّ

رٓأًَّة إمّ امعربَّٔة فْ امعصر األوىِيّ   ،جري وحاوالٌي مجرجىة امطِّ ِّ وي امصُّ

ىى ِّْ وقىىد واجىىٍ رٓأًَّة أو اريرٓقَّٔىىة إمىىّ امعربَّٔىىة فىىْ امعصىىر امووىىي امصُّ عبَّاشىى

ِّْ امىٌاش  فىْ  ةً جدٓدةً َْ اخجٔاخ االصطالح امعرب امجراجىةُ أو األطبَّانُ وُُىَّ

 ّْ ِّْ األعجى بِّ
 .وقابل االصطالح امطِّ

ُّْ فُىُا امىجرجىِن وبحدِا فْ امنُّغىة  فدىَّةَ وعاٍن ٓحىنُا االصطالح األعجى

 .حَّٔة منكنىة األعجىَّٔة بدقَّةٍ عي مفٍُة ثحىل امىعٌّ ًفَصٍ وثعطْ امدالمة االصطال

ه فىْ  ،فْ بع  األحٔىان وجىدوا َىذه امنَّفُىةَ امعربَّٔىةَ بصىُِمةٍ  ومكىٌَُّ

                                                 

 .(3/244غة: )وقآٔس امنُّ  (23)
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ك٥ادران ٢ػا اهػًػكا  ،أشٮافو أطػل اهًػكا إ٫ٟ اؾجصعاث ٣٠ٜةو ِػبٮ ةو رع٭عةو 

 .إ٫ٟ اٙجػاض َٟٗةو أر٦بٮةو كثّػ٭ب٩ا

ش٦ػٮ٤ بػ٤ إؾػصاؽ  ا٣ٟداؿ ٫٠ِ اٟصاٟة اٱكٟػ٫ ٨ػ٪ ا٣٠ٟٝػات اٟجػ٬ اطجار٨ػا

 .ك)اٵٍؾجػطاء( ٟجٚابٞ ٣٠ٜاتو ٭٪٥ا٥ٮ ةن كثص٣ٞ ٦ّ٢ا٨ا بعٙ ةو ك٩٦٢ا ٣٠ٜجا )اٟج ق٦ ذ(

ٮػة( اٟجػ٬  ًّ ػ  اطجٮػػت ٟجٝػ٪ف الػًٶشان ًيب ٮوػاك٩٦٢ا أ٭وان الًٶح )اٟق 

ّٮػ( ك٨٪ اؾ١ ٢ػػضو  ،٭ٚابٞ اٵلًٶحى اٟٮ٪٥ا٬٥  اٟغم ٭ص٣ٞ ٫٦ّ٢ )شب ة اٟق 

ٞه ٭قػب٧ ٖػ٬ ة اٟ٭مٮأل شاٖى  ٘ي ب ٥ ػ٧ )كرـه ٢ؿػجًٮ ز٤ٗ كلػ٧ٗ اٱيب ػاءي اٳٓػ٭ػ

ّٮػ(  .ف٧ً٠ًٝ شب ةى اٟق 

ػة اّٟػبٮ ػة  ة اّٟػبٮ ة دٵٟةن ًيب ٮ ػة ٖا٠ٟٔ  ٮػة( ٵ ثص٣ٞ ٬ٖ ا٠ٟٔ  ًّ إف  ٣٠ٜة )اٟق 

رى  ة ـ ا٣ٟؿػجًٮٞ اٟػغم ٭٩َػػ ٠ِػ٫ شاٖىػاٟٚع٭٣ة ٵ ٭٪رع ٖٮ٩ا اؾػ١ه ٩ٟػغا اٟػ٪ى

٘ي كذٟػٛ ٱ٥ ػ٧ كاٟغ٭٤ أًِ ،اٟز٤ٗ ٮػة( ١٨ اٳٓػ٭ ًّ ٪ا ٩ٟغا ا٣ٟػض اؾ١ )اٟق 

ٮػة( ٬ٖ ف٧٠ٝ ًّ كب٪ش٬و ٤٢ اٳٓػ٭ػ٘ كاٖػ٘ اٱيب ػاءي اّٟػػب ٠ِػ٫  .٭قب٧ )اٟق 

رىـ ٮػة( ٩ٟغا اٟ٪ى ًّ ٟٚع ثػر٣٪ا اٵؾ١ى اٳٓػ٭٬ٚ  ثػر٣ةن  .اطجٮار ٨غا اٵؾ١ )اٟق 

 .اء اٳٓػ٭٢٘بافػةن ٱف  ٨غق اٟجػر٣ة ثصاٌٖ ٫٠ِ ارج٩اد اٱيب  

ك٬ٖ بّن اٟصاٵت اٟج٬ كاٖ٘ اٱيب ػاءي اّٟػػبي اٱيب ػاءى اٳٓػ٭ػ٘ ٠ِػ٫ 

ٜاف ٤٢ اٟؿػ٩ٞ ٠ِػٮ١٩ اّٟدػ٪ري ٠ِػ٫  ،ااطجٮار اؾ١و ٢ّٮ٤ٌو ٟٮٝ٪ف الًٶشان ٦ٖٮو 

٣٠ٜةو ِػبٮ ةو رع٭ػعةو  ٦ٟٝ ١٩ ٬ٖ أشٮافو أطػل اهًػكا ٵؾجصعاث ،َٟٗةو ِػبٮ ةو 

ة اّٟػبٮ ة ٵ ٭٪رع  كا إٟػ٫ ٖا٠ٟٔ  ٖٮ٩ا ٣٠ٜةه كاشعةه ثعيؿ  ٫٠ِ )شب ة اٟبىػىد( ٖاهًػ 

د( ذٟػٛ أف  اٱيب ػاء اٳٓػ٭ػ٘  دة( ٬ٟٝ ث٬٦ّ )شب ػة اٟبىػػى اؾجصعاًث ٣٠ًٜة )اٟبىػى

د(  ،فب ٩٪ا أشعى أكراـ باي٤ اٟز٤ٗ )بصب ة اٟبىػىد( ػبى٧ً بػٮ٤ )شب ػة اٟبىػػى ٍرػ٧ي اٟق  كى كى

رىـ ٨٪ اٟصز١ي ك)اٵؾجعا رة(ك٨غا اٟ٪ى
(79)

كٱف  اٱيب اءى اّٟػبى كاٖٚػ٪ا ٠ِػ٫  ،

                                                 

 = اٟبػد.. باٟجصػ٭ٛ شأل ا٣ٟٔاـ..(: » ٧/٧78ٙا٢٪س اٱيب اء/ا٣ٟظً٪ط: ) (79)



 ٧066 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

كا إٟػ٫ اؾػجصعاث ٣٠ٜػة  ٨غا اٟج قبٮ٧ اٟغم ٟزػ  إٟٮػ٧ اٳٓػ٭ػ٘ ٖػا٥ ١٩ اهػًػ 

دة( ك١ٟ ٭٣ٮ٠٪ا إ٫ٟ اؾج٣ّاؿ َٟٗجٮ٤ ٫٦ّ٣٠ٟ ٥ًٗؿ٧ً )شب ة اٟبىػىد( دة(  .)اٟبىػى )اٟبىػػى

ة َٟٗة ١ٟ ث٤ٝ ٢٪ر٪دةن ٬ٖ ا٣ّٟز٣ات اّٟػبٮ ة اٟٚع٭٣ة كٵ ٖ فإذ ٬ ألٞ ا٠ٟٔ 

ةكٙع  ػة  ،اٱيب اءي ٣ٜا رأ٭٦ا اقذىعؽزُى ٮػةي( ٖٝا٥ػت ٢٪رػ٪دةن ٖػ٬ ا٠ٟٔ  ًّ ػ أ٢ ا )اٟق 

ً أل   ااٱيب اءي كأًِ٪٨ا ٫٦ّ٢ن الًٶشٮو  كاػذةرَة ٬ٖ شٚٞ اٟ
(78)

. 

                                                 

ػػ  = ز  ٖػ٬ بػاي٤ اٟزٗػ٤  كاٟبػدة أ٭وان ٤٢ أ٢ػاض اّٟٮ٤. ك٨ػ٬: ري٪بػة ث٠ٔػٌ كثىجىصى

 .«اض، فبٮ٩ة باٟبػدة...كثٝ٪ف إ٫ٟ اٟبٮ

اٟبىػػىدىة: بػاٟٗجصجٮ٤ ري٪بػة ث٠ٔػٌ كثجصزػػ ٖػ٬ (: »٧/٧86: )ٜقاؼ الًٶشات ا٦ٟٗػ٪ف -

 «.٬ٖ اٟقٝٞ كاٟمٶبة كٟغا ؾ٣ٮت ب٩اباي٤ اٟز٤ٗ، ٭ٝ٪ف ٢ائٶن إ٫ٟ اٟبٮاض ٭قب٧ اٟبػدة 

 ٨(.٧٧85ـ= ٧١98بّع ( ِاـ )الًٶشات ا٦ٟٗ٪ف ث٪٬ٖ اٟج٩ا٥٪م لاشأل )ٜقاؼ -

ٮ٤ ٖػ٬ (: » 78 - ٧/78٧) :٤اّٟٮ (78)  ٝ ػ ٞي ٢ًؿػاٜان ٦ٟمػٞ اٟؿ  ّى ة ثيٍز كاٟقّٮػة شع٭عة أك ٖو 

. ٜ ألي  ا٦ٟ ماًب شٮحي ٭يػ

ٍّػكر. ٍّػكرىة كفي د اء ، اٟ٪اشعة في ًٚ : ًلٔاري اٟ ّار٭ػي  كاٟق 

ة أك ذ٨أل أ٢داؿ اٟقّٮػ  ٬ٌ٠ً ثجٌظغ ٤٢ ٖو  ةي ٤٢ اٟصي ٮػى ًّ  «.كاٟق 

ػة - فػّػ: اٟقػٮ٤ كاّٟػٮ٤ كاٟػػاء ألػٶف ٢ّػكٖػاف ، ٭ػعؿ  » (: ٣/٧4٣): ٢ٚا٭ٮؽ ا٠ٟٔ 

٠ى١. ِى ١ٍ٠و ك ًِ  أشع٣٨ا ٫٠ِ خىباتو ، كاٯطػ ٫٠ِ 

ٍّػ ٖ ُو كاٱٌكؿ اٟق  ّىػ: ٢ّػػكؼ، كاٟز٣ػُ أفػّار، ك٨ػ٪ ر٣ػُ ر٣ػ ، كاٟ٪اشػعة اٟق 

ٍّػة  ّىػة.كفى  فى

 : ػي ّى ٍف
ى ٞه أ ٍّػ كرر ّىػ)ي٪٭ٞ فى  اٌٟػأس كاٟزؿع. (فى

زػ... ّار: اٟق   كاٟق 

ّٮػ، ك٨٪ ٢ّػكؼ.٣٢ا ٭ٚك  ػب ٤٢ ٨غا اٟق 

ٌٜأل ، ٖا٣ٌ٥ا ٨٪ ٢قػب ٧  ٮ٤ إذا ري  ٝ اٜان ٦ٟمٞ اٌٟؿ ّىٞ ٢ًؿى ٖ ٢ ا اٟقّٮػة: اٟصع٭عة اٟج٬ ثيز

ّٮػ.  بصبٌة اٟق 

د اء. ًٚ ّار٭ػ: ًلٔار اٟ  كاٟق 

ي٧ ّائػ، ك٬٨ أِٶـي اٟصٌذ كأ٣ِاٟ  «.كاٟقّٮػة: كاشعة اٟق 

ػّٮػة ٖػ٬ اٟزٗػ٤:«(: »٧8٣ ص، » ٧59 ٮػارم، ص)ثصٚٮػ٘: اٱب :٢ٗاثٮس ا٠ّٟ٪ـ -  اٟق 

 = «.كرـ ٢ؿجًٮٞ
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ِع٘صة( ُوىَِس فٖ عصرص اىخصمٍرث وىرً حهرَ نيٍرثُ  ُّٖ )اىشَّ تِّ
فاالصعالح اىعِّ

ع٘صِة( ىخدٍو ْشه ا ُّٖ )اىتَرَص(ة( فلرس )اىشَّ تِّر
ىسالىث كتو ذىم أٌَّا االصعالح اىعِّ

را اكخصرص  وىَِس فٖ اىعصص ُفسّ ىهَِّّ ىً ٗهَ ٌٔمٔ(اً فٖ اىيُّغث كترو ذىرم وٍََُّّ

 .ومٔ(ه فٖ اىيُّغث عيٕ مشره اىرالذٖ

 ِّٖ تِّ
ِّٖ ضصورٗثٌ ىٍعصفث حارٗذ ظٓٔر االصعالح اىعِّ بِّ اىعصة

َّنَّ ٌعصفث حارٗذ اىعِّ

ّٖ ىالصعالخات( فٖ اىيُّغث اىعصةَّ٘ثوةاىخاى  .ٖ ىيٍساٍْث فٖ نخاةث )اىٍعجً اىخارٗز

 ِّٖ بِّ اىعصة
ََّ اىتاخرٔن فٖ حارٗذ اىعِّ ّٖ  ،ىلس َظ تِّر

اىشَٗ اْخٍرٔا ةاالصرعالح اىعِّ

ٍَّرْج فرٖ  ،وةخأذ٘ص اإلغصٗق فٖ اىعصب فٖ ْشا اىٍجال ىلس ظُِّرٔا أنَّ ْرشه اىعٍي٘رث ح

ً ُُ االصرعالخات  ،ىً ٗسرئا فٖ اىخفص٘الت عصص خَِ٘ ةَ َّسداق ىهَِّٓ فرتع

فرٖ ٌِخصرا اىلرصن اىخاسرم اىٍر٘ال(ّ   عٓا خَِ٘ فٖ ذروة عصص اىخصمٍرث أ وض

ٍُِّا ِْا أنَّ ةعُ ْرشه االصرعالخات ظٓرصت كترو عصرص  .)اىراىد اىٓجصّ ( وٗٓ

َُ ظِٓٔرِه َّىٕ ةساٗث اىلصن اىرراٌَ وْرشا ٌرا سرِأحٖ عيرٕ  خَِ٘ وأنَّ ةعضٓا ٗعٔ( زٌ

َّث(حفص٘ ّٖ ىالصعالخات اىعِّتِّ٘  .يّ ٌساٍْثً ٌِا فٖ وضم )اىٍعجً اىخارٗز

وفٖ ْشه اىعٍي٘ث سِععٖ اىدرقَّ صصرداةّ وسرِتصز (ور ةعرُ اصظتَّرا  

 ِّٖ ِّٖ وفٖ حارٗذ اىٍعجً اىعصة بِّ اىعصة
 .واىخصامٍث فٖ حارٗذ اىعِّ

*   *   * 

َُ اىٔذائق اىخٖ حش٘ص َّىٕ أنَّ اصظتَّا َ اىعص  َب وصفٔا اصٌصاَض ٍُخيم ةع

 ،مّ٘ساً ٌِش أوائو اىلصن اىراٌَ اىٍر٘ال(ّ  )اىلرصن اىرراُٖ اىٓجرصّ ( اوصفاً سصٗصٗ  

                                                 

 ْ(.  721م= 331)ٌفاح٘ح اىعئم( عام )حٔفٖ اىزٔارزٌٖ صاخب  =

ع٘صات: اىلٍررٔح شررع٘ص: ومٍعررّ شرر(: »773 - 0/772: اىخهٍيررث: )Dozy(وز   -

  واىشع٘صات واىدتٔب

 اىشع٘ص: شهو ٌَ أشهال كالئس اىِسا .

ؤْ ورم فٖ اىجفَ ٗشتّ ختث اىشع٘ص  Ordeolusشع٘صة: (ا  اىشع٘صة وْٖ ةاىالحِ٘٘ث 

 «. Ordeolusِٗظص اىٍعجً اىالحِٖ٘ ٌا(ة )ٌد٘ط اىٍد٘ط واةَ اىعٔام( 



 ٧065 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ٞ  ا٣ٟاد ًة اٟج٬  ع  ٖػ٬ شٝػ١ ا٣ٟٗٚػ٪دة ٤ٟٝ  ري ّى ي كٟػ١  -٢ػُ اٱؾػٕ  -ٜجب٪٨ا ث

ٍٞ إ٫ٟ ِمػ٥ا ٩٦٢ا إٵ  ا٦ٟ ٍؼري اٟٮؿٮػ  .٭م

ٛى ا٣ٟاد ةى اٟج٬ كل٠ت بّني   ،٢ٚجبؿاتو ٩٦٢ا إٟػ٫ أ٭ا٦٢ػا ك٥ٚمع بغٟٛ ث٠

(٢اؾػر٪٭٧ اٟبمػمٌ )ك٬٨ ا٣ٟٚجبؿاتي ا٦٣ٟؿ٪بةي إ٫ٟ 
(76)

)٢ػ٤ أ٨ػٞ ا٦ٟ مػٕ  

ٮ٤ ٓٮػق ِافػ٪ا بّػعق   ٗ اٟدا٬٥ ٤٢ اٟٚػف اٟؿابُ ا٣ٟٮٶدٌم( كإ٫ٟ ِعدو ٤٢ ا٣ٟؤٟ

ُى ا٣ٟٮٶدمٌ  ١٩ اٟٚػفى اٟجاؾ  .كٟص٘ بّوي

ف اٟدػا٤٢ ا٣ٟػٮٶدٌم ثّ٪د باٟج ٜٮع إ٫ٟ ٠ً٢ُ اٟٚػ أٙعـ ٨غق اٟٝجابات إذفٍ 

٩ا ٭ّ٪د ز٦٢ي٧ي إ٫ٟ أكاطػ ٨غا اٟٚػف.  كبّوي

ائّة اٟج٬ ١ٟ ٭مٞ إٟٮ٦ا ٩٦٢ا إٵ  اٵٙجباؾات  .٨غا ٤ِ ا٣ٟاد ة اٟو 

 أ٢ ا ا٣ٟاد ة ا٣٠ّٟٮ ة اٟج٬ كل٠ت إ٫ٟ ِمػ٥ا ٢ٝج٠٣ةن ٬٩ٖ ٜجػابه كاشػعه ٖٚػى

٧ي ِٮؿ٫ ب٤ ش١ٝ ا٣ٟق٩٪ري ب٣ؿٮس اٟع ٢ق٬ٌٚ   ٗ أٟ
(7١)

٢ى    ٧ إ٫ٟ اٟظ٠ٮٗة ٨ػاركفكٙع 

اٟػ فٮع
(75)

 .( ِاـ كٖاة اٟػ فٮع٧4٣٨ـ = 504ٙبٞ ِاـ ) ٖاٟٝجابي ٩ٍػ إذفٍ  ،

                                                 

اٱؾػػة ٢ػ٤ اٱ٢ػ٪٭ٮ٤  ِاش ٢اؾػر٪٭٧ ٬ٖ اٟبمػة أ٭اـى اٟعكٟة ا٣ٟػكا٥ٮ ة. كٙع ا٢جع  ش١ٝ ٨ػغق (76)

ػع ة اٟظٶٖػة ٖػ٬ د٢قػ٘ شٮ٤ كلٞ )٢ػكاف ب٤ اٟص١ٝ -٨( 69ـ = ٤٢659 ِاـ )  -( إ٫ٟ ؾي

 شٮ٤ ا٥ج٫٩ ش١ٝ )٢ػكاف ب٤ ٢ص٣ ع( آطًػ ط٠ٗاء ب٬٦ أ٢ٮ ة. -٨( ٧٣7ـ = ١80إ٫ٟ ِاـ )

ب ٮ ػة ٜا٥ػت   ً ٙ ة، إٵ  أف  أ٣ِاٟػ٧ اٟ كٵ ٥ّػؼ ٢ج٫ ِاش ٢اؾػر٪٭٧ ٨غا ٫٠ِ كر٧ اٟع 

٫ اٟصٝػ١ ِػاـ ِبػع اّٟؼ٭ػؼ( إٟػ ٢٪ر٪دةن ٬ٖ )طؼائ٤ ٜجأل اٟظٶٖة( ٭٪ـ رػاء )٣ِػػ بػ٤

 ٨(.44ـ = ١٧١)

٨غا ٭٬٦ّ أف  ٨غق اٱ٣ِاؿ ثّ٪د إ٫ٟ أكائٞ اٟٚػف اٟدا٤٢ ا٣ٟٮٶدٌم ٠ِػ٫ أبّػع شػٌع، 

ـ(، كٙػع ٭ّػ٪د ٩ِػع ١٧١ٖػ٬ طؼا٥ػة اٟظٶٖػة ٙبػٞ ِػاـ ) ذٟٛ أف  اٟٝجاب ٜاف ٢٪ر٪دان 

 بّو٩ا إ٫ٟ اٟٚػف اٟؿابُ ا٣ٟٮٶدٌم.

 (.٣/706(. ؾؼٜٮ٤: )٧6٣-٧/٧04٭ي٦َػ: ِٮ٪ف اٱ٥باء: )

(، كٙع افج٩ػ باؾ١ )اٟػ ؾاٟة اٟٝاٖٮة ا٩ٟارك٥ٮ ة(. (7١) ً أل   اؾ١ اٟٝجاب ٨٪ )اٟػ ؾاٟة اٟٝاٖٮة ٬ٖ اٟ

اؿ ٬ٖ ِمػ (. 5ٝ٢اٟجػاث اّٟػب٬ٌ: )ص  ٭ي٦َػ: ٢ٚاٟة: ٫ٟٚن رع٭عة ٤٢ ٦ٜؼ ٝىص  جبة اٟ

 (.٣0 اٟػازم: )ص

 ٨(.٧4٣-٧١0ـ = 504-١56ش١ٝ اٟػفٮع بٮ٤: ) (75)



 ٧064 د. ىشأت احلنارىة -ملعجه التارخيي لالصطالحات الطبية مشزوع لكتابة  ا

ا كأ٢ ا ا٣ٟٚجبؿات ك٬٨ ٢٪ر٪دةه  (أؾاؾن ً ػأل  ٬ٖ ٜجاب )اٟصػاكم ٖػ٬ اٟ
(74)

 

اٟغم ٜجبى٧ اٟػازم
(٣0)

 .٬ٖ أكاطػ اٟٚػف اٟجاؾُ كأكائٞ اٟٚػف اّٟافػ ا٣ٟٮٶد٭ٮ٤ ،

 .ب٤ ش١ٝ ث٤٣ٝ ٬ٖ أ٥ ػ٧ كلػٞ ٜػا٢ٶن إٟػ٫ ِمػػ٥اأ٣٨ٮةي ٢ا ٜجب٧ ِٮؿ٫ 

ٜيجًػألى باّٟػبٮ ػة ٖػ٬ شٚػٞ  كأ٣٨ٮةي ٢ا ٜجب٧ ٢اؾػر٪٭٧ اٟبمػٌم ٬٨ أ٥ ٧ أٙعـ ٢ػا 

ً أل   ٧ي ب٦ٗؿ٧ ،ؾ٪اءن ٢ا ٧٠ٚ٥ ٢اؾػر٪٭٧ ٤٢ اٳٓػ٭ٚٮ ة ،اٟ  ٗ  .أك ٢ا أٟ

ك٬ٖ اٟصٚٮٚة ٖاف  ا٣ٟٚجبؿات ا٣ٟغٜ٪رة ٵ ٭٦صمػػ كر٪دي٨ػا ٖػ٬ ٜجػاب 

ٌٞ  ،م( كإ٥ ٣ا ث٪رع ٬ٖ ٜجألو أطػل ٜدٮػةو )اٟصاك كأف٩ػي ٨غق  .ك٤ٍٟٝ بصز١و أٙ

اٟٝجأل ٜجابي اٟبًٮػك٬٥
(٣٧)

 ) ً ػأل  ٥ة ٖػ٬ اٟ ػٮٍعى ك٨ػ٪ ٜجػابه ٖػ٬ اٱدك٭ػة  ،)اٟم 

ٮعٟة اٱطػل كٜجابي اب٤ اٟبىٮًٍار ،ك٠ِ٪ـ اٟم 
(٣7)

)اٟزا٢ُ ٣ٟٗػػدات اٱدك٭ػة  

                                                 

ٮ٤  ك٨٪ ٢ز٣٪ِة (74)  ٗ ٞ  ا٣ٟؤٟ ٜي ٞو كأطغ٨ا ٤٢  ٢ٚجبؿاتو اطجار٨ا اٟػازم ٫٠ِ ٢عل ز٤٢و ي٪٭

٩ا أٍف ثٝ٪ف ٢اد ةن أكٟٮةن ٟجى  ،اٟغ٭٤ ِاف٪ا ٙب٧٠ ًّ ٣ٍ قي ٤٢ رى ً ػأل   ٍ كٙىٍمعي ٟٮٕ ٜجابو فا٢ٞ ٬ٖ اٟ

اق اٟػازم )اٟزا٢ُ اٟٝبٮػ(. كٙع ث٪٬ٖ اٟػازم بّع أٍف ٩ٍػى ٤٢ ٨غا اٟٝجػاب اخ٦ػا ِقػػ  ؾ٣ 

دي ٦ِاك٭٦ى٩ا اب٤ي أب٬ ألٮبّة.رؼءان   ٭ّع 

 (.46-٠ٟ٣/5٣ج٪ؾُ: ٭ي٦َػ: ثار٭ض أيب اء اّٟٮ٪ف اّٟػب: )

كٙع ر٣ُ ثٶ٢غثي٧ اٱكراؽى اٟج٬ ٜجب٩ػا اٟػػازم ٨( ٣٧٣ـ = 478ث٪٬ٖ اٟػازم ٥ص٪ ِاـ ) (٣0)

(. يبُ )اٟصاكم( ٖػ٬ شٮػعر آبػاد اٟػع٤ٜ  ً أل  ٪٨ا ٬ٖ ٜجابو ؾ٣ ٪ق )اٟصاكم ٬ٖ اٟ كل٦ٗ 

 ع( باِج٦اء )دائػة ا٣ّٟارؼ اّٟد٣ا٥ٮ ة(. ك٭ُٚ ٬ٖ خٶخة كِقػ٭٤ رؼءان.)ا٦٩ٟ

 (.٣/7١9٭ي٦َػ: ؾؼٜٮ٤: )

كٙو٫ رؼءان ٜبٮػان ٢ػ٤ شٮاثػ٧ ٖػ٬ ا٦٩ٟػع كٜجػأل ِػ٤ ٨( 990ـ = ٧095ث٪٬ٖ اٟبًٮػك٬٥ ِاـ ) (٣٧)

 ار٭ض.( أف  اٟبًٮػك٬٥ ٭٣دٞ  أ١َِى ٠ِٚٮةو أ٥زب٩ا اٟجSachauثار٭ظ٩ا كخٚاٖج٩ا. ك٭ػل ؾاطاك )

ػألي ٨(696ـ = ٧795ث٪٬ٖ اب٤ اٟبىٮًٍار ِاـ ) (٣7) ػة( ٖػ٬ اٱ٥ػعٟؽ كٟػغٟٛ ٭ي٦ٍؿى ٚى ، كٟع ٙػػب )٢اٟ

إٟٮ٩ا ٖٮٚاؿ )ا٣ٟا٬ٌٟٚ(. زار ف٣اؿ إٖػ٭ٚٮة كٜدٮػان ٢ػ٤ ب٠ػعاف شػ٪ض اٟبصػػ ا٣ٟج٪ؾػى )كبػٶد 

ب ٮ ة ٬ٖ ٢٪اي٩٦ا اٟبٌػ٭ة اٱلٮ٠ة خ١  اؾجٚػ  ٬ٖ ٢  ً مػػ ٦ٟٝ ػ٧ ثػ٪٬ٖ ٖػ٬ اٟػ كـ( دارؾان اٱِقاب اٟ

ب ٮ ػة ٖػ٬ ٢٪اي٩٦ػا اٟبٌػ٭ػة   ً ػػ ؼ ٠ِػ٫ ا٦ٟباثػات اٟ د٢ق٘. كؾبأل ث٧٠ٚ٦ اٟ٪اؾُ ٨٪ رٓبج٧ ٬ٖ اٟجّ 

اٱل٠ٮ ة ك٨غا ٢ا ٜاف ٭ؿ٣ ٫ ٬ٖ ذٟٛ اٟؼ٤٢ )اٟػش٠ة ا٦ٟ باثٮ ة( كأف٩ػ ٤٢ ٙاـ ب٣دٞ ٨غق اٟػش٠ػة 

 ٨(.6٣١ـ = ٧7٣4ة ا٣ٟج٪٫ٖ ؾ٦ة )٨٪ أؾجاذق أب٪ اّٟب اس ا٦ٟباث٬ ا٣ٟق٩٪ر باب٤ اٟػ ك٢ٮ  



 0171 (4)اجلزء  (98)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 .لَّتثوِْ لخاٌب فٔ األدوٕث اهتسٖطث واهًص ،واألغشٕث(

ةَّىث يخىٓ عىاى عٖسىٓ ةىٌ خمىى جالَّ ُ َّ هىسَّ ُ  وال ٍسري عوىٓ وهىُ اهسِّ

اهًشُّْر ةاسى )ُةٔ اهدمى( عاى فٔ عصص يعاوٕث
(33)

ِىشا  وةس هدَق يسٖحٌ  

( ْٕمَ وصَن اهصَّشىُٖس جهىٓ 071ِم = 786جٍَُّ حْفٔ ةعس عام )ُّي  ،ُٕامَ اهصَّشٖس

 -لْاهىِسِ   -َص ًِّىٓ ةٌ خمى ةس عُ ويٌ اهًدخًن ُْ  ٕمْ  عٖس ،ِة اهزالفثُسسَّ 

وعاى جهٓ يا ةعس ِشا اهخارٕذ
(34)

. 

وصوج لايوثً فإٍَّىُ  -لخاُب عٖسٓ ةٌ خمى  -وأل َّ )اهصِّساهثَ اهّاروٍَّٖث( 

َّىث فىٔ  تِّٖ َٕتغٔ عوَٖا ُْ  ٍجعَن يَّا اهدقىَن األوَّ  هسراسىث االصىطالخات اهطِّ

ذهك اهضَّيٌ
(35)

. 

واهخىٔ ُلخِىَب ةعُهىّا  ،فٔ ُهضاِء )اهداوي( اهعسٕسة ُيَّا اهًقختساُت اهًخَاذصةُ 

َعىْج  ًِ ةتن ُلرص يٌ ٍصف ةصٍ  يٌ حىارٕذ لخاةىث )اهصِّسىاهث اهّاروٍَّٖىث( فّىٔ جذا ُه

ا حَظنُّ ُصغَص خجًاً يٌ ِىش  اهصِّسىاهث ىا ُلتىُص ةًٖىثً ةسىتب ةِىَسِيّا ،ُلوُّّ همََّّ
(36)

، 

ّا حجعن يَّ ًِ ِّٔ يىٌ ولشهك فإ َّ ٍُْسَرحَّا وَضآهثَ خج ا يادَّةً ذًَٖىثً هوتدىد اهعوًى

ِّبَّةطااادمطظهاراط  ا اوهّث ٍظص  ىثٌ ُٕهىاً  ،االصطالحات ااطالب ًَّ ويىٌ َِىا فّىٔ يُّ

ِّٔ هوغث اهعصةَّٖث(  .هوتاخرٌٖ اهشٌٕ ٕسرسْ  فٔ خقن )اهًعجى اهخارٕز

 :القرن التاسع
ٍَْج فٔ اهقىص  اهرىايٌ اهّجىصّي  ِشا يا لا  خْ  االصطالخات اهخٔ دُوِّ

                                                 

 ِ(.61-40م = 681-660خمى يعاوٕث ةٌٖ ) (33)

ًَّ )اهَدَمى( واهس عٖسٓ ةٌ اهدمى لا  يُ   َّ جٕقا   (34)  صاً عاى ُلرص يٌ يئث عام.ع

 (.0/009َُٕظص: عْٖ  األٍتاء: )

 اهسَْات األرٖصة يٌ اهقص  اهرايٌ اهًٖالدّي. (35)

حعْد جهٓ ُوائن اهقص  اهرايٌ اهًٖالدّي )عصص ياسصهُْٕ(، وةٌٖ عصص ياسصهُْٕ وعصص  (36)

 وٕقصب يٌ ةصٍ  لاين. عٖسٓ ةٌ خمى يا ٕضٕس عوٓ ٍصف ةص 



 ٧0١٧ د. ىشأت احلنارىة -ملعجه التارخيي لالصطالحات الطبية مشزوع لكتابة  ا

ٟج٬ ٭٣جػع  ثػار٭ضي ثػعك٭٩٦ا ٠ِػ٫ يػ٪ؿ ا٢جػعاد ٨ػغا اٟٚػػف ٢ػ٤ بعا٭جػ٧ أ٭ػاـ كا

 .٢اؾػر٪٭٧ اٟبمػٌم كشج٫ ٩٥ا٭ج٧ أ٭اـ ٢ؿٮس اٟع ٢ق٬ٌٚ 

٩ٍػعي٨ا إٟػ٫  ِى كٟصؿ٤ اٟصٌ ٖٚع كل٠ت إ٫ٟ ِمػ٥ا ٜجاباته ِع٭عةه ٭ّ٪د 

بؿػبأل  -ك٨ػغق اٟٝجابػات  ،اٟٚػف اٟجاؾُ ا٣ٟٮٶدٌم )اٟٚػف اٟداٟح ا٩ٟزػػٌم(

ًٞ ِػعدو ٢ػ٤ ا٣ٟقػج٠ٔٮ٤ ٖػ٬  -كاث ؿا٩ِا  اٜج٣ا٩ٟا ُى دراؾةو ٤٢ ٙبػ ٜا٥ت ٢٪ه

أل  اّٟػب٬  
 ً  .كأ٤ٝ٢ ٢ّػٖةي اٟٝدٮػ ٩٦ِا ،شٚٞ ثار٭ض اٟ

ػةو  -كأ١٨  ٨غق اٟٝجابات ٫٠ِ اٳيٶؽ   -ك٬ٖ شٚٞ ًيأل  اّٟٮػ٪ف بظال 

كٟػ١  .(760٨ـ = 5١٣ش٦ٮ٤ ب٤ إؾصاؽ )ا٣ٟجػ٪٫ٖ ِػاـ  ٬٨ ث٠ٛ اٟج٬ ٜجب٩ا

٫٠ِ ا٣ّٟٞ ٬ٖ شٚػٞ ًيػأل  اّٟٮػ٪ف  -٣ٜا ٨٪ ٢ّػكؼ  -ش٦ٮ٤ ٭ٚجمػ ٥قاط 

ً أل  اّٟاـ  بٞ ٜاف ٧ٟ إ٥جاجه ٓؼ٭ػه ك٢ي١٩ض رعو  ا ٬ٖ اٟ
(٣١)

ا ر٧٠ّ  ،  -بزػعارةو  -٣٢ 

ـً ِمػ اٟجػر٣ة أل  اّٟػب٬  كأشعى أ١٨  أِٶ
 ً ؿ٬ لػًح اٟ  .أكؿى ٢ؤؾ 

كٙع ث٦اكٟت ٨غق اٟع راؾات
(٣5)

ٜيجيأًل   يرػ٭ت ٫٠ِ   ش٦ػٮ٤ ٢٪هػ٪ِاتو اٟج٬ أ

 :ِع٭عةن ٭٦٣٩ا ٩٦٢ا ٦٨ا ٢ا ٭٬٠

 .ا٣ٟمعري اٳٓػ٭٬ٚ  اٟغم أطغ ٧٦ِ ش٦ٮ٤ :أكٵن 

ٕ   :خا٥ٮان  ك٢ٚعرثيػ٧ي ٠ِػ٫  ،٣٠ٟػاد ة ا٣٠ّٟٮ ػة -ا٣ٟجػػر١  -٢عل ١٩ٖ ا٣ٟؤٟ

                                                 

( ك٭ّػع   (٣١) ً ػأل  ً أل  ٣٠ٟج٣٠ّٮ٤( أك)ا٣ٟعطٞ إٟػ٫ اٟ ٜجأل ش٦ٮ٤ ٜجابان ب٦ّ٪اف )ا٣ٟؿائٞ ٬ٖ اٟ

ب ٮ ػة اٟجػ٬ أطػغ٨ا اّٟػػ  ً ب ِػ٤ اٳٓػ٭ػ٘، كلػار ٨غا اٟٝجابي ث٠ظٮمان كاهصان ٦٠َٟػ٭ة اٟ

ً أل  ٦ِع ا٠ًٟبة اّٟػب.  أؾاؾان ٟعراؾة اٟ

 (.٣/794٭ي٦َػ: ؾؼٜٮ٤: )

( كأخبت ٖٮ٩ػا أف  ٜجػابى ٥Meyerhofىظيك  باٟغٜػ ٦٨ا اٟعراؾات اٟج٬ ٙاـ ب٩ا ٢ا٭ػ٨٪ؼ ) (٣5)

ٕى ٠ِػ٫ اًٟػ٭ٚػة ا٣٠ّٟٮ ػة. كِػػؼ  ٟي ػ ش٦ٮ٤ ٬ٖ اّٟٮ٤ )اّٟقػ ٢ٚاٵت ٬ٖ اّٟٮ٤( ٜجػابه أ

أف  ٢معر ٨غا اٟٝجاب إ٥ ٣ا ٨٪ ا٣ٟاد ة ا٣٠ّٟٮ ة ا٦َٟػ٭ة اٟج٬ رػاءت ٢جٗػٙػةن ٖػ٬  ٢ا٭ػ٨٪ؼ

ات راٟٮ٦٪س.  ٗ  ِعدو ٜبٮػو ٤٢ ٢ؤٟ

٢ة ٢ا٭ػ٨٪ؼ.  ٭ي٦َػ: اّٟقػ ٢ٚاٵت: ٢ٚع 
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 .جٍػٓا وحتٔٗتٓا وإغادة حصِ٘فٓا وإخراجٓا

خات اىفَِّ٘ةث فٖ اىػرٔر غيٕ االصطال -اىٍخرجً  -ٌْٔتث اىٍؤىِّف  :ذاىراً 

 .اىٍِاشتث ىخرجٍث اىٍػاُٖ اىخٖ حدٍيٓا االصطالخات اىػيٍَّ٘ث اإلغرٗلَّ٘ث

ف  :راةػاً  أشئُب اىٍؤىِّف فٖ َغْرِض اىٍادَّة اىػيٍَّ٘ةث وٌٓارحُةُّ فةٖ اىخةفىِّ٘

 .وةالغخُُّ فٖ اىخػت٘ر

   :بين القرن الثامن والقرن التاسع
 ٍُ ٓةا فةَّنَّ دراشةخٓا ال تصةات اىخةٖ أنةرُا إى٘خلةصتب صغر خجً ْةذه اى

ََ ٌَ اىدهةً غي٘ٓةا  حصٍح ةاىٔصٔل إىٕ اىلدر اىهافٖ ٌَ اىٍػرفث نٖ ُخٍه

 .ٌَ خ٘د نٍٔىٓا أو ٌَ خ٘د أٍْ٘ث اىٍادَّة اىػيٍَّ٘ث اىخٖ حدخٔي غي٘ٓا

ٌَ خ٘د كدرحُِا غيٕ دراشث ٌا نختةّ اىػةرب فةٖ اىلةرن  نْ ذاىفرق نتٌ٘ر إِ 

 .اىخاشع وٌا نختٔه كتيّ

ََّ اىٍادَّة اىخٖ نختج فٖ اىلرن اىراٌَ وإْن ىً ٗهَ ىٓا ْذه األٍْ٘ث ٌَ  ىه

 الباحث اللُّغوي ِّ ىٓا أٍْ٘ثً نترى ٌَ وجٓث ُظر فَِّنَّ  ،وجٓث ُظر ٌؤرِّخ اىطِّبِّ 

اىذي ُْٗػَِٕ
 

ةا  ،بتاريخ ظهير االصطالحات العلميَّة في اللُّغوة العببيَّوة ذىةم أَُّٓ

صر ازدْةار اىخرجٍةث ٌةَ ظٓرت كتو غصر خَِ٘ ةَ إشداق أّي كتو ذروة غ

 .اإلغرٗلَّ٘ث إىٕ اىػرةَّ٘ث

 :ماسرجويه البصرّي
ٗدهٖ ىِا اةَ ُجيجو
(39)

ةُرن   ْْ ن٘ف حرجً ٌاشرجّٔٗ اىتصةري  ُنَِّةاَش أ

ون٘ف َظيَّج ْذه اىخرجٍث ٌدفٔظثً فٖ خزاُث اىخالفث فةٖ  ،اىِلّس إىٕ اىػرةَّ٘ث

دٌشق إىٕ أْن أخرَجٓا اىخي٘فثُ غٍر ةَ غتد اىػزٗز
(47)

 .ىيِاس 

                                                 

 (.12ُِٗظر: طتلات األطتَّاء: ةخدل٘ق فؤاد شّ٘د: )ص  (39)

 ْ(.272-99م = 029-020حٔىٕ اىخالفث ةَ٘ غاٌٖ: ) (47)



 ٧0١٣ د. ىشأت احلنارىة -ملعجه التارخيي لالصطالحات الطبية مشزوع لكتابة  ا

كأ٨ػف اًٟٚؽٌ 
(9٧)

ًٚػٌؽ  ،٨٪ أشع أيب اء اٳؾ٦ٝعر٭ة  ألي إٟٮ٩ا ٖٮٚاؿ أ٨ػف اٟ ك٭ي٦ٍؿى

ػادس ا٣ٟػٮٶدمٌ  ،اٳؾ٦ٝعرمٌ  كٖػ٬ اٟٚػػف ٥ٗؿػ٧ ٙػاـ  ،كٙع ِػاش ٖػ٬ اٟٚػػف اٟؿ 

(ر٪ؾٮ٪س)
(97)

ػػ٭ا٥ٮ ة  ٜي٦ اش أ٨ػف ٤٢ اٟٮ٪٥ا٥ٮ ة إٟػ٫ اٟؿ  ٝ ػ٤ى  ،بجػر٣ة  ك٨ػغا ٢ػا ٢

ػ٭ا٥ٮ ة إ٫ٟ اّٟػبٮ ة٢اؾػر٪٭٧ اٟبمػم  ٤٢ ثػ ٝي٦ اش ٤٢ اٟؿ  ر٣ة ٨غا اٟ
(9٣)

. 

 :٭ُٚ ثػاث ٢اؾػر٪٭٧ اٟبىمػم  ٬ٖ ش٠ٚٮ٤ اخ٦ٮ٤

ػ٭ا٥ٮ ة إ٫ٟ اّٟػبٮ ة  -اٟجػر٣ة اٟج٬ ٙاـ ب٩ا ٢اؾػر٪٭٧  :أك٣٩ٟا ٟٝجػاب  -٤٢ اٟؿ 

ٜي٦ اش أ٨ػف( ،أ٨ػف اًٌٟٚؽ اٳؾ٦ٝعرمٌ  كٙع افج٩ػ ٨غا اٟٝجاب باؾ١ )
(99)

. 

                                                 

 (.7/٣5(. ثار٭ض أيب اء اّٟٮ٪ف اّٟػب: )٣/٧66ش٪ؿ أ٨ػف: ٭ي٦َػ: ؾؼٜٮ٤: ) (9٧)

(. Petra( اٟػػغم ٢ػػ٤ بجػػػا )gesios( ٨ػػغا ٨ػػ٪ ٓٮػػػ رٮؿػػٮ٪س )gosiosر٪ؾػػٮ٪س ) (97)

٣ ٫ رٮؿٮ٪س اٳؾ٦ٝعرا٬٥.  كا٣ٟيؿى

ػ٪ا ٠ِػ٫  كصٔكِٔس اإلقكٌؽراًْ ٨٪ أشع ا٣٠ّٟاء اٟػغ٭٤ فػػش٪ا رػاٟٮ٦٪س ك٠ِٚ 

ا٨ا اّٟػػب ٜجب٧، ك٭ّجٚع أ٥   ٧ ؾا١٨ ٬ٖ إ٥زاز ا٠٣ٟظمات اٳؾ٦ٝعرا٥ٮة اٟق٩ٮػة اٟج٬ ؾػ٣ 

س أ٥ ٧ ِاش ش٪ا٬ٟ ِػاـ ) ٮ٧ ابػ٤ ا٦ٟػع٭١:  800)ر٪ا٢ُ اٳؾ٦ٝعرا٥ٮٮ٤(. ك٭ػر  ـ( ك٭ؿػ٣ 

 (. كٙع ذٜػق ا٬ًٟٗٚ كاب٤ أب٬ ألٮبّة.747راؾٮ٪س: ا٩ٟٗػؾت: )ص 

 (.77٣(. د٭جػش: )ص ٣/٧60٭٦َػ: ؾؼٜٮ٤: )

( ٥ٚٶن ٤ِ اب٤ اّٟبػم، كذٟػٛ شٮ٣٦ػا ٜجػأل Budgeذٜػق بعج ) أ٢ا ر٪ؾٮ٪س ٖٚع

ػ٭ا٬ٌ٥. ب ٬  اٟؿ 
 ً  ٤ِ اٟجػاث اٟ

 (.٣/٧66٭ي٦َػ: ؾؼٜٮ٤: )

ٍى٤  اٟبّن. (9٣)  كٟٮؽ ٤٢ اٳٓػ٭ٚٮ ة إ٫ٟ اّٟػبٮ ة ٣ٜا 

ػػ٭ػٌم أ (99) ً ػأل  اٟؿ  ٦ػ٫ باٟ ٍّ ً ػأل  ٭ي ٦ اش: ٨٪ اٟٝجاب ا٣ٟظجمػ، ك٨٪ ٦٨ا ٢ظجمػ ٬ٖ اٟ ٝي ٌم اٟ

ب١٠ّ اٱِػػاض كاّٟٶ٢ػات ك٠ِػ١ اٟجقػظٮك اٟجٗػ٭ٚػ٬ ك٠ِػ١ ا٣ٟػعاكاة كا٣ّٟاٟزػات 

ب ٮ ػة ا٦َٟػ٭ػة ٠ّٜػ١ اٟجقػػ٭س ك٠ِػ١   ً ٞو ِػاـ دكف أٍف ٭جًػػؽى إٟػ٫ ا٠ّٟػ٪ـ اٟ اٱطػل بقٝ

 كٍائٕ اٱِواء ك١٠ِ ا٣ٟػهٮات )اًٳ٢ػاض(.

٦ ػػاش أٍف ٭ٝػػ٪ف ٢ػرّػػان ؾػػػ٭ّان ٭٠زػػ  إٟٮػػ٧ اٟ ٝي ًبٮػػأل ٖػػ٬ كأٟػػػض ٢ػػ٤ ثػػ ٟٮٕ اٟ

ػػ٭ا٬ٌ٥.  ٜي٦ اش أل٩٠ا ؾي ا٣٣ٟارؾة اٟٮ٪٢ٮة، ك٭٦ٔٮ٧ ٤ِ اّٟ٪دة إ٫ٟ اٟٝجأل ا٣ٟ٪ؾّة. كَٟٗة 

٦ اش ٖا٥ ٧ ٭ّ٪د إ٫ٟ أ٭اـ اٳٓػ٭٘. ٝي  أ٢ ا ث٠ٚٮع ٜجابة اٟ

 (.7/٣5٭ي٦َػ: ثار٭ض أيب اء اّٟٮ٪ف اّٟػب: )
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ُسنٌ :وثاٍُ٘ٓا ْْ َّفّ ٌاضسجّٔٗ بِفطّ بٍثابة ٌيحٍق ىُهَِّاش أ  .ا أى

وْبٔ فبٖ  ،ْٔ أكرمُ اىٍجسجٍَ٘ اىػسب فٖ حلو اىطِّب ِّ  فٍاضسجّٔٗ إذنْ 

ِّفَ٘ فٖ ْزا اىحلو ِّ أكرمُ اىٍؤى اىٔكت غِِ٘
(15)

. 

َّفبّ ٌاضبسجّٔٗ  ،ٗلع ُنَِّاش أْسن فٖ ثالثَ٘ ٌلاىبة   أٌَّبا اىٍيحبق اىبزل أى

 .ف٘لع فٖ ٌلاىجَ٘

اىسازلُّ اىٍلجبطات اىٍأدٔذة ٌَ ْزا اىُهَِّاش إىبٕ اباحبٓا )كبا   ََُطَ  

َّفّ ٌاضسجُّٔٗ اىبصسلُّ وأضافَُّ إىٕ ُنَِّاش أْسن فلر ُطبّ إىٕ  ،أْسن( أٌَّا ٌا أى

()ٌاضسجّٔٗ ُفطّ ٌطجػٍال  غبارة  ذىبم أنَّ ٌاضبسجّٔٗ نبان  ،كبا  اى٘ٓبُّٔلُّ

َّٖ اىثلافبة ىرٗاُبةاُّٗٓٔلَّ  سازل ٌبَ ورا  ذىبم اىجػب٘بس وكبر كصبر اىب ،ُضبسٗاُ

ٍِّف آدس ٗحٍبو اسضبً ُفطبّ ىهَِّبّ نبان  اىجفسَٗق بَ٘ ٌاضسجّٔٗ ْزا وبَ٘ ٌؤى

ِّفببان نالٍْببا ااببجٓسا أٗسببا  باضببً  ،ٌببَ أْببو ُجِِْرَٗطببابٔر ،اٌطبب٘ح٘   واىٍؤى

ََّ اىٍببؤرِّدَ٘  ،)ٌاضببسج٘ص( غِببر نث٘ببٍس ٌببَ أاببحاب ُنجبب  اىجببساجً ىهبب

ٍُّٔن )ٌاضسجّٔٗ اىبص سّل( باضً )ٌاضبسجّٔٗ( و)ٌاضبسجّٔٗ اىٍػااسَٗ ٗط

ِّفَ٘  ،اىُجِْرٗطابٔرل( باضً )ٌاضسج٘ص( وفبٖ اىٔاكبع فبإنَّ غبرُّا  ٌبَ اىٍبؤى

يَت ىيجفسٗبق ببَ٘ اىبسجيَ٘  ٍِ واىباحثَ٘ س ٗيجشٌٔن بٓبزه اىصب٘ ة اىجبٖ اضبجُْػ

َِّفَ٘ ةَ ديطا  بَ٘ اىٍؤى ٍَّ وىزىم فإنَّ ث
(16)

ت اىرراضبات اىحرٗثبة   ثب٘اُ با وكر بَِّ٘

اىفسق بٍِ٘ٓا فٍاضسجّٔٗ )اىُّّ٘ٓٔل اىبصسّل( غاش فٖ اىػصس األٌّٔل  كاطػا  

ّٖ اىُجِْرٗطبابٔرل( فلبر غباش فبٖ اىػصبس  أٌَّا اىثاُٖ )ٌاضسج٘ص( )اىٍط٘ح

ّٖ ونان ٌَ أاركا  اىشاغس أبٖ ُٔاس  للبحث صلة .اىػبَّاض

                                                 

 (.2/17ُِٗظس: ثارٗخ أطبَّا  اىػ٘ٔن اىػسب: ) (15)

ا ُِط  ُنوَّ واحٍر ٌٍِٓا إىٕ بيره ىهبٖ س ُذيبب بٍِ٘ٓبا فِلبٔ : ٌاضبسجّٔٗ  (16) وىزىم فإَُِّ

 ُّل( و)ٌاضسجّٔٗ اىجِرٗطابٔرل(.اىبصسل )اى٘ٓٔ



- ٧0١8- 

 
 
 

 صداقح انؼزتٍح
 تني املًًٍُ وانتُىخً

 () إثؿأَه امـٓجقأ. 

عاٙات بٮ٤ ا٣٠ّٟاء ٖػ٬ ثار٭ظ٦ػا، ٠ٟٔبػة ا٦٣ٟاٖؿػة كأٟٮػػة ٠ٙٮ٠ة ٬٨ اٟ م 

ٖٮ٣ا بٮ١٩٦، كٵ ؾٮ ٣ا إذا ٜا٥٪ا ألصاب ٤ٖن كاشع. ٖا٣ّٟالػة ٓاٟبان ٢ا ثٗو٬ 

إ٫ٟ ا٦٣ٟاٖػة، كٜجألي اٟجػار١ ٢ؿز٪رة ب طبار ٨غق اّٟػعاكات، ك٢ػ٤ أفػ٩ػ٨ا 

خىٮ٤ٍ: ٢اٟٛ ب٤ أ٥ؽ؛ إ٢ػاـ دار ا٩ٟزػػة، ٢ػُ ِٶ   ٢ػة ا٣ٟٔػازم طم٪٢ة ا٣ٟصع 

ػ ًهٍّت ٨غق اٟٚاِعة اٟغ٨بٮة ٖػ٬ اٟزى ٮىػ ٢ص٣ع ب٤ إؾصاؽ، ك٤٢ خى١  كي ح ػٍ كاٟؿ 

ػة  ز  ُٗ بصي كاٟجّع٭ٞ، ك٬٨: ٵ ٭يؿ٣ُ ٜٶـي اٱٙػاف بّو١٩ ٬ٖ بّن إٵ إذا في

عو كف٦آف ألو كثصاؾي يٍػ٨اف، ٱ٧٥ ٓاٟبان ٢ا ٭معر ٤ِ ثّم  كب
(٧)

. 

أل، كاٱ٢ػ ٜغٟٛ، أف ثػل لػ ّىزى عاٙة ٣٠ِٮػة ث ب ػت ٠ِػ٫ ّٖزأله ٤٢ اٟ

٩ًٚا، ٜاٟغم ٜػاف بػٮ٤  ٍ ٟى ة ٬ٖ لٗائ٩ا كأ ٨غق ا٦٣ٟاٖؿة، كٓاٟبًت اٟؿ٦ٮ٤، ٢ؿج٣ػ 

ا٬٢ ِؼ  اٟػع ٭٤ ٠ِػ١  ٢جٮ٤: ا٦٩ٟعم ِبع اّٟؼ٭ؼ ا٣ٟٮ٬٦٣ اٟػ ارٝ٪ث٬، كاٟق  اّٟٶ 

ػادٙة ٖػ٬  ٕ  بٮ٤ ٠ٙبٮ٣٩ػا شػأل  اّٟػبٮػة، كاٟػ ٓبػة اٟم  اٟع ٭٤ اٟج٦٪ط٬. كٙع أٟ

ق ب٣ا ٭٠ٮ٘ ب لاٟج٩ا كر٣ا٩ٟا.طع٢ة   ثػاخ٩ا، ك٥قػي

ّى٠ى٣ٮ٤ ٜاف  شػٮ٤  ٧٣88٨ـ/٬ٖ٧4٣6 د٢قػ٘ ؾػ٦ة كأك ؿي ٟٚاء بٮ٤ ٨غ٭٤ اٟ

                                                 

() باشح ٬ٖ اٟجػاث ٤٢ ؾ٪ر٭ة. 

 .٧٧/98٧، 9٧-١/٣5ؾٮػ أِٶـ ا٦ٟبٶء: ٭٦َػ  (٧)



 ٧0١6 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ؾػجا٥ب٪ؿ ك٢ػ٤ ٙب٩٠ػا ٣ٟمػػ، ٙىًعـى إٟٮ٩ا ا٣ٟٮ٬٦٣ ٬ٖ رش٠ج٧ ا٣٠ّٟٮة بّع ز٭ارثػ٧ ٳ

كاي ٠ُ ٫٠ِ ٢ا ٬ٖ ٢ٝجباث٣٩ا ٤٢ ٦ٜ٪ز ا٣ٟظً٪يات اّٟػبٮػة
(7)

. ٖٮػؼكر ا٣ٟز٣ػُ 

٬٣ اّٟػب٬، كٜاف ِو٪ان ٢ػاؾٶن ٖٮ٧ا٠ّٟ
(٣)

. ك٭٠جٚٮ٧ اٟج٦ػ٪ط٬، ك٨ػ٪ ٢ػ٤ اٟػ ِٮػٞ 

٤٢ أِوائ٧ اٱكؿ
(9)

. ٜاف ا٣ٟٮ٬٦٣ إذ ذاؾ ٬ٖ ٥ص٪ اٟدا٦٢ة كاٱربّٮ٤ ٢ػ٤ ٣ِػػق، 

ـو كاشع. ٖٮجّارٖاف ًٜٗاشان، كٜا٥ا ٤٢ ٙبٞ ٙػع ثّارٖػا بػاٟػ أم  كاٟج٦٪ط٬ ٭مٔػق بّا

اِػ اّٟػاٙػ٬ ا٣ٟٚػٮ١ بع٢قػ٘ كٙججػغو أش٣ػع كاٟظبػ. ك٭مصب٧ اٟج٦٪ط٬ ٟؼ٭ارة اٟق  

٬ٗ، كٙػع ٣٠ِػا أف ٖػ٬ طؼا٥جػ٧ ٥ؿػظة طًٮػة ٢ػ٤ ٜجػاب  ا٬ٖ ا٦ٟ زى رىٙػة»اٟم   «اٟ٪ى

ٍٝػ١ 557/ ٣ٟ746٨ص٣ع ب٤ داكد اٟزػ اح، ا٣ٟٚج٪ؿ ؾ٦ة  ـ، كٜاف ٦ٟيٍعرث٧ ٖػ٬ شي

ا٣ٟٗٚ٪د، ٖٮ٠ًّاف ٠ِٮ٩ا، ٖاذا ٬٨ بظىن ر٣ٮٞ ٫٠ِ كرؽ لٚٮٞ، كثقػج٣ٞ ٠ِػ٫ 

ؿة كؾجٮ٤ فاِػان ثػر٣ة ط٣
(8)

. 

                                                 

 .76٣ -784/ ٢89ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (7)

 .789/ ٢89ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٣)

٣ٟٮ٬٦٣ ٬ٖ أكاطػ شٮاث٧ ٣ٟٝجبة ا٣ٟز٣ػُ بع٢قػ٘ ٥ؿػظة ٢مػ٪رة ٢ػ٤ دٖجػػ ٖٮػ٧ كأ٨عل ا

ٞ  ا٣ٟٝجبػات ا٣ّٟ٪٢ٮػة  ػ ٩٦ا ري ٠ٮ٩ا ٬ٖ رش٠ج٧ ٨غق، ٦٢ٚبانِ  أؾ٣اء ٥٪ادر ا٣ٟظً٪يات اٟج٬ اي٠ُِ 

ؾػجا٥ب٪ؿ كش٠ػأل كد٢قػ٘ كاٟٚػعس كبٔػعاد كا٦ٟزػٕ. إكاٟظالة ٬ٖ اٟٚػا٨ػة كاٳؾػ٦ٝعر٭ة ك

(. كٙػع ٥قػػ  ٦964ا٨ا ٬ٖ شٮاث٧. ك٬٨ ٬ٖ ٢ٝجبة ا٣ٟز٣ػُ بػػ١ٙ )كِع ٨ا ا٣ٟٮ٬٦٣ طٮػ ذطٮػة اٙج

 «٢ز٠ة ٩ّ٢ع ا٣ٟظً٪يات اّٟػبٮة»ؾجا٥ب٪ؿ ٬ٖ إاٟعٜج٪ر فاٜػ اٟٗصاـ ٙؿ٣ان ٧٦٢ ٭ج٠ّ٘ ب٣ٝجبات 

. كأِٮػع ٥قػػق ٖػ٬ ٜجػاب ٧78-6١ـ: ص٧458اٟزػؼء اٱكؿ ؾػ٦ة /74اٟٝ٪٭ت( ا٣ٟز٠ػع )

 ٟجػاث ٭٦جَػكف ٥قػ اٟٚؿ١ اٟبا٬ٙ.. ك٢ا زاؿ ِقاؽ ا٧4٣ -٧8٧/ ٧ج «بص٪ث كثصٚٮٚات»

 .9١ -96:ص «اّٟٶ٢ة ا٣ٟز٬ّ٣ ِؼ اٟع٭٤ اٟج٦٪ط٬»٭٦َػ ٜجاب٬  (9)

 .٣٣١/ ٢٧8ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (8)

ػ ؼ اٟج٦٪ط٬ باٟٝجاب ٬ٖ ٢ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ:   .٣٣4 -٣٣8/ ٧8خ١ ٭ّي

، ٖصٚػػ٘  ك٨ػغق ا٦ٟؿػظة أ٨ػعا٨ا ٢ػػ٤ بّػع اٟقػاِػ ا٦ٟزٗػ٬ ٠ٟػػعٜج٪ر ِبػع اٟ٪٨ػاب ِػؼـا

بع اٟؿجار أش٣ع ٖػ اج، كلػعرت يبّج٩ػا اٱكٟػ٫ ٥م٪ل ٠ٮ٩ا اٱؾجاذِ  ٩ا، كفار٧ٜ ٬ٖ اٟج٠ّٮِ٘ 

 .٧١، ٧8، ٧٣، ١، 8: «اٟ٪رٙة»، ٭٦َػ ٜجاب ٧٣١7٨ـ/ ٤ِ٧48٣ دار ا٣ّٟارؼ ب٣مػ ؾ٦ة 



 7711 أ. إبراهيم الزيبق -صداقة العربية بني امليمين والتنوخي 

وال ٕؿصةوّا نةٌ يقةرِّ اهًشًة  ؾةٔ  -ذى ٕزوران يعاً اهًمختث اهظاِرٕةث 

ؾٖطو  اهًًَٖٔ نوةٓ يةا خََرةر   -اهًدرسث اهعادهٖث اهمترى إال شارٌع ضِٖـّ 

ْؿر اهرأٍ يٌ لخةا   ةُ يٌ يخطْطاٍ  ٍؿٖسث, وٕقؽ نوٓ ٍسخث ٍادرة يٌ اهسِّ

ى ةٌ ذاةج. ؾٖمخةب اهًًَٖةٔ نوةٓ حأهٖؽ اهقاس ملسو هيلع هللا ىلصػرٕب حدٕد رسْل اهلل 

ِذا اهمخا  ُٕعرف ةاهدَّالئن, هقاسى ةٌ ذاةج, لختةُ نتةد »اهْرفث األوهٓ ؾُٖ: 

م7391ُ سَث اهعزٕز اهًًَٖٔ ةخطِّ 
(1)

. وهَؿاسخُ ٕحدُّ صدٕقُ اهخَْرٔ نوٓ «

ححقٖقُ وٍشره
(1)

. 

تٖةب اهشةٖح يحًةد اةةٔ اهُْٖسةر  وٕصحتُ اهخَْرٔ إهٓ ةِٖج صةدٕقُ اهطَّ

ِّٔ سْق ساروسث. واهشٖح اةْ اهُْٖسر يٌ اسةرة ديشةقٖث نرٕقةث  ناةدٌٕ, ؾٔ ح

ْن, لأةٔ حَٖؿث األصؼر اهشٖح يحًد خُ ؿْ ةاهعوى واهؿضن, ٍتغ ؾّٖا يؤهؿْن ويُ 

, اهًعروؾةث «اهًخخةار رِّ رد اهًحخار نوةٓ اهةدُّ »ايٌٖ ناةدٌٕ, اهشّٖر ةحاشٖخُ 

ُ يحًةد نة   ةحاشٖث اةٌ ناةدٌٕ, ؤِ اهًرس  ؾٔ اهًذِب اهحَؿٔ, واةَة

اهخةٔ الًةن ةّةا حاشةٖث واهةده. ويةَّى  «فرة نٖةْن األرٖةار»اهدٌِّٕ, يؤهؽ 

يحًد اةْ اهخٖر ناةدٌٕ, يؿخٔ اهشةام  واهةد اهشةٖح اةةٔ اهُْٖسةر, وإهٖةُ  هةج 

 خب  ةائُ, وؾّٖا يخطْطاٌ  ٍادرة.ل

ؾٖطوعًّا اهشٖح اةْ اهٖسر نوٓ حوك اهَةْادر, ويةٌ ةَّٖةا يشًْنةث هؼْٕةث, 

ًُرََّٓ»ؿحث اهطُّرَّة يَّا: لُخب نوٓ ص ث اهعر  اةٔ اهطَِّّٖب نتد اهْاحد  «لخا  اه هُحشَّ

م957ِ/319ةٌ نؤ اهوؼْي اهحوتٔ, اهشّٖد ؾٔ لائَث اهةرُّوم ةحوةب سةَث ا
(8)

 .

ؾٖحرص اهًًَٖٔ نوةٓ اشةخرائُ, وٕسةأل نةٌ ذًَةُ, ؾٖشٖتةُ اهشةٖح اةةْ اهٖسةر 

                                                 

 .915 -919/ 55يشوث اهًشً : يز  (1)

 .915/ 91يشوث اهًشً : يز  (1)

 .559 - 8/557الةٌ األذٖر:  «اهماين» لخاُ   َٕظر نٌ حؿاصٖن ِذه اهًعرلث (8)



 ٧0١5 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ان: كز٧٥ ذ٨بان! ك٭ج٪ؽ اٟج٦٪ط٬ إ٫ٟ ٥ؿظ٧ ٟٶؾجٗادة ٧٦٢، ٖٮزٮب٧ اٟقػٮض إٟػ٫  ٢ج٦٣ّ 

٠ًبىج٧ ٣ٟا ٜاف بٮ٣٩٦ا ٤٢ ا٣ٟصبة كا٣ٟ٪دة ا٣ٟ٪ركخة ٤٢ اٯباء، ٫٠ِ أف ٭٦ؿظ٧ ٖػ٬  يى

٦٢ؼ٧ٟ. ٖٮ٦ؿظ٧ اٟج٦٪ط٬ ٢ُ ش٪افٮ٧، ك١ٟ ٭ػعًر ٭٪٢جػغو أ٥ػ٧ كٙػُ ٠ِػ٫ أخػػ ٟٔػ٪م 

٥ٗٮؽ
(4)

 ، ؾٮٝجق٧ٗ بّع ؾ٦ٮ٤.

 «ا٣ٟد٦ ػ٫» كٜغٟٛ ٭صح  ا٣ٟٮ٬٦٣ لع٭٧ٚ اٟج٦ػ٪ط٬ ٠ِػ٫ ثصٚٮػ٘ ٜجػاب

ك٥قػق
(٧0)

. 

كٟج٤ ٖات ا٣ٟٮ٬٦٣ اٙج٦اءي ٨غق ا٣ٟز٣٪ِة ا٠ٟٔ٪٭ة ا٦ٟادرة، إف د٢ق٘ ٟػ١ 

ٍفٛ اٟػ شٮٞ ٩٦ِا، راءق اٟقػٮض ش٣ػعم  ثو٤  ٠ِٮ٧ ب طػل، ٖبٮ٦ا ٨٪ ٫٠ِ كى

اٟؿٗػرٶ٬٥؛ ك٨٪ ٤٢ ٣٠ِائ٩ا، ا٩٣ٟج٣ٮ٤ با٣ٟظً٪يات كثزارث٩ػا، كبٮػعق 

دىٍفت
(٧٧)

با٨ٌ، ٖؿػ ؿ ا٣ٟٮ٦٣ػ٬ ِػ٤ اؾػ٧٣  ٢بّدػ ٜاف افجػاق بص٠أل بد٤٣و  

٤ى ا٣ٟٮ٬٦٣ ٣ٟا ٭ص٪٭٧، ٖقػط ٠ِٮ٧ أف  ًً كرؾ٧٣ ك٢ؤ٧ٟٗ، ك٤٢ ٥َػة كاشعة ٖى

ٍمو كاٖ٘ اٟقٮض ش٣عم، كإذا ٨ػ٪ اٟزػؼء  رق أكٵن، خ١ ٭عٟ ٧ ٠ِٮ٧. كبّع ٱى ٭م٪ 

ٱبػ٬ أش٣ػع  «فػح ٢ػا ٭ٚػُ ٖٮػ٧ اٟجمػصٮٕ كاٟجصػ٭ػٕ»اٟداٟح ٤٢ ٜجاب 

ـ. 447/ ٣57٨اّٟؿػٝػم، ا٣ٟجػ٪٫ٖ ؾػ٦ة بػ٤ ؾػّٮع ااٟصؿ٤ ب٤ ِبع اهلل 

بُ ٦٢غ ز٤٢ يبّة رد٭جػة، ك٥ؿػظج٧ اٱـ ب٣مػػ ٖػ٬  كٜاف رؼؤق اٱكؿ ٙع يي

ؽ إ٫ٟ ٥ؿظج٧ اٟٝا٠٢ػة،  رؼأ٭٤ ٬ٖ دار اٟٝجأل ا٣ٟمػ٭ة. كٜاف ا٣ٟٮ٬٦٣ ٭جق٪ 

ٖاذا ٨٪ اٯف ٭َٗػ ب٩غا اٟزػؼء اٟداٟػح، اٟػغم ا٥ٗػػد ِػ٤ لػاشبٮ٧. ك٭ب٠ػْ 

ٗػ٪ز اَّٟػٮ١، ٖبػ٧ ٭ػج١ ث٣ػاـ اٟٝجػاب ٦ِػعق، ؾػكر ا٣ٟٮ٬٦٣ أٙمػاق ب٩ػغا اٟ

 ك٭ج٣دٞ بٚ٪ؿ اٟٚائٞ:

                                                 

 .9، كٜجاب ا٣ٟد٫٦: 85 -8١/ ٧ٜجاب اٳبعاؿ: ج (4)

 .6١4/ ٢٣8ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٧0)

 (.)اٟعفت«: ا٣ّٟز١ اٟ٪ؾٮى»اٟعفت: ٣٠ٜة دطٮ٠ة ث٬٦ّ اٟ٪رؽ ٓٮػ ا٣ٟػثأل. ٭٦َػ  (٧٧)



 ٧0١4 أ. إبزاٍيه الشيبل -صداقة العزبية بني املينين والتيوخي 

٨ٍػي بٮ٦٦ػػػا ٜي٦ ػػػا ٖػػػػ ؽ اٟػػػع  ٮ ػػػٮ٤ًٍ  طى
ي  أ

 

إ٫ٟ أ٢عو كا٣ٟػءي ٵ ٭ ٤٢ي اٟع ٨ػا 
(٧7)

 

كبافػػٗاؽ اّٟػػا١ٟ ٠ِػػ٫ ثػػػاث أ٢جػػ٧ ٭٩ػػعم لػػ٪رة ٦٢ػػ٧ إٟػػ٫ دار اٟٝجػػأل  

أط٪٭٧ بّع ي٪ؿ ٖػاؽ ا٣ٟمػ٭ة، ٟٮؿ٤ٝ ٢ُ
(٧٣)

. 

خان يٶبػ٧  ك٭ّ٪د ا٣ٟٮ٬٦٣ إ٫ٟ ا٦٩ٟع، كثب٫ٚ ٢صبج٧ ٬ٖ ٠ٙأل اٟج٦٪ط٬، ٢صع 

ى٩ًزان ب٣ا أكث٬ ٤٢ ا٣ٟٚػعرة ٖػ٬ ا٠ّٟػ١، كاٟبؿػًة ٖػ٬ ثصٚٮػ٘ اٟجػػاث،  ٟ ،٧٦ِ

٢صب بان إ٭اق ١٩ٟ ب٣٠ٝاث٧ اٟص٠٪ة، كإِزاب٧ اٟػغم ٵ ٭٦ٚوػ٬، ٢يد٦ٍٮػان ٠ِػ٫ ٜجابػ٧ 

شجػ٫  «ؾػ٣ى اٰٟٟػ٬»، كثصٚٮٚاثػ٧ أٟاٟٮػة ٖػ٬ «أبػ٪ اّٟػٶء ك٢ػا إٟٮػ٧»اٟٗغ 

ألبص٪ا كٜ ١٩٥ ٭ّػٖ٪ف ا٣ٟٮ٬٦٣ ٤٢ ٙػب. كٜاف ٤٢ ٨ػؤٵء اًٟػٶب فػاٜػ 

اٟٗصاـ؛ اّٟا١ٟ اٟز٠ٮٞ، كرئٮؽ ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة ٖٮ٣ا بّع
(٧9)

. 

*   *   * 

ً ٠ُ ٫٠ِ ٩ٖارس ا٣ٟٝجبات ٬ٖ  ك٭ؿجزٮأل اٟج٦٪ط٬ ٟػراء لع٭٧ٚ ا٣ٟٮ٬٦٣، ٖٮ

، ثؿػػ٩ ٞ ٟػػ٧ ٢ّارهػػج٧ «٫ٜجػػاب ا٣ٟد٦ ػ»اّٟػا١ٟ، ٠ّٟػػ٧ ٭ّدػػػ ٠ِػػ٫ ٥ؿػظةو خا٥ٮػػة ٢ػػ٤ 

كثمصٮص٧، ١٠ٖ ٭زع ٧ٟ ٖٮ٩ا ذٜػان، ٖٮ٦قػ ٬ٖ ٢ز٠ة ا٣ٟز٣ُ طبػ ِد٪رق ٫٠ِ ٥ؿػظةو 

٧٦٢
(٧8)

ػيق ب٪ر٪د ٥ؿظة خا٥ٮة ٧ٟ، كث٣ػ  اٱ٭اـ، ك٢ا ٤ٍ٢ً ٢زٮأل.  ، ّٟٞ أشعان ٭بق 

                                                 

بٮػت ، ك٨٪ طًػ  ٢ًبّػ٬، كاٟ«أطٮ٤ ٦ٜا»، كٖٮ٧: ٧٣4 -٧٣5/ ٧بص٪ث كثصٚٮٚات: ج (٧7)

 ٫٠ِ ا٣ٟق٩٪ر:

 أطٮػػػػػٮ٤ ٦ٜػػػػػا ٖػػػػػػؽ اٟػػػػػع٨ػ بٮ٦٦ػػػػػا

 

 إٟػػ٫ اٱ٢ػػع اٱٙمػػ٫ ك٢ػػ٤ ٭ػػ ٤٢ اٟػػع٨ػا 

ٖػ٬ أبػ٬ بقػػ ٣ِػػك بػ٤ ِد٣ػاف، كأكردق  ك٥ؿب٧ ٭اٙ٪ت إٟػ٫ إ٢ػاـ ا٦ٟصػاة ؾػٮب٪٭٧ 

 .8/7٧76«: ٢ّز١ اٱدباء»ثػر٣ج٧، ٭٦َػ 

٠ب٬ ٬ٖ اٟٚا٨ػة ك٤ِ ٨غق ا٦ٟؿظة اٟجا٢ة ش٧ٚٚ ِبع اّٟؼ٭ؼ أش٣ع، ك٥قػث٧ ٢ٝجبة اٟباب٬ اٟص (٧٣)

ـ، خ١ أِاد ثصٚٮ٧ٚ اٟعٜج٪ر ٢ص٣ع ٭٪ؾٕ؛ ث٣٠ٮغ ا٣ٟٮ٬٦٣ ا٣ٟٚػ ب، ٧٣5٣٨/٧46٣ؾ٦ة 

ـ، ٧45٧كلعر اٟٚؿ١ اٱكؿ ٦٢ػ٧ ٖػ٬ ٢ًب٪ِػات ٢ز٣ػُ ا٠ٟٔػة اّٟػبٮػة بع٢قػ٘، ؾػ٦ة 

 ٤٢ ا٣ٟٚع٢ة. 76 -79، 8 -٣ب٣ػارّة أش٣ع راثأل ا٦ٟٗاخ، كث٦َػ ص: 

 .76١/ ٢89ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٧9)

 .9٧7/ ٧8ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  ٢ز٠ة (٧8)



 ٧050 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ك٢ُ ٦ِاء اٟجعر٭ؽ ١ٟ ٭ؿجًُ اٟج٦٪ط٬ اٟجٗػغ ٟجصٚٮ٧ٚ، ٖٮػٙع ٬ٖ ٢ٝجبجػ٧ 

شػػٮ٤ ٭ػػ١ّ٦ بػاشػػة اٟبػػاؿ، بب٠٪ٓػػ٧ ؾػػ٤   ٧٣١7٨ـ/٧48٣ؾػػ٦ٮ٤ شجػػ٫ ِػػاـ 

اٟجٚاِع، ٖٮ٠س  ٠ِٮ٧ ا٣ٟز٣ُ باٟقػكع ٬ٖ ثصٚٮٚػ٧، بّػع أف ٙػػر ٥قػػق هػ٤٣ 

٢ًب٪ِاث٧، ٖٮ٠ب٬ اٟج٦ػ٪ط٬ اٟػ رػاء، ك٨ػ٪ أ٦٢ٮ جيػ٧، ك٭قػػع ٖػ٬ إِػادة ٥ؿػظ٧، 

ث٩٣ٮعان ٟجصٚٮ٧ٚ، كثٮؿٮػان ًٟب٧ّ. ك٢ا إف ٭ج١  ٥ؿض أربُ كِقػػ٭٤ لػٗصة ٦٢ػ٧ 

ع بّع٨ا أكراٙان بٮوان، كاٟٝٶـ بّع٨ا ٬ٖ اٳبعاؿ، ك٨٪ ٭ظج٠ػٕ ٣ِػا شج٫ ٭ز

أف ٢ػا بػٮ٤ ٭ع٭ػ٧ ٖػ٬ ٨ػغق  -ك٭ا ٟز٣اؿ ٢ا ٭ٝجقػٕ  -٬ٖ ا٣ٟد٦ ٫، ك٭ٝجقٕ 

ٮ ػأل، ٣٨ػا  «ٜجػاب ا٣ٟد٦ ػ٫»ا٣ٟز٣٪ِة ٢ػُ   ً ٜجػاب »ٜجػابٮ٤ آطػػ٭٤ ٱبػ٬ اٟ

ػٍػـه ٖػ٬ كؾػ٧ً«اٳبعاؿ يجػػ ٢ػ٤ أكٟػ٧ كآطػػق، كٖٮػ٧ طى ، كٙػع ب
(٧6)

جػاب ٜ»، ك

، كٖٮ٧ طػـه ٖػ٬ أكٟػ٧ ذ٨ػأل بػ كؿ طًبجػ٧«اٳثباع
(٧١)

ػ٤ أف ث٠ػٛ  ، كٜػاف ٭َي

اٟٝجأل هاِت ٖٮ٣ا هاع ٤٢ ٢ؤٟٗاث٧
(٧5)

. 

٦ٮ٤ ٭ججبُ  أطبار لػع٭٧ٚ اٟج٦ػ٪ط٬، ك٢ػا آؿ  كٜاف ا٣ٟٮ٬٦٣ ي٪اؿ ث٠ٛ اٟؿ 

ٮ أل، ٖٮصدػ٧ ٠ِػ٫   ً إٟٮ٧ أ٢ػ اٜجقا٧ٖ ٨غق ا٣ٟز٣٪ِة ا٦ٟادرة ٤٢ ٢ؤٟٗات أب٬ اٟ

ٟػٮؽ ٦ٟقػػ ٨ػغق ا٣ٟز٣٪ِػة كثصٚٮ٩ٚػا أشػعه ٓٮػػؾ ٣٢ػ٤ »٧ٟ:  ٥قػ٨ا، ٙائٶن 

«ث٪ٖػت ٧ٟ فػائى ا٦ٟقػ ا٬٣٠ّٟ
(٧4)

. 

*   *   * 

 كث٣و٬ اٱ٭اـ با٣ٟٮ٬٦٣ كاٟج٦٪ط٬، ك١ٟ ٭ٚع ر ٣٩ٟػا ا٠ٟٚػاء ٢ػػة خا٥ٮػة إٵ

، شػٮ٤ ٙػعـ ا٣ٟٮ٦٣ػ٬ د٢قػ٘ ٧٣١6٨ـ/٧486بّع ِقػ٭٤ ؾ٦ة، كذٟٛ ؾ٦ة 

 زائػان ٩ٟا، ك٭٪٩٢ا أ٥قع ٠ٟج٦٪ط٬:

                                                 

 .68، 69، 60-٧/8١، كٜجاب اٳبعاؿ: ج987-٢٣7/998ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٧6)

 .٧7-٧٧ٜجاب اٳثباع:  (٧١)

 .٧/٣ٜجاب اٳبعاؿ: ج (٧5)

 .٢٣8/6١4ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٧4)



 ٧05٧ أ. إبزاٍيه الشيبل -صداقة العزبية بني املينين والتيوخي 

 ا ٙبػػػٞ ِقػػػػ٭٤ ٦ٜػػػا اٟجٚٮ٦ػػػا٦٨ػػػ

 

٩ٖٞ ٠٥ج٬ٚ بّػع ِقػػ٭٤ ِا٢ػا 
(70)

 

ػع٭ٚٮ٤ أف ٭٠جٚٮػا ٢ػػة خاٟدػة بّػع ؾػ٦جٮ٤، ٖػ٬ ز٭ػارة ا٣ٟٮ٦٣ػ٬   كٙع ر ٠ٟم 

٧٣١١٨ـ/٧485ٟع٢ق٘ ٬ٖ شؼ٭ػاف ؾ٦ة 
(7٧)

. كٜاف ٠ٙػأل ا٣ٟٮ٦٣ػ٬ ٭ظٗػ٘ 

ّي٩ػا ا٣ٟػ٪دة كاٟ٪ٖػاء بصأل  د٢قػ٘ كأ٩٠٨ػا، كبادٟجػ٧ د٢قػ٘ ك٢ز٣
(77)

. ٖٗػ٬ 

ء ٜا٥ػا ٭ج٦ؼ٨ػػاف، ك٠ِػ٫ هػٗاؼ بػدا٨ػػا ٜا٥ػا ٭ز٠ؿػاف، كأ٢ػػاـ ٓ٪يج٩ػا ا٦ٟٔػا

ب٪ة اٟج٬ ٨اـ ا٣ٟٮ٬٦٣ بصب٩ا، ٖٝػاف ٵ ٭ػغٜػ٨ا إٵ بمػٗج٩ا اٟجػ٬  ٥اٍػ٭٣٩ا اٟػ 

. ك٭جزاذبػاف [80ا٣ٟؤ٦٢ػ٪ف: ] ژ  ں ں ڱ   ڱ ژكل٩ٗا اهلل ثّػا٫ٟ ب٩ػا: 

ٝ ٩اف بػػكح أط٪٭ػة  أيػاؼ اٟصع٭ح ٤ِ اٟقّػ كاٱدب كا٣ٟظً٪يات، ك٭جٗ

. كٜػاف ا٣ٟٮ٦٣ػ٬، ك٨ػ٪ ٭ؿػج٣جُ ب٩ػغا ا٦٣َٟػػ اٟز٣ٮػٞ، ٭جػػ٥ ١ ببٮػت لاٖٮة

ش٣ٮعة
(7٣)

 ، ٢ُ ثٔٮٮػو ٭ؿٮػ ٬ٖ أٟٗا٧ٍ ٟٮٶئ١ ٦ّ٢اق:

ػػب ا٥ي٩ا ٘ى كفي  فػػٮ٪خي د٢قػػ

 

أشأل  إ٬ٟ  ٤٢ أٟاٟٮىػ٧ٍ  
(79)

 

ٍّػ ٬ٖ أشاد٭د٧، ٖارثزػٞ ٣٠ٟٮ٦٣ػ٬ ٖػ٬   كٜاف اٟج٦٪ط٬ ّٜادث٧ ٭ػثزٞ اٟق 

 إشعل ٨غق اٟز٠ؿات:

                                                 

 .٧0٧: «اّٟٶ٢ة ا٣ٟز٬ّ٣ ِؼ اٟع٭٤ اٟج٦٪ط٬»٭٦َػ ٜجاب٬  (70)

 .٢٣9/٧47ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (7٧)

 .89/78١ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ ٢ز٠ة  (77)

 ٬٨ اٟقاِػة ش٣ٮعة ب٦ت اٟمصاب٬ ا٣ّ٦ٟاف ب٤ بقٮػ اٱ٥مارم، كاٟبٮت ٨٪: (7٣)

 ٩ٜػػػ٪ؿ د٢قػػػ٘ كفػػػبا٩٥ا

 

 أشػػأل إٟػػ٬  ٢ػػ٤ اٟزاٟٮػػ٧ 

كاٟزاٟٮة ١٨ أ٨ٞ اٟصزاز، ٜاف أ٨ٞ اٟقاـ ٭ؿ٣٪١٩٥ بػغٟٛ، ٱ٩٥ػ١ ٜػا٥٪ا ٭ز٠ػ٪ف ِػ٤  

 .٣/٧77١«: ٢ّز١ اٱدباء»ك، ٧64، 4/٧65: «ٜجاب اٱٓا٬٥»بٶد١٨ إ٫ٟ اٟقاـ. ٭٦َػ 

كٱؾجاذ٥ا أش٣ع راثأل ا٦ٟٗاخ ٢ٚاٟة ٥ٗٮؿػة ٖػ٬ ثصػ٭ػػ اؾػ٩٣ا، كأ٥ػ٧ ش٣ٮػعة، ٖػ٬ 

، 6٧5-84/85١، ٥قػ٨ا ٬ٖ ٢ز٠ة ا٣ٟز٣ػُ: ٢ػذ «٥َػات ٬ٖ ٥َػات»ؾ٠ؿ٠ج٧ ا٣ٟاثّة 

 كٖٮ٩ا إ٣ٟاع إ٫ٟ أل٪ؿ ٤٢ أل٪ؿ ا٦َٟػ ٬ٖ اٟػكا٭ات كا٦ٟم٪ص ك٥ٚع٨ا.

 .7١5-7١١/ ٢89ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (79)



 ٧057 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

 ١ي ٭ػػػا ِبػػػعى اّٟؼ٭ػػػؼ ب٣ػػػااهلل ٭٠ّػػػ

 

دن كإرػػػٶؿً   ػػػ١ٍ ب٠ٚبػػػ٬ى ٢ػػػ٤ كي ٝي ٟ 

ًػٖيػ٧ي   ٍِ ى ًٞ ٖػ٬ ٓٮػػم ٖ  ٍوػ ٗى يًشؽ  باٟ  أ

 

ج ػػاؿً   ٞ  طى ٞى إٵ ٜػػ  ٢ػػا ٭ي٦ٝػػػ اٟٗوػػ

ػػأل  ٭٠٣ؤ٨ػػا  ػػ٦ابٞ شػػٮ٤ اٟصى  إف  اٟؿ 

 

ثىٍص٬٦ اٟػ ؤكسى ك٭٠ّ٪ اٟٗارغي اٟظا٬ٟ 
(78)

 

اٟظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا٬ٟ
(78)

 

 

٭ارة، ك٣٨ا ٬ٖ رشػاب ا٣ٟز٣ػُ، ٭ػٓػأل  إٟٮػ٧ اٟج٦ػ٪ط٬ أف ك٬ٖ ث٠ٛ اٟؼ 

خ٧ ببّن ٢ا ِدػ ٠ِٮ٧ ٤٢ ٥٪ادر ٢ٝجبات ا٣ٟٔػب، ٖٮمٕ ٧ٟ ا٣ٟٮ٦٣ػ٬ ٢ػا  ٭صع 

كرعق ٤٢ ث٠ٛ ا٦ٟػ٪ادر ٖػ٬ ٢ٝجبػة اٟػبػاط اّٟا٢ػة، ك٢ٝجبػة رػا٢ُ اٟٚػػك٭ٮ٤ 

بٗاس، ك٬ٖ ٢ٝاثأل ث٪٥ؽ. كبقٕٔ ٭ٝجب٩ػا اٟج٦ػ٪ط٬ ٦ِػ٧، ك٭٦قػػ٨ا إث٣ا٢ػان 

٠ٟٗائعة ٬ٖ ٢ز٠ة ا٣ٟز٣ُ
(76)

. 

*   *   * 

ؿػػة ٜػػاف خاٟد٣٩ػػا اٱؾػػجاذ ؾػػّٮع اٱٖٔػػا٬٥ ٖػػ٬ ٢ج٦ػػؼق ا٩٣ٟػػارػ٭٤، كٖػػ٬ ر٠

٭ػاف، ك٭جزاذب٪ف أيػػاؼ اٟصػع٭ح، ؼً ٭ؿجػكش٪ف إ٫ٟ ٥ؿٮ٧٣ ا٠ّٟٮٞ ٨ػبان ٤٢ شػ  شى 

ٞ  ِارؼ، ٫٠ِ شع  ثّبٮػ ا٣ٟٮ٦٣ػ٬، ؾػ ؿ ا٣ٟٮ٦٣ػ٬  ٠٪ل ٟعل ٜ اٟج٬ ٬٨ أٟغ  ٤٢ اٟؿ 

أٟػػػب ؾػػ٦ة أل ٖػػ٬ رش٠جػػ٧ إٟػػ٫ ؾػػّٮعان ٣ِػػا ؾػػٚى ٠ِٮػػ٧ ٢ػػ٤ ٥ٗػػائؽ اٟٝجػػ

، ٖ طبػق اٱٖٔا٬٥ ب ٧٥ ِدػػ ٖػ٬ ا٣ٟٝجبػة اٟ٪ي٦ٮػة ببػار٭ؽ ٠ِػ٫ ٧٣١8٨ـ/٧486

ٔىؼة اٳِػاب»ٜجاب  ٠ٟػ ٢ ا٬٥، ك١ٟ ٭ؼدق ٖٮ٧ فٮجان  «ث٪رٮ٧ إِػاب أبٮات ٢ي٠ٍ
(7١)

. 

كٜاف اٱؾجاذ اٱٖٔا٬٥ ٙع ٖػغ ٤٢ ثصٚٮ٧ٚ ٫٠ِ ٨غق ا٦ٟؿػظة اٟبار٭ؿػٮة، 

 ٟزا٢ّة اٟؿ٪ر٭ة يب٧ّ ٬ٖ ٢ًبّج٩ا.ك٨٪ ٫٠ِ كىٍفٛ اٟمعكر، بّع أف ث٪ٟت ا

٣٠ٖا ِاد ا٣ٟٮ٬٦٣ إ٫ٟ ٜػاثق٬، شٮح ٜاف ٭ٚٮ١ي بّع إشاٟج٧ ٠ِػ٫ اٟجٚاِػع 

٤٢ را٢ّة ٠ِٮٝػق با٦٩ٟع
(75)

 7٣، كل٠ٍت إٟٮ٧ ٥ؿظة ٢ًب٪ِة ٤٢ اٟٝجاب ٬ٖ 

                                                 

 .٢99/7٣٣ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (78)

 .656 -٢٣٣/65٣ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (76)

 .٢٣9/٧47ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (7١)

 .٢89/764ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (75)



 ٧05٣ أ. إبزاٍيه الشيبل -صداقة العزبية بني املينين والتيوخي 

أ٭٠٪ؿ، بّح ب٩ا إٟٮ٧ اٱؾجاذ اٟقاِػ طٮػ اٟع٭٤ اٟؼر٠ٜػ٬، ك٢ػا إف بػعأ ٭ًػاُٟ 

ج٧ٍ اٟقٝ ٭ىػأل بمػصة ٥ؿػبج٧ ٠ّٟػ٬ بػ٤ ِٮؿػ٫ ٖٮ٧ شج٫ طاٟزى ث٧ٍ اٟػ  رى ٪ؾ، كؾاكى

ـ، ك٣ٟػا ث٠ٔٔػٞ ٖػ٬ أ٣ِاٙػ٧ اٜجقػٕ أف ٣59٨/449اٟػ ٢ا٬٥، ا٣ٟج٪٫ٖ ؾ٦ة 

ـ، كأف ٦ِ٪ا٥ػ٧ 95١٨/٧049اٟٝجاب ٠ٟصؿ٤ ب٤ أؾع اٟٗار٬ٙ، ا٣ٟٚج٪ؿ ؾ٦ة 

٪اب ٨٪  ةي «اٳٖماح ٤ِ أبٮات ٢ق٠ٝة اٳ٭واح»٫٠ِ اٟم  ، كث٪رػع ٦٢ػ٧ ِػع 

٩ػا ٖػ٬ ٥ؿضو أٙعـ ٤٢  ؼازاثػ٧ اٟجػ٬ ٠ِٚ  ٩٠ا ٖػ٬ ري ا٦ٟؿظة اٟبار٭ؿٮة، ٜػاف ؾػز 

٠ُ اٱٖٔا٬٥ ٫٠ِ ٨غق ا٦ٟؿض اٟز٠ٮ٠ػة، ٧٣88٨ـ/٧4٣6رش٠ج٧ ؾ٦ة   ً ، ك١ٟ ٭

٣٢ا أٖؿع ٠ِٮ٧ ٧٠٣ِ، كشػ٧٢ ا٣ّٟارهة ب٩ا، كٜا٥ت ٧٦٢ ٠ِػ٫ يػػؼ اٟد ٣ػاـ، 

ؿ. كؾارع ا٣ٟٮ٬٦٣ إ٫ٟ ٜجابػة ٢ٚاٟػة، دٟ ػٞ ٖٮ٩ػا ٠ِػ٫ لػ صة ٢ػا ٙػ٭بة ا٣ٟج٦اكى

 76اٜجق٧ٗ، ك٠ِ٘ ٫٠ِ بّن ٢ػا ٥ػع  ِػ٤ ٢صٚٚػ٧ ٢ػ٤ أك٨ػاـ، كأرط٩ػا ٖػ٬ 

ٜػا٥٪ف اٟدػا٬٥  ٧أ٭٠٪ؿ، كبّػح ب٩ػا إٟػ٫ ا٣ٟز٣ػُ، ٦ٖقػػت ٖػ٬ ٢ز٠جػ٧ ٖػ٬ 

، أم بّع ٥ص٪ خٶخة أف٩ػ ٤٢ إرؾا٩ٟا٧٣١5٨ـ/ ٧484
(74)

. 

ك٬ٖ اٟ٪ٙت ٥ٗؿ٧ أبعل ٓٮػػي كاشػعو ٢ػ٤ اٟٗوػٶء، اٟػغ٭٤ أ٨ػعل إٟػٮ١٩ 

، ٢ ا٬٥، ٖػ د اق ذٟػٛ إٟػ٫ إِػادة اٟبصػح،  اٱٖٔا٬٥ اٟٝجابى ٛ  ٬ٖ ٥ؿبج٧ ٠ٟػ  اٟق 

ٟٮٝجقٕ طً ق، ك٭بادر إ٫ٟ إلٶش٧، ب ف اؾجعرؾ ٬ٖ ٥يؿض اٟٝجاب، اٟج٬ ٟػ١ 

ػ٪اب،  ث٪زع بّع، أكراٙان فػػح ٖٮ٩ػا ٢ٶبؿػات ٨ػغا اٟظًػ ، كاؾػجعرا٧ٜ اٟم 

٧٣١5٨ـ/٧485ثقػ٭٤ اٱكؿ  79ك٥قػ٨ا ٬ٖ 
(٣0)

. 

                                                 

 .٧48-٢٣9/٧47ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (74)

٢ّػة خ١ أِاد اٱٖٔا٬٥ ٥قػ اٟٝجاب ٫٠ِ اٟم٪اب ٬ٖ يبّج٧ اٟدا٥ٮة، اٟج٬ لػعرت ِػ٤ را (٣0)

: ٣ٖٚػاؿ ٖػ٬ ٢ٚع٢جػ٧، ص  - كٜاف ٭عر س ٖٮ٩ػا كٙججػغو  - ٧٣49٨ـ/٧4١9ب٦ٔازم ؾ٦ة 

كٙبٮٞ ث٪ز٭ُ ٥ؿض اٟٝجاب ٣٠ِت أف ٥ؿظة بار٭ؽ اٟج٬ ٩٦ِا لعرت اًٟبّة ٢ظًجة ٬ٖ »

اؾ١ اٟٝجاب كاؾ١ ٢ؤ٧ٟٗ، ؾاًٙة ٩٦٢ا طاث٣ة اٟٝجاب.. ٖبػادرت إٟػ٫ إ٭ػعاع ٜػٞ ٥ؿػظة 

 = «.٥قػة ثمصس اٟظً  كثػد اٟظاث٣ة



 ٧059 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ثب٠ػْ اٟج٦ػ٪ط٬ كٖػاةي كاٟػع ا٣ٟٮ٦٣ػ٬  ٧٣١4٨ـ/٧484ك٬ٖ اّٟاـ اٟجا٬ٟ ؾ٦ة 

 اٟصاج ِبع اٟٝػ٭١ ب٤ ٭ّٚ٪ب، ٬ٖ ب٠عة رارٝ٪ت با٦٩ٟع، ٖٮٝجأل إٟٮ٧ ٢ّؼ ٭ان:

 ٣ٜػػػػا ِػػػػؼكت إ٦٥ػػػػ٬ أِػػػػؼ م

 

 ِبػػػػعى اّٟؼ٭ػػػػًؼ بػػػػاٱًب اٱِػػػػؼ   

 ٢ى٤ٍ راكز اٟج ؿّٮ٤ى ِا٢ان ٬ٖ ا٩ٟيعل 

 

 ٠ِٮػػػػػ٧ رش٣ػػػػػةي اٳٟػػػػػ٧ً أبػػػػػعا 

ق اّٟػػاٟ  ٣ٍػػػى ِي  ٬ اٱثػػ١ٌ كرخػػتى ٦٢ػػ٧ي 

 

ىػػ٧ي ٣ٖػػا ٠ٍػػ١ٍ »  «ك٢ىػػ٤ٍ ٭قػػاب٧ًٍ أب
(٣٧)

 

 *   *   * 

٧٣١4٨ـ/ ٧460كثجٗ٘ اٟؼ ٭ارة اٟػابّة ٣٠ٟٮ٬٦٣ ٟع٢ق٘ ٬ٖ ث٣٪ز ؾػ٦ة 
(٣7)

 ،

ك٬٨ ز٭ارث٧ اٱطٮػة ٩ٟا
(٣٣)

، ٖٮٚػػأ «ٜجػاب اٳبػعاؿ»، ٢ُ لعكر اٟزؼء اٱكؿ ٤٢ 

مػع٭٘ لػع٭٧ٚ اٟج٦ػ٪ط٬ ٖػ٬ ٢ٚع٢جػ٧ كث٠ّٮٚاثػ٧، ٨ػغا اٟ بقٕٔ ٢ػا طًجػ٧ أ٥ا٢ػٞ

ا٣ٟٗج٪ف با٠ٟٔة ك٦ٖ٪٩٥ا كف٪ارد٨ا ٣ٜػا كلػ٧ٗ، ٖٮ٣ؿػٛ ب٣٠ٚػ٧، ك٭ٝجػأل ٣ٟز٠ػة 

ػ ٍان ٖٮ٩ا ٣ِٞ لع٭٧ٚ ٖٮ٧، ك٣٢ا ٙا٧ٟ:  ٜجاب اٳبػعاؿ »ا٣ٟز٣ُ ٢ٚاٟة هاٖٮة ٧٦ِ، ٢ٚي

                                                 

ازف ا٣ٟبارؾ ٢ّاهعان ٱؾػجاذق اٱٖٔػا٬٥ ٖػ٬ اٵ٨جػعاء إٟػ٫ كٜاف اٱؾجاذ اٟعٜج٪ر ٢  =

اٟم٪اب، ٖٚع ذٜػ أ٧٥ ٜاف كٙججغو باٟٚا٨ػة، ٭صوػ رؾاٟة اٟعٜج٪راق ٤ِ اٟػ٢ا٬٥ ا٦ٟصػ٪م، 

٣٠ٖا اي٠ُ ٫٠ِ اٟٝجاب ٦٢ؿ٪بان إٟٮ٧، رأل أ٧٥ ٟٮؽ ٠ٟػ٢ا٬٥، ٣ٟا ٭ّػ٧ٖ ٢ػ٤ أؾػ٠٪ب٧، ك٢ػ٤ 

، ٖبػادر إٟػ٫ ٜجابػة رؾػاٟة «اٱبٮات ا٠٣ٟٔؼةث٪رٮ٧ إِػاب »اؾجٚمائ٧ ٯخارق، كٟٮؽ بٮ٩٦ا 

إ٫ٟ أؾجاذق اٱٖٔا٬٥ بغٟٛ، ٧ٗ٠ٖٝ ٢ػارّة ا٩ٟٗارس كاٟٝجأل ا٣٣ٟاخ٠ة ٣ٟ٪ه٪ع اٟٝجاب، 

ٖ٪ٕٙ ا٣ٟبارؾ ٫٠ِ ٥ؿظة طًٮة ٤٢ ٜجاب اٟٗار٬ٙ، ككهُ اٟصٚٮٚة بٮ٤ ٭ع٭٧. ك٣ٟػا بػعا 

ثبػ٧ ا٣ٟبػارؾ ٦ٟقػػق ٟٲٖٔا٬٥ كر٧ اٟص٘ بادر إ٫ٟ اٱطغ ب٧ كإِٶ٧٥ ٫٠ِ ا٦ٟاس، ك٣ٟػا ِا

ػؼ اٟص٘ كأف ٭ي٦ؿأل اٟٗوٞ إٟػ٫ ألػصاب٧. كِٚػأل  اؾ٧٣، ٙاؿ ٧ٟ اٱٖٔا٬٥: ٭زأل أف ٭ّي

ا٣ٟبارؾ ٫٠ِ ذٟٛ بٚ٪٧ٟ: ٖٝاف ١٠ّ٢ أطٶؽ كؾ٠٪ؾ، ٣ٜا ٜاف ٠ّ٢ػ١ ٥صػ٪ كٟٔػة. ٭٦َػػ 

 .4٧-40، 77، ٧4«: ؾّٮع اٱٖٔا٬٥»ٜجاب٧ 

 اٟبٮت اٟداٟح. ٬ٖ« أب٧»، كٙع ؾًٚت ٧٦٢ ٣٠ٜة ٧/٧١بص٪ث كثصٚٮٚات: ج (٣٧)

 .٢٣١/8٧١ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٣7)

 .٢89/7١7ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٣٣)



 ٧058 أ. إبزاٍيه الشيبل -صداقة العزبية بني املينين والتيوخي 

ادٙة ٖػ٬ دىٍرس  ٤٢ طٮػ ٢ا ٥يقػ ٬ٖ ٨غق اّٟم٪ر ا٣ٟج طػة اٟج٬ ٠ٙ ت ٖٮ٩ا اٟػ ٓبة اٟم 

٨ا كف٪ارد٨ا؛ ذٟٛ أ٧٥ ٟٮؽ ٩ٟا ٢ٔا١٥ ٢اد٭ة ٢ػ٤ كرائ٩ػا. ا٠ٟٔة، كاٟبصًح ٤ِ ٖػائع

ٝى١ بصح اٱؾجاذ اٟج٦٪ط٬ ٬ٖ اٟٝجاب ِػ٤ فػ٪ا٨ع اٳبػعاؿ اٟجػ٬ ب٠ٔػت ٥صػ٪  كٟ

٣جة فا٨ع ٢ػ٤ ٜػٶـ اّٟػػب، كٵ ٭٪رػع ٜدٮػػه ٩٦٢ػا ٖػ٬ ا٣ٟمػادر ا٣ّٟػكٖػة، ؾج

ٝ ػ٤ بّػػع لػعؽ اٟبصػػح كاٟج٦ٚٮػأل ٢ػػ٤ ِؼك٨ػا إٟػػ٫ ٙائ٠ٮ٩ػا، كا٨ػػج١  بجٗؿػػٮػ  كث٣

ا٢ن اٟجّبٮػ، كاؾجعرؾ ٤٢ شػكؼ اٳبعاؿ ٜدٮػان ٤٢ اٟٗ٪ائت اٟجػ٬ ِدػػ ٠ِٮ٩ػا ٓ٪

ُى ش٪افػٮ٧  ػػ ب ٢ا٥ػةو ر٣ٮػ ٬ٖ أ٩٢ات ٜجأل ا٠ٟٔة ٣٢ا زادت ب٧ ٖائعة اٟٝجاب. خػ١ ٥ىقى

كييػرق ا٠ٟٔ٪٭ة ا٣ٟػك٭ة ٤ِ أئ٣ة ا٠ٟٔػة، أك ا٦٣ٟٚ٪ٟػة ِػ٤ ٜجػب١٩ بظًػ٪ي١٩، كٙػع 

، ٢ا ٜاف ٟٮ٦ّ٠ًا ٫٠ِ ٜ ٍٞ ٕى هاع أٜدػي٨ا. أر ٞ  ذٟػٛ إٵ ٢ػ٤ ذاؽ ٟػغ ة ا٠ّٟػ١، كأًٟػ

بػ ٫٠ِ ٢قاٙ ٧، ٟغٟٛ أ٦٨ئ اّٟؼ  اٟج٦٪ط٬ ٫٠ِ ٧٠٣ِ ٨ػغا ا٣ٟبػػكر، ك٠ِػ٫ ٢ػا  اٟم 

ٜابعق ٬ٖ ثصػ٭ػ ٜجاب٧ كثمصٮص٧.. كا٦ٟقػ ا٬٣٠ّٟ ٣ٜا بٮ٦اق ٵ ٭وػ٠ًُ بػ٧ إٵ ٢ػ٤ 

٭ة ٖائٚة بج٣صػٮك لصٮصان، كٜاف ٧ٟ ٦ِا ٬ٖ ا٠ٟٔة دٙٮٚان، كيبّان ِػبٮوا رز٧ٙ اهلل ٣٩ٖان 

كثػ٬ى لػبػان ٜمػبػ أ٭ػ٪ب ٣٢ػا ارج٣ػُ ٠ّٟػؼ 
ي ً٘ ٥م٪لػ٩ا، خػ١ أ ا٣ٟؿػائٞ، كثصٚٮػ

، بػ٭جػان ٢ػ٤ اٟجمػصٮٕ،  اٟج٦٪ط٬، كٟغٟٛ ٠ٜ ٧ راء ٜجابي اٳبػعاؿ ٠ِػ٫ ٢ػا رأ٭ػتي

ؾ٠ٮ٣ان ٤٢ اٟجصػ٭ٕ، ٢ا طٶ ٨ى٦ات ثّع  ٤٢ يىبُى اًٟبُ، ك٨٪ ٣٢ػا ٭قػ٩ع ٣٠ٟصٚػ٘ 

ّىة ايٶِػ٧ ٠ِػ٫ أ ؾػػار اّٟػبٮػة، كٵ ٭زج٣ػُ ذٟػٛ إٵ ٠ٟٚٮػٞ ٢ػ٤ باهًٶ٧ِ كؾى

٣٠ِاء ا٠ٟٔة ا٣ٟصٚٚٮ٤، ك٬ٖ ٢ٚع٢ج١٩ اّٟؼ اٟج٦٪ط٬، ٖاٟص٣ع هلل ٠ِػ٫ ذٟػٛ. كأ٥ػا 

٢ُ ٨غق ا٣٠ٟٝة ا٦٣ٟمٗة اٟمادٙة أشد٧ ٫٠ِ ٢جابّة ر٩٪دق ٦ٟقػ اٟزػؼء اٟدػا٬٥ ٢ػ٤ 

٘ه بػ٧ ذٟػٛ،  ً ٮ أل ا٠ٟٔػ٪م اٟص٠بػ٬، كشٚٮػ ٱف أبػا اٳبعاؿ، ك٢ا ب٬ٚ ٤٢ آخار أب٬ اٟ

ٙٮؽ اٟج٦٪ط٬ فا٬٢ض ٜ ب٬ اًٟٮأل، ٖزؼاق اهلل ٫٠ِ ثصٚٮ٧ٚ ٨غا طٮػان، كأبٚػاق ٠ّ٠ٟػ١ 

«كاٱدب، كطع٢ة ٟٔة اّٟػب
(٣9)

. 

                                                 

 .650-6١4/ ٢٣8ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٣9)



 ٧056 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

 ة ٤٢ ِػا١ٟ ر٠ٮػٞ، أشػأل اّٟػبٮػة شبوػاك٦٨ٮجان ٠ٟج٦٪ط٬ ٫٠ِ ٨غق اٟق٩اد

٪٭عاء ٠ٙب٧.  ٠٢ٛ ٠ِٮ٧ ٥ٗؿ٧، كث٠ٔٔٞ ٬ٖ ؾي

ٟػػ٫ د٢قػػ٘ بػػعِ٪ة ٢ػػ٤ كزارة كٜػػاف ا٣ٟٮ٦٣ػػ٬ ٖػػ٬ ث٠ػػٛ اٟؼ ٭ػػارة، ٙػػع رػػاء إ

اٟدٚاٖة
(٣8)

طبػث٧ ٬ٖ ٢ّػٖة ا٣ٟظً٪يات اّٟػبٮػة، كأم  ، ٟجؿج ٥ؽ بػأ٭٧، كثٗٮع ٤٢

ىٍك٫ٟ با٦ٟ قػ ا٣ٟظً٪يات أ
(٣6)

. ٖٝجأل ا٣ٟٮ٬٦٣ ٣ٟع٭ػ٭ة إشٮاء اٟجػػاث اٟٚػع٭١ ٖٮ٩ػا 

ؾجا٥ب٪ؿ ٤٢ ا٣ٟظً٪يات ا٦ٟٗٮؿة، ك٩٦٢ا ٥ؿظة ٖػ٭ػعة إٙائ٣ة ب ؾ٣اء ٢ا ٬ٖ طؼائ٤ 

، ٟظ٠ٕ ب٤ شٮػاف اٱش٣ػػ اٟبمػػم، ا٣ٟجػ٪٫ٖ ؾػ٦ة «ٚع٢ة ٬ٖ ا٦ٟص٪٢»٤٢ ٜجاب 

ٕ  ٤٢ ٢ظجمػات ا٦ٟص٪. كرٓػأل ا٣ٟٮ٦٣ػ٬ أف ٧50٨/١46 ـ، ك٨٪ ٤٢ أٙعـ ٢ا أٟ

٭٩ّع بجصٚٮ٩ٚا إ٫ٟ لع٭٧ٚ اٟج٦٪ط٬. كٜغٟٛ ٜاف
(٣١)

. 

ي٣ ة ٤٢ ألعٙائ٧ اٟٝػاـ، ٖٮ١٩ إهاٖة ٠ٟج٦٪ط٬ أؾػجاذ٥ا  ك٬ٖ ٢ز٠ؽ ه١  ٟ

ؼى ا٣ٟٮ٬٦٣ ا٣٩ًٟى١ ًٟبُ ٜجاب أش٣ع راثأل ا٦ٟٗاخ، شى  ّيباب اٟؼ اطػ كا٠ٟ باب »ٗى اٟ

آا٬٥، ا٣ٟج٪٫ٖ ؾ٦ة  «اٟٗاطػ ـ٧787/ ٠ٟ680٨م 
(٣5)

، كٜاف ٙع ٖػػغ ٟجػ٪ق، 

ك٨٪ ٬ٖ د٢ق٘، ٤٢ ثصٚٮ٘ ٢ٚع٢ج٧
(٣4)

، ك٥قػ٨ا ٬ٖ ٢ز٠ػة ا٣ٟز٣ػُ
(90)

. خػ١ 

د٫٠ٍ، كٜغٟٛ ٥قػػ٨ ا ٖػ٬ أرد٩ٖا ب٣ٚاٟة ٥ب ٧ ٖٮ٩ا ٫٠ِ أ٣٨ٮج٧، كيػ٭ٚة ٥قػق ا٣ٟي

٢ز٠ة ا٣ٟز٣ُ
(9٧)

ٞ  أ٣ِػاؿ ٢ز٣ػُ ا٠ٟٔػة اّٟػبٮػة »، ك٣٢ا ٙا٧ٟ ٖٮ٩ا:  ٢ػ٤ أرػ

٠٘ ٟصٮػاة ٟؿػاف اّٟػػب، أف ٭ؤٟ ػٕ ٟز٦ػة ٟٔ٪٭ػة ثجػ ٟٕ ٢ػ٤  بع٢ق٘، كٙع طي

                                                 

 .٣١/8٧١، ك٢ذ ٣8/8٧8، ك٢ذ ٢٣7/65٣ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٣8)

 .٢89/7١7ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٣6)

 .٧٧0-٧0١«: اّٟٶ٢ة ا٣ٟز٬ّ٣ ِؼ اٟع٭٤ اٟج٦٪ط٬»، كٜجاب٬ 4 -٢٣ٚع٢ة ٬ٖ ا٦ٟص٪:  (٣١)

 .٢٣١/8٧١ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٣5)

 .٢٣8/866ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (٣4)

 .866 -٢٣8/896ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (90)

 .94-٢٣6/9١ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (9٧)



 ٧05١ أ. إبزاٍيه الشيبل -صداقة العزبية بني املينين والتيوخي 

ػ اٟز٠ٮٞ ٍٗ ا٩ٙا ٟجٚ٪ـ ب٦قػ ٨غا اٟؿ  ِيق  غ اؽ ا٠ٟٔة ك «شي
(97)

. 

ىػٍعءي كٜاف أؾجاذ٥ا ا٦ٟٗاخ ٙع ٙػأ ٠ِٮ٧ ٬ٖ ز٭ارثػ٧ ٨ػغق: بػاب ٜٮػٕ ٜػاف  ب

ػصٮس»٢ػ٤  ملسو هيلع هللا ىلصاٟ٪ش٬ إ٫ٟ رؾػ٪ؿ اهلل  كي٠ػأل ٦٢ػ٧  ٠ٟبظػارم، «اٟزػا٢ُ اٟم 

اٳرازة. ٖ رازق ا٣ٟٮ٬٦٣ ب٣ػك٭اث٧ ٤ِ فػٮ٪ط٧
(9٣)

. كٜػاف ا٦ٟٗػاخ ٭٦ٚػٞ ٦ِػ٧ 

«ا٫٦ّ٣ٟ اٟغم ٭٤ٝ٣ أف أؤد ٭٧ ب٠َٗٮ٤ ٵ أر٣٩٠ّا خٶخػة»ٙ٪٧ٟ: 
(99)

. ٠ٟجػعٟٮٞ 

 ٫٠ِ فعة شػل٧ ٫٠ِ اٳ٭زاز ٬ٖ ٜجاباث٧ كث٠ّٮٚاث٧.

*   *   * 

٦ٮ٤ ١ٟ ثٔأل ِػ٤ اٟج٦ػ٪ط٬ رٓبػة لػع٭٧ٚ ا٣ٟٮ٦٣ػ٬ ٖػ٬  كي٪اؿ ث٠ٛ اٟؿ 

ػ اٟدا٬٥ ٤٢ ٜجاب  ٍٗ ٟٚاؾ١ ب٤ خابػت  «اٟع ٵئٞ ٬ٖ ٓػ٭أل اٟصع٭ح»ثصٚٮ٘ اٟؿ 

ٙيٍؿ٬ً، ا٣ٟج٪٫ٖ ؾ٦ة  ػى  ـ.٣07٨/4٧8اٟؿ 

«٤٢ ذطائػ ٙبة ا٠٣ٟػٛ اَٟػا٨ػ»ّٖػ ؼ ب٧ ٬ٖ ٢ز٠ة ا٣ٟز٣ُ ٬ٖ ٢ٚاٟج٧ 
(98)

. 

٢ز٠ػة ا٣ٟز٣ػُ ٖػ٬  ٬ ٠ٟصع٭ح ٧٦ِ ٬ٖ ٢ٚاٟة هاٖٮة ٥قػ٨ا ٬ٖخ١ ِاد اٟج٦٪ط

٧٣58٨ـ/٠ً٢٧466ُ ِاـ 
(96)

ؼق إ٫ٟ اٟٝجابة ٧٦ِ ٢ػػة أطػػل  ٗى . كٜاف ٙع شى

بػاط،  ػ اٟدا٬٥ ٧٦٢ ٬ٖ اٟظؼا٥ة اّٟا٢ ة ٬ٖ اٟػ  ٍٗ ِد٪ريق ٫٠ِ ٥ؿظة طًٮة خا٥ٮة ٠ٟؿ 

 كرػ٪د ٟػ٧ كٜاف ؾػكرق ب٩ا َِٮ٣ان. أ٢ا ؾٗػق اٱكؿ، ٖٚع أطبػػق ا٣ٟٮ٦٣ػ٬ أٵ  

ق إٵ اهلل. ك٢ُ ذٟػٛ ٜػاف اٟج٦ػ٪ط٬ ٭ ٢ػٞ  ٬ٖ طؼائ٤ اٱرض، كٵ ٭١٠ّ ٢ؿجٚػ 

اٳبًاء ٢ُ »٬ٖ اّٟد٪ر ٫٠ِ ٥ؿظة خاٟدة ٩٠ّٟا ثٝ٪ف ا٦ٟؿظة اٟٝا٠٢ة ٧ٟ، ٙائٶن: 

                                                 

 .٢٣6/94ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (97)

 .٬ٖ بٔعاد، ر٩٠ا بجصٚٮ٘ اٟقٮض ٢ص٣ع شؿ٤ آؿ ٭اؾٮ٤ «اّٟباب»كٙع يبّت أرؼاء ٤٢ 

 .89/790ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ ث٦َػ إرازة ا٣ٟٮ٬٦٣ ٧ٟ ٬ٖ ٢ (9٣)

 .٧/٧87، كبص٪ث كثصٚٮٚات: ج٧/65، ج٢74ز٠ة ٩ّ٢ع ا٣ٟظً٪يات اّٟػبٮة )اٟٝ٪٭ت (: ٢ذ  (99)

 .٣66-٢٣١/٣67ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (98)

 .70-٢9٧/٣ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (96)



 ٧055 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

. كٜػاف ا٣ٟٮ٦٣ػ٬ ٠ِػ٫ طػٶؼ رأ٭ػ٧ ٖػ٬ «اٟج٣اـ طٮػه ٤٢ اّٟز٠ة ٢ُ ا٦ٟٚماف

٘  ب٦قػػق ٢ػ٤ ا٣ٟز٣ػُ ا٣٠ّٟػ٬، اٵ٥جَار، ٣ٖا ٖجئ ٭صد٧ ٫٠ِ ٥قػق، ك٢ ٤ أشػ

شج٫ اؾجزاب ٧ٟ اٟج٦٪ط٬ أطٮػان، كفػع ٬ٖ ثصٚٮ٧ٚ
(9١)

، كًٙػُ فػ٪يان بّٮػعان 

٠ُ أؾجاذ٥ا ا٦ٟٗاخ ٫٠ِ ٜػار٭ؽ ٤٢ ٠٣ِػ٧، كٟٝػ٤ ا٦٣ٟٮ ػة ٟػ١ ثي٩٣ػٞ  ٖٮ٧، كاي 

شؼ٭ػػاف  79اٟج٦٪ط٬ شج٫ ٭صٚ٘ أ٦٢ٮ ج٧ ٬ٖ إث٣ا٧٢، ٖج٪٬ٖ ٖزػ ٭ػ٪ـ اٟز٣ّػة 

ع ٢ا لػ٦ُ، كٟػ١ ٧٣56ؿ ربٮُ اٱك 8ـ/ ٧466 ، ٤ِ ؾبُ كؾبّٮ٤ ؾ٦ة، كٖٚي

٭ُٚ إ٫ٟ أشعو ١٠ِي ٢ا ٙاـ ب٧ ٬ٖ ٨غا اٟباب
(95)

. 

زُ ا٣ٟٮ٬٦٣ ب٪ٖاة لع٭٧ٚ اٟ٪٬ٌٖ  ٬ًٌٗ  ك٭ٗي ٣ٜػا كلػ٧ٗ، ٖٮج٪رػُ ٩ٟػغا  اٟصى

ٍت ب٧ اٟعار، ك٭ّ٪د بغاٜػث٧ إٟػ٫ ث٠ػٛ اٱ٭ػاـ اٟز٣ٮ٠ػة   ً ا٦ٟب  ا٣ٟصؼف، كٙع ف

٦ػ٧ كبػٮ٤ اٟج٦ػ٪ط٬، ٖاؾػجزاب دِ٪ثػ٧، كشٚػ٘ اٟج٬ دِا اهلل ٖٮ٩ا أف ٭ز٣ػُ بٮ

رٓبج٧، كاٟجٚاق بّع ِقػ٭٤ ِا٢ان. أ٢ا اٯف، كٙع ٠ٓبػ٧ اٱٟػ١ي، ٖٮجؿػاءؿ ب ؾػ٫: 

«ٜٮٕ أؾ ٧ٟ ثّا٫ٟ أف ٭ز٣ُ بٮ٦٦ا بّع ِقػ٭٤ ِا٢ان أطػل»
(94)

؟ ك٭ظى  ب٧٣٠ٚ 

ػ٢ػان بػاٯداب »٣٠ٜات رخاء، ٩٠ّٟا ثؿػ٠ٮ٧ ِػ٤ ٢يمػاب٧، ٖٮٚػ٪ؿ:  ٟٚػع ٜػاف ٢ٔي

٣ٍصان ٜػ٭٣ان ٬ٖ ثٚع٭ػق ٟز٩٪د ا٦ّ٣ٟٮٮ٤ ب٩ػا، إذف ٟػٮؽ ببًػٍعع أف  كا٣ّٟارؼ، ؾى

ق  ثّق٘ اٱذف ٙبػٞ اّٟػٮ٤ ٢ػ٤ ٜػٶ اًٟػػٖٮ٤، شجػ٫ إذا اٟجٚٮ٦ػا را٦ِػ٬ ٢ظبػػي

ق، كاؾػػج٩٪ث٬٦ فػػ٣ائ٧٠، كؾػػ ذٜػ دائ٣ػػان ث٠ػػٛ ا٣ٟزػػاٟؽ اٟجػػ٬ ٜػػاف  ك٦٢َػػػي

ا٣ٟػش٪ـ ٭٩ج١ بّٚع٨ا ٫٠ِ هٗاؼ بػػدل، كٖػ٬ كؾػى دار٭ػا أخ٦ػاء ز٭ػاراث٬ 

                                                 

 .٧5-٢9٧/٧١ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (9١)

-٧٧١: «اٟج٦ػ٪ط٬اّٟٶ٢ة ا٣ٟز٬ّ٣ ِؼ اٟػع٭٤ »، كٜجاب٬ ٢8٧/769ز٠ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ  (95)

٧٧5 ،٧70. 

كٙع كلٕ اٟعٜج٪ر فاٜػ اٟٗصاـ ٢ا كلٞ إٟٮ٦ا ٤٢ ٥ؿظ٧، ٬ٖ بصح ٥ٗػٮؽ، ٥قػػق 

 .8٧١-95٧، 749-8٧/7٣7ة ا٣ٟز٣ُ: ٢ذ ٬ٖ ٢ز٠

 رؾاٟة ا٣ٟٮ٬٦٣ بظ٧ً ٢صٗ٪ٍة ٢ُ أكراؽ اٟج٦٪ط٬ ٟعل ا٣ٟز٣ُ. (94)



 ٧054 أ. إبزاٍيه الشيبل -صداقة العزبية بني املينين والتيوخي 

ػ٧ ٟ  ٝ ػّػ كاٱدب، ك٥جٗ بٶد اٟقاـ، كاٟج٬ ٦ٜا ٥جزاذب ٖٮ٩ا اٱشاد٭ح ِػ٤ اٟق 

«بػكح أط٪٭ة لاٖٮة
(80)

. 

ًػح إ٫ٟ ٟٚائ٧، ٖٮٝجألي ٢٪اؾٮان ٦ٟٗؿػ٧:  ٚى ـ أف  »ك٭قجع  ش٦ٮ٤ي ٠ٙب٧ اٟ ػػى كٵ رى

ار ٢ُ اٱثٚٮاء اٱبػار، إ٧٥ ٙػ٭أله ٢زٮأل ػى ٚى «اهلل ٭ز٣ُ بٮ٦٦ا ٬ٖ دار اٟ
(8٧)

. 

بمع٭٧ٚ اٟج٦ػ٪ط٬ بّػع اخ٦ػ٬ ِقػػ ِا٢ػان، شٮػح أؾػ١٠ ك٭٠ص٘ ا٣ٟٮ٬٦٣ 

 76ـ/ ٧4١5ثقػػ٭٤ اٱكؿ ؾػ٦ة  7١اٟػ كح إ٫ٟ بارئ٩ا لػباح ٭ػ٪ـ اٟز٣ّػة 

، ٤ِ ٥ص٪ ثؿّٮ٤ ؾ٦ة٧٣45٨ذم اّٟٚعة 
(87)

، ٩ٖٞ اؾج ٥ٗا ٖػ٬ ِػا١ٟ أٟٮػأل 

٩٪د؟  ٢ا ٜاف بٮ٣٩٦ا ٬ٖ ِا١ٟ اٟق 

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
٠ٝة اٳِػاب، ٱب٬ ٥مػ اٟصؿػ٤ بػ٤ أؾػع اٳٖماح ٬ٖ فػح أبٮات ٢ق -

اٟٗار٬ٙ، ش٧ٚٚ كٙعـ ٧ٟ ؾّٮع اٱٖٔا٬٥، را٢ّة ب٦ٔػازم، اًٟبّػة اٟدا٥ٮػة، 

 ـ.٧4١9/ ٧٣49٨

٢ػة ِػؼ اٟػع٭٤ ا٣ٟٮ٦٣ػ٬، أِػع٨ا ٦٠ٟقػػ بص٪ث كثصٚٮٚات، ث ٟٮٕ اٌّٟٶ  -

ِيؼ٭ػ ف٣ؽ، ثٚع٭١ فاٜػ اٟٗصاـ، ٢ػارّة ٢ص٣ع اٟػٮّٶكم، دار  ٢ص٣ع 

 ـ.٧448كت، اًٟبّة اٱك٫ٟ، ٬، بٮػأٟػب اٳؾٶ٢

                                                 

 .٧79اّٟٶ٢ة ا٣ٟز٬ّ٣ ِؼ اٟع٭٤ اٟج٦٪ط٬:  (80)

 .٢صٗ٪ٍة ٢ُ أكراؽ اٟج٦٪ط٬ ٟعل ا٣ٟز٣ُ رؾاٟة ا٣ٟٮ٬٦٣ بظ٧ً (8٧)

، ك٥قػػ٨ا ٖػ٬ ٢ز٠ػة ا٣ٟز٣ػُ: ٢ػذ كٙع ثػر١ ٧ٟ ثػر٣ة هاٖٮة اٟػعٜج٪ر فػاٜػ اٟٗصػاـ (87)

89/7٣6- 7١4. 



 ٧040 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ؾّٮع اٱٖٔا٬٥ شا٢ٞ ٟ٪اء اّٟػبٮة، ثػ ٟٮٕ اٟػعٜج٪ر ٢ػازف ا٣ٟبػارؾ، دار  -

  ـ.7007/ ٧97٣٨ا١٠ٟٚ، د٢ق٘، اًٟبّة اٱك٫ٟ، 

ػ أِٶـ ا٦ٟبٶء، ث ٟٮٕ ف٣ؽ اٟع٭٤ ٢ص٣ع ب٤ أش٣ع اٟغ٨ب٬، ثصٚٮػ٘ ٮى ؾً  -

، ّٮأل اٱر٥ػؤكط، ٢ؤؾؿػة اٟػؾػاٟةخ٠ة ٤٢ ا٣ٟصٚٚٮ٤ بافػاؼ اٟقٮض في 

 ـ.٧45٧بٮػكت، اًٟبّة اٱك٫ٟ، 

فػح ٢ا ٭ُٚ ٖٮ٧ اٟجمصٮٕ كاٟجصػ٭ٕ، ثػ ٟٮٕ أبػ٬ أش٣ػع اٟصؿػ٤ بػ٤  -

ِبع اهلل ب٤ ؾّٮع اّٟؿٝػم، ثصٚٮػ٘ اٟػعٜج٪ر ٢ص٣ػع ٭٪ؾػٕ، ٢ػارّػة 

أش٣ػػع راثػػأل ا٦ٟٗػػاخ، اٟٚؿػػ١ اٱكؿ، ٢ًب٪ِػػات ٢ز٣ػػُ ا٠ٟٔػػة اّٟػبٮػػة 

 ـ.٧45٧بع٢ق٘، ؾ٦ة 

ث ٟٮٕ إبػا٨ٮ١ اٟؼ٭ب٘، ٢ًب٪ِػات  ٢ة ا٣ٟز٬ّ٣ ِؼ اٟع٭٤ اٟج٦٪ط٬،اٌّٟٶ  -

 ـ.70٧8/ ٢٧9٣6٨ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق٘، ؾ٦ة 

اٟٝا٢ٞ ٬ٖ اٟجار٭ض، ث ٟٮٕ ِؼ اٟػع٭٤ ٠ِػ٬ بػ٤ ٢ص٣ػع ا٣ّٟػػكؼ بػاب٤  -

 ـ.٧466/ ٧٣56٨اٱخٮػ، دار لادر، بٮػكت، 

ٜجػػاب اٳبػػعاؿ، ٱبػػ٬ اًٟٮػػأل ا٠ٟٔػػ٪م، ثصٚٮػػ٘ ِػػؼ اٟػػع٭٤ اٟج٦ػػ٪ط٬،  -

 ـ.٧460بع٢ق٘، ؾ٦ة  ٢ًب٪ِات ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة

ٜجػػاب اٳثبػػاع، ٱبػػ٬ اًٟٮػػأل ا٠ٟٔػػ٪م، ثصٚٮػػ٘ ِػػؼ اٟػػع٭٤ اٟج٦ػػ٪ط٬،  -

 ـ.٢٧46٧ًب٪ِات ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق٘، ؾ٦ة 

ٜجػػاب اٱٓػػا٬٥، ٱبػػ٬ اٟٗػػػج ٠ِػػ٬ بػػ٤ اٟصؿػػٮ٤ اٱلػػ٩ٗا٬٥، ثصٚٮػػ٘  -

اٟعٜج٪ر إشؿاف ِباس كاٟعٜج٪ر إبػا٨ٮ١ اٟؿّاٖٮ٤ كاٱؾجاذ بٝػ ِباس، 

 ـ.7005/ ٧974٨، اًٟبّة اٟداٟدة، دار لادر، بٮػكت

ٜجػػاب ا٣ٟد٦ػػ٫، ٱبػػ٬ اًٟٮػػأل ا٠ٟٔػػ٪م، ثصٚٮػػ٘ ِػػؼ اٟػػع٭٤ اٟج٦ػػ٪ط٬،  -

 ـ.٢٧460ًب٪ِات ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة، ؾ٦ة 



 ٧04٧ أ. إبزاٍيه الشيبل -صداقة العزبية بني املينين والتيوخي 

٢ّزػػ١ اٱدبػػاء، إرفػػاد اٱر٭ػػأل إٟػػ٫ ٢ّػٖػػة اٱد٭ػػأل، ثػػ ٟٮٕ ٭ػػاٙ٪ت  -

٪م اٟػك٬٢، ثصٚٮ٘ اٟعٜج٪ر إشؿاف ِباس، دار أٟػب اٳؾٶ٬٢، ٣ى اٟصى 

 ـ.٧44٣ًبّة اٱك٫ٟ، بٮػكت، اٟ

ٕ اٱش٣ػ، ثصٚٮ٘ ِؼ اٟع٭٤ اٟج٦٪ط٬، ٢ًب٪ِات  - ٢ٚع٢ة ٬ٖ ا٦ٟص٪، ث ٟٮٕ ط٠

 ـ.٧46٧كزارة اٟدٚاٖة، ٢ع٭ػ٭ة إشٮاء اٟجػاث اٟٚع٭١، د٢ق٘، ؾ٦ة 

اح، ثصٚٮ٘ اٟعٜج٪ر ِبػع اٟ٪رٙة، ث ٟٮٕ أب٬ ِبع اهلل ٢ص٣ع ب٤ داكد اٟزػٌ  -

ارؼ، اٟٚػا٨ػة، اًٟبّػة اٟ٪٨اب ِؼاـ كِبع اٟؿجار أش٣ع ٖػاج، دار ا٣ّٟػ

 ـ.٧456اٟداٟدة، ؾ٦ة 

 أكراؽ اٟج٦٪ط٬ ٟعل ا٣ٟز٣ُ. -

ىالمجالت:
، ٣9، ٣٣، ٣7، ٢٧8ز٠ة ٢ز٣ػُ ا٠ٟٔػة اّٟػبٮػة بع٢قػ٘، ا٣ٟز٠ػعات:  -

٣8 ،٣6 ،٣١ ،9٧ ،99 ،8٧ ،89. 

 .٧/ رؼء 74، ٢ز٠ع (اٟٝ٪٭ت)٢ز٠ة ٩ّ٢ع ا٣ٟظً٪يات اّٟػبٮة  -

*   *   * 





 دلنـقْا و  فُي  رـعْلت ا 
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 ربينظرية العامل يف النحو الع
 تقعيد وتطبيق

 ()د. وحىد عبدو فنفل

ى:مدخل
ِّٰ ٦ة ٣٪ْؿٱح ا٣ٕة٢٦ ٚػٰ ا٣٪عػٮ ا٣ٕؿثػٰ ٦ػ٨ ظٌػٮر  ال ٱؼٛٯ ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪

الٚخ ٰٚ ٝؽٱ٥ ا٣ؽرس ا٣٪عٮم ا٣ٕؿثٰ كظؽٱسػ٫  ٚ٭ػٰ ٩ْؿٱػح دع٧١ػخ إ٣ػٯ 

ثٕٲؽ ثج٪ٲةف ا٣٪عٮ كدع٤ٲالد٫ اإلٔؿاثٲػح  ٧٠ػة ٠ػةف ٣٭ػة ا٣عػِ ا٣ػٮاٚؿ ٦ػ٨  ظؽ  

ك٦ػ٨ ٦ٕػة٥٣ ا٬ذ٧ػةـ ا٧٣عػؽزٲ٨ ث٭ػؾق ا٣٪ْؿٱػح  .ا٣عؽٱسػحا٧٣ؿاصٕةت ا٣٪ٞؽٱح 

ظك٨  ٤٣ؽ٠ذٮر رٱةض «دٕٞٲؽ كدُجٲٜ ٩ْؿٱح ا٣ٕة٢٦ ٰٚ ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ؛» ٠ذةب

٨ٔ ٦ؤقكح ٣٘ٮٱح ال ٱؼٛٯ ٦ة ٣٭ػة ٚػٰ ٬ػؾق  4952ا٣ؾم وؽر ٔةـ   ا٣ؼٮاـ

ػؽ٦ح ا٣ٕؿثٲح ك٤ٔٮ٦٭ة  إ٩٭ة ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔػٯ  األٱةـ ٨٦ ظؿص ٤ٔٯ

 ة٧٣ٲح  ٰٚ ا١٤٧٧٣ح ا٣ٕؿثٲح ا٣كٕٮدٱح.ا٣نج١ح ا٣ٕ

ٰ   كال مٟ أف ٠ٮف ا١٣ذةب ٣٪عٮم   ٰ  ) صة٦ٕ   ٫٣ ص٭ٮدق ٚػٰ ٦ٲػؽاف (أ٠ةدٱ٧

ًٙ  ا٣ؽرس ا٣٪عٮم  إًةٚح إ٣ٯ وػؽكرق ٔػ٨ ٦ؤقكػح ٣٘ٮٱػح ٦ؼذىػح  ٣ػ٥ ديٍؼػ

ا٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ  ٰٚ ا٣ذٞؽٱ٥ ٫٣ ٤ٔٯ ٣كةف راٲكػ٭ة اظذٛةء٬ة ث٭ؾا اإلوؽار  ٚٮوٛذ٫

ثٰ ثة٣٪ٛةقح كثأ٫٩ ٦ٛذةح ٨٦ ٦ٛةدٲط ا٣٪عٮ ٣جةث٫ األ٠جػؿ  أٝػٮؿ ا٣ٕـٱـ ث٨ ٤ٰٔ ا٣عؿ

                                                 

() ٌٔٮ ا٣٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب ا٣سة٩ٲح ثع٧ةة. 
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ال مٟ ٰٚ أف ٬ؾق األ٦ٮر ٦ضذ٧ٕح ٧٦ة ٱعٛـ ٤ٔٯ ٝؿاءة ٬ػؾا ا١٣ذػةب  ك٬ػٮ ٦ػة 

٠ةف ٨٦ وةظت ٬ؾق ا٣كُٮر ا٣ؾم آزؿ أف ٱنةر٫٠ ا٣ٞةرئ ا١٣ؿٱ٥ ٚٲ٧ة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲػ٫ 

ق ٔػؿض أل٬ػ٥ إزؿ ٝؿاءد٫ ٣٭ؾا ا١٣ذةب  كٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ٔؿض ٧ٌ٧٣ٮف ا١٣ذةب  ٱذ٤ٮ

 دؿاءل ٣٭ؾق ا٧٣ؿاصٕح ٨٦ ا٧٣الظْةت ٤ٔٲ٫. ٦ة

ى:عرضىلمحتوىىالكتاب
ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ا٣نج١ح ا٣ٕة٧٣ٲح  ا٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ  تقديه مرئيس وجىع -

 ِّ  .ٙ كا١٣ذةبا٣ٕـٱـ ٤ٰٔ ا٣عؿثٰ  أز٪ٯ ٚٲ٫ ٤ٔٯ ا٧٣ؤ٣

. ثػٲن٨ ٚٲ٭ػة أ٧٬ٲػح ٩ْؿٱػح ا٣ٕة٦ػ٢ ٚػٰ ث٪ػةء ا٣٪عػٮ ف امكتابوقدوة مىؤم   -

كٰٚ ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كًجٍ دؿا٠ٲج٭ػة  ٧٠ػة أمػةر ٚٲ٭ػة إ٣ػٯ  ا٣ٕؿثٰ 

أ٩٭ة ٩ْؿٱح ٔؿثٲح ا٧٣٪نأ  كأف ٗؿ٫ً ٨٦ ٬ؾا ا١٣ذةب ٬ٮ ا٣ذٕؿٱٙ ث٭ػة ٦ػ٨ ظٲػر 

 ا٧٣ٛ٭ٮـ كا٣ٞٮأؽ ا٤١٣ٲح ا٣ذٰ دٞٮـ ٤ٔٲ٭ة ٦ٮًعح ثةأل٦س٤ح ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذُجٲٞٲح.

ِّ  تىهيد بيَّي فيه -  ؿٱح ا٣ٕة٦ػ٢ ٚػٰ ا٣٪عػٮ ا٣ٕؿثػٰ ٙ ٔؿكثح ٩نأة ٩ْا٧٣ؤ٣

 كا٣سٞةٚٲح ا٣ذٰ ٩نأت ٰٚ ػال٣٭ة. ٨ ٚٲ٫ ا٣كٲةٝةت ا٧٤ٕ٣ٲح٧٠ة ثٲن 

 .ظؿص ٤ٔٯ دٕؿٱٙ ا٣ٕة٢٦ ٣٘ح كاوُالظةن  امفصل األول -

ث ٔػػ٨ أ٩ػػٮاع ا٣ٕٮا٦ػػ٢؛ ا٣كػػ٧ةٰٔ كا٣ٞٲةقػػٰ  دعػػؽن  امفصللل امنللاً  -

 .كا٤٣ْٰٛ كا٧٣ٕ٪ٮم

ِّ  امفصل امنامث - ٕة٢٦  أك األوٮؿ ا٣٪ْؿٱػح ٙ ٝٮأؽ ا٣ٔؿض ٚٲ٫ ا٧٣ؤ٣

 ِّ  ٙ ٠ػاًل ا٣ٕة٦ح ا٣ذٰ ث٪ٯ ا٣٪عةة ٤ٔٲ٭ة دىٮر٥٬ ٣٪ْؿٱح ا٣ٕة٢٦  كٝؽ مٛٓ ا٧٣ؤ٣

 ٨٦ ٬ؾق األوٮؿ  أك د٤ٟ ا٣ٞٮأؽ ث٧ة ٱٮًع٭ة ٨٦ ا٣ذُجٲٞةت ا٤٧ٕ٣ٲح.

ٛن امفصل امرابع - ٚٮااػؽ ٩ْؿٱػح ا٣ٕة٦ػ٢  كثس٪ػةء ا٧٣عػؽزٲ٨ ٤ٔٲ٭ػة  ٢ ثجٲةف. د١

ل ٫٣ ٨٦ األد٣ح أ٫٩ ال دأٰ ٧٣ة دٕؿًخ ٫٣ ٬ػؾق ا٣٪ْؿٱػح ٧٠ة ق٪ؿل ث٧ة دؿاء ٦ؤ٠ؽان 

 ٨٦ ٩ٞؽ ٔ٪ؽ اث٨ ٦ٌةء ا٣ٞؿَجٰ كٔ٪ؽ ثٕي ا٧٣عؽزٲ٨ ٨٦ ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٣ٕؿب.
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ى:فيىمنهجىالمؤلف
ٔي  ؿ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ ٚٲ٧ة ٬ٮ ٚٲ٫ ٤ٔٯ٥٣ ٱٕٮِّ  ٪ٰ ٨٦ ٝج٢ ثض٧ػٓ ٦ػة ٠ذةبو 

ةزؿ ٨٦ ذ٣ػٟ ٚػٰ ٦ة د٪ ث٢ دذجٓ ٬ٮ ث٪ٛك٫ ٝة٫٣ ا٣ك٤ٙ ٰٚ ٝٮأؽ ٩ْؿٱح ا٣ٕة٢٦ 

٦ؼذ٤ٙ أثٮاب ٦ى٪ٛةت ٩عٮٱح ٦ٮزنٔح ٤ٔٯ ٦ؿاظ٢ دةرٱؼٲح ٦ؼذ٤ٛح  كذ٣ػٟ 

ؿ ثأف ٢٠ ٩عٮم ٠ةف ٱ٤ٮذ ٰٚ ا٣ؽٚةع ٨ٔ آراا٫ ك٨ٔ ٦ٮا٫ٛٝ ٦ػ٨  ًٕ ٤ٔٯ ٩عٮ ٱيٍن

ة ث٪ٲةف ثأوٮؿ ٬ؾق ا٣٪ْؿٱح ٧٠ة دؿاءت ٫٣  ك١٬ؾا د١ة٢٦ دةرٱؼٲً  آراء اٳػؿٱ٨

ةة  ٧٦ة ال ٱك٧ط ٚٲ٧ة ٱ٧ٲ٢ إ٣ٲ٫ ا٧٣ؿء ٩ْؿٱح ا٣ٕة٢٦ ٤ٔٯ أٱؽم أصٲةؿ ٨٦ ا٣٪ع

د ثؽٝح ا٣٪ةزؿ األكؿ ٣جؾكر ٬ؾق ا٣٪ْؿٱح ٰٚ ا١ٛ٣ؿ ا٣٪عٮم ا٣ٕؿثٰ  ٧٠ة  ثأف ٩عؽِّ

٪٪ة ٨٦ أف ٩٪كج٭ة ٤٠ٲً  ة إ٣ٯ ٩عػٮم دكف آػػؿ  كإف ٠ػةف ٦ػ٨ ا٣سةثػخ أ٫٩ ال ٱي١٧ِّ

ة أف ا٣ؼ٤ٲػػ٢ كقػػٲجٮٱ٫ ٔػػٮنال ٤ٔٲ٭ػػة ثٮًػػٮح ٚٲ٧ػػة كوػػ٢ إ٣ٲ٪ػػة ٦ػػ٨ دةرٱؼٲًػػ

 .ة ٰٚ ا١٣ذةبص٭ٮد٧٬

٠ذةب ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ ال ٱ٪ػؽر أف دكػذٮ٫ٛٝ ٌٝػةٱة ٣ٲكػخ  ٤ٔٯ أف ٝةرئ

ِّ   ٪حثة٤ٞ٣ٲ٤ح كال ثة٣٭ٲِّ    ٫ٛ ٩ْؿ إ٣ٯ ٦ة ٬ٮ ٚٲ٫ ٩ْؿة كظٲػؽة االدضػةقك٦٪٭ة أف ٦ؤ٣

٥٤ٚ ٱكذٮد٫ٔ إال ٦ة ٱؿك٫ٝ ٨٦ اٳراء ا٧٣ؤٱؽة ٣ؿأٱ٫ ٰٚ ٩ْؿٱػح ا٣ٕة٦ػ٢  ٚجػؽت 

٫ ك٠أ٩٭ة ٠ذةب كاظؽ ٰٚ ٔؽة ٩كػغ  إذ ٣ػ٥ ٦ىةدرق ا٣ذٰ اقذٞٯ ٦٪٭ة ٦ةدة ثعس

 ِّ  ٙ ٱؽرؾ صٲؽان ٱٕؿض إال ٧٣ة ٱؤٱؽ ٬ؾق ا٣٪ْؿٱح كٱٮًع٭ة. كال مٟ أف ا٧٣ؤ٣

أف ٰٚ ا٧٣ن٭ؽ ا٣٪عٮم ٦ى٨ٍ ٱؼة٫ٛ٣ ٚٲ٧ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٰٚ ا٣عؽٱر ٧ٔػة ٬ػٮ ٚٲػ٫  

أف إٗٛة٣٪ة األمٲةء ال ٱٕ٪ػٰ أ٩٭ػة ٣ٲكػخ ٦ٮصػٮدة  ٧٠ػة أ٩ػ٫ ال  أٱٌةن  كال مٟ

٣ؾا ثؽا ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼػٮاـ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ ٬ػؾا  أ٩٭ة ٣ٲكخ وعٲعح  ٱٕ٪ٰ ثة٣ٌؿكرة

 ث٤ٖ ذركد٫ ٰٚ ذ٠ؿ ٦ػة ٱؿكٝػ٫ ٦ػ٨ آراء ا٣ػؽارس ا٣ٮاظػؽ ٦٭٧ػالن  ـان دعٲٌ  ـان ٦ذعٲٌ 

ٰ ظؽٱس٫ ٨ٔ ٚآراءق ا٧٣ؼة٣ٛح ٧٣ة ٱؿاق ٬ٮ ٩ٛك٫ ٰٚ ٬ؾق ا٣٪ْؿٱح  ك٬ؾا ٦ة ّ٭ؿ 

ٚٞػؽ ذ٠ػؿ ٧٠ػة قػ٪الظِ ٦ػ٨   ٦ٮٝٙ ٢٠ ٨٦ ٔجةس ظكػ٨ كمػٮٰٝ ًػٲٙ
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٭٧ة ٦ة ٱٮاٜٚ آراءق أك ٦ة دؿاءل ٫٣ أ٫٩ ٱٮاٚٞ٭ة دك٧٩ة إمػةرة إ٣ػٯ ٦ػة ٣٭٧ػة أٝٮا٣

 .ٚٲ٧ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ دؼة٫ٛ٣ ٨٦ آراء

كا٣الٚخ أف ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ ٠ةف ٱٞؽـ ٩ْؿٱح ا٣ٕة٦ػ٢ كٝٮأػؽ٬ة ك٠أ٩٭ػة 

ذىؿىض ٤ٔٲ٭ة  ث٢ ٠ةف وؿٱعةن  ٍٕ ػ ٦ىةدرات  ال د٪ةٝل  كال ٱي ٫ ٤ٔػٯ أ٩ػ٫ ٰٚ ٩ىِّ

 ٤ٔٯ ذ٣ػٟ ثعضػش ال دٞػٮل ٤ٔػٯ ٦كذؽاًل   ؾق ا٣٪ْؿٱحال دأٰ إ٣ٯ أف د٪ٞؽ ٬

 .ةءا٣ى٧ٮد إذا ٦ة ٩ٮٝنخ ث٧٪ُٜ ا٧٣ٮًٮٔٲح كا٣ذ١ٛٲؿ ا٣٪ٞؽم ا٣ج٪ٌ 

خ أك د٪ٛػػٯ ث٧٪ُػػٜ ا٣عػػت أك سجىػػكال مػػٟ أف ا٣عٞػػةاٜ ا٧٤ٕ٣ٲػػح ال دي 

ث٢ ثةألد٣ح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ٮًٮٔٲح  ك٬ػٮ ٦ػة ٣ػ٥ ٱذػٮٚؿ ٣ػؽل ا٣ػؽ٠ذٮر   ا١٣ؿا٬ٲح

ِّ ا٣ؼٮاـ ٰٚ ٦ٮآً ٗٲؿ ٤ٝٲ ٙ قػجؿق ٤ح ٨٦ ٬ؾا ا١٣ذةب  كإذا ٠٪ة ٩كض٢ ٧٤٣ؤ٣

ألٗٮار ٩ْؿٱح ا٣ٕة٢٦ ٰٚ أ٧ٔػةؽ ا٤ٕٞ٣ٲػح ا٣٪عٮٱػح ا٣ٕؿثٲػح ثة٣جٕػؽٱ٨ ا٣٪ْػؿم 

ٚإ٫٩ ٨٦ ظٲر ال ٱؽرم ٱٞؽـ ٚػٰ ا٣ٮٝػخ ٩ٛكػ٫ إ٣ػٯ ٦ىػ٨ٍ ٱؼة٣ٛػ٫   كا٣ذُجٲٰٞ

٤ٔٯ وعح ٦ة ٱذ٭٧ٮ٩٭ة ث٫. ٱٌةؼ إ٣ٯ ٦ػة دٞػؽـ  ا٣ؿأم ٰٚ ٬ؾق ا٣٪ْؿٱح األد٣حى 

ِّػػأف ا٣ ٙ ٦ػػٓ ظؿوػػ٫ ٤ٔػػٯ ا٣ؽٝػػح ٚػػٰ اقػػذ٧ٕةؿ ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػػح ٧ؤ٣

ٱٛذٞػؿ إ٣ػٯ ٗٲػؿ  ٱكػذ٢٧ٕ ثٌٕػ٭ة اقػذ٧ٕةالن  ا٧٣ذؽاك٣ح ٚٲ٧ة ٬ٮ ٚٲ٫ ٠ةف أظٲة٩ةن 

اقذ٧ٕةؿ ا٧٣ى٤ُط ا٧٤ٕ٣ٰ  ك٢٠  ٤ٝٲ٢ ٨٦ ٦ؿأةة ا٣ؽٝح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٤ُ٧٣ٮثح ٰٚ

٨ ٬ؾق ا٧٣ـا٥ٔ دض٢ٕ ا٧٣ؿء ٱنػٕؿ ثػأف ا٣٪ىػؿة ا٧٣ؿصػٮة ٣٪ْؿٱػح ا٣ٕة٦ػ٢ ٦ػ

دى٪ٲٙ ٬ؾا ا١٣ذةب ٬ٰ ٩ىؿة ال ٩ىؿة ٚٲ٭ة  كأرصٮ أف ٱ١ٮف ٰٚ ا٣ٞةدـ ٦ػ٨ 

 .٬ؾا ا٧٣ؽػ٢ ٬ؾا ا٣عؽٱر ٦ة ٱؽ٢٣ ٤ٔٯ وعح ا٧٣ـا٥ٔ ا٣ذٰ دٞؽ٦خ ٰٚ

ى:بونىالظنىوالتخمون
إذ ال   ٧٣ة ٠ة٩خ ٩ْؿٱح ا٣ٕة٢٦ ٦ض٭ٮ٣ح ا٣٪نأة األك٣ٯ ٰٚ ١ٚؿ٩ػة ا٣٪عػٮم

جػ٢ ا٣ؼ٤ٲػ٢ كقػٲجٮٱ٫  ظػؿص ٕؿؼ ٤ٔٯ كص٫ ا٣ؽٝح ا٣٪ةزؿ األكؿ ٣جػؾكر٬ة ٝٱي 

ٚػٰ  ٤ٔٯ دأوٲ٤٭ة كثٲةف ٔؿكثػح ٦عذػؽ٬ة ٦ذٮقػالن 51-5ص  ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ
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٦ىٍخ ك٠أ٩٭ة ٦ىةدرات ٧ٝٲ٪ػح ثػأف ٱي  ج٪ػٯ ٤ٔٲ٭ػة دكف ذ٣ٟ قجٲ٢ اٚذؿاًةت  ٝيؽِّ

ًؿٚػٮا ثؽٝػح ا٧٣الظْػح كثؽٝػح  ٔي ا٣ذأ٠ؽ ٨٦ والظٲذ٭ة ٣ؾ٣ٟ  ٚة٣ٕؿب ظ٧١ػةء 

كذ٨٬ ال٦ػٓ    ٬ٙ كق٤ٲٞح راٝٲحا٣ٮوٙ كا٣ذٕجٲؿ  ٚ٭٥ أوعةب إظكةس ٦ؿ

ػػًؿؼى ٚٲ٧ػػة ثٕػػؽي ثٕال٦ػػةت اإلٔػػؿاب   ٔي ٧٦ػػة قػػ٧ط ٣٭ػػ٥ أف ٱػػؽر٠ٮا دكر ٦ػػة 

ِّ   ٚذ٧ك١ٮا ث٭ة ٙ أف ا٣ٕؿثٰ )٤ٔٯ دراٱػح ثػة٣ٕالاٜ ك٧٦ة ال مٟ ٚٲ٫ ٔ٪ؽ ا٧٣ؤ٣

أم ٬ػٮ ٤ٔػٯ دراٱػح ثة٣نػ٢١ كا٧٣ٕ٪ػٯ   ا٣ؽاػ٤ٲح ا٣ؿاثُح ثٲ٨ أصـاء ا٣ذؿ٠ٲت

ٞي رة ا٣ذٰ أ٩جذخ ١ٚؿة ا٣ٕة٢٦  أك ٣ً   ك٬ؾا اإلظكةسي ٬ٮ ا٣جؾ٦ٕةن  ٬ٰ أقػةس  ٢ٍ ٪

ِّ ٨٦59 األقف ا٣ذٰ أكصؽت ١ٚؿة ا٣ٕة٢٦ ٔ٪ؽ٥٬( ص ٙ )كا٧٣٭٥ ٔ٪ؽ ا٧٣ؤ٣

 ة وػةر٦ةن ٣٘ٮٱًػ ٣٭ػ٥ االقػذٞؿاء أف ٬٪ػةؾ ٩ْة٦ػةن  أف ا٣٪عةة أدر٠ػٮا ثٕػؽ أف دػ٥ن 

ك٬ػؾا   أك ا٧٣ٕ٪ٮٱػح  ػٌٕخ ٫٣ ا٣ذؿا٠ٲت ٦ؾٔ٪ح قٮاء ٰٚ ا٣ٕالٝةت ا٣ن٤١ٲح

 .٬55ٮ ٩ْؿٱح ا٣ٕة٢٦( صا٣٪ْةـ 

 ِّ ٙ ٣٪نٮء ٬ؾق ا٣٪ْؿٱح ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ ق٤ٮؾ اٚذؿاًٰ  ٝؽ كدٛكٲؿ ا٧٣ؤ٣

ـ ٫٣ األد٣ح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ذٰ دع٧ػ٢ ٤ٔػٯ ق  ك٨١٣ وةظج٫ ٥٣ ٱٞؽِّ ال ٩ٞٮل ٤ٔٯ ردِّ

إظكةف ا٣ْػ٨ع ث٫ ٦ة داـ ٦ج٪ٲًة ٤ٔٯ ا٣ذؼ٧ٲ٨ كاالٝذ٪ة
(5)

ؽ أ٩ػ٫ ال   ك٦ػ٨ ا٧٣ؤ٠نػ

ا٨ْ٣ كا٤٣٘ح ا٣نةٔؿٱح اإل٩نةاٲح ا٣ذػٰ وػٲٖ ث٭ػة   ٱنٛٓ ٣٭ؾا االٚذؿاض ظك٨

ِّػ ٤ى٥ه ٨٦ ٦ٕة٥٣ ا٧٣٘ةالة ا٣ذٰ ث٤٘خ ذركد٭ػة ٚػٰ كوػٙ ا٧٣ؤ٣ ٍٕ ٙ ٚ٭ؾق ا٤٣٘ح ٦ى

٣٪ْؿٱح ا٣ٕة٢٦ ثأ٩٭ة ٢٧ٕ٦ ٣٘ٮم ٱٌجٍ ٢٠ دؿا٠ٲت ا٤٣٘ح  ظذػٯ ا٣نػةذ  5ص

                                                 

كا٣ْ٪ٲػح كاالٚذؿاًػةت ٗٲػؿ ا٧٣ؽٔٮ٦ػح ثػة٧٣ٞ٪ٓ ٦ػ٨ األد٣ػح ٚػٰ ص٭ػٮد ط ا٣ذؼ٧ٲ٨ ٱذٌ (5)

إذا ٦ة ٝٮر٩خ ٬ؾق ا٣ض٭ٮد ثض٭ػٮد أػػؿل ا٣ؿا٦ٲح إ٣ٯ دأزٲ٢ ٩ْؿٱح ا٣ٕة٢٦ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ 

ٰٚ ٦ٞٮ٣ذ٭ة األقةقػٲح  كٚػٰ أوػٮ٣٭ة ا٣ؽا٣ح كا٣ٮاًعح أف ٬ؾق ا٣٪ْؿٱح ٲن٪خ ثة٧٣ٞةر٩ةت ث

ٕؿؼ ث٥٤ٕ ا١٣الـ. ا٩ْؿ: ا٣٪ـٔح ا٤ٕٞ٣ٲح ٚػٰ ا٣ػؽرس ٱي كا٣ٕة٦ح ق٤ٲ٤ح ٥٤ٔ إقال٦ٰ ٔؿثٰ  

ا٣٪عٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب  أد٥٬ ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ظ٧ٮٱح  رقة٣ح د٠ذٮراق  ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب ثضة٦ٕػح 

 .454-427ا٣جٕر  ص
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ِّػ -٦٪٭ة كا٣٪ةدر ك٬ؾا ا٢٧ٕ٧٣ ا٣ٕضٲت  ٣ػ٥ ٱذٮٝػٙ ك٣ػ٨  -٧٠ٙة ٱٞٮؿ ا٧٣ؤ٣

 دع٤ٲ٢ أك ًجٍ أم دؿ٠ٲت.ٱٕضـ ٨ٔ 

 ِّ ال دكػ٧ط ا٣٪ْؿٱػح   ٙ ٱؤ٠ػؽ ٣٪ْؿٱػح ا٣ٕة٦ػ٢ ظذ٧ٲػح كمػ٧ٮ٣ٲحإف ا٧٣ؤ٣

ا٧٤ٕ٣ٲح ث٪كجذ٭٧ة إ٣ٯ ٩ٛك٭ة  كذ٣ٟ ٰٚ ا٤ٕ٣ػٮـ اإل٩كػة٩ٲح ٔة٦ػح كٚػٰ ا٤ٕ٣ػٮـ 

٥ أ٫٩ ٦ة ٦ػ٨ ٩ْؿٱػح ٣٘ٮٱػح أك ٦ػ٪٭ش ٧٤ٔػٰ ٱػـ٥ٔ ا٤٣٘ٮٱح ػةوح  ٨٧ٚ ا٧٣ك٤ن 

٘ػح ا٣ذػٰ ٦ُٕٲةت ا٧٣ؽك٩ػح ا٤٣٘ٮٱػح ٤٣ٌ ٣٪ٛك٫ ا٣ٞؽرة ٤ٔٯ دع٤ٲ٢ أك دٛكٲؿ ٢٠ 

ٱؽرق٭ة  ٚة٣نؾكذ ّة٬ؿة ٣٘ٮٱح ٦أ٣ٮٚح ٰٚ ٢٠ ا٤٣٘ةت  كال دكذُٲٓ أٱح ٩ْؿٱػح 

  أك ٝٮأؽٱح  أك أم ٦٪٭ش ٰٚ درس ا٤٣٘ةت أف ٱذضة٢٬ ا٣نػٮاذ أك أٱح ٦٪ْٮ٦ح

ة  ٣ػؾا ٱٞػٮؿ دة٦ًػ ا٧٣ؽك٩ح ا٤٣٘ٮٱح ٤٣٘ػح ا٧٣ؽركقػح ًػجُةن  أف ٱـ٥ٔ أ٫٩ ٱٌجٍ

ػُػ٢ ا٣ٞػٮؿ ثة٣نػ٧ٮؿ ا٧٣ـٔػٮـ  األ٩ُػة٠ٰ رظ٧ػ٫ ام ٦جٲ٪ػةن أقذةذ٩ة ٦ع٧ػؽ 

٣٪ْؿٱح ا٣ٕة٢٦)٬ؾق ا٣٪ْؿٱح قٲُؿت قٲُؿة دة٦ح ٤ٔػٯ ا٣ذ١ٛٲػؿ ا٣٪عػٮم ٦٪ػؾ 

ٚأٚةدت ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ٦ػٮا٨َ  ٧٠ػة   ٔ٭ؽ ا٣ؼ٤ٲ٢ كقٲجٮٱ٫ إ٣ٯ أٱة٦٪ة ٬ؾق

ىػٮا إال أ ف ٠ة٩خ ٔجبةن زٞٲالن ٤ٔٲ٫ ٰٚ ٦ػٮا٨َ أػػؿل  ذ٣ػٟ أف ا٧٣ػؤ٦٪ٲ٨ ث٭ػة أث

ٕٮا ٣٭ة ق٤ٮؾ ا٤٣٘ح ث٢١ ٦ة ٚٲ٫ ٨٦ د٪ٮع كمؾكذ  ك١٣٪٪ة ٤ٕ٩ػ٥ أف ا٤٣٘ػح  ًٌ ٱيٍؼ

٣ٲكخ ٦ةدة صة٦ؽة  ٱ٨١٧ إػٌةٔ٭ة ٣ٞٮا٩ٲ٨ زةثذح  ث٢ ٬ػٰ ٠ة١٣ةا٪ػةت ا٣عٲػح 

دٮ٣ؽ  ز٥ د٪٧ٮ  ز٥ د٧ٮت  كٱ١ٮف ٣٭ػة ٚػٰ أز٪ػةء ذ٣ػٟ قػ٤ٮ٠٭ة ا٣عػؿ   د٧ة٦ةن 

د٤ٕٲ٤٭ػة  ك٠ػ٢ ٬ػؾا  ك٦٪٤ُٞ٭ة ا٣ؼةص  ك٩ـكاد٭ة ا٣ذػٰ ال ٱ١٧ػ٨ دٛكػٲؿ٬ة أك

ٱض٢ٕ ٨٦ ٤٧ٔٲح دٛكٲؿ ٣٘حو ٦ة ث٪ْؿٱح كاظؽة ٧ٔالن ٗٲؿ ٦ضؽو  إف ٥٣ ٩ٞػ٢: إ٩ػ٫ 

٢٧ٔ ال ٱؽؿ ٤ٔٯ د١ٛٲؿ ق٤ٲ٥(
(4)

. 

دأ٠ٲػؽ  كألف األ٦ؿ ٧٠ة كًع٫ أقذةذ٩ة األ٩ُة٠ٰ ٰٚ ٠ال٫٦ ٬ؾا ٠ةف الٚذػةن 

ا٣ؽ٠ذٮر ػٮاـ ٝؽرة ٩ْؿٱػح ا٣ٕة٦ػ٢ ٤ٔػٯ ًػجٍ كدع٤ٲػ٢ ٠ػ٢ ٦ػة صػةءت ثػ٫ 
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ا  ٥ٕ٩ ٬ٰ ٝةدرة ٤ٔٯ ذ٣ٟ إذا ٦ة ٚ٭٧٪ػة ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕؿثٲح  ك٣ٮ ٠ةف مةذً ا٧٣ؽك٩ح 

ى    ٰن أٔ٪ةؽ ا٣٪ىٮص إلدػة٣٭ػة ٚػٰ ثٲػخ ا٣ُةٔػحأف ٨٦ ٦٭ةـ ا٣٪ْؿٱح ا٤٣٘ٮٱح ٣

ك٬ٮ ٦ة ثؽت ٣٪ة ٤ٔٲػ٫ ٚػٰ أظٲػةف ٗٲػؿ ٤ٝٲ٤ػح ٩ْؿٱػح ا٣ٕة٦ػ٢ ٚػٰ ز٪ةٱػة ٠ذػةب 

وٙ ا٣ْة٬ؿة ا٣ذػٰ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ  كا٣ؿاصط ٬ٮ أف كّٲٛح ا٣٪ْؿٱح ا٧٤ٕ٣ٲح ك

دؽرق٭ة  كدٮًٲط كدٛكٲؿ آ٣ٲح ٤٧ٔ٭ة  كدضؿٱؽ األوػٮؿ ا٣٪ة٧ّػح ٳ٣ٲػح ٬ػؾا 

ا٢٧ٕ٣ ٦ٓ االظذؿاس ثةإلمػةرة إ٣ػٯ أف ٚػٰ ا٣ْػة٬ؿة ا٤٣٘ٮٱػح ٦ػة ال دكػذٮٔج٫ 

ا٣٪ْؿٱح دك٧٩ة اٚذٕةؿ أك أذكةؼ إلدػة٫٣ ٔ٪ٮة ٰٚ ثٲخ ا٣ُةٔح ٧٠ة ٠ةف ٱ٢ٕٛ 

ٲ٭ة ٩ْؿٱح ا٣ٕة٢٦  ك٬ٮ ٦ػة ٝػؽ دذٌػط ا٣٪عةة ٚٲ٧ة ػة٣ٙ األوٮؿ ا٣ذٰ ث٪ٮا ٤ٔ

   ثٕي ٦ْة٬ؿق ٰٚ ا٣ٞةدـ ٨٦ ظؽٱس٪ة ٬ؾا.

ى:مجازىتحوَّلىإلىىحقوقة
ػػ ًن إدراؾ ا٣٪عػػةة أف ( 14  45 -44ص ) ط ا٣ػػؽ٠ذٮر ا٣ؼػػٮاـ ٗٲػػؿى ٦ػػؿةك

ا٣ٕة٢٦ ا٣عٞٲٰٞ ا٧٣كؤكؿ ٨ٔ دعؽٱؽ ٩ٮع ا٣ٕال٦ح اإلٔؿاثٲح ٰٚ أكاػؿ ا٧٣ٛؿدات 

أف ٩كجح ا٣٪عةة ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ إ٣ٯ ٔ٪ةوػؿ  (46ص )إ٧٩ة ٬ٮ ا٧٣ذ٥٤١ ٩ٛك٫  ٧٠ة أ٠ؽ 

٣٘ٮٱح ٨٦ إٔٚةؿ كأظؿؼ كأق٧ةء إ٧٩ة ٬ٰ ٨٦ ٝجٲػ٢ ا٧٣كػة٦عح أك ا٧٣ضػةز  كٝػؽ 

ٚكؿكا د٤ٟ ا٧٣كة٦عح أك ذ٣ٟ ا٧٣ضةز ثأف ٬ؾق ا٣ٕ٪ةوؿ ٦الز٦ح ثة٣ٌؿكرة ٢٧ٕ٣ 

ا٧٣ذ٥٤١ ا٧٣ذ٧س٢ ثة٣ؿٚٓ أك ا٣٪ىت أك ا٣ضــ  أك ثػأف ٬ػؾق ا٣ٕ٪ةوػؿ ٬ػٰ أدكات 

 .ا٣عٞٲٰٞ أم ا٧٣ذ٥٤١ ٰٚ ر٫ٕٚ ٧٣ة ٱؿٚٓ ك٩ىج٫ ٧٣ة ٱ٪ىت ا٣ٕة٢٦

ك٬ؾا ٠الـ ٧٤ٰٔ قؽٱؽ  ك٨١٣ دىٮر ا٣٪عةة ٤٣ٕة٢٦ ا٣٪عٮم ٥٣ ٱٞذىػؿ 

٩ج٭ػٮا  ٤ٔٯ ذ٣ٟ  ك٬ٮ ٦ة ٥٣ أٝٙ ٤ٔٲ٫ ٰٚ ٠ذػةب ا٣ػؽ٠ذٮر ا٣ؼػٮاـ  ٚة٣٪عػةة

٤ٔٯ أف ا٣ٕة٢٦ ا٣عٞٲٰٞ ٬ٮ ا٧٣ػذ٥٤١  ٧٠ػة الظْ٪ػة  كأف ٔٮا٦ػ٢ وػ٪ةٔذ٭٥ 

كاإلٗػػؿاؽ ٧٤٣ػػةء  كا٣ُٞػػٓ ٤٣كػػٲٙ  ؤزؿة ٠ػػةإلظؿاؽ ٤٣٪ػػةر٣ٲكػػخ ٔٮا٦ػػ٢ ٦ػػ

٩كجذ٭٥ ٬ؾا ا٢٧ٕ٣ى إ٣ٯ ٔ٪ةوؿ ا٤٣٘ح ٨٦ ٝجٲ٢ ا٧٣كػة٦عح    ك٤ٔٯ أف(14)ص
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٫٤٠ ص٤ٕٮا )ا٣ٕة٢٦ ث٧٪ـ٣ح ا٧٣ؤزؿ ا٣عٞٲٰٞ( ك٦ٓ ذ٣ٟ أك ا٧٣ضةز 
(1)

٩٭٥ إأم  

٠ة٩ٮا ٰٚ أظٲةف ٗٲؿ ٤ٝٲ٤ح ٱٕة٤٦ٮف ا٣ٕة٦ػ٢ ا٣٪عػٮم ٦ٕة٤٦ػح ا٣ٕة٦ػ٢ ا٧٣ٮًصػؽ 

ٚجٲ٪ٮا أف)ا٣ٕة٢٦ ٦ػٓ ا٧ٕ٧٣ػٮؿ ٠ة٤ٕ٣ػح   ة٧٣ٛ٭ٮـ ا٤ٕٞ٣ٰ  ك٬ٮ ٦ة ٩ىٮا ٤ٔٲ٫ث

ا٤ٕٞ٣ٲح ٦ٓ ا٤ٕ٧٣ٮؿ(
(2)

. 

 ٚػٰ ظؿوػ٭٥ ٤ٔػٯ دٛكػٲؿ ةة ك٩ْؿٱً كٝؽ دض٤خ دجٕةت ذ٣ٟ ٣ؽٱ٭٥ ٤٧ٔٲً 

ّٮا٬ؿ ا٤٣٘ح ا٧٣ؼ٤ح ث٧ة ٱذؿدت ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣نج٫ ا٧٣ـٔٮـ ثػٲ٨ ٔػة٤٦٭٥  كثػٲ٨ 

كٰٚ دٞؽٱؿ ٦ػة ال ٱعذػةج  ذٕةؿ ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ا٤ٕ٣ح ا٤ٕٞ٣ٲح  ٧٦ة أظٮص٭٥ إ٣ٯ االٚ

 ا٧٣ٕ٪ٯ إ٣ٯ دٞؽٱؿق  كذ٣ٟ ٣ذعىٲ٨ ٦ة ز٧ٔػٮق ٣٪ْػؿٱذ٭٥ ٦ػ٨ ا٣ٞٮأػؽ ا٣ذػٰ

أ٩ػ٫ ال ٱضػٮز  (27)صأٝة٦ٮ٬ة ٤ٔٲ٭ة  ك٦٪٭ػة ٚػٰ ا١٣ذػةب ا٣ػؾم ثػٲ٨ أٱػؽٱ٪ة 

اصذ٧ةع ٔة٤٦ٲ٨ ٤ٔٯ ٧ٕ٦ػٮؿ كاظػؽ  كذ٣ػٟ ألف اصذ٧ػةع ٦ػؤزؿٱ٨ ٤ٔػٯ أزػؿ 

ٰٚ األوٮؿ كاظؽ ٦ؽ٣ٮؿه ٔ٪ؽ٥٬ ٤ٔٯ ٚكةدق
(3)

٣ؾ٣ٟ َػة٣جٮا ثذٞػؽٱؿ ٦ػؤزؿ   

آػؿ  أم ٔة٢٦ آػؿ ٚٲ٧ة ػة٣ٙ ّة٬ؿق أو٤٭٥ ٬ػؾا ٩عػٮ)ٝؿأ كٚ٭ػ٥ زٱػؽ( أك 

)ٝؿأت كٚ٭٧خ ا١٣ذةب( ك٬ٮ دٞؽٱؿ ٱ٭ؽؼ إ٣ٯ دعىػٲ٨ ٩ْؿٱػح ا٣ٕة٦ػ٢  كال 

ٱٞؽـ ػؽ٦ح ٧٣ٕ٪ٯ ا٣ذؿ٠ٲت  ٧٦ػة ٱػٮظٰ ثػة٣عؿص ٤ٔػٯ د١ٲٲػٙ ا٤٣٘ػح ٦ػٓ 

ف ٗٲؿ ٤ٝٲ٤ػح ٚػٰ ٦ٕػؿض دٮًػٲط ا٣ػؽ٠ذٮر ا٣٪ْؿٱح  ك٬ٮ ٦ة ٩الظ٫ْ ٰٚ أظٲة

 ا٣ؼٮاـ ٧٣ة ذ٠ؿق ٨٦ ا٣ٞٮأؽ ا٣ذٰ أٝةـ ٤ٔٲ٭ة ا٣٪عةة ٩ْؿٱذ٭٥ ٰٚ ا٣ٕة٢٦.

كألف ا٣٪عةة ٔة٤٦ٮا ا٣ٕة٢٦ ا٣٪عٮم ٦ٕة٤٦ح ا٣ٕة٦ػ٢ ا٧٣ػةدم ا٧٣عكػٮس 

كوػٛٮا ٔػٮا٤٦٭٥ ث٧ػة   ٧٣ة ٱٮظٰ ث٫ ّة٬ؿ ٠ال٦٭٥ ٚػٰ ٬ػؾق ا٧٣كػأ٣ح ػالٚةن 

كا٣ٞػٮة   عٞٲٞٲح ا٧٣عكٮقح ٠ة٣ذ٪ةزع كاالمذ٘ةؿدٮوٙ ث٫ ا٣ٕٮا٢٦ ا٧٣ةدٱح ا٣

                                                 

ػـا٩ح األدب ك٣ت ٣جةب ٣كةف ا٣ٕؿب  دط ٔجؽ ا٣كالـ ٬ةركف  ط  ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ج٘ؽادم   (1)

 .3/495ا٣ؿٱةض  - ا٣ؼة٩ضٰ كا٣ؿٚةٰٔ  ا٣ٞة٬ؿة

 .5/317األمجةق كا٣٪ْةاؿ   ٣كٲٮَٰا (2)

 .5/315كاألمجةق كا٣٪ْةاؿ ٤٣كٲٮَٰ   3/495ا٩ْؿ: ػـا٩ح  األدب  ٦ؿصٓ قةثٜ  (3)
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ٰٚ ا٣ٮصٮد كا٣ذؿدٲت  ٚػإذا ٦ػة ًػٕٙ ا٣ٕة٦ػ٢ كا٣ٌٕٙ  كاألقجٞٲح
(4)

 ٦ػسالن  

( اظذةج إ٣ٯ ٦ة ٱٞٮٱ٫  ك٬ٮ ٦ة ذ٬جٮا إ٣ٲ٫ ٰٚ دٛكٲؿ ٦ػة ٔػؿؼ ٣ػؽٱ٭٥ 33 21)ص

  [21ٱٮقػػٙ: ] ژی  ی          ی   ىئژ :ٚػػٰ ٩عػػٮ ٝٮ٣ػػ٫ دٕػػة٣ٯ  ثػػالـ ا٣ذٞٮٱػػح

أف ٬ػؾق ا٣ػالـ  ٧٤ٔػةن   [54كا٣جػؿكج   ٬595ٮد: ] ژ     ىئ ېئ ېئ ژ: كٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ

٣ٲكخ الز٦ح
(5)

ٝػٮ٣٭٥  ٣٭ػؾٱ٨ ا٧٣ٮًػٕٲ٨ ا٤٣ػؾٱ٨ صػةءت ٚٲ٭٧ػة ٤ٔػٯ ظػؽِّ  

 ًٞ ة ٣ذٞٮٱػح ا٣ٕة٦ػ٢ ٣ذٞٮٱح ا٣ٕة٢٦ ا٣ؾم ًٕٙ ٣ذأػؿق أك ٣ٛؿٔٲذ٫  ك٣ٮ ٠ة٩خ ظ

٦٭ػة ٧ٚة ثة٣٭ة دذؼ٤ٙ ٔ٪٫  كال دالز٫٦؟ ال مٟ أف ٔػؽـ ٣ـك ا٣ٌٕٲٙ ٤٣ـ٦ذ٫ 

ٰٚ ٬ؾق  ٦ٮآً ا٣ٌٕٙ ا٧٣ـٔٮـ ٰٚ ا٣ٕة٢٦ ٱؤ٩ف ثأ٩٭ة إ٧٩ة ٱؤدٯ ث٭ة أظٲة٩ةن 

ذ٣ػٟ  ا٧٣ٮآً ٣ٌؿب ٨٦ ا٣ذٮ٠ٲؽ ا٣ؾم دكذؽٔٲ٫ َجٲٕح ا٧٣ٮٝػٙ ا١٣ال٦ػٰ 

ٱذؿدت ٤ٔٲ٭ة زٱةدة أك د٘ٲٲػؿ ٚػٰ ا٧٣ٕ٪ػٯ  كا٣ـٱػةدة  أف ا٣ـٱةدة ٰٚ ا٧٣ج٪ٯ ٗة٣جةن 

ٙي  ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ ٦ٓ كصٮد ٬ؾق ا٣الـ إ٧٩ة ٬ػٰ ا٣ذٮ٠ٲػؽ  ك٬ػٮ ٦ػة ٱؿصعػ٫ كوػ

 ثٕي ا٣٪عةة ٣٭ة ثة٣ـٱةدة ٧٠ة ٬ٮ ٦ٕؿكؼ.

٧٠ػة أمػةر ا٣ػؽ٠ذٮر  ك٨٦ دجٕةت كوٙ ا٣٪عةة ٤٣ٕٮا٢٦ ثة٣ٌٕٙ كا٣ٞٮة

ألف ا٣ٕة٦ػ٢  ٦ضٰءى ا٣عػةؿ ٦ػ٨ ا٧٣جذػؽأ  ٦٪ٓ أ٠سؿ ا٣٪عٮٱٲ٨ (32ص)ا٣ؼٮاـ 

ٰٚ ا٣عةؿ ٔ٪ؽ٥٬ ٬ٮ ا٣ٕة٢٦ ٰٚ وةظج٭ة  كا٣ٕة٢٦ ٰٚ ا٧٣جذؽأ ٔ٪ؽ ٬ؤالء ٬ػٮ 

ؽاء  كاالثذؽاء ٔة٢٦ ًٕٲٙ  ال ٱٞٮل ٤ٔٯ ا٢٧ٕ٣ ٚػٰ ٧ٕ٦ػٮ٣ٲ٨  ٣ػؾا ال االثذ

: زٱؽ ك٬ٮ ٦ؿٱي ٱكةٔؽ اٳػؿٱ٨  ثؽٔٮل ٱضٮز ث٪ةءن ٤ٔٯ ذ٣ٟ أف ٱٞةؿ ٦سالن 

أف ا٣عةؿ ال دأدٰ ٨٦ ا٧٣جذؽأ ٧٠ة أ٫٩ ال ٱى٤ط أف د١ٮف ص٤٧ػح )٬ػٮ ٦ػؿٱي( 

                                                 

 .5/316األمجةق كا٣٪ْةاؿ   ٣كٲٮَٰاا٩ْؿ:  (4)

ةؿه ٦ػة ٱؿٱػؽ  ثػة٣ذ٪ٮٱ٨ كاإل٧ٔػةؿ. ا٩ْػؿ: ٚٲ٧ة ٣ٲف ٝؿآ٩ةن ٱؤٱؽ ذ٣ٟ أ٫٩ ٱضٮز أف ٱٞةؿ  (5) ٕن ٚ :

. ٧٠ة أف ٬ؾق ا٣ػالـ 314-5/315  كأمجةق ا٣كٲٮَٰ  45ا١٣ذةب ا٣ؾم ٩ذعؽث ٔ٪٫ ص

 ۈئژ: ا٣ٕٛػ٢  ك٦٪ػ٫ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ ٤ٔػٯ كا٣نةآ دٞؽٱ٥ ا٧٣ٕٛٮؿ ال د٤ــ  ٨٧ٚ ا٧٣ٕؿكؼ

 .[556ا٣٪ع٢: ] ژىئ ېئ          ېئ ېئ ۈئ



 5592 (4)اجلزء  (98)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ضػٮز ٔ٪ػؽ٥٬ ٨٦ ٚة٢ٔ)ٱكةٔؽ( ألف ا٣عةؿ ا٣ض٤٧ح ا٧٣ٞذؿ٩ح ثػة٣ٮاك ال ٱ ظةالن 

أف دذٞؽـ ٤ٔٯ وةظج٭ة كٔة٤٦٭ػة. ك١٬ػؾا د١ػٮف ٩ْؿٱػح ا٣ٕة٦ػ٢ ٧٠ػة دػؿاءت 

٦ػ٨ اقػذ٧ٕةؿ ثٕػي األقػة٣ٲت ا٤٣٘ٮٱػح  أك ٔة٦ػ٢ى إرثػةؾ ٚػٰ  ٤٣٪عةة ٦ة٩ٕػةن 

اقذ٧ٕة٣٭ة  ك٬ٮ ٦ة ٩ج٫ ٤ٔٲ٫ ثٕي ا٣ؽارقٲ٨ ٠ٕجةس ظك٨ ٧٠ة قػ٪الظِ ٚػٰ 

 ا٣ٞةدـ ٨٦ ظؽٱس٪ة ٬ؾا.

ى؟هلىقواعدىالنظروةىمنىالمدلمات
٧ػػة ٱكػػذٮٝٙ ا٧٣ػػؿء أف ا٣ػػؽ٠ذٮر ا٣ؼػػٮاـ ٔػػؿض ٝٮأػػؽ ٩ْؿٱػػح ا٣ٕة٦ػػ٢ ك٦

ػال ٨٦ ا٣٪ٞؽ أك االٔذؿاض ا٣نؼىٲٲ٨  ك٠أ٩٭ػة ٔ٪ػؽق  ا٣ؼ٧ف كا٣سالزٲ٨ ٔؿًةن 

٧ةت أك ا٧٣ىةدرات ا٣ذٰ ٱضت أف ٩ٞج٤٭ة ث٘ٲؿ أذؿاض  كذ٣ٟ ث٘ػي ٨٦ ا٧٣ك٤ن 

٨ اٚذٕػةؿ ا٣٪ْؿ ٧ٔة ٱ٨١٧ أف ٱ٪ض٥ ٨ٔ دُجٲٞ٭ة ٤ٔٯ ٦ُٕٲةت ا٧٣ؽك٩ح ا٤٣٘ٮٱح ٦ػ

ُٕٲػةت ٦ػٓ ٬ػؾق ا٣٪ْؿٱػح  ك٬ػٮ ٦ػة أك أذكةؼ ٦ػة داـ ٚٲ٭٧ػة د١ٲٲػٙ ٣٭ػؾق ا٧٣

 ظْ٪ةق ٰٚ ا٣عؽٱر ٨ٔ ٝةٔؽة ٔؽـ اصذ٧ةع ٔة٤٦ٲ٨ ٤ٔٯ ٧ٕ٦ٮؿ كاظؽ.ال

( ا٣ذٰ دػ٪ه ٤ٔػٯ أ٩ػ٫ ال 34)ص ك٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢ ا٣ٞةٔؽة ا٣كةثٕح ٔنؿة

ٍٜ ص٧ ٭ٮر ا٣٪عػةة ٱضٮز ا٣ٛى٢ ثٲ٨ ا٣ٕة٢٦ كا٧ٕ٧٣ٮؿ ثأص٪جٰ  ك٣ؾ٣ٟ ٥٣ ٱ٤ِّٕ

 ِّ      ڃ ڃ  ڃ     ڃ ڄ ڄ   ڄژ: ٙ ا٣ْؿؼى )ٱػٮـ( ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ٧٠ة ٱٞٮؿ ا٧٣ؤ٣

ثة٧٣ىؽر)رصٓ( ث٢ ث٢ٕٛ ٦عؾكؼ ٦ؽ٣ٮؿ ٤ٔٲ٫ ث٭ػؾا  [7 - 6ا٣ُةرؽ: ] ژ     چ

)إ٩ػ٫ ٤ٔػٯ كا٧٣ٕ٪ٯ ك ا٣ذٞؽٱؿ ٧٠ة ٱجٲ٨ ا١٣ذةب ا٣ؾم ثٲ٨ أٱؽٱ٪ة ٬ػٮ   ا٧٣ؾ٠ٮر

 رص٫ٕ ٣ٞةدر ٱؿص٫ٕ ٱٮـ دج٤ٯ ا٣كؿااؿ(.

ك٧٦ة ٱؾ٠ؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣كٲةؽ ظؽٱر ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ ٨ٔ ا٣ٞةٔؽة ا٣ٕنػؿٱ٨ 

٦ة ٠ةف ٫٣ ا٣ىؽارة ٰٚ ا١٣ػالـ ال ٱ٧ٕػ٢ ٦ػة ثٕػؽق ٚٲ٧ػة )(: 37ص)ظٲر ٝةؿ 

ٚػٰ  «ا٣ٲٮـ»كذ٣ٟ ٠أق٧ةء ا٣نؿط كاالقذٛ٭ةـ  ك٣٭ؾا ال ٱضٮز أف ٤ٕ٩ٜ   ٝج٫٤

٦عؾكؼ  ٩ٞػؽرق ث٢ ٫ٞ٤ٕ٩ ث٢ٕٛ   ثة٢ٕٛ٣ أ٠ؿ٦ذ٫ ؟زٱؽه ا٣ٲٮـ ٢٬ أ٠ؿ٦ذ٫»ٝٮ٣٪ة 
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ٝج٢ االقذٛ٭ةـ  ٠أف ٩ٞٮؿ: زٱؽ أ٠ؿ٦ذ٫ ا٣ٲٮـ ٬ػ٢ أ٠ؿ٦ذػ٫؟ كٱضػٮز ٦ػ٨ ثػةب 

االدكةع ٰٚ ا٣ْؿؼ أف ٫ٞ٤ٕ٩ ثة٢ٕٛ٣ أ٠ؿ٦ذ٫ ا٧٣ػؾ٠ٮر( كال ٱؼٛػٯ ٦ػة أٌٚػٯ 

إ٣ٲ٫ دُجٲٜ ٝةٔؽة ا٣ىؽارة ٬ؾق ٨٦ اردجةؾ ٰٚ وٲةٗح ا٣ع١ػ٥ ا٣٪عػٮم  د٧سػ٢ 

 ِّ ةؼ ٰٚ دٞؽٱؿ ٦ة ٱكذ٘٪ٰ ٔ٪ػ٫ ٙ ٦ة أصةزق ثٕؽ قُؿ  ك٨٦ أذك٬٪ة ث٧٪ٓ ا٧٣ؤ٣

ا٧٣ٕ٪ٯ  ك٬ٮ ٧٦ة ص٫٤ٕ ا٣جٕي ٨٦ ٦سة٣ت ٬ؾق ا٣٪ْؿٱح ٰٚ ا٣٪عػٮ ا٣ٕؿثػٰ
(6)

  

أ٦ة ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ ٚٲٕؿض ٦ة كٝٙ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٝٮأؽ٬ة دك٧٩ة أم أذػؿاض أك 

٩ٞؽ ٣ٞةٔؽة ٦٪٭ة  ك٠ٲٙ ٩٪ذْؿ ٦٪٫ ذ٣ٟ ك٬ٮ ٱي٪١ًٍؿ ٤ٔٯ ٨٦ ا٩ذٞؽ ٬ؾق ا٣٪ْؿٱػح 

 ٰٚ ا٣ٛٞؿة ا٣ذة٣ٲح. ٭ة ٧٠ة قٲذٌطا٩ذٞةد٥٬ ٣

ى:آفةىالعلمىالهوى
كاًط ثضالء أف ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ ٔؿض ٰٚ ٦ىػ٪٫ٛ ٬ػؾا ٩ْؿٱػح ا٣ٕة٦ػ٢ 

ثنؽٱؽ ا٣عت كثة٣ٖ اإلٔضةب  ك٠ةف ٨٦ دجٕةت ذ٣ٟ أف أ١٩ؿ ٤ٔػٯ ٦٪ذٞػؽٱ٭ة 

)دٕؿًػٍخ إ٣ػٯ ٩ٞػؽ ٦ػ٨ ٝجػ٢ اثػ٨ (: 55ص)ٱٞػٮؿ  ا٩ذٞةد٥٬ ٣٭ة  كٰٚ ذ٣ٟ

زٲ٨  كا٣عٜ أف ٬ؾا ا٣٪ٞػؽ ال دأػٰ ٦ٌةء  ٨٦ ا٣ٞؽ٦ةء ك٨٦ ٝج٢ ثٕي ا٧٣عؽ

 ِّ كأزٔػ٥   األقػجةب قٙ ٰٚ قؿد ٬ػؾ٫٣  كذ٣ٟ ٣ألقجةب اٳدٲح( ز٥ أػؾ ا٧٣ؤ٣

٨٦ أقػجةب ٧٣٪ٕػ٫ ا٩ذٞػةد ٩ْؿٱػح ا٣ٕة٦ػ٢  ٚٲػ٫ ٩ْػؿ  كأ٠ذٛػٰ  ٦ة ذ٠ؿق أف ص٢ن 

ثذ٪ػػةكؿ از٪ػػٲ٨ ٦ػػ٨ ٬ػػؾق األقػػجةب؛ ك٧٬ػػة ا٣ؼػػة٦ف كا٣سػػة٩ٰ  أ٦ػػة ا٣ؼػػة٦ف 

ؿثٲح ا٧٣٪نأ  كٔؿثٲح ا٣ذُٮر( كا٣كؤاؿ ا٣ؾم )أف ٬ؾق ا٣٪ْؿٱح ٔ: ٚ٭ٮ (69ص)

ٮؿي ٔؿكثح ا١ٛ٣ؿ دكف ا٩ذٞةدق  !؟ٱُؿح ٩ٛك٫ ٬٪ة ٬ٮ ٢٬ دىعي

                                                 

٤٣ذٮقٓ ٰٚ ا٣ذجٕةت ا٣ك٤جٲح ٣٪ْؿٱح ا٣ٕة٢٦ ٰٚ ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ ا٩ْػؿ: ٦ع٧ػؽ ظ٧ةقػح ٔجػؽ  (6)

  دار 5ا٤٣ُٲػػٙ  ا٣ٕال٦ػػح اإلٔؿاثٲػػح ٚػػٰ ا٣ض٤٧ػػح ثػػٲ٨ ا٣ٞػػؽٱ٥ كا٣عػػؽٱر  ا٣ٞػػة٬ؿة  ط

. كٔجةس ظك٨  ا٤٣٘ػح كا٣٪عػٮ ثػٲ٨ ا٣ٞػؽٱ٥ كا٣عػؽٱر  567-537  ص4995ٗؿٱت 

 .455-574  ص5755دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ 4ا٣ٞة٬ؿة  ط
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غ ث٭ة ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ إ١٩ةرق ٤ٔٯ ا٧٣٪ذٞػؽٱ٨ كأ٦ة زة٩ٰ األقجةب ا٣ذٰ قٮن 

)٣ػ٥ ٱٞػؽ٦ٮا ا٣جػؽٱ٢ ٔػ٨ ٬ػؾق (: 55ص)ا٩ذٞةد٥٬ ٣٪ْؿٱح ا٣ٕة٢٦ ٚ٭ػٮ أ٩٭ػ٥ 

ٰٚ ٦ٕؿض ا٣ذ٤ٕٲٜ ٤ٔٯ ٬ؾا ا١٣الـ أ٩ػ٫ ٣ػٲف ا٣٪ْؿٱح( كا٣ؾم ٱ٨١٧ أف ٱٞةؿ 

٨٦ ا٣ع٧١ح أف ٧٩٪ٓ ا٣ُجٲت ٨٦ دنؼٲه ا٧٣ػؿض إف ٣ػ٥ ٱعكػ٨ ٦ٕة٣ضذػ٫  

أ٣ٲف ا٣ذنؼٲه ػُٮة أقةقٲح ٨٦ ػُٮات ا٧٣ٕة٣ضح  كأرصٮ أال ٱٛ٭ػ٥ ٦ػ٨ 

ٜه  ٧ٚة دؿاءل ٣ٰ ٚػٰ ٦كػٲؿدٰ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح  ٠ال٦ٰ ٬ؾا أف ٩ْؿٱح ا٣ٕة٢٦ مؿه ٤ُ٦

٬ؾق ا٣٪ْؿٱح ٰٚ د٤ٕٲ٥ ا٣٪عٮ ك٬ٲ٤١ذ٫ كدجٮٱجػ٫  كال  ا٧٣ؽٱؽة أ٫٩ ال ٗ٪ٯ ٣٪ة ٨ٔ

٩ٛذأ ٩ذ١ئ ٤ٔٲ٭ة ٰٚ د٤ٕٲ٥ ا٣٪عٮ ظذٯ ٱٮ٦٪ة ٬ؾا  ك١٣ػ٨ ذ٣ػٟ ال ٱ٧٪ٕ٪ػٰ ٦ػ٨ 

ثأف ٦ة دىٮرق ا٣٪عةة ٣٭ة ٤ٔٯ ٦ػؿِّ األٱػةـ ٦ػ٨ ا٣ٞٮأػؽ كاألظ١ػةـ  ا٣ٞٮؿ أٱٌةن 

ثةألقػذةذ  ص٤ٕ٭ة ٦ىؽر إرثةؾ ٰٚ ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣٪عٮم ٤٣ذؿ٠ٲت ا٤٣٘ػٮم  ك٠ػأ٩ٰ

ػػةص ٔػ٨  ٣ؽ٠ذٮر قٲٙ ث٨ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣ٕؿٱٰٛ ر٦ٯ ثٞٮ٣ػ٫ ٚػٰ ظػؽٱرا

 !ٝؽر ٦ة ٤ٔٲ٭ة ٬ؾق ا٣٪ْؿٱح: إف ٣٪ْؿٱح ا٣ٕة٢٦

٧ٔنػ٨ ا٩ذٞػؽكا ٩ْؿٱػح ( 55ص )ك٧٦ة اقذٮٝٛ٪ٰ ٰٚ ظؽٱر ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ 

ا٣ٕة٢٦ د٪جٲ٭٫ ٤ٔٯ دٕؿً٭٥ )٣ؿدكدو  أٚةدٍت أف أ٠سؿ ٬ؤالء ا٣٪ةٝؽٱ٨ ٗٲػؿ ٚػةٝ٭ٲ٨ 

ث٪١٭ح االد٭ةـ ا٤ُ٧٣ٜ ٦ة دا٦ػخ  دٞٲٲؽان  ( كأز٥ٔ أف ٰٚ ٬ؾا ا١٣الـ١ٛ٣ؿ ا٣٪عةة....

أف ٨٦ً ا٣ؾٱ٨ ا٩ذٞؽكا ٩ْؿٱػح ا٣ٕة٦ػ٢ ثػؽرصةت ٦ذٛةكدػح  ٗٲؿى ٦عؽدة  ٧٤ٔةن  أ٠سؿٱذ٫

 نٟ ٰٚ ٧ٜٔ د٤ٌٕ٭٥ ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣ٕؿثٲح ٔة٦ح  كٚػٰ ا٣٪عػٮال ٱي  ٨٦ ا٧ٕ٣ٜ أٔال٦ةن 

كٰٚ ا٧٣ٞؽ٦ح ٨٦ ذ٣ػٟ   ثٲحٰٚ إػالو٭٥ ٤٣٘ح ا٣ٕؿ نٟ أٱٌةن ٧٠ة أ٫٩ ال ٱي   ػةوح

ٝة٦ةت مة٦ؼح ث٧٪ـ٣ح د٧ةـ ظكػةف ك٤ٔػٰ أثػٮ ا١٧٣ػةرـ  ك٦ع٧ػؽ ظ٧ةقػح ٔجػؽ 

ا٤٣ُٲػػٙ  ك٦٭ػػؽم ا٧٣ؼـك٦ػػٰ كٔجػػةس ظكػػ٨  ك٦ػػةزف ا٧٣جػػةرؾ ك٦ع٧ػػؽ 

األ٩ُة٠ٰ
(7)

  ك٨١٣ ٦عجح ا٣ػؽ٠ذٮر ا٣ؼػٮاـ ٣٭ػؾق ا٣٪ْؿٱػح كإٔضةثػ٫ ا٣نػؽٱؽ ث٭ػة 

                                                 

 = ط دار «ٮمػٮٱ٥ ا٣ذ١ٛٲؿ ا٣٪عػدٞ»٫ ػؿٱح ا٣ٕة٢٦ ا٩ْؿ: ٠ذةثػةد ٤ٰٔ أثٮ ا١٧٣ةرـ ٣٪ْػال٩ذٞ (7)
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ا٧٣عػؽزٲ٨  كإف ٠ػةف  صٕالق ال ٱعٛػ٢ إال ث٧ػة ٱ٧ضػؽ٬ة ٦ػ٨ ص٭ػٮد ا٣ؽارقػٲ٨

ٚٞػػؽ ذ٠ػػؿ ٚػػٰ ٦ٕػػؿض ا٣عػػؽٱر ٔػػ٨   ٤٣ػػؽارس رأم آػػػؿ ٚػػٰ ا٧٣كػػأ٣ح أ٤ٛٗػػ٫

(: 64)صٚٞػةؿ   ٣ٕجػةس ظكػ٨ ا٧٣عؽزٲ٨ ا٣ؾٱ٨ أز٪ٮا ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣٪ْؿٱػح ٠ال٦ػةن 

)كأز٪ٯ ٤ٔٲ٭ة األقذةذ ٔجػةس ظكػ٨ ث١ٮ٩٭ػة ٦ػ٨ أظكػ٨ ا٣ٮقػةا٢ ٣ٛ٭ػ٥ ا٣٪عػٮ 

آػؿ ٱ٪ذٞؽ ٚٲػ٫ ٩ْؿٱػح ا٣ٕة٦ػ٢  أف ٣ٕجةس ظك٨ رأٱةن  كد٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح  ٝةؿ.....( ٧٤ٔةن 

  ص٤ٕ٭ػة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ ٦ٕٮٝػةت ظكػ٨ اقػذس٧ةر٩ة ألقػة٣ٲت ا٣ٕؿثٲػح كَةٝةد٭ػة ا٩ذٞةدان 

)ك٧٦ة ٫٣ ادىػةؿ كزٲػٜ ثة٧٣نػ١الت ا٣كػة٣ٛح ٦نػ٤١ح  :كٰٚ ذ٣ٟ ٱٞٮؿا٣ذٕجٲؿٱح 

أػؿل كاًعح األزؿ ٰٚ دٕٞٲؽ ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ  كإٚكةد األقة٣ٲت ا٣جٲة٩ٲح ا٣٪ةوػٕح  

إ٣ػٯ ا٣ػذع٥١  ٤ٔٯ ا٧٣كةا٢ ا٣٪عٮٱح ا٣جعذح  ث٢ دضةكز٬ػة ان ٤ٚٲف ػُؿ٬ة ٦ٞىٮر

ا٣ٌةرِّ ٰٚ ٚ٪ٮف ا٣ٞٮؿ األدثػٰ ا٣ؿااػٓ  كأٔ٪ػٰ ث٭ػة ٦نػ٤١ح ا٣ٕة٦ػ٢(
(59)

ك ٱؼػذ٥  

 )ٚٲػة ٣ٲػخ ٦ػة ٠ػةف ثػةأل٦ف ٦جةظػةن : ٔجةس ظك٨ ظؽٱس٫ ٨ٔ ٬ؾق ا٧٣ن٤١ح ثٞٮ٫٣

ف   إذف ٣ك٭٢ ا٣٪عٮ  كاقذؿاح ا٣٪عػةة كٗٲػؿ٥٬ ٦ػ٨ قػ٤ُةٱىجط ا٣ٲٮـ ٦عْٮران 

ا٣ٕة٢٦ ا٣ٞةقٰ  كاػذٛٯ ٠سٲؿ ٨٦ ا٧٣كةا٢ ا٣ٞةٔؽٱح ا٣ذػٰ ال ػٲػؿ ٚٲ٭ػة  ثػ٢ ا٣ذػٰ 

٣٭ة ًؿر ٦عٜٞ(
(55)

. 

                                                 

ؿثٲػح؛ ٦ٕ٪ة٬ػة ا٤٣٘ػح ا٣ٕ»  ك ال٩ذٞةد د٧ةـ ظكةف ٣٭ة ا٩ْؿ ٠ذةث٫ 574-571 ا٣سٞةٚح  ثٲؿكت =

. كال٩ذٞةد ٦٭ػؽم 567  ص5757ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب  ا٣ٞة٬ؿة    ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح4ط« ك٦ج٪ة٬ة

  5764 ثٲػؿكت  دار ا٣ؿااؽ  4ط «ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ؛ ٩ٞؽ كدٮصٲ٫»ا٧٣ؼـك٦ٰ ٣٭ة ا٩ْؿ ٠ذةث٫ 

  كال٩ذٞةد ٦ةزف ا٧٣جةرؾ القذجؽاد ا٤ٕ٣ح كا٣ٕة٢٦ ثذ١ٛٲؿ ا٣٪عػةة ا٩ْػؿ: 11-12  52-53

  5752 ثٲػؿكت دار ا١ٛ٣ػؿ   4ط ٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ؛ ا٤ٕ٣ح ا٣٪عٮٱح ٩نػأد٭ة كدُٮر٬ػة ا» ٠ذةث٫

ظ٧ةقح ٔجؽ ا٤٣ُٲػٙ ٚٞػؽ ذ٠ؿ٩ػة  كأ٦ة ٔجةس ظك٨  ك٦ع٧ؽ األ٩ُة٠ٰ  ك٦ع٧ؽ  77ص

 ا٣٪ْؿٱح.ا٧٣ؿاصٕح ٦ة ٱٮًط ا٩ذٞةد٥٬ ٣٭ؾق ؾق ٬ٰٚ 

 5755دار ا٧٣ٕػةرؼ ث٧ىػؿ    4ا٤٣٘ح كا٣٪عٮ ثٲ٨ ا٣ٞؽٱ٥ كا٣عػؽٱر  ٔجػةس ظكػ٨  ط (59)

 .455-574ص

 .455ٔجةس ظك٨  ا٤٣٘ح كا٣٪عٮ ثٲ٨ ا٣ٞؽٱ٥ كا٣عؽٱر  ص (55)
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كو٪ٲٓ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ ثذٕة٫٤٦ ٦ٓ آراء ٔجةس ظك٨ ٚػٰ ٩ْؿٱػح ا٣ٕة٦ػ٢ 

ٱنج٫ و٪ٲ٫ٕ ث٧ٮٝٙ ا٣ؽ٠ذٮر مػٮٰٝ ًػٲٙ ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٣٪ْؿٱػح  ٚٞػؽ ٔػؿض 

 ِّ ٣ٞػؽ )(: 65ص)ٲ٭ة  ٚٞػةؿ ٙ ٠الـ ا٣ؽ٠ذٮر ًٲٙ ٰٚ ٦ٕؿض ا٣س٪ةء ٤ٔا٧٣ؤ٣

..ٝػةؿ ا٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ .٠سٲؿ ٦ػ٨ ا٧٣عػؽزٲ٨ ٤ٔػٯ ٬ػؾق ا٣٪ْؿٱػح ا٣ْٕٲ٧ػح أز٪ٯ

 ِّ كأمةر ا٣ؽ٠ذٮر مٮٰٝ ًٲٙ إ٣ٯ ): ٙا٣ع٧ٲؽ ا٣كٲؽ ا٤ُ٣ت...( ز٥ ٝةؿ ا٧٣ؤ٣

ك٦ؽن   إف ا٣ؼ٤ٲ٢ ٬ٮ ا٣ؾم زجنخ أوٮؿ ٩ْؿٱح ا٣ٕة٢٦ :٢ٌٚ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٚٲ٭ة ثٞٮ٫٣

ػػػؾت وػػٮرد٭ة ا٣ذػػٰ زجذػػخ ٤ٔػػٯ ٦ػػؿ ثعٲػػر أ ٚؿكٔ٭ػػة  كأظ٧١٭ػػة إظ١ة٦ػػةن 

دذػؽاػ٢  :أ٧٬ٲذ٭ة ٰٚ دٮَٲػؽ أر٠ػةف ا٣٪عػٮ ثٞٮ٣ػ٫ ا٣ٕىٮر  كأًةؼ ٦ٮًعةن 

 إ٩٭ػة داا٧ػةن  :أثٮاب ا١٣ذةب كٚىٮ٫٣  ث٢ ال ٤٘٩ٮ إذا ٤ٝ٪ة ٩ْؿٱح ا٣ٕة٢٦ ٰٚ ٢٠ِّ 

ٰٚ ٦جةظر ا٣٪عٮ( –أم قٲجٮٱ٫  - األقةس ا٣ؾم ٱج٪ٰ ٤ٔٲ٫
(54)

. 

ـ ٦ػ٨ ظػؽٱر مػٮٰٝ ًػٲٙ ٔػ٨ ٩ْؿٱػح كا٣ذؽٝٲٜ ٚٲ٧ة ٫٤ٞ٩ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮا 

٣ػؽكر ا٣ؼ٤ٲػ٢ ٚػٰ  ا٣ٕة٢٦ ٬٪ة ٱنٰ ثأ٫٩ ظؽٱر كوػٰٛ ال ٱٕػؽك أف ٱ١ػٮف ثٲة٩ػةن 

٣ذ١٧٪٭ة ٰٚ ا٣ذ١ٛٲػؿ ا٣٪عػٮم ٔ٪ػؽ قػٲجٮٱ٫  ك٣ػٲف ٚػٰ  إٱضةد ٬ؾق ا٣٪ْؿٱح كثٲة٩ةن 

٦ؽح كال ٝؽح  ك٣ٮ اٝذىؿ األ٦ػؿ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ٧٣ػة زاد ا٣ؼ٤ػ٢ ٚػٰ دٮّٲػٙ  ذ٣ٟ

٦ػ٨  ٠ذٮر ًٲٙ ٤ٔٯ أف ص٢ٕ ا١٣الـ ا٣ٮوػٰٛ ًػؿثةن ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ ١٣الـ ا٣ؽ

ًؿكب ا٣س٪ةء ٤ٔٯ ٩ْؿٱح ا٣ٕة٢٦  ك٨١٣ األ٦ؿ ٥٣ ٱٞذىؿ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ  ثػ٢ دٕػؽاق 

ٙ إ٣ٯ ٠الـ ٤٣ؽ٠ذٮر ًٲٙ ٰٚ ا٣كػٲةؽ ٩ٛكػ٫ إ٣ٯ اال٩ذٞةاٲح  كٔؽـ ا٣ذٛةت ا٧٣ؤ٣ِّ 

إٗؿاؽ قٲجٮٱ٫ ٰٚ دع١ٲ٥ ٩ْؿٱح ا٣ٕة٦ػ٢ ثىػٮرة ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  ك ذ٣ػٟ  ٱ٪ذٞؽ ٚٲ٫

ٝػػةـ ك٦ٌػػٯ » :ٚػػٰ ظػػؽٱر ا٣ػػؽ٠ذٮر ًػػٲٙ ٔػػ٨ ٦ٮٝػػٙ قػػٲجٮٱ٫ ٦ػػ٨ ٝٮ٣٪ػػة

إذ ٱػؿٚي   )ك٬٪ػة دىػ٢ ٩ْؿٱػح ا٣ٕٛػ٢ ا٣ٕة٦ػ٢ ا٣ػؾركة :ظٲر ٝةؿ «ا٧٣ع٧ؽكف

                                                 

  ا٧٣ػػؽارس ا٣٪عٮٱػػح  ط. دار ا٧٣ٕػػةرؼ ث٧ىػػؿ  ا٣ٞػػة٬ؿةمػػٮٰٝ ًػػٲٙ  ا٩ْػػؿ كٝػػةرف:  (54)

 .42  16  ص5746
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٣ٞؿثػ٫   «ا٧٣ع٧ػؽكف»قٲجٮٱ٫ ٬ؾا ا٣ذٕجٲؿ  كٱعذ٥ إ٧ٔةؿ ا٢ٕٛ٣ ا٣سػة٩ٰ ٚػٰ ٧٤٠ػح 

كٱ٧ٌؿ ٰٚ األكؿ ثعٲر ٱٞةؿ: ٝة٦ٮا ك٦ٌٯ ا٧٣ع٧ؽكف  ظذٯ ال ٱ١ٮف ا٣ٛةٔػ٢ 

٤ٕٛ٣ٲ٨  ٚٲضذ٧ٓ ثؾ٣ٟ ٦ؤزؿاف ٤ٔػٯ أزػؿ كاظػؽ  ك٠أ٧٩ػة ا٣ٕٮا٦ػ٢  ا٣ٮاظؽ ٚةٔالن 

ػؽه ٚػٰ دىػٮطر ػُػؿ ا٣ٕة٦ػػ٢   ا٣٪عٮٱػح دػؽػ٢ ٚػٰ ا٧٣ػؤزؿات ا٣عٞٲٞٲػح ٍٕ ي ك٬ػٮ ث

ا٣٪عٮم  كٝؽ صؿنق ٧٠ة صؿ ا٣٪عةة ثٕػؽق إ٣ػٯ أف ٱؿٌٚػٮا ا٣ىػٮرة األك٣ػٯ ا٣ذػٰ 

ٞذؿظح(٨ٔ ا٣ٕؿب  كٱٌٕٮا ١٦ة٩٭ة ٬ؾق ا٣ىٮرة ا٧٣ صةءت ٕٚالن 
(51)

. 

كثٕؽ ٢٬ وةظت ٦س٢ ٬ؾا ا١٣الـ صؽٱؿ ثأف ٱؾ٠ؿ ٠الـه ٣ػ٫ ٚػٰ ٦ٕػؿض 

ا٣س٪ةء ٤ٔٯ ٩ْؿٱح ا٣ٕة٢٦؟! ثة٣ذأ٠ٲؽ أف اإلصةثح ثة٣٪ٰٛ  ألف ا٣ؿاصط أف مػٮٰٝ 

ًٲٙ ٣ٲف ٨٦ ا٧٣ذع٧كٲ٨ ٣٭ؾق ا٣٪ْؿٱح  كال ٦ػ٨ ا٧٣نػضٕٲ٨ ٤ٔػٯ دج٪ٲ٭ػة  

٬ػؾا اال٩ذٞػةد ٚػٰ  ٱؤ٩ف ثؾ٣ٟ اظذٛةؤق ثة٩ذٞةد اثػ٨ ٦ٌػةء ٣٭ػة  كإٚةددػ٫ ٦ػ٨

دضؽٱػؽ »دضؽٱؽق ا٣٪عٮ كدٲكػٲؿق  ٱٞػٮؿ ا٣ػؽ٠ذٮر ًػٲٙ ٚػٰ ٦كػذ٭٢ ٠ذةثػ٫ 

ا٣ذ١ٛٲؿ ٚػٰ  ٯ٤ٔ ...٣ٰ ثةٔسةن  ....)٠ةف ٩نؿم ١٣ذةب ا٣ؿد ٤ٔٯ ا٣٪عةة :«ا٣٪عٮ

ٝػ٫ كدض٤ٕػ٫  ظؽٱسةن  دضؽٱؽ ا٣٪عٮ ثٕؿ٫ً ٔؿًةن  ٲ٫ كدؿكِّ ِّٛ ٤ٔٯ أقف ٝٮٱ٧ح دى

ٰى ا٣ُٞٮؼ ٤٣٪ةمبح ةء ٱ٭ةص٥ ٩ْؿٱح ا٣ٕة٦ػ٢ ٚػٰ ا٣٪عػٮ كٝؽ رأٱخ اث٨ ٦ٌ  دا٩

ك٠ػػ٢ن ٦ػػة ادىػػ٢ ث٭ػػة ٦ػػ٨ ٠سػػؿة ا٣ذٞػػؽٱؿ ٤٣ٕٮا٦ػػ٢ ا٧٣عؾكٚػػح  ك٠سػػؿة ا٤ٕ٣ػػ٢ 

ه دارقػ٫ ٦ػ٨ ٧ػة دؼ٤نػ٦ٕٞػؽة  ك٤٠ن  ٧٦ة أظة٫٣ إ٣ٯ ٦ة ٱنج٫ ًمػجة٠ةن   كاألٝٲكح

كأ٠سؿي ٬ؾق ا٣نجةؾ ال دؽٔٮ إ٣ٲ٫ ظةصح ٣كة٩ٲح  ....إظؽل مجة٫٠ دٕسؿ ٰٚ أػؿل

الـ(ٰٚ دىعٲط ا٣٪ُٜ ثة١٣
(52)

ؽ مػٮٰٝ ًػٲٙ إٚةددػ٫ ٦ػ٨ آراء اثػ٨ ز٥ ٱؤ٠ِّ  

٦ٌةء ٰٚ دضؽٱؽق ا٣٪عٮ كدٲكٲؿق  كذ٣ػٟ ٚػٰ ٦ٕػؿض ظؽٱسػ٫ ٔػ٨ األقػةس 

اقذٌأت ٚٲػ٫ ثضٮا٩ػت ٦ػ٨ آراء ): ا٣سة٩ٰ ا٣ؾم ث٪ٯ ٤ٔٲ٫ دضؽٱؽق ٬ؾا  ٚٲٞٮؿ
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كٝػؿارات ٦ػؤد٧ؿ  اث٨ ٦ٌةء ٰٚ ٠ذةث٫  كث٧ٞذؿظػةت ٣ض٪ػح كزارة ا٧٣ٕػةرؼ..

٣٘ػةء اإلٔػؿاب ا٣ذٞػؽٱؿم ٚػٰ ا٧٣ٛػؿدات ٦ٞىػٮرة ا٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ػٮم  ك٬ػٮ إ

٧٠ػة رأٱػخ إ٣٘ػةء اإلٔػؿاب  ....ك٦٪ٞٮوح ك٦ٌةٚح إ٣ٯ ٱػةء ا٧٣ػذ٥٤١ ك٦ج٪ٲػح

ث٢ ٱ١ذٛٯ   : ا٣ض٤٧ح ػجؿ ٦ع٤٭ة ا٣ؿٚٓا٧٣ع٤ٰ ٰٚ ا٣ض٢٧ ثعٲر ال ٱٞةؿ ٦سالن 

  كص٤٧ػح ا٣ىػ٤ح ثة٣ٞٮؿ: إف ا٣ض٤٧ح ػجؿ  ك٦س٤٭ة ص٤٧ح ا٣٪ٕخ كص٤٧ح ا٣عةؿ 

ؿط(كص٤٧ح صٮاب ا٣ن
(53)

. 

 ٬ؾا ٦ة ٝة٫٣ مٮٰٝ ًٲٙ ٰٚ ا٣ذٞػؽٱ٥ ٣ذضؽٱػؽق ا٣٪عػٮ ا٣ٕؿثػٰ  اقػذ٪ةرةه 

ٔػ٨ اإلٔػػؿاثٲ٨  ثػرراء اثػ٨ ٦ٌػةء ا٣ؽأٲػػح إ٣ػٯ إ٣٘ػةء ٩ْؿٱػح ا٣ٕة٦ػػ٢  كدؼػ٢  

أف اإلٔؿاب  أم ا٢٧ٕ٣  ر٨٠ أقةقػٰ ٦ػ٨ أر٠ػةف  ا٣ذٞؽٱؿم كا٧٣ع٤ٰ  ٧٤ٔةن 

ّ٭ٮرق دٔٮة إ٣ػٯ مٮٰٝ ًٲٙ ٔ٪٫ ٰٚ ظةؿ ٔؽـ  ٰى دؼ٤ِّ  ٩ْؿٱح ا٣ٕة٢٦  ك٠أفن 

 ٌٛ ٙ ٦ة أ٨١٦ ٨٦ ٬ػؾق ا٣٪ْؿٱػح  ٚ٭ػ٢ ٱىػ٤ط ٦ػٓ ذ٣ػٟ أف دػؾ٠ؿ أٝػٮاؿ ا٣ذؼ

وةظت أٝٮاؿ ٠٭ؾق ٰٚ ٦ٕػؿض ا٣عػؽٱر ٔػ٨ ز٪ػةء ا٧٣عػؽزٲ٨ ٤ٔػٯ ٩ْؿٱػح 

 ة٢٦ ٧٠ة ٠ةف ٨٦ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ؟!ا٣ٕ

ى:االفتقارىإلىىالدقةىالمصطلحوة
ا٣٪عػٮ ٩ْؿٱػح ا٣ٕة٦ػ٢ ٚػٰ » ٠ذػةبكآػؿ ٦ة ٱ٨١٧ أف ٱٞةؿ ٰٚ ا٣عػؽٱر ٔػ٨ 

إ٣ػػٯ ا٣ؽٝػػح ٚػػٰ اقػػذ٧ٕةؿ ثٕػػي  ٬ػػٮ اٚذٞػػةرق أظٲة٩ػػةن  «دٕٞٲػػؽ كدُجٲػػٜ ا٣ٕؿثػػٰ؛

 ِّ )كا٧٣٭ػ٥ أف ا٣٪عػةة أدر٠ػٮا (: 59ص)٫ٛ ا٧٣ى٤ُعةت  ك٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢ ٝٮؿ ٦ؤ٣

٣٭ػ٥ االقػذٞؿاء(  ( ٕٚجةرة )د٥ن ة وةر٦ةن ٣٘ٮٱً  أف ٬٪ةؾ ٩ْة٦ةن  ثٕؽ أف د٥ ٣٭٥ االقذٞؿاء 

اقػذٞؿاء دػةـ  ٦ػٓ أف ا٤ٕ٣ػٮـ اإل٩كػة٩ٲح ٔة٦ػح   ثأ٩٭٥ ث٪ٮا ٝٮأػؽ٥٬ ٤ٔػٯ ٝؽ دٮ٥٬

 دٞٮـ ٤ٔٯ االقذٞؿاء ا٣٪ةٝه ٧٠ة ٬ٮ ٦ٕؿكؼ. ا٤٣٘ٮٱح ػةوحك

ك٧٦ة ٱالظِ ٚٲ٫ االٚذٞةر إ٣ٯ ا٣ؽٝح ٰٚ اقذ٧ٕةؿ ثٕي ا٧٣ى٤ُعةت  ٦ة 
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 5555 د. حممد عبدو فلفل -ـ تقعيد وتطبيق  لنحو العربينظرية العامل يف ا

 ِّ دأكٱػ٢ ٦ػة أك٬ػ٥ ّػة٬ؿق ث٧ضػٰء ػجػؿ )إفن( ص٤٧ػح  ٔػ٨ ٰٙٚ ظؽٱر ا٧٣ؤ٣

 إ٩نةاٲح ٰٚ ا٣جٲخ ا٣نة٬ؽ: 

 ٝذ٤ػػذ٥ أ٦ػػف قػػٲؽ٥٬ إف ا٣ػػؾٱ٨

 

 ال دعكجٮا ٣ٲ٤٭٥ ٔػ٨ ٣ػٲ٥١٤ ٩ة٦ػة 

إف ا٣ؾٱ٨ ٝذ٤ػذ٥ أ٦ػف قػٲؽ٥٬ ٦ٞػٮؿه  :)ٝة٣ٮا: إف ا٣ذٞؽٱؿ(: 42ص)ٝةؿ  

٩ىت  ٚ٭ؾا ا٣ٞٮؿ ٬ٮ ا٣ؼجؿ  كا٣ض٤٧ح اإل٩نةاٲح ٰٚ ٦ع٢ِّ  ...ٚٲ٭٥: ال دعكجٮا

كا٣ؿاصط أف ٱٞةؿ إف ٬ؾق ا٣ض٤٧ح ٰٚ ٦عػ٢ رٚػٓ ٩ةاػت ٚةٔػ٢  ٦ٞٮؿ ا٣ٞٮؿ( 

 ؽر اق٥ ٦ٕٛٮؿ  ال اق٥ ٚة٢ٔ.ألف ا٧٣ٞ

ك٧٦ة ٱٛذٞؿ إ٣ٯ مٰء ٨٦ ا٣ؽٝح ٰٚ االقذ٧ٕةؿ ا٧٣ىػ٤ُعٰ ٦ػة ٚػٰ ظػؽٱر 

 ِّ )٦ػة : ٨ٔ ا٣ٞةٔؽة ا٣ٕنؿٱ٨ ٨٦ ٝٮأؽ ٩ْؿٱح ا٣ٕة٢٦ ظٲر ٝػةؿ( 37ص)ٙ ا٧٣ؤ٣

ا٣نػؿط   كأسلىا ٠ةف ٫٣ ا٣ىؽارة ٰٚ ا١٣الـ ال ٱ٢٧ٕ ٦ة ثٕؽق ٚٲ٧ة ٝج٤ػ٫  كذ٣ػٟ 

٤ٕ٩ػٜ ا٣ٲػٮـى ٚػٰ ٝٮ٣٪ػة زٱػؽه ا٣ٲػٮـ ٬ػ٢ أ٠ؿ٦ذػ٫؟  كاالقذٛ٭ةـ  ك٣٭ؾا ال ٱضٮز أف

ا٣نػؿط كاالقػذٛ٭ةـ ظذػٯ  كأدواتثة٢ٕٛ٣ أ٠ؿ٦ذ٫...( كاأل٢ٌٚ أف ٱٞةؿ: كذ٣ٟ 

 .ث٧ة ٦يس٢ِّى ث٫ ٣ذٮًٲع٫ )٢٬( ٦ن٧ٮالن  ا٣ذ٧سٲ٢ ثعؿؼ االقذٛ٭ةـ ٱ١ٮف

ٚػٰ اإلظة٣ػح ٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ االقذ٧ٕةؿ ا٧٣ى٤ُعٰ  كك٧٦ة ٱٛذٞؿ إ٣ٯ ا٣ؽٝح ا

ِّػ٬ؾا ا١٣ذةب  ٦ى٤ُطي ا٣ٕة٢٦ ٩ٛك٫  ٚٞؽ أ٠نػإ٣ٯ ا٧٣ىةدر ٰٚ  ٙ ٗٲػؿ ؽ ا٧٣ؤ٣

٩هن ا٣٪عةة ٤ٔٯ دٕؿٱ٫ٛ ثأ٫٩ ٦ة ٱٮصت ٠ػٮف آػػؿ ا٧٤١٣ػح ( 55-53ص) ٦ؿة

أك  ٨٦ رٚػٓ أك ٩ىػت أكصػؿ   ٤ٔٯ كص٫ ٦ؼىٮص  أك ٦ة ٢٧ٔ ٰٚ ٗٲؿق مٲبةن 

ؽ أف ا٣ٕة٢٦ ٰٚ ا٧٣ى٤ُط ا٣٪عٮم إ٧٩ة ٬ٮ ا٣ؾم صــ  إ٣ٯ ٗٲؿ ذ٣ٟ ٧٦ة ٱؤ٠ِّ 

ِّػ ٱؤزؿ ٰٚ ٙ ٔػ٨ ًػؿب آػؿ ا٥٤١٣ ٔال٦ح إٔؿاثٲح ٦ة  ك٦ٓ ذ٣ٟ ٱعؽز٪ة ا٧٣ؤ٣

٤ح ا٣ذٰ ٣ٲف ٣٭ة أزػؿ إٔؿاثػٰ ٚػٰ آػػؿ ا٧٤١٣ػح  ٚٞػؽ ٩ػه  ٨٦ ا٣ٕٮا٢٦ ا٧٣٭٧ى

٤ٔٯ أف ا٣ٕٮا٢٦ ٨٦ ص٭ح ا٢٧ٕ٣ زالزػحي أٝكػةـ؛ ٔٮا٦ػ٢ي د٧ٕػ٢  (37-36)ص

   ٣ْٛػةن ٯ ال.. كٔٮا٢٦ي د٢٧ٕ ٦ٕ٪نػال ٦عاًل  كٔٮا٢٦ي د٢٧ٕ ٣ْٛةن  ...ٯك٦ٕ٪ن  ٣ْٛةن 
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٢ ٣ػ٫ ثعؿٚػٰ ك٠أف ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ ٱٞٮؿ ثٮصػٮد ا٣ٕة٦ػ٢ ا٧٣٭٧ػ٢ ا٣ػؾم ٦سنػ

االقذٛ٭ةـ؛ ٢٬ كا٣٭٧ـة  كٰٚ ذ٣ػٟ ٦ػة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ االًػُؿاب كا٣ذ٪ػةٝي ٚػٰ 

ِّ  االقذ٧ٕةؿ ا٧٣ى٤ُعٰ  كٱـٱؽ األ٦ؿى قٮءان  ٙ ٰٚ قٲةؽ ظؽٱسػ٫ ٬ػؾا أف ا٧٣ؤ٣

٥ ثػأف ا٣كػٲٮَٰ أك ٱعٲ٢ إ٣ٯ األمجةق كا٣٪ْةاؿ ٰٚ ا٣٪عٮ ٤٣كٲٮَٰ  ٧٦ة ٱػٮ٬

 ِّ ٙ ٨٦ كصٮد ٔٮا٦ػ٢ ٦٭٤٧ػح أظؽ ٨٦ ٢ٞ٩ ٔ٪٭٥ ٱٞٮؿ ث٧ة ٱٮ٥٬ ث٫ ٠الـ ا٧٣ؤ٣

ِّػ  كٔٮا٢٦ ٔة٤٦ح ٙ دجػٲن٨ أف ا٣كػٲٮَٰ ك٣ؽل ا٣ٕٮدة إ٣ػٯ ظٲػر أظػةؿ ا٧٣ؤ٣

كأمجة٫٬
(54)

 ثؿاء ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ـا٥ٔ. 

ك٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢ ٦ة ٰٚ ظؽٱر ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ ٔػ٨ دُػٮر ا٣ذ١ٛٲػؿ ٚػٰ ٩ْؿٱػح 

٦ة إف ٩ىػ٢ إ٣ػٯ اثػ٨ ا٣كػؿاج ظذػٯ ٩ػؿل ا٣٪ْؿٱػح ك)(: 45ص)ٲر ٝةؿ ا٣ٕة٢٦ ظ

٬ٮ ٱٕ٪ٮف ٤٣ٕٮا٢٦ ثٕ٪ةكٱ٨ ػةوح  ٱػؾ٠ؿ ٚٲ٭ػة ا٣ٕٮا٦ػ٢ ٚ٭ة  كاًعح ا٧٣ٕة٥٣ د٧ة٦ةن 

ِّػػ ٤ٔػػٯ  ٙ ٬٪ػػة ال ٱٞذىػػؿ أٱٌػػةن ا٣ٕة٤٦ػػح كٗٲػػؿ ا٣ٕة٤٦ػػح( كا٣الٚػػخ أف وػػ٪ٲٓ ا٧٣ؤ٣

٦٭٤٧ػح ثػ٢ االًُؿاب ا٧٣ى٤ُعٰ ا٧٣ذ٧س٢ ثـ٥ٔ كصٮد ٔٮا٢٦ ٔة٤٦ػح كٔٮا٦ػ٢ 

إظة٣ذي٫ ٤ٔٯ اث٨ ا٣كؿاج ٰٚ األوٮؿ ثأف اث٨ ا٣كؿاج ٱٞٮؿ ث٭ػؾا ا٣ػـ٥ٔ  أٱٌةن  ٥ي ٬ديٮ

ذ٠ػؿي ا٣ٕٮا٦ػ٢ ٦ػ٨ ):   ك٬ؾا ٦ة ال كصٮد ٫٣ ٰٚ األوػٮؿ ا٣ػؾم ٝػةؿ وػةظج٫أٱٌةن 

ا٥٤١٣ ا٣سالزًح االق٥ً كا٢ٕٛ٣ كا٣عػؿؼ ك٦ػة ال ٱ٧ٕػ٢ ٦٪٭ػة(
(55)

ٚٛػٰ ٬ػؾا ا١٣ػالـ  

اج إ٣ػٯ أف ا٤١٣ػ٥ ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح ٦٪ػ٫ ا٣ٕة٦ػ٢  ك٦٪ػ٫ ا٣ٕ٪ٮا٩ٰ ا٧٣ض٢٧ أك٦أ اث٨ ا٣كػؿ

٭ػة ٔة٤٦ػح  كأ٦ػة ٰٚ دٛىٲ٢ ٬ؾا اإلص٧ةؿ  ٚٮًط أف األٕٚػةؿ ٤٠ٌ  ا٧٣٭٢٧  ز٥ أػؾ

د ا٣ٕة٢٦ ٦٪٭ة  ك٬ٮ ٦ة ٫٤ٕٚ ثػةألظؿؼ ٪٭ة ا٣ٕة٢٦ ك٦٪٭ة ا٧٣٭٢٧  ز٥ ظؽن األق٧ةء ٧ٚ

 ٰٚ قٲةؽ مؿظ٫ ٣٪ْؿٱح إ٧ٔةؿ األظؿؼ ا٧٣ؼذىػح  كإ٧٬ػةؿ األظػؿؼ ا٧٣نػذؿ٠ح

                                                 

٦ض٧ػٓ 5ا٩ْؿ: األمجةق كا٣٪ْةاؿ ٰٚ ا٣٪عٮ  ا٣كٲٮَٰ  دط. ٔجؽ اإل٣ػ٫ ٩ج٭ػةف كز٦الاػ٫  ط (54)
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  ٦ؤقكػح ا٣ؿقػة٣ح  ٣1كػؿاج  دػط. د. ٔجػؽ ا٣عكػٲ٨ ا٣ٛذ٤ػح  طاألوٮؿ ٰٚ ا٣٪عٮ  اث٨ ا (55)
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 5551 د. حممد عبدو فلفل -ـ تقعيد وتطبيق  لنحو العربينظرية العامل يف ا

ثٲ٨ األق٧ةء كاألٕٚةؿ. ك٣ٲف ٰٚ ٠ال٫٦ أٱح إمةرة إ٣ٯ ٦ػة ٱػٮ٥٬ ثػ٫ ٠ػالـ ا٣ػؽ٠ذٮر 

 !ا٣ؼٮاـ ٨٦ أف ٰٚ ا٣٪عٮ ٔٮا٢٦ ٔة٤٦ح  كٔٮا٢٦ ٦٭٤٧ح

٨ٔ ًٕٙ ا٣ٕة٢٦ ا٧٣ٕ٪ٮم  ٦ة ٰٚ ظؽٱس٫ ٔ٪ؽ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼٮاـ ك٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢

ا )٣٭ػؾ(: 32ص)كأزؿ ذ٣ٟ ٰٚ ٔؽـ إصةزة ٦ضٰء ا٣عةؿ ٨٦ ا٧٣ٌػةؼ إ٣ٲػ٫  ٝػةؿ 

 «٦جذك٧ةن »ٚال ٱىط ٔ٪ؽ٥٬ ص٢ٕ   ٦ضٰء ا٣عةؿ ٨٦ ا٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫ األ٦ؿ ٦٪ٕٮا أٱٌةن 

  ثػ٢ ٬ػٮ أٔضج٪ٰ كص٫ زٱؽ ٦جذك٧ةن  :ٰٚ ٝٮ٣٪ة «زٱؽ» أم ٨٦  ٨٦ ا٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫ ظةالن 

ظةؿ ٨٦ ا٢ٕٛ٣ أٔضج٪ٰ( ١ٚٲٙ ٱ١ٮف ا٣عةؿ ٨٦ ا٢ٕٛ٣؟ أ٣ٲف ا٣ٕٛػ٢ ٬ػٮ ا٣ٕة٦ػ٢ 

؟! ثػ٢ ٬ػ٢ كاظػؽان  ٔة٤٦٭ة مٲبةن ٰٚ ا٣عةؿ؟! ك٢٬ ٱىط أف ٱ١ٮف وةظت ا٣عةؿ ك

ِّ ؟أف ٱ١ٮف ا٢ٕٛ٣ ٬ٮ وةظت ا٣عةؿ ٱىط أوالن  ٙ أظةؿ ٚٲ٧ػة ! كا٣٘ؿٱت أف ا٧٣ؤ٣

٬ٮ ٚٲ٫ ٬٪ة إ٣ٯ ٧٬ٓ ا٣كٲٮَٰ  ٧٦ة ٱػٮ٥٬ ثػأف ا٣كػٲٮَٰ أك أظػؽ ٦ىػةدرق ٱٞػٮؿ 

إ٣ٯ ا٣٭٧ٓ أ٫٩ كوةظج٫ ثؿاء ٨٦ ٬ؾا  ث٧ضٰء ا٣عةؿ ٨٦ ا٢ٕٛ٣  كٝؽ دجٲ٨ ٣ؽل ا٣ٕٮدة

)ظػٜ وػةظت : ٮَٰ ٰٚ ا١٧٣ةف ا٣ؾم أظةؿ إ٣ٲ٫ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؼػٮاـا٣ـ٥ٔ  ٝةؿ ا٣كٲ

ٓه  ألف ا٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫ ٢ِّ٧١٦ ٧٤٣ٌػةؼ  ثةإلًةٚح... ا٣عةؿ أال ٱ١ٮف ٦ضؿكران  ككاٝػ

ػ٨ى صٕػ٢ي ا٧٣ٌػةؼ إ٣ٲػ٫   ٦٪٫ ٦ٮٝٓ ا٣ذ٪ٮٱ٨ كي ٚإف ٠ػةف ا٧٣ٌػةؼ ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ٕٛػ٢ ظى

 ژڳڳ ڳ ڳژ :٩عػٮ  أل٫٩ ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ ٚة٢ٔه أك ٦ٕٛٮؿه ث٫  وةظتى ظةؿ

(«ٔؿٚخ ٝٲةـ زٱؽ ٦كؿٔةن »ك [2ٱٮ٩ف: ]
(56)

. 

٨ٔ ٢٠ ٦ػة ٚػٰ ا٣ػ٪ٛف  كثٕؽ ٚٞؽ ظؿوٍخ ٬ؾق ا٧٣ؿاصٕح ا٣ذٰ ٥٣ دٛىط

دضةق ا١٣ذةب ا٣ؾم ٔ٪ٲخ ث٫ ٤ٔٯ أف د٪ْؿ ثٕٲ٨ ا٤ٕ٣ػ٥ كا٧٣ٮًػٮٔٲح ا٧٤ٕ٣ٲػح 

ِّٜ  ٨ٔ أم ٦ٮٝٙ ثٕٲؽان  ٣ؿقة٣ذ٫  ٚإف  ا٥٤ٕ٣ كإػالوةن  مؼىٰ  كذ٣ٟ كٚةء ٣ع

ادٍت ٚج٭ة ك٧ٕ٩خ  كإال ٚعكػت وػةظج٭ة إػػالص ٠ةف ٣٭ؾق ا٧٣ؿاصٕح ٦ة أر

 كثؾؿ ا٧٣كذُةع ٰٚ قجٲ٢ إ٩ضةز٬ة. ا٣٪ٲح 
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 5552 (4)اجلزء  (98)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 
 املصادر واملراجع

 
األمجةق كا٣٪ْةاؿ ٰٚ ا٣٪عػٮ  ا٣كػٲٮَٰ  دػط. ٔجػؽ اإل٣ػ٫ ٩ج٭ػةف كز٦الاػ٫   -

 ـ.5765=٦5295٬ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ    5ط

  1ا٣ٛذ٤ػػح  طاألوػػٮؿ ٚػػٰ ا٣٪عػػٮ  اثػػ٨ ا٣كػػؿاج  دػػط. د. ٔجػػؽ ا٣عكػػٲ٨  -

 .ـ5774ثٲؿكت   ٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح

 .ـ5764    دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ  ا٣ٞة٬ؿة5صؽٱؽ ا٣٪عٮ  مٮٰٝ ًٲٙ  ط  -

ػـا٩ح األدب ك٣ت ٣جةب ٣كةف ا٣ٕػؿب  ٔجػؽ ا٣ٞػةدر ا٣ج٘ػؽادم  دػط ٔجػؽ  -

 ا٣ؿٱةض. -  ا٣ؼة٩ضٰ  كا٣ؿٚةٰٔ  ا٣ٞة٬ؿة 4ا٣كالـ ٬ةركف  ط 

ا٣ٞؽٱ٥ كا٣عؽٱر  ٦ع٧ػؽ ظ٧ةقػح ٔجػؽ ا٣ٕال٦ح اإلٔؿاثٲح ٰٚ ا٣ض٤٧ح ثٲ٨  -

 .ـ4995   دار ٗؿٱت  ا٣ٞة٬ؿة5ا٤٣ُٲٙ ط

  دار ا٧٣ٕػةرؼ 4ا٤٣٘ح كا٣٪عٮ ثٲ٨ ا٣ٞػؽٱ٥ كا٣عػؽٱر  ٔجػةس ظكػ٨  ط -

 .ـ5755 ث٧ىؿ 

٦ع٧ػؽ األ٩ُػة٠ٰ   ا٧٣عٲٍ ٰٚ أوٮات ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كوػؿٚ٭ة ك٩عٮ٬ػة  -

 .ـ5753  دار ا٣نؿؽ  ثٲؿكت 1ط

 .ـ5746  دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ  ا٣ٞة٬ؿة .ٰ ًٲٙ  ط٧٣ؽارس ا٣٪عٮٱح  د. مٮٝا -

 دار 4ط ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ؛ ا٤ٕ٣ح ا٣٪عٮٱػح ٩نػأد٭ة كدُٮر٬ػة  ٦ػةزف ا٧٣جػةرؾ -

 .ـ5752ا١ٛ٣ؿ ثٲؿكت

ظ٧ٮٱح  ا٣٪ـٔح ا٤ٕٞ٣ٲح ٰٚ ا٣ؽرس ا٣٪عٮم ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب  أد٥٬ ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ  -

 رقة٣ح د٠ذٮراق  ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب ثضة٦ٕح ا٣جٕر.

 ٩5ْؿٱح ا٣ٕة٢٦ ٰٚ ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ؛ دٕٞٲؽ كدُجٲٜ  د. رٱػةض ظكػ٨ ا٣ؼػٮاـ ط -

 .ـ4952ؿثٲح ٤ٔٯ ا٣نج١ح ا٣ٕة٧٣ٲح  إ١٣ذؿك٩ٲح  ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕ

  ١٦ذجػػح ا٤١٣ٲػػةت ٧٬5ػػٓ ا٣٭ٮا٦ػػٓ  ا٣كػػٲٮَٰ مػػؿح ص٧ػػٓ ا٣ضٮا٦ػػٓ  ط - 

 .5145٬األز٬ؿٱح  
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 (٧)مثار انصُاػح ف ػهى انؼزتٍح
ٌُىري تأنٍف

ي
 احلسني تٍ يىسى اند

 ()ًجُةف اإلمٍ أ. د. غجؽ

ِي  ،ٕ ٨٪ اٟصؿٮ٤ ب٤ ٢٪ؾ٫ ب٤ ٨بة اهلل اٟع٭٦ى٪ىرم أب٪ ِبع اهللا٣ٟؤٟ   ػؼ ك

 كثٗالٮٞ أش٪ا٧ٟ ٢ز٩٪ٟة. ،، ٤٢ ٥صاة اٟٚػف اٟظا٢ؽ ا٩ٟزػم(اٟز٠ٮؽ)ب٠ٚب٧ 

 :اِج٣ع ا٣ٟصٚ٘ ٬ٖ ثصٚٮ٧ٚ اٟٝجاب ٫٠ِ ٥ؿظجٮ٤

ك٬٨ ثا٢ػة  ،( كرٙة٧8١ثُٚ ٬ٖ )، أكٵ٣٨ا ٥ؿظة ا٣ٟجصٕ اٟبػ٭ًا٬٥ -

/، كٙع 85٣٨ػ ؾ٦ة /٪د ثار٭ض ٥ؿظ٩ا إ٫ٟ ف٩ػ ربٮُ اٯطً ك٭ّ ،ٵ ٥ٚك ٖٮ٩ا

 ٪ب٠ت با٦ٟؿظة اٱـ.٩٦٢ا أ٩٥ا ٙي  ان جأل ٠ِٮ٩ا ٬ٖ أشع ِقػ ٢٪هّٜي 
ً   ،( كرٙػػة٧60ثٚػػُ ٖػػ٬ ) ،٥ب٪ؿجاؾػػإدا٥ٮػػة ٥ؿػػظة را٢ّػػة اٟك - ٩ػػا كط

٩ًٌػا ٭ّػ٪د ػر  ك٭يػ ،٪ب٠ت ٫٠ِ ٓٮػ٨ػاكٙع ٙي  ،كأطًاؤ٨ا ٠ٙٮ٠ة ،كاهس س أف ط

ش٦ػا ر٣ٮػٞ د. ٭غٜػ٨ا )بػك٣٠ٜػاف(، ك٨ػغا ٢ػا دٖػُ )إ٫ٟ اٟٚػف اٟؿابُ، ك١ٟ 

  ٚ  ؛٘ ٠ِٮ٩ػا اٟٝجػاب ٨ػ٬ ٥ؿػظة كشٮػعةشعاد( إ٫ٟ اٟٚ٪ؿ ب ف ا٦ٟؿظة اٟج٬ ش

 ٭ٚمع ٥ؿظة ا٣ٟجصٕ اٟبػ٭ًا٬٥.

                                                 

ـ( ِػػ٤ را٢ّػػة اٳ٢ػػاـ )٢ص٣ػػع بػػ٤ ؾػػّ٪د( ٧9٧٧٨/٧44٧لػػعر ٨ػػغا اٟٝجػػاب ِػػاـ ) (٧)

كراء ٢ُ ٩ٖارؾ٧ ٖػ٬  ،٢ص٣ع ب٤ طاٟع اٟٗاهٞ(د. اٳؾٶ٢ٮة باٟػ٭اض، دراؾة كثصٚٮ٘ )

/ ِػػ٤ كزارة اٟدٚاٖػػة اٱرد٥ٮػػة ب٣ٌّػػاف بجصٚٮػػ٘ ٧449خػػ١ لػػعر ِػػاـ / ،صة( لػػ847ٗ)

 ( لٗصة.770كراء ٢ُ ٩ٖارؾ٧ ٬ٖ ) ،ش٦ٌا ر٣ٮٞ شعاد( )د.
() .ِ٘و٪ ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق 



 ٧٧٧6 (4)اجلشء  (98)اجمللد  -دللة دلنع اللغة العزبية بدمشل 

ي د. ١ٟ ٭ّج٣ع ) ، ٖٚػع أخبػت أكٵن ا٢وػ٢ص٣ػع اٟٗاهػٞ( إشػعل ا٦ٟؿػظجٮ٤ أ

كأفػار  ،٥ب٪ؿاجؾإكأخبت اٟٗػكؽ بٮ٩٦ا كبٮ٤ ٥ؿظة  ،٥ؿظة ا٣ٟجصٕ اٟبػ٭ًا٬٥

 قٮػ إ٫ٟ ٧٠٣ِ ٦ِع ٜٶ٦٢ا ٫٠ِ ثصٚٮ٘ اٟٝجاب.إ٫ٟ اٟؼ٭ادات، كؾ٦ي 

( ٢٧٣0ػ٤ ) ان ٠ة اؾجٔػٙت ٥صػ٪ٗم  ـ اٟؿٮع ا٣ٟصٚ٘ ٠ٟٝجاب بعراؾة ٢ي ٙع  

 :كافج٠٣ت ٫٠ِ أربّة ٖم٪ؿ ،لٗصة

ٖػ٬  ؛ٕ(ٖ ٢ا اٟٗمٞ اٱكؿ ٖٚع رػل اٟبصػح ٖٮػ٧ ٖػ٬ )شٮػاة ا٣ٟؤٟ ػ -

 .اث٧ ككٖاث٧اؾ٧٣ ك٦ٜٮج٧ كٟٚب٧ كفٮ٪ط٧ ك٢ؤٟٗ
أ٢ا اٟٗمٞ اٟدا٬٥ ٖٚع افج٣ٞ ٫٠ِ ث٪خٮ٘ ٥ؿبة اٟٝجاب كؾبأل ث ٟٮٗػ٧،  -

كِػض ٢ادث٧ كيػ٭ٚة ثب٪٭ب٧ كثػثٮب٧، ك٩٦٢زػ٧ ٖػ٬ اٟٝجػاب، كٙٮ٣ػة اٟٝجػاب 

كؾ٣اث٧ كطمائم٧ ك٢مادرق كف٪ا٨عق، خػ١ ٙػعـ اؾػجعراٜات ك٠٢ص٪ٍػات 

 ِا٢ة ٫٠ِ اٟٝجاب.
 (،٦ِػع اٟػٌع٭٦ٍى٪ىرماٵثزػاق ا٦ٟصػ٪م ) :ب٦ّػ٪اف٩٪ ٖأ٢ا اٟٗمٞ اٟداٟح  -

كثصعث  ،٤٢ اٟبمػ٭ٮ٤ كاٟٝ٪ٖٮٮ٤ ٣ٟ٪ٕٙ اٟع٭٦٪رم كٙع ِػض ٖٮ٧ اٟباشح

 ٤ِ اٯراء اٟج٬ كاٖ٘ ٖٮ٩ا بّن ا٣٠ّٟاء، خ١ ذٜػ اٯراء اٟج٬ ١ٟ ٭يؿب٘ إٟٮ٩ا.
كِػػ٤ ٥ؿػػظجٮ٧  ،ِػػ٤ ثصٚٮػػ٘ اٟٝجػػاب :ان كٜػػاف اٟٗمػػٞ اٟػابػػُ ٜٶ٢ػػ -

 ٣ا ٭٣٢:٬٠ا ؾ٦قٮػ إٟٮ٧ ٖٮ ،ك٤ِ ٩٦٢ذ اٟجصٚٮ٘ ،ا٣ٟظً٪يجٮ٤

خػ١ ذٜػػ  ،ٍؿظ٧ ٣٠ٟظً٪ط ك٤ِ ٢ٚاب٠ػة ا٦ٟؿػظجٮ٤ث ا٣ٟصٚ٘ ٤ِ ٥ى ثصع  

ربػى ك ،ككه٧ّ ٦ِ٪ا٥ات را٥بٮة ٖ٪ؽ بّن اٟٗم٪ؿ ،٦ِا٭ج٧ بّٶ٢ات اٟجػٙٮ١

إهػاٖة إٟػ٫ اٟوػبى  ،ا٣ٟؿائٞ ا٣ٟجٗػٙة باشاٵت ثمٞ ٢ا بٮ٩٦ػا كثػعٌؿ ٠ِٮ٩ػا

ج اٟٝجػاب كثٗؿٮػ ٢ا ٭صجاج إٟػ٫ ثٗؿػٮػ، خػ١ أفػار إٟػ٫ أ٢ػ٪ر ثج٠ّػ٘ بػاطػا

 كثظػ٭ذ اٟق٪ا٨ع ٤٢ ٙػآ٥ٮة كشع٭دٮة كفّػ٭ة ك٥دػ٭ة.

ث٪خٮ٩ٚػا ػل رػٕ إ٫ٟ ألصاب٩ا ٖٚػع أ٢ا اٯراء ا٦ٟص٪٭ة اٟج٬ ٥ؿب٩ا ا٣ٟؤٟ  



 ٧٧٧١ بَاٌد. عبد اإللُ ى -ثـنار الصياعة يف عله العزبية

أك ٤٢ أٙعـ ا٣ٟػارػُ اٟجػ٬ ذٜػث٩ػا، كأ٢ػا اٯراء ا٦ٟص٪٭ػة  ،٤٢ ٜجأل ألصاب٩ا

ػت ٤٢ ٓٮػ ٢ا ٥ؿبة إ٫ٟ ألصاب٩ا ٖٚع ؾ٫ّ اٟؿٮع ا٣ٟصٚ٘ إ٫ٟ ٥ؿػ بة اٟج٬ ذٜي

أ٧٥ ر٣ُ ٟع٭٧ ٢ا اؾػجًاع ٢ػ٤ ا٣ٟػارػُ اٟجػ٬  ٵ ؾٮ٣اك ،ٜٞ رأم إ٫ٟ لاشب٧

 ٕ.ٜا٥ت بٮ٤ ٭عم ا٣ٟؤٟ  

ى..الكتاب
ٟٝجابػ٧ ب٣ٚع٢ػة ذٜػػ ٖٮ٩ػا اؾػجزابج٧ ٣ٟػ٤  اٟز٠ػٮؽي  ٕي ـ ا٣ٟؤٟ  كٙع   ،٨غا

ػ ٖٮػ٧ ٜدي  بُ ٬ٖ ث ٟٮٕ ٜجاب ٬ٖ ٤ٖن بٮ٤ٌ ٩٦٢ز٧ ا٣ٟج  ي٠أل ٧٦٢ ث ٟٮٕ اٟٝجاب كثي 

ي »اؿ: ٖٚ ،اٟج ٟٮٕ كاثؿُ ٞ  ٙمعث٬٦ ٬ٖ أف أ َ  ٭يػ ان ٠ِٮػٛ ٜجابػ ٢ ١ ألػ٪ؿ ٠ِػ١ ٦

٧٠٣، ك٢ا ٵ ٭ؿُ ا٣ٟج دب ٖٮ٧ أف ٭ز٧٠٩، كاٙجػشت ٬ٌ٠ِ أف ٧  اّٟػبٮة كري ِى أكًد

، كأف أِعؿ ٤ِ اٵؾجق٩اد ان كشعكد ان ، كأٙجوأل ٧ٟ ٖٮ٧ أِعادان كِٚ٪د ان ٧٦٢ خ٣ار

جػػغاٜٮػ كاٟج٣دٮػػٞ، كٵ أثىقػػآٞ ببؿػػى اٟظػػٶؼ كاٟج٠ّٮػػٞ، بػػٞ أر٠ّػػ٧ ٜاٟ

 .«كاٟز٪ا٢ُ، ا٣ٟقج٠٣ة با٭زاز ٫٠ِ اٟٗ٪ائع كا٦٣ٟاُٖ

بّع ٨غا اٟٝٶـ اٟغم بٮ٤ٌ ٖٮ٧ ٩٥ز٧ ٬ٖ ث ٟٮ٧ٗ ٌٙعـ ٦ٟا ٢ػا ا٥ج٩ػ٫ ٟع٭ػ٧ ٖػ٬ 

٦٠ٟص٪ شٌعاف: ٟٔ٪م، كل٦ا٬ِ، ٖا٠ٟٔ٪م أ٥ٌػ٧ اٍٟٚمػع إٟػ٫ »ٖٚاؿ:  ،شٌع ا٦ٟص٪

٢ػ٤  ٢ؿػج٦بى باٟٚٮػاس كاٵؾػجٚػاء ٢ّػٖة ٜٶـ اّٟػب، كاٟمػ٦ا٬ِ أ٥ػ٧ ٠ِػ١ه 

 .«كٜٶـ ٖمصاء اّٟػب ٜجاب اهلل 

/ ٬ٖ بعا٭ة ٜجاب٧ )اٱلػ٪ؿ( ِػ٤ ا٠ّٟػٞ، ٣٧6٨ك٣ٜا ثصعث اب٤ اٟؿػاج /

إذ ٙػاؿ:  ؛كذٜػ ا٠ّٟة ك٠ِة ا٠ّٟة، ٜغٟٛ ّٖٞ اٟز٠ٮؽ ا٦ٟصػ٪م ٖػ٬ ٠ً٢ػُ ٜجابػ٧

ًٌػد ٠ِػ٫ ٜػٞ ٜػٶـ اّٟػػب كث٦ؿػاؽ إٟػ٫ » كاِجٶٵت ا٦ٟص٪٭ٮ٤ ل٦ٗاف: ٠ِة ث

ش٣ٝج١٩ ٬ٖ ألػ٪٧ٟ كثٝقػٕ ِػ٤ لػصة أٓػاهػ١٩  ٩َػٙا٥٪ف ٟٔج١٩، ك٠ِة ثي 

ك٢ٚالع١٨ ٬ٖ ٢٪ه٪ِاث٧، ك١٨ ٟٲكٟػ٫ أٜدػػ اؾػج٣ّاٵن كأفػٌع ثػعاكٵن، ك٨ػ٬ 

إٵ أف ٢عار ا٣ٟق٩٪رة ٩٦٢ا ٖػ٬ اٟز٠٣ػة ٦ِػع ٢ىػ٤ٍ  ؛كاؾّة اٟقّأل، ٜدٮػة اٵٖج٦اف
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 ان كشمػ٨ا ٖػ٬ خٶخػة كِقػػ٭٤ ٥٪ِػ ،كلػؼ اٵ٨ج٣اـ إ٫ٟ ثجب٩ٌّا ،ِي٬٦ بز٩ّ٣ا

 .«٬ٖ ٨غا ا٣ٟ٪هُ ألي ؿٍ اء٨ا كأٟٚاب٩ا شى ٥دبت أؾ٣

 ،٧٢ ٤٢ ا٦ٟصػاةك٨غق ا٠ّٟٞ اٟج٬ ٭قٮػ إٟٮ٩ا ٜا٥ت ٢ج٦اخػة ٬ٖ ٜجأل ٢ى٤ٍ ثٚع  

/، كابػ٤ ر٦ػ٬ ٣١١٨/، كاب٤ اٟؿػاج، كاٟٗارؾ٬ /٧50٨ؾٮب٪٭٧ /٤٢ ٢دٞ: 

كأهص٫ ٢ىػ٤ٍ أثػ٫ بّػعق  ،كٓٮػ١٨، ٧٦ٟٝ ر٩٠ّا ٬ٖ ٢٪هُ كاشع ،/٣47٨/

ّٟبع اٟبػا٬ٙ  (إفارة اٟجّٮٮ٤) :٩٦٢ا ،اٟم٦اِة( ٭٩٠ٚ٦ا ٧٦ِ ٣ٜا كردت ٬ٖ )خ٣ار

 بػادمآ٠ٟٗٮػكز (اٟبي٠ٔة)ك ،/١94٨ب٤ ٢ٝج٪ـ /ٵ (جغٜػة)اٟك ،/١9٣٨اٟٮ٣ا٬٥ /

٠ٟؿػػٮ٪ي٬  (اٵٙجػػػاح ٖػػ٬ ألػػ٪ؿ ا٦ٟصػػ٪)ك (بٔٮػػة اٟ٪ِػػاة)ك ،/5٧١٨/

 /، ك٨غق ا٠ّٟٞ 4٧٧٨:٬٨/

٣ىاع، ك٠ٌِ  ٖىٍػؽ، ك٠ٌِػة  ة اؾجدٚاؿ، ك٠ٌِةة اؾج٦ٔاء، ك٠ٌِ ة ثقبٮ٧، ك٠ٌِ ٠ٌِة ؾى

٣ٍػٞ ٠ِػ٫ ا٦ّ٣ٟػ٫،  ث٪ٜٮع، ك٠ٌِة ثّ٪٭ن، ك٠ٌِة ٥َٮػ، ك٠ٌِة ٥ٚٮن، ك٠ٌِػة شى

ة كرػ٪ب، ك٠ٌِػة ة ٙػػب ك٢زػاكرة، ك٠ٌِػة ٢ّادٟػة، ك٠ٌِػ، ك٠ٌِ ةك٠ٌِة ٢قا٠ٜ

ة ة ألػٞ، ك٠ٌِػة دٵٟة شاؿ، ك٠ٌِػة اطجمار، ك٠ٌِة ثظٗٮٕ، ك٠ٌِ ث٠ٔٮأل، ك٠ٌِ 

 ٫.ثص٠ٮٞ، ك٠ٌِة إفّار، ك٠ٌِة ثواد، ك٠ٌِة أكٟ

 كٙع ذٜػ اٟؿٮع ا٣ٟصٚ٘ ٬ٖ شافٮج٧ ٢داٵن ٟٝٞ ٠ٌِة ٤٢ ٨غق ا٠ّٟٞ:

 ررٞ أخعل. :ٚاؿكٵ ٭ي  ،ا٢ػأة خع٭اء :٠ِة ؾ٣اع: ٜٚ٪١٩ٟ -

 ٟٶؾ١. قاب٧ة ثقبٮ٧: ٜاِػاب ا٣ٟوارع ا٣ٟي ٠ِ -

 )ثػؾ( ٤ِ )كدىع(. ػ٠ِة اؾج٦ٔاء: ٜاؾج٦ٔائ١٩ ب -

 ٜؿػة.٠ِة اؾجدٚاؿ: ٜاؾجدٚا١٩ٟ اٟ٪اك ٬ٖ ٭ّع ٟ٪ٙ٪٩ِا بٮ٤ ٭اء ك -

 ٠ِة ٖػؽ: ٜػُٖ اٟٗاِٞ ك٥مأل ا٣ّٟٗ٪ؿ. -

 ٠ِة ث٪ٜٮع: ٜادطا١٩ٟ ا٦ٟ٪ف اٟظٗٮٗة كاٟدٚٮ٠ة ٬ٖ ّٖٞ اٱ٢ػ ٟج ٜٮع إ٭ٚا٧ِ. -

 ٠ِة ثّ٪٭ن: ٜجّ٪٭ن ا٣ٟٮ١ ٬ٖ )ا١٩٠ٟ( ٤٢ شػؼ ا٦ٟعاء. -
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 أشع اٟؿا٦ٜٮ٤ إذا اٟجٚٮا ٬ٖ اٟزؼـ ش٣ٶن ٫٠ِ اٟزػ. ػً ؿٍ ٝى ٜى ٠ِة ٥َٮػ:  -

 ٶن ٫٠ِ ٥ٚٮو٩ا )إٌف(.)ٵ( ش٣ ػأل ا٦ٟٝػة ب٦ٍم ٠ِٜة ٥ٚٮن:  -

 ،[7١8اٟبٚػػة: ] ژ  ڦ ڦ ڤ ژ :ٜٚ٪٧ٟ ا٫٦ّ٣ٟ:  ٠ِ٫ ٞو ٣ٍ ٠ِة شى  -

 .(ٌٍِ كى )ب٫٦ّ٣ 

 .[9اٳ٥ؿاف: ] ژ ی ی ژ : ٠ِة ٢قا٠ٜة: ٜٚ٪٧ٟ -

خ١ ِادٟ٪ا  ،٢ا ٵ ٭٦مػؼ باٟٗجس ش٣ٶن ٫٠ِ ا٦ٟمأل زػٌ ٠ِٜة ٢ّادٟة:  -

 ٖص٠٣٪ا ا٦ٟمأل ٫٠ِ اٟزػ ٬ٖ ر٣ُ ا٣ٟؤ٥ح اٟؿا١ٟ. ،ٖٮ٣٩ا

. ألن هى  ػي صٍ ٜٚ٪١٩ٟ: ٨غا ري  ،ك٢زاكرة: ٜاٟزػ با٣ٟزاكرة ٠ِة ٙػب -  طػبو

 ٠ِة كر٪ب: ٜج٠ّٮ١٩٠ رُٖ اٟٗاِٞ. -

ي٢ٮٞ -  ٵ ٟ٪ر٪ب٩ا. ،٠ِة ر٪از: ٜجز٪٭ؼ١٨ اٳ٢اٟة ٖٮ٣ا أ

 .[٧7اٟجصػ٭١: ] ژ ېئ ۈئ ۈئ ژ : ٠ِة ث٠ٔٮأل: ٜٚ٪٧ٟ -

 ك)١ٟ ٭ٛ(. ،٠ِة اطجمار: ٜباب اٟجػطٮ١ -

 ٠ِة ثظٗٮٕ: ٜاٳدٓاـ. -

. ٠ِة دٵٟة شاؿ: -  ٜٚ٪ؿ ا٣ٟؿج٩ٞ: ا٩ٟٶؿي

 كلػؼ ٢ا ٵ ٭٦مػؼ. (،٭ؤٜػـ)ك (،اؾجص٪ذ) ػ٠ِة ألٞ: ٜ -

 ٠ِة ثص٠ٮٞ: ٜاٵؾجعٵؿ ٫٠ِ اؾ٣ٮة )ٜٮٕ( ب٬ٗ٦ ٠ّٖٮج٩ا ك٬ٗ٥ شػٖٮج٩ا. -

ٍ٪ف -  .(٢٪ؾ٫)٬ٖ ر٣ُ  ،٠ِة إفّار: ٜٚ٪١٩ٟ: ٢٪ؾى

٢جػ٫ ثٚػع٢ت  :اؤ٨ػا٠ِٔة ثواد: ٜٚ٪١٩ٟ ٖػ٬ اٱّٖػاؿ اٟجػ٬ ٭زػ٪ز إٟ -

ي   ا بٮ٤ اٟج٪ٜٮع كاٳٟٔاء ٤٢ اٟجواد.٣ى ًٟ  ؛٠ْأك بو٣ٮػق ١ٟ ثي عت با٣ٟمعر ٜ  كأ

 ٠ِة أك٫ٟ: ٜٚ٪١٩ٟ إف اٟٗاِٞ أك٫ٟ بػثبة اٟجٚع٭١ ٤٢ ا٣ّٟٗ٪ؿ. -

 (.ثغٜػة اب٤ ٢ٝج٪ـ)٥ٚٶن ٤ِ 

ك١ٟ ٭جصعث إٵ ٤ِ ا٦ٟػ٪ع  ،ٕ ذٜػ أف ا٠ّٟٞ ٥٪ِافكا٣ٟٶشٌ أف ا٣ٟؤٟ  
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كأ٢ػا »اٟؿاب٘ بٚ٪ٟػ٧: اٱكؿ، ٟغٟٛ أ٣ٜٞ اٟؿٮ٪ي٬ اٟٝٶـ بّع أف ٥ٚٞ ٜٶ٧٢ 

ابػ٤ اٟؿػػاج ٖػ٬ كٙػع بٮ٦ٌػ٧ اٟم٦ٕ اٟدا٬٥ ١٠ٖ ٭جّػض ٧ٟ اٟز٠ٮؽ كٵ بٮ٦ٌػ٧، 

ٖٚػػاؿ: اِػػجٶٵت ا٦ٟصػػ٪٭ٮ٤ هػػػباف: هػػػب ٩٦٢ػػا ٨ػػ٪ ، (٣١: ٧) اٱلػػ٪ؿ

ا٣ٟؤدم إ٫ٟ ٜٶـ اّٟػب ٜٚ٪٦ٟا: ٜٞ ٖاِٞ ٢ػٖػ٪ع، كٜػٞ ٢ّٗػ٪ؿ ٦٢مػ٪ب. 

كا٣ّٟٗػ٪ؿ  ان اٟٗاِػٞ ٢ػٖ٪ِػ١ى لار كهػب ٭يؿ٫٣ٌ ٠ِة ا٠ٌّٟة ٢دٞ أف ٭ٚ٪ٟ٪ا: ًٟ 

ٝؿب٦ا أف ٥ج١٠ٝ ٣ٜا ث٣ٌ٠ٝػت اّٟػػب، كإ٣٥ػا ٭ؿػجظػج ؟ ك٨غا ٟٮؽ ٭ي ان ٦٢م٪ب

٧٦٢ ش٣ٝج٩ا ٬ٖ اٱل٪ؿ اٟجػ٬ كهػّج٩ا، ك٭جبػٮ٤ٌ بػ٧ ٖوػٞ ٨ػغق ا٠ٟٔػة ٠ِػ٫ 

٠ِػ٫ ٜػٶـ ابػ٤ اٟؿػػاج  (٧١٣: ٧)ٓٮػ٨ا، ك٠ِ٘ اب٤ ر٬٦ ٖػ٬ اٟظمػائك 

ز ٬ٖ ا٠ٌٟٗ، ٖ ٢ػا ٖػ٬ اٟصٚٮٚػة ز٪  بٚ٪٧ٟ: ٨غا اٟغم ؾ٣ٌاق ٠ٌِة ا٠ٌّٟة إ٣٥ا ٨٪ ث

 .«ٖا٧٥ فػح كثٗؿٮػ كثج٣ٮ١ ٠ّ٠ٌٟة...

ٕ ٟػعف ٣٠ٟصٚ٘ ث٣ٌػ١ أٟا٭ػة اٟجػ٬ ٙمػع إٟٮ٩ػا ا٣ٟؤٟ ػ ٬ٌ ٨٦ٔغا اٟج٠ّٮ٘ اٟ

ٌٞ ر٧ّ٣ ٱٟٚاب ا٠ّٟٞ ٬ٖ ٢٪هُ كاشع ٭ي  ،شع٭د٧ ٤ِ ا٠ّٟٞ ّػٌع ٢ػ٤ أ٨ػ١ كّٟ

ٜة بٮ٦ػ٧ كبػٮ٤ ٢ا ا٥ٗػد ب٧، كأ٢ا ؾائػ اٟٝجاب ٩ٖ٪ ٢باشػح ث٠ّٮ٣ٮػة ثّػٌع ٢قػجػ

ا١٠ٟٝ، كا٠ّٟػة ٖػ٬ ثػثٮب٩ػا، كاٟٚػ٪ؿ ٠ِػ٫ افػجٚاؽ  جٚؿٮ١ٜا٦ٟصاة اٯطػ٭٤، 

 ٢ػ٤ فػع٭ع كذٟٛ ٬ٖ إ٭زازكِٶ٢ات اٵؾ١ كِٶ٢ات اّٟٗٞ، ٣٠ٜة )اؾ١(، 

دكف اٟظ٪ض ٖػ٬ اٟجٗمػٮٶت اٟجػ٬ ٥ػا٨ػا ٖػ٬ ا٣ٟؿػ ٟة اٱكٟػ٫ ٢ػ٤ ٜجػاب 

 ./8١٧٨ٟٲ٥بارم / (اٳ٥ماؼ ٬ٖ ٢ؿائٞ اٟظٶؼ)

كٙػع أشؿػ٤  (،ٖمٞ)ٕ ٭ٗمٞ بٮ٤ ٜٞ ٢بصح كآطػ ب٣٠ٝة كٜاف ا٣ٟؤٟ  

ٜٚ٪٧ٟ: اٱؾػ٣اء  ،ٟٝٞ ٖمٞ ٭عؿ ٫٠ِ ٢و٣٪٧٥ اٖػِٮو  ان ا٣ٟصٚ٘ باهاٖج٧ ٦ِ٪ا٥

كأط٪اث٩ػػا، أّٖػػاؿ ا٠ّٟػػ١  (ٜػػاف)ا٣ٟ٪لػػ٪ٟة، أؾػػ٣اء اٵؾػػج٩ٗاـ كاٟقػػػط، 

 . ك٨ٝغا، كٙع ب٠ٔت ٨غق ا٦ّٟ٪ا٥ات ٢ا ٭ٚارب ٢جة ٦ِ٪اف..كا٤َٟ.

اٟٚػآف اٟٝػ٭١ كببّن اٱشاد٭ح ا٦ٟب٪٭ة كاٱ٢دػاؿ  ٕ بآ٭اتاشجذ ا٣ٟؤٟ  
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إذ ب٠ػْ ِػعد ا٣ٟ٪اهػُ اٟجػ٬  ؛كباٟقّػ، كٜاف أٜدػ اشجزار٧ باٟٚػآف اٟٝػػ٭١

ِقػػ ك٢ججػ٬ ٢٪هػُ، أ٢ػا اٱشاد٭ػح ٠ٖػ١ ثجزػاكز  ةأكرد ٖٮ٩ا اٯ٭ات خ٣ا٥ٮػ

كاٱ٢داؿ ؾجةن، كب٠ػْ ِػعد أبٮػات اٵؾجقػ٩اد بجػػٙٮ١ ا٣ٟصٚػ٘ خ٣ا٥ٮػة  ،أربّةن 

ِي٬٦ ا٣ٟصٚ٘ بجظػ٭ذ ٜٞ ٢ا ٢ٌػ ذٜػػق، كٟػ١ ٭جػػؾ رأ٭ػان جكؾبّٮ٤ بٮ إٵ  ان ، كٙع 

 ٫٠ِ ذٟٛ. ان كؾ٦غٜػ ٢داٵن كاشع ،أشاؿ ٫٠ِ ٢ػر٧ّ

 ٱژ ٜػػت اٯ٭ػة:ذي ٙػع ك ،(٧59راء ٬ٖ ٢بصح اٟصػػكؼ اٟؼائػعة )ص 

[٧٣، ا٣ٟائعة ٧88ا٦ٟؿاء: ] ژٻ
 

كٙع ٦٢ُ بّو١٩ أف ثٝ٪ف )٢ا( ٨ا ٦٨ا زائػعة، » :

 .«ك٢ا بّع٨ا بعٵن ٩٦٢ا، ك٨٪ رأم هّٮٕ ،)ف٬ء( ب٫٦ّ٣ ان كر٩٠ّا اؾ٣

 ٢قػ٧٠ٝ)/ ٖػ٬ ٨9٣١٨غا اٟػأم ٥ؿب٧ ٢ٝػ٬ /»٦٨ا ٠ِ٘ ا٣ٟصٚ٘ بٚ٪٧ٟ: 

إٟػػ٫ ابػػ٤ ٜٮؿػػاف (، 795: 9 ثٗؿػػٮػق)/ ٖػػ٬ 6١٧٨كاٟٚػيبػػ٬ / (،٧68: ٧

/744٨/،   ً ٖػ٬ ِػعـ اٟصٝػ١ باٟؼ٭ػادة ٖػ٬ اٟٚػػآف  ان ٗػكٙاٵ: إ٧٥ ٭ طغ بػ٧ ث٠

بػػم / ،اٟٝػ٭١ ٍٝ ّي /، 7٧8٨إٟػ٫ اٱطٗػـ / (إِػابػ٧)/ ٖػ٬ 6٧6٨ك٥ؿب٧ اٟ

 ،ك٦ِع٢ا ررّت إ٫ٟ ٢ّا٬٥ اٱطٗـ كرعث٧ ٭ٚ٪ؿ باٟػأم اٱكؿ ك٨٪ اٟؼ٭ػادة

٢زػاز )/ ٬ٖ 704٨كأب٪ ِبٮعة / ك٤٣٢ ٙاؿ باٟػأم اٱكؿ ٤٢ ا٣٠ّٟاء ؾٮب٪٭٧

، (اٟٝا٢ػٞ)/ ٖػ٬ 756٨، كا٣ٟبػػد /(٢ّا٥ٮ٧)/ ٬ٖ 70١٨، كاٟٗػاء /(اٟٚػآف

٤٢ ا٣٠ّٟاء ٤٣٢ ثٌّػض ٰٟ٭جػٮ٤، ك٦٨ػاؾ رأم خاٟػح ٠أل ٢ى٤ٍ راء بّع١٨ ٓكأ

، كرأم رابُ ذٜػق اٟؼراج (ثٗؿٮػق)/ ٬ٖ ٬ٖ١98٨ ا٣ٟؿ ٟة ذٜػق أب٪ شٮاف /

/ ذٜػػق 9٣6٨، كرأم طػا٢ؽ ٠ٟقػػ٭ٕ ا٣ٟػثوػ٫ /(٢ّا٥ٮ٧)/ ٬ٖ ٣٧٧٨/

 .«، كٵ دا٬ِ ٠ٟظ٪ض ٬ٖ اٟجٗالٮٞ(أ٢اٟٮ٧)٬ٖ 

كٟػ١ ٭ػ٦ذ رأم ٢ػ٤  ،إشاٵث٧ كثظػ٭زاث٧ ٘ك٫٠ِ ٨غا ا٩٦ٟذ ٜجأل ا٣ٟصٚ

اٯراء ا٣ٟغٜ٪رة ٬ٖ ٢ج٤ اٟٝجاب ٤٢ اٟج٠ّٮػ٘ كاٳشاٟػة كاٵؾػجعراؾ، ٟػغٟٛ 

كب٩ػا لػار  ،ٜا٥ت ث٠ّٮٚات ا٣ٟصٚ٘ أٜبػ ٤٢ ا٣ٟج٤، كٖٮ٩ا ٤٢ اٟٗ٪ائع ٢ا ٖٮ٩ا
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٭ؿػجٗٮع ٦٢ػ٧ اٟػعارس ٣ٜػا ٭ؿػجٗٮع ٦٢ػ٧  ا٢ػرّٮوػ ان ٨غا اٟٝجاب اٟج٠ّٮ٣ػ٬ ٜجابػ

 ا٣ٟصٚ٘ كا٣ٟججبُ ٯراء ا٦ٟصاة.

 ب٩ٗارس ثٗمٮ٠ٮة ٢ج٦ٚة ب٠ٔت ِقػة ٩ٖارس. اٟٝجاب ُٗ ا٣ٟصٚ٘كٙع ف

ي  ( ك٢ػا بّػع٨ا ثصػت ٤٢١5 اٟد٦اء ٠ِػ٫ ٢ػا ٜجبػ٧ ا٣ٟصٚػ٘ ٖػ٬ )ص  ع  كٵ ب

ك٢جػػة  ان ، ب٠ٔػػت ط٣ؿػ(اؾػجعراٜات ك٠٢ص٪ٍػػات ِا٢ػة ٠ِػػ٫ اٟٝجػاب)٦ِػ٪اف: 

٠٢ص٪ٍة كاؾجعراؾ، ك٬٨ ٠٢ص٪ٍات ثعؿ ٫٠ِ دٌٙج٧ ٬ٖ اٟٚػاءة كاٟججبٌُ كاٟٚػعرة 

٩ٌٚا ٬ٖ اٟقػح كاٟج٪هٮس كاٳشاٟة.٫٠ِ اٟ  ج٪ٕٙ ٦ِع دٙائ٘ اٱ٢٪ر كإًِائ٩ا ش

ـ ٭جٮس ٦ٟػا اٟٚػ٪ؿ إف ثصٚٮػ٘ ٜجػاب )خ٣ػار اٟمػ٦اِة ٖػ٬ ٠ِػ١ إف ٢ا ثٚع  

ػػٌع ثصٚٮٚػػ ، اؾػػج٪٫ٖ ٦ِالػػػ اٟمػػ٦ّة كاٳثٚػػاف.ان ٦ٚػػجٍ ٢ي  ا٣٥٪ذرٮوػػ ان اّٟػبٮػػة( ٭ّي



 
 

 ()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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 انىسطٍح واالػتدال اندًٌُ
 (1191-1786ف فكز أيني انزحياًَ )

 ()أًِر امؼُٔتأ. د. 

 اٟقػباًب  ر٣ّٮػةً »ٖػ٬  ( ٢صاهػػةن ٧490-٧5١6أ٢ٮ٤ اٟػ٭صا٬٥ )٫ أٟٚ

 «اٟجؿا٨ٞ اٟػع٭٬٦»ثصت ٦ِ٪اف  ٧400ِاـى / فباط 4/ ٦ٮ٪٭٪رؾب «ا٣ٟارك٬٥

 ٙبىٍؿ٦ىا ٩٦٢ا اٱٖٝار اٟجاٟٮة:

ىي:ولىورويىأمونىالروحانيىماة،ىِأىالمحاضرِةىفيىالجالوِةىالدورو:ىَوْقُعىنبأواًل
ٞ   ٖػػ٬ راٟٮج٦ػػا اٟؿػػ٪ر٭ة، كأطػػغى  اٟظبػػػي  ذاعى  ٞو  ٜػػ ؿػػػي  ررػػ  ا٣ٟ٪هػػ٪عى  ٭ٗي

ػع   ك٭ؿجظػجي  ػشى  ر اّٟ٪اٙػألى ا٦ٟجػائذ، ك٭ٚي ػ إدراٜػ٧ً  ألى ؿى ٘ى  ...٪اق..ك٨ى  كٙػع اثٗػ

ٌْ قأدػىؿَّض منؽِّ ك٨٪:  كاشع ٫٠ِ ف٬ءو  ا٣ٟٗؿػكفى  ٨ؤٵء   ةن ػجٔسػ ةن دػؿً ٓيً أً

١٬ٍٗٙ ٭ى٦ٍ٪كف ك٨ي  ػ٭ ةى ٤ِ اٟظًابة ٱ١٩٥ ١ٟ ٭ كى فػكّ أك اٵ٥جٚاد.  اٟػأمً   ٟٗ٪ا شي

َّْ قجػل أف ٓكػىػِا كالوػْ  أف ٓىةدفِا امهنل كػٔجح األول ألًُه ظكىِا غنػ

 ٙػع ٭َػ٤   امؿٓعةًْ كٓرِؿ: كٓذةثعي  اٟؿ٠ٮ١.... كاٟغكؽى  اّٟعؿى  ك٨غا ٢ا ٭٦اٙني 

٘ه  اٟع٭٦ٮػةً  ٖػ٬ اٱ٢ػ٪رً  اٟبّني أف اٟبصػحى  ٠ػ ػٌػـه اٟػع   بػرػاؿً  ٢يجّى ٠ِػ٫  ٭٤ ك٢يصى

 اًٟصٍػٖػةى  كٵ ٭٦جٚػعي  ٧ً ذاثًػ ٵ ٭ػػل ٢ؿػاكئى  . ٖا٣ٟػءي امٌالؿ كَؾا غٔيي ؾ٪ا١٨، 

ٕي   ٠ِ.٧ٮ٩ا ٢ّافي  اٟج٬ ٭ج٪ٙ

                                                 

()  اٟعٜج٪ر أ٥ػ٪ر اٟظًٮػأل ٨ػغق ا٣ٟصاهػػة بجػار٭ض  ِو٪ ٢ز٣ُ ا٠ٟٔة اّٟػبٮة بع٢ق٘أ٫ٟٚ

79/7/70٧6. 
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، كٟػ٪ امنػػت غنّ وكةوعً  ةن وينٌٔ ةن مٔب امؽٓيً  غيً  ل ٓذكنىِفى  األدٓةفً  رؤقةءي 

 ٍي اغذٌةقيػ امػؽٓيي »٢بػاشد١٩ كفػّار١٨ ٨ػ٪  بػٞ ٜػٞ ،لٶح٠ّٟعؿ كاٳ ان ٦٢اٖٮٜاف 

ـي ك كاصت   .  «مننػت امهكةدي ػنيي امـوةف فال ٓي  كإذا أفكؽقي  ق أكصت دػـٓ

٠ىبجٍػ ٨٪ ا٠ًٟألي  اٟغم أك٬٦ّٙ ٬ٖ اٵهًػاًب  ك٤ٟٝ   ِي٣ػعةي  ٧ي اٟغم يى  ٦٢ػ٬ 

ى ا٣ٟػارك٥ٮٮ٤(  اٟقػبافً  اٟز٣ّٮػة )ر٣ّٮػةً  ٨غقً  ثُػؾا  ُةثػحً امؼى  غػيً  ؿى غػؽً كػْ أ

 ....وي امػِاقت امِػٔىح ةن   كَؿثؿمننَّ  ةن امىًِِع دضٌج

ي   كامذٌرٔػت امجعرى  أقذعهي أإذف؟  ةذا أفػلي و ػنِّه دكػنٔىأـ أ ونػؿكط   غٔػؿى  ةن قى

ٍو  ثجًٌخ  دكف أف أًجفى  ي  أف أػِفى  ل أرٓؽي أكَّؿ مهح! وي كص   ى ْد ًهًكػِِّ غىػًىٔؿم كأ

دُّ مِ راغٔخ ػِاَؿى  ٍو آػؿ أكى ِه  امضىػٔحً  أغٌةءً  امذؿدد! كوي كص فُٔػة:  امذْ أًة غٌ

 .كَؾق َْ امِرَح امعرٔرح اقذةءًت  مه أدكنه كإف ا كفإف دكنىخ اقذةؤ

 اٟصٝ٪٢ةً  بػراؿً  ٓالةن  اٟٚاِةي  ٜا٥ًت  إذ  ؿامذجىُّ  غيىقى  ٓكذِصتي  امىِق ي 

ػػكاٟز٪اؾػػٮؽ، ك٠ٜ   اٟزػائػػعً  كألػػصاًب  با٣ٟػلػػاد  ٠ٟظًٮػػأًل  فى ٪١ كاٙٗػػ٩ي

ًٚػعي  كاشعةن  ٭ج٪ّٙ٪ف ٧٦٢ ٣٠ٜةن   رٙٮػأل اٟصٝ٪٢ػة (ا٣ٟٝجػ٪بز٬)اٟزػائػع أك  ثى٦ٍجى

 ج٪ٙٮ٧ٗ.ا ًٟ ٪ٍ ّى ؿٍ ك٭ى  ٧ً ٪ا بً قي ٮى ًٟ 

 فٔرِؿ: ٍي امؿٓعةًْ ًهكى  كٓؼةَتي 

 مكػلِّ  عػقُّ (  ٓاٱ٢ػ٭ٝٮػة ا٣ٟجصػعةً  َِٮ٣ة )اٟ٪ٵ٭اًت  ٬ٖ ر٩٣٪ر٭ةو  ٥ص٤ي 

ًَ وى  ًى  ئى ي ك  .قغٔؿً  ٓىفَّ ظؿٓحى أٌل دةوح  مؿط  ؿٓحو عي ثً  ح أف ٓذكنهى ُة امىجةركى أر

١ كٖػػ٬ ٨ًػػ٬ بٶدً ٖػػ ٠ِػػ٫ اٟؿػػ٪ر٭ٮ٤ى  اٟٗ٪ائػػعً  ف ٢٪هػػ٪٬ِ ٭ّػػ٪دي بػػ ٜبػً إ

ٞي »٢٪ه٪٬ِ  .٩ارػا٣ٟى   ٤ى ٢ً  اٟز٪ابي  ٖزاءى  ؟أثػ٭عكف أف أث١٠ٝ «اٟع٭٬٦ اٟجؿا٨

 ك٫٠ِ اهلل اٵثٝاؿ. ٖؿ ث١٠ٝي  ،ث١٠ٝ ث١٠ٝ «ث١٠ٝ!»اٟز٩٣٪ر 

ى::ىذرُحىموضوِعىالتداهلًاثانو
ػػ جقػػّألي ٢٪هػػ٪٬ِ ٢ي ٭ٚػػ٪ؿي اٟػ٭صػػا٬٥:   ً ٞي  ،ػؽاٟ ٞي  ،اٟقػػ ف ر٠ٮػػ  رؼ٭ػػ
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اهوذ   فٔ اهًجتًع اإلٍسأٍ. ِوْ اهًْووْ    األثر   ةػٖدة   اهفائدة... ذو أًِٖث  

اعني العصممي   ااع اييالف ااحين ااي  العمت سية افي العصوي   ا فٖوُ اهَواس   اختوف  

اولعممي ، اولألمرل  االعرؤس   اهما ا  ض العمصاال ااه ا ضص   اوم اا.ولألحرل اولعفالسف  ا

ن   ولن   ٔ   غوٓ ذهك اهشٔء   ا  دغٓ تاجيػدن  ت   قطػث   يٌ فضَّ اهذ   اإلهّٔ اهخف

ميي ااع جي   ااهي العتسي م  االعتسي هل ا يتي ععالعرياي   افنليي   ا.ا  ٕسوًٓ ووًٖر

لعتسي هلالعياين أ ةواهًرا:  تأأيا اهتحدٕد  اهذ  ٕ .ع ماكاوهذلاتاايا ايخ عف ا

ااولالحترلم ااعتا   اه الالف ااها اي  اعمنن اإظه   االع لجب  يالعميذلهب  كاعهي العمتمس 

اا ن جنس اام اأعن   ااآخرو  ا  اهتسواِن  ان .ا اعمذله اامن قض  ااوع اا  تاهذهالعمذلهب 

غووٓ  اهتؤ تطورأ   ةن فٔ لون األيوْر   ،ِاوحد   اهدَٕٖث   يطوْب فٔ األيْر   غٖر  

 ِوذا اهتواب   دخن  ٍ وأن  سوتطٖع  ٍ  ال  واهصواار. ةّا اهمتار   اهتشر. وٕػًن   غقْل  

 ب(.اهتػص   )ةاب   آخر ا  ةاة ق  ر  ط  ٍ   أن   اهتساِن( :ون   )ةاب  

 :: شرُح مفهوِم التعصبًاثالث
ٌ   ى  ج  ٍ   اهتساِن   ثَائَّٖوات ان. وًِا يٌ دَّ و   اهموًتان   اهتػصب. وِاتان   غ

 حٖوواة  واهظوووى، )واه واهشوور. واهػوودل   واهظوًووث. واهخٖوور   اهطتٖػووث. لوواهَْر  

ووفوووْال أ   ،واهًووْت( ه وود  ًِا د  ح  اهتسوواِن.  يووا لووان اٗخوور. فاهتػصووب دذن و 

لون  اهسوػا:ة. د  ه وو   اهَجوا.. واهَجوا.   د  ه وو   اهسالم. واهسالم   د  ه  و   واهتساِن  

ااه الالع  ااف عتس هل ااهتساِن.  ستْجب  ٕ   تػّصب   هي الأل..اوعين ااولعتصوب 

هييذي الالينيين .ااإاّلاامنسيييمن  ااغنيير االعيي  اواهيي اأ. ات ام ار اع االعاشييري  اافيي العص ةميي  ا

اهْسوطٓ. ن  فؤ اهقورو اهقتوال   وطوٖ    ٔ  ً  وح   .ات العف ااعننهم ا نرل  اات ار اص ات اف س ا

 اهتاسوع   اهقورن   اهًتحوارةْن   ن  خ  هذاك حتٓ :  ا  وأحٖاٍ ،هّذا ا  أحٖاٍ اهفْز   ولان  

اهػودل،  جور  َ  ُ ةخ  شوََّّ قوت و ا  . وأخٖربغوٓ اهتػص َٕتصر   ر فأخذ اهتساِن  ش  غ  

اه  ةسٖف   ام تالعتصوب. اهرحًث. وف ر 
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ى:ىَبعزُثىروِحىالتع ِبىبقوالوٍبىدوادٌيًارابع
ػكر٩ا ٧ ٦ِع طي ف ركشى إأم  ،إ٫ٟ شٮ٤ اٟجّمأًل  كاأؾٗاق ٜاف ٢٪تي ك٤ٟٝ 

امػؽٌْٓ  غي امذػىػًت  ةن ػًِف. اٟؿٮاؾ٬ٌ  ت باٟزؿ١ً ث٣ٚم   ،اٟع٭٬٦ ٧ً ٤٢ رؿ٣ً 

 ٌػة ثذػىػتو أٓةوً فػْ نٌٔػة اثذي   امغػةثؿة فْ األصٔةؿً  امذةرٓغً  وهعةًت  دىَِّ امؾم قى 

  ْ ْ   قٔةق  ٣ٖا ٨غق اٟصػػكبي  .قؿً ثأقٍ  رٓغً فْ امذة مٍ وسالن  ؿى إذا مبذه! مه ًى  أك دكم

 إٌٵ ٥جٮزػةي  كاٟمػٔٮػةً  اٟوػّٮٗةً  ٠ِػ٫ اٟقػّ٪ًب  اٱكربٮػةي  اٟػعكؿي  ث٦٠ًّي٩ػااٟج٬ 

ًٗ  ، ٥جٮزػةي اٟعك٬ٟ   اٟجّمأًل  . اٟٝبػػل بػ٧ اٟػعكؿي  ٛي ٣ؿػاٟػغم ثج اٟٗاؾػعً  ٝػػً اٟ

وػي أمىةًٔػة  كأغظػهى  ي فؿًكػة كفؿًكػة أرفػعى ًوػ طى ًهكػُة أوػنى  ذرؽي ػٍ فإًكنذؿا دى 

 مغ.إ وي الزٌذٔي... أقِل كأظكيى كأمىةًٔة 

ى:ى وًرىمنىحركاِتىالتع ِبىالدوادٌيًاخامد
ػػكدرٍؾػػ اٟػػعكؿً  كإذا راٙب٦ػػا شػٜػػاًت  ٍٗ جى ٦ا ؾٮاؾى ِػػ٤  ٦ا اٟصزػػابى ٩ا كٜقػػ

ٞى  اٟج٬ ث٩ػعـي  اّٟع٭عةى  طٗا٭ا٨ا كاؾجّػه٦ا اٟصػكبى  ًُ  ٨ٮٝػ ٥ؿػا٬٥ اٳ ا٣ٟزج٣ػ

ٚو ٮارل ٥جؿاءى ك٦ٗٙا شى   كا٦ٟػ٪رً  اٟج٣ػعفً  ػ، ٙػفً قى ِى  ُى اٟجاؾً  اٟٚػفً  ٬ٖ ٥ص٤ي  اؿ، أش

ػ كاٟػش٣ػةً  كاٵفجػاٜٮةً  اٟع٭٣٪ٙػايٮةً  كا٣ٟبادِئ ٚو ٠ِػ٫  ٥صػ٤ي  اا٣ٟؿػٮصٮة؟ أش

ٞي  اّٟقػ٭٤؟ اٟٚػفً  باًب  ٞي  اٟجؿا٨ ٩ػا ب٣ّا٢ٶثً  اٱكربٮةى  اٟعكؿى  فى اٯ اٟع٭٬٦ ٭ق٣

ٞي  ،٩ا ٢ُ بّنبًّو  ٢ج٪شقة.  اٟج٬ ٭عِ٪٨ا اٱكربٮ٪فى  اٟقّ٪بى  ك٧٦ٟٝ ٵ ٭ق٣

ٞي ٖاٟعكؿ  ٞي ٭اٟوّٗاء بٞ  ا٣ٟؿاٜٮ٤ً  ٢ُ ٨ؤٵءً  ٵ ثجؿا٨ ٩ا ٢ُ بّن بّوي  جؿا٨

ػ ٣ٟبػعأو  اإٟػ٫ ذٟػٛ كٟػٮؽ شبوػ ػ  ًى ٍوػٱ٩٥ا ثي   قػ٩ػي ٢ػا ثػا٨ػا ثي  ان كٜدٮػػ .ػ٭ٕفى

ًٞ  اٟصػكبى  ، )شػػكبى اٟٚاِػعة ٥زٮٞاٳ ػكبى كثعِ٪٨ا شي  اٟوّٮٗةً  ٫٠ِ اٟٚبائ

ػكبى داِـ( ٜي ا٣ٟؿػ اٟػع٭٤ى  «اٟبػابػة»كذٟٛ ٬ٜ ٭ّج٦٘  ،شي . ان ػبٍػكرى  ان ٨ػػٍ ٮص٬ 

ػ ٨غق ٬٨ اٵه٩ًاداتي  .اٟع٭٬٦ اٟعك٬ٟ ٨غا ٨٪ اٟجّمألي  ٩ا اٟج٬ ٜا٥ت ث٣ارؾي

 «اٟبػابػػة» ٩٫٠ِا كاٯف ث٣ارؾي  ،بّن ٩٫٠ِا بّوي  ا٣ٟؿٮصٮةي  اٟعكؿ اٱكربٮةي 
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 .فار٣ٟاف ٦ا. ٨غق ٬٨ شػكبي د٠ى ٢ً  ك٭ج ٣ٟ٪فى  ٭قّػكفى  ٙ٪ـه  كاٟبػابػةي  ،٣ٜا ثؼ١ِ

٨ػغق ٨ػ٬  .فػارؿ اٟٗػ٥ؿػ٬ ًٛ كا٠ً٣ٟػ .٠ٝ٥ٮؼ٭ػةة اٳ٦ٌػشى ٝة ا٠٣ًٟ  كاه٩ًاداتي 

 ٩ا ٬ٖ بػار٭ؽ كٖػ٬ اٟٚػػفً ٤ِ شعكخً  ان ٣٠اكس، ّٖ٪هاٟٚع٭ؽ بػثى  ٟٮ٠ةً  ٢غبصةي 

 ،اٟؿ٪داف ٠٪ؿً كثي  ة،ٖػ٭ٚٮإرل اكلص ،٬ٖ ٖٮا٬ٖ آؾٮا فى اٯ ثي عػ ثصقى ِى  ُى اٟؿابً 

ى قى ِى  ُى اٟجاؾً  اٟٚػفً  ػً طً آك٬ٖ  ا٣ٟم٠ص٪ف  ك٭٦عدي .ا٣٠ّٟاء ٭ٝجألي  ان ّار! ِبد٠ٍ ػ. ٭ا ٟ

ى  ان ِبد ،اٟٗٶؾٗة ك٭بصحي   إ٫ٟ اٱرض. ا٣ٟؿٮسي  ث٫ اٟؿٮعي أ

 ٠ٖؿ٦ا ٥ػػل ٠ٟجّمػأًل  ،٩ا ٢ُ بّن٩ا بًّو ب٣ّا٢ٶثً  ا٣ٟؿٮصٮةي  أ٢ا اٟعكؿي 

ٛي  ٖمػػارى  :بٮ٩٦ػػا ان اٟػػع٭٬٦ أخػػػ ـو  بػػ ٤٢و  اٟٝاخ٪ٟٮػػ اٟبػ٭ًا٥ٮػػة،  ٖػػ٬ اٟزػػؼرً  كؾػػٶ

ٵ  ٥ؿػا كإ٭ًاٟٮػا، كاٟٮ٩ػ٪ديؾػبا٥ٮا كٖػإ ١٬ ٖػ٩ً كاٟبػكثؿجا٥ت آ٦٢ٮ٤ ٫٠ِ أ٥ٗؿً 

 .٪٨ػا ٢ػا ِػعا اٟػكؾػٮة٠  شى  ٖػ٬ أم بػٶدو  كاًٟػػدً  ٠ِٮ١٩ ٢ػ٤ اٱطًػارً  ط٪ؼى 

اٟبػ٭ًػػا٬٥ اٟبػكثؿػػجا٥ت كاٟٝاخ٪ٟٮػػٛ  ا٠ٟػػ٪رداًت  ػ٥ا ٥ػػػل ٖػػ٬ ٢ز٠ػػؽً كًلػػ

 إ٫ٟ ر٦أل. ان ر٦ب ٭ز٠ؿ٪فى  كاٟٮ٩٪دى

٩ً٠ػ١ ك٢ػغا٨ًب٩ً  اّٟد٣ا٥ٮة ٦ٖػل ا٣ٟ٪ٍٗٮ٤ أ٢ا ٬ٖ اٟعكؿ ١ ٢ػ٤ ٫٠ِ اطجٶؼ ٥ًصى

ة ٢٪ر٪د ٓٮػ أ٧٥ بٮ٤ اٟقػّأل ا٣ٟؿ٣٠ٮ٤ كا٣ٟؿٮصٮٮ٤ كاٟعركز. ٖاٟجؿا٨ٞ ٬ٖ اٟعكٟ

. ٱ٧٥ شج٫ ٬ٖ ٨غق اٟبٶًد اٟصػة اٟٝاخ٪ٟٮٛ ًٜائٗة ٵ ٭صبػ٪فى اٟبػكثؿػجا٥ت ٢ٗٚ٪د؛

ٞ   ٭ٝػ٨٪فى اٟٝاخ٪ٟٮٛ كاٟبػكثؿجا٥ت اٱ١٢ ٵ ؾػٮ٣ا ٖػ٬ اٱرًض  إٟض. كذٟٛ ٬ٖ ٜ

اٟؿػ٪ر٭ٮ٤ أف ٥وػ٩ًعى ك٥قػ٩ػى اٟصػػكبى اٟع٢٪٭ػة  اٟؿ٪ر٭ة. ٠ٖ٪ ٜاف ب٪ؾ٦ّا ٥صػ٤ي 

٦ا ٫٠ِ بّن ٦٠ّٟٗا. ك٤ٟٝ اٟعكٟة ٵ ثؿاِعي٥ا ٫٠ِ اٵه٩ًاًد اٟع٭٬٦.  بّوي

ى:ىرندناىماىهوىأقبُحىمنىالتع ب:ًادادد
٩ًاًد : ك٦ِػع٥ا فػ٬ء أٙػبسي ٢ػ٤ اٵهػك٭جابُ اٟػ٭صا٬٥ ٢صاهػػث٧ ٙػائٶن 

ٞ  ؿ  . ٦ِع٥ا اٟؿٮاؾةي اٟا٣ٟٝق٪ًؼ كأهػ  ٤٢ اٟصػكب ًٗٮة. ٖٝػ ٭ةي كاٱ٭عم اٟظى ػ 

٨ػػغق ا٦٣ٟٝػػػاًت ثجزػػ٧ي إٟػػ٫ ٓػػػضو كاشػػع ك٨ػػ٬ أٜبػػػي باِػػحو ٠ِػػ٫ ابجّاًد٥ػػا 
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، كاٟظٮا٥ػة ،كا٠ٟؤـي  ،كا٥ٚؿا٦٢ًا ك٢ّاداًة بًّو٦ا ٟبّن. ٨غق اٟؿٮاؾة ٬٨ اٟيزب٤ٍي 

ٍؿػػ  ٝى ٩ػ ٢ظاٟبي٩ا إٵ ٬ٖ ا٣٠ًَٟة اٟصاٟٝػة ٭ػعِ٪ ٠ِٮ٩ػا باٟ كاٱ٭عم اٟج٬ ٵ ثَى

ٞ  شػن  ٞ  فزاع. ٜ ًطٮ٣ٍة اّٟاٙبة ،أٟا٭ة ٨غق ؾٮاؾةه ؾٮجةي  لادؽو كٜ كبؿػبب٩ا  ،كى

ٞ  أب٦اءي اٱ٢ًة اٟ٪اشعًة ٦٢ٚؿ٣ٮ٤ى ٦٢ٗػػد٭٤ى ِػارؼ ًٞ ٢قػ٣٪ٟٮ٤ى ٭َ ٭٤ى ِػ٤ ا٣ّٟػ

٣٪ؿ، ك٢ٝج٦ٗٮ٤ى باٟز٩ٞ ػٍ٪ف  ٖٮجؿ٠ىي ٠ِٮ١٩ ،باٟظي ٚى ػ٭بةه ٖٮب فّأله آطػ أك أ٢ة ٓه

ب٦اءى ٢ا فاء اهلل.  أًذٵءى ري

ٟؿ٪ر٭٪ف! ٥ص٤ فّأله ٵ ٭جزاكز ِػعدق خٶخػة ٢ٶ٭ػٮ٤ ٥ٗػؽ ٢ػ١٩٦ أ٭٩ا ا

ػ ًشؼب ِىقى ةى  ًرع ٖٮ٦ا ط٣ؿى أك ٠٢ً ةن ٣ٖػاذا  ان ٠٢ٮ٪فه ٢قجته ٬ٖ أًٙاًر اٱرض ٖاذا كي

 ٭ا ثيػل ثٝ٪في ِاٙبةي فٚا٦ًٙا كا٥ٚؿا٦٢ًا؟

ٕي اٟغم ٭ق٠٣ي٦ا بٝ٪٦ً٥ا فّب ًٕ  ان لٔٮػ ان أٵ ٭ٝٗٮ٦ا اٟوّ شج٫ ٥يبج٠ػ٫ بوػّ

ٞ   ؟اٵ٥ٚؿاـ ػػىِت ك٢اذا ثٝ٪في ٙ٪ةي ٜ ٞ  يائٗػةو إذا فى ٞي ٣ِػٶن  شؼبو أك ٜ  ث٣ّػ

ٞى كاٟؿػ٩ػى كاٟٝػع  ك٭ؿػج٪رألي ثوػصٮةى ا٣ٟػاًؿ  ان طًٮػ ٭ؿجٔػؽي اٟ٪ٙػتى اًٟ٪٭ػ

 كا٦ٟٗ٪ًس كطٮػاًت اٟبٶد.

ْي ِعدي ؾػٝا٩ً٥ا ٢ػا ٭٦ًٮٍػٕ ٠ِػ٫ اٟد٣ػا٥ٮ٤ ٠٢ٮ٪٥ػ ك٢ػُ  ان ٨غق اٱ٢ة اٱ٢ػ٭ٝٮة ٭ب٠

أوػة امُِااػ ي امؽٌٓٔػحي فكسٔػؿة ٤٢ ط٣ؿػًة أشػؼابو ؾٮاؾػٮة. ذٟٛ ٵ ٥ػل ٖٮ٩ا أٜدػى 

كمكي ل مأفى مُة فْ األوًِر امكٔةقًٔح كامٌَِٔح. قؽ قةمًخ امعكِوحي مُػؾق امُِااػً  

 آػؿ ثةمرِةً. ةن امؽًٌٓٔح وة وػٌةق: مكل دٓيو ظقُّ امجرةًء كل ظقَّ مؽٓيو أف ٓيجٔؽى دٌٓ

 ،فػْ ظػةفظذكه كأثريػِا َػؾق امهكػؿةى مكل دٓيو ظقُّ امجرةء! فىكِّؿكا فػْ ذمػك 

كدكٟجي٦ػػا اّٟد٣ا٥ٮػػةي ث٦ػػج٩ذي ٥ٗػػؽى ا٣ٟػػ٩٦ذ ٖا٣ٟؿػػ٣٠٪ف ٭جؿػػا٠٨٪فى ٢ػػُ ا٦ٟمػػارل 

ػألى يٚ٪ًؾػ١٩ كثٚاٟٮػًع١٨. كٙػع كلػ٠ًت  ؿى ك٭ؿ٣ص٪فى ٩ٟػ١ ب٣٣ارؾػًة د٭ػ١٩ً٦ شى

ًٞ اٟجؿػا٨ٞ اٟعكؿي كٵ ؾٮ٣ا اٟعكٟةي اّٟد٣ا٥ٮةي  ًٍ دكػذىٔلي . إ٫ٟ ٥جٮزةو شؿ٦ةو بٗو فىجًػ

ةى اٟعكٟػةي ٨ػغق اٟظًػ اثظىغت كٜا٥ت ٙع  كامؿؤقةءي قةدةي امنػت  امؿؤقةءى  امؽكمحي 
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حخصاَُل ةِجِِد األدٓاِن فْ األجٔاِل األومىّ منىصىٔ و و ى   امرووأًثُ امخْ كاًج

َع إن أنوا » ىال   ، وجٔىٍز وئى ةكالمٍ  «ِغتُي»َل امىؤرُخ امشُٔر َوَصَف َذا امخصاَ

سائدةً في  لػالَِم  لروناني. وكان  لشػُب ًػتقوداا   لػباد ِت غلى  ختالفِها كانت

هوا ُخر فٌوة. و لحاوا ُ ًػتقودونها كلكلها صحٌحة. و لفالسفة ًػتقودونها كلههوا 

وَكذا اًخشىر امخصىاَُل وَجنَىَب  َذا كالمُ فٔنصٍِف ووؤرٍخ و  قو .«نافػةً نفٌدة

ْ  وامااوعىثَ امى ًٔىث، فقع  ثامصالمَ وامراحعنّ امشعِب مٔس  ةل االئخالَف امى ٌٓ

فَلْنَوَدْغُهم و ىال فىْ ًيصىٍ   اً وئى  اً فامحاكُه ٌَا رأى فْ ام ٓاًاِت امىخخنيِث شٔئ

 ًختلفان نا د    ختالفُهم ًؤًُد سلَطتنا وًػظُِّم شاكتَنا وًرفُع نجَدنا.

وٌكه ٓشىُّ  فىْ  اً إن ام ومثَ امعثىأًث حخصاَُل وع امٌصارى وال أظي أح 

 كٔىَف أن امٌصىارى ال ٓخصىاَل اً حصاَِل امىصنىَٔي وع امٌصارى ومكىي عاتى

ةعُظُه وع ةعضو إخروَن ٓخصاَنَِن وعٌا وًحي ال ًخصاَُل وع إخِاًٌِا فىْ 

ٌٌَا عٌىَ  وصىنحِث أوخٌِىاو امِغِي امِاح  وال ًِاري اخخالفاحٌِا وال ًخٌاشّ طغائِ 

ُِه وال حىق   ومرةىا  ال ةعض امالَِحٔٔي  كٔف ًخصاَُل وع وَي ال صحثَ م ٌِٓ

ومىِ مىه ٓكىُي ذام مىىا    إن امخصاََل  ائٌه عنّ امخالففْ وعخقِ َه؟ فأ ِل

حصاَنِج امحكِوثُ وع امػِائِف امىخاميِث مىىذَتُِاو إن امغآىثَ امقصىِى وىي 

َْ عيوِث امىخغآاِت امحكِ كلِّ وت أٍ صىحٍٔ  وحكيىَل مكىلِّ  ع دِة َْ أن حُحاو

 رجٍل حرٓثَ امقِِل واميعِل إذا مه حىس  حرٓثَ غِٔرهو

ل أوثً وال غائيىثً عنىّ أخىرىو اهلل مىه َْٓصىػِف مىٍ فىْ األرِ  اهلل ال ٓيظِّ 

ُُه اخاص   اً شعت و وٓخػئُ وي ٓيُىُه أن اهلل اخخىاَر ارشىرائٔنّٔٔي مٔعُظىَ َه وَُٓى ٓ

عاائِتٍُ فُٔه ةعىَ  واىِْ  امىصىِٔ   و فنِ كان َذا َِ امىيُِمُ متقٔجن غٔرَهدو

ع َل اهلل أرفُع وىي أن َٓحُصىَر ِحْكَىخَىٍُ ةذرٓىث دون غٔرَىاو ومىذمَُّ  و ومكي  اً أٓظ

روا كل  األوهو إن  وَي شاَر َحَصَب امشرائِع امػتٔعِٔث فََعِىىَل امخٔىَر   ال  اذَتِا وةَشِّ
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اٟػع٭٤ً اٟصٚٮٚػ٬،  إٟػ٫ ٢ّػٖػةً  ٣ٜا ٭ػًفعيق ٠ِٚي٧، كٟ٪ ١ٟ ٭ج٪لػٞكابجّعى ٤ًِ اٟقػ  

كرأٖجي٧ ٵ ٢ي٦ج٫٩ ٩ٟا. ك٢ا اٟع٭٤ي اٟج٪شٮػعم  إٵ د٭ػ٤ه  ؼٱف اهللى رؤك ،ٖا٧٥ ٵ ٭٠ً٩ٛ

 .ان كاشع ان ٦ا ٥ّبيعي إ٦٩ٟا ٥ج ًصعي بّبادة اٟػب ك٠ٌٜ كاشع ٠ٌٖٝ 

ى:ىالتواضُعىالَمعرفي:ًادابع
 ًٞ اؿى ٧ٟ أطً ت«ٵ أدرم»كٙ٪ؿي اٟٚائ . إف اٟؿٮ٪ي٬ ٜجألى ، طٮػه ٤٢ أف ٭ٚي

ػجٞ ٢ػ٤ ا٣٠ّٟػاًء ِػ٤ فػ٬ء كٙػاؿ: ٵ ٖمٶن  ٜىػى ِػعد ٖٮ٤٣ ؾي ٢ػ٤  ان أدرم، ٖػغ

ـً كأب٬ شػاث١و كٓٮػًػ١٨ ٢ػ٤ أ٨ػٞ  ٢قا٨ٮًػ١٨ ٜاٱل٬ّ٣ كاب٤ً دير٭عو كاٱطٗ

ػجٞ ِػ٤ بصوػة أب٬ ا ان ٨غق اًٟبٚة. ٙاؿ اٟؼِٗػا٬٥: ٦ٜت ٭٪٢ ٠أل ٖؿي ّٟباًس خّى

ػ أثٚ٪ؿي ٵ أدرم كإٟٮٛ ثيوػػب ف٬ء ٖٚاؿ وى : ٵ أدرم. ٖٚاؿى ٧ٟ بّني ٤٢ شى

ٛى  أٜبادي اٳبٞ؟ كإٟٮٛ اٟػش٠ةي  ي٢  ٞ  ب٠ع؟ ٖٚاؿ: ٟ٪ ٜاف ًٱ ثى٣ٍػه بٚػعًر ٢ػا ٵ ٤٢ ٜ

٦ت جٞ اٟقّب٬  ٤ِ ٢ؿػ ٟة ٖٚػاؿ: ٵ أدرمأدرم ٵٍؾجٔى ًٚٮػٞ ٟػ٧: ٖبػ م   .. كؾي ٖ

 ث طغ ًرزؽى اٟؿ٠ًاف؟ ٖٚاؿ: ٱٙ٪ؿى ٖٮ٣ا ٵ أدرم ٵ أدرم. ءف٬

م ٬ٖ اٟع٭٤ إذ إ٦٥ا ٵ ٥عرم. كاٟغم ٭ىع ٬ِ ا٣ّٟػٖةى ٨٪ اٟغ ٖى٦٠جؿا٨ٞ إذف

ج٧ بّػعى اٟج٦ػٌ٪ًر اٟٝػا٬ٖ  ٞض ٫٠ِ د٭٧ًً٦ إذا دٟ ٧ ٠ِٚيػ٧ ٠ِػ٫ ًلػص  ٘ى ٜ ٵ ٭عرم. ٠ٖٮب

٦ِػع اٟز٣ٮػُ  كاٟجػُٖ  ٤ًِ اٱ٨٪اء. كٵ ٭٦جَػف  أشعه رؤ٭ة د٭٤و كاشػعو ٢ٚبػ٪ٵن 

٣٠ٮة ٢دٶن  ًّ ٘ى اٟػ٭اهٮة كاٟ  .٣ٜا ٭ػل اٟصٚائ

٦ٙا اٟع٭٤ي كاهلل ٵ ٭ػ٭ع جىز٣ىّكٟ  اٟجٗػ٭٘.٦ا اٟ٪ي٦ٮةي إذا ٖىػ 

ق غنػّ غٔػؿ وىٍعىنًػٍ كدرِمػِا:  ل دأػؾكا كالوْ غنّ غٔؿ وأػؾًق كل دىٍعًىنِي

ًنؽ وػكه قػةاالن  ًي : كاأقهةق غنّ وي ل ٓػؿؼ امؽٓي امىعٔط. فإٍف قينذه ذمك فأًة أ

ىًه ثأقًؿًق وة أكسؿى امٌالؿى فٍٔ!  ٝي١ كاأقهةق غنّ امػةم يػك  ٠ِػٮ ٔي٪ا إذا ًفػجج١ ٱٙى ألػ

ػعي ا٦ٟزػ٪ـى كاٟٝ٪اٜػألى رؤ٭ا رأ٭جي٩ا ذ ات ٟٮ٠ة ك٦ٜتي ٙبٞ ذ٨اب٬ إ٫ٟ اٟٗػػاًش أثػل 

ُي ي٠ّةى اٟبعر. كٙع شعثى ٬ٟ ذٟٛ ٣ٟا ٦ٜتي ٬ٖ ربٞ ٟب٦اف اّٟؼ٭ػؼ اٟػغم  كأؾج٠ً
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ػاٖػػات كثّػػعدت بػػٮ٤ ؾػػٝا٧ًً٥ اٟبؿػػًاء ا٣ٟػػغا٨ألي كاٟػػع٭ا٥ات.  ٜدػػػت ٖٮػػ٧ اٟظي

ّي٫٠.  كثج٠ظك اٟػؤ٭ا بظم٪٢ات رراؿ اٟع٭٤ ٬ٖ اٟؿ٣اكات اٟ

ى:ىإقحاُمىالدونىفيىكلىَمنكج:ًامنثا
ى  ٭٤ي ٦٢  ٟٚع أ غى اٟع  غطى ٞ  ٢ى طى ٜي ٞ  ا  ػةن بٝػ ز  قي شي ىج ًظػغي ٞ  أفٔا٦ًٟا ك٥ ٧ي بٝ ًي ، ٖى٦ىٍظ٠ً

ىػة  ،كا٦ٟ ػؼيؿي د٭٦ٮػة ،كاٟز٣ّٮػاتي د٭٦ٮػة ،أ٣ِا٦ٟا. ٖاٟجزػارةي ٦ِػع٥ا د٭٦ٮػة كاٟبًٚاٟ

 ك٨غا ٭بّد٦ا ٫٠ِ اٵ٥ٚؿاـ. كًٍٙؽ ٫٠ِ ذٟٛ. ...د٭٦ٮة

ى٦ٍبيػًغ اٟج زػارةى ٖػ٬ اٵرج٣اِػاًت اٟؿٮاؾػٮًة ٖى  ٦ٍٟ ٦ٍ٠ج٦اسى اٟع٭ا٥ةى ٬ٖ اٟجزارة كى

ع ٍعقي  كاٱدبٮة. ك٦ٟؿزي جػٙٮ٤   - إذا ٜاف ٦ٟا ربض ٓٮػي ا٣ٟاؿ - ًٟػب ٦ا ك٥ىٍص٣ى ٓٮػى ٢ٗي

ِزألي ٤٢ اٟج٦اًٙن اٟػغم ٭ظػاٟىي أ٣ِا٦ٟػا كِٚائػع٥ا.  إٵ ٬ٖ ا٣ّٟابع. كإ٬٥ ٱى

ع٭٤ ٨بى ٤٢ كراًء أٟٮ٪ـ ك٨٪ ٢ٚع س، ك٤٢ كرػ٧و آطػػ ف اٟإ :٤٣ٖ كر٧و ٥ٚ٪ؿ

ٞي اٟع٭٤ى ٟج٦ٗٮًغ ٢آرب٦ًا اٟع٥ٮجًة ٦ٖؿ٠ألي ٧٦٢ اٟٚعاؾةى ك٦٥ػؼعي ٦ِػ٧ اٵشجػػاـى  ٥ؿج٣ّ

 بادطا٦ٟا إ٭اقي ٬ٖ اٟعكائًػ ا٣ٟع٥ٮًة ٤٢ ؾٮاؾٮةو كثزار٭ة.

ٞى ٦ٟا اٟ ٗي ٍٝ ًٚٮ٦ىا ٤٢ اٟٗاًٙة ك٭ى كًش٬ى اٟع٭٤ي ًٟٮ
ي  ٬ٖ ٨غا اّٟاٟى١؟ ٣ىؿٌػةى كا٠ٟغةى ٨ٞ أ

ع ِىوي قي  كًش٬ى اٟع٭٤ي ٦ًٟجظغى
ي ع  ٩ٟا؟ ان ٨ٞ أ  ٦ٟا بجصٚٮ٘ أ٢ا٥ٮ٦ا اٟؼ٦٢ٮًة اٟج٬ ٵ شى

ًُ كا ًُ كا٣ًٟػ ػ زقى
٥ا ٫٠ِ اٟى ًٞ ٠ِػ٫ أب٦ػاًء ٨ٞ أكًش٬ى اٟع٭٤ي ٟٮًؿاِعى ٟجصا٢ػ

 راًء ب١٩؟زر٦ًؿ٦ا كاٳ

ـً كاٟقٚاًؽ كاٟٚجاؿ؟ ان ٨ٞ أكش٬ اٟع٭٤ي ٟٮٝ٪فى ؾبب  ٠ٟظما

٠ ٧ي ؾٮ٨ٗٞ أكش٬ ا ٫٠ِ ٜػٞ  ان ٟع٭٤ ٟججؿ٠سى ب٧ ٖجةه ٤٢ ا٦ٟاًس ٫٠ِ ٖجةو كثىؿي

ًٚػ  باٟؿ٠ًًة ٩ٟا؟  ٢ى٤ ٵ ٭ي

ػت٨ٞ أكش٬ى اٟػع٭٤ي ٟج ؾػٮًؽ اٟػ ٖػ٬ رك٢ػا  عكاك٭٤ً اٟجٗجٮقػٮًة اٟجػ٬ ث ٟٗ 

ىٍرِبًت اّٟاٟى١ ب٩٣ً٠َا كرػائ٩٣ًا اَٟٗٮّة؟  كإؾبا٥ٮا كأ

ًرعى اٟع٭٤ي ٟبّو١٩ كؾٮ٠ةن ٳٖؿاًد ا٩ٟٮ  جًة اٟبقػ٭ة؟٨ٞ كي
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ٜى٠ ١ اٱ٥بٮاء. كٟ٪ ٥َػى إ٫ٟ  ٟ٪ ٥َػى اهللي ٣ٜا ٭٦َػي اٟبقػ إ٫ٟ ٥جٮزًة كشٮ٧ً ٣ٟا 

ى٧ ؾجٝ٪في اٵه٩ًادى كاًٟػدى كاٟصػػكبى ٟٝػاف أبٚػاق  أف ِاٙبةى اٟع٭٤ً اٟغم أ٥ؼٟ

 اهلل أ٦ِ.١٠ِعق ٬ٖ اٟؿ٣اء ك٤ٟٝ 

عسه كإ٢ا ٪شاٟع٭٤ي إ٢ا ٢ي٪ش٫ن كإ٢ا ٓٮػي ٢ ٓٮػي ٢ٚعس. ٖاذا ٜػاف ٫. إ٢ا ٢ٚي

٫ ق كؾػٮ٠ةن ٟجصؿػٮ٤ً أفػٔا٦ًٟا اٟجزار٭ػًة،  ان ك٢ٚعؾ ٢٪شن ٘  ٦ٟػا أف ٥جظػغى ٖٶ ٭صػ

٘ي  ،ٗٮًغ ٓا٭اث٦ًا اٟقظمٮةكث٦ دٍػػةو  ٦ٖي٠ًٍص ِى ػػى  زى ب ٢ج٦ا اٟوػرى اٟزؿٮ١. إذ ٥ٝػ٪في شى

٦ا ٜؿ٪ر٭ٮ٤ كاٟجػ٬ ٥صػ٤ي بصارػةو ٠ٜ ٮػة  ّى ًٞ اٟزا٢ًّة اٟج٬ ٭زألي أف ثز٣ ٬ٖ ؾبٮ

ًٞ ف. أ٢ػا إذا ٜػاف اٟػع٭٤ي ٓٮػػى ٢ػ٪شن إٟٮ٩ا اٯ ٫ كٓٮػػى ٢ٚػعسو ٖػ رل، ٢ػ٤ ٙبٮػ

ٛى إٵ باٟزٮًع ٧٦٢ ك٥ى٦بغى اٟبا٬ٙ ٩ٍػ٭و  . ٤ٟٝ اٟػع٭٤ى ٥ىبٍغى ا٦ٟ٪اة ااًٟص٣ٝة، أٵ  ٥ج٣ؿ

ـي ٧ٟ اٟقّألي اٵشجػاـ. ٢ٚعس، ع   كٟغٟٛ ٭ٚي

ٕي باٟع٭٤ً ك٥جظغيق أّٟ٪بةن ٥ج ؟ ٥ص٤ ٮت٩٠ ٫ ب٩ا ٬ٖ اٟق٪ارًع كاٟص٪ا٣ٟ٥اذا ٥ؿجظ

يػ٧ ك٥يزػع ؼ ٠ِٮػ ك٢ػ٤ اٟجّمػأًل  ٧.باطػاًر٦ا اٟع٭٤ى ٤٢ ا٦ٟٝائًؽ ٟٔا٭ػةو ِا٣ٟٮػة ٥يػًذٟ

ٞ  ر٣ّٮػةو بػع٭٤و ٢ظمػ٪صو  ٞ  بٮػًت ثزػارةو كٜػ ٞ  شا٥٪تو كٜ ا٣٣ٟٚ٪ًت أف ٣٥ٮؼى ٜ

٦ٖٚ٪ؿ: ٨غا اٟجارػي ٢ارك٬٥. كذاؾ اًٟبٮألي أرخ٪ذٜؿ٬. ٢ا ٨غق اٟصاٟػة اٟجػ٬ كلػ٦٠ا 

٦ا ف٬ءه  ٕى إ٫ٟ أؾ٣ائ٦ا أؾ٣اء ي٪ائ٦ٗا ك٥ٚ٪ؿ: ز٭ع ا٣ٟارك٬٥  إٟٮ٩ا؟ أ٭٦ٚمي إٵ أف ٥وٮ

ِي٣ىػ اٱر ٤٢ً ٨ؤٵًء اٟجزػاًر ا٣ٟؿػجٚٮ٣ٮ٤  خ٪ذٜؿ٬ كاٟجزار اٟبػكثؿجا٥ت. ٤ٟٝ أمض ك

بى  ّى٧ي كؾي ُي ًؾ٠ى ٧ي ٭بٮ ٧ ًًٌٟٚع٭ؿٮ٦ا ا٣ٟٝػ ٢ٮ٤؟كدباب صى ٞي اٟجػارػي اٱرخ٪ذٜؿػ٬  ٢ػُ  ٮؿى أ٭جّا٢

ٞي ا٣ٟارك٥ كاٟزػائػع  ،٬  ٢ُ ٢ار ٢اركف؟ ك٦ِع٥ا اٟزػائع ا٣ٟارك٥ٮة٢ار ٢جػم؟ أ٭جّا٢

٩٦٢ا ٥ػؼؿ  كا٣ًٟا١ِ اٱرخ٪ذٜؿٮة. ٖ مض  ،بٞ ٦ِع٥ا ا٣ًٟا١ِ ا٣ٟارك٥ٮة ،اٱرخ٪ذٜؿٮة

ع رىة؟  ٝيب ة كا٩ٟىػ٭ؿة كا٣ٟيزى عى١٨ باٟ يّا٩٢ا ٤٢ اٟؿ٣اء؟ ك٨ٞ ٭ػ٭ع اٟٚع٭ؿ٪فى أف ٥ي٣ز 

ػػ ١٨ ٟػ٪  خ٪ذٜؿػٮةي كاٟٝاخ٪ٟٮٝٮػة٦ِع٥ا اٟز٣ّٮاتي اٟظٮػ٭ةي ا٣ٟارك٥ٮػةي كاٱر ك٢ػا هى

 ر٣ّٮة طٮػ٭ة ؾ٪ر٭ة؟ - ٜا٥ٍت ٠ٜ ٩ا ر٣ّٮةن كاشعة
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 وًاٌر إن ًفْزَج ةُا أضاءَْت 

 

 ومكي أًَج حٌَفُذ فيْ رويادِ  

 امقس أظىعَج مِ ًادَٓج َخٔ   

 

 ومكْي ال خٔاةَ مىيي حٌُياِد  

 وَشه امدامث حَْعخِرِ ُ كلَّ أػغامٌا وِخَصفٌا. 

 : متى تزوُل الشِّقاقاُت الدينيُة وُيداُس التعصُب تحَت نعاِل المدنيَّة؟ًاتاسع
ِّي ف جىعٔيث امخعياَلو وًتٌيْ كٌٔعيثَ امخعياَلو وًَُؼئُِّس وسرظيثَ وخّ ًؤم

وحَصئُص أمىامٌُيا  َل امخعياَلوُح ًُيضُ امخعاَلو وًؤظُط جصٓسةَ امخعياَلو وًَفيخ

ا حعاَلا   ؟ وخّ حؼىنٌُا َشه امدامثُ امععٔسة؟ةخعاَل كنُُّ

ِّيْ  اا أَقخصُح منّ جصائيِسًا امعصةٔيثو فيْ امرغيِص رصِ ي وفيْ امعيامَِه امعصة

ٍ   اا أن حٌَؼَص إملًي - إذا كان  ِحْ َشا امضعُٔف ٓصُل إمُٔه - اا مىِو ةيحخص

 امسٌْٓ وأًٍ ُٓعطّ ةل ذىي. ضزىث  كتٔصة مي امخعاَلِ 

َِ امتييائُ  وَييِ  وويي أرادَ أن َٓقخٌَِٔييٍُ وٓعىيَل ةييٍ فَنْٔقييص ْ  ََ ضييىِٔصه فُي ةيا

 .مؼار و وَِ امِاَُب وَِ امىََِِا

تان امٌاَضِنو امخعياَلأُٓا امؼُِٔخ األجّلءو امخعاَل  امخعاَل أُٓيا  أُٓا امؼُّ

دفَِٔن واألطتاءُ وامخجار . امخعياَل  ميِ كيان معِرَِٓن األختّاءأُٓا ا مخعاَلا وامصَّ

امنفظيِث مْ أمُف معان  وحكنىُج وي إَن إمّ ِِٓم امسِٓي مىا َمُٔٔج ويي حَيصداِد َيشه 

َكِصَخُْا امقصوُن امِظطّ وَكنِف ةُا امقصُن امخاَظَ  َمَؼص.  . مفظثامعشةِث امعُنِث امنطٔفث

َُ امىخىيسًَٔي  مضزحُْا امجىُِرٓثُ فيْ َيشا امجٔيل. مفظيث  اًفخديجمفظث   مُيا قنيِ

ُِه وححَنجا  ُِل امصدٔدث.ةُا امضىائُص امدصةُ وامعق مىزنصَٔي ألةٌاِء جٌِع

ِطٔب َػشاَا ٓىألُ امفضاءَ وذَكاء َمْصفُِا ٌُِٓعُغ امصسور. َْ أخعيُي  ثٌ مفظ

 وأمطُف وأةسُ  وأجىُل وأرفُ  وأظُُل مفظث  فْ وعاجِه امنغث.

 ث.امجاوعِث امىسًٔ وٓثِ اوخجُص ز امخعاَُل َِ أظاُس امخىسِن امدسٓد

دَ َمضمَ األخصاِر فتصزتامخعا ِه أظىّ األفكار. َُل ػسَّ ُِ  وي مقِم
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ٞي أكرعى اٟجػٌٙ  ٞ  ٖػكع ا١ً٠ّٟ كاٟع٭٤ً كا٠ٟٗؿٗة.٬ى كاٟجٚع  اٟجؿا٨  ـى ٬ٖ ٜ

ى٭ عى ؾ٠ًةى اٟو٣ٮػ ٞي أ ٠ًاف. اٟجؿا٨ ٘ى اٟؿ٠ًةى اٟج٬ ١ٟ ٭ي٦ؼًؿ اهللي ب٩ا ٤٢ ؾي  ك٢ىصى

ُى  ٧ي ٖج٣ج   ٚ ٞ  ا٢ًػٍئ ش ٞي أ٫ًِ ٜ ٭ةو كاؾجٚٶؿ اٟجؿا٨ ػ  ٧ي بصي  .ب٧ ك٢ارؾى

ػػُ شػػعو  ٞي كىهى ٕى اٟػػغم  ااٟجؿػػا٨ ػػػى اٟؿػػٮ ٜىؿى ٟٶهػػ٩ًاداًت اَٟٗٮّػػة، ك

 .اؾج٠٣ّج٧ي اٟعكؿي ٵؾججماًؿ ف ًٖة ٢ى٤ٍ طا٩ٟٗا با٣ٟىغ٨أل

ًٞ كاٟزؿػ١ً أ٨ػٶن  ٞو لػصٮًس اّٟٚػ ٞ  ررػ ٞى ٜ ٞي رّ ًٕ ٖػ٬  اٟجؿا٨ ٠ٟ٪ٍػائ

 .ٟٶ٥جظاب اٟعكًٟة كأ٨ٶن 

ؾػ٠ًاف  ان ٙاؿ ٦ٝ٠ٟٮؿة: أ٥ًت ؾ٠ًا٥ة كٙاؿ ٟٴ٥ؿػاف: أ٥ػت أ٭وػ اٟجؿا٨ٞ

ٞض ٧ٟ شعكدبغاثًٛ ًرعىًت اٟصعكدي ٜا٥ًت اٟصٚ٪ؽ كألبسى اٱ٢ػػي  ،. كٜ كأ٭٣٦ا كي

 .ان ٩٦ِا ٣٠ٍ ظارجي اٟ

ٞي ٭ؼ٭عي اٳ٥ؿافى ٓبًةن كؾّادةن ك٥زاش ق  ان اٟجؿا٨ ٬ٖ اٟصٮاة اٟع٥ٮا كٵ ٭ىًوٮػي

 ٬ٖ اٯطػة.

٘ي اٟ٪شٮعي اٟغم ٤ٍ٢ً ثصج٧ً ثىزػػم اٱ٩٥ػار كِػ٤ ٭٣ٮ٦ػ٧ً  ٞي ٨٪ اًٟػ٭  اٟجؿا٨

٘ه ٭ىًعر  ٟب٦رك٭ؿاًرق اٱفزا ٘ه ٢يؿج٪و ٢يؿجٚٮ١كِؿٶن  ان . يػ٭ ٞي ب٦ا ِػ٤  . يػ٭ ٵ ٭ى٣ٮ

 رىٍكًض اٟؿ٣اء.

ى:ىالتداهُلىفيىالكتِبىالدماووة:ىىًاراذر
ٞي ٦ّ٢ن٫ ٞه  اٟجؿا٨ ٞي كٵ اٟٚػآف ألٮ  .ٵ ٭٦ٝػقي اٳ٥زٮ

ِِّؿٍ » ؽِّؾى األٓىي فع ّ ػى ُىىكى غن ى ؼةًوىكى كٓأػؾى مٍ األٓكؿ. وي أرادى أف ٓي  وي م

ى  ؿىؾى ًؤالن ةن فىؽىٍع مٍ رداءىؾى أٌٓ كزِث ؼَّ  (.9٧ك 90ك 68 )٢ج٫ «فىًكٍؿ وػٍ ازٌٔي . وي قى

عةثْ ثةمِصِق فكلُّ رىصلو وي أمِّ أوحو كةف ٓىٌعي امؼٔؿى كٓىٍكؿقي إف اهلل ل ٓي »

 )بًػس اٟػؾ٪ؿ(.. «امنؿ فُِ ورجِؿه غٌؽ اهلل

نٍى امغىٔػؿي ثً » نِا ثةمغىٍٔؿ وة دؿٓؽكفى أف ٓىهػى ىػة. ٨ػ٬  «كيػهاًفٍػى ٟ ك٨ػغق اٯ٭ػة ٢ي٦ٍؼى
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َِ ونوُّ األدِب ونوُّ اىشريعِة ونلوُّ اىعلدِ   اآليةُ اىذْبيةُ اىفيسفيةُ. ْي نوُّ اىدي

 ونوُّ اىفضيية.

 ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ژ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ

 .[٢٦اىبلرة: ]

 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ  مئ حئ جئ ی ی یژ

 .[33٦اىبلرة: ] ژحت جت

ًُ هلل وٌَ نُحِسو   ٍَ قال وٌَ نسلم أو نسيحح(  ََلَيًُ أجي  ُ  )نا نو أسلَم وج

ًِّ وال وٌلا  اىلرآُيلة   ْذه اآليلة   ٌا أجٍو   خَف  علحٍم وال ٌم يحزىَن. عيَد رب

 ذنرْا. ر  ٌ   ياىج ُجييية  اإل اآلية   ثيم   أشرف  

 اىٍلدسلةِ  جلِ  اىهُ  ً نلو  هُ بُ ْ لْاثيَ اآليجيَ ذْبيجان عظيٍجلان. إُلي أ   إن

 بٓاثيَ اآليجيَ.

 أىيس ْذا ْٔ اىجساْو؟! [٦٢اىٍؤٌِٔن: ] ژ گ گ ک ک ک ژ

أفي ْلذه  [٦٢اىعِهبٔت: ] ژ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ژ

 شيء ٌَ اىجعص ؟

 درجة   اهلل. ْٔ أو ُ  ؤْ روحُ  اةُ ؤْ اىحي ؤْ اىحقُّ  ْٔ اىطريقُ  اىجساْوُ 

 ٍران وآخرْا. ْٔ األىف ؤْ اىياء.اىعُ  ًِ ي  في سُ 

 !  و  ِدخُ ي  ف   و  ِدخُ ي  . ف  م  ٓيِ فيّ ال ي   و  دخُ ي   َ  ْٔ اىباب. وٌ   اىجساْوُ 

 حادي عشر: تذييل
كِد اُجشرت في سٔرية وٌصلر ناُت ْذه أو   خطبة  ىيريحاُي باىعربية و

ا ها وك ر  يروأٌ -  .ٌخجِيُف اىجرائِد واىٍجالتظجٓ 

ط بعلُت ْلذه وقَيدمََ هٍيا بهيا يلي(  1091َ( ىحَييَر  َي( أييار  وقد ُطبِعت
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ًٞ اٟػع٭٬٦ ٖىػ ى  ٜي٠ ٮػةو إٟػ٫ اٟجؿػا٨ أف ثيمػادؼى ٢ػ٤  ٢ى٬ً٠اٟظًبةى ٵِجٚادم أ٦٥ا بصارػةو 

ثٝ٪في ٥جٮزجي٧ اٵرثٮػاحى كاٵؾجصؿػافى  ك٤٢ًى ا٣ٟجّمبٮ٤ ٙب٪ٵن  ان ا٣ٟجؿا٠٨ٮ٤ اؾجصؿا٥

ٞي ك٭ىبػػزى بّػع ذٟػٛ فػّبي٦ا  ٫٠ِ ٢ا أرر٪، ٖٮؼكؿى إذ ذاؾ اٟجّمػألي ك٭ؿػ٪دى اٟجؿػا٨

٪ل ٠ِٮ٩ا ٥ٮػافي اٟزصٮ١. ان ٟى١ اٟ٪ر٪ًد ٙائ٣اٟؿ٪رم إ٫ٟ ِا  ٫٠ِ لظػةو ٵ ثٚى

َيجػخ ِىٍقػػي ؾػ٦٪اتو فىرؽَّـى مُة ثىة ٓنْ:  1910زةًٔحن فْ ثٔؿكت فْ ًٔكةف  ك

ٞه ٠ِػ٫ أف  ٢وت ٞي اٟع٭٬٦ ٵ ٭ؼاؿي ٤٢ اٱدك٭ًة ا٦ٟارّة. كٖػ٬ ذٟػٛ دٟٮػ كاٟجؿا٨

ٙػػاؿ ٟػػ٬ أشػػعي ٜبػػاًر  ٖػػ٬ اٟمػػعكر. كٙػػع داءى اٟجّمػأًل اٟػػعٖٮ٤ً ٵ ٭ػػؼاؿي ٢ج لػػٶن 

ٞ   اٟز٣ّٮةى ث٪د  ٟ٪ ا٥جقػت ف  إ :٭ٮ٤اٵثصاد أًٙػاًر ا٠٣٣ٟٝػة.  ٨غق اٟظًبػةي ٖػ٬ ٜػ

ىبػعًٟ٪ا باٟقػّأل اٟؿػ٪رم ٖػ٬ اٟظًبػًة  ـً اٟز٣ّٮةي كثيجػًر٩٣ا إ٫ٟ اٟجػٜٮػة. أ ٠ٖججٝػ

ا ا٠ٟىػ٪ـى كاٟج دًٍػ٭ػأل. ٖػاف  ٦ِالػػى ٨ػغًق اٟعكٟػًة، ٠ٜ ٩ػا  ػ٪ي اٟقّألى اٟجػٜػ٬ كٵ ثىظقى

ىٍزج٧ي. كإف ٢ا ٭ىج٤ً  ٧٦٢ ا٣ٟؿٮصٮ٪ف ٱفع  كي ةن ٦ِػع ا٣ٟؿػ٣٠ٮ٤. ٜاٟ ٦ّمًػ اٟغم ِاٟ

٣ًٚي٦ا ا ى٭يؿ ػ١ي ٟجّمألي ك٭يز٩ؼي ٠ِٮ٦ا اٟج ٣ًٍ٪٭أ ٝي ٚيػ٪ا اهللى أ٭٩ػا ا٦ٟػاس. ٖٚػع لػاحى بً ٧؟ اًث

ٜيجػب١ًٝ»اٱشػاري اٱلٗٮاء  ػ٤ً  ا ٢ػ١٩٦ أ٥ٝػ٦ٍ١وػ «ِي٪دكا إٟػ٫  ثّػ٪دكف إٟػ٫ اٟىصؿى

٣ًٍس اٟؿ ا٬٢ ٤٢ً آ٭اث٩ا. ٖظابى ٦ٍ ١٩. ٟغٟٛ أٙػ٪ؿ ارّٖػ٪ا أِػٶـى اٟػ٪ي٤ كٵ اٟؿ 

ٜيجب١ٝ ٬ٖ ٓٮػ ا٣ّٟابًع ٱ١ٝ٥ ى  ٖٮ٩ا ٢ػ٤  ثّ٪دكا إ٫ٟ  دثي١ أف ثيؿػِ٪ا إ٫ٟ ٢ا طي  ٪ ثّى

ي٦ا اٟٮ٪ـى بٞ ٢ا ٵ ػك٧٥ ب٣ا ٵ ٭ٚجوٮ٧ شاٟ  ٭يزٮؼق! آ٭اتو ٖجٗؿ 

عكا ٨ػغق اٟعكٟػةى ِ٪دكا إ٫ٟ هػ٣ٮػ١ٜ، إٟػ٫ ش٣ٝػةو ٢٪ركخػةو ٖػٮ١ٝ، كؾػا ًِ

 ًٞ ٜي١. ؾاِعك٨ا أ٭٩ػا اٟػؤؾػاءي كاٱؾػٮادي ٖػ٬ بػح  ركًح اٟجؿػا٨ اٟزع٭عةى ٖجؿاِعى

، فػض   ٬
ِى٠ى ٕه ٭يػُٖ  ٕو أر٧ّٖي ٠ِػ٫ إطػ٪اف  اٟع٭٬٦ كاٟٚ٪٬٢ ٬ٖ ا٦ٟاس. كؾٮ ٤٢ ؾٮ

ٕه ٭يػُٖ ٠ِٮ٦ا أر٣ّٮ٤. ػ  اٵخ٦ٮ٤ أ٭٩ا اّٟد٣ا٥ٮ٪ف ؾٮ  ٬ٟ ٬ٖ اٟ٪ي٦ٮة. كفى

 .1923أٓةر  31مسةمسح ثةمكنىح امذةمٔح وؤرػح كىة ٓنْ امهؿٓكح كقىؽَّـى منُجػح ا

ًٕ ٓٮػػي  ٕي اٟٮ٪ـى كاأؾٗاق! ٠ِٮ٦ا أر٣ّٮ٤. إٵ أف لاشألى اٟؿػٮ ذاؾ  كاٟؿٮ
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ًٕ اٟٮػ٪ـى  ٦ا كاؾجّبادى٥ا. لاشألي اٟؿٮ ٝى ِىٍقػةى ؾ٦ة ثىجٍػ٭ ٞى ط٣ؽى  اٟغم شاكؿى ٙب

ٞه ٢ؿؤكؿ ثٚاٟٮػًعق. ك٢ىزػعو ٢ؿؤكؿ أ٢اـ فػػؼو ٖػ٬  - ٣٩٢ا ٜافى ٤٢ أ٢ًػًق كٜٮ

ٜي٦ػا ٵ ٥ؿػاِعي  ٬ٖ ثار٭ًظ٧. ك٥ب٪غو ٖػ٬ آدابػ٧. ك٢ػُ ذٟػٛ ٩ٖػ٪ ٵ ٭يؿػاِع٥ا إذا 

٦ا، أك ٵ ٥يٍصًؿ٤ي اٟجّاكف  .أ٥ٗؿى

ىج ار ٥ىٍؿجى٠   ٕو ب  ،٧ي ٫٠ِ اٟجّمأًل اٟظبٮػًح اٟػغ٢ٮ١كاٟجّاكفي ٵ ٭ٝ٪في بٔٮػ ؾٮ

ًُ اٱخٮ١ ٣ّػاء. . اٟجّمأًل اَٟٗٮ ٜي٠ ٩ػا رى ٠ِػ٫ اٟجّمػأًل بػٞ ٠ِػ٫ اٟجّمػباًت 

ػؤيكف. أًل ا٣ٟغ٨ب٬  اٟٗػاًرػ، كاٟجّماٟع٭٬٦ اٟٝاًٖػ ، كاٟجّمػأل ا٦ّٟمػػم  اٟظى

ى٩ي  ان كإف ؾٮٗ ٘  كاّٟعًؿ كاًٳطاء٫٠ِ ٨غق ا٣ٟآخ١ً ٠ٜ ٩ا ٟ  .٪ى آ٭ةي اٟص

ٚو  -أٙ٪ؿي  شى ًٞ اٟػع٭٬٦،  :-٢ا أٙ٪ؿ  اكى إف اٟظىٶصى ٖػ٬ ٭ىػًع٥ا. ٖػ٬ اٟجؿػا٨

ب٬ً٦  ٫٠ِ ا ًز٭ ػة. ك٬ٖ اٵثصاًد اٟ٪ي٬٦ ا٣ٟى ٵفػجػاًؾ با٣ٟمػ٠صًة كاٵفػجػاًؾ باٟػ 

ٚو  ػٞرا٬ِ اٵ٥جعاب ك٢مػ٠صجى٦ا ٢م٠صةى  أٙ٪ؿ، إف ٬ٖ اثصاًد٥ا اأٙ٪ؿ، كش ىرى  . أ

ٞي اٵ٥جػعابى  ىٮىٍص٣ً ٞ  ًلبٔةو ٢غ٨بٮةو أك يائٗٮةو ٟ إف اثصادى٥ا اٟ٪ي٬٦  ا٣ٟزػدى ٤ِ ٜ

ـً ٢ىًاٟب٦ا. ٖٮٗٮعي إذ ذاؾ ك٭ىؿجٗٮع.  ٫٠ِ اشجػا٦٢ًا كاشجػا

ى:ثانيىرذر:ىتعلوقىختامي
َّْ األصلي  ُجذٍ َؾق   مرؽ كافّ امؿٓعةً ـو غنّ ػي ؿى كوبحي غة كوٌّ أرثػحى غىنى

 فْ أمؽِّ امعةصًح إمّ وٌىًُِة. كوة زمٌة «امذكةَلي امؽٌْٓ»

ة.  كٓيًىهُّ آذاًٌة  فةمذػىتي امِٔـ ٓيٍػىْ ثىىٔؿدٌة ٌى ُِّؿ قنِث  كٓيهى

 غنٍٔ فْ امرؿًف امىةًْ.  فةمذػىتي امِٔـى مٔفى أقلَّ وىة كةفى 

قٌة ِـّ  ٓيجٍكٌٔة.  ٓيٍؽًؤٌة  امذػىت امِٔـ ٓيى

 صذىةغْ امكٔةقْ امؼجٔر.كمٔف مْءه أًضعى وي دكاًء امذكةًَل مُؾا امكؿَةًف ال

ىىػلى غنػّ امذػىػًت فػْ َػؾق ةكإًٌة مٌذؼٔل امؿٓعةًْ  مػِ كػةف ظًٔػ   مىعى

ىىلى غنٍٔ فْ امىةًْ.  األٓةـ... أمؽَّ وىة ظى
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 أقهؿى غٌٍ

 

 امىكأمح: -1

 «أؾٗػت ا٣ٟصادخػات ِػ٤ ٥جػائذ إ٭زابٮػة»٭قٮُ ٬ٖ اٵؾج٣ّاؿ ٙ٪١٩ٟ: 

ج٩ػا بّوػ١٩   ً ك٥ص٪ق، ٭ػ٭عكف: ثٌٝقٗت ا٣ٟصادخات ِػ٤ ٥جػائذ شؿػ٦ة، ك٭ظ

ػػ»ٱف اّٟٗػػٞ )أؾػػٗػ( ٵ ٭جّػػعل بػػػ )ِػػ٤(، كاٟمػػ٪اب ٦ِػػع١٨:  ٗت ثٝق 

 .«ا٣ٟصادخات ٤ِ ٥جائذ، أك أد ت إ٫ٟ ٥جائذ

 القذؿاح: -2

ػٗت  «أؾٗػت ا٣ٟصادخات ٤ِ ٥جائذ»ر٪از ٙ٪١٩ٟ:  ك٥ص٪ق، ب٦ّ٣ػ٫ ثٝق 

 ٤ِ ٥جائذ، أك أد ت إ٫ٟ ٥جائذ.

 فْ امىػةصه: -امذػنٔل: أ -3

  :ىٍؾٗػ: أهاء. »ا٠ٟؿاف ػ اٟمبس كأ ٗى ػان كأل٧٠ اٟٝقٕ. ؾى ٍٗ ػى ؾى ٗى ؾى

 .«٥ٚاب٩ا ٙٮٞ: ؾٗػت ٬٩ٖ ؾاًٖػه كؾاٖػةكإذا أٟٚت ا٣ٟػأة 

                                                 

() جؿع.هذه قرارات جمؾس جمؿع الؾغة العربقة بدمشؼ، وهي قابؾة لؾتعديل ذم مممتر اد 

 )يرجى ممَّن له مالحظات عؾقفا أن يتػضل بنرساهلا إىل ادجؾة(.
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  :ػان: أهاء كأفػؽ ٜ ؾٗػى »اٟجاج ٍٗ ًٗػ باٟٝؿػ ؾ  .«ؾٗػى اٟمبس ٭ؿ

 ..)ۆئژاٳؾٗار ٭ظجك با٠ٟ٪ف ٥صػ٪:  كأ٥ٝػ اٱل٬ّ٣ )أؾٗػ 

ِػبؽ: ] ژىت مت ختژ، أم أفػػؽ ٟ٪٥ػ٧، ك[٣9ا٣ٟعخػ: ] ژۈئ ۆئ

 أم ٢قػٙة ك٢وٮجة. [٣5

  :ػ اٟمػبسي  ؾٗػى ؾػٗ٪ران: كهػس كا٥ٝقػٕ، ٭ٚػاؿ:»اٟ٪ؾٮى ٗى ؾػ

 .«كأؾٗػى كر٧٩، كأؾٗػ اٟمبس إذا ا٥ٝقٕ

 ،ٕ ك٭٩َػ ٤٢ ٨غا أف ٵ طٶؼ ٬ٖ دٵٟة )أؾٗػ( ٫٠ِ اٟ٪ه٪ح كاٟجٝق 

 كأ٧٥ ١ٟ ٭ػد ٢جّع٭ان باٟصػؼ )٤ِ(.

 فْ امٌعِ: -ب

( اٟغم ٨ػ٪ ب٦ّ٣ػاق ك٨ػ٪  -٧ ٕى ٭٤ٝ٣ ش٣ٞ )أؾٗػى( ٫٠ِ ّٖٞ )ٜق

ُى ٧٦ِ ٜقٕ اٟق٬ءى ك٧٦ِ»)٤ِ(، راء ٬ٖ اٟ٪ؾٮى:  ٢جّعن بػ : رٖ

ٚ ٚة ٦٨ا. «٢ا ٭٪ار٭٧ ك٭ًٔٮ٧  كفػكط اٟجو٣ٮ٤ ٢جص

)ِػ٤(.  بػ ّعن جى ٠ٗػزدؽ كٖٮ٧ اّٟٗٞ )أؾٗػ( ٢ي أكرد اب٤ ؾٮعق بٮجان ٟ -7

 :٧7كذٟٛ ٙ٪٧ٟ ٬ٖ د٭٪ا٧٥:

ػػػٍػتي ب٩ػػػا ًؾػػػٍػبان ٥ٚٮوػػػ  ا ٜ ٥ػػػ٧ذِى

 

 ٥ز٪ـي اٟدػ٭ا أؾػٗػت ِػ٤ ٣ِائ٩ػا 

٢ػ٤ »٣٠ٮػة بّبػارة: ك٤ٟٝ ٨غا اٟبٮت كرد ٬ٖ د٭٪ا٧٥ يبّة دار اٟٝجػأل اّٟ 

، كشج٫ إذا كرد بػ )٤٢(، ٖاف ٤٢ ا٣ّٟػكؼ أف )٢ػ٤( ثػػادؼ )ِػ٤( «٣ِائ٩ا

، ذٜػػق [4١اٱ٥بٮػاء: ] ژڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳژ٣ٜا ٬ٖ ٙ٪٧ٟ ثّا٫ٟ: 

 .97٣اب٤ ٨قاـ ٬ٖ ا٬٦ٔ٣ٟ:

 فْ القذبٌةس: -ج

 ٙاؿ اب٤ ؾٮعق: )٢٪ؾ٪ِة اٟقّػ اّٟػب٬( -

 ٭ػ٪ـه ِػٖػت ٖٮػ٧ ٢ػ٤ ٨ػ٪اؾ

 

 ٥ػ٪اؾ إذ أؾٗػت ٤ِ كر٩٩ا 
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ٙاؿ ٢صٮ٬ اٟع٭٤ ب٤ ِػب٬ ٢ا ث٦ا٠ٙج٧ ٜجأل اٟجػار١ ٦ِػ٧: )اٟػ٪ا٬ٖ  -

 (:٧/8٧7باٟ٪ٖٮات ٠ٟمٗعم 

ٛى ؾػ٦و   اإذ أؾٗػت ٤ِ ٢صٮا٨ا أرثٍػ

 

 ٢دػػػٞ أٟؼاٟػػػة إفػػػػاٙان بػػػٶ ِدىػػػػ 

 (٧/8٣كٙاؿ ٩٢ٮار اٟع٭٬٣٠: )د٭٪ا٧٥  - 

 إذا أؾػػٗػت ؾػػاِاث٧ ثصػػت ٥ّٚػػ٧

 

ٚ ػأل  ػ٧ ثج٦  ٤ِ ا٣ٟ٪ت ٠ٍ ػت ف٣ؿي

 (٧7زر٭٘ اٟبٔعادم: )د٭٪ا٧٥: كٙاؿ اب٤ - 

 ك٦ٟا ٤ِ فػٚٮ٧ٚ أ٥ػتى أؾػٗػ

 

 تى أـ اٟز٠ ٦ار ثصت ا٦ٟٚػاب 

 كٙاؿ اٟب٪لٮػم:  - 

 ك٢صٮ ا ٜاٟق٣ؽ ٦٢ٛ ٢و٬ءي 

 

اء   أؾػػػٗػت ٦ِػػػ٧ ٟٮ٠ػػػةه ٓػػػػ 

كٙاؿ بع٭ُ اٟؼ٢اف ا٣٩ٟغا٬٥ ٬ٖ ا٣ٟٚا٢ة ا٦ٟار٣ٮة: )٢ٚا٢ات بع٭ُ  - 

 (:709اٟؼ٢اف 

 إذا ا٣ٟٝارـ أؾٗػت ٤ِ أكرػ٧و 

 

 كٜاف اٟظاؿ ٬ٖ كر٦اث٩ػا بٮن 

 كراء ٬ٖ رؾائٞ اٟدّاٟب٬: - 

 .«كٜ ٬٥ ب ؾٗارؾ أؾٗػت ٤ِ ٢صى  اٟػشٞ رشٮبان »

ػت بػ٬ : »7/٧97كراء ٬ٖ ٢ػكج اٟغ٨أل ٣٠ٟؿّ٪دم  - ٣٠ٜا بمي

 .«أؾٗػت ٤ِ كر٩٩ا

٢ظايبػاته : »..٧/٧86كراء ٬ٖ ثػار٭ض أبػ٬ ٭٠ّػ٫ ٠ٟٚٶ٥ؿػ٬  -

 .«أؾٗػت ٤ِ ا٩٣ٟاد٥ة كا٣ٟػاكٓة

ػا أؾػٗػت ِػ٤ : »٧/785اٱرب ٦٠ٟػ٪٭ػم كراء ٬ٖ ٩٥ا٭ػة  -  ٣٠ٖ

 .«كر٩٩ا رآ٨ا ٖ٪٨اء

ٝى٪ ؾ ٬٠ِ ب٤ رب٠ة ) - ّى  (٧/47)٥مػة اٟدائػ ٠ٟمٗعم ٨(: 7٧٣كٙاؿ اٟ
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ىػػ٧  ٜػػ ف ؾػػ٣٪  ا٦ٟٚػػُ كاٟبػػٮن ش٪ٟ

 

 ؾ٣اكة ٟٮٞ أؾػٗػت ِػ٤ ٜ٪اٜػأل 

 : د. ٣٢عكح طؿارةاّٟو٪ 

 قؿار امنضٌح: -5

. ثىػٌّ دكنَّ ى  «أقهؿى غي امنْء»صِاز قِمُه:  طى ًَّ  كدِ

*   *   * 

(94) 

ة  مغلى امؽارى كأمغىنُى

 

 امىكأمح: -1

ً ئ بّو١٩ ِبارة  ٞى اٟعار»٭ظ ٞى اٟػعار»، كاٟم٪اب ٦ِعق: «أفٔ ٱف  «فٔ

( ا٣ٟؼ٭ع ٩ٟغق اٟعٵٟة. ٞى  ا٣ّٟار١ ١ٟ ث٪رد اّٟٗٞ )أفٔ

 القذؿاح: -2

٦ى٩ا. «أفٔٞ اٟعارى »ر٪از ٙ٪١٩ٟ:  ٝى  ك٥ص٪ق ب٫٦ّ٣ ؾ

 فْ امىػةصه: صةء -امذػنٔل: أ -3

  :ا٠ٟؿاف« ًٞٔ ػ ٔى٧٠ كافجٔٞ بػ٧ كفي ٔٶن كأف ٍٔٶن كفي ٔى٧٠ فى كٙع ف٠ٔى٧ ٭ىٍق

ٞه ٧ٟ. كٙٮٞ: ٵ ٭ٚاؿ أف٠ٍٔج٧ ٱ٩٥ا ٟٔة رد٭جة  /فٔٞ. «ب٧ كأ٥ا فآ

  :فٔٞ. «كأف٠ٔى٧ ٟٔة رٮعة أك ٠ٙٮ٠ة أك رد٭جة»اٟٚا٢٪س ا٣ٟصٮى/ 

  :ٞى ٖٶ٥ػػان: ٟػػػ٩   فػػٔٞ اٟػػعار: ؾػػ٦ٝى٩ا..»ثػػاج اّٟػػػكس اق كفػػٔ

 /فٔٞ.«كلػٖى٧

 ٥ؿأل إ٫ٟ اٟقا٬ّٖ ٙ٪٧ٟ: فْ امىكىِع: -ب

 ا٣ٟػػػءي إف ٜػػاف ِػػاٙٶن كًرِػػا

 

ػ٧  ِي  أف٧٠ٔ ٤ِ ِٮػ٪ب ٓٮػػق كر

 ٣ٜػػا اٟؿػػٚٮ١ ا٠ّٟٮػػٞ أفػػ٠ٔى٧ 

 

ػ٧  ّي  ٤ِ كرُ ا٦ٟػاس ٩٠ٜػ١ كر
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ٞى اٟعار( ب٫٦ّ٣ ؾػ٩٦ٝا. ك)أفػ٧٠ٔ كرّػ٧(  ٖاٟ٪اهس أف ٢ا كرد ٨٪ )فٔ

٧ٖ. ك١ٟ ثػد )أفػ اق كلػى ٔٞ اٟػعار( ب٦ّ٣ػ٫ ؾػ٩٦ٝا. كٟٝػ٤ ٙ٪اِػع ب٫٦ّ٣ ٟػ٩ 

ٞى اٟػعار( لػس   (، ٖػاذا لػس  )فػٔ ٞى ( ب٫٦ّ٣ )ّٖػ ٞى اّٟػبٮة ثزٮؼ أف ٭ ث٬ )أّٖ

 )أفٔٞ اٟعار( با٫٦ّ٣ٟ ٥ٗؿ٧ بعٟٮٞ:

  )كٙػػع ٭زػػ٬ء )٠ّٖػػتي : »7/7٣6ٙػػ٪ؿ ؾػػٮب٪٭٧ ٖػػ٬ )اٟٝجػػاب

( ا٫٦ّ٣ٟ ٖٮ٣٩ا كاشع إٵ أف ا٠ٟٔجٮ٤ اطج٠ٗجا  .«كأ٠ّٖتي

 ب٫٦ّ٣ كاشع ٢دٞ: كرد ٬ٖ اّٟػبٮة أّٖا ) ٞى ٞى كأّٖ ؿ ٜدٮػة أث٫ ٖٮ٩ا )ّٖ

ىق.  رع  ٬ٖ اٱ٢ػ كأرع . شؼ٥ى٧ اٱ٢ػ كأشؼ٥ى٧. بعأ اهلل اٟظ٠٘ كأبعأ

  ك٣٢ا ٭ؿج ٥ؽ ب٧ كركد ٢دٞ ٨غق اّٟبارة ٬ٖ ٠ً٢ُ اٟٚػػف اّٟافػػ

ا٩ٟزػم. راء ٬ٖ )اٟبصػ اٟػائ٘ فػح ٦ٜؼ اٟػعٙائ٘( ٵبػ٤ ٥زػٮ١ 

 ٨(:470اٟص٬ٗ٦ )

ٞى أشع٣٨ا » -  .٧4/٧9٧ «٥مٮبى٧أفٔ

ٞى ٍٍػؼى ٓٮػق بًّا٧٢» -  ..٣/966 «أفٔ

 اّٟو٪: د. ٣٢عكح طؿارة

 قؿار امنضٌح:-4

ة. «أمغل امؽارى »صِاز قِمُه:  ٌُى  كًعِق ثىػٌّ قكى

*   *   * 

(95) 

ُىنّ ٍ  اً

 

 امىكأمح: -1

 «ا٠ً٥ػٍت ٠ِٮػ٧ اٟصٮ٠ػة»ثقٮُ ٬ٖ اٟٝجابػات اٱدبٮػة ِبػارات ٢ػ٤ ٢دػٞ: 

ج٩ا بّو١٩ ٱ٧٥ ٟػ١ ٭ػػد ٠ّٟٗػٞ ب٦ّ٣ «ا٠ً٥ت ٠ِٮ٧ اٟٝغبة»ك  ً ٫ رازت، ك٭ظ

 )ي٫٠( ٨غق اٟعٵٟة ٬ٖ ا٣ّٟار١.
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 القذؿاح: -2

ب٦ّ٣ػ٫ رػازت ٠ِػ٫ أ٩٥ػا  «ا٠ً٥ٍت ٠ِٮ٧ اٟصٮ٠ة أك اٟٝغبة»ر٪از ٙ٪١٩ٟ: 

 اؾج٣ّاؿ ٢زازم.

 فْ امىػةصه: -امذػنٔل: أ -3

  :٧ي ب٧ ، اي ٫٠ بػ٧ »راء ٬ٖ اٟجاج ًىظى ي٫٠ اٟبّٮػ ٭٠ًٮ٧ ك٭٬٠ً ب٧: ٟ

٫٠ اٟبّٮػػ بػاًٟٚػاف.  ث٠ً ٫..ك ا٨ا ٣ٜا ٭ًي ٞي اٯٖاؽ: ٓق  ي٫٠ ا٠ٟٮ

ٞ ١٠َ٢ ٜ ٧٥ يي٬٠ ب٣ا ٟب ؿ٧ ًٝ : ٢يق ٬٠ض
ًٍ  .«أ٢ػه ٢ى

  :٠ػ٫ »كراء ٬ٖ اٟ٪ؾٮى ي٫٠ اٟق٬ءى بٝغا: د٦٨ى٧ ب٣ػا ٭ؿػجػق.. اي 

ٞ ا١٠َ٣ٟ ًٝ : ا٣ٟق  ٬٠
ًٍ  .«بٝغا: اد ٤٨ ب٧.  ا٣ٟى

 فْ امىؿؼ: -ب

(  ٭ؿج٦جذ ٤٢ ٨غا أف ا٣ًٟاكع ٞى ٠ػ٫( ٠ِػ٫ كزف )اٖجّػ ٤٢ )ي٫٠( ٨٪ )اي 

 ) ٞى . ٖػاذا كرد )اٖجّػٞ( ٢ًاكِػان ٢ػ٤ )ي٠ػ٫( رػاز ٙبػ٪ؿ )ا٥ّٗػ ب٫٦ّ٣ اد ٨ػ٤ى

( : »٣٠ٟ٧/٧05ًاكِة أ٭وان. ٭ٚ٪ؿ اٟػه٬ ٬ٖ )فػح اٟقػاٖٮة(  ٞى بػاب )ا٥ّٗػ

( بقػػط أف ٭ٝػ٪ف ّٖػٶن  ٞى ػ ّى ٵ ٭ٝ٪ف إٵ ٵز٢ان، ك٨٪ ٬ٖ اٱ٠ٓػأل ٢ًػاكع )ٖى

ّٖاؿ اَٟػا٨ػة ٱف ٨ػغا اٟبػاب ٢٪هػ٪ع ٣٠ًٟاكِػة، ك٨ػ٪ ِٶران، أم ٤٢ اٱ

ٙب٪ؿ اٱخػ، كذٟٛ ٖٮ٣ا ٭٩َػ ٠ّٟٮ٪ف ٜاٟٝؿػ كاًٟٚػُ كاٟزػغب.. ٖػٶ ٭ٚػاؿ 

. ك٨غا ٭ٗٮع أ٧٥ ٭٤ٝ٣ أف ٭ٚبػٞ )ا٥ّٗػٞ( ٢ػ٤ «٣٠ِج٧ ٖا١٠ّ٥ى كٵ ٣٩ٖج٧ ٖا١٩ٗ٥ى 

)ي٫٠( ٱف اّٟٗٞ ٦٨ا ِٶر٬. ك٢ُ أف أّٖاؿ ا٣ًٟاكِة ٵ ث٦ٚػاس كٵ ثًػػد 

: 7/79٧( ٓٮػػ أف ؾػٮب٪٭٧ ٙػاؿ ٖػ٬ ٧/٧05ٞ ٢٪هُ. )فػح اٟقػاٖٮة٬ٖ ٜ

٦ّٖػع٢ا ٥ٚػ٪ؿ )ا٠ًٍ٥ػ٫( بػػعؿ  «اٟبػاب ٖػ٬ ا٣ًٟاكِػة ا٥ّٗػٞ، كاٖجّػٞ ٠ٙٮػٞ»

)اي ٫٠( ٜ ٦٥ا ِع٥ا باّٟٗٞ ا٣ًٟاكع إ٫ٟ اٟٚٮاس، ٖٮٝ٪ف ٧ٟ ٢ًاكِاف ٢دٞ ّٖٞ 

)افج٪ل كا٥ق٪ل( ب٫٦ّ٣ كاشع ٣ٜا ٬ٖ اٟجػاج. كاؾػج٣ّٞ ا٠ٟؿػاف )ا٥ٍز٣ػُ( 



 ٧٧94 مً قزارات دللط اجملنع يف األلفاظ واألصاليب

( ٢ػُ أف ا٣ٟؿػ٣٪ع ٨ػ٪ )ارج٣ػُ( كذٟػٛ ٙ٪ٟػ٧: ٢ ُى ا٥زػاب »ًاكِان ٟػػ )ر٣ػ

ُى كثٚب نى   ا٠ٟؿاف/ر٪ب. «اٟؿصاب أم ا٥ز٣

 فْ امؽلمح: -ج

٭٤ٝ٣ ثؿ٪٭ْ اّٟبارة ٫٠ِ أ٩٥ا ثّبٮػ ٢زازم، ٖٝ ف اٟصٮ٠ة اد ٦٨ػت بػ٧ أك 

 ٟمٚت ب٧ أك ث٠ب ؿج٧.

 اّٟو٪: د. ٣٢عكح طؿارة

 قؿار امنضٌح: -4

ثىػٌػّ صػةزت  كإًػةفح  «نٍخ غنٍٔ امعٔنح أك امكؾثػحاًُ»صِاز قِمُه: 

 دلمح امهػل )اًُنّ( إمّ امىػضه.

*   *   * 

(96) 

 اغذجؿى األوؿ وعٔعةن 

 

 امىكأمح: -1

ق، «اِجبػػػ اٱ٢ػػػ لػػصٮصان »٭قػػٮُ ٖػػ٬ اٵؾػػج٣ّاؿ ٙػػ٪١٩ٟ:  ، ب٦ّ٣ػػ٫ ِػػع 

ج٧ بّو١٩ ٱ٧٥ ٟٮؽ ٠ّٟٗٞ )اِجبػ( ٨غق اٟعٵٟة ٬ٖ ا٣ّٟار١ اٟٚع٭٣ة.  ً  ك٭ظ

 القذؿاح: -2

ق ٜغٟٛ.«اِجبػ اٱ٢ػ لصٮصان »ر٪از ٙ٪١٩ٟ:   ، ب٫٦ّ٣ ِع 

 امذػنٔل: صةء فْ امىػةصه: -3

  :ٍّبيػ٨ا: ٥َػى ١ٜ كز٩٥ا ك٢ا ٬٨..»ٟؿاف اّٟػب  ِىبىػى ا٣ٟجاع كاٟعرا١٨ ٭ى

ػ٨ا.. ِىبىػى اٟػؤ٭ا: ٖؿ   .«كا٣ٟيّجىبًػ: ا٣ٟؿجًعؿ  باٟق٬ء ٫٠ِ اٟق٬ء ك

 ٮ٧ ٫٦ّ٢ اٟجٚع٭ػ كاٟصؿاب.ك٭١٩ٗ ٤٢ ٨غا أف )ِبىػ( ٖ
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  :كاٵِجبار ب٫٦ّ٣ اٵِجعاد باٟقػ٬ء ٖػ٬ ثػث ػأل »ا٣ٟمباح ا٦٣ٟٮػ

١ٝ  .٧/7٣8، ك٢د٧٠ ٬ٖ ا٠ٟٝٮات ٠ٟٝٗ٪م 7/٣40 «اٟصي

  :ق ِا٣ٟػان كِا٠٢ػ٧ ٢ّا٠٢ػة اّٟػا١ٟ »اٟ٪ؾٮى اِجبػ ٖٶ٥ان ِا٣ٟان: ِع 

ككاهس أف ا٣ٟمباح ا٦٣ٟٮػ كا٠ٟٝٮات كاٟ٪ؾٮى ث٪اي ت  .«)٢٪(

 اد )اِجبػ( ب٫٦ّ٣ )ِع (.٫٠ِ إ٭ػ

 اّٟو٪: د. ٣٢عكح طؿارة

 قؿار امنضٌح: -4

ق كؾمك.«اغذجؿ األوؿ وعٔعةن »صِاز قِمُه:     ثىػٌّ غؽَّ

*   *   * 

(97) 

ٍى  جٍٔ  كاقذىٍػجى  غى

 

 امىكأمح: -1

بػٮى( ب٦ّ٣ػ٫  ِى ٭قٮُ ٬ٖ اٵؾج٣ّاؿ ٬ٖ بّػن اٟػبٶد اّٟػبٮػة ٙػ٪١٩ٟ: )

ًى٧( ب٫٦ّ٣ اؾج٠ٗٔى  ٗ ٞ، ك)اؾجّب ج٧ بّوػ١٩ ٱف ا٣ّٟػار١ اٟٚع٭٣ػة ٢ٔ  ً ٧. ك٭ظ

 ١ٟ ث٦ك ٫٠ِ ٨غق اٟعٵٟة.

 القذؿاح: -2

ٗ ٞ، ك بٮى( ب٫٦ّ٣ أب٧٠ أك ٢ٔ ِى ًى٧»ر٪از ٙ٪١٩ٟ: ) ب٫٦ّ٣ اؾػج٧٠ٗٔ  «اؾجّب

 أك ٌِعق أب٧٠.

 امذػنٔل: كرد فْ امىػةصه: -3

  :بٮى: اًٟػم ٓٮػ ا٦ٟوٮذ..» ا٠ٟؿاف ّى ػبٍى اٟػ٭بػة.. ا٠ٟص١ اٟ ّى  كاٟ

 «.كاّٟابى: اٟٝغ اب ٮى: ٢قٚ٪ؽ..كخ٪به ِب



 ٧٧8٧ مً قزارات دللط اجملنع يف األلفاظ واألصاليب

  :ٞه ِبٮى: أب٧٠ ٓٮػػ  ٟص١ه ِبٮى: يػمض ٓٮػ ٥اهذ..»اٟ٪ؾٮى كرر

باية: اٟبى٠ى٧ كِعـ ا٦ٟوذ ّى  «.٥اهذ )٢صعخة( كاٟ

٢ػ٤  ابعٵٟج٩ا ا٣ٟصعخػة ثّبٮػػان ٢زاز٭وػك٫٠ِ ٢ا ثٚعـ ٖٚع لػ ح اٟ٪ؾٮى 

 ا٫٦ّ٣ٟ اٟٚع٭١.

باية( ب٫٦ّ٣ اٱب٧٠  ّى كاٟبى٠ىػ٧، لػس  اٵفػجٚاؽ ٣٩٦٢ػا كإذا لس  )ِبٮى كاٟ

ٗ ٶن. ق ِبٮًان أم أب٧٠ ك٢ٔ ًى٧( إذا ِع   ب ف ٭ٚاؿ: )اؾجّب

 .٣/٧٧7ك٣٢ا ٭يؿج ٥ؽ ب٧: ٙػار ٢ز٣ُ اٟٚا٨ػة بٚب٪٩ٟا ٬ٖ اٱٟٗاظ كاٱؾاٟٮأل 

 اّٟو٪: د. ٣٢عكح طؿارة

 قؿار امنضٌح: -4

ىنىػٍ  ك)اقػذػ ُىٍ( صِاز قِمُه: )غجٍٔ( ثىػٌّ أثنٍ  ك )غجةَػح( ثىػٌػّ ث ج

ق أثنٍ.  ثىػٌّ اقذغهنٍ أك غؽَّ

*   *   * 

(98) 

 غكىفى كاًػكفى كاًػكةس

 

 امىكأمح: -1

، ٣ٜػا ٖػ٬  ُى ( ب٫٦ّ٣ رد  كأررػ ٝىؽى ِى ٭قٮُ ٬ٖ اٵؾج٣ّاؿ ا٣ّٟالػ اّٟٗٞ )

ِٝؿػت »أك ب٦ّ٣ػ٫ )٢د ػٞ( ٣ٜػا ٖػ٬ ٙػ٪١٩ٟ:  «ِٝؿت ا٣ٟػآة اٟم٪رة»ٙ٪١٩ٟ: 

٧٠ّٖ ا٣ٟؼ٭ع )ا٥ّٝؽ( ٢ًاكِػان ٟػ٧ ، ٣ٜا ٭قٮُ اؾج٣ّاؿ «اٟمصٮٗة رأم اٟصٝ٪٢ة

ا٥ّٝؿػت اٳلػٶشات طٮػػان ٠ِػ٫ »كب٫٦ّ٣ )ارثػع  كث٣د ػٞ( ٣ٜػا ٖػ٬ ٙػ٪١٩ٟ: 

 . ك١ٟ ثػد ٨غق اٟعٵٵت ٬ٖ ا٣ّٟار١ اٟٚع٭٣ة.«اٟز٣ٮُ
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 القذؿاح: -2

ب٦ّ٣ػ٫ رد  اٟمػ٪رة كارثػع   «ِٝػؽى كا٥ّٝػؽى كا٥ّٝػاس»ر٪از ٙ٪١٩ٟ: 

ٞى  ر ك٢د   .كارثعاد ك٥ص٪٨ا، كب٫٦ّ٣ ل٪ 

 فْ امىػةصه: -امذػنٔل: أ -3

  :رد  آطػق ٫٠ِ أك٧ٟ»ا٠ٟؿاف : ٍٝؿان ٖا٥ّٝؽى ؿ٧ ِ ًٝ  .«ِٝؽى اٟق٬ء ٭ّ

  :ٍٝؽ: رد  اٟق٬ء ٫٠ِ أك٧ٟ»اٟجاج ّى  .«اٟ

  :ِٝػؽى ٠ِػ٫ ٖػٶف أ٢ػػق: رد ق ٠ِٮػ٧. ِٝؿػت ا٣ٟػػآة »اٟ٪ؾٮى

 .«ا٦٣َٟػ: أرث٧ٍ ٫٠ِ لٗصج٩ا )٢٪(

 فْ امكذت امػنىٔح امذؿازٔح: -ب

 ٜ ٭جبٮ٤ أف اٟوػ٪ء اٟػغم ٨(: »974جاب ا٦٣ٟاٍػ ٵب٤ ا٩ٟٮد١ )راء ٬ٖ

كرػاء:  ٣90ا٦٣ٟػاٍػ/ .«ا٥ّٝؽ ٠ِػ٫ ا٣ٟػػآة ٨ػ٪ اٟوػ٪ء اٟدػا٬٥..

ّىٝؽ ٧٦ِ»  .٧76ا٦٣ٟاٍػ/ «اٟو٪ء إذا ٬ٟٚ رؿ٣ان لٚٮٶن ٩ٖ٪ ٭ى٦ٍ

  كٜغٟٛ ٨(: »940ككرد ٬ٖ أل٪ؿ اٟؿػطؿ٬ )٢ص٣ع ب٤ أش٣ع

ٍٝؽي ا٣ٟاًء ٥٪رى اٟق٣ؽ، ٖا٧٥ ٭ػد  ٥٪ر٨ ٍٝػؽ ٟٔػة » «اِ كثٗؿٮػ اّٟ

٨٪ رد  اٟق٬ء ٫٠ِ ؾ٧٦٦، ٢ ط٪ذ ٤٢ ِٝػؽ ا٣ٟػػآة، ٖػاف ٥٪ر٨ػا 

 .7/79٧أل٪ؿ اٟؿػطؿ٬  .«٭ػد  بمػى ا٦ٟاٍػ ٖٮ٣ا كراءق

 فْ امؽلمح: -ج

ٍٝؽ ٨٪ اٟػد ٖٶ فػ٬ء ٭٦٣ػُ  ( ٨٪ )رد (، كاّٟ ٢ا داـ ٫٦ّ٢ اّٟٗٞ )ِٝؽى

٩ػث٩ا ٣ٜا ٬٨، ٣ٜػا ٵ ب٫٦ّ٣ رد ث٩ا كأٍ «ِٝؿت ا٣ٟػآة اٟم٪رة»٤٢ ٙ٪١٩ٟ: 

ب٫٦ّ٣ أ٩ٍػث٧ٍ ك٢د ٠ج٧ٍ كرد ث٧ٍ  «ِٝؿت اٟمصٮٗة رأم اٟصٝ٪٢ة»٭٣ج٦ُ ٙ٪١٩ٟ: 

٣ٜا ثػد  ا٣ٟػآة اٟم٪رة كثػر٩ّا ٦٠ٟاٍػ. ٖاذا لصت دٵٟة )ِٝؽ( با٣ّٟا٬٥ 

 ).. ا٣ٟغٜ٪رة لصت دٵٟة )ا٥ّٝؽ( ب٫٦ّ٣ )ارثع  أك ٩ٍػت ل٪رثي٧ أك ث٣دٞ 



 ٧٧8٣ مً قزارات دللط اجملنع يف األلفاظ واألصاليب

ٜا٥ػػت ا٩ٟؼ٭٣ػػة ا٥ّٝاؾػػان ٟ٪اٙػػُ »ف ٭ٚػػاؿ: كٜػػغا ٢مػػعرق اٵ٥ّٝػػاس، ٜػػ 

. ٫٠ِ أف ٨غا ٵ ٭٦٣ُ أف ٭ؿج٣ّٞ اٟٝاثأل ٢ػادٖات أطػ ٜ ف ٭ٚ٪ؿ: «اٟوّٕ

ا٥ظٗوت ٥ؿبة ا٣ٟقج٠ٔٮ٤ باٟجقٮٮع ك٨٪ ًٙاع ٭بًػٮ٤ أك ٭٩ًَػػ أك ٭بػػز شاٟػة »

 «.ك٨٪ ًٙاع ٭ّٝؽ شاٟة...»بعٵن ٤٢ أف ٭ٚ٪ؿ:  «اٵؾجٚػار أك اٟج٪ثػ

 فْ القذبٌةس: -د

 .7/756ز٨ا ٢ز٣ُ اٟٚا٨ػة ٬ٖ اٱٟٗاظ كاٱؾاٟٮأل أرا

 اّٟو٪: د. ٣٢عكح طؿارة

 قؿار امنضٌح: -4

ثىػٌػّ ردَّ امىػِرة كاردػؽَّ  «غىكىػفى كاًػكػفى كاًًػكػةس»صِاز قِمُه: 

ر كوسَّلى  َِّ  .كاردؽاد كًعَِة  ثىػٌّ و

*   *   * 

(99) 

 عٔعحن افذؿضى امِاقػحى و

 

 امىكأمح: -1

ب٦ّ٣ػ٫ ٙػع ر أف  «اٖجػضى اٟ٪اّٙة لػصٮصةن »٭قٮُ ٬ٖ اٵؾج٣ّاؿ ٙ٪١٩ٟ: 

ً ئ بّو١٩ ٨غا اٵؾػج٣ّاؿ ٱ٥ػ٧ ٟػٮؽ  اٟ٪اّٙة لصٮصة كِع ٨ا ٜغٟٛ. ك٭ظ

 ٠ّٟٗٞ )اٖجػض( ٨غق اٟعٵٟة ٬ٖ ا٣ّٟار١ اٟٚع٭٣ة.

 القذؿاح: -2

 ٌِع٨ا ٜغٟٛ.ك٥ص٪٨ا ب٫٦ّ٣  «اٖجػضى اٟ٪اّٙة لصٮصةن »ر٪از ٙ٪١٩ٟ: 

 امذػنٔل: صةء فْ امىػةصه: -3

  :ىكربٍجيػػ٧..»ا٠ٟؿػػاف ػػ٧ي كاٖجػػػضى  ٖػىٍهػػت اٟقػػ٬ءى أ ٗىػهى ػػ٧ ٜ كاٖجػهى
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وفٖ ذدٗث اىزناةة  ْاذه فرٗ ال اىةادكل اىراٖ فر آة  أوحَب..

أي كادرر دادكلَ ، وك٘و  اىَفْرض ِْة بٍػِٕ اىرلادٗر، ملسو هيلع هللا ىلص رشٔل اهلل

ٓة غَ أٌر اهلل تػةىٕ  .«نو طٖء وبِ٘ر

   َر ىاّ ُةا٘فةض، وفارَض اىلة اٖ »اىٔش٘ط فارَض ىاّ اىػءاةء  كادر

فرٗ لض كادررْة وأوحفٓاة.. وافرارض اىظاٖء  فرَ اّ. وافرارَض 

اىفةذُث  اتخذ فْر ةض ى٘ةو إىإ ذاو ٌصا،ىل، واىفاْرض  فهارة 

 .«ٗؤخذ بٓة فٖ اىفرِْل غيٕ ك ٘ل أو ذو ٌص،ىل

َر  وُٗصرِرج ٌٍة شفق أن افررَض بٍػِٕ فرَض، وأن فرَض ٌَ ٌػةُ٘ٓاة كادر

واتخذ فهرة ى٘فرَْ بٓة غيٕ ك ٘ل. وغيإ ْاذا ٗةافد ٌػِإ اىػفاةرة  كادرر 

اىٔاكػل در٘رلض أو اتخذ فهرة ٗف٘د ٌِٓاة فاٖ اىفرِْال غيإ طاٖء وْاذا ْأ 

 اىٍلةٔد تٍةٌةض.

 اىػ ٔ  د. ٌٍدوح خصةرة

 قرار اهوجَث: -4

ه لذهك. «افخرَض األيَر صحٌحاً »ز قوههى: جوا  ةًػَى قدَّره وغدَّ

*   *   * 
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 والندواث احملاضراث
 اهخي أهقٌج في اهًجًعاهًحاضرات  -أ

 م6102غام 

 

 تاريخ اإللقاء عنوان املحارضة املحارض

 42/4 ال ذم الػؽر العريبالوسطقة وآعتد د. أكور اخلطقب

 ادغـاصقسقة إرضقة د. مجال أبو ديب

 42/2 أصؾفا وتلثرها عذ احلقاة 

االـ د. مفدي العش  41/1 فوض بدور العربقة الػصقحة تربويًّ

 ادجتؿع الشامي بني إمس والقوم د. صادق فرعون

 42/6 )اكطباعات شخصقة( 

 42/2 وي احلديثأثر الؾساكقات ذم الدرس الؾغ د. أمحد قدور

 46/51 ؟هل يؿؽن حتوير اخلصائص الوراثقة لإلكسان د. هاين رزق

 01/55 صبقعة العرص وادحتوى الرقؿي العريب د. حمؿود السقد

 أيات وأولو الـّفى د. عقسى العاكوب

 42/54 البالغة الؼرآكقة والعؼل العريب 

*   *   * 
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 م6102غام اهَدوات اهخي غقدت  -ب

 41/5بتاريخ  ندوة: اليوم العالمي للغة العربيةعنوان ال -1

 ادحارضات التي ألؼقت فقفا:

 ادحارض عـوان ادحارضة

 لؾدكتور مروان ادحاسـي كؾؿة افتتاحقة -

 لؾدكتور حمؿود السقد عادقة الؾغة العربقة -

 لؾدكتور موفؼ دعبول الؾغة العربقة والعؾوم -

 4/0بتاريخ  العربية يوم اللغة األم ويوم اللغةعنوان الندوة:  -2

 ادحارضات التي ألؼقت فقفا:

 ادحارض عـوان ادحارضة

 لؾدكتور ممدوح خسارة يوم الؾغة إم -

 لؾدكتور عبد الـارص عساف يوم الؾغة العربقة -

 5/6بتاريخ  يوم المخطوط العربيعنوان الندوة:  -2

 ادحارضات التي ألؼقت فقفا:

 ادحارض عـوان ادحارضة

 لؾدكتور مروان ادحاسـي ةكؾؿة افتتاحق -

 واقع ادخطوصات العربقة -

 لؾدكتور عبد اإلله كبفان وتوجفاهتا ادستؼبؾقة

 كجازات معفد الرتاث العؾؿيإ -

 لؾدكتور مصطػى ادوالدي العريب ذم جمال ادخطوصات

 إكجازات جمؿع الؾغة العربقة -

 صاغرجياللألستاذ ملمون  ذم جمال ادخطوصات
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 م1026م إصداراث اجملمع عا
 

 د. حؽؿة هاشم: تللقػ: د. حمؿود أمحد السقد. -

 أ. مرتي قـدلػت: تللقػ: أ. أهيم بطحوش. -

 : حتؼقؼ: أ. حمؿد أديب اجلادر.52تاريخ مديـة دمشؼ ٓبن عساكر، ادجؾد  -

 : حتؼقؼ: أ. عدكان اخلطقب.44تاريخ مديـة دمشؼ ٓبن عساكر، ادجؾد  -

 .22جمؾة جمؿع الؾغة العربقة: ادجؾد  -

*   *   * 
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 الكتب واجملالث املهداة
 إىل مكتبت جممع اللغت العربيت

 م1026من عام الرابع يف الربع 

 ()أ. أٍور دروًش

 اهمخب اهػرةٌث -أ 

غفد اىلةدر اىفةشٖ اىفٓري، غفاد اىارزات تأرابٖ ، ٌػٓاد أسئوث اهوغث:  -5

 .2002اىدراشةت واألبرةث واىرػرٗب،  اىربةط، 

  إدارة اىػيأم قافةث اهػوًٌةث واهخقاٌٍةث فةي اهةوعٌ اهػرةةياسخراحٌجٌث ٍشر اهر -2

 .2006واىفرث اىػيٍٖ، اىٍِظٍل اىػرب٘ل ىيررب٘ل واىثلةفل واىػئم، تُٔس، 

ٌةاءفٕ اىػفاد اهلل اىهفاري ،  اإلصالح االقخصادي واهخًٌَةث اهتشةرًث: -3

 .2004اترةد اىهرةب اىػرب، دٌظق، 

فااٖ حٍػاال، ٌؤشصاال ُ٘لاأم ٌةن٘ااةف٘يٖر تػرٗااب  ٌرٍااد ىء األيٌةةر: -4

 .5990اىِٔري، اىلةْرة، دٌظق، 

ُةْد طالس اىػخل ، ترحٍل  ٌرٍد دةد٘ال، تلادًٗ   ححدي اهػوهًث: -5

 . 2008ر طالس، دٌظق،اٌةءفٕ طالس، د

                                                 

() .أٌَ٘ اىٍهرفل اىػرب٘ل فٖ اىٍخٍع 



 5559 كتبة جممع اللغة العربيةالكتب واجملالت املهداة إىل م

اهخػوةةٌى اهػةةاهي واهتحةةد اهػوًةةي هًواجهةةث ححةةدًات اهقةةرن اهوا ةةد  -6

 ، اىٍِظٍلفل، شػد اىدَٗ غهةطل، طّ اىِػٌٍِٖ٘٘ر ذصَ ُةٗ واهػشرًٌ:

 .5999اىػرب٘ل ىيررب٘ل واىثلةفل واىػئم، تُٔس، 

، دٌظاق، أىف٘ر بةّٗ، ترحٍل  غةدل اىػٔا، دار طاٍ،ل اهرورات اهػقالٌٍث: -7

5996. 

،   دٗف٘اد ْاةرفٖةػد اهحداذث: ةحد في أصول اهخػتٌةر اهرقةافي  اهث يا -8

 .2005، اىٍِظٍل اىػرب٘ل ىيررحٍل، ب٘روت، ترحٍل  ٌرٍد ط٘ة

ر اىءي٘ػاال، اذٍاا٘ض، د شااةىً سةة ث اهخةةارً :اهخودوٌٍةةث فةةي ضةةو  فو -9

 .5998ب٘روت، 

ترحٍال  ٌرٍاد  ،حٔرج نةُغ٘الم دراسات في حارً  اهػووم وفوس خها: -50

 .2007بَ شةشٖ، اىٍِظٍل اىػرب٘ل ىيررحٍل ، ب٘روت، 

ٖ، تررٗر  غفد اىرزات غفاد اىْٔاةب اىػاةُ دراسات في اهخرجًث اٍهٌث: -55

 .5986د، اىرٗةض، ، حةٌػل اىٍيم شػٔدٌِٖ٘رٍٔد إشٍةغ٘و 

أنةدٍٗ٘ال اىفراث  دهٌن إغداد وحَ ٌةذ اهًشةروغات اهتحرٌةث اهخػاقدًةث: -52

 .5983اىػيٍٖ، ٌءةبع اىءٔبخٖ اىرخةرٗل، اىلةْرة، 

 ،5965ٌرٍد نةٌو اىخء٘ب، وزارة اىثلةفل ،دٌظق،  اهشرق واهغرب: -53

 (.6، )ك ةٗة وذٔارات اىِٓ ل اىػرب٘ل

، اكع واىرءيػةت  دفرٖ اىلةشاًاىٔ اهػووم واهخقاٍث في اهوعٌ اهػرةي: -54

ر ٌراحػل  أٌاَ٘ اىلياق، غفاد  وا ق طٓ٘د، ٌِةل ٌرٔىٖ ورخرونغفد اهلل

ىيررب٘اال واىثلةفاال واىػياأم، تاأُس،  اىيء٘ااع غف٘ااد، اىٍِظٍاال اىػرب٘اال

 .ٌخيد2ج، 2، 2003

، ترحٍل  ُلٔم زٗاةدة، غٔتةسدٍٗرري  :اه مر اهٌوٍاٍي واهرقافث اهػرةٌث -55
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 .2003حٍل، ب٘روت، اىٍِظٍل اىػرب٘ل ىيرر

إٍٗةن ذٍ٘ادان، وزارة اىثلةفال،  فوس ث اهحضارة غَد هرةرت يارلٌوز: -56

 (.27 )رفةت  لةف٘لر ،2005دٌظق، 

ةن بةحِٖ٘ر ترحٍال  أدٗاب ٗٔشاع حٔى٘ اه وس ث يوضوغات ي خا ٌث: -57

 (.365، ) رفةت  لةف٘ل، 2006، وزارة اىثلةفل، دٌظق، ط٘ض

دُا٘س نأتض، ترحٍال  ٌِ٘ار  :وم اهرقافةث فةي اهػوةوم االجخًاغٌةثي ه -58

 .2007اىصػ٘داُٖ، اىٍِظٍل اىػرب٘ل ىيررحٍل، ب٘روت، 

شاةت فٔاز حرحس، ٌرنز درا :م اإلقوًٌي اهػرةي واهقوى اهمترىاهَظا -59

 .5997اىٔذدة اىػرب٘ل، ب٘روت، 
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 فهرس أسماء -أ
 كّتاب المقاالت

 

 5121 أ. إبراهقم الزيبؼ

 622 د. إبراهقم عبد اهلل

 225 د. أمحد عيل حمؿد

 685 أذٍد كدور د.

 797، 505 انرٍةل رحبد. 

 5541، 200، 612 ر اخلطقبد. أكو

 565 د. أيؿن الشوا

 215 د. عباس اجلراخ

 5551، 262 د. عبد اإلله كبفان

 250، 202، 141 د. عبد الـارص عساف

 205، 025، 21 د. عبد الـبي اصطقػ
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 5155 د. عدي حسن عيل

 455 د. عؿر شابسقغ

 783، 9 د. غ٘صٕ اىػةنٔب

 337 ٌةزن اىٍفةرك د.

 500 د. ماهر اهلـدي

 429 . ٌرٍد بصِةشٖد

 21 أ. حمؿد شػقؼ ياسني

 5121 د. حمؿد عبدو فؾػل

 261، 625، 111، 415 د. حمؿود السقد

 421 د. مروان ادحاسـي

 510 د. مؼبل إمحدي

 777 ٌهٖ اىرصِٖ د.

 221، 661، 010، 440 د. ممدوح خسارة

 425 د. موفؼ دعبول

 5110، 222، 115 د. كشلت احلامركة

 825، 595 تْةُٖ خي٘و رزد. 

 589 د.ىفةُل ٌظٔح

 212 د.كارص جباعي

 405 د.وى٘د اىصراكفٖ

*   *   * 
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 المقاالتعناوين فهرس  -ب

 
 500 أثر ادؼاصد العامة ذم وحدة إمة من مـظور بديع الزمان الـورد -

 (5) والدٓيل تؽؿؾة مادة لغوية احرٓةدات فٖ اىدرس اىةرفٖ -

ن وَتَزمَّ   661 نزاَمن وتزاَمن وزمَّ

 521 أربع حؼائؼ عؾؿقة جاكب الصواب فقفا آيـشتاين -

 767 ارتهةز اىفهر اىِرٔي غيٕ اىردٗث واأل ر فٖ نرةب ش٘فّٔٗ -

 5512 م4156إصدارات ادجؿع عام  -

 052 م(4152 -#5202أعضاء جمؿع الؾغة العربقة بدمشؼ ذم مطؾع عام ) -

 آشتؼاق والتعريب تللقػ: عبد الؼادر ادغريب/ -

 440 راجعه وعؾَّؼ عؾقه د. عبد اإلله كبفان

 21 برتوس ألػوكيس: جرس إدب العريب إىل إدب إوريب -

 221 دمديد الدرس الرصذم بـاء )َمْػَعَل( وجواز تؼققسه -

 5120 تذكرة بلهم أحؽام تذكر الػعل لؾػاعل وتلكقثه -

 025 ينم البفالسؾ  ٕيب م   اىلررُٖ فٖ اإلُظةء اىظػري اىرِةص   -

 5551 ثامر الصـاعة ذم عؾم العربقة تللقػ: احلسني بن موسى الديـوري -

)ادعّربات الؼرآكقة  حٍةل اىهيٍل اىػرب٘ل فٖ اىِظةم اىةٔتٖ اىػربٖ -

 010 كؿوذجًا(

 622 ذم ذحقفام لؾؿػصلاىرد اىِرٔي بَ٘ ابِٖ اىرةحب وٗػ٘ض -

 777 ذذف ٗةء اىٍرهيً و الِث ٗةءات أَُخر -

 ادتداولة اىِفةت٘ل العربقةر ىغٔي ذٔل اىرصٍ٘ل ذٔا -

 607 والتسؿقة العؾؿقة الـباتقة العادقة
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 5121 صداقة العربقة بني ادقؿـي والتـوخي -

 522 إذا شاء اهلل.... لو شاء اهللصػحة لغوية: إن شاء اهلل....  -

 225 الصـعة العؼؾقة عـد أيب متام مؼدمة لؼراءة مجالقة ذم شعر الطائي -

 685 دٔت اىةدر بَ٘ اىٍٓس واىخٓر -

 645 طف٘ػل اىػةر وتػيً٘ اىيغل -

 415 عادقة الؾغة العربقة -

 429 اىػرب٘ل واكع ورٌةل -

 555 اىػرب٘زي ظةْرة خءرة غيٕ ىغرِة اىػرب٘ل -

 825 اىػالكل اىرفةدى٘ل بَ٘ غئم اىءف٘ػل واىيغل -

 783 غفد اهلل بَ طةْر غٓد طةْر بَ اىرصَ٘ مبِّ -

 2 الؼرآن وأدب السقاسة ادؾوكقة العريب -

 5560 ففرس ادجؾد التاسع والثامكني -

 833 اىػربةُٖ )أراب٘دوبص٘س( ٍُٔذحةض  كةل ُفةت -

 495 نةد... ٗهةد -

 اىهرب واىٍخالت اىٍٓداة -

 5558، 859، 633، 353 2056 اىٍخٍع إىٕ ٌهرفل

 455 كقػ كػفم فؾسػة العؾوم؟ -

 261 مػفومًا ومعقارًا واختباراً الؽػاية الؾغوية  -

 421 الؽؾؿة آفتتاحقة ذم احتػالقة القوم العادي لؾغة العربقة -

 337 مم اىرٔك٘ت -

 425 الؾغة العربقة والعؾوم -

 بالد الشام فٖ اىخةى٘ةت األورب٘ل»ى٘يٕ اىةفةغ ونرةبٓة  -

 205 «ذم العرص العثامين
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 589 اىٍةء فٖ  لةفل اىظػٔب -

 5511 م4156ت التي ألؼقت ذم ادجؿع عام ادحارضا -

 510 مسّؿطة ابن مفدي الّرعقـي احلؿري -

 5110 5مرشوع لؽتابة ادعجم التارخيي لالصطالحات الطبقة ج -

 212 ٓبن ادعتز اىٍةءيد اىفالغٖ فٖ نرةب اىفدٗع -

 797 اىظػ٘رة (-اىررخر-)اىفردة اىٍػخً اىرةرٗخٖ ىالدءالذةت اىءف٘ل -

 505 (ةؽَّ احلَ  –)جرب العني  اىرةرٗخٖ ىالدءالذةت اىءف٘ل اىٍػخً -

 405 اىٍلةٌةت اىلرُةد٘ل -

 5520، 222، 645، 422 جمؾس ادجؿع ذم إلػاظ إسالقبمن قرارات  -

 21 ادـطوق وادػفوم -

 5516 م4156الـدوات التي عؼدت عام  -

 5155 كظام اجلؿؾة ذم الؾغات السامقة -

 250 الـحو( ٓبن سعدان الؽوذمكظرات ذم )خمترص  -

 ُظرات فٖ بػض كرارات ٌخٍع اىيغل اىػرب٘ل -

 202، 141 ذم إلػاظ وإسالقب

 215 كظرات كؼدية حتؼقؼقة ذم كتاب )رياض إلباب( لؾسقوصي -

 5121 كظرية العامل ذم الـحو العريب )تؼعقد وتطبقؼ( -

 565 من أجؾه وجفة كظر ذم إعراب اجلؿل اجلؿؾة الواقعة مػعوًٓ  -

 5541 الوسطقة وآعتدال ذم الػؽر العريب أمني الرحياين أكؿوذجاً  -

*   *   * 



)(

 :


