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 أغراض المجلة:
إن أغساض اىٍزية ٌستجٍر  ٌتَ أغتساض اىٍزٍتو اىتٔاي   نتٖ ك ُُٔتّ 

 والئحجّ اىرادي٘ة وأبسزْ :

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

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

 ٓ  ونق ٌِٓذ ٌحر ، واىسبٖ ىجٔح٘رْ ة، و ياسجٗاىبيٍ٘ة واأل ب٘ة واىحض ي

 ٘ة ن نة.باىبس ينٖ األكل 

 :رـشروط النش
 أن ٗجسً اىبحح ب ىزرَّ  واألض ىة واىٍٔضٔع٘ة. –1

 .ىهجسوُٖإلواىبِٔان اىبسٗري وا ب ىس٘س  اىزاث٘ة اىبححأن ُٗسنق  -2

ٗشٗتر عيتٕ خمختَ٘ ضتفحة ٌتَ  الَّ أٗلوَّ اىبحح عَ عشس ضفح ت و أالَّ  -3

بسٗتتب ب ىهجتتآل أٌتت  اىٍلتت الت واىجنيٍتتة ،  7000ٍزيتتة  ضتتفح ت اى

 عَ عشس ضفح ت. نُ٘لبَو ٌِٓ  ٌ ٗلو  

، ٗشت٘س بٔضتٔإ إىتٕ ة ُٗلبو نتٖ براٗجتٍّيذص ب ىبسب٘أن ٗسنق اىبحح ب -4

 ُج ئزّ. أبسزِ إىٕ اىزرٗر نٖ اىبحح، و

    واىبتت حدَ٘ أو غ٘تتسًْ، أن ٗذيتتٔ اىبحتتُح ٌتتَ أي إستت ل  إىتتٕ اىُهجّتت -5

 .اىٍبجلرات اىرِٗ٘ة واىفهسٗة ىيشبٔ سم جوأن ٗح

 اىفسُس٘ة. وأٌيذط ً ىبحدّ ب إلُهي٘شٗة  -إذا يغآل نٖ ذىم  -أن ُٗبرَّ اىب حح  -6

َّٖ نتتٖ اىجٔخ –7 نجُبلتتٕ اىحٔا تتٖ أيك ٌتت ً  ،ق٘تتأن ٗيجتتشم اىب حتتح اىٍتتَِٓذ اىبيٍتت

 ٌجسيسية ٌَ براٗة اىبحح حجٕ ُٓ ٗجّ، وثزنس حٔا ٖ نو ضفحة نٖ أسفيٓ 

:ٖ ٗيت   ٍ ٍلىتب أو اىه ثتآل» ن ً اى زيتة -است ً اىهجت   أو اٍى ً اىطتفحة -است   ،«يكت



استً  اي  -اسً اىٍلىتب  -اسً اىهج   »ونٖ اىٍط  ي واىٍسارو ٗهجآل: 

 .«يكً اىلببة وث يٗذٓ  -اىِشس وٌه ُٓ  

أن ثهٔن اىبحٔث واىٍلت الت اىٍسستية إىتٕ اىٍزيتة ٌِضتر  بت ىحس   –8

 Mylotus  أو  Traditional Arabic  ( وأن ثشتتفو بلتتس    16  ك٘تت

 ب ىبسٗر اإلىهجسوُٖ. ٌرٌذ ٌسزٍو عيّ٘ اىبِٔان، أو ٌسسية

9–  ٍُ بة كبتو ٌل بيٓت  األرِبتٖ عِتر ويو ْت  بسَّ ثُٔضو اىهيٍ ت اىبسب٘ة أو اى

 أول ٌس ، ُحٔ:

  .Psychologic، ُفس٘ة   Computer ، ح سٔ   Technologyثِل ُة  

 ، اىف ضية اىٍِلٔطة،اىف ضية ،كً٘: اىِللةبِٕ اىه ثآل ببمٌ ت اىجسأن ُٗ  –10

 .ىخإ...

ببتر أن ثذضتو عي٘ٓت  اىجتٖ ثتس   ثِشس اىٍزيتة اىبحتٔث واىٍلت الت –11

ّسي.  ىيجلًٔٗ اىسِّ

أو ٌسجما ٌَ أو ٌسسمً ىيِشس نٖ ٌزية أدسى أال ٗهٔن اىبحح ٌِشًٔيا  -12

 يس ىة وٗجبٓر اىب حح دل٘ا  بزىم.

 ت ونق اعجب يات نِ٘ة.ثَّآل اىبحٔث واىٍل السثُ  –13

 إىٕ أضح بٓ . واىٍل الت اىجٖ ال ثُِشس ال ثس   اىبحٔث –14

 :اٙثٖ ثسسو اىبحٔث واىٍل الت إىٕ اىٍزية عيٕ اىبِٔان –15

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

 ت :ٔكو اىٍزٍو عيٕ اىش بهة  اإلُجسُشس اىٍزية نٖ ٌِثُ 
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 األول  اجلزء  فهرس

 التسعينمن المجلد 

 وادلراسات ابلحوث
 5 د. وىدوح خصارة وػجه اإلةدال امنغِي وي مصان امػرب -

 77 غتاس امجراخد.  فْ دِٓان اةي امخٔىًْظرات ًلدٓث  -

 املقاالت واآلراء
 65 د. وازن امىتارك وكفث مغِٓث وع شِرة امٌاس -

 وي كِاغد املراءة: -

 77 ْد. وكْ امحصٌ اكٌٔي ووا ٓخرحب غنٍٔامخلاء امص

 وشروع مكخاةث امىػجه امخارٓخْ -

 87 ًشأت امحىارًث. د 7مالصطالحات امطتٔث ج

 909 وحىد غدًان شامهأ.  امنغث امػرةٔث فْ وِاجُث امخحدٓات -

 999 د. غىر شاةصٔؼ إطالق شراح امػنه -

 اتلعريف وانلقد
 ًظرات فْ ةػض كرارات مجٌث امنغث -

 939 غتد امٌاصر غصافد.  9رةٔث فْ األمفاظ واألشامٔب جامػ

  امِثٔلث امٌتِٓث فْ امىدٌٓث امىٌِرة -

 959 أ. إةرأَه امزٓتق وخّ كختج؟



 ساتاواملدر املحارضات
 امكنىث االفخخاحٔث فْ احخفامٔث -

 979 وروان امىحاشٌْ د. امىخطِط امػرةْ

 985 د. وحىِد امصٔد طتٔػث امػصر وامىحخِى امركىْ امػرةْ -

 773 د. َاًْ رزق امخالٓا امجذغٔث وامىِت امىتروج -

 أنباء جممعية وثقافية
 749 حفل اشخلتال امدكخِر وَب روؤث: -

 759 وروان امىحاشٌْامدكخِر كنىث رئٔس امىجىع  -9

 756 كنىث امدكخِر وىدوح خصارة -7

 763 حدث فُٔا غي شنفٍ أ. شنٔىان امػٔصّكنىث امدكخِر وَب روؤث ٓخ -3

 األشامٔبووي كرارات وجنس امىجىع فْ األمفاظ  -

 783 (907-900وي )

 امكخب وامىجالت امىُداة إمّ وكختث امىجىع -

 797 م7097ػام اموي  األولفْ امرةع 

 أغضاء وجىع امنغث امػرةٔث ةدوشق فْ وطنع غام -

 799 م(9438َ-7097)

*   *   * 
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 يؼجى اإلتذال انهغىٌ
 )يٍ نساٌ انؼشب(

 ()٥٤ػكح عفارةأ. د. 

ىالمدخل:ىتطروفىاإلبدال:

ىؽىؿى ظؿؼو آػؿ ٰٚ ا٧٤١٣ح ا٣ٮاظؽة كٚػٰ ٦ٮًػ٫ٕ » ٢ٍٕ ظؿؼو ث اٷثؽاؿ ٬ٮ صى

«٦٪٭ة
(1)
ٌٰ ك٣٘ػٮمٌ   ك٬ػٮ ًػؿثةفص وػؿٚ

(2)
ٌٰ ٬ػٮ إثػؽاؿ ظػؿؼ ثػ ػؿ  . ٚة٣ىػؿٚ

َّٛح كق٭ٮ٣ح ا٣٪ُٜ  يثؽ٣خ ٣ٌؿكرة وؿٚٲَّح ٤َجةن ٤٣ؼ ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣٪ةص )اٍزدى٬ؿ(، ظٲر أ

ا٣ؽاؿ ٨٦ دةء )اٚذ٢ٕ(، إذ إف أو٢ ا٢ٕٛ٣ )اٍزد٭ؿ(، أك إثؽاؿ ا٣ُةء ٨٦ دةء )اٍوػذىجؿ( 

ُىجؿ(. كإذا كٝٓ اٷثؽاؿ ا٣ىؿٰٚ ٚػٰ ظػؿكؼ ا٤ٕ٣َّػح ٚ٭ػٮ إٔػٺؿ ٣ٲىجط )اٍو
(3)

 .

ٓى ثأٔٲة٩٭ة ٰٚ ثٕي ا٧٤١٣ةت. َُّؿده ٰٚ ظؿكؼو ك٦ٮاٝ  كاٷثؽاؿ ا٣ىؿٰٚ ٦

٢ٍٕ ظؿؼو ثؽؿ ظؿؼ ٨٦ ا٧٤١٣ح ٣٘ٲؿ ًػؿكرة  أ٦ة اٷثؽاؿ ا٤٣٘ٮم ٚ٭ٮ صى

ٌُؿد، ٠ٞٮ٣٭٥ص  ذى٤ىػخ دىٍ٭ذًػ٢ »وٮدٲح، ك٬ٮ ٗٲؿ ٦ ذى٪ىخ ا٣ك٧ةءي دٍ٭ػذ٨ً دىٍ٭ذة٩ػةن ك٬ى ٬ى

٢ٍُ ذ٢َّه ك٬ٮ ٚٮؽ ا٣٭ى ذ٨َّه ك٬ي «دىٍ٭ذةٹن، ك٬ي٨َّ قعةاتي ٬ي
(4)

. 

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 

 .331اٹمذٞةؽص  -اهلل أ٦ٲ٨  ٔجؽ (1)

ٌٞ  -أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (2)  .9ص 1 ٔـ ا٣ؽٱ٨ ا٣ذ٪ٮػٰ ٜاٷثؽاؿ ٦ٞؽ٦ح ا٧٣ع

 .122مؾا ا٣ٕؿؼ ٰٚ ٨ٚ ا٣ىؿؼص  -ا٣ع٧ٺكم  (3)

 ا٤ٞ٣ت كاٷثؽاؿ. -اث٨ ا٣ك١ِّٲخ  (4)



 6 (1)اجلصء  (09)اجملًد  -دلًة دلُع ايًغة ايعسبية بدَػل 

٧ِّٰ ثةٹمذٞةؽ اٵ ٠جؿ أك ا١٣جٲػؿكاٷثؽاؿ ٩ٮعه ٨٦ اٹمذٞةؽ؛ ك٣ؾا قي
(5)

. ك٬ػؾا 

 اٷثؽاؿ ا٤٣٘ٮم ٬ٮ ٦عذٮل ٦ٕض٧٪ة ٬ؾا، ك٬ٮ ٦ؿاد٩ة ٔ٪ؽ إَٺؽ ٧٤٠ح اٷثؽاؿ.

ػ٧ِّٲخص أٱٌػةن اٷدجػةعى  ٔي٪ٰ ا٤٣٘ٮٱٮف ا٣ٞؽ٦ةء ث٭ؾق ا٣ْة٬ؿة ا٣ٞؽٱ٧ح ا٣ذٰ قي

كا٧٣ٕةٝجح، كا٣ذٕةٝيت، كا٧٣ػٌةرىٔح، كا٧٣٪ػةّؿة أم ا٧٧٣ةز٤ػح. ك٦ػ٨  كا٤ٞ٣ت،

( ا٣ػؾم 244٬ت ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع ٠ذػةب اثػ٨ ا٣كػ١ٌٲخ )ا٧٣ىةدر ا٧٣٭٧َّح ٰٚ 

ػػةصٰ كص٤ٕ٭٧ػػة قػػ٧ةق )ا٤ٞ٣ػػت كاٷثػػؽاؿ(  ـٌصَّ ث٧ٕ٪ػػٯ كاظػػؽ، ك٠ذػػةب ا٣

( )اٷثؽاؿ كا٧٣ٕةٝجػح كا٣٪ْػةاؿ(343٬ ت)
(6)

، ك٠ذػةب )دٕةٝػت ا٣ٕؿثٲػح(
(7)
 

(، ا٣ؾم دٕؿَّض ٫٣ أٱٌػةٌ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ )ا٣ؼىػةاه( ٚػٰ 395٬ت ٹث٨ ص٪ٰ )

كذ٢٧ٕ أظؽ٧٬ة ١٦ةف اٳػؿ()ثةب ا٣عؿٚٲ٨ ا٧٣ذٞةرثٲ٨ ٱ
(8)

. 

ٔي٪ٰ ث٭ة ٨٦ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ اٵقذةذ ا٧٣ض٧ٕػٰ ٔػـ ا٣ػؽٱ٨ ا٣ذ٪ػٮػٰ ا٣ػؾم  ٧٠ة 

َّٜٞ )٠ذةب اٷثؽاؿ( ٵثٰ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم ا٧٣ذٮٚٯ ) (. كأ٫٤٧٠ ثةقػذؽراؾ 351٬ظ

ـو أٚٞػؽ٬ة ٦جػؽٹت ظػؿؼ ا٣٭٧ػـة  ا٣٪ٞه ا٣ؾم كٝٓ ٰٚ ٦ؼُٮَح ا١٣ذةب ٣ؼػؿ

ق )إ٧٠ةؿ اٷثؽاؿ(كثٕي ٦جؽٹت ظؿؼ ا٣جةء، كق٧َّة
(9)

. ك٠ؾا ا٣ػؽ٠ذٮر وػجعٰ 

ا٣ىة٣ط ٰٚ ٠ذةث٫ )دراقةت ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح( كق٧ةق اٹمذٞةؽ اٵ٠جؿ. ك٠ػةف أظ٧ػؽ 

َّٙ )قٌؿ ا٤٣ٲةؿ ٰٚ ا٤ٞ٣ت كاٷثؽاؿ(.  ٚةرس ا٣نؽٱةؽ ٝؽ أ٣

ىأوَّاًل:ىأنواعىاإلبدالىاللعوي:
ػ  ، ك٬ػؾقة٣ٸثؽاؿ ا٤٣٘ٮم ٔؽة أ٩ٮاع أمػةرت إ٣ٲ٭ػة ثٕػي ا٧٣ٕػةص٥ ٩ى 

 اٵ٩ٮاع ٬ٰص

                                                 

 .212ص 2دراقةت ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح  –د. وجعٰ ا٣ىة٣ط  (5)

 .6ٜ ٔـ ا٣ؽٱ٨ ا٣ذ٪ٮػٰص ٦ٞؽ٦ح ا٧٣عٞ –اٷثؽاؿ  –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (6)

 ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ ٩ٛك٫. (7)

 .84ص 2ا٣ؼىةاه  –اث٨ ص٪ٰ  (8)

 )إ٧٠ةؿ اٷثؽاؿ(. 586-٠543ذةب اٷثؽاؿص   –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (9)



 7 د. ممدوح خسارة -معجم اإلبدال اللغوي من لسان العرب 

وُػِٖ ةّ اخخالف ُُطق اىهيٍث ةَ٘ كت٘يةث وخخة م ٌةَ ( اإلبدال اللَّهجّي: 1

 ٍِّّ٘ كتائو اىػ ب. ؤْ ٌا نان ٗػتِّ  غِّ اىلةمٌا  ةلةٔىًٓ غى(ةثذ.  ىةم خن ٌةا ُ ة

ٍُُّّٔ غاىي انذ؛ ٌَ  ىةم ٌةا ءةا  لةٖ ى ةان اىػة ب   ََ »اى٘ٔم ى(ثً نأُا ٗ  ٌََخة

ْٔط  دَىََهُّ  ًَ واى َّ غ ىَُ(ةث   األدٗ ََ «وٌََ َُةُّ  واىاةا  ل٘ةّ  خَ ٌََاة
ذ10غ

. ونةان ةػة  

 454اىي(َٔٗ اىلمٌا  خخ ج اخخالَف اىيٓجةات ٌةَ ادةةماق؛ كةاق اةةَ )ة٘مة غ

ٍَّا ْٔ غِم كطة ب»ْةذ   ُج (ْ َ)ْ(َ ة»ى(ةث  وىة٘ب ةٍرةاَةغث واةةماق كةٔىًٓ  «وٌ

ذ 221ْوَصْ(َصْ(ج  وخ)(ٕ وخَْص(ٕ... وخةٔ اىػتاس خحٍم ةةَ ٗا٘ةٕ ذػيةب غ

«ٗاٍو نو  ىم غيٕ اىٍراةغث واىليةب
ذ11غ

ىة٘ب األىةف لةٖ ». وكةاق خٗرةاً  

«األَةكان ٌتمىثً ٌَ اى٘ا  لةٖ اى٘ كةان  وىهٍِٓةا ى(خةان
ذ12غ

. اال خنَّ نخةب ادةةماق 

غمَّت اىي(ات اىٍخػمدة لٖ اىهيٍث اةماالً  ةمى٘و ٌا ءا  لٖ ى ةان اىػة ب حةٔق 

«ةاىذاق  و)ائ  اىػة ب ةاىةماقحلٔق ةة٘ػث ْذا اىا ف »غَغمولث وَغذولثذ  
ذ13غ

 .

وٌع خن اىي ان ُصَّ غيٕ خن ْاحَ٘ اىهيٍخَ٘ ى(خان  ىٓجخةانغ  للةم غةمٍَّْا خةةٔ 

ٌةا  ا  َغةمولاً وٌةا  ا  غةذولاً  خَ ٌةا  ا  »اىط٘ب اىي(َٔ اةماالً ح٘د كةاق  

«ش٘ئاً 
ذ14غ

ونذا األةكان واىَ٘ كان غِم اىخِٔخٖ 
ذ15غ

. 

ماق اىٍلصٔد ىخِٔٗع اىٍػِٕ  وةخالف ٌةا ؤْ ادة اإلبدال الّداللّي: -2

ّٖ  لِاَ ُذْب اىٕ   ْب اىّ٘ ةػ  اىلمٌا  ٌَ خُّ ى٘ب ىإلةماق َغَ ض  دالى

                                                 

 ى ان اىػ ب  ٌخَ. -اةَ ٌِظٔة  ذ10غ

ةّ حٍاٌةاً لةٖ  غوىةً ٗة د 15ٌلمٌث اىٍالةق   -ادةماق  -ط٘ب اىي(َٔ خةٔ اى ذ11غ اىِلةو ةِصِّ

 اىٍخصص وال اىٍاهًذ.

 اىٍصمة اى اةق ُف ّ. ذ12غ

 ى ان اىػ ب  غمف. –اةَ ٌِظٔة  ذ13غ

 .353ادةماق   –خةٔ اىط٘ب اىي(َٔ  ذ14غ

 .572انٍاق ادةماق ىػز اىمَٗ اىخِٔخٖ   –اىٍصمة اى اةق  ذ15غ
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ٌٰ أظٲة٩ةن، ٝىؽىٍت إ٣ٲ٫ ا٣ٕؿب ٰٚ ٠ٺ٦٭ة. ك٨٦ ذ٣ٟص   أ٫٩ ذك ٗؿض دٹ٣

ىأص أمةر ثة٣ٲؽ. - ىٍكث  أٍك٦ىأص أمةر ثة٣ٕٲ٨ أك ا٣عةصت، كأ

ى٩ٍ  - ، كأ ىٍو٧ىٯص ر٦ىٯ ٚأوةبى  ٧ىٯص ر٦ٯ ك٥٣ ٱيًىت.أ

ص - ٍى جى ٍى  ػى ىجى  ًؿب ثة٣ؿص٢. :ًؿىب ثة٣ٲؽ، ك٣

ـىص ٫َّ٧ً ٨ٔ ا١٣ٺـ. - ـى ٠ ـىص ٥ًَّ ٫٧ٚ ٨ٔ ا٣ُٕةـ، كى  أزى

٥ىص أ٢٠ ٦ة ٬ٮ ٱةثف - ٌى ٍَت، كٝى ٥ىص أ٢٠ ٦ة ٬ٮ رى ٌى ػى
(16)

. 

ىٍك٦ىػٯ(. صػةء ٚػٰ  إةػاؿ ا١خغٰٙٗ: -3 ىٍك٦ىػأ كأ ك٨٦ ٬ػؾا ا٣٪ػٮع ٝػٮ٣٭٥ )أ

َّٛٙ قأؿ ٤ٔٯ ا٣جػؽؿ ٚٲٞٮ٣ػٮفص قػةؿٝؽ ٱي »٣كةف ا٣ٕؿبص  «ؼى
(17)

، كصػةء ٚػٰ 

«كٝؿأ ٩ةٚٓ كاث٨ ٔة٦ؿص )قةؿ( ٗٲػؿ ٦٭٧ػٮز »٠ذت ا٣ٞؿاءاتص 
(18)

كذ٣ػٟ ٚػٰ  

 .غ1ا٧٣ٕةرجص   ژۇ ۇ ڭ ڭژٝٮ٫٣ دٕة٣ٯص 

َّٟ ا٤٣٘ٮٱػٮف ٚػٰ  ٬ْٰب ا٨١ٍػٚ كا٢١ثرٍٖػث: -4 ٣ػح، مػ كردىت أظػؿؼ ٦يجٍؽى

يس٘ح؛ ٝةؿ ا٣سٕػة٣جٰص  ْؿؼ ٝػٮؿ ا٤٣ٲػر ٔػ٨ ا٣ؼ٤ٲػ٢ص كأ٩ػة أقػذ»٠ٮ٩٭ة ٣٘حن أـ ٣

ُـّٔةؽ، ق٧ٕ٪ة ذ٣ٟ ٨٦ ٔؿثٰ، ك٦ة ٩ؽرم أ٣٘حه أـ ٣س٘حه؟ «ا٣ؾُّٔةؽ ٠ة٣
(19)

. ك٦٪ػ٫ 

ٍ٘جى٢»ٔ٪ؽ ا٣ذ٪ٮػٰ  ى٢ ا٣ٌؽرعى كدىكى ٍؿث اٱح كا٣٘ةٱح... كدىكى «ا٣ؿَّ
(23)

. كٹ ٱجٕؽ ٔ٪ػؽم 

«ًؿىب ث٫ اٵرضى كً٪ىت»أف ٱ١ٮف ٨٦ ذ٣ٟ ٝٮ٣ي٭٥ص 
(21)

. 

اٷثؽاؿ أظٲة٩ةن ٩ذٲضػح دىػعٲٙ، صػةء ٚػٰ ٝؽ ٱٞٓ  إةػاؿ ا١خهطٰٗ: -5

٘ىػٍخ »٣كةف ا٣ٕؿبص  َّ ٣ ـى ى ٍخ ثة٣ٕٲ٨ ٗٲؿ ٦ٕض٧ح، ك٨٦ ٝةؿص د ٞى َّٞ ٍخ رص٤ي٫ص دن َّٕ ٣ ـى ى د

                                                 

 .ٱ٪ْؿ ٢٠ ٦٪٭ة ٰٚ ٦ؽػ٫٤ ٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب (16)

 ٣كةف ا٣ٕؿبص قأؿ. -اث٨ ٦٪ْٮر  (17)

 .214ا٣ذٲكٲؿ ٰٚ ا٣ٞؿاءات ا٣كجٓص  –ا٣ؽا٩ٰ أثٮ ٧ٔؿك  (18)

 .٫ٞٚ121 ا٤٣٘حص  –ا٣سٕة٣جٰ  (19)

 .٦33ٞؽ٦ح ا٧٣عٜٞص  –اٷثؽاؿ  -أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم (23)

ًى  - اث٨ ٦٪ْٮر (21)  ٪ت.٣كةف ا٣ٕؿبص 
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عَّٙ «ثة٣٘ٲ٨ ٚٞؽ وى
(22)

ٙ، إذ  ، ك٨١٣ ٣ٲف ز٧ح ادٛةؽ داا٧ةن ٤ٔٯ ٦ة ٬ٮ ٦ىعَّ

 كأ٦ة ا٣ىةٗة٩ٰ ٚأكرد٧٬ة ٨ٔ اث٨ ٔجَّةد كقػ٥َّ٤،»صةء ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس ٔ٪٭٧ةص 

«ك٥٣ ٱ٢ٞص إ٫٩ دىعٲٙ
(23)

. كٹ ٱجٕؽ ٔ٪ؽم أف ٱ١ٮف ٦ػ٨ إثػؽاؿ ا٣ذىػعٲٙ 

ه( ا٣ذػٰ كردت ٚػٰ ٣كػةف  ٌَّ ؿك كٱى ه ا٣ضى ٌَّ ى ه، أك ث ٍؿكي كٱىىَّ ه ا٣ضى )ثىَّ

ا٣ٕػػؿب، كٹ دٛكػػٲؿ ٣٭ػػة إٹ اٷثػػؽاؿ أك ا٣ذىػػعٲٙ. كٱ٤عػػٜ ثة٣ذىػػعٲٙ 

 اٵٗٺط ا٣ُجةٔٲح ا٣ذٰ ٝؽ دٞٓ أظٲة٩ةن.

٧٤٠ةته ٤ٔػٯ أ٩٭ػة ٦ػ٨ اٷثػؽاؿ، كٹ دٕػؽك أف كردىٍت  إةػاؿ اإلحتاع: -6

د١ٮف ًؿثةن ٨٦ اٷدجةع ٩عٮ )مؾىر ٦ؾىر(
(24)

، ك٬ٮ ٦ة ٩هَّ ٤ٔٲ٫ ٣كةف ا٣ٕػؿب 

ر إدجػةع »ثٞٮ٫٣ص  ٍصػ٫، ك٦ػؾى «دٛؿٝىٍخ إث٤ي٫ مؾىر ٦ؾىر، إذا دٛؿَّٝخ ٚػٰ ٠ػ٢ كى
(25)

 .

ٙو ٣كػةث٫ٞ ٚػٰ ظػؿؼو  -ٹ ا٣٪عٮم –كاٷدجةع ا٤٣ْٰٛ  ِو زةفو ٦ؼػة٣ إٔٞةبي ٣ٛ

٘ىػؿضي ٦٪ػ٫ دٮ٠ٲػؽ ا٤٣ٛػِ اٵكؿ، كٹ ٱكػذ٢٧ٕ ا٤٣ٛػِ ا٣سػة٩ٰ  ٨٦ ظؿكٚػ٫، ا٣

٨ه كًبٲ٢ ثبٲ٢. ك٬ٮ ٧٠ة ٝةؿ ٔ٪٫ أٔؿاثٰص  ىكى ٨ه ث ٦ٛؿدان، ك٨٦ ذ٣ٟ ٝٮ٣٭٥ص ظكى

«مٰء ٩ىذًؽ ث٫ ٠ٺ٦٪ة»
(26)

ٍٕؿ. كٝؽ أػؿصػ٫ د.   يسىجِّذ٫ ٧٠ة ٱيسىجٌخ ا٣ٮدًؽ ثٲخ ا٣نَّ أم ٩

 ثٕ٪ةق ٤ٔٯ ذ٣ٟ.وجعٰ ا٣ىة٣ط ٨٦ ثةب اٷثؽاؿ ا٤٣٘ٮم كدة

ىثانوًا:ىالعرضىمنىتصنوفىهذاىالمطجم:
ٲٍخ ٨٦ و٪ٕح ٬ؾا ا٧٣ٕض٥  ٔؽة أٗؿاضص ()دٮػَّ

ح ٚػٰ دٮ٣ٲػؽ ٧٤٠ػةت صؽٱػؽة،  -1 اٷٚةدة ٨٦ ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة ا٤٣٘ٮٱح ا٧٣٭٧َّ

                                                 

 .٣كةف ا٣ٕؿبص ز٣ٓ –اث٨ ٦٪ْٮر  (22)

. –ا٣ـثٲؽم  (23) ٓى  دةج ا٣ٕؿكسص ز٣

 .4ا٤ٞ٣ت كاٷثؽاؿص  –اث٨ ا٣ك١ٲخ  (24)

 .٣كةف ا٣ٕؿبص ٦ىؾر –اث٨ ٦٪ْٮر  (25)

 .229دراقةت ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘حص  –د. وجعٰ ا٣ىة٣ط  (26)

()  قٲىؽر ٬ؾا ا٧٣ٕض٥ ٨ٔ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٝؿٱجةن. 
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ة. ٣ٞػؽ ر٦ٲػخ إ٣ػٯ دٕٛٲػ٢ ٬ػؾق  كٰٚ كًٓ ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٧٣كػذضؽَّ

ٮٱؿ ا٣ٕؿثٲػح كص٤ٕ٭ػة ٦ٮا٠جػح ٤٣ٕىػؿ، ا٣ؼةوٲَّح ا٤٣٘ٮٱح كدٮّٲٛ٭ة ث٧ة ٱٛٲؽ دُ

د ا٣ذٕػػة٥٣  دكف اٹ٠ذٛػػةء ث٭ػػة ٤ٕ٦ٮ٦ػػح ٣٘ٮٱػػح ٩ْؿٱػػح ٩عْٛ٭ػػة ك٩ذ٪ة٤ٝ٭ػػة ٧٣ضػػؿَّ

ُـ٬ّٮ ثؼىةاه ٣٘ذ٪ة ك٦ـاٱة٬ػة، كدكف أف ٱ١ػٮف كراء ذ٣ػٟ ٤ُ٦ػته ٦ٛٲػؽ  كا٣

كٔةاؽه ٩ةٚٓ، كأٹَّ ٩ٞٓ ٰٚ ا٣ؼُأ ا٣ؾم كٝٓ ٚٲػ٫ أقػٺٚي٪ة ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء ا٣ٕػؿب 

٣ٮا د٭٥ ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ا٣ٛٲـٱةء كا٣جىؿٱةت ٦سٺن إ٣ػٯ دٞة٩ػح، ةا٠ذنةٚ ٔ٪ؽ٦ة ٥٣ ٱعٮِّ

 ٔةت كو٪ةٔةت دؼؽـ ا٣جنؿٱَّح.اأم ٥٣ ٱكذس٧ؿكا دُجٲٞةد٭ة ا٤٧ٕ٣ٲح ٰٚ اػذؿ

خ ٠ذت كثعٮث ٠سٲؿة ٚػٰ ّػة٬ؿة اٷثػؽاؿ ا٤٣٘ػٮم ٦نػٲؽةن ث٭ػة  ي٣ِّٛ ٣ٞؽ أ

٤ٮا ٬ؾق ا٣ْ َّٕ ة٬ؿة اٹمػذٞةٝٲح ػةوٲَّحن ٣٘ٮٱح، ك٨١٣َّ ٤َّٝحن ٥٬ ا٣ؾٱ٨ اقذس٧ؿكا كٚى

ا٣ْٕٲ٧ح ٰٚ ٣٘ذ٪ة ٣ذُٮٱؿ٬ة كزٱةدة زؿكد٭ػة ا٤٣ْٛٲػح كا٣ؽٹ٣ٲػح، ٦ػ٪٭٥ اٵقػذةذ 

ٗي٧ٍ٪ىػح( ثػأف  ة ك ٗي٧ٍؿى ٔجؽ اهلل أ٦ٲ٨ ا٣ؾم أٚةد ٨٦ إثؽاؿ ا٣ؿاء كا٣٪ٮف ٰٚ ٧٤٠ذٰ )

ٗي٧ٍ٪ح( ٧٤٣ػةدة ٩ٛكػ٭ة  دكذ٢٧ٕ )ا٧٘٣ؿة( ٣٪ٮع ٨٦ ٦ٮاد ا٣ذض٧ٲ٢ ا٧٣كعٮٝح ك)

ك١٣ػ٨ ٦ػػ٨ ا٧٣ػؿا٥٬
(27)

٦ػػ٪٭٥ ٦ذؿص٧ػٮ ٦ٕضػػ٥ )٤٠ٲؿٚٲػ٢( ا٣ُجػػٰ ا٣ػػؾٱ٨ . ك

ذٲػؿ  ٍٛ اقذس٧ؿكا اٷثؽاؿ ثٲ٨ ا٣ؽاؿ كا٣ذةء، ثإَٺؽ )ا٣ذؼؽٱؿ( ٤ٔػٯ ٩ػٮع ٦ػ٨ ا٣ذَّ

ة أك ا٣نػ٧ٮؿ كد٘ٲٲت اٷظكةس، ك)ا٣ذؼذٲؿ( ٣٪ٮعو آػؿ ٦٪٫ ثعكت ا٣نؽَّ
(28)

 ،

٧٠ة اقذس٧ؿق ا٧٣ض٧ٰٕ ٦ىُٛٯ ا٣ن٭ةثٰ ٰٚ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ـرأٲح ٤٣ذٛؿٱػٜ 

٨ دؼُٲٍ ا٣عؽكد ثٲ٨ اٵرًػٲ٨، ٚٮًػٓ )ا٣ذأرٱػر( ٣٪ػٮع ٦ػ٨ ثٲ٨ ٩ٮٔٲ٨ ٦

ا٣ذعؽٱؽ ك)ا٣ذأرٱٙ( ٣٪ٮع آػؿ
(29)

 .٦٪٫ 

                                                 

 .373اٹمذٞةؽص  –ٔجؽ اهلل أ٦ٲ٨  (27)

ِّٞ  –اٷثؽاؿ  ٠ذةب –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (28)  .42ص 1ٜ ٦ٞؽ٦ح ا٧٣ع

٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ د٦نػٜ  –ظْةت ٤ٔػٯ ٦ٕضػ٥ اٵ٣ٛػةظ ا٣ـرأٲػح ٦ٺ –٦ىُٛٯ ا٣ن٭ةثٰ  (29)

 .225ص 23/3
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٥٣ ٱىؽر ظذٯ اٳف ٝؿار ٣٘ٮم ٨٦ ا٧٣ضة٦ٓ ثةٔذ٧ةد ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة َؿٱٞحى 

دٮ٣ٲؽ ٣٘ٮم ٧٣ة ٱكذضؽ ٨٦ ٥٤٠ ك٦ى٤ُعةت. ك٤ٔٯ أف ٣ض٪ػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

دت ٨٦ ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة ٚػٰ دضػٮٱـ ك٤ٔٮ٦٭ة ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ أٚة

ٛىٍ(. ( ك)م  ٤ٕٚٲ٨ ك٦نذٞةد٭٧ة مةٔة ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة ك٧٬ة )َتَّ

( ٰٚ ا٣ٕؿثٲػح  ٌبَّ ك٤ٍبٌّ ك٤ىٍتَّات: -أ ّ٭ؿت دٹ٣ح صؽٱؽة ٢ٕٛ٣ )َتَّ

َتَّ ٰٚ ا٣عٛؿة( ث٧ٕ٪ٯ ٬ٮل كقٍٞ، كّ٭ػؿ ٦ػ٨ )ا٧٣ٕةوؿة ٰٚ ٦س٢ ٝٮ٣٭٥ 

( ث٧ٕ٪ٯ ٦عؽَّب ٚػٰ ا٣ُؿ ٱػٜ ٱي٤ػــ دؼٛٲػٙ قػؿٔح ا٣كػٲةرة، ٦نذٞةد٫ )٦ىُتٌّ

ًٮٌم ا٣ُةاؿة ٨ٔ ٦كذٮل ٦كةر٬ة ٤ٝٲٺن ثكػجت  ك)٦ىُجَّةت صٮٱَّح( ث٧ٕ٪ٯ أ١٦٪ح ٬ي

ػؿى  ( ٬ٰ ٦٭ى أظٮاؿ صٮٱح. ك٨٦ ا٧٣ٕؿكؼ أف ا٣ؽٹٹت ا٧٣ٕض٧ٲح ٢ٕٛ٤٣ )َتَّ

، كأوػ٤ط كأظ١ػ٥، كػػؿزى ا٣ٞؿثػح  َُّػٙ، كداكل كٔػة٣شى كظؾىؽ، كدؿَّٚػٜ كد٤ى

٣ح ا٧٣عؽزح ا٣نةإح. كثإ٧ٔةؿ ّة٬ؿة اٷثؽاؿ ٰٚ ٬ػؾا ك٩عٮ٬ة، ك٣ٲف ٫٣ ا٣ؽٹ

ا٢ٕٛ٣ اقذُٕ٪ة دكٮٱٖ ٝجٮؿ ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ا٣ضؽٱؽة، ذ٣ٟ أفَّ ٣ػؽٱ٪ة ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح 

ٞىٍ،  ( ا٣ؾم دع٢٧ دٹ٣ذػ٫ ا٧٣ٕض٧ٲػح اٵوػ٤ٲح ٦ٕػة٩ٰ )٬ػٮىل كقػ ٢ٕٚ )٠ىتَّ

ًٮٌم كا٣كٞٮط(، كثإثؽاؿ ا١٣ةؼ َةءن كو٤٪ة إ٣ٯ ا٣ؽٹ٣ػح ا٣ضؽٱػؽة ثٲكػؿ،  كا٣٭ي

ٛؿةص ٬ٮل كقٍٞ ٚٲ٭ة(. كٱىجط ٦ٕ٪ػٯ )ا٧٣ُػت  ٚٲىجط ٦ٕ٪ٯ )َتَّ ٰٚ ا٣عي

ا٣ضٮم( ٬ٮ ١٦ةف ٬يٮم ا٣ُةاؿة ٨ٔ ٦كذٮل ٦كةر٬ة ٤ٝٲٺن. كٝٮَّل ذ٣ٟ ٣ػؽٱ٪ة 

ص  ؿَّ ُى ؿَّ ا٣ؿصػػ٢ي كاٍقػػجى أف ا١٣ػػةؼ أثػػؽ٣خ َػػةء ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ٝػػٮ٣٭٥ص )اٍقػػجى١ى

اًُضٓ(
 (33)

«ٱُؿد٥٬ َؿدان كٱ١ؿد٥٬ ٠ىٍؿدان »، كٰٚ ٝٮ٣٭٥ 
(31)

. 

َّٙاط:  -ب ٙىً ككى مػةٔخ دٹ٣ػح ٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢ ث٧ٕ٪ػٯ ا٦ػذهَّ ا٧٣ػةءى أك ك

َّٛةط( اقػ٥  ة، ٧٠ة مةع اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح )م ث٭ة ثٞٮَّ ا٣٭ٮاء أك ا٣٘جةر أك ا٣٘ةز كصؾى

                                                 

 قج١ؿ.، ٣كةف ا٣ٕؿبص قجُؿ –اث٨ ٦٪ْٮر  (33)

 .ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ص ٠ؿىد (31)
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آ٣حو ٦٪٫ ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ص٭ةز ٱؿ٠َّت ٰٚ ثٕي اٵ١٦٪ح ٤٣ٞٲةـ ثؾ٣ٟ ا٧ٕ٣ػ٢. ك٣ػ٥ 

كٝؽ أ٤٧ٔ٪ػة ّػة٬ؿة اٷثػؽاؿ ٚػٰ  ٱؿد ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞؽٱ٧ح.

( ٚأثؽ٣٪ة ثة٣ٛةء ا٣سة٩ٲح ٦٪٫ َػةءن، ٧٦ػة  َّٙ ٢ٕٚ ٝؿٱت ا٣ؽٹ٣ح ٦٪٫، ك٬ٮ ا٢ٕٛ٣ )م

(؛ صػةء ٚػٰ  َّٙ ٛىٍ(، ك٬ٮ ٗٲؿ ثٕٲؽ ا٣ؽٹ٣ح ٨ٔ ٢ٕٚ )م أدَّل ث٪ة إ٣ٯ ا٢ٕٛ٣ )م

ٛ  »٣كةف ا٣ٕؿب  ٫ُّٛ م َّٙ ا٧٣ةءى ٱن ٍٛ  ةم ى٫، كدنػةٚى ٍؿث ٯ مي ٫َّٛ كدنة٫َّٚص دٞىَّ خي كامذ

«٦ة ٰٚ اٷ٩ةء إذا مػؿثخى ص٧ٲػٓ ٦ػة ٚٲػ٫ ك٣ػ٥ ديكػبًؿ
(32)

. كصػةء ٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥ 

َّٙ ا٣٭ػػٮاءي ا٧٣ػػةءىص ذ٬ػػتى ثجٌٕػػ٫»ا٣ٮقػػٲٍص  «مػػ
(33)

، كٱٺظػػِ أف ا٣ؽٹ٣ػػح 

( دٞذؿب ٨٦ دٹ٣ح ا٢ٕٛ٣ ا٧٣ٮ٣َّؽ )مػٍٛ(، كٱنػذؿ٠ةف  َّٙ ا٧٣ٕض٧ٲح ٢ٕٛ٤٣ )م

أف ا٣ؽٹ٣ػح ٰٚ أف ٤٠ٲ٭٧ة ٱػؽؿ ٤ٔػٯ إذ٬ػةب ا٧٣ػةء أك أ٠سػؿق، كٱٛذؿٝػةف ٚػٰ 

ا٧٣ٕةوؿة دـٱؽ دٹ٣حى إذ٬ةب ا٣٭ٮاء ك٦ة ٝؽ ٱ١ػٮف ٚٲػ٫ ٦ػ٨ ٗجػةر أك ٗػةزات، 

ك٬ٰ دٹ٣ح د٪ٮٱٕٲَّح ٤ٔٯ دٹ٣ح ا٢ٕٛ٣ اٵو٤ٲح، ك٨٦ أٗؿاض اٷثػؽاؿ ا٤٣٘ػٮم 

ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ا٣ٛؿكؽ ا٣٪ٮٔٲَّح ثٲ٨ ا٧٣جؽىؿ كا٧٣جػؽؿ ٦٪ػ٫ ٧٠ػة ٝػؽ٦َّ٪ة. كٝػؽ كرد 

ٲح ٣ذ٪ٮٱٓ ا٣ؽٹ٣ح، ك٢ٕ٣َّ أٝؿث٭ة إ٣ٯ ٦ة ٩عػ٨ اٷثؽاؿ ثٲ٨ ا٣ُةء كٗٲؿ٬ة ٰٚ ا٣ٕؿث

ص دؿدَّد وٮد٫ ٚػٰ صٮٚػ٫. ك٩عػٍص دػؿدَّد »ٚٲ٫ ٦ة صةء ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍص  ٩طَّ

«وٮت ث١ةا٫ ٰٚ وؽرق
(34)

، ك٦س٫٤ كثٕجػةرة ٦نػةث٭ح ٚػٰ ٣كػةف ا٣ٕػؿب
(35)

 .

ك٨٦ إثؽاؿ ا٣ٛةء َةءن ٝٮؿ ا٣ٕؿبص أٚىؿَّ اهلل ٱػؽق كأٌَؿ٬ػة، أم ُٕٝ٭ػة، ك٦ضػٰء 

 ٍَّ ٍُّ ٤٣ُٞػٓ ٔة٦ىػح،  ،كُٝٙ( ث٧ٕ٪ٯ ا٣ُٞٓ ٧٠ة ٰٚ ا٤٣كػةف)ٝى كإف ٤ٗػت ا٣ٞػ

ٍُٙ ٣ُٞٓ ا٣س٧ةر ػةوح. ٞى  كا٣

ك٧٦ة ٱضػؽر ذ٠ػؿق أف ٦ٕضػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ٕةوػؿة ٤٣ػؽ٠ذٮر أظ٧ػؽ 

                                                 

 ٣كةف ا٣ٕؿبص م٘ٙ. –اث٨ ٦٪ْٮر  (32)

 ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍص م٘ٙ. –٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة  (33)

 ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜص ٩عط، ٩عٍ. (34)

 ُٝٙ. ٣كةف ا٣ٕؿبص ٍُٝ، –اث٨ ٦٪ْٮر  (35)
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٦ؼذةر ٧ٔػؿ كٚؿٱٞػ٫ ٝػؽ أكرد ا٤ٕٛ٣ػٲ٨ ثػؽٹ٣ذٲ٭٧ة ا٧٣ٕةوػؿدٲ٨ ك١٣ػ٨ دكف 

 ٜ.د٤ٕٲ٢ ٧٠ة ٤ٕٚخ ٣ض٪ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦ض٧ٓ د٦ن

 ٌّٰ ٨ٔ ا٣جٲةف أ٩٪ٰ ٹ أدٔٮ إ٣ٯ أف ٩ذؿؾ ٦ة ٬ٮ ٦أ٣ٮؼه ٦ػ٨ ا٤١٣ػ٥ كأف  كٗ٪

ٓ ٣ٮ٩يػ٫( ثػػ  ٩كذجؽؿ ث٫ ٦ة ٣ٲف ٦أ٣ٮٚةن ٦٪٫، ٚأ٩ة ٹ أدٔٮ ٦سٺن إ٣ٯ اقذجؽاؿ )ا٬ٍذٞي

ٓى ٤ٔٯ اٵرض(، ث٢  ًٞٓ ٣ٮ٩ي٫(، كٹ أف ٩٭ضؿ )كٝٓى ٤ٔٯ اٵرض( إ٣ٯ )ك٠ )ا٦ٍذي

ذٞةٝٲح اٵو٤ٲح ٚػٰ ٣٘ذ٪ػة ٣ذٮ٣ٲػؽ ٧٤٠ػةت أدٔٮ إ٣ٯ اقذس٧ةر ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة اٹم

ٔؿثٲػػح صؽٱػػؽة ٧٦ػػة مػػةع ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح ا٧٣ٕةوػػؿة ٦ػػ٨ أ٣ٛػػةظ ٔؿثٲػػح ا٣ج٪ػػةء 

ة، ٧٠ة ٦ىس٤ٍَّخ.  كاٵوٮات ٣ؽٹٹت ٦كذضؽَّ

إ٩٪ٰ أؤ٠ِّؽ ًؿكرة اقذس٧ةر ٬ؾق ا٣ْػة٬ؿة ٚػٰ ا٣ذ٪ٮٱٕػةت ا٣ؽٹ٣ٲػح ا١٧٧٣٪ػح 

٧٤ٕٲػح، ك٤ٔػٯ قػجٲ٢ ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ اٵو٤ٰ، كٹقٲ٧ة ٰٚ ٦ٲؽاف ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣

ػ٤يت، كأرل أ٩ػ٫  ا٧٣سةؿص كرىد اٷثؽاؿ ٰٚ اٵٕٚةؿص )ٝكة كصكة كٔكػة( ث٧ٕ٪ػٯ وى

 ) ٍٕػؽف ٝػةسو ٱ٨١٧ دؼىٲه ٢٠ وٮرة إثؽا٣ٲح ٦٪٭ة ٣ؽٹ٣ح د٪ٮٱٕٲح، ٠أٍف ٱٞػةؿ )٦ى

( ٧٣ػة ٚٲػ٫  ، ك)٦ػةء ٔػةسو ٤ِى ًٗ ( ٧٣ة ٚٲ٫ ػنٮ٩ح ك ِه صةسو ٤ٍت ٦٪٫، ك)٣ٛ ٧٣ة ٬ٮ وي

ٞى٢ ٤ٔٯ ا٣٭٥ٌ. ٧٠ة كر ػ٢ كزظػ٨ى كزظػٟ(، أٹ زً د اٷثػؽاؿ ٚػٰ اٵٕٚػةؿص )زظى

ػ٨( ٣ٺ٩ػ - ٦سٺن  -ٱ٨١٧ دؼىٲه ا٢ٕٛ٣ )زظ٢(  ـٹؽ ا٤ٞ٣ٲػ٢ ا٣ُٛٲػٙ، ك)زىظى

٩ـٹؽ ا١٣جٲؿ، ك)زظٟ( ٣ٺ٩ـٱةح ا٣ٌٕٲٙ ٣ٮصٮد ٦ٞةك٦ح ٣ػ٫، إذا دٔػخ إ٣ػٯ ٣ٺ

ػ٪َّح ا٣ٕػؿب ٚػٰ اٷثػؽاؿ  ذ٣ٟ ًؿكرة اوُٺظٲح ٧٤ٔٲَّح. كث٭ؾا ١٩ٮف ٝؽ دةثٕ٪ة قي

ىػأٍتي »ض د٪ٮٱٓ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٮاظؽ ٔ٪ؽ٦ة ٝة٣خص ث٘ؿ ىٍكث ٕىٲٍ٪ٲ٨ كأ ىٍك٦أٍتي ثة٣عةصجٲ٨ كا٣ أ

«ثة٣ٲؽٱ٨ كا٣سٮب
(36)

ػ٥ إذا أ٠ػ٢ ». كٔ٪ؽ٦ة ٝة٣خص  ٌى ػ٥ إذا أ٠ػ٢ ا٣ؿَػت، كٝى ٌى ػ

٥ ثأد٩ة٬ة»أك ، «ا٣ٲةثف ٌٍ ٞى ٥يص اٵ٢٠ ثأٝىٯ اٵًؿاس، كا٣ ٌٍ «ا٣ؼى
(37)

. 

                                                 

 أ.٣٦كةف ا٣ٕؿبصص ك –اث٨ ٦٪ْٮر  (36)

 .ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜص ٥ٌٝ، ػ٥ٌ (37)
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فْ امػرةٔةث  ٌٓبتةأ ضٓظةا   ووا ًقِمٍ فْ اشخرىار َذه امظاَرة االشخقاقٔث

ل امقِل فُٔىا قاةال .  غنّ ظاَرحَْ امقنب واإلمداق امنخٔي قد ًفصِّ

 تقديم مرجع َسْهل المأخذ قريب المتناول في اإلةدال: -2

وٌا ضًٍ ُصٌِّفْج غدة كخب فْ اإلةدال. ومكٌٌا الخظٌا ضن وٌُجَّٔةث حنة   قدَّ

صر  فنكْ حػرف إةدال امكخب فْ امخصٌٔف وامػرض ال حخنِ وي صػِةث وغُ 

صةخػرض كةل ضةةِات كخةات امظاد وامذال فْ فِْػنَْ )ًتض وًتذ( غنٔ  ضن ح

ةات امظاد وامذال. ضوا فْ  -ٓدٌٓا ضةدصب وا ةٔي  -إذْ مٔس فٍٔ اةي امصكٔج 

كخات اإلةدال ألةْ امبٔب امنغِي فصِف حجد وبنت  فْ ةات )إةدال امذال 

وامظاد(
(38)

وامةذال  ألن ضةةا امبِّٔةب ٓصةٌِّف   ومي حجةده فةْ ةةات امظةاد 

فةْ امكنىخةٔي امىتةدمخٔي  وٓكخفةْ  اةدال ةدصب امدرف األشةتأ ضمفتائ ةاإل

ةذكرَىا فْ وِطع واخةد. ووػٌةّ َةذا ضن غنٔة  ضن حػةرف وصةتقا  ضن فةْ 

امكنىخٔي إةداال   مختدد غٌُىا فْ ةات امدرف األشتأ فُٔىةا  ضو ضن حراعةع 

وةي ضي كخةات  فايةدة   وةةذم  حظةٔع ضَةه   امكخات كنٍَّ مخػرةر غنةّ وبنتة .

 ورعػْ وَْ شُِمث امِصِل إمّ امىبنب ضو امىػنِوث.

ضوَّا فْ وػجىٌا فٔكفْ ضن حفخح غنّ ةات ضي خرف وي خةروف امُجةا  

ال وةي امجةٔه( مخجد كل خاالت اإلةدال امخْ وردت فٔةٍ  ففةْ ةةات )اإلةةد

وِطةع واخةد   األخرف امخةْ ضةةدمج وةي امجةٔه فةْ ورال   شِف حجد كلَّ 

وامػكس صدٔح فأًج واعٌد حدج كل خرف امكنىات امخْ ضةدل فُٔا ذمة  

امدرف عٔىا . وإذا مه حجد إمّ عاًب خرف  كنىث  ةل فراغا  فُذا ٓػٌْ ضًٍ مه 

ٓرد فْ مصان امػرت إةدال ةٔي َذٓي امدرفٔي. ففْ ةات اإلةةدال وةي امنةٔي 

ذٔي فػال   غنّ خٔي مةه شِف حجد ضن َذا امدرف ضةدل شٌٔا  فْ خىصث وذال
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ا  ضكٌةج ٓتدل َىزة  وال ٓا  وال ذاال  وال ظا   وال غٌٔةا  وال واوا  وال ٓةا   شةِ

امدرف وع غٔره ضم ال. وقد اقخظاًا وٌُجٌا َذا فةْ  حػرف ضن ذىث إةداال  مُذا

امخصٌٔف ضن ًذكر امكنىث امخْ وقع فُٔا إةداٌل فةْ ضكرةر وةي وِطةع  فلةةدال 

ل )رًَّأ( مٔصتح )دًَّأ( شِف حجده فةْ ةةاةَْ امةرا  وامةدال. امرا  داال  فْ فػ

ضوا ًدِ ََىز ومىَز وغىَز فصِف حجدَا فْ ذالذث ضةةِات  وقةد ٓةذكر امفػةل 

فْ خىصث ضةِات كىا فْ األفػال: )ورت  ورَث  وردَ  وةرذَ  وةَرس( ةىػٌةّ 

فػنةّ شةتٔل امىرةال كةرَّر امىكٌةز  -ًَقع ودمَ . وَذا وأمِف فةْ امىػةاعه 

ه  غتَس  قبَّب( فْ وِطػٔي َىةا ةاةةا امةخجُه  مكتٔر كال  ا َُّ وي األفػال )حج

وامػتِس
(39)

 -  وكرر امفػل )غَصب( فْ ذالذث وِاطع فةْ ضةةِات )امتصةع 

امدتس واإلوصاك( -امقدع 
(40)

. 

  شةِا  ضََوقةع امدةرف ات امدرف امِاخةد حرحٔتةا  ضمفتائ ةوقد رحَّتٌْا إةداال

ال  ضو وشبا    ضو آخرا   ففْ ةات اإلةدال وي امفا  كخَتٌْا: امىتَدل ضوَّ

 ضخَبف امرؤَّثَ وضْخَبأ أ:

 كرَفْج مدٔخٍ وكرأَْت  -

 اْخَرًْفَأ امكاذُت واْخَرًْتأ: اًَْقىع. ب:

 افْخََزْزت امخصَه واةْخََزْزُت: غنَتْخٍُ. -

 رفَع امدجَر ورةَع. -

 زفٌَج امٌاقثُ خامتَُا وزةٌَْج: دفػخٍْ ةرعنُا. -

 َبَف امىصافُر وشبَب: حتاَغد.شَ  -

َِّت. -  طفر امجِادُ وطتَر: ص
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 16 (1)اجلصء  (09)اجملًد  -دلًة دلُع ايًغة ايعسبية بدَػل 

ٓى كثؿدٟص أٚكؽق. -  ٚىٍؿدٟ ا٣جىٲٍ

زىص ّ٭ؿ. -  ٚؿزى ا٣نٰءي كثؿى

- .  ٝعٙ ا٧٣ؿٱيي كٝعتى

ؿىسى ك٠ىجىطص أكٝٛ٭ة ثكؿٔح. - ٛى  ٠ٛطى ا٣

  ج...

 ...ذ 

 ...ط

 ...  أم ٥٣ ٱٞٓ إثؽاؿ ثٲ٨ ا٣ٛةء ك٬ؾق اٵظؿؼغ.غ

 ٘ات ٞخب اإلةػاؿ:اـخػراؾ ةٓو ٤ا  -3

ٝػؽ أظػةط ث١ػ٢ وػٮر اٷثػؽاؿ ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح أك ؽَّٰٔ أف ٦ٕض٧٪ة ٬ؾا ٩ٹ 

ك٨١٣ ٔ٪ؽ ٦ٞةث٤ح ك٦ٞةر٩ػح وػٮر اٷثػؽاؿ ٚػٰ ٔٲِّ٪ػح ٔنػٮااٲح ثػٲ٨  اقذٮٚة٬ة.

كأظػؿؼ ٦ػ٨ ٠ذػةب اثػ٨ ا٣كػ١ٲخ )ا٤ٞ٣ػت كاٷثػؽاؿ(  ،أظؿؼ ٨٦ ٦ٕض٧٪ػة

َّٙ ك ٔ٪ػؽ٩ة ٦ػ٨  ة كرداٷثػؽاؿ(، كصػؽ٩ة أف ٦ػ٠ذػةب أثٰ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم )٦ؤ٣

ٱ٫ٍ ٦٪٭٧ة ك٬ة٥٠ ا٣ؽ٣ٲ٢ص  اٵٕٚةؿ ا٧٣جؽ٣ح أ٠سؿ ٧ٌ٦ة كرد ٰٚ ٩ْٲؿى

 إةػاؿ ا١ف٦ٰ كا١راء 

 ٬ٮ قةػىخ رص٤ي٫ ٰٚ اٵرض كزةػخ. كرد ٔ٪ؽ اث٨ ا٣ك١ِّٲخ ٢ٕٚ كاظؽه  -

ؿىث، ك٦ىػ سى كرد ٔ٪ؽ أثٰ ا٣ُٲت زٺزػح إٔٚػةؿ ٬ػٰص قػةخ كزػةخ، ٦ػؿ -

َىف ككَرى  ك
(41)

. 

، كص ارٍ ٔ٪ػػؽ٩ة ز٧ة٩ٲػػح إٔٚػػةؿ ٬ػػٰك - ىػػرَّ ىػػفَّ كاٍرث خ ا٣كػػعةثح ٧ٍقػػضى أث

اٵرضى  كزةػخ، قةر ا٣ؿصػ٢ي كزػةر، ٠كػطى  ٫رص٤ ٍخ ، قةػى ٍخ كأزض٧ى 

ُىف ثة٣ٕىة ك٣ُرك٠سطى  َىر، ٣  .، ٦ؿىس ك٦ؿىث، كَفى ا٣نٮؾى ككى

                                                 

 .172-173ص 1ؿ٠ذةب اٷثؽا –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (41)
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  :إةػاؿ ا١ٙاء كا١ل٦ٰ 

٥٣ ٱؿد ٔ٪ؽ اث٨ ا٣ك١ٲخ أم ٢ٕٚ ٦جؽؿ ٚٲ٭٧ػة ثعكػت ا٣٪كػؼح ا٣ذػٰ  -

 ثٲ٨ أٱؽٱ٪ة.

أ كمُأ، صؿىؼ كرىد ٔ٪ؽ أثٰ ا٣ُ - ُى ٲِّت زٺزحي إٔٚةؿ ٬ٰص ٚؽخ كمؽخ، ٚ

كصؿىش
(42)

. 

ػط،  - ٛىػط ك٠نى أ، ٠ ُى ، ُٚػأ كمػ ك٬ٰ ٔ٪ؽ٩ة ػ٧كح إٔٚةؿص ٚؽىخ كمػؽخى

ٙى ك٩ذل، ٩ؽىؼ ك٩ؽىش.  ٩ذ

 :إةػاؿ ا١ش٣ٰ كا١غاء 

ٍخ  - ٕى خ ا٣ٞ٪ةعى كػ٤ كرد ٔ٪ؽ اث٨ ا٣ك١ِّٲخ ٢ٕٚ كاظؽ ٬ٮص ص٤ٕى
(43)

. 

ٞيؿظػػحي كرد ٔ٪ػػؽ أثػػٰ ا٣ُٲػػت ػ٧كػػح إٔٚػػةؿ ٬ػػٰص ا٩ٌٛػػض - خ ا٣

ٕىٍخ،  ٕىخ ا٣ٞ٪ةعى كػ٤ ٤ى أ كػٛأص وؿع، صى ٛى ٍخ، صؾىـ كػؾىـ، صى كا٩ٌٛؼى

كزجَّ ثة٣ؽ٦َّٓ كزخَّ 
(44)

. 

ٕىػٍخ،  - ػخ ا٣ٞ٪ػةعى كػ٤ ك٬ٰ ٔ٪ؽ٩ة قذح إٔٚةؿ ٬ػٰص صػؾىـ كػػؾىـ، ص٤ٕى

خ  ػػؿ ا٣٪٧ػػؿ، ا٩ٌٛػػضى ػػؿ اٵقػػؽي كز٦ٍؼى ػػٍخ، زى٦ٍضى ػػٍخ رص٤يػػ٫ كز٣ؼى ز٣ضى

ٛى  ٍخ، صٛأ ث٫ اٵرضى كػ ح كا٩ٌٛؼى  أ.ا٣ٞؿظى

كٝؽ د١ٮف ا٣ـٱةدة ٔ٪ؽ٩ة ٠جٲؿة ٧٠ة ٰٚ إثؽاؿ ا٣٭٧ـة كا٣ٕػٲ٨، إذ كرىد ٔ٪ػؽ 

اث٨ ا٣ك١ٲخ أرثٕح إٔٚةؿ
(45)

، كٔ٪ؽ أثٰ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم ػ٧كح إٔٚةؿ
(46)

 ٰٚ ،

ظٲ٨ ث٤ٖ ٔ٪ؽ٩ة ز٧ة٩ٲح ٔنؿ ٕٚٺن 
(47)

. 

                                                 

 .228ص 2ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ  (42)

 .9ص 1ا٤ٞ٣ت كاٷثؽاؿ  –اث٨ ا٣ك١ٲخ  (43)

 .213ص 1اٷثؽاؿ ٠ذةب – ا٤٣٘ٮم أثٮ ا٣ُٲت (44)

 .16ص ٤1ت كاٷثؽاؿ ٞا٣ –اث٨ ا٣ك١ٲخ  (45)

 .552ص 2اٷثؽاؿ ٠ذةب  –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (46)

 ٦ٕض٧٪ة.ٱ٪ْؿ إثؽاؿ ا٣٭٧ـة ٨٦ ا٣ٕٲ٨ أك ا٣ٕٲ٨ ٨٦ ا٣٭٧ـة ٰٚ  (47)
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ٓه ك٦كػذٮؼ ٠ػ٢َّ ٦ػة صػةء ٚػٰ  ك٦ٓ ذ٣ٟ ٚٺ ٩ؽَّٰٔ أف ٦ٕض٧٪ة ٬ؾا صػة٦

 َّ ٧ة كرد ٚٲ٭ة ٦ة ٣ٲف ٔ٪ؽ٩ة، كذ٣ٟ ٹػذٺؼ ٦٪٭ضٲَّذ٪ة ٰٚ ٠ذت اٷثؽاؿ ا٣ذٰ رث

ا٣ذى٪ٲٙ ٨ٔ ٦٪٭ضٲَّذ٭ة، ك٠ؾا ٹػذٺؼ ٦ىةدر ٠ػ٢ ٠ذػةب، ك٦ػ٨ ذ٣ػٟ أ٩ػ٫ 

أ كوػؿىح( كرد ٨٦ اٷثؽاؿ ٰٚ دةج ا٣ٕؿكسص )وؿى
(48)

. ك٣ػ٥ ٱػؿد ٔ٪ػؽ٩ة ٵ٩ػ٫ 

أرَّب »ص -٦ػسٺن –٣ٲف ٧٦ة ٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب. ٧٠ة كرد ٚػٰ إثػؽاؿ أثػٰ ا٣ُٲػت 

«ٮـ كأرَّشص ظ٢٧ى ٤ٔٲ٭٥ ككمٯ ث٭٤ٔ٥ٯ ا٣ٞ
(49)

. ك٣ٲف ٚػٰ ا٤٣كػةف )أرَّب( 

ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ، ك٥٣ ٱنؿ إ٣ٯ إثػؽاؿ ٚٲػ٫. ككرد ٔػ٨ أثػٰ ا٣ُٲػت. ثػةؾى كًػةؾ 

ث٧ٕ٪ٯ قٛؽى 
(53)

، ك٣ٲف ٬ؾا ٰٚ ا٤٣كةف... ك٣٪٢ٞ ٦س٢ ٬ؾا ٰٚ قػةاؿ ا٧٣ٕػةص٥ 

 ك٠ذت اٷثؽاؿ.

ىثالثًا:ىمنؼجناىفيىالطملىوالتصنوف:
اد ٬ػػؾا ا٧٣ٕضػػ٥ ٤ٔػٯ ٦ض٧ٮٔػػح ٦ػػ٨ ا٧٣٪٤ُٞػػةت ٝػةـ ٦٪٭ض٪ػػة ٚػػٰ إٔػؽ

 كا٧٣جةدئ اردٌٲ٪ة٬ة ك٬ٰص

. ( ٬ػػ711) ٹثػ٨ ٦٪ْػٮر (٣كػةف ا٣ٕػؿب٦ٕض٥ )٩ة ا٧٣ٕذ٧ؽ ٬ٮ ٦ىؽري  -1

٪ة ظػةٹت اٷثػؽاؿ ٚٲػ٫، ٚٞػٰٚ دذى  ٩ـ٥ٔ ا٧١٣ةؿى ١٣٪٪ة ٹ  ٱ١ػٮف ٚةد٪ػة  ؽجُّٕ

ثٌٕ٭ة، إذ ا٣٪ٞه ٨٦ َجػةآ ٠ػ٢ ٧ٔػ٢ ثنػؿم. ك٦٪٭ض٪ػة ٚػٰ ا٣جعػر 

 ـ ٤ٔٯ ٦ة ٱ٤ٰصكا٣ذى٪ٲٙ ٱٞٮ

ٍٝ  -أ ٪ة ثٲ٨ اٷثؽاؿ ا٣ٮاٝٓ ٰٚ اٵٕٚةؿ ا٣ؾم ٬ٮ ٧ٌ٦ٮف ٦ٕض٧٪ػة كثػٲ٨ ٚؿَّ

ٕىٍخ ٠ذػت اٷثػؽاؿ اٵػػؿل  ،اٷثؽاؿ ا٣ٮاٝٓ ٰٚ اٵق٧ةء ٰٚ ظٲ٨ ص٧

٦سػةؿ ذ٣ػٟ أفَّ أثػة ا٣ُٲػت ا٤٣٘ػٮم  ،ثٲ٨ ا٣ىٲ٘ذٲ٨ ا٤ٕٛ٣ٲح كاٹقػ٧ٲح

                                                 

 ص وؿح.٣كةف ا٣ٕؿب –ا٣ـثٲؽم  (48)

 .214ص ٠1ذةب اٷثؽاؿ  –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (49)

 .1/13ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ  (53)
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ٜه إذا ص »ا٣ػـام كا٣ػٮاك أكرد ٰٚ إثػؽاؿ ػ ًٔ ٜه ككى ػ ًٔ ػ٢ه زى ٠ػةف قػؿٱٓ رىصي

ت ٌى «ا٣٘
(51)

ٚػٰ ٣كػةف  ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٥٣ دػؿدق ٵف ؾ٠ؿأ٦ة ٩ع٨ ٥٤ٚ ٩، 

ثىٲ٘ح ا٢ٕٛ٣. كدٔة٩ة إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ذٛؿٱٜ كاٹ٠ذٛػةء ثةٵٕٚػةؿ أف  ا٣ٕؿب

ا٧٣نذٞةت ٰٚ ا٣ٕؿثٲح دىةغ ٨٦ اٵٕٚةؿ، ٚإذا زجخ اٷثؽاؿ ٚػٰ ٕٚػ٢، 

أ٨١٦ أف ٱىؽؽ ذ٣ٟ ٤ٔٯ ٢٠ ٦ة وٲٖ ٦٪٫ ٨٦ ٦ىؽر أك اقػ٥ ٚةٔػ٢ 

   ٦ٕٛٮؿ... ك٬ٮ ثؾ٣ٟ ٱ٘٪ٰ ٨ٔ دذجُّٓ اٷثؽاؿ ٰٚ اٵق٧ةء. أك اق٥

ا٣ذـ٦٪ة ا٣ىٲ٘ح ا٣ذٰ صةء ٤ٔٲ٭ػة ا٣ٕٛػ٢ ٚػٰ ٣كػةف ا٣ٕػؿب، قػٮاء ٚػٰ  -ب

د أك ا٣ـٱةدة أك اٹدىةؿ ثة٧ٌ٣ةاؿ أك ا٣ؿقػ٥ اٷ٦ٺاػٰ.  ظةٹت ا٣ذضؿُّ

ك١٣٪٪ة ٝؽ ٩ٌٲٙ أظٲة٩ةن اق٧ةنص ٚةٔٺن أك ٦ٕٛٮٹن، أك ّؿٚةن، ٤٣ذ٧ٲٲـ ثٲ٨ 

كا٧٣ذٕؽِّم أك ٤٣ذٮًػٲط، ٠ػأف ٩ٞػٮؿص )ٚػةض ا٧٣ػةءي كظػةضص  ا٣ٺزـ

ػؿ ث٧ػة ٔ٪ػؽق  ـًؽ(، أك)ٚؼى ـًؽ ثػ٫ ك٣ػ ؿ(، أك)ٔػ ؿ ا٣ٕؽكَّ ك٠٭ى قةؿ( ك)ٝ٭ى

ـ(. كإذا أق٪ؽ٩ة ا٢ٕٛ٣ إ٣ٯ ا٣ؿص٢ أك ا٣نٰء ك٩عٮ٧٬ة  ك٥٣ ٱػؿد –كٚؼى

 ٚؾ٣ٟ ٣ذض٪ُّت ا٧ٌ٣ةاؿ كدةء ا٣ذأ٩ٲر ٦ة أ٨١٦. -ذ٣ٟ ٰٚ ا٤٣كةف

٪ة ظةٹت اٷثؽ -ج اؿ ٰٚ أم ٦ؽػ٢ كردىت، قٮاء ٰٚ ٦ؽػ٢ كاظػؽ ٩عػٮ دذجَّٕ

ص  ٔىػػًؿص ا٣جػػؿؽي (، أـ ٚػػٰ ٦ػػؽػ٤ٲ٨ ٦ؼذ٤ٛػػٲ٨، ٩عػػٮ ) )زظػػ٢ى كزظػػ٨ى

ى٫ )ٔػؿىت( ا٣ػؾم  اًُؿب(، ك٬ٮ ٰٚ ٦ؽػ٢ )ٔؿص(، ك٥٣ ٱؾ٠ؿ ٫ٕ٦ ٦جؽ٣

ص اًػُؿب(، ك٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿ ٚٲػ٫  كرد ٰٚ ٦ؽػ٢ )ٔؿت( ثٞٮ٫٣ص )ٔؿىتى ا٣جؿؽي

ٷثؽاؿ ٚٲ٭٧ة ث٧ٕ٪ػٯ )اًػُؿب(. ٦جؽ٫٣ ا٢ٕٛ٣ )ٔؿص(، ك١٣٪٪ة أزجذ٪ة ٬ؾا ا

ك٦س٫٤ )زظـح كزٔـع(، إذٌ ٥٣ ٱيٍؾ٠ؿا ٰٚ ٦ؽػ٢ كاظؽ، ك١٣٪٪ػة كصػؽ٩ة٧٬ة 

ٍٔـع(، ٚك١٤٪ة٧٬ة ٰٚ ا٧٣جؽٹت.  ٰٚ ا٧٣ؽػ٤ٲ٨ )زحَّ كزى

، ث٧ٕ٪ٯ أ٩٪ة ٥٣ ٩عػةكؿ أف ةٹ ٦ٕٲةرٱ   ةكوٛٲ   ٠ةف ٦٪٭ض٪ة ٰٚ ٦ٕض٧٪ة ٬ؾا -2

                                                 

 .153ص ٠2ذةب اٷثؽاؿ   –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (51)
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َّػخى ٩ٞٲف أك ٢ِّ٤ٕ٩، أك ٩ؿد إ٣ٯ ا٣ضؾكر. ٦سةؿ ذ٣ ٟ أ٩٪ة ٔػؽد٩ة ٝػٮ٣٭٥ )رث

ثَّٯ( ٨٦ إثؽاؿ ا٣ذةء أ٣ٛةن ثعكت ٫ُٞ٩، ٰٚ ظٲ٨ ٌٔؽق أثٮ ا٣ُٲت  َّٰ كرى ا٣ىج

ا٤٣٘ٮم ٨٦ إثؽاؿ ا٣ذةء ٱةءن 
(52)

َّػٯ( إ٣ػٯ أوػ٤٭ة  ، ٵ٫٩ أٔةد اٵ٣ٙ ٚػٰ )رث

 ا٧٣٪٤ٞجح ٔ٪٫ ك٬ٮ ا٣ٲةء.

ٙ، ٩عػٮ -3 ٕيؽَّ ٨٦ اٷثؽاؿ ٦ة ٩هَّ ٦ٕض٥ ٣كةف ا٣ٕؿب ٤ٔٯ أ٫َّ٩ ٦ىعَّ ص ٥٣ ٩

ٙ ٬ؾا ا٣عؿؼ ٚٞٲ٢ ٩عػ٢ ثة٣عػةء» عِّ ص قجَّ٭٥، كٝؽ وي ٢ ا٣٪ةسى «٩ىضى
(53)

 .

ح ا٣ذىعٲٙ ا٧٣ؼذ٤ٙ ٚٲ٭ة ٥٤ٚ ٩ٕذؽَّ ث٭ة كص٤ٕ٪ة٬ػة ٦ػ٨ اٷثػؽاؿ  جٍ٭ى أ٦ة مي

ٞىٍخ »٠ػػة٣ؼٺؼ ظػػٮؿ  َّٞ ػػٍخ رص٤يػػ٫ أم دنػػ ٕى َّ «دـ٣
(54)

إذا صػػةء ٚػػٰ ٣كػػةف  

ٞىخ »ا٣ٕؿب )ز٣ٓ(  َّٞ ٕىخ رص٤يػ٫ إذا دنػ ٌ ٣ ـى ى («د ٖى كٝػةؿ »ص . كصػةء ٚػٰ )ز٣ػ

ق  ٍخ ٱػؽي ٕى ٞىٍخ. ٝةؿ اٵز٬ؿمص كا٧٣ٕؿكؼ دـ٣ َّٞ ٘ىٍخ رص٤ي٫ إذا دن ا٤٣ٲرص دـ٣

خ، ثة٣٘ٲ٨ ا٧٣ٕض٧ػح ٚٞػؽ  ٍخ ثة٣ٕٲ٨ ٗٲؿ ٦ٕض٧ح، ك٨٦ ٝةؿ دـ٣َّ٘ ٞى إذا دنٞ

ٙ «وعَّ
(55)

٤ٍ٭ىي( صةء ٚػٰ ا٤٣كػةفص  ٔى ٤ٍ٭ىه ك ٔى . ك٠ؾا ا٣ؼٺؼ ظٮؿ )

ىٍضػػخى ًوػػ٧ة٦٭ة ٣ذ» ػػخي رأسى ا٣ٞػػةريكرة إذا ٔة٣ ٌٍ ٤ٍ٭ى كػػذؼؿص٫... ٝػػةؿ ٔى

، رأٱذ٫ ٰٚ ٩كغ ٠سٲؿة ٨٦ ٠ذةب ا٣ٕٲ٨ ٦ٞٲػؽان ثة٣ٌػةد  خي ٌٍ ٤ٍ٭ ٔى اٵز٬ؿمص 

كا٣ىػٮاب ٔ٪ػؽم ثة٣ىػةد ... كٚػػٰ ٩ػٮادر ا٤٣عٲػة٩ٰ ٤ٔ٭ىػه ا٣ٞػػةركرة 

«ثة٣ىةد أٱٌةن إذا اقذؼؿج و٧ة٦٭ة
(56)

. 

ٔىًنػٜ  -4 ٜ أك ا٤٣ُّس٘ػح ٱٞٲ٪ػةن، ٩عػٮص  ٕيؽَّ ٨٦ اٷثؽاؿ ٦ة ٬ٮ ٨٦ ٔٲٮب ا٣٪ُُّ ى ٥٣ ٩

ٔىًكٜ  ، كمة٩٪ٰ كقة٩٪ٰ ٧٠ة ٰٚ ثٲخ ا٣نةٔؿ قعٲ٥ ٔجؽ ث٪ٰ ظكعةسصك

                                                 

 .153ص٠1ذةب اٷثؽاؿ  –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (52)

 ٣كةف ا٣ٕؿبص ٩ض٢. –اث٨ ٦٪ْٮر  (53)

 ز٣ٓ.٣كةف ا٣ٕؿبص  –اث٨ ٦٪ْٮر  (54)

 ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜص ز٣ٖ. (55)

 ٣كةف ا٣ٕؿبص  ٤ٔ٭ي. –اث٨ ٦٪ْٮر  (56)
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٪ى٪ٰ ٍٞ ًكػ ٕى ٍردىان ٣ٮ٩يػ٫ ٣  ٤ٚٮ ٠٪ػخي كى

 

ِّػٰ قػة٩٪ٰ ثػٮادمى   ك١٣ػ٨ رث
(57)

 

٪ى٪ٰ كمة٩٪ٰ( ثة٣نٲ٨ ا٧٣ٕض٧ح.  ٍٞ ًن ٕى  ٱؿٱؽ )٣

ج٭ح ا٤٣س٘ح ك٥٣ ٱي٪هَّ ٤ٔٲ٭ة ٚٞػؽ ٔػؽد٩ةق ٦ػ٨ اٷثػؽاؿ، ٩عػٮص  أ٦َّة ٦ة ٚٲ٫ مي

ى٢ ا٣ؽِّرعى كدى » ٍؿث ٍ٘جى٢، كا٣ٌؿاٱح كا٣٘ةٱحدىكى ، ك٬ٰ ٣س٘ح ا٣٘ٲ٨ ٔ٪ؽ ا٣ذ٪ٮػٰ«كى
(58)

. 

٦ة ٥٣ ٱذٞةرب »٥٣ ٩ٞٙ ٰٚ اٷثؽاؿ ٔ٪ؽ ٝٮؿ ثٕي ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ٠ةث٨ قٲؽةص  -5

٦ؼؿصةق ا٣جذَّح ٚٞٲ٢ ٤ٔٯ ظؿٚىٲ٨ٍ ٗٲؿ ٦ذٞةرثٲ٨ ٚػٺ ٱكػ٧َّٯ ثػؽٹن، ٠إثػؽاؿ 

«ظؿؼو ٨٦ ظؿكؼ ا٥ٛ٣ ثعؿؼ ٨٦ ظؿكؼ ا٣ع٤ػٜ
(59)

، ثػ٢ ٔػؽد٩ة ٦ػ٨ 

٦ة دٞةرب ٦ؼؿصةق ٰٚ ا٧٣جؽؿ كا٧٣جؽؿ ٚٲػ٫ أك دجةٔػؽا، ٵف ٬ػؾا اٷثؽاؿ 

ا٣ع٥١ ٣ٲف ٦ض٧ىٕةن ٤ٔٲ٫ كٹ ٦سجىذةن ثؽ٣ٲ٢، إذ كٝػٓ اٷثػؽاؿ ٚػٰ ظػؿكؼ 

ىٍك٦ي( ٚة٣٭٧ـة ظػؿؼ ظ٤ٞػٰ كا٣ٌػةد  ٦ذٞةرثح ا٧٣ؼؿج، ٩عٮص )أٍك٦ىأ كأ

ٍضؿٌم ك٠ٺـ اث٨ قٲؽة ٰٚ ا٧٣ؼىػه ٦٪ٞػٮض ثإثػؽاؿ ظػؿؼ  ظؿؼ مى

٤ٍٰٞ ٰٚ ٢٠ٍّ ٨٦ )٧٣أ ك٣ى٧طى كد٤٧َّػه كدؼ٤َّػه، ا٧٣ٲ٥ ا٣نٛ٭ٰ ثعؿؼ  ظى

ٙه ث٧ػة ٤ٞ٩ػ٫ أثػٮ  ى ك٧َىف ٰٚ اٵرض كَ٭فص دػ٢ ٚٲ٭ة كاٗٺن(، ك٦ؼة٣

ٝػةؿ مػٲؼ٪ة أثػٮ ا٣عكػ٨ ثػ٨ »ظٲةف اٵ٩ؽ٣كػٰ ٚػٰ )مػؿح ا٣ذكػ٭ٲ٢(ص 

«ا٣ىةاٖص ٧َّ٤ٝة دضؽ ظؿٚةن إٹ كٝؽ صةء ٚٲ٫ ا٣جؽؿ إٹ ٩ػةدران 
(63)

٦ػة ، ك٬ػؾا 

٤٘ٮم كا٣ـصةصٰ كاث٨ ا٣ك١ٲخذ٬ت إ٣ٲ٫ أثٮ ا٣ُٲت ا٣
(61)

. 

٥٣ ٩ٞٙ ٔ٪ؽ اٷثؽاؿ ٰٚ ظؿكؼ ا٧٣ٕة٩ٰ ٩عٮ )ثى٢ كثى٨(، كٹ ٚػٰ اٵدكات  -6

(، كٹ ٚػٰ ا٣ٌػ٧ةاؿ، ٩عػٮ )أ٩ػة  ٔىػ٨َّ ٘ىػ٨َّ كرى ى ٕى٨َّ ك٣ ى ٕى٢َّ ك٣ ى ا٣٪عٮٱَّح ٨٦ ٦س٢ )٣

                                                 

 ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜص ٔكٜ. (57)

ِّٜٞص  -٠ذةب اٷثؽاؿ  –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (58)  .٦33ٞؽ٦ح ا٧٣ع

 .184ص 4ا٧٣ؼىه  –اث٨ قٲؽة  (59)

ِّٜٞص  -٠ذةب اٷثؽاؿ –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (63)  .٦8ٞؽ٦ح ا٧٣ع

 .23ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜص  (61)
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(، ٵ٫٩ ٹ ٱيجٍ٪ٯ ٤ٔٯ ٦س٢ ٬ؾا اٷثؽاؿ ٦ة ٬ٮ ٦ٛٲػؽ ٣ذُػٮٱؿ  ك٬ى٪ة كأ٩ٍخى ك٬ى٪ٍخى

ح كد٪٧ٲذ٭ة، كٵف ٬ؾق اٷثؽاٹت ٨٦ ٧ٌ٦ٮ٩ةت ٤ٔػ٥ ا٣٪عػٮ ا٣ػؾم ٬ػٮ ا٤٣٘

ؽة.  أزجخي اٵ٧ْ٩ح ا٤٣٘ٮٱح ك٩ع٨ أظٮج إ٣ٯ ٦ٛؿداد٫ ٦ٮظَّ

ٍٗؿ٩ٍػؽىل  -7 ؽَّ اٷثؽاؿ ٰٚ ظؿٚٲ٨ ٨٦ ا٧٤١٣ػح ا٣ٮاظػؽة إثػؽاٹن ٩عػٮص )ا ٕي ٥٣ ٩

كا٤ٗ٪ذٯص ٤ٗػت كٔػٺ(، ٚػٰ ظػٲ٨ ٔػؽد٩ةق ٠ػؾ٣ٟ ٚػٰ ٩عػٮ )اٗؿ٩ػؽل 

٩ٍؽل(، ٵف اٷ ، ك١٣٪٪ػة ٔػؽد٩ة ٚػٰ كاٍقؿى ثؽاؿ ٬٪ة كٝٓ ٚػٰ ظػؿؼ كاظػؽو

ىػػ٫ٌ( أك )رىؼَّ  ىػػطَّ كث َّٕٛح ٩عػػٮ )ث اٷثػػؽاؿ ٦ػػة صػػةء ٦٪ػػ٫ ٚػػٰ اٵٕٚػػةؿ ا٧٣ٌػػ

ـىؽص ًػعٟ ٔة٣ٲػةن( ٵف  ٬ٍػ كرٚؿؼ( أك ٰٚ ا٧٣ٌةٔٛح ٩عػٮص )دى٬ٍػؽىؽ كزى

 اٷثؽاؿ ٬٪ة كٝٓ ٰٚ وٮت كاظؽ.

ى  -8 ٥، ٩عػٮص )٠ػأصى مؿىٍظ٪ة ٦ٕ٪ٯ ا٢ٕٛ٣ ا٧٣جؽؿ إذا ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٦ٕ٪ػةق ٦ػ٨ ا٧٣ذٕػة٣

ٕىهص أ٢٠( أك )د٣ىه ا٣٪ةبي كد٣ٜص ػؿج ٨٦ ١٦ة٫٩(، أ٦ة ا٧٣ٕؿكؼ  ا٣ُٕةـ ك٠

(، أك )ظةض ٨ٔ ا٣نٰء كظةد(. ٓى ا٧٣ةءي ك٩ذٓى ىجى ؿق، ٩عٮ )٩  ا٧٣ن٭ٮر ٥٤ٚ ٩ٛكِّ

ران ٩عٮص -9  إذا ٠ةف ٢ٕٛ٤٣ ا٧٣جؽؿ ٦ٕ٪ٲةف ٦ذجةٱ٪ةف أك أ٠سؿ ذ٠ؿ٩ة ا٢ٕٛ٣ ١٦ؿَّ

٪ى٫. ص د٬ى  ٦رَّ ا٣ضؿحى ك٩رَّ

٧ى٨. ٦رَّ  ص ًٔؿؽ ٨٦ ا٣كِّ  ا٣٘ٺـي ك٩رَّ

. قي كق٧ٍص ظ٤ٜى  ك٩عٮص قجٍى مٕؿى

 قجٍ ا٧٣ذَّ٭٥ي كق٧ىٍص ظ٤ٙ.

َـ٬ّة. حى كق٧ىٍص ص  قجٍ ا٣٪ٕضى

أ٦ة إذا ٠ةف ٤٣ٕٛػ٢ ٦ٕػةفو ٦ذؿادٚػح أك ٦ذٞةرثػح ٤ٚػ٥ ١٩ػؿرِّق. كٹ ٱٕ٪ػٰ ذ٠ؿ٩ػة 

آػػؿ، ٧٣ٕ٪ٯ ا٢ٕٛ٣ ا٧٣جؽىؿ ٰٚ ٦ٮًٓ أ٫٩ ٹ ٦ٕ٪ٯ آػؿ ٫٣، ث٢ ٝؽ ٱ١ٮف ٫٣ ٦ٕ٪ػٯ 

ك٨١٣ ٥٣ ٱٞٓ ٚٲ٫ إثؽاؿ ٰٚ ذ٣ٟ ا٧٣ٕ٪ٯ. ٦سةؿ ذ٣ٟ أ٩٪ة ذ٠ؿ٩ة اٷثػؽاؿ ثػٲ٨ )ذبَّ 

( ٦ٕ٪ػٯ آػػؿ  ( ك١٣ػ٨ ٣ٕٛػ٢ )ذبَّ َّٙ ػ ىػ٢ص صى كذث٢( ٰٚ ٝػٮ٣٭٥ص )ذبَّ ٣كػة٩ي٫ كذىث
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(، ٥٣ ٱيك٧ٓ ٚٲ٫ إثؽاؿ. أم ٹ ٱنذؿط إذا كٝػٓ اٷثػؽاؿ ٚػٰ  ٓى ك٦٪ٓى ٦ن٭ٮر ٬ٮ )دٚى

 ذا صةءا ثؽٹ٣ح أػؿل ٦٘ةٱؿة.٤ٕٚٲ٨ ثؽٹ٣ح ٦ة، أف ٱٞٓ ٚٲ٭٧ة إ

٥٣ ٩أػؾ ث٧ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ )اث٨ ص٪ٰ( ٰٚ ا٣ذ٧ٲٲـ ثػٲ٨ ا٤ٕٛ٣ػٲ٨ ا٤٣ػؾٱ٨ كٝػٓ  -13

، أٱُّ٭٧ػة أوػ٢ه  ٱٞػٮؿص  كأٱَّ٭٧ػة ٚىػٍؿعه أك ٦يجٍػؽىؿ، إذٍ  ٰٚ أظؽ أظؿٚ٭٧ة إثؽاؿه

٦ذٯ أ٨١٦ أف ٱ١ٮف ا٣عؿٚػةف  ا٧٤١٣ذػةفغ ص٧ٲٕػةن أوػ٤ىٲ٨ٍ، ٠ػ٢ كاظػؽ »

ٓ ا٣ ٕػؽكؿي ٔػ٨ ا٣ع١ػ٥ ثػؾ٣ٟ، ٚػإف دؿَّ داؿٌّ أك ٦٪٭٧ة ٝةا٥ ثؿأق٫، ٥٣ ٱكى

٧ًػ٢ ث٧ٮصػت  ٔي ٔىٍخ ًؿكرة إ٣ٯ ا٣ٞٮؿ ثإثػؽاؿ أظػؽ٧٬ة ٦ػ٨ وػةظج٫،  د

٪ٕح، ٨٦ ذ٣ٟص )٬ذ٤ىػخ ا٣كػ٧ةءي ك٬ذ٪ىػٍخ(  ٯ ا٣ىَّ ذٌى ٍٞ ا٣ؽَّٹ٣ح كوٲؿى إ٣ٯ ٦ي

ذى٪ىػخ ا٣كػ٧ةءي  ٧٬ة أوٺف، أٹ دؿا٧٬ة ٦ذكةكٱىٲ٨ٍ ٰٚ ا٣ذىؿُّؼ، ٱٞٮ٣ٮفص ٬ى

ذ٨َّدٍ٭ذ٨ً دىٍ٭ذة٩ةن،  «ك٬ذ٤ىٍخ دٍ٭ذ٢ً د٭ذةٹن، ك٨٬َّ قعةاتي ٬ي
(62)

. كاٷثؽاؿ ٔ٪ؽ 

ا٣٪ٮفي ٚٲػ٫ ثػؽؿه ٦ػ٨ ا٣ػٺـ، أٹ »)اث٨ ص٪ٰ( ٬ٮ ٰٚ ٩عٮ )ػة٢٦ً كػة٨٦ً( 

دؿل أ٫٩ أ٠سؿ، كأف ا٣ٕٛػ٢ ٤ٔٲػ٫ ٱذىػؿَّؼ، كذ٣ػٟ ٝػٮ٣٭٥ ػ٧ػ٢ ٱؼ٧ػ٢ 

«ػ٧ٮٹن 
(63)

١ٚسؿة دىػؿٱٛةت )ػ٧ػ٢( ك٤ٝػح دىػؿٱٛةت )ػ٧ػ٨( د٣ٲػ٢ه  

٬٪ة إثؽاٹن، ٵ٫٩ ٹ ٱ٨١٧ ٔؽُّ ا٧٤١٣ذٲ٨ أو٤ىٲ٨ٍ، ٚؼة٢٦ً ٬ػٮ ٔ٪ؽق ٤ٔٯ أفَّ 

د٩ٍة ٦ػ٨  ػؽى ٕى اٵو٢ كػة٨٦ ٬ٮ ا٣ٛؿع ٔ٪ؽق. أٝٮؿ ٥٣ ٩أػؾ ث٭ؾا ا٣ذٛؿٱٜ، ٚى

، ثىػؿؼ ا٣٪ْػؿ ٔػ٨  اٷثؽاؿ ٢٠ ٧٤٠ذٲ٨ كٝٓ ٰٚ ثٕي أظؿٚ٭٧ػة إثػؽاؿه

 ٠سؿة أك ٤َّٝح دىؿُّؼ أمٍّ ٦٪٭٧ة. كظضذي٪ة ٰٚ ذ٣ٟ أمٲةء.

ق، اث٨ ص٪ِّٰ إثؽاٹن ٰٚ )٬ذ٪خ ٱى ٞٮ٣ح ػٺٚٲَّح، ذ٣ٟ أف ٦ة ٥٣ أف ٬ؾق ٦ األكؿ: ٕؽَّ

ق اثػ٨ ا٣كػ١ٲخ إثػؽاٹن وػؿٱعةن، كذ٣ػٟ  ك٬ذى٤ٍخ( ث٢ ص٤ٕ٭٧ة أو٤ٲ٨ ٔؽَّ

٬ذ٪ػخ ا٣كػ٧ةءي دى٭ػذ٨ً دىٍ٭ذة٩ػةن ك٬ذ٤ىػٍخ دىٍ٭ذًػ٢ »ٔ٪ؽ٦ة ٦س٢َّ ٣ٸثػؽاؿ ثٞٮ٣ػ٫ص 

                                                 

 .82ص 2ا٣ؼىةاه  –اث٨ ص٪ٰ  (62)

 .86ص 2ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜص  (63)
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٢ٍُ ذ٢َّ، ك٬ٮ ٚٮؽ ا٣٭ى ذ٨َّ ك٬ي «دىٍ٭ذةٹن، ك٨٬َّ قعةات ٬ي
(64)

. 

 ك٦ٕؿكؼ أف )اث٨ ا٣ك١ٲخ( ٬ٮ أٝؽـ ٨٦ و٪َّٙ ٰٚ اٷثؽاؿ.

ٝػةؿ »ٚػٰ مػؿح ا٣ذكػ٭ٲ٢ص  - ٧٠ػة ٝػؽ٦َّ٪ة -ٝٮؿ أثٰ ظٲةف اٵ٩ؽ٣كػٰ  ا١را٧ٮ:

مٲؼ٪ة أثٮ ا٣عك٨ ث٨ ا٣ىةاٖص ٧َّ٤ٝة دضؽ ظؿٚةن إٹ كٝؽ صةء ٚٲ٫ ا٣جػؽؿ إٹ 

«٩ةدران 
(65)

 أف ٦ْٕػ٥ إٔٚػةؿ -٣ٮ قػ٧َّ٤٪ة ثػؿأم اثػ٨ ص٪ػٰ -. ك٦ٕ٪ٯ ٬ؾا 

ٞي٢ ث٫ أظؽ.  ا٣ٕؿثٲح ٚؿيكع، ك٬ؾا ٦ة ٥٣ ٱى

ٝؽ كًٕٮا ٦ؿة كاظؽة ا٧٣جؽىٹت ٤٠٭ة ٦ػ٨ ٩عػٮ  ٹ ٱ٢ٕٞ أف ٱ١ٮف اٵكاا٢ا١را١د: 

ٍَّ كُٝؿى كُٝٓ ك٢ُٝ كُٝٙ ك٥ُٝ( كص٤ٕٮ٬ة ص٧ٲٕةن أوػٮٹن، كاٵٝػؿب  )ٝى

كىؿ كًٕٮا ٕٚٺن كاظؽاى زػ٥ ٩ٮَّٔػٮا دٹ٣ذػ٫ ثةٷثػؽاؿ 
إ٣ٯ ا٢ٕٞ٣ أف ا٣٪ةَٞٲ٨ اٵي

 وةرت ٤٠٭ة أوٮٹن، إذ إف دىؿٱٛةت ٢٠ ٦٪٭ة ٹ د٢ٞ ٧ٔة قٮاق.ك

٫ٚ كاٹمػػذٞةؽ ٦٪ػػ٫  ا١ؽاةػػّ: ا٣ػػؽ٣ٲ٢ ٤ٔػػٯ أف ا٧٣جػػؽىؿ ٱىػػجط أوػػٺن ٬ػػٮ دىػػؿُّ

٠ةٵو٢ ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣٭٥ص ػُٙ كاػذُٙ كػؽىؼى كاػذػؽؼ، كٝػٮ٣٭٥ص 

ق كدى٧ىؽَّق ىأ، كٝٮ٣٭٥ص ٦ؽىحى كد٧ؽَّح ك٦ىؽى ثأ إ٣ٲ٫ كأٍكث كى ٦ىأ إ٣ٲ٫ كأٍك٦ىأ كى ، ك٦ةر كى

أ٫٤٬ كٗةر٥٬، كٱى٧ٲؿ أ٫٤٬ كٱ٘ٲؿ٥٬ص ٱض٤ت ٣٭ػ٥ ا٣ُٕػةـ. ك٦ٕػؿكؼ أف 

ٌٰ ٨٦ اٵٕٚةؿ ٦ة ٔؽا ا٣ضة٦ؽ ٦٪٭ة. ك١٣ػ٨ ٝػؽ ٱنػٲٓ ث٪ػةءه  اٹمذٞةؽ ٝٲةق

 ٨٦ ٬ؾق اٹمذٞةٝةت أ٠سؿ ٨٦ ٗٲؿق.

َّٙ ٰٚ اٷثؽاؿ ٥٣ ٱٛؿِّؽ ثٲ٨ ا٤ٕٛ٣ٲ٨ ا٤٣ؾٱ٨ كٝٓ ٚٲ٭٧ػة  ا١غا٤ؿ: أفَّ ٢٠َّ ٨٦ أ٣

ة أو٤ىٲ٨ٍ أـ أوٺن كٚؿٔةن، ث٢ ٔؽُّكا ٢٠ ٦ة كٝٓ ثٲ٪٭٧ػة إثػؽاؿه إثؽاؿه إف ٠ة٩

ٰٚ ظؿؼ إثؽاٹن، ثىؿؼ ا٣٪ْؿ ٔػ٨ ٤ٝػح أك ٠سػؿة دىػؿٱٛةت أمِّ ٦٪٭٧ػة. 

ىجىسٍػخي ا٣ذػؿابى »ك٦سةؿ ذ٣ٟ ٦ة صةء ٰٚ إثؽاؿ أثٰ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮمص  ٱٞػةؿص ٩

                                                 

 .1ا٤ٞ٣ت كاٷثؽاؿ ص –اث٨ ق١ٲخ  (64)

 .٦8ٞؽ٦ح ا٧٣عٜٞص  –٠ذةب اٷثؽاؿ  –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (65)
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«٨٦ ا٣جبؿ ٩ىجٍسةن ك٩جنذ٫ ٩جنةن 
(66)

رد ٦ػ٨ ، ٦ػٓ أف دىػؿٱٛةد٭٧ة ٦ذ٧ةز٤ػح؛ إذ ك

دىؿٱٛةت )٩جل( ٰٚ ا٤٣كةف ز٧ة٩ٰ ٧٤٠ةت ثػٲ٨ ٕٚػ٢ ٦ٌػةرع ك٦ىػؽر 

كاق٥ ٦ٕٛٮؿ. ككرد ٨٦ دىؿٱٛةت )٩جر( ٦س٤٭ة، ك٣ػ٥ ٱٕػٌؽ٧٬ة أوػ٤ٲ٨. 

«٤ٍٗ ٰٚ ا٣عكةب ك٤ٗخ»كصةء ٚٲ٫ص 
(67)

ٞيػ٢ إف )٤ٗػٍ( أوػ٢ه  ، ك٣ػ٥ ٱى

ك)٤ٗخ( ٚؿع. ٦ٓ أ٫٩ كرد ٨٦ دىؿٱٛةت )٤ٍٗ( ٰٚ ا٤٣كػةف ٩عػٮ ٔنػؿ 

دىػؿٱٛةت )٤ٗػخ( إٹ أرثػٓ ٧٤٠ػةت. كظذػٯ ٚػٰ  ٧٤٠ةت، ك٥٣ ٱؿد ٨٦

 اٹقذ٧ٕةؿ ٧ٚة ٩كجح اقذ٧ٕةؿ ٢٠ٍّ ٨٦ ٤ٍٗ ك٤ٗخ؟!

ك٬ٮ أ٥٬ ٨٦ ٢٠ ٦ة قجٜ أ٫٩ ٹ ٱيجٍ٪ىػٯ ٤ٔػٯ ٦ٕؿٚػح أٌم ا٤ٕٛ٣ػٲ٨ ٬ػٮ  ا١فادس:

أو٢ ٦جؽىؿ ٚٲ٫ أك ٚؿعه ٦يجؽىؿ أٱَّحي ٚةاؽة ٤٧ٔٲَّح ٱ٨١٧ دٮّٲٛ٭ة ٣ذُٮٱؿ ا٤٣٘ح 

ٲ٭ة. ٦ة دا٦خ ا٣ٕؿثٲح دك٧ط ثةٹمذٞةؽ ٦٪٭٧ػة ا٣ٕؿثٲح كدٮ٣ٲؽ ٥٤٠و صؽٱؽ ٚ

ػؿَّؽ ٚػٰ  ا أو٤ٲ٨ أـ أوػٺن كٚؿٔػةن. ك٦ٕػؿكؼ أ٩َّػ٫ ٹ ٱٛي ؽَّ ٔي ص٧ٲٕةن قٮاء أ

َّٰ كا٧٣ٕػػؿَّب  ة٦ىػػ٢ (ذم اٵوػػ٢ اٵٔض٧ػػٰ)اٹمػػذٞةؽ ثػػٲ٨ ا٣ٕؿثػػ ، إذٍ ٱٕي

ٚةن كامػذٞةٝةن...، ٧ٚػة ثػة٥١٣ ثؼػٺؼ  ا٣سة٩ٰ ٦ٕة٤٦ح ا٣ٕؿثٰ اٵوٲ٢ دىػؿُّ

  ٔةاؽى ٫٣ كٹ َةا٢ ٨٦ كراا٣.٫٘ٮٌم ٩ْؿٌم ٹ

ػػ٠٫ٍ ا٥١أعػػؼ  كعالنػػث ا١ٜػػ٬ؿ: ـى ٯشػػٮء ٪ػػؼا ا٥١ٓشػػ٣ ١ٰٜػػًػـ ٤ؽسٓػػان 

كا٥١خ٨اكؿ ٢١تػاضر٦ٰ ٤ػ٦ ا٢١ٖػ٬ٯ٦ٰ كا٢١فػا٦ٰٰ٧. ك١ٰػػ٬ْ إ١ػ٭ اـػخر٥ار ٪ػؼق 

ا١غانَّٰث االكخٜاٰٛث ٘ٮ ا١ٓؽةٰث، ةٖؽض ح١٬ٰػ ٥٢ٞػات سػٯػػة حؽ٘ػػ ا١ٓؽةٰػث 

ٰٕؽق ٦٤ ٞخب اإلةػاؿ، ك١خ٬ىٰص ةٓػو  ا١خؽاذٰث، ك١ٰفخػرؾ ٤ا ٛػ ٯ٬ٟف ٘ات

 أضٟاـ اإلةػاؿ كحه٬ٯت٫ا.

ٙىّ ة٥ا ٥َّ٢ْخ٨ا ٍ  ا٣٫٢١َّ ٨٥٢ْا ٤ا ٯى٨ٍّٙ كا٧

                                                 

 .175ص ٠1ذةب اٷثؽاؿ  –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  (66)

 .126ص 1ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ  (67)
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 املصادر واملراجع

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

دػػؿٝٲ٥  –ا٤ٞ٣ػػت كاٷثػػؽاؿ )ٔػػ٨ ا١٧٣ذجػػح ا٣نػػة٤٦ح  –اثػػ٨ ا٣كػػ١ٲخ  -

 ٧٤٣ُجٮع(. ا٣ىٛعةت ٗٲؿ ٦ٮاٜٚ

ه  –اث٨ قٲؽة  -  .1996 – 1ط –دط د. ػ٤ٲ٢ صٛةؿ  –ا٧٣ؼىَّ

 ٦ىؿ. –دار ا٧٣ٕةرؼ  –٣كةف ا٣ٕؿب  –اث٨ ٦٪ْٮر  -

٦ُجٮٔػةت  –دػط ٔػـ ا٣ػؽٱ٨ ا٣ذ٪ػٮػٰ  –اٷثػؽاؿ  –أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم  -

 .1961 –٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ 

دار  – دػٮدؿٱـؿدػط أك –ا٣ذٲكٲؿ ٰٚ ا٣ٞؿاءات ا٣كػجٓ  –أثٮ ٧ٔؿك ا٣ؽا٩ٰ  -

 .1984ثٲؿكت  –ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ 

 1دار قػػُٮر ط  –ا١٧٣٪ػػـ ا١٣جٲػػؿ  –د. أظ٧ػػؽ ٦ؼذػػةر ٧ٔػػؿ كٚؿٱٞػػ٫  -

ا٣ؿٱةض. -( ـ2333)

 ٣ج٪ةف )د.ت(. –دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح  –٫ٞٚ ا٤٣٘ح كقؿ ا٣ٕؿثٲح  –ا٣سٕة٣جٰ  -

ٕى  –ا٣ع٧ٺكم  - دط ٩ىػؿ اهلل ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧  –ؼ ٰٚ ٨ٚ ا٣ىؿؼ ؿٍ مؾا ا٣

 ا٣ؿٱةض. –ؿمؽ ١٦ذجح ا٣ –٩ىؿ اهلل 

 دار ا٣٭ؽاٱح. -دةج ا٣ٕؿكس –ا٣ـثٲؽم  -

 –دار ا٤ٕ٣ػ٥ ٧٤٣ٺٱػٲ٨  –دراقةت ٚػٰ ٚٞػ٫ ا٤٣٘ػح  –د. وجعٰ ا٣ىة٣ط  -

 .1963 -1ط

 .1956ا٣ٞة٬ؿة  –اٹمذٞةؽ  –ٔجؽ اهلل أ٦ٲ٨  -

 ا١ػكرٯات:

 .3ج  ٦23ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٦ض٤ؽ  -
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ح
َّ
 يفَمذَ

 (ه246 خ ،اتٍ اخلًٍُ ٌ)دَىا
 ط. جمًغ انهغح انؼشتُح تذيشك

ؽَّاخشد. ْتَّاس ٪ا٧ٮ ا١
() 

ةًر ا٬ذ٧ة٦ًٰ ثػإػؿاًج أمػٕةر مػٕؿاء ٦ؽٱ٪ػح )ا٣ع٤َّػح( ا٣ٕؿاٝٲَّػح  ٠ةف ٨٦ً ز٧ًى

ٌٰ ثػ٨  ةن كدعٞٲٞ ةن ص٧ٕ ( زيػ٥َّ ًمػٕؿى )٤ٔػ ٌٰ ػ
٧ٲ٥ ا٣ع٤ِّ خي ًمٕؿى )مي ٪ٕى كدراقحن أٍف وى

ىٲ٨ ،ا٣جُؿٱٜ( ا ٰٚ ٠ًذةث ؽرى  ،ـ2339ـ ك٢2338 ٚػٰ قػ٪ذٰى ٨ٔ صة٦ٕح ثةثػ كىوى

َّٞٞ ػحً  ةن كأػؿصخي ٗٲؿ٧٬ة ٦يعى ٧ى ًت ا٧٤ٕ٣ٲَّػح ا٧٣يع١َّ ك١َّٚػؿتي  ،ٰٚ ثًٕي ا٧٣ضػٺَّ

ٌٰ )ت  ًٓ مٕؿ ٦٭ؾًَّب ا٣ؽِّٱ٨ اث٨ً ا٣ؼٲ٧ػ ٧ ٕىٲ٨ ،(642٬ثًضى ػة٦ً  ،ا٣ػؾم ٩نػأ ثًة٣ضى

٤َّحي ا٣ذٰ  ٣ًؽتي ث٭ة  -ك٬ٰ ا٧٣ىعى ؽُّ أ -كي ٕى ٍِّ ا٣ع٤ًَّح ا٣ؾم ٱي ٢ُّ ٤ٔٯ مى ًُ ظؽ ركاٚػؽ دي

ٕى١ىٛخي ٤ٔٯ ا٣جعًر ٨ٔ آزةرًق،  ػذًٲًخ ٩ٚ٭ًؿ ا٣ٛؿات، ٚى ًٓ مػًٕؿًق ٦ًػ٨ مى ٧ ٧خي ثًضى
ٞي

٪ىذ٫ٍي  ةٌف ا٣ذُّؿاث ا٣ذٰ اظذىضى ْى ًٓ قػ٪ٮاتو  ،٦ى كأ٤ٔ٪ػخي ٔ٪ػ٫ي أ٠سػؿ ٦ػ٨  ،٦٪ؾ ٩عٮ أرث

ةو  ٦ؿَّ
(1)

ػجُ ، ًى قي  ػؽي ػحن  ةن كدؼؿٱضػ ةن ك٠٪خي أدٕ٭َّ ك٦يٺظٞػح ا٧٣ىػةدر ا٣ذػٰ  ،كدراقى

ذ٫ٍي  َّ٧ ُيٮَحن أك ٦ُجٮٔحن ٦ى  ،ًى ٞػ ،ؼ َّٞ قي ا٧٣ض٧ػٮعي ٦يع دَّجػ ةن ٚىةقذٞةـى ًمٕؿي ٤ٔػٯ  ةن ك٦يؿى

ٱٮاًف  ،ةن ( ثٲذ192ٰٚ ) ،ا٣ٞٮاٰٚ ٮًب ٣ػ٫ي ك٣٘ٲػًؿًق، كٝػؽ٦َّخي ٤٣ػؽِّ كٚٲ٫ً ًٍٝك٥ه ٧٤٣ى٪كي

                                                 

() ثةظر ٰٚ اٵدب كا٣ذؿاث ٨٦ ا٣ٕؿاؽ. 

ـ، ٚةٔذؾرى راٲف دعؿٱؿ٬ػة ٔػ٨ 17/3/2314رق٤ذ٫ي إ٣ٯ ٦ض٤َّح )ا٣ؽارة( ا٣كٕٮدٱح ٰٚ كأ (1)

ى٭ة ث٭ؾا ا٣ضة٩ت!، كإ٧َّ٩ة أذ٠ؿي ٬ؾا ٤٣ذأرٱغ٩13/6/1435٬نؿًق ٰٚ  ـً دؼىُّ  .، ٣ٕؽ
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ِّٰ ٩ٛكػ٫ً  ػًؽٱًر ٔػ٨ً اثػ٨ً ا٣ؼٲ٧ػ ىذي٭ة ٤٣عى ىى ٙى ػى ةاً عى  ،كرظٺدػ٫ ا٧٤ٕ٣ٲَّػح ،ثًىى

ٔػحً  كأكردتي  ،كمٲٮػ٫ كدٺ٦ؾد٫ زيػ٥َّ درقػخي  ،ٝةا٧حن ٦يكذٞىػةة ٳزػةرًق ا٧٣ذ٪ٮِّ

حن ٦ٮًٮٔٲَّح قي ًدرىاقى ثػٲ٨ى  رصٕػخي ٚٲػ٫ً إ٣ػٯ ٦بػحو كٔنػؿٱ٨ ٠ذةثػةن ك ،كٚ٪ٲَّػح ،ًمٕؿى

ٔػػح كوػػ٪ٕخي ٣ػػ٫ي ٚ٭ػػةرسى ٧٤ٔٲَّػػح ،ٔػػؽا ا٧٣ٞػػةٹت ،٦ؼُػػٮطو ك٦ُجػػٮعو   ،٦يذ٪ٮِّ

قي  ذ٠يؿي
ى ُّؿو  ،كثىؾ٣خي ٚٲ٫ً ٨٦ ا٣ض٭ؽ ٦ة ٹ أ ث كٍّ كدىؽى ٌٜ  ،ثٕؽى دىؿى ػ ظكػتي  ،كد٤ًُُّت ا٣عى

ى كأ

٫ي ٨٦ ا٣جعًر كا٣ذ٪ٞٲؿ َّٞ ٢ى ظ زي٥َّ ٤َج٫ي ٦٪ِّٰ ا٣ٞةا٧ٮفى ٤ٔػٯ  ،أ٩َّ٪ًٰ ٝؽ أُٔٲخي ا٣ؿَّصي

( ٰٚ ثةث٢ ٣ً٪نًؿقً  ِّٰ
٦ح ا٣ع٤ِّ ٦ذي٫ي ٣٭ي٥ ق٪ح  ،)٦ؿ٠ـ ا٣ٕٺَّ  .ـ2315ٚٞؽَّ

ؿرتي ظٲ٪٧ة ّٛؿتي ث٧ؼُٮط ٠ذةث٫ً )٩ـ٬ح ا٤٧٣ٟ  ًٙ ٰٚ كقي ٍو  ا٤١٣ػًت كى

(، ا٣ذٰ دٞجٓ ٩كؼذي٫ي ا٣ٛؿٱؽة ٰٚ ا١٧٣ذجح ا٣ْة٬ؿٱػح ثؽ٦نػٜ، كٝي٧ػخي ٲ٤٨ِّجً ١كا٧٣ي 

٘ىًح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٔػةـ  ًٓ ا٤٣ُّ ٦ذ٫ي إ٣ٯ ٦ض٧ ٫ًًٞ، كٝؽَّ ًٞٲ ػ٨٧ٍى 2314ثًذىع ًً ـ ٣٪نػًؿًق 

ٓي ٨ٔ ٩نؿًق  ٟى  -إوؽاراد٫ًً، كٝؽ أذؾرى ا٧٣ض٧ ذًػ٫ً ٤ٔػٯ ذ٣ًػ ٞى ػجىًت  –٦ٓ ٦يٮاٚى ثًكى

ؿُّ ثً  ُّْؿكًؼ ا٣ذٰ ٱى٧ي ة ا٣ج٤ؽي، ككصٮد أ٠سؿ ٨٦ ٔنؿٱ٨ى ٠ذةثا٣ ٚػٰ ا٩ذْػةًر ا٣٪نػؿ،  ةن ٭ى

سذي٫ي إ٣ٯ دار ا٣ذؿاث ٰٚ ا٣٪ضٙ اٵمؿؼ، كوؽرى ٨٧ً ٦٪نػٮراد٭ة  ٕى ى ىٍف ث ١ٚةفى أ

 ـ. 1436٬/2315ٔةـ 

( ٨ٔ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح  ؿةً ػى كثأى  ٌٰ ؽكًر )دٱٮاف اث٨ ا٣ؼٲ٧ ٕؽتي إذٍ ٝؿأتي ػجؿى وي قى

ٵظجَّػًح ٧٣ٕؿٚػًح ا٣ض٭ػؽ ا٧٣جػؾكؿ ٚٲػ٫، ١ٚػةفى ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ٤ُٚجذي٫ي ٨٦ ثٕػًي ا

٧ٍػػٓ ٦ٲكػػ٥ ٔػػؽ٩ةف ا٣ىػػٮَّاؼ كدعٞٲٞ٭ػػة،  ٓى ٚػػٰ 1436٬/2315ثًضى  99ـ، ككٝػػ

٤ََّٓ ٤ٔٲ٫ً ٝج٢ى ٩ىٍنًؿًق د. ٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱح  ا٣ؾم ٝىػؽَّـى ٣ػ٫ي، ص  -وعٲٛح، كٝؽ ا

كاٵقػذةذاف إثػؿا٬ٲ٥ وػة٣ط، كإثػؿا٬ٲ٥ ا٣ـٱجػٜ،  -، كأز٪ىٯ ٤ٔػٯ ص٭ػًؽ٬ة 5-11

ى  ة.كأ ؽ٦ِّىذً٭ى ًح ٦ٞي ةد٧ًى ٥ٍ ٰٚ ػى ١ىؿىد٭ي ْىةدًً٭٥، كمى ِّٞٞحي ٨٦ً ًٝؿاءادًً٭٥ ك٦يٺظ  ٚىةدىًت ا٧٣ع

ةٔؿ ٨٦ ٦ؼذ٤ٙ ا٧٣ىةدر،  ًٓ مًٕؿ ا٣نَّ ٧ اًؼ إٝؽا٦٭ة ٤ٔٯ صى ٮَّ كٱيع٧ؽي ٤٣ىَّ

. ٟى ة ٰٚ ذ٣ ٕٲى٭ى قى  كى
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َِّٺٔ٭ػػة ٤ٔػػٯ  ك١٣ػػ٨َّ ا٧٣ٺظْػػح ا٣ٕة٦َّػػح ٤ٔػػٯ ٤٧ٔ٭ػػة د٧١ػػ٨ي ٚػػٰ ٤َّٝػػًح ا

ك٣ػٮ  ،إذٍ ٠ة٩ٍخ ثٌةٔذ٭ة ٦٪٭ة ٦ـصةةن  ،ا٣ذٰ ق٪ؾ٠يؿي ثٌٕ٭ة ،كا٧٣ؿاصٓا٧٣ىةدر 

ٌٰ  ان ثؾ٣ٍخ ص٭ؽ  ،أ٠جؿ ٵ١٦٪٭ة أٍف دذؽارؾى ا٣ُٞٓ ا٣ذٰ ٚىةدذ٭ة ٨٦ً مًٕؿ اث٨ً ا٣ؼٲ٧ػ

أك دىعٲًط ٦ة  ،٫ كإ٣ٯ ٗٲًؿقً ٲ٣إأك ا٧٣٪كٮثًح  ،كا٣ؿكاٱةت ا٧٣ؼذ٤ٛح ٣جًٕي أثٲةد٫ً 

ٙو كدى ٓى ٰٚ ثًٕي اٵثٲةت ٨٦ دعؿٱ ٙو كٝ أك ٣ػـادٍت ٦ػ٨ ٦ٕؿٚػحو أمػٲةء  ،عٲ

 .. إ٣غ..ك ،كمٲٮػ٫ ،٦٭٧َّح ٨ٔ قٲؿد٫

ٕىٍخ ٣ؽمَّ ٦ٺظْةت ٩ٞؽٱَّح دعٞٲٞٲَّح ثًنأًف ٬ؾا ا٣ضٍ٭ؽ َّ٧ رأٱػخي أٍف  ،كٝؽ دىضى

ًؿ اٳدٲًحص ٞى ًٛ عةاًٙ ٦ى٪كٮٝحن ٤ٔٯ ا٣ يكدعى أ٧٬َّ٭ة ٰٚ ٬ًؾًق ا٣ىَّ  أ

ى:ىالمػديمظ:َأّواًل
ًٍ اقػ٥ً  ٔ٪ؽ قػؿد٬ة ق٤كػ٤ح 17ٰٚ ص  -1 ػج ًى ٍؽ إ٣ػٯ  ػج٫ًً ٣ػ٥ٍ دذُػؿَّ ٩ىكى

قي ا٣نٲغي  ،)ا٣ٞة٦٘ةر( ُّٰ ثىػٲ٘ح ؾثـرٗة آكٝؽ ذى٠ىؿى  ، ٠ػؾاغ «ةرگػ٠ة٦» صا٣ُ٭ؿا٩ػ

ؿ َّٛ ؿَّب  ،كدٕ٪ٰ ا٣ؾم كو٢ إ٣ٯ ٬ؽ٫ًٚ أك ا٧٣ْ «ٝةـ ٗةر»كٝؽ ٱٕي
(2)

. 

ٛ عَّ ةًدرً  ةن ككردى ٦يىى ًي ا٧٣ىىى ٕى ٰٚ ث
(3)

. 

ةدً  -2 ؿ ٦ىىى دىٍت ٰٚ ا٣٭ة٦ل اٵكَّ ىكرى ٌٰ أ ٧ح اثػ٨ ا٣ؼٲ٧ػ ك٠ػةفى ٦ًػ٨  ،ر دىؿصى

ة ىٲ٪ً٭ى ٲح ا٤ُ٣ت»ك ،«ثؽاآ ا٣جؽاا٫» ث ٘ي ػًؾًق ا١٣ذػت ٹ  ،«دٮًػٲط ا٧٣نػذج٫»ك ،«ث ٚى٭ى

ٜى ٤ٔٲ٭ة ٦ىةدر دؿص٧ذ٫ ٌٰ  ،ٱىًىطُّ أٍف ٤ُ٩ قي  ،ث٢ ٱىػًؿدي ٚٲ٭ػة اثػ٨ي ا٣ؼٲ٧ػ  ،أك ًمػٕؿي

ؿىًػػ ٝٺاػػؽ » ةكأ٧ٌ٬٭ػػ ،إزاء ا٧٣ىػػةدر اٵوػػٮؿ ان أثػػؽ ٙي ًٞػػك٦ًػػ٨ٍ زىػػ٥َّ ٚػػٺ دى  ،ةن ٔى

َّٕةر )ت  «٧ةفا٣ضي  دٲ٨ 654٬ٹث٨ ا٣نػ ًؿ ٚٲػ٫ً ٦ػؿَّ ًٔ ػة دىٍت دؿص٧ػحي ا٣نَّ رى ( كٝػؽ كى

ػةدس، أك  أك ،(٤٣764٬ىػٛؽٌم )ت  «ا٣ػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػةت» ثًضـا٫ً ا٣سة٣ر كا٣كَّ

ٌٰ )ت  «ٔٞٮد ا٣ض٧ةف»  كٗٲؿ٬ة.  ،(٤٣794٬ـر٠ن

                                                 

 .162 (اٵ٩ٮار ا٣كةَٕحٱي٪ْؿص َجٞةت أٔٺـ ا٣نٲٕح ) (2)

كٚػٰص )ا٣ذػةرٱغ  ،«ا٣ذة٦٘ةرص »(ح اٵرب٩٭ةٱ)، كٰٚص «ا٣ذة٦٘ةزص »(كٚٲةت اٵٔٲةفصةءى ٰٚ ) (3)

 .«ا٣ٞة٦٘ةز»ا١٣جٲؿ(ص 
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يػؿل ٚةدى  ص ،٭ةذٍ ك٬٪ةؾ ٦ىةدر أ ٰى  ك٬ً

 ،93-2/92وػػ٤ح ا٣ذ٤٧١ػػح  ،197ٌم ا٧٣ؼذػػةر ٦ػػ٨ دػػةرٱغ اثػػ٨ ا٣ضػػـر

ػػ٥َّ٤ ا٣ٮوػػٮؿ إ٣ػػٯ  ،21قػػٛٲ٪ح ٩ٛٲكػػح  ،ب 94-أ  5/93ا٣ذػػةرٱغ ا١٣جٲػػؿ  قي

 .33-٦11/29ٕض٥ ا٧٣ؤ٣ٛٲ٨  ،3/198َجٞةًت ا٣ٛعٮؿ 

دىٍت ًمٕؿٔؽا ٦ ىكرى ؿ ٗٲؿ٬ة أ يػى ؽٱؽةن  ،٫٣ي  ان ىةدر أ ػةءىٍت  ،أك ركاٱةتو صى ًى ى أك أ

ٲىةد٫ًً. ا٩ًتى ٨٦ً ظى ٮى  صى

ةٔؿى  ٌّٰ ٚٞؽ ٠ةفى ٨٦ ا٣ٌؿكرٌم كٵفَّ ا٣نَّ
أٍف  -ٝج٢ى أٍف دنؿعى ث٤٧ٕ٭ػة  –ظ٤ِّ

ٲ٨ ًظ٤ِّٲِّػٲ٨ ِّٛ ٣ ػػؤى ػػحو ٧ً٣ي ٌٰ كأمػػ٭ؿ٥٬  ،دٕػٮدى إ٣ػػٯ ٦ؿاصػػٓ ٦٭٧َّ ػػؽ ٤ٔػػ ا٣نػػٲغ ٦ع٧َّ

ٌٰ )ت  ، كا٣نػٲغ 59-1/57ٰٚ ٠ذةثػ٫ ا٣ػؾاآ )ا٣جةث٤ٲَّػةت(  (1385٬ا٣ٲٕٞٮث

ٌٰ )ت  ٌٰ ا٣ؼةٝػػة٩  ،385-4/382( ٚػػٰ ٠ذةثػػ٫ )مػػٕؿاء ا٣ع٤َّػػح( ٤ٔ1399٬ػػ

( ٚٞ٭ػػةء ا٣ٛٲعػػةءٚػػٰ ٠ذةثػػ٫ً )( 1396٬)ت  ا٣كػػٲؽ ٬ػػةدم ٧٠ػػةؿ ا٣ػػؽٱ٨ك

 )دةرٱغ ا٣ع٤َّػح( صٰٚ( 1413٬ا٣نٲغ ٱٮقٙ ٠ؿ٠ٮش )ت ك ،1/162-164

 .كٗٲؿ٥٬ ،2/169-171

 ٌٰ ػًح ظٲةدًػ٫ً  ،كٝؽ ا٬ذ٥َّ ث٧٭ؾًَّب ا٣ؽٱ٨ اث٨ ا٣ؼٲ٧ ًٓ  ،كدراقى ٧ٍػ ك٦عةك٣ػًح صى

 صاز٪ةًف ٨٦ًى ا٣جىةًظسٲ٨ ،ًمٕؿقً 

ؿ د. صٮاد أظ٧ؽ ٤ٔٮىش صاٵكَّ
(4)

ـ1967ق٪ح ٰٚ ٦ٞةؿو ٫٣ي  ،
(5)

 ًٚٲ٫ً  ؿى ةكى ٪ى دى  ،

                                                 

ٔى  (4) قػػ٪ح ٚػػٰ ا٣ع٤ػػح  ؽى ٣ًػػش. كي ٮى ٤ٍػػصػػٮاد ثػػ٨ أظ٧ػػؽ ثػػ٨ ٔجػػؽ ا٣عكػػٲ٨ ثػػ٨ ػٌػػٲؿ 

ق٪ح ا٣ٞة٬ؿة داب ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ صة٦ٕح آا٧٣ةصكذٲؿ ٰٚ ٤ٔٯ ظى٢  .ـ1926/1344٬

ِّٰ كظى٢ ٤ٔٯ م٭ةدة د٠ذػٮراق ٤ٚكػٛح ٚػٰ اٵى  ـ،1952 ٤٠ٲػح ا٣ؽراقػةت  ٦ػ٨ دب ا٣ٕؿثػ

ح ٠سٲػؿة دارٱَّػإً م٢٘ ٦٪ةوت ، كـ1967ا٣نؿٝٲح ٰٚ صة٦ٕح درـ ٰٚ ا١٤٧٧٣ح ا٧٣ذعؽة ق٪ح 

قػػ٪ح ٚػػٰ ث٘ػػؽاد  ٰى ِّٚ ٮي ديػػك٤٠ٲَّػػح أوػػٮؿ ا٣ػػؽٱ٨.  ٦٪٭ػػة ٦كػػةٔؽ راػػٲف صة٦ٕػػح ث٘ػػؽاد،

، «أدب ا٣ع٤َّػح»ك، «مػٕؿ وػٰٛ ا٣ػؽٱ٨ ا٣ع٤ػٰ»ا٧٣ُجٮٔحص آزةرق ـ. ٨٦ 1975/1395٬

. ٱي٪ْؿ ٔ٪٫ص ٦ٮقٮٔح أٔٺـ ا٣ٕؿاؽ ٰٚ ا٣ٞػؿف ا٣ٕنػؿٱ٨  ك٫٣ي  ،«أدثةء ظ٤ٲٮف»ك مٕؿه ٦٪نٮره

( ثضة٦ٕح ثةث٢.1/49-53  = ، ك٦ة ٠ذج٪ةقي ٔ٪٫ي ٰٚ )٦عٮر ا٣نٕؿ ا٣ع٤ِّٰ
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 ٫ي ك٩كػجى  ٫ي ك٣ٞجىػ ٫ي اقػ٧ى  -كاٹقػذُؿاد  اٷَة٣ػحً  ثٕػًي  ٦ٓ –ا٣ذٛىٲ٢  ٨ى ٦ً  ٰءو نى ثً 

ى  ،ا٣ٯ ا٣نةـ ك٦ىؿ ٫ي ظ٤ذى كرً  ،٫ي ك٩نأدى  ٧ًكػٲ٨ى ثٲذػ ،٫ي كأدث ػة ٚػٰ  ،ةن كأكردى ٫٣ي ػى ٬ى ىسىؿى ٩

ةًدرثؿصٮ٫ًٔ إ٣ٯ أرثٕ ،٦ٞة٫ً٣ ذاؾى  ٟى ا٣ٮًٝخ. ،ًح ٦ىىى  ٰٚ ذ٣

 حً ٤َّػضى ةرٱؼٲَّح ٰٚ ا٧٣ى ا٣ذَّ ا٣ذَّىعٲعةت  ٤ٔٲ٫ً د. ٦ىُٛٯ صٮاد ثٕيى  كاقذؽرؾى 

٩ٛكػػ٭ة
(6)

ػػكٝػػؽ أٚػػةد د. ٤ٔػػٮش ٦٪٭ػػة كى  ، )أدثػػةء  ٚػػٰ ٠ذةثػػ٫ً  ٫ً ٦ٞة٣ًػػ٩ىٍنػػؿى ٲػػؽي ًٕ ٱي  ٮى ٬ي

ٮف(ظ٤ٲُّ 
(7)
ٟى ا٣ذىعٲعةًت.٤ٯ ٔج٫َّى ثأ٦ة٩حو ك٩ى  ـ،1978ٰٚ ثٲؿكت ٔةـ    د٤

ؿاٳ  ا٣ؾم ٠ذتى ٦ٞةٹن  ،أ. ٬ٺؿ ٩ةصٰ صػى
(8)
 ،د. ٤ٔػٮش٤ٔػٯ ٚٲػ٫ً أذ٧ؽ  

ى  ٦ػ٨ كزاد ٤ٔٲ٫ ػ٧كػح ٩ىػٮص ٚٞػٍ  ،ك٦ىةدرًق ثىٮرةو ٠جٲؿةآراا٫ً  ٨ٍ ةدى ٦ً ٚى كأ

 ٦٪٭ػة ٬ػٰ ٝىػةاؽ ٤ٞ٩٭ػة ٦ػ٨ ٠ذػةب٩ىػٮص أرثٕػح  ؛٦ىؽرٱ٨ ٹ زة٣رى ٣٭٧ة

ٜ ٦ُجٮعو 
َّٞ َّٕ ٬ٮ  ،٦ع ـاًػ٫ً ا٣سة٣ػر  ِّٰ ٤ً ٮًو ةر ا٧٣ى )ٝٺاؽ ا٣ض٧ةف( ٹث٨ ا٣ن ٚػٰ صي

)٩ـ٬ػح ا٤٧٣ػٟ(  ٠ذػةًب  ٍت ٚػٰ ٦ؼُػٮطً دىرى ٦ُٞٮٔػحه كى  كا٣٪هُّ اٵػٲػؿي  ،ٍٚٞ

 ان ا٧٣ض٧ٮعي كاظؽ ١ٚةفى  ،د. ٤ٔٮش ٦ٓ ٦ٞةؿً  ٫ي ٕى ٧ى ؽ دى٦ىشى ٦ة صى كٝى  ،٫ً ٛكً ٩ى  ةٔؿً ٤٣نَّ 

َُّٕح  ٦ة ثٲ٨ ٩ذٛحو  ،ة٩ى   كٔنؿٱ٨ى     .ةو ٲؽى ًى كٝى ك٦ٞي

، ان ٠سٲػؿ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜح ٣ًٞؽ أذ٧ؽىًت ا٣ىٮَّاؼي ٤ٔٯ ٦ٞةؿ ٦ض٤َّ 

ػػةًدًر٬ىة!  ىزجىذىذٍػػ٫ي ٚػػٰ ٦ىىى ٙى ٤ٔػػٯ ٦ٞػػةؿ د. ٤ٔػػٮش، كإٍف أ أك ٤ٔػػٯ  -٦ػػ٨ ٗٲػػًؿ أٍف دٞػػ

                                                 

اؼي   = حي ا٣ىٮَّ ٞى ِّٞ ًخ ا٧٣يع ُى جى ًى ـ، أرثٓ  - 14ك 13ص  –كٝؽ  ةو ٤ٔٯ ا٣ٺَّ ؽَّ )٤ٌٔٮش( ثًنى

جٍ ٱىًؿدي ٰٚ أق٧ةء أٔٺ ٌَّ ةـ، أ٦َّة ٰٚ ا٣ٕؿاؽ ٦ؿَّات، ك٬ؾا ا٣ حن ٦ؽٱ٪ح ا٣ع٤َّػح  –ـ ا٣نَّ  -كػةوَّ

ـ، كٚذط ا٣ٮاك. ٤ٍٮىش(، ثذك١ٲ٨ ا٣ٺَّ ٔى  ٚ٭ٮ )

-1966، 14قػػذةذ(، ج ، ٦ض٤ػػح )اٵي «٦ع٧ػػؽ اثػػ٨ ا٣ؼٲ٧ػػٰ قػػٛٲؿ ا٣ٛٲعػػةء ٚػػٰ ٦ىػػؿ» (5)

 .134-137ـ، ص 1967

 .41 – 15ـ، ص 1969، 15، ٦ض٤َّح )اٵقذةذ(، ٦ش «اقذؽرا٠ةت أدثٲح دةرٱؼٲح» (6)

يدثةء ظ٤ٲُّٮف  (7)  .153-121أ

٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  ،«أثٮ َة٣ت ٦ع٧ؽ ث٨ ٤ٰٔ ث٨ ا٣ؼٲ٧ٰ ظٲةد٫ كآزةرق كمٕؿق» (8)

 .376-355ـ، ص 1429٬/2338، 2، ج 83ثؽ٦نٜ، ٦ش 
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يدثةء ظ٤ٲُّٮف(، ث٢  ٘ىذ٫ً ا٧٣يٕؽ٣ًَّح ٰٚ ٠ذةث٫ )أ ٮًاًمٰ ا٣ُٕٞح ا٣ٕٲ٪ٲَّح رٝػ٥ ًوٲ ذى٠ىؿىٍت ٰٚ ظى

ٞىةًؿ ٦ض٤َّح ٦ض٧ٓ د٦نٜ 18) )ا٣ؽٱٮاف( ان دضٮُّزٲ٫ً ا٣ؾم ديك٧ِّ  –( ركاٱةًت ٦ى
(9)

ك٬ػٮ ، 

ٟى  عٲطي أ٩َّ٭ة ركاٱةت  ٣ٲف ٠ؾ٣ ا٧٣ُجٮع «ٝٺاؽ ا٣ض٧ةف»ظٞٲٞحن، كا٣ىَّ
(13)

! 

ـو  -ٚٲ٧ة ٱؼهُّ ٦ٞةؿ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ  -١٣٪َّ٭ة  ة ك٬ى
ى ٕىٍخ ٰٚ أ ٝى  ٦٪٭ةص ،كى

ة دٱٮافى أثٰ َة٣ت إ 14ٝة٣ٍخ ص  -1 ٞى َّٞ فَّ ٬ٺؿ ٩ةصٰ كد. ز٬ٲؿ زا٬ؽ ظ

ػة  ،كوؽرى ٨ٔ ٦ؿ٠ـ ا٣جةثُٲ٨ ،ٲ٦ٰ٧٭ؾب ا٣ؽٱ٨ اث٨ ا٣ؼ ٞى َّٞ ة ظ ٧ى ى٩َّ٭ي كا٣ىعٲط أ

ًوػٲتى  ،دٱٮافى م٭ةب ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٔجػؽ ا٧٣ػ٪٥ٕ!
ي ٙي أفَّ ا٣ػؽٱٮافى أ ػٲ ًي كأ

ٰٚ رقة٣ح ٦ةصكػذٲؿ  ،ٝةـى ث٫ً مة٠ؿ ٬ةدم ظك٨ ٧ٔؿك –ٝج٤٭٧ة  -ثذعٞٲٜ آػؿ 

 ـ. 1426٬/2335 ،٨٦ صة٦ٕح ا٣ؼ٤ٲ٢

ك١٣٪٭٧ػػة كردا ٤ٔػػٯ  ،٣ٕػػٲ٨ثٲذػػةف ٤ٔػػٯ ٝةٚٲػػح ا 18صػػةء ٚػػٰ ص  -2

ـء 64ا٣ىعٲٛح  ِّٞ  ،٨٦ً ٝىٲؽةو َٮٱ٤حو  ان صي ػخكا٣٘ؿٱتي ٰٚ اٵ٦ؿ أفَّ ا٧٣يع  ٞحى ٩ىىَّ

ؿً  ٍؽًر اٵىكَّ ٕىذ٭٧ة ٚػٰ ا٣عةمػٲح ،٤ٔٯ كصٮد ػُأٱ٨ ٰٚ ٔضـ ا٣سة٩ٰ كوى ًى كى  ،كى

٦ىحً  ٗىٲًؿ دىىعٲط ٰٚ ا٧٣يٞؽِّ دىا ٨٦ً  رى ٺن  ،ك١٣٪َّ٭٧ة كى  ك٠ػةفى  ،ٔػ٨ ٦ٞػةؿ أ. ٬ػٺؿ ٩ٞى

ح ثٕػؽ اٹ٩ذ٭ػةء ٦ػ٨ دعٞٲػٜ ا٣نػٕؿ  ػعَّ اٵىك٣ىٯ ث٭ة أٍف ديسجًػخى ا٣جٲذػٲ٨ ٤ٔػٯ ا٣ىَّ

 ك٣ٲف ٝج٢ ذ٣ٟ. ،ا٧٣ض٧ٮع ٠ة٦ٺن 

 ٰٚ ثةب ٦٪٭ش ا٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذعٞٲٜ. - ةن أٱٌ -ك٬ؾًق ا٧٣ٺظْحي دؽػ٢ي 

٤ٞ٩٭ػة ٦ػ٨  ةن زاد قجٕٲ٨ ثٲذػ أ. ٬ٺؿ أفَّ  -ٔ٪٫ي  ٩ٞٺن  - 33صةءى ٰٚ ص  -3

ةر. ٠ذةب )ٝٺاؽ ا٣ض٧ةف( َّٕ  ٹث٨ ا٣ن

                                                 

ٌٰ ص  (9)  .78، 67، 65، 64، 47، 33دٱٮاف اث٨ ا٣ؼٲ٧

ػؿ ٤ٔػٯ ذاؾى ا٧٣ٞػةؿ، أكرد٩ة٬ػة ٚػٰ ٦ٞ يػى ؽ٦ػح دعٞٲٞ٪ػة )دٱػٮاف ك٣ؽٱ٪ة ٦ٺظْػةت أ

ٌٰ ( ٰٚ ثةث٢، ص   .79-٦66٭ؾَّب ا٣ؽٱ٨ اث٨ ا٣ؼٲ٧

ٌٰ ص  (13) /٬ػػة٦ل 67(، كص ٬/4ػػة٦ل )65(، كص 2/ ٬ػػة٦ل ) 64دٱػٮاف اثػػ٨ ا٣ؼٲ٧ػػ

 (.3( ك )٬/1ة٦ل )68(، ص 5)
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ػؼ٭ة ٦ػ٨  ،٦ػ٨ ٗٲػًؿ دراقػحو كٹ مػؿحو  ،ةن ثٲذ 68أ٩َّ٭ة  صكا٣ىعٲط كٝػؽ ٩ىكى

٢َّ ثًػأرثٓ ُٝػٓ ٚػٰ ) ،ا٣ضـء ا٣سة٣ر ٦٪٫ي  ىػى كردٍت ٚػٰ ا٣ضػـء  ةن ( ثٲذػ26ك١٣٪٫َّي أ

! ،ا٣كةدس ٨٦ ا١٣ذةًب ٩ًٛك٫ً  ٛى٭ؿىسه  ك٬ٮ ٦ي

ةرىٍت إ٣ٯ زٺزًح أػُ ىمى ًح أ٩َّ٭ة أ ٞى ِّٞ تي ٧٤٣ع ٦٪٭ػة  ،ةءو ٚػٰ ا٧٣ىٞػةؿً ك٨ٍ١٣ ٱيعكى

ِّٰ ا٧٣ىػؿمِّ )ت  (685٬ػُ ف ٰٚ ٩كجًح ُٕٝذٲ٨ ٣ٲكذىة ٫٣ي ث٢ ٹث٨ ا٣ؼٲ٧
(11)

 ،

ٍخ ٤ٔٲ٫ً ٰٚ ص  ،15-14ٰٚ ص  ىجَّ٭ى (، كثٕػي 3ا٣٭ة٦ل ) ،19كػُأ زة٣ر ٩

 ا٣ؿكاٱةت ٗٲؿ ا٣ىعٲعح ٣ٕؽدو ٨٦ اٵثٲةت.

٩ي   :ك٬ٰعي

٥ ٨٦ مٲٮًػ٫ً  دٍ٭ي ٙي إ٣ٯ ٦ى٨ٍ ذى٠ىؿى ٲ ًً
ي  ٦ة ٱأدٰص ،أ

يقػة٦ح ثػ٨ ٦٪ٞػؾ اٵ٦ٲًؿ اٵدٱت  ٨ى ٓى ٦ً ٧ً قى ٫َّ٩ي أ ػؿ أ َّٛ ًرمِّ أثٰ ا٧٣ْ ـى ػٲ )ت ا٣نَّ

584٬)
(12)

)ت ٌٔػػؽ ا٣ػػؽٱ٨ ٦ؿ٬ػػٙ أثػػٰ ا٣ٛػػٮارس  اٵ٦ٲػػؿً كا٣ذٞػػٯ ثةث٪ًػػ٫ً  ،

613٬) 
(13)

 ، كظؽَّثى ٔ٪٫ي 
(14)

. 

                                                 

ٔٲػػٮف ا٣ذػػٮارٱغ ، 5/345ا٣ٕجػػؿ  ،333-3/324دؿص٧ذػػ٫ ٚػػٰص ذٱػػ٢ ٦ػػؿآة ا٣ـ٦ػػةف  (11)

٩٭ةٱػػح اٵرب ، 424- 3/413ٮات ا٣ٮٚٲػػةت ٚػػ، 4/53ا٣ػػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػػةت ، 21/375

ػ، 373-7/369، ا٣٪ضػٮـ ا٣ـا٬ػؿة 8/42دةرٱغ اث٨ ا٣ٛؿات ، 31/135 َّٛ ٯ ا١٣جٲػؿ ا٧٣ٞ

 .1/569ظك٨ ا٧٣عةًؿة  ،6/143

كٝػةد ٔػؽة  ، كقػ٨١ د٦نػٜ، كا٩ذٞػ٢ إ٣ػٯ ٦ىػؿ،488٬ٝؿبى ظ٧ػةة قػ٪ح  ٰٚ مٲـر ؽى ٣ً كي  (12)

ةته  ظ٧ٺت ٤ٔٯ ا٣ى٤ٲجٲٲ٨ ٰٚ ٤ٚكُٲ٨، َّٛ ٦ٕضػ٥ اٵدثػةء ٰٚص  ٫ي دؿص٧ذي ، كدٱٮاف. ك٫٣ي ٦ؤ٣

، ا٣ٮاٰٚ 34-٦16/23كة٣ٟ اٵثىةر ، 199-2/195كٚٲةت اٵٔٲةف ، 2/571-594

 .1/291اٵٔٺـ ، 382-8/378ثة٣ٮٚٲةت 

ـىر. (13) ٲ ٣ًؽى ٰٚ مى ، 572-1/571ػؿٱؽة ا٣ٞىؿ )ا٣نةـ( دؿص٧ذ٫ ٰٚص . ثة١٣ذت ةن ك٠ةف ٦٘ؿ٦ كي

، دػػةرٱغ اٷقػػٺـ 2/363ٚٲػػةت ا٣٪٤ٞػػح ا٣ذ٤٧١ػػح ٣ٮ، 594-٦2/593ٕضػػ٥ اٵدثػػةء 

 .7/237اٵٔٺـ ، ٦16/39كة٣ٟ اٵثىةر ، 13/388

 .2/449ا٧٣ٮأِ كاٹٔذجةر  (14)
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ًرٌم )ت ثٕػؽ  ـى ػٲ ىثٮ ا٣٘٪ةا٥ ٦ك٥٤ ث٨ي ٦ىع٧يػٮد ا٣نَّ ٞىٯ ث٫ً أ (622٬كا٣ذ
(15)

، 

ان ك٢ٞ٩ى ٔ٪٫ي ػجؿ
(16)

. 

ا٘ىخ٩ٍي  ىىى  :ضٰٜٜثي ٤ا أ

٤ٔٯ ٦ة وػ٪٫ٕي  ةن ز٧ٍٔخ أ٩َّ٭ة أًةٍٚخ قجٕٲ٨ ثٲذ 31ٰٚ ػذةـ ٦ٞؽ٦ذ٭ة ص 

ُىػٓ رٝػ٥  ،د. ٤ٔٮش كأ. ٬ٺؿ ًٞ ك٦ض٧ٮٔ٭ػة  ،24ك  21ك 19ك  12ك٦٪٭ػة ا٣

 صكٹ دٝٲٜ ٤ٔٯ ا٣٪عٮ اٳدٰ ،ك٬ٮ أ٦ؿه ٗٲؿ وعٲط ،ةن زٺزح ٔنؿ ثٲذ

ػؿِّح ا٣٪ػٮٱؿمُّ ٚػٰ  -٣ػؿاء ك٬ٰ ٩ذٛح ٤ٔٯ ٝةٚٲػح ا -( 12ٚة٣ُٕٞح ) ٣ػ٥ ٱيىى

ك٬ػٮ ٦ػة قػ٪ؾ٠ؿقي ثٕػؽى  ،ث٪كجذ٭ة إ٣ٯ وةظج٪ة -ا٣ؾم ٧ًَّ٭ة  –)٩٭ةٱح اٵرب( 

 ٤ٝٲ٢و ثذٛىٲ٢و أ٠سؿ.

دىٍت ٰٚ ٦ٞةؿ أ. ٬ػٺؿ  -ك٬ٰ ٩ذٛحه ٤ٔٯ ٝةٚٲح ا٣ٕٲ٨ً  –( 19كا٣ُٕٞح ) رى كى

 .٨ٔ )ٚٮات ا٣ٮٚٲةت( ك )ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت( ،364ث٧ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ص 

كردٍت ٚػٰ ٦ٞػةؿ أ. ٬ػٺؿ  -ٚػٰ أرثٕػح أثٲػةت ٝةٚٲػح  –( 21ح )كا٣ُٕٞػ

 ، ٨ٔ )ث٘ٲح ا٣ٮٔةة(.364ث٧ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ص 

ى٦َّة ا٣ُٕٞح ر٥ٝ ) ك٬ػٰ ػ٧كػح أثٲػةتو ٤ٔػٯ  ،74ا٣ٮاردة ٤ٔٯ ص  ،(24أ

 ،365-364ٚٞؽ كردٍت ٰٚ ٦ٞةؿ أ. ٬ٺؿ ث٧ض٤ػح ا٧٣ض٧ػٓ ص  ،ٝةٚٲًح ا٧٣ٲ٥

 ٨ٔ )٩ـ٬ح ا٤٧٣ٟ(.

دىٍت ٰٚ زٺزح ٦ىةدر ٍٚٞ ،ةن ( ثٲذ57ٚٲجٞٯ ٣٭ة )  رى  «ٝٺاؽ ا٣ض٧ةف» ٬ٰ ،كى

ةر َّٕ ِّٰ  «ٔٞٮد ا٣ض٧ةف» ك ،ٹث٨ ا٣نَّ َّٛٯ ا١٣جٲؿ»ك ،٤٣ـر٠ن .  «ا٧٣ٞ  ٧٤٣ٞؿٱـمِّ

 ا١خؽاس٣: 

٫ي  ،اث٨ ظ٧ٲؽة صكرد ٨٦ مٲٮػ٫ ،23ص  - ٍخ ٦ة ٩ىىُّ ٞى  ص٤َّٕٚ

                                                 

(. دؿص٧ذيػ٫ي ٚػػٰص كٚٲػةت اٵٔٲػػةف )ص٧٭ػؿة اٷقػػٺـ ذات ا٣٪سػؿ كا٣٪ْػػةـوػةظت ٠ذػػةب  (15)

 .12/233، ٦ٕض٥ ا٧٣ؤ٣ٛٲ٨ 7/223، اٵٔٺـ 2/254-525

 .136 – 135ٔضةات اٵمٕةر ٱي٪ْؿص  (16)
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 .٥٣ أٝٙ ٤ٔٯ دؿص٧ذ٫، ك٥٣ ٱذٕٲ٨ ٣ٰ ٨٦ ٬ٮ»

كظػؾٚخ ٦ػ٨  ص(٣374ػؽٱٮاف وػٛعح )ٝةؿ اٵقػذةذ ٬ػٺؿ ٩ػةصٰ ٚػٰ ا

ك٬ػٮ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ أظ٧ػؽ أثػٮ ٔجػؽ اهلل ا٣ع٤ػٰ  ،مٲٮػ٫ اث٨ ظ٧ٲػؽة

إذ ٹ  ،ك٬ػٮ ٩عػٮم ثػةرع ثة٤٣٘ػح ،(553٬ا٧٣ٕؿكؼ ثػةث٨ ظ٧ٲػؽة ا٧٣ذػٮٚٯ )

 ...دػ٤ذ٭ة ق٪ح قجٕٲ٨ صك٣ٞٮ٫٣ ،ٱ٨١٧ أف ٱأػؾ ٔ٪٫ ك٧ٔؿق ق٪ح كاظؽة

 ا٩ذ٭ىٯ.«. 4/153ا٩ْؿص ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت 

 أٝٮؿص

ٌٰ  ص٬ٮ -1 ٧ٲؽ( ث٨ ّةٚؿ ا٣٪عٮم ا٣ع٤جػ ٧ٲؽة )ظي ٱعٲىٯ ث٨ ظي
(17)

ػةٔؿ   ا٣نَّ

َّٚ  ،كا٧٣ؤرِّخ ذىٮى  .627٬ٯ ق٪ح ا٧٣ي

٘ىًٮمٍّ آػؿ  -2 ٫ً ث٤ًي ًُ ٍ٤ دجٲ٨َّ ٣ٰ أفَّ رىٍٚيى أ. ٬ٺؿ ٹث٨ ظ٧ٲؽة ٱؿصٓ إ٣ٯ ػى

٫ي  ٞى جى َّٚٯ قػ٪ح  ،قى ذىػٮى ٌٰ ا٧٣ي ػ
553٬ك٬ػٮ اثػ٨ ظ٧ٲػؽة ا٣٪عػٮٌم ا٣ًع٤ِّ

(18)
كٔػؽـ  ،

ِّٰ ا٧٣ٕةًوًؿ ٫٣ي ٦ٕؿٚ ٨٦ ٗٲًؿ أٍف  -ك٬ؾا ا٣ؿأمي ٣ٲف ٫٣ ث٢ ٝةؿ ث٫ ٝج٫٤  ،ذ٫ ثة٣ع٤ج

د. صٮاد ٤ٔٮش -ٱيًنٲؿى إ٣ٲ٫ 
(19)

ةؿى ٠سٲؿ َى ٲ٫ًً ٔ٪٫ي  ان ، ا٣ؾم أ  .ٰٚ ٩ٛى

َّٰ ٝؽ ق٧ٓ ٦٪٫ ان أفَّ ٦يع٧ؽ 22ا٣ىعٲٛح ٰٚ كصةء  ٧ىٍخ ٚػٰ  ،ا٣ؽ٦ٲةَ ٚىذىؿصى

ثؿصٮٔ٭ػة  ،(693٬-623)ا٣٭ة٦ل ٧٣ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٣ؽ٦نٰٞ ا٧٣ٞؿئ 

 .15/776دةرٱغ اٷقٺـ  صإ٣ٯ

                                                 

ػح  (17) ةد٫ )٦ٕةدف ا٣ؾ٬َّت ٰٚ دةرٱغ ظ٤ت(، ك)ا٧٣ضة٣ف اٵرثٕٲ٨ ٰٚ ٌٚػةا٢ اٵا٧َّ ٨٦ ٦يى٪َّٛ

 – 9/224دؿص٧ذػ٫ ٚػٰص ٝٺاػؽ ا٣ض٧ػةف ا٣ُة٬ؿٱ٨(، ك)ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔػٯ ٦عةقػ٨ ا٣ذنػجٲ٫(. 

، إٱٌػػةح ا١٧٣٪ػػػٮف 2/523، ٬ؽٱػػػح ا٣ٕػػةرٚٲ٨ 264-٣6/263كػػةف ا٧٣ٲػػـاف ، 231

 .196 -13/195ض٥ ا٧٣ؤ٣ٛٲ٨ ، 8/144ٕ٦اٵٔٺـ ، 2/568

، 4/153، ا٣ػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػةت 3/185، إ٩جةق ا٣ؿكاة 6/2571دؿص٧ذ٫ ٰٚص ٦ٕض٥ اٵدثةء  (18)

 .1/173، ث٘ٲح ا٣ٮٔةة 191كا٤٣٘ٮٱٲ٨  ةةَجٞةت ا٣٪ع

 .132ٮف أدثةء ظ٤ٲُّ  (19)
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٥٬ٍه  ص ٬ؾا كى ُّٰ ا٧٣ؾ٠ٮري ٬ٮ ،٤ٝخي مؿؼ ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٧٣ػؤ٨٦ ثػ٨  صٚة٣ؽ٦ٲةَ

 ٌٰ ُّٰ )ت ػ٤ٙ ا٣نةٕٚ ( 735٬ا٣ؽ٦ِّٲةَ
(23)

ِّٰ ثٕيى  ، ٓى ٨٦ اث٨ً ا٣ؼٲ٧ كٝؽ ق٧

«٦ٕض٥ مٲٮػ٫» كأكردقي ٰٚ ،مٕؿقً 
(21)

. 

 :٤ؤ١ٙاحي٩ي  

ا٣ؾم ذ٠ؿق اث٨ ا٣ٕؽٱ٥ ٰٚ ٠ذػةب ث٘ٲػح  ،()٠ذةب ا٣ىٲؽ ص27صةء ٰٚ ص 

ٍخ  .4/1551ا٤ُ٣ت  ٞى َّ٤ ٔى  «.٫٤ٕ٣ ٠ذةب ٩ـ٬ح ا٤٧٣ٮؾ» ك

٤ََّٕخي ٤ٔٯ ا٣ػ٪َّهِّ ا٣ػؾم ٤ٞ٩ػ٫ي اثػ٨ي ا٣ٕػؽٱ٥ً ٦ًػ٨ ٠ذػةًب  ص ٠٪خي ًٝؽ ا ٤ٝخي

ٲًؽ( ى٫َّ٩ي ٹ ٔٺٝح ٫٣ ث١ذةث٫ اٳػؿ )٩ـ٬ح ا٤٧٣ٟ(  ،)ا٣ىَّ ىٱخي أ أ ك٣ٲف ا٤٧٣ٮؾ  –ٚىؿى

 ٤ٔٯ اًٷَٺًؽ. -

دى ثًةقػػ٥ 21أ٦َّػة ا١٣ذػػةب رٝػػ٥  رى ى٩َّػػ٫ي كى ٍت أ ٠ىؿى ٠ذػػةب » )٩ـ٬ػػح ا٤٧٣ػػٮؾ( ٚىػػؾى

 ،كا٣ىػٛؽم ٚػٰ )ا٣ػٮاٰٚ( ،ٔ٪ػؽ اثػ٨ ا٣ٕػؽٱ٥ ٚػٰ )دػةرٱغ ظ٤ػت( «ا١٣ٺب

 .كإق٧ةٔٲ٢ ثةمة ٰٚ )٬ؽٱح ا٣ٕةرٚٲ٨( ،كا٧٣ٞؿٱـم ٰٚ )ا٧٣ٞٛٯ(

ص  ٤ٝخي

٬ح ا٧٣ى٤ًٟ( -1  ،ةكٝؽ د١ؿر ا٣ؼُأ ٰٚ ا٣ىٛعح ٔٲ٪٭ػ ،وٮاب اٹق٥ )٩ـي

ُؿ   .95ك ،74كٰٚ ص  ،13ٰٚ ا٣كَّ

ك٥ٍ٣ ٱؿد ٚٲػ٫  ،ك٣ٲف ٦ة ذ٠ىؿىٍت  ،اق٥ ٠ذةب اث٨ ا٣ٕؽٱ٥ )ث٘ٲح ا٤ُ٣ت( -2

 .ةن اق٥ )ا١٣ٺب( ثذةد

ٛىًؽمِّ كا٧٣ٞؿٱػػـمِّ  -3 ػػ ػػةؼ إ٣ػػٯ ا٣ىَّ اثػػ٨ ٝةًػػٰ مػػ٭جح ٚػػٰ ٠ذةثٲػػ٫ً  صٱٌي

                                                 

ةد٫ 613٬ثؽ٦ٲةط ق٪ح  ؽى ٣ً ٤٣عؽٱر. كي  ظةِٚ (23) ٪ى٫ي أقػ٧ةء مػٲٮػ «٦ٕض٥». ٨٦ ٦يى٪َّٛ ػ٧َّ  ٫،ًى

٬ي٥ ٩عٮ أ٣ٙ كزٺز٧بح، ٚػٰ أرثػٓ ٦ض٤ػؽات. دؿص٧ذػ٫ ٚػٰص ٚػٮات ا٣ٮٚٲػةت  ، 2/439كى

ػػٮـ ا٣ـا٬ػػؿة  ، 421، 1/357، ظكػػ٨ ا٧٣عةًػػؿة 3/33، ا٣ػػؽرر ا١٣ة٦٪ػػح 8/212ا٣٪ُّضي

 .4/169، اٵٔٺـ 24-8/23مؾرات ا٣ؾ٬ت 

 أ. 53/ ٦1ٕض٥ مٲٮخ ا٣ؽ٦ٲةَٰ  (21)
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ٌٰ ٰٚ  ،أ 5/93ك)ا٣ذةرٱغ ا١٣جٲؿ(  ،233)َجٞةت ا٣٪عةة كا٤٣٘ٮٱٲ٨(  كا٣كٲٮَ

 .3/198( ٥ ا٣ٮوٮؿ٤َّ قي ٨ٔ ) ٌٚٺن  ،185 (٘ٲح ا٣ٮٔةةث)

رى ثذعٞٲػٜ  -٨ٔ أ. ٬ٺؿ  ٩ٞٺن  –كذ٠ؿٍت  ؽى أفَّ ٠ذةبى )مؿح ا٣ذعٲةت( وى

 .1981اٵقذةذ وٺح ا٣ؽٱ٨ ا٧٣٪ضؽ ٰٚ ثٲؿكت 

 ِّٞ  ٜى ا١٣ذةبي ٤ٔٯ ا٣٪َّعًٮ اٳدٰص٤ٝخص ظي

دار  ،دعٞٲٜ د. وٺح ا٣ؽٱ٨ ا٧٣٪ضؽ ثٕ٪ػٮاف )مػؿح ٣ٛػِ ا٣ذَّعٲَّػةت( -أ

ػػ٨٧ ٠ذػةب )زػٺث رقػةا٢ ٚػػٰ  ،ـ1981 ،ثٲػؿكت ،ا١٣ذػةب ا٣ضؽٱػؽ ًً ًٚػٰ 

 كرصٓ إ٣ٯ زٺث ٦ؼُٮَةت.  ،56-47ا٣٪ه  ،45-39ص  ،ا٤٣٘ح(

 ،٦ض٤ح )ٔة٥٣ ا٧٣ؼُٮَةت كا٣٪ػٮادر( ،دعٞٲٜ ٗةدة قٕؽ ا٣كٕٲؽم –ب

ؿ ،1ا٧٣ض٤َّؽ  ثةٔذ٧ةد٬ػة ٤ٔػٯ  ،63-44ص  ،ـ1417٬/1996 ،ا٣ٕؽد اٵكَّ

ؽً ك٥٣ دينً  ،٦ؼُٮَذٲ٨ ٪ىضِّ ًة ا٧٣ي  .ٍؿ إ٣ٯ ٩ىنؿى

ٜي ٝجػ٢ى اقػ٫٧  ،ٱع٢٧ي ا٣ؽ٠ذٮراق -رظ٫٧ي اهللي  –٦ٓ ا٥٤ٕ٣ أفَّ ا٧٣٪ضؽ  ٚذيكج

 .ٍٚٞ «اٵقذةذ» ك٣ٲف « د.» أك «ا٣ؽ٠ذٮر» ٧٤٠حي 

 ٦٤ ا١ٓتارات ٰٕؽ ا١ػٰٜٛث:

كأًةؼ ا٣كٲٮَٰ ٰٚ ث٘ٲح ا٣ٮٔػةة كا٧٣ٞؿٱػـم ص »17ا٣كُؿ /28ص  -

 «.ٰٚ ٥٤ٔ اٵدب كا٣عكةب

 «.كا٧٣ٞؿٱـم ٰٚ )ا٧٣ٞٛٯ ا١٣جٲؿ(ص »ٲط أف د١ٮفكا٣ىع

ٝؿاػػخ ٤ٔػػٯ  صٝػػةؿ ا٧٣ٲ٧٪ػػٰ ٔػػ٨ ا٧٣ؼُػػٮطص »6ا٣كػػُؿ  /29ص  -

 .«ك٤ٔٲ٭ة ػ٫ُ ،٦ى٪ٛ٭ة

 «.ا٧٣ؼُٮَحص »كا٣ىٮاب

ك٬ػٮ ٦ؼُػٮطه ص »11ا٣كػُؿ  /كصةءى ٤ٔٯ ا١ٕ٣ف ٰٚ ا٣ىػعٲٛح ٩ٛكػ٭ة

ٍِّ ٦ؤ٣ٛ٭ة  .«٦عٛٮظه ٰٚ ا١٧٣ذجح ا٣ْة٬ؿٱحً  ،٩ٛٲفه ٦ؾٱ٢َّه ثؼ



 83 (1)اجلزء  (09)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ُِ : »باهطووْا ِّفوو  ،قبوّوو  «اهًخطووْ » ألنَّ اهموًوو َ عَُػووْلُ غوووٓ ،«يؤه

 بػدِ . «يرفْظ»و

 : الديواُنًاثاني
وَػ  اهطوفر ت   ،38إهوٓ  83اذتنَّ اهدْٕاُن اهًخًُْع غوٓ أسو س اهطَّ

ٌَ ٍتف  وقطٖدة ،( قطػ ً 83وعىَّ )  . ً ( بٖت833فٔ ) ،ي  بٖ

ُِ  ً  ٕؤوفٖ  :ٍظرات ٍقدٕ  غوٖ

 :عرأبيات ليست للشا /أ 

  ً أبٖ عو –يُت بِػ ً هًق ِل يخو  اهًخًع  –أثبتِت اهًرقق ُ يٌ غِٖر عًرٍٖص 

 :ؤٕفًٖ   ،هٖسْت هوشَّ غرِ 

8-  ًَّ األشوػرٕ   أبْ غثً ن اهفقُٖ اهش رغٔ ب هق ِرة هقَٖٔ بػوظُ  َٔ ْفِّ   عُ ه

َّ ٍِٔ غَ بِ  فذلرهُ  َ اهوٖو  ٔ عوك ٍِّ إِ غوُٖ، فَ  الةِ اهطَّ  ٌِ ً  ٕذلر األشػرٕ  اهرَ بو ، وٍ

 ٔ:اٍِ دَ ٍشَ أَ ٌٖ فَ اثََ  رإُٔت  ٍ ئى، إذْ 

ًُ  نِّ َضوو ٌَ ًِ سوووِ غوووٓ اه   ً ًػووحَ  ٖ

 

 ُْ ْعِوووفَ  بووونَ قَ  حوووراأل واغتوووَىِ  

ُِ  ٌ ذا اهووذي هووٖ َ يَوو    َشوؤ  فٖوو

 

َ   سُ اهََّوووو ٕقْهوووُُ    ُْ ْعِوووويَ  ػووودَ ب

 .فُٖ ُٖت وضوَّ  ،ًّ ولتبتُ  ف ستٖقظُت  

 .«بغٖ  اهْغ ة» و ،«قالئد اهخً ن» غٌ ٍقالً 

ٌِ  بدهٖن قْلِ  ،  هُُ هٖسَ  اهبٖتٌَٖ أنَّ  عدُ اهْا :قوُت  ِّٔ  اب رإٔوُت اثَوٌٖ : »اهخًٖ

لٌ فؤ )ذٕون عو رٕز ارِ وَ  واهخبورُ  ،بون هًّو  ،فو)اإلٍش ل( هوٖ  هوُُ  ،«فأٍشدأٍ

ُُ اهًطبُْع يَُُ البٌ اهَخَّ رِ بغدال(  ًّ فديُّ إٔغ ،، وهى ٕغ  ً وأَوَرلَهُ اهطَّ
(22)

. 

هُ األلفْيُّ بن رإُٔت اهَخبََر ٍَفَسُُ قد أَوَرلَ
(28)

غوٌ أبؤ غبود اب ابوٌ  ٍَقوالً  

                                                 

الذَّٖ  22)  .81/13( اهتذلرة اهطَّ

 ب. 2/821( اهبدر اهس فر 28)
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ًَّ ح اهق
(21)

ُِ  ،(118ِ)ت   َواهَخبَوُر  ،«فَأٍََشوَدٍِٔ  ً َرإَُٔت فٔ اهًَ م َشخط: »وفٖ

ّٔ اهًطرّي إٔغ ِ  شّ ب اهدٌٕ ابٌ اهخًٖ ًَ ًَّو ح ِوذا  ، ً َواِرلٌ فٔ عَرَح ٌُ اهق واب

َػُُ يَُُ  ًِ ُ َس َُّ اٍت.وقد ُوهَِد بػَد َوفَ ِة اب ،ذلَر أٍَ َْ ِّٔ بَِسبِع َسََ
ِّٔ اهِروِّ ًِ  ٌِ اهِخَٖ

و فر( هدلفوْيِّ يوٌ يطو لرِ  يََع اهِػوى و  هوْى  ،أنَّ لت َب )اهبدر اهسَّ همََّّ

 .عستفد يَُُ َِ 

 ق ل: -2

 ىُ َمُ َغوو ب هطووبرِ  الُ اهػووذَّ  ٔوعووأيرٍ

 

ٌِ ٌ ذا اهذى ٕرعَ ويَ   ِْ  ٓ غ  ؟برِ  هطَّ بِ  اهرو

 ٔغوْاذه األشوٖ   أنَّ  ٌ أغخوِ  ويِ  

 

َّ  ٔف ٔهْي ٕطٖوْنَ   َْ اه  يذرى غُ ْى، واهّ

ّٔ : »وفُٖ ،2/212ٍّ ٕ  األرب  :غٌ ٍقالً    .«ق ل ابٌ اهخًٖ

إلثب عّ  اهَتف  )اهبٖتوٌٖ( هًّوذب اهودٌٕ،  عػوٖالً  88وق هْت فٔ اهًقدي  ص 

ًو  ضوراذ ً:  بًو  أن اهبٖتوٌٖ هوى ٕوذلرا فؤ »فٔ ذٌٖ أنَّ اهَْٕريَّ هْى َُٕطرِّْح ألَِّّٕ

 «.بٌ غبد اهًَػى، فإٍٔ حػوتًّ  هًّذب اهدٌٕ يرًد بٌ غؤ لْٕان يرًد

 :أقْل

َقِ  ِذا8 ًُرقِّ  ؟/ غوٓ أيِّ يٍَّج ق مَ رأُي اه

ّٔ بترقٖو  )ِوالل 2  –/ ٍػى! هْى ٕرلَا فٔ لْٕان شّ ب اهدٌٕ ابٌ اهخًٖ

ُِ   ً هوَرأَْت يسوتدرل ُوهْ ٍََظَرْت فٔ ٍّ ٕ  اهدْٕان ٍفسو ،زِٖر( غووٓ يخطْتتو

وِذا ال ٕػَٔ استر ه  االستدراك غووٓ اهودْٕاِن غَٖوُ  ،فٔ اهترقٖ اهًػتًَدِة 

ُِ، يوع ياَلِذوي ٍقدَّٕو    ً فقد استدرلُت بَفسؤ قِطػو ،بػَد ضدورهِ  هوى عورلْ فٖو

                                                 

ّٔ  يرًد بٌ أذًد بٌ إبراِٖى بٌ ذٖدرة (21) واهًطريّ  اهقرش سوَ   دَ . ُوهِو ِ  فػَّٖ . يٌ فقّو   اهشَّ

، وٍ َب فٔ اهرمى بخ يع اهط هد فٔ اهق ِرة، وٍُِسَ  إهٓ اهتس ِن فٔ األذمو م. 636ِ

لثٖورة  «يخو يٖع»، و«عفسوٖر اهقور ن»قبن غوٓ عدرٕ  اهفقُ إهٓ أن ي ت. هُ لت ب فؤ أ

 .3/823، األغالم 21-3/23اهدرر اهم يَ  عرحًتُُ فٔ: يشتًو  غوٓ فْائد. 



 43 (1)اجلصء  (09)اجملًد  -دلًة دلُع ايًغة ايعسبية بدَػل 

رىٍت ٹ اقذؽراؾى ٤ٔٲ٭ة ،دعٞٲٞٲح ؽى ؟كثٕؽى ٬ؾا ٦ى٨ٍ ٝةؿ إفَّ ا٣ؽكاكٱ٨ى ا٣ذٰ وى
(25)

   

ٲ٨ إذا3 ِّٛ ٕؿى إ٣ٯ / زجخى ٣٪ة أفَّ ا٧٣ؤرِّػٲ٨ كا٧٣ؤ٣ جيٮا ا٣نِّ  «اث٨ ا٣ؼٲ٧ػٰ» ٩ىكى

 ،ٚإ٩َّ٭٥ٍ ٱؾ٬جٮف إ٣ػٯ مػ٭ةب ا٣ػؽٱ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٔجػؽ ا٧٣ػ٪٥ٕ ا٧٣ىػؿٌم ٚٞػٍ

ِّٰ ا٣ػؾم ٱؾ٠ؿك٩ػ٫ي ث٤ٞجػ٫ ػ
ـيكقي ٨ٔ مةٔؿ٩ة ٦٭ؾًَّب ا٣ؽِّٱ٨ ا٣ًع٤ِّ  ،«ا٧٣٭ػؾَّب» ٣ًٲ٧ٲِّ

ؿي أ٠سؿ م٭ؿةن كمٕؿ  .ان كاٵكَّ

تى ا٣٪ذ4 ؿى ٦ى٨ٍ ٩ىكى اؼ أكَّ ٮَّ ِّٰ / ٥ٍ٣ د٨ً١ ا٣ىَّ  ،ٛحى ٧٣٭ؾب ا٣ػؽٱ٨ اثػ٨ ا٣ؼٲ٧ػ

ُّٰ ٚػٰ ٟى ا٣ٲٕٞٮث ٞى٭ة إ٣ٯ ذ٣  قج
ُّٰ ٚػٰ ،1/59ا٣جةث٤ٲػةت  صإذٍ مػٕؿاء  صكا٣ؼةٝػة٩

 ٔ٪ؽى دؿص٧ذًً٭٧ة ٫٣ي. ،4/385ا٣ع٤ح 

ٌٰ ا٧٣ىؿمٌ 5 ٩َّ٭ة ٹث٨ ا٣ؼٲ٧
ى ٛىًف ٬ؾق ا٣٪ذٛح ٩ىؿىل أ ى  ،/ ٨٦ ًػٺؿ ٦ٕؿٚذ٪ة ثً٪

 .كديكذىؽرؾ ٤ٔٯ دٱٮا٫ً٩ً 

 مػ٧فى  ا٣٪ػٮـ ٚػٰ رأٱػخي  ص٣ؽٱ٨ دٮراف مةق أٱٮبٝةؿ ٰٚ ٦ؽح ٩ض٥ ا -3

 َّٙ ٤ىػٚى  ا٣ٞجػؿ، ٚػٰ ك٬ٮ ،ثأثٲةت ٧ٚؽظذ٫ي  ،٦ٮد٫ً  ثٕؽث٨ أٱُّٮب  مةق دٮراف ا٣ؽك٣ح

َّٰ  ث٫ً  ٯكر٦ى  ٠٫ٛ٪ى   صكأ٩نؽ٩ٰ ،إ٣

ػػ ةن ٕؿكٚػػ٦ى  ٨َّ ٤ٞى كػػذى دى  ٹ  ٫ثًػػ ٧عخي قى

 

ػػ ٪ػػ٦٫ً  خي ٦كػػٲٚأ ،ةن ٲذػػ٦ى    فً ؽى ا٣جىػػ ةرمى ٔى

ػػػدى  كٹ   ػػػ ٨ى ٪َّ ْي ػػػ ٮدمصي ي  ٫ي ة٩ى مى  ؼػػػ٢ه ث

 

ى  ٦٨ً   ى  ٕؽث ٰى ث ٟى ٦ي  ؾ٣ ػ ٤ ـً ا٣نَّ  ٨ً ٧ى كا٣ػٲى  ة

 ٦ٕػٰ ك٣ٲفى  ،ا٣ؽ٩ٲة ٨٦ صخي ؿى ػى  ٰإ٩ِّ  

 

ِّٛ  ٍخ ١٤ى ٦ى ٦ىة  ٢ِّ ٠ي  ٨ٍ ٦ً    ٰٛ٪ً ٠ى  لٮى قً  ٠ٰ

ا٣ػٮاٰٚ  ،/أ298ٔٞػٮد ا٣ض٧ػةف  ،1/339 «كٚٲػةت اٵٔٲػةف» ٔػ٨ ٩ٞٺن  

 .13/443ثة٣ٮٚٲةت 

 ص٤ٝخي 

                                                 

، 3ك  2، ج 88ٱي٪ْؿ ٦ٞة٣٪ةص )ٚٮات ا٣ؽكاكٱ٨(، ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ، ٦ػش ( 25)

ك٦ة أزجذ٪ةقي ٨٦ اقذؽرا٠ةت ك٦ٺًظِ ٰٚ ٠ذةثً٪ة )ٰٚ ٩ٞػؽ ا٣ذعٞٲػٜ( ا٣ىػةدر ٚػٰ  ،ـ2315

 .ـ2336ـ، كد٦نٜ 2332ث٘ؽاد 
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َُّٕحي ٹ دٮصؽ 1ٰٚ  .ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت ص/ ا٧٣ٞ

٥َّْ دٮراف مةق ٰٚ /2 َُّٕحي ٤٧٤٣ٟ ا٧٣ٕ كٚٲػةت  ،٩163ـ٬ػح اٵ٩ػةـ  صا٧٣ٞ

 ،439ا٧٣عةًػػؿات كا٧٣عػػةكرات  ،55مػػٛةء ا٤ٞ٣ػػٮب  ،1/339اٵٔٲػػةف 

 .422-6/421مؾرات ا٣ؾ٬ت  ،423 ركض اٵػٲةر

 .346ص٪ىٯ ا٣ض٪ةس  ص/ اٵػٲؿ ٍٚٞ ٧٣٭ؾب ا٣ؽٱ٨ اث٨ ا٣ؼٲ٧ٰ 3ٰٚ

٥َّْ دػٮراف مػةق، ثػؽ٣ٲ٢ إًص٧ػةع / أ٦ٲ٢ي إ٣ٯ أفَّ ا٣ُٕٞحى ثًؿي٦َّذ٭ة 4 ٤٧٤٣ٟ ا٧٣ٕ

ٲ٨ ٤ٔٯ ٔـك٬ة إ٣ٲ٫ً  ٌٰ ا٣ؾم أكردى ثٲذ –قذَّح ٦ى٪ِّٛ ًَ كٝىػٮًؿ ، -٦٪٭ػة  ةن ثةقذس٪ةء ا٣كٲٮ

ِّٰ  اث٨ً  ٟى أفَّ ٔجةرةى  ،«كأ٩نؽص »ًٟ ٤ً ٨ٔ ا٧٣ى  ا٣ؼٲ٧ ادي ٤ٔٯ ذ٣ ى »كٱـي ٟى ٦ي  ؾ٣ٰث ػ ٤ػ ـً ا٣نَّ  ة

ىوٺن  «٨ً ٧ى كا٣ٲى  ٌٰ أ ٥ِّٕ، ث٢ ٔٹ دىؽر ٨ٔ اث٨ ا٣ؼٲ٧ ِّٰ ا٧٣يذ٪ ، ا٣٘٪ ًٟ  .٨ ا٤٧٣

ِّٰ  ،( أثٲػػةت ٣ٲكػػٍخ ٤٣نػػةٔؿ6كث٭ػػؾا ٩يكػػٍٞ ) كٱ١ػػٮفي ا٧٣ض٧ػػٮعي ا٣٪٭ػػةا

ٱٮاًف ) قػجٕح كػ٧كػٲ٨ ( 57)٣ٲف ٰٚ ص٭ػؽ٬ة ًقػٮىل  ،ةن ( ثٲذ179ًٵثٲةًت ا٣ؽِّ

 .ك٬ٰ ٧٠ٲَّحه ٤ٝٲ٤حه ٹ دى٪٭ىيي ث١ذةبو  ،٨٦ زٺزح ٦ىةدر ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة ٍٚٞ ةن ثٲذ

 ءات ا٥١ٓػك١ث ٦ْ ضٰٜٜخ٫ًا:ا١خطؽٯٙاتي كا١ٜؽا –ب 

ٔىنى  ةٰٚ ا٣ؽٱٮاف ٔؽده ٨٦ اٹ٩عؿاٚةت ٰٚ  ٲ٪ً٭ى ٕى ٨ ثً ًَ ة ٦ىٮا  ص٬ٰ ،ؿى

 ص47ص  -1

ػػٍخ د٤ػػٟ اٵظةدٱػػري ٔ٪ٌػػٰ نَّ كدٛى
 

 

ثػػؽا  ِّٰ ري ٦ػػة٩ً
 ٔػػةد ٔ٪ػػؽم ثًػػٲيي اٵى

ٮاب ،ٚػ)ٔ٪ٌٰ( أرا٬ة ٤ٝٞحن ٬٪ة  ٣ًذي٪ةقػتى ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٣ػؾم  «ظذَّٯص »ك٢ٕ٣َّ ا٣ىَّ

ـً  ؽريص ،ٱذ٥ُّ ٰٚ ا٣ٕض  ٚٲ١ٮف ا٣ىَّ

ذَّػػٯ ةًدٱػػري ظى ٟى اٵىظى ػػٍخ د٤ًػػ نَّ دٛى كى
 

 ص( كرد اٵػٲؿ11ا٣ُٕٞح ) ،51ص  -2 

يٍقػؽو ث٘ةثػحو  ٥ٍ كصػةًكٍر ٗػةبى أ  ٚىؽىٔ٭ي

 

ةي اٵيٍقػػؽً   ةن ًصٲػػؿى ٥ ًصٲػػؿى قػػ٤ى٥ي ٦ًػػ٪٭ي
 ٚىأى

ص   يقؽو »٤ٝخي ، كثٕػؽ٬ة «ٗػةب»ٹ ٦ٕ٪ٯ ٣٭ة ٬٪ة، إذٍ ٹ ٚةاؽة ٦ػ٨ ذ٠ػؿ  «ٗةبى أ
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، ا٣ػؾم ا٩ٛػؿدى ثًػإٱؿاًد  «ٔٞٮد ا٣ض٧ةف»ؼي ٦ة كرد ٰٚ ، ك٬ٰ ًػٺ«ٗةثح» ِّٰ ٤٣ـر٠نػ

عٲًط  يقؽو » ا٣جٲًخ، ٚة٣ىَّ ؽًرص«ٗي٤ٍتى أ ٮىابي ا٣ىَّ  ا٣ؿِّٝةًب، ٚٲ١ٮف وى
٘ي٤تي ٗٺظي  ، كا٣

ىػحو  ٘ىةث يٍقػؽو ثً ٗي٤ٍػتى أ ػةًكٍر  ٥ٍ كصى  ٚىؽىٔ٭ي

 ص55ص  ،(14) ا٣ُٕٞح -3 

ى  ػػؽَّل٤٘ػػحي ا٣ػػؿَّ أٝكػػ٧ٍخ ث ٛى  اٲًف ا٧٣ي

 

ػػٍخ ظػػٲ٨ ظى   ـ٬ًػػة ٔ٪ػػ٫ ثَُّ  ؿاّى٭ػػٕض

ـي  ص٤ٝخي   ٚػٰ  ،«ثػؽاآ ا٣جؽااػ٫» ك٬ػٮ ،ا٧٣ىػؽر ا٣ٮظٲػؽ ػٺؼ٬ؾا ا٣ٕض

 صكا٣ىٮاب ،264كا٣ُجٕح ا٧٣عٞٞح  ،132ا٣ُجٕح ا٣ٞؽٱ٧ح 

ػٍخ  َُّ ا٣ً ًظٲ٨ى ظى ػؽرى ٪ػ٫ي وى ٔى ػة  ٬ى ـً  ٕىض

 ص٬61ؾا ا٣جٲخ ص ٝؿاءاته ٗٲؿ وعٲعح ٚٲ٭ة، ٦٪٭ة  كردٍت ، 16ا٣ُٕٞح  -4 

 ٰ ك٩جذػػػػػػٰك٦ىػػػػػػ٨ٍ رأل آ٣ذًػػػػػػ

 

ػػػػةشً   ٧ًٞى ًة ا٣ ػػػػجَّطى ٦ًػػػػ٨ٍ ٠ىسػػػػؿى  قى

ٙه  «ك٩جذٰ» ٤ٝخص  ٭ة ،دىعٲ ىٲذًٰص »كوعٲعي  .«كث

 ز٥َّ صةء ا٣جٲخص -5

٬ػػػ٢ً ٦ًػػػ٨ كقػػػٮاسو 
ةي اٵى  ك٠ىٍكػػػٮى

 

اًمػػػػٰ  ٮى ػػػػؿاًز كا٣عى ُِّ جىػػػػحي ا٣  ٦يؾ٬ى

ٜه ٰٚ   ٤ٲ دى دٕى رى  صصةءى ٚٲ٫ً  ،«٨٦ كقٮاس» ٱؼهُّ ٔجةرة ا٣عةمٲحً ككى

 .«)٨٦ كقةس( صأك ،٨ قٮاس(٠ؾا ٰٚ اٵو٢، ك٤ٕ٣٭ة )٦»

يزجًخى ٰٚ ا٧٣ذ٨ً  ،«٨٦ قٮاسص »صةءى ٰٚ ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ ص٤ٝخي   .ك٣ٲف ٧٠ة أ

ة كردى -6  صٰٚ ا٣ىعٲٛح ٩ًٛك٭ى

٬ٍػػػٮى ٱيسٍ٪ػػػٰ ػػػةدى ٦ىػػػ٨ٍ ٠ػػػةفى كى ٔى  كى

 

اشً   ٬ٍػػػػػٮى كى  ٤ٔٲػػػػػ٫ ثػػػػػةٵ٦ًف كى

ٮاب ٧٠ة ٰٚ ا٧٣ؼُٮط ،ٗٲؿ وعٲعح «ٱيس٪ٰص »٤ٝخي    .«٦يس٨ٍو  ص »كا٣ىَّ

 ص٣جٲخي كرد ا 68ص  -7

٧ى  ٰى  ةقى ٍكسه  ثً
ى ػةرً  ًٚػٰ أ ٛىؼى ػةد٥ًه  ا٣ ظى  كى

 

ٱٍػػؽي   زى ٪ىػػة كى ٞى ٍ اًٚػػ ةفً ٚؿمػػكاٵى  ا٣ رى  ٓي كى

 ٤ٝخص 
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٫ي  «اٵمؿٚةف» أ/ صةءى ٰٚ ا٣٭ة٦ل ثؼىٮص  صٰٚ ٝٺاؽ ا٣ض٧ػةفص »٦ة ٩ىُّ

 «.اٵزؿ٦ةف

ٚػػحه  «اٵمػػؿٚةف» /2 ِّٰ  «اٵزؿ٦ػػةف» كوػػٮاث٭ة ،٦يعؿَّ ٚػػٰ ا٧٣ىػػؽر اٵوػػ٤

 .)ٝٺاؽ ا٣ض٧ةف(

ٚحى ٔػ٨ ٦ٞػةؿ أ. ٬ػٺؿ كٝؽ  دىًت ا٧٤١٣حى ا٧٣يعؿَّ كرى
ى كىًطى ٣ٰ أفَّ ا٧٣عٞٞحى أ

 .ك٥ٍ٣ دؾ٠ٍؿ ٬ؾا ،364ٰٚ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ص 

اؼي 3 ِّٜٞ ،/ أ٦ؿه آػؿ ٥ٍ٣ ديًنٍؿ إ٣ٲ٫ً ا٣ىٮَّ ٝٺاػؽ » كٹ أ. ٠ة٢٦ ا٣ضجٮرمُّ ٦يع

ةٔؿ ،كٹ أ. ٬ٺؿ ٰٚ ٦ٞة٫٣ً  ،«ا٣ض٧ةف ٨َّ٧ه ث٢ ٦يٌ ،ك٬ٮ أفَّ ٬ؾا ا٣جٲخ ٣ٲفى ٤٣نَّ

ةـ ػؽر ،4/585مؿح دٱٮا٫٩  صٰٚ ،ٵثٰ د٧َّ ػ٧ةءً ص »كركاٱح ا٣ىَّ كٚٲػ٫  ،«ٚػٰ ا٣كَّ

ىؽىٍت ٧٤٠حي  ٧ة رصٺف ٨٦ َٲِّئ. صكصةء ٰٚ دٛكٲؿ٬ة ،ص٤ٲَّحن  «اٵزؿ٦ةف» ث  أ٩َّ٭ي

 ص74ص  -8

ػػة ظ٤٤ػػخي ثجةثػػ٫ً  ى٦٪ػػخي ا٧ْ٣ػػة ٧٣َّ  أ

 

ةكرى   ٥ٍَّْءى ٦ى٨ صى ٧ىةك٣ٲف ٱؼةؼي ا٣  ا٣كَّ

٧ة( ٤ٝٞحه ٧٤٠حي ا٣ٞةٚ ص٤ٝخي   ٨ٔ أ٩َّ٭ة ٨٦ ٩ٮع  ٌٚٺن  ،ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ ،٬٪ةٲح )ا٣كَّ

ػةٱؿة ٔػ٨ ثػةٰٝ ٝػٮاٰٚ  ،ثػٲ٨ قػة٠٪ٲ٨ ٚٲػ٫ً ٦يذعػؿِّؾة أم ٦ػ ،ا٧٣ذؽارؾ ٚ٭ػٰ ٦٘ي

َُّٕح ا٧٣ج٪ٲَّح ٤ٔٯ ٧٩ٍ ا٧٣ذٮادؿ ٞ ػ٦أٍم  ،ا٧٣ي  ،ظؿٚػةف ثػٲ٨ قػة٠٪ٲ٨ ٚٲػ٫ً  ٓى ة اصذ٧ى

ي٭ةك اث ٮى ا) صوى ًٓ ا٧٣عٞٞػحي ٚػٰ ا٣ذؼػؿٱ ،(ا١ٰى٥َّ ش إ٣ػٯ ٦ؼُػٮط )٩ـ٬ػح ك٥ٍ٣ دؿصػ

أن  ةن ا٤٧٣ٟ( ا٣ؾم كرد ٔ٪ؽ٬ة ثةٍق٥ً )٩ـ٬ح ا٤٧٣ٮؾ( أٱٌ ُى ك٬ػٮ ٝىؿٱػته ٦٪٭ػة  ،ػى

٭ة إ٣ٯ ٦ٞةؿ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؾم أكردى ا٣ٞةٚٲػحى ٬٪ػة  ًٔ ثؽ٦نٜ، ث٢ ا٠ذٍٛخ ثًؿصٮ

 .ةن ٗٲؿ وعٲعحن أٱٌ

 صا٣جٲخ ثٕؽقي  -9

ٰى ٔؿٚػةف ا٣نػ ـ ك٣ػ٥ ٱػـؿٍ   رٔٯ ٣ػ

 

ٔيٮف ٦ى٨ ٔؿٚٮ   ا ًٍٝؽ٦ة٤٦ٮؾي ا٣ٮرل ٱىؿ

ٔيٮف( ص٤ٝخي   ٍٮفى( ،ك٬ٮ ػُأ ،٠ؾا كرد )ٱؿ ٔى  .كا٣ىعٲط )ٱىٍؿ
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 ص83ص  -13

ػػػٝى  ٣ػػػٮ ػػػ ةٲ٪ى ٌى ػػػ َّٜ ظى  ة٪َّػػػ٠ي  ةى دَّٮى ا٧٣ى

 

ى  ة٪ىػػعجى ٩ى   ي  ٕػػؽى ث ػػٝى  ؽٝىػػ ٥ٍ ٠ي ٕػػؽً ث  ةٲ٪ى ٌى

 ٵ٩َّ٭ة ٦ٌةؼه إ٣ًٲ٫ً. ،ثة١٣كؿً  «ا٧٣ٮدَّةً ص »كا٣ىعٲطً  

 :ا١خغؽٯز –ج 

 زٱةدة ا٣ذؼؿٱضةتص/ 1

أ٩ػٮار  ،ب 5/93ٌةؼ إ٣ػٯ ا٣ذؼػؿٱشص ا٣ذػةرٱغ ا١٣جٲػؿ ( ٱي 2ا٣ُٕٞح ) -

 )٩ٞٺن ٨ٔ اث٨ ػ١ِّ٤ةف(. 6/78ا٣ؿثٲٓ 

 .ب 47ا٣عضةزم  ( ٰٚص دؾ٠ؿة م٭ةب ا٣ؽٱ5٨ا٣ُٕٞح ) -

ةت  ص( 9ٰٚا٣ُٕٞح ) -  .1879ٚذط ا٤٘٧٣َّٞ

ٚػػٮات  ،٦193ؼذىػػؿ دػػةج ا٧٣ضػػة٦ٓ كا٧٣ٕػػةص٥  صكٔػػؽا اٵػٲػػؿ ٚػػٰ

 .أ 5/93ا٣ذةرٱغ ا١٣جٲؿ  ،3/155ا٣ٮٚٲةت 

 .ب 5/93ا٣ذةرٱغ ا١٣جٲؿ  صٰٚ ،(17ا٣ُٕٞح ) -

ٌٰ  صٚػٰ ،(23ا٣ُٕٞح ) - ٩ـ٬ػح اٵ٩ػةـ  ،أ 53/ ٦1ٕضػ٥ مػٲٮخ ا٣ػؽ٦ٲةَ

 .ب 5/93ا٣ذةرٱغ ا١٣جٲؿ  ،159

ا٣كػٛٲ٪ح  ،ب 5/93ا٣ذةرٱغ ا١٣جٲػؿ  صٰٚ ،ك٬ٰ اٵػٲؿة ،(33ا٣ُٕٞح ) -

 .ب 145( 1619)

٨ اث٨ ٦ُؿكح ٰٚ ٦ؽح وؽٱ٫ٞ ص٧ةؿ ا٣ؽٱ ،(15ا٣ُٕٞح ) ،57ص  -/ 2

 ك٤ُ٦ٕ٭ةص ،(649٬)ت 

٪ػؽى٦ة ًٔ ٛىٌػ٢ي  ٢ى ا٣ ضِّ  ٧ًً٣٭ٲىةًر ٦ًىؿو قي

 

٤ىػًخ ا٣ػػؽَّٔٮىل ٧ًً٣٭ٲىػػةًر ٚىػػةًرسً   ًُ ث
ي أ  كى

ة ٤ٔٯ ٦ض٤ح )اٵقذةذ( ا٣ج٘ؽادٱح ج   ذٍ٭ى  )٩ٞػٺن  127-126ص  ،14كىػؿَّصى

 .(٨ٔ83/316 ٦ٞةؿ أ. ٬ٺؿ ٰٚ ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ د٦نٜ 

ٍخ ٤ٔٯ ٠ؾا ٰٚ ا٧٣ُجٮع ٨٦ ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح » صثًٞٮ٣٭ة ،«ٔ٪ؽ٦ة» ك٤َّٔٞ

 .«ا٢ٌٛ٣ ٔ٪ؽ٩ة صك٢ٌٕ٣ ا٣ىٮاب ،83/316ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ 
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ٓو ظؽٱرو ثٮصػٮد ٦ىػؽرو  ٰ ٔؽـ ا٣ؿ٠ٮف إ٣ٯ ٦ؿص ًٌ ُّٰ ٱٞذ  ا٧٣٪٭شي ا٧٤ٕ٣
٠ةفى

ٝؽٱ٥و 
(26)

٣ؾا ٠ةف ٤ٔٲ٭ة ا٣ؿصٮع إ٣ٯص دٱػٮاف اثػ٨ ٦ُػؿكح ٩ٛكػ٫، كٚٲػ٫ ا٣ُٕٞػحي  ،

ؽر ٚٲ٫ً ٠71ة٤٦حن ص  ٩ىةص » ، كركاٱح ا٣ىَّ ٪ؽى ًٔ ٛى٢ٌي  يٍقًض٢ى ا٣  .، ك٬ٮ ا٣ىعٲط«أ

رىدىت ا٣ُٕٞحي ) ،ٔؽـ اٹ٬ذ٧ةـ ثة٧٣٪كٮب /3 ( ٧٣٭ػؾب ا٣ػؽٱ٨ 19ٚٞؽ كى

 ِّٰ  صاث٨ ا٣ؼٲ٧

ػػٚى  ٪ػػخي ٪ً صي   ٣ًٰػػ فَّ إ ٟى ذجًػػ١ي ثً  ٰذ٩ً ٮِّ ٕى

 

 ٦ٌػضٰٕ ؽي ٛةرً دي  ٹ مٮؽو  مٲةَٲ٨ى  

 ان دد٧ػؿٌ  مصػؽً كى  أقؿارى  ٍخ ٝى ؿى اقذى  إذا 

 

 ًٰٕ أد٦ي  تى ٭ٍ مي  ٯصى ا٣ؽُّ  ٰٚ ٲ٭ة٤ى ٔى  ثٕسخي  

 ٍ ة ٤ٔٯ ػ٧كح ٦ىةدر ٚٞ ذٍ٭ى  ،ٰٚ ظٲ٨ أ٩َّ٭ة ٣ٲكٍخ ػة٣ىػح ٣ػ٫ي  ،كٝؽ ػؿَّصى

تي ٣٘ٲػؿقً  ،٩ذٲضح ٔؽـ اقذٞىةا٭ة ٦ىةدر ا٣ذؿاث ٩َّ٭ة دي٪كى
ى ة أ ك٬ػؾا  ،ك٨٦ً زى٥َّ ٚىةدى٭ى

ٟى   صدٛىٲ٢ه ثؾ٣

، ا٣ذػػةرٱغ 7/433، ٠٪ػػـ ا٣ػػؽرر 297أ/ ٣ػػ٫ي ٚػػٰص ا٧٣ؿٝىػػةت كا٧٣ُؿثػػةت 

 .4/384ب، مٕؿاء ا٣ع٤ح  135أ، ا٧٣ؿج ا٣٪ٌؿ كاٵىرج ا٣ُٕؿ  5/93ا١٣جٲؿ 

ِّٰ  /ب  صٚػٰ ،(٦763٬ع٧ؽ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ػؽ )ت  ؛٤٣نؿٱٙ ا٣٘ؿ٩ةَ

   ك٥ٍ٣ دىًؿًد ا٣٪ذٛحي ٰٚ دٱٮا٫٩ )ص٭ؽ ا٢ٞ٧٣(. ،113- 112ا٣كعؿ كا٣نٕؿ 

ة.129ج/ ٨٦ ٗٲؿ ٔـك ٰٚص ١ٚة٬ةت اٵق٧ةر  ٞي٫ي إ٣ٯ ٩كجذً٭ى ِّٞ  ، ك٥٣ ٱيًنٍؿ ٦يع

ٜى ٬ؾق ا٣٪ذٛح ثٕجةرةد ٪ةقًت أٍف ديكج ىػًؽقً » / ٨٦ ا٧٣ي ٣ ا٣ػٮاردة  ،«٠ىذىػتى إ٣ًػٯ كى

 .ٰٚ ثًٕي ا٧٣ىةدر

ؿ ٬ٰٚ  .«ٌٕٚٮذ٣ٰص »َجٞةت ا٣٪عةة كا٤٣٘ٮٱٲ٨ ص/ ركاٱح وؽر اٵكَّ

ذٱ٪ٰ» صكٰٚ ا٣كعؿ كا٣نٕؿ  .«ٕٚٮَّ

ٕيٮذمص »كٰٚ ١ٚة٬ةت اٵق٧ةر ٚ». 

                                                 

ػك٬ٮ ا٣ؿَّأم ا٣ؾم ٝػةؿى ثػ٫ً أ. ٬ػٺؿ. ٱي٪ْػؿص ( 26) ، 1/179ةع ا٣ػؽكاكٱ٨ ٪َّ ا٧٣كػذؽرؾ ٤ٔػٯ وي

 .243كٱي٪ْؿص دعٞٲٜ ا٣٪ىٮص اٵدثٲح كا٤٣٘ٮٱح ك٩ٞؽ٬ة 



 46 (1)اجلصء  (09)اجملًد  -دلًة دلُع ايًغة ايعسبية بدَػل 

 .«ٹ ٱٛةر٨ٝى ص »اٵدب ػـا٩ح ،ا٧٣ؿٝىةت كا٧٣ُؿثةت صكركاٱح ا٣ٕضـ ٰٚ

 ٠٪ـ ا٣ؽرر. صكقُٞخ )إذا( ٨٦ وؽر ا٣سة٩ٰ ٰٚ

 «.ثٕسخ إ٣ٲ٭ةص »كركاٱح ٔضـ ا٣سة٩ٰ ٰٚ ػـا٩ح اٵدب

ٛعةًتص4 ـً ا٣ىَّ  / ٔؽـ ا٣ؽًَّٝح ٰٚ إزجةًت أرٝة

ةدٱَّحى ٰٚ ،63ٰٚٛ ص  ك٤ٔػٯ  ،143َجٞػةت ا٣٪عػةة  صكرد أفَّ ا٣ُٕٞحى ا٣ىَّ

 .141-143 صا٣ؽٝح

 ،139َجٞػػػةت ا٣٪عػػػةة  ص( ٚػػػ19ٰا٣ُٕٞػػػح )كرد أف  ،69كٚػػػٰ ص 

 .233كا٣ىعٲط 

 .234كا٣ىٮاب  ،143( ٰٚ ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫ 23كا٣ُٕٞح ا٣ذة٣ٲح )

 ،139دػػؿاص٥ َجٞػػةت ا٣٪عػػةة  ص( ٚػػ25ٰأف ا٣ُٕٞػػح ) 75كٚػػٰ ص 

 .233َجٞةت ا٣٪عةة  صكا٣ىٮاب

 .234كا٣ىعٲط  ،143( ٰٚ ا٧٣ىؽر ٔٲ٪٫ 33كا٣ُٕٞح )

 .398كا٣ىٮاب  ،11/335ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  42كٰٚ ص 

 .424كوٮاب ر٥ٝ ا٣ىٛعح  ،14/425دةرٱغ اٷقٺـ  ص(9كا٣ُٕٞح )

 صدؿدٲت ا٧٣ىةدر -5

ٲ٨ ِّٛ َـ٦ّ٪ػػٰ ٧٤٣ػػؤ٣ ٞػػحي ثة٣ذؿدٲػػت ا٣ ِّٞ ػػةثٜ ٦ػػ٨  ،٣ػػ٥ د٭ػػذ٥ ا٧٣ع ٧٣ٕؿٚػػح ا٣كَّ

 ًٜ ًظ ةن  ،ا٣ٺَّ  ٤ٔٯ ا٣٪عٮ اٳدٰص ،ٚضةءًت ا٧٣ىةدري ٦يجٕسؿى

٦ىٍخ  48ص  - دػةرٱغ » ( ٤ٔػٯ764٬ت ٤٣ىٛؽٌم ) «ٚٮات ا٣ٮٚٲةت» ٝىؽَّ

ِّٰ )ت  «اٷقٺـ  (.٤٣748٬ؾ٬ج

 ٤ٔػٯ «ا٣ػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػةت» ٝػؽ٦ٍَّخ  ،ٰٚ دؿص٧ح اث٨ ا٣كةٔةدٰ ،54ص  -

ٮابى ٰٚ ص  ،ك٬ؾا ٹ ٱىطُّ  ،«كٚٲةت اٵٔٲةف» ٤ًخ ا٣ىَّ  .59كٕٚى

٦ىٍخ  63ص  - ٹثػ٨ ٝةًػٰ مػ٭جح )ت  «َجٞةت ا٣٪عػةة كا٤٣٘ػٮٱٲ٨» ٝىؽَّ
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 .«ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت» ( ٤ٔٯ851٬

ػػؿىٍت  73ص  - ػَّ
ى ٌٰ ثٕػػؽ «ٔٞػػٮد ا٣ض٧ػػةف» أ  ،«َجٞػػةت ا٣٪عػػةة» ٤٣ـر٠نػػ

 .(٧٤٣845٬ٞؿٱـٌم )ت  «ا٧٣ٞٛٯ ا١٣جٲؿ»ك

ٔٞٮد »، «ٚٮات ا٣ٮٚٲةت»، «َجٞةت ا٣٪عةةص »كرد ٰٚ ا٣ذؼؿٱش 69ص  -

 .«ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت»، «ا٣ض٧ةف

ا٣ػٮاٰٚ »، «َجٞػةت ا٣٪عػةة ،» ٚٮات ا٣ٮٚٲةتص »كردى ١٬ؾا 81ٰٚ ص  -

 .«ٔٞٮد ا٣ض٧ةف»، «ثة٣ٮٚٲةت

ىٍف دًؿدى ا٧٣ىةدري  ٕىٲ٨  -كا٣ىعٲطي أ ًً ٮ ِّٰ  -ٰٚ ا٧٣ى ٪٦ َـّ  صث٭ؾا ا٣ذؿدٲًت ا٣

 .«َجٞةت ا٣٪عةة»، «ٔٞٮد ا٣ض٧ةف»، «ٚٮات ا٣ٮٚٲةت»، «ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت»

َي  /٬ ؽ: ٤الض يعى  أ

٣نػةٔؿ ٦ػ٨ ا٣٪ىػٮص ٫ ثةأَة٣خ ا٧٣عٞٞحي ٰٚ إزجةت ٦ػة ٹ ٔٺٝػح ٣ػ -1

ىػٯ اٹ٠ذٛػةء ثػة٣ُٞٓ  ،٭ة ٵ٩َّ٭ة ػٺؼى ا٧٣٪٭شك٥ٍ٣ أ٩ٍْؿ ٚٲ ،ا٣نٕؿٱح ك٠ةفى اٵىٍك٣

 ،٠ػةفى ٣٘ٲػًؿقً ٦ة ٤ٔٯ  -أك ا٧٣ٞؽ٦ح  -كاٷظة٣ح ٰٚ ا٣عةمٲح  ،ا٣ؼةوح ثة٣نةٔؿ

ك٬ػٰ ٚػٰ  ،56 -54( ٤ٔػٯ ا٣ىػعةاٙ ٨٧ٚ14 ذ٣ٟ ٦ػة كرد ٚػٰ ا٣ُٕٞػح )

ةٔؿ ٠ػؿ ٦ػ٨ ذً  ٠ػةف ٱ١٧٪٭ػة إٱؿاد٬ػة ٚٞػٍ ثػؽٹن  ،اٵو٢ زٺزح أثٲةت رااٲَّح ٤٣نَّ

ٌٰ  ،كا٣ض٧ػةؿ اثػ٨ ا٣ذػةج ا٣ج٘ػؽادم ،أمٕةر اث٨ ا٣كةٔةدٰ  ،كاٵكظػؽ ا٣ٮاقػُ

ٌٰ ث٨ ّةٚؿ  وةظت )ثؽاآ ا٣جؽاا٫( ا٣ؾم ٤ٞ٩ًخ ا٣٪َّهَّ ٦ً٪٫ي.  ،ك٤ٔ

، كٚػٰ ٩٭ةٱذ٭ػة 62-63( ك٬ٰ ٝىػٲؽة مػٲ٪ٲح ٚػٰ ا٣ىػٛعةت 16كا٣ُٕٞح )

 سؿٱَّح!! كردت ٝىٲؽة ٝةٚٲح ٬ٰ صٮاب ا٣نٲغ دةج ا٣ؽٱ٨ ا١٣٪ؽم ٤ٔٲ٭ة، ز٥ ُٕٝح ٩

ٚٞة٣ػٍخ ٚػٰ ا٣٭ػة٦ل إًفَّ ٣ػ٫ي  ،وٰٛ ا٣ؽٱ٨ اث٨ ا٣ٞةثي ص43كرد ص  -2

 .1/84ٰٚ ٚٮات ا٣ٮٚٲةت  ان ذ٠ؿ

 ٤ٝخص
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 ./ ٥ٕ٩! ك٨١٣ ٣ٲف ٚٲ٫ دؿص٧ح1

ٌٰ ث٨ ا٣ٞةثي. ٠ػةف ك٠ٲػ٢  ص/ ٬ٮ2 ٌٰ ا٣ؽٱ٨ أثٮ ا٣ٛذط ٩ىؿ اهلل ث٨ ٤ٔ وٛ

 ٌٰ  .ؿى ا٧٣ٕػؿكًؼ ٠ػةفى ٠سٲػ .ك٩ةاج٫ ثؽ٦نٜ ،ا٣ؼـا٩ح ٰٚ ٔ٭ؽ وٺح ا٣ؽٱ٨ اٵٱٮث

ٰى ق٪ح  ِّٚ ا٣ٛػذط  ،157-156. دؿص٧ذي٫ي ٰٚص ا٧٣ؼذةر ٨٦ ذٱ٢ ا٣ؼؿٱؽة 587٬ديٮي

 ٌٰ ٦ؿآة  ،4/292ٔٲٮف ا٣ؿكًذٲ٨  ،13/134ا١٣ة٢٦ ٰٚ ا٣ذةرٱغ  ،331ا٣ٞك

 .27/7ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  ،1/413-8ا٣ـ٦ةف 

3- ٢١ جٍ ٧٤٠ةد٭ة ثة٣نَّ ٍي ٬٪ػة ٦يً٭ػ٥ه ٠ػ ،٠سٲؿه ٨٦ اٵثٲةت ٥ٍ٣ دٌي ج ٌَّ ٰ كا٣

ٍص٫و  ،٩ىأ٦ى٨ى ا٤٣جفى  ؿأ ثأ٠سؿ ٨٦ كى ىػؽىًت ا٣ىػٛعةت  ك٨١ً٣ٍ  ،ك٦٪٭ة ٦ة ٱٞي  ،62-59ث

ٱٮاف ٤ٔػػٯ  ،16ا٣ؼةوػػح ثة٣ُٕٞػػح  ٦نػػ١ٮ٣ح ثة١٣ة٦ػػ٢ً ًػػػٺؼى ٩ىػػٮص ا٣ػػؽِّ

ٌٰ اٷ ك٣ٕػ٢َّ أظػؽ ا٣ٌٛػٺء  ،َٺؽ، ٦٪ٞٮ٣ح ٨٦ ٠ذةب )ٔٞٮد ا٣ض٧ةف( ٤٣ـر٠ن

ك٠٪َّػة ٝػًؽ  ،ٮرة ٦ػ٨ أك٬ػةـكرأٱ٪ة ٦ة ٰٚ ا٣ُٕٞػًح ا٧٣ػؾ٠ ،ٝةـ ثذعٞٲ٫ًٞ أك ث٫ًٌٕ 

٤ٮةو  كص٤ٮ٩ةقي ػٲؿ ،ا٩ذ٭ٲ٪ة ٨٦ دعٞٲٜ ا١٣ذةًب   .صى

ٰى ٚػٰ ٦ؼُػٮط٦ٓ ا٥٤ٕ٣ أفَّ ا٣ُٕٞح ا٧٣ؾ٠ٮرة  -4  ،«ٔٞػٮد ا٣ض٧ػةف» ٬ً

حن ٚػٰ ٩٭ةٱذً٭ػة اظى ٟى وػؿى اؼ ٣ػ٥ٍ دػؾ٠يٍؿ ذ٣ػ كٹ رىٍٝػ٥ى ا٣ٮرٝػح ا٣ذػٰ  ،ك٨١٣َّ ا٣ىٮَّ

 ث٢ ٤ٞ٩ًخ ا٣٪َّهَّ ٨٦ ا٧٣ؼُٮط ٍٚٞ. ،كردٍت ٚٲ٭ة

)ٔػػةرؼ  ،ب 298 –أ  298ٔٞػػٮد ا٣ض٧ػػةف )ا٣ٛػػةدط(  ص٬ػػٰ ٚػػٰ صٝي٤ػػخي 

 .أ 261-ب  263ظ٧١خ( 

ىالغؼارس::ىًاثالث
ص ،كا٧٣ىةدر كا٧٣ؿاصٓ ،كا٣نٕؿ ،ك٬ٰ ٣ٶٔٺـ ِي  كٱيٺظ

 ص84كرد ٰٚ ٚ٭ؿس اٵٔٺـ ص  -

 .54 صاث٨ إق٧ةٔٲ٢ ا٣ع٤ٰ

 ،راصط ث٨ إق٧ةٔٲ٢ ا٣ع٤ػٰ صث٢ ٬ٮ ،ٹ كصٮد ٣نةٔؿ ث٭ؾا اٹق٥ ص٤ٝخي 
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 .9:ص  ا  ؤْ ٌا ورد صد٘د

اةدَ » وةؽدسهُ  ،«اةَ اىعاؼاحٖ» وكتيّ ،8:فٖ ةساٗث ص  «اىعتهٖ» ورد -

 .وْشا ال ٗجٔز فٖ اىخصح٘ب ،«ظِاء اىٍيم

 .ى٘ط فٖ اىفٓصس ُغامُ اإلخاىث ؼيٕ اىيلِب األَشٓص -

 ؼي٘ٓا: ظُ وٗاُلخَ  ،فلط ا  ( نخاة03أٌا اىٍصادر اىٍطتٔؼث فهاُج )

 غ٘ص ٌَُدلَّلث ىؽسٍد ٌَ اىٍصادر:رجؽْج إىٕ طتؽات  -

ّٖ )ت  ٌطتؽدث اىعدؽادة  ،(947ْ)اىتدص اىٍدد٘ط( ألةدٖ خ٘دان األُسىعد

ونددان ؼي٘ٓددا االؼخٍدداد ؼيددٕ اىِ ددصة اىخددٖ خلَّلٓددا صددسكٖ ٌدٍددس  ،ْ:803

 .8433ْ ،ة٘صوت ،دار اىفهص ،جٍ٘و

ٖ  )ةسائػ اىتسائّ( ى اىطتؽدث اىٍصدصَّٗث  ،(880ْةدَ عدافص األزد) )ت  ؽيد

دا و ،ْ:839 َٓ َل ٍَّدناَن األوىٕ اىصجٔع إىٕ اىِ صة اىخدٖ َخلَّ س أةدٔ اىفلدو ٌد

صصَّٗث ،إةصاًْ٘ ٍِ  . م93;8 ،اىلاْصة ،ٌهختث اإلُجئ اى

 ،اؼخٍسْت ؼيٕ ُ صة ؼصام شؽ٘خٔ ،)رضاُث األدب( الةَ خجث اىدٍٔ)

وَصَسَرْت ؼَ دار  ،واألفلو اىِ صة اىخٖ خلَّلخٓا د. نٔنب دٗاب ،فٖ ة٘صوت

 م.3337َّ٘ث فٖ ة٘صوت، اىهخب اىؽيٍ

 حدل٘ق ة ار ٌؽصوف. ،حارٗذ اإلظالم -

 .د. ة ار ؼٔاد ٌؽصوف :واىصد٘ح اىسَّك٘ق

وراصدث ظدِث  ؛حٓدا اىتتئغصاف٘دث ناٌيدثاونث٘ص ٌَ اىٍصادر ىدً حدصد ة٘اُ

 وٌهاُّ. ،اىطتػ

ًِ  ،ذنددصْت ٌددَ اىٍصددادر اىٍزطٔطددث )ُضْددث اىٍيددٔ ( - وصددٔاُب اظدد

ٍَِيم( ا ٗلطػ ةؽسم ٌؽصفخٓا ةّ ،ذنصُا ٌَ كتونٍا  ،اىٍزطٔط )ُضْث اى ٍَّ ةو  ،ٌ

  .اؼخٍَسْت ؼيٕ ٌلال ٌجيث اىٍجٍػ فلط!
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 أعٍاء ا١ٍتاْث:

٬ابي  ا١غٍأ ا١فٍؽ ا١هٙطث   ا١هَّ

 4/183ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  4/83ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  7 37

ٓي  8 64 ٮاًص ٓي  ا٣كى اًص ٮى  ا٣كَّ

 4/182ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  4/128ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  9 69

93 8  ٍّٟ َّٟ  أرثٕحه ٨٦ً م حه ٦ى٨ٍ مى ٕى ى ىرث  أ

 اٵر٩ةؤكط أر٩ةؤرط 9 93

 ٗٲَّةض ٔٲةض 16 93

 مذةٱ٪ؿ مذةٱؿ 13 94

ى:ى:ىالمدتدرُكًارابط
٧ىٕ٪ػةقي ٦ػ٨ ٦ىػةدر ةن ( ثٲذ٦13يكذؽرؾه ٱ٥ٌُّ ) ٧ة ٱ٤ٰٚٲ دى ٰٚ ٤٧ٔ٪ة، صى رى ، كى

قي ٤ٔػٯ ٦ؼُٮَح ك٦ُجٮٔح، ك٥٣ ٱػؿد ٚػٰ ا٣ػؽٱٮاف ا٧٣ُجػٮع ثؽ٦نػٜ، كأزجذ٪ػة

 ا٣٪عٮ اٳدٰص

 غ1 

 )ا٣ؼٛٲٙ( صٝىةؿى 

ػػػػػةًب  ٞىىَّ ٚػػػػػؿًة ا٣ ـى جٍ٪ًػػػػػٰ ثً ًٕ ى  ٹ د

 

٪جىػػػًؿ اٳدىاًب   ٔى ٲػػػؿه ٦ًػػػ٨ٍ  ٰى ػى  ٚىٍ٭ػػػ

٤ًٰ ٤ٔٯ ا١ً٣ٺًب، ك٦يػٍؾ ًوػؿٍ   ٌٍ  ٠ةفى ٚى

 

ىًدٱجػػ  ػػ٢ى ا١ً٣ػػٺًب  ةن تي أ ٌٍ ػػٮتي ٚى  رىصى

 .339دؾ٠ؿة اث٨ ا٣ٕؽٱ٥  ا١خغؽٯز: 

 غ2 

 )٦ؼ٤َّٓ ا٣جكٲٍ( صٝةؿ

ؿى  -1 ىػػػػةفو ٱىػػػػة ٬ى  ٦ىػػػػٰ ٦ًىػػػػؿ أمُّ ث

 

ػػػػػػةدىا  مى ػػػػػػة ٝىج٤ى٪ىػػػػػػة كى ى٪ىة٠ي٧ى  ث

ػػػػػػػػٮد -2  ىكؾى ٝىج٤ًػػػػػػػػٰ ان إفَّ زى٧ي أ  رى

 

قي كٔػػػػػػةدىا  ػػػػػػؽى ٕى ؤٱىذًػػػػػػٰ ث  ٠ىؿي
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 .أ 5/93ا٣ذةرٱغ ا١٣جٲؿ  ا١خغؽٯز:

 غ3 

 )٦ؼ٤َّٓ ا٣جكٲٍ( ك٫٣يص

ػػػة اقػػػذٛةدكا -1  كٝىػػػٮـ ٩يػػػٮحو ٚى٧ى

 

ػػػػػةدىا  ى٦ػػػػػؿو كٹ رىمى ػػػػػٮحى أ ًي  كي

ػػػ -2  ٛي ة ٚػػػٰ ا٣  ان ؤاًد ١ًٍٚػػػؿٗىؿىقػػػذي٭ى

 

ةدىا  ػػػػ٭ى ٤ىذًػػػػٰ قي ػػػػؿى ٚػػػػٰ ٦ٞي ز٧ى
ى  أ

ذىػػػػ -3  ـيكٹ ظى ـًٱٺى ك٣ػػػػ٨ٍ دىػػػػ  ٯ ديػػػػ

 

جىػػ  ًٕ ٍصػػ٫ً ا٣سَّػػؿىل ا٣  ةدىا٦ًػػ٨ٍ ٦ىػػٮًج كى

ب، ك٥٣ ٩ض٧ٓ ٬ػؾق ا٣ُٕٞػح ٦ػٓ قػةثٞذ٭ة،  5/93ا٣ذةرٱغ ا١٣جٲؿ  ا١خغؽٯز: 

٢ ثٲ٪٭٧ة ثػ  «.ك٫٣»٦ٓ أذٞةد٩ة أ٩َّ٭٧ة ٨٦ ُٕٝحو كاظؽةو؛ ٵفَّ اث٨ ٝةًٰ م٭جح ٚىىى

 غ4 

 )ا١٣ة٢٦( صٝةؿ

ػةًة ثًٺًد٩ىػة -1 ةًمػؿي ٦ًػ٨ٍ ٩يعى ٕى  ٝىة٣ٍخ ٦ى

 

ًٕؽىا؟  ٓى ا٣ َّٰ ٦ى ص ٥ًٍ٣ ًوؿدي٥ٍ ٤ٔ  إذٍ ٝي٤خي

٧ًٲػػ٢ي  -2  ٓى ا٣ضى ًٚػػ ن ثًػػ٫ً  ،ري أ  ك٠ػػةفى ٦يجذػػؽى

 

ا  جذىػؽى ًٓ ا٧٣ي ٚ كا ثًؿى ٦ًؿي
ي كى ٣ٲفى ٝىؽ أ

ى  ؟أ

 .٩159ـ٬ح اٵ٩ةـ  ،323ا٧٣ؼذةرات ا٣ٛةاٞح  ا١خغؽٯز: 

 غ5 

 )ا٣ٮاٚؿ( ٝةؿص

اًؽ ٣ػػػ٫ي ٚىًؿٱٞػػػ -1 ًٛػػػؿى ٦يؼذىػػػةرى ا٣
ى  ةن أ

 

ػػٮدي  ٔي ٟى ا٣ٮي ٕىٮدىدًػػ ىػػٍخ ثً ة٣ َى ػػؽ  ٞى ى ٣ 

ػػػؿيكري ٝى٤جًػػػٰ -2  ػػػٮدى قي ٕي ٲػػػؽه أٍف ٱى ًٕ ى  ث

 

  َّٰ ٲػػؽي  ،إ٣ػػ ًٕ ى ٲ٪ًػػٰ ث ٔى ػػ٨  ٔى  كأ٩ػػخى 

 .ب 5/93ا٣ذةرٱغ ا١٣جٲؿ : ا١خغؽٯز 

ىالَمنُدوُب
  غ6 

 )ا٣ُٮٱ٢( صٝةؿ

ٞيٮ٣يٮفى  -1 اًٍٝي  صٱى ِّٞ٪ىػة زيٍر٩ىة كى  كىاًصتى ظى

 

ٞيٮٝى٭ي٥ي   ة٣ًٰ ظي ُىٍخ ظى ٞى ٍق
ى ٝىٍؽ أ  ٔى٪ِّٰ كى
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ى إً  -2 ة٣ًٰؿي ثىى ذا أ كا ظى
(27)

ة  ى٭ى ٛيٮا ٣ ى ى٥ٍ ٱىأ٩ٍ ٣  كى

 

ػ٥ٍ ٦ً٪ِّػٰ  ى٭ي ٍٛخي ٣ ى٩ً ة أ ٛيٮا ٦ً٪ٍ٭ى ى ى٥ٍ ٱىأ٩ٍ ٣  كى

عؿ كا٣نٕؿ  ص٫٣ي ٰٚ :ا١خغؽٯز    .114ا٣كِّ

ٰٚ ٌٰ  .178دٱٮا٫٩  ص* ٣ضعْح ا٣جؿ١٦

ٌٰ  ا٣ٕجةس ٰث* ٵ دػةرٱغ ٦ؽٱ٪ػح  صٚػٰ ،ا٣جىػؿمٌ  أظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ا٣جؽصة٩

 .5/488د٦نٜ 

ٌٰ )ت  ، كٚٲػةت 14/33( ٰٚص ا٧٣٪ذ٥ْ 334٬* ٧٣ض٪ٮفو رآقي أثٮ ث١ؿ ا٣نج٤

 .186، 15/154، ا٣جؽاٱح كا٣٪٭ةٱح 2/239، ٦ؿآة ا٣ض٪ةف 2/276اٵٔٲةف 

 
 املصادر واملراجع

 
 ا٥١غ٬ٌٍث:

ٌٰ صٕٛػؿ ثػ٨  صا٣جؽر ا٣كةٚؿ ٚػٰ أ٩ػف ا٧٣كػةٚؿ - ز٤ٕػت ثػ٨ صٕٛػؿ ثػ٨ ٤ٔػ

 .4231ر٥ٝ  ،ثةقذة٩جٮؿ١٦ذجح ا٣ٛةدط  ،(749٬اٵدٚٮٌم )ت 

ٌٰ )ت  - ػػةٕٚ ػػ٭جح اٵقػػؽٌم ا٣نَّ ٌٰ ا٣ػػؽٱ٨ اثػػ٨ ٝةًػػٰ مي ا٣ذػػةرٱغ ا١٣جٲػػؿص دٞػػ

 .4433ر٥ٝ  ،١٦ذجح ٚٲي اهلل أٚ٪ؽم ثذؿ٠ٲة ،(851٬

أظ٧ػؽ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ا٧٣ٕػؿكؼ ثة٣نػ٭ةب  صدؾ٠ؿة م٭ةب ا٣ؽٱ٨ ا٣عضػةزم -

 .243ر٥ٝ  ،١٦ذجح ٹٱجـؾ ،(875٬ا٣عضةزٌم )ت 

وٺح ا٣ؽٱ٨ ػ٤ٲ٢ ث٨ أٱجٟ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ىٛؽٌم )ت  صا٣ذؾ٠ؿة ا٣ىٺظٲَّح -

 .3861ر٥ٝ  ،اٷقٺ٦ٲَّحصة٦ٕح اٷ٦ةـ ٦ع٧ؽ ث٨ قٕٮد  ،(764٬

ٛٲ٪حي  - م٭ةب ا٣ؽٱ٨ أظ٧ػؽ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٦جػةرؾ مػةق ا٧٣ىػؿٌم )ت  صا٣كَّ

 .1619ر٥ٝ  ،١٦ذجح ٚٲي اهلل ثةقذة٩جٮؿ ،(862٬

                                                 

ة٣ًٰ»ا٣جؽاٱح كا٣٪٭ةٱحص  (27) ىٍكا ظى أ ٥ٍ رى  .«إًذىا ٬ي
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ا١٧٣ةرـ ٦ع٧ؽ ث٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ  ٰظٛٲؽ ٩ض٥ ا٣ؽٱ٨ أث ص٩ٛٲكح قٛٲ٪ح -

 .684ر٥ٝ  ،١٦ذجح صة٦ٕح ٹٱجـؾ ،(1361٬ )تا٣٘ـم ا٣ٕة٦ؿم 

ٲىػةف ؛ٔٞٮد ا٣ض٧ػةف - ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ث٭ػةدر ا٣ـر٠نػٰ )ت  صذٱػ٢ كٚٲػةت اٵٔى

ك١٦ذجػح ٔػةرؼ ظ٧١ػخ  ،4434رٝػ٥  ،ا٣ٛةدط ثإقذة٩جٮؿ١٦ذجح  ،(794٬

رة  .154/933ا٣ؿ٥ٝ ا٣ٕةـ  ،3933 ا٣عِٛر٥ٝ  ،ثة٧٣ؽٱ٪ح ا٧٣٪ٮَّ

٧٠ػةؿ ا٣ػؽٱ٨ ا٧٣جػةرؾ ثػ٨  صا٣ض٧ةف ٰٚ ٚؿااػؽ مػٕؿاء ٬ػؾا ا٣ـ٦ػةفٔيٞٮد  -

ٌٰ )ت  ثػػؿ٥ٝ  ،ا١٧٣ذجػػح ا٣كػػ٤ٲ٧ة٩ٲح ثةقػػذة٩جٮؿ ،(654٬ا٣نػػٕةر ا٧٣ىٮوػػ٤

 .2328ك  2324

ا٣نؿٱٙ وٺح ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ؽ ث٨ أثٰ ث١ؿ ث٨  صا٧٣ؿج ا٣٪ٌؿ كاٵىرج ا٣ُٕؿ -

ٌٰ )ت  ٌٰ اٵقٲٮَ  .6237ؽار ا٣ٕؿاٝٲح ٧٤٣ؼُٮَةت، ر٥ٝ ا٣ ،(٤ٔ859٬

دار ا١٣ذػت  ،(735٬مؿؼ ا٣ؽٱ٨ ا٣ؽ٦ٲةَٰ )ت  ص٦ٕض٥ مٲٮخ ا٣ؽ٦ٲةَٰ -

 .12913ر٥ٝ  ،ا٣ٮَ٪ٲح ٰٚ دٮ٩ف

 ا٥١ٍت٬ْث:

 ،٦٪نػٮرات ٔٮٱػؽات ،٦ُجٕػح ٔٞٲٞػٰ ،صٮاد أظ٧ؽ ٤ٔٮش صأدثةء ظ٤ٲُّٮف -

 .ـ1978 ،ثٲؿكت

ٌٰ  صاٵٔٺـ -  ،4ط ،٧ٺٱػٲ٨(، دار ا٤ٕ٣ػ٥ 1376٬٤٣)ت  ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٤٠ػ

 ـ.1979 ،ثٲؿكت

ٌٰ )ت  - ٌٰ ث٨ ٱٮقػٙ ا٣ُٞٛػ (، دعٞٲػٜ 646٬إ٩جةق ا٣ؿكاة ٤ٔٯ أ٩جةق ا٣٪عةةص ٤ٔ

 ـ.٦1955ع٧ؽ أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥، ا٣ٞة٬ؿة، دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح، 

ٌٰ )ت  صأ٩ٮاري ا٣ؿثٲٓ ٰٚ أ٩ٮاًع ا٣جؽٱٓ - ٌٰ ثػ٨ أظ٧ػؽ اثػ٨ ٦ٕىػٮـ ا٧٣ػؽ٩ ٤ٔػ

 ،ا٣٪ضػٙ اٵمػؿؼ ،٪٧ٕػةف٦ُجٕح ا٣ ،دعٞٲٜ مة٠ؿ ٬ةدم م١ؿ ،(1123٬

 ـ.1969-ـ1968
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ٌٰ  صإٱٌةحي ا١٧٣٪ٮف ٰٚ ا٣ؾٱ٢ ٤ٔٯ ٠نػٙ ا٣ْ٪ػٮف - إقػ٧ةٔٲ٢ ثةمػة ا٣جةثػة٩

 ـ.1432٬/1982 ،ثٲؿكت ،دار ا١ٛ٣ؿ ،(1339٬ا٣ج٘ؽادم )ت 

ٌٰ )ت  صا٣جةث٤ٲَّػػػةت - ٌٰ ا٣ٲٕٞػػػٮث ػػػؽ ٤ٔػػػ ا٧٣ُجٕػػػح  ،(1385٬ا٣نػػػٲغ ٦ع٧َّ

 ـ. 1954ا٣٪ضٙ اٵمؿؼ،  ،ا٣عٲؽرٱح

ااًػ - ٓي ا٣جىؽى ُّٰ ثػ٨ ّػةٚؿ اٵزدم )ت  ص٫ً ثؽاا دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ أثػٮ  ،(٤ٔ613٬ػ

  .ـ1973 ،ا٣ٞة٬ؿة ،١٦ذجح اٷ٩ض٤ٮ ا٧ً٣ىؿٱَّح ،ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥

أثػٮ ا٣ٛػؽاء إقػ٧ةٔٲ٢ ثػ٨ ٧ٔػؿ ثػ٨ ٠سٲػؿ ا٣ؽ٦نػٰٞ )ت  صا٣جؽاٱح كا٣٪٭ةٱح -

دار ٬ضػؿ ٤٣ُجةٔػح  ،دعٞٲٜ ٔجػؽ اهلل ثػ٨ ٔجػؽ ا٧٣عكػ٨ ا٣ذؿ٠ػٰ ،(774٬

 ـ.1424٬/2333 ،ا٣ٞة٬ؿة ،كا٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ كاٷٔٺف

ٔي٧ؿ ث٨ أظ٧ػؽ ثػ٨ ٬جػح اهلل ثػ٨  صث٘ٲح ا٤ُ٣ت ٰٚ دةرٱغ ظ٤ت - ٧٠ةؿ ا٣ؽٱ٨ 

دعٞٲػٜ قػ٭ٲ٢  ،(663٬أثٰ صؿادة ا٣ٕٞٲ٤ٰ، ا٧٣ٕػؿكؼ اثػ٨ ا٣ٕػؽٱ٥ )ت 

 ـ.1988 ،د٦نٜ ،ز٠ةر

ٌٰ )ت  صث٘ٲػػح ا٣ٮٔػػةة - دعٞٲػػٜ ٦ع٧ػػؽ أثػػٮ  ،(911٬صػػٺؿ ا٣ػػؽٱ٨ ا٣كػػٲٮَ

 .ـ1384٬/1964 ،ا٣ٞة٬ؿة ،ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥

مػ٧ف ا٣ػؽٱ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨  صدةرٱغ اٷقٺـ ككٚٲػةت ا٧٣نػة٬ٲؿ كاٵٔػٺـ -

ٌٰ )ت  ٜى ٤ٔٲػ٫ً د.  ،(748٬أظ٧ؽ ث٨ ٔس٧ةف ا٣ؾ٬ج ػ٫ي ك٤َّٔػ ٍى ٩ىىَّ ٫ٞي كًج َّٞ ظ

اد ٦ٕؿكؼ ةر ٔٮَّ ٌٰ  ،ثنَّ  ـ. 1424٬/2333 ،ثٲؿكت ،دار ا٣٘ؿب اًٷقٺ٦

 ،ا٧٣ُجٕػح ا٣عٲؽرٱػح ،(1413٬ا٣نٲغ ٱٮقٙ ٠ؿ٠ٮش )ت  صدةرٱغ ا٣ع٤ح -

 .ـ1965 /1385٬ ،ا٣٪ضٙ اٵمؿؼ

ٌٰ  صدةرٱغ ٦ؽٱ٪ح د٦نٜ - ث٨ ا٣عك٨ ث٨ ٬جػح اهلل ا٧٣ٕػؿكؼ ثػةث٨ ٔكػة٠ؿ  ٤ٔ

دار ا١ٛ٣ػػؿ ٤٣ُجةٔػػح  ،٧ٔػػؿك ثػػ٨ ٗؿا٦ػػح ا٧ٕ٣ػػؿكمدعٞٲػػٜ  ،(571٬)ت 

 .ـ1415٬/1995 ،ثٲؿكت ،ٓكا٣٪نؿ كا٣ذٮزٱ
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ػؿىاؽ - ًٕ ٘ىًٮٱٌح ك٩ٞػؽ٬ة ٚػٰ ا٣ دىثٲح كا٤٣ُّ
ٮص اٵى ًٞٲٜ ا٣٪ُّىي ٩ٰ د. ٔجػةس ٬ػة صدع

  .ـ2311ةف، ٧َّٔ  ،دار وٛةء ،ؿاخضا٣

ٰى ثذعٞٲ٫ًٞ  ،(٧٠663٬ةؿ ا٣ؽٱ٨ اث٨ أثٰ صؿادة )ت  صدؾ٠ؿة اث٨ ا٣ٕؽٱ٥ - ً٪ ٔي

 .ـ2313 ،أثٮ ّجٰ ،ا٧٣ض٧ٓ ا٣سٞةٰٚ ،إثؿا٬ٲ٥ وة٣ط

٤ح -  ،(656٬ٔجؽ ا٣ْٕٲ٥ ث٨ ٔجؽ ا٣ٞٮٌم ا٧٣٪ؾرٌم )ت  صا٣ذ٤٧١ح ٣ًٮٚٲةت ا٣٪َّٞ

ػةر ٔػٮَّ  ٜى ٤ٔٲػ٫ د. ثنَّ ٫ٞي ك٤َّٔػ َّٞ  ،ثٲػؿكت ،٦ؤقكػح ا٣ؿقػة٣ح ،اد ٦ٕػؿكؼظ

 ـ.1985/1435٬

دعٞٲػػٜ كدراقػػح  ،(911٬ا٣كػػٲٮَٰ )ت صػػٺؿ ا٣ػػؽٱ٨  صص٪ػػٯ ا٣ض٪ػػةس -

 ـ.1986 ،ا٣ٞة٬ؿة ،ا٣ؽار ا٣ٛ٪ٲح ،كمؿح د. ٦ع٧ؽ رزؽ ا٣ؼٛةصٰ

ٍك٨ي ا٧٣عةًؿة ٰٚ دأرٱغ ٦ىؿ كا٣ٞػة٬ؿة - صػٺؿ ا٣ػؽٱ٨ ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧  صظي

ٌٰ )ت  ٦ُجٕػح ٔٲكػٯ  ،إثؿا٬ٲ٥ دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ أثٮ ا٢ٌٛ٣ ،(911٬ا٣كٲٮَ

 .ـ1968 -1967ا٣ٞة٬ؿة  ،ا٣جةثٰ ا٣ع٤جٰ

ٌٰ ثػ٨ ظضػح ا٣ع٧ػٮم )ت  صػـا٩ح اٵدب كٗةٱح اٵرب - أثػٮ ث١ػؿ ثػ٨ ٤ٔػ

 .ـ2335 ،دار وةدر، ثٲؿكت ،دعٞٲٜ د. ٠ٮ٠ت دٱةب ،(837٬

ٌٰ )ت  - (، 852٬ا٣ؽرري ا١٣ة٦٪ح ٰٚ أٔٲةف ا٧٣بح ا٣سة٦٪حص اث٨ ظضػؿ ا٣ٕكػٞٺ٩

 ـ.1945ظٲؽر آثةد، 

ٌٰ )ت دٱٮا -  ،دعٞٲػٜ ٬ًػٺؿ ٩ػةًصٰ كد. ز٬ٲػؿ زا٬ػؽ ،(685٬ف اث٨ ا٣ؼٲ٧ػ

 .ـ2338 ،ا١٣ٮٱخ ،٦ؿ٠ـ ا٣جةثُٲ٨ ٣ذعٞٲٜ ا٧٣ؼُٮَةت ا٣نٕؿٱٌح

ةر ،دٱٮاف اث٨ ٦ُؿكح - ٦ُجٕػح دار ا١٣ذػت كا٣ٮزػةاٜ  ،دعٞٲٜ د. ظكٲ٨ ٩ىىَّ

 .ـ1425٬/2335 ،ا٣ٞة٬ؿة ،ا٣ٞٮ٦ٲح

ةـ ثًنؿح ا٣ؼُٲت ا٣ذجؿٱـمٌ  - اـدعٞٲٜ  ،دٱٮاف أثٰ د٧َّ َـّ دار  ،٦ع٧ؽ ٔجػؽق ٔػ

 ـ.1983 ،ا٣ٞة٬ؿة ،ا٧٣ٕةرؼ
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دار  ،٦ؿاصٕػح قػٕؽم ًػ٪ةكم ،دعٞٲٜ صةف دٮ٦ة ،دٱٮاف صعْح ا٣جؿ١٦ٰ -

 .ـ1996 ،ثٲؿكت ،وةدر

دار ا٣ٮٚػةء  ،و٪ٕح د. أٱ٨٧ ٦ٲػؽاف ،ا٣نؿٱٙ ا٣٘ؿ٩ةَٰ صدٱٮاف ص٭ؽ ا٢ٞ٧٣ -

 .ـ2311 ،ق١٪ؽرٱحاٷ ،٣ؽ٩ٲة ا٣ُجةٔح كا٣٪نؿ

ؽٱ٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ٦ع٧ٮد ث٨ ا٣عكػ٨ ثػ٨ ٬جػح اهلل ٦عٌت ا٣ صذٱ٢ دةرٱغ ث٘ؽاد -

دراقح كدعٞٲٜ  ،(643٬ث٨ ٦عةق٨ ا٧٣ٕؿكؼ ثةث٨ ا٣٪ضةر ا٣ج٘ؽادٌم )ت 

 دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت. ،٦ىُٛٯ ٔجؽ ا٣ٞةدر ُٔة

ٌٰ  صذٱػػ٢ ٦ػػؿآة ا٣ـ٦ػػةف - ػػؽ ا٣ٲيػػٮ٩ٲ٪ ػػٯ ثػػ٨ ٦يع٧َّ ٌٰ ٦يٮقى ػػ  ،(726٬)ت ا٣ج٤ٕج١ِّ

ًٞٲػػػٜ د. ٔجَّػػػةس ٬ػػػة٩ٰ ا٣ ٧ً٤ٲٌػػػحدار ا١٣ ،ؿَّاخضػػػدع ًٕ  ،ثٲػػػؿكت ،ذػػػت ا٣

 .ـ2313/1434٬

دعٞٲػٜ د. ٔةانػح ٔجػؽ  ،(449٬أثٮ ا٣ٕػٺء ا٧٣ٕػٌؿم )ت  صرقة٣ح ا٣٘ٛؿاف -

   .ا٣ٞة٬ؿة ،دار ا٧٣ٕةرؼ ،ا٣ؿظ٨٧

٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٝةقػ٥ ثػ٨ ٱٕٞػٮب  صركضي اٵػٲةر ا٧٣٪ذؼت ٨٦ رثٲٓ اٵثؿار -

 ٌٰ دعٞٲػػٜ ٦ع٧ػػؽ  ،(943٬اثػػ٨ ا٣ؼُٲػػت ٝةقػػ٥ )ت  ،اٵ٦ةقػػٰ ا٣ع٪ٛػػ

 .1423٬ ،ا٥٤ٞ٣ ا٣ٕؿثٰ، ظ٤تدار  ،ٚةػٮرمٌ 

ٌٰ )ت  صٕؿي كا٣نِّ  عؿي ا٣كِّ  - دعٞٲػٜ  ،(٣776٬كةف ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲت ا٣ك٧٤ة٩

دار  ،كدراقػػح د. ٦ع٧ػػؽ ٧٠ػػةؿ مػػجة٩ح ك إثػػؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػػؽ ظكػػ٨ ا٣ض٧ػػ٢

 .ـ1999 ،ا٣ٞة٬ؿة ،ا٣ٌٛٲ٤ح

٥َّ٤ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ َجٞةت ا٣ٛعٮؿ - ٛى ٦ي  صقي ٯ ث٨ ٔجػؽ اهلل ا٣نػ٭ٲؿ ث١ةدػت ىُ

دعٞٲػػٜ ٦ع٧ػػؽ ٔجػػؽ ا٣ٞػػةدر  ،(1367٬)ت  ص٤جػػٰ كثعػػةصٰ ػ٤ٲٛػػح

 ،٦ؿ٠ػػـ اٵثعػػةث ٤٣ذػػةرٱغ كا٣ٛ٪ػػٮف كا٣سٞةٚػػح اٷقػػٺ٦ٲَّح ،ر٩ػػةؤكطاٵ

 ـ.2313 ،اقذة٩جٮؿ
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م٧ف ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ؽ ث٨ أظ٧ؽ ثػ٨ ٔس٧ػةف ا٣ػؾ٬جٰ )ت  صأٔٺـ ا٣٪جٺء ؿي ٲى قً  -

٫ًٞ كػؿَّج أظةدٱسى٫ي  ،(748٬ كػٲ٨ ظي  مٕٲت اٵر٩ةؤكط ك أمؿؼ ٤ٔٯ دعٞٲ

 .ـ1413٬/1993 ،ثٲؿكت ،ؿقة٣ح٦ؤقكح ا٣ ،اٵقؽ

ٌٰ ثػ٨ ا٧ٕ٣ػةد ا٣ع٪ج٤ػٰ )ت  صمؾراتي ا٣ؾ٬ت ٰٚ أػجةر ٨٦ ذ٬ت - ٔجؽ ا٣ع

 ،ثٲػؿكت -دار اثػ٨ ٠سٲػؿ، د٦نػٜ  ،٦ع٧ٮد اٵر٩ةؤكطدعٞٲٜ  ،(1389٬

 .ـ1986/1436٬

ًػ٨٧ ٠ذػةب )زػٺث  ،(642٬اثػ٨ ا٣ؼٲ٧ػٰ )ت  صمؿحي ٣ٛػِ ا٣ذعٲَّػةت -

 .ـ1981 ،تثٲؿك ،دار ا١٣ذةب ا٣ضؽٱؽ ،رقةا٢ ٰٚ ا٤٣٘ح(

ٌٰ ا٣ؼةٝػػة٩ٰ )ت  صمػػٕؿاءي ا٣ع٤ػػح أك ا٣جةث٤ٲػػةت -  ،دار ا٣جٲػػةف ،(٪٤ٔ1399ػػ

 .ـ1952/٪1373 ،ا٣٪ضٙ اٵمؿؼ ،ا٧٣ُجٕح ا٣عٲؽرٱح

ٌٰ )ت  صمٛةءي ا٤ٞ٣ٮب ٚػٰ ٦٪ةٝػت ث٪ػٰ أٱػٮب - أظ٧ػؽ ثػ٨ إثػؿا٬ٲ٥ ا٣ع٪ج٤ػ

 ـ.1978 ،ث٘ؽاد ،دار ا٣عؿٱح ٤٣ُجةٔح ،دعٞٲٜ ٩ة٥ّ رمٲؽ ،(876٬

٤ح و٤ح ا٣ذ٤٧١ح ٣ًٮٚٲةت - أظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ا٣عكػٲ٪ٰ  صا٣٪َّٞ

اد ٦ٕػؿكؼ ،(695٬)ت  ػةر ٔػٮَّ ٜى ٤ٔٲ٫ً د. ثنَّ ٫ي ك٤َّٔ ٫ٞي كًجٍ ٩ىىَّ َّٞ دار  ،ظ

 .ـ2337/ 1428٬ ،ا٣٘ؿب اٷقٺ٦ٰ

ا٣نػٲغ أٗػة  ص(اٵ٩ٮار ا٣كػةَٕح ٚػٰ ا٧٣بػح ا٣كػةثٕحَجٞةت أٔٺـ ا٣نٲٕح ) -

َُّ  ا٧٣٪ػػـكمٌ  ثػػـر  ٌٰ ا٣ ٌٰ دار إ ،(1389٬)ت  ٭ؿا٩ػػ  ،ظٲػػةء ا٣ذػػؿاث ا٣ٕؿثػػ

 .ـ1433٬/2339 ،ثٲؿكت

ٌٰ ث٨ ٔجؽ ا١٣ػةٰٚ  صَجٞةت ا٣نةٕٚٲح ا١٣جؿل - دةج ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب ث٨ ٤ٔ

 ٌٰ ٌٰ  ،(771٬)ت  ا٣كػػج١ ك د. ٔجػػؽ  ،دعٞٲػػٜ د. ٦ع٧ػػٮد ٦ع٧ػػؽ ا٣ُ٪ػػةظ

 .1413٬ ،٬ضؿ ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ ،ؽ ا٣ع٤ٮا٣ٛذةح ٦ع٧َّ 

ػ٭جح  كا٤٣٘ػٮٱٲ٨ )ا٧٣ع٧ػؽكف(ص ةةا٣٪ع َجٞةتي  - ٌٰ ا٣ػؽٱ٨ اثػ٨ ٝةًػٰ مي دٞػ
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ٌٰ )ت  ػػةٕٚ ٦ُجٕػػح  ،دعٞٲػػٜ د. ٦عكػػ٨ ٗٲَّػػةض ،(851٬اٵقػػؽٌم ا٣نَّ

 .ـ1974 ،ا٣٪ضٙ اٵمؿؼ ،ا٣٪٧ٕةف

ٌٰ )ت  ا٣ٕجؿي  - ٰٚ ػجؿ ٦ى٨ٍ ٗجؿص م٧ف ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ؽ ث٨ أظ٧ػؽ ثػ٨ ٔس٧ػةف ا٣ػؾ٬ج

 .1386٬(، دعٞٲٜ د. وٺح ا٣ؽٱ٨ ا٧٣٪ضؽ، ٦ُجٕح ظ١ٮ٦ح ا١٣ٮٱخ، 748٬

٦ك٥٤ ث٨ ٦ع٧ػٮد ا٣نػٲـرٌم )ت ثٕػؽ  صر كٗؿاات اٵػجةراٵمٕة ٔضةاتي  -

ا٣ضة٦ٕػح  ،دراقح كدعٞٲٜ إق٧ةٔٲ٢ ث٨ ٧ٔةرة ٔٞٲت ا٣ٕٞػٺكم ،(622٬

 .ـ2338- 2337 ،إقٺـ آثةد ،اٷقٺ٦ٲَّح ا٣ٕة٧٣ٲَّح

دعٞٲػٜ د. ٚٲىػ٢  ،(٦764٬ع٧ؽ ث٨ مػة٠ؿ ا١٣ذجػٰ )ت  صٔٲٮف ا٣ذٮارٱغ -

 ـ.1984ث٘ؽاد،  ،ا٣كة٦ؿ ك٩جٲ٤ح ٔجؽ ا٧٣٪٥ٕ داكد

ٔٲٮف ا٣ؿكًذٲ٨ ٰٚ أػجةر ا٣ؽك٣ذٲ٨ ا٣٪ٮرٱح كا٣ىٺظٲحص ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ثػ٨  -

ٌٰ إق٧ةٔٲ٢ ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ا٧٣ٕؿكؼ ثأثٰ مة٦ح  دعٞٲٜ  ،(665٬)ت ا٧٣ٞؽق

 .ـ1997/ 1418٬ ،تثٲؿك ،٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح ،إثؿا٬ٲ٥ ا٣ـٱجٜ

ظة٦ػؽ  ثػ٦٨ع٧ؽ ث٨ ٦ع٧ػؽ ٧ٔةد ا٣ؽِّٱ٨ ٰٚ ا٣ٛذط ا٣ٞؽقٰص ا٣ٛذط ا٣ٞكٰ  -

ٌٰ ا١٣ةدت اٵ  .ـ2334 /1425٬ ،دار ا٧٣٪ةر ،(597٬)ت  وج٭ة٩

ةت - جٓ ا٤ٕ٧٣َّٞ ةت ٵثٲةت ا٣كَّ ٌٰ  صٚىذطي ا٤٘٧٣َّٞ ٔجؽ ا٣ٞػةدر ثػ٨ أظ٧ػؽ ا٣ٛػة٠٭

ا٣ضة٦ٕػػح  ،دعٞٲػػٜ كدراقػػح د. صػػةثؿ ثػػ٨ ثنػػٲؿ ا٧٣ع٧َّػػؽمٌ  ،(982٬)ت 

رة  ـ.1431٬/2313 ،اٷقٺ٦ٲَّح ثة٧٣ؽٱ٪ح ا٧٣٪ٮَّ

ر ا٣عؿ٠ح ا ٚٞ٭ةءي  - ٮُّ ُى ى ا٣كػٲؽ ٬ػةدم ٧٠ػةؿ  ص١ٛ٣ؿٱػح ٚػٰ ا٣ع٤َّػحا٣ٛٲعةء أك د

 ـ.1962 ،ث٘ؽاد ،٦ُجٕح ا٧٣ٕةرؼ ،(1396٬ ا٣ؽٱ٨ )ت

ٌٰ ث٨ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ ٬ؾٱ٢  ٚي١ة٬ةتي  - اٵق٧ةر ك٦ؾ٬َّجةت اٵػجةر كاٵمٕةرص ٤ٔ

 ـ.2334ا٣ٛـارم، دعٞٲٜ كدٞؽٱ٥ كد٤ٕٲٜ د. ٔجؽ اهلل ا٣ع٧ةدم، ا١٣ٮٱخ، 
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 ،(764٬مػة٠ؿ ا١٣ذجػٰ )ت  ٦ع٧َّػؽ ثػ٨ صا٣ٮٚٲػةت كا٣ػؾٱ٢ ٤ٔٲ٭ػة ٚىػٮاتي  -

 .ـ1973 ،ثٲؿكت ،دار وةدر ،دعٞٲٜ د. إظكةف ٔجةس

٧٠ػةؿ ا٣ػؽٱ٨ ا٧٣جػةرؾ ثػ٨  صا٣ض٧ةف ٰٚ ٚؿااػؽ مػٕؿاء ٬ػؾا ا٣ـ٦ػةف ٝىٺاؽي  -

ٌٰ )ت  دار  ،دعٞٲػػٜ ٠ة٦ػػ٢ قػػ٧٤ةف ا٣ضجػػٮرم ،(654٬ا٣نػػٕةر ا٧٣ىٮوػػ٤

 .ـ1426٬/2335 ،ثٲؿكت ،ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح

ٌٰ  صا١٣ة٢٦ ٰٚ ا٣ذةرٱغ - ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجػؽ ا١٣ػؿٱ٥ ا٣ضػـرم، ث٨ ٦ع٧ؽ  ٤ٔ

 ،٧ٔؿ ٔجػؽ ا٣كػٺـ دػؽ٦ؿمد. دعٞٲٜ  ،(633٬ةث٨ اٵزٲؿ )ت ث ا٧٣ٕؿكؼ

 .ـ1997/ 1417٬ ،دار ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ، ثٲؿكت

٘يؿىر )ا٣ؽرُّ ا٤ُ٧٣ٮب ٰٚ أػجةًر ٤٦ٮًؾ ث٪ٰ أٱٮب( - ة٦ٓ ا٣ ًر كصى رى ـي ا٣ؽُّ أثػٮ  ص٠٪

ٲػٜ د. قػٕٲؽ ٔجػؽ (، دع736٬ٞث١ؿ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ أٱجٟ ا٣ػؽكادارٌم )ت 

 ـ.13911٬/1972ا٣ٛذةح ٔةمٮر، ا٣ٞة٬ؿة، 

ٌٰ  ص٣كةفي ا٧٣ٲـاف - ٌٰ ث٨ ٦ع٧ؽ ا٧٣ٕؿكؼ ثةث٨ ظضؿ ا٣ٕكػٞٺ٩ أظ٧ؽ ث٨ ٤ٔ

 ـ.1393٬/1971(، ٦ؤقكح اٵ٧٤ٰٔ ٧٤٣ُجٮٔةت، ثٲؿكت، 852٬)ت 

دعٞٲػٜ  ،(911٬صٺؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣كٲٮَٰ )ت  صا٧٣يعةًؿات كا٧٣عةكرات -

  .ـ2333 ،ثٲؿكت ،اٷقٺ٦ٰدار ا٣٘ؿب  ،د. ٱعٲٯ ا٣ضجٮرم

ٔجؽ ا٣ْٕٲ٥ ثػ٨ ٔجػؽ ا٣ٮاظػؽ ثػ٨  صا٧٣ؼذةرات ا٣ٛةاٞح ٨٦ اٵمٕةر ا٣ؿااٞح -

ٌٰ )ت  كا٩ ًٕػدعٞٲٜ أظ٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٣ؿُّ  ،(654٬أثٰ اٷوجٓ ا٣ٕؽى  ،ٌٰ ث

 ـ. 1434٬/2313 ،ثٲؿكت ،دار ا٣جنةاؿ اٷقٺ٦ٲَّح

ؽ ث٨ أظ٧ؽ ثػ٨ اػذٲةر م٧ف ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ ،ا٧٣يؼذةر ٨٦ دةرٱغ اث٨ ا٣ضـرم -

ٌٰ )ت  دار  ،دعٞٲػػٜ ػٌػػٲؿ ٔجَّػػةس ا٧٣٪نػػؽاكمٌ  ،(748٬ٔس٧ػػةف ا٣ػػؾ٬ج

 ٌٰ  .ـ1988/ 1438٬ ،ثٲؿكت ،ا١٣ذةب ا٣ٕؿث

٧ٔةد ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧َّػؽ ثػ٨ ٦ع٧َّػؽ  صا٧٣ؼذةر ٨٦ ذٱ٢ ا٣ؼؿٱؽة كقٲ٢ ا٣ضؿٱؽة -
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ٌٰ )ت  دار ا١٣ذػػت  ،دعٞٲػػٜ كد٤ٕٲػػٜ ٦ع٧ػػؽ ٔػػةٱل ،(597٬اٵوػػج٭ة٩

 ـ.2313 ،ثٲؿكت ،ا٧٤ٕ٣ٲح

ٌٰ )ت  صدػػةج ا٧٣ضػػة٦ٓ كا٧٣ٕػػةص٥ ٦ؼذىػػؿ - ٞيٮوػػ إقػػ٧ةٔٲ٢ ثػػ٨ ظة٦ػػؽ ا٣

ٰى ثً  ،(653٬ ٪ًػ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲَّػػح  ،٫ً كدعٞٲٞػ٫ً إثػؿا٬ٲ٥ وػة٣طٲ٧ًػؿ٦ً ذى ٔي

 ـ.2312 ،ثؽ٦نٜ

ٌٰ قػجٍ اثػ٨ ا٣ضػٮزٌم  ص٦ؿآة ا٣ـ٦ةف ٰٚ دةرٱغ اٵٔٲةف - ٱٮقٙ ث٨ ٝـاك٤ٗػ

 .1371٬ ،ا٣٭٪ؽ ،ثةدآدااؿة ا٧٣ٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩ٲح ، ظٲؽر  ،(654٬)ت 

ٌٰ )ت  ص٦ًؿآة ا٣ض٪ةف كٔجؿة ا٣ٲْٞةف - دااػؿة  ،(768٬ٔجؽ اهلل ث٨ أقٕؽ ا٣ٲةٕٚ

 .1338٬ا٣٭٪ؽ،  ،ثةدآظٲؽر  ،ا٧٣ٕةرؼ اٷقٺ٦ٲح

ػػ٪َّةًع ا٣ػػؽكاكٱ٨ - د. ٩ػػٮرم ظ٧ػػٮدم ا٣ٞٲكػػٰ ك٬ػػٺؿ  صا٧٣كػػذؽرؾ ٤ٔػػٯ وي

 .ـ1998 ،ثٲؿكت ،ٔة٥٣ ا١٣ذت ،٩ةصٰ

ِّٝػػػٰ ،٦ٕضػػػ٥ ا٧٣ػػػؤ٣ٛٲ٨ص ٧ٔػػػؿ رًػػػة ٠عة٣ػػػح -  ،د٦نػػػٜ ،٦ُجٕػػػح ا٣ذَّؿى

 ـ.1959/1378٬

َّٛٯ ا١٣جٲؿ - ٞى ٌٰ ا٧٣ٞؿٱـم )ت  صا٧٣ي ٌٰ ا٣ؽٱ٨ أظ٧ؽ ث٨ ٤ٔ دعٞٲػٜ  ،(845٬دٞ

 .ـ1411٬/1991 ،ثٲؿكت ،دار ا٣٘ؿب اٷقٺ٦ٰ ،٦ع٧ؽ ا٣ٲٕٺكم

أثٮ ا٣ٛؿج ٔجؽ ا٣ػؿظ٨٧ ثػ٨ ٤ٔػٰ ثػ٨  صا٧٣٪ذ٥ْ ٰٚ دةرٱغ اٵ٥٦ كا٤٧٣ٮؾ -

دار  ،أػٲػ٫ً دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٔجؽ ا٣ٞةدر ُٔػة ك ،(٦597٬ع٧ؽ ا٣ضٮزم )ت 

 ـ.1992/ 1412٬ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت، 

ٌٰ ثػ٨ ٔجػؽ ا٣ٞػةدر  صا٧٣ٮأِ كاٹٔذجةر ثؾ٠ؿ ا٣ؼٍُ كاٳزةر - أظ٧ؽ ث٨ ٤ٔػ

 .1418٬ ،ثٲؿكت ،دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح ،(845٬ا٧٣ٞؿٱـم )ت 

ٌٰ  ص٦ٮقٮٔح أٔٺـ ا٣ٕؿاؽ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨ - دار ا٣نػؤكف  ،ظ٧ٲؽ ا٧٣ُجٕػ

 .ـ1996 ،ث٘ؽاد ،ا٣سٞةٚٲح ا٣ٕة٦َّح
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ٮـ ا٣ـا٬ؿة ٰٚ ٤٦ٮؾ ٦ىؿ كا٣ٞة٬ؿة -  ،(874٬اثػ٨ د٘ػؿم ثػؿدم )ت  صا٣٪ُّضي

 .ـ1936 ،ا٣ٞة٬ؿة ،٦ُجٕح دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح

٩ـ٬ح اٵ٩ةـ ٰٚ دةرٱغ اٷقٺـص وةرـ ا٣ؽٱ٨ إثؿا٬ٲ٥ ث٨ ٦ع٧ٌؽ ثػ٨ أٱػؽ٦ؿ  -

َّٞػػت ثػػةث٨ د٧ٝػػةؽ )ت  ٌٰ ا٤٧٣ دراقػػح كدعٞٲػػٜ د. قػػ٧ٲؿ  ،(839٬ا٣ٕٺاػػ

 ـ.1423٬/1999 ،ثٲؿكت ،ؿٱَّحا١٧٣ذجح ا٣ٕى ،َجةرق

ًٙ ا٤١٣ت كا٤١٧٣جٲ٨ - ٬ح ا٧٣ى٤ًٟ ٰٚ كو ٌٰ  ص٩ـي ٦٭ؾب ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ٤ٔػ

دار  ،ؿَّاخضػدراقح كدعٞٲػٜ د. ٔجػةس ٬ػة٩ٰ ا٣ ،(642٬اث٨ ا٣ؼٲ٧ٰ )ت 

 ـ.1436٬/2315 ،ا٣٪ضٙ اٵمؿؼ ،ا٣ذؿاث

٩٭ةٱح اٵرب ٰٚ ٚ٪ٮف اٵدبص أظ٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ا٣٪ػٮٱؿم  -

 .1423٬دار ا١٣ذت كا٣ٮزةاٜ ا٣ٞٮ٦ٲح، ا٣ٞة٬ؿة،  ،(733٬)ت 

أقػػ٧ةء ا٧٣ػػؤ٣ٛٲ٨ كآزػػةر ا٧٣ىػػ٪ٛٲ٨ص إقػػ٧ةٔٲ٢ ثةمػػة  ؛٬ؽٱػػح ا٣ٕػػةرٚٲ٨ -

 ـ.1432٬/1982 ،دار ا١ٛ٣ؿ، ثٲؿكت ،(1339٬ا٣ج٘ؽادم )ت 

دعٞٲٜ ٦ض٧ٮٔػح  ،(764٬ػ٤ٲ٢ ث٨ أٱجٟ ا٣ىٛؽٌم )ت  صا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت -

ٚؿا٩ػـ  ،٧كذنؿٝٲ٨ اٵ٧٣ة٩ٲػحص٧ٕٲح ا٣ ،٨٦ اٵقةدؾة ا٧٣كذنؿٝٲ٨ كا٣ٕؿب

 .قُ٪جٮؿ كثٲؿكتإ ،مذةٱ٪ؿ

أظ٧ػؽ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ اثػ٨ ػ١٤ػةف )ت  صكٚٲةت اٵٔٲةف كأ٩جةء أث٪ػةء ا٣ـ٦ػةف -

 .ـ1968 ،ثٲؿكت ،دار ا٣سٞةٚح ،دعٞٲٜ د. إظكةف ٔجةس ،(681٬

*  *   * 
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 «سىسج انُاس»ولفح نغىَح يغ 

 ()أ.د. ٤ازف ا٥١تارؾ

ٱٱٱٻٱٻ

 ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇٱژ

 ڳ ڳ  گ گ گ گ ک  ک ک ک ڑ

 ژ  ڳ ڳ

٣ٞؽ د١ٌؿرت ٧٤٠ح )ا٣٪ٌةس( ٚػٰ ٬ػؾق ا٣كػٮرة ا٣ٞىػٲؿة ا٣ذػٰ ٹ دذضػةكز 

ُؿٱ٨ ػ٧ف ٦ٌؿات.  ا٣كَّ

، أك دٹ٣ح كاظؽةو ٰٚ ا٧٣ػٌؿاًت  -1 ٢٬ ٧٤٠ح )ا٣٪ةس( ١٦ؿَّرة ث٧ٕ٪نٯ كاظؽو

 ا٣ؼى٧ف؟

ُػػٙ ثعػػؿؼ ا٣ُٕػػٙ ٠ػػ٢ٌّ ٦ػػ٨  -2  ژڎ ڌٱژ٧٣ػػةذا ٣ػػ٥ ٱٕي

 ؟٤ٔٯ ٦ة ٝج٫٤ ژڈ  ڈژك

ػ٢ص )ربِّ  -3 ٧٣ةذا ٠يؿِّر اٹق٥ ا٣ْة٬ؿ، ك٣ػ٥ ٱى٪يػٍت ٔ٪ػ٫ ًػ٧ٲؿق، ك٣ػ٥ ٱٞي

ىً٭٭٥(؟  ا٣٪ةس ك٦ى١٤ً٭٥ كإ٣

٬ؾق اٵقب٤ح ٬ٰ ا٣ذػٰ دٔذ٪ػٰ إ٣ػٯ ا٣ذأ٦ٌػ٢ ٚػٰ ٬ػؾق ا٣ٌكػٮرة، ك٦عةك٣ػح 

 –ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ ّٮا٬ؿ ٣٘ٮٱح دٕجٲؿٱٌح د٤ٛػخ ا٣٪ْػؿ، كٝػؽ كوػ٤خ 

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 
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٤ٮب ا٣ذٕجٲؿ ٰٚ ٬ػؾق ا٣ٌكػٮرة إ٣ػٯ ٦ػة ثٕؽ ا٣ذ١ٛٲؿ ٰٚ أق –ثع٧ؽ اهلل ك٫٤ٌٚ 

 ٱأدٰ ثٲة٫٩ص

ٱ٧ٌؿ اٷ٩كةف ٰٚ ظٲةد٫ ثسٺث ٦ؿاظ٢ ٱذ٧ٲٌـ ثٌٕ٭ة ٨ٔ ثٕػي ث١سٲػؿ ٦ػ٨ 

 ا٣ؼىةاه كا٣ىٛةت.

٤ػٜ اٵك٣ػٯ، ا٣ذػٰ ٱ١ػٮف اٷ٩كػةف  أ٦ة ا٧٣ؿظ٤ح اٵك٣ٯ، ٚ٭ٰ ٦ؿظ٤ح ا٣ؼى

ح ٧ٚيٌػ٘ح ْٕٚة٦ػ ح، زػ٥ دي١كػٯ ثػة٤٣ع٥، كٱيػ٪ٛغ ٚٲػ٫ ا٣ػؿك – ةن ٚٲ٭ة ٩ُٛحن ٤ٕٚٞى

ٱ٪٧ٮ ظذٯ ٱٞٙ ٤ٔٯ ٔذجح ا٣نجةب ٰٚ  ، ز٥ َٛٺن ةن رًٲٕ ان ز٥ ك٣ٲؽ ةن ٚٲىجط ص٪ٲ٪

 ٦ؿظ٤ح ا٣ج٤ٮغ كا٧٣ؿا٬ٞح.

ة كا٣ٌنػجةب، ك٬ػٰ ٦ؿظ٤ػح  كأ٦ة ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٩ٲح، ٧ٚؿظ٤ح ا٧٣ؿا٬ٞح كا٣ٛذٮَّ

ٱكٕٯ  ةن ٱذ٥ٌ ٚٲ٭ة ا٠ذ٧ةؿ صك٫٧، كٱذ٤ٌُٓ ٬ٮ ٚٲ٭ة إ٣ٯ ا٣ؿصٮ٣ٲٌح ا٣ذٰ دىجط ٬ؽٚ

ر ث٧ْ٭ؿ٬ة، كٱؿكح ٱ٤ِّٞؽ٬ة ث١سٲػؿ ٦ػ٨ ٦ْة٬ؿ٬ػة ٚػٰ قػ٤ٮ٫٠ إ٣ٲ٫ كإ٣ٯ ا٣ْ٭ٮ

ْى٧ػح ك٦ػة ٱعػٲٍ  ٕى كدىٌؿٚةد٫، إ٩٭ة ٦ؿظ٤ح د١ذ٢٧ ٚٲ٭ػة ا٣ٞػٌٮة ك٦ْة٬ؿ٬ػة، كا٣

ة ٚػٰ اٹ٩ذكػةب إ٣ػٯ  ِّٞػٜ ا٣ٞػٮَّ ث٭ة... ٣ؾ٣ٟ ٱذَّض٫ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ؿظ٤ح إ٣ٯ أف ٱع

ة كاٵ٩ؽٱح ا٣ؿٱةًػٲٌح، كٱٕنػٜ ا٣جُٮ٣ػح ك٦ىػ٨ ذٮَّ ٛي ٱ٧س٤ٌ٭ػة ٦ػ٨  ًٚؿؽ ا١٣نٛٲٌح كا٣

ا٣ؿصةؿ كاٵثُةؿ كا٣ؿٱةًػٲِّٲ٨، كا٣ـ٧ٔػةء كا٣ٞػةدة كا٣ع١ٌػةـ كا٤٧٣ػٮؾ، إ٩ٌ٭ػة 

ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ذٰ د٤٘ت ٤ٔٯ وةظج٭ة ٚٲ٭ة ا٣ٕ٪ةٱح ثة٣ضك٥ أ٠سؿ ٨٦ ا٣ٕ٪ةٱح ثة٢ٕٞ٣ 

، مػجٓ ٦ػ٨ ا٣نػجةب كٚٮردػ٫، كا١ٛ٣ؿ، ٚإذا ث٤ٖ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٣سح، أوجط رصػٺن 

ا٣عٲةة ثض٧ٲػٓ صٮا٩ج٭ػة كظةصةد٭ػة ا١ٛ٣ؿٱػح ك٤ٌٗت ا٣٪ـٔح ا٤ٕٞ٣ٲح كد٤َُّٓ إ٣ٯ 

إ٩٭ة ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ذٰ ٱج٤ٖ ٚٲ٭ة د٧ة٫٦، كدضذ٧ػٓ  .كا٣٪ٛكٲح كا٣ؿكظٲٌح، ك٦ة دٞذٌٲ٫

 ٚٲ٭ة ٝٮاق ا٣ضك٧ٲح كا٤ٕٞ٣ٲح.

٤ػٜ إ٣ػٯ  ك١٬ؾا دذ٤ٌؼه ا٧٣ؿاظ٢ ا٣سٺث، ثػأف اٵك٣ػٯ د١ػٮف ٦٪ػؾ ا٣ؼى

دػػ٢ ٦ؿظ٤ػح ٥. ٚػإذا ث٤ػٖ ا٣ع٤ػ٥ دضػةكز ا٣ُٛٮ٣ػح ك٤ي ا٣ٮٹدة ظذٯ ث٤ٮغ ا٣عي 
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ق كٱ١ذ٧ػ٢ صكػ٧ا٣نجةب ا٣ذٰ دكػذ٧ؿ كٱجػؽأ ٱنػذٌؽ  ػؽَّ  ةن ٔػٮدق، ظذػٯ ٱج٤ػٖ أمي

١٦ذ٧ػ٢  ةن ٩ةًػض ةن ٰٚ ٩عػٮ اٵرثٕػٲ٨ ٦ػ٨ ٧ٔػؿق، إ٩كػة٩ ٠٭ٺن ، ٚٲىجط كٔٞٺن 

ا٣ؿصٮ٣ح. كٝؽ وٌٮر ا٣ٞؿآف د٤ٟ ا٧٣ؿاظ٢ ا٣سٺث، كأمةر إ٣ٲ٭ة أك ٔجٌػؿ ٔ٪٭ػة، 

 ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گٱژ ٚٞةؿ دٕة٣ٯ ٨ٔ ا٧٣ؿظ٤ػح اٵك٣ػٯص

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ﮶﮷ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ

 .غ14 – 12ا٧٣ؤ٦٪ٮفص   ژ ﮹ ﮸

 ٻ ٱٱژا٧٣ؿظ٤ح اٵك٣ٯ، ٦ؿظ٤ػح ا٣ُٛٮ٣ػح، ٚٞػةؿص  كأمةر إ٣ٯ ا٩ذ٭ةء

. كا٣ُٛػػػػ٢ ٱجٞػػػػٯ غ152اٵ٩ٕػػػػةـص   ژ  ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

٭ػؽ ا٣ُٛٮ٣ػح. ثة٣ٲذٲ٥ ظذٯ ٱج٤ٖ ا٣ع٥٤، كث٤ٮغ ا٣ع٤ػ٥ ٱٕ٪ػٰ ا٩ذ٭ػةء ٔ ةن ٦ٮوٮٚ

ثٲؽم ٰٚ ا٣ذةج ٨ٔ اٵز٬ؿم ٝةؿص  َـّ ث٤ٖ أمٌؽق ٰٚ ٌٝىح ٱٮقٙ، ٦ٕ٪ػةق »ركل ا٣

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٱژاٷدراؾ كا٣ج٤ٮغ، ك٠ؾ٣ٟ ٬ٮ ٰٚ ٦ةؿ ا٣ٲذػٲ٥ 

 .«ٱٕ٪ٰ أف ٱيؤ٩ىفى ٦٪٫ ا٣ؿُّمؽ ثٕؽ ا٣ج٤ٮغ ژ  ڀڀ ڀ پ پ

ف كا٣ٲيذ٥ٍ ٰٚ ا٤٣٘ػح اٹ٩ٛػؿاد، كا٣ٲذػٲ٥ ٦ػ٨ ا٣جنػؿ ٦ىػ٨ ٚٞػؽ أثػةق، ك٬ػٮ دك

ؽ ٱٮوٙ ثة٣ٲيذ٥. ٝةؿ ا٤٣ٲرص ٬ٮ ٱذٲ٥ ٦ة ٥٣ ٱج٤ٖ ا٣ع٥٤،  ا٣ج٤ٮغ، ٚإذا ث٤ٖ ٥٣ ٱٕى

ٚإذا ث٤ٖ زاؿ ٔ٪٫ اق٥ ا٣ٲذٲ٥
(1)

. 

 ٻ ٱٱژ ٰٚ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯص ةن ك٠ؾ٣ٟ ٱجؽك دعؽٱؽ ٦ؿظ٤ح ا٣ُٛٮ٣ح كاًع

ف ث٤ٮغ ا٣ع٥٤ ٱؼؿج اٷ٩كةف إ. أم غ59ا٣٪ٮرص   ژ پ ٻ ٻ ٻ

 ک ڑ ڑٱژ كٝػةؿ قػجعة٫٩ص٨٦ ٦ؿظ٤ح ا٣ُٛٮ٣ح إ٣ػٯ ٦ؿظ٤ػح صؽٱػؽة. 

 ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ     ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک  ک         ک

  ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ  ہۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ

                                                 

 دةج ا٣ٕؿكس )ٱذ٥(. (1)
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. كردٌػت ا٧٣ؿاظػ٢ ا٣ػسٺث ٚػٰ آٱػح غ5ا٣عشص   ژ﮵ ﮳﮴ ﮲  ۓ

 ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱٱژ أػػػػؿل ٚٞػػػةؿص

. كث٤ٮغ اٵمػٌؽ، غ67ٗةٚؿص   ژ ٿٿ         ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ٖ ا٣ؿصةؿ ا٣ع٪١ح كا٧٣ٕؿٚح، كٝٲ٢ ٬ٮ اٷدراؾ كا٣ج٤ٮغ، أك أف ٱػؤ٩ف ٝٲ٢ص ٦ج٤

٦٪٫ ا٣ؿمؽ. ك٦٪ذ٭ةق أف ٱج٤ٖ وةظج٫ اٵرثٕٲ٨
(2)

. 

ٌؽ كدٮًٲع ةن كدجٲة٩  ٹ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٺٱژ٧٣ؿظ٤ذ٫ ٝةؿص  ةن ٣ج٤ٮغ اٵمي

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .غ15اٵظٞةؼص   ژ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ  چ چچ  ڃ ڃ ڃ ڃ

ػٌؽ ٦٪٭ػةص كصةءت ٰٚ دة أ٦ػة ٚػٰ ٌٝىػح »ج ا٣ٕؿكس أٝٮاؿ ٚػٰ ث٤ػٮغ اٵمي

ػ غ14ا٣ٞىػهص   ژ ٻ ٻ ٻ ٱٱژ٦ٮقػٯ  ٌؽ ثةٹقػذٮاء، ٚإ٩ػ٫ ٝػؿف اٵمي

كأ٦ػة ٝٮ٣ػ٫ ٚػٰ »كصػةء  «ك٬ٮ أف ٱضذ٧ٓ أ٦ؿق كٌٝٮدػ٫ كٱ١ذ٭ػ٢ كٱ٪ذ٭ػٰ مػجةث٫

ػژٹ ٹ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٺٱژاٵظٞةؼص  ٌؽ. . ٚ٭ٮ أٝىٯ ٩٭ةٱح ث٤ٮغ اٵمي

«ٝؽ اصذ٧ٕخ ظ٪١ذ٫ كد٧ةـ ٫٤ٞٔ، كملسو هيلع هللا ىلصكٔ٪ؽ د٧ة٦٭ة ثٕر ٦ع٧ؽ 
(3)

. 

ٖى  كأكًط ٨٦ ذ٣ٟ ٦ة دنٲؿ إ٣ٲ٫ آٱح اٵظٞػةؼ ٦ػ٨ ا٣ذٛػةت ٦ىػ٨ ث٤ػٖ ٦ج٤ػ

ا٣ؿصةؿ ا١٧٣ذ٤٧ٲ٨ ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٣سح إ٣ٯ ا٣ٌؽٔةء، كإ٣ٯ مػ١ؿ ا٣٪٧ٕػح، كإ٣ػٯ 

اٹقذٕة٩ح ٤ٔٯ ا٣ٞٲةـ ثة٢٧ٕ٣ ا٣ىػة٣ط، ك٤َػت وػٺح ا٣ؾرٱٌػح، كا٣ذٮثػح ٦ػ٨ 

أم ٨٦ ظٲةة ا٣نجٌةف كرٗجةد٭٥ إ٣ٯ ظٲةة ا٣ؿصةؿ مٮاات ٦ة ٦ٌٯ ٨٦ ا٧ٕ٣ؿ... 

 كًؿأذ٭٥ إ٣ٯ اهلل قجعة٫٩ مة٠ؿٱ٨ ٦كذٕٲ٪ٲ٨ دةاجٲ٨.

ًٛذٲػةف كا٣نػجَّةف،  كا٣٪ةس ٬ػ٥ ا٣جنػؿ، ك٬ػٰ ٧٤٠ػح مػة٤٦ح ٣ٶَٛػةؿ، ك٤٣

 ك٤٣ؿصةؿ كا٣نٲٮخ، ك٢١٣ ٦ؿظ٤حو ٨٦ ٦ؿاظ٢ ا٧ٕ٣ؿ، ٨٦ أٌك٣٭ة إ٣ٯ ٩٭ةٱذ٭ة.

                                                 

 )مؽد(.دةج ا٣ٕؿكسص  (2)

 دةج ا٣ٕؿكسص )مؽد(. (3)
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ِو كٝؽ رأٱ٪ػة أف اٷ٩كػةف ٚػٰ ٦ؿظ٤ذػ٫ اٵ ك٣ػٯ ٱعذػةج إ٣ػٯ رٔةٱػح كظٛػ

ٮف كد٘ؾٱح كد٪٧ٲحو كدؿثٲح، كذ٣ٟ ٦٪ؾ ٠ٮ٩ػ٫ ٤ٔٞػحن ٚػٰ ٝػؿارو ١٦ػٲ٨، كٚػٰ  كوى

ا٧٤ْ٣ةت ا٣سٺث، كٚػٰ قػ٨ٌ ا٣ٌؿًػةٔح... إ٩ػ٫ ٚػٰ د٤ػٟ ا٧٣ؿظ٤ػح ٚػٰ أمػٌؽ 

ِّػػٰ ا٣ٞػػةدر ٤ٔػػٯ ا٣ٕ٪ةٱػػح، كإ٣ػػٯ ا٣ٞػػٲ٥ِّ ا٣ػػؾم ٱؿٔػػةق ص٪ٲ٪ػػ  ةن ا٣عةصػػح إ٣ػػٯ ا٧٣ؿث

ٌؽق ك٬ٮ ٢َٛ ث١ةن كرًٲٕ ٢ أقجةب ا٣عٲةة ك٧٩ةا٭ة، كذ٣ٟ ٬ٮ ٦ة ٱٞٮـ ثػ٫ ، كٱ٧ي

( ا٧٣ؿثٌٰ، ٱٞةؿص ربَّ ا٣ٌنػٰءى، كرثٌػةق، أمص أوػ٤ع٫، كٝػةـ ٤ٔػٯ أ٦ػؿق،  )ا٣ؿبُّ

ِّٲػ٫،  ص ٦ة٣ػٟ ا٣نػٰء، كقػٲٌؽق، ك٦ؿث ك٩ٌنأق، كٗػٌؾاق، كرٔػةق، ك٧ٌ٤ٔػ٫، كا٣ػؿبُّ

ػ٪٥ٕ ٤ٔٲػ٫ ِّؿ ٵ٦ػؿق كمػؤك٫٩، كا٧٣ي ك٦يذ٫٧ِّ٧، كا٣ٞٲ٥ِّ ٤ٔٲ٫، كا٧٣ؽث
(4)

ا ٠ػةف . كإذ

ذ٣ٟ ٫ٌ٤٠ ٨٦ ٢٧ٔ )ا٣ؿٌب( ك٠ةف )ا٣ػؿٌب( ٬ػٮ ا٣ػؾم ٱ٪نػئ كٱ٘ػٌؾم كٱي٪٧ٌػٰ 

كٱي٧ٌؽ ٦ؿثٮث٫ ث٢ٌ١ ٦ة دعذػةج إ٣ٲػ٫ ظٲةدػ٫ كاقػذ٧ؿارق، ٚػإفَّ أمػٌؽ ا٧٣ؼ٤ٮٝػةت 

ظةصحن إ٣ٲػ٫ ٬ػ٥ اٵَٛػةؿ ٦٪ػؾ ٱ١ػٮف أظػؽ٥٬ ٤ٔٞػح إ٣ػٯ أف ٱذضػةكز ٦ؿظ٤ػح 

 ةس(.ا٣ُٛٮ٣ح، كأك٣بٟ ٥٬ )ا٣٪ةس( ا٣ؾم ٱعذةصٮف إ٣ٯ )رٌب ا٣٪

ة كإ٦ػؽادو ث١ػ٢ِّ  ك٧ٌ٣ة ٠ةف ٢٧ٔ ا٣ؿٌب ٬ٮ ٦ة ذ٠ؿ٩ة ٨٦ دؿثٲحو كد٪٧ٲح ٦كذ٧ؿَّ

ِّٰ ٚػٰ ٤٧ٔػ٫،  كقةا٢ ا٣عٲةة، ك٧ًةف اقذ٧ؿار٬ة كاقذ٧ؿاًر ا٧٣ىؿثٮب أك ا٧٣ؿث

ا٣ٛةدعػحص   ژپ پژصةء ٦ة ٱ٪ةقج٫ ٨٦ ٦ٌةؼ إ٣ٲ٫ ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯص 

ثٛػذط  –ٲ٨ ص٧ػٓ ٔػة٣ى٥ ، ك٥٣ ٱ٢ٞص ٦ى٤ًٟ ا٣ٕة٧٣ٲ٨، كٹ ٗٲؿ٬ة؛ ٵٌف ا٣ٕػة٧٣غ2

ك٬ٮ ٢ٌ٠ ٦ػة قػٮل اهلل. أم ٣ػٲف ٚػٰ ا٣ٮصػٮد إٹ ػػة٣ٜ ك٦ؼ٤ػٮؽ،  –ا٣ٺـ 

                                                 

ِّػٰ،  (4) ِّؿ كا٧٣ؿث ٰٚ ا٣ذةج )رب(ص أف ا٣ؿبَّ ٱ٤ُػٜ ٚػٰ ا٤٣٘ػح ٤ٔػٯ ا٧٣ة٣ػٟ، كا٣كػٲٌؽ، كا٧٣ػؽث

 ٌ ُّ٭ة رث ٧ح ٱىؿث كًرثةثحص ٧ٌ٩ة٬ة  ةن كرثةث ةن كا٧٣ذ٥ِّ٧. كٔ٪ؽ ا٤٣عٲة٩ٰص ربَّ ا٧٣ٕؿكؼى كا٣ى٪ٲٕحى كا٣٪ِّٕ

٭ة كأو٤ع٭ة. ىد٧َّ  كزاد٬ة كأ

مص ا٣ؿٌب ٱ٪ٞك٥ ٤ٔٯ زٺزح أٝكةـص ٱ١ػٮف ا٣ػؿٌب ا٧٣ة٣ػٟ، كٱ١ػٮف كٝةؿ اث٨ اٵ٩جةر

ُّػ٫ رثٌػ َّٰ ٱىؿث ، كرثٌػةق أمص أظكػ٨ ةن ا٣ؿٌب ا٣كٲٌؽ ا٧٣ُةع، كٱ١ٮف ا٣ؿٌب ا٧٣ى٤ط. كربَّ ا٣ىػج

 ا٣ٞٲةـ ٤ٔٲ٫، كك٣ٲ٫ ظذٯ أدرؾ، أم ظذٯ ٚةرؽ ا٣ُٛٮ٣ٲٌح، ٠ةف اث٪٫ أك ٥٣ ٱ٨١.



 73 (1)اجلصء  (09)اجملًد  -دلًة دلُع ايًغة ايعسبية بدَػل 

كا٣ؼة٣ٜ كاظؽ أظؽه ٬ػٮ اهلل، كا٧٣ؼ٤ػٮؽ ٠ػ٢ٌ ٦ػة قػٮاق ٦ػ٨ إ٩كػةف كظٲػٮاف 

( ٱٞٮـ ٤ٔٯ  ك٩جةت كص٧ةد. ك٢٠ ٬ؾق ا١٣ةا٪ةت ا٧٣ؼ٤ٮٝح ٰٚ ظةصح إ٣ٯ )ربٍّ

. ا، ك٤٧ٔى٭ػة ٚػٰ ا٣عٲػةة ٦كػذ٧ؿ  دؿثٲذ٭ة كإ٦ؽاد٬ة ث٢ٌ١ ٦ة ٱض٢ٕ ظٲةد٭ة داا٧ػح

ٚػػةٵرض كدكرا٩٭ػػة، كا٤٣ٲػػ٢ كا٣٪٭ػػةر كدٕةٝج٭٧ػػة، كا٣٪ضػػٮـ كا١٣ٮا٠ػػت 

كا٧٣ضٌؿات كظؿ٠ةد٭ة، كا٣٪جػةت ك٧٩ػةؤق، كا٧٣ٲػةق كدٮٌزٔ٭ػة... ك٠ػ٢ ٦ػة ٚػٰ 

ا١٣ٮف ٱعذةج إ٣ٯ ٝٲ٥ِّ ٱٞٮـ ٤ٔٲ٫ كٱؿٔػةق رٔةٱػح ٦كػذ٧ٌؿة ٠ة٤ٚػح كمػة٤٦ح، كٹ 

 ٬ٮ اٹق٥ ا٧٣ٺا٥ ٷًةٚح )ا٣ٕة٧٣ٲ٨( إ٣ٲ٫.ٱٞٮـ ثؾ٣ٟ إٹَّ )ا٣ؿٌب( ١ٚةف 

ْى٧ح، ٚ٭٥ ا٣٪ةس ا٣ػؾٱ٨  كأ٦ة ا٣ٛذٲةف كا٣نجٌةف، ٦عجٌٮ ا٣ٌٞٮة كا٣كٲُؿة كا٣ٕ

ٟو ٦كذٮزٜ ٧٦ة ٱ٤٧ٟ ظة٥٠و  ٟو ٝٮمٍّ ٝةدر ٤ٔٯ ا٣ذىٌؿؼ، ٤٦ ٱعذةصٮف إ٣ٯ ٦ة٣

٤ٔٲ٫، ٹ ٱؼػؿج مػٰءه ٔػ٨ ١٤٦ػ٫، كٹ ٱنػةر٫٠ أظػؽ ٚٲ٧ػة ٱ٤٧ػٟ. إٌف ٧٤٠ػح 

دؿد ٚػٰ ا٣ٞػؿآف أك ديػؾ٠ؿ ٚٲػ٫، دذىػةٗؿ أ٦ة٦٭ػة ٦ؿادٚةد٭ػة أٱ٪٧ػة )٦ى٤ًٟ( ظٲ٨ 

 –ا٣ػؽ٩ٲة، ٚ٭ػٮ قػجعة٫٩ ٵظؽو ٰٚ  ةن ذي٠ؿت ٰٚ ٗٲؿ ا٣ٞؿآف، كأٱ٪٧ة كردت كوٛ

 ڭ ڭٱژ. ك٬ػػٮص غ114َػػ٫ص   ژ ٻٻ ٻٱژ -٧٠ػػة كوػػٙ ٩ٛكػػ٫ 

ك٬ػػػػٮ  غ23ا٣عنػػػػؿص   ژ ٴۇۈ ۈ      ۆ ۆ ۇ ۇ

٣نٮرلص ا  ژ  ٿٿ       ٿ ٺٱژك٬ٮ غ 24ا٣عنؿص   ژ ىې  ې ېژ

٦ى٤ًٟ ا٣٪ةس، ٢٠ِّ ا٣٪ةس، ك٫٣ ٦ي٤ٟ ا٣كػ٧ٮات كاٵرض، ك٬ػٮ ا٣ػؾم »٬ٮ غ 11

، غ88ا٧٣ؤ٦٪ػػٮفص   ژ ېئ ېئ ۈئ      ۈئٱژثػػ٢ غ 1ا٤٧٣ػػٟص   ژ ٻ    ٻٱژ

ٟو زاا٢ إٌٹ ١٤٦ػ٫،  كٝػؽ غ 16ٗػةٚؿص   ژ  ی  ی ی ىئىئ   ىئ    ېئژك٢٠ُّ ٦ي٤

 ڌٱژػٰٚ ٚةدعذػ٫، كا٩ذ٭ػٯ ثػغ 4ا٣ٛةدعحص   ژ ٺ   ٺ ٺٱژثيؽئ ا٣ٞؿآف ثػ

ٮرة، كإ٣ٯ ٬ؾق ا٣ٌٞٮة كا٣ٞؽرة ٱذ٤ٌُٓ ا٣٪ػةس ا٣ػؾٱ٨ ٬ػ٥ ژڎ . ٰٚ آػؿ قي

ا٣ٛذٲةف كا٣نجٌةف كٌٔنةؽ ا٣ٌٞٮة كا٣ٌكُٮة، كإ٩٭٥ )ا٣٪ةس( ا٣ؾٱ٨ ٱعذةصٮف إ٣ػٯ 

                ڈژ، ث٢ ٬ٮ قػجعة٫٩ ژڎ ڌٱژ٨٦ دذ٧س٢َّ ٚٲ٫ ٢ٌ٠ ا٣ىٛةت، ك٬ٮ 
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ٱي٤٧ػٟ، كاٷ٩كػةف ٱ٧ٲػ٢ . كٰٚ ا٤٣٘ػح ا٧٣ي٤ػٟ ٠ػ٢ُّ ٦ػة غ26آؿ ٧ٔؿافص   ژژ

ثُٛؿد٫ إ٣ٯ ا٤٧٣ٟ كا٣ذ٤٧ٌٟ ظذٯ ٱىجط ذ٣ٟ ٔػةدة ٦ذأٌوػ٤ح ٔ٪ػؽق، ٱؼةوػ٥ 

كٱٞةد٢ ٨٦ أص٫٤، كدٞٮـ ا٣عؿكب ٤٣عىٮؿ ٤ٔٯ ا٤٧٣ٟ أك ٧٤٣عةْٚح ٤ٔٲػ٫، 

َّة٥٬، كٝػةـ  «رثُّ٭٥»٣ؾ٣ٟ ٱأدٰ ٠ٺـ اهلل دٕة٣ٯ ثٕؽ أف ٱٞٮؿ ٤٣٪ةس إ٫٩  ا٣ؾم رث

إ٣ٯ كٰٔ ا٤٧٣ٟ كظٌت ا٣ذ٤٧ٌٟ، ٣ٲٞػٮؿ ٤ٔٯ رٔةٱذ٭٥ كإ٩نةا٭٥ ظذٯ كو٤ٮا 

، كإ٫٩ ٱ٤٧ٟ ٠ػ٢َّ مػٰء، كثٲػؽق ٦ى١٤ػٮت  ٌٜ ٟي ا٣ع ٤ً ٤ٍٟ ٫٣! كإ٫ٌ٩ ا٧٣ى ٣٭٥ إف ا٧٣ي

٢٠ِّ مٰءو، كإ٫٩ ٬ٮ ا٣ؾم ٱػٮٌزع ٦ؿدجػح ا٤٧٣ٮ٠ٲٌػح ٤ٔػٯ ٦ػ٨ ٱنػةء ٦ػ٨ ٔجػةدق، 

 كٱ٪ـٔ٭ة ٨٧ٌٔ ٱنةء، ٚ٭ٮ قجعة٫٩ رٌب اٵرثةب، ك٤٦ٟ ا٤٧٣ٮؾ.

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ    ڑ ژ ژ                ڈ     ڈ ڎٱژ

. ٚػػػٺ دنػػػ٢ٍ٘ غ26آؿ ٧ٔػػػؿافص   ژ ڻ  ڻ        ں ں      ڱ ڱڱ    ڱ ڳڳ ڳ  ڳ گ

٩ٛكٟ أٱ٭ة اٷ٩كةف ث٤ُت ا٧٣ي٤ػٟ، ٚة٤٧٣ػٟ ثٲػؽق ٱُٕٲػ٫ ٦ػ٨ ٱنػةء ٦ػ٨ ٔجػةدق، 

ُـّ ك٬ٮ ا٧٣يؾٌؿ.  كٱ٪ـ٫ٔ ٦٪٫ ٦ذٯ ٱنةء، ٬ٮ قجعة٫٩ ا٧٣ُٰٕ ك٬ٮ ا٧٣ة٩ٓ، ك٬ٮ ا٧٣ٕ

٤ػػٟ ك٦ػػة ٱي٧س٤ٌػػ٫، ظ٧ػػ٢ ٚػػإذا ا٩ٌٞػػخ قػػ٪ٮات  اٷٔضػػةب ثػػة٣ٌٞٮة كثة٧٣ي

ق إ٣ٯ ٦ؿظ٤حو صؽٱؽة دكذٮ٣ٰ ٚٲ٭ة ٤ٔػٯ ا٣ػ٪ٛف ًقػ٧ةتي ا٣ع٧١ػح  اٷ٩كةفى ٧ٔؿي

كا٣ذ١ٛٲؿ، ٚٲؿكح ٱكأؿ ٨ٔ ا٣٪٭ةٱح كا٧٣ ب، ك٨ٔ ا١٣ٮف كا٣عٲةة، إ٫٩ اٳف ٰٚ 

ا٣ٕٞػ٢ ثة٣كػؤاؿ ٔػ٨ ا٣عٲػةة  ٦ؿظ٤ح ا٣ؿصٮ٣ػح كاٹ٠ذ٧ػةؿ، ك٦ؿظ٤ػح امػذ٘ةؿ

، ةن كا٧َب٪ة٩ ةن ٧ ؿ، إ٫٩ ٰٚ مٮؽ إ٣ٯ ٦ة ٱ٧ٶ ا٤ٞ٣ت راظحن كأ٦٪ة كأ٦ة٩كا٣٪٭ةٱح كا٣

كٱ٧ُػب٨ ثػؾ٠ؿ٬ة ٤ٝجػ٫،  ،إ٫٩ ث٤ٖ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ذٰ ٱعذةج ٚٲ٭ة إ٣ٯ ٌٝٮة ٱؿ٨٠ إ٣ٲ٭ة

٧ىؽ، ٱؤ٨٦ ث٫، كٱيك٥ِّ٤ ٫٣، كٱذٮ٠ٌػ٢ ٤ٔٲػ٫. إ٩ػ٫ إ٫٩ ٰٚ ظةصح إ٣ٯ إ٣   ٫ ٚؿدو أظؽو وى

، ا٧٣ذ٤ُِّ  ٌٰ ػؿ ا٣نٮؽ ا١ٛ٣ؿم كا٤ٞ٣جٰ كا٣ؿكظ ٓ إ٣ٯ ا١٣ػٮف ك٦ػة ٚٲػ٫، كا٧٣ذ١ِّٛ

ٚٲ٨٧ أثؽع كأكصؽ، كا٣كةا٢ ٨ٔ ا٧٣ػٮت ك٦ػة ثٕػؽق، ك٠ة٩ػخ آٱػةت ا١٣ذػةب 

٧٤ًحن أف ٣٭ؾا ا١٣ػٮف ٦ٮصػؽ ٚػٰ ٣ٲ٤ػ٫ ك٩٭ػةرق،  ةن ، كأف ٣ػ٫ ٩ْة٦ػان ا٣ٕـٱـ د٨٤ٕ ٦ٕي
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ر  ٧٤ذ٫، كأف ٢٠َّ مٰءو ثعكػةب، ك٠ػ٢ مػٰءو ثٞػؽى ّي كم٧ك٫ ك٧ٝؿق، كًٮا٫ ك

ٚح، كٹ ٱ٨١٧ أف ٱع٫٧١ از٪ةف كٹ أ٠سػؿ، ثػ٢ ٹ كثٮزف، كأ٫٩ ٹ دٌج٫ُ ٦ىةد

ٜو كاظؽو ٚؿد و٧ؽو ٹ وةظجح ٫٣ كٹ ك٣ؽ، كٹ مؿٱٟ ٫٣ كٹ ٦سٲ٢.  ثٌؽ ٨٦ ػة٣

٫( ٱأ٩كػٮف ثػ٫، كٱ٤ضػؤكف إ٣ٲػ٫، إ٩٭٥ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ؿظ٤ح ٱعذةصٮف إ٣ٯ )إ٣  

 .ژ ڈ  ڈٱژ٫ه ٱ١ٮف ٣٭٥ إٹَّ اهلل؟ إ٫٩ ك٦ى٨ إ٣  

 «رٌب ا٣٪ػةس»٧ٌػةؼ إ٣ٲػ٫ ٚػٰ ك١٬ؾا ٝة٦خ ا٣ىػ٤ح ثػٲ٨ ا٧٣ٌػةؼ كا٣

٦ٞةـ ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ َجٞةت ا٣٪ةس كمؿااع٭٥ ٰٚ  «٫ ا٣٪ةسإ٣  »ك «٤٦ٟ ا٣٪ةس»ك

أَٮار ظٲةد٭٥ ا٧٣ذٕةٝجح ٨٦ َٛٮ٣ػحو إ٣ػٯ مػجةبو إ٣ػٯ رصٮ٣ػح ك٠٭ٮ٣ػح، ك٬ػٰ 

٤ٜ، أمةر إ٣ٲ٭ة رثٌ٪ة قجعة٫٩ ثٞٮ٣ػ٫ص    ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺٱژأَٮار ٠أَٮار ا٣ؼى

٤ػٜ اٵكؿ ذم  ، إ٩٭ةغ14 – ٩13ٮحص   ژ ٹ ٹ ٹ أَٮار مجٲ٭ح ثأَٮار ا٣ؼى

ػ ةن ا٧٤ْ٣ةت ا٣سٺث. ك٩ٺظِ أ٫٩ ػٌه ٢ٌ٠ َٮر ث٧ة ٱعذةج إ٣ٲ٫ اظذٲةص  ةػةو 

، كصٕػ٢ دؿدٲػت ٬ػؾق ٚػٰ ا٣ػؾ٠ؿ دؿدٲػتى د٤ػٟ «٫إ٣  »أك  «٦ى٤ًٟ»أك  «ربٍّ »٨٦ 

 ا٧٣ؿاظ٢ ٰٚ ا٣عٲةة.

ز٥ ٩ٞٙ ٔ٪ؽ )ا٣٪ةس( ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٣سح كاٵػٲؿة، ٚ٪ضػؽ أ٩٭ػ٥ وػ٪ٛةف 

ٙو ٦٪٭٥ َؿٱ٫ٞ؛ ٧ٚ٪٭٥ ٦ػ٨ ٱكػٲؿ ٚػٰ َؿٱػٜ ا٣٭ػؽل  ٦ؼذ٤ٛةف، كأف ٢١٣ِّ و٪

 ژ    ڻ  ڻٱژكاٷٱ٧ةف، ك٦٪٭٥ ٨٦ ٱكٲؿ ٚػٰ َؿٱػٜ ا٣٘ٮاٱػح كا٣ٌػٺؿ، 

 .غ13ا٣ج٤ؽص  

٩ضؽى ا٣٭ؽل كا٣ُةٔح، ٱكٲؿ ٚٲ٫ ٔجةد ا٣ؿظ٨٧ ا٣ىة٣عٮف كاٵدٞٲةء، ك٥٬ ا٣ؾٱ٨ 

َّؿكقص  ِّ٭٥ كدؽث . ك٬ػ٥ غ6ٚػةَؿص   ژ ڄڄ  ڄ ڄ   ڦ ڦ ڦٱژق٧ٕٮا ٝٮؿ رث

٣٘ٮاٱذػ٫، ٱٺظٞ٭ػ٥ كٱٮقػٮس ٚػٰ وػؽكر٥٬، ٧٠ػة  ةن ا٣ؾٱ٨ ص٤ٕ٭٥ ا٣نٲُةف ٬ػؽٚ

كقػػٮس ٣كػػٲٌؽ٩ة كأثٲ٪ػػة آدـ كأ٦ِّ٪ػػة ظػػٮَّاء، كظ١ػػٯ ذ٣ػػٟ رثٌ٪ػػة صػػ٢ٌ صٺ٣ػػ٫ ٚٞػػةؿص 

 .غ23اٵٔؿاؼص   ژۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭژ
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إ٩٭٥ ا٣ُجٞح ا٣ىة٣عح ٨٦ )ا٣٪ةس( ا٣ؾٱ٨ ٱُةرد٥٬ ا٣نٲُةف ٣ٲٮقٮس ٰٚ 

ر٥٬، ك٣ٲىٌؽ٥٬ ٨ٔ ا٣ُةٔػح. كأ٦ػة ا٣ىػ٪ٙ ا٣سػة٩ٰ ٦ػ٨ )ا٣٪ػةس( ٚ٭ػ٥ وؽك

ا٣ؾٱ٨ اػذةركا ا٣٪ضؽ اٳػؿ، كقةركا ٰٚ َؿٱٜ ا٣٘ٮاٱح كا٣ٌٺؿ، ك٬ػ٥ أدجػةع 

٦ػ٪٭٥ مػٲُةف ٱؿٱػؽ إٗػٮاء أوػؽٝةا٫ ٦ػ٨ ا٣٪ػةس  ا٣نٲُةف كص٪ٮدق؛ ٵفَّ ٠ػٺ  

ا٣ٕةوػٰ ٣ٲ١ٮ٩ٮا أ٦سة٫٣! ك٬ٰ ٔةدة أ٠سػؿ ا٣٪ػةس، ٱؿٱػؽ ا٣ٌػةٌؿ أك ا٣ٛةقػؽ أك 

٫ ٦س٤ى٫، ظذٯ ٹ ٱذٕة٣ٯ أك ٱكذنؿؼ ٤ٔٲ٫ ثةقػ٥ ا٣نػؿؼ أك  ٞي ٦٪٭٥ أف ٱ١ٮف رٚٲ

ا٣ٌٛٲ٤ح، إ٩ٌ٭٥ مٲةَٲ٨ اٷ٩ف ك٥٬ ٠ة٣ًض٪ٌح، ٣ؾ٣ٟ ٝؿ٩٭٥ رثٌ٪ة ث٭ػ٥ ٚٞػةؿ ٚػٰ 

 ڳژآػؿ قٮرة ا٣٪ةس ٔػ٨ ا٣ػؾٱ٨ ٱٮقٮقػٮف ٚػٰ وػؽكر )ا٣٪ػةس( إ٩٭ػ٥ص 

 .ژڳ ڳ

س، ك٬ػ٥ ا٣ػؾٱ٨ ٚة٣ؾٱ٨ ٱٮقٮس ا٣نٲُةف ٰٚ وؽكر٥٬ ٬ػ٥ أدٞٲػةء ا٣٪ػة

ادؼػػؾ٥٬ ا٣نػػٲُةف أٔػػؽاءن ٣ػػ٫، كا٣ػػؾٱ٨ ٱٮقٮقػػٮف ٚػػٰ وػػؽكر ا٣٪ػػةس ٬ػػ٥ 

 ا٣نٲةَٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ٩كذٕٲؾ ٦٪٭٥، قٮاء أ٠ة٩ٮا ٨٦ ا٣ض٪ٌح أك ا٣٪ةس.

ثٲة٩ٲَّػحن، دجػٲ٨ٌ أف  ژڳ ڳ ڳژكٝؽ صةءت )٨٦ً( ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ص 

٦ػة ٩عػٌؾر ٦ػ٨  ةن ا٣ؾم ٱٮقٮس ٱ١ٮف ٨٦ ا٣ًض٪َّح كٱ١ٮف ٨٦ ا٣٪ٌةس، ك٩ع٨ ٗة٣ج

ح ا٣نٲُةف، ك٢ٛ٘٩ ٨ٔ كقٮقح أ٦سة٣٪ة ٦ػ٨ ا٣جنػؿ ا٣ػؾٱ٨ ٬ػ٥ ٠أك٣بػٟ كقٮق

، ٥١ٚ أٚكؽ كاظؽ ٨٦ ا٣نػجةف رٚةٝػ٫؟ ك٠ػ٥ أٚكػؽت ان كإٚكةد ان ا٣نٲةَٲ٨ ػُؿ

٠ة٣ذعػؾٱؿ  ةن َة٣جح ز٦ٲ٤ذ٭ة؟ ٣ؾ٣ٟ ٠ةف ا٣ذعؾٱؿ ٨َّ٧٦ دىةظج٫ ٨٦ ا٣٪ػةس كاصجػ

 ٨٦ ا٣ٮقٮاس ا٣ؼ٪ٌةس ٨٦ ا٣ض٨ٌ.

ا٣كٮرة ػ٧ف ٦ٌؿات، ك٠ة٩خ ٰٚ ك١٬ؾا د١ؿرت ٧٤٠ح )ا٣٪ةس( ٰٚ ٬ؾق 

دة ٦ػ٨  ٔي٧ؿٱٌػح ٦عػؽَّ ٢ٌ٠ ٦ٌؿة دؽٌؿ ٤ٔٯ صؽٱؽ، أك ٤ٔٯ َجٞح ٦ٕٲَّ٪ػح أك ٦ؿظ٤ػح 

 )ا٣٪ةس(.

ك٨٦ ا٣ضؽٱؿ ثة٣ؾ٠ؿ ٦ة ٩ٺظ٫ْ ٨٦ و٤ح ثٲ٨ ا٧٣ٌةؼ كا٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫ ٰٚ 
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٫ ا٣٪ٌػةس(؛ ٵ٩ػ٫ إذا ٠ػةف ا٧٣ٌػةؼ إ٣ٲػ٫ ٦س٢ )رٌب ا٣٪ةس، ك٤٦ٟ ا٣٪ٌةس، كإ٣ ػ

ٱٌٛىػ٢ ٚػٰ ا٣عػؽٱر ٔػ٨ ذ٣ػٟ ٧٤ٔػةء ا٧٣ٕػة٩ٰ، ٚػإف ٱٌٕؿؼ ا٧٣ٌةؼ ٧٠ػة 

ى٫؛ إفَّ ٚػٰ )ربِّ  ةن ا٧٣ٌةؼ أٱٌ ٱ٤ٰٞ ثْٺؿ ٦ٕ٪ةق ٤ٔٯ ا٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫ كٱؼىِّ

( كد٧ٲٲػـ ٤٣٪ةس ث٧٤١حً  ةن س( كأ٦سة٣٭ة دٕؿٱٛا٣٪ٌة ٣٭ػة ٦ػ٨ )ربِّ ا٣جٲػخ أك  ان )ربِّ

٤٣٪ػةس ا٣ػؾٱ٨ ٣٭ػ٥ رٌب، ٬ػٮ  ةن رٌب ا٢٧ٕ٣(، ٧٠ة أف ٰٚ ٧٤٠ح )رٌب( دؼىٲى

ٱؽٌؿ ٤ٔػٯ ٝكػ٥و  ةة٫٩ رٌب ٢١٣ِّ ا٣٪ٌةس، ك٤٦ٟ ٢١٣ ا٣٪ةس، ك٨١٣ ٠ٮ٫٩ رث  قجع

ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ٝك٥ آػؿ... ك١٬ؾا ٰٚ اٷًةٚح ٬٪ة دٕؿٱٙ  ةن ٨٦ ا٣٪ةس، ك٠ٮ٫٩ ١٤٦

٧٤٣ٌةؼ ثة٧٣ٌةًؼ إ٣ٲ٫ كدؼىٲه ٧٤٣ٌةؼ إ٣ٲ٫ ٰٚ ا٧٣ٌػةؼ ك٠ػؾ٣ٟ ٣ػٮ 

، ٣ػؽٌؿ ٤ٝ٪ةص ٤٠ٲػح اٳداب، ك٠ذػةب اٳداب، كٚ٪ػٮف اٳداب، ك٦٪٭ػةج اٳداب

ا٧٣ٌةؼ ٤ٔػٯ مػٰء ٦ؼىػٮص ٧٦ػة دنػ٫٤٧ كدػؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ ٧٤٠ػح اٳداب إذا 

٫( ا٣ذػٰ أ٤َٞخ ٦ضٌؿدة ٨٦ اٷًةٚح. ك١٬ؾا ٠ة٩خ ٧٤٠ػةت )رٌب ك٤٦ػٟ كإ٣ ػ

أًٲٛخ إ٣ٲ٭ة ٧٤٠ح )ا٣٪ػةس( ٦جٲِّ٪ػح ٤٣ىػ٤ح ا٣ؼةٌوػح ٤٣٪ػةس ٚػٰ ٠ػ٢ إًػةٚح 

 ثة٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫.

 ك٩ٌٲٙ إ٣ٯ ٦ة قجٜ ا٧٣ٺظْةت اٳدٲحص

٫( ٚػػٰ ٬ػػؾق ا٣كػػٮرة ٦ذذةثٕػػح ٌب( ك)٦ى٤ًػػٟ( ك)إ٣ ػػكردت ٧٤٠ػػةت )ر -1

ِّػٰ أك ا٧٣ػذ٥ِّ٧  ثذؿدٲت ٦ٕٲ٨َّ، ٧٤١ٚح )رٌب( دؽٌؿ ٧٠ة رأٱ٪ػة ٤ٔػٯ ا٧٣ؿث

كا٣ٞػػٲ٥ِّ كا٧٣ػػؽثؿ، ١ٚٲػػٙ إذا ٠ػػةف )ا٣ػػؿٌب( ٬ػػٮ )ا٤٧٣ػػٟ( ا٧٣ة٣ػػٟ 

٫( ا٣ىػ٧ؽ كا٣ٞة٬ؿ كا٧٣٭ٲ٨٧؟ ز٥ ٠ٲٙ إذا ٠ةف )ا٤٧٣ػٟ( ٬ػٮ )اٷ٣ ػ

قػ٧ةء ا٣سٺزػح ا٧٣ذٕةٝجػح ٠ػةف ا٧٣ٕجٮد؟ ك٠أف ٢٠ اقػ٥ ٦ػ٨ ٬ػؾق اٵ

 أم٢٧ ٧٣ة ٝج٫٤ ٰٚ ا٣ؽٹ٣ح كأكًط ٰٚ ا٣ٞىؽ.

ز٥ إف ٬ػؾق اٵقػ٧ةء ا٣سٺزػح دٕةٝجػخ ٦ػ٨ دكف ظػؿؼ ٦ػ٨ ظػؿكؼ  -2

صػ٢ٌ  -إمةرة إ٣ٯ أ٩٭ة أق٧ةء ٧٣ك٧ ٯ كاظؽ  ا٣ُٕٙ، كٰٚ ذ٣ٟ أكٹن 
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أ٩٭ػة صػةءت ٤ٔػٯ  ةن كا٣نٰء ٹ ٱُٕٙ ٤ٔٯ ٩ٛك٫. كٚٲ٫ زة٩ٲػ -صٺ٫٣ 

ف، ك٬ػٮ ا٣ػؾم ٱ١ػٮف ا٧٣ُٕػٮؼ ٚٲػ٫ )أثػٲ٨( ٦ػ٨ َؿٱٞح ُٔٙ ا٣جٲة

٫( ٣ػ)ا٤٧٣ٟ( كزٱةددػ٫ ٤ٔٲ٭ػة ا٧٣ُٕٮؼ ٤ٔٲ٫ ٧٠ة رأٱ٪ة ٰٚ دجٲٲ٨ )اٷ٣  

 ةن ، كٰٚ دجٲٲ٨ )ا٤٧٣ٟ( ٣ػػ)ا٣ؿٌب( كزٱةددػ٫ ٤ٔٲػ٫ أٱٌػةن ٦ٕ٪نٯ كإٱٌةظ

 ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ كا٣جٲةف.

زد ٤ٔٯ ذ٣ٟ أف اٵق٧ةء ا٣سٺزح أًٲٙ إ٣ٲ٭ة اق٥ ّػة٬ؿ كاظػؽ ٬ػٮ  -3

٫ ا٣٪ػةس، ك٣ػ٥ ٱيكػذ٨٘ ٔػ٨ ا٣٪ػةس، ٤٦ػٟ ا٣٪ػةس، إ٣ ػ ا٣٪ةس... رٌب 

رٌب ا٣٪ػةس ك١٤٦٭ػ٥ »اٹق٥ ا٣ْة٬ؿ ٔ٪ؽ د١ؿارق ث٧ٌٲؿق، ٥٤ٚ ٱٞػ٢ٌ 

، كذ٣ٟ ٵف ُٔٙ ا٣جٲػةف، ٧٠ػة ٱػؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ اقػ٫٧، ٱٞذٌػٰ «٭٭٥كإ٣  

 ا٣جٲةف، كا٣جٲةف ٱٞذٌٰ ا٣ْة٬ؿ ا٣جٲ٨ِّ ٹ ا١٣٪ةٱح أك ا٧ٌ٣ٲؿ.

ٍّٰ كقجعةف ٨٦ ٥ٌ٤ٔ ا٣ٞؿآف، كأ٩ـ٫٣ ث٤كػةف  ، كػ٤ػٜ اٷ٩كػةف، ٦جػٲ٨ٔؿثػ

 ٫٧ٌ٤ٔ ا٣جٲةف.

 كا٣ع٧ؽ هلل ربِّ ا٣ٕة٧٣ٲ٨.

*   *   * 
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 نٙطث ١ٖث

 
 

 يٍ لىاػذ انمشاءج
ة ػهُهانرماء انساكُني

َّ
 ويا َرتذ

 ()د. ٤ٟٮ ا١طف٨ٮ

  .٤ٔٯ ٦ذعؿؾ ث٢ ٤ٔػٯ قػة٨٠ ًٙٞ ا٣ٕؿثٰ ٹ ٱجؽأ ٠ٺ٫٦ ثكة٨٠، كٹ ٱ

 ١ٲٙ إذا ا٣ذٞٯ قة٠٪ةف؟كٹ ٱٞٙ ٤ٔٯ د٪ٮٱ٨، ٦ٓ أف ا٣ذ٪ٮٱ٨ ق١ٮف! ٚ

 !ا١ٓؽةٮ ال ٯ٬ٜؿ: ٍكؽىٍب، ة٠ اًٍكؽىٍب ٘

 كٹ ٱٞٮؿص ذ٬ٍىٍت، ث٢ اًذ٬ٍىٍت. كٹص ٠ٍذيٍت، ث٢ اي٠ٍذيٍت!

كٹ ٱٞٮؿ ٦سٺنص صةء ا٥ِّ٤ٕ٧٣ي )ثٌػ٥ٌ ا٧٣ػٲ٥(، كٱكػ١خ، ثػ٢ ٱٞػٮؿ )صػةء 

ف، ٦ػٓ أف ا٣ذ٪ػٮٱ٨  ا٥ٍِّ٤ٕ٧٣( ٚٲٞٙ ٤ٔػٯ ا٣كػة٨٠. زػ٥ إ٩ػ٫ ٹ ٱٞػٙ ٤ٔػٯ ٦ي٪ىػٮَّ

١ٮف ٍف( ك) -٘ٮ ضا١خٮ ا١ؽّ٘ كا١شٌؽ  - ؛ ٚٺ ٱٞٮؿ ٦سٺن قي ىنٲٍؿي ٬ٮ ٤ٔػٯ )صةء ث

ػ٨١ٌ!  أٍ(، ٚٲعؾؼ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ كٱيكى ُى ب٨ًٍ(، ث٢ ٱٞٮؿص )صةء ثنٲٍٍؿ( ك)٬ٮ ٤ٔٯ ػى ُى ػى

٤ًجي٫ي أ٣ًٛػ ضا١ث ا٨١هبأ٦ة ٰٚ  ٍٞ ٍْٛػ ةن ٚإ٫٩ ٹ ٱعؾؼ ا٣ذ٪ٮٱ٨ ٔ٪ؽ ا٣ٮٝٮؼ؛ ث٢ ٱى ى  ةن )٣

ىًنػٲؿى ( ٍٚٞ ٍف( ثػ٢ ٱٞػٮؿ )رأٱػخ ثنػٲؿاٍ(، كٹ د١ذػت ٚٺ ٱٞٮؿ ٦سٺن )رأٱػخ ث

ٺ ٱىطُّ أف دٞٮؿ )مؿثخي ٦ػةءىٍف( ٚ إذا ٠ة٩خ ٦كجٮٝح ثأ٣ًٙ، اٵ٣ًٙ ثٕؽ ا٣٭٧ـة

ػأى)اٍ(غ، ك ٬ػؾا كٹ )مؿث ُى خي ٦ةءٍ(، ث٢ دٞػٮؿ  مػؿثخ ٦ػةء )اٍ(غ ك ارد١ػتى ػى

 .غ، ك١٬ؾاأٱٌةٍ 

                                                 

(.ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن ) 
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ُيؿَّ ٦ى٨ ٱٞؿأ اٳٱػح  ٦ع٧ػؽص  ژ ڳگ   گ گ گ ک ک ک ک ڑٱژص كإف اً

ٜى ث٭ة  ٚؽاءى )اٍ ٍ(غ! ٹص ًٚؽاءٍ!ا٧٬٨٥١ثإ٣ٯ ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ٧٤٠ح )ٚؽاءن( ، غ4 ُى ى ٩ ، 

ٍ
ْ
ُ
َ
 انرماء انساكُ

 ٱعؽث ا٣ذٞةء ا٣كة٠٪ٲ٨ كٱ١ٮف صةاـان )أم ٦ٞجٮٹن(ص احلانح األوىل:

 كذ٣ٟص فيىآخرىالكلمظىالواحدةىرندىالوقفىرلوؼا،:ىأواًل

ظٲ٨ ٱكجٜ ا٣عؿؼى اٵػٲؿ ظؿؼي ٦ؽٍّ  -أ
(1)

 ، ٩عٮص 

ٍٮٍر، ٦ض٪ٍٮٍف، ٦ؤ٦٪ٍٮٍف  –ثكذةٍف، ري٦ٌةٍف، دي١ؾِّثةٍف       ٨ٍ.ٲٍ دًٲ٨ٍٍ، ٣ؾٱٍٍؾ، ٧ٍ٤ً٣ي٧ِّ٤ًٕ  –ظي

ظٲ٨ ٱكجٜ ا٣عؿؼى اٵػٲؿ أمُّ ظؿؼو قة٨٠. ٚإذا ٠ةف ٬ػؾا ا٣كػة٨٠  -ب

جىٍخ ؽٍّ أظؽ اٵظؿؼ اٳدٲحص ؽ، ط، ب، ج، د )ُٝت صى  صى ٢ىخي٩ي ( كى ٜى ، أم إّ٭ػةر ٛى٢ٍ

ةو ٤٣ىٮت ظةؿ ا٣٪ُّ  ىجٍؿى  ثة٣عؿؼ، ٧٠ة ٰٚص ٩ٍُٜ

ٍؿ  ٍٞ ٛى ٍؿ  –ا٣ ٍُ ًٛ جٍٍؿ  –ا٣  .ا٣جىٍؽرٍ  –اٵٍصٍؿ  –ا٣ىَّ

ذٍٍط، تص ٛى ٍنؿٍ  ا٣جًٍنٍؿ، شص ا٣ٌكذٍٍؿ، ا٣ ٥ٍ٤، ؿص ا٣عى ًٕ  ا٥ٍ٤ْ٣ٍ  ا٣

ٍٟ  ا٣ن٧ٍٍف، ـص ا٣ٍٞىؽٍ  ا٣ٍٞىٍؿ، صص ا٣جىسٍؿٍ  ا٧ً٣س٢ٍٍ، ثص ٧ٍ  ا٣كَّ

، ضص ا٣ؿٍَّظ٢ٍ  ا٣جىٍعٍؿ، حص ٍٓ ًٍ ٍٓ  ا٣ٮى ٌٍ ، فص ا٣جً ٍٓ ى٧٪ٍ ى٧٪ٍطٍ  ا٣  ا٣

ٍؼٍؿ، خص ٛى ٥ٍ، ظص ا٣٪ٍؼ٢ٍ  ا٣ ٍْ ؿٍ  ا٣ٕ ٍْ ى٧ٍ٭ٍؿ، ٬ػص ا٣عى  ا٣٪ٍ٭ؿٍ  ا٣

ٍؿ، عص ا٣جٍؾؿٍ  ٍؾٍر،ا٣جى  ذص ٍٕ ٍٕلٍ  ا٣كِّ  ا٣جىٍٮفٍ  ا٣سٍَّٮرٍ  كص ا٣٪َّ

ٍؿٍؼ، رص ٍؿحٍ  ا٣ىَّ ٞى ، غص ا٣ ـٍ ٍ٘ ٢ٍٍ٘  ا٣٪َّ ٲ٨ٍٍ، مص ا٣جى ٕى  ا٣جىٲ٨ٍ ا٣

رٍ  ،رٍ زٍ ا٣ٮً  زص ـٍ ؿٍ  ؼص ا٣جً ٍٛ ٍٛفٍ  ،ا٣ٞ ا٣ٮاك كا٣ٲةء ٬٪ة ٣ٲكة  ا٣٪

ٱ٨ٍ! ٍكؿٍ  ا٣ٲيٍكٍؿ، :س ٦ىؽَّ ٕي ١ًٍٍٛؿ، ؾص ا٣  ا٣ًٮ٠ٍؿٍ  ا٣

                                                 

٤َّح زٺزحص ا٣ٮاك، كا٣ٲةء، كاٵ٣ٙ.أ - (1) ًٕ  ظؿؼ ا٣

، ٦كجٮؽه ثعؿ٠حو د٪ةقج٫ص - ٤َّح قة٨٠ه ًٔ ص ٬ٮ ظؿؼ   ظؿؼ ا٧٣ؽِّ

ٙه ٝج٤٭ة ٚذعح. ً ح، أك ٱةء ٝج٤٭ة ٠ىٍكؿة، أك أ٣ َّ٧ ًى  ٚ٭ٮ كاكه ٝج٤٭ة 
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 ٤ٞ٤ٝح أظؿؼ )ُٝت صؽ(ص ةن ٱضت أٱٌ ٤الضِث:

ًؿ٩ػٮف، إًػةٚحن  -1 ٍٞ إذا صةءت قة٠٪حن ٰٚ أز٪ةء ا٧٤١٣ح، ٩عٮص ٱٍض٤ٕػٮف، ٦

 .ةن إ٣ٯ ٦ة كرد آ٩ٛ

 ٩عٮص ظكةٍب، م٭ٲٍؽ. إذا صةءت ٰٚ آػؿ ا٧٤١٣ح ٔ٪ؽ ا٣ٮٝٙ ٤ٔٲ٭ة، -2

 كذ٣ٟص ضمنىالكلمظىالواحدة،ى-ًاثانو

 ةن ٨ ا٣سػػة٩ٰ ظؿٚػػ، كٱ١ػػٮف ا٣كػػة٠ضػػؽؼى ٤ػػػ  ظػػٲ٨ ٱ١ػػٮف ا٣كػػة٨٠ اٵكؿ 

د ؽَّ ِّٲ٨ٍٍ، كٰٚ ا٣ذ٪ـٱ٢ ا٣ٕـٱـص ، ٩عٮصان ٦ينى ٍُّٮٍف، ًة٣ َّح، ًة٣ ح، ٦ةدَّة، داث  ػةوَّ

 .غ18ا٣ٛضؿص   ژ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓژ

ٍٮ٩ٍ٪ٰغۇٱژ  .غ83اٵ٩ٕةـص   ژ ۆ ۆ    = أديعةٍٍصضي

ىديضةد٣ًٲٍ٪ى٪ٰ؟ ٲٍ٪ٌٰ ٰٚ ذ٣ٟ؟ أم أ ىديعةصِّ  أ

كٯ٬ٟف ٰٕؽ سػازؾ )ٰٕػؽ ٤ٜتػ٬ؿ( ٱعؽث ا٣ذٞةء ا٣كة٠٪ىٲ٨ٍ  احلانح انثاَُح:

 ، كذ٣ٟ ٔ٪ؽ دىؿٱٙصٰ٘يخىغ٢َّمي ٩٨٤

 ةػا٬١اك )٩ضػة، ر٦ػٯ( أك ةػاأل١ًٗ  أم ا٧٣ٕذػ٢ِّ اٳػػؿص ا٠ٓٙ١ ا٨١اٛم -

( أك ؿيؼى كى أم مى ؿي (غ ةا١ٰاء )قى ٰى  .)٩ىًك

، ٩عٮص ٝةؿ، ثةع )اٵ٣ًػٙ ٦ي٪٤ٞجػح ا٬١ـً أم ا٧٣ٕذ٢  كا٠ٓٙ١ األس٬ؼ -

 (غ.«ٱجٲٓ»، أك ٨ٔ ٱةءص «ٱٞٮؿ»٨ٔ كاكص 

 إـ٨اد ا٠ٓٙ١ ا٥١اىٮ ا٨١اٛم إ١٭ ا١ي٥ازؽ. -أ

٤ٌح ٹ٣ذٞةء ا٣كة٠٪ىٲ٨ٍص -1 ًٕ  اٷق٪ةد إ٣ٯ كاك ا٣ض٧ةٔحص ٱيعؾؼ ظؿؼ ا٣

ٍكٍكا(،  ؿي ٍكا )قى ؿي ٍٮا )اٵو٢ص ٩ضةٍٍكا(، قى ٍٰ ٍكا(.٩ىضى ٍٮا )٩ىًك  ٩ىكي

 أف ا٣ٛذعح دجٞٯ د٣ٲٺن ٤ٔٯ ا٣عؾؼ. تاألنِفك٩ؿل ٰٚ ا٧٣ٕذ٢ 

٥ٌ ٦ة ٝج٢ كاك ا٣ض٧ةٔح. تانىاو وانُاءك٩ؿل ٰٚ ا٧٣ٕذ٢   أ٫٩ ٱٌي

٤ٌػح  طؼؼٯي  اٷق٪ةد إ٣ٯ دةء ا٣ذأ٩ٲرص -2 ًٕ إذا  ال١خٜػاء ا١فػا٦ٰ٨ٞظػؿؼي ا٣
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ٍٯ ٍت(، ٩ى  ةاأل١ًٗ: ٠ةف ٦ٕذ٢ٌ اٳػؿ ٕى ٕىٍخ )اٵو٢ ق ٍخ )٩ضةٍٍت(.قى  ضى

، إ١٭ أن٫٢ا ٤ّ ا١ي٥ازؽ كديؿدُّ اٵ٣ًٙ  اٍ. ر٦ىٲٍػخي ػٮى ، ٩ضٮدي٧ػة، ٩ىضى ٍٮتي ص ٩ىضى

٦ىٲىةٍ.غ ٦ىٲذي٧ةٍ، رى  رى

كإذا ٠ةف ا٢ٕٛ٣ ٦ٕذ٢ اٳػؿ ثة٣ٲةء، ٹ ٱعؽث ٚٲ٫ د٘ٲٲؿ ٦ػٓ ا٣ٌػ٧ةاؿ  -3

، ٩ًكٲىٍخ...ةن )إٹٌ ٦ٓ كاك ا٣ض٧ةٔح ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة آ٩ٛ ، ٩ًكٲٍخى  ( ٚ٪ٞٮؿص ٩ًكٲٍخي

٬ٍ، ٯؽ٤ًٍٮ( -ب  إـ٨اد ا٥١يارع ا٨١اٛم )٧ط٬: ٯى٨ٍفٍ٭، ٯى٨ٍشي

. ال١خٜػاء ا١فػا٦ٰ٨ٞٱعػؾؼ ظػؿؼ ا٤ٕ٣ٌػح  اإلـ٨اد إ١٭ كاك ا١ش٥اْث: -1

 ، دجٞٯ ا٣ٛذعح د٣ٲٺن ٤ٔٯ ا٣عؾؼصةاأل١ٗكٰٚ ا٧٣ٕذ٢ٌ 

ٍٯ ٍكف(،  ٍٮف )ٱ٪كى  ٱى٪ٍكى

٥ٌ ٦ة ٝج٢ كاك ا٣ض٧ةٔح ةا٬١اك كا١ٰاءكٰٚ ا٧٣ٕذ٢ٌ  ٍٮف )ص ٱٌي ػٍٮٍكف(، ٱى٪ٍضي ٱ٪ضي

 ٱؿ٦يٍٮف )ٱؿ٦يٍٮٍكف(.

 – ال١خٜػاء ا١فػا٦ٰ٨ٞٱيعؾؼ ظؿؼ ا٤ٕ٣ٌػح  ٯاء ا٥١غاٌتث: اإلـ٨اد إ١٭ -2
ٍٯ ٱ٨ٍ(. ةاأل١ًٗكٰٚ ا٧٣ٕذ٢ٌ  ٲ٨ٍ )د٪كى  دجٞٯ ا٣ٛذعح د٣ٲٺن ٤ٔٯ ا٣عؾؼص دى٪كى

ؿ ٦ة ٝج٢ ٱةء ا٧٣ؼةَجحص دى٪ًضٲ٨ٍ )دى٪ضػٍٮٱ٨ٍ(،  ةا٬١اك كا١ٰاءكٰٚ ا٧٣ٕذ٢ٌ  ٱي١كى

ٍٰ ٱ٨ٍ(.دىؿ٦ًٲ٨ٍ   )دىؿ٦ً

 إـ٨اد ا٥١يارع ا٨١اٛم ا٥١شؾكـ. -سػ

  :ْال٤ات سؾـ ا٥١يارع 

 ا٣ك١ٮف ا٣ْة٬ؿ ٤ٔٯ آػؿق إذا ٠ةف ا٢ٕٛ٣ وعٲط اٳػؿ، ٩عٮص ٥٣ ٱ١ذٍت. -1

 ظؾؼ ٩ٮف اٵٕٚةؿ ا٣ؼ٧كح. -2

٦ٍ ةن ظؾؼ ظؿؼ ا٤ٕ٣ٌح إذا ٠ػةف ا٣ٕٛػ٢ ٩ةٝىػ -3 ٤ٔػٯ  السخ٥ػاع ـػ٧٬ٰٟى

 ا٣ضــ، ٩عٮص  ظؿؼ ا٤ٕ٣ٌحص ق١ٮف ٬ؾا ا٣عؿؼ كق١ٮف

ـً )٥٣ ٱىٍؿ٦ًٰ ٍ ٍ(. ٮ ٍ ٍ(، ٥٣ ٱىٍؿ ٯ ٍ ٍ(، ٥٣ ٱى٪شي )٥٣ ٱى٪ٍضي  ٥٣ ٱى٪ٍفى )٥٣ ٱى٪ٍكى
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ا، ٥٣ دىؿ٦ًٲىةغ. ٮى ٲة، ٥٣ دى٪ضي ٮا، ٥٣ دىؿ٦يٮا.  ٥٣ دى٪كى ٮا، ٥٣ دى٪ضي  ٥٣ دى٪ٍكى

. ٍٰ ، ٥٣ دىؿ٦ً ٍٰ ، ٥٣ دى٪ًض ٍٰ  ٥٣ دى٪كى

 إـ٨اد ٠ٓ٘ األ٤ؽ ا٨١اٛم: -د

 ٱيىةغ ٢ٕٚ اٵ٦ؿص 

َىتص ٨٦ ٤٣ -  ثٕؽ ظؾؼ  ٱةء ا٧٣ٌةرٔح. ا٥١يارع٧ؼة

 ك٧٤٣ذ٥٤١ كا٣٘ةاتص ثىٲ٘ح ا٧٣ٌةرع ا٧٣ٞذؿف ثٺـ اٵ٦ؿ. -

ى٠ذيٍت، ٚى٤ٍ٪١ذيٍت! ٰٚٛ ظة٣ح ا٢ٕٛ٣ ا٣ىعٲط ا٣كة٥٣ص ٱ١ذت   اي٠ٍذيٍت، ٚىٍٶ

 كٯيت٨٭ ٠ٓ٘ األ٤ؽ ٢ْ٭ ٤ا ٯيشؾـ ة٩ ٤ييار٩ْ! -

 اإلـ٨اد إ١٭ ا٥١غاٌب: -1

٧ػٓ ٤ٔٲػ٫ قػ١ٮ٩ةفص قػ١ٮف ظػؿؼ ا٤ٕ٣ٌػح، ٱيعؾؼ ظؿؼ ا٤ٕ٣ٌػح، إذ ٱضذ

 كق١ٮف ث٪ةء ٢ٕٚ اٵ٦ؿ، ٩عٮص 

ٯ ٍ ٍ ٱى٪كٯ  ٮ (ا٩ًٍفى )ا٩ًٍكى ٮ ٍ ٍ(. ٱؿ٦ٰ  . ٱ٪ضي ـً )اًر٦ًٰ ٍ ٍ(. اي٩ٍشي )اي٩ٍضي  اًٍر

 صال١خٜاء ا١فا٦ٰ٨ٞٱعؾؼ ظؿؼ ا٤ٕ٣ٌح اإلـ٨اد إ١٭ كاك ا١ش٥اْث:  -2

ٍٯ ٍكا (. كدجٞٯ ا٣ٛذعح ٤ٔٯ ٔ ٍٮا ) ا٩ًكى  ٲ٨ ا٢ٕٛ٣ د٣ٲٺن ٤ٔٯ ظؾؼ اٵ٣ٙ.ا٩ًٍكى

ٍٰ ٍكا  ٮا ) اي٩ضٍٮٍكا (. اًٍر٦يٮا ) اًٍر٦ً  اًر٦يٮا (. اًر٦ًٍٮا  اي٩ٍضي

 اإلـ٨اد إ١٭ ٯاء ا٥١غاٌتث: -3

ٲ٨ٍ  ٰ ٍ . دى٪ًٍضٲ٨  دى٪ٍكى  اًر٦ًٰ.  ا٩ًًضٰ. دىؿ٦ًٲ٨ٍ  ا٩ًٍكى

ؼ )ك٬ٮ ا٣ؾم ٔٲ٪ي٫ ظؿؼه ٦ٕذ٢ٌ، كٹ٦يػ٫ ظػؿ إـ٨اد ا٠ٓٙ١ األس٬ؼ  -٪ػ

 وعٲط(، ٩عٮص 

 ٝةؿ ٱٞٮؿ؛ قةر ٱكٲؿ، ٩ةـ ٱ٪ةـ.

ػ٥ي  ا٥١اىٮ: -1 ٌى ي ٨َّ١ي ٹ٦ي٫ ٔ٪ؽ إق٪ةدق إ٣ٯ ٧ًةاؿ ا٣ؿٚػٓ ا٧٣ذعؿ٠ػح، كد ديكى

ق إذا ٠ة٩خ ٧ٌ٦ٮ٦ح ٰٚ  ، ٩عٮصال١خٜاء ا١فا٦ٰ٨ٞا٧٣ٌةرع، ٚذيعؾؼ ٔٲ٪٫  ٚةؤي
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ٞيٮـ  ( ٝةـ ٱ (. ٬ي٨َّ ٝي٨٧ٍى )ٝيٍٮ٨ٍ٦ى  ٝي٧ٍخي )ٝيٍٮ٦ٍخي

ؿ ٚةؤق (. ص قةر ٱكٲؿ كإٹٚذ١كى  ًقٍؿتي )ًقٲٍٍؿتي

، د٪ى٨٧ٍى ... -2 ، دىًكٍؿفى ٨٧ٍى ٞي (. أ٩ذي٨َّ د ٨٧ٍى )ٱٍٞٮ٨ٍ٦ى ٞي  ا٧٣ٌةرعص ٬ي٨َّ ٱ

ػ٥ٍ ) ٣ػ٥ حطؼؼ ٨ْٰػ٩ ال١خٜػاء ا١فػا٦ٰ٨ٞا٧٣ٌةرع ا٧٣ضـكـص  -3 ٞي ص ٣ػ٥ ٱى

ٍٮـٍ ( ٞي ٨٧ٍى ... ؛ٱى ٞي  ٥٣ ٱ

، ٹ دى٪ى٥ٍ ... ٍٓ ىجً ٥ٍ، ٹ د ٞي ى ٢ٍ، ٹ د ٞي ى  ٹ د

ص ٥٣ دٞٮ٦ة، ٥٣ دٞٮ٦ػٮا، ٰٚ اٵٕٚةؿ ا٣ؼ٧كح ثٕؽ ظؾؼ ا٣٪ٮف كحتٜ٭ ٩٨ْٰ

 ...٥٣ دٞٮ٦ٰ

ة٬٨ف ا١خ٬ٰٞػػ ا١ر٢ٰٜػث ٔٲ٨ ا٧٣ٌةرع ا٧٣ضـكـ إذا ادى٢  ال حطؼؼك٨١٣ 

ى٨َّ إٌٹ  ٢ْ٭ ا١ٙخص، كٱيج٪ٯ ظٲ٪بؾو أك ا١غٰٙٙث َىػت ٦ٛػؿدانص ٹ دٞػٮ٣ إذا ٠ةف ا٧٣ؼة

 ا٣عٞٲٞح!

ي٨َّ إٌٹ ا٣ع كحطؼؼ  ٞٲٞح!كاك ا٣ض٧ةٔحص ٹ دٞٮ٣

، ٩ى٨٧ٍى ... -4 ، ًقٍؿفى  اٵ٦ؿص أ٩خى ٝي٥ٍ )ٍٝٮـٍ(. أ٩ًخ ٝيٮ٦ٰ. أ٩ذ٨َّ ٝي٨٧ٍى

 . ٠يٮ٩ًٰ وةدٝحن.ةن ٠ي٨ٍ وةدٝ  (ةن ٍف وةد٠ٝيٮٍ )

٣ًٲى٭ػة قػة٨٠. ٝػةؿ  ا١خ٬ٰٞػػ ا١غٰٙٙػثٱضٮز ظػؾؼ ٩ػٮف  :٤1الضِث  إذا كى

 ا٣نةٔؿص

٤َّػػػػػٟ أف ٔى  كٹ ديً٭ػػػػػٲ٨ٍى ا٣ٍٛٞٲػػػػػؿى 

 

ٓى ٱٮ٦ػػ  ػػ٫ٍ كا٣ػػؽ٬ؿي ٝػػؽ رى  ةن دؿ٠ػػ ٕى  ٚى

ى٨ٍ ا٣ٍٛٞٲؿى، أم ٦ٓ ثٞةء ظؿؼ ا٤ٕ٣ٌح ٰٚ ا٧٣ٌةرع ثكجت ا٣ذٮ٠ٲؽ.   اٵو٢ص ٹ ديً٭ٲٍ٪

٤ػت ٩ػٮف ا٣ذٮ٠ٲػؽ  ضا١ػث عانػث: :٤2الضِث  ٚػٰ  ا١غٰٙٙػثٱضػٮز أف دٞي

 صةن ا٣ٮٍٝٙ أ٣ًٛ

ةٍ. ْى ٛى ٨ٍ = اًٍظ ْى ٛى  ٚٲٞةؿ ٦سٺنص اًٍظ

  ٛاؿ ا١لاْؽ:
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٪٫َّي  ػ١ى تى ا٧٣٪ىٮبى ٹ دى٪ٍكي  كذا ا٣٪ُّىي

 

اٍ  كٹ  جػػػؽي ٍٔ جيػػػًؽ اٵكزػػػةفى كاهللى ٚة  دٕى

ٍف!   أمص كاهللى ٚةٔجيؽى

جَّٜ ٤ٔٯ ٦ة ٱيٍنذٜ ٦٪٫. ٧ٚسٺن : ٤3الضِث  جَّٜ ٤ٔٯ ا٢ٕٛ٣ اٵصٮؼ ٱُي  ص٦ة ٱُي

 ٥٣ ٱىكذؿٍح )ثعؾؼ ظؿؼ ا٧٣ٌؽص ٥٣ ٱكذؿٱٍٍط!( اقذؿاح ٱكذؿٱط 

 (.ةن كٰٚ وٲ٘ح اٵ٦ؿص اًقذؿٍح )ثة٣عؾؼ أٱٌ

جٌٜ ٦ة ذ٠ًؿ ٤ٔٯ ٦ٌةرع  اقذجةح، اقذـاد، اقذنػةر، اقػذٕةد، اقػذٛةد، كٱُي

 اقذٞةؿ...

ص ٓي  .غ78ا١٣٭ٙص   ژ ک ک ک      ک ڑ    ڑ ژٱژ اقذُةع ٱكذُٲ

 ك٨١٣ص اقذؿكىحى ٱكذؿًكحي )ٹ ٱٮصؽ ٬٪ة ظؿؼ ٦ىٌؽ!( ٣ؾا ٱٞةؿص ٥٣ ٱكذؿًكٍح!

 ٢٤طٚ ة٠ٓٙ األ٤ؽ:

( أف ٕٚػ٢ اٵ٦ػؿ ٱيىػةغ ٦ػ٨ ا٧٣ٌػةرع. ٚػإذا ٠ػةف آػػؿ ا٣ٕٛػ٢ دذ٠ؿ٩ة ٰٚ )

ي٪ٰ ٦٪٫ ٕٚػ٢ ان ا٧٣ٌةرع ٦ينؽَّد ـًـ؛ ٥٣ ٱىؿيدٍدٍ، أك ث ، ٩عٮص رىدَّ ٱىؿيدُّ )اٵو٢ص ٱىٍؿديدي(، كصي

اٵ٦ؿص ريدٍدٍ، ٚإف ص٧ةٔػح ٦ػ٨ ا٣ٕػؿب ٱعؿ٠ػٮف ا٣ػؽاؿ ا٣سة٩ٲػح ٹ٣ذٞػةء ا٣كػة٠٪ٲ٨، 

ٕيٮف ا٧ٌ٣حى ا٧ٌ٣حى، كٱٞٮ٣ٮفص ريدُّ ٱة ٚذٯ. ك٦٪٭٥ ٨٦ ٱٛػذط ٹ٣ذٞػةء ا٣كػة٠٪ًٲ٨،  ٚٲيذٍجً

، ك٦ػ٪٭٥ ٦ػ٨ ٱٞػٮؿص ريدِّ ٱػة ا١طؽٞػات ألف ا١ٙخص أعٗريدَّ ٱة ٚذٯ، ٚٲٛذط،  ٚٲٞٮؿص

 ٚذٯ، ٚٲ١ًكؿ ٵف ظٜ ا٣ذٞةء ا٣كة٠٪ٲ٨ ا١٣كؿ، ك٤ٔٯ ٬ؾاص

ؽُّ   ؽَّ   ٱني ؽَّ!٥٣ ٱىني  مي

ٕىيُّ  ٔىيِّ ٱة ٚذٯ.  ٔىيَّ ٱى  ٔىيَّ ٱة ٚذٯ + 

ًٛؿُّ   ًٚؿَّ ٱة ٚذٯ + ًٚؿِّ ٱة ٚذٯ. ٚؿَّ ٱى



 84 (1)اجلصء  (09)اجملًد  -دلًة دلُع ايًغة ايعسبية بدَػل 

ىتػاءىالداكنونىفيىكلمتونىمتجاورتون.حالظىالى-ًاثالث
٣ٟ ٬٧ع ا١فا٦ٞ األكؿ  ا٢١َٙ ا٥١راؿ ا١طي

ؿ٩ةٍ ا٣ٍٲٮـ ٱيعؾؼ ظؿؼ ٦ىؽٌ  ٌى ظى
()

ٍؿفى ٣ٍٲٮـ  ٌى  ظ

ٍؾ ا١ٍ٣ذةب ٱي١كؿ ٣ٲف ظؿؼ ٦ىؽٌ  ًؾ ١ٍ٣ذةب ػي  ػي

٥ٌ  ٦ٲ٥ ا٣ض٧ٓ ٥ٍ ا٣ٍجنؿل ٱٌي ى٭ي  ٣٭٥ي ٣ٍجينؿل ٣

ذىط ٩يٮفي ظؿؼ ا٣ضٌؿ )٨ٍ٦ً(  ٨ى ٣ٍجٲخ٦ً  ٨ٍ٦ً ا٣ٍجٲخ ٱٛي

  :٤1الضِث 

ػؽٍّ ٔ٪ػؽ ا٣ذٞػةء  ؿىج ٤ٔٯ ٦ػ٨ ٱػؽٚٓ ا٤٣ُّػجٍفى ث٧ًى ٝؿر ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة أ٫٩ ٹ ظى

 ٍٰ  اٍٵرديف. ا٣كة٠٪ٲ٨، ٰٚ ٦س٢ ٝٮ٣٭٥ص اصذ٧ٓ ٦٪ؽكثٍٮ ا٣ٍٕؿاؽ ث٧٪ؽكث

 :2 ٤الضِث

ا٧٤١٣ةت ا٧٣ؼذٮ٦ح ثذةء ٦ؿثٮَػح ٱيٮٝىػٙ ٤ٔٲ٭ػة ثة٣٭ػةء، ٩عػٮص ٦ؽرقػح،  

٧َّْح، دؿثٲح، زٞةٚح، ٝ٪ة  ة...٦٪

٤ىح، ٦س٢ ٕى ة، ثػةآ ثةٔػح، ٠ةدػت  :ك٩عٮ ص٧ٮع ا٣ذ١كٲؿ ًز٩ح ٚى ؿى ػعى قةظؿ قى

٤ى٧ىح.... ّى  ٠ذىجىح، ّة٥٣ 

ٔى  ٔيؽاة )=  ـاة،  ٗي ةة،  ةة، ٬يؽاة، دٔي ٌي ٕى٤ىح، ٦س٢صٝ   ٌك(.ؽي ك٩عٮ ص٧ٮع ا٣ذ١كٲؿ ز٩ًح ٚي

 ـا٨ٞاف!ٚ٭ؾق ا٣ض٧ٮع اٵػٲؿة ٱ٤ذٰٞ ٚٲ٭ة ٔ٪ؽ ا٣ٮٝٙ 

                                                 

() ك٩عٮ ذ٣ٟص 

 دعؾؼ ٱةء )ظةًؿم( ٣ْٛةن. غ.196ا٣جٞؿةص   ژ مخحخ جخ  مح  جح مج حج  يث ىثٱژ -

ٌُ  غ.٤ٕ18ٜص  ا٣ ژوئ  وئژ - ؾؼ ظؿؼ ا٧٣ؽِّ )ا٣ٮاك( ػ  .ةن أٱٌ ةن كٱيعؾؼ ٣ْٛ ةن ظي

غ، دعػػؾؼ كاك )ادٔػػٮا( ٣ْٛػػةن. كث٭ػػؾا 113 اٷقػػؿاءص  ژژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  کژ -

ٍٮا(  ا٣ؼُةب ٤٣٪ةسغ ٧٦ةزٺن  ٔي ِّٰ اٷقٺـغ  ٱىجط ٣ِٛ )ايدٍ ىج ٍِٛ )ايدٍعي(  ا٣ؼُةب ٣ً٪
٤ً٣ى

 غ.٢125ص  ا٣٪ع ژہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھژٰٚ اٳٱحص 

 .ةن غ. دعؾؼ أ٣ًٙ ٦ٮقٯ 87ْٛ٣ ا٣جٞؿةص  ژہ  ہ  ہ  ہژ -
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ص ػػػٺؼ ا٣ىػػؽٱٜ ا٣ كُّ ػػؽي ٕى ِو كاظػػؽ ٤ٔػػٯ ا٣ٮاظػػؽ  كا٣ ٧ػػٮا٣ٰ كٱٞػػٓ ث٤ٛػػ

ػؽنل، كًػ٥ُّ ا٣ٕػٲ٨ ٣٘ػحه،  ًٔ ا٧٣ؾ٠ؿ كا٧٣ؤ٩ػر كا٧٣ض٧ػٮع، كا٣ض٧ػٓ أٔػؽاء ك

 ْيػاة.[ٔيؽنل. كدسجخ ا٣٭ةء ٦ٓ ا٥ٌ٣ ٚٲٞةؿص 

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
 /.163/ ك/123ا١٣ٛةؼ، ٣ٲٮقٙ ا٣ىٲؽاكم /  -

 /.171ا٤٣٘ح كا٣٪ةس، ٣ٲٮقٙ ا٣ىٲؽاكم /  -

 /.١133ذةثح ا٧٤ٕ٣ٲح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح /٩عٮ إدٞةف ا٣  -

د /  - جىؿِّ  /.438ا١٣ة٢٦ ٧٤٣ي

*   *   * 
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 () ٧لأت ا١ط٥ار٧ث

ى:المصطلحات

٤ٔٯ ا٣ؿ٥ُّٗ ٨٦ و٘ؿ ظض٥ ا٧٣ةدَّة ا٧٤ٕ٣ٲَّح ا٣ذٰ ظْٛذ٭ة ا٧٣ٞذجكةتي ا٣ذػٰ 

٥ٗ ٨٦ أ٩َّ٭ة ٹ د١ٰٛ ٣ؽراقح ثٕػي أ٬ػ٥ِّ كصػٮق دػةرٱغ أمؿ٩ة إ٣ٲ٭ة، ك٤ٔٯ ا٣ؿُّ 

 ِّٰ تِّ ا٣ٕؿث
ُِّ ةت ٧٣ىػ٤ُع٩َّ٭ػة د١ٛػٰ ٷُٔػةء ١ٚػؿةو ٔػ٨ اٚإ -٧٠ة أمؿ٩ة  -ا٣

ٮف اٵكاا٢.  ا٣ٛ٪ٲَّح ا٣ذٰ اقذ٤٧ٕ٭ة ٬ؤٹء ا٧٣ؤ٣ِّٛ

ةت ا٣ذٰ كو٤خ إ٣ٯ ٔىؿ٩ة ١٦ذٮثحن ٰٚ أ٠سؿ ٦ػ٨ ٦ىػؽرو ٧٣ى٤ُع٬ؾق ا

جِّٲَّػح ا٣ٞؽٱ٧ػح ا٣ذػٰ ٧٣ىػ٤ُعان ٦ػ٨ ا٨ٔ َؿٱٜ اٹٝذجةقةت د٧سػ٢ صػـء ُِّ ةت ا٣

أٌم ٚػٰ ا٣ٕىػؿ ا٣ػؾم ٱ٧ذػؽُّ  ،دٮٌٚؿت ٧٤٣ذؿص٧ٲ٨ أٱةـ ثٲخ ا٣ع٧١ح ا٣ج٘ؽادمٌ 

ةت ٠ة٩ػخ ٧٣ى٤ُع٨٦ أٱةـ ا٧٣أ٦ٮف إ٣ٯ أٱةـ ا٧٣ذٮ٢٠. ث٧ٕ٪ٯن آػؿص إفَّ ٬ؾق ا

٩حن ٝج٢ أٱةـ ظ٪ٲ٨ ث٨ إقعةؽ ا٣ؾم ٱ٧سِّػ٢ي ذركة  ٦ٮصٮدةن ثٲ٨ أٱؽم ا٣٪ةس ك٦ؽكَّ

 ىؿ ا٣ذؿص٧ح ثةدٛةؽ ص٧ٲٓ ا٣جةظسٲ٨.ٔ

ٓى ظؽكدان كاًعحن ٣٭ػؾا ا٣جعػر ٚإ ةت ٧٣ىػ٤ُع٩َّ٪ػة قػ٪ؼذةر اك١٣ٰ ٩ٌ

ي٧٩ٮذصةن أك٣ٲ  ا٧٣ذ٤ِّٕ  تِّ ا٣ٕٲٮف ٠ٲ٧ة د١ٮف أ ًُ ٤٣ؽراقح كق٪جعر ٔػ٨ ٬ػؾق  ةٞح ث

                                                 

()  اٵردف -َجٲت ٔٲٮف ثةظر ٰٚ دةرٱغ ا٣ُت. 
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ػح ٧٣ى٤ُعا ةت ك٩ض٧ٕ٭ة زي٥َّ ٩٪ْؿ ٚٲ٭ة ١٣ٰ ٩ٛؿِّؽى ثٲ٨ ٦ة ٠ةف أوػٲٺن ٚػٰ ا٤٣ُّ٘

كثٲ٨ ٦ػة صػةء ٦ذػأػؿان ٩ذٲضػحن ٹظذ١ػةؾ  ،ٔىؿ ٦ة ٝج٢ اٷقٺـك٦كذ٧ٕٺن ٰٚ 

ؿٱةف كثة٣ٛؿس ـى ٬ػؾق ا ،ٔؿب ا٣ن٧ةؿ ثة٣كُّ ةت ٔػ٨ د٤ػٟ ٧٣ىػ٤ُعك١٣ٰ ٧٩ٲ

 ٧٣ىػػ٤ُطا٣ذػٰ كًػٕ٭ة ا٣ذؿاص٧ػح ١٣ػٰ دع٧ػ٢ ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٣ػؾم ٚ٭٧ػٮق ٦ػ٨ ا

ُِّتِّ اٷٗؿٱٞٲَّح. ِّٰ ظٲ٪٧ة دٕة٤٦ٮا ٦ٓ ٠ذت ا٣  اٷٗؿٱٞ

ىرصرىحنون:
ظ٪ػٲ٨ ثػػ٨ إقػػعةؽ ٱٕػػؽُّ أ٬ػ٥َّ ا٧٣ذػػؿص٧ٲ٨ كأظػػؽ أ٬ػػ٥ِّ  ٣ٞػؽ أمػػؿ٩ة إ٣ػػٯ أفَّ 

ٲ٨ ٰٚ ذركة ٔىؿ ا٣ذؿص٧ح، ٨١٣َّ ظي  ِّٛ ك٤ٔٲ٪ة ٬٪ػة  ،٥٣ ٱ٨١ كظؽق ٰٚ ز٦٪٫ ةن ٪ٲ٪ا٧٣ؤ٣

ُِّتِّ ٰٚ ا٣ٕىؿ ٩ٛك٫ ٮا ٰٚ ا٣ َّٛ ذ٣ٟ أفَّ أ٧ٔة٣٭٥ دٞػؽـ  ،أٍف ٩ؾ٠ؿى زٺزحن ٨٦ ا٣ؾٱ٨ أ٣

جِّٲَّ ٧٣ى٤ُع٣٪ة ٦ةدَّةن ٗـٱؿةن ٰٚ ظ٢ٞ ا ُِّ ٲ٨ ٥٬ص .حةت ا٣ ِّٛ  ٬ؤٹء ا٧٣ؤ٣

ٍَّتؽمٌ  -1 ٢ْٮث ة٦ ـ٠٫ )رىة٦َّ( ا١
(1)
طي أ٫َّ٩ دػٮٰٚ   ـ 864ٔػةـ )٩عػٮ ا٣ؾم ٱؿىصَّ

ٕىؽُّ أمػج٫ ث٧ٮقػٮٔحو ٧٤ٔٲَّػحو ٬(. 253=  كٝؽ ٠ذتى ٠ذةبى )ٚؿدكس ا٣ع٧١ح( ا٣ؾم ٱي

ُِّػتُّ ٚ٭ػٮ  ٰٚ ٔؽدو ٨٦ ظٞٮؿ ا٥٤ٕ٣ ٦٪٭ةص ٥٤ٔ ا٤ٛ٣ٟ ك٤ٔػ٥ اٳزػةر ا٤ٕ٣ٮٱػح، أ٦َّػة ا٣

  ْ ٚس٧َّح ٚىٮؿه ٰٚ ٤ٔٮـ ا٤ٛ٣كٛح ا٣ُجٲٕٲَّػح كا٣ٛٲكػٲٮ٣ٮصٲَّح ٧٠ػة ٚػٰ  ،ٚٲ٫ ةأكٚؿ٬ة ظ

عح ا٣ٕة٦َّح كٗٲؿ٬ة ٍٕ٪ىػٯ  .٥٤ٔ ا٣ذ٘ؾٱح ك٥٤ٔ ا٣ىِّ كٱ٧ذةزي ٬ؾا ا١٣ذةب ثٮصػٮد ٚىػ٢و ٱي

. ِّٙ ِّٰ ز٨٦ ا٧٣ؤ٣ ؿؽ اٷقٺ٦ تِّ ا٣٭٪ؽمِّ ا٧٣ٕؿكؼ ٰٚ ا٣نَّ
ُِّ  ثة٣

ٯ٬ض٨ا ة٦ ٤اـ٬ٯ٩ -2
(2)

كٝؽ ٠ذت ٰٚ ٬(  243ـ =  857ٔةـ ص )ا٧٣ذٮٚٯ 

تِّ ا٣ٕٲٮفص ًَ حه ٰٚ ظ٢ٞ  ُِّتِّ ا٧٣ؼذ٤ٛح ك٫٣ ٦كة٧٬ةته ٦ي٭٧َّ  ٤ٔٮـ ا٣

ٗى٢ ا٣ٕٲ٨( -أ ٠ذةب )دى
(3)

٤ٮ٬ة  . ك٬ٮ ٦عةًؿاته أ٣ٞة٬ة ٤ٔٯ َٺث٫ ٚكػضَّ

 كٝؽ كو٤٪ة ا١٣ذةبي ثن٢١و ٱؼذ٤ٙ ٨ٔ أو٫٤ ا٣عٞٲٰٞ.

                                                 

 (.2/48(. دةرٱغ أَجَّةء ا٣ٕٲٮف ا٣ٕؿبص )3/236ٱي٪ْؿص قـ٠ٲ٨ص ) (1)

 (.1/44(. دةرٱغ أَجَّةء ا٣ٕٲٮف ا٣ٕؿبص )3/231ٱي٪ْؿص قـ٠ٲ٨ص ) (2)

 (.3/233ٱي٪ْؿص قـ٠ٲ٨ص ) (3)



 12 ػأت احلُازنةحات ايطبية ـ د. نُصطًَػسوع يهتابة املعجِ ايتازخيي يً

ػػة٣ٲ٨( -ب ٠ذػػةب )٦ٕؿٚػػح ٦ًٍع٪ػػح ا١٣ىعَّ
(4)
ٓى  ك٬ػػٮ ٠ذػػةبه   ػػ ًً ٦ؼذىػػؿه ك

 ثأق٤ٮب )ا٧٣كأ٣ح كا٣ضٮاب(.

ؿ( -ج ٪َّةش ا٧٣ينضَّ ٚىٮؿه دذ٤َّٕٜ )ث٥٤ٕ ا٣ٕٲ٨( ٰٚ ٠ذةث٫ )ا١٣ي
(5)

. 

ٗه ٤ش٬٫ؿ -3 ( ص٤ؤ١ ُِّتِّ ٠ذىتى ٠ذةبى )ا٣ؾَّػٲؿة ٰٚ ا٣
(6)
كٝػؽ ّ٭ػؿى ٬ػؾا  

ا١٣ذةب
(7)
ة ظة٦ٺن اق٥ زةثخ ث٨  ٝيؿَّ

(8)
ٲ٨ أفَّ ٬ػؾا  ِّٛ ّىػ٨َّ ٔػؽده ٦ػ٨ ا٧٣ػؤ٣ . كٝؽ 

با١٣ذة
(8)
   ٞ ةت زةثخ ظ ، كٰٚ ا٣عٞٲٞح ٚإفَّ زةثذػةن أ١٩ػؿ أٍف ٱ١ػٮف ٝػؽ ة٨٦ ٦ؤ٣َّٛ

، ٚٞػؽ اٝذىػؿى ٩نػةطي زةثػخ ٚػٰ  ُِّتِّ ٠ذت ٬ؾا ا١٣ذةب أك أمَّ ٠ذةبو آػؿ ٰٚ ا٣

ُِّتِّ ٤ٔٯ د٤ؼٲه ٠ذت  اء ا٣ٕؿثٲَّح (صة٣ٲ٪ٮس)ظ٢ٞ ا٣ ٣ٞؿَّ
(9)

. 

*    *  * 

ىالمؤلِّغونىالػدامى:
ٲ٨ ٔةش ثٕؽ أٱةـ ٦ةقؿصٮٱ٫ كٝج٢ أٱةـ قجٜ أٍف ذ٠ؿ٩ة أفَّ ٔؽدان  ِّٛ ٨٦ ا٧٣ؤ٣

ٔٲكٯ ث٨ ظ٥١ كأفَّ ثٕي ا٧٣ٞذجكةت ا٧٣٪كٮثح إ٣ٯ ٬ؤٹء ٱ٨١٧ ص٧ٕ٭ة ٚػٰ 

ذَّػةب ٚػٰ ظٞػٮؿ ٧٣ى٤ُع٦عةك٣حو ٤٣جعر ٨ٔ ا ةت ا٣ذٰ اقذ٤٧ٕ٭ة ٬ؤٹء ا١٣ي

ُِّتِّ ا٧٣ؼذ٤ٛح، كإٍف ٠٪ة ق٪ٞذىؿ ٬٪ة ٤ٔٯ ٦ة صةء ٰٚ ظ٢ٞ )أ٦ؿاض ا٣ٕػٲ٨(  ا٣

 ت.عة٦ى٨٦٤ُ 

ٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ظِٛ )ا٣عةكم( ٣٭٥ ٦ٞذجكةتو أك٩ُٰٕ ٬٪ة ٝةا٧حن ث ِّٛ ق٧ةء ا٧٣ؤ٣

                                                 

تِّ ا٣ٕٲٮفص )ص3/233ٱي٪ْؿص قـ٠ٲ٨ص ) (4) ًَ ..ص )ص41(. دكر ا٣ٕؿب ٰٚ دُٮر   (.13(. ٣ٞٯن

 (.3/233ٱي٪ْؿص قـ٠ٲ٨ص ) (5)

 (.3/263ٱي٪ْؿص قـ٠ٲ٨ص ) (6)

 ٔةـ كٚةة زةثخ.٬( 288ـ = 931ٝج٢ ٔةـ ) (7)

 (.2/173ٱي٪ْؿص آراء كدراقةتص )

 (.2/173ٱي٪ْؿص آراء كدراقةتص ) (8)

 (.2/58أَجَّةء ا٣ٕٲٮف ا٣ٕؿبص ) ٱي٪ْؿص دةرٱغ (9)



 93 (1)اجلصء  (09)اجملًد  -دلًة دلُع ايًغة ايعسبية بدَػل 

ٝػح ٚػٰ ظٞػٮؿ اٰٚ ٥٤ٔ ا٣ٕٲ٨ص ٦ؽاك د٭ة كأدكٱذ٭ة كثٕػي ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ا٧٣ذٛؿِّ

 اٵٔؿاض كا٣ٕٺ٦ةت كا٣ذنؼٲهص

ِّ  ٤اـؽس٬ٯ٩ ا١تهؽٌم: -1 ط أفَّ ٬ؾا ا٧٣ؤ٣ ٙ ٔةش ظٲةد٫ ٠ي٤َّ٭ػة ٚػٰ ا٧٣ؿصَّ

٧َّة ٱ١ٮف ٝؽ ٣عٜ ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦. ا٣ٞؿف ا٣كةثٓ ا٧٣ٲٺدٌم،  كرث

كٝؽ ظِٛ )ا٣عةكم( أ٠سؿ ٨٦ ٦بح كػ٧كٲ٨ اٝذجةقةن ٨٦ ا٧٣ٞة٣ذٲ٨ ا٤٣ذػٲ٨ 

٭٧ة ٦ةقؿصٮٱ٫ أ٣َّٛ
(13)

، دكٕحه ٦٪٭ة ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ٕػٲ٨. ٧٠ػة ظٛػِ )ا٣عػةكم( ٦ػة 

ًٞػفٌ  ٱٞةرب ٬ؾا ا٣ٕؽد ٨٦ اٹٝذجةقةت ٦٪كػٮثةن إ٣ػٯ أ٬ػؿف ا٣
(11)

فَّ ٬ػؾا إ، أٌم 

ت ٬ٮ ٨٦ ا٣ذؿص٧ح ا٣ذػٰ ٝػةـ ث٭ػة ٦ةقػؿصٮٱ٫، كأ٠سػؿ ٦ػ٨ ا٣٪ٮع ٨٦ اٹٝذجةقة

تِّ ا٣ٕٲ٨. ًُ  ػ٧كح ٔنؿ اٝذجةقةن ٦٪٭ة ٱذ٤َّٕٜ ث

ةج ث٨ حٰاذكؽ -2 ٌٰ )ا٧٣ذػٮٚٯ ص امذ٭ؿ ثأ٫َّ٩ ٠ةف َجٲجةن ٤٣عضَّ ٛػ ٱٮقٙ ا٣سَّٞ

، ك٤ٔٲ٫ ٚإفَّ دٲةذكؽ ٱ١ػٮف ٝػؽ ٔػةش ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣كػةثٓ ٬(95ـ = 714ٔةـ 

ا٧٣ٲٺدٌم ك٣عٜ ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦
(12)

. 

٠ذت دٲةذكؽ ثٕي ا١٣ذت
(13)

ك٦٪٭ةص أثؽاؿ اٵدكٱح 
(14)

. ُِّتِّ  . ا٣ٛىٮؿ ٰٚ ا٣

٪َّةش(ػ٨١٣َّ أم٭ؿ ٠ذج٫ ٬ٮ ذ٣ٟ ا٧٣ٕؿكؼ ث )ا١٣ي
(15)

. 

ار َـّ ػػ كٝػػؽ ٩ٞػػ٢ اثػػ٨ ا٣ضى
(16)

ٔػػ٨ دٲػػةذكؽ ٚػػٰ ٠ذةثٲػػ٫ ا٣نػػ٭ٲؿٱ٨ص )زاد  

ا٧٣كةٚؿ(
(17)

، ك)اٹٔذ٧ةد ٰٚ اٵدكٱح ا٧٣ٛؿدة(
(17)

. 

                                                 

 (.3/237ٱي٪ْؿص قـ٠ٲ٨ص ) (13)

 (.168-3/167ٱي٪ْؿص قـ٠ٲ٨ص ) (11)

ط أ٫َّ٩ دٮٰٚ ٔةـ ) (12)  ٬(.93ـ =  739ٱؿصَّ

 (.238-3/237ٱي٪ْؿص قـ٠ٲ٨ص ) (13)

 (.1/123ٔٲٮف اٵ٩جةءص ) (14)

 (.3/237(. قـ٠ٲ٨ص )1/123ٔٲٮف اٵ٩جةءص ) (15)

 (.3/334قـ٠ٲ٨ص ) (16)

 (.3/238ـ٠ٲ٨ص )ق (17)



 23 ػأت احلُازنةحات ايطبية ـ د. نُصطًَػسوع يهتابة املعجِ ايتازخيي يً

ِّٰ )دٲٮدك٠ٮس(.كٱٌٞؽر قـ٠ٲ٨ أفَّ اق٥ دٲة ؿَّؼه ٨ٔ اٹق٥ اٷٗؿٱٞ  ذكؽ ٦يعى

ؽٯز ا١ؽَّا٪ب -3 ط أ٫َّ٩ ٨٦ اٵَجَّةء ا٣ؾٱ٨ ٔةمٮا ثػٲ٨ ا٣ٞػؿ٩ٲ٨  صأة٬ سي ٱؿصَّ

ا٣كةثٓ كا٣سة٨٦ ا٧٣ٲٺدٱٲ٨
(18)

. 

ػؿٱش  كٱج٤ٖ ٔؽد اٹٝذجةقةت ا٣ذٰ ٩كج٭ة ا٣ؿازم ٰٚ )ا٣عةكم( إ٣ٯ أثٰ صي

أ٠سؿ ٨٦ ٦بح اٝذجةسو 
(19)

تِّ  ًَ  ا٣ٕٲ٨. ، زٺزحه ٦٪٭ة ٰٚ 

كٝؽ أػؾ ا٣جًٲؿك٩ٰ
(23)

ؿٱش ٚػٰ أ٠سػؿ  1348)ا٧٣ذٮٚٯ ٔةـ   ـ( ٨ٔ أثٰ صي

٨٦ ١٦ةف. ك٠ؾ٣ٟ ذ٠ؿق ا١٣٪ؽم
(21)

ـ( كاثػ٨ قػٲ٪ة 873)ا٧٣ذػٮٚٯ ثٕػؽ  
(22)

 

ـ( كاث٨ ا٣جىٲٍُةر 1337)ا٧٣ذٮٚٯ 
(23)

 ـ(. 1248)ا٧٣ذٮٚٯ ٔةـ  

ؿٱشص ةت أثٰ صي  ك٨٦ ٦ؤ٣َّٛ

٠ذةب ٰٚ ا٧٣يٍك٭ٺت -1
(24)

. 

كٱحإوٺح اٵد -2
(25)

. 

ؿس -3 دؾ٠ًؿة ٰٚ ا٣٪ِّٞ
(25)

. 

أظؽ أم٭ؿ أَجَّػةء ا٣ٞػؿف ا٣سػة٨٦  س٬رًسؿ ة٦ ستؽز٠ٰ ة٦ ةيغخٰل٬ع: -4

                                                 

٫ ٦ٓ اٵَجَّةء اٷق١٪ؽرا٩ٲٲ٨. (18)  ٱٕؽُّقي قـ٠ٲ٨ ٨٦ أَجَّةء ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦، ك٠ةف اث٨ أثٰ أوٲجٕح ٝؽ و٪َّٛ

 (.91(. أك٧٣ةفص )ص3/239ٱي٪ْؿص قـ٠ٲ٨ص )

 (.91(. أك٧٣ةفص )ص3/239ٱي٪ْؿص قـ٠ٲ٨ص ) (19)

( أ٠سؿ ٨٦ ٔنػؿ اٝذجةقػةت،  (23) ُِّتِّ ٲٍؽ٩ح ٰٚ ا٣ كٱػؿل ٦ػةٱؿ٬ٮؼ أفَّ اٝذجةقػةت ٰٚ ٠ذةث٫ )ا٣ىَّ

ؿٱش )إوٺح اٵدكٱح(. ٱي٪ْؿص قـ٠ٲ٨ص )  (.3/239ا٣جًٲؿك٩ٰ ٦أػٮذةه ٨٦ ٠ذةب أثٰ صي

 (.3/238ٰٚ ٠ذةث٫ )اٹػذٲةرات(. ٱي٪ْؿص قـ٠ٲ٨ص ) (21)

ة كاظؽة. (22)  ٰٚ )ا٣ٞة٩ٮف( ٦ؿَّ

 اٝذجةقةت. ةٰٚ )ا٣ضة٦ٓ..( أ٠سؿ ٨٦ ٔنؿ (23)

 (.92-91ٱي٪ْؿص أك٧٣ةفص )ص 

 (.92(. أك٧٣ةفص )ص٠3/238ٲ٨ص )قـ (24)

 (.3/238قـ٠ٲ٨ص ) (25)



 92 (1)اجلصء  (09)اجملًد  -دلًة دلُع ايًغة ايعسبية بدَػل 

ف اٵقػؿة ا٧٣ٕؿكٚػح ثةقػ٥ )ثيؼذٲنػٮع( ٬ػؾق اٵقػؿة ا٣ذػٰ  ا٧٣ٲٺدٌم ك٦ؤقِّ

 أ٩ضجخ قذح أصٲةؿو ٨٦ اٵَجَّةء.

اقػػذؽٔةق ا٧٣٪ىػػٮر
(26)

٪ًٍؽٱكػػةثٮر إ٣ػػٯ ث٘ػػؽاد   ك٬ػػٮ مػػٲغ ٦كػػ٨ه ٦ػػ٨ صي

ة٣ضذ٫ ٨٦ داءو ٰٚ ٦ٕؽد٫، ٚجٰٞ ٬٪ةؾ ٦ة ٱٞةرب ا٣ك٪ٮات اٵرثٓ، زي٥َّ آزػؿى أٍف ٧٣ٕ

ظٲػػر دػػٮٰٚ ٚػػٰ ٬( 152ـ = 769ٚؿصػػٓ ٚػػٰ ظػػؽكد ) ٱٕػػٮدى إ٣ػػٯ ث٤ػػؽق،

٪ًٍؽٱكةثٮر ثٕؽ ٚذؿةو ٝىٲؿة صي
(27)

. 

٪ًٍؽٱٍكػةثٮر  ٠ة٩خ ٣ضٮرًصف م٭ؿةه ْٔٲ٧حه ظٲ٪٧ة ٠ةف ٦ؽٱؿان ٣جٲ٧ةرقذةف صي

ػؿىؼي ٦ػة إذا ٠ػةف ك٠ةف ٬٪ةؾ ٝؽ ٠ذت ٔؽدان ٨٦  ٍٕ ؿٱة٩ٲَّح، كٹ ٱي ح ا٣كُّ ا١٣ذت ثة٤٣ُّ٘

ٝؽ ٠ذػت ثة٣ٕؿثٲَّػح أز٪ػةء إٝة٦ذػ٫ ٚػٰ ث٘ػؽاد، ١٣ػ٨َّ اثػ٨ أثػٰ أوػٲجٕح ٱػؾ٠ؿ أفَّ 

صٮرًصف دؿص٥ ٧٤٣٪ىٮر ثٕي ا١٣ذت ٨٦ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲَّح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲَّح
(28)

. 

دؾ٠ؿي ا٧٣ىةدر ا٣ٕؿثٲَّح ٣ضٮرًصف ثٕيى ا١٣ذًت، أ٧٬ُّ٭ة )ا١٣ي٪َّةش(
(29)

 ، ك٦٪٭ةص

٠ذةبه ٰٚ اٵػٺط -1
(29)

. 

٠ذةب دٱةثٲُة -2
(33)

. 

كدؾ٠ؿ ا٧٣ىةدر ٠ؾ٣ٟ أفَّ ظ٪ٲ٪ةن ث٨ إقعةؽ دؿص٥ى 
(31)

٪َّػةش(   ٠ذػةب )ا١٣ي

ؿٱة٩ٲَّح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲَّح.  ٨٦ ا٣كُّ

٩ضؽ ٰٚ )ا٣عةكم( أ٠سؿ ٨٦ قذٲ٨
(31)

طي   اٝذجةقةن ٦٪كٮثةن ٣ضٮرًصف، ٱػؿىصَّ

٪َّةش(، كاظؽه ٨٦  ٬ؾق اٹٝذجةقةت ٱذ٤ٕٜ ث٥٤ٕ ا٣ٕٲ٨. أ٩َّ٭ة ٨٦ ٠ذةب )ا١٣ي

                                                 

 ٬(.158-136ـ = 775-754ظ٥١ ا٧٣٪ىٮر ثٲ٨ص ) (26)

٪ًٍؽٱٍكةثٮر. ٱي٪ْؿص قـ٠ٲ٨ص ) (27)  (.3/239دٮٰٚ ٰٚ صي

 (.1/123ٔٲٮف اٵ٩جةءص ) (28)

 (.138(. أك٧٣ةفص )ص 3/239قـ٠ٲ٨ص ) (29)

ٌٰ 3/239قـ٠ٲ٨ص ) (33)  )٦ٕؿَّثةن( ٧٣ة ٩ك٧ٲ٫ ا٣ٲٮـ )ا٣ؽاء ا٣ك١ؿم(. (. ك)دٱةثٲُة( ٬ٮ اٹق٥ ا٣ٲٮ٩ة٩

 (.138(. أك٧٣ةفص )ص 3/239قـ٠ٲ٨ص ) (31)



 21 ػأت احلُازنةحات ايطبية ـ د. نُصطًَػسوع يهتابة املعجِ ايتازخيي يً

ةت ا٣ذػٰ ظْٛ٭ػة ٧٣ىػ٤ُع٠ة٩ػخ ا٬ػ٢ كثُجٲٕح ا٣عةؿ ٚإ٩َّ٪ػة ٹ ٩ٕػؿؼ 

ًٓ صٮرًصف أـ ٨٦ كًٓ ا٧٣ذؿص٥. ًٍ  )ا٣عةكم( ٬ٰ ٨ٍ٦ً ك

ص ٦ػ٨ أَجَّػةء ا٣ٞػؿف ةيغخٰل٬ع ة٦ س٬رًسؿ ة٦ ستؽز٠ٰ ة٦ ةيغخٰلػ٬ع -5

ػةن ٣ ٤ٛى ٰى ا٣سة٨٦ ا٧٣ٲٺدٌم، أدار ثٲ٧ةرقذةف ص٪ؽٱكػةثٮر ػى ًٔ ٮا٣ػؽًق إ٣ػٯ أٍف اقػذيٍؽ

إ٣ٯ ث٘ػؽاد
(32)

ػ٬(. 171ـ =787ٔػةـ )   ةكوػةر ٚػٰ آػػؿ أٱة٦ػ٫ َجٲجػةن ػةو 

٬(185ـ = 831طي أفَّ ثيؼذٲنٮع دٮٰٚ ٔةـ )٤٣ؿمٲؽ. كٱؿىصَّ 
(33)

. 

 د٪كتي ا٧٣ىةدر ٣جيؼذٲنٮع ٠ذةثٲ٨ص

٪َّةش1 _ ا١٣ي
(34)

٪َّةش ا٧٣ؼذىؿ(. ٧َّٯ ٔ٪ؽ ثٕي ا٣جةظسٲ٨ )ا١٣ي  ص كٱيكى

ُِّتِّ _ دؾ٠ًؿةه 2 ٰٚ ا٣
(83)

. 

كٝؽ ظِٛ )ا٣عةكم( ٫٣ أ٠سؿ ٨٦ زٺزٲ٨ اٝذجةقةن 
(35)

 ، قجٕحه ٦٪٭ة ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ٕٲ٨.

ى كٹ ٩ٕؿؼ ٤ٔٯ كص٫ ا٣ذأ٠ٲؽ ؿٱة٩ٲَّح ذتى ٠ى ص أ  ؟٠ذةثٲ٫ ٬ؾٱ٨ ثة٣ٕؿثٲَّح أـ ثة٣كُّ

ُِّػتِّ ٔػؽدان ٦ػ٨ ساةؽ ة٦ ضَّٰاف -6 ػ٭ٲؿ كٝػؽ ٠ىذىػتى ٚػٰ ا٣ ُّٰ ا٣نَّ ص ا١٣ٲ٧ٲةا

ا١٣ذت ٦٪٭ة
(36)

 ص

٧ٮـ. -1  ٠ذةبي ا٣كُّ

ُِّتِّ ا١٣جٲؿ. -2  ٠ذةبي ا٣

 ٠ذةبي اٵدكٱح ا٧٣يٛؿدة. -3

ح. -4 كَّ  ٠ذةبي ا٧٣ىضى

 ٠ذةبي ا٣ذَّنؿٱط. -5

                                                 

 (.139أك٧٣ةفص )ص  (32)

 (.139(. أك٧٣ةفص )ص3/213قـ٠ٲ٨ص ) (33)

 (.127-1/125ٔٲٮف اٵ٩جةءص ) (34)

 (.139(. أك٧٣ةفص )ص 3/211قـ٠ٲ٨ص ) (35)

 (.3/223قـ٠ٲ٨ص ) (36)
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ٲذ٫ )٠ذةب ا٣ٕٲ٨( ٤ًطى ٤ٔٯ دك٧ِّ ُي تِّ ا٣ٕٲ٨ ٠ذةبه او ًَ ك٫٣ ٰٚ 
(37)

. 

٦ٞذجكػػةته  -ٚػػٰ ظػػؽكد ٦ػػة ٬ػػٮ ٦ٕػػؿكؼ  -كٹ دٮصػػؽ ٚػػٰ )ا٣عػػةكم( 

 ٦٪كٮثحه ٣ضةثؿ.

َـ٨٦ّ ا٣ػؾم ٔػةش ٚٲػ٫ ك٤ٔٯ ا٣ؿ٥ُّٗ  ٨٦ اػذٺؼ ا٣جةظسٲ٨ ٚػٰ دعؽٱػؽ ا٣ػ

 صةثؿ ٚإفَّ ٧ْٕ٦ى٭٥ ٱض٫٤ٕ ٨٦ أ٢٬ ا٣٪ِّىٙ ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦ ا٧٣ٲٺدٌم.

٨ًٍػٯفػػاة٬رم -7 ص ا٣ػػؾم دكػػ٧ِّٲ٫ ثٕػػي ا٧٣ىػػةدر ثةقػػ٥ ٤اـػػؽس٬ٯ٩ ا١شي

)٦ةقؿصٲف(
(38)

كٝؽ ٠ةف ٦ٕةوؿان ٤٣نةٔؿ أثٰ ٩ٮاس 
(39)

تي ٫٣ ٠ذته ٔؽٱػؽةه،   كدي٪ٍكى

ٍّٟ ٨٦ ا٣جةظسٲ٨ ا٣سٞةت، ٨٦ ٬ؾق ا١٣ذتص ٓى مى  ٨١٣َّ ٬ؾق ا٣٪كجح ٦ة دـاؿ ٦ٮً

٠ذةبه )ٰٚ ا٣ٕٲ٨( -1
(43)

. 

                                                 

إفَّ صةثؿان ذ٠ؿ ٬ؾا ا١٣ذػةب ث٪ٛكػ٫ ٚػٰ »(ص Krausاكس )(ص ٱ٪٢ٞ ٨ٔ ٠ؿ3/223قـ٠ٲ٨ص ) (37)

 .«٠ذةث٫ )إػؿاج ٦ة ٰٚ ا٣ٞٮل إ٣ٯ ا٢ٕٛ٣(

ثؽأ ا٣ؼ٤ٍ ثٲ٨ اٹق٧ٲ٨ص ٦ةقؿصٮٱ٫ ك٦ةقؿصٲف ٦٪ؾ أٱةـ اث٨ ا٣٪ػؽٱ٥، ٱي٪ْػؿ ا٣ٛ٭ؿقػخص  (38)

(، كٝػؽ ٩جَّػػ٫ 142( ٤ٔػٯ ا٣ذعٞٲػٜص )ص Flügel(.كٱي٪ْػؿص ظٮامػٰ ٤ٚٮٗػ٢ )297)ص 

 ٍ.٤ٯ ٬ؾا ا٣ؼ٤ٚٔ٤ٮ٢ٗ 

ك٬٪ةؾ ٚٞؿات ٤ٝٲ٤ح ٦ٞذجكح ٰٚ ثٕي ا١٣ذت ٦٪كٮثح إ٣ٯ ٦ةقؿصٲف أك ٦ةقػؿصٮٱ٫ 

ا٣ضػػة٦ٓ  أك أ٬ػػؿف، ٧٠ػػة ٩ضػػؽ ٔ٪ػػؽ ا٣٘ػػةٰٚٞ ٚػػٰ )اٵدكٱػػح ا٧٣ٛػػؿدة( كاثػػ٨ ا٣جىٲٍُػػةر ٚػػٰ

 .كا٣ٞٺ٩كٰ ٰٚ اٵٝؿثةذٱ٨

 (.3/224ٱي٪ْؿص قـ٠ٲ٨ص ) (39)

٭ٲؿص )دٮ - ةٔؿ ا٣نَّ ٨ي ث٨ي ٬ة٩ًئ( ا٣نَّ كى ، )ا٣عى  ٬(.233ـ = 815ٰٚ أثٮ ٩يٮاسو

(. 1/163(. ٔٲػٮف اٵ٩جػةءص )143-142ٱي٪ْؿصظٮامٰ ٤ٚٮ٢ٗ ٤ٔػٯ اثػ٨ ا٣٪ػؽٱ٥ص )ص  (43)

ٌٰ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦ ٔنؿ. ةؿ ا٣ع٤ج  كذ٠ؿق ٔجؽ ا٧٣كٲط ا١٣ىعَّ

 (.2/74ٱي٪ْؿص ثٮ٣ه قجةطص ا٣ٛ٭ؿسص )

 (.2975، ر٥ٝص 63كذ٠ؿق قجةط ٰٚ ا٤٧٣عٜص )ص

 (.3/224ٱي٪ْؿ قـ٠ٲ٨ص )
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أبْدال األدوٓة ووا ٓلِم ولامَ غٔره -2
(41)

. 

كجاٌب فْ امِغذاء -3
(42)

. 

راب -4 كجاٌب فْ امشَّ
(43)

. 

ِى األطػىة ووٌافػُا ووضاّرَاك   -5
(44)

. 

اِى امػلاكٔر ووٌافػُا ووضاّرَك   -6
(45)

. 

وثزٓد امىلجبصات امجْ ًصبُا )امداوي( مىاشرجٍِٓ غنّ وئةة وغشةرٓي 

ولجبصاً 
(46)

 ، واخٌد وٌُا فْ )غنه امػٔي(.

ْب بةي  ح بػض امباخثٔي أْن ٓكَِن أخد امىلجبصات امجْ خفظُةا غنة وٓرجِّ

 ّْ إبةرأَه بةي ب يجٔشةِل امكفرطةاب
(47)

فةْ كجابةٍ )ثشةرٓح امػةٔي وأهةةكامُا  

ذاً غي واشرجٍِٓ َذاووػرفة أغالمُا( وأخِ
(48)

. 

: غاش ابي امبطرٓق فْ امٌِّصف امثاًْ وةي املةرن يحيى بن البِطريق_  8

 َ(. 222م =  815امثاوي ومدق املرَن امجاشع إذ ثِفْ خِل غام )

ىِم( ومٍ كجاب )امصب
(49)

امذي خفة  )امدةاوي( وٌةٍ أكثةر وةي غشةرٓي  

                                                 

 (.4838وصنت إمّ زوٌٌا ويطِطةٌ وي َذا امكجاب ودفِظةٌ فْ وكجبة أٓاصِفٔا ثدت ركه ) (41)

ظر: شزكٔي: )  (.831ركه ) Ritter Walzer(: شزكٔي ٌٓلل غي رٓجر فامزر 3/224ٌٓ 

 (.2973ركه:  - 62امىندق: )ص -: امفُرس (. ًلالً غي شباط3/224ٌٓظر: شزكٔي: ) (42)

 (.2974ركه:  - 62امىندق: )ص  -(. ًلالً غي شباط: امفُرس 3/224شزكٔي: ) (43)

 ( وغٌٍ ًلل املفطْ وابي أبْ أصٔبػة.297ذكره ابي امٌدٓه: امفُرشت: )ص (44)

ظر: شزكٔي: )  ٌٓ3/225.) 

 وابي أبْ أصٔبػة.( وغٌٍ ًلل املفطْ 297ذكره ابي امٌدٓه: امفُرشت: )ص (45)

ظر: شزكٔي: )  ٌٓ3/225.) 

 (.225-3/224شزكٔي: ) (46)

 وي شالمة ب يجٔشِل امشُٔرة، وي أَل املرن امدادي غشر امىٔالدي )امياوس امُجري(. (47)

 (.88أومىان: )ص  (48)

 (.3/225شزكٔي: ) (49)
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ٲٍؽ  ٩ح(.اٝذجةقةن، كٝؽ ٢ٞ٩ ٔ٪٫ ا٣جٲؿك٩ٰ ٰٚ ٠ذةث٫ )ا٣ىَّ

ٍظًنٲح قي اث٨ي كى كٝؽ ذ٠ؿى
(53)

ٲَّح(.   ٰٚ ٠ذةث٫ )ا٣ٛٺظح ا٣٪َّجُى

َّٜ ٦ٕؿٚذ٭ةك٠ةف ٹ» « ٱٕؿؼي ا٣ٕؿثٲَّحى ظ
(51)

«كٹ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲَّح» 
(51)

كإ٧َّ٩ة ٠ػةف » 

ُى «ٲ٪ٲةن ٱٕؿؼ ٣٘ح ا٣ؿُّكـ ك٠ذةثذ٭ة٣
(51)

. 

ك٠ةف ٰٚ ص٤٧ح ا٣عك٨ ث٨ ق٭٢»
(52)

»
(53)

. 

ثػػٲ٨ ا٣ٞػػؿ٩ٲ٨ ا٣سػػة٨٦  ص ٔػػةشستؽزٰػػ٠ ةػػ٦ ةيغخٰلػػ٬ع ةػػ٦ سػػ٬رًسؿ -9

كا٣ذةقٓ ا٧٣ٲٺدٱٲ٨
(54)

 . كٝؽ ٠ذتص

رقة٣حن إ٣ٯ ا٧٣أ٦ٮف ٰٚ ا٥ُٕ٧٣ كا٧٣نؿب -1
(55)

. 

٦ٞة٣حن ٰٚ ا٣ٕٲ٨ -2
(133)

. 

ٌٰ أٱةـ ا٣ؿَّمٲؽ كٝؽ ٢٧ٔ ٰٚ ا٣جٺط ا٣ٕجَّةق
(56)

 كاٵ٦ٲ٨ كا٧٣أ٦ٮف. 

ِّٙ ٤ٝٲ٤حه كٗٲؿ ٦ؤ٠َّؽةو  كا٧٣ٞذجكةتي ا٣ذٰ ظْٛ٭ة )ا٣عةكم( ثةق٥ ٬ؾا ا٧٣ؤ٣
(57)

. 

كصجؿاٲػػ٢ ٬ػػٮ ا٣ػػؾم أذ٪ػػٯ ثػػةث٨ ٦ةقػػٮٱ٫ كص٤ٕػػ٫ راٲكػػةن ٤ُ٤٣جػػح ٚػػٰ 

 ثٲ٧ةرقذةف ث٘ؽاد.

                                                 

٫ٞص ا٨٦ أ٢٬ ا٣ٞؿف  (53) َّٞ ٲح( ا٣ؾم ظ ٣ذةقٓ أك ا٣ٕةمؿ ا٧٣ٲٺدم. وةظت ٠ذةب )ا٣ٛٺظح ا٣٪َّجُى

 دٮٚٲٜ ٚ٭ؽ.

 (.1/233ٔٲٮف اٵ٩جةءص ) (51)

 أٱةـ ا٧٣أ٦ٮف. (52)

 (.1/233ٔٲٮف اٵ٩جةءص ) (53)

-813ـ(. ٚػػٰ ػٺٚػػح ا٧٣ػػأ٦ٮف. ظ١ػػ٥ ا٧٣ػػأ٦ٮف ثػػٲ٨ص )828أك  ٬827 = 212دػػٮٰٚ ) (54)

 ٬(.218-198ـ = 833

 (.3/227قـ٠ٲ٨ص )(55)

 ٬(.193=  835ثة٣ؿمٲؽ ٔةـ ) ةن وةر َجٲجةن ػةوٌ  (56)

 ٬(.193-173ـ = 839-786ظ٥١ ا٣ؿمٲؽ ثٲ٨ص )

كجت ا٣ؼ٤ٍ ا٣ؾم كٕٝخ ٚٲػ٫ ثٕػي ا٧٣ىػةدر ا٣ذػٰ ك٦ٮًٮع ٩كجذ٭ة إ٣ٲ٫ ٦ن١ٮؾه ٚٲ٫ ث (57)

يؼذٲنٮع! كثؾ٣ٟ ٹ ٱٕؿؼ ٨٦ ٬ٮ ا٧٣ٞىٮد اٵب أـ اٹث٨ أـ ا٣عٛٲؽ.  د٪كت إ٣ٯ ث



 23 ػأت احلُازنةحات ايطبية ـ د. نُصطًَػسوع يهتابة املعجِ ايتازخيي يً

ٙى ظي  ٚػٰ ا٣كػةثٕح  ظٲ٪٧ة ٠ةف ظ٪ٲ٨ه  -ث٨ إقعةؽ  ةن ٪ٲ٪٧٠ة أ٫َّ٩ ٬ٮ ا٣ؾم ٤٠َّ

ثذؿص٧ح ا١٣ذت اٷٗؿٱٞٲَّح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲَّػح ٚةدعػةن ثػؾ٣ٟ ا٣جػةب  -ٔنؿة ٨٦ ٧ٔؿق 

ُِّتُّ اٷ ٧ةن ٤ٔٯ أ٤ٔػٯ ٦كػذٮل إ٣ػٯ ٤ٔٯ ٔة٥٣و صؽٱؽو دػ٢ ٦٪٫ ا٣ ُّٰ ٦يذىٍؿصى ٗؿٱٞ

ؿٱة٩ٲَّح كا٣ٕؿثٲَّح.  ا٣كُّ

ص ٔةش ثٲ٨ ا٣ٞؿ٩ٲ٨ ا٣سة٨٦ كا٣ذةقػٓ ْٰف٭ ة٦ ض٣ٟ )٤فٰص ا١ًػ٤لٌٜٮ( -11

٬(225ـ = 839ٰٚ د٦نٜ ٔةـ ) ةف ظٲ  ٫َّ٩ ٠ةإا٧٣ٲٺدٱٲ٨، كٝٲ٢ 
(58)

. 

ص ُِّتِّ  ك٫٣ ٰٚ ا٣

 ٠ي٪َّةش. -1

. ا٣ؿِّقة٣ح ا١٣ةٚٲح ا٣٭ةرك٩ٲَّح -2 ُِّتِّ  ٰٚ ا٣

 رقة٣حه ٰٚ اٵٔنةب كا٣ٕٞةٝٲؿ. -3

ِى )ا٣عةكم( ٫٣ي أ٠سؿى ٨٦ ز٧ة٩ٲ٨ اٝذجةقةن. ًٛ  كٝؽ ظى

 *   *  * 

َّٝح ٧٣ةذا ٹ ٩ضؽ ٰٚ )ا٣عةكم( ٦ٞذجكةتو ٨٦ صةثؿ  ٹ ٩ٕؿؼ ٤ٔٯ كص٫ ا٣ؽِّ

ػٮف ا ِّٛ ث٨ ظٲَّةف، ك٣ؾ٣ٟ ٚإ٩َّ٪ة ق٪كػذس٪ٰ أ٧ٔة٣ػ٫ ٚػٰ ٬ػؾق ا٣ؽراقػح، أ٦َّػة ا٧٣ؤ٣

 ٨٦ آؿ ثيؼذٲنٮع ٚإ٩َّ٪ة ٩ٮاص٫ دضةق أ٧ٔة٣٭٥ ٦ن٤١ذٲ٨صا٣سٺزح 

اٵك٣ٯص أ٩َّ٪ة ٹ ٩كذُٲٓ ا٣ضــ ثةقػ٥ وػةظت اٹٝذجػةس ٚػٰ )ا٣عػةكم( 

أ٬ػػٮ ا٣ضػػٌؽ أـ اٵب أـ اٹثػػ٨. كا٣سة٩ٲػػحص أ٩َّ٪ػػة ٹ ٩ٕػػؿؼ ٦ػػ٨ ا٣ػػؾم كًػػٓ 

؟ أـ ا٧٣ذػؿص٥؟ ٧١ٚػة رأٱ٪ػةص ٬٪ػةؾ أ٧ٔػةؿه دع٧ػ٢ اقػ٥ى ٧٣ى٤ُطا ِّٙ ص ا٧٣ؤ٣

ِّٙ دؿص٧٭ة ٨٦ اٷٗؿٱٞٲَّح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲَّػح، ك٬٪ػةؾ أ٧ٔػةؿه إثيؼذٲنٮع ٝٲ٢  فَّ ا٧٣ؤ٣

ٙى ٠ذج٭ػػة ثة٣ٕؿثٲَّػػح، ك٬٪ة٣ػػٟ أ٧ٔػػةؿه  ِّػػ ذىػػؿىضي أفَّ ا٧٣ؤ٣ ٍٛ  -ذ٠ؿ٩ة٬ػػة  -أػػػؿل ٱي

ػػؿٱة٩ٲَّح كدؿص٧٭ػػة ظ٪ػػٲ٨ي إ٣ػػٯ ا٣ٕؿثٲَّػػح. ٣ػػؾ٣ٟ ٚإ٩َّ٪ػػة  ك٩ٕػػؿؼ أ٩َّ٭ػػة ٠يذًجىػػٍخ ثة٣كُّ

                                                 

 (.112(. أك٧٣ةفص )ص 3/227ٱي٪ْؿص قـ٠ٲ٨ص ) (58)



 98 (1)اجلصء  (09)اجملًد  -دلًة دلُع ايًغة ايعسبية بدَػل 

ٓي اق٪كذس٪ٰ ٬ػؾق ا٧٣ٞذجكػةت أٱٌػةن ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٣ؽ ةًت ٧٣ىػ٤ُعراقػح ك٩ض٧ػ

 ا٧٣٪كٮثحى إ٣ٯ ثيؼذٲنٮع ٰٚ صؽكؿو ٦ؿٜٚ.

*   *   * 

 ةت ا٣ذٰ درق٪ة٬ةص٧٣ى٤ُعا ٩ُٰٕ ٬٪ة ثٕي اٵ٦س٤حن ٤ٔٯ

٦ٮصػٮده ٚػٰ ٔىػؿ ٔٲكػٯ ثػ٨ ظ١ػ٥ )٦كػٲط ٦٪٭ػة أكٹنص إفَّ ٔؽدان ٠جٲؿان 

ةتص ٧٣ىػ٤ُعا٣ؽ٦ِّنٰٞ( ١٣٪٫َّ ٦ٮصٮده ٝج٢ ذ٣ٟ أٱةـ ٦ةقػؿصٮٱ٫. ٦ػ٨ ٬ػؾق ا

ة(.)ا٣جىسٍ  ٕىنى ٺؽ( ك)ا٣ًع١َّح( ك)ا٣  ؿة( ك)ا٣كُّ

ؿىب( ٦ٮصػٮده ٔ٪ػؽ ٔٲكػٯ ثػ٨ ظ١ػ٥ ٧٣ى٤ُعزة٩ٲةنص أظؽ ٬ؾق ا ةت )ا٣ضى

ؿٱش ا٣ؿَّا٬ت. ك٦ةقؿصٮٱ٫ كٝؽ  ذ٠ؿق أٱٌةن أثٮ صي

ةت ك٬ٮ )ا٣ج٤ِّح( ذ٠ػؿق ٔٲكػٯ ثػ٨ ظ١ػ٥ كأثػٮ ٧٣ى٤ُعزة٣سةنص أظؽ ٬ؾق ا

ؿٱش ا٣ؿَّا٬ت ك٦ةقؿصٮٱ٫ ا٣ض٪ؽٱكةثٮرم.  صي

ةت ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة ٔٲكٯ ث٨ ظ٥١ ك٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿ٬ة ٧٣ى٤ُع٬ؾق ا أظؽ صراثٕةن 

٧ٍ٪ح(.٦ةقؿصٮٱ٫ ٦  ٮصٮد ٔ٪ؽ دٲةذكؽ ك٬ٮ )ا١٣ي

ةت ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة ٦كٲط ك٦ةقػؿصٮٱ٫ ٦ٮصػٮد ٧٣ى٤ُعأظؽ ٬ؾق ا صػة٦كةن 

٦ىؽ(.أ  ٱٌةن ٔ٪ؽ دٲةذكؽ ك٬ٮ )ا٣ؿَّ

ةت ا٣ذػٰ ٱٕػٮد ٔ٭ػؽ٬ة إ٣ػٯ ٦ةقػؿصٮٱ٫ ٧٣ىػ٤ُعثٕي ٬ػؾق اص قةدقةن 

َُّؿٚح(.ا٣جىؿٌم ٹ ٩ضؽ٬ة ٔ٪ جى٢( ك)ا٣  ؽ ٔٲكٯ ث٨ ظ٥١ ك٦٪٭ة )ا٣كَّ

ةت ٥٣ ٩ضؽق ٔ٪ؽ ٦ةقؿصٮٱ٫ ا٣جىؿم ك١٣٪َّ٪ػة ٧٣ى٤ُعأظؽ ٬ؾق ا صقةثٕةن 

ٮىؿ(.  كصؽ٩ةق ٔ٪ؽ اث٨ ا٣جًُؿٱٜ ك٬ٮ )ا٣عى

ةت ٣ػ٥ ٩ضػؽ٬ة ٝجػ٢ ٔىػؿ ٔٲكػٯ ثػ٨ ظ١ػ٥ ٧٣ى٤ُعإفَّ ثٕي ا صزة٦٪ةن 

ٲؿة(. ًٕ  ك٦٪٭ة )ا٣نَّ

ؿٱٕح ٱ٨١٧ أفٍ  دكةٔؽ ا٣جةظر ٤ٔٯ كًػٓ ٝةا٧ػحو ثذػةرٱغ  إفَّ ٬ؾق ا٧٤٣عح ا٣كَّ
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ةت ثٲ٨ ٩٭ةٱح ا٣ٞؿف ا٣كػةثٓ كثؽاٱػح ا٣ٞػؿف ا٣ذةقػٓ. ك٦ػ٨ ٧٣ى٤ُعّ٭ٮر ثٕي ا

٩ىٍخ ٝج٢ ٔىػؿ ٔٲكػٯ ثػ٨ ظ١ػ٥ ٹ ٧٣ى٤ُعا٧٣ٺظِ أفَّ ٔؽدان ٨٦ ا ةت ا٣ذٰ ديكِّ

 .٧٣ٕؿٚح أقجةث٫ ة٩ضؽ٬ة ٰٚ رقة٣ذ٫ ا٣٭ةرك٩ٲَّح ك٬ؾا ٦ة ٱكذؽٰٔ ثعسةن ػةو  

٩حن ٰٚ ٦٪ذىػٙ ا٣ٞػؿف ا٣ذةقػٓ أٱػةـ ٧٣ى٤ُعأ٦َّة ٥ْٕ٦ ا ةت ٚ٪ضؽ٬ة ٦ؽكَّ

 اث٨ ٦ةقٮٱ٫ كظ٪ٲ٨.

ٮٱ٫ ا٣جىؿمٌ  ٍؿصى  دٲةذكؽ ٦ةقى
ؿٱش  أثٮ صي

ا٬ت  ا٣ؿَّ
 ثيؼذٲنٮع

٦ةقؿصٮٱ٫ 

 ا٣ض٪ؽٱكةثٮرمٌ 

اث٨ 

 ا٣جُؿٱٜ

ٔٲكٯ ث٨ 

 ظ٥١

 اٹقذؿػةء

 )اقذؿػةء اٵصٛةف(
      

 ا٣جيسٮر      ا٣جىسٍؿ

 ا٣جىٲىةض

 )ثٲةض ا٣ٞؿ٩ٲح(
      

ؿىب ؿىب  ا٣ضى      ا٣ضى

ح        ا٣ًع١َّ

٦ؽ ٦ىؽ ا٣ؿَّ       ا٣ؿَّ

جى٢ جى٢ ا٣كَّ       ا٣كَّ

ٺؽ        ا٣كُّ

ٕؿ  ا٣نَّ

ٕؿ(  )ا٩ٞٺب ا٣نَّ
      

ؿٚح َُّ        ا٣

ة نى ٕى ة   ا٣ نى ٕى ة   ا٣ نى ٕى  ا٣

ِ٤ً٘  ا٣

 )٤ِٗ اٵصٛةف(
      

ةء ةء ا٧٣ى ةء     ا٧٣ى  ا٧٣ى

رىـ  ا٣ٮى

رىـ ا٣ٕٲ  ٨()كى
  

رىـ  ا٣ٮى

رىـ  )كى

 ا٣ٕٲ٨(

رىـ    ا٣ٮى
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ٮٱ٫ ا٣جىؿمٌ  ٍؿصى  دٲةذكؽ ٦ةقى
ؿٱش  أثٮ صي

ا٬ت  ا٣ؿَّ
 ثيؼذٲنٮع

٦ةقؿصٮٱ٫ 

 ا٣ض٪ؽٱكةثٮرمٌ 

اث٨ 

 ا٣جُؿٱٜ

ٔٲكٯ ث٨ 

 ظ٥١

٘ىؿب        ا٣

٧ٍ٪ح        ا١٣ي

 ا٣ج٤ِّح  ا٣ج٤ِّح  ا٣ج٤ِّح  

ؿ      ٮى   ا٣عى

   

ٓ صى  ا٣ٮى

 ٓ صى )كى

 ا٣ٕٲ٨(

  

 ٓ صى ا٣ٮى

 ٓ صى )كى

 ا٣ٕٲ٨(

    اٹ٩ذنةر   

    ا٣٪ةوٮر   

      

 اٹدِّكةع

)ادِّكةع 

 ا٣٪ةّؿ(

 ا٣ؼٲةٹت      

ؽة        ا٣كُّ

ٲؿة       ًٕ  ا٣نِّ

ةت ا٣ذػٰ ٧٣ىػ٤ُع٩َّ٪ة ص٧ٕ٪ة ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ٔؽدان ٨٦ اإكوٛٮة ا٣ٞٮؿص 

ػتِّ ا٣ٕٲػٮف  ًَ ٩ىٍخ ٝج٢ ثؽاٱح ا٣ٞػؿف ا٣ذةقػٓ ك٠ي٤ُّ٭ػة ٦ىػ٤ُعةته ٚػٰ ظٞػ٢  ديكِّ

ٙى ا٣ؾم ظْٛ٭ة ٣٪ة. كدُٕػٰ ِّ  ٬ػؾق ا٣ؽِّراقػح أ٧٩ٮذصػةن ٱ١٧ػ٨ أف كٔؿٚ٪ة ا٧٣ؤ٣

قِّ  ةن ثعسى٫ي ٣ٲن٢٧ى اٱىٍعذىؾمى ث٫ أظؽي ا٣جةظسٲ٨ ٦يٮى ٕى٭ػة، ٧٣ىػ٤ُعٕى جِّٲَّػح ص٧ٲ ُِّ ةت ا٣

كأ٧٬ُّ٭ة ا٣ذٰ كردت ٰٚ )ا٣عةكم(. كث٭ؾا ١٩ٮف ٝؽ ػُٮ٩ة ػُٮةن ٤ٔٯ َؿٱػٜ 

٤٣ ٌٰ جِّٲَّح(.٠٧ذةثًح )ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼ ُِّ  ى٤ُعةت ا٣

*   *   * 
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 املصادر واملراجع

 
ٹٱجـغ  - Lippertإػجةر ا٧٤ٕ٣ةء ثأػجةر ا٣ع٧١ةء، ا٣ُٰٞٛ، ثةٔذ٪ةءص ٣ٲجؿت  -

Leipzig َٰجٕػػح ثةٵكٚكػػخ ، ١٦ذجػػح ا٧٣س٪ػػٯ ثج٘ػػؽاد ك٦ؤقكػػح ا٣ؼػػة٩ض ،

 (.1933ث٧ىؿ )

 ، ا٣ٞػة٬ؿةصَجٕح ٦ُجٕػح ا٣كػٕةدةإػجةر ا٧٤ٕ٣ةء ثأػجةر ا٣ع٧١ةء، ا٣ُٰٞٛ،  -

 ـ(. 1938 -٬ 1326)

، ٩نأت ا٣ع٧ةر٩ح، صـآف، د٦نٜ. ) - ِّٰ تِّ ا٣ٕؿث
ُِّ  (.2334آراء كدراقةت ٰٚ دةرٱغ ا٣

٦ض٤ػؽان، ا١٣ٮٱػخ. ق٤كػ٤ح  43كس ٨٦ صٮا٬ؿ ا٣ٞة٦ٮس، ا٣ـثٲؽم، دةج ا٣ٕؿ -

 ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ، ا٧٣ض٤ف ا٣ٮَ٪ٰ ٤٣سٞةٚح كا٣ٛ٪ٮف كاٳداب ا١٣ٮٱذٰ.

دةرٱغ أَجَّػةء ا٣ٕٲػٮف ا٣ٕػؿب ، ٩نػأت ا٣ع٧ةر٩ػح، كزارة ا٣سٞةٚػح، د٦نػٜ،  -

 .ـ2334، 1/ط3جـ، 2334، 3/ط2جـ، 2334، 5/ط1ج

، ٚؤاد قـ - ِّٰ ٠ٲ٨، ٦ض٧ٮٔةت ٰٚ ا٧٣ؼُٮَةت ا٣ٕؿثٲَّػح دةرٱغ ا٣ذُّؿاث ا٣ٕؿث

ٰٚ ١٦ذجةت ا٣ٕة٥٣، ٫٤ٞ٩ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲَّحص ٦ع٧ٮد ٚ٭٧ػٰ ظضػةزم، كراصٕػ٫ص 

 (.1982ٔؿ٫ٚ ٦ىُٛٯ، ا٣ؿٱةض. )

ٌٰ ث٨ ٔٲكٯ، ٔ٪ٰ ثذىعٲع٫ كا٣ذ٤ٕٲٜ ٤ٔٲ٫ ا٣ع١ٲ - ة٣ٲ٨، ٤ٔ ٥ ٗٮث دؾ٠ًؿة ا١٣ىعَّ

٦ػح ا٣٭٪ؽٱػح ، َجٓ ثإٔة٩ػح كزارة ا٧٣ٕػةرؼ ٤٣ع١ٮ٦عٲٰ ا٣ؽٱ٨ ا٣ٞةدرم ا٣نؿٰٚ

ا٣ٕة٣ٲح دعخ ٦ؿاٝجح د. ٦ع٧َّؽ ٔجػؽ ا٧٣ٕٲػؽ ػػةف راػٲف ٝكػ٥ اٳداب ا٣ٕؿثٲػح 

ثة٣ضة٦ٕح ا٣ٕس٧ة٩ٲح ك٦ؽٱؿ دااؿة ا٧٣ٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩ٲح، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ ث٧ُجٕح دااػؿة 

 ـ(.1964-1383٬ا٧٣ٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩ٲح ثعٲؽر آثةد ا٣ؽ٨٠ ا٣٭٪ؽ. )

ح، أثٮ ثنؿ ا٣ٲى٧ةف ث٨ أ - ٛٲىح ٰٚ ا٤٣ُّ٘ ٍٞ ٩ٲضٰ، ظ٫ٞٞص د.ػ٤ٲ٢ ا٣ذى ثٰ ا٣ٲ٧ةف ا٣جى٪ؽى
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إثػػؿا٬ٲ٥ ا٣ُٕٲٌػػح، ا٣ض٧٭ٮرٱػػح ا٣ٕؿاٝٲػػح، كزارة اٵكٝػػةؼ، إظٲػػةء ا٣ذػػؿاث 

 (.1976اٷقٺ٦ٰ.)

صػـءان، ٤ٞ٩ػ٫ إ٣ػٯ ا٣ٕؿثٲػح  11د٤٧١ح ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲػح، رٱ٪٭ػةرت دكزم،  -

ك٤ٌٜٔ ٤ٔٲ٫ص ٦ع٧ٌؽ ق٤ٲ٥ ا٣٪ٕٲ٧ػٰ، ص٧ػةؿ ػٲػةط، ا٣ض٧٭ٮرٱػح ا٣ٕؿاٝٲػح، 

 ـ(.2331 – 1978ٚح كا٣ٛ٪ٮف.)كزارة ا٣سٞة

، ثذ٤١ٲػٙ  - ٌٰ جٲَّح، ا٧ٞ٣ؿم، دعٞٲٜص ٗةدة ظكػ٨ ا١٣ؿ٦ػ
ُِّ ا٣ذَّ٪ٮٱؿ ٰٚ اٹوُٺظةت ا٣

ٌٰ ٣ؽكؿ ا٣ؼ٤ٲش. ا٣ؿٱةض. )  ـ(.1991-٨٦1411٬ ١٦ذت ا٣ذَّؿثٲح ا٣ٕؿث

جٲَّػح، ا٧ٞ٣ػؿم، دعٞٲػٜص كٚػةء دٞػٰ ا٣ػؽِّٱ٨،  - ُِّ ا٣ذَّ٪ٮٱؿ ٰٚ اٹوػُٺظةت ا٣

ح ا  ـ(.1993، )٦ُجٕح ا٣ىجةح ،٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن٦ُٜجٮٔةت ٦ض٧ٓ ا٤٣ُّ٘

عط ٨٦  - ، ا٣ؿازم، )ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ٰٚ أ٦ؿاض ا٣ٕٲ٨(، وي ُِّتِّ ا٣عةكم ٰٚ ا٣

( ٦ؽرٱػػؽ كَجػػٓ ٩836كػػؼح ٤ٚػػٮارل مػػؿٱٙ ك٩كػػؼح إقػػ١ٮرٱةؿ )رٝػػ٥ 

٧ؿاٝجح مؿؼ ا٣ؽٱ٨ أظ٧ػؽ ٦ػؽٱؿ دااػؿة ا٧٣ٕػةرؼ ا٣ٕس٧ة٩ٲػح كقػ١ؿدٲؿ٬ة ث

ث٧ُجٕػػح ٦ض٤ػػف دااػػؿة  ،سة٩ٲػػحٝةًػػٰ ا٧٣ع٧١ػػح ا٤ٕ٣ٲػػة قػػةثٞةن، ا٣ُجٕػػح ا٣

 ـ(.1976 -٬ 1396) ا٧٣ٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩ٲح ثعٲؽر آثةد ا٣ؽ٨٠ ا٣٭٪ؽ.

دااؿة ا٧٣ٕةرؼ اٷقػٺ٦ٲَّح، إثػؿا٬ٲ٥ ز٠ػٰ ػٮرمػٲؽ كآػػؿكف، ا٣ذؿص٧ػح  -

 ـ(.1969، )ثٲؿكت ،دار ا٧٣ٕؿٚح ،ا٣ٕؿثٲَّح، ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح

تِّ ا٣ٕٲػٮف، ٩نػأت  - ًَ ٵكؿ، إوػؽار ، ا٣ضػـء اا٣ع٧ةر٩ػحدكر ا٣ٕؿب ٰٚ دُٮر 

ةؿ   (.1985د٦نٜ ) -ا٧٣ض٤ؽ ا٣سة٣ر، ا٣ٕؽد ا٣سة٣ر  -ػةٌص ٨٦ ٦ض٤ح ا١٣ىعَّ

 Suzanneا٣ؿِّقة٣ح ا٣٭ةرك٩ٲَّح، ٔٲكٯ ث٨ ظ٥١، ٦كػٲط ا٣ؽ٦نػٰٞ، دعٞٲػٜص  -

GIGNDET( .ٜ2332، ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ٛؿ٩كٰ ٤٣نؿؽ اٵكقٍ. د٦ن.) 

ٌٰ كدؿ - ػػٜ ا٣ػػ٪ٌَّه ا٣ٕؿثػػ ٌٞ ، ا٣جًٲؿك٩ػػٰ ، ظ ػػتِّ
ُِّ ػػٲؽ٩ح ٚػػٰ ا٣ ص٧ػػ٫ إ٣ػػٯ ا٣ىَّ

٤ٲـٱػح ض، ك٤ٔػٜ ٤ٔٲػ٫ ثةٷ٩ٰ٭ػ  ٣ػإظكػةف إاٷ٩ض٤ٲـٱحص ٦ع٧ؽ قٕٲؽ كر٩ػة 
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 (.1973( قة٦ٰ ػ٤ٙ ظ٧ةر٩ح، ٦ؤقكح ٧٬ؽىرد. ٠ؿادنٰ )2)ج

جَّةء كا٣ع٧١ةء - ًَ ٤ض٢، ق٤ٲ٧ةف، دؿص٧ػح كدعٞٲػٜص ٚػؤاد  ،َجٞةت اٵ اث٨ صي

 ـ(.٦1955٪نٮرات ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ٛؿ٩كٰ ثة٣ٞة٬ؿة. )، قٲٌؽ

٨ ، ظ٪ػػٲ٨ ثػػ٨ إقػػعةؽ، ا٣ذعٞٲػػٜ كا٣ذؿص٧ػػح ا٣ٕنػػؿ ٦ٞػػةٹتو ٚػػٰ ا٣ٕػػٲ -

 ـ(.1928) اٷ٩ض٤ٲـٱحص ٦ة٠ف ٦ةٱؿ٬ٮؼ، ا٧٣ُجٕح اٵ٦ٲؿٱح ثة٣ٞة٬ؿة.

جَّةء - ًَ اث٨ أثٰ أوٲجٕح، دعٞٲٜص أكٗكخ ٦ٮ٣ؿ،  ،ٔٲٮف اٵ٩جةء ٰٚ َجٞةت اٵ

 ٬(.1299ـ = 1882ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. ا٧٣ُجٕح ا٣ٮ٬جٲح، ا٣ٞة٬ؿة. )

-1938، ا٣ٞػػة٬ؿة )٣P.Sbathه.، قػػجةط، اٵب ثػػٮAL-Fihrisا٣ٛ٭ػػؿس. -

 ( ٰٚ أصـاء كذٱ٢.1943

ًٛ٭ؿقػػخ، اثػػ٨ ا٣٪ػػؽٱ٥، ثةٔذ٪ػػةء ٤ٚٮٗػػ٢  - -1871. ٹٱجػػـغ. )Flügel,Gا٣

 َجٕح صؽٱؽة. ،ـ(. صـآف1978(، ثٲؿكت )1872

-  ٌٰ ػٮ٩ ٞيٮوي ٝة٦ٮس اٵَجَّػةء ك٩ػة٦ٮس اٵ٣جَّػةء، ٦ىػٍؽٱى٨ ثػ٨ ٔجػؽ ا٣ػؿَّظ٨٧ ا٣

ح ا٣ٕؿثٲَّح  ٬(.1399ـ = 1979) ثؽ٦نٜ. ا٧٣ىؿٌم، ٦ىٮرات ٦ىض٧ٓ ا٤٣ُّ٘

، ، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ٦ؤقكػح ا٣٪ػٮرما٣ٞة٦ٮس ا٧٣عػٲٍ، ا٣ٛٲػؿكز آثػةدم،   -

 .٬(1438ـ = 1987)

-  ُِّ ثٲػؿكت،  ،دار ا١ٛ٣ػؿ ، عةـقٕٲؽ ا٤٣َّ  صاث٨ قٲ٪ة، دعٞٲٜ ،تِّ ا٣ٞة٩ٮف ٰٚ ا٣

 .(ـ2332-1423٬) ٣ج٪ةف.

 ٠ذػػةب ا٣ٕػػٲ٨، ا٣ؼ٤ٲػػ٢ ثػػ٨ أظ٧ػػؽ ا٣ٛؿا٬ٲػػؽم، دعٞٲػػٜص ٦٭ػػؽم ا٧٣ؼـك٦ػػٰ، -

إثؿا٬ٲ٥ ا٣كة٦ؿااٰ، ز٧ة٩ٲح أصـاء، كزارة ا٣سٞةٚح كاٷٔٺـ، ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿاٝٲػح، 

 (.1985-1983دار ا٣ؿمٲؽ ٤٣٪نؿ، ق٤ك٤ح ا٧٣ٕةص٥ كا٣ٛ٭ةرس. وؽر ثٲ٨ )

ػػةؼ اوػػُٺظةت ا٣ٛ٪ػػٮف ، ا٣ذ٭ػػة٩ٮم، دار ا١٣ذػػت ا٧٤ٕ٣ٲػػح، ثٲػػؿكت،  - ٠نَّ

 ـ(.2336ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح )، ٣ج٪ةف
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، ٱٕ - ُِّتِّ ٌٰ مػٲؿم٠ي٪َّةش ٰٚ ا٣ ٦ؤقكػح ٔػـ ، ٞٮب ا١٣ن١ؿٌم، دعٞٲٜص ٤ٔػ

 .٬(1414ـ = 1994) ،ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ ،ثٲؿكت ،ا٣ؽِّٱ٨ ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ

٣كةف ا٣ٕؿب ا٧٣عػٲٍ، اثػ٨ ٦٪ْػٮر، زٺزػح ٦ض٤ػؽات، إٔػؽاد كدىػ٪ٲٙص  -

 (.1973ثٲؿكت ) ،ٱٮقٙ ػٲٌةط. ٩ؽٱ٥ ٦ؿٔن٤ٰ، دار ٣كةف ا٣ٕؿب

ِّٰ ، ٩نأ - ػةؿ،  ت ا٣ع٧ةر٩ح،٣ٞٯن صؽٱؽة ٨٦ ٠٪ـ ا٣ذؿاث ا٣ٕؿث ٰٚ ٦ض٤ح ا١٣ىعَّ

 ـ.1985ٔةـ  .(61-1)، ا٣ىٛعةتص 3ا٧٣ض٤ؽ 

ح، اث٨ قٲؽة، ٤ٰٔ ث٨ إق٧ةٔٲ٢. أثٮ ا٣عك٨،  -  دعٞٲػٜصا٧٣ؼىه ٰٚ ا٤٣ُّ٘

، ثٲػؿكت ،دار إظٲةء ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ، اٵك٣ٯ ا٣ُجٕح، ٥ صٛةؿٲػ٤ٲ٢ إثؿا٬

 ٬(.1417-ـ1996)

ُِّتِّ ٧٤٣ذ٧٤ٕٲ٨، ظ٪ٲ٨ ث٨ إقعة - ٌٰ أثٮ ا٧٣كةا٢ ٰٚ ا٣ ؽ، دعٞٲٜص ٦ع٧َّؽ ٤ٔ

ػػؽ ٦ٮقػػٯ، دار ا٣ضة٦ٕػػةت  ػػؽ ٔػػؿب، صػػٺؿ ٦ع٧َّ رٱػػةف، ٦ؿقػػٯ ٦ع٧َّ

 (.1978ا٧٣ىؿٱح، )

ح ا٣ٕؿثٲَّػح ثؽ٦نػٜ. ٦ػش  - ُِّجٲَّح ، ٩نأت ا٣ع٧ةر٩ح، ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣َّ٘ ا٧٣ٕض٧ةت ا٣

ص ص 2ـ(، ؽ٬1985 = 1435(. ٔػػػػػةـ )123-134ص ص)1، ؽ1/ج 63

(، ٔػػػةـ 563-541ص ص )3ـ(، ؽ٬1985 = 1435(. ٔػػػةـ )484-514)

 ـ(.٬1991 = 1412(. ٔةـ )513-466ص ص )4ـ(، ؽ٬1987 = 1437)

دار ا١٣ذػػةب ٦ٛػػةدٲط ا٤ٕ٣ػػٮـ ، ا٣ؼػػٮارز٦ٰ ، دعٞٲػػٜص إثػػؿا٬ٲ٥ اٵثٲػػةرم،  -

 ٬(.1434ـ = 1984ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ ) ،، ثٲؿكتا٣ٕؿثٰ

٦ٛةدٲط ا٤ٕ٣ٮـ ، ا٣ؼٮارز٦ٰ، دٞؽٱ٥ص صػٮدت ٚؼػؿ ا٣ػؽِّٱ٨، َجٕػح صؽٱػؽة  -

ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ  ،ثٲػؿكت ،ٞةث٤ح ٤ٔػٯ ٔػؽة ٩كػغ، دار ا٧٣٪ة٬ػ٦٢٪ٞعح ك٦

 ٬(.1411ـ = 1991)

ٺـ ٦ع٧ؽ ٬ػةركف، دار  - ح، اث٨ ٚةرس، دعٞٲٜ كًجٍ ٔجؽ ا٣كَّ ٦ٞةٱٲف ا٤٣ُّ٘

 ـ(.2332-٣1423٬ج٪ةف ، ) ،ا١ٛ٣ؿ ، ثٲؿكت
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ػػةؿ ٚػػٰ ٔىػػؿ ا٣ػػؿازم ، ٩نػػأت ا٣ع٧ةر٩ػػح، - ا٧٣ض٤ػػف اٵ٤ٔػػٯ  ١٦ذجػػح ا١٣ىعَّ

٣عةدم كا٣سٺزٮف، اٹظذٛةؿ ثؾ٠ؿل ٦ؿكر أظػؽ ٔنػؿ ، أقجٮع ا٥٤ٕ٣ ا٤ٕ٤٣ٮـ

رثٲػٓ 25ٝؿ٩ةن ٤ٔٯ كٚةة ا٣ٕة٥٣ ا٣ٕؿثػٰ أثػٰ ث١ػؿ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ز٠ؿٱػة ا٣ػؿازم، 

 ـ.1991دنؿٱ٨ ا٣سة٩ٰ  8 - 2، 1412٬ص٧ةدل اٵك٣ٯ 2 - اٳػؿ

 ٤هادر ك٤ؽاسّ ٤غخارة:

 ا٥١ؽاسّ: ا٥١هادر:

 ٤اـؽس٬ٯ٩ ا١تهؽم:

 (.81-1/79ٲؿص )٣ٮ٤٠ - (.61اث٨ ص٤ض٢/ا٣ٛ٭ؿقخص ) -

(. ظٮامػػػٰ 297اثػػػ٨ ا٣٪ػػػؽٱ٥ص ) -

 (.143-٤ٚ142ٮ٢ٗص )

 (.3/236قـ٠ٲ٨ص ) -

 (.23أك٧٣ةفص ) -

  (.88وةٔؽ اٵ٩ؽ٣كٰص ) -

  (.326-324ا٣ُٰٞٛص ) -

  (.163-1/139اث٨ أثٰ أوٲجٕحص ) -

 حٰاذكؽ:

(. ظٮامػػػٰ 333اثػػػ٨ ا٣٪ػػػؽٱ٥ص ) -

 (.٤ٚ147ٮ٢ٗص )

 (.83-٣1/82ٮ٤٠ٲؿص ) -

 (.3/237) قـ٠ٲ٨ص -

 (.138-22أك٧٣ةفص ) - (.135ا٣ُٰٞٛص ) -

  (.123-2/121اث٨ أثٰ أوٲجٕحص ) -

ؽٯز ا١ؽَّا٪ب:  أة٬ سي

 (.٣1/271ٮ٤٠ٲؿص ) - (1/139اث٨ أثٰ أوٲجٕحص ) -

 (.3/238قـ٠ٲ٨ص ) - 

 (.92-91أك٧٣ةفص ) - 



 136 (1)اجلصء  (09)اجملًد  -دلًة دلُع ايًغة ايعسبية بدَػل 

 ا٥١ؽاسّ: ا٥١هادر:

 س٬رًسؿ ة٦ ةيغخٰل٬ع:

(. ظٮامػػػٰ 296اثػػػ٨ ا٣٪ػػػؽٱ٥ص ) -

 (.٤ٚ142ٮ٢ٗص )

 (.1/414ك٧٤٠ةفص ا٣ؾٱ٢ص )ثؿ -

 (.1/537قةردٮفص ) -

 (.213-3/239قـ٠ٲ٨ص ) - (.159-158ا٣ُٰٞٛص ) -

 (.138أك٧٣ةفص ) - (.125-1/123ثٰ أوٲجٕحص )أ)اث٨  -

 ةيغخٰل٬ع:

(.ظٮامػػػٰ 296اثػػػ٨ ا٣٪ػػػؽٱ٥ص ) -

 (.٤ٚ142ٮ٢ٗص )

ثؿك٧٤٠ػػةفص ٚػػٰ دااػػؿة ا٧٣ٕػػةرؼ  -

 (.1/626ص )1اٷقٺ٦ٲحص ط

 (.63اث٨ ص٤ض٢ص ) -

 (.131-133ا٣ُٰٞٛص ) -

قػػٮردٱ٢ص ٚػػٰ دااػػؿة ا٧٣ٕػػةرؼ  -

 (.1/1298ص )2اٷقٺ٦ٲَّحص ط

 (.3/213قـ٠ٲ٨ص ) - (.127-1/125اث٨ أثٰ أوٲجٕحص ) -

 (.139أك٧٣ةفص ) - 

 ساةؽ ة٦ ضَّٰاف:

 (.1/425ا٣ؾٱ٢ص -243/ 1ثؿك٧٤٠ةفص ) - (.423اث٨ ا٣٪ؽٱ٥ص ) -

 (.2/367دااؿة ا٧٣ٕةرؼ اٷقٺ٦ٲَّحص ) - 

 (.3/211قـ٠ٲ٨ص ) - 

 (.327أك٧٣ةفص ) - 

 ٤اـؽس٬ٯ٩ ا١ش٨ػٯفاة٬رم:

(. ظٮامػػػٰ 297اثػػػ٨ ا٣٪ػػػؽٱ٥ص ) -

 (.143-٤ٚ142ٮ٢ٗص )

 (.225-3/224قـ٠ٲ٨ص ) -

 (.264-88)أك٧٣ةف  -

  (.324ا٣ُٰٞٛص ) -

  (.1/234اث٨ أثٰ أوٲجٕحص ) -
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 ا٥١ؽاسّ: ا٥١هادر:

 ٯطٰ٭ ة٦ ا١تٍؽٯٚ:

 (.1/364ا٣ؾٱ٢ص -1/233) ثؿك٧٤٠ةفص - (.68-67اث٨ ص٤ض٢ص ) -

 (.1/556قةردٮفص ) - (.1/235اث٨ أثٰ أوٲجٕحص ) -

 (.3/225قـ٠ٲ٨ص ) - 

 (.326-234-26أك٧٣ةفص ) - 

 ستؽز٠ٰ ة٦ ةيغخٰل٬ع ة٦ س٬رًسؿ:

 (.1/573قةردٮفص ) - (.146-132ا٣ُٰٞٛص ) -

 (.226قـ٠ٲ٨ص ) - (.138-1/127اث٨ أثٰ أوٲجٕحص ) -

 (.139أك٧٣ةفص ) - 

 ْٰف٭ ة٦ ض٣ٟ:

(. ظٮامػػػٰ 297اثػػػ٨ ا٣٪ػػػؽٱ٥ص ) -

 (.٤ٚ142ٮ٢ٗص )

 (.٣1/84ٮ٤٠ٲؿص ) -

 (.1/41ثؿك٧٤٠ةفص )ا٣ؾٱ٢ص  -

 (.3/227قـ٠ٲ٨ص ) - (.37وةٔؽ اٵ٩ؽ٣كٰص ) -

 (.112أك٧٣ةفص ) - (.253-249ا٣ُٰٞٛص ) -

  (.121-1/123اث٨ أثٰ أوٲجٕحص ) -

 ا٥١ؽاسّ األس٨تٰث: -

- The Encyclopaedia of Islam. Brill, Leiden and London, 1913-1938. 

- The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Brill; Leiden, 1954-

2004. 

- Brockelmann, Carl: Geschichte der Arabischen Litteratur. 1Ed. I: 

1898, II: 1902; 2 Ed. I: 1943, II: 1949; SI: 1937, SII: 1938, SIII: 

1942. 

- Hirschberg, J.: Geschichte der Augenheilkunde, in: Graefe- Saemisch: 

Handbuch der gesamten Augenheilkunde. Bd. XII (Geschichte der 
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Augenheilkunde im Alterthum), Leipzig, (1899).; Bd. XIII 

(Geschichte der Augenheilkunde im Mittelalter), Leipzig, (1908).  

- Sarton, George: Introduction to the History of Science. 3vol. 

Baltimore, (1927–48; repr. 1968). 

- Sezgin, Fuat: Geschichte des Arabischen Schrifttums. Bd. III: 

Medizin, Pharmazie, Zoologie, Tierheilkunde bis ca. 430 H. E.J. 

Brill; Leiden, (1970). 

- Ullmann, Manfred: Die Medizin im Islam, in: Handbuch der 

Orientalistik. E.J. Brill; Leiden, (1970). 
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 انهغح انؼشتُح يف يىاجهح انرحذَاخ

 ()٤ط٥ػ ْػ٧اف ـا٣١

ىأواًل:ىالتحدواتىالتاروخوظ
٦ػ٨  -غ ٤ٔٯ ٦ؿ ا٣ذةرٱ - ٥٣ دٮاص٫ ٣٘ح ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ٦ة كاص٭ذ٫ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

 دعؽٱةت، ك٥٣ دى٧ؽ و٧ٮد٬ة.

 ١ٖث ا١ٜؽآف: -1

ٯ ٤ٔٯ أ٣ك٪ح ا٣ٕػؿب ٚػٰ أقػٮاٝ٭٥ ٚجٕؽ ٩ٞةا٭ة ك٩ىةٔح ثٲة٩٭ة ا٣ؾم دض٤ٌ 

ر٬ة قٮؽ ١ٔةظ، ١ٚةف أرٝٯ ٧٩ٮذج ٣٭ة؛ ٔ٭ؽ إ٣ٲ٭ة ا٣ٮظٰ اٷ٣٭ػٰ دىؽَّ ا٣ذٰ 

ثع٢٧ رقة٣ح اٷقٺـ إ٣ٯ اٷ٩كة٩ٲح ثأوٞةٔ٭ة كأصٲة٣٭ة ٠ةٚح، ١ٚةف ذ٣ٟ أكؿ 

ژڳ  ڳ ڳ  گ گ گ گ    ک   ک کژدعػػؽٍّ ٣٭ػػة كأػُػػؿق 

 .غ7ا٣نٮرلص  

٫ دجؽك ٣٪ة ػُٮرة ٬ؾا ا٣ذعؽم ٨٦ ا٧٣ؽل ا٣جٕٲؽ ا٣ؾم ٠ةف ٤ٔٲ٭ة أف دج٤٘ػ

٤ٚٞؽ ا٤ُ٩ٞخ ا٣ػؽٔٮة اٷقػٺ٦ٲح  ؛ثكؿٔح ٝىٮل ٥٣ ٱكض٢ ا٣ذةرٱغ ٩ْٲؿان ٣٭ة

ٰٚ أ٢ٝ ٨٦ رثػٓ ٝػؿف ٝكػ٧ةن  ن٢٧ث٤كة٩٭ة ا٣ٕؿثٰ ا٧٣جٲ٨ ٚٲ٧ة ٱنج٫ ا٣ُٛؿة، ٣ذ

٨ آ٩ػؾاؾ؛ ٧٬ػة أ٠جؿ ظٌةردٲ٨ ٔػة٧٣ٲذٲ ثى ؿً ذى ٠جٲؿان ٨٦ ٝةردٰ آقٲة كإٚؿٱٞٲح، ك٣ً 

 ا٣ٛةرقٲح كا٣ؿك٦ٲح.

٘ح ا٣ؽٔٮة كا٣ذؿظٲػت ث٭ػة ٤ي ؽم ٨٦ ا٣ٞجٮؿ ا٣ُٮٰٔ ٣ً كدجؽك ٣٪ة ٧ْٔح ٬ؾا ا٣ذع

                                                 

() ثةظر ٰٚ اٵدب كا٣ذؿاث ٨٦ قٮرٱح. 
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٨٦ ٝج٢ مٕٮب ا٣ج٤ؽاف ا٧٣ٛذٮظح، إ٣ٯ درصح ا٣ٕنٜ كا٣ذج٪ٰ كاٷق٭ةـ ا٣ٕٛػةؿ ٚػٰ 

كًٓ ٝٮأؽ٬ة ا٣٪عٮٱح كا٣ىؿٚٲح، كأكزاف أمٕةر٬ة، كأقة٣ٲج٭ة ا٣جٺٗٲح
(1)

. 

٣ػػ٥ دٛػػؿض ا٣ػػؽٔٮة اٷقػػٺ٦ٲح ٣٘ذ٭ػػة ثٞػػٮة ا٣ٞػػة٩ٮف، ك٣ػػ٥ دٌػػٜ ذرٔػػةن 

٪٭ة، ٚٞؽ ٠ة٩خ كأٲح ٢٠ ٧٣ع٤ٲح كا٣ٞٮ٦ٲح، ك٥٣ دُؿح ٩ٛك٭ة ثؽٱٺن ٦ثة٤٣٘ةت ا

٣ٕة٧٣ٲح رقة٣ذ٭ة كدكر٬ػة اٷ٩كػة٩ٰ ا٣ػؾم ٱٕذػؿؼ ثة٣ذٕػؽد كاػػذٺؼ  ا٣ٮٰٔ

ٱػػؿل ٚػػٰ ذ٣ػػٟ كقػػٲ٤ح ٦ػػ٨ كقػػةا٢ ا٣٪٧ػػٮ ك ،اٵ٣كػػ٪ح كاٵ٣ػػٮاف كاٵص٪ػػةس

 .غ13ا٣عضؿاتص  ژڇڇ ڇ چ  چژكا٣ذٕةرؼ ثٲ٨ ا٣نٕٮب 

٣٘ػح ا٣ٞػؿآف كاٵذاف  ،ا٩ذنؿ د٤ٕػٲ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كث٭ؾا اٹػذٲةر ا٣ٮأٰ

كمٕةاؿ ا٣عش، ٰٚ ٢٠ ثٕٞح كَبذ٭ة ٝػؽـ ٦كػ٥٤. ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٝػؽ ٦ٌػٯ ٤ٔػٯ 

ي٪ػٰ ٦كػضؽ  ، أكؿي (٬ٮاٱنػٲ٪ٖ)ا٩ُٺؽ ا٣ؽٔٮة اٷقٺ٦ٲح ٠جٲؿ كٝػخ؛ ٔ٪ػؽ٦ة ث

ٚػٰ ا٣ىػٲ٨، ك٠ػةف د٤ٕػٲ٥ ا٣ٕؿثٲػح ٣٘ػًح ا٣ٞػؿآف  (٠ػة٩ذٮف)٦كضؽ ٰٚ ٦ٞةَٕح 

ج٪ةء ا٧٣كضؽ، ك٦ة ٚذبخ ا٧٣ػؽارس اٷقػٺ٦ٲح ا٣ذػٰ دػؽرس كا٣ىٺة ٦ٮا٠جةن ٣

ثة٣ٕؿثٲح كا٣ىٲ٪ٲح ٦ٕةن 
(2)
ظذػٯ ثٕػؽ  ،دذ٪ة٦ٯ ٦٪ؾ ذ٣ٟ ا٣ذةرٱغ، ٨٦ دكف دٮٝٙ 

 ـ.1949ٔةـ  دأقٲف ا٣ىٲ٨ ا٣نٕجٲح

ك٣ب٨ ٠ةف ذ٣ػٟ ٱٮًػط ٣٪ػة ا٣كػؿٔح ا٣ؼةرٝػح ا٣ذػٰ كوػ٤خ ث٭ػة دٔػٮة 

٣نػؿؽ، ٧ٚػة ٔكػة٬ة اٷقٺـ ث٤كة٫٩ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣جٲ٨ إ٣ػٯ ا٣ىػٲ٨ ٚػٰ أٝىػٯ ا

خ ٠ٮ٠جػح ٦ػ٨ د١ٮف ٰٚ إٚؿٱٞٲح ا٣ذٰ اقذٞج٤خ أكؿ ٬ضؿة ٰٚ اٷقػٺـ، ًػ٧ٌ 

                                                 

ٝذٲجػح )أثػٮ ٦ع٧ػؽ اثػ٨  –/ ٨٦ مػٲؿاز ٚػٰ ثػٺد ٚػةرس 183٬ث٨ ٔس٧ةف( ت  ك)٧ٔؿ ٱ٫قٲجٮ (1)

( ٱـٱػؽاث٨ صؿٱؿ ا٣ُجؿم )٦ع٧ؽ ث٨ صؿٱػؿ ثػ٨  -٨٦ ثٺد ٚةرس ٬ 376اهلل ث٨ ٦ك٥٤( ت ٔجؽ

)أوػ٫٤ ٦ػ٨  383ا٣ؼػٮارز٦ٰ أثػٮ ث١ػؿ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ا٣ٕجةقػٰ ت  -٨٦ َجؿقػذةف ٬ 313ت 

 ٨٦ ٚةرس. 423اث٨ ٬٪ؽك )أثٮ ا٣ٛؿج ٤ٰٔ ث٨ ا٣عكٲ٨ ( ت  -ػٮارزـ(  ٦كذٞؿق َجؿقذةف

ك٦ة ثٕؽ٬ة / ١٦ذجح ا٣٪٭ٌػح  331قٺـ، دأ٣ٲٙ قٲؿ دٮ٦ةس .ك. أر٩ٮ٣ؽ صا٣ؽٔٮة إ٣ٯ اٷ (2)

 .1957ا٧٣ىؿٱح، ط 
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قٮؿ ا٣ؾٱ٨ ٬ةصؿكا إ٣ٯ ا٣عجنػح ٚػٰ ا٣كػ٪ح ا٣ؼة٦كػح ٦ػ٨ ثٕسذػ٫ أوعةب ا٣ؿٌ 

، ٚؿاران ثؽٱ٪٭٥ ٨٦ ا٣ٛذ٪ح، ثٕػؽ أف ٠ة٩ػخ ٝػؽ اقػذٞج٤خ ٠سٲػؿان ٦ػ٨ ا٣ٞجةاػ٢ ملسو هيلع هللا ىلص

 ؟!ا٣ٕؿثٲح ٝج٢ اٷقٺـ اقذٮَ٪خ ا٣عجنح كا٣كٮداف

ز٥ ٠ةف ٨٦ دأزٲؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ إٚؿٱٞٲح ٩نٮء ا٤٣٘ح ا٣كػٮاظ٤ٲح ا١٧٣ٮ٩ػح 

٨٦ ا٣ٕؿثٲح ك٣٘ةت إٚؿٱٞٲح أػؿل، ا٩ذنؿت داػػ٢ ا٣ٞػةرة اٷٚؿٱٞٲػح، كٝة٦ػخ 

ثؽكر ا٣ٮقٲٍ ٷدػةؿ ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣ٛػؿدات ا٣ٕؿثٲػح إ٣ػٯ ا٤٣٘ػةت اٷٚؿٱٞٲػح، 

 ف اٷٚؿٱٞٲح.٧ٲـة ٰٚ ٥ْٕ٦ ا٣ج٤ؽاكٷُٔةء ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ١٦ة٩ح ٦

كإ٩٪ة ٣٪ضؽ ا٣ذأزٲؿ ذاد٫ ٰٚ اٝذعةـ ٩كجح ٠جٲؿة ٨٦ ا٧٣ٛؿدات ا٣ٕؿثٲح؛ قػةاؿ 

٠ة٣٭٪ػؽ، كثة٠كػذةف، كدؿ٠ٲػح،  ،٣٘ةت ا٣ج٤ػؽاف ا٣نػؿٝٲح ا٣ذػٰ دػ٤٭ػة اٷقػٺـ

كإٱؿاف، كأٚ٘ة٩كػذةف، ك٧ْٕ٦٭ػة ٦ػة زاؿ ٱكػذؼؽـ ا٣عػؿؼ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ ٣٘ذػ٫ 

كٱ١ذت ث٫
(3)

. 

 ،ر ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح اٷقػٺ٦ٲح ٝؿك٩ػةن كٰٚ اٵ٩ؽ٣ف ا٣ذٰ اظذٌ٪خ ازد٬ة

 ٍُّ ـو  ٠ةف ا٣٘ؿب ٚٲ٭ة ٱ٘ ُّٛ  ٰٚ ٩ٮ ٫ ا٣ض٭٢ كا٣ذؼ٤ٙ ٨٦ قػةاؿ أر٠ة٩ػ٫، ٧ٔٲٜ، ٱ٤

ٹ ٱعىٯ ٔػؽدق، ٦س٧٤ػة دؿ٠ػٮا  ازؿ   ةدؿؾ ا٧٣ك٧٤ٮف ث٤٘ذ٭٥ ا٣ٕؿثٲح دؿازةن ٧٤ٔٲ  

ثى٧ةت ك٧٤٠ةت ٠سٲؿة ٹ دـاؿ ٦جسٮزح ٰٚ ا٤٣٘ح اٷقجة٩ٲح ظذٯ ا٣ٲٮـ، دع٤٧٭ة 

ٚذةت ا٣نٮارع ٦س٢ قةظح )أ٣ٰ أدةر( ٚػٰ ٗؿ٩ةَػح ا٣ذػٰ ػ٤ػؽت اقػ٥ ٤ٔػٰ ٹ

 ٧٣ك٥٤ ا٣ٕ٪ٲؽ إثةف ١٩جح اٵ٩ؽ٣ف.ا٣ُٕةر؛ ا٧٣ٞةكـ ا

 أدب ا٫٥١شؽ: -2

إ٣ػٯ أ٦ؿٱ١ػة ا٣ٺدٲ٪ٲػح،  -٦كػ٧٤ٲ٨ ك٦كػٲعٲٲ٨  -كٔ٪ؽ٦ة ٬ةصؿ ا٣ٕػؿب 

ٓى  ا٣ٞػػؿف ا٣ٕنػػؿٱ٨ ا٧٣ةًػػٰ، ٝػػة٦ٮا ثذأقػػٲف ا٣ض٧ٕٲػػةت كا٣٪ػػٮادم  ٤ُ٦ػػ

                                                 

 ،د. ٦ع٧ػؽ ٱٮقػٙ وػؽٱٜ  -رظ٤ح ٦ػٓ ا٣٪ٞػٮش ا١٣ذةثٲػح اٷقػٺ٦ٲح ٚػٰ ثػٺد ا٣ج٪٘ػةؿ (3)

 .45ص  ،دار ا١ٛ٣ؿ/ 2334ط
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ىػػعٙ، ٱ٧ةرقػػٮف ث٭ػػة ٩نػػةَةد٭٥ ا٣سٞةٚٲػػح كاٹصذ٧ةٔٲػػح، كا٧٣ػػؽارس كا٣

ظ٧ةٱح أث٪ةا٭٥ ٨٦  -إ٣ٯ ظؽٍّ ٦ة  -كٱؿٚؽكف ا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح ثأدب ٧٦ٲـ اقذُةع 

اٹ٩ى٭ةر كا٣ؾكثةف، ك٩كٲةف ٣٘ذ٭٥ ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٕةت ا٣ذٰ ٱٕٲنٮف ٚٲ٭ة، ذ١٣ػ٥ 

٬ٮ أدب ا٧٣٭ضؿ
(4)

. 

٫ ٝػؽرد٭ة ا٣ؼةرٝػح، أزجذخ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٚٲػ ا٣ؾم ٠ةف ٬ؾا أكؿ ا٣ذعؽٱةت

٤ٔٯ اٹ٩ذنةر ا٣ض٘ؿاٰٚ ا٣كؿٱٓ ٣ذىجط ثعػٜ ٣٘ػح ا٣ٕػة٥٣ اٵك٣ػٯ، دػؤزؿ ٚػٰ 

 ح، كدذٕةٱل ٦ٕ٭ة دكف أف د٤٘ٲ٭ة..٣٘ةد٫ ا٧٣ع٤ٲ

 ا١خطػم ا٥٢ٓ١ٮ: -3

أ٦ة ا٣ذعؽم ا١٣جٲؿ ا٣سة٣ر ١ٚػةف ا٣ذعػؽم ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ػؾم ٚؿًػ٫ اردٞػةء 

٣٭ػ٥ ثػة٣ٞؿاءة، ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٚػٰ ٦ٕػةرج ا٣عٌػةرة، دعػخ راٱػح اٵ٦ػؿ اٷ٣٭ػٰ 

كظس٭٥ ٤ٔٯ اقػذؼؽاـ ٠ػ٢ ٦ػة ٱذ٤ٕػٜ ث٭ػة ٦ػ٨ ٦ٛػؿداتص ا١٣ذػةب، كا٤ٞ٣ػ٥، 

كا٣ٞؿَةس، كا٧٣ؽاد، كا٥٤ٕ٣، كا٣ٕٞػ٢، كا٣ذ١ٛػؿ، كا٣٪ْػؿ، كا٣ذػؽثؿ؛ ٚؿاظػٮا 

ٱضٮثٮف اٳٚةؽ ٤َجةن ٥٤ٕ٤٣، ٦ة إف ٱٕسؿكا ٤ٔٲ٫ ٰٚ أم ٣٘ػح كثػأم كٔػةء ظذػٯ 

ٰ ثٮدٞذ٭٥ ٣ٲٕٲؽكا إ٩ذةص٫ ٱذؿص٧ٮق كٱؽرقٮق كٱ٪ٞؽكق كٱع٤٤ٮق، ز٥ ٱى٭ؿكق ٚ

ػ٤ٞةن صؽٱؽان ػةًٕةن ٣ٞٲ٧٭٥ ك٦ٕةٱٲؿ٥٬.. ٥٣ دؿٔج٭٥ ٤ٚكٛةت اٷٗؿٱػٜ ا٣ذػٰ 

أظ٧١خ ا١٣٪ٲكح اٷٗٺؽ ٤ٔٯ ٠ذج٭ة ٰٚ ٝجؿص، ػنٲح أف ٱ٢ٌ ث٭ػة ا٣٪ػةس، 

٤ُٚج٭ة ا٧٣أ٦ٮف ٗؿا٦حن 
(5)

ٔ٪ؽ ٚذع٫ ا٣ضـٱؿة، ١ٚةف قٕٲؽان ثة٣عىٮؿ ٤ٔٲ٭ة؛ ٦ة 

٦ذؿص٧ٲػ٫ ٚػٰ ثٲػخ ا٣ع٧١ػح، ٦س٧٤ػة ٠ػةف  إف كو٤ذ٫ ظذٯ كًٕ٭ة ٰٚ أٱػؽم

ا٣ٞجةروح قٕؽاء ثة٣ذؼ٤ه ٦٪٭ة.. ك٥٣ ٱ٤جر ٬ؤٹء ا٣ذؿاص٧ػح أف اقػذٮٔجٮ٬ة، 

 ؿ دٝح ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦ٌة٦ٲ٪٭ة..كامذٞٮا ٣٭ة ٨٦ ا٣ٕؿثٲح ٦ٛؿداتو أ٠س

                                                 

 .1946/ ٩كٲت ٔؿٱٌح ت  1931/ صجؿاف ػ٤ٲ٢ صجؿاف ت ٦1988ٲؼةاٲ٢ ٩ٕٲ٧ح ت  (4)

 .63ص ،  1991كر ا١٣ذت ا٣ٕؿثٲح ا٣ٕة٦ح كمج٫ ا٣ٕة٦ح ؛ د. ٱٮقٙ ا٣ٕل /ط دار ا١ٛ٣ؿ د (5)
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 ٤ٓؽٞث ا١خخؽٯٝ: -4

كدذٺظٜ ا٣ذعؽٱةت دؿكـ ا٣٪ٲ٢ٍ ٨٦ ٬ؾق ا٤٣٘ح ا٣ٕذٲؽة؛ ٚٺ دؼؿج ٦٪٭ة إٹ 

٤ت ٔٮدان كأ٠سؿ مجةثةن كظٲٮٱح.. ػةًخ ٦ٕؿ٠ح ا٣ذذؿٱػٟ، ٚؼؿصػخ ٦٪٭ػة أو

ث٧ض٧ٮٔح ٨٦ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ُجٲح كا٧٤ٕ٣ٲح
(6)
كا٣ـرأٲح كا٣ٕك١ؿٱح، ٦ة ٣جسػخ أف  

كًٕذ٭ة ٰٚ ا٣ذؽاكؿ، كأقكخ ٤ٔٲ٭ة ٤٠ٲػح ٤٣ُػت ٚػٰ صة٦ٕػح د٦نػٜ؛ ا٣ذػٰ 

ؾ ٠ة٩خ ا٣ٮظٲؽة ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ ا٣ذٰ دؽرس ا٣ُت ث٤٘ح ٔؿثٲػح ٚىػٲعح ٦٪ػ

 ـ.1919ٔةـ 

 االـخ٥ٓار: -5

ز٥ ػةًخ ٦ٕةرؾ اٹقذ٧ٕةر ١ٚة٩ػخ قػضةٹنص اقػذُةٔخ ٚػٰ ا٣ضـااػؿ 

ثض٭ٮد ص٧ٕٲح ا٧٤ٕ٣ةء
(7)

، ك٦ؽارس د٤ٕٲ٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ذػٰ أقكػ٭ة راٲكػ٭ة ٔجػؽ 

ا٣ع٧ٲؽ ث٨ ثةدٱف
(8)
ٚػٰ َػؿد ا٧٣كػذ٧ٕؿ ا٣ٛؿ٩كػٰ  أف دن٢ٕ زػٮرة ٩ضعػخ 

٩ٰ اٵ٦ؿَّٱ٨ ٧٦ة دؿ٫٠ ٣٭ة ٨٦ ، ك٦ة دـاؿ ثٕؽ ػ٧كٲ٨ ق٪ح ٨٦ َؿدق دٕةةٔك١ؿٱ  

ق ٣كة٩٭ة، كذ٬ت ثنُؿ كاقٓ ٨٦ أث٪ةا٭ة؛ أ٩كػةق ٣٘ذػ٫، ُٚٞػٓ  د٤ٮث ٣٘ٮم مٮَّ

و٤ذ٫ ثسٞةٚذ٫ كدؿاز٫، كإًٔٙ ٦نةٔؿ اٹ٩ذ٧ةء ٣ؽٱ٫، كدؿ٫٠ ظةاؿان ثٲ٨ ثػٲ٨؛ ٹ 

 ٌّٰ ٬ٮ أـ ٔؿثٰ؟! ك٦ة دـاؿ ا٧٣ٕؿ٠ػح ٦عذؽ٦ػح ٤ٔػٯ أمػؽ٬ة ثػٲ٨  ٱؽرم أأٔض٧

١ٮٚٮ٩ٲحدٲةرم ا٣ذٕؿٱت كا٣ٛؿا٩
(9)
ٚػٰ ا٧٣ضذ٧ػٓ ا٣ضـااػؿم ٦ػ٨ ص٭ػح، كٚػٰ  

ٰى ٣٘ذ٫ ٤ٔٯ ٣كة٫٩، ك٦ة دـاؿ صؾكر٬ة ظٲٌػ ح داػ٢ اٷ٩كةف ا٣ضـااؿم ا٣ؾم ٩يكِّ

 ٧ٺا٥ ٣٪٧ٮ٬ة ٨٦ ص٭ح أػؿل.ٰٚ ٧ًٲؿق؛ د٪ذْؿ ا٧٣٪ةخ ا٣

                                                 

 .1923ا٧٣ض٤ؽ اٵكؿ. ط  -٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ضـء ا٣ؼة٦ف (6)

 .1931أقكخ ٔةـ  (7)

 غ.289ص 3ـ   اٵٔٺـ ٤٣ـر٤٠ٰ ٦ش٬1943=1359ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ ث٨ ثةدٱفص ت  (8)

 .23ص، ا١ٛ٣ؿ دار 2312ط ،إثؿا٬ٲ٥ ظٰٞ  د. .ا٤٣٘ح -1در٠ٮا ا٣ؽٔةا٥ أ (9)
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ىثانوًا:ىالتحدواتىالراهنظ:
 د٥١٤ ٬ٰ ثٕي ا٣ذعؽٱةت ا٣ذةرٱؼٲح ا١٣جؿل ا٣ذٰ كاص٭ذ٭ة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح

 ث١ٛةٱح، ٧ٚةذا ٨ٔ ا٣ذعؽٱةت ا٣ؿا٬٪ح ك٦ة أقجةب ٔضـ٩ة ٨ٔ ٦ٮاص٭ذ٭ة؟!

 ا٥١٬ٍٓ١ث:-1

٤٣ٮ٤٬ػح  - أكؿ ٬ؾق ا٣ذعؽٱةت، ٚٞػؽ ٱجػؽك ٧٤٣ؿاٝػتا٣ٕٮ٧٣حي رث٧ة د١ٮف 

أف دٲػةر ا٣ٍٕٮ٧٣ػح ا٣ضػةرؼ، ٝػؽ ٩ضػط ٚػٰ ٠كػؿ ا٣عػٮاصـ كإ٣٘ػةء  - اٵك٣ٯ

٣ذػة ا٣ٕػة٥٣ ا٣ٛؿكؽ ثٲ٨ ا٣سٞةٚةت، كأف زٮردٰ اٹدىةٹت كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٝ ؽ ظٮَّ

إ٣ٯ ٝؿٱح كاظؽة، ٨٦ أثكٍ ٦ٞٮ٦ةد٭ة أف دذعؽث ث٤٘ح كاظؽة، كدنٕؿ ث٧نةٔؿ 

 كاظؽة؛ ٣ذ٢٧ٕ دعخ راٱح كاظؽة، دٞٮد٬ة ظ١ٮ٦ح كاظؽة.. 

٨١٣ ثٕي ا٣ذأ٢٦ ٰٚ َجٲٕح ٬ػةدٲ٨ ا٣سػٮردٲ٨، ا٤٣ذػٲ٨ دٛضؿدػة ثػٲ٨ ٱػؽم 

ٔىػؿ ٔىؿ ا٧٣ٕؿٚػح، ا٣ػؾم د٪ُٕػٙ إ٣ٲػ٫ اٷ٩كػة٩ٲح ثكػؿٔح ٦ؾ٤٬ػح ٦ٮدِّٔػح 

 ٱ٤ٛخ أ٩ْةر٩ة إ٣ٯ ظٞةاٜ ٦٘ةٱؿةص قٮؼ ،ا٣ى٪ةٔح اٳ٢ٚ

ٚة٣ٍٕٮ٧٣ح ٝ٪ةع، ٦ة إف ٱ٪١نػٙ ظذػٯ ٱجػؽك ٣٪ػة ا٣ٮصػ٫ ا١٣ػة٣ط ا٧٣ؼذجػئ 

 ٱط )اٵ٦ؿ٠ح(.كراءق ثةق٫٧ ا٣ىؿ

( ظ٥٤ راكد قػؽ٩ح ا٣جٲػخ اٵثػٲي ة٨ٓ٥٭ ا١خٙؽد ةط٣ٟ ا١ٓا٣١كاٵ٦ؿ٠ح )

 ٪ْةـ ا٣ٕة٧٣ٰ.ا٣ؾم أػ٢ ثذٮازف ا٦٣٪ؾ ا٩٭ٲةر اٹدعةد ا٣كٮٚٲٲذٰ 

ة٨ٓ٥٭ ٘ؽض ا٥٨١ً األ٤ؽٯٟػٮ ٢١ٓػٰق، ةٟػ٠ ٤هػ٢ٍطاح٩، أ٦ة اٵ٦ؿ٠ح )

كا٠جػخ دٛػٮؽ ٚٮاٝٓ ركَّصخ ٫٣ اٳ٣ح اٷٔٺ٦ٲح ا٣ٌػؼ٧ح ا٣ذػٰ  ،(٢ْ٭ ا١ٓا٣١

 ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٰ ا٧٣ؾ٢٬. أ٦ؿٱ١ة

دػؿل  ،حكاٵ٦ؿ٠ح ث٢١ أكص٭٭ة ا٣سٞةٚٲح كا٣كٲةقٲح كا٣ٕك١ؿٱح كاٹٝذىةدٱ

  ٞ ٘ح ا٣ذؼةَت ك٩ذٲضح َجٲٕٲح ٣٭ٲ٧٪ذ٭ة، ٠ٰ د١ٮف ٣ ةٚؿض ٣٘ذ٭ة ٤ٔٯ ا٣ٕة٥٣ ظ

 ثٲ٨ ا٧٣ؿ٠ـ كاٵَؿاؼ.
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اٷ٦جؿاَٮرٱح ا٣ذٰ د٪ذ٧ٰ إ٣ٯ ٔىٮر دةرٱؼٲح ٝؽٱ٧ػح،  ة٨١٣ أظٺـ أ٦ؿٱ١

ٝؽ دضةكز٬ة ا٣ـ٨٦، ك٬ٰ ٹ د٧خُّ ثى٤ح إ٣ٯ ٔىؿ ا٧٣ٕؿٚح ا٣ٞةدـ، ث٧٪٤ُٞةدػ٫ 

 ح ك٦ؿد١ـاد٫ اٷ٩كة٩ٲح كا٣ٞٲ٧ٲح.ا١ٛ٣ؿٱ

ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كاٹدىػةٹت ا٧٣ٕؿٚػح ثػٲ٨ أٱػؽم أصٲػةؿ  ٣ٞؽ ٚضؿت زٮردة

ا٣جنؿٱح ا٣ٞةد٦ح، كأ٣٘خ اٹظذ١ةر كا٣ذٛؿد، ككقٕخ دااؿة ا٣ذٕؽد ٣ذىجط ٚػٰ 

 ٦ذ٪ةكؿ ٢٠ ٚؿد..

ٚة٣ٞؿٱح ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣ٮاظؽة، قذ١ٮف أزػػؿ ثػة٣ذ٪ٮع كا٣ذٕػؽد، كأ٠سػؿ كٔٲػةن 

٧ػ٪ع٭٥ ظػٜ ٥ ٝٲةد٬ػة ١٤٣جػةر، د٨٦ أف دك٤ِّ  - ٰٚ ا٣ٮٝخ ذاد٫ - ثة٣ؽٱ٧ٞؿاَٲح

٭ة ٚػٰ ا٣ٮصػٮد ا٣٪ٞي )ا٣ٛٲذٮ( ٣ذ٤ٰ٘ ث٫ مؼىٲذ٭ة ا٣ٞةا٧ح ٤ٔٯ ا٣ذٕؽد، كظٞ

 كا٣ٕؽا٣ح ا٧٣كةكاة.

كقٲ١ٮف أٚؿاد٬ة ٨٦ ٢٠ ٣ٮف ك٣كةف كص٪ف ٤ٔػٯ ٔذجػح قػجةؽ كاظػؽة، 

ٱٛٮز ٚٲ٫ ٨٦ ٠ةف أ٩ٌش ١ٚؿان، كأثٕؽ ٩ْؿان؛ ٦س٧٤ػة دىػجط ا٤٣٘ػةت ٤٠٭ػة أ٦ػةـ 

٤ػٯ اٹمػذٞةؽ كا٣ذؿ٠ٲػت كاٹػذىػةر ا٦ذعةف وٕت، ٱٛٮز ٚٲ٫ اٵٝؽر ٦٪٭ة ٔ

 قذٲٕةب قٲ٢ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٧٣ذٛضؿة.كا٣ذؿ٦ٲـ؛ ٹ

 ا١خٜػـ ا٥٢ٓ١ٮ كا١خ٨ٜٮ:-2

ُّٰ ا٣ؿاٲكػٰ ثذكػ٧ٲح ا٧٣٪ػذىش ا٧٤ٕ٣ػٰ  ٚة٧٣٪ذًش ٧٤٣ٕؿٚح كأمٲةا٭ة ٬ٮ ا٧٣ٕ٪

كا٣ذٞ٪ٰ كدعؽٱؽ ر٦ػٮزق ك٦ىػ٤ُعةد٫، ك٦ػة ٤ٔػٯ ا٧٣كػذ٭٤ٟ إٹ أف ٱكػ٧ٲ٭ة 

إ٣ٯ أف ٱكذ٢٧١ ٩ٞى٫ ا٧٤ٕ٣ٰ كٱذعٮؿ إ٣ػٯ ٦ؿدجػح  ثأق٧ةا٭ة، كٱؽرِّق٭ة ث٤٘ذ٭ة

 اٷ٩ذةج.. ك٧ٕ٣ؿم إف ٬ؾا ا٣ـ٥ٔ ٱ٪ُٮم ٤ٔٯ ٔؽة ٦٘ة٣ُةتص 

أف أظؽان ٨٦ اٵ٥٦ ٥٣ ٱأػؾ ث٫، ٧ٚة ٨٦ أ٦ح أ٤٧٬خ ٣٘ذ٭ة ٣ذؽرِّس  أكال٪ا:

دٌػٓ ١٣ػ٢ ٦ىػ٤ُط  أػؿل دعػخ ٬ػؾق ا٣ؾرٱٕػح، ك٬ػؾق ٚؿ٩كػةا٤ٕ٣ٮـ ث٤٘ح 
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أص٪جٰ ٦ى٤ُعةن ث٤٘ذ٭ة
(13)

إ٧٬ة٫٣ صؿ٦ةن ٱٕةٝػت ٤ٔٲػ٫ ا٣ٞػة٩ٮف. ك٬ػؾق ، كدٕؽ 

ا٣ٲةثةف ا٣ذٰ ٗـت ا٣ٕة٥٣ ث٧٪ذضةد٭ػة ا٣ىػ٪ةٔٲح كاٷ١٣ذؿك٩ٲػح، ٦ػ٨ ا٧٣ؤ٠ػؽ أف 

ؽ ٣٘ذ٭ػة  صة٦ٕةد٭ة دؽرِّس ا٤ٕ٣ٮـ ث٤٘ذ٭ػة ا٣ٲةثة٩ٲػح، ك٣ػ٥ ٱؼُػؿ ثجة٣٭ػة أف دكػٮِّ

 ٦ىةظجح ٧٣٪ذضةد٭ة.

ذ٭ة دضةرث٭ػػة دظٌػػ ٱػػحه ؿٍ أف اد٭ػػةـ ا٣ٕؿثٲػػح ثأ٩٭ػػة ٣٘ػػح آداب ٚٞػػٍ ًٚ  كذا٧ٰخ٫ػػا:

ا٣ذةرٱؼٲح ا٣جٕٲؽة إثةف ا٧٣ػأ٦ٮف ا٣ٕجةقػٰ، كا٣ٞؿٱجػح ٚػٰ دضؿثػح ٤٠ٲػح ا٣ُػت ٚػٰ 

قٮرٱح. ٚة٣ٕضـ ٣ػٲف ٚػٰ ا٤٣٘ػح، ثٞػؽر ٦ػة ٬ػٮ ًػٕٙ ٚػٰ اٷرادة كػػٮر ٚػٰ 

 إ٣ٯ ٦ـٱؽ ٨٦ ا٣ؾؿ كا٣ذجٕٲح كاٹ٩٭ـاـ. -إف اقذ٧ؿ  -ا٣ٕـٱ٧ح؛ قٮؼ ٱؤكؿ ث٪ة 

ؿ ٰٚ ٦ؽارق٪ة كصة٦ٕة كذا١رخ٫ا: د٪ة ٨ٔ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ث٤٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح إ٣ٯ أف ا٣ذعٮُّ

صؿٱ٧ح ٠جؿل كا٩كٺخ ٨٦ ا٣ؾات كا٣٭ٮٱح،  ٣٘ةت أص٪جٲح ثؽءان ثؿٱةض اٵَٛةؿ

٤ٲػ٫ ٩ٛكػ٫ ٝجػ٢ أف د٭ػٮف قٲ١ٮف كو٧ح ٔةرو ٤ٔٯ صجٲ٨ ا٣ضٲ٢ ا٣ؾم ٬ة٩خ ٔ

 ٤ٔٲ٫ ٣٘ذ٫.

إف د٥٤ٕ ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح مٰء كا٣ذ٤ٕٲ٥ ث٭ػة مػٰء آػػؿ، ٚػذ٥٤ٕ ا٤٣٘ػةت 

ة أ٦ؿ ٬ةـ، كًؿكرة ٤٣ذٮاو٢ ٦ػٓ ا٤ٕ٣ػ٥، أ٦ػة دػؽرٱف قػةاؿ اٵص٪جٲح كإدٞة٩٭

ارس اٵ٦ػؿ ا٣ػؾم أػػؾ ٱ٪ذنػؿ كٱذ٪ػة٦ٯ ٚػٰ ا٧٣ػؽك٬ػٮ  ،ا٤ٕ٣ٮـ ث٤٘ػح أص٪جٲػح

ػ ًُ دضػت ٦ٕة٣ضذ٭ػة كاقذبىػة٣٭ة ٝجػ٢ أف  ؿةه كا٣ضة٦ٕةت ا٣ؼةوح، ْٚػة٬ؿة ػى

 ج ٣٭ة دٔةة ا٣ذ٘ؿٱت كا٣ذجٕٲح..دكذٛع٢، ٦٭٧ة ركَّ 

ثٲح ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ثض٧ٲػٓ ٦ؿاظ٤ػ٫، كٚػٰ كإف اٹقذؼؽاـ ا١٧٣سٙ ٤٣٘ح ا٣ٕؿ

٩نةَةد٪ة ا٣سٞةٚٲح، ك٦ٕة٦ٺد٪ة اٹٝذىةدٱح، قػٮؼ ٱُػٮر ٦ىػ٤ُعةد٪ة، كٱسجػخ 

ٱذ٤ُػت ا١٣سٲػؿ ٦ػ٨  ظٲٮٱح ٣٘ذ٪ة كٝؽرد٭ة ٤ٔٯ اقذٲٕةب ا٧٣كذضؽات، ك٬ٮ ٦ة

 ا٣ٮٰٔ كا٣ض٭ؽ..

                                                 

 .23ص، دار ا١ٛ٣ؿ 2312ط ، در٠ٮا ا٣ؽٔةا٥ ا٤٣٘ح/د. إثؿا٬ٲ٥ ظٰٞأ (13)
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 ا١ٓا٤ٰث كا١ٙهط٭: -3

ف ا٤٣٘ػح دذ٪ة٦ٯ دٔٮات ٹقذؼؽاـ ا٣ٕة٦ٲح ثؽٱٺن ٦ػ٨ ا٣ٛىػعٯ، ثعضػح أ

٠ةا٨ اصذ٧ةٰٔ ٦ذُٮر
(11)

ٱ٪ذض٫ ا٧٣ضذ٧ػٓ ظكػت َةٝذػ٫ كظٲٮٱذػ٫،  ،ك٦ذ٘ٲؿ 

 كظكت ظةصةد٫ كإ٩ذةص٫..

كدضةكثػػةن ٦ػػٓ ٬ػػؾق ا٣ػػؽٔٮات ٝة٦ػػخ إذأػػةت كٝ٪ػػٮات ٌٚػػةاٲح، د٤ػػٮم 

أ٣ك٪ذ٭ة، ٣ذؿكِّج ٢٠ ٦٪٭ة ٣ٕة٦ٲػح ث٤ػؽ٬ة، كد٧ػةدل ا٣ذٕىػت ٤٣ٕة٦ٲػةت، ظذػٯ 

ا ٠سٲؿ ٨٦ ا٧٣سٞٛػٲ٨ ٔػةصـان أوجعخ ٣٘ح ا٣ؼُةب كا٧٣عةًؿة كا٣ذ٤ٕٲ٥، كٗؽ

٨ٔ وٮغ ص٤٧ح كاظؽة ثة٣ٛىعٯ؛ دكف ارد١ةب أػُةءو ٦ؼـٱح ٚٲ٭ػة، ثكػجت 

 إ٧٬ة٫٣ اقذؼؽا٦٭ة، كإ٫ٛ٣ اقذؼؽاـ ا٣ٕة٦ٲةت. 

٣كخ ٨٦ دٔةة إ٣٘ةء ا٣ٕة٦ٲػةت ٷظػٺؿ ا٣ٛىػعٯ ٦ع٤٭ػة، ١٤ٚػ٢ٍّ دكرقي 

ك١٦ة٩ي٫، إ٧٩ة أدٔػٮ إ٣ػٯ دٛىػٲط ا٣ٕة٦ٲػح ٣ذٞذػؿب ٦ػ٨ ا٣ٛىػعٯ ٦ػة أ١٦ػ٨، 

٣ذؿدٰٞ ثة٤٣٘ةت ا٣ٕة٦ٲح ا٣ؽارصح ٚذذٞةرب. كٝؽ أز٧ؿت ٬ؾق ا٣ػؽٔٮة أكاقػٍ ك

ا٣ٞػػؿف ا٧٣ةًػػٰ، ٚة٩ػػؽزؿت ٧٤٠ػػةت ٔة٦ٲػػح ٬ةثُػػح، كظ٤ػػخ ٦ع٤٭ػػة ٧٤٠ػػةت 

ٚىٲعح
(12)

  َّٞ أ٠ػؽ ظٲٮٱػح  ةٞػخ ٕٚػٺن اصذ٧ةٔٲ ػدرصخ ٤ٔٯ أ٣ك٪ح ا٣٪ةس، كظ

 .. أ٦ػة دػؿؾ ا٣ٕة٦ٲػةت دذُػٮرا٧٣ضذ٧ٓ كٝؽرد٫ ٤ٔٯ دُٮٱؿ ٣٘ذ٫ ٩عٮ اٵق٧ٯ

٣ذٮاو٢ ٬جٮَ٭ة ك٬ض٪ذ٭ة، ٚٺ أراق د٣ٲٺن ٤ٔٯ ظٲٮٱػح ا٧٣ضذ٧ػٓ، ٦٭٧ػة  ةٔٛٮٱ  

 ٣عٲٮٱح كا٣عؿاؾ اٹصذ٧ةٰٔ ٤ٔٲ٭ة.ظةكؿ ا٧٣ذنؽٝٮف إًٛةء وٛةت ا

٦ػٓ ٩ةمػؿٱ٨  ةأدٮاوػ٢ ٱٮ٦ٲ ػ ةؿثذٰ ا٣نؼىٲح ثىٛذٰ ٩ةمؿان ٔؿثٲ  ك٨٦ دض

                                                 

 ٦9٪نٮرات صة٦ٕح د٦نػٜ ص، ٰٚ َؿااٜ دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح . د. ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲؽ (11)

 ك٦ة ثٕؽ٬ة.

د. ٦ع٧ػؽ  ،ا٣ٛىػٲط ٦ٕض٥ ا١٣٪ةٱةت ا٣ٕة٦ٲػح كا٣نػة٦ٲح ك٦ٕضػ٥ ا٣ٕػة٦ٰٱي٪ْؿ ٣ٺقذـادة  (12)

 ـ.2334 -2332ط دار ا١ٛ٣ؿ  ،رًٮاف ا٣ؽاٱح
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ٌيتة يتي أستتطٌ  أ  أكدتأ أ  الحىتاى الل ،نو أقطار عربٌة نتباًية اللهجات

ا إلتى االستحاتار عتو ربت  ني ت بٌييا، لواليا الحتاج دل  لتحايم لوسٌلة أىج  

وانٌس الهحتترتات المانٌتتة الهالٌتتة، أو إلتتى االستتتماىة بهجهوعتتة نتتو ال تت

 الشارحة لها.

*   *   * 
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 إطالق سشاح انؼهى
(Science set free) 

 تمهى انذكرىس سوتشخ شُهذسَك
Rupert Sheldrake 
 ()١ػٞخ٬ر ٥ْؽ كاةفٰٔحؽس٥ث ا

ىتػدومىللمػالظىمنىالمترجم:
ٝؿرت دؿص٧ح ٦ٞؽ٦ح ٬ؾا ا١٣ذةب ك٩نؿق ٰٚ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ٧٣ػة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ 

ٚةاؽة ٰٚ إدراؾ اٵ٦ٮر ا٣ذٰ دضؿم ٰٚ ا٣كةظح ا٧٤ٕ٣ٲح. ك٦ٓ ٢٠ ا٣ذٞؽـ ا٣ػؾم 

٧٠ػة ٹظػِ كٱٺظػِ  - ةظى٢ ٰٚ ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞة٩ةت ٚٞؽ ٹظْػخ مؼىػٲ  

كأ٩ة أظةكؿ ا٣ٞٲةـ ثجعٮث ٧٤ٔٲػح أ٩ػ٫  - ٯ ٦كذٮل ا٣ٕة٥٣ا١٣سٲؿ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٤ٔ

ٝؽ ّ٭ؿت ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ٛةاخ ٦ؽارس ٧٤ٔٲح دعذ١ؿ ا٤ٕ٣ٮـ ا٧٣ؼذ٤ٛح ٣٭ة ك٨٧٣ 

ٱٮاٚٞ٭ة ٨٦ آراء ٧٤ٔٲح كدٞةكـ ثنؽة أم دٕؽٱ٢ أك ٩ٞؽ ٧٣ة ٱؤ٦٪ٮف ث٫ ٨٦ ٤ٔٮـ 

٦ػٓ  ٤ٔٯ رٱةًٲةت ظٞٲٞٲػح دذ٪ةقػت ةظذٯ ك٣ٮ ٠ةف ذاؾ ا٣ذٕؽٱ٢ أك ا٣٪ٞؽ ٦ج٪ٲ  

ككو٢ اٵ٦ؿ ث٭٥ إ٣ٯ دـكٱؿ ٩ذةاش دضةرب ٱٞٮ٦ٮف ث٭ة ٣ذذٮاٚػٜ  ،ا٣ُجٲٕح د٧ة٦ةن 

٦ٓ أ١ٚةر٥٬ ٥٬. كٝؽ دجٲ٨ ٣ٰ أف ٬ؾا ا٣ذنػ٪ش ا١ٛ٣ػؿم كا٧٤ٕ٣ػٰ كا٣ذٕىػت 

ٚػػٰ اٵكقػػةط ا٣ضة٦ٕٲػػح ا٣ٕة٧٣ٲػػح ك٦ؿا٠ػػـ ا٣جعػػٮث  ةن ؿٱٕػػ٦ي ا٩ذنػػةران ٦٪ذنػػؿ 

ة٩ػةت. كاقػذُةٔخ كا٧٣٪نٮرات ا٧٤ٕ٣ٲح. كأزؿ ذ٣ٟ ٤ٔٯ دٞػؽـ ا٤ٕ٣ػٮـ كا٣ذٞ

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 
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٬ؾق ا٧٣ؽارس ا٧٤ٕ٣ٲح أف دكٲُؿ ٤ٔٯ ا٧٣ٮارد ا٧٣ة٣ٲػح ٤٣جعػٮث ٚػـادت ٚػٰ 

 ٫ ٨ٔ ادضة٬ةد٫ ا٣ٺز٦ح.ذٍ ٚى ؿى ٔؿ٤ٝح ا٣ذٞؽـ كظى 

 ِّ ٙ ا١٣ذةب ا٣ؾم أدؿص٥ ٦ٞؽ٦ذػ٫ ٔػة٩ٯ ٦ػ٨ دٕىػت ٬ػؾق ا٧٣ػؽارس ٦ؤ٣

 ت ك٬ٮ ٱجعر ٰٚ ٢٠ ٦ة ظ٢َّ ثة٤ٕ٣ٮـ.ا٧٤ٕ٣ٲح كٌٝٯ ٦ؽة ٔنؿ ق٪ٮا

 .٧ح كأدٔٮ ا٣ض٧٭ٮر أف ٱٞؿأ ا١٣ذةب ٠ة٦ٺن ثة٣ذؿص٬٪ة أٝٮـ 

ى:الترجمظ
 ةػٺؿ ق٪ٮات ٤٧ٰٔ مة٬ؽت ا١٣سٲؿ ٨٦ اٵ٦ػٮر ا٣ذػٰ ٣ػ٥ دٛكػؿ ٧٤ٔٲ ػ

ةـ ا٣ـاص٢ ك٬ٰ ٦كأ٣ح ٠٪خ أ١ٚػؿ ٧ى . ٨٦ ٬ؾق اٵ٦ٮر ٦كأ٣ح ظى ةن وعٲعدٛكٲؿان 

ٚٲ٭ة ٦٪ؾ و٘ؿم. ٠ةف ا٣كؤاؿ ٬ٮ ٠ٲٙ ٱضؽ ا٣ع٧ةـ ثٲذػ٫ ٦ػ٨ ٦كػةٚةت دج٤ػٖ 

ر ٣٭ػػؾا ٩ػػ٫ ٱُٞػػٓ ا٣جعػػةإظذػػٯ  ،ات ٚػػٮؽ أراض ٹ ٱٕؿٚ٭ػػة٦بػػةت ا١٣ٲ٤ػػٮ٦ذؿ

قػح ا٣عٞػ٢ ا٧٣٘٪ةَٲكػٰ ٚػٺ ظة ا٣٘ؿض؟ كظذٯ ٣ٮ ٠ة٩خ ٔ٪ؽ َٲٮر ا٣ع٧ةـ

ٍٚٞ ث٧ٕؿٚح ادضة٬ػةت ا٣عٞػ٢ ا٧٣٘٪ةَٲكػٰ. ٤ٚػٮ ٩ػـؿ  دكذُٲٓ ٦ٕؿٚح ثٲٮد٭ة

إ٩كةف ث٤ْ٧ح ٰٚ ٦٪ُٞح ٦ض٭ٮ٣ح ك٫ٕ٦ ثٮوػ٤ح ٚكػٲٕؿؼ أٱػ٨ ادضػةق ا٣نػ٧ةؿ 

 أٱ٨ ٱٮصؽ ٦٪ـ٫٣. ٱٕؿؼ أثؽان  ا٧٣٘٪ةَٲكٰ ك٨١٣ ٨٣

ٺظح َٲٮر ا٣ع٧ةـ ٬ٰ ٍٚٞ إظؽل ا٣ٞػٮل ا٣عٲٮا٩ٲػح ا٣ذػٰ كٔؿٚخ أف ٦ً 

٦ٮٔػؽ ٔػٮدة ٦ٕؿٚػح  ٤ٔػٯ ؿ. ك٦سػةؿ آػػؿ ٬ػٮ ٝػؽرة ثٕػي ا١٣ػٺبٛكَّ ٥٣ دي 

 ؟(telepathy)وةظج٭ة إ٣ٯ ا٣جٲخ. ٚ٭٢ ٬ؾا دٮاو٢ ٨ٔ ثٕؽ؟ 

ؾق ٥٣ ٱ٨١ ٨٦ ا٣ىٕت كٹ ٨٦ ا٤١٧٣ٙ ٤ٔػٰ أف أٝػٮـ ثأثعػةث ٔػ٨ ٬ػ

( اقػ٫٧ ) قػجٓ 1994ٚػٰ ٔػةـ ) اٵ٦ٮر ك٠ة٩خ ا٣٪ذةاش ٦ؾ٤٬ح ك٩نؿت ٠ذةثػةن 

دضةرب ٱ٨١٧ أف د٘ٲؿ ا٣ٕة٥٣( كاٝذؿظخ ٚٲ٫ ا٣ٞٲةـ ثذضػةرب ٱ١٧٪٭ػة أف د٘ٲػؿ 

ك٧ٝخ ث٪نؿ ٠ذةثٲ٨ اٵكؿ ثةق٥  (nature of reality)أ١ٚةر٩ة ٨ٔ َجٲٕح ا٣عٞٲٞح 

( كا٣سػة٩ٰ 1999)أوعةث٭ة إ٣ٯ ا٣جٲػخ( ٚػٰ ٔػةـ ٦ٮٔؽ ٔٮدة )٠ٺب دٕؿؼ 
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 .(3002اىشعٔر ةأن ِْاك ٌَ ٗحٍيق ف٘م( فٖ عام ))ةاشً 

فنٖ ٌعٓنع عينٔم اىٍيهنا   خالل اىعشرَٗ شنِث اىٍاين٘ث نِنج زٌن٘الا 

. نٍا أُِٖ عضٔ فٖ نر٘ر ٌَ اىجٍع٘نا  فٖ شان فراُص٘صهٔ (noetic)اىعلي٘ث 

٘ث. ىلنع اىعيٍ٘ث ٌَ ةِ٘ٓا جٍع٘ث اىت٘ٔىٔج٘ا اىعٍي٘ث وجٍع٘ث االنخشافا  اىعيٍ

ألٌنٔر. ى ثاىعيٍ٘ث ةاىٍلاروأُا أؤٌَ ةلٔة ةأٍْ٘ث أشخغو ةاىعيً كض٘ج ح٘احٖ 

إذ  ،وٌع ذىم ازداد  كِاعخٖ أن اىعئم كع فلع  ح٘ٔٗخٓا وكٔحٓنا وفضنٔىٓا

ن اىفهر اىعلائعي شتّ اىعِٖٗ واالحجناه إىنٕ اىخٔافنق اىٍتِنٖ عينٕ اى نٔ  إ

 يٍٖ.اإلةعاع اىع٘ث نو ذىم ٍِٗع واىعطاىث اىٍؤشصاح

ٌنَ زٌالئننٖ اىعيٍننات ٌنرا  وٌننرا   ةاىختنناَٗ ةننَ٘  ونر٘ننر  أُننا فٔجئنج 

ةَ٘ اىعيٍات وةَ٘ ُلاشاحًٓ اى اصث. ففنٖ اىٍجناىس  publicاىِلاشا  اىعاٌث 

اىعاٌننث ٗننعرك اىعيٍننات اىٍحاننٔرا  اىلٔٗننث اىخننٖ ححاننر ٌجننال اىٍٔاينن٘ع 

 اىٍصٍٔح ةٓا أٌا فٖ اىٍجاىس اى اصث ف٘هٔن اىعيٍات أنرر جرأة.

تج نخاةٖ ْذا إلٍٗاُٖ أن اىعئم شخهٔن أنرر إذنارة وجاذة٘نث وصنح٘حث نخ

 عتاتة اىعلائع اىعيٍ٘ث اىخٖ حل٘ع اىتحد وحصجَ اإلةعاع.حغادر عِعٌا 

 العقائد السبع في العلم الحديث:
إن اىِارة االعختارٗث اىعيٍ٘ث ذا  حأذ٘ر نت٘ر ألن اىعئم ناُج ُاجحث إىٕ 

اىخلاُنا  واىطنب اىحنعٗد. ححنٔل ةفضنو احِنا ح٘ ننو   فٖٓ حٍس  ةع٘ع  حع  

 افٖ ٌعرفث اىجزٗئا  اىانغ٘رة جنع  نت٘ر ةاىخٔشع اىٓائو ةلْعٍر عاىٍِا اىفهري 

 ىيٍادة وٌجاْو اىهٔن اىٔاشع فٖ نٔن ٌصخٍر ةاىخٔشع. اجع  

غ٘ر أُّ عِعٌا ُاَ أن اىعيً واىخلاُث فنٖ اىعلنع اىرناُٖ ٌنَ اىلنرن اىحنادي 

ٔحٍٓا وفنٖ حٔشنع حأذ٘رٍْنا إىنٕ نافنث أرجنات اىعناىً واىعشرَٗ ٍْا فٖ ذروة ك

ٌشنانو غ٘نر ٌخٔكعنث حآنر وعِعٌا ٗجب أن ٗهٔن اُخاارٍْا غ٘ر كاةو ىيِلاش 
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دٞٮـ ثة٣ذنٮٱل ٤ٔٯ ا٤ٕ٣ٮـ ٨٦ داػ٤٭ة. ٱٕذٞػؽ أ٠سػؿ ا٧٤ٕ٣ػةء أف ٬ػؾق ا٧٣نػة٢٠ 

قٲ٨١٧ ظ٤٭ة ٦ٓ ا٣ـ٨٦ ثةٹقذ٧ؿار ٰٚ ا٣جعٮث ثػة٣ُؿؽ ا٧٣ٞػؿرة ك١٣ػ٨ ٬٪ػةؾ 

 كأ٩ة ٦٪٭٥ ٩ٕذٞؽ ثأف ا٧٣نة٢٠ ٬ٰ أٔؿاض ٧٣ؿض أ٠سؿ ٧ٔٞةن. ثٕي آػؿ

ٰٚ ٬ؾا ا١٣ذةب أٝٮؿ ثأف ا٥٤ٕ٣ ٥٣ ٱٕؽ ٱذٞؽـ ٧٠ة ٱضت ثكجت ٚؿًػٲةت 

دىػ٤جخ ثعٲػر أوػجعخ ٔٞةاػؽ. كأٔذٞػؽ أف ا٤ٕ٣ػٮـ ، دٕٮد ٣ٞػؿكف ٦ٌػخ

قذ١ٮف ٰٚ كًٓ أ٢ٌٚ دكف ذ٣ٟ كقذ١ٮف أ٠سػؿ ظؿٱػح ٚػٰ اٹ٩ُػٺؽ إ٣ػٯ 

 سؿ ٦ذٕح كإزةرة.٧ٜٔ ا٣عٞةاٜ ا٣ىعٲعح كأ٠

إف أ٠جؿ ك٥٬ ٧٤ٰٔ ٬ٮ ٰٚ أف ا٥٤ٕ٣ ٱٕؿؼ ٠ػ٢ اٷصةثػةت كأف ا٧٣جػةدئ 

 قةقٲح ٝؽ أوجعخ راقؼح ك٥٣ ٱجٜ إٹ إًةٚح ثٕي ا٣ذٛةوٲ٢.اٵ

ا٥٤ٕ٣ ا٧٣ٕةوؿ ٱٕذ٧ؽ ٤ٔٯ ادٔةء أف ٢٠ ا٣عٞٲٞح ٬ٰ ظٞٲٞػح ٦ةدٱػح كأ٩ػ٫ 

٦ةدٱػح ٚػٰ  ٬ػٰ ٩ذٲضػح ٤٧ٕ٣ٲػةت دٮصؽ إٹ ظٞةاٜ ٦ةدٱح. كأف اٷدراؾ ٦سٺن  ٹ

ا٣ػؽ٦ةغ كأف ا٧٣ػةدة ٬ػٰ مػػٰء ٹ كٔػٰ ٣ػ٫ كٹ إدراؾ. كأف ا٣ذُػٮر ٬ػػٮ دكف 

 ٗؿض ٩٭ةاٰ. كأف اهلل ٬ٮ ١ٚؿة ٰٚ ٔٞٮؿ ا٣٪ةس ٦ٮصٮدة ٰٚ رؤكق٭٥.

د١ٛٲؿان ٣ٲف ثكجت د١ٛٲؿ ا٧٤ٕ٣ةء ث٭ة  اأوجعخ ٬ؾق ا٧٣ٕذٞؽات ٝٮٱح صؽ  

ةاٜ ا٧٤ٕ٣ٲػح ظٞٲٞٲػح . إف ا٣عٞػة٩ٞػؽٱ   ثػ٢ ٵ٩ػ٫ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ د١ٛٲػؿان  critical ة٩ٞؽٱ  

ك٠ؾ٣ٟ ا٣ذٞ٪ٲةت ا٣ذٰ ٱكذؼؽ٦٭ة ا٧٤ٕ٣ةء ك٦ػة ٩ػذش ٔ٪٭ػة ٦ػ٨ دٞة٩ػةت. إٹ أف 

٩ْةـ اٹٔذٞةد ا٣ؾم ٱع٥١ ا٣ذ١ٛٲػؿ ا٧٤ٕ٣ػٰ ٬ػٮ ٩ْػةـ إٱ٧ػة٩ٰ ث٧ٕ٪ػٯ دنػجس٫ 

 ث٧ٕذٞؽات ٧٤ٔٲح صة٦ؽة ٦ؤقكح ٤ٔٯ ٔٞةاؽ ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ.

ـ أف د١ٮف أ٢ٝ ٔٞةاؽٱػح ٱؽ ٤ٕ٤٣ٮٚأ٩ة أر ،إف ا١٣ذةب ا٣عة٣ٰ ٬ٮ ٦ٓ ا٥٤ٕ٣

ث٧ٕ٪ٯ ا٣ذنجر ثٛؿًػٲةت ٝؽٱ٧ػح ٗٲػؿ ٦ؤقكػح ٤ٔػٯ ٤ٔػ٥ وػعٲط ك٤ٔػٯ )

دعؿر٬ػة  ا٣عٞٲٞح( كأ٠سؿ ٧٤ٔٲح. إ٩٪ٰ أؤ٨٦ ثأف ا٤ٕ٣ٮـ قذٮ٣ؽ ٨٦ صؽٱػؽ ٔ٪ػؽ

 ٨٦ ا٣ٕٞةاؽ ا٣ذٰ دٞٲؽ٬ة.
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 اإلٯ٥اف ا٥٢ٓ١ٮ: -1

 صٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ا٧٣ٕذٞؽات اٵقةقٲح ا٣ذٰ ٱٕذٞؽ ا٧٤ٕ٣ةء ثأ٩٭ة وعٲعح

٦ػ٨  ٬ٮ آ٣ٲح ٦ٕٞؽة ثؽٹن  ٦ٲ١ة٩ٲ١ٰ. ٚة٤١٣ت ٦سٺن  ٬ٮ أقةقةن  مٰءو  ٢٠ُّ  -1

٫٣ أ٬ؽاؼ ػةوح ث٫. كظذٯ اٷ٩كةف ٚ٭ٮ ٦س٢ اٳ٣ح ٣ػ٫ ٦ػغ  ةظٲ   أف ٱ١ٮف ٠ةا٪ةن 

 .ةت ا٧٣جؿ٦ضح صٲ٪ٲ  ٲٱنج٫ ا٣عٮاق

ك٣ػػٲف ٣٭ػػة ظٲػػةة داػ٤ٲػػح أك  unconsciousا٧٣ػػةدة ٗٲػػؿ كأٲػػح  ٠ػػ٢ُّ  -2

ٰ اٷ٩كة٩ٰ ٗٲؿ ٦ٮصػٮد ثػ٢ ٬ػٮ ػٲػةؿ ػىٮوٲح أك كص٭ح ٩ْؿ. كظذٯ ا٣ٮٔ

 ٩ةدش ٨ٔ ا٤٧ٕ٣ٲةت ا٧٣ةدٱح ٤٣ؽ٦ةغ.

٩ٛضػػةر ٹثةقػػذس٪ةء ازةثذػػح ) ٲػػح ٤٣ُةٝػػح كا٧٣ػػةدة داا٧ػةن ا٧١٣ٲػح اٷص٧ة٣ -3

ٔ٪ؽ٦ة ّ٭ؿت ٠ػ٢ ا٧٣ػةدة كا٣ُةٝػح ا٧٣ٮصػٮدة ٚػٰ ا١٣ػٮف  Big Bangا٣ْٕٲ٥ 

 .٨ ا٣ٕؽـ(ٚضأة ٦

 ا٣جؽاٱح ك٧٠ة قذ١ٮف داا٧ةن. ٝٮا٩ٲ٨ ا٣ُجٲٕح زةثذح ٚ٭ٰ ا٣ٲٮـ ٧٠ة ٠ة٩خ ٰٚ -4

 ٣ٲف ٬٪ةؾ ٬ؽؼ ٨٦ ا٣ُجٲٕح ك٣ٲف ٬٪ةؾ ٬ؽؼ أك ادضةق آػؿ ٤٣ذُٮر. -5

٦ػةدم ٦ٮصػٮد ٚػٰ  ٢٠ ا٧٣ػٮركث ا٣جٲٮ٣ػٮصٰ )ا٣عٲػٮم( ٬ػٮ أ٦ػؿه  -6

 كٰٚ أ٦ٮر ٦ةدٱح. DNAا٣ضٲ٪ةت كا٣ػ 

ا٣ٕٞٮؿ ٦ٮصٮدة ٨٧ً ا٣ض٧ض٧ػح ك٬ػٰ ٔجػةرة ٔػ٨ ٩نػةط د٦ػةٰٗ  -7

ٚإف ػٲةؿ ا٣نضؿة ٣ٲف ٬٪ةؾ ظٲػر دٞػٙ ٯ مضؿة إ٣ كٔ٪ؽ٦ة د٪ْؿ ٦سٺن  ٍٚٞ.

 ا٣نضؿة ك٨١٣ داػ٢ د٦ةٟٗ.

 ةدٱح ٰٚ ا٣ؽ٦ةغ كد٧كط ٔ٪ؽ ا٧٣ٮت.ا٣ؾا٠ؿات دذؼـف ثُؿؽ ٦ -8

 ٬ٰ أ٦ٮر دؼٲ٤ٲح. telepathyا٣ْٮا٬ؿ ا٣ذٰ ٥٣ دٛكؿ ٠ة٣ذؼةَت ٨ٔ ثٕؽ  -9

 اٵدكٱح ٬ٰ ا٣نٰء ا٣ٮظٲؽ ا٣ؾم ٱنٰٛ اٵ٦ؿاض. -13

ف ا٤ٛ٣كػػٛح أك ا٣ٕٞٲػػؽة ا٧٣ةدٱػػح ا٣ذػػٰ د١ػػٮِّ إف ٦ض٧ػػٮع ٬ػػؾق ا٧٣ٕذٞػػؽات 
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دٛذؿض أف ٢٠ مٰء ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ٬ٮ ٦ةدم ث٧ة ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣ٕٞػٮؿ. د٤٘ػت ٬ػؾا 

ة ٱٕذجػؿ ذ٣ػٟ ك٠أ٩ػ٫ اٹٔذٞةد ٤ٔٯ ا٤ٕ٣ٮـ ٰٚ أكاػؿ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ كظة٣ٲ  

ٹ ٱٕػػؿؼ ا١٣سٲػػؿ ٦ػػ٨ ا٧٤ٕ٣ػػةء أف ا٧٣ةدٱػػح ٬ػػٰ أ٦ػػؿ اٚذؿاًػػٰ ثػػ٢ وػػعٲط. 

٩ْؿ ٧٤ٔٲح ٤٣عٞٲٞح أك ٩ْؿة ٔة٧٣ٲح ٤ٕ٤٣ػ٥. ك٬ػؤٹء  أك كص٭ح ةن ٱٕذجؿك٩٭ة ٧٤ٔ

آػؿ أك ٥٣ دٍٕ ٣٭٥ ا٣ٛؿوح ٣ٲ٪ةٝنٮا اٵ٦ػؿ ك٬ػ٥ ٱكػذٮٔجٮف  ٧ٮا مٲبةن ٥٣ ٱذ٤ٌٕ 

. كظذٯ ٨٦ ٱعةكؿ ا٣جعر ٰٚ ادضػةق osmosisذ٣ٟ اٵ٦ؿ ثن٢١ ٤٧ٔٲح ظ٤ٮؿ 

 ا٧٣ؤقكةت ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ٕذ٧ؽة.ديعةرث٫ آػؿ ٚكٮؼ 

٦ذض٭ػح  ٭ة دٕ٪ٰ َؿٱٞح ظٲػةة٧٣ةدٱح( ٚإ٩َّ كٰٚ اٹقذؼؽاـ ا٣ٲٮ٦ٰ ٧٤١٣ح )ا

دنػضٲٓ ٱضػؿم س٢ ا٣سؿكة كا٣ؿٚة٬ٲح ٚػٰ ا٣عٲػةة. ٦ٍٚٞ إ٣ٯ ا٧٣ىة٣ط ا٧٣ةدٱح 

٬ؾق ا٣عةٹت ثٮاقُح ا٤ٛ٣كٛح ا٧٣ةدٱح ا٣ذٰ د٪ٰٛ كصٮد أٱح ظٞٲٞػح ركظٲػح أك 

دٔػةءات ا٧٤ٕ٣ٲػح أ٬ؽاؼ ٗٲؿ ٦ةدٱح إٹ أ٩٪ٰ ٚػٰ ٠ذػةثٰ ٬ػؾا د٭٧٪ػٰ ٚٞػٍ اٹ

 َؿٱٞح ا٣عٲةة. ك٣ٲف دأزٲؿ٬ة ٤ٔٯ

قأقذؼؽـ َؿٱٞح ا٣ذن١ٲٟ ١٣ٰ أظٮؿ ٢٠ كاظؽ ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٧٣ٕذٞػؽات 

إ٣ٯ قؤاؿ أك ٦كأ٣ح كٔ٪ػؽ٬ة قػذ٪ٛذط أ٦ة٦٪ػة ٦ضػةٹت صؽٱػؽة ٔ٪ػؽ٦ة ٩أػػؾ 

كاقٓ ٠جؽاٱػح ٤٣ذكػةؤؿ ك٣ػٲف ٠عٞٲٞػح ٗٲػؿ ٝةث٤ػح ٤ٔٯ ٩ُةؽ ٚؿًٲح ٦ٞجٮ٣ح 

ص قػؤاٹن  إف ٚؿًٲح أف ا٣ُجٲٕح ذات ػٮاص ٦ٲ١ة٩ٲ١ٲػح دىػجط ٤٣٪ٞةش. ٧ٚسٺن 

ةدة ٣ػٲف ٚٲ٭ػة إدراؾ )٢٬ ا٣ُجٲٕح ذات ػىةاه ٦ٲ١ة٩ٲ١ٲح؟( كٚؿًٲح أف ا٧٣

 .دىجط قؤاٹن )٢٬ ا٧٣ةدة دكف إدراؾ؟(

( قػأٝٮـ ثؽراقػح ا٤ٕ٣ػ٥ كا٣ػؽٱ٨ prologueٰٚ ٚى٢ ا٧٤١٣ػةت اٵك٣ػٯ )

 كا٣ك٤ُح.

 :٤Scientific World Outlookل٢ٟث ا٥١هػاٰٛث ٘ٮ ا٨١ِؽة ا١ٓا٥١ٰث ٣٢ٓ٢١  -2

ٱـٱؽ ٤ٔػٯ ٦بذػٰ ٔػةـ ٝػةـ ا٧٣ػةدٱٮف ثػإَٺؽ ا٣ٮٔػٮد ثػأف ا٤ٕ٣ػ٥  ػٺؿ ٦ة
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قٲٛكؿ ٢٠ مٰء ثٮاقػُح ا٣ٛٲـٱػةء كا١٣ٲ٧ٲػةء. ٧٠ػة أف ا٤ٕ٣ػ٥ قػٲجؿ٨٬ ٤ٔػٯ أف 

ا٧٣ؼ٤ٮٝةت ا٣عٲح ٬ٰ آٹت ظٲح كا٢ٕٞ٣ ٣ٲف إٹ ٩نةط د٦ةٰٗ كأ٫٩ ٣ػٲف ٬٪ػةؾ 

ح ٬ػػؽؼ كراء كصػػٮد ا٣ُجٲٕػػح. أ٦ػػة ا٧٣ؤ٦٪ػػٮف ٚٲٕذٞػػؽكف أف اٹ٠ذنػػةٚةت ا٧٤ٕ٣ٲػػ

قذٕـز ٦ٕذٞؽاد٭٥. كاٳف كثة٣ؿ٥ٗ ٦ػ٨ ٠ػ٢ ا٧٣٪ضػـات ا٧٤ٕ٣ٲػح كا٣ذٞة٩ػةت ٚػإف 

 ٧٤٣ةدٱح ٦ن٤١ح ٰٚ ا٧٣ىؽاٝٲح ٥٣ ٱ٨١ أظؽ ٱذٮٕٝ٭ة ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨.

ٚػٰ ٔػةـ  (٠ػة٦جؿدج)ٔ٪ؽ٦ة ٠٪ػخ أدرس ا١٣ٲ٧ٲػةء ا٣عٲٮٱػح ٚػٰ صة٦ٕػح 

٦ٓ ثٕي ا٣ـ٦ٺء إ٣ٯ ق٤ك٤ح ٨٦ ا٤٣ٞةءات ا٣ؼةوح ٦ٓ ٢٠ ٨٦ دئٲخ  1963

ٚػٰ ٤٠ٲػح  Sidney Brenner (قٲؽ٩ٰ ثؿٱ٪ؿ)ك Francis Crick )ٚؿا٩كٲف ٠ؿٱٟ(

)٠ؿٱػٟ( ٝػؽ قػة٧٬ة ٝجػ٢ ٰٚ ا٣ضة٦ٕح. ٠ةف )ثؿٱ٪ؿ( ك ٤٧King’s Collegeٟ ا٣

 كٝخ ٝؿٱت ٰٚ ٟٚ ا٣نٲٛؿة ا٣ضٲ٪ٲح. ٠ةف ٠ٺ٧٬ة ٦ةدٱٲ٨ ظذٯ ا٣ْٕػ٥ إًػةٚحن 

٤ذٲ٨ ٠جٲػؿدٲ٨ ١. كٝؽ ٝة٦ة ثإٔٺ٦٪ة ثٮصٮد ٦نػ٩نٲُةن  إ٣ٯ ٠ٮف )٠ؿٱٟ( ٤٦عؽان 

ص ا٣ذُٮر كاٷدراؾ. كظكت أٝٮا٣٭٧ة ٥٣ ٱػذ٥ ظػ٢ ٬ػةدٲ٨ ٰٚ ا٣جٲٮ٣ٮصٲة ك٧٬ة

ػٍؽرو أذ٠ٲػةء  ا٧٣ن٤١ذٲ٨ ٵف ٨٦ ٠ةف ٱ٢٧ٕ ٚٲ٭٧ػة ٣ػ٥ ٱ١ٮ٩ػٮا ٞى كأ٩٭٧ػة ٠ػةؼو ث

٪ػؿ( ر أف ٱأػػؾ )ثؿٱقٲضؽاف اٵصٮثح ػٺؿ ٔنؿ ق٪ٲ٨ أك ٔنؿٱ٨ ق٪ح. كدٞؿٌ 

اٷدراؾ. ٝةـ ا٣ؿصٺف ثؽٔٮة )٠ؿٱٟ( ٦ٮًٮع ٦ٮًٮع ا٣جٲٮ٣ٮصٲة ا٣ذُٮرٱح ك

 ٦ض٧ٮٔذ٪ة ا٣ُٺثٲح ٢٧ٕ٤٣ ٦ٕ٭٧ة.

 ٚن٢ ٠ٺ٧٬ة ٰٚ ٦كٕةق. كثٕؽ ٚذؿة َٮٱ٤ح دضةكزت اٵرثٕٲ٨ ٔة٦ةن 

كظذٯ اٳف ٹ دٮصؽ ثػؿا٬ٲ٨ ٤ٔػٯ أف ا٣عٲػةة كا٣ٕٞػٮؿ ٱ١٧ػ٨ دٛكػٲؿ٬ة 

ثة١٣ٲ٧ٲةء كا٣ٛٲـٱةء. إف ا٧٣٪٤ُٜ اٵقةقٰ ٧٤٣ةدٱح ٬ٮ أف ا٧٣ةدة ٬ػٰ ا٣عٞٲٞػح 

إص٧ةع ٔ٪ؽ ٧٤ٔةء اٵٔىػةب  ٰٚ ا٣ٕة٥٣. كٰٚ كٝذ٪ة ا٣عة٣ٰ ٹ ٱٮصؽ ا٣ٮظٲؽة

neuroscience  داٚٲػؽ دنػة٧٣ؿز( َجٲٕح ا٢ٕٞ٣. كٝػؽ وػؿح ا٣ٛٲ٤كػٮؼ )ظٮؿ

David Chalmers  ا٣ذضؿثح ا٣نؼىٲح ٰٚ اٵ٦ػٮر ٬ػٮ ٦نػ٤١ح  كصٮدثأف ٦ضؿد
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ا وٕجح  دٛكٲؿ٬ة ثٮاقُح آ٣ٲح  ا٣ىٕٮثح ٰٚ ا٣ذعؽم ٨٦ ٔؽـ إ١٦ةفكد٨٧١ صؽ 

٦عؽدة. كظذٯ ٣ٮ ٚ٭٧٪ة ٠ٲٙ دٞٮـ ا٣ٕٲ٨ كا٣ؽ٦ةغ ثةٹقذضةثح ٤٣ػٮف اٵظ٧ػؿ 

 ٚإ٫٩ ٹ ٱ٨١٧ دٛكٲؿ ا٣نٕٮر ثة٤٣ٮف اٵظ٧ؿ. ٦سٺن 

ثٮاقػُح اٚذؿاًػةت ا٤ٞ٩جػخ ثأف ا٤ٕ٣ٮـ كدُٮر٬ة دضؿم إٔةٝذ٭ة إ٩٪ٰ ٦ٞذ٪ٓ 

ٝٮٱح. ٬ؾق ا٣ٕٞةاؽ دٞٮـ  ثع٧ةٱػح  tabooإ٣ٯ ٔٞةاؽ ٱعةِٚ ٤ٔٲ٭ة ثٮاقُح ٦عؿ٦ةت 

 ح ا٥٤ٕ٣ ا٧٣ؤقكةدٲح كثؾ٣ٟ دىجط ٔٮااٜ أ٦ةـ ا٣ذ١ٛٲؿ ا٣عؿ.٤ٕٝ

 

 ايهًُات األوىل

 

ٚٞؽ ٹ٦كػخ  ٦٪ؾ ٩٭ةٱح ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ قٲُؿت ا٤ٕ٣ٮـ كٗٲؿت اٵرض.

ا٣ذٞة٩ح كا٣ُت ا٣عؽٱر. ك٬ٲجح ا٤ٕ٣ػ٥ ا١ٛ٣ؿٱػح ٹ ٱ١٧ػ٨ ثٮاقُح ٢٠ ا٣٪ةس  ظٲةةى 

١ٚػؿم آػػؿ ٔجػؿ ا٣ذػةرٱغ  دأزٲؿ أم ٩ْػةـ، كدأزٲؿق أ٥ْٔ ٨٦ ٣ٸ٩كةف أف ٱذعؽا٬ة

٣٭ػة ٚػإف اٷ٩كة٩ٰ. ك ٦ٓ أف أ٠سؿ صـء ٨٦ ٝٮة ا٤ٕ٣ٮـ ٱأدٰ ٨٦ ا٣ذُجٲٞةت ا٤٧ٕ٣ٲػح 

ذ٣ٟ ا٣ذؿدٲػت كٱن٢٧ ٰٚ ٚ٭٥ ا٣ٕة٥٣  صؽٱؽةن  ةن ٚ٭ٰ دٞؽـ َؿٝ ،صةذثٲح ١ٚؿٱح أٱٌةن 

ا٣ؿٱةًٰ ٰٚ ٤ٝػت ا٣ػؾرة كا٣ضػـمء كا٣جٲٮ٣ٮصٲػة ا٣ضـٱبٲػح ٤٣ضٲ٪ػةت كاٹ٦ذػؽاد 

 ٥٤ٔ ا٣ٌٛةء كا١٣ٮف.ا٣ٮاقٓ ٤٣ذُٮر ٰٚ 

ىالكؼنوتىالطلمي:ى-1
( ا٣كٲةقػػػٰ 1561-1656) ٠Francis Baconػػػةف )ٚؿا٩كػػػٲف ثٲ١ػػػٮف( 

كا٧٣عة٦ٰ ا٣ؾم أوجط كزٱؿان ٤٣ٕػؽؿ ٚػٰ ثؿٱُة٩ٲػة ٝػؽ د٪جػأ ثٞػٮة ا٤ٕ٣ػ٥ ا٧٣ػ٪٥ْ 

organized  كثؿأٱ٫ ٚإف ٦ٛذةح ٬ؾق ا٣ٞٮة ا٣ضؽٱؽة ٠ةف ٰٚ إٝة٦ػح ٦ؤقكػةت ٦٪٧ْػح

ٝةـ )ثٲ١ٮف( ثذٮوػٲٙ د١٪ٮٝؿاَٲػة ٦سة٣ٲػح  1624ٔةـ ٤٣جعر. كٰٚ ٦ٞة٣ح ٫٣ ٰٚ 

دٞٮـ ٚٲ٭ة ٠٭٪ٮدٲح ٧٤ٔٲح ثةدؼةذ ا٣ٞؿارات ٧٣ى٤عح ا٣ؽك٣ح ٢١٠. كٱ٤ػجف أٌٔػةء 
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ِذا اهمَّْت يالبس طْٕوة وٕعايوْن لًا ٕصجحقْن حصب  وبْثّى وِٖهبجّى  

وبرأي )بٖمْن( فإن اهّدف اهعام هًدن ِذه اهًؤشصة ِْ يعرفة أشهاب وأشبرار 

يدبن لَٖصبة  األشٖاء  ولان )بٖمْن( ٕحب  أن ٕبرى اهعوبى يرثهباً لَّْثٖ بحرلة ا

إٍموجرا  وود لاٍت ثَهؤاثُ صحٖحة ففبٔ اهبدوا اهرأشبًاهٖة وارشبجرالٖة ثمبْن 

وٕقبْم األلادًٕٖات اهعوًٖة اهجابعة هودوهة ِٔ يرالز اهقْة فٔ اهًؤشصة اهعوًٖة  

فٔ فَْن اهحبرب واهنبَاعة  دور اهمَّة وٕؤخرون عوٓ شٖاشات اهدوهةباهعوًاء 

 واهزراعة واهط  واهجعوٖى واههحح 

يببب بببدإات اهقببرن اهعصببرٌٕ أصببهم اهجعايببن يببب اهعوببْم لًؤشصببات 

بعبد اهحبرب اهعاهًٖبة اهداٍٖبة بصبه  يصباًِات  وازداد ذهك لدٖراً  ،ولًٌّ

فبٔ ِْ اهحمْيات واهصرلات اهمهرى  إن أعوٓ يصجْى فٔ ثًْٕن اههحْث 

 8002صبرف عوبٓ ذهبك فبٔ عبام  ح بوغ يجًْع يااهْرٕات اهًجحدة حٖ

( يوٖببار يببٌ اهحمْيببة  إر أن اهحمْيببات 401وٖببار دورر يَّببا )ي( 892)

واهًؤشصببات ر ثًببْا يببٌ ألببن اهعوببى فبب لدر اهجًْٕببن َٕطهبب  عوٖببُ يهببدأ 

  اهًعرفة وْة() (بٖمْن)

فٔ خًصَٖٖات اهقبرن اهعصبرٌٕ بوبغ شب ن اهعوبْم اهًبؤطرة فبٔ يؤشصبات 

 George Sartonولج  فبٔ ذهبك يبؤرخ اهعوبْم )لبْرج شبارثْن(  اً عاهٖيصجْى 

ًٕمبٌ ثحدٕبد اهحقٖقبة »بطرٕقة ثصهُ لالم اهمَٖصبة اهماخْهٖمٖبة وهبن احصبالح  

إورارِا يٌ وهن يجًْعات صغٖرة يٌ اهَباس ٕجري ب وْاا اهخهراء  فمن األيْر 

هبٖس  اهجحق  يٌ أوْاهّى يبٌ وهبن يجًْعبة صبغٖرة ٕجري وربًا بْاشطة أفراد 

اهبجحمى ٕجبري وعوبّٖى فقبا اهقهبْا بًبا ثقبرر هّبى   ،هوَاس اٗخرٌٕ أي وْا

باهَصبباطات اهعوًٖببة بّببذه اهطرٕقببة فببٔ اهجايعببات واأللادًٕٖببات واهجًعٖببات 

 « عٌ اهجحمى اهصعهٔ يا أيمٌ ذهك ااهعوًٖة وهمٌ ِذا اهجحمى يهعد ٍّائٖ  
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ك٤ٔػٯ  ٚػٰ إٝة٦ػح ا١٣٭٪ػٮت ا٧٤ٕ٣ػٰ (ثٲ١ػٮف)ك١٬ؾا ٚٞؽ دعٜٞ ظ٤ػ٥ 

 ٦كذٮل ٔة٧٣ٰ.

ى:omniscienceتخولىالطلمىالكليىى-2
إف ٦ٮًػٮع ا٤ٕ٣ػ٥ ا٤١٣ػٰ ٬ػٮ ٦ٮًػػٮع ٦ذ١ػؿر ٚػٰ دػةرٱغ ا٤ٕ٣ػػٮـ ٵف 

ٞػؿف ٱأ٤٦ٮف ٰٚ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ٦ٕؿٚح ٤٠ٲػح إ٣٭ٲػح. ٚػٰ ثػؽاٱةت ا٣ ا٧٤ٕ٣ةء داا٧ةن 

٤ٔٯ ٦ٕؿٚػح  ٝةدران  ة٧٤ٔٲ   قٲ٧ٮف ٹثٺس( ٔٞٺن ا٣ذةقٓ ٔنؿ دؼٲ٢ ا٣ٛٲـٱةاٰ )

 مٰء. ك٥٣ د٪عىؿ ٦س٢ ٬ؾق اٵ١ٚةر ٰٚ ا٣ٛٲـٱػةء ٧ٚػسٺن  ٰء كا٣ذ٪جؤ ث٢١ِّ م ٢٠ِّ 

ا٣ؾم قةٔؽ ٰٚ ٩نؿ ٩ْؿٱح )داركٱ٨( ٚػٰ  Thomas Huxley (دٮ٦ةس ١٬ك٤ٰ)

٠ة٦ػ٢ ٤٧ٔٲػح ٣ذنػ٢٧ ح ا٧٣ٲ١ة٩ٲ١ٲػ determinismا٣ذُٮر ٝةـ ثذٮقػٲٓ ا٣ضجؿٱػح 

 صا٣ذُٮر ٝةاٺن 

ا٣ٕة٥٣ ا٣عٰ كا٣ضة٦ػؽ  ثأف ٢٠ إذا ٠ةف ا٧٣جؽأ اٵقةقٰ ٤٣ذُٮر وعٲعةن »

٬ٮ ٩ذٲضح ا٣ذٛة٢ٔ ا٧٣ذجةدؿ ظكت ٝػٮا٩ٲ٨ ٦عػؽدة ثػٲ٨ ا٣ٞػٮل ا٣ذػٰ د١٤٧٭ػة 

ا٣ذٰ دن٤١خ ٦٪٭ػة ا٣كػؽٱ٧ٲح اٵك٣ٲػح ١٤٣ػٮف ٚإ٩ػ٫ ٦ػ٨  molecularا٣ضـٱبةت 

ٚػٰ ا١٣ػٮف صػةء ٦ػ٨ ٬٪ػةؾ ٦ػ٨ د٤ػٟ ا٣كػؽٱ٧ٲةت كأف  ا٣ىعٲط أف ٠ػ٢ ٦ػة

ا٣كػؽٱ٧ٲح ٱ١٧ػ٨ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ٤ٕ٦ٮ٦ةت ٠ةٚٲح كث٧ٕؿٚػح ػىػةاه ا٣ػؾرات 

 «.1869عٲٮا٩ٲح ٣جؿٱُة٩ٲة ٰٚ ٔةـ ا٣ذ٪جؤ ثة٣عٲةة ا٣

٩نةَةت ا٣ػؽ٦ةغ ا٣جنػؿم  ٤ٔٯ determinismدُجٲٜ ا٣ضجؿٱح صؿل ٔ٪ؽ٦ة 

٠ة٩خ ا٣٪ذٲضح إ٣٘ةء اٷرادة ا٣عػؿة ٣ٸ٩كػةف ٤ٔػٯ أقػةس أف ٠ػ٢ ا٣٪نػةَةت 

٤ٔػٯ  ا٣ٛٲـٱةاٲح كا٣جٲٮ٣ٮصٲح ٱ٨١٧ ا٣ذ٪جؤ ث٭ة. ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٬ػؾا اٹٔذٞػةد ٦ٕذ٧ػؽان 

 ظٞةاٜ ٧٤ٔٲح ث٢ ٤ٔٯ أقةس اٹٔذٞةد أف ٢٠ مٰء ٱذعؽد ثٞٮا٩ٲ٨ رٱةًٲح.

كظذٯ ٰٚ ٱٮ٦٪ة ٬ؾا ٬٪ةؾ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ػةء ٦ػ٨ ٱٕذٞػؽ أف اٷرادة ا٣عػؿة ٬ػٰ 

ك٥٬. ٚ٭٥ ٱٕذٞؽكف ثأف ٩نةط ا٣ؽ٦ةغ ٱذعؽد ث٤٧ٕٲةت ٦ٲ١ة٩ٲ١ٲح كٹ ٱؤ٦٪ػٮف 
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ٔػة٥٣ ا٣ػؽ٦ةغ وػؿح  ثٮصٮد ٩ٛف ٗٲؿ ٦ٲ١ة٩ٲ١ٲح ٝةدرة ٤ٔٯ اٹػذٲػةر. ٧ٚػسٺن 

( ث٧ػة ٱ٤ػٰص 2313ٚػٰ ٔػةـ ) Patrick Haggard (ثةدؿٱػٟ ٬ةٗػةرد)ا٣جؿٱُة٩ٰ 

. إذ دٮصػػؽ ٝػػٮا٩ٲ٨ ٦ةدٱػػح دُٲٕ٭ػػة ة٠ٕػػة٥٣ أٔىػػةب ٱضػػت أف د١ػػٮف صجؿٱ ػػ»

ا٤٧ٕ٣ٲػػةت ا١٣٭ؿثةاٲػػح كا١٣ٲ٧ٲةاٲػػح ٚػػٰ ا٣ػػؽ٦ةغ. ٚجٮصػػٮد ٩ٛػػف ا٣ْػػؿكؼ ٹ 

ص ٨ أف دٞٮؿ٧٤٠ح )أ٩ة( ا٣ذٰ ٱ١٧ ٱ١٧٪ٟ ٢٧ٔ أم مٰء ٦ؼذ٤ٙ ٤ٚٲكخ ٬٪ةؾ

ٹ ٱك٧ط ٧٣ٕذٞؽادػ٫ ا٧٤ٕ٣ٲػح  (٬ةٗةرد)إٹ أف «. )أ٩ة أرٱؽ أف أ٢٧ٔ ثن٢١ آػؿ(

ظٲةدٰ ا٧٤ٕ٣ٲح كظٲةدٰ ا٣نؼىٲح ٦٪ٛى٤ذةف. »ثة٣ذؽاػ٢ ٦ٓ ظٲةد٫ ا٣نؼىٲحص 

كٹ أزاؿ أقذُٲٓ إٝؿار ٦ة ٬ٰ دار ا٣كٲ٪٧ة ا٣ذٰ أرٱؽ ا٣ػؾ٬ةب إ٣ٲ٭ػة كٹ أمػٕؿ 

 .«ُٲٓ إٝؿار ذ٣ٟ ٰٚ د٦ةٰٗثأف ذ٣ٟ ٦ٞؿر ٣ٰ ٰٚ ٝؽرم ك١٣٪٪ٰ أقذ

ى:indeterminismردمىالتحدودىولطبظىالحظىى-3
دجٲ٨ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨ أف ٢٠ ا٣ْٮا٬ؿ ا٣ُجٲٕٲح دٞؿٱجةن ٬ٰ ّػٮا٬ؿ اظذ٧ة٣ٲػح 

probabilistic  ث٧ة ٰٚ ذ٣ٟ صؿٱةف ا٣كٮاا٢ ا٣عؿ كد١كؿ اٵ٦ٮاج ٤ٔػٯ ا٣نػٮاَئ

ث٭ػة. ٣ذ٪جػؤ ا٣ػؽٝٲٜ كا٣ُٞف ك٤٠٭ة دْ٭ؿ ثن٢١ آ٩ػٰ كٗٲػؿ ٦عػؽد ٧٦ػة ٱكػذجٕؽ ا

ت ٝٮٱح ٣ؽٱ٭٥ كقٲة٣ح ٠جٲػؿة ٲا٣ُٞف ٠سٲؿان ٦ة ٱؼُبٮف ٦ٓ كصٮد ظٮاق كراوؽك

٨٦ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ٦ػ٨ ا٣كػٮاد٢. كقػجت ذ٣ػٟ ٣ػٲف ٵ٩٭ػ٥ ٗٲػؿ ٧٤ٔػةء ثػ٢ ٵف 

ا٣ُٞف ثُجٲٕذ٫ ٗٲؿ ٝةث٢ ٤٣ذ٪جؤ ث٫ ثة٣ذٛىػٲ٢ ٚ٭ػٮ ٔنػٮااٰ. ٹ ٱ١٧ػ٨ ا٣ٮوػٮؿ 

ة ة٧ٌػ١ى ٧٠ػة ٱعىػ٢ ٚػٰ ا٣ٛٲـٱػةء ا٧٣ي  إ٣ٯ ا٣ضــ ثةٵ٦ٮر ٰٚ أظػٮاؿ ا٣ٕػة٥٣ ا٣ٲػٮـ

quantum كظذٯ ٦ؽارات ا١٣ٮا٠ت ظٮؿ ا٣نػ٧ف ٬ػٰ ٔنػٮااٲح ٤ٔػٯ ا٧٣ػؽل .

 ا٣ُٮٱ٢ ٦ٓ أ٩٭ة دْ٭ؿ ك٠أ٩٭ة ذات ٝٮا٩ٲ٨ ٦عؽدة.

ا٣ذٰ ٠ة٩خ ٦ٕذ٧ؽة ٣ؽل ا٧٤ٕ٣ػةء إف اٹٔذٞةد ثة٣ضجؿٱح أكا٣ٞكؿٱح ك١٬ؾا ٚ

ٗٲػؿ ظٞٲٞػٰ. ٲػةؿ ٱح ا٣ٞؿف ا٣ٕنػؿٱ٨ ّ٭ػؿ ثأ٩ػ٫ ػٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ كثؽا

ٚػٰ دٞجػ٢ ٦جػؽأ ٔػؽـ ا٣ذعؽٱػؽ ٚػٰ  ك٠ةف دعؿر ا٧٤ٕ٣ةء ٨٦ ٬ؾق ا٣ٕٞٲؽة قججةن 
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٤ٕ٣ػ٥ ٥٣ ٱ٪ذ٫ أك ٱذٮٝػٙ ا اػةص. ك١٬ؾثٮص٫ ٔةـ كٰٚ ا٣ذُٮر  ثٮص٫ا٣ُجٲٕح 

. ك٩ٛػف اٵ٦ػؿ قٲعىػ٢ ٔ٪ػؽ ا٣ػذؼ٤ه ٦ػ٨ ٔ٪ؽ ا٣ذؼ٤ه ٨٦ ٦جؽأ ا٣ضجؿٱح

 ا٣ذضؽد كثإ١٦ة٩ٲةت ٠جٲؿة. ا٣ٕٞةاؽ ا٣ذٰ ٹ دـاؿ دٞٲؽ ا٥٤ٕ٣ ٚذٕٮد ا٤ٕ٣ٮـ إ٣ٯ

ىواألوهامىاألخرىىرنىالطلمىالكلي:التخوالتىى-4
ٰٚ ٩٭ةٱةت ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ ٠ة٩خ أك٬ػةـ ا٤ٕ٣ػ٥ ا٤١٣ػٰ ٝػؽ أوػجعخ 

ذ٣ػٟ ٚٞػؽ ٠ذػت ٔػة٥٣  ٞةد ثة٣ضجؿٱح كا٣عذ٧ٲػح. ك٧٠سػةؿ ٤ٔػٯأثٕؽ ٨٦ اٹٔذ

 صٱٞػٮؿ 1888ٰٚ ٔةـ  Simon Newcomb (قٲ٧ٮف ٩ٲٮ٠ٮ٦ت)ا٤ٛ٣ٟ ا١٣٪ؽم 

. كٚػٰ «٤ٯ اٵ٤ٗت ٩ع٨ ٩ٞذؿب ٨٦ ظؽكد ٦ة ٱ٨١٧ أف ٩ٕؿٚػ٫ ٚػٰ ا٤ٛ٣ػٟٔ»

ا٣ؾم ظػةز صػةاـة  Albert Michelson (أ٣جؿت ٦ٲ٤١كٮف)( وؿح 1894ٔةـ )

٣ٞؽ د٥ ا٠ذنةؼ أ٥٬ ا٣ٞٮا٩ٲ٨ اٵقةقػٲح كا٣عٞػةاٜ ٚػٰ ٤ٔػ٥ »ص ٹظٞةن  (٩ٮث٢)

ثكػػجت  ا٣ٛٲـٱػػةء ك٬ػػؾق ا٣ٞػػٮا٩ٲ٨ زةثذػػح ٣ؽرصػػح أف اظذ٧ػػةؿ د٘ٲٲؿ٬ػػة ٹظٞػػةن 

 Kelvin (ا٤٣ػٮرد ٤٠ٛػ٨). ٧٠ة وػؿح «ا٠ذنةٚةت صؽٱؽة ٬ٮ صـء ٨٦ ا٤٧٣ٲٮف

ٹ ٱٮصؽ أم مٰء صؽٱؽ ٱ١٧ػ٨ ا٠ذنػة٫ٚ ٚػٰ ا٣ٛٲـٱػةء »( أ٫٩ص 1933ٰٚ ٔةـ )

 .«دجٞٯ ٬ٮ ا٣ذؽٝٲٜ ٰٚ ا٣ٞٲةقةت اٳف. ك٢٠ ٦ة

دعُػٲ٥ ٬ػؾق ا٧٣ٕذٞػؽات ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣ٕنػؿٱ٨ ثٮاقػُح ا٣ٛٲـٱػةء صؿل 

ٹ٩نػػُةر كاٹ٩ػػؽ٦ةج ا٣٪ػػٮكم كا٠ذنػػةؼ كا quantum physicsا٧١٣ٮ٦ٲػػح 

ك٬ٰ ١ٚؿة ثؽاٱػح ١٣ػٮف  Big Bangك٩ْؿٱح اٹ٩ٛضةر ا٣ْٕٲ٥  galaxyا٧٣ضؿات 

ق٪ح كأوػجط ٱذٮقػٓ  ةر( ٤٦ٲ٣14ؽرصح ْٔٲ٧ح ٝج٢ ظٮا٣ٰ ) او٘ٲؿ كظةر صؽ  

 كٱجؿد كٱذُٮر ٦٪ؾ ذ٣ٟ ا٣ٮٝخ.

ٱ٨ ك٦ٓ ذ٣ٟ ٔةد ك٥٬ ا٥٤ٕ٣ ا٤١٣ٰ زة٩ٲح إ٣ٯ ا٣ْ٭ٮر ث٪٭ةٱح ا٣ٞػؿف ا٣ٕنػؿ

كذ٣ػػٟ ثكػػجت ٩ضةظػػةت ٚٲـٱػػةء ا٣ٞػػؿف ا٣ٕنػػؿٱ٨ كاٹ٠ذنػػةٚةت ٚػػٰ ٦ضػػةؿ 

صػٮف )( ٠ذػت 1997ا٣جٲٮ٣ٮصٲة ا٣ٕىػجٲح كا٣جٲٮ٣ٮصٲػة ا٣ضـٱبٲػح. ٚػٰ ٔػةـ )
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٩٭ةٱػح » صدعخ اق٥ Scientific Americanٰٚ ٦ض٤ح  ٠ذةثةن  John Hogan (٬ٮٗةف

ٲؿ ٦ػ٨ كثٕؽ ٦ٞةث٤ذ٫ ١٣س «ا٥٤ٕ٣ص ٦ٮاص٭ح ظؽكد ا٧٣ٕؿٚح ٰٚ ًٮء ٔىؿ ا٤ٕ٣ٮـ

 صا١٣ةدت ثذٞؽٱ٥ اٵَؿكظح ا٣ذة٣ٲح ا٧٤ٕ٣ةء ٝةـ ٬ؾا

أك اظذ٧ػةؿ أف  ٤ٕ٣ٮـ ٚإ٩ػ٫ ٤ٔٲػ٫ أف ٱذٞجػ٢ إ١٦ػةفٔ٪ؽ٦ة ٱػؤ٨٦ اٷ٩كػةف ثػة»

ا٣ٕىؿ ا٣ؾ٬جٰ ٣ٺ٠ذنةٚةت ا٧٤ٕ٣ٲح ٝؽ ا٩ٌٞٯ. كٹ أٔ٪ٰ ث٧٤١ح ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ذُجٲٞٲػح 

ك١٦ة٩٪ػة  ٦٪٭ة ث٢ ا٥٤ٕ٣ ثأ٠سؿ ٩ٞةكة ك٧ْٔح ٣ػ٫ أم ا٣جعػر ا٧ٕ٣ٲػٜ ٣ػذٛ٭٥ ا١٣ػٮف

 «.ٚٲ٫. كا٣جعر اٷًةٰٚ ٬٪ة ٨٣ ٱٞؽـ زٮرات ٰٚ ا٥٤ٕ٣ ث٢ ًجٍ ٧٣ة ٬ٮ ٦ٮصٮد

ٚإ٩ػ٫ ٹ  ٦DNAسػ٢ ث٪ٲػح  وعٲط ٕٚ٪ؽ٦ة ١٩ذنٙ مػٲبةن  (٬ٮٗةف)إف ٠ٺـ 

أقػف  أذجػؿ أف ٠ػ٢َّ  (٬ٮٗػةف)ٱ٨١٧ أف ٩كػذ٧ؿ ٚػٰ ا٠ذنػةؼ ذ٣ػٟ. إٹ أف 

ٕؿكٚػح ٦ػٓ ٭ػة ٦ا٤ٕ٣ٮـ وعٲعح. كأذجؿ أف اٷصةثةت اٵقةقٲح أوػجعخ ٤٠ٌ 

ٚٲ٫ ٠سٲؿ ٦ػ٨ ا ا١٣ٺـ ٱ٧٪ٓ ا٥٤ٕ٣ ٨٦ ا٣ذٞؽـ كأ٩٭ة ث٘ة٣جٲذ٭ة ٣ٲكخ ٠ؾ٣ٟ. ك٬ؾ

 ا٣٘ؿكر اٷ٩كة٩ٰ.

ىالطلمىوالمدوحوظ:ى-5
٨ص ٲكٲعٲِّ ٠ةف ٦ؤقكٮ ا٥٤ٕ٣ ا٧٣ٲ١ة٩ٲ١ٰ ا٧٣ةدم ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣كةثٓ ٔنؿ ٦ى 

. ك٠ةف ٦ػ٪٭٥ (٩ٲٮد٨) - (ثٮٱ٢) - (ثٲ١ٮف) (دٱ١ةرت) - (ٗة٣ٲ٤ٰ) -( ٠ٲج٤ؿ)

 (٩ٲػػٮد٨)ك (ثٮٱػػ٢)ك (ثٲ١ػػٮف)ك ةٲ ػػ٠ةزٮ٣ٲ١ (دٱ١ػػةرت)ك (ٗػػة٣ٲ٤ٰ)ك (٤ػػؿ٠ٲج)

٤٣ػؽٱ٨ كوػؿؼ  ك٠ػةف ٦ذع٧كػةن  ةٗ٪ٲ ػ ةأرقػذٞؿاَٲ   (ثٮٱػ٢). ٠ػةف ةٲ  ثؿكدكذة٩ذ

ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣ةؿ ٣ذ٧ٮٱ٢ ا٣جٕسةت ا٣ذجنٲؿٱح ٰٚ ا٣٭٪ؽ. كٌٝٯ ٩ٲٮد٨ أ٠سػؿ كٝذػ٫ 

أٲػؽ ا٣ذ٪جػؤات كَةٝذ٫ ٰٚ ا٣ؽراقةت اٷ٩ضٲ٤ٲح ٦ٓ ا٬ذ٧ةـ ػػةص ٣ذػأرٱغ ٦ٮ

( 2363ٚٞػػؽ ٝػػةـ ثعكػػةب أف ٱػػٮـ ا٣ٞٲة٦ػػح قػػٲٞٓ ٚػػٰ ا٣ٛذػػؿة ثػػٲ٨ ٔػػة٦ٰ )

٦ٺظْةت ظػٮؿ د٪جػؤات دا٩ٲػةؿ »( كأكرد ذ٣ٟ ثة٣ذٛىٲ٢ ٰٚ ٠ذةث٫ 2344)ك

 .«كا٣ٞٲة٦ح ٔ٪ؽ ا٣ٞؽٱف ٱٮظ٪ة
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أ٩نأ ٥٤ٔ ا٣ٞؿف ا٣كةثٓ ٔنؿ رؤٱح ا١٣ٮف ك٠أ٫٩ آ٣ح ذ٠ٲح وػ٧٧٭ة كثػؽأ٬ة 

 ٦ح ثٞٮا٩ٲ٨ رٱةًٲح إ٣٭ٲح.اهلل. ك٢٠ اٵ٦ٮر ٠ة٩خ ٦ع١ٮ

ٝجػػ٢ ا٣ٞػػؿف ا٣كػػةثٓ ٔنػػؿ ٠ػػةف ٧٤ٔػػةء ا٣ضة٦ٕػػةت ك٠٭٪ػػٮت ا٧٣كػػٲعٲح 

 ٱٕذٞؽكف أف ا١٣ٮف ك٢٠ ١٦ٮ٩ةد٫ دكٲؿق اٵركاح كا٧٣ٺا١ح.

رٚي ا٥٤ٕ٣ ا٧٣ةدم ا٧٣ٲ١ػة٩ٲ١ٰ ٠ػ٢ ٬ػؾق ا٧٣ٕذٞػؽات كأوػجط ا٣ٕػة٥٣ 

ف دكف ظٲةة كآ٣ح دكف ركح. ك٠ة٩خ ا٧٣ةدة ثػؽكف ٬ػؽؼ كثػؽك ا٧٣ةدم ٔة٧٣ةن 

٦ٲذػح. كٚػٰ ٬ػؾا ا٣ٕػة٥٣ كا١٣ػٮف  كٰٔ ك٠ة٩خ ا١٣ٮا٠ػت كا٣٪ضػٮـ أصكػة٦ةن 

ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٲ١ٰ. ا٧٣ةدم ٠ةف ا٢ٕٞ٣ اٷ٩كة٩ٰ ٬ٮ ا٣نٰء ا٣ٮظٲػؽ ٗٲػؿ ا٧٣ٲ١ػة٩

 (دٱ١ػةرت)أظؽ ٱكذُٲٓ أف ٱٛكؿ ٔٺٝح ا٢ٕٞ٣ ث ٣ػح ا٣ضكػ٥ اٷ٩كػة٩ٰ إٹ أف 

 ٟ.ا٣٪ؼة٦ٲح دكف أم ثؿ٬ةف ٤ٔٯ ذ٣اٝذؿح أف ذ٣ٟ ٠ةف ٱضؿم ٰٚ ا٣٘ؽة 

٦ػ٨ ٝجػ٢ ٦ع٧١ػح ا٣ذٛذػٲل ا١٣ةزٮ٣ٲ١ٲػح  (ٗػة٣ٲ٤ٰ)ثٕؽ ظةدزػح ٦عة٧٠ػح 

ا٩ٛى٤خ ٦ضةٹت ا٤ٕ٣ػ٥ كا٣ؽٱة٩ػح ا٧٣كػٲعٲح ثةدٛػةؽ ٦ذجػةدؿ كأوػجط ا٤ٕ٣ػ٥ 

٨٦ دأزٲؿ ا١٣٪ٲكح كاقذ٧ؿ ذ٣ٟ ظذٯ ّ٭ؿت أ١ٚةر اٷ٣عػةد ثٞػٮة ٚػٰ  ٦ذعؿران 

دٕذػؿؼ  ٩٭ةٱح ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦ ٔنؿ ثٕؽ ا٣سٮرة ا٣ٛؿ٩كٲح ك٠ة٩ػخ ٬ػؾق اٵ١ٚػةر ٹ

إٹ ثة٥٤ٕ٣ ا٧٣ةدم كأف ا٣ٕة٥٣ ا٣ؿكظٰ ٗٲؿ ٦ٮصٮد كأف ا٣ٕٞػ٢ اٷ٩كػة٩ٰ ٠ػةف 

 ٨ٔ ٩نةط ا٣ؽ٦ةغ ٍٚٞ. ٩ةدضةن 

ىالطػائدىالجامدةىوالمطتػداتىوالبحثىالحر:ىى-6
اٹٔذٞػةدات ا٧٣ذٛػٜ  ٔػ٣٨ٲف أ٦ؿان ٦ؼة٣ٛةن ٥٤ٕ٤٣ أف ٱٞٮـ اٷ٩كػةف ثة٣ذكػةؤؿ 

٣ؼٺؽ ٤ٔٯ ركح ا٣جعر ثٕٞػ٢ ٦ٛذػٮح. ٤ٔٲ٭ة كاٵقةقٲح ٰٚ ا٥٤ٕ٣. كٱٞٮـ ا٥٤ٕ٣ ا

. ٱ١ػٮف ةك٣ػٲف ٦ٮٝٛػةن أك ٩ْة٦ػةن إٱ٧ة٩ٲ ػ processكثن٢١ ٦سة٣ٰ ٱ١ٮف ا٥٤ٕ٣ ٤٧ٔٲػح 

ا٥٤ٕ٣ دضؽٱؽان ٔ٪ؽ٦ة ٱ١ٮف ا٧٤ٕ٣ةء أظؿاران ٰٚ دٮصٲ٫ أقب٤ح صؽٱؽة كإ٩نػةء ٩ْؿٱػةت 

ث٪ٲػح ا٣سػٮرات »ٰٚ ٠ذةث٫  Thomas Kuhnصؽٱؽة. ٠ذت ٦ؤرخ ا٤ٕ٣ٮـ )دٮ٦ةس ٠ٮف( 
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ه في أحواا  الػلواا الػية وة   واا ن  إ (Structure of Scientific Revolution)« لميةالػ

أكثر الػلميء بيلتشويك  بمموا ل للي ي وة ربقر  وة ل وألا  ا قوملة سويا بت وميت ي 

. فيلمثووي  الميتوو   اليوويكل يووا الوو    يوو ة (paradigm))بيلمثووي  الميتوو    

. رالػلول غم وياإلجيبوة تجور  ف ا قملة التوي  منول للػلمويء أس   والايي ركيو

الػية   ي ث ضمل ي ا اإلطيك ر  اا الػلمويء بيقوتاػية  وي د  و ي  فوي يو ا 

اإلطويك بقر  ووة ج ليوة. رتتووراكل الي ويذة الشووي   حتور تلوو  ا  واك إلوور حوو   

النيكثووة. أ ووي التتيوورار الثاك ووة فتيوو ث غموو  ي  تاموور الاوويحثاس إطوويكار فنوور 

كفضو ي جور  ناس سيةك ل غلر إةكال أفنيك كويس سو  ر ميكقة أكثر شمالية فينا

قيب يً اغت يةاً بان ي شي  . بمررك الاسو   لواا المثوي  الميتو   الج  و  أقيقويً 

 لقاك ج     ل الػلل الػية . )انظر تػلية المترجل في ن ي ة الم يلة .

قيغ  )كاس  في تركيز ادنتاوي  غلور الاجوه ادجتمويغي للػلواا رسويا 

 نم ر أس الػلمويء  تػرضواس س الػلل يا نشيط جميغي ر جب أد  بت كيرني با

ضوتاط  ول ساو   ول لن  سياة الييي  ادجتميغية اإلن وينية بموي فوي  لو  

المظراء رضررك  التاافة  ع سااغو  يو   المجماغوة. كينو  أسواا  )كواس  

سيذمة غلر ح يذة تيك خ الػلاا رلنل غلمويء اجتمويا الػلواا سوي اا بتقوا ر 

ا الػلمويء رب كاقوة كيوف   وا يكاقة كيفيوة  ميكقوة الػلواا غملي وأفنيك  ب 

ركيف   كقاس المااكة المية وة للايواث رالمتويذ  بإنشيء شانير ةغل ل ل 

 حتراا.لز ية  سات ل رققات ل ركيف  تميف اس غلر التما   رالجي  راد

الػلول »فوي كتيبوه  Bruno Latourإس ال كاقة التي سيا ب ي )بررنا دتواك  

يووي  وول أكثوور  «ػموو ك كيووف نتوويبع الػلموويء رالم م قوويل غاوور المجتمووع 

  وي دحو  )دتواك  أس الػلمويء كثيوراً  كاقير المألثر  في ي ا الماضاا. ال

 فرساس بيل المػرفة رالمايةئ فيلػلميء ضومل  جمواغت ل الم ميوة  ػرفواس 
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ا٣ْػػٮا٬ؿ ا٣ذػػٰ ٱُ٘ٲ٭ػػة ٦ضػػة٣٭٥ ا٧٤ٕ٣ػػٰ ثٲ٪٧ػػة أك٣بػػٟ ا٣ػػؾٱ٨ ٬ػػ٥ ػػػةرج 

ٔح د١ٮف ٦ٕؿٚذ٭٥ ٦نٮ٬ح. كٔ٪ؽ٦ة ٱ١ٛؿ ا٧٤ٕ٣ةء ثةٳػؿٱ٨ ا٣ؾٱ٨ ٥٬ ا٧٣ض٧ٮ

إف »ػةرج ٦ض٧ٮٔذ٭٥ ٚإ٩٭٥ ٱٕضجػٮف ٦ػ٪٭٥ ٠ػ٥ ٬ػ٥ ٗٲػؿ ٦٪ُٞٲػٲ٨ ٚٲٞػٮؿص 

ثة٬ذػح ٚ٭ػ٥ ٱْ٪ػٮف أف ا٤ٞ٣ػح ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ةء ٰٚ أذ٬ةف ا٧٤ٕ٣ةء وٮرة  وٮرة ٗٲؿ

٤ٔػٯ ٗٲؿ ٦٪ُٞٲح أك  ا٣ٕٞٮؿ د١ذنٙ ا٣عٞةاٜ ثٲ٪٧ة أ٤ٗجٲح ا٣٪ةس د٤٧ٟ أ١ٚةران 

اٵ٢ٝ ٥٬ أقؿل ٣ٕٮا٢٦ ٠سٲؿة اصذ٧ةٔٲح كزٞةٚٲح ك٩ٛكػٲح دض٤ٕ٭ػ٥ ٱ٤ذىػٞٮف 

 ثٕ٪ةد ثأ١ٚةر ٦ؿ ٤ٔٲ٭ة ا٣ـ٨٦. ك٥٬ ٱٕذٞؽكف أف ٠ػ٢ كاظػؽ ٦٪ػة ٱع٧ػ٢ ٔة٧٣ػةن 

 .ٰٚ داػ٫٤ كقٲكذٲِٞ ٔ٪ؽ إزاظح ا٣نؿكط اٹصذ٧ةٔٲح كا٣سٞةٚٲح صة٩جةن  ٩ةا٧ةن 

٢٠ ٦ػة٬ٮ ٤ُ٦ػٮب ٬ػٮ ؤٱح ا٣نة٤٦ح ا٧٤ٕ٣ٲح ٱٕذٞؽكف أف إف ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ ثة٣ؿ

 ا٣ذ٥٤ٕ كا٣ٮقةاٍ اٷٔٺ٦ٲح.ثٮاقُح ٝٲةدة كٰٔ ا٣ض٧ة٬ٲؿ ٨ٔ ا٥٤ٕ٣ 

٩نؿ ٦جؽأ ا٧٣ةدٱػح ث٪ضػةح كا٤ٞ٩ػت ٦ٺٱػٲ٨ صؿل ٦٪ؾ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ 

ٚ٭ػ٥ ٱ١٧ػ٨ ٕؿٚذ٭٥ ا٣ٌبٲ٤ح ثػة٤ٕ٣ٮـ. ٨٦ ا٣٪ةس إ٣ٯ ٬ؾق ا٣٪ْؿة ا٧٤ٕ٣ٲح ٦ٓ ٦

٧ةء ٠٭٪ح ٣٭ة ٚٲ٧٪ٕٮف ا٤ٕ٣ػ٥ دك٧ٲذ٭٥ ثأ٩٭٥ رٔةٱة ٠٪ٲكح ا٥٤ٕ٣ ا٣ذٰ ٱ٢٧ٕ ا٤ٕ٣

 ٨٦ ا٣ذُٮر ث١٭٪ٮدٲذ٭٥ ا٧٤ٕ٣ٲح.

ا٣٘ة٣جٲح ا٧ْٕ٣ٯ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ٣ٲكٮا ٦سػة٣ٲٲ٨ كٹ ٱذٞج٤ػٮف ا٣٪ٞػؽ كٱذنػجسٮف 

ثأ١ٚةر٥٬ كٱنٮ٬ٮف ٩ذةاش ا٣ذضةرب ٣ذذ٪ةقت ٦ٓ أ١ٚةر٥٬ ك٣ٮ ٠ة٩خ ػةَبح. 

ثٲ٪٧ة ٥٬ أ٩ةس ٔةدٱٮف ٣ؽٱ٭٥ ٨٦ ا٧٣نةٔؿ كاٵػػٺؽ ٦ػة ٣ػؽل ثػةٰٝ ا٣٪ػةس 

٨ ٔػ٨ ا٣عٞٲٞػح كثٕٞػٮؿ ٦ٛذٮظػح ثػ٢ ٱذ٪ةٚكػٮف ٤ٔػٯ ا٣ذ٧ٮٱػ٢ ٲ٤ٚٲكٮا ثةظس

كا٣كٲُؿة ك٥٬ ٦ٞٲؽكف ث راء ز٦ٺا٭ػ٥ ا٣ػؾٱ٨ ٱٞٲ٧ػٮف أ٧ٔػة٣٭٥ كٱؼٌػٕٮف 

 .(Taboo)٧٤٣عْٮرات 

إف ٢٠ ذ٣ٟ ٱٞٮد٩ة إ٣ٯ دعٮٱ٢ ا٣ٛؿًٲةت إ٣ٯ أقب٤ح ٣٪ى٢ إ٣ٯ ٦ة ٱٕؿٚػ٫ 

 كٹ ٱٕؿ٫ٚ ا٥٤ٕ٣.
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ىمالحظظىللمترجم:
 (ركثػؿت مػٲ٤ؽرٱٟ)ةق قػ٧ٌ  ٌٍ٘ ٦ػة٣زٺث ق٪ٮات ٣ٞؽ دٕؿًخ ٦ؽة 

ث١٭٪ح ٠٪ٲكح ا٥٤ٕ٣. ٚٞؽ ٌٝٲخ ٬ؾق ا٣ك٪ٮات كأ٩ة أظةكؿ أف أ٩نؿ ٦ٞة٣ػح ٔػ٨ 

دٕؽٱ٢ َٛٲٙ ٤ٔٯ ٩ْؿٱح ا٣٪كػجٲح ٣ذٮقػٲٓ دُجٲٞ٭ػة. كا٠ذنػٛخ ٝجػ٢ أف أٝػؿأ 

أف ٠٭٪ػح ٠٪ٲكػح ا٤ٕ٣ػ٥ ٦٪ذنػؿكف ثنػ٢١ ٠ة٦ػ٢ ٚػٰ ٠ػ٢  (مػٲ٤ؽرٱٟ)٠ذةب 

ا٣ض٧ٕٲةت ا٧٤ٕ٣ٲح ا١٣جػؿل كا٧٣ضػٺت ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ضة٦ٕةت ك٦ؿا٠ـ ا٣جعر ك

ا١٣جؿل كاقٕح اٹ٩ذنةر. ك٠٭٪ح ٠٪ٲكح ا٥٤ٕ٣ ٣ٲكػٮا ٚٞػٍ ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء ك١٣ػ٨ 

ٚػٰ ا٣ض٧ٕٲػح ا١٤٧٣ٲػح ٚػٰ  ٦ٮصٮدكف ٰٚ ٢٠ ٦ٛةو٢ ا٣٭ٲبةت ا٣كةثٞح. ٧ٚسٺن 

ثؿٱُة٩ٲة ٧ٝخ ثإرقةؿ ثعسػٰ إ٣ٲ٭ػة ٚػإذ ثػة٣ضٮاب ثػؿٚي ا٣٪نػؿ ٱػأدٲ٪ٰ ٦ػ٨ 

. ٧ٝػػخ ٔ٪ػػؽ٬ة أف ٦ٮًػػٮع ا٣جعػػر ٣ػػٲف ٦ٞجػػٮٹن  قػػ١ؿدٲؿة ا٣٪نػػؿ ثعضػػح

دٞٲٲ٥ ثعسٰ ٦ػ٨ ٱضؿم ثةٹدىةؿ ثؿاٲف ا٣ض٧ٕٲح ا١٤٧٣ٲح كأ٧٤ٔذ٫ رٌٰٚ أف 

أف ا٣٭ٲبػح اٷدارٱػح  ك٧٤ٔػخ ٹظٞػةن ؿة أك ٨٦ ٝج٢ ا٣٭ٲبػح اٷدارٱػح ٝج٢ ق١ؿدٲ

ػُػأ وػ٘ٲؿ ٚػٰ دٛكػٲؿ  أُٔٲخ د٤ٕٲ٧ةت ثؿٚي أم ثعر ٱْ٭ؿ كصٮد ك٣ػٮ

٤ٔػػٯ ا٣ذٞٲػػٲ٥ ثٮاقػػُح ٧٤ٔػػةء ٦ؼذىػػٲ٨. ثٕػػؽ  ٩ْؿٱػػح ا٣٪كػػجٲح دكف ٔؿًػػ٭ة

اٹدىةؿ ثؿاٲف ا٣ض٧ٕٲح ا١٤٧٣ٲح أرق٢ ثعسٰ إ٣ٯ ٔة٥٣ ٦ذؼىه ٝػةـ ثػة٣ؿد 

ثةٵػُةء دكف أف ٱجٲ٨ ٦ة ٬ٰ د٤ٟ اٵػُةء كٔ٪ػؽ٦ة ٤َجػخ ٤٧٦ٮء ثأف ثعسٰ 

أف أٔؿؼ أػُةاٰ ٥٣ ٱضٲجٮ٩ٰ. د١ؿرت ٬ؾق ا٣ُؿٱٞح ٔ٪ؽ ٦عةك٣ذٰ ا٣٪نؿ ٚػٰ 

٧٣ٮاٝٓ ا٧٣ؼذىح ٤ٔٯ ا٣نةث١ح. ٬ؾق ا٣عةدزح دػؽؿ ٢٠ ا٧٣ضٺت ا٧٣ؼذىح كا

 ٤ٔٯ ٝٮة ٠٪ٲكح ا٥٤ٕ٣ ك٤ٔٯ ٦ؽل دأزٲؿ٬ة ٰٚ دأػٲؿ أك ٦٪ٓ ا٣ذٞؽـ ا٧٤ٕ٣ٰ.

*   *   *





 دلنـقْا و  فُي  رـعْلت ا 
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 انهغح انؼشتُ

 6104 - 6102األنفاظ واألسانُة نؼايٍ  يف

 ()ْتػ ا٨١انؽ إـ٥ا٠ْٰ ٌْفاؼ .د

٣س٧ة٩ٲػػح ٔنػػؿ ٤ٔػػٯ إصػػةزة ثٕػػي ٦ػػة اقػػذ٫٤٧ٕ ٝة٦ػػخ ٬ػػؾق ا٣ٞػػؿاراتي ا

ا٧٣ٕةوؿكف ٨٦ أ٣ٛةظو كأقة٣ٲتى ٦ٮ٣ٌؽة ٦ٮركزح، أك ٦عؽزػح َةراػح، أك ٝؽٱ٧ػح 

ِى ثٕي ا٣٪ةس  ٌٛ ٭ة، أك ر٦ىٮ٬ة ث٧ػة ٣ػٲف ٚٲ٭ػة، ٧ٌ٦ػة ا٣ذػجف ٤ٔػٲ٭٥ ٦ػ٨ ٦٪دع

ٌُٓ، أك ٨ٔ قٮء ٚ٭٥ كدٛكٲؿ؛ ك٠ةف ٔؽدي ٦ة ٠ةف ٚٲ٭ة ٨٦  أ٦ؿ٬ة، ٨ٔ دنٌؽد كد٪

ٺزػحى ٔنػؿى ٣ْٛػةن كأقػ٤ٮثةن؛ ك٤ٔػٯ دؼُبػح ثٕػي ٦ػة صػؿل ثػ٫ ٬ؾا ا٣ٞجٲػ٢ ز

اقذ٧ٕةؿي ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٨٦ أ٣ٛةظو كأقػة٣ٲت ك٦٪ٕ٭ػة، ك٠ػةف ٔػؽد ٦ػة امػذ٤٧خ 

٤ٔٲ٫ ٨٦ ٬ؾا ا٣جةب ز٧ة٩ٲح؛ ك٤ٔٯ ًجٍ زٺزح دؿا٠ٲتى ٧ٌ٦ة أظؽز٫ ا٧٣ٕةوػؿكف 

 .ةًجُةن ٩عٮٱ  

٦ػة  كثٕي ٝؿارات اٷصةزة كا٣ذىعٲط ٝةا٥ه ٤ٔٯ مضةٔح كصؿأة د٧عػٮ

ٜى ثةٵذ٬ةف ٨٦ كق٥ ا٧٣ض٧ٓ ك٦ة ٱىػؽر ٔ٪ػ٫ ثػة٣ض٧ٮد كا٣ذ٤ٞٲػؽ ا٤٣ػؾٱ٨  ٤ًٔ

ٱٕة٩ؽاف ا٣ضؽٱؽى، كٱعْؿاف ا٣ذٌُٮر، كٱ٧٪ٕةف اٵقة٣ٲت كاٵ٣ٛػةظ ا٧٣ٕةوػؿة، 

٨ٌ١٣ ثٕي ٦ة كٝٓ ٚٲ٭ة ٨٦ ذ٣ٟ ٹ ٱٕؽك أف ٱ١ٮف دكٮٱٖ اقػذ٧ٕةؿ ٣ػٲف ٣ػ٫ 

ٌٰ ا٧٣ع٥١ مٰء. كإذا أثؽل ث٨٦ٕ ثً  ٌ٭ة ٧٤٣ؽٌٜٝ اقػذٕة٩حن ٪ٲح اٹقذؽٹؿ ا٧٤ٕ٣

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 
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ثجٕي أوٮؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕة٦ٌح ا٣ىعٲعح ٨٦ صٮاز اٹمذٞةؽ ٦ػ٨ اقػ٥ ا٣ػؾات أك 

٨٦ ا٣ض٤٧ػح كا٣ذؿ٠ٲػت، أك اػػذٺؼ ا٣ؽٹ٣ػح ٹػػذٺؼ ظػؿكؼ ا٣ضػٌؿ ا٣ذػٰ 

ٱذٌٕؽل ث٭ة ا٢ٕٛ٣ ا٣ٮاظؽ ٦سٺن، ٚإف أوٮؿ اٹقذؽٹؿ ٚػٰ ثٌٕػ٭ة ٠ػةف كا٬ٲػةن 

٫ٝ ٩كٲ٥ ا٣ىجة، أك ثٲٌ٪ػةت قػ٧ةع ، ٱجؽك ٣ٟ ٰٚ ٝٲةس رٝٲٜ ٱ٨١٧ أف دؼاصؽ   ؿي

 «ا١٧٣ذجػح ا٣نػة٤٦ح»٦ج٪ٲٌػح ٤ٔػٯ أرض رػػٮة ٦ػ٨ دعؿٱػٙ  اك٢ٞ٩ ًٕٲٛح صؽ  

 أظٲة٩ةن، أك ٨٦ ػُأ ٰٚ ٝؿاءة ا٣٪ٌه كدٛكٲؿق.

كإذا ٠ةف ٰٚ ٝؿارات اٷصةزة كا٣ذىعٲط مٰءه ٗٲؿ ٤ٝٲػ٢ ٦ػ٨ ا٣نػضةٔح 

ي٪ٰ ٤ٔٯ ا٧٣٪ٓ كا٣ذؼُبػح ٗنػٲ٫ مػٰء  ٦ػ٨ دعضٲػؿ كا٣ٌك٧ةظح، ٚإٌف ثٕي ٦ة ث

ق ٨٦ ا٣ٕض٤ح ٦ة ٣ٮ ا٠ذكػٯ زػٮبى ا٣ع٧١ػح كاٵ٩ػةة ١٣ػةف كراءق  ؾى ا٣ٮاقٓ، كأػى

 د٤جٌر أك دٮٌٝٙ.

ك٨٦ ا٣عك٨ ٝج٢ أف أثؽم رأٱٰ ٰٚ ثٕي ٦ة ٠ةف ٰٚ د٤ٟ ا٣ٞػؿارات، أف 

ٌٰ ا٣٪ْؿي ٰٚ د٤ٟ ا٣ٞؿاراتص  أٝذؿح زٺزحى أ٦ٮر أ٦ٺ٬ة ٤ٔ

ٛةظ كاٵقػة٣ٲت أف ٨٦ ا٧٣ٛٲؽ أف ٱ٪٭ي ٤٣جعر ٚٲ٧ة دؿٱؽ ٣ض٪حي اٵ٣ -1

د٪ْؿ ٚٲ٫ كدؿل ٚٲ٫ رأٱى٭ة، ٨٦ أ٣ٛةظ كأقة٣ٲت، ثةظسةف ٚأ٠سؿ؛ ٧٣ة ٰٚ ذ٣ٟ ٦ػ٨ 

ٌٜٞ ٣ذ٤ٟ ا٣ٞؿارات ٦ة ٱ٪جٰ٘ كٱ٤ٲٜ ث٭ة ٨٦  إٗ٪ةءو كدٺٝط أ١ٚةر كدٌٕؽد آراء، ٱع

إظ١ةـ، كٱعِٛ ٣٭ة ٬ٲجذ٭ة ثٕٲؽان ٧ٌٔة ٹ ٱعك٨ ٨٦ ٬ٛػٮات ٧٤ٔٲٌػح ك٦٪٭ضٲٌػح 

   دذك٢ٌ٤ إ٣ٲ٭ة ٬٪ة ك٬٪ةؾ.

ٱ٪جٰ٘ أف ٱذ٨٧ٌٌ ا٣ٞؿاري ا٣٪هَّ ٤ٔٯ ٦ة ٱ٪ٮب ٨ٔ ا٤٣ِٛ أك اٵق٤ٮب  -2

ػ٥٤ً ٦ػ٨ اٹٔذػؿاض كا٣ؼػٺؼ، أك ٠ػةف  ًٙ ٚٲ٫، كٱيؾ٠ىؿ ٰٚ ذ٣ٟ ٦ػة قى ا٧٣ؼذ٤ى

 أك٣ٯ أك أ٤ٔٯ ٰٚ ا٣ىٌعح أك ا٣ٛىةظح أك ا١٣سؿة.

ٱٞٓ ٰٚ ٔجةرة ٝؿار ا٤٣ض٪ح ا٣ؾم ٱ٪ذ٭ٰ ث٫ ا١٣ٺـي ٤ٔٯ ٬ػؾا ا٤٣ٛػِ أك  -3

ٮب أظٲة٩ةن ٨٦ ا٣ذ٘ٲٲؿ ا٣ؾم أوةب ا٧٣ٞذؿىحى ثٮص٫ ٦ػ٨ ا٣ٮصػٮق، ٦ػة ذاؾ اٵق٤
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أك إمةرة. ٨٧ٚ ذ٣ٟ ٦ة ٠ةف ٰٚ ا٣ٞؿارات ا٣ذٰ د٪ةك٣خ  ةٹ ٩ضؽ ٫٣ دٛكٲؿان، ٩ى  

ُّٞ٭ػة ك٦ٞذٌػٯ ا١٣ػٺـ، كٹقػٲ٧ٌة «. صةٱ٢، ظجٌؾ، ٦٭٧ٌح»أ٣ٛةظ  كديذؿىؾ أمٲةء ظ

ٺن ٦ة ٠ةف ٰٚ ا٣ٞػؿارات ا٣ذ٤ٕٲ٢، أف د١ٮف ٰٚ ٬ؾا ا٣ٞؿار أك ذاؾ. ك٨٦ ذ٣ٟ ٦س

« ٩ىٮاٱػػة»، ك٧٤٠ذػػٰ ةا٣ذػػٰ د٪ةك٣ػػخ ًػػجٍ ا٣ذؿا٠ٲػػت ا٧٣ـصٲٌػػح ًػػجُةن ٩عٮٱ ػػ

 ٚ٭٢ ٠ةف ذ٣ٟ ٨ٔ ق٭ٮ، أـ ٠ةف كراءق مٰء ٱؽٔٮ إ٣ٲ٫ ؟. «. ٦٭٧َّح»ك

٨٧ٚ ا٣ٮاصت ٰٚ رأٱٰ أف ٱ٪ج٫ِّ ا٣ٞؿاري د٪جٲ٭ةن ٦ٌٛكؿان ٤ٕ٦ٌٺن ٤ٔٯ ٦ة ٠ةف ٦ػ٨ 

 ذ٣ٟ دؿ٠ةن أك دجؽٱٺن. 

ٍى ٩عٮص 185ٰٚ ا٣ٞؿار ) * ا٣٪ْؿي  « أ٦ٲ٨ ٔػةـٌ ا٣ضة٦ٕػح»( ا٣ؾم د٪ةكؿ ًجٍ

ٍى ٹ ػٺؼ ٚٲ٫، ك٬ػٮ ٧ٌ٦ػة ٹ ٱ٪ج٘ػٰ أف ةًجُةن ٩عٮٱ   ، داؿٌّ ٤ٔٯ أٌف ذ٣ٟ ا٣ٌج

ٱ١ٮف ٚٲ٫ ذ٣ٟ؛ ٵ٫ٌ٩ ٣ٲف ٚٲ٫ ٦ة ٱؽٔٮ إ٣ٯ ٦س٫٤، ك٣ٲف ٚٲ٫ ٔ٪ػةء أك أذٲػةص؛ 

ٌعح ا٣ذؿ٠ٲػت ٩ٛكػ٫ ك٨٦ زى٥ٌ ٹ ظةصح أف ٱيؼىهَّ ثٞؿار. ٨ٌ١٣ ا٣ؼػٺؼى ٚػٰ وػ

ي٫، كثٌخ ا٣ؿأم ٚٲ٫. كٱؽٌؿ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٦ػ٨ ٝػؿار  كصٮازق، ك٬ٮ ا٣ؾم ٱ٪جٰ٘ د٪ةك٣

ٌِٛ د. ٦ةزف ا٧٣جةرؾ.... ٵٌف ٦ٕ٪ٯ ا٣ذؿ٠ٲت ٱ٤ذجف ٣ٲىػجطص أ٦ػٲ٨ »ا٤٣ض٪ح  دع

 «.٧ٔٮـ ا٣ضة٦ٕح

ك٧ٌ٦ة ٱؤ٠ٌؽ ذ٣ٟ أٌف ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٩٭ي إ٣ػٯ دكػٮٱٖ ٬ػؾا ا٣ذؿ٠ٲػت كدٛكػٲؿق، 

ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٔ٪ؽم داؿٌّ ٤ٔٯ ُٝٲٕح كا٩ٛىةـ ٚػٰ ظ٤ٞػةت  كث٪ٯ ٤ٔٲ٫ وٌعذ٫. ك٬ؾا

ٍي ٬ػؾا ا٣ذؿ٠ٲػت ٩عٮٱ ػ ا٣ٞؿار؛ ٵٌف ٌٝٲٌح اٹٝذؿاح كٝؿارى  ، ك٦ػؽار ةا٤٣ض٪ح ًج

 ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٤ٔٯ إصةزة ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت كوٌعذ٫. 

٪ٯ ا٣ٞؿاري ثة٣ع٥١ ٤ٔٯ ا٣ذؿ٠ٲػت ٦ػ٨ ظٲػر  ك٨٦ زى٥ٌ ٠ةف ا٧٣٪ةقت أف ٱٕي

ػا٣ىٌعح كا٣ضٮاز، ث٧ة ٱ٪جٰ٘ ٦ػ٨ ثٲٌ  كإف  -؛ة٪ػةت كأد٣ٌػح، كأف ٱػ٪ٌه ٤ٔٲػ٫ ٩ى 

أصةزق ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ٞػة٬ؿة، ١ٚػ٥ ٦ػ٨ ٣ٛػِ أك أقػ٤ٮب رأل ٚٲػ٫ 

٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة رأٱػ٫، ٤ٌٝؽدػ٫ ٚٲػ٫ ا٤٣ض٪ػحي ٚػٰ ٬ػؾق ا٣ٞػؿارات 
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ٌٛخ أزؿق، كإذا مةء ذ٠ؿ ثٕػؽ ذ٣ػٟ ا٣ٌػجٍ ا٣٪عػٮمَّ ا٧٣٪ةقػت، ك٩ػٌه  - كدٞ

 ٲ٢ ظةو٢ ٹ ٱؼٛٯ.٤ٔٲ٫؛ ٵ٫ٌ٩ دعى

أ٦ػٲ٨ »٬ؾا، كٱ٪جٰ٘ ا٣ذ٪جٲ٫ي ٤ٔٯ أٌف ٰٚ ا٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ ذ٣ػٟ أقػ٤ٮثٲ٨ آػػؿٱ٨ص 

ا٧٣ض٤ػف  -اٵ٦ػٲ٨ ا٣ٕػةـٌ ٤٣ضة٦ٕػح، ٦ض٤ػف ا٧٣ؽٱ٪ػح ا٧٣ع٤ٌػٰ -ا٣ضة٦ٕح ا٣ٕةـٌ 

ٌٰ ٧٤٣ؽٱ٪ػػح،..... ؛ كأ٩ٌ٭٧ػػة أك٣ػػٯ ٦ػػ٨ ٬ػػؾا اٵقػػ٤ٮب ا٧٣ؼذ٤ىػػٙ ٚٲػػ٫؛ «ا٧٣ع٤ػػ

ةص كا٣ذػٮاء ٚػٰ أداء ا٧٣ٕ٪ػٯ، ا٣ػؾم ٣ؼ٤ٌٮ٧٬ة ٧ٌ٦ة ٰٚ ذ٣ٟ اٵق٤ٮب ٦ػ٨ أذٲػ

ٱعذةج إدرا٫٠ ٤ٔٯ كص٭٫ إ٣ٯ مٰء ٨٦ دٮٌٝٙ كدؽثٌؿ ٹ دضػؽق ٚٲ٭٧ػة، ك٧٣ػة ٚػٰ 

ذ٣ٟ اٵق٤ٮب ٨٦ ػؿكج ٨ٔ اٵو٢، كارد١ةب ٦ة ٚٲ٫ ا٣ؼػٺؼ ٦ػ٨ كص٭ػٲ٨ص 

 إًةٚح ا٧٣ٮوٮؼ إ٣ٯ وٛذ٫، كا٣ٛى٢ ثٲ٨ ا٧٣ٌةؼ كا٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫.

أى ا٣ٞؿار ) ٌُ ٱ٨ )ا٣ذٮاصؽ( ث٧ٕ٪ٯ اٹصذ٧ػةع ( اقذ٧ٕةؿى ا٧٣ٕةوؿ186* ػ

ٌّٛٲ٨ ا٣ذٮاصػؽ ٚػٰ ١٦ػةدج٭٥»أك ٦ة ٰٚ ٦ٕ٪ةق ٚػٰ ٩عػٮ ٝػٮ٣٭٥ص  ؛ «٤ٔػٯ ا٧٣ػٮ

ا٣عٌػٮر »ٹ٩ذٛةء أٌم د٣ٲ٢ ٣٘ٮٌم ٤ٔٯ وٌعذ٫؛ كرأل ا٣ىٮاب ٚػٰ اقػذ٧ٕةؿ 

 ٢ٌ٠ ثعكت قٲة٫ٝ.« ٧ٌٓ أك ٣ـكـ ا١٧٣ةف أك اٹ٣ذٞةءأك اٹصذ٧ةع أك ا٣ذض

قةؽ ٫٣ ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٨٦ ثٲٌ٪ةت دا٣ٌػح ٤ٔػٯ ك٬ؾا رأم قؽٱؽ أٱٌؽق ا٣ٞؿار ث٧ة 

كدىؿٱٛةد٫ ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ قػ٧ةٔةن أك ٝٲةقػةن؛ ٵٌف ٬ػؾا « دٮاصؽ»ا٩ذٛةء اقذ٧ٕةؿ 

٢٧ً ث٧ٕ٪ػٯص أرل ٦ػ٨ ٩ٛكػ٫ ا٣ٮصػؽ، ك٬ػٮ ا٣عػٌت؛  يًػؾ ٦٪٫ اقػذٕي ا٢ٕٛ٣ ك٦ة أ

ك٣ٲف ٰٚ ٦ةدٌة )كصؽ( كدىؿٱٛةد٭ة، ٤ٔٯ دٌٕؽد دٹٹد٭ة، ٦ػة ٣ػ٫ وػ٤حه ث٧ٕ٪ػٯ 

ٹصذ٧ةع أك ا٤٣ٞةء أك ٦ٺز٦ح ا١٧٣ػةف. ١٣ػ٨ٌ ثٕػيى ٦ػة ٠ػةف ٚػٰ ا٣عٌٮر أك ا

 ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٔ٪ؽ اٹػذجةر ٹ ٱىٌط، أك ٱعذةج إ٣ٯ ٦ـٱؽ ثعر ك٩ْؿ.

ػؽى »ٚة٣٪هُّ ٤ٔٯ أٌف دٹ٣ػح  ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ )أرل ٦ػ٨ ٩ٛكػ٫ ا٣ٮصػؽ(ص « دٮاصى

زح، إذ ٥٣ دؿد إٌٹ ٰٚ ٦ؤ٣ٌٛةت ا٣ٞػؿف ا٣٭ضػؿٌم ا٣سػة٨٦ ك٦ػة ثٕػؽق ٚػٰ » ٦كذعؽى

ٝٮؿي ٨٦ اٚذٞؿ ثعس٫ إ٣ٯ ا٣ذذجُّٓ كاٹقػذٞؿاء ا١٣ػةٰٚ؛ ٵٌف « = ٮٚٲٌح...أػجةر ا٣ىُّ 
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٢٧ً ث٭ػؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ ٝجػ٢ ذ٣ػٟ  ٬ؾا ا٢ٕٛ٣، ٰٚ ًٮء ٦ة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫ ثعسػٰ، اقػذٕي

ٌٰ )ت  (ص 334٬ثأرثٕح ٝؿكف أك أ٠سؿ؛ ٚٞؽ كرد ٦سٺن ٰٚ ٔجةرة أثػٰ ث١ػؿ ا٣نػج٤

«٨٦ دٮاصؽ ٚ٭ٮ ٚةٝؽ»
(1)

. 

ح ٦كذعؽزحه ٱعذةج إ٣ػٯ ٦ـٱػؽ ثعػر ك٩ْػؿ؛ كا٣ع٥١ي ٤ٔٯ أٌف ٬ؾق ا٣ؽٹ٣

ٵٌف ا٣ـ٦ؼنؿمى ٩ػهَّ ٤ٔػٯ ٬ػؾا اٹقػذ٧ٕةؿ ٚػٰ )أقػةس ا٣جٺٗػح(، إذ ٝػةؿ 

، ك٦٪ػػ٫ ٤ٞ٩ػػ٫ ا٣ـثٲػػؽٌم ٚػػٰ «دٮاصػػؽ ٚػػٺف أرل ٦ػػ٨ ٩ٛكػػ٫ ا٣ٮصػػؽ»)كصػػؽ(ص 

٦كذؽرى٫٠، ك٥٣ ٱ٪جـق ثنٰء
(2)

ػؽى ». ١ٚػأٌف اقػذ٧ٕةؿى ا٣ٕٛػ٢  كدىػؿٱٛةد٫ « دٮاصى

ٛىػٮا ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ إّ٭ةر ا٣ٮصؽ ٔ ٌّٰ ٝؽٱ٥، ظذٯ إذا ا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ ا٧٣ذىٌٮٚح، اظذ ؿث

 ث٫، كػ٤ٕٮا ٤ٔٲ٫ ٨٦ ركظ٭٥ ككصؽ٥٬، ُٚػةر كا٩ذنػؿ، ك٠ػةف اقػذ٧ٕة٫٣ داٹ  

ةن ٨٦ ا٧٣كذعؽىث ا٣ُةرئ. ٌٰ إّ٭ةران أك د٤١ُّٛ  ٤ٔٯ ذ٣ٟ ا٣ٮصؽ ا٣ٌىٮٚ

أف ٱٞػػةؿص )ا٣ٮصػػٮد( ثػػؽؿ ا٣عٌػػٮر أك ا٣ذض٧ُّػػٓ، ٵٌف »كإ١٩ػػةري وػػٌعح 

ًصؽ( ا٣ؾم ٱٕ٪ٰ اٷ٩نةء ٦ػ٨ ا٣ٕػؽـ، ٚٞٮ٣٭٥ص)٤ٔٲ٪ػة ا٣ٮصٮد ٦ىؽر ا٣ٛ ٢ٕ )كي

« = ا٣ٮصٮد ٰٚ ١٦ةف ٦ة(، ٱٕ٪ٰص ٤ٔٲ٪ة ا٣٪نٮء أك ا١٣ػٮف، ك٣ػٲف ٬ػؾا ا٧٣ػؿاد

٧ٌ٦ة ٱعذةج إ٣ػٯ ٦ـٱػؽ ثعػر كٚعػه، كٹ قػٲ٧ٌة ٚػٰ ًػٮء اقػذ٧ٕةؿ ٬ػؾا 

 ا٧٣ىؽر ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٕؿب مٕؿان ك٩سؿان.

( 187ا٧٣عؽزٮف ٰٚ ا٣ٞؿار ) ا٣ؾم ك٣ٌؽق« صةٱى٤ى٫ي »* كٝٓ ٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ 

 ٦ة ٱٞذٌٰ ا٣ذٕٞٲت كا٣ذ٪جٲ٫ص

ػػ -1 ٚػػٰ ا٣ذ٤ٕٲػػ٢ إ٣ػػٯ )دػػةج ا٣ٕػػؿكس(، ك٬ػػٮص  ةا٣ػػ٪هُّ ا٧٣٪كػػٮب ٩ى 

كز٤ر ا٣ٞػؿف ٱذٕػةٱل  ،اٵ٦ح كا٣ض٪ف ٨٦ ا٣٪ةس، كا٣ٞؿف ٨٦ ا٣ـ٨٦ ا٣ضٲ٢ص»

                                                 

ا٣ؿقة٣ح ا٣ٞنػٲؿٱح  ،كٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٞنٲؿم ،13/374ظ٤ٲح اٵك٣ٲةء  ،أثٮ ٩ٕٲ٥ اٵوٛ٭ة٩ٰ (1)

 ،43/31دػةرٱغ د٦نػٜ  .كا٩ْػؿ أٱٌػةن ٚػ66/59ٰ دػةرٱغ د٦نػٜ ،كاث٨ ٔكػة٠ؿ ،331

 .7/637دةرٱغ اٷقٺـ  ،كا٣ؾ٬جٰ

 .()كصؽدةج ا٣ٕؿكس  ،ص ا٣ـثٲؽمٌ ا٩ْؿ (2)
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٣ٲف ٨٦ ا٣ذةج ٚػٰ مػٰء، ثػ٢ ٬ػٮ ٩ػهُّ )ا٧٣ٕضػ٥ « = ٚٲ٫ ا٣٪ةس )ج( أصٲةؿ

ٱؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ ا٣ذٕٞٲػتي ا٣ػٮارد ٤ٔػٯ ا٣٪ىػٮص ا٧٣٪ٞٮ٣ػح ٦ػ٨ ا٣ٮقٲٍ(، ك٬ٮ ٦ة 

، كأٌف اقػ٥  ٌٰ ا٧٣ٕةص٥. كا٣ْة٬ؿ أٌف ٩ػٌه ا٣ذػةج قػٍٞ قػ٭ٮان أك ثؼُػأ َجػةٔ

 )ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ( ثؾ٣ٟ قٍٞ أٱٌةن.

ٌٰ ٤ٔٯ أف ا٢ٕٛ٣  -2 ٌّٜ « صةٱ٢»ا٣٪ٌه ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ا٣ىؿٚ ٦ػ٨ اقػ٥ »٦نػذ

ٚٲ٫ ٦ة ٹ « = ا٣ٞؿف ٗة٣جةن...ذات ٬ٮ )ا٣ضٲ٢( ا٣ؾم ٱٕ٪ٰ ز٦٪ةن ٦عٌؽدان ٬ٮ ز٤ر 

ٱ٪ةقت ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫ اقذ٧ٕةؿي ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٣٭ؾا ا٢ٕٛ٣ كدىػؿٱٛةد٫؛ 

ٵٌف ا٧٣ٛ٭ٮـ ٨٦ ذ٣ٟ ٧٠ة ٱؽٌؿ اٹقذ٧ٕةؿي ا٣ٕٲلي ٚػٰ ز٦ػ٨ أك ٔىػؿ كاظػؽ 

٤ٔٯ اٷَٺؽ، ٗٲؿ ٦ٞٲٌػؽ ثس٤ػر ٝىػؿف؛ كا٣ؽٹ٣ػحي ا٣ٕؿٚٲٌػح ا٣ٕة٦ٌػح ٤٣ضٲػ٢ ٔ٪ػؽ 

ٹ ز٤ري ا٣ٞؿف. ٤ٚٲف ٨٦ ا٣ىٮاب د٧ٕٲ٥ي ا٣ؼػةٌص،  ا٣٪ةس ٬ٰ ا٣ـ٨٦ كا٣ٕىؿ

ك٬ٮ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ضٲ٢ ٰٚ ثٕػي ا٣ؽراقػةت ا٧٤ٕ٣ٲػح، كٹ قػٲ٧ٌة دراقػةت ٤ٔػ٥ 

 اٹصذ٧ةع، كَؿدق َؿدان ٱ٤ٰ٘ اقذ٧ٕةؿ ا٣٪ةس ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ا٣ٕةـٌ ا٣٘ة٣ت.

١٣ةف ٨٦ ا٣ٮاصت أف ٱيؾ٠ىؿ ٰٚ ا٣ٞؿار،  ا٣ىعٲطى  ز٥ٌ ٣ٮ ٠ةف ٬ؾا ا٧٣٪ةقتى 

 ٫٣ ٚٲ٫، ث٢ ا٣ٞؿاري صةرو ٤ٔٯ ا٣ؽٹ٣ح ا٣ٕة٦ٌح ٤٣ضٲ٢، ك٬ٰ ا٣ٕىؿ.ك٬ٮ ٦ة ٹ أزؿ 

ػؿ »ٚػٰ ٦سػ٢ « ٔةوػؿ»كرد أٌف ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ٥٣ دؾ٠ؿ ا٢ٕٛ٣  -3 ٔةوى

 ث٧ٕ٪ٯ ا٣ٕٲل ٰٚ ٔىؿ كاظؽ، كأٌف ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ذ٠ؿ ذ٣ٟ.« ٚٺ٩ةن 

ك٬ؾا ٚٲ٫ إَٺؽ ٹ ٱىٌط؛ ٵٌف ذ٣ٟ ٧ٌ٦ة ٩ٌه ٤ٔٲ٫ ثٕي ا٤٣٘ػٮٱٲ٨، ٚٞػؽ 

ةر، ثة١٣كؿص ٦ىؽر»٣ـثٲؽٌم ٚٲ٧ة اقذؽر٫٠، ٚٞةؿص ذ٠ؿق ا ًٕىى ٍؿتي ٚٺ٩ػةن  ا٣ ٔةوى

ٍىؿو كاظؽ، أك  ٔى ةران، أم ٠٪خي أ٩ة ك٬ٮى ٰٚ  ىى ًٔ ؿة ك ٕىةوى قي. ٝة٣ػ٫ أ٦ي ٍىػؿى ٔى درى٠خي 

ؿة، كا٧٣ٕةًوؿي ٹ ٱي٪ةًوؿ ةوى ؿة ٦ٕي . ٤ٝخص ك٦٪٫ ٝٮ٣٭٥ص ا٧٣ٕةوى ٌٰ «ا٣ىةٗة٩
(3)

. 

                                                 

 ك٠ػٺـ ا٣ىػ٘ة٩ٰ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ ا٣ذ٤٧١ػح كا٣ػؾٱ٢ كا٣ىػ٤ح .()ٔىػؿدةج ا٣ٕػؿكس  ،ا٣ـثٲؽمٌ  (3)

 .3/117ٔىؿ( )
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( ٚػٰ ٗٲػؿ 188ةد٫ ٚػٰ ا٣ٞػؿار )كدىػؿٱٛ« ظجٌػؾ»* كرد ٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ 

ػ٢،  ٌَّ ٓ كٚ ٦ٮًٓ ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ٩ٰٛ كركد ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ثإَٺ٫ٝ، أك ث٧ٕ٪ػٯ مػضَّ

ٰٚ ا٧٣ٕػةص٥ ا٣ٕؿثٲٌػح إٌٹ )ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ(. ك٦ػ٨ زػ٥ٌ ٠ة٩ػخ ا٣ػؽٔٮة ٚػٰ 

ػ٢( ٦ػٓ ٦نػذٞةد٫، « ظجٌػؾا»اٹٝذؿاح إ٣ٯ صػٮاز ٝػٮ٣٭٥ص  ٌَّ ٓ كٚ ث٧ٕ٪ػٯ )مػضَّ

ف ٝؿاري ا٤٣ض٪ح كا٧٣ض٤ػف ثػ ػؿة ا٧٣ٮاٚٞػح كإًةٚذ٫ إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ؛ ك٠ة

، كإًػةٚذ٭ة « ظجَّؾ»صٮاز اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ »٤ٔٯ  ٢ كأظتَّ ٌَّ ك٦نذٞةد٫ ث٧ٕ٪ٯ ٚ

 «.إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ

ك٬ؾا ا٣ع٥١ ثٮص٭ٲ٫ ٥٣ ٱىؽر ٨ٔ د٧ػةـ دذجُّػٓ ك٦ـٱػؽ ٩ْػؿ كدػؽثٌؿ؛ ٵٌف 

جِّػ»ا٣ـثٲؽم ذ٠ؿ ذ٣ٟ ٚٞةؿص  كوػةظت  ٍؾ٩ٰ دىٍعجًٲؾان(،أ٤٧٬ػ٫ ا٣ضػٮ٬ؿمٌ )ٹ ديعى

ا( ١٬ػؾا ركاق، ك٬ػٮ  ا٤٣كةف، جَّػؾى ُّٰ ٨ٔ ا٣ٛؿاءص أم )ٹ د٢ٞ ٣ٰص ظى كٝةؿ ا٣ى٘ة٩

ا، ٚػٰ ٨٦ اٵ جَّػؾى ا، ٚػٰ ا٧٣ػؽح، كٹ ظى جَّؾى ٣ٛةظ ا٧٣ٮ٣َّؽة ا٧٣٪عٮدح ٨٦ ٝٮ٣٭٥ص ظى

ؿه  ٝػةؿ مػٲؼ٪ةص زػ٥ ّػة٬ؿ ٠ٺ٦ػ٫ ثػ٢  .ا٣ؾـٌ، كٰٚ زٱةدة ٦س٫٤ ٤ٔٯ ا٣ىعةح ٩ْى

ا٣٪٭ٰ، ٵ٫٩ صةء ثة٣ٕٛػ٢ ٦ٞؿك٩ػةن ثػٺ ا٣٪ة٬ٲػح،  وؿٱع٫ أ٩٭ة ٹ ديكذ٢٧ٕ إًٹ ٰٚ

ؿ٬ة ثٞٮ٫٣ جَّؾا، كا٣ىٮاب أف ا٣ؾٱ٨ اقػذ٤٧ٕٮ٬ة اقػذ٤٧ٕٮ٬ة  صكٚكَّ ٹ د٢ٞ ٣ٰ ظى

ػ٢ٍ ذ٣ػٟ، ك٬ػٮ  ث٘ٲؿ ٩٭ٰ، ٞي ى جٍِّؾص ٹ د ا، كٹ ديعى جَّؾى ق دىعجًٲؾانص ٝةؿ ٫٣ ظى جَّؾى ٚٞة٣ٮاص ظى

ِه ٦ى٪عٮته ٨٦ ٣ِٛ ظجَّؾا ا٧٣ ػتَّ كذىا، ؿ٠ٌ ٣ٛ ق ظػؿؼ كإًٌٹ ت ٦ػ٨ ظى  ١٣ػةف آًػػؿي

ٛىٯ، ك٬ؾا إ٧٩ًة ٝة٫٣ ثٕيي ا٣٪عٮٱٌٲ٨، ك٣ٲف ٨٦ ا٤٣٘ح ٨٦ مٰءو  ٤َّٔح، ٧٠ة ٹ ٱؼ

ق ٨٦ أا٧ح ا٤٣٘ح، ا٩ذ٭ٯ ٤ٚؾ٣ٟ «٥٣ ٱؾ٠ؿق ا٣ضٮ٬ؿمُّ كٗٲؿي
(4)

. 

                                                 

 (جػؾظ)ك٠ٺـ ا٣ى٘ة٩ٰ ٰٚ ٠ذةث٫ ا٣ذ٤٧١ح كا٣ؾٱ٢ كا٣ىػ٤ح  .()ظجؾدةج ا٣ٕؿكس  ،ا٣ـثٲؽمٌ  (4)

ك٦ة كرد ٰٚ ٠ٺـ ا٣ـثٲؽٌم أك مٲؼ٫  (.ظجؾ)كأو٢ ٠ٺـ ا٣ـثٲؽم ٰٚ ا٣ٞة٦ٮس  ،2/374

ٌٟ ٰٚ أف ٱ١ٮف ٬ؾا ٨٦ ا٤٣٘ح رث٧ٌػة ٔةرًػ٫ ٝػٮؿي أثػٰ  ،كأ٫ٌ٩ ٝة٫٣ ثٕي ا٣٪عػٮٱٌٲ٨ ،٨٦ م

 .«كٝة٣خ ا٣ٕؿبص ٹ دعجِّؾق»ص  (2363)ظٲٌةف اٵ٩ؽ٣كٰ ٰٚ اٹردنةؼ 
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ٚ٭ؾا ٧٠ة ٹ ٱؼٛٯ ٩هٌّ وؿٱط داؿٌّ ٤ٔٯ ٝؽـ اقذ٧ٕةؿ ٬ؾا ا٣ٕٛػ٢ ا٣ػؾم 

ا، ٰٚ ا٧٣ػؽح، كٹ٣ٛةظ ا٧٣ٮ٣َّؽة ا٨٦٣ اٵ»كيًوٙ ثأ٫ٌ٩  جَّؾى  ٧٪عٮدح ٨٦ ٝٮ٣٭٥ص ظى

ا، ٰٚ ا٣ؾـٌ  جَّؾى ٰي ا٣ٮصػ٫ اٵٌكؿ، أٔ٪ػٰ كركد ا٣ٕٛػ٢ «. ظى « ظجٌػؾ»كثػ٫ ٱ٪ذٛػٰ ٩ٛػ

 ثإَٺ٫ٝ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ٗٲؿ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ.

ز٥ٌ إٌف دٹ٣ح ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٔ٪ؽ ا٣ذؽثٌؿ ٤ٔٯ اٹقذعكةف كا٣ذنضٲٓ كا٣ذٌٛٲ٢ 

، أك ٢ٝص ٬ٮ ٦ٕ٪ٯ ا٧٣ٕ٪ٯ، كثٕي إٱعةءادػ٫؛ ٨٦ ٹزـ ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ كد٧ة٫٦

ٚٞٮ٣٭٥ص ظجٌؾى ٚٺ٩ةنص إذا ٝةؿ ٫٣ ظجَّؾا، ٬ٮ ث ػؿة اقذعكةفه كدنضٲٓ؛ ٚإذا ٤ٝخ 

جِّؿ ٔ٪٫ ثػ ٔي ، ٠٪خ دكذعك٨ ٦٪ػ٫ مػٲبةن ٠ػةف كراء «ظجَّؾق»٧٤٣ؿءص ظجٌؾا، ك٬ٮ ٦ة 

 ذ٣ٟ، ك٦س٫٤ ٱٌٰٛ إ٣ٯ ا٣ذنضٲٓ. كثؾ٣ٟ ٱ١ٮف اقذ٧ٕةؿي ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٦ٮاٚٞػةن 

ٰي ا٣ٮص٫ ا٣سة٩ٰ، أم كركد ٬ػؾا  ٧٣ة كرد ٰٚ ذ٣ٟ ا٣٪ٌه كا٦ذؽادان ٫٣؛ كٱ٪ذٰٛ ٩ٛ

ٓ كاقذعك٨.  ا٢ٕٛ٣ ث٧ٕ٪ٯ مضَّ

٨َّ٧ ا١٣ٺـي ٤ٔٯ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ كدىؿٱٛةد٫ ا٣ػ٪هَّ ٤ٔػٯ  ك٨٦ ز٥ٌ ٱ٪جٰ٘ أف ٱٌي

َّؽه ٝؽٱ٥، ٩هَّ ٤ٔٲ٫ ثٕي ا٤٣٘ٮٱٌٲ٨، ك٥٣ ٱ١سؿ ٰٚ ٠ػٺـ  أٌف ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿى ٦ٮ٣

 ٠سؿ ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ٕةوؿٱ٨. ا٣ٞؽ٦ةء ٧٠ة 

ٔيػًؿض  ٬ؾا، ك٨٦ ا٣ٮاصت ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ ثٕي ٦ة ٠ةف ٚػٰ ا٣ذ٤ٕٲػ٢، ظػٲ٨ 

رأمي ا٣٪عٮٱٌٲ٨ ٰٚ وٲ٘ح ظجٌػؾا، ٦ػ٨ د٪ػةٝي ّػة٬ؿ. ٚٞػؽ ٩يػهَّ أٌكٹن ٤ٔػٯ أٌف 

ا٣ؾم ٤ٔٲػ٫ ا٣٪عػةة كا٧٣ٕؿثػٮف ا٣ٲػٮـ أٌف )ظجٌػؾا( ٦ؤ٣ٌٛػح ٦ػ٨ ٧٤٠ذػٲ٨ ٧٬ػةص »

( ٢ٕٚ ٦ةض صة٦ؽ ٷ٩نػةء ا٧٣ػؽح، ك)ذا( اقػ٥ إمػةرة ٚػٰ ٦عػ٢ٌ رٚػٓ  )ظتَّ

ٔيًؿًخ أٝٮاؿ ا٣ٞؽ٦ةء ا٣سٺزح ٚٲ٭ة، ٧٠ػة كردت «ٚة٢ٔ، ك٦ة ثٕؽ٧٬ة ٦جذؽأ ؛ ز٥ٌ 

( ٕٚػ٢، ك)ذا( ٚةٔػ٢،  -»ٰٚ مػؿح اثػ٨ ٔٞٲػ٢، ك٠ػةف اٵكٹف ٦٪٭ػةص  )ظػتَّ

ر٠ٌجة ك٤ٗجخ ا٤ٕٛ٣ٲٌح ٣ذٌٞؽـ ا٢ٕٛ٣ ٚىةر ا٣ض٧ٲٓ  -كأ٩ٌ٭٧ة ثةٝٲةف ٤ٔٯ أو٤٭٧ة.

 «.ة٢ٔ،أم ٰٚ )ظجٌؾا(ص ظجٌؾا ٤٠ٌ٭ة ٢ٕٚ، كزٱؽ ٚة٢ٕٔٚٺن، ك٦ة ثٕؽق ٚ
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ِّٞت ٤ٔٲ٭ة ثأٌف  ٔي ٦ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ا٧٣عؽزٮف ٬ػٮ »ظذٌٯ إذا ذي٠ًؿ ا٣ٞٮؿي ا٣سة٣ر 

 «!!.أٍػؾ ثة٣ٞٮؿ ا٣سة٩ٰ

( اقذ٧ٕةؿى ا٣ذؿ٠ٲت )ظذٯ ك٣ٮ( ٰٚ ٦س٢ ٝٮ٣٭٥ص 189* أصةز ا٣ٞؿاري )

ة ٱػؽٔٮ إ٣ػٯ ٢ ٣ػؾ٣ٟ ث٧ػػػػ؛ ك٤ٌٔ «قأمذؿم ا١٣ذةب ظذٯ ك٣ٮ ٠ةف ٗة٣ٲػةن »

 ا٣ذٕٞٲت كا٣٪ٞؽص

َّٕٙ ٬ػؾا  -1 ٝةـ ا٣ذ٤ٕٲ٢ي ٰٚ ٚٞؿدػ٫ اٵك٣ػٯ ٤ٔػٯ رٚػي ظٌضػح ٦ػ٨ ًػ

ا٣ذؿ٠ٲتى )ظذٯ ك٣ٮ( ا٧٣ج٪ٲٌح ٤ٔٯ ٔؽـ قػ٧ة٫ٔ ٚػٰ ٣٘ػح اٹظذضػةج. ك٦كػذ٪ؽ 

ٞى٢ إ٣ٲ٪ة ٠ة٤٦ح، ك٦ٕؿكؼ أ٫ٌ٩ ٦ة كو٢ إ٣ٲ٪ة ٨٦ ٩سػؿ »٬ؾا ا٣ؿٚي  أٌف ا٤٣٘ح ٥٣ دي٪

ق ٔينؿي  «.ا٣ٕؿب إٌٹ 

ّ٪ٌٰ ٱٞٮـ ٤ٔٯ اٹظذ٧ةؿ كا٣ػؿص٥ ثة٣٘ٲػت، ٚػٺ ٱٞػٮل ٤ٔػٯ  ك٬ؾا ق٪ؽه 

ِّٕٛٲ٨ أك ا٧٣ٕذؿًٲ٨؛ ٵ٩ٌ٭ػة مػ٭ةدة ٩ٛػٰ ٦ج٪ٲٌػح  دٚٓ ٦ة ٝة٦خ ٤ٔٲ٫ ظٌضح ا٧٣ٌ

٤ٔٯ اقذٞؿاء ٦ة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٪ة ٨٦ ٠ٺـ ا٣ٕؿب ا٣ؾم ٱيعذىٌش ث٫، ٚ٭ٰ ثػ ػؿة د٣ٲػ٢ 

ٌٰ وػػعٲط ٚػػٺ ٱيػػؽٚٓى ثػػة٨ٌْ٣ كاٹظذ٧ػػةؿ. ك٣ػػٮ مػػبخى ٤ٝػػخص ظٌضػػح  ٧٤ٔػػ

ِّٕٛٲ٨ وعٲعح رٱس٧ة ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٲ٪ة ٧ٌ٦ة ٗةب ٔ٪ٌػة ٦ػ٨ ا٤٣٘ػح ا ٧٣ٕذؿًٲ٨ أك ا٧٣ٌ

، كد٣ٲ٢ي ا٣ؿٚي ا٣ؾم ٝةـ ٤ٔٲ٫ ا٣ذ٤ٕٲ٢ي ٹ ٱىٌط كٹ ٱػ٪٭ي  ٌّٰ د٣ٲ٢ي إزجةت ُٕٝ

. ٰى  ظذٯ ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٲ٪ة ٧ٌ٦ة ٗةب ٔ٪ٌة ٨٦ ٣٘ح ا٣ٕؿب د٣ٲ٢ إزجةت ٱ٪ٞي ا٣٪ٛ

ٲت )ظذٯ ك٣ػٮ( ٤ٔػٯ ٝة٦خ ا٣ٛٞؿةي ا٣سة٣سح ٨٦ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٤ٔٯ ظ٢٧ دؿ٠ -2

، كزٱػةدة ا٣ػٮاك، «ظذػٯ»دؿ٠ٲت )ظذٯ كإف( ٧٣ة ثٲ٪٭٧ة ٨٦ د٧ةـ ا٧٧٣ةز٤ح، ٰٚ 

ككرد ٚٲ٭ة ا٣ُٞػٓ ثػأٌف دؿ٠ٲػت )ظذػٯ كإف( ٚػٰ «. إفٍ »ك« ٣ٮ»كظؿٰٚ ا٣نؿط 

قػ٧ٕخ أثػة ٬ؿٱػؿة ص »ملسو هيلع هللا ىلصأ٤ٔٯ درصةت ا٣ٛىةظح، ٣سجٮد٫ ٚػٰ ظػؽٱر ا٣٪جػٰ 

ؽة ٚػإف ا٧٣ٺا١ػح د٤ٕ٪ػ٫ ص ٨٦ أمةر إ٣ٯ أػٲػ٫ ثعؽٱػملسو هيلع هللا ىلصٝةؿ أثٮ ا٣ٞةق٥  ٱٞٮؿص

 .«ظذٯ كإف ٠ةف أػةق ٵثٲ٫ كأ٫٦
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 كٰٚ ذ٣ٟ ٔ٪ؽ ا٣٪ْؿ كا٣ذعٞٲٜ أ٦ؿافص

ٹ ٱسجخ ث٭ؾا ا٣عؽٱر اقذ٧ٕةؿي ا٧٣ٕةوؿٱ٨ )ظذٯ كإف( ا٣ؾم ٱ١٧ػ٨  -أ

أف ٱ١ٮف ٦ٮركزةن ٨ٔ ا٧٣ذأٌػؿٱ٨؛ ٵٌف ٔجػةرة ا٣عػؽٱر ٔ٪ػؽ ا٣ذأ٦ٌػ٢ ٦ؼذ٤ٛػح، 

، ثػ٢ ٤ٔػٯ «إفٍ »٣ػ٥ دػؽػ٢ ٤ٔػٯ ٚٲ٫ « ظذٯ»كا١٣ٺـ ٚٲ٫ ٣ٲف ٤ٔٯ ّة٬ؿق؛ ٚػ

وػعٲط ٦كػ٥٤.  ك٠ػؾا كٝػٓ ٚػٰ ثٕػي ٩كػغ ظذٯ ٱؽ٫ٔ، دٞؽٱؿقص٢ٕٚ ٦ٌٞؽر 

كص٤٧ح )كإف ٠ةف أػةق ٵثٲ٫ كأ٫ٌ٦( ٦ذأٌػؿة ٨ٔ ٦ٮًٕ٭ة. كا١٣ٺـ ٤ٔٯ كص٭٫ 

ٚػإف  ثعؽٱػؽة، ، كإف ٠ػةف أػػةق ٵثٲػ٫ كأ٦ٌػ٨٦،٫ أمةر إ٣ػٯ أػٲػ٨٦٫ ا٣ذٞؽٱؿص 

 .ٱؽ٫ٔا٧٣ٺا١ح د٤ٕ٪٫ ظذٯ 

٬ؾا ا٣عؽٱر ظٌضحن ٔ٪ؽ ٨٦ ٱضٲـ ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ )ظذػٯ كإٍف(، كإذا ٠ةف 

 ٱسجخ ث٫ وٌعذ٫ كٚىةظذ٫، ٚٞؽ قُٞخ ٨٦ ٱؽق د٤ٟ ا٣عٌضح.

، «ظذػٯ ك٣ػٮ»ٚػٰ ٬ػؾٱ٨ ا٣ذػؿ٠ٲجٲ٨ ا٧٣ٮ٣ٌػؽٱ٨ « ظذٯ»ا٣ع٥١ي ٤ٔٯ  -ب

ثأ٩ٌ٭ة صةٌرة ٗةاٲٌح، ٝٮؿ ٗؿٱت ٹ ٱ٪جٰ٘ اٹ٣ذٛةت إ٣ٲ٫. كا٧٣٪ةقػتي « ظذٯ كإف»

 ٚٲ٭٧ة اثذؽااٲح.« ظذٯ»أف د١ٮف  ٧٣ة ٌٝؿرق ا٧٤ٕ٣ةء

ا٣ٛٞؿة ا٣ؿاثٕح ٨٦ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ا٣ذٰ دٞٮـ ٤ٔٯ إزجةت ٬ػؾا ا٣ذؿ٠ٲػت ث٪ٌىػ٫  -3

ى٫، كٱذ٪ة٬ج٭ػة ػ٤ػ٢ه  حه ث٧ة ٹ ٱ٪ةقػت ا٤ٕ٣ػ٥ى كأوػٮ٣ ٌْ ٰٚ ا٣عؽٱر ا٣٪جٮٌم، ١٦ذ

ٌّٰ ٰٚ ا٣جعر كاٹقذؽٹؿ كا٧٣عة٧٠ح.  ٦٪٭ض

ٜي ٨٦ ا٣عؽٱر ا٣ؾم ذي٠ًؿ ٚػ -أ ٌٞ ٰ دٛكػٲؿ ا٣ػؿازم، ٠ةف ٨٦ ا٣ٮاصت ا٣ذع

٧٠ة ٩يػٌه ٚػٰ د٤ػٟ ا٣ٛٞػؿة، ٚػٰ ٦ْة٩ٌػ٫ ٦ػ٨ ٠ذػت « ظذٯ»ككردت ٚٲ٫ ٧٤٠ح 

ا٣عؽٱر. ك٣ٮ ٠ةف ذ٣ٟ ٣ٕؿؼ ا٣ٞةرئ أ٫ٌ٩ ٥٣ ٱيػؾ٠ىؿ ا٣جذٌػح ٚػٰ ٠ذػت ا٣عػؽٱر 

ظػٜ ٤٣كػةا٢ »، كأ٫ٌ٩ كرد ٚٲ٭ة ػ٤ػٮان ٦٪٭ػة، أمص «ظذٯ»ث٭ؾق ا٣ىٲ٘ح ا٣ذٰ ٚٲ٭ة 

؛ كٹ٩ذ٭ػٯ إ٣ػٯ أٌف «٤ٔٯ ٚػؿس كإف صةء»... أك ث٤ِٛص  ،«ك٣ٮ صةء ٤ٔٯ ٚؿس

 زٱةدة َةراح ٣ٲكخ ٨٦ أو٢ ا٣عؽٱر. ٨٧ٚ أٱ٨ صةءت إذف ؟.« ظذٯ»
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٣ٮ ٩ْؿتى ٰٚ دٛكٲؿ ا٣ػؿازٌم ثُجٕةدػ٫ ا٧٣ذٕػٌؽدة، كٔةرًػخ ٩كػؼ٫ ثٌٕػ٭ة 

يًػػؾ ٦٪ػ٫ ٠ػٺـي ا٣ػؿازم ٬ػٮ ا١٧٣ذجػح ا٣نػة٤٦ح  ثجٕي، ٣ٕؿٚخى أٌف ا٧٣ىؽر ا٣ؾم أ

٥ ٩يكػغ دٛكػٲؿ ا٣ػؿازم ا٣ذػٰ ًػ٧ٌذ٭ة اٷ١٣ذؿك٩ٲٌح، كأٌف ٩هَّ ا٣عػؽٱر ٚػٰ ٦ْٕػ

ا١٧٣ذجحي ا٣نة٤٦ح، ك٬ٰ ػ٧ف، ٠ةف ٚٲػ٫ مػٰء ٦ػ٨ دعؿٱػٙ؛ إذ كٝػٓ ٚػٰ زػٺث 

ٌٜ »( ثذعؿٱػٙ ٧٤٠ػح ٤٣كةا٢ ظذٯ ك٣ٮ صةء ٤ٔػٯ ٚػؿس٦٪٭ةص ) ؛ «ظذػٯ» « ظػ

ٌٜ ٤٣كةا٢ ككٝٓ ٰٚ أػؿلص ) ٌٜ »( ثذعؿٱٙ ٧٤٠ػح ظذٯ ك٣ٮ صةء ٤ٔٯ ٚؿسظ « ظػ

ٌٜ »ا٣ذٰ ٚػٰ أوػ٢ ا٣عػؽٱر، كزٱػةدة ٧٤٠ػح  ٝج٤٭ػة، ك٬ػٰ ٧ٔػؽة ٚػٰ ٩ػهِّ « ظػ

٢ًٞ ٩ػهُّ  ا٣عؽٱر. ك٤ٔٯ ٬ؾق ا٣٪كؼح ٌٔٮؿ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٰٚ ا٣ٛٞؿة ا٣ؿاثٕح ٦٪٫، ك٦٪٭ة ٩ي

 ٤٣ٜكةا٢ ظػا٣عؽٱر ا٧٣عٌؿؼ. كا٣ىٮاب ا٧٣ٮاٜٚ ٧٣ة ٠ةف ٰٚ ٠ذت ا٣عؽٱرص )

(، ك٬ٮ ٦ة كٝٓ ٰٚ ثٕي َجٕةت دٛكٲؿ ا٣ؿازمك٣ٮ صةء ٤ٔٯ ٚؿس
(5)

. 

ٔذ٧ؽت ٤ٔٲ٭ة ٬ؾق ا٣ٛٞؿةي ٨٦ ا٣ذ٤ٕٲػ٢، ٷزجػةت كثؾ٣ٟ دكٍٞ ا٣عٌضحي ا٣ذٰ ا

ٌٰ « ظذٯ ك٣ٮ»دؿ٠ٲت   ، كا٣ع٥ً١ ثىٌعح ا٣ٕجةرة.ث٪ٌى٫ ٰٚ ظؽٱر ا٣٪ج

٦ة ٠ةف ٰٚ ٬ؾق ا٣ٛٞؿة ٨٦ دىؿٱط ث١ٮف ٬ؾا ا٣عؽٱر وعٲعةن ٚػٰ  -ب

ػ أك إمػةرة، ٚٞػؽ ذ٠ػؿ  ةدٛكٲؿ ا٣ؿازم ٧ٌ٦ة ٹ د٣ٲ٢ ٤ٔٲ٫ ٚػٰ ٠ػٺـ ا٣ػؿازٌم ٩ى 

 ؿ مٲبةن ٨ٔ ظ٫٧١ وٌعحن أك ًٕٛةن.ا٣عؽٱرى ٍٚٞ، ك٥٣ ٱؾ٠

أف ٤٣عؽٱر ركاٱػح أػػؿل ٤ٞ٩٭ػة ثٕػي »٦ة كرد ٰٚ ٬ؾق ا٣ٛٞؿة ٨٦  -ص

ٌٕٙ ا٣عػؽٱر»كإف صػةء ٤ٔػٯ ٚػؿس « ا٧٣عؽزٲ٨ ا٧٣ذأػؿٱ٨ ثٕجةرة «. = كًػ

 صةرو ٤ٔٯ ػٺؼ ا٣ٮاٝٓ ٨٦ كصٮقص

ٌّٜ كإف صػةء ٤ٔػٯ ٚػؿس»ركاٱح ا٣عؽٱر ث٤ِٛص  - ٚػٰ ٠ذػت « ٤٣كةا٢ ظ

، ػٺٚػةن «ك٣ٮ صػةء ٤ٔػٯ ٚػؿس«... ؿ ٨٦ ركاٱحٲى أم٭ؿ كأقٍ ا٣عؽٱر كا٣ذٛكٲؿ 

ؿ ث٫ ٬ؾق ا٣ٕجةرة. ًٕ  ٧٣ة دين

                                                 

 - 1357٬ ،1ط ،ا٣ٞػػة٬ؿة -ا٣ُجٕػػح ا٣ج٭ٲٌػػح ا٧٣ىػػؿٱٌح  ،ا٣ذٛكػػٲؿ ا١٣جٲػػؿ ،ا٣ٛؼػػؿ ا٣ػػؿازم (5)

1938، 5/46. 
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٬ؾق ا٣ؿكاٱح ركاٱح ٝؽٱ٧حه ٦ٕؿكٚح دػؽاك٣٭ة ا٣ٞػؽ٦ةء كا٧٣ذػأٌػؿكف، ك٣ػ٥  -

 ٱٞذىؿ ٤ٞ٩ي٭ة ٤ٔٯ ثٕي ا٧٣عٌؽزٲ٨ ا٧٣ذأٌػؿٱ٨ ٧٠ة كرد ٰٚ ٬ؾق ا٣ٛٞؿة.

ف صػػةء ٤ٔػػٯ إ».. ك« ك٣ػػٮ صػػةء ٤ٔػػٯ ٚػػؿس)»... ا٣عػػؽٱر ثىػػٲ٘ذٲ٫  -

٧ٌ٦ة ٠ةف ٧٤ٕ٤٣ةء ٚٲ٫ ٦ٞة٣ح ٦٪ؾ ا٣ٞؽٱ٥، ٚٺ كصػ٫ ٣ذؼىػٲه دٌػٕٲ٫ٛ «( ٚؿس

 أك دٞٲٲؽق ثجٕي ا٧٣عٌؽزٲ٨ ا٧٣ذأػؿٱ٨.

ك٨٦ ذ٣ٟ ٫ٌ٤٠ ٱجؽك ٤٣ٞةرئ أٌف إصةزة ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت )ظذٯ ك٣ٮ( ٬ٮ ٨٦ ٝجٲػ٢ 

دكٮٱٖ اقذ٧ٕةؿ ٦ٮ٣ٌػؽ، كأف ٦ػة كرد ٚػٰ ا٣ذ٤ٕٲػ٢ ٹ ٱؿٝػٯ إ٣ػٯ ظػٌؽ اٹقػذؽٹؿ 

 ٌٰ ا٧٣ع٥١. كا٧٣٪ةقت ٰٚ ٦س٫٤ ا٣٪هُّ ٤ٔٯ أ٩ٌػ٫ ٦ػ٨ ا٧٣ٮ٣ٌػؽ ا٣ٞػؽٱ٥ ا٣ػؾم  ا٧٤ٕ٣

 ٠سؿ اقذ٧ٕة٫٣ ٰٚ ٔجةرة ا٧٣ٕةوؿٱ٨، كأ٫ٌ٩ صةاـ ٤ٔٯ دٞؽٱؿ زٱةدة ا٣ٮاك.

٬ؾا، ك٨٦ ا٣ٮاصت أف ٱذ٨٧ٌٌ ا٣ٞؿاري ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ذؿ٠ٲػت ا٣ػ٪هُّ ٤ٔػٯ أٌف 

« ٠ةف ٗة٣ٲةن قأمذؿم ا١٣ذةب ك٣ٮ »أك ا٣ٮاك، ٚٲٞةؿ ٦سٺنص « ظذٯ»اٵك٣ٯ ظؾؼ 

 «.قأمذؿم ا١٣ذةب ظذٯ ٣ٮ ٠ةف ٗة٣ٲةن »أك 

( إٔؿابى ثٕي ا٣ذؿا٠ٲت ا٤٣٘ٮٱٌػح ا٧٣ٕةوػؿة 195، 192* د٪ةكؿ ا٣ٞؿاراف )

، كا٣نػؿؽ  ٌٰ ، كا٣ؿأق٧ة٣ٲٌح، كا٣نؿؽ اٵكقػٍ، كا٣نػؿؽ أكقػُ ٌٰ ٩عٮص ا٣ؿأق٧ة٣

٨ أكقُٲٌح؛ ك٠ةف ا٣ٞؿار ا٣ؾم ا٩ذ٭ػخ إ٣ٲػ٫ ا٤٣ض٪ػحي ٚٲ٭٧ػةص إدجػةع ا٣ضػـء اٵٌكؿ ٦ػ

ؿىب ثعكػت ٦ٮٝػٓ ا٣ذؿ٠ٲػت ا٧٣ـصػٰ ٦ػ٨  ا٣ذؿ٠ٲت ظؿ٠حى ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ا٣ؾم ٱٕي

٧ة٣ٲٌحى، كادٌض٭٪ػة »اٷٔؿاب ٰٚ ا٣ض٤٧ح، ٚٲٞةؿص  ٧ة٣ٲٌحي، ككاص٭٪ة ا٣ؿأقى ٩ضعخ ا٣ؿأقي

اقذىػػعةثةن ٧٣ٞٮ٣ػػح « إ٣ػػٯ ا٣ؿأًقػػ٧ة٣ٲًٌح، ك٩ضعػػخ قٲةقػػذ٪ة ا٣نػػؿؽي أكقػػُٲٌحي،...

ٌٰ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح.اٷٔؿاب ٨٦ ١٦ة٩ٲ٨، أك ٣ْة٬ؿة اٷدجةع   ا٤٣ْٛ

٬ؾا ٦ة ٠ةف ٤ٔٲػ٫ ا٣ٞػؿاراف ا٤٣ػؾاف ٠ػةف ٱ٪ج٘ػٰ أف ٱ١ٮ٩ػة ٝػؿاران كاظػؽان، 

ٹ٩ذٛةء ٦ة ٱؽٔٮ إ٣ٯ ٚى٢ أظؽ٧٬ة ٨ٔ اٳػؿ كٔـ٫٣. كٚٲ٫ ٔ٪ؽ ا٣ذعٞٲػٜ ٩ْػؿ 

 ٨٦ كص٭ٲ٨ص
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أذ٧ةدي اٷدجةع ٰٚ إٔؿاب ٬ؾق ا٣ذؿا٠ٲت أذ٧ػةدان دٌؿ ٤ٔٲػ٫ اٹٝذىػةري  -1

= ػٺؼي ٦ة دٞذٌٲ٫ ا٧٣٪ةٝنحي ا٣ذٰ قػجٞخ ا٣ٞػؿار،  ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ٮص٫ دكف ٗٲؿق

ػ إ٣ػٯ  ةك٠ة٩خ ثجٲٌ٪ةد٭ة ا٧٣كذٛٲٌح ٦ٞؽ٦حن إ٣ٲ٫؛ ٵٌف د٤ٟ ا٧٣٪ةٝنح ػ٤ىػخ ٩ى 

 صٮاز كص٭ٲ٨ ٰٚ إٔؿاب ٬ؾق ا٧٣ؿ٠ٌجةت ا٧٣عؽزحص

اٵٌكؿص ث٪ةء ا٣ضـء اٵكؿ ٦٪٭ة ٤ٔٯ ا٣ٛذط، كإٔؿاب ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ثعكػت 

اب ٚػٰ ا٣ض٤٧ػح، أػػؾان ثأظ١ػةـ إٔػؿاب ٦ٮٝٓ ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ـصػٰ ٦ػ٨ اٷٔػؿ

 ا٧٣ؿ٠ٌت ا٧٣ـصٰ.

ػؿىب  ا٣سة٩ٰص إدجةع ا٣ضـء اٵٌكؿ ٨٦ ا٣ذؿ٠ٲت ظؿ٠حى ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ا٣ػؾم ٱٕي

 ثعكت ٦ٮٝٓ ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ـصٰ ٨٦ اٷٔؿاب ٰٚ ا٣ض٤٧ح،..... إ٣غ.

كأٍػؾي ا٤٣ض٪ح ثة٣ٮص٫ ا٣سة٩ٰ ٰٚ ا٣ٞؿار ا٣ؾم ا٩ذ٭خ إ٣ٲ٫، كاٹٝذىةري ٤ٔٲ٫، 

٨ٔ ا٣ٮص٫ اٳػؿ، ٦ؤذفه ثنٰء ٰٚ ا٣ٮص٫ اٵٌكؿ ٱػؽٔٮ إ٣ػٯ دؿ٠ػ٫  كاٷٔؿاضي 

ك٬ضؿا٫٩. ٚإذا ثؽا ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ٮصػ٫ ٤٣ض٪ػح ثػؽاءه ٚة٣ٮاصػت ا٣ذ٪جٲػ٫ي ٤ٔٲػ٫؛ كإٌٹ 

ٚة٣ٮاصتي أف ٱيؾ٠ىؿ ا٣ٮص٫ي اٵكؿ أٱٌةن. كإذا ٠ةف ٤٣ٮص٫ ا٣سة٩ٰ ٦٪ـ٣ح ٚػٰ ٩ٛػف 

دجػٲ٨ٌ ذ٣ػٟ كد٤ٌ٤ٕػ٫ ا٤٣ض٪ح ٱؽٔٮ٬ة إ٣ٯ اػذٲةرق كإٱسػةرق، ٚٞػؽ ٠ػةف ٱ٪ج٘ػٰ أف 

 د٤ٕٲٺن ثٲٌ٪ةن، ٹ أف دُؿح ا٣ٮص٫ى اٳػؿ كد٤٘ٲ٫ إ٣٘ةءن ٹ دٛكٲؿ ٫٣.

إدجةع ا٣ضـء اٵٌكؿ ٨٦ ٬ؾق ا٣ذؿا٠ٲت ظؿ٠حى ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ظ٧ٺن ٤ٔػٯ  -2

٦ة ق٧ٌةق ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء ا٧٣ٕؿبى ٨٦ ١٦ػة٩ٲ٨، أك ٤ٔػٯ اٷدجػةع ا٤٣ْٛػٰ، ك٬ػٮ 

ج٫ أف د١ػٮف ٔض٤ػح، كرٌب ٔض٤ػح رأم صؽٱؽ ٚٲ٧ة أ٥٤ٔ، ا٩ُٮل ٤ٔٯ صؿأة دن

 -د٭ت رٱسةن؛ ٧٣ة ٚٲ٫ ٨٦ ٝٲةس ٦ٓ ا٣ٛةرؽ؛ ٵٌف إٔؿابى ا٧٣ٕػؿب ٦ػ٨ ١٦ػة٩ٲ٨ 

كراءق ًصٮاره ٦كذع٥١ ثػٲ٨ ا٣عػؿكؼ، ثعٲػر ٹ  -ك٬ٮ ٰٚ ٤٠ٲ٧ةت ٦ٕؽكدة 

، أك «أػٮؾ، أػةؾ، أػٲٟ، ا٦ػؿؤ، ا٦ػؿئ، ا٦ػؿأ»ٱ١ٮف ثٲ٪٭ة ٚةو٢ ا٣جذٌح ٩عٮص 

ذٌؽ ث٫، كا٣٘ة٣تى ٰٚ اٷدجةع ا٤٣ْٰٛ أف ٱ١ٮف ثػٲ٨ ظػؿٚٲ٨  ٱ١ٮف ثٲ٪٭٧ة ٦ة ٹ ٱٕي
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٦ذضػػةكرٱ٨ دضػػةكران ٦كػػذع٧١ةن ٹ ٚةوػػ٢ ٚٲػػ٫ ثٲ٪٭٧ػػة؛ ٚػػأٱ٨ ٬ػػؾا ا٣ضػػٮار 

ا٧٣كذع٥١ ثٲ٨ آػؿ ا٣ضـء اٵكؿ كا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ٨٦ ٬ؾق ا٣ذؿا٠ٲػت، ٦ػٓ ثٕػؽ 

ٌٞح، كا٣ٛى٢ ثٲ٪٭٧ة ثسٺزح أظؿؼ ٚأ٠سؿ ؟!.  ا٣ن

٣ٞػؿارٱ٨ ٦ػة ٱػؽٔٮ٩ٰ إ٣ػٯ ٬ؾا، كٰٚ ثٕي ٦ة كرد ٰٚ ٦ٞػٌؽ٦ةت ٬ػؾٱ٨ ا

 ا٣ذٕٞٲت ٨٦ كص٭ٲ٨ص

كٝػؽ ركم ٚػٰ ٬ػؾا »ك٬ػٰ  -(، 192كرد ٰٚ ظةمٲح ا٣ٞؿار اٵٌكؿ ) -1

ا٣ٮص٫ اٹقذىعةب ا٣ؾم ٝةؿ ث٫ ا١٣ٮٚٲٌٮف ٚػٰ إٔػؿاب اٵقػ٧ةء ا٣كػذح ٦ػ٨ 

(   ا٣ٛةدعػح  ١٦ة٩ٲ٨، كٝةؿ ث٫ ثٕي ا٣ٌٞؿاء ٰٚ ٝؿاءة )ا٣ع٧ػًؽ هلًل( ك)ا٣ع٧ػؽي هللي

٦ػة  -«. ضةت ٔؿثٲٌح ٰٚ إدجةع ا٣ؿاء ٣عؿ٠ح ا٣٭٧ـة ٰٚ ا٦ػؿٍغ، كرأذ٫ ٣٭ 1ص 1

 ٱٞذٌٰ ا٣ذٕٞٲت ٨٦ زٺزح أكص٫ص

ا٣ٮارد ٚػٰ ٬ػؾق ا٣عةمػٲح إ٣ػٯ ثٲػةف « اٹقذىعةب»ٱعذةج ٦ى٤ُط  -أ

ا٧٣ٛ٭ٮـ ا٣ؾم ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫، ٚ٭ٮ ٰٚ ا٣كٲةؽ ا٣ؾم كرد ٚٲ٫ ٤٦جف ٤ٜٝ ٝػؽ ٱػٮظٰ 

 ثنٰء ٨٦ ٦ُةثٞح ثٲ٪٫ كثٲ٨ ا٧٣ٕؿىب ٨٦ ١٦ة٩ٲ٨.

( ٤ٔػٯ اٷٔػؿاب ٦ػ٨  -ب ظ٢٧ي ٝؿاءة ٨٦ ٝؿأ )ا٣ع٧ًؽ هلًل( ك)ا٣ع٧ػؽي هللي

١٦ة٩ٲ٨ = ٹ ٱكذٞٲ٥؛ ٵٌف اٷٔؿاب ٨٦ ١٦ة٩ٲ٨ ٧٠ة دػؽٌؿ اٵ٦س٤ػحي ا٣ذػٰ ٔػؽ٬َّة 

ا٣ٞةا٤ٮف ثؾ٣ٟ ٦٪٫، ك٥٬ ا١٣ٮٚٲٌٮف، ٹ ٱ١ػٮف إٌٹ ٚػٰ ٧٤٠ػح كاظػؽة. كا٣ػؾم 

ص ٚػٰ اٵ ٌّٰ ك٣ػٯ إدجػةع اٵكؿ ٤٣سػة٩ٰ، ٤ٔٲ٫ ٬ةدةف ا٣ٞؿاءدةف ا٣ٌنةذٌدةف إدجةعه ٣ْٛػ

 كٰٚ ا٣سة٩ٲح إدجةع ا٣سة٩ٰ ٣ٶكؿ.

كرأذ٫ ٣٭ضػةت ٔؿثٲٌػح ٚػٰ إدجػةع ا٣ػؿاء ٣عؿ٠ػح »ا٧٣ٛ٭ٮـ ٨٦ ٔجةرة  -ص

ثإدجػةع ا٣ػؿاء ٣عؿ٠ػح « ا٦ػًؿٍ»أٌف اٷٔؿاب ٨٦ ١٦ػة٩ٲ٨ ٚػٰ « ا٣٭٧ـة ٰٚ ا٦ؿٍ

ا٣٭٧ـة ٣٘حي ثٕي ا٣ٕؿب. كا٣ىعٲط أٌف اٷدجةع ٚػٰ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح إذا دػ٤ػخ 

٤ٲ٭ة ٧٬ـةي ا٣ٮو٢، أك اٷٔؿاب ٨٦ ١٦ة٩ٲ٨، ٣٘حي ٥ْٕ٦ ا٣ٕؿب إٌٹ ٦ػ٨ مػٌؾ. ٔ
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ٞىًُخ   ٠ة٩ػخ ٣٘ػح ثٕػي ا٣ٕػؿب ٚٲ٭ػة ٧٬ـةى ا٣ٮوػ٢ ئا٦ؿً  ا٣ٕؿبي ٨٦ ًٚإذا أق

ا٧٣ٲ٥ ٰٚ ا٣ؿٚٓ كٚذع٭ة ٰٚ ا٣٪ىت كػٌٛ٭ة ٚػٰ  ٥ٌِّ ث ٨٦ ١٦ة٩ٲ٨، اٷٔؿابى 

٧ٍـ، إدجةٔةن ٣ا١٣كؿ،  ن ك٦ؿرت ث٧ًٍؿءو ٝةـ ٦يٍؿؤه كرأٱخي ٦ىؿٍ  ٚٲٞٮ٣ٮفص٤٭ى أ
(6)

. 

كرد ٰٚ ٦ٌٞؽ٦ةت ا٣ٞؿار ا٣سة٩ٰ ا٣٪هُّ ٤ٔٯ أف ٣٪ة ٰٚ ًػجٍ ا٣ذؿ٠ٲػت  -2

ا٧٣ـصٰ ٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ ػٲةرٱ٨، ٠ةف اٵٌكؿ ٦٪ةقجةن ٧٤٣ٞةـ، ك٬ػٮ ث٪ػةء ا٣ضػـء 

اٵكؿ ٤ٔٯ ا٣ٛذط، كإٔؿاب ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ثعكت ٦ٮٝٓ ا٧٣ؿ٠ٌت ا٧٣ـصٰ ٦ػ٨ 

ؿٱجةن؛ ٵ٫ٌ٩ ٦ٮوػٮؿ ثة٧٣ؿ٠ٌػت اٷًػةٰٚ، ٹ ا٣ض٤٧ح. ظذٯ إذا ذي٠ًؿ ا٣سة٩ٰ ثؽا ٗ

ا٧٣ـصٰ. ك٬ؾا ٦ة دٔة إ٣ٯ ا٣ذٕٞٲت ثة٦ذ٪ة٫ٔ ٰٚ ا٧٣ؿ٠ٌت ا٧٣ـصػٰ. ٚػإذا ٠ػةف 

ذ٣ٟ ٠ؾ٣ٟ ١ٚٲٙ ٱ١ٮف ٣٪ة ٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ ػٲةراف. ٬ػؾا ٧٠ػة ٹ ٱؼٛػٯ ٦ػ٨ 

 إ٣ٞةء ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٌٔٺد٫ ٝج٢ ًج٫ُ كإظ١ة٫٦ !.

ث٧ٕ٪ػٯ « اٵىرٱىًعٲَّػح»٧ػح ( اقػذ٧ٕةؿى ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ 193٤٠* ٦٪ٓ ا٣ٞػؿار )

دضٌٮ٣٪ة ٰٚ ا٧٣ؽٱ٪ح ث٢ٌ١ أرٱعٲٌح، كد٧ٌ٤١٪ػة »ا٣ؿاظح أك ا٣عٌؿٱٌح، ٰٚ ٦س٢ ٝٮ٣٭٥ص 

أق؛ ك٢ٌ٤ٔ ٣ؾ٣ٟ ث٧ة كٝٓ ٰٚ )٣كةف ا٣ٕؿب( ك)دةج ا٣ٕػؿكس( «ثأرٱعٲٌح ٌُ ، كػ

٨٦ دٹ٣ح ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٤ٔٯ ا٣٪ػـكع إ٣ػٯ ا١٣ػؿـ أك ا٣ُٕػةء كاٹردٲػةح ٣ػؾ٣ٟ، 

٣ٲٌح ا٧٣جةمؿة ثؾٱ٪ٟ ا٧٣ٕ٪ٲٲ٨ص ا٣ؿاظػح كا٣عٌؿٱٌػح، كٝػٌؽر أف كا٩ذٛةء و٤ذ٭ة ا٣ؽٹ

ٱ١ٮف ا٣ؼُأ ٩ةمبةن ٨٦ اصذـاء ا١٣ٺـ كا٩ذـاع ثٌٕػ٫ ٦ػ٨ ثٕػي اثذكػةران، ٦ػ٨ 

ػؿ «ص اٵرٱعٲٌحص اٹردٲةح ٤٣٪ؽل كا٣٪نػةط إ٣ػٯ ا٧٣ٕػؿكؼ»ٔجةرة ا٤٣كةفص  اٝذىى

١ٚة٩خ ثػٲ٨ ، كأ٢٧٬ قةاؿ٬ة، «اٵرٱعٲٌحص اٹردٲةح»ا٧٣ضذـئ ٦٪٭ة ٤ٔٯ أٌك٣٭ة 

 ٱؽٱ٫ ث٧ٕ٪ٯ ا٣ؿاظح.

كٰٚ ذ٣ٟ ٔ٪ؽم ٩ْؿ؛ ٚٞؽ ٬ؽا٩ٰ ا٣جعري ٚٲ٧ػة كردت ٚٲػ٫ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح 

٨٦ ٩ىٮص ككصػٮق اقػذ٧ٕةؿ ٚػٰ ثٕػي ٠ذػت ا٣ٕؿثٲػح كاٵدب كا٣جٺٗػح، 

                                                 

 (.٦ؿء)دةج ا٣ٕؿكس  ،ص ا٣ـثٲؽما٩ْؿ (6)
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ثػة١٣ؿـ كا٣ضػٮد كا٣٪ػؽل « اٵرٱعٲٌح»٦كذٕٲ٪ةن ثة١٧٣ذجح ا٣نة٤٦ح، إ٣ٯ أٌف اٝذؿاف 

ٔ٪ػػ٫، كإف ٠ػػةف ٬ػػٮ ا٣ػػؾم اظذ٤ٛػػخ ثػػ٫ ل ؽَّ ٕىػػٹ ٦ي  ة٣ػػٲف اقػػذ٧ٕةٹن ظىػػؿٱ  

خ ٤ٔٲ٫، ك٠سؿ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ، ث٢ ٬ػٮ كصػ٫ ٦ػ٨  ا٧٣ٕةص٥، ٚىٌؿظخ ث٫ ك٩ىَّ

، ٱػؽٌؿ ٤ٔٲ٭ػة ٦ػة ا٩ذ٭ػٯ إ٣ٲ٪ػة ٦ػ٨ ٠ػٺـ ا٣ٞػؽ٦ةء،  كصٮق كرد ث٭ػة اٹقػذ٧ٕةؿي

كراحى ٣ػؾ٣ٟ »كٱؿٌمع٭ة ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٕةـٌ ا٣ػؾم ٱٞذٌػٲ٫ ٝػٮؿي ثٕػي ا٤٣٘ػٮٱٌٲ٨ص 

ػعى  األ٤ؽ كظػةن  ةب،ٱىؿاحي رىكاظػةن ٠كى ثة١٣كػؿ،  ظػحن،ٱةكر ةن راظػثة٣ٌػ٥ٌ، ك ،كريؤي

ىٍرٯىًطَّٰثن  حه كأٍرٱىًعٲَّحه؛ ٝىةؿ ا٣نةٔؿص ٫٣ كٚىًؿحى ث٫، ؼأمؿى  صكأ َّٛ د٫ٍ ٫٣ ًػ ؾى  كأػى

ٍؿدىػػػػ٫إً  ى٭ى  فَّ ا٣جؼٲػػػػ٢ إًذا قػػػػأ٣ٍخى ث

 

«كدؿل ا١٣ؿٱ٥ى ٱىؿاحي ٠ة٧٣ؼذػةؿً  
(7)

 

٦ػ٨ دىػؿٱٛةت  ٚٲػ٫ ك٦ػة ادٌىػ٢ ث٭ػة« األرٯطٌٰث»ٚ٭ؾا ا٣٪ٌه ا٣ؾم ٠ة٩خ  

ث٢١ أ٦ػؿ ٦ػ٨ « اٵرٱعٲٌح»٦ذ٘ٲٌؿان، داؿٌّ ٤ٔٯ صٮاز اٝذؿاف « األ٤ؽ»ا٧٣ةدٌة زةثذةن، ك

ٌٜٞ ٦ٕ٪ة٬ة، ك٬ٮ أف ٱٕذؿم ا٧٣ؿءى كٱ٘نةق ٧٣ؼة٣ُػح ٬ػؾا اٵ٦ػؿ  اٵ٦ٮر، إذا دع

أك ذاؾ، ٨٦ ٠ؿـ ك٩ؽل ك٦ٕؿكؼ كَؿب كمؿاب كَٕػةـ كٝػؿاءة، ظة٣ػحه ٦ػ٨ 

ٌٛح. كاٹقػذؽٹ كدػؿل »ؿ ٣ػ٫ ث٧ػة ٠ػةف ٦ٮوػٮٹن ثػة١٣ؿـ اٵي٩ف كا٣ٛؿح كا٣ؼ

ٹ ٱ٪ٞي ذ٣ػٟ؛ ٵٌف ا١٣ػؿـ ٧ٌ٦ػة ٱ٪ٌػٮم ٚػٰ ذ٣ػٟ » ا١٣ؿٱ٥ى ٱىؿاحي ٠ة٧٣ؼذةؿً 

 ، ٚ٭ٮ أ٦ؿ ٨٦ اٵ٦ٮر.«اٵ٦ؿ»ا٧٣ذ٘ٲٌؿ 

امػذٞةٝ٭ة ٦ػ٨ زٺزػح «ص »ا٣ػؿاح»كٱن٭ؽ ٣ؾ٣ٟ ٝٮؿي ٨٦ ٝةؿ ٚػٰ امػذٞةؽ 

ـٌ  ،أظؽ٬ة ٨٦ اردٲةح وةظج٭ة صأمٲةءى  ة ا٣كػؿكر، ك٦ػة ٱضػؽق ٚػٰ ٩ٛكػ٫ ٦ػ٨ ٬ًػ

 صٝةؿ أثٮ ٔجةدة .ك٬ٰ اٵرٱعٲح ،كػٛح ا٣٪نةط

 ٤ٔػػٯ أرٱعٲٌػػحو  ةك٦ػػة ثػػةتى ٦ُٮٱ ػػ

 

ٍ٘ؿى٦ة  ًًٕٞت ا٣٪ٌٮل إٹٌ ا٦ؿؤه ثةتى ٦ي «ث
(8)

 

 
                                                 

كا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ  ،٣كػةف ا٣ٕػؿب ،ص اثػ٨ ٦٪ْػٮر. كا٩ْؿ()ركحدةج ا٣ٕؿكس  ،ا٣ـثٲؽمٌ  (7)

 .ك٫ٌ٤ٕ٣ أ٣ىٜ كأ٣ٲٜ ،ثة٣ٞةؼ ٹ ثة٣ٛةء «أمؿؽ ٫٣»كٰٚ ا٤٣كةف ثُجٕةد٫ ا٧٣ذٌٕؽدة  .()ركح

 .4/29 ا٧٣عت كا٧٣عجٮب كا٧٣ن٧ٮـ كا٧٣نؿكب ص ٠ذةب ا٧٣نؿكب ،ا٣كؿٌم ا٣ؿٌٚةء (8)



 333 نعسات يف بعض قسازات جلنة ايًغة ايعسبية  ـ د. عبد ايناصس عطاف

ح ا٣٪نةط.« اٵرٱعٲٌحى »إذ ٝؿىف  ٌٛ ؿكر كػ ة ا٣كُّ ـٌ  دكف دؼىٲه أك دٞٲٲؽ ث٭

٣ٞػؽ٦ةء ث٘ٲػؿ ٦ٞذؿ٩ح ٰٚ ٔجةرة ا« اٵرٱعٲٌح»ك٧ٌ٦ة ٱؤٱٌؽ ذ٣ٟ أٱٌةن أف دضؽ 

ا١٣ؿـ كا٣٪ؽل كا٧٣ٕؿكؼ اٝذؿا٩ةن كاًػعةن، ٧ٚػ٨ ذ٣ػٟ ٦ػسٺن ٝػٮ٣٭٥ص أرٱعٲػح 

١ؿ كا٣ػؿاح  ؽىث، كأرٱعٲٌح ا٣٪ٌنٮة كا٣كُّ جة كا٣نجةب كا٣ٛذٌٮة كا٣عؽازح كا٣عى ا٣ىِّ

كا٣نؿاب كا٧٣ؽاـ، كأرٱعٲٌح اٵدب
(9)

. 

ثػػة١٣ؿـ كا٣٪ػػؽل « اٵرٱعٲٌػػح»كث٭ػػؾا كذاؾ ٱ٪ذٛػػٰ دٞػػؽٱؿي اػذىػػةص 

ؼ، كٱ١ٮف اٝذؿا٩٭ة ث٫ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ٨٦ ٝجٲ٢ ا٣ذ٧سٲ٢ ا٣ؾم ٹ ٱذضػةكز كا٧٣ٕؿك

 ذ٣ٟ إ٣ٯ ا٣عىؿ، ٱسجخ وٌعح اقذ٧ٕة٫٣ كٹ ٱ٪ٰٛ ٦س٫٤ ٧ٌٔة قٮاق.

ٚػػٰ ٔجػػةرة « اٵرٱعٲٌػػح»ك٣ٞةاػػ٢ أف ٱٞػػٮؿص كأٱػػ٨ اقػػذ٧ٕةؿ ٬ػػؾق ا٧٤١٣ػػح 

 ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ث٧ٕ٪ٯ ا٣ؿاظح أك ا٣عؿٱٌح ٨٦ ذ٣ٟ ٫ٌ٤٠ ؟ كأمُّ و٤ح دض٧ٓ ٬ؾا ثؾاؾ؟.

٦ػػ٨ ٩ىػػٮص ٣٘ٮٱػػح ككصػػٮق « اٵرٱعٲٌػػح»٣ػػٮ ٩ْػػؿتى ٚٲ٧ػػة كٕٝػػخ ٚٲػػ٫ 

اقذ٧ٕة٣ٲٌح ا٩ذ٭خ إ٣ٲ٪ة ٨٦ ا٣ٞػؽ٦ةء، ككٝٛػخ ٤ٔػٯ ٦ٕة٩ٲ٭ػة ا٣ذػٰ ٩ػٌه ٤ٔٲ٭ػة 

، أك اٝذٌػة٬ة ا٧٣ٞػةـ ككمػٯ ث٭ػة ا٣كػٲةؽ، ٣ٕؿٚػخ أٌف اقػذ٧ٕةؿ ةا٧٤ٕ٣ةءي ٩ى  

ٚ٭ؾق  ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٣٭ؾق ا٧٤١٣ح ث٭ؾٱ٨ ا٧٣ٕ٪ٲٲ٨ ٦ٮوٮؿ ثؾ٣ٟ ٗٲؿي ٦٪جٌخ ٔ٪٫.

ا٧٤١٣حي، ٰٚ د٤ٟ ا٣٪ىٮص كا٣ٮصٮق اٹقذ٧ٕة٣ٲٌح ثأقٲٞذ٭ة ا٧٣ذٕػٌؽدة، دٛػٲي 

ػػح كا٣٪نػػةط كاٹقذعكػػةف كاٵ٩ػػف  ٌٛ ٤ٔٲػػٟ ث٧ٕػػة٩ٰ ا٣ؿًػػة كا٣كػػؿكر كا٣ؼ

ٙ كا٣عؿ٠ح. ك٬ؾق ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣٪ٌٌىٲٌح كا٣كٲةٝٲٌح  كا٣٪نٮة كا٧٣ؿح كا٣ْؿؼ كا٤٣ُُّ

                                                 

 ،232 ،4/34 رقػةا٢ ا٣ضػةظِ ،ا٩ْؿ ثٕي ا٣نٮا٬ؽ ا٣ٌؽا٣ٌح ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ٚػٰص ا٣ضػةظِ (9)

ا٣جىػػةاؿ  ،كا٣ذٮظٲػػؽم ؛4/328اٵٗػػة٩ٰ ، كاٵوػػٛ٭ة٩ٰ ؛198 ،كا٧٣عةقػػ٨ كاٵًػػؽاد

مؿح ا٧٣نػ٢١ ٦ػ٨  ،كاث٨ قٲؽق ؛5/72ا٣ٌؽ٬ؿ دذ٧ح ٱذٲ٧ح  ،كا٣سٕة٣جٰ ؛1/133كا٣ؾػةاؿ 

 ،٩1/79٭ةٱػح اٵرب  ،كا٣٪ػٮٱؿم ؛189أػجةر ا٣٪كةء  ،كاث٨ ا٣ضٮزم ؛314مٕؿ ا٧٣ذ٪جٰ 

ٌٞؿمٌ  ؛15/95  .٩2/27ٛط ا٣ُٲت  ،ك ا٧٣
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ٌٞح كا٩ذٛػةء كٔٺ٦ةد٭ػة، دػؤذ« ا٣ؿاظح»كاٹٝذٌةاٲٌح ثٕيي دكاٌؿ  ف ثػـكاؿ ا٧٣نػ

 ا٣ذٕت، كدٌٰٛ إ٣ٯ اٹردٲةح.

 ٌٰ ك٬ػٮ أكًػط د٣ٲػ٢  -ك٧ٌ٦ة ٱؤٱٌؽ ذ٣ٟ ٔ٪ؽم ٝٮؿي ٔجػؽ ا٣ٞػة٬ؿ ا٣ضؿصػة٩

ٌٰ ٨٦ ٠ٺـ ا٣ٞؽ٦ةء كصؽد٫ ٱى٢ اٵرٱعٲٌح ثة٣ؿاظػح   ٚػإف ٠ػةف اٵ٦ػؿي ص »-اقذ٧ٕة٣

 حن ٲٌػرصٮ٩ة أف ٱىةدؼ ا٣ؾم ٩ؿٱػؽ أف ٩كػذأ٫ٛ٩ ثٕػٮف اهلل دٕػة٣ٯ ٦٪ػٟ ٩ ةق،٧٠ة ّ٪٪ٌ 

ُّٙ  حن كأرٱعٲَّ  ،وةدٝح دؽٚٓ ٔ٪ٟ ا٣كأـى  كرٗجحن  ،ظك٪ح دٞٲٟ ا٢٤٧٣ ٦ٕ٭ة ٤ٔٲػٟ  ٱؼ

ًٛ  دٕتي  ُّٰ  ؿ،ْى ا٣٪َّ  ؽُّ ١ؿ ك٠ى ا٣ «٫ ك٫٤ٌٚدٮٚٲٟٞ كدٮٚٲٞ٪ة ث٧٪ٌ  كاهلل دٕة٣ٯ ك٣
(13)

. 

دضٌٮ٣٪ػة ٚػٰ ا٧٣ؽٱ٪ػح ث١ػ٢ٌ أرٱعٲٌػح، »ٚإذا أراد ا٧٣ٕةوؿكف ٦ػ٨ ٝػٮ٣٭٥ص 

٠ػةف « ا٣ؿاظػح»ا٣ذٕجٲؿى ٨ٔ « رٱعٲٌح دة٦ٌحكأصةب ا٣ُة٣ت ٨ٔ أقب٤ح اٹ٦ذعةف ثأ

٨٦ ٝجٲػ٢ ا٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ ا٣نػٰء ثػجٕي دكا٣ٌػ٫ أك « اٵرٱعٲٌح»ػدٕجٲؿق ٨ٔ ذ٣ٟ ث

ٔٺ٦ةد٫ ك٣ٮاز٫٦، ك٠ةف ا٦ذؽادان ٧٣ةًٰ ٬ؾق ا٧٤١٣ح ثنٰء ٨٦ اٹدٌكػةع ا٣ػؾم 

دجٲع٫ ركح ا٤٣٘ح كأوٮ٣٭ة ا٣ك٧عح. كإذا أرادكا ٨٦ ذ٣ػٟ ا٣ذٕجٲػؿى ٔػ٨ ثٕػي 

ػح كا٣كػؿكر« ظػحا٣ؿا»ٔٺ٦ةت  ٌٛ ك٬ػٮ ٦ػة دعذ٤٧ػ٫  - كدكا٣ٌػ٫ ٠ة٣٪نػةط كا٣ؼ

٠ةف دٕجٲؿي٥٬ صةرٱةن ٤ٔٯ كص٫ ٨٦ كصٮق دٹ٣ح  - ٔجةرد٭٥، ك٬ٮ ٦٪٭ة ٗٲؿي ثٕٲؽ

 ، ٧٠ة اقذ٤٧ٕ٭ة ا٣ٞؽ٦ةء، ثٺ أذؿاض.«اٵرٱعٲٌح»ا٧٤١٣ح 

، «د٧ٌ٤١٪ػة ثأرٱعٲَّػح»ٚػٰ ٩عػٮ ٝػٮؿ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ص « اٵرٱعٲٌح»كاقذ٧ٕةؿي 

ٚةن ٹ « ٣عؿٱٌحا»٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ  ا٣ذٰ ٱؿٱؽكف ث٭ة أف ٱذىؿَّؼ ا٣ٛؿد ٧٠ة ٱ٭ػٮل دىػؿُّ

دعٌؽق ٝٲٮده آقػؿة، كٹ دٞٲٌػؽق ًػٮاثٍ وػةر٦ح، كٹ ٱعػٮؿ دك٩ػ٫ ٦عْػٮر أك 

ثػة٧٣ٛ٭ٮـ ا٧٣٪ُٞػٓ ٔػ٨ « ا٣عؿٱٌػح»٦ة٩ٓ، أم ا٣ذعؿر ٨٦ ا٣ٞٲٮد كا٣عػؽكد، ٹ 

ٌٰ ٤٣٘ح ٰٚ ز٦٪٪ة، ا٣ؾم كرد ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٢ ٣ٞؿار ا٧٣٪ٓ،  ا٧٣ؿاد كا٣ٮاٝٓ اٹقذ٧ٕة٣

٣ػٲف ث٤٧٧ػٮؾ، ك٬ػٰ ا٣ؼ٤ػٮص ٦ػ٨ ا٣نػٮاات أك  ا٠ٮف اٷ٩كةف ظؿ  »ك٬ٮص 

                                                 

(13 ) ٌٰ  .526-525دٹا٢ اٷٔضةز  ،ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩
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، « = ا٣ؿٌؽ أك ا٤٣ؤـ ٌٰ ٹ ٱجٕؽ أف ٱ١ٮف ا٦ذؽادان ٧٣ةًٰ د٤ٟ ا٧٤١٣ػح اٹقػذ٧ٕة٣

ثنٰء ٨٦ ادٌكةع؛ ٵٌف ٬ؾق ا٧٤١٣ح دػؽٌؿ ٚػٰ ثٕػي ٦ػة كردت ٚٲػ٫ ٦ػ٨ ٠ػٺـ 

٪ٯ ا٣ؼؿكج ٨ٔ ا٧٣أ٣ٮؼ كدضػةكز ا٣ٞؽ٦ةء، دٹ٣حن قٲةٝٲٌح أك اٝذٌةاٲٌح، ٤ٔٯ ٦ٕ

ا٣عٌؽ، كاٷٚؿاط ٰٚ ا٣عؿ٠ح كا٣ذؿ٩ٌط كاٹ٬ذـاز. ٨٧ٚ ٬ؾا ا٣ٮص٫ رث٧ة ٠ةف ثٲ٨ 

ٔ٪ؽ ا٣ٞؽ٦ةء، ٰٚ ثٕي ا٣ٮصػٮق كاٵقػٲٞح، كاقػذ٧ٕة٣٭ة « اٵرٱعٲٌح»اقذ٧ٕةؿ 

 ، كمٲضح كو٤ح.«ا٣عؿٱٌح»ٔ٪ؽ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ث٧ٕ٪ٯ 

 ا٣ذىٌٮر، ك٦٪٭ة اقذ٪جُذ٫ص ك٨٦ اٵ٦س٤ح ا٣ذٰ ثؽت ٣ٰ دـ٠ٌٰ ٬ؾا ا٣ذٞؽٱؿ أك

ٝةؿ ا٣نؿٱٙ ا٧٣ؿدٌٯ -
(11)

 ص

 مؽٱؽي زجةًت ا٣ػٌؿأم ثػٲ٨ى ٦ػٮا٨َو 

 

 ٨َّ زٔػػةزعي ٭ا٣ؼُػػٮًب ثٲػػ٪ رٱػػةحي  

ٝػػٮره ٚػػإٍف ٹذٍت ثػػ٫ أر   عٲَّػػح هٱكى

 

ٍجٮفه كٹ ٚٺ  ٓي  ا٣ًع٥٤ي ٦٘ى ؽُّ ػةمػ  ا٣ضى

ث إقعةؽ ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ا٧٣ٮو٤ٰ أثػة إقػعةؽ إثػؿا٬ٲ٥ ثػ٨ ا٧٣٭ػؽم أف ظؽَّ  - 

ؿىٱش ٗ٪ٌٯ  ٲٯ ا١٧٣ٰ ظؽز٫ٱع  ُٔةء ث٨ أثٰ رثةح ثؾم َٮل ثنٕؿ صؿٱؿصأٌف اث٨ قي

ٟى ٗةدركا ي٤جِّ كا ث ٗىؽى  إٌف ا٣ؾٱ٨ 

 

ٲ٪ػة  ًٕ ٺن ثٕٲ٪ًػٟ ٹ ٱػـاؿ ٦ى مى  كى

ٔىجىؿاد٭٨ٌ كٝي٨ٍ٤ى ٣ٰ  ٨ى ٨٦  ٌٍ  ٗىٲَّ

 

ًٞٲ٪ىػة  ى ًٞٲخى ٨٦ ا٣٭ٮل ك٣ ى  ٦ةذا ٣

ٚع٤ػٙ  أرٱعٲػح، كدػ٤ذ٫ ًُؿاثةن مؽٱؽان ا٧٤ٚة ق٫ٕ٧ ُٔةء اًُؿب  ... 

كوػةر إ٣ػٯ ١٦ة٩ػ٫ ٦ػ٨ ا٧٣كػضؽ  ،ثٞٲػح ٱٮ٦ػ٫ إٹ ث٭ػؾا ا٣نػٕؿ أٹ ٱ٥٤١ أظؽان 

ٹ  ،اٵػجػةر ٨ٔ ظٺؿ أك ظؿاـ أك ػجؿ ٦ػ٨ ١ٚةف ٢٠ ٨٦ ٱأدٲ٫ قةاٺن  ا٣عؿاـ؛

ٯ ٱضٲج٫ إٹ ثأف ٱٌؿب إظؽل ٱؽٱ٫ ٤ٔٯ اٵػؿل كٱ٪نؽ ٬ؾا ا٣نٕؿ ظذٯ وػ٤ٌ 

ض ٫٣ؿٌ ك٥٣ ٱٕةكد اث٨ قؿٱش ثٕؽ ٬ؾا كٹ دٕ ،ا٧٣٘ؿب
(12)

. 

ػ إ٩ٰ صكٝةؿ ثٕي ا٣ؼ٤ٛةء» - ػ ،حن ٧ةع أرٱعٲٌػٵصؽ ٤٣كَّ ٔ٪ػؽ٬ة  ٤خي بً ٣ػٮ قي
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ٚعػؿؾ رأقػ٫  ،ٔ٪ؽ ٔجؽ اهلل ث٨ صٕٛؿ ا٣٘٪ةءى  كق٧ٓ ٦ٕةكٱحي  .ٵُٔٲذ٭ة ا٣ؼٺٚحى 

إف ا١٣ػؿٱ٥  صٚٞةؿ ٠ة٧٣ٕذؾر ٨٦ ٫٤ٕٚ ،٫ز٥ زةب إ٣ٲ٫ رأٱي  ،كوٜٛ ثٲؽٱ٫ ،كرص٤ٲ٫

«ػٲؿ ٚٲ٨٧ ٹ ٱُؿب كٹ َؿكب،
(13)

. 

ك٦ػ٨  ،٤ٔٯ أٌف ٨٦ كوٙ ٠ؿٱ٧ةن أَؿب »...ةؿ أثٮ ظٲٌةف ا٣ذٮظٲؽٌمص ٝ -

اف ا٣ُجػةع ،أَؿب ًَؿب ـٌ ٌٛح كأرٱعٲح دكػذٛ ٌُؿب ػ كدينػجِّ٭ةف ا٣عىػٲٙ  ،كا٣

..«ثة٣كؼٲٙ
(14)

. 

إ٣ػٯ زػٺث ٦٪ػةزؿص  ةي كٝؽ د٪ٞك٥ ا٧٣ٮدٌ»ز٥ٌ ٣ٮ ٩ْؿتى ٰٚ ٝٮؿ ا٣ضةظِص  

ًٓ ٦٪٭ةص ٦ة ٱ١ٮف ٤ٔٯ ا٬ذـاز اٵرٱعٲٌ  «حٱَّ ؿِّ ا٣عي  ح كَج
(15)

٤ٔػٯ أٌف  ؛ ٣جؽا ٣ٟ داٹ  

ٓي ا٣عؿٱٌح»٠ةف ٚٲ٫ « اٵرٱعٲٌح ي »اٵ٦ؿ إذا د١ٌ٧٪خ ٦٪٫  ، ٚضػؿل ٤ٔػٯ أوػ٫٤ «َج

ثٕٲؽان ٨٦ ا٣ٕٮااػٜ كا٣ٞٲػٮد ا٧٣ىػُ٪ٕح؛ كرث٧ٌػة أمػةر إ٣ػٯ ٩ػٮع ااػذٺؼ ثػٲ٨ 

، كأٌف إظؽا٧٬ة دٌٰٛ إ٣ػٯ اٵػػؿل، ٚةٵرٱعٲٌػح د٪ػذش «ا٣عٌؿٱٌح»ك« اٵرٱعٲٌح»

٤ٔػٯ َجٕ٭ػة « ا٣عؿٱٌػح»كرًة ػة٣ٲح ٨٦ ا٣ٕٮارض كا٣ٕٮااٜ، كٔٺٝح ق٧ةظح 

 «.اٵرٱعٲٌح»٧ٌ٦ة ٱؤدٌم إ٣ٯ ًؿب ٨٦ 

ك٨٦ ذ٣ٟ ٫ٌ٤٠ ٱجؽك ٨٦ ا٣ٮاصت إٔةدةي ا٣٪ْؿ ٰٚ ٦ة ٠ػةف ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ٞػؿار 

ثؿ٦ٌذ٫، كوٲة٩ذ٫ ٧ٌ٦ة اقذجٌؽ ث٫ ٨٦ ٦٪ٓ كدؼُبح، كظ٫ْٛ ٧ٌ٦ة أدٌل إ٣ٯ ذ٣ٟ ٦ػ٨ 

 ٬ٛٮات ٦٪٭ضٲٌح ك٧٤ٔٲٌح.

 ٢ث٢١تطد ن

*   *   *

                                                 

(13)  ٌٰ  .93 ٨٦ ٗةب ٔ٪٫ ا٧٣ُؿب ،ا٣سٕة٣ج

 .37 أػٺؽ ا٣ٮزٱؿٱ٨، أثٮ ظٲٌةف ا٣ذٮظٲؽم (14)

 .4/233 رقةا٢ ا٣ضةظِ ،ا٣ضةظِ (15)
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 ثُمح انُثىَح يف ادلذَُح ادلُىسجانى
 يىت كرثد؟
 (1)حتمُك ذاسخيٍ

 ()إةؽا٪٣ٰ ا١ؾٯتٚأ. 

ِّٙ ٬٪ػؽم، ٦ٞػٲ٥ ٚػٰ أ٦ؿٱ١ػ ة ٦ؽٱؽة ٠ذةبه ٧٣ؤ٣ ، ٬ػٮ ةاقذٮٝٛ٪ٰ ٦٪ؾ ٦يؽَّ

«٦ع٧ؽ كا٣ٲ٭ٮد ٩ْػؿة صؽٱػؽة»ا٣ؽ٠ذٮر ثؿ٠ةت أظ٧ؽ، كٔ٪ٮا٫٩ 
(2)

. كٹ أ١٩ػؿ 

ػؿة ا٣ضؽٱػؽة ٚػٰ أفَّ ٔ٪ٮا٫٩ ٝؽ أٗؿا٩ٰ ثٞؿا ءد٫، ٦ؤ٦ِّٺن ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ٬ػؾق ا٣٪َّْ

ٙي أ٩ذْؿ َٮٱٺن، ٧ٚ٪ػؾ ٧٤٠ةدػ٫ اٵك٣ػٯ  ِّ ذ٣ٟ ا٣جعر ا٧٣سٲؿ. ك٥٣ ٱذؿ٠٪ٰ ا٧٣ؤ٣

٦ة ريكم ٔػ٨ ٔٺٝػةت ٦ع٧ػؽ ثٲ٭ػٮد »ٰٚ ٦ٞؽ٦ِّذ٫ ٝةؿ ثىؿاظح كدكف د٧٭ٲؽص 

ا٣عضةز ٥٣ ٱ٨١ إٹ أقُٮرة ٨٦ اٵقػةَٲؿ، كٝػؽ ٧ٝػخي ثذع٤ٲػ٢ ٬ػؾق ا٣ٛذػؿة 

ؿة ٨٦ ٚذؿات ا٣ذةرٱغ اٷقٺ٦ٰ ا٣ؾم ٝىج٢ًى ا٧٣ؤرِّػٮف، ا٧٣ك٧٤ٮف ٦ػ٪٭٥ ا٧٣ج١

د٫ دكف د٧عػٲه. كإذا ٩ضعػٍخ ٩ْؿدػٰ  ٺَّ ًٔ كٗٲؿ ا٧٣ك٧٤ٲ٨، ٦ة كرد ٚٲ٫ ٤ٔٯ 

                                                 

() ثةظر ٰٚ ا٣ذؿاث. 

٣ىعٲٛح، كٰٚ ٦ٞػؽ٦ِّذ٭٥ اثػ٨ي إقػعةؽ، ٧٠ػة أ٤َٜ ٦ؤرػٮ٩ة ا٣ٞؽ٦ةء ٤ٔٲ٭ة اق٥ ا١٣ذةب أك ا (1)

قٲأدٰ، كق٧َّة٬ة ا٣جةظسٮف ا٧٣عؽزٮف دقػذٮر ا٧٣ؽٱ٪ػح أك ا٣ٮزٲٞػح، ك٤ٔػٯ رأقػ٭٥ ا٣ػؽ٠ذٮر 

«ص ٦ض٧ٮٔح ا٣ٮزةاٜ ا٣كٲةقٲح ٤٣ٕ٭ؽ ا٣٪جٮم كا٣ؼٺٚح ا٣ؿامػؽة»٦ع٧ؽ ظ٧ٲؽ اهلل، ٱ٪ْؿ ٠ذةث٫ 

ٔى  58، 57 ٧ةن ٤ٔٲ٭ة ٚػٰ ا٣ؽراقػةت ا٣عؽٱسػح، ٤ى كٝؽ آزؿت دك٧ٲذ٭ة ثة٣ٮزٲٞح ا٣٪جٮٱح، ٵ٫٩ ٗؽا 

  ، ك٦ٕة٬ؽاد٫.ملسو هيلع هللا ىلصٹ ٱنةر٠٭ة ٰٚ ٬ؾا اٹق٥ ٗٲؿ٬ة ٨٦ ٠ذت رقٮؿ اهلل 
 ـ.1996دؿص٫٧ ٦ع٧ٮد ٤ٰٔ ٦ؿاد، كوؽر ٨ٔ ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب ثة٣ٞة٬ؿة ق٪ح  (2)
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ػٮا٬ؽ ا٣ذػٰ دكػذ٪ؽ إ٣ٲ٭ػة ا٣ؿِّكاٱػةت  ا٣ضؽٱؽة ٰٚ إزةرة م١ٮؾ كصٲ٭ح ثنأف ا٣نَّ

ُّٜ أف دجؾؿ  غ.3 ص «.ا٧٣ؾ٠ٮرة، ٚكأٔذجؿ أف ٦عةك٣ذٰ ٠ة٩خ دكذع

ػةر٦ح ٚػٰ آف ٝػؽ أزػةرًت اقػذ٘ؿاثٰ،  يػٰٛ أفَّ ٣٭ضذ٫ ا٧٣ذٕة٣ٲػح كا٣ىَّ كٹ أ

جٍؿ٦ح ثٕؽ ٦ٞؽ٦ِّةد٭ة ا٧٣٪ُٞٲح. ك٫َّ٤ٕ٣ ظةكؿ  كد٧٪َّٲخي ٣ٮ أ٫َّ٩ قةؽ ٬ؾق ا٣٪ذٲضح ا٧٣ي

٧ٍبً٪ػةن ٝةراػ٫ص  ُى ِّٛٙ ٨٦ دٕة٣ٲ٭ة ثٕؽ وٛعةت، ٚٞػةؿ ٦ي إفَّ أكؿ كاصجػةت »أف ٱؼ

 ِّ٢ ٰٚ ٨ٚ دض٧ٲٓ ا٧٣ٮاد، ثػ٢ ٚػٰ ٚػ٨ٍّ آػػؿ أقػ٧ٯ ٬ػٮ ٚػ٨ُّ  ا٧٣ؤرِّخ ٹ ٱذعىَّ

ٍّٜ أك زىٱٍٙ  غ.43ص  «دعٞٲٞ٭ة، أم د٧ٲٲـ ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ ظ

ػ  ٞ ٧ٍ٤ًٰٕ ٰٚ ا٣جعر، ٚٶدةثٓ ا٣ٞؿاءة. كد٭ٲَّأتي ظ  ةإذف ٬ٮ ٱؿٱؽ أف ٱ٪٭ش ا٣٪َّ٭ش ا٣

٣٭ؾا ا٨ٛ٣ِّ اٵق٧ٯ، ٨ٚ دعٞٲٜ ا٣ؿِّكاٱةت، ٚإذا ث٫ ٱأػػؾ ٝةراػ٫ إ٣ػٯ ٦ٮاًػٲٓ مػذٯ، 

جي ٤٠ُّ٭ة إ٣ٯ كٝٛةتو ٬ةداح. كٵفَّ ٦ٞة٣ذٰ ٬ؾق ٹ دذكٓ ٧٣٪ةٝنذ٭ة ٤٠ِّ٭ة، قأٝذىؿ دعذة

٤ٔٯ ٦ٮًٮعو كاظؽو ٦٪٭ة، ٬ٮ ث٧سةثح ٧ٔٮد٬ة ا٣ٛٞؿم، ثعرى ٚٲػ٫ ز٦ػ٨ ٠ذةثػح كزٲٞػح 

ا٧٣ؽٱ٪ح
(3)

، كقٲنةر٠٪ٰ ا٣ٞةرئ ا١٣ؿٱ٥ ٨٦ ػٺ٫٣ ٰٚ اٹَٺع ٤ٔٯ ٩ْؿد٫ ا٣ضؽٱؽة 

ِّٙ ث٭ة، ك٢٬ ٩ضط ٞ   ا٣ذٰ كٔؽ ا٧٣ؤ٣ ١ٮؾ ٧٠ة أراد؟ ةظ  ٰٚ إزةرة ا٣نُّ

*   *   * 

٦ػح ذٌػكأكؿ ٨٦ أكرد ٬ػؾق ا٣ٮزٲٞػح ثذ٧ة٦٭ػة ٦ػ٨ ٠ي  ػٲؿة ا٣٪َّجٮٱػح ٔٺَّ ةب ا٣كِّ

ٲىؿ ٦ع٧ؽ ث٨ إقعةؽ، ا٧٣ذٮٚٯ ٩عٮ  ـ153٬/767ا٧٣٘ةزم كا٣كِّ
(4)

، ك٤ٞ٩٭ػة 

                                                 

ؽة كأزةر ا٧٣ؤ٣ٙ ٦كأ٣ح أػؿل، ك٬ٰص ٢٬ ٬ٰ كزٲٞح كاظؽة، أـ كزةاٜ أد٦ضخ ٰٚ كزٲٞػح كاظػ (3)

٨٦ ٠ذةث٫. كٝؽ أزةر ٬ؾا ا٧٣ٮًػٮع ٠ػؾ٣ٟ  93 - 89، 82ٚٲ٧ة ثٕؽ؟ ك٬ٮ ٦ة رصع٫. ٱ٪ْؿ ص 

ٗٲؿق ٨٦ ا٣جةظسٲ٨، ك٨١٣ ٨٦ زاكٱح أػؿل، ٦ػ٪٭٥ ا٣ػؽ٠ذٮر أ٠ػؿـ ًػٲةء ا٧ٕ٣ػؿم، ٚ٭ػٰ ٔ٪ػؽق 

أ٦ػة  -ك٬ػٮ ٹ ػػٺؼ ٤ٔٲػ٫  -كزٲٞذةفص كزٲٞح ٦ٮادٔح ا٣ٲ٭ٮد ٠ذجخ ٝجػ٢ ٗػـكة ثػؽر ا١٣جػؿل 

«ص ا٣كػٲؿة ا٣٪جٮٱػح ا٣ىػعٲعح»ؿٱ٨ كاٵ٩ىةر ١ٚذجخ ثٕؽ ثػؽر. ٱ٪ْػؿ ٠ذةثػ٫ ا٣ٮزٲٞح ثٲ٨ ا٧٣٭ةص

 ، ك٣ٰ أكثح إ٣ٯ ٬ؾا ا٣جعر ٰٚ ٦ٞة٣ح أػؿل، إف مةء اهلل دٕة٣ٯ.1/276

 .55، 7/37قٲؿ أٔٺـ ا٣٪جٺءص  (4)
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ٔ٪٫ اث٨ ٬نةـ ٰٚ قٲؿد٫
(5)

 . ك٤ٔٲ٭ة أذ٧ؽتي ٚٲ٧ة اٝذجكخي ٦٪٭ة.

٠ذةثةن ثٲ٨ ا٧٣٭ةصؿٱ٨ كاٵ٩ىةر،  ملسو هيلع هللا ىلصك٠ىذىتى رقٮؿ اهلل »ٝةؿ اث٨ إقعةؽص 

ػػؿىطى ٣٭ػػ٥،  كادع ٚٲػػ٫ ٱ٭ػػٮد كٔة٬ػػؽ٥٬، كأٝػػؿ٥٬َّ ٤ٔػػٯ دٱػػ٪٭٥ كأ٦ػػٮا٣٭٥، كمى

 كامذؿط ٤ٔٲ٭٥ص

، ثٲ٨ ا٧٣ػؤ٦٪ٲ٨ ملسو هيلع هللا ىلصثك٥ اهلل ا٣ؿظ٨٧ ا٣ؿظٲ٥، ٬ؾا ٠ذةبه ٨٦ ٦ع٧ؽو ا٣٪جٰ 

ٜى ث٭٥، كصة٬ؽ ٦ٕ٭ػ٥،  إ٩َّ٭ػ٥ كا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٨٦ ٝؿٱل كٱسؿب، ك٨٦ دجٕ٭٥، ٤ًٚع

«أ٦ح كاظؽةه ٨٦ دكف ا٣٪َّةس
(6)

. 

ز٥ ثٲ٨َّ اٵظ١ػةـ ا٣ذػٰ دػ٪٥ْ ا٣ٕٺٝػةت ٚٲ٧ػة ثٲػ٪٭٥، كٔػؿَّٚ٭٥ ظٞػٮٝ٭٥ 

ككاصجةد٭٥. ك٦ة ٱ٭٧ُّ٪ٰ ٧٦ة صةء ٰٚ ٬ؾق ا٣ٮزٲٞح، ٤ٔٯ ٧ْٔػًح ٦ػة ظػٮت، ٦ػة 

خ ٤ٔٲ٫ص خ ٚٲ٧ة ٩ىَّ  ٱذ٤َّٕٜ ٚٲ٭ة ثة٣ٲ٭ٮد، ٚٞؽ ٩ىَّ

٪ػة ٦ػ٨ ٱ٭ػٮد ٚػإفَّ ٣ػ٫ » ٕى ىجً ا٣٪ٍَّىػؿى كاٵيقػٮة ٗٲػؿ ٤ْ٦ػٮ٦ٲ٨ كٹ كإ٫َّ٩ ٦ػ٨ د

«٦يذ٪ةوؿٱ٨ ٤ٔٲ٭٥
(7)

٤٣ٲ٭ٮد دٱ٪ي٭٥ ك٧٤٣ك٧٤ٲ٨ دٱػ٪ي٭٥، ٦ػٮا٣ٲ٭٥ كأ٩ٛكػ٭٥ »، 

ز٥ًى، ٚإ٫َّ٩ ٹ ٱيٮدػٖ
ى ٤ى٥ كأ ّى إٹ ٨٦ 

(8)
كإف ٤ٔػٯ ا٣ٲ٭ػٮد »، «إٹ ٩ٛكػ٫ كأ٬ػ٢ ثٲذًػ٫ 

٩ٛٞذ٭٥، ك٤ٔٯ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٩ٛٞذ٭٥، كإف ثٲ٪٭٥ ا٣٪ٍَّىؿى ٤ٔٯ ٨٦ ظةرب أ٢٬ى ٬ػؾق 

عٲٛح، كإف ثٲ٪٭٥ ا٣٪ٍُّىط كا٣٪َّىٲعح كا٣جًؿَّ دكف اٷز٥، كإ٩ػ٫ ٣ػ٥ ٱػأز٥ا ا٦ػؿؤه  ٣ىَّ

ثع٤ٲ٫ٛ، كإف ا٣٪ٍَّىػؿ ٤ْ٧٤٣ػٮـ، كإفَّ ا٣ٲ٭ػٮد ٱ٪ٛٞػٮف ٦ػٓ ا٧٣ػؤ٦٪ٲ٨ ٦ػة دا٦ػٮا 

ػػعٲٛح «٦عػػةرثٲ٨، كإفَّ ٱسػػؿب ظػػؿاـه صٮٚي٭ػػة ٵ٬ػػ٢ ٬ػػؾق ا٣ىَّ
(9)

كإفَّ ثٲػػ٪٭٥ »، 

                                                 

، ك٩نؿ٬ة ا٣ػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػؽ ظ٧ٲػؽ اهلل ٚػٰ ٠ذةثػ٫ ا٣٪ٛػٲف 153-2/147قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (5)

، كثػٲ٨َّ ا٣ٛػؿكؽ 64-57ص «كٲةقٲح ٤٣ٕ٭ؽ ا٣٪جٮم كا٣ؼٺٚػح ا٣ؿامػؽة٦ض٧ٮٔح ا٣ٮزةاٜ ا٣»

 ٰٚ ركاٱةد٭ة.

 .2/147قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (6)
 .2/148قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (7)

ص ا٣٭ٺؾ، ٱ٪ْؿ  (8) ٖي ى د  (.)كدٖ«ص ٣كةف ا٣ٕؿب»ٹ ٱٮدٖص أم ٹ ٱ٭٤ٟ، كا٣ٮى

 .2/149قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (9)
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٫ ٹ ٱعٮؿي ٬ؾا ا١٣ذػةبي دكف ّػة٥٣و أك آزػ٥، كإ٩َّ »، «ا٣٪ٍَّىؿى ٤ٔٯ ٨٦ دى٬ى٥ى ٱسؿب

ز٥ًى 
ى ٤ى٥ى أك أ ّى ، ك٨٦ ٕٝؽ آ٨٦ه ثة٧٣ؽٱ٪ح، إٹ ٨٦  «كإ٫َّ٩ ٨٦ ػؿج آ٨٦ه

(13)
. 

*   *   * 

كدةرٱغ ٠ذةثح ٬ؾق ا٣ٮزٲٞح ٨٦ قٲةؽ اث٨ إقعةؽ ٣٭ة ٠ةف ٰٚ ا٣ك٪ح اٵك٣ٯ 

٤٣٭ضؿة، كدةثٕػ٫ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ص٧٭ػٮري ا٧٣ػؤرِّػٲ٨، أ٠ذٛػٰ ثػؾ٠ؿ زٺزػح ٦ػ٪٭٥ 

َّٝح كا٣ذَّعؿِّمص٦  ن٭ٮد ٣٭٥ ثة٣ؽِّ

ـ، ا٧٣ذػػٮٚٯ قػػ٪ح  جٲػػؽ ا٣ٞةقػػ٥ ثػػ٨ قػػٺَّ ٔي ٣٭ػػ٥ اٷ٦ػػةـ ا٣عػػةِٚ أثػػٮ  أكَّ

ـ٬839/224
(11)

ثٲ٨ ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ ٨٦ ٝؿٱل  ملسو هيلع هللا ىلص٬ؾا ٠ذةبي رقٮؿ اهلل »، ٚٞةؿص 

ؿ ٦ى  «٫ ا٧٣ؽٱ٪ح٦ً ؽى ٍٞ كأ٢٬ ٱسؿب، ك٦ٮادٔذ٫ ٱ٭ٮد٬ة أكَّ
(12)

. 

٦ح اٵدٱت أظ٧ؽ ث٨ ٱعٲٯ ا٣ج ٘ؽادم ا٧٣ٕؿكؼ ثػة٣جٺذيًرم، كزة٩ٲ٭٥ ا٣ٕٺَّ

ٲؽ ق٪ح  ٕي ـ273/٬884ا٧٣ذٮٚٯ ث
(13)

ٔ٪ؽ ٝؽك٦ػ٫  ملسو هيلع هللا ىلص٠ةف رقٮؿ اهلل »، ٚٞةؿص 

 ٱ٧ػة٣بٮا ا٧٣ؽٱ٪ح كادع ٱ٭ٮدى٬ة، ك٠ذت ثٲ٪٫ كثٲػ٪٭٥ ٠ذةثػةن، كامػذؿط ٤ٔػٲ٭٥ أٌٹ 

٫ ٧ى ق، كأف ٱ٪ىؿكق ٤ٔٯ ٨٦ دى٬ى «ٔؽكَّ
(14)

. 

جػػؿم، ا٧٣ذػػٮٚ َُّ ٯ قػػ٪ح كزػػة٣س٭٥ اٷ٦ػػةـ ا٧٣ضذ٭ػػؽ ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ صؿٱػػؿ ا٣

ـ٬923/313
(15)

ػ٪ٍ ثة٧٣ؽٱ٪ػح ٦ي  ملسو هيلع هللا ىلصز٥ أٝةـ رقػٮؿ اهلل » ، ٚٞؽ ٝةؿص ٚى٫ي ٦ػ٨ ؿى ىى

ثؽر، ك٠ةف ٝؽ كادع ظٲ٨ ٝؽـ ا٧٣ؽٱ٪ح ٱ٭ٮدى٬ة ٤ٔػٯ أف ٹ ٱٕٲ٪ػٮا ٤ٔٲػ٫ أظػؽان، 

٫ ث٭ة ٔؽكٌّ ٩ىؿكق ٧ى «كأ٫٩ إٍف دى٬ى
(16)

. 

                                                 

 .2/153قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (13)

 .537، 13/493ٔٺـ ا٣٪جٺءص قٲؿ أ (11)

 .1/337اٵ٦ٮاؿص  (12)

 .163، 13/162قٲؿ أٔٺـ ا٣٪جٺءص  (13)

 .1/286أ٩كةب اٵمؿاؼص  (14)

 .282، 14/267قٲؿ أٔٺـ ا٣٪جٺءص  (15)

 .2/479دةرٱغ ا٣ُجؿمص  (16)
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ػؿة ٦ػٓ  ك٬ؾا ا٣ذَّةرٱغ ٲؿة ا٣٪َّجٮٱػح ا٧٣ُ٭َّ ٱذٜٛ ٠ؾ٣ٟ ٦ٓ قٲةؽ أظؽاث ا٣كِّ

ؿى ٨٦ا ةع ٠ة٩ٮا أكَّ ٦ػ٨  ملسو هيلع هللا ىلص٩ٞي ٬ؾا ا٣ٕ٭ؽ، ثٕؽ رصٮع ا٣٪جػٰ  ٣ٲ٭ٮد، ٚج٪ٮ ٝىٲٍ٪ٞي

ٗـكة ثػؽر ّػةٚؿان 
(17)

 ڻ ڻ ڻ     ں ں ڱژ، ٚ٪ػـؿ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯص 

ة ٚؿغ صجؿٱػ٢ ٦ػ٨ ٬ػؾق  غ58اٵ٩ٛػةؿص   ژ ھ ھ ہ ہ ہ ہۀ ۀ     ڻ َّ٧٤ٚ

ػػةع»ص ملسو هيلع هللا ىلصاٳٱػػح ٝػػةؿ رقػػٮؿ اهلل  ٞي . ٝػػةؿ ٔػػؿكة ثػػ٨ «إ٩ػػٰ أػػػةؼ ٦ػػ٨ ث٪ػػٰ ٝىٲٍ٪

ُـّ  ثٲؿا٣
(18)

ث٭ؾق اٳٱح ملسو هيلع هللا ىلصص ٚكةر إ٣ٲ٭٥ رقٮؿي اهلل 
(19)

. 

ٲؿ كٝيؿىٱٍْح ٚ٪ٌٞٮا ٠ػؾ٣ٟ ٦ػة صػةء ث٭ػؾق ا٣ٮزٲٞػح ظػٲ٨ ٩ـ٣ػٍخ  كأ٦ة ث٪ٮ ا٣٪ٌَّ

يظؽ، أ٦َّة ٝؿٱْح ٚذؼةذ٣ٍخ ٨ٔ ٩يٍىؿد٫ ٚعكت، ٕٚٛػة ٔػ٪٭٥ رقػٮؿ اهلل  ٝؿٱل ٰٚ أ

ػٲؿ ٤ٚػ٥ ٱ١ذٛػٮا ثًؼٍؾٹ٩ػ٫، ثػ٢ أرقػ٤ٮا إ٣ػٯ ٦نػ ملسو هيلع هللا ىلص ؿ٠ٰ ٨٦ ثٕؽ. كأ٦ة ث٪ٮ ا٣٪ٌَّ

ُّػٮ٥٬ ٤ٔػٯ ٦ٮاٝػٓ ًػٕٙ ا٧٣كػ٧٤ٲ٨ ٝؿٱل، ٚعؿًَّٮ٥٬ ٤ٔٯ ا٣ٞذػةؿ، كد٣
(23)

 ،

ػٲؿ  كٰٚ ٬ؾا إٔٺفه ٤٣عؿب، ث٢ ك٦نةر٠ح ٚٲ٭ة، ك٬ٮ أظؽي أقجةب إصٺء ث٪ٰ ا٣٪ٌَّ

َُّػةب، ٚٲ٧ػة  عةثٰ ا٣ض٤ٲ٢ ٔجؽي اهلل ث٨ي ٧ٔؿ ثػ٨ ا٣ؼ ٨ٔ ا٧٣ؽٱ٪ح، وؿَّح ثؾ٣ٟ ا٣ىَّ

ػٲؿ »إذ ٝػةؿص «، وعٲعٲ٭٧ة»أػؿص٫ ٔ٪٫ ا٣جؼةرم ك٦ك٥٤ ٰٚ  إفَّ ٱ٭ػٮد ث٪ػٰ ا٣٪ٌَّ

ٲؿ كأٝؿَّ ٝؿٱْح ك٨٦َّ ٤ٔٲ٭٥، ظذػٯ ملسو هيلع هللا ىلصكٝيؿٱْح ظةرثٮا رقٮؿ اهلل  ، ٚأص٤ٯ ث٪ٰ ا٣٪ٌَّ

ظةرثخ ٝؿٱْح ثٕؽ ذ٣ٟ ٚٞذ٢ رصة٣٭٥ كٝك٥ ٩كةء٥٬ كأكٹد٬ػ٥ كأ٦ػٮا٣٭٥ ثػٲ٨ 

«ا٧٣يٍك٧٤ٲ٨
(21)

. ٱنٲؿ ثؾ٣ٟ إ٣ٯ ٩ٞي ٝؿٱْح ٤٣ٕ٭ؽ ثٕؽ ٩عػٮ قػ٪ذٲ٨ ٚػٰ ٗػـكة 

                                                 

 .3/51قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (17)

ٙ ٮر، كأكؿ ٨٦ أ٣ٌػ، كٚٞٲ٫ ك٦عؽث زٞح ٦ن٭ملسو هيلع هللا ىلص٬ٮ اث٨ أػخ ا٣كٲؽة ٔةانح؛ زكج ا٣٪جٰ  (18)

ص «د٭ػؾٱت ا٣ذ٭ػؾٱت»ـ، ٱ٪ْػؿ ٠94٬/712ذةثةن ٰٚ ا٧٣٘ةزم، دٮٰٚ ٤ٔػٯ ا٣ىػعٲط قػ٪ح 

 .22-21ص «ثعر ٰٚ ٩نأة ا٣ذةرٱغ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب»، ك3/92-95
 .2/483دةرٱغ ا٣ُجؿمص  (19)

 .٦213٘ةزم ٦ٮقٯ ث٨ ٔٞجحص  (23)

 .(62()1766(، ك٦ك٥٤ )4328وعٲط ا٣جؼةرم ) (21)
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ملسو هيلع هللا ىلصٛ٭٥ ٦ٓ اٵظـاب ٤ٔٯ ٝذة٫٣ ا٣ؼ٪ؽؽ، كدعة٣
(22)

. 

*   *   * 

أ٦ة ا٣٪ْؿة ا٣ضؽٱؽة ا٣ذٰ ٱؿٱؽ ا٣ؽ٠ذٮر ثؿ٠ةت أظ٧ؽ أف ٱيذعٛ٪ػة ث٭ػة، ٚ٭ػٮ 

ػ٪ح 83ص أفَّ ٬ؾق ا٣ٮزٲٞح ٠يذجخ ثٕؽ إصٺء ث٪ٰ ٝؿٱْػح   غ. أم ٚػٰ أكااػ٢ ا٣كَّ

ةدقح ٤٣٭ضؿة. كٰٚ صٮاثػ٫ ٔػ٨ قػؤاؿص ك٠ٲػٙ ٠ة٩ػخ ٔٺٝػح ا٧٣كػ٧٤ٲ٨  ا٣كَّ

ك٩ْؿان ٣ٕؽـ كصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ػةت ٩٭ةاٲػح ثنػأف »٤ٟ ا٣ٛذؿة، ٱٞٮؿص ثة٣ٲ٭ٮد َٮاؿ د

أم ادٛةؽ د٥َّ ٦ٓ ا٣ٲ٭ٮد، ٚإفَّ ا٣ٕٺٝح ثٲ٪٭٥ كثٲ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٰٚ ا٧٣ؽٱ٪ػح ٤ّػخ 

دؼٌٓ ٣ٞةٔؽة أمج٫ ثٞةٔؽة ثٞةء ٢٠ مٰء ٤ٔٯ ظة٫٣، كثةٵظؿل ثػؽا ٧٠ػة ٣ػٮ 

َُّؿٚٲ٨، كأف ٬ؾق ا٣٭ؽ٩ح ٤َّّخ  ٍؽ٩ح ٗٲؿ ظةق٧ح ثٲ٨ ا٣ ٝةا٧ػح إ٣ػٯ أف أف ٬٪ةؾ ٬ي

عٲٛح  غ.72ص  «.كٕٝخ ا٣ىَّ

٢ ٤٣ذؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ وعح ٩ْؿد٫ ٬ؾق ثأ٦ٮر كٝؽ دٮقَّ
(23)

 ص

أك٣٭ةص ٦عةك٣ذ٫ ا٧٣كذ٧ٲذح ٨ُٕ٤٣ ث٧ع٧ؽ ث٨ إقعةؽ، كا٣ذن١ٲٟ ثىعح 

٫ِّٞ ٝٮ٫٣ص  ة قة٫ٝ ثع كٝؽ ٠يذت ا١٣سٲػؿ ٔػ٨ ظٲػةة »٦ؿكٱةد٫، كظكجٰ أف أكرد ٧٦َّ

٩ٮاظٲ٫ ٦ٮًٓ دراقػح مػة٤٦ح، ٗٲػؿ ٬ؾا ا٧٣ؤرِّخ، ٧٠ة أف ٠ذةث٫ ٠ةف ٨٦ ص٧ٲٓ 

ػؿ  ةزح ا٧٣كػ٧٤ٮف كٗٲػؿ ا٧٣كػ٧٤ٲ٨ ٣ػ٥ دٕي أفَّ ا٣ؽِّراقةت ا٣ذٰ ا٤ًُٓ ث٭ة ا٣جعَّ

ا٣ذٛةدةن ٣ٶظؽاث ا٣ذٰ مػ٭ؽ٬ة اثػ٨ إقػعةؽ، كا٣ذػٰ أزَّػؿت ٤ٔػٯ آرااػ٫ ثنػأف 

غ. كٱكػذ٪ذش 24ص  «ا٣ٲ٭ٮد ا٣ؾٱ٨ ٠ة٩ٮا ٱٕٲنٮف ٰٚ ٢ِّّ ا٣ع١ػ٥ اٷقػٺ٦ٰ

ـو ٠سٲؿ   -ؾم ٹ مٟ ٚٲ٫ ٬ٮ أف اث٨ إقعةؽ ٧٠ة ق٪ؿل ٚٲ٧ة ثٕؽ أفَّ ا٣»ثٕؽ ٠ٺ

 غ.28ص «. ٠ةف ٦ذعة٦ٺن داا٧ةن ٤ٔٯ ٱ٭ٮد ا٣عضةز -ٔ٪ؽ ثعس٪ة ٣ؿكاٱةد٫ 

ك٦س٢ اث٨ إقعةؽ ٠ؾ٣ٟ ا٣ٮاٝؽم كاث٨ قٕؽ، ٚؾ٠ؿ أ٫٩ ٣ػ٥ ٱٕذ٧ػؽ ٤ٔػٯ ٦ػة 

                                                 

 .233-3/231قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (22)

(23)  ِّ  ٙ ٨٦ د٪ةٝي ٰٚ آراا٫ كأٝٮا٫٣ ٰٚ ا٣جعر، ك٬ٰ ٠سٲؿة.ك٥٣ أدٕؿَّض ٧٣ة كٝٓ ٚٲ٫ ا٧٣ؤ٣
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صـءه ٨٦ ٔىػؿق،  ثٕٲؽغ، ٤ٕ٦ِّٺن ذ٣ٟ ثأف أم ٦ؤرِّخ إ٧٩ة ٬ٮ إ٣ٯ ظؽٍّ ٠43ذجةق  ص

 غ.35ٮ ٹ ٱكذُٲٓ أف ٱٕـؿ ٩ٛك٫ ٨ٔ ا٧٣٪ةخ ا١ٛ٣ؿم ا٣ؾم ٱذ٪ٛك٫  صك٬

ٚةع ٨ٔ ٬ؤٹء ا٧٣ؤرِّػٲ٨ اٵصٺَّ  ٦ة ٝةؿ ٦ٓ ء، ٵ٫٩ ك٣كخي اٳف ثىؽد ا٣ؽِّ

ٟى ثىػعح ا٣ٮزٲٞػح، ك٬ػٰ  ِّٞ٭٥، ٚإ٩َّػ٫ ٣ػ٥ ٱكػذُٓ ٦ػ٨ ػٺ٣٭ػ٥ أف ٱنػ١ِّ ٰٚ ظ

سػ٢ كاط كا٧٤ٕ٣ةء ٦ػ٨ ص٧ٲػٓ ا٧٣ػؽارس ا١ٛ٣ؿٱػح ٦»٦ٮًٮعي ٦ٞة٣ذٰ، إذ ٝةؿص 

كقؿص٪خ كظ٧ٲؽ اهلل ٤ٔٯ أفَّ ا٣ٮزٲٞح وعٲعح ثػٺ صػؽاؿ، ك٦ْٕػ٥ ا٧٤ٕ٣ػةء 

 . غ82 ص«. ا٧٣يٍعؽزٲ٨ ٱ٪ةزٔٮف ٰٚ دةرٱغ ٬ؾق ا٣ٮزٲٞح كٰٚ كظؽد٭ة

كا٣ذـا٦ةن ثة٧٣٪٭ش ا٧٤ٕ٣ٰ ٰٚ ردِّم ٤ٔٲػ٫، دض٪َّجٍػخي اٹقذنػ٭ةد ثػأٝٮا٣٭٥،  

 ِّ ح. ك٠ةف ا٧٣ؤ٣ ضَّ ا٧٣ىػةدر ا٣ذػٰ أذ٧ػؽ  ٙ ٝؽ ذ٠ؿ ٨٦ ٝج٢ي ٣ٲ١ٮف أث٤ٖ ٰٚ ا٣عي

٤ٔٲ٭ة ٰٚ دراقذ٫، ك٬ٰ، إ٣ٯ صة٩ت د٭ؾٱت اث٨ ٬نػةـ ١٣ذػةب اثػ٨ إقػعةؽص 

عٲط ٣ٸ٦ةـ ا٣جؼػةرم، كوػعٲط ٦كػ٥٤. ٚضػ٢ُّ  ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥، كا٣ضة٦ٓ ا٣ىَّ

 .غ21، 23 صأذ٧ةدق ٠ةف ٤ٔٯ ا٧٣ىةدر اٵرثٕح ا٧٣ؾ٠ٮرة 

اٱػةت ا٣ذػٰ ك٦ة أدرم ٠ٲٙ ٱكذٞٲ٥ي ا٧٣٪٭ش ا٧٤ٕ٣ٰ ٚػٰ ٚػ٨ِّ دعٞٲػٜ ا٣ؿِّك

ذيت اٵرثٕح ٤ٔٯ أ٧٬ٲذ٭ة، دكف ا٣ؿصٮع إ٣ػٯ  كٔؽ٩ة ث٫، ثةٝذىةرق ٤ٔٯ ٬ؾق ا١٣ي

 قةاؿ ا٣ؿكاٱةت ٰٚ ا٧٣ىةدر اٵػؿل كدع٤ٲ٤٭ة؟ 

*   *   * 

كزة٩ٰ اٵد٣ح ا٣ذٰ ٱكٮٝ٭ة ٤٣ذؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ وعح ٩ْؿدػ٫ ا٣ضؽٱػؽة، أف قػٕؽ 

٫ ٣جؽر، ظٲ٨ ك٬ٮ ٰٚ َؿٱٞ ملسو هيلع هللا ىلصث٨ى ٦ٕةذ ٥٣ ٱؾ٠ؿ ٬ؾق ا٣ٮزٲٞح ٰٚ إصةثذ٫ ٤٣٪جٰ ا

كاهلل ١٣أ٩ٟ دؿٱػؽ٩ة ٱػة رقػٮؿ اهلل؟ ٝػةؿص أصػ٢. ٝػةؿص ٝػؽ آ٦٪َّػة ثػٟ » ٝةؿ ٫٣ص

ٝ٪ةؾ، كم٭ؽ٩ة أف ٦ة صبخى ث٫ ٬ٮ ا٣عػٜ، كأُٔٲ٪ػةؾ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ٔ٭ٮد٩ػة  كوؽَّ

، ٚ٪ع٨ ٦ٕٟ َُّةٔح، ٚة٦ًي ٱة رقٮؿ اهلل ٧٣ة أردتى ٧ٍٓ كا٣  .«ك٦ٮازٲٞ٪ة ٤ٔٯ ا٣كَّ

َّٞت ٤ٔٯ ذ٣ٟ ثٞٮ٫٣ص  كة ثؽر ٚػٰ ظػٮا٣ٰ ا٣ضػـء اٵػٲػؿ كٝؽ كٕٝخ ٗـ»ٕٚ

٪ح ا٣سَّة٩ٲح ٨٦ ا٣٭ضؿة، ٣ؾ٣ٟ ٨٦ ا٧٣٭٥ِّ أف ٩ٺظِ أ٫َّ٩ ٹ ا٣ؿَّقٮؿ كٹ قػٕؽ  ٨٦ ا٣كَّ
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ػعٲٛح، ك٣ػٮ أفَّ ٬ػؾق ا ػ٧ِّٲخ ثة٣ىَّ ث٨ ٦ٕةذ أمةرا ثىٮرة صة٩جٲح إ٣ٯ ا٣ٮزٲٞح ا٣ذػٰ قي

ا٣ىعٲٛح ٠ة٩خ ٝؽ كٕٝخ ثٕؽ كوػٮؿ ا٣ؿقػٮؿ إ٣ػٯ ا٧٣ؽٱ٪ػح ٦جةمػؿة، أك ظذػٯ 

ػةثٜ ٤ٔٲ٭ػة ا٣ػؾم دػ٥َّ ػٺ مٲؿ ٣ٺدٛةؽ ا٣كَّ
ي ؿ ا٣ك٪ذٲ٨ اٵك٣ٲٲ٨ ٨٦ إٝة٦ذ٫ ٚٲ٭ة ٧٣ىة أ

ج٫َّ كد٤٘ٲ٫  غ.71 ص«. ٰٚ ا٣ٕٞجح، كا٣ؾم ٠ةف ٨٦ مأف ا٣ىعٲٛح أف دىضي

ػ  ٞ ٝػؽ ٠يذجػخ ٚػٰ ا٣كػ٪ح اٵك٣ػٯ  ةكصٮابي دكةؤ٫٣ ٬ؾا ٱؤ٠ِّؽي أفَّ ا٣ٮزٲٞح ظ

ؽان ٦ػ٨ اٵ٩ىػةر ٤٣٭ضؿة، كٹ ٱكذٛةد ٦٪٫ ٩ٰٛ ذ٣ٟ، ٵف ثٲٕح ا٣ ٕٞجح ٠ة٩خ دٕ٭ُّ

ح ثع٧ةٱح ا٣ؿقٮؿ  ٰٚ ا٧٣ؽٱ٪ح ثٕؽ ٬ضؿد٫ إ٣ٲ٭ة، إذ ٝػةؿ ٣٭ػ٥ رقػٮؿ  ملسو هيلع هللا ىلصػةوَّ

٤٧ٍح ٦ة ٝػةؿص  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  ٕيػٮ٩ٰ إذا ٝىػًؽ٦ٍخي »٣ٲ٤ذبؾو ٰٚ صي ػؿيك٩ٰ ٚذ٧٪ى ك٤ٔػٯ أف د٪ىي

٪َّح ٥١ كأث٪ةء٥٠، ك٥١٣ ا٣ضى ١ي٥ كأزكاصى ٛيكى ة د٧٪ٕٮف ٦٪٫ أ٩ «٤ٔٲ٥١ ٧٦َّ
(24)

. 

ػخ  - أ٦ة ا٣ٮزٲٞح خ ٚٲ٧ة ٩ىَّ ٤ٔػٯ اٹدٛػةؽ ثػٲ٨ ا٧٣كػ٧٤ٲ٨ ٔة٦ػح  -ٚ٪ىَّ

كا٣ٲ٭ٮد ػةوح ٤ٔٯ ظ٧ةٱح ا٧٣ؽٱ٪ح ٨٧٦ ٱؽ٧٬٭ة ٨٦ اٵٔػؽاء. ك٦ػ٨ زىػ٥َّ ٠ػةف 

إ٣ػٯ اٵ٩ىػةر، ٵفَّ ٚػٰ  - ك٬ػٮ ٚػٰ َؿٱٞػ٫ ٣٘ػـكة ثػؽر - ملسو هيلع هللا ىلصػُةب ا٣٪جٰ 

أراد أف  ػؿكص٫ ٨٦ ا٧٣ؽٱ٪ح دع٤ُّٺن ٦ػ٨ ا٣ذػـا٦٭٥ ثع٧ةٱذػ٫ داػ٤٭ػة، ك٦ػ٨ زىػ٥َّ 

 ا٣ضؽٱؽ. ذٕؿَّؼ ٦ٮٝٛ٭٥ٱ

ز٥ إف ا٣ٮزٲٞح ق١ذخ ٨ٔ ٝذةؿ اٵ٩ىةر ػةرج ا٧٣ؽٱ٪ح، ك٬ٮ ٦ة ٱذٛػٜ ٦ػٓ 

ٰٚ ٗـكادػ٫ ٝجػ٢ ٗػـكة ثػؽر، ك٣ػ٥  ملسو هيلع هللا ىلصثٲٕح ا٣ٕٞجح، ك٨٦ زى٥َّ ٥٣ ٱينؿ٠٭٥ ا٣٪جٰ 

ؿاٱة ا٣ذٰ أرق٤٭ة ٝج٤٭ة ٱؿق٢ أظؽان ٦٪٭٥ ٰٚ ا٣كَّ
(25)

. كظٲ٨ ػؿج اٵ٩ىةر ٫ٕ٦ 

ًت ٝة٤ٚح ٝؿٱل، ٚىةر ٣ـا٦ةن ٤ٔػٯ قػٕؽ إ٣ٯ ثؽر ٥٣ ٱؼؿصٮا ٣ٞذةؿ، كإ٩َّ  ُّٞ ٧ة ٣ذٕ

، أف ٱٞٮؿ ٦ة ٝةؿ. ا  ث٨ ٦ٕةذ؛ ك٬ٮ اٵ٩ىةرمُّ

ٍٚٞةن ٧٤٣٪٭ش ا٧٤ٕ٣ٰ ٰٚ ا٣جعر، ٠ةف ٤ٔٯ ا٧٣ؤ٣ِّػٙ أف ٱػؾ٠ؿ ٣٪ػة ٦ػة ا٣ػؾم  ككى

                                                 

(، ك٬ٮ َؿؼه ٨٦ ظؽٱر َٮٱ٢ ٣ضةثؿ ث٨ ٔجػؽ اهلل، 14456) «ا٧٣ك٪ؽ»أػؿص٫ أظ٧ؽ ٰٚ  (24)

 كإق٪ةدق وعٲط.

 .413-2/432ص «دةرٱغ ا٣ُجؿم»، ك123، 119ص «٦٘ةزم ٦ٮقٯ ث٨ ٔٞجح»ٱ٪ْؿ  (25)
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تُّ ٦ة ٠ةف ٦ػ٪٭٥ ٚػٰ ثٲٕػح ا٣ٕٞجػح،  ٱؼهُّ اٵ٩ىةر كظؽى٥٬ ٰٚ ا٣ٮزٲٞح، كٱ٤ٰ٘ كٱضي

ص٫ ا٧٣ؼة٣ٛح ثٲ٪٭٧ة. أ٦ة أف ٱي٤ٰٞ أذؿا٫ً دكف د٣ٲ٢و ٤ٔٲػ٫، ٚ٭ػٮ ز٥ ٱجٲ٨ِّ ٣٪ة ظٲ٪بؾو ك

 اٚذؿاضه ٦٪٫، ك٣ٲف اٹٚذؿاض ٰٚ ا٣جعر ا٣ذَّةرٱؼٰ ثة٧٣٪٭ش ا٧٤ٕ٣ٰ ٰٚ مٰء.

*   *   * 

ػةع كث٪ػٮ  ٞي كٔؽـي دك٧ٲح ا٣ٞجةا٢ ا٣ٲ٭ٮدٱح ا٣سٺث ٰٚ ا٣ٮزٲٞح، ك٬ػ٥ ث٪ػٮ ٝىٲٍ٪

ٲؿ كث٪ٮ ٝيؿٱْح، د٣ٲ٢ه زة٣ر ٤ٔٯ وعح ٩ْؿد٫ ا٣ضؽٱؽة  ، ٚٲٞػٮؿص غ82 صا٣٪ٌَّ

ٮدٱػح ك٥ْٕ٦ ا٧٣ؤرِّػٲ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٥٣ ٱذ٪جَّ٭ٮا إ٣ٯ ٔؽـ ذ٠ؿ ٬ؾق ا٣ٞجةاػ٢ ا٣ٲ٭»

ح ا٣سٺث ٰٚ ا٣ىعٲٛح ٍ ٣٭ؾا ا٧٣ٮًٮع ٬ٮ أف ا٣ٮزٲٞح .. كا٣ذٛكٲؿ ا٣جكٲا٧٣٭٧َّ

 .غ83 ص«. كٕٝخ ثٕؽ صٺء ث٪ٰ ٝؿٱْح

ق ا٣ٮٝةآ، ٚإفَّ ٥ْٕ٦ ا٧٣ؤرِّػٲ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٥٣  كأٝٮؿص ك٬ٮ دٛكٲؿه ٹ دؤٱِّؽي

ُّٜ اٹ٩ذجةق، ك٥٬ ا٣ٕؿب ٣كة٩ةن، كٱٛٞ٭ٮف أقؿارق.  ٱذ٪ج٫َّ ٣ؾ٣ٟ، ٵ٫٩ أ٦ؿه ٹ ٱكذع

٠ذةثػةن ثػٲ٨ ا٧٣٭ػةصؿٱ٨  ملسو هيلع هللا ىلص ك٠ذػت رقػٮؿ اهلل»ٚٞؽ كرد ٰٚ ًدٱجةصػح ا٣ٮزٲٞػحص 

«٥٬ ٤ٔٯ دٱ٪٭٥ كأ٦ٮا٣٭٥كاٵ٩ىةر كادع ٚٲ٫ ٱ٭ٮد كٔة٬ؽ٥٬، كأٝؿَّ 
(26)

. 

كٱ٭ٮد ٰٚ ٣٘ح ا٣ٕؿب ص٧ٓ ٱ٭ٮدم، كا٣ٕؿبي ظٲ٨ د٤ُٜ ٬ؾا ا٤٣ِٛ دٕ٪ٰ 

٢٠َّ ا٣ٲ٭ٮد دكف اقذس٪ةء
(27)

. 

كػنٲح أٹ ٱٛ٭٥ اٵٔةص٥ي ذ٣ٟ أكًطى ثٕيي ا٧٣ؤرِّػٲ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ٦سػ٢ 

جٲؽ ا٣ٞ ٔي َُّجؿم ا٧٣ؿاد، ٚؾ٠ؿكا أفَّ رقػٮؿ اهلل أثٰ  ـ كا٣جٺذيًرم كا٣ ةق٥ ث٨ قٺَّ

«كادع ٱ٭ٮدى٬ة»ظٲ٨ ٝؽـ ا٧٣ؽٱ٪ح  ملسو هيلع هللا ىلص
(28)

. ك٦ٕؿكؼه ٰٚ ا٣ٕؿثٲح أفَّ ا٣ض٧ػٓ إذا 

                                                 

 .2/147قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (26)

 (.)٬ٮد«ص ٣كةف ا٣ٕؿب»ٱ٪ْؿ  (27)

، كدػةرٱغ 1/286، كأ٩كػةب اٵمػؿاؼ ٤٣ػجٺذرمص 1/337اٵ٦ٮاؿ ٤٣ٞةق٥ ث٨ قػٺـص  (28)

 .2/479ا٣ُجؿمص 
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ٲؽ ا٧ٕ٣ٮـ أًٲٙ ٱٛي
(29)

؛ أم ٱ٭ٮد ا٧٣ؽٱ٪ح ٤٠٭٥ دكف اقذس٪ةء، كٚػٰ ٦ٞػؽ٦ِّذ٭٥ 

ةع، كث٪ػٮ َّٟ ٱ٭ٮد ا٣ٞجةا٢ ا٣سٺثص ث٪ٮ ٝىٲٍ٪ٞي ػٲؿ كث٪ػٮ ٝيؿٱْػح. ك٠ػةف  كٹ م ا٣٪ٌَّ

٢١٣ِّ ٝجٲ٤ح ٨٦ ٬ؾق ا٣ٞجةا٢ ٦كة٠٪٭ة ٰٚ ا٧٣ؽٱ٪ح ٹ ٱنةر٠٭ة ٚٲ٭ة ٗٲؿ٬ػة، ك٬ػؾق 

إ٣ٲ٭ػة،  ملسو هيلع هللا ىلصا٣ٞجةا٢ ا٣سٺث ٬ػٰ وػةظجحي ا٣٪ٛػٮذ ثة٧٣ؽٱ٪ػح ٔنػٲحى ٬ضػؿًة ا٣٪جػٰ 

 ك٣ؾ٣ٟ ٬ٰ ا٧٣ٕ٪ٲَّح أكٹن كأػٲؿان ثة٣ٮزٲٞح.

ـٍرج ٚػٰ كز٧ح ٦ض٧ٮٔةته و٘ٲؿة ٨٦ ٱ٭ٮد ٠ة٩ػخ دكػة٨٠ اٵى  ػ ٍكس كا٣ؼى

ػ٤خ أقػ٧ةؤ٬ة ٚػٰ  أظٲةا٭٥، كٹ ٝٮة ٔكػ١ؿٱح ٣٭ػ٥، ٬ػؾق ا٧٣ض٧ٮٔػةت ٚيىِّ

ة ٱذؿدَّػتي ٤ٔػٯ ٬ػؾق  ا٣ٮزٲٞح ثعكت ا٩ذكةث٭٥ إ٣ٯ ثُٮف اٵكس كا٣ؼـرج، ٧ً٣ى

ػ٘ٲؿة ٹ ٱٕ٪ػٰ  ا٧٣نةر٠ح ٨٦ ظٞٮؽ ككاصجةت. كًذ٠ٍؿي ٬ػؾق ا٧٣ض٧ٮٔػةت ا٣ىَّ

٩ة ا٧٣ؤ ِّ إٗٛةؿ د٤ٟ ا٣ٞجةا٢ ا٣سٺث، ٧٠ة ٱؿٱؽي  ٙ أف ٩ٛ٭٥ ٨٦ ٩ْؿد٫ ا٣ضؽٱؽة.٣

*   *   * 

َّذ٫ ا٣ذٰ قةٝ٭ةص  ٦ةن آ٦٪ةن، كأذجػةري إ٤ٝػٲ٥و ٦ػ٨ »كراثٓ أد٣ ؿى ٬ٮ إٔٺفي ٱسؿب ظى

ٔيٍؿؼ ٦ى  ٦ةن ٱٛذؿض إ٦َّة كصٮد د٤ٞٲؽ ٝٮم، ك ؿى ٍّٰ ؿٍ اٵٝة٣ٲ٥ ظى ؿاد، ٧٠ػة ٠ػةف  ٔ َِّ ثة

ٝؽاقػح ا٣عةؿ ثة٣٪كجح ١٧٣ح، أك كصٮد ٝٮة ٔك١ؿٱح ٝةدرة ٤ٔٯ ٚؿض كظ٧ةٱح 

 ملسو هيلع هللا ىلصا٣عؿـ ٨٦ ا٣ذَّ٭ؽٱؽ ا٣ؼةرصٰ كاٹًػُؿاثةت ا٣ؽاػ٤ٲػح، ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ا٣٪جػٰ 

عةثح ٰٚ ا٣كػ٪ٮات اٵك٣ػٯ ٤٣٭ضػؿة، كٹ قػٲ٧َّة ظذػٯ ٗػـكة اٵظػـاب  كا٣ىَّ

ٱٕٲنٮف ٰٚ أ٨٦، ٧٠ة ٥٣ ٱ١ٮ٩ػٮا ثة٣ذأ٠ٲػؽ كازٞػٲ٨ ٦ػ٨ ٝػؽرد٭٥ ٤ٔػٯ ظ٧ةٱػح 

ـو صػةء ا٧٣ؽٱ٪ح ث٪ضةح.. ٣ؾ٣ٟ ٨٧ٚ ا٧٣ٞجٮؿ أف ٩كذ٪ذش أفَّ إٔٺف ٱ ػؿى سػؿب ٠عى

ثٕؽ ظةدزح ث٪ٰ ٝيؿٱْح، ا٣ذٰ ٥٣ د١ػ٨ ٚػٰ كاٝػٓ اٵ٦ػؿ قػٮل اقػذ٧ؿار ٣٘ػـكة 

ؿىـ كٚٞةن ٤٣عؽٱر صةء ثٕؽ ٔٮدة رقٮ ؿ اهلل ٨٦ اٵظـاب ..كإف إ٩نةء ٬ؾا ا٣عى

 .غ88، 87، 86 ص«. ـ7/٬628ػٲجؿ ق٪ح 
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٤ٍُػ٫ ثػٲ٨ ٦ٕ٪ٲػٲ٨ ٣ذعػؿٱ٥  ِّٙ ٚػٰ د٣ٲ٤ػ٫ ٬ػؾا ٦ػ٨ ًٝجىػ٢ً ػى ٰى ا٧٣ؤ٣ دً
ي كٝؽ أ

ؿد٫ ا٣ٮزٲٞح ٩ٛكػ٭ةص ا ـ اٳ٨٦ ا٧٣ؿاد ثة٣ٮزٲٞح، ٚٞؽ ٚكَّ ؿى ٧٣ؽٱ٪ح، اٵكؿص ك٬ٮ ا٣عى

ؽىثو أك امذضةر ٱيؼةؼ ٚكةديق، ٚػإفَّ » عٲٛح ٨٦ ظى كإ٫َّ٩ ٦ة ٠ةف ثٲ٨ أ٢٬ ٬ؾق ا٣ىَّ

،  .ملسو هيلع هللا ىلص٦ؿدَّق إ٣ٯ اهلل ٔـ كص٢، كإ٣ٯ ٦ع٧ػؽ رقػٮؿ اهلل  ك إ٩َّػ٫ ٦ػ٨ ػػؿج آ٦ػ٨ه

٤ى٥ ّى ز٥ًى  ك٨٦ ٕٝؽ آ٨٦ه ثة٧٣ؽٱ٪ح إٹ ٨٦ 
ى «أك أ

(33)
. 

ك٦ٕ٪ٯ ٬ؾا أفَّ أ٢٬ ا٧٣ؽٱ٪ح، ٤ٔٯ اػذٺؼ أٔؿاٝ٭٥ كا٩ذ٧ةءاد٭٥ ا٣ؽٱ٪ٲػح، 

ٓي ثٲ٨ أٚؿاد٥٬ أك ٝجةا٤٭٥ ٨٦  آ٦٪ٮف ٤ٔٯ أ٦ٮا٣٭٥ كد٦ةا٭٥ كأٔؿاً٭٥. ك٦ة ٱٞ

ٍٜٚ ٦ة صةء ثة٣ٮزٲٞح، ثٕٲػؽان ٔػ٨ د٤ػٟ اٵٔػؿاؼ ا٣ٛةقػؽة ا٣ذػٰ  ٢ُّ كى ٩ـأةتو ٱيعى

٨٦ي ٬ٮ ا٣ؾم ٠ة٩ػخ ا٧٣ؽٱ٪ػح ث٧كػٲف ا٣عةصػح ٠ة٩خ قةاؽةن ٨٦ ٝج٢. ك٬ؾا اٵ

ي٫ ملسو هيلع هللا ىلصإ٣ٲ٫، ٹٚذٞةد٬ة ٣ػ٫، ٝجػ٢ ٬ضؿدػ٫  ػ٪ٲ٨ ٦ؽٱػؽة، كاقػذذجةث ، ٔٞػٮدان ٦ػ٨ ا٣كِّ

 إظؽل ٗةٱةت ٬ؾق ا٣ٮزٲٞح ا٣ْٕٲ٧ح.

٦ػ٨ ػٲجػؿ،  ملسو هيلع هللا ىلصأ٦ة ا٣ذعؿٱ٥ ا٣سة٩ٰ، كا٣ػؾم كٝػٓ ثٕػؽ ٔػٮدة رقػٮؿ اهلل 

ٲؽ ٚػٰ ا٧٣ؽٱ٪ػح، كٝى  ، ٚ٭ٮ دعؿٱ٥ي ا٣ىَّ ِّٙ ٍُػٓ أمػضةر٬ة؛ ركل كأمةر إ٣ٲ٫ ا٧٣ؤ٣

إ٣ػٯ ػٲجػؿ أػؽي٦ػ٫،  ملسو هيلع هللا ىلصػؿصخي ٦ػٓ رقػٮؿ اهلل »ذ٣ٟ أ٩ف ث٨ ٦ة٣ٟ، ٚٞةؿص 

ة ٝؽـ ا٣٪جٰ  ، ٝةؿص ٬ؾا صج٢ه ٱعجُّ٪ة ك٩عج٫ُّ. ز٥ أمةر  ملسو هيلع هللا ىلص٧٤َّٚ يظؽه راصٕةن، كثؽا ٫٣ أ

ىذىٲٍ٭ػة ـ ٦ػة ثػٲ٨ ٹث ثٲؽق إ٣ٯ ا٧٣ؽٱ٪ح، ٝةؿص ا٤٣٭٥َّ إ٩ٰ أظؿِّ
(31)

٠ذعػؿٱ٥ إثػؿا٬ٲ٥  

ح، ا٤٣٭٥َّ ثةر ٩ة١٦َّ «ٍؾ ٣٪ة ٰٚ وةٔ٪ة ك٦يػؽِّ
(32)

. كصػةء دٛكػٲؿي ذ٣ػٟ ٦ػ٨ ظػؽٱر 

                                                 

 .153-2/149قٲؿة اث٨ ٬نةـص  (33)

ة. كا٧٣ؽٱ٪ػ (31) ثحص ك٬ٰ ا٣عؿَّ دٲ٨ ْٔٲ٧ذػٲ٨. ٱ٪ْػؿ ٹثذٲ٭ة ٦س٪ٯ، ٦ٛؿدق ا٣ٺَّ ح دٞػٓ ٦ػة ثػٲ٨ ظػؿَّ

 (.٣ٮبص )«٣كةف ا٣ٕؿب»
 (.462()1365(، ك٦كػ٥٤ ٚػٰ وػعٲع٫ ثػؿ٥ٝ )2889أػؿص٫ ا٣جؼةرم ٰٚ وعٲع٫ ثؿ٥ٝ ) (32)

٨ٔ صج٢ أظؽص ٬ؾا صج٢ ٱعج٪ة ك٩عج٫. ٝة٫٣ ٠ؾ٣ٟ ٰٚ رصٮ٫ٔ ٨٦ ٗػـكة دجػٮؾ  ملسو هيلع هللا ىلصكٝٮ٫٣ 

 (.4422(، )1481ثؿ٥ٝ )ٰٚ ا٣ك٪ح ا٣ذةقٕح ٨٦ ا٣٭ضؿة، أػؿصػ٫ ا٣جؼػةرم ٰٚ وعٲعػ٫ 
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إثؿا٬ٲ٥ ظؿَّـ ١٦ح، كإ٩ٰ ظؿ٦ٍَّػخي »ص ملسو هيلع هللا ىلصصةثؿ ث٨ ٔجؽ اهلل، ٝةؿص ٝةؿ رقٮؿ اهلل 

ػػٲٍؽي٬ة ٌػػة٬ي٭ة، كٹ ٱيىػػةد وى ًٔ ُػػٓ  ىذىٲٍ٭ػػة، ٹ ٱٞي «ا٧٣ؽٱ٪ػػح ٦ػػة ثػػٲ٨ ٹث
(33)

. ك٦ػػ٨ 

ـي ٦ػة ثػٲ٨ إ٩ػٰ أظػؿِّ »ص ملسو هيلع هللا ىلصظؽٱر قٕؽ ث٨ أثٰ كٝةص، ٝةؿص ٝػةؿ رقػٮؿ اهلل 

ٲٍؽي٬ة ذ٢ وى ٌة٬ي٭ة، أك ٱٞي ًٔ  ُٓ «ٹثذٰ ا٧٣ؽٱ٪ح أف ٱٞي
(34)

. 

َُّعػةكم ٔػ٨ ثٕػي ا٧٤ٕ٣ػةء قػجت ٩٭ٲػ٫  ٔػ٨ وػٲؽ  ملسو هيلع هللا ىلصكذ٠ؿ اٷ٦ةـ ا٣

ٵفَّ ذ٣ٟ زٱ٪ح ا٧٣ؽٱ٪ػح، ٚػأراد أف ٱذػؿؾ ٣٭ػ٥ »ا٧٣ؽٱ٪ح كُٝٓ أمضةر٬ة، ٚٞةؿص 

١ٍ٪ة٬ة «ٚٲ٭ة زٱ٪ذى٭ة ٣ٲأ٣ٛٮ٬ة، كٱُٲت ٣٭٥ ثؾ٣ٟ قي
(35)

. 

ٙي ٨٦ اٚذؿاًةتو ٣ٲف ٫٣ ٤ٔٲ٭ػة د٣ٲػ٢؟ كأٱػ٨  ٚأٱ٨ ٬ؾا ٧٦ة ِّ ذ٬ت إ٣ٲ٫ ا٧٣ؤ٣

ٍّٜ أك زىٱٍٙ؟  ص ٔىؽى٩ة ث٫ ٨٦ دعٞٲٜ ا٣ؿِّكاٱةت ٣ذ٧ٲٲـ ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ ظ  غ.٦43ة ك

*   *   * 

٢ إ٣ٲ٫ ٤٣ذؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ وػعح ٩ْؿدػ٫ ا٣ضؽٱػؽة، ٬ػٮ اقػذ٘ؿاث٫  كآػؿ ٦ة دٮقَّ

ٓه  ٦ٮادَّ ٰٰٚ ز٧ة٩« اٷز٥»اقذؼؽاـ ٧٤٠ح  ٦٪٭ػة دذ٤َّٕػٜ ثػة٣ٲ٭ٮد،  ٨٦ ا٣ٮزٲٞح، قج

يدػ٤ػٍخ ثٕػؽ صػٺء ث٪ػٰ »كٱكذ٪ذش ٨٦ ذ٣ٟ  أفَّ ا٣ٕجػةرات ا٧٣ذ٤ٕٞػح ثػة٣ٲ٭ٮد أ

ٲؿ كثٕي ث٪ٰ ٝيؿٱْح صـاءن ٤ٔٯ إز٧٭٥. ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ رقػٮؿ اهلل  ٣ػؽل  ملسو هيلع هللا ىلصا٣٪ٌَّ

ٓي إز٧ةن ٨٦ ا٣ٲ٭ٮد،  أ٩ػ٫ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٱ٪ذْػؿ ٠ػؾ٣ٟ ٦ػ٨  ٦ٓكوٮ٫٣ إ٣ٯ ٱسؿب ٱذٮَّٝ

كا٣ٲ٭ػٮد ٠ػؾ٣ٟ ٣ػ٥ ٱىػؽر ٦ػ٪٭٥ ٚػٰ ا٣كػ٪ح  صة٩ج٭٥ دأٱٲؽان كٔٮ٩ةن ػة٣ىػٲ٨.

اٵك٣ٯ ٨٦ ا٣٭ضؿة، ك٬ٰ ا٣ك٪ح ا٣ذٰ دٕذجؿ ٔةدة قػ٪ح دٮٝٲػٓ ا٣ىػعٲٛح، مػٰءه 

 .غ89-88 ص«. ٱسٲؿ ٣ؽل ا٧٣ك٥٤ ػٮٚةن ٨٦ ٩ٛةٝ٭٥ أك ػؽٱٕذ٭٥

                                                 

 .(458()1362ك٥٤ ٰٚ وعٲع٫ ثؿ٥ٝ )أػؿص٫ ٦ (33)

 .(459()1363ك٥٤ ٰٚ وعٲع٫ ثؿ٥ٝ )أػؿص٫ ٦ (34)

ًٌٕةقص ٢٠ُّ مضؿ ٫٣ مٮؾ، كٝٲ٢ص أ٥ْٔ ا٣نضؿ. كاظؽ٬ة ٌٔػة٬ح، ٱ٪ْػؿ  ٣كػةف »كا٣

 (.٫ٌٔص )«ا٣ٕؿب

 .4/194مؿح ٦ٕة٩ٰ اٳزةرص  (35)
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ُّؿو كإ٦ٕةف ٱؿل أف ٧٤٠ح  ك٬ػٰ ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ػؾ٩ت، «، اٷز٥»كا٣ٞةرئ ٤٣ٮزٲٞح ثذؽث

ك٢٧ٔ ٦ة ٹ ٱع٢ُّ 
(36)

٦ٍخ ٤٣ذأ٠ٲؽ ٤ٔٯ أف ٦كػؤك٣ٲح ٦ػ٨ ٱؼػؿؽ ث٪ٮد٬ػة ، اقذيؼؽ

٬ٰ ٦كؤك٣ٲحه ٚؿدٱح، كا٧٣ؾ٩ت كظؽىق ٱذع٢َّ٧ي صؿٱػؿة ذ٩جػ٫، ٹ ٱنػةر٫٠ ٗٲػؿق ٦ػ٨ 

كا٧٣ك٧٤ٮف كا٣ٲ٭ٮد ٰٚ ذ٣ٟ قٮاء. كٝؽ ٩ػهَّ  -٧٠ة ٠ةف قةاؽان ٨٦ ٝج٢  -ٝجٲ٤ذ٫ 

 كإفَّ ا٣جًػؿَّ دكف اٷزػ٥، ٹ ٱ١كػت»٤ٔٯ ذ٣ػٟ ثأكًػط ٔجػةرة ٚػٰ آػػؿ ا٣ٮزٲٞػحص 

٠ةقته إٹ ٤ٔٯ ٩ٛك٫.. كإ٫٩ ٹ ٱعٮؿي ٬ؾا ا١٣ذػةب دكف ّػة٥٣ أك آزػ٥، كإ٩َّػ٫ ٦ػ٨ 

ز٥ًى 
ى ٤ى٥ى أك أ ّى ، ك٨٦ ٕٝؽ آ٨٦ه ثة٧٣ؽٱ٪ح إٹ ٨٦  «ػؿج آ٨٦ه

(37)
. 

٬ؾا ٬ٮ اٹظذ١ةـي إ٣ٯ ا٣ٞة٩ٮف ثأركع دض٤ِّٲةد٫، ثٕٲؽان ٨ٔ ٩ٲَّةت ا٣ٲ٭ٮد ك٦ػة 

 ِّ ٭٥ ٨٦ ذ٣ٟ ٦ة ٱؿٱؽ ا٧٣ؤ٣ ٭٧٪ة إٱةق؟ٙ ٝؽ ٱٞٓ ٦٪٭٥، ٚ٭٢ ٱٛي  أف ٱٛي

*   *   * 

٧ٍ٤ٲح ٠ىذىتى أقذةذق ثؿ٩ةرد ٣ػٮٱف  ًٕ ا٬ح كا٧٣ٮًٮٔٲح ا٣ كٷٱ٭ةـ ا٣ٞةرئ ثة٣٪َـّ

ا٧٣ؤرِّخ ثةظره ٹ ٱكٕٯ ٷزجةت ٩ْؿٱح أك ٹػذٲةر ٦ةدَّة »ٰٚ دىؽٱؿق ١٤٣ذةبص 

ٮا٬ؽ ا٣ذٰ دٕؿض ٫٣ إ٣ػٯ ظٲػر  ٢ِّي ث٭ة ٤ٔٯ ٩ُٞح ٦ٕٲ٪ح، إ٧٩ة ٱكٲؿ كراء ا٣نَّ ٱؽ٣

َـ٢٣ّ أف ٱكذك٥٤ ا٧٣ؤرِّخ ٧٣نةٔؿ ا٣ػٮٹء أك ا٣ذعة٦ػ٢ ا٣ذػٰ  دٞٮديق .. ٚإفَّ ٨٦ ا٣

ف ث  .غ15 ص«. ٭ة ٚ٭٫٧ ٤٣ذةرٱغ كٔؿ٫ً ٫٣ٝؽ ٱذ٤ٮَّ

ٍّٜ ٰٚ ٦ػ٪٭ش ا٣جعػر ا٣ذَّػةرٱؼٰ، ك١٣ػ٨َّ اٹ٣ذػـاـ ث٭ػة ٤ُ٦ػته  ك٬ٰ ٧٤٠حي ظ

ٔكٲؿ ٔ٪ؽ ٨٦ ٱكذك٥٤ ٧٣نةٔؿ ا٣ػٮٹء أك ا٣ذعة٦ػ٢ ٦ػ٨ ا٧٣ػؤرِّػٲ٨، كٱ٤ػٮِّف ث٭ػة 

٤٣ذةرٱغ كٔؿ٫ً ٫٣. ك٦٪٭٥ أقذةذق ثؿ٩ةرد ٣ٮٱف ٩ٛك٫، ٚٞؽ أذػؿؼ د٧٤ٲػؾق ٚ٭٫٧ 

ٝؿأ ٦ؼُٮط ا١٣ذةب ٧٤٠ح ٧٤٠ح، كٝؽَّـ ٣ٰ ٦ٞذؿظةتو ٤٧ٔٲػح »ثؿ٠ةت أظ٧ؽ ثأ٫َّ٩ص 

 غ.12 ص«. ٝٲ٧ِّح دأزَّؿ ث٭ة ٢٠ ٚى٢ ٨٦ ٚىٮؿ ٬ؾا ا١٣ذةب دٞؿٱجةن 

                                                 

 (.٣كةف ا٣ٕؿبص )أز٥ (36)

 .2/153نةـص قٲؿة اث٨ ٬ (37)
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ِّػ ٫٤ ا٧٣ؤ٣ ٍٕ ػك٦ة ٕٝؽ ٨ٔ ًٚ ٮا٬ؽ ا٣ذػٰ ٙ، قػأٝٮـي ثػ٫، كقأقػٕٯ كراء ا٣نَّ

ة كٝٓ ٕٚٺن ثٕؽ ٗـكة اٵظـاب، ك٬ٮ  دًٕؿضي ٣ٰ إ٣ٯ ظٲر دٞٮدي٩ٰ، ٵٝٙ ٧َّٔ

 ِّ  ٙ ١٣ذةثح ا٣ٮزٲٞحصا٣ذَّةرٱغ ا٣ؾم ذ٠ؿق ا٧٣ؤ٣

د أفَّ « وعٲع٫»ٱؿكم اٷ٦ةـي ا٣جؼةرم ٰٚ  ػؿى ٨٦ ظػؽٱر قػ٤ٲ٧ةف ثػ٨ وي

اٳف ٩٘ـك٥٬ كٹ ٱ٘ـك٩٪ة، ٩ع٨ »ٝةؿ ٧٣ة أص٤ٰ اٵظـابي ٔ٪٫ص  ملسو هيلع هللا ىلصرقٮؿ اهلل 

«كٲؿي إ٣ٲ٭٩٥
(38)

. 

ك٬ؾا ٦ة كٝٓ، ٚجٕؽ ٗـكة اٵظـاب زاؿ ا٣ؼُؿ ٨ٔ ا٧٣ؽٱ٪ح، ك٥٣ دٕػٍؽ دؼنػٯ 

ػ٪ح ا٣ذة٣ٲػح ٦ٕذ٧ػؿان،  ملسو هيلع هللا ىلص٨٦ أمِّ د٭ؽٱؽ ػةرصٰ. كقةر رقٮؿ اهلل  إ٣ػٯ ١٦ػح ٚػٰ ا٣كَّ

ؽٱجٲػح إ٣ػٯ أف ٩ٌٞػذ٫ ٝػؿٱله  ٚىؽَّد٫ٍ ٝػؿٱله ٔػ٨ ا٣جٲػخ، ككٝػٓ ثٲػ٪٭٥ وػ٤ط ا٣عي

ٲؿة ا٣٪جٮٱح ٬ؾق ا٣ٮٝةآ.٠ؾ٣ٟ، ١ٚةف ذ٣ٟ قجت ٚذط ١٦ح، كٝ ٤ٍخ ٠ذتي ا٣كِّ  ؽ ٚىَّ

ص ٔػ٨ أثػٰ «وػعٲعٲ٭٧ة»كٱؿكم اٷ٦ة٦ةف ا٣جؼةرم ك٦ك٥٤ ٠ػؾ٣ٟ ٚػٰ 

، ٚٞػةؿص ا٤ُ٩ٞػٮا ملسو هيلع هللا ىلصثٲ٪٧ة ٩ع٨ ٰٚ ا٧٣كضؽ ػؿج إ٣ٲ٪ػة رقػٮؿ اهلل »٬ؿٱؿة، ٝةؿص 

، ملسو هيلع هللا ىلصإ٣ٯ ٱ٭ٮد. ٚؼؿص٪ػة ٦ٕػ٫ ظذػٯ صب٪ػة ثٲػخ ا٧ً٣ػٍؽراس، ٚٞػةـ رقػٮؿ اهلل 

ٍ٘خى ٱة أثة ا٣ٞةق٥. ٚٞةؿ ٚ٪ةدا٥٬ص ٱة ٦ٕنؿى ٱ٭ٮد ىٍق٧٤ًيٮا دىٍك٤ى٧يٮا. ٚٞة٣ٮاص ٝؽ ث٤َّ ، أ

 ص ذاؾ أرٱؽ، أق٧٤ٮا دك٧٤ٮا. ٚٞة٣ٮاص ٝؽ ث٤٘خ ٱػة أثػة ا٣ٞةقػ٥.ملسو هيلع هللا ىلص٣٭٥ رقٮؿي اهلل 

ٝةؿص ذاؾ أرٱؽ. ز٥ ٝة٣٭ة ا٣سَّة٣سح، ٚٞةؿص ا٧٤ٔٮا أ٧٩ة اٵرضي هلل كرقػٮ٫٣، كإ٩ػٰ 

يٍص٤ًٲى١ي٥ ٨٦ ٬ؾق اٵرض، ٨٧ٚ  ػ٫، كإٹ أرٱؽي أٍف أ ٍٕ ؽى ٦ػ٪٥١ ث٧ة٣ػ٫ مػٲبةن ٚى٤ٍٲىجً كصى

«ٚة٧٤ٔٮا أفَّ اٵرض هلل كرقٮ٫٣
(39)

. 

ٲؽ ٚذع٭ػة ٕي ك٬ؾا ا٣عؽٱري ثٕؽ ٚذط ػٲجؿ، ٵفَّ إقٺـ أثة ٬ؿٱؿة ٠ةف ث
(43)

 ،

                                                 

 (.4113وعٲط ا٣جؼةرم ) (38)

 .(61()1765)، كوعٲط ٦ك٥٤ (7348)، (6944)وعٲط ا٣جؼةرم  (39)

أدٲػخ »ثإقػ٪ةدق إ٣ػٯ أثػٰ ٬ؿٱػؿة أ٩ػ٫ ٝػةؿص  (2827« )وعٲع٫»ٚٞؽ أػؿج ا٣جؼةرم ٰٚ  (43)

 .«، ك٬ٮ ثؼٲجؿ ثٕؽ٦ة اٚذذعٮ٬ةملسو هيلع هللا ىلصرقٮؿ اهلل 
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ك٬ػٮ ا٣جٲػخ ا٣ػؾم  -إ٣ٯ ثٲخ ٦ًٍؽراقػ٭٥  ملسو هيلع هللا ىلصكا٣ٲ٭ٮد ا٣ؾٱ٨ ذ٬ت رقٮؿ اهلل 

ٱؽرقٮف ٚٲ٫
(41)

ػةع كث٪ػٰ ٥٬ ثٞةٱػة ا٣ٲ٭ػٮد ثة٧٣ؽٱ٪ػح ثٕػؽ إ -  ٞي صػٺء ث٪ػٰ ٝىٲٍ٪

ٲؿ، كا٣ٛؿاغ ٨٦ أ٦ؿ ٱ٭ٮد ث٪ٰ ٝؿٱْح ا٣٪ٌَّ
(42)

. 

ِّػػ ػعٲعةف، كا٣ػػؾم ٱكػ٥ِّ٤ي ا٧٣ؤ٣ ػػةف ا٣ىَّ ٙ ٠ػؾ٣ٟ ثىػػعذ٭٧ة ٬ػؾاف ا٣٪َّىَّ

، ٱؽٹف ٤ٔػٯ أ٦ػؿٱ٨، اٵكؿص زكاؿ ا٣ؼُػؿ ٔػ٨ ا٧٣ؽٱ٪ػح ثٕػؽ غ42، 41 ص

ا٧٣ؽٱ٪ػح إصٺء ثٞةٱة ا٣ٲ٭ٮد ٦ػ٨  ملسو هيلع هللا ىلصٗـكة اٵظـاب. كا٣سة٩ٰص إرادة رقٮؿ اهلل 

 ثٕؽ ٚذط ػٲجؿ.

ٚإذا ق٧ٍَّ٤٪ة صؽٹن ثىعح ٦ة ذ٬ت إ٣ٲ٫، ك٬ٮ أف ا٣ٮزٲٞح ٠يذجخ ثٕؽ إصٺء ث٪ػٰ 

ـو ٚٞػؽكا ٝػٮَّد٭٥ ا٣ٕكػ١ؿٱح  ٝيؿٱْح، ٚأمُّ ٚةاؽة دؿدضٯ ظٲ٪بػؾو ٦ػ٨ ٠ذةثذ٭ػة ٦ػٓ ٝػٮ

ٲةقٲح، ك٥٣ ٱٕؽ ٱيؼنٯ ٦٪٭٥ ٗؽره أك د٪ذْؿ ٦٪٭٥ ٦ٕٮ٩ػح؟ ك٬ػ٢ ٱكػذٞٲ٥ي ٚػٰ  كا٣كِّ

ٲةقػ ا٣ٞجةاػ٢ ا٣ٲ٭ٮدٱػح ا٣ػسٺث ذات ا٣جػأسص ث٪ػٰ  ملسو هيلع هللا ىلصح أف ٱذػؿؾ ا٣٪جػٰ ٦٪ُٜ ا٣كِّ

ٲؿ كث٪ٰ ٝيؿٱْح دكف وعٲٛحو دعؽِّد ٔٺٝػةد٭٥  ةع كث٪ٰ ا٣٪ٌَّ ة٧٣كػ٧٤ٲ٨ قػ٪ٲ٨ ثٝىٲٍ٪ٞي

ٍّٰ ٤ٔٲ٭ػة، ظذػٯ إذا  َٮٱ٤ح، ٔةمًخ ا٧٣ؽٱ٪ح ػٺ٣٭ة ٚػٰ ػػٮؼو ٦ػ٨ ػُػؿ ػػةرص

ٗـكة اٵظػـاب د١٧٪ٍخ ٬ٲجح ا٧٣ك٧٤ٲ٨ كٝٮٱخ، كزاؿ ا٣ؼُؿ ثٕؽ ا٩ذىةر٥٬ ٰٚ 

كصٺء ث٪ٰ ٝؿٱْح، ٱ١ذػتي وػعٲٛحن ٦ػٓ ٦ػة ثٞػٰ ٦ػ٨ ٱ٭ػٮد ا٧٣ؽٱ٪ػح، ك٬ػٮ ٱؿٱػؽي 

 إصٺء٥٬ ٔ٪٭ة، ٱ٪هُّ ٚٲ٧ة ٱ٪ه ٚٲ٭ة ٤ٔٯ ٩يٍىؿد٭٥ ٫٣ إذا دى٬ى٥ى ٱسؿبى ٔؽكٌّ؟

ِّٙ ٨٦ أد٣حو ٣ٲٞ٪ٕ٪ة ث٪ْؿد٫ ا٣ضؽٱػؽة، ٚإ٩َّػ٫ ٣ػ٥ ٱكػذُٓ  ٦ٓك ٦ة ظنؽ ا٧٣ؤ٣

ةؽ ٦ٓ ٚةع ٨ٔ صؽكل ٬ؾا اٹدِّٛ ا٣ٲ٭ٮد ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣ذٮٝٲػخ ا٣ػؾم اػذػةرق،  ا٣ؽِّ

كٱجؽك أف ٠يذَّةب ا٧٣٘ةزم ٚٞؽكا اٹ٬ذ٧ةـ ثٲ٭ٮد ٱسؿب ثٕؽ ٬ـٱ٧ػح ث٪ػٰ »ٚٞةؿص 

ٝؿٱْح كٗٲؿ٥٬ ٨٦ ا٣ٲ٭ػٮد.. كٵفَّ قػ١ةف ا٧٣ؽٱ٪ػح ٦ػ٨ ا٣ٲ٭ػٮد ػػٺؿ ا٣ٛذػؿة 

                                                 

 .(درس)٣كةف ا٣ٕؿبص  (41)

 .6/271ٚذط ا٣جةرمص  (42)
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٣ػ٥ ٱنػذؿ٠ٮا ٚػٰ أم ظػؿب، ك٣ػ٥ ٱسٲػؿكا أم  ملسو هيلع هللا ىلصا٧٣ذأػؿة ٨٦ ظٲةة ا٣ؿقٮؿ 

َّٙ ٠يذَّةب  ٘ىت ٠ ٣ػ٥ ٱٕػل  ملسو هيلع هللا ىلصا٧٣٘ةزم ٔػ٨ اٹ٬ذ٧ػةـ ثػأ٦ؿ٥٬. كا٣ؿقػٮؿ مى

اػذٛػًخ ا٣ىػعٲٛح، كاٵ٦َّػح ا٣ذػٰ  ملسو هيلع هللا ىلصَٮٱٺن ثٕؽ ٚذط ١٦ػح، كثٮٚػةة ا٣ؿقػٮؿ 

 . غ94 ص«. د٧ؼٌخ ٔ٪٭ة، كا٣ٲ٭ٮد ا٣ؾٱ٨ ٠ة٩ٮا َؿٚةن ٚٲ٭ة ٨ٔ اٵًٮاء

ػ  ٞ أفَّ  ةكإذا ٠ةف ذ٣ٟ ٠ؾ٣ٟ ٕٚٺـى ٱ٭ػذ٥ُّ ث٭ػ٥ ٠يذَّػةب ا٧٣٘ػةزم؟ كا٣٘ؿٱػتي ظ

 ِّ ٩ٛكػ٫ ٱٕذػؿؼ ٦ػ٨ ثٕػؽي ثٌػٲةع ٩ٛػٮذ ا٣ٲ٭ػٮد كٝػٮد٭٥ ثٕػؽ ث٪ػٰ ٝؿٱْػح،  ٙا٧٣ؤ٣

 ةغ، ث٢ كٱ٪كٯ ٰٚ آػؿ ٠ذةث٫ ٦ة ٝة٣ػ٫ ٚػٰ ٩ْؿدػ٫ ا٣ضؽٱػؽة، ك٠أ٩َّػ٫ ًػ٧٪ٲ  173 ص

ٱ٤ٕػ٥  ملسو هيلع هللا ىلص٣ٞؽ ٠ةف ا٣ؿقٮؿ »ا٧٣ؽٱ٪ح، ٚٲٞٮؿص  ملسو هيلع هللا ىلصٱؤٱِّؽي أفَّ ا٣ٮزٲٞح ٠يذجخ أكَّؿ ٦ٞؽى٫ً٦ً 

ىؽٱ٫ٞ، ك١٣٪ػ٫ ٔػؿض ٤ٔػٲ٭٥ ٦ػٓ ٝج٢ كوٮ٫٣ إ٣ٯ ا٧٣ؽٱ٪ح أف ا٣ٲ٭ٮد قٲؿٌٚٮف د

عٲٛح ٤ٔٯ أقةس كظؽا٩ٲح اهلل قجعة٫٩ كدٕة٣ٯ  غ232 ص«. ذ٣ٟ مؿكط ا٣ىَّ

 ِّ ٙ ٰٚ ٩ْؿد٫ ا٣ضؽٱؽة ثػؽؿ أف ٱكػٲؿ كراء ك١٬ؾا ٱذٌط ٣٪ة أف ٬ؾا ا٧٣ؤ٣

ٮا٬ؽ ا٣ذٰ دٕؿض ٫٣ إ٣ٯ ظٲر دٞٮدق، كٝػٓ ٚػٰ ز٣ػ٢ اقذكػٺ٫٦ ٧٣نػةٔؿ  ا٣نَّ

٩ػخ ٚ٭٧ػ٫ ٣ ػا٣ٮٹء أك ا٣ذعة٦ػ٢ ا٣ذػٰ ٣ٮَّ ًى ٫ ٣ػ٫، ظذػٯ ا٩ذ٭ػٯ ثػ٫ ٤ذػةرٱغ كٔؿ

دى ا٣٪جػػٰ  ػػة ٣ػػ٥ ٱضػػؿِّ  ملسو هيلع هللا ىلصا٧٣ُػػةؼي أػٲػػؿان إ٣ػػٯ أف ٱضػػؿِّ ٗيػػٺة ٧٦َّ دق ٦٪ػػ٫ ظذػػٯ 

ٲةقح، كٔجٞؿٱح ا٣ٞٲةدة. ٍك٨ي ا٣كِّ  ا٧٣كذنؿٝٲ٨، ك٬ٮ ظي

ُّٜ ٬ؾا ا٧٣٪٭ش ٰٚ ا٣جعر أف ٱيٮوٙ ثأ٫َّ٩  ٧٩ٮذجه ظػٰ »ك٩ذكةءؿص ٢٬ ٱكذع

كوػ٫ٛ ا٣ػؽ٠ذٮر إدجػؿز ٦ػ٨ صة٦ٕػح ٧٠ػة «، ٤٣جعر ا٣ذةرٱؼٰ ٰٚ أ٤ٔٯ ٦كػذٮٱةد٫

ٱٞٮـ ث٭ة ٦ك٥٤ه، ٧٠ة ذ٠ػؿ « ٧٤٣ٮًٮع»٩ٲٮٱٮرؾ؟ ك٢٬ ٬ٮ أكؿ دراقح ٦ٮًٮٔٲح 

ا٣ؽ٠ذٮر ٩ٮر ا٣عك٨ ٨٦ صة٦ٕح د٣٭ٰ
(43)

؟ ك٢٬ ث٧س٢ ٬ؾق ا٣ُؿٱٞػح ٚػٰ ا٣جعػر 

ةد ٠ذةثح دةرٱؼ٪ة كٚ٭٧٪ة ٫٣، دعخ ثؿٱٜ ٧٤٠حو ػؽَّأح؛ ٩ْؿة صؽٱؽة؟   ٱٕي

*   *   * 

                                                 

 كرد ٝٮ٣٭٧ة ٬ؾا ٰٚ ٗٺؼ ا١٣ذةب. (43)
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 عاملصادر واملراج

 
اٵ٦ٮاؿ، ٵثٰ ٔجٲؽ ا٣ٞةق٥ ث٨ قٺـ، ظ٫ٞٞ ك٤ٜٔ ٤ٔٲ٫ قػٲؽ رصػت، دار  -

 ـ.1428/٬2337ا٣٭ؽم ا٣٪جٮم، ٦ىؿ، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ، 

٩كةب اٵمؿاؼ، دى٪ٲٙ أظ٧ؽ ث٨ ٱعٲٯ ا٧٣ٕؿكؼ ثػة٣جٺذرم، دعٞٲػٜ أ -

 ـ.1959ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ظ٧ٲؽ اهلل، دار ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ، 

دػأ٣ٲٙ ا٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ثعر ٰٚ ٩نأة ٤ٔػ٥ ا٣ذػةرٱغ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب،  -

 ـ.1983ا٣ؽكرم، دار ا٧٣نؿؽ، ثٲؿكت، 

دةرٱغ ا٣ؿق٢ كا٤٧٣ٮؾ، ٵثٰ صٕٛػؿ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ صؿٱػؿ ا٣ُجػؿم، دعٞٲػٜ  -

 ٦ع٧ؽ أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥، دار ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ. 

د٭ؾٱت ا٣ذ٭ؾٱت، دى٪ٲٙ أظ٧ؽ ث٨ ٤ٰٔ ثػ٨ ظضػؿ ا٣ٕكػٞٺ٩ٰ، ثةٔذ٪ػةء  -

ة٣ح، ثٲػؿكت، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ، إثؿا٬ٲ٥ ا٣ـٱجٜ كٔةدؿ ٦ؿمؽ، ٦ؤقكح ا٣ؿق

 ـ.٬1996/1416

كقػػ٪٪٫  ملسو هيلع هللا ىلصا٣ضػػة٦ٓ ا٧٣كػػ٪ؽ ا٣ىػػعٲط ا٧٣ؼذىػػؿ ٦ػػ٨ أ٦ػػٮر رقػػٮؿ اهلل  -

كأٱة٫٦، ا٧٣ٕؿكؼ ثىعٲط ا٣جؼةرم، ٣ٸ٦ػةـ ا٣عػةِٚ ا١٣جٲػؿ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ 

إق٧ةٔٲ٢ ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ث٨ ا٧٣٘ٲؿة ا٣جؼةرم، ٦ُجٮع ٦ٓ ٚذط ا٣جػةرم؛ مػؿح 

٣ٕـٱـ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ ثةز، دػؿٝٲ٥ ا٣عةِٚ اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞٺ٩ٰ، ٔ٪ةٱح ٔجؽ ا

 ٚؤاد ٔجؽ ا٣جةٰٝ، ا١٧٣ذجح ا٣ك٤ٛٲح.

قٲؿ أٔٺـ ا٣٪جٺء، ٤٣ؾ٬جٰ، دعٞٲٜ ٦ض٧ٮٔح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ثإمػؿاؼ ا٣نػٲغ  -

 ـ.1981مٕٲت اٵر٩ؤكط، ٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح، ثٲؿكت، 

ا٣كٲؿة ا٣٪جٮٱح، ٹث٨ ٬نةـ، دعٞٲٜ ٦ىػُٛٯ ا٣كػٞة، كإثػؿا٬ٲ٥ اٵثٲػةرم،  -
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 دار إظٲةء ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ، ثٲؿكت، ٣ج٪ةف. كٔجؽ ا٣عٛٲِ م٤جٰ،

ا٣كٲؿة ا٣٪جٮٱح ا٣ىػعٲعح، دػأ٣ٲٙ ا٣ػؽ٠ذٮر أ٠ػؿـ ًػٲةء ا٧ٕ٣ػؿم، ١٦ذجػح  -

 ـ.1415/٬1994ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ع٥١، ا٧٣ؽٱ٪ح ا٧٣٪ٮرة، ا٣ُجٕح ا٣كةدقح، 

مػػؿح ٦ٕػػة٩ٰ اٳزػػةر، دػػأ٣ٲٙ أثػػٰ صٕٛػػؿ أظ٧ػػؽ ثػػ٨ ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ قػػٺ٦ح  -

قٲؽ صةد ا٣عٜ، أٔػةدت ا٣ُعةكم، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ز٬ؿم ا٣٪ضةر ك٦ع٧ؽ 

 ـ. ٩1414/٬1994نؿق ٨ٔ ا٣ُجٕح ا٧٣ىؿٱح ٔة٥٣ ا١٣ذت، ثٲؿكت، 

وعٲط ٦ك٥٤، ٣ٸ٦ةـ ٦ك٥٤ ث٨ ا٣عضةج ا٣ٞنٲؿم، دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ ٚػؤاد ٔجػؽ  -

 ـ.1955ا٣جةٰٝ، دار إظٲةء ا١٣ذت ا٣ٕؿثٲح، ٔٲكٯ ا٣جةثٰ ا٣ع٤جٰ، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ 

 ٮر، دار وةدر، ثٲؿكت.٣كةف ا٣ٕؿب، ٣ض٧ةؿ ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ١٦ؿـ اث٨ ٦٪ْ -

ا٤١٣ٲةت )٦ٕض٥ ٰٚ ا٧٣ى٤ُعةت كا٣ٛؿكؽ ا٤٣٘ٮٱح(، دػأ٣ٲٙ أثػٰ ا٣جٞػةء  -

أٱٮب ث٨ ٦ٮقٯ ا٣عكٲ٪ٰ ا١٣ٛٮم، ٝةث٫٤ ٤ٔٯ ٩كؼح ػُٲح كأٔؽق ٤٣ُجػٓ 

ككًػػٓ ٚ٭ةرقػػ٫ ا٣ػػؽ٠ذٮر ٔػػؽ٩ةف دركٱػػل ك٦ع٧ػػؽ ا٧٣ىػػؿم، ٦ؤقكػػح 

  ـ.1419/٬1998ا٣ؿقة٣ح، ثٲؿكت، ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح، 

ا٣٪جػػٮم كا٣ؼٺٚػػح ا٣ؿامػػؽة، دػػأ٣ٲٙ  ٤٣ٕ٭ػػؽ ا٣كٲةقػػٲح ٦ض٧ٮٔػػح ا٣ٮزػػةاٜ -

 دار ا٣٪ٛػػةاف، ثٲػػؿكت، ا٣ُجٕػػح ا٣ؼة٦كػػح، ا٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػؽ ظ٧ٲػػؽ اهلل،

 ـ.٬1985/1435

٦ك٪ؽ اٷ٦ةـ أظ٧ؽ اث٨ ظ٪ج٢، دعٞٲػٜ مػٕٲت اٵر٩ػؤكط، ك٦ع٧ػؽ ٩ٕػٲ٥  -

ا٣ٕؿٝكٮقٰ، كإثؿا٬ٲ٥ ا٣ـٱجٜ، كٔةدؿ ٦ؿمؽ، ٦ؤقكح ا٣ؿقػة٣ح، ثٲػؿكت، 

 ـ.٬2338 /1429 ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح،

ا٧٣٘ةزم، ٧٣ٮقٯ ث٨ ٔٞجػح، ص٧ػٓ كدراقػح كدؼػؿٱش ٦ع٧ػؽ ثةٝنػٲل،  -

ا١٤٧٧٣ػح ا٧٣٘ؿثٲػح، صة٦ٕػػح اثػ٨ ز٬ػؿ، ٤٠ٲػػح اٳداب كا٤ٕ٣ػٮـ اٷ٩كػػة٩ٲح، 

 .ـ1414/٬1994أ٠ةدٱؿ، 



 
 

 ()تسار ا دلم ا و   ت اضرلمحاا 

                                                 

( )سيِمنار  :المدارسة( وي اممقابل امعربي مكنمةseminarاألجنبية، وتعني بحثاً يقدمه أحد أعضاء ) ،،اممجمع 

 في مجنس اممجم،.ومناقشته به  منتذاكر   
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 كهًح انذكرىس يشواٌ احملاسٍُ
 ()يف احرفانُح ادلخطىط انؼشتٍ

 

 أٯ٫ا ا١ط٠ٙ ا١ٟؽٯ٣:

١ػػ٥ أص٧ػػ٢ دؿظٲػػت، كأمػػ١ؿى ١٣ػػ٥ ٦ذػػةثٕذ٥١ ٱُٲػػت ٣ػػٰ أف أرظػػت ث

٤٣٪نةَةت ا٣سٞةٚٲح ا٧٣ض٧ٕٲح، كص٧ٲٕ٭ة دىىتُّ ٰٚ ٦ضةٹت دؼؽـ ٦كةر ٣٘ذ٪ة 

ا٣عسٲر ٤٣ذُةثٜ ٦ػٓ ٦ٞذٌػٲةت ا٣ٕىػؿ. كٹ ٱ١ػٮف ذ٣ػٟ إٹ ثةٹقػذ٪ةد إ٣ػٯ 

ٜو ٦كػذ٧ؿ ثػٲ٨  ٦ٕؿٚحو دٝٲٞح ٧٣عذٮٱةت دؿاز٪ة، ث٧ة ٱكػةٔؽ٩ة ٤ٔػٯ إٱضػةد دُػةث

ٜى ا٣عةًػؿ، ك٬ػٰ ٝػةدرة ٤ٔػٯ ٣٘ذ٪ة، كثٲ٨ ظٌةرةو  ٗةزٱح صةرٚح دع٢٧ ظٞػةا

 اقذ١نةؼ ٦ٌٞٮ٦ةت ٔة٥٣ ا٧٣كذٞج٢.

ذ٣ػٟ أف ا٣ٕٺٝػح ا٣ٌٕػٮٱح ا٣ٮزٲٞػح ا٣ٞةا٧ػح ثػٲ٨ ظٌػةرد٪ة ك٣٘ذ٪ػة، ٬ػػٰ 

ػٮؿ دكف  ا٣عةِٚ ٣٪ة ٨٦ ٦ؼةَؿ اٹقذ٘ؿاب أم ا٣ذ٘ؿٱت ا٣ُٮٰٔ، إذ إ٩٭ػة دىعي

 ٬ٮ ٧ٔةد ٬ٮٱذ٪ة. ا٩ـٹٝ٪ة ٰٚ ُٝٲٕحو ٦ٕؿٚٲح ٦ٓ دؿاز٪ة ا٣عٌةرم، ا٣ؾم

ك٣ٲف دؼىٲه ٩ؽكةو د٪ْؿ ٰٚ ٠٪ٮز٩ة ا٣ذؿازٲح، ا٧٣كذٞؿة ٰٚ ٦ؼُٮَةتو 

ؿكؼ ا٣ؽ٬ؿ ٣ذى٢ إ٣ٲ٪ة، قٮل دأ٠ٲؽو ٣ٌؿكرة ا٣ذٞػٌؿب  دضةكزت ا١٣سٲؿى ٨٦ وي

٨٦ ٦٪٤ُٞةد٪ة ا٣سٞةٚٲح، ٩كذٰٞ ٦٪٭ة ٦ة ٱكةٔؽ٩ة ٤ٔٯ ازدراء د٤ٟ ا٣٭٧كةت، ث٢ 

                                                 

()  ٰأ٣ٞٯ راٲف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ ا٣ػؽ٠ذٮر ٦ػؿكاف ا٧٣عةقػ٪ٰ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ٚػ

 .ـ1/6/2316اظذٛة٣ٲح ا٧٣ؼُٮط ا٣ٕؿثٰ ا٣ذٰ أٝٲ٧خ ثذةرٱغ 
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ٲٟ ٰٚ ٦ٞػؽرة ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ د٤ٟ ا٣ذؼٌؿوةت، ا٣ذٰ ٱ٤٘ت ٤ٔٲ٭ة ا٣ذن١

 اٹًُٺع ثأٔجةء ا٣عؽازح.

إٌف ا٣٘ؿض ٨٦ ا٣ٕٮدة إ٣ٯ ا٣ذؿاث، ٦ُجٮٔةن ٠ةف أك ٦ؼُٮَػةن، ٬ػٮ إثػؿازي 

ِى ثة٬ذ٧ةـ ا٣جػةظسٲ٨، ٦ًػ٨ ٩ىػٮصو  ٦ة ٝؽ ٱ١ٮف ػةٚٲةن ٤ٔٲ٪ة، ٰٚ أوٮؿو ٥٣ دىع

ثٕي ا٧٣ٛػة٬ٲ٥ ا٣ذػٰ دعذٮم ٤ٔٯ إًةٚةتو أك دع٤ٲٺت، دك٤ٌٍ ا٣ٌٮء ٤ٔٯ 

، ٦ٕذ٧ؽٱ٨ ٦ٕؿٚحن ٣٘ٮٱحن ٬ٰ كظؽى٬ة ٝةدرةه ٤ٔٯ ٚػذط ٦٘ػة٣ٲٜ ٱ٪ٞى٭ة ا٣ٮًٮح

جىؿ، ٨٦ ذ٣ٟ ا٣ىؿح  ًٕ دةرٱؼ٪ة ا١ٛ٣ؿم، ث٧ة ٱٮو٤٪ة إ٣ٯ اقذؼٺص ا٣ٛٮااؽ كا٣

 ا٧٤ٕ٣ٰ كا٤ٛ٣كٰٛ كاٷثؽأٰ ا٣ؾم أٌٝؿ ا٣٘ؿب أ٫٩ ث٪ٯ ظٌةرد٫ ٤ٔٲ٫.

٩ػةت ا٣سٞةٚػًح كإٌف اٹ٩ذ٧ةء إ٣ٯ ٦ضةؿ ٣٘ٮم ٱٕ٪ٰ اٹ٩ذ٧ةء إ٣ٯ ص٧ٲٓ ١٦ٮٌ 

ا٣ذٰ دع٤٧٭ة ا٤٣٘ح، د٤ػٟ ا١٧٣ٌٮ٩ػةت ا٣ذػٰ دضذ٧ػٓ ٚٲ٭ػة ا٣ٞ٪ةٔػةت كا٣ؿ٦ػٮز، 

كا٣ذ٧سٺتي كا٣ٕٞةاؽ، كا٧٣ٮاٝٙ كردكد اٵٕٚةؿ، كص٧ٲٕ٭ة دذض٤ٌٯ ٚػٰ اٷرث 

 ا٣عٌةرم ا٧٣ُجٮع ٰٚ ا٣ؾات ا٣عٌةرٱح.

ؽ أف ا٣ذ٧ٌٕٜ ٰٚ ا٣ذؿاث ٬ػٮ ا٣ػؾم ٱٞػٙ ٚػٰ كصػ٫ ٦ػة دع٤٧ػ٫ ٨٦ ا٧٣ؤ٠َّ 

٨ ٦٘ؿٱةتو كد٤ُٕةت ٱكذك٥٤ ٣٭ة ا٧٣نؿٰٝ، ث٢ ٱ٘ؿؽ ٚٲ٭ػة ٦٪ضػؾثةن ا٣ٕٮ٧٣حي ٦

إ٣ٯ ثؿٱٞ٭ة، ٩ةثؾان ٦ة أذةدق ٚػٰ ظٌػةرد٫ اٵزٲ٤ػح ٦ػ٨ أذ٧ػةدو وػة٦ؽ ٤٣ٕٞػ٢، 

ٱعٮؿ دكف ا٩ضؿا٫ٚ ثٕٲؽان ٨ٔ زٮاثخى ٹ ٱضٮز ٫٣ أف ٱىعٲؽ ٔ٪٭ة، إٹ ظٲ٨ ٱضػؽي 

 .أف ذ٣ٟ ٱذٌكٜ ٦ٓ ٝٲ٫٧، كٱ٪كض٥ ٦ٓ ٦ٕةٱٲؿ ذادٲذ٫ ا٣سٞةٚٲح

ك٦ة ٝىؽق ٦ض٧ٕ٪ة ٨٦ دك٤ٲٍ اٵ٩ْةر ٤ٔػٯ مػؤكف ا٧٣ؼُٮَػةت، ٬ػٮ 

إٔةدة ا٧٣ى٤ُعةت إ٣ٯ ٩ىةث٭ة، ثٕػؽ أف رأٱ٪ػة ا١٣سٲػؿٱ٨ ٱٕذٞػؽكف أف إظٲػةء 

ا٣ذؿاث ٱٞذىؿ ٤ٔٯ ا٧٣ؼُٮَةت ا٧٣ذ٤ٕٞح ث٤ٕٮـ ا٣ٕؿثٲح، كثة٣ذٛةقٲؿ ا٣ٛٞ٭ٲح، 

٦ػح ا٤٣٘ػح صةز٦ٲ٨ ثأ٩٪ة ٝؽ اقذعٮذ٩ة ٦٪٭ة ٤ٔٯ أ٥٬ ٦عذٮٱةد٭ة ث٧ػة ٱ١ٛػٰ ٣ؼؽ

كا٣ػػؽٱ٨، ٦ذضػػة٤٬ٲ٨ ثػػؾ٣ٟ ا٣ٞػػٲ٥ى ا١ٛ٣ؿٱػػح كاٵػٺٝٲػػح، ا٣ذػػٰ ظ٤٧ذ٭ػػة 
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 َّ ةف ازد٬ةر ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح اٷقٺ٦ٲح، ٠عؿٱح ا١ٛ٣ؿ، ك٠ؿا٦ػح ا٧٣ؼُٮَةت إث

اٷ٩كةف، كظؿٱح ا٩ذٞةؿ اٵٚؿاد، كا٩ذٞةؿ اٵ١ٚػةر كا٣كػ٤ٓ، إ٣ػٯ صة٩ػت ذ٣ػٟ 

ا٣ذنػؿٱط كا١٣ٲ٧ٲػةء  ا٧٣كذٮل ا٣ؿٚٲٓ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ؽٝٲٞػح ٠ة٣جىػؿٱةت ك٤ٔػ٥

 كٗٲؿ٬ة ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ذٰ ٬ٰ ا٣عة٢٦ اٵقةقٰ ٤ٕ٤٣ٮـ ا٣٘ؿثٲح ا٣عؽٱسح.

٩ع٨ ا٣ٮارزٮف ٣٪ذةج اٳثةء كاٵصؽاد ا٣ؾم ٤ُ٩ٜ ٤ٔٲ٫ اق٥ ا٣ذؿاث، ك٬ػٮ 

٦ى٤ُط ٱضت ٤ٔٲ٪ة دٮًٲط ٦ة ٱٮصؽ ٨٦ ٚيؿكؽ ثٲ٪٫ كثٲ٨ ٦ى٤ُعٲ٨ آػػؿٱ٨ 

َّٞٲ٨ ٨٦ ا٣ضؾر ذاد٫، ٧٬ة ٦ٛ٭ٮـ اٷرث ك٦ٛ٭  ٮـ ا٧٣ٲؿاث.٦نذ

٧٬ة ٣ْٛذةف دؼٌىةف ٦ة ٱؼ٫ٌٛ٤ ا٧٣ٲخ ٣ٮرزذ٫، كدنٲؿاف إ٣ٯ ٩ىٲت اٵٚؿاد ٦ػ٨ 

 دؿ٠ح ا٧٣ٲخ، أم إ٩٭٧ة دٛذؿًةف ٦ٮت اٵب ا٧٣يٮٌرث ٧٤٣ةؿ كاٹق٥ كا٣ضةق.

أ٦ٌة ٦ٛ٭ٮـ ا٣ذؿاث ٚػٰ ا٣ٕىػؿ ا٣عػؽٱر ٚٲنػٲؿ إ٣ػٯ ٦ػٮركث ظٌػةرم 

ا٧٣ةًػٰ ٚػٰ ك١ٚؿم ٱٕ٪ٰ ظٌػٮرى اٵًب ٚػٰ اٹثػ٨، ث٧ػة ٱٌػ٨٧ اقػذ٧ؿار 

 ا٣عةًؿ، ٣ٲ٪٥ٕ اٵث٪ةء ث٧٪٤ُٞةت ١ٚؿٱح كأػٺٝٲح دٮو٤٭٥ إ٣ٯ آٚةؽ صؽٱؽة.

 ا٣ذػػؿاث ٦ػػ٨ ٠ػػ٢ داـ ٦ػػة ص٦ذ١ػػؿران  دكػػةؤٹن  دسٲػػؿ ا٣ذػػؿاث إ٣ػػٯ ا٣ٕػػٮدة إف

 ٬ػػؾا ٔػ٨ اٷصةثػح أف كأرل ثٲ٪٭٧ػة؟ ا٣ٛػػؿؽ ٧ٚػة ثة٧٣ةًػٰ ٦ذ٤ٕٞػةن  كا٣ذػةرٱغ

، اٷقػٺ٦ٰ ١ٛ٣ػؿا دةرٱؼٲػح ٔػ٨ ٠ذةثػ٫ ٚػٰ أر٠ٮف ٦ع٧ؽ مؿظ٭ة ٝؽ ا٣كؤاؿ

 ٬ػٮ ا٣ذػؿاث ٚػإف ،ا٣ذُػٮرم ثٕػؽق ٚػٰ ا٧٣ةًػٰ ٬ٮ ا٣ذةرٱغ ٠ةف إذا أ٫٩ ك٬ٰ

، ثػ٫ ك٦ذنػةث١ةن  ٦ٕػ٫ ك٦ذػؽاػٺن  ثة٣عةًؿ ٦ٮوٮٹن  ا٣ذُٮرم ثٕؽق ٰٚ ا٧٣ةًٰ

، ا٣ٕػة٥ً٣ اٹصذ٧ػةٰٔ ا٣ٛؿ٩كػٰ، ٚػٰ « Levy Bruhl»أم ٧٠ة ٱٞٮؿ ٣ٲٰٛ ثػؿكؿ 

إف اٵٝػٮاـ ا٣جؽااٲػح ٹ » «ص Mythologie Primitive»٠ذةث٫ ٨ٔ اٵٝػٮاـ ا٣جؽااٲػح 

دةرٱغ ٣٭ة، ثٲ٪٧ة ٩ٕٲل ٩ع٨ ٰٚ ٔة٥٣ دةرٱؼٰ ٫٣ ٦كذٞج٫٤ ا٣ؾم د٥ٌ إ٩ضةز صػـء 

 «.ٝٲؽ اٷ٩ضةز ٰٚ ٦٪٫ ٬ٮ ا٧٣ةًٰ ا٣ٞٮ٦ٰ، كثٰٞ ا٣ضـء ا٧٣ذ٥٧ ك٬ٮ

 ا٤٣٘ػح ٦ضػة٦ٓ خص٤ٕػكإف ا٣٪ْؿة إ٣ٯ ا٧٣ةًٰ ا٣ٞٮ٦ٰ كإ٣ػٯ ا٧٣كػذٞج٢ 
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 ٬ػٮ أظػؽ٧٬ة ٱىكجؿاف أ٧ٔةؽ ا٣ذؿاث. ٲ٬٨ة٦ ٣٘ٮٱٲ٨ ٦ٮًٮٔٲ٨ دُؿح ا٣ٕؿثٲح

ٓو  إ٣ٯ دكٕٯ ا٣ذٰ ا٬ٖ٢١ٯث ا١ؼعٰؽة  ا٤٣٘ػح ٨٦ إ٣ٲ٫ ا٣ٮوٮؿ ٱ٨١٧ ٧٣ة ٠ة٢٦و  ص٧

٦ػة  ٦ػٓ ٦ذكػةكٝةن  ،ا٧٣ٕػةص٥ ٚػٰ ٩ضػؽق ٦ػة ذٌٮجٱي  ظةقٮثٰ ثؿ٩ة٦ش ٰٚ ،ا٣ٕؿثٲح

 ٦نػػؿكع ٬ػػٮ ا٣سػػة٩ٰ كا٧٣نػػؿكع. ٦ػػ٨ د٘ٲػػؿات ا٣ـ٦٪ٲػػح ا٧٣ؿاظػػ٢ د٧ٲػػـت ثػػ٫

 ز٦٪ٲػح ثجؿ٬ػح ٦ض٧ػٓ ٠ػ٢ ٚٲػ٫ اػػذه ا٣ػؾم ا١ٓؽةٰػث ٢١ٖث ا١خارٯغٮ ا٥١ٓش٣

 ا٣ذؿازٲػح كا١٣ذػت كا٧٣ؼُٮَةت ا٣نٕؿٱح ا٣٪ىٮص ٣ؽراقح ،٦عؽدة دةرٱؼٲح

 .ا٣ٕىٮر ٔجؿ دُٮرات ٨٦ ا٣ٕؿثٲح ا٤٣٘ح ٤ٔٯ ٱُؿأ ٦ة ٣ذجٲةف ،ا٣٭ة٦ح

 ثؼجٲػؿ ٩كػذٕٲ٨ ص٤ٕ٪ػة ٦ؼُٮَػةت ٦ػ٨ ٣ؽٱػ٫ ٦ة ثىٲة٩ح ٦ض٧ٕ٪ة ا٬ذ٧ةـ إف

 ا٣ؼجػؿاء ٦ػ٨ ٔػؽدان  ٣٪ػة أرقػ٢ ا٣ػؾم ا٧٣ةصػؽ ص٧ٕح ٦ؤقكح وةظت ٬ٮ ٔة٧٣ٰ

 ٦ػة ثٕػي كدػؿ٦ٲ٥ ،ظْٛ٭ػة ٤ٔػٯ ٣ػؽٱ٪ة ا٣ٕػة٤٦ٲ٨ ثػٮاكدرٌ  ٦ؼُٮَةد٪ة ٰٚ ٩ْؿكا

 ٣٘ػٮم ثؿ٩ة٦ش ٰٚ ٦عذٮٱةد٭ة إدػةؿ إ٣ٯ ٩كٕٯ ك٩ع٨ ،٤ٙى دى  ٨٦ ج٭ةٲىٱي  أف ٱ٨١٧

 .أٱ٪٧ة ٠ة٩ٮا ا٣ؽارقٲ٨ ٦ذ٪ةكؿ ٰٚ ا٣سٞةٚٲح ا١٣٪ٮز د٤ٟ ٱض٢ٕ ،ٔة٧٣ٰ ظةقٮثٰ

 :كا١فادة ػاتا١فٰ أٯ٫ا

 ا٣ذػؿاث ٔ٪ةوػؿ ثٕػي ٦ٓ دة٦ح ُٝٲٕح ثاظؽإ ٱ١٧٪٪ة ٹ أ٫٩ اٵ٦ؿ ظٞٲٞح

 ،َٮٱ٤ػح دةرٱؼٲح ظٞت َٲ٤ح ٩خد١ٮٌ  ٵ٩٭ة ،كا٧٣نةٔؿ كا٣ذٞة٣ٲؽ كا٣ٞٲ٥ ٠ة٤٣٘ح

 ٚػػٰ ا٣عٌػػةرٱح ا٣ٞٮ٦ٲػػح ا٣نؼىػػٲح دٮ٣ػػؽ كٹ ٧ٔةد٬ػػة، ٬ػػٰ ا٣ٞٮ٦ٲػػح كا٤٣٘ػػح

 .اٵصٲةؿ ٣ؼجؿات ا٦ذؽاد ٬ٰ ث٢ ا٣عةًؿ

 ٣٪ػة ٔٮف ثأ٫٩ ٦ؤ٦٪ٲ٨ ،٩ٛٮق٪ة ٰٚ ا٧٣ذ٢٘٤٘ دؿاز٪ة دٝةاٜ ٰٚ ؿجعٌ ٩ذ ك٦ةز٣٪ة

 .ك٦ٮا٫ٛٝ ك٦٪ة٬ض٫ ٝٲ٫٧ ٰٚ إ٩كة٩ٰ ٵ٫٩ ،كا٣٪٧ةء ا٣ذُٮر ٤ٔٯ

 ٦كػذٮٔجةن  ،ا٧٣ضذ٧ػٓ ٰٚ ا٣ٛؿد ٱ٪ؽ٦ش ٬ةكظؽى  كا٤٣٘حً  ثة٤٣٘حً ص ٩ٞٮؿ ٣ؾ٣ٟ

 ةبا١٣ذٌػ ٝػؿااط ٩ذػةج ٦كػذ٪جُةن  كا٣نػٕٮرم، كاٵػٺٝػٰ ا١ٛ٣ؿم اٵ٦ح دؿاث

 .كاٵز٦ةف ا٣عٞت ٦ؿِّ  ٤ٔٯ كا١ٛ٧٣ؿٱ٨ ؿاءكا٣نٕ
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 ،ا٤ٕ٣ػٮـ ٚػٰ ؽةا٧٣ٕذ٧ى  اٵ٣ٛةظ ٨٦ ٦ذؿٔحن  ٠ؤكقةن  دؿاز٪ة ٨٦ ٩٪٭٢ ز٣٪ة ك٦ة

 ٚ٭٧٪ػة ث٪ػةء ٚػٰ ٲحاٵقةقػ ا٤٣ج٪ػةت ك٬ٰ ا٧٣ؼذ٤ٛح، ا٧٣ٕؿٚٲح ا٧٣ضةٹت كٰٚ

 .٦كذٞج٤٪ة ١٦ٮ٩ةت ٙك٣ؿٍو  ٣عةًؿ٩ة،

 ص(ر٬ؿد) اٵ٧٣ة٩ٰ ا٣ٛٲ٤كٮؼ ٱٞٮؿ ك٧٠ة

 .«كاٵصؽاد اٳثةء ٣٘ح ٰٚ د٨٧١ كركظ٫ ٣٘ذ٫، ٰٚ ٱ٪جي ا٣نٕت ٤ٝت»

 ...كا٣كٺـ

*   *   *
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 طثُؼح انؼصش واحملرىي انشلًٍ انؼشتٍ

 ()أ.د. ٤ط٬٥د ا١فٌٰػ

٩عةكؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ا٧٣ٮصـ أف ٩ذٕؿؼ َجٲٕح ا٣ٕىؿ ا٣ؾم ٩عٲػة ٚٲػ٫، 

كأف ٩ٞػػٙ ٤ٔػػٯ ا٧٣عذػػٮل ا٣ؿ٧ٝػػٰ ا٣ٕؿثػػٰ ٤ٔػػٯ ا٣ىػػٕٲؽ ا٣ٕؿثػػٰ كإٝػػةن 

ىػػةن، زػػ٥ ٩ذٕػػؿؼ ثٕػػي ا٧٣جػػةدرات ا٣ذػػٰ قػػٕخ إ٣ػػٯ زٱػػةدة ٦كػػةظح كدنؼٲ

ا٧٣عذٮل ا٣ٕؿثٰ اٷ١٣ذؿك٩ٰ ٤ٔٯ ا٣نةث١ح )اٷ٩ذؿ٩خ(، ٣٪ذٮوػ٢ أػٲػؿان إ٣ػٯ 

 ٔؽد ٨٦ ا٣ذٮوٲةت ا٣ؿا٦ٲح إ٣ٯ ا٣٪٭ٮض ث٭ؾا ا٣ٮاٝٓ كاٹردٞةء ث٫.

ىطبوطظىالطصرى-أواًل
ك٧ةت ٱذك٥ ا٣ٕىؿ ا٣ؾم ٩عٲة دعخ ّٺ٫٣ ثك٧ةت ٦ذٕؽدة، ك٨٦ ٬ؾق ا٣

أ٩ػػ٫ ٔىػػؿ ا٣ذػػؽٜٚ ا٧٣ٕؿٚػػٰ، كاٹ٩ذنػػةر ا٣سٞػػةٰٚ ا٣ؼػػةَٙ، كا٧٣ٮاوػػٺت 

ا٣كؿٱٕح، كأ٫٩ ٔىؿ ا٥٤ٕ٣ كا٣ذٞة٩ح )ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة( كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح، ك٬ػٮ ٔىػؿ 

٬ٲ٧٪ػػح اٵٝٮٱػػةء ٤ٔػػٯ ا٣ٌػػٕٛةء، كٔىػػؿ ازدكاج ا٧٣ٕػػةٱٲؿ، كا٩عكػػةر ا٣ٞػػٲ٥ 

ا٣ٕ٪ػٙ ا٧٣ٕ٪ٮٱح ٧٣ىػ٤عح ٝػٲ٥ اٹقػذ٭ٺؾ كا٣ٞػٲ٥ ا٧٣ةدٱػح، كٔىػؿ د٪ػة٦ٰ 

كاٷر٬ػػةب كا٣ذ١ٛٲػػؿ ا٣ْٺ٦ػػٰ ا٣ذ١ٛٲػػؿم، كٔىػػؿ د٤ػػٮث ا٣جٲبػػح كاػػػذٺؿ 

ا٧٣٪ْٮ٦ح ا٣جٲبٲػح، كا٣ذٛضػؿ ا٣كػ١ة٩ٰ، كا٩ذنػةر أظـ٦ػح ا٣ٛٞػؿ ظػٮؿ ا٧٣ػؽف، 

كازدٱػػةد ٩كػػجح ا٣جُة٣ػػح كػةوػػح ثػػٲ٨ ا٣نػػجةب، ك٬ػػٮ ٔىػػؿ ٬ٲ٧٪ػػح ا٣ذٞة٩ػػةت 

                                                 

()  ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كػٲؽ ٬ػؾق ا٧٣عةًػؿة ثذػةرٱغ  ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜأ٣ٞٯ

 .ـ33/11/2316
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٣عٲػةة ا٧٣ذٞؽ٦ح كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح كاٹدىةٹت ٰٚ ٢ّ ا٣ٕٮ٧٣ح ٤ٔٯ ٢٠ صٮا٩ت ا

 ..إ٣غ..ةكإ١٣ذؿك٩ٲ   ةٞةٚح كإٔٺ٦ةن كدٛةٔٺن اصذ٧ةٔٲ  د٤ٕٲ٧ةن ك٧ٔٺن كز

ك٥٣ ٱن٭ؽ ا٣ذةرٱغ ٦ؿظ٤ح دٌةءى٣خ ٚٲ٭ة ا٧٣كةٚح ثٲ٨ ا٥٤ٕ٣ كا٣ذٞة٩ح ٦س٧٤ة 

م٭ؽ٬ة ٰٚ ٔىؿ٩ة ا٣عة٣ٰ، ٧ٚة إف د٪ذ٭ٰ ا٣ذضؿثح ٰٚ ٦ؼذجؿات ا٧٤ٕ٣ػةء ظذػٯ 

 ةؿ.دضؽ قجٲ٤٭ة إ٣ٯ ا٣ذ٪ٛٲؾ، كػةوح ٰٚ ٦ضةؿ اٹدى

كدٕؽدت أقة٣ٲت اٹدىةٹت كدٞ٪ٲةد٫ إف ٰٚ ٦ضةؿ اٷٔٺـ، أك ٚػٰ ٦ضػةؿ 

ا٣ذ٤ٕٲ٥، أك ٰٚ ٦ضةؿ اٹدىةؿ ا٣نؼىػٰ، ٚ٭٪ػةؾ ا٣ٞ٪ػٮات ا٣ٌٛػةاٲح كا٣نػةث١ح 

)اٷ٩ذؿ٩خ(، كا٣٭ٮادٙ ا٧٣ع٧ٮ٣ح ا٣ؾ٠ٲػح، كا٣ذٞ٪ٲػةت ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣عؽٱسػح. ك٬ػؾا 

٧ةـ ثة٣جٕؽ ا٣سٞةٰٚ ٰٚ د٤ٕػٲ٥ ٫٤٠ ٚؿض ٩ٛك٫ ٤ٔٯ ثؿا٦ش د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح، ٚةزداد اٹ٬ذ

ا٤٣٘ةت، ك٥٣ دٕؽ ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٤٣٘ح كا٣سٞةٚػح ٦ضػؿد صػؽؿ أك ٦عػٮر ٩ٞػةش، ثػ٢ 

أوجعة كص٭ٲ٨ ٤٧ٕ٣ح كاظؽة، كٗؽت ا٣سٞةٚح ٦٭ػةرة ػة٦كػح دىػةظت ز٦ٲٺد٭ػة 

٨٦ ا٧٣٭ةرات ا٤٣٘ٮٱح اٵرثٓ ٦عةدزػح كاقػذ٧ةٔةن كٝػؿاءة ك٠ذةثػح. ك٬ػؾا ٦ػة دٚػٓ 

كا٤ٕ٣ٮـ كا٣سٞةٚح )ا٣ٲٮ٩ك١ٮ( إ٣ػٯ ا٣ػؽٔٮة ٤ٔػٯ ا٣ىػٕٲؽ  ا٧٣٪٧ْح ا٣ؽك٣ٲح ٤٣ذؿثٲح

ا٣ٕة٧٣ٰ ٹظذؿاـ زٞةٚػةت ا٣نػٕٮب ك٣٘ةد٭ػة ا٣ٮَ٪ٲػح، كدؼىػٲه ٱػٮـ ا٣ٮاظػؽ 

كا٣ٕنػػؿٱ٨ ٦ػػ٨ مػػ٭ؿ مػػجةط ٦ػػ٨ ٠ػػ٢ ٔػػةـ ٦ٮٔػػؽان ٣ٺظذٛػػةؿ ثٲػػٮـ ا٤٣٘ػػح اٵـ 

 ٧٤٣ضذ٧ٕةت ا٣جنؿٱح ظٛةّةن ٤ٔٯ ذادٲذ٭ة ا٣سٞةٚٲح، ككٔةؤ٬ة ا٤٣٘ح اٵـ.

ت كدٞة٩ػػح ٥ ا٣ٲػػٮـ ث٧ؿظ٤ػػح صؽٱػػؽة دػػؤدم ٚٲ٭ػػة اٹدىػػةٹكٱ٧ػػؿ ا٣ٕػػة٣

ك٦ػؤزؿان ٚػٰ ٦ضػةٹت ا٣عٲػةة ٠ةٚػح، إذ د٘ٲػؿت ٠ػ٢  ةا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت دكران ظٲٮٱ ػ

أ٧٩ػػةط ا٧ٕ٣ػػ٢ كا٣ذؿٚٲػػ٫ كا٣ذ٤ٕػػٲ٥ كاٷٔػػٺـ ٦ذعٮ٣ػػح إ٣ػػٯ ا٣ؿ٧ٝٲػػح ا١٣ة٤٦ػػح 

Digitization ٍكدٕؽدٱػػػح ا٣ٮقػػػةا ،Multimodality  كا٣ذٛة٤ٔٲػػػحInteractivity 

Customization٪ح كا٣نؼى
(1)

. 

                                                 

ا٧٣ٲذةدادة كد٥ٔ اقذؿصةع ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ٤٣ىػعٙ ا٣ٕؿثٲػح  -ا٣ؽ٠ذٮرة ٔـة ٚةركؽ صٮ٬ؿم (1)

 .2313 -ٝك٥ ا١٧٣ذجةت كا٣ٮزةاٜ -صة٦ٕح ث٪ٰ قٮٱٙ -اٷ١٣ذؿك٩ٲح ٰٚ ا٣جٲبح ا٣ؿ٧ٝٲح
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أق٤ٮب ظٲةة ٱؿ٠ٌـ ٤ٔػٯ ا٧٣ٕؿٚػح  Digital Cultureكٗؽت ا٣سٞةٚح ا٣ؿ٧ٝٲح 

كا٣ػػذ٥٤ٕ كا٣سٞةٚػػح كدٮّٲػػٙ ا٣ذٞة٩ػػح ٚػػٰ ا٣ذ٪٧ٲػػح كا٣ذٞػػؽـ كا٣٪ٕٛٲػػح إف ٤ٔػػٯ 

 ا٧٣كذٮل ا٣ٛؿدم، أك ٤ٔٯ ا٧٣كذٮل اٹصذ٧ةٰٔ ٰٚ اٵ٥ٔ اٵ٤ٗت.

ٮا ثة٣ٮقةاٍ ا٣ذٞة٩ٲػح ك٨٦ ا٧٣ٺظِ أف اٵَٛةؿ ٰٚ ٔىؿ٩ة ا٣عةًؿ د٤ٌٕٞ

ثٕؽ أف ٬ٲ٧٪خ ٤ٔٯ ا٧٣ضذ٧ٕةت، كأزؿت ٚٲ٭٥ ظذٯ ثةت ٱ٤ُٜ ٤ٔٯ اٵَٛةؿ 

، إذ إ٩٭٥ ٱ٪٧ٮف ٰٚ ٔة٥٣ Digital Kidsٰٚ ٔىؿ٩ة ٦ى٤ُط اٵَٛةؿ ا٣ؿ٧ٝٲٲ٨ص 

زاػػػػؿ ثػػػة٣ؿ٦ٮز كاٵدكات ا٣ؿ٧ٝٲػػػح كا٣ذٮاوػػػ٢ اٹصذ٧ػػػةٰٔ كا٣نػػػةث١ح 

َٛػةؿ ث٪ذٲضػح دٛػة٤ٔ٭٥ )اٷ٩ذؿ٩خ(، كوةرت ا٣ؼجؿات ا٣ذٰ ٱعى٢ ٤ٔٲ٭ة اٵ

ٌٞخ َؿٱٞ٭ة إ٣ٯ ظٲػةد٭٥ ٚػٰ اٵقػؿة  ٦ٓ د٤ٟ ا٣ٮقةا٢ ػجؿات ٗٲؿ د٤ٞٲؽٱح م

كا٧٣ؽرقح كٰٚ أ٣ٕةث٭٥ كد٧٤ٕ٭٥ كدٛة٤ٔ٭٥ ٦ٓ أٝػؿا٩٭٥، كأًػعخ اٵدكات 

كا٣ؿ٦ٮز ا٣ؿ٧ٝٲح كقةا٢ إدةظح ٧٤٣ٕؿٚح كا٣سٞةٚح كا٣ذػؿكٱط ٚػٰ ث٪ػةء مؼىػٲح 

ا٢ُٛ٣، ككإٝةن ٦ؤزؿان ٰٚ ظٲةد٫
(2)

. 

ضؽر اٷمةرة إ٣ٯ أف ا٣سٞةٚح ا٣ؿ٧ٝٲح دعذػ٢ ظٲٌػـان ٠جٲػؿان ٤ٔػٯ ا٣ىػٕٲؽ كد

 .ةةرٱ  كظٌ ة٧ٰ، كٗؽت دٮص٭ةن ٔة٧٣ٲ  ا٣ٕة٣

كٰٚ ًٮء ذ٣ٟ ٩جَّ٭خ ا٧٣٪٧ْح ا٣ؽك٣ٲح ٤٣ذؿثٲح كا٤ٕ٣ٮـ كا٣سٞةٚح )ا٣ٲٮ٩كػ١ٮ( 

٤ٔٯ أ٧٬ٲح ا٣٘٪ٯ ا٣ؿ٧ٰٝ ٰٚ د٤ٕٲ٥ اٵَٛةؿ، كاقذس٧ةر ا٣سٞةٚح ا٣ؿ٧ٝٲح ٰٚ دعٞٲػٜ 

٩ٮٔٲح ٰٚ دؿثٲح اٵَٛػةؿ كد٤ٕػٲ٧٭٥، كٚػٰ إوػٺح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ كا٣ذؿ٠ٲػـ ٤ٔػٯ  ٤ٞ٩ح

ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ض٧ةٰٔ ٨٦ ػٺؿ ا٧٣نةر٠ح ا٣ؿ٧ٝٲح ثٲ٨ اٵَٛةؿ كا٣ذٮّٲػٙ اٷٱضػةثٰ 

٤٣ذٮاوػػ٢ اٹصذ٧ػػةٰٔ اٷ١٣ذؿك٩ػػٰ، ذ٣ػػٟ ٵف ز٧ػػح ٦ؼػػةَؿ ٠ة٦٪ػػح ٚػػٰ قػػٮء 

                                                 

(2) Montgomery K, (2001), Digital Kids: The Neu on line children, S 

Consumer culture, iND. Siger 8c j. Singer, (eds), Handbook of children 

and the media. Thousand Oaks, ch: Sage Publications, inc p 637. 
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٠ػةف ٹ ثػٌؽ ٦ػ٨ اقذؼؽاـ ا٣ٮقةاٍ ا٣ذٞة٩ٲح ٰٚ ظةؿ ٗٲةب ا٣ؿٝةثػح كا٣ذٮصٲػ٫. ٣ػؾا 

ظ٧ةٱح اٵَٛةؿ ٨٦ ق٤جٲةت ا٣سٞةٚح ا٣ؿ٧ٝٲح، كٔة٧٣٭ة اٹٚذؿاًٰ
(3)

. 

كإذا ٠ة٩خ ٦كذٮٱةت اٵ٬ػؽاؼ ا٣ذؿثٮٱػح ٣ػؽل ا١ٛ٧٣ػؿ ا٣ذؿثػٮم )ث٤ػٮـ( 

دذ٧س٢ ٰٚ ا٣عِٛ كا٣ذؾ٠ؿ كا٣ٛ٭٥ كا٣ذع٤ٲ٢ كا٣ذؿ٠ٲت كا٣ذُجٲٜ كا٣ذٞٮٱ٥ ٚػإف 

ا٣ذى٪ٲٙ ا٣ؿ٧ٰٝ ٱذ٧س٢ ٰٚ
(4)

 ص

 جؿ٦ضح، ا٣ؼ٤ٍ، ا٣٪نؿ، اٷذأح، ا٣ذٮصٲ٫...ص اCreating٣اٷٱضةد  -1

ص ا٣ذ٤ٕٲػػٜ، ا٧٣ؿاصٕػػح، ا٣ذنػػةرؾ، ا٣ذنػػجٲٟ، Evaluatingا٣ذٞػػٮٱ٥  -2

 اٹػذجةر..

 ص ا٣ؿثٍ، ا٣ذعٜٞ، اٹقذٕةدة...Analyzingا٣ذع٤ٲ٢  -3

 ص ا٣ذ٪ٛٲؾ، ا٧٣نةر٠ح، ا٣ذن٘ٲ٢...Applyingا٣ذُجٲٜ  -4

ص اٹقذٞىػػػػةء، ا٣ذ٘ؿٱػػػػؽ، ا٣ذىػػػػ٪ٲٙ، Understandingا٣ٛ٭ػػػػ٥  -5

 ذٕٞٲت، اٷظة٣ح...ا٣

ص ا٣٪ذٲضػػح، ا٣ذؿ٠ٲػػـ، ا٣ذنػػجٲٟ اٹصذ٧ػػةٰٔ، Rememberingا٣ذػػؾ٠ؿ  -6

 اقذؼؽاـ صٮص٢...

كٱؤ٠ؽ ٬ؾا ا٣ذى٪ٲٙ دٮّٲٙ اٵثضؽٱػح ا٣ؿ٧ٝٲػح ٤ٔػٯ أ٩٭ػة ػجػؿة د٤ٕػ٥ 

 ٪ٲح ا٣سٞةٚٲح ٧٤٣ذ٥٤ٕ ٦ٕؿٚح ك٦٭ةرات كادضة٬ةت كٝٲ٧ةن.ك٧٩ٮ ٠ة٤٦ح ٰٚ ا٣جً 

أم ٚضٮة ر٧ٝٲػح ثػٲ٨ ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ ة ٬ةا٤ح ٮَّ كٗ٪ٰ ٨ٔ ا٣جٲةف أف ز٧ح ٬ي 

كزٮرة اٹدىةٹت كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح ٰٚ ا٣ػؽكؿ ا٧٣ذٞؽ٦ػح، ٬ػٮة دٛىػ٢ ثػٲ٨ ٦ػ٨ 

                                                 

(3) UNESCO (2005) The role of UNESCO in the Construction of Know 

lege societies through the UNiTwin / UNESCO chairs Programme. 

Paris. UNESCO P 17. 

(4) Beetham, H, and Sharpe, R (2013). Rethinking pedagogy for a digital 

age: Designing for 21 ct Century learning. NY P289. 
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ٱ٤٧ٟ ا٧٣ٕؿٚح كأدكات اقذس٧ةر٬ة ك٨٦ ٹ ٱ١٤٧٭ة، أم ثػٲ٨ ا٣ػؽكؿ ا٧٣ذٞؽ٦ػح 

كا٣ؽكؿ ا٣٪ة٦ٲح، كد٪١ٕف ٦ْة٬ؿ٬ة ٰٚ ا٣٪ٛةذ إ٣ٯ ٦ىةدر ا٧٣ٕؿٚح، كاقذٲٕةب 

 ٣ضؽٱؽة، كاٷثؽاع، كوٮٹن إ٣ٯ ٦ضذ٧ٓ ا٧٣ٕؿٚح.ا٧٣ٕؿٚح، كدٮ٣ٲؽ ا٧٣ٕؿٚح ا

كٱٞىؽ ث٧ضذ٧ٓ ا٧٣ٕؿٚح ا٧٣ضذ٧ٓ ا٣ؾم ٱٞٮـ ٤ٔٯ إ٩ذةج ا٧٣ٕؿٚح كد٪ْٲ٧٭ػة 

 ك٩نؿ٬ة كدٮّٲٛ٭ة ٰٚ ٦ضةٹت ا٣عٲةة ٠ةٚح ثةقذؼؽاـ ا٣ذٞ٪ٲح ا٣ؿ٧ٝٲح.

كد٢ْ ا٧٣ضذ٧ٕةت دٕة٩ٰ ا٣ٛضٮة ا٣ؿ٧ٝٲح ٔ٪ؽ٦ة ٥٣ دذ٨١٧ ٨٦ ا٣٪ٛةذ إ٣ػٯ 

ذٲٕةث٭ة كدٮّٲٛ٭ة ٣ذٮ٣ٲؽ ٦ٕؿٚح صؽٱػؽة دكػ٭٥ ٚػٰ دُػٮٱؿ ٦ىةدر ا٧٣ٕؿٚح كاق

 ا٣ذ٪٧ٲح ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ.

ك٣ٞؽ ظٌٮ٣خ ا٣سٮرة ا٣ذٞة٩ٲح ا٣٭ةا٤ح ا٣ذٰ ظؽزخ ٚػٰ ا٣ؿثػٓ اٵػٲػؿ ٦ػ٨ ا٣ٞػؿف 

ا٧٣ةًٰ كٰٚ ا٣ٕٞؽ اٵكؿ ٨٦ اٵ٣ٛٲح ا٣ضؽٱؽة، ظٮ٣َّخ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت إ٣ٯ ٦ػٮرد ٦ػ٨ 

٣كةظح ا٣ؽك٣ٲػح ٦سػ٢ اٹٝذىػةد ا٧٣ٮارد اٹٝذىةدٱح، كّ٭ؿت ٦ٛة٬ٲ٥ صؽٱؽة ٤ٔٯ ا

 ا٣ؿ٧ٰٝ كا٧٣ضذ٧ٓ ا٣ؿ٧ٰٝ.

ىالمحتوىىالرقميىالطربيىتطروغًاىوأهموظى-ثانوًا
ز٧ح أ٩ْةر ٰٚ ا٣ػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح دٮص٭ػخ ٩عػٮ ا٣سٞةٚػح ا٣ؿ٧ٝٲػح، كٔٞػؽت 

ا٧٣ؤد٧ؿات ٤ٔٯ ٩ُةؽ ا٣كةظح ا٣ٕؿثٲح ٤٣جعر ٚػٰ زٱػةدة ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ 

 ذٰ م٭ؽد٭ة ا٣كةظح ا٣ٕؿثٲحصا٣ٕؿثٰ ٤ٔٯ ا٣نةث١ح، ك٨٦ ا٧٣ؤد٧ؿات ا٣

ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣عػةدم ٔنػؿ ٣ٺدعػةد ا٣ٕؿثػٰ ١٧٤٣ذجػةت كا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت  -1

٩عٮ اقذؿادٲضٲح ٣ؽػٮؿ ا٣٪ذةج ا١ٛ٣ؿم ا١٧٣ذػٮب ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح »

 .2333ا٣ٞة٬ؿة، أٗكُف  -«ٰٚ ا٣ٌٛةء اٷ١٣ذؿك٩ٰ

٩عػٮ »ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ٮَ٪ٰ اٵكؿ ٣ىػ٪ةٔح ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ ا٣ٕؿثػٰ  -2

 -«ٮرٱح ٰٚ و٪ةٔح ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ ا٣ٕؿثػٰاقذؿادٲضٲح كَ٪ٲح ق

 .2339د٦نٜ 
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٦ٕ٭ؽ ا١٣ٮٱخ ٣ٶثعةث  -«ر٧ٝ٪ح كدُٮٱؿ ا٧٣عذٮل ا٣ٕؿثٰ»٩ؽكة  -3

 .2313ا١٣ٮٱخ  -ا٧٤ٕ٣ٲح

 -«إمػ١ة٣ٲةت ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٧٣ٮاٝػٓ اٷ١٣ذؿك٩ٲػح»كرمح ا٢٧ٕ٣  -4

 .2313د٦نٜ 

ا٧٣ػػػؤد٧ؿ ا٣عػػػةدم كا٣ٕنػػػؿكف ٣ٺدعػػػةد ا٣ٕؿثػػػٰ ١٧٤٣ذجػػػةت  -5

)ا٥٤ٔ( ا١٧٣ذجح ا٣ؿ٧ٝٲح ا٣ٕؿثٲح، ٔؿثٰ أ٩ػةص ا٣ٌػؿكرة،  كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت

 .2313ثٲؿكت دنؿٱ٨ اٵكؿ  -ا٣ٛؿص كا٣ذعؽٱةت

 .2313ٱٮ٣ٲٮ  -ا٣ؼؿَٮـ -ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣سة٣ر ٣ض٧ٕٲح ا١٧٣ذجةت ا٣كٮدا٩ٲح -6

 -ا١٧٣ذجػػح ا٣ؿ٧ٝٲػػح ا٣ٕؿثٲػػح -٩ػػؽكة ا٣ٮَ٪ٲػػح كا٧٣كػػؤك٣ٲح اٹصذ٧ةٔٲػػح -7

 .2315ا٣ؿٱةض 

٦ػة ٱٮًػٓ ٤ٔػٯ  Digital Arabic Contentثٰ كٱٞىؽ ثة٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿ

ا٣نةث١ح )اٷ٩ذؿ٩خ( ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، كٱ٤ُػٜ ٤ٔٲػ٫ أٱٌػةن ا٧٣عذػٮل اٷ١٣ذؿك٩ػٰ 

٤٘ػح ا٣ٕؿثٲػح أك ا٣ذػٰ ٠ذجػخ ثة٣ (ا٣ٮٱػت)ا٣ٕؿثٰ، ك٬ٮ ٦ض٧ٮع ٦ٮاٝٓ كوٛعةت 

ؽٱٮات... إ٣ػغ، أم ٠ػ٢ ٦ػة ٬ػٮ ١٦ذػٮب ٚػٰ ا٣ٌٛػةء ا١٣ذت أك ا٧٣ٮقٲٞة أك ا٣ٛ

ا٣ٕؿثٲح إف ٰٚ داػ٢ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲػح أك ٚػٰ ػةرص٭ػة، ك٠ػ٢ ٦ػة ٬ػٮ ا٣ؿ٧ٰٝ ثة٤٣٘ح 

٦كض٢ ثأوػٮات ٔؿثٲػح أك ٦ىػٌٮر دىػٮٱؿان ٱكػذؽؿ ثػ٫ ٤ٔػٯ ٦ىػؽرق ا٣ٕؿثػٰ، 

 كٱذ٪ةكؿ ٌٝةٱة زٞةٚٲح ك١ٚؿٱح كإٔٺ٦ٲح كاصذ٧ةٔٲح كاٝذىةدٱح... إ٣غ.

كٱذٌط ٨٦ ٬ؾا ا٣ذٕؿٱٙ أف ٦كةظح ا٧٣عذٮل ا٣ٕؿثٰ ٱٛذؿض أف د١ػٮف 

دنػػ٢٧ ا٣سٞةٚػػح ث٧ؼذ٤ػػٙ أثٕةد٬ػػة، كاٵػجػػةر، كاٷٔػػٺـ، ٦كػػةظح كاقػػٕح 

كا٣ذؿٚٲ٫، ك٦عذٮل ا٣ؼؽ٦ةت اٷ١٣ذؿك٩ٲح ٠ة٣ع١ٮ٦ػح اٷ١٣ذؿك٩ٲػح، كا٣ذضػةرة 

اٷ١٣ذؿك٩ٲػػح، كا٣ذ٤ٕػػٲ٥ اٷ١٣ذؿك٩ػػٰ، كا٧٣ػػؽك٩ةت، كا٣نػػج١ةت اٹصذ٧ةٔٲػػح، 

 ... إ٣غكاٵ٣ٕةب.
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ىػٮص كٱذ٧س٢ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ أمػ١ةؿ ٠سٲػؿة ٦ػ٨ ثٲ٪٭ػة ا٣٪

ا٣ٛٲؽٱٮ كا٣جؿا٦ش ا٣ذ٤ٛـٱح كاٷذأٲح كا٣ذكضٲٺت ا٧٣ٮقٲٞٲح كا٣ىٮر كأمؿَح 

، ٚ٭ٮ ٔجةرة ٨ٔ ٦ض٧ٮٔح ٨٦ دُجٲٞةت دٕة٣ش، كدؼػـف، . إ٣غ..كأٚٺـ ا٣كٲ٪٧ة

، كٱنػ٢٧ ةكثؿ٦ضٲةت دذٺءـ ٦ٕ٭ة إ١٣ذؿك٩ٲ ػ كدٕؿض ٤ٕ٦ٮ٦ةت ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

٦ػ٨  ةك٠ػ٢ ٦ػة ٱذػؽاكؿ ر٧ٝٲ ػ ىٲ٘ح ر٧ٝٲػح،٢٠ ٤ٕ٦ٮ٦ح ٦ذٮٚؿة ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ث

٤ٕ٦ٮ٦ةت ٦ٞؿكءة أك ٦كػ٧ٮٔح، كٱنػ٢٧ ا٣ؼػؽ٦ةت اٷ١٣ذؿك٩ٲػح كا٧٣عذػٮل 

ا٣ك٧ٰٕ كا٣ٛٲؽٱٮ كا٣جؿ٦ضٲةت كٝٮأؽ ا٣جٲة٩ةت ك٦٪ذضةت ا٧٣ىػؽر ا٧٣٪ذػٮج 

ا٣ؽا٧ٔػػح، كاٵدكات كثػػؿا٦ش ٦ٕة٣ضػػح ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح كا٧٣عؿ٠ػػةت ا٣جعسٲػػح 

 .. إ٣غك٦عؿ٠ةت ا٣ذؿص٧ح..

٦ةت ا٣ٕة٦ػػح ا٣ع١ٮ٦ػػح اٷ١٣ذؿك٩ٲػػح، كا٣ذ٤ٕػػٲ٥ ك٦ػػ٨ ٦ضػػةٹت ا٣ؼػػؽ

اٷ١٣ذؿك٩ػػٰ، كا٣ىػػعح اٷ١٣ذؿك٩ٲػػح، كا٣سٞةٚػػح اٷ١٣ذؿك٩ٲػػح، كا٧٣نػػةر٠ح 

 ... إ٣غا٧٣ضذ٧ٕٲح.

ٕىػتك٨٦ ٦ضةٹت اٷٔػٺـ كا٣ذؿٚٲػ٫ ٤ٔػٯ قػجٲ٢ ا٧٣سػةؿ  ، كا٣ذؿٚٲػ٫، ا٤٣ُّ

كا٧٣ضػػٺت، كا٣ىػػعٙ، ك٠ذػػت ا٣ض٧٭ػػٮر، كا١٣ذػػت ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػػح، كا٧٣٭٪ٲػػح 

كاٷٔػٺـ اٹٝذىػةدم، كا٣ذؿٚٲػ٫ ا٣كػٲ٪٧ةاٰ، كاٷ٩ذػةج ا٣ذ٤ٛػـم، كا٣ذؽرٱت، 

 .. إ٣غكا٧٣ٮقٲٞة، كا٣٪ٛةذ، كإٔٺ٩ةت ا٣نةث١ح..

كدذض٤ٯ أ٧٬ٲح ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٚػٰ دٮّٲٛػ٫ ٣ػؽ٥ٔ ا٣ذ٪٧ٲػح ٚػٰ 

ا٧٣ضذ٧ٓ ا٣ٕؿثػٰ، كا٣ذعػٮؿ ثػ٫ إ٣ػٯ ٦ضذ٧ػٓ ٦ٕؿٚػٰ دذػٮٚؿ ٣ػ٫ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت 

أ٧٬ٲذ٫ ٤ٔٯ ا٣ىػٕٲؽ ا٣ٕػة٧٣ٰ ٚػٰ ظٛةّػ٫ كا٣ٛؿص اٷ١٣ذؿك٩ٲح، ٧٠ة دذض٤ٯ 

٤ٔٯ ا٣٭ٮٱح ا٣ٕؿثٲح، كدٕـٱػـ ا٧٣ؼػـكف ا٣سٞػةٰٚ كا٣عٌػةرم ا٣ؿ٧ٝػٰ إ٩ذةصػةن 

 كاقذؼؽا٦ةن ٣ؽ٥ٔ ا٣ذ٪٧ٲح كك٣ٮج ٔة٥٣ ا٧٣ٕؿٚح.

كدؿصػػٓ أ٧٬ٲػػح ا٧٣عذػػٮل ا٣ؿ٧ٝػػٰ ا٣ٕؿثػػٰ إ٣ػػٯ ٔػػة٤٦ٲ٨ أك٣٭٧ػػة ٩نػػؿق 
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دٮٚؿ، ك٬ٮ ا٣ػؾم  كق٭ٮ٣ح ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٧٣ذ٤ٰٞ، كزة٩ٲ٭٧ة ٠سةٚح ا٧٣عذٮل إذا

 ٱٕؽ ٨٦ أ٥٬ ٔٮا٢٦ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ا٣سٞةٚح كا٣عٌةرة ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕة٧٣ٰ.

ك٨٦ ٬٪ة ٠ة٩خ و٪ةٔح ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٨٦ اٵ٧٬ٲح ث١٧ةف ٤ٔٯ 

أ٩٭ة كقٲ٤ح ٤٣عىٮؿ ٤ٔٯ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٚػٰ ظٲةد٪ػة ا٣ٲٮ٦ٲػح ثىػٮرة ٦كػذ٧ؿة، 

ػ ٰ، كإقػ٭ةـ ٦ػ٨ ٩جٲؿاكقٰٕ إ٣ٯ ثٞةء ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ػح ظٲػح ٚػٰ ا٣ٌٛػةء ا٣كِّ

ا٧٣٪ُٞح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ و٪ةٔح ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ٤ٔٯ ا٣ىػٕٲؽ ا٣ٕػة٧٣ٰ، كدػٮٚٲؿ 

ٚؿص ٢٧ٔ صؽٱؽة ٤٣نجةب ا٣ٕؿثٰ ثُؿٱػٜ دنػضٲٓ وػ٪ةٔح ٬ػؾا ا٧٣عذػٮل، 

ك٧ًةف كصٮد قٮؽ ٬ة٦ح ٣ذكٮٱٜ ثؿ٦ضٲةد٫ كدُجٲٞةد٫
(5)

. 

كدضػػؽر اٷمػػةرة إ٣ػػٯ أف ا٣نػػةث١ح )اٷ٩ذؿ٩ػػخ( دٕػػؽ ٦ٮقػػٮٔح زٞةٚٲػػح 

٤ٕٲ٧ٲح ككٔةءن ػىجةن ٣٪نؿ ا٧٣ٕؿٚػح، كدٕػؽ ا٣ُؿٱٞػح ا٣كػ٭٤ح كا٣كػؿٱٕح ٚػٰ كد

إ٣ػٯ  إًػةٚحن  ،ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ح، ٧٠ة أف ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثػٰ ٱ٧سػ٢

٤٦ٲٮف ٩كػ٧ح  ٦343ة داـ ٱذٮص٫ إ٣ٯ ٦ة ٱـٱؽ ٤ٔٯ  ةثٕؽان اٝذىةدٱ   ،ثٕؽق ا٣ٕؿثٰ

٧٣٪ُٞح ا٣ٕؿثٲح ٦ةدا٦ػخ ٰٚ ا ة٘ح ا٣ٕؿثٲح، كٱٮٚؿ ٦ىؽر دػ٢ ٦٭٧  ٱذعؽزٮف ا٤٣

 ا٣كٮؽ ا٣ذٰ ٱذٮص٫ إ٣ٲ٭ة كاقٕح.

ىواقعىالمحتوىىالرقميىالطربيى-ثالثًا
ٝٲػػةس »دٞؿٱػػؿان ٔ٪ٮا٩ػػ٫  2311أوػػؽر اٹدعػػةد ا٣ػػؽك٣ٰ ٣ٺدىػػةٹت ٔػػةـ 

أمػةر ٚٲػ٫ إ٣ػٯ أف « إَػةر إظىػةاٰ -أ٬ؽاؼ ا٧ٞ٣ح ا٣ٕة٧٣ٲح ٧٣ضذ٧ٓ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت

٤ٔػٯ دُػٮٱؿ ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ،  ٨٦ ثٲ٨ اٵ٬ؽاؼ ا٣ذٰ أ٤ٔ٪ذ٭ة ا٧ٞ٣ػح ا٣ذنػضٲٓ

كدٲكٲؿ اقذ٧ٕةؿ ص٧ٲٓ ا٤٣٘ةت ا٣ٕة٧٣ٲح ٤ٔٯ ا٣نةث١ح )اٷ٩ذؿ٩خ(، كًػ٧ةف ٩ٛػةذ 

                                                 

دٕـٱػػـ  -ا٤٣ض٪ػػح اٹٝذىػػةدٱح كاٹصذ٧ةٔٲػػح ٣٘ػػؿب آقػػٲة )اٷقػػ١ٮا( -اٵ٦ػػ٥ ا٧٣ذعػػؽة (5)

٪ػح اٹقذنػةرٱح اٹصذ٧ػةع ا٣كػةدس ٤٣ض -ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ا٧٣٪ُٞػح ا٣ٕؿثٲػح

 .٩2312ٲكةف  4-3 -٤٣ذ٪٧ٲح ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲح كاٹثذ١ةر ا٣ذٞة٩ٰ )ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٰ(
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أ٠سؿ ٨٦ ٩ىٙ ق١ةف ا٣ٕة٥٣ إ٣ٯ دٞة٩ح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كاٹدىػةٹت كاقػذ٧ٕة٣٭ة، إذ 

% ٚٞػٍ،  18٬8دج٤ٖ ٩كجح ا٣ؾٱ٨ ٱكذ٤٧ٕٮف ا٣نةث١ح ٨٦ ا٧٣ذعؽزٲ٨ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح 

% كا٧٣ذعػؽزٲ٨  79٬5سٲؿ ٨٦ ٩كجح ا٧٣ذعؽزٲ٨ ثة٤٣٘ح اٵ٧٣ة٩ٲػح ك٬ٰ ٩كجح أ٢ٝ ث١

 %. 55٬2%، كا٧٣ذعؽزٲ٨ ثة٤٣٘ح ا١٣ٮرٱح 78٬4ثة٤٣٘ح ا٣ٲةثة٩ٲح 

% ثعكت دٞؿٱؿ وةدر ٔػ٨  3كٹ دذضةكز ٩كجح ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ 

% ٦ػ٨ إص٧ػة٣ٰ قػ١ةف  5اٹدعةد، ٦ػٓ أف ٔػؽد ا٣كػ١ةف ا٣ٕػؿب ٱىػ٢ إ٣ػٯ 

ٲػػح دػػؿاكح ١٦ة٩٭ػػة ٚػػٰ ا٧٣ؿ٠ػػـ ا٣كػػةثٓ ثػػٲ٨ ا٤٣٘ػػةت ا٣ٕػػة٥٣، ك٦ةزا٣ػػخ ا٣ٕؿث

ا٣ٕة٧٣ٲػػح، ٦ػػٓ أف ا٣ضػػـء اٵ٠جػػؿ ٦ػػ٨ ا٧٣عذػػٮل ا٣ٕؿثػػٰ ٦ضػػؿد دؿص٧ػػةت 

 ةوٛعةت ٠سٲؿة ١٦ػؿرة ك٦٪كػٮػح ظؿٚٲ ػ٧٣عذٮٱةت ٨٦ ٣٘ةت أػؿل، كز٧ح 

 كزاػؿة ثةٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح، إًةٚح إ٣ٯ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲح كا٣٭ضٲ٨ ا٤٣٘ٮم.

عذٮل كثؼةوح ٚػٰ ا٧٣ضػةؿ ا٧٤ٕ٣ػٰ ٩ضػؽ أف كإذا كٝٛ٪ة ٤ٔٯ ٩ٮٔٲح ا٧٣

ز٧ح ٬ٮة ثٲ٨ زؿاء ا٧٣عذٮل ٰٚ ا٤٣٘ح اٵص٪جٲح كٚٞؿ ٬ؾا ا٧٣عذٮل ٰٚ ا٣ٕؿثٲح، 

كرد ٰٚ ا٣نةث١ح ثُؿٱٜ ٦عؿؾ « د٤ٮث ا٣جٲبح»٤ٕٚٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿص إف ٦ى٤ُط 

 339٬333ظػٮا٣ٰ  2315كذ٣ٟ ٰٚ م٭ؿ أٱ٤ػٮؿ ٦ػ٨ ٔػةـ  Googleا٣جعر 

« Environmental Pollution»ٰ ا٤٣٘ػح اٷ٩ض٤ٲـٱػح ٦ؿة، ٰٚ ظٲ٨ كرد ٦ٞةث٤ػ٫ ٚػ

ا٣ٕىػػت »٩عػػٮ ػ٧كػػح ٦ٺٱػػٲ٨ كزٺز٧بػػح أ٣ػػٙ ٦ػػؿة. ك٣ػػٮ أػػػؾ٩ة ٦ىػػ٤ُط 

زٺزٲ٨ أ٣ٙ ٦ؿة ٰٚ ظػٲ٨ كرد  33٬333ٰٚ ا٣ٕؿثٲح كصؽ٩ة أ٫٩ كرد « ا٣ٮص٭ٰ

بح كقػذٲ٨ أ٣ػٙ ٦ػؿة. قػذ٧ Facial nerve »663٬333»٦ٞةث٫٤ ٰٚ اٷ٩ض٤ٲـٱح 

ٚػػٰ ا٣ٛٲـٱػػةء ٚإ٩٪ػػة ٩ٺظػػِ كركدق « ع ا٣ػػـاكما٣ذكػػةر»ك٣ػػٮ أػػػؾ٩ة ٦ىػػ٤ُط 

/ قػػذح آٹؼ كقػػذ٧بح ٦ػػؿة، ٚػػٰ ظػػٲ٨ أ٩ػػ٫ كرد ٚػػٰ اٷ٩ض٤ٲـٱػػح 6٬633/

«Angular acceleration/ »453٬333.أرث٧ٕبح كػ٧كٲ٨ أ٣ٙ ٦ؿة / 

ك٬ؾق ا٣ٛؿكؽ دػؽؿ دٹ٣ػح كاًػعح ٤ٔػٯ ا٣٭ػٮة ثػٲ٨ ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ 
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 ٵص٪جٰ.ا٣ٕؿثٰ ا٧٤ٕ٣ٰ ٤ٔٯ ا٣نةث١ح كثٲ٨ ٬ؾا ا٧٣عذٮل ا

كٱجٲ٨ ا٣ٮاٝٓ أف أ٤ٗت ٦جةدرات ا١٧٣ػة٩ـ ا٣ٕؿثٲػح دضػؿم ػػةرج ا٣ػٮ٨َ 

ا٣ٕؿثٰ، كدٞٮـ ث٭ة ٦ؤقكةت أص٪جٲح كثؼةوػح أكرثٲػح، ٧٠ػة ٱجػٲ٨ أف ظىػٲ٤ح 

ػا١٧٣ة٩ ك٩ٮٔػةن، كز٧ػح ًػ ٣ح ٤٣جؿ٦ضٲػةت  ةـ ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ا٣نػةث١ح ًػٕٲٛح ٧٠ 

ا٣ٕؿثٲػػح  ا٣ٕؿثٲػػح أك ا٧٣ٕؿثػػح ا٣ذػػٰ ٱ١٧ػػ٨ أف دكػػةٔؽ ا٧٣ذعػػؽزٲ٨ ثة٤٣٘ػػح

ك٦كذؼؽ٦ٲ٭ة ٤ٔٯ اقػذؼؽاـ ا٣نػةث١ح، كًػٕٙ ٚػٰ ا١٣ٛػةءات ا٣ذػٰ ٱ١٧ػ٨ 

اٹٔذ٧ةد ٤ٔٲ٭ة ٰٚ ا٣ذُٮٱؿ
(6)

. 

كدذع٢٧ ك٠ةٹت اٷٔػٺف كأص٭ػـة اٷٔػٺـ ٦كػؤك٣ٲح ا٣ذُػٮر ا٣جُػٰء 

٧٤٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ، إذ إ٩٭ػة ٣ػ٥ دٮا٠ػت ا٣ذعػٮؿ ٦ػ٨ ا٣ٞ٪ػٮات ا٣ذ٤ٞٲؽٱػح إ٣ػٯ 

٧ٲػح. ك٬٪ػةؾ مػج٫ ا٩ٕػؽاـ ٤٣ٞػٮا٩ٲ٨ ٝ٪ٮات ا٣٭ةدٙ ا٧٣ع٧ػٮؿ كا٣ٞ٪ػٮات ا٣ؿٝ

كاٵ٧ْ٩ح ا٣ذػٰ دػؽ٥ٔ ٦ػـكدم ا٧٣عذػٮل، ٧٠ػة أف ا٣جٲؿكٝؿاَٲػح كا٣ذ١ػة٣ٲٙ 

، ا٧ةٱح ك١٦ةٚعح ا٣ٞؿوػ٪ح ٦ؿدٕٛػح صػؽ  ا٣ٞة٩ٮ٩ٲح ا٧٣ؿدجُح ثة٣عىٮؿ ٤ٔٯ ا٣ع

٤ٔػٯ  ةٕؿٚح ا٧٣عذٮل ا٧٣ك٧ٮح ثػ٫ ٝة٩ٮ٩ٲ ػٱٌةؼ إ٣ٯ ذ٣ٟ أف ٨٦ ا٣ىٕٮثح ٦

 ٦كذٮل ا٣ؽك٣ح.

ا٣ذٰ دٮاص٫ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٔػؽـ كصػٮد ٩ْػةـ  ك٨٦ ا٣ذعؽٱةت

ذ٣ٟ ظٞٮؽ ا٣٪نؿ كا١٤٧٣ٲح ا١ٛ٣ؿٱح، ك٬٪ة٣ٟ ٩ٞه ٰٚ ا٣ؼجػؿاء  كٱن٢٧ثٲبٰ 

ا٣ؾٱ٨ ٱ٧ذ١٤ٮف ا٧٣٭ةرات ا٣ٺز٦ح ٷ٩نةء ا٧٣عذٮل
(7)

. 

كإذا كٝٛ٪ة ٤ٔٯ كاٝٓ ا٣ؽكر ا٣ؾم دٞٮـ ث٫ )صٮص٢( ٚػٰ ٩نػؿ ا٧٣عذػٮل 

٩٭ػة د٧ٕػ٢ ٤ٔػٯ دٕـٱػـ ا٧٣عذػٮل ٤ٔػٯ ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ كظْٛػ٫ ٚإ٩٪ػة ٩ضػؽ أ

                                                 

ا٣ٮاٝػٓ ك٦ذ٤ُجػةت  -ا١٧٣ػة٩ـ ا٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ مػج١ح اٷ٩ذؿ٩ػخ -ث٪خ ٔ٪ذؿ مػ٭ةب أظ٧ػؽ (6)

 .٩2314ٲكةف  -صة٦ٕح ا٧٣٪ىٮرة -ا٣ذُٮٱؿ

 .2315آذار  -٨Google ا٣ُٞةع ٧٣عح ٔ -ا٧٣عذٮل ا٣ٕؿثٰ ا٣ؿ٧ٰٝ -٦ؼذجؿ ك٦ٌح ٣ٶثعةث (7)
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ا٣٪ه ا١٧٣ذٮب كا٧٣ىٮر ٤ٔٯ ا٣نةث١ح ٨٦ ػٺؿ ٦نؿكٔةت ٦ذ٪ٮٔح دنذ٢٧ 

كا٧٣ك٧ٮع كا٧٣ؿاٰ، ك٧ْٕ٦٭ة ٦نؿكٔةت دٛة٤ٔٲح، كٹ دٌػٓ ٌٝػٲح ا٣عٛػِ 

٨٧ً أك٣ٮٱةد٭ة، ك٦ٓ أف )صٮص٢( دٕـز كصٮد ا٧٣عذٮل ا٣ٕؿثٰ ك٩نػؿق، إٹ 

ةٱذ٫ ثكجت ٔؽـ ا٬ذ٧ة٦٭ة ثة٣عِٛ أ٩٭ة ٹ د٨٧ٌ اقذ٧ؿار ذ٣ٟ ا٧٣عذٮل كظ٧

ا٣ؿ٧ٰٝ ٧٣عذٮل ٦نؿكٔةد٭ة
(8)

. 

ك٣ٞؽ أمةر ٦ؤد٧ؿ ا٧٣عذٮل ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ا٣نةث١ح ا٧٣٪ٕٞؽ ٚػٰ صة٦ٕػح اٷ٦ػةـ 

٦ع٧ؽ ث٨ قٕٮد اٷقٺ٦ٲح ٰٚ ا٣ؿٱػةض إ٣ػٯ أف ا٣كػجت اٵقةقػٰ ٚػٰ دؼ٤ػٙ 

و٪ةٔح ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٬ٮ ٗٲةب ا٣كٲةقةت كا٣ؿؤٱح ا٧٣كذٞج٤ٲح
(9)

. 

ؿصػػٓ ثٕػػي أقػػجةب ٬ػػؾا ا٣ٌػػٕٙ إ٣ػػٯ أف ا٣ٕػػؿب ٦ػػةزا٣ٮا ظػػؽٱسٰ كٱ

ا٣ذٮاو٢ ث٤٘ذ٭٥ ٔجؿ اٵزٲؿ، إًةٚح إ٣ٯ ٔٞٮؽ ثٕػي أث٪ػةء اٵ٦ػح ٤٣٘ػذ٭٥، إذ 

إ٩٭٥ اقذجؽ٣ٮا ث٭ة ا٤٣٘ح اٵص٪جٲح ٰٚ صة٦ٕةد٭٥ ٦٪ة٬ش كدؽرٱكػةن كاصذ٧ةٔػةت، 

٧٠ة أف ٥ْٕ٦ ا٣جعٮث كا٣ؽراقةت كا٧٣ؤ٣ٛةت د٪نؿ ث٭ة ظذٯ ٗػؽا ا٧٣عذػٮل 

٣ضٲؽ ٷ٩ذةج ا٣ٕؿب ٱؽٌكف ث٘ٲؿ ٣٘ذ٭٥، كٹ ٱجٞٯ ٤٣ٕؿثٲح إٹ ا٤ٞ٣ٲ٢، كٰٚ ٬ػؾا ا

ا٤ٞ٣ٲ٢ ٝؽ ٱ٨٧١ ا١ٛ٣ؿ ا٣ْٺ٦ٰ كا٣ذُؿؼ كا٧٣٭ةدؿات كاٹد٭ة٦ػةت كا٣ذ١ٛٲػؿ 

٧٦ة ٱُٰٕ وٮرة ق٤جٲح ٨ٔ ظةؿ ا٣ٕؿب، ٨٦ ًٲٜ ٰٚ اٵٜٚ، ك٦عؽكدٱح ٚػٰ 

٣ح اٵ٦ػح ا٤ٕٞ٣٪ح، كدُؿؼ ٰٚ ا٣ُؿكظةت كا٧٧٣ةرقػةت ٚػٰ ٦٪ػأل ٔػ٨ رقػة

ا٣ٕؿثٲح كظٌةرد٭ة اٷ٩كة٩ٲح. ٧٠ة أف ا٣ؿ٧ٝ٪ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٬ذ٧ػخ ٚٞػٍ ثػة٣ذؿاث 

                                                 

 -دكر صٮص٢ ٰٚ ٩نؿ ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ ا٣ٕؿثػٰ كظْٛػ٫ -ا٣ؽ٠ذٮرة ٚةد٨ قٕٲؽ ثة٤ٛ٦ط (8)

صة٦ٕػح اٷ٦ػةـ  -ا٣ذعؽٱةت كا٧ُ٣ٮظةت -٦ؤد٧ؿ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ اٷ٩ذؿ٩خ

 .2311دنؿٱ٨ اٵكؿ  -ا٣ؿٱةض -٦ع٧ؽ ث٨ قٕٮد اٷقٺ٦ٲح

اقػذؼؽاـ ا٣٭ٮادػٙ ا٧٣ع٧ٮ٣ػح ٚػٰ دٕـٱػـ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ  -ؽا٣ؽ٠ذٮرة أ٦ة٩ٰ ٦ع٧ؽ ا٣كٲٌ  (9)

٦ػػؤد٧ؿ  -دراقػػح ٧٣ذ٤ُجػػةت ا٣٪نػػؿ ا٣ٺقػػ١٤ٰ ك٦ٞٮ٦ةدػػ٫ -ا٧٣عذػػٮل ا٣ؿ٧ٝػػٰ ا٣ٕؿثػػٰ

 ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ. -ا٧٣عذٮل ا٣ٕؿثٰ ٰٚ اٷ٩ذؿ٩خ



 321 (1) اجلصء (09) جملًدا ـ دلًة دلُع ايًغة ايعسبية بدَػل

ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ا٧٣ةًٰ أ٠سؿ ٦ػ٨ دٔػ٥ اٷ٩ذػةج ا١ٛ٣ػؿم ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ ا٧٣ضػةٹت 

 ا٧٣ٕؿٚٲح ا٧٣ؼذ٤ٛح كا٣٪ذةج ا١ٛ٣ؿم ا٣عؽٱر.

ك٨٦ صة٩ت آػؿ ٱٺظِ أف ز٧ح ًػٕٛةن ٚػٰ اٷدةظػح ا٣ؿ٧ٝٲػح ٤٣ػؽكرٱةت 

نةث١ح، ك٬ؾا ٦ة أدل إ٣ٯ ٚٞؽاف ا٣جةظسٲ٨ ٚؿص ا٣عىٮؿ ٤ٔػٯ ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ا٣

٦ىةدر ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ػةرج ظؽكد ا٣٪ذةج ا١ٛ٣ؿم ا٧٣ع٤ػٰ، ك٦عؽكدٱػح ٦٪ةٚػؾ 

ا٣٪نؿ ٤٣جةظسٲ٨ كاٝذىةر٬ة ٤ٔػٯ ا٧٣٪ةٚػؾ ا٣ذ٤ٞٲؽٱػح، ٧٠ػة أف ز٧ػح ًػٕٛةن ٚػٰ 

ثؿا٦ش ا٣ذ٤ٕٲ٥ اٷ١٣ذؿك٩ػٰ ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ٕؿثٲػح ا٣ذػٰ دٕذ٧ػؽ ٤ٔػٯ ا٣٪ذػةج 

م ا٣ؿ٧ٰٝا١ٛ٣ؿ
(13)

. 

 كٱؿصٓ ا٣ٌٕٙ ٰٚ و٪ةٔح ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ إ٣ٯص

ا٣ٞىٮر ٰٚ ا٣ج٪ٲح ا٣ذعذٲح ٣ذٞة٩ػح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت كثٛػٮارؽ ٩كػجٲح ٚػٰ ٧ٔػٮـ  -

 ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح.

ا٣ٞىػػٮر ٚػػٰ ا٣سٞةٚػػح ا٧٣ضذ٧ٕٲػػح ثأ٧٬ٲػػح ا٧٣عذػػٮل ا٣ؿ٧ٝػػٰ ٦ٞةر٩ػػح  -

 ثة٣ؽكؿ اٵػؿل.

ؤقكػػةت ا٣ٕؿثٲػػح ٤ٔػػٯ ا٣ٞىػػٮر ٚػػٰ ا٣ذٕػػة٦ٺت ا٣ؿ٧ٝٲػػح ثػػٲ٨ ا٧٣ -

 ا٣ىٕٲؽٱ٨ ا٧٣ع٤ٰ كا٣ؽك٣ٰ.

ًٕٙ إق٭ة٦ةت دكر ا٣٪نؿ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦ضةؿ اٷدةظح ا٣ؿ٧ٝٲح ١٤٣ذػت  -

 كاٵ٧ٔةؿ ا٧٣ٮقٮٔٲح.

ا٣ٞىٮر ٰٚ ثؿا٦ش ا٣ذٕةكف ا٧٣ؤقكةدٰ ثٲ٨ ا٣ض٭ةت ا٣ع١ٮ٦ٲح كا٣ؼةوػح  -

 ٰٚ ٦ضةؿ و٪ةٔح ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ك٩ؽرة ا٧٣جةدرات ا٣ٛؿدٱح.

                                                 

اٷدةظح ا٣ؿ٧ٝٲػح ٤٣ػؽكرٱةت ا٣ٕؿثٲػح كدكر٬ػة ٚػٰ دُػٮٱؿ  -ا٣ؽ٠ذٮر َٺؿ ٩ة٥ّ ا٣ـ٬ٲؿم (13)

دنػؿٱ٨  -ا٧٣ض٤ػح ا٣ٕؿاٝٲػح ٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲػة ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت -٣ؿ٧ٝػٰ ا٣ٕؿثػٰو٪ةٔح ا٧٣عذٮل ا

 .2311اٵكؿ 
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ا٣ٕؿثٲػػػح كاٚذٞةر٬ػػػة إ٣ػػػٯ ثػػػؿا٦ش ا٣ذ٤ٕػػػٲ٥ ًػػػٕٙ دكر ا٣ضة٦ٕػػػةت  -

 اٷ١٣ذؿك٩ٰ ا٧٣ذ١ة٤٦ح.

اٚذٞةر ٥ْٕ٦ ا٣ػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح إ٣ػٯ دنػؿٱٕةت كٝػٮا٩ٲ٨ ٣ع٧ةٱػح ظٞػٮؽ  -

 ا١٤٧٣ٲح ا١ٛ٣ؿٱح ٧٤٣ى٪ٛةت ا٣ؿ٧ٝٲح.

ًٕٙ إق٭ةـ ا٣ض٧ٕٲةت كا٧٣ؤقكةت اٵ٠ةدٱ٧ٲح ٚػٰ ٦ضػةؿ اٷدةظػح  -

 ا٣ؿ٧ٝٲح ٤٣ؽكرٱةت كا٧٣ضٺت ا٣ذٰ دىؽر ٔ٪٭ة.

ش ا٣ؿ٧ٝ٪ػػح كاٷدةظػػح ٧ٕ٣ػػٮـ ا١٧٣ذجػػةت ٤ٔػػٯ اػػػذٺؼ ًػػٕٙ ثػػؿا٦ -

أ٩ٮأ٭ة ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ
(11)

. 

كا٣ٮاٝٓ أف ٢٠ ٤ُ٦ٓ ٤ٔٯ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٤ٔٯ ا٣نةث١ح ٱػؽرؾ 

ا٣عة٣ح ا٧٣ؤقٛح ا٣ذٰ كو٢ إ٣ٲ٭ة ٬ؾا ا٧٣عذٮل، ٚة٣ٛٞؿ كا٣ٌٕٙ كا٣ٕنػٮااٲح 

٧عذػٮل ٗٲػؿ ٬ٰ ٨٦ ا٣ك٧ةت ا٣ؿاٲكح ٣٭ؾا ا٧٣عذٮل، ٌٚػٺن ٔػ٨ أف ٬ػؾا ا٣

اظذؿاٰٚ كٗٲؿ دٛة٤ٰٔ؛ كز٧ح ٗٲةب كاًػط ٧٣عؿ٠ػةت ثعػر ٔؿثٲػح ٕٚة٣ػح، 

ك٩ؽرة ٧٣ٮاٝٓ ا٣جٮاثةت ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ا٣نةث١ح، ظٲر ٱٞذىؿ دكر٬ة ٤ٔٯ د٪كٲٜ 

 ا٧٣عذٮل كدى٪ٲ٫ٛ.

كٱؽرؾ ا٤ُ٧٣ٓ ٤ٔٯ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ أٱٌةن اٚذٞةر ٬ؾا ا٧٣عذٮل 

٦ػ٨ ٚبػةت ا٧٣عذػٮل ا٣كػ٧ٕٲح  إ٣ٯ ا٣ذ٪ٮع، كَ٘ٲػةف ا٣٪ىػٮص ٤ٔػٯ ٗٲؿ٬ػة

كا٣جىؿٱح، كًٕٙ ظض٥ اٹقذس٧ةرات ٰٚ ٬ؾا ا٧٣عذٮل، كٝىٮر ا٣ذعؽٱر 

كا٣ذُٮٱؿ ا٧٣ذٺا٥ ٦ٓ ػىةاه ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح
(12)

. 

كز٧ح ٚضٮة ٤٣ذؿص٧ح ٦ٓ أ٧٬ٲح ا٣ذؿص٧ح كا٧٤ٕ٣ٲػح ٦٪٭ػة ػةوػح، ٧٠ػة أف 

                                                 

 ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ. (11)

إمػ١ة٣ٲح كصػٮد ا٧٣عذػٮل  - ا٣ؽ٠ذٮرة ٔـة ٚةركؽ صٮ٬ؿم كا٣ؽ٠ذٮرة قٮقػ٨ ًػ٤ٲ٧ٰ (12)

 .24ص  - ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٤ٔٯ ا٣ٕ٪١جٮدٲح كقج٢ د٫٧ٔ
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٦ػ٨  ٥ْٕ٦ ٦نؿكٔةت ا٣ؿ٧ٝ٪ح ا٣ٕؿثٲح د٭ذ٥ ثة٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ كاٷقػٺ٦ٰ أ٠سػؿ

ا٬ذ٧ة٦٭ة ثةٷ٩ذةج ا١ٛ٣ؿم ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ا٧٣ضةٹت ا٧٣ٕؿٚٲػح ا٧٣ؼذ٤ٛػح كا٣٪ذػةج 

ا١ٛ٣ؿم ا٣عؽٱر
(13)

. 

إٹ أف ا٣ىػٮرة ا٧٣ؿقػٮ٦ح ٣٭ػؾا ا٣ٮاٝػٓ ٱ٪ج٘ػٰ ٣٭ػة أٹ دعضػت ٔػ٨ أ٩ْةر٩ػة 

ا٧٣جةدرات ا٧٣ذٕؽدة ا٣ذٰ ّ٭ؿت ٤ٔٯ ا٣كةظذٲ٨ ا٣ٕة٧٣ٲح كا٣ٕؿثٲػح ٣ٺردٞػةء ثٮاٝػٓ 

٨٦ ٬ػؾق ا٧٣جػةدرات  ؼ ثٕيو ٕؿُّ ث١ح. ك٬ؾا ٦ة ٱؽٕٚ٪ة إ٣ٯ دى ا٣ؿ٧ٝ٪ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ا٣نة

 كاٷ٩ضةزات ا٣ذٰ دعٞٞخ ظذٯ د١ٮف ا٣ىٮرة أ٦ة٦٪ة مة٤٦ح إ٣ٯ ظؽٍّ ٦ة.

ىمبادراتىلزوادةىمداحظىالمحتوىىالرقميىالطربيى-رابطًا
ح ٦ع٤ٲ ػة ٣ٰٞ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ثٕي اٹ٬ذ٧ةـ ٤ٔػٯ ا٣ىػٕؽ ٠ةٚػ

ا٬ذ٧ةـ ٨٦ ٦ٮاٝٓ ٔة٧٣ٲح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ثٕي ا٣ؽكؿ ، كز٧ح كٔؿثٲ ة كٔة٧٣ٲ ة

كٚػػٰ ا٧٣٪٧ْػػةت ا٣ٕة٧٣ٲػػح كاٷ٤ٝٲ٧ٲػػح كا٣ٕؿثٲػػح، إ٣ػػٯ صة٩ػػت اٹ٬ذ٧ػػةـ ٦ػػ٨ 

مؿ٠ةت ػةوح ك٦جةدرات ٚؿدٱح. كٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ١ٚؿة ٦ٮصـة ٨ٔ ٢٠ صة٩ػت ٦ػ٨ 

 ٬ؾق ا٣ضٮا٩ت.

 ٢ْ٭ ا١هٰٓػ ا١ٓا٥١ٮ: -1

٧٣ٕذ٧ػؽة ٚػٰ اٵ٦ػ٥ ٧٣ة ٠ة٩خ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٦ػ٨ ثػٲ٨ ا٤٣٘ػةت ا٣كػخ ا

ا٧٣ذعؽة ٠ة٩خ ا٧٣٪٧ْةت ا٣ذةثٕح ٣ٶ٥٦ ا٧٣ذعؽة دٕذ٧ؽ ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ أ٧ٔة٣٭ػة، 

 ك٨٦ ٬ؾق ا٧٣٪٧ْةتص

 .)ا٧٣٪٧ْح ا٣ؽك٣ٲح ٤٣ذؿثٲح كا٤ٕ٣ٮـ كا٣سٞةٚح )ا٣ٲٮ٩ك١ٮ 

 .)ٙا٧٣٪٧ْح ا٣ؽك٣ٲح ا٧٣ٕ٪ٲح ثة٣ُٛٮ٣ح )ا٣ٲٮ٩كٲ 

 .٦٪٧ْح ا٣ىعح ا٣ٕة٧٣ٲح 

                                                 

 .25ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ ص (13)
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 .ٰثؿ٩ة٦ش اٵٗؾٱح ا٣ٕة٧٣ 

  اٵ٥٦ ا٧٣ذعؽة ٤٣جٲبح.ثؿ٩ة٦ش 

 .ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕة٧٣ٲح ١٤٧٤٣ٲح ا١ٛ٣ؿٱح 

 .اٹدعةد ا٣ؽك٣ٰ ٣ٺدىةٹت 

 .ا٧٣ٛٮًٲح ا٤ٕ٣ٲة ٣ٶ٥٦ ا٧٣ذعؽة ٣نؤكف ا٣ٺصبٲ٨ 

 .ا٧٣ٛٮًٲح ا٣كة٦ٲح ٣ٶ٥٦ ا٧٣ذعؽة ٣نؤكف اٷ٩كةف 

 .٦٪٧ْح ظْؿ اٵق٤عح ا١٣ٲ٧ٲةاٲح 

 .٦ع٧١ح ا٣ٕؽؿ ا٣ؽك٣ٲح 

 .ٰا٣ج٪ٟ ا٣ؽك٣ 

ٔي  ٪ٲخ ثة٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕة٧٣ٰص ك٨٦ ا٣ؽكؿ ا٣ذٰ 

أ٦ؿٱ١ة، ثؿٱُة٩ٲة، ٚؿ٩كة، اٹدعةد اٵكرثٰ، ا٣ىٲ٨، ركقػٲة، قٮٱكػؿا، ا٣٭٪ػؽ، 

 ٣غ.إ٦ة٣ٲـٱة، ... 

ٰٚ ٬ؾا ا٣ىؽد ٚإ٩٪ػة ٩ٺظػِ  ٥ِ٨٤ث ا٧٬ٰ١ف٬ٟكإذا كٝٛ٪ة ٤ٔٯ ٦ة دٞٮـ ث٫ 

 أف ٣ؽٱ٭ةص

 ٤لؽكع ذاٞؽة ا١ٓا٣١: -

ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ةدم كا٣ٺ٦ةدم كا٣عٛػةظ ك٬ٮ أظؽ ٦نؿكٔةت دٮزٲٜ 

٤ٔٯ ا٣ؾا٠ؿة ا٣ذؿازٲح ا٣ٕؿثٲح كإٱىة٣٭ة إ٣ٯ اٵصٲةؿ ا٣ٞةد٦ح ثةقػذؼؽاـ أظػؽث 

إ٩نةء ثٮاثح إ١٣ذؿك٩ٲح ٧ٔٺٝح ٤ٔٯ ا٣نةث١ح ا٣ٕة٧٣ٲح ثػة٤٣٘ذٲ٨ كذ٣ٟ ثا٣ذٞ٪ٲةت 

ا٣ٕؿثٲح كاٷ٩ض٤ٲـٱح، كثة٣ذٕةكف ٦ٓ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح كا٧٣٪٧ْػةت كا٧٣ؤقكػةت 

٦ؤقكػح،  55ك٣ٲح كاٷ٤ٝٲ٧ٲح كا٣ٮَ٪ٲح كاٵ٤٬ٲح، كدنػذؿؾ ٚػٰ ا٧٣نػؿكع ا٣ؽ

 كٱعْٯ ثؽ٥ٔ اٵ١٣كٮ.

 كٱ٭ؽؼ ٬ؾا ا٧٣نؿكع إ٣ٯص
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 .ر٧ٝ٪ح ا٧٣عةكر ا٣عٌةرٱح ا٧٣ؼذ٤ٛح 

  ٙا٣عٛةظ ٤ٔٯ ا٣ؾا٠ؿة ا٣ذؿازٲح اٷص٧ة٣ٲح ٚػٰ ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ، كدٕؿٱػ

 اٵصٲةؿ ا٣ضؽٱؽة ث٭ة.

 ٲح.دنضٲٓ أ٧ٔةؿ ا٣ؿ٧ٝ٪ح ٰٚ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿث 

 .اٷق٭ةـ ٰٚ زٱةدة ا٧٣عذٮل اٷ١٣ذؿك٩ٰ ا٣ٕؿثٰ ك٩نؿق ٤ٔٯ ا٣نةث١ح 

  ي٩ضـ اقذ٧١ةؿ ٦ة ٨٦ ٦جػةدرات ٔؿثٲػح كإ٤ٝٲ٧ٲػح ٚػٰ ٦ضػةٹت دٮزٲػٜ أ

 ا٣ذؿاث كا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح.

 كصؿل د٪ٛٲؾ ٦ة ٱ٤ٰص

 دٕؿٱت أق٧ةء ا٣٪ُةٝةت ٰٚ ا٣ٲٮ٩ك١ٮ كاٷق١ٮا كاٵ١٣كٮ. -

 ٕة٦ٺت اٷ١٣ذؿك٩ٲح.كًٓ ٩ْةـ اقذؿمةدم ٔؿثٰ ٣ٶ٧ٔةؿ كا٣ذ -

كًػػٓ ٩ْػػةـ اقذؿمػػةدم ٔؿثػػٰ ٣ٺدىػػةٹت كدٞ٪ٲػػح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت ٚػػٰ  -

 ا١٧٣ذت اٷ٤ٝٲ٧ٰ ا٣ٕؿثٰ ٣ٺدعةد ا٣ؽك٣ٰ ٣ٺدىةٹت )اٷق١ٮا(.

 إ٩نةء ٦عؿؾ ثعر ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. -

كًػػٓ ٩ْػػةـ اقذؿمػػةدم ٔؿثػػٰ ٤٣ع٧ةٱػػح ا١ٛ٣ؿٱػػح ٤٣جؿ٦ضٲػػةت  -

 كا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ.

 -٧ٛذٮظح ا٧٣ىػؽر )اٷقػ١ٮاا٦٣ضٲةت إ٩نةء مج١ح ٣ؽ٥ٔ كدُٮٱؿ ا٣جؿ -

 اٵ١٣كٮ(.

 إ٩نةء ١٦ذجح ٔؿثٲح ر٧ٝٲح )اٵ١٣كٮ(. -

إ٩نةء ٦ؿ٠ـ ا٣ذٮزٲٜ ا٣ٕؿثٰ ا٣ؿ٧ٰٝ ١٧٤٣ذت اٷ٤ٝٲ٧ٰ ٣ٺدعةد ا٣ػؽك٣ٰ  -

 ٣ٺدىةٹت.

 دٕؿٱت ٦ى٤ُعةت اٹدىةٹت كدٞ٪ٲح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت. -

أ٦ػػة ٦٪٧ْػػح اٷقػػ١ٮا ٚٞػػؽ ثةمػػؿت ثةٹ٬ذ٧ػػةـ ثػػة٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٝػػٰ ا٣ٕؿثػػٰ 
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، كقٕخ إ٣ٯ أذ٧ةد قٲةقح ٔؿثٲح ٦ٮظػؽة ٤٣كػٲؿ ٩عػٮ 2333و٪ةٔذ٫ ٦٪ؾ ٔةـ ك

٦ضذ٧ٓ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كٚٞةن ٹقذؿادٲضٲةت كػٍُ ٦ؿقٮ٦ح كآ٣ٲةت د٪ٛٲػؾ ٦عػؽدة، 

كأكوخ ثذعؽٱؽ ص٭ػح ٦كػؤك٣ح ٚػٰ ٠ػ٢ دك٣ػح ٔؿثٲػح ٔػ٨ دٞة٩ػح )د١٪ٮ٣ٮصٲػة( 

١ٛؿٱػح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كاٹدىةٹت، كإٝؿار ٝػٮا٩ٲ٨ كدنػؿٱٕةت ٣ع٧ةٱػح ا١٤٧٣ٲػح ا٣

كػةوح ٦ة ٱذ٤ٕٜ ٦٪٭ة ثة٧٣ى٪ٛةت ا٣ؿ٧ٝٲح، ك٤٧ٔػخ ٤ٔػٯ دٔػ٥ إ٩نػةء كدُػٮٱؿ 

١٦ذجػػةت ك٦ؿا٠ػػـ ٤ٕ٦ٮ٦ػػةت اٚذؿاًػػٲح، كدٔػػ٥ ا٧٣ؤقكػػةت ا٣ٕة٦ػػح كا٣ؼةوػػح 

كدنػػضٲٕ٭ة ٤ٔػػٯ ث٪ػػةء ٦ٮاٝػػٓ ػةوػػح ٤ٔػػٯ ا٣نػػةث١ح، كظؿوػػخ ٤ٔػػٯ دٕٛٲػػ٢ 

ا٣ذُجٲٞةت اٷ١٣ذؿك٩ٲح كد٪نٲٍ ا٣جعٮث ا٣ؼةوح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح
(14)

. 

ؾت اٷق١ٮا ٦ض٧ٮٔح ٨٦ اٵ٩نُح دض٤خ ٚػٰ اٷقػ٭ةـ ٚػٰ دُػٮٱؿ ك٩ٛ

وػػ٪ةٔح ا٧٣عذػػٮل ٤ٔػػٯ ا٣ىػػٕٲؽ ا٣ٕؿثػػٰ كذ٣ػػٟ ثةظذٌػػةف مػػؿ٠ةت ٩ةمػػبح 

كو٘ٲؿة د٢٧ٕ ٰٚ ٦ضةؿ دُٮٱؿ دُجٲٞةت ا٧٣عذٮل. ك٨٦ ا٣عةً٪ةت ا٣ذٞة٩ٲػح 

ا٣ذٰ أق٭٧خ ٚٲ٭ة
(15)

 ص

 ُٝت ا٣٘ـا٣ح ٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲةت اٹدىةؿ ٰٚ دٮ٩ف. -

 اع ٰٚ ٦ىؿ.٦ؿ٠ـ ا٣ؿٱةدة كاٷثؽ -

 صة٦ٕح أثٮ ّجٰ ٰٚ اٷ٦ةرات ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ذعؽة. -

 ظةً٪ح صة٦ٕح ٔؽف ٰٚ ا٣ٲ٨٧. -

 Berytechظةً٪ح ٰٚ ٣ج٪ةف  -

 Pictiظةً٪ح ٰٚ ٤ٚكُٲ٨  -

 IPARKظةً٪ح ٰٚ اٵردف  -

                                                 

اٷدةظح ا٣ؿ٧ٝٲػح ٤٣ػؽكرٱةت ا٣ٕؿثٲػح كدكر٬ػة ٚػٰ دُػٮٱؿ  -ـ٬ٲؿما٣ؽ٠ذٮر َٺؿ ٩ة٥ّ ا٣ (14)

 ث٘ؽاد. -٦ؽك٩ح َٺؿ ٩ة٥ّ ا٣ـ٬ٲؿم -و٪ةٔح ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ

٦نؿكع دعٛٲػـ  -ا٤٣ض٪ح اٹٝذىةدٱح كاٹصذ٧ةٔٲح ٣٘ؿثٰ آقٲة )اٷق١ٮا( -ا٣ؽ٠ذٮرة ٩جةؿ إد٣جٰ (15)

 .2314ثٲؿكت  -ٮ٣ٮصٲحو٪ةٔح ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٨٦ ػٺؿ ا٣عةً٪ةت ا٣ذ١٪
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كٱذجٲ٨ أف اٷق١ٮا ٤٧ٔخ ٤ٔٯ دٕـٱـ و٪ةٔح ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ ا٣ٕؿثػٰ 

د٭ة ٚػٰ ٦ضػةؿ ٨٦ ػٺؿ ا٣عةً٪ةت ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲػح، ك٠ة٩ػخ أٌٚػ٢ ٦نػؿكٔة

ا٧٣عذػػٮل ا٣ؿ٧ٝػػٰ ا٣ٕؿثػػٰ ٚػػٰ ٠ػػ٢ ٦ػػ٨ اٵردف ك٣ج٪ػػةف ك٤ٚكػػُٲ٨ كقػػٮرٱح 

كا٣ٲ٨٧، ٧٠ة ٌٝؽ٦خ ٦جةدرة )قٮأؽ( ٣ؽ٥ٔ ا٧٣نػةرٱٓ ا٧٣جذ١ػؿة ٚػٰ ا٧٣ضػةؿ 

 ا٣ؿ٧ٰٝ كدُٮٱؿ٬ة.

دكر ٰٚ ٩نؿ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثػٰ كظْٛػ٫، ٤٧ٕٚػخ  ١ش٬س٠ك٠ةف 

٠ح ٚػٰ إٗ٪ػةء ا٧٣عذػٮل ٤ٔٯ ٚذط ا٧٣ضةؿ كاقػٕةن أ٦ػةـ ا٧٣كػذٛٲؽٱ٨ ٧٤٣نػةر

ا٣ٕؿثٰ ٤ٔٯ ا٣نةث١ح ٦ػ٨ ػػٺؿ ػػؽ٦ةد٭ة ا٣ذٛة٤ٔٲػح ا٧٣ؼذ٤ٛػح ا٣ذػٰ د٪ٮٔػخ 

٣ذن٢٧ ا٢٧ٕ٣ ا٧٣ٮقٮٰٔ كا٣ؼؽ٦ةت ا٣ض٘ؿاٚٲػح كاٵ٧ٔػةؿ ا٣جعسٲػح كٗٲؿ٬ػة 

.إ٣غ٨٦ ا٧٣ٮاد ا٣٪ىٲح أك دكضٲٺت ا٣ٛٲؽٱٮ أك ا٣ؿقٮـ أك ا٣ىٮر..
(16)

. 

كٱ٭ػؽؼ إ٣ػٯ قػؽ « ا٣ٕؿثٰأٱةـ اٷ٩ذؿ٩خ »كز٧ح ٦جةدرة ٣ضٮص٢ ٔ٪ٮا٩٭ة  

ا٣ٛضٮة ثٲ٨ ٔػؽد ٦ذعػؽزٰ ا٣ٕؿثٲػح كثػٲ٨ دػٮٚؿ ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ ثة٣ٕؿثٲػح، 

ثة٣نؿا٠ح ٦ٓ مػؿ٠ح ٚػة٩ٲٺب  Yamliكأقف ٬ؾا ا٣جؿ٩ة٦ش ٢٠ ٨٦ مؿ٠ح ٱ٤٧ٰ 

Vinelab  كمؿ٠ح صٮص٢Google  ك٦جةدرة د٘ؿٱؽات كمؿ٠ح ك٦ٌػح كثة٣ذٕػةكف

 ٦ٓ مؿ٠ح كٱ١ٲجٲؽٱة كدٮٱذؿ.

ٚػٰ ٣٪ػؽف ثػؽكر ٚػٰ ٦ضػةؿ ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ، ك٬ػٰ  ٬ـ٤ٟختث كٯ٢ٟكدٞٮـ 

١٦ذجح د٥ٌ ٦ض٧ٮٔح ٨٦ ا١٣ذت كا٧٣ؼُٮَةت كا٧٣عٛٮّةت كاٵٚٺـ كا٣ىػٮر 

٨ٔ دةرٱغ ا٣ُت ٨٦ ا٣ٞػؽٱ٥ كظذػٯ ٱٮ٦٪ػة. كأقكػ٭ة )٬٪ػؿم كٱ١٤ػٮـ(، كدعػٮم 

ا١٧٣ذجػػح ٦ػػٮاد ٩ػػةدرة ٦ػػ٨ ٦ىػػؿ ا٣ٞؽٱ٧ػػح كا٣عؽٱسػػح، ٔػػ٨ أكراؽ ا٣جػػؿدم إ٣ػػٯ 

، 1789ؿثٲح كُٝٓ أزؿٱح ٦ػ٨ ٗػـك )٩ػةث٤ٲٮف( ٧٣ىػؿ ٔػةـ ا٧٣ؼُٮَةت ا٣ُجٲح ا٣ٕ

                                                 

 - دكر صٮص٢ ٰٚ ٩نؿ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثػٰ كظْٛػ٫ - ا٣ؽ٠ذٮرة ٚةد٨ قٕٲؽ ثة٤ٛ٦ط (16)
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كدنذؿؾ ٦ٓ ١٦ذجػح اٷقػ١٪ؽرٱح ٣ضٕػ٢ ا٧٣ض٧ٮٔػةت ا٣ٕؿثٲػح ٦ذةظػح ٚػٰ مػ٢١ 

ر٧ٰٝ. كدٕؽ ١٦ذجح كٱ١٤ٮـ ٨٦ أ٥٬ ٦كذٮدٔةت ا١٣٪ٮز ا٧٣ذى٤ح ثذةرٱغ ا٣ُت ٚػٰ 

ا٣ٕة٥٣، إذ إ٩٭ة د٢٧ٕ ٤ٔٯ ظٛػِ ا٧٣ؼُٮَػةت ا٧٣٪ذنػؿة ٚػٰ أ٩عػةء ٦ؼذ٤ٛػح ٦ػ٨ 

دض٧ٲٕ٭ة ٰٚ ٦ؼُٮَح ر٧ٝٲح ٦ذ١ة٤٦ح، كصٕػ٢ ٬ػؾق ا٧٣ػٮاد ٦ذةظػح ٣ضٲػ٢ ا٣ٕة٥٣ ك

 صؽٱؽ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ا٣ؾٱ٨ ٦ةرقٮا اقذؼؽاـ ا٣نةث١ح ك٦ٮاٝٓ ا٣ذٮاو٢ اٹصذ٧ةٰٔ.

 ٢ْ٭ ا١هٰٓػ ا١ٓؽةٮ: -2

( ثإ٩ضػةز ٔػؽة األ١ٟفػ٬ٝة٦خ ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ )

ٕؿثٲح ٤٣ذٮص٫ ٩عٮ ٦ضذ٧ٓ ا٧٣ٕؿٚػح، أ٧ٔةؿ ٰٚ إَةر ٦نؿكع ا٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح ا٣

ك٬ٮ ا٧٣نؿكع ا٣ؾم دٞؽ٦خ ث٫ ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح ا٣كٮرٱح إ٣ٯ ٦ػؤد٧ؿ ا٧ٞ٣ػح 

، كٝػػٌؽـ ا٧٣ػػؤد٧ؿ ا٣نػػ١ؿ إ٣ػػٯ 2338ا٣ٕؿثػػٰ ا٣ػػؾم ٔٞػػؽ ٚػػٰ د٦نػػٜ ٔػػةـ 

ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح ا٣كٮرٱح ٤ٔػٯ ٦جةدرد٭ػة ٷَػٺؽ ٬ػؾا ا٧٣نػؿكع، ك٤٠ٌػٙ 

 كا٤ٕ٣ٮـ إ٩ٛةذق ثة٣ذ٪كٲٜ ٦ٓ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح.ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح 

ا٧٣عذػػٮل ا٣ؿ٧ٝػػٰ ا٣ٕؿثػػٰ ٤ٔػػٯ »ٔ٪ٮا٩٭ػػة  كأ٩ضػػـت ا٧٣٪٧ْػػح دراقػػحن 

قػػ٤ٌُخ اٵًػػٮاء ٚٲ٭ػػة ٤ٔػػٯ كاٝػػٓ ا٧٣عذػػٮل ا٣ؿ٧ٝػػٰ ا٣ٕؿثػػٰ، « ا٣نػػةث١ح

ككًػٕخ ػُػػح ٣ٺردٞػػةء ث٭ػؾا ا٣ٮاٝػػٓ، كأقػػ٭٧خ ا٧٣٪٧ْػح أٱٌػػةن ٚػػٰ ث٪ػػةء 

٦نػؿكع ٦نػذؿؾ ثػٲ٨ اٵ١٣كػٮ  ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٣عةقػٮثٰ ا٣ذٛػة٤ٰٔ، ك٬ػٮ

 ك٦ؽٱ٪ح ا٤٧٣ٟ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ٤ٕ٤٣ٮـ كا٣ذٞ٪ٲح.

 ٘ٮ ـ٬رٯث:

أ٩ضـت قٮرٱح أ٧ٔةٹن ٦ذ٧ٲـة ٰٚ ٦ضةؿ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ، ك٦ػ٨ 

ظٲر ٢٧ٔ ٤ٔٯ كًٓ  ا٫ٓ٥١ػ ا١ٓا١ٮ ٬٢ٓ٢١ـ ا١خٍتٰٰٜث٬ؾق اٵ٧ٔةؿ ٦ة ٝةـ ث٫ 

ٔػؽة ٦ُٕٲػةت ٩ْةـ اٹمػذٞةؽ كا٣ذىػؿٱٙ كٝةٔػؽة ٦ُٕٲػةت اٷٔػؿاب، كٝة

 ٦ٕض٧ٲح،كٝةٔؽة ٦ُٕٲةت ا٣ذؿا٠ٲت، كًجٍ ا٣٪ىٮص ثة٣ن٢١.
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كٰٚ ٦ضةؿ ا٣ذؿ٠ٲت امذ٤٧خ ا٧٣ُٕٲةت ٤ٔٯ ا٣ضؾر ك٦ٕ٪ٯ ا٣ذؿ٠ٲػت 

كا٧٣ضةؿ ا٣ػؽٹ٣ٰ كا٧٣ضػةؿ ا٧٣ٌػةد كمػٲٮع ا٣ذؿ٠ٲػت كا٧٣ؿصػٓ ا٣ػؾم 

اقذٞٯ ٦٪٫
(17)

. 

كزارة االحهػاالت كا١خٜا٧ػث ٘ػٮ ـػ٬رٯث االـػخؽاحٰشٰث ا١ٓؽةٰػث ككًٕخ 

ث٘ٲػػح دٞػػؽٱ٥ ػػػؽ٦ةت دٞة٩ػػح  ٤ػػث ١خ٬١٬٨ٟسٰػػا االحهػػاالت كا٤٬٢ٓ٥١ػػاتا١ٓا

اٹدىةٹت كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كاٷٔٺـ ٨٦ أص٢ إدةظح أ٢ٌٚ ا٣ؼؽ٦ةت ٧٤٣ٮا٨َ 

 ا٣ٕؿثٰ ٣ٲٮا٠ت ركح ا٣ٕىؿ.

ك٦ػػ٨ ٦نػػؿكٔةت ا٧٣٪ػػذش اٵكؿ ٚػػٰ اٹقػػذؿادٲضٲح دٕؿٱػػت أقػػ٧ةء 

ؽـ ٚػٰ ا٣٪ُةٝةت، كدعؽٱؽ ٦ض٧ٮٔح اٵظؿؼ ا٣ٕؿثٲػح ا٣ذػٰ ٱ١٧ػ٨ أف دكػذؼ

أق٧ةء ا٣٪ُةٝةت، كز٧ح ٦جةدئ دٮصٲ٭ٲح ٣ُؿؽ اقػذؼؽاـ ا٣عػؿؼ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ 

أق٧ةء ا٣٪ُةٝةت كٝٮأؽ ٠ذةثذ٭ة ثة٣عؿؼ ا٣ٕؿثٰ، كزٱػةدة اقػذؼؽاـ ا٣نػةث١ح 

 )اٷ٩ذؿ٩خ( ٨٦ ص٧ٲٓ ا٣ٛبةت ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ ا٣ٕؿثٰ.

ك٨٦ ٬ؾق ا٧٣نؿكٔةت أٱٌةن دٮزٲٜ ا٣ذؿاث )ذا٠ؿة ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ( ص٧ٕػةن 

ثٮاثػػػح إ١٣ذؿك٩ٲػػػح ثػػػة٤٣٘ذٲ٨ ا٣ٕؿثٲػػػح  ثٮاقػػػُحكر٧ٝ٪ػػػح كد٧ٕٲ٧ػػػةن كدٮزٲٞػػػةن 

 ةإ١٣ذؿك٩ٲ ػكاٷ٩ض٤ٲـٱح، ك٦٪٭ة أٱٌةن دٕؿٱت ا٧٣ى٤ُعةت، كإدةظػح ا٣ٞػة٦ٮس 

كثسٺث ٣٘ةت )ٔؿثٰ، إ٩ض٤ٲـم، ٚؿ٩كػٰ(، ك٦ذةثٕػح دعػؽٱر ا٧٣ىػ٤ُعةت 

 ا٣ضؽٱؽة، كدٮظٲؽ٬ة.

ع إ٣ٯ إ٩نةء كز٧ح إ٩نةء ٦عؿؾ ثعر ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كٱ٭ؽؼ ٬ؾا ا٧٣نؿك

ثٮاثح ٤٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ ٦ؽٔٮـ ثؽ٣ٲ٢ مػة٢٦ ٔػ٨ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ا٧٣٪نػٮرة ثة٤٣٘ػح 

                                                 

 -دضؿثح ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ٕة٣ٰ ٤ٕ٤٣ٮـ ا٣ذُجٲٞٲح ٚػٰ ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ -ا٣ؽ٠ذٮرة أ٦ٲ٧ح ا٣ؽ٠ةؾ (17)

 -ٱٮ٩ٲػٮ -ظـٱػؿاف -٣ى٪ةٔح ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ ا٣ٕؿثػٰ ثؽ٦نػٜا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ٮَ٪ٰ اٵكؿ 
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ا٣ٕؿثٲح كٰٚ ا٧٣٪ُٞح ا٣ٕؿثٲح، ك٠كؿ ظةصـ ا٤٣٘ح ث٭ؽؼ دٚػٓ ٗٲػؿ ا٧٣ذ١٧٪ػٲ٨ 

٨٦ ا٤٣٘ةت اٵػؿل إ٣ٯ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ثة٣ٕؿثٲح كدٚٓ ظؿ٠ح ا٣٪نػؿ 

ثة٣ٕؿثٲح كدأ٦ٲ٨ ػؽ٦ةت أػؿل ٧٤٣كذؼؽـ ا٣ٕؿثٰ
(18)

. 

« ٤ػك٧ػث كٌػ٦»ك٨٦ إ٩ضػةزات ا٣ض٧ٕٲػح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣كػٮرٱح ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲػح 

١٣ذؿك٩ٲػػح دؽكٱ٪ٲػػح دذج٪ػػٯ ٧٩ػػٮذج اٷٔػػٺـ ا٣ذػػؽكٱ٪ٰ اٷ٩كػػة٩ٰ إك٬ػػٰ ثٮاثػػح 

٦ذؼىىح ثذؽكٱ٨ كدٮزٲٜ أ٥٬ ا٣ذٛةوٲ٢ ٧٤٣ضذ٧ٓ ا٧٣ع٤ٰ ا٣كٮرم، كٱؿ٠ػـ 

٦عذٮا٬ة ٤ٔٯ ا٣٪نةَةت كا٣ٕٛة٣ٲػةت كأ٦ػة٨٠ كرٱةًػح كأ٧ٔػةؿ كا٤١٤ٛ٣ػٮر 

٣ض٧ٰٕ، كٗٲؿ٬ة ٨٦ اٵ٩نُح اٷ٩كة٩ٲح ا٣ذٰ ٱ١ٮف ٦عٮر٬ة اٷ٩كةف ا٣كٮرم ا

اٷ٩كةف ٠٪ـ ا٣عٲةة، ٠٪ػـ اٷٔػٺـ، »قٮاء ٰٚ ا٣ؽاػ٢ أك ا٣ؼةرج ٦ذج٪ٲح مٕةر 

كذ٣ػٟ  2313، ك٤٧ٔخ ٣ذعٞٲٜ ٬ؾا ا٣نٕةر ثؽءان ٦ػ٨ ٔػةـ «٠٪ـ ٦ؽك٩ح ك٨َ

 ثذٞؽٱ٥ ا٧٣ٕؿٚح ٤٣ض٧ٲٓ، ٦ذٮػٲح دعٞٲٜ اٵ٬ؽاؼ اٳدٲحص

ٱ٥ ٦سةؿ ٩ةصط ٣٪٧ٮذج إٔٺ٦ٰ ٦ع٤ػٰ دػؽكٱ٪ٰ ٱؤقػف ٣ىػ٪ةٔح دٞؽ -1

٦عذٮل ر٧ٰٝ ٦ٕؿٰٚ ٗٲؿ رثعٰ ث٘ٲح ٩نؿ ا٧٣ٕؿٚح كإثػؿاز ا٣ذضػةرب 

اٷ٩كػػة٩ٲح كدعٞٲػػٜ ا٧٣٪ٕٛػػح ا٣ذة٦ػػح ٧٣ؼذ٤ػػٙ مػػؿااط ا٧٣ضذ٧ػػٓ 

 ا٣كٮرم، كٱ٨١٧ د٧ٕٲ٥ ٬ؾق ا٣ذضؿثح ٤ٔٯ دكؿ ٦نةث٭ح.

م كدع٤ٲػػ٢ ٧ػػٓ ا٣كػػٮردجٲػػةف أ٬ػػ٥ ا٣ؼىػػةاه ا٣ذػػٰ د٧ٲػػـ كاٝػػٓ ا٧٣ضذ -2

 ث٭ؽؼ اٹقذٛةدة ٦٪٭ة ٰٚ ثعٮث ٦كذٞج٤ٲح. ةكدٮزٲٞةن ر٧ٝٲ   ٦ٞٮ٦ةد٭ة ٧٤ٔٲ ة

٩نؿ زٞةٚح ا٧٣ٕؿٚح اٷٱضةثٲح ٔجؿ دػؽكٱ٨ ا٣ضٮا٩ػت اٷٱضةثٲػح ٣ٮٝػةآ  -3

 ا٣عٲةة ا٣ٲٮ٦ٲح.

دنضٲٓ ظةٹت اٷثؽاع كا٣ذ٧ٲـ ٨٦ ػٺؿ ا٣ؿوؽ كا٣جعر كا٣ذٮزٲػٜ  -4

                                                 

 -ا٣٭ٲبػح ا٣ٕة٦ػح ا٣كػٮرٱح ١٤٣ذػةب -ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كإٝةن كاردٞػةء –ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كٲؽ  (18)

 .2313د٦نٜ 
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 ٣عةٹت د٧ٲـ اٷ٩كةف ا٣كٮرم.

٧ػةف ثة٣ػؾات كاٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ اٷ١٦ة٩ػةت ا٧٣ع٤ٲػح ٦ػ٨ دنضٲٓ اٷٱ -5

ػٺؿ د٧ٕٲ٥ ا٣ؼجؿات كا٣ذضةرب ا٤٧ٕ٣ٲح ا٧٣ذؿا٧٠ح كا٧٣٪ةقجح ٣عػ٢ 

 ا٧٣ن١ٺت كٹقٲ٧ة ا٣ـرأٲح ٦٪٭ة.

 ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ دكر ا٧٣ؿأة ا٣كٮرٱح كإثؿاز ا٣ضٮا٩ت اٷٱضةثٲح ٰٚ ٦كٲؿد٭ة. -6

 ك٨٦ ا٣ٕٛة٣ٲةت ا٣ذٰ أ٩ضـد٭ة ٦ؽك٩ح ك٨َص

 ح ك٨َ( ٨ٔ َؿٱٜ ا٣٭ٮادٙ ا٧٣ع٧ٮ٣ح.٦كةثٞح )٦ؽك٩ 

  دٞػؽـ إ٣ػٯ ٦نػذؿ٠ٰ مػج١ح « ػجؿ كظ١ةٱح»ػؽ٦ح إػجةرٱح ٱٮ٦ٲح ثةق٥

 اٹدىةٹت ا٣ؼ٤ٮٱح.

  ٤ٔػٯ ا٣ٞ٪ػةة ا٣ٌٛػةاٲح  ةدؾاع ٱٮ٦ٲ  « ٦ٓ ا٣٪ةس»ٚٞؿة د٤ٛـٱح ٱٮ٦ٲح ثةق٥

 ا٣كٮرٱح.

  ٰإٔػةدة إ٩ذػةج ا٧٣ٞػةٹت ا٧٣٪نػٮرة كذ٣ٟ ثاقذس٧ةر ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٝ

 ؿااٜ اثذ١ةرٱح.كإظٲةا٭ة ثُ

٣ؽ٥ٔ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ ا٣ٕؿثػٰ ك٩نػؿ  ٤تادرة ٧اـا ةا١ٓؽةٮكٰٚ قٮرٱح 

ا٣جعٮث، ظٲر د٭ؽؼ إ٣ٯ ٩نؿ ا٥٤ٕ٣ كا٧٣ٕؿٚح، كا٧ٕ٣ػ٢ ٤ٔػٯ رٚػٓ ا٣ػٮٰٔ 

 ثأ٧٬ٲذ٭ة، كا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ زٱةدة ا٧٣عذٮل ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ؿ٧ٰٝ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. 

 ٘ٮ ا١ف٬ٓدٯث:

٤تػادرة ا٢٥١ػٝ ْتػػ ا   ٨٦ ا٧٣جةدرات ٚػٰ ا١٤٧٧٣ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣كػٕٮدٱح

ث٧ؽٱ٪ح ا٤٧٣ٟ ٔجؽ ا٣ٕـٱػـ ٤ٕ٤٣ػٮـ كا٣ذٞ٪ٲػح، ك٬ػؽٚخ ٬ػؾق  ٥٢١طخ٬ل ا١ٓؽةٮ

ا٧٣جةدرة إ٣ٯ د٥ٔ ا٣ض٭ٮد ا٧٣جؾك٣ح ٷٗ٪ةء ا٧٣عذٮل ا٣ٕؿثٰ كدُٮٱؿ اٵدكات 

ا٧٣ٕ٪ٲح ٰٚ إٗ٪ةء ٬ؾا ا٧٣عذٮل، كإدةظذ٫ ٧٤٣كذؼؽ٦ٲ٨ ك٩نؿ ا٣ػٮٰٔ ثأ٧٬ٲذػ٫ 

 ٭ٮٱح ا٣ٕؿثٲح اٷقٺ٦ٲح.ك٠ٲٛٲح دُٮٱؿق، كا٣عٛةظ ٤ٔٯ ا٣
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ك٨٦ ا٧٣نؿكٔةت ا٣ذٰ ٤٧ٔخ ا٧٣جػةدرة ٤ٔػٯ د٪ٛٲػؾ٬ة ا٧٣ؽك٩ػح ا٣ٕؿثٲػح 

كا٧٣ٕض٥ ا٣عةقٮثٰ ا٣ذٛػة٤ٰٔ ك٠ذػت ا٣ذٞ٪ٲػةت اٹقػذؿادٲضٲح، كث٤ػٖ ظضػ٥ 

٧٤٠ح ٔؿثٲح دعذٮم ٤ٔػٯ أدكات ػؽ٦ٲػح ظةقػٮثٲح  ٤٦ٲةرا٧٣ؽك٩ح ا٣ٕؿثٲح ٩عٮ 

دكذٮٔت ٢ ٦ٓ ٦عذٮٱةد٭ة ا٣ذٰ د٨١ٌ٧ ٨٦ ا٣ذٕة٢٦ ٦ٓ ٦عذٮل ا٧٣ؽك٩ح كا٣ذٛةٔ

 دةرٱؼٲح ٦ؼذ٤ٛح دجؽأ ٨٦ ا٣ٕىؿ ا٣ضة٤٬ٰ ظذٯ ا٣ٮٝخ ا٣عة٣ٰ.ظٞجنة 

كأ٦ة ا٧٣ٕض٥ ا٣عةقٮثٰ ا٣ذٛة٤ٰٔ ٚ٭ٮ ٦نػؿكع ٦نػذؿؾ ٦ػٓ ا٧٣٪٧ْػح ا٣ٕؿثٲػح 

ا٣ؼ٢٤ ا٧٣ٮصٮد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥، كٱن٢٧ ػٮارز٦ٲةت  ؽِّ كى ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ، ك٣ً 

 ٧٤١ةت ا٣ٕؿثٲح كا٧٣ذؿادٚةت كا٧٣ذٌةدات.ا٣ذٮ٣ٲؽ كاٹمذٞةؽ كصؾكر ا٣

، كدٕؽ ٨٦ أ٥٬ ا٥١ٟختث ا١ؽ٥ٰٛث ا١ٓؽةٰثك٨٦ ا٧٣جةدرات ٰٚ ا١٤٧٧٣ح أٱٌةن 

ا٧٣نؿكٔةت ا٣سٞةٚٲح ا٣كٕٮدٱح كا٣ٕؿثٲح، أ٩نػأد٭ة ١٦ذجػح ا٤٧٣ػٟ ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ 

ا٣ٕة٦ح ٰٚ إَةر ادٛةٝٲح دٕةكف ٦ٓ كزارة اٹدىةٹت كدٞ٪ٲح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت، ك٦ػ٨ 

 ٭ة دنضٲٓ ا٣ض٭ٮد ا٣ذٕةك٩ٲح كا٣ذ١ة٤٦ٲح ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ؿ٧ٝ٪ح.أ٬ؽاؼ إ٩نةا

ك٨٦ ا٧٣جةدرات أٱٌةن ١٦ذجح ا٤٧٣ٟ ٚ٭ؽ ا٣ٮَ٪ٲح، ك٬ٰ ٨٦ أ٠جػؿ ا٣٭ٲبػةت 

 ا٧٣ذؼىىح ٰٚ ٩نؿ ٤ٔٮـ ا١٧٣ذجةت كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كا٣جٲ٤ٮٗؿاٚٲة.

٦ؼُٮَػح ٦ؤرمػػٛح  2333كٱعػٮم  ا٥١غ٬ٌٍػات ٘ػٮ ا١ػػارةكز٧ػح ٦ؿ٠ػـ 

، كٝؽ كوػ٢ ٔػؽد ا٧٣ؼُٮَػةت ٚػٰ (٧٣ةٱ١ؿكٚٲ٥٤ثة)٦ىٮرة  1533إ١٣ذؿك٩ٲةن ك

 ا٣ٮزةاٜ.ٰٚ ٦ؼُٮَح ثٕؽ أف ٠ة٩خ ٦ؽ٦ضح  3333ا٣ك٪ٮات اٵػٲؿة إ٣ٯ أ٠سؿ ٨٦ 

ػا٣ذؿثٮٱح ا٣ذػٰ دي Edusearchٛاْػة كٰٚ ا١٤٧٧٣ح ا٣ٕؿثٲح ا٣كٕٮدٱح  ٪خ مِّ

، ك٬ػػٰ ٝةٔػػؽة ٤ٕ٦ٮ٦ػػةت دؿثٮٱػػح دؼػػؽـ ا٣جػػةظسٲ٨  6/4/2313ثذػػةرٱغ 

 ؿثٮم.كا٧٣ؼذىٲ٨ ٰٚ ا٧٣ضةؿ ا٣ذ

كأٱٌػةن ٚٮر كوٮؿ اٵٔؽاد ا٣ضؽٱؽة،  ة٬ؾق ا٣ٞةٔؽة دعؽٱس٭ة ٱٮ٦ٲ   ك٨٦ ٦ـاٱة

 ٦ُةثٞح ٣ٶو٢ ا٧٣ُجٮع. ٩PDFىٮص ا٧٣ٞةٹت كا٣جعٮث ٠ة٤٦ح ٤ٔٯ وٲ٘ح 
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كدٕؽ صة٦ٕح ا٤٧٣ٟ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ أكؿ صة٦ٕح ٰٚ ا٣كػٕٮدٱح دٞػٮـ ثةٔذ٧ػةد 

ثٕػػؽ أك ١٣ذؿك٩ػػٰ ٣ؼؽ٦ػػح ا٣ُػػٺب ا٣ػػؾٱ٨ ٱؽرقػػٮف ٔػػ٨ أدكات ا٣ػػذ٥٤ٕ اٷ

 ا٣ُٺب ا٧٣٪ذكجٲ٨ إ٣ٲ٭ة.

 ٘ٮ اإل٤ارات ا١ٓؽةٰث ا٥١خطػة:

٨٦ ا٧٣جةدرات ا٣ؿا٦ٲح إ٣ٯ دٕـٱـ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٤ٔػٯ ا٣نػةث١ح 

 ٤تادرة ا١لٰظ ٤ط٥ػ ةػ٦ راكػػ آؿ ٤ٟخػ٬ـٰٚ دك٣ح اٷ٦ةرات ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ذعؽة 

ا٣ذٰ د٭ؽؼ إ٣ٯ دُػٮٱؿ اٵدكات كا٣جػؿا٦ش ثةقػذؼؽاـ ٦ضػةٹت اٹدىػةٹت 

% ٦ػ٨ ٦ٲـا٩ٲػح ا٧٣ؤقكػةت  75كدٞ٪ٲح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت، كٱؽ٥ٔ ا٧٣نػؿكع ث٪كػجح 

 % ٤٣نؿ٠ةت ا٣ؼةوح. 53ا٣ع١ٮ٦ٲح أك ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح كث٪كجح 

ا٣ذػٰ أ٤َٞ٭ػة ا٣نػٲغ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ رامػؽ آؿ ١٦ذػٮـ  ٤ٟختث ا١ٓؽبك٬٪ةؾ 

١٣ذؿك٩ٲح ًؼ٧ح د٥ٌ ٠ذجةن كأ٧ٔػةٹن مػٕؿٱح كقػٲؿان ذادٲػح إأٱٌةن، ك٬ٰ ١٦ذجح 

٦ذةظح ٦ضة٩ةن، كص٧ٲٕ٭ة د٭ؽؼ إ٣ٯ قؽ ا٣ٛضٮة ثػٲ٨ ٔػؽد  كدكرٱةت ك٦ٞةٹت

 ٦ذعؽزٰ ا٣ٕؿثٲح كثٲ٨ دٮٚؿ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ٣٭ة.

ا٣ذػػٰ دٕػػؿض ا١٣ذػػت  ٬٤ـػػ٬ْث ا١ٟخػػب اإل١ٟخؽك٧ٰػػث ا١ٓؽةٰػػثك٬٪ة٣ػػٟ 

 .2313اٷ١٣ذؿك٩ٲح ٨٦ ػٺؿ اٵٱٛٮف كاٵٱجةد، كأ٤َٜ ٬ؾا ا٧٣ٮٝٓ ٔةـ 

د٧ٕػ٢ ٤ٔػٯ اقػذُٞةب  اإل٧خؽ٧ج٤ػٯ٨ث دةٮ ١إلْالـ ككدضؽر اٷمةرة إ٣ٯ أف 

ا٧٣ٕة٬ؽ كا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕة٧٣ٲح ٷدةظح ا٣ٛؿص أ٦ةـ ٤َجح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ ٹقػذ٧١ةؿ 

 دراقةد٭٥ ا٤ٕ٣ٲة ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ؽٱ٪ح دكف ا٣عةصح إ٣ٯ ا٣كٛؿ إ٣ٯ ا٣ؼةرج.

٤ؽٞػؾ ك٨٦ أ٥٬ وؿكح ا٣سٞةٚح كا٣ذؿاث ٰٚ اٷ٦ػةرات ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ذعػؽة 

« ٩ْػػةـ ا٧٣ةصػػؽ ١٧٤٣ذجػػةت»أ٤َػػٜ ٤ٔٲػػ٫ ، كس٥ٓػػث ا٥١اسػػػ ٢١رٜا٘ػػث كا١خػػؽاث

 دُٮٱؿق ثةقذ٧ؿار.كٱضؿم 

ا٣ذػٰ  كؽٞث ا٠٫٨٥١ ٘ٮ دةٮك٬٪ةؾ ٦جةدرات ٨٦ مؿ٠ةت ػةوح ٧٠جةدرة 
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، كد٢٧ٕ ٤ٔٯ دٮٚٲؿ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٦ػ٨ ا١٣ذػت 2313أ٩نبخ ٔةـ 

 ١٣ذؿك٩ٲح كا٣ذٞةرٱؿ كا٣ؿقةا٢ ا٧٤ٕ٣ٲح كا٧٣ضٺت ا٧٤ٕ٣ٲح.اٷ

ا٣ذػٰ دٞػؽـ ػػؽ٦ةت ٦جةمػؿة ٚػٰ  كػؽٞث ٛؽٌتػث ٤تػادرةكٰٚ دثٰ أٱٌػةن 

 ا٣ذؿص٧ح )أكف ٹٱ٨(.

 ٘ٮ ٍٛؽ:

١٣ذؿك٩ػٰ أ٩نأ ٦ٕ٭ؽ اٷدارة كا٣ذ٪٧ٲح اٷدارٱح ثٮاثح ٤٣ذ٤ٕٲ٥ كا٣ذػؽرٱت اٷ

د٥ٌ أرثٕح آٹؼ ثؿ٩ة٦ش دؽرٱجٰ ٦ضة٩ٰ ٱكذ٭ؽؼ ٦ٮّٰٛ ا٣ع١ٮ٦ح كَػٺب 

 ا٣ضة٦ٕةت كأٚؿاد ا٧٣ضذ٧ٓ ٣ذ٪٧ٲح ٦٭ةراد٭٥.

 ٘ٮ ا٬ٟ١ٯج:

ة٦ٕػػح ا٣ؼ٤ػػٲش ٤ٕ٤٣ػػٮـ كا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲػػة ٦ؿ٠ػػـ ا٣ذ٧ٲػػـ ٤٣ذ٤ٕػػٲ٥ أقكػػخ ص

١٣ذؿك٩ػػٰ ٣ػػؽ٥ٔ ص٭ػػٮد ا٣ضة٦ٕػػح ٚػػٰ ا٧٣ضػػةٹت ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػػح كاٵ٠ةدٱ٧ٲػػح اٷ

 كدنضٲٓ ا٤ُ٣جح ٤ٔٯ ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ.

 ٘ٮ ا١تطؽٯ٦:

أ٩نأت دك٣ح ا٣جعؿٱ٨ أظؽث ٦ؿ٠ػـ ٤٣ذ٤ٕػٲ٥ اٷ١٣ذؿك٩ػٰ ٤ٔػٯ ٦كػذٮل 

ا٣نؿؽ اٵكقٍ ٰٚ صة٦ٕح ا٣جعؿٱ٨
(19)

. 

 ٬٫٥رٯث ٤هؽ ا١ٓؽةٰث:٘ٮ س

، ٤ٟختػث اإلـػ٨ٟػرٯث٨٦ ا٧٣جةدرات ا٣ؿااؽة ٰٚ ص٧٭ٮرٱػح ٦ىػؿ ا٣ٕؿثٲػح 

كٱعذٮم ٦ٮٕٝ٭ة ٤ٔٯ قخ ١٦ذجةت ٦ذؼىىػح ك٦ػة ٱٞػةرب ا٣ٕنػؿة ٦ٺٱػٲ٨ 

 ٜ ٰٚ ٦ٮقٮٔح كٱ١ٲجٲؽٱة ثة٣ٕؿثٲح.وٛعح ٨٦ ا٣٪ىٮص، ك٬ؾا ا٧٣عذٮل ٦ٮز

ٲح ٰٚ ا٣ٕػة٥٣ ٤٠ػ٫، كدٕؽ ١٦ذجح اٷق١٪ؽرٱح أ٠جؿ ١٦ذجح ر٧ٝٲح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿث

                                                 

كاٝٓ اٝذىػةد ا٧٣ٕؿٚػح ٚػٰ دكؿ  -اٵقذةذ ا٧٣٭٪ؽس ا٣ؽ٠ذٮر ٱعٲٯ ظ٧ٮد ظك٨ ا٣جٮ٤ٰٔ (19)

٦ض٤ػػح اٹٝذىػػةدم  -ٰ كٚٞػػةن ٧٣ؤمػػؿات ا٧٣عذػػٮل ا٣ؿ٧ٝػػ٦ٰض٤ػػف ا٣ذٕػػةكف ا٣ؼ٤ٲضػػ

 .7ص 2313ق٪ح  24ا٣ٕؽد  -ا٣ؼ٤ٲضٰ



 930 (1) اجلصء (09) جملًدا ـ دلًة دلُع ايًغة ايعسبية بدَػل

ثٮًٓ أ٠سؿ ٨٦ ٦بح أ٣ػٙ ٠ذػةب ٔؿثػٰ ٤ٔػٯ  2339كٝؽ اظذْٛخ أكاا٢ ٔةـ 

 ا٣نةث١ح ٷدةظح ا٧٣ٕؿٚح ٤٣ض٧ٲٓ.

١٣ذؿك٩ٲػح ٔؿثٲػح إ، ك٬ػٰ أكؿ دار ٩نػؿ دار ٧لػؽ ٞخػب ْؽةٰػثكٰٚ ٦ىؿ 

ٔ٪ػٮاف ٦ٮزٔػح ٤ٔػٯ ٦ػة  5333كدٌػ٥  2335دضةرٱح، ك٠ةف دأقٲكػ٭ة ٔػةـ 

ؿ٧ٝ٪ح، كٝؽ ٔٞؽت ا٣ؽار ادٛةٝػةن ٦ػٓ مػؿ٠ح ٦ضةٹن، ك٬ٰ ٠ذت ٦ 29ٱٞؿب ٨٦ 

 ٧٩كةكٱح ٦ذؼىىح ٰٚ ٩نؿ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ٤ٔٯ ا٣٭ةدٙ ا٧٣ع٧ٮؿ.

ي ا٥١ٟختث ا١لا٢٤ثك٬٪ة٣ٟ  ، ككوػ٢ ٔػؽد ا١٣ذػت 2335قكػخ ٔػةـ ، كأ

٠ذةثةن ٱ٨١٧ ٔؿً٭ة ثض٧ٲػٓ ا٣٭ٮادػٙ ا٣ؾ٠ٲػح  5361اٷ١٣ذؿك٩ٲح ا٧٣ذةظح إ٣ٯ 

ةؿ ا٣٪ىٮص ا٧٣ؼذ٤ٛح كدؿدٲج٭ػة ٚػٰ كاٵص٭ـة ا٤٣ٮظٲح. ك٦٭٧ح ا١٧٣ذجح اقذٞج

إَةر كاظؽ ٦ٓ إ١٦ةف ا٣جعر ٚٲ٭ة
(23)

. 

 ٘ٮ ا١ف٬داف:

ز٧ح ا٬ذ٧ةـ ثة٣٪نؿ اٷ١٣ذؿك٩ٰ ٰٚ ا٣كٮداف كأ٤ٗج٫ ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت، ٚ٭٪ةؾ 

، كٱ٭ؽؼ ٬ػؾا ا٧٣نػؿكع إ٣ػٯ إ٩نػةء ا٥١ٟختث اال٘خؽاىٰث ٢١شا٤ٓات ا١ف٬دا٧ٰث

٤ٕ٧ٮ٦ػةت ا٧٣ذػٮٚؿة ٚػٰ ١٦ذجح اٚذؿاًٲح ٷدةظح ٝٮأػؽ ا٣جٲة٩ػةت ك٦ىػةدر ا٣

ا٣ضة٦ٕةت ٣ض٧ٲٓ أٌٔةء ٬ٲبح ا٣ذػؽرٱف، كٱذػٮٚؿ ٚٲ٭ػة ٔػؽد ٦ػ٨ ا٣ػؽكرٱةت 

اٷ١٣ذؿك٩ٲح ا٧٣ضة٩ٲح
(21)

. 

ٚٞػؽ وػ٧٧خ ٝةٔػؽة ثٲة٩ػةت  ا٥١ٟختث اإل١ٟخؽك٧ٰث ةشا٤ٓػث ا١غؽٌػ٬ـأ٦ة 

 ٤٣ؿقةا٢ ا٣ضة٦ٕٲح ثةقذؼؽاـ أ٧ْ٩ح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٧٤٣ىةدر ا٧٣ٛذٮظح.

                                                 

ا٧٣ػؤد٧ؿ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ اٷ٩ذؿ٩ػخص  -٤٠ٲح اٳداب ثضة٦ٕح ظ٤ٮاف -ا٣ؽ٠ذٮرة أ٦ة٩ٰ ٦ع٧ؽ ا٣كٲٌؽ (23)

 .2311ا٣ؿٱةض  -صة٦ٕح اٷ٦ةـ ٦ع٧ؽ ث٨ قٕٮد اٷقٺ٦ٲح -ا٣ذعؽٱةت كا٧ُ٣ٮظةت

ث٪ػةء  -هلل ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ اهلل كا٣ػؽ٠ذٮرة كٚػةء ٔنػ٥ ٗجؿٱػةؿ ٦ػؿٝها٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ ا (21)

ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣سة٣ر ٣ض٧ٕٲػح  -ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣كٮدا٩ٰ ٰٚ ا١٧٣ذجةت ك٦ؿا٠ـ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت

 .9-8ص  2313ٱٮ٣ٲٮ  -ا٣ؼؿَٮـ -ا١٧٣ذجةت ا٣كٮدا٩ٲح
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زٺزػٲ٨ ٤٦ٲػٮف كزٲٞػح ك٬ػٰ زػؿكة ٝٮ٦ٲػح  كٰٚ دار ا٣ٮزةاٜ ا٣ٞٮ٦ٲػح ٩عػٮ

 ٤٣كٮداف كدكؿ ا٣ضٮار ا٣ٕؿثٲح كاٷٚؿٱٞٲح.

 ٘ٮ ح٧٬ؿ:

ـ كدٌػػ٥ ٤٦ٲػػٮف ٠ذػػةب 1885ٔػػةـ  ا٥١ٟختػػث ا٨ٌ٬١ٰػػث ا١خ٧٬فػػٰثأ٩نػػبخ 

ادٛٞخ ا١٧٣ذجػح ٦ػٓ  2313دكرٱح. كٰٚ ٔةـ  ٦16٬333ؼُٮَح، ك 43٬333ك

ذؿك٩ٰ ٤ٔػٯ ٩نػؿ ا٣ذٮ٩كٲح ا٧٣ذؼىىح ٰٚ ٦ضةؿ ا٣٪نؿ اٷ١٣ Sanalailmedمؿ٠ح 

، كث٭ػؽؼ دٕـٱػـ  ٠IPadذةثةن ك٦ؼُٮَح ٩ةدرة ٷدةظذ٭ة ٦ضة٩ةن ٦ػ٨ ػػٺؿ ا٣ػػ  15

ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٣نجةب كا١٣ذةب كا٣ذٕؿٱٙ ثة٣سٞةٚح ا٣ذٮ٩كٲح كا٣ٕؿثٲح
(22)

. 

 ٘ٮ ١ت٨اف:

ي  ٣جٲػٓ ا١٣ذػت  ٦1998٪ؾ ٔةـ  (. ٠ٮـ٠ٰ٧ ك٘ؽات)٤ٟختث قكخ ٰٚ ٣ج٪ةف أ

٠ذػػةب  333٬333، كدٌػ٥ ا١٧٣ذجػػح ا٣نػػةث١حَؿٱػػٜ ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ُجٮٔػػح ٦ػ٨ 

ك٦ض٧ٮٔػػح كاقػػٕح ٦ػػ٨ ا٣جػػؿا٦ش كاٵ٣جٮ٦ػػةت كاٵٚػػٺـ ا٤٣ج٪ة٩ٲػػح كا٣كػػٮرٱح 

 كاٵرد٩ٲح كا٧٣ىؿٱح.

ٱ٨١٧ دعٮٱ٤ػ٫ ٤ٔػٯ  ةو٧٧خ ا٧٣ؤقكح ثؿ٩ة٦ضةن ٦ضة٩ٲ   2313كٰٚ ٔةـ 

، ثعٲر ٱ٨١٧ ٨٦ ػٺ٫٣ ٝؿاءة ا٧٣ضٺت اٷ١٣ذؿك٩ٲح ا٣ىػةدرة IPadص٭ةز ا٣ػ 

 ( ٦ض٤ح.41د٬ة )٨ٔ ٩ٲ٢ كٚؿات كٔؽ

كدضؽر اٷمةرة إ٣ٯ أف ا٧٣جةدرات ا٣ؽأٲح إ٣ٯ دٕـٱػـ ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ 

ٚػٰ  (اٷقػ١ٮا)ا٣ٕؿثٰ دٕٮد إ٣ٯ أ٠سؿ ٨٦ ٔٞؽ ٨٦ ا٣ـ٨٦ ٦ٓ ا٩ُػٺؽ ٦جػةدرة 

ك٦ة ٣عٜ ث٭ة ٦ػ٨ ٦جػةدرات ك٦نػؿكٔةت أ٤َٞذ٭ػة ثٕػي  2333ثٲؿكت ٔةـ 

 ح. ا٧٣ؤقكةت ا١ٛ٣ؿٱح كا٣سٞةٚٲح ٤ٔٯ ا٦ذؽاد ا٣كةظح ا٣ٕؿثٲ

                                                 

 -٩ذؿ٩ػخا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ اٷ -٤٠ٲح اٳداب ثضة٦ٕح ظ٤ٮاف -ا٣ؽ٠ذٮرة أ٦ة٩ٰ ٦ع٧ؽ ا٣كٲٌؽ (22)

 .2311ا٣ؿٱةض  -صة٦ٕح اٷ٦ةـ ٦ع٧ؽ ث٨ قٕٮد اٷقٺ٦ٲح -ا٣ذعؽٱةت كا٧ُ٣ٮظةت
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٧٠ة دضؽر اٷمةرة إ٣ٯ أ٩٪ة ٣ك٪ة ٰٚ ٦ضةؿ ا٣عىؿ، كإ٧٩ػة ٬ػٰ إمػةرات 

إ٣ٯ ثٕي ا٧٣ٮاٝٓ ا٣ذػٰ د٧ٕػ٢ ٤ٔػٯ دٔػ٥ ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ ا٣ٕؿثػٰ ٤ٔػٯ 

ثؽ ٨٦ اٷمػةرة أٱٌػةن إ٣ػٯ أ٩ػ٫ ٦ػٓ اٷٝػؿار ثأ٧٬ٲػح دكر  ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕؿثٰ، كٹ

ةوػح ا٣ؽك٣ح ٰٚ دٞؽٱ٥ ا٣ؽ٥ٔ ا٧٣ةدم ٣جٕي ا٧٣جػةدرات ٚػإف ٧٤٣جػةدرات ا٣ؼ

 ا٣ٛؿدٱح دكران ٰٚ د٥ٔ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٦س٢ص

٦ة أق٭٧خ ث٫ ١٦ذجح ٔجؽ ا٣ع٧ٲػؽ مػٮ٦ةف ٚػٰ اٵردف كمػؿ٠ح قػ٤ٮل  -

 .2339اٵرد٩ٲح ا٣ذٰ ثؽأت ٔةـ 

 ٦ة أق٭٥ ث٫ ٦ؿ٠ـ ص٧ٕح ا٧٣ةصؽ ٰٚ اٷ٦ةرات. -

 ٦ة أق٭٧خ ث٫ ٦ؤقكح ا٣ذ٧ٲ٧ٰ ٰٚ دٮ٩ف ٤ٔٯ ٦كذٮل ا٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ. -

 ث٢ ٦ٲؽ ٰٚ دٮ٩ف.٦ة أق٭٧خ ث٫ مؿ٠ح ق٪ة -

 ٤فاةٜات:

كدضؽر اٷمػةرة أٱٌػةن إ٣ػٯ أف ٬٪ة٣ػٟ ٦كػةثٞةت صػؿت ٤ٔػٯ ا٣ىػٕٲؽ 

 ا٣ٕؿثٰ ٣ؽ٥ٔ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ، ك٨٦ ٬ؾق ا٧٣كةثٞةتص

كٝػؽ أ٤ٔ٪ػخ ٔ٪٭ػة ا٣ض٧ٕٲػح ا٧٤ٕ٣ٲػح  ٤فاةٜث ا٨ٟ١ػػم ٘ػٮ ـػ٬رٯث: -1

٣ذػٰ ا٣كٮرٱح ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲح، ك٠ةف ا٣٭ؽؼ ٦٪٭ة دٕػؿؼ ا٧٣ٮاٝػٓ ٤ٔػٯ ا٣نػةث١ح ا

دٕ٪ٯ ث٪نؿ ٦ٮاد٬ة ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح، كثٕؽ أف دٞؽـ إ٣ػٯ ا٧٣كػةثٞح ٔػؽد 

٨٦ ا٧٣ٮاٝٓ ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕؿثٰ ٠ةف ا٧٣ٮٝٓ ا٣ٛػةاـ اٵكؿ ٧٣ىػ٤عح دػٮ٩ف، 

كا٣سة٩ٰ ٧٣ى٤عح ٦ٮٝٓ ٰٚ ص٧٭ٮرٱح ٦ىؿ ا٣ٕؿثٲح، كا٣سة٣ر ٧٣ىػ٤عح ٦ٮٝػٓ 

ٞؽ٦ػح ٦ػ٨ ا٣ض٧ٕٲػح ٰٚ ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح ا٣كٮرٱح، كٝؽ كٌزٔخ ا٣ضػٮااـ ا٧٣

ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣كٮرٱح ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲح ٤ٔٯ ا٣جةظسٲ٨ ا٣ٛةاـٱ٨ ٰٚ صة٦ٕح د٦نػٜ ثؿٔةٱػح 

 ا٣كٲؽة ٩ةات راٲف ا٣ض٧٭ٮرٱح ٤٣نؤكف ا٣سٞةٚٲح ا٣ؽ٠ذٮرة ٩ضةح ا٣ُٕةر.

ك٠ػةف ا٣٭ػؽؼ ٦٪٭ػة  ٤فاةٜث ا٥١طخ٬ل ا١ؽ٥ٛٮ ا١ٓؽةٮ ٘ػٮ ا١تطػؽٯ٦: -2
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٧ةٔٲح ث٘ٲح دنػضٲٓ ا٧٣عذػٮل دٕـٱـ اٵ١ٚةر ا٧٣جذ١ؿة ٨٦ ركاد اٵ٧ٔةؿ اٹصذ

 18ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ، ك٬ٰ ٦ٛذٮظح أ٦ةـ ا٣نجةب ا٣ؾٱ٨ دذػؿاكح أ٧ٔػةر٥٬ ثػٲ٨ 

ق٪ح ٨٧٦ ٣ؽٱ٭٥ أ١ٚةر ٧٦ٲـة دذ٤ٕٜ ثة٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٚػٰ أظػؽ  33ك

 ا٧٣ضةٹت اٳدٲحص

 ١٣ذؿك٩ٲح.ا٣ذضةرب اٷ -

 ا٣ٮقةاٍ اٹصذ٧ةٔٲح. -

 ا٣ذ٥٤ٕ. -

 .ا٣عٛةظ ٤ٔٯ ا٣ذؿاث ا٣سٞةٰٚ -

 ا٣ذُجٲٞةت ا٧٣ذ٪٤ٞح. -

٧ػػخ ا٧٣كػػةثٞح ثة٣ذٕػػةكف ٦ػػٓ ا٣ٲٮ٩كػػ١ٮ كثؿٔةٱػػح ٬ٲبػػح د٪ْػػٲ٥ ِّْ كٝػػؽ ٩ي 

( كثة٣نؿا٠ح ٦ٓ اٷقػ١ٮا ك٦ٕ٭ػؽ د١٪ٮ٣ٮصٲػة ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت TRAاٹدىةٹت )

 ٰٚ ٦ىؿ كٔؿب ٩خ.

دٕةك٩خ ٦ػٓ مػؿ٠ح  ٤فاةٜث ٤تادرة ا٢٥١ٝ ْتػ ا  ٥٢١طخ٬ل ا١ٓؽةٮ: -3

Google ٌٚػ٢ ا٧٣ٞػةٹت ٚػٰ ٦ٮٝػٓ كظػؽة ا٧٣ٕؿٚػح ٷَٺؽ ٦كةثٞح ١٣ذةثح أ

(Knol ظٲػػر د٪ػػةٚف ا٣ُػػٺب كأٌٔػػةء ٬ٲبػػح ا٣ذػػؽرٱف ٚػػٰ ا٣ضة٦ٕػػةت )

كا٧٣ؽارس ٤ٔٯ ٠ذةثح ا٧٣ٞةٹت ا٣ذٰ دٞٓ ٰٚ ٦ضةٹت اػذىةو٭٥، كدؼٌٓ 

 ٬ؾق ا٧٣ٞةٹت ٤٣ذٞٮٱ٥ كدؿمٲط أ٤ٌٚ٭ة ٣٪ٲ٢ ا٣ضٮااـ.

ٲح ك٦ؿا٠ـ ٤ٔٯ ٦كذٮل اٵ٩ؽٱح ا٣ىٲٛ ٤فاةٜث أل٘ي٠ ٤ش٢ث إ١ٟخؽك٧ٰث -4

 ا٣٪نةط.

*   *   * 
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ىتوصواتىومػترحاتىلالرتػاءىبالواقعى-خامدًا
إصؿاء ٦كط مة٢٦ ٣ض٧ٲٓ ٦نؿكٔةت ا٧٣ٕة٣ضح اٳ٣ٲح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ  -1

داػ٢ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ كػةرص٫، كدٕـٱـ ا٣ذٮاوػ٢ ثػٲ٨ ا٣ض٭ػةت ا٣ذػٰ 

 دٞٮـ ثذ٪ٛٲؾ٬ة ٦٪ٕةن ٣ٺزدكاصٲح كا٣ذ١ؿار.

ٞة٩ح ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ إ٣ٯ ا٣ذ٪كٲٜ كا٣ذ١ة٢٦ دٔٮة كزارات اٹدىةٹت كا٣ذ -2

ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ٨٦ ص٭ح، كثٲ٪٭ة كثٲ٨ ادعةد ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ٕؿثٲػح ٹٔذ٧ػةد 

 ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ ٱٞؿ٬ة اٹدعةد ٰٚ ٦ضةٹت ٢٧ٔ ٬ؾق ا٣ٮزارات.

ًؿكرة ا٣ذ١ة٢٦ ثٲ٨ اٹقذؿادٲضٲةت ا٣ٮَ٪ٲح ذات ا٣ٕٺٝػح، كا٣ذٕػةكف  -3

ٮ٦ةت كاٹدىةٹت كاقذؿادٲضٲح ا٣ع١ٮ٦ح ثٲ٨ اقذؿادٲضٲح دٞة٩ح ا٤ٕ٧٣

اٷ١٣ذؿك٩ٲػػػح ٦ػػػ٨ ص٭ػػػح، كاقػػػذؿادٲضٲح دُػػػٮٱؿ ا٣ذؿثٲػػػح ا٣ٕؿثٲػػػح 

كاٹقذؿادٲضٲح ا٣سٞةٚٲح كاٷٔٺ٦ٲح ٨٦ ص٭ػح أػػؿل، كذ٣ػٟ ٚػٰ ٠ػ٢ 

٥ ا٣ذ٪كٲٜ كا٣ذ١ة٦ػ٢ ثٲ٪٭ػة كثػٲ٨ اٹقػذؿادٲضٲح ا٣ٞٮ٦ٲػح ُٝؿ ٔؿثٰ، زي 

ا٣ذػٰ كًػٕذ٭ة  ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕؿثٰ، كػةوػح اٹقػذؿادٲضٲح ا٣ؿ٧ٝٲػح

ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚػح كا٤ٕ٣ػٮـ ٤ٔػٯ أف دكػذأ٩ف ا٣ؼُػٍ 

 ا٣ٮَ٪ٲح ٰٚ ٢٠ ُٝؿ ٔؿثٰ ث٭ة.

دٕـٱـ ا٣ذٕةكف ثٲ٨ ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ كا٧٣ذؼىىػٲ٨ ثة٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح، كدٔػ٥ ص٭ػٮد  -4

 ٚؿٱٜ ا٢٧ٕ٣ ا٧٣نذ٢٧ ٤ٔٯ ذكم ا١٣ٛةٱةت ا٤٣٘ٮٱح كا٣عةقٮثٲح.

ؿثٰ ٰٚ ًٮء ٦ٕةٱٲؿ ٝةث٤ح كًٓ قٲةقةت ٷٗ٪ةء ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕ -5

 ٤٣ٞٲةس.

دٔػػٮة كزارات اٷٔػػٺـ ٚػػٰ ا٣ػػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػػح إ٣ػػٯ د٧ٕػػٲ٥ اقػػذؼؽاـ  -6

ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٧٣ذٛػػٜ ٤ٔٲ٭ػػة ٚػػٰ ادعػػةد ا٧٣ضػػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػػح 

 ك٤٠ٲةت ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح كا٧٣ٕةص٥ ا٤٣٘ٮٱح ا٧٣ذؼىىح.
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ا٣كٰٕ إ٣ٯ إدػةؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٦٪٧ْػح ا٣ذضػةرة ا٣ٕة٧٣ٲػح ث٘ٲػح » -7

ٕٚة٣ػػح ٚػػٰ ا٧٣ضػػةٹت اٹٝذىػػةدٱح كا٣ذضةرٱػػح ا٦٭ة ثىػػٮرة اقػػذؼؽ

«كا٣ذٞ٪ٲح
(23)

. 

إٱضةد دنػؿٱٕةت ٔؿثٲػح ظة٧٠ػح ٧ٕ٤٣ػ٢ ٚػٰ ا٣جٲبػح ا٣ؿ٧ٝٲػح، كص٧ٲػٓ  -8

دم ٮرِّ ا٣ٌٞةٱة ا٧٣ذى٤ح ثة٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت كثس٭ػة كاقػذؼؽا٦٭ة ٠ع٧ةٱػح ٦يػ

 ا٧٣عذٮل ك٦كذ٭١٤ٲ٫ كظ٧ةٱح ا٣عٞٮؽ ا١ٛ٣ؿٱح.

، كا٣كٰٕ إ٣ٯ زٱةدة ٩كجح ٦ػة د٥ٔ ظؿ٠ح ا٣ذؿص٧ح ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕؿثٰ -9

ٱذؿص٥ إ٣ٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٤٣٘ةت اٵػؿل كػةوح ٚػٰ ا٧٣ضػةٹت 

 ا٧٤ٕ٣ٲح ٩٭ٮًةن ثة٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ.

إٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ ا٧٣٪ة٬ش ا٣ذؿثٮٱح ٤ٔٯ ا٣ىػٕٲؽ ا٣ٕؿثػٰ ٷٔػؽاد صٲػ٢  -13

ٔؿثٰ ٱٮا٠ت ركح ا٣ٕىؿ، ٔىؿ ا٤ٕ٣ػٮـ كا٣ذٞة٩ػح كا٣سٞةٚػح ا٣ؿ٧ٝٲػح، 

٠ٮ٠جػح ٦ػ٨ ا٧٣جػؽٔٲ٨ ا٣ٞػةدرٱ٨ ٤ٔػٯ ا٣ٛ٭ػ٥ كا٣ذع٤ٲػ٢  ث٘ٲح دؼؿٱش

 كا٣ذٛكٲؿ كا٣ذٮّٲٙ.

ا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ دُٮٱؿ ا٣جػؿا٦ش اٵ٠ةدٱ٧ٲػح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت كػةوػح ٚػٰ  -11

أٝكةـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ك٤٠ٲةت ا٣ذؿثٲح ا٧٣ٕ٪ٲح ثذأ٬ٲ٢ ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨، كذ٣ػٟ 

ٰٚ ٦ضةٹت ظٮقجح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ك٦ٕةص٧٭ة، كا٣ذ٪كٲٜ ٦ٓ ا٤١٣ٲػةت 

 ٲح ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ.ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةد

ا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ اٚذذةح أٝكةـ دراقٲح ٦ذؼىىح ٚػٰ ٦ضػةؿ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت » -12

كا١٧٣ذجةت ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ذٰ ٹ دٮصؽ ٚٲ٭ة، كدعؽٱر ٦٪ػة٬ش ٬ػؾق 

اٵٝكةـ ا٣ذٰ د١٧٪٭ة ٨٦ دأ٬ٲ٢ أَؿ ٚ٪ٲح ٝةدرة ٤ٔٯ ا٣ذٕة٢٦ ٦ٓ ٌٝةٱة 

                                                 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثٲ٨ اٹ٩ذ٧ةء كا٣٭ٮٱح كا٣ذعؽٱةت ا٧٣كػذٞج٤ٲح  -أ.د. ٩ةرٱ٧ةف إق٧ةٔٲ٢ ٦ذٮ٣ٰ (23)

 .٦2315ةٱٮ  -دثٰ -ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ؿاثٓ ٧٤٣ض٤ف ا٣ؽك٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح -ٰٚ ٔىؿ ا٣ؿ٧ٝ٪ح
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«ػـ٩٭ة ك٦ٕة٣ضذ٭ة كاقذؿصةٔ٭ة كدٮّٲٛ٭ةا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كدٞ٪ٲةت 
(24)

. 

دنضٲٓ أٌٔةء ٬ٲبح ا٣ذؽرٱف ٰٚ ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ ٧٦ةرقػح » -13

٦ػ٨ عٮز٭٥ إف ٨٦ أص٢ إدةظذ٭ة ٤٣جةظسٲ٨ اٳػؿٱ٨ اٵرمٛح ا٣ذؿازٲح ٣ج

اٵرمػٛٲةت ا٣ؿ٧ٝٲػح، كإف ٦ػ٨ ػػٺؿ ٦ػٮإٝ٭٥ ا٣نؼىػٲح أك َؿٱٜ 

٦ٮاٝٓ ٤٠ٲةد٭٥ كأٝكة٦٭٥ ا٧٤ٕ٣ٲح ٤ٔٯ ا٣ٮٱػت قػٮاء ٝجػ٢ ا٣٪نػؿ ٚػٰ 

«ؽقا٣ؽكرٱةت ا٧٣ع٧١ح أك ثٕ
(25)

. 

ًؿكرة اٹٔذػؿاؼ اٵ٠ػةدٱ٧ٰ ا٣ٕؿثػٰ ثة٣ػؽكرٱةت ا٣ؿ٧ٝٲػح ٦ىػؽران » -14

«٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةت
(26)

. 

ا٤ُ٣ت إ٣ٯ مؿ٠ح صٮص٢ اٹ٬ذ٧ةـ ث٤٧ٕٲػةت ا٣عٛػِ ا٣ؿ٧ٝػٰ ثٕٲػؽ » -15

«ا٧٣ؽل، كأف دؽرص٫ ٨٧ً رقة٣ذ٭ة كد٫ٌٕ ٰٚ أك٣ٮٱةد٭ة
(27)

. 

ا٣عؿص ٤ٔٯ ٩نؿ ا٧٣عذٮل ا٣ضةد كا٣٭ةدؼ كا٣ؽراقةت ا٧٤ٕ٣ٲح ٚػٰ  -16

ةوةت، ٵف ٬ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ اٷ٩ذػةج ا٧٤ٕ٣ػٰ ٬ػٮ ا٧٣ؤمػؿ ٢٠ اٹػذى

 ا٣عٞٲٰٞ إ٣ٯ صٮدة ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ.

                                                 

ث٪ػةء ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ  -ؽ ٔجؽ اهلل كا٣ؽ٠ذٮرة كٚةء ٔنػ٥ ٗجؿٱػةؿ ٦ػؿٝها٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ (24)

كرٝػح ٧ٔػ٢ ٦ٞؽ٦ػح إ٣ػٯ ا٧٣ػؤد٧ؿ ا٣سة٣ػر  -ا٣كٮدا٩ٰ ٰٚ ا١٧٣ذجةت ك٦ؿا٠ـ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت

 .33ص 2313ٱٮ٣ٲٮ  -٣ض٧ٕٲح ا١٧٣ذجةت ا٣كٮدا٩ٲح

( ٦Knolٮقػٮٔح ٩ػٮؿ ) -صة٦ٕػح ا٤٧٣ػٟ ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ -ٔـة ٚػةركؽ صػٮ٬ؿم ةا٣ؽ٠ذٮر (25)

دٞٲٲ٥ ٤٣ؽكر ك٦ؽل اٷٚةدة ٰٚ ٦ضذ٧ٓ ا٧٣ٕؿٚح  -ٲحص ٧٩ٮذج ٤٣ذأ٣ٲٙ كا٣ٮوٮؿ ا٣عؿا٣ؿ٧ٝ

 .16كإزؿاء ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ص

اٷدةظح ا٣ؿ٧ٝٲح ٤٣ؽكرٱةت ا٣ٕؿثٲػح  -ا٣ضة٦ٕح ا٧٣كذ٪ىؿٱح -ا٣ؽ٠ذٮر َٺؿ ٩ة٥ّ ا٣ـ٬ٲؿم (26)

ا٧٣ذؼىىػح ٦ؽك٩ح ا٣ػؽ٠ذٮر ٩ٛكػ٫  -كدكر٬ة ٰٚ دُٮٱؿ و٪ةٔح ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ

 ث٪نؿ ا٣ؽراقةت كا٣جعٮث ٰٚ ٦ضةؿ د١٪ٮ٣ٮصٲة ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت كا١٧٣ذجةت.

دكر صٮصػ٢ ٚػٰ ٩نػؿ  -اٵقذةذة ا٣ؽ٠ذٮرة ٚةد٨ قٕٲؽ ثة٤ٛ٦ط ثضة٦ٕح ا٤٧٣ٟ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ (27)

ثعر ٦ٞؽـ إ٣ٯ ٦ؤد٧ؿ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ  -ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ كظ٫ْٛ

 .21ص 2311ا٣ؿٱةض  -ٮد اٷقٺ٦ٲحصة٦ٕح اٷ٦ةـ ٦ع٧ؽ ث٨ قٕ -اٷ٩ذؿ٩خ
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د٥ٔ ا٣جعٮث ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ؽراقػةت ا٣ذػٰ دذ٤ٕػٜ ثػة٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ،  -17

 كد٥ٔ إ٩ذةج ا٣جؿ٦ضٲةت ا٣ؼةوح ث٧ٕة٣ضح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

ًػػؿكرة إٱػػٺء ا١٧٣ذجػػةت ا٣ضة٦ٕٲػػح ا٣ٕؿثٲػػح ا٬ذ٧ة٦ػػةن، كذ٣ػػٟ ثذػػٮٚٲؿ  -18

ا١٣ذػػت ا٣ؽراقػػٲح اٷ١٣ذؿك٩ٲػػح ٤ٔػػٯ أف د١ػػٮف ٝةث٤ػػح ٤٣ٕػػؿض ٤ٔػػٯ 

 ا٣٭ٮادٙ ا٧٣ع٧ٮ٣ح ٣ُٺث٭ة.

ًؿكرة اٹ٬ذ٧ةـ ث١ٲٛٲح ّ٭ٮر ٦ٮاٝٓ ا١٧٣ذجػةت ٤ٔػٯ ا٣نػةث١ح ٦ػ٨ » -19

ػػػٺؿ ا٣٭ٮادػػٙ ا٧٣ع٧ٮ٣ػػح، كادؼػػةذ ا٣ذػػؽاثٲؿ ا٣ٺز٦ػػح ٤٣ذأ٠ػػؽ ٦ػػ٨ 

«٦ٺء٦ذ٭ة ٤٣نةمةت ا٣ى٘ٲؿة
(28)

. 

٪ٰ ٚػػٰ ٠ػػ٢ ُٝػػؿ ٔؿثػػٰ دٔػػ٥ ٦نػػؿكٔةت أرمػػٛح ا٧٣عذػػٮل ا٣ػػٮَ -23

 كا٧٣عذٮل ا٣ؼةص ثة٣ؼؽ٦ةت ا٣ع١ٮ٦ٲح اٷ١٣ذؿك٩ٲح.

٤ٔػ٥  ٮصػ٫و ػػةصإصؿاء دكرات دؽرٱجٲح ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ؿ٧ٝ٪ح ا٣ٕؿثٲػح كث -21

 ..إ٣غا٤٣٘ح ا٣عةقٮثٰ كا٣ؾ٠ةء اٹوُ٪ةٰٔ كد٪ْٲ٥ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت..

ًؿكرة أف دذٮ٣ٯ ا٧٣٪٧ْةت ث٪ةء ١٦ة٩ـ ٔؿثٲػح ٦ذؼىىػح ثػؽٹن ٦ػ٨ » -22

«د ا٣ٛؿدٱحاٹٔذ٧ةد ٤ٔٯ ا٣ض٭ٮ
(29)

. 

دعٛٲـ إ٩نةء مػؿ٠ةت ٦ذؼىىػح ٦ذٮقػُح كوػ٘ٲؿة دٕ٪ػٯ ثىػ٪ةٔح » -23

«ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ثة٣ذٕةكف ٦ٓ ا٣نؿ٠ةت ا٣ٕة٧٣ٲح
(33)

. 

                                                 

اقذؼؽاـ ا٣٭ٮادٙ ا٧٣ع٧ٮ٣ح ٰٚ دٕـٱـ ا٣ٮوٮؿ ٧٤٣عذٮل  -ا٣ؽ٠ذٮرة أ٦ة٩ٰ ٦ع٧ؽ ا٣كٲؽ (28)

٦ؤد٧ؿ ا٧٣عذػٮل ا٣ٕؿثػٰ  -دراقح ٧٣ذ٤ُجةت ا٣٪نؿ ا٣ٺق١٤ٰ ك٦ٞٮ٦ةد٫ -ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ

 -صة٦ٕػح اٷ٦ػةـ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ قػٕٮد اٷقػٺ٦ٲح -ا٣ذعؽٱةت كا٧ُ٣ٮظةت -ٰٚ اٷ٩ذؿ٩خ

 .24ص 2311ا٣ؿٱةض 

ا٣ٮاٝػٓ ك٦ذ٤ُجػةت  -ا١٧٣ػة٩ـ ا٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ مػج١ح اٷ٩ذؿ٩ػخ -ث٪خ ٔ٪ذؿ مػ٭ةب أظ٧ػؽ (29)

 .2314صة٦ٕح ا٧٣٪ىٮرة ث٧ىؿ  -ا٣ذُٮٱؿ

٦ؿ٠ػـ دراقػةت ا٣جىػؿة كا٣ؼ٤ػٲش ا٣ٕؿثػٰ ثضة٦ٕػح  -أ.ـ.د. ٱعٲٯ ظ٧ٮد ظك٨ ا٣جٮ٤ٰٔ (33)

ضػٰ كٚٞػةن ٧٣ؤمػؿات كاٝػٓ اٝذىػةد ا٧٣ٕؿٚػح ٚػٰ دكؿ ٦ض٤ػف ا٣ذٕػةكف ا٣ؼ٤ٲ -ا٣جىؿة

 .32ص 2313ٔةـ  24ا٣ٕؽد  -٦ض٤ح اٹٝذىةد ا٣ؼ٤ٲضٰ -ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ
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ًػػؿكرة ا٣ذٞػػٮٱ٥ ا٧٣كػػذ٧ؿ ٧٤٣ٮاٝػػٓ ا٣ؼةوػػح ثػػة٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٝػػٰ » -24

٤٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ٦ؽل ا٣ٞىػٮر أك ا٣ضػٮدة ك٦ٕة٣ضػح ا٣ٞىػٮر إف كصػؽ 

«ثىٛح ٦كذ٧ؿة
(31)

. 

ص ٧ٔػػ٢ صؽٱػػؽة ٤٣نػػجةب ٚػٰ ا٣ػػٮ٨َ ا٣ٕؿثػػٰ ٚػػٰ ًػػٮء دػٮٚٲؿ ٚػػؿ -25

 اٹقذس٧ةر ٰٚ ٦ضةٹت ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٔة٦ح كا٣ؿ٧ٝٲح ػةوح.

ًؿكرة اٷقؿاع ٰٚ دٕؿٱت أق٧ةء ا٣٪ُةٝةت ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ا٣نةث١ح ٰٚ  -26

 ًٮء ٦ٕةٱٲؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كا٧٣ٕةٱٲؿ ا٣ؽك٣ٲح.

٤ٯ ثر ا٣ٮٰٔ ا٣ٞٮ٦ٰ ثأ٧٬ٲح ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثػٰ  -27  ثةٹقػذٛةدةا٢٧ٕ٣ٔ 

ا٧٤١٣ػح ا٧٣كػ٧ٮٔح  ثٮاقػُحا٣جػؿا٦ش اٷٔٺ٦ٲػح كا٣سٞةٚٲػح كا٣ذؿثٮٱػح،  ٨٦

 كا٧٣ُجٮٔح كا٧٣ؿاٲح، كا٣ذٮٔٲح ثؼُؿ ّة٬ؿة ا٣ٕؿثٲـم ٤ٔٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

دٔٮة ا٧٣كذس٧ؿٱ٨ ا٣ٕؿب إ٣ٯ دٮصٲ٫ ثٕي ٨٦ ٦نؿكٔةد٭٥ ٩عٮ وػ٪ةٔح  -28

 ا٣نةث١ح.ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ كاٹقذس٧ةر ٰٚ زٱةدة ٦كةظذ٫ ٤ٔٯ 

إٔٺف ٦كةثٞةت ٤ٔٯ ا٣ىػٕٲؽ ا٣ٕؿثػٰ ٵٌٚػ٢ ا٧٣ٮاٝػٓ اٷ١٣ذؿك٩ٲػح  -29

ا٣ذٰ دٕذ٧ػؽ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح ٚػٰ ٩نػؿ ٦ٮاد٬ػة، كدؼىػٲه 

٧٤٣ٮاٝٓ اٵػػؿل  ةا٣ضٮااـ ٧٤٣ٮاٝٓ ا٧٣ذ٧ٲـة دنضٕةن ٵوعةث٭ة، كظس  

 ٠ٰ دعؾك ظؾك٬ة.

ٵوػٲ٤ح ٩نةء ١٦ذجح ر٧ٝٲػح ٔؿثٲػح ٷثػؿاز ا٣سٞةٚػح ا٣ٕؿثٲػح اٷا٣كٰٕ  -33

كدجٲةف إق٭ة٦٭ة ٰٚ ٦كػٲؿة ا٣عٌػةرة ا٣جنػؿٱح ٤ٔػٯ أف دض٧ػٓ ثػٲ٨ 

 اٵوة٣ح كا٧٣ٕةوؿة.

                                                 

ا٧٣ٲذةدادػة  -ٝك٥ ا١٧٣ذجةت كا٣ٮزةاٜ ثضة٦ٕح ث٪ٰ قػٮٱٙ -ا٣ؽ٠ذٮرة ٔـة ٚةركؽ صٮ٬ؿم (31)

دراقح  -كد٥ٔ اقذؿصةع ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ٤٣ىعٙ ا٣ٕؿثٲح اٷ١٣ذؿك٩ٲح ٰٚ ا٣جٲبح ا٣ؿ٧ٝٲح

 .27ص -٭ة ٰٚ ثٕي ا٣ىعٙ ا٧٣ىؿٱح كا٣كٕٮدٱحدُجٲٞٲح ٧٣ؽل د٧سٲ٤
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ا٣عؤكؿ دكف إًةٔح ا٣ٮٝػخ ٚػٰ ا١٣ذةثػح ٤٣ػؿد كا٣ػؿد ا٧٣ٌػةد كٚػٰ  -31

 أٗؿاض ٹ دؼؽـ زٱةدة ا٧٣عذٮل ثة٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح.

ا٣كٰٕ ا٣ضةد ٨٦ ا٧٣٪٧ْػح ا٣ٕؿثٲػح ٤٣ذؿثٲػح كا٣سٞةٚػح كا٤ٕ٣ػٮـ إ٣ػٯ د٪ٛٲػؾ  -32

ا٣٪٭ػٮض ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٤٣ذٮصػ٫ ٩عػٮ ٦ضذ٧ػٓ ا٧٣ٕؿٚػح ا٣ػؾم ٦نؿكع 

دٞؽ٦خ ث٫ ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح  ا٣كٮرٱح إ٣ٯ ٦ػؤد٧ؿ ا٧ٞ٣ػح ا٣ٕؿثػٰ ا٣ػؾم 

كأذ٧ؽق ا٧٣ؤد٧ؿ، كٌٝؽـ ا٣نػ١ؿ ٤٣ض٧٭ٮرٱػح  2338ٔٞؽ ٰٚ د٦نٜ ٔةـ 

ا٣ٕؿثٲح ا٣كٮرٱح ٤ٔٯ ٦جةدرد٭ة ٷَٺؽ ٬ؾا ا٧٣نػؿكع، ك٤٠ٌػٙ ا٧٣٪٧ْػح 

ا٣سٞةٚػح كا٤ٕ٣ػٮـ ثإ٩ٛػةذق، ككًػٕخ آ٣ٲػةت د٪ٛٲػؾق ٚػٰ ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲػح ك

 .٦2313ؤد٧ؿ ا٧ٞ٣ح ا٣ٕؿثٰ ا٧٣٪ٕٞؽ ٰٚ ا٣ؽكظح ٔةـ 

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
 ا٥١ؽاسّ ةا١ٓؽةٰث

اٷدةظح ا٣ؿ٧ٝٲح ٤٣ؽكرٱةت ا٣ٕؿثٲح كدكر٬ة ٚػٰ دُػٮٱؿ وػ٪ةٔح ا٧٣عذػٮل  -

اٝٲػػح ا٧٣ض٤ػػح ا٣ٕؿ -ا٣ػػؽ٠ذٮر َػػٺؿ ٩ػػة٥ّ ا٣ـ٬ٲػػؿم -ا٣ؿ٧ٝػػٰ ا٣ٕؿثػػٰ

 .2311دنؿٱ٨ اٵكؿ  -ث٘ؽاد -٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲة ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت

اقذؼؽاـ ا٣٭ٮادٙ ا٧٣ع٧ٮ٣ػح ٚػٰ دٕـٱػـ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ  -

دراقػح ٧٣ذ٤ُجػةت ا٣٪نػؿ ا٣ٺقػ١٤ٰ  -ا٣ؽ٠ذٮرة أ٦ة٩ٰ ٦ع٧ؽ ا٣كٲؽ-ا٣ٕؿثٰ

ا٣ذعػػػؽٱةت  -٦ػػػؤد٧ؿ ا٧٣عذػػػٮل ا٣ٕؿثػػػٰ ٚػػػٰ اٷ٩ذؿ٩ػػػخ -ك٦ٞٮ٦ةدػػػ٫

 .2311ا٣ؿٱةض  -ؽ ث٨ قٕٮد اٷقٺ٦ٲحصة٦ٕح اٷ٦ةـ ٦ع٧ -كا٧ُ٣ٮظةت
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-إم١ة٣ٲح كصٮد ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٤ٔٯ ا٣ٕ٪١جٮدٲػح كقػج٢ د٧ٔػ٫ -

صة٦ٕػح ث٪ػٰ  -ا٣ؽ٠ذٮرة ٔـة ٚةركؽ صٮ٬ؿم كا٣ؽ٠ذٮرة قٮقػ٨ ًػ٤ٲ٧ٰ

 ٝك٥ ا١٧٣ذجةت كا٣ٮزةاٜ. -قٮٱٙ

ا٣ػؽ٠ذٮر  -ث٪ةء ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣كٮدا٩ٰ ٰٚ ا١٧٣ذجةت ك٦ؿا٠ػـ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت -

ا٧٣ػؤد٧ؿ  -اهلل ٦ع٧ؽ ٔجؽ اهلل كا٣ؽ٠ذٮرة كٚةء ٔن٥ ٗجؿٱةؿ ٦ػؿٝه٦ع٧ؽ ٔجؽ 

 .2313ٱٮ٣ٲٮ  -ا٣ؼؿَٮـ -ا٣سة٣ر ٣ض٧ٕٲح ا١٧٣ذجةت ا٣كٮدا٩ٲح

ا٣ػؽ٠ذٮرة  -دضؿثح ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ٕة٣ٰ ٤ٕ٤٣ٮـ ا٣ذُجٲٞٲح ٰٚ ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ -

ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ٮَ٪ٰ اٵكؿ ٣ى٪ةٔح ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ ا٣ٕؿثػٰ  -أ٦ٲ٧ح ا٣ؽ٠ةؾ

 .2339د٦نٜ  -ظـٱؿاف -ثؽ٦نٜ

٦ؤد٧ؿ ا٧٣عذػٮل  -دكر صٮص٢ ٰٚ ٩نؿ ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ كظ٫ْٛ -

ا٣ػؽ٠ذٮرة ٚػةد٨ -ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ اٷ٩ذؿ٩ػخص ا٣ذعػؽٱةت كا٧ُ٣ٮظػةت

 -ا٣ؿٱػةض -صة٦ٕح اٷ٦ػةـ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ قػٕٮد اٷقػٺ٦ٲح -قٕٲؽ ثة٤ٛ٦ط

 .2311دنؿٱ٨ اٵكؿ 

دٕـٱـ ا٧٣عذػٮل  -(ا٤٣ض٪ح اٹٝذىةدٱح كاٹصذ٧ةٔٲح ٣٘ؿب آقٲة )اٷق١ٮا -

اٹصذ٧ػةع ا٣كػةدس  -اٵ٥٦ ا٧٣ذعؽة -ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ا٧٣٪ُٞح ا٣ٕؿثٲح

 4-٤٣3ض٪ح اٹقذنةرٱح ٤٣ذ٪٧ٲح ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲح كاٹثذ١ػةر ا٣ذٞػة٩ٰ، 

 .٩2312ٲكةف 

٦نػؿكع دعٛٲػـ  -ا٤٣ض٪ح اٹٝذىةدٱح كاٹصذ٧ةٔٲح ٣٘ؿثٰ آقٲة )اٷقػ١ٮا( -

-٨ ػػٺؿ ا٣عةًػ٪ةت ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲػحو٪ةٔح ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثػٰ ٦ػ

 .2314ثٲؿكت  -ا٣ؽ٠ذٮرة ٩جةؿ إد٣جٰ

ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ثػػٲ٨ اٹ٩ذ٧ػػةء كا٣٭ٮٱػػح كا٣ذعػػؽٱةت ا٧٣كػػذٞج٤ٲح ٚػػٰ ٔىػػؿ  -

ا٧٣ػؤد٧ؿ ا٣ؿاثػٓ ٧٤٣ض٤ػف  -ا٣ؽ٠ذٮرة ٩ةرٱ٧ةف إق٧ةٔٲ٢ ٦ذٮ٣ٰ -ا٣ؿ٧ٝ٪ح

 .٦2315ةٱٮ  -دثٰ -ا٣ؽك٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح
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ا٣٭ٲبػػح ا٣ٕة٦ػػح  -ؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػٮد ا٣كػػٲٌؽا٣ػػ -ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح كإٝػػةن كاردٞػػةء -

 .2313د٦نٜ  -ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب

 -٦ؼذجؿ ك٦ٌػح ٣ٶثعػةث -٧٣عح ٨ٔ ا٣ُٞةع -ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثٰ -

 .Google 2315آذار 

ث٪ػخ  -ا٣ٮاٝػٓ ك٦ذ٤ُجػةت ا٣ذُػٮٱؿ -ا١٧٣ة٩ـ ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ مج١ح اٷ٩ذؿ٩خ -

 .٩2314ٲكةف  -صة٦ٕح ا٧٣٪ىٮرة -ٔ٪ذؿ م٭ةب أظ٧ؽ

دٞٲػٲ٥  -٧٩ٮذج ٤٣ذأ٣ٲٙ كا٣ٮوػٮؿ ا٣عػؿ -( ا٣ؿ٧ٝٲحKnol) ٦ٮقٮٔح ٩ٮؿ -

٤٣عؽكد ك٦ؽل اٷٚػةدة ٚػٰ ٦ضذ٧ػٓ ا٧٣ٕؿٚػح كإزػؿاء ا٧٣عذػٮل ا٣ؿ٧ٝػٰ 

 .-صة٦ٕح ا٤٧٣ٟ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ -ا٣ؽ٠ذٮرة ٔـة ٚةركؽ صٮ٬ؿم -ا٣ٕؿثٰ 

ا٧٣ٲذةدادة كد٥ٔ اقذؿصةع ا٧٣عذٮل ا٣ؿ٧ٰٝ ٤٣ىعٙ ا٣ٕؿثٲح اٷ١٣ذؿك٩ٲػح  -

 -صة٦ٕػح ث٪ػٰ قػٮٱٙ -ؽ٠ذٮرة ٔـة ٚةركؽ صٮ٬ؿما٣ -ٰٚ ا٣جٲبح ا٣ؿ٧ٝٲح

 .2313ٝك٥ ا١٧٣ذجةت كا٣ٮزةاٜ 

كاٝٓ اٝذىةد ا٧٣ٕؿٚح ٰٚ دكؿ ٦ض٤ف ا٣ذٕةكف ا٣ؼ٤ٲضٰ كٚٞػةن ٧٣ؤمػؿات  -

٦ض٤ػػح  -ا٣ػػؽ٠ذٮر ٱعٲػػٯ ٦ع٧ػػٮد ظكػػ٨ ا٣جػػٮ٤ٰٔ -ا٧٣عذػػٮل ا٣ؿ٧ٝػػٰ

 .2313ق٪ح  24ا٣ٕؽد  -اٹٝذىةدم ا٣ؼ٤ٲضٰ

 ا٥١ؽاسّ األس٨تٰث
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knowledge societies through the UNiT win / UNESCO clairs 

programme Paris. 
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 اخلالَا اجلزػُح وادلىخ ادلربيج

 ()٪ا٧ٮ ع٠ٰ٢ رزؽ

Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt. 

L. Publius Vergilus Maro (Virgil) 

(70-19 B.C.), Aeneid, 1, 462. 

 .به ؿً ١ٍ ٦ي  ٩٭ةٱذ٭ة ري ؽى ثة٣عـف، كٝى  ٧ٕٛ٦حه  حه دضؿثاٷ٩كةًف  ظٲةةي 

ي »  )ٚٲؿصٲ٢( «ج٤ٲٮس ٚٲؿصٲ٤ٲٮس ٦ةركث

 .1٬462.«اٷ٩ٲةدة»ٝج٢ ا٧٣ٲٺد(،  19-73)

ىمػدمظىرامظى-ىأواًل
ا٧٣ٛػة٬ٲ٥ كا٣ذٕػةرٱٙ اٵقةقػٲح، ا٣ذػٰ  دنذ٢٧ ٬ؾق ا٧٣ٞؽ٦ح ٤ٔٯ ٔؽد ٦ػ٨

دٮًط ٦ٛ٭ٮـ ا٣ؼٺٱة ا٣ضؾٔٲػح، كأ٧٬ٲذ٭ػة ٚٲ٧ػة ٱذ٤ٕػٜ ثة٣ضكػ٥ ا٣جنػؿم. ٧٠ػة 

د٪ُٮم ٬ؾق ا٧٣ٞؽ٦ح ٤ٔٯ دٕؿٱٙ ا٧٣ٮت ا٣ؼ٤ػٮم ا٧٣جػؿ٦ش، كٗٲػؿ ا٧٣جػؿ٦ش أك 

ك٦نػػةث٭ةد٫،  P53ا٣ٕؿًػػٰ )ا٣٪ؼػػؿ ا٣ؼ٤ػػٮم(، كا٣ػػؽكرة ا٣ؼ٤ٮٱػػح، كا٣جػػؿكدٲ٨ 

ة٣ذكؿ٨َ، كأ٧٬ٲح ا٧٣ٮت ا٣ؼ٤ٮم ا٧٣جػؿ٦ش ا٣ذؼ٤ٞػٰ، كٔٺٝح ٬ؾق ا٣جؿكدٲ٪ةت ث

 كا٣جؿكدٲ٪ةت ا٣ٮوٲٛح، كإ٩ـٱ٧ةت ا١٣ةقجةز، كا٧٣ٕة٣ضح ثة٣ؼٺٱة ا٣ضؾٔٲح.

 ا١غالٯا ا١شؼْٰث: -1

٦ػ٨ ٦بػح أ٣ػٙ  ةك٥ اٷ٩كةف ا٣جػة٣ٖ ٱذ١ػٮف كقػُٲ  ٧٠ة ٬ٮ ٤ٕ٦ٮـ؛ ًٚإفَّ ص

                                                 

()  ا٣ػؽ٠ذٮر ٬ػة٩ٰ رزؽ ٬ػؾق ا٧٣عةًػؿة ثذػةرٱغ  ٌٔٮ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜأ٣ٞٯ

33/12/2315. 
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×1)٤٦ٲػػػةر 
14
 ةػػػا٬٥١ت ا١غ٢ػػػ٬م ا٥١تػػػؽ٤زػ٤ٲػػػح. ٱكػػػذ٧ٮت ٦٪٭ػػػة ( 13

programmed cell death،  اال٧خطػار ا١غ٢ػ٬مأك cell suicide،  االـػخ٬٥اتأك 

apoptosis )٧َّٲةت ٣ْة٬ؿة كاظؽة ٚػٰ ٠ػ٢ زة٩ٲػح  إذف؛ ٱكذ٧ٮت ٦٪٭ة )زٺزح ٦يكى

ٚػح دكػذ٧ٮت ٠ػ٢ زػٺث قػ٪ٮات فَّ ػٺٱػة صكػ٧٪ة ٠ةإً ٩عٮ ٤٦ٲٮف ػ٤ٲح. أم 

ٱػة ا٣ضؾٔٲػح. . كٱضؿم ا٣ذٕٮٱي ٨ٔ ا٣ؼٺٱة ا٧٣كذ٧ٮدح ثٮقػةَح ا٣ؼٺدٞؿٱجةن 

كا٣ؼٺٱة ا٣ضؾٔٲح ٬ٰ ػٺٱة ص٪ٲ٪ٲح دٮصؽ ٰٚ ٩كش ا٣ضك٥ ٠ةٚػح، ٦٭ٲبػح ٠ػٰ 

د٪ٞك٥ ٔ٪ؽ٦ة دكذ٧ٮت أك د٧ٮت ػ٤ٲػح ٦ٕٲ٪ػح ٚػٰ ا٣٪كػٲش. ٚذٕػٮض ا٣ؼ٤ٲػح 

ا٣ج٪خ ا٣٪ةدضح ٨ٔ اٹ٩ٞكةـ ٨ٔ ا٣ؼ٤ٲح ا٧٣ٛٞػٮدة. كثػؾ٣ٟ ٱجٞػٯ ٔػؽد ػٺٱػة 

ا٣ؼ٤ػػٮم. كث٭ػػؾا  homeostasisا٣ضكػػ٥ زةثذػػةن دٞؿٱجػػةن. ك٬ػػؾا ٬ػػٮ اٹقػػذذجةب 

ا٧٣ٕ٪ٯ؛ ًٚإفَّ ا٣ؼٺٱة ا٣ضؾٔٲح دٕذجؿ أٝؽـ ا٣ؼٺٱة ٰٚ ا٣ضكػ٥، ٣ػؾا ٚ٭ػٰ أ٠سػؿ 

ا٣ؼٺٱة ٔؿًح ٤٣ذكؿ٨َص ثكجت ا٩ٞكػة٦ةد٭ة ا٧٣ذ١ػؿرة أكٹن، كثكػجت ٝػؽ٦٭ة 

 زة٩ٲةن. ك٧٠ة ق٪ؿل، ٱ٨١٧ ا٣عىٮؿ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣ؼٺٱة ٨٦ ٩كش ٦ؼذ٤ٛح.

 :ا٬٥١ت ا٥١تؽ٤ز أك االـخ٬٥ات -2

ٚٲـٱٮ٣ٮصٲح قٮٱح، دٕٮض ثٮقةَذ٫ ا٣ؼٺٱة ا٣ضؾٔٲح ٨ٔ ا٣ؼٺٱػة ّة٬ؿة 

ا٧٣كػػذ٧ٮدح. كدنػػذ٢٧ قػػٲؿكرة اٹقػػذ٧ٮات، ٧٠ػػة قػػ٪ؿل، ٤ٔػػٯ ٔػػؽد ٦ػػ٨ 

 P53ا٣ذٛػػةٔٺت ا١٣ٲ٧ٲةاٲػػح ا٣عٲٮٱػػح، ٱٞٮد٬ػػة ثىػػٮرة راٲكػػح، ا٣جػػؿكدٲ٨ 

ا٧٣ػػٮت، كإ٩ـٱ٧ػػةت ا١٣ةقػػجةز،  ، ك٦كػػذٞجٺت(P73, P63, P21نػػةث٭ةد٫ )ك٦

 .cرٱح، كإ٩ـٱ٥ ا٣كٲذٮ٠ؿكـ كا٣ضكٲ٧ةت ا١٣ٮ٩ؽ

 : cell necrosisا٨١غؽ ا١غ٬٢م  -3

ٱعؽث ٰٚ ٢٠ ٦ؿة دذٕػؿض ٚٲػ٫  ،ئ٦ٮت ػ٤ٮم َةرا٣٪ؼؿ ا٣ؼ٤ٮم ٬ٮ 

ثكػجت ا٣ضػؾكر ا٣عػؿة )٦سػ٢ ذرة  ٦سٺن  DNAؿ صـمء ا٣ؼ٤ٲح ٵذٱح ٦ة، ٠ذ١كُّ 

ا٧٣ٮاد ا١٣ٲ٧ٲةاٲػح ا٧٣ؤذٱػح، ، أك (-١٣Oذؿك٩ةن كاظؽان، إاٵي٠كضٲ٨، ا٣ذٰ دع٢٧ 



 225 اخلاليا اجلرعية واملوت املربَج ـ د. هاني خًيٌ زشم

ا٣ؾم ٱ٪نأ ثذأزٲؿ ٦ٲ١ة٩ٲ١ٰ، أك ظؿارم، أك ٩ٞه  ا٣ؼ٤ٮم، trauma ا١ؽىصك أ

 ا٣ذؿكٱح، كثؼةوح ٚٞؽ ا٤٘٣ٮ٠ٮز أك اٵي٠كضٲ٨.

 : cell cycleا١ػكرة ا١غ٬٢ٯث  -4

ٱجؽأ اٹ٩ٞكةـ ا٣ؼ٤ٮم، ٰٚ ػٺؿ د١ٮف ا٣ٛؿد، ٰٚ إزؿ إػىػةب ا٣جٲٌػح، 

 ٤ٲػةر ػ٤ٲػح )أم٦ؿة ٠ٰ دُٰٕ ٦ة ٱٞؿب ٨٦ ٦بػح أ٣ػٙ ٦ 45 ا٣ذٰ د٪ٞك٥ ٝؿاثح

45
(. ك١٣ػػٰ د٪ٞكػػ٥ ا٣ؼ٤ٲػػح ٣ذُٕػػٰ ػ٤ٲذػػٲ٨ ث٪ذػػٲ٨ ٤ٔٲ٭ػػة أف د٧ػػؿ ثة٣ػػؽكرة 2

٨ ٹظٞػةن، ٦ػ٨ أرثٕػح أَػٮار، ٬ػٰص ا٣ؼ٤ٮٱح. كدذأ٣ٙ ٬ؾق ا٣ؽكرة، ٧٠ػة قػ٪جٲِّ 

٨٦ إ٩نػةء  (DNA S؛ أم َٮر إ٩نةء S (، كا٣ُٮرgap G٨٦ ) ،G1أك 1 ا٣ٌٛٮة

synthesis2 (، كا٣ٌٛػػٮة (G2كا٣ُػػٮر ،) M (M ٩ٞكػػةـ٦ػػ٨ ا mitosis ظٲػػر ،

 G1ا٣ؼ٤ٲح إ٣ٯ ػ٤ٲذٲ٨ اث٪ذػٲ٨ ٦ذكػةكٱذٲ٨ ث٪ٲػح كمػ١ٺن(. ٚٛػٰ  ٱعؽث ا٩ٞكةـ

دٌػةٔٙ ا٣ؼ٤ٲػح ٚػٰ ٩٭ةٱػح ٬ػؾا  S. كٚػٰ ا٣ُػٮر DNA دكذٕؽ ا٣ؼ٤ٲح ٷ٩نةء

(. ك٧٠ػػة ٤ٕ٩ػػ٥؛ ٚػػًإفَّ 4C)أك  4n إ٣ػػٯ( 2C)أك  ٦2nػػ٨  DNAا٣ُػػٮر صـٱبػػةت 

٩ىػٛ٭ة أدػٯ ٦ػ٨ اٵـ،  ،-ة٘ٲ  وج - DNAصـٱبةن ٨٦  46 ا٣ؼ٤ٲح ا٣جنؿٱح دعٮم

٫٤ صـمء ٦ػ٨ اٵب، كا٣٪ىٙ اٳػؿ أدٯ ٨٦ اٵب. ك٢٠ صـمء ٨٦ اٵـ ٱ٧ةز

 ، كٱٕػػؿؼ ا٣ٛػؿد ا٣ىػػجٰ٘ ا٣ٮاظػؽ ثة٣ىػػجٰ٘ ا٧٧٣ةزػػ٢ةكمػ٤١ٲ   ةد٧ػةزٺن ث٪ٲٮٱ ػػ

homologous chromosome ٦ة ٔؽا ظة٣ح ا٣ىج٘ٲٲ٨ ا٣ض٪كٲٲ٨، ظٲػر دعػٮم ،

فَّ ا٣ؼ٤ٲػح إً (. أم YكX ح ا٣ؾ٠ؿٱح ا٣ىج٘ٲٲ٨ ، كا٣ؼ٤ٲXX ا٣ؼ٤ٲح اٵ٩سٯ ا٣ىج٘ٲٲ٨

ى٦َّػة ٚػٰ ة، أك وج٘ٲ  DNA صـٱبةن ٨٦ 92 ٤ٔٯ Sا٣ٮاظؽة دنذ٢٧ ٰٚ ٩٭ةٱح ا٣ُٮر . أ

، كصـٱبةد٭ػة )٦ػ٨ organelles ؛ ٚػًإفَّ ا٣ؼ٤ٲػح دٌػةٔٙ ص٧ٲػٓ ٌٔػٲةد٭ةG2 ءأز٪ة

ا٣ضـٱبػةت(.  ٦ػ٨إٱٮ٩ةت ٦ٕؽ٩ٲح إ٣ٯ ا٣ضـٱبػةت ا٣جؿكدٲ٪ٲػح ا٣كػ١ؿٱح، كٗٲؿ٬ػة 

ا٩نػُةر ا٣ؼ٤ٲػح اٵـ إ٣ػٯ ػ٤ٲذػٲ٨ اث٪ذػٲ٨. كٔ٪ػؽ٦ة دجػؽأ  M ؽث ٰٚ ا٣ُٮركٱع

، ظٲر دىػجط Go إ٣ٯ ا٣ٌٛٮة تا٣ؼ٤ٲح ثة٣ذ٧ةٱـ، دذٮٝٙ ٨ٔ اٹ٩ٞكةـ، كد٪كع
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ذات دكر ٰٚ ظٲةة ا٣ٛؿد ٦عػؽد د٧ة٦ػةن. إفَّ ا٣كػٮاد اٵْٔػ٥ ٦ػ٨ ػٺٱػة  كّٲٛٲح

إذا دعٮ٣ػخ إ٣ػٯ  إ٣ٯ ا٣ؽكرة إًٹَّ  ا٣ؼ٤ٲح . كٹ دٕٮدGoصك٧٪ة ٦ٮصٮد ٰٚ ا٣ُٮر 

أف ا٣ؼ٤ٲح ٰٚ ا٣ؽكرة ا٣ؼ٤ٮٱح؛ ًٚإفَّ أص٤٭ة ٣ػ٧َّة ٱذعؽد  ك٦ة دا٦خػ٤ٲح قؿَة٩ٲح. 

٦عػؽكدان، كقذكػذ٧ٮت ٚػٰ  ٱ٘ؽكف دىجط كّٲٛٲح؛ ًٚإف ٧ٔؿ٬ة إثٕؽ. ك٨١٣ ٦ة 

٣عْػػح ٦ػػة ٝةد٦ػػح. ٣ػػؾا؛ ٚػػًإفَّ ا٣ؼٺٱػػة ا٣كػػؿَة٩ٲح ػة٣ػػؽة ٵ٩٭ػػة ٹ دذٮٝػػٙ ٔػػ٨ 

٦ػ٨  ، قػٲؽة ز٩ضٲػحHenrietta Lax)٦ػ٨  Hela (٬ػٲٺ)اٹ٩ٞكةـ، ك٦سة٣٭ة ػٺٱػة 

يوٲج (مٲ١ةٗٮ)٦ؽٱ٪ح   1952 ثكؿَةف ٔ٪ٜ ا٣ؿظ٥، كأػؾت ٦٪٭ة ٚػٰ ا٣ٕػةـ خأ

٪ػٯ ثة٣ؽراقػةت  ٬ؾق ا٣ؼٺٱة، ا٣ذٰ كو٤خ إ٣ٯ ٦ؼذجؿات ا٣ٕة٥٣ ٤٠٭ػة، ا٣ذػٰ دٕي

يرق٤خ إ٣ػٯ ا٣ٌٛػةء ث ىفَّ ٬ؾق ا٣ؼٺٱة أ ؿض دراقػح ٘ػا٣كؿَة٩ٲح كا٣ؼ٤ٮٱح. ٧٠ة أ

 .(٣سٞة٣ح، ك٦ة دـاؿ ظذٯ اٳف ظٲح ٩نُحدأزٲؿ ا

 :كا١خفؽ٦ٌ P53ا١تؽكح٦ٰ  -5

. the guardian of the genome ٱك٧ٯ ٬ؾا ا٣جؿكدٲ٨ أٱٌةن ظةرس ا٣ضٲ٪ػٮـ

أف دذٕؿض ٧٣ٮاد ًػةرة، كثؼةوػح ا٣ضػؾكر  S ٨١ ٤٣ؼ٤ٲح ك٬ٰ ٰٚ ا٣ُٮر٧ٱ

ؿض ا٣عؿة ا٣٪ةدضح إ٦ًَّػة ٦ػ٨ اٹقػذٞٺب ا٣ؼ٤ػٮم ا٣كػٮم، كإ٦ًَّػة ٩ذٲضػح ا٣ذٕػ

ذات ا٣ع٤ـكف ا٧٣ـدكج ثكػجت دعُػ٥  DNA ٣ٸمٕةع؛ ٚذذ١كؿ ٔ٪ؽ صـٱبةت

ؽرصٲ٪ٲح، ا٣ذٰ دكجت دنةٚٓ مؿٱُٰ ا٣ع٤ػـكف. ك١٣ػٰ ٹ دذعػٮؿ ا٣ؿكاثٍ ا٣٭ً 

كا٣جؿكدٲ٪ػةت  P53ا٣ؼ٤ٲح إ٣ٯ ػ٤ٲح قؿَة٩ٲح ثكجت ٬ؾا ا٣ذ١كؿ؛ ًٚإفَّ ا٣جؿكدٲ٨ 

، كٱ٧٪ٕ٭ة ٦ػ٨ S ( ٱعىؿ ا٣ؼ٤ٲح ٰٚ ا٣ُٮرP21، P63، P73) اٵػؿل ا٧٣نةث٭ح

 DNA (DNA ا٣ذٞؽـ ٰٚ ا٣ؽكرة. دأ٦ؿ ٬ؾق ا٣جؿكدٲ٪ةت ٔ٪ؽاؾ إ٩ـٱ٧ةت دى٤ٲط

repairing enzymesا٣ذ١كؿ، كإٔػةدة ا٣ضػـمء إ٣ػٯ ظة٣ذػ٫  ذى٤ٲط( ٠ٰ دٞٮـ ث

اٷظىػةر  P53 ٪ضـ ذ٣ٟ، كٱؿٚٓا٣كٮٱح. ٚإذا ٠ة٩خ ا١٣كٮر ٝةث٤ح ٤٣ذى٤ٲط، ٱي 

. M؛ ٚػة٣ُٮر G2 ٞؽـ إ٣ػٯ ا٣ُػٮر٨ٔ ا٣ؼ٤ٲح، ا٣ذٰ دكذأ٩ٙ ٔ٪ؽاؾ ا٣ؽكرة، كدذ
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ى٦َّػػة إذا ٠ة٩ػػخ ا١٣كػػٮر صكػػٲ٧ح، كٹ دكػػذُٲٓ إ٩ـٱ٧ػػةت دىػػ٤ٲط رأب  DNA أ

إًفَّ  ا٣ؼ٤ٲح أف دكذ٧ٮت، كٱ٧٪ٕ٭ة ٨٦ ا٣ذٞؽـ ٰٚ ا٣ػؽكرة. P53ٚٲأ٦ؿ وؽكٔ٭ة؛ 

ىفَّ ٬ػػؾا  ٲػػح ا٣عٛػػةظ ٤ٔػػٯ ا٣ضكػػ٥  P53 ٱٕ٪ػػٰ أ ٘ي ٱٌػػعٰ ثة٣ؼ٤ٲػػح ا٣ػػػي٧ذأذٱح ث

ػ ق ا٣ؼ٤ٲػح ثةٹ٩ٞكػةـ؛ ٚٞػؽ دذعػٮؿ إ٣ػٯ ػ٤ٲػح ٧ط ٣٭ػؾ)ا٣ضٲ٪ٮـ(، ٵ٫٩ إذا قى

دٌٰٞ ٤ٔٯ ٠ة٢٦ ا٣ضٲ٪ٮـ. ك٨٦ ٬٪ة أدٯ اق٥ ٬ؾا ا٣جؿكدٲ٨ص ظػةرس قؿَة٩ٲح 

ا٣ضٲ٪ٮـ. ك٧٠ة قجٜ أف ذ٠ؿ٩ة؛ ًٚإفَّ ا٣ؼٺٱة ا٣ضؾٔٲح ٦ؤ٬جح أ٠سؿ ٨٦ ٗٲؿ٬ة ٠ٰ 

د٭ٲؤ٬ػة ا٧٣كػذ٧ؿ ٠ػٰ دٕػٮد إ٣ػٯ  -1 ٣كػججٲ٨ از٪ػٲ٨صدىجط ػٺٱػة قػؿَة٩ٲح 

٠ٮ٩٭ػة أٝػؽـ  -2 ٣ذ٪ٞك٥، كدٕٮض ٔػ٨ ا٣ؼٺٱػة ا٧٣كػذ٧ٮدح. ا٣ؽكرة ا٣ؼ٤ٮٱح

 ا٣ؼٺٱة ٰٚ ا٣ضك٥.

 :  morphogenetic deathز ا١خغ٢ٜٮؽ٤ا٬٥١ت ا١غ٬٢م ا٥١ت -6

ٯ ٦ٕٲ٪ح ٩ذٲضح اقػذ٧ٮات ا٣ؼٺٱػة ٪ن ف ثً ٱعؽث ٰٚ أز٪ةء د٪ة٦ٰ ا٣ض٪ٲ٨ د١ٮُّ 

٨. كٱعػؽث ٬ػؾا اٹقػذ٧ٮات ٲٰٚ ٦ؿظ٤ح ز٦٪ٲح ٦عؽدة د٧ة٦ةن ٨٦ ظٲػةة ا٣ض٪ػ

٤خ ا٣ج٪ٲح إ٣ٯ ٦ٮًٓ آػؿ ٰٚ ا٣ض٪ٲ٨ ٹ ٱظ ٚٲ٫ ٦ٮت ػ٤ٮم؛  عؽثذٯ ك٣ٮ ٩ٞي

ٚذكذ٧ٮت ا٣ؼٺٱة ا٧٣٪ٞٮ٣ح ٰٚ ا٤٣عْح ٩ٛكػ٭ة، ا٣ذػٰ دكػذ٧ٮت ٚٲ٭ػة ا٣ؼٺٱػة 

ا٣نػػة٬ؽة )ا٣ذػػٰ ثٞٲػػخ ٚػػٰ ١٦ة٩٭ػػة(. ك٬ػػؾق ٬ػػٰ ظػػةؿ د١ػػٮف اٵوػػةثٓ ٚػػٰ 

 ٲح،وٛٲعذٰ ا٣ٲؽ كا٣ٞؽـ ا٣ض٪ٲ٪ٲذٲ٨، كظةؿ د٧ػـؽ ا٣ىػٛٲعذٲ٨ ا٧ٛ٣ٮٱػح كا٣نػؿص

ا٧ٛ٣ػػٮم كا٣نػػؿصٰ، كأٱٌػةن ظػػةؿ اٵٚػػٺح ا٣ج٤ٕٮ٦ٲػػح، كا٩ٛذػةح ا٣ذضػػٮٱٛٲ٨  

 ةثعٜ ٦ٮدػةن ػ٤ٮٱ ػ ؼ ا٧٣ؿم. كٱ٨١٧ أذجةر ٬ؾا ا٣٪٧ٍ ٨٦ اٹقذ٧ٮاتكدضٮُّ 

ٵ٫٩ ٦جؿ٦ش ٨٦ داػ٢ ا٣ؼ٤ٲح )ٹ ٱعػؽث ٩ذٲضػح دػأزٲؿ ٔٮا٦ػ٢  ة٦جؿ٦ضةن ظٞٲٞٲ  

ٯ كّٲٛٲػح ٪نػف ثً د١ػٮُّ  ػةرصٲح( ٨٦ ص٭ح؛ كٵى٫َّ٩ ٱؤدم ، ٨٦ ص٭ػح أػػؿل، إ٣ػٯ

 أقةقٲح ٣٪ْة٦ٲح ا٣ذ٪ة٦ٰ ا٣ض٪ٲ٪ٰ.
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 : chaperon proteins ا١تؽكح٨ٰات ا٬١نٰٙث -7

 heat shock  أٱٌةن ثجؿكدٲ٪ػةت ا٣ىػؽ٦ح ا٣عؿارٱػح ٬ؾق ا٣جؿكدٲ٪ةت  ٕؿؼدي 

proteins (HSP)أك ثؿكدٲ٪ةت ا١٣ىٍؿب ، stress proteins . د٪ضـ ٬ؾق ا٣ُةاٛػح ٦ػ٨

٠ٲ٤ػٮ دا٣ذػٮف،  93ك 15 اح ٠ذ٤٭ة ا٣ضـٱبٲح ا٣٪كػجٲح ثػٲ٨ا٣جؿكدٲ٪ةت، ا٣ذٰ دذؿك

دكػ٭ؿ ٤ٔػٯ ظكػ٨ ا٣ذ٪ػة٦ٰ ا٣ض٪ٲ٪ػٰ ا٣كػٮم،  -أ ا٣ٮّةاٙ اٵقةقٲح ا٣ذة٣ٲحص

دٞػٰ ثؿكدٲ٪ػةت ا٣ؼ٤ٲػح  -ب ك٤ٔٯ ٩ْة٦ٲح إ٩نةء ا٣ضـٱبةت ا٣جؿكدٲ٪ٲح ا٣كٮٱح.

٥ د٪ٞػػؾ ا٣ؼ٤ٲػػح ٦ػػ٨ ا٧٣ػػٮت( ٚػػٰ ظػػةؿ )ك٦ػػ٨ زىػػ denaturation ٦ػػ٨ ا٣ذ٧كػػغ

أك ٝخ ٣عةٹت ا١٣ؿب )اردٛةع درصػح ا٣عػؿارة أك ا٩ؼٛةًػ٭ة، ا٣ذٕؿض ا٧٣ؤ

ا(.أك ٩ٞه ا٤٘٣ٮ٠ٮز أك اٵي٠كضٲ٨،  د٧ٕػ٢  -صػػ ظةٹت ا٣ؿًط، ك٥٤٬َّ صؿَّ

، أك ا٣ُػةٚؿة. إف ئٲ٤ٔٯ ا٣ذؼ٤ه ٨٦ ا٣جؿكدٲ٪ةت ا٣٭ؿ٦ح، أك ذات اٷ٩نةء ا٣كَّ 

 ٥ ٚػػًإفَّ جؿكدٲ٪ػػةت ا٣ٮوػػٲٛح ٱػػؤدم ثة٣ؼ٤ٲػػح إ٣ػػٯ اٹقػػذ٧ٮات، ك٦ػػ٨ زىػػا٬٣ػؿـ 

 دضؽد٬ة ٱذكجت ٰٚ إَة٣ح ٧ٔؿ ا٣٪كٲش أك ا٣ٌٕٮ.

جِّػػؿ ثةقػػذ٧ؿار ٔػػ٨ ٠ػػٰ  ةصػػؿت ٬٪ؽقػػح ػٺٱػػة ٠جػػؽ ا٣ٛػػأر صٲ٪ٲ ػػ٣ٞػػؽ  ٕى ي د

 ق٧ٔػؿ ةجٰٞ ا١٣جؽ ٚذٲ ػ٤٣جؿكدٲ٪ةت ا٧٣يذ٧كؼح؛ ٚ ا٣جؿكدٲ٪ةت ا٣ٮوٲٛح ا٧٣كذٞج٤ح

ىفَّ ٧ٔؿ  مػ٭ؿان  26-22 أوػجطا٣ٛػأر ثٞٲح أٌٔةء صكػ٥ قذح أم٭ؿ، ٰٚ ظٲ٨ أ

ٔة٦ةن(. ث٪ةء ٤ٔٯ ذ٣ٟ،  85-83 اٷ٩كةف ا٧ٕ٣ؿٰٚ ٛأر ٱٕةدؿ ٤٣ا٧ٕ٣ؿ  )إًفَّ ٬ؾا

اقذ٪ذش ا٣جةظسٮف، ا٣ػؾٱ٨ ٝػة٦ٮا ث٭ػؾق ا٣ؽراقػح، أٌف ا١ً٣جػؿ ٱؿصػٓ إ٣ػٯ دػؿا٥٠ 

ثكجت ٬ؿـ ا٣جؿكدٲ٪ػةت ا٣ٮوػٲٛح، ا٣جؿكدٲ٪ةت ا٧٣ذ٧كؼح ا٣٪ةدضح ٨ٔ ا١٣ؿب، 

٣ػػٯ ػيذ٧كؼح إٝػػةدرة ٤ٔػػٯ ٩ٞػػ٢ ٬ػػؾق ا٣جؿكدٲ٪ػػةت ا٧٣ػػا٣ذػػٰ أوػػجعخ ٗٲػػؿ 

إ٣ٯ د٪ػةٝه ٱؿصٓ أٱٌةن كا٣ضكٲ٧ةت ا٣عة٣ح، ا٣ذٰ د٢٧ٕ ٤ٔٯ ا٣ذؼ٤ه ٦٪٭ة. 

ا٣ٮوػٲٛح ٩ذػةج ا٧٣كػذ٧ؿ ٣٭ػؾق ا٣جؿكدٲ٪ػةت فَّ اٷإً  .إ٩نةء ا٣جؿكدٲ٪ةت ا٣ٮوٲٛح

 دكف ظؽكث ا١ً٣جؿ. إذفٱعٮؿ 
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 : caspase enzymesإ٧ؾٯ٥ات ا١ٟاـتاز  -8

إ٩ـٱ٧ػةن،  13 ٤ػٯَةاٛح ٦ػ٨ اٷ٩ـٱ٧ػةت ٱـٱػؽ ٔػؽد٬ة ٔإ٩ـٱ٧ةت ا١٣ةقجةز ٬ٰ 

َّ٭ػة  ؛C9 أمػ٭ؿ٬ةك، C ٱؿ٦ـ ٣٭ة ثة٣ؿ٦ـ د٧ٕػ٢ ٠نػٺؿ ٱذٌػؼ٥ ٤ٕٚػ٫ ٦ػ٨ ػُػٮة إ٩ً

جذٲؽٱح ٚػٰ ا٣كٺقػ٢ ا٣جؿكدٲ٪ٲػح ثػٲ٨ ج٫ إ٩ـٱ٧ةت ا١٣ةقجةز ا٣ؿاثُح ا١٧٣ٵػؿل. دع

. c-asp-ase ، ك٨٦ ٬٪ػة أدػٯ اقػ٧٭ةasp قجةردٲٟٵ، كظ٧ي اc ظ٧ي ا٣كٲكذبٲ٨

٢ ٦كػذٞجٺت ُّٕ ٛى ا٧٣ٮت ا٣ؼ٤ٮم ا٧٣جؿ٦ش ٰٚ إزؿ دى  إًفَّ إ٩ـٱ٧ةت ا١٣ةقجةز دذ٢ٕٛ ٰٚ

ا٧٣ٮصٮدة ٰٚ ٗنةء ا٣ؼ٤ٲػح؛ ٚذنػؿع إ٩ـٱ٧ػةت ا١٣ةقػجةز  death receptors ا٧٣ٮت

 ثذ١كٲؿ )ظ٧٤٭ح( ا٣كٺق٢ ا٣ججذٲؽٱح ٰٚ ث٪ٯ ا٣ؼ٤ٲح ا٧٣كذ٧ٮدح.

 ا٥١ٓا١شث ةا١غالٯا ا١شؼْٰث: -9

ة صؾٔٲػػح ٱػػذ٤ؼه ٦جػػؽأ ا٧٣ٕة٣ضػػح ثة٣ؼٺٱػػة ا٣ضؾٔٲػػح ثةقػػذجؽاؿ ػٺٱػػ 

 induced pleuripotent stem cells (iPS) ٦عؿًػح ٵف د١ػٮف ٔؽٱػؽة اٷ١٦ػةف

ثؼٺٱة ٦كذ٧ٮدح ٰٚ ٌٔٮ ٨٦ أٌٔةء ا٣ضك٥. كدؤػػؾ ا٣ؼٺٱػة ا٣ضؾٔٲػح إ٦ًَّػة 

(، كإ٦ًَّػة ٦ػ٨ ا٣٪كػٲش ا٣نػع٧ٰ fibroblast ٨٦ ص٤ؽ ا٧٣ؿٱي )اٵيرك٦ح ا٤٣ٲٛٲػح

ٱػة ٚػٰ كقػٍ ػػةص ٠ػٰ (. ديػـرع ٬ػؾق ا٣ؼٺadipocytes )ا٣ؼٺٱة ا٣نع٧ٲح

(، ز٥ دـرع ١٦ػةف iPSدعؿض ٣ذىجط ػٺٱة صؾٔٲح ٦عؿًح ٔؽٱؽة اٷ١٦ةف )

 ا٣ؼٺٱة ا٧٣كذ٧ٮدح.

ى:الخالواىالجذروظى-ثانوًا
( ثة٣جٲٌػح ontogenyف ا٣ٛػؿد ٱجؽأ ا٣ذ٪ة٦ٰ ا٣كٮم ٤٣ٛػؿد ا٣جنػؿم )أم د١ػٮُّ 

ىفَّ ٬ؾق ا٣ؼ٤ٲػح ا٣ٛؿٱػؽة )(zygote ا٧٣ؼىجح )ا٣ـٱضٮت ا٣ذػٰ ٣ػ٨ . ك٤ٔٯ أذجةر أ

٩َّ٭ػة ٤٠ٲػح إً ٞػةؿ ٔ٪٭ػة ةكاة دة٦ح( قذ١ٮِّف ا٣ٛؿد ٠ة٦ٺن؛ ٱي كٱذ١ؿر أثؽان ٦ة ٱكةكٱ٭ة ٦

٦ػػؽة ػ٧كػػح أٱػػةـ  in vitro . كثٕػػؽ أف د٪ٞكػػ٥ ٚػػٰ ا٣ـصػػةجtotipotent اٷ١٦ػػةف

. كدذػػأ٣ٙ blastcystدٞؿٱجػػةن، ٱىػػ٢ ا٣ض٪ػػٲ٨ ا٧٣ذ٪ػػة٦ٰ ٦ؿظ٤ػػح ا١٣ٲكػػح اٵيرٱ٧ٲػػح 
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-63 أم ٦ة ٱٞؿب ٦ػ٨) ؿ ثعض٥ ا٣جٲٌح ا٧٣ؼىجحا١٣ٲكح اٵيرٱ٧ٲح، ا٣ذٰ ٦ة دـا

ػ٤ٲح، كدنذ٢٧ ٤ٔٯ ٧٩ُػٲ٨ ٦ػ٨ ا٣ؼٺٱػةص ػٺٱػة  153 ٨٦ ٝؿاثح (١٦ًؿكف 65

 ، ا٣ذػػٰ قػػذ١ٮِّف اٵٗنػػٲح ا٣ض٪ٲ٪ٲػػح )ا٧٣نػػٲ٧حtrophoblast اٵيرك٦ػػح ا٣٘ةذٱػػح

placentaكػٺٱة ا١٣ذ٤ػح ا٣ؼ٤ٮٱػح ا٣ؽاػ٤ٲػح ،) inner cell mass
()  أك ٦ػة ٱٕػؿؼ(

(، ا٣ذػٰ embryonic button ، أك ا٣ػـر ا٣ض٪ٲ٪ػembryonic diskٰ ض٪ػٲ٨ثة٣ٞؿص ا٣

يرك٦ٲػح ىفَّ ثإ١٦ةف ا٣ؼ٤ٲػح ا٣ٮاظػؽة )ػ٤ٲػح أ  قذ١ٮِّف صك٥ ا٣ض٪ٲ٨. ك٤ٔٯ أذجةر أ

blastcyte)  أف دذ٧ػةٱـ إ٣ػٯ ص٧ٲػٓ أ٧٩ػةط ا٣ؼٺٱػة ٨٦ ا١٣ذ٤ح ا٣ؼ٤ٮٱح ا٣ؽاػ٤ٲػح

ٔيؿٚػػخ ثة٣ؼ٤ٲػػ  ح ٠سٲػػؿة اٷ١٦ػػةفا٣ٮّٲٛٲػػح )أ٧٩ػػةط ٩كػػش ا٣ٛػػؿد ٤٠٭ػػة(؛ ٤ٚٞػػؽ 

(pluripotent)أك ا٣ؼ٤ٲح ا٣ضؾٔٲح ، (stem cell) يػؾت ٬ػؾق ا٣ؼ٤ٲػح ٦ػ٨ ، قٮاءن أ

)ػٺٱة ا٣ُجٞح ا٣ؼةرصٲح ١٤٣ذ٤ػح ا٣ؼ٤ٮٱػح ا٣ؽاػ٤ٲػح،  (epiblast) اٵيرك٦ح ا٤ٕ٣ٮٱح

 ٦ػ٨ ، أك(كٱ١ٮف ظض٧٭ة أو٘ؿ ٤ٝػٲٺن ٦ػ٨ ظضػ٥ ػ٤ٲػح ٦ػ٨ ا٣ُجٞػح ا٣ؽاػ٤ٲػح

ك٦ٓ دٞؽـ ا٣ذ٪ة٦ٰ ا٣ض٪ٲ٪ٰ، دذ٧ةٱـ ػٺٱػة ا١٣ذ٤ػح  .(hypoblast) اٵيرك٦ح ا٣ك٤ٛٲح

ف ٩ذٲضػح د١ػٮُّ  (ا٣ذػٰ ٠ة٩ػخ دذػأ٣ٙ ظذػٯ اٳف ٦ػ٨ ٧٩ُػٲ٨ ػ٤ػٮٱٲ٨) ا٣ؽاػ٤ٲح

ُجٜ ا٣ػ٪٧ٍ ا٣ٮاظػؽ ٪أ٧٩ةط ػ٤ٮٱح، ٱ ح، ٦ذٛةرٝح إ٣ٯ زٺز(gastrulation) ٕٲؽةا٧٣ي 

 ،(mesoderm) ، كاٵدٱ٥ ا٧٣ذٮقػٍ(ectoderm) ٦٪٭ة ٚٮؽ اٳػؿص اٵدٱ٥ ا٣ْة٬ؿ

                                                 

()  ٱذأ٣ٙ ا٣ٞؿص ا٣ضٲ٪ٰ ٰٚ اٵقجٮع ا٣سة٩ٰ دٞؿٱجةن ٨٦ َجٞػح ػ٤ٮٱػح قػُعٲح ٬ػٰ اقػذ٧ؿار

١٤٣ٲكح اٵيرٱ٧ٲػح؛ ك٦ػ٨ ا١٣ذ٤ػح ٣ٶرك٦ح ا٣٘ةذٱح، ا٣ذٰ دن٢١ ا٣كُط ا٣ؼةرصٰ ا٧٣عٲُٰ 

ا٣ؼ٤ٮٱح ا٣ؽاػ٤ٲح، ا٣ذٰ دذأ٣ٙ ٨٦ ٧٩ُٲ٨ ػ٤ٮٱٲ٨؛ ٱن١ٺف َجٞذٲ٨ ػ٤ػٮٱذٲ٨ص ػةرصٲػح، 

، ػٺٱة٬ػة hypoblast. كداػ٤ٲػح، ٬ػٰ اٵيرك٦ػح ا٣كػ٤ٛٲح ٬epiblastٰ اٵيرك٦ح ا٤ٕ٣ٮٱح 

 ةن دُٮرٱٌػ أ٠جؿ ٤ٝٲٺن ٨٦ ػٺٱة اٵيرك٦ح ا٤ٕ٣ٮٱح. كٱٛى٢ ثٲ٨ ا٣ُجٞذٲ٨ صٮؼ ٦ض٭ؿم ٱ٧س٢

ٕٲػؽةblastocelا٣ضٮؼ اٵيرٱ٧ٰ   gastrula ، أك صٮؼ ا٣ذٞك٥. كٱ٭ةصؿ ٰٚ ٦ؿظ٤ػح ا٧٣ي

صـء ٦ػ٨ ػٺٱػة اٵيرك٦ػح ا٤ٕ٣ٮٱػح ٦٪٤٘ٛػح ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ضػٮؼ ٠ػٰ دنػ٢١ ا٣ػذى٤ى٥ ا٣جػؽااٰ 

primitive streak ،كاٵدٱ٥ ا٧٣ذٮقٍ )ا٩ْػؿص رزؽ، ٬ػة٩ٰ، ٦ٞؽ٦ػح ٚػٰ ٤ٔػ٥ ا٣ض٪ػٲ٨ ،

 (.1987صة٦ٕح د٦نٜ،  ، ٦ُجٮٔةت213-127ا٣ىٛعةت 
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. إًفَّ ٦ىةاؿ ػٺٱػة ٬ػؾق ا٣ُجٞػةت ا٣ػسٺث أوػجط (endoderm)ا٣جة٨َ  كاٵدٱ٥

ُٰ ٠ػ٢ َجٞػح ٦٪٭ػة، ٚػٰ ا٣ذ٪ػة٦ٰ  ٦ٞٲؽان ٰٚ ا٣عة٣ح ا٣كٮٱح ثٕي ا٣نٰء، كٹ دٕي

أ٧٩ةَةن ػ٤ٮٱح ٦عؽدة د٧ة٦ةن. ٧٠ة ٹ ٱ٨١٧ ٣ؼ٤ٲح ٨٦ أدٱ٥ ٦ٕػٲ٨ أف  إًٹَّ ا٣كٮم، 

٤ٝػت ػٺٱػة اٵدٱػ٥  ة٫ ٱ١٧ػ٨ ٦ؼجؿٱ ػدذ٧ةٱـ إ٣ٯ ػ٤ٲح أدٱ٥ آػؿ، ٦ٓ ا٤ٕ٣ػ٥ ثأى٩َّػ

دنػذ٢٧ ٤ٔػٯ  (manipulation)إ٣ٯ ػٺٱة اٵدٱ٥ اٳػػؿ ث٧٪ة٤٦ػح  ةا٣ٮاظؽ و٪ٕٲ  

ىفَّ ػٺٱػة اٵدٱػ٥  دأزٲؿ ٦ٮاد ٠ٲ٧ٲةاٲح ٦ٕٲ٪ح. زد ٤ٔٯ ٬ػؾا ا٣ذٛػةرؽ ٚػٰ ا٧٣ىػٲؿ أ

٦ٓ ػٺٱة اٵدٱ٥ ا٣جة٨َ إذا ٦ة أًعخ ٤ٔػٯ د٧ػةس  ةا٣ْة٬ؿ دذ٪ةٚؿ د٪ةٚؿان د٧ـٱٞٲ  

٦ٕ٭ة. كث٧ٕ٪ٯ آػؿ؛ ًٚإفَّ ػ٤ٲح اٵدٱ٥ ا٣ٮاظؽ ٚٞؽت صـءان ٨٦ ٧٠ٮ٩٭ػة؛ ٚ٭ػٰ ٹ 

َّ٭ػة ٦ؿظ٤ػح ثؽاٱػح ّػة٬ؿة  دكذُٲٓ ثؽا٬ح أف د١ٮِّف أ٧٩ةط ػٺٱة ا٣ض٪ػٲ٨ ٠ةٚػح. إ٩ً

ػةؿ ٔػ٨ ػ٤ٲػح ٦ػ٨  .(differential gene expression)ا٣ذٕجٲؿ ا٣ضٲ٪ٰ ا٣ذٛةرٰٝ  كٱٞي

َّ٭ػة ٦ذٕػؽدة  . ك٦ػٓ دٞػؽـ ا٣ذٕجٲػؿ (polypotent)اٷ١٦ػةف ػٺٱة اٵدٱ٥ ا٣ٮاظؽ إ٩ً

ا٣ضٲ٪ٰ ا٣ذٛؿٱٰٞ؛ ًٚإفَّ ٢٠ َجٞح أك٣ٲح ٦ػ٨ ا٣ُجٞػةت ا٣ػسٺث قذنػ٢١ ثػؽاءاد٭ة 

اٵك٣ٲح ا٣ؼةوح ث٭ة. كإذا ٦ة زيرٔخ ػ٤ٲح ٨٦ ػٺٱة ا٣جؽاءة ا٣ٮاظػؽة ٚػٰ كقػٍ 

آػؿ؛ ًٚإ٩َّ٭ة ٨٣ دُٰٕ ٦ذ٧ةٱـة إًٹَّ ػٺٱة ا٣ٌٕػٮ ٩ٛكػ٫. كٱٞػةؿ ٔ٪ؽاػؾ ٔػ٨ ٬ػؾق 

َّ٭ة ٔؽٱؽة اٷ١٦ةف ا . كٱ٨١٧ ٤٣جػؽاءة اٵك٣ٲػح ٤٣ٌٕػٮ أف (multipotent)٣ؼ٤ٲح إ٩ً

د٪٧ٮ كدذ٧ةٱـ ٨٦ ظٲر ا٣ن٢١ كا٣عض٥؛ ٚذذعٮؿ إ٣ٯ ثؽاءة زة٩ٮٱػح، زػ٥ زة٣سٲػح، 

. كد١ػٮف ا٣ؼ٤ٲػح ا٣ٮاظػؽة ٚػٰ ةكدعٜٞ م٢١ ا٣ٌٕٮ ا٣جة٣ٖ، ا٣ؾم ٱ٘ؽك كّٲٛٲ  

، (tereminal differentiation)اٰ ا٣جؽاءة ا٣سة٣سٲح ٝؽ كو٤خ ٦ؿظ٤ػح ا٣ذ٧ػةٱـ ا٣٪٭ػة

كػٌٕخ ٣ٺ٩ٞكةـ ا٧١٣ػٮ٦ٰ )ا٣٪ػٮٰٔ(، كثػؽأت ثإ٩نػةء ا٣جػؿكدٲ٨ ا٣ذ٧ػةٱـم 

ا٣ؼةص؛ ٚذعٜٞ ا٣ن٢١ اٵ٦س٢ ٷ٩ضػةز ا٣ٮّٲٛػح ا٧٣٪ٮَػح ث٭ػة ثػأ٤ٔٯ ٦ػؿدكد 

٨١٧٦؛ كّٲٛح ٣ٲكخ قٮل ا٣ؼةوٲح ا١٣ٲ٧ٲةاٲح ا٣عٲٮٱح ا٣ٛٲـٱٮ٣ٮصٲح ٤٣جػؿكدٲ٨ 

ػؽِّد كزجِّػخى ٩٭ةاٲ ػا٣ذ٧ةٱـم. كٱ١ٮف ٦ىٲؿ ا٣ؼ٤ ، ك٠ػؾ٣ٟ أص٤٭ػةص ٣ػ٨ ةٲػح ٝػؽ ظي
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د٪ٞك٥ ثٕؽ ذ٣ٟ أثؽان، كقٲٮاٚٲ٭ة ا٧٣ٮت ٔةصٺن أـ آصػٺن؛ ٚذٕػٮض ٔػ٨ ٚٞػؽ٬ة 

ػ٤ٲح صؾٔٲح ٦ذأ٬جح ٣ذ٪ٞك٥ ث٘ٲح ا٣ذٕٮٱي. كٹ دٕٮد ا٣ؼ٤ٲح ا٧٣ذ٧ةٱـة ا٣ٮّٲٛٲػح 

ؽاػؾ ٔػ٨ إ٣ٯ ا٣ؽكرة ا٣ؼ٤ٮٱح إٹَّ إذا ا٤ٞ٩جخ إ٣ٯ ػ٤ٲح قؿَة٩ٲح؛ ٚػٺ دذٮٝػٙ ٔ٪

ةؿ ٨ٔ ا٣ؼ٤ٲح ا٧٣ذ٧ػةٱـة ا٣ٮّٲٛٲػح  اٹ٩ٞكةـ إًٹَّ ث٧ٮت ا٣ضك٥ ا٣عة٨ً ٣٭ة. كٱٞي

َّ٭ة أظةدٱح اٷ١٦ةف  ؛ أم (Go). كد١ٮف ٬ػؾق ا٣ؼ٤ٲػح ٚػٰ ا٣ٌٛػٮة (unipotent)إ٩ً

 ٩َّ٭ة ػؿصخ ٨٦ ا٣ؽكرة ا٣ؼ٤ٮٱح.إً 

 ٧٣ٞؽ٦ح ا٧٣ٮصـة ا٣عٞةاٜ ا٣ذة٣ٲحص٨٦ ٬ؾق ا ة٦٪ُٞٲ  كذ٪ذش ٩ٹثؽ ٣٪ة أف 

٧ػػٮت ثةٹقػػذ٧ٮات )أك اٹ٩ذعػػةر ا٣ؼ٤ػػٮم، أك ا٧٣ػػٮت ا٣ؼ٤ػػٮم ٱ -أ

×1)ا٧٣جػػؿ٦ش( ٚػػٰ صكػػ٧٪ة ٤٦ٲػػٮف 
6
فَّ إً ػ٤ٲػػح ٚػػٰ ا٣سة٩ٲػػح ا٣ٮاظػػؽة؛ أم  (13

×1)٦بػح أ٣ػٙ ٤٦ٲػةر  ة٣ذٰ ٱج٤ٖ ٔػؽد٬ة كقػُٲ  ػٺٱة صك٧٪ة، ا
14
ػ٤ٲػح، ( 13

ى٦َّة ػٺٱة ا٣ؽ٦ةغ، ا٣ذػٰ ٱج٤ػٖ ٔػؽد٬ة ٦بػح  دكذ٧ٮت ٢٠ زٺث ق٪ٮات دٞؿٱجةن. أ

×1) ٤٦ٲةر
11
 ػ٤ٲح ٍٚٞ؛ ٚٲكذ٧ٮت ٦٪٭ة ٰٚ ا٣سة٩ٲح ا٣ٮاظؽة أ٣ٙ ػ٤ٲح. (13

إًفَّ ٢٠ ٩كش ا٣ضك٥ كأٌٔةا٫ دعذٮم ٤ٔػٯ ػٺٱػة صؾٔٲػح ػةوػح  -ب

ٲػح صػة٬ـة داا٧ػةن ٠ػٰ ث٢١ ٩كٲش ٨٦ ٬ؾق ا٣٪كش. كد١ٮف ٬ؾق ا٣ؼٺٱػة ا٣ضؾٔ

 إ٣ٯ ػ٤ٲذٲ٨ اث٪ذٲ٨. ةد٪ٞك٥ ٚذٲ٤ٲ  

ح ٚػٰ ٧ٮدح ثة٩ٞكةـ ػ٤ٲػح صؾٔٲػٱعؽث ا٣ذٕٮٱي ٨ٔ ا٣ؼ٤ٲح ا٧٣كذ -صػ

ٗٲػؿ ٦ذكػةكو.  ةذٮثٺز٦ٲ  ٦ذكةكٱةن د٧ة٦ةن، كا٩ٞكة٦ةن قػٲ ةا٣٪كٲش ذاد٫ ا٩ٞكة٦ةن ٩ٮكٱ  

ي  ظض٧٭ة أ٠جؿ ٤ٝٲٺن، دجٞٯ ػ٤ٲػح صؾٔٲػح  ة٦  كٱُٰٕ ٬ؾا اٹ٩ٞكةـ ا٣ٛذٲ٤ٰ ػ٤ٲح أ

صة٬ـة ٣ٺ٩ٞكةـ ٨٦ صؽٱؽ ٔ٪ؽ٦ة دؽٔٮ ا٣عةصح إ٣ٯ ذ٣ٟ. كػ٤ٲح اث٪ح، دذ٧ػةٱـ 

ض ٨ٔ ا٣ؼ٤ٲح ا٧٣ٛٞٮدة. ك٤ٔٯ ٦ة ٱجؽك؛ ًٚإفَّ اٹقذ٧ٮات ٱعؽث ٔ٪ػؽ٦ة ٣ذٕٮ

د٭ؿـ ا٣جؿكدٲ٪ةت ا٣ٮوٲٛح )ثؿكدٲ٪ةت ا١٣ٍؿب أك ثؿكدٲ٪ةت ا٣ىؽ٦ح ا٣عؿارٱح(؛ 

ٚذ٘ؽك ٗٲؿ ٝةدرة ٤ٔٯ ٢ٞ٩ ا٣جؿكدٲ٪ةت ا٣ذة٣ٛح إ٣ٯ ا٣ضكٲ٧ةت ا٣عة٣ح. ٚذذػؿا٥٠ 



 233 اخلاليا اجلرعية واملوت املربَج ـ د. هاني خًيٌ زشم

ا٣ؼ٤ٲح ا٧٣ٮت ٤ت ٔ٪ؽاؾ ٬ؾق ا٣جؿكدٲ٪ةت ا٣٭ؿ٦ح ا٣كة٦ح ٰٚ ا٣كٲذٮثٺز٦ة؛ ٚذُ

 ثكٲؿكرة اٹقذ٧ٮات.

٧٠ة ذ٠ؿ٩ة ٗٲؿة ٦ؿة، ًٚإفَّ ا٣ؼ٤ٲح ا٧٣ٮصٮدة ٰٚ ا٣ؽكرة ا٣ؼ٤ٮٱح )ا٣ذػٰ  -د

د٪ٞك٥ ثةقذ٧ؿار( ٣ٲف ٣٭ة أص٢ ٦عؽد؛ ٚ٭ػٰ ث٭ػؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ ػ٤ٲػح ػة٣ػؽة. إًفَّ 

 كا٣ؼٺٱة ا٣كؿَة٩ٲح ٠ةٚح ٬ٰ ػٺٱة ػة٣ؽة. (٬Helaٲٺ )ػٺٱة 

ىفَّ  -٬ ا٣ؼٺٱة ا٣ضؾٔٲػح ٬ػٰ ػٺٱػة ص٪ٲ٪ٲػح ٠سٲػؿة اٷ١٦ػةف؛  ثة٣٪ْؿ إ٣ٯ أ

ٚإ٩٭ة دٕذجؿ أٝؽـ ا٣ؼٺٱة ٰٚ ا٣ضك٥ ٦ٞةر٩ػح ثة٣ؼٺٱػة ا٧٣ذ٧ػةٱـة ا٣ٮّٲٛٲػح. إًفَّ 

إ٣ٯ ٠ٮف ا٣ؼٺٱة ا٣ضؾٔٲػح ٦ذأ٬جػح ثةقػذ٧ؿار ٠ػٰ  إًةٚحن  -٬ؾق ا٣عٞٲٞح دٕ٪ٰ

ىفَّ ٬ػؾق ا٣ؼٺٱػة ١٦جٮثػح  -دٕٮد إ٣ٯ ا٣ؽكرة ا٣ؼ٤ٲح كدؼٌٓ ٣ٺ٩ٞكػةـ  proneأ

نػةرؾ ا٣ؼٺٱػة ٤ٔٯ ا٣ذكؿ٨َ. كٰٚ ا٣عٞٲٞح؛ ًٚإفَّ ا٣ؼٺٱة ا٧٣ٮ٣ػؽة ٣ػٶكراـ دي 

ذ٣ٟ اٵص٢ ٗٲؿ ا٧٣عػؽكد، كا٧٣ٞػؽرة ٤ٔػٯ كٱن٢٧ ا٣ضؾٔٲح ًػٺٹن ٔؽٱؽة، 

دٮ٣ٲؽ َٲٙ كاقػٓ ٦ػ٨ اٵ٧٩ػةط ا٣ؼ٤ٮٱػح. ٣ػؾا؛ ٚػًإفَّ ٬ػؾق ا٣ؼٺٱػة ا٧٣ٮ٣ػؽة 

ػ ٕى ي ىفَّ ا٣ؼٺٱػة ٚػٰ كاٝػٓ اٵ٦ػؿ ػٺٱػة صؾٔٲػح قػؿَة ؽُّ ٣ٶكراـ د ذٞػؽ أ ٩ٲح. كٱٕي

ا٣ؼجٲسح ا٩جسٞػخ ٩ذٲضػح ٝىػٮر د٪ْٲ٧ػٰ أوػةب ػٺٱػة  (progenitors)ا٣ك٤ٲٛح 

٦جةمؿة ٣٭ؾق ا٣ؼٺٱػة. ث٪ػةء ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ؛  (offsprings)صؾٔٲح ٦ٕٲ٪ح، أك أٔٞةثةن 

ٱعٜ ٧٤٣ؿء أف ٱذكةءؿ ٚٲ٧ة إذا ٥٣ د٨١ ا٣ؼٺٱة ا٣ضؾٔٲح ٬ٰ ا٧٣ذ٭٥ ا٣عٞٲٞػٰ 

 ٰٚ ٩نٮء ا٣كؿَةف.

ؽُّ دي  -ك ا٣ؼٺٱة ا٣ضؾٔٲح ٦كؤك٣ح ٨ٔ اٹقذذجةب ا٣ؼ٤ٮم ٤٣ضك٥؛ ٚ٭ػٰ  ٕى

 ا٣ذٰ دعةِٚ ٤ٔٯ ثٞةء ٔؽد ػٺٱة ا٣ضك٥ زةثذةن دٞؿٱجةن؛ أم ٩عٮ ٦بح أ٣ػٙ ٤٦ٲػةر

(1×
14
 ػ٤ٲح. (13

ىفَّ ٔؽد ا٣ؼٺٱة، ا٣ذٰ د٧ٮت ٚػٰ ا٣ضكػ٥  ر أ ك٧٠ة قجٜ أف ذ٠ؿ٩ة؛ ٤ٚٞؽ ٝيؽِّ

 programmed)ت ا٣ؼ٤ٮم ا٧٣جؿ٦ش ، أك ا٧٣ٮ(apoptosis)ا٣جنؿم ثةٹقذ٧ٮات 
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cell death) أك اٹ٩ذعةر ا٣ؼ٤ٮم ،(cell suicide)٢٠ ، 24 قةٔح ٱج٤ٖ ٦بح ٤٦ٲةر 

(1×
11
ػ٤ٲح )ٝؿاثح ٤٦ٲٮف ػ٤ٲح ٚػٰ ا٣سة٩ٲػح ا٣ٮاظػؽة(. كث٧٤١ػح أػػؿل،  (13

ك٧٠ة ذ٠ؿ٩ة ٤٣ذٮ، ًٚإٌف ػٺٱة صك٧٪ة ٠ةٚح د٧ػٮت ٠ػ٢ زػٺث قػ٪ٮات دٞؿٱجػةن. 

ؼٺٱة ا٧٣كذ٧ٮدح ٨٦ ٝج٢ ا٣ؼٺٱة ا٣ضؾٔٲػح. إًفَّ ٬ػؾق كٱضؿم ا٣ذٕٮٱي ٨ٔ ا٣

ا٣عٞٲٞح، ا٣ذٰ ٹثؽ ٨٦ دأ٠ٲؽ٬ة، ٠ة٩ػخ كراء اقػذ٧ٕةؿ ا٣ؼٺٱػة ا٣ضؾٔٲػح ٚػٰ 

٦ٕة٣ضح ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ اٵ٦ؿاض، ٧ْٕ٦٭ػة ذات أوػ٢ كرازػٰ. ك٬ػؾا ٦ػة ٱ٪ُجػٜ 

ـٱػؿات  )ثػٮؿ  (،islets  of Langerhansٹ٩٘ؿ٬ػة٩ف )٤ٔٯ ا٣ؼٺٱة ثٲذػة ٚػٰ صي

ٰٚ ا٣ج٪١ؿٱػةس ٚػٰ ٦ؿًػٯ Paul Langerhans) (1832-1939 ) ٣٪٘ؿ٬ة٩ف

 insulin-dependent)٦ػ٨ داء ا٣كػ١ؿم ا٧٣٪ػٮط ثةٵ٩كػٮ٣ٲ٨  I (type I)ا٣٪٧ٍ 

diabetes mellitus type I) .كٗة٣جػػةن ٦ػػة ٱعػػؽث ا٧٣ػؿض ٚػػٰ قػػ٨ ا٣ُٛٮ٣ػػح .

ـل ا٣كجت ٰٚ ٦ٮت ا٣ؼٺٱة ثٲذة ا٧٣ٛؿزة ٣ٶ٩كػٮ٣ٲ٨ إ٣ػٯ دٛةٔػ٢ ٦٪ػةٰٔ  كٱٕي

 ا٣ؼٺٱػة ا٣ضؾٔٲػح دُجٲػٜ ٦ٕة٣ضػح ٨. ٧٠ة ٱ١٧ػ(autoimmune reaction)ذادٰ 

٤ٔٯ ا٣ٕىػجٮ٩ةت ا٧٣ذ٪١كػح، ا٣ذػٰ ٠ة٩ػخ  (أٱٌةن )ثٲ٨ أ٦ؿاض د٪١كٲح أػؿل

، كٚػٰ (corpus striatum) دٛؿز ا٣ؽكثة٦ٲ٨، ا٧٣ٮصػٮدة ٚػٰ ا٣ضكػ٥ ا٧٣ؼُػٍ

)صػٲ٧ف  (Parkinson ثةر٠٪كػٮف)٧٣ؿًٯ  (substantia nigra) ا٧٣ةدة ا٣كٮداء

كدضػػؽر اٷمػػةرة إ٣ػػٯ أف . (James Parkinson 1755-1824 ةر٠ٲ٪كػػٮفث

ى٩َّ٭ة ػٺٱة صؾٔٲػح ٔىػجٲح(  اٹقذ٧ٕةؿ اٵكؿ ٣ؼٺٱة د٦ةٗٲح ص٪ٲ٪ٲح )ٱٛذؿض أ

يصؿٱخ ٧٣ٕة٣ضح ٬ؾا ا٣ؽاء، كذ٣ٟ ٰٚ دكٕٲ٪ ةت ا٣ٞػؿف ا٧٣ةًػٰ. ث٪ػةء ٤ٔػٯ ٲأ

ح ثة٣ؼٺٱػة ذ٣ٟ؛ ًٚإفَّ ا٧٣ٕة٣ضح ثة٣ؼٺٱة ا٣ضؾٔٲح )اقػذجؽاؿ ا٣ؼٺٱػة ا٣ضؾٔٲػ

ا٣ذة٣ٛح( دجؽك ك٠أى٩َّ٭ة ا٧٣ٕة٣ضح ا٧٣سة٣ٲػح ٧٣ٕة٣ضػح ٬ػؾق اٵ٦ػؿاض، ا٣ذػٰ د١ػةد 

د١ػػٮف ٦كذٕىػػٲح ٤ٔػػٯ ا٣ٕػػٺج ا٣ػػؽكااٰ أك ا٣ضؿاظػػٰ. ٣٭ػػؾا ا٣كػػجت؛ ٚػػًإفَّ 

اٵثعةث، ا٣ذٰ دذ٪ةكؿ ا٣ؼٺٱػة ا٣ضؾٔٲػح، ك٠ػؾ٣ٟ ا٧٣ٕة٣ضػح ث٭ػؾق ا٣ؼٺٱػة، 
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، ك٠ػؾ٣ٟ ا٣نػؿ٠ةت ا٣ؽكااٲػح، ثةظسٲ٨ كقؿٱؿٱٲ٨()٠ة٩خ كراء اٚذذةف ا٧٤ٕ٣ةء 

ٔٺـ، ثػة٣ٮٔٮد ا٧٣أ٦ٮ٣ػح، ا٣ذٰ د٭ذ٥ ثة٧٣ٕة٣ضةت ا٣كؿٱؿٱح، كأٱٌةن كقةا٢ اٷ

ا٣ذٰ امذ٤٧خ ٤ٔٲ٭ة ٬ؾق ا٣ؼٺٱة. ٣ؾا؛ ًٚإفَّ ثٲٮ٣ٮصٲة كَت ا٣ؼٺٱػة ا٣ضؾٔٲػح 

كظذٯ اٳف ا٣ؼةوٲةت ا٧٧٣ٲـة كا٣ن٭ؿة ذاد٭ة، ا٣ذػٰ  1995 ا٠ذكجة ٦٪ؾ ا٣ٕةـ

 ةت ا٣ٞؿف ا٧٣ةًٰ، ا٧٣ٕة٣ضح ا٣ض٪ٲ٪ٲح.ٲح دكٕٲ٪ادك٧خ ث٭ة، ٰٚ ٩٭ةٱ

 كٵقجةب ص٤ٲح ا٣ٮًٮح ٠ةف ٤ٔٯ ا٧٤ٕ٣ةء أف ٱجعسٮا ٨ٔ ٦ىةدر أػػؿل

٦ٲػح ا٣جنػؿٱح. ك٣ٞػؽ ا٠ذنػٛٮا ٚػٰ ٩٭ةٱػح كر٤٣ؼٺٱة ا٣ضؾٔٲػح ٗٲػؿ ا١٣ٲكػح اٵى 

ك٦ػح ا٤٣ٲٛٲػح(، كػٺٱػة ر٨ از٪ػٲ٨ص ػٺٱػة ا٣ض٤ػؽ )ػٺٱػة اٵى ا٧٣ُةؼ ٦ىػؽرٱ

ٚػػٰ  (adipocytes) ، كا٣ؼٺٱػػة ا٣نػػع٧ٲح(adipoblasts)رك٦ػػح ا٣نػػع٧ٲح اٵى 

ا٣٪كٲش ا٣نع٧ٰ. كثة٣٪ْؿ إ٣ٯ ا٧٣ٞؽرة اٹقذس٪ةاٲح ا٣ذضؽدٱح، ا٣ذػٰ دذ٧ٲػـ ث٭ػة 

؛ ًٚإفَّ ثةٷ١٦ةف اقذ٧ٕة٣٭ة ػٺٱة صؾٔٲح، ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ (hepatocytes)ػٺٱة ا١٣جؽ 

ىفَّ ا٣عىٮؿ ٤ٔٲ٭ة نػع٧ٰ ٱعػٮم ٱجؽك؛ ًٚإفَّ ا٣٪كٲش ا٣أمؽ دٕٞٲؽان. ك٤ٔٯ ٦ة  أ

صة٬ـة ٠ٰ دذعٮؿ ٦جةمؿة إ٣ػٯ ػٺٱػة صؾٔٲػح دكف  ،(٩ةًضح)ػٺٱة صؾٔٲح 

 ا٣عةصح إ٣ٯ ٤٧ٔٲةت زرع دعٌٲؿٱح ٠ٰ دعٮ٣٭ػة إ٣ػٯ ػٺٱػة ٠سٲػؿة اٷ١٦ػةف

(pluripotent) َّىف ثػؽ ٦ػ٨  ، إذ ٹةػٺٱة ا٣ض٤ؽ وػٕجح اٹ٩ٞٲػةد ٩كػجٲ  . ٰٚ ظٲ٨ أ

ٓ ٩ػػٮع ٦ٕػػٲ٨ ٦ػػ٨ ٦ػػ( عػػؿض ٣ذىػػجط ػٺٱػػة ٠سٲػػؿة اٷ١٦ػػةفزرٔ٭ػػة )٠ػػٰ دي 

٠ػٰ  اٵوػ٢ (murine) ، ٗة٣جةن ٚأرٱػح(feeder) ا٣ٛٲؿكقةت ٤ٔٯ ػٺٱة ٦ي٧ُٕح

ٚذكػػ٧ٯ ٔ٪ؽاػػؾ ا٣ؼٺٱػػة ا٣ضؾٔٲػػح ٠سٲػػؿة اٷ١٦ػػةف  دعػػؿض ٤ٔػػٯ اٹ٩ٞكػػةـ.

ؿَّ   .(induced pluripotent stem  cells (iPS)) ًحا٣ػي٧عى

ىفَّ ا٣ؼٺٱة ا٣ضؾٔٲح ا٧٣ٮ٣ؽة ٤٣ؽـ ( hematopoetic stem cells (HSC)) ك٦ٓ أ

٤٧خ ث٪ضةح ٧٣ػؽة دـٱػؽ ٤ٔػٯ  ًٰ ٍٞ ٪ً ٣ً  ٔة٦ػةن ٣ذضؽٱػؽ ص٧ٲػٓ  43ا٥ْٕ٣ ٝؽ اقذٕي

ا٧٣ذ٤ٞػٰ؛  ْٔػ٥ً  ًٰ ٍٞ ٦جةمؿة ٰٚ ٩ً ٗؿق٭ة أ٧٩ةط ػٺٱة ا٣ؽـ؛ ًٚإفَّ ا٣ذٞ٪ٲح دٞذٌٰ 
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٦يجؿ٦ضػح  (HSC)ٚػًإفَّ إ٣ػٯ ذ٣ػٟ؛  ا٣ُجٲٕػٰ. كإًػةٚحن  (niche)٬ة ذأم ٰٚ ٦ٺ

ٚػًإفَّ ٤ٔػٯ  ٤ٔٯ ذ٣ػٟ؛ ط ػٺٱة ا٣ؽـ. ث٪ةءن ٧٩ةأ٦كجٞةن ٠ٰ دذ٧ةٱـ ٣ذُٰٕ ص٧ٲٓ 

، ا٣ذٰ ٱ٨١٧ أف دكذ٢٧ٕ ٠ؼٺٱة صؾٔٲػح )قػٮاء ٠ة٩ػخ ػٺٱػة (iPS) ا٣ؼٺٱة

ى  ٠ػٰ دأػػؾ ١٦ػةف ا٣ؼٺٱػة  (رك٦ح ٣ٲٛٲػح، أك ػٺٱػة ٠جؽٱػحمع٧ٲح، أك ػٺٱة أ

أف دؼٌٓ ٣كٲؿكردٲ٨ از٪ذٲ٨ص إٔةدة ا٣جؿ٦ضح ٠ٰ دىجط  إذف ؛ ٤ٔٲ٭ةا٧٣كذ٧ٮدح

ؼٺٱػػة ا٣ضؾٔٲػح ا٣ض٪ٲ٪ٲػح؛ أم ػٺٱػػة صؾٔٲػح ص٪ٲ٪ٲػح ٠سٲػػؿة ػٺٱػة مػجٲ٭ح ثة٣

كأف دؼٌػٓ ٦ػ٨ ٩ةظٲػح أػػؿل ٣ٕػؽد ٦ػ٨ اٹ٩ٞكػة٦ةت  .اٷ١٦ةف ٦ػ٨ ٩ةظٲػح

ا٣ذ١ةزؿٱح، د٪ضـ ثٕؽ٬ة اٹ٩ٞكةـ ا٧١٣ٮ٦ٰ )ا٣٪ٮٰٔ( ا٣ذ٧ةٱـم ا٣٪٭ةاٰ؛ ٚذ٘ػؽك 

 ح.دٔ٪ؽاؾ كّٲٛٲح ٝةدرة ٤ٔٯ أف دأػؾ ١٦ةف ا٣ؼٺٱة ا٧٣كذ٧ٮ

كأ٣ح إٔةدة ا٣جؿ٦ضح؛ ٤ٚٞؽ دجٲ٨ ٦ػ٨ ا٣ذضػةرب اٵك٣ػٯ، أ٦ة ٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ ث٧

ي  ، ك٦ػ٨ 1952 ٚػٰ ا٣ٕػةـ (King ٠ٲ٪ٖ)ك (Briggs ثؿٱ٘ـ)صؿٱخ ٨٦ ٝج٢ ا٣ذٰ أ

ىفَّ ٤ٔٯ ا٣٪ٮاة  فدجٲ٨ إذ ؛1966ك 1962 ٰٚ ا٣ٕة٦ٲ٨ Gurdon (ٗٮردكف)ٝج٢  أ

دٕة٩ٰ دجؽٹت صؾرٱح ٠ٰ دىجط ٩ٮاة ػ٤ٲح ص٪ٲ٪ٲػح، ٦٪٭ػة ٦ػسٺن أف ا٧٣٪ٞٮ٣ح أف 

 .ا٪ذٛغ ا٩ذٛةػةن ٠جٲؿان صؽ  د

ٚػٰ ا٧٣ٕة٣ضػةت ا٣كػؿٱؿٱح، ٚػًإفَّ ظػؽكث  (iPS)اقذ٧ٕةؿ ػٺٱػة  ٣ؽلك

 ،إ٣ٯ ٧٩ٍ كّٲٰٛ ٦ٕػٲ٨ ، كدعٮؿ ا٣ؼ٤ٲحاٹ٩ٞكةـ ا٧١٣ٮ٦ٰ ا٣ذ٧ةٱـم ا٣٪٭ةاٰ

 (iPS) ػٺٱػػة ذقػػٲ١ٮف ٦٪ٮَػػةن ٚػػٰ ا٧٣ٞػػةـ اٵكؿ ثة٣ٮقػػٍ ا٣ًىػػ٘ؿم ٧٣ػػٺ

ا٣عة٣ح ا٣ٛٲـٱٮ٣ٮصٲػح ٣ؼٺٱػة  -أ ذؿقح. كٱن٢٧ ا٣ٮقٍ ا٣ى٘ؿم ٦ة ٱ٤ٰص٧ػ٘يا٣

ا٣ج٪ٲح ا٣ٮّٲٛٲػح  -ذؿقح. ب٘ا٧٣ (iPS) ، ا٣ذٰ د١ٮف ٤ٔٯ د٧ةس ٦جةمؿ ٦ٓذا٧٣ٺ

٩ٮٔٲػح كَجٲٕػح  -ػ٩ٛكػ٫. صػ ذ٧٣ٺا٣ؼةوح ثةػةرج ا٣ؼٺٱة  (matrix) ٤٣ع٧ح

؛ أم ا٣ذؼةَػػت ذاٷمػػةرٱٲ٨ ٣ؼٺٱػػة ا٧٣ػػٺ (output) كا٣٪ذػػةج (input) ا٣ػػـاد

ذؿقح. ٘ا٣ػػي٧ (iPS)، كثػٲ٨ ػٺٱػة ذٲ٨ ػٺٱة ا٧٣ػٺا٣ؾم ٱعؽث ثا٧٣ذىة٣ت، 
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ٗيؾىٱةت ك٦يؾاثةت (matching) ٩كجح ا٧٣ٞةث٤ح -د ا٣ٮقٍ ا٣ًىػ٘ؿم  (solutes) ثٲ٨ 

٧ػة ٱذ٤ٕػٜ ثة٣ذؿ٠ٲػت ا٣ٛٲـٱػةاٰ كثؼةوػح ٚٲ ٝج٢ ا٣٘ؿس كثٕؽق، (iPS) ٣ؼٺٱة

 .(iPS) كا١٣ٲ٧ٲةاٰ ٤٣ٮقٍ، ا٣ؾم قذذٕؿض ٫٣ ػٺٱة

قذىػجط ا٧٣ٕة٣ضػح ا٧٣س٤ػٯ  (iPS) ٣ضػح ثؼٺٱػةكػٺوح ا٣ٞٮؿ إًفَّ ا٧٣ٕة

ٔ٪ؽ٦ة ٩ٕؿؼ د٧ة٦ةن ٠ٲػٙ ٩ٌػجٍ ثؽٝػح ٤ُ٦ٞػح دٞؿٱجػةن ص٧ٲػٓ ا٣ٕٮا٦ػ٢، ا٣ذػٰ 

دذع٥١ ثإٔةدة ا٣جؿ٦ضح، كا٣ٕؽد ا٣ؽٝٲٜ ٣ٺ٩ٞكة٦ةت ا٣ٛذٲ٤ٲػح، ا٣ذػٰ قذؼٌػٓ 

 ٣ؼٺٱػة٣٭ؾق ا، ك٦ؿظ٤ح ظؽكث اٹ٩ٞكةـ ا٧١٣ٮ٦ٰ ا٣ذ٧ةٱـم (iPS) ٣٭ة ػٺٱة

ذ٣ػٟ؛ ٚػًإفَّ كإذا ٥٣ ٱعؽث ٍٚٞ ثة٣عٲٮاف أك ٰٚ ا٣ـصةج.  ٰٚ اٷ٩كةف، ك٣ٲف

ٝؽ د٘ؽك ٠ةرزٲح، كٝػؽ د١ػٮف د٤١ٛذ٭ػة ػػةرج  (iPS) ٔٮاٝت ا٧٣ٕة٣ضح ثؼٺٱة

ىفَّ أم ٦٪ة٤٦ػػح  ظػػؽكد ا٣ذع٧ػػ٢ص ظٲػػةة ا٧٣ػػؿٱي ا٧٣ٕػػة٣ش. ك٦ػػ٨ ا٣ض٤ػػٰ أ

(manipulation) ٗٲؿ قٮٱح ٣ؼٺٱة (iPS)  ٟٝؽ ٱعٮ٣٭ة إ٣ٯ ػٺٱة ٦ؤذٱح؛ ٚذك٤

 .(malignancy) ؼجةزحَؿٱٜ ا٣

ىالموتىالخلويىالمبرمجى-ثالثًا
 (P53) 53س٦ٰ ا١تؽكح٦ٰ  -1

، كٱذٮًػٓ ٚػٰ ا٣ػؾراع ا٣ٞىػٲؿ 1997 ٰٚ ا٣ٕةـ p53 ٣ٞؽ ا٠ذنٙ ا٣ضٲ٨

(p٤٣ىجٰ٘ ا٣جنؿم ر٥ٝ ) ـ ا٣ضٲ٦٨ِّ ؿى . كٱي 17 p53 ا٣جؿكدٲ٨ P53 ا٣ؾم ٱنذ٢٘ ،

، كثنػ٢١ صـٱبػٰ اٰٚ ا٣ؼ٤ٲح ٔةدة ث٧١ٲح ًػبٲ٤ح صػؽ   ٠ٕة٢٦ ا٩ذكةخ، كٱٮصؽ

ىفَّ إ٩نػةءق ث٧١ٲػةت   DNAٱعػؽث ٚػٰ ظػةٹت إوػةثح  ٠جٲػؿةٗٲؿ زةثخ. ثٲؽ أ

)ٚػٰ  ا٣ؼ٤ٲح ثأذٱح ٦ة، كثؼةوح دنؽُّؼ ا٣ىج٘ٲةت. كٱؤدم ٬ؾا اٷ٩نةء ا٣٘ـٱؿ

ث٪ٲحن ككّٲٛح. كدذ٧سػ٢ إظػؽل ا٣ٮّػةاٙ  P53 إ٣ٯ زجةت صـمءظة٣ح اٷوةثح( 

٤٣ػؽكرة ا٣ؼ٤ٮٱػح ٚػٰ  (checkpoint) (ظػةصـ دٛذػٲل)ث٤٧ٕػ٫  P53 ا٧٣٪ٮَح ثػ

إذا  DNA اٵ٦ػؿ ٱذػٲط دىػ٤ٲطك٬ػؾا ، S، كأظٲة٩ةن ٰٚ ا٣ُٮر G2ك G1 ا٣ُٮرٱ٨
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٤ٔػٯ قػٺ٦ح  دكػ٭ؿ p53 ٠ة٩خ اٵذٱػح ٗٲػؿ ٚةدظػح. كثػة٣٪ْؿ إ٣ػٯ أف ا٣ضػٲ٨

ٚػٰ ٬ػؾق ا٧٣٭٧ػح  ػٛةٝػ٫إًٚإفَّ  ؛ة٥ كّٲٛٲ  ك٨٦ زى  ،ةٱ  ث٪ٲٮ ةا٣ضٲ٪ٮـ ٠ٰ ٱجٞٯ قٮٱ  

ٱىؽر أ٦ؿان ٤٣ؼ٤ٲح ا٧٣ذٌػؿرة ٠ػٰ د٪ذعػؿ ٱض٫٤ٕ (، )ثكجت اٵذٱح ا٣ج٤ٲ٘ح ٦سٺن 

٩ٞةذ ٠ة٢٦ ا٣ضٲ٪ٮـ )د٧ػةـ ا٣ضكػ٥(. إث٘ٲح  ،أك ثةٹقذ٧ٮات ،ثة٧٣ٮت ا٣ؼ٤ٮم

 the) اق٥ ظػةرس ا٣ضٲ٪ػٮـ P53 ٣٭ؾا ا٣كجت؛ ًٚإفَّ ثٕي ا٣جةظسٲ٨ أ٤َٜ ٤ٔٯ

guardian of the genome)٧ػة ٱ٤ػٰ إ٣ػٯ د٤ؼػٲه كّػةاٙ . كقػ٪٧ٕؽ ٚٲP53 ،

ا٣ضٮدة  ًج٠ٍضـء ٨٦ ٩ْةـ  (P73ك P63ك P21) P53-likes د٫مجٲ٭ةككّةاٙ 

 ٰٚ ا٣ؼ٤ٲح.

2- P53 كا١ػكرة ا١غ٬٢ٯث: 

 ٦ػ٨ Sٌٚػٮة، ك ٦gapػ٨  G2 (Gزػ٥  S زػ٥ G1 ٔ٪ؽ٦ة دؽػ٢ ا٣ؼ٤ٲح ا٣ُٮر

synthsis إ٩نةء أك دؿ٠ٲت DNA٨٦ ا٣ؽكرة ا٣ؼ٤ٮٱح؛ ًٚإفَّ ا٣ضؾكر ا٣عؿة ) (free 

radicals) (O
قػػٲؿكرة ا٣ٛكػػٛؿة ا٣ذأ٠كػػؽٱح ٚػػٰ دكرة ا٣ػػؾم ٱ٤ٛػػخ ٦ػػ٨ ٦ػػسٺن،  –

H3 Oك H2O2ك ٚػٰ ا١٣ٮ٩ػؽرٱةت، Krebs (٠ؿثف)
، ا٣ذػٰ د٪ػذش ٔػ٨ دػأٱ٨ O3ك –

ذات أَػٮاؿ ؛ أم ا٧٣ةء ثكػجت دٕػؿض ا٣ؼ٤ٲػح ٣ٛٮدٮ٩ػةت ذات دػٮدؿات ٔة٣ٲػح

 ص٧ٲػٓأ٦ٮاج ٝىػٲؿة، كثؼةوػح اٵمػٕح ٚػٮؽ ا٣ج٪ٛكػضٲح كا٣كػٲ٪ٲح كٗة٦ػة، ك

ٚػإف ا٣ضػؾكر ا٣عػؿة ٬ػؾق  (؛reactive حا٣ذٰ دعػٮم صػؾكران دٛة٤ٔٲػ ،ا٣ضـٱبةت

ا٧٣ػـدكج، ك٠ػؾ٣ٟ  DNAد١كؿ ا٣ػؿكاثٍ ا٣٭ؽرصٲ٪ٲػح ثػٲ٨ مػؿٱُذٰ ظ٤ػـكف 

 ،٨٧ًS ا٣نؿٱُح ا٣ٮاظؽة، اٵ٦ؿ ا٣ؾم ٱٕػؿض ا٣ؼ٤ٲػح، كثؼةوػح ٚػٰ ا٣ُػٮر 

، كٱىػؽر G1 أك G2 ا٣ؽكرة ا٣ؼ٤ٮٱح ٚػٰ ا٣ُػٮرثإٱٞةؼ ٔ٪ؽاؾ  P53 أ٦ؿ٤٣ُٛؿ. ٱ

( ٠ػػٰ DNA repairing enzyme system) DNA أ٦ػػؿان ٣٪ْػػةـ إ٩ـٱ٧ػػةت دىػػ٤ٲط

ٱ٪ضػـ ا٣٪ْػةـ  ،٠ػةف ا٣ذ١كػؿ ٝػةثٺن ٤٣ذىػ٤ٲط٦ػة ٚػإذا  .ٱذٮ٣ٯ اٹ٬ذ٧ػةـ ثةٵذٱػح

 أك إ٣ػٯ S ، كدذةثٓ ا٣ؼ٤ٲػح إ٣ػٯ ا٣ُػٮر٨ٔ ا٣ؽكرة اٷظىةر P53 ا٧٣٭٧ح، كٱؿٚٓ
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Mى٦َّة إذا ٠ة٩خ أذٱػح ك١٣ػٰ ٱػذ٥ دض٪ػت  ،ثة٣٘ػح )ٗٲػؿ ٝةث٤ػح ٤٣ذىػ٤ٲط( DNA . أ

٣ح ٬ؾق ا٣ؼ٤ٲح إ٣ٯ ػ٤ٲح قؿَة٩ٲح، ٱ٨١٧ أف دؽ٦ؿ ٠ة٦ػ٢ ا٣ضكػ٥ اظذ٧ةؿ اقذعة

ٌعٰ ثة٣ؼ٤ٲح ا٧٣ذأذٱح  ٰٚ قػجٲ٢ إ٩ٞػةذ ا٣ضٲ٪ػٮـ. ٱ (P53) )ا٣ضٲ٪ٮـ ٤٠ٲح(؛ ًٚإفَّ 

ٱػػأ٦ؿ ث٧ػػٮت ا٣ؼ٤ٲػػح ثةٹقػػذ٧ٮات )أك ا٧٣ػػٮت  (P53) ث٪ػػةء ٤ٔػػٯ ذ٣ػػٟ؛ ٚػػإفَّ 

ت ا٣ؼ٤ػٮم ا٧٣جػػؿ٦ش، أك اٹ٩ذعػػةر ا٣ؼ٤ػػٮم( ثإصجةر٬ػة، ٔػػ٨ َؿٱػػٜ ٦كػػذٞجٺ

Ca ٤ٔػٯ قػُٮظ٭ة، ٤ٔػٯ ٚػذط ٝ٪ػٮات ا٧٣ٮصٮدة (death receptors) ا٧٣ٮت
2+ 

Naك
 (٠ٮ٩ػؽرٱةد٭ة)ا٧٣ٮصٮدة ٚػٰ ا٣٘نػةء ا٣ؼ٤ػٮم. ٚذ٘ػؿؽ ٔ٪ؽاػؾ ا٣ؼ٤ٲػح ك +

ِّٕػ٢ مػٺؿ إ٩ـٱ٧ػةت ا١٣ةقػجةزك٬ػؾا ث٭ؾٱ٨ ا٣٪ٮٔٲ٨ ٦ػ٨ اٷٱٮ٩ػةت،  ٛى  اٵ٦ػؿ ٱي

(caspase enzymes caseade) . ٚىٲىذىنػػؽَّؼي ٔ٪ؽاػػؾDNA كا١٣ٮ٩ػػؽرٱةت،  ا٣٪ػػٮاة

Na ٮ٩ةتٱكٱعؽث ا٧٣ٮت ا٣ؼ٤ٮم. إًفَّ إ
)ػػةرج  دٌغ ٨٦ ا٣ٮقػٍ ا٣ػؽاػ٤ٰ +

ٕيىػةرة ا٣ؼ٤ٮٱػح ثٮقػةَح ٦ٌػؼةت ا٣ىػٮدٱٮـ، ا٣ذػٰ دكػذ٢٧ٕ ا٣ؼ٤ٲح(  إ٣ٯ ا٣

(ATP)  ٤ُةٝح، ك٠ؾ٣ٟ ا٣عةؿ ٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ ثػ ٧٠٣ىؽرCa
، ا٣ذٰ دؽػ٢ ا٣ؼ٤ٲػح +2

ةـَّ ٔجؿ ٝ٪ٮات ػةوح ث٭ة. كٔٺكة ٤ٔٯ ذ٣ٟ؛ ًٚإفَّ ٦ى  ٩ٮٔٲػح دٮصػؽ ٚػٰ أٗنػٲح  كى

ةـ ا٣٪ٛٮذٱح ا٣ٕةثؿة ، (ا١٣ٮ٩ؽرٱةت) ؿؼ ث٧ىكى  mitochondrial) .(١٤ٮ٩ؽرٱةت)٣دٕي

permeability transition pores (MPTP)) ٷ٩ـٱ٧ػةت ا٣كػٲذٮ٠ؿكـ  ٲط٪ٛػذط؛ ٚذذػد

أف دؿدعػػ٢ ٦ػػ٨  )إ٩ـٱ٧ػػةت ا٣ٛكػػٛؿة ا٣ذأ٠كػػؽٱح ٚػػٰ ق٤كػػ٤ح إ٩ـٱ٧ػػةت ا٣ذػػ٪ٛف(

ٕي  (ا١٣ٮ٩ػػؽرٱةت) c ا٣كػػٲذٮ٠ؿكـ)ىػػةرة ا٣ؼ٤ٮٱػػح. إًفَّ إ٣ػػٯ ا٣
() cytochrome c) 

                                                 

() ٮصؽ إ٩ـٱ٥ ا٣كٲذٮ٠ؿكـٱ c  ِّ٦ػ٨ ق٤كػ٤ح إ٩ـٱ٧ػةت  ةن ف صـءان أقةقػٲٌ ٰٚ ا١٣ٮ٩ؽرٱةت، كد١ٮ

١٣ذؿك٩ةت ا٣ذ٪ٛكٲح. كدذ٧س٢ ا٣ٮّٲٛػح اٵقةقػٲح ١٤٣ٮ٩ؽرٱػح، ٠ٮ٩٭ػة ٦ػ٨ ثػؽااٲةت ٢ٞ٩ اٷ

 ، ثذٕةٱنػػػ٭ة ٦ػػػٓ ا١٣ةا٪ػػػةت ا٣عٲػػػح اٵػػػػؿل ظٞٲٞٲػػػةت ا٣٪ػػػٮلprocaryote ا٣٪ػػػٮل

eukaryotes  قػؿكرة ا٣ذٕػةٱل ٝجػ٢ .٠كضٲ٨ ا٣كةـ. ٣ٞػؽ ظػؽزخ٠ٰ دٞٲ٭ة ٨٦ دأزٲؿ اٵي 

٤٦ٲٮف ٔةـ ٦ػ٨ اٚذػؿاؽ ا٣ٕػة٧٣ٲ٨ ا٣عٲػٮا٩ٰ كا٣٪جػةدٰ ٔػ٨  333 ٤٦ٲةر ٔةـ؛ أم ٝج٢ 2٬1

ىفَّ ا٣ٮّٲٛح ا٣ؿاٲكح ٤٦ٲةر ٔةـ1٬8ٝج٢  ثٌٕ٭٧ة ا٣جٕي  =   (١٤٣ٮ٩ؽرٱةت). كثة٣٪ْؿ إ٣ٯ أ
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ٕىؽُّ  ي ٕيىةرة ا٣ؼ٤ٮٱح،د ٦ٕٛٺن مػؽٱؽان ٣كػٲؿكرة اٹقػذ٧ٮات،  ، ٔ٪ؽ٦ة دىجط ٰٚ ا٣

٢ِّٕ ثٞٮة مٺؿ إ٩ـٱ٧ةت ا١٣ةقجةز. ك٧٠ة ذ٠ؿ٩ة قةثٞةن، ًٚإفَّ إ٩ـٱ٧ػةت  ٛى ي ذ٣ٟ أ٩٭ة د

ػػ٤ٍ عى ذبٲ٨ )دى ا٣كٲكػػ proteasatesا١٣ةقػػجةز ٬ػػٰ ٩ػػٮع ػػػةص ٦ػػ٨ ثؿكدٲػػةزات  ٫ ٧ي

(؛ ٚة١٣ةقػجةز كٝجػ٢ ز٧ة٣ػح اٵقػجةردٲٟ ا٣جؿكدٲ٨ ٦جةمؿة ثٕؽ ز٧ة٣ػح ا٣كٲكػذبٲ٨

. .Aspكظ٧ػي اٹقػجةردٲٟ  Cys ا٣ؿاثُح ا٣ججذٲؽٱػح ثػٲ٨ ا٣كٲكػذبٲ٨ فإذ ٧٫ً ٤ٍ عى دي 

 ك c ؛ ًٚإفَّ اق٥ ٬ؾق ا٣ك٤ك٤ح ٨٦ اٷ٩ـٱ٧ةت أدٯ ٩ذٲضػح ًػ٥٘ذ٠ؿ٩ة قةثٞةن ك٧٠ة 

asp كaseاٹقذ٧ٮات. إذفدكذ٭٢  ١٣ةقجةز. إًفَّ إ٩ـٱ٧ةت ا 

3- P53 كا١فؽٌاف 

جِّجةت إًفَّ  ا١٧٣ٮ٩ػةت ا٣ؿاٲكػح  ا٣كؿَةف ٦ذجةٱ٪ح كٔؽٱؽة ثذجػةٱ٨ كثذٕػؽد٦يكى

كثذجػةٱ٨ كثذٕػؽد أ٧٩ػةط ػٺٱػة ا٣ضكػ٥، كثذجػةٱ٨  ٤٣ؼ٤ٲح ٔ٪ؽ٦ة دىجط مةذة،

                                                 

٘يػ٠كػضٲا٣ذؼ٤ه ٨٦ ا٣ذأزٲؿ ا٣كػةـ ٣ٶي  = ٱةت؛ ٚػًإفَّ ؾَّ ٨ ثةقػذ٧ٕة٫٣ ٚػٰ أ٠كػؽة )إظػؿاؽ( ا٣

٤٦ٲةر ٔةـ(، ك٨٦ ز٥ ًٚإفَّ  2٬1َٮاؿ ذ٣ٟ ا٣ـ٨٦ ا٣ُٮٱ٢ ) ةن صٲ٪ٮ٦٭ة ٥٣ ٱذ٘ٲؿ د٘ٲؿان صٮ٬ؿٱٌ 

٣ػ٥ دذ٘ٲػؿ  )ا٣ٺٔت ا٣ؿاٲف ٰٚ قٲؿكرة ٢ٞ٩ اٷ١٣ذؿك٩ةت( ٣ػٲف ٚٞػٍ c ث٪ٲح ا٣كٲذٮ٠ؿكـ

ؿدكدان. إًفَّ صػـمء اٷ٩ػـٱ٥ وػ٘ٲؿ ا٣عضػ٥ ٩َّ٭ة دعٮرت ٤ٝٲٺن ٠ٰ د٘ؽك أ٠سؿ ٠ٛةٱح ك٦ػإً ث٢ 

٦٪٭ة ظةْٚخ ٤ٔٯ ذاد٭ػة ٦عةْٚػح ٗٲػؿ  26ز٧ة٣ح ظ٧ي أ٦ٲ٪ٰ،  134، كٱذأ٣ٙ ٨٦ ةن ٩كجٲٌ 

 ةن ٤٦ٲػةر ٔػةـص ٦ػ٨ ا٣ضػؿازٲ٥ ظٞٲٞٲػةت ا٣٪ػٮل ا٧٣٪نػبح ًػٮاٲٌ  1٬5ٝةث٤ح ٤٣ذعٮٱؿ ػٺؿ 

photosyntheticكا٣ضؿازٲ٥ ٩ةزٔح ا٣٪ذؿكصٲ٨ ، denitrifying كظٲٮا٩ػةت ، ظذٯ ٩جةدةت

ا٣ٮّٲٛح؛ ًٚإفَّ ز٦ؿة ا٣٭ػٲ٥ ٚػٰ اٷ٩ػـٱ٥، كٚػٰ ٬ؾق  ipso factoح َجٲٕا٣ٲٮـ ٠ةٚح. كثع٥١ 

ظةْٚػخ ٤ٔػٯ دؿ٠ٲج٭ػة ا١٣ٲ٧ٲػةاٰ  ،ا٣٭ٲ٧ٮ٤ٗٮثٲ٨، ك٦ة ٱٞةث٤٭ة ٚػٰ صػـمء ا٤١٣ٮركٚٲػ٢

٩ٮٔػةن ٦ػ٨ ظٞٲٞٲػةت  83 ٵ٠سػؿ ٦ػ٨ c ٦عةْٚح ٥٣ ٱىج٭ة ا٣ذ٘ٲؿ أثؽان. إًفَّ ث٪ٲح ا٣كػٲذٮ٠ؿكـ

َّ٪ػة ؽِّ ت ا٣ذٮزع ا٣ٮاقٓ ٝؽ ظي ا٣٪ٮل ذا ػ٤ح ا٧٣جةمػؿة ٤٣جػؿكدٲ٨. إ٩ً ٤كى دت دعؽٱؽان دٝٲٞػةن ثة٣كى

ىفَّ ٬ؾق ا٣س٧ةٹت ا٣كذح كا٣ٕنػؿٱ٨ ا٧٣عةْٚػح ٦عةْٚػح ٗٲػؿ ٝةث٤ػح ٤٣ذ٘ٲػؿ أقةقػٲح  ٩ٕذٞؽ أ

ىفَّ دؼة٣ٛةت ا٣س٧ػةٹت ا٣س٧ػة٩ٰ  ٣ٸ٩ـٱ٥ ٠ٰ د٪ضـ كّٲٛذ٭ة ٠٪ة٢ٝ ٣ٸ١٣ذؿك٩ةت. ٰٚ ظٲ٨ أ

٧َّة٤٦ٲةر ٔةـ 2٬1 َٮاؿ ، ا٣ذٰ صؿتػؿلكا٣كجٕٲ٨ اٵ  ٭ؽؼظؽزخ ثىٮرة أقةقٲح ث ، إ٩ً

 دٕـٱـ كّٲٛح اٷ٩ـٱ٥ ٠٪ة٢ٝ ٣ٸ١٣ذؿك٩ةت.



 241 اخلاليا اجلرعية واملوت املربَج ـ د. هاني خًيٌ زشم

ا٧٣ٮاد كا٣ٕٮا٢٦ ا٧٣كججح أك ا٧٣عؿًح ٤ٔٯ ا٣ذكػؿ٨َ، قػٮاء أ٠ة٩ػخ كثذٕؽد 

ىفَّ ٔػؽد أ٧٩ػةط ا٣كػؿَةف  ة. كٱ٨١٧ اٹٔذٞةد ٤٧ٔٲ ػذ٫ػةرصٲ أـ٣ذأزٲؿ داػ٤ٲح ا أ

 ٧٩ػٍ. كإذا أرد٩ػة أف (233) ٱكةكم ٔؽد اٵ٧٩ةط ا٣ؼ٤ٮٱح، ا٣ؾم ٱج٤ػٖ ٝؿاثػح

اٳ٣ٲح ا٣ضـٱبٲح ا٣عٞٲٞٲػح، ا٣ذػٰ دٞكػؿ ا٣ؼ٤ٲػح ٠ػٰ د٪ٞكػ٥ ا٩ٞكػة٦ةت  ٩ذٕؿؼ

٥؛ ٤ٕٚٲ٪ػة أف ػةرصح ٨ٔ قٲُؿة اٹقذذجةثٲح ا٣ٕة٦ػح ٤٣ضكػ ،ٔنٮااٲحكذ٧ؿة ك٦

٩ٛ٭٥ ٧٣ةذا ٤ٔٯ ا٣جٲٌح ا٣جنؿٱح ا٧٣ؼىجح أف د٪ٞكػ٥ ا٩ٞكػة٦ةت ٱج٤ػٖ ٔػؽد٬ة 

×1)ا٩ٞكة٦ةن ٠ٰ دُٕػٰ ٦ػة ٦ض٧ٮٔػ٫ ٦بػح أ٣ػٙ ٤٦ٲػةر  45ٝؿاثح 
14
ػ٤ٲػح  (13

ا٣ذػٰ ٤ٔٲ٭ػة أف دكػذ٧ٮت ٠ػ٢ زػٺث كدٞؿٱجةن، د١ٮِّف صكػ٥ اٷ٩كػةف ا٣جػة٣ٖ، 

دٞػٮـ ا٣ؼٺٱػة  اظؽة(؛ ظٲػرق٪ٮات دٞؿٱجةن )ث٧ٕؽؿ ٤٦ٲٮف ػ٤ٲح ٰٚ ا٣سة٩ٲح ا٣ٮ

٧ػة ٩ة؛ ًٚإفَّ ػٺٱة ا٣ضك٥ دذٮزع ٚٲا٣ضؾٔٲح ثة٣ذٕٮٱي ٔ٪٭ة. ك٧٠ة قجٜ أف ذ٠ؿ

ٍو ٦ؼذ٤ٙ ٦ػ٨ أ٩ػٮاع ا٣٪كػش ا٣ؿاٲكػح. ٔنػؿٱَّح ، د٪ذ٥ْ ٚػٰ ٱٞؿب ٨٦ ٦بذٰ ٧٩

ىفَّ ا٣ؼ٤ٲح ا٣كؿَة٩ٲح د٪ٞك٥ ا٩ٞكة٦ةت ٹ ًةثٍ ٣٭ة، كٹ ٩٭ةٱػح،  ك٨٦ ا٣ٮاًط أ

٣ضك٥. كث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ؛ ًٚإفَّ ا٣ؼٺٱة ا٣كؿَة٩ٲح دٕذجػؿ ظذٯ دكذٮ٣ٰ ٤ٔٯ ٠ة٢٦ ا

ىفَّ ٤٣ؼٺٱة ا٣ىعٲعح ا٣كٮٱح ٧ٔؿان ٦عؽدان د٧ة٦ةن، دٕٲ٪٫  ػٺٱة ػة٣ؽة، ٰٚ ظٲ٨ أ

ا٤٣عْح، ا٣ذٰ دذ٧ةٱـ ٚٲ٭ػة ا٣ؼ٤ٲػح؛ ٚذ٘ػؽك كّٲٛٲػحص إ٩َّ٭ػة قػذ٧ٮت ٔػةصٺن أـ 

، (carcinogens) ؛ ٚػًإفَّ ا٧٣كػؿَ٪ةت(ipso facto)آصٺن. كثع٥١ ظٞٲٞح اٵ٦ػؿ 

صػـمء  ٰٚػأـ ػةرصٰ، دجؽم دأزٲؿ٬ة  ،٠ة٩خ ذات ٦٪نأ ػ٤ٮم داػ٤ٰأقٮاء 

(DNA) اٵَٮار ٰٚ G1 أك G2 أك Sك٣ٲف أثؽان ٰٚ ا٣ُٮر ، M. 

ىفَّ أ٠سؿ ٨٦ ٰٚ ا٧٣بح ٨٦ أ٩ٮاع ا٣كؿَةف ٱىٲت ا٣ؼٺٱػة  83 ك٣ٞؽ ادٌط أ

ىفَّ ٬ؾا ا٣٪٧ٍ ا٣ؼ٤ٮم ٱذٕؿض ٦جة مؿة كأ٠سؿ ا٣ْ٭ةرٱح، ك٢ٕ٣ ذ٣ٟ ٱؿصٓ إ٣ٯ أ

ىفَّ أ٠سػؿ ٦ػ٨  ٨٦ ٗٲؿق ٨٦ اٵ٧٩ةط ٣ذأزٲؿ ا٣ٕٮا٢٦ ا٣ؼةرصٲح. ك٣ٞؽ دجػٲ٨ أٱٌػةن أ

ٚػػٰ ا٧٣بػػح ٦ػػ٨ اٵكراـ ا٣ىػػ٤جح، ث٧ػػة ٚػػٰ ذ٣ػػٟ قػػؿَةف ا٣سػػؽم كا٣ؿاػػح  53
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، P53 ؿصٓ إ٣ٯ إ٩نةء ػٛػٲي ٣ػػً ٱإ٧َّ٩ة  (colonorectal)كا٣ٞٮ٣ٮ٩ٰ ا٧٣كذٞٲ٧ٰ 

ٝػؽ َٛػؿت ٚٛٞػؽت  p53 ٵىفَّ ا٣ضػٲ٨إ٦َّػة  ٣٭ؾا اٷ٩نةءص ٘ٲةب ا٤١٣ٰا٣أك إ٣ٯ 

 p53 ا٣ٞػػٮؿ إًفَّ  حأوػػةث٭ة. ك٦ػػ٨ ٩ة٤ٚػػ (suppression) كّٲٛذ٭ػػة، أك ٵىفَّ ا١٣ػػجط

، ا٣ذٰ دكذ٭٢ قٲؿكرة (proto-oncogenes) ٲح ا٣جؽاٲح٦د١جط ٔةدة ا٣ضٲ٪ةت ا٣ٮر

ا٣ذكؿ٨َ. كثؽكف ٬ؾق ا٣ؿٝةثح ا١٣ةثعح؛ ٚإفَّ ا٣ضٲ٪ػةت ا٣جؽاٲػح ا٣ٮر٦ٲػح د٪نػٍ 

ىفَّ أ٧٩ةَػةن ٔؽٱػؽة ٦ػ٨ ٠ٰ دذكجت ٚ ٰ ظؽكث ا٣كػؿَةف. ٧٠ػة ادٌػط أٱٌػةن أ

ا٣كؿَةف د٘ؽك ٔىػٲح ٤ٔػٯ ا٧٣ٕة٣ضػةت ا٣كػؿَة٩ٲح ا٣ذ٤ٞٲؽٱػح ٩ذٲضػح دُٕػ٢ 

 .P53 ٨ ٧٤٣ةء ٱ٪ج٫ إ٩نةءٱةع ا٧٣ؤٕ. كٱ٨١٧ ا٣ٞٮؿ ٧ٔٮ٦ةن إفَّ اٷمP53 كّٲٛح

 p53 ٱ٨١٧ أف ٱعؽث إ٦ًَّػة ث١ػٲط ا٣ضػٲ٨ P53كثة٧٣ٞةث٢؛ ًٚإفَّ د٢ُٕ كّٲٛح 

 ثٮقػةَح ا٣جؿكدٲػةزكـ p53 ة ثذؼؿٱتثٮقةَح ا٣ضٲ٪ةت ا٣ٮر٦ٲح ا٣جؽاٲح ذاد٭ة، كإ٦َّ 

(proteasome)فَّ ٚٲػؿكس ا٣ػٮرـ ا٣ػػيع٤ٲ٧ٰ ا٣جنػؿم
ى  . كٰٚ ا٣عٞٲٞح؛ ٚٞؽ كيصؽ أ

((HPV) human papilloma virus) ػٜ رظػ٥ ٦ْٕػ٥ ك، ا٣ػؾم ٱؼ٧ػش ٦٭جػ٢٪ٔ

ـي اٷ٩ػـٱ ٦ِّػ )رثػػٍ  (ubiquitination) (ح١٪ػٲث)، ا٣ذػٰ د٧ٕػ٢ ٤ٔػٯ ٥E3 ا٣٪كػةء، ٱيؿى

ثٮقػةَح ٩ْػةـ  P53 ا٣جؿكدٲ٪ةت، ك٤ٔٯ دؼؿٱػتصـمء ا٣ٲٮثٲ١ٮٱذٲ٨ ثة٣جؿكدٲ٨( 

، كٱ٤ٛخ ٨٦ دأزٲؿ٬ة ا١٣ةثط، ًٚإفَّ ا٣ٛٲؿكس P53 ا٣جؿكدٲةزكـ. ك١٣ٰ ٱذٛةدل ٢ٕٚ

ٌٚػٺن ، كدٮق٫٧ ٤٣ذؼؿٱت ثٮقػةَح ا٣جؿكدٲػةزكـ. ك(P53 دجٲ٨١)، ا٣ذٰ E3 ٱ٪ذش

٤ٕػح ٚػٰ أ٠سػؿ ٦ػ٨ E3 ـٱ٥اٷ٩ ٤ٔٯ ذ٣ٟ؛ كصؽ أف ٚػٰ ا٧٣بػح ٦ػ٨  93 د١ٮف ٦ٛي

؛ دػ٥ HPVقؿَةف ٔ٪ٜ ا٣ؿظ٥. ك٤ٔٯ أذجةر أفَّ ا٣ذكؿ٨َ ٱعؽث ٩ذٲضح ٚة٤ٔٲػح 

ٛىٮٔػح HPV ظؽٱسةن دعٌٲؿ ٣ٞةح ًػؽ ٬ػؾا ا٣كػؿَةف ثعٞػ٨  (virulence) ذم ا٣

ػؽ ٬ػؾا ا٤٣ٞػةح ا٣جكػٲٍ أكؿ ٣ٞػةح ٦ٌػةد ةك ٠ٲ٧ٲةاٲ ػأ ةا٧٣ؼٛٛح إ٦َّة ظؿارٱ   . كٱٕي

 كؿَةف د٥ دعٌٲؿق ظذٯ اٳف.٤٣

ٱ١ٮ٩ػةف  P53 كا٣جػؿكدٲ٨ p53 كٱ٨١٧ د٤ؼٲه ٦ة قػجٜ ثٞٮ٣٪ػة إًفَّ ا٣ضػٲ٨
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ىفَّ قػؿَة٩ةن ٦ػة ٣ػ٨ كٱكػ٭ؿاف ثةقػذ٧ؿار  ،ِٞ داا٧حدٲثعة٣ح  ٤ٔػٯ ا٣ذأ٠ػؽ ٦ػ٨ أ

ف ٩ذٲضح ا٩ٞكةـ ػ٤ػٮم ٦ٕٲػت ثػػ  ىفَّ  DNAٱذ١ىٮَّ  P53 ٦ىػةب أك َػةٚؿ. ٧٠ػة أ

ا١ٕ٣ف ٨٦ ذ٣ٟ؛ ًٚإفَّ ٩ٞىػةن ٚػٰ إ٩ذػةج  ٤ٔٯٱ١جط ا٣ضٲ٪ةت ا٣ٮر٦ٲح ا٣جؽاٲح. ك

P53أك ا٣٘ٲةب ا٤١٣ٰ ٤٣جؿكدٲ٨ )٩ذٲضح َٛٮر ، p53أك دؼؿٱػت ، P53  ثٮقػةَح

٦ػٓ  ،٦ذػأذو  DNA ٩ْةـ ا٣جؿكدٲةزكـ( قٲذكجت ثعػؽكث دكرة ػ٤ٮٱػح مػةذة ثػػ

 p53ه ٦ػ٨ ٤دػذؼ ، ا٣ذػٰاظذ٧ةؿ د٪ة٦ٰ ا٣كؿَةف، ٧٠ة كٱكذعر ا٣ٛٲؿكقةت

؛ ٚػػًإفَّ ا٣ضٲ٪ػػٮـ )ا٣ضكػػؽ( ذم كّٲٛػػح ٩ْة٦ٲػػح P53 ثكػػٲؿكرة ا٣جٲ١٪ػػح. ٚجػػؽكف

قٲ٘ؽك ٚؿٱكح ا٣كؿَةف؛ كقٲٌٰٞ ٔةصٺن أك آصٺن. ك٬ؾا ٬ٮ ا٣كػجت، ا٣ػؾم 

 ظةرس ا٣ضٲ٪ٮـ.   (ٱكذعٜ ا٦ذٲةز دك٧ٲذ٫ )٧٠ة قجٜ أف ذ٠ؿ٩ة P53ص٢ٕ 

4- P53  ٜٮكا٬٥١ت ا١خغ٢ث 

ث٧١ٲػح  ،ؿ٩ة٧٠ة قجٜ أف ذ٠ك ،( ٔةدة ٰٚ ا٣ؼ٤ٲح ا٣كٮٱحp53) 53 ٱٮصؽ ا٣جؿكدٲ٨

ري ٫، كٱى ا٩نة٤ٔٯ إ DNA ؼؽُّ نى دى  عؿضٗٲؿ زةثذح. كٱصـٱبٲح ًبٲ٤ح، كثعة٣ح  ٤ٔٯ  عّْ

( اقػذ٧ٮات أ٩ػٮاع ontogenyزجةدٲذ٫. كٱٞذٌٰ ا٣ذ٪ة٦ٰ ا٣ضٲ٪ٰ ا٣كٮم )د١ٮف ا٣ٛػؿد 

ٔؽٱؽة ٨٦ ا٣ؼٺٱة ٰٚ أٌٔةء ٦ؼذ٤ٛح ٠ٰ دٞٮـ ٬ؾق اٵٌٔةء ثٮّةاٛ٭ػة ٤ٔػٯ ٩عػٮ 

. كدذ٧سػ٢ اٵٌٔػةء (morphogenetic) ا٣ذؼ٤ٞػٰؽٔٯ ثػة٧٣ٮت قٮم. ك٬ؾا ٦ػة ٱيػ

 ا٣ىٛٲعذةف -1ٰ، ث٧ة ٱ٤ٰص ٞا٣ؿاٲكح ٨٦ ص٪ٲ٨ اٷ٩كةف، ا٣ذٰ ٱذ٪ةك٣٭ة ا٧٣ٮت ا٣ذؼ٤

(plates) ا٧ٛ٣ٮٱػػح (stomodeum))كا٣نػػؿصٲح )ا٧٣كػػذٞٲ٧ح ، (proctodeum) .2- 

)٤ٔػٯ اٵٝػ٢  (esophagus) ا٧٣ػؿمء -3. (pharyngeal clefts) اٵٚٺح ا٣ج٤ٕٮ٦ٲح

 .(footplate) وٛٲعح ا٣ٞؽـ -5 (handplat) راظح ا٣ٲؽ -4. ٰٚ ا٣ُٲٮر(

كٚٲ٧ة ٔؽا ا٧٣ؿمء، كراظػح ا١٣ػٙ كوػٛٲعح ا٣ٞػؽـ؛ ٚػإًفَّ ا٧٣ػٮت ا٣ذؼ٤ٞػٰ 

ٱؤدم إ٣ٯ د٧ـؽ وٛٲعذٰ ا٥ٛ٣ كا٣نؿج، ٦ؤدٱةن إ٣ٯ ا٩ٛذةح ا٣ج٤ٕٮـ ٤ٔػٯ ا٣ذضٮٱػٙ 

ح اٵٚػػٺح ٧٠ػػة ٱكػػجت أٱٌػػةن ا٩ٛذػػة .ا٧ٛ٣ػػٮم، كا٩ٛذػػةح ا٧٣كػػذٞٲ٥ ٤ٔػػٯ ا٣نػػؿج
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ىفَّ ٬ػؾا ا٧٣ػٮت ا٣ذؼ٤ٞػٰ، ا٣ػؾم ٱكػذ٭٫٤  ذٌػةدا٣ جػؽأ، ٱP53 ا٣ج٤ٕٮ٦ٲح. كٱٛذػؿض أ

(antagonism) ثٲ٨ ػٺٱة ٠ػ٢ ٦ػ٨ اٵدٱػ٥ ا٣ْػة٬ؿ (ectoderm)كاٵدٱػ٥ ا٣جػة٨َ ، 

(endoderm)ٰا٣ض٪ٲ٪ٰ ٬ضػؿة ٬ػؾق ا٣ؼٺٱػة ٠ػٰ دىػجط ٤ٔػٯ  ، ا٣ذٰ ٱكجت ا٣ذ٪ة٦

٢ أف دذٕؿؼ اٳ٣ٲح ا٣ضـٱبٲػح، ا٣ذػٰ ثٕي. ك٤ٔٯ أثعةث ا٧٣كذٞج٦ٓ د٧ةس ثٌٕ٭ة 

د٨٧١ كراء ٬ؾا ا٣ذٌةد. أ٦َّة ٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ ثة٩ٛذةح ا٧٣ؿمء ا٣ض٪ٲ٪ػٰ، ا٣ػؾم ٱ١ػٮف ٚػٰ 

ىػةػف(fingers)ا٣جؽاٱح ٤ٔٯ م٢١ ظج٢ و٤ت، كثذ١ٮِّف أوةثٓ  ا٣ٞػؽـ  (toes) ، كأث

٧ػٮت ػ٤ػٮم ٦جػؿ٦ش، أك ثٲ٪ٲح ٦كػذ٧ؿة، ًٚإ٩َّػ٫ ٱػذ٥ ثةقػذ٧ٮات، أك ٪٨٦ وٛةاط ص

دسجٲذةن وةر٦ةن ثٮقةَح ٦ض٧ٮٔح ٦ػ٨ ا٣ضٲ٪ػةت  ةن ذجَّ سى ر ػ٤ٮم وؿٱط ككاًط، ٦ي ٩ذعةةث

 َّٕ ٛي ٍُٓ ٢ ٰٚ ٣عْح ٦عؽدة د٧ة٦ةن د ٞى قذكػذ٧ٮت.  ٰا٣٪ْػؿ ٔػ٨ ٦ٮٝػٓ ا٣ؼٺٱػة، ا٣ذػث

إ٣ٯ ٦ٮٝٓ آػؿ ٦ػ٨ ا٣ض٪ػٲ٨ ٹ ٱىػٲج٫ ا٣ٲؽ أك ا٣ٞؽـ  ٢ٞ٩ ثؽاءة وٛٲعح صؿل ٕ٪ؽ٦ةٚ

كػػٲؽات)اٹقػػذ٧ٮات  ف اٵوػػةثٓ أك اٵثػػةػف فَّ د١ػػٮٌ ؛ ٚػػإً (٦ػػسٺن  somites ٠ة٣ضي

 ىػٛٲعحٰٚ ا٤٣عْح ٩ٛكػ٭ة، ا٣ذػٰ ظػؽث ٚٲ٭ػة ٚػٰ ا٣ظؽث ثةٹقذ٧ٮات ا٣ؼ٤ٮم 

أم إًفَّ ا٣ٮقػٍ ا٣ًىػ٘ؿم ٤٣ؼٺٱػة ٹ ٔٺٝػح ٣ػ٫  .ة )ا٣ذٰ ثٞٲخ ٰٚ ١٦ة٩٭ػة(ا٣نة٬ؽ

َّٕػ٢ صٲ٪ػةت،  ىفَّ ٬ؾا اٹقذ٧ٮات ٦جؿ٦ش ٨٦ داػ٢ ا٣ؼ٤ٲح، ظٲػر دذٛ ثةقذ٧ٮاد٭ة، كأ

 .ةؽدة د٧ة٦ةن؛ ٚذكذ٭٢ ٬ؾا ا٧٣ٮت ا٧٣جؿ٦ش ذادٲ  أك ثؿكدٲ٪ةت ٦ع

*   *   * 
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 حفٌ اضتكباٍ

 األضتاذ ايدنتوز وهب زوَيى

 يةعضوًا يف دلُع ايًغة ايعسب

 

ا٩ذؼػػػت ٦ض٤ػػػف ٦ض٧ػػػٓ ا٤٣٘ػػػح ا٣ٕؿثٲػػػح ٚػػػٰ ص٤كػػػذ٫ ا٧٣٪ٕٞػػػؽة )ٚػػػٰ 

ـ( اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ك٬ت رك٦ٲ٫ ٌٔػٮان ٚػٰ 27/13/2316 - 26/1/1438٬

ا٣ؾم م٘ؿ ثٮٚػةة اٵقػذةذ قػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ، ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ٣ٲن٢٘ ا١٣ؿقٰ 

 ـ( ثذٕٲٲ٪15/2/2316.٫( ٰٚ )374كوؽر ا٧٣ؿقٮـ ا٣ض٧٭ٮرم ر٥ٝ )

كاظذ٢ٛ ا٧٣ض٧ٓ ثةقذٞجةؿ ا٣ـ٦ٲ٢ اٵقذةذ ك٬ت رك٦ٲ٫ ٰٚ ص٤كػح ٤ٔ٪ٲػح 

ـ( ٰٚ ٝةٔح ا٧٣عةًؿات ٰٚ ا٧٣ض٧ػٓ، 15/3/2317ٔٞؽ٬ة ) ٱٮـ اٵرثٕةء 

 دب كأوؽٝةء ا٧٣عذٛٯ ث٫.ظٌؿ٬ة ٩ؼجح ٨٦ رصةؿ ا٥٤ٕ٣ كا٣كٲةقح كاٵ

اٚذذط ا٣ع٤ٛح اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿكاف ا٧٣عةق٪ٰ راػٲف ا٧٣ض٧ػٓ ث٧٤١ػح 

٦ٮصـة رظت ٚٲ٭ة ثة٣كةدة ا٣عٌٮر، ٦٭٪بةن ا٣ـ٦ٲ٢ ا٧٣ض٧ٰٕ ا٣ضؽٱػؽ، ٦جةر٠ػةن 

 ا٧ٌ٩ة٫٦ إ٣ٯ ٦ض٧ٓ ا٣ؼة٣ؽٱ٨.

٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة ٧٤٠ذػ٫ ا٣ذػٰ دعػؽث ٚٲ٭ػة ٔػ٨ ؽز٥ أ٣ٞٯ اٵقذةذ ا٣

 ث٫، ك٩ٮق ث١٧ة٩ذ٫ ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ؼ٤ٞٲح. ا٣ـ٦ٲ٢ ا٧٣عذٛٯ

دٞؽـ ثٕؽ ذ٣ٟ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ك٬ت رك٦ٲ٫، كأ٣ٞٯ ٧٤٠ذ٫ ا٣ذػٰ دعػؽث 

 ٚٲ٭ة ٨ٔ ق٫ٛ٤ ا٣ؿاظ٢ اٵقذةذ ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ.

 صا٣ذٰ أ٣ٞٲخ٧٤١ةت ا٣ك٩٪نؿ ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ 
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 كهًح انذكرىس يشواٌ احملاسٍُ
 سئُس جمًغ انهغح انؼشتُح تذيشك 

 انذكرىس وهة سويُحيف حفم اسرمثال 
 

 أٯ٫ا ا١ط٠ٙ ا١ٟؽٯ٣

دذ٧س٢ ظٲةة اٵ٥٦ ٰٚ ٣٘ةد٭ة أ٠سؿ ٦٪٭ة ٚػٰ ٦٪عٮدةد٭ػة ك٦ىػ٪ٮٔةد٭ة، ٵف 

٤٣٘ح دٱ٧ٮ٦حن دذضةكز ٔسؿات ا٣ذةرٱغ، ك٦ة دا٦خ ا٤٣٘ح ٦ؿد١ـان ٣ذٕؿًُّؼ اٵمػٲةء 

ػػؿة ٣عٞػػةاٜ  كِّ ٦ػ٨ أقػػ٧ةا٭ة، ٦ذ٧ِّ٧ػػحن ٤٣ذٮاوػػ٢ اٷ٩كػػة٩ٰ، ظة٤٦ػػحن ١ٛ٤٣ػػؿ ك٦ٛي

 ٭ٰ د٧ُط إ٣ٯ ا٣ؼ٤ٮد ثىٛذ٭ة ٦ى١٪ـان ٣ؿكح اٵ٦ح.ا٣ٕة٥٣، ٚ

ك٬ؾا ٦ة ص٢ٕ ا٧٣ؽَّ ا٣عؽازٰ ٱٕٲؽ ا٣٪ْؿ ٰٚ دى٪ٲ٫ٛ ٣ٶٔؿاؽ ا٣جنؿٱح، كٱذضةكز 

د٤ٟ ا٣ذٞكٲ٧ةت ا٣ذٰ كوٛخ اٵٝػٮاـ ثأ٣ٮا٩٭ػةص ثٲٌػةء، كقػ٧ؿاء، كقػٮداء، إ٣ػٯ 

نػٛ٭ة صة٩ت ٦ة أ٤َٜ ٤ٔٲ٫ اق٥ اٷ٩كةف اٵظ٧ؿ، ٰٚ ا٣عٌةرات اٵ٦ؿٱ١ٲح ا٣ذٰ ا٠ذ

 اٹقذ٧ٕةر اٵكرثٰ ظٲ٨ اصذةزت قٛ٪٫ ا١٣جٲؿة ٦ضة٢٬ اٵ٤َكٰ.

كا٣ذى٪ٲٙ ا٣جنؿم ا٣عؽازٰ ا٣جػؽٱ٢ ٬ػٮ ٦ػة أ٤َػٜ ٤ٔٲػ٫ اقػ٥ اٷز٪ٲػةت 

ethnies ك٬ٰ د٤ٟ ا٧٣ض٧ٮٔةت ا٣ذٰ د٥ٌ، ٰٚ ٢٠ ٦٪ُٞػح ص٘ؿاٚٲػح، ا١٣ذػ٢ ،

ا٣جنؿٱح ا٣ذٰ دذنةرؾ ٰٚ اقذ٧ٕة٣٭ة ٤٣٘حو كاظؽة، دعذٮم ٤ٔٯ ٣٭ضػةت ٚؿٔٲػح 

دجٍ ثة٣عٲٌـ ا٣ض٘ؿاٰٚ ا٣ؾم دك١٪٫، كدجٞٯ ٔ٪ةوؿ٬ة ا٣عٌةرٱح ٦ذنةث٭ح ٰٚ دؿ

٬ػة  أ٩عةء ا٦ذؽاد٬ة . إ٫٩ دى٪ٲٙ ٱجؿز ٦ؿ٠ـٱحى ا٤٣٘ػح ٚػٰ ث٪ػةء ا٣عٌػةرة، كدى٧ٲُـّ

 ٔة٦ٺن ٣ٺردٞةء ث٭ة.
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ك٦ذٯ دػ٢ ا٧٣٪ُٮؽ ا٤٣٘ػٮم ٤٣نػٕٮب ٚػٰ ٦ضػةٹت اٹقػذٞؿار، ٚإ٩ػ٫ 

٦كػذ٪ؽات ا٣ؼُػةب، كدٞػٮـ ٱؽػ٢ ٚػٰ ٦ؿظ٤ػًح ركاٱػح اٵظػؽاث، كدٮظٲػؽ 

٭ة  ػجُي ، ٣ذٌى ا٣ؾا٠ؿة ا٣ض٧ٕٲػح ثىػتِّ ثٕػي ا٧٣ٞػٮٹت ا٧٣ػأزٮرة ٚػٰ ٝٮا٣ػتى

ػغ ا٣ؿ٦ػٮز، ٦ذٌكػٞحن  ر، كديؿقِّ ٦ى٭ٮرةن، دع٢٧ ا٧٣ٕة٩ٰ ا٧٣٪ذٞةة، كدي٭ٲ٢١ ا٣ىٮى

ز ٩ىجىؿات ٦ى٨ ٱٞٮـ ثإ٣ٞةا٭ة. ـٌ  ٰٚ ردةثح ٧٘٩ٲٌح دٕ

ٌػػةرات ك٣ٞػػؽ كصػػؽ اٵكرثٲػػٮف ا١٣سٲػػؿ ٦ػػ٨ ٬ػػؾق ا٧٣عٛٮّػػةت ٚػػٰ ظ

اٳزدٟ كاٵ١٩ة
(1)
، ك٬ٰ دٕٲؽ ٤ٔٯ اٵق٧ةع د٤ٟ ا٣جُٮٹت ا٣ذٰ امػذ٭ؿ ث٭ػة  

ذ٧ؽ ٩ٮا٥ّى ٣عٲةة ا٧٣ضذ٧ٓ، كدكذٌٞؿ  اٵقٺؼ، كد٤ٟ ا٣ًع١ى٥ ا٣ذٰ ٱضت أف دٕي

ٰٚ ا٣ؾا٠ؿة ا٣ض٧ٕٲح، ث٧ة ٚٲ٭ة ٦ػ٨ دؼػٲٌٺت ٔػ٨ ٦٪نػأ ا١٣ػٮف، كدٮوػٲٛةت 

ح ا٣ذؼةَػت ا٧٣ضذ٧ٕػٰ ٣ٴ٣٭ح ك٦ة ٠ةف ثٲ٪٭ة ٨٦ وؿأةت، كثؾ٣ٟ اردٞخ ٣٘

 ٣ذىجط أدثةن دذ٪ة٫٤ٝ اٵصٲةؿ.

ٵظؽاث دةرٱؼٲػح، أك د٧سػٲٺن ٧٣٪٤ُٞػةت ١ٚؿٱػح  ٣ٲف ٬ؾا اٵدب ًقضٺ  

 ٌٰٞ دؽكر ظٮؿ ٦ذ٤ُجةت ا٣عٲةة ا٣ٲٮ٦ٲح، ث٢ ٬ٮ ٦ؼػـكف ١ٚػؿم ٱؿدٞػٰ ثػة٧٣ذ٤

إ٣ٯ آٚةؽ ٦سة٣ٲٌح ٹ َةٝح ٣ٶٚؿاد أف ٱى٤ٮا إ٣ٲ٭ة، إٹ ٨٦ ٠ةف ٦ػ٪٭٥ ٝػةدران ٤ٔػٯ 

٢ًٛ ث٭ة ظٲةد٫ ا٣ٲٮ٦ٲح.دض  ةكز ٦ة ٬ٮ ػةًٓ ٫٣ ٨٦ ديٌؿ٬ةت كثٺ٬ةت دع

٬ؾا ٬ػٮ اٵدب اٷٗؿٱٞػٰ، ٱ٤ُٕ٪ػة ٤ٔػٯ ظؿكثػ٫ ك٦ قػٲ٫، كآ٣٭ذػ٫ ا٣ذػٰ 

ٌُخ ٨٦ أٔة٣ٰ ا٣ك٧ةكات كدضكؽت ٰٚ مٕؿ  ، كٰٚ ثُٮٹت (٬ٮ٦ٲؿكس)ظ

ة »ا٧٣ىػٶل ثػة٣ؿ٦ٮز ٚػٰ ٗػـكة  (صػةزكف)، ك٨ٔ ٦٘ة٦ؿات (٬ؿ٠ٮ٣ف) َـّ ػ ا٣ضى

«ا٣ؾ٬جٲح
(2)
ثٺد اٵ٦ةزك٩ةت ا٧٣ٞةدٺت را٠جةت ا٣ؼٲٮؿ. إ٫٩ أدب رؤٱٮم ٰٚ  

ـٌ ا٧٣ذ٤ٰٞ ظٲ٨ ٱٕؿض ٤ٔٲ٫ ّٮا٬ؿ اٵظةقٲف كثٮاَ٪٭ػة، كٱأػػؾق  مة٦غ، ٱ٭

                                                 

(1)  Aztèques ,  Incas 

(2) La Toison d' or- Jason. 
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ٰٚ رظٺت دْ٭ؿ ٚٲ٭ة اٵٔةصٲت ٦ػ٨ ا٧٣ؼ٤ٮٝػةت كا٧٣ٮاٝػٓ، كٱيؽػ٤ػ٫ ٚػٰ 

ثٌة٩ةن ظةذٝةن، ك٧٤ٕ٦ةن ٦ٌٛكؿ ان دٲةرات ١ٚؿٱح كظكٲٌح ٦ذٞةَٕح، دض٢ٕ ٨٦ ا٣نةٔؿ ري

 ٣٭ؾق ا٣ؿظٺت.

 أٯ٫ا ا١فٰػات كا١فادة:

٣ٞؽ قةد ا٣نٕؿ أدث٪ة، ثػ٢ قػةد دةرٱؼ٪ػة ٦٪ػؾ ّ٭ػٮر اٵ٦ػح ا٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ 

ح أد٬نخ ص٧ٲٓ ا٣ؾٱ٨ درقٮ٬ة، كٝة٣ٮا إ٩٭ة ٣٘ػح  ا٧٣كؿح ا٣ٕة٧٣ٰ، ظة٤٦حن ٤٣٘ي

دػ٤خ ا٣ذةرٱغ ٠ة٤٦ح اٵكوػةؼ، كاًػعح ا٣٪ػٮا٥ّ، د١٧٪ػخ ٦ػ٨ اقػذٲٕةب 

ٜه وػةرـ، ص٧ٲٓ ٦ة أدػ٢ ٚٲ٭ة ٨٦ ٤ٔٮ ـ، ٱىع١ي٥ ا٣ٕٺٝةت ثٲ٨ ٦ؿ٠ٌجةد٭ػة ٦٪ُػ

 كذ٣ٟ ٝج٢ أف ٱى٢ ٦٪ُٜ أرقُٮ إ٣ٯ أوعةث٭ة.

ك١٬ؾا ٚٞؽ ظ٢٧ إ٣ٲ٪ة ا٣نٕؿ ا٣ضة٤٬ٰ، إ٣ٯ صة٩ػت د٤ػٟ ا٣ىػٮر ا٣عٲٌػح 

٨ٔ ا٣ٕٺٝةت اٷ٩كة٩ٲح ٰٚ ا٣جةدٱح، قضٺن كاٚٲةن ٨ٔ أصٮاء ا٣عؿٱح كا٣نةٔؿٱح، 

ض٧ُّػٓ ا٣ٞجةاػ٢، ٚػٰ ثٲبػح ٦ذؿا٦ٲػح كمؾرات ٨ٔ ا٧٣كذٮل ا٣ٕة٣ٰ ٨٦ أوػة٣ًح د

ًٕػؿض كٚػٰ  اٵَؿاؼ، ظٮؿى ٦ٮركث ٱذ٘٪ٌػٯ ثػأ٤ٔٯ ا٧٣٪ةٝػت، ٚػٰ ظ٧ةٱػح ا٣

 ا٣ىجؿ كا٣٪ضؽة.

ٓى ا٣٘ة٣ػػت ٤ٔػػٯ مػػٕؿ٩ة ا٣ذؿازػػٰ دٝػػحي اقذعٌػػةرق ٣ٶظةقػػٲف  ك٣ٕػػ٢ ا٣ُػػةث

ًٙ ا٣ُجٲٕػح ثٕٮا٧٣٭ػة  ٕىةف ا٣كٲٮؼ، كاظذنػةد ا٣ض٧ػٮع، كدٮوػٲ ا٣جىؿٱح، ٰٚ ٧٣ى

ٱض٤ٕ٪ة ٩ٞٮؿ إف ا٣ؿؤٱحى ا٣ذىٮٱؿٱح ٬ٰ ٦٪٫ٞ٤ُي اٵو٤ٰ ث٧ة ٚػٰ ا٧٣ؼذ٤ٛح، ك٬ؾا ٦ة 

ذ٣ٟ ٨٦ ظؿ٠ٲح كر٦ٮز كدجةدٹت، كأ٦ة ا٣ؿؤٱة، د٤ٟ ا٣ذضؿثح ا٣ٮصؽا٩ٲػح ا٣عػةرة، 

ٚإ٩٭ة ّ٭ؿت ٦عٮران ٤٣نٕؿ ٚٲ٧ة ثٕؽ، ٔ٪ؽ ا٣ىٮٚٲح، ك٬ػٰ ٧٠ػة ٱكػ٧ٲ٭ة أدك٩ػٲف 

٦ٌٞٮ٦ػةت ظٌكػٲح  ، كٹمٟ ثأف ا٣ؿؤٱػة دكػذ٪ؽ إ٣ػٯ«ٝٛـةه ػةرج ا٧٣ٛة٬ٲ٥ ا٣ٞةا٧ح»

ٌٙ ٦ة كراء ا٣ٮاٝٓ. كٝؽ كوٛ٭ة ٦عٲػٰ ا٣ػؽٱ٨  ٦ؼذ٤ٛح، أ٧٬ي٭ة ا٣ذؼٲٲ٢ ا٣ؾم ٱكذن

ا٧٣نػة٬ؽة »، ٤ٔٯ ظٲ٨ ٱىػٙ ا٣ؿؤٱػحى ثأ٩٭ػة «ا٧٣نة٬ؽة ثة٣جىٲؿة»ث٨ ٔؿثٰ ثأ٩٭ة 
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كٝؽ أراد ثٌٕ٭٥ د٧سٲػ٢ ا٣ؿؤٱػة ثػة٣ع٥٤، إٹ أف ا٣ذؼٲٲػ٢ ٱٕٲػؽ وػٲةٗح «. ثة٣جىؿ

ار ٦ػة دىػ٪٫ٕ رٱنػحي ٚ٪ػةف ٱذٺٔػت ثػةٵ٣ٮاف، ا٣ٕة٥٣ ٤ٔٯ م٢١ صؽٱؽ، ٤ٔٯ ٗػؿ

ك٬ؾا اٹػذٺؼ ثةٵ٣ٮاف ٬ٮ ٦ة ٱؽٚٓ ا٣ذؼٲٲ٢ى إ٣ٯ إٔةدة دؿ٦ٲػـ ا٧٣نػ٭ؽ، ٤٣ذ٧ٌٕػٜ 

 ٰٚ دؿاثٍ ٔ٪ةوؿق، ٣ٲـٱؽ ٨٦ ٝٮة ا٣ٮٰٔ ث٧ة ٱؿا٫ٞٚ ٨٦ أظةقٲف.

٣ٞؽ ٗةب ا٣نٕؿ ا٣ؿؤٱٮم ٨ٔ مٕؿ٩ة ا٣ذؿازٰ، ٤ٔٯ ظٲ٨ ٩ؿاق ظةًؿان ٚػٰ 

٤٣ذ٭ٮٱ٧ػػةت، كا٧٣جة٣٘ػػةت، َٲ٤ػػح ا٣ٞػػؿكف ا٣ٮقػػُٯ،  ا٣ذػػؿاث ا٣٘ؿثػػٰ ظػػة٦ٺن 

ٱىٙ ظٲٮات ا٣ٞؽٱكٲ٨ ك٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ ػػؿكؽ ٤٣ٮاٝػٓ، كاقػذ٧ؿ ٠ػؾ٣ٟ ظذػٯ 

 ا٣ٞؿف ا٣كةثٓ ٔنؿ ز٥ ٔةد ثٌٞٮة ٦ٓ ا٣ؿك٦٪كٲح.

ٚ٭٪ةؾ ٚٲ١ذٮر ٬ٮٗٮ
(3)
ذ٣ٟ ا٣نةٔؿ ا٣ٛؿ٩كٰ ا١٣جٲؿ ا٣ػؾم ٧ٗؿ٩ػة ثة٤٣ٮظػةت  

 Légende ظ١ةٱح ا٣ٞػؿكف)جٲؿة كاٵوٮات كاٵظةقٲف ٰٚ ٦ض٧ٮٔذ٫ ا٣نٕؿٱح ا١٣

des siècles)  ٰظٲر دذٺٝٯ ا٣ىٮأٜ ٤ٔٯ ا٣ػؿؤكس، ك٩نػ٭ؽ ٧٣ٕػةف ا٣كػٲٮؼ ٚػ

 ٢ٌ ا٧٣ٺظ٥، ك٩ذذجَّٓ ٝةثٲ٢ ث٨ آدـ ثٕؽ صؿٱ٧ذ٫، ك٬ٮ ٱضٮب ا٣جؿارم ٬ؿثةن ٨٦ ٔٲ٨ دُي

عيت، دٺظ٫ٞ أٱ٪٧ة أراد اٹقذٞؿار، كٱ٪ذ٭ٰ ثأف ٱضؽ٬ة مةػىػح أ٦ة٦ػ٫  ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٣كي

 Les« ا٣نػؿٝٲةت»ثٞىػٲؽة ا٣ضػ٨ٌ ٚػٰ ٦ض٧ٮٔذػ٫  (٬ٮٗػٮ)٧٠ة أدعٛ٪ػة ٰٚ ر٦ك٫. 

Orientales .ظٲر ٱعٲٰ ٣٪ة ظؿ٠ةت ا٣ض٨ ثأوٮاد٭ة، ٦ذٮازٱح ٦ٓ ظٲةة ا٣جنؿ 

، ٝػؽ (Edgar Allen Poeادٗػةر آ٣ػ٨ ثػٮ )ك٠ؾ٣ٟ ٚإف ا٣نػةٔؿ اٵ٦ؿٱ١ػٰ 

ظٲر ٱأدٲ٫ ا٣٘ػؿاب ٚػٰ   The raven« ا٣٘ؿاب»أٗ٪ٯ ا٤٣٘ح اٷ٤١٩ٲـٱح ثٞىٲؽد٫ 

ران  ٣ٲ٤ح ظـٱ٪ح ٱؾ٠ؿ ٚٲ٭ة ٦عجٮثذ٫، ٱُٲؿ ظٮ٫٣ ز٥ ٱٞٙ ٤ٔٯ د٧سةؿ رػة٦ٰ ٦ي١ػؿِّ

، ٚٲض٤ٕػ٫ ا٣نػةٔؿ ر٦ػـان ٤٣نػػٞةء «إ٣ػٯ اٵثػؽ»، «إ٣ػٯ اٵثػؽ»ثىػٮد٫ اٵصػل 

ٞىؽىر ا٧٣عػـف ا٧٣كػ٤ٌٍ ٤ٔػٯ « إ٣ٯ اٵثؽ»ا٣ٕةَٰٛ، ٦ٕذجؿان دؿدادق  ٬ٮ وٮت ا٣

 وٛةء ظٲةة ا٣جنؿ، ثأف ٦عجٮثذ٫ ٝؽ ًةٔخ ٦٪٫ إ٣ٯ اٵثؽ.

                                                 

(3)  Victor Hugo 



 255 حفٌ اضتكباٍ األضتاذ ايدنتوز وهب زوَية

ػ ُىعةت ا٣ىػٮٚٲح كأ٦ة ٦ة ٩ضؽق ٰٚ ا٣نٕؿ ا٣ىٮٰٚ ك٤ُ٩ٜ ٤ٔٲ٫ اقػ٥ ا٣نَّ

ٚإ٧٩ة ٬ٮ ا٩ٛٺت ٨٦ ا٣ٮاٝٓ ا١٣ة٣ط اٵرًٰ، ٣ٺردٞةء إ٣ٯ أٔة٣ٰ ا٣ؿكظة٩ٲةت 

ا٣ذٰ ٱكذعٜ ٢٠ إ٩كػةف ا٣ٮوػٮؿ إ٣ٲ٭ػة، ٧٠ػة ٩ٛ٭٧ػ٫ ٦ػ٨ مػٕؿ ا٣كػ٭ؿكردم 

ض ا٧٣ٞذٮؿ، أك ٨٦ صٺؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ؿك٦ػٰ، أك ٧٘٩ػةت ٚػٰ ٦٪ةصػةة اثػ٨ ا٣ٛػةر

 ٌٰ  (، أك ٨٦ مُعةت ا٣عٌٺج.)قةاٜ اٵّٕةف ٱُٮم ا٣جًٲؽ َ

 أٯ٫ا ا١ط٠ٙ ا١ٟؽٯ٣:

٩ن١ؿ ٥١٣ ٦نةر٠ذ٪ة اقذٞجةؿ ا٧٣ض٧ٰٕ ا٣ضؽٱؽ اٵقػذةذ ا٣ػؽ٠ذٮر ك٬ػت 

رك٦ٲح أقذةذ اٵدب ٰٚ صة٦ٕػح د٦نػٜ، كٝػؽ ٔؿٚػ٫ ١٧ْٕ٦ػ٥ ٚػٰ دؼىىػ٫ 

 ٩ةٝؽان، ك٦نؿٚةن ٤ٔٯ ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة.

سٲؿ ٨٦ ا٧ٌ٩ة٫٦ إ٣ٯ ٦ض٧ٕ٪ة ٣ٲكة٥٬ ٰٚ ٦كٕة٩ة ا٣عسٲػر ك٩ع٨ ٩أ٦ي٢ ا١٣

إ٣ٯ إٔةدة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح إ٣ٯ كصؽاف أث٪ةا٭ة، ٹ ث٧ة ٱكػ٧ٮ٫٩ دجكػٲُ٭ة، ك٬ػٮ ٦ػة 

٪٭ة ٦ػ٨ ٦كػةٱؿة ا٣عؽازػح، دكف  ٣ٲكخ ٰٚ ظةصح إ٣ٲ٫، ث٢ ثذٮًٲط ظٞةاٜ د١٧ِّ

 اٹثذٕةد ٨ٔ أوة٣ذ٭ة.

ا٧٣ض٧ػٓ، ك٦ٞػؿر  كٝؽ ٤َج٪ة إ٣ٯ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة ٌٔػٮ

٣ض٪ػػح ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ك٤ٔٮ٦٭ػػة أف ٱجكػػٍ أ٦ػػة٥١٦ ا٣كػػٲؿة ا٣ؾادٲػػح ٧٤٣ض٧ٕػػٰ 

 ا٣ضؽٱؽ ذا٠ؿان إ٩ذةص٫ ا٧٤ٕ٣ٰ.

ز٥ قٲذ٥٤١ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ك٬ت رك٦ٲح ٨ٔ ق٫ٛ٤ ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ ا٣نةٔؿ ا١٣جٲؿ 

اٵقذةذ ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ ٣ٲٕؽد ٦ زؿق ك٦كةرق ا٣نٕؿم كظٞػةاٜ ا٤٣٘ػح ا٣ذػٰ دع١ػ٥ي 

ٰ أٱة٦٪ة. ٚٞؽ ٔؿؼ ٦ض٧ٕ٪ة ا٣نٕؿاء ٦٪ؾ دأقٲك٫، ك٠ةف أك٣٭٥ ػ٤ٲػ٢ ٦ػؿدـ ا٣نٕؿ ٚ

 ثٟ، كٝؽ دج٫ٕ مٛٲٜ صجؿم، ك٦ةزا٣خ دكاكٱ٪٭٧ة دذىؽر ١٦ذجح ا٧٣ض٧ٓ.

 .كا٧٤١٣ح اٳف ٣ٶقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة،  ٤ٚٲذ٢ٌٛ
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 كهًح انذكرىس ممذوح خساسج

 يف حفم اسرمثال انذكرىس وهة سويُح
 

 ر رزٰؿ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚاألـخاذ ا١ػٞخ٬

 ا١فادة أْياء ا٥١ش٥ّ

٬ٰؼ ا١ٟؽاـ  ا١فادة ا١طي٬ر ا١يث

كح ٣٘ٮٱح ٔؿثٲح ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر، ٩كذٞج٢ ا٣ٲٮـ  ٰٚ رظةب أٔؿؽ ٦ؤقَّ

٬ٍت أظ٧ؽ رك٦ٲَّح اث٨ى ٹذٝٲح ا٣ٕػؿب  ا٣ـ٦ٲ٢ى ا٣ضؽٱؽ ا١٣ؿٱ٥ اٵقذةذى ا٣ؽ٠ذٮر كى

 ٓ ٦بح كأ٣ٙ.ك٨٦ ٦ٮا٣ٲؽ٬ة ٣ٕةـ أرثٕح كأرثٕٲ٨ كدك

ظى٢ ز٦ٲ٤٪ة ٤ٔٯ اٷصةزة ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح كآداث٭ػة ٦ػ٨ صة٦ٕػح د٦نػٜ 

ٓو كقذٲ٨ كدكٓ ٦بح كأ٣ٙ، ز٥ ٤ٔٯ ا٧٣ةصكذٲؿ ٰٚ ا٣ؽراقػةت اٵدثٲػح  ق٪ح قج

ًٓ ٦بح كأ٣ٙ، ز٥ ٤ٔٯ ا٣ؽ٠ذٮراق ٦ػ٨  ٓو كقجٕٲ٨ كدك ٨٦ صة٦ٕح ا٣ٞة٬ؿة ق٪ح أرث

ٓو ك  قجٕٲ٨ كدكٓ ٦بح كأ٣ٙ.ا٣ضة٦ٕح ٩ٛك٭ة ث٧ؿدجح ا٣نؿؼ اٵك٣ٯ ق٪حى قج

ؽ ان ٚأقذةذ ةن ٢٧ٔ ا٣ؽ٠ذٮر رك٦ٲح ٦ؽرِّق ًٔ ٰٚ ٢٠ٍّ ٨٦ صػة٦ٕذٰ  ان ٚأقذةذ ان ٦كة

ٔي٭ؽ إ٣ٲ٫ ٚٲ٭٧ة ثؿاةقح ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ز٥ ٰٚ ا٣٭ٲبػح  د٦نٜ كو٪ٕةء، ظٲر 

ؿةو ٧ٔػةدةى ٤٠ٲػح  ٙى ثػأىػى ا٣ٕة٦ح ٤٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ذُجٲٰٞ كا٣ذؽرٱت ٰٚ ا١٣ٮٱػخ، ك٠ي٤ِّػ

ٱؿ ٦ض٤َّح صة٦ٕح د٦نٜ ٤ٕ٤٣ػٮـ اٷ٩كػة٩ٲح، كٌٔػٮٱَّح ٬ٲبػح اٳداب ٚؿاةقح دعؿ

 دعؿٱؿ ٦ض٤ح )ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ( ٰٚ ادعةد ا١٣ذةب ا٣ٕؿب.

، كاٵدبى ا٣ٞؽٱ٥، كاٵدب اٵ٦ٮم  ٌٰ درَّس ز٦ٲ٤٪ة ا٣ٛة٢ً اٵدبى ا٣ضة٤٬
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٤ٍػػػ٥ى اٵقػػػ٤ٮب كأدبى ا٣ُٛػػػ٢ كا٣ؽراقػػػةت ا٣ٛ٪ٲػػػح  ًٔ ، ك ٌٰ كاٵدب ا٣ٕجةقػػػ

ٌٰ كا٣عة٣حي ٬ؾق أف ٱنؿؼ ٤ٔٯ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ رقػةا٢ كا٣ض٧ة٣ٲَّح. ك٠ةف ٨٦ ا٣ُ جٲٕ

ا٧٣ةصكذٲؿ كا٣ؽ٠ذٮراق، كأف ٱيٍك٭٥ ٚػٰ ٦٪ةٝنػةت رقػةا٢ أػػؿل ٠سٲػؿة. كأف 

ت  ـ ثعػٮثى ٦ضػٺَّ ػٮِّ ٞى ٥َّ١ ٰٚ ٠سٲؿ ٨٦ ثعػٮث ا٣ذؿٝٲػةت ا٣ضة٦ٕٲػح، كأف ٱي ٱيعى

ىح ٦ع٧َّ١ح، كأف ٱنةرؾ ٰٚ ٦ؤد٧ؿات ٦ع٤ٲَّػح كٔؿثٲػح، أدثٲػح ك٩ٞؽٱَّػح  ٦ذؼىِّ

ى٤٬ٌىذٍػ٫ ٵف ٱ١ػٮف ٦ػ٨ ا٧٣ضذ٭ػؽٱ٨ ا٧٣ٕػؿكٚٲ٨ ٚػٰ ٤ٲراقةت أوثؽ دة أ ح ٦ضػؽِّ

 ا٣جعر اٵدثٰ كا٣٪ٞؽم ٰٚ اٵكقةط ا٣سٞةٚٲح ا٣ٕؿثٲح.

 ٤٣ـ٦ٲ٢ ا٣ؽ٠ذٮر رك٦ٲح ػ٧كح ٠ذت ٦٪نٮرة ٬ٰص

 ا٣ؿظ٤ح ٰٚ ا٣ٞىٲؽة ا٣ضة٤٬ٲح. -

 ا٧٣ؽح ٰٚ ا٣ٕىؿ اٵ٦ٮم.ٝىٲؽة  -

 ثً٪ٲح ا٣ٞىٲؽة ا٣ٕؿثٲح. -

 ؽٱ٥ كا٣٪ٞؽ ا٣ضؽٱؽ.مٕؿ٩ة ا٣ٞ -

 ا٣نٕؿ كا٣٪ةٝؽ ٨٦ ا٣ذن١ٲ٢ إ٣ٯ ا٣ؿؤٱة. -

ٲخ، كٝػؽا٣كا١٣ذةثةف اٵػٲؿاف ٨٦ إوؽار ق٤ك٤ًح ٔة٥٣ ا٧٣ٕؿٚح   ؾاإًح ا٣ىِّ

ٛي٫ )مٕؿ٩ة ا٣ٞؽٱ٥ كا٣٪ٞؽ ا٣ضؽٱؽ( صةاـة ٦ؤقكح ا١٣ٮٱػخ ٤٣ذٞػؽـ  َّ اقذعٜ ٦ؤ٣

ُـّ ثٌٕٮٱ٨ ٨٦ أٌٔػةء ٦ض٧ٕ٪ػة ٚػةزا  ث٭ػة ٧٬ػةص ا٧٤ٕ٣ٰ، ك٬ٰ صةاـة ٝٲ٧ِّح ٩ٕذ

 ا٣ؽ٠ذٮر رك٦ٲح ٰٚ ٦ٲؽاف اٵدب، كا٣ؽ٠ذٮر ٬ة٩ٰ رزؽ ٰٚ ٦ٲؽاف ا٤ٕ٣ٮـ.

٩ينؿت ٰٚ ٦ضٺت ٧٤ٔٲح  ةن كدؾ٠ؿ ا٣كٲؿة ا٣ؾادٲح ٤٣ـ٦ٲ٢ ػ٧كح ٔنؿ ثعس

ىح أك ٦ضٺت زٞةٚٲح صةدَّة.  ٦ذؼىِّ

 ا١ؾ٠ٰ٤ ا١ٟؽٯ٣:

ػٟ أٌٔػةء ا٧٣ض٧ػٓ إذ ا٩ذؼجػٮؾ ث١٧كػجحو أك ٦٘٪٧ػح، ٧٠ػة ٝػؽ  ىَّ ٥٣ ٱىؼي

ٌي  ثػةط ٱذٮ٥٬ ثٕ ة، ٣ٞػؽ ا٩ذػؽثٮؾ ٤٣ؿِّ ػؽى جػح ك٦ىٍض٭ى ٕى ٔىٍٮؾ إ٣ٯ أ٦ؿو ٬ٮ ٦ىذٍ ٭٥، ث٢ دى
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ذ٭ػة ا٣ٕؿٱٞػًح ظة٤٦ػًح ٬ػؾق  ً٘ ي ٍ٘ػؿي ٣ ى ٍ٘ؿو ٨٦ ز٘ٮر ا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح، ٬ػٮ ز ى ٦ٕ٭٥ ٤ٔٯ ز

ٍ٘ؿ ػُٲؿ ٩عةذر أف ٩يؤدٯ ٨٦ ًٝجى٤ًػ٫، ٤ٔػٯ أ٩ػ٫ ٹ  ا٣سٞةٚح كظةًْٚح ٬ٮٱذ٭ة، ك٬ٮ زى

٪ة ٛي ٛىخ ٚػٰ ظػٲ٨، إذ ٬ػٰ ذ٣ٟ أف ٣٘ذ٪ػة ٔىػٲَّح ٤ٔػ ،ٱؼٲ ٕي ػ ًى ٯ ا٣٭ـٱ٧ػح كإف 

ػةكؿ ٬ػٮ ا٣ذ٪ـٱػ٢  ػةؿ كٹ ٱُي ٛيٮّح ثعى٨ ٹ ٱُي رةص ٦ع ٦عٛٮّح ٦ع٧ٲَّح، ٦كٮَّ

ٝح ا٧٣جؽٔح ث٧ة دؼذػـف ٦ػ٨  ا١٣ؿٱ٥، ٦ع٧ٲَّح ثٞٺعو ٨٦ ػىةاى٭ة ا٣ؾادٲح ا٣ؼٺَّ

، ك٦ػ٨ ٝػؽرة ْٔٲ٧ػح ٚػٰ ا٣ذُػٮٱؿ ان ك٦ضػةز ةن َةٝح ٚةاٞح ٤ٔػٯ ا٣ذٮ٣ٲػؽ امػذٞةٝ

اقذُةٔح ٔة٣ٲح ٰٚ ا٣ذٕؿٱت ا٤٣ْٰٛ كدى٦ٍش ا٧٣ٕؿَّب ٰٚ ٩كػٲض٭ة  ا٣ؽٹ٣ٰ ك٨٦

رة ث ػتجح ٦ػ٨ مػثػة٘ٔ٪ؽ ا٣ٌؿكرة. ٦كٮَّ ٌي ٞي ٬ػ٥ رصػةؿي ك٩كػةءي  ،ة ا٧٣ػؿاف كا٣

٘يٲػؿي  ًٕ٭ة كصة٦ٕةدً٭ة كادعةدادً٭ة، ك٥٬ ٧٤ٔةؤ٬ة كمػٕؿاؤ٬ة كأدثةؤ٬ػة كا٣ ٦ضة٦

سؿي ٨٦ أث٪ةا٭ة ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة ك٨٦ ٗٲؿ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ػة. كَة٧٣ػ ص ٩عػ٨ ٹ ا١٣ي ة ٝي٤ٍػخي

ًٞػٺع  -٧٠ة ٱ٭ؿؼ ٨٦ ٹ ٱٕؿؼ -٩ؼنٯ ٤ٔٯ ٔؿثٲذ٪ة ا٣ـكاؿ  كدك٩ى٭ػة ٬ػؾق ا٣

ؿ  ٞىىِّ ٚػٰ أف ٩ضٕػ٢ ٦٪٭ػة  -٩ع٨ أث٪ةء٬ة -كا٣عىٮف، ٨١٣َّ ٦ة ٩ؼنةق ٬ٮ أف ٩ي

ؿة ٤ٔٯ ٝؽـ ا٧٣كةكاًة ٦ٓ ٗٲؿ٬ة ٨٦ ا٤٣٘ةت ا٣عٲَّح ا٧٣ذٞؽ٦ػح  ٣٘حى ٤ٔٮـ ك٦ٕةوى

 ا٣عٲةة ٤٠٭ة.ا٣ٞةدرة ٤ٔٯ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦٪ةظٰ 

 ا١ٙاى٠: ا١ؾ٠ٰ٤ي 

ٱَّػح ك٦ٮًػٮٔٲح ٱع٤٧٪ػة ٤ٔػٯ اٹ٧َب٪ػةف، إ٣ػٯ أف  ٦ة ٩ٕؿ٫ٚ ٔ٪ٟ ٨٦ ًصؽِّ

ٍىػػ٤ذٲ٨ ا٣ُٲجٌذػػٲ٨ قػػذيٮٝى   ان ا٣ٕؿثٲػػح د٪٧ٲػػح كدُػػٮٱؿٛةف ٤ٔػػٯ ػؽ٦ػػح ٬ػػةدٲ٨ ا٣ؼى

ىػح ٚػٰ ٦ٞؽ٦ػح  ٩ح. ٣ٞؽ كًٕذ٥ اٷوجٓ ٤ٔٯ ا٣ضػؿح ٚػٰ ٔجػةرة ٦ي٪ىىَّ ٍىؿى ٔى ك

ا٧٣ٕةد٣ػح ا٣ىػٕجح أف »٣ضؽٱػؽ( ظٲػر دٞػٮؿص ٠ذةثٟ )مٕؿ٩ة ا٣ٞػؽٱ٥ كا٣٪ٞػؽ ا

ث ؿى ٔى ٪ة إٹ « ٚػٰ ا٣ٮٝػخ ٩ٛكػ٫ ةن ١٩ٮف ٦ٕةوؿٱ٨ ك ٕي ػ كٚػٰ ٬ػؾق ا٧٣ٕةد٣ػح ٹ ٱىكى

ٓي ثٲ٨ َؿٚٲ٭ة، ٚ٪١ٮفى ٔؿث ٧ٍ ك٦ٕةوؿٱ٨ ٰٚ آف، ذ٣ٟ أ٫٩ ٹ ٝٲ٧ػح ٣ٕؿكثػح  ةن ا٣ضى

ؿة، ٰٚٛ ذ٣ٟ ػؿكجه ٨٦ ا٣عٲةة كدػٮؿه ٰٚ ٔػة٥٣ ا٧٣ػٮات، ٧٠ػة ٹ  ثٺ ٦ٕةوى
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وؿة ثٺ ٔؿكثح، ٰٚٛ ذ٣ٟ ػؿكجه ٨٦ ا٣٭ٮٱَّح كدػػٮؿه ٚػٰ ٦ضة٬ػ٢ ٝٲ٧ح ٧٣ٕة

دكف ا٣ؿاثُح ا٣ٞٮ٦ٲح أم  ا٣ذجٕٲَّح كا٣٭ة٦نٲَّح، ثؽكف ٔؿكثذ٪ة قٮؼ ٩٪عؽر إ٣ٯ ٦ة

جى٤ٲَّح كا٣ُةاٛٲح. ٞى  إ٣ٯ اٷ٤ٝٲ٧ٲح كا٣

 ا١طي٬ر: ا١فادةي 

٦ة ٱعٮؿ دكف د٪٧ٲح ٣٘ذ٪ة كدُٮٱؿ٬ة كدٲكٲؿ٬ة ادضة٬ةفص أظؽ٧٬ة ٱٕةدٱ٭ػة 

د، كا٣سػة٩ٰ ٱعجُّ  ٢و ٨ٔ ص٭ ٱع٤٧ػ٫  ان مػؽٱؽ ة٭ػة ظج ػثٞؽرد٭ة ٤ٔٯ ا٣٪٧ةء كا٣ذضػؽُّ

ػتُّ ٩عٮ٬ػة ٧٦ػة ٱػؽٕٚ٭ة إ٣ػٯ أف  ،٤ٔٯ ا٣ؼٮؼ ٤ٔٲ٭ة ٨٦ أمِّ ٩ك٧ًح دضؽٱػؽ د٭ي

ًٛػ٢ ثػؽٔةكل ا٣ُػؿؼ  دضأر أ٩ٞؾك٩ٰ ٨٦ ٬ؾا ا٣عػيتِّ ا٣ٞةقػٰ. كإذا ٠٪ػة ٹ ٩ع

كا٣ٛػؿؽ  اٵكؿ، ٚإف ا٣ُؿؼ ا٣سة٩ٰ ٥٬ مؿ٠ةؤ٩ة ٰٚ ظ٧ػ٢ ا٣ٕؿثٲػح كظْٛ٭ػة،

ٙى  ثٲ٪٪ة كثٲػ٪٭٥ أ٩٭ػ٥ ٱؿٱػؽكف أف دجٞػٯ ا٣ٕؿثٲػح ديٍعٛػحن أزؿٱَّػح ص٧ٲ٤ػح ٦ػ٨ ديعػ

، ٱضػؽ ان كز٧ةر ان ا٣نؿٝٲةت، ٰٚ ظٲ٨ً ٩ؿٱؽ ٣٭ة أف د١ٮف ظؽٱٞح ٗ٪ةء د٧ٮر أز٬ةر

٪ٲػ٫ ٔػ٨  ٚٲ٭ة ا٣ٕة٥٣ي ا١٧٣تُّ ٤ٔٯ دؿص٧حو ٧٤ٔٲَّح أك دضؿثحو دٞة٩ٲح ٦ػة ٱيكػ٫ٕٛ كٱ٘ي

ًى  ا٣ذٮ٠ُّؤ ٤ٔٯ ٗٲؿ٬ة ٤٣ذٕجٲؿ ٍٞ ٧٠ة ٱضؽ اٵدٱتي كا٣ٛ٪ةفي ٚٲ٭ػة  ؽق.٨ٔ ٦يؿادق ك٦ى

كٹ ٱ١ػػٮف ٣٭٧ػػة ذ٣ػػٟ إٹ ثذٕٛٲػػ٢  .٦ػػة ٱٛػػذط أ٦ة٦ػػ٫ آٚػػةؽ اٷثػػؽاع ا٣ض٧ػػة٣ٰ

 ةن كد٧ٕٲ٧ػ ةن كٚػٰ ا٣ؽٹ٣ػح دٮقػٲٕ ان ك٦ضػةز ةن ػىةاه ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذٮ٣ٲؽ امذٞةٝ

. ٱٕؿؼ ا٤٣٘ٮٱٮف د٤ٟ ا٣ؼىةاه كٱذ٘٪ٮف ث٭ة ٨٦ ٦س٢ اٷثؽاؿ أك ةن كدؼىٲى

٪ٮ٩٭ة ٤َجىذى٭٥ ٦ذٛةػؿٱ٨، ٱذ٪ػة٤ٝٮف أ٦س٤ػح ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ اٷ ٌٞ ٣عةؽ أك ا٣ذ٧ٌٲ٨، كٱي٤ى

ػٮف، ك١٣ػ٨ إذا صػةء ٦ضذ٭ػؽ ان كاظؽ ا٣ٞؽ٦ةء ٹ ٱـٱؽكف ٤ٔٲ٭ة ٦سةٹن  ًٞىي  ، كٹ ٱي٪ٍ

ٚأٚةد ٨٦ ػىةاى٭ة ٰٚ إٝػؿار ٧٤٠ػح ٔؿثٲػح صؽٱػؽة  - ٝؽ ٱىٲت أك ٱؼُئ -

ٍٕؿًػٮف كٱي ةن ٦ٶت اٳٚةؽ مػٲٮٔ ٱذ٭٧ػٮف. إف ٣٘ذ٪ػة  ةرًػٮف كٝػؽٕ، دػؿا٥٬ ٱي

٧ِّ٤٭ة ٩ةٝٺن  ٕى ٪ػ ثعةصح إ٣ٯ ٨٦ ٱي ِّٞ ، ك١٣٪٭ػة ثعةصػح أ٠جػؿ إ٣ػٯ ٦ػ٨ ٱُٮر٬ػة ةن ك٤٦ى

٤ٔٯ ػىةاى٭ة ا٣ذٰ ٹ ٱضٮز ا٣ؼؿكج ٔ٪٭ة. إفَّ ٣٘ػح ا٩ذ٤ٞػخ  ان كٱ٪٧ٲ٭ة ٦ٕذ٧ؽ
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ر اٷقػٺـ إ٣ػٯ ٣٘ػح ثؿ٬ػةف ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲح إ٣ٯ ٣٘ح ٔؿٚةف ٰٚ وػؽ٨٦ ٣٘ح ثٲةف 

ى  ،ٚٲ٧ة ثٕؽ ٗي٪ٍٲح ٨ٔ٭ً ٣ ٪ٍنػٍ كا١٧٣ػؿق، ػٮٚ٪ة، إ٩٪ة ٩عػتُّ ٣٘ذ٪ػة ٤ٔػٯ ا٧٣ى  ٰ ٰٚ 

٧٠ة ٩ٕنٜ كَ٪٪ة ٰٚ ٧ٕ٩ةا٫ كثأقةا٫، ك٧٠ػة ٩ىٍ٭ػٮل ا٣عجٲػت ٚػٰ رًػةق كٚػٰ 

ٕى٧ٍؿم ٬ٮ ا٣عتُّ ا٣عٞٲٞػٰ.  ٫ُ، ٰٚ وجةق كٰٚ ٠٭ٮ٣ذ٫ ك٦ة ثٕؽ٬ة، كذاؾ ٣ ؼى قى

رو ث٭ػة، كٹ ٱيٍؤٱًكػ٪ة ٦ػ٨ دُٮٱؿ٬ػة ديٍ٭٧ػ ـٍ ٬ِّؽ٩ة ٚٲ٭ة ٦ٞٮ٣حي ٗؿٱت ٦ي ـى حي ٝؿٱػتو ٹ ٱي

٤ىػ٥ أك د٪ةكمػذ٭ة  ُّْ ذٍ٭ػة ا٣ ٛى ـعو ٤ٔٲ٭ة، ٵ٩٪ػة ٩سػٜ ثؼ٤ػٮد ٬ػؾق ا٤٣٘ػح أ٩َّػٯ ا٠ذ٪ صى

، ك١٣٪٭ػة ةن ا٣ك٭ةـ، ذ٣ٟ أ٩٭ة كاص٭خ ٦ة ٬ٮ أظ٤ٟ ٧ٍ٤ّح ك٨٦ ٬ٮ أظػؽُّ قػ٭ة٦

٭ةـي إٹ ك ٥٤ي كٹ ا٣كِّ ُّْ ٰٚ َؿٱٞ٭ػة،  ٮٹن ظو٧ؽت كا٩ذىؿت، ك٥٣ د٨١ د٤ٟ ا٣

 ك٦ٕؿكؼ أ٫٩ص

ػػٮٍ   ضى ا٧٣٪ةٱػػةإذا أذػػةد ا٣ٛذػػٯ ػى

 

ػػػؿي ٦ػػػة ٱ٧ػػػؿُّ ثػػػ٫ ا٣ٮيظػػػٮؿي   ٱٍكى
 ٚأى

د٭ة أػىةـه ١٣ػ٪٭٥  ٥٠  ٕيٮا ٥٬ كثٞٲخ ٬ٰ، ك٥٠ ٦ٮَّ ي ة٬ة أٝٮاـه، ك١٣٪٭٥ ٩ ٩ٕى

ؽص ٨َّ٧ ٝٮؿ أثٰ ٦عكَّ ًى ٤ؽىٍت ٬ٰ، ك٠أ٩ٰ ث٭ة دؿدِّد ٦ٓ ٨٦  ٍٮا ٥٬ كػى ٌى  ٝى

ًٕٲخي ك٥٠ ٝؽ ٦ًػخُّ ٔ٪ػؽ٠ي٥ي  ي  ٥٠ ٝؽ ٩

 

ػخي ٚػـاؿ ا٣ٞجػؿ كا١٣ىٛػ٨ي   ٌٍ  ز٥ ا٩ذٛ

إٹ ٵ٩٭ة دع٢٧ ٰٚ ػىةاى٭ة ا٣ؾادٲح ٦ٞٮ٦ةًت ثٞةا٭ػة  ،ك٦ة ٠ةف ٣٭ة ذ٣ٟ 

 كأقؿارى ػ٤ٮد٬ة.

 ًٙ ٍٕ ػ ًى حي ث٭ة، ٧ٚة ٦ػ٨  ٗىٲٍؿدى٪ة ٤ٔٲ٭ة إٹ ا٣سِّٞ إ٩٪ة ٩٘ةر ٤ٔٯ ٣٘ذ٪ة، كٹ ٱٕؽؿ 

ٗٲؿة ٤ٔٲ٭ة ٩ٛذط ٣٭ة ا٣٪ٮاٚؾ ٣ذأػؾ ظٞ٭ة ٨٦ ا٣٭ٮاء كا٣٪ٮر، ك١٣ػ٨ ٦ػ٨ ْٔػٲ٥ 

ى  ٥ى( ٱ٪ةؿ ٦٪٭ة ٦ى  ةن ٍع٧زٞح ثأف ٨٦ ٩عج٭ة ٣ٲكخ )٣ ًى ٱنةء ٦ػة ٱنػةء، ثػ٢  ٨ٍ ٤ٔٯ ك

 ٬ٰ ٠عؿااؿ ا٣ٕؿبص )دضٮع كٹ دأ٢٠ ثسىٍؽٱىٲٍ٭ة(.

٩ع٨ ٹ ١ٛ٩ؿ كٹ ٩ذ٘ة٢ٚ ٧ٔة دٮاص٭ػ٫ ٣٘ذ٪ػة ا٣ٲػٮـى ٦ػ٨ ٦نػ١ٺت، ك٦ػة 

٦ػ٨  ةن ٱٛنٮ ٚٲ٭ة ٨٦ ّٮا٬ؿ اٹ٩عؿاؼ ا٤٣٘ٮم. ك١٣٪٭ة ٣ٲكػخ ٚػٰ ذ٣ػٟ ثػؽٔ

دٍّ ٚػٰ ثٲ٨ ا٤٣٘ةت ٚٲ٧ة ديٮاص٫ كدضةث٫، ٧ٚة ٦ ٬ٍػ٨ كدىػؿى ٨ ٣٘ح إٹ كدنػ١ٮ ٦ػ٨ كى
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٦ػ٨  ان ٦كذٮل اٵداء ا٤٣٘ٮم ٣ؽل ٦ذ٧٤١ٲ٭ة ثؽرصح أك ثػأيػؿل، ظذػٯ إف ٠سٲػؿ

ٕىٍخ ٝٮا٩ٲ٨ى ٷوٺح ٣٘ةد٭ة ك٦ٕة٣ضح ٦نػ١ٺد٭ة، ٠ة٣ىػٲ٨ كٚؿ٩كػة ًى  اٵ٥٦ كى

ػ٪ِّٓ ٤ٔػٯ  كإٱؿاف كركقٲة... ك٦ٓ ذ٣ٟ ٥٤ٚ ٱٞٙ ٨٦ أث٪ةء د٤ػٟ اٵ٦ػ٥ ٦ىػ٨ٍ ٱينى

ذ٫ً كٱؽٔٮ  ٘ي ػؿه ٦ػ٨ أث٪ػةء ٣ ٛى ى إ٣ٯ ٦ة قٮا٬ة ٰٚ ا٣ذٮاو٢ أك ا٣ذ٤ٕٲ٥، ٧٠ة ٱػؾ٬ت ٩

ؽة، ٣٭ضحن ٔة٦ٲَّح ك٦ٛؿِّٝح. جي ٵف ٩كذجؽؿ ث٤٘ذ٪ة ا٣ٛىٲعح ا٧٣ٮظِّ كِّ  ا٣ٕؿثٲح، أك ٱيؿى

ٍٕيو ٦٪ة أف ا٧٣نػ١ٺت ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ذػٰ ٩ٮاص٭٭ػة ٬ػٰ  ى ٛىٯ ٤ٔٯ ث كرث٧ة ٱىٍؼ

٭ة ا٣ذٰ ٠٪ة ٩ٮاص٭٭ة ٰٚ ػ٧كٲ٪ٲةت ا٣ٞؿف ا٧٣٪ىػ ؿـ، ك٦ػ٨ ٱٞػؿأ ٦ػة ٠ذجػ٫ ٩ٛكي

ق ٚػٰ د٤ػٟ ا٣كػ٪ٮات ٔػ٨ أدكاء  ا٤٣٘ٮم ا١٣جٲؿ ٦ع٧ؽ ا٣ؼٌػؿ ظكػٲ٨ كٗٲػؿي

ْي٨ُّ أ٫٩ ٱٞؿأ ٨ٔ ا٣ٕؿثٲح ٣ٲٮ٦٪ة ٬ؾا، ٧ٚػة زا٣ػخ اٹزدكاصٲػح  ا٣ٕؿثٲح كأدكٱذ٭ة ٣ٲى

ا٤٣٘ٮٱح ثٲ٨ ٚىٲعح كٔة٦ٲَّح، ك٦ة زا٣خ ا٣س٪ةاٲح ا٤٣٘ٮٱح ثٲ٨ ٣٘ح كَ٪ٲػح ك٣٘ػةتو 

٣خ ا٧٣ٕة٩ةة ٨٦ ًٕٙ اٵداء ا٤٣٘ػٮم كر٠ة٠ذػ٫. ك١٣ػ٨ ًؿااؿى أص٪جٲح، ك٦ة زا

ا٣ؾم ٱؼٛٯ ٤ٔٯ ٠سٲؿو ٦٪ة، ث٢ ك٧ًْٕ٦٪ة أ٩٭ة ٬ٰ ا٧٣ن١ٺت كا٣ْػٮا٬ؿ ٔٲ٪ي٭ػة 

ؿق  ٍٛ ا٣ذٰ ٠ة٩خ ٦٪ؾ ز٧ة٩ٲح ٝؿكف كا٣ذٰ أدػٯ ٤ٔٲ٭ػة اثػ٨ي ٦٪ْػٮر ٚػٰ ٦ٞؽ٦ػح ًقػ

ٗى »ا٣٪ٛٲف )٣كةف ا٣ٕؿب( ظٲر ٱٞٮؿ ٰٚ ٣٘ح ٔىؿقص  ت ٤ىػكذ٣ٟ ٧٣ة رأٱذي٫ ٝؽ 

ؾا اٵكاف ٨٦ اػذٺؼ اٵ٣ك٪ح كاٵ٣ػٮاف، ظذػٯ ٣ٞػؽ أوػجط ا٤٣ٍَّعػ٨ي ٚػٰ ٰٚ ٬

ؽُّ ٣ع٪ ، كد٪ةٚف ان ، كوةر ا٣٪ُٜ ثة٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٧٣ٕةٱت ٦ٕؽكدان ٦ؿدكد ةن ا١٣ٺـ ٱٕي

٧ة٩ػةت ٚػٰ ا٤٣٘ػح اٵص٪جٲػح، كدٛةوػعٮا ٚػٰ ٗٲػؿ  ا٣٪ةسي ٚػٰ دىػة٩ٲٙ ا٣ذَّؿصي

ى٤٬ٍي٫ ث٘ٲؿ ٍٕخي ٬ؾا ا١٣ذةبى ٰٚ ز٨٦و أ ذي٫ ٧٠ػة  ا٣ٕؿثٲح، ٚض٧ى ٍٕ ٪ى ٣٘ذ٫ ٱٛذؼؿكف، كوى

٤ػػٟ كٝٮ٦يػػ٫ ٦٪ػػ٫ ٱكػػؼؿكف ٛي ػػ٪ٓ ٩ػػٮحه ا٣ ٦ػػ٨  ك١٬ػػؾا ٣ػػ٥ ٱىٍؼػػ٢ي ٔىػػؿه «... وى

ػأ  ةن اٹ٩عؿاؼ ا٤٣٘ٮم ا٣ؾم ٩ٕة٩ٰ ٦٪٫، ك٠ػ٥ ًػةؽ ذىٍرٔػ ُى ٍ٭ػ٥ كػى ٛى ُىػ٢ ا٣ ثؼى

ًٍكػؽى ا٣ٞػٮؿي »ٝةؿ ٝىج٢ٍى أ٠سؿى ٦ػ٨ أ٣ػٙ قػ٪حص  ٨ٍ ا١٣ٺـ ٰٚ ٣٘ح ٦ٕةوؿٱ٫ ٦ى  ٚي ٝػؽ أ

يٍظ٧ًؽى ا٣ىَّ   «.٧ى٥ي ظذٯ أ



 919 (1) اجلصء (09) جملًدا ـ دلًة دلُع ايًغة ايعسبية بدَػل

أ دىػ٪ٲٙ ٠ذػت ٣ٚىٲعح ق٤ٲ٧ح ٤٠ُّ٭ػة  ةن ك٣ٮ ٠ة٩خ ٣٘حي ا٣ٞٮـ ٝؽٱ٧ ىػؽى ٧ػة ث

ىٍرثىػخ ٤ٔػٯ ا٣ٕنػؿات،  ا٣ذىعٲط ا٤٣٘ٮم ٦٪ػؾ ا٣ٞػؿف ا٣٭ضػؿم ا٣سػة٩ٰ ا٣ذػٰ أ

ىٍػُةءى ا٣ٕة٦ح. ك١٣ػ٨َّ  ى٫ٍ٤ى أ ٔة٣ىضٍخ أػُةءى ا٣ؼةوح ٨٦ ٧٤ٔةءى كٚٞ٭ةءى كػُجةءى، ث

ػ٢ دكف ىدىبو ك٤ٔػ٥  ٢٠ د٤ٟ ا٧٣ن١ٺًت كا٣ْٮا٬ؿ ٥٣ دعي ػٲًُّؽ ا٣ٕؿثٲػح ٣٘ػح أ دكى

٦٪٭ػة إ٣ػٯ ٣٘ػةت ا٣ٕػة٥٣  كإدارة ظْٛخ ا٣عٌةرةى ا٣ٕؿثٲح اٷقٺ٦ٲح ٚة٩ذ٤ٞػٍخ 

 ٣ؾ٣ٟ ا٣ٕ٭ؽ.

ٕىٮِّٝةت ا٣ذػٰ دٕذػؿض ٣٘ذ٪ػة  ٢ ٨٦ أزػؿ ا٧٣ؼػةَؿ كا٧٣ػػي
ٞى٤ِّ ي ٍٕؽص ٚإذا ٠٪َّة ٹ ٩ ى كث

ٲ٨ٍ ٦ػ٨ ا٣ٲٮـ، ٚإ٩٪ة ٩ٮ٨ٝ ثأف ا٢٧ٕ٣ ا٤٣٘ٮم ا٣ؽاات كا٣ضةد كا٧٣كذٮم ٤ٔٯ ص٪ ةظى

ٝح، ٠ٛٲ٢ ثجٞةء ٔؿثٲذ٪ة ظٲَّػح ٧٤ٔٲػح كٔة٧٣ٲَّػح،  أوة٣ح ظٞٲٞٲح، ك٦ٕةوؿة ٚة٤ٔح ػٺَّ

٬ػٰ ثعةصػح إ٣ػٯ  ،ذ٣ٟ أف ا٤٣٘ح ٦٪ْٮ٦ح ٠كػةاؿ ا٧٣٪ْٮ٦ػةت ا١ٛ٣ؿٱػح كا٣ذٞة٩ٲػح

ا٣ذعػػؽٱر كا٣ذُػػٮٱؿ ثةقػػذ٧ؿار، كإٹ دؼ٤ٌٛػػخ كدضةكز٬ػػة ا٣ػػـ٨٦ كا٤ٕ٣ػػ٥، ثػػ٢ 

ٔى كا٣كٮؽ. ٣٘ذ٪ة ثعةصح إ٣ٯ مضةٔح ثٺ د  ـ.ضٍ ٭ٮُّر كإ٣ٯ ظ٧١ح ثٺ 

ت ث٨٧ ٩كػذٞج٫٤ ٌٔػٮ ة زة٩ٲح ٩ؿظِّ ٚػٰ ٬ػؾق ا٣٭ٲبػح ا٧٣ؿصٕٲػح  ٔػة٦ٺن  ان ٦ؿَّ

جيٮر ٲ٨ ك٥ٕ٩ ا٣ىَّ  ،ا٤ٕ٣ٲة ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ث٤ؽ٩ة، ك٩ذ٤ُٓ إ٣ٯ أف ٱ١ٮف ٥ًٕ٩ ا٧٣ػٕي

٪ة ثع٤٧٭ة. ٕى  ٣ذعٞٲٜ ا٧٣٭٧ح ا٣٪جٲ٤ح ا٣ذٰ مؿَّؼ ا٣ٮ٨َي ٦ض٧

 ٥١٣ كا٣كٺـ ٤ٔٲ٥١ ان م١ؿ
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 وهة سويُحًح انذكرىس كه
 هفهسَرحذز فُها ػٍ  هيف حفم اسرمثان

 األسرار سهًُاٌ انؼُسً
 

 األـخاذ ا١ػٞخ٬ر رزٰؿ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث

 األـخاذ ا١ػٞخ٬ر ٧ازب ا١ؽزٰؿ

 األـاحؼة ا١ٟؽاـ أْياء ا٥١ش٥ّ

 ا١فادة ا١طي٬ر

 أقٕؽ اهلل أكٝةد٥١، كا٣كٺـ ٤ٔٲ٥١ كرظ٧ح اهلل.

 ٣كٺـ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣عك٪ةء ا٧٣ذنعح ثة٣كٮاد ٦٪ؾ ق٪ٮات.كا٣كٺـ ٤ٔٯ د٦نٜ... ا

 ا٣كٺـ ٤ٔٯ د٦نٜ ٔةو٧ح اٵ٦ٮٱٲ٨، كظةًؿة ا٣ذةرٱغ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ.

 ٱػػة رٌب ٔػػـ ٦ػػ٨ أ٦ٲػػح ٹ ا٩ٌٞػػٯك

 

 كٱة رٌب ٩ٮر ك٬ٌػش ا٣نػؿؽ ٹ ػجػة 

 كةٓػ: 

ٚٞؽ مٌؿٚ٪ٰ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثذؿمٲعٰ ٣ٌٕٮٱذ٫، ٚأكصت ٤ٔػٰ ظػٜ 

كا٣ذٞؽٱؿ ٣ٶقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر راٲف ا٧٣ض٧ٓ، ك٣ٶقةدؾة ا١٣ؿاـ ا٣ن١ؿ كاٹ٦ذ٪ةف 

 أٌٔةء ا٧٣ض٧ٓ كاظؽان كاظؽان.

كا٣ن١ؿ أكٹن كأػٲؿان ٣كٲةدة ا٣ؿاٲف ا٣ؽ٠ذٮر ثنةر اٵقػؽ ا٣ػؾم مػؿٚ٪ٰ 

ـٌز إٱ٧ة٩ٰ ثٞٲ٧ح ا٢٧ٕ٣ ك٠ؿا٦ح ا٣ىٮاب ك٥٣ د٨١  ،ث٧ٮاٚٞذ٫ ٤ٔٯ ا٣ذؿمٲط، ٕٚ

٩خ د١ؿٱ٧ػةن كدنػؿٱٛةن ١٣ػ٢ ٦عػت ٦ٮاٚٞذ٫ د١ؿٱ٧ةن كدنؿٱٛةن ٣ٰ كظؽم، ث٢ ٠ة
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٣٭ؾق ا٤٣٘ح، ك٢١٣ ٗٲٮر ٤ٔٲ٭ة، ك٠ة٩خ دٕجٲؿان ٨ٔ إٱ٧ة٫٩ ا٧ٕ٣ٲٜ ث٤٘ح أ٦ذ٫ ا٣ذٰ 

 ٬ٰ أ٥٬ ٦ٌٞٮـ ٨٦ ٦ٌٞٮ٦ةت ٬ؾق اٵ٦ح.

ٚٞؽ دىٌؿٚخ ثٰ اٵقجةب إ٣ٯ ٦ة وؿت ٚٲ٫، ٚٮصػؽت  كثٕؽ، ٦ؿة أػؿل

ٰ ا٣ٛذٯ ٩ٛكٰ ٤ٔٯ مةَئ ا٧ٕ٣ؿ قةٔح ا٣٘ؿكب، ٚؼ٤ٮت إ٣ٲ٭ة أدأ٢٦ ... قأ٣٪

 ا٣ؾم ٰٚ إ٬ةثٰص

 أ٥٣ دـؿ دع٥٤؟

٤ٝخ ٦ة ٝة٫٣ وٺح ٔجؽ ا٣ىجٮر ٱٮ٦ةنص أقٕٯ كراء ا٣ن٧ف كا٣ن٧ف ٚػٰ 

 ّ٭ؿم.

 ٝةؿص أ٥٣ دـؿ دنذةؽ إ٣ٯ كصٮد أص٢٧ كأ٢٧٠؟

 ٤ٝخص اٵمٮاؽ ص٧ؿ ا١٣ٺـ، أ٥٣ دك٧ٓ ٝٮؿ ا٧٣ذ٪جٰص 

 ك٠سٲػػؿ ٦ػػ٨ ا٣كػػؤاؿ امػػذٲةؽ

 

 ك٠سٲػػػػؿ ٦ػػػػ٨ ردٌق د٤ٕٲػػػػ٢ 

 ٝةؿص كا٣نٕؿ؟  

٦ة ٤ٝذ٫ ٦٪ؾ ق٪ٮاتص أٱ٭ة ا٣نٕؿ، ٱة ٱ٧ة٦ػح ٦ػ٨ ثػؿؽ ك٧ٗػةـ، ٬ج٪ػٰ  ٤ٝخ

 ثٕي وٮدٟ ٚأ٩ٕذٟ ث٫، أك ثٕي رٱنٟ ٚأَٲؿى ث٫ إ٣ٲٟ.

 ٝةؿص كا٣ع٪ٲ٨؟

د. ىؿى  ٤ٝخص ث٪ٛكضح ا٣ؿكح، كقؿب ُٝة أوةث٫ ٔةوٙ رأؽ ٚٲ٫ ٦ُؿه كث

 ٝةؿص كا٣ٛٞؿاء؟

 ٤ٝخص أُٔٮ٥٬ ا٣ٮَ٪ٲح.

 ٝةؿص كاٵزؿٱةء؟

 ٤ٝخص أػؾكا ا٣ٮ٨َ.

 ص كا٣عـف؟ٝةؿ

 ٤ٝخص ظـف ا٣كٮرٱٲ٨ ٹ ًٛةؼ ٫٣.
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 ٝةؿص كا٧٣ضذ٧ٓ؟

٤ٝخص ٹ وٺح كٹ ٚٺح ٧٣ضذ٧ٓ ٹ ٱٕذؿؼ ثأػُةا٫. ك٤ٔٯ ا٣كػٮرٱٲ٨ 

 ص٧ٲٕ٭٥ أف ٱٕذؿٚٮا ثأػُةا٭٥ إذا أرادكا ا٣عٲةة.

 ٝةؿص كا٣ذةرٱغ؟

ٮا صـءان ٨٦ دػةرٱؼ٭٥، كٹ قػٲ٧ة دػةرٱؼ٭٥  ٤ٝخص ٤ٔٯ ا٣كٮرٱٲ٨ أف ٱ٪كى

٤ٯ دةرٱؼ٭٥ ا٣نٕٮر ثة٣ذ٪ة٥ٗ كاٹ٩كضةـ، مأ٩٭٥ ٰٚ ذ٣ػٟ ا٣ٞؿٱت، ٣ٲٌٛٮا ٔ

 مأف أ٥٦ اٵرض ٝةَجح.

 ٝةؿص كا٣ؼٲة٩ح؟

 ٤ٝخص وةرت ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب كص٭ح ٩ْؿ.

 ٝةؿص كا٣عٲةة؟

 ٤ٝخص ٧ٌ٤ٔذ٪ٰ ا٣٪كجٲح ٰٚ ٢٠ مٰء.

دأ٤ٌ٦٪ٰ ٬٪ٲ٭ح، ز٥ دٮارل ٰٚ ا٤ٞ٣ت. ٚة٣ذٌٛخ أدٌٛٞؽ ٦ؿ٠جح ا٧ٕ٣ؿ، كأق٧ٓ وؿٱؿ 

 «.ٱة ظٮذٌم، ٱة ظٮذٌم، ٹ دكؿع»ػٲ٤٭ة... ٚ٭ذٛخ ٔضٺد٭ة، ككٝٓ ظٮاٚؿ 

٥٤ٚ ٱـؿ دعخ ٣كة٩ٰ ثٞٲح ٨٦ ظؽٱر أػٌه ث٫ ٬ؾق ا٣ٛةد٪ح ا٣ذػٰ ٩كػ٧ٲ٭ة 

 كٔٺ٩ٲح! ا٪ة ٩عجٌ٭ة، ك١٣٪٪ة ٩ؼٮ٩٭ة قؿ  . ٤٠«ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح»

٤٠٪ة ٔنةؽ ٣٭ة، ك١٣٪٭ة د١ةد دٞٓ قجٲٌح ثأٱؽم ا٣٘ـاة ٤ٔٯ ٦كػ٧ٓ ك٦ػؿأل 

ؿ ٧٣كةٔٛذ٭ة كإ٩ٞةذ٬ة! ك٢٬ د٤٧ٟ ٦ضة٦ٓ ا٤٣٘ح إٌٹ ٦٪ة، ك٩ع٨ ٹ ٤٧٩ٟ ا١٣سٲ

 ٦ة ٱُٛئ ظؿٝح ا٣ُٕل؟

 أٯ٫ا ا١فادة:

إف ٦ىٲؿ ا٤٣٘ح ٦ؿ٬ٮف ث٧ىٲؿ أث٪ةا٭ة دؿدٞػٰ كد٪ذنػؿ كدذُػٮر ثةردٞػةا٭٥ 

كدٌُٮر٥٬ كٝٮد٭٥، كد٪عٍ كدذؿاصٓ ثة٩عُةَ٭٥ كًٕٛ٭٥ كًػ٧ٮر دكر٬ػ٥ 

ك٠نػػٮؼ  ا٣عٌػػةرم. إف دػػةرٱغ ا٤٣٘ػػح ٱٞػػؿأ ٚػػٰ ًػػٮء ا٩ذىػػةرات ص٪ٮد٬ػػة
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١٦ذنٛٲ٭ة، ٚٞػؽ ٠ة٩ػخ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح ٣٘ػح ا٣ذٮاوػ٢ ٚػٰ ا٣نػؿؽ اٵكقػٍ ثكػجت 

صٲٮش اٷق١٪ؽر، ك٠ة٩ػخ ا٣ٺدٲ٪ٲػح ٣٘ػح ا٣ذٮاوػ٢ ٚػٰ أكركثػة ز٦٪ػةن ثكػجت 

صٲٮش اٷ٦جؿاَٮرٱح ا٣ؿك٦ة٩ٲح، ك٠ة٩خ ا٣ٕؿثٲح ٣٘ح ا٥٤ٕ٣ كا٣سٞةٚح كا٣عٌػةرة 

ٛػذط ا٣ٕؿثػٰ ٝؿك٩ةن ٦ذٺظٞح ٰٚ أوٞةع كاقػٕح ٦ػ٨ ا٣ٕػة٥٣ ثكػجت صٲػٮش ا٣

اٷقػػٺ٦ٰ. كد٭ػػٲ٨٧ ا٤٣٘ػػح اٷ٤١٩ٲـٱػػح ٤ٔػػٯ ا٣ٕػػة٥٣ ا٣ٲػػٮـ ثكػػجت ا٣ذٮقػػٓ 

 اٹقذ٧ٕةرم ا٣جؿٱُة٩ٰ، كا٣ضٲٮش اٵ٦ؿٱ١ٲح ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲح ا٣ضٌؿارة.

ٰٚ ا٣عؿب ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣سة٩ٲح ٣كةدت اٵ٧٣ة٩ٲح ٰٚ أرصةء  «٬ذ٤ؿ»ك٣ٮ ا٩ذىؿ 

 .ثذٕجٲؿ ا٣عكةف ثٮ ٝ٪ُةر -مةقٕح ٨٦ ا٣ٕة٥٣ 

دػػةرٱغ ا٤٣٘ػػح ا٣ػػؽاػ٤ٰ ٱجعػػر ٚػػٰ دُٮر٬ػػة كأث٪ٲذ٭ػػة ك١٦ٌٮ٩ةد٭ػػة  كإذا ٠ػػةف

ا٣ىٮدٲح، كا٧٣ٕض٧ٲح، كا٣ىؿٚٲح، كا٣ذؿ٠ٲجٲٌح ٚإف دةرٱؼ٭ػة ا٣ؼػةرصٰ ٱجعػر ٚػٰ 

ا١٧٣ة٩ح ا٣ذٰ دذجٮؤ٬ة ٰٚ ٦ضذ٧ٕ٭ة، ك٦ؽل دٞؽٱؿ أ٤٬٭ة ٣٭ة.... كٱ١ٰٛ ٠ٰ ٩ٕػؿؼ 

٣ٕؿثٲػح، ك٦ػة ٱعٲػٜ ١٦ة٩ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثٲ٨ أ٤٬٭ة أف ٩ذؾ٠ؿ مؼىٲح أقذةذ ا٤٣٘ػح ا

ث٭ة ٨٦ ا٣كؼؿٱح كا٣ػذ٭٥١ كاٹقػذؼٛةؼ ا٣ػؾم ٱؼة٣ُػ٫ اٹزدراء ٚػٰ ٔػؽد ٦ػ٨ 

ا٧٣كؿظٲةت كاٵٚٺـ ا٣ٞؽٱ٧ح، كأف ٩ذؾ٠ؿ ا٣ٕجػر ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كازدراء٬ػة ٚػٰ 

٦كؿظٲح ٦ؽرقح ا٧٣نةٗجٲ٨ كٗٲؿ٬ة. ث٢ ٱ١ٰٛ ٧٣ٕؿٚػح ٦ػة أوػةب ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

َؿاٚػةن ٧٦ػة ٱ١ذػت ٚػٰ ٦ٮاٝػٓ ا٣ذٮاوػ٢ ٨٦ ٬ٮاف ٤ٔػٯ أٱػؽم أث٪ةا٭ػة أف ٩ٞػؿأ أ

د١ذكػط ٬ػؾق ا٧٣ٮاٝػٓ، كأف ٩كػذ٧ٓ « ا٣ٕؿثٲـم»اٹصذ٧ةٰٔ ٣٪١ذنٙ أف ّة٬ؿة 

إ٣ٯ ٠سٲؿ ٨٦ أث٪ةا٭ة ك٥٬ ٱعؿوٮف ٤ٔٯ إدػػةؿ اٵ٣ٛػةظ كا٣ٕجػةرات اٷ٩ض٤ٲـٱػح 

ٰٚ درج ٠ٺ٦٭٥ ظذٯ ك٣ٮ ٥٣ ٱ١ٮ٩ٮا ٦ذٞ٪ٲ٨ ٣ٸ٩ض٤ٲـٱح. كاقذ٧ٓ إ٣ػٯ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ 

ةت ا٣ٕؿثٲػػح، كاٝػػؿأ أقػػ٧ةء ا٧٣عػػةؿ ا٣ذضةرٱػػح كا٧٣ُػػة٥ٔ ا٣ٌٛػػةاٲةت كاٷذأػػ

اقذ٧ٓ إ٣ػٯ أقػةدؾة ا٣ضة٦ٕػةت ك٬ػ٥  -ك٬ؾا ٬ٮ اٵد٬ٯ كاٵ٦ؿٌ  –كا٣ٛ٪ةدؽ. ث٢ 

 ٱ٪ةٝنٮف ا٣ؿقةا٢ ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ا٤١٣ٲةت ا٣ضة٦ٕٲح ٝةَجح.
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٣ٲف ٩ةمػبةن ٦ػ٨ ا٤٣٭ضػةت ا٣ٕة٦ٲػح  «ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح»إف ٦ىؽر ػٮٰٚ ٤ٔٯ 

ةد٪ة ا٣ٲٮ٦ٲح، ٚ٭ؾق ٦كأ٣ح دؿاٚٞ٪ة ٦٪ػؾ ٝػؿكف، كٝػؽ ا٣ذٰ ٤٩٭ش ث٭ة ٰٚ مؤكف ظٲ

د١ٲٌٛ٪ة ٦ٕ٭ة. ث٢ ٬ٮ ٩ةمئ ٨٦ اقػذؼؽاـ ٬ػؾق ا٣ٕة٦ٲٌػةت ٚػٰ ا٧٣٪ػةثؿ ا٣سٞةٚٲػح 

كاٷٔٺ٦ٲح. ك٬ٮ ٩ةمئ ٝج٢ ذ٣ٟ ٦ػ٨ ٬ٲ٧٪ػح ا٤٣٘ػةت اٵص٪جٲػح ٤ٔػٯ ا٣ٕؿثٲػح 

 ك٦عةوؿد٭ة ٤ٔٯ ا٣٪عٮ ا٣ؾم ذ٠ؿد٫.

ةقػذؼؽا٦٭ة ٚػٰ مػؤكف إف دضةرب اٵ٥٦ دؤ٠ػؽ أ٧٬ٲػح ا٤٣٘ػح ك٧٩ةء٬ػة ث

ا٣عٲةة ص٧ٲٕ٭ة، كٹثٌؽ ٤٣٘ح ٨٦ أف دٕةوؿ دةرٱؼ٭ة، كد٪ٛذط ٤ٔٲ٫، كدٕجٌػؿ ٔ٪ػ٫، 

كثٞؽر ٦ة ٱذ١ٌٮف ا١ٛ٣ؿ ثة٤٣٘ح دذ١ٮف ا٤٣٘ح ثة١ٛ٣ؿ. إف ا٤٣٘ح ٬ٰ اث٪ػح ا٧٣ضذ٧ػٓ 

كا٣ذةرٱغ ٦ٕةن، إ٩٭ة ذا٠ؿة اٵ٦ح، كا٣سٞةٚح ٬ٰ ٦ؼـكف ٬ػؾق ا٣ػؾا٠ؿة. كا٣ٕٺٝػح 

ٺ ٔٺٝح ٌٔٮٱح، ك٢٬ ٱ١٧٪٪ة ا٣عؽٱر ٨ٔ زٞةٚػح ٧ٔٲٞػح ثػ ثٲ٨ ا٤٣٘ح كا٣سٞةٚح

 ٣٘ح، أك ٨ٔ ٣٘ح ٹ زٞةٚح ٣٭ة؟

ان ـ ٝػؿار٣1991ٞؽ أوػؽر ا٣ػؿاٲف اٵ٦ؿٱ١ػٰ صػٮرج ثػٮش اٵب ٔػةـ 

ثأف د١ٮف ا٤٣٘ػح اٷ٩ض٤ٲـٱػح ٦ػةدة اقػذؿادٲضٲح أك٣ػٯ ٝجػ٢ ا٣ؿٱةًػٲةت ٱٌٰٞ 

دٮازم ا٣ؽكٹر ٚػٰ  كا٣ٛٲـٱةء، كٗؽت ثؾ٣ٟ ا٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱح  ٰٚ ٔة٥٣ ا٣سٞةٚح

ٚػٰ كص٭٭ػة ا٣سٞػةٰٚ قػٮل ٬ٲ٧٪ػح ٤ٔػٯ  «ا٣ٕٮ٧٣ػح»ٔة٥٣ اٹٝذىةد. ك٣ٲكخ 

 ا٣سٞةٚةت ا٣ٮَ٪ٲح، ك٬ٲ٧٪ح ٤ٔٯ ا٤٣٘ةت ا٣ٞٮ٦ٲح.

 أٯ٫ا ا١فادة:

إ٩٪ة ٩ٕٲل ٰٚ ٔىؿ ٱن٭ؽ دكةرٔةن ٦ؾ٬ٺن ٰٚ ا٥٤ٕ٣ ك١٦ذنٛةد٫ كإ٩ضةزاد٫ 

 «ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح»ث٫، ك٤ٔٯ ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲح، كٱن٭ؽ دٌٛضؿان ٦ٕؿٚٲةن ٹ ٔ٭ؽ ٣ٸ٩كة٩ٲح 

أف دكذٮٔت ذ٣ٟ ٫٤٠، كد١ٮف ٝةدرة ٤ٔػٯ ا٣ذٕجٲػؿ ٔ٪ػ٫. ك٤ٔٲ٪ػة أف ٩ذػؾ٠ؿ أف 

ا٤٣٘ح ا٣ٞؽٱ٧ح ٹ دكذُٲٓ ا٣ذٕجٲؿ إٌٹ ٨ٔ اٵ١ٚةر ا٣ٞؽٱ٧ح، ٣ؾا ٹ ٦٪ةص ٣٪ة ٦ػ٨ 

دضؽٱؽ ٣٘ذ٪ة كد٪٧ٲذ٭ة كاٹردٞػةء ث٭ػة ٣٪كػذٮٔت ركح ا٣ٕىػؿ، كد١ػٮف ٝػةدرة 
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ك٫٧٤ٔ كزٞةٚذ٫. كٱضت أف ٩ذؾ٠ؿ أف ا٤٣٘ػح ٹ دؤػػؾ ٤ٔٯ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ظٌةرد٫ 

 ٨٦ ثُٮف ا١٣ذت كظؽ٬ة، ث٢ دؤػؾ ٨٦ أٚٮاق ا٣٪ةس أٱٌةن 

إف ا٣٪٭ػػٮض ثة٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٣ػػٲف ٌٝػػٲح ٣٘ٮٱػػح، ثػػ٢ ٬ػػٮ ٌٝػػٲح زٞةٚٲػػح 

قٲةقٲح. ك٦ة ٨٦ دجٕٲٌح ٣٘ٮٱح إٌٹ ص٤جخ ٦ٕ٭ة دجٕٲٌح زٞةٚٲػح، ك٠ػ٢ دجٕٲٌػح زٞةٚٲػح 

ظة٣ح ظٌػةرٱح مػة٤٦ح ٹ  «ا٣ذجٕٲٌح»اٝذىةدٱح، ٵف ٬ٰ صـء ٨٦ دجٕٲٌح قٲةقٲح ك

دٞذىؿ ٤ٔٯ كص٫ ٨٦ كصٮق ا٣عٲةة دكف آػؿ. كظػٲ٨ ٱ٘نػٯ ا٤٣٘ػح ًػٕٙ أك 

دؿاصٓ ٰٚ ا٩ذنةر٬ة ٚ٭ػؾا د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ ًػٕٙ ٱ٘نػٯ ا٣سٞةٚػح ٩ٛكػ٭ة، كٱ٭ػٌؽد 

. كا٩ُٺٝةن ٨٦ ٬ؾق ا٣ؿؤٱح أظٲٌٰ دضؿثح ا٣ض٧٭ٮرٱػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣كػٮرٱح «ا٣٭ٮٱٌح»

ؼةذ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ح ٤٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ كا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ا٣ؿااؽة ٰٚ اد

 ٧٦ة ٱنٮث٭ة.

إف ا٤٣٘ح ٩نةط ركظٰ ػٌٺؽ، ك٬ػٰ ٦س٤ٞػح ثةٵ١ٚػةر ٵف دٹ٣ذ٭ػة دٹ٣ػح 

 -داػ٤ٲح ٠ة٦٪ح ٚٲ٭ة، ك٬ٰ دٹ٣ح دؼذـف قٲةٝةن دةرٱؼٲةن اصذ٧ةٔٲةن ًػؼ٧ةن. إ٩٭ػة 

٩كػػذؼؽ٦٭ة ٚإ٩٪ػػة ٹ د١ٕػػف دىػػٌٮر٩ة ٤٣ٕػػة٥٣ كأمػػٲةا٫، كظػػٲ٨  - أم ا٤٣٘ػػح

٩كذؼؽ٦٭ة ٔةرٱح ٨٦ ٬ؾا ا٣ذىٮر، ث٢ ٬ٰ ٧ٕٛ٦ح ث٫. كأ٠جػؿ د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ 

ا٣ذك٧ٲةت، ٚة٣ذك٧ٲةت ٗٲؿ ٦عةٱؽة، ث٢ ٬ٰ د١نٙ ٔػ٨ دىػٌٮر ٦كػذؼؽ٦ٲ٭ة 

٣٭ة. كٱ١ٰٛ أف أذ٠ؿ أ٦س٤ح ٤ٝٲ٤ح ٣ؾ٣ٟ. ٤ٚ٪٪ْؿ ٰٚ ٬ػؾق ا٣ذكػ٧ٲةت ا٣ذػٰ دػؽؿُّ 

٦ػ٨ اٹػػذٺؼ ا٣نػؽٱؽ ٚػٰ ٢٠ از٪ذٲ٨ ٦٪٭ػة ٤ٔػٯ اٵ٦ػؿ ٩ٛكػ٫ ٤ٔػٯ ا٣ػؿ٥ٗ 

 دىٮرق، كا٧٣ٮٝٙ ٦٪٫ص

ا٣ن٭ٲؽ/ ا٣ٞذٲ٢، ا٣ٛؽااٰ/ اٹ٩ذعةرم، ٦ٮاَ٪ٮف/رٔٲٌػح، ٧ٔػةؿ/أصؿاء، 

اٷوٺح ا٣ـرأٰ/ ٦ىةدرة أ٦ٺؾ اٷُٝةٔٲٲ٨، دؿمٲؽ اٹقػذ٭ٺؾ/ اردٛػةع 

أ٦ؿٱ١ة ٗـك ا٣ٕؿاؽ اظذٺٹن ثػ٢ قػ٧ٌذ٫ دعؿٱػؿان، ك١٣٪٭ػة  ٥ِّ كى اٵقٕةر... ك٥٣ دي 

 ٯ اٹٔذؿاؼ ثأ٫٩ اظذٺؿ. كا٣عؽٱر ٝٲةس.اًُؿت ثٕؽاؾ إ٣
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٣ٲكخ ا٤٣٘ح أداة ٦عةٱػؽة ٠جػةٰٝ اٵدكات، ك١٣٪٭ػة دىػٌٮرات ٚػٰ  فكإذ

ٰٚ ٠سٲؿ ٦ػ٨ مػؤكف ا٣عٲػةة؛ ٵ٩٭ػة ذات ٦ؿصٕٲٌػةت  ة٬ٲبح ر٦ٮز ٦٪عةزة زٞةٚٲ  

زٞةٚٲح. إٌف دٹ٣ذ٭ة ٣ٲكخ دٹ٣ح ػةرصٲٌح ٠ؽٹ٣ػح ا٣ػؽػةف ٤ٔػٯ ا٣٪ٌػةر أك ا٣٘ػٲ٥ 

 ٰ دٹ٣ح داػ٤ٲٌح ٠ة٦٪ح ٚٲ٭ة ٧٠ة ٤ٝخ ٦٪ؾ ٤ٝٲ٤ٔ.٢ٯ ا٧٣ُؿ، ث٢ ٬

إ٣ٯ ٦ة دٌٞؽـ، أٌف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ا٣ٲػٮـ  إًةٚحن  - ٧٠ة د٧٤ٕٮف -ك٣ٞؽ أ٥٤ٔ 

دٮاص٫ ٔٞجةت مػذٌٯ، كٱٕذؿٱ٭ػة ًػٕٙ أك ٝىػٮر ٚػٰ أ٦ػٮر ٠سٲػؿة ٹ ٱكػ٧ط 

 ا٣ٮٝخ ثة٣عؽٱر ٔ٪٭ة.

ح ٝةثػ٢ ك١٣٪ٌ٪ٰ أٰٔ صٲٌؽان أٌف ٦ة دى٪٫ٕ ا٣ْؿكؼ كا٧٧٣ةرقػةت ا٣ذةرٱؼٲٌػ

٤٣ذ٘ٲٲؿ، ك٣ٲف ٝؽران ٦ٞؽكران ٹ ١ٚةؾ ٦٪٫ إٌٹ ٔ٪ؽ ا٣ؾٱ٨ ٱ٪ْػؿكف إ٣ػٯ ا٣ذػةرٱغ 

ٌٞػٙ، ٚة٣ذػةرٱغ وػٲؿكرة ٦كػذ٧ٌؿة ٹ دٕػؿؼ  ٩ْؿة ق١ٮ٩ٲٌح ٹ د٤ٲٜ ثإ٩كػةف ٦س

ا٣سجػػةت كا٣كػػ١ٮف. ك٣ٕػػ٢ٌ صػػؽارد٪ة ثةٷ٩كػػة٩ٲٌح دذعػػٌؽد ث٧ػػؽل ٝػػؽرد٪ة ٤ٔػػٯ 

 ا٣ذعٌؽم كا٣ذ٘ٲٲؿ.

ا٧٣ػؤ٨٦  «اٷ٩كػةف ا٣ٕؿثػٰ»مػة٬ؽ ٤ٔػٯ  ػٲػؿ «ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ»ك٢ٌٕ٣ 

ثة٣ىٲؿكرة ا٣ذةرٱؼٲٌح، كا٧٣ذ٧ٌؿد ٤ٔٯ كا٫ٕٝ، كا٧٣ذعٌؽم ٣نػؿك٫َ ا٣ذةرٱؼٲٌػح، 

ث٘ػؽو  -١٠ػ٢ٌ ا٧٣ىػ٤عٲ٨ ا١٣جػةر ٚػٰ ا٣ذػةرٱغ–كا٣ضؽٱؿ ثةٷ٩كة٩ٲح، كا٣عة٥٣ 

أص٢٧ كأ٢٧٠. ٥٣ ٱكذُٓ ا٣ٮاٝٓ ا٣ٌٲٌٜ ا٣ٛٞٲؿ أف ٱٞٲٌؽق ٱٮ٦ةن، ثػ٢ ّػ٢ٌ ٱع٤ػ٥ 

. ك٢ٌّ ٱ٤ٮذ ثع٧٤ػ٫ ا٣ٕؿثػٰ ا١٣جٲػؿ ٧٠ػة ٱ٤ػٮذ ٦ٞةدػ٢ ثة٨١٧٧٣ ا٣ؿظ ٌٰ ت ا٣٘٪

ُِّؿاد.  ٔ٪ٲؽ ثكٲ٫ٛ ك٬ٮ ٱٮ٢ٗ ٰٚ ا٣

أثػٰ »٣كخ أدرم ٧٣ةذا دٕةقؿ٩ٰ ا٤٣٘ػح ٧٤٠ػة ٧٧٬ػخ أف أظػٌؽز٥١ ٔػ٨ 

 «ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ا٧٣ٞػة٣ط»ا٣نػةٔؿ ا١٣جٲػؿ  ا٤٣٘ح كٔةوًخ  ؟ ك٣ٞؽ ٔةقؿًت «٨ٕ٦

ٙ دٞػٙ ٚػٰ ا٣كػٛط ظٲ٨ أراد أف ٱذعػٌؽث ٔ٪ػ٫، ٚٞػةؿ ٦ؼةَجػةن ٩ٛكػ٫ص )٠ٲػ

 ٣ذذعٌؽث ٨ٔ ا٧ٌٞ٣ح؟ ك٠ٲٙ دٞٙ ٔ٪ؽ ر٦ةؿ ا٣نةَئ ٣ذىٙ ا٣جعؿ؟(.
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 ٌٟ كأ٩ة أقأؿص ٠ٲٙ ٱ٨١٧ أف ٱذعٌؽث إ٩كةف ٰٚ ٩ٛكػ٫ رقػٲف ٦ػ٨ ا٣نػ

؟ ٩عػ٨ ٚػٰ ٦ؿظ٤ػح «قػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ»٨ٔ ٱٞٲ٨ صٲ٢، كأظٺـ أ٦ٌح صٌكػؽ٬ة 

ٌٞؽة كمةا١ح ٱؿاصٓ ٚٲ٭ة ا٣ٮٰٔ ٩ٛك٫، ٚٲُؿح أقب٤ح ٤ٔػٯ ا ٧٣ػأزكـ دةرٱؼٲٌح ٦ٕ

٨٦ ٱٞٲ٪٫، ١ٚٲٙ ٱذعٌؽث ٱٞٲ٨ ٦أزكـ ٨ٔ ٱٞٲ٨ راقغ دىػٮ٫٩ كدٌٞٮٱػ٫ وػٺثح 

أظػٌؽز٥١؟ أأظػٌؽز٥١ ٔػ٨ قػ٤ٲ٧ةف اٷ٩كػةف  «قػ٤ٲ٧ةف»ا٣ؿكح؟ زػ٥ٌ ٔػ٨ أم 

ػػ٥ ثةٷ٩كػػة٩ٲٌح، كا٤٧٧٣ػػٮء ثػػؽكٌم ا٣ذػػةرٱغ ا٣ٕؿثػػٰ؟ أـ أظػػٌؽز٥١ ٔػػ٨  ٕى ا٧٣ٛ

ٕؿ مػػةٔؿ ا٣ٕؿكثػػح، كمػػةٔؿ ا١٣جػػةر كاٵَٛػػةؿ، كوػػةظت ا٣نػػ «قػػ٤ٲ٧ةف»

ا٧٣ذؿص٥، كٌٔػٮ ٦ض٧ػٓ  «ق٤ٲ٧ةف»؟ أـ أظٌؽز٥١ ٨ٔ ا٣كةػؿ (ا٣ع٧٤٪ذٲنٰ)

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح؟ ٢٬ أظٌؽز٥١ ٨ٔ مٕؿق دٱٮا٩ةن دٱٮا٩ةن، ك٨ٔ ا٣ضٮااـ ا٣ذٰ ٩ة٣٭ػة؟ 

٦ة أوٕت أف دؼذىؿ ا٣جعؿ ٰٚ ٦ٮصح، كا٣٘ةثح ٰٚ مضؿة، كقػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ 

ؽ كاظؽ ٨٦ أثٕةدق اٷ٩كة٩ٲٌح كا٣ٛ٪ٲح ا٣ؿظجح!! ٕي  ٰٚ ث

٩ُة٠ٲٌػح ا٣ذػٰ أ٥٣ د٨١ ظةرة ثكةدٲ٨ ا٣ٕةوٰ ٰٚ ٝؿٱح ا٣٪ٕٲؿٱٌح ا٣ٞؿٱجح ٦ػ٨ 

ـ دع٥٤ ٱٮ٦ةن أف دؽػ٢ ا٣ذةرٱغ. كٹ ٠ػةف 1921ك٣ؽ ٚٲ٭ة ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ ٔةـ 

ظ٧ؽ ا٣ٕٲكٯ، مٲغ ا٣ٞؿٱح ك٧ٌ٤ٕ٦٭ة كوةظت ٠يذٌةث٭ػة ا٣ػؾم ٬ػٮ ثٲذػ٫، أا٣نٲغ 

 ٮؿ اث٪٫ ق٤ٲ٧ةفصٱع٥٤ ٱٮ٦ةن أف دؿدٌد ا٣ض٧ة٬ٲؿ ٰٚ د٩ٲة ا٣ٕؿب ٝةَجح ٝ

 ٨٦ ا٧٣عٲٍ ا٣٭ةدر

 ا٣ؼ٤ٲش ا٣سةاؿ إ٣ٯ

 ٣جٲٟ ٔجؽ ا٣٪ةوؿ

 أك أف دؿدد ٝٮ٫٣ ٰٚ ذ٠ؿل ٝٲةـ ا٣ٮظؽة ا٣كٮرٱح ا٧٣ىؿٱحص

 ق٧ؿاء وػعؿااٰ، ك٩كػؿم أقػ٧ؿي 

 

 كرقػػة٣ذٰ كرؽ ا٣ؼ٤ػػٮد اٵػٌػػؿ 

 ....... إ٣ٯ أف ٱٞٮؿص 

 ف دكػػذٛٲٜ ظٌػػةرةأا٣سػػؿل ٤يػػ٥ ظي 

 

 كٱضػػػػؽد ا٣ػػػػؽ٩ٲة ٩جػػػػٰ أقػػػػ٧ؿ 
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وهعّن سوًٖان ٍفسُ هى ٕمٌ ٕحوى ْٕياً أن ٕموْن اوا ر عهعروةوث ع،ول  

ن ٕموْن يعوّوى أث عهَّوْ  عهعرةؤ وأاوْع،ّا  ووعهًعتّر  وٌ أالو م يرالوو

ع،جٖال: لٖف ححوى ولٖف حغظب ولٖف ححب؟ وال ٕوزعل ووْحُ عهعًٖو  

ّٔ  وٓ عهٖأس ٕخردّد فٔ يسايعَا.  عهساطع عهعص

وهد سوًٖان عهعٖسٓ فٔ أسرة ر،ٖقث عهحال  وحوًذ ،ةُٖ  فحفو  عهقور ن 

شوعر عهعرةؤ عهقودٕى عهمرٕى  ودْٕعن عهًخَتٔ  و شرعت عهقصائد يٌ  ْٖن عه

ٍطالّٖووث  ولاٍووج ذووْرة هووْع  أوعهحوودٕد. ذووى أحووّى درعسووخُ عالةخدعئٖووث فوؤ 

فؤ ياواِرعت  - وِْ طفون -ع،حرعك ،د ةدأت  فااخرك  وٓ سمَدرون عإل

عالالخجاج  وأهقٓ ةّذه عهًَاستث ،صائد هفخوج لهٖوُ ع،ٍاوار  وال سوًّٖا ٍاور 

 ْٕيئذ. «ثعهعروة»زلٔ ع،رسْزي عهذي لان ٕشرف  وٓ ٍادي 

وهى ٕوتد أن غادر عهوْع  فٔ ،افووث عهخشورد ع،وهوٓ  فأووتل طاهتواً فؤ 

عهقسى عهدعخؤ فٔ حجّٖز الًاة. ذى حاةع درعسخُ فٔ عه ذ،ٖوث وديشو . وفؤ 

ديش  حْطدت   ،خُ ةا،سخاذ زلٔ ع،رسْزي  وةعدد يٌ عهشتان عهووْعئٌٖٖ 

لث ٍظال ،وْئ ةاسوى عهًّاجرٌٕ. وِؤال  ِى عهَْعة ع،وهٓ عهخٔ أّسسج الر

سافر لهٓ عهعرعق فؤ ةعروث  وًٖوث  وعهخحو  ةودعر  م2411. فٔ  ام «عهتعد»

عهًعوًٌٖ عهعاهٖث ةتغدعد  ويَذ عهْٖم ع،ول فٔ دعر عهًعوًٌٖ عهخقٓ فخٓ طايرعً 

ٍحٖ ً يروُ ،ادياً يٌ أةٔ عهخصٖب فؤ عهتصورة عسوًُ: ةودر اوالر عهسوّٖا   

هشعر عهعرةٔ عهًعاور. وةعود رجْ وُ يوٌ عهذي أوتل ةعدئذ يٌ أِّى رّوعد ع

م  وفؤ ِوذه ع،ذَوا  عهخقوٓ 2497عهعرعق عسخقّر يدّرساً فٔ الوب الخٓ  وام 

رفٖقث درةُ ولفاالُ عهدلخْرة يوك أةٖض. ذوى عٍخقووج ع،سورة عهصوغٖرة لهوٓ 

م  فعٌّٖ يّْجّاً أّول هوغث عهعرةٖث فٔ وزعرة عهخرةٖث  وُ َّٖوج 2497ديش   ام 

ٔ جايعث ديش . وةعد أن أالٖن  ووٓ عهخقا ود حوّقوٓ د وْة يوك يدّرسث ف .د
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ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٧٣ٞة٣ط، راٲف صة٦ٕح و٪ٕةء، ك٦ؤقف ا٣ضة٦ٕػةت  .٠ؿٱ٧ح ٨٦ د

ذٌٞؿا ا٣ؽٔٮة ٬ٮ كرٚٲٞػح درثػ٫، كاقػأصةب ٚا٣ٲ٧٪ٲح ٝةَجح ٦ة ٔؽا صة٦ٕح ٔؽف، 

ٰٚ ا٣ٲ٨٧ ػ٧ف ٔنػؿة قػ٪ح. ك٠ة٩ػخ ٬ػؾق ا٧٣ؿظ٤ػح أٗ٪ػٯ ٦ؿاظػ٢ ظٲةدػ٫، 

ـ ا٩ذؼػت ٌٔػٮان ٚػٰ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 1993كأٗـر٬ة مٕؿان. كٰٚ ٔةـ 

ثؽ٦نٜ. ك٢ٌّ ٚٲ٭ة ٱعٲة ظٲةة ثكٲُح كادٔح إ٣ٯ أف أ٧ٗي ٔٲ٪ٲػ٫ إ٧ٗةًػذ٭٧ة 

 ـ.2313اٵػٲؿة ٤ٔٯ أظٺـ ٨٦ كرد ك٩ةر ٔةـ 

، كراػٲف «ادعػةد ا١٣ذٌػةب ا٣ٕػؿب»ؽ ٦ؤٌقكػٰ ٠ةف ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ أظػ

ز٦٪ػػةن، ك٩ػػةؿ صػػٮااـ رٚٲٕػػح أ٧٬٭ػػةص كقػػةـ  «ا٤ٕ٧٣ػػ٥ ا٣ٕؿثػػٰ»دعؿٱػػؿ ٦ض٤ػػح 

اٹقذعٞةؽ ا٣كٮرم ٨٦ ا٣ؽرصح ا٧٧٣ذػةزة، كمػ٭ةدة ا٣ػؽ٠ذٮراق ا٣ٛؼؿٱػح ٦ػ٨ 

صة٦ٕح و٪ٕةء، كصػةاـة ا٤٣ػٮدف، كصػةاـة مػٕؿ اٵَٛػةؿ، كصػةاـة ٦ؤقكػح 

 ا٣جةثُٲ٨ ٣ٸثؽاع ا٣نٕؿم.

ٱذ٨ٞ ا٤٣٘ذػٲ٨ ا٣ٛؿ٩كػٲح كاٷ٩ض٤ٲـٱػح، كٱ٤ػ٥ٌ ثة٤٣٘ػح ا٣ذؿ٠ٲػح. كٝػؽ  ك٠ةف

٤٦ػػٟ أثػػٲي ٔػػؽدان ٦ػػ٨ ركااػػٓ اٵدب ا٣ضـااػػؿم  .دػػؿص٥ ٦ػػٓ رٚٲٞػػح درثػػ٫ د

ا١٧٣ذٮب ثة٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح، ك٠ة٩خ دؿث٫ُ وػؽاٝح ث٭ػؤٹء ا٧٣جػؽٔٲ٨، ٚذػؿص٥ 

٧٣ة٣ػػٟ ظػػؽاد، كركاٱػػح  «ا٣نػػٞةء ٚػػٰ ػُػؿ»٤٦ػػٟ دٱػٮاف  .ثةٹمػذؿاؾ ٦ػػٓ د

اٵصػؽاد ٱػـدادكف »١٣ةدت ٱةقػٲ٨، كٔػؽدان ٦ػ٨ ٦كػؿظٲةد٫، ك٦٪٭ػةص  «٩ض٧ح»

، ٧٠ة دؿص٥ ٦بح ٝىٲؽة ٨٦ ركاآ ا٣نٕؿ ا٣عؽٱر، «ا٣ضسح ا٧٣ٌُٮٝح»ك «ًؿاكة

 .(ج.د. قة٣٪ضؿ)١٤٣ةدت اٵ٦ؿٱ١ٰ  «ظةرس ا٣نٲ٥٤ أك ا٣نٮٚةف»كركاٱح 

ركااػٓ »كدؿص٥ ثةٹمذؿاؾ ٦ض٧ٮٔح ٠جٲؿة ٨٦ ٝىه اٵَٛػةؿ، أ٧٬٭ػةص 

 . كديؿص٥ ثٕي مٕؿق إ٣ٯ اٷ٩ض٤ٲـٱح.«٣ٞةرات ا٣ؼ٧ف ٣ٶَٛةؿ٨٦ أدب ا

دػةرٱغ أ٦ذػ٫ ٱٮ٦ػةن ٱٮ٦ػةن، ك٩ةًػ٢ ٣ذعٞٲػٜ  «ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ»٣ٞؽ ٔةش 

أظٺ٦٭ة ٩ٌةٹن ٦ؿٱؿان أدػ٫٤ ا٣كض٨ ٔؽة ٦ؿات، ك١٣٪٫ اقذٕىٯ ٤ٔٯ ا٣ػٮ٨٬ 
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ٮق ا٧٣ةؿ، كٹ ث٭ؿد٫ ا٣ن٭ؿة، ٚػأ٩ٜٛ ٦ْٕػ٥ ٧ٔػؿق ٱٕػٲل ٚػٰ  كا٣ٲأس. ك٥٣ ٱ٘ي

 أظؽ٧٬ة ٰٚ ظ٤ت، كاٳػؿ ٰٚ د٦نٜ. كٝؽ وٌٮر ٦ؽػ٢ ا٣سة٩ٰ ٚٞةؿص ٝجٮٱ٨،

 درصػػػةت ٔنػػػؿ ٬ػػػج٨ُ ٩ػػػـكٹن 

 

 ٬ػػػػ٨ ٦سػػػػ٢ ا٣ذ٧٭ٲػػػػؽ ٣ٶثؽٱٌػػػػ٫ 

ك٣ٞؽ دعؽث ا٣جةظسٮف ٠سٲؿان ٨ٔ ثكةَذ٫ ككدأذ٫، كدٮا٫ًٕ. كأص٢٧ ٦ػة  

 ص«٨ٕ٦»ٝؿأد٫ ٔ٪٫، كٔؿٚذ٫ ٚٲ٫ ٨ٔ ٝؿب، ٬ٮ ٝٮؿ اث٪٫ 

ذ٣ػٟ ا٧٣ػـج ا٣ٕضٲػت ثػٲ٨  ٬ػٮ «ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ»ا٣٪ةدر ٰٚ مؼىٲح »

ا٣ؾم ٱض٢ٕ ٦٪٫ « ا٧ٕ٣ٜ»ا٣ذٰ دى٢ إ٣ٯ ظٌؽ ا٣جؿاءة ا٤ُ٧٣ٞح، كثٲ٨  «ا٣جكةَح»

ا٧ٕ٣ػٮد ». كٱٌػٲٙص «ٱكٲؿ ٤ٔػٯ ٝػؽ٦ٲ٨ ة٘ٮٱ  ك٣ ةك٤ٚكٛٲ   ةكإ٩كة٩ٲ   ة٠٪ـان ٦ٕؿٚٲ  

ا٣ٛٞؿم، ٧٠ة أراق أ٩ة، ٣نؼىٲح ا٣ٮا٣ؽ، أك ٬ػؾا ا٣نػؿٱةفي ا٣ػؾم ٗػٌؾل ػٺٱػةق 

٩ٛح كا٣ـ٬ؽ ا٣نؼىٲٲ٨، ك٨٦ ا٣ؿٗجح ا٣ذػٰ دىػ٢ إ٣ػٯ ظػٌؽ ث٧ـٱش ٩ةدر ٨٦ اٵ

ٌٰ أ٦ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح، كرٗجةت مٕج٪ة ٰٚ ا٣ذٮظؽ كا٣ذٞػٌؽـ  ا٧ُ٣ٓ ٰٚ دعٞٲٜ ٢٠ أ٦ة٩

كا٣٘٪ٯ. ا٣ـااؿ ٧٣٪ـ٫٣ ا٣جكٲٍ ٰٚ د٦نٜ ٝؽ ٱ١ٌٮف ١ٚػؿة ٔػ٨ ٝ٪ةٔذػ٫ كز٬ػؽق، 

 «٧ُٓمؽٱؽ ا٣»ك٨١٣ ا٣٪ةّؿ إ٣ٯ كاٝٓ أ٦ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ا٣عة٣ٰ ٱٕؿؼ إ٣ٯ أم ظٌؽ 

 .«٬ٮ ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ

ػػةد كا٧٣ػػؤٌرػٲ٨  ٌٞ ٣ٞػػؽ درص٪ػػة ٚػػٰ ا٣٪ٞػػؽ ا٧٣ٕةوػػؿ ٤ٔػػٯ ا٣ٞػػٮؿص إف ا٣٪

ٱذعٌؽزٮف ٨ٔ أقُٮرة ا٣نؼىٲٌح اٷ٩كة٩ٲح أ٠سػؿ ٧٦ػة ٱذعػٌؽزٮف ٔػ٨ ظٞٲٞذ٭ػة 

؟ أرصػٮ أٌٹ أ٠ػٮف «قػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ»ا٣ذةرٱؼٲح. ٚ٭٢ ٱىٌط ٬ؾا ا٣ٞٮؿ ٤ٔػٯ 

كظٞٲٞذػ٫ ا٣ذةرٱؼٲػح  ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ٦جة٣٘ةن إذا ٤ٝخص إف ا٣ٛؿؽ ثٲ٨ أقػُٮرة قػ٤

ٹ ٱ١ةد ٱؿل. ك٢ٕ٣ ٦ٛ٭ٮ٦ػ٫ ٤٣نػٕؿ كمػٕؿق ػٲػؿ مػة٬ؽٱ٨  اٚؿؽ َٛٲٙ صؽ  

 ٤ٔٯ ٦ة أٝٮؿ.

ىمغؼومهىللذطر:
٨٦ ا٧٣ن١ٺت اٵقةقٲح ا٣ذٰ دػؤرؽ ظٲةد٪ػة ا٣٪ٞؽٱػح ا٧٣ٕةوػؿة ٦نػ٤١ح 
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، كٹ قٲ٧ٌة ثٕؽ ا٣ذعٮٹت ا٣ٌؼ٧ح ا٣ذٰ َؿأت ٤ٔٯ ا٣ٞىٲؽة «٦ٛ٭ٮـ ا٣نٕؿ»

 كدؽكر ٬ؾق ا٣ٌٞٲح ٰٚ ظؽكد زٺث ٌٝةٱة ٬ٰص ا٣ٕؿثٲح.

 «.ا٣ؿؤٱح أك ا٧٣ٮٝٙ»كّٲٛح ا٣نٕؿ، ك٬ٰ دذى٢ ادىةٹن كزٲٞةن ث٧ٛ٭ٮـ  -1

 ٦ة٬ٲح ا٣نٕؿ. -2

 أداة ا٣نٕؿ. -3

 ة د٪نأ أقب٤ح ظٮؿ ا٣نٕؿ، أ٧ٌ٬٭ةصك٨٦ ٬ؾق ا٣ٌٞةٱ

 ٪ٲح كا٣ؿؤٱح؟٦ة ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٣جً  -

٘يٛػ٢ )ا٣ؼػة «ا٣نٕؿ»إف ا٣عٲةة ٬ٰ ٦ةدة  ـ( اٵك٣ػٯ كاٵ٬ػ٥، كٱٌػٲٙ ا٣

ا٣نٕؿاء إ٣ٯ ٬ؾق ا٧٣ةدة ٚ٭٧٭٥ ٣٭ة، ك٦ٮٝٛ٭٥ ٦٪٫. إ٩٭٥ ٱ٤ٞػٮف ٤ٔػٯ ٠ٮا٬ػ٢ 

ا٧٣ٮصٮدات ٦نةٔؿ٥٬ كأمٮاٝ٭٥ ك٦ؼػةكٚ٭٥ كرؤا٬ػ٥. كا٣عٲػةة ٬ػٰ أٱٌػةن 

 ٗةٱح ا٣نٕؿ، ٤ٚٲف ٰٚ ا٣نٕؿ إٹ ٌٝةٱة اٷ٩كةف.

ح. ك٬ػٮ ا٣نٕؿ أوة٣ح كإثؽاع، إ٫٩ ٦ٕة٩ةة ٤٣عٲةة، ك٬ؾا ٬ػٮ ٦ٕ٪ػٯ اٵوػة٣

ٱ٤ٜٞ ا٧٣ذ٤ٰٞ، كٱؿٌج ا٣سةثخ ٚٲ٫، ك٬ؾا ٬ٮ ٦ٕ٪ٯ اٷثؽاع. ١ٚٲٙ ٚ٭٥ قػ٤ٲ٧ةف 

 ا٣ٕٲكٯ كّٲٛح ا٣نٕؿ، أك ٠ٲٙ ٔجٌؿ مٕؿق ٨ٔ ٦ٮ٫ٛٝ أك رؤٱذ٫ ٤٣ٕة٥٣؟

ٱٞٮؿص ا٣نٕؿ ٩جي ا٣عٲةة ا٧ٕ٣ٲػٜ، ك٧ٌٝػح ٠ٛػةح اٷ٩كػة٩ٲح. كظػٲ٨ ٝيػٌؽر 

رٱؼػ٫ ا٣ض٧ٲػ٢. ٧٤١٤٣ح أف دع٢٧ ص٪ةظٲ٨ أػؾ اٷ٩كةف ٱعٜٞ ٦ٕ٪ػةق، ثػؽأ دة

كٹ أقذُٲٓ أف أدىٮر إ٩كة٩ٲح ثٺ مٕؿ. أٹ ٱؾ٠ؿ٩ة ٬ؾا ثٞٮؿ أظػؽ ا٣ٛٺقػٛحص 

 ٣ٮٹ ا٨ٛ٣ ١٣ة٩خ ا٣عٲةة ػُأ ٱىٕت دىعٲع٫.

كٱٌٲٙ ق٤ٲ٧ةفص ظ٤٧خ ا٣ٌٞٲح ا٣ٕؿثٲح ٧٠ة دع٢٧ ص٤ؽؾ، ك٣ٮف ٔٲ٪ٲػٟ. 

 ا٧٤١٣ح ٬ٰ اٷ٩كةف.... إ٣ٯ ا٣ضعٲ٥ ٢٠ ٧٤٠ح ٹ ٱؼؿج ٨٦ إ٬ةث٭ة إ٩كةف.

٬ٰ ٌٝػٲح اٷ٩كػةف  «ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ»إف كّٲٛح ا٣نٕؿ ٧٠ة ٱؿا٬ة  ،فكإذ

ٔة٦ح، كاٷ٩كةف ا٣ٕؿثٰ ػةوح. ك٣ٲؾ٬ت إ٣ٯ ا٣ضعػٲ٥ ٠ػ٢ مػٕؿ ٹ ٱذعػؽث 
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٤ٌػ٫  «قػ٤ٲ٧ةف»٨ٔ ٌٝةٱة اٷ٩كةف. ك٨٦ ٱٞؿأ مػٕؿ  ٱٕػؿؼ ٦ٕؿٚػح دٝٲٞػح أف صي

٦ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ٌٝةٱة أ٦ذ٫ ٰٚ ٠ٛةظ٭ة ٨٦ أص٢ ٗػؽ أ٧٠ػ٢ كأث٭ػٯ. كٝػؽ دذ٘ٲٌػؿ 

ٹ ٱ١ذٛػٰ ثة٣عػؽٱر  «ز٧ػةٹت»ا٣نٕؿٱح، ٚ٪ؿاق ٰٚ ٦ض٧ٮٔةد٫ اٵػٲؿة  حا٣ؿؤٱ

٨ٔ أ٦ذ٫، ث٢ ٱٌٲٙ إ٣ٲ٭ة مٕؿان كصؽا٩ٲةن ٤٧٦ػٮءان ثةٵ٣ٛػح كا٣ع٪ػٲ٨ كا٣نػض٨. 

ا٣ػؽٱٮاف »كٝؽ ٩ؿاق ٝج٢ ذ٣ٟ ٱذض٫ إ٣ٯ اٵَٛةؿ. أك إ٣ٯ ا٣نٕؿ ا٣كةػؿ ٧٠ة ٰٚ 

ا ا٣ذ٘ٲٲػؿ أ٦ػؿان ا٣ؾم ٱ٢ٌُ ٦٪٫ ا٣٭٥ٌ ا٣ٞٮ٦ٰ. ك٨١٣ ٢٬ دؿل ٰٚ ٬ػؾ «ا٣ٌةظٟ

ا٣نػٕؿٱح ٝػؽ دذ٘ٲٌػؿ، ك١٣ػ٨  حػةرصةن ٔػ٨ ٌٝػةٱة اٷ٩كػةف ا٣ٕؿثػٰ؟ إف ا٣ؿؤٱػ

ا٣ٌٞٲح ا٣نٕؿٱح د٢ْ ٬ٰ ٬ٰ، إ٩٭ة ٌٝٲح اٷ٩كةف ا٣ٕؿثٰ ٚػٰ ثعسػ٫ ا٣ػؽؤكب 

 ٨ٔ ذاد٫ كأ٦ذ٫، ك٦ة ٱعؽكق ٨٦ مٮؽ إ٣ٯ كصٮد أ٢٧٠.

٤ٔٯ ٠ػ٢ كٝؽ وٌؿح ق٤ٲ٧ةف ثؾ٣ٟ، ٚٞةؿص ا٣نٕؿ ا٣ٞٮ٦ٰ ٱ٤ٰٞ ثْٺ٫٣ كأ٣ٮا٫٩ 

٦ة ٰٚ ا٣ٮصٮد ٨٦ ظٮ٣ٰ، ٤ٔٯ ٢٠ ٦ة ٱ٧ٌؿ ثٰ ٰٚ ا٣عٲةة... ٬ؾا ا٣نٕؿ ا٣ٞػٮ٦ٰ ٬ػٮ 

 ا٣ك٧ح اٵك٣ٯ ٷ٩ذةصٰ، كا٣ُةثٓ ا٧٧٣ٲٌـ ٢١٣ ٦ة ٤ٝخ، ك٦ة قأٝٮؿ.

ثٕجػػةرة كاظػػؽةص ٣ٞػػؽ ٠ػػةف قػػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػػٯ أ٬ػػ٥ٌ مػػةٔؿ ٗ٪ٌػػٯ ٤٣ٕؿكثػػح 

٣ػ٥ كا٣ٮظؽة ا٣ٕؿثٲح. ك٣ػ٥ ٱٞػٓ ظػؽث ًػؼ٥ ٚػٰ دػةرٱغ ا٣ٕػؿب ا٧٣ٕةوػؿ 

ٱٮا٠ج٫ ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ ثنٕؿق. ٚنٕؿق ا٣٪ٌػة٣ٰ ٬ػٮ ا٣ٮزٲٞػح ا٣ٛ٪ٲػح ٵظػؽاث 

أ٦ذ٫. ك٠ةف إٱ٧ة٫٩ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح راقؼةن ٹ ٱذـٔـع، ك١٣٪٫ إٱ٧ػةف ٦٪ٛػذط ٤ٔػٯ 

ركح ا٣ٕىؿ. ٱٞٮؿص أ٦ة ا٤٣٘ح.... ٚٛٲ٭ة ٱ٨٧١ قٌؿ ا٣نٕؿ كا٣نةٔؿ. ٠٪ػخ ك٦ػة 

٪ٯ ثة٣ٕجةرة ا٧٣نؿٝح ا٣ٮاًعح. كٱؿدؼ  ٔي ضت أف ٱذضٌؽد ا٣ذٕجٲػؿ ٠ػ٢ ٱ»ز٣خ أ

ٱٮـ ٧٠ة دذضؽد ا٣عٲةة، كٹ ظؽكد ٣٭ػؾا ا٣ذضؽٱػؽ.... كٱضػت أف ٱ١ػٮف ٬ػؾا 

ا٣ذضؽٱؽ إظٲةء ٣٭ؾق ا٤٣٘ح ٦ٓ ا٧٣عةْٚح ٤ٔػٯ أوػٮ٣٭ة كٚؿكٔ٭ػة كامػذٞةٝةد٭ة 

 .«كوؿٚ٭ة ك٩عٮ٬ة، كثة٣ذة٣ٰ ٦ٓ صؾكر٬ة

ا٧٤١٣ح ا٣ذٰ ٹ دؼؿج ٨٦ ٠ٛ٪٭ػة ا٧٣ٕض٧ػٰ ٣ذٮاصػ٫ ا٣عٲػةة »ز٥ ٱٌٲٙص 
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٪ةظٲ٨ ٝٮٱٲ٨، كث١نٙ صؽٱؽ، دكٍٞ ١٦ة٩٭ة، ظٲػر ٹ ٦كػٌٮغ ٣ٮصٮد٬ػة، ثض

كٹ ٤٣عػػؽٱر ٔ٪٭ػػة ..... ا٧٤١٣ػػح ٦ؼ٤ػػٮؽ ٦ذ٧ػػٌؿد ظػػٲ٨ دىػػؽر ٔػػ٨ إ٩كػػةف 

 .«٠ةٵ٩سٯ ا٧٣ذٮظنح ا٣ٞةد٦ح ٨٦ ٗةثةت ا٣٪ٰٛ -ٔ٪ؽاؾ  -٦ذ٧ٌؿد... ٬ٰ 

ٔ٪ةٱذػ٫ ا٣ٛةاٞػح ثةػذٲػةر أ٣ٛػةظ مػٕؿق. كٝػةؿ  «قػ٤ٲ٧ةف»٣ٞؽ ٔػؿؼ ٔػ٨ 

إف ٣٘ح ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ ٣٘ػح مػٕؿٱح مػؽٱؽة ا٣ىػٛةء »ؽ مٮمحص ا٣نةٔؿ ٚةرك

 .«كا٣٪ٞةء كا٣ذؽٜٚ، كإف ٩سؿق ٦ذٮ٬ش ث١ٲ٧ٲةء ا٣نٕؿ، ٩ؽٌم ث٧ةء ا٣نٕؿ

ك٦ة أ٠سؿ ٦ة م١ة ا٣نٕؿاء ٨٦ ا٧٤١٣ػةت ا٧٣كػ١ٮ٩ح ثأوػٮات اٳػػؿٱ٨! 

 ك٦ة أ٠سؿ ٦ة ثعسٮا ٨ٔ ٣٘ح ٔؾراء ٥٣ ٱ٧ٌك٭ة اٳػؿكف!

؟ إف ا٣نػٕؿاء ١ٺـ ٫٤٠ إ٣ٯ ٣٘ػح ٩ٞؽٱػحف أظٌٮؿ ٬ؾا ا٣أ٢٬ دك٧عٮف ٣ٰ 

  ٞ ، ك١٣٪٭٥ ٹ ٱؼذؿٔٮف أ٣ٛةّةن صؽٱؽة. كا٣نٕؿ ٹ ٱ٤٧ػٟ ة٥٬ ٤٦ٮؾ ا١٣ٺـ ظ

أداة ػةوح ث٫ ٠ة٣ؿق٥ كا٣٪عخ كا٧٣ٮقٲٞة... ك١٣٪٫ ٱكػذؼؽـ أداة ٔة٦ػح ٬ػٰ 

ا٣ذٰ ٱكذؼؽ٦٭ة ا٣٪ةس ٰٚ د٩ٲة٥٬. ك٬ؾا ٬ٮ ٦ىؽر ا٣نػٞةء كا٣ٕجٞؿٱػح  «ا٤٣٘ح»

نػٕؿ ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٦ػة ٩ٕػؿؼ ٦ػ٨ مػٞةء ا٣ٛػؿزدؽ كٗٲػؿق ٚػٰ ٦ٕةن ٰٚ إثػؽاع ا٣

 «ا٤٣٘ػح»إثؽأ٭٥. ثةٝذٌةب مؽٱؽص إف ا٣نٕؿاء ٱكذؼؽ٦ٮف ٬ؾق اٵداة ا٣ٕة٦ػح 

ث١ٲٛٲح ػةوح، كٹ ٱ١ٮف ذ٣ٟ إٌٹ ثج٪ػةء ا٣ذؿا٠ٲػت، ك٤ٔػٯ ٦كػذٮل ا٣ذؿ٠ٲػت 

ف أٱذض٤ٌٯ صٮ٬ؿ ا٣نٕؿ، كٚٲ٫ ٱ٧ةرس ا٣نةٔؿ ٢٠ مػٕةاؿق ا٣كػعؿٱح ٦عػةكٹن 

كّٲٛذ٭ة ا٣كعؿٱح ا٣ٞؽٱ٧ح. ٚذنػ١ٲ٢ ا٧٤١٣ػةت ٚػٰ دؿا٠ٲػت  «ا٤٣٘ح»ٱٕٲؽ إ٣ٯ 

٬ػػٮ ٦جػػؽع ا٣ٞىػػةاؽ، كأ٦ػػة اٵٗػػؿاض ا٣نػػٕؿٱح، كا٧٣ع٧ػػٮٹت اٵػٺٝٲػػح 

ف أكاٹصذ٧ةٔٲح كا٣كٲةقػٲح كقػٮا٬ة ٚػٺ ٔٺٝػح ٣٭ػة ثإثػؽاع ا٣ٞىػٲؽة. أرٱػؽ 

أٝٮؿص إف ا٣نٕؿاء ٹ ٱؼ٤ٞٮف أ٣ٛةّةن صؽٱؽة، كٹ ٱجؽٔٮف ٝىةاؽ٥٬ ثػأٗؿاض 

ؿ ك٦ع٧ٮٹد٫، ث٢ ٥٬ ٱؼ٤ٞٮف ٔٺٝةت ٣٘ٮٱح صؽٱؽة، ٚذجؽك ا٤٣ْٛػح ٚػٰ ا٣نٕ

ا٧٣ٕض٥ ٗٲؿ ١٦ةٚبح ٣٪ٛك٭ة ٰٚ ا٣نٕؿ ٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة أمةر ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ ثػٺ 
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زٱةدة كٹ ٩ٞىةف. كأذ٠ؿ أ٩٪ٰ قأ٣ذ٫ ٦ؿةص ٱة أثة ٨ٕ٦ ٦ة ا٣ؾم ٱٕضجٟ ٰٚ ٝػٮؿ 

 ٦ؼةَجةن أثة ا٣ٕٺءص «ثؽكم ا٣ضج٢»

 د٭ػػةٱػػة ّػػة٥٣ ا٣ذٛػػةح ٚػػٰ كص٪ة

 

 ٣ػػٮ ذٝػػخ ثٕػػي مػػ٧ةا٢ ا٣ذٛػػةح 

٬٭٪ة راإح. ٤ٝخص ٚذط اهلل ٤ٔٲٟ،  «م٧ةا٢»ٚى٧خ ٣عْح ز٥ ٝةؿص ٧٤٠ح  

 ٬ؾا ٦ة ٠٪خ أثعر ٔ٪٫.

أ٦ة ا٧٣ٮقٲٞة ٚٞؽ ٠٪ػخ »٨ٔ ٦ٮقٲٞة ا٣نٕؿ، ٚٲٞٮؿص  «ق٤ٲ٧ةف»كٱذعؽث 

 ك٦ة ز٣خ أرا٬ة أ٥٬ ٔ٪ىؿ ٨٦ ٔ٪ةوؿ ا٨ٛ٣، كٹ قػٲ٧ة ٚػٰ ا٣جٲػةف ا٣ٕؿثػٰ...

٠ػةف أك  . ا٧٣ٮقػٲٞة ٔىػت ا١٣ػٺـ ا٣ض٧ٲػ٢... ٩سػؿان «ةف ٣كػعؿان إف ٨٦ ا٣جٲػ»

 .«مٕؿان.. دج٤ٖ ذركد٭ة ٰٚ ا٣نٕؿ

إ٩نةد كٗ٪ةء ٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة ٠ةف ٣ػؽل ا٣ٕػؿب  «ق٤ٲ٧ةف»إف ا٣نٕؿ ٰٚ رأم 

 ا٣ٞؽ٦ةءص

 د٘ػػ٨ٌ ثة٣نػػٕؿ إ٦ٌػػة أ٩ػػخ ٝةا٤ػػ٫»

 

 «إف ا٣٘٪ػػةء ٣٭ػػؾا ا٣نػػٕؿ ٦ٌػػ٧ةر 

 ك٦ة ا٣ؽ٬ؿ إٹ ٦ػ٨ ركاة ٝىػةاؽم» 

 

 «مٕؿان أوجط ا٣ؽ٬ؿ ٦٪نؽا إذا ٤ٝخ 

كث٭ؾا اٷ٩نةد أك ا٣٘٪ةء ٱؼذ٤ٙ ا٣نػٕؿ ا٣ٕؿثػٰ ٔػ٨ ا٣نػٕؿ ا٣ٛؿ٩كػٰ أك  

اٷ٩ض٤ٲـم ا٣ؾم ٱٞؿؤق أ٫٤٬ ٧٠ة ٱٞؿؤكف أم أ٦ؿ آػػؿ، ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٦ػة أػجػؿق 

 مةٔؿ أص٪جٰ وؽٱٜ.

ا٣ٞةٚٲح ٝٲؽان ٨٦ ذ٬ت، كا٣ٞىٲؽة ا٧ٕ٣ٮدٱح أمج٫ ثٛػؿس  «ق٤ٲ٧ةف»كٱؿل 

ٱ٧ذُٰ و٭ٮد٭ة إٹ ٚةرس ٨٦ ا٣ض٨، ك١٣٪٫ ٠ذت ا٣نػٕؿ  ا٣ض٨ٌ. ٹ ٱكذُٲٓ أف

٬٪ؽقح إٱٞػةع ا٣نػٕؿ  - أك ٠ةدت -٤ٔٯ كٜٚ أ٧٩ةط ٦ٮقٲٞٲٌح مذٌٯ اقذ٘ؿٝخ 

 ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ.

٣ٞؽ ٔؿؼ ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ ا٣عػؽٱر ّػة٬ؿة دكػذعٜ ا٣ذأ٦ٌػ٢، ٬ػٰ ّػة٬ؿة 

ا٣نٕؿاء ا٧٣٪ة٤ًٲ٨، أك ا٧٣٪ةًػ٤ٲ٨ ا٣نػٕؿاء ٧٠ع٧ػٮد ا٣ـثٲػؿم ٚػٰ ا٣ػٲ٨٧، 
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ٌؽم ز٠ؿٱة ٰٚ ا٣ضـااؿ، كق٧ٲط ا٣ٞةق٥ ٚػٰ ٤ٚكػُٲ٨، كقػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ ك٦ٛ

، كقٮا٥٬. ك٠ة٩خ كّٲٛح ا٣نٕؿ ٰٚ رأٱ٭٥ كّٲٛح ٩ٌة٣ٲح، ٱٞػةد٤ٮف حٰٚ قٮرٱ

 ث٫، كٱؿك٫٩ قٺظةن مؽٱؽ ا٧٣ٌةء.

إ٩٭ػػ٥ ٱؿاٚٞػػٮف ثنػػٕؿ٥٬ اٵظػػؽاث ا٣ذةرٱؼٲػػح ٵكَػػة٩٭٥ ظػػؽزةن ظػػؽزةن، 

ٛٮا ٤ٔٲ٭ة ٨٦ ذكا د٭٥ ٔ٪ةوؿ ٔةَٛٲػح ك٤ٞٔٲػح كػٲة٣ٲػح، كٱكٌض٤ٮ٩٭ة ثٕؽ أف ٱٌي

ٚٲذض٤ٌٯ ٚ٭٧٭٥ ٣٭ة، ك٦ٮاٝٛ٭٥ ٦٪٫، ك٣ٕػ٢ٌ ٬ػؾا ٬ػٮ ا٣كػجت اٵكؿ ا٣ػؾم َجػٓ 

مٕؿ٥٬ ثُٮاثٓ ا٣ىؽؽ، كا٣ٕٛٮٱح، كاٹ٩ٕٛة٣ٲح، كا٣ٮًػٮح كا٧٣جةمػؿة، ك٤ٔػٌٮ 

ا٣٪ٌػة٣ٰ، « ق٤ٲ٧ةف»ا٣٪جؿة، كثذٞنٙ ثٺٰٗ كاًط. ك٬ؾق ٬ٰ ػىةاه مٕؿ 

«. ا٤٣عْػح ا٣نػٕؿٱح»ؽٔػح ك٦ٮًػٮٔ٭ة ٬ػٮ صػٮ٬ؿ إف ا٣ذٛة٢ٔ ثٲ٨ ا٣ػؾات ا٧٣ج

ثػة٣ُٮاثٓ ا٣ذػٰ ذ٠ؿد٭ػة. ك٣٭ػؾا « قػ٤ٲ٧ةف»ك٬ؾق ا٤٣عْح ٬ٰ ا٣ذٰ َجٕخ مٕؿ 

، ةا٣كجت اقذٕىٯ مٕؿق ٤ٔٯ ا٣ذىػ٪ٲٛةت ا٧٣ؽرقػٲح، ٚػؿآق ثٌٕػ٭٥ رك٦ة٩كػٲ  

صؽٱؽان( ك... كا٣عٞٲٞػح أف  ة)٠ٺقٲ١ٲ   ة، كرآق آػؿكف ادٌجةٔٲ  ةكرآق ثٌٕ٭٥ كإٝٲ  

٣ػٲف  -ك٬ػؾق ظٞٲٞػح أٱٌػةن  -٧ٺ٦ط ٤٠ٌ٭ة ٦ٮصٮدة ٚػٰ مػٕؿق، ك١٣٪ػ٫ ٬ؾق ا٣

ك٦ؿرت ٚػٰ »ر٬ٲ٪ح ٵم ٦ؾ٬ت ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ؾا٬ت. ك٬ٮ ٱىٌؿح ثؾ٣ٟ، ٱٞٮؿص 

دضؿثذػػٰ ثة٧٣ػػؽارس ا٣نػػٕؿٱح ٦ػػ٨ ا١٣ٺقػػٲ١ٲح إ٣ػػٯ ا٣ؿك٦ة٩كػػٲح إ٣ػػٯ ا٣ؿ٦ـٱػػح 

ٓ ٚة٣ٮإٝٲح ا٣ضؽٱؽة... ك٠ةف ٢١٣ ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ؽارس أزؿ٬ة ٰٚ ٠ذةثةدٰ..... ك٦ػ

٬ؾا ٚٞؽ ثٞٲخ دضؿثذٰ ا٣نػٕؿٱح دضؿثػح ٔؿثٲػح دٌػؿب ثضػؾكر٬ة ٚػٰ أ٧ٔػةؽ 

 «.ا٣ىعؿاء، كد٪أل أف دذـٱٌة ث٘ٲؿ زٱٌ٭ة ا٣ٕؿثٰ اٵوٲ٢

ثؼ٤ٌٮ مٕؿق ٨٦ أٱح أقُٮرٱح ٱٮ٩ة٩ٲح ٤ٔٯ ٠سؿة ٝؿاءاد٫،  «ق٤ٲ٧ةف»كٱٛؼؿ 

كا٩ٛذةظ٫ ٤ٔٯ اٳداب ا٣ٕة٧٣ٲٌػح )٠ػةٵدب اٷ٩ض٤ٲػـم كا٣ٛؿ٩كػٰ كاٵ٧٣ػة٩ٰ 

ٱ١ٰ كاٷقجة٩ٰ كا٣ؿكقٰ(. ٣ٞؽ دٌٕؽدت ٦ىةدر مٕؿق، ك١٣ػ٨ ا٣ٮاٝػٓ كاٵ٦ؿ

ٱ١ذنػٙ  «ز٧ةٹد٫»ا٣ٕؿثٰ كا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ ٧٬ة أ٥٬ ٬ؾق ا٧٣ىةدر. ك٨٦ ٱٞؿأ 
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ا٣كػةَٓ  «ا٣ذؿ٦ٲـ»ظٌٮران ٠سٲٛةن ٤٣ذؿاث ٚٲ٭ة، ك٨١٣ ذ٣ٟ ٫٤٠ ٱ٢ٌْ ٰٚ ظؽكد 

جٲ٨ ٧٬ػةص ا٣ذٰ مةٔخ ٚػٰ ا٣كػذٲ٪ٲٌةت ٣كػج «ا٣ٞ٪ةع»ا٣ؼةَٙ ا٣جٕٲؽ ٨ٔ دٞ٪ٲح 

ا٣ؿٗجح ٰٚ ا٣ذضؿٱت ثعسةن ٨ٔ دٞ٪ٲةت مٕؿٱح صؽٱؽة، كظة٣ػح ا٧ٞ٣ػٓ ا٣كٲةقػٰ 

ا٣ذٰ دٕٚخ ا٣نٕؿاء ٣جػٌر آراا٭ػ٥، كا٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ ٦ػٮاٝٛ٭٥ ٦ػ٨ كراء أٝ٪ٕػذ٭٥ 

ا٣ٛ٪ٲح ٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة ٩ػؿل ٔ٪ػؽ مػٕؿاء ا٣ٞ٪ػةع ٠ىػٺح ٔجػؽ ا٣ىػجٮر كا٣جٲػةدٰ 

٦ػ٨ ٱٞػؿأ ا٣ؿ٦ػٮز  ٧٤ّػةن ٚةدظػةن  «قػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ»كآػؿٱ٨ ٠سٲؿٱ٨. كٱ٤ْػ٥ 

ثىػٛذ٭ة أٝ٪ٕػح ٚ٪ٲػح، ٚكػ٤ٲ٧ةف ٣ػٲف  - اك٬ٰ ٠سٲػؿة صػؽ   -ا٣ذؿازٲح ٰٚ مٕؿق 

 مةٔؿ ٝ٪ةع، كٹ ػُؿ ثجة٫٣ ٱٮ٦ةن أف ٱ١ٮف ٠ؾ٣ٟ.

كٱؿل ثٕي ا٣جةظسٲ٨ أف كّٲٛح ا٣نٕؿ أك رقة٣ذ٫ ٝؽ ٤ٗجخ ٤ٔٯ ٚ٪ٲٌذ٫ ٰٚ 

٫ إظكةسه ثؾ٣ٟ. ٝةؿص  «ق٤ٲ٧ةف»مٕؿق ا٣٪ٌة٣ٰ، كٝؽ ػة٦ؿ  أف  وػعٲط»٩ٛكى

ا٣ٞىػػٲؽة ٔ٪ػػؽ٦ة ٱٕػػٲل ٚػػٰ وػػ٧ٲ٥  «ٚ٪ٲٌػػح»ا٣نػػةٔؿ ٝػػؽ ٱٌػػٌعٰ ثنػػٰء ٦ػػ٨ 

ٌٞػػٜ ا٧٣ٕةد٣ػػح  ا٣ض٧ػػة٬ٲؿ، ٚػػٰ وػػ٧ٲ٥ ا٣عػػؽث، ك١٣٪ػػ٫ ٦ُة٣ػػت أثػػؽان ثػػأف ٱع

ا٣ىٕجح... أف ٱؿٝٯ ثة٣٪ةس إ٣ٯ ٦كذٮل ا٣ض٧ةؿ كا٨ٛ٣، دكف أف ٱٌٌعٰ ثأظؽ 

َؿٰٚ ا٧٣ٕةد٣ح، كد٤ٟ ٬ٰ ا٧٣ن٤١حص ٦ة أوػٕت أف ٱ١ػٮف اٷ٩كػةف مػةٔؿان! 

 .«ك٦ة أركع أف ٱ١ٮف!

٬ؾق ٬ٰ ًؿٱجح اٷثؽاع، ك٬ؾق ٬ٰ ا٧٣ٕة٩ةة ا٣ٌٛؾة ا٣ذٰ ٔة٩ة٬ة ٠جةر مٕؿاء 

ا٣ٕؿثٲح ا٣ؾٱ٨ ٠ة٩ٮا ٱك٭ؿكف ثأثٮاب ا٣ٞٮاٰٚ، كرث٧ة صةء كٝػخ ٠ػةف ٚٲػ٫ ٤ٝػٓ 

ًؿس ٨٦ أًؿاق٭٥ أٱكػؿى ٦ػ٨ ٝػٮؿ ثٲػخ ٦ػ٨ ا٣نػٕؿ. إف ا٣ٕجٞؿٱػح ٦ٞذؿ٩ػح 

 ثة٣نٞةء أثؽان ٹ ا١ٛ٩ةؾ ٣٭ة ٔ٪٫.

كاًػعةن ٤ٔػٯ  ةا٣٪ٌػة٣ٰ دٞنػٛةن ثٺٗٲ ػ« ق٤ٲ٧ةف»٤ٝخص إف ٰٚ مٕؿ ٣ٞؽ 

٩عٮ ٦ػة ٹظػِ ا٣جػةظسٮف، ٚٞػؽ ّػ٢ٌ ػٲة٣ػ٫ ٚػٰ ظػؽكد ا٣ذنػجٲ٫ كاٹقػذٕةرة 

ٞ ػكا١٣٪ةٱح، ك٥٣ ٱؼؿج  إف ا٣ىػٮرة ر٠ٲػـة  ة٤ٔٯ ا٣ؼٲةؿ ا٣جٺٰٗ ا٣ٞػؽٱ٥. كظ
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أقةقٲح ٨٦ ر٠ةاـ ا٣نٕؿ، ك٦ٛذةح ذ٬جٰ ٦ػ٨ ٦ٛػةدٲط أقػؿارق. ك١٣٪٭ػة ٣ٲكػخ 

٢٠ مػٕؿ ا٣ع٪ػٲ٨ ٚػٰ ا٣ٛذػٮح  ةقؿار، ك٣ٮ ٠ة٩خ ٠ؾ٣ٟ ٣كٍٞ ٚ٪ٲ  ٬ؾق اٵ ٢٠ٌ 

٨٦ ا٣نٕؿ ا٣ٕؾرم كا٣نٕؿ ا٣ٮصػؽا٩ٰ،  اا٣نؿٝٲح ٰٚ وؽر اٷقٺـ، ك٠سٲؿ صؽ  

 ث٢ ٣كٍٞ ٠سٲؿ ٨٦ ا٣نٕؿ ا٣ٞؽٱ٥ ٔة٦ح.

ـٌ ظىػػؿ٬ة،  «ٔ٪ةوػػؿ دٕٮٱٌػٲٌح»ف ٚػٰ ا٣نػٕؿ أ٦ػة أكدٌ أف أٝٮ٣ػ٫ ٬ػػٮ  ٱٕػ

ٺٗٲٌػح ا٣ٛػٌؾة، كدضجػؿ ا٣ىػؽكع ا٣نػٕؿٱح ا٣ذػٰ دٌٕٮض ٨ٔ ٗٲةب ا٣ىػٮرة ا٣ج

أظؽز٭ة ا٣ذٞنٙ ا٣جٺٰٗ. ك٢ٌٕ٣ ٝؿاءة أػؿل ٣نٕؿ ق٤ٲ٧ةف ا٣٪ٌة٣ٰ ٰٚ ًٮء 

 ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة دٌٕؽؿ ٤ٝٲٺن أك ٠سٲؿان آراء ا٣جةظسٲ٨ ٰٚ ٚ٪ٲٌح ٬ؾا ا٣نٕؿ.

مةٔؿ ٦جؽأ كٌٝػٲح، ك٣ػ٥ د١ػ٨ ا٣ٕؿكثػح ٚػٰ  «ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ»٣ٞؽ ٠ةف 

٦ٛ٭ٮ٦ػةن ٝػةثٺن ٤٣ذع٤ٲػ٢ كا٧٣٪ةٝنػح، أك  - ف ٦ٞؽقػ٧٠ٰة ٱٞػٮؿ أ٩ُػٮ -رأٱ٫ 

أٱؽٱٮ٣ٮصٲة دٛؿً٭ة ٦ؿظ٤ح دةرٱؼٲح كد٪ذ٭ٰ ثة٩ذ٭ةا٭ة، أك ٤ٚكػٛح ٱ٪ةٝنػ٭ة. ثػ٢ 

٠ة٩خ كصٮدان. ك٠ةف ظة٧٣ةن ٠جٲؿان، ك٨١٣ ظ٫٧٤ دىٌؽع كا١٩كؿ، ٚػأصجؿق ٤ٔػٯ 

 ٦ؿاصٕح اػذٲةرق، كا٣ذكةؤؿ ٨ٔ ٦ؽل وٮاث٫ص

 ٢٬ ٠ةف ظ٤ػ٥ ا٣ٕةمػٞٲ٨ ًػٺ٣ح؟

 

 أ٩٪ػػػة ػػػػٲٍ ا٣٪٭ػػػةر ا٣ؿااػػػؽ؟ أـ 

ك٦٪ؾ ذ٣ٟ ا٣عٲ٨ ظؽزخ ا٩ُٕةٚح كاًعح ٰٚ مٕؿق ٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة ٱذض٤ٌػٯ  

ا٩ُٕةٚػح » - ٧٠ة ٱٞٮؿ ا٣نةٔؿ ٔجؽ ا٣ٕـٱػـ ا٧٣ٞػة٣ط -إ٩٭ة  «ز٧ةٹد٫»ذ٣ٟ ٰٚ 

٩عٮ َؿٱٜ آػؿ أظ٢ٛ ثة٣نٕؿ ا٣ٮصؽا٩ٰ ا٣٭ػة٦ف، ٤٧٦ػٮءة ثةٵ٣ٛػح كا٣نػض٨ 

ت ٦ػ٨ ذ٠ؿٱػةت ا٧٣ةًػٰ ٚػٰ ٣٘ػح دٞذؿب ٬ؾق ا٣س٧ةٹ». كٱٌٲٙص «كا٣ع٪ٲ٨

 .«٬ةداح ٔؾثح، كٰٚ أق٤ٮب راآ ٝؿٱت ٨٦ ٣٘ح ا٣عٲةة ا٣ٲٮ٦ٲح

٠ةف ا٣٭٥ٌ ا٣ٞٮ٦ٰ ٱكٲُؿ ٤ٔٯ ٠ذةثةد٫.... ك١٣ػ٨ ٦ػؿَّ »٤٦ٟ أثٲيص  .كدٞٮؿ د

ؿ٬ة ٰٚ ا٧٣ةًٰ اٹ٬ذ٧ػةـ ًٕ ا٣ك٪ٲ٨ أٱِٞ ٚٲ٫ مةٔؿٱح ٧ٔٲٞح إزاء أمٲةء و٘ٲؿة ٥٣ ٱي 

كإذف ٣ٞػؽ «. ، ك٦نةٔؿ ٱٮ٦ٲح، ك٩ٛسةت ٱٮ٦ٲػحا٣ؾم دكذع٫ٞ. ا٣س٧ةٹت ظٲةة ٱٮ٦ٲح
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د٘ٲٌؿت ٦ٮًٮٔةت مٕؿق د٘ٲػؿان ٠جٲػؿان، كظػ٢ٌ ٦ع٤٭ػةص ٗٲ٧ػح، ٦ُػؿ، اٵمػضةر، 

ا٣ٮٔػػٮؿ، ُٝػػؿة ٩ػػؽل، ٧٤٠ػػة د٣ػػٙ ا٧٣كػػةء، ٩ةٚػػؾة، مػػةٔؿ كذاػػت، ٧٣كػػح كدٌ، 

 «.٣ٌت ا٣عٲةة»أٔنةب، ا٣ٮردة.... إ٩٭ة ٦ٛؿدات ا٣عٲةة ا٣ى٘ٲؿة ا٣ذٰ ٬ٰ 

ٮًٮٔةت صؽٱؽة دعٌٮؿه إ٣ٯ رؤٱح مػٕؿٱح صؽٱػؽة، كراٜٚ ا٣ذعٮؿى إ٣ٯ ٦

ك٣٘ح مػٕؿٱح صؽٱػؽة، ك٦ٮقػٲٞة مػٕؿٱح صؽٱػؽة، كإ٣ػٯ ثػٮح إ٩كػة٩ٰ وػةؼو 

٧ٔٲٜ، ك٦نةٔؿ إ٩كة٩ٲح ظ٧ٲ٧ح ٱٌٛٲ٭ة ٤ٔٯ ٦ٮًٮٔةد٫ ٤٠٭ة. ك٣٪كػذ٧ٓ إ٣ٲػ٫ 

 ص«مةٔؿ كذات»ٰٚ ز٧ة٣ذ٫ 

 ػ٤ٕذ٪ٰ ٔنٲؿدٰ ٨٦ صؾكرم

 كر٦خ ثٰ

 إ٣ٯ ا٣ٛؿاغ ا٣ؿ٬ٲًت 

 رم ك٣ٲ٦ٰ٤ٮظله ٦ٮظله ٩٭ة

٭ةدي كصٲجٰ  رأته رأته قي

..  أٱ٭ة ا٣ؾاتي

 أ٩خ أد٩ٯ إ٣ٯ ٩جٌٰ..

 ٌٚٞؿب ػُةؾ.. كاق٨١ دثٲجٰ

 كا٣ذىٜ ثٰ.. ٌٚؿث٧ة ص٧ٕذ٪ة

 كظنح ا٣ؿكح ٰٚ ا٣ـ٦ةف ا٣ضؽٱًت 

٣ٞؽ ٠ةف ٨٦ ظك٨ َة٣ٓ ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ أف ا٢ُٛ٣ ا٣ؾم ٠ةف ٱ٤ٕت دعػخ 

َٛػٺن ٩ةثٌػةن ثة٣عٲػةة  مضؿة ا٣ذٮت ٰٚ ظةرة ثكةدٲ٨ ا٣ٕةوٰ ٰٚ ا٣٪ٕٲؿٱح ٢ٌّ 

ٰٚ أ٧ٔةؽ ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ، ك٥٣ ٱ١جؿ، ٢ٌْٚ ٱذٕة٢٦ ٦ٓ ا٣عٲةة كأث٪ةا٭ػة ثجػؿاءة 

كثكةَح ك٧ٜٔ، ك٢ٌّ ٝةدران ٤ٔٯ ا٣ؽ٬نح كاٹ٩ٕٛػةؿ كا٣ٛػؿح، ك٤ٔػٯ اثذ١ػةر 

اٵظٺـ كوٲةٗذ٭ة وٲةٗح ٤ٔٲ٭ة ًٮء ا٣ىؽؽ كا٣ٲٞٲ٨. كّػ٢ٌ ٝػةدران ٤ٔػٯ أف 
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 قعؿٱح. ٱٞٮؿص ٱذٕة٢٦ ٦ٓ ٦ٛؿدات ا١٣ٮف ٦ٕة٤٦ح

 أ٦ػػٌؽ ٤ٔػػٯ ا٣كػػجٕٲ٨ ّػػ٢َّ ٔجػػةءدٰ

 

 كأدرج َٛٺن ٰٚ ا٣عػٮا٠ٲؿ ٱ٤ٕػتي  

 كٱٕؿٚ٪ػػٰ ٔنػػتي ا٣عؽٱٞػػح ٤٠ٌػػ٫ 

 

 ٬ٮ ا٣كؿُّ.. ٧ٔؿه ثة٣ُٛٮ٣ػح ٦ٕنػتي  

٣ٞؽ ٠ةف قػ٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكػٯ ظة٧٣ػةن ٠جٲػؿان ١٠ػ٢ ا٧٣ىػ٤عٲ٨ كا٣سػٮار ٚػٰ  

ٲح. ٣ٞؽ أدرؾ أف ا٣ذةرٱغ، ٠ةف ظة٢٦ ٝٲ٥، كوة٩ٓ ٝٲ٥ ك٣ؾا ٠ةف صؽٱؿان ثةٷ٩كة٩

٢ّ ٱُٲؿ ٰٚ أٔٞةب  -٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ ذ٣ٟ  -ٰٚ ا٣ؽ٬ؿ مؿاقحن ك٣ٲة٩ةن، ك١٣٪٫ 

 ذ٣ٟ ا٣ـ٨٦ ا٣ؾ٬جٰ ا٣٪جٲ٢ ا٣ؾم ٱع٥٤ ث٫.

٬ؾا ٬ٮ ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲكٯ ا٣ػؾم ٧ٕ٩ػخي ثىػعجذ٫ أكٝةدػةن ٝىػٲؿة ٦ذجةٔػؽة 

ثع٥١ ا٣ْؿكؼ، ١٣٪٭ة أكٝةت ٧ٕٛ٦ح ثأرٱش اٷ٩كةف، ٔةثٞح ثٕجٲػؿ ا٣ػٮدٌ، زؿٱٌػح 

 أ٩ٮار ا٧٣ٕؿٚح، د٤ٌ٤ْ٭ة دكظح ا٣نٕؿ ثْٺ٣٭ة ا٣ٮارٚح.ث

*   *   *
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 (111) 

 «ا٧ٜف٣ إ١٭ ٧ه٦ٰٙ»، «ا٧ٜف٣ى ٧ه٦ٰٙ»

 

 ا٥١فأ١ث: -1

ٱ٪ٞكػػ٥ ا٣٪ػػةس إ٣ػػٯ وػػة٣عٲ٨ »ٝػػٮ٣٭٥ص ا٤٣٘ػػٮم ٱنػػٲٓ ٚػػٰ اٹقػػذ٧ٕةؿ 

ب٫ ثٌٕ٭٥ كا٣ىػٮاب  .«ٱ٪ٞك٥ ا٣نٰء ٝك٧ٲ٨ أك ٩ىٛٲ٨»، ك«كَة٣عٲ٨ ُِّ كٱؼ

ٱ٪ٞك٥ ا٣٪ةس ٤ٔٯ وػة٣عٲ٨ كَػة٣عٲ٨ ٵف ا٣ٕٛػ٢ )ا٩ٞكػ٥( ٱذٕػؽل »ٔ٪ؽقص 

 )٤ٔٯ(. ثػ

 االٛخؽاح: -2

 .«ٱ٪ٞك٥ ا٣نٰء ٝك٧ٲ٨»ك «ٱ٪ٞك٥ ا٣٪ةس إ٣ٯ ٝك٧ٲ٨»صٮاز ٝٮ٣٭٥ص 

 ٘ٮ ا٥١ٓاس٣: -أا١خ٠ٰ٢ٓ:  -3

  أق»ا٤٣كةفص َـّ ٫٧ ص  «.ٝك٥ ا٣نٰء ٱًٞك٫٧ ٝىٍك٧ةن ٚة٩ٞك٥ى كٝكَّ

 أق كص٫٤ٕ »قٲٍص ا٣ٮ َـّ أ أصـاءن . ٝك٥ى ا٣نٰءص ص َـّ ا٩ٞك٥ ا٣نٰء دض

 .«٩ىٛٲ٨

                                                 

() .هذه قرارات جملس جممع اللغة العربية بدمشق، وهي قابلة للتعديل يف مؤمتر املجمع 

 ممَّن له مالحظات عليها أن يتػضل بإرساهلا إىل املجلة(.)يرجى 
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 ٘ٮ االضخشاج: -ب

  26ٝةؿ ا٣نةٔؿ درٱؽ ث٨ ا٣ى٧حص ص 

٧ٍ٪ة ثؾاؾ ا٣ؽ٬ؿى مػُؿٱ٨ ٝكػ٧حن   ٝىكى

 

 ٚٺ ٱ٪ٌٰٞ إٹ ك٩عػ٨ ٤ٔػٯ مػُؿ 

   ٱ٪جٰ٘ ٤٣٪ةّؿ ٰٚ ٬ػؾا ص »1/19كٝةؿ اث٨ ا٧٣ٞٛٓ ٰٚ ٤٠ٲ٤ح كد٦٪ح

 «.٪ٞك٥ إ٣ٯ أرثٕح أٗؿاضا١٣ذةب أف ٱ٥٤ٕ أ٫٩ ٱ

 ٘ٮ االـخئ٨اس: -ج

  كإذا ٠ةف ا٧٣ؿاد ث٫ ص » 3/438صةء ٰٚ إٔؿاب ا٣ٞؿآف ٹث٨ قٲؽق

 .«ا٣ض٪ف ا٩ٞك٥ إ٣ٯ ا٣ٛؿٱٞٲ٨

  أف اٷ٩كػةف ص »16/237كصةء ٰٚ ا٣جعػؿ ا٧٣عػٲٍ ٵثػٰ ظٲػةف

 .«ا٩ٞك٥ إ٣ٯ ٬ؾٱ٨ ا٣ٞك٧ٲ٨

 ٧٠ة ٰٚ ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ٛ٪ٲػح -كٱنٲٓ ٰٚ ا٤ٕ٣ٮـ ٝٮ٣٭٥ 

 «.ا٩ٞكةـ ا٣جٲٌح إ٣ٯ ػٺٱة ٠سٲؿة»ٝٮ٣٭٥ص  -3/21

 ا٣ٌٕٮص د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

 ك٧ط٬٪٥ا. «ٯ٨ٜف٣ ا١لٮء ٛف٦ٰ٥»ك «ٯ٨ٜف٣ ا٨١اس إ١٭ ٛف٦ٰ٥»س٬از ٣٫١٬ٛ: 

*   *   * 

 (111) 

 حأ٣٢ٛى 

 «حأ٣٢ٛى ا٫٥١اسؽ ٤ّ ةٰئخ٩ ا١شػٯػة»

 

 ا٥١فأ١ث: -1

٥( ٤ى ٍٝ أى ٣ٕٛػ٢ )أ٤ٝػ٥ى( ك٦ُةكٔػ٫ )دىػٱنٲٓ ٰٚ ا١٣ذةثح ا٧٣ٕةوؿة اقػذ٧ٕةؿ ا
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دق. ك٥٣ ٱؿد ٬ػؾاف ا٣ج٪ػةءاف ٦ػ٨  ث٧ٕ٪ٯ دُٮٱٓ ا٣٪ٛف ٤٣ذٮاؤـ ٦ٓ ا٣نٰء كدٕٮُّ

 ا٢ٕٛ٣ )٥٤ٝ( ٰٚ ا٧٣ٕةص٥.

 االٛخؽاح: -2

ع ٩ٛك٫ ٤٣ذٮاؤـ  «دأ٥٤ٝ ٦ٓ ا٣جٲبح»صٮاز ٝٮ٣٭٥ص  ك٩عٮق ث٧ٕ٪ٯ د١ٲَّٙ كَٮَّ

 .٦ٓ ظة٣ح ٦ة أك ّؿؼ ٦ة، كإًةٚح ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥

 ٘ٮ ا٥١ٓاس٣: -أا١خ٠ٰ٢ٓ:  -3

  ٱذ٫..»٣كةف ا٣ٕؿبص ىؿى كأٝػة٣ٲ٥ اٵرضص أٝكػة٦٭ة،  ٝى٤ى٧خ ا٣نٰص ث

 .«ككاظؽق إ٤ٝٲ٥

  ػ٫..»ا٣ٮقٲٍص ُّْٛؿص ٝىَّ  ٝى٤ى٥ى ا٣ٕٮد ك٩عٮقص ُٝٓ ٦٪٫ مٲبةن، ك٤ٝى٥ ا٣

كاٷ٤ٝٲ٥ص ٦٪ُٞح ٨٦ ٦٪ػةَٜ اٵرض د١ػةد دذعػؽ ٚٲ٭ػة اٵظػٮاؿ 

٥ اٹصذ٧ةٔٲح  .«ا٧٣٪ةػٲح كا٣٪ُّْ

  ٰكٱذٌط ٨٦ ٬ؾا أف ٬ؾٱ٨ ا٤ٕٛ٣ػٲ٨ )أ٤ٝػ٥ى كدػأ٥٤ٝى( ٣ػ٥ ٱػؿدا ٚػ

 ا٧٣ٕةص٥.

 ٘ٮ ا١هؽؼ: -ب

َّٞٲ٨  ( ٦نػذ ٱ٨١٧ أف ٱٕؽَّ ا٣ٕٛٺف )أ٥٤ٝى كدأ٥٤ٝى( ٤ٔٯ ث٪ةءم )٤ٕٚػ٢ى كد٤ٕٛػ٢ى

أك ٦٪ُٞػح د١ػةد دذعػؽ ٚٲ٭ػة  ،٨٦ اٹق٥ )إ٤ٝٲ٥(، ا٣ؾم ٬ػٮ أظػؽ أٝكػةـ اٵرض

 اء أ٠ةف ٬ؾا اٹق٥ ٔؿثٲةن أـ ٦ٕؿَّثةن.قٮ ،اٵظٮاؿ ا٧٣٪ةػٲح أك ا٣٪٥ْ اٹصذ٧ةٔٲح

كا٧٣ٕؿكؼ أف ا٣ٕؿثٲح دضٲـ اٹمذٞةؽ ٨٦ اٵق٧ةء ا٣ضة٦ؽة زٺزٲح ٠ة٩ػخ 

٠ىجٍػؿتى ا٣نػٰءى إذا ٔة٣ضػ٫ »أـ ٗٲؿ٬ة ٔ٪ؽ ا٣ٌػؿكرة، ٚٞػؽ صػةء ٚػٰ ا٤٣كػةفص 

٫ ثة١٣جؿٱخ.. ٔى ٕى٫ص إذا ًؿب ٠يؿقٮ . «ك٠ىٍؿق ٓى  ك٦ُةكٔ٭٧ة دى١جؿتى كدى١ؿق

٫ص »ك٤ٔٯ ٬ؾا ٚإف ٝٮ٣٭٥ ٤ى٭ة ٦ذٮاا٧ح ٦ػٓ اٷ٤ٝػٲ٥ أم  «أ٥٤ٝى ٩ٛكى ٍٕ ٱٕ٪ٰ صى

 ا٧٣ٮًٓ كا٣٪ةظٲح ا٣ذٰ ٱٕٲل ٚٲ٭ة ٨٦ ظٲر ا٧٣٪ةخ أك ا٣٪ْةـ.
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كٹ ٱنذؿط ٰٚ ٦س٢ ٬ؾا اٹمذٞةؽ إٹ ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ا٧٣ٺثكح. ك٨٦ ٩ْػةاؿ 

٦ػٓ أف  «و٭ؿجى ا٣عٮض إذا َػٺق»ذ٣ٟ ٦ة صةء ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس )و٭ؿج(ص 

ش ا٣ؾم ٬ٮ ٦ى٪ٕح ا٧٣ػةء أك ا٣عػٮض، ٚة٣ىػ٭ؿصح و٭ؿجى ٦نذٜ ٨٦ ا٣ى٭ؿٱ

٤ػٯ  ٬٪ة دٕ٪ٰ ا٧٣ٺثكح ٚٞػٍ، ٠أ٩ػ٫ ٝػةؿص وػ٭ؿج ا٣عػٮض إذا َػٺق ٧٠ػة ٱُي

 ا٣ى٭ؿٱش، ك٣ٲف ٦ٕ٪ةق ص٫٤ٕ ٠ة٣ى٭ؿٱش ٵف ا٣عٮض ٬ٮ ا٣ى٭ؿٱش.

٧ٚػػة دا٦ػػخ ا٧٣ٕػػةص٥ ٝػػؽ ذ٠ػػؿت اٹقػػ٥ ا٣ضة٦ػػؽ )اٷ٤ٝػػٲ٥(، ك٦ػػة داـ 

ة صةاـان، ك٦ة داـ ث٪ػةء ٤ٕٚػ٢ى ٱٕ٪ػٰ اٹمذٞةؽ ٨٦ ا٣ضٮا٦ؽ زٺزٲح ٠ة٩خ أـ ٗٲؿ٬

ٚٲ٧ة ٱٕ٪ٰ ا٧٣ٺثكح، ٚإ٫٩ ٱىط ٝجٮؿ )أ٤ٝػ٥ى( ك٦ُةكٔػ٫ )دػأ٥٤ٝى( ث٧ٕ٪ػٯ ٹءـ 

 ٩ٛك٫ ٦ٓ ٦ة ٱعٲٍ ث٫ ٨٦ أظٮاؿ ٦ةدٱح أك٦ٕ٪ٮٱح.

 ا٣ٌٕٮص د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

ع ٧ٙف٩ ٢١خ٬اؤـ  «حأ٣٢ٛ ٤ّ ا١تٰئث»س٬از ٣٫١٬ٛ:  ك٧ط٬ق ة٨ٓ٥٭ حَّٰٟٗ ك٬ٌَّ

 ّ ضا١ث ٤ا أك ُؽؼ ٤ا، كإىا٘ث ٪ؼق ا١ػال١ث إ١٭ ا٥١ٓش٤.٣

*   *   * 

  

(112) 

 أٞرؽي ٦٤ً كاضػ

 «ٕاب أٞرؽي ٦٤ً كاضػ، كٛؽأت أٞرؽى ٦٤ ٞخاب»

 

 ا٥١فأ١ث: -1

ُِّئ ثٌٕ٭٥ ٔجةرةص   «ٗةب أ٠سؿي ٨٦ كاظؽ أك ٝػؿأت أ٠سػؿى ٦ػ٨ ٠ذػةب»ٱؼ

 ٵف )أ٠سؿ( ث٪ةء دٌٛٲ٢، كأ٫٩ ٹ دٌٛٲ٢ ٬٪ة.
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 االٛخؽاح: -2

كمج٭٭٧ة،  «أك ٝؿأت أ٠سؿى ٨٦ ٠ذةب ،ٗةب أ٠سؿي ٨٦ كاظؽ»صٮاز ٝٮ٣٭٥ص 

 ٦ة ٠ذةب. ٦ة كاظؽ، كٝؿأت ٗٲؿى  ث٧ٕ٪ٯص ٗةب ٗٲؿي 

 ٘ٮ ا٥١ٓاس٣: -أا١خ٠ٰ٢ٓ:  -3

  ة كاظؽة»ا٣ىعةحص َـّ  «.٠ؿق ثٌٕ٭٥ ثٲٓ ا٣ؿَةب أ٠سؿ ٨٦ صى

  ًؿم ا٣ؿصػ٢ي ا٣ؿصػ٢ى ا٣٪ؼ٤ػحى كأ٠سػؿى »ا٤٣كةفص ٍٕ ٝٮؿ ا٣نةٰٕٚص أف ٱي

 «.ا٨٦٫ُ ظة

 ٘ٮ ا١هؽؼ كا١ػال١ث: -ب

عػػذ٥َّ أف ٱػػأدٰ ث٪ػػةء )إٔٚػػ٢( ٤٣ذٌٛػػٲ٢، ٚ٭ػػٮ ٝػػؽ ٱػػأدٰ ٣٘ٲػػؿ ذى ٹ ٱى  -

ػؿ ص٧ةٔػح ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯص   ژ ڃڄ ڄ ڄٱژا٣ذٌٛٲ٢، كث٫ ٚكَّ

أم ٬ٮ ٬ٲ٨ِّ، إذ ا٧٣ؼ٤ٮٝةت ٤٠٭ة ١٧٦٪ح ك٬ٲِّ٪ػح ٤ٔػٯ  غ27ا٣ؿكـص  

 اهلل قجعة٫٩.

 ٘ٮ االـخئ٨اس: -ج

٤ٔػٯ ٦ىػ٨  ارد  31ا٣نػةإح ص  أصةز٬ة ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ضةر ٚػٰ اٵػُػةء

َُّأ٬ة.  ٠ةف ػ

 ا٣ٌٕٮص د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

ككػت٥٫٫ا،  «ٕاب أٞرؽي ٦٤ كاضػ أك ٛؽأت أٞرؽى ٦٤ ٞخاب»س٬از ٣٫١٬ٛ: 

 ة٨ٓ٥٭: ٕاب ٰٕؽي٤ا كاضػ، كٛؽأت ٰٕؽى٤ا ٞخاب.

*   *   * 
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(113) 

ٓى٦ى ا٨١ِؽى  ٍ٤
ى  أ

 «أ٦ٓ٤ى ا٨١ِؽى ٘ٮ ا٥١فأ١ث»

 

 ث:ا٥١فأ١ -1

ُِّئ ثٌٕ٭٥ ٔجػةرة  ٦ٍٕػ٨ى ا٣٪ْػؿى »ٱؼ
ى ( ٕٚػ٢ ٹزـ ٦ذٕػؽٍّ ثػػ «أ ى٦ٍٕػ٨ى ، ٵف )أ

ى٨ٍٕ٦ى ٰٚ ا٣٪ْؿ ٰٚ ا٧٣كأ٣ح» )ٰٚ(. كا٣ىٮاب ٔ٪ؽ٥٬   .«أ٥ٕ٩ى ا٣٪ْؿى »أك  «أ

 االٛخؽاح: -2

٨ٍٕ٦ى ا٣٪ْؿى »صٮاز ٝٮ٣٭٥ص 
ى (. «أ  ٦ذٕؽٱةن ث٪ٛك٫ ث٧ٕ٪ٯ )أ٥ٕ٩ى ا٣٪ْؿى

 ساء ٘ٮ ا٥١ٓاس٣: -أا١خ٠ٰ٢ٓ:  -3

 .«أ٦ٕ٪ذي٥ ٰٚ ٠ؾا أم ثة٣٘ذي٥»ةفص ا٤٣ك -

 .«أ٨ٕ٦ى ٰٚ اٵ٦ؿص أثٕؽى » ا٣ذةجص  -

، كٱٞةؿص أ٨ٕ٦ى ٰٚ ا٣٪ْؿ»ا٣ٮقٲٍص  - ٖى  .«أ٨ٕ٦ى ٰٚ ا٤ُ٣تص صؽَّ كثة٣

( صةء ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ٦ذٕؽٱةن ثػ )ٰٚ(. ٭٥ ٨٦ ٬ؾا أف ا٢ٕٛ٣ )أ٨ٕ٦ى  كٱٛي

 ك٦ٟ١ ٥٤ا كرد ٘ٮ ٞالـ ا١ٓؽب: -ب

 ٝٮؿ ٧ٔؿك ث٨ ٤٠سٮـص -

 ؼنٯ ٤ٔػٲ٭٥كأ٦َّة ٱٮـ ٹ ٩

 

٨ًٕي ٗػػػةرةن ٦ذ٤جِّجٲ٪ػػػة   ٚػػػ٪ي٧ٍ

 كٝٮؿ ٔ٪ذؿة ث٨ مؽادص - 

ىػ٫ شو ٠ؿقى ا١٣ي٧ػةةي ٩ـا٣  ك٦ؽىصَّ

 

٨ًٕو ٬ؿثةن كٹ ٦كذك٥٤ً    ٹ ٧٦

( صةء ٦ذٕؽٱةن ثػ )ٰٚ( ٰٚ ا٧٣ٕةص٥، ك٦ذٕػؽٱةن ٦جةمػؿةن   أم إف ا٢ٕٛ٣ )أ٨ٕ٦ى

ٕؿ ا٣ٕؿثٰ. كإذا ٥٣ ديع٢٧ ٧٤٠ح )ٗةرةن ك٬ؿثةن( ٰٚ ا٣جٲذػٲ٨ ٤ٔػٯ أ٩٭٧ػة  ٰٚ ا٣نِّ

٦ٕٛٮؿ ث٫ ٣ػ )٨ٕ٧٩ ك٨ٕ٧٦( ٚػٺ ٦٪ػةص ٦ػ٨ ظ٤٧٭٧ػة ٤ٔػٯ ا٣٪ىػت ث٪ػػـع 
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أ٦ٕػ٨ى ا٣٪ْػؿ ٚػٰ »ا٣ؼةٚي. ٚإذا ٥٣ ٱيع٢٧ ٩ىت ٧٤٠ح )ا٣٪ْؿ( ٚػٰ ٝػٮ٣٭٥ص 

 ٤ٔٯ ا٧٣ٕٛٮ٣ٲح ٤ٚٲيع٢٧ ٤ٔٯ ٩ـع ا٣ؼةٚي ٧٠ة ٰٚ ا٣جٲذٲ٨. «ا٧٣كأ٣ح

 ٘ٮ االـخئ٨اس: -ج

  ٨ٍٕ٦ى ا٣٪ْؿى »د١ؿرت ٔجةرة
ى ؽ ٔىػؿ اٹظذضػةج ٰٚ ٠ذت ٦ػة ثٕػ «أ

 ٦بةت ا٧٣ؿات، كأ٧٬٭ةص

  ك٠ؾ٣ٟ ٢٠ُّ ٨٦ أ٨ٕ٦ ا٣٪ْػؿ ٚػٰ اٵ٦ػٮر »دةج ا٣ٕؿكس/ ٩ُفص

ُِّف  .«كاقذٞىٯ ٤ٔٲ٭ة ٚ٭ٮ ٦ذ٪

  ٰٛ٪15/113ا٣جعؿ ا٣ؿااٜ ٰٚ مؿح ٠٪ػـ ا٣ؽٝةاٜ ٤٣ع. 

  2/267أقؽ ا٣٘ةثح ٹث٨ اٵزٲؿ. 

  6/237دةرٱغ ث٘ؽاد ٤٣ؼُٲت ا٣ج٘ؽادم. 

  4/148دةرٱغ اث٨ ػ٤ؽكف. 

 ٤2/3ِّٲةت ١٤٣ٛٮم ا١٣ 

  2/136أٝؿ٬َّة ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة ٰٚ اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت. 

 ا٣ٌٕٮص د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

 ٤خٓػٯان ة٨ٙف٩. «أ٦ٓ٤ ا٨١ِؽ» س٬از ٣٫١٬ٛ 

*   *   * 

(114) 

 ا٤خ٨اف ك٥٤خ٦ٌ 

 

 ا٥١فأ١ث: -1

ػػ١ؿ  ٱنػػٲٓ ٚػػٰ اٹقػػذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوػػؿ ٧٤٠ذػػة )ا٦ذ٪ػػةف ك٦ي٧ػػذ٨ٌ( ث٧ٕ٪ػػٯ مي



 920 (1) اجلصء (09) جملًدا ـ دلًة دلُع ايًغة ايعسبية بدَػل

ب٭ػة «أٔجِّؿ ٨ٔ ا٦ذ٪ػة٩ٰ ٣ػٟ»٦س٢ ٝٮ٣٭٥ص  كمة٠ؿ ٰٚ ُِّ ، أم ٔػ٨ مػ١ؿم. كٱؼ

 ثٌٕ٭٥ ٵ٫٩ ٣ٲف ٣٭ة ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح

 االٛخؽاح: -2

١ؿ كمة٠ؿ. «ا٦ذ٪ةف ك٦ي٧ذ٨ٌ »صٮاز ٝٮ٣٭٥ص   ث٧ٕ٪ٯ مي

 ٘ٮ ا٥١ٓاس٣: -أا١خ٠ٰ٢ٓ:  -3

  صةء ٰٚ ا٣ذةجص«.. ك٦ػ٨َّ ٤ٔٲػ٫ص اوػُ٪ٓ  ٨٦َّ ٤ٔٲ٫ص أ٩ٕػ٥ى كأظكػ٨ى

ص إظكةف ا٧٣عًك٨ ٗٲػؿ ٦ٕذػؽٍّ ٔ٪ؽ ق و٪ٲٕح، ٦س٢ ا٦ذ٨َّ ٤ٔٲ٫. ا٨٧٣ُّ

ثةٷظكػػةف. ٦ػػ٨َّ ٚػػٺف ٤ٔػػٯ ٚػػٺفص إذا أز٤ٞىػػ٫ ث٪٧ٕػػ٫ ا٣سٞٲ٤ػػح. 

. كا٧٣٪َّةفص ا٧٣ُٰٕ اثذؽاءن، ٦ػ٨  كا٧٧٣٪ٮفص ا٣ٌٕٲٙ كا٣ٞٮم ًؽٌّ

أق٧ةء اهلل دٕة٣ٯ. كا٧٣٪َّةفص ٬ٮ ٨٦ ٹ ٱُٰٕ مٲبةن إٹ ٦ً٪َّح كأذؽَّ ث٫ 

 .«ةق٤ٔٯ ٨٦ أُٔ

  ص أ٥ٕ٩ ٤ٔٲػ٫ ٧ٕ٩ػح َٲجػح. ٦ػ٨َّ ا٣نػٰءيص ة٨٦َّ ٤ٔٲ٫ ٦٪  »ٰٚ ا٣ٮقٲٍص

٪ِّػ٫.  ٛى٫. ا٦ػذ٨َّ ٤ٔػٯ ٚػٺفص آذاق ث٧ى ٞىه. ك٨٦َّ اٵ٦ؿي ٚٺ٩ػةنص أًػٕ ٩ى

ٮر ٤ٔٯ ٨٦ أُٔػٯ ظذػٯ  ٛىؼي ا٧ً٣٪َّحص اٷظكةف كاٷ٩ٕةـ. ا٧٣٪َّةفص ا٣

 ة٣ٯ.ٱٛكؽ ُٔةءق. ا٧٣٪َّةفص ا٣٘ة٦ؿ ا٣ُٕةء، كاق٥ ٨٦ أق٧ةء اهلل دٕ

 ٘ٮ ا١هؽؼ: -ب

(. ك٨٦ ٦ٕة٩ٰ ٬ؾا ا٣ج٪ةء اٹدؼػةذ  ( ٤ٔٯ كزف )اٚذ٢ٕى )اٹ٦ذ٪ةف( ٦ىؽر )ا٦ذ٨َّ

، كا٧٣ُةكىٔػح ٩عػٮ  ٩عٮ اػذؽـى، كا٣ذىػؿؼ كاٹصذ٭ػةد ٩عػٮص ا٠ذكػت كأذ٧ػ٢ى

أًؿ٦ى٫ ٚةًُؿـى. كث٧ٕ٪ٯ دٛة٢ٔى ٩عٮ اًُؿثٮا كدٌػةرثٮا، كث٧ٕ٪ػٯ ٕٚػ٢ى ٩عػٮ 

، كث٧ٕ٪ٯ اٷّ٭ةر ٰٚ ٩ع ٰى  ٮ أذؾرىص أّ٭ؿى ا٣ٕؾر.اردٞٯ كرٝ

 كٯفخ٨خز ٥٤ا ـتٚ:

( ك٦ىؽرق كاق٥ ا٣ٛة٢ٔ ٦٪٫.  ٹ ػٺؼ ٰٚ كركد )ا٦ذ٨َّ
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( ٱ٨١٧ أف ٱٛٲؽ ٦ٕ٪ٯ اٷّ٭ةر ٚٲىط أف ٱ١ٮف اٹ٦ذ٪ةف ٬ٮ  ٦ة داـ )اٚذ٢ٕى

أم ٦ًْ٭ؿه ٷظكػة٫٩  «أ٩ة ٧٦ذ٨ٌّ ٫٣»إّ٭ةر اٷظكةف كاٷ٩ٕةـ ٣ىةظج٫، ٚٞٮ٣٭٥ص 

 كإ٩ٕة٫٦.

( وػةر ٦ػ٨ اٵًػؽاد، إذ ٱٕ٪ػٰ إذا ٠ةف ٬ؾا ا٣ذكٮٱ ٖ ٦ؤدٱةن إ٣ٯ أف )ا٦ػذ٨َّ

اٷدٹؿ ثة٣٪٧ٕح كا٣ذٛةػؿ ث٭ػة ٧٠ػة ٱٕ٪ػٰ إّ٭ػةر ا٣نػ١ؿ كا٣ع٧ػؽ ٧٣ػ٨ أ٩ٕػ٥ى 

( ذ٣ٟ أف )ا٧٣٪َّةف( ٬ٮ ٨٦ ٱيًؽؿُّ ٤ٔػٯ  ، ٚإف ا٣ذٌةد ّة٬ؿه ٰٚ ٦ةدة )٦ى٨َّ كأظك٨ى

كؽ ُٔةءق، ك٬ٮ أٱٌةن ا٣٘ة٦ؿ ا٣ُٕػةء، ك٬ػٮ ٦ػ٨ أقػ٧ةء  اهلل ٨٦ أُٔٯ ظذٯ ٱٛي

( ٤ٔػٯ  ٢٧ً ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ٤ٔٯ ا٣ذٌةد ٱ٨١٧ أف ٱع٢٧ ٰٚ )ا٦ذ٨َّ دٕة٣ٯ، ٧١ٚة ظي

ا٣ذٌةد ٣ٲىجط ٢ٕٛ٤٣ ٦ٕ٪ٲةفص ا٦ذ٨َّ إذا ٦ػ٨َّ كٚؼػؿى ٦ًٛكػؽان ا٣ُٕػةء، كا٦ػذ٨َّ إذا 

ٕى٥ ٤ٔٲ٫ ُٔةء ا٧٣يُٰٕ كإ٩ٕة٫٦ ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ م١ؿق إٱةق.  أّ٭ؿى ا٧٣٪

ك٦ػة داـ ا٦ػذ٨َّ  «ث٪٫٧ٕ ا٣سٞٲ٤ح٨٦َّ ٚٺف ٤ٔٯ ٚٺف إذا أز٫٤ٞ »ك٦ة داـ كردص 

٧ذى٨ٌ  ، ٚٲ٨١٧ أف ٱ١ٮف ا٧٣ي ٞى٢ ثػة٣٪٥ٕ كا٣ُٕػةء»ث٧ٕ٪ٯ ٨٦َّ كاٷمػٕةر  «٬ٮ ا٧٣س

 ثس٢ٞ ٥ًٕ٩ ٚٺف كُٔةا٫ ٬ٮ م١ؿه ٫٣.

 .3/174أصةز٬ة ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة ٰٚ اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت 

 ا٣ٌٕٮص د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

ٟؽو ة٥ٓ «ا٤خ٨اف ك٤ي٥خ٦ٌ » س٬از ٣٫١٬ٛ:  ًٞ  ٨٭ كي  ؽ.ككا

*   *   * 

 (115) 

ى٧خزى كإ٧خاج ك٤ي٨خشات  أ

 

 ا٥١فأ١ث: -1

ى٩ٍذشى ا٧٣ىػ٪ٓ ثٌػةٔح صٲػؽة»ٱنٲٓ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوؿ ٝٮ٣٭٥ص  أك  «أ
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. كٗٲؿ٬ػة «ث٤ٖ إ٩ذةج ا٣جبؿ أ٣ٰٛ ثؿ٦ٲػ٢»أك  «دىؽِّر ا٣ؽك٣ح ا٧٣٪ذضةت ا٣ـرأٲح»

٤٣ٕٛػ٢ ٬ػؾق  ز٧ػؿ. ك٣ػٲف٨٦ ٦نػذٞةت ا٣ٕٛػ٢ )أ٩ػذش ( ث٧ٕ٪ػٯ )أُٔػٯ( أك أ

 ٦ٕةص٧٪ة ا٣ٞؽٱ٧ح.ا٣ؽٹ٣ح ٰٚ 

 االٛخؽاح: -2

( ك٦نذٞةد٭ة ث٧ٕ٪ٯ )أُٔٯ أك أز٧ؿى(. ٩ٍذشى
ى  صٮاز اقذ٧ٕةؿ )أ

 ٘ٮ ا٥١ٓاس٣: -أا١خ٠ٰ٢ٓ:  -3

  ٭ػة إذا ك٣ٲػخي ٩ًذةص٭ػة، ٚأ٩ػة ٩ػةدش، كا٣٪ةٝػح »ا٤٣كةفص ى٩ٍذًضي ٩ىذىضخي ا٣٪ةٝحى أ

ػػٓ  كٹدةغ ص٧ٲػػ ًٍ ٓ ا٣ج٭ػػةا٥.. كٹ ٦ى٪ٍذٮصػػح، كا٣٪ِّذػػةج اقػػ٥ه ٱض٧ػػٓ كى

ى٩ٍذىضخ ا٣٪ةٝح إذا كًٕخ، كٱٞةؿص ٩يذًضخ ا٣٪ةٝح ٚ٭ػٰ ٦ى٪ٍذٮصػح..  ٱٞةؿص أ

ى٩ٍذىضػًخ ا٣عة٦ػ٢ي كثٌٕػ٭٥  َّػؽدي٭ة. أ ى٩ذًض٭ة إذا ك٣  صٱٞػٮؿك٩ىذىٍضخي ا٣٪ةٝح أ

ٍخ.. ى٩ٍذىضًخ ا٣٪ةٝح ك٬ٰ ٩ىذٮج إذا ك٣ؽت ٩ىذىضى  .«كٝةؿ ٠ؿاع ٦ؿَّةص أ

  ى٩ٍذىضػخص دٮا٣ػؽت. كدى٪ةدىضًخ اٷثػ٢ »أقةس ا٣جٺٗح ٤٣ـ٦ؼنؿمص كأ

ىؽاغ ٣ ى٩ٍذىضة ا٣ٛٞؿ  كى  .«كٰٚ ا٧٣س٢ص إف ا٣ٕضـ كا٣ذٮا٩ٰ دـاكصة كأ

  ىك٣ػؽ٬ة، ٚ٭ػٮ ٩ػةدش، كا٣٪ةٝػح »ا٣ٮقٲٍص ٩ىذشى ا٣٪ةٝح ٩ىذٍضػةن ك٩ىذةصػةنص أ

ػػ٫ )٦ػػٮ(.  ى٩ٍذىش ٚػػٺف ا٣نػػٰءىص دػػٮٹَّق ظذػػٯ أدػػٯ ٩ًذةصي ٦ى٪ٍذٮصػػح..كأ

٪ٍذٮصحص اٵمٲةء ا٧٣كذس٧ىؿة ج. ٦ى٪ٍذٮصػةت. ا٣٪ِّذػةج كا٣٪ذٲضػحص  كا٧٣ى

 .«ز٧ؿة ا٣نٰء )٦ٮ(

 ٘ٮ ا١هؽؼ: -ب

ص٢ٕ أظ٧ؽ ث٨ ٱعٲٯ ز٤ٕت ا٢ٕٛ٣ )٩ىػذش( ٦ػ٨ ثػةب ٦ػة ٹ ٱيػذ٥٤١ ثػ٫ إٹ 

ضخ ا٣٪ةٝح ٤ٔٯ ٦ة ٥٣ ذً كٝةؿ ا٣ضٮ٬ؿمص ٩ي  ٤ٔٯ ا٣ىٲ٘ح ا٧٣ٮًٮٔح ٧٤٣ٕٛٮؿ..

 ٱيك٥َّ ٚة٫٤ٔ، دي٪ذىش ٩ىذةصةن، ٧٠ة ٰٚ ا٤٣كةف كا٣ىعةح.

٧ةؿ ٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢ ٦ج٪ٲػةن ٤ٕ٧٤٣ػٮـ ٦ػة داـ ٝػؽ ك٨١٣ ٹ مٰء ٱ٧٪ٓ ٨٦ اقذٕ
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ى٩ٍذىضػخ كثٌٕػ٭٥ »كردص  ، كٝػؽ أ كا٣٪َّذٮج ٨٦ ا٣ؼٲ٢ كص٧ٲػٓ ا٣عػةٚؿ ا٣عة٦ػ٢ي

 «.ٱٞٮؿ ٩ىذىضٍخ 

ح ٚػٰ اقػذ٧ٕةؿ  ، ٚػٺ ٦نػةظَّ ىؽى ٣ ى٩ٍذىش صةءا ث٧ٕ٪ٯ كى ٱٛ٭٥ ٨٦ ٬ؾا أف ٩ىذىش كأ

 ا٢ٕٛ٣ ٦ج٪ٲةن ٤ٕ٧٤٣ٮـ، ك٬ٰ ا٣ىٲ٘ح ا٣ٛةمٲح ا٣ٲٮـ ٰٚ ا١٣ذةثح.

 ٮ ا١ػال١ث:٘ -ج

( ث٧ٕ٪ٯ )أُٔٯ( ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٣٭٥ص  ى٩ٍذىشى ى٩ٍػذىشى »ٱكذ٢٧ٕ ا٧٣ٕةوؿكف ا٣ٲٮـ )أ أ

ى٩ٍذىضػًخ ا٣نػؿ٠ح أوػ٪ةٚةن صؽٱػؽة ٦ػ٨ »أك  «ا٣ع٢ٞ ٔنؿٱ٨ ٝ٪ُةران ٦ػ٨ ا٧ٞ٣ػط أ

. ك٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٝؿٱجح ٨٦ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ذؿازٰ، ك٬ٮ ا٣ٮٹدة، ٵف ا٣ػٮٹدة «ا٧٣ٺثف

ز٧ػةر ثعكػت ٦ػة كرد ٚػٰ ا٧٣ٕػةص٥ ُٔةء، ك٬ػٰ ٝؿٱجػح أٱٌػةن ٦ػ٨ ٦ٕ٪ػٯ اٷ

( ث٧ٕ٪ػٯ  ى٩ٍػذىشى ؿة.  ٚػإذا وػطَّ )أ ا٣عؽٱسح ٨٦ أف ا٧٣٪ذٮصح ٬ٰ اٵمٲةء ا٧٣كػذس٧ى

 أُٔٯ أك أز٧ؿ وطَّ ٝٮؿ ا٧٣عؽزٲ٨ ا٣كةثٜ.

 ٘ٮ االـخئ٨اس: -د

 .2/259أصةز٬ة ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة ٰٚ اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت 

 ، أ٧٬٭ةصد١ؿرت ٧٤٠ح أ٩ذش ٰٚ ٦ؤ٣ٛةت ٝؽٱ٧ح كظؽٱسح آٹؼ ا٧٣ؿات

ى٩ٍذىشى ذ٣ٟ ثُٺف ٢٠ ٝك٥ص » 4/251رقةا٢ اث٨ ظــ اٵ٩ؽ٣كٰ  -  .«أ

٫ص » 3/351ك 2/87ا٣جؿ٬ةف ٤٣ـر٠نٰ  - ٩ٍذىشى اٵ٦ؿي ١ٔكى
ى  .«أ

ى٩ٍػذىشى ص »5/45ا٣ؾػٲؿة ٣ن٭ةب ا٣ؽٱ٨ ا٣ٞؿاٰٚ  - ٝةؿ أثػٮ ا٣ُػة٬ؿص أ

ٕىٲ٨ ي٫ كٝٮؿي ٢ٌٚو ا٣ؼٺؼى ٰٚ ٥٤ٔ أظؽ ا٧٣ذجةٱ  .«ٝٮ٣

ى٩ٍػذىشى ٣٭ػ٥ ص »6/92ٔةمٮر ا٣ذعؿٱؿ كا٣ذ٪ٮٱؿ ٹث٨  - ؿ ا٣ذ١ٛٲػؿ أ ٚأكَّ

 .«أف ا٧٣ؼ٤ٮٝةت ٥٣ ديؼ٤ٜ ثةَٺن 

 ا٣ٌٕٮص د. ٧٦ؽكح ػكةرة
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 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

٨ٍخشات( ك٤لخٜاح٫ا ة٨ٓ٥٭ )أٍْ٭ أك أذ٥ؽى(،  ( ك)ا٥١ي ى٧ٍخىزى س٬از اـخ٥ٓاؿ )أ

 كحياؼ ٪ؼق ا١ػال١ث إ١٭ دال١ث ا٠ٓٙ١ ٘ٮ ا٥١ٓش٣.

*   *   * 

 (116) 

 األى٧ًٍلٍث

 

 ا٥١فأ١ث: -1

ُِّػػئ ثٌٕػػ٭٥  ص٧ٕػػةن ٣ػػػ )٩نػػةط(، ٵف  «اٵ٩نػػُح»٧٤٠ػػح قػػذ٧ٕةؿ اٱؼ

)ا٣٪نةط( ٦ىؽر، كاٵو٢ ٚٲػ٫ أٹ ٱس٪َّػٯ كٹ ٱيض٧ػٓ ٵ٩ػ٫ ٱػؽؿ ٤ٔػٯ ا٤ٞ٣ٲػ٢ 

٤ح( ٗٲؿ ٦ك٧ٮع. ًٕ ٍ ٚى  كا١٣سٲؿ، كص٫ٕ٧ ٤ٔٯ )أ

 االٛخؽاح: -2

 ص٧ٕةن ٣ػ )٩نةط(. «اٵ٩نُح»٧٤٠ح قذ٧ٕةؿ اصٮاز 

 ا١خ٠ٰ٢ٓ:  -3

ص٧ٕةن ٣ػ ) ٩نةط( ٰٚ ٠ذت ا٣ذؿثٲح كا٣ذ٤ٕٲ٥ ػىٮوةن  «اٵ٩نُح»٧ح دكذ٢٧ٕ ٤٠

ٓى  كٰٚ ا٤٣٘ح ا٧٣ٕةوؿة، ٰٚ ا٣ىػعٙ كا٧٣ضػٺت، ٧ٔٮ٦ػةن. ك٠ػةف ٬٪ػةؾ ٦ىػ٨ ٦٪ػ

اقذ٧ٕةؿ ٬ؾا ا٣ض٧ٓ ثعضح أف )ا٣٪نةط( ٦ىؽر، كاٵو٢ ٚٲ٫ أٹ ٱس٪َّػٯ كٹ ٱيض٧ػٓ 

٤ًٕح( ٗ ٍ ٚى  ٲؿ ٦ك٧ٮع.ٵ٫٩ ٱؽؿ ٤ٔٯ ا٤ٞ٣ٲ٢ كا١٣سٲؿ، ز٥ إف ص٫ٕ٧ ٤ٔٯ )أ

كدكٮٱٖ اقذ٧ٕةؿ ٬ؾا ا٣ض٧ٓ أف ٨٦ ا٧٣ٕؿكؼ أ٫٩ ٱضٮز ص٧ٓ ا٧٣ىػؽر إذا 

أف ا٣ٕػؿب ( »3/431دٕؽدت أ٩ٮا٫ٔ، كا٣٪نةط ٦ذٕؽد اٵ٩ٮاع، كٝؽ ذ٠ؿ قٲجٮٱ٫ )

 .«ٝؽ دض٧ٓ ا٧٣ىةدر ٚٲٞٮ٣ٮفص أ٦ؿاض كأم٘ةؿ كٔٞٮؿ

٤ػح(،  ًٕ ٍ ٚى كٝؽ ذ٠ؿ اٵقذةذ ٤ٰٔ ا٣٪ضؽم ٩ةوٙ أف )أ٩نػُح( ٤ٔػٯ كزف )أ
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ىز٦٪ػح. ك٬ٮ  َُّؿد ٰٚ ٢٠ اق٥ رثةٰٔ ٦ؾ٠ؿ ٝج٢ آػؿق ٦ػٌؽ ٦سػ٢ص ز٦ػةف كأ كزف ٦

ٕي٭ة ٤ٔٯ )أ٩نػُح( ٝٲػةس  كٝؽ اصذ٧ٕخ ٬ؾق ا٣نؿكط ٰٚ ٧٤٠ح )٩نةط(، ٚض٧

 ا٣ٌٕٮص د. ٧٦ؽكح ػكةرة ٹ ٦أػؾ ٤ٔٲ٫.

 ٛؽار ا٢١ش٨ث: -4

 س٥ٓان ١ػ )٧لاط(. «األ٧لٍث»٥٢ٞث  ـخ٥ٓاؿاس٬از 

*   *   * 

 (117) 

خى٫ٍخىؽى ك٤ي  ـٍ  ٍفخى٫خًؽا

 

 ا٥١فأ١ث: -1

ٱنػػٲٓ ٚػػٰ اٹقػػذ٧ٕةؿ ٧٤٠ػػحص )اقػػذ٭ذىؿ( ثة٣ج٪ػػةء ٤ٕ٧٤٣ػػٮـ، ك٦٪٭ػػة اقػػ٥ 

ب٭ػة ثٌٕػ٭٥، كا٣ىػٮاب ٔ٪ػؽ٥٬ ا٣ٛة٢ٔص )٦كذ٭ذًؿ( ُِّ ص )اقػذي٭ذًؿ( ثة٣ج٪ػةء كٱؼ

 ٧٤٣ض٭ٮؿ، ك٦٪٭ة اق٥ ا٣ٛة٢ٔص )٦كذ٭ذىؿ( ٧٠ة كرد ٰٚ ا٤٣٘ح.

 االٛخؽاح: -2

 ٪ةء ٤ٕ٧٤٣ٮـ.ثة٣ج «اقذ٭ذىؿ، ٦يكذ٭ذًؿ»صٮاز ٝٮ٣٭٥ص 

 ٘ٮ ا٥١ٓاس٣: -أا١خ٠ٰ٢ٓ:  -3

٬ٍذؿى ا٣ؿصػ٢ »
ى ذٍؿ ذ٬ةب ا٢ٕٞ٣، كٝؽ أ ؿ٫ً، كا٣٭ي ًٔ َـّؽ  ق ٱ٭ذًؿق ٬ذٍؿان إذا ٦ ذىؿى ٬ى

ي٬ذًػؿ إذا أك٣ػٓ ثػة٣ٞٮؿ ٚػٰ  ٚ٭ٮ ٦٭ذىؿص ٚٞؽى ٫٤ٞٔ ٨٦ ٠جىؿ أك ٦ؿض أك ظػـف، كأ

ي٬ذًػؿ ث٭ػةص ٹ ٓى ث٫، كاقذي٭ذًؿ ثٛٺ٩ػح كأ  ٱجػة٣ٰ ا٣نٰء، كا٧٣كذ٭ذىؿ ثة٣نٰءص ا٧٣ٮ٣

٬ٍذؿى كأ٣عٞػ٫ 
ى ٚٲ٧ة ٝٲ٢ ٚٲ٫ ٵص٤٭ة. كٝؽ ٩هَّ ا٣ذةج ٤ٔٯ مؾكذ ٦ي٭ذىؿ ٨٦ ا٢ٕٛ٣ أ

٤ش.. ٨ ك٦ٛي  ث٧يك٭ىت ك٦يعىى

كاٵو٢ ٚػٰ اٵٕٚػةؿ أف د١ػٮف ٦ج٪ٲػح ٤ٕ٧٤٣ػٮـ، ٚػإذا كرد ٕٚػ٢ ثة٣ج٪ػةء 
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فىا امىاًع أن ُٓستعىل عنّ األصل واا اا  امىعٌاّ  ،منىجُِل سىاعاً مستب

ي امعدول واي امىعتَّر ةٍ عٌٍ ذا صنث ةامىعٌّ األصنْ؟ وقد أجاز أحد امنغِٓٔ

ُُٓرع امىسىِعث إمّ َُٓرع امىستعىنث، ثه إن ٌَاا  فرقااً وعٌِٓااً، فاساتعىال 

امفعل ةامتٌاء منىجُِل ٓعٌْ أن ٌَا  وجُِالً جعل امفاعال ُُٓارع وُٓساتُتَر، 

فكأن امفاعل أضحّ وفعِالً حقٔقٔاً مفاعل خفْ، ومكي إذا كان امفاعل ٓقاِ  

استعىال امفعل وتٌٔاً منىعنِ  وإساٌاا  إماّ ةاالستُتار ةإرااتٍ فىا امىاًع وي 

 فاعنٍ امحقٔقْ كىا َِ األصل؟ وي ةاب وعاواة أصل وُجِر.

 في االستئناس: -ب

 .3/971أجازَا وجىع امقاَرة فْ األمفاظ واألسامٔب  -

 امعضِ: ا. وىدوح خسارة

 قرار اللجنة: -4

لتاام بالننءا  بالهعلوم، واألَولى اال «استهتَر، فهو نستهتِر» جواز قولهم: 

 للهجهول.

*   *   * 
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 انكرة واجملالخ ادلهذاج
 انهغح انؼشتُح إىل يكرثح جمًغ

 و6107يٍ ػاو  ألولايف انشتغ 

 ()أ. أ٬٧ر دركٯق

 ا١ٟخب ا١ٓؽةٰث -أ 

صػةف أكدكز، صػةف ٠ػةرٱؿ، ٦ٲنػٲ٢ ٠ةقػٲ٫،  أضادٯد ضػ٬ؿ ا١ال٤ؽزػٮ : -1

 . 2333اٵ٬ة٣ٰ ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ، د٦نٜ، 

٦ع٧ػؽ ٗكػةف ا٣ضجػةف، دار  :ملسو هيلع هللا ىلصاألن٬ؿ ٘ػٮ ٤ٓؽ٘ػث ضٜػ٬ؽ ا١ؽـػ٬ؿ  -2

 .2317أٚ٪ةف، د٦نٜ، 

ا١غيؽ ضف٦ٰ كس٬٫دق ا٬ٖ٢١ٯث ا١ٰٜاس ٘ٮ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث  اإل٤اـ ٤ط٥ػ -3

 .٧٠2314ةؿ ٦ضٲؽم، دار ا٣٪ٮادر ا٤٣ج٪ة٩ٲح، ثٲؿكت،  أ٬٥٧ذسان:

٦ع٧ػؽ ٔجػؽ ا٣ع٧ٲػؽ ا٣ع٧ػؽ، دار  را٤ػٮ ٘ػٮ ا١ٟٙػؽ ا١ٓؽةػٮ:ا١خأذٰؽ اٱ -4

 . 1999ا٤ُ٣ٲٕح ا٣ضؽٱؽة، د٦نٜ، 

، دٮٚٲػٜ ٱٮقػٙ ثػٮٹد، دؿص٧ػح حارٯظ ا٬٨ٙ١ف كا١ه٨اْات ا١ػ٤لػٰٜث : -5

 . ٣2333ٲةس ثٮٹد، أ٣ٙ ثةء اٵدٱت، د٦نٜ، إ

                                                 

() .ٓأ٦ٲ٨ ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٧٣ض٧ 
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قػػذٲٛةف ٬ٲ٤ػػؽثؿا٩خ، أ٩ذػػٮ٩ٰ دؿك٦جػػة،  ا١ؽٯاىػػٰات كا١لػػ٠ٟ األ٤رػػ٠: -6

 . ٦2333ؤقكح ا١٣ٮٱخ ٤٣ذٞؽـ ا٧٤ٕ٣ٰ، ا١٣ٮٱخ، 

، دٞػؽٱ٥ص ـ1831ٕؽ٘ث حشارة د٤لػٚ ح٬ذٰػٚ ١خػارٯظ ضا٘ػ٠ ٨٤ػؼ ا١ٓػاـ  -7

 .٦2316ع٧ؽ ٗكةف ا٣ٞٺع، ٗؿٚح دضةرة د٦نٜ، 

دا٬ةف دا٧٣ؽٱ١ٮ،ج. ؿ مةثٲؿ، ؾ .مػ٧ٺ ،دؿص٧ػحص  ٥ٰث:ا٬ٙ١ى٭ كا١طخ -8

، ) ق٤كػػ٤ح ا٣ؽراقػػةت ٬2332ػػة٩ٰ ظػػؽاد ،  كزارة ا٣سٞةٚػػح، د٦نػػٜ، 

 .(53ا٤ٛ٣كٛٲح؛ 

آٹف ؼ. مة٧٣ؿز ، دؿص٧حص ٣ُٲٛػح دٱػت ٔؿ٩ػٮؽ، كزارة  ٤ا٪٬ ا٣٢ٓ١؟ : -9

 ( .34قةت ١ٚؿٱح؛ ا، ) در1997ا٣سٞةٚح، د٦نٜ، 

١ٟؽح٬ٕؽاٰ٘ػػػا ٨ْػػػػ ا١ٓػػػؽب ٤غخػػػارات ٤ػػػ٦ ا١شٖؽاٰ٘ػػػا ا١ؽٯاىػػػٰث كا -13

٣ٯ اٵ٧٣ة٩ٲحص إٚؤاد  قـ٠ٲ٨، ٤ٞ٩٭ة  كا٥١ف٦ٰ٥٢ كاـخ٥ؽار٪ا ٘ٮ ا١ٖؽب :

 ٦2333ةزف ٧ٔةكم، ٦ٕ٭ؽ دةرٱغ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٕؿثٲح كاٷقٺ٦ٲح ، أ٧٣ة٩ٲة ، 

زٱ٨ ا٣ٕةثػؽٱ٨ ا٣ذٮ٩كػٰ،  ا٥١ٓش٣ ٘ٮ ا٥٢ٟ١ات ا١ٜؽآ٧ٰث ك٘ٚ حؽحٰب ا١ف٬ر: -11

 .2313ةراثٰ، د٦نٜ، أذ٪ٯ ث٫ص ٤ٰٔ ا٣ؿًة ا٣عكٲ٪ٰ، دار ا٣ٛ

٦ىػػُٛٯ  ٨٤ػػا٪ز ا٥١فخلػػؽ٦ٰٛ ٘ػػٮ ا١ػراـػػات ا١ٓؽةٰػػث اإلـػػال٤ٰث : -12

اٵ٧ْٰٔ، ٧ٔةد ا٣ؽٱ٨ ػ٤ٲ٢، صٕٛؿ إدرٱف، ا٧٣٪٧ْػح ا٣ٕؿثٲػح ٤٣ذؿثٲػح 

 ، ا٣ضـء اٵكؿ.1985كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ ، دٮ٩ف، 

* * * 
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 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق

  ( م1037 -ه 3418يف مطلع عام )
 

 األعضـاء –أ 
 

 تاريخ دخول املجمع

 6291 الدكتقر حمؿد هقثؿ اخلقاط

 حاشـلادالدكتقر حمؿد مروان 

شرئقس ادجؿع»  

6292 

 الدكتقر حمؿقد السقد

شكائب رئقس ادجؿع»  

9006 

 الدكتقر حمؿد مؽل احلسـل

شعأمغ ادجؿ»  

9006 

 9009 الدكتقر مقفؼ دظبقل

 9001 الدكتقر مازن ادبارك

 9002 الدكتقر أكقر اخلطقب

 9002 الدكتقر ممدوح خسارة

 9002 األشتاذ مروان البقاب

 9002 الدكتقر ظؿر صابسقغ

 تاريخ دخول املجمع

 9002 الدكتقر حمؿد حمػؾ

 9002 الدكتقر ظقسك العاكقب

 9002 الدكتقرة لباكة مشقح

 9002 لف كبفانالدكتقر ظبد اإل

 9060 الدكتقر هاين رزق

 9060 الدكتقر أمحد قدور

 9060 الدكتقر حمؿد شعقد الصػدي

 9061 الدكتقر وهب رومقة

 9061 الدكتقر رفعت هزيؿ

 9061 الدكتقر ظبد الـاس ظساف

 9061 الدكتقر ظبقد الرساج

 9061 الدكتقر حمؿد ضقب تقزيـل



 (1)اجلزء  (09)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

000 

 
 
 

 )*(البلدان العربية األعضاء المرادلون في -ب
 

 

 تاريخ دخول املجمع

  اململكة األردىوة اهلاشموة

 الدكتقر ظبد الؽريؿ خؾقػة

 شرئقس ادجؿع»

6221 

 6221 الدكتقر حمؿقد السؿرة

 9009 الدكتقر ظدكان بخقت

 9009 الدكتقر ظع حمافظة

 9062 الدكتقر شؿر  الدرويب

  اجلمهورية التوىسوة

 6221 زاويالدكتقر رصاد مح

 6220 األشتاذ أبق الؼاشؿ حمؿد كرو

 6220 الدكتقر إبراهقؿ صبقح

 6220 الدكتقر إبراهقؿ بـ مراد

 الدكتقر ظبد القهاب بقحديبة

 شرئقس بقت احلؽؿة»

9000 

 9009 الدكتقر ظبد السالم ادسّدي

 تاريخ دخول املجمع

 9009 الدكتقر ظبد الؾطقػ ظبقد

  اجلمهورية اجلزائرية

 6299 اإلبراهقؿلالدكتقر أمحد ضالب 

 9009 الدكتقر ظبد ادؾؽ مرتاض

 9009 الدكتقر العريب ولد خؾقػة

 9009 الدكتقر صالح بؾعقد

 9062 الدكتقر ظثامن السعدي

  اململكة العربوة السعودية

 9000 الدكتقر أمحد حمؿد الضبقب

 9000 الدكتقر ظبد اهلل صالح العثقؿغ

 9000 الدكتقر ظبد اهلل الغذامل

ـ الرحقؿ ظسقالن  9009 الدكتقر ظبد اهلل ب

  مجهورية السودان

 األشتاذ ظع أمحد بابؽر

 شرئقس ادجؿع»

9009 

 
____________________________________ 

 ( ذكرت األقطار وفًؼا لؾستقب اهلجائل، واألشامء وفًؼا لؾستقب الزمـل.*)
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006 

 تاريخ دخول املجمع

 9062 الدكتقر حسـ بشر صديؼ

ـ حاج ماجد  9062 الدكتقر وايف صالح الدي

  اجلمهورية العربوة السورية

 6229 ظؿر الدقاقالدكتقر 

 9000 الدكتقر أمحد دمهان

 9000 الدكتقر ظدكان محقي

 9000 الدكتقر ظدكان درويش

 9000 الدكتقر حمؿد مرايايت

 9009 الدكتقر رضقان الداية

 9009 الدكتقر صالح كزارة

 9009 ر ظبد الؽريؿ رافؼالدكتق

 9009 الدكتقر ظع أبق زيد

 9009 الدكتقر ظع ظؼؾة ظرشان

 9009 الدكتقرة فاتـ حمجازي

 9009 الدكتقر حمؿد حسان الطقان

 9009 الدكتقر حمؿقد الربداوي

 9009 الدكتقر حيقك مر ظؾؿ

 9009 الدكتقر أمحد احلاج شعقد

 9009 الدكتقر صادق فرظقن

 تاريخ دخول املجمع

 9009 ظبد احلؾقؿ مـصقرالدكتقر 

 9009 الدكتقر ظامد الصابقين

 9062 الدكتقرة أشقدة بشر صفبـدر

 9062 الدكتقر ظبد اجلبار الضحاك

 9062 الدكتقر ظدكان بركة

 9062 الدكتقر ظؼقؾ ادرظل

 9062 الدكتقر فاير الداية

 9062 قصؾ احلػقانالدكتقر ف

 9062 الدكتقر قاشؿ شارة

 9062 الدكتقر حمؿد ظبدو فؾػؾ

 9062 األشتاذ حمؿد ظدكان شامل

 9062 الدكتقرة مـك إلقاس

 9062 الدكتقر مقخائقؾ معطل

  اجلمهورية العراقوة

 9000 الدكتقر كاجح الراوي

 الدكتقر أمحد مطؾقب

 شرئقس ادجؿع»

9000 

 9009 وي محاشالدكتقر حمؿقد حقا

 9009 الدكتقر بشار ظقاد معروف



 (1)اجلزء  (09)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

009 

 تاريخ دخول املجمع

 9009 الدكتقر داخؾ حسـ جريق

 9009 الدكتقر ظع الؼاشؿل

 9009 الدكتقر صالح مفدي الػرضقد

 9062 الدكتقر مسارع الراوي

  فلسطني

 الدكتقر أمحد حسـ حامد

شرئقس ادجؿع»  

9009 

  الكويت

 6220 الدكتقر ظبد اهلل غـقؿ

 9000  الشؿالنالدكتقر ظع

 9000 الدكتقر شؾقامن العسؽري

 9000 الدكتقر شؾقامن الشطل

 9009 األشتاذ ظبد العزيز البابطغ

  اجلمهورية اللبناىوة

 6299 الدكتقر فريد شامل احلداد

جار ـ البدوي اـل  9000 الدكتقر ظز الدي

 9009 الدكتقر جقرج ظبد ادسقح

  اللوبوة العربوة اجلامهريية

 6220 لدكتقر حمؿد أمحد الرشيػا

 تاريخ دخول املجمع

  مجهورية مرص العربوة

 6221 الدكتقر رصدي الراصد

 6221 األشتاذ وديع فؾسطغ

 6220 الدكتقر حمؿقد ظع مؽل

 6220 األشتاذ مصطػك حجازي

 6220 األشتاذ حمؿقد ففؿل حجازي

 9000 الدكتقر جابر ظصػقر

 9009 الدكتقر حسغ كصار

 9000 حؾؿل الدكتقر ظبد احلافظ

 9009 الدكتقرة وفاء كامؾ فايد

 9009 الدكتقر كبقؾ ظع

 9062 الدكتقر صالح فضؾ

  اململكة املغربوة

 6221 الدكتقر حمؿد بـ ذيػة

 6220 الدكتقر ظباس اجلراري

 9000 الدكتقر ظبد الؾطقػ بربقش

 9009 األشتاذ ظبد الؼادر زمامة

 9009 الدكتقر الشاهد البقصقخل

  اجلمهورية العربوة الومنوة

 9000 الدكتقر ظبد العزيز مؼالح



 (م1917هـ/1834)أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

 

000 

 األعضاء المرادلون في البلدان األخرى -ج
 

 تاريخ دخول املجمع

  أزبكستان

 6220 الدكتقر كعؿة اهلل إبراهقؿقف

  إسباىوة

 6229 الدكتقر خقسقس ريق شالقدو

  أملاىوة

 6229 الدكتقر رودلػ زهلايؿ

 9009 الدكتقر فقلػ ديسيش فقرش

  إيران

 6221 الدكتقر فروز حريرجل

 6221 الدكتقر حمؿد باقر حجتل

 6221 الدكتقر مفدي حمؼؼ

 9009 الدكتقر حمؿد ظع آذر صب

 9009 الدكتقر حمؿد ظع التسخري

 9009 الدكتقر حمؿد مفدي اآلصػل

  باكستان

 6220 تقر أمحد خانالدك

  البوسنة واهلرسك

 9009 الدكتقر أشعد دراكقفقتش

 تاريخ دخول املجمع

 9009 الدكتقر فتحل مفدي

 9009 الدكتقر حمؿد أركاؤوط

  تركوة

 6299 الدكتقر فماد شزكغ

 6221 وغؾقأالدكتقر إحسان أكؿؾ الديـ 

  روماىوة

 9009 الدكتقر كؼقال دويرصقان

  الصني

 6222 قكغاألشتاذ ظبد الرمحـ كاج

 9009 الدكتقرة أمؾ ققه صقه هقه

  فرىسة

 6221 كدره مقؽقؾأاألشتاذ 

 6220 األشتاذ جاك الكغاد

 6220 األشتاذ جقرج بقهاس

 6220 األشتاذ جرار تروبق

  اهلنـد

 9009 الدكتقر حمؿد أمجؾ أيقب اإلصالحل



 (م1917هـ/1834)أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

 

003 

 

 
 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق الراحلون

 
 ع الراحلونرؤداء المجم -أ

 

 مدة تولِّوه رئاسة املجمع رئوس املجمع

 (6220 - 6262) األشتاذ حمؿد كرد ظع

 (6222 - 6220) األشتاذ خؾقؾ مردم بؽ

 (6212 - 6222) األمر مصطػك الشفايب

 (6221 - 6212) الدكتقر حسـل شبح

 (9002 -6221) الدكتقر صاكر الػحام

 

     



 (م1917هـ/1834)أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

 

002 

 

 عربية بدمشق الراحلونأعضاء جممع اللغة ال
 األعضاء الراحلون -ب

 

 الوفاة 

 6290 الشقخ ضاهر السؿعقين اجلزائري

 6291 األشتاذ إلقاس قدد

 6292 األشتاذ شؾقؿ البخاري

 6292 األشتاذ مسعقد الؽقاكبل

 6206 األشتاذ أكقس شؾقم

 6200 قريحاألشتاذ شؾقؿ ظـ

 6200 األشتاذ مسي قـدلػت

 6202 لؽرملالشقخ شعقد ا

 6201 الشقخ أمغ شقيد

 6201 األشتاذ ظبد اهلل رظد

 6236 الشقخ ظبد الرمحـ شالم

 6230 األشتاذ رصقد بؼدوكس

 6232 األشتاذ أديب التؼل

 6232 الشقخ ظبد الؼادر ادبارك

 6232 األشتاذ معروف األركاؤوط

 الوفاة 

 6226 الدكتقر مجقؾ اخلاين

 6229 األشتاذ حمسـ األمغ

 شتاذ حمؿد كرد ظعاأل

 «رئقس ادجؿع»

6220 

 6222 األشتاذ شؾقؿ اجلـدي

 6222 األشتاذ حمؿد البزم

 الشقخ ظبد الؼادر ادغريب 

 شكائب رئقس ادجؿع»

6221 

 6221 األشتاذ ظقسك إشؽـدر ادعؾقف

 األشتاذ خؾقؾ مردم بؽ 

 شرئقس ادجؿع»

6222 

 6216 الدكتقر مرصد خاضر

 6219 قرياألشتاذ فارس اخل

 األشتاذ ظز الديـ التـقخل

 شكائب رئقس ادجؿع»

6211 



 (1)اجلزء  (09)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

001 

 الوفاة 

 األشتاذ األمر مصطػك الشفايب

 شرئقس ادجؿع»

6212 

 األمر جعػر احلســل 

 شأمغ ادجؿع»

6290 

 6296 الدكتقر شامل الدهان

ـ الؽقاكبل  6299 الدكتقر حمؿد صالح الدي

 6292 األشتاذ ظارف الـؽدي

 6291 البقطار ةجاألشتاذ حمؿد هب

 6291 الدكتقر مجقؾ صؾقبا

 6292 الدكتقر أشعد احلؽقؿ

 6220 األشتاذ صػقؼ جزي

 6220 الدكتقر مقشقؾ اخلقري

 6226 األشتاذ حمؿد ادبارك

 6229 الدكتقر حؽؿة هاصؿ

 6222 األشتاذ ظبد الؽريؿ زهقر ظدي

 الدكتقر صؽري فقصؾ

 «أمغ ادجؿع»

6222 

 6221 امؾ ظقادالدكتقر حمؿد ك

 الوفاة 

 الدكتقر حسـل شبح

 شرئقس ادجؿع»

6221 

 6222 األشتاذ ظبد اهلادي هاصؿ

 6229 األشتاذ أمحد راتب الـػاخ

 6229 األشتاذ ادفـدس وجقف السامن

 الدكتقر ظدكان اخلطقب

 شأمغ ادجؿع»

6222 

 6222 الدكتقر مسعقد بقبق

 9000 الدكتقر حمؿد بديع الؽسؿ

 9006 الطرابؾزالدكتقر أجمد 

 9009 الدكتقر خمتار هاصؿ

 9009 الدكتقر ظبد القهاب حقمد

 9009 الدكتقر ظادل العقا

 9002 األشتاذ حمؿد ظاصؿ بقطار

 9001 الدكتقر ظبد احلؾقؿ شقيدان

 9009 الدكتقر حمؿد ظبد الرزاق قدورة

 الدكتقر صاكر الػّحام

 شرئقس ادجؿع»

9002 

 9002 قايفالدكتقر ظبد الؽريؿ ال



 (م1917هـ/1834)أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

 

009 

 الوفاة 

 9060 األشتاذ جقرج صدقـل

 9066 الدكتقر حمؿد زهر البابا

 الدكتقر ظبد الؽريؿ األصس

 شظضق ذف»

9066 

إحسان الـصحمؿد الدكتقر   9069 

 9069 الدكتقر حمؿد ظزيز صؽري

 الوفاة 

 9060 الدكتقرة لقذ الصباغ

 9060 األشتاذ شؾقامن العقسك

 9062 الدكتقر ظبد اهلل واثؼ صفقد

صحادة اخلقري األشتاذ  9061 

 

 

     



 (1)اجلزء  (09)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

002 

 األعضاء المرادلون الراحلون من األقطار العربية -ج
 

 الوفاة 

  اململكة األردىوة اهلاشموة

 6290 األشتاذ حمؿد الرشيؼل

 الدكتقر حمؿقد إبراهقؿ

 الدكتقر شامل خؾػ محاركة

6222 

9060 

 9062 الدكتقر كاس الديـ األشد

 9069 محاركة الدكتقر كشلت

  اجلمهورية التوىسوة

ـ حسـل ظبد القهاب  6212 األشتاذ حس

 6290 األشتاذ حمؿد الػاضؾ بـ ظاصقر

 6290 األشتاذ حمؿد الطاهر بـ ظاصقر

 6291 األشتاذ ظثامن الؽعاك

 6222 الدكتقر شعد غراب

 6222 الدكتقر شؾقؿ ظاّمر

 9009 سقيز الالدكتقر حمؿد 

 جلابريالدكتقر صالح ا

 األشتاذ حمؿد ادزايل

 الدكتقر حمؿد احلبقب بؾخقجة

9002 

9060 

9069 

  اجلمهورية اجلزائرية

 6292 الشقخ حمؿد بـ أيب صـب

 الوفاة 

 6212 األشتاذ حمؿد البشر اإلبراهقؿل

 6292 حمؿد العقد حمؿد ظع خؾقػة

 6229 األشتاذ مقلقد قاشؿ

 6222 األشتاذ صالح اخلريف

 9060 اشؿ شعداهللالدكتقر أبق الؼ

 9069 الدكتقر ظبد الرمحـ احلاج صالح

  اململكة العربوة السعودية

 6291 األشتاذ خر الديـ الزركع

 6220 األشتاذ ظبد العزيز الرفاظل

 9000 األشتاذ محد اجلارس

 األشتاذ حسـ ظبد اهلل الؼرر

 األشتاذ ظبد اهلل بـ مخقس

 الدكتقر ظقض الؼقزي

9003 

9066 

9060 

  مجهورية السودان

 6290 الشقخ حمؿد كقر احلسـ

 9000 الدكتقر حمقل الديـ صابر

 9000 الدكتقر ظبد اهلل الطقب

 9002 األشتاذ حسـ فاتح قريب اهلل

 9001 األشتاذ رس اخلتؿ اخلؾقػة



 (م1917هـ/1834)أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

 

002 

 الوفاة 

  اجلمهورية العربوة السورية

 6292 الدكتقر صالح قـباز

 6292 األب جرجس صؾحت

 6200 األب جرجس مـش

 6200 األشتاذ مجقؾ العظؿ

 6200 الشقخ كامؾ الغزي

 6202 األشتاذ جزائقؾ رباط

 6202 األشتاذ مقخائقؾ الصؼال

 6236 األشتاذ قسطاكل احلؿيص

 6239 امن األمحدقالشقخ شؾ

 6230 الشقخ بدر الديـ الـعساين

 6232 األشتاذ ادوارد مرقص

 6226 األشتاذ راغب الطباخ

 6226 الشقخ ظبد احلؿقد اجلابري

 6226 الشقخ حمؿد زيـ العابديـ

 6221 الشقخ ظبد احلؿقد الؽقايل

 6221 الشقخ حمؿد شعقد العريف

 6229 البطريرك مار اغـاضققس افرام

 6222 ادطران مقخائقؾ بخاش

 6219 األشتاذ كظر زيتقن

 6212 الدكتقر ظبد الرمحـ الؽقايل

 الوفاة 

 د شؾقامن األمحداألشتاذ حمؿ

 شبدوي اجلبؾ»

6226 

 6220 األشتاذ ظؿر أبق ريشة

 6229 الدكتقر صاكر مصطػك

 9000 الدكتقر قسطـطغ زريؼ

 9000 الدكتقر خالد اداغقط

 9001 األشتاذ ظبد ادعغ ادؾقحل

 الدكتقر ظبد السالم السماكقـل

 الدكتقر ظبد السالم العجقع

9001 

9001 

 9002  ظبد الدايؿالدكتقر ظبد اهلل

 9060 الدكتقر صالح الديـ ادـجد

 9066 الدكتقر ظدكان تؽريتل

 9066 األشتاذ مدحة ظؽاش

البطريـــرك مـــار أغــــاضققس 

 زكا األول ظققاص

9063 

 9063 الدكتقر برهان العابد

 9061 الدكتقر ظؿر مقشك باصا

 9061 األشتاذ حمؿقد فاخقري

 9069 صادق فرظقنالدكتقر 

  اجلمهورية العراقوة

 6293 ذ حمؿقد صؽري اآللقداألشتا



 (1)اجلزء  (09)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

060 

 الوفاة 

 6201 األشتاذ مجقؾ صدقل الزهاوي

 6232 األشتاذ معروف الرصايف

 6231 األشتاذ ضف الراوي

 6239 األب اكستاس ماري الؽرمع

 6210 الدكتقر داود اجلؾبل ادقصع

 6216 األشتاذ ضف اهلاصؿل

 6212 األشتاذ حمؿد رضا الشبقبل

 6212 األشتاذ شاضع احلرصي

 6212 األشتاذ مـر الؼايض

 6212 الدكتقر مصطػك جقاد

 6296 األشتاذ ظباس العزاوي

 6299 األشتاذ كاطؿ الدجقع

 6290 األشتاذ كامل إبراهقؿ

 6299 الدكتقر كاجل معروف

ـاضققس يعؼقب الثالث  6220 البطريرك اغ

 6220 ظبد الرزاق حمقل الديـالدكتقر 

 6220 الدكتقر إبراهقؿ صقكة

 6220 الدكتقر فاضؾ الطائل

 6223 الدكتقر شؾقؿ الـعقؿل

 6223 األشتاذ ضف باقر

 6223 الدكتقر صالح مفدي حـتقش

 الوفاة 

 6222 األشتاذ أمحد حامد الرصاف

 6222 الدكتقر أمحد ظبد الستار اجلقاري

 6220 الدكتقر مجقؾ شعقد

 6229 األشتاذ كقركقس ظقاد

 6221 الشقخ حمؿد هبجة األثري

 6222 األشتاذ حمؿقد صقت خطاب

 6222 الدكتقر فقصؾ دبدوب

 9006 الدكتقر إبراهقؿ السامرائل

 9009 الدكتقر حمؿد تؼل احلؽقؿ

 9000 الدكتقر صالح أمحد العع

 9002 الدكتقر ظبد العزيز البسام

 9002 الدكتقر مجقؾ ادالئؽة

 9001 كتقر ظبد الؾطقػ البدريالد

 9002 ػقظالدكتقر حسغ ظع حم

 كتقر ظبد العزيز الدوريالد

 الدكتقر حمؿقد اجلؾقع

9060 

9066 

 9066 هالل كاجلاألشتاذ 

 9060 الدكتقر يقشػ ظز الديـ

  فلسطني

 6296 األشتاذ كخؾة زريؼ

 6236 الشقخ خؾقؾ اخلالدي



 (م1917هـ/1834)أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

 

066 

 الوفاة 

 6239 األشتاذ ظبد اهلل خمؾص

 6232 األشتاذ حمؿد إشعاف الـشاصقبل

 6220 السؽاكقـل األشتاذ خؾقؾ

 6229 األشتاذ ظادل زظقس

ـقؽل  6210 األب أوغسطغ مرمرجل الدوم

 6296 األشتاذ قدري حافظ ضققان

 6221 األشتاذ أكرم زظقس

 9000 الدكتقر إحسان ظباس

 9000 األشتاذ أمحد صدقل الدجاين

 9000 الدكتقر إدوارد شعقد

 9062 الدكتقر أمحد صػقؼ اخلطقب

  الكويت

 9060 الدكتقر خالد ظبدالؽريؿ مجعة

  اجلمهورية اللبناىوة

 6292 األشتاذ حسـ بقفؿ

 6299 األب لقيس صقخق

 6299 األشتاذ ظباس األزهري

 6292 األشتاذ ظبد الباشط فتح اهلل

 6200 الشقخ ظبد اهلل البستاين

 6200 األشتاذ جز ضقمط

 الوفاة 

 6230 األشتاذ أمغ الرحياين

 6236 ـلاألشتاذ جرجل ي

 6232 الشقخ مصطػك الغاليقـل

 6231 األشتاذ ظؿر الػاخقري

 6232 األشتاذ بقلس اخلقيل

 6226 الشقخ إبراهقؿ ادـذر

 6220 شالعامع»الشقخ أمحد رضا 

 6221 األشتاذ فقؾقب ضرزي

 6229 الشقخ فماد اخلطقب

 6222 الدكتقر كؼقال فقاض

 6210 األشتاذ شؾقامن طاهر

 6219 مارون ظبقداألشتاذ 

 األشتاذ بشارة اخلقري

 شاألخطؾ الصغر»

6212 

 6291 األشتاذ أمغ كخؾة

 6299 األشتاذ أكقس مؼدد

 6292 األشتاذ حمؿد مجقؾ بقفؿ

 6221 الدكتقر صبحل ادحؿصاين

 6229 الدكتقر ظؿر فّروخ

 6221 األشتاذ ظبد اهلل العاليع

 9001 الدكتقر كؼقال زيادة



 (1)اجلزء  (09)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

069 

 الوفاة 

 9002 حمؿد يقشػ كجؿ الدكتقر

 اجلامهريية العربوة اللوبوة

 الشعبوة االشرتاكوة

 

 6222 األشتاذ ظع الػؼقف حسـ

 9066 الدكتقر ظع ففؿل خشقؿ

  مجهورية مرص العربوة

 6293 األشتاذ مصطػك لطػل ادـػؾقضل

 6292 األشتاذ رفقؼ العظؿ

 6299 األشتاذ يعؼقب سوف

 6200 األشتاذ أمحد تقؿقر

 6209 األشتاذ أمحد كامل

 6209 األشتاذ حافظ إبراهقؿ

 6209 األشتاذ أمحد صققل

 6200 األشتاذ داود بركات

 6203 األشتاذ أمحد زكل باصا

 6202 األشتاذ حمؿد رصقد رضا

 6202 األشتاذ أشعد خؾقؾ داغر

 6209 األشتاذ مصطػك صادق الرافعل

 6202 األشتاذ أمحد اإلشؽـدري

 6230 أمغ ادعؾقف الدكتقر

 6230 الشقخ ظبد العزيز البرشي

 الوفاة 

 6233 األمر ظؿر ضقشقن

 6231 الدكتقر أمحد ظقسك

 6239 الشقخ مصطػك ظبد الرازق

 6232 األشتاذ أكطقن اجلؿقؾ

 6232 األشتاذ خؾقؾ مطران

 6232 األشتاذ إبراهقؿ ظبد الؼادر ادازين

 6220 األشتاذ حمؿد لطػل مجعة

 6223 أمحد أمغالدكتقر 

 6221 األشتاذ ظبد احلؿقد العبادي

 6222 الشقخ حمؿد اخلرض حسغ

 6222 الدكتقر ظبد القهاب ظزام

 6222 الدكتقر مـصقر ففؿل

 6210 األشتاذ أمحد لطػل السقد

 6213 األشتاذ ظباس حمؿقد العؼاد

 6213 األشتاذ خؾقؾ ثابت

 6211 األمر يقشػ كامل

 6212 ـ الزياتاألشتاذ أمحد حس

 6290 الدكتقر ضف حسغ

 6292 الدكتقر أمحد زكل

 6223 األشتاذ حسـ كامؾ الصريف

 6222 األشتاذ حمؿد ظبد الغـل حسـ



 (م1917هـ/1834)أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

 

060 

 الوفاة 

 6229 األشتاذ حمؿقد حمؿد صاكر

 9009 األشتاذ إبراهقؿ السزي

 9000 الدكتقر ظبد الؼادر الؼط

 9000 الدكتقر أمحد خمتار ظؿر

 9001 قػالدكتقر صققل ض

 9009 الدكتقر ظز الديـ إشامظقؾ

 9002 الدكتقر أمغ ظع السقد

 9066 الدكتقر حمؿقد حافظ

 9062 الدكتقر كامل برش

 9062 حمؿقد فقزي ادـاويالدكتقر 

 9061 األشتاذ فاروق صقصة

  اململكة املغربوة

 6221 األشتاذ حمؿد احلجقي

 الوفاة 

 6219 األشتاذ ظبد احلل الؽتاين

 6290 األشتاذ ظالل الػاد

 6222 اهلل كـُّقناألشتاذ ظبد 

 6226 األشتاذ حمؿد الػاد

 6223 األشتاذ حمؿد ادؽل الـاسي

 9006 األشتاذ ظبد الرمحـ الػاد

 9002 األشتاذ ظبد القهاب بـ مـصقر

 9002 األشتاذ األخرض الغزال

 9062 الدكتقر ظبداهلادي التازي

  اجلمهورية العربوة الومنوة

 9002 قعالؼايض إشامظقؾ بـ ظع األك
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063 

 األعضاء المرادلون الراحلون من البلدان األخرى -د
 

 الوفاة 

  «سابًقا»االحتاد السوفووتي

ـاضققس»األشتاذ كراتشؽقفسؽل   6226 شأغ

 شايػؽـل ادواردوفقتش»األشتاذ برتؾ 

 الدكتقر غريغقري ذباتقف

6229 

9001 

  إسباىوة

 6233 شمقؽؾ»األشتاذ آشغ بالشققس 

 6222 األشتاذ امقؾقق غارشقا غقمز

  أملاىوة

 6292 شمارتغ»األشتاذ هارمتان 

 6200 شإدوارد»األشتاذ شاخاو 

 6206 شيقشػ»األشتاذ هقروفقتز 

 6201 شفزيتز»األشتاذ هقمقؾ 

 6239 شأوجغ»األشتاذ مقتػقخ 

 6232 شأركست»األشتاذ هرزفؾد 

 6232 شأوغست»األشتاذ فقرش 

 6221 شكارل»ذ بروكؾامن األشتا

 6212 شريتشارد»األشتاذ هارمتان 

 الوفاة 

 6296 شهؾؿقت»الدكتقر ريس 

  إيران

 6239 الشقخ أبق ظبد اهلل الزكجاين

 6222 األشتاذ ظباس إقبال

 6226 الدكتقر ظع أصغر حؽؿة

 6222 الدكتقر حمؿد جقاد مشؽقر

 9009 الدكتقر هادي معرفت

  إيطالوة

 6292 شاوجقـقق»ـل األشتاذ غريػق

 6291 شلققن»األشتاذ كايتاين 

 6202 شاغـازيق»األشتاذ غقيدي 

 6202 شكارلق»األشتاذ كّؾقـق 

 6221 شفركسقسؽق»األشتاذ غزيقّع 

  باكستان

 6299 األشتاذ حمؿد يقشػ البـقري

 6292 األشتاذ ظبد العزيز ادقؿـل الراجؽقيت

ـ ادعصقمل  6221 األشتاذ حمؿد صغر حس



 (م1917هـ/1834)أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

 

062 

 الوفاة 

 9060 األشتاذ حمؿقد أمحد غازي الػاروقل

  الربازيل

 6223 الدكتقر شعقد أبق مجرة

 األشتاذ رصقد شؾقؿ اخلقري

 «الشاظر الؼروي»

6223 

  الربتغال

 6239 شدافقد»األشتاذ لقيس 

  بريطاىوة

 6291 شبراون»األشتاذ إدوارد 

 6200 شأكطقين»األشتاذ بػـ 

 6230 شس.د.»األشتاذ مرغؾققث 

 6220 شفريتز»األشتاذ كريـؽق 

 6212 شألػريد»األشتاذ غؾققم 

 6212 شأ.ج.»األشتاذ اربري 

 6296 شهامؾتقن أ.ر.»األشتاذ جقب 

  بولوىوة

 6232 شكقفالسؽل»األشتاذ 

  تركوة

 .... األشتاذ أمحد اتش

 الوفاة 

 6209 األشتاذ زكل مغامز

  تشكوسلوفاكوة

 6233 شألقا»األشتاذ مقزل 

  الداىمرك

 6209 شفراكز»األشتاذ بقهؾ 

 6202 شحيقك»األشتاذ اشسوب 

 6293 شجقن»األشتاذ بدرشـ 

  السويد

 6220 شك.ف.»األشتاذ شقسشتغ 

 6221 األشتاذ ديدريـغ شػـ

  

  سويرسة

 6299 شإدوارد»األشتاذ مقكتة 

 6232 األشتاذ هقس 

  فرىسة

 6293 شريـف»األشتاذ باشقف 

 6291 ألشتاذ ماالكجقا

 6299 شكؾقامن»األشتاذ هقار 

 6292 شأرثقر»األشتاذ غل 
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061 

 الوفاة 

 6292 شبؾر»األشتاذ مقشق 

 6239 شلقشقان»األشتاذ بقفا 

 6220 شجزيؾ»األشتاذ فران 

 6221 شولقؿ»األشتاذ مارشقف 

 6222 شريـف»األشتاذ دوشق 

 6219 شلقيس»األشتاذ ماشقـققن 

 6290 شريهـ»األشتاذ ماشقف 

 6290 شرجيقس»الدكتقر بالصر 

  شجقرج»األشتاذ كقالن 

 6220 شهـري»األشتاذ الوشت 

 6229  األشتاذ كقؽقتا إيؾققسػ

  فنلندة

 .... شيقحـا اهتــ»األشتاذ كرشقؽق 

  املجر

 6296 شأغـاضققس»األشتاذ غقلدزهير 

 .... شإدوارد»األشتاذ ماهؾر 

 6292 اكقساألشتاذ ظبد الؽريؿ جرم

  النروج

 .... األشتاذ مقبرج

  النمسا

 .... شكارل»الدكتقر اصتقلز 

 الوفاة 

 6292 شرودلػ»األشتاذ جر 

 6216 شهاكز»الدكتقر مقجقؽ 

  اهلند

 6299 احلؽقؿ حمؿد أمجؾ خان

 6226 األشتاذ آصػ ظع أصغر فقيض

ـ ظع احلسـل الـدوي أ.   6222 أبق احلس

 9002 ـدويالدكتقر ظبد احلؾقؿ ال

 9060 الدكتقر خمتار الديـ أمحد

  هوالىدة

 6201 ششـقك»األشتاذ هقرغروكج 

 األشتاذ هقتسام

 شمارتقـقس تققدوروس»

6230 

 6239 شك. فان»األشتاذ اراكدوكؽ 

 6290 شيقشػ»األشتاذ صخت 

  الواليات املتحدة األمريكوة

 6230 شب»الدكتقر مؽدوكالد 

 6232 شتاركس»األشتاذ هرزفؾد 

 6221 شجقرج»األشتاذ شارضقن 

 6296 شبقارد»الدكتقر ضقدج 


