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 يسائم صىذيح يٍ كراب
( 

ّ
 التٍ سيُا (انماَىٌ يف انطة

ٍَّػ كّػور  ()أ. د. أضٍػ ٌط

ىتمؼود:ىىى-1

ا، إذ ادٌض٫ 428٬-375م٭ؽ ا٣ؽرس ا٣ىٮدٰ ٝج٢ اث٨ قٲ٪ة ) ( دنٕجنة ٠جٲؿن

ٌٰ ا٣ؼػة٣ه أك ثٕؽ ٩نأد٫ ٣ ؽل ا٤٣٘ٮٱٲ٨ إ٣ػٯ ٦ضػةٹت ٦ذٕػٌؽدة، ٦٪٭ػة ا٣جٺٗػ

ا٧٣ذىػػ٢ ثإٔضػػةز ا٣ٞػػؿآف كدٛكػػٲؿق. ك٦٪٭ػػة ا٧٣ذ٤ٌٕػػٜ ٦جةمػػؿة ثػػذٺكة ا٣ٞػػؿآف 

كدضٮٱؽق كدعكٲ٨ ٫ْٛ٣. ك٦٪٭ة ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ػؾم ثٕسذػ٫ ا٣سٞةٚػح ا٣ضؽٱػؽة ٤ٕ٠ػ٥ 

ػػٌت كا٧٣ٮقػػٲٞةا٣ذ٧ٕٲػػح كاقػػ ٌُ كأ٦ػػؿاض ا١٣ػػٺـ. ك٦ػػ٨  ذؼؿاج ا٧ٕ٧٣َّػػٯ كا٣

ٝٓ أف ٱ١ٮف اث٨ قٲ٪ة أ٥ٌ٣ ث٭ؾق اٹدضة٬ةت ككٝٙ ٤ٔػٯ أ٬ػ٥ٌ ٦ىػةدر٬ة ا٧٣ذٮ

( كا٣ٛػةراثٰ 261٬كٹ قٲ٧ٌة ا٧٣ٕض٧ٲح، كا٧٤ٕ٣ٲح ٣ػؽل ا١٣٪ػؽم )ت ،ا٤٣٘ٮٱح

ة ٦ػ٨  ،(339٬)ت  كٗٲؿ ذ٣ٟ ٨٦ ٦ىةدر ا٣سٞةٚح ا٧٣ذ٪ٌٮٔح ا٣ذٰ ٧ًٌخ أ٦نةصن

ثػ٨ ا٣ؽرس ا٣ىٮدٰ ٤ٔٯ اػذٺؼ ٗةٱةد٫. كصةء ٰٚ ا٧٣ىةدر ا٣ذٰ دؿص٧خ ٹ

قٲ٪ة ٦ة ٱنٲؿ إ٣ٯ ادٌكةع زٞةٚذ٫ ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ؼذ٤ٛح، كاَٺٔػ٫ ٤ٔػٯ ٠ذػت ا٤٣٘ػح 

كدأ٣ٲ٫ٛ ٚٲ٭ة. ك٨٦ ٬ؾا ا٣٪عٮ ٦ة ركم ٨ٔ دؼُبح أثٰ ٦٪ىٮر ا٣ضجٌةف ا٣٪عػٮم 

ة أ٫٩ َجٲت ٚٲ٤كٮؼ كٹ ٥٤ٔ ٫٣ ثة٤٣٘ح. ك٠ةف  ٧٠ة -٫٣ ٰٚ ٦ض٤ف اٵ٦ٲؿ زا٧ٔن

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 
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٣ٟ ٱ٪ْؿ ٰٚ ٠ذػت ا٤٣٘ػح كٹ ثٕؽ ذ - ركل ا٣جٲ٭ٰٞ ٰٚ دةرٱغ ظ٧١ةء اٷقٺـ

( كٗٲػؿق 371٬قٲ٧ٌة ٰٚ ٠ذةب )د٭ؾٱت ا٤٣٘ح( ٵثػٰ ٦٪ىػٮر اٵز٬ػؿم )ت 

ػ ٦ؽة زٺث ق٪ٲ٨، كو٪ٌٙ ثٕؽ ذ٣ٟ رقةا٢ ا٦ذع٨ ث٭ة ا٣ضجٌةفى  ٫، ٚػأٌٝؿ ٣ػ٫ ٩ٛكى

 ِّ ٙ رقػة٣ح دذىػ٢ ثأقػجةب ا٣عػؿكؼ، ث٧ة ظٌى٢ ٨٦ ا٤٣٘ح، ك٤َت ٦٪٫ أف ٱؤ٣

ؿة ا٧٣ٕؿكٚػح ثؿقػة٣ح أقػجةب ظػؽكث ٚأصةث٫ إ٣ٯ ٤َج٫، كأ٣ٌٙ رقػة٣ذ٫ ا٣نػ٭ٲ

نة ٰٚ ا٤٣٘ح ق٧ٌةق )٣كةف ا٣ٕػؿب( ٣ػ٥ ٱىػ٪ٌٙ ٦س٤ػ٫،  ا٣عؿكؼ، ٧٠ة و٪ٙ ٠ذةث

ك٥٣ ٱ٪٫٤ٞ إ٣ٯ ا٣جٲةض، كثٞػٰ ٤ٔػٯ ٦كػٌٮدد٫ ٹ ٱ٭ذػؽم أظػؽ إ٣ػٯ دؿدٲجػ٫
(1)

 .

كٱؿٌصط أف ٱ١ٮف دأ٣ٲ٫ٛ ٣ؿقة٣ح أقجةب ا٣عؽكث ك٬ػٮ ٚػٰ ا٧٣ؿظ٤ػح اٵػٲػؿة 

٨٦ ظٲةد٫ كٝؽ ث٤ٖ ذركة ٩ٌض٫
(2)

، أم ثٕؽ دأ٣ٲٛػ٫ ٠ذػةب ا٣ٞػة٩ٮف ٚػٰ ا٣ُػت 

 َّ  ٛةت.كٗٲؿق ٨٦ ا٧٣ؤ٣

ك٠ةف اث٨ قٲ٪ة ٰٚ ٦ؿظ٤ح ٦ج١ٌؿة ٨٦ ظٲةد٫ ٝؽ امػذ٢٘ ثذعىػٲ٢ ا٤ٕ٣ػٮـ، 

ز٥ٌ رٗت ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ٌُت، كدأ٢ٌ٦ ا١٣ذت ا٧٣ى٪ٌٛح ٚٲ٫. ك٥٤ٔ ا٣ُػٌت ٣ػٲف ٦ػ٨ 

 ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ىٕجح، ٚٺ صؿـ وةر ٚٲ٫ ٰٚ ٦ػؽة ٤ٝٲ٤ػح ٔػؽٱ٥ ا٧٣سٲػ٢ ٚٞٲػؽ ا٣ٞػؿٱ٨

كا٣٪ْٲؿ ٧٠ة ٝةؿ ا٣جٲ٭ٰٞ
(3)

. ك٧٣ة صةكز از٪ذٰ ٔنؿة ق٪ح ٨٦ ٦ٮ٣ؽق أٝجػ٢ ٦ػؿة 

أػؿل ٤ٔٯ ا٤ٕ٣ٮـ كأٔػةد ٝػؿاءة ا٧٣٪ُػٜ كص٧ٲػٓ أصػـاء ا٤ٛ٣كػٛح. كأظ١ػ٥ 

ص٧ٲٓ ا٤ٕ٣ٮـ ككٝٙ ٤ٔٲ٭ة ثعكت اٷ١٦ةف اٷ٩كة٩ٰ، ك٢ٌ٠ ٦ة ٫٧٤ٔ ٰٚ ذ٣ٟ 

ُجٲٕػٰ ٚ٭ٮ ٧٠ة ٫٧٤ٔ ٣ػ٥ ٱػـدد إ٣ػٯ آػػؿ ٧ٔػؿق ظذٌػٯ ٚػؿغ ٦ػ٨ ا٧٣٪ُػٜ كا٣

                                                 

، كا٩ْػؿ دػةرٱغ ظ٧١ػةء ٠23ذةب اث٨ قٲ٪ة ٚػٰ دكااػؿ ا٧٣ٕػةرؼ ا٣ٕؿثٲػح كا٣ٕة٧٣ٲػح، ص  (1)

، كا٩ْؿ  ٦ٞؽ٦ح ا٣ؽ٠ذٮر مة٠ؿ ا٣ٛعةـ ٣ؿقػة٣ح أقػجةب ظػؽكث 63اٷقٺـ ٤٣جٲ٭ٰٞ، ص 

 .9ظكةف ا٣ُٲةف كٱعٲٯ ٦ٲؿ ٥٤ٔ، ص  ا٣عؿكؼ ثذعٞٲٜ ٦ع٧ؽ

 .9رقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ، ٨٦ ٦ٞؽ٦ح ا٣ؽ٠ذٮر مة٠ؿ ا٣ٛعةـ، ص  (2)

، كٝػةرف ثٕٲػٮف اٵ٩جػةء ٚػٰ َجٞػةت اٵَجػةء ٹثػ٨ أثػٰ 55دةرٱغ ظ٧١ةء اٷقٺـ، ص  (3)

 .438أوٲجٕح، ص 
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كا٣ؿٱةًٰ. ز٥ أٝج٢ ٤ٔٯ ا٥٤ٕ٣ اٷ٣٭ٰ كٝؿأ ٠ذةب ٦ة ثٕػؽ ا٣ُجٲٕػح ٵرقػُٮ، 

كقةٔؽق ٠ذةب ٤٣ٛةراثٰ ٤ٔٯ ٚ٭٫٧ ثٕؽ أف ظ٫ْٛ ٨٦ ٗٲؿ ٚ٭٥. ٧٤ٚة ث٤ػٖ )أثػٮ 

٤ٰٔ( ز٧ة٩ٰ ٔنؿة ق٪ح ٨٦ ٧ٔؿق ٚؿغ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ٤٠ِّ٭ة ك٥٣ ٱذضػٌؽد ٣ػ٫ ثٕػؽ٬ة 

مٰء
(4)

ٱذٌٛػٜ ٦س٤٭ػة ٣٘ٲػؿق. كأ٩نػأ  . ١٣٪٫ٌ ثٕؽ ذ٣ٟ ث٤ٖ ٰٚ ا٤٣٘ػح َجٞػح ٧ٌ٤ٝػة

ة ٗؿٱجح، ك٠ذػت رقػةا٢ ٤ٔػٯ َؿٱٞػح اثػ٨ ا٧ٕ٣ٲػؽ  ّن زٺث ٝىةاؽ ٧ًٌ٪٭ة أ٣ٛة

كا٣ىةظت )اث٨ ٔجٌةد( كا٣ٌىةثٰ
(5)

. 

كٱجؽك ٣ٰ ٨٦ ػٺؿ ٦ة أكصـد٫ ٨٦ قٲؿة ا٣نػٲغ ا٣ػؿاٲف أٌف ز٦ة٩نػة رث٧ٌػة 

 ٠ةف َٮٱٺن ٚى٢ ثٲ٨ دأ٣ٲ٫ٛ ٤٣ٞة٩ٮف ٰٚ ا٣ُت، كدأ٣ٲ٫ٛ رقة٣ح أقجةب ظػؽكث

ٛػح  ،ا٣عؿكؼ ا٣ذٰ ٧ًٌخ ػٺوح ٤ٕ٣ٮـ مذٌٯ ٠ة٣ٛٲـٱةء كا٣ُػٌت كا٤٣ٌ٘ػح ٌّ ٦ٮ

٤٣ػػؽرس ا٧٤ٕ٣ػػٰ ٣ٶوػػٮات ٔة٦ٌػػح ك٣عػػؿكؼ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ػةٌوػػح. ك٦ػػ٨ 

ا٣ٌؿكرم أف أمٲؿ إ٣ٯ أ٩٪ٰ أك٣ٕخ ث٭ػؾق ا٣ؿقػة٣ح ٦٪ػؾ ز٦ػ٨ ٣ػٲف ثة٣ٲكػٲؿ، 

ة ٣ؽركقٰ ٰٚ ا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة ٝج٢ ػ٧ف كٔنؿٱ٨ ق٪ح ك٦ة  ٚض٤ٕذ٭ة ٩ىٮون

أزاؿ، ز٥ أٝج٤خ ٤ٔٯ اقذؼؿاج آ٣ٲةت ا٣٪ُٜ ٦٪٭ة ٚػٰ ثعػر ٦كػذ٢ٞ
(6)

. ٧٠ػة 

ة ٤٣ؽرس ا٧٤ٕ٣ٰ ٣ٶوٮات ٔ٪ػؽ أمػ٭ؿ ا٣ع٧١ػةء،  ة ك٦ؤٌرػن ٔؽت إ٣ٲ٭ة دارقن

٣ػٯ إك٥٬ ا١٣٪ؽم كا٣ٛةراثٰ كاث٨ قٲ٪ة. ك٨١٣ ٹ ثٌؽ ٨٦ ا٣ذىؿٱط ث٧ة ظٛـ٩ػٰ 

٬ػػؾا ا٣جعػػر ا٣ػػؿا٨٬، أٹ ك٬ػػٮ إػػػٺؿ رقػػة٣ح أقػػجةب ظػػؽكث ا٣عػػؿكؼ 

ة٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت )ا٣ىػػٮدٲح( ا٣ػػٮاردة ٚػػٰ ٠ذػػةب ا٣ٞػػة٩ٮف، كٹ قػػٲ٧ٌة ٦ػػة ٱذٌىػػ٢ ث

ثأٌٔةء ا٣٪ُػٜ، كآ٣ٲػح إوػؽار اٵوػٮات، ككصػٮد )٣كػةف ا٧٣ـ٦ػةر(، اٳ٣ػح 

                                                 

 .439، ك٠ؾ٣ٟ ٔٲٮف اٵ٩جةء، ص 57-55دةرٱغ ظ٧١ةء اٷقٺـ، ص  (4)

 .443، ك٠ؾ٣ٟ ٔٲٮف اٵ٩جةء، ص 63رٱغ ظ٧١ةء اٷقٺـ، ص دة (5)

آ٣ٲةت ا٣٪ُٜ ٰٚ رقة٣ح أقػجةب ظػؽكث ا٣عػؿكؼ ٹثػ٨ قػٲ٪ة، دار ا٣ؿٚػةٰٔ كدار ا٤ٞ٣ػ٥  (6)

، ك٠ؾ٣ٟ ا٣ؽراقح ٩ٛك٭ة ٰٚ ٠ذةثٰ دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ اٵوٮات 2111ا٣ٕؿثٰ ثع٤ت ٔةـ 

 .2114ؿة ٔةـ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، دار ا٣ؿٚةٰٔ كدار ا٥٤ٞ٣ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ظ٤ت كا٣ٞة٬
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ة ثعكت دع٤ٲ٤٪ة أف د٥ٌٌ رقػة٣ذ٫  ٕن اٵك٣ٯ ٰٚ ا٣ذىٮٱخ اٷ٩كة٩ٰ. ك٠ةف ٦ذٮٝ

ٲ٭ػة. زػ٥ ص٧ةع ٦ٕةر٫ٚ ا٣ىٮدٲح كٹ قٲ٧ة ا٣ُجٲٌػح ٧٣كػٲف ا٣عةصػح ا٧٤ٕ٣ٲػح إ٣

أدرس رقػة٣ح ا١٣٪ػؽم ٚػٰ )ا٤٣س٘ػح(، ٚٮصػؽت أٌف  إ٣ٯ أف دىؿٚخ ثٰ ا٣عةؿ

اث٨ قٲ٪ة أٚةض ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع كزاد ٤ٔٯ ا١٣٪ؽم زٱةداتو ٦٭٧ٌػح ٱ٪ج٘ػٰ أف 

آ٦ػٺن أف  ،دأػؾ ١٦ة٩٭ة ثٲ٨ ٬ؾق ا٧٣كةا٢ ا٣ذٰ اقذؼؿصذ٭ة ٦ػ٨ ٠ذػةب ا٣ٞػة٩ٮف

ى  ػة ٷ٧٠ػةؿ ٦ػة صػةء دض٧ٓ ٦ٓ رقة٣ح أقجةب ا٣عؽكث ٚذ١ٮف ٣٭ة ذٱػٺن أك ٣ ٞن عى

 ًً  ٤ٔٯ ا٣ؽارقٲ٨. ٫ً ٚٲ٭ة كٔؿ

ٌٌُت ٬ػٮ ٧ٔػ٢ اثػ٨ قػٲ٪ة ا٧٣ذ٧ٲٌػـ، ٚٞػؽ ٠ػةف  كٱجٞٯ ٠ذةب ا٣ٞة٩ٮف ٰٚ ا٣

)دااؿة( ٦ٕةرؼ ٦٪ذ٧ْح أذ٧ؽت ٤ٔٯ إ٩ضػةز اٵَجػةء ا٣ٲٮ٩ػةف، ك٤ٔػٯ ثٕػي 

اٵ٧ٔػػةؿ ا٣ٕؿثٲػػح، ك٤ٔػػٯ ػجؿدػػ٫
(7)

. ك٦ػػٓ أف ا٣ٞػػة٩ٮف ٝػػؽ ادٌجػػٓ صػػة٣ٲ٪ٮس 

ٞؽ ٌٝؽـ ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٤٧٣عٮّةت ا٣ذٰ ٥٣ د٨١ ٦ٕؿكٚح ٔ٪ؽ كا٧٣ؽرقح ا٣ٞؽٱ٧ح ٚ

كثٰٞ ٦كذ٧ٕٺن ٚٲ٭ة ظذٯ ا٣ٞػؿف  ةصة٣ٲ٪ٮس. ك٣ؾ٣ٟ ظةز ق٧ٕح َٲجح ٰٚ أكرث

ا٣كػػةثٓ ٔنػػؿ
(8)

. كٔػػ٨ َؿٱػػٜ اٵ٩ػػؽ٣ف دػػؿص٥ ا٣ٞػػة٩ٮف ٹثػػ٨ قػػٲ٪ة، ك٠ػػةف 

اٵكرثٲٮف ٱ٪ْؿكف إ٣ٲ٫ ٠أ٫٩ كظٰ ٦ٕىٮـ، كثٰٞ ا٧٣ؿصػٓ اٵكؿ ٤٣ُػت ٚػٰ 

ٵكرثٲح ٝؿك٩نة ٠سٲؿة٢٠ ا٣ضة٦ٕةت ا
(9)

. ك٣ػؾ٣ٟ دؿثٌػٓ اثػ٨ قػٲ٪ة ٤ٔػٯ ٔػؿش 

ا٣نؿؼ ا٣ؾم ٥٣ ٱذ٧ذٓ ث٫ اٵَجةء ا٣ٲٮ٩ػةف اٵكااػ٢ ٦سػ٢ أثٞػؿاط كٗػة٣ٲ٨
(11)

 .

كٝؽ دجٲ٨ٌ ٣ٰ أٌف ٬ؾا ا١٣ذةب ٦سةؿ ٩ةَٜ ٤ٔٯ ا٣سٞةٚح اٷقػٺ٦ٲح ا٧٣ٮ٣ٌػؽة ا٣ذػٰ 

ٚػٰ  أٚةدت ٨٦ ا٣ذؿص٧ح، ١٣٪ٌ٭ة ٥٣ دٞٙ ٔ٪ؽ٬ة ث٢ أًػةٚخ كٔػٌؽ٣خ كثٕسػخ

                                                 

 .٠111ذةب اث٨ قٲ٪ة ٰٚ دكااؿ ا٧٣ٕةرؼ )٩ٞٺن ٨ٔ ا٧٣ٮقٮٔح ا٣جؿٱُة٩ٲح ا٣عؽٱسح(، ص  (7)

 .113ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ )٩ٞٺن ٨ٔ دااؿة ا٧٣ٕةرؼ اٵ٦ؿٱ١ٲح(، ص  (8)

 .162ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ، ص  (9)

 . كا٧٣ن٭ٮر ثةق٥ صة٣ٲ٪ٮس.111ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ )٩ٞٺن ٨ٔ ٹركس ٹصؿا٩ؽ(، ص  (11)
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  ّْ امىصادر امقدٓىة حٔاة جدٓدة وقّدوتُا منعامه بروح إسالموْ وماالاع بربال

الب  بالي سالٌٔا   ٓعمٌٔالا والي واجالة امدراسالة  بنّ أّع ذمال  امتقالدٓر امىٌص 

مر امعبقري، واستخراج امىخبِء فٔالٍ والي وعأالات  امعنىٔة وامنغِٓة مُذا اماِّ

ا وِسِبة وعرفٔة واتقنّة   َْ حقًّ

إمّ أع امثقافة امعربٔة فالْ أوالِمُا الومالّ وعالار   ووي امىُّه أع ًشٔر

اًحدرت إمّ شعِب امعرب فْ جاَنٔتُه والي امشالعِب امقرٓبالة وامشالقٔقة، 

ووقنتُا حٔاتُه ووٌاشط فًٌُِه وحكىتُه، وتجنّ ذمال  لناّلٍ فالْ مغالتُه  

ومالالذم    ارابالالة فالالْ أع تكالالِع لتالالة امنغالالة زامالالرة بالالامكثٔر والالي امىعالالار  

بة فْ منق اإلًاا ِّ ع وامحِٔاع واممرق بٌُٔىا، وفْ الرض وبٌاورَا امىتٌ

وواامكُا، وفْ امٌبات وامشجر، وفْ اماىاء وًجِوُا والًِاء وأالر ذمال  

وّىا َِ وعرو  ودّوع فْ رسائل ماّوة أو لتة جاوعة أو وعالاجه وختنمالة  

ر امىالرء أع  امترجىالات تِمالدت فالْ فالراي بنىالْ   ِّ ومذم    ٓىكي أع ٓتص

ع امترجىة أفادت وي وعالار  امعالرب امىصالانحات امتالْ وألبر دمٔل بنّ أ

بقْ وعظىُالا بربًّٔالا لىالا َالِ  بنالّ أع امىراحالل الومالّ امىتّصالنة بالامعنِ  

امّدمٔنة ربىا شُدت دمِ ا مىمردات أجٌبٔة لثٔرة قبل أع ِٓمّد والي امنغالة أو 

ٓعّرب فُٔا وا ٓكِع بدٓما متن  امىمردات  وربّىا لاع لتالاب ومالاتٔا امعنالِ  

( وثالالالا ا بنالالالّ تنالالال  امحامالالالة امىتقّدوالالالة منعنالالالِ  384َنخالالالِارزوْ  ت م

ووصانحاتُا وي ممل امترجىة
 11)

  

وإذا ًّحٌٔا جاًباا وا حِتٍ لتالة امنغالة أو وعاجىُالا والي وعالار  امعالرب 

                                                 

ووا ٓنُٔا  وقد دباَالا امخالِارزوْ بعنالِ   47وماتٔا امعنِ   أبِاب امىقامة امثأًة(، ص  (11 

امعجه، وَْ: اممنامة وامىٌاق واماة وبنه امعدد وامٌُدسة وبنه امٌجِ  وامىِسالٔقا 

 وامحٔل وامكٔىٔا 
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ا٣ُجٌٲٌح، ك٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٯ أذ٪ػةا٭٥ ثػة٣٪ُٜ ك٦عةقػ٪٫ كٔٲٮثػ٫، كصػؽ٩ة ٦ػة ٱٞػٌؽر 

ة اثذؽأت ٦ٓ ا٣ٞؿف ا٣سة٩ ٛن ٔي ثؼ٧كٲ٨ ٦ى٪ ٲخ ٤٠ٌ٭ة ٪ً ٰ ٤٣٭ضؿة كاقذ٧ٌؿت ٝؿك٩نة 

ثؼ٤ٜ اٷ٩كةف كأق٧ةء أٌٔةا٫ كصـاٲٌةد٭ة، ٦ٓ ا٣ؽٝح كاٹقذٞىػةء
(12)

. ك٧ٌ٦ػة 

ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٘٪ٯ ا٧٣ٕؿٰٚ أٌف ا٤٣٘ٮٱٲ٨ كٹ قٲ٧ة ا٧٣ذٌٞؽ٦ٲ٨ ٠ة٣ؼ٤ٲػ٢ )ت 

( ٣ػ٥ ٱػٮردكا ٧٤٠ػح دػٲ٤ػح كاظػؽة ٚػٰ 181٬( كد٧٤ٲؾق قػٲجٮٱ٫ )ت 175٬

ا٩جسٜ ٨٦ ٦ُٕٲةت ا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح أوٲٺن ٥٣ ٱ٪كش ٤ٔػٯ درق٭٥ ا٣ىٮدٰ ا٣ؾم 

٦سةؿ قةثٜ
(13)

ة قجٜ اث٨ قٲ٪ة ا٣ػؾم  ٕن ا ٧٤ٔٲًّة كاق . أًٙ إ٣ٯ ذ٣ٟ أٌف ازد٬ةرن

٤٣٭ضؿة كٔةش زٺزنة كػ٧كٲ٨ ق٪ح. ك٣ؾ٣ٟ ثةت اَٺ٫ٔ ٤ٔٯ  375ك٣ؽ ق٪ح 

ا، كٹ قٲ٧ٌة أ٫٩ ٥٣ ٱذؿؾ مػٲبنة ٦ػ٨  ٤ٔػٮـ ٬ؾق ا٧٣ىةدر ا٤٣٘ٮٱح كا٧٤ٕ٣ٲح ٦ؤ٠ٌؽن

ةق ٨٦ ثُٮف ا١٣ذت أك أٚٮاق ا٧٤ٕ٣ةء ا٧ٌ٤ٕ٧٣ٲ٨. ٌٞ  ٔىؿق إٹ د٤

٤خ ا٧٣ٕؿٚح ا٣ ٬ػ٥   ؼةٌوح ثؼ٤ٜ اٷ٩كػةف كث٭ػ٥ اٝذيػًؽمى كا٣ؾٱ٨ ٔ٪٭٥ ٩ٞي

(، كأثػػٮ زٱػػؽ )ت 191٬(، كد٧٤ٲػػؾق ا٤٣ٲػػر )ت ٩عػػٮ 175٬ا٣ؼ٤ٲػػ٢ )ت 

(، 224٬(، كأثٮ ٔجٲؽ ا٣ٞةق٥ اث٨ قٺـ )ت 216٬(، كاٵو٧ٰٕ )ت 215٬

(، كاث٨ درٱػؽ 255٬(، كأثٮ ظةد٥ ا٣كضكذة٩ٰ )ت ١ٌ244٬ٲخ )ت كاث٨ ا٣كٌ 

(. 395٬(، كأثػٮ ٬ػٺؿ ا٣ٕكػ١ؿم )ت 371٬(، كاٵز٬ؿم )ت 321٬)ت 

إًةٚح إ٣ٯ زةثخ ث٨ أثٰ زةثخ ٨٦ رصةؿ ا٣ٞؿف ا٣سة٣ر، وػةظت ٠ذػةب ػ٤ػٜ 

اٷ٩كةف. كصةء ٨ٔ ٬ؤٹء ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ٦ٕؿٚح وعٲعح إ٣ٯ ظٌؽ ثٕٲػؽ د٪ةك٣ػخ 

ؽ اٷ٩كةفأٌٔةء ا٣٪ُٜ ٔ٪
(14)

. 

                                                 

ض٧ػٓ ذ٣ٟ  إظكةف ا٣٪ه، )٦ى٪ٌٛةت ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٣ٕؿب ٰٚ ػ٤ٜ اٷ٩كةف(، ٦ض٤ػح ٦ ٦سةؿ (12)

 .236-219، ص 2، ج 73ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ٦ش 

 .159(دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، ص 13)

-8/231، 5/319، كد٭ؾٱت ا٤٣٘ػح، 143-1/141، 1/138ا٧٣ؼىه ٹث٨ قٲؽة،  (14)

 = كد٭ؾٱت ،57-١56ؿم، ص ػؼٲه ٤٣ٕكػ، كا٣ذ1/31٤ت ا٧٣ى٪ٌٙ، ػ، كا٣٘ؿٱ232
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أ٦ة اث٨ قٲ٪ة ٚٞؽ اقذ٢٧ٕ ٰٚ رقة٣ذ٫ ٨ٔ أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ ٔػؽدنا 

٨٦ ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٣ذؽاك٣ح ٣ؽل ا٤٣٘ٮٱٲ٨ كدارقٰ اٵوٮات، ٧٠ة اقػذ٢٧ٕ 

٦ىػػ٤ُعةت َجٲٌػػح كدنػػػؿٱعٲٌح دذىػػ٢ ثة٣ٌ٘ػػةرٱٙ كا٣ٌٕػػٺت، كثٌٕػػ٭ة 

ٞنة ٦ذؿص٥ ٨ٔ ٠ذت ا٣ٌُت ا٣ٲٮ٩ة٩ٰ ٧٠ة ق٪نٲؿ ٹظ
(15)

٥ ٬ؾق . كٱ٨١٧ أف دٞك

ػ٪ٍ ا٧٣ى٤ُعةت ٝك٧ٲ٨  أكرد ٰٚ اٵكؿ ٦ة ٱذىػ٢ ثذنػؿٱط ا٣عى  ؿة كا٤٣كػةف ضى

ػةوح، كأكرد ٰٚ ا٣سة٩ٰ ٦ة اقذ٫٤٧ٕ ٰٚ ا٣ٛىػٮؿ ا٣ذة٣ٲػح ٦ػ٨ ا٣ؿقػة٣ح ٔة٦ػح، 

كٹ قٲ٧ٌة ا٣ٛى٢ ا٣ؿاثٓ ا٣ؾم ٱ٧س٢ ٣ٌت ا٣ؿقة٣ح، ك٬ٮ ٚػٰ اٵقػجةب ا٣ضـاٲٌػح 

٣عؿؼ ظؿؼ ٨٦ ظؿكؼ ا٣ٕؿب
(16)

. 

ىمنىكتابىالػانونىالمدائلىالمدتخرجظى-2
ػ٪ٍ ذ٠ؿ اث٨ قٲ٪ة ٰٚ ٚىػ٢ دنػؿٱط ا٣عى  ؿة كا٤٣كػةف ٚػٰ رقػة٣ح أقػجةب ضى

ظؽكث ا٣عؿكؼ ٥ْٕ٦ ٦ػة أكردق ٚػٰ ٠ذةثػ٫ ا٣ٞػة٩ٮف ٦ػة ػػٺ ٚؿكٝنػة ًػبٲ٤ح 

ٞة رقة٣ح أقجةب ظػؽكث  ٌٞ ٣ٮظْخ ثٲ٨ ا٣ؿقة٣ح ك٠ذةب ا٣ٞة٩ٮف. كٝؽ دذجٓ ٦ع

ا٣عؿكؼ ٬ؾق ا٣ٛػؿكؽ ٧٤٣ٞةر٩ػح كاٷٱٌػةح
(17)

ٲ٪ة ٣ػ٥ ٱٕػٌؿؼ . ١٣ػ٨ٌ اثػ٨ قػ

                                                 

، كٝػةرف ث١ذػةب 4/216كا٤٣كةف )٨ٔ اٵز٬ػؿم( ، 593-٤٣592ذجؿٱـم، ص اٵ٣ٛةظ  =

. كا٩ْؿ  زةثػخ، ٠ذػةب ػ٤ػٜ اٷ٩كػةف، 364-1/363، ك 3/287ا٣ٕٲ٨ )ط. ٬٪ؽاكم( 

. 142-1/141، ك٠ٺ٦ػػػ٫ ٚػػػٰ ا٧٣ؼىػػػه، 164، ك٠ػػػؾ٣ٟ، ص 192-191ص 

كا٧٣ؼىه ٬ٮ ا٣ضة٦ٓ ٢١٣ ٦ة دٌٞؽ٫٦ ٨٦ ركاٱةت ك٦ىةدر. كا٩ْؿ ٠ػؾ٣ٟ  ا٣ٕكػ١ؿم، 

 .57ا٣ذ٤ؼٲه، ص 

 .  113-118، 71-64ؿ  رقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ، ص ا٩ْ (15)

، ص  (16) ٧ٌػػة اقػػذ٫٤٧ٕ ا٤٣٘ٮٱػػٮف ٚػػٰ ا٣ػػؽرس 132-114، 92-72ا٩ْػػؿ  ا٣كػػةٜث  ٔ . ٬ػػؾا ٌٚػػٺن

 .121-113ا٣ىٮدٰ ٠ة٣ؼ٤ٲ٢. ا٩ْؿ  ٠ذةثٰ  دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، ص 

ؿة إظة٣ػح إ٣ػٯ ، كٚٲ٭ة ثٌػٓ ٔنػ71-64ا٩ْؿ  رقة٣ح ٰٚ أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ، ص  (17)

ٞةف. كا٩ْؿ ٠ؾ٣ٟ ص  ٌٞ . كٔػؿض اثػ٨ قػٲ٪ة ٚػٰ ا٣ٞػة٩ٮف ٚػٰ 118ا٣ٞة٩ٮف أكرد٬ة ا٧٣ع

 = ا٣ٛى٢ ا٣عةدم ٔنؿ ٣ذنؿٱط ٢ٌٔ ا٣ع٪ضؿة، كٰٚ ا٣ٛى٢ ا٣سة٩ٰ ٔنؿ ٣ذنؿٱط ٢ٌٔ
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جرةَفَٖرشاىجّ،َوباشرَباىددٗحَعََثرن٘بٓا،َعيَٕخََ٘أُّهَّعّرفٓهاَفهََِْٖاىدََ

اىدِجرةَ»اىلأُنَفٌَٖطيعَاىفطوَاىخاّصَبجشهرٗحَعضوَاىدِجرة.َوكال:َ

َُخِيَقَآىةًَىيطٔت،َؤٌَْؤىٌّفٌَََغضارَٗفَخالخة... ٌّٖ َغضروف ٌٔ َ«.َعض َّ ىه

ىرشهاىةَوفهَٖاىلهأُن،َوْهَٖابََشِ٘اَاىهذيَكنهرَاىاضهارٗفَاىرة٘صهةَفهَٖا

َّٖ ََّٖاىجرش ََّٖ،َواىطرجٓاريَّأوَاىدرك ،َواىذيَالَاشهًَ)واىطرجٓاىٖ(َأوَاىٍهب

َّٖ ََّٖىّ،َأشارَإىَٕاىاضهرو َاىهذيَٗهدعَٕاٙنَبهاىديل (.Cricoidَ)َأوَاىفجخه

ٌََِّ»ٗلٔل:َ ُّٖ ام،َواىجفَّهْتََ-أيَكطبةَاىرةةََ-...َبوَاىجُْٔرَاىاضروف إىَٕكُدَّ

اطاٍتَٗجيّيٓاَغشاءٌَوٗجريَعيَٕجٍ٘عَكىمٌَهََاىبهاطََْذهَاىاضارُٗفَبرب

البِةٌَأَْ.َونهذىمَأًٗضهاٌَهََرهاْره،َوعيهَٕ غشاءٌَأٌيُسَإىَٕاىُ٘بِْسَواىطَّ

ََّٖ-أيَاىعضَٔاىٍجدّدثَعِهََّ-رأشَّ ًََواىدِجهرةَ،ََاىفٔكهاُ اىهذيَٗيهَٖاىفه

«وطرفَّاألشفوَِٗلصهًَإىهَٕكصهٍَ٘...
(18)

.َوٗهرىَاىهدنجٔرَعبهدَاىهرخٍََ

(َْههَٔاىههذيَولههعَنيٍههة064َْقَ)تَاىحَأنَخِههََ٘بههََإشههداىدههاجَضهها

(Larynxجرةَثرجٍةَىٍاَثدّلَعي٘هَّنيٍهةَ)َِْاىدََ
(19)

.َوش٘شه٘رَابهََشهِ٘اَإىهَٕ

جرةَودورْاَالخًلاَفٌَٖٔالعٌَََاىجهزءَاىدهاٌَُٖهََاىلهأُن.َوكْه ََِْاىدََ

اىدنجٔرَاىداجَضاىحَإىَٕأّنَعدمَاشجعٍالَاىخي٘وَوش٘بَّٔٗىيفه َاىدِجهرةَ

                                                 

اىديلٔم،َوفَٖاىفطوَاىداىحَعشرَىجشرٗحَعضهوَاىعمهًَاىالٌهٖ،َوفهَٖاىفطهوَاىرابهعََ=

ضوَاىيصان،َخًَىيعِقَواىركبةَواىطدرَفهَٖفطهٔلَأخهرى.َاىلهأُنَفهَٖعشرَىجشرٗحَع

 وٌاَٗي٘ٓا.44َ-1/44اىط ،َ

اىداش٘ةَركهًَو،64َ،َورشاىةَأشبابَخدوثَاىدرو ،َص0/048َ،َو1/44َاىلأُن،ََ(18)

،َوعبههدَاىههرخٍََأٗههٔب،146َ-144إبههراًَْ٘أُهه٘س،َاألضههٔاتَاىيأٗههة،َصَو(.0َ)

،َوثٔجَّ٘اىِصَاىصابقَعيه49َٕ٘اتَاىعاٌة،َصَ،َوٌبادئَاىيصا48ُأضٔاتَاىياة،َصَ

 ْذهَاىشانيةََْٔىيدنجٔرَأُ٘سَرخٍَّاهلل.

،َوثرجٍهة1/60َعبدَاىرخٍََاىداجَضاىح،َبدٔثَودراشاتَفَٖاىيصهاُ٘اتَاىعرب٘هة،ََ(19)

 .444-440خََِ٘فَٖاىفٓرشت،َصَ
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ؼ ٦ٕػة٩ٰ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ٚػٰ ز٦ػة٩٭٥ٱؿصٓ إ٣ٯ اػذٺ
(21)

. كرث٧ٌػة ٠ػةف ذ٣ػٟ 

ة، ٨ٌ١٣ ظىٲ٤ح ٦ة صةء ٨٦ مؿكح ٣٘ٮٱح ٤٣ع٪ضؿة ٚػٰ ا٧٣ىػةدر ا٣ذػٰ  وعٲعن

ة دؽٌؿ ٤ٔٯ أٌف أ٢٬ ا٤٣٘ح ص٤ٕٮا ا٣ع٪ضؿة صـءنا ٨٦ ا٣ع٤ٞػٮـ.  ٞن أمؿ٩ة إ٣ٲ٭ة قةث

ٚ٭ٰ صٮؼ ا٣ع٤ٞٮـ كدؤ٣ٌٙ ٨٦ َجٞٲ٨ ٨٦ أَجةٝػ٫، ٧٦ػة ٱ٤ػٰ ا٤٘٣ىػ٧ح ٔ٪ػؽ 

ة ٰٚ ا٣ذٕجٲػؿ ٔ٪٭ػة ثأٝىػٯ ا٣ع٤ػٜ، ٵ٩٭ػ٥ ٦جؽأ ا ٣ع٤ٜ. ك٣ؾ٣ٟ ٥٣ ٱضؽكا ثأقن

رأكا أ٩ٌ٭ة صـء ٨٦ ا٣ع٤ٞٮـ ٹ اقذٞٺؿ ٫٣. كٱكذؽٌؿ ٨٦ ركاٱةت ٠سٲؿة ٤ٔٯ أٌف 

ا٣ع٤ٜ ٔ٪ؽ ا٣ٞؽا٦ٯ ٗٲؿ ا٣ع٤ٞٮـ، إذ ٬ػٮ ٦ضػؿل ٦نػذؿؾ ٤٣ُٕػةـ كا٣نػؿاب 

ٛىف، ٦جؽؤق ٨٦ ا٤٘٣ى٧ح ك٦٪ذ٭ػةق أٝىػٯ ا٣ٛػ٥ ٔ٪ػؽ ا٤٣٭ػةة كا٣٪َّ
(21)

. ٚأٝىػٯ 

 ا٣ع٤ٜ إذف ٬ٮ أٌكؿ ا٣ع٤ٞٮـ ٔ٪ؽ ٦ؽػ٢ ا٣ع٪ضؿة ٧٠ة ٩ٌٞؽر.

ق ٰٚ ا٣ٞػة٩ٮف ك٨٦ ا٧٣كةا٢ ا٣ذٰ د٢٧١ درس اث٨ قٲ٪ة ٰٚ ا٣ؿقة٣ح ٦ة ذ٠ؿ

ة ٨٦ أٌف  ٌن ُّٰ ٵٌٔةء ا١٣ٺـ ٚػٰ اٷ٩كػةف كا٣ذىػٮٱخ  ا٥ٛ٣»أٱ
٬ٮ ا٣ٮٔةء ا٤١٣ِّ

دح ٨٦ ا٣ػ٪ٛغ. كا٤٣كػةفي ٌٔػٮه ٦٪ػ٫ ٬ػٮ ٦ػ٨ آٹت  ٰٚ قةاؿ ا٣عٲٮا٩ةت ا٧٣ىٮِّ

«د٤ٞٲت ا٧٧٣ٌٮغ كدُٞٲٓ ا٣ىٮت كإػؿاج ا٣عؿكؼ كإ٣ٲ٫ د٧ٲٲـ ا٣ؾكؽ
(22)

. 

ة ا٣ٞىجح، ك٬ٰ دٞك٥ أٝكة٦نة دضػؿم ٚػٰ ا٣ؿاػح. أ٦ػة  ٌن كٱؾ٠ؿ اث٨ قٲ٪ة أٱ

وٺثذ٭ة ٚذ١ٮف قججنة ٣عؽكث ا٣ىٮت أك ٦ٕٲ٪ح ٤ٔٲ٫
(23)

. 

كظؿ٠ػح »ك٬٪ةؾ ٩ٌه صة٦ٓ ٣ٶٌٔةء ا٣ٛة٤ٔح ٤٣ىٮت ٱٞٮؿ اث٨ قػٲ٪ة ٚٲػ٫  

ٛىف ا٧٣ٕذؽؿ ا٣ُجٲٰٕ ا٣ؼة٣ٰ ٨٦ اٳٚح ٱذ٥ٌ ثعؿ٠ح ا٣عضةب. ٚػإف اظذػٲش إ٣ػٯ ا٣ َّ٪

ٛىفى ٣ٲؼػؿج ٩ٛؼػ٫ ػٮِّمى ا٣ػ٪َّ مػةرؾ  ،زٱةدة ٝٮة ٧٣ة ٣ػٲف ٱػؽػ٢ إٹ ث٧نػٞح أك ٣ًذٞي

                                                 

 ا٧٣ؿصٓ ٩ٛك٫. (21)

 ( ٨٦ ٬ؾا ا٣جعر.14ا٧٣ىةدر ا٣ٮاردة ٰٚ ا٣عةمٲح )ا٩ْؿ  (21)

 ، ك٬ٮ ٨٦ ٚى٢ ٰٚ دنؿٱط ا٥ٛ٣ كا٤٣كةف.2/175(ا٣ٞة٩ٮف، 22)

 ، ك٬ٮ ٨٦ ا٧٣ٞة٣ح اٵك٣ٯ ٰٚ اٵوٮات كٰٚ ا٣٪ٛف.2/218ا٣ٞة٩ٮف،  (23)
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ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ٕٮ٩ح ٌٔػ٢ي ا٣ىػؽر ٤٠ُّ٭ػة ظذػٯ أٔة٣ٲ٭ػة، أك ٹ ثػؽَّ ٚػجٕيي  ا٣عضةبى 

وٮدنة ٥٣ ٱ٨١ ثؽٌّ ٨٦ اقذ٧ٕةؿ ٌٔػ٢  ا٣كة٤ٚح ٦٪٭ة ٍٚٞ. ٚإف اظذٲش إ٣ٯ أف ٱ١ٮف

ٓى ظؿكٚنػة كٱؤ٣َّػٙ ٦٪ػ٫ ٠ػٺـه ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ثػؽٌّ ٦ػ٨  َُّ ٞى ٪ٍضؿة. ٚإف اظذٲش إ٣ٯ أف ٱي ا٣عى

«اقذ٧ٕةؿ ٢ٌٔ ا٤٣كةف. كرث٧ة اظذٲش ٚٲ٭ة إ٣ٯ اقذ٧ٕةؿ ٢ٌٔ ا٣نٛح
(24)

. 

ا ٚ٭ػٮ ٣ػؽل اثػ٨ قػٲ٪ة  ٚة٤ٔيػ٫ي ا٣ٌٕػ٢ي ا٣ػؾم ٔ٪ػؽ »أ٦ػة ا٣ىػٮت دعؽٱػؽن

٪ٍضؿة ثذٞؽٱؿ ا٣ٛ ؿةي كا٣ضك٥ي ا٣عى ٪ٍضى ٫. كآ٣ذي٫ي ا٣عى ًٔ ٍؼؿىج كٝىٍؿ ًٓ ا٣٭ٮاء ا٧٣ي ذط كثؽٚ

ا٣نجٲ٫ي ث٤كةف ا٧٣ـ٦ةر، ك٬ػٰ اٳ٣ػحي اٵك٣ػٯ ا٣عٞٲٞٲػحي كقػةاؿي اٳٹت ثٮأػري 

اػحي،  . كثةٔػري ٦ةدَّدػ٫ً ا٣عضػةبي كٌٔػ٢ي ا٣ىػؽًر، ك٦ػؤدِّم ٦ةدَّدًػ٫ً ا٣ؿِّ ٲ٪ةته ًٕ ك٦ي

٪ٍض «ؿةك٦ةدَّدي٫ي ا٣٭ٮاءي ا٣ؾم ٱ٧ٮجي ٔ٪ؽ ا٣عى
(25)

. 

٪ٍضؿة ٚٲٞٮؿ   إ٩َّ٭ة آ٣حه ٣ًذ٧ػةـ ا٣ىػٮت ك٣ًذىعػجًفى »كٱٕٮد اث٨ قٲ٪ة إ٣ٯ ا٣عى

جٲ٫ي ث٤كةًف ا٧٣ـ٦ػةًر ٦ػ٨ ا٧٣ـ٦ػةر. كٝػؽ ذ٠ؿ٩ػةق  ٛىف، كٰٚ داػ٤٭ة ا٣ًضؿـي ا٣نَّ ا٣٪َّ

ك٦ة ٱٞةث٤ي٫ي ٨٦ ا٣ع٪ػٟ ك٬ػٮ ٦سػ٢ي ا٣ـااػؽة ا٣ذػٰ دنػج٫ي رأسى ا٧٣ـ٦ػةًر ٚٲػذ٥ُّ ثػ٫ 

«ا٣ىػػٮت
(26)

ٜى ٵصػػ٢ً »ؿـ ا٣نػػجٲ٫ ث٤كػػةف ا٧٣ـ٦ػػةر ٚ٭ػػٮ . أ٦ٌػػة ٬ػػؾا ا٣ضػػ ٤ًػػ ػي

ٓي ٔ٪ػؽ  جح ز٥َّ ٱذَّكػ ٞىىى قي َؿؼي ا٣ ٜي ٔ٪ؽى ا٣ذىٮٱخ. كٱيك٧َّٯ ٣كةف ا٧٣ـ٦ةر، ٱذٌةٱ

يػؽَّ  ٓو ٧٠ة ٰٚ ا٧٣ـ٦ةر. ٚػٺ ث  كاق
ٜو إ٣ٯ ٌٚةءو حو إ٣ٯ ًٲ ٕى ٪ٍضؿًة ٚٲجذؽئي ٨٦ قى ا٣عى

«٤٣ىٮت ٨٦ دٌٲٲٜ ا٧٣عجف
(27)

ة   ٌن نجٲ٫ي ث٤كػةف ك٬ؾا ا٣ًضؿـي ا٣». كٱٞٮؿ أٱ

ٮت «ا٧٣ـ٦ةر ٨٦ مأ٫٩ أف ٱ٪٥ٌَّ كٱ٪ٛذطى ٣ٲ١ٮف ثؾ٣ٟ ٝىٍؿعي ا٣ىَّ
(28)

. 

ا ظؽٱسػ٫ ٔػ٨  ٤ٔٯ أٌف أ٥ٌ٬ ٦ة ٰٚ ٬ؾق ا٣٪ىػٮص كا٧٣كػةا٢ ا٧٣٭٧ٌػح صػؽًّ

                                                 

 ، ك٬ٮ ٨٦ ٚى٢ ٰٚ ٠ٺـ ٤٠ٌٰ ٰٚ ا٣ذ٪ٛف.2/213ا٣ٞة٩ٮف،  (24)

 ، ك٬ٮ ٨٦ ا٧٣ٞة٣ح ا٣سة٩ٲح ٰٚ ا٣ىٮت.2/225ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫،  (25)

 ك٣ٯ ٰٚ اٵوٮات كٰٚ ا٣٪ٛف.، ك٬ٮ ٨٦ ا٧٣ٞة٣ح اٵ2/219ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫،  (26)

 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫. (27)

 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫. (28)
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ٌٟ ٰٚ أٌف اثػ٨ قػٲ٪ة ٔػؿؼ أ٬ػ٥ٌ  ة ٹ ٱذؿؾ ٦ضةٹن ٤٣ن ٞن ٣كةف ا٧٣ـ٦ةر ظؽٱسنة دٝٲ

ف ا٧٣ـ٦ةر. كرأل ا٣ؽ٠ذٮر ٌٔٮ ٰٚ ا٣ذىٮٱخ كٔٲ٨ٌ ١٦ة٫٩. ك٬ٮ ٦ة دٔةق ث٤كة

إثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف أٌف اث٨ قٲ٪ة ٝىؽ ث٤كةف ا٧٣ـ٦ةر ٦ة ٱٕؿؼ ٣ؽل ا٧٣عؽزٲ٨ ثةق٥ 

(Rima Glottidis ك٬ٮ ا٣ٛؿصح ا٣ذػٰ ثػٲ٨ اٵكدػةر ،)-ا٣ىػٮدٲح.  -أم ا٣ػٮدؿٱ٨

٤ٔٯ أٌف ٦ة اقذ٪ذض٫ ا٣ؽ٠ذٮر أ٩ٲف ٦ؼذ٤ٙ ٨ٔ ٝىؽ اث٨ قػٲ٪ة ا٣ػؾم كوػٙ 

(. أ٦ػة ا٣ٛذعػح Vocal Cordsا٣ىٮدٲٲ٨، أم ))آ٣ح( ٬ٰ ٦ة ٱؽٔٯ اٳف ثة٣ٮدؿٱ٨ 

( ٤ٚػ٥ د١ػ٨ ٦ٞىػٮدة Glottisثٲ٨ ا٣ٮدؿٱ٨ ا٣ىٮدٲٲ٨، أم ٦ة ٱك٧ٌٯ ثة٧٣ـ٦ػةر )

ٰٚ ٠ٺـ اث٨ قٲ٪ة. ك٠ػؾ٣ٟ ٣ػ٥ ٱ٤ذٛػخ ا٣ػؽ٠ذٮر أ٩ػٲف إ٣ػٯ قػجٜ اثػ٨ قػٲ٪ة 

ة ٣ػؽل ا٣نػٕٮب  ٔيؿٚػخ دنػؿٱعن ا٣ٕجٞؿم إ٣ٯ كوٙ ٬ؾق )اٳ٣ح( ا٣ذػٰ رث٧ٌػة 

ٌّػٙ ٚػٰ مػؿح ا٣ٞؽٱ٧ح، ١٣٪ٌ٭ة ٥٣ دٮو َّٰ ا٣ؽٝٲٜ ا٧٣ٮ ٙى ا٣عؿ٠ ٙ ٬ؾا ا٣ٮو

 ، ٌٰ ا٧٣ٕةرؼ ا٣ىٮدٲح. ٚ٭ؾق اٳ٣ح ػ٤ٞخ ٵص٢ ا٣ذىٮٱخ، ك٬ٮ ٤٧ٔ٭ة اٵوػ٤

ك٬ٰ د٪٥ٌ كد٪ٛذط ٣ٲ١ٮف ثؾ٣ٟ ٝؿع ا٣ىٮت. كٱؤ٠ٌؽ اثػ٨ قػٲ٪ة مػ٢١ ٬ػؾق 

ًصٍؿـه مجٲ٫ه ث٤كةف ا٧٣ـ٦ةر ٦ػ٨ ا٧٣ـ٦ػةر،  -أم ٣كةف ا٧٣ـ٦ةر ٔ٪ؽق-اٳ٣ح، ٚ٭ٰ 

ااػػؽة ا٣ذػػٰ دنػػةث٫ي رأسى ا٧٣ـ٦ػػةر ٚٲػػذ٥ُّ ثػػ٫ ا٣ىػػٮت. كٵ٩َّػػ٫ ٚػػٰ ك٬ػػٮ ٦سػػ٢ي ا٣ َـّ

ٛىف ٮت كظجًف ا٣٪َّ ـً ا٣ىَّ ة آ٣حه ٣ذ٧ة ٕن ٪ٍضؿة ٚ٭٧ة ٦ ا٣عى
(29)

. ك٩ذةثٓ مٲبنة آػؿ، ٬ٮ 

، ا٣ٌ٘ؿكؼ ا٣سة٣ر ٨٦ ٌٗةرٱٙ ا٣ع٪ضؿة ا٣ذٰ كوٛ٭ة ٰٚ ا٣ؿقة٣ح كا٣ٞػة٩ٮف

٤٧ػ٫ ٬ػٮ إٗػٺؽ كٔ ،( أك )ٔػؽٱ٥ اٹقػ٥(أم ا٣ؾم ق٧ٌةق )ا٣ػؾم ٹ اقػ٥ ٣ػ٫

ٛىف، »٦ضؿل ا٣٭ٮاء أ٦ةـ ا٣ُٕػةـ كا٣نػؿاب. ٱٞػٮؿ   ٓي ا٣ػ٪َّ كاٹزدرادي ٹ ٱضػة٦

اػح ٦ػ٨ ٚػٮؽ ٣ًػبٺ ٱػؽػ٤٭ة  ػجًح ا٣ؿِّ ٵف اٹزدرادى ٱيٍعًٮجي إ٣ٯ ا٩ُجةًؽ ٦ضػؿل ٝىىى

٘يٌػػؿكؼ ا٧٣ذ١َّػػئ ٤ٔػػٯ  ا٣ُٕػػةـي ا٧٣ػػةرُّ ٚٮٝى٭ػػة. كٱ١ػػٮفي ا٩ُجةٝي٭ػػة ثؿ٠ػػٮًب ا٣

٫٣. كإذا ٠ةف اٹزدرادي كا٣ٞػٰءي ٱيٍعًٮصػةف إ٣ػٯ  ا٧٣ضؿل. ك٠ؾ٣ٟ ا٣ؾم ٹ اق٥ى 
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ٌٛف «ا٩ُجةؽ ٥ًٚ ٬ؾا ا٧٣ضؿل ٥٣ ٱ٨١ أف ٱ١ٮ٩ة ٔ٪ؽ٦ة ٱذ٪
(31)

. كذ٬ت ا٣ػؽ٠ذٮر 

أ٩ٲف إ٣ٯ أٌف ا٧٣ٞىٮد ثة٣ٌ٘ؿكؼ ا٣ػؾم ٹ اقػ٥ ٣ػ٫ ٦ػة ٱكػ٧ٌٯ اٳف ث٤كػةف 

ا٧٣ـ٦ةر، ٧٠ة ٰٚ ٦ٕض٥ مؿؼ ٧٤٣ىػ٤ُعةت ا٣ُجٲػح. أ٦ػة ا٣ٌ٘ػؿكؼ ا٣ػؾم 

٧٣ذ١ئ ٤ٔٯ ا٧٣ضػؿل ٚ٭ػٮ ٔ٪ػؽق ّ٪ًّػة ٦ػة ٱكػ٧ٌٲ٫ ا٧٣عػؽزٮف دٔةق اث٨ قٲ٪ة ثة

(Cuneiformأم ا٣ٌ٘ػػػؿكؼ ا٧٣ؼؿكَػػٰ أك اٷقػػٛٲ٪ٰ أك ا٣ٮدػػؽم ،)
(31)

 .

كرأل ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣عةج وة٣ط أف ظ٪ٲ٨ ث٨ إقعةؽ ٬ػٮ ا٣ػؾم دػؿص٥ 

( ث٤كةف ا٧٣ـ٦ةر، ك٬ٰ دؽٌؿ ٤ٔٯ ا٣ػٮدؿٱ٨ ا٣ىػٮدٲٲ٦Glottis٨ة ٱك٧ٯ ثػ)
(32)

 .

ذ٠ؿق ا٣عةج وة٣ط ٨ٔ كًٓ ظ٪ٲ٨ ٬ؾق ا٣ذك٧ٲح ٧ٚػ٨ ا٧٣كػذجٕؽ  كإذا وٌط ٦ة

مٰء ٨٦ ٬ؾق ا٣نؿكح ا٣ُجٲح كا٣ىٮدٲح إٹ  - أم ظ٪ٲ٨ -د٧ة٦نة أف ٱ٪كت إ٣ٲ٫ 

ؿكح ٬ٰ  ٌٰ ٤ٔٯ ذ٣ٟ. ك٣ؾ٣ٟ ٧٩ٲ٢ إ٣ٯ أفَّ اٵكوةؼ كا٣نُّ إذا ّ٭ؿ د٣ٲ٢ ُٕٝ

اٳ٣ػح ٹث٨ قٲ٪ة. ك١٬ؾا أًةع ا٧٣عؽزٮف ٦ى٤ُط اث٨ قٲ٪ة ا٧٣ٕجٌؿ ٨ٔ َجٲٕح 

ا٣ىٮدٲح اٵك٣ٯ، أم ٣كػةف ا٧٣ـ٦ػةر، كص٤ٕػٮق دكػ٧ٲح ٣ٌٕػٮ قػ٧ٌةق ا٣ٕػؿب 

ثة٤٘٣ى٧ح. ٤ٔٯ أ٩ٌ٪ة ٹ ٩ؽرم ٥ً٣ى أٔؿض اث٨ قٲ٪ة ٨ٔ اقذ٧ٕةؿ ا٤٘٣ى٧ح ث٭ؾق 

ة ٱضٕػ٢  ٛن ة أ٫ٌ٩ اػذػةر رأٱنػة ًػٕٲ ٞن ا٣ؽٹ٣ح ك٢ٞ٩ ا٣ذك٧ٲح ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح؟ كق٪ؿل ٹظ

 ا٤٘٣ى٧ح صـءنا ٨٦ ا٤٣٭ةة.

                                                 

 .118، ك ص ٩65ٛك٫، كٝةرف ثؿقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ، ص ا٧٣ىؽر  (31)

، كٝػػةرف ثٕجػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧ أٱػػٮب، أوػػٮات ا٤٣٘ػػح، 144أ٩ػػٲف، اٵوػػٮات ا٤٣٘ٮٱػػح، ص  (31)

، ك)قٮثٮدة(، أ٤َػف دنػؿٱط 14ص ، كٚٲى٢ دثكٰ، أ٦ؿاض ا٣ع٪ضؿة كا٣ٕ٪ٜ، 49 ص

ٌٰ )مػةدق( ذ٠ػؿ 161صك٥ اٷ٩كةف، ص  ، كذ٠ػؿ ا٣ػؽ٠ذٮر أٱػٮب أٌف ا٧٣كذنػؿؽ اٵ٧٣ػة٩

، ٤٣54ٛػػؿاغ ا٧٣عىػػٮر ثػػٲ٨ ا٣ػػٮدؿٱ٨ ا٣ىػػٮدٲٲ٨. ا٩ْػػؿ  ٠ذةثػػ٫، ص « ا٧٣ـ٦ػػةر»دكػػ٧ٲح 

(. كا٧٣عةًػػؿة ا٧٣نػػةر إ٣ٲ٭ػػة أ٣ٞة٬ػػة ا٧٣كذنػػؿؽ ا٧٣ػػؾ٠ٮر ٚػػٰ ٝةٔػػح 1ا٣عةمػػٲح رٝػػ٥ )

، ك٩نؿت ٰٚ ا٣ك٪ح ٩ٛكػ٭ة ٚػٰ وػعٲٛح ا٣ضة٦ٕػح 1931ؿاٚٲح ا١٤٧٣ٲح ق٪ح ا٣ض٧ٕٲح ا٣ض٘

 «.٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫ كٔ٪ؽ٩ة»ا٧٣ىؿٱح. كٔ٪ٮاف ا٧٣عةًؿة 

 .1/62ا٣عةج وة٣ط، ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲح،  (32)
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قٖت يظوْية يٌ طصفٌٖ، األول ِْ غسم االِجًامم بًام غوٓ أّن اهًعأهة ب

وضفُ ابٌ ظَٖم وثْظٖفُ فٔ اهسرس اهطْثٔ بػسه غَسٍم وغَس األقْام اهاشٌٕ 

غصفْا لجمبُ اهقمٍْن وثجمِوْا أخص لالياُ فأ اهجّاص واهًّاطل واهدامٍٔ ِاْ 

إضامغة ِااشه اهجّاْغ وثهٖٖلّاام هاسى اهًدااسخٌٖ اهاشٌٕ أظااًّْا فأ اهلولوااة 

ْا غمهلًم بمهًططودمت اهػصبٖة اهػصٕقاة، ويام ثاسّل غوٖاُ د  وض   ،االضطالخّٖة

أّن غوًمء اهوهاة اهػاص  ( »Robinsيٌ يفّْيمت غوًٖة يلجمصةل وٕصى روبَض )

فٔ غسم ثشزٖص خصلٖة اهجًٖٖاض  - وِْ إرفمق وخٖس، همَُ رطٖص -أرفقْا 

بٌٖ اهًجّْر واهًًّْس يٌ اهطْايت، غوآ اهاصغى ياٌ أن ثقعاًّٖم إهآ 

مل وقاس ٍعالت اهطاْايت هّاشٌٕ اهقعاًٌٖ بشامن قعًٌٖ  ًًّ م يّ ًً ٕػجلص ثقعٖ

فمت اهطاْثٖة ضدٖحل وبمهَظص إهٓ ِشا اإلرفمق فإن اهجأخٖص اهَّسي فٔ اهًؤه  

هوػص  ٕمْن يْضع شّك غوٓ اهصغى يٌ أٍُّ أيص يطاصو.ل وقاس لامن إٍجام  

اهػص  فٔ ِشا اهفصع ياٌ غواى اهوهاة ألداص ثْفًٖقام بمدٖاص ياٌ خٖاح ظاالية 

«اهْضف يٌ إٍجم  اهٍْٖمن واهصويمن
(33)

ل ولمن لمٍجَْٖ وغٖصه يٌ اهًداسخٌٖ 

اهطاْثٖة،  -اهْثصٌٕ-رأوا أن اهػوًمء اهػص  جّوْا اهسور اهًضلْط هألوثمر 

غواآ أٍّّااى ثّْضااوْا إهاآ اهًقمبوااة بااٌٖ األضااْات اهًجّااْرة واهًًّْظااة، 

ًَم غقًٖقم بسون يػصفة ظوثفط   ّٔ َْا إهٓ اهفصوق بًَّٖم ثفطُّ للّم اهدقٖق
(34)

 ل

ِْهاسر )وبقٔ غًن اهدَجاصة فأ أخَامء اهجّاص يجّاْاًل خجّآ ثّْضان 

Holder م إهٓ وضف اٍقلمض جمٍلٔ اهدَجصة ويصور اهَ ف ط فأ 9661( غمم

فجداة اهًضياامر وإخااساث اِجاضا ات فاأ األجعاامم اههضاصوفٖة، و هااك قلاان 

فمت اهطْثٖة هوَّْغاالثطمل بمهًؤه  
(35)

يَظامر  (غمرظٖم)ٔ ل لًم ارجصع اهًهَّ 

                                                 

 ل973)روبَض(، يْجض ثمرٕذ غوى اهوهة، ص  (33)

 ل 34غوى أضْات اهػصبٖة، ص )لمٍجَْٖ(، غروس فٔ  (34)

 ل  029-022)روبَض(، ص  (35)
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ـ ٧٣ؿاٝجح )ا٣عجةؿ( ا٣ىٮدٲح. ٠ؾ٣ٟ اقذ٢٧ٕ 1855ـ أك 1854ا٣ع٪ضؿة ٔةـ 

٦٪ْػةر ا٣ع٪ضػؿة ٤٣ٮٝػٮؼ ٤ٔػٯ ٧ٔػ٢ ا٣ػٮدؿٱ٨  (صؿ٦ػةؾ)ا٣ُجٲت ا٣ذنػٲ١ٰ 

ـ1861ا٣ىٮدٲٲ٨ ٔةـ 
(36)

. كذ٠ؿ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣عةج وة٣ط أٌف ا٣ُجٲت ا٣ٛؿ٩كػٰ 

(Ferrein٬ٮ ا٣ؾم كًٓ دكػ٧ٲح ا٣ػٮدؿٱ٨ ا٣عؽٱسػح ٚػٰ ا٣ٞػ ) ؿف ا٣سػة٨٦ ٔنػؿ

ـٌ ثأكدةر ا٧١٣٪ضح ة ٤٣ض٭ةز ا٧٣٭ذ دنجٲ٭ن
(37)

. 

كٱيكذؽٌؿ ٨٦ ٠ٺـ اث٨ قٲ٪ة ٤ٔٯ أٌف ظؿ٠ح ٣كػةف ا٧٣ـ٦ػةر )أم ا٣ػٮدؿٱ٨( 

ٍؼػؿىج.  دعؽثي ٩ذٲضحى دٲٌةر ا٣٭ٮاء ا٣ٞةدـ ٨٦ ا٣ٌؿاح، كأ٫ٌ٩ ٱ٧ٕػ٢ي ثػؽٚٓ ا٣٭ػٮاء ا٧٣ي

ػٮ ٪ٍضؿةى ك٣كةفى ا٧٣ـ٦ةر ٱنذؿ٠ةف ٚػٰ إظػؽاث ا٣ىَّ ت ٩ذٲضػحى ا٣٭ػٮاء كٵفَّ ا٣عى

٪ٍضؿًة ٠ة٩خ ظؿ٠ذي٭٧ػة ثكػجًت ظؿ٠ػح ا٣عضػةب كٌٔػ٢ً  ا٣ؾم ٱ٧ٮجي ٔ٪ؽ ا٣عى

اػػًح ٤٣٭ػػٮاء ا٣ػػؾم ٬ػػٮ ٦ػػةدةي ا٣ىػػٮت ًٓ ا٣ؿِّ ػػؽر كدٚػػ ا٣ىَّ
(38)

. ك٦ٕػػؿكؼ ٚػػٰ 

ا٣ؽراقةت ا٤٣كة٩ٲح أٌف ا٣ٮدؿٱ٨ ا٣ىٮدٲٲ٨ ٱذعؿ٠ٌةف كٱسةراف ٩ذٲضح دٲػةر ا٣٭ػٮاء 

ح. كاٝذؿح )٬كػٮف( ٚػٰ ٩ْؿٱػح ا٣ٞةدـ ٨٦ ا٣ؿاذٲ٨ ك٣ٲف ثكجت ٩جٌةت ٔىجٲ

اف ٩ذٲضح ٩جٌةت ٔىجٲٌح ٚػٰ ا٣ٌٕػ٤ح  ـٌ ٦ٕة٠كح رأٱنة ٱؾ٬ت إ٣ٯ أٌف ا٣ٮدؿٱ٨ ٱ٭ذ

ا٣٪ُٞٲح ك٣ٲف ٩ذٲضح ٢٧ٔ ا٣٭ٮاء ا٧٣ُؿكد ٨٦ ا٣ؿاذٲ٨. ك٨ٌ١٣ ا٣٪ْؿٱػح اٵك٣ػٯ 

٦ة زا٣خ قةاؽة ظذٯ دذ٥ٌ ا٣جؿ٬٪ح ا٧٤ٕ٣ٲح ٤ٔٯ وٌعح ا٣ؿأم اٳػؿ
(39)

. 

ٌٞٛػػٮا كرث٧ٌػػة ٠ػػةف ٦ٛٲػػؽنا أف ٩نػػٲ ؿ إ٣ػػٯ أٌف ا٣ؽارقػػٲ٨ ا٣ٕػػؿب ا٧٣عػػؽزٲ٨ د٤

                                                 

، ك)ثػػٮردف 218)٦ٮ٩ػػةف(، دػػةرٱغ ٤ٔػػ٥ ا٤٣٘ػػح ٦٪ػػؾ ٩نػػأد٭ة ظذػػٯ ا٣ٞػػؿف ا٣ٕنػػؿٱ٨، ص  (36)

 .411ك٬ةرٱف(، أقةقٲةت ٥٤ٔ ا١٣ٺـ، ص 

 (.8، ا٣عةمٲح ر٥ٝ )1/62ا٣عةج وة٣ط، ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲح،  (37)

 ا٣سة٩ٲح ٰٚ ا٣ىٮت. ، ك٬ٮ ٨٦ ا٧٣ٞة٣ح 2/225ا٣ٞة٩ٮف،  (38)

، كٝةرف ث٧عةًؿات )دكقٮقػٲؿ(، 142أقةقٲةت ٥٤ٔ ا١٣ٺـ، ص )ثٮردف ك٬ةرٱف(،  (39)

 .59-58ص 
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( ثىػػٲ٘ح ا٣ض٧ػػٓ ٚىػػةر ظجػػةٹن كأكدػػةرنا أك Vocal Cordsا٧٣ىػػ٤ُط اٵص٪جػػٰ )

أظجةٹن 
(41)

. ٤ٔٯ أٌف ثٌٕ٭٥ د٪ج٫ٌ إ٣ٯ أ٩ٌ٭٧ة كدؿاف ٍٚٞ ٚةٝذىؿ ٤ٔػٯ ا٣ذس٪ٲػح ا٣ػٮاردة 

٢ ا٧٣ى٤ُط ٦٪٭ػة. كٝػؽ ذ٠ػؿ ثٕػي ا٣جػة ظسٲ٨ ٰٚ ٣٘ذ٪ة كا٣٘ةاجح ٰٚ ا٤٣٘ةت ا٣ذٰ ٩ٞي

٨٦ ا٣ٕػؿب كاٵصة٩ػت أف دكػ٧ٲح )كدػؿ( ٣ٲكػخ دٝٲٞػح، ٵٌف ا٣ػٮدؿٱ٨ ٕٚػٺن ٧٬ػة 

ٌٰ اٵٚٞػٰ ٤ٔػٯ صػة٩جٰ ا٣ع٪ضػؿة، أك ٧٬ػة رثةَػةف  ٠ة٣نٛذٲ٨، أك ٧٬ة ٠ة٣٪ذٮء ا٣ؿَِّّٚػ

٦ؿ٩ةف أك ٤ٌٔذةف ٦ذٮازٱذةف، أك ٧٬ة ٠ة٣نؿٱُٲ٨ ا٧٣ذٞةث٤ٲ٨، إ٣ٯ ٗٲؿ ذ٣ٟ
(41)

. 

ُػٜ كآ٣ٲةدػ٫ كا٣ىػٮت ك٦ةدٌدػ٫، كآػؿ ٬ؾق ا٧٣كةا٢ ا٧٣ذىػ٤ح ثأٌٔػةء ا٣٪

ػةة. كا٤٣َّ٭ػةة ٦ػؾ٠ٮرةه ٚػٰ رقػة٣ح أقػجةب ا٣عػؽكث ٚػٰ  دٕؿٱٙ اثػ٨ قػٲ٪ة ٤٣َّ٭ى

دٌةٔٲٙ ظؽٱس٫ ٨ٔ أقجةب ا٣عؿكؼ ٨٦ ٗٲػؿ دٕؿٱػٙ ٦عػٌؽد، ك٣ػ٥ دػؿد ٚػٰ 

قٲةؽ ظؽٱس٫ ٨ٔ أٌٔةء ا٣٪ُٜ إذ اٝذىؿ ٤ٔػٯ ا٣ع٪ضػؿة كا٤٣كػةف
(42)

. كٱػؾ٠ؿ 

٪ٍضػؿًة ا٤٣َّ »اث٨ قٲ٪ة ٚػٰ ٠ذةثػ٫ ا٣ٞػة٩ٮف أٌف  ٜه أ٤ٔػٯ ا٣عى ٌّٰ ٤ٕ٦َّػ ٭ػةةى صػٮ٬ؿه ٣ع٧ػ

ٓى ا٣ػؽُّػةفى  ٠ة٣عضةب، ك٦٪ٕٛذي٫ي دؽرٱشي ا٣٭ٮاًء ٣بٺ ٱٞؿعى ثًجىٍؿًدًق ا٣ؿاحى ٚضأةن، ك٣ًٲى٧ٍ٪ػ

ػ٥ي ٠أ٩َّػ٫ ثػةبه ٦ٮوػؽه ٤ٔػٯ  ْي ٮت ٱٞٮل ث٭ػة أك ٱٕ ؿٔحن ٤٣ىَّ ٘يجةر. ك٣ٲ١ٮفى ٦ٞى كا٣

ٕي٭ة ا ؿُّ ُٝ ًٌ ٞىؽىرق. ك٣ؾ٣ٟ ٱي ٮت ث ًج ا٣ىَّ ٮتى ٦ىٍؼؿى «٣ىَّ
(43)

. ز٥ ٱؾ٠ؿ اث٨ قػٲ٪ة أٌف 

ٜه ٤ٔػٯ رأس » جًػ ُى ًٟ دعخى ا٤٣َّ٭ةًة، ٦يذىػؽىؿٍّ ٦ي٪ ٪ى ٜه ثة٣عى ٌّٰ ٹو ٧ح ٣ع٥ه وٛةٝ ٘ى٤ٍىى ا٣

                                                 

(، كثٞٲذ٭ػة ٚػٰ ٬ػة٦ل وػٛعح 3، ا٣عةمٲح ر٥ٝ )٠52ذةب ٦جةدئ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕة٦ح، ص  (41)

53 .٦٪٫ 

، 53، كٔجػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧ أٱػػٮب، أوػػٮات ا٤٣٘ػػح، ص ٦58عةًػػؿات )دكقٮقػػٲؿ(، ص  (41)

، 62، كثكةـ ثؿ٠ح، ٥٤ٔ اٵوٮات ا٣ٕػةـ، ص 17ا٥٬ أ٩ٲف، اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح، ص كإثؿ

. كٝػػةرف ثػػػ)٦ة٧٣جؿج(، 53ك٦ع٧ػػؽ ٦٪ىػػٙ ا٧ٞ٣ػػةَٰ، اٵوػػٮات ككّةاٛ٭ػػة، ص 

، ك)د٩ػٲف 141، ك)ثٮردف ك٬ةرٱف(، أقةقػٲةت ٤ٔػ٥ ا١٣ػٺـ، ص 61ا٣ىٮدٲةت، ص 

 .65ك٩ن٨(، ا٧٣٪ْٮ٦ح ا١٣ٺ٦ٲح، ص 

 .  73ؿكؼ، ص رقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣ع (42)

 ٨٦ ٚى٢ دنؿٱط أٌٔةء ا٣٪ُٜ. 197-2/196ا٣ٞة٩ٮف،  (43)
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ْىٲ٥ )٥ْٔ( ذك أرثٕح أًػٺع... ٔي ، ك٬ٮ  ٜي ٧ح ا٣ٛةا ٘ى٤ٍىى جح. كٚٮؽ ا٣ ٞىىى « ا٣
(44)

 .

آراء  ٚة٤٘٣ى٧ح إذف صـء ٨٦ ا٤٣٭ةة ٱ٪ُجػٜ ٤ٔػٯ رأس ا٣ٞىػجح. ٤ٔػٯ أٌف ٦ْٕػ٥

٢ي ا٣ع٤ٞٮـ ثػة٣ع٤ٜ  إذا ازدرد   -ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ٹ دؤٱٌؽ ذ٣ٟ. ٚة٤٘٣ى٧ح ٔ٪ؽ٥٬ ٦يذَّىى

اٳ٢٠ ٧ٞ٣ذ٫ ٚـ٣ٌخ ٨ٔ ا٣ع٤ٜ دػ٤خ ٚػ٥ ا٤٘٣ىػ٧ح. كٱٞػةؿ  -٧٠ة ٱٞٮؿ زةثخ 

٣٭ة، أم ٤٘٤٣ى٧ح صؿك ا٣ع٪ضؿة. كٰٚ ا٤٘٣ى٧ح  ا٣ؽرد٦ح ك٬ٰ دعخ ا٣ع٤ٞٮـ 

ةثخ ٚ٭ػٰ رأس ا٤٘٣ىػ٧ح ظٲػر كا٤٣كةف ٦ؿ٠ٌت ٰٚ َؿٚ٭ة. أ٦ٌة ا٣ع٪ضؿة ٔ٪ؽ ز

دعٌؽد، كظٌؽد٫ أ٫ٌ٩ َؿؼ ا٣ع٤ٞٮـ. كٚٲ٭ة ا٧ٞ٣ٓ ك٬ٮ َجٜ ا٣ع٤ٞٮـ
(45)

. كا٧ٞ٣ػٓ 

كا٧ٞ٣ٕح كا٣ـرد٦ح كا٣ضؿٝٮة كا٧ُٕ٧٣ح  مٰء كاظؽ، ٤٠ٌ٭٨ٌ ٰٚ ا٧٣ػؾثط أ٤ٔػٯ 

ا٣ع٤ٜ، أك ٬ٰ َؿؼ ا٤٘٣ى٧ح أك َؿؼ ا٣ع٤ٞػٮـ
(46)

٧٠ػة ٚػٰ  -. كا٤٘٣ىػ٧ح 

أو٢ ا٤٣كةف -ا٣ذ٭ؾٱت 
(47)

ٞؿدظح كا٣ٞؿدكظح ٚ٭ٰ ٠ة٣ضٮزة دْ٭ػؿ ٚػٰ . أ٦ة ا٣

ظ٤ٜ ا٣٘ٺـ إذا أٱٛٓ، كرث٧ٌة ٠ة٩ػخ ٬ػٰ ا٣عؿٝػؽة ٠ػؾ٣ٟ
(48)

. كٱػؽٔٯ ا٣ضػـء 

ٌٛةظح آدـ.  ا٣جةرز ٦٪٭ة اٳف ثذ

كٱذٌٌط ٧ٌ٦ة دٌٞؽـ، ك٬ٮ ػٺوح ٧٣ىةدر ٣٘ٮٱٌح ٠سٲؿة، أف ا٤٘٣ىػ٧ح ٬ػٰ 

٤٣كةف. أ٦ٌة ( ٹدىة٣٭ة ثة٣ع٪ضؿة كاEpiglotiusا٣ذٰ دؽٔٯ اٳف ٣كةف ا٧٣ـ٦ةر )

اقذ٪ذةج أف ا٤٘٣ى٧ح ٬ٰ ا٤٣٭ةة ٌٕٚٲٙ، ٵف ا٤٣٭ةة ٧٠ػة صػةء ٚػٰ ا٧٣ىػةدر 

ا٧٣ذٞؽ٦ح دؿدجٍ ثة٥ٛ٣ ٹ ثة٣ع٤ٜ، ك٬ٰ ٗة٣جنة ا٤٣ع٧ح ا٧٣كذؿػٲح ٤ٔٯ ا٣ع٤ػٜ، 

                                                 

 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫. (44)

٦٪٫. ك٠ٺ٦ػ٫ ٚػٰ ا٧٣ؼىػه  164، ك٠ؾ٣ٟ ص 192-191زةثخ، ػ٤ٜ اٷ٩كةف، ص  (45)

 .142-1/141ٹث٨ قٲؽة، 

، كا٣ذ٤ؼػٲه ٤٣ٕكػ١ؿم، 192، كزةثخ، ػ٤ٜ اٷ٩كةف، ص 142-1/141ا٧٣ؼىه،  (46)

 .57ص 

 .1/232ح، د٭ؾٱت ا٤٣٘ (47)

 .1/142ا٧٣ؼىه،  (48)
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كٚٲ٭ة ا٤٣٘٪ٮف ك٬ٰ ٩ٮاظٰ ا٤٣٭ةة ا٧٣نؿٚح ٤ٔٯ ا٣ع٤ٜ. أك ٬ٰ ٦ة ثٲ٨ ٦٪ُٞػٓ 

٥. ك٬ػٰ ٗٲػؿ ا٤٘٣ىػ٧ح، ٵف أو٢ ا٤٣كةف إ٣ٯ ٦٪ُٞٓ ا٤ٞ٣ػت ٦ػ٨ أ٤ٔػٯ ا٣ٛػ

ا٤٘٣ىػػ٧ح ٬ػػٰ ا٣ٕضػػؿة ا٣ذػػٰ ٤ٔػػٯ ٤٦ذٞػػٯ ا٤٣٭ػػةة ٱػػؽػ٢ ٚٲ٭ػػة ا٣ُٕػػةـ إ٣ػػٯ 

ا٧٣ؿمٌ 
(49)

. كصػةء ٚػٰ ثٕػي أمػٕةر٥٬ ا٣ذٛؿٝػح ثػٲ٨ ا٤٣٭ػة كا٣٘ٺوػ٥ ٧٠ػة 

اقذن٭ؽ ثؾ٣ٟ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ مؿؼ ٰٚ ٦ٕض٫٧
(51)

. كٱؤ٩ف ثذعؽٱػؽ ا٤٣٭ػةة 

ؽ ا٣ٕػؿب، إذ كوػٙ ك٦ٮًٕ٭ة ٦ة صةء ٣ؽل ا٣ؼ٤ٲ٢ ا٣ؿااػؽ ٤ٕ٣ػٮـ ا٤٣٘ػح ٔ٪ػ

ػؿكج ظؿكؼ ا٣ٞةؼ كا١٣ةؼ كا٣ضٲ٥ ٨٦ ثٲ٨ ١ٔػؽة )أوػ٢( ا٤٣كػةف كثػٲ٨ 

ا٤٣٭ةة ٰٚ أٝىػٯ ا٥ٛ٣
(51)

. كٵ٦ؿ ٦ػة ٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿ قػٲجٮٱ٫ ا٤٣٭ػةة ظػٲ٨ كوػٙ 

ؿ ٔ٪٭ة ثة٣ع٪ػٟ اٵ٤ٔػٯ، ٧ٌ٦ػة ٱػؽٌؿ ٦ؼةرج اٵوٮات ٰٚ ثةب اٷدٗةـ، إذ ٔجَّ 

٤كػةف٤ٔٯ أف ٦ٮًٕ٭ة ٰٚ ا٣ع٪ٟ ك٣ػٲف ٚػٰ ا٣ع٤ػٜ أك ٦ذىػ٢ ا٣
(52)

. كٝػؽ 

دٌٞؽـ ا٣عؽٱر ٨ٔ ا٣ع٤ٜ ا٣ؾم ٦جؽؤق ٨٦ ا٤٘٣ى٧ح ك٦٪ذ٭ةق أٝىػٯ ا٣ٛػ٥
(53)

 .

ك٣ٲف ٣ؽٱ٪ة دٛكٲؿ ٦ٞ٪ٓ ٧٣ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ اث٨ قٲ٪ة إٹ دٞٲٌؽق ثة٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ا٣ُجٲػح 

ا٧٣ذؿص٧ح كإف ػة٣ٛخ ٦ىػ٤ُعةد٭ة ٦ػة ٬ػٮ ٦ٕػؿكؼ ٚػٰ ا٤٣٘ػح كمػةآ ٚػٰ 

ا٣ػؽ٠ذٮر إثػؿا٬ٲ٥ أ٩ػٲف  ا٣ؽرس ا٣ىٮدٰ ٝج٫٤. ك٨٦ ا٧٣ٛٲػؽ أف ٩نػٲؿ إ٣ػٯ أفٌ 

ٔػػؿض ٣ٕػػؽد ٦ػػ٨ ٦ىػػ٤ُعةت اثػػ٨ قػػٲ٪ة ٠ة٣ٌ٘ػػؿكؼ ا٣ػػؾم ٹ اقػػ٥ ٣ػػ٫ 

كا٣ٌ٘ؿكؼ ا٣ذؿقٰ أك ا٣ؽرٰٝ كا٣ٌ٘ؿكؼ ا٣ُؿص٭ةرم، ك٠أٌف اث٨ قٲ٪ة ٬ػٮ 

                                                 

 .56، كا٣ٕك١ؿم، ا٣ذ٤ؼٲه، ص 1/138ا٧٣ؼىه،  (49)

 (.2، ا٣عةمٲح ر٥ٝ )71ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ أٱٮب، أوٮات ا٤٣٘ح، ص  (51)

 . )ط. ا٣كة٦ؿااٰ ك٦ؼـك٦ٰ(.٠1/52ذةب ا٣ٕٲ٨،  (51)

 .  4/433ا١٣ذةب،  (52)

اثػ٨ قػٲ٪ة  . كرث٧ة ٠ةف ا٧٣ٞىػٮد ث١ػٺـ1/142، كا٧٣ؼىه، 192-191زةثخ، ص  (53)

ح. ك)ثػٮردف ٣ػٯ ا٣ْٕػةـ ا٣ىػؽٗٲإا٤ٌٕ٣ح ا٣ٕؿٱٌح ا٧٣ذؽاػ٤ح ٦ٓ أَؿاؼ ا٤٣٭ةة كدكػذ٪ؽ 

 .175ك٬ةرٱف(، أقةقٲةت ا١٣ٺـ، ص 
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ا٣ؾم كًٕ٭ة دؿص٧ح ٨ٔ اٷٗؿٱٞٲح
(54)

ٌٞػٜ ٦ػ٨  . ٤ٔٯ أٌف اٵ٦ؿ ٦عذةج إ٣ٯ دع

ؿص٧ح ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سة٣ػر ا٧٣ىةدر ا٣ذٰ ٢ٞ٩ ٦٪٭ة اث٨ قٲ٪ة ثٕؽ ازد٬ةر ظؿ٠ح ا٣ذ

 ١٣ٰ دْ٭ؿ ا٣ٛؿكؽ ثٲ٨ ا٣٪٢ٌٞ كاٷًةٚح.

ك٬٪ةؾ ٦ض٧ٮٔح أػؿل ٨٦ ا٣٪ىػٮص ا٧٣كػذؼؿصح ٦ػ٨ ٠ذػةب ا٣ٞػة٩ٮف 

دذى٢ ٦جةمؿة ثأ٦ؿاض ا١٣ٺـ كٔٲٮب ا٣٪ُٜ، ك٬ٮ ٦ٮًٮع ٝؽٱ٥ ٔػؿض ٣ػ٫ 

( وػةظت ا٣ؿقػة٣ح 261٬ا٤٣٘ٮٱٮف كاٵدثةء كا٣ع٧١ةء. ك٦٪٭٥ ا١٣٪ػؽم )ت 

٤٣س٘ػح(، كرث٧ٌػة ٠ة٩ػخ أكؿ رقػة٣ح ٦ذؼٌىىػح ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ٕ٪ٮ٩ح )رقة٣ح ٰٚ ا

ا٧٣ضةؿ
(55)

ٌٕت، إذ درقخ ٚٲ٫ ٔٲٮب ا١٣ٺـ ٦ػ٨  . ٗٲؿ أٌف ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع ٦ذن

٤ٞٲػح، ٧٠ػة درقػخ ٚٲػ٫ أمػٲةء  ص٭ح ا٣جٺٗح، كدرقخ ٚٲ٫ أٔؿاض ا٣٪ُػٜ ا٣ؼى

كا١٤٣٪ػح اٵٔض٧ٲػح. ١٣ػ٨ٌ ا٣ػؽرس  -أم ا٣ؼُػأ ٚػٰ ا١٣ػٺـ-دذ٤ٌٕٜ ثة٤٣َّع٨ 

ػة ٦ػ٨ ا٤٣كػة٩ٲةت ا٤٣كة٩ٰ ا٣عؽٱر  ٔن اٝذىؿ ٤ٔٯ أ٦ؿاض ا١٣ػٺـ كص٤ٕ٭ػة ٚؿ

ا٣ذُجٲٞٲػػح. كرث٧ػػة كٌقػػٓ ٬ػػؾا ا٣ػػؽرس ا٧٣ٮًػػٮع كادىػػة٫٣ ثة٣ُػػٌت ٚكػػ٧ٌةق 

ا٤٣كة٩ٲةت ا٣كؿٱؿٱٌح
(56)

. 

ه ٚىٺن ق٧ٌةق )ٚىػ٢ ٚػٰ ا٣ؼ٤ػ٢ ٚػٰ ا١٣ػٺـ(، أ٦ٌة اث٨ قٲ٪ة ٚٞؽ ػىَّ 

اض ص٧ٓ ٚٲ٫ ا١٣سٲؿ ٨٦ ٦كةا٢ ٬ؾا ا٧٣ٮًػٮع. كٱذٌػط ٦ػ٨ ٠ٺ٦ػ٫ أٌف أٔػؿ

ا١٣ٺـ ا٧٣ؿًٲح دؿصٓ إ٣ػٯ ػ٤ػ٢ ػ٤ٞػٰ )أم ٚٲـٱٮ٣ػٮصٰ( أك ػ٤ػ٢ ٩ٛكػٰ 

ػة  ٌن ٦جٕس٫ اٵٔىةب أك آٚذ٫ ٰٚ ا٣ؽ٦ةغ. إٹ أف اث٨ قػٲ٪ة ٔػؿض ٧٤٣ٮًػٮع أٱ

ٰٚ أز٪ةء ظؽٱس٫ ٨ٔ ا٣ىٮت كأٌٔػةء ا٣٪ُػٜ كدُػٌؿؽ إ٣ػٯ أكوػةؼ ٦ٕؿكٚػح 

                                                 

 .145-143اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح، ص  (54)

ا١٣٪ؽم، رقة٣ح ٰٚ ا٤٣س٘ح، دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ ظٌكػةف ا٣ُٲٌػةف، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  (55)

 .٤1985ؽ ا٣كذٲ٨ ٣ٕةـ ة٣ر ٨٦ ا٧٣ضثؽ٦نٜ، ا٣ضـء ا٣س

)٣ٮٱـ ٧٠ٲ٪١ػؿ(، ا٤٣كػة٩ٲةت ا٣كػؿٱؿٱح، دؿص٧ػح ك. 31-٦29جةدئ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕة٦ح، ص  (56)

 ٣ؽٱ٨ ظ٧ٲؽم.٦عٲٰ ا
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جكح. ك٠ؾ٣ٟ كوٙ ثٕي َؿؽ ا٣ٕػٺج. كٱٞػٮؿ ٚػٰ ٚىػ٢  ٠ة٣ذ٧ذ٧ح، كا٣عي

ػةؿى ٚػٰ ثػةًب اقػذؿػةء »ٰٚ ا١٣ٺـ  ا٣ؼ٢٤  ٝؽ ذ٠ؿ٩ػة ثٕػيى ٦ػة ٱضػتي أف ٱٞي

ٚى٢ ٰٚ اقذؿػةء ا٤٣كةف كز٫٤ٞ كا٣ؼ٢٤ ا٣ؽاػ٢ ٚػٰ ا١٣ػٺـ -ا٤٣كةف 
(57)

 - 

قي ٨٦ آٚةت ا١٣ٺـ ٝػؽ ٱ١ػٮف ٦ػ٨ آٚػحو ٚػٰ  ؿىسى كٗٲؿى كأ٦ٌة اٳفى ٚ٪ٞٮؿ  إف ا٣ؼى

ًت ا٣ضةاٰ إ٣ٯ ا٤٣كةف ا٧٣عٌؿؾ ٣ػ٫. كٝػ ٕىىى ؽ ٱ١ػٮف ٚػٰ ا٣ؽ٦ةغ كٰٚ ٦ؼؿج ا٣

٤ىػ٢ي إ٦ٌػة دنػ٪ٌشه كإ٦ٌػة  ًٍٛف ا٣نٕجح. كٝؽ ٱ١ٮف ٰٚ ا٢ًٌٕ٣ أ٩ًٛكػ٭ة. كذ٣ػٟ ا٣ؼى ى ٩

ػؽه ٔػ٨ صؿاظػحو ا٩ػؽ٤٦خ أك  ُّٞ ؿي رثػةطو أك دٕ د٧ٌؽده أك دى٤ٌته أك اقذؿػةءه أك ًٝىى

. كٝؽ ٱ١ٮف ذ٣ٟ ٧٠ة د٥٤ٕي ٨٦ رَٮثحو ٰٚ اٵ٠سؿ. كٝػؽ ٱ١ػٮف ٦ػ٨  ٤يتى ـو وى رى كى

ـو كٝػؿكحو دٕػًؿضي ٤٣ِّكػةًف  ٱيجيٮقح. كٝؽ د١ٮف اٳٚحي  ـً ٦ػ٨ ص٭ػح أكرا ٰٚ ا١٣ػٺ

ػػ٢ً ٦ػػ٨ ا٣ػػؽ٦ِّةغ إ٣ػػٯ  ٌى ٕى ك٩ٮاظٲػػ٫. كٝػػؽ ٱٕػػؿض ثٕػػؽ ا٣ٌكؿقػػةـ ٹ٩ػػؽٚةع ا٣

ة دضٛٲٛ٭ة. كٱ١ػٮف ا٤٣كػةف ٦ػٓ ذ٣ػٟ  ٧َّٲةت ا٣عةرَّة ٣نؽَّ اٵٔىةب. كٰٚ ا٣عي

ؿىًػٲَّح ا٣٘ٲػؿ  ٕى ة. ك٬ػٮ ٤ٝػٲٺن ٦ػة ٱ١ػٮف. ك٬ػؾق ٦ػ٨ اٳٚػةت ا٣ ا ٦ذنػ٪ِّضن ًة٦ؿن

«و٤ٲٌح...اٵ
(58)

. كٱٌٛى٢ اث٨ قػٲ٪ة ٚػٰ اٵٔػؿاض ا٣ذػٰ دٕذػؿم ا٤٣كػةف ٦ػ٨ 

أ٢ٌٚ اٵ٣ك٪ًح ٚػٰ »ص٭ةت ٦ذٌٕؽدة ثٌٕ٭ة ػ٤ٰٞ، كثٌٕ٭ة ٔؿًٰ. كٱؿل أٌف 

ػ٤ىذ٫ً.  ٮدة ا١٣ٺـ ا٧٣ٕذؽؿ ٰٚ َٮ٫٣ كٔؿ٫ً، ا٧٣كذؽؽُّ ٔ٪ؽ أقى اٹٝذؽار ٤ٔٯ صى

ا ٠ة٧٣ذنػ٪ِّ  ا أك وػ٘ٲؿن ة صػؽًّ ٌن ة ٔؿٱ ًش ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ وػةظجي٫ي كإذا ٠ةف ا٤٣ِّكةفي ْٔٲ٧ن

ا ٤ٔٯ ا١٣ٺـ. كٝؽ ٱعؽثي ٰٚ ا٤٣ِّكةف أ٦ؿاضه ديٍعًؽثي آٚحن ٰٚ ظؿ٠ذ٫، إ٦ٌة  ٝؽٱؿن

ٙى أك دذ٘ٲَّؿ. كٝؽ ٱ١ٮف ا٧٣ؿضي قٮءى ٦ـاج. كٝؽ ٱ١ٮفي آدٲنػة  ٕي ُي٢ى أك دٌ ثأف دج

ٍي أك ٹ ٱ٪ٞجي ٓو ٚٺ ٱى٪كج ةًد كىً كى
ةًد م٢١و أك ٚى ٘ىؿو أك ٚىكى ْى٥و أك ًو ًٔ  ٨٦»

(59)
 .

                                                 

 .  177-2/176ا٣ٞة٩ٮف،  (57)

 .  2/181ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫،  (58)

 .2/175ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫،  (59)
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٦ػ٨ ظػةؿ  -ٚػٰ دنػؼٲه ا٧٣ػؿض-كٝػؽ ٱيكػذؽىؿُّ ٤ٔػٯ ا٤٣ِّكػةف »٥ٌ ٱٞٮؿ  ز

ػ٫ً ظذػٯ ٱىػ ًْ ٤ى ًٗ ذ٫ًً ك٨٦ ظػةؿ  َّٛ ٧ٮًرًق كًػ ًي  يٌ ٕى ٪ٍ ظؿ٠ذ٫ ٔ٪ؽ ا١٣ٺـ ك٨٦ ظةؿ 

ـو أك رَٮثح ٞي٢ى ظؿ٠ذي٫ي ٔ٪ؽى ا١٣ٺـ ٚٲؽٌؿ ٤ٔٯ ا٦ذٺءو ٨٦ د «٢٠َّ كٝخ كدس
(61)

. 

ا١٣ٺـ ا٧٣ؿًػٲح، كٝػؽ كٱذُؿؽ اث٨ قٲ٪ة إ٣ٯ أ٣ٞةب ٦ذؽاك٣ح دىٙ أٔؿاض 

ٖي »قجٜ ١٤٣٪ؽم أف ذ٠ؿ٬ة ٰٚ رقػة٣ذ٫، ٧٠ػة ذ٠ؿ٬ػة ا٤٣٘ٮٱػٮف. ٱٞػٮؿ   كٝػؽ ٱج٤ػ

ؿ أك ٱذ٘ٲَّؿ. ك٦٪٫ ا٣ٛأٚةءي كا٣ذ٧َّذػةـي.  ٍٕؽىـى ا١٣ٺـي أك ٱذٕكَّ اٹقذؿػةءي ثة٤٣كةًف إ٣ٯ أف ٱى

ـً ٨ٔ ا١٣ٺـ. ك٨٦ ا٧٣ذٕذٓ ٰٚ ٠ٺ٫٦ ٦ىػ ةي ا٣ٕض جٲةف ٨٦ دُٮؿي ث٫ ٦يؽَّ ٨ٍ إذا ك٨٦ ا٣ىِّ

ٔىؿىضى ٫٣ ٦ؿضه ظةرٌّ ا٤ُ٩ٜ ٣كة٩ي٫ي ٣ؾكثةًف ا٣ؿَُّٮثًح ا٧٣ذٕذٕح ٤٣ِّكةف ا٧٣عذجكػًح ٚػٰ 

، ٚإذا متَّ كأذؽ٣خ رَٮثذػ٫ ٔػةد  ٖى ُّٰ أ٣س ج أوٮؿ ٔىج٫. ك٧٣س٢ ٬ؾا ٦ة ٱ١ٮفي ا٣ىَّ

ة «ٚىٲعن
(61)

ة ٧٣س٢ ٬ػؾق ا٣عة٣ػح ا٧٣ذ إذا »ٌٞؽ٦ػح، كٱٞػٮؿ  . كٱٞذؿح اث٨ قٲ٪ة ٔٺصن

ةثػةًت ٦٪ػ٫.  ٟي ٣كة٫ًً٩ كدى١ٍ٣ي٫ي كدكػٲٲ٢ي ا٤٣ُّٕ ُّٰ ثة١٣ٺـ كصت أف ٱيؽاـ دعؿٱ أثُأ ا٣ىج

... ك٧ٌ٦ة ٱعػؿِّؾي ٣كػة٩ى٭٥  ٢٧ ٰٚ د٫١٣ ا٣ٕك٢ي ة إذا اقذٕي ىٮون ٓي ٰٚ ذ٣ٟ ػي  -كٱ٪ٛ

جٲةف  ٞي٫ي إصجةري٥٬ ٤ٔٯ ا١٣ٺـ -أم ا٣ىِّ «كٱ٤ًُ
(62)

كٱذةثٓ اث٨ قػٲ٪ة ظؽٱسػ٫ ٔػ٨  .

ػجحي ا٤٣ِّكػةف ٦ذَّىػ٤حن »ةت ا٤٣كةف كٹ قٲ٧ة ا٣ٕىجٲح كٱٞٮؿ  آٚ ٔىىى ة ٠ة٩ػخ  ك٧٣َّ

ًة أٔىةبو ٥٣ ٱؼ٢ي أف د١ٮفى د٤ػٟ اٵٔىػةبي ٦ٮادٲػحن ٣٭ػة ٚػٰ ا٣عؿ٠ػح ٹ  ثٕؽَّ

ةًكٝي٭ة كدٮادٲ٭ة، ٚٲ١ٮف ظةؿي  أوٌعةًء ا١٣ػٺـ. كإ٦ػة أف دٕةًكٝى٭ػة كٹ دٮادًٲى٭ػة  دٕي

جٍكػًح ثكػجت ثك٭ٮ٣حو ٚٲ١ٮفي ا٣ذ٧ذ٧حي ك٩عٮي ذ٣ٟ ٧َّة كٕٝخ ا٣ذ٧ذ٧حي ٨٦ ا٣عي . كرث

جح دكذٰٞ ا٣ٞٮةى ٨٦ ٔىتو آػؿى ٚٲذعجَّفي إ٣ٯ أف ٱىذَّض٫ ٕىىى «أفَّ ا٣
(63)

. 
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ك٩ٕٮد إ٣ٯ ا٣ٛى٢ ا٣ؾم ص٤ٕػ٫ ٤٣ؼ٤ػ٢ ٚػٰ ا١٣ػٺـ ػةوػح. إذ ا٩ذٞػ٢ ثٕػؽ 

٪ٍضؿة ك٦ة ٱذجٕ٭ة، كٝةؿ   كٝػؽ د١ػٮفي »...ا٣عؽٱر ٨ٔ آٚةت ا٤٣كةف إ٣ٯ آٚةت ا٣عى

٧َّػة اٳٚحي ٰٚ  ث ٪ٍضؿة إذا ٠ةف ٚٲ٭ة د٧ؽُّده أك اقػذؿػةء. ٚؿي ٢ً ا٣عى ٌى ٔى ـً ٣كجتو ٰٚ  ا١٣ٺ

 ًٟ ٙي ٚػٰ دعؿٱػ ٪يػ ٍٕ ًؿ اٵ٦ػؿ، إٹ أ٩َّػ٫ ٱى ٠ةف اٷ٩كةفي ٱذٕؾَّري ٤ٔٲ٫ ا٣ذَّىػٮٱخي ٚػٰ أكَّ

ٛنة ٹ دعذ٤٧ي٫ د٤ػٟ ا٣ٌٕػ٤ح ٚذٕىػٯ. ٚػإذا ٱىػجًفى ٚػٰ  ؿد٫ًً دٕ٪ٲ ٪ٍضى ٢ً وؽًرًق كظى ٌى ٔى

ًؿ ٧٤٠حو ك٣ْٛ حو اقذؿق٢ ثٕؽ ذ٣ٟ. ك٦س٢ي ٬ؾا اٷ٩كةفي ٱىًضتي أٹ ٱكذٕؽَّ ١٤٣ػٺـ أكَّ

ٱٍ٪ىٯ، ٚإ٫٩ إذا أذػةدى ذ٣ػٟ  ٮى ؽر ْٔٲ٥، ث٢ ٱىنؿعي ٚٲ٫ ثة٣٭ي ٟو ٤٣ىَّ ٛىفو ْٔٲ٥و كدعؿٱ ث٪ى

ػ٭ٮ٣حى ٚٲػ٫... ٭ي٢ى ٤ٔٲ٫ ا١٣ٺـي كأذةدى ا٣كُّ «قى
(64)

. كٝػؽ ٱػؤدم ٔػؿض ٦ػة ٱىػٲت 

ُّٛف ٙو ٤٣ذَّ٪ ٪ٍضؿة إ٣ٯ دٮُّٝ ػ٢ى ا٧٣عٌؿ٠ػحى ». كٱٞٮؿ  ٢ٌٔ ا٣عى ٌى ٕى كأ٩ػخ د٤ٕػ٥ي أفَّ ا٣

ػؿة  ٪ٍضى ػ٢ي ا٣عى ٌى ٔى ًٟ ا٣ضةذًب إ٣ٲ٭ػة ٤٣٭ػٮاء، ك٬ػٰ  ٧٠ػة ٩ػؾ٠ؿ  -٣ٶٌٔةًء ٣ذعؿٱ

ـىت ٨ٔ دعؿٱ١٭ة أك ٤ٕٚ٭ة ٣ًٲىػجٍفو اقػذٮ٣ٯ ٤ٔػٯ  - ظة٣٭ة ٰٚ ثةب ا٣ذ٪ٛف ٔىضى إذا 

٪ٍضؿة ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة، أك ٹقػذؿػةءو أك ٣ذنػ٪ُّ  ، أك ٳٚػحو ٬ؾق ا٢ٌٕ٣ ا٣ذٰ ٰٚ داػ٢ ا٣عى شو

َّٛف كإف ٠ةف ا٧٣ضؿل ٗٲؿى ٦كؽكد «أػؿل ٥٣ ٱ٨١٧ ا٣عٲٮافي أف ٱذ٪
(65)

. 

ؿة ك٬ػٮ ٚةٔػ٢  ٪ٍضى كأكًط اث٨ قٲ٪ة أٌف اٳٚح ٝؽ دٕؿض إ٦ٌة ٨٦ ٢ٌٔ ا٣عى

كإذا »... ك٬ٮ ا٣٭ٮاء. ٱٞػٮؿ   - أم ا٣ىٮت -ا٣ىٮت، كإ٦ٌة ٨٦ ثةٔر ٦ةدٌد٫ 

٪ٍضػؿة( كإ٦ٌػة ٠ةف ٠ؾ٣ٟ ٚةٳٚحي دٕؿضي إ٦ٌة ٨٦ اٵقػجةب ا٣ٛةٔ ػ٢ ا٣عى ٌى ٔى ٤ػح )

اػح  -ثكجًت ا٣جةٔر ٧٤٣ةدَّة  ػؽر ك٦ػؤدِّم ٦ةددػ٫ ا٣ؿِّ ػ٢ي ا٣ىَّ ٌى ٔى ك٬ٮ ا٣عضةبي ك

ةه أك  - ك٦ةدَّدي٫ي ا٣٭ٮاء ٮظػحو أك ًظػؽَّ . كإ٦َّػة د٘ٲُّػؿي ثيعي كآٚذي٫ي إ٦َّة ثُٺفه كإ٦ة ٩ٞىةفه

ٮ٩حه أك اردٕةشه أك ٗٲؿي ذ٣ٟ ني ٞى٢ه أك ػي «زً
(66)

٣ٯ ا٧٣ىػةب . كٱٕؿض اث٨ قٲ٪ة إ
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ةؿ  إفَّ ٚٺ٩نة ٱذ٥ٌ٤١ ٦ػ٨ »ثة٣ؼ٪ٌةؽ، كٱٞٮؿ   ٕٙ ا٣ؾم ٱٞي ٌَّ كٱ١ٮف ٠ٺ٦ي٫ي ٨٦ ا٣

ػتي إ٣ػٯ ٬ػؾا ٚػٰ ٔػةدًة  ٱ٫ٍ، ك٬ٮ ثة٣عٞٲٞح ثؼٺًؼ ذ٣ٟ. ٚػإفَّ ا٣ػؾم ٱي٪ٍكى ؿى ٦ً٪ٍؼى

ٱ٨ٍ، ٚ٭ٮ ثة٣عٞٲًٞح ٹ ٱذ٥َّ٤١ي ٨٦ ا٧٣٪ؼؿٱ٨ ؿى «ا٣٪َّةًس إ٧َّ٩ة ٬ٮ ٦كؽكد ا٧ً٣٪ٍؼى
(67)

. 

٪ىػٮص ا٣ؼةوػح ثة٣ػؽرس ا٣ىػٮدٰ كأ٦ػؿاض ا١٣ػٺـ ٦ػة كآػؿ ٬ؾق ا٣

ٔؿض ٫٣ اث٨ قٲ٪ة ٨٦ وٛةت ا٣ىٮت ٔة٦ح. ٦٪٭ػة ٦ػة ٱكػجٌج٫ ٔػؿض ٱىػٲت 

ا٣ع٪ضؿة ٨٦ كصػٓ أك ًػؿثح أك قػُٞح ٦ػٓ امػذؿاؾ اٵٔىػةب كا٣ٌٕػٺت 

كا٣ؽ٦ةغ، أك دكجٌج٫ أٌٔةء ا٣٘ؾاء كأٌٔةء ا٣ذ٪ٛف أك ا٧٣عٲٍ ث٭٧ة ٦ػ٨ ا٣ػج٨ُ 

ق » كا٣ىؽر أك ٨٦ ا٣ع٪ٟ. ٱٞٮؿ  إ٣ٯ رَٮثػحو أك إ٣ػٯ  - أم ا٣ٌٕٮ -ٚإٌف د٘ٲُّؿى

ٓي ا٤٣َّ٭ةة كا٤٣َّٮزدىٲ٨ٍ، ٚػإف  . ك٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢ً ُٝ ٲِّؿي ا٣ىٮتى ٱيجٮقحو كػنٮ٩حو ٝؽ د٘ي

٤ٍضبػًح إ٣ػٯ ا٣ذَّ٪عػ٪ط. كرث٧ٌػة  وةظج٭ة إذا وٮَّتى أظػفَّ ٠ة٣ؽَّٗؽٗػًح ا٣ٞٮٱَّػًح ا٧٣ي

ؤدِّم ٚػإفَّ ا٣ىػٮتى ٱذ٘ٲَّػؿي ا٩كؽَّت ظ٤ٮٝ٭٥ ٔ٪ؽ ٢٠ِّ وٲةح. كأ٦ة ٨٦ ص٭ح ا٧٣ػ

ـً أك  ػٲًٍط إ٣ٲ٭ػة ٦ػ٨ اٵكرا ٞى ػٲٺًف ا٣ ىٍؿًد٬ػة أك رَٮثذً٭ػة أك قى ًة ظؿِّ ا٣ؿاػًح أك ث ثنؽَّ

قي  ري ، كا٣جػؿكدةي دؼػؽِّ ػٮتى ػ٥ي ا٣ىَّ ِّْ ٕي ذً٭ة. ٚة٣عؿارةي د قٲٺًف ا٣٪َّٮاًزًؿ إ٣ٲ٭ة أك ٱيجيٮقى

٫ي ثأوػػٮاًت  ػػ٪ي٫ي كدينػػجِّ٭ي ق. كا٣ٲيجيٮقػػحي ديؼنِّ ِّ٘ؿي ػػ كديىػػ ٫ي. ا١٣ؿا٠ػػٰ. كا٣ؿَُّٮثػػحي ديجعُّ

٫. كإذا ا٦ذٶت ا٣ؿاحي رَٮثحن ك٥٣ د٨ً١ ا٣ٞىػجحي  ؽِّؿي ا٣ىٮتى كد٤٧ِّكي كا٧٣ىٺقحي دٕي

٩ٞٲَّحن ٥٣ ٱ٨ً١٧ اٷ٩كػةفي أف ٱىػٮِّتى وػٮدنة ٔة٣ٲنػة كٹ وػةٚٲنة، ٵٌف ذ٣ػٟ ثٞػؽر 

ؽِّ وػٛةا٭ة... ًً ٪ٍضؿة ك «وٛةء ا٣ؿاح كا٣عى
(68)

ت . كا٣ػ٪هُّ ٱُػٮؿ ثػؾ٠ؿ ظػةٹ

كآٚةت دىٲت ا٣ىٮت. ك٬٪ةؾ أقجةب أػؿل ٣ذ٘ٲٌؿ ا٣ىػٮت كثٌعذػ٫. ٱٞػٮؿ  

ـه كدػٮدُّؿ. » رُّ ًح آٹًت ا٣ذَّىٮٱًخ ٚٲعؽثي ث٭ػة إٔٲػةءه أك دىػٮى ٕى كٝؽ ٱيجىطُّ ا٣ىٮتي ٣ًكى

ًؿًط ث٧ة ٱيٲٍجًكةف  ٍٛ َُّٕةـ. كٝؽ ٱيجىطُّ ٤٣جؿًد ا٣ؼن٨ً ك٤٣عؿِّ ا٧٣ي كأردؤق ٦ة ٠ةفى ٤ٔٯ ا٣
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«ؿ كاٵٗؾٱح ا٣ؼن٪ح. كٱجٌط ١٣سؿة ا٣ىٲةح...ا٧ً٣ـاج. ٠ؾ٣ٟ ا٣ك٭
(69)

. كٱذػةثٓ 

ا٣ع١ٲ٥ ظؽٱس٫ ٨ٔ ظةٹت ٦نةث٭ح كٱىٙ ٔٺص٭ة. ز٥ ٱؼىه ٚىٺن ٣جٌعح 

ا٣ىٮت كػنٮ٩ذ٫، كٚىٺن ٤٣ىٮت ا٣ؼن٨ كٔٺصػ٫، كٚىػٺن ٚػٰ ا٣ىػٮت 

ا٣ٞىٲؿ، كٚىٺن ٰٚ ا٣ىٮت ا٤٘٣ٲِ، كٚىٺن ٰٚ ا٣ىٮت ا٣ؽٝٲٜ، كٚىٺن ٚػٰ 

ر، كٚىٺن ٰٚ ا٣ىٮت ا٧٣ؿدٕلا٣ىٮت ا٥٤ْ٧٣ ا١٣ؽ
(71)

. 

ك١٬ؾا دْ٭ؿ أ٧ٌ٬ٲٌح ٬ؾق ا٣٪ىٮص ا٣ذٰ ًػ٧ٌخ ٦كػةا٢ ٦ذٕػٌؽدة دٌٛػٰ 

ٌٕت ٚػٰ ا٣ػؽرس ا٣ىػٮدٰ كادىػة٫٣  إ٣ٯ ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ا٣ذُػٮر ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٧٣ذنػ

ثة٣ٌُت، كدٮٌقػ٫ٕ ٚػٰ أ٦ػؿاض ا١٣ػٺـ .٠ػؾ٣ٟ ٱكػذؽٌؿ ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٣٪ىػٮص 

ٌٔةء ا٣ذػ٪ٛف ٔ٪ػؽ اٷ٩كػةف ا٧٣٭٧ح ٤ٔٯ ٦ج٤ٖ اٹ٬ذ٧ةـ ثة٣ٮّٲٛح ا١٣ٺ٦ٲح ٵ

ٌٟ ٚػػٰ أٌف  ك٦ػػة ٱضةكر٬ػػة أك ٱذىػػ٢ ث٭ػػة ٦ػػ٨ ٌٔػػٺت كأٔىػػةب. كٹ مػػ

ا٧٣ض٧ٮٔح اٵك٣ٯ ٨٦ ٬ؾق ا٣٪ىٮص ٚٲ٭ة ٦ة ٱ٢٧١ درس اث٨ قٲ٪ة ٰٚ رقػة٣ح 

أقجةب ا٣عؽكث ثؽٱ٭ح. أ٦ة ٩ىٮص ا٧٣ض٧ٮٔح ا٣سة٩ٲػح ٚذػؤدٌم ٦٭٧ػح ص٤ٲ٤ػح 

ٜ إ٣ػٯ ٬ػؾا ا٧٣ٮًػٮع ٣ؽرس أ٦ؿاض ا١٣ٺـ ٧٠ة دٌٞؽـ. ك٦ٓ أٌف ا١٣٪ؽم قػج

ٰٚ رقة٣ذ٫ ٨ٔ ا٤٣س٘ح، ٚإف ا٣ٛؿؽ ٠جٲؿ ثٲ٨ ٦ة أدٯ ث٫ ٨٦ ص٭ح، ك٦ػة ٔػؿض ٣ػ٫ 

٤ٌٗ٭ة  ا٣ع١ٲ٥ اث٨ قٲ٪ة ٰٚ ا٣٪ىٮص ا٣كةثٞح كٗٲؿ٬ة ٧٦ة ًةؽ ٔ٪٭ة ا٧٣ٞةـ ٣ذٮ

ٰٚ اٹػذىةص ا٣ُجٰ ٨٦ ص٭ح أػؿل. ٤ٔٯ أٌف ا١٣٪ؽم ٫٣ ٌٚػ٢ ا٣كػجٜ ٚػٰ 

كذ٤ٞح. كأ٦ة ٌٚػ٢ اثػ٨ قػٲ٪ة ٔؿ٫ً ٧٤٣ٮًٮع ا٧٣ؾ٠ٮر كدؼىٲى٫ ثؿقة٣ح ٦

ده ثة٣ٕجٞؿٱٌح ٤ٔٯ ٦ؽل ا٣ٞؿكف.  ٤ٔٯ ا٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲَّح اٷقٺ٦ٲَّح ٚإٔٺفه ٦ذضؽِّ

*   *   * 
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 ـ.1963أوٮات ا٤٣٘ح، ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ أٱٮب، ١٦ذجح ا٣نجةب، ا٣ٞة٬ؿة، ط. أك٣ٯ  -

اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح، أ٩ٲف، إثؿا٬ٲ٥، ١٦ذجح اٵ٩ض٤ٮ ا٧٣ىؿٱح، ا٣ٞػة٬ؿة، ط.  -

 ـ.1971راثٕح 

َػؿاث٤ف اٵوٮات ككّةاٛ٭ة، ٦ع٧ػؽ ا٧٣٪ىػٙ ا٧ٞ٣ػةَٰ، دار ا٣ٮ٣ٲػؽ،  -

 ـ.2111)ا٣٘ؿب( 

أ٤َف دنؿٱط صك٥ اٷ٩كةف، قٮثٮدة، دؿص٧ػح ٦ع٧ػؽ دٮٚٲػٜ ا٣ؿػػةكم،  -

 ٦ؤقكح اٵ٬ؿاـ، ا٣ٞة٬ؿة، د. ت.

آ٣ٲةت ا٣٪ُٜ ٰٚ رقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣عػؿكؼ، أظ٧ػؽ ٦ع٧ٌػؽ ٝػؽكر،  -

 ـ.2111دار ا٣ؿٚةٰٔ كدار ا٥٤ٞ٣ ا٣ٕؿثٰ ثع٤ت، 

 ـ.1982-1981أ٦ؿاض ا٣ع٪ضؿة كا٣ٕ٪ٜ، ٚٲى٢ دثكٰ، صة٦ٕح ظ٤ت  -

ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػح، ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ا٣عػةج وػة٣ط،  -

 ـ.٦2117٪نٮرات ا٧٣ض٧ٓ ا٣ضـااؿم ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ا٣ضـااؿ 

دةرٱغ ظ٧١ةء اٷقٺـ، ا٣جٲ٭ٰٞ، ٩نؿ كدعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٔػٰ، ٦ؿاصٕػح  -

 ـ.2112أظ٧ؽ ٦ع٧ؽ ٌٝؽكر، ط. زة٩ٲح، دار ا٣جٲٌ٪ح ثؽ٦نٜ 
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أد٭ة ظذٯ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨، صٮرج ٦ٮ٩ػةف، دؿص٧ػح دةرٱغ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٦٪ؾ ٩ن -

 ـ.1981ثؽر ا٣ؽٱ٨ ا٣ٞةق٥، كزارة ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ، ٩نؿ صة٦ٕح ظ٤ت 

ا٣ذ٤ؼٲه ٰٚ ٦ٕؿٚح أق٧ةء اٵمٲةء، أثٮ ٬ػٺؿ ا٣ٕكػ١ؿم، ثذعٞٲػٜ ٔػـة  -

 ـ.1996ظك٨، دار َٺس ثؽ٦نٜ، ط. زة٩ٲح 

ا٣ٕؿثػٰ  دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، دار ا٣ؿٚةٰٔ كدار ا٤ٞ٣ػ٥ -

 ـ.2114ثع٤ت كا٣ٞة٬ؿة، 

دركس ٚػػٰ ٤ٔػػ٥ أوػػٮات ا٣ٕؿثٲػػح، ٠ػػة٩ذٲ٪ٮ، دؿص٧ػػح وػػة٣ط ا٣ٞؿ٦ػػةدم،  -

 ـ. 1966ا٣ضة٦ٕح ا٣ذٮ٩كٲح، 

رقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ، اث٨ قٲ٪ة، دعٞٲٜ ٦ع٧ػؽ ظٌكػةف ا٣ُٲٌػةف  -

كٱعٲٯ ٦ٲؿ ٥٤ٔ، دٞؽٱ٥ ك٦ؿاصٕح ا٣ؽ٠ذٮر مة٠ؿ ا٣ٌٛعػةـ كاٵقػذةذ أظ٧ػؽ 

ٌٛةخ، ٦ض٧ٓ   ـ.1983ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، رادت ا٣٪

رقة٣ح ٰٚ ا٤٣س٘ح، ا١٣٪ؽم، دعٞٲٜ ٦ع٧ػؽ ظٌكػةف ا٣ُٲٌػةف، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ  -

 ـ.1985(، ا٣ضـء ا٣سة٣ر ٣ٕةـ 61ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ا٧٣ض٤ؽ )

ا٣ىٮدٲةت، ثؿدٲ٢ ٦ة٧٣جؿج، دؿص٧ح ٦ع٧ؽ ظ٧٤ٰ ٤٬ٲ٢ٌ، ٔٲ٨ ٤٣ؽراقػةت  -

 ـ.1994كا٣جعٮث اٷ٩كة٩ٲح كاٹصذ٧ةٔٲح، ا٣ٞة٬ؿة، 

 ٥٤ٔ اٵوٮات ا٣ٕةـ، ثكةـ ثؿ٠ح، ٦ؿ٠ـ اٷ٧٩ةء ا٣ٞٮ٦ٰ، ثٲؿكت، د. ت. -

ٔٲٮف اٵ٩جةء ٰٚ َجٞةت اٵَجةء، اث٨ أثػٰ أوػٲجٕح، مػؿح كدعٞٲػٜ ٩ػـار  -

 رًة، دار ١٦ذجح ا٣عٲةة، ثٲؿكت، د. ت.

ا٣٘ؿٱت ا٧٣ى٪ٌٙ، أثٮ ٔجٲؽ )ا٣ٞةق٥ ث٨ قٺـ(، دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ ا٧٣ؼذػةر  -

 ـ.1989ا٣ٕجٲؽم، ثٲخ ا٣ع٧١ح )ٝؿَةج(، 

 ا٣ٞة٩ٮف ٰٚ ا٣ُت، ٦ىٌٮرة ٨ٔ َجٕح ثٮٹؽ، دار وةدر، ثٲؿكت. -
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٠ذةب ا٣ٕٲ٨ )٦ؿدت ٤ٔٯ ظؿكؼ ا٧٣ٕض٥(، دؿدٲت كدعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ع٧ٲػؽ  -

 ٬٪ؽاكم، ٦٪نٮرات ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ثٲٌٮف، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت.

٠ذةب ا٣ٕٲ٨، ا٣ٛؿا٬ٲؽم )ا٣ؼ٤ٲ٢ ث٨ أظ٧ؽ(، دعٞٲػٜ ٦٭ػؽم ا٧٣ؼـك٦ػٰ  -

 .1415٬، دار ا٣٭ضؿة، ٝي٥، إٱؿاف، كإثؿا٬ٲ٥ ا٣كة٦ؿااٰ

 ـ.1971ا٣٪ؽٱ٥، دعٞٲٜ رًة دضٌؽد، َ٭ؿاف اث٨ ٠ذةب ا٣ٛ٭ؿقخ،  -

٠ذةب د٭ؾٱت اٵ٣ٛةظ ٹث٨ ا٣ك١ٲخ ا٣ذجؿٱـم، دعٞٲٜ ٚؼؿ ا٣ػؽٱ٨ ٝجػةكة،  -

 ـ.١٦2115ذجح ٣ج٪ةف، ثٲؿكت، 

ٞػ٫ كٝػٌؽـ ٣ػ٫ ٔجػؽ  - ٌٞ ٠ذةب د٭ػؾٱت ا٤٣٘ػح، اٵز٬ػؿم، ا٣ضػـء اٵٌكؿ، ظ

ةر، ا٣ػؽار ا٧٣ىػؿٱح ٤٣ذٌػأ٣ٲٙ ا٣كٺـ ٬ةركف، را ص٫ٕ ٦ع٧ٌؽ ٤ٔػٰ ا٣٪ٌضٌػ

 ـ.1964كا٣ذؿص٧ح، 

٠ذةب د٭ؾٱت ا٤٣٘ح، اٵز٬ؿم، ا٣ضـء ا٣ؼة٦ف ثذعٞٲٜ ٔجؽ ا  دركٱل،  -

ةر، كدٞػػؽٱ٥ ٔجػػؽ ا٣كػػٺـ ٬ػػةركف، ا٣ػػؽار ا٧٣ىػػؿٱح  ك٦ع٧ػػؽ ٤ٔػػٰ ا٣٪ٌٌضػػ

 ٤٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح.

أظ٧ؽ ٚػٌؿاج،  ٠ذةب ػ٤ٜ اٷ٩كةف، زةثخ ث٨ أثٰ زةثخ، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كذةر -

 ـ.1985كزارة اٷٔٺـ ثة١٣ٮٱخ، ط. زة٩ٲح 

 ا١٣ذةب، قٲجٮٱ٫، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف، ٔة٥٣ ا١٣ذت، ثٲؿكت، د. ت. -

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

ا٤٣كة٩ٲةت ا٣كؿٱؿٱح، ٣ٮٱـ ٧٠ٲ٪١ـ، دؿص٧ح ٦عٲٰ ا٣ؽٱ٨ ظ٧ٲػؽم، صة٦ٕػح  -

 ـ.2111ا٤٧٣ٟ قٕٮد 

 ـ.2116ٕة٦ح، صة٦ٕح ظ٤ت، ٦جةدئ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ -

٦عةًؿات ٰٚ اٵ٣ك٪ٲح ا٣ٕة٦ح، دكقٮقٲؿ، دؿص٧ح ٱٮقٙ ٗةزم ك٦ضٲػؽ  -

 ـ.1984ا٣٪ىؿ، دار ٧ٕ٩ةف ٤٣سٞةٚح، صٮ٩ٲح )٣ج٪ةف( 
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، ٝؿأق كًػج٫ُ كمػؿظ٫ ٦ع٧ٌػؽ ٩جٲػ٢ َؿٱٛػٰ، دار ةا٧٣ؼىه، اث٨ قٲؽ -

 ـ.2112وةدر، ثٲؿكت، 

٦ض٤ح ٦ض٧ٓ  ٦ى٪ٛةت ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٣ٕؿب ٰٚ ػ٤ٜ اٷ٩كةف، إظكةف ا٣٪ه، -

 ـ.1998(، ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ٣ٕةـ 73ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ا٧٣ض٤ؽ )

 .٦1342٬ٛةدٲط ا٤ٕ٣ٮـ، ا٣ؼٮارز٦ٰ، إدارة ا٣ُجةٔح ا٧٣٪ٲؿٱح ث٧ىؿ  -

ا٧٣٪ْٮ٦ح ا١٣ٺ٦ٲح، د٩ٲف كث٪ن٨، دؿص٧ح ٦عٲٰ ا٣ػؽٱ٨ ظ٧ٲػؽم، ك٦ؿاصٕػح  -

 ـ.1991أظ٧ؽ أثٮ ظةٝح، ٦ٕ٭ؽ اٷ٧٩ةء ا٣ٕؿثٰ، ثٲؿكت كَؿاث٤ف ا٣٘ؿب 

٦ٮصـ دةرٱغ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح، ركث٪ػـ، دؿص٧ػح أظ٧ػؽ ٔػٮض، ٔػة٥٣ ا٧٣ٕؿٚػح،  -

 ، ا١٣ٮٱخ.1997، دنؿٱ٨ ا٣سة٩ٰ 227ا٣ٕؽد 

*   *   * 


