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 يشحٛت أعشٗ باْهت انشائٛت
 )انفشٔصٛت ٔانبُاء(

 ()غتد اىهرًٗ ٌطٍد ضصَ٘. د. أ

، ٭ة ا٣ٛؿكقٲح ث٧ٕة٩ٲ٭ة كد٤٭ش ثذٛؿد٬ة َؿٱٞح ٔؿض ٦جة٩ٲ٭ػةُّٛ عي ا٣ٞىٲؽة دى 

 كٱن٭ؽ ٣٭ػة ثػؾ٣ٟ ا٧٤ٕ٣ػةء ا٧٣ذٞػؽ٦ٮف ٠ةٵوػ٧ٰٕ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ثػ٨ ٝؿٱػت

( 685٬) ( كاثػ٨ قػٕٲؽ اٵ٩ؽ٣كػ285٬ٰ) ( ك٦ع٧ؽ ث٨ ٱـٱؽ ا٧٣جػؿد286٬)

ٲذ٭ػة ٪ٍ كٹ د٣ٲػ٢ أمػؽ ٝػٮة ٧٦ػة ٚػٰ دراقػح ثً ، ٧٠ة دٮ٦ئ ٦٪ةقجذ٭ة إ٣ٯ َجٲٕذ٭ة

دذ٤ُٓ ٦٪٭ػة ا٣ػ٪ٛف  كٱ٪ٛذط ٰٚ ٌٚةا٭ة ٦٪ةٚؾي ، ؿ ا٧٤ٕ٣ةءا٣ٲسجخ ا٣سةثخ ٨٦ أٝٮ

 .إ٣ٯ ذ٣ٟ ا٣ٌٛةء ا٣عة٢ٚ ثة٣ٞٲ٥ اٷ٩كة٩ٲح كراء ا٣ٛؿكقٲح كا٣ج٪ةء كا٣ؿزةء

١ٮف ٝةٔؽة ا٩ُػٺؽ إ٣ػٯ ٦٪ةقػجح ا٣ؽراقح إزجةت اراء ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨ ٣ذػُح ك

زػ٥ ٱسجػخ . ك٦ٛةو٤٭ة ا٣ذٰ صؾثخ أك٣بػٟ ا٧٤ٕ٣ػةء إ٣ٲ٭ػة، ا٣ٞىٲؽة ك٦ٕة٧٣٭ة

٫ً  ا٣٪ه ًّ ك٨٦ أذةص ٤ٔٲػ٫ ، ار ظةصح ا٣ؽراقح إ٣ٲ٫ؽإٹ ث٧ٞ ٨٦ ٗٲؿ مؿح أ٣ٛة

ٲذػ٫ ٪ٍ كٱذجٕػ٫ دع٤ٲػ٢ ثً ، ا٣ٞىٲؽة ٧٦ة قٲأدٰ ٰٚ ٦ٮ٫ًٕ مٰء ٦٪٭ة ٤ٕٚٲ٫ ث٧ْةف  

ك٦ٛذةظةن ٣ذؾكؽ ٦ؿارة ا٣ػ٪ه ك٦ذٕذػ٫ ، ٣ٲٺن ٤ٔٯ ٦ة دٞؽـٲ١ٮف د٣ ،ا٧٫٪٭ش ث٪ةٚ

 .ٹ ٰٚ ا٧٣ؿارة ٩ٛك٭ة ا١٣ة٦٪ح ٰٚ َؿٱٞح ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦ؿارد٫

                                                 

() صة٦ٕح د٦نٜ -٣ٕؿثٰ ا٣ٞؽٱ٥ كا٣جٺٗح ك٥٤ٔ ا٣ض٧ةؿ أقذةذ ا٣٪ٞؽ ا. 
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ػرأيػاألصططيػوسحوضظػاضػصغدة:
إذ ، ة ص٤ٕ٭ة دا٣ح ٤ٔٯ ا٣ٛعٮ٣ػح٫ ٤ٔٯ ا٣ٞىٲؽة ٧٣ن ٱؿى ًى ٪ٍ ٔٞؽ اٵو٧ٰٕ ػً 

 ( 248٬) ٝةؿ أثٮ ظةد٥ ا٣كضكذة٩ٰ ق٭٢ ث٨ ٦ع٧ؽ

ك٣ػ٫ ٦ؿزٲػح ٣ػٲف ٚػٰ ، أ٨٦ًى ا٣ٛعٮؿ ٬ٮ؟ ٝةؿ  ٥ٕ٩، نٯ ثة٤٬ح٤ٝخ  ٚأٔ»

ك٬ٰ، ا٣ؽ٩ٲة ٦س٤٭ة
(8)

 ]٨٦ ا٣جكٲٍ[  

ي إ٩ػػػٰ أدىذ٪ػػػٰ ٣كػػػةفه ٹ  ػػػأ  ث٭ػػػة ؿُّ قى

 

ٔى   ؿي ٨٦  ؼى «٤ٮ ٹ ٠ىًؾبه ٚٲ٭ة كٹ قى
(2)

 

، كا٣ٞىٲؽة ٦ذٛػؿدة ٚػٰ ٦ػ٪٭ش ث٪ةا٭ػة، ٨٦ ٚعٮؿ ا٣نٕؿاءٔ٪ؽق  ٚة٣نةٔؿ ٚع٢ 

، ٛؿد٬ة دا٣ػح ٤ٔػٯ ٚعٮ٣ػح ا٣نػٕؿ َجٕػةن ٹ د٤١ٛػةن ٚ٭ٰ ثذ، كَؿٱٞح د٪ةكؿ ٦ٮًٮٔ٭ة

كا٧٣ـٱػح . جٜ إ٣ٲ٭ة ا٣نػةٔؿي ٧٠ػة قػٲأدٰكٍ ٦ـٱحن ٰٚ ق٧ةتو ٨٦ ق٧ةد٭ة ٥٣ ٱي ظٞٞخ ك

ي ى  رث٧ة ظي   .٤عِ ٥٣ د٨١ ٨٧٣ قج٨١٣٫ٞ ٤ٔٯ إظؽاث ٦ـٱح دي  ،٦ج٪ةق ٙى ٣ً ٤خ ٰٚ أ٦ؿ أ

كرأل  ،٣٭ػة ةكدؿ ٤ٔػٯ ا٣ؿزػةء ٚ٪ ػ، ٚةٵو٧ٰٕ أمةر إ٣ٯ ا٣ٞىٲؽة ثجٲخ ٦٪٭ة

٨٦ ٗٲؿ أف ٱعؽد ا٣ض٭ةت ا٣ذػٰ دٛػؿدت  )٣ٲف ٰٚ ا٣ؽ٩ٲة ٦س٤٭ة( ٨٦ ق٧ةد٭ة ا٣ذٛؿد

 ؽراقػحٚ٭٢ دٞٙ ا٣ ؛أػٮاد٭ة ٨٦ ذكات ا٣ؿزةء ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲحدكف ث٭ة د٤ٟ ا٣ٞىٲؽة 

  ٜ  أك ق٤ُةف ٗة٣ت؟، ٗةات ٤ٔٯ مٰء ٧٦ة دٛؿدت ث٫ دٞؽٱؿان ٣ع

ػاضطبردػوطوشعػاضػصغدة:
ة ٚػٰ قػٲةؽ ا٣عػؽٱر ٔػ٨ ٦ؿازػٰ ظةكؿ ا٧٣جؿد ا٣عػؽٱر ٔػ٨ ا٣ٞىػٲؽ

٦ػح كذضةدة ا٧٣ٞؽن ٪ح ا٧٣ي كذعكى ٦ؿازٰ ا٣ضة٤٬ٲح ا٧٣ن٭ٮرة ا٧٣ي »ا٣ضة٤٬ٲح إذ ٝةؿ  

٤ٔػٯ أف قػةاؿ ، ٥ ث٨ ٩ٮٱؿة ٰٚ أػٲ٫ ٦ة٣ػ٦ٟ٪٭ة ٝىٲؽة ٦ذ٧  ، ٤ٕٮ٦ح ٦ٮقٮ٦ح٦ى 

ف دٞؽ٦ذ٭٨ ا٣ٕٲ٪ٲح ا٣ذٰ أك٣٭ةإك، أمٕةرق ٗٲؿ ٦ؾ٦ٮـ
(8)

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  

                                                 

 .781  مٕةر ا٣ٕؿب ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲح كاٷقٺـص٧٭ؿة أ (8)

 .58قؤاٹت أثٰ ظةد٥ ا٣كضكذة٩ٰ ٣ٶو٧ٰٕ   (2)

 (.67، ا٤ٌٛ٧٣ٲح)265ا٤ٌٛ٧٣ٲةت   (8)
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ٟو  ٧ٕ٣ؿم ك٦ة د٬ؿم ثذأثٲ٨  ٬ة٣ػ

 

 كٹ صػػـعو ٧ٌ٦ػػة أوػػةب ٚأكصٕػػة 

ك٦٪٭ة ٝىٲؽة درٱؽ ٰٚ أػٲ٫ ٔجؽ ا  ا٣ذٰ أك٣٭ة 
(4)

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  

جػػؽ جػػ٢ً ٦ػػ٨ أـٌ ٦ٕى  أرٌث صؽٱػػؽي ا٣عى

 

ػػػػؽً   ًٔ ػػػػٍخ ٠يػػػ٢ن ٦ىٮ ٛى  ثًٕةٝجػػػحو كأٍػ٤ى

ك٬ٰ ا٣ذٰ أك٣٭ة، ك٦٪٭ة ٝىٲؽة ٠ٕت ث٨ قٕؽ ا٣٘٪ٮم ٱؿزٰ ٚٲ٭ة أػةق 
(5)

  

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[

 كػ٧ٟ مػةظجةن ضً ٦ػة ٣ً دٞٮؿ قػ٤ٲ٧ٯ 

 

 ؟ٲػػتي جً َى  ٠أ٩ٌػػٟ ٱع٧ٲػػٟ ا٣ٌنػػؿابى  

 ك٬ٰ ا٣ذٰ أك٣٭ة  ،أثٰ ٝعةٚح، ك٦٪٭ة ٝىٲؽة أٔنٯ ثة٤٬ح 

ي  ػػػإ٩ٌػػػٰ أدذ٪ػػػٰ ٣كػػػةفه ٹ أ  ث٭ػػػة ؿُّ قى

 

ٔى    ٮ ٹ ٔضػته ٦٪٭ػة كٹ قػؼؿي ٤ٍػ٨٦ 

«...ك٦ؿازٰ ا٣ؼ٪كةء ك٦ؿازٰ ٣ٲ٤ٯ اٵػٲ٤ٲح 
(6)

. 

، كا٣نػ٭ؿة زة٩ٲػةن ، ء أكٹن ٚ٭ؾق ثٕي ٦ؿازػٰ ا٣ضة٤٬ٲػح اصذ٧ٕػخ ٚػٰ ٚػ٨ ا٣ؿزػة

 .كا٣ذٞؽـ ٤ٔٯ قةاؿ ٦ؿازٰ ا٣ضة٤٬ٲح ػة٦كةن ، كاٹقذضةدة راثٕةن ، كاٹقذعكةف زة٣سةن 

ٚػٺ ، كٱ٪جٰ٘ ا٣جعر ٨ٔ ا٧٣ـٱح ك١٦ة٩٭ػة ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٣ىػٛةت ا٧٣ضذ٧ٕػح

رٱت ٰٚ أف اٹقذعكةف كاٹقذضةدة كا٣ذٞؽـ ٤ٔٯ قٮا٬ة ٧٦ػة ٹ صػؽاؿ ٚػٰ 

، كمػ٭ؿة ثؼٛػح ث٪ةا٭ػة ٤ٔػٯ اٵ٣كػ٪ح، ٪ ػة)ٚ كٝٮع ا٧٣ـٱح ٰٚ ا٣ىػٛةت ٩ٛكػ٭ة

١٣ػػ٨ اٹقذعكػػةف درصػػةت أك  ،كاقػػذضةدةن ٧٤٣ٕ٪ػػٯ(، كاقذعكػػة٩ةن ٧٤٣ج٪ػػٯ

ٕى ذى كٍ َجٞػػةت ٹ دي  ا٣ػػ٪ٛف كا٣ٕٞػػ٢ ٚػػٰ  ف  ثٞٮأػػؽ ا٤ٕ٣ػػ٥ ا٤٣٘ػػٮم دكف ًظػػ ؿي نػػ

 .ٞةث٢ ا٣ُةٝح اٷثؽأٲح ٣ؽل ا٧٣جؽعٱم ؾا٧٣ذ٤ٰٞ ا٣

ٚػأٱ٨ ، ق ا٣ض٭ػةت ا٣ػسٺث٬ػؾ ٦٨٦ة ص٤ٕ٪ةق أوٺن ٹ صؽاؿ ٚٲ٫  طن ٚإف وى 

ة؟ ثٲػؽ أف اٹقذعكػةف دٞٓ ا٧٣ـٱح ٰٚ ا٣ؿزػةء؟ كأٱػ٨ دٞػٓ ا٧٣ـٱػح ٚػٰ ا٣نػ٭ؿ

                                                 

ن٧ٰ   (4)  .45دٱٮاف درٱؽ ث٨ ا٣ى٧ح ا٣ضي

 .751ح اٵػٛل اٵو٘ؿ  ٠ذةب اٹػذٲةرٱ٨ ا٤ٌٛ٧٣ٲةت كاٵو٧ٕٲةت، و٪ٕ (5)

 .٧٤88جؿد  ٣ا٣ذٕةزم كا٧٣ؿازٰ،  (6)



 864 (4)اجلزْ  (09)اجمللز  -جملُ جمنع اللغُ العزبًُ بزمشل 

 .كاٹقذضةدة ٦ـٱحي ٢٠ ٦٪٭٧ة ّة٬ؿةه ٰٚ ٤ٔٮ ردجح ا٣عك٨ ك٤ٔٮ ردجح ا٣ضٮدة

 ،ا٣ؿزةء إذا ٠ةف ٦ٮًػٮٔةن ٤٣ٞىػٲؽة ٚػٺ ٦ـٱػح ٚٲػ٫ أفن دٛٲؽ كاٷصةثح ا٣ٮصٲـة 

ر٬ػة ا٣نػٕؿ كا٣نػٕؿاء ٔ٪ػؽ ٱذٕةكؿٱػٜ ا٣عٲػةة ٚ٭ٮ ٠ة٧٣ٕة٩ٰ ا٧٣ُؿكظػح ٤ٔػٯ َ

إذ ٱػذ٥ ا٣٪ْػؿ إ٣ػٯ َػؿؽ ، ة٣ؿزػةء دٞػٓ ٚٲػ٫ ا٧٣ـٱػحث اٹٚذ٪ػةف٨١٣ . وؽ٦ح ا٧٣ٮت

ك٬ٰ ثؤرة ا٣ض٧ػةؿ أك ، ٰٚ ٔؿض أكصةع ا٣عٲةة ٚٲ٭ة د٪ٮٔ٭ةك، ا٣نٕؿاء ٰٚ ا٣ؿزةء

ك٨٦ ٩كض٭ة ٱْ٭ؿ ا٣ُؿب ٣ج١ػةء ا٧٣ٲػخ أك دأثٲ٪ػ٫ أك ٩ؽثػ٫ أك ، ا٣ٞجط ٰٚ ا٣ٞىٲؽة

 .ـاء ث٫ أك ا٣ذٛضٓ أك ا٣٪ٰٕ أك ا٣ؽٔةء ٫٣ أك ٧٣عٲ٫ُ أرًةن كإ٩كة٩ةن ك٩جةدةن ا٣ٕ

، كدْ٭ػؿ َةٝػةد٭٥ اٷثؽأٲػح، كٰٚ َػؿؽ ٚػ٨ ا٣ؿزػةء دجػؿز ثىػ٧ةت ا٣نػٕؿاء

، كدعؽث ا٧٣ـاٱة ٰٚ ا٣٪ىٮص ٤ٔٯ كظؽة ا٣ٮزف كا٣ٞةٚٲح كزجةت ٦ٮًٮع ا٧٣ػٮت

ا٧٣جػؽٔٮف ٚػٰ ٝىػةاؽ٥٬  ك٣ٮٹ د٤ٟ ا٧٣ـاٱة ا٣ذٰ ٱعؽز٭ة. ك٦ة قٲٞةؿ، ك٦ة ٝٲ٢ ٚٲ٫

ٚة٧٣ـٱح اث٪ح ا٣ٛػ٨  ٚػ٨ ا٣ؿزػةء أك . كٹ دٞؽـ مٕؿاء كدأػؿ اػؿكف، ٦ة دٛةكت ا٣نٕؿ

 .ك٣ٲكخ ٹز٦ح ٧٤٣ٮًٮع ثة٣ٌؿكرة، ا٣٭ضةء أك ا٧٣ؽٱط أك ا٣٘ـؿ

ٚةػذٲةر ا٣ىٲةٗح كث٪ةء ا٣ىٮر كا٧٣نة٬ؽ كدؿدٲج٭ة ٰٚ ا٣٪ه كٚػٜ دؿدٲج٭ػة 

ت ا٣ٮزف كا٣ٞةٚٲح ٨٦ ٗٲؿ د٤١ٙ ٰٚ ا٣٪ٛف ك٦ٮصجةت ا٨ٛ٣ ا٣نٕؿم ك٦ٞذٌٲة

كدجػؽأ ، ٚذ٪نػأ ا٤٣ػؾة، اٹقػذضةدة ٚٮؽكٱع٤ٮ ا٣نٕؿ ثة٣عك٨ ، دعؽث ا٧٣ـاٱة

 .ك٤٣نةٔؿ زة٩ٲةن ، كدْ٭ؿ ا٣ن٭ؿة ٤٣ٞىٲؽة أكٹن ، قٲؿكرة ا٣نٕؿ

، كدضؿم ٰٚ ا٣٪ةس ٦ضؿل اٵ٦سةؿ، كدنؿد اٵثٲةت، ٨١٣ ٧٣ةذا دكٲؿ ا٣ٞىةاؽ

٪ٲػح ا٣ػ٪ه ٱكػٮ غ ق؟ أ٣ٲف ٬٪ةؾ مٰء ٰٚ ثً كد١ذكت ا٣ن٭ؿة ث٭ؾا ا٧٣كٲؿ كاقذ٧ؿار

كإقؿا٫ٔ إ٣ٯ ا٤ٞ٣ٮب كا٣ٕٞٮؿ ٦ٕةن؟ كاٷصةثح ٨ٔ ٬ؾا ا٣ذكةؤؿ ، ػٛذ٫ ٤ٔٯ اٵ٣ك٪ح

إ٩٭ػ٥ ٠ػة٩ٮا ٱعػةك٣ٮف  مػؿؼ ا٧٣ٕ٪ػٯ »( ثٞٮ٣ػ٫  428٬-) أك٦أ إ٣ٲ٭ػة ا٧٣ؿزكٝػٰ

ك٦ػ٨ اصذ٧ػةع ٬ػؾق  - كاٷوةثح ٚػٰ ا٣ٮوػٙ، كصـا٣ح ا٤٣ِٛ كاقذٞة٦ذ٫، كوعذ٫

«...شػػٔائر األٌرػػاؿ كطػػٔارد األة٘ػػاتسٺزػػح ٠سػػؿت اٵقػػجةب ا٣
(7)

ٚٞػػؽ أكًػػط  .

                                                 

 .8/9مؿح دٱٮاف ا٣ع٧ةقح، ٵثٰ ٤ٰٔ ا٧٣ؿزكٰٝ   (7)
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ا٧٣ؿزكٰٝ أف قجت قٲؿكرة اٵ٦سػةؿ كاٵثٲػةت ا٣نػةردة دٕػٮد إ٣ػٯ ٤ٔػٮ ا٧٣ٕػة٩ٰ 

ػٛةء ٱكػ٧ٯ ٣ُػٙ ٱ٤ُٙ أك ، ا ٱك٧ٯ مؿٚةن ا٣نٕؿاء ٤ٔٮ   قٮادا٣نٕؿٱح ٨٦ ٦ذ٪ةكؿ 

ًٕ  ٮ  ٤ي كأ٣عٜ ا٤ٕ٣ٮ ثنؿط ػي . ا٧٣ٕ٪ٯ ح ثةٚذؿاض وػعذ٭ة ٚػٰ ٤ن ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣نٕؿٱح ٨٦ ا٣

كامػذؿط ٤٣كػٲؿكرة ، ٜ ٦٪ُٜ ا٣نٕؿٍٚ أك كى ، ٔة٥٣ ا٨ٛ٣ اٷثؽأٰ ا٣ؾم ٱجؽ٫ٔ ا٣نةٔؿ

كٰٚ ا٣ُٞٓ اٗذؿاؼ ا٤٣ٛػِ ٦ػ٨ ، كٰٚ ا٣ضـا٣ح ٦ٕ٪ٯ ا٣ُٞٓ، صـا٣ح ا٤٣ِٛ كاقذٞة٦ذ٫

، كاوػُٛةء كاٹػذٲػةر ظػؾؼه ، كاٹٗذؿاؼ اػذٲةر، ا٣نةٔؿ ف  ٦ٕض٥ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ظً 

١٣ػ٨ ، ٦ػ٨ ٗٲػؿ كٔػٰ ٦٪ػ٫ ا٧٣ُجػٮع ٢ٞ ا٣جة٨َ ٣ؽل ا٧٣جػؽعكذ٣ٟ ٨٦ ػٺؿ ا٣ٕ

ث٢ ٰٚ ٦ٕؿٚح كًٓ ا٤٣ِٛ ٰٚ امذٞة٫ٝ ك٦ٮ٫ًٕ  ،ا٣ضـا٣ح ٹ د١ٮف ٰٚ اٹػذٲةر ٍٚٞ

كاقذٞة٦ذ٫ ٤ٔٯ دؿدٲت ا٧٣ٕػة٩ٰ ٚػٰ ا٣ػ٪ٛف كا٣ٕٞػ٢ ، ا٣ٺاٜ ث٫ ٨٦ ا٣ج٪ٲةف ا٣نٕؿم

 .ٛٯك٦ٮصجةت دؿدٲج٭ة ٰٚ ٩ْةـ ا٤٣٘ح ك٩ْةـ ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٮزكف ا٧٣ٞ

، كدعؽث ٦ـٱح ا٣ضـا٣ح ٨٦ ٝٮة اٹردجةط ثة٣كٲةؽ ا٣ٛ٪ٰ كا٤٣٘ػٮم كا٧٣٪ةقػجح

كا٣ٞؽرة ٤ٔٯ ٢ٞ٩ ا٣ذضؿثح كدٮوٲ٤٭ة إ٣ٯ ا٧٣ؼةَػت ث٤٘ػح ا٧٣ذٞػؽ٦ٲ٨ كا٧٣ذ٤ٞػٰ 

، ث٤كةف ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٤ٔٯ ا٧٣كةٚح ثٲ٨ ا٣ؼةص ٰٚ ا٧٣ؼةَت كا٣ٕةـ ٰٚ ا٧٣ذ٤ٞػٰ

٣ٞٮة ا٣ُةٝػح ا٧٣ذٮ٣ػؽة ٦ػ٨  ؛كاػذٺؼ درصةت اٹقذضةثح كا٣ذٛة٢ٔ ثٲ٨ ا٧٣ذ٤ٞٲ٨

 .اقذٞة٦ح ا٤٣ِٛ ا٣ضـؿ ٤ٔٯ ٩ٮا٦ٲف ا٣٪ٛف كا٣٪ه ٦ٕةن 

أف ٱٮوٙ ا٧٣ٮوٮؼ ث٧ػة  ٰكدجٞٯ اٷوةثح ٰٚ ا٣ٮوٙ ٔجةرة ٩ٞؽٱح دٕ٪

كٔٲػةر اٷوػةثح ٚػٰ »ٱػؽؿ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ٝػٮؿ ا٧٣ؿزكٝػٰ  ، ٱ٪جٰ٘ أف ٱ١ٮف ٫٣

ٚػٰ  ٧ٚة كصؽاق وػةدٝةن ٚػٰ ا٤ٕ٣ػٮؽ ٧٦ةزصػةن ، ا٣ٮوٙ ا٣ؾ٠ةء كظك٨ ا٣ذ٧ٲٲـ

كٱػؿكل . ٚؾاؾ قٲ٧ةء اٷوةثح ٚٲػ٫، ؤ ٦٪٫ؿ ا٣ؼؿكج ٔ٪٫ كا٣ذجؿُّ ٱذٕكن ، ا٤٣ىٮؽ

٠ػةف ٹ ٱ٧ػؽح ا٣ؿصػ٢ إٹ ث٧ػة »أ٫٩ ٝةؿ ٰٚ ز٬ٲؿ   - ا  ٔ٪٫رًٰ  -٨ٔ ٧ٔؿ

«٬ؾا ا١٣ٺـ ٚإف دٛكٲؿق ٦ة ذ٠ؿ٩ةق ٢ٍ ٚذأ٦ن  «ٱ١ٮف ٤٣ؿصةؿ
(8)

. 

                                                 

 .8/9مؿح دٱٮاف ا٣ع٧ةقح   (8)
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، كح ٦سػةٹن ٧٧ػؽا٣ىػٛح ا٣ذػٰ د٤ٲػٜ ثة٣ا٣نػةٔؿ ضؽ ٱٚةٷوةثح ٰٚ ا٣ٮوٙ أف 

كٹ  ٦٪ػ٫ ٚ٭ٰ ٹوٞح ثػ٫ ٹ دٞجػ٢ اٹ١ٛ٩ػةؾ، كٱض٤ٕ٭ة ا٧٣ضذ٧ٓ ٨٦ ٦ٕة٩ٰ رصٮ٣ذ٫

ٚؾ٣ٟ ٦ٕ٪ٯ اٷوةثح ٧٣ة ٱٛذؿض ٹ ٧٣ة كٝٓ ٦٪٫ ظٞٲٞػح ، اٹ٩ذٞةص ٨٦ ث٤ٮغ د٧ة٦٭ة

ٚج٤ػٖ  ؛ا٣ٮوػٙ ٤ٔػٯ ا٣كػؼؿٱح ٢ى ٧ً ظي ٫٣  ٰؽنٔٚٲ٫ ٦ة ٱى ٨١ ٱٚإف ٥٣ ، ٰٚ ظٲةة ا٣٪ةس

ثةٚذٞػةد ذ٣ػٟ كٱ١ػٮف ، ٹ ٱج٤٘ػ٫ ا٣كػجةب ٚػٰ ا٣٭ضػةء ا٣٭ضةء ثة٣كؼؿٱح ا٣ٌؽٱح ٦ة

 .كا٧٣سةؿ ا٧٣ضٕٮؿ ٣ذ٤ٟ ا٣ىٛح، اٷوةثح إذا ٝٲكخ ا٧٣كةٚح ثٲ٨ كاٝٓ ا٧٣ٮوٮؼ

٬ػؾق اٷمػةرة إ٣ػٯ قػٲؿكرة ا٧٣سػ٢ كاٵثٲػةت ا٣نػةردة ٦ػ٨  ٤ٍٕخ كٝؽ صي 

، ك٠ػؾ٣ٟ مػ٭ؿد٭ة، أقجةب قٲؿكرة ا٣ٞىٲؽة ٦٭٧ػة ٱ١ػ٨ ٚ٪٭ػة أك ٦ٮًػٮٔ٭ة

 .٣٭ة ٦ٞةٹن اػؿ ك٤٣ن٭ؿة أقجةث٭ة أٚؿدتي . س م٭ؿت٧٤١ٚة قةرت ٰٚ ا٣٪ة

ثٕي ظؽكد٬ة ٰٚ ٬ؾق ا٣ٞىػٲؽة  كٱ٨١٧ إدراؾي ، ك٢ٕ٣ ا٧٣ـٱح ٱ٨١٧ دؾكٝ٭ة

ٔى  ،أك د٤ٟ ٨٦ اٵكوةؼ ا٧٣ؾ٠ٮرة ٤ٔٯ ا٣ذٕٲٲ٨؛ ٵف ٔىػت  ٌّٰ ًى ٨١٣ ٦ٞؽار٬ة 

ثػ٢ ٱأػػؾ ٦ضػؿاق ٚػٰ ٩٭ػؿ ا٣ذػؾكؽ  ،دٞؽٱؿ ا٧٣ـٱػح ٹ ٱٞػٙ ٤ٔػٯ ظػؽكد ا٤ٕ٣ػ٥

ك٣ٕػ٢ ذ٣ػٟ ٱضٕػ٢ ، د دضةرب ا٧٣ذ٤ٰٞ ا٣٪ةٝؽ اٵدثٰ أك ا٣ض٧ػة٣ٰا٧٣ذضؽد ثذضؽ

ٱذؿدد ٰٚ دعؽٱؽ ا٧٣ـٱح أك أقجةث٭ة أك ٦كػةراد٭ة ثػةػذٺؼ ز٦ػ٨ ٦ٕػةكدة  ا٣ؽارسى 

ا٣ٞىػٲؽة؛ ٵف ا٣ٞىػٲؽة ا٣عٲػح ٔػة٥٣ ٦ٕٞػؽ ٦ػ٨ ا١٣ةا٪ػةت ا٣نػٕؿٱح ا٣ذػٰ ٝؿاءة 

 .أك ا٧٣ض٧ٮٔح ٹ ثٕ٪ةوؿ٬ة ا٣جكٲُحكدٛة٤ٔ٭ة ا٧٣ـٱح ثذؿ٠ٲج٭ة كدٕٞٲؽ٬ة  عؽثي دى 

٧٦ة دٞػؽـ ٱذجػٲ٨ أف ا٣ٞىػةاؽ ا٧٣ػؾ٠ٮرة ٝػؽ ظػؽث ٣٭ػة ٦ـاٱػة ٦ػ٨ ٬ػؾق 

ٔى  كثػؿزت د٤ػٟ ا٧٣ـاٱػة ، ١٦ة٩ذ٭ػة ٍخ ٤ىػا٣ض٭ةت ا٧٣ؾ٠ٮرة ٚٞٮٱػخ رظ٤ذ٭ػة ك

٧ٚة أثػؿز د٤ػٟ ا٧٣ـاٱػة؟ أ٣ػٲف . ٦ض٧ٮٔح أك ٦ذٛؿٝح ٰٚ ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة أك د٤ٟ

 ؟٤٠٭ة أك ثٌٕ٭ة ٧٣ذ٤ٞٲ٭ة ٰٚ إَؿاب ا٣ٞىٲؽة

ػطعربيػواضػصغدة:ابنػدطغدػاض
ك٬ػٰ إرٝةوػ٭ة ، كٝٙ اث٨ قٕٲؽ ا٧٣٘ؿثػٰ ٤ٔػٯ ص٭ػح ٧ٔٲٞػح ٦ػ٨ ا٣ٞىػٲؽة
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، كا٣ؿٝه ٦ْ٭ػؿ ظكػٰ ٤٣ُػؿب ٱ٤ٕػٮق، كٹ ٱ١ٮف ا٣ؿٝه ث٘ٲؿ إَؿاب، ا٧٣ذ٤ٰٞ

ٱػؽؿ ، ٦ـٱػح ٦ػ٨ ٦ـاٱػة ا٣ٞىػٲؽة ك٬ٮ، اٷَؿاب إ٧٩ة ٬ٮ دعؿؾ ا٣٪ٛف ثأزؿ ا٣٪هك

 ]٨٦ ا٣جكٲٍ[  ٫ك٣، ٫٣ ٰٚ ا٧٣ؿٝىةت (٫٤٬ةأٔنٯ ث»)٤ٔٯ ذ٣ٟ ٝٮ٫٣  

 إف دٞذ٤ػػػٮق ٚٞػػػؽ أمػػػضة٥٠ي ز٦٪ػػػةن 

 

 ٠ؾ٣ٟ ا٣ػؿ٦ط ذك ا٣٪ىػ٤ٲ٨ ٱ٪١كػؿ 

 ٹ ٱػػأ٨٦ ا٣ٞػػٮـ ٧٦كػػةق ك٦ىػػجع٫ 

 

«٨٦ ٢٠ أكب كإف ٥٣ ٱ٘ػـ ٱ٪ذْػؿ 
(9)

 

 «٫٣ ٚػٰ ا٧٣ؿٝىػةت»ٚٞٮ٫٣  ، ٠ٺـ ا٧٣٘ؿثٰ كصٲـ ٱٞج٢ ا٣ذٞؽٱؿ كا٣ذأكٱ٢ 

 ؿ ٦ؿدػؽ إ٣ػٯكا٣ٌػ٧ٲ]٦٪٭ػة   كٝٮ٫٣  )ك٣ػ٫( أم، ا٧٣ؿٝىةت ٞىةاؽا٣   ٰٚأم

ٲن٪ى٭ة ثة٣جٲذٲ٨ ا٧٣ؾ٠ٮرٱ٨ ٤ٔٯ َؿٱٞػح  ك٫٣ ، [ا٧٣ؿٝىةت ٔى ا٣ٞىٲؽة ا٣ؿااٲح ا٣ذٰ 

 .ٰٚ ا٧٣ضةز ا٧٣ؿق٢( ؿى صـءان كأراد ٠يٺ  ٠ى ذى )

كاػذٲةر ا٣جٲذٲ٨ ٱٮ٦ئ إ٣ػٯ ثػؤرة ا٣ٞىػٲؽة أك ٩ُٞػح ا٣ػؾركة ٚػٰ ظؿ٠ذ٭ػة 

 .ا٣ؽاػ٤ٲح ٨٦ ص٭ح أ٩٭ة ٰٚ ا٧٣ؿٝىةت ٨٦ ا٣نٕؿ

ٚػٰ  ٱ٪٤ُػٜٚػإف ا٣ذكػةؤؿ  ،ة ٤٠٭ة أـ أراد ثٲذػٲ٨ ٦٪٭ػةكقٮاء أراد ا٣ٞىٲؽ

  ٦ػة ٦ٕ٪ػٯ ا٧٣ؿٝىػةت كا٧٣ُؿثػةت؟ كأم ٦ـٱػح ٚػٰ إ٣ٯ ص٭ةت ٦٪٭ة ا٣٪ٛف

 ٞىٲؽة؟ذ٣ٟ؟ ك٨٦ أم ص٭ح صةء إرٝةص ا٣

 ك٣ٸصةثح ٔ٪٭ة ٱ٪جٰ٘ ٝؿاءة ٝٮ٫٣ 

، ا٣ُجٞةت ا٣ذٰ ث٪ٰ ا٣ضة٦ٓ ا٧٣ؾ٠ٮر ٤ٔٯ ا١٣ٺـ ٚٲ٭ة ػ٧ف  ا٧٣ػؿٝه»

 .كا٧٣ذؿكؾ، كا٧٣ك٧ٮع ،كا٧٣ٞجٮؿ، كا٧٣ُؿب

نؽان ٱ١ةد ٱ٤عٜ ثُجٞح اٹػذؿاع؛ ٧٣ة ٱٮصؽ ٚٲػ٫ اىٍركع   ٦ة ٠ةف ٦ؼذؿٔةن أك ٦ٮ٣

ىز٦ًنحى ا٤ٞ٣ٮب ٨٦ ٱؽٱ٫ كذ٣ػٟ راصػٓ إ٣ػٯ ، كٱ٤ٰٞ ٦عجح ٤ٔٲ٫، ٨٦ ا٣كؿ  ا٣ؾم ٱي٧ى١ ٨ي أ

٠ٞٮؿ ا٦ؿئ ا٣ٞٲف، كا٣عف ٨٘٦و ثةٷمةرة ٨ٔ ا٣ٕجةرة، ا٣ؾكؽ
(81)

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  

                                                 

 .64ا٧٣ؿٝىةت ا٧٣ُؿثةت ٨٦ ركاآ ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ، اث٨ قٕٲؽ اٵ٩ؽ٣كٰ   (9)

 .88دٱٮاف ا٦ؿئ ا٣ٞٲف   (81)
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ػػ٧ٮتي إ  ٣ٲ٭ػػة ثٕػػؽى ٦ػػة ٩ػػةـ أ٤٬٭ػػةقى

 

جةًب ا٧٣ةًء ظةٹن ٤ٔٯ ظػةؿً   ٮن ظى ٧ي  قي

  ٦ة ٩ٞه ٚٲ٫ ا٣٘ٮص ٨ٔ درصػح اٹػذػؿاع؛ إٹ أف ٚٲػ٫ ٦كػعحن اىٍفرب 

٠ٞٮؿ ز٬ٲؿ، ٨٦ اٹثذؽاع
(88)

ٰٚ ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨ 
(82)

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  

٤ٺن  اقي إذا ٦ػػػػة ًصبذػػػػ٫ي ٦يػػػػذى٭ى  دىػػػػؿى

 

ُٲػػ٫ً ا٣ػػؾم أ٩ػػخى قػػةا٫٤ٍ   ٟى دٕي  ٠أى٩نػػ

٧٦ػة ٹ ٱ١ػٮف ٚٲػ٫ ٗػٮص ٤ٔػٯ دنػجٲ٫ ،   ٦ة ٠ةف ٤ٔٲ٫ َػٺكةٔؿاىٍلتك 

٠ٞٮؿ َؿٚح ٰٚ ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨، كد٧سٲ٢ ك٦ة أمج٫ ذ٣ٟ
(88)

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  

ٟى اٵٱةـي ٦ة ٠٪خ صػة٬ٺ ذيجؽم ٣  قى

 

دً   ك  ـى ٟى ثةٵػجػػةر ٦ػػ٨ ٣ػػ٥ ديػػ  كٱأدٲػػ

  ٦ة ٤ٔٲػ٫ أ٠سػؿ ا٣نػٕؿاء ٧٦ػة ثػ٫ ا٣ٞةٚٲػح كا٣ػٮزف دكف أف كاىٍصٍٔع ... 

ٓي ٱ٧ٌض٫ي ا٣ ٓي ، ُج ٠ٞٮًؿ ا٦ؿئ ا٣ٞٲف، كٱكذس٫٤ٞ ا٣ك٧
(84)

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[  

ٰن ٦ى  ػػكٝٮٚػػةن ث٭ػػة وػػعجٰ ٤ٔػػ  ٭٥ٍ ٲن ًُ

 

ػ  ٱٞٮ٣ػٮف  ٍٟ أقن ٧نػػ٢ً  ٯٹ د٭٤ػػ  كدىضى

٠ٞٮؿ ا٧٣ذ٪جٰ، ٤ٔٯ ا٣ك٧ٓ كا٣ُجٓ   ٦ة ٠ةف ٠ىٺ  اىٍخركؾك ... 
(85)

  

 ]٨٦ ا٣ُٮٱ٢[ 

٤ٍخي ثة٣٭٥  ا٣ؾم ٤ٝٞػ٢ى ا٣عنػة ٞى ٍ٤ ٞى  ٚى

 

ػػػ٨ن ٝٺٝػػػ٢ي ٝٺٝػػػ٢ى ٔػػػٲفو ٤٠ُّ    ٭ي

٦ػة ٠ػةف ، كا٧٣ٞذىؿ ٤ٔٯ إٱؿادق ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕ٪ٮاف ٨٦ ا٣ُجٞػةت ا٧٣ػؾ٠ٮرة 

كإزػةرة ، ك٠ٺ٧٬ة دااػؿ ٤ٔػٯ ٗػٮص ا١ٛ٣ػؿة، ٨٦ َجٞذٰ ا٧٣ؿٝه كا٧٣ُؿب

«...ا٧٣ٕ٪ٯ
(86)

. 

، كا٧٣ٞجػػػٮؿ، كا٧٣ُػػؿب، ٚة٣نػػٕؿ ػ٧ػػف َجٞػػةت ٬ػػٰ  ا٧٣ػػؿٝه

                                                 

 .57س٤ٕت  ٣، مٕؿ ز٬ٲؿ ث٨ أثٰ ق٧٤ٯمؿح  (88)

 .888 مٕؿ ز٬ٲؿ ث٨ أثٰ ق٧٤ٯ  مؿح (82)

 .48دٱٮاف َؿٚح ث٨ ا٣ٕجؽ   (88)

 .9دٱٮاف ا٦ؿئ ا٣ٞٲف   (84)

 .8/875  ١ٕ٤جؿم٣، ا٧٣ذ٪جٰ أثٰ ا٣ُٲت دٱٮاف (85)

 .88-84ا٧٣ؿٝىةت ا٧٣ُؿثةت   (86)
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، ة ٝٲ٧ح ا٧٣ذػؿكؾكأد٩ة٬، أٔٺ٬ة ٝٲ٧ح ك٦ـٱح ا٧٣ؿٝه. كا٧٣ذؿكؾ، كا٧٣ك٧ٮع

 .كا٣ذؿدٲت ٰٚ ا٣٪ه ذك ٝٲ٧ح ٩ٞؽٱح وؿٱعح

ٚػٰ  (ا٣جعؿ ا٣ُٮٱ٢)ا٣نٕؿ ا٣ىٮدٲح  ة٦ٛ٭ٮـ ا٣ؿٝه ٥٣ ٱؿدؽ إ٣ٯ ٦ٮقٲٞك

ٚػؾ٣ٟ ٦ػ٨ ، ٚػٰ ا٣ٞىػٲؽة ٦ٮًػٮع ا٣ؽراقػح (ا٣جكػٲٍ)كٹ ، ا٣ؼجػؿ ا٣٪ٞػؽم

ك٣ٮ ٠ة٩خ ٠ؾ٣ٟ ٹقػذٮل ا٣نػٕؿ كا٣ػ٪٥ْ ، ا٧٣نذؿؾ ٧٦ة ٹ د١ٮف ا٧٣ـٱح ٚٲ٫

ك٬ػؾا ٹ ٱٕ٪ػٰ أف ا٣ػٮزف ، ك٬ؾا ٦عةؿ، ص٭ح اٷَؿاب كا٣ؿٝه ٰٚ ٝٲ٧ذ٫ ٨٦

 .١٣٪٫ ٨٦ ا٧٣نذؿؾ، ٣ٲف مؿَةن ٣ٸَؿاب

ٹ  ٣كػ١ة٩٭ة ٦ػ٨ ا١٣ةا٪ػةت ا٣نػٕؿٱح اٵث٪ٲح ا٣ٕؿكًٲح٦٪ةقجح كا٧٣ـٱح ٰٚ 

كٹ ٰٚ ا٣ك١ةف دك٩٭ة ٰٚ ا٧٣٪ةقجح كا٣ذ٪ة٥ٗ كاٹ٣ذبةـ ٤ٔٯ ، كظؽ٬ةٰٚ اٵث٪ٲح 

٧٠ػة أَػؿب ا٧٣جػؽع ، كا٣عٮاس ٚػٰ ا٧٣ذ٤ٞػٰرمةٝح ٰٚ اٵداء ٱُؿب ا٣٪ٛف 

كٱيػؿٝه ، ز٥ ٱؿٝه ا٧٣جؽع ٨٦ أ٫٧٣؛ ٚٲىؿٝيه ا٨ٛ٣ ا٣نٕؿم ٰٚ ا٣نٕؿ، ٩ٛك٫

ٰى   .ٰٚ ٩ٛك٫ كثؽ٫٩ ا٧٣ذ٤ٞ

ٱعٞػٜ  ٚػٰ ا٧٣ٕ٪ػٯ ٚة٧٣٘ؿثٰ ٱٛ٭٥ اٷرٝةص ٰٚ ا٣نٕؿ ٤ٔٯ أ٫٩ اػذؿاع

ز٧ػؿة  ٱػأدٰ ا٣ػؿٝه ا٣ذٛؿد كا٧٣ـٱح ٦ٕةن ٣ٲ١ٮف ا٣نػٕؿ ٦ُؿثػةن ثػ٢ ٦ؿٝىػةن أم

كصٕػ٢ إَػؿاب ، كا٣ؿٝه أ٤ٔٯ ٦ؿدجػح، أم ا٣ُؿب مؿط ٤٣ؿٝه، ٸَؿاب٣

ك٦ػة ، ا٧٣ٕة٩ٰ أثٲ٨ى ٫٣ ٨٦ إَؿاب اٵوػٮات ٣ٲ١نػٙ ٔػ٨ ص٭ػح ٣٘ػح ا٣ػ٪ٛف

٦ُؿثػح أك ٦ٞجٮ٣ػح دكف ٦ػة  ٦ؿٝىػح أك دكذٞج٫٤ ٨٦ أوٮات دؤكؿ ث٫ إ٣ٯ ٦ٕةفو 

كاٷٱٞػػةع ٚػػٰ ، ٚػػٰ دٛةٔٲػػ٢ ا٣ػػٮزف ةأك ٦ذٕػػح قػػ٧ةع ٚٞػػٍ ٠ة٧٣ٮقػػٲٞ، دٞػػؽـ

 .٪ٛف كاٵذف ٦ٕةن ك٦ة ٱ١ٮف ٦ذؿك٠ةن دٕة٫ٚ ا٣، ٰا٣ٞٮاٚ

 ك٬ٰ ص٭ح ٨٦ ص٭ةت ٦ـاٱة ا٣ٞىٲؽة كٝٙ ٤ٔٲ٭ػة ا٧٣٘ؿثػٰ ١ٚػةف ٔة٧٣ػةن 

ةاؽ ا٣ذػٰ وػ٪ٛ٭ة ٦كػذ٪جُةن ا٠ذنػة٫ٚ ٦ػ٨ ا٣ٞىػ، ةك٦جؽٔةن ٩ٞػؽٱ  ، ة٦ذؾكٝةن ص٧ة٣ٲ  

 .كذ٠ؿ٬ة ٰٚ ٦ى٪٫ٛ
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ازٰ ٚة٣ٞىٲؽة كاظؽة ٨٦ ٦ؿٝىةت ا٣عـف كاٵ٥٣ ٰٚ ا٣ُجٞح ا٤ٕ٣ٲة ٨٦ ٦ؿ

أ٩٭ػة دػؿٝه  كأكصؽ ٣٭ة ٦ـٱح اث٨ قٕٲؽ ا٧٣٘ؿثٰ، ا٣ضة٤٬ٲح ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة ا٧٣جؿد

كاٷَػؿاب ا٬ذػـاز ا٣ػ٪ٛف ، كا٣ؿٝه ظؿ٠ح ا٣جػؽف كا٬ذػـازق ٤٣ػ٪ه، ٭ة٦ذ٤ٞٲى 

إَؿاب ٤٣ػ٪ٛف ٦ػؿٝه ك٦ة ٢ٌ٠ ، ثؽ ٫٣ ٨٦ إَؿاب ا٣٪ٛف كا٣ؿٝه ٹ. ٤٣٪ه

 .ٚٞؽ دُؿب ا٣٪ٛف كٹ ٱؿٝه ا٣جؽف، ٤٣جؽف

 ف اٵو٧ٰٕ ص٢ٕ أٔنٯ ثة٤٬ح ٚعٺن ٨٦ ٚعٮؿ ا٣نٕؿاء٧٦ة دٞؽـ ٱذجٲ٨ أ

«ٱؿاد أف ٫٣ ٦ـٱح ٤ٔػٯ ٗٲػؿق ٧٠ـٱػح ا٣ٛعػ٢ ٤ٔػٯ ا٣ًعٞػةؽ»
(87)

كصٕػ٢ اٱػح  ،

ككٝٙ ا٧٣جؿد  ؛)٣ٲف ٰٚ ا٣ؽ٩ٲة ٦س٤٭ة( ٚعٮ٣ذ٫ ٦ذض٤ٲح ٰٚ دٛؿد ٝىٲؽد٫ ا٣ؿااٲح

٦ٮًٕ٭ة ٰٚ ا٣ٞىةاؽ ا٧٣ٮوػٮٚةت ثٛػ٨ ا٣ؿزػةء كا٣نػ٭ؿة كاٹقذعكػةف ٔ٪ؽ 

ك٬ػ٨ ٠ػة٣ؼُٮط ، كا٣ذٞؽـ ٤ٔػٯ قػٮا٨٬ ٦ػ٨ ٦ؿازػٰ ا٣ضة٤٬ٲػحكاٹقذضةدة 

 .كا٩ُٺٝ٭ة ث٭ة، ا٧٣ذٮازٱح ٰٚ اصذ٧ةٔ٭ة ٤ٔٯ د٤ٟ ا٣ىٛةت

  أم، كدجٲ٨ ٹث٨ قٕٲؽ ا٧٣٘ؿثٰ أف ا٣ٞىٲؽة ا٣ؿااٲح ٨٦ ا٣نػٕؿ ا٧٣ػؿٝه

ىٲن٨ى ا٧٣ٞىػٮد ، ٨٦ ص٭ح دأزٲؿ٬ة كردج٭ة، ٰٚ أ٤ٔٯ َجٞةت ا٣نٕؿ ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة كث

 .٨٦ ٢٠ َجٞح ٦٪٭ة

 ٌٚػةء د١نػٙ ٔػ٧ٚ٨ة ٦٪ةقجح ا٣ٞىٲؽة ا٣ذٰ ، ؾق أٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ةء ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٬٨

ا٣ؽٹ٣ح ٚٲ٭ة؟ ك٦ة ٦٪ةقجذ٭ة ا٣ذٰ دٌٰء ص٭ةت ا٣ىؽؽ ٰٚ ا٣ذضؿثح؟ ك٦ة ٦٪ةقػجذ٭ة 

 ا٣٪ه ا٣نٕؿم؟ ٰٚ ٌٚةءا٣ذٰ دج٪ٰ صكٮر ا٣ذٕةَٙ ثٲ٨ ا٧٣ذ٤ٰٞ كا٣نةٔؿ 

ػطظادبظػاضػصغدة:
 ٩ٕٛػةؿٹف اا٣ػٮأكد٤ٮٱ٨ه ٱعػؽد  ،٦٪ةقجح ا٣ٞىٲؽة ٝٲؽه ٱعؽد أثٕةد ٌٚةا٭ة

٤ى٥ه ٱعؽد ٚ٪٭ة كٗةٱذ٭ة، ٭ةٚٲ ا٣ػٲ٨٧  ري ٘ػةكً ٱي  «ا٧٣٪ذنػؿ»دٞٮؿ ا٣ؿكاٱح  ٠ػةف . ك٦ٕى

 ٌٰ ٫ي ، ٚأثٯ، ٤ُٚت إ٣ٲ٫ ا٣ٛؽاء، ك٠ةف ٚةد١ةن ، ٚأقؿ وٺءة ث٨ ا٣ٕ٪جؿ ا٣عةرز ٕى ُن ٞى ٚ

                                                 

 .81قؤاٹت أثٰ ظةد٥ ا٣كضكذة٩ٰ ٣ٶو٧ٰٕ كردق ٤ٔٲ٫، ٚعٮ٣ح ا٣نٕؿاء   (87)
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َى ، ٮان م٤ٮان ًم٤ٍ  ٤ٔٲػ٫  د٣ػخ، (ذا ا٣ؼ٤ىح)ا٧٣٪ذنؿ  شن ٫ ث٪ٮ ا٣عةرث ٧٤ٚة ظى جذٍ ٤ى ك

، ٚضػةءق ثٕػي ث٪ػٰ ا٣عػةرث ٚٮصػؽكق ٩ةا٧ػةن ، ٛٲ٢ ث٨ ٧ٔؿك ثػ٨ ٠ػٺبث٪ٮ ٩ي 

ٓى وٺءة، ٚأػؾكق ُن كُٕٝٮق ٧٠ة ٝى
(88)

. 

، ٰٚٛ ا٧٣٪ةقجح أف ا٧٣٪ذنؿ ٠ةف ٚةرقةن ٱ٘ٲؿ ٤ٔٯ ثٕػي أث٪ػةء ا٣ػٲ٨٧ دػةرة

كَة٣جػ٫ ، ث٨ ٧ٔؿك ث٨ ٠ٺب وٺءةى  ا٧٣٪ذًنؿ ٚأقؿ، كٱ٘ٲؿكف ٤ٔٲ٫ دةرة أػؿل

كرٗجح ٚػٰ إرٗة٦ػ٫ ، ١ٚةف ٱُٞٓ ثؽ٫٩ ُٕٝح ُٕٝح دٕؾٱجةن ٫٣، ٥٤ٚ٢ٕ ٱٛ، ثة٣ٛؽاء

 .٧ٚةت وٺءة دكف ذ٣ٟ، دٚٓ ا٣ٛؽٱح٤ٔٯ 

ٚػؽؿ ، ٫ككٝٓ ٰٚ أقؿ ػىػٮ٦، و٪٧ةن ٱك٧ٯ ذا ا٣ؼ٤ىح ا٧٣٪ذنؿ ز٥ ظش

ٚؿزػةق ، كٔٮٝت ثذُٞٲٓ ثؽ٫٩ إ٣ٯ أف ٝذ٢ ٬٪ػةؾ، ٤ٔٲ٫ ث٪ٮ ٩ٛٲ٢ ١ٚةف ٗؽر٥٬ ث٫

٤ٔٯ اػذٺؼ ا٣ؿكاٱح أػذ٫أػٮق أك 
(89)

 .١ٚة٩خ ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة، 

ؿ ا٧٤ٕ٣ةء ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨ ٰٚ ا٣ٞىػٲؽة ك٦٪ةقػجذ٭ة ٧ٚػة ٱٞػٮؿ ٣كػةف ا٬ؾق أٝٮ

كإزا٣ػح ، ثػؽ ٦ػ٨ إزجػةت ٩ػه ا٣ٞىػٲؽة ظةؿ ا٣ٞىٲؽة؟ ٣ٸصةثح ٔػ٨ ذ٣ػٟ ٹ

جةت ا٣٘ؿثح ٨٦ َؿٱٜ دؾكٝ٭ة ثنؿح ثٕي أ٣ٛةّ٭ة ٦ػ٨ مػؿكح ا٧٣ذٞػؽ٦ٲ٨ ٞٔ

٦ػ٨ ٗٲػؿ أف د١ػٮف ، ةا٣ٕؿثٲػح؛ ٣ٲػأ٩ف ا٧٣ذ٤ٞػٰ ث٧ٕة٩ٲ٭ػ ض٧ػةت٣٭ة أك ٨٦ ٦ٕ

ف اٹصذ٭ةد ٰٚ ًٮء قٲةؽ ا٣٪ه أك ا٧٣ٕ٭ٮد ٨٦ دكا٧٣ٕض٧ٲح ظةصـان  كاؿُّ ؽا٣

 .٦ٕة٩ٰ ا٤٣ِٛ ٔ٪ؽ أث٪ةء ا٣جٮادم ٰٚ ا٣نةـ

ػاضػصغدة:
ك٦ذٕػػح اٵٝػػٺـ ، ك٦٪جػػٓ اٵظ١ػػةـ ثٌٛػػةا٭ة، ا٣ٞىػػٲؽة ٦ػػةدة ا٣ؽراقػػح ث٪ىػػ٭ة

ثٟ ٤ٔػٯ  ٢ُّ ًُ ٭ة ٩ٮاٚؾ دي ّي ٚأ٣ٛة. ثذنؿٱع٭ة دةرة كإٔةدة ٩كض٭ة أك ا٣ذبة٦٭ة دةرة أػؿل

ػف  ، ا٧٣ٕة٩ٰ ٚ٭ػٰ ٝػٮاـ ا٣ؽراقػح . ثػ٫ كوٮري٬ة دضكػٲ٥ ٧٤٣ٕٞػٮؿ ٚػٰ ٔػة٥٣ ٦يعى

                                                 

 .85ثٰ ٔجٲؽة ٧ٕ٦ؿ ث٨ ا٧٣س٪ٯ  ا٣ؽٱجةج، ٵ (88)

 .8/75  ق٧ٍ ا٣ٴ٣ٰ ٰٚ مؿح أ٦ة٣ٰ ا٣ٞة٣ٰ (89)
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كٹ دٌػؿ ، ٱنػ٭ؽ ث٧ػة ٱػؿل ان كمة٬ؽ، كصةء ٩ى٭ة؛ ٣ٲ١ٮف ا٧٣ذ٤ٰٞ مؿٱ١ةن ، ك٦ةدد٭ة

ك٢ٕ٣ ثٌٕػ٪ة أثٕػؽ ثىػٲؿة ، ثىؿان ٨٦ ثٕي ٢ٕ٤ٚ ثٌٕ٪ة أمؽُّ  ؛م٭ةدة أظؽ٩ة اٳػؿ

ك٣ٲع٧ػؽ ا  ٔ٪ػؽ ، ٲٕػؾر أظػؽ٩ة وػةظج٫ ٔ٪ػؽ اٹػػذٺؼ٤ٚ، ٰٚ ا٣٪ه ٨٦ ثٕي

٩ى٭ة - دٌٛٺن  - ٥كإ٣ٲ١، اٹدٛةؽ كاٹاذٺؼ
(21)

 ]٨٦ ا٣جكٲٍ[  

 ]اىيصاف[ -1

ىدىذ٪ػػٰ ٣ًكػػةفه  -8 ػػؿُّ ث٭ػػة٦ىػػإ٩ٌػػٰ أ قى
ي  ة أ

 

ؿي   ػؼى ػة كٹ قى ته ًٚٲ٭ى ٔىضى ٤ٍٮى ٹ  ٔى  ٨٦ً 

ري٬ة -2  ىٍظػؾى حن ٝىٍؽ ٠ي٪ٍػخي أ ٧ى ةءىٍت ٦يؿىصن  صى

 

ري ٣ٮ ٠ةفى ٱى   ػؾى ٛىةؽي كا٣عى ٕي٪ٰ اًٷٍمػ ٛى ٍ٪ 

ػؽو  -8  ىظى  دىأٍدًٰ ٤ٔٯ ا٣٪ٌةًس ٹ دى٤ًٍٮم ٤ٔٯ أ

 

ىػػة  ىدىذٍ٪ ػػؿي ، ظذػػٯ أ ٌى ى٪ىػػة ٦ي ٠ىة٩ىػػٍخ ديك٩  كى

يػػػػ٫ي  -4  ث ي٠ىؾ  ػػػػةدي ٣٭ػػػػة ًذ٠ٍػػػػؿه أ ٕى  إذا ٱي

 

جىػػؿي   ا٣ؼى ػػة اٵ٩ٍجىػػةءي كى  ظذػػٯ أدىذٍ٪ػػٰ ثً٭ى

 = اىِدب[ ]ككػٓا -2 

افى  -5 ػػػػؿن يػػػػ٫ي  ٚىجًػػػػخُّ ٦ي١ٍذىبًجػػػػةن ظى ث ى٩ؽي  أ

 

ري   ٓي ٦ة ٱىأٍدًٰ ث٫ًً ا٣ٞػؽى ىدٍٚى ٣ىٍكخي أ كى
(28)

 

ػ٥ي  -6  ٭ي ٕي ٧ٍ ةءى صى ى٧ٌة صى ٍٛفي ٣ ًخ ا٣٪ٌ ةمى  ٚىضى

 

ةءى ٨ٍ٦ً دىس٤ًٍٲرى   رىا٠ته صى ذى٧ًػؿي ، كى ٍٕ ٦ي
(22)

 

يػ٫ي ٦ً ، إفن ا٣ؾم ًصبٍخى  -7  ث  ٨ٍ دىس٤ًٍٲػرى دى٪ٍؽي

 

ٲىػؿي   ً٘ ا٣ ٦ً٪٫ٍي ا٣ضٮدي كى ٦ً٪٫ٍي ا٣ٌك٧ىةحي كى
(28)

 

 = اىِػٖ[] -3 

ن ٹ -8 ٕىٯ ا٦ػؿأ ٪ىذيػ٫ي ٘يػدى  دى٪ى ٍٛ ٰن صى ػ  تُّ ا٣عى

 

ٌٮل  إذا ا١٣ىٮىا٠ًتي ػى
(24)

ُىؿي ءى ٩ىٮٍ    ٬ة ا٧٣ى

ٍ٘جىػػؿ   -9  ػػٍٮؿي ٦ي ػػًخ ا٣نن رىاظى  ٦ى٪ىة٠ًجي٭ػػة اكى

 

ىؿي   ث ا٣ػػٮى ُّٰ كى ػػة ا٣٪نػػ ٘ىٲٌػػؿى ٦ً٪ٍ٭ى ى سةن د ٍٕ ػػ  مي

ًٓ ثًػ٫ً  -81  ًٞٲ ٤ٍتى ٦يجٍٲىيُّ ا٣ىن ؿى ا١٣ى ٍصعى
ى أ  كى

 

  ٌ٧ ًى ٌؿاًدقً كى ٰن ٨ٍ٦ً وي ًخ ا٣ع
(25)

ؿي   ضى  ا٣عي

                                                  

 .85، اٵ٦ة٣ٰ، ٵثٰ ٔجؽ ا٣ٲـٱؽم  781ص٧٭ؿة أمٕةر ا٣ٕؿب ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲح كاٷقٺـ   (21)

 اٹ٠ذبةب  ا٣عـف كاٹ١٩كةر كاقٮداد ا٣ٮص٫ ٣ٮ٩ةن ٹ ٠٪ةٱح. (28)

س٪ػٯ، كزااػؿان ٧٠ػة ٱػؿل اٵوػ٧ٰٕ، ك٬ػٮ أم ٱٌٓ ٧ٔح ٧٠ة ٱؿل أثٮ ٔجٲؽة ٧ٕ٦ؿ ثػ٨ ا٧٣ (22)

 ا٣ؿا٠ت ا٣ؾم أػجؿق ث٧ٞذ٢ أػٲ٫.

 ٨٦ مؿح ا٣ض٧٭ؿة. ،كا٣٘ٲؿ  ا٣ذ٘ٲٲؿ (28)

ل  إذا ٥٣ ٱ٧ُؿ، ٨٦ مؿح ا٣ض٧٭ؿة، دضةكز أك دؼُٯ. (24) ٮن  ػى

اد  مؽة ا٣جؿد. (25) ؿن  ا٣ىُّ
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ـً  -88 ػػٍٮ ٞى اًد ا٣ ىٌكؿي زى ٤ىٲٍػػ٫ً أ ٧٤ًػػٮا، ٔى ٔى  ٝىػػٍؽ 

 

  ٌٰ ىٍر٦ى٤ٮا - زي٥ن ا٧٣ىُ إذا ٦ة أ
(26)

ـىريكا -   صى

 نرٌّ ـٖ اىصفر كاإلكاٌث[ = ]ؽرةخّ -4 

ىذى٫ي  -82 ػػػٍؿث ًى  ٹ دىػػػأ٦ٍى٨ي ا٣جػػػةزؿي ا١٣ٮ٦ػػػةءي 

 

 

   ٌٰ ٚ ثًة٧٣ىٍنؿى
(27)

طى إذا ٦ة اٍػؿىكٌ ، 
(28)

ػ   ٛىؿي ا٣كن

 

 

ـٍؿي  -88 ٥ي ا٣جي ًْ ٝىٍؽ دى١ٍ
(29)

ٍٛضؤ٬ة   ٦ً٪٫ٍي ًظٲ٨ى ٱى

 

ري   ٪ىةًٝ٭ػػة ا٣ًضػػؿى ٍٔ
ى ٓى ٚػػٰ أ ػػ ُن ٞى ى ذٌػػٯ د  ظى

ي٭ة -84  ٱيٍكػػأى٣ ػػة كى ٲ٭ى ًُ ٍٕ ٗىةاًػػتى ٱي ػػٮ رى ىػي  أ

 

ُـّ   ُّْٺ٦ىحى ٦ً٪٫ٍي ا٣٪نٍٮٚى٢ي ا٣ ٚىػؿي ٱىأثٯ ا٣
(81)

 

قي  -85  ػػٌؽري ٲٍػػًؿًق ٦ىػػ٨ٌّ ٱي١ى ىػػٲٍفى ٚػػٰ ػى  ٦ىػػ٨ٍ ٣

 

  ًٜ ًؽٱ ٤ىٯ ا٣ىن ري ، ٔى ًٮًق ٠ىؽى ٍٛ  كىٹ ٰٚ وى

 ]ٌظ٘خّ[ -5 

ػؽه  -86 ىظى ػة أ اءى ٹ ٱى٧ٍنػٰ ثً٭ى  ٱى٧ٍنٰ ثًجىٲٍػؽى

 

ٺ - ٱيعىفُّ  كىٹ  ا٣ؼةٰٚ ػى
(88)

زىؿي  - 
ى ة أ  ثً٭ى

ٍٕؽى ًوٍؽؽً ، ٠ىأى٫ٌ٩ي  -87  ى ث
(82)

ػ٭٥ٍ   ٛيكى ٍ ى٩ ـً أ ٍٮ ٞى  ا٣

 

ٓي   ا٦ًػ٫ً ، ثًة٣جأًس ٱى٧ٍ٤ى ٍؽى ٝى ري ، ٨ٍ٦ً أ  ا٣ٌنػؿى

ػػ٢ه  -88  ٔىضى ٍؿدى٫ي  ْى ىػػٲٍفى ًٚٲػػ٫ً إذا اٍقػػذى٪ٍ ٣  كى

 

ػػػؿي   ٔيكي ػػػٍؿدى٫ي  ىػػػٲٍفى ٚٲػػػ٫ً إذا ٱةقى ٣  كى

أةو  -89  ػػػؽكٌّ ٚػػػٰ ٦ي٪ىػػػةكى ٔى  إ٦ٌػػػة ٱيًىػػػج٫ٍي 

 

٤ٰ، ٱىٍٮ٦ةن   ٍؽ ٠ىةفى ٱىٍكػذٕى ٞى ٱى٪ٍذىًىػؿي ، ٚى  كى

 ]أخٔ ضركب[ -6 

ؿكبو  -21 ٮ ظي ىػي أ
(88)

ٔىؽً   ةبه إذا   ٦يٮاك١ٍ٦ًكى

 

ةٚىًح ٦ً٪ٍػ٫ي   ري  كٰٚ ا٧٣ىؼى ػؾى  ا٣ًضػؽُّ كا٣عى

                                                  

 كزاد ا٣ٞٮـ  ٝيٮدي٭٥. .أر٢٦ ا٣ٞٮـ  ٢ٝ زاد٥٬ (26)

 .87ٰ  كٹ اٵ٦ٮف، ٰٚ اٵ٦ة٣ (27)

 أم اثذٕؽ ا٣ُؿٱٜ، أم  اثذٕؽ ا٣كٛؿ. (28)

ا٣جـؿ ٨٦ ا٣٪ٮؽ ٦ة أد٧خ ا٣سة٦٪ح كَٕ٪خ ٰٚ ا٣ذةقٕح ، كا٣ضؿر ٬ٰ ا٣عجةؿ ا٣ذٰ دضػؿ ث٭ػة  (29)

ا٣ضػةرة  ؿأك أرقة٩٭ة، ٚ٭ٰ د٥ْ١ ٗٲْ٭ة ٨٦ قٲؽ٬ة، كٱنؽ٬ة ٱضؿ٬ة ٚذ٧ذ٪ٓ ٚذذُٞٓ ا٣عجػة

 .٣8/894ؼـا٩ح  ٣٭ة ٨٦ د٧٪ٕ٭ة ٧٤ٕ٣٭ة ثٕٞؿ٬ة. ػٺٚةن ٤٣ج٘ؽادم ٰٚ ا

  ا٣٪ٮٚػ٢  ا٣ٕـٱػـ ا٣ػؾم 85ا٣٪ٮ٢ٚ  ا١٣سٲؿ ا٣ُٕةء، كا٣ـٚؿ  ا٣كٲؽ. كٰٚ أ٦ػة٣ٰ ا٣ٲـٱػؽم   (81)

 ٱ٪٢ٛ ٔ٪٫ ا٣ٌٲ٥ أم ٱؽ٫ٕٚ، كا٣ـاٚؿ كا٣ـاٚؿة  ك٥٬ اٵ٩ىةر ا٣ؾٱ٨ ٱ٪ىؿك٫٩.

 ا٣ؼةٰٚ ٨٦ ا٣ض٨. (88)

 صؿٱ٫ ثٕؽ٥٬. وؽؽ ا٣ٞٮـ  إص٭ةد٥٬ أ٩ٛك٭٥. ٱ٧٤ٓ ٨٦ أٝؽا٫٦ ا٣نؿري  ٠٪ةٱح ٨ٔ مؽة (82)

 )أػٮ مؿكب(. 86ٰٚ أ٦ة٣ٰ ا٣ٲـٱؽم   (88)
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٦ًؿدىل -28
(84)

ةءي ثًػ٫ً   ٌى ؿكبو ًم٭ةبه ٱيٍكذى  ظي

 

ػػؿي   ٧ى ٞى ٍؼٲىػػًح ا٣ ُُّ ادى ا٣ ػػٮى ػػةءى قى ًى
ى ػػة أ  ٠ى٧ى

 ]ْ٘ئخّ ـٖ شػّ٘[ -7 

ًؿؽه  -22 ٲ٨ً ٦ي٪ٍؼى ٥ي ا١٣ىٍنعى ٌى ٬ٍ
ى ٙه أ ٭ى ٍٛ  ٦ي٭ى

 

٧ًٲهي   ٞى ٪٫ٍي ا٣ ًٞػؿي ، ٔى ٲًٍؿ ا٤٣ٌٲٍػ٢ً ٦يٍعذى  ٣ًكى

ٕىحً  -28  ٍؼ٥ي ا٣ٌؽًقٲ (85)ًى
ٮ زًٞحو   ىػي  ٦ذٺؼه أ

 

ؿي   ٛىؼى ٮدي كا٣ ًٞٲًٞح ٦ً٪٫ٍي ا٣ضي ة٦ًٰ ا٣عى  ظى

ـٌاءً  -24  ٕى َةكم ا٧٣ىًىٲًؿ ٤ٔٯ ا٣
(86)

ًؿده   ٦ي٪ٍضى

 

ؿي   ػػػضى ىٲ٤ٍىػػػحى ٹ ٦ػػػةءه كٹ مى ـً ٣ ٍٮ ٞى  ثًػػػة٣

ًٕتي اٵ٦ػؿى إٹ رٱػرى ٱىؿ٠ىجيػ٫ي  -25   ٹ ٱيٍى

 

٠ي٢ن أ٦ػؿو ًقػٮل ا٣ٛعنػةًء ٱىػأدى٧ًؿي    كى

 []غفخّ ككِاغخّ -8 

ٹ ٱىذىأٌرل -26
(87)

ًٞػٍؽًر ٱىٍؿٝيجيػ٫ي   ة ٰٚ ا٣  ٧ً٣ى

 

ٛىؿي   ٮ٫ًًٚ ا٣ىن ؿقي ٕىيُّ ٤ٔٯ مي كٹ ٱى
(88)

 

ػػة -27  ى٣ػػ٥ٌ ثً٭ى ىٍعػػ٥و إٍف أ ةي ٣ ًٛٲػػ٫ً ٤ًٍٚػػؾى  دى١ٍ

 

ٱى   ٮاًء كى ػؿي ٨٦ًى ا٣ن  ٘ي٧ى ى٫ي ا٣ ٍؿث ؿكم مي
(89)

 

 ]ْ٘تخّ اىطرة٘ث[ -9 

٫ي  -28 ٦يٍىػجىعى ػةقي كى  ٹ ٱىأ٦ٍى٨ي ا٣٪ٌػةسي ٦ي٧ٍكى

 

ػؿي ، ٰٚ ٠ػ٢ٌ ٚىػش    ْى ـي ٱي٪ٍذى ػ ىػ٥ٍ ٱ٘ى  كإٍف ٣

 29-  ٍٕ ٥ٍ ضً ا٧٣ي اًص٤ي٭ي ٤ٰ ٦ىػؿى ٍف د٘ى
ى ٍٮـى أ ٞى  ٢ي ا٣

 

جىةحً   ػؿي ، ٝىج٢ٍى ا٣ىن ػًط ا٣جىىى ى٧ٌة ٱي٧ٍكى ٣  كى

تو  -81  ىٱ٨ٍو كٹ ٩ىىى ـي ا٣ٌكةؽى ٨ٍ٦ً أ ٧ًٍ٘  ٹ ٱى

 

ًٛػػؿي  كىٹ  ذى ٍٞ ـً ٱى ػػٍٮ ٞى ٦ىػػةـى ا٣
ى اؿي أ ـى ٱىػػ

(41)
 

 [. . ]اىػزاء -11 

ػػحن دى٬ٍػػؿان  -88 يٍؿ٬ى ٍنػػ٪ىة ثًػػ٫ً ث ٪ػػة، ًٔ ٔى دٌ  ٚىٮى

 

ٟى ا٣ؿُّ   ً ٣ ًكػؿي ٠ىؾى  ٦ٍطي ذيك ا٣٪ٌٍى٤ىٲ٨ًٍ ٱى٪١ٍى

ٲٍػًؿ دي  -82  ٪ٍػؽى ا٣ؼى ًٔ ى٩ٍػخى  ٥ٍٕى ٦ىػة أ ي٫ي ٚى٪ً  ٍكػأى٣

 

ػؿي   ًٌ ٪ٍؽى ا٣جػأًس دىٍعذى ًٔ ى٩ٍخى  ٥ٍٕى ٦ىة أ ً٩  كى

                                                  

ُُّؼٍ ا٧٣ؿدل ا٣ؾم ٱيٍؿدل ث٫ ٰٚ ا٣عؿكب أك ٱؿدم ا٣ؼىٮـ ٚٲ٭ة،  (84)  ٲىحي  ا٧٤ْ٣ح.كا٣

ُّٜ أف ٱ٧٪٫ٕ. (85)  ا٣ٌؼ٥  ا٣ْٕٲ٥، كا٣ؽقٲٕح  ا٣ُٕٲح. كا٣عٞٲٞح ٦ة ٱع

 ا٣ٕـاء  ا٣ك٪ح ا٣نؽٱؽة ا٣ٞعٍ. (86)

 .86 ٹ ٱذعجف كٱذ٤جر، اٵ٦ة٣ٰ  (87)

 ا٣ىٛؿ  دكٱج٫ د١ٮف ٰٚ ا٣ج٨ُ دؽٔٲ٭ة اٵٔؿاب، كٱ١ٮف ٦ٕ٭ة ا٣ضٮع. (88)

٤ًٛؾ  ُٕٝح ٣ع٥ ٤ٕ٣٭ة ٨٦ ٠جؽ ا٣جٕٲؿ ٱنٮٱ٭ة ٨٦ ٠ةف ٔٛٲٛةن ٨ٔ  (89) ا٧٘٣ؿ  ا٣ٞؽح ا٣ى٘ٲؿ. كا٣

 ا٤٣ع٥، كٱأ٢٠ صـءان ٦٪٭ة..

 .86 اٹٝذٛةر  ادجةع اٵزؿ ٰٚ ا٣ٞٛؿ، ٱٞٮؿ  ٬ٮ د٣ٲ٢ ا٣ٞٮـ ك٬ةدٱ٭٥  اٵ٦ة٣ٰ  (41)
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 اإلصابة بين الجزع والصبر والدعاء[] -11

ِّببأ أََاببأ ةَِلبب   أََصببتَْ   ببٖ َمببَر    -33 ٌِ 

 

 ٍَٕ ََ َشيْ ْ َِْد ب َفبر    اَل ِْ َِأ ىََم اىظَّ ْٓ َٗ 

ببرَّ أَْزَزَعَِببأ، ْعَِببأ ببْْ  َززِ  -34    ببّْ  اىرَّ

 

ببت ر  ، َوإْ  َصببتَْرَُأ    ََُّْببأ ٌَْشَرببرب ص 

ِْببّ  ُ   -35  ًْ نَه  ْٔ ىَبب ِّ فَ ىَبب ّر بِبب ٍَ  ٘ببوب ْْشببرَ

 

ِوردب 
(41)

َذا اىِّأسِ   َٓ ًُّ بِ  أَْو َصَدر  ، ٗ ِي

ً   ََلببْد َْٗصببتِ ، إْ  نَْلر ي ببٔ    -36   ٖ َُِصببأكَن

 

ْشالة    ٍِ َوكَْد نَه ٔ   ىَّ  اى
(42)

 َواىَهَطر   

ببِر واىٍٍ٘ببٔ    ببأ ر    -37   اىصببأىم  اىغَِّ

 

بب  ًُّ اىش  بب  داِة ىٍببَ عببأدا   ٌ ْرببرَِ ر  ش 

 َشيَْهَ  َشبت٘ال  ن ِْبَ  َشبأىَِهٓأ  ْذْ  -38 

 

ببْ   َببال َ   َْ ْرَ  ٗ تِْشببَدَُْم ال   أذْ  ر  ِرببٌِ 

 الفروسية في الشعر: 
، اىفروشبب٘  ٌرنتطبب  بأىفببأرس واىفببرس واى ببراكة  ببٖ اىلرببأ  أصببال  

واىٍبراد بأىفروشب٘  ، عِّ صرِِٕ بٓأ  ٖ اىرشت٘رِ واىفروش٘  صف  اىفأرس اىرٖ ٗ  

ىٍِررر اىبذ  نبأ  ٌٍبَ ِٗبزو  اوْ  روش٘  ، ِْأ  روش٘  اىرشر ْ اىحرب

وْبٔ  بٖ شبئنّ ، أشرع زرٗأ  ٌبَ اىظتبأكونأ  ، عيٕ أرزيًٓ ٌَ غ٘ر  رس

 بٖ عبشر  اىربٖ  فروشب٘  اىربأعر . أكرب إىٕ اىصشأى٘م ٌِبّ إىبٕ اىفرشبأ 

 :وكد شتق األصٍشٖ إىٕ اىلٔ ، اىدراش  ٌلصٔد  أشتِٓأ عيٕ أاّ٘

«ٌَ  رشأ  اىحرب  رشأ  اىرشر أكوُّ »
(43)

 

 ٗرِبأ س اىربشراك و ٖ ميتب  شبتأ ،  فٖ اىرشر  روش٘  نٍأ  ٖ اىحرب

.  رشأ  اىرشر  ٖ  ُِّٔ اىٍهريف  نأىٍِأىت  بَ٘ اىفرشأ   بٖ شبأم  اىحبرب

و بٖ أبِ٘رٓبأ ، واىٍلأ  ٗيرٍس  روش٘  اىرأعر  بٖ ٌبِٓب بِبأك اىلصب٘دة أوْ  

 .ةأُ٘أ )اىتِأك اىفهر  واىِفصٖ واىفِٖ أو اى ٍأىٖ(

                                                 

 اىٔرد ِْأ: ٌٔرد اىٍِ٘ . (41)

 اىٍشالة نص  اىررف، واىهطر: اىررف ُفصّ. (42)

 .203يتأكالُٖ: ىإع أز اىلرآ ،  (43)
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، ا٣ٞىػٲؽة ٦ؿٝىػح أفٚٛؿكقٲح ا٣نٕؿ ٰٚ ٚذط أثٮاب ا٣ذضؽٱؽ ا٣ذٰ دؿاءت ٰٚ 

٦ػ٨ ٦جة٩ٲ٭ػة ٚػٰ  ن٧غك٦ة ٱ، ك٦ة ٱكذضةد ٨٦ ٦ٕة٩ٲ٭ة، ة ٱكذعك٨ ٨٦ و٪ةٔذ٭ةكٚٲ٧

 .كٝؽ م٭ؿت ث٫ د٤ٟ ا٣ٞىةاؽ ٨٦ ا٧٣ؿازٰ ا٣ضة٤٬ٲح، ٨ٚ ا٣ؿزةء ٩ٛك٫

ػطظؼجػبظاءػاضػصغدة:
دذض٤ٯ ا٣ٛؿكقٲح ٰٚ أف ا٣نةٔؿ ٝةؿ ٝىػٲؽد٫ ٦ػ٨ ٗٲػؿ أف ٱعذػؾم ٦سػةٹن 

٪٭ش ٝىػٲؽة ا٧٣ػؽٱطٹ ٤ٔٯ ٦ة ق٫ٕ٧ اث٨ ٝذٲجػح ٚػٰ ٦ػ، ٦عؽدان ٰٚ ث٪ةا٭ة
(44)

 ،

كا٣ؿزةء ٦ؽح ٧٤٣ٲخ
(45)

كٹ ٤ٔٯ ٦ة قجٜ ٨٦ ٦ؿازٰ مػٕؿاء ا٣ضة٤٬ٲػح ا٣ػؾٱ٨ ، 

ا٣ٲ٨ ٚػٰ د٤ػٟ دارت أمٕةر٥٬ ٰٚ ٦كة٫ٕ٦ ٨٦ ركاة اٵ٩كةب كاٵمٕةر ا٣ضػٮن 

 ٚٲ٧ة ٱأدٰ  ةث٪ةء ا٣ٞىٲؽة ١ٚؿٱ   قٱؽؿ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٦ة ٱىٮر، اٵز٦ةف

، ٪ة٬ة ٤ٔٯ دك٤ك٢ أثٲةد٭ػة ٦ػؿة٥ ثً ٱ٨١٧ ا٣٪ْؿ إ٣ٯ ٦٪٭ش ث٪ةء ا٣ٞىٲؽة ٰٚ دٞكٲ

د٧٪ػٓ دٞكػٲ٧٭ة؛  ا٣ٞىػٲؽةكٹ ٱؼٛٯ أف كظػؽة . ك٤ٔٯ ٚ٪ٮف ا٣ؿزةء ٚٲ٭ة ٦ؿة أػؿل

ٙ ٧٦ػة ٱؤ٣ ػ٣ذع٤ٲػ٢ ا٣ػ٪ه  ثةثةن ١٣٪٫ ٱٛذط ، ا٣٪ه ص٧ةؿ ٵف ا٣ذٞكٲ٥ ٱؾ٬ت ثؿكاء

 ٤ٔػٯ أف .٤ٔٯ ا٠ذنةؼ َجٲٕح ا٣ٕٺٝةت ثٲ٨ أصـاء ا٣ج٪ػةء ٝجػ٢ ا٣ذع٤ٲػ٢ ةن ظسٲس ةن ثةٔس

كدػؽرس ، كظػؽة ا٣ػ٪هأف ا٣ؽراقح ا٣ذع٤ٲ٤ٲح دكذعٌؿ ٦ٕة٩ٰ ٰٚ ىٮر ٦كذ٧ؿ ا٣ذ

 .كدؿاثٍ ٦ٕة٩ٲ٭ة ٩كش ا٣ٞىٲؽة ا٣ضـاٲح ٰٚ ًٮء ا٣ؿكاثٍ ا٤١٣ٲح ا٣ضة٦ٕح ٰٚ

 ٧٠ة ٱأدٰ  تٰٚٛ ا٣ٮص٫ اٵكؿ ا٧٣ج٪ٰ ٤ٔٯ دك٤ك٢ ث٪ةء ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣نٕؿٱح صةء

 .(4-8ا٤٣كةف أك رقة٣ح ا٣٪ةٰٔ ٰٚ اٵثٲةت ) -8

ك٩ػؽب ا٧٣ٲػخ( ٚػٰ ، كاظذؿاؽ ا٣ػ٪ٛف، ٺـ ٤٣ٞؽراٹقذك) كٕٝ٭ة -2

 .(7-5) اٵثٲةت

 .(88-8ا٣٪ٰٕ ك٩ؽب ا٧٣ٲخ إ٣ٯ ٦ةًٲ٫ ٰٚ اٵثٲةت ) -8

 .(85-82) اٵثٲةتًؿثذ٫) ٠ؿ٫٦ ٰٚ ا٣كٛؿ كاٷٝة٦ح( ٰٚ  -4

                                                 

 .84ث٨ ٝذٲجح  ٹا٣نٕؿ كا٣نٕؿاء،  (44)

 .٤2/888ٞٲؿكا٩ٰ  ٣ا٧ٕ٣ؽة ٰٚ و٪ةٔح ا٣نٕؿ ك٩ٞؽق،  (45)
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 .(89-٦86نٲذ٫ ٰٚ اٵثٲةت ) -5

 .(28-21) جٲذٲ٨أػٮ ظؿكبو ٰٚ ا٣ -6

 .(25-22) ٬ٲبذ٫ ٰٚ قٕٲ٫ -7

 .(27-26) ٔٛذ٫ كٝ٪ةٔذ٫ -8

 .(81-28) جذ٫ ا٣عؿثٲح٬ٲ -9

 .(82-88) جٲذٲ٨ا٣ٕـاء ٰٚ ا٣ -81

ٍُٞٓ اٷوةثح ثٲ٨ ا٣ضـع كا٣ىجؿ كا٣ؽٔةء ٰٚ  -88  .(88-88) اٵػٲؿا٧٣ى

ٹ ثػػؽ ٦ػػ٨ اٷمػػةرة إ٣ػػٯ أف ث٪ػػةء ٩٭ػػش ا٣ٞىػػٲؽة ٤ٔػػٯ اصذ٧ػػةع ا٧٣ٕػػة٩ٰ 

كٝٲػةس ، كدٮا٣ٲ٭ة ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ذك٤ك٢ أ٦ؿ دٛؿدت ث٫ ٬ؾق ا٧٣ؿزٲح ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲػح

ك٣ٲف ث٨٧ صةء ثٕؽق أك ٝةـ ث٧عة٠ةدػ٫ أك ، ا٣نةٔؿ أك ٔةوؿقـ دٞؽن  ٨ا٣ذٛؿد ث٧

ا٧٣نػةث٭ح ٚػٰ ثٕػي اٵصػـاء دكف  عػٮؿٚإف زجخ ٬ؾا اٵوػ٢ ٤ٚػ٨ د، ٤ٝنؽق

 .دكف دؿدٲج٭ة - ٚؿىًةن  - كٹ اصذ٧ةٔ٭ة، دة٦ح اصذ٧ةٔ٭ة

أف ا٣ذنةث٫ ٰٚ ا٤٣ِٛ ٦ٓ اػذٺؼ ا٧٣ٞةـ ٹ ٱ٧٪ػٓ  ٦ـٱح ك٧٦ة ٱض٢ٕ ا٣ذٛؿد

ثػٲ٨ أٔنػٯ  ٧٠ة قٲأدٰ ٰٚ ٦نػةث٭ح اٹثذػؽاء ثة٤٣كػةف٨٦ إَٺؽ وٛح ا٣ذٛؿد 

 .ثة٤٬ح كا٧٣ؿٝل اٵ٠جؿ

، ٧٦ة دٞؽـ ٱذجٲ٨ أف ا٣ٞىٲؽة ثؽأت ثة٤٣كةف كػذ٧ػخ ثةٷوػةثح كا٣ػؽٔةء

كأَػٮار ظؿ٠ذ٭ػة ، ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞىٲؽة ا٤ٕٞ٣ٲح كا٣٪ٛكٲحكثٲ٪٭٧ة دذعؽد ٦ٺ٦ط ث٪ةء 

 .٨٦ اثذؽاا٭ة إ٣ٯ ا٩ذ٭ةا٭ة

ػاالبتداءػباضضدان:
ا٣ذنػػةث٫ ٚػػٰ ا٣ىػػٮرة ٹ ٱ٧٪ػػٓ اٹػػػذٺؼ ٚػػٰ ا٧٣عذػػٮل أك أف ٹ رٱػػت 

قػؿُّ ث٭ػ، ا٣ضٮ٬ؿ
ي أراد  (ةٚٞؽ ثؽأ أٔنٯ ثة٤٬ح ٝىٲؽد٫  )إ٩ػٰ أدذ٪ػٰ ٣كػةف ٦ػة أ

ي  ك٠ةف ا٧٣ؿٝل اٵ٠جػؿ ٝػؽ ٝػةؿ ، ا٧٣٪ذنؿ ٫ً ٦  ثة٤٣كةف ٦ٞة٣ح ا٣٪ةٰٔ ثٞذ٢ أػٲ٫ ًٵ



 878 (4)اجلزْ  (09)اجمللز  -جملُ جمنع اللغُ العزبًُ بزمشل 

ُنٕح ا٣نٕؿٱح ٝىٲؽة ٝىٲؿة أٝؿب إ٣ٯ ا٧٣ٞ
(46)

 ]٨٦ ا٧٣ذٞةرب[  

ىدى  ى٪ًػػػٰ ٔػػػة٦ًؿو أ  ذٍ٪ًػػػٰ ٣ًكػػػةفي ث

 

ػػؿٍ   ىظةًدٱسي٭ػػة ٔػػ٨ٍ ثىىى  ٚىض٤نػػٍخ أ

، ك٬ٰ ز٧ة٩ٲػح أثٲػةت دع٧ػ٢ ٦ٌػ٧ٮف ا٣ؿقػة٣ح ٦ٛةد٬ػة ا٣ذ٭ؽٱػؽ ثػة٣عؿب 

ككصػ٫ ا٣ذنػةث٫ أف ٣ٛػِ ا٤٣كػةف ٚٲ٭٧ػة  .كإٝػةن ٧٠ة ٣ٮ ٠ػةف  ث٫ ككوٙ ٦ة دأدٰ

٤ٔػٯ اػػذٺؼ  ك٦ضٲب٭ػة ٚػٰ اثذػؽاء ا٣ٞىػٲؽدٲ٨ ٤٠ٲ٭٧ػة ،ٱع٢٧ ٦ٕ٪ٯ ا٣ؿقة٣ح

٨١٣ ٦ٞػةـ ا٤٣كػةف ٚػٰ ٝىػٲؽة ، ٤٭٧ة ٤ٔٯ دجةٱ٨ دٹ٧ٌٰٕ٣ٮف ٢٠ ٦٪٭٧ة ٱض٦

ك٦ٞةـ ا٤٣كػةف ٚػٰ ٝىػٲؽة ا٧٣ػؿٝل ، اٵٔنٯ ٦ٞةـ ٣كةف ا٣٪ةٰٔ كا٣ؼجؿ ا٣سٞٲ٢

 ٚإف ا٣ذ٭ؽٱؽ ٱكجٜ ا٣عػؿكب ؛كمذةف ٦ة ثٲ٪٭٧ة ٰٚ ٩كٜ ا٣عٲةة، ا٣ذ٭ؽٱؽ كا٣ٮٔٲؽ

 .ؿكب كٗٲؿ٬ة٨٦ ا٣ع )كا٣عؿب أك٣٭ة ا١٣ٺـ( ك٣كةف ا٣٪ةٰٔ ٱٕٞت ا٧٣ٮت

ا٣ٞىٲؽة ٹ ٱ٧٪ٓ ا٣ذ٪ٮع  اءٚةدٌط ثؾ٣ٟ أف ا٣ذنةث٫ ث٧ٮٝٓ ا٤٣كةف ٰٚ اثذؽ

كا٣ذ٘ةٱؿ ٰٚ ا٣ىٲةٗح ا٣نٕؿٱح كا٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕ٪ٮٱح ٧٠ة د٘ةٱؿ ا٣ٮزف ا٣جكٲٍ ٔ٪ؽ 

 .ا٧٣ذٞةرب ٔ٪ؽ ا٧٣ؿٝلكاٵٔنٯ 

ؿ ٔػػ٨ ا٣ؼجػػؿ كٔجنػػ، ٚة٤٣كػةف ٚػػٰ ٝىػػٲؽة اٵٔنػػٯ صػػةء ٤ٔػٯ ٣كػػةف ا٣٪ػػةٰٔ

، أث٪ةء ا٣جٮادم ٰٚ ثٺد ا٣نةـ ٱض٤ٕٮف ػجؿ ا٧٣ٮت ٨٦ اٵػجةر ا٣سٞػةؿٵف  ؛ثة٤٣كةف

ك٣ٮ قب٢ ٨ٔ أػٙ مػٰء ٚػٰ ، ك٣ٮ قب٢ ٨ٔ أز٢ٞ ٦ة ٰٚ اٷ٩كةف ٵصةثٟ  ا٤٣كةف

كأػػٙ مػٰء  ،)٠ٺـ ا٣نؿ( ٚأز٢ٞ مٰء ٱع٫٤٧ ا٤٣كةف، ا٤٣كةف  اٷ٩كةف ٵصةثٟ

ٚة٤٣كةف دٕجٲؿ ٦ضةزم ٨ٔ ا٣ٞػٮؿ ،ٱع٫٤٧ )٠ٺـ ا٣ؼٲؿ(
(47)

م ٱع٤٧ػ٫ ا٤٣كػةف ا٣ػؾ 

كٱك٧ٯ ا٣ؼجؿ
(48)

كٱك٧ٯ ا٣ؿقة٣ح كا٧٣ٞة٣ح، 
(49)

ٵ٩ػ٫ أراد  ؛٦ضةز ٦ؿقػ٢ كا٤٣كةفي ، 

ك٢ٕ٣ ٬ؾا ا٣ٮصػ٫ أٝػؿب ٦ػ٨ ا٣ٞػٮؿ   .ك٬ٮ ا٤٣كةف ،ا٣ٞٮؿ أك ا٧٣ٞةؿ ٕٚجؿ ٔ٪٫ ث ٣ذ٫

                                                 

 .58  دٱٮاف ا٧٣ؿٝنٲ٨ (46)

 .٣846ؽٱ٪ٮرم  ث٨ ٝذٲجح اٹدأكٱ٢ ٦ن٢١ ا٣ٞؿاف،  (47)

 .847دأكٱ٢ ٦ن٢١ ا٣ٞؿاف   (48)

 )٣ك٨(. ٣82/275كةف ا٣ٕؿب   (49)
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)اٷ٩كػةف( كأثٞػٯ  إ٩٭ة اقذٕةرة ٨٦ ص٭ح دنجٲ٫ ا٧٤١٣ح ثةٷ٩كةف ٚعؾؼ ا٧٣نػج٫ ثػ٫

 .ةف ا٣٪ةَٜ( ٤ٔٯ َؿٱٞح اٹقذٕةرة ا١٧٣٪ٲح)ا٤٣ك مٲبةن ٨٦ ٣ٮاز٫٦

٦٭٧ة ٱ٨١ ٨٦ أ٦ؿ ٚإف ا٣ؿقػة٣ح ٚػٰ ٬ػؾا اٹثذػؽاء إػجػةر ا٣٪ػةٰٔ ث٧ػٮت 

ا٣نةٔؿ؟ ٣ٸصةثح ٨ٔ ا٣ذكةؤؿ ٱ٪جٰ٘ اٹ٣ذٛةت إ٣ػٯ  ةأػٲ٫؛ ٨١٣ ٠ٲٙ ٩ْؿ إ٣ٲ٭

ٚٞؽ صةءدػ٫ ٦ػ٨ ، ثٲؽ أف ا٣نةٔؿ ٹ ٱكؿق د٤ٞٲ٭ة، ٚ٭ٰ ٣كةف ،َؿٱٞح دٕجٲؿق ٔ٪٭ة

كٔ٪ؽ٦ة ٱػأدٰ ا٤٣كػةف ، ١٣٪٫ ٰٚ امذٞة٫ٝ ٱع٢٧ ٦ٕ٪ٯ ا٤ٕ٣ٮ ،ةف)٤ٔٮ( اق٥ ١٦

ٔى٢و ٱٮ٦ئ إ٣ٯ  ٠ػةف ا٤ٕ٣ػٮ ٚػٰ إظؽازػ٫  ة٦ىؽرق كػٌٮع ٦ذ٤ٞٲ٫ أٱ ػ (٤ٔٮ)٨٦ 

 .أ٠ة٩خ ٨٦ ا  أك ٨٦ ا٣٘ة٣جٲ٨ ٤ٔٲ٫ ك٤ٔٯ أػٲ٫

كٰٚ ٦س٢ ٬ؾق ا٣عةؿ ٱٞٙ ا٣نةٔؿ ٨٦ ا٣ؼجؿ ٤ٔٯ ص٭ذٲ٨  اٵك٣ٯ ٤ٞٔٲػح 

٠أ٧٩ػة ٱؿٱػؽ ، قي دىرى كركدق كٹ قػؼؿٱح ٧٦ػ٨ كى دٞٮؿ  إف ا٧٣ٮت ٹ ٔضػت ٚػٰ 

غي ثؿاثٍ أػٮة اٵـ ا٣ذٰ دؼ٤ػٮ ، ٢ ٨٦ ٔٞؽة ا٣سأر ٵػٲ٫ا٣ذع٤ُّ  ٮن ك٬ؾق ا٣ض٭ح ديكى

ػ٣ػ٫ ١٣ػ٨ ا٣ٞجةاػ٢ دضٕػ٢  ،٨٦ ٔىجٲح ا٣ؽـ  ٞ ثٌػؿثح ا٣ؼىػ٥ ٦ػؿة كاظػؽة  ةظ

ٱىٲت ٦٪٫ ٦ة ٱىٲت ٣ٮ ٠ة٩خ ا٣ٕةدات ا٣ٞج٤ٲػح ٱٮ٦بػؾو ٠ٕػةدات ٝجةاػ٢ ا٣نػةـ 

 .ك٤ٕ٦ٮـ أف أٔؿاٚ٭ة ٹ د١ةد دذ٘ٲؿ. ٬ٰ ٝجةا٢ ا٣ٛذطك، ا٣ٲٮـ

 ًٌ ، كٝٮٔػ٫ ح ا٢ٕٞ٣ دٮ٦ئ إ٣ٯ قؿ ا٣ذىجؿ كا٣ذٕـم ثأف اٵ٦ؿ ٹ ٔضت ٰٚٛن ٚ

كا٣ض٭ح اٵػؿل ٬ٰ ا٣ض٭ح اٹ٩ٕٛة٣ٲح ا٧٣٪٤ٛذح ٨٦ ١٦ةثط ا٣ٕٞػ٢ . كٹ قؼؿٱح ٦٪٫

ٌكػحو ا٣ذٰ كاص٭ذ٫ ثىػٮرة  كا٣ػؿص٥  ًػؿث٭ة ،   صػةءت ٦ؿص٧ػح٦٫ؾ٤٬ػح ٣ٞٮ٣ػ ٦يعى

، ٦ؿص٧ػح ٠أ٩ػ٫ ٱ١ػؾث٭ة كصػةءت، ثة٣عضةرة دٕجٲؿان ٨ٔ ٠ؿا٬ٲح ا٣نػةٔؿ ٣كػ٧ةٔ٭ة

كٱذؿٝج٭ػة؛ ، كٱؿل أ٫٩ ٠ػةف ٱعػؾر كٝٮٔ٭ػة، ٨٦ ثةب ا٣ؿص٥ ثة٣٘ٲت ةكٱض٤ٕ٭ة ّ٪  

ٵف أػةق أظؽ ا٤٣ىٮص ا٣ؾٱ٨ ٱ٘ـكف ٤ٔػٯ أرص٤٭ػ٥ ٚػٺ ٱؿ٠جػٮف ا٣ؼٲػ٢ ا٣ذػٰ 

١٣٪ػ٫ ٠ػةف ، ا٧٣ىػٲؿ ١ٚةف ا٣نةٔؿ ٱنٜٛ ٤ٔٯ أػٲ٫ ٨٦ ٦س٢ ٬ؾا، ٱؿ٠ج٭ة ا٣ٛؿقةف

 .ٱذؿٝج٫ ثٲ٨ ا٨ْ٣ كا٣ٮ٥٬ كا٣عٞٲٞح ا٣ذٰ ٠ةف ٱؼنة٬ة
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كٱػؿل ا٧٣٪ٲػح دػأدٰ ٤ٔػٯ ا٣٪ػةس ٹ دكػذس٪ٰ ، كٱٕٮد إ٣ٯ ا٣ٕـاء كا٣ذىػجؿ

، ا٣٪جػأك٠ةف ٚٲ٧ة ٦ٌٯ ٨٦ د٬ؿق ٧٤٠ة ذ٠ػؿت ٦٪ٲػح أػٲػ٫ ٱ١ػؾب ، ٦٪٭٥ أظؽان 

 ٵ٩ػ٫، ان ظذٯ دٮادؿ ٦ٮد٫ ٤ٔٯ اٵقػ٧ةع ٚىػةر ػجػؿ ٫جٱ١ؾدؽ ّ٪ٮ٫٩ ٰٚ ؽي ٍى كدى 

إمػةرة إ٣ػٯ  «اٵ٩جػةء»كص٧ٕػ٫ ، ٚإف أٔٲؽ ذ٠ؿق وةر ػجػؿان ، أكؿ ٦ؿة ٩جأن  ٱ١ٮف

، كاظؽ ٦٪٭٥ ٩ة٢ٝ ٤٣٪جأ ٵكؿ ٦ؿة إ٣ػٯ ٝٮ٦ػ٫ ٢١ٌٚ  ،دٕؽد ا٣ؾٱ٨ م٭ؽكا ٦ىؿ٫ٔ

كأراد اٷػجػةر ٚػٰ ا٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ ا٣٪جػأ  ،كا٣٪جأ ٰٚ دؽاك٫٣ وةر ػجؿان ٚأٚؿد ا٣ؼجؿ

 .ك٨ٔ اٵػجةر ثة٧٣ٛؿد، ثة٣ض٧ٓ

، ٣٭ػة ذػ٫ك٠ؿا٬، ا٤ُ٧٣ٓ ٱ١نٙ ٔػ٨ ا٣ؿقػة٣ح ا٣ذػٰ ظ٤٧٭ػة ا٣٪ػةٰٔٚ٭ؾا 

 ةن كدػػؿدد ٦نػػةٔؿق د١ػػؾٱج، ةن ٫ ٩ٛكػػكدٕـٱػػ٫ ٔٞػػٺن كا٩ٕٛة٣ًػػ، كز٤ٞ٭ػػة ٤ٔػػٯ ٩ٛكػػ٫

١ٚة٩خ ٬ؾق ا٧٣ٞؽ٦ػح ٝةٔػؽة ا٩ُػٺؽ ا٣ٞىػٲؽة ١٤٣نػٙ ٔػ٨ أزػؿ ، ةن كدىؽٱٞ

 .ا٣ؿقة٣ح ٰٚ ٩ٛك٫ كثؽ٫٩ ٦ٕةن ٧٠ة ٰٚ ا٧٣ُٞٓ اٳدٰ

ػوشطؼاػسيػاضظغسػواضبدن:
٣ٞٮ٫٣  )ٚجػخ ١٦ذبجػةن ، ٠ةف ٣ذ٤ٟ ا٣ؿقة٣ح ا١٣ؿٱ٭ح ازةر٬ة ٰٚ ا٣٪ٛف كا٣جؽف ٦ٕةن 

ٰٚٛ اٵثٲػةت أ٩ػ٫ ٣ػ٥ . ( إ٣ٯ ٝٮ٫٣  )٦٪٫ ا٣ك٧ةح ك٦٪٫ ا٣ضٮد كا١٣ؿـ(...ظؿاف أ٩ؽث٫

ٯ ا٣ذػٰ ٧نػٕػ٫ ٦ػ٨ ظػؿارة ا٣عي كدٮصُّ ، كمؽة ٠ ثذ٫، ك٣س٢ٞ ظـ٫٩، ٱ٪٥ ٫ٞ٤ٞ٣ ٧٦ة ق٧ٓ

 .كإٔٺف ٔضـق أ٦ةـ ٝؽر ا  كٝؽرد٫ ،كامذ٘ة٫٣ ث٪ؽب أػٲ٫، أوةثخ ثؽ٫٩

كاٹٔذٞةد ثٞؽر ا  كٝؽرد٫ كٔضـ اٷ٩كةف ٔػ٨ ٦ٮاص٭ذػ٫ ثٞٲػح ٦ػ٨ ثٞةٱػة 

كا٣٪ؽب  دٔٮة ا٧٣ٲخ إ٣ٯ ا٣عٲػةة ٦ػؿة أػػؿل؛ . دٱ٨ إثؿا٬ٲ٥ كدٔٮد٫ إ٣ٯ ا 

، كرص٢ ٨٦ أ٢٬ ا٣ضٮد ث٧ة ٰٚ ٱؽٱػ٫ .ٵ٫٩ ٦٪جٓ ٨٦ ٦٪ةثٓ ا٣ٕٛٮ ٨٧ٔ أقةء إ٣ٲ٫

كاٚذٞةدق ٣٭ؾق ا٣ىٛةت ٱٮ٦ئ ، ٨ ٱ٤ٮذ ث٤٫ٯ د٘ٲٲؿ أظٮاؿ ٦ى ذكم ا٣ٞؽرة ٨٦ٔ ك

 .إ٣ٯ ػ٤ٮ اٵرض ثٕؽق ٨٦ أ٦سة٫٣ ٰٚ ٦جة٣٘ح ظىؿ ا٣٪ٕٮت ث٫

كٝؽ أوةث٫ ٦ة دٞؽـ ٨٦ ٣عْح كوٮؿ اٵ٩جةء ا٧٣ذػٮادؿة ٦ػ٨ ٤ٔػٮ ك٦ػ٨ دس٤ٲػر 

، ٠ة٩خ أ٩جةء دأدٲ٫ ٨٦ ٬ؾق ا٣ض٭ػح؛ ٚٲؿص٧٭ػة ثة٣ذ١ػؾٱت إ٩جةا٫ ٨٧ٚ ٣عْح، كٗٲؿ٧٬ة
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، إ٣ٯ أف ث٤٘خ ظؽ ا٣ؼجؿ ا٣ٲٞٲ٨، ٚٲؿص٧٭ة ثة٣جٕؽ ٨٦ ا٣ىؽؽ، ٨ د٤ٟ ا٣ض٭حكدأدٲ٫ ٦

٧ٚة ٠ةف ٫٣ ٨٦ ٦٭ؿب ٨٦ َؿٱٜ ا٣عٞٲٞح ا٧٣ؿة ا٣ذٰ ص٤ٕذ٫ ظػؿاف ١٦ذبجػةن أك ظٲػؿاف 

 .٭ة١٦ذبجةن ٰٚ ثٕي ا٣ؿكاٱةت ٨٦ ٬ؾق اٵظٮاؿ ا٧٣ضذ٧ٕح ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٣ض٭ةت ٤٠ٌ 

قػة٣ح قػججةن ٵظٮا٣ػ٫ ا٣ذػٰ ١ٚة٩ػخ ا٣ؿ، ٚ٭ؾا كٝٓ اٵ٩جةء كا٣ؼجؿ ٤ٔػٯ ا٣نػةٔؿ

ح٦ٮاٝٓ ٩ؽب أػٲ٫ ث٘ٲؿ د٤ٟ ا٣٪ٕٮت ا٣ع٧ٲؽة ا٣سٺزػ خظضج
(51)

ا٣ذػٰ ص٤ٕ٭ػة ٚػٰ  

 ٚػٰكأزػؿ ذ٣ػٟ ا٣٪ٕػٰ ، ٧ٕػةكدة ا٣٪ٕػ٣ٰ ٚٲ٭ػة٣ذ١ٮف ثٮاثح ٱ٤ش  ؛ذٱ٢ ا٧٣ُٞٓ ا٣سة٩ٰ

أك ٱٕٲل ثٲ٨ أػجٲذ٭ة ك٦جة٩ٲ٭ة ٧٠ة دٕػٲل ٦ٕة٩ٲػ٫ ، ا٣عٲٮاف كأث٪ةء ا٣ٞجٲ٤ح ا٣ذٰ ٱٮا٣ٲ٭ة

 .د٫ ثٲ٨ دٛةٔٲ٢ ا٣نٕؿ كٝٮاٚٲ٫ كوٮرق ك٦نة٬ؽق ا٣ذٰ دك٧ٮ ثؾ٠ؿ أػٲ٫كا٩ٕٛةٹ

ػاضظطيػوأثرهػسيػاضػبغضظ:
 كا٣٪ػةٰٔ رقػٮؿ ٱج٤ػٖ ا٣٪ػةس ا٣ػؾٱ٨ ٱػؿكف ا٣عٲػةة، ا٣٪ٰٕ ػجؿ كٚةة إ٩كػةف

ػ ،ظذٯ د٦ٮع ا٣ٕٲ٨( ةن كدىٱ٪ ةن )ٝؿً ٔى ػجػؿ  ؿضي ٚضـء ٨٦ اقػذٲٛةء ا٧٣ٲػخ ظٞٮٝػ٫ 

)ا٣س٪ػةء ٤ٔػٯ ا٧٣ٲػخ ٦ػٓ  س ثٮاصت ا٣ذأثٲ٣٨ٲٞٮـ ا٣٪ة ؛كٚةد٫ ٤ٔٯ ٦ٕةر٫ٚ ك٦عجٲ٫

ٌٜ  ،اٹٔذؿاؼ ث٧ٮد٫( ك٣ٲٞٮ٦ػٮا ثٮاصػت ا٣ٕػـاء ، ةا٧٣ٲخ ٤ٔػٲ٭٥ اصذ٧ةٔٲ ػ ك٬ٮ ظ

( ٦ىػةث٭٥ دأقٰ أ٢٬ ا٧٣ٲخ ث٧ة أوةب ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨ ٦ػ٨إ٣ٯ ىجؿ كذ)ا٣ؽٔٮة إ٣ٯ ا٣

)د٪ٕػٯ   ضةءت ا٧٣ٕة٩ٰ ٰٚ اٵثٲةت ٨٦ ٝٮ٫٣ٚ. ٣ٲؼٛٛٮا ٨٦ كٝٓ ا٧٣ىةب ٤ٔٲ٭٥

ن ٹ د  .( إ٣ٯ ٝٮ٫٣  )ز٥ ا٧٣ُٰ إذا ٦ة أر٤٦ٮا صـركا(...٘ت ا٣عٰ صٛ٪ذ٫ا٦ؿأ

١ٚةف ا٣٪ةٰٔ ٱ٤ُت أػةق ٚػٰ اػػؿ اٵثٲػةت ، ٰٚٛ اٵثٲةت ٦ـج ا٣٪ٰٕ كا٣٪ؽب

ك٬ٮ ًؿب ٦ػ٨ ا٣ذؼٲػ٢ ا٧٧٣ػـكج ث٤عْػح ٦ٌػخ ثة٣ُػة٣جٲ٨ قػ٧ةظ٫ ، ا٧٣ذٞؽ٦ح

م ١ٚػةف أظػؽ٥٬ ٱ٪ؽثػ٫ ٦ػ٨ ثػٲ٨ ا٣٪ػةس أ، ٣ذ٘ٲٲػؿ أظػٮا٣٭٥ ؛كصٮدق كا٣ٺاؾٱ٨ ث٫

ٚ٭٧ػة ٣عْذػةف ٦ػ٨ ٣عْػةت ، كا٣ٲٮـ ٱٞج٢ ا٣٪ةٰٔ ٤ٕ٦٪ةن كٚةدػ٫، ٱؼى٫ ثة٣ذٮص٫ إ٣ٲ٫

ك٦٪ةد ٱ٪ةدم ا٣٪ػةس ٣ٲضذ٧ٕػٮا ٤ٔٲػ٫ ٦ػٮدٔٲ٨؛ ، ا٧٣ٛةرٝح ثٲ٨ ٦٪ةد ٱ٤ُج٫ ٣ٲكذضٲؿ ث٫

ا٣نػةٔؿ ٠بٲجػةن ٤ٔػٲٺن  ٦٪٭٧ػة ٠ػ٢ٌّ  ٧٦ة ٱؼ٤ٜ ظةٹن ٨٦ ا٧٣ٛةرٝح ثٲ٨ ٣عْذػٲ٨ دضٕػ٢

                                                 

 إذا قجٜ ا٧٣ٕؽكدي ا٣ٕؽدى ٚضٮازه دؾ٠ٲؿي ا٣ٕؽد كدأ٩ٲس٫، كا٣ىٛح دُةثٜ ا٧٣ٮوٮؼ. (51)
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وذلر يحاشَُ اهخئ ، وَٕدب اهَاس هخأةَُٖ، جٖر ةُفمأٍُ َٕدب أخاه هوًصخ، ةأحراحُ

فجًع اهَدب واهخأةٌٖ واهَعٔ يعاً فئ ٍصيو واحيد ٕمعي  ويٌ يْ يع ، لاٍج فُٖ

فأثتيج اهعياور يخٖيُ هيْنه وَيديا ٕعصير اهمير   ،)اهقٖى واهَاس( أخُٖ فٔ  ْيُ

فجًع ةٌٖ اوخقانِى اهرزق ةيأٍْاء ، وحصْء أحْاهّى وأحْال حْٖاٍّى، ووٓ اهَاس

اهًعروفيث ةاهبيتر وحغٖير  إةويُ وحغٖرت أحيْال، روافوى ًُٕط  ، َجْ  أو اهمْالباه

يٍيُ  ؛وأةَاء اهتْاني ٕصيًٍُْ )اهقحيٖ (، وهاء اهبقٖع، ّا ووةرِاًشحًّا وهح

وذِيب ، وهجأ اهموب إهيٓ هحيره، ٕخصتب ةًْت ايوعاب يًا ٕجدب ايرض

 .احخًاء يٌ اهبقٖع أِن اهحٔ إهٓ حجراحّى اهخٔ ٕتٍَّْا إهٓ هْار ةْٖت اهععر

، ويٌ اهَيار (هفَخيُره )د    يففٔ حوك ايو ات اهعبٖتث لان اهًَخعر ال ٕرفع 

إذا ييا   ينز زانِيى ذةحيْا اهًطئ اهخئ ، وِْ أول يٌ ٕقد  اهطعا  يةَياء  ْييُ

ّيا ييٌ رٖير همَُ هعيدة شيئا ُ ال ٕحيزن هيْ ذةحيج لو   ،ًٕومّا )أران ةعضّا(

وًِا و خيان ٕقين فًّٖيا ، حن وفٔ أو ات اهعخاءٔ اهًَ  فّْ هْان فٔ ش  . اشخثَاء

، وِذا اهجْن فٔ أو يات اهعيدة ٕجعويُ فئ  ًيث ايهيْان، ايهْان وَد اهعرب

فّن لان ٕدوْه هٖقْ  ةْاهتُ ٍحْ ِؤالء اهًجخًعٌٖ ووٓ ٍدةُ أو ٍعٖيُ أو حأةَٖيُ 

 يزهاً هفَْن اهرثاء يخفرناً؟ذهك ّى ةفقده؟ أهٖس يباة  وٌ أو حعزٕث  ْيُ 

 ه:ضربت
)اإلةن زلضرةخان: ضرةث فٔ اهتُ  - أخُٖ أوعٓ ةاِوث س  فٔ ح   -هوًَخعر 

، فئ اهَياس يًيٌ ٕغيزوِى أُخيرىو إذا أحًج اهثايَث وطعَج فئ اهخاشيعث(

ٕحين هّيى فٖيُ ييا ٕحين ييٌ رَيا ى ، ون اهغزو ضرةاً يٌ اهتطْهيثولاٍْا ٕعد  

ْ  ، باهحيير روشييٖث يييٌ يمييار  اهف اا حاي ييوهييْ أن اهوبْةييٖث ال حئوييْ خويي

وال ٕغيزون هياراً ، فًٌ وانة هبْص اهتْاني رزو اهدٕار اهتعٖيدة، وحقاهٖدِا

فخوك يٌ أورافّى اهًصخًرة إهٓ اهْٖ  ، الًا ال ٕغزو اهوص هب  ، ٌ هٖراٍّىي

 .خّا وا خراةّا يٌ االضًحالل ةصتب اهعوى واهخًدنووٓ  و  
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ةزؿ ا١٣ٮ٦ػةء أ٦ة ًؿثذ٫ اٵك٣ٯ ٰٚٛ ا٧٣ُٞٓ ا٣ؿاثٓ ٨٦ ٝٮ٫٣  )ٹ دأ٨٦ ا٣ج

ري( ٚ٭ػٰ ًػؿثح ٚػٰ ا٣٪ٲػةؽ  ،ًؿثذ٫( إ٣ٯ ٝٮ٫٣  )ظذٯ دُٞٓ ٰٚ أٔ٪ةٝ٭ػة ا٣ًضػؿى

٨٦ ا٤٣ع٥ ٹ ٩ةٝح أد٧خ ا٣سة٦٪ح ٨٦  ١ٚأ٩٭ة ٣نؽة ا٦ذٺا٭ة ٠ٮ٦حه  ،ا٧٧٣ذ٤بح ٣ع٧ةن 

كٔةدة ٹ ٱضٮد ا١٣ؿاـ ث٭ػة راٗجػٲ٨ إٹ ٤ٞ٣ػح ٦ػ٨ ، ٧ٔؿ٬ة كَٕ٪خ ٰٚ ا٣ذةقٕح

٫ ٚػٰ ا٣ًعػ٢  كا٣كػٛؿ ا٣ُٮٱػ٢ ٣ػٲ٥ُٕ ٱ٪عؿ٬ة ٣ٌػٲٮٚ ا٧٣٪ذنؿ٨١٣ ، ا٣ٌٲٮؼ

 .كٱ٥ُٕ وعج٫ ٰٚ اٹردعةؿ، صٲؿا٫٩ كًٲٮ٫ٚ ٰٚ اٷٝة٦ح

كص٢ٕ ٫٣ وٛةت ٦٪٭ػة أف ا٣كػٲؽ ا١٣ػؿٱ٥ ٱ٪ػةؿ ظٞػ٫ ٦ػ٨ اٷ٠ػؿاـ ٠ضٲؿا٩ػ٫ 

كٹ ، ٦ٞة٦ػ٫ ٥كٱٕؿؼ ٢١٣ كاظؽ ٦٪٭، كأوعةث٫ د٪جٲ٭ةن ٤ٔٯ أ٫٩ ٱ٤ٰٕ مأف ًٲٮ٫ٚ

ّي   ٱنػ١ٮ ٦٪ػ٫ أظػؽ ٧٤ْ٦ػح أك٣ػٯ أٌٹ  ك٨٦ ثػةبو ، ٺ٦ح ٤ٝٲ٤حٱٞٓ ٵظؽ ٦٪٭٥ ٤ٔٲ٫ 

ػ. ٠جٲؿة ٧٠ػة أف وػٛةء ، كٹ أذل ٤ٔػٯ وػؽٱ٫ٞ ٨  كص٢ٕ ُٔةءق َٲجةن ٹ ٱ٧ػـج ث٧ًى

ٚضٕػ٢ ا٣نػةٔؿ . ٩ٛك٫ د٧٪٫ٕ ٨٦ د١ػؽٱؿق ثة٣كػؼٍ أك ا٣ٌ٘ػت أك ا٧٣ػ٨ كاٵذل

 ك٬ؾق ثٕي ٝٲ٥ ا٣ٕؿب ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲػح إٌٹ ، ٰٚ ق٥٤ ا٣ٞٲ٥ كا٣ُٕةء ٔة٣ٲحأػةق ثؿدجح 

ةة أػٲ٫ ا٧٣٪ذنؿ ٚإف ا٣نػةٔؿ كوػ٫ٛ ث٧ػة ٱ٪ج٘ػٰ ٤٣ٛؿقػةف ٦ػ٨ د٨١ كٕٝخ ٰٚ ظٲ

 .ٱ٤ٲٜ ثأػٲ٫ كوٛةن  ٚٮو٫ٛ، ك٨٦ ٱذنج٭ٮف ث٭٥ ٨٦ وٕة٣ٲٟ ا٣ٕؿب، ا٣نٕؿاء

إر٬ةوػةن ٚػٰ ا٧٣ُٞػٓ  ةكٝؽـ ٣٭ػ، كأ٦ة ا٣ٌؿثح اٵػؿل ٌٚؿثذ٫ ٰٚ ٗـكق

كصٕػ٢ ا٣ٞكػ٥ ا٣سػة٩ٰ  ،ا٣ؿاثٓ ثة٣جٲخ ا٣ؿاثٓ ٦٪٫  )إٹ ث٭ة ٨٦ ثٮادم ك٫ٕٝ أزؿ(

 كؿ ٦٪٫ إذ ٱٞٮؿ ا٧٣ُٞٓ ا٣ذةقٓ ٰٚ ا٣جٲخ اٵ ٰٚ

 )ٹ ٱػػأ٨٦ ا٣٪ػػةس ٦ي٧كػػةق ك٦ىػػجع٫

 

ـي ٱي٪ذْػػؿ(   ٚػػٰ ٠ػػ٢ ٚػػش  كإف ٣ػػ٥ ٱ٘ػػ

٧ٚػػ٨ ٔػػةدة ٚؿقػػةف ا٣ٕػػؿب اٷٗػػةرة وػػجةظةن ٦كػػجٮٝح ثإ٩ػػؾار أك إٔػػٺف  

٨١٣ ا٤٣ىٮص ٱ٘ٲػؿكف ٤ٔػٯ ا٧٣ٮامػٰ ، أظؽ ٰٚ ا٧٣كةء ل٘ـكٹ ٱي ، ا٣عؿب

كإٹ أػػؾكا ، ة٩ذجةق ا٣ٞػٮـ ١٩ىػٮا ٤ٔػٯ أٔٞػةث٭٥ٮا ثٚإف أظكُّ ، ك٦كةءن  ةن وجةظ

٤ٚؾ٣ٟ ٱ٪ذْؿ ا٣٪ةس ٗةراد٫ ٰٚ ا٣ىجةح كا٧٣كةء؛ ٵ٫٩ ٹ ٱػأ٨٦ ، ٦ة أػؾكا ٭ة٦٪

 .ةأك٠ة٩خ ا٣ٕؿب دٕؽ ذ٣ٟ ٨٦ ا٣نضةٔح كا٣ضؿ. ا٣٪ةس ٗةرد٫
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كصٕػ٢ صؿاءدػ٫ ٚػٰ ا٧٣نػٰ ، نػضةٔذ٫ثٚؿثٍ ا٣نػةٔؿ ٠ػؿـ أػٲػ٫ ا٧٣٪ذنػؿ 

ك٤ٝح اٵ٩ٲف ث٢ ٩ؽرد٫ ٚػٰ ا٧٣ُٞػٓ  ا٣ُٕل أك ا٣عؿٌ ثة٣جٲؽاء ا٣ذٰ دجٲؽ ق١ة٩٭ة ٨٦ 

 ػػٺ -)ٱ٧نػٰ ثجٲػؽاء ٹ ٱ٧نػٰ ث٭ػة أظػؽ/ كٹ ٱيعػفُّ  ا٣ؼة٦ف ثة٣جٲخ اٵكؿ

ٚذػؿل  ،عػؿب دا٣ػح ٤ٔػٯ ثأقػ٫ أم ٝٮدػ٫ا٣ ٚػٰ ٦نٲذ٫ كص٢ٕ ،(أزؿ ث٭ة - ا٣ؼةٰٚ

٫٤ٚ ٦نٲذةف  كاظؽة ٰٚ ا٣ىعؿاء دػؽؿ ، ا٣نؿر ٱذُةٱؿ ٨٦ كٝٓ ٝؽ٦ٲ٫ ٤ٔٯ اٵرض

 .٤ٔٯ ا٣نضةٔح٦٪٭٧ة  ٢٠ٌّ كأػؿل ٰٚ ا٣عؿب دؽؿ ، ٣ٮظؽد٫ ٚٲ٭ة ضؿأة٤ٔٯ ا٣

ا٣ضػؿأة ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب ٚػٰ أك ٧٦ة دٞؽـ ٱذجٲ٨ ا٣ؿثٍ ثٲ٨ ا١٣ؿـ كا٣نػضةٔح 

١ٚػ٢ ٠ػؿٱ٥ مػضةع  ،كا١٣ؿـ أو٢ ٤٣نؼىٲح ا٧٣ٮوٮٚح ثة٣نضةٔح، ا٣ضة٤٬ٲح

ك٬ػٮ ٦ػ٨ كاٝػٓ ، ك٣ػٲف ٠ػ٢ مػضةع ٠ؿٱ٧ػةن ، ٱضٮد ث٪ٛك٫ ٧٠ػة ٱضػٮد ث٧ة٣ػ٫

، ٬ؾا صـء ٨٦ ق٥٤ ا٣ٞٲ٥ ا٤ٕ٣ٲة ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب دج٪ٯ ٤ٔٲ٫ دؿثٲح ا٣ؿصةؿك، ا٣ٛؿقةف

 .(...ة٣ى  ، و٤ٕٮ٠ةن ، ٚةرقةن ، ة )أ٦ٲؿان ة ٱ٨١ ٦ٮٕٝ٭٥ ٰٚ ا٣عٲةة اصذ٧ةٔٲ  ٦٭٧

ػطذغتهػأوػعغئتهػوعغبته:
٬ؾا ا٧٣٪ذنؿ ٰٚ وٛةد٫ ا١٣ؿـ كا٣ضػؿاءة كا٣كػُٮ ٤ٔػٯ ا٣ٞجةاػ٢ ٚػٰ َؿٚػٰ 

 ركا٣نػؿ، ٲ٭ػة قػٮل ٔـٱػٙ ا٣ضػ٨ ثة٣ؿ٦ػةؿٱ٧نٰ ثة٣جٲؽاء ٹ أ٩ػٲف ٣ػ٫ ٚ، ا٣٪٭ةر

ـ  ك٧٦ة ٱي ، كٹ ٱجؼ٢ إذا اٗذ٪ٯ، ك٬ٮ ٹ ٱٕض٢ إذا أ٦٭٢، ٱذُةٱؿ ٨٦ كٝٓ ٝؽ٦ٲ٫ م ٕػ

 .ا٣٪ٛف ٣ؽل ا٣نةٔؿ أف أػةق ٠ةف ٝج٢ أقؿق ٱكذ٤ٰٕ ٤ٔٯ ػىٮ٫٦ كٱ٪ذىؿ

١٣ػ٨ اٵ٦ػؿ ٹ ، كٰٚ ٬ؾا ٔـاء ٱ٘٪ٰ ٨ٔ ا٣سأر ث٫؛ ٵ٫٩ أػؾ ظ٫ٞ ٝج٢ ٦ٮد٫

ك٤ٗج٭٥ ، ٚٞؽ ٝ٭ؿ٥٬ ٝج٢ أف ٱٞ٭ؿكق، ذٞةد ٹ ٨٦ ٝ٭ؿ ٝةد٤ٲ٫ٱؼ٤ٮ ٨٦ ظـف اٹٚ

 .ٝج٢ أف ٱ٤٘جٮق

ػأخوػحروب:
ٰٚ ا٧٣ُٞٓ ا٣كةدس ثٲذةف ٚٲ٭٧ة وػٮر ٦ع٧ٮ٣ػح ثض٧ػ٢ إػجةرٱػح ١٣٪٭ػة 

كذ٣ٟ ٨٦ ٝٮ٫٣  )أػٮ ظؿكب ك١٦كةب إذا ٔؽ٦ٮا( إ٣ػٯ ٝٮ٣ػ٫  )٧٠ػة ، ٦ٕجؿة

 أًةء قٮاد ا٣ُؼٲح ا٧ٞ٣ؿ(
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، ٕٚةمػة ٦ٕػةن ، ٣ػؽا ٦ػ٨ رظػ٥ كاظػؽة٠أ٧٩ػة ك !ٱة ٤٣ىٮرة )أػٮ ظؿكب(

ػٚ٪نأت ثٲ٪٭٧ة اوؿة وؽاٝح اردٞخ إ٣ٯ اٵي ، كقةرا ٰٚ ٚضةج ا٣عٲةة ٦ٕةن  ، ةٮٌ ػي

كوػةر . كٹ ٱؼنػة٬ة ثػ٢ ٱ٘نػة٬ة، كوةر ٹ ٱ٭ةث٭ة، ٚىةرت ا٣عؿب دؿظ٫٧

 قكأ٩ػ٫ ظػةزـ ٱعػؾر، ا٣٪ةس ٱ٧٤ٕٮف ٨٦ ػجؿد٭٥ ث٫ كٝخ ا٣نؽااؽ أف ٝٮ٫٣ ًصؽٌّ 

ٚػٰ  ثػ٫ ك٠ػةف ٱيؿ٦ػٯ. كٱٕػؽ ٧٣ٺٝػةد٭٥ ا٣ٕػؽة، ٥ق ٦ػ٨ ا٩ذ٭ػةب أ٦ػٮا٣٭ؤأٔؽا

٣ٞػٮؿ ا٣ج٘ػؽادم  ، ا٣عؿكب ٠أ٫٩ م٭ةب ٱٌػٰء ّػٺـ ا٤٣ٲػ٢ مػؽٱؽ ا٣كػٮاد

ى٫٩ ٠ىة٢٦ً مضةٔح كٔٞٺن » ك٤ٞٔػ٫ ، ٚنػضةٔذ٫ ٠ىٮ٩ػ٫ ٱٍؿ٦ػٯ ًٚػٰ ا٣عػؿكب ٱيًؿٱؽ أ

أٍٱ٫ ٩ٮران  ٗىة٣ًجةن ، ٱكذٌةء ث٫ًً  ٠ىٮف رى «ك٧٬ة كوٛةف ٦ذٌةداف 
(58)

. 

ٱض٢ٕ ا٧٣٪ذنؿ ٦ؽٔٮان ٧٣سػ٢ ٬ػؾق ا٣نػؽااؽ ا٣ذػٰ ا٣٪ٕخ  ٨٦ ك٬ؾا ًؿب

)ذ٠ؿ ٦عةق٨ ا٧٣ٲخ  كٰٚ ٬ؾق ا٣٪ٕٮت دأثٲ٨ ٫٣. قٲٛذٞؽق ٚٲ٭ة وعج٫ أك ٝٮ٫٦

٨١٣ ا٣٪ؽب ظٌؿ ٹقذنٕةر ٦ٕ٪ٯ اٚذٞػةدق ٦ػ٨ ػػٺؿ  ،٦ٓ اٹٔذؿاؼ ث٧ٮد٫(

ًٛػ ؛كو٫ٛ ثة٣ىٮر ا٧٣ؾ٠ٮرة ثة٣جٲذٲ٨ ، ٌٰ ٚة٦ذـج اٹٚذٞةد ثة٣ذػأثٲ٨ كا٣٪ػؽب ا٣ؼ

 .ء ٧٦ذـصح أ٩ٮا٫ٔ ٱىٕت ٚى٢ ثٌٕ٭ة ٨٦ ثٕيو ٚىةر ا٣ؿزة

ػعغئتهػسيػدطغهػورزغطته:
دجػؽأ ثٞٮ٣ػ٫  )٦٭ٛ٭ػٙ أ٬ٌػ٥ ا١٣نػعٲ٨ ، ٰٚ ا٧٣ُٞٓ ا٣كةثٓ أرثٕح أثٲػةت

٦٪ؼؿؽ/ٔ٪٫ ا٧ٞ٣ٲه( كد٪ذ٭ٰ ٔ٪ػؽ ٝٮ٣ػ٫  )ك٠ػ٢ن أ٦ػؿ قػٮل ا٣ٛعنػةء ٱػأد٧ؿ( 

، ك٬ؾا ٦ؽح ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب، ٦٪٭٥ٌ ا٣ض٪جٲ٨، دٝٲٜ ا٣ؼىؿ، ٚأػٮق ػ٧ٲه ا٣ج٨ُ

٧ى٨ ٰٚ ا٣ؿصػةؿٵ ٧٦ػـؽ ا٣سٲػةب ٣ُػٮؿ ا٣كػٛؿ، ٩٭ة د٧ؽح ا٣٭ـاؿ كدؾـ ا٣ك 
(52)

. 

١ٚأف ا٣ؿٱط د٭ٛ٭٫ٛ أم دعؿ٠ػ٫ ،ة ٩عٮ٫٣كٝٮ٫٣  )٦٭ٛ٭ٙ( ٱٮ٦ئ إ٣ٯ مؽن 
(58)

٧٦ػة  ؛

. ك٠سػؿة ٗـكادػ٫ كأقػٛةرق، ا٦ذٺء ا٣ػج٨ُ ٦٪ػ٫ا٦ذ٪ة٫ٔ ٨ٔ ا٣ُٕةـ كٰٚ ٱٕ٪ٰ ز٬ؽق 

                                                 

 .896/ 8  ٤ج٘ؽادم٣ػـا٩ح اٵدب ك٣ت ٣جةب ٣كةف ا٣ٕؿب،  (58)

 .8/896ػـا٩ح اٵدب ك٣ت ٣جةب ٣كةف ا٣ٕؿب   (52)

 .5/878ٶز٬ؿم  ٣ؾٱت ا٤٣٘ح، د٭ (58)
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، ؼ ٧٤٣ةؿ ٰٚ َؿٱػٜ اٳػػؿٱ٦٨ذٺ، ٬ؾا ٰٚ ثؽ٫٩ ١٣٪٫ ٰٚ ٦ضذ٫ٕ٧ ًؼ٥ ا٣ُٕٲح

ـو  ك٬ػٮ ٝػؽكة ٱػذ٥٤ٕ ٦٪ػ٫ ، ٦ة ٱكذعٜ ا٣ع٧ةٱح ٨٦ ٔػؿض ك٦ػةؿ كمػٲ٥ كٝػٲ٥ ظة

ذ٠ػؿ  = )ا٣ٕػـاء ٢ٍعػكٰٚ قػ٪ٰ ا٧٣ى ، ا٣٪ةس ا٣ضٮد كا٧٣ٛةػؿ ا٣ذٰ ٱٕذـ ث٭ة ا٣ٕؿب

ػا٣ىٛح  ا٣ٕـاء كأراد ا٧٣ٮوٮؼ ا٣ك٪ح( ٱذضؿد ٤٣ُٕػةء ٚػٰ اٵكٝػةت ا٣ذػٰ ٱي  ٞى ؽ ٛذ

، ٢ ا٣ىٕةب إذا ر٠ج٭ػة ٱُٮٔ٭ػة ٧٠ػة دُػٮع ا٣٭ضػ٨ؾ٣  ٱي  ك٬ٮ، ٚٲ٭ة ا٧٣ةء كا٣ُٕةـ

 .كٱ٤ُت ٦ٕة٣ٰ اٵ٦ٮر ١٣٪٫ ٹ ٱ٤ُت ا٣ٛعنةء أك ٦ة ٱٮو٢ إ٣ٲ٭ة

ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ُٞٓ كوٙ أػةق ٰٚ ثؽ٫٩ ث٧ة ٱٛذط ا٣جةب ٤٣س٪ةء ٤ٔٲ٫ ٰٚ ٠ؿ٫٦ ثػٲ٨ 

، كٱ١نٙ ٨ٔ إٱسةر ٝٮ٫٦ ٤ٔٯ ٩ٛك٫، أوعةث٫ كأث٪ةء ٝٮ٫٦ ٰٚ ا٣ك٪ٲ٨ مؽٱؽة ا٣ٞعٍ

 .ة٣ٛعنةء كٹ ٱٞج٢ اٵ٦ؿ ث٭ة ٨٦ أظؽثة ص٫٤ٕ ٹ ٱأ٦ؿ ةٚؾة ٣ٕٛذ٫ ٧٣ٌ كأثؽل ٩

ػرغتهػوشظارته:
صةء ا٧٣ُٞٓ ا٣سة٨٦ ٰٚ زٺزح أثٲةت دجؽأ ثٞٮ٫٣  )ٹ ٱ٭ذٟ ا٣كذؿ ٨ٔ أ٩سػٯ 

ٚ٭ٮ ٱ٘ػي ثىػؿق  .كٱ٪ذ٭ٰ ثٞٮ٫٣  )٨٦ ا٣نٮاء كٱؿكم مؿث٫ ا٧٘٣ؿ( ،ُة٣ٕ٭ة(ٱ

ٗت ٰٚ رظٲ٢ ا٣٪ْؿ إ٣ٲ٭ػة ٦ػ٨ كٹ ٱؿ، ٨ٔ أم أ٩سٯ دُة٫ٕ٣ ٰٚ ا٣عٰ أك ا٣كٛؿ

كٹ ٱؿٝت ٦ة ٰٚ ا٣ٞؽر ٔٛػح ٔػ٨ ، ٧٦ة ٱض٫٤ٕ ٨٦ أ٢٬ ا٧٣ؿكءة، كٗٲؿد٫، ٔٛذ٫

، كٹ ٱنٕؿ ثة٣ضٮع ٣ؼ٤ٮ ثُ٪٫ ٨٦ ظٲةت ا٣ػج٨ُ، ك٧ٕٝةن ٣ن٭ٮة ا٣ج٨ُ، ا٣ُٕةـ

كٱٞ٪ٓ ثجٕي ا٣نٮاء ٧٦ة ٱٮًٓ ٤ٔٯ ا٣٪ةر ٧٤٣ذٕض٢ ٨٦ ا٣ؿصػةؿ أك ا٧٣نػذ٭ٰ 

ٚضٕػ٢ ٣ػ٫ . كصؿٔح ٨٦ ا٧٣ػةء، جٕي ٨٦ ا٣نٮاءٚٲٞ٪ٓ ث، ٨٦ ا٣٪كةء كاٵَٛةؿ

ا٣ٕٛح ٨ٔ ا٣٪كةء كا٣ُٕةـ كا٣ٞ٪ةٔح ثة٤ٞ٣ٲ٢ ٧٦ة ٱ١٤٧ػ٫ ٦ػ٨ ا٣ُٕػةـ كا٣نػؿاب 

 .إٱ٧ةء إ٣ٯ إٱسةر اٳػؿٱ٨ ٤ٔٯ ٩ٛك٫

ػعغبتهػوشوته:
كٰٚ ا٧٣ُٞٓ ا٣ذةقٓ اٝذؿاف ثٲ٨ ٬ٲجح أػٲػ٫ ا٣عؿثٲػح ٚػٰ ا٣٪ػةس كوػجؿق ٤ٔػٯ 

كا٩ذ٭ٯ ثٞٮ٫٣  )كٹ ٱػـاؿ  ،س ٧٦كةق ك٦ىجع٫(إذ ثؽأ ثٞٮ٫٣  )ٹ ٱأ٨٦ ا٣٪ة، ا٧٣نةؽ

ٰٚٛ ثٲذٲ٨ ٱجؽم ػٮؼ ا٣٪ػةس ٦ػ٨ إٗةردػ٫ ٤ٔػٲ٭٥ ٚػٰ ا٣ىػجةح  ؛أ٦ةـ ا٣ٞٮـ ٱٞذٛؿ(
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وجعيو ىيّ ، إغارة اىفرشان وفيٖ اىٍصياء إغيارة اىيصئ اىصتاح ففٖ ، واىٍصاء

فٓٔ ٗغزو اىلٔم كتيو أن حغييٖ ٌيراجيًٓ وكتيو أن ٍٗصي ٔا  ،إغارة اىصتاح ٌلدٌث

فهان خئ  ، وفٖ ذىم نِاٗث عَ اىٍفاجأة واىٍتاغخث واىخته٘ر، عًُ٘ٔٓ اىلذى عَ

)اىصيتاح أو اىٍصياءك نفئفًٓ ٌيَ أن  ٌيتًٓ وكيج فيٖ اىِاس ٌِّ ٌَ أن ٗيأحً٘ٓ

ٌيَ امٌيانَ ٌٍيا زاد فيٖ كيلٓيً وذْياه طيعٔرًْ  غ٘ر ٌ ددة ٗأحً٘ٓ ٌَ جٓث

ظيٖ ةاعخيدا  ىهَ حاىّ فيٖ ُفصيّ أن ٍٗ، اىِاس دعِ ّْذا حاى. ةامٌان ٌَ غضتخّ

رنالً ةاىرنياه عييٕ  ّفٓٔ ال ٗ رك شاك، إعالُاً ىظعٔره ةامٌان وثلخّ ةِفصّ وكٔحّ

وْئ ، ال ٌَ حعب فٖ ةدُّ وال ٌيَ حعركيّ، فٓٔ ال ٍٗيهّ ،ةطَ اى صان أو صدره

 .رائد كٌّٔ ٗصخطيع اىٍٔاكع عيٕ أُّ رائد ٗخلدًٌٓ وٗصدكًٓ وال ٗهذةًٓ

واكخيداره ، اىِياس اىيذَٗ ٗغيزوًْ ففٖ ْذا اىٍلطع أند ْ٘تخّ فٖ كئه

وٌييَ صييفا  ، اً وافييراً وجعييو ىييّ ٌييَ ٌزاٗييا اىفرشييان ُصيي٘ت. وثلخييّ ةِفصييّ

 .عيٕ عر  اىلتائو فٖ اىغزو، آخر اً اىيصٔ  ُص٘ت

 العزاء والندب:

إذا نان اىعزاء طيتاً ىيصئى فإن اىِده ٗتِٕ عيٕ االفخلياد ىخعييً٘ طيأن 

ة٘خيَ٘ فلي ف فاةخيدأ  فيٍٖلطع اىعاطر ف عيّ٘ اىاىٍؤى   ةِٕوذىم ٌا ، اىفاجعث

واُخٓيٕ ةلٔىيّ: )وُعيً ٌيا أُيج عِيد اىتيأس  ،ةلٔىّ: )عظِا ةّ دْراً فٔدعِياك

أٌا اىعزاء ففٖ اىت٘ج امو  ٌَ اىٍلطع إذ ٗرى أُٓيً عاطئا ةصيتتّ  .ح خضرك

دخو فيٖ اىيِفس أُيّ ٌخِياك  أو أخطيأ فليا : ةرْيث ثيً ٌٍيا ٗ ي، ةرْث دْراً 

، ك٘اشاً إىٕ ح٘لِّ ٌَ ٌٔحيّناُج واى ق أن نيٍث ةرْث  .اشخدرك فلا : )دْراًك

)ةرْيثك  إالفهأُّ ىيً ٗهيَ  ،ٕ اىظعٔر ة ٘اة اىراحويغ  يث حيلٖ اىِتأ ٗ   ففٖ ى

)حيَ٘ ٌيَ  ضره ٌَ اىخعيق ةياىززء اىٍظيخرك فيٖ اىعي٘ض عييٕ طٔىيّفٖ 

ىهيَ  ،وْذا ىعيً اىظيعٔر ةاىفاجعيث، فهأُّ ةرْث أضاء  ثً حالطج اىدْرك
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كٔػ٨ وػٕةث٭ة  ٫  )د٬ؿان( ٝٲةقةن ثأٱة٫٦ ا٣ذٰ دٞؽـ ا٣عػؽٱر ٔ٪٭ػةأقؿع إ٣ٯ ٝٮ٣

ٰ ٦نػػةٔؿ٥٬ ٧٠ػػة ٱ٘٪ػػٰ ٔٞػػٮ٣٭٥ ٘٪ًػػٱي ٠ػػةف ٚٞػػؽ ، ٚػػٰ دٌةرٱكػػ٭ة ا٧٣ؼذ٤ٛػػح

 ..كز٢ٞ ٦ة ٱضؿق ٤ٔٲ٭٥ ٨٦ ٣ٮـ ك٦ٞةًةة ؛كثُٮ٩٭٥ ك٦ُة٣جةت ا٣٪ةس ث٫

ٹ أ٩٭ة ٨٦ ص٭ػح ، كا٣ؽ٬ؿ ٹٔذجةر اػؿ، ٚة٣جؿ٬ح ٹٔذجةر، ١ٚة٩خ ثُٮ٣٭ة ٠ة٣ؽ٬ؿ

كا٣ٕػـاء أ٩ػ٫ ، كا٣ٕـاء أ٫٩ كدٔ٭٥ ٝجػ٢ رظٲ٤ػ٫، ٚة٣ٕـاء ٰٚ َٮؿ ٔٲن٫ ثٲ٪٭٥. اظؽةك

١ٚأف ذ٣ٟ ق٪ح ا٣عٲةة ٰٚ ا٣ؿ٦ةح ، كأ٫٩ ٱ٪١كؿ، ٠ة٣ؿ٦ط ذم ا٣٪ى٤ٲ٨ ٰٚ أٔٺق كأد٩ةق

ٕؿؼ ا٣ؿ٦ةح ٨٦ اقذٞة٦ح كٚذٟ ٕؿٚٮف ٰٚ ا٣٪ةس ث٧ة دي كٱي ، ٮ٩٭ةٔنؿكا٣ؿصةؿ ا٣ؾٱ٨ ٱي 

ٚ٭ػٮ إف  ،اٳػؿ ٤ٔٯ أق٤ٮب إ٩نةء ا٧٣ػؽح ثػػ)٥ٕ٩(كصةء ا٣٪ؽب ٰٚ ا٣جٲخ . ةؽن كظً 

ٚ٭ٮ ظةًػؿ . كإف اقذ٪ضؽد٫ ٰٚ ا٣نؽة ٰٚ ا٣عؿب أ٩ضؽؾ، ٤َجخ ا٣ؼٲؿ ٦٪٫ أُٔةؾ

أم أٱ٨ أػٮؾ إف ًةٝخ ثٟ ا٣ك٪ٮف؟ كأٱ٨ أػػٮؾ إف ، ٰٚ مؽة ا٣ؽ٬ؿ كمؽة ا٣جنؿ

ٟى ا٣ؿصةؿ ٰٚ ا٣عؿب؟ ٤ٚٲف ٣ٟ ثٕؽ ا٧٣٪ذنؿ أخه ٱٕٲ٪ػٟ ٤ٔػٯ ٩ٮااػت ا٣ـ٦ػةف  ْن ٠ى

 .ٚةصذ٧ٓ ٫٣ ٩ؽب كٔـاء كد٤ٮٱط ثة٣ٛةصٕح. ؼةو٧ح اٵٝؿافك٦

ػاإلصابظػبغنػاضجزعػواضصبرػواضدراء:
كٰٚ ا٧٣ُٞٓ ا٣عةدم ٔنؿ قجٕح أثٲةت د٪ةك٣خ إٱضةزان ٧٣ٮت أػٲػ٫ ٧٦ػة كرد 

كقػ٧ةق ث٭ػؾق ا٣ؿكاٱػح ٬٪ػؽ ثػ٨ ، ٰٚ ا٧٣٪ةقجح ٨٦ ٝذ٢ ٬٪ؽ ث٨ أق٧ةء أػػةق ا٧٣٪ذنػؿ

١ٚػةف ا٣نػؿ ٚػٰ ، ٕؾر ث٥ْٕ ا٧٣ىٲجح ثأػٲػ٤ٔ٫ٯ ٦ـج ا٣ذىجؿ كا٣ذٛضٓ كا٣، ق٧٤ٯ

كٱىجؿكف ٤ٔػٯ ٦ىػةث٭٥ دىػجؿان ظذػٯ ٹ ، إوةثذ٫ ٧٦ة ص٤ٕ٭٥ ٱضـٔٮف ٧٣ة أوةث٫

ك٣ػٮٹ ذ٣ػٟ ٣ْػ٢ ػُػؿق ، ٛٲ٢ ٣ػ٩٫ي  ث٪ٰ كأذؾر ٵػٲ٫ ثؼٲة٩ح. ٱن٧خ ث٭٥ اٵٔؽاء

ااػ٫ أف ٝذ٤ػ٫ ا٣ٲػٮـ ـك٦ػ٨ ٔ. ك٢ْ٣ ٱض٤ت ا٣ؼٲ٢ ٨٦ رٗٮاف كظٌػؿ، ٝةا٧ةن ٤ٔٲ٭٥

ٔي ٦كجٮؽ ثكجٰ   .ةكػٮٚ٭٥ ٨٦ ػُؿق ٤َٲٞةن ظٲ  ، رؾق ٤ٔٲ٭٥ ٰٚ ا٧٣ٕة٤ٮ  ٩كةا٭٥ ك

، كأز٪ٯ ٤ٔٲ٫ ٦ؤث٪ةن )ا٣كة٣ٟ ا٣س٘ؿ( وةظت ا٣عِ ا٧٣ٲ٧ٮف ٚػٰ ا٧٣ٕػةرؾ

نػةصؿد٫ أك كٱضذ٪جػٮف ٦، ٚ٭٥ ٱؿ٬جٮ٩ػ٫، كا٧٣ؼٮؼ صة٩ج٫ ٵ٫٩ ٠ة٣ك٥ ٵٔؽاا٫

 .٦ٮاص٭ذ٫ ٠ةصذ٪ةب ا٣ك٥
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ٚأٔةدق إ٣ٯ . ة ٣ٮ ٠ةف ذا٬جةن ٤٣٘ـككٱؼذ٥ ا٧٣ُٞٓ كا٣ٞىٲؽة ٦ٕةن ثذٮدٱٓ أػٲ٫ ٧٠

 ٲػةن ٦٪٫ ا٣ؾ٬ةب ٚٲ٭ة دأ ٤٦ذ٧كةن ٤ٔٯ َؿٱ٫ٞ  اٚض٫٤ٕ ٦ىؿ  . كدٔة ٫٣، كأكوةق، ةةا٣عٲ

ة ٱجٕؽق ا  ٦٪٫ أٹن   .ٟ ثةق٧ٟ كمؼىٟأم أػىُّ ( أػةق ثٞٮ٫٣ )٦٪ذنؿي  ػةو 

 ثٞٮ٫٣  ١ٚأ٧٩ة ٱٮ٦ئ إ٣ٯ إٱ٧ة٫٩ ث٤ٞةء أػٲ٫ ثٕؽ ٦ٮد٫ ٚٲؽٔٮ ا 

ػػ٤ى١ٍ  ٚػػإذٍ  ػػة١ً٣ى٭ةقى ػػجٲٺن ٠ي٪ٍػػخى قى  خى قى

 

ػػٍت ٚىػػٺ  ٟى ا ي  ٚىةذ٬ٍى ٍ ٩ ػػؽى ًٕ  ؿي ًنػػ ٦ي٪ٍذى ٱيجٍ

كٱػؿاق قػة١٣ةن قػجٲ٢ ، ٦ػ٨ ٝؿٱػت ث٫ ٱ٤عٜ ٚٲٮد ٣ٮ، أم ٚٺ ٱجٕؽ ا  ا٤٣ٞةء ثٲ٪٪ة 

كٹ ٱؼػة٣ٙ ٬ػؾا . رث٧ػة أذٞػةدان ثةٳصػةؿ ا١٧٣ذٮثػح. . ؽة ٔ٪ػ٫ٲٍ ا٧٣ٮت ٨٦ ٗٲؿ ظى 

٩ػػخ كقػػٲُةن ثػػٲ٨ ا٣عػػٜ كا٣ؼ٤ػػٜ ٧٠ػػة ٱػػـ٥ٔ ٵف اٵوػػ٪ةـ ٠ة ؛ثةٵوػػ٪ةـ قأذٞػػةد

 .[8ا٣ـ٦ؿ  ] ژ ڳ گ    گ  گ گ ک ک ژا٣ضة٤٬ٲٮف ثٞٮؿ ا  ٤ٔٯ ٣كة٩٭٥  

ٔى  كأذػؾر ٦ػ٨ ا٣ضػـع كا٣ىػجؿ ، ٸوػةثح كأ٠ػؽ٬ة٣ ضى ؿى ٰٚٛ ا٧٣ُٞٓ اٵػٲؿ 

كدٕػـل ثجُٮٹدػ٫ ، كأز٪ٯ ٤ٔٯ أػٲػ٫، ٩ٛٲ٢ث٪ٰ كأذؾر ٵػٲ٫ ثؼٲة٩ح ، ٣٪ٛك٫ كٝٮ٫٦

 .كدٔة ٣٪ٛك٫ ثكؿٔح ا٤٣عةؽ ث٫، ذٞةدق ثةٳصةؿ ا١٧٣ذٮثحكٝؿر أ، ٝج٢ ٦ٮد٫

ػسرودغظػاضػصغدة:
، ٚؿكقٲح ا٣ٞىٲؽة ٰٚ دؼُٰ ا٣نةٔؿ دٞة٣ٲؽ ا٣نٕؿاء ٰٚ ث٪ةء ٝىةاؽ ا٣ؿزةء

)ا٣ذؿدٲت( كا٣ذبةـ ا٧٣ٕػة٩ٰ كا٣ذٛػةؼ ثٌٕػ٭ة  كٚؿكقٲذ٭ة ٰٚ ٦٪٭ش ث٪ةء ٦ٕة٩ٲ٭ة

 .٤ٔٯ ثٕي

ػتغردػاضطبظىػاضغصري:
ٚٞػؽ ، ا١ٛ٣ؿم َؿٱٞحي ٔؿض ا٣نػةٔؿ ٦ٕػة٩ٰ ا٣ٞىػٲؽةا٧٣ٞىٮد ثذٛؿد ا٧٣ج٪ٯ 

ٔى ، ثؽأ ا٣ٞىٲؽة ثذ٤ٟ ا٣ؿقة٣ح ا٣ذٰ كردد٫ ٝةد٦ح ٨٦ ٤ٔٮ دق ٨ٔ ٩ٛكػ٫ دؿدٌ ٓى ٍٚ دى ضى ؿى ك

 ك٦ٌٯ ٰٚ ا٧٣ُٞٓ ا٣سة٩ٰ إ٣ٯ دأزٲؿ ا٣ؼجؿ ٰٚ ٩ٛكػ٫ )اٵرؽ، ٰٚ ٝجٮؿ ا٣٪جأ أك ا٣ؼجؿ

ٝجػ٢ ا٣ؿقػة٣ح ا٣ذػٰ ز٥ ٱؿدػؽ إ٣ػٯ ٦ػة ، كا١٣ ثح، ق٭ؿ ا٤٣ٲ٢( كا٣ع٧ٯ دىٲت ثؽ٫٩ =

أقؿع إ٣ٯ ثٲةف ٦عذٮا٬ة كثٲةف أزؿ٬ة ٰٚ ٩ٛك٫ ك٫٤ٞٔ كثؽ٫٩ ٚأمةر إ٣ٯ ص٧ػٓ ٝػؽ٦ٮا 

كصةء ا٣٪ةٰٔ ٦ػ٨ دس٤ٲػر ٱ٪ػؽب ، كٝؽ صةمخ ٩ٛك٫ دعكجةن ٣ؼجؿ ٦ٮت أػٲ٫، إ٣ٲ٭٥
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زػ٥ ٱ٧ذػـج ا٣٪ٕػٰ ، أ٢٬ ا٧٣ذٮٚٯ ٣ٲكذٞج٤ٮا ا٣٪جأ ا٣ؾم وةر ػجؿان ث٧كػٲؿ ا٣٪ػةٰٔ ٣ػ٫

اء كأكوةؼ أػٲ٫ ٧٦ذؽة ٰٚ ا٧٣ٞةَٓ ا٣ذة٣ٲح مػٲبةن ٚنػٲبةن إ٣ػٯ كا٣٪ؽب كا٣ذأثٲ٨ كا٣ٕـ

 .كٱٌةؼ ا٣ؽٔةء ٵػٲ٫ ٰٚ ٩٭ةٱذ٭ة ،ا٧٣ُٞٓ اٵػٲؿ ظٲر دٮصـ ا٣ٞىٲؽة

كٱ٨١٧ دنجٲ٫ ظؿ٠ح ا٧٣ٕة٩ٰ ثعج٢ صؿل ثة٣ؿقة٣ح ز٥ ا٩ع٪ػٯ ٣ٲٕػٮد إ٣ػٯ 

١٣٪٭ة ا٦ذؽت ث٧ٞةَٓ ٔػؽة  ،٦ة ٝج٤٭ة ٣ٲؤ٣ٙ ثعؿ٠ذ٫ مج٫ إمةرة اٹقذٛ٭ةـ )؟(

ا٣ذٮا٣ٰ ٣ذ٪ٕٞؽ دااؿة ٰٚ ٩٭ةٱح ا٣عج٢ دٮصـ ٦ة دٞؽـ كدٌٲٙ ا٦ذػؽادان ٬ػٮ ٤ٔٯ 

 .٧نؿؾا٣ؽٔةء ا٧٣٪ٛذط ٤ٔٯ ٌٚةء ا٣ٕة٥٣ اٳػؿ ٰٚ ظف ا٣ٕؿثٰ ا٣ضة٤٬ٰ ا٣

ٚة٣ٞىٲؽة ٨٦ ٬ؾق ا٣ض٭ح ٦ذٛؿدة ٰٚ َؿٱٞح قجٟ ٦ٕة٩ٲ٭ة أ١ٚةران ٦ذؿاثُػح ٤ٔػٯ 

ٚ٭ػٰ ٦ػ٨ ص٭ػةت  .ٚٺ د١ةد دضؽ ٝىٲؽة ث٪ٲػخ ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣٪عػٮ، ا٣٪عٮ ا٧٣ؾ٠ٮر

كاردجػةط ، أثٲةت ا٣ذؼ٤ه كا٣ؼٲٮط ا٧٧٣ذؽة ثػٲ٨ ا٧٣ٞػةَٓ ٨ٔث٘ي ا٣٪ْؿ ، ا٣ذٛؿد

إًةٚح إ٣ٯ اردجة٫َ ثضٮارق ٠ة٧٣ٞػةَٓ ا٣ذػٰ ٚٲ٭ػة  ،ا٧٣ُٞٓ ا٣جٕٲؽ ٨٦ ا٧٣ُٞٓ اٳػؿ

٦ٛذةح )ٹ دأ٨٦( ٧ٚؿة ٹ دأ٦٪٫ اٷث٢ ك٦ؿة ٹ دأ٦٪٫ ا٣ٞجةا٢ ٤ٔػٯ ٦ػة ثػٲ٨ ا٧٣ُٕٞػٲ٨ 

ي ك٦ة ثٲ٨ ٚ. ٨٦ ٦كةٚح ػ٪ٮف ا٣ؿزةء ٨٦ ٦ػـج أ ًً ٚج٪ٲػح . ٦ٕة٩ٲػ٫ ٚٲ٧ػة دٞػؽـ ط ثٕػيي ك

كٹ دكذ٘٪ٰ ثٕػي أصػـاء ا٣ٞىػٲؽة ٚػٰ ، ا٣ٞىٲؽة ٦نذج١ح ٤ٔٯ ٩عٮ ٱجؽم دؿاثُ٭ة

كٹ ٚػٰ ، كا٣ذضؽٱؽ ا٣ػؽأٰ ٤٣ػؿٝه ٣ػٲف ٚػٰ كز٩٭ػة. وٮرد٭ة ا٧٣س٤ٯ ٨ٔ ثٕيو 

ي  ،٦ٕة٩ٲ٭ة ا٣ضـاٲح ًً ث٢ ثُؿٱٞح ث٪ةا٭ة ا٣ذٰ أ  .عخ ٰٚ ٬ؾق ا٣ٛٞؿةك

ٞؽـ دجؿز ٦ـٱح ا٣ٞىٲؽة كص٭ح إَؿاث٭ة ٰٚ صؽة ث٪ةا٭ة ٤ٔػٯ ٦ػة دٞػؽـ ٧٦ػة ٧٦ة د

ك٦ـٱػح ، ٱٮًط ص٭ح ا٣ذٛؿد ا٣ذٰ ص٤ٕ٭ة اٵو٧ٰٕ اٱػح ٦ػ٨ اٱػةت ٚعٮ٣ػح ا٣ٞىػٲؽة

كٹ أّػ٨ أف أم ٦ؿزٲػح ، دعؽث ٔ٪٫ اث٨ قٕٲؽ ا٧٣٘ؿثٰ ٣ؾماٷَؿاب ٰٚ ا٣ذضؽٱؽ ا

أُٔػٯ ا٣ٞىػٲؽة ١٦ة٩ػح  ٨٦ ا٣ذؿدٲت كا٣ذضةكر كاٹ٦ذـاج ٧٦ةا٣٪٧ٍ ث٪ٲخ ٤ٔٯ ٬ؾا 

 .ٔة٣ٲح ثٲ٨ ٦ؿازٰ ا٣ضة٤٬ٲح ٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة ذ٠ؿ ا٧٣جؿد كاث٨ رمٲٜ ا٣ٞٲؿكا٩ٰ

ٔى٨ن ٣ٰ ٰٚ دراقح ٬ؾق ا٣ٞىػٲؽة ٚػٰ ًػٮء  ٚػإف . ٦ػة دٞػؽـ٬ؾا ثٕي ٦ة 
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كإف د١ػ٨ ، أوجخ ٰٚ اصذ٭ةدم ٚؾ٣ٟ ٌٚػ٢ ا  ٱؤدٲػ٫ ٦ػ٨ ٱنػةء ٦ػ٨ ػ٤ٞػ٫

كٚذعػخ ا٣جػةب ، كٚػٰ ٠ػ٢ ٦عةك٣ػح ٦ذٕذ٭ػة، اٵػؿل ٕٚػؾرم أ٩ػٰ ظةك٣ػخ

، ٤٣جةظسٲ٨ ا٣ضةدٱ٨ ٣ٲ١نٛٮا ثجىةاؿ٥٬ ٨ٔ ٣جةب ٬ػؾق اٳراء ا٣٪ٞؽٱػح ا٣ذؿازٲػح

٣ذ١ٮف ا٣ؽراقح ظضؿان ٰٚ زاكٱح ث٪ةء صكٮر  ،ٯ ٤ٔٲ٭ة ا٣٪ٞؽ ا٣ٕؿثٰ ا٣ضؽٱؽج٪ى ٚٲي 

 .ا٣ذٮاو٢ ثٲ٨ ا٣جةظسٲ٨ كدؿاز٪ة ا٣٪ٞؽم ا٣ٞؽٱ٥

*   *   * 

 

 املاصدر  ااملااع 
 

 وػ٪ٕح اٵػٛػل اٵوػ٘ؿ، كاٵوػ٧ٕٲةت٠ذةب اٹػذٲةرٱ٨ ا٤ٌٛ٧٣ٲةت  -

دار ا١ٛ٣ػػؿ  - ثٲػػؿكت، ٚؼػػؿ ا٣ػػؽٱ٨ ٝجػػةكة. ( دعٞٲػػٜ  د285-885٬)

 .ـ8999، دار ا١ٛ٣ؿ -كد٦نٜ ، ا٧٣ٕةوؿ

دعٞٲػٜ  ا٣كػٲؽ ، ٵثٰ ث١ػؿ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ا٣ُٲػت ا٣جػةٝٺ٩ٰ، إٔضةز ا٣ٞؿاف -

 .ـ8988، 5ط، دار ا٧٣ٕةرؼ - ا٣ٞة٬ؿة، أظ٧ؽ وٞؿ

٨ ا٣ٕجةس ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ أثٰ ٦ع٧ػؽ ٱعٲػٯ ٵثٰ ٔجؽ ا  ٦ع٧ؽ ث، اٵ٦ة٣ٰ -

 - كا٣ٞػػة٬ؿة، ٔػػة٥٣ ا١٣ذػػت - ( ثٲػػؿكت881٬-) ثػػ٨ ا٧٣جػػةرؾ ا٣ٲـٱػػؽما

 .8869٬، ١٦ذجح ا٧٣ذ٪جٰ

( دعٞٲػٜ  276٬-) ٔجؽ ا  ث٨ ٦ك٥٤ ث٨ ٝذٲجح ا٣ػؽٱ٪ٮرم، دأكٱ٢ ٦ن٢١ ا٣ٞؿاف -

 .ـ8988-8418٬، 8ط، ا١٧٣ذجح ا٧٤ٕ٣ٲح - ثٲؿكت، ا٣كٲؽ أظ٧ؽ وٞؿ

( 286٬-281) ٵثػػٰ ا٣ٕجػػةس ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ ٱـٱػػؽ ا٧٣جػػؿد، زػػٰا٣ذٕػػةزم كا٧٣ؿا -

 .ـ8976-8896٬، ٦ُجٕح زٱؽ ث٨ زةثخ - د٦نٜ، دعٞٲٜ  ٦ع٧ؽ ا٣ؽٱجةصٰ
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( دعٞٲٜ  871٬-282) ٵثٰ ٦٪ىٮر ٦ع٧ؽ ث٨ أظ٧ؽ اٵز٬ؿم، د٭ؾٱت ا٤٣٘ح -

 .ت[. ]د، ا٣ؽار ا٧٣ىؿٱح ٤٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح - ا٣ٞة٬ؿة، ٔجؽ ا  دركٱل. د

ٵثٰ زٱػؽ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ أثػٰ ، ب ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲح كاٷقٺـص٧٭ؿة أمٕةر ا٣ٕؿ -

 - ا٣ٞة٬ؿة، ظ٫ٞٞ كزاد ٰٚ مؿظ٫ ٤ٰٔ ٦ع٧ؽ ا٣جضةكم، ا٣ؼُةب ا٣ٞؿمٰ

 .ـ8988، دار ٩٭ٌح ٦ىؿ

، ٔجػؽ ا٣ٞػةدر ثػ٨ ٧ٔػؿ ا٣ج٘ػؽادم، ػـا٩ح اٵدب ك٣ت ٣جةب ٣كةف ا٣ٕؿب -

دار ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ ٤٣ُجةٔح  - ا٣ٞة٬ؿة، دعٞٲٜ  ٔجؽ ا٣كٺـ ٦ع٧ؽ ٬ةركف

 .ـ8967-8887٬، ٣٪نؿكا

ٔجػؽ ا  . ( دعٞٲٜ  د219٬-881) ٵثٰ ٔجٲؽة ٧ٕ٦ؿ ث٨ ا٧٣س٪ٯ، ا٣ؽٱجةج -

 - ا٣ٞػة٬ؿة، ا٣ؿظ٨٧ ث٨ ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕسٲ٧ػٲ٨ ٔجؽ. كد، ث٨ ق٤ٲ٧ةف ا٣ضؿثٮعا

 .8481٬، ١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ

دار  - ا٣ٞػة٬ؿة، دعٞٲٜ  ٦ع٧ؽ أثػٮ ا٣ٌٛػ٢ إثػؿا٬ٲ٥، دٱٮاف ا٦ؿئ ا٣ٞٲف -

 .ـ8984، 4ط، ا٧٣ٕةرؼ

ن٧ٰدٱ - ، ص٧ػٓ كدعٞٲػٜ  ٦ع٧ػؽ ػٲػؿ ا٣جٞػةٰٔ، ٮاف درٱؽ ث٨ ا٣ى٧ح ا٣ضي

 .ـ8988-8418٬، دار ٝذٲجح - د٦نٜ

ا٧٣ؤقكح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ُجةٔػح  - ثٲؿكت، ٠ؿـ ا٣جكذة٩ٰ، دٱٮاف َؿٚح ث٨ ا٣ٕجؽ -

 .ت[. ]د، كا٣٪نؿ

ثنؿح أثٰ ا٣جٞةء ا١ٕ٣جؿم ا٧٣ك٧ٯ ا٣ذجٲػةف ٚػٰ ، دٱٮاف أثٰ ا٣ُٲت ا٧٣ذ٪جٰ -

ثٲةرم كٔجؽ ا٣عٛػٲِ ٦ىُٛٯ ا٣كٞة كإثؿا٬ٲ٥ اٵ وعع٫ ، مؿح ا٣ؽٱٮاف

 .ت[. ]د، دار ا٧٣ٕؿٚح - ثٲؿكت، م٤جٰ

( كا٧٣ػؿٝل ٬. ؽ 57-) دٱٮاف ا٧٣ؿٝنٲ٨  ا٧٣ؿٝل اٵ٠جؿ ٧ٔؿك ث٨ قٕؽ -

 - ثٲػؿكت، دعٞٲٜ  ٠ةرٱ٨ وةدر، (٬. ؽ 51-) اٵو٘ؿ ٧ٔؿك ث٨ ظؿ٤٦ح

 .ـ8998، 8ط، دار وةدر
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، دق ٤ٔٲػ٫ ٚعٮ٣ػح ا٣نػٕؿاءقؤاٹت أثٰ ظةد٥ ا٣كضكػذة٩ٰ ٣ٶوػ٧ٰٕ كر -

، ١٦ذجػح ا٣سٞةٚػح ا٣ؽٱ٪ٲػح - ا٣ٞػة٬ؿة، ٦ع٧ػؽ قػٺ٦ح أثػٮ صػؿم. دعٞٲٜ  د

 .ـ8994-8484٬

أثٮ ٔجٲؽ ٔجؽ ا  ث٨ ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ثػ٨ ، ق٧ٍ ا٣ٴ٣ٰ ٰٚ مؿح أ٦ة٣ٰ ا٣ٞة٣ٰ -

دعٞٲػػٜ  ٔجػػؽ ا٣ٕـٱػػـ  (٦487٬ع٧ػػؽ ا٣ج١ػػؿم اٵ٩ؽ٣كػػٰ )ا٧٣ذػػٮٚٯ  

 .ت[. ]د ،دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح - ثٲؿكت، ا٧٣ٲ٧٪ٰ

 ٵثٰ ٤ٰٔ أظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ا٣عكػ٨ ا٧٣ؿزكٝػٰ، مؿح دٱٮاف ا٣ع٧ةقح -

، دار ا٣ضٲػ٢ - ثٲؿكت، ( ٩نؿق  أظ٧ؽ أ٦ٲ٨ كٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف428٬-)

 .ـ8998-8488٬، 8ط

. دعٞٲػٜ  د، وػ٪ٕح أثػٰ ا٣ٕجػةس ز٤ٕػت، مؿح مٕؿ ز٬ٲؿ ث٨ أثٰ ق٧٤ٯ -

، 8ط، ٦٪نػػٮرات دار اٳٚػػةؽ ا٣ضؽٱػػؽة - ثٲػػؿكت، ٚؼػػؿ ا٣ػػؽٱ٨ ٝجػػةكة

 .ـ8982-8412٬

 .ـ8912، ٦ُجٕح ثؿٱ٢ - ٣ٲؽف، ٔجؽ ا  ث٨ ٦ك٥٤ ث٨ ٝذٲجح، ا٣نٕؿ كا٣نٕؿاء -

 ٵثٰ ٤ٰٔ ا٣عك٨ ثػ٨ رمػٲٜ ا٣ٞٲؿكا٩ػٰ، ا٧ٕ٣ؽة ٰٚ و٪ةٔح ا٣نٕؿ ك٩ٞؽق -

١٦ذجػػح  - ا٣ٞػػة٬ؿة، ا٣٪جػػٮم ٔجػػؽ ا٣ٮاظػػؽ مػػٕٺف. ( دعٞٲػػٜ  د456٬-)

 .ـ2111-8421٬، 8ط، ا٣ؼة٩ضٰ

دار إظٲػةء  - ( ثٲؿكت788٬-681) ر ا٧٣ىؿمٹث٨ ٦٪ْٮ، ٣كةف ا٣ٕؿب -

 .ـ8988-8418٬، 8ط، ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ

دػػأ٣ٲٙ اثػػ٨ قػػٕٲؽ ، ا٧٣ؿٝىػػةت ا٧٣ُؿثػػةت ٦ػػ٨ ركااػػٓ ا٣نػػٕؿ ا٣ٕؿثػػٰ -

. كد، إثؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ؽ ظكػ٨ ا٣ض٧ػ٢. ( دعٞٲٜ  أ685٬-681) اٵ٩ؽ٣كٰ

 .ـ2112، دار ا٣ٌٛٲ٤ح - ا٣ٞة٬ؿة، ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ ٬٪ؽاكم

، ٦ع٧ؽ مة٠ؿ كٔجػؽ ا٣كػٺـ ٦ع٧ػؽ ٬ػةركفدعٞٲٜ  أظ٧ؽ ، ا٤ٌٛ٧٣ٲةت -

 .ـ8964، 8ط، دار ا٧٣ٕةرؼ - ا٣ٞة٬ؿة


