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 تبني اننقد وانبالغت وانعسوض وانقافي

 ()د. ٦ع٧ؽ رًٮان ا٣ؽاٱحأ. 

ػتػدغم
ىٌكؿي ٦ة ٱذ٤ٌٕٜ ث٫ ا٣ٕ٪ٮاف ٨٦ ٬ؾق ا٣ٕ٪ةوؿ  ٬ٮ ٤ٔػ٥ ا٣ٞةٚٲػح؛ ٚذ١ػؿار ا٣ٞةٚٲػح  أ

 ٨٦ ٥٤ٔ ا٣ٞةٚٲح.« ٔٲٮب ا٣ٞةٚٲح»٦ٮًٮع ٱٕة٣ىشي دعخى ثةب  اٷٱُةء ٰٚ ٝك٥ 

ك٣ػ٫ دٛىػٲ٢  -؛ ٚإفَّ ا٣ذ١ػؿار «ا٣ذ١ٌؿار»ك٣٭ؾا ا٣ٕ٪ٮاف صة٩ت ثٺٰٗ ٬ٮ ٌٝٲَّحي 

ٱيٍؽرىسي ٰٚ ٥٤ٔ ا٣جٺٗح  ٰٚ ا٣جؽٱٓ ػةٌوحن؛ كٔ٪ٮاف ا٣جعر ٚٲػ٫ صة٩ػت  - ٮا٬ؽكم

ؽ اٵدثٰ  ٰٚ ا٣ع٥١ ٤ٔٯ ا٣٪هٌ  ٠ة٣ذكػجٌت ٚػٰ ، ثكجت ٬ؾا ا٣ذ١ػؿار، ٦ٮوٮؿ ثة٣٪َّٞ

أك اقذٛةدة ا٣نةٔؿ ٨٦ ذ٣ٟ ٚػٰ دسجٲػخ ١ٚػؿة ، أك ثإزةرد٫ ا٣كِّـ ٔ٪ؽ ا٣ٞةرئ، ٫ًٕٛ

 ؿ ٦ؿ٬ٮف ثُجٲٕح ا٣٪ه ٩ٛك٫.أك د٪جٲ٫ ذ٨٬... ٚةٵ٦، أك إزةرة ٔةَٛح

كٰٚ ٦ذةثٕةدٰ ٰٚ ا٣جعػر كا٣ػؽرس كا٣ذػ٣ِّٲٙ كا٣ذعٞٲػٜ اصذ٧ػٓ ٣ػٰ ٝىػٍؽره 

ٚٲ٫ ّة٬ؿة )د١ؿار ا٣ٞةٚٲح( ا٣ذٰ ٩ذعٌؽث ٔ٪٭ة. ٚ٭ؾق دراقػح ، وة٣ط ٨٦ ا٣٪ىٮص

كأزػؿ ذ٣ػٟ ٚػٰ ، كروؽ ٣ؽكاٚٓ ا٣نٕؿاء ٰٚ اردٲةد٬ػة، كد٤ٕٲ٢ه ٣٭ة، ٣٭ؾق ا٣ْة٬ؿة

 كا٣ٞجٮؿ ٫٣ كاٹ٩ٕٛةؿ ث٫.، كا٣ذٛة٢ٔ ٫ٕ٦ أك ا٣ذِّزؿ ث٫، ٣ٛخ اٹ٩ذجةق إ٣ٯ ا٣٪هٌ 

ػةد كا٣ٕؿكًػٲٌٲ٨ ٔ٪ػؽ ثٕػي  ٌٞ ككٝٛخي ٔ٪ؽ إمػةراًت ثٕػي اٵيدثػةء كا٣٪

ـى ٚٲ٭ة د١ؿار )ا٣ٞةٚٲح(.، ا٣ٞىةاؽ ا٣ذٰ ٧ْ٩٭ة وةظج٭ة ـً  ك٣

                                                 

()  ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.٦ؿاق٢ ٰٚ ٌٔٮ 

 .ـ11/11/2117كرد ا٣جعر إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 



 46 (2 - 9) نءااجلز (19)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

(1) 

قة يا  ويُدةَ نٌٖ ّّن ، وعَة  اهروويةٌٖٖ يًٖرةاً ، فٔ عوى اهقافٖة ، األصن

ِةْ عٖة   ،إذا لان تموار اهموً  باهًرَٓ ٍفسُ فٔ ّبٖةات يوْاهٖة ، تموار اهقافٖ 

 :ًَّٓ ، فاهمالم إذن يْصْل بٌٖ )اهقافٖ ( و )اهومةوار( و )اإلٕطةا (، «اإلٕطا »َُٕس

 واهقْل فٔ ذهك لوُ.، وتموار لوً  فٔ آخو لن بٖت يٌ ّبٖات اهقصٖ ة

 في كتب اللغة:
هِة: )لةّور( نالنة  يصةادر ِةٔ: و ، لّور اهشٔ : ّي ّعاده يّوةً بر  ُّخوى

واهوموٕو واهوَِّمّوة )ويثوّا فٔ اهْزن: اهوِّسّوة واهوّضّوة(. و يَّٖز برة  ، اهوَّموار

فقال: ِٔ باهمسةو ، بٌٖ فوح تا  تموار و لسوِا - لًا فٔ اهوسان -اهوغٌْٕٖ 

 وباهفوح يص ر.، اسى

 ٔ )تأوٕن يشمن اهقوآن( البٌ قوٖبوف
(1)

وفظةٌٖ يتووفةٌٖ ّن تموار اهًرَةٓ ب 

 ٕمْن إلشباع اهًرَٓ واالتّساع فٔ اهوفظ؛ ويٌ شْاِ ه بٖت ذي اهّوي :

ةٌ هََرةة ٌ  َّْ َٖةةا ُ فةةٔ شةةفوّٖا ُ ةة ًْ َ  ه

 

 وفةٔ ٍّٖابّةا َشةََُ  ، ِت ثةاو  وفٔ اه 

 

 

ةٌ  َّْ ا اخووف اهوفظان.، قال: واهوََرُ  ِْ ُ  ًّ  فمّور ه

و ذوي اهوًٖٖةزبادي فٔ بصةا آواهوموار فٔ اهبالغ  ٕوتصُ قْل اهفٖووز
(4)

 :

 ح ّو اهةمم ّو ِْ ّن ٕمةور اهًةوموى اهوفظة  اهْا ة ة هوألٖة  اهْصةف ّو اهًة»

 ويوَب ّيثو ً يٌ اهقوآن اهموٕى واهشرو اهروبٔ.، «اهوّْٕن ّو اهْعٖ 

واهوموار اهمي ذلوه اهَّقاد واهبالغْٖن ِْ تموار لوً  فةٔ إٓة  ّو عبةارٍة 

 تدوٕو اهودبٖو(:و ٕوتصُ يا ورد فٔ )، ّو بٖت يٌ اهشرو

ّو ، اهومةةوار ِةةْ ّن ٕمةةّور اهًةةوموّى اهوفظةة  اهْا ةة ة: هوألٖةة  اهْصةةف

                                                 

 .461 - 462 :يشمن اهقوآنتأوٕن  (1)
 .577بصا و ذوي اهوًٖٖز فٔ هطا ف اهمواب اهرزٕز:  (4)



 25 د. حمند رضوان الداية -تكزار القافية 

ة ٚػٰ  أك، أك ا٣ذ٭ٮٱ٢، أك ا٣ؾـ، ا٧٣ؽح ـٌ ا٣ٮٔٲؽ؛ ك٨٦ أ٦س٤ح ا٧٣ؽٱط ٝٮؿ ٠سٲٌؿ ٔ

 ٧ٔؿ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ 

ٓو ِّى ٚػػ جىةٱ  ٍرثًٍط ث٭ػػة ٦ػػ٨ وػػٛٞح ٣ًػػػ٧ي

 

ػ٥ً ، كأ٥ٍْٔ ث٭ة أْٔػ٥ٍ ث٭ػة  ًْ ٍٔ  زػ٥ أ

ٚىٺن ٰٚ ٠ذةث٭ة  )ٌٝةٱة ا٣نػٕؿ ا٧٣ٕةوػؿ( ٣ؽٹ٣ػح  كٔٞؽت ٩ةزؾ ا٧٣ٺا١ح 

ا٣ذ١ؿار ٰٚ ا٣نٕؿ
(3)

٪ػٯ ث٭ػة ، إ٣عةحه ٤ٔٯ ص٭ػح ٬ة٦ٌػحو ٚػٰ ا٣ٕجػةرة»ٚة٣ذ١ؿار   ، ٱٕي

ا٣نةٔؿ أ٠سؿ ٨٦ ٔ٪ةٱذ٫ ثكػٮا٬ة. ك٬ػؾا ٬ػٮ ا٣ٞػة٩ٮف اٵكؿ ا٣جكػٲٍ ا٣ػؾم ٧٤٩كػ٫ 

ح ظكةقػح ٠ة٦٪ةن ٰٚ ٢٠ د١ؿار ٱؼُؿ ٤ٔٯ ا٣جةؿ. ٚة٣ذ١ؿار ٱك٤ٌٍ ا٣ٌٮء ٤ٔٯ ٩ُٞػ

ك٬ػٮ ث٭ػؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ ذك دٹ٣ػح ، كٱ١نػٙ ٔػ٨ ا٬ذ٧ػةـ ا٧٣ػذ٥ٌ٤١ ث٭ػة، ٰٚ ا٣ٕجػةرة

 «.كٱع٢٤ ٩ٛكٲح ٠ةدج٫، دٛكٲؿٱٌح ٝٲ٧ٌح دٛٲؽ ا٣٪ةٝؽ اٵدثٰ ا٣ؾم ٱؽرس اٵزؿ

ػػًؿؼ ثػػػ  )مػػٕؿ  ٔي ك٦ٌػػخ ثٕػػؽ ذ٣ػػٟ ٚػػٰ ا١٣ػػٺـ ٤ٔػػٯ ا٣ذ١ػػؿار ٚٲ٧ػػة 

 ـ ا٧٣ٕةوؿ.كٰٚ ا٣ذٛىٲ٢ ٰٚ صٮا٩ت ٦ؼذ٤ٛح ٨٦ ا٣٪ذةج ا٧٣٪ْٮ، ا٣ذٕٛٲ٤ح(

، ك١٣٪ػ٫ ٣ػٲف د١ػؿار ا٣ٞةٚٲػح، ك٬٪ةؾ ٩ٮع ٨٦ ا٣ذ١ػؿار ٣ػ٫ وػ٤ح ثة٣ٞةٚٲػح

ٌٰ « دنةث٫ اٵَؿاؼ»كق٧ٌةق اث٨ أثٰ اٷوجٓ  كذ٣ٟ ، «ا٣ذكجٲٖ»كق٧ةق اٵصؽاث

ك٦سة٫٣، ثِّف ٱٕٲؽى ا٣نةٔؿ ٣ِٛ ا٣ٞةٚٲح ٰٚ أكؿ ا٣جٲخ ا٣ؾم ٱ٤ٲ٭ة
(4)

  

ٰى ٚػٰ ا٣٭ػٮل َّٰ إف ٥٣ دٕؾرا٩ً  ػ٤ٲ٤

 

ػػة٩ٰك٣ػػ٥ دع٧ػػٺ ٔ٪ٌػػ  ٔى  ٰ اذ٬جػػة كد

 

 

 دٔػػة٩ٰ إ٣ٲػػ٫ ا٣عػػٌت ٚة٣عػػٌت  ٩ٛػػةن 

 

٪ػػػة٩ٰ  ٰى ٤ٝجػػػٰ إذا دٔػػػةق صى  دٔػػػة٩

ٰى ٔ٪ػؽق   ػ ٍٔ ٰى ٰٚ قػ١ؿ ٚػٺ كى  ص٪ة٩ً

 

 ث١ًػػِّسو ث٭ػػة قػػةٰٝ ا٣٘ػػؿاـ قػػٞة٩ٰ 

 

 

ك٤٣ٲ٤ٯ اٵػٲ٤ٲٌح أثٲػةت ٦نػ٭ٮرة ٚػٰ ٦ػؽح ا٣عٌضػةج دضػؿم ٤ٔػٯ ٬ػؾا 

ؾا أٱٌةن كٰٚ دٱٮاف اث٨ ػةد٧ح اٵ٩ىةرم اٵ٩ؽ٣كٰ ٦س٢ ٬، ا٣٪٭ش
(5)

. 

                                                 

 ك٦ة ثٕؽ٬ة. 275ٌٝةٱة ا٣نٕؿ ا٧٣ٕةوؿ   (3)
 .521دعؿٱؿ ا٣ذعجٲؿ   (4)
 ا٣ٞك٥ ا٣ؼة٦ف  ا٧٣ٮمعةت. -دٱٮاف اث٨ ػةد٧ح اٵ٩ىةرم (5)



 26 (2 - 9) نءااجلش (19)اجمللد  -شق جملة جمنع اللغة العزبية بدم

 «ا٣ٞةٚٲػح ٚػٰ ا٣ٕػؿكض كاٵدب»كاقذٕؿض د. ظكٲ٨ ٩ىةر ٰٚ ٠ذةثػ٫  

كاقذ٧ٕةؿ ا٣ٕؿب ٣٭ة ٰٚ دٛىػٲ٢ ، ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣ذٰ دذ٧ٌ٪٭ة ٧٤٠ح )ا٣ٞةٚٲح( ٰٚ ا٤٣٘ح

كمٮا٬ؽ
(6)

ٚٞػؽ ، ك٠ذػت ا٣ٕػؿكض كا٣ٞةٚٲػح، ك٣ٌؼه ٦ة كرد ٚػٰ ٠ذػت ا٤٣٘ػح، 

زػ٥ ادكػٕٮا ، ٝىٍؽران ٦ٕٲ٪ػةن ٦٪ػ٫ ٱعؽدكا ك٥٣، أ٤َٞٮا ٧٤٠ح )ا٣ٞةٚٲح( ٤ٔٯ  ػؿ ا٣جٲخ

ٮل ا٣ٞىٲؽة ٤٠ٌ٭ة، ث٭ة ٤َِّٚٞٮ٬ة ٤ٔٯ ا٣جٲخ ٫٤٠ ز٥ ادٌكٓ ٚعى
(7)

. 

٫ٌٛٞ ٨ٍ٦ً ثٕؽق ٦ىػ٨ً  كظٲ٨ كًٓ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٥٤ٔ ا٣ٕؿكض امػذ٢٘  كا٣ٞةٚٲح كد٤

ث٭٧ة د٣ٌخ ا٧٤١٣ح ٰٚ اٹوُٺح ٤ٔٯ  ػؿ ا٣جٲخ ٰٚ دٛىػٲ٢و كاػػذٺؼو ثػٲ٨ 

ا٧٤ٕ٣ةء
(8)

ٔى  ؛ ، كأػؾكا ثػ٫، ؽ كا رأم ا٣ؼ٤ٲ٢ أوٌط اٳراء٤ٔٯ أف أ٠سؿ ا٧٤ٕ٣ةء 

ا٣ٞةٚٲح  ٨٦  ػؿ ا٣جٲخ إ٣ػٯ أكؿ قػة٨٠ ٱ٤ٲػ٫ ٦ػٓ ظؿ٠ػح ٦ػة ٝج٤ػ٫؛ أم »ك٬ٮ  

٦ض٧ػػٮع ا٣عػػؿكؼ ا٧٣ذعٌؿ٠ػػح ا٣ذػػٰ ثػػٲ٨ ا٣كػػة٠٪ٲ٨ اٵػٲػػؿٱ٨ ٚػػٰ ا٣جٲػػخ إف 

ًصؽت «٦ٓ ٦ة ٝج٢ ا٣كة٨٠ اٵكؿ كركدان ٰٚ ا٣جٲخ ٦٪٭٧ة، كي
(9)

. 

ا٤ٔػ٥ أف »إ٣ػٯ رأمو ٣ٶػٛػل ٱٞػٮؿ   ٤ٔٯ أ٩ٌ٪ة ٰٚ ٬ػؾا ا٣جعػر ٩عذػةج

«ا٣ٞةٚٲح ٬ٰ  ػؿ ٧٤٠ح ٰٚ ا٣جٲخ
(11)

. 

٤ٍٕٯ ا٣ذٌ٪ٮػٰ كص٧ٓ أثٮ ٱى
(11)

٦ة كرد ٨ٔ ا٣ؼ٤ٲ٢ كٗٲؿق ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء ٚػٰ  

، ...«كٝؽ اػذ٤ػٙ ا٣٪ػةس ثة٣ٞةٚٲػح»جةرة  كثؽأ ثٕ، دعؽٱؽ )ا٣ٞةٚٲح( ٰٚ ثٲخ ا٣نٕؿ

كٚٲ٫  ٝةؿ قٕٲؽ ث٨ ٦ىٍكٕؽة
(12)

ؿة؛ كاظذٌش ثِّف ٝةاٺن ٣ػٮ اٵػٲ   ا٣ٞةٚٲح  ا٧٤١٣ح

                                                 

 .ٕةرؼ ث٧ىؿا٣ٞةٚٲح ٰٚ ا٣ٕؿكض كاٵدب  د. ظكٲ٨ ٩ٌىةر_ دار ا٧٣(6)

 .23-22ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ  (7)
 .32-24  دبٱ٪ْؿ ٤٣ذٛىٲ٢  ا٣ٞةٚٲح ٰٚ ا٣ٕؿكض كاٵ(8)
 .27ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ  (9)
ٛيىٮؿ ٰٚ ا٣ٞٮاٰٚ ٹث٨ ا٣ؽ٬ةف   3ا٣ٞٮاٰٚ ٣ٶػٛل  (11)  .32ك٫٤ٞ٩ ٔ٪٫ ٠سٲؿكف. ا٩ْؿ ٦سٺن  ا٣
 .9  ٠ذةب ا٣ٞٮاٰٚ ٵثٰ ٱ٤ٕٯ ا٣ذ٪ٮػٰ(11)
٤ٍٕٯ زةثذح ٬ٰٚٮ اٵػٛل اٵكقٍ. كا(12)  .٠3ذةب ا٣ٞٮاٰٚ ٣ٶػٛل ص  ٣ٕجةرة ا٣ذٰ ٤ٞ٩٭ة أثٮ ٱى
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 ٝةؿ ٣ٟ  اص٧ٓ ٣ٰ ٝٮاٰٚ دى٤طي ٦ٓ )٠ذةب( ٵدٲخ ثػ)مجةب( ك)رىثةب(.

ا٣ٞةٚٲح ٦ة ٱ٤ــ ا٣نةٔؿ د١ؿٱؿق ٰٚ ٢٠ ثٲػخو »كٝةؿ أثٮ ٦ٮقٯ ا٣عة٦ي  

 «.٨٦ ا٣عؿكؼ كا٣عؿ٠ةت

ؿيب   ٍُ يدػ٤خ ا٣٭ةء ٤ٔٲ٫ ٧٠ػة أدػ٤ػخ ، ا٣ٞةٚٲح ظؿؼ ا٣ؿكم»كٝةؿ ٝي كأ

ٔىٌٺ٦ح ك٩ىٌكةثح  «.كٵف ا٣ٞةا٢ ٱٞٮؿ  ا٣ٞىٲؽة داؿ أك ٦ٲ٥، ٤ٔٯ 

٦ِّٚة ا٣ؼ٤ٲ٢ ٫٤ٚ ٰٚ ا٣ٞةٚٲح ٝٮٹف  أظؽ٧٬ة أ٩٭٧ة ا٣كة٠٪ةف اٳًػؿاف ٦ػ٨ 

٤ٕٚػٯ ٬ػؾا ا٣ٞػٮؿ ، ا٣جٲخ ك٦ة ثٲ٪٭٧ة ٦ٓ ظؿ٠ح ٦ة ٝجػ٢ ا٣كػة٨٠ اٵٌكؿ ٦٪٭٧ػة

 د١ٮف ا٣ٞةٚٲح ٰٚ ٝٮؿ ا٣نةٔؿ 

 إذا ٦ة أدىٍخ ٦ػ٨ وػةظتو ٣ػٟ ز٣ٌػحه 

 

ػػؾرا١ٚػػ٨ٍ أ٩ػػخى ٦عذػػةٹن   ٔي ٣ٌذػػ٫  ـى ً ٣ 

ٙى ، د١ٮف ا٣ٞةٚٲح ظؿ٠حى ا٣ٕٲ٨   كٰٚ ٝٮؿ اٳػؿ ، كا٣ؾاؿى كا٣ؿاءى كاٵ٣

ًح ا٣ٛذٯ ً٘٪ٯ كا٣ٛٞؿ ٨٦ ًمٲ٧ٍى  ك٣ٲف ا٣

 

ػػؽكدي   ك١٣ػػ٨ٍ ظْػػٮظه ٝيٌكػػ٧خ ك صي

 

 

ظؿ٠حى ا٣ؽاؿ اٵك٣ٯ كا٣ٮاكى كا٣ؽاؿى كا٣ٮاكى د١ٮف ا٣ٞةٚٲحي 
(13)

. 

ؿ   كة٠٪ٲ٨ اٳًػؿٱ٨ ٨٦ ا٣جٲػخ ٦ة ثٲ٨ ا٣»كا٣ٞةٚٲح ٤ٔٯ رأم ا٣ؼ٤ٲ٢ اٳػى

 «.٦ٓ ا٣كة٨٠ اٳػؿ ٍٚٞ

ٝػةؿ د. ٦ع٧ػؽ ، كٰٚ أز٪ةء ٦ٞةر٩ح ا٣ٞةٚٲح ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ثة٣ٞةٚٲح ٔ٪ؽ اٵكرثٲػٲ٨

ان ٵوػٮات ٣٘ٮٱػح إف ا٣ٞةٚٲح ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ٣ٲكػخ إٹ د١ؿٱػؿ  »ٔٮ٩ٰ ٔجؽ ا٣ؿؤكؼ

، «... كد١ؿٱؿ ٬ؾق اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح ٬ٮ ا٣كجت ٚػٰ إظػؽاث ٩٘ػ٥ اٵثٲػةتثٕٲ٪٭ة

، أف ا٣ٕؿب ٥٣ ٱٕؿٚٮا ٨٦ ٦ٮاًٲٓ ا٣ٞةٚٲح إٹ أكاػؿ اٵثٲةت ٚٞػٍ»  كزاد ثٕؽ ٬ؾا

كدكػ٧ٲح ٠ػ٢ ظؿ٠ػحو أك ، ك٤٧ٔػٮا ٤ٔػٯ دراقػذ٭ة، كٝؽ اظذ٤ٛٮا ث٭ة اظذٛةٹن ٠جٲػؿان 

كٔػ٨ ا٤٣ٌػٲ٨ ا٣ػؾم ، كٔػ٨ ٔػؽد٬ة، كدعػٌؽزٮا ٔػ٨ ٣ٮاز٦٭ػة، وٮت قة٨٠ ٚٲ٭ػة

                                                 

 ا٧٣ؿاد ا٣ٮاك ا٣٪ةدضح ٨ٔ إمجةع ظؿ٠ح ا٣ؽاؿ اٵػٲؿة. كدك٧ٌٯ ٬ؾق ا٣عؿ٠ح ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ٞةٚٲػح(13)

 .«ٍضؿل٧ى ػا٣»
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ىػط ٤٣نػةٔؿ كا٣ؿاصػـ ٚػٰ ٠ٲٛٲػح ٧٠ة دعٌؽزٮا ٨ٔ ٔٲٮث٭ة؛ ككٌص٭ػٮا ا٣٪  ، ٭ةٞي عى ٤ٍ ٱى 

أك ، كظذػٯ ٹ د١ػٮف ٩ةثٲػح، كا٣ذَّؿٜٚ ث٭ة ظذٯ ٹ دِّدٰ مػةردةن أك ٩ػةٚؿةن ، اوُٲةد٬ة

أ٦ػة ، «ٝةٚٲػح ا٧٣ٞػةَٓ»٤ٌٚحن ٰٚ ا٣ٞىٲؽة. كٱيػ٨١٧ٍ أف ٤ُ٩ٜ ٤ٔػٯ ٬ػؾق ا٣ٞةٚٲػح  

...«ٔؿٚٮا أ٩ٮأةن أػؿل ٨٦ ا٣ٞةٚٲح اٵكرثٲٮف ٚٞؽ
(14)

. 

 ٨٦ ٝٮؿ ا٣نةٔؿ ، ركاق ػ٤ٙ اٵظ٧ؿ ك٨٦ ٝؽٱ٥ د١ؿار ا٣ٞةٚٲح ٦ة

 أ٦ػػػة دؿا٩ػػػٰ رصػػػٺن ٧٠ػػػة دػػػؿل؟

دػػػٰ ٧٠ػػػة دػػػؿل  ـٌ  أظ٧ػػػ٢ ٚػػػٮؽ ث

 ٤ٔػػٯ ٤ٝػػٮصو وػػٕجحو ٧٠ػػة دػػؿل 

 ٧ٚة دؿل  ٰٚ ٦ة دؿل  ٧٠ة دػؿل؟  

، كأَةؿ اث٨ قٲؽة ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٬ؾق اٵثٲػةت .كا٣ؿصـ ٰٚ ا٤٣ٌكةف )رأل( 

ٍُػتي أٱكػ ذ٣ػٟ ٵ٩ػٟ دضٕػ٢ ، ؿكٝةؿ  ٣ٮ ٠ة٩خ ٔؽة اٵثٲةت زٺزح ١٣ةف ا٣ؼى

٥٤ًٕ، كاظؽان ٦٪٭ة ٨٦ رؤٱح ا٣ٕٲ٨ كا٣سة٣ػر ، كاٳػؿ ٨٦ رؤٱح ا٤ٞ٣ت ٰٚ ٦ٕ٪ٯ ا٣

 ث٧ٕ٪ٯ ا٣ؿأم.، ٨٦  رأٱخ

 ٬ؾا ا٣ذ١ٌؿار. ةك٥٣ ٱىٍكذىًكٖ اث٨ قٲؽ

كا٣نٕؿ ا٣ؾم دضٰء ٚٲ٫ ٧٤٠ةت ا٣ٞةٚٲح ٦ذنةث٭ح ١٣٪٭ػة ٦ؼذ٤ٛػح ا٧٣ٕػة٩ٰ 

كٝػؽ أكرد أثػٮ ا٣ُٲػت ا٤٣٘ػٮم، ا٠سٲؿ صؽ  
(15)

كا٣نػٕؿ ٦ذػؽاكؿ ٚػٰ ٠ذػت  - 

 ك٬ٰ ، زٺزح أثٲةت ٤٣ؼ٤ٲ٢ ث٨ أظ٧ؽ - ا٣ٕؿكض كا٣ٞةٚٲح

 ٱة كٱط ٤ٝجٰ ٨٦ دكأٰ ا٣٭ػٮل

 

٘يػؿكٍب إذٍ رىظ٢ ا٣ضٲؿافي    ٔ٪ؽ ا٣

 

 

٪يػػٮا ٕى ٍؿٚػػٰ كٝػػؽ أ٦ٍ َى  أدجٕػػذي٭٥ 

 

٘يػػؿكٍب   ػػٲًي ا٣ ٛى َّٰ ٠ى ٓي ٔٲ٪ػػ  كدى٦ٍػػ

 

 

 

ةه  ػػػؿَّ ٤ىػػػحه ظي ٍٛ َى  ثػػػة٩ٮا كٚػػػٲ٭٥ 

 

ذىؿ  ٨ٔ ٦سػ٢ً أٝػةظ  ٍٛ ى ٘يػؿكٍب د  ٰ ا٣

 

 ا٣ٖ

                                                 

 .9ص  ا٣ٞةٚٲح ك اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱٌح  د. ٦ع٧ؽ ٔٮ٩ٰ ٔجؽ ا٣ؿؤكؼ(14)
 .٦61ؿادت ا٣٪ٌعٮٱٲ٨  (15)
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ٗىٍؿب، ٗؿكب ا٣ن٧ف  )ا٣٘ؿكب اٵكؿ ٘يؿكب ا٣سة٩ٰ  ص٧ٓ  ك٬ػٮ ، كا٣

ٗى   كا٣٘ؿكب ا٣سة٣ر، ا٣ْٕٲ٧ح ا٣ٌؽ٣ٮ  ب  ا٣ٮ٬ةد ا٧٣٪ؼٌٛح(.ؿٍ ص٧ٓ 

كأراد ا٣ؼ٤ٲ٢ ث٭ؾق ا٣ُٕٞح أف ٱجػٲ٨ٌ أف د١ػؿار ا٤٣ٛػِ ٚػٰ ا٣ٞػٮاٰٚ ٣ػٲف 

كأ٫٩ ٣ٲف ثإٱُةء، ثٌةاؿو إذا ٥٣ ٱ٨١ ٧٣ٕ٪ٯ كاظؽ
(16)

رت ٬ؾق ا٣ٞةٔػؽة كد١ؿٌ . 

 ٰٚ ٠ذت ا٣ٕؿكض كا٣ٞةٚٲح ٝؽٱ٧ةن كظؽٱسةن. 

كامذ٭ؿ ٰٚ ٦ٮًٮع )د١ؿار ا٣ٞةٚٲح( ٝىةاؽ ٱ٪ذ٭ٰ ٢٠ ثٲخ ٚٲ٭ػة ث٧٤١ػح 

ك٦٪٭ػة ، كٹ دػؽػ٢ ٚػٰ ٔٲػت اٷٱُػةء، ك٢١٣ ٧٤٠ح ٦ٕ٪ػٯ ٦كػذ٢ٞ، «ا٣ؼةؿ»

 ٱٞٮؿ ٰٚ أٌك٣٭ة ، ٰٚ دٱٮاف ثُؿس ٠ؿا٦ح «ٲَّحه ة٣ً ػى »

ٟى   ا٣ؼػةؿ؟ أ٨ٍ٦ً ػٌؽؾ ا٣ػٮردٌم أٍٚذى٪ىػ

 

ٕيٟ ا٣ؼػةؿي؟  طَّ ٨٦ اٵصٛةًف ٦ىٍؽ٦ى  ٚىكى

 )ا٣ٌكعةب( )ا٣نة٦ح( 

ىػػؿ ٧ة٣٭ػػةكأك٦ػػيى ث ٲٌػػة صى  ؽه ٦ػػ٨ ٦يعى

 

 ٣ٕٲ٪ٲٟ أـ ٨٦ ز٘ؿ٬ة أٍك٦ىيى ا٣ؼػةؿ؟ 

 )ا٣جؿؽ( 

 رٔػػٯ اهلل ذىٱٌػػةؾ ا٣ٞػػٮاـ كإف ٱ١ػػ٨

 

 دٺٔت ٰٚ أُٔةٚػ٫ً ا٣ذٌٲػ٫ي كا٣ؼػةؿي  

 

 

ٲىٺء(  )ا١ً٣جٍؿي كا٣ؼي

ٰٚ ا٣ض٪ةس ا٣ذةـ ؽػ٢ي ٯ ٱى ٦ٌؿةو ث٧ٕ٪ن  كد١ؿار ا٣ؼةؿ ٢٠ -
(17)

. 

(2) 

اإلٱُة 
(18)

٦ػِّػٮذ ٦ػ٨ ٝٮ٣ػٟ  ، ك٬ٮ إٔةدة ٧٤٠ػًح ا٣ٞةٚٲػًح ٚػٰ ا٣نػٕؿ»  

 . كٔجػةرة ا٣ذجؿٱػـم «كأكَِّد٫ي قٮام. ك٬ؾا ٔةاؽ إ٣ٯ ا٧٣ٮاٚٞػح، كَبخي ا٣ٌنٰء

-ك٬ٮ أٱٌةن ٨٦ دٺ٦ٲؾ ا٧٣ٌٕؿم ٠ة٣ذ٪ٮػٰ -
(19)

اٷٱُةء أف دذ١ؿر ا٣ٞةٚٲح ٚػٰ »  

                                                 

 .179  دراقح ٰٚ ا٣ذِّقٲف كاٹقذؽراؾ، كا٣ٞةٚٲحا٣ٕؿكض (16)
 .167رم ٰٚ اٷرمةد ا٣ٌنةٰٚ  ٭ٮ٪٦ٱ٪ْؿ ٦سٺن ٦ة ٝة٫٣ ا٣ؽَّ (17)

 .152-٤ٕ148ٯ ا٣ذ٪ٮػٰ  ٠ذةب ا٣ٞٮاٰٚ ٵثٰ ٱى (18)
 .234ا٣ذجؿٱـم   -ا٣ٮاٰٚ ٰٚ ا٣ٕؿكض كا٣ٞٮاٰٚ (19)
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٢(ٝىٲؽ ٢( ك  )ا٣ٌؿصي ة كاظؽة ث٧ٕ٪ٯن كاظؽ ٠ػ)ا٣ٌؿصي
(21)

ٚإف ٠ةف ٧٣ٕ٪ٲٲ٨ ٥٣ ، 

٢» ٱ٨١ إٱُةءن ٩عٮ  ٢»١٩ؿة ك « رىصي ، ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ٕٛػ٢« ذ٬ػت»ك، ٦ٕؿٚػح« ا٣ؿَّصي

، ث٧ٕ٪ٯ ا٣ضػٮ٬ؿ. كأوػ٢ اٷٱُػةء أف ٱُػِّ اٷ٩كػةف ٤ٔػٯ أزػؿ كطءو « ذ٬ت»ك

 ٬ؾا. ك٬ٮ ٨٦، ١ٚؾ٣ٟ إٔةدة ا٣ٞةٚٲح، ٚٲٕٲؽ ا٣ٮطءى ٤ٔٯ ذ٣ٟ ا٧٣ٮًٓ

«كإذا دجةٔؽ ٠ةف أظك٨، ز٥ ٝةؿ  كإذا ٠ىسيؿ اٷٱُةء ٠ةف أٝجط
(21)

. 

كثٕؽ أف اقذٕؿض اث٨ رمٲٜ
(22)

كاٷٱُػةء »٦ػة كرد ٚػٰ ثػةب اٷٱُػةء ٝػةؿ   

ٌٰ كظػؽق ٧ًع كٝػةؿ ا٣ٛػٌؿاء  إ٧٩ػة ٱػٮاَئ ا٣نػةٔؿ ٦ػ٨  .صةاـ ٧٤٣ٮ٣ٌؽٱ٨ إٹ ٔ٪ؽ ا٣ضي

 ٌٰ  ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٫٣ ، ة٩ٰ ٥٣ ٱ٨١ ٔٲجةن كإذا ٠ٌؿر ا٣نةٔؿ ٝةٚٲحن ٤٣ذىؿٱٓ ٰٚ ا٣جٲخ ا٣س، ًٔ

٪ٍػػؽيًب  َّٰ ٦يػػٌؿا ثػػٰ ٤ٔػػٯ أـ صي  ػ٤ٲ٤ػػ

 

ػػؾٌ   ٕى ٰى ظةصػػةًت ا٣ٛػػؤاًد ا٧٣ي  ًب ٣٪ٌٞػػ

ٰى قػػػػػةٔحن    ٚإ٧١٩ػػػػػة إف دي٪ْؿا٩ػػػػػ

 

ًب   ٪ٍػؽي  «٨٦ ا٣ٌؽ٬ؿ د٪ٕٛ٪ػٰ ٣ػؽل أـ صي

ٓي ك٬ٮ ، كاقذؿق٢ د. ٔجؽ اهلل ا٣ُٲٌت  ٌق ا٧٣ضػةؿى ٣ٸٱُػةء كٗٲػؿق ٦ػ٨ ٱيٮى

كردٌ ٤ٔٯ اث٨ رمػٲٜ ٚػٰ ٦٘ةٹدػ٫ ٚػٰ ، امذؿَ٭ةٝٮأؽ )ا٣ٞةٚٲح( ٤ٔٯ مؿكط 

ػ٢   إ٩ػ٫ ػٲػؿ ٤٣نػةٔؿ أف ٱذض٪ٌػت ا٣ٌػ٧ةاؿ ٚػٰ »٦ك٣ِّح اٷٱُةء ٧٠ة ٝةؿ كٚىىَّ

كٱػةء ا٣ذس٪ٲػح ك٩ٮ٩٭ػة ٦ػة أ١٦٪ػ٫ ، ككاك ا٣ض٧ةٔح ك٩ٮ٩٭ة، كأ٣ٛةت ا٣ذس٪ٲح، ا٣ذٞٛٲح

أف ٩ٕذػؿؼ ثػِّف ا٣نػةٔؿ  - كا٣ٕجػةرةي ٣ػ٫ -ك٨١٣ ٤ٔٲ٪ة ٰٚ ٩ٛف ا٣ٮٝخ ، ذ٣ٟ

٩ة إ٣ٯ ٝجٮ٫٣ ٧٠ػة ٕٚػ٢ ، ٝؽ ٱِّدٰ ث٢١ ٬ؾق ٰٚ ا٧٣ٞةـ ا٧٣٪ةقت ا٣عةذؽ ُؿ  ٚىٲٌى

 ٰٚ ٝٮ٫٣  ذك اٷوجٓ )ٰٚ ا٤ٌٛ٧٣ٲح ا٧٣ن٭ٮرة ٫٣(

تو  ٹًق اث٨ي  ٤ٍخى ٰٚ ظكى ٌى  ٔى٧ٌٟ ٹ أٍٚ

 ظف 

 ٔ٪ٌػػٰ كٹ أ٩ػػخ دىٱٌػػة٩ٰ ٚذؼـك٩ػػٰ  

 

 

 

٘ىجىحو   كٹ دٞػػػٮتي ٔٲػػػة٣ٰ ٱػػػٮـى ٦ىٍكػػػ

 

ػػٌؿاًء د١ٛٲ٪ػػٰ  ٌَّ  كٹ ث٪ٛكػػٟ ٚػػٰ ا٣

 

 ك

 

                                                 

 .244ا٣ٮاٰٚ ٰٚ ا٣ٕؿكض كا٣ٞٮاٰٚ  (21)
 .245ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ (21)
 .171-٧ٕ171ؽة  ا٣(22)
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 ك٧٠ة ٤ٕٚخ ا٣نةٔؿة ٰٚ ٝٮ٣٭ة 

٪ٌجٍذى٪ًػػػٰ ٧ٍػػػؿك ٔػػػٺـى دىضى ٔى ى   أ

 

 أػػػؾتى ٚػػؤادم كٔػػٌؾثذ٪ٰ 

ىػجؿد٪ػٰ   ٤ٚٮ ٠٪خى ٱة ٧ٔػؿك أ

 

 أػؾتي ًظػؾارم ٧ٚػة ٤ً٩ٍذى٪ًػٰ 

 

 

 ك

 ك٧٠ة ٢ٕٚ ا٣ٮ٣ٲؽ ث٨ ٱـٱؽ ٰٚ ٝٮ٫٣ 

ىٲٍخي   أرا٩ػػػػٰ ٝػػػػؽ دىػػػػةث

 

ٲٍػػػػخي    كٝػػػػؽ ٠٪ػػػػخي د٪ة٬ى

 

 

 ك٣ػػػٮ ٱذؿ٠٪ػػػٰ ا٣عػػػت  

 

ػػػ٤ٌ   ػػػ٧ٍخي كوى  ٲٍخي ٣ٞػػػؽ وي

 

 

ػػػػػجٌٍؿتي  خى بٍ إذا ًمػػػػػ  دىىى

 

 كٹ أٍوػػػػجًؿي إف ًمػػػػػٲخي  

 

 

 ػكٹ كاهلل ٹ ٱىٍىػػػػػػػػػػػػ

 

 ؿي ٰٚ ا٣ؽٱ٧ٮ٦ح ا٣عٮتي جً ػ 

 

 

ػػ٤ٲ٧ٯ ٣ػػٲف ٣ػػٰ وػػجؿه   قي

 

 ًصٲٍػػخي  ٍٰ كإف رىٌػٍىػػًخ ٣ًػػ 

ػػػػػػػػٲ٨ً   ٛى ًٟ أ٣ ج٤ٌذيػػػػػػػػ ٞى ٚ 

 

ٱٍخي كظى    خي ٲٍػػػػػػٲَّ كٚىػػػػػػؽَّ

ٜه ٹٚخه ٰٚ ا٣ٌؿدٌ ٤ٔٯ ٝٲٮد اث٨ رمٲٜ   ٚٞؽ ٝةؿ  ،ك٠ةف ٫٣ ٤ٔٯ ذ٣ٟ د٤ٕٲ

«٢ً ٫٣ ٱضػٮز ٤٣نػةٔؿ ٚٲػ٫ أف ، ٚ٭ؾا مٕؿه ٨٦ ا٣ُؿاز ا٣ؼٛٲٙ ٗٲؿ ا٣ػ٧يعذٛى

ٱ١ٛئ كٱكة٩ًؽى كٱٮَئ
(23)

ٱٕ٪ػٰ ك٣ٮ ٠ةف ا٣ٮ٣ٲؽ ظؿص ٤ٔٯ ا٣ٞٲػٮد ) .٦ة مةء 

٤ٮة  «أظ١ةـ ا٣ٞةٚٲح( ٣ؿث٧ٌة ٠ةف ذ٣ٟ أٚكؽ ٤ٔٲ٫ ٧٘٩ذ٫ ا٣ؿٝٲٞح ا٣عي
(24)

. 

ٚٞػؽ ، ٰٚ ا٣نٕؿ ا٣ٞػؽٱ٥ك٤٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ اهلل ا٣ُٲت رأم ٰٚ كصٮد اٷٱُةء 

رثٍ اٷٱُةء كاٷٝٮاء كدٞةرب ٦ؼػةرج ا٣عػؿكؼ )أم إٱ٭ػةـ ا٣ذٞٛٲػح( ثٌٞػٲح 

زػ٥ إف ، ٰٚ دةرٱغ ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثػٰ ثػؽءان ٦يٍع١ى٧ػةن  - ٧٠ة ٱؿل -ا٣ٞةٚٲح ا٣ذٰ دجؽأ 

٧ة دعذ٢ٛ كا٣ذ٧كخ كظؽة ا٣ؿكٌم ٚٲ، ؿ دؽٌرجا٣نٕؿاء أظ٧١خ ا٣ٮزف ثٕؽ َٮ

٫٣ ٨٦ ٠ٺـ
(25)

. 

                                                 

٪ةد، ٨٦ اٷ٠ٛةء(23)  ك٬ٰ ٨٦ ٔٲٮب ا٣ٞةٚٲح.، كاٷٱُةء، كا٣كِّ
 .48-47  1ا٧٣ؿمؽ إ٣ٯ ٚ٭٥ أمٕةر ا٣ٕؿب (24)
 .66-65  1صٓ ا٣كةثٜ ا٧٣ؿ(25)
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ٮًػػٰ ا٣ٮ٠ٲػػ٢ ٚػػٰ اٷٱُػػةء إذا ٠ػػةف ذ٣ػػٟ ٣ؼىٮوػػٲح كٝػػؽ دكػػة٦ط ا٣ٕ

ٱٞذٌٲ٭ة ا١٣ٺـ
(26)

كًؿب ٦سٺن ٦ػ٨ ٝىػٲؽة ثٲػؿـ ا٣ذٮ٩كػٰ ٚػٰ ا٧٣ض٤ػف ، 

 كقٲِّدٰ ا١٣ٺـ ٤ٔٲ٭ة.، ا٣ج٤ؽم

كٌٝؽـ د. ا٣ُٲت
(27)

٦ٓ إثٞةا٫ ٤ٔػٯ ا٣ٞةٔػؽة ، دكٮٱ٘ةن ٣ذ١ؿار ٧٤٠ح ا٣ٞةٚٲح 

٫ي ثػ٫ ا٣نػةٔؿ، اٵو٤ٲٌح إف ظْػؿ اٷٱُػةء »كٝػةؿ ، ك٬ٰ أف اٷٱُةء ٔٲته ٱٮاصى

ج٤َّي٫ي ا٣ؾكؽ ٞى ٵف ا٣ؾكؽ ا٣ك٤ٲ٥ ٱ١ػؿق ا٣ذ١ػؿار ٦ػة ٣ػ٥ ، ٤ٔٯ كص٫ ا٧ٕ٣ٮـ أ٦ؿ ٱىذى

كٚػٰ ٠ػ٢ ، إٹ أف اٷوػؿار ٤ٔػٯ ا٣عْػؿ ٚػٰ ٠ػ٢ ظة٣ػح ،ٱىٍؽعي إ٣ٲ٫ داع ٝػٮمٌ 

« كثٌ٘ي ا٣٪ْؿ ٨ٔ ٦ٞذٌٲةت ا٣ْؿكؼ ا٣ذػٰ دػؽٔٮ إ٣ٲػ٫ ػُػِّ ْٔػٲ٥، ٦٪ةقجح

كٝػؽ ، ٰٚ ٝىٲؽةو ٤ٔػٯ ٣كػةف اث٪ذػ٫ ٚٞؽ ٝةؿ، كًؿب ٦سٺن ٨٦ أثٲةت اٵٔنٯ

 ٔــ ٤ٔٯ ا٣ؿظٲ٢ 

ىثة٩ػػة   ٦ػػ٨ ٔ٪ػػؽ٩ة ٚػػٺ ًر٦ػػخى أ

 

 ٚإ٩ػػػة ثؼٲػػػؿ إذا ٣ػػػ٥ دىػػػًؿـٍ  

 

( 

 )أم  ٥٣ دجؿح( ز٥ ٝةؿ ثٕؽ ثٲذٲ٨ 

ٌٰ ا٣ػؿدل ًٍٛخ ٤ٔ ٌُٮؼ ًػ  أٰٚ ا٣

 

 ٣ػػ٥ ٱىػػًؿـٍ ك٠ػػ٥ ٦ػػ٨ ردو أ٤٬ٍىػػ٫ي  

 

 

 

٧٣ػؾ٠ٮرٱ٨ ٦كذ٢٧ٕ ٰٚ ٝػةٚٲذٰ ا٣جٲذػٲ٨ ا« ٱىًؿـٍ »ك« دؿـ»ٚة٢ٕٛ٣ ا٧٣ٌةرع 

كٹ ٱٛى٢ ثٲ٪٭٧ة إٹ ثٲذةف از٪ةف، ك٦ٓ ذ٣ٟ ٚ٭ؾا اٷٱُةء ٣ٲف ث١٧ؿكق ٦ٮٕٝػ٫ي 

ٓ٧ ثٕػي » ٧٣ة قج٫ٞ ٦ػ٨ د١ػؿار اك٦ٺا٥ صؽ  ، ث٢ ٬ٮ ٦٪ةقت ٧٤٣ٞةـ، ٰٚ ا٣كَّ

ط ٣ٟ ٦ة ذ٠ؿد٫ُ ٨٦ أن اإلٱُة » ز٥ ٝةؿ «. ا٧٤١٣ةت ًّ وإن ٠نةن ٚنٰ ، ٚ٭ؾا ٱٮ

«٧٣ٞةمُ ا٧٣٪ةقُت ٫٣ أظٲة٩ةً ٝؽ ٱَُعّك٪٫ ا، ا١٣سٲؿ ا٣٘ة٣ت ٗٲؿ ٦ٞجٮ 
(28)

. 

                                                 

 - 63ص -ا٣ٞػة٬ؿة  -ا١٧٣ذجح ا٣سٞةٚٲح  -ا٣ٕٮًٰ ا٣ٮ٠ٲ٢  -ا٣نٕؿ ثٲ٨ ا٣ض٧ٮد كا٣ذُٮر  (26)

ٺ٦ػ٫ ٤ٔػٯ اٷٱُػةء ٚػٰ ٠ذةثػ٫  ٚػ٨ ا٣ذُٞٲػٓ . كا٩ْؿ د٤ٕٲٜ د. وٛةء ػ٤ٮوٰ ٔ٪ػؽ 64٠

 .278ا٣نٕؿم ص

 .45  1 إ٣ٯ ٚ٭٥ أمٕةر ا٣ٕؿب ا٧٣ؿمؽ(27)
 .46  1ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ (28)
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 جديد: تكرار القافية برويٍّ

نان د. شويكٌ طوَي ٍخطوّػث غوو شوَيس ّطافوّامات ّطاغّافوث  وٌ 

وكوا: ، وطاا  ؽغ مو ذطم ّطخفوج، ّطػصؽ ّطػتاـٌ
(29)

ونفوؿ ّطايشوطات »

، مو ضَد ّألدوّر وّطاؽّنؾ وّألَكفوا:، نشػ صيرة حلخؽب منىا ّكخؽّةاً شػٍػًّ 

 طانظيمث غلً وؼّ ّطنَّطي  هُ ػُ نْ ّو ُص ّطشِ  ِم ٍْ ػِ طِ  وٍُنفُب 

 م ٍنرنوووٌِفوووَْ مَ كووويطٌ طِ 

 

 غو مظشػٌ غنػ ّطَانوا  

 

 

ْ  

 

 كووويطٌ طمَفوووم ٍنرنوووٌ

 

 غنووووووووووػ ّطؽكووووووووووادْ 

 

ْ  

 

 كووويطٌ طمَفوووم ٍنرنوووٌ

 

 غنووووووووػ ّطىشوووووووويسْ  

 

 

 

 كووويطٌ طمَفوووم ٍنرنوووٌ

 

 غنووووووووػ ّطىشوووووووويدْ 

 

 

 

 كووويطٌ طمَفوووم ٍنرنوووٌ

 

 غنوووووووووػ ّطيـووووووووووْ  

 

 

 

 نمفوووٌ ػفوووً أَنوووا ُ  خ

 

 نووارت حوو ّسز  ووٌ ّطػظووا ْ  

ْ  

 

 

ذو   «.إطً آعؽ ّطلمػوث... ) ٌ ّطفؤّد.  ٌ ّطظليس.  ٌ ّطهتيدْ.  ٌ ّطتػن(

تكرار قافية  ابيية  ووّطص أن وؼه ّطانظيمث نش ت مو  هؽة ةفَمث وٌ  »كا:  

؛ ون ناا وكػج وؼه ّطانظيمث طالّػ  ةوو مػوا ً ّطَلتْوؽأل ّألنػطفوٌ برويٍّ جديد

(  ونظ  غلوً نَامىوا و333-272توػ ّ  ةوو مطاوػ ّطاؽوّنوٌ )شاغؽ ّألمَؽ غ

وُنخَِب طىؼّ ّطناع أن ٍشَع مو ةػوػه ، وّـخطفاناً طىا، ةػض منظيماحه إغشاةاً ةىا

وأن ٍفهب ّطيشاضين  َه مو ّألنغا  موا ٍُاخوع ،  ٌ ّألنػطؿ ةاـ  ّطايّشطات

«ّألـااس وّأل ئػة
(33)

. 

                                                 

 .233-999ةٌ(  ؽّطػصؽ ّطػتاـٌ ّألو: )مو حارٍظ ّألدب ّطػ(29)
 ٌ نخاةوه )ّألنوػطؿ( موو  هؽيشص ةاألنػطؿ. ّنظُ اّط طلػنخير شيكٌ طَي رأأل  ٌ نش ة(33)

وّنظؽ مناكشوث طوؼطم  وٌ نخواب  ـلفلث ّألسؾّء ّطخٌ أصػروا غو حارٍظ ّألدب ّطػؽةٌ.

 .2دمشق ط -دّر ّطفهؽ  -) ٌ ّألدب ّألنػطفٌ( مطاػ رطيّن ّطػٍّث 
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ٮغ ٬ؾا اٹوُٺح ا٣ؾم اٝذؿظ٫ د. ًٲٙ   د١ػؿار ا٣ٞةٚٲػح ثػؿكم  »كٱىكي

ٚػٰ ٦ٞةث٤ػح  د١ػؿار ، كٱىٌط أٱٌةن أف ٱك٧ٌٯ  د١ػؿار ا٣ٞةٚٲػح ثػة٧٣ٕ٪ٯ ،«صؽٱؽ

 ا٣ٞةٚٲح ثة٤٣ِٛ.

(3) 

ث٧٤١ح ١٦ٌؿرة ٰٚ  ػؿ ٢٠ ثٲػخ ٦ػ٨  كأم٭ؿ ا٣نٕؿاء ا٣ؾٱ٨ ٧ْ٩ٮا ٝىةاؽ

ا٣ٞىٲؽة ٬ٮ أثٮ إقعةؽ اٷ٣جٲؿم
(31)

. كٰٚ دٱٮا٫٩ ٝىٲؽدةف  د٪ذ٭ٰ إظػؽا٧٬ة 

كد٪ذ٭ػٰ ا٣سة٩ٲػح ث٧٤١ػح  ، ك٬ٰ ٰٚ زٺزح كػ٧كػٲ٨ ثٲذػةن ، اهلل(ث٤ِٛ ا٣ضٺ٣ح  )

 ك٬ٰ ٰٚ قجٕح كزٺزٲ٨ ثٲذةن.، )ا٣٪ةر(

 ٱٞٮؿ ٰٚ ا٣ٞىٲؽة اٵك٣ٯ 

 ٱػػػػة أٱ ٭ػػػػة ا٧٣٘ذػػػػؿ  ثػػػػةهللً 

 

 ًٚػػػػػٌؿ ٦ػػػػػ٨ اهلل إ٣ػػػػػٯ اهللً  

 

 

يػػٍؾ ثًػػ ػػ٫٤ًً  ٫ً ك٣ ٌٍ  كاقػػ٫٣ِّ ٦ػػ٨ ٚى

ً  

 ٚٞػػػؽ ٩ىضػػػة ٦ىػػػ٨ٍ ٹذ ثػػػةهللً  

 

 

 ٫ً ًعػػكٝيػػ٥ٍ ٣ػػ٫ كا٤٣ٌٲػػ٢ي ٚػػٰ ًص٪ٍ 

 

 ٚىعجَّػػػػػػؾا ٦ىػػػػػػ٨ٍ ٝػػػػػػةـ هلًلً  

ً  

 

ًٰ ك٣ػػٮ  ٱػػحن   كادٍػػ٢ي ٦ػػ٨ ا٣ػػٮظ

  ن

 دي١كػػػٯ ث٭ػػػة ٩ػػػٮران ٦ػػػ٨ اهللً  

 

 

ػػػؿ ا٣ٮٍصػػػ٫ى ٣ػػػ٫ قػػػةصؽان  ٌٛ  كٔ

 

ـٌ كصػػػػػػػػػ٫ه ذىؿَّ   ػػػػػػػػػ ٕى  هلل ٚى

 

 ك

 كٚٲ٭ة 

 ٱة وػةًح ًقػٍؿ ٚػٰ اٵٍرًض ٠ٲ٧ػة دىػؿل

 

جىػػػًؿ اهللً   ًٔ  ٦ػػػة ٚٮٝى٭ػػػة ٦ػػػ٨ 

 ك٠ػػ٥ ٣٪ػػة ٦ػػ٨ ٔجػػؿةو دٍعذى٭ػػة 

 

٦ػػػ٥و  
ي  ٣ػػػٯ اهللً وػػػةرٍت إ ٚػػػٰ أ

 
                                                 

( مػةٔؿ زا٬ػؽ زػةاؿ 461٬-375قعةؽ إثؿا٬ٲ٥ ث٨ ٦كٕٮد ا٣ذ ضٲجٰ اٷ٣جٲؿم اٵ٩ؽ٣كػٰ )إأثٮ (31)

، ٤ٔػٯ اٵ٩ػؽ٣ف ٗٲٮران ، ٠ةف ٠ةدجةن ٚٞٲ٭ةن )أ٩نؽ ٝىٲؽة أق٭٧خ ٰٚ د٘ٲٲؿ قٲةقٰ ٰٚ ٗؿ٩ةَح( ك

٩كػجح إ٣ػٯ كاٷ٣جٲػؿم د١ة٣ػت ا٣ٕػؽك.  ٦ػ٨ك، ٭٥٪ة ٨٦ ػٺٚةت اٵ٩ؽ٣كٲٲ٨ ٚٲ٧ة ثٲ٭٦نٛٞةن ٤ٔٲ

زػ٥ ظٞٞذػ٫ ٤ٔػٯ ، إ٣جٲؿة )ٝؿب ٗؿ٩ةَػح(. ك٣ػ٫ دٱػٮاف ٩نػؿق أكؿ ٦ػؿة إ٦ٲ٤ٲػٮ ٗةرزٲػة ٗػٮ٦ف

 ٦ؿة.  كَجٓ أ٠سؿ ٨٦، كأًٛخ إ٣ٲ٫ ٦ة كصؽد٫ ٰٚ ا١٣ذت اٵػؿل، ٦ؼُٮَذ٫
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ػٮٝىحو  ٟو ٦ػ٪٭٥ ك٦ػ٨ قي  ٨٦ ٦ى٤ًػ

 

ػػػػٲ٨ٍه ٤ٔػػػػٯ اهللً   نػػػػؿي٥٬ ٬ى  ظى

ػػ٧ة  ٟى أدٱػ٥ى ا٣كَّ ٍِ ثٕٲ٪ٲػػ  كا٣عػ

 

 ك٦ػػػة ث٭ػػػة ٦ًػػػ٨ٍ ظ٧١ػػػًح اهللً  

 ارةن ث٭ػػػػة اٵٚػػػػٺؾى دىكَّ  ؿى دىػػػػ 

 

ًٟ هللً   ٍ٤  مػػػػػػػة٬ؽةن ثة٣ػػػػػػػػ٧ي

 

 

 كٰٚ أكاػؿ٬ة 

 داراف ٹ ثػػػػؽَّ ٣٪ػػػػة ٦٪٭٧ػػػػة

 

 ١٣ػػػ٨ٍ دٮ٤٠ٌٍػػػخي ٤ٔػػػٯ اهللً  

 ؽو ٬ػػؾق ظة٣ػػ٫ي ٚةٔضػػٍت ٣ٕجػػ 

 

 ٠ٲػػػٙ ٩ىجػػػة ٔػػػ٨ َةٔػػػًح اهللً  

 

 ا٣ٜ

ٱٞٮؿ، كٰٚ ا٣ٞىٲؽة ا٣سة٩ٲح
(32)

  

 كٱػػ٢ه ٵ٬ػػ٢ ا٣٪ٌػػةر ٚػػٰ ا٣٪ٌػػةرً 

ً  

 ٦ػػػةذا ٱٞةقػػػٮفى ٦ػػػ٨ ا٣٪َّػػػةرً  

ِو ٚذ٤٘ػػٰ ث٭ػػ٥ٍ   ً  د٪ٞػؽ  ٦ػػ٨ ٗػٲ

 

 ٧٠ؿصػػ٢و ٱ٤٘ػػٰ ٤ٔػػٯ ا٣٪ٌػػةرً  

 ك٦٪٭ة  

ػٯ  َٮثٯ ٨٧٣ ٚػةزى ثػؽاًر ا٣ذٞ 

 

ػًت ا٣٪َّػةرً  ك٥٣ ٱ٨ٍ١ ٦ػ٨  ىى  ظى

ٱ٢ٍي ٦ىػك  ٧ٌػؿى د٬ػؿان ك٣ػ٥ ٨ٍ كى  ٔي

 

ٍٜ ٦ػ٨ ا٣٪ٌػةرً   ذىػ ٍٕ ٥ٍ ك٣ػ٥ ٱي  ٱيٍؿظى

 

 

 إف اٵ٣جَّػػػػػةءى ٬ػػػػػ٥ي ٤ٌٝػػػػػحه 

 

 ٚػػػٌؿكا إ٣ػػػٯ اهلل ٦ػػػ٨ ا٣٪ٌػػػةرً  

٤ٌٞػػٮا ا٣ػػٌؽ٩ٲة ثذةدػػةن ك٣ػػ٥  ً َى  ك

 

كا ٤ٔٲ٭ػػة ظػػؾر ا٣٪َّػػةرٱى    ٤ٍػػٮي

ً  

 

 كأثىػػؿكا ٦ػػ٨ ٔٲج٭ػػة أ٩ٌ٭ػػة

 

 ٚذٌة٩ػػػحه دػػػؽٔٮ إ٣ػػػٯ ا٣٪َّػػػةرً  

 

 ك

 كٰٚ  ػؿ٬ة 

 ٮٹمى كٹ رىبَّ ٣ػػ٩ِّٰٚػػخى ٦ػػ

 

ذًٞ٪ػػٰ ٦ػػ٨ ا٣٪َّػػةر، ٗىٲٍػػؿيؾ  ٍٔ  أ

٪ًٰ ٝػػةاٺن   ٕي ٍؿ دكػػ٧ى ـى  ك٣ػػ٥ دىػػ

 

ػػػٮذي ثػػػةهلل ٦ػػػ٨ ا٣٪َّػػػةرً »  ٔي ى  «أ

 

 

٤ٝخ  ك٨٦ مٕؿ ٦ع٧ؽ ث٨ ٱكٲؿ ا٣ؿٱةمٰ
(33)

٧٦ة ٱػؾ٠ٌؿ ثػِّكؿ ثٲػخ ٦ػ٨  

                                                 

 .114-111دٱٮاف اٷ٣جٲؿم  (32)
 .٦253ٕض٥ ا٣نٕؿاء  (33)
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 أثٲةت ٝىٲؽة اٷ٣جٲؿم 

٥ً اهللي   كٱػػ٢ه ٧٣ػػ٨ ٣ػػ٥ ٱػػؿظى

 

 ك٦ػػػ٨ د١ػػػٮف ا٣٪َّػػػةري ٦سػػػٮاقي  

 

 ٚٲٙ

يػؿل.ٰٚ   أثٲةت أ

ك٨٦ مٕؿ أثٰ ا٣ٕجةس أظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ -
(34)

ث٨ ١٦٪ٙ ا٧٣ٕػؿكؼ ثػةث٨  

٘ى٧ٌةز، اٵ٩ىةرم ا٣جى٤ى٪ًٍكٰ )  ( 693٬ - 619ا٣

 ٱة وػةًظتى ا٣٭ػ٥ٌ إٌف ا٣٭ػ٥ٌ ٦٪ٛػؿجه 

 

ادو ٚىػػؿَّج اهللي   ٦ػػٮرو ًمػػؽى
ي  ٠ػػ٥ ٦ػػ٨ أ

ٓي أظٲة٩ػػػةن ثىػػػةظج٫ًً    ا٣ٲػػػِّسي ٱُٞػػػ

 

ػػػػػ٨ٌ ٚػػػػػإٌف ا٣ٛػػػػػةدطى اهللي    ٹ دٲِّقى

ٔيػٍؾتى ٦٪ػ٫ي ثػ٫ً  اهللي   ٟى ٚػٰ ٦ػة  ٍكجي  ظى

 

ٍكػػػجي٫ي اهللي    كأٱػػػ٨ ٱػػػ٦ِّى٪ي٭٥ ٦ىػػػ٨ ظى

دًػػػ٫ً   ٍؽرى ٞي ً  إذا ٌٝػػػٯ اهللي ٚةقذكػػػ٥ٍ٤ ٣

 

 ٦ة ٹ٦ؿٍئ ظٲ٤ػحه ٚػٰ ٦ػة ٌٝػٯ اهللي  

٥ٌٍ٤ إ٣ٯ اهللً ٰٚ ٦ة مةء كاٍرضى ثػ٫ً    قى

 ث٫ً 

ٓي اهللي   ٓي ٚػػٰ ٦ػػة ٱىٍىػػ٪ى  ٚػػة٣ؼٲؿي أص٧ػػ

 

 

ما٣ج٤ٮ، كٵثٰ ا٣عٌضةج ٱٮقٙ ث٨ ا٣نٲغ
(35)

 وةظت ٠ذػةب )أ٣ػٙ ثػةء(، 

ك٣٭ػة ٦٪ةقػجحه  ،ٝىٲؽة ٨٦ قجٕح أثٲةت ٱ٪ذ٭ٰ ٢٠ ثٲخ ٚٲ٭ة ث٧٤١ح )ا٣ػؿٱط(
(36 )

ى٤ٍ٦ىخ ٤ٔٯ ا٣ٌنةٔؿ ٬ؾق )ا٣ٞةٚٲح( ك٬ػٰ ، قؿىد٬ة اث٨ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ا٧٣ؿا٠نػٰ، أ

ٝىٲؽةه ٱ٭ـأ ٚٲ٭ػة ا٣ٌنػةٔؿ ث٪جػٮءةو ٬٪ؽٱػحو مػةٔخ ٚػٰ ا٣ٕػة٥٣ اٷقػٺ٦ٰ قػ٪ح 

( قػٲ١ٮف 582٬( ٨٦ ص٧ةدل اٳػؿة قػ٪ح )29ـ )( دٞٮؿ  إ٫ٌ٩ ٰٚ ٱٮ581٬)

                                                 

ٱجةج ا٧٣ػؾ٬ت ، 131-129ٱ٪ْؿ ٔ٪ٮاف ا٣ؽراٱح (34) ٲػت، 79-76كا٣ػؽِّ ٌُ  -316  4 ك٩ٛػط ا٣

 .81-79  1 ة ا٣عضةؿدرٌ ك، 341-339ك 322-321ك 317

 كا٣٪ٌهي ٚٲ٫. ، 327  6 ٕؿثٰا٣كدؿص٥ ٫٣ د. ٧ٔؿ ٚؿكخ ٰٚ دةرٱغ اٵدب  -

 526)ك٣ؽ ٰٚ ٦ة٣ٞح ، ٱٞةؿ ٫٣  اث٨ ا٣نٲغ، . ا٣ج٤ٮم ا٧٣ة٣ٰٞ اٵ٩ؽ٣كٰ.٦ع٧ؽ. ٮقٙ ث٨(ٱ35)

  كٹث٪٫ ا٣ٮظٲؽ ٔجؽ ا٣ؿظٲ٥ ا٣ؾم ك٣ؽ ٫٣ ٰٚ ٠جػؿق أ٣ػٙ ٠ذػةب، (614٬كدٮٰٚ ٚٲ٭ة ق٪ح 

كمػةرؾ ٚػٰ ، ك٠ةف ٫٣ مػٕؿ ٠سٲػؿ، ك٠ةف أدٱجةن ٠ةدجةن ٚٞٲ٭ةن مةٔؿان  .ك٬ٮ ٦ُجٮع، )أ٣ٙ ثةء(

 إ٣ٯ ا٧٣نؿؽ. ك٠ة٩خ ٫٣ رظ٤ح، ٤ٔٮـ مذٌٯ

 .213ا٣ٌكٛؿ ا٣ؿاثٓ   -٤ح ٹث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ا٧٣ؿا٠ن٧ٰا٣ؾٱ٢ كا٣ذ١(36)
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، كرٱطه دِّػؾ ٠ػ٢ مػٰء؛ ك٠ػةف ثٕػي ا٣ٌكػٌؾج ػػةٚٮا ٦ػ٨ اٷمػةٔح، َٮٚةف

ز٥ أ٠ؽكا ٦ة ٝة٣ٮق ثٕػؽ ٦ػؿكر ا٣ٲػٮـ ، كدىٌؽل ا٧٤ٕ٣ةء كا٣ٌنٕؿاء ٣٭ؾق ا٣نةإح

 ٚٞةؿ أثٮ ا٣عٌضةج ، ا٧٣ؾ٠ٮر

ث١ٌيػ٥ٍ   ٱة أٱٌ٭ة ا٣٪ٌةسي ام١ؿكا رى

 

ٙه كٹ   ٍكػ ٟي ٹ ػى  ًرٱػطي ٥٣ ٱ

 

 

 ض

ىػػحي ا٣٭٪ػػؽٌم ٣ػػ٥  ٍٜ ك٠ًٍؾث  دىذٌٛػػ

 

 ك٠ػػةف ٦ػػة ٝػػؽ ٝة٣ػػ٫ ا٣ػػٌؿٱطي  

ذىػػؿو   ٍٛ ٍٕكػػةن ٣ػػ٫ ٦ػػ٨ ٠ػػةذبو ٦ي  دى

 

ٱطي   ٌؿ٠ىػػػػػ٫ي ا٣ػػػػػؿِّ  ٣كػػػػػة٫٩ي ظى

 

 ك

يؼ  ٣ػػػػ٫كظةٝػػػػؽ   ا٣ٞٮثػػػػح أ

 

ق ذ١٣ػػػ٥ ا٣ػػػؿٱط  ـٌ إذٍ ٬ػػػ
(37)

 

 

 ض

ٌضػػػحو   وػػػٌؽؽ ٠ػػػٌؾاثةن ثػػػٺ ظي

 

ٱطي ، أد٣ٍٯ ث٭ػة  يػ٫  ا٣ػؿِّ  ثػ٢ ٝٮ٣

 ق ا٣ػػػا٣ع٧ػػؽي هلل ا٣ػػؾم ٔ٪ػػؽ 

 

 «ا٣ػؿٱطي » ك٨٦ رظ٧ذ٫ ، ػٲؿي  ...

 

 ك

ٗىٲسػػػ٫ً  ٍم   ٱؿقػػػ٤٭ة ثػػػٲ٨ ٱػػػؽى

 

 ٱػة ظجٌػؾا ا٣ػٌؿٱط، ثينؿل ٣٪ػة 

 

 ض

٪َّػةف اٵ٩ؽ٣كػٰ - كٰٚ دٱٮاف اث٨ ا٣ضى
(38)

، ٝىػٲؽة ٚٲ٭ػة )د١ػؿار ا٣ٞةٚٲػح( 

، ك٬ػٰ ٦عجٮ٠ػح ا٣ُػؿٚٲ٨ )أكؿ ا٣جٲػخ كٝةٚٲذػ٫(  ٱجػؽأ ا٣جٲػخ ث٤ٛػِ ا٣ضٺ٣ػح

كٱ٪ذ٭ٰ ث٤ِٛ ا٣ضٺ٣ح أٱٌةن 
(39)

 ٱٞٮؿ ٚٲ٭ة ، 

 هلل أثٕػػري رٗجذػػٰ ٦يذىٲٞ٪ػػةن 

 

ػػػته هللً   ًٗ  أٍف ٹ ٱيؼٲَّػػػتي را

 

 ك

ٓي ا٧٣ُة٣ػػتي ٠ي   ٤ٌ٭ػػةهلل دؿدٛػػ

 

 أ٩ًٍضػػٍط ث٤ُ٧ػػًت َة٣ػػتو هللً  

 

 ض

                                                 

ًٍٛؿٱىح. ٠ؾا ٰٚ اٵو٢.(37)  كأٝؿب ٝؿاءة ٣ٰ  كػةاٙ؟ ا٣
)اث٨ ا٣ض٪ٌةف( كا٣ض٪ةف ٬ٮ ا٣جكػذة٩ٰ  ثػا٧٣ٕؿكؼ ، ث٨ ٦ع٧ؽ اٵ٩ىةرم٦ع٧ؽ أثٮ ٔجؽ اهلل (38)

ٔػةش ٚػٰ ، مػةٔؿ، ٠ةدت، ٦عٌؽث ،٨٦ مٕؿاء ا٣ٞؿف ا٣كةثٓ ا٣٭ضؿم، أ٩ؽ٣كٰاقذ٧ٕةؿ 

ز٥ ػؿج إ٣ٯ ثٺد ا٧٣٘ؿب ثٕؽ اًُؿاب اٵ٩ؽ٣ف ثٌػٕٙ دك٣ػح ، ٩ؽ٣ف ٥ْٕ٦ ظٲةد٫اٵ

ةف أمػٕةر ٪ٌػضى ا٣دٞػؽٱؿان. كٹثػ٨  648ك 646كدػٮٰٚ ثجضةٱػح ثػٲ٨  .كا٩٭ٲةر٬ة، ا٧٣ٮٌظؽٱ٨

كص٧ػٓ  .زكا٬ؿ ا١ٛ٣ؿ )٦ؼُٮط(٦٪٭ة ٠ذةب ، كأ٠سؿ٬ة ٦ؼُٮَح، ٦جسٮزح ٰٚ ثٕي ا١٣ذت

 ؽ ٦ىُٛٯ ث٭ضح ٦ة ا٣ذ٫ُٞ ٨٦ مٕؿق ٰٚ  دٱٮاف.د. ٦٪ض
٪ٌةف اٵ٩ىةرم اٵ٩ؽ٣كٰ  (39)  .171-171دٱٮاف اث٨ ا٣ضى



 38 (2 - 9) نءااجلش (19)اجمللد  -شق جملة جمنع اللغة العزبية بدم

 هللً صٮده ٹ د٘ػٲيي ثعػةرقي 

 

 ٹ صػػٮدى إٹ ٦ػػة ا٩ذ٧ػػٯ هللً  

٫ي   ًى  هللً ٢ٌٚه ٰٚ ا٣ٮصٮًد أٚة

 

ػػػ٢و هللً   ٌٌ ٛى  ٠ػػػ٥ ٧ٕ٩ػػػحو كد

 

 ك

 رظ٧ػػػحه ٦جسٮزػػػحه  هللً ٚٲ٪ػػػة

 

 ث٭ػػػػة كثؿأٚػػػػحو هللً  ة٩عٲػػػػ 

 

 ض

ك٬ػػٰ ٚػػٰ كاظػػؽو ، كد٧ٌػػٰ ا٣ٞىػػٲؽة ٤ٔػػٯ ٬ػػؾا ا٣٪َّكػػٜ ظذػػٯ  ػؿ٬ػػة

كٔنؿٱ٨ ثٲذةن؛ كٝؽ ٥ْ٩ اثػ٨ ا٣ض٪ٌػةف ا٣ٞىػٲؽة ث٪ػةءن ٤ٔػٯ ٤َػت وػؽٱ٫ٞ أثػٰ 

 ا٣ٕٺء ث٨ ا٧٣ؿاثٍ وةظت ٠ذةب )زكا٬ؿ ا١ٛ٣ؿ(.

٪ٌةف دىؼ٧ٲفه ٦ن٭ٮر ٧ٌ٦ة ٱي٪نؽ ٰٚ ا٧٣٪ةقج ٚٲ٫  ٢٠ أرثٕح ، ةتكٹث٨ ا٣ضى

كصةء ا٣نُؿ ا٣ؼة٦ف ٤ٔٯ وٮرة كاظؽة د١ٌؿرت ٦ػ٨ أكؿ ، أمُةر ٤ٔٯ ٝةٚٲح

٧ٌف إ٣ٯ  ػؿق  كأٌك٫٣ ، ا٣ػ٧يؼى

 اهلل زادى ٦ع٧ػػػػػؽان د١ؿٱ٧ػػػػػة

 

 

٩ػ٫ ْٔٲ٧ػة ىؽي ٺن ٨٦ ٣ ٌٍ  كظجةق ٚى

 

 

 كاػذىٌى٫ ٰٚ ا٧٣ؿق٤ٲ٨ ٠ؿٱ٧ػة

 
 

 ذا رأٚػػحو ثػػة٧٣ؤ٦٪ٲ٨ رظٲ٧ػػة

 

 و٤ٌٮا ٤ٔٲ٫ كقػ٧ٌ٤ٮا دكػ٤ٲ٧ة 

 

 

 

 ً٢ ٍؿقى ٌٰ ا٣ػ٧ي ٤ٌٍخ ٦ٕة٩ٰ ا٣٭ةم٧  صى

ٍضذىػػ٢ً    كدض٤ٌػػخ اٵ٩ػػٮاري ٦٪ػػ٫ ٧ً٣ي

ذى٤ٰ  ٍٕ ٧ة ث٫ ٝىػٍؽري ا٣ٛؼػةر ا٣ػػ٧ي  كقى

 
 

 ٚةظذ٢َّ ٰٚ أٜٚ ا٣ك٧ةء ٦ٞٲ٧ة

 

 و٤ٌٮا ٤ٔٲ٫ كق٧ٌ٤ٮا دك٤ٲ٧ة 

 

 ظةز

 

 

ػؽي  ىٍظ٧ى  ظةز ا٧٣عة٦ًػؽى كا٧٧٣ػةًدحى أ

ٍعذًؽي    كز٠ٍخ ٦٪ةًقػجي٫ كَػةب ا٣ػػ٧ى
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 ق كا٣كػػػػؤديدكدِّز٤ٌػػػػخ ٤ٔٲػػػػةؤ

 
 

 ٦ضؽان و٧ٲ٧ةن ظةدزةن كٝؽٱ٧ة

 

 و٤ٌٮا ٤ٔٲ٫ كق٧ٌ٤ٮا دك٤ٲ٧ة 

 

 

 ك٬ٰ َٮٱ٤ح.

كٔنػؿٱ٨ ثٲذػةن ٣ػ٥  زٺزػحٰٚ ػةد٧ذػ٫ً ٝىػٲؽةه ٦ػ٨ ، كٰٚ ٠ذةب )ا٣ٕةٝجح(

ٱ٪ذ٭ٰ ٢٠ ثٲخ ٦٪٭ة ث٧٤١ػح )ا٣٪َّػةر( ك٠ػٌِّف ، ٱؾ٠ؿ ٦ؤ٣ٙ ا١٣ذةب اق٥ وةظج٭ة

 اٷ٣جٲؿم ٨٦ ٝج٢.ا٣ٞىٲؽة ٦ذةثٕح ٧٣ة ٫٧ْ٩ ا٣ـا٬ؽ أثٮ إقعةؽ 

٦ى٨ٍ ٠يذًػت »كٝؽ كردت ا٣ٞىٲؽة ثٕؽ ظؽٱر أكردق ا٧٣ؤ٣ٙ ثك٪ؽق ٝةؿ  

 ٱٕ٪ٰ ٨٦ ا٣٪ةر.« ٥٣ ٱؼؿج ٦٪٭ة، ٤ٔٲ٫ ا٣ؼ٤ٮدي

ىٌكًؿ ٠ػ٢ ثٲػخ ٔجػةرة  ثس٧ة٩ٲحكثؽأت ا٣ٞىٲؽة  أ٦ػة » أثٲػةت ٱذ١ػٌؿر ٚػٰ أ

ٍٕخى  ٧ً  ك٨٦ ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة؛ ثٕؽ ٔجةرة  )كأ٩نؽكا( ، «قى

ٍٕخى ث٬ِّػ٢ ا٣٪ٌػ  ةر ٚػٰ ا٣٪َّػةر؟أ٦ة ق٧

 

ػٍٮفى ٚػٰ ا٣٪ٌػةًر؟  ٞى  ك٨ٔ ٦ٞةقةًة ٦ػة ٱى٤ٍ

 

 

 كٹ ٱ٪ػػة٦ٮفى إف َػػةؼى ا٧٣٪ػػةـي ث٭ػػ٥

 

 كٹ ٦٪ػػةـى ٵ٬ػػ٢ ا٣٪ٌػػةًر ٚػػٰ ا٣٪ٌػػةرً  

ي٭٥ي    ك٣ػػٮ ٱ١ػػٮفي إ٣ػػٯ كٍٝػػخو ٔػػؾاث

 

 ٚػػٰ ا٣٪ٌػػةر ٬ػػٌٮفى ذا٠ػػ٥ٍ ٣ٛعػػحى ا٣٪َّػػةرً  

ٕىذًٰ  ً ًى ٰٕٛ كٰٚ  ًى  ريظ٧ةؾ ٱة رٌب ٰٚ 

 

ٮًدؾ-٧ٚة   ؿه ٤ٔٯ ا٣٪ٌةرً ٣ٰ وج -كىصي
(41) 

كٰٚ ٢٦ء ا٣ٕٲجح 
(41)

ٲؽ،  ػجؿ َؿٱٙ ٱىٌط إٱؿادق ٚٲ٧ة ، ك٬ٰ رظ٤ح اث٨ ريمى

ٝةؿ  ظٌؽث أثٮ ا٣ٞةق٥ زا٬ؿ ث٨ َة٬ؿ، ٩ع٨ ثكجٲ٫٤ ٨٦ ظؽٱر
(42)

ث٨ ٦ع٧ػؽ  

                                                 

دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح  - ٠ذةب ا٣ٕةٝجح ٣ٸ٦ةـ ا٣عةِٚ ٔجؽ ا٣عٜ ث٨ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ اٷمػجٲ٤ٰ(41)

 299. صثٲؿكت

 .٨٦ أثٲةت ا٣ٞىٲؽة ٦ٌُؿب )٨٦ ا٧٣ؼُٮَح أك ٨٦ ا٣ذعٞٲٜ( ك٠سٲؿه  -

١ٌ٦ح كَٲجػح ٵثػٰ  ا٣ٮص٭ذٲ٨ ا١٣ؿٱ٧ذٲ٨ إ٣ٯ ا٣عؿ٦ٲ٨ثُٮؿ ا٣٘ٲجح ٰٚ ث٧ة ص٧ٓ جح ٢٦ء ا٣ٕٲ(41)

 .28-27  5 ٔجؽ اهلل ٦ع٧ؽ ث٨ رمٲؽ ا٣كجذٰ ا٣ٛ٭ؿم 

(42) ًٕ ٗىجؿ ٤٣ؾ٬جٰ جى ٣ـا٬ؿ دؿص٧ح ٰٚ ٠ذةب ا٣  .26  3 ك٣ُة٬ؿ دؿص٧ح ٚٲ٫ 91  4ؿ ٰٚ ػجؿ ٦ى٨ٍ 
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٭ؿ ر٦ٌػةف ٦ػ٨ قػ٪ح ػ٧ػف كٔنػؿٱ٨ ا٣نٌعة٦ٰ ا٣٪ٲكةثٮرم ث٭٧ؾاف ٰٚ مػ

٠ؿ اهلل كا٣ىػٺة ٤ٔػٯ ٝػةؿ اٚذػذط ثػؾ، ٧بح ٨ٔ أثٲ٫ ٝةؿ  أ٩نؽ٩ة ٣٪ٛكػ٫كػ٧ك

 ملسو هيلع هللا ىلص رقٮؿ اهلل 

ٌٰ ٦ع٧ٌػػؽو  ٲى٨َّ ٤ٔػػٯ ا٣٪جػػ
 ٵوػػ٤ِّ

 

 

 أثػػؽان ٧٠ػػة ٱؿًػػٯ ك ؿ ٦ع٧ٌػػؽً  

 ػٲػػًؿ ا٣جؿاٱػػة أص٧ٕػػٲ٨ ٦ع٧ٌػػؽو  

 

 كاٳؿ ػٲػػػػؿ اٳؿ  ؿ ٦ع٧ٌػػػػؽً  

ي٫   ػٲؿي ا٣ٌىعةثًح ٰٚ ا٣ٮرل أوػعةث

 

ـ  ثٲػػخو ثٲػػخي  ؿ ٦ع٧ٌػػؽً    كأٔػػ

 
، ز٥ أقػ٧ةءق، ة٫ٚكأكو، ككىوٙ أٌٔةءقملسو هيلع هللا ىلص، ز٥ ذ٠ؿ ػ٤ٞحى ا٧٣يىُٛٯ 

كإ٧٠ػةؿ ، كا٧٣ٕػؿاج، كػىةاه اٷقٺـ، كإّ٭ةر ا٣ؽٱ٨، ز٥ ا٣جٕسح كا٣ؿقة٣ح

زػ٥ ا٣ىػعةثح ، ملسو هيلع هللا ىلصك٦ة ثٰٞ ٨٦ ػىةاى٫ ثٕػؽ كٚةدػ٫ ، كإثٺغ ا٣ؿقة٣ح، ا٣ؽٱ٨

ك٨ ٦ؤازرد٭٥ إٱٌةق كػىةاى٫ ٚٲ٭ة؛ كأذؾر ، ٰٚ ٱٮـ ا٣ٞٲة٦ح ملسو هيلع هللا ىلصز٥ مؿ٫ٚ ، كظي

 ٝةؿ ثٕؽ أف ، د١ؿار ا٣ٞةٚٲح٨ٔ ا٣نةٔؿ أػٲؿان 

يػػ٫  ٝػػؽ ٝػػةؿ ظٌكػػةفه كٝػػٮ٣ٰ ٝىٍٮ٣

 

 ٰٚ ٦ؽًح ػٲؿ ا٣ٕة٧٣ٲ٨ ٦ع٧ٌػؽً  

 ٦ة إف ٦ؽظخي ٦ع٧ؽان ث٧ٞػة٣ذٰ ٦ع٧ٌؽ

 

ػؽً   َّ٧  ٨ٍ١٣ ٦ػؽظخي ٦ٞػة٣ذٰ ث٧يعى

 ث٧ع٧ٌؽ 

 

 ز٥ ٝةؿ 

 أ٠ٍسىػػػٍؿتي د١ػػػؿارم ٣ػػػؾ٠ؿ ٦ع٧ٌػػػؽو 

 

ج ػػػ   ٣ػػػ٫ ٚؼػػػؿان ثعػػػٌت ٦ع٧ٌػػػؽً  ةظي

 ظػػػتو ٬ػػػٮ اٷٱ٧ػػػةفي إٱسػػػةران ٤ٔػػػٯ 

 

 

تِّ   ػ فً ا٣ٮرل كا٣ػ٪ٛ ظي  ٌت ٦ع٧ٌػؽً ظي

 

 

 صٕػػػ٢ اٷ٣ػػػ٫ي وػػػٺدى٫ي كقػػػٺ٦ى٫ي 

 

ػػػػ   ٞ ِّٰ ٦ع٧ٌػػػػؽً  ةظ ػػػػ٫ى ٤٣٪جػػػػ  دٮصَّ

 كثػػؾاؾى ٝػػؽ أ٦ػػؿى ا٣ػػٮرىل ٣ًٲيسٲػػج٭٥ٍ  

 

ٍنػػػػؿان ثٮاظػػػػؽةو إ٣ػػػػ٫ي ٦ع٧ٌػػػػؽً    ٔى

 ٹ ٱٞجػػػ٢ اهلل ا٣ٌىػػػٺة ٦ػػػ٨ ا٦ػػػؿٍئ 

 

ػػ٢ٌ ٤ٔػػٯ ا٣٪جػػٰ ٦ع٧ٌػػؽً    ٦ػػة ٣ػػ٥ ٱيىى

ًضتى ا٣ٌؽٔةءي ٔػ٨ ا٣ٌكػ٧ةء إذا ٔػٺ    ظي

 

 ٤ٔػػٯ ا٣٪جػػٰ ٦ع٧ٌػػؽً  دكف ا٣ىػػٺة 
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 أكى ٦ػػة ٤ٔٲػػ٫ ًقػػٺـي ١ٌ٦ػػح قػػ٧ٌ٤ٍخ 

 

ػػػٍخ أوػػػ٪ة٦ي٭ة ٧٣ع٧ٌػػػؽً   كد٪١ٌكى
(43)

 

 

 

ػػ٧ٌ٤ٮا  أكٚيػػٮا ا٣ٌىػػٺة ٤ٔٲػػ٫ زي٧َّػػخى قى

 

 ظذػػٯ دىػػؿىكا رًػػٮافى رٌب ٦ع٧ٌػػؽً  

ٍه ثة١٣ؿا٦ًح ٔجؽىؾ ا٣ػؿَّا   ٱة رٌب كاٍػىي

 

ػػ٤ٟ  َػػة٬ؿ ثػػ٨ ٦ع٧ٌػػؽً  ... ٌٍ  صػػٰ ٣ًٛ

 

 «كث٭ؾا ا٣جٲخ ػذ٥ ا٣ٞىٲؽ

 ا ا٣جٲخ ػذ٥ ا٣ٞىٲؽة.كث٭ؾ

كٰٚ ٣ُةاٙ ذكم ا٣ذ٧ٲٲـ أثٲةت -
(44)

ٱ٪ذ٭ٰ ٢٠ ثٲخ ٚٲ٭ػة ثةقػ٥ رقػٮؿ  

 ٦٪٭ة ، ملسو هيلع هللا ىلص (اهلل )٦ع٧ؽ

٤ىٍخ ٨٦ ٩ةٝحو ٚٮؽى ٠يٍٮًر٬ػة ٧ى  ك٦ة ظى

 

َـّ كأٍكٚػػٯ ًذ٦َّػػحن ٦ػػ٨ ٦ع٧ٌػػؽً    أٔػػ

ـو أ٦ٌػ٫ ا٣٪ػةس ثؿ٬ػحن    ك٦ة ٦ػ٨ إ٦ػة

 

 أثػػػٌؿ كأٍرثػػػٯ أ٦ٌػػػحن ٦ػػػ٨ ٦ع٧ٌػػػؽً  

ٝىػٲؽةه ذأػٍخ كظْٛ٭ػة ، مةٔؿ كزٌصػةؿ ٦نػ٭ٮر ك٬ٮ، ك٣جٲؿـ ا٣ذٌٮ٩كٰ 

ا٣٪ٌةسي ٔ٪ٮا٩٭ة  )ا٧٣ض٤ف ا٣ج٤ؽم( ٨٦ دكٕح أثٲةت
(45)

 ٱٞٮؿ ٚٲ٭ة  

ٓى ا٤ٞ٣ٍتى ٰٚ اٵمضةًف كا٣٪١ٌػؽً   ٝؽ أكٝ

 

 ٬ٮل ظجٲتو ٱك٧ٌٯ  ا٧٣ض٤فى ا٣ج٤ؽم 

ٍٛ٪ًٰ ا٣ٞؿٱط قٮل   ٦ة مٌؿد ا٣٪ٮـى ٨٦ صى

 

ًٙ ا٣ؼٲةؿً    ػٲةًؿ ا٧٣ض٤ًف ا٣ج٤ؽم، َٲ

ٙي  ٠ي٤ػػ٫ي إذا ا  ٙي أدػػٯ ٚة٣٪ٌىػػ  ٣ؿٗٲػػ

 

ٙي أدؿ٫٠ي ٧٤٣ض٤ػًف ا٣ج٤ػؽم    كا٣٪ٌى

ىدٍؿ٠يػػ٫  ٤ىٍكػػخي ٚضٲجػػٰ ٣كػػخ أ  كإف صى

 

 ػٮؼى ا٤٣ٌىٮص كػٮؼى ا٧٣ض٤ًف ا٣ج٤ؽم 

ٍٮتي ٔٲػة٣ٰ ٚػٰ ا٣نػذةًء كٹ   ك٦ة ٠ىكى

 

 ٰٚ ا٣ٌىٲٙ إٌٹ ٠كٮتي ا٧٣ض٤فى ا٣ج٤ؽم  

ىذى٭ػػػػػة  ىػػػػػ٢َّ اهللي ديٍؿث ٰى ث ٦ٌػػػػػ
ي  ٠ػػػػػٌِّف أ

 

ٍخ ٚٞة٣   خ  أػٮؾى ا٧٣ض٤في ا٣ج٤ؽمأكوى

ٍضػػ٢ً ثًػػة٤٧٣ِّٲ٥ كاظػػؽة  ٛي ٓى ا٣  ٱػػة ثػػةا

 

 ٥٠ ٤٣ٕٲةًؿ؟ ك٥٠ ٧٤٣ض٤ًف ا٣ج٤ؽم؟  

ا٧٣ُٕػ٥ » ك٤ٔٯ ٩٭ش ثٲؿـ ا٣ذٮ٩كٰ ٥ْ٩ مةٔؿي ا٣ع٧ؿاء ٝىٲؽةن ٔ٪ٮا٩ي٭ػة  

                                                 

ٺـ  ا٣عضةرة.(43)  ا٣كِّ

 ثةدم وةظج٭ة. زٲؿك٬ٰ أرثٕح أثٲةت ٥٣ ٱك٥ٌ ا٣ٛ(44)
 .17  6 - ثةدم ا٣ٛٲؿكز -ثىةاؿ ذكم ا٣ذ٧ٲٲـ ٰٚ ٣ُةاٙ ا١٣ذةب ا٣ٕـٱـ  -

 .231 - 229 دٱٮاف ثٲؿـ ا٣ذٮ٩كٰ (45)
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كصةء ٰٚ ٦ٞؽ٦ح ا٣ٞىٲؽة «ا٣ج٤ؽم
(46)

ؿ ٨٦ مٕؿق ٝىػٲؽةه ٬ـ٣ٲٌػح ٚػٰ   أ٫٩ اٍمذى٭ى

 ٌ٧  أٌك٣٭ة ، ٯ ا٥ُٕ٧٣ ا٣ج٤ؽمٚ٪ؽؽ )ثُ٪ضح( ٠ةف ٱيكى

 إٍف ٠ةف ٰٚ ٢ٌ٠ أرضو ٦ػة دينػةفي ثػ٫ً 

 

 ٚإف )َ٪ضح( ٚٲ٭ة ا٧٣ُٕػ٥ي ا٣ج٤ػؽم 

 

 

 

ٝةؿ ٚٲ٭ة
(47)

  

ٌضػػ٢ ثة٣ػػؾ٬ةب ٣ػػ٫ ٕى ى٦ٌػػة ا٣ُجٲػػتي ٚى  أ

 

 إذا أ٤٠ػػخى َٕػػةـى ا٧٣ُٕػػ٥ً ا٣ج٤ػػؽم 

ًٕيه    ا٣ٌىؽري ٦٪ٞػجيه كا٧٣ػؿءي ٦ي٧ٍػذى

 

٥ً ا٣جى٤ػًؽم  ٕى  كا٣ٌنؿ  ٦ٕذػًؿضه ثػة٧٣ُ

ػٛؿي ٱة ٦ى   ٯ اهللي أف ٱيؿ٦ػٯ ثػ٫ قى ٌى ٝ ٨ٍ 

 

ػ٥ً ا٣جى٤ػًؽم   ٕى  إٱٌةؾ إٱةؾ ٝػؿبى ا٧٣ُ

 

 

ٱ١ؿر ٚٲ٭ة ٧٤٠ذػٲ٨ ، ك٬ؾق ٝىٲؽة ٣ٌٕٺؿ ا٣ٛةقٰ ٔ٪ٮا٩٭ة  ا٣نٕؿ كاٵدب

ٝةؿ، ةن ٰٚ أثٲةت ا٣ٞىٲؽة ص٧ٲٕ
(48)

  

ٕىػؿبي   أ٩ة اث٨ي صؽِّم كٝٮ٦ٰ ا٣كةدةي ا٣

 

 كظؿٚذٰ ٦ة ظٲٲخ  ا٣نٕؿي كاٵدبي  

ىدبو أ٩ٛٞخي كٝذٰ ٚػ   ٰ مػٕؿو كٚػٰ أ

 

 ٹ م٢٘ى ٔ٪ؽم إًٹَّ  ا٣نٕؿي كاٵدبي  

ػػٮنل  َى ظٲػػة ث٘ٲػػؿ 
ى  كٹ ٗػػؾاءى ثػػ٫ أ

 

  َّٕ  ٥ ا٣جػػةؿ إًٌٹ  ا٣نػػٕؿ كاٵدبي ٦ػػ٪

ػ  ٔى٧ى  ؽكاأقة٥ً٣ي ا٣٪ةس ٰٚ ٔٲنٰ ٚإف 

 

 إ٣ٯ ػىة٦ٰ ٚكٲٰٛ  ا٣نٕؿ كاٵدبي  

ػػة٩ٰ ٝػػٮ٦ٰ أف أ٩ةوػػؿ٥٬   كإًف دٔى

 

ٕيؽَّدٰ ٰٚ ا٩ذىةرم  ا٣نٕؿي كاٵ   دبي ٚ

 ٢ٝ ٤٧٤٣ػٮؾ ٦ٞػةٹن ٦ػ٨ أػػٰ زٞػحو  

 

 د٣ٲ٤ي٫ ٚػٰ ا٣عٲػةة  ا٣نػٕؿي كاٵدبي  

                                                  

٦ُجٕػح  -دكف ٩ةمػؿ  - ا٣ؼٺوػح أظ٧ػؽ -مةٔؿ ا٣ع٧ؿاء ٚػٰ دػةرٱغ اٵدب ا٧٣ٕةوػؿ  (46)

)ا٩ْػؿ  .سؿ ظٲةدػ٫أ٫٩ ٤ٗت ٤ٔٲ٫ ا٣جؤس ٰٚ أ٠ مةٔؿ ا٣ع٧ؿاء ا٣٪ضةح ا٣ضؽٱؽة. كٰٚ أػجةر

 .295  5 دؿص٧ذ٫ ٰٚ اٵٔٺـ ٤٣ـر٤٠ٰ(
ثػؿا٬ٲ٥ إٔػة٥٣ مػةٔؿ ا٣ع٧ػؿاء )ك٬ػٮ ٦ع٧ػؽ ثػ٨   كٝةؿ ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ ٌٗٺب ٰٚ ٠ذةث٫ -

. كا٩ْػؿ ـ1955كدػٮٰٚ ، ـ ٚػٰ ٦ػؿا٠ل1897اثػ٨ ا٣كػٌؿاج( ا٧٣ؿا٠نػٰ إ٩ػ٫ ك٣ػؽ كم٭ؿد٫  

 .544  2 ث٨ قٮدة ٧يُة٣ٓ ثٮٚٲةت ا٣ٞؿف ا٣سة٣ر ٔنؿ كا٣ؿاثٓ _ٔجؽ ا٣كٺـػإدعةؼ ا٣
 ا٣ٛ٪ؽؽ كا٥ُٕ٧٣ ا٣ؾم ٚٲ٫. ٙي ًى دى ك٬ٰ  ،ا٣ٞىٲؽة َٮٱ٤ح(47)

 .51دٱٮاف ٌٔٺؿ ا٣ٛةقٰ  ص(48)
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َـّ ٚٲ٧ػػة دٛؼػػؿكف ثػػ٫ ػػ ًٔ ٟى ٹ   ٹ ٦ي٤ٍػػ

 

ـ  إًٹَّ  ا٣نػٕؿي كاٵدبي   ٟي كا٣ٕ ٍ٤  ٦ة ا٧٣ي

يجىػػؽو    كٝػػ٢ ٧٣ػػ٨ ٬ػػةـ ٚػػٰ ٦ػػةؿو ٣ػػ٫ ٣

 

ٟ إًٹَّ  ا٣نػٕؿ كاٵدبي    ٦ة ا٧٣ةؿي كٱعى

 ك٢ٝ ٧٣ى٨ ٬ةـ ٰٚ ظتِّ ا٣ض٧ةؿ ٣ٞػؽ 

 

ىٍػُِّتى إًف ا٣ض٧ةؿ  ا٣نػٕؿ كاٵدبي    أ

ًٙ ا٧٣يؽاـ ٬ىٮنل   ك٢ٝ ٧٣ى٨ٍ ٬ةـ ٰٚ رٍم

 

 ٦ة ٩نٮةي ا٣ؼ٤ؽ إًٌٹ  ا٣نٕؿ كاٵدبي  

 كربَّ ٔةدجػػػحو ٣ػػػٰ ٚػػػٰ قػػػجٲ٤٭٧ة 

 

 دٞٮؿي ٣ٰ ٝؽ مضةؾ  ا٣نٕؿي كاٵدبي  

ؿو كٹ أدب  ٍٕ  دؿصػػٮ ثٞػػةاٰ ثػػٺ ًمػػ

 

ٰى إًٌٹ  ا٣نػػٕؿي كاٵدبي    ك٦ػػة ظٲػػةد

ػػ  ِّٛ ػػةدجذ٤ٰٞٚػػخي ٔ ِّٛػػٰ ٔػػ٨ ٦ٕي  ٰ ك٠ي

 

 ٦ة ٧ًٕ٩ح ا٣ٕٲل إًٌٹ  ا٣نػٕؿي كاٵدبي  

ػػة  ٧ى  ٣ٞػػؽ ٚى٪ٲػػخي ٗٺ٦ػػةن ٚٲ٭٧ػػة ٚ٭ي

 

ى٩ة إًٌٹ  ا٣نػٕؿ كاٵدبي    ريكظٰ ك٦ة أ

كٰٚ ٠ذةب  ا٣نٕؿ ا٣ذٮ٩كٰ ا٧٣ٕةوؿ 
(49)

ُٕٝح ٦ػ٨ زٺزػح أثٲػةت  ػؿ٬ػة  

 أٌك٣٭ة ، ٔجةرة )إ٣ٯ اٵثًؽ(

ٲٮؼي ٣ؿٌب ا٣٪ػةًس ٹز٦ػحن  ٯٗ٪ٌ  ٌٌ  ا٣

 

 ٝة٣ٮا ٣ؽل ٝٮ٣٭٥ ٚٲ٭ػة  إ٣ػٯ اٵثػؽً  

 

 ك

 ك٥٣ دك٥٤ ٣ٰ ٝؿاءد٭٧ة.، ك٥٣ ٱ٪ٌجٍ ٣ٰ ا٣جٲذةف اٳػؿاف

ك٧٬ػة ػةرصػةف ،   كو٤خ ٌٝٲح )ا٣ذ١ؿار( إ٣ٯ ا٧٣ٮمط كا٣ـصػ٢دؾٱٲ٢

يمٲؿ ثة٧٣٪ةقجح إ٣ٯ صة٩جٲ٨ إمةرة ٔةثؿة ، ٨ٔ ثعس٪ة ٬ؾا  كأ

ٮٱ٨ ا٤٣ْٛػٰ ٰٚ ا٧٣ٮمػط كا٣ـصػ٢ ٤٣ذ٤ػ، اٵكؿ  اٹقذٛةدة ٨٦ ا٣ذ١ؿار

 كا٧٣ٕ٪ٮم.

ك٬ػٮ ، كا٣سة٩ٰ  اٹقذٛةدة ٨٦ ا٣ذ١ؿار ٚػٰ دٞػؽٱ٥ إًػةٚح ٦ٛٲػؽة ٧٤٣٪نػؽ

ٱذؿ٥٩ ثة٣٪ٌه اٵدثٰ
(51)

. 

                                                 

٧٠ػة ذ٠ػؿ ا٧٣ؤ٣ػٙ ، كأو٢ ا٣٪هٌ ، 59  ٦2ع٧ؽ وة٣ط ا٣ضةثؿم  - ا٣نٕؿ ا٣ذٮ٩كٰ ا٧٣ٕةوؿ(49)

 ك٬ٮ مةٔؿ دٮ٩كٰ.، ـ1948-1899ٰٚ دٱٮاف ا٣ٌكٕٲؽٱةت ٤٣نةٔؿ  )قٕٲؽ أثٮ ث١ؿ(  
نذؿم اٵ٩ؽ٣كػٰ. كٝػؽ َجػٓ ثٕ٪ػ ؿ ٦سٺن ٦ةٱ٪ْ(51) اف  دٱػٮاف أثػٰ ٮٰٚ دٱٮاف أثٰ ا٣عك٨ ا٣ن 

 .ظٞٞػ٫ ك٤ٔػٜ ٤ٔٲػ٫ د - ا٣عك٨ ا٣ننذؿم مةٔؿ ا٣ىٮٚٲح ا١٣جٲؿ ٰٚ اٵ٩ؽ٣ف كا٧٣٘ػؿب

 .٤ٰٔ قة٦ٰ ا٣٪نةر
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(4) 

ٕٚػة٣ضٮق ، ا٩ىٌت ا٬ذ٧ةـ ا٣٪ٞةد كا٣جٺٗٲٲ٨ ٝؽٱ٧ةن ٤ٔػٯ ٔ٪ىػؿ ا٣ذ١ػؿار

ك٤ٌ٤ٔٮا ذ٣ٟ كٌٚى٤ٮا ٚػٰ ا١٣ذػت ، ٰٚ كركدق ٰٚ ثٕي  ٱةت ا١٣ذةب ا١٣ؿٱ٥

ككاوػ٤ٮا ، ك٠ذت ا٣جٺٗػح )ٔة٦ػح(، ك٠ذت اٷٔضةز، ا١٣ؿٱ٥ا٣ؼةوح ثة٣ٞؿ ف 

ػ٫ي ، ا٣ذ١ؿار ٰٚ ا٣نٕؿ كا٣٪سػؿ ٤ٔٯا١٣ٺـ  ػ٪٫ي كٝىجٲعى كى ػ٨ي ، كذ٠ػؿكا ظى كِّ ك٦ػة ٱيعى

ق أك ٱيٍؾ٬ًتي ٨٦ رك٫ٞ٩.، ا١٣ٺـى ٦٪٫ ًكؽي ٍٛ  ك٦ة ٱي

ػػةد كا٣جٺٗٲ ػػٮف ٦ػػٓ ا٣ٕؿكًػػٲٌٲ٨ ٌٞ ٔ٪ةوػػؿ ٔٲػػٮب ا٣ٞةٚٲػػح  ، كٔػػة٣ش ا٣٪ 

ـو ٔ٪ؽ اٷٱُةءككٝٛٮا ثٲ٨ ٦ُٮِّ  يػػؿل إ٣ػٯ ٔ٪ىػؿ ، ؿو ك٦يٮًص ا٣ؾم ٱؿصٓ ٦ػٌؿةن أ

ٔؾران أك دػِّكٱٺن ٧٣ػ٨  - ٧٠ة قجٜ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر -كا٣ذ٧ف ثٌٕ٭٥ ، ا٣ذ١ؿار

ى٫ي  ث ثٕؽـ ا٣ذـاـ ا٣ٕؽد ا١٣ةٰٚ ٦ػ٨ اٵثٲػةت ٝجػ٢ د١ؿٱػؿ ، كٝٓ ٰٚ اٷٱُةء أك ٝةرى

 ا٧٤١٣ح ا٣كةثٞح.

ػ  ٞ ظػٲ٨ ٚػذط ا٣جػةب  ةك٠ةف ٤٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ اهلل ا٣ُٲػت ٦ٮٝػٙ ٹٚػخه ظ

( إ٣ػٯ ذ٣ػٟ كدض٪َّػتى ٦ػة ، ٣ًذىضةكًز ٌٝٲًٌح اٷٱُةء ظٲ٨ ٱ١ػٮف ٚػٰ ا٣نػٕؿ )داعو

٧ٌٲ٭ة )٦ؼة٣ٛح( أك ٔٲجةن.  ٱيكى

ًٰٕ ١٣ذةب )ا٧٣ؿمؽ إ٣ٯ ٚ٭٥ أمٕةر ا٣ٕؿب كوػ٪ةٔذ٭ة( أٝػٮؿ   ك٨٦ دذج 

إف ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ُٲت ٥٣ ٱٞٙ ٰٚ ٠ذةثػ٫ ا٧٣ُجػٮع )ٚػٰ أصـااػ٫ ا٣ؼ٧كػح( ٤ٔػٯ 

٪ٌةفٝىةاؽ أثٰ إق أك قةاؿ اٵمػٕةر ا٣ذػٰ ، عةؽ اٷ٣جٲؿم أك ٦٪ْٮ٦ةت اث٨ ا٣ضى

د١ٌؿرت ٚٲ٭ة ٧٤٠ح ا٣ٞةٚٲح ٰٚ ا٣ٞىٲؽة ٤٠٭ػة؛ ٣ٞػؽ ٚػذطى ا٣جػةبى )ثةٵقػجةب أك 

 ا٧٣ٮصجةت ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة( ٧٣س٢ ٬ؾا ا٣نٕؿ ذم ا٣ؼىٮوٲح.

ةد ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ا٣ؾٱ٨ ٔة٣ضٮا د١ػؿار ا٣ٞةٚٲػح  ٌٞ كأٝٙ ٬٪ة ٔ٪ؽ زٺزحو ٨٦ ا٣٪

٥ ا٣جػةبى ٣٭ػؾا ، ٢ٌ٠ ٤ٔٯ َؿٱٞذ٫ ٰٚ ا٣ذٌ٪ةكؿ، ٣جٲؿمٰٚ مٕؿ اٷ ٭ي ٛي ذىطي ٦ػٮاًٝ ٍٛ ى كد

 ثة٧٣ٺظْةت ا٣ذٰ ذ٠ؿك٬ة ، ا٣٪ٮع ٨٦ ا٣نٕؿ
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٤٣ؽ٠ذٮر قٲؽ ٗةزم -
(51)

ك٬ػٮ ٱ٧ػٌؿ ٤ٔػٯ -ثعره ٨ٔ اٷ٣جٲؿم ٝةؿ ٚٲ٫  

، ػَؿج ٨ٔ ا٧٣أ٣ٮ  ٰٚ ث٪ة  ٝةٚٲذٰ ا٣ٞىنٲؽدٲ٨»   إٌف ا٣نةٔؿ-ذ٠ؿ ا٣ٞىٲؽدٲ٨

، ٨٦ ا٧٣٭ةثنح ٚنٰ ظة٣نح اإل٩ننةد اٱٌُٰٛ ٤ٔٯ ا٣ٞىٲؽة صٮ   ٦ٞىٮدٌ و٬ٮ د١ؿارٌ 

«وّة٬ؿة ٚ٪ٲح ٥٣ ٩ضؽ ٣٭ة ٦سٲلً ٝج٢ ٔىؿ اإل٣جٲؿي
(52)

. 

 ٚٞؽ قٌض٢ د. ٗةزم 

ٝىؽ ا٣نةٔؿ إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ذ١ؿار )٣٘ؿض أك أٗؿاض ٱؿٱؽ إٱىة٣٭ة إ٣ػٯ -1

 ا٣ٞةرئ أك ا٣كة٦ٓ(.

ح ٧٠ػة )ٚ٭ػٰ ٦ؼة٣ٛػ، كػؿكص٫ ٤ٔٯ ا٣ِّ٧٣ٮؼ ٰٚ ا٣ٞىٲؽة ا٣ٕؿثٲػح -2

٥ ٨٦ ٠ٺ٫٦ ٧ً٪ةن( ٭ى  ك١٣٪٫ٌ اقذؽرؾ.، ٱٛي

٨٦ ا٣ػ٧ى٭ةثًح ٤ٔٯ ا٣ٞىٲؽة دْ٭ؿي كاًعحن  اصٮ  ، ث٭ؾا، إًٛةء ا٣نةٔؿ -3

 ٔ٪ؽ اٷ٩نةد.

ٍٜ إ٣ٲ٭ة.كدٞؽٱ٥ ا٣نةٔؿ ٚٲ -4  ٧ة و٪ٓ ٰٚ ا٣ٞىٲؽدٲ٨ ّة٬ؿةن ٚ٪ٌٲحن ٥٣ ٱيٍكجى

كٔ٪ؽ دراقح مٕؿ اٷ٣جٲؿم أمةر ا٣ؽ٠ذٮر إظكةف ٔجػةس -
(53)

ؾا إ٣ػٯ ٬ػ 

ؿ ٰٚ مٕؿق ٱؼؿج ٤ٔنٯ كٝةؿ ٰٚ قٲةؽ ٠ٺ٫٦  إف اٷ٣جٲؿم ، ا٣ضؽٱؽ ا٣ؾم ّ٭ى

ْؿِ  ا٧٣أ٣ٮ  ٚنٰ ا٣ٞةٚٲنح ُٕ ٚٲج٪نٰ ا٣ٞىنٲؽةَ ص٧ٲٕنةً ٤ٔنٯ ٧٤٠نٍح واظنؽٍة ال ، ا٣

ٌؽر ٦ٞة٣ذ٫ ٰٚ اٷ٣جٲؿم ثٕجةرة  ، ٱ٘ٲّؿ٬ة  «.٠ةف ٚ٪ة٩ةن ٰٚ ٦ضة٫٣....»ك وى

ٌه ا٣ؽ٠ذٮر مٮٰٝ ًٲٙ أثة إقعةؽ اٷ٣جٲؿم  - ثذؿص٧ح ظكػ٪حو ٚػٰ كػى

ـٌا٬ؽ ا١٣جٲػؿ اٷ٣جٲػؿم»٠ذةث٫  )اٵ٩ؽ٣ف( ٦ىٌ٭ؽ ٣٭ة ثٕجةرة  «ا٣
(54)

زػ٥ ٝػةؿ ٚٲػ٫   

                                                 

 -صة٦ٕػح اٷقػ١٪ؽرٱح  -ٰٚ ثعر ٨ٔ )أثٰ إقعةؽ اٷ٣جٲػؿم( ٚػٰ ٦ض٤ػح ٤٠ٲػح اٳداب (51)

 ـ.1976ق٪ح  - 21ا٣ٕؽد 
 .99-98ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ  (52)
 .111دةرٱغ اٵدب اٵ٩ؽ٣كٰ  ٔىؿ ا٣ُٮااٙ كا٧٣ؿاثُٲ٨  (53)

 .353اٵ٩ؽ٣ف  -ٔىؿ ا٣ؽكؿ كاٷ٦ةرات-( 8دةرٱغ اٵدب ا٣ٕؿثٰ )(54)
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٘ى٤ٌ٭ة ٚػٰ ٩ْػ٥ أمػٕةرو زي٬ؽٱٌػحو ٠سٲػؿة» يدٲعخ ٫٣ ١٤٦حه مٕؿٱٌحه ػىجحه ٚةقػذ «. كأ

ككٝٙ ٔ٪ؽ ٧٩ةذج ٨٦ ٝىٲؽدٰ اٷ٣جٲؿم ا٧٣ؾ٠ٮردٲ٨  ٩ٛةن ك٩سػؿ ثٕػي أثٲػةت 

كد٧ٌٰ ا٣ٞىٲؽة »ضٺ٣ح )اهلل( إٔضةثةن ث٭ة ز٥ ٝةؿ  ٝىٲؽد٫ ا٣ذٰ د٪ذ٭ٰ ث٤ِٛ ا٣

و٦ٕن٫ صنٮ٬ؿة ٣ٛنِ ، و٢٠ ثٲخ ٱؽ  دال٣نحً صؽٱنؽةً ، ث٭ؾق ا٣ؿكٔح ٰٚ ا٣ىٲةٗح

 «.ود٪ـ  ٦٪٫ ٦٪ـالً ٦ُع٧١ةً ، ا٣ضل٣ح دٌٰ  صٮا٩ج٫

(5) 

كث٧ؿاصٕح ٬ؾق ا٣ٞىةاؽ كا٣ُٞٓ ا٣ذٰ د١ٌؿرت ٚٲ٭ة ا٣ٞةٚٲح ٩ٺظِ ٔػؽدان 

 ٵق٤ٮثٲح ٨٦ ا٧٣ٺظْةت ا٧٣ٮًٮٔٲح كا

د١ؿار ٧٤٠ح دة٦ػح ٚػٰ  ػػؿ ا٣جٲػخ ٦سػ٢ )اهلل( ك)٦ع٧ٌػؽ( ك)ا٣٪ػةر(  -1

كد١ػؿار أ٠سػؿ ٦ػ٨ ٧٤٠ػح إف ٠ة٩ػخ ٦٪٭ػة ثكػجت ٦سػ٢  )ا٧٣ض٤ػف ، ك)ا٣ؿٱط(

 ا٣ج٤ؽم( ك )ا٥ُٕ٧٣ ا٣ج٤ؽم(.

، امذؿاؾ مٕؿاء ٨٦ ا٧٣نؿؽ ٦ٓ مٕؿاء اٵ٩ؽ٣ف ٚػٰ ٬ػؾق ا٣ْػة٬ؿة -2

ٰو ٰٚ ٬ؾا ا٣ج ٲػؿم ب ٧٠ة ّ٭ؿ اق٥  أثٰ إقعةؽ اٷ٣جةكإف ٥٣ ٱجؿز اق٥ ٦ىٍنًؿٝ

٪ٌةف كٗٲؿ٧٬ة.  كاث٨ ا٣ضى

ك٣ٕػ٢َّ مػٲٮٔ٭ة ٚػٰ ، ثٕي ٬ؾق ا٣ٞىةاؽ كا٣ُٞػٓ ٦ض٭ٮ٣ػح ا٣ٞةاػ٢ -3

 اٵ٩ةمٲؽ ٰٚ ا٧٣٪ةقجةت كٗٲؿ٬ة قٌ٭٢ ٩كٲةف أق٧ةء أوعةث٭ة.

 اردجةط د١ؿار ا٣ٞةٚٲح ثًػ  -4

ـ ٬ؽ -أ  كاٵذ٠ةر.، كا٧٣ٮأِ، مٕؿ ا٣

 ٣ِٛ ا٣ضٺ٣ح.د٧ضٲؽ اهلل دٕة٣ٯ ثذ١ؿار  -ب

 ثذ١ؿار اق٫٧.ملسو هيلع هللا ىلص إّ٭ةر ٦عجح رقٮؿ اهلل  -ج

 ا٣٪ٞؽ اٹصذ٧ةٰٔ. -د

ٕى  -٬ ىك ا٣ ػػاقػػذٲٛةء ا٧٤٧٣ػػط ا١ٛ٣ػػؿم أ ثػػؾ٣ٟ ا٣ذ١ػػؿار ٦سػػ٢  ؽمٌ ٞى

 ٝىٲؽة أثٰ ا٣عضةج ث٨ ا٣نٲغ.
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 ٣ضٮء ا٣نٕؿاء ٩ة٧ّٰ د٤ٟ ا٣ٞىةاؽ إ٣ٯ اٵق٤ٮب ا٣ك٭٢ كا٣ٕجةرة ا٣ٞؿٱجح. -5

 ػٺٝٲح ٰٚ ا٣ٞةرئ كا٣كة٦ٓ.٦ؼةَجح ا٣نٕؿاء ا٣ٕٮاَٙ ا٣ؽٱ٪ٲح كاٵ -6

ثإظػؽاث إٱٞػةع ٦ٮقػٲٰٞ ، اٹقذٛةدة ٨٦ ا٣ذ١ػؿار ٚػٰ  ػػؿ ا٣جٲػخ -7

ٱ٪ٲح كا١ٛ٣ؿٱٌح كا٣ٕةَٛٲٌح.ٱذٺءـ ٦ٓ ا٧٣ٺ٦ط   ا٣ؽِّ

ادىةؿ ا٣نٕؿ ا٣عؽٱر ثؾ٣ٟ ا٣ٞؽٱ٥ ٰٚ اٹقػذٛةدة ٦ػ٨ ٔ٪ىػؿ ا٣ذ١ػؿار  -8

 .ٌٔٺؿ ا٣ٛةقٰك، كمةٔؿ ا٣ع٧ؿاء، ٰٚ ا٣ٞةٚٲح ٠ة٣ؾم ٔؿٚ٪ةق ٔ٪ؽ ثٲؿـ ا٣ذٮ٩كٰ

ز٥ أٝػٮؿ  ٩ؼػؿج ٧٦ػة قػجٜ ص٧ٲٕػةن إ٣ػٯ أف ٝٮأػؽ ا٣ٞةٚٲػح )ظؿ٠ةد٭ػة 

٧٠ػة اقػذٌٞؿت ٔ٪ػؽ ا٣ٕؿكًػٲٲ٨ٌ ٝػؽٱ٧ةن ، كظؿكٚ٭ة كٔٲٮث٭ة( ثةٝٲح ٤ٔٯ ظة٣٭ة

ػؿكج )ثذعػػٌؽم( ّػػة٬ؿة اٷٱُػةء إ٧ٌ٩ػػة ٬ػػٮ ػػػؿكج  كظػؽٱسةن. كٱجٞػػٯ ٬ػػؾا ا٣ؼي

« ٱؼ٤ػٜ» ٲٓ أفٵقجةب ٦عٌؽدة كأٗؿاض ٦ٕٲٌ٪ح ٦ذؿك٠ح ٤٣نػةٔؿ ا٣ػؾم ٱكػذُ

ٓي « ٱ١كؿ ا٣ٞةٔػؽة»ا٧٣٪ةقجح ا٣ذٰ دذٲط ٫٣ أف  ، ٣ٕػ٢ ا٣ٞػةرئ ٱكػذ٧ؿئ ٦ػة ٱىٍىػ٪ى

ٙي إ٣ٲ٫ ا٣نةٔؿ ك٬ٮ ٱٞؿأ ا٣نٕؿ كاظؽان ٨٦ ا٧٣ٺ٦ط ا٣ذٰ أمؿ٩ة إ٣ٲ٭ػة أك ، كٱٌٲ

 أ٠سؿ ٨٦ ٧٤٦ط.

ٞػةد كا٣جٺٗٲػٲ٨ كٔ٪ػؽ ا٣٪  ، كدجٞٯ ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة ٔ٪ػؽ ا٣ٕؿكًػٲٲ٨ إٱُػةءن 

ٱذ١ٌؿر  كٹ، ٨٦ اٷثؽاع اٵدثٰ ٫٣ ّؿك٫ٚ ة٩ٮٔةن ػةو  ، ٬ةدثةء ا٣ؾٱ٨ قٌٮٗٮكاٵ

 .اإٹ ٧٣٪ةقجحو ػةٌوح صؽ  

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
٦ع٧ػؽ رًػٮاف  -مةٔؿ اٵ٩ػؽ٣ف ا٣ـا٬ػؽ ا٣سػةاؿ  -أثٮ إقعةؽ اٷ٣جٲؿم  -

 ـ.2118-1432٬ -دثٰ  -١٦ذجح ا٣ٛٺح  -ا٣ؽاٱح 
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ا٣كٲؽ  -ٕؿكض كا٣ٞٮاٰٚ(اٷرمةد ا٣نةٰٚ )٤ٔٯ ٦ذ٨ ا١٣ةٰٚ ٰٚ ٧٤ٰٔ ا٣ -

 -مػػؿ٠ح ١٦ذجػػح ك٦ُجٕػػح ٦ىػػُٛٯ ا٣جػػةثٰ ا٣ع٤جػػٰ -٦ع٧ػػؽ ا٣ػػؽ٦َّ٪٭ٮرم

 ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح. -ـ 1957 -1377٬ -ا٣ٞة٬ؿة

-ا٣ٞػة٬ؿة  -دار ا١٣ذػت ا٧٣ىػؿٱح  -أثػٮ ا٣ٛػؿج اٵوػٛ٭ة٩ٰ  -اٵٗػة٩ٰ  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ.

دعٞٲػٜ  -ا٣ىػةظت ثػ٨ ٔجػةد  -اٷٝ٪ةع ٰٚ ا٣ٕؿكض كدؼػؿٱش ا٣ٞػٮاٰٚ  -

ث٘ػػؽاد -٦٪نػػٮرات ا١٧٣ذجػػح ا٧٤ٕ٣ٲػػح  -ٲغ ٦ع٧ػػؽ ظكػػ٨  ؿ ٱةقػػٲ٨ ا٣نػػ

 ـ.1961-1339٬

 -ثػػةدم  ا٣ٛٲؿكز -ثىػػةاؿ ذكم ا٣ذ٧ٲٲػػـ ٚػػٰ ٣ُػػةاٙ ا١٣ذػػةب ا٣ٕـٱػػـ  -

 ا٣ٞة٬ؿة. -ا٧٣ض٤ف اٷقٺ٦ٰ اٵ٤ٔٯ 

د. إظكةف ٔجػةس  -ٔىؿ ا٣ُٮااٙ كا٧٣ؿاثُٲ٨ -دةرٱغ اٵدب اٵ٩ؽ٣كٰ  -

 .ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ -ثٲؿكت  -دار ا٣سٞةٚح -

دار  -دػةرٱغ اٵدب ا٣ٕؿثػػٰ )ا٣ٕىػؿ ا٣ٕجةقػػٰ اٵكؿ( د. مػٮٰٝ ًػػٲٙ  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -ا٣ٞة٬ؿة-ا٧٣ٕةرؼ 

 -دار ا٣ذػؿاث  -دعٞٲػٜ قػٲٌؽ وػٞؿ  -اثػ٨ ٝذٲجػح-دِّكٱ٢ ٦نػ٢١ ا٣ٞػؿ ف  -

 ـ.1973-1393٬ -ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح  -ا٣ٞة٬ؿة 

ح ا٧٣ض٤ف اٵ٤ٔٯ ٤٣نؤكف اٷقػٺ٦ٲ -اث٨ أثٰ اٷوجٓ  -دعؿٱؿ ا٣ذعجٲؿ  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. - ا٣ٞة٬ؿة -

ػةرٱٙ  -  -ا٧٣٪ػةكم )٦ع٧ػؽ ٔجػؽ ا٣ػؿؤكؼ(  -ا٣ذٮٝٲٙ ٤ٔٯ ٦٭٧َّػةت ا٣ذَّٕ

 -دار ا١ٛ٣ػؿ ، ٣ج٪ػةف -دار ا١ٛ٣ؿ ا٧٣ٕةوؿ  -دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱح 

 .ـ2112-1423٬ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح  -د٦نٜ 
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دار ا١ٛ٣ػؿ  -دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱػح  -دٱٮاف أثٰ إقعةؽ اٷ٣جٲؿم  -

 ـ.1991-1411٬ -ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح  -٦نٜ د -

 ا٣ٞة٬ؿة. -دار ٦ىؿ ٤٣ُجةٔح  -١٦ذجح ٦ىؿ  -دٱٮاف ثٲؿـ ا٣ذٮ٩كٰ  -

٪َّػةف اٵ٩ىػةرم اٵ٩ؽ٣كػٰ  - ص٧ػٓ كدعٞٲػٜ كدراقػح  د.  -دٱٮاف اثػ٨ ا٣ضى

 ٦ُةثٓ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ. - ـ1989ث٘ؽاد  -٦٪ضؽ ٦ىُٛٯ ث٭ضح 

 -ٰ قػة٦ٰ ا٣٪نػةر دعٞٲٜ كد٤ٕٲػٜ د. ٤ٔػ -دٱٮاف أثٰ ا٣عك٨ ا٣ننذؿم  -

ِّة ا٧٣ٕةرؼ ثةٷق١٪ؽرٱح   .ـ٦1961ي٪ٍنى

كزارة  -دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ رًػٮاف ا٣ؽاٱػح  -دٱٮاف اثػ٨ ػةد٧ػح اٵ٩ىػةرم  -

 .ـ1972 -د٦نٜ  -ا٣سٞةٚح 

ثٲػػؿكت  -ا٧٣ُجٕػػح اٵدثٲػػح  -دٱػػٮاف ثُػػؿس ٠ؿا٦ػػح ا قػػضٓ ا٣ع٧ة٦ػػح  -

 ـ.1898 -٬ 1316

ط ٔجؽ ا٣ػؿظ٨٧ دىعٲ، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣٘٪ٰ ا٣ٮدٗٲؿم، دٱٮاف ٔٺؿ ا٣ٛةقٰ -

 -ا٣ٞ٪ٲُؿة  -دار ا٣جٮ٠ٲ٤ٰ ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ ، ث٨ ا٣ٕؿثٰ ا٣عؿٱسٰا

 .ـ1998ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح  -ا٧٣٘ؿب 

 -اث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ا٧٣ؿا٠نٰ  -ا٣ؾٱ٢ كا٣ذ٤٧١ح ١٣ذةثٰ ا٧٣ٮوٮؿ كا٣ى٤ح  -

 ثٲؿكت.-دار ا٣سٞةٚح  -دعٞٲٜ د. إظكةف ٔجةس )ثٞٲح ا٣كٛؿ ا٣ؿاثٓ( 

ٲؽ  -  ا ٢٦ء ا٣ٕٲجح.رظ٤ح اث٨ ريمى

٦ُجٕػح  -ا٣ؼٺوػح أظ٧ػؽ  -مةٔؿ ا٣ع٧ؿاء ٰٚ دةرٱغ اٵدب ا٧٣ٕةوػؿ  -

 ا٣٪ضةح ا٣ضؽٱؽة.

 -ٔجػؽ ا٣ع٧ٲػؽ ا٣ؿَّاًػٰ  -مؿح ديعٛػح ا٣ؼ٤ٲػ٢ ٚػٰ ا٣ٕػؿكض كا٣ٞةٚٲػح  -

 ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح. - ـ1975 -ث٘ؽاد  -٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح 

 ا٣ٞة٬ؿة. - ا١٧٣ذجح ا٣سٞةٚٲح -ا٣ٕٮًٰ ا٣ٮ٠ٲ٢  -ا٣نٕؿ ثٲ٨ ا٣ض٧ٮد كا٣ذُٮر  -
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 دٮ٩ف.-٦ع٧ؽ وة٣ط ا٣ضةثؿم  -ا٣نٕؿ ا٣ذٮ٩كٰ ا٧٣ٕةوؿ  -

٣ٸ٦ةـ ا٣عػةِٚ ٔجػؽ ا٣عػٜ ثػ٨ ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ اٷمػجٲ٤ٰ  -٠ذةب ا٣ٕةٝجح  -

دار ا١٣ذػت  -دعٞٲٜ أثٰ ٔجؽ اهلل ٦ع٧ؽ ظك٨ إقػ٧ةٔٲ٢  -( 582٬ )ت

 ٣ج٪ةف. -ثٲؿكت -ا٧٤ٕ٣ٲح 

 -ا٣ضؽٱػؽة ٦ُجٕػح ا٣٪ضػةح -ٔجؽ ا١٣ػؿٱ٥ ٗػٌٺب  -ٔة٥٣ مةٔؿ ا٣ع٧ؿاء  -

 .ـ1981 -ا٣ؽار ا٣جٲٌةء 

 .ـ1961 -ا١٣ٮٱخ  -دعٞٲٜ ٚؤاد قٲؽ  -ا٣ؾ٬جٰ  -ا٣ٕجؿ ٰٚ ػجؿ ٨٦ ٗجؿ  -

 -٦ع٧ػؽ ا٧٤ٕ٣ػٰ  -ا٣ٕؿكض كا٣ٞةٚٲح  دراقح ٰٚ ا٣ذِّقٲف كاٹقذؽراؾ  -

 ا٣ؽار ا٣جٲٌةء. -دار ا٣سٞةٚح 

 اٵكؿ ا دةرٱغ اٵدب ا٣ٕؿثٰ. ٌٰ ا٣ٕىؿ ا٣ٕجةق -

 -ثٲػؿكت  -دار ا٧٣ٕؿٚػح  -٦ع٧ؽ ٝؿٝـاف دعٞٲٜ  -اث٨ رمٲٜ  -ا٧ٕ٣ؽة  -

 ـ.2114

ٛيىػػٮؿ ٚػػٰ ا٣ٞػػٮاٰٚ  - ٹثػػ٨ ا٣ػػؽ٬ةف أثػػٰ ٦ع٧ػػؽ قػػٕٲؽ ثػػ٨ ا٧٣جػػةرؾ  -ا٣

دار ا٣سٞةٚػػح  -دعٞٲػػٜ د. ٦ع٧ػػؽ ٔجػػؽ ا٧٣ضٲػػؽ ا٣ُٮٱػػ٢  -( 569٬ )ت 

 ـ.1991-1412٬ -ا٣ٞة٬ؿة  -ا٣ٕؿثٲح 

٦٪نػٮرات ١٦ذجػح  -د. وػٛةء ػ٤ٮوػٰ  -٨ٚ ا٣ذُٞٲٓ ا٣نٕؿم كا٣ٞةٚٲػح  -

 ا٣ُجٕح ا٣ؼة٦كح. -ـ 1977-1397٬ -ث٘ؽاد  -ٯ ا٧٣س٪َّ 

ةر  -ا٣ٞةٚٲح ٰٚ ا٣ٕؿكض كاٵدب  - ٦ىػؿ  -دار ا٧٣ٕػةرؼ  -د. ظكٲ٨ ٩ىَّ

 )١٦ذجح ا٣ؽراقةت اٵدثٲح(. -

 -دار اٵ٦ة٩ػػح  -دعٞٲػػٜ أظ٧ػػؽ رادػػت ا٣٪ٛػػةخ  -اٵػٛػػل  -ا٣ٞػػٮاٰٚ  -

 ثٲؿكت. -ـ 1974 -1393٬
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ٱ٥ كدعٞٲػٜ ٧ٔػؿ اٵقػٕؽ دٞػؽ -ا٣ٞٮاٰٚ ٵثٰ ٱ٤ٕٯ ٔجؽ ا٣جةٰٝ ا٣ذ٪ٮػٰ  -

 ـ.1971-1389٬ -ثٲؿكت  -دار اٷرمةد  -ك٦عٲٰ ا٣ؽٱ٨ ر٦ٌةف 

١٦ذجػػح  -د. ٦ع٧ػػؽ ٔػػٮ٩ٰ ٔجػػؽ ا٣ػػؿؤكؼ  -ا٣ٞةٚٲػػح كاٵوػػٮؿ ا٤٣٘ٮٱػػح  -

 ـ.1977 -٦ىؿ -ا٣ؼة٩ضٰ 

 ـ.1962 -ثٲؿكت  -١٦ذجح ا٣٪٭ٌح  -٩ةزؾ ا٧٣ٺا١ح  -ٌٝةٱة ا٣نٕؿ ا٧٣ٕةوؿ  -

ظٞٞػ٫ ك٤ٔػٜ ٤ٔٲػ٫   - ٣ٕؿكًػٰأثٮ ا٣عك٨ ا -٠ذةب ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ٕؿكض  -

 ـ.1955 -ثٲؿكت  -دار ا٣٘ؿب اٷقٺ٦ٰ  - صٕٛؿ ٦ةصؽ د.

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ.-ثٲؿكت  -دار وةدر  -اث٨ ٦٪ْٮر  -٣كةف ا٣ٕؿب  -

دار ا٣ذػؿاث  -دعٞٲٜ ظك٨ مةذ٣ٰ ٚؿ٬ٮد  -اث٨ ص٪ٰ  -٦ؼذىؿ ا٣ٞٮاٰٚ  -

 ـ.1975-1395٬ -ا٣ٞة٬ؿة  -

عٞٲٜ ٦ع٧ؽ أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥ د -أثٮ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم -٦ؿادت ا٣٪عٮٱٲ٨  -

 ـ.1955-1375٬ -ا٣ٞة٬ؿة  -١٦ذجح ٩٭ٌح ٦ىؿ  -

دار  -د. ٔجػؽ اهلل ا٣ُٲػت  -ا٧٣ؿمؽ إ٣ػٯ ٚ٭ػ٥ أمػٕةر ا٣ٕػؿب كوػ٪ةٔذ٭ة -

 ـ.1971-ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح  -ا٣ؼؿَٮـ  -ا٣ؽار ا٣كٮدا٩ٲح  -ا١ٛ٣ؿ 

دار إظٲػةء ا١٣ذػت -دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كذةر ٚؿاج  -٦ٕض٥ ا٣نٕؿاء ٧٤٣ؿزثة٩ٰ  -

 ـ.1961 -ا٣ٞة٬ؿة-ٕؿثٲح ا٣

٦ع٧ػؽ ثػ٨  -ك٫ٕ٦  ا١٣ةٰٚ ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ٞػٮاٰٚ ، ا٧٣ٕٲةر ٰٚ أكزاف اٵمٕةر -

ػػ٪ٍذىًؿٱ٪ٰ اٵ٩ؽ٣كػػٰ   -دعٞٲػػٜ ٦ع٧ػػؽ رًػػٮاف ا٣ؽاٱػػح  -ٔجػػؽ ا٤٧٣ػػٟ ا٣نَّ

 ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح. -ـ 1973-1391٬ -د٦نٜ  -ا١٧٣ذت اٷقٺ٦ٰ 

إ٣ػٯ ا٣عػؿ٦ٲ٨  ٢٦ء ا٣ٕٲجح ٧٣ة ص٧ٓ ثُٮؿ ا٣٘ٲجح ٰٚ ا٣ٮص٭ذٲ٨ ا١٣ػؿٱ٧ذٲ٨ -

ػٲؽ ا٣كػجذٰ ا٣ٛ٭ػؿم  -١٦ح كَٲجح   -ٵثٰ ٔجؽ اهلل ٦ع٧ؽ ث٨ ٧ٔػؿ ثػ٨ ريمى
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 -ا٣ػؽار ا٣ذٮ٩كػٲح ٤٣٪نػؿ  -دٞؽٱ٥ كدعٞٲٜ د. ٦ع٧ؽ ا٣عجٲت ث٨ ا٣ؼٮصح 

 ـ.1982 -1412٬

ٌٞ  -٩ٛط ا٣ُٲت ٨٦ ٗى٨ اٵ٩ؽ٣ف ا٣ؿَٲت  - دعٞٲػٜ  -ؿم أثٮ ا٣ٕجةس ا٧٣

 اٵك٣ٯ. ا٣ُجٕح -ثٲؿكت  -دار وةدر  -د. إظكةف ٔجةس 

ٵثػػٰ ا٣ٕجػػةس أظ٧ػػؽ ثػػ٨ ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ ٤ٔػػٰ  -ا٣ػػٮاٰٚ ث٧ٕؿٚػػح ا٣ٞػػٮاٰٚ  -

صة٦ٕػح  -ظٞٞذ٫  د. ٩ضةة ث٪خ ظك٨ دٮ٣ٰ -اٵوجعٰ ا٣ٕ٪َّةثٰ اٵ٩ؽ٣كٰ 

 .1418٬ -ا٣ؿٱةض  -اٷ٦ةـ ٦ع٧ؽ ث٨ قٕٮد 

دعٞٲٜ د. ٚؼػؿ ا٣ػؽٱ٨ ٝجػةكة  -ا٣ذجؿٱـم  -ا٣ٮاٰٚ ٰٚ ا٣ٕؿكض كا٣ٞٮاٰٚ  -

 ـ.1971-1361٬ -د٦نٜ  -دار ا١ٛ٣ؿ  -

*   *   * 


