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 من صىز االستدالل بانقياس
 يف تصحيح األخطاء انشائعت يف انعصس احلديث

 )دزاست وصفيت حتهيهيت(

 ()ـو٠ة٩ٰا٦٣ع٧ؽ ٝةق٥ د. 

ػطدخل:
ٲط اٵػُػةء ثٲةف ٦ؽل اٹقذؽٹؿ ثة٣ٞٲةس ٰٚ دىػعكؿ ٬ؾا ا٣جعر ةٱع

كذ٣ػٟ ٦ػ٨ ػػٺؿ دع٤ٲػ٢ أ٦س٤ػح ٦ىػُٛةة ٦ػ٨  ؛ا٣نةإح ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر

٘ىػٯ ٦ػ٨ ٬ػؾا  جٍذى ٦ى٪ٛةت ثٕي ٧٤ٔةء ا٣ذىػعٲط ا٤٣٘ػٮم ا٧٣ٕةوػؿٱ٨. كا٧٣ي

ؿ ٤ٔٲ٭ػة أك ٱيكػذ٩ِّف ث٭ػة ٚػٰ ظٞػ٢  ػٮَّ ا٣ذع٤ٲ٢ ٦ٞةرثػح ًػٮاثٍ ٦ٞذؿظػح؛ ٣ٲٕي

ح اٵػػؿل؛ كٝػؽ ٱيكػذٛةد ٦٪٭ػة ٚػٰ ركاٚػؽ ا٣ذ٪٧ٲػح ا٤٣٘ٮٱػ، ا٣ذىعٲط ا٤٣٘ٮم

 .ٟك٩عٮ ذ٣، ككًٓ ا٧٣ى٤ُعةت، كا٣٪عخ، كا٣ذٕؿٱت، ٠ةٹمذٞةؽ

كارد١ـ ٬ؾا اٹ٩ذٞةء ٤ٔٯ ٦ٕةٱٲؿ أثؿز٬ة مػ٭ؿة ٬ػؾق ا٧٣ىػ٪ٛةت كادكػةع 

٭ػؿ أ٧٬ٲذ٭ػة ، دؽاك٣٭ة كًظْٮد٭ة ثذٞؿٱْةت كم٭ةدات ٦ػ٨ ٧٤ٔػةء كثػةظسٲ٨ دْي

س٤ػح ا٣ؽراقػح إ٣ػٯ اوػُٛةء أ٦ قزػ٥ ادض٭ػخ ٬ػؾ، ا٤٣٘ٮٱػح ك زةر٬ة ٰٚ ا١٧٣ذجح

كادكػٓ ، ٧٤١٣ػةت كدؿا٠ٲػت ٦ذؽاك٣ػح كردت ٚػٰ ٠ذػت ٬ػؤٹء ا٧٣ىػععٲ٨

ُِّئ. كٰٚ ًٮء دع٤ٲ٢ ٬ؾق اٵ٦س٤ح دذض٤َّٯ ثٕي  ط ك٦يؼ ا٣ٞٮؿ ٚٲ٭ة ثٲ٨ ٦ىعِّ

                                                 

() أقذةذ ٦كةٔؽ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثضة٦ٕح أثٮ ّجٰ. -٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح د٠ذٮراق ٰٚ ٤ٔٮـ ا 

 ـ.11/11/2117كرد ا٣جعر إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 
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 -٧٠ػة ذ٠ؿ٩ػة  -٦ٕة٥٣ ا٣ٞٲةس ك زةرق ك٦ؽل دٕٮٱ٢ ا٧٣ىععٲ٨ ٤ٔٲ٫؛ ٣ٺقذٛةدة 

ٲجػح ٦ُة٣ج٭ػة كص٤ٕ٭ػة ٝػةدرة ٤ٔػٯ د٤، ٨٦ ٬ؾق ا٣ض٭ٮد ٰٚ رثٍ ا٤٣٘ػح ثة٣عٲػةة

كا٣ٮٚػػةء ثةظذٲةصػػةت ا٣ذٌٛضػػؿ ا٧٣ٕؿٚػػٰ ا٣ػػؾم ٱنػػ٭ؽق ا٣ٕىػػؿ ، ا٧٣ذضػػؽدة

ا٣عؽٱر. كا٧٣ىععٮف ا٤٣٘ٮٱٮف ا٣ؾٱ٨ امذ٤٧خ ٬ؾق ا٣ؽراقح ٤ٔػٯ ٧٩ػةذج 

٨٦ ص٭ٮد٥٬ ٰٚ اٹقذؽٹؿ ثة٣ٞٲةس ٥٬
(1)

  

وٺح  -٦4ع٧ؽ ا٣ٕؽ٩ة٩ٰ.  -٦3ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ضةر.  -2إثؿا٬ٲ٥ ا٣ٲةزصٰ.  -1

٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة - 6د. إ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب.  -5ا٣ؽٱ٨ ا٣ـٔجٺكم. 
(2)

. 

ػتطرغفػاضػغاس:
ٝػةس »دٞؽٱؿ ا٣نٰء ٤ٔٯ ٦سة٫٣. صةء ٚػٰ ا٤٣كػةف   -ٰٚ ا٤٣٘ح  - ا٣ٞٲةس

إذا ٝؽَّرق ٤ٔٯ ٦سة٫٣... كا٧٣ٞٲةس    كاٝذةق٫ كٝٲَّك٫ ةن ٱٞٲك٫ ٝٲٍكةن كٝٲةق، ا٣نٰءى 

٨ ا٣ٞٲػةس... كٱٞػةؿ  ٝةٱىٍكػخى ا٧٣ٞؽار... ك٦ة ًٝٲف ث٫. كا٧٣ٞةٱكح  ٦ٛة٤ٔػح ٦ػ

«إذا ٝةدىٍرتى ثٲ٪٭٧ة  ثٲ٨ مٲبٲ٨
(3)

. 

ك٤ٔػٯ ، ٝػةسى ا٣نػٰء ث٘ٲػؿق»كصةء ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ٦ػةدة )ٝػٲف(  

                                                 

دِّجخ اٵق٧ةء  (1) ػ٢ ص٭ػٮدق )ثعكت ا٣ذك٤ك٢ ا٣ذةرٱؼٰ. ري يدًرج ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ ا٣٪٭ةٱح؛ ٣ذٮاوي أ

 كاقذ٧ؿار٬ة(.

ٌٟ ٰٚ أف ١٦ذجح ا٣ذىعٲط ا٤٣٘ٮٌم زاػؿة ث٧ى٪ٛةت ظؿص  (2) أوعةث٭ة ٤ٔػٯ أف دْػ٢ ٹ م

ا٣ٕؿثٲح ٩ٞٲح ٨٦  مٮاات ا٤٣ع٨. كقٲ١ٮف ٬ؾا ا٣جعر  ٦ٞؽ٦ح أك ظ٤ٞح ٰٚ ق٤ك٤ح دنذ٢٧ 

٤ٔٯ ٦عةكٹت أػؿل ديجؿز أزؿ ا٣ٞٲةس ٰٚ ٔؽد  ػػؿ ٦ػ٨ ٦ىػ٪ٛةت ا٣ذىػعٲط ا٣ضػؽٱؿة 

ر ٣٭ؾا ا٧ُ٧٣ط أف ٱؿل ا٣٪ٮر(.، ٨٦ ا٣ٞؽٱ٥ كا٣عؽٱر، ثة٣ذ٪ةكؿ  ك٬٪ػةؾ أ٦ػؿ  ػػؿ  )إٍف ٝيؽِّ

قػػح ارؽك٬ػػٮ أف ا٧٣ىػػععٲ٨ ا٤٣٘ػػٮٱٲ٨ ا٣ػػؾٱ٨ د٪ةك٣ػػخ ٬ػػؾق ا٣، ٷمػػةرة إ٣ٲػػ٫دضػػؽر ا

٥٣ ٱٞذىؿ اقذؽٹ٣٭٥ ٤ٔٯ ا٣ٞٲػةس كظػؽق ٚػٰ أظ١ػة٦٭٥ ا٣ذػٰ ، أ٧٩ٮذصةت ٨٦ أ٧ٔة٣٭٥

اٝذىػؿت  - ٣ٌػٲٜ ا٧٣ٞػةـ –ك٨١٣ ، ث٢ ٠ة٩خ ٬٪ةؾ كصٮق أػؿل ٹقذؽٹ٣٭٥، أ٤َٞٮ٬ة

 ٬ؾق ا٣ؽراقح ٤ٔٯ ا٣ٞٲةس كظؽق.

 (.11/371ف، ٝٲف  )٨ ٦٪ْٮر  ا٤٣كةاث (3)
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ك٦ٞةٱكػح  ، ةن   ٝؽَّرق ٤ٔٯ ٦سة٫٣... ٝػةٱىفى ا٣نػٰء ٝٲةقػةن كٝٲةق ةن كإ٣ٲ٫ ٝٲٍك، ٗٲؿق

ك٤ٔٲػ٫  ، ث٘ٲػؿق كا٣نٰءى ث١ؾا كإ٣ٯ ٠ػؾا  ٝػؽَّرق ثػ٫... كاٝذػةس ا٣نػٰء، ٝؽَّرق

«ٝةق٫. كا٣ٞٲةس )ٰٚ ا٤٣٘ح(  ردٌ ا٣نٰء إ٣ٯ ٩ْٲؿق
(4)

. 

كإصػؿاء ، ظ٢٧ ٚؿع ٤ٔٯ أوػ٢ ث٤َّٕػح»٬ٮ   -ٰٚ اٹوُٺح  -كا٣ٞٲةس 

«ظ٥١ اٵو٢ ٤ٔٯ ا٣ٛؿع
(5)

. 

ػظبذةػطنػتارغخػاضػغاس:
 ق أو  ٨َْ٦ ٦ؽم ا٣ٞٲةس:ةاث٨ أثٰ إقع

كإفَّ اثػ٨ »كػٲٮَٰ  ؽ ثة٣ذٌٮٌقٓ ٰٚ ا٣ٞٲػةس. ٝػةؿ ا٣ةامذ٭ؿ اث٨ أثٰ إقع

ٕىػشى ا٣٪عػٮ -٤ٔٯ ٦ة ٝةؿ اث٨ قٺـ  -ؽ ةأثٰ إقع ى ؿي ٦ىػ٨ٍ ث ، ك٦ػؽَّ ا٣ٞٲػةس، أكَّ

ؽ أمػؽَّ ةك٠ةف ٫ٕ٦ أثٮ ٧ٔؿك ث٨ ا٣ٕٺء. ك٠ػةف اثػ٨ أثػٰ إقػع، كمؿح ا٢٤ٕ٣

ث١ٺـ ا٣ٕؿب ك٣٘ذ٭ة كٗؿٱج٭ة. كػٲؿ ٦ػة ٱ٧سٌػ٢  ةن كأثٮ ٧ٔؿك أكقٓ ٧٤ٔ، ةن ٝٲةق

، ٲ٨ قػ٫٣ِّ ٱػٮ٩ف  ٬ػ٢ ٱٞػٮؿ أظػؽ  ا٣ٌىػٮٱٜادضةق اث٨ أثٰ إقعةؽ صٮاث٫ ظ

٧ٔؿك ث٨ د٧ٲ٥ دٞٮ٣٭ة. ك٦ة دؿٱػؽ إ٣ػٯ ٬ػؾا؟ ٤ٔٲػٟ ، ٱٕ٪ٰ ا٣كٮٱٜ؟ ٝةؿ  ٥ٕ٩

«ثجةب ٨٦ ا٣٪عٮ ٱٌُؿد كٱ٪ٞةس
(6)

. 

 ا٣ٞٲةس ٤ٔٯ األ٠سؿ:

ة قػ٧َّٲخى ٔؿثٲٌػحن  أٱػؽػ٢ي »كٝةؿ رص٢ ٤٣ؼ٤ٲ٢   أػجؿ٩ٰ ٧َّٔة كًٕخ ٧٦ًَّ

  ٠ٲٙ دى٪ٓ ٚٲ٧ة ػة٣ٛذػٟ ٚٲػ٫ ا٣ٕػؿب ٚٞةؿ، ٚٲ٫ ٠ٺـ ا٣ٕؿب ٫ٌ٤٠؟ ٚٞةؿ  ٹ

ٌضحه؟ ٚٞةؿ  أظ٢٧ ٤ٔٯ اٵ٠سؿ «كأق٧ِّٰ ٦ة ػة٣ٛ٪ٰ ٣٘ةت، ك٥٬ ظي
(7)

. ك٠ؾ٣ٟ 

                                                 

(4)  .)  ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ  ٦ةدة ) ٝىٲىفى

 . كأكرد اث٨ اٵ٩جةرم دٕؿٱٛةت أػؿل ٦ذٞةرثح.93ص، اث٨ اٵ٩جةرم  ٧٣ٓ اٵد٣ح ٰٚ أوٮؿ ا٣٪عٮ (5)

 .73ص، قٕٲؽ اٵٚ٘ة٩ٰ  ٰٚ أوٮؿ ا٣٪عٮ (6)

 اذ٣ٟ  - رظ٫٧ اهلل -. ا ٩كت اٵقذةذ اٵٚ٘ة٩ٰ 62قٕٲؽ اٵٚ٘ة٩ٰ  ٰٚ أوٮؿ ا٣٪عٮ، ص (7)
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ثػ٫، ... كًٓ ٠ذةث٫ ٤ٔٯ اٵ٠سػؿ )اٵمػٲٓ(»٢ٕٚ ٔٲكٯ ث٨ ٧ٔؿ   ثػ٫ ك٬ؾَّ ، كثٮَّ

«كق٧َّٯ ٦ة مؾَّ ٨ٔ اٵ٠سؿ ٣٘ةت
(8)

. 

 ا٣ٞٲةس ثٲ٨ ا٣جىؿٱّٲ٨ وا١٣ٮٚٲّٲ٨:

كا٩ٞكػةـ ا٣٪عػةة ، ا٣ذٰ أدٌت إ٣ٯ ادٌكةع ا٣ؼػٺؼ ا٣٪عػٮم ك٨٦ أثؿز اٵقجةب

٠ٲٛٲػح دُجٲػٜ ٬ػؾا اٵوػ٢ ا٧٣٭ػ٥ ٦ػ٨ أوػٮؿ ا٣٪عػٮ. ، إ٣ٯ ٦ؽارس أك ادٌضة٬ةت

، ٱٞٲكػػٮف ٤ٔػػٯ اٵ٠سػػؿ -٧٠ػػة ٦ػػٌؿ ٤ٔػػٯ ٣كػػةف ثٕػػي ٦ذٞػػٌؽ٦ٲ٭٥  -ٚة٣جىػػؿٱٌٮف 

ٱٞنٮ  »كا١٣ٮٚٲٌٮف ٱج٪ػٮف ٤ٔػٯ ا٣٪ػةدر كا٣ٌنػةذ. ، كٱك٧ٌٮف ٦ة ػة٣ٙ ا٣ٞٲةس ٣٘ةت

٢: ا١٣ٮٚٲنٮن ٣نٮ قن٧ٕٮا ثٲذنا ٚنٰ صنٮاز منٰ   اً واظنؽ ةً أل٩ؽ٣كٰ ٰٚ مؿح ا٧٣ٛىم

«ثؼل  ا٣جىؿٱٲ٨، وثّٮثٮا ٤ٔٲ٫، ٦ؼة٣ٙ ٣ألوٮ  الٔذ٧ؽوه وص٤ٕٮه أولً 
(9)

. 

ػأرصانػاضػغاس:
  أرثٕح أر٠ةنكٹثؽ ٢١٣ ٝٲةس ٨٦ 

ًٞػػٲف ٤ٔٲػ٫. أون٢-1 ًٞػٲف. ٚنؿثك -2  ك٬ػٮ ا٧٣ى ٤مننح ك -3  ك ٬ػػٮ ا٧٣ى ِٔ

 كا٧٣ٞػٲف(.،   ك٬ٰ ا٣ٌى٤ح ثٲ٨ َؿٰٚ ا٣ٞٲةس  )ا٧٣ٞػٲف ٤ٔٲػ٫«ضة٦ٓا٣» صة٦ٕح أو

ٌٜٞ إٹ ث كرث٧ٌػة قػ٧ٲخ ، «ا٣ضػة٦ٓ»ض٤٧ح وٛةت ٦نذؿ٠ح ٱ٤ُٜ ٤ٔٲ٭ة كٹ دذع

  ك٬ػٮ وا٣ع١ن٥ -4ا٣ذٰ ٬ٰ أظؽ أر٠ةف ا٣ٞٲػةس. ، أك ا٤ٕ٣ٌح ا٣ضة٦ٕح، «ا٤ٕ٣ٌح»

إ٣عةؽ ا٧٣ٞٲف ثة٧٣ٞٲف ٤ٔٲ٫؛ أم  إُٔةؤق ظ٫٧١
(11)

. 

                                                 

٧٠ة ٩هَّ ٰٚ ٠ذةث٫، ك٫٤ٞ٩ ا٣جةظر، إ٣ٯ ا٣ؼ٤ٲ٢. ك٬ؾق ا٣٪كجح ٔ٪ؽ ا٣ذعٞٲٜ ٦ؼة٣ٛح ٤٣ػٮارد ٚػٰ  ا

ب٢ ِّٚصةب ٬ٮ أثٮ ٧ٔؿك ث٨ ا٣ٕٺء. ك٦ة ٠ػةف ذ٣ػٟ   -٠ذت ا٣ٞؽ٦ةء ٨٦ أف ذ٣ٟ ا٣ٕة٥٣ ا٣ؾم قي

ٌٰ أظةؿ ٰٚ ذ٣ٟ ٤ٔٯ ٠ذةب أظ٧ؽ أ٦ٲ٨ )ًػعٯ اٷقػٺـ( -أرل  ، إٌٹ ٨ٔ ق٭ٮ؛ ٵف اٵٚ٘ة٩

ىجف ٚٲ٫ ا ا٧٣ض٤ٌح. ذ٣ٟ إ٣ٯ أثٰ ٧ٔؿك ث٨ ا٣ٕٺء ا٦ٓ أٌف أظ٧ؽ أ٦ٲ٨ ٔـ  ٔـكان وؿٱعةن ٹ ٣

 .   73ا٣كةثٜ  ص (8)

 .197ص، . ك قٕٲؽ اٵٚ٘ة٩ٰ  ٰٚ أوٮؿ ا٣٪عٮ129ص، ا٣كٲٮَٰ  اٹٝذؿاح ٰٚ أوٮؿ ا٣٪عٮ (9)

 ا ٚ٘ة٩ٰ  ٰٚ قٕٲؽ اٵك. 71. كٱ٪ْؿ  ا٣كٲٮَٰ  اٹٝذؿاح ٰٚ أوٮؿ ا٣٪عٮ، ص93ا٣كةثٜ  ص (11)
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كذ٣ػٟ ٦سػ٢ أف »٠ةت ث٨ اٵ٩جةرم ذ٣ٟ ثة٧٣سةؿ اٳدػٰ  كٱٮًط أثٮ ا٣جؿ

يقػ٪ؽ ا٣ٕٛػ٢  ةن دؿ٠ٌت ٝٲةق ٰٚ ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ رٚٓ ٦ة ٥٣ ٱك٥ٌ ٚة٫٤ٔ؛ ٚذٞٮؿ  اق٥ أ

٤ٔٯ ا٣ٛةٔػ٢. ٚةٵوػ٢ ٬ػٮ  ةن ٝٲةق ةن ٚٮصت أف ٱ١ٮف ٦ؿٚٮٔ، ٤ٔٲ٫ ةن ٦ٞؽ٦َّ، إ٣ٲ٫

٣ع١ػ٥ ٬ػٮ كا، كا٤ٕ٣ٌح ا٣ضة٦ٕح ٬ٰ اٷقػ٪ةد، كا٣ٛؿع ٦ة ٥٣ ٱيك٥ٌ ٚة٫٤ٔ، ا٣ٛة٢ٔ

يصػًؿم ، ا٣ٌؿٚٓ. كاٵو٢ ٰٚ ا٣ؿٚٓ أف ٱ١ٮف ٣ٶو٢ ا٣ؾم ٬ػٮ ا٣ٛةٔػ٢ كإ٧٩ػة أ

٤ٔٯ ا٣ٛؿع ا٣ؾم ٬ٮ ٦ة ٥٣ ٱيك٥َّ ٚة٫٤ٔ ثة٤ٕ٣ٌح ا٣ضة٦ٕح ا٣ذٰ ٬ٰ اٷق٪ةد. ك٤ٔٯ 

«٬ؾا ا٣٪عٮ دؿ٠ٲت ٢٠ ٝٲةس ٨٦ أٝٲكح ا٣٪عٮ
(11)

. 

ك٣جٕي ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ أذؿاًةت ٤ٔٯ مٰء ٦ػ٨ وػٮر ا٣ٞٲػةس 

ك٦ض٢٧ ٦ة ٱؿك٫٩ أفَّ اٷٱ٘ةؿ ٚػٰ اٵٝٲكػح ، ردت ٰٚ ٠ذت أوٮؿ ا٣٪عٮا٣ذٰ ك

 ا٧٣٪ُٞٲح ٱيس٢ٞ ٠ة٢٬ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨.

 كر ٬ػة د.، كا٣ٞٲةس ثِّثكٍ وٮرق ٹ ٱؼ٤ٮ ٨٦ اٵر٠ةف ا٣ذٰ ٩هَّ ٤ٔٲ٭ة ا٣٪عةة

٧ٍػ٢ أك ا٣ٞٲػةس ٚةٵر٠ػةف ، ظ٧ٮدة ٦ذ٤١ٛح. ك٦ة ٫٤ٕٚ ا٣٪عةة ٬ٮ دع٤ٲ٢ ٦ؿاظػ٢ ا٣عى

ظ٧ػٮدة  ٱى٪يهَّ ٤ٔٲ٭ة ا٣ؾم ٱيضؿم ا٣ٞٲةس. ك٢ٌٕ٣ ا٣ؾم ٝةد د. كإف ٥٣ ةن ٦ذعٞٞح ٧ً٪

٦ع٧ػػؽ ظكػػ٨ ٔجػػؽ ا٣ٕـٱػػـ إ٣ػػٯ ا٣ذؼٛػػٙ ٦ػػ٨ ا٣ذع٤ػػٲٺت كا٣ذ٤ٕػػٲٺت  ك٠ػػؾا د.

ػؽ  ا٧٣ػذ٥٤ٕ  ٬ٮ اٷ٠سةر ٦٪٭ة ٰٚ ثٕي ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ إ٣ٯ ظؽ  ، كاٵظ١ةـ ا٣٪ْؿٱح ٱ١ي

ىًؿ٦ةن ٨٦ ظنؽ ا٢٤ٕ٣ ا٣ذٰ ٱ٘ؿؽ ٚٲ٭ػة ا٣ػ٪ه ا٤٣٘ػٮم ا ٘ىػٯكٱض٫٤ٕ ث ، ٣ػؾم ٬ػٮ ا٧٣يجٍذى

 ٚٲٕـؼ ٨ٔ ا٣٪عٮ.، ٚذ١ٮف ا٣٪ذٲضح إظكةس ا٧٣ذ٤ٰٞ ثة٣ٌٲٜ كا٣ىٕٮثح

                                                 

د.َة٬ؿ ق٤ٲ٧ةف ظ٧ٮدة  ا٣ٞٲةس ٚػٰ ا٣ػؽرس ا٤٣٘ػٮم )ثعػر ٚػٰ ك. 97ص ، أوٮؿ ا٣٪عٮ ا

. 21-21ص، . كد. ٦ع٧ؽ ظك٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱػـ. ا٣ٞٲػةس ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح114ص، ا٧٣٪٭ش(

. 143ص، ـ1996، ا٣ٞػػة٬ؿة، ا١٧٣ذجػػح اٵ٠ةدٱ٧ٲػػح، كد. ٔٛػػةؼ ظكػػة٩ٲ٨  ٚػػٰ أد٣ػػح ا٣٪عػػٮ

 .21ص، ا٣ٞٲةس ٰٚ ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ )٩نِّد٫ كدُٮرق(كد.قٕٲؽ صةق٥ ا٣ـثٲؽم  

كٱ٪ْػؿ  ا٣كػٲٮَٰ  اٹٝذػؿاح ٚػٰ ، 95ص، اث٨ اٵ٩جةرم  ٧٣ٓ اٵد٣ح ٚػٰ أوػٮؿ ا٣٪عػٮ (11)

 .  71ص، أوٮؿ ا٣٪عٮ
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كإفَّ ، أك ٦ضػةٹن  ةن كا٣عٜ أفَّ ٧٣عة٠ػةة ا٣ػ٪ه ا٣ٛىػٲط أك ا٣ٞٲػةس ٤ٔٲػ٫ قػٲةٝ

ك٬ػٮ ، ةن ل  ػػؿ. كا٣ؼ٤ػٍ ثٲ٪٭٧ػة ٣ػٲف وػعٲعأك ٦كذٮن  ٤٣ذ٤ٕٲ٢ كا٣ذع٤ٲ٢ ٦ضةٹن 

ص٧ذ٭ػة كا٣ػؽٔٮة إ٣ػٯ ظػؾؼ ا٣سػٮا٩ٰ ا٣ؾم أدَّل إ٣ٯ ًػٲٜ ثٌٕػ٭٥ ثة٤ٕ٣ػ٢ ك٦٭ة

 كٗٲؿق.، كا٣سٮا٣ر ٦٪٭ة؛ ٧٠ة ٱؿل ذ٣ٟ اث٨ ٦ٌةء ا٣ٞؿَجٰ ٰٚ ردٌق ٤ٔٯ ا٣٪عةة

ػ٢ أف ٱ١ػٮف  -٧٠ة ٱٞٮ٣ٮف  - كإذا ص٤ٕ٪ة ٢١٣ ٦ٞةـ ٦ٞةٹن  ٌٌ ٤ٕٚػ٢ٌ ٦ػ٨ ا٧٣ٛ

٤ٔػٯ ا٣ػػ٪ه ك٦عة٠ةدػػ٫  ةا٣ػذ٥٤ٕ )ٚػػٰ ٗٲػؿ ا٧٣ؿاظػػ٢ ا٣ذؼىىػػٲح ا٤ٕ٣ٲػة( ٦٪ىػػج  

٤ى٢ً كمػؿظ٭ة ٧٠ة، كا٣ٞٲةس ٤ٔٯ ٗؿارق ًٕ ٌٛٙ ٨٦ ا٣ ٢ ا٣ذؼ ٌَّ ٛى كإذا ٤ٕٚ٪ػة ذ٣ػٟ ، ٱي

ىَّ  ه ا٣جعر ٰٚ ا٢٤ٕ٣ كاٵٝٲكح ا٧٣٪ُٞٲػح أك ٚٞؽ د٪ذٰٛ ا٣ىٕٮثح. كٱ٨١٧ أف ٱيؼى

 -كا٤ٕ٣ػ٢ صػـء ٦٪ػ٫  -ا٣٪ْؿٱح ٧٤٣ٕ٪ٲِّٲ٨ ث٤ٛكٛح ا٣٪عٮ كا٤٣٘ح. ٚػة١ٛ٣ؿ ا٣٪عػٮم 

وػٮرق. ٚػٺ  كٱذض٤ٯ ٚٲ٭ػة اٷثػؽاع ثػِّث٭ٯ، دكذعٜ اٷٔضةب، ٱ٧س٢ زؿكة ٤ٞٔٲح

 ٱىٌط أف ٩٭ؽر٬ة دعخ كَِّة ا٣ذٲكٲؿ أك ا٣ذك٭ٲ٢ ٰٚ ظ٢ٞ ا٣ذ٤ٕٲ٥.

كثٕؽ ٬ؾا ا٧٣ؽػ٢؛ ٱعك٨ اٹ٩ذٞةؿ إ٣ٯ ٦ٕؿٚػح ٦ٮاٝػٙ ثٕػي ٦ىػ٪ٰٛ 

ك٦ػػؽل ، ٦ػػ٨ ا٣ٞٲػػةس -ٚػػٰ ا٣ٕىػػؿ ا٣عػػؽٱر  -٠ذػػت ا٣ذىػػعٲط ا٤٣٘ػػٮم 

 ٫ ٰٚ  راا٭٥ أك أظ١ة٦٭٥ ا٤٣٘ٮٱح.أذ٧ةد٥٬ ٤ٔٲ

 (م:1906) إثؿا٬ٲ٥ ا٣ٲةزصٰ -1

؛ ٵ٫٩ ٱ٧ُط إ٣ػٯ أف ٱٕػٮد أث٪ػةء ث ٔ٪ؽ ا٣ٲةزصٰ ٦ّٞؽم ٤ٔٯ ا٣ٞٲةسا٣ك٧ة

ا٣ٕؿثٲح كا٧٣ٕ٪ٲٌٮف ث٭ة إ٣ٯ أقػة٣ٲت ا٣ٛىػعةء ا٧٣نػؿٝح ا٣ؼة٣ٲػح ٦ػ٨ مػٮاات 

ٍض٪ح كا٣ٌؿ٠ة٠ح. ٣ؾا ٩ضؽق ٔـؼ ٨ٔ اٵػؾ ثة٣ٞٲةس أك ا٧٣ضػةز أك  ا٣ٕض٧ح كا٣٭ي

دٮقٕح ا٣ؽٹ٣ح ٣٭ؾا ا٧٣ٞىؽ ا٣٪جٲػ٢
(12)

ْىػ٢َّ ا ى ٣ٕؿثٲػح ا٣ٞػؽ٦ٯ . ٚ٭ػٮ ٱؿٱػؽ أف د

                                                 

... ك٦ػة ٩٪ٮٱػ٫ ٦ػ٨ وػؽؽ »(  ٝػةؿ  11إثؿا٬ٲ٥ ا٣ٲػةزصٰ  ٣٘ػح ا٣ضؿااػؽ )ا٧٣ٞؽ٦ػح  ص  (12)

ًد ا٤٣٘ ىكى كقٕٲ٪ة ، ك٬ٮ ا٣٘ؿض ا٣ؾم َة٧٣ة دٮػٲ٪ةق ،حا٣ؼؽ٦ح كإػٺص ا٣ٞىؽ ٰٚ دٞٮٱ٥ أ

 ٫٣. كرأٱ٪ة ٨٦ دٌٛنٰ ا٣ذعؿٱٙ كا٤٣ع٨، كا٣ىٲٖ ا٣ٕة٦ٲح كاٵٔض٧ٲح، ٦ة ػنٲ٪ة ٫ٕ٦ دٌِّو٢ ا
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ٌٰ ثٲة٩٭ة ثٕػؽ أف أٍٚ  ػثؿيكاا٭ة ك٩ٞ أقػة٣ٲج٭ة ا٣ٕة٦ٲػةت كا٣ذؿص٧ػةت  ؽت ثٕػيى كى

كٔؽـ إٱٺا٭ة ٦ة٬ٰ صؽٱؿة ث٫ ٨٦ اٹ٬ذ٧ةـ كا٣ؿٔةٱح ، ٔ٪٭ة كا٣ىؽكدى، ا٣كٞٲ٧ح

كثػؾؿ ٝىػةرل ا٣ض٭ػؽ ٚػٰ د٧ٌ٤ٕ٭ػة. ك١٣ػ٨ٌ ٔػؽـ اٵػػؾ ثػة٣ذُٮر ، كاٷٝجةؿ

عٌؽ ٨٦ ٦كةٱؿد٭ة ٦كذضٌؽات ا٣ٕىػؿ. كٱ، ا٣ؽٹ٣ٰ ثٌٮاثٍ ٦٪ةقجح ٱٌٲٌٜ ا٤٣٘ح

، ٧ٚة ٠ةف ٫٣ كص٫ ٨٦ ا٣ٞٲةس كٹ ٱيؼ٢ٌ ثِّو٢ ٨٦ أوٮؿ ا٤٣٘ح ٱضؽر اٵػؾ ث٫

، ٤ٚػ٥ ٱِّػػؾ ثة٣ٞٲػةس إٹ إذا ٔػـزق ا٣كػ٧ةع، ك٨١٣ ا٣ٲةزصٰ دنػٌؽد ث٧ٞةٱٲكػ٫

 كٔؽـ ا٣ذٕٮٱ٢ ٤ٔٯ ا٣ٞٲةس ٚٲ٫ دٞٲٲؽ ٣٪٧ٮ ا٤٣٘ح كظٲٮٱذ٭ة.

ك٥٣ ٱٕذ٧ؽق دؿدٌدت ٚػٰ ٦ٮاًػٓ ، ٞٲةسكاٵ٦س٤ح ا٣ذٰ ردٌ ا٣ٲةزصٰ ٚٲ٭ة ا٣

ك٬ػٮ ا٣ٞٲػةس. ، «ا٣٪ٮادم»٤ٔٯ  «ا٣٪ةدم»٦ذٕؽدة ٨٦ ٠ذةث٫ ٦٪٭ة  دؼُبح ص٧ٓ 

ٱؿٱػؽكف ص٧ػٓ ، ٝؽ مػةع ٬ػؾا ا٣ؼجػؿ ٚػٰ ا٣٪ػٮادم  كٱٞٮ٣ٮف»ٝةؿ ا٣ٲةزصٰ  

، ٗٲؿ ٦كذ٢٧ٕ. كإ٧٩ة ٱٞةؿ ٰٚ ص٧ٕػ٫  اٵ٩ؽٱػح، ك٬ٮ ٦ٓ ٠ٮ٫٩ ا٣ٞٲةس، ا٣٪ةدم

ث٧ٕ٪ٯ ا٣٪ةدم. اقذ٘٪ٮا ث٫ ٨ٔ ص٧ٓ ا٣٪ةدم ٧٠ػة ، ص٧ٓ ٩ؽم، ك٬ٮ ٰٚ اٵو٢

«٨ٔ ص٧ٓ ا٣عؽٱر «اٵظؽكزح»اقذ٘٪ٮا ثةٵظةدٱر ا٣ؾم ٬ٮ ص٧ٓ 
(13)

. 

ك٨٦ ا٣ٕجةرات ا٣ذٰ ٠سؿ كركد٬ة ٰٚ ٠ذةثػ٫ ٦ؤ٠ِّػؽة كٝٮٚػ٫ ٔ٪ػؽ ا٣كػ٧ةع  

«ك٣ٲف ذ٣ٟ ٨٦ اقذ٧ٕةؿ ا٣ٕؿب ٰٚ مٰء»
(14)

ك٢٠ ذ٣ٟ ػٺؼ ا٧٣٪ٞٮؿ »، 

«٨ٔ ا٣ٕؿب كا٧٣ك٧ٮع ٔ٪٭٥
(15)

. 

ٌُئ ٝٮ٣٭٥   )٤ٔػٯ( ٣ْػ٪ٌ٭٥ أ٩ػ٫  ثػػٱ٪جٰ٘ ٤ٔٲٟ أف د٢ٕٛ ٠ؾا؛ ٚٲٕؽك٫٩ »كٱؼ

                                                 

٦ػة ػنػٲ٪ة ٦ٕػ٫ إ٣ػٯ دِّوػ٢ »ا٣ٕجػةرة ٚػٰ اٵوػ٢  ، «ا٣ٛكةد ٰٚ ا٤٣٘ح ث٧ة ٱذٌٕؾر اٝذٺٔػ٫ ا

٨٦ ٦ٞةوؽق ٰٚ ٩نؿ ٠ذج٫   ٦ٞع٧ح ٣ؼ٢٤ َجةٰٔ. كٱٞٮؿ -٬٪ة  – «إ٣ٯ» ك٢ٕ٣ «ا٣ٛكةد...

 .«... إظٲةء ١٣سٲؿ ٨٦ ٦ٲٌخ أ٣ٛةظ ا٤٣٘ح كدؿا٠ٲج٭ة ا٣ذٰ ا٩ُٞٓ ٔ٭ؽ اٵٝٺـ ث٭ة ٦٪ؾ ٝؿكف»

 .  64ص، (. كَجٕح ٩ْٲؿ ٔجٮد1ط، )َجٕح ٦ُجٕح ٦ُؿ ث٧ىؿ 37ا٣كةثٜ  ص (13)

 .44ص ، إثؿا٬ٲ٥ ا٣ٲةزصٰ  ٣٘ح ا٣ضؿااؽ (14)

 ا٣كةثٜ  ا٣ىٛعح ٩ٛك٭ة.  (15)
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ا٣نٰء؛ ث٧ٕ٪ٯ   «ث٘ٯ»ك٣ٲف ٠ؾ٣ٟ؛ ٵ٫ٌ٩ ٰٚ اٵو٢ ٦ُةكع ، ث٧ٕ٪ٯ )ٱضت(

ػةؿ  ا٩ج٘ػٯ ، كا٤ُ٩ػت، ٤َج٫؛ ٫ٌ٩ِّ١ٚ ٝٲ٢  ٱذ٤ٌُت ٣ٟ. كإف ٠ةف ٹ ٱضػٮز أف ٱٞي

، ا٣ٕػؿبك١٣٪ػ٫ ٦ػ٨ اٵ٣ٛػةظ ا٣ذػٰ صػؿت ٠ػؾ٣ٟ ٤ٔػٯ أ٣كػ٪ح ، ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ

ي٣ـ٦خ كص٭ػ ك٬ػٮ ٱكػذ٢٧ٕ ٔ٪ػؽ٥٬ ث٧ٕ٪ػٯ  ، «٦ػ٨ اٹقػذ٧ٕةؿ ٹ دذٕػٌؽاق ةن كأ

 ۈئژ ثػة٣ٺـ؛ ك٦٪ػ٫  ك٥٣ ٱيك٧ٓ ٔػ٪٭٥ إٹ ٦ٮوػٮٹن ، ذٲٌكؿكٱ، كٱى٤ط، ٱضٮز

 ژۇئۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائژ، [41ٱػػػػػف  ] ژىئ  ىئ ېئ ېئ   ېئ  ۈئ

«[69ٱف  ]
(16)

ؿى »كا٣ضؽٱؿ ثة٣ؾ٠ؿ أ٫ٌ٩ ٝىج٢ًى د٧ٌٲ٨ .  ١ى ٧ًػؽى »٦ٕ٪ػٯ  «مى ك٣ػ٥ ، «ظى

ـٍ د٧ٌٲ٨ ٱي  ؛ ك٢ٌٕ٣ ذ٣ٟ ٱؿصٓ إ٣ٯ ٔػؽـ دٮٌقػ٫ٕ ٚػٰ «ٱضت»٦ٕ٪ٯ  «ٱ٪جٰ٘»ًض

 .«٣٘ح ا٣ضؿااؽ»٧٠ة وٌؿح ٰٚ ٦ٞؽ٦ح ٠ذةث٫ ، ا٧٣ضةز كا٣ذ٧ٌٲ٨

، أم  أ٩٭ٲذػ٫ إ٣ٲػ٫، ثػةٵ٦ؿ ةن ٰٚ ٝٮ٣٭٥  أظُذ٫ ٧٤ٔ «أظةط»كدٕؽٱح ا٢ٕٛ٣ 

، ةن كأظُخ ثػ٫ ٧٤ٔػ»٠ٞٮ٣٭٥   ،ةن ك٥٣ ٱكذ٢٧ٕ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ إٹ ٹز٦، كأ٧٤ٔذ٫ ث٫

«ٓ ٚٲ٫ ٗٲؿ ذ٥٣ٟ٣ ٱيك٧ى 
(17)

. 

؛ ٵفَّ اٹٝذىػةد ٚػٰ «االٝذىنةد»٦ن٨  ثؽالً  «ا٣ذٮٚٲؿ»٧٤٠ح كٱٞذؿح أف دكذ٢٧ٕ 

ٔػ٨ أفَّ ا٣ٕٛػ٢ ٹزـ ٹ ٱعذ٧ػ٢  ٌٚػٺن »، ا٤٣٘ح ث٧ٕ٪ٯ اٹٔذؽاؿ كا٣ذٮٌقٍ ٰٚ اٵ٦ؿ

ث٤ٯ إ٩َّة ٥٣ ٩ضؽ ٬ؾا ا٤٣ِٛ ٰٚ ٠ٺ٦٭٥ ٤ٔػٯ كص٭ػ٫ ا٣ػؾم ». ٝةؿ ا٣ٲةزصٰ  «ا٣ذٕؽٱح

كذ٣ٟ أ٩ٌ٭٥ ٱٞٮ٣ٮف   ،ك٨١٣ ٱ٨١٧ ردٌق إ٣ٯ ٠ٺ٦٭٥ ٨٦ أق٭٢ قجٲ٢، ٫ ا٣ٲٮـ٩كذ٤٧ٕ

«...ةإذا ص٫٤ٕ دة٦  ، ان مٰء كاٚؿ؛ أم  دةـٌ ٹ ٱ٪ٞه ٚٲ٫. كٝؽ كَّٚؿق دٮٚٲؿ
(18)

. 

٧٣٪٭ضػػ٫ ا٣ٞػػةا٥ ٤ٔػػٯ اٹٔذػػؽاد  ةن ػٺٚػػ، ك٩ػػؿاق ٬٪ػػة ٱِّػػػؾ ث٘ٲػػؿ ا٧٣كػػ٧ٮع

ـٌز دؼؿٱض٫ ثٮركد ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ ٰٚ ٠ذ ةثةت ثٕػي ا٧٣ٮ٣ٌػؽٱ٨؛ ثة٧٣ك٧ٮع. كٱٕ

                                                 

 .35 – 34ص ، ٲةزصٰ  ٣٘ح ا٣ضؿااؽإثؿا٬ٲ٥ ا٣ (16)

 .39ا٣كةثٜ  ص  (17)

 .42ا٣كةثٜ  ص  (18)
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َّٞػؿمٌ ، ٠ة٧٣كٕٮدم كا٣ج٤ػٮمٌ ، كا٧٣ى
(19)

، ٧٠ػة ٱٞػٮؿ، ٤٣ٛةاػؽة ان كدٞؿٱػؿ ةن اقذب٪ةقػ ؛

ٌُئ ٨٦ اقذ٩ِّف ثِّقة٣ٲج٭٥ ك٨١٣ ٩ضؽق ٰٚ ٦ٮآً أػؿل ٱؼ
(21)

. 

كأٝؿ اقذ٧ٕةؿ ٹـ ا٣ذٞٮٱح
(21)

، ٣ٌؿورة ا٣نٮزنٰٚ مٕؿ ثٕي ا٧٣عؽزٲ٨  

ك٥٣ ديك٧ٓ زٱةدد٭ػة إٹ ، ذ٤ٟٔ٣ٯ أفَّ ٨٦ ا٧٣عؽزٲ٨ ٨٦ زاد ٬ؾق ا٣ٺـ ٰٚ ٗٲؿ 

 ٰٚ ا٣نٕؿ ٣ٌؿكرة ا٣ٮزف ٠ٞٮؿ ا٣عةِٚ ص٧ةؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ٲ٧ٕؿم  

ٞيٮا  ًٓ ٚإ٩ٌػػ٫ ٣٭ننٮاكاٍقذى٪ًٍنػػ  ا٣ؿثٲػػ

 

٥ٍٕى ا٣٪كػٲ٥ي كٔ٪ػؽق أ٣ُػةؼي   ً٩
(22)

 

كٱٞٮ٣ػٮف  ص٧ةٔػح »ك٩ؿاق ٰٚ ٦ٮًٓ  ػؿ ٹ ٱ٤ذ٧ف ٧٤٣ذِّػؿ ًؿكرة. ٝةؿ   

ف ٞيكي ا٣ػٮاك ٵٌف ا٣كػة٨٠ ا٣ٕػٲ٨ ٹ ٱؿٱؽكف ا٣ٞكٮس؛ ٚٲعػؾٚٮف  - ث٧ٌذٲ٨ - ا٣

ٕي٢  ك٥٣ ٱ٧ؿَّ ث٪ة ٨٦ ٦س٢ ٬ؾا إٹ ٝٮؿ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣نٲؿازم ، ٱيض٧ٓ ٤ٔٯ ٚي

 ٣ػػٮ أٌف ٦ػػة ذىابى ٦٪ػػ٫ ٱض٧ػػؽي ٣ػػ٥

 

ٕيٞٮًد   ِٙ ٱى٤ٍط ٣٘ٲًؿ ا٣ ُ٪ وا٣نُّ
(23)

 

ػػ٪يٮؼ  ػػؾرق  ،ٱٕ٪ػػٰ ا٣ن  ٚعػػؾؼ ٣ٌػػؿكرة ا٣نػػٕؿ كإف ٠ػػةف ا٧٣ذػػِّػؿ ٹ دٕي

«ًؿكرة
(24)

. 

                                                 

 .43ا٣كةثٜ  ص  (19)

 . كٚٲ٭ة دؼُبح ٧٤٣كٕٮدم.92ٱ٪ْؿ ٦سٺن  ص  (21)

ٌؽك٩ػ٫ ثػة٣ٺـ، ك٬ػٮ ٦ذٕػؽ  ث٪ٛكػ٫. كٱػؿل ا٣ٲػةزصٰ أف اثػ٨  (21) كٱٞٮ٣ٮف  أ٨١٦ ٫٣ أف ٱٕٛػ٢ ٠ػؾا، ٱٕي

ـ، دػٮ٥٬ٌ أ٩٭ػة ٹـ ا٣ذٞٮٱػح. كٹـ ا٣ذٞٮٱػح ٦س٤٭ػة ٚػٰ ثُٮَح، ك٬ٮ ٰٚ رأٱ٫ أكؿ ٨٦ أدػ٢ ٬ؾق ا٣ٺ

ـاد ثٕؽ ا٣ىٛح كا٧٣ىؽر ٣ذٞٮٱػح  ٝٮ٣ٟ  زٱؽه ٦عتو ٣ٰ كٔضجخ ٨٦ ًؿثٟ ٧ٕ٣ؿك، ك٬ؾق ا٣ٺـ د

٨ ا٣ذٞٮٱح، ٚػٺ ٱٞػةؿ  أظججػخ  ـاد ثٕؽ ا٢ٕٛ٣ ٹقذ٘٪ةا٫ٔ  ٤٧ٔ٭٧ة ٧٠ة دٌٞؿر ٰٚ ٠ذت ا٣٪عةة، كٹ د

 (.84-83جؽٱ٭ح ٚذ٪ج٫. ا٣كةٜث )َجٕح ٩ْٲؿ ٔجٮد، ص٣ـٱؽ كٹ ًؿثخ ٧ٕ٣ؿك ٧٠ة ٱْ٭ؿ ٣ٟ ثة٣

 . َجٕح ٩ْٲؿ ٔجٮد.85-84ص ، إثؿا٬ٲ٥ ا٣ٲةزصٰ  ٣٘ح ا٣ضؿااؽ (22)

ٍؿطي اٵ٤ٔٯ (23) ٞي ٙي )كثة٥ٌ٣ ٣ع٨(  ا٣ ٍ٪ ٍٕٺؽ ٰٚ ٝيػٮًؼ ، ا٣جٲخ ٨٦ ا٣جعؿ ا٧٣٪كؿح. كا٣نَّ أك ٦ً

٤ِّٜ ٰٚ أٔٺ٬ة، اٵذف )أٔٺ٬ة( ٔي ٤ِّٜ ٰٚ أ، أك ٦ة  ٔي ٞيٍؿط. كا٣ض٧ٓ  مػ٪ٮؼ. كأ٦َّة ٦ة  ق٤ٛ٭ة ٚ

(. ا٣ٛٲؿكز ٙى ٪ى   ثةدم  ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ )مى

 .23-22د.ت ص ، 1ط، ا٣كةثٜ  ٦ُجٕح ٦ُؿ ث٧ىؿ (24)
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؛ أل٩ن٫ ٠نةن اً ا٣ٲةزصٰ ٱّٕٮ  ٤ٔٯ ا٣ٞٲةس إال ٩ةدر ٥٣ ٱ٨١ :و٦ض٢٧ ا٣ٞٮ 

 ا٧٣٪ٞٮ٣ح ٨ٔ ا٣ٛىعة . ثة٧٣ك٧ٮث وثٌؿورة ا٧٣عةْٚح ٤ٔٲ٫ ثؽالالد٫ ة٦ٕ٪ٲ  

 :م[1965] ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ضةر -2

ك٦ػ٨ ا٧٣كػةا٢ ، ٤ٔنٯ ا٣ٞٲنةس اً ٨٦ ا٧٣كةا٢ أذ٧نةد اً وّعط ا٣٪ضةر ٠سٲؿ

اق٥ ٢ٕٚ ث٧ٕ٪ٯ   ٍٝ»ك٬ٮ  ، ٝٮؿ ا٣كٕؽ ٰٚ ا٧٣ٌُٮؿ ٩ةٝٺن  ا٣ذٰ ٝةؿ ثٞٲةق٭ة 

ري ٠سٲؿ ؽَّ أم  إذا ٠ػةف  ،٫٩ِّ٠ صـاء مؿط ٦عؾكؼ، ٤٣ِٛ ةن ثة٣ٛةء دـٱٲ٪ ان ا٩ٍذى٫ً. كٱيىى

أ٩٭ة ٹ دذىٌؽر ٧٠ػة  ٚؿأل، . ز٥ ٝةق٭ة ٤ٔٯ ٚةء ا٣نؿط«٠ؾ٣ٟ ٚة٩ذ٫ ٨ٔ اٳػؿ

، ةن كٝةقػ٭ة ٤ٔػٯ ا٣ٛػةء ا٣ٕةَٛػح أٱٌػ، أف ا٣ضٮاب ا٧٣ٞؿكف ثة٣ٛػةء ٹ ٱذىػٌؽر

ك٬ػػٰ ٹ ثػػٌؽ أف ٱذٞػػؽ٦٭ة ، وػػٮرد٭ة ٚػػةء ا٣ُٕػػٙ ٚػػٰ ةن ٚٞػػةؿ  ك٬ػػٰ أٱٌػػ

ا٧٣ُٕٮؼ
(25)

ِّ َُّ إ٧٩ػة( دىؽ ر٬ة ك٥٣ ٱؿدي ٝٲةقػ٭ة ٤ٔػٯ ) . كث٭ؾا ا٣ٞٲةس ػى

 أك)ػٺ( اٹقذس٪ةاٲح ا٣ذٰ دٌٞؽ٦خ ٰٚ ٝٮؿ ا٣نةٔؿ 

 كإ٧ٌ٩ػة، ػٺ اهللى ٹ أرصٮ ًقٮاؾى 

 

ى   ٕى أ ٲػػة٣ٰ مػػ ًٔ ػػؽ   ٲة١٣ػػة جحن ٔي ًٔ  ٦ػػ٨ 

َٜ ٠لٍم ٤ٔٲ٭ة - )ٍٚٞ(أي: ٰٚ - ٚإّن وصٮد ا٣ٛة »ٝةؿ    «ٱُٮِصُت َقجْ
(26)

. 

ًٕٲ٢(  ٧٦ة كرد ٦٪٫ )٦ٕٛػٮؿ( ٚػٰ  -كإف ٥٣ ٱك٧ٓ  -كٝةس ا٣٪ضةر ٦ضٰء )ٚى

)٦ذٕٮس(. ٝةؿ  كٝػؽ صػةء  ٤ٔٯ كركد ان أذ٧ةد، ٦ٕ٪ةق  ٚىٌط ٔ٪ؽق )رص٢ دٕٲف(

ٚذػؿل ٠ٲػٙ صػةء ، ك٬ػٮ ٦٪عػٮس ك٦ذٕػٮس، دٕك٫ اهلل كأدٕكػ٫»ٰٚ اٵقةس  

٭ي٢ى ٦ضٰء دٕٲف ٰٚ ٦ٕ٪ٯ ٦ذٕٮس ٦ذٕٮس. كإذا صةء ٦ذٕٮس «قى
(27)

. 

ك٬ػؾا ٦ػؾ٬ت ، ٚة٢ٕٛ٣ ٦ٞٲف كإف ٥٣ ٱيكػ٧ٓ، كإذا كرد ا٣ٮوٙ ٨٦ ٢ٕٚ ٦ة

ٌٰ ا٣ٞةا٢   كإذا زجػخ أ٦ػؿ ا٧٣ىػؽر ا٣ػؾم »اث٨ ص٪ٰ ا٧٣٪ٞٮؿ ٨ٔ أثٰ ٤ٰٔ ا٣ٛةرق

                                                 

، 21ا٣ضـء )، 26ا٧٣ض٤ؽ ، ـ1955، ا٣ٞة٬ؿة، ٦ض٤ح اٵز٬ؿ، ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ضةر  ٣٘ٮٱةت (25)

 .1119ص، (19

 ا٣كةثٜ. (26)

 .86ص، 1ا٣ضـء ، 28ا٣كةثٜ  ا٧٣ض٤ؽ  (27)
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ٟو ٰٚ ا٢ٕٛ٣ ا٣ؾم ٬ٮ ا٣ٛؿع ة٣ش م ٝةؿ ٣ٰ أثػٮ ٤ٔػٰ ثة٣نػةـ  ، ٬ٮ اٵو٢ ٥٣ ٱىذىؼى

. كإذا ٠ػػةف ٬ػػؾا ظ١ػ٥ ا٣ىػػٛح ٠ػػةف ٚػػٰ إذا وػٌعخ ا٣ىػػٛ ٌٙ ح ٚة٣ٕٛػػ٢ ٚػٰ ا١٣ػػ

«ا٧٣ىؽر أصؽر؛ ٵفَّ ا٧٣ىؽر أمٌؽ ٦ٺثكح ٢ٕٛ٤٣ ٨٦ ا٣ىػٛح..
(28)

. ك٤ٔػٯ ٬ػؾا 

«٤ٌٔػػ٢ ٧٣ػػة دٞػػٮؿ»أصػػةز ا٣٪ضػػةر ا٣ذٕجٲػػؿ ا٣نػػةآ  
(29)

 -ث٧ٕ٪ػػٯ ثػػٲ٨ٌ ا٤ٕ٣ٌػػح  – 

١ػ٨ ك٣، كا٧٣ن٭ٮر أ٫٩ ٥٣ ٱؿد ا٢ٕٛ٣ ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ٰٚ ا٧٣ٕض٧ةت ا٣ذٰ ثػٲ٨ أٱػؽٱ٪ة

صػةء ، اقذ٧ٕةؿ ا٣ٮوٙ ٦٪٫ )اق٥ ا٣ٛة٢ٔ( -ث٧ٕ٪ٯ ثٲةف ا٤ٕ٣ح  - كرد ٰٚ ا٤٣كةف

٤ًٕى٢  ا٢ٌ٤ٕ٧٣»ٚٲ٫   «داٚٓ صةثٰ ا٣ؼؿاج ثة٣
(31)

 - )ا٢ِّ٤ٕ٧٣( ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ ؛ ٧ٚضٰء

َػؿد  -٬٪ػة  -. ك٩ػؿاق إلصةزة اقذ٧ٕة  ا٢ٕٛ٣)٤ٔم٢( ٰٚ ا٣ذٕجٲنؿ ا٧٣عنؽث٠ةؼ 

ثؽٹ٣ػػح ٗٲػػؿ ٦كػػ٧ٮٔح ك٬ػػٰ ثٲػػةف  اٵوػػ٢ أك اقػػذؽٌؿ ٤ٔٲػػ٫ )ك٬ػػٮ ا٣ٕٛػػ٢ ٤ٌٔػػ٢

ٚٞػةس اٵوػ٢ ٤ٔػٯ ا٣ٛػؿع.  ؛ثٮركد ا٣ٛػؿع ك٬ػٮ ا٣ٮوػٙ )ا٤ٕ٧٣ِّػ٢(، ا٣كجت(

٤ىػٍخ ٦٪ػ٫ ا٧٣ٕػةص٥ ا٣ذػٰ ٣ػؽٱ٪ة  ٚٞػؽ  ةن كٱؿل أٱٌ أف ٩ذؿٱر ٰٚ ا٣ع٥١ ٤ٔٯ ٦ة ػى

«ٱ١ٮف ٰٚ ٗٲؿ ٦ة ٬ٮ ٣ِّ٦ٮؼ ٣ؽٱ٪ة
(31)

. 

ػ:تطاشبػاضتطدغظػبغنػاضؼطزةػواضتضطغف
 ةن كذ٬ػت أٱٌػ، كا٣ذٕؽٱػح ثة٣ذٌػٕٲٙ، ح ثة٣٭٧ـةٝةؿ ا٣٪ضةر ثٞٲةس ا٣ذٕؽٱ

ػؽَّل ثػة٣٭٧ـة دضػٮز دٕؽٱذػ٫ ثة٣ذٌػٕٲٙ ، إ٣ٯ دٕةٝت ٬ةدٲ٨ ا٣ذٕؽٱذٲ٨؛ ٧ٚػة ٱٕي

٫٤ٞ٩ ا٣ـ٦ؼنؿي ٚنٰ )األقنةس( كا١ٕ٣ف صةاـ ٠ؾ٣ٟ. أكرد ذ٣ٟ ٰٚ ٦٪ةٝنح ٦ة 

ىٍكًر٩ًٲ٫»  ٨٦ ٠لم أ٢٬ ١ّ٦ح ىثٍػًؿٍزقي ، كق٧ٕذ٭٥ ٱٞٮ٣ٮف  أ ٍرم؛ أم  أ ك٬ٮ ٦ػ٨ ا٣ػٮى

                                                 

ٝػؽَّـ ٬ػؾق ا٣ُجٕػح د. ٔجػؽ ا٣ع١ػٲ٥ ، دعٞٲٜ  ٦ع٧ؽ ٤ٔػٰ ا٣٪ضػةر، اث٨ ص٪ٰ  ا٣ؼىةاه (28)

 (.1/122ـ، )2111، ١٤٣5ذةب، ا٣ٞة٬ؿة، ط ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح، راًٰ

.ا٣ؾم ٰٚ ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ كا٧٣ٕض٥ ا٣ٮق (29) ( كأفَّ ا٢ٕٛ٣ ٦ذٕؽ  ٤ى٢ى ٔى  ٲٍ )

. 329ص، 4ا٣ضػـء ، 21ا٧٣ض٤ػؽ، ـ1951، ٦ض٤ح اٵز٬ؿ، ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ضةر  ٣٘ٮٱةت (31)

(.  كٱ٪ْؿ  ا٣ٛٲؿز ٤ى٢ى ٔى  ثةدم  ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ )

 .723ص، 8ا٣ضـء ، 22ا٣كةثٜ  ا٧٣ض٤ؽ  (31)
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ٰ٣»
(32)

ٱ٪ػٰ  ٌٞت ا٣٪ضةر ٤ٔٯ ذ٣ٟ ثذكٮٱ٫٘ ٝٮؿ ا٣ٕة٦ػح ٚػٰ ٔىػؿ٩ة  كرِّ . كٱٕ

، كإذا قةغ ٤٣ـ٦ؼنؿم أف ٱكٌٮغ ٦ة قػ٫ٕ٧»ا٥٤ٞ٣؛ أم  أثؿزق ٣ٰ. ٝةؿ ا٣٪ضةر  

ك٬ٮ  كرِّٱ٪ػٰ ا٤ٞ٣ػ٥؛ أم  ، ٤ٚ٪ة أف ٩كٌٮغ ٦ة ٩ك٫ٕ٧ ٰٚ ٔىؿ٩ة ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ

كٚػٰ ، ا٣ذٕؽٱػح ثػة٣٭٧ـةأثؿزق ٣ٰ. كٹ ٚؿؽ ثٲ٨ اٹقذ٧ٕة٣ٲ٨ إٹ أف ٰٚ اٵكؿ 

«ك ا٣ذٕػؽٱذةف دذٕةٝجػةف كدذػٮارداف، ا٣سة٩ٰ ا٣ذٕؽٱح ثة٣ذٌٕٲٙ
(33)

 - . كا٣٪ضػةر

إ٣ػٯ ردٌ ثٕػي ، ٚػٰ إَػةر ا٣ذكػ٭ٲ٢ ا٣ػؾم اػذػةرق ان ٱكٕٯ صة٬ؽ -٧٠ة ٧٤ٔ٪ة 

ثػؾ٣ٟ ا٧٣كػةٚح ثػٲ٨ ا٣ٕة٦ٲػح  ةن ٦ٌػٲٌٞ، ا٣ٕجةرات ا٣ٕة٦ٲٌح إ٣ػٯ أوػٮؿ ٚىػٲعح

 إظؽل ٗةٱةد٫ ٰٚ ثعٮز٫ كدراقةد٫.كص٫٤ٕ ، ك٬ٮ ٦٪٭ش اردٌةق، كا٣ٛىعٯ

ٌٟ ِّٚصةز ٝٮ٣٭٥  ، كٝةؿ ثٞٲةقٲح ا٣ذٕؽٱح ثة٣٭٧ـة كإف ٥٣ ٱكػ٧ٓ ، ٢٧ٔ ٦ُْؿثِ

)أرثٟ(
(34)

ٵ٫٩ ٣ػ٥ ٱػؿد ، أٔةٝ٪ٰ األ٦ؿك١٣٪٫ ردَّ ا٣ذٕؽٱح ثة٣٭٧ـة ٰٚ ٝٮ٣٭٥  ، 

ثة٣٭٧ـة )أٔةؽ( ان ا٢ٕٛ٣ )ٔةؽ( ٦ـٱؽ
(35)

. 

ػاالدتئظاسػباضظظغرػاضذاذػسيػبطضػاألشغدظ:
كٝػؽ »ٝٮ٣ػ٫  ، ٰٚ ٦٪ةٝنح ص٧ٓ )ظٲةة( ٤ٔٯ )ظٲٮات( أك )ظٲٲػةت(صةء 

ٰٚ )ا٣عٲٮاف( ٔ٪ؽ ا٣ؼ٤ٲ٢ كقٲجٮٱ٫ مةذ ٹ ٱ٪ٞةس.  ان ٧٤ٔخ أف إثؽاؿ ا٣ٲةء كاك

ىٍف ك٣ٞةا٢  ٚة٣نؾكذ ٰٚ )ا٣عٲػٮاف( ٱٞػؿِّب ، ٱٞٮؿ  إف ا٣نؾكذ ٱؤ٩ف ثة٣نؾكذأ

«ا٣نؾكذ ٰٚ )ا٣عٲٮات(
(36)

. 

٦ذٮّقٓ ٚنٰ ا٣ٞٲنةس؛ ألن ٦٪٭ضن٫ ٚنٰ إن ا٣٪ضةر  :ٱ٨١٧ أن ٱٞة ، وأػٲؿاً 

                                                 

، 18ا٣ضـء )، 26ا٧٣ض٤ؽ ، ـ1954، ا٣ٞة٬ؿة، ٦ض٤ح اٵز٬ؿ، ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ضةر  ٣٘ٮٱةت (32)

 .1111ص، (17

 ا٣كةثٜ. (33)

 .26ص، 1ا٣ضـء ، 17ا٣كةثٜ  ا٧٣ض٤ؽ  (34)

 .273ص، 3ا٣ضـء ، 27ا٣كةثٜ  ا٧٣ض٤ؽ  (35)

 .125ص، 2ا٣ضـء ، 22ا٣كةثٜ  ا٧٣ض٤ؽ  (36)
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 ةً ٦٪ةقج ةً ا٣ذىٮٱت ا٤٣٘ٮي ٝةا٥ ٤ٔٯ ا٣ذٲكٲؿ. ٧٤١ٚة وصؽ ٣ٕجةرة مةإح دؼؿٱض

 قّٮٗ٭ة. والمٟ ٰٚ أّن ا٣ٞٲةس ٨٦ أٗ٪ٯ ا٧٣ٮارد ٤٣ذؼؿٱش وا٣ذكٮٱٖ.

 (م:1981) ٦ع٧ؽ ا٣ٕؽ٩ة٩ٰ -3

ض٤ٌػٯ . دوؿمح ا٣ٕؽ٩ة٩ٰ ث٧ٲ٫٤ إ٣ٯ ا٣ٞٲةس ث٢ ثعج٫ّ ٫٣ )٤ٔٯ َظنؽِّ دٕجٲنؿه(

 «إ٩كػة٩ح». ١ٚسٲؿ ٨٦ ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ ٣ػ٥ ٱٞجػ٢ «إ٩كةن»٦كأ٣ح ٦ؤ٩ر ٧٤٠ح ذ٣ٟ ٰٚ 

. كٔؽ٬َّة ٔة٦ِّٲَّح. ك٨١٣ وةظت ا٣ذةج ٝػةؿ  إ٩٭ػة ٣٘ػح اقػذ٤٧ٕ٭ة ا٣ٕػؿب ٤ٝػٲٺن 

ٓى ا٣ٕؽ٩ة٩ٰ ذ٣ٟ ٝةاٺن  ٦ػ٨ ظٲػر صػٮاز ، كأ٩ػة ٦ػ٨ رأم وػةظت ا٣ذػةج»  ِّٚىدٍجى

«أ٦ٲ٢ إ٣ٯ ا٣نؾكذكٹ ، اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح إ٩كة٩ح؛ ٵ٩٪ٰ أظٌت ا٣ٞٲةس
(37)

. 

٤ٔػٯ ا٣كػ٧ةع. ٚ٭ػٮ  -ٰٚ ثٕػي ا٧٣ٮاًػٓ  -كٝؽَّـ ٦ع٧ؽ ا٣ٕؽ٩ة٩ٰ ا٣ٞٲةس 

كرٚػػٓ اٵقػ٧ةء ا٣ؼ٧كػػح ، ١٠كػؿ ظػػؿؼ ا٧٣ٌػةرٔح، ٱػؿد  ثٕػػي ٣٘ػةت ا٣ٕػػؿب

٢ ا٣ؿصٮع إ٣ٯ ، ثةٵ٣ٙ ٌٌ ٧٠ػة ٱكػذ٪١ؿ ثٕػي ٦ػة صػةء ٚػٰ  ؛ا٣ٞٲنةس وا٣ٕٞن٢كٱٛ

األقن٧ة  ٠ػإصؿاء ، ٮأؽ ا٣٪عٮٱػحا٣ٞٲةس كا٣ٞ ةن ا٣نٕؿ ا٣ضة٤٬ٰ أك اٷقٺ٦ٰ ٦ؼة٣ٛ

ٌٰ  ا٣ؼ٧كح وا٧٣س٪ٯ ًٍٕض٤ً  ٦ضؿل اٹق٥ ا٧٣ٞىٮر ٧٠ة صةء ٰٚ ٝٮؿ أثٰ ا٣٪ض٥ ا٣

 إفَّ أثة٬ػػػػػػة كأثػػػػػػة أثة٬ػػػػػػة

 

ٝؽ ث٤٘ة ٰٚ ا٧٣ضػؽ ٗةٱذة٬ػة 
(38)

 

ٱع١ٌػ٥ ا٣ٕٞػ٢ ، كٔ٪ؽ٦ة ٱذكٓ ا٣ؼٺؼ ثٲ٨ أا٧ح ا٤٣٘ح أك ا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ 

اٜٚ أظؽ ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ٤ٔٯ ٦ػة ٤ٔٯ أ٫٩ ٱنذؿط ٧٣ة اػذةرق أف ٱٮ، كا٧٣٪ُٜ

ذ٬ت إ٣ٲ٫ أك اٝذؿظ٫
(39)

. 

َٙ »كأ٠سؿ ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ٤ٔٯ أفَّ  ْ دٞػٮؿ  ٬ػؾا أ٣ػٙ. ك١٣ػ٨ ، ٔؽد ٦ػؾ٠ٌؿ «األ٣َ

ٙي ٚٲ٭ػة ٦ؤ٩سػ ٍ دى ا٣ٕؽ٩ة٩ٰ أ٦س٤ح صةء اٵى٣ ؿى دة٦ٌػح ةن ؛ ٠ٞػٮ٣٭٥  ٝجٌػخي أ٣ٛػةن قى
(41)

؛ 

                                                 

 .31ص ، ٦ع٧ؽ ا٣ٕؽ٩ة٩ٰ  ٦ٕض٥ اٵػُةء ا٣نةإح (37)

 .9، 8ا٣كةثٜ  ص (38)

 .6ا٣كةثٜ  ص (39)

 .26ا٣كةثٜ  ص  (41)
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ِّ ٬ؾا ا٣ٞٮؿ َُّ ثٓ ا٣عؿٱؿم ٚػٰ ك٬ٮ ٦ذة، ةدة٦   ةن كا٣ىٮاب ٔ٪ؽق  ٝجٌخ أ٣ٛ، ٚؼ

ذ٣ٟ. ك١٣٪٫ ثٕؽ اٹ٩ذ٭ةء ٨٦ ٦٪ةٝنح اٵد٣ح أصةز د٩ِّٲر اٵى٣ٍٙ؛ ث٪ػةء ٤ٔػٯ ٦ػة 

٤ٔػٯ  ٫٤ٞ٩ ٨ٔ ا٣عؿٱػؿم ٚػٰ صػٮاز د٩ِّٲػر ا٧٣ػؾ٠ؿ كدػؾ٠ٲؿ ا٧٣ؤ٩ػر ظ٧ػٺن 

 ا٧٣ٕ٪ٯ. ٝةؿ ا٣عؿٱؿم ٰٚ دٌرة ا٣ٌ٘ٮاص 

ػػ٨و  ُي ٍ ىث  ٚػػإفَّ ٠ًٺثػػةن ٬ػػؾًق ٍٔنػػؿي أ

 

ٍنػؿً   ٕى ٍ  كأ٩خى ثؿمءه ٨ٍ٦ً ٝجةا٤ً٭ػة ا٣

٧٠ة كرد ٚػٰ ا٣ٞػؿ ف ، ٩َِّّٚس٫ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ د٩ِّٲس٭ة، ا٣ٞجٲ٤ح «ا٣ج٨ُ»ٚإ٫َّ٩ ٔ٪ٯ ثػ 

ك٬ػٮ  ،«ا٧ً٣س٢ٍى »٩َِّّٚرى  [161اٵ٩ٕةـ  ] ژ گگ گ ک ک ک ک ژا١٣ؿٱ٥  

٧ٌ٣ة ٠ةف ث٧ٕ٪ٯ ا٣عك٪ح، ٦ؾ٠ٌؿ
(41)

دػ٩ِّٲس٭٥  ،ك٬ٮ ٦ؾ٠َّؿ ،«ا٣ج٨ُ». ك٩ْٲؿ د٩ِّٲس٭٥ 

ة٩ٰ ٝٮ٣٭٥  ٬ؾق أ٣ٙ در٥٬. كػؿَّج ك٬ٮ ٦ؾ٠ٌؿ. ك٢ٞ٩ ا٣ٕؽ٩ ،اٵى٣ٍٙ ٰٚ ا٣ٕؽد

ٹ ٱنػ٭ؽ ذ٣ػٟ ثذ٩ِّٲػر اٵى٣ٍػٙ؛ ٵفَّ   »٤ٔػٯ ا٧٣ٕ٪ػٯ؛ ٚٞػةؿ -٬٪ة  -ا٣ذ٩ِّٲر 

ٙه ، اٷمةرة كٕٝخ ٤ٔٯ ا٣ؽر٥٬ ى٣ٍػ . ك٬ػٮ «١ٚةف دٞؽٱؿ ا١٣ٺـ  ٬ؾق ا٣ؽرا٥٬ أ

٦٪٭٥ اثػ٨ ا٣كػ١ِّٲخ كا٣ٛػٌؿاء كا٣ـٌصػةج. ، ٦ذةثٓ ٰٚ ذ٣ٟ ص٧ةٔح ٨٦ ا٣٪عٮٱٲ٨

٫٣ اثػ٨ ٦٪ْػٮر كاٵز٬ػؿم كا٣ـ٦ؼنػؿم كا٧٣ٕضػ٥ ا١٣جٲػؿ كثٕؽ أف ٢ٞ٩ ٦ة ٝة

ػه ا٧٣كػ٣ِّح ثٞٮ٣ػ٫  ، )٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة( ٧ٚػ٨ ٬ػؾا ٤٠ٌػ٫ »٣ؼَّ

أك وٛح ٧٣ٮوٮؼ ٦ؤ٩ػر ، كٱضٮز د٩ِّٲس٫ ٤ٔٯ أ٫٩ ص٧ٓ، ٩ؿل أفَّ اٵ٣ٙ ٦ؾ٠ٌؿ

«كرأٱٰ أفَّ ا٣ذؾ٠ٲؿ أق٥٤ ٔةٝجح، أك ٣ض٧ٓ د١كٲؿ ٦عؾكٚٲ٨
(42)

. 

٫٩ ٠ةف ٱ٧ٲ٢ إ٣ٯ ا٣ٞٲةس إ  ٩ؼ٤ه إ٣ٯ ا٣ٞٮؿ، ٩ة٩ٰ ٬ؾقك٨٦ ٦٪ةٝنح ا٣ٕؽ

ٚإذا ٩ىؿ ثٕيي اٵد٣ح ا٣ٞٲةقٲح رأٱى٫ أػؾ ثؾ٣ٟ. ٗٲؿ أ٫٩ ، ثٞؽر ٦ة د١ٌ٧٪٫ اٵد٣ح

ط ا٣ٞٲةس  ٤ٔٯ ا٣ك٧ةع؛ ٵفَّ ا٣٪ٞػٮؿ ا٣ذػٰ أكرد٬ػة دٌػةٚؿت  -٬٪ة  -٥٣ ٱؿصِّ

٪ٍػًٮفي ٬ػؾق ا٧٣ػةد، ٤ٔٯ د٤٘ٲت ا٧٣ك٧ٮع ٕى ة ٚػٰ ٠ذةثػ٫  ٚذجٓ ذ٣ٟ. ٣ؾا رأٱ٪ػةق ٱي

                                                 

ةر ث١ٌٮر(ا٣عؿٱؿم  دٌرة ا٣٘ٮَّاص ) (41)  .157ص ، دعٞٲٜ ثنَّ

 .27 -26ص ، (1طػُةء ا٣نةإح )٣ٕؽ٩ة٩ٰ  ٦ٕض٥ اٵ٦ع٧ؽ ا (42)
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ُِّػئ  «٬ػؾا أ٣ػٙ أك ٬ػؾق أ٣ػٙ»١٬ػؾا  ، «٦ٕض٥ اٵػُػةء ا٣نػةإح» ٤ٚػ٥ ٱؼ

 ك١٣٪٫ اػذةر ا٣ذؾ٠ٲؿ.، ا٣ذ٩ِّٲر

 م(:2001ولح ا٣ؽٱ٨ ا٣ـٔجلوي ) -4

 ٠سؿة أٝٮاؿ أَجٞخ ٦ة  ثة٣ٞٲةس وٱٞىؽ» ثٞٮ٫٣  ا٣ٞٲةس ا٣ـٔجٺكم ٱٌٕؿؼ

 ث٪ذٲضػح ٤ٕ٦ػٮـ ةؿ٦سػ ٤ٔػٯ وػٲةٗذ٫ًً  أك ٔة٦ػح ثٞةٔػؽة إ٣عة٫ٝ صٮاز ٤ٔٯ ٧حااٵ

٢٧ًٍ  ،ا٣ٕؿب ٠ٺـ اقذٞؿاء «ثٕي ٤ٔٯ ث٫ٌٕ كظى
(43)

. 

ُٙ ٔـاا٥ ا١٣ذةب وا٧٣عٞٞٲ٨ ٤٣ذٮّقنٓ ٚٲن٫ ِْ٘ؿي ثةألػؾ ثة٣ٞٲةس وٱُْؿ٬ِ ، و٬ٮ ٱُ

ك٩ع٨ أظٮج ٦ػة ١٩ػٮف إ٣ػٯ دسجٲػخ أ٠سػؿ ا٧٣جػة٩ٰ ٤ٔػٯ دٔػةا٥ ا٣ٞٲػةس ٦ػة »ٝةؿ  

«اقذُٕ٪ة إ٣ٯ ذ٣ٟ قجٲٺن 
(44)

٦ة أَجٞخ ٤ٔٲػ٫ أٝػٮاؿ ٤ٔٯ  ةن ٤ٔٯ أف ٱ١ٮف ذ٣ٟ ٝةا٧ 

أ٠سؿ أا٧ح ا٤٣٘ح
(45)

ٱ٪١ؿ دٔٮل ٨٦ ذ٬ت إ٣ٯ أف ٱٌٕػؽ ا٣ٞٲػةس قػ٧ةع؛ ٣ٲ٘ػؽك . ك

... ٦ػ٨ ا٧٣عٞٞػٲ٨ ٦ػ٨ »ٱ٪ٕػخ ٬ػؾا ا٧٣ػؾ٬ت ثة٣٘ؿاثػح إذ ٱٞػٮؿ  ك، ٦ٞجٮٹن  ةن قةا٘

ك٬ػٮ ، ٱٕةؼ اٵػؾ ثجٕي ا٣ٞٲةس ا٣كةاؽ ا٧٣٪ٞٮؿ ظذٯ ٱؤ٩ك٫ ق٧ةع ٔػ٨ ا٣ٕػؿب

«ٗؿٱت...
(46)

ت إ٣ٲػ٫ ثػؿأم ٹثػ٨ ص٪ػٰ ٦ض٤٧ػ٫ أٌف ا٣كػ٧ةع . كٱكذؽؿ ٤ٔٯ ٦ة ذ٬

ٰٚ وعح ا٣ٞٲةس؛ إذ ٣ٮ ٠ةف اٵ٦ؿ ٠ؾ٣ٟ ٦ة صؽكل ا٣ٞٲػةس ٚػٰ ٬ػؾق  ةن ٣ٲف مؿَ

ك٣ٮ اظذةج ا٣ٞٲةس إ٣ػٯ قػ٧ةع  ،كد٣ٲٺن  ةن ٱ٪٭ي ٦كٌٮٗ -كظؽق  -ا٣عة٣ح؟ ٚة٣ك٧ةع 

ٝػؽ صػةؤكا.. ثض٧ٲػٓ  -ٱؿٱػؽ ا٣ٕػؿب ا٣ٛىػعةء  -١٣ػةف ا٣ٞػٮـ »  ةن ٣ٲ٘ؽك وعٲع

٧ٌةرٔةت كأق٧ةء ا٣ٛة٤ٔٲ٨ كا٧٣ٕٛٮ٣ٲ٨ كا٧٣ىةدر كأق٧ةء اٵز٦٪ػح ا٧٣ٮاًٰ كا٣

«ا٣ذىةٗٲؿةد كا٣س٪ةاٰ كا٣ض٧ٮع كا٣ذ١ةثٲؿ ككاٵ١٦٪ح كاٳظ
(47)

. 

                                                 

 .24ا٣ـٔجٺكم  أػُةؤ٩ة ٰٚ ا٣ىعٙ كا٣ؽكاكٱ٨، ص (43)

 ا٣كةثٜ  ا٣ىٛعح ٩ٛك٭ة. (44)

 .14ا٣كةثٜ  ص (45)

 .24ص، كا٣ـٔجٺكم  أػُةؤ٩ة ٰٚ ا٣ىعٙ كا٣ؽكاكٱ٨ ، (2/44اث٨ ص٪ٰ  ا٣ؼىةاه ) (46)

 .ا٣كةثٜ  ا٣ىٛعح ٩ٛك٭ة (47)
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كوٌؿح ا٣ـٔجٺكم ثِّف ٦ة اٝذؿظػ٫ ٦ػ٨ دىػعٲعةت ٣٘ٮٱػح ٦كػذ٪ؽة إ٣ػٯ 

ا٣ٞٲةس دىؿىؾى ا٣ٞٮؿى ا٣ٛى٢ ٚٲ٫ ٧٤٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح
(48)

. 

ػحػبابػاالجتؼادػاضضعوي:دروتهػإضىػاضتظطغظػاضضعوغظػوست
ثػ٢ ٩ػؿاق ٱعػٌر ٤ٔػٯ ، ٥٣ ٱٕػةرض ا٣ػـٔجٺكم َؿااػٜ ا٣ذ٪٧ٲػح ا٤٣٘ٮٱػح

ؿاد٬ة ٌَ ٤ٔٯ أف د١ٮف ٝةا٧ح ٤ٔٯ أقػف ٱ٤ذـ٦٭ػة ا١٣ذػةب كٹ ، ا٣ذٮٌقٓ ٚٲ٭ة كا

ٲؽ كاٹمذٞةؽ كا٣ٞٲػةس ٩٣ع٨ ٹ ٧٩٪ٓ ٨٦ ا٣ٮًٓ كا٣ذٮ»ٝةؿ  ، ٱؼؿصٮف ٔ٪٭ة

ٌٰ ٰٚ ٢ٌ٠ ذ٣ٟ ٤ٔٯ أذ٧ػةد أوػٮؿ كا٣ذضٮز كاٹٝذجةس... ك١٣٪٪ة ٤ٕ٩ٌٜ ا٧٣ي  ًٌ

«٦ؿقٮ٦ح ٱؿأٲ٭ة ا١٣ذةب...
(49)

. ك٥٣ ٱ٢ٞ ا٣ـٔجٺكم ثإٱىةد ثػةب اٹصذ٭ػةد 

ٰٚ ًٮء ا٣عةصػح ، ث٢ دٔة إ٣ٯ إٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ أٝٲكح ا٤٣٘ح ك٦ٮازٱ٪٭ة، ا٤٣٘ٮم

كرأل أف ، ا٣ذٰ ٱٞذٌػٲ٭ة ا٣جعػر ا٧٤ٕ٣ػٰ ك٦كػذضؽات ا٣ٕىػؿ ك٦كػذعؽزةد٫

؛ ١٣ػٲٺ ٱػؤدم إ٣ػٯ ا٣ٕجػر ٚػٰ ا٤٣٘ػح كإمػةٔح دٮًٓ ٣٭ؾا اٹصذ٭ةد ًٮاثٍ

ٚإذا ٠ةف ا٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ ٱٞٙ ٧٦ة »ا٣ؼ٢٤ ٰٚ ٝٮأؽ٬ة. دض٤ٌٯ ذ٣ٟ ٰٚ ٝٮ٫٣  

ؽَّت ث٫ ٦ٮازٱ٨ ا٤٣٘ح كأٝٲكذ٭ة ٤ٔٯ أ٫٩ ٚػٰ ظةصػح إ٣ػٯ دراقػح كد٧عػٲه ، ظي

ٍ٘ػًؿم ثػ٫... ٤ٔػٯ أف ٱٮًػٓ ، ٚ٪ع٨ ٹ ٩ؽٚٓ ذ٣ٟ كٹ ٩ٕة٫ٚ ي ث٢ ٩ػؽٔٮ إ٣ٲػ٫ ك٩

«ٲط ا٣ذعؽٱؽ كا٣ن٧ٮؿوع ةن ا١٣ٺـ كًٕ
(51)

. 

 ا٣ٞٲننةس ٚنٰ ا٣ذٮقننٓ إ٣نٯ ٱ٧ٲنن٢ ا٣نـٔجلوي إن ٱٞننة : أن ٱ١٧ن٨ ةً وػذة٦ن

 األدثنة  أٝنلم ٤ٔنٯ ٱننٲٓ ٚٲ٧نة و٤٣٪ْنؿ ودُٮراد٭ة ا٣عٲةة ٦كذضؽات ٧٣كةٱؿة

 ٦ن٨ ثٞنؿار اً ٦ٞٲنؽ اصذ٭نةدي ٝٲنةس ٢٠ ٱ١ٮن أن وٱٞذؿح ،وأ٣ك٪ذ٭٥ ا٧٣ؿ٦ٮٝٲ٨

 ٔؿثٲح. ٣٘ٮٱح ٦ضة٦ٓ ٨٦ أو ٣٘ٮي ٦ض٧ٓ

                                                 

 .16-15ا٣كةثٜ  ص (48)

 .16ا٣كةثٜ  ص (49)

 .17ا٣كةثٜ  ص (51)
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 ثنةب ٚنذط إ٣نٯ ،ٔ٪ؽه ا٣ٞٲةس ٦ٛ٭ٮم ٰٚ صة  ٦ة ًٮ  ٰٚ ا٣ـٔجلوي دٔةو

 ٧٠نة ،وأونٮ٣٭ة ا٤٣٘نح أٝٲكنح ٤ٔنٯ دعنةِٚ ٦ٕذ٧ؽة ثٌٮاثٍ ا٤٣٘ٮي االصذ٭ةد

 ،٠ةالردضنة  ا٧٣ذٕؽدة؛ رواٚؽ٬ة ػل  ٨٦ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذ٪٧ٲح اَؿاد ثٌؿورة وؿمح

 ٚنٰ ة٦٭٧   اً أزؿ ةب١٤٣ذم  أنم  وٱؿى واالٝذجةس... ،وا٣ذضّٮز ،وا٣ٞٲةس ،واالمذٞةق

  ا٤٣٘ح. ٰٚ ا٧٣ضذ٭ؽٱ٨ ص٭ٮد ا٤٣٘ٮٱح ا٧٣ضة٦ٓ دؿٔٯ أن ٤ٔٯ ،٫٤٠ ذ٣ٟ

 إ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب:  د. -5

ٱعكػ٨ أف ٩ٞػٙ ٔ٪ػؽ ، إ٦ٲػ٢ ٝج٢ ا٣جؽء ثكؿد أ٦س٤ح ٦ػ٨ ا٣ٞٲػةس ٔ٪ػؽ د.

٦ذٕػؽدة د٪ىػؿ ا٣ٞٲػةس   إ٦ٲ٢ أٝػٮاٹن  ٔ٪ؽق. ٱٮرد د. ٦ٛ٭ٮـ ا٣ٞٲةس كًٮاث٫ُ

كزف( إفَّ ٧٤٠ػح ) - ٦ػسٺن  -ٚذٞػٮؿ »ٕجةس ظك٨  ك٣، ٦٪٭ة ٣ٕجةس أثٰ ا٣كٕٮد

زكف( ك٣ػٮ ٠ة٩ػخ ، كيزكف(دض٧ٓ ٝٲةقةن ٤ٔٯ )أكزاف( ك) ٚذكذ٢٧ٕ ا٧٤١٣ػح )كي

ٌٰ ٰٚ ، ٗٲؿ ٦ك٧ٮٔح ٨ٔ )ا٣ٕؿب( ٮؿ( ٝٲةق ٧ٍػٓ كذ٣ٟ ٵفَّ ا٣ًٮزاف )ٕٚي ٠ػ٢ صى

)٢ٍٕ اق٥ ٤ٔٯ كزف )ٚى
(51)

ك٣ػٮ ٠ػةف  ةن ٚىػٲع ةن . ٚة٤٣ِٛ ا٧٣ٞٲف ٱ١ٮف وعٲع

أك ثنػٰء ، كٹ ا٣ع٥١ ٤ٔٲ٫ ثة٣ٌٕٙ ا٤٣٘ػٮم،  ٱىط ر٫ٌٚكٹ، ٗٲؿ ٦ك٧ٮع

«أك ٚىةظذ٫، أك كز٫٩، ٱٕٲج٫ ٨٦ ٩ةظٲح وٲةٗذ٫
(52)

. 

كٹ أف ٩ٞػٮؿ ، ٣ٲف ٣٪ة ا٣ٲػٮـ أف ٩ؼذػؿع»  اث٨ ٚةرس ٰٚ ا٣ٞٲةسكٱ٪٢ٞ ٝٮؿ 

ٵفَّ ٰٚ ذ٣ػٟ ٚكػةد ا٤٣٘ػح كثُػٺف ، ٥٣ ٱٞٲكٮق ةن كٹ أف ٩ٞٲف ٝٲةق، ٗٲؿ ٦ة ٝة٣ٮق

«ظٞةاٞ٭ة
(53)

 ةن ٦ذـ٦ِّذػ ةن كٝؽ كٝٙ اثػ٨ ٚػةرس ٦ٮٝٛػ»٤ٔٲ٫ ثٞٮ٫٣   ةن ٭ؽ ٫٣ ٤ٕ٦ٞ. كٱ٧ٌ 

                                                 

ٰٚ ا٧٣ػذ٨ ٔػـاق (، ك٦ة أكردق 36ىٮاب ٰٚ ا٤٣٘ح )صإ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب  ٦ٕض٥ ا٣ؼُِّ كا٣ د. (51)

 (.65)ا٣ٛٲى٢ ٰٚ أ٣ٮاف ا٣ض٧ٮع، ص إ٣ٯ ٔجةس أثٰ ا٣كٕٮد

ٰٚ ا٧٣ػذ٨ ٔػـاق (، ك٦ة أكردق 36ىٮاب ٰٚ ا٤٣٘ح )صإ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب  ٦ٕض٥ ا٣ؼُِّ كا٣ د. (52)

 (.4/633ظك٨ )ا٣٪عٮ ا٣ٮاٰٚ  إ٣ٯ ٔجةس 

دق ٚػٰ ا٧٣ػذ٨ ٩كػج٫ ك٦ػة أكر، 36ص، إ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب  ٦ٕض٥ ا٣ؼُِّ كا٣ىٮاب ٰٚ ا٤٣٘ح د. (53)

 (.69ص، ا٣ىةظجٰ ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح كق٪٨ ا٣ٕؿب ٰٚ ٠ٺ٦٭ةإ٣ٯ اث٨ ٚةرس )
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٧٣ىُٛٯ ا٣٘ٺٱٲ٪ٰ ٱػؽٔٮ ٚٲػ٫ إ٣ػٯ اٵػػؾ ثة٣ٞٲػةس  . ز٥ ٱ٪٢ٞ ٝٮٹن «٨٦ ا٣ٞٲةس

إ٣ػٯ ًػؿكرة  -٬٪ػة  -كدضػؽر اٷمػةرة ، ا٧٣ج٪ٰ ٤ٔٯ ق٪٨ ا٣ٕؿب ٚػٰ ٠ٺ٦٭ػ٥

اٵرثٕػح  ا٣ٞٲػةس اٹقػذٞؿااٰ ثِّر٠ة٩ػ٫ -٧٬1ػة  ، ا٣ذٛؿٱٜ ثٲ٨ ٩ٮٔٲ٨ ٨٦ ا٣ٞٲػةس

كظ٥١( ك٬ؾا ا٣ٞٲةس ٬ػٮ ا٧٣ذَّجىػٓ ، ك٤ٔح صة٦ٕح، ك٦ٞٲف، ا٧٣ٕؿكٚح )٦ٞٲف ٤ٔٲ٫

كا٣ٞٲةس ا٤٣٘ٮم. كأ٤ٗػت ا٣ْػ٨ٌ أفَّ اثػ٨ ٚػةرس ٱٞىػؽ  -2ٰٚ ا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ 

 ث١ٺ٫٦ ا٣كةثٜ ا٣ٞٲةس ا٤٣٘ٮم ٹ ا٣ٞٲةس اٹقذٞؿااٰ ا٣٪عٮم.

ؿ ا٣ٞٲػةس ٚػٰ ٱ٪١ػ، ٚةث٨ اٵ٩جةرم ا٣ؾم ٱٌٞؿ ا٣ٞٲةس اٹقذٞؿااٰ ا٣٪عٮم

ىٹى »إذ ٱٞػٮؿ  ، ا٧٣ضةؿ ا٤٣٘ٮم ػٕخ كًػٕ أ ًً ٹ  ة٤ٞ٩ٲ ػ ةن دػؿل أفَّ ا٤٣٘ػح ٧ٌ٣ػة كي

ـ إصؿاء ا٣ٞٲةس ٚٲ٭ة ة٤ٞٔٲ   أٹ دػؿل ، كاٝذيًىؿى ٚٲ٭ة ٤ٔٯ ٦ػة كرد ثة٣٪ٞػ٢، ٥٣ ٱىضي

٧ِّٲخ ٝػةركرة ٹقػذٞؿار ا٣نػٰء ٚٲ٭ػة كٹ ٱكػ٧ٌٯ ٠ػ٢ٌ ٦ػة ، أفَّ ا٣ٞةركرة إ٧٩ة قي

ػ٧ِّٲخ ا٣ػؽار دار ك٠ػؾا، ٱكذٌٞؿ ٝةركرة كٹ ٱكػ٧ٌٯ ٠ػ٢ٌ مػٰء ، ٹقػذؽارد٭ة ان قي

ٵدل ذ٣ػٟ إ٣ػٯ ، كٔٞػٺن  ةن ٹ ٝٲةقػ زجخ ٩ٞػٺن  ٤ٚٮ ٤ٝ٪ة  إفَّ ا٣٪عٮ ان ٦كذؽٱؿ دار

كذ٣ػٟ ، كإ٣ٯ ا٣ذكٮٱح ثػٲ٨ ا٧٣ٞػٲف كا٧٣٪ٞػٮؿ، رٚٓ ا٣ٛؿؽ ثٲ٨ ا٤٣٘ح كا٣٪عٮ

«٦ؼة٣ٙ ٧٤٣ٕٞٮؿ
(54)

ٹ ٦ضػةؿ ٤٣ٕٞػ٢ ٚػٰ ». ك٬ؾا ٦ٕ٪ٯ ٝػٮؿ اٵوػٮ٣ٲٲ٨  

«ٹ ٝٲةس ٰٚ ا٤٣٘ةت»أك  «٤٣٘ةتا
(55)

. 

ك٨ٌ١٣ ص٧٭ٮر٥٬ ، كظةكؿ ٤ٝٲ٢ ٨٦ ٧٤ٔةء اٵوٮؿ إزجةت ا٤٣٘ح ثة٣ٞٲةس

ٹ دسجػػخ ثة٣ٞٲػػةس. ٧٠ػػة ظػػةكؿ ثٕػػي  -ٔ٪ػػؽ٥٬  -٣ػػ٥ ٱٞػػٌؿ ذ٣ػػٟ. ٚة٤٣٘ػػح 

 ا٧٣عؽزٲ٨ ٠ِّظ٧ؽ أ٦ٲ٨ أف ٱ٢ٕٛ ذ٣ٟ.

إثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف ظةكؿ د.ك
(56)

 ٷٗ٪ةا٭ػة كرىٍٚػؽ٬ة، أٍف ٱيضٲـ ا٤٣٘ػح ثة٣ٞٲػةس 

                                                 

 .111-99ص، دعٞٲٜ قٕٲؽ اٵٚ٘ة٩ٰ، اث٨ اٵ٩جةرم  ٧٣ٓ اٵد٣ح (54)

 .147ثعر ٰٚ ا٧٣٪٭ش(، صس ا٤٣٘ٮم )د.َة٬ؿ ق٤ٲ٧ةف ظ٧ٮدة  ا٣ٞٲةس ٰٚ ا٣ؽر (55)

 ا ٰٚ د٧ٕٲ٥ -ٱؿٱؽ  ا٣ٞٲةس ا٤٣٘ٮم  -ظةكؿ د. إثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف اٹقذٛةدة ٨٦ ٬ؾا ا٣ٞٲةس  (56)
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ك٨١٣ ٣ػ٥ ، ثةٵ٣ٛةظ كا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ د٤جٰ ٦ُة٣ت ا٣عٌةرة ك٦كذضؽاد٭ة

٭خ إ٣ٲ٫  ةن ٬ؾا اٹدضةق ركاص ٜى ٤ٍ ٱى  صِّ أفَّ ا٧٣ٕ٪ٯ ٚػٰ ». ك٨٦ اٹٔذؿاًةت ا٣ذٰ كي

ًؿد َُّ ٤ٚٮ ٤ٝ٪ة  إٌف ا٣ؼ٧ؿ ٦ٕ٪ة٬ػة ا٧٣ؼػة٦ؿة أك ا٣ذؼ٧ٲػؿ ، ا٣ٞٲةس ا٤٣٘ٮم ٗٲؿ ٦

ؿ ا٣ٕٞػ٣٢ٮصت ٔ٪ؽ ٦سجذٰ ا٣ٞٲةس إَٺؽ اق٥ ا٣ؼ٧ؿ ٤ٔ ك٦ػٓ ، ٯ ٢٠ ٦ة ٱيؼ٧ِّ

ؿ ان ذ٣ٟ )ٚة٣ج٪ش( ٹ ٱيك٧ٌٯ ػ٧ؿ ِّ٧ ك٥٬ إٍف أصةزكا ذ٣ػٟ كصػت ، ان ٦ٓ ٠ٮ٫٩ ٦يؼى

ك٬ػٮ أفَّ اٵمػٲةء ، ٧٣نػةر٠ذ٭ة ا٣ٞػةركرة ٚػٰ ٦ٕ٪ة٬ػة، أٍف ٱك٧ ٮا ا٣ؽار ٝػةركرة

«ك٬ؾا ٥٣ ٱعػؽث، دكذٌٞؿ ٚٲ٭ة
(57)

. كأكصػـ ا٣ػؽ٠ذٮر َػة٬ؿ قػ٤ٲ٧ةف ظ٧ػٮدة 

ك١٬ػؾا ٱذجػٲ٨ٌ ٣٪ػة د٠ِّٲػؽ »ا٤٣٘ػٮم ثة٣ٕجػةرة اٳدٲػح   ا٣ٞٮؿ ٰٚ ٦ك٣ِّح ا٣ٞٲػةس

ٍؿًٚٲَّح ا٣ٌىػ٤ح ثػٲ٨ ا٤٣ٌٛػِ ك٦ؽ٣ٮ٣ػ٫ ٔي كإ١٩ػةر٥٬ إزجػةت ، اٵوٮ٣ٲٲ٨ كا٤٣٘ٮٱٲ٨ 

كٹ ، ٵفَّ أ٣ٛػةظ ا٤٣٘ػح دسجػخ ٦ٕة٩ٲ٭ػة ٩ٞػٺن ، ا٧٣ؽ٣ٮؿ ٤٣ِٛ ٨ٔ َؿٱٜ ا٣ٞٲةس

«ك٬ٮ اٹدضةق ا٣كةاؽ ٔ٪ؽ ا٣ٞؽ٦ةء كا٧٣عؽزٲ٨، ٦ضةؿ ٢ٕٞ٤٣ ٰٚ إزجةد٭ة
(58)

. 

اظذػؿز ٦ػ٨ ٬ػؾا ، ا٣ٞٲةس ثِّٝٮاؿ ا٧٤ٕ٣ػةء]د. إ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب[ كثٕؽ أف أٱَّؽ 

بٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ثة٣٘ٮا ٰٚ اٹٔذؽاد ثة٣ٞٲػةس إ٣ػٯ ، ا٣ذِّٱٲؽ ُِّ ٥٤ٚ ٱضةًر ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٧٣ؼ

                                                 

٤ٔٯ ٦ة ٢ٕٚ ا٣ٕؿب ٨٦ د٧ٕػٲ٥ اقػ٥ ا٣ؼ٧ػؿ ٤ٔػٯ ٠ػ٢  ةن ٝٲةقة، ا٧٣ٕ٪ٯ ثٕؽ أف ٠ةف ػةو   ا

ةج إ٣ػٯ كد٧ٕٲ٥ اق٥ ا٣كةرؽ ٣ٲن٢٧ ٩ةثل ا٣ٞجٮر. كا٣عٞٲٞػح أفَّ ٬ػؾا ا٣ٞػٮؿ ٱعذػ، ٦يك١ًؿ

 ان ثٕؽ أف ٠ةف اق٥ ا٣ؼ٧ػؿ ٦ٞىػٮر، ٩ْؿ؛ ٵفَّ ا٣ٕؿب ٥٣ د٥٧ٌٕ اق٥ ا٣ؼ٧ؿ ٤ٔٯ ٢٠ ٦يك١ًؿ

٧٠ة ٥٣ ٱ٤ُٜ اقػ٥ ا٣كػةرؽ ، ٥٣ ٱعؽث ذ٣ٟ ٦٪٭٥ ٨ٔ َؿٱٜ ا٣ٞٲةس، ٤ٔٯ ٔىٲؿ ا٣ٕ٪ت

٤ٔٯ ٩ةثل ا٣ٞجٮر ٨ٔ َؿٱٜ ٬ؾا ا٣ٞٲةس؛ ٵ٩َّ٪ة ٣ٮ أزجذ٪ة أفَّ ا٣ٕؿب ا٣ؾٱ٨ ٱيعذش ث٭٥ ٤ٕٚػٮا 

كإ٧٩ة ا٣ؾم ٢ٕٚ ذ٣ٟ ٬ٮ ثٕي ٧٤ٔةء اٵوٮؿ ، ثة٣٪ه ٹ ثة٣ٞٲةس ةن ذ٣ٟ زةثذ١٣ةف ، ذ٣ٟ

ا٣ػػؾٱ٨ أرادكا إزجػػةت ا٣ذكػػ٧ٲح ا٣ضؽٱػػؽة ٔػػ٨ َؿٱػػٜ ا٣ٞٲػػةس. كٝػػؽ أ١٩ػػؿ ٤ٔػػٲ٭٥ ذ٣ػػٟ 

ا٣ٞٲػةس ٚػٰ ا٣ػؽرس ا٤٣٘ػٮم )ثعػر ٚػٰ ، ا٧٣عٞٞٮف. ٱ٪ْؿ  د. َة٬ؿ قػ٤ٲ٧ةف ظ٧ػٮدة

 .151 - 151ص، ا٧٣٪٭ش(

 .151ا٣كةثٜ  ص (57)

 .152  صا٣كةثٜ (58)
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ؿط ظؽ   كأفَّ ذ٣ػٟ ، كأفَّ ٦ة كا٫ٞٚ وػٮاب، ٦ة ػة٣ٙ ا٣ٞٲةس ػُِّ ٚض٤ٕٮا، ٦ٛي

، ُجٌػٜ ٤ٔػٯ أث٪ػةء ٔىػؿ اٹظذضػةج٦جؽأ ٱُجَّٜ ٤ٔٯ أث٪ػةء ٬ػؾا ا٣ٕىػؿ ٧٠ػة ٱي 

كأك٣٭٥ ٔؿب ا٣ضة٤٬ٲح
(59)

. ٚٲؿدٌ ٤ٔٯ ٬ؤٹء ثؿأم ٧٣ىُٛٯ ا٣٘ٺٱٲ٪ٰ ذ٬ت 

ٚٲ٫ إ٣ٯ أفَّ ا٣ٕؿب ٠ة٩ٮا ٱٌٕؽكف ا٧٤١٣ح ٦ؼة٣ٛح ٤٣ٛىةظح إذا ٠ة٩ػخ مػةذٌة ٚػٰ 

٤ٚػ٥ ٱٞػ٢ ، . أ٦َّة إف مٌؾت ٚػٰ ا٣ٞٲػةس دكف ا٣كػ٧ةعةن ا٣ٞٲةس كاٹقذ٧ٕةؿ ٦ٕ

ك إٹٌ ٠ةف ٠سٲؿ ٨٦ ا١٣ٺـ ٗٲؿ ٚىٲط، ىةظذ٭ةأظؽ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ثٕؽـ ٚ
(61)

. 

ًَُّؿد »إ٦ٲ٢   ز٥ ٝةؿ د. ك٥٣ ٱ٨١ ػٺؼ ثٲ٨ ٧٤ٔةء ا٤٣٘ح كأا٧ذ٭ة ٰٚ ٚىةظح ا٧٣

ٹ ٱ٪١ؿ أ٫٩ ٬ٮ ا٤٣٘ح ا٣ٛىٲعح... كٝػؽ  ان ٵفَّ أظؽ، ا٣نةذ ٰٚ ا٣ٞٲةس، ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ

ُِّئ إٹ ٦ة مؾَّ ٰٚ ا٣ٞٲةس كا٣ك٧ةع ٦ «ةن ٕأظك٨ اث٨ ص٪ٰ إذ ٥٣ ٱؼ
(61)

. 

٣ؾا ردٌ دؼُبح ص٧ٓ )ثةاف( ٤ٔػٯ ، ةن كٱؿل أ٫٩ ٹ ٱضٮز دؼُبح ٢٠ ٦ة صةز ٝٲةق

 )ثعر( ٤ٔػٯ ٧٠ة ردَّ دؼُبح ص٧ٓ، )ٕٚٺء( ٱٌُؿد ٰٚ ص٧ٓ )ٚة٢ٔ( ٵفَّ ، )ثؤقةء(

٢ٍٕ( ٱض٧ٓ ص٧ٕ )إٔٚػةؿ( ٤ٔػٯ ةٝٲةقٲ   ةن )أثعةث(؛ ٵف ا٣ٮًزاف )ٚى
(62)

٧٠ػة وػٌٮب ، 

ػٮؿ( ٱُػؿد ٚػٰ ٠ػ٢ اقػ٥ ٤ٔػٯ كزف ص٧ٓ )ز٬ؿة( ٤ٔٯ )ز٬ٮر(؛ ٵفَّ ا ٣ػٮًزاف )ٕٚي

)٢ٍٕ ِّٚس ٚػؤكس؛ كٵفَّ ص٧ػٓ )ز٬ػؿة( ، ٠ٕت ٠ٕٮب، ٩عٮ  م٧ف م٧ٮس، )ٚى

إذ كرد ٰٚ ا٧٣ىجةح ا٧٣٪ٲؿ كا٣ذةج ،ةن ٤ٔٯ )ز٬ٮر( ٦ك٧ٮع أٱٌ
(63)

. 

ىٌٹ  كرأل د. ػ٢ ا٣ذٮقػٓ ٚػٰ ، ٱيذٮَّٝٙ ٔ٪ؽ ٝٲةس اٵٝػؽ٦ٲ٨ إ٦ٲ٢ أ ٌَّ ثػ٢ ٱٛ

                                                 

. )كٔػـا ٬ػؾا ا٣ػؿأم إ٣ػٯ 37ص، إ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب  ٦ٕض٥ ا٣ؼُػِّ كا٣ىػٮاب ٚػٰ ا٤٣٘ػح د. (59)

(. ٣ػ٥ 5ـ، ص 1927، 3اٹصذ٭ػةد، ثٲػؿكت، ط٦ُجٕػح ، إثؿا٬ٲ٥ ا٧٣٪ؾر  ٠ذػةب ا٧٣٪ػؾر

 .1927ر، ٦ُجٕح دارا٣كٺـ، ثٲؿكت أصؽق ٰٚ ٠ذةب ا٧٣٪ؾ

 (.38ص، ٤٘ح كاٵدبكٱ٪ْؿ  ٦ىُٛٯ ا٣٘ٺٱٲ٪ٰ  ٩ْؿات ٰٚ ا٣. )37ا٣كةثٜ  ص (61)

 .37ض٥ ا٣ؼُِّ كا٣ىٮاب ٰٚ ا٤٣٘ح، صإ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب  ٦ٕ د. (61)

 .47ا٣كةثٜ  ص (62)

ٲ٨ً ٰٚ مؿح ثٕي اٵ٣ٛةظ، ك٥٣ ٱؿد ٚػٰ ٦ػةدة 156ا٣كةثٜ   (63) ٛى . كرد ذ٣ٟ ٰٚ ٔجةرة ا٧٣ى٪ِّ

 )ز٬ؿ(. ا ا٧٣ض٤ٌح.
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«ٔ٪ؽ٦ة ٚذط ثةب ا٣ٞٲةس ةن ا٣ٕؿثٲح و٪ٕكٝؽ أظك٨ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح »ا٣ٞٲةس  
(64)

 .

أك ، ٨١٣ إصةزة ا٣ٞٲةس ٱضت أٹ دؤدم إ٣ػٯ ا٧٣جة٣٘ػح ٚػٰ ٚػذط ثةثػ٫»ز٥ ٝةؿ  

«إ٣ٯ دٌٛٲ٫٤ ٤ٔػٯ ا٣كػ٧ةع
(65)

كٹ ، ٦ػة ٹ ٱؤػػؾ إٹ ثة٣كػ٧ةع»٧ٚػ٨ ا٤٣٘ػح ، 

ٚ٭ػؾا ، ك٬ٮ ا٣جةب اٵ٠سؿ؛ ٩عٮ ٝٮ٣٭٥  رصػ٢ كظضػؿ، ٱي٤ذٛخ ٚٲ٫ إ٣ٯ ا٣ٞٲةس

ـ  ٍٞؽى «ث٢ ٱيؿصٓ ٚٲ٫ إ٣ٯ ا٣ك٧ةع، ٤ٔٲ٫ ثٞٲةس٧٦ة ٹ ٱي
(66)

. 

ػاحتجاجهػبرأيػاضصوسغغن:
كاقػػذ٪ؽ د. إ٦ٲػػ٢ ٱٕٞػػٮب إ٣ػػٯ رأم ا١٣ػػٮٚٲٲ٨ ٚػػٰ صػػٮاز إدػػػةؿ )أؿ( 

ا٣ذٕؿٱٙ ٤ٔٯ ا٧٣ٌةؼ كا٧٣ٌػةؼ إ٣ٲػ٫ ٚػٰ ٦جعػر ا٣ٕػؽد؛ ٩عػٮ  امػذؿٱخ 

ا٣سٺزحى اٵزٮاًب 
(67)

. 

نٓ ٚنٰ  :وػلوح ا٣ٞٮ  ا٣ٞٲنةس ٚنٰ إنم د. إ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب ٱؽٔٮ إ٣ٯ ا٣ذٮقُّ

اقذكننةا ا٣ٞٲننةس ٤ٔننٯ أ٦س٤ننح مننةذة و ،ًننٮ  ًننٮاثٍ دعٛننِ ٤٣٘ننح أوننٮ٣٭ة

 ٣ذؼؿٱش أ٦س٤ح مةإح ٩ْٲؿة ٣٭ة.  ؛ٰٚ ثةب ا٣٪كت ٦ك٧ٮٔح

مؽ وا٧٣عنَؽثو إلٗ٪نة  ا٣ٕؿثٲنح وَرْٚنؽ٬ة ثة٧٣ٕنة٩ٰ ، دٔة إ٣ٯ األػؾ ثة٧٣ٮ٣

وثننٲٮث ، ا٧٣كذضؽة ا٣نةإح. و٨١٣ ٝٲمنؽ ذ٣نٟ ثٞنؿار ٧٣ض٧نٓ ٣٘نٮي ٔؿثنٰ

 أو ا٧٣ٕ٪ٯ ٰٚ ا١٣ذةثح. ا٤٣ِٛ

كاقذ٪ؽ د. إ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب ٚػٰ ثٕػي اصذ٭ةدادػ٫ إ٣ػٯ  راء ا١٣ػٮٚٲٲ٨ إٗ٪ػةء 

٤٣عؿج ٨ٔ أٝٺـ ٠سٲػؿٱ٨ ٦ػ٨ أث٪ػةء ا٣ٕؿثٲػح كأ٣كػ٪ذ٭٥.  ةن كرٕٚ، كدٮقٕح ٤٣٘ح

َى ك  ٰٚ ٦كةا٢ ٠سٲؿة. ٍؿًدقً اقذعك٨ دٮقٓ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞٲةس ك

                                                 

 .47ض٥ ا٣ؼُِّ كا٣ىٮاب ٰٚ ا٤٣٘ح، صإ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب  ٦ٕ د. (64)

 .48ةثٜ  صا٣ك (65)

ا إ٦ٲ٢ إ٣ػٯ أفَّ ٬ػؾ كٱنٲؿ د.. 48إ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب  ٦ٕض٥ ا٣ؼُِّ كا٣ىٮاب ٰٚ ا٤٣٘ح  ص د. (66)

 (.٬1/3ٮ ٠ٺـ اث٨ ص٪ٰ ٰٚ ا٧٣٪ىٙ )

 .٥111 ا٣ؼُِّ كا٣ىٮاب ٰٚ ا٤٣٘ح، صإ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب  ٦ٕض د. (67)
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٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة - 6
(68)

: 

ٚٺ ٱ١ةد ٱؼ٤ٮ ٝػؿار ٦٪٭ػة ٦ػ٨  ؛٤٣ٞٲةس أزؿ واقٓ ٰٚ ا٣ٞؿارات ا٧٣ض٧ٕٲح٠ةف 

أك ٦ػػ٨ د٣ٲػ٢ ٱ٧ػٌخ إ٣ػػٯ ا٣ٞٲػةس ثكػجت. ٧ٚػػ٨ ، ا٣ٞٲػةس ث٧ٛ٭ٮ٦ػ٫ اٹوػُٺظٰ

، «د٤٧١ح ٚؿكع ٦ةدة ٣٘ٮٱح ٣ػ٥ ديػٍؾ٠ؿ ثٞٲذ٭ػة»ا٣ٞؿارات ا٧٣ض٧ٕٲح ا٧٣ذى٤ح ثة٣ٞٲةس  

٦٪٫؛ ٚٛٲ٭ػة دٮًػٲط ٣ػجٕي كصػٮق كق٪ٞذجف ٨٦ ٬ؾا ا٣ٞؿار؛ ٣ُٮ٫٣ ا٣عة٣ح اٵك٣ٯ 

ا٣ٞٲةس
(69)

. صةء ٰٚ ا٣ٞؿار  إذا ٥٣ ديٍؾ٠ؿ ٨٦ ٦ةدة ٣٘ٮٱح ٰٚ ا٧٣ٕض٧ةت ك٩عٮ٬ة إٹ 

 ٤ٚؾ٣ٟ ظة٣ذةف ، ثٕي أ٣ٛةّ٭ة؛ ٠ة٧٣ىؽر أك ا٢ٕٛ٣ أك أظؽ ا٧٣نذٞةت اٵػؿل

كظٲ٪بػؾ ٱضػٮز ٣٪ػة أف ، اٵك٣ٯ  أف د١ػٮف ا٧٣ػةدة ٗٲػؿ زٺزٲػح ا٣عػؿكؼ

، ٤ٔٯ ظكت ٝٲةس ٢٠ ثةب ٨٦ أثٮاب ٦ـٱؽ ا٣سٺزػٰ ،٩ىٮغ ٦٪٭ة ٦ة ٥٣ ٱيٍؾ٠ؿ

 إ٣غ. كثةب ا٣ؿثةٰٔ ك٤٦ع٫ٞ ك٦ـٱؽق...

ٱجٲ٨ٌ اقذ٧١ةؿ أكزاف اٵٕٚةؿ ا٧٣ـٱػؽة ا٣ذػٰ  ك٣ذٮًٲط ٬ؾق ا٣عة٣ح ٩كٮؽ ٦سةٹن 

ا٧٣ك٧ٮٔح. كا٧٣سػةؿ ٦ػِّػٮذ ٦ػ٨ ٤ٔٯ ٩ْةاؿ٬ة ٨٦ أكزاف اٵٕٚةؿ  ةن ٝٲةق، ٥٣ٓ ديك٧ى 

ػ٪ة ٦ػة كصػؽ٩ة »ٚ٘ة٩ٰ؛ ظٲر ٱٞٮؿ  ٣كٕٲؽ اٵ، «ٰٚ أوٮؿ ا٣٪عٮ» ٠ذةب ًٍ ٚإذا ٔةرى

( ا٣ذػٰ أكرد٬ػة ا٤٣ِّكػةف كا٣ذَّػةج  -٨٦ ٬ؾق اٵٕٚةؿ  ٌٜ ٌٞةت ا٣ٕٛػ٢ )مػ  -ٱؿٱػؽ ٦نػذ

كصؽ٩ة ٬ؾق ا٧٣ٕةص٥ قػ١ذخ ٔػ٨ ا٣ىػٲٖ ، ثةٵكزاف ا٣ذٰ ص٧ٕ٭ة ا٣ىؿٚٲٮف ٢ٕٛ٤٣

 َّٜ ٞى ٞىٮَّؽى ، اًٍمٞةؽَّ ، اٳدٲح  ٨٦ ٦ـٱؽ ا٣سٺزٰ  اًٍم .، اًٍمػ ٜى ٞىٍٮٝى ك٦ػ٨ ٦ـٱػؽ ا٣ؿثػةٰٔ   اًٍمػ

ٜى  ٍٞنى َّٜ ، دىنى ٞى ٞى ...، اًٍم ٜى ٞى ٍ٪ ٞى «اًٍمػ
(71)

ٚةٹٔذػؽاؿ أف ، كثٕػؽ» . كٱذػةثٓ اٵٚ٘ػة٩ٰ ٝٮ٣ػ٫ 

                                                 

عذةج إ٣ػٯ ث٢ ٱ، ٹ ٱكذٮٔج٫ ثعر، إف دراقح ٦ٮٝٙ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٣ٞٲةس أ٦ؿ ٦ذكٓ (68)

قػذٕٞج٭ة ، ٹ ٱذضةكز ٠ٮ٫٩ ُٝٮٚةن أك إمةرات قػؿٱٕح -ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر  –٦٪٫ ثعٮث، ك٦ة كرد 

 ٦عةكٹت ٣ذض٤ٲح ا٣ٞٲةس ا٧٣ض٧ٰٕ ثنٰء ٨٦ ا٣ذٛىٲ٢ أك اٹقذٛةًح. -إف ٝيؽِّر ذ٣ٟ  -

إذ ٱٌٲٜ ا٧٣ٞةـ ٨ٔ قؿد دٛىٲٺت ا٣عة٣ػح ا٣سة٩ٲػح. ٣ٺَػٺع ٤ٔػٯ دٛىػٲٺت ا٣ٞػؿار ٱي٪ْػؿ   (69)

 .15-14ص، ٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة  ٦ض٧ٮٔح ا٣ٞؿارات ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ػ٧كٲ٨ ٔة٦ةن ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا

 .147ص، 2ط، قٕٲؽ اٵٚ٘ة٩ٰ  ٰٚ أوٮؿ ا٣٪عٮ (71)
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٤ٔٯ أكزاف ا٣ٕؿب كأقػة٣ٲج٭ة ٚػٰ دنػٞٲٜ ا٣ىػٲٖ دٹ٣ػح ، ٩نذٜ ٦ة ٩عذةج إ٣ٲ٫ ا٣ٲٮـ

٤ٔٯ د٪ٮٱٓ ا٧٣ٕة٩ٰ... ٰٚ ٦ـٱػؽات اٵٕٚػةؿ كوػٲٖ اٵقػ٧ةء. كٝػؽ ػُػة ٦ض٧ػٓ 

ػا٤٣٘ح ا٣ٕؿ ُن «ٚػٰ ا٧٣ىػةدر كا٣ىػٛةت...، ٦جةر٠ػح ٚػٰ َػؿدق ا٣ٞٲػةس ةثٲح ػي
(71)

 .

كٹ ٱ٤ػــ ، كا٧٣ٕؿكؼ أ٫٩ ٹ ٱ٤ــ أف ٱ١ٮف ٢ٌ١٣ ٢ٕٚ ٦ضػٌؿد ٠ػ٢ٌ اٵكزاف ا٧٣ـٱػؽة

كٹ ٚٲ٧ػة اقػذ٢٧ٕ ٚٲػ٫ ثٕػي ا٧٣ـٱػؽات أف ، أف ٱيكذ٢٧ٕ ٢ٌ١٣ ٦ـٱػؽ ٦ضػٌؿد ةن أٱٌ

ٌكػ٧ةع...ٱيكذ٢٧ٕ ٚٲ٫ ثٌٕ٭ة اٳػؿ. ث٢ ا٧٣ػؽار ٚػٰ ٠ػ٢ٌ ذ٣ػٟ ٤ٔػٯ ا٣
(72)

. ٚ٭ػؾا 

ٍْؿ ا٣ذٌٲٲٜ أك ا٣عى
(73)

ٹ ٱٺا٥ َجٲٕػح ا٤٣٘ػح  -٧٠ة ٱٞٮؿ اٵقذةذ قٕٲؽ اٵٚ٘ة٩ٰ  - 

٤ٌُػح ، ا٧٣ٕؿكٚح ث٘٪ة٬ة ك٦ؿك٩ذ٭ة كًػٍىػج٭ة. ٚ٭ػؾق اٷ١٦ة٩ػةت ا٤٣٘ٮٱػح ا١٣ة٦٪ػح ا٧٣ٕ

ٞة٣٭ػػة ثٌػػٮاثٍ ٦٪ةقػػجح ٣ذ٤جٲػػح ٦ُة٣ػػت ا٣ٕىػػؿ  ًٔ ٞي٭ػػة ٦ػػ٨  ٤ً ٍُ ثعةصػػح إ٣ػػٯ ٦ػػ٨ ٱي

ػًؿد -اٹمذٞةؽ  -د ٨٦ ٝٮأؽ ٚ٪ُؿ»ا٧٣كذضٌؽة   َُّ ك٩ي٧ً١ٍػ٢ ا٧٣ػٮاد ، ٦ة ٠ػةف ٗٲػؿ ٦

ٌٜ ٨٦ اٵٔٲةف كٗٲؿ٬ة ٢٠ ٦ة دؽٔٮ إ٣ٲ٫ ظةصح...، ا٣٪ةٝىح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ «ك٩نذ
(74)

. 

٤ٔػٯ دراقػةت  ان كأذ٧ػةد، كاقذضةثح ٳراء ٠سٲؿ ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء كا٣جػةظسٲ٨

ؿم ٚػٰ كثعٮث ٦ذى٤ح ثة٣ذ٪٧ٲػح ا٤٣٘ٮٱػح دٮٌقػٓ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٞػة٬

ٱٌٲٜ ا٧٣ضةؿ ، ٚعْٰ ٬ؾا اٵو٢ أك ا٧٣٪جٓ ثٞؿارات ٦ض٧ٕٲح ٠سٲؿة، ا٣ٞٲةس

 ٨ٔ اقذٕؿاً٭ة ٬٪ة. ك٨٦ أ٦س٤ذ٭ة 

ي٣عً  -1 ٤ى٢ى ك٦ة أ ٍٕ ٤ى٢ى ، ث٫ ٜى ٝٲةس ا٧٣ُةكٔح ٨٦ ٚى ٍٕ ٛى ى ٍصذيػ٫ ، ك٬ٮ د ٩عػٮ  دىٍظؿى

ٍظؿىج.  ٚذىؽى

 ٝٲةس دٕؽٱح ا٢ٕٛ٣ ا٣سٺزٰ ا٣ٺزـ ثة٣٭٧ـة. -2

                                                 

 .149ا٣كةثٜ  ص  (71)

٢ )دعٞٲٜ د. إ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب( (72) ٙ ٲ(. كٱ٪ْؿ ظٛ٪ػٰ ٩ةوػ4/431)، اث٨ ٱٕٲل  مؿح ا٧٣ٛىَّ

 .7ص ، ك ػؿكف  ٠ذةب ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

 .148ص ، 2ط، ٚ٘ة٩ٰ  ٰٚ أوٮؿ ا٣٪عٮقٕٲؽ اٵ (73)

 .151ا٣كةثٜ  ص  (74)
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٢ٌٕ ا٧٣ٌ -3 .، ٌٕٙ ا٣ٕٲ٨ٝٲةس ا٧٣ُةكٔح ٣ٛ ٢َّٕى ٛى ى  ك٬ٮ  د

 ٝٲةس اقذ٢ٕٛ ٷٚةدة ا٤ُ٣ت أك ا٣ىٲؿكرة. -4

ك٬ػٮ ا٧٣ىػؽر ، ٝٲةس و٪ٓ ٦ىؽر ٨٦ ٧٤٠ح ثـٱةدة ٱةء ٦نػٌؽدة كدػةء -5

 ا٣ى٪ةٰٔ.

ٕىػةؿ -6 ٦ػ٨ ا٣ٕٛػ٢ ا٣ػٺزـ ا٧٣ٛذػٮح ا٣ٕػٲ٨ ، ٝٲةس وٮغ ٦ىؽر ٤ٔػٯ ٚي

 ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ا٧٣ؿض.

ٕىٺف -7 ، ح ا٣ٕػٲ٢ٕٛ٤٣٨ ا٣ٺزـ ا٧٣ٛذػٮ، ٝٲةس وٮغ ٦ىؽر ٤ٔٯ كزف ٚى

 إذا دٌؿ ٤ٔٯ د٤ٌٞت أك اًُؿاب.

٦ػ٨ ص٧ٲػٓ أثػٮاب ا٣سٺزػٰ؛ ، ٝٲةس وػٮغ ٦ىػؽر ٤ٔػٯ كزف ًٕٚة٣ػح -8

 ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ا٣عؿٚح أك ًمجًٍ٭٭ة.

٤ٍٕٛح -9 ٍٕٛةؿ ك٦ً ٢ٍٕٛ ك٦ً ٨٦ ا٢ٕٛ٣ ا٣سٺزٰ ، ٝٲةس وٮغ اق٥ ٤ٔٯ كزف ٦ً

ى  ة٣ ػةؼ إ٣ػٯ ٬ػؾق ا٣ىػٲٖ ، ش ث٭ة ا٣نٰء٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ اٳ٣ح ا٣ذٰ ٱٕي كٱٌي

ة٣ح؛ ٠ؼؿَّاَح كق٧َّةٔح...ا٣سٺث َّٕ ٚ   

٤ٍٕٛح ٨٦ أق٧ةء اٵٔٲةف ا٣سٺزٲح اٵوٮؿ -11 ١٧٤٣ةف ا٣ؾم ، ٝٲةس وٮغ ٦ى

أـ ، أـ ٦ػ٨ ا٣٪جػةت، قٮاء أ٠ة٩خ ٦ػ٨ ا٣عٲػٮاف، د١سؿ ٚٲ٫ ٬ؾق اٵٔٲةف

ة. ؽى ح ك٦ىٍِّقى ُىؼى جٍ  ٨٦ ا٣ض٧ةد؛ ٧٠ى

ػػةؿ ٧٤٣جة٣٘ػػح -11 َّٕ ٦ىػػؽر ا٣ٕٛػػ٢ ا٣سٺزػػٰ ا٣ػػٺزـ ٦ػػ٨ ، ٝٲػػةس وػػٮغ ٚ

مؽٌ كا٧٣ذٕ
(75)

. 

ك٢ٌٕ٣ ٨٦ ا٧٣ٛٲؽ أف ٩ٞٙ ٔ٪ؽ أثؿز كصٮق اٹقػذؽٹؿ ٵٝٲكػح ا٣ٞػؿارات 

٦ػة ٠ػةف  ان ١ٚسٲػؿ، ٨٦ ػٺؿ اقذٞؿاء َةاٛح ٦ػ٨ ٝػؿارات ا٧٣ض٧ػٓ، ا٧٣ض٧ٕٲح

٣٭ة. كإٌف ًذ٠ٍؿى ثٕػي ا٤٧٣عٮّػةت أك  ةن أك ٱجؽك دةص، ٱذٮ٬ٌش ا٣ٞٲةس ثٲ٨ اٵد٣ح

                                                 

 .14-13ص ، ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ  ٦ٞؽ٦ح ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ (75)
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ثػ٢ ٱ١٧ػ٨ أف ، ٪ػ٫كٹ ٱ٪ػةؿ ٦، ا٧٣ٞذؿظةت ٹ ٱٞؽح ٰٚ ٬ؿـ ا٣ٞٲةس ا٣نػة٦غ

٢ً أ٧٩ة٫َ. ٢ٌٕ٤ٚ ا٣٪ْؿ ٰٚ ٬ؾق ا٤٧٣عٮّةت كاٷٚةدة ٦٪٭ػة ٹ  ٤ٔٯٱكةٔؽ  ٍٞ وى

ا٣ذػٰ ٚٲ٭ػة  -ٱؼ٤ٮ ٨٦ رىٍٚؽ ٵد٣ح ا٣ٞٲةس كإٗ٪ةء ٣٭ة. ك٦ػ٨ أكصػ٫ اٹقػذؽٹؿ 

 ٵٝٲكح ا٣ٞؿارات ا٧٣ض٧ٕٲح  - ٩ْؿ

 ٤ٲ٢ واأل٢ٝ ٚىةظح:ا٣ج٪ة  ٤ٔٯ ا٣ٞ -1

، ٬ؽ ٤ٝٲ٤ػح أك ٤ٔػٯ اٵٝػ٢ ٚىػةظح٨٦ ا٣ٞؿارات ا٧٣ض٧ٕٲح ا٧٣ج٪ٲح ٤ٔػٯ مػٮا

ٱضٮز أف د٤عٜ دةء ا٣ذ٩ِّٲػر وػٲ٘ح ٕٚػٮؿ ث٧ٕ٪ػٯ ٚةٔػ٢؛ ٧٣ػة ذ٠ػؿق »ا٣ٞؿار اٳدٰ  

ك٦ػة ذ٠ػؿق اثػ٨ ٦ة٣ػٟ ٚػٰ ا٣ذكػ٭ٲ٢ ٦ػ٨ أفَّ ، قٲجٮٱ٫ ٨٦ أف ذ٣ٟ صةء ٰٚ مٰء ٦٪٫

ىٌٹ  ا٣٘ة٣نت ك٦ة ذ٠ؿق ا٣كػٲٮَٰ ٚػٰ ا٣٭٧ػٓ ٦ػ٨ أفَّ ، ٣ذة  ٬ٮ ا٣٘ة٣تا٦ذ٪ةع ا د٤عػٜ  أ

ك٧٦ًَّة ٹ ٱ٤عٞػ٫» ذ٠ؿق ا٣ؿًٰ ٨٦ ٝٮ٫٣  ك٦ة ،ا٣ذةء ٬ؾق
(76)

٦ػٓ ، ةً ٗة٣جندػةء ا٣ذ٩ِّٲػر  

٠ٮ٫٩ وٛح ٚٲكذٮم ٚٲ٫ ا٧٣ؾ٠ؿ كا٧٣ؤ٩ر  ٕٚٮؿه... ك٤ٔٯ ٬ػؾا ٱضػؿم ٤ٔػٯ د٤ػٟ 

٦ة ٱضؿم ٤ٔٯ ٗٲؿ٬ة ٨٦ ا٣ىػٛةت ا٣ذػٰ ٱٛػٌؿؽ  - ثٕؽ صٮاز د٩ِّٲس٭ة ثة٣ذةء -ا٣ىٲ٘ح 

«ؾ٠ؿ كا٧٣ؤ٩ػرٚذض٧ٓ ص٧ٓ دىػعٲط ٧٤٣ػ، ثٲ٪٭ة كثٲ٨ ٦ؾ٠ٌؿ٬ة ثة٣ذةء
(77)

. ٚٲٞػةؿ  

وػجٮرات. كٗٲػؿ ، وػجٮركف، وػجٮرة، وػجٮر، ٗٲٮرات، ٗٲٮركف، ٗٲٮرة، ٗٲٮر

٧٠ة وؿَّح ثػؾ٣ٟ ا٧٤ٕ٣ػةء ، أف ا٣ٞؿار ث٪ٰ ٤ٔٯ أ٦س٤ح ٤ٝٲ٤ح )أك ٗٲؿ ٗة٣جح(، ػةؼ ٬٪ة

 ٲح ظةصح ا٣ؾٱٮع ك٠سؿة اٹقذ٧ٕةؿ.ا٣ؾٱ٨ ذي٠ؿكا. كا٣ؽاٚٓ كراء ذ٣ٟ ٬ٮ د٤ج

ٍٕٛػػ٢ وػػٛح  كأصػػةز ا٧٣ض٧ػػٓ إ٣عػػةؽ دػػةء ٍٕٛػػةؿ ك٦ً ٲػػ٢ ك٦ً ًٕ ٍٛ ا٣ذ٩ِّٲػػر ث٧ً

، ك٦ًٍكػػ١ٲ٪ح، ٦سػػ٢  ٦ًٍكػػ١ٲ٨، قػػٮاء ذ٠ػػؿ ا٧٣ٮوػػٮؼ أـ ٣ػػ٥ ٱػػؾ٠ؿ، ٧٣ؤ٩ػػر

                                                 

ٚذىػجط ، «ٹ»كٝػٓ. ٚة٣كػٲةؽ ٱٞذٌػٰ زٱػةدة  ك٢ٕ٣ قػ٭ٮان ٦ُجٕٲ ػة«. ٱ٤عٜ»ٰٚ اٵو٢   (76)

ة ٹ ٱ٤ع٫ٞ دةء ا٣ذ٩ِّٲر...»ا٣ٕجةرة    .«ك٧٦ًَّ

 -1934  ٦ض٧ٮٔح ا٣ٞػؿارات ا٧٤ٕ٣ٲػح ٚػٰ ػ٧كػٲ٨ ٔة٦ػةن )٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة (77)

 .  131ص، ـ(1984



 136 (2 - 9) نءااجلش (19)اجمللد  -شق جملة جمنع اللغة العزبية بدم

ٍُٕةر ٍُٕةرة، ك٦ً ك٦ً
(78)

. كاقذؽٌؿ وةظت ا٧٣ؾ٠ؿة ا٣ذػٰ ث٪ػٯ ٤ٔٲ٭ػة ا٧٣ض٧ػٓ 

كأٌف ، ٝؿارق ثِّد٣ح ٦٪٭ػة  أفَّ اٵوػ٢ ٚػٰ ا٣ىػٛةت أف د٤عٞ٭ػة ٔٺ٦ػح ا٣ذ٩ِّٲػر

 ةن وٙ ا٧٣ؤ٩ر ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣ىٲٖ ٱٌٕؽق أ٠سؿ ا٣٪عةة صةرٱػقٞٮط ٬ؾق ا٣ذةء ٰٚ ك

أك ا٤ٞ٣ٲػ٢، كٱٕؽكف ٦ضٰء ا٣ذةء ٤ٔٯ ٗٲػؿ ا٣٘ة٣ػت، ٤ٔٯ ا٣٘ة٣ت
(79)

. كدٞػٮؿ 

«٦ػ٨ اقػذ٧ٕةؿ ٗٲػؿ ا٣٘ة٣ػت أك ا٤ٞ٣ٲػ٢ ان كٹ ظػؿج أثػؽ»ا٧٣ؾ٠ؿة  
(81)

. ٚ٭٪ػة 

 دىؿٱط ثةٵػؾ ثة٤ٞ٣ٲ٢ كٗٲؿ ا٣٘ة٣ت.

. ثنة٣٭٧ـة وث٘ٲؿ٬نة «أو»و٦نٓ  «أم»٦نٓ « قٮا »اقذ٧ٕة  كأصةز ا٧٣ض٧ٓ 

كاٵ٠سػؿ ٚػٰ ا٣ٛىػٲط اقػذ٧ٕةؿ ا٣٭٧ػـة كأـ ٚػٰ أقػ٤ٮب »صةء ٚػٰ ا٣ٞػؿار  

«)قٮاء(
(81)

 . كٗٲؿ ػةؼ ٬٪ة إصةزة اٵػؾ ثة٤ٞ٣ٲ٢ كاٵ٢ٝ ٚىةظح.

 ا٣ج٪ة  ٤ٔٯ ا٣ٮص٫ ا٣ٌٕٲٙ: -2

٤يٮف( ث٪ٯ ا٧٣ض٧ٓ ٝؿارق ٤ٔٯ كص٫ ًٕٲٙ ٣ٲف ٫٣ مة٬ؽ  ٍٕ كٰٚ وٲ٘ح )ٚى

٤ػٮف(»ذ٤ٌٕػٜ ث٭ػؾق ا٣ىػٲ٘ح  كٔ٪ٮا٩ػ٫ ٱٌٕؽق. صةء ٰٚ ا٣ٞؿار ا٧٣ ٍٕ ، وػٲ٘ح )ٚى

، ثػٮاك ك٩ػٮف زااػؽدٲ٨ ةن ٦ة ٠ةف ٨٦ اٵٔػٺـ ٦٪ذ٭ٲػ»  «كإٔؿاث٭ة، ك٠ٮ٩٭ة ٔؿثٲح

ٚىػٲ٘ذ٫ ، ٫٣ أ٦س٤ذ٫ ٦٪ؾ أٝؽـ ا٣ٕىٮر ا٣ٕؿثٲح، ٩عٮ ٦ٲكٮف كظ٧ؽكف كػ٤ؽكف

ٖى ٦ة كرد ٨٦ أٔٺـ أ٢٬ ا٧٣٘ؿب، ٔؿثٲح  .«ك٤ٔٲ٭ة ًوٲ

ة٣عؿ٠ةت ٤ٔٯ ا٣٪ٮن ٦نٓ ا٣ذ٪نٮٱ٨ و٦نٓ ٣نـوم ٱٕؿب إٔؿاب ا٧٣ٛؿدات ثك٬ٮ 

ا٣ٮاو
(82)

كُٔٛػخ ، ةن كأ٠ؿ٦خ ظ٧ؽك٩، ٬ؾا ظ٧ؽكفه  :ةً ظ٧ؽون( ٧٤ٔٚٲٞةؿ ٰٚ ) - 

                                                 

 .132ا٣كةثٜ  ص (78)

 ا٣كةثٜ  )ٱ٪ْؿ  ا٣٭ة٦ل(. (79)

 ا٣كةثٜ  )ٱ٪ْؿ  ا٣٭ة٦ل(. (81)

 .  111ا٣كةثٜ  ص (81)

 (.1/119) ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة  ٠ذةب ٰٚ أوٮؿ ا٤٣٘ح (82)
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كٱِّػػؾ ، ٦٪ٓ ٨٦ ا٣ىؿؼ ٧٤ٕ٤٣ٲػح كا٣ذ٩ِّٲػر، ٧٣ؤ٩ر ةن ٚإف ٠ةف ٧٤ٔ ؛٤ٔٯ ظ٧ؽكفو 

ثٲةء ك٩ٮف زااؽدٲ٨ ةن ٬ؾا ا٣ع٥١ ٦ة ٠ةف ٨٦ اٵٔٺـ ٦٪ذ٭ٲ
(83)

. 

ي٪ًػٰ ٤ٔػٯ كصػ٫ ًػٕٲٙ. ، ٰ ٬ػؾا ا٣ٞػؿاركا٣ؾم ٱكذؽٰٔ ا٣ذٮٝٙ ٚ أ٩ػ٫ ث

ٚة٧٣ػػؾ٠ٌؿة ا٣ذػػٰ دٞػػؽـ ث٭ػػة ُٔٲػػح ا٣ىػػٮا٣عٰ دنػػذ٢٧ ٤ٔػػٯ ػ٧كػػح ٦ػػؾا٬ت 

ك٬ػٮ ٣ػـكـ ا٣ػٮاك ، ٷٔؿاب وػٲ٘ح ٤ٕٚػٮف. ٣ٕػ٢ٌ أمػ٭ؿ٬ة ا٧٣ػؾ٬ت ا٣سة٣ػر

كاٷٔؿاب ٤ٔٯ ا٣٪ٮف ٗٲؿ ٦٪ٮ٩ح ٧٤ٕ٤٣ٲح كمج٫ ا٣ٕض٧ح؛ ٚٲٞةؿ ٰٚ )ظ٧ػؽكف( 

٦ػ٨ ٗٲػؿ ، كُٔٛػخ ٤ٔػٯ ظ٧ػؽكفى ، كأ٠ؿ٦خ ظ٧ػؽكفى ،   ٬ؾا ظ٧ؽكفي ةن ٧٤ٔ

٫٣ ث٭ةركف ٰٚ ٣ػـكـ ا٣ػٮاك كاٷٔػؿاب ٤ٔػٯ ا٣٪ػٮف ٗٲػؿ ٦٪ٌٮ٩ػح.  ةن د٪ٮٱ٨ دنجٲ٭

... ك٣ػ٥ »ٝة٣خ ا٧٣ؾ٠ؿة ٰٚ كوٙ ا٧٣ػؾ٬ت ا٣ػؾم أذ٧ػؽق ٝػؿار ا٧٣ض٧ػٓ  

أٔسؿ ٤ٔٯ مة٬ؽ ٣٭ؾا ا٧٣ؾ٬ت ٗٲؿ ثٲػخ )ٱـٱػؽ(
(84)

، كٝػؽ صؿَّظػ٫ أثػٮ ٤ٔػٰ 

                                                 

 (.1/113ا٣كةثٜ  ) (83)

ـٌٹن  ٱؿٱؽ  ٝٮؿ ٱـٱؽ (84)   ث٨ ٦ٕةكٱح ٦ذ٘

 ك٣٭ػػػػػة ثة٧٣ػػػػػةَؿكًف إذا

 

ػػة  ٕى ٧ى  أ٠ػػ٢ى ا٣٪٧ٌػػ٢ي ا٣ػػؾم صى

ػػػٍخ   ٕى ىجى  ًػ٤ٍٞػػػحه ظذٌػػػٯ إذا اٍرد

 

ػػة  ٜو ثًٲٕى  قػػ١٪ٍخ ٦ػػ٨ ًص٤ِّػػ

 (2/278)ا٣ؼـا٩ح  

كا٧٣ةَؿكف  ثكذةف ثْة٬ؿ د٦نٜ. أ٢٠ ا٣٪٢٧ٌ ا٣ؾم ص٧ٕة  ٠٪ةٱح ٨ٔ ا٩ٌٞةء ا٣نػذةء 

كٱٌٞٮم ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ ٦ػة ، ٦ة ادٌػؿق ٰٚ ا٣ىٲٙ ك٦ضٰء ا٣ؿثٲٓ؛ ٵف ا٣٪٢٧ ٱ٢٠ِّ ٰٚ ا٣نذةء

٦ٛؿد٬ػة  ، صةء ٰٚ ا٣جٲخ ا٣سة٩ٰ  إذا اردجٕخ؛ أم  دػ٤ػخ ٚػٰ ا٣ؿثٲػٓ. كا٣جٲػٓ  ا١٣٪ػةاف

 ثًٲٕح. كًص٤ِّٜ  د٦نٜ.

ٝػػةؿ أثػػٮ ٤ٔػػٰ  إٌف »  «وػػٲ٘ح ٤ٕٚػػٮف...»كصػػةء ٚػػٰ ٦ػػؾ٠ؿة ُٔٲػػح ا٣ىػػٮا٣عٰ  

( 2/278ج٘ؽادم ٰٚ ا٣ؼـا٩ػح )كٝؽ ذ٠ؿ ا٣، إ٩٭ة اق٥ أٔض٣ٰ٧٪ٮف، ك)ا٧٣ةَؿكف( ث١كؿ ا

، كٹ ٩ُٲ٢ ا٣ٞٮؿ ثإٱؿادق ا٠ذٛػةء ث٧ػة ٤ٞ٩ػ٫ ا٣ؿًػٰ، ٦ة ٝة٫٣ أثٮ ٤ٰٔ ٰٚ ا٣ؿد ٤ٔٯ ا٣ـصةج

كث٧ة ٝة٫٣ اث٨ ص٪ٰ ٰٚ قٌؿ ا٣ى٪ةٔح  ٦ِّٚػة )ا٧٣ػةَؿكف( ٤ٚٲكػخ ا٣٪ػٮف ٚٲػ٫ زااػؽة؛ ٵ٩٭ػة 

. كٚٲ٫ ردٌ ٨٧٣ ا٩ذ٭ٯ «رثةٔٲح ؿ ا٣٪ٮف، ٚة٧٤١٣ح إذفث١ك، ك٣٭ة ثة٧٣ةَؿكف إذا»دٕؿب. ٝةؿ  

 .«ص٢ٕ ا٧٤١٣ح زٺزٲح ٠ىةظت ا٣ٞة٦ٮس

 (.121-1/119ة٬ؿة  ٠ذةب ٰٚ أوٮؿ ا٤٣٘ح )٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞ
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ٜ  ٤ٔٚٲ٫ ٨٦ ا٧٣عؽزٲ٨.  ك٥٣ أصؽ ٨٦ صؿل، كأث٢ُ اٹقذؽٹؿ ث٫ أ٫٩ دكف  ة٣ع

٧٠ة ٝةؿ ا٣٪عةة ٰٚ دؿدٲت ٬ؾق ا٧٣ؾا٬ت ٨٦ ظٲػر ٝٮد٭ػة ، ا٧٣ؾا٬ت ا٣كةثٞح

«كامذ٭ةر٬ة
(85)

ٰى ٤ٔٲ٭ة ا٣ٞؿار وٌؿظخ  . ي٪ً  -٧٠ة ٬ػٮ كاًػط  -ٚة٧٣ؾ٠ؿة ا٣ذٰ ث

 ث٢ ٤ٔٯ ا٧٣ؾ٬ت ا٣ٌٕٲٙ.، ثة٣ج٪ةء ٤ٔٯ اٵ٢ٝ ٚىةظح

إًنةٚح ٯ ٤ٔٲ٫ ا٧٣ض٧ٓ ٝؿارق ٰٚ ٦ة ث٪، ٱؼ٤ٮ ٨٦ ًٕٙ ك٨٦ ا٣ٞٲةس ا٣ؾم ٹ

. «ثضٌؿ ز٧ػ٨، ا١٣ذةب رػٲهه ٨٦ ظٲر ز٧٪٫ًً »٠ٞٮ٣٭٥   )ظٲر( إ٣ٯ االق٥ ا٧٣ٛؿد؛

إ٣ٯ اٹق٥ ا٧٣ٛؿد  -أم  ظٲر  -... كا٤٣ض٪ح دؿل إصةزة إًةٚذ٭ة »صةء ٰٚ ا٣ٞؿار  

«ٰٚ ذ٣ٟ ٤ٔٯ أػٮاد٭ة ٨٦ ا٣ْؿكؼ ا١٧٣ة٩ٲح... ةً ٝٲةقكصٌؿق ثٕؽ٬ة 
(86)

. 

ٰٚ ٥ْٕ٦ أثٮاب ا٣٪عػٮ ٩ضػؽ كصػٮق ادٛػةؽ أك ػىػةاه كٹ ٱؼٛٯ أ٩ٌ٪ة 

٧٠ة ٩ضؽ ػىةاه أػؿل دكػذِّزؿ ث٭ػة ، ٦نذؿ٠ح ثٲ٨ َةاٛح ٨٦ ٦ٛؿدات ا٣جةب

ٹ دٌةؼ  «كإذا، كإذ، ٚعٲر»أك دذٛؿد ث٭ة ٰٚ ا٣جةب ٩ٛك٫. ، ثٕي ا٧٣ٛؿدات

كإًةٚذ٭ة إ٣ٯ ص٤٧ح ًق٧ىح ٦نذؿ٠ح ثٲ٪٭ة. ك١٣ػ٨ ٬ػؾق ا٣ْػؿكؼ  ،إٹ إ٣ٯ ص٤٧ح

ٰٚ ٩ٮع ا٣ض٤٧ح ا٣ذٰ دٌةؼ إ٣ٲ٭ة. ٚذٌةؼ )ظٲر كإذ(  -ذ٣ٟ ثٕؽ  -دؼذ٤ٙ 

، كإ٣ٯ ا٣ض٤٧ح ا٤ٕٛ٣ٲػح، إ٣ٯ ا٣ض٤٧ح اٹق٧ٲح ٠ٞٮ٣٪ة  اص٤ٍف ظٲر زٱؽه صة٣فه 

ٟى إًذٍ زٱػؽه ٝػةا٥ه ، ٩عٮ  اص٤ف ظٲر ص٤ف زٱؽ ، أك  ظٲر ٱض٤ف زٱؽ. كصبذػ

. ٟى إذٍ ٝةـى زٱؽه  كصبذ

كٹ ،    دٲٟ إذا ٝػةـ زٱػؽكأ٦َّة ) إذا( ٚٺ دٌةؼ إٹ إ٣ٯ ص٤٧ح ٤ٕٚٲح؛ ٩عٮ

ػٺٚػةن ، دضٮز إًػةٚذ٭ة إ٣ػٯ ص٤٧ػح اقػ٧ٲح؛ ٚػٺ دٞػٮؿ   دٲػٟ إذا زٱػؽه ٝػةا٥ه 

 ١٤٣ٮٚٲٲ٨ كاٵػٛل. ٝةؿ اث٨ ٦ة٣ٟ 

                                                 

 .121ا٣كةثٜ  ص  (85)

-٦1934ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة  ٦ض٧ٮٔح ا٣ٞػؿارات ا٧٤ٕ٣ٲػح ٚػٰ ػ٧كػٲ٨ ٔة٦ػةن ) (86)

 .161ص، ـ(1984
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٦يػػػػػػٮا )إًذىا( إًًػػػػػػةٚحن إ٣ػػػػػػٯ ـى ٍ ى٣  كأ

 

ٍٕةؿً   ٢ً اٵٚى ٧ى ذى٤ىٯ»٠ىػ، صي ٍٔ ٨ٍ إذا ا «٬ي
(87)

 

أدكادػ٫.  ٣ػ٥ د١ذ٧ػ٢، ٚٞٲةس )ظٲر( ٤ٔٯ ٩ْةاؿ٬ة ٨٦ ا٣ْؿكؼ ا١٧٣ة٩ٲح 

ٚة٤ٕ٣ٌح ا٣ضة٦ٕح ثٲ٨ ا٧٣ٞٲف كا٧٣ٞػٲف ٤ٔٲػ٫ ٣ٲكػخ ٠ةٚٲػح ٷوػؽار ا٣ع١ػ٥. 

كا٧٣ٞٲف ٤ٔٲ٫ )ك٬ٮ ٦ة ق٧ٓ ٨٦ إًةٚح ظٲػر إ٣ػٯ ا٧٣ٛػؿد( مػةذ ك٦ض٭ػٮؿ 

ك٫٣ ركاٱح أػػؿل ٦ؼة٣ٛػح ٣ٮصػ٫ اٹقذنػ٭ةد. ك٤ٕ٦ػٮـ أف ا٣ػؽ٣ٲ٢ إذا ، ا٣ٞةا٢

ى ُؿَّ دى  إًةٚح ظٲر إ٣ػٯ اٹقػ٥ ٓ اٹقذؽٹؿ ث٫. ك٥٣ ديك٧ى  ٢ى ُى ؽ إ٣ٲ٫ اٹظذ٧ةؿ ث

ًح كاٹػذٲةر.  ٕى  ا٧٣ٛؿد ٰٚ مة٬ؽ ٝٲ٢ ٰٚ ا٣كَّ

ٓي ا٣ٮصػػٮق ا٣نػػةذة ٣ذكػػٮٱٖ ٔجػػةرات ، كاٵػػػؾ ثػػةٳراء ا٧٣ؿصٮظػػح، ٚذىذىج ػػ

ٔ٪ؽ٦ة ٱ١ػٮف  -ك٤ٔٯ اٵػه  -٦٪٭ش ٗٲؿ قؽٱؽ ، (ةن ًٕٲٛح )إف ٥٣ د٨١ ٣ع٪

ح.ا٣جةٔر ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٹ ٱؿٝٯ إ٣ٯ درصح  ٤ًعَّ  ا٣ٌؿكرة ا٧٣ي

ٓ ا٣ ْٓ و٣ن٥ ، ٧ض٧ٓ ٰٚ ثٕي ٝؿاراد٫ودٮقم نَؿدَ ا٣ٞٲنةس ٚٲ٧نة ٣ن٥ ٱُْكن٧َ ََ و

َٞفْ  . ٨٦ ذ٣ٟ ٦ة صةء ٰٚ ٝؿار ثنػِّف ثٕػي ا٣ٕجػةرات ا٣نػةإح ٚػٰ ا٣ٕىػؿ ٱُ

كٝػٮ٣٭٥  إٌف ٦ٮٝٛػٟ ، ا٣عؽٱر. ٩عٮ ٝٮ٣٭٥  إٌف وٮرد٭ة ٥٣ ك٨٣ د٘ٲت ٔ٪ػٰ

 ... ٱؿل ا٧٣ض٧ٓ دكٮٱٖ ا٣ىٲ٘ذٲ٨ ٤ٔٯ»ٹ ك٨٣ ٱ٘ٲٌؿ ٨٦ رأٱٰ. ك٩ٌه ا٣ٞؿار  

ىٍػػؾ، ان كاظػؽ أ٩٭٧ة ٨٦ ثةب د٪ةزع ا٣ٕة٤٦ٲ٨ ٧ٕ٦ػٮٹن  ثػؿأم ا٣جىػؿٱٲ٨ ا٣ػؾم  ان أ

ٕىح ٰٚ دُجٲػٜ د٤ػٟ ا٣ٞةٔػؽة ، ٱض٢ٕ ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ا٧ٕ٧٣ٮؿ ٤٣ٕة٢٦ ا٣سة٩ٰ ٦ٓ ا٣كَّ

«٤ٔٯ ا٣عؿكؼ
(88)

. ٚة٣ٮارد ٚػٰ ٦جعػر ا٣ذ٪ػةزع أ٩ػ٫ ٱٞػٓ ثػٲ٨ اٵٕٚػةؿ ك٦ػة 

، ٪ةزع ثٲ٨ ا٣عػؿكؼا٣ذ -ٰٚ ٚىٲط ا٣ٞٮؿ  -ك٨١٣ ٥٣ ٱٞٓ ، ٱنج٭٭ة ٰٚ ا٢٧ٕ٣

ٝػةس د٪ػةزع ا٣عػؿكؼ ٤ٔػٯ د٪ػةزع ا٣ٕٮا٦ػ٢  ٗٲؿ أف ا٣ػؽ٠ذٮر مػٮٰٝ ًػٲٙ

                                                 

 (.61-2/55مؿح اث٨ ٔٞٲ٢  ) (87)

(. )وػؽر ا٣ٞػؿار  ٧3/156ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ا٣ٞػة٬ؿة  ٠ذػةب ٚػٰ أوػٮؿ ا٤٣٘ػح )٦ض (88)

 ـ(.٧٤٣2/3/1981ؤد٧ؿ ٰٚ  6/ج/47د/
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كذ٬ت إ٣ٯ أف ا٣عؿٚٲ٨  ؛اٵػؿل ٨٦ إٔٚةؿ كأق٧ةء دٞةرث٭ة ٰٚ ا٣ٞٮة كا٢٧ٕ٣

٢٧ً ا٣سػة٩ٰ ٦٪٭٧ػة ٤ٔػٯ ٦ػؾ٬ت ، )٥٣ ك٨٣( أك )ٹ ك٨٣( د٪ةزٔة ٰٚ ا٢٧ٕ٣ ِّٚٔي

 ةن ٝٲةقػ، ٢٧ د٪ةزع ا٣عػؿكؼا٣جىؿٱٲ٨. كثؾا ٱ١ٮف ٦جعر ا٣ذ٪ةزع ٝؽ ادكٓ ٣ٲن

 –ثٕػؽ ٦٪ةٝنػةت  –٤ٔٯ د٪ةزع اٵٕٚةؿ ك٦ػة أمػج٭٭ة. كأػػؾ ا٧٣ض٧ػٓ  ةَؿدٱ  

كأوػػؽر ٝػػؿارق ا٣ػػؾم أكرد٩ػػةق )ثةٵ٤ٗجٲػػح(، ثؿأٱػػ٫
(89)

ٜي ًص٤ٍػػؽي  َّٞ . ك١٬ػػؾا ٱينػػ

ى٤َّذٍػ٫ي قػ٨ٛي ا٣ذؿص٧ػح ا٣ذػٰ ٹ ٝػؿار ٣٭ػة كٹ ٦ؿٚػِّ ٣ذٕجٲؿو ، ا٣ٞٮأؽ كاٵوٮؿ ٝى ، أ

جٲؿ اٵص٪جٰ كا٣ذِّزؿ ثج٪ةا٫قٮل ا٣ضؿم كراء ا٣ذٕ
(91)

. 

 :ةً ا٣ج٪ة  ٤ٔٯ ٦ٕةٱٲؿ ٗٲؿ ٦ٌجٮَح أظٲة٩ -3

. ٦سةؿ ذ٣ػٟ ةن كث٪ٯ ا٧٣ض٧ٓ ثٕي ٝؿاراد٫ ٤ٔٯ ٦ٕةٱٲؿ ٗٲؿ ٦ٌجٮَح أظٲة٩

 - ا٣ذٌػ٧ٲ٨ أم -ٱػؿل أ٩ػ٫  ك٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح»صةء ٰٚ ٝؿار ا٣ذ٧ٌٲ٨  ٦ة 

  زٺزح ثنؿكط، ق٧ةٰٔ ٹ ٝٲةقٰ

ٜي ا٧٣٪ةقاألو   ٞ  جح ثٲ٨ ا٤ٕٛ٣ٲ٨.  دىعى

 كٱيٍؤ٦ى٨ ٦ٕ٭ة ا٤٣َّجٍف.،   كصٮد ٝؿٱ٪ح دؽؿ ٤ٔٯ ٦ٺظْح ا٢ٕٛ٣ اٳػؿا٣سة٩ٰ

   ٦ٺء٦ح ا٣ؾكؽ ا٣ٕؿثٰ.ا٣سة٣ر

«كٱٮوٰ ا٧٣ض٧ٓ أٹ ٱي٤ضِّ إ٣ٯ ا٣ذ٧ٌٲ٨ إٹ ٣٘ؿض ثٺٰٗ
(91)

. 

إذ ٠ٲػٙ ، ٹ ٦ٕٲػةر ٣ػ٫ ٱٌػج٫ُ «٦ٺء٦ح ا٣ؾكؽ ا٣ٕؿثػٰ»ٚة٣نؿط ا٣سة٣ر 

٤٣ػؾكؽ ضػِّ إ٣ٲػ٫ ٠ةدػت ٦ػة أك ٦ػذ٥٤١ ٬ػٮ ٦ٮاٚػٜ ٣ػؾم ٱ٥٤ٕ٩٤ أف ا٣ذ٧ٌٲ٨ ا

                                                 

ٌٰ ٱ٪ْػؿ  3/156)ا٣كةثٜ   (89) ػٍٮٚ (. ك٨٧٦ ػة٣ٙ ٬ؾا ا٣ٞؿار د.د٧ػةـ ظكػةف كد.أظ٧ػؽ ا٣عى

 ٨٦ ٠ذةب ٰٚ أوٮؿ ا٤٣٘ح (. ٨٦3 ج٬156ة٦ل ا٣ىٛعح 

 زةر ا٣ذؿص٧ح كا٣ذِّزؿ ثة٤٣٘ةت اٵص٪جٲح. ك٬ؾا رأم ػجٲؿ ٣ض٪ح  رث٧ة ٠ةف ٬ؾاف ا٣ذٕجٲؿاف ٨٦ (91)

اٵوٮؿ ثة٧٣ض٧ٓ د.٦ع٧ؽ ظك٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٣ؾم دٞؽـ ث٧ؾ٠ٌؿة ٣ذكٮٱٖ ٬ؾٱ٨ ا٣ذٕجٲؿٱ٨ 

 كإصةزد٭٧ة. )ٱ٪ْؿ  ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ(.

 .6ص،   ٦ض٧ٮٔح  ا٣ٞؿارات ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ػ٧كٲ٨ ٔة٦ةن ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة (91)
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٤٣ؾكؽ ا٣ٕؿثٰ ٝؽ ٱػؿاق  ػػؿ  ةن ٧ٚة ٱؿاق أظؽ٩ة ٦ٺا٧، ٚ٭ؾق ٦ك٣ِّح ٩كجٲح، ا٣ٕؿثٰ

كٱْػ٢ ، ةن ٗٲؿ ٦ٺا٥. ٚة٣ؾكؽ ثةب كاقٓ دذجةٔؽ ٚٲػ٫ اٳراء كإف دٞةرثػخ أظٲة٩ػ

 ٬ؾا ا٧٣ٕٲةر ثعةصح إ٣ٯ ظؽكد دعؽق كدؿق٥ ٦ٕة٫٧٣.

كأٹ دجٞٯ ٦ٕذ٧ؽة ٤ٔٯ ا٣عػف ، ٞٲٌؽ ا٣ٌؿكرةكٱجؽك أ٫٩ ٨٦ ا٧٣كذعك٨ أف د

٦ة ٩ٞؿأ ٰٚ ا٣ٞػؿارات ا٧٣ض٧ٕٲػح ا٧٣ىػ٤ُعةت اٳدٲػح   ان ١ٚسٲؿ، ا٤٣٘ٮم ٤٣جةظسٲ٨

«ا٣نةإح»
(92)

«ٔ٪ؽ ا٣عةصح»ك، 
(93)

«ٔ٪ػؽ ا٣ٌػؿكرة»ك، ك٠سػؿة اٹقػذ٧ٕةؿ، 
(94)

 ،

٧ًٓ ٨٦ أ٦س٤ذ٫ ٰٚ ٚىٲط ا٣ٕؿثٲح ٦ػة ٱضٲػـ ا٣ٞٲػةس ٤ٔٲػ٫»ك «ٝؽ قي
(95)

٦ٺء٦ػح »ك، 

«ٲ٨ ٤٣ػؾكؽ ا٣ٕؿثػػٰا٣ذٌػ٧
(96)

«٠سٲػؿ ٠سػؿة ّػػة٬ؿة»ك، 
(97)

كٹ ١٩ػةد ٩ضػؽ ٚػػٰ ، 

ي٪ًٲػخ ٤ٔٲ٭ػة ا٣ٞػؿارات ا٧٣ض٧ٕٲػح ٝٲػٮد أك ًػٮاثٍ  ان ا٧٣ؾ٠ؿات كا٣جعٮث ا٣ذػٰ ث

ػجٍ ثِّٔػؽاد ٦ٕٲ٪ٌػح  ؛دعؽد ٦ؽ٣ٮٹت ٬ؾق ا٧٣ٛػؿدات أك ا٧٣ٞىػٮد ٦٪٭ػة ٠ػِّف دٌي

كث٧كذٮٱةت ٣٘ٮٱح ٦عؽَّدة ٦سٺن 
(98)

. 

                                                 

 .25، 11، 11كةثٜ  صا٣ (92)

 .51، 25، 11، 7ا٣كةثٜ   ص (93)

 .25، 23، 22، 21، 17، 16ا٣كةثٜ  ص (94)

 .96ا٣كةثٜ  ص  (95)

 . 6ا٣كةثٜ  ص (96)

 .17ا٣كةثٜ  ص (97)

أك ٦ة مب٪ة ٨٦ ٦ى٤ُعةت ٦ٞةرثح ٣ؾ٣ٟ ٦ٕؿكٚػح ك٦٪ذنػؿة ك٣٭ػة ، كدراقح ا٣نةآ أك اٵقةقٰ (98)

كد١ٰٛ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٞػةـ اٷمػةرة إ٣ٲ٭ػة ، ٨ اقذٞىةا٭ة٦٪ة٬ض٭ة. ك٬٪ة٣ٟ أ٦س٤ح ٱٌٲٜ ا٧٣ضةؿ ٔ

٤٣ػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػٮد ا٣كػٲؽ « َؿااٜ دؽرٱف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح»ٱي٪ْؿ  ٠ذةب  أك اٷظة٣ح إ٣ٯ ثٌٕ٭ة. 

، «ا٣ذؿا٠ٲػت ا٣نػةإح ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  دراقػح إظىػةاٲح». ك٬٪ةؾ ٠ذػةب ٔ٪ٮا٩ػ٫  495ص

كٱ٨١٧ اٹقذٛةدة ٦٪ػ٫ ٚػٰ ، ح ا٣نٲٮعٱ٧س٢ ٧٩ٮذصةن ظك٪ةن ٣ؽراق، ٤٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣ؼٮ٣ٰ

كٝػؽ ، دراقح ٠سٲؿ ٨٦ ا٣ْٮا٬ؿ ا٤٣٘ٮٱح ا٣نةإح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح؛ وٮدةن كوػؿٚةن ك٩عػٮان كدٹ٣ػح

امذ٢٧ ا١٣ذةب ٤ٔٯ ٝةا٧ح ٦ؿاصٓ ٦ؼذةرة ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضػةؿ. )ٱ٪ْػؿ ٠ذػةب  ا٣ذؿا٠ٲػت ا٣نػةإح 

 ك٦ة ثٕؽ٬ة(. 215ص، ٤٣ٰؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣ؼٮ٣، ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح  دراقح إظىةاٲح
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ٍ كا٣ٞػػؿارات ا٧٣ض٧ٕٲػػح ٤ٔػػٯ ًػػٮاثٚػػإذا أ٧ٝ٪ػػة ثعٮز٪ػػة ا٤٣٘ٮٱػػح 

٤٣ٌنػػةآ أك ك٤ٔػػٯ ٩ذػػةاش دراقػػةت ٦٪٭ضٲػػح )، ٧٤٣ىػػ٤ُعةت ا٧٣نػػةر إ٣ٲ٭ػػة

، ك٧٤ٔٲػح، دِّدٰ ا٣ٞؿارات روٲ٪ح، اٵقةقٰ ٰٚ ا٤٣٘ح( ٦ؤٌقكح ٤ٔٯ اٷظىةء

٨٦ أوٮؿ ا٤٣٘ح كٝٮأػؽ٬ة  ان ٧٠ة ٱٞٮؿ أ٢٬ ا٣ذؿثٲح. كثؾا ٩عِٛ ٠سٲؿ، ككّٲٛٲح

 ةء كا٣ذ٘ٲٲؿ.ث٢ اٷ٣٘، اٹ٬ذـاز ا٤١٣ٲح ٨٦

٣ن٥ ٱ١ن٨ ٤٣ٞٲنةس أزنؿ ٱُنؾ٠ؿ ٚنٰ ٠ذنةب ٣٘نح ا٣ؼةد٧ح ث٧٤١ةت ٦نٮصـة: 

أ٦ة ا٧٤ٕ٣ة  ا٣ؾٱ٨ ٠سنؿ  ؛١ٚةن دٕٮٱ٫٤ ٤ٔٯ ا٣ك٧ةث، ا٣ضؿااؽ إلثؿا٬ٲ٥ ا٣ٲةزصٰ

 –ٰٚ ٦ٕة٣ضنح األػُنة  ا٣ننةإح  اً وأذ٧ؽوا ٤ٔٲ٫ ٠سٲؿ، ا٣ٞٲةس ٰٚ ٦ى٪ٛةد٭٥

 -٦ع٧ؽ ا٣ٕؽ٩ة٩ٰ -ضةر ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ - ٚ٭٥: -٦ٓ امذؿاط ًٮاثٍ ٤٣ٞٲةس 

٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞنة٬ؿة.  -د.إ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب  -ولح ا٣ؽٱ٨ ا٣ـٔجلوي

ـِئ ٔن٨  و٦ة ذ٠ُِؿ ٨٦ ا٣٪ذةاش ٔٞت ٢٠ٍّ ٨٦ ا٧٣ى٪ٛةت ا٣ذٰ د٪ةو٣٭ة ا٣جعر ٱُضن

 اإلٔةدة ٬٪ة.

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
ر ٦ػةركف دا، ص٧ٕػ٫ كٝؽ٦ػ٫ ٩ْٲػؿ ٔجػٮد،   ٣٘ػح ا٣ضؿااػؽإثؿا٬ٲ٥ ا٣ٲةزصٰ -

 .(د. ت، د. ط)، ثٲؿكت، ٔجٮد

، دار ا٤ٕ٣ػ٥ ٧٤٣ٺٱػٲ٨، إ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب  ٦ٕض٥ ا٣ؼُِّ كا٣ىػٮاب ٚػٰ ا٤٣٘ػح -

 ـ.1983، دنؿٱ٨ ا٣سة٩ٰ ٩ٮ٧ٚجؿ، 1ط، ثٲؿكت

                                                 

)ا٣٪كػت إ٣ػٯ  141( كٱ٪ْؿ أٱٌػةن  ص1/251)، ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح  ٠ذةب ٰٚ أوٮؿ ا٤٣٘ح (98)

 .111ا٧٣س٪ٯ ٰٚ ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲح (. ك٦ض٧ٮٔح ا٣ٞؿارات ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ػ٧كٲ٨ ٔة٦ةن  ص
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، اث٨ اٵ٩جةرم  اٷٗؿاب ٰٚ صؽؿ اٷٔؿاب ك٧٣ٓ اٵد٣ػح ٚػٰ أوػٮؿ ا٣٪عػٮ -

 ـ.1957-1377٬، ٦ُجٕح ا٣ضة٦ٕح ا٣كٮرٱح د٦نٜ، دعٞٲٜ قٕٲؽ اٵٚ٘ة٩ٰ

 -1952، دار ا١٣ذػت، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ضػةر، اث٨ ص٪ٰ  ا٣ؼىةاه -

 ـ.1956

ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ػح ، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ضةر، اث٨ ص٪ٰ  ا٣ؼىةاه -

ـ ٣٭ػػؾق ا٣ُجٕػػح ، ـ2111، 5كط ، ـ1987-1417٬، 3ط، ١٤٣ذػػةب ٝػػؽَّ

 ٔجؽ ا٣ع١ٲ٥ راًٰ. د.

دار ا٣سٞةٚػػح ، ظٞٞػػ٫ ك٤ٔػػٜ ٤ٔٲػػ٫ ثنػػةر ث١ٌػػٮر ،ا٣عؿٱػػؿم  درة ا٣٘ػػٌٮاص -

 ـ.2112 -1423٬، 1ط، د٦نٜ، ٦ٕ٭ؽ ا٣ٛذط اٷقٺ٦ٰ -كا٣ذؿاث

ًػج٫ُ ك٤َّٔػٜ ٤ٔٲػ٫ ٱٮقػٙ ، ا٣ع٧ٺكم  مؾا ا٣ٕؿؼ ٚػٰ ٚػ٨ ا٣ىػؿؼ -

 ـ.1995 -1416٬، 2ط، ثٲؿكت، د٦نٜ، دار اث٨ ٠سٲؿ، ثؽٱٮم

ةإح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح كٝةا٧ػح دراقح ٰٚ ٝٮاا٥ ا٧٣ٛؿدات ا٣ن د ٔجؽق كداك -

٦ُجٮٔػػةت صة٦ٕػػح ا٣ؿٱػػةض ، ؼ ٧٤٠ػػح ٚػػٰ أرثػػٓ ٦٪٭ػػةمػػٲٓ زٺزػػح  ٹثِّ

 ـ.1979-1399٬

، 2ط، ٦ُجٕػػح ا٣ضة٦ٕػػح ا٣كػػٮرٱح، قػػٕٲؽ اٵٚ٘ػػة٩ٰ  ٚػػٰ أوػػٮؿ ا٣٪عػػٮ -

 ـ.1957-1376٬

، 3ط، دار ا١ٛ٣ؿ ثؽ٦نٜ، قٕٲؽ اٵٚ٘ة٩ٰ  ا٧٣ٮصـ ٰٚ ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح -

 ـ.1981-1411٬

دار ، دُػٮرق(قٕٲؽ صةق٥ ا٣ـثٲؽم  ا٣ٞٲةس ٚػٰ ا٣٪عػٮ ا٣ٕؿثػٰ )٩نػِّد٫ ك -

 .ـ1997، 1ط، ٧ٔةف اٵردف، ا٣نؿكؽ

أظ٧ػػؽ قػػ٤ٲ٥  دعٞٲػػٜ د.، ا٣كػػٲٮَٰ  اٹٝذػػؿاح ٚػػٰ ٤ٔػػ٥ أوػػٮؿ ا٣٪عػػٮ -

 ـ.1988، 1ط، ٣ج٪ةف، صؿكس ثؿس، ٦ع٧ؽ أظ٧ؽ ٝةق٥ د.، ا٣ع٧ىٰ
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، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ صةد ا٧٣ػٮ٣ٯ ك٤ٔػٰ ٦ع٧ػؽ ا٣جضػةكم ا٣كٲٮَٰ  ا٧٣ـ٬ؿ، -

 .١٦3ذجح دار ا٣ذؿاث ط ،ك٦ع٧ؽ أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥

مؿظ٫ كًج٫ُ كوػٌعع٫ كٔ٪ػٮف ٦ٮًػٮٔةد٫ ك٤ٔػٜ  ،ا٧٣ـ٬ؿ  ا٣كٲٮَٰ -

ك٦ع٧ػؽ أثػٮ ، ظٮامٲ٫ ٦ع٧ؽ أظ٧ؽ صةد ا٧٣ٮ٣ٯ ك٤ٰٔ ٦ع٧ػؽ ا٣جضػةكم

 د.ت.، ثٲؿكت، دار ا١ٛ٣ؿ، ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥ 

ا٧٣ُجٕػح ، وٺح ا٣ؽٱ٨ ا٣ػـٔجٺكم  أػُةؤ٩ػة ٚػٰ ا٣ىػعٙ كا٣ػؽكاكٱ٨ -

 ـ.1939 -1358٬، د٦نٜ، ا٣٭ةم٧ٲح

، ٮدة  ا٣ٞٲةس ٰٚ ا٣ؽرس ا٤٣٘ٮم )ثعػر ٚػٰ ا٧٣ػ٪٭ش(َة٬ؿ ق٤ٲ٧ةف ظ٧ -

 ـ(.1992)دةرٱغ ا٧٣ٞؽ٦ح ، اٷق١٪ؽرٱح، ا٣ؽار ا٣ضة٦ٕٲح

، دار ا٧٣ٕػةرؼ، ٔجةس أثػٮ ا٣كػٕٮد  أزا٬ٲػؿ ا٣ٛىػعٯ ٚػٰ دٝػةاٜ ا٤٣٘ػح -

 .(د. ت)، 2ط، ا٣ٞة٬ؿة

، ا٣ٞػة٬ؿة، دار ا٧٣ٕػةرؼ، ٔجةس أثٮ ا٣كٕٮد  ا٣ٛٲى٢ ٰٚ أ٣ػٮاف ا٣ض٧ػٮع -

 ـ.1971

، دار ا٧٣ٕػةرؼ ث٧ىػؿ، ا٤٣٘ح كا٣٪عٮ ثٲ٨ ا٣ٞؽٱ٥ كا٣عؽٱر ٔجةس ظك٨  -

 .(د.ت)، 2ط

 .ـ1975، دار ا٧٣ٕةرؼ، ٔجةس ظك٨  ا٣٪عٮ ا٣ٮاٰٚ -

 .ـ1996، ا٣ٞة٬ؿة، ا١٧٣ذجح اٵ٠ةدٱ٧ٲح، ٔٛةؼ ظكة٩ٲ٨  ٰٚ أد٣ح ا٣٪عٮ -

َجٕػح ٦ىػٮرة ٦ػ٨ ، اث٨ ٔٞٲ٢  مؿح ٤ٔٯ أ٣ٛٲح اث٨ ٦ة٣ٟ. دار ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ -

 ـ.1964 -1384٬، 14ط، ث٧ىؿ، ١٣جؿل ٦ُجٕح ا٣كٕةدةا١٧٣ذجح ا٣ذضةرٱح ا

دعٞٲػٜ ، اث٨ ٚةرس  ا٣ىةظجٰ ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح كقػ٪٨ ا٣ٕػؿب ٚػٰ ٠ٺ٦٭ػ٥ -

 ـ.1964 -1383٬، ٣ج٪ةف - ثٲؿكت، ٦ىُٛٯ ا٣نٮٱ٧ٰ

، ثإمػػؿاؼ ٦ع٧ػػؽ ٩ٕػػٲ٥ ٔؿٝكٮقػػٰ،  ثػػةدم  ا٣ٞػػة٦ٮس ا٧٣عػػٲٍا٣ٛٲؿكز -

 ـ.1998 -1419٬، 6ط، ٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح
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، ٦ُجٕػح ٠ػؿـ ك١٦ذجذ٭ػة، ٨ ٦ة٣ٟ ٰٚ ا٣٪عػٮ كا٣ىػؿؼاث٨ ٦ة٣ٟ  أ٣ٛٲح اث -

 )د.ت(.، د٦نٜ

٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة  ٠ذةب ٚػٰ أوػٮؿ ا٤٣٘ػح )٦ض٧ٮٔػح ا٣ٞػؿارات  -

ا٣ذٰ أوؽر٬ة ا٧٣ض٧ٓ ٦ػ٨ ا٣ػؽكرة ا٣ذةقػٕح كا٣ٕنػؿٱ٨ إ٣ػٯ ا٣ػؽكرة ا٣ؿاثٕػح 

٤َّ ، كا٣سٺزٲ٨ ٰٚ أٝٲكح ا٤٣٘ح كأكًةٔ٭ة ا٣ٕة٦ح كٰٚ اٵ٣ٛةظ كاٵقػة٣ٲت ٞػةن ٦ٕي

أػؿص٭ػة كًػجُ٭ة  ٦ٞؿك٩ح ث٧ة ٝيؽِّـ ٰٚ م٩ِّ٭ة ٨٦ ثعٮث ك٦ػؾ٠ِّؿات.، ٤ٔٲ٭ة

 ك٤َّٜٔ ٤ٔٲ٭ة  ٦ع٧ؽ ػ٤ٙ اهلل أظ٧ؽ )ٌٔٮ ا٧٣ض٧ٓ(. ك٦ع٧ؽ مٮٰٝ أ٦ػٲ٨

، ا٣ٞػة٬ؿة، ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ٣نؤكف ا٧٣ُةثٓ اٵ٦ٲؿٱػح، )راٲف ا٣ذعؿٱؿ ثة٧٣ض٧ٓ(

٥٣ ٱي١ذت ٤ٔٲػ٫  كإفٍ ، ٢ ا٣ضـء اٵكؿـ. ]ك٬ؾا ا١٣ذةب ٱن١ِّ 1969-1388٬

٠يذًػت ٤ٔػٯ ٠ػ٢ ، ٵ٫٩ ٦ذجٮع ث١ذةثٲ٨  ػؿٱ٨ ٰٚ أوٮؿ ا٤٣٘ح، )ا٣ضـء اٵكؿ(

 ا٣ضـء ا٣سة٣ر[.، ٦٪٭٧ة ثٮًٮح  ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ

٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة )ٰٚ ٔٲؽق ا٣ؼ٧كٲ٪ٰ(  ٦ض٧ٮٔػح ا٣ٞػؿارات  -

 ٦ع٧ؽ  كراصٕ٭ة أػؿص٭ة، (ـ1984 – 1934ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ػ٧كٲ٨ ٔة٦ةن )

 ٤٣ذعؿٱػؿ ا٣ٕػةـ ا٧٣ػؽٱؿ) ا٣ذػؿزم كإثؿا٬ٲ٥، (ا٧٣ض٧ٓ ٌٔٮ) ٲ٨أ٦ مٮٰٝ

، ا٧٣ُػةثٓ اٵ٦ٲؿٱػح ٣نػؤكف ا٣ٕة٦ػح ا٣٭ٲبػح، (ثػة٧٣ض٧ٓ ا٣سٞةٚٲػح كا٣نؤكف

 ـ.1984 -1314٬ا٣ٞة٬ؿة 

ا١٧٣ذجػح اٷقػٺ٦ٲح ، ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ا٣ٞػة٬ؿة  ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ -

 د.ت.، دؿ٠ٲة -إقذة٩جٮؿ، ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ

 .1995ا٣ٕـٱـ  ا٣ٞٲةس ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح دار ا١ٛ٣ؿ ا٣ٕؿثٰ  ٦ع٧ؽ ظك٨ ٔجؽ -

، 1ط، ثٲػؿكت، ٦ٕضػ٥ اٵػُػةء ا٣نػةإح ١٦ذجػح ٣ج٪ػةف ٦ع٧ؽ ا٣ٕػؽ٩ة٩ٰ  -

 .ـ1973

، ١٦ذجػػح ٣ج٪ػػةف، ٦ع٧ػػؽ ا٣ٕػػؽ٩ة٩ٰ  ٦ٕضػػ٥ اٵٗػػٺط ا٤٣٘ٮٱػػح ا٧٣ٕةوػػؿة -

 .ـ1996إٔةدة َجٓ ، ثٲؿكت
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، ح دراقح إظىػةاٲح٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣ؼٮ٣ٰ  ا٣ذؿا٠ٲت ا٣نةإح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲ -

 ـ.1998َجٕح ، اٵردف، ٧ٔةف، دار ا٣ٛٺح ٤٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ

، ٦ؽٱؿٱح ا١٣ذت ا٣ضة٦ٕٲح، ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲؽ  ٰٚ َؿااٜ دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح -

 ـ.1988 -1418٬/1987-1417، صة٦ٕح د٦نٜ

 -وػٲؽا ، ا١٧٣ذجػح ا٣ٕىػؿٱح، ٦ىُٛٯ ا٣٘ٺٱٲ٪ٰ  صة٦ٓ ا٣ؽركس ا٣ٕؿثٲػح -

 .ـ1972-1392٬، 11كط، ـ1962-1382٬، 9ثٲؿكت ط

، ثٲػؿكت، ٦ُجٕػح َجػةرة، ٦ىُٛٯ ا٣٘ٺٱٲ٪ٰ  ٩ْؿات ٚػٰ ا٤٣٘ػح كاٵدب -

1346٬-1927. 

أ٦ٲ٨ ٦ع٧ؽ ٔجػؽ ا٣ٮ٬ػةب ك٦ع٧ػؽ  أذ٪ٯ ثذىعٲع٫، اث٨ ٦٪ْٮر  ا٤٣كةف -

، ا٣ىةدؽ ا٣ٕجٲػؽٌم دار إظٲػةء ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ ك٦ؤقكػح ا٣ذػةرٱغ ا٣ٕؿثػٰ

 .3ط، ثٲؿكت ٣ج٪ةف

٦ػةزف ا٧٣جػةرؾ ك٦ع٧ػؽ ٤ٔػٰ ظ٧ػؽ اهلل  د.، ٞٲػٜاث٨ ٬نػةـ  ا٧٣٘٪ػٰ دع -

 ـ.1964-1384٬، 1ط، د٦نٜ، دار ا١ٛ٣ؿ، ك٦ؿاصٕح قٕٲؽ اٵٚ٘ة٩ٰ

١٦ذجػػػح  -ٔػػػة٥٣ ا١٣ذػػػت )ثٲػػػؿكت( ، اثػػػ٨ ٱٕػػػٲل  مػػػؿح ا٧٣ٛىػػػ٢ -

 د.ت.، ا٧٣ذ٪جٰ)ا٣ٞة٬ؿة(

ٌٝؽـ ٫٣ ككًٓ ظٮامٲ٫ كٚ٭ةرقػ٫ ، اث٨ ٱٕٲل  مؿح ا٧٣ٛى٢ ٤٣ـ٦ؼنؿم -

٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ثٲٌٮف دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح ٦٪نٮرات ، د. إ٦ٲ٢ ثؽٱٓ ٱٕٞٮب

 ـ.2111 -1422٬، 1ط، ثٲؿكت ٣ج٪ةف

 ا٣ؽورٱةت:

ق٤ك٤ح ٦ٞةٹت  ٩ينػؿت ٚػٰ ٦ض٤ػح اٵز٬ػؿ  ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ضةر  ٣٘ٮٱةت -

ـ )ػػٺؿ 1962قػ٪ح  33ـ إ٣ٯ ا٧٣ض٤ؽ 1945ق٪ح  16ثؽءان ٨٦ ا٧٣ض٤ؽ 

 ٔة٦ةن(. ٦17ة ٱٞؿب ٨٦ 

*   *   *


