




 

 أغراض المجلة:

إن أغساض اىٍزية ٌستجٍر  ٌتَ أغتساض اىٍزٍتو اىتٔاي   نتٖ ك ُُٔتّ 

 والئحجّ اىرادي٘ة وأبسزْ :

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

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

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

 ٘ة ن نة.باىبس ينٖ األكل 

 البحوث واملقاالت املنشورة يف اجمللة تعّبر عن آراء أصحابها،
 وال تعّبر بالضرورة عن رأي اجملمع باستثناء القرارات اجملمعّية

 :النشر قواعد

 أن ٗجسً اىبحح ب ىزرَّ  واألص ىة واىٍٔضٔع٘ة. –1

 .ىهجسوُٖإلواىبِٔان اىبسٗري وا ب ىس٘س  اىزاث٘ة اىبححأن ُٗسنق  -2

ٗشٗتر عيتٕ خمختَ٘ صتفحة ٌتَ  الَّ أٗلوَّ اىبحح عَ عشس صفح ت و أالَّ  -3

بسٗتتب ب ىهجتتآل أٌتت  اىٍلتت الت واىجنيٍتتة ،  7000صتتفح ت اىٍزيتتة  

 عَ عشس صفح ت. ٗلو   نُ٘لبَو ٌِٓ  ٌ 

  اىسئ٘س٘ة اىجتٖ ثبَ٘ اىةسض ٌِّ واىبِٔ اىبحح ٌلرٌةثهجآل نٖ براٗة أن  -4

 س٘جِ وىٓ  ب ىجفص٘و.

   واىبت حدَ٘ أو غ٘تسًْ، وأن أن ٗذئ اىبحُح ٌَ أي إس ء  إىتٕ اىُهجّت -5

 .سم اىٍبجلرات اىرِٗ٘ة واىفهسٗة ىيشبٔ جٗح

 اىفسُس٘ة. وأٌيذص ً ىبحدّ ب إلُهي٘شٗة  -إذا يغآل نٖ ذىم  -رَّ اىب حح أن ُٗبِ  -6

7–  َّٖ نجُبلتٕ اىحٔايتٖ أيك ٌت ً  ،نتٖ اىجٔخ٘تق أن ٗيجشم اىب حح اىٍتَِٓذ  اىبيٍت



ٌجسيسية ٌَ براٗة اىبحح حجتٕ ُٓ ٗجتّ، وثتزنس حٔايتٖ نتو صتفحة نتٖ 

 أسفيٓ  نٍ  ٗيٖ:

، «يكتً اىصتفحة - اسً اىهج   أو اىٍزيتة –اسً اىٍؤىب أو اىه ثآل » -أ

 ٗهجآل: وفي المصادر والمراجع

يكتً  -استً  اي اىِشتس وٌه ُٓت   -استً اىٍؤىتب  -اسً اىهجت   » - 

 .«اىلببة وث يٗذٓ 

عيٕ أن ٗزسي عيتٕ   أ  أو     وٍٗهَ ىيه ثآل أن ٗجذّ٘س أحر اىبِرَٗ

 ثٔخ٘ق اىٍص  ي واىٍسارو واىحٔايٖ. نُٖسق واحر 

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

 Mylotus  أو  Traditional Arabic  ( وأن ثشتتفو بلتتس   ، 16  ك٘تت

 ب ىبسٗر اإلىهجسوُٖ.ثسسو ، أو اىبحح ٌرٌذ ٌسزٍو عيّ٘ عِٔان

ٍُ أن  –9 ٌل بيٓ  األرِبٖ عِر ويو ْت   قبلبة بسَّ ثُٔضو اىهيٍ ت اىبسب٘ة أو اى

، ُفست٘ة  Computer ، ح سٔ   Technologyثِل ُة   ، ُحٔ:فقط أول مرة

 Psychologic.  

 ، اىف صية اىٍِلٔطة،اىف صية ،بِٕ اىه ثآل ببمٌ ت اىجسكً٘: اىِللةن ُٗ أ –10

 .ىخإ...

ببر أن ثذضو ىيجلًٔٗ عي٘ٓ  اىجٖ ثس   ثِشس اىٍزية اىبحٔث واىٍل الت –11

ّسي.  اىسِّ

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

 .وٗجبٓر اىب حح دل٘ا  بزىم ،يس ىة

 نق اعجب يات نِ٘ة.ثَّآل اىبحٔث واىٍل الت وَ سثُ  –13

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

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

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

 ت :هة  اإلُجسُٔكو اىٍزٍو عيٕ اىش بشس اىٍزية نٖ ٌِثُ 
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 نعي فاضل

 :مجمع اللغة العربَة بدمشقٍنعً 

 األسجاذ امدكجور

 حممد عدنان احلموي

 0222امعضو اممراسل في مجمعنا منذ عام 

أسجاذ امرياضيات في كنية امعنوم ةجامعة دمشق، وفي جامعة امكويت ساةًقا، و

 امجي يصدروا« مجنة امجعريب»وعضو ويئة ثحرير 

 «مركز امجعريب ةدمشق»

مؤسسنة الويٍن  »فقَدنا من  ننانات رعرٍنل العلنيشج فشنجع  لقد كان

علننً التعا نند مننع المجلننة العلمَننة اامرٍوَننة  سنناٍ ن ت     « للتقنندش العلمننٌ

(ج وونٌ مجلنة علمَنة تا َنة ر امنل عمنيش Scientific Americanنمرٍوان 

المثق َ ج لنقلىا إلً اللغنة العربَنة ونشنرواج وتندت  فنٌ الويٍن  باسن  

 .رحرٍرواور يلًّ تئاسة العليش(ج  مجلة 

فَّنناا ا   ش  02فننٌ رعننالً ر ي  منن  /02ل نننالميافننق  و4112منن  المحننرَّ

 عاماً.ستة وثمانَ  ع  عمر ناوز  0242/نٍليل

ءَّنا ا  نسأله رعالً نن ٍتغمد فقَدنا برحمته الياسنعةج ونن ٍلىن  نولنه ون ح 

 الاءر والسليان.

 وإنّا هلل وإنا إميه راجعون

جممع اللغة العربية بدمشق





 

 

 

 نعي فاضل

 ٍنعً مجمع اللغة العربَة بدمشق:

 األشجاذ امدكجور

 أمحد مطلوب

 

 رئيس اممجمع امعنمي في ةغداد

الذي كان علماً م  نعالش اادب واللغةج ونشى  نٍَّما إشىاش فنٌ 

الدركة الثقافَة العربَة م  خنالل مؤل ارنه وبديثنه ودتاشناره التنٌ 

نغنً بىا الموتءنة العربَنةج والمصنؤولَا   الثقافَنة والصَاشنَة التنٌ 

 نُنَط  به فٌ العراق.

ورغمَّدا بياشع تخمتنهج ونندعي ا  نن  تخ  ا  عالمنا الجلَلج

هج ونن ٍلى  نولنه وووٍنه ومالبنه ومدءَنه الانءر رٍصونه فصَح جنا

التنٌ و ن  والصليانج ونن ٍعّيض ا  عنه م  ٍتابع تشنالته النءَلنة 

 .ال قَد ن صه علَىا

 وإنّا هلل وإنا إميه راجعون

 العربية بدمشقجممع اللغة 



 



  

 

 

 

 

 الثالث والرابع  أيناجلز  فهرس

 التسعينالحادي ومن المجلد 

 وادلراسات ابلحوث
 291 د. وحىِد امصٔد 1كراءة ًلدٓث فْ ةحِث وؤتىر وجىػْ ج -

 تكىنث وادة مغِٓث -

 313 وىدوح خصارة د. َرَجدَ  -َجهَّ  -تَْىتَه  -أشس  -أجََر 

 مطاَر  إتىام األًس فْ غروض امفرس -

 329 د. غتد امٌاضر غصاف فْ امٌص وامتحلٔق كراءة -امجزائري 

 شِاَد امشِاَد -

 365 رضِان امدآثوحىد  د. ًىط غاٍل وي امشػر امِجداًْ

 401 د. إةرأَه غتد اهلل إغراب امىحٌّ وامجىع امذي غنّ حّده -

 امحجاج فْ ةائٔث إشىاغٔل ةي ٓصار -

 431 د. شىر امدِٓب امٌصائْ

 امىػجه وغالكتٍ ةامٌحِ -

 461 شػد فرج اهلل د. حصان غٌد امدكتِر تىام

 املقاالت واآلراء
 499 وكْ امحصٌْ د. تغُّٔر وػٌّ امكنىث ةتغُّٔر مفظُا -



 جهود التعرًب في التعلٌم العالي -

 507 د. لتاىث نشوح جانعث دنشق ىهوذجا  

 املحارضات واملدارسات
 الهدرسث الشعرًث الشانٌث -

 519 عٌسى العاكوبد.  في عصر سٌف الدولث الحهداىي

 أنباء جممعية وثقافية
 بيوم اللغة األم ءاالحتفا

 ويوم اللغة العربية

 545 كلهث الدكتور نروان الهحاسيي -

 552 كلهث الدكتور نوفق دعتول -

 565 األسالٌبونو كرارات نجلس الهجهع في األلفاظ  -

 579 م2018الهحاضرات واليدوات عام  -

 581 م2018إصدارات الهجهع عام  -

 الكتب والهجالت الههداة إلى نكتتث الهجهع -

 583 2018عام النو  الثالث والراةع ٌوفي الرةع

 587 الحادي والتسعٌو الهجلدفهرس  -

*   *   * 



 راسات لدِّا و  ثُلبحوا
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 قساءج َقدٌح يف حبٕث يؤمتس جمًعً

 ()األشخاذ اهدلخْر يحًْد اهصّٖد

٩عةكؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر أف ٩ك٤ٌٍ اٵًٮاء ٤ٔٯ ثعٮث ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣كػ٪ٮم 

٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞػة٬ؿة ٚػٰ دكردػ٫ ا٣ؿاثٕػح كا٣س٧ػة٩ٲ٨ض ك٦ٮًػٮ٫ٔ 

٧٣ػؤد٧ؿ اا٩ٕٞػؽ ض كٝػؽ «ظ٧ةٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح: ا٣ذعؽٱةتض ا٣ٮقةا٢ض اٵ٬ػؽاؼ»

 .٦3129٪٫ ٣ٕةـ  ٩27ٲكةف )أثؿٱ٢( ك 3ٰٚ ا٣ٛذؿة ا٣ٮإٝح ثٲ٨ 

كٱ٨١٧ دى٪ٲٙ ٬ؾق ا٣جعٮث ٰٚ زٺزح أٝكةـض أك٣٭ة ثعػٮث ٚػٰ ٦ضػةؿ 

ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮمض كزة٩ٲ٭ة ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ذأزٲؿ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػحض كزة٣س٭ػة ثعػٮث 

 ٣٘ٮٱح دؿثٮٱح.

ىبحوثىفيىمجالىالتخطوطىاللّويىوحماوِىالُربوِى-أواًل
ولان اهتحد األول اهذي أهقٔ ؾئ ض ث٤ٖ ٔؽد ثعٮث ٬ؾا ا٧٣عٮر دكٕح -2

اهخخفٖؿ اهوؼيْي ودوره ؾئ اًإيث اهوؼيث »اهًؤحًر يٌ ِذه اهتحْث ِْ ةحد 

ض كٝػؽ امػذ٢٧ هألشخاذ اهدلخْر يحًْد اهصّٖد عؾْ اهًؤحًر يٌ شيْرٕث« اهعرةٖث

ٚػٰ ظٲػةة ا٧٣ػٮا٨َ  ٬ؾا ا٣جعر ٤ٔٯ أرثٕح أٝكةـض د٪ةكؿ أك٣٭ة دكر ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲػح

ا٣ٕؿثٰ كأ٦ذ٫ض ككٝٙ زة٩ٲ٭ة ٤ٔٯ دعؽٱةت ٔؽة كاص٭ذ٭ة كدٮاص٭٭ػة ٣٘ذ٪ػة ا٣ٕؿثٲػح 

٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽٱ٨ ا٣ؼةرصٰ كا٣ؽاػ٤ٰض ٚأثةف ٬ؾق ا٣ذعؽٱةتض زػ٥ ػىػه ا٣ٞكػ٥ 

ا٣سة٣ر ٨٦ ثعس٫ ٤٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ٦ٛ٭ٮ٦ةن كأ٬ؽاٚةن كٌٝةٱةض ك٨٦ ٬ؾق ا٣ٌٞةٱة ٦ػة 

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 



 3:3 (4-3) ءاٌاجلز (19)اجمللد  -جمل٘ جمنع اللغ٘ العسبٔ٘ بدمظل 

ػػةرج ٬ػؾق ا٤٧ٕ٣ٲػحض ٚعػٌؽد ا٧٣ٮٝػٙ ٬ػٮ ٧٤ٲح ك٦ة ٱذ٤ٕٜ ثة٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذٕ

٦٪٭ةض كأمةر إ٣ٯ أف ٨٦ ثٕي ٌٝةٱة ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ا٣ذػٰ دعذػةج إ٣ػٯ دعؽٱػؽ 

ا٣ٕة٦ٲػح كا٤٣٭ضػةت ا٣ػؽكارجض كٌٝػٲح ا٤٣٘ػةت اٵص٪جٲػح ٚػٰ  ٦ٮٝٙ ٦٪٭ة ٌٝػٲحى 

٧ٲحض كٌٝٲح ٣٘ةت ا٣ٛبةت ا٣ؼةوػح ٤ٔػٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲػحض ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٤ٕ  

ح ٣٘ةت ا٧ٕ٣ة٣ح ٤ٔٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲحض كٌٝػٲح قػٲؿكرة ا٧٤١٣ػةت اٵص٪جٲػح كٌٝٲ

ٰٚ ا٣ك٤ٓ كا٣جٌةآض كٌٝٲح ا٧٣ػؤد٧ؿات ا٧٣٪ٕٞػؽة ٤ٔػٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲػح ثة٤٣٘ػح 

اٵص٪جٲحض كٌٝٲح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٧٣عةٚػ٢ ا٣ؽك٣ٲػحض كزٱػةدة ٩كػجح ا٧٣عذػٮل 

ٕؿثٲػح ك٦٪٭ػة إ٣ػٯ ا٣ؿ٧ٰٝ ا٣ٕؿثػٰ ٤ٔػٯ ا٣نػةث١ح )اٷ٩ذؿ٩ػخ(ض كا٣ذؿص٧ػح إ٣ػٯ ا٣

ا٣ذٰ دع٧ٰ ا٤٣٘حض كا٣ذٮٔٲح ا٤٣٘ٮٱح. أ٦ػة  كا٣ٞٮا٩ٲ٨ى  ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲحض كا٣ذنؿٱٕةًت 

ا٣ٞك٥ ا٣ؿاثٓ كاٵػٲؿ ٨٦ ا٣جعػر ٚٞػؽ د٪ػةكؿ ٚٲػ٫ ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ ا٣ىػٮل ٤ٔػٯ 

دركب ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ػٮم دض٤ٌػخ ٚػٰ اٹ٩ُػٺؽ ٦ػ٨ قٲةقػح ٣٘ٮٱػح ٚػٰ ٤٧ٔٲػح 

ح ا٤٣٘ٮٱػحض كا٣ذ٪كػٲٜ ثػٲ٨ ا٣ض٭ػةت ا٣ذؼُٲٍض كم٧ٮ٣ٲح ٣ض٧ٲٓ صٮا٩ػت ا٧٣كػأ٣

ا٧٣ٕ٪ٲح كا٣ذ١ة٢٦ض كامذ٧ةؿ ٦ؿظ٤ح ا٣ذ٪ٛٲؾ ٤ٔٯ اٵ٩نُح ا٣ذٛىػٲ٤ٲح كاٷصػؿاءات 

كا٧٣جةدرات كا٧٣نؿكٔةت كا٧٣كةثٞةتض ككًٓ آ٣ٲةت ٚة٤ٔػح ٧٤٣ذةثٕػح ككًػٓ 

كا٣جػؿا٦ش  )ا٣ذ٧سٲ٤ٲػح كا٧٣كػؿظٲح(ا٣عٮاٚـ ا٧٣ةدٱح كا٧٣ٕ٪ٮٱحض كدٕـٱػـ اٵ٧ٔػةؿ 

َٛػػةؿ ثة٣ٛىػػٲعحض كاٹقػػذس٧ةر ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػحض كدٮظٲػػؽ ا٧٣ٮص٭ػػح إ٣ػػٯ اٵ

ا٧٣ى٤ُعةتض كدٕٛٲ٢ ا٣ذؿص٧حض كا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ اٹ٩ذ٧ةء كا٣ٮٰٔ ا٤٣٘ٮم ككًػٓ 

 ٝٮا٩ٲ٨ رادٔح ٣ع٧ةٱح ا٣ٕؿثٲح.

ولان اهتحد اهرأٍ هألشخاذ اهدلخْر يحًْد لاين اهَافث عؾيْ يمًي   -3

وؼيث اهعرةٖييث وححييدٕام يمخًيي  اًإييث اه»اهوؼيث اهعرةٖييث ؾيئ اهقياِروا وعَْاٍييُ 

ض كٝؽ د٪ةكؿ ٚٲ٫ ثٕؽ ٦ٞؽ٦ح َٮٱ٤ح ٨ٔ ا٤٣٘ح ك٦ضذ٧ٓ ا٧٣ٕؿٚػح دعػؽٱةت «اهًعرؾث

٦ضذ٧ٓ ا٧٣ٕؿٚح ٦ذ٧س٤ػح ٚػٰ اٹ٩ٛضػةر ا٧٣ٕؿٚػٰض كوػؿاع ا٣سٞةٚػةتض كاٷثػؽاعض 
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كا٣عؿٱح ا٧٣ٕؿٚٲحض ككظؽة ا٣٪ْؿٱح كا٣ذُجٲٜض ككظؽة ا٧٣ٕؿٚحض كاقػذس٧ةر ا٣ٕٞػ٢ض 

ض كمػٲٮع اقػذؼؽاـ ا٣نػةث١حض ك٬ٲ٧٪ػح ا٤٣٘ػح اٷ٩ض٤ٲـٱػحض كدُٮر ا٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ

كٔؽـ ا٬ذ٧ةـ ا٣ٕؿب ث٤٘ذ٭٥ض ز٥ ػىه ا٣ٞك٥ ا٣سة٣ر ٦ػ٨ ثعسػ٫ ثٕػؽ ا٧٣ٞؽ٦ػح 

كقؿد ا٣ذعؽٱةت ٧٣ٮًٮع ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦ٮاص٭ػح ٬ػؾق ا٣ذعػؽٱةتض كػ٤ػه 

ا٣جعػػر إ٣ػػٯ دٮص٭ػػةت كدٮوػػٲةت ٔػػؽة د٧س٤ػػخ ٚػػٰ دٔػػٮة ا٧٣ضػػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػػح 

ت ا٧٣ؽ٩ٲح كا٣ع١ٮ٦ٲح إ٣ٯ ا٣ذؼُٲٍ ٣كٲةقح ٣٘ٮٱح ٱ٤ذػــ ث٭ػة كا٣٭ٲبةت كا٧٣٪٧ْة

ا٣ض٧ٲٓ قٕٲةن ٩عٮ اٹردٞةء ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲحض كاٹ٬ذ٧ةـ ثة٣جعػر ا٧٤ٕ٣ػٰض كا٧ٕ٣ػ٢ 

٤ٔٯ ٩نؿ ٦ض٭ٮدات ا٧٣ضة٦ٓ كدؽاك٣٭ة كدٮّٲٛ٭ػةض كإ٩نػةء ٦ؿ٠ػـ ٔؿثػٰ دك٣ػٰ 

٣ذُٮٱؿ د٤ٕٲ٥ ا٣ٕؿثٲح ٵث٪ةا٭ة كا٣٪ةَٞٲ٨ ث٘ٲؿ٬ة.

٭ة ٤ٔػػٯ ٬ػػؾا ا٣جعػػر أف كًػػٓ ا٣ذػػٰ ٱ١٧ػػ٨ أف ٩جػػؽٱى ك٦ػػ٨ ا٧٣ٺظْػػةت 

ا٣كٲةقػػةت ا٤٣٘ٮٱػػح ٦ػػ٨ ٦٭ػػةـ ا٣ع١ٮ٦ػػةتض ك٣ػػٲف ٦ػػ٨ ٦٭ػػةـ ا٧٣ضػػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػػح 

كظؽ٬ةض كز٧ح ٩ٮٔةف ٨٦ ا٣كٲةقةت ا٤٣٘ٮٱػح إظػؽا٧٬ة قٲةقػح ٣٘ٮٱػح ٝٮ٦ٲػح ٤ٔػٯ 

ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕؿثٰض كزة٩ٲذ٭٧ة قٲةقح ٣٘ٮٱح كَ٪ٲح ٤ٔػٯ ا٣ىػٕٲؽ ا٣ُٞػؿم دٮًػٓ ٚػٰ 

٣ٞٮ٦ٲحض ٤ٔػٯ أف دٌػٓ ا٣كٲةقػح ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ٞٮ٦ٲػح ا٧٣٪٧ْػح ا٣ٕؿثٲػح ًٮء ا٣كٲةقح ا

٩٭ػة ا٣ض٭ػح ا٧٣ٕ٪ٲػح ثذٮظٲػؽ ا١ٛ٣ػؿ ا٣ذؿثػٮم كا٣سٞػةٰٚ ٵ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚػح كا٤ٕ٣ػٮـ 

 ٬ٰ ا٧٣ٕ٪ٲح أٱٌػةن ثذُػٮٱؿ د٤ٕػٲ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح إفٍ ككا٧٤ٕ٣ٰ ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕؿثٰض 

أ٦ة دٮوٲذ٫ ثإ٩نةء ٦ؿ٠ػـ ٔؿثػٰ دك٣ػٰ ٵث٪ةا٭ة أك ٣٘ٲؿ أث٪ةا٭ة ٨٦ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٘ٲؿ٬ة. ك

٣ذُٮٱؿ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٵث٪ةا٭ة كا٣٪ةَٞٲ٨ ث٘ٲؿ٬ػة ٚػإف ا٧٣٪٧ْػح ا٣ٕؿثٲػح ٤٣ذؿثٲػح 

كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ ٬ٰ ا٣ض٭ح ا٧٣ٕ٪ٲح ث٭ؾا ا٣ذُٮٱؿض كٝؽ كًٕخ دراقػةت ٔػؽة ٚػٰ 

ا٣ػؽك٣ٰ  ٣ؽٱ٭ة ا٧٣ؿ٠ػـك٦ضةؿ دُٮٱؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٵث٪ةا٭ة ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕةـض 

 ٣ذ٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ٲؿ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة ٰٚ ا٣ؼؿَٮـ.

ولان اهتحد اهراهد ؾٔ يحْر اهخخفٖؿ اهوؼيْي هألشيخاذ اهيدلخْر  -4
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ض «اهخخفٖؿ اهوؼيْي واًإيث اهوؼيث اهْـَٖيث»يحًْد ؾًّٔ امازي وعَْاٍُ 

كٝؽ امذ٢٧ ٤ٔٯ قذح أٝكةـض د٪ةكؿ ٰٚ أك٣٭ة ٦ٛ٭ٮـ ا٣ذؼُػٲٍ ا٤٣٘ػٮم ا٣ػؾم 

٧ضةٹت ٔؽةض ٣٭ة دنؿٱٕةد٭ة ك٧ْ٩٭ة ٰٚ إَةر دقذٮر ا٣جٺدض كأثةف أ٩ػ٫ ٕ٪ٯ ثٱي 

ٹ ٱٞذىؿ ٤ٔٯ أث٪ةء ا٤٣٘ح ا٣ٮَ٪ٲح ٰٚ ا٣ؽاػ٢ ث٢ ٱكذٮٔت ا٧٣ٞٲ٧ٲ٨ ٦٪٭٥ ٚػٰ 

ػةرج ا٣ؽك٣حض كأث٪ةء ا٣ض٧ةٔةت اٷز٪ٲح ٰٚ داػ٢ ا٣جٺدض كٔؿض ا٣جةظر ٰٚ 

٦كػؤك٣ٲح ا٣ؽك٣ػح ا٣ٞك٥ ا٣سة٩ٰ ٨٦ ثعس٫ ٤٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح ثة٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ك

ٰٚ د١ػٮٱ٨ ا٣ْػؿكؼ ا٧٣٪ةقػجح ٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٤٣٘ػح كد٪٧ٲذ٭ػةض كإثػؿاز ١٦ة٩ذ٭ػة ٚػٰ 

٦ضػػةٹت ا٣عٲػػةة كا٧ٕ٣ػػ٢ كا٣ذ٤ٕػػٲ٥ض ك٦عػػٮ أ٦ٲػػح ا١٣جػػةرض كا٣ٕ٪ةٱػػح ثذ٤ٕػػٲ٥ 

ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰض كٚػٰ اٷٔػٺـ كا٣نػٕةاؿ ا٣ٕؿثٲح ا٣ى٘ةرض كاقذؼؽاـ ا٤٣٘ح 

ٷثػػؽاع اٵدثػػٰ كا١ٛ٣ػػؿم. ا٣ؽٱ٪ٲػػح اٷقػػٺ٦ٲح كا٧٣كػػٲعٲحض كٚػػٰ ًػػؿكب ا

كأكًط ٰٚ ا٣ٞك٥ ا٣سة٣ر ٦ػ٨ ثعسػ٫ ا٣عٞػٮؽ كا٧٣كػؤك٣ٲةتض كٚػٰ ا٣ٞكػ٥ 

٣٪ػ٪٭ي »ا٣ؿاثٓ ٔؿض ٳٚةؽ ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ا٣ٕؿثٰ ٧٠ة دض٤ٌخ ٰٚ ٦ؤد٧ؿ 

ٔي « ث٤٘ذ٪ة كا٣جٲػةف ا٣ىػةدر ٔ٪ػ٫. كٚػٰ ا٣٪ػؽكة  3124ٞػؽ ٚػٰ دثػٰ ٔػةـ ا٣ؾم 

٣جعػر ٦ٮًػٮع  3125ح ٔػةـ ا٣ذنةكرٱح ا٣ذٰ دٔخ إ٣ٲ٭ة صة٦ٕح ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲ

٣ٕؿض ا٧٣ٮًٮع ٤ٔػٯ ٦ػؤد٧ؿ ا٧ٞ٣ػح  ٫ه ا٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲحض ٠ةف ز٧ح دٮص  

ا٣ٕؿثٰ ا٣ؾم قٲٕٞؽ ٹظٞةنض كَة٣ت ا٧٣ضذ٧ٕػٮف ص٧ٲػٓ ا٣كػ٤ُةت ا٣ٮزارٱػح 

ا٣ٕؿثٲػح ثةدؼػةذ ٝػؿارات قػٲةدٱح كٝٮ٦ٲػح ك٦ىػٲؿٱح ٤ٔػٯ ٦كػذٮل كزاراد٭ػ٥ 

ض كدأقػٲف ٦ؤقكػةت ةثٕػح ٣٭ػةؤقكةت ا٣ذ٣ٛؿض ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ص٧ٲٓ ا٧٣

ٕ٪ٯ ثة٣ذٕؿٱت كا٣ذؿص٧ح ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣سٞةٚٲح كا٣ذٞ٪ٲح ا٣ىػ٪ةٔٲح. ك٬ٲبةت كَ٪ٲح دي 

٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ػٮم ا٣ٕؿثػٰ اح كٔة٣ش ا٣جةظر ٰٚ ا٣ٞك٥ ا٣ؼة٦ف ٨٦ ثعس٫ أ٧٬ٲ  

ٰٚ ٌٝةٱة ٦ضذ٧ٕٲح ٦ٕةوؿة دجٌؽت ٰٚ ٦ن٤١ح ا٣سٞةٚح ا٤٣٘ٮٱحض ك٦نػ٤١ح اٵداء 

ض ك٦نػ٤١ح ا٧٣٪ػةَٜ ذات ا٣ٮًػٓ ا٣سٞػةٰٚ ا٣ؼػةصض ا٤٣٘ٮمض ك٦ن٤١ح اٵ٦ٲح
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ا٣كػةدس ٦ػ٨ ثعسػ٫ ٬ػٮ ك٦ن٤١ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذٞ٪ٲػةت. أ٦ػة ا٣ٞكػ٥ اٵػٲػؿ ك

ٚٮٝٙ ٤ٔٯ ا٧٣ذ٤ُجةت اٵقةقٲح ٢٧ٕ٣ دؼُٲُٰ ٣ع٧ةٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲحض ٚأمةر 

إ٣ٯ ًؿكرة د١ٮٱ٨ ا٧٣٪ةخ ا٣سٞةٰٚ ا٧٣٪ةقتض كاقذؼؽاـ ا٤٣٘ػح ٚػٰ ٦ضػةٹت 

ٱذ٤ُػت ا٣ذؼُػٲٍ »ا٢٧ٕ٣ض كأ٩٭ٯ ا٣جةظر ثعس٫ ٝةاٺن: ٔؽةض كأكًط ٦ؿاظ٢ 

ا٤٣٘ٮم كصٮد رؤٱح ٦كذٞج٤ٲحض ك٦ؤقكػةت دؼُػٍض كد٪ٛػؾض كدذػةثٓض كدػؾ٢٣ 

ا٣ىٕٮثةتض كدُٰٕ ا٧٣ٮا٨َ ا٣ٕؿثٰ زٞح ٰٚ ذاد٫ كأ٦ٺن ٰٚ ٦كذٞج٫٤ض كدعٮٱ٢ 

اٵ٦ؿ إ٣ٯ كاٝٓ ٱذ٤ُت كًٮح ا٣ؿؤٱح كظك٨ ا٣ذؼُٲٍ كا٣ذ٪ٛٲػؾ ا٣ضػةدض ك٦ػة 

«.٫ ٹ ٱذؿؾ ص٫ٌ٤ٹ ٱؽرؾ ٤٠ٌ 

٦ة ذ٠ؿق ا٣جةظػر ٚػٰ ٔؿًػ٫ ٳٚػةؽ ا٣ذؼُػٲٍ ٰٚ ك٧٦ة دضؽر اٷمةرة إ٣ٲ٫ 

ٔي « ٣٪٪٭ي ث٤٘ذ٪ة»ا٤٣٘ٮم ا٣ٕؿثٰ ٧٠ة دض٤خ ٰٚ ٦ؤد٧ؿ  ٞػؽ ٚػٰ دثػٰ ٔػةـ ا٣ػؾم 

ض كٰٚ ا٣٪ؽكة ا٣ذنةكرٱح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة ا٣ذٰ دٔخ إ٣ٲ٭ة صة٦ٕح ا٣ػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح 3124

٣ٕؿثٲػػح كا٣ذٮصػػ٫ إ٣ػػٯ ٔػػؿض ٣جعػػر ٦ٮًػػٮع ا٣٪٭ػػٮض ثة٤٣٘ػػح ا 3125ٔػػةـ 

أف ز٧ػح ٦نػػؿكٔةن ض ا٧٣ٮًػٮع ٤ٔػٯ ٦ػؤد٧ؿ ا٧ٞ٣ػح ا٣ٕؿثػٰ ا٣ػؾم قػٲٕٞؽ ٹظٞػةن 

٤٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٤٣ذٮصػ٫ ٩عػٮ ٦ضذ٧ػٓ ا٧٣ٕؿٚػح ٠ة٩ػخ ٝػؽ دٞػؽ٦خ ثػ٫ 

ٔي  ٞػؽ ٚػٰ د٦نػٜ ٔػةـ ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح ا٣كٮرٱح إ٣ٯ ٦ؤد٧ؿ ا٧ٞ٣ح ا٣ٕؿثٰ ا٣ؾم 

ن١ؿ ٣كٮرٱح ٤ٔػٯ ٦جةدرد٭ػة ٷَػٺؽ ٬ػؾا ض كٝؽ أذ٧ؽق ا٧٣ؤد٧ؿ كٌٝؽـ ا3119٣

ا٧٣نؿكعض ك٤٠ٌٙ ا٧٣ؤد٧ؿ ا٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ػٮـ ا٧ٕ٣ػ٢ ٤ٔػٯ 

 د٪ٛٲؾق ثة٣ذ٪كٲٜ ٦ٓ قٮرٱح كا٣ؽكؿ اٵٌٔةءض كٝة٦خ ا٧٣٪٧ْػح ثة٣ذ٪ٛٲػؾ كُٕٝػخ

ثػة٧٣ضذ٧ٕٲ٨ ٚػٰ ا٣٪ػؽكة ا٣ذنػةكرٱح أف  ػُٮات ٰٚ ٬ػؾا ا٧٣ضػةؿض ك٠ػةف ظؿٱ ػة

ٹ ثػة٣ذ١ٛٲؿ  ض ك٨٦ ا٧٣ؤقػٙ أف ٱذ٪ةقػٮق ٧١ةؿ إ٩ضةز ٬ؾا ا٧٣نؿكعٱٮوٮا ثةقذ

ؿى  ث٭ػ٥  د٧ؿ ا٧ٞ٣ح ا٣ٞةدـض ٧٠ػة ٠ػةف ظؿٱ ػةض ٤ٔٯ ٦ؤٰٚ ٦نؿكع آػؿ ٤٣٪٭ٮض ٱٕي

أف ٱٮوٮا ثؽ٥ٔ ا٧٣ؿ٠ـ ا٣ٕؿثٰ ٤٣ذٕؿٱت كا٣ذؿص٧ح كا٣ذأ٣ٲٙ كا٣٪نؿض ك٦ٞػؿق ٚػٰ 
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ك٬ػٮ ا٣ض٭ػح ا٧٣ٕ٪ٲػح  د٦نٜض ك٬ٮ دةثٓ ٧٤٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ػٮـض

ٕ٪ػٯ ٹ أف ٱٮوػٮا ثذأقػٲف ٬ٲبػح دي  ضثة٣ذؿص٧ح كا٣ذٕؿٱت ٤ٔٯ ا٧٣كػذٮل ا٣ٞػٮ٦ٰ

ٰٚ ٗٲةب ٧ٔة ٣ؽل صة٦ٕذ٭٥ ا٣ٕؿثٲػح  ضكٱة ٣ٶقٙ ضثة٣ذٕؿٱت كا٣ذؿص٧حض ك٠أ٩٭٥

٨٦ ٦٪٧ْةت ك٦ؿا٠ـ ك٬ٲبػةتض ك٬ػؾا اٵ٦ػؿ ٱنػٲؿ إ٣ػٯ ا٣ذؼػجٍ كا٣ٛٮًػٯ ٚػٰ 

ة ٱنػٲؿ إ٣ػٯ ١٩ػؿاف ا٣ض٭ػٮد ا٧٣جؾك٣ػح ٦ػ٨ ٦ٕة٣ضح ٌٝةٱة٩ة ا٤٣٘ٮٱح كا٣سٞةٚٲحض ٧٠ػ

ض كا٣ذ١ٛٲؿ ٰٚ اٹ٩ُٺؽ ٨٦ ا٣ىٛؿ ٚػٰ كًػٓ ا٧٣نػؿكٔةت ٹ ا٧ٕ٣ػ٢ ٤ٔػٯ  ٝج٢ي

ض كا٣كػٰٕ إ٣ػٯ د٪ٛٲػؾ ا٣ؼُػٮات ا٧٣ذجٞٲػح ٦ػ٨ ٬ػؾا  اقذ٧١ةؿ ٦ة كًٓ ٦ػ٨ ٝجػ٢ي

اٷ٩ضةز ظذٯ ٱ٘ؽك ٠ة٦ٺنض كاٹ٩ذٞةؿ إ٣ٯ إ٩ضةز ٦نؿكع آػؿ ٱذ١ة٢٦ ٫ٕ٦ض كٱػؽ٥ٔ 

 ٣ٺردٞةء ثٮإٝ٪ة ا٤٣٘ٮم.ا٤٣ج٪ةت ا٧٣ى٧٧ح 

ٍقييْ  )اهييدلخْر ك٦ػػ٨ ثعػػٮث ٦عػػٮر ا٣ذؼُػػٲٍ ا٤٣٘ػػٮم ثعػػر  -5

وِْ اهًمًعٔ اهًراشن يٌ روياٍٖاا وعَْان ةحريُ  اعؾْ اهًؤحًر (دوةرٕظان

اهخخفٖؿ اهوؼْي ودوره ؾٔ إزاهيث ا زدوا  اهوؼيْي وؽيًان شيايث اهوؼيث »

٘ٮٱٲ٨ أظؽ٧٬ة ا٧٣كذٮل ض كأثةف ٰٚ ثعس٫ أف ز٧ح ٦كذٮٱٲ٨ ٣«اهعرةٖث ووادحّا

دة ا٣ٕػػة٣ٰ اٵدثػػٰ ثة٣ٛىػػٲعحض كا٣سػػة٩ٰ ٦كػػذٮل ا٤٣٭ضػػةت ا٣ٕة٦ٲػػح ا٧٣٭ػػؽ  

٧٤٣كذٮل اٵكؿض كأمةد ث١٧ة٩ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كإق٭ة٦٭ة ٚػٰ ٦كػٲؿة ا٣عٌػةرة 

ا٣جنؿٱح كٔة٧٣ٲذ٭ػةض ك٩ج ػ٫ ٤ٔػٯ ػُػؿ ا٣ٕٮ٧٣ػح ٤ٔػٯ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػحض ك٩ػةٝل 

ذ٭ضة٫٩ ٣٭ؾا ا٧٣ى٤ُط ٰٚ كاٝٓ ا٤٣٘ح ٦جؽٱةن اق« اٹزدكاصٲح ا٤٣٘ٮٱح»٦ى٤ُط 

ا٣ٕؿثٲحض ك٦نؽدان ٤ٔٯ ػىةاه ا٤٣٘ح ا٣ٛىٲعحض كدكر٬ػة ٚػٰ ًػ٧ةف كظػؽة 

اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح كرقة٣ذ٭ة ا٣ؼة٣ؽة. ز٥ أثةف أف ٤٧ٔٲح ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ٱ١٧ػ٨ أف 

د١ٮف ٤٧ٔٲح ٚؿدٱح أك ٦ؤقكػةدٲحض كأمػةر إ٣ػٯ ص٭ػٮد ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ 

 ى٤ُعةتض كا٣ذٞؿٱت ثػٲ٨ ا٣ٕة٦ٲػةت كا٣ٛىػٲعحضا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮمض ككًٓ ا٧٣

ثػة٣ؿثٲٓ  ٔػةءات ٦ػة قػ٧ ٧٠ٰة أمةر إ٣ٯ ص٭ٮد ٠جةر ا٧٣سٞٛٲ٨ ا٣ٕؿبض كٚ٪ٌؽ اد 
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ا٣ٕؿثٰض ك٦٪١ٕكةد٫ ا٧٣ػؽ٦ؿة ٚػٰ ا٧٣٪ُٞػح ا٣ٕؿثٲػحض كأكًػط دكر ا٣ىػعةٚح 

ا١٧٣ذٮثحض ككقةا٢ اٷٔٺـ ا٣كػ٧ٕٲح ا٣جىػؿٱح ٚػٰ دنػضٲٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٛىػٲعحض 

ض ك٦٪ػٓ ض كدكر ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ٚػٰ دٕـٱػـ ا٣ٛىػٲعحكثػٲ٨ ا٣ٕة٦ٲػةتكا٣ذٞةرب ثٲ٪٭ة 

اقذؼؽاـ ا٤٣٭ضةتض كٱضٰء ٰٚ ٦ٞؽ٦ػح أك٣ٮٱػةت ا٣ذؼُػٲٍ ا٤٣٘ػٮم. كأثػةف 

أ٩ػ٫ ٧٩ػٮذج ٦سػة٣ٰ ٚػٰ ا٣ذؼُػٲٍ ا٤٣٘ػٮم كدكر اٵدب إ٣ٯ صة٩ت ا٣ىعةٚح 

ا٣ػؽ٠ذٮر َػ٫ ظكػٲ٨ض ا٧٣ىػؿٱ ٲ٨ ٣ٺردٞةء ثة٣ٛىٲعحض كذ٠ؿ ص٭ػٮد اٵدٱجػٲ٨ 

عٛػٮظ ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ضػةؿض كص٭ػٮد صجػؿاف ػ٤ٲػ٢ صجػؿاف كا٣ؿكااٰ ٩ضٲت ٦

ك٦ٲؼةاٲ٢ ٩ٕٲ٧ح ٦ػ٨ ٣ج٪ػةفض كٗكػةف ٠٪ٛػة٩ٰ كإثػؿا٬ٲ٥ صجػؿا ٦ػ٨ ٤ٚكػُٲ٨ض 

كإثػؿا٬ٲ٥  ]٨٦ ا٧٣٘ػؿب  كا٣ُٲت ا٣ىة٣ط ٨٦ ا٣كٮدافض كٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ ٌٗٺب

ا١٣ٮ٩ٰ كإثؿا٬ٲ٥ ا٣ٛٞٲ٫ ٨٦ ٣ٲجٲةض كظ٪ة ٦ٲ٪ػح كز٠ؿٱػة دػة٦ؿ ٦ػ٨ قػٮرٱح. ك٩ػٌٮق 

ؽد ٨٦ ا٣نٕؿاء ٰٚ دٕـٱػـ ا٣ٛىػٲعح ٦ػ٨ أ٦سػةؿ ثػؽر مػة٠ؿ ا٣جةظر ثض٭ٮد ٔ

ا٣كٲٌةب ك٩ػةزؾ ا٧٣ٺا١ػح كٔجػؽ ا٣ٮ٬ػةب ا٣جٲػةدٰ ٦ػ٨ ا٣ٕػؿاؽض ك٩ػـار ٝجػة٩ٰ 

كأدك٩ٲف ٨٦ قٮرٱحض كٚةركؽ مٮمح ٨٦ ٦ىؿ.

ذ٠ػؿ أف ثٕػي ا٣ٞىةوػٲ٨  (دكثؿٱنػةف)كدضؽر اٷمةرة إ٣ٯ أف ا٧٣عةًؿ 

٣ذٮص٫ ظٛةّةن ٤ٔػٯ ا٣ٛىػٲعحض ظؿ ر ٝىى٫ ثة٤٣٭ضح ا٧٣ع٤ٲحض ك٬ٮ ٱٕةرض ٬ؾا ا

كٔؽ د أػٲؿان ٰٚ ثعسػ٫ ٦ؤقكػةت ا٣ٌٞػةء كاٷدارة ا٣ٕة٦ػح ٚػٰ ٦ضػةؿ ا٣ذؼُػٲٍ 

كقػةا٢ اٷٔػٺـ  ا٤٣٘ٮم كا٧٣ؤقكةت ا٣ؽٱ٪ٲحض كأكوٯ ثأ٫٩ ٨٦ ا٣ٌؿكرم إ٣ػـاـي 

ٙي  ٝػػة٦ٮس ٤٧ٔػػٰ ٣ذىػػعٲط  ثإذأػػح اٷٔٺ٩ػػةت ا١٧٣ذٮثػػح ثة٣ٛىػػٲعحض كدػػأ٣ٲ

ءض ككًػٓ ٝػٮا٩ٲ٨ ٹز٦ػح ٣ٛػؿض اقػذؼؽاـ اٵػُةء ا٣نةإح ٰٚ ا٣٪عٮ كاٷ٦ػٺ

٦٪ٕةن ٹ٩ذنػةر ا٤٣٭ضػةت ا٣ٕة٦ٲػحض كأ٩٭ػٯ ا٧٣عةًػؿ  ضا٣ٛىٲعح ٰٚ ٦ٲةدٱ٨ ا٣عٲةة

كٹ ٱكػٕ٪ٰ إٹ أف أمػٲؿ إ٣ػٯ أف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػٲعح ٬ػٰ ٣٘ػح » :ثعس٫ ٝةاٺن 

كا٣ػؽٱ٨ اٷقػٺ٦ٰض  ضا٧٣جػٲ٨ ا٣ٕػؿكة ا٣ػٮزٞٯ ٣ض٧ٲػٓ ا٧٣ػؤ٦٪ٲ٨ ضا٣ٞؿآف ا١٣ػؿٱ٥
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٪ٓ اقذؼؽاـ ا٤٣٭ضػةت كاصجػةن دٱ٪ٲ ػة عخ ظ٧ةٱح قٺ٦ذ٭ة ك٩ٞةكد٭ة ك٦ك٣ؾ٣ٟ أوج

٦ٞؽقةنض كأ٩ة ٦ٞذ٪ٓ ثػأف ا٣ٛىػعٯ قػذؾ٢٣ ا٣ٕٮااػٜ كقذىػجط ٔػةصٺن أك  كٝٮ٦ٲ ة

 «.آصٺن ا٤٣٘ح ا٣ٮظٲؽة ا٣ىعٲعح ا٧٣كذؼؽ٦ح ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ

٤ٔٯ ٗٲؿد٫ ٤ٔػٯ ا٣ٛىػٲعحض ك٤ٔػٯ  (دكثؿٱنةف)ا٣ٮاٝٓ ٱين١ؿ ا٧٣كذنؿؽ ٰٚ 

مةر إ٣ٲ٫ ٨٦ دعؽٱةت دذٕؿض ٣٭ة ٚػٰ ّػ٢ ا٣ٕٮ٧٣ػحض ك٤ٔػٯ دٕػؽادق ٤٣ض٭ػةت ٦ة أ

ا٧٣كػػؤك٣ح كا٧٣ٕ٪ٲػػح ثػػة٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ػػٮمض كإف ٠٪ػػة ٩ػػؿل أف ا٣ذؼُػػٲٍ ٦كػػؤك٣ٲح 

 ٦ضذ٧ٕٲح ٱذ٤ُت د٪ٛٲؾق ا٣ٮٰٔ ا٤٣٘ٮم كا٧٣كةءى٣ح ككًٓ ا٣ذنؿٱٕةت ا٣ٺز٦ح.

ث اهعرةٖث وفّدم األشخاذ اهدلخْر يحًد اصٌ عتد اهعزٕز عؾْ يمً  اهوؼ -6

ض «اهخخفٖؿ اهوؼْي ؾٔ اهعرةٖث: حٖصٖر فْاعد اهَحْ ًٍْذجاً »ؾٔ اهقاِرو ةحراً عَْاٍُ 

كأمةر إ٣ٯ أف ٨٦ أ٥٬ ٦ضةٹت ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ٚػٰ ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ ٚػٰ ا٣ٕىػؿ 

ٝٮأؽ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٧٣ؼذ٤ٛػحض كأكًػط أف  ا٣عؽٱر دٲكٲؿى 

ؽٱ٧ةنض ٚٞؽ أمػةر ا٣ضػةظِ إ٣ػٯ اٹٝذىػةر ٚػٰ د٤ٕػٲ٥ ا٣ذ١ٛٲؿ ٰٚ دٲكٲؿ ا٣٪عٮ ٠ةف ٝ

ا٣٪عٮ ٤٣ىجٰ ٤ٔٯ ا٣ٞؽر ا٣ٌؿكرم ا٣ؾم ٱعذةج إ٣ٲ٫ض كٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عػؽٱر قػ٤ٌٍ 

ا٣جةظر ا٣ٌٮء ٤ٔٯ ٦ة ٝة٦ػخ ثػ٫ ٣ض٪ػح دٲكػٲؿ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ كزارة ا٧٣ٕػةرؼ 

٨٦ ص٭ػٮد  2:68ض ك٦ة ٝةـ ث٫ ٦ؤد٧ؿ ٦ٛذنٰ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٔةـ 2:49ا٧٣ىؿٱح ٔةـ 

َي  جٌٜ إثةف ا٣ٮظؽة ثٲ٨ قٮرٱح ك٦ىؿض ككٝٙ ٰٚ ثعس٫ ٤ٔٯ ٰٚ ٦ٕؿض ا٣ذٲكٲؿض ك٦ة 

ؽٌرق٫ كٹ ٩عذةج إ٣ٲػ٫ض كآػػؿ ٩عذػةج إ٣ٲػ٫ كٹ ٩ي  ٦ٞٮ٣ح ا٣ؽ٠ذٮر ا٣كٕٲؽ ثؽكم: ٩عٮه 

٩ؽٌرق٫ض كٌٝؽـ أ٦س٤ح ٔؽة ٤ٔٯ ٦جةظر ٩عٮٱػح ٩عذػةج إ٣ٲ٭ػة كٹ دػؿد ٚػٰ ا٧٣٪ػة٬شض 

ي  ك٦جةظرى  ٧٤ذ٧٤ٕٲ٨ض ك٠ةف ٣٪عٮ ا٧٣ٕة٩ٰ كٝٛح ٦كذأ٩ٲح ػؿ ٹ ٩عذةج إ٣ٲ٭ة كدؽٌرس ٣أ

ٔ٪ؽ ا٣جةظرض ٕٚؿض ١٣ذةب إظٲةء ا٣٪عٮ ٷثؿا٬ٲ٥ ٦ىػُٛٯ ٤ٔػٯ أ٩ػ٫ زػٮرة ٤ٔػٯ 

ا٣٪عٮ ا٣ذ٤ٞٲؽمض ك٠ةف وةظج٫ أكؿ ٨٦ كًٓ ٦نػؿكٔةن ٣ذٲكػٲؿ ا٣٪عػٮ ٚػٰ ا٣ٕىػؿ 

ا٣ػؾم أ٣ٌػٙ « دعؿٱؿ ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ»ا٣عؽٱرض ك٠ةف راٲف ا٤٣ض٪ح ا٣ذٰ أ٣ٌٛخ ٠ذةب 
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افلاً ىالتذاْات اىسدٗحة فٖ اىت٘ص٘ر، ونان ٌَ أىٍع تالٌ٘ذه ٌنَ اىرنرا  ى٘هٔن ٌٔ

اىدنتٔر أزٍد عبد اىصتار اىذٔاري واىدنتٔر ٌٓدي اىٍخزوٌٖ، وعرض اىبازث 

فنٖ »ونتابٖ ٌٓندي اىٍخزوٌنٖ « ُسٔ اىٍراُٖ»و« ُسٔ اىت٘ص٘ر»ىهتابٖ اىذٔاري 

«.تطب٘قفٖ اىِسٔ اىرربٖ: كٔاعد و»و« اىِسٔ اىرربٖ: ُلد وتٔدّ٘

وأوضر اىبازث فٖ خاتٍة اىٍطاف ىبسحّ أن اىِسٔ اىذي ٗدعٔ إى٘نّ برن  

اىٍفهرَٗ واىيغَٔٗ٘، وٗطناىبٔن بععنا ا اىِ نر ف٘نّ ْنٔ اىِسنٔ اىنذي ٗري نً فنٖ 

اىٍدارس فٖ ٌرازو اىتريً٘ األشاشٖ، وأن اىٓدف ٌَ اىت٘ص٘ر أن ٗهنٔن اىِسنٔ 

ر أكدر عيٕ تٍهَ٘ اىِاشئة ٌَ فًٓ أوضاع اىي غة وأشناى٘بٓا وٌنَ اىتفنرف اىٍ٘ص 

ف٘ٓا، وفٖ ضٔء ذىم نان  عاا ُسنٔ اىٍرناُٖ، إأ أن ْن أء اىندعاا ىنً ٗٓتٍنٔا 

 بٍالءٌة تذدٗداتًٓ ىيتريً٘، وىً تِذر ٌساوأتًٓ فٖ ْذا اىٍذال.

َ ٌَ عرض اىبازث أن اىترن٘ز نان عيٕ ت٘ص٘ر اىٍا ا اىِسٔٗنة فنٖ وٗتب٘  

نان أوشع  ائرا ٌَ اأْتٍام بت٘ص٘ر زَ٘ أن ت٘ص٘ر اىِسٔ فٖ اىرفر اىسدٗث 

اىطرٗلنة ؛ ألن  اىٍا ا اىِسٔٗة، فِٓاىم اىتٔدّ إىٕ ت٘ص٘ر طرٗلة تدرٗس اىِسٔ

ْٖ اىٍص وىة عَ تدُٖ ٌصتٔى تسف٘و اىٍتريٍنَ٘ بناىِسٔ، وجٍنة ُفنر ٌنَ 

اىتربَٔٗ٘ رأى أن بِاء ٌِاْخ اىلٔاعد اىِسٔٗة ْنٔ اىنذي ِٗبغنٖ ىنّ أن ٗهنٔن 

٘ص٘ر، بس٘ث تبِٕ ْنذه اىٍِناْخ عينٕ أشاشن٘ات اىٍنا ا ٌٔضع اأْتٍام باىت

اىِسٔٗة وٌتطيبات اىٍتريٍَ٘ وٌتطيبات اىٍذتٍنع فنٖ وزندا عةنٔٗة بنَ٘ 

اىبازث ىً ٗشر إىنٕ ٌسناوأت  ن  إجً ْذه األرنان اىرئ٘صة فٖ بِاء اىٍِاْخ. 

عدا ىت٘ص٘ر اىِسٔ عِد اىلدٌاء ٌنَ أٌحنال ٌساوىنة خين  بنَ ز٘ نان األزٍنر 

، وٌساوىة أبٖ درفر اىِسناس اىِسنٔي «ٌلدٌة فٖ اىِسٔ»تابّ اىبفري فٖ ن

اىنر  »، وٌساوىة ابَ ٌةاء اىلرطبنٖ فنٖ نتابنّ «اىتفازة فٖ اىِسٔ»فٖ نتابّ 

، وىً ٗشر اىبازنث «صِاعة اىِسٔ»، وٌساوىة ابَ رشد فٖ نتابّ «عيٕ اىِساا



 411 (4-3) ءاٌاجلز (19)اجمللد  -جمل٘ جمنع اللغ٘ العسبٔ٘ بدمظل 

أٱٌةن إ٣ٯ ٦عةكٹت ٔؽة ٣ذٲكٲؿ ا٣٪عٮ ٔ٪ػؽ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ ٦ػ٨ أ٦سػةؿ ٦عةك٣ػح 

 ضكا٣٪عٮ ا٧٣ٕٞٮؿ ٧٣ع٧ؽ ٠ة٦ػ٢ ظكػٲ٨ ضا٣٪عٮ ا٣ٮّٲٰٛ ٣ٕجؽ ا٤ٕ٣ٲ٥ إثؿا٬ٲ٥

كأقةقٲةت ا٣ٞٮأؽ ا٣٪عٮٱح ٦ىػ٤ُعةن  ضكدضؽٱؽ ا٣٪عٮ ٤٣ؽ٠ذٮر مٮٰٝ ًٲٙ

كدُجٲٞةن ٧٣ع٧ٮد ا٣كٲٌؽض كدُٮٱؿ ٦٪ة٬ش ا٣ٞٮأؽ ا٣٪عٮٱح كأقة٣ٲت ا٣ذٕجٲؿ ٚػٰ 

 ٣غ.إ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕةـ ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ ٤٣كٲٌؽ أٱٌةن...

ك٨٦ ا٣جعٮث ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ذػٰ د٪ٌػٮم دعػخ ٦عػٮر ا٣ذؼُػٲٍ ا٤٣٘ػٮم  -7

هويدلخْر عوئ اهقاشئً عؾيْ « اهصٖاشام اهوؼْٕث ةٌٖ اهخفْٕر واهخديٖر»ثعر 

ض كأثػػةف ٚٲػػ٫ أف ا٣كٲةقػػح ا٤٣٘ٮٱػػح د٭ػػ٥ ص٧ٲػػٓ اهًمًيي  اهًراشيين يييٌ اهعييرا 

٨ ا٣كػ١ةف ا٧٣ضةٹت ٰٚ ا٣ؽك٣حض كأف ا٣ذ٪٧ٲح ا٣جنؿٱح دٞػةس ثة٩ذنػةر ا٧٣ٕؿٚػح ثػٲ

٤٣ٕػٲل  ٠ػةؼو  كد٧ذٕ٭٥ ثة٣ؼػؽ٦ةت ا٣ىػعٲح ا٣ضٲػؽةض كظىػٮ٣٭٥ ٤ٔػٯ دػػ٢و 

ث٧كذٮل ٱ٤ٲٜ ثة١٣ؿا٦ح اٷ٩كة٩ٲحض ك٬ػؾا ٱذ٤ُػت إٱضػةد ٦ضذ٧ػٓ ا٧٣ٕؿٚػح ا٣ٞػةدر 

٤ٔٯ ا٣٪ٛةذ إ٣ٯ ٦ىػةدر ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةتض كد٤ٞٲ٭ػةض كاقػذٲٕةث٭ةض كدجةد٣٭ػةض كاٷثػؽاع 

ذ إ٣ٯ ٦ىةدر ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٬ٰ ا٤٣٘ػح كقؿٔح. كأداة ا٣٪ٛة ٚٲ٭ةض كاٷًةٚح إ٣ٲ٭ة ثٲكؿو 

َجٞػةن ٣جؿ٩ػػة٦ش اٵ٦ػػ٥ ا٧٣ذعػػؽة اٷ٧٩ػةاٰ. كأكًػػط ا٣جةظػػر أف ٗةٱػػح ا٣ذؼُػػٲٍ 

ا٤٣٘ٮم ٬ٰ دُٮٱؿ ا٤٣٘ح ٣ذ١ٮف أداة ٚة٤ٔح ٰٚ دعٞٲٜ ا٣ذ٪٧ٲح ا٣جنػؿٱحض زػ٥ ٔػؿض 

٣جٕي ٦ٺ٦ط ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮم ٔ٪ؽ اٳمٮرٱٲ٨ كا٧٣ىػؿٱٲ٨ ا٣ٞػؽ٦ةءض كأثػةف أف 

ك٠ٲٛػةن ثٌٛػ٢ ٝػؿار رقػ٧ٰ ٱ٧سػ٢  ٺنض كدُػٮرت ٧٠ ػةي ا٤٣٘ةت كصؽت ٕٚػثٕ

ا٣كٲةقح ا٤٣٘ٮٱح ٤٣ؽك٣ح ٠ة٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح ا٣ذٰ أًػعخ ٣٘ػح رقػ٧ٲح ثٞػؿار ادؼػؾق 

ـض ك٥٣ دؽٌكف ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح إٹ قػ٪ح :264ق٪ح  (ٚؿا٩كٲف اٵكؿ)ا٤٧٣ٟ 

كا٧٣ٕػؿكؼ  5::5/9/2ض كا٣ٲٮـ ٱ٧٪ٓ ا٣ٞة٩ٮف ا٣ٛؿ٩كٰ ا٣ىةدر ثذػةرٱغ 2661

ض ٚؿ٩كة اقػذؼؽا٦ةن رقػ٧ٲ ةض اقذؼؽاـ ا٤٣٘ةت ا٣ٮَ٪ٲح اٵػؿل ٰٚ (دٮثٮف)ة٩ٮف ثٞ

إذ ٱٌٕؽ ا٣كٲةقٲٮف ا٣ٛؿ٩كٲٮف أف ا٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح ٬ٰ أظػؽ ا٣ٕٮا٦ػ٢ اٵقةقػٲح ٚػٰ 
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ا٣ٮظؽة ا٣ٮَ٪ٲح كا٣ذ٧ةقٟ اٹصذ٧ػةٰٔ كدكػةكم ا٣ٛػؿص. كأثػةف ا٣جةظػر دكر 

ا٣كٲةقػةت ا٧٣ٕذ٧ػؽة ٚػٰ  ٤ٯٔا٣كٲةقح ٰٚ دُٮٱؿ ا٤٣٘ح أك دؽ٦ٲؿ٬ةض كقةؽ أ٦س٤ح 

دٕذ٧ػؽ اٷ٩ض٤ٲـٱػح ٚػٰ إذٍ دؽ٦ٲؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٠كٲةقح ا٣س٪ةاٲح ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ ا٣ؽك٣ػح 

دكؿ ا٣ؼ٤ػػٲش ا٣ٕؿثػػٰ كا٣ٛؿ٩كػػٲح ٚػػٰ دكؿ ا٧٣٘ػػؿب ا٣ٕؿثػػٰ ٚػػٰ ا٧٣ؤقكػػةت 

كٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ٣٘ػح دػؽرٱف  ضاٹٝذىةدٱح كا٧٣ة٣ٲح كا٧٣ىةرؼ ا٣ٮَ٪ٲػح كاٵص٪جٲػح

ٰ. ك٨٦ ا٣كٲةقػةت ا٧٣ٕذ٧ػؽة ٚػٰ دػؽ٦ٲؿ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كػةوح ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣

ثؿ٩ػة٦ش  ذ٪٧ٲػح ا٣جنػؿٱح ا٣ذػٰ ٱىػؽر٬ة قػ٪ٮٱ ةإذ دؤ٠ؽ دٞػةرٱؿ ا٣  ا٣كٲةقح ا٣ذؿثٮٱح

اٵ٥٦ ا٧٣ذعؽة اٷ٧٩ةاٰ أف دعٞٲٜ ا٣ذ٪٧ٲح ا٣جنؿٱح ٰٚ ا٣جٺد ٱذ٤ُت ٔ٪ةٱػح ا٣ؽك٣ػح 

٧ٮاَ٪ٲ٨ كا٣ذـا٦٭٧ػة ثة٣ذ٤ٕٲ٥ كا٣ؼؽ٦ةت ا٣ُجٲح كدٮٚٲؿ٧٬ة ثضٮدة ٔة٣ٲح ٣ض٧ٲٓ ا٣

ثة٣ؽٱ٧ٞؿاَٲح كد١ةٚؤ ا٣ٛؿص ثٲ٨ أث٪ةء ا٣جٺدض كٝؽ دج٪ػخ د٤ػٟ ا٣كٲةقػح ا٣ذ٪٧ٮٱػح 

جعخ دكؿ ٠ة٩خ أ٠سؿ دؼ٤ٛةن ٨٦ ا٣ج٤ؽاف ا٣ٕؿثٲػح ٝجػ٢ ظػٮا٣ٰ قػذٲ٨ ٔة٦ػةنض ٚأوػ

ٞ ة ٦س٢ ٦ة٣ٲـٱة ك٠ٮرٱة ا٣ذٰ ٠ة٩خ أٚٞؿ دك٣ح ٚػٰ آقػٲةض  ا٣ٲٮـ ٨٦ ا٣ؽكؿ ا٧٣ذٞؽ٦ح ظ

خ أٚٞؿ دك٣ح ٰٚ أكرثةض كا٣ىٲ٨ كإٱؿاف كدؿ٠ٲة كٗٲؿ٬ة..كٚ٪٤٪ؽا ا٣ذٰ ٠ة٩

كأمةر إ٣ٯ أف ا٣كٲةقح ا٣ذؿثٮٱح ا٧٣ذجٕح ٰٚ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح ٦٪ةٌٝح ٣ض٧ٲػٓ 

٦جةدئ ا٣ذ٪٧ٲح ا٣جنؿٱحض إذ إف ا٣٪ْةـ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ ٰٚ ا٣ج٤ؽاف ا٣ٕؿثٲح أوجط قػةظح 

 دذىةرع ٚٲ٭ػة ٦ىػة٣ط ا٣ُجٞػةت اٹصذ٧ةٔٲػح كا٣ػؽكؿ اٵص٪جٲػحض ١ٚػ٢ َجٞػح

اصذ٧ةٔٲحض ك٢٠ دك٣ح ذات أ٬ؽاؼ اقذ٧ٕةرٱحض دكٕٯ إ٣ٯ أف د١ٮف ٦ؼؿصةت 

ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٚػٰ ٦ىػ٤عذ٭ةض كأف ٱ٪ػذش ٦ضذ٧ٕػةن ٱؼػؽـ ٬ػؾق ا٧٣ىػة٣طض كأكًػط 

 ا٣جةظر أف ا٧٣ؽارس ٰٚ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ٤ٔٯ زٺزح أ٩ٮاع ٬ٰ:

 ا٧٣ؽارس اٵص٪جٲح. -أ

ا٧٣ؽارس اٵ٤٬ٲح أك ا٣ؼةوح. -ب

 ا٧٣ؽارس ا٣ع١ٮ٦ٲح. -ج
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٧ةت ٠ػػ٢ ٩ػػٮع ٦ػػ٨ ٬ػػؾق اٵ٩ػػٮاعض ٦نػػٲؿان إ٣ػػٯ أف ػؿٱضػػٰ زػػ٥ أثػػةف قػػ

ا٧٣ؽارس ا٣ع١ٮ٦ٲح ا٣ؾٱ٨ ٹ ٱذٞ٪ٮف ا٤٣٘ح اٵص٪جٲح ٹ ٱعى٤ٮف ٤ٔػٯ كّٲٛػح 

ة ثػٲ٨ ٰٚ قٮؽ ا٢٧ٕ٣ ا٣ؾم ٱٕذ٧ؽ ا٤٣٘ػح اٵص٪جٲػح ٧٦ػة ٱ٪ػذش ٔ٪ػ٫ ثُة٣ػح ٦ػؿٌ 

ػؿٱضٰ ٬ؾق ا٧٣ؽارس ٚٲٌُؿ ثٌٕ٭٥ إ٣ٯ ا٣٭ضؿة ٰٚ ٝػٮارب ا٧٣ػٮت إ٣ػٯ 

ٌػػ٧ةـ إ٣ػػٯ ا٣عؿ٠ػػةت ا٣ذ١ٛٲؿٱػػح ا٣ْٺ٦ٲػػحض ٚٲىػػٲؿكف كٝػػٮدان أكرثػػةض أك اٹ٩

 ٣ٺًُؿاثةت اٹصذ٧ةٔٲح كاٷصؿاـ.

كٝةرف ا٣جةظر ثٲ٨ كاٝٓ ا٧٣ؽارس اٵ٦ؿٱ١ٲح ٰٚ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح ك٠ٮرٱػةض إذ إف 

ا٧٣ؽارس اٵ٦ؿٱ١ٲح ٰٚ ٠ٮرٱة ٬ٰ ٣ٶ٦ؿٱ١ةف كاٵصة٩ػت ٚٞػٍض ك٣ػٲف ١٤٣ػٮرٱٲ٨ 

١٣ٮرٱح ك٤ٔٯ ٩ٛٞػح ا٣ؽك٣ػحض كاظذ٤ػخ ٠ٮرٱػة ا٣ؾٱ٨ ٱؽرقٮف ص٧ٲٓ ٦ٮاد ا٧٣ٕؿٚح ثة

 ا٧٣ؿدجح ا٣سة٩ٲح ٔنؿة ٰٚ ق٥٤ ا٣ذ٪٧ٲح ا٣جنؿٱح ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕة٧٣ٰ.

اٷٔٺ٦ٲح إ٣ٯ صة٩ػت  ا٣كٲةقحي  ضا٣ٕؿثٲح دؽ٦ٲؿك٨٦ ا٣كٲةقةت ا٣ؿا٦ٲح إ٣ٯ 

ـ ٦ْٕػ٥ ٞؽ  قٲةقح ا٣س٪ةاٲح ا٤٣٘ٮٱح كا٣كٲةقح ا٣ذؿثٮٱحض ٰٚٛ ا٣كٲةقح اٷٔٺ٦ٲح دي 

ة٣ٕة٦ٲح ا٣ؽارصػح ٹ ثة٣ٛىػٲعحض كدُٕػٯ اٵك٣ٮٱػح ٣جػؿا٦ش اٵ٣ٕػةب ا٣جؿا٦ش ث

ا٣ؿٱةًٲح كاٵٗة٩ٰ كا٣ؿٝه ٤ٔٯ ا٣جؿا٦ش ا٧٤ٕ٣ٲح كاٵدثٲػحض كدؼ٤ػٮ ا٣جػؿا٦ش 

 اٷٔٺ٦ٲح ٨٦ ا٧٣كةثٞةت ا٧٣ٕؿٚٲح ا٣ذٰ دنضٓ ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨.

كأًةؼ ا٣جةظر إ٣ٯ ا٣كٲةقةت ا٣سٺث ا٣كةثٞح قٲةقح راثٕح ٬ٰ قٲةقح 

ٍ كى  ٣ٞؿاءة ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓض كأق٭٧خ ٔؽة أ٦ٮر ٰٚ كأد ٬ػؾق ا٣ٕػةدة ٦٪٭ػة ٔةدة ا دً أ

دٌٛٲ٢ ا٣عٛػِ ٤ٔػٯ ا٣ٛ٭ػ٥ض كدٌٛػٲ٢ ا٣٪عػٮ ٤ٔػٯ ا٣ٞػؿاءة ٚػٰ ا٧٣ػؽارسض 

 كأذجةر ا١٣ذةثح ٬ٰ ا٤٣٘ح.

كػ٤ه ا٣جةظر إ٣ٯ أف ا٣كٲةقةت ا٤٣٘ٮٱػح ا٧٣ذجٕػح ٚػٰ ا٣ػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح 

ة دٌٛػ٢ ٣٘ػح دؿ٦ٰ ٨ٔ ٝىؽ أك ٗٲؿ ٝىػؽ إ٣ػٯ د٭٧ػٲل ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٔ٪ػؽ٦

ا٧٣كذ٧ٕؿ ا٣ٞؽٱ٥ ٤ٔٯ ٣٘ذ٭ة ا٣ٞٮ٦ٲحض كدٕذ٧ؽ٬ة ٣٘ح ٢٧ٔ ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ 
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ا٧٤ٕ٣ٰ كا٣ذٞ٪ٰ كا٧٣ؤقكةت ا٧٣ة٣ٲح كاٹٝذىػةدٱح كا٣عٲػةة ا٣ٕة٦ػحض كد٤٘ٲػت 

ا٣ٕة٦ٲح ا٣ؽارصح ٰٚ كقةا٢ اٷٔػٺـ كا٣ذ٤ٕػٲ٥ كادجػةع ٧٦ةرقػةت دسػجٍ ٔػةدة 

ركزػح ٔػ٨ ٔىػؿ اٹ٩عُػةط ا٣ٞؿاءة ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓض إًةٚح إ٣ػٯ ٧٦ةرقػةت ٦ٮ

ٍ ٠إُٔػػةء اٵ٧٬ٲػػح ٣ػػؽرس ا٣٪عػػٮض كٔػػؽـ دٲكػػٲؿ ا١٣ذةثػػح ا٣ٕؿثٲػػحض ككى  ٔػػةدة  دً أ

 ٨٦ ا٩ذنةر ا٣ٕؿثٲح ثٲ٨ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ةض كٗٲؿ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة. ا٣ٞؿاءةض كا٣عؽٌ 

ك٣ٞؽ أظك٨ ا٣جةظر ٰٚ دنؼٲى٫ ٤٣كٲةقةت ا٣ؿا٦ٲح إ٣ٯ د٭٧ػٲل ا٤٣٘ػح 

دض كظجؾا ٣ٮ ظػٌؽد ا٧٣ٮٝػٙ ٦ػ٨ ٌٝػٲح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ كاٷٔٺـ كاٹٝذىة

٣٘ةت ا٣ٛبةت ا٣ؼةوح ٤ٔٯ اٵرض ا٣ٕؿثٲحض كٌٝػٲح ا٧ٕ٣ة٣ػح اٵص٪جٲػح ٤ٔٲ٭ػة 

كا٣ذجىػٲؿ  ضأٱٌةنض كٌٝٲح ا٤٣٘ح ا٧٣كذؼؽ٦ح ٚػٰ ٦ٮاٝػٓ ا٣ذٮاوػ٢ اٹصذ٧ػةٰٔ

 ٤ٔٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كد٭٧ٲن٭ة. (ا٣ٕؿثٲـم كا٣ٛؿا١٩ٮ آراب)ثؼُؿ 

اهلل ةيٌ عتيد اهيراٖى عصيٖان  ةحد األشيخاذ اهيدلخْر عتيدكٱضٰء  -8

كٝٛةت ٦ٓ ا٣جةظسٲ٨ كا٣ؽارقٲ٨ ظػٮؿ »كٔ٪ٮا٫٩  ضعؾْ اهًؤحًر يٌ اهصعْدٕث

آػؿ ثعر ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ذؼُٲٍ ا٤٣٘ٮمض كٝؽ  ض«ظ٧ةٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ك٦كذٞج٤٭ة

ػػ ٔى ا إ٣ػػٯ ٮٍ د٪ػػةكؿ ٚٲػػ٫ ٠ذػػت ثٕػػي ا٣جػػةظسٲ٨ ا٣ػػؾٱ٨ ػػػؽ٦ٮا ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح كد

ؾٱ٨ أمػةر إ٣ػٲ٭٥ ا٣جةظػر ٔكػٲٺف اٵقػذةذ ظ٧ةٱذ٭ةض ك٨٦ ٬ؤٹء ا٣جةظسٲ٨ ا٣

ض كٝػؽ «ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٔىػؿ ا٣ٕٮ٧٣ػح»ا٣ؽ٠ذٮر أظ٧ؽ ا٣ٌجٲت ٰٚ ٠ذةثػ٫ 

مٌؼه ٚٲ٫ كاٝٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كا٣ؽراقةت ا٣ذٰ د٪ةك٣ػخ ثٌٕػةن ٦ػ٨ ٌٝػةٱة٬ة 

ك٦كػػذٞج٤٭ة ٚػػٰ ٔىػػؿ ا٣ٕٮ٧٣ػػحض كا٣ؼىػػةاه كا٣كػػ٧ةت ا٣ذػػٰ دذع٤ػػٯ ث٭ػػةض 

ا٣ٕىػؿض كد٧سػ٢ ٦ىػ٤ُعةد٫ ك٦ٛة٬ٲ٧ػ٫ض  كدض٤ٕ٭ة ٝػةدرة ٤ٔػٯ ٦ٮا٠جػح ركح

كا٣ذؽرٱف ث٭ة ثؽٹن ٨٦ ا٤٣٘ح اٵص٪جٲػحض ٵف اٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ اٵص٪جٲػح كظػؽ٬ة 

ض ك٣ػػٲف كراء ا٣ذجٕٲػػح إٹ ك١ٚؿٱ ػػة ةٱػػؤدم إ٣ػػٯ دجٕٲػػح ا٧٣ضذ٧ػػٓ ا٣ٕؿثػػٰ ٧٤ٔٲ ػػ

ا٣ٌٞةء ٤ٔٯ ا٣٭ٮٱحض ك٦كغ ا٣نؼىٲحض كاقذ٧ؿار ا٣ٌٕٙ كا٣ذؼ٤ٙ.
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ا٤٣٘ح ٬ٮٱح ٩ةَٞح: ٦٪ْٮر صؽٱؽ ٱ٧ػـج »ب ككٝٙ ا٣جةظر ٔكٲٺف ٤ٔٯ ٠ذة

٤٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ اهلل ا٣جؿٱؽمض كٝؽ أ٠ٌػؽ ا٣ػؽ٠ذٮر ا٣جؿٱػؽم ٚػٰ « ا٤٣٘ح ثة٣٭ٮٱح كا٣عٲةة

٠ذةث٫ دضؾر ا٣ؿكاثٍ ا٧٣ذٮامضح ثٲ٨ ا٤٣٘ح كا٣٭ٮٱحض كًؿكرة ا٣ذٕةَٰ ا٧٤ٕ٣ٰ ٦ػٓ 

٦٪٭ػةض  ٦كأ٣ح ا٤٣٘ح كا٣٭ٮٱحض كٝؽ ٔؿ ؼ ٰٚ ا٣ٛى٢ اٵكؿ ٨٦ ٠ذةث٫ ا٣٭ٮٱح كا٧٣ػؿاد

كد٪ػػةكؿ ٦كػػأ٣ح ا٣ذػػؿاثٍ ثػػٲ٨ ا٤٣٘ػػح كا٣٭ٮٱػػحض كٚػػٰ ا٣ٛىػػ٢ ا٣سػػة٩ٰ دعػػؽ ث ٔػػ٨ 

اٹ٩ذ٭ة٠ةت ٤٣٭ٮٱحض ك٬ٰ ا٩ذ٭ة٠ةت زٞةٚٲح كدضةرٱػحض إذ إف ا٧٣ؤقكػةت ا٣ذضةرٱػح 

د٘ؿؽ ٰٚ اقذؼؽاـ اٵق٧ةء اٵص٪جٲحض كا٩ذ٭ة٠ػةت رٱةًػٲحض كد٪ػةكؿ ٚػٰ ا٣ٛىػ٢ 

اٵػٲػؿ ٚأ٠ػؽ ٚٲػ٫ دٕـٱػـ ٬ػٮ ؿاثػٓ كا٣سة٣ر ٦ٕٮٝةت ٬ٮٱذ٪ة ا٣٪ةَٞح. أ٦ة ا٣ٛى٢ ا٣

٬ٮٱذ٪ة ا٣٪ةَٞح ٰٚ ٦كػةرات ٦ؼذػةرة ٚٲ٭ػة ا٣ٌٛػةء ا٣كٲةقػٰ كا٣ذ٤ٕػٲ٥ كاٷٔػٺـ 

٦عػٮرم  ٢ه ٦ًػةٙ إ٣ٯ اٷٱ٧ةف ثأف ا٤٣٘ح اٵـ ٔكا٣ٕة٥٣ اٹٚذؿاًٰض كػ٤ه ا٧٣ؤ٣  

ٚػػٰ دنػػ١ٲ٢ ٬ٮٱذ٪ػػةض كٹثػػؽ ٦ػػ٨ اقػػذٕةدة رك٩ػػٜ ا٣ٌػػةد ٚػػٰ ٔٞٮ٣٪ػػة ككصػػؽا٩٪ة 

 إٔٺ٦٪ة كمٮارٔ٪ة ك٦ذةصؿ٩ة..ك٦ؽارق٪ة كثٲٮد٪ة ك

٦عةق٨ ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ا٧٣ػؿآة ا٣٘ؿثٲػح »كٔؿض ا٣جةظر ٔكٲٺف أٱٌةن ١٣ذةب 

ض (دٱٛٲؽ صٲكػذف)٧٣ؤ٫ٛ٣ « أك دٹ٣ح ا٣ن٢١ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ًٮء ا٤٣٘ةت اٵكرثٲح

. كٝؽ وؽر ٬ؾا ا١٣ذػةب ٔػ٨ ٰا٧٣ـٱ٪ ث٨ ٝجٺفكدؿص٫٧ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ا٣ؽ٠ذٮر ظ٧ـة 

ٙ كأثةف ا٧٣ؤ٣ ػ .3114ٮث كا٣ؽراقةت اٷقٺ٦ٲح ٔةـ ٦ؿ٠ـ ا٤٧٣ٟ ٚٲى٢ ٤٣جع

ٰٚ ٦ٞؽ٦ح ٠ذةث٫ أ٫٩ أ٣ٌٙ ٬ؾا ا١٣ذةب ككٌص٭٫ إ٣ٯ ا٣ٞؿاء ا٣٘ؿثٲٲ٨ ٣ٲجٲ٨ ٗ٪ػٯ ا٤٣٘ػح 

ا٣ٕؿثٲحض كٱٛ٪ٌؽ ثٕي ا٣ذىٮرات ا٣ؼةَبح ٨ٔ ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ا٣سٞةٚػح ا٣٘ؿثٲػح. كأمػةر 

ٙ أ٦ؿٱ١ػػٰ أف ا٧٣ؤ٣ ػػ األوهييٓا٧٣ذػػؿص٥ إ٣ػػٯ أف ١٤٣ذػػةب أ٧٬ٲػػح ٦ػػ٨ ٩ػػةظٲذٲ٨ 

٦ذؼىه ثة٤٣كة٩ٲةتض كٝؽ ٔ٪ٰ ثؽراقح ا٣ٕؿثٲح كإثؿاز ٦عةق٪٭ة ٣ج٪ٰ ص٪ك٫ ٦ػ٨ 

ٲ٨ ٰٚ ٔىؿ ا٣ٕٮ٧٣ػح كَ٘ٲػةف اٹٚذذػةف ثة٤٣٘ػةت اٵص٪جٲػحض اٵ٦ؿٱ١ٲٲ٨ كاٵكرثٲ  

أف ا١٣ذةب ٱعذٮم ٤ٔٯ ٩ْؿات ٧٤ٔٲح ٧ٔٲٞػح اٵثٕػةد ظػٮؿ ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح  واهراٍٖث
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٦ُؿدة ٦ىٞٮ٣ح ٩ةٚٲػةن ٔ٪٭ػة وػٕٮثذ٭ةض كأف ٔة٦ح كا٣ٕؿثٲح ػةوحض كأف ا٣ٕؿثٲح ٣٘ح 

٬ؾق ا٣ىٕٮثح ٦ٮصٮدة ٰٚ ٣٘ةت أػػؿل ٦سػ٢ ا٣ىػٲ٪ٲح كا٣ٲةثة٩ٲػح كا١٣ٮرٱػحض كأف 

ؽ ٗ٪ػٯ ا٣ٕؿثٲػح ثة٧٣ىػ٤ُعةت كا٧٣ٛػؿدات اٵ٧٣ة٩ٲح أوٕت ٨٦ ا٣ٛؿ٩كػٲحض كأ٠ ػ

كا٧٣ٕةص٥ض كأف ٦ة دذ٧ذٓ ث٫ ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ػىةاه ك٦ٲـات ٱض٤ٕ٭ة وػة٣عح ٤ٔػٯ 

ٵز٦ػةف ٣ذػؽرٱف ا٤ٕ٣ػٮـ ا٧٣ٕةوػؿة ا١٧٣ذٮثػح ثةٵص٪جٲػح ظٲ٪٧ػة ٧٦ٌؿ ا٣ٕىٮر كا

 دذؿص٥ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح.

٤٣ػػؽ٠ذٮر « ا٣ٕؿثٲػػح ٣٘ػػح ا٤ٕ٣ػػٮـ كا٣ذٞ٪ٲػػح»كٔػػؿض ا٣جةظػػر أٱٌػػةن ١٣ذػػةب 

ا٣ىجٮر مة٬ٲ٨ض كٱعذ٢ ٬ؾا ا١٣ذةب ١٦ة٩ح ٦ؿ٦ٮٝح ثٲ٨ ا١٣ذت ا٣ذٰ دؽاٚٓ ٔػ٨  ٔجؽ

ل ٝػؽرد٭ة ٤ٔػٯ اقػذٲٕةب ا٤٣٘حض كدٛىط ٨ٔ دكر٬ة ٰٚ ٔىؿ ا٥٤ٕ٣ كا٣ذٞ٪ٲحض ك٦ؽ

٦كػػذضؽات ا٣ٕىػػؿ ك٤ٔٮ٦ػػ٫ ٦ػػ٨ ػػػٺؿ ادكػػةع ٩ُةٝ٭ػػة ا٣ػػؽٹ٣ٰ كا٤٣ْٛػػٰ 

ٙ ٨ٔ ا٤٣٘ح ا٧٤ٕ٣ٲػح ك٦كػٲؿة ا٧٣ىػ٤ُط ا٧٤ٕ٣ػٰ كاٹوُٺظٰض كدعؽث ا٧٣ؤ٣  

٠ذةثػ٫ ٔػ٨  ٢ٌ ٙ ٚػٰ ٦كػذ٭ى كدةرٱؼ٫ ككا٫ٕٝ ٰٚ ا٣ٕىػؿ ا٣عػؽٱر. كأٚىػط ا٧٣ؤ٣ ػ

ٮ٫٩ض ٚأمةر إ٣ػٯ أ٩ػ٫ دراقػح ا٣٭ؽؼ ا٣ؾم ظ٫٤٧ ٤ٔٯ دأ٣ٲٙ ٬ؾا ا١٣ذةب ك٨ٔ ٧ٌ٦

٢ ٤ٔػٮـ ٣ٌٞٲح ا٣ٌٞةٱة ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰض ٌٝٲح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح كٝػؽرد٭ة ٤ٔػٯ د٧س ػ

ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱرض كٔجٌؿ ٨ٔ ذ٣ٟ ثٕجةرات ٤٦ؤ٬ة اٹٔذـاز ثة٣ٕؿثٲح كٗٲؿة ٤ٔٲ٭ة ٧٦ػة 

 ٱعٲٍ ث٭ة ٨٦ دعؽٱةت دكٕٯ صة٬ؽة ٷثٕةد أث٪ةا٭ة ٔ٪٭ة.

أمػذةت ٦ضذ٧ٕػةت »ر ٔكٲٺف ٠ذةب ك٨٦ ا١٣ذت ا٣ذٰ أمةر إ٣ٲ٭ة ا٣جةظ

٣ٕجةس ٦ع٧ٮد ا٣ٕٞةدض ا٣ىػةدر ٔػ٨ دار ا٧٣ٕػةرؼ ث٧ىػؿ « ٰٚ ا٤٣٘ح كاٵدب

كأكًػط ا٣ٕٞػةد ٚػٰ ٦كػذ٭٢ ٠ذةثػ٫ أف ٝىػؽق ٦ػ٨ دػأ٣ٲٙ ٬ػؾا  .2:74ٔةـ 

ا١٣ذةب ٬ٮ دىعٲط ثٕي اٵػُةء ٰٚ ا٣٪ْؿ إ٣ٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲحض كا٣ع٥١ ٤ٔٯ 

ٵداء رقة٣ح ا٥٤ٕ٣ كا٣سٞةٚح ٰٚ ٬ػؾا  ١٦ة٩ذ٭ة ثٲ٨ ا٤٣٘ةت ا٣ٕة٧٣ٲحض ك٬ٰ دى٤ط

ا٣ٞؿفض كٱأػؾ ا٣ٕٞةد ٤ٔٯ ٨٦ ٱعةك٣ٮف ا٣ذ٤ٞٲ٢ ٨٦ ٝؽرة ا٣ٕؿثٲح ٤ٔػٯ ٦ٮا٠جػح 
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٦كذضؽات ا٣ٕىؿ كا٣عٌةرةض كٱؤ٠ؽ أ٩٭ة ٝةدرة ٦ذٯ ٦ة د٭ٲأت ٣٭ة اٵقػجةبض 

كأصؿل ا٣ٕٞةد ٦ٞةر٩ػح ثػٲ٨ ا٣ٕؿثٲػح كا٤٣٘ػةت اٵػػؿل ٦ػ٨ ظٲػر ا٣عػؿكؼ 

اٹق٧ٲح كا٣ىٛح كا٣ْػؿؼض كأثػةف ١٦ة٩ػح ا٣ٕؿثٲػح  كا٣ذٕؿٱٙ كا٣ٕؽد كا٣ض٤٧ح

وٌٮر كاٝٓ ا٧٣٘ةٹة ثٲ٨ َؿٚػٰ ا٣٪ٞػٲي ثػٲ٨ كثٲ٨ ٣٘ةت ا٣عٌةرة ا٣ٕىؿٱحض 

 ٨٦ ٱذ٘٪ٯ ثةٵ٦ضةدض ك٨٦ ٱ٭ٌٮف ٨٦ ١٦ة٩ح ا٣ٕؿثٲح.

كٔػػؿ ج ا٣جةظػػر ٤ٔػػٯ ا٧٣ػػؤد٧ؿ ا٣ػػؽك٣ٰ ا٣ػػؾم ٔٞػػؽ ٚػػٰ رظػػةب ا٣ضة٦ٕػػح 

ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ك٦ٮا٠جػػح »٪ػػٮاف دعػػخ ٔ 3123اٷقػػٺ٦ٲح ثة٧٣ؽٱ٪ػػح ا٧٣٪ػػٮرة ٔػػةـ 

ض ك٠ة٩خ ٦عةكرق دؽكر ظٮؿ دكر أٝكةـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت ٚػٰ «ا٣ٕىؿ

ا٣٪٭ٮض ثة٣ٕؿثٲح كآداث٭ةض كا٤٣٭ضةت كا٣ذأ٬ٲ٢ ا٤٣٘ػٮمض كا٣ٕؿثٲػح ككقػةا٢ ا٣ذٞ٪ٲػح 

كاٹدىةؿ ا٣عؽٱسػحض كدكر اٳزػةر اٵدثٲػح ا٧٣ٕةوػؿةض ك٧٬ػٮـ ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٔىػؿ 

٣جةظر ٣جٕي ا٣جعٮث ا٣ذٰ أ٣ٞٲخ ٰٚ ا٧٣ؤد٧ؿ ظٮؿ ا٧٣عػةكر ا٣ٕٮ٧٣ح. كٔؿض ا

ا٣كةثٞحض ك٠ةف ٣ٌٞٲح ا٣ذٕؿٱت كا٧٣ى٤ُعةت ٩ىٲت ٚػٰ أثعػةث ا٧٣ػؤد٧ؿض ٧٠ػة 

 ٠ةف ٤٣ذٞ٪ٲةت ا٣عؽٱسح كاٷٔٺـ ٩ىٲت أٱٌةن ٰٚ ٬ؾق ا٣جعٮث.

ك٣ٞؽ ٠٪ة ٩ذٮٝٓ ٨٦ ا٣جةظر ٔكٲٺف أف ٱجؽم كص٭ح ٩ْػؿق ثٕػؽ ا٣ٕػؿض 

أمةر إ٣ٲ٭ة ٰٚ ثعس٫ض كأف ٱ١ٮف ز٧ػح ٩ٞػؽ ٦ٮًػٮٰٔ ا٣ؾم أصؿاق ١٤٣ذت ا٣ذٰ 

٧٣ٌة٦ٲ٨ ٬ؾق ا١٣ذتض ك٦ة ا٣ؾم أصةدكق ٚٲ٭ة ؟ ك٦ة اٵ٦ػٮر ا٣ذػٰ ٠ػةف ٱ٪ج٘ػٰ 

 أف ٱنةر إ٣ٲ٭ة ٰٚ ظ٧ةٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح إ٣ٯ صة٩ت ٦ة صؿت اٷمةرة إ٣ٲ٭ة ؟

ؼ ا٣ٞػػةرئ ثٕػػي كإذا ٠ػػةف ٚػػٰ ا٣ٕػػؿض ا٣ػػؾم ٝػػةـ ثػػ٫ ٚةاػػؽة ٚػػٰ دٕػػؿ  

ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ؽٚةع ٨ٔ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲحض ٚإف ا٣ٮٝػٮؼ ٤ٔػٯ  اٷق٭ة٦ةت ا٣ذٰ د٧خ

 ٰٚ ٬ؾا ا٣ىؽد. ٮوٲةت ٰٚ ٩٭ةٱح ا٣جعر ٠ةف ًؿكرٱ ةثٕي ا٣ىٮل كا٣ذ

فراءو هؼْٕث ؾٔ ةعؼ دشياحٖر  :اهوؼث اهعرةٖث وفْاٌٍٖ اًإخّا»ةحد  -9

ض كٝػؽ ظةك٣ػخ ٚٲػ٫ ا٣جةظسػح هألشخاذو اهدلخْرو إًٕيان اهصيعٖد جيال «اهعاهى
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ا٤٣٘ح ٰٚ ا٣ؽقةدٲؿ ا٣ٕؿثٲح كثٕي دقةدٲؿ ا٣ٕػة٥٣ض كظػٌؽدت ٚػٰ اقذٞؿاء ٦ٮاد 

ض «ا٤٣٘ػػح ا٣ٮَ٪ٲػػح»ك« ا٤٣٘ػػح ا٣ؿقػػ٧ٲح»٦كػػذ٭٢ دراقػػذ٭ة ٦ٛ٭ػػٮـ ٦ىػػ٤ُعٰ 

ك٣ػح ٚؾ٠ؿت أف ا٤٣٘ح ا٣ؿق٧ٲح ٬ٰ ا٤٣٘ح ا٣ذٰ دذٕة٢٦ ث٭ة ا٣ع١ٮ٦ح كأص٭ـة ا٣ؽ

ض ٰٚ ظٲ٨ أف ا٤٣٘ح ا٣ٮَ٪ٲػح ٬ػٰ ا٣ذػٰ دعْػٯ ا٣ؿق٧ٲحض كٱ٪ه ٤ٔٲ٭ة دقذٮرٱ ة

ٮًٓ ٝة٩ٮ٩ٰ ٦ةض كدذ٧ذٓ ثٞؽر ٨٦ أذؿاٚةت ا٣ؽك٣حض إٹ أف ا٣ؽك٣ح ٹ دُة٣ػت ث

ثةقذ٧ٕة٣٭ة ٤ٔٯ ا٧٣كذٮل ا٣ٕةـ.

كٝك٧خ ا٣جةظسح دقةدٲؿ ا٣ؽكؿ ا٣ٕؿثٲح اٹز٪ٲ٨ كا٣ٕنؿٱ٨ إ٣ٯ ٝك٧ٲ٨ ٨٦ 

ظٲر أظةدٱح ا٤٣٘ح ا٣ؿق٧ٲح أك دٕؽد٬ةض ك٨٦ ظٲر ا٣٪ه ٤ٔٯ ٣٘ػةت أ٤ٝٲػةت 

ٱ٥ٌ از٪ٰ ٔنؿ دقػذٮرانض دػ٪ه ٤ٔػٯ أظةدٱػح  ولاهقصى األكَ٪ٲحض ٚأثة٩خ أف 

: اٵردفض اٷ٦ةراتض ا٣جعؿٱ٨ض دٮ٩فض ا٣كٕٮدٱحض دقةدٲؿ ا٤٣٘ح ا٣ؿق٧ٲحض ك٬ٰ

ٔي٧ةفض ٤ٚكُٲ٨ض ُٝؿض ا١٣ٮٱخض ٦ىؿض ا٣ٲ٨٧.  قٮرٱحض 

٦ػ٨ ا٣ؽقػةدٲؿ ا٣ٕؿثٲػح ا٣ذػٰ دػ٪ه ٤ٔػٯ ا٣ذٕػؽد ا٤٣٘ػٮمض  اهقصى اهريأٍأ٦ة 

: دقػةدٲؿ ٚٲٌػ٥ ٔنػؿة دقػةدٲؿض ك٬ػٰ ة٢ٕ ٤٣٘ةت اٵ٤ٝٲػةت كًػٕةن ٝة٩ٮ٩ٲ ػكدض

كٚٲ٭ػة زػٺث  ضكٚٲ٭ة ٣٘ذةف رق٧ٲذةف ا٣ٕؿثٲح كاٵ٦ةزٱ٘ٲػحض كصػـر ا٧ٞ٣ػؿ ضا٣ضـااؿ

كٚٲ٭ػة ٣٘ذػةف رقػ٧ٲذةف  ض٣٘ةت رق٧ٲح ا٣ٕؿثٲح كا٣ٛؿ٩كٲحض كمٲ١ٮ٦ٮرض كصٲجػٮدٰ

كٚػػٰ ا٣ؽك٣ػػح ٣٘ذػػةف رقػػ٧ٲذةف ٧٬ػػة ا٣ٕؿثٲػػح  ضا٣ٕؿثٲػػح كا٣ٛؿ٩كػػٲحض كا٣كػػٮداف

ض ٣ىٮ٦ةؿ كٚٲ٭ػة ٣٘ذػةف رقػ٧ٲذةف ا٣ٕؿثٲػح كا٣ىػٮ٦ة٣ٲحض كا٣ٕػؿاؽكاٷ٩ض٤ٲـٱحض كا

٤ٔٯ ا٣ذٕؽد ا٤٣٘ػٮم ثع١ػ٥ دٕػؽد ا٣ٞٮ٦ٲػةتض كا٤٣٘ػح  3116ٔةـ  كٱ٪ه دقذٮر

ا٣ٕؿثٲح كا٤٣٘ح ا١٣ؿدٱح ٣٘ذةف رق٧ٲذةف ٚٲ٫ض ك٧٬ة ٣٘ذةف ٦ذكةكٱذةفض ك٣٭٧ة ظٞػٮؽ 

ف أٱٌةنض ك٨١٣ ٚػٰ ٦ذ١ةٚبح ٰٚ ا٣ٕؿاؽ ٫٤٠ض ز٥ ا٣ذؿ٧٠ة٩ٲح كا٣كؿٱة٩ٲح ٣٘ذةف رق٧ٲذة

ك٣٘ذ٭ػة ا٣ؿقػ٧ٲح  ض٠سةٚح ق١ة٩ٲحض ك٣ج٪ػةفأ٤٬٭ة ٚٲ٭ة  ٱ١ٌٮفا٣عؽكد ا٣ض٘ؿاٚٲح ا٣ذٰ 

د اٵظػٮاؿ ا٣ذػٰ دكػذ٢٧ٕ ٚٲ٭ػة ث٧ٮصػت ا٣ٕؿثٲح كظؽ٬ةض كأ٦ػة ا٣ٛؿ٩كػٲح ٚذعػؽٌ 
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ك٣٘ذ٭ة ا٣ؿق٧ٲح ا٣ٮظٲؽة ٬ٰ ا٣ٕؿثٲح ٦ػٓ ًػ٧ةف ا٣عٞػٮؽ ا٤٣٘ٮٱػح  ضٝة٩ٮفض ك٣ٲجٲة

 ضك٢٠ ١٦ٮ٩ةت ا٧٣ضذ٧ػٓ ا٤٣ٲجػٰض كا٧٣٘ػؿب ارؽ كا٣ذجٮٌ كا٣سٞةٚٲح ٣ٶ٦ةزٱٖ كا٣ُٮ

٤ٔػٯ ا٣ذٕػؽد ا٤٣٘ػٮم ثػٲ٨ ا٣ٕؿثٲػح كاٵ٦ةزٱ٘ٲػح  3122كٱ٪ه دقذٮر٬ة ا٣عة٣ٰ 

٤ٔٯ أ٩٭٧ػة ٣٘ذػةف رقػ٧ٲذةف ٦ػٓ ًػ٧ةف ا٣عٞػٮؽ ا٤٣٘ٮٱػح ٣ٶ٤ٝٲػةت اٵػػؿلض 

كٱ٪ه ا٣ؽقذٮر ٚٲ٭ة ٤ٔٯ أف ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ا٤٣٘ح ا٣ؿقػ٧ٲح ا٣ٮاظػؽة إ٣ػٯ  ضك٦ٮرٱذة٩ٲة

 ت زٺث ٣٘ةت كَ٪ٲح ٬ٰ ا٣جيٺرٱح كا٣كٮ٩٪١ٲح كا٣ٮ٣ٛٲح.صة٩

كٔؿًخ ا٣جةظسح ٣جٕي دقةدٲؿ ا٣ٕة٥٣ ٣جٲةف ٦ة صػةء ٚٲ٭ػة ثؼىػٮص ا٤٣٘ػح 

اهوؼييث ابشييتاٍٖث ا٣ؿقػػ٧ٲح ٚػػٰ ا٣ؽك٣ػػح كا٣ذٕػػؽد ا٤٣٘ػػٮم ٚٲ٭ػػةض ٚأمػػةرت إ٣ػػٯ أف 

ا٤٣٘ػػةت  قػػجةف ٦ٕؿٚذ٭ػػةض كدٕػػؽٌ ٤ٔػػٯ ٠ػػ٢ اٷك٤٣ؽك٣ػػح ٬ػػٰ ا٣ٞنػػذة٣ٲح  اهرشييًٖث

٩ٲح اٵػؿل ٣٘ةت رق٧ٲح داػ٢ ٦ضذ٧ٕةت ا٣ع٥١ ا٣ؾادٰ كٚٞػةن ٵ٧ْ٩ذ٭ػةض قجةاٷ

ض كٱضٮز اقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػةت إٕران حعّد اهوؼث اهؿارشٖث اهوؼث اهرشًٖث ؾٔ اهدوهثكٰٚ 

ا٧٣ع٤ٲػػح كا٣ٞٮ٦ٲػػح اٵػػػؿل ٚػػٰ ٦ضػػةؿ ا٣ىػػعةٚح ككقػػةا٢ اٷٔػػٺـ ا٣ٕة٦ػػحض 

ت دػؽرٱف ا٤٣٘ػح كدؽرٱف آداث٭ة ٰٚ ا٧٣ؽارس إ٣ٯ صة٩ت ا٤٣٘ح ا٣ٛةرقػٲحض كٱضػ

ا٣ٕؿثٲح ثٕؽ ا٧٣ؿظ٤ح اٹثذؽااٲح ظذٯ ٩٭ةٱح ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٩ٮٱػح ٚػٰ ص٧ٲػٓ ا٣ىػٛٮؼ 

٣٘ػح رقػ٧ٲح كاظػؽة ٬ػٰ ا٣ؿكقػٲح ٦ػٓ اظذٛػةظ  روشيٖاكاٹػذىةوةت. كٚػٰ 

إ٣ػٯ  ضك٣٭ة ا٣عػٜ ٚػٰ دعؽٱػؽ ٬ػؾق ا٤٣٘ػةت ا٣ؼةوػح ث٭ػة ضا٣ض٧٭ٮرٱةت ث٤٘ةد٭ة

ٕٮث٫ ٤٠٭ة ظٜ ا٣عٛػةظ ٤ٔػٯ صة٩ت ا٤٣٘ح ا٣ؿكقٲحض كٱ٨٧ٌ اٹدعةد ا٣ؿكقٰ ٣ن

٣٘ػح رقػ٧ٲح كاظػؽة  اهػ٣ٌٖ٘ذ٭ة اٵـ كد٭ٲبح ا٣ْؿكؼ ٣ؽراقذ٭ة كدُٮٱؿ٬ة. كٰٚ 

 ٬67ٰ ا٧٣٪ؽرٱ٪ٲحض كٱ٪ه ا٣ؽقذٮر ٤ٔػٯ ظػٜ ص٧ٲػٓ ا٣ٞٮ٦ٲػةت ا٣جػة٣ٖ ٔػؽد٬ة 

 اقذؼؽاـ ٣٘ةد٭ة ١٦ذٮثح ك٦٪ُٮٝح كدُٮٱؿ٬ة. ٰٚٝٮ٦ٲح 

ح رقػ٧ٲح ٔؿًخ ا٣جةظسح ٣ػجٕي دقػةدٲؿ ا٣ٕػة٥٣ ا٣ذػٰ دػ٪ه ٤ٔػٯ ٣٘ػك

كاظؽةض ك٨٦ ٬ؾق ا٣ؽقةدٲؿ ا٣ؽقذٮر ا٣ذؿ٠ٰ كا٣ؽقذٮر ا٣ٛؿ٩كٰ. ك٬٪ػةؾ دكؿ 



 :41 د. حمنْد الشٔد -قساءٗ ىكدٓ٘ يف حبْث مؤمتس جمنعٕ 

 ٹ دنٲؿ دقةدٲؿ٬ة إ٣ٯ ا٤٣٘ح ٦س٢ أ٧٣ة٩ٲةض كإٱُة٣ٲة ك٠ٮرٱة كأ٦ؿٱ١ة كا٣ٲةثةف.

كامػذ٢٧ ا٣جعػػر أٱٌػػةن ٤ٔػػٯ دجٲػػةف ٣ػجٕي ٝػػٮا٩ٲ٨ ظ٧ةٱػػح ا٤٣٘ػػح ٤ٔػػٯ 

ا٣ىػةدر  ْن اهًػيرياهقياٍا٣ىٕٲؽٱ٨ ا٣ٕؿثٰ كا٣ٕة٧٣ٰض ٚأمةرت ا٣جةظسح إ٣ٯ 

ك٦ة د٧ٌ٪٫ ٨٦ ٦ٮاد د٭ؽؼ إ٣ٯ ظ٧ةٱح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ص٧ٲػٓ ٦٪ػةظٰ  3128ٔةـ 

ٝة٩ٮف »كٔ٪ٮا٫٩  ض2:88ا٣ىةدر ٔةـ  اهقاٍْن اهعرافٔا٣عٲةةض ٧٠ة أمةرت إ٣ٯ 

ٝػة٩ٮف ا٤٣٘ػةت ا٣ؿقػ٧ٲح ٚػٰ »ض كصةء ثٕؽق «ا٣عٛةظ ٤ٔٯ قٺ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

ا٤٣٘ٮم ثض٢ٕ ا١٣ؿدٱح ٣٘ح رق٧ٲح  ٤ٔٯ ا٣ذٕؽد ا٣ؾم ٩ه   3125ٔةـ « ا٣ٕؿاؽ

 ٣ع٧ةٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. 3126ا٣ىةدر ٔةـ  اهقاٍْن األرد٠ٍٔة٣ٕؿثٲحض ك٬٪ةؾ 

ض فاٍْن اًإيث اهوؼيث اهؿارشيٖثك٨٦ ٝٮا٩ٲ٨ ظ٧ةٱح ا٤٣٘ح ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕة٧٣ٰ 

ا٣ذٰ ٱٞٮـ ث٭ة ا٧٣ض٧ٓ اٷٱُة٣ٰ ٣ع٧ةٱح ا٤٣٘ح اٷٱُة٣ٲح ٚػٰ ّػ٢  واهمّْد ابٕفاهٖث

وفياٍْن اًإيث اهوؼيث ا٣عؽٱسػح كزظػٙ ا٧٣٭ػةصؿٱ٨ كا٣ذنػٮٱ٫ ا٤٣٘ػٮمض  ا٣ذٞ٪ٲةت

ض ك٬ٮ ا٣ٞة٩ٮف ا٧٣ٕػؿكؼ ثٞػة٩ٮف 5::2ٔةـ  وفاٍْن اًإث اهوؼث اهؿرٍصٖثض اهخرلٖث

 .3124ٔةـ  وفاٍْن اًإث اهوؼث اهمْرٕث ضLoi Toubon (دٮثٮف)

كدٕؽ إَٺ٣ح ا٣جةظسح ٤ٔٯ ٦ة ٩ىخ ٤ٔٲ٫ دقػةدٲؿ ا٣ػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح كثٕػي 

دٲؿ دكؿ ا٣ٕة٥٣ كٝٮا٩ٲ٨ ظ٧ةٱح ا٤٣٘ػح ٚػٰ ثٕػي ا٣ػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح كا٣ػؽكؿ دقة

اٵص٪جٲح أ٦ؿان ذا أ٧٬ٲح ٰٚ دٕؿؼ ٦ة ٱضؿم ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽٱ٨ ا٣ٕؿثػٰ كاٵص٪جػٰ 

ٰٚ ا٣نأف ا٤٣٘ٮمض إٹ أف ا٧٣كأ٣ح ٣ٲكخ ٰٚ ا٣ؽقةدٲؿ كٹ ٚػٰ ا٣ٞػٮا٩ٲ٨ ٤ٔػٯ 

ثٲػؽ٥٬ ا٣ٞػؿارض ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕؿثٰض ث٢ ٰٚ اظذؿاـ ٬ؾق ا٣ؽقةدٲؿ كا٣ٞػٮا٩ٲ٨ ٧٦ػ٨ 

ك٣ٮ ٠ػةف ٬ػؤٹء ا٧٣كػؤك٣ٮف ٝػؽكة أ٦ػةـ ص٧ػة٬ٲؿ٥٬ ٚػٰ ا٣ذٞٲػؽ ثة٣ؽقػةدٲؿ 

ى  ضكا٣ٞٮا٩ٲ٨ض كا٣كٰٕ ا٣ضةد إ٣ٯ دُجٲٜ ٦ٮاد٬ة ٧ة آ٣خ اٵ٦ٮر إ٣ٯ ٦ة آ٣خ إ٣ٲػ٫ ٣

 ٨٦ دكٲت كاقذ٭ة٩ح كٹ ٦جةٹة.

أ٦ػػة ا٤٣٘ػػةت ا٧٣ٕذجػػؿة رقػػ٧ٲح إ٣ػػٯ صة٩ػػت ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٠ةٵ٦ةزٱ٘ٲػػح 

أف ٱ٢ْ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا١٧٣ة٩ح اٵك٣ٯ ا٣ضػؽٱؿة ث٭ػة ثةٔذجةر٬ػة  كا١٣ؿدٱح ٚٲ٪جٰ٘
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ػػؽة كا٧٣ٮٌظػػؽة ٣ض٧ٲػػٓ أث٪ػػةء اٵ٦ػػح ٦كػػ٧٤ٲ٨ ٠ػػة٩ٮا أك  ا٤٣٘ػػح ا٣ٞٮ٦ٲػػح ا٧٣ٮظ 

٦كٲعٲٲ٨ض ك٬ٰ ٣٘ح ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ض كٱعٜ ٤٣نؿااط ا٣ذػٰ دٕػٲل ٤ٔػٯ أرض 

أف  ٤ٔػٯ ضاٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ٗٲؿ ا٣ٕؿب أف ٱذ٧٤١ٮا ٣٘ذ٭٥ كٱ٧ٌ٤ٕٮ٬ػة ٵث٪ػةا٭٥

ك٬ٰ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىػٲعحض أ٦ػة أف د١ػٮف  ضٱ١ٮف ذ٣ٟ إ٣ٯ صة٩ت ٣٘ح اٵ٦ح

 ٭ٲةت ا٣ؿاثُح ا٣ٞٮ٦ٲح ا٣ٮاظؽة ٵث٪ةء اٵ٦ح ٠ةٚح.ٱثؽٱٺن ٔ٪٭ة ٚ٭ؾا ٱؼة٣ٙ ثؽ

« يماٍيث اهًدوٍيث اهقريٍٖيث ؾئ وشياان اًإيث اهوؼيث اهعرةٖيث»ةحد  -:

دٕذ٧ػؽ ا٧٣ؽك٩ػح  ٱػؿل أفا٣ػؾم ض هألشخاذ اهدلخْر اصٌ ةظٖر عؾْ اهًيؤحًر

ا٣ٞؿآ٩ٲح أقةقةن ٧٣٪ة٬ش ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضة٦ٰٕ ك٦ة ٝج٢ ا٣ضة٦ٰٕ ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ 

ا٣ٕةـض كأمةر إ٣ٯ ا٧٣٪٭ضٲح ا٣٪ْؿٱح ٰٚ ٦ٕة٣ضح ثعس٫ض ٚٞك٥ ا٢٧ٕ٣ إ٣ٯ أثٮاب 

كٜٚ ٦كؿد ا٣٭ضةاٲح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٣٭٧ـة إ٣ٯ ا٣ٲةءض كٰٚ ذ٣ػٟ ٦٪٭ضٲػح ظػؿكؼ 

ا٣عؿؼ ٰٚ أكؿ ٢٠ ثةب ٨٦ ظٲر ٦ؼؿص٫ ا٧٣جة٩ٰ ٰٚ أكؿ اٵثٮابض ٚٲٌٕؿؼ 

ا٣ىٮدٰض ك٦ض٢٧ وٛةد٫ كدؿدٲج٫ ٰٚ ا٣٭ضةاٲػح ا٣ٕؿثٲػحض كٝٲ٧ذػ٫ ٚػٰ ظكػةب 

٧ ٢. كٰٚ ٦٪٭ضٲح أٝكةـ ا٧٤١٣ح ٱضٰء ا٢ٕٛ٣ كاٹق٥ ٨٦ ظٲر أ٩ٮأ٭٧ةض  ا٣ضي

كٰٚ ا٧٣٪٭ش ٦ٕة٣ضح ا٧٣كةا٢ اٵق٤ٮثٲح كإظٲةء ا٧٤١٣ػةت ا٣ٞؿآ٩ٲػح ك٦ٕة٣ضػح 

ة ٦ٛػػؿدةض كدعؽٱػػؽ ا٧٣ٕة٣ضػػح ا٣ؼةوػػح ثة٣ؿكاٱػػةت ا٣ٕجػػةرة ا٧٣ذ٧ةقػػ١ح ٠أ٩٭ػػ

ا٣ٞؿآ٩ٲح. كٰٚ ا٧٣٪٭ش أٱٌةن ا٣ؼُح كد٪ٛٲؾ٬ة.

كػىه ا٣جةظر ظٲٌـان ٚػٰ ثعسػ٫ ٣عػؿؼ ا٣٭٧ػـة ك٦ٮإٝ٭ػة ك٠ذةثذ٭ػةض 

كاٝذؿح أف ٩عةِٚ ٤ٔٯ ا١٣ذةثح ا٣ٞؿآ٩ٲح ثة٧٣ىعٙض كٌٝؽـ ٧٩ةذج ٤٧ٔٲػح كٚػٜ 

اٵكؿ ا٣ػؾم ٌٝؽ٦ػ٫ )أ ب  ٦٪٭ضٲح ا٣ٛ٭ؿقح ا٧٣ٕض٧ٲح ٧٤٣ؽك٩حض ك٠ةف ا٣٪٧ٮذج

ب( كمؿح ٦ٕة٩ٰ اٵٌبض كا٣٪٧ٮذج ا٣سة٩ٰ )أ ب د(ض كا٣٪٧ػٮذج ا٣سة٣ػر )أ ب 

 ك( ٦كذٞؿاةن ٦ة كرد ٰٚ آٱةت ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ ٤٣٪٧ةذج ا٧٣ٌٞؽ٦ح.

كأ٠ؽ ا٣جةظر أف ٧٣ؽك٩ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كٜٚ ا٣٪ه ا٣ٞؿآ٩ٰ ١٦ة٩ػح ٦ذٞؽ٦ػح 
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 صػؽاكؿً  ا٧٣ؽك٩ػح ٚػٰ زٺزػحً ٰٚ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲحض كأ٫٩ ٱ١٧ػ٨ ظىػؿ ٬ػؾق 

أٝكػػةـ ا٧٤١٣ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ثىػػٮرة ٠ة٤٦ػػح اٷظىػػةءض كٱ١٧ػػ٨ د٧ٔ٭ػػة ا١ٛ٣ػػؿم 

ض كصػٮ٬ؿ ا٧٣ؽك٩ػح ٱذأ٠ػؽ ثػة٣ذُجٲٜ ُٝؿٱ ػة كٝٮ٦ٲ ػة كدك٣ٲ ػةكا٧٣ٕ٪ٮم ا٧٣ػؤزؿ 

ا٤٧ٕ٣ٰ ا٧٣ع٥١ ٧٣٪٭ػةج ا٣ٛ٭ؿقػح ا٧٣ٕض٧ٲػح كٚػٜ دٮوػٲ٫ٛ ا٧٤ٕ٣ػٰ. ك٣ٞػؽ 

٤ػٲ٥ ا٣ٕػةـ كا٣ٕػة٣ٰ ككزراء ا٣جعػر أكوٯ ا٣جةظر ٰٚ ٩٭ةٱح ثعس٫ كزراء ا٣ذٕ

ٮا ث٤٘ح ا٣ٞؿآف ٚػٰ دىػ٧ٲ٥ ا٧٣٪ػة٬شض ٪ى ٍٕ ا٧٤ٕ٣ٰ ك٦ؽٱؿم ٦ؿا٠ـ ا٣جعٮث ثأف ٱي 

كأف ٱكػػذ٭ؽٚٮا دػػٮَٲ٨ ٣٘ػػح ا٣ٞػػؿآفض كا٣ذٮوػػٲح ٧٦ذػػؽة إ٣ػػٯ كزراء اٷٔػػٺـ 

ا٣ٕؿب. إٹ أف ا٧٣ؽك٩ح ا٤٣٘ٮٱح ٹ دٞذىؿ ٤ٔػٯ ٦ؽك٩ػح ا٣ٞػؿآف ا١٣ػؿٱ٥ض ٚ٭ػٰ 

 اٷٚةدة ٨٦ ا٣ٛ٭ؿقح ا٧٣ٕض٧ٲح ٧٤٣ؽك٩ح ا٣ٞؿآ٩ٲح.أكقٓ ٨٦ ٦ٛؿداد٫ض كٱ٨١٧ 

 هوتحد غوث

*   *   * 
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 ()يادج نغٌٕح تكًهح
(6) 

يًدوح خصارواألشخاذ اهدلخْر 
(

*
)

 

ز٧ح ٧٤٠ةت صؽٱػؽة ٦ػ٨ إٔٚػةؿ كأقػ٧ةء دػ٤ػخ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  يدخن:

زح ٥٣ د٨١ ٣٭ة ٔ٪ػؽ ا٣ٞػؽ٦ةءض  ٍٜٚ أث٪ٲح ٔؿثٲحض ك٨ٍ١٣ ثؽٹٹت ٦عؽى ا٧٣ٕةوؿة كى

٦٨س٢ ٢ٕٚ ) ـض أز ـض ظةقٮب(. كثة٣٪ْؿ ٣نػٲٮٔ٭ةض ٚػإف ا٣عةصػح مٍؼىى ٕىؽى ٍ ض ا٩

دؽٔٮ إ٣ػٯ دراقػح ٠ػ٢ ٦٪٭ػة ٤ٔػٯ ظػؽةض كٹ قػٲ٧ة اٵٕٚػةؿض ٧٣ٕؿٚػح ٦ػؽل 

و٤ٮظ٭ة ٣ؽػٮؿ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰض ثٕؽ أف دػ٤ىخ ٦ٲؽاف اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػٮم. 

ت  ٤ٔٯ اٵٕٚةؿض ٚػؾ٣ٟ ٵف إٝؿار٬ػة ٱىٍكػذذ جٓ ٦نػذٞةد٭ة كإذا ٠ةف ثعس٪ة قٲ٪ىى

 ٨٦ أق٧ةء ٚة٤ٔٲ٨ ك٦ٕٛٮ٣ٲ٨ كقةاؿ ا٣ىٛةت.

 أَذَرَ 

يياْ ) ًَ يياذْرام ذَرأذَّيير عوييٓا حيياذَّرا اٗذييارا اٗذييارّيا اه ًَ يياذْراما اه ًَ وا اه

 ( رام اهصًعٖث اهتػرٕثا األذٖراهظعتٖثا اهًؤذِّراما اهًؤذِّ 

٣٭ؾا ا٣ضؾر ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح زػٺث دٹٹت ٔة٦ػح أك أوػٮؿ ثعكػت 

 ٤٣٘ح( ك٬ٰ:)٦ٞةٱٲف ا

                                                 

() ة ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح ث٪ػةءن ق٤ كدٞذػؿح  أك ٧٬ػة ٦ٕػةنض أك دٹ٣ػحن  ك٤ح دجعر ٰٚ ا٧٤١٣ةت ا٧٣كذضؽ 

 .ا٣ٕؿثٰ ا٧٣عؽ ثإًةٚذ٭ة إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 
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دى ٰٚ ا٧٣ٕػةص٥  .ذ٠ؿ ا٣نٰءض كرق٥ ا٣نٰء ا٣جةٰٝدٞؽٱ٥ ا٣نٰء ك كٝؽ كرى

ا٣ٕؿثٲح
(2)

 .٩عٮ زٺزٲ٨ ٦ؽػٺن ٦٪٫ض كدعذٮم ٩عٮ قخ كقجٕٲ٨ دٹ٣حن  

ػ ؿة ٦ػؽاػ٢ كٱ٨١٧ أف ٱٌةؼ إ٣ٯ ٬ؾق ا٧٣ؽاػ٢ كا٣ؽٹٹت ا٣كة٣ٛح ٔنى

٨ ا٣٪ْؿ ٚٲ٭ةض ك٩ؿل أف ٩ي٧١ٍػ٢  ٦ػةدة )أزػؿ(.  ٭ػةثثؽٹٹت ٠سؿ اقذ٧ٕة٣٭ة ٱىٍعكي

 ك٬ؾق ا٧٣ؽاػ٢ ٬ٰ:

َّر عوٓ اهظٔء:-1 ىز ؿ(  أَذ ٱةن أكردت ا٧٣ٕةص٥ ا٢ٕٛ٣ )أ ٚػٰ(ض ك )ثة٣جػةء ٦ذٕؽ 

ىز ؿ ٰٚ ا٣نػٰء كثػ٫: دػؿؾ ٚٲػ٫ أزػؿان » صةء ٚٲ٭ة: إذٍ  كا٣ذػأزٲؿ إثٞػةء اٵزػؿ ٚػٰ « »أ

٧٠ة ٰٚ ا٣ذةج.« ا٣نٰء

ؽٱح ا٣ٕٛػ٢ كٝؽ ثؽأ ٱنٲٓ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ٦٪ؾ ا٣ٕىٮر ا٣ٮقٲُح دٕ

ىز ؿ( ثعؿؼ ا٣ضؿ )٤ٔٯ(. ك٧٦ة صةء ٦٪٫ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣ىٮرة:  )أ

ىز ؿ ٤ٔٲ٫ ٠ؿبه ٣ؾ٣ٟ» -  .(٦/7/246ك٪ؽ اٷ٦ةـ أظ٧ؽ )«أ

 .(3:/21ا١٣ة٢٦ ٰٚ ا٣ذةرٱغ ٹث٨ اٵزٲؿ )« / أز ؿ ٤ٔٲ٫ ا٣ضٮعي » -

ى » -  .(٦3/377ٕة٬ؽ ا٣ذ٪ىٲه ٤٣ٕجةقٰ )« / ز ؿ ٤ٔٲ٫ أزؿان ٦ع٧ٮدان أ

ىصةزى ك ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ ٬ػؾق ا٣ذٕؽٱػح ٦ػٓ اٵك٣ٮٱػح ٦ض٤ف  أ

 .٤٣ذٕؽٱح )ثٰٛ(

ٯ أك ظـف.حاذَّر-2 ًن ٕى٢(ض أم ّ٭ؿت ٤ٔٲ٫ ٔٺ٦ةت ر ٛى ٍ  : ث٧ٕ٪ٯ )ا٩

 ك٨٦ ا٧٣ٕؿكؼ أف ا٧٣ٕةص٥ أكردت ٢ٕٛ٤٣ )دأز ؿ( ٦ةٱ٤ٰ ٨٦ ا٧٣ٕة٩ٰ:

 ااٍذىسؿقض أم دذجٓ  أزؿق. ز ؿى ا٣نٰءى:دأى  -

قي  : ّ٭ؿ ٚٲ٫ اٵىزىؿ.في دىأىز ؿ ا٣نٰءي/اٷ٩كة - كٱٞةؿ: دأز ؿ ث٘ٲؿق أم ّ٭ػؿ ٔ٪ػؽى

زىؿي ٗٲؿق.
ى جٓ  ث٫. أ ُى ى  كدأز ؿ ثة٣نٰء: د

                                                 

د٤ٟ ا٧٣ٕةص٥ ٧٦س٤ح ث٧ٕضػ٥ دػةج ا٣ٕػؿكس ٤٣ـثٲػؽمض كا٧٣ٕضػ٥ ا١٣جٲػؿ ٧٣ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح  (2)

 .ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ٗة٣جةن 
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وهمٌ اهًعَٓ اهًقترح اهذي أوردٍاه  ٕظىآ سَصاعا يههٖاا ياٌ اهتا او  

 فٖقه : )تأثَّر سههًشّ  فَزهت ديْيُ(. اهًعهضرٌٕ،ه ى 

اهقا يه  ياٌ سَاه  وٍظاْ  خوَّفُ  سًعَٓ يه ،: جًعهً هالشى )أثَر(اآلثار-3

)سقٖاا اهشأ (.  فٔ اهًعاهجى اهذي يعَه  يٌ اهتراث اهًهدي، وِْ جًع أثر،

اهًماه  اهاذي ٕفظَفا  »( سًعَٓ هًعجى اهمعٖر اهً خن )دار اٗثهروق  أورد ا

ًف  فُٖ ياه َخوَّفاُ اٙوا،ان، اهًا خن )يواى  سان أورد إٔااهً «. تَْظا وٕصآً اه

 وال ه٘ثهر. ي خالً يصتقاًل  (. وهمَُ هى ٕجعن هَٚثَرٗثهرا

 واهًقترح إضهفا اهً خوٌٖ اٗتٌٖٖ:

 اَٙثَر: يه َخوَّفُ اهق يه  يٌ تراث يهدِّي.

    وٍظْ . اٗثهر: اهًَعههِى اهشهخطا يًه ترلُ اهق يه  يٌ تراث يهدِّي يٌ سَه

 سهٗثهر. و اهًختص  أ: سًعَٓ يههى سهٗثهر. اآلثاريّ  -4

( وق  وضعت اهًعهجى اهعرسٖ ا اهظ ٕثا هوًعَٓ اهًقترح لوًاا )اَٙثَاري 

 وجعوت هّه يعٌَٖٖ:

 .: اهق ٕى يٌ اٙشٖه األول

 اهعههى سهٗثهر. والثاني:

وِأ اهقا ٕى ياٌ اٙشاٖه ،  ،هو الها اٙوهٓ (اَٙثري  )ك لوًا رَ تْ وٍرى أ  تف 

(، ٕعَٔ أٍاُ قا ٕى ويتٖا  ٕف  فعَ يه ٕقه  يثالً: ًتاُ َآ هق ايتاُ وقٖتَ قْ )قَ ٕن أثري 

اهتهرٕخٖا، وهٖس الشاتخ ايُ، فقا  ال ٕطاوال هالشاتخ اك. ولاذا يَا يه ٕقاه : 

) ق ٕى اهعّ  ٕفْظَرص يوٖاُ هقًٖتاُ اهتهرٕخٖاا واهظااهرٕا.  :أي ،)ِذا سٖت أثري 

ص اهعاههى  :أي ،)يَطقا أَثرَّٕا( :ويثوّه قْهّى يَطقا ذات آثهر، لًه ٍرى أ  ٕفخطَّ

(، ٍصعا إهٓ اهجً ع )آثهر(. وِذ  اهَصاعا جاه،زف فأ اهعرسٖاا سهٗثهر سموًا )آثهري 

)..  - واتوِّ يف  فًٖاه -وإذا يفوِّوت توك اهَصعا  ،لقْهّى: )أٍطهري  وأًٍهري  وأٍعهري 
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ّْ مصااً  لمالالًاس أو  ،أًُا ًصتث ألعالم، فإن قِمُه )أَْختارّي( منىؤرِّخة وقالًص

لمٌصاتث لماّ  أن وجى  لمالااَر  قاأ أزاا  نِمَْ ًصتث مغٔر لألعالم. ووع ،ةائعُا

 .(33334لمجى  وطنالاً فْ كخاةٍ )فْ أصِل لمنغث 

5-  َ )وٌطالث  كأن ٓالال3 ،ةىعٌّ لمىٌطالث أو لألرض لمكرٔر  لٕذار رة:الَمأْث

 أشِلن وَأْذَر (.

 «.لمَىأْذَر  ولمَىأْذُر 3 لمَىْكُروث لمُىخِلرذث»وقأ ورد فْ لمىعازه أن 

ْْعَ  ناث( َاِ لألرض لمخاْ ٓكرار ومكي وي لمىعروف أن أظُر دالالت ةٌاا  )وَ

 ( مألرض لمكرٔار  و)واَْلرأَ  لألشِد، لمكرٔر  )وَأَْشأ ( مألرض كالِمُه3 فُٔا لمشْ ،

كنىخأي عي لألرض أو لمىكان ٓكرر فٔاٍ لمشاْ  ُٓغٌْاْ عاي  وقِمٌا )وَأْذَر ( لمالِرَّا ..

 3َْ )لمكرٔر  لٕذار(.وفٍٔ حْعٔل مأالالت لألةٌٔث فْ لمعرةٔث.

أو  ةىعٌّ لألقِلل لمُىخٌاقَنث عناّ وارِّ لمصأٌي واي ِمَكاه ات:ورالَمأْث  -6

 زى  وأذِر ووأذِر . وَِ. أورال أو أختار

ْج ةعاأوا »زا  فْ حاج لمعارو:3  َْ لمَىاأذِر  واي لٕةاار َاْ لمخاْ ُكِشا

 «.لمىأذِر وي لألختار3 واا ٓتالاّ وُٓخٌَاقَال»وزا  فْ لمىعجه لمكتٔر3 « ُطِىَرْت 

 ْروَّٓات(.وقرٓب وٌُا كنىث )لمىَ 

وحكرَّرت كنىث )لمَىأذِرلت( وئات لمىّرلت وٌذ لمالرون لمِشٔطث، مٔاد 

( فالاال3 24/243) ى( فْ كخاةٍ وجىاِ  لمْخااو827َلشخعىنُا لةي حٔىٔث )

( 1631َ) يّ ، ولشخعىنُا لمٌجه لمغزّ «ومكي ُْٓصخَحبُّ ةعض َذه لمىأذِرلت»

ةصاتب »( فالال3 2/134)ث لمعاشر  ئفْ كخاةٍ لمكِلكب لمصائر  فْ أعٔان لمى

 «.الث ةامعالنَّٔاات دون لمَىاأذِرلتنَّ عأن لألعازه ٓىٔنِن لمّ لمىتامد لمأقٔالث لمى

، 92 ،1ذٔي عتا: وحىِد لمعالاد فْ كخاةاٍ )ل(( فاْ )ولشخعىنُا وي لمىحأَ 

 «.فْ لمىأذِرلت لمتاةنٔث ْج شاَىَ »(، فالال3 161، 166
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ننعلينغ َىننخن َّننمأثونات منن  ي ت نت نوٍمكننأنأينٍَرَّ  شننػةَتانت  ننٌن ػنننٌن ننأل

نو   ننخ ن تإلبننمتينت شننرخوٌن  شننػيين ننأنةننَعنمننػةَتنو رقننتنوأ ننخي 

كمننخنأو ووننخنو  ننعوخن ػغننتنت  يننتنت ػعبَننتنن،وقكخٍننخ نوغننخوت نو دخ َننم

نخ خ نغمعنو عٍدهن ٌن خوةناأ َّعا.ت مػخصعةنألقممن 

نعنأ نعت ن د نيوت ن نٌنت ننر نأونت  نمعنأونبمػنًن خنالُمَؤثِّرات: -7 نٍَّ أ

خءنحن،نوذ كن إلٍةت ة عنبيتةطتن  غَر نصي َتنأونةمػَتنأونصي ن شخومَّن

نبمشخغعنكخ حزينأونت رعحنأونت موشتنأونت مرخج ة.

نو من كع  نوذهنت ك متنآالفنت معت ن ٌنك بنت دم خءنوت محم َأ.

ا،نقَن ن نخفن نٌنو606جخءن ٌن ر َعنت رخعنت نعتي نانو ػونأ م ىخن خ

نغنأنت منِّ اعت نوت  ىين َ أن»نا:1/232 ر َعهنا حنخ  َّيأأ  ،نو نخفن نٌن«َمعَّجا

 َأنو أنت محمَّن«.نووذتنت مػنًن شخوَّمن ٌنت مِّ اعت نت غ مخنَت»ن: كخينآثع

نا:نقَن ن نخف:23/132ت طخوعنبأنغخمي ن ٌن ر َعهنات  حعٍنعنوت  ننيٍعانا

نت مِّ اعت نال» ن«.  ة نأين  ي بنغ ًن  كنت ميتنعن إيل

ننغةننخ ةنات مننِّنىننخوٍ رننعينغ َ تانت  ننٌنأو ووننخنتنوت ة ننعٍ نػَ نمأن عت نت  ل

نأقممن خ خ نغمعن ٌنا ػغتنت  يتنت ػعبَتنت مػخصعةا.نو.

ةلبنإ ًنت نلرأ ن:راألثي -8 كمخن ٌن ي نخ:ناوذتنت  مٍقنأ َعنن،بمػنًنت َمحَّ

انأ ن ةلب. َنإ ًننر ٌانأوناوذتنت ك خينأ َعن م   نحَّ

ن َت:و منو ون ىذهنت ك متن ٌنت مػخجتنت مػخنٌنتُ

نأمنت  َف،  ن ةأح،نعَّ نعل ،نوت  ُّ عن نٌنتأل  ن َّنوت ػظنَتنتألَّننوت مَّكنَأنت مكَّ

،نوبمػننًنت َمخأ َّندنووينتُثنعٍأ،نٍدنخف:نونينأ َنع :ن نأنهع نخ  نأونقَّننهبخران

خءن ط قنغ ًنت يت نمنوت غمخغت.قَث َّ خئٌ،نوت َخ  َّ

عل نوت َخ َّ خءاونوت مال تنت مد عقتن عٍةتن أن ػنًنات مكَأ و كأنن،ت َمكَّ

ةلت ن ولة نن َهنيٍخوةن َّحَّ  .و َّيَّ
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ثح ٧٤١٤٣ػح اٵص٪جٲػح ) ضث٧ٕ٪ٯ )ا٣٭ٮاء( األذٖر: -9 (ض etherك٬ٰ ٧٤٠ح ٦ٕؿ 

 .ٰٚ ٦ٕض٥ ا٧٣٪٭٢ ٰ(.٧٠ةق٧ةءض ٬ٮاء ٩ٞ ض٬ٮاء)ا٣ذٰ دٕ٪ٰ 

)٩عػ٨  أك)أ٬ٺن ث٥١ ٤ٔػٯ أزٲػؿ د٦نػٜ(  ٱٞٮؿ ا٧٣ؾٱٕٮف ٦سٺن: ك٠سٲؿان ٦ة

ف ٵى   ف: ٤ٔػٯ ٬ػٮاء د٦نػٜ أك ا٣ٞػة٬ؿة٧٠ػة ٱٞٮ٣ػٮ ض٥١ٕ٦ ٤ٔٯ أزٲؿ ا٣ٞة٬ؿة(

 ا٩ذٞةؿ ا٧٣ٮصةت ا٣ىٮدٲح إ٧٩ة ٱ١ٮف ٔجؿ ا٣٭ٮاء.

اٵزٲػؿ »٦ػ٨ أف   صةء ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس )أزػؿ(: كٹ ٱجٕؽ ٨٦ ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٦ة

٤ٟى ا٣ذةقٓ اٵ٥ْٔ ٛى ك٦ػ٨ ٦ٕػة٩ٰ ا٤ٛ٣ػٟ ٦ػؽار ا٣٪ضػٮـ ٧٠ػة ٚػٰ  .«٠أقٲؿ: ا٣

)٩ع٨ ٤ٔػٯ أزٲػؿ  :ٚٞٮ٣٭٥ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ. ك٦ؽار ا٣٪ضٮـ ٱ١ٮف ٰٚ ا٣ٌٛةءض 

ثػػٲ٨  ف ا٣ٌٛػػةء أٱٌػػةن ٬ػػٮ ٦ػػةث٧ٕ٪ػػٯ )٩عػػ٨ ٚػػٰ ٌٚػػةء د٦نػػٜ(ض ٵ د٦نػػٜ(

 ا١٣ٮا٠ت كا٣٪ضٮـ ٨٦ ٦كةٚةت.

ة ثح ٣ْٛٲ   ك٧٣  ج ا٣ٕػؿب ٚػٰ ا٣ذٕؿٱػت ةكٍٚػٜ ٦٪٭ػ ةصةءت ٧٤٠ح )أزٲؿ( ٦ٕؿ 

ذىػؿىح إًػةٚح ٬ػؾا ثا٣ىٮدٰ  ٍٞ ٧ػة ٹ ٱؼؿص٭ػة ٔػ٨ ا٣٪ْػةـ ا٣ىػٮدٰ ا٣ٕؿثػٰض ٱي

زٲؿ: ا٣٭ٮاء )٦ٕؿ ب(. ا٧٣ؽػ٢ ٚٲيؾ٠ؿ:
 اٵى

ػؽ   ض٦ضةزان ٦ػ٨ اٷزػةر ؽاءضزث٧ٕ٪ٯ ظ٧ٌة٣ح اٵابذار:  -11 ك٬ػٮ ٠ػٲف ٱينى

كٝػؽ اقػذ٤٧ٕذ٫ ٣ض٪ػح أ٣ٛػةظ ا٣عٌػةرة ٚػٰ ٦ض٧ػٓ  ٤ٔٯ ا٣ٛة٠٭ح كٝةٱػح ٣٭ػة.

 (soutien) ٦ٞػةثٺن ٧٤١٤٣ػح اٵص٪جٲػح ضا٣٪كػةاٰ ٣ؾ٣ٟ ا٣٪ٮع ٨٦ ا٤٣جةس د٦نٜض

 .ا٣ذٰ د٪ُٞ٭ة ا٣ٕة٦ح )قٮدٲة٩ح(

ك٦ػػ٨ ا٧٣ػػؽاػ٢ ا٣ذػػٰ أكرد٬ػػة ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ٮقػػٲٍ ٧٤٠ػػح )اٷٱسةرٱػػح( ث٧ٕ٪ػػٯ 

زىػػؿىةض»
ػػةًرض اٵى ٤ٔػػٯ ا٣ؼٲػػؿ  كٱؿ٦ػػٰ إ٣ػػٯ دٌٛػػٲ٢ ػٲػػؿ اٳػػػؿٱ٨ ٦ىػػٍؾ٬ىت ٱٕي

 ٤ٔٯ أف  ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ ٥٣ ٱسجذ٭ةض ٦ٓ أف ا٧٣ٕض٧ٲ٨ ٧٣ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة.«. ا٣نؼىٰ
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(7) 

 أشس

٦ة كرىد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٤٣٘ٮٱح
(3)

رثٕػح ٔنػؿ ٦ػؽػٺن ٚػٰ ٨٦ ٬ؾا ا٣ضػؾر أ 

 ك٬ٰ: ضكزٺزٲ٨ دٹ٣ح ٩عٮ ػ٧فو 

 : اٵقةساألُسُّ واألَّس وابسّ -1

ىٍو٢ ا٣ج٪ةء.  : أ

ـ. ًٞؽى  : ا٣

 : ا٣ٛكةدض اٷٚكةد.

 : اٵوٲ٢.األَسّ و األُسُّ  -2

 ٨ ١٤٣ىًؾب.: ا٧٣ـٱ  

ف.األُسُّ  -3 يقي  : أو٢ ٢٠ مٰءض كا٣ض٧ٓ إًقةس كأ

 : ٦يجٍذىؽأ ا٣ج٪ةء.

 : ٤ٝت اٷ٩كةف.

زىؿي ٨٦ ٢٠  مٰء.: 
 اٵى

 ٤ٔٯ ٝيٌٮة ا٧١٣ٲ ح. : ا٣ٕؽد ا٣ؽاؿٌ 

 : ث٪ةء ا٣ؽار.األَسُّ  -4

ٌٍٗةب.  : اٷ

٤ٍط ا٣٪ ٍع٢.  : قى

 .٧ٲ٧ح: ا٣كةٰٔ ثة٣٪  

 : زىٍصؿ ا٣نةة ثىٮت: إٍس إٍس.

                                                 

٦ة كرد ٦٪٭ة ٰٚ دػةج ا٣ٕػؿكس ٤٣ـثٲػؽمض كا٧٣ٕضػ٥ ا١٣جٲػؿ  -ٰ ثة٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ٬٪ة ٩ٕ٪ (3)

٪ةف   .٦ٮاد ا٧٣ٕةص٥ اٵػؿل ٧٣٥ْٕ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿةض ك٧٬ة ٱذ٧ٌ 
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   .: اٵقةسض كص٫ٕ٧ آقةس: أو٢ ا٣ج٪ةءاألََشسُ  -5

 : أو٢ ا٣ج٪ةء.األَشاس -6

ف.٦جذؽؤقض ك : أو٢ ٢٠  مٰءو  يقي  ص٫ٕ٧ أ

٪ٔ( ٌٰ ًو  ثٕي ا٧٣ؾا٬ت ا٣ؽٱ٪ٲح(. ؽ: ا٣ٮى

ًٕٮىض.األَِشٖس -7  : ا٣

 ٠ةٵقةس. : أو٢ ٠ي٢  مٰءو 

 : ثٲةف ظؽكد ا٣ؽار كرىٍٚٓ ٝٮأؽ٬ة كث٪ةءي أو٤٭ة.اهخَّاشٖس -8

ـى٦حن ٰٚ ٢٠ ا٣ٞىٲؽة.  : أظؿؼ دـاد ٰٚ ٝةٚٲح ثٲخ ا٣نٕؿ ٦ي٤ٍذى

اساٵ -9 ةـ.شَّ  : ا٣٪٧ٌ 

َصث: -11 ٔى٢ً٧ اٷ٩ذةج أك ا٣ذضةرة.٦ اهًؤشَّ  ٪نأة ٣ذ٪ْٲ٥ 

صام اهخٖرٕث -11 ى٭ة ٦ة١٣٭ة ٦ػ٨ اهًؤشَّ : ٦ض٧ٮٔح اٵ٦ٮاؿ ا٣ذٰ ٱيؼى 

 َؿٱٜ ا٣٭جح أك ا٣ٮوٲ ح ٣٘ؿضو ٦ٕٲ ٨ ٱكذ٧ؿ  ثٕؽ كٚةد٫.

ّا أش   -12 َصّا حَاْشٖصاً وأَّشَس اهتَاء اأَسَّ اهداَر َُٕؤشُّ ىقةقةن.وأشَّ ٔى٢٧ً ٫٣ أ  : 

ق.ظٔءَ أَسَّ اه -13 ؽى ٍكى ٚى  : أ

ج٫. ٌى ٍٗ ى س  ٚيٺ٩ةن: أ
ى  أ

س  ثٲ٪٭٥ ٱى 
ى ؽ. :س  ؤي أ ٍكى ٚى  أ

ةًة: زصؿ٬ة ثىٮت: إًسٍ  ةةى كثة٣ن  س  ا٣ن 
ى  إًٍس. أ

َس اهتَاءَ -14 ٫ ]٢٧ٔ ٫٣ أقةقةن أَشَّ ىق   .: أ

َس ةاهحرف  : ص٫٤ٕ دأقٲكةن ٰٚ ا٣ٞةٚٲح.أشَّ

ة ٬ػٮ ٦كػذ٢٧ٕ ٦ذػؽاكؿ ٚػٰ ا ك٦ة ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٥٣ ٱؿد ٨٦ ٬ؾا ا٣ضؾر ٧٦ 

ذ٭ة إ٣ػٯ ا٧٣ٕضػ٥ كٱٞذؿح إًػةٚ ضؿة ٦ؽاػ٢ض ٧٤٠ةتو أك دؿا٠ٲتا٧٣ٕةوؿة ٔنى 

 ث٧ٕة٩ٲ٭ة اٳدٲح:
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س -2 ف ث٤ي ك : أ٩نأى أَشَّ ىق  كخ ا٣ؽك٣ػح ةؽ٩ة صٲنةن ٝٮٱ  أٝةـض ٱٞةؿ: أ . أك أق 

 ا٧٣ؽارس كا٧٣ىة٩ٓ.

س -3 كخ ا٣ضة٦ٕح ٝج٢ ٝؿف ٦ػ٨ ا٣ـ٦ػةفض حَاَشَّ ةؿ: دىأىق  ٢ض ٱٞي أ كدأو  : ٩نى

ف ٦ىؿىضي اٵٔىةب ٔ٪ؽق ثكجت ا٣ؿَٮثح.كد  أق 

عٲ٨ ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ٬ؾا ا٣ج٪ةء ٢ٕٛ٤٣ض ٵ٩ػ٫ ٣ػ٥ ٱيٍكػ٧ى  ع  أ ثٕي ا٧٣يىى  ُ ٓ كٝؽ ػى

ف( خ ا٣ضة٦ٕح ٝج٢ ٝػؿف ض ٰٚ ا٤٣٘ح )دىأق  كى يق  كا٣ىٮاب ٔ٪ؽق أف ٱٞةؿ ٦سٺن: )أ

ٕ ٢( ٰٚ ٦س٢ ٬ػؾق ا٣ٕجػةر  ٨٦ ا٣ـ٦ةف(ض ثة٣ج٪ةء ٤ٔٯ ا٧٣ض٭ٮؿ ة. ٵ٫٩ ٦يُةكع )ٚى

 ـك١٣ػػ٨  ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ثة٣ٞػػة٬ؿة ٚػػٰ دكردػػ٫ ا٣سة٩ٲػػح كا٣ؼ٧كػػٲ٨ ٣ٕػػة

ٕ ػ٢( ٝٲةقػـ2:97) ٛى ى ٕى٢ دٹ٣ح ث٪ةء )د ٌٰ ٦ػ٨ ٠ػ٢ ٕٚػ٢  ٧٤٣ُةكٔػح ةٲ  ( صى زٺزػ

ٕ ٙ ا٣ٕٲ٨ ٌى ٦ي
(4)

ػ ض ٕ ػ٢ دى »ثٞػٮؿو ٹثػ٨ ا٣عةصػت ٚػٰ ا٣نػةٚٲح ك٬ػٮ:  ة٦عذض  ٛى

ػؿ.. ػؿدي٫ ٚىذى١ىك  ٕ ٢ ٩عػٮ ٠ىك  ٤ٔػٯ ٬ػؾا أصػةز ا٧٣ض٧ػٓ ٝػٮ٣٭٥: ك ض«٧٣ُةكٔح ٚى

ٍردي٫ ٚىذىعؾ ر ؾ  ظى
(5)

. 

ٰ  دٝٲػٜ ك٦ٌػجٮط ٕى : صى يَاَْشسَ  -3 ـو دؿاديجػ ٕى٧ى٢ ٱكٲؿ كٱيؽار ٤ٔٯ ٩ْة ٢ ا٣

ٍٜٚ ٦ة دكٲؿ ٤ٔٲ٫ أ٧ٔةؿ ا٧٣ؤقكةت. ك٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢ ا٤٧٣عػٜ ثة٣ؿثػةٰٔ  ٤ٔٯ كى

ٕى٢ى  ا٧٣ضؿد ٤ٔٯ ث٪ةء ٍٛ د٫ ٣ض٪ح اٵوٮؿ ث٧ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا)٦ى ٣ٕؿثٲػح (ض٬ٮ ٧٦ة أٝؿ 

كػ ضٌٜ ذى نٍ امذٞةؽ ٦يؿى٠ تض أم امذٞةؽ ٨٦ ٦ي  ك٬ٮ ثؽ٦نٜ.  ح(ض٬ٮ ٧٤٠ػح )ا٧٣ؤق 

ف(ض ز٥ ا٩ذ٤ٞخ ٨٦ ا٣ٮوٛٲح إ٣ٯ ٦ؤ٩سح ٹ حوٛ ا٣ذٰ ٠ة٩خ ق٥ ا٧٣ٕٛٮؿ )٦يؤىق 

ا٣عٲػةة : )ٰٚ ٦س٢ ٝٮ٣٪ة ق٧ٲح ٧٠ة ا٩ذ٤ٞخ ٦سٺن ٧٤٠ح )ا٧٣ؽ٩ٲ ح( ٨٦ ا٣ٮوٛٲحاٹ

ا٣ٕػؿبي ٦ػؽ٩ٲ ذ٭٥  ٯ: )ث٪٩عٮ ٝٮ٣٪ة رةض ٰٚث٧ٕ٪ٯ ا٣عٌة إ٣ٯ اٹق٧ٲح ا٧٣ؽ٩ٲح(

ػػح(ض ٱٞػػةؿ: كا٧٣ىػػؽر ٦ػػ٨ ٬ػػؾا ا٣ٕٛػػ٢ ٬ػػٮ )٦ىأٍ  ٤ٔػػٯ اٷٱ٧ػػةف كا٤ٕ٣ػػ٥(. كى قى

                                                 

 .296ض 268: 5 ا٤٣٘ح أوٮؿ ٰٚ - ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة (4)

 .445:4 كاٵقة٣ٲت اٵ٣ٛةظ ٠ذةب - ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة (5)
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ٍك٪ة اٷدارة ٔ٪ؽ٩ة٦ى ) كػةت ٦ػ٨  ض(أٍقى ٍٜٚ أ٧ٔةؿ ا٧٣ؤق  أم ص٤ٕ٪ة٬ة دكٲؿ ٤ٔٯ كى

ف ادعةد ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح  ٍف ٱٞةؿ:أى ٠ ظٲر ا٣ذؿادجٲح كا٣ٌجٍ كا٣ذ ٪ٍْٲ٥.. ٦ىأقى

كح  ض٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ()ا  ؾاد٭ة ٦كذ٤ٞ ح إ٣ٯ ظؽ  ثٕٲؽ.ثح ا٧ةٝأم ص٫٤ٕ ٦ؤق 

ًَاَْشسَ  -4 كػةتضح ك٬ػٮ ٕٚػ٢ ٦ُػةكع ٣ٕٛػ٢  : وةر ٱكٲؿ ٤ٔػٯ ٩ْػةـ ا٧٣يؤىق 

(ض فى أم وػةر ٱكػٲؿ ٤ٔػٯ كىٍٚػٜ ٧ٔػ٢  ض)دى٧ىأٍقف ا٢٧ٕ٣ ٰٚ مػؿ٠ذ٪ة( ٱٞةؿ: )٦ىأٍقى

جٍُةنض ٠أٍف ٱٞػةؿ: ًى كةت د٪ْٲ٧ةن كدؿادجةن ك ػخ ٦نػةرٱٓ ٠سٲػؿة ثكػجت  ا٧٣ؤق  كى )دى٧أٍقى

كةت.  ا٣ذُٮ ر اٷدارم ٰٚ اٳك٩ح اٵػٲؿة(ض أم وةرت ديؽار ٤ٔٯ كىٍٜٚ إدارة ا٧٣ؤق 

ػػف( ثػػة٧٣ٕ٪ٯ  اهخَّاشييٖس: -5 اٷ٩نػػةء كاٷٝة٦ػػحض ك٬ػػٮ ٦ىػػؽر ا٣ٕٛػػ٢ )أق 

ٚٲٞػةؿ: )ٝػةـ ا٧٣ىػ٤عٮف ثذأٍقػٲف ا٧٣ػؽارس ا٣ٕىػؿٱح(ض كإذا  ضا٧٣ٞذؿح ا٣كةثٜ

 ا٣ضؽٱػؽ ٢ٕٛ٤٣ ٦ٕ٪ٯ ا٣ج٪ةء كاٷ٩نةءض ٚإف ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ػٯ٧ٕض٧ٰ ٠ةف ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣

ٱع٢٧ زٱةدة ٰٚ ا٣ؽ ٹ٣ػحض ك٬ػٮ امػذ٧ة٫٣ ٤ٔػٯ دٹ٣ػح د٭ٲبػح ٦ذ٤ُجػةت ا٧٣ػؽارس 

 ٨٦ أزةث ك٧٤ٕ٦ٲ٨ ك٦٪ة٬ش ك٠ذتض ك٣ٲف ٦ضؿ د ا٣ج٪ةء ا٧٣ةد م.ك٩عٮ٬ة 

صييثا -6  ػػح ث٧ٕػػ٢ أك ٩نػػةط ٦ٕػػٲ ٨هًؤشَّ ػػأىة أك ا٣٭ٲبػػح ا٧٣ؼذى  ٪ٍنى ض : ا٧٣ي

كػػةت كػػح ٧٤ٔٲػح ٤ٔٲػة. ٚٲٞػةؿ: ضكدض٧ػٓ ٤ٔػٯ ٦ؤق  ٦ض٤ػػف  )ا٣ضة٦ٕػح ٦ؤق 

كح ا٣ذنؿٱٕٲح ٰٚ ا٣ؽك٣ح ةت ٦ة٣ٲح(.. ا٣نٕت ٬ٮ ا٧٣ؤق  كى  ا٧٣ىةرؼ ٦ؤق 

٣٪ة ٦نؿكٔ٪ة إ٣ٯ ٦ؤق  ك ةؿ: ظٮ   ٦٪٭شك كحضأم ٬ٲبح داا٧ح ذات اقذٞٺؿٱٞي

ي ٩ٮا٥ّ ك ٪٭ة ٨٦ دعٞٲٜ أٗؿاً٭ة ا٣ذٰ أ  ٩نبخ ٨٦ أص٤٭ة.د١٧ 

ّٔ ا -7 صاح كح. كٱٞػةؿ:ج: ك٬ٰ ٩كهًؤشَّ كةت ص٧ٓ ٦ؤق   ح إ٣ٯ ٧٤٠ح ٦ؤق 

كػػةدٰ(ض أم ٱكػػٲؿ ٤ٔػػٯ ٦سػػةؿ ٧ٔػػ٢  )٩ْػػةـ ا٣ع١ػػ٥ ٚػػٰ ذ٣ػػٟ ا٣ج٤ػػؽ ٦ؤق 

كةت دؿادجٲ حن كد٪ْٲ٧ةن  ا٣ٞػؿارات ٚٲ٭ػة ص٭ػةت أك إدارات  ذ ؼؾدى ض ٦٪٭ضةن ك ا٧٣ؤق 

كح ٍٚٞ. ىح ك٣ٲف راٲف ا٧٣ؤق   ٦ذؼى 

صث اهخٖرٕث -8 أك ص٭ػح ذات أ٬ػؽاؼ إ٩كػة٩ٲح ٗٲػؿ رثعٲٌػح : ٬ٲبػح اهًؤشَّ

 كدٞؽـ ػؽ٦ةت َٮٔٲ ح.
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)أ٩ػة ٣ػ٥ أٝيػ٢ٍ ٬ػؾا ا١٣ػٺـ  : ث٧ٕ٪ٯ )أوٺن(ض ٧٠ة ٚػٰ ٔجػةرة:أَشاشاً  -9

 ك٬ٮ ٦ضةز ٨٦ اٵقةس ا٣ؾم ٬ٮ اٵو٢. أقةقةن(ض

ٍٕػ٢ض  : ث٧ٕ٪ٯ دأوٲٺن كث٪ةءن ٤ٔٯ ٦ةحَاْشٖصاً عوٓ -11 ـ ٦ػ٨ ٝػٮؿو أك ًٚ دٞؽ 

ك٬ػٮ ٦ضػةز ٦ػ٨  ض٤ٔػٯ ٠ػٺـ ا٣نػ٭ٮد ٚػإف ا٧٣ػذ ٭٥ ثػؿمء()كدىأٍقٲكػةن  ٱٞةؿ:

 اٵقةس ا٣ؾم ٬ٮ)اٵو٢(.

 
(8) 

خَى ًْ َ  ح

 :حاٳدٲ ٩ٰةأكردت ا٧٣ٕةص٥ ا٢ٕٛ٣ ا٣ؿثةٰٔ ا٧٣ٌةٔٙ )دى٧ٍذى٥( ثة٧٣ٕ

 ى »: (8/112: )ا٣ٕٲ٨ حي ٚػٰ ا١٣ػٺـ أ ض ٱيٍؼُػئ ٹ  كا٣ذ ٧ٍذى٧ى  ٱيجػٲ٨ ا٤٣كػةفي

٢ه دى٧ٍذىةـ ٚٲؿصٓ إ٣ٯ ٣ِٛ ٠أ٩ ٫ ا٣ذةء ٦ٮًٓ ا٣عؿؼض  «.كا٧٣ٲ٥. كرىصي

 ه ٹث٨ قٲؽة ػ١ ٲخ..»: (1/211) ا٧٣ؼى  كإذا دػؿد د  ٔػ٨ اثػ٨ ا٣ك 

)دى٧ٍذىةـ(ض ك٬ٮ ا٣ؾم ٱٕضػ٢ : دى٧ٍذى٥(ض كٝٲ٢: ))ا٧٣ذ٤١ ٥(ٰٚ ا٣ذةء ٝج٢ ا٧٣ٲ٥ ٝٲ٢

٭ً ثة١٣ٺـ كٹ ٱ١ةد ٱي  ٍٟٛ٧».

  :)ٝٲػ٢:كا٣ذ٧ذ٧ح رد  ا١٣ٺـ إ٣ٯ ا٣ذةء كا٧٣ػٲ٥ض ك»٣كةف ا٣ٕؿب: )د٧ذ٥ 

ث١ٺ٫٦ ٚٺ ٱ١ةد ٱٛ٭٧ٟ. كٝٲ٢: ٬ٮ أف دكػجٜ ٧٤٠ذيػ٫   ا٧٣ذ٥٤١]٬ٮ أف ٱٕض٢ 

ا٤٣ٲر: ا٣ذ٧ذ٧ػح ٚػٰ  كٝةؿ ة٦ح..ذى ٧ٍ ذةـض كاٵ٩سٯ دى ٧ٍ كرص٢ه دى  إ٣ٯ ظ٪٫١ اٵ٤ٔٯ..

ػػٱي   جػػٲ٨ ا٤٣كػػةفٱي  ا١٣ػػٺـ أٹ   ًُ  ٦ٮًػػٓ ا٣عػػؿؼ ٚٲؿصػػٓ ٣ْٛػػ٫ ٠أ٩ػػ٫ ا٣ذػػةء ئى ؼ

 ٦س٫٤ ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس: )دى٧ذى٥(.ك«. كا٣ذ٧ذ٧ح: ا٣ذؿدٱؽ ٰٚ ا٣ذةء كا٧٣ٲ٥..

 د  ا١٣ػػٺـ إ٣ػػٯ ا٣ذػػةء » (:ا٣ٞػػة٦ٮس ا٧٣عػػٲٍ )ٚىػػ٢ ا٣ذػػةء كا٣ذ٧ذ٧ػػح رى

كا٧٣ٲ٥ض أك أف دكجٜ ا٧٤١٣ح إ٣ٯ ظ٪٫ً١ اٵ٤ٔٯ ٚ٭ٮ د٧ذةـض ك٬ٰ د٧ٍذىة٦ىح.

  :)ا١٣ػٺـ إ٣ػٯ ا٣ذػةء  ذ٥ ٚػٺف: رد ٧ٍػدى »ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ: )ظػؿؼ ا٣ذػةء
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تَام ؤِ ةتاء.. ،ًكِّ ٕماد ُٕف   عجن ةماليُ فال :واهًٖى، وقٖن  ً َ ً تًَةث  فّْ ت واهتَّ

َ  :ةاهمالم ََ اهدف  فَٖق  ةوف  لنٍةُ اهتةاء ّلَّ أ  ُٕتٌٖ اهًتموِّى اهَق  وٕطق  ٍْ

ا  و واهًٖى، «.إن هى ٕمٌ ةَِّٖ

دُّ فُٖ اهمالم إهٓ اهتاء ق  ُٕفَ فٔ اهَُّ  ب  ٖ  وٕتَّظح يًا تقدم أن اهتًتًث ِٔ عَ 

ِّى. الف اهًتموى ةاهمالم،، أو أن ٕعجن واهًٖى  ُٕف

تَى( إهةٓ دّلهةث يدٕةد  ّلوهمٌ ا  ً َ ر يعَٓ اهفعن )ت َّْ شتعًال اهًعاصف ط

ة ،يَزاخث عٌ اهدّلهث اهقدًٕث ِّ ٍى ؤِ: )تََموََّى ةصٍْت يَطفض ولالٍم غٖف يُف 

 (.غاهتا   ٓطفِّ هتعتٖفا  عٌ عدم ا

، أو صةَعث   عث  وتوتقٔ اهدّلهتان اهقدًٕث واهجدٕد  ةصفث عدم اإلفّام طتٖ

ًِّكٕ وّل» :وِْ قْل اةٌ شٖد  عٌ اهتًتام وهمٌ عدم اإلفّةام فةٔ «. ماد ُٕف 

 ،اهدّلهث اهجدٕد  هٖس يفدُّه إهٓ اهعجوث أو ارتةداد اهمةالم إهةٓ اهتةاء واهًةٖى

ةطفض اهصْت خةررا  أو  ،ٓطوإًٍا ِٔ عًوٖث يقصْد  هوتعتٖف عٌ عدم اهفِّ 

 قٖب اهْيُ غاهتا .واقتفاٍُ ةتق ،خْفا ، وةاهغًغًث فُٖ

وقد ذِب د. أخًةد يطتةار عًةف فةٔ يعجةى اهوغةث اهعفةٖةث اهًعاصةف  

تَى: عتَّف عٌ َعِدم رطاه ةتفدٕةد لةالم »)تًتى(: إهٓ ِره اهدّلهث عَديا قال:   ً َ ت

ٍّٔ غٖف واطح،  .«)أطاَ وِْ ٕتًتى( خف

تقدَّم، ًٕمٌ قتةْل ِةره اهدّلهةث اهجدٕةد  هوًةاد  اهوغْٕةث  عوٓ يا وةَاء  

تََى()تَ   فٖقال: ً 

ةى تعتٖةفا  عةٌ ي ةاعف عةدم تَْمتَم ِّ : تموَّى ةصْت خفٖض لاليا  غٖةف يُف 

 اهفطٓ غاهتا .

 اشى فاعن يٌ تًتى. والُمتَْمتِم:

ى، وتجًع عوٓ )تًتًَات(. والتمتمة: ِّ  اهمالم ةصْت يَطفض غٖف يُف 

تَايث(. والتَّْمتَام:  ً َ  اهمثٖف اهتًتًث. واهمثٖفتّا )ت
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(9) 

 مَْجمومو َجمَّ 

تى    ،وال سًٖا فٔ بالد اهشام ،ٕشٖع بٌٖ اهًجموًٌٖ استجمًا  اهعمتن َمَّ

تى   بًمَٓ: قطع اهَبات يٌ أو   ساقُ عوٓ يسجْى األرض، وذهك لقْهّى: مَّ

رَّ أو َُّٕجىُّ اه ْْ ةغَّ اهدَّ تة واهًْعتع ٕم تي فٖتُ اهَبتات وٕوجتّ    ،ْٖضَّ ًَّ ؤِ األَّمَّ

تى   واهذي ورد فٔ بمت  اهًمتامى هّتذه اهةالهتة  مَّ
َّ يتٌ ِتذا اهجتذر ِتْ َأ

َّفْمَّن    اه الثٔ اهًزٕة بديف عوٓ بَاء َأ

اهقين اهختاي  ويتا هى ٕيد إال فٔ يمامى  اه الثٔ وٕودظ أن ِذا اهعمن

إذْ هى ثْرده يمتامى اهمتٌٖ وال اهجًّتيال وال اهجّتذٕ  وال اه،تدا ،  ؛بمةه

 ْٕرده اهًمجى اهْسٖط اهًماصي  هى  لًا

َّفْمَّن ، لًا ٕؤ:وهمٌ لن  ثوك اهًمامى   أوردثُ عوٓ بَاء َأ

ى  اهِمََّ : قطع لتن  » : 834ِماء فٔ يمجى اهًدمى البٌ سٖةال َ - مَّ
َّ أ

 « فْق األرض يٌ أغ،اٍُ يا

ى  اهِمََّ َّ »وفٔ اهوسان:  - مَّ
َّ « فْق األرض يٌ أغ،اٍُ   : قطع لن ياأ

َْٕري  ،وي وُ فٔ ثاج اهميوس  عازٕاً ذهك إهٓ أبٔ خَٖعة اهةِّ

ى  اهِمََّ : قطع ُلتن  يتا»اهًمجى اهمبٖي هًجًع اهقاِيال: وماء فٔ  - مَّ
َّ  أ

« فْق األرض يٌ أغ،اٍُ

إًٍتا  ،وواعح أن اهًمامى اهجٔ أوردثُ بًمَٓ قَّْطتع اهَبتت يتٌ أصتْهُ

ٕاً  ى   يجمةِّ مَّ
َّ َّوردثُ بوعظ َأ َّفْمَّن  اه الثٔ اهًزٕة بديف  أ  عوٓ بَاء َأ

تت اهًماصتتي وهمتتٌ اهشتتايع فتتٔ االستتجمًا  د ِتتْ َمَّ ى   اه الثتتٔ اهًجتتي 

ٕاً الثٖ  ي، وٍيى أٍُ ًٕمٌ ثسْٕغ قبْهُ ثاهًجمةِّ  داً يجمةِّ ِتْ فتٔ  عوٓ يتا ا يجي 
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٥  ا٣٪ جٍ  فٍ أاٹقذ٧ٕةؿ ا٣نةآض ٠ صى
ى ٧ ٫(ٱٞةؿ: )أ  كذ٣ٟ ثأمٲةء:  خى كصى

ٱةن  زٺزٲ ة ٦ضٰء ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ -2 ثؽٹ٣ػح  ٨ٍ ١ػٚػٰ ثٕػي ا٧٣ٕػةص٥ ك٣ ٦ذٕػؽ 

٥  اٷ٩ةءى »٣ٮقٲٍ: أػؿلض إذ كرد ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا كا١٧٣ٲػةؿى ك٩عٮ٧٬ػة: ٦ػٶق  صى

٧ ػخ » ض ٦ٓ أف  أ٠سؿ ٦ضٲب٫ ٹز٦ةن ٧٠ة ٚػٰ ٣كػةف ا٣ٕػؿب«ظذٯ دضةكز أٔٺق صى

٧ٮ٦ػةن: إذا ٠سػؿ ٦ةؤ٬ػةؿي ا٣جب ٥ٌ كدىًضػ٥  صي ػ٥  ض أ«ض ٚ٭ٰ دىضي م ٱ١٧٪٪ػة اقػذ٧ٕةؿ صى

ٱةن   كٹز٦ةن. ٦ذٕؽ 

ٕىػ٢ -3 ٍ ٚى ٕىػ٢ كأ ( ث٧ٕ٪ػٯ كاظػؽض ٧٠ػة ٚػٰ ز٧ح إٔٚةؿ ٠سٲؿة ٱػأدٰ ٚٲ٭ػة )ٚى

ىذ ٫.» ٝٮ٣٭٥:  ٥١ٍ كأث ط..كثىخ  ٤ٔٲ٫ ا٣عي ٌى ىةفى إذا اد ىث ٦ٍؿي كأ
 «.ثةفى اٵى

ػ٥ ( ث٧ٕ٪ػٯ كاظػؽ ٚػٰ وػعةح ا٣ضػٮ٬ؿمض -4 صى
ى ػ٥  كأ  ٝػةؿ: صةءت )صى

ػةف: إذا ث٤ػٖ ا١٣ٲػ٢ى ًص٧ة٦ىػ٫»  ٧ ٧ٍذ٫يض ٚ٭ػٮ صى ىٍص٧ى ٧ى٧ٍخي ا١٧ً٣ٲةؿ كأ صى ض ك١٣ػ٨ «كى

 ثىٲ٘ح ا٣ذٕؽ م.

 ح ٰٚ ٦ٕض٥ ا٧٣عٲٍ ٰٚ ا٤٣٘ح ٤٣ىةظت ث٨ ٔجةد ٔجػةرة دٞػٮ م ٦ػةزى٧   -5

  ٥ ػ٥ ( ا٣سٺزػٰ ا٧٣ـٱػؽض  (٩ؾ٬ت إ٣ٲ٫ ٨٦ كركد )صى صى
ى ا٣سٺزٰ ا٧٣ضؿد ث٧ٕ٪ػٯ )أ

٪ىتي ٢٠ ق٪حو »كذ٣ٟ ٝٮ٫٣:  ًٕ ٥  ا٣ ُىٓ ٨٦ كص٫ اٵرض زػ٥ ٱى  ضٱيضى ٍٞ  خ٪ٍجػك٬ٮ أف ٱي

٥  أٱٌةن..ك صى
ى ػ٥ (٢ ٚة٣ٕٛػ «.أ ػ٥ ( ا٧٣ج٪ػٰ ٧٤٣ض٭ػٮؿ )ٱيضى أم ٬ػٮ ض ٤ٕ٦ٮ٦ػ٫ )صى

٥ ( ث٧ٕ٪ٯ كاظؽ كثىٲ٘ح ا٣ذٕؽ م ٧٠ة ٩كذ٫٤٧ٕ ا٣ٲٮـ. صى
ى ٥  كأ  اقذ٧ٕةؿ )صى

٥ ( ٦ٮ٣ ؽ صى
ى ٚإذا كي٣ ؽت د٤ٟ ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔػٯ ةضك٧٠ة ٝؽ ٦٪ة ٚإف  ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٢ٕٛ٣ )أ

ٌٰ  ءث٪ة  ٱ٪ةٰٚ أوٮؿ ا٣ٕؿثٲح. آػؿ ٧٦ ة ٹ ض ٚٺ مٰء ٱ٧٪ٓ ٨٦ اقذ٧ٕة٣٭ة ٤ٔٯ ث٪ةءٔؿث

٥ ( ا٣سٺزٰ ا٧٣ضؿد جً ٚإذا ٝي  ػٓ ا٣٪جػخى ا٧٣ذٕؽ م ٢ ا٢ٕٛ٣ )صى ٦ػ٨  ث٧ٕ٪ػٯ ُٝى

ج إ٣ٲػ٫ ا٣ذٕجٲػؿ ةٱعذػ ٫ض ٚإف  ٨٦ ا٨١٧٧٣ أف ٱنػذٜ ٦٪ػ٫ ٦ػةقةًٝ  ٚٮؽ أٗىة٫٩ أك

 :أّ٭ؿ٬ة ا٧٣ٕةوؿ ٨٦ ٧٤٠ةتض

  َّا٣٪جةت ٨٦ أكؿ قةٝح ٤ٔٯ ٦كذٮل اٵرض.َجى ُٓٝ : 



 723 د. ممدوح خسارة -تكملة مادة لغوية 

 ر نَْجهَم، أي نقالَمْجموم َْ  وكنلك فناهً  طَع ننو أفن  : ّقال َح

 ٌَ شائع فِ اكتْئث اكزراعْث. علُ نا (نجهَنث غْضث)

 ع نو علُ نسخَى األرض.ط  : وٌَ اكيتات اكلي ه  الجميم 

  ّوٌَ نكان هَْطع فاق اكيتنات أو أغطناىً، كنين ّقنال:)نََجم  الَمَجم :

 َِّ تْر نو األْرض(.اكزّخَن علُ عل  ش 

  َّقّص.اكطغْرة ّقطع ة : األداةالِمَجم ٍا اكيتات، نث  اكه 

 ادة وَجرَّافث.لَجم امةا : آكث اككتْرة ّقطع ةٍا اكشجر وىحَه، نث  َحطَّ

ّ

 
ّ(01)ّ

َّرِجيدةوَّرَجدَّ

 ّلِ: أوردت اكهعاجم اكهخيخرة واكهعاضرة نو نادة )َرَجد( نا

ن»َجد(: اكقانَس اكهحْط )رَ  - نال اكس  ناد: ىَقَّ يت  إكنُ اكتْندر، وهند اكرَّجَّ

 «.اداً جرجد رَ 

 اد كَكخَّان: ىَقَّال اكسيت  إكنُ اكتْندر، وٌنَ اكَجنرّو.كرَّجَّ ا»حاج اكعروس: 

 .«هد َرَجد اكرَّج  َرجاداً و

: ىقلنً إكنُ جناداً رَ و اً َرَجند اكقهنر َرْجند»فنْط )َرَجند(: اكهعجم اكَ -

ادو راجدداس فًْ، فٍَ نَضع ّ    أي ّ ْدَرس فًْ وّ يَعَّم كخلرّخً. ،«رجَّ

اكدالكث فِ جهٍرة اكلغث وال حٍلّب اكلغث وال اكهحْط فنِ ر ٌله وكم ح لكَ 

( فنِ 202ٌوأهدم نو ذكرٌا أةَ عهرو اكشنْتاىِ )تكسان اكعرب.  وال ،اكلغث

اد»كخاةً )اكجْم(، ّقَل:   .«اكلي ّيق  اكسيت  إكُ اكتْدر :وهال اككلتِ: اكّرجَّ

ً: َرّْ وكها أدخلج اكهعاجم اكهخيخرة واكهعاضرة اك ع  )َرَجند( ونطندَ 
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دا(َرْجداً وَرجادااً  واماا ااعد ان  )اا  راِجا فإن)اد نتجار   د(  و بداغجاا  َرجا

 إطدفة ااكلمدت اٍثٌة إاى هذه اامداة وهي:

 اما بمع)ى ااراجدا  قٌدمدً  لى ااحصٌدة وهاي ااحصاٌد  لرَّجيدةا :

كمد في اامعجا ااومٌط   حصد(.وااعالحون ًترنون اائمادً باٌ)  ااحصاٌدة 

بمع)ى ااحصٌد  اا إذا كدنت ااحصٌدةُ ثَ و  ألنهمد  مالن  جالز دن ؛وااراجٌدة(

لة( جدء اممدً في بعض اامعادجا ٌفإن ب)دء  فع وهو ااَمْحصوا اما اامععول 

  فجكاون «ااشاجٌمة اماا  ا) ماجََا ًْشاجاُ »كتول ااعدرابي فاي اًاوان األا :

  أي ااراجدا. اارجٌدة( اممدً  ) رَجَد ًَْرُجد

 و بداغجا اااواراة فاي   وهو  بداغة اما ااعد ن  )  َرَجد(: لرَّاجودا

دا(  وال مايء  هاو ٌاة ا) إطادفة  بداغاة اماا فد ان ثدن ًم)ا  اامعدجا  َرجا

ور( ام)  ملاا ندطُ ندِطر كتواها    ن وااحرفة ه)دمَ  راجوا( الدالاة  لى ااعَ 

م ونحاوه.وًمك) جما   راجاوا(  لاى  رواجٌاد( رْ وهي حعظ ااكَ   طدرةاا)  

ااعالحاة   ثن ندطور ونواطٌر  وهو ااجم  اامجداول اهاذه ااكلماة باٌ) أهان

اداة( حماالً  لاى  رّجدا واازرا ة. كمد ًمك) جم  وَخٌادااة   َخٌاادل لى  َرجا

داة.  وجمادل وجما

  اار جداة: الدالاة  لى  ) حرفجاا نتان ااحصاٌد إااى اابٌادار  وقاد

واام)ادط  اازرا ٌاة  وصادرت  ااٌوم مبا حرفة  وممٌاة في األرًدف صدرت

 .اراترا درس بداّسٌدرات وااجثُمَ 

*   *   * 
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رس لطاهر اجلزائري 
ُ
روض الف

َ
 إمتام األنش يف ع

 قراءة يف النص والتحقيق

عبد الناصر عّسافاألستاذ الدكتور 
() 

ا اُتٕٓ إىِ٘ا ٌَ ٌؤىّفات اىش٘خ ظاْس اىخشائرس  )ت  ٍّ ( رضراىُ  0321ٌ

 ،رضراىُ  وح٘رشة»: ض اىفسس(. وْٖ نٍا وصفٓا ٌؤىّفٓراَغسو)إتٍام األُص فٖ 

. وكرر غرّسف ف٘ٓرا اىٍؤى ر   «حٍػتٓا ىهشر  اىيبر ص غرَ َغرسوض اىفرسس

ا بٍِ٘ٓا ٌَ ٌٔاظَ اتّفرا  بػسوض اىفسس فٖ ضٔء غسوض اىػسب، ٌ ٘   ٍّ ِاً غ

وادتالف. وكر ٗ طِيٍم اىهرالم ف٘ٓرا يا٘اُراً إىرٕ مرٖء ٌرَ غرسوض اىِٓرر 

 ذىم ومائج  تصو ْزه اىسضاىُ بػيً اىػسوض اىٍلارن. واىتسك. ونو  

 موضوع الرسالة:
)اىعٔٗرو  ْزه اىسضاىُ ت ذ سك بإغساض اىفسس غَ يبحس دائرسة اىٍذتِير 

)اىرٔافس واىهاٌرو( إغساضراً نران  دائرسة اىٍؤتِير   ْ واىٍرٗر واى ط٘ط(، وبحسَ 

ىّر  إىرٕ ىٍؤوراء كيُّ ُظً مػسائًٓ اىشػس غيٕ ْزه األبحرس. وْرٔ ٌرا غرشاه ا

: اىػسبُّ٘ واىفارضُّ٘، ودصٔصُّ٘ نوٍّ ٌٍِٓرا. وت ػس فرم ادتالف ٌلتضٕ اىيغتَ٘

بٍا يحازه اىفسس ٌَ تثٍَ٘ بحس اىٍرٗر اىز  ىً ٗطتػٍيّ اىػرسب إّا ٌطربضراً، 

َِ نّو بحس غاى اً، اتّٕ تيم اى حٔر اىترٖ ا تطرتػٍيٓا اىػرسب إّا ٌسبّػرًُ  وتثٍ٘

                                                 

() غضٔ ٌخٍع اىيغُ اىػسبُ٘ برٌشق. 
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أثعؿ٥٬ ٦ػ٨ ا٣عػؾؼ ٦ػة د١ػٮف ثػ٫ اٵثٲػةتي  ٠ة٧٣ٞذٌت  كأ٫ٌ٩ ٧ٌ٤ٝة ٱؽػ٢ ٰٚ

٦نػػُٮرةن أك ٦٪٭ٮ٠ػػح أك ٦ضػػـكءة. كديؼجػػؿؾ ث٧ػػة كرد ٚػػٰ )قػػجعح ا٧٣ؿصػػةف( 

ـ( ٨ٔ اػذٺؼ ا٣جعٮر ا٣ٕؿثٲٌح كا٣ٛةرقٲٌح كا٣٭٪ؽٱٌػح إٌٹ ٣2891عٌكةف ا٣٭٪ؽ )ت

 -ك٬ٮ ًؿبه ٨٦ ا٧٣ذػؽارؾ ٦ؼجػٮف ا٣ذٛةٔٲػ٢  -ٰٚ ا٧٣ذٞةرب كر٠ي ا٣ؼٲ٢ 

ىؿ ؼى ا٣ٛؿس ثأثعؿ ا٧٣٪كػؿح كا٧٣ٌػةرع كا٧٣ٞذٌػت كا٣كؿٱٓ. كدؾ٠ؿ ٣ٟ د

ٚةن أثٕؽ٬ة ٨ٔ ا ض كأ٩ٌ٭ػ٥ كا٧٣ضذٌر ا٣ذٰ ص٤ٕٮ٬ة دااؿة كاظؽة دىؿ  ٌٰ ٣ػٮزف ا٣ٕؿثػ

ا٣كؿٱٓ كا٣ؼٛٲٙ ٰٚ دااؿة كاظؽةض كاقذ٪جُٮا ٦٪٭ة زٺزػح أثعػؿ:  ص٤ٕٮا ثعؿم

 )ٚػػةٔٺد٨ ٚػػةٔٺد٨ ٦كػػذ٨٤ٕٛ( ٦ػػٌؿدٲ٨ض كا٣ٞؿٱػػتض كأوػػ٫٤ ا٣ضؽٱػػؽض كأوػػ٫٤

ٮق ٲ٨٤ ٦ٛةٔٲ٨٤ ٚةٔٺد٨( ٦ٌؿدٲ٨ض كٝؽ اقػذ٫٤٧ٕ ثٕػيي ا٧٣ٮ٣ٌػؽٱ٨ض كقػ٧  )٦ٛةٔ

ا٧٣٪كػػؿد  كا٧٣نػػة٢٠ض كأوػػ٫٤ )ٚػػةٔٺد٨ ٦ٛػػةٔٲ٨٤ ٦ٛػػةٔٲ٨٤( ٦ػػٌؿدٲ٨ض كٝػػؽ 

ُ ؿد  كأ٩ٌ٭ػ٥ ك٣ٌػؽكا   «ا٧ٕ٣ٲػؽ»ك «ا٣ٛؿٱػؽ»اقذ٫٤٧ٕ ثٕيي ا٧٣ٮ٣ٌؽٱ٨ض كق٧ ٮق ا٧٣

ة مػةر٠ٮا ٚٲػ٫ : أظػؽ٧٬ؿس ٩ػٮٔٲ٨ ٦ػ٨ ا٣ٞةٚٲػح٨٦ ا٣٭ـج. كدجػٲ٨ٌ ٣ػٟ أٌف ٤٣ٛػ

ٮا ث٫ض كٚٲ٫ ا٣ؿ دٱٙض ك٬ٮ ٧٤٠حه ٚىةٔؽان دذ١ٌؿر ٰٚ أكاػؿ  ض كاٳػؿ اػذى  ا٣ٕؿبى

ـىـ ٚػٰ ا٣ػؿكٌم. كٝػؽ  اٵثٲةتض كٱض٤ٕٮف ا٣ؿكم  ٦ة ٝج٤٭ةض كٱ٤ذـ٦ٮف ٚٲػ٫ ٦ػة ٱي٤ذػ

 :٣ـ٦ؼنؿٌم ٰٚ ٝىٲؽة ٔؿثٲٌح ٤ُ٦ٕ٭ةاقذ٫٤٧ٕ ا

ػػػ٫٤ ٔػػػٺء ا٣ٌؽك٣ػػػح  ا٣ٌٛػػػ٢ي ظى 

 

 ٌؽك٣ػػػػحا٧٣ضػػػػؽي أز ٤ػػػػ٫ ٔػػػػٺء ا٣ 

كٝؽ ٩ٌه ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٬٪ة ٤ٔٯ أٌف ٣٭ؾق ا٣ٞةٚٲح ٰٚ ا٣ٛةرقٲٌح ٨٦ ا٣عػٺكة ٦ػة  

 ٣ٲف ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌحض كأٌف قٌؿ ذ٣ٟ ٱؿصٓ إ٣ٯ ٦ٞذٌٯ ا٤٣٘ذٲ٨.

كإذا ٠ةف ادٌىةؿ ٬ؾق ا٧٣ةدٌة ثٕؿكض ا٣ٛؿس ٧ٌ٦ة دؿ  ٤ٔٲػ٫ ٠ػٺـي ا٧٣ؤ٣ٌػٙض أك 

ءى ٰٚ ٬ػؾق ا٣ؿقػة٣ح ٹ د١ػةد ٦ة ٫٤ٞ٩ ٨٦ ٦ْة٫ٌ٩ض دٹ٣حن وؿٱعح كاًعح  ٚإٌف ز٧ٌح أمٲة

زػح  دضؽ ٣٭ة و٤ح ثؾ٣ٟض ٠ػأ٠سؿ ٦ػة كرد ٔػ٨ ا٣ٛ٪ػٮف ا٧٣كػذعؽزح كا٣جعػٮر ا٧٣عؽى 

ٚإ٩ٌٟ ٹ دضؽ ٚٲ٫ ٦ة ٫٣ و٤حه ثػؾ٣ٟض وػ٤ح ٱػؽٌؿ ٤ٔٲ٭ػة ا١٣ػٺـ ث٪ٌىػ٫ أك ثكػٲة٫ٝ أك 

 ٩ْؿ كد٤جٌر إ٣ٯ د٤ٟ ا٣ى٤ح. ثأ٦س٤ذ٫ض ا٤٣٭٥ٌ إٌٹ إمةرات ٱكٲؿة د٭ؽٱٟ ثنٰء ٨٦
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: ا٧٣ػس٧ ٨ ا٣ػؽااؿة ا٣ٛةرقػٲٌح ثنػذٌٯ أ٩ٮأػ٫ ٤ػٯ ا٣٭ػـج ٚػٰٰٚٛ ا١٣ٺـ ٔ

ٚػؿكع »٤ٔػٯ أٌف  (2) 85ض ٩ػٌه ]صس كا٧٣ؿثٌٓض ك٦ة داػ٤٭ة ٨٦ ٢٤ٔكا٧٣كؽ  

ض كٱك٧ٌٯ ض ا٣٭ـج ٠سٲؿة ٌٰ  .«ض كٝؽ اقذ٫٤٧ٕ ا٣ٕؿب(دكثٲخ)ك٦٪٭ة ا٣ؿثةٔ

ٌٰ ٨٦ ٔؿكض ا٣ٛػؿسض كأٌف اقػذ٧ٕةؿ  ك٬ؾق إمةرات دؽٌؿ ٤ٔٯ أٌف ا٣ؿثةٔ

  ظػٲ٨ 95ك٧ٌ٦ة ٱؤ٠ٌؽ ذ٣ػٟ ٦ػة ٝة٣ػ٫ ]ص .ةف ٨ٔ ٦ذةثٕح ٹ اثذؽاعا٣ٕؿب ٫٣ ٠

 ٌٰ ٌٰ ثة١٣ٺـض ٨٦ أٌف ا٣ٛؿس أ٤ٌٝٮا ا٣٪٥ْ ٤ٔٯ ٦ػة ٠ػةف ٦ػ٨ ا٣ؿثػةٔ ػٌه ا٣ؿثةٔ

أ٫ٌ٩ ٥٣ كض ا٣ؾم د١ٮف ا٣ذٕٛٲ٤ح اٵك٣ٯ ٚٲ٫ ٤ٔٯ )٦ٛةٔٲ٨٤(ض ٤ٔٯ مضؿة اٵػؿـ

 ٱضؽ ٤٣ٕؿب ٚٲ٫ مٲبةن.

ىمنٔجىالمؤّلف:
ٰٚ ٩كٜ كاظؽ ٦ذٌى٢ ٦ذ١ة٢٦ض ٱأػػؾ ثٌٕػ٫ ثؿٝػةب كا٧٣ؤ٣ٌٙ ٥٣ ٱكؿد ذ٣ٟ 

ثٕيض ث٢ ٠ةف ٱأدٲٟ ٩سةران ٦ٌٛؿٝةن ٰٚ ٗٲؿ ٦ٮًٓ  ذ٣ٟ أ٫ٌ٩ ٠ةف ٦ػ٨ أ٦ػؿق أف ٱذ٪ػةكؿ 

١ٚؿة ٨٦ ذ٣ٟ ٬٪ة ك١ٚؿة ٬٪ةؾض ٱذ٪ةكؿ ا١ٛ٣ؿة ز٥ٌ ٱُٞٓ ظج٤٭ة ث٧ػة ٱكػ٧ٌٲ٫ د٪جٲ٭ػةن أك 

كض ٚةاؽة أك ٗٲػؿ ذ٣ػٟ ٧ٌ٦ػة ٣ػٲف ٦ػ٨ وػ٧ٲ٥ ٦ٮًػٮع ا٣ؿقػة٣ح اٵقػةس )ٔػؿ

ا٣ٛؿس(ض كإف امذ٢٧ ٤ٔٯ ٚٮااػؽ ٦ٮوػٮ٣ح ثػة٣ٕؿكض أك ثػجٕي ٚ٪ػٮف ا٣نػٕؿ أك 

ثٕي وٮرق كأ٧٩ة٫َ. كرث٧ٌة قةؽ ٰٚ ثٌٕ٭ة ٦ة ٫٣ وٛح اٷٗػؿاب كا٣ُؿاٚػح ا٣ذػٰ 

 .«١٩ذح»ك «إظ٧ةض»أ٣ٞخ ثْٺ٣٭ة ٤ٔٯ ا٣ٕ٪ٮافض ١ٚةف ثٲ٨ ٱؽٱٟ 

ةرة ك٠ةف ٨٦ دأب ا٧٣ؤ٣ٌٙ أف ٱجٲ٨ٌ ٦ة ٱعذةج ٚػٰ دٞػؽٱؿق إ٣ػٯ دجٲػةف ثٕجػ

ض أك ثة٣ذ٧سٲػ٢ كا٣ذػؽ٣ٲ٢   ٙى ظؽ  مةرظحض أك ثذ٤ٕٲ٢ض أك ثذٕؿٱٙ ا٧٣ٞىٮد دٕؿٱ

ك٠ةف إذا ٦س ٢ أًك اقذن٭ؽ ٧٣ػة ٱػؽٔٮ ا٧٣ٞػةـي إ٣ػٯ اٹقذنػ٭ةد أك ا٣ذ٧سٲػ٢ ٣ػ٫ض 

 اقذٕةف ث٧ة ٠ةف ٰٚ ٦ىةدرقض أك ث٧ة ظ٫ْٛض أك ث٧ة صةدت ث٫ ٝؿٱعذ٫.

                                                 

رأٱخ اٷظة٣ح ٰٚ ا٧٣ذ٨ ٤ٔٯ ا٧٣ٮاًػٓ ا٧٣ٞىػٮدة ٦ػ٨ ٠ذػةب َػة٬ؿ ا٣ضـااػؿم ثُجٕذػ٫  (2)

ٞحض د٤ٞٲٺن ٤٣عٮامٰ. ٌٞ  ا٧٣ع
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ؽض ك٠ػةف كٝؽ ػة٣ٙ ٨ٔ ذ٣ٟ ٰٚ ٦ٮآًض ٚذؿ٫٠ ٨ٔ قػ٭ٮ أك ٔػ٨ ٝىػ

 .ٰٚ ذ٣ٟ دةر٠ةن ٧٣ة صؿل ٤ٔٲ٫ ثؿ٦ٌذ٫ض أك ٦ؼة٣ٛةن ٫٣ ٰٚ ا٣٭ٲبح كا٣عةؿ

٦ضٰءى مػٰء ٦ػ٨ ثعػؿ  (ٗٺـ آزاد)٨٧ٚ ذ٣ٟ أٌف ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٢ٞ٩ ٨٦ ٠ٺـ 

٧٠ة  -ض ك٬ٮ «ا٧٣س٪ٮم  »كٱ٪٧ْٮف ٤ٔٲ٫  «صٮثةاٰ»ا٣كؿٱٓ ٰٚ ا٣٭٪ؽٱٌحض ٱك٧ٌٮ٫٩ 

ا٣ٞٮاٰٚض ٢٠  كاظؽ ٦٪٭ػة ذك ٔجةرة ٨ٔ أثٲةت ٦ذٮاٚٞح اٵكزاف ٦ذؼة٣ٛح  -ٌٔؿ٫ٚ 

ٌٰ ٤ٔػٯ ا٣ػٮاٚؿ. ظذٌػٯ إذا  ٝةٚٲذٲ٨ض ك٦س٢ٌى ٫٣ ثجٲذٲ٨ ٨٦ مٕؿ ث٭ةء ا٣ػؽٱ٨ ا٣ٕػة٤٦

ٌٞت ]ص إٌف ا٧٣ذٞػٌؽ٦ٲ٨ ٝػًؽ اقػذ٤٧ٕٮا  :أٝػٮؿ»  ثٞٮ٣ػ٫: 3:ا٩ذ٭ٯ ٨٦ ذ٣ٟ ٔ

ض ك٨١٣ ٝىؿكق ٤ٔٯ ثعؿ ا٣ؿصـ ٚٲ٧ة ٔسؿتي ٤ٔٲ٫  .«ا٧٣س٪ٮم 

ٮا٬ؽق ٰٚ ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ ٠سٲػؿة. ٦ػ٨ ٝةؿ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ذ٣ٟض ك٥٣ ٱ٧س٢ٌ ثنٰء. كم

 :«ذات ا٣ع٥١ كاٵ٦سةؿ»ذ٣ٟ ٦سٺن ٝٮؿي أثٰ ا٣ٕذة٬ٲٌح ٰٚ ٦ٌُٮ٣ذ٫ ا٧٣ٕؿكٚح ثػ

ة  إٌف ا٣نػػػجةب كا٣ٛػػػؿاغ كا٣ًضػػػؽى

 

 ٦ٛكػػػػػؽة ٧٤٣ػػػػػؿء أٌم ٦ٛكػػػػػؽة 

ض أ٣ػػ٥   ١٣ػػ٢ٌ ٦ػػة ٱػػؤذمض كإٍف ٝػػ٢ 

 

 !٦ة أَٮؿى ا٤٣ٲػ٢ى ٤ٔػٯ ٦ػة ٣ػ٥ ٱىػ٪ى٥ 

 ٦ػػػة ا٩ذٛػػػٓ ا٧٣ػػػؿءي ث٧سػػػ٢ ٤ٞٔػػػ٫ 

 

كػػ٨ ٤ٕٚػػ٫كػ   ٲػػؿ ذػػػؿ ا٧٣ػػؿء ظي

ك٨٦ ذ٣ٟ ٦ة دؿاق ٰٚ ٠ٺـ ا٣ضـااؿٌم ٤ٔٯ ا٣ٛ٪ٮف ا٣كجٕح ا٧٣كػذعؽزح ا٣ػؾم  

ٔي٪ًػٰض ٔػٌؿؼ ث٭٧ػة  ط أ٠سؿى ٦ػة  ٌٰ كا٧٣ٮم  ٰى ثة٣ؿ ثةٔ ٪ ٔي ٥٣ ٱضًؿ ٤ٔٯ ٩كٜ كاظؽ  إذ 

٦ٌٛكؿان اق٧٭٧ة ك٦جٲٌ٪ػةن ظة٣٭٧ػة كوػٮر٧٬ة كأكزا٩٭٧ػةض كذا٠ػؿان أٌكؿ ٦ػ٨ اػذػؿع 

ض ٦جٲٌ٪ةن ٦ؼذؿ٫ٔ ككز٩ػ٫ (ا٧٣ٮا٣ٲةػ )ٺن ٣٭٧ة ثأ٦س٤ح ٦٪ةقجح. ز٥ٌ ٔؿ ؼى ثا٧٣ٮٌمطض ك٧٦سٌ 

ي  اقذ٧ٕة٫٣ض كقجت دك٧ٲذ٫ض ك٦س٢ٌ ٫٣ ث٧ة صةدت ثػ٫ ٝؿٱعذيػ٫ض  فى قي كثٕي ظة٫٣ض كأ

ك٩ج٫ٌ ٤ٔٯ ٦ة ٱ٧ٲٌـقض ٨٦ ٠سؿة ص٫٤ٕ ٤٦عٮ٩ةنض كظك٨ً ذ٣ٟ ٚٲ٫. ظذٌٯ إذا ا٩ذٞػ٢ إ٣ػٯ 

٠ػةف )ثٮز٩ػ٫ ك٦ؼذؿٔٲػ٫ض كٚػٰ  «ا٣ٞٮ٦ة»ٰٚ  قةاؿ ا٣ٛ٪ٮف ٢ٌٝ ا٬ذ٧ة٫٦ ث٭ةض ٚة٠ذٛٯ

ث٧ؼذؿٔٲ٫ دكف كز٫٩ض كٰٚ ا٣ـص٢ ث٧ؼذؿ٫ٔ كثٕي كز٩ػ٫  كأٔػؿض ٔػ٨  (ك٠ةف

ا٣ذ٧سٲػػ٢ ٣٭ػػؾق ا٣ٛ٪ػػٮف ا٣سٺزػػح ٦عػػٲٺن ٤ٔػػٯ ٠ذػػةب )ا٧٣كػػذُؿؼ(. ك٧ٌ٣ػػة ػػػذ٥ 

 ٤ٔٯ كز٫٩ض ك٦سةؿ داؿ  ٤ٔٲ٫. ثة٣ك٤ك٤ح اٝذىؿ
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ٲ٫ ا٣ٛؿس ٚػٰ ٔؿكًػ٭٥ ك٦٪٫ أٱٌةن أٌف ا٣ضـااؿم  ٠ةف ٱ٧س٢ٌ ٧٣ة صؿل ٤ٔ

ككٔػؽ ثػ٫. ثٲػؽ أ٩ٌػ٫ ض  ٨٦67 أثعؿ ثأ٦س٤ح ثة٣ٛةرقٲٌحض ك٬ٮ ٦ة ٩ػٌه ٤ٔٲػ٫ ]ص

٦ى٢ كا٣ٛؿٱؽ كا٧ٕ٣ٲػؽ ثأ٦س٤ػح ثة٣ٕؿثٲٌػحض :8 ض٩85كٰ ذ٣ٟ ]ص   ظٲ٨ ٦س ٢ى ٤٣ؿ 

  :8  ٧٤٣ٌةرع ث٧سػةؿ ثة٣ذؿ٠ٲٌػح. كدؿ٠ػ٫ ظػٲ٨ ذ٠ػؿ ]ص86كظٲ٨ ٦س ٢ى ]ص

 ةفض ك٥٣ ٱ٧س ٢ ٣٭٧ة ثنٰء.ٚٲ٭٧ة ا٣ٛؿٱٞا٧٣ذٞةًرب كا٧٣ذؽارىؾ ا٤٣ؾٱ٨ ادٌٜٛ 

ك٧ٌ٦ة ٠ةف ٨٦ ٝجٲ٢ ٦ػة أػػ٢ٌ ٚٲػ٫ ا٧٣ؤ٣ ػٙ ث٧ػة ٩جٌػ٫ ٤ٔٲػ٫ ككٔػؽ ثػ٫ أ٩ٌػ٫ ٝػةؿ 

ٝؽ صؿت ٔػةدة ٠سٲػؿ ٧ٌ٦ػ٨ أ٣ٌػٙ ٚػٰ »: «د٪جٲ٫»  ٰٚ ٚٞؿة ٔ٪ٮفى ٣٭ة ث٧٤١ح 79]ص

ٌٰ أف ٱأدٰ ثنة٬ؽ ٚٲ٫ ٩ٮع ٨٦ أ٩ٮاع ا٣جؽٱٓض كٱنٲؿ إ٣ٯ ذ٣ٟ  «.ا٣ٕؿكض ثة٣ٛةرق

ؾ ٱ٤ٌٞؽ ذ٣ٟ ٰٚ ثعؿ ا٣٭ـج ٰٚ ا٣ؽااؿة ا٣ٛةرقٲٌح ثنذٌٯ أ٩ٮا٫ٔ. ك٬ٮ ز٥ٌ أػ

د٤ٞٲؽ ٱٞذٌٰ اٹقذن٭ةد أك ا٣ذ٧سٲ٢ى ثأثٲةت ثة٣ٛةرقٲٌح ٚٲ٭ػة مػٰء ٦ػ٨ ا٣جػؽٱٓض 

٦ٓ اٷمةرة إ٣ٲ٫. ٨ٌ١٣ ا٣ذأ٦ ٢ ٱؽٌؿ ٤ٔٯ أٌف ا٣ضـااػؿم  أػػ٢  ثػؾ٣ٟ ٚػٰ زٺزػح 

قةن أػؿبؽ  ثعؿ ا٣٭ـج ٦كا٣ذ٧سٲ٢ ٧٣ة ٠ةف ٨٦ ٔ٪ؽ ض ٦ٮآً إػٺٹن ّة٬ؿان 
() 

ة   إذ ٥٣ ٱؾ٠ؿ ٦ة ٰٚ اٵ٦س٤ح ٰٚ د٤ٟ 84 ض82]ص أك  ا٧٣ٮآً ٨٦ ثؽٱٓض ٩ى 

 ض79]ص إمةرة. ٤ٔٯ أٌف ٦ضٰءى ٔضـ ا٧٣سةؿ ٰٚ ٦ٮًٕٲ٨ ٨٦ ذ٣ػٟ ثة٣ٕؿثٲٌػح

ثؽٱٓض ٝؽ د٘٪ٰ ٨ٔ ا٣ذىؿٱط  ٵٌف ذ٣ٟ د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ ٨٦   إمةرةه إ٣ٯ ٦ة ٚٲ٫ 81

ٌٰ » -  81]ص ٧٣ؤ٧٠ٌٙ٣ة ٌٔؿ٫ٚ ا -ا٣ذ٧٤ٲٓض ك٬ٮ  أف ٱؤدٯ ٰٚ ا٣نٕؿ ا٣ٛةرقػ

ٌٰ ثٲخه أك ٦ىؿاع ٨٦ ا٣ٕؿثٲٌح  .«أك ا٣ذؿ٠

كا٣ك٭ٮ ٔةرض َؿأ ٧٤٣ؤ٣ٌٙ ٰٚ ٦ٮآً ٦ٕؽكدة دٔةق إ٣ػٯ دىػٍؿؾ ا٣ٮٚػةء 

ث٧ة كٔؽ ث٫ ٨٦ إد٧ةـ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٦ة ٫٤ٞ٩ كا٣ؽق ٨٦ ٠ذةب ا٣ؿ٩ؽٌم )ا٣ٮاٰٚ ٚػٰ 

ظٲ٪بػؾ ظػةؿ زٺزػح أثعػؿ ٦ػ٨ ٥ْ٩ ا٣ٞٮاٰٚ( ٨ٔ اٵثعؿ ا٧٣عؽزػح  ٚٞػؽ ثػٲ٨ٌ 

                                                 

()  ض ٚٲيعػؾىؼ ا٧٣ذعػؿؾ اٵكؿ ٦ػ٨ ٌٙ ٱ١ٮف ا٣٭ـج أػؿب إذا اصذ٧ٓ ٚٲ٫ زظةٚة ا٣ؼؿـ كا١٣ػ

 ٕٛٮؿ. ]ا٧٣ض٤ح ٦ٛةٔٲ٨٤ض كا٣كة٨٠ اٵػٲؿض ٚذىجط ٚةٔٲ٢ = ٦



 445 (4-3) ءاٌاجلز (19)اجمللد  -جمل٘ جمنع اللغ٘ العسبٔ٘ بدمظل 

  ٤ٔٯ أٌف ١٤٣ٺـ دذ٧ح  ظذٌػٯ إذا 76اٵثعؿ ا٣ذكٕحض ز٥ٌ ُٝٓ ا١٣ٺـ ٦٪جٌ٭ةن ]ص

ٔةكد ذ٣ٟ ٗةب ٔ٪٫ ثعؿاف: ا٧٣ذٌبؽ كا٣ؼجتض كد٪ةكؿ ثعؿٱ٨ آػؿٱ٨ ث٘ٲػؿ ٦ػة 

ٌُؿد )ا٧٣نة٢٠(.:8-89ق٧ٌة٧٬ة ث٫ أٌكٹن ]ص   : ا٧٣٪كؿد )ا٣ٞؿٱت(ض كا٧٣

٦ف  مٲبةن ٧ٌ٦ة ٠ٌؿرق ثٕيي اػذٺؼ. ٚٞؽ ذ٠ػؿ ك٠ةف ٨٦ أزؿ ذ٣ٟ أٱٌةن أف 

ٌٰ ]ص   كٝٮٚى٫ ٤ٔٯ رثةٔٲٌػةت ٚػٰ ا٣ٕؿثٲٌػح ٬ػٰ ٦ػ٨ 95ٰٚ ٠ٺ٫٦ ٤ٔٯ ا٣ؿثةٔ

ػػٌؿؼ ثة٧٣كػػذـاد  «ا٧٣يكػػذـاد»ٝجٲػػ٢  ٚػػٰ ا٣ٛةرقػػٲٌحض كٝػػةؿ ٚػػٰ ٦ٮًػػٓ آػػػؿ ٱٕي

كأ٦ٌة ا٧٣كذـاد ٚ٭ٮ ٦ة ٱٞٓ ٚٲ٫ إزؿ ٢٠  ٦ىؿاع أك ثٲخ زٱةدةه ٤ٝٲ٤ح »  :214]ص

 .«ك٫ٌ٤ٕ٣ ٨٦ ا٧٣ٮٌمطض...٦ٮزك٩ح. 

ػػط» :ا٧٣ٮًػػٓ ا٣سػػة٩ٰٝٮ٣ػػ٫ ٚػػٰ ٹ ٱؼٛػػٯ أٌف ٚػػٰ ك  «ك٤ٕ٣ٌػػ٫ ٦ػػ٨ ا٧٣ٮم 

٦ؤذفه ثأ٫ٌ٩  «٫ٌ٤ٕ٣»أٌكٹن. ٤ٔٯ أٌف دىؽٱؿ ٝٮ٫٣ ٬٪ة ث٧٤١ح ٧ٌٔة ذ٬ت إ٣ٲ٫  اػذٺٚةن 

 رأمه ٥٣ ٱؤتى ٚٲ٫ ا٣ٲٞٲ٨.

ٜي ٚػ  ٞ ٰ ك٨٦ ا٣ٌك٭ٮ ا٣ؾم ٠ةف ٰٚ َجٕح ا٣ؿقة٣ح اٵك٣ٯض ك٤ٌٝؽ٬ة ٚٲ٫ ا٧٣ع

ذ٣ػٟ اٹػػذٺؼي ا٣ْػة٬ؿ ٚػٰ ا١٣ػٺـ ٤ٔػٯ ثعػؿ  -ا٣ُجٕػح ا٣ذػٰ ثػٲ٨ أٱػؽٱ٪ة 

   ثٲ٨ ثٲةف كز٫٩ض كدُٞٲٓ ا٧٣سةؿ ا٣ؾم ٦س ٢ ث٫ ٫٣.:8]ص «ا٧ٕ٣ٲؽ»

٨٤ٍٕ(ض ك٦سة٫٣:»ٝةؿ:   كٝؽ ص٤ٕٮا كز٫٩ )٦كذٕٛٺد٨ ٦كذٕٛٺد٨ ٚى

ػت  ا٧٣ٕ٪ ػٯ كظػؽم  ٱة ٝٮـ أ٩ة ا٣ى 

 

 ٦ة ٔ٪ػؽ٥٠ ٦ػ٨ى ا٣٭ػٮل ٦ػة ٔ٪ػؽم 

ٍٓ . ٦ٛػػةٔٲ٨٤ ؿ.٦ٕٛػػٮ   ٦ٛػػةٔٲ٨٤. ٚىػػ

 

  ٍٓ  «٦ٕٛٮؿ. ٦ٛػة٨٤ٔ. ٦ٛػةٔٲ٨٤. ٚىػ

ك٣ٶخ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٌؽ مٛٲٜ ا٣جٲُػةر  -كا٣ىعٲط ٰٚ دُٞٲٓ ٬ؾا ا٧٣سةؿ  

 :-صـاق اهلل ػٲؿان ٱؽه ٨٦ ٥٤ٔ كػجؿة ٰٚ دأٱٲؽ ذ٣ٟ كدىعٲع٫ 

ػت  ا٧٣يٕ٪ٌػٯ كظػؽم  ٱة ٝٮـ أ٩ة ا٣ى 

| 

 ٦ة ٔ٪ػؽ٥٠ي ٦ػ٨ى ا٣٭ػٮل ٦ػة ٔ٪ػؽم 

٤يػػ٨ ٦كػػذ٤ٕٛذ٨.  ٍٕ  ٦كػػذٕٛٺد٨. ٚى

 

٤يػػػ٨  ٍٕ  ٦كػػػذ٤ٕٛذ٨. ٦ػػػذٕٛٺد٨. ٚى
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ىمٍادرىالردالِ:
٣ؿقػة٣حض ٩ػه  ٤ٔٲ٭ػة ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ك٬ٮ وٛح ٤ٕ٦٪حه ٨٦ وٛةت ٬ػؾق ا -ا٣ض٧ٓ 

ة دٌؿ ٤ٔٲ٫ دىػؿٱطي ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ثػجٕي ا٧٣ىػةدر ا٣ذػٰ ٩ٞػ٢ ٦٪٭ػة ٚػٰ ثٕػي  - ٩ى 

. كرث٧ٌػة أػػؾ ا٧٣ٮآًض كإظة٣ذي٫ ٤ٔٯ ثٌٕ٭ة إظة٣حى ا٧٣نٲؿ إ٣ػٯ ا٣٪ٞػ٢ كاٷٚػةدة

ٙى مٰءه ٨٦ ق٭ٮ أك ٩عٮق ظةؿ دكف دٞٲٲؽ ٢ٌ٠ ٦ػة ٤ٞ٩ػ٫ أك أٚػةدق ٦ػ٨ د٤ػٟ  ٌ ا٧٣ؤ٣

إ٣ٯ ذ٣ٟض ٦عٛٮظه وؽر ٚٲ٫ ٔػ٨ قػ٧ةع ض ا٧٣ىةدر كدعؽٱؽق. ك٠ةف ٨٦ ٦ىةدرق

 .«ٔسؿت»ك «كٝٛخ»ك «رأٱخي »ك «ق٧ٕخي »أك ٝؿاءة دٌؿ ٤ٔٲ٭٧ة أظٲة٩ةن ثٞٮ٫٣: 

 ؿ ٤ٔٲ٭ة:ك٦ىةدرق ا٣ذٰ وٌؿح ث٭ةض ٢ٞ٩ ٦٪٭ة أك أظة

ةر ٰٚ ٥٤ٔ اٵمٕةر ٣ٕجؽ ا٣ٮ٬ٌػةب ا٣ـ٩ضػة٩ٰض كٝػؽ كوػ٫ٛ - ٌْ  ٦ٕٲةر ا٣٪

ك٬ػػػٮ ٠ذػػػةب ٚػػػٰ ا٧٣ٕػػػة٩ٰ كا٣جٲػػػةف كا٣جػػػؽٱٓ »  ثٞٮ٣ػػػ٫: :6]ص

 .«كا٣ٕؿكضض ثؽٱٓ ا٧٣ك٤ٟض ٝؿٱت ا٧٣يؽرىؾ

. ك٠ػةف ٤ٞ٩ػ٫  - ٌٰ ٩ؽٌم اٵ٩ؽ٣ك ٠ذةب ا٣ٮاٰٚ ٰٚ ٥ْ٩ ا٣ٞٮاٰٚ ٣ىة٣ط ا٣ؿ 

ػؽى » :73ؿ]ص٦٪٫ ٧٠ة ٱؽٌؿ ٠ٺ٫٦ ثٮاقُح أثٲػ٫ض ٝػة ٘ي٧  ي ذ٠ػؿ ا٣ٮا٣ػؽ د

 .«ثة٣٘ٛؿاف ٩ٞٺن ٨ٔ ٠ذةب ا٣ٮاٰٚ ٰٚ ٥ْ٩ ا٣ٞٮاٰٚ....

جعح ا٧٣ؿصةف ٰٚ آزةر ٬٪ؽقذةف ٣٘ٺـ ٤ٰٔ آزادض كٝؽ ٢ٞ٩ ٦٪ػ٫]ص -   77قي

  .٦:1ىٌؿظةن ث٫ ٦ٌؿةض ك٦ىٌؿظةن ث٤ٞت ٦ى٪٫ٌٛ آزاد ٦ٌؿة أػؿل ]ص

ٌٰ ا٣٭٪ؽم ]ص -   . 1:ٚذط ا٣ؼجٲؿ ٰٚ أوٮؿ ا٣ذٛكٲؿ ٣نةق ك٣

ٌٰ ا٣ػؾم أظػةؿ ا٣ٞػةرئ إ٣ٲػ٫ ]ص٧٣كذُؿؼ ٣ٶثنا -    ٚػ99ٰ-98ٲ٭

٢»ك« ٠ةف ٠ةف»ك «ا٣ٞٮ٦ة»أ٦س٤ح  ـ صى كراصٓ ٣ٶ٦س٤ح ٠ذػةب » ض ٝةاٺن:«ا٣

 .«ا٧٣كذُؿؼ

ىذخٍّوِىالمؤّلف:
٤ٔٯ أٌف ذ٣ػٟ ا٣ض٧ػٓ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ اقػذٺثةن ٧٤٣ؤ٣ػٙض ٱٮارٱػ٫ كراء ا٣٪ٞػ٢ض 

ق. ك٣ٮ دأ٤ٌ٦خ ا٣ؿقة٣ح ٵوجخ ٚٲ٭ة أ٦ةرا تو دؽٌؿ ٤ٔٯ ثؽك  مؼىٲٌح كٱ٘ٲٌت أزؿى
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ا٣نٲغ َة٬ؿ ا٣ضـااػؿم. ٧ٚػ٨ ذ٣ػٟ اػذٲػةر ا٣٪ىػٮص )ا٣٪ٞػٮؿ( كا٣نػٮا٬ؽ 

ك٨ي ا٣ذىٌؿؼ ٰٚ ا٣٪ٞػ٢ كاٹػذىػةرض  كاٵ٦س٤ح ا٧٣٪ةقجح ا٣ؽا٣ٌح ٤ٔٯ ٦ؿادقض كظي

كا٣ذٕٞٲت كاٹقذؽراؾ ٤ٔٯ ثٕي ٦ة ثؽا ٫٣ ٰٚ ثٕي ا١٣ٺـ. ك٢ٌ٠ ذ٣ػٟ داؿ  

 .٢ ٠ةف ٰٚ ذ٣ٟ ذا رأم كدراٱحٚعكتض ث٤ٔٯ أ٫ٌ٩ ٥٣ ٱ٨١ ٩ةٝٺن 

ةك٨٦ ذ٣ٟ  كاٹٔذػؽاؿي ثػٲ٨ » :ٝةؿ ٚٲػ٫ أ٫ٌ٩ ٢ٞ٩ ٨٦ )قجعح ا٧٣ؿصةف( ٩ى 

ا٧٣ىؿأٲ٨ ٰٚ اٵمٕةر ا٣ٛةرقٲٌح كا٣٭٪ؽٱٌح ٗة٣تض ثؼٺؼ ا٣ٕػؿبض ٚػإ٩ٌ٭٥ ٹ 

ـ ظةٚةت ٰٚ ا٧٣ىػؿأٲ٨ض كٚػٲ٭٥ ُٝػٓ ٧٤٠ػح كاظػؽة ثػٲ٨  ٱجة٣ٮف ثةػذٺؼ ا٣

ح كٹ ا٣٭٪ؽٱٌحض كاٵمػٕةري ا٣ٛةرقػٲٌح أ٠سؿي٬ػة ٚػٰ ا٧٣ىؿأٲ٨ض ك٦ة ٬ؾا ثة٣ٛةرقٲٌ 

ٗةٱح ا٧٣ُجٮٔٲٌحض ثؼٺؼ ا٣ٕؿثٲٌح كا٣٭٪ؽٱٌحض كا٣نػٕؿاءي ا٣ػؾٱ٨ ٱ٪٧ْػٮف ا٣نػٕؿ 

ٰ  قٮاءه ٠ة٩ٮا ٨٦ ا٣ٛؿس أك ٤ٞ٦ٌؽٱ٭٥ ٠أ٢٬ ا٣٭٪ؽ ٱ٪٧ْٮ٫٩ ٦ػ٨ ٗٲػؿ أف  ا٣ٛةرق

 .«ٱذ٧ٌ٤ٕٮا ا٣ٕؿكض ا٣ٛةرقٲٌحض ك٦ٓ ٬ؾا ٹ ٱؼؿصٮف ٨ٔ ا٣ٮزف

ٌٞت ٤ٔ إٌف ٦ة أمػةر إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ ٔػؽـ قٺقػح  :أٝٮؿ»  ثٞٮ٫٣: 78ٲ٫ ]صٕٚ

ٌٰ كز٩ةن إ٧ٌ٩ة ٬ٮ ثة٣٪ْؿ ٣جٕي أثٲةت ذي٠ًػؿت ٚػٰ ٠ذػت ا٣ٕػؿكض   ا٣نٕؿ ا٣ٕؿث

دذ٧ٲ٧ةن ٧٣كةا٫٤ض أك ٵثٲةت ٧ْ٩٭ة ثٕػيي ا٧٣ذ٤١ٌٛػٲ٨ض أك ٵثٲػةت كٕٝػخ ٦ػ٨ 

ٯ ٧٬ة ٤ٝػٲٺف ظذٌػ» أثعؿ ٢ٌٝ اٵي٩ف ث٭ة ٠ة٧٣ٌةرع كا٧٣ٞذٌت  ٝةؿ ا٣ـٌصةج:

ض كإ٧ٌ٩ة ٱيػؿكل ٦ػ٨ ٠ػ٢ٌ كاظػؽ ٦٪٭٧ػة ا٣جٲػخي  ٌٰ إ٫ٌ٩ ٹ ٱٮصؽ ٦٪٭٧ة ٝىٲؽة ٣ٕؿث

ض كأ٦ٌة ٦ة كٝٓ ٰٚ ٠ذت ا٣ٕؿكض ٨٦ اٵثٲةت ا٣ذٰ دػ٤٭ة ًزظةؼ د٪جٮ «كا٣جٲذةف

ٔيؾران  ٥ اردضةٹنض ك٠ٛٯ ث٫  ًْ ي  .«ٔ٪٫ ا٣ُجةع ا٣ك٤ٲ٧ح ٚإٌف ص٤ٌ٭ة ٧ٌ٦ة ٩

ي  ٫ كد٧سٲ٤ػ٫ ث٧ػة ٩ْػ٥ ٦ػ٨ ك٧ٌ٦ة دذؿاءل ٣ٟ ٚٲ٫ مؼىٲٌحي ا٧٣ؤ٣ٌٙ اقػذؽٹ٣

مٕؿ أك صةدت ث٫ ٝؿٱعذ٫ ٰٚ ثٌٕح ٦ٮآً. ك٨٦ ذ٣ٟ ٦سٺن أ٫ٌ٩ ذ٠ػؿ أٌف ثعػؿ 

ا٧٣ٌةرع ٧ٌ٦ة دىٌؿؼ ٚٲػ٫ ا٣ٛػؿسض كأٌف أوػ٫٤ ٔ٪ػؽ٥٬ )٦ٛػةٔٲ٤ي٨ ٚػةٔٺد٨( 

(ض ك٦س٢ٌ ٣ػ٫ ثجٲػخ ←ز٧ة٩ٰ ٦ٌؿاتض كٹ ٱيكذ٧ٕى٢ إٌٹ ١٦ٛٮٚةن )٦ٛةٔٲ٤ي٨ ٦ٛةٔٲ٢ي
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ٌٰ أٌك٫٣ أػؿب  ٍٕٛٮؿ(ض زػ٥ٌ زاد ٤ٔٲػ٫ ثجٲػخ ٧ْ٩ػ٫ ثة٣ٕؿثٲٌػحض ٨٦ ا٣نٕؿ ا٣ذؿ٠ )٦ى

ي٪ة:» : 87]ص ٚٞةؿ  كٝٮ٣

 ٹ دى٪ٍط. ثة٧٣ٺـ. أػة ا٣ٮصؽ. كا٣٭ٮل

 

٥ٍٞ. كا٣ضٮل   «ٱ١ٛٲ٫. ٦ة ٔؿاق. ٨٦ى ا٣ك 

  ٌٰ كٚٲ٭ػة ض ك٨٦ ذ٣ٟ ٦ة ٠ةف ٦٪٫ ٰٚ ا١٣ػٺـ ٤ٔػٯ مػضؿة اٵػػؿـ ٦ػ٨ ا٣ؿثػةٔ

ٕيٮ٨٣»ٱ١ٮف ٦جؽأ ا٣ؿثةٔٲح ٤ٔٯ  ٍٛ كأ٦ٌة مضؿة اٵػػؿـ ٤ٚػ٥ أصػؽ » : 95ٝةؿ ]ص «٦ى

 :ٚٲ٭ة ٧ْ٩ةن ٤٣ٕؿبض كا٣ٛؿس ٝؽ أ٤ٌٝٮا ٨٦ ُٝٙ ز٧ؿ٬ةض كٝؽ ٧ْ٩٪ة ٦سةٹن ٫٣ض ك٬ٮ

 كظ٢   ًعٯ. ٰٚ ا٤ٞ٣ت.ٱٱة ثؽران. ٝؽى 

 

ػ٢    ىظى ٍضًؿ. أ ٰى ٨ٔ. ٝةضو ٦ة. ٤ً٣ٍ٭ى  ٝي٢ٍ ٣

ُ ؿؼ. ٧٬ػٯ  . إظكة٩ةن. ٚة٣ ٍٰ ؿ ٣
ْي  كا٩

 

ػ٢ٍ  .ٰٚ ٩ةرو  .كاٵىظنة  . رىظى جؿي  كا٣ى 

ٕىػ٢ٍ  .٦ٕٛػٮؿي  .٦ٕٛػٮ٨٣ٍ  .٦ٕٛٮ٨٣ٍ    ٚى

 

ٕىػ٢ٍ  .٦ٕٛػٮؿي  .٦ٕٛٮ٨٣ٍ  .٦ٕٛٮ٨٣ٍ    «ٚى

كأ٦ٌة ا٧٣يكذـاد ٚ٭ػٮ ٦ػة ٱٞػٓ ٚٲػ٫ » : 214]ص ك٦٪٫ أٱٌةن ٦ة ٠ةف ٰٚ ٝٮ٫٣ 

ي٫ ٝٮ٣٪ة  :إزؿ ٢ٌ٠ ٦ىؿاع أك ثٲخ زٱةدةه ٤ٝٲ٤ح ٦ٮزك٩حض ك٫ٌ٤ٕ٣ ٨٦ ا٧٣ٮٌمطض ٦سة٣

 ٱػػػة ٦ػػػ٨ صٕػػػ٢ى ا٣ىػػػؽ  ٦جةظػػػة

 

ػػػجؿى ٔػػػ٨ً    ا٣ىػػػت  ٦يـاظػػػةكا٣ى 

٪ػػةح   ٦ػػ٨ ٗٲػػؿ صي

 

ػػػػـاح   ٦ػػػػةذا ث٧ي

 ًوػػػ٢ٍ ذا مػػػ٘ٙ ٦سػػػ٢ى ًػػػػٺؿ 

 

 ٦يؿاظػػػػػة٫ ٝػػػػؽ وػػػػػةر ٦ي٪ةكٱػػػػ 

ًٙ ػػٺؿ  ٍُ ي ٦ٓ ٣ 

 

 «٦ٓ ٚػؿط ٦ًػؿاح 

ك٣ٮ ٠ةف ٣ٰ ٬٪ة أف أرل رأٱةن ٣ؽٔٮت ٨٦ ٱ٪٭ي ٣٭ؾق اٵثٲةتض كقةاؿ ٦ػة  

٫ ك ٱؽرقػ٫ دٛؿ ؽى ٨٦ مٕؿ َة٬ؿ ا٣ضـااؿم ٰٚ ثُٮف ٠ذج٫ض ٱض٧ٓ ذ٣ٟض كٱيى٪ٛ 

 ٤ٔٯ كص٭٫.

ك٨٦ ا٣ذض٤ٲٌةت ا٣ؽا٣ٌح ٤ٔٯ إثؽاع ا٧٣ؤ٣ٌػٙ اػذػؿاعي ثٕػي وػٮر ا١٣ذةثػح 

ا٣نٕؿٱٌح ا٣ُؿٱٛحض أك ٦عة٠ةة ثٕي ا٣نٕؿاء ٰٚ ثٌٕ٭ةض كدك٧ٲح ثٕػي وػٮر 

 ا٣نٕؿ ث٧ة ثؽا ٫٣ ٨٦ ٦ى٤ُعةت ٦٪ةقجح.

(ض ٚٞؽ ذ٠ػؿ ٌٍ ٧يؿ ا٣ؼ   أٌف ٦ػ٨ 9:]ص ٨٧ٚ اٵٌكؿ ٦ة ٫٤ٞ٩ ٨٦ ٠ذةث٫ )دسٞٲٙ قي
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ٌٰ ٱيكؿى ا٣ذٮ٣ٲؽ ٚٲ٫ض كأ٫ٌ٩ أٚةد ٨٦ ذ٣ٟض ٚٮ٣ٌػؽ ٦ػ٨ ٬ػؾا ا٣ضػ٪ف  ٦عةق٨  ا٣ٕؿث
ٌٍ ا٣ؼ

٣ٞؿاءة ا٧٤١٣ػح ٚٲػ٫ ثػٮص٭ٲ٨ أك أ٠سػؿض ذ٣ػٟ أٌف اٵ٣ػٙ ٚػٰ  «ا٧٣عٲ ؿ»٩ٮٔةن ق٧ٌةق ثػ

 عى ٣ػ٫ ا٣جٲذػٲ٨ اٳدٲػٲ٨ض ٦كػذؽٹ  ثٕي ا٧٣ٮاًػٓ دذٮ٣ٌػؽ ٦٪٭ػة ا٣ػٺـض ك٬ػٮ ٦ػة اثذػؽى 

ٕىػ٢ «٬ػـا»ثٞةٚٲذ٭٧ةض ٚإٌف اٵك٣ٯ ٦٪٭٧ة  ض «ػُػة»ض كا٣سة٩ٲػح «٬ػـؿ»ض كٱضػٮز أف ديض

ٕى٢     ٚجٮاقُح ا٣ذٮ٣ٲؽ ٠يذًجخ ثٮص٭ٲ٨ ثٺ دى١ؿار:«ػ٢ُ»كٱضٮز أف ديض

نَّ دددددد   ذَح  دددددد ْ َجِدددددداحذَح
َ

َهدددددددد َّ دددددددد ذَ نَنَنَدددددددد ح 
َ  ٦ىػػ٨ٍ  ؾرىف  ًصػػؽ ف  كاظػػ

 

 ؿ٬ػػػـ أك ٦ػػػةفى ك ٩ىػػػ٥   

َنقدددددددددد  ُ  َْ ن َ   دددددددددد  
َ

ََّخلَطَدددددد تب  ددددددانََّ دددددد ََِ 
َ ٔي  ى٨ٍ ذكم   ٤ػػػٯكٝػػػةرث

 

ُىػػ٢ دجةٔػػؽكا ٔػػ٨ً    ا٣ؼى

)ٔػؽؿ( أظكػ٨ي ٦ػة ٱيكػذ٧ٕى٢ ٚػٰ ا٧٣يٮارثػح ٦سػ٢ »ز٥ٌ ٩ٌه ٤ٔٯ أٌف ذ٣ٟ  

ؿ ضك)صؽؿ( ٰٚ ا٣جٲذٲ٨ اٳدٲٲ٨ ض زػ٥ٌ «ك)صؽا( ف )ٔؽا(آٚإ٩ٌ٭٧ة ثٞةٔؽة ا٣ذٮ٣ٲؽ ٱٞي

 .قةؽ ذٱ٪ٟ ا٣جٲذٲ٨

 ك٨٦ ا٣سة٩ٰ ٥ْ٩ي ثٲذٲ٨ ٝة٦خ ٝةٚٲذ٭٧ة ٤ٔٯ اٷمةرة ٹ ٤ٔػٯ ا٤٣ٛػِ. ٝػةؿ

ٝؽ ق٧ٕخي ٨٦ ثٕي اٵٚة٢ً ثٲذٲ٨ ٝةٚٲذ٭٧ة ٣ٲكػخ ٣ْٛػةنض » : 8:-7:]ص

ك٧ٌ٣ة ٠ة٩ة ٗٲؿ ٦٪كض٧ٲ٨ ٥٣ أكرد٧٬ةض ك٧ْ٩ػخ ثٲذػٲ٨ آػػؿٱ٨ ٱٌػ٧ٌةف دٲ٪ػٟ 

 :ا٣ٞةٚٲذٲ٨ض ك٧٬ة

ٙي آؿ ا٣ػػػ  ٦ذػػٯ ٱيػػؾ٠ىؿ ث٪ػػةدو كىوػػ

 

ػػػةؿ  ػػػؾا ٚٲٞي ٕي٤ٯ َػػػةبى ا٣ن   - -ػػػػ

 كإٍف ٱيػػؾ٠ىٍؿ وػػٛةتي ذكم ا٣ػػٌؽ٩ةٱة 

 

جٍػػػػري ا٣ٌنػػػػؾا ٚٲي    - -ٞػػػػةؿثًػػػ٫ً ػي

كٹ ٱؼٛٯ أٌف ا٣ٞةٚٲح ٰٚ اٵٌكؿ وٮتي صؾثذٲ٨ ٣ؽاػ٢ اٵ٩ػٙض ٤ٔػٯ ٦ػة  

ٲٌجحض كٰٚ ا٣سة٩ٰ ثة١ٕ٣ف ٌُ ٓي ٰٚ م٥ٌ ا٣ؿكااط ا٣  .«ٱٞذٌٲ٫ ا٣ُج

٧٠ة  -ك٨٦ ا٣ٞجٲ٢ ا٣سة٣ر ٦ة كرد ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٤ٔٯ ا٣ذؼ٧ٲفض ك٬ٮ 

٣نػُؿ اٵٌكؿ. أف د٧ٕؽ إ٣ٯ ثٲخ ٚذٞؽ ـ ٤ٔٲ٫ زٺزحى أمػُؿ ٤ٔػٯ ٝةٚٲػح ا -ٌٔؿ٫ٚ 
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ٌٞػت ٤ٔٲػ٫ ثٞٮ٣ػ٫  : 213-212]ص ٝةؿ ذ٣ٟض ك٦س ٢ ٫٣ ثٞٮؿ ثٌٕ٭٥ض زػ٥ٌ ٔ

ض ٠ٞٮؿ ثٌٕػ٭٥ «ا٧٣يض٪ ط»كأوٕتي ٦٪٫ ا٣ذؼ٧ٲف ثٲ٨ ا٧ً٣ىؿأٲ٨ض كق٧ٌٲذي٫ »

 :ٰٚ دؼ٧ٲف ا٣جٲخ ا٣كةثٜ

تي ا٣ىت  أٌف ا٣عػٌت ٦٪١ػذ٥ي   أٱعكى

 

٤ىػػ٥ي   ٔى  ٬ٲ٭ػػةتى ٦٪ػػ٫ ٣ػػ٫ ٦ػػ٨ ٩ػػةرق 

ٛة   ـي ٰٚ مة٬ٜ ا٣عٌت ٹ ٱُي ػؿى ًى  ٣ػ٫ 

 

٥ي   ًُ ػت  ٤٦ػذ ق ٦ػ٨ د٦ػٮع ا٣ى   كثعؿي

ـً     «٦ػػة ثػػٲ٨ ٦٪كػػًض٥و ٦٪ػػ٫ ك٦ٌػػًُؿ

 

 

ك٨٦ ا٣جٲ٨ٌ أٌف اٵمُؿ ا٣سٺزح ٰٚ ٬ػؾا ا٣٪ػٮع ٦ػ٨ ا٣ذؼ٧ػٲف د١ػٮف ثػٲ٨ 

ٱ١ػػٮف ٣٭ػػة  وػػؽر ا٣جٲػػخ ا٧٣ػػؿاد كٔضػػـقض كأٌف ٬ػػؾا ا٣جٲػػخ وػػؽران كٔضػػـان 

 «.ا٧٣ض٪ ط»٠ة٣ض٪ةظٲ٨ض ك٣ؾ٣ٟ اصذ٭ؽ كق٧ٌٯ ٬ؾا ا٣ٌؿب 

٨ ذ٣ٟ أٌف ا٧٣ؤ٣ٌٙ رأل ٧ْ٩ةن ٣جٕي أدثػةء ا٣ٛػؿس كا٣ذ ػؿؾ ٱض٤ٕٮ٩ػ٫ ك٦

٨٦ ا٣جعؿ ا٣ُٮٱ٢  ٣ذؿ٠ ت ٢ٌ٠ ثٲخ ٨٦ أصػـاءو زااػؽة ٔػ٨ ا٧٣ٕذػةدض ٹ ١٣ٮ٩ػ٫ 

زٺزػح أقػُؿض ثػٲ٨ٌ ظة٣ػ٫  ا٦ذٌؽ ٤ٔػٯ٤ٔٯ كز٫٩ض ٦س٢ٌ ٫٣ ثجٲخ ٣جٌٕ٭٥ ثة٣ذؿ٠ٲح 

ٚػةٔٺد٨( ٍٔنػؿى ٬ؾا ثٲخ ٝؽ دؿ٠ تى ٢٠  ٦ىؿاع ٦٪٫ ٦ػ٨ )»  :214]ص ثٞٮ٫٣

ٞ ت ثٞٮ٫٣: «٦ٌؿات ػةؼ ». ز٥ٌ ٔ ٚػٰ ٦سػ٢ ٬ػؾا إ٣ػٯ  «ا٣ُٮٱػ٢»كاٵك٣ٯ أف ٱٌي

٦ى٢ ا٣جعؿ ا٣ؾم ٱ٪٧ٰ ذ٣ٟ ا٣ٮزفي   .«إ٣ٲ٫ض ٚٲٞةؿ ٬٪ة ٦سٺن: َٮٱ٢ي ا٣ؿ 

ٍه كدٞٲٲؽه ظك٨ ٱىٙ ا٣ج٪ٲػح اٷٱٞةٔٲٌػح ا٣ذػٰ ٝػةـ  ك٬ؾا ٧٠ة ٹ ٱؼٛٯ ًج

 ٤ٔٲ٭ة ا٣٪٥ْض كٱؽٌؿ ٤ٔٲ٭ةض كٱ٧٪ٓ ا٤٣جف.

ٌٰ كا٤٣٘ٮٌم  كٝؽ ة اٹ٩ذ٧ةء ا٣سٞةٚ زىؿى
ى ٙي ٬ٮل ا٣٪ٛف كٔـؼى ٨ٔ أ ٌ دؿؾ ا٧٣ؤ٣

ٚٲ٧ة ٠ةف ٫٣ ٚٲ٫ رأمه ٰٚ ٬ؾق ا٣ؿقة٣ح ٨٦ ٔؿكض اٳػؿض كوؽر ٰٚ ذ٣ٟ ٔػ٨ 

٥٤ٔ كٔؽؿ ٰٚ ا٣٘ة٣ت. ٧ٚة ٨٦ مٰء قة٫ٝ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٰٚ ٬ػؾق ا٣ؿقػة٣حض ػػؿج 

ض أك ٨ٔ ثٕي دكااؿقض أك ٠ ٌٰ ةف ٣٭٥ ٚٲػ٫ ٚٲ٫ ا٣ٛؿسي ٨ٔ ٦ٲـاف ا٣ٕؿكض ا٣ٕؿث

دىؿ ؼه ثجٕي اٵثعؿض أك ٦ؼة٣ٛح ٤٣ٕؿب ٰٚ ثٕي ا٣ٌٮاثٍ كاٵوٮؿ وػؽ  
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ض ث٢ ٠ةف ٱ٤ٮذ إزاءق ثة٣ى٧خض ك٠ةف ٱٞٙ ٦٪ػ٫   ٰ ٔ٪٫ض أك ر٦ةق ثع٥١ ٝٲ٧ح ق٤ج

ٞ ت ا٣٪ةٝؽ  .٦ٮٝٙ ا٣كةرد ٹ ا٧٣ذٕ

٬ٍؽى ا٣ٛؿس ٰٚ أثعؿ ا٣ُٮٱ٢ كا٧٣ؽٱؽ كا٣جكػٲٍ كا٣ػٮاٚؿ  ٚعٲ٨ اقذ٘ؿب زي

أظ٤ػٯ  -٦ػة ٔػؽا ا٧٣ؽٱػؽ  -ح ٧ْ٩٭٥ ٤ٔٯ كز٩٭ة مػٕؿانض ك٬ػٰ كا١٣ة٢٦ض ك٤ٌٝ 

ػؿى ذ٣ػٟ ]ص -اٵثعؿ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب  ذػٲ٨ض ٹ 67ٚك    ثػةػذٺؼ ٦ٞذٌػٯ ا٤٣٘ 

ثةػذٺؼ ذكؽ اٵي٦ٌذٲ٨  كأٱٌؽ ذ٣ٟ ث٧ة ثؽا ٫٣ ٰٚ مٕؿ قٕؽم ا٣نٲؿازٌم ا٣ػؾم 

٤ػٟ ٝةؿ ا٣نٕؿ ثة٣ٕؿثٲٌح كا٣ٛةرقٲٌح  ٚإٌف أ٠سػؿ أمػٕةرق ثة٣ٕؿثٲٌػح ٠ة٩ػخ ٤ٔػٯ د

٤ٔٯ كزف ٦٪٭ةض ٢ٌ١٤ٚ ٣٘حو ػىٮوػٲٌحه  كرث٧ٌة ٹ دضؽ ٫٣ مٕؿان ٚةرقٲ ة»اٵثعؿض 

ـ  ا٧٣يؽرؾ ٣٭ة َؿثةنض كٱٌٰٞ ا٣ؾا٢٬ي ٨ٔ ٦ىٍؽرى٠٭ة ٔضجةن   .«ٱ٭ذ

ٌٰ وػػؿؼ ٦ؤٱٌػػؽ ثة٣ػػؽ٣ٲ٢ض ٦جػػٌؿأ ٦ػػ٨ ظػػؽٱر ا٣ػػ٪ٛف  ك٬ػػؾا رأمه ٧٤ٔػػ

 كظكةقٲح اٹ٩ذ٧ةء.

ك٬ٮ ٩ٮع ٦٪٭ػة  -٣ؿدٱٙ كظٲ٨ د٥ٌ٤١ ٤ٔٯ ا٣ٞةٚٲح ٔ٪ؽ ا٣ٛؿسض كٹقٲ٧ٌة ا

ض ذ٠ؿ إصةدد٭٥ ٚٲ٫ أ٥ْٔ إصةدةض كأٌف ا٣ـ٦ؼنػؿم  اقػذ٫٤٧ٕ ٚػٰ -اػذٌىٮا ث٫ 

ك٣ٲف ٫٣ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌػح ا٣عػٺكةي » : 5:ٝىٲؽة ٔؿثٲٌح قةؽ ٤ُ٦ٕ٭ةض ز٥ٌ ٝةؿ]ص

 ا٣ذٰ ٰٚ ا٣ٛةرقٲٌحض كقؿ  ذ٣ٟ ٱؿصٓ إ٣ٯ ٦ٞذٌٯ ا٤٣٘ذٲ٨ض ك٣٪ة ٚٲ٫:

ٯ  -ٱة ٨٦ أقةؿ   د٦ػةن  -كٹ أٝٮؿ أقن

 

 ٨٦ ٦ؽ٦ٰٕض أك ٦ة ٠ٛٯ ٦ة ٝؽ صػؿل 

 ًوػػػ٤٪ٰ ٚػػػإٌف ا٣ىػػػؽ  أكرل ٩ػػػةرق 

 

ٰض أك ٦ة ٠ٛٯ ٦ة ٝؽ صػؿل   ٰٚ أ٤ًٕي

 ث٧ٕػػةدقف ٣ػػٰ كارٚيػػٜ ث٤ٞػػتو ٣ػػٲ 

 

 ٨٦ ٦ى٧ُٓض أك ٦ة ٠ٛٯ ٦ة ٝؽ صػؿل 

كا٥٤ٔ أٌف ٬ؾق اٵثٲةت ٱذٲٌكؿ ص٢ٕي ٝةٚٲذ٭ة ٤ٔػٯ ٦٪ػٮاؿ ا٣ٕػؿبض كذ٣ػٟ  

رىض ٚذ١ٮف ظ ٲ٪بؾ ٨٦ ٦ضػـكء ا١٣ة٦ػ٢. كاٵك٣ػٯ ٧٣ػ٨ ثأف دؿٚٓ ا٣ؿدٱٙ ا١٧٣ؿ 

ٌٰ أف ٱ٢ٕٛ ١٬ؾا  .«أراد أف ٱذةثٓ ا٣ٛؿس ٰٚ ا٣٪٥ْ ا٣ٕؿث

ك٬ؾا ا١٣ٺـ ٔ٪ؽ ا٣ذعٞٲٜ كراءق ٥٤ٔ كػجؿة كذكؽض ك٬ٮ رأمي ٦ىػ٨ ٠ػةف 
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٤ٔٯ ٥٤ٔ ثة٤٣٘ذٲ٨ ا٣ٕؿثٲٌح كا٣ٛةرقٲٌحض ك٦ٕؿٚحو ثة٣نٕؿ ٚٲ٭٧ةض ك٠ة٩خ ٫٣ دضؿثح 

 ٰٚ ذ٣ٟ كػجؿة.

ًٓ آػػؿ ٩ٍكػشى ا٣ذػؿؾ ٚػٰ أمػٕةر٥٬ ٤ٔػٯ ٦٪ػٮاؿ كذ٠ؿ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٰٚ ٦ٮ

ا٣ٛؿسض كأٌف ٣٭٥ أمٕةران ٠سٲؿةض صـٱ٤ح ا٧٣ج٪ٯض ص٤ٲ٤ح ا٧٣ٕ٪ٯض أ٠سؿكا ٚٲ٭ة ٚػٰ 

٠سٲؿ ٨٦ ا٧٣ٮآً اقذ٧ٕةؿى اٵ٣ٛةظ ا٣ٛةرقٲٌح كا٣ٕؿثٲٌح  كقةؽى أذػؿاضى أ٠سػؿ 

أدثةء ٔىؿق ٤ٔػٲ٭٥ ٚٲ٧ػة اقػذٕةركق ٚػٰ ذ٣ػٟ دكف اظذٲػةج. ك٬ػٮ ٦ػة دػؽثٌؿق 

رى ٚػٰ د٤ػٟ ك٩ةٝن ٫ ٦٪ةٝنح ٨٦ ٠ةف ٱؿل ا٧٣ى٤عح كا٣٘ةٱح ٚٲ٧ة ٤ٕٚػٮقض إذ ٝػؽ 

 .ض كظةصحن زٞةٚٲٌحقذٕةرة ٗؿًةن د٤ٕٲ٧ٲ ة كظٌةرٱ ةاٹ

ٔيؾر ا٧٣ذٌٞؽ٦ٲ٨ ثة٣٪ْؿ ٧٣ة أػؾكق ٨٦ اٵ٣ٛػةظ ا٣ٕؿثٲٌػح »  :79]ص ٝةؿ ك

ٌؽة ثؽكف اظذٲةج أ٩ٌ٭٥ أرادكا أف ٱٌٞؿثػٮا د٤ٕ ػ٥ى ا٣ٕؿثٲٌػح ٤ٔػٯ ا٣ُة٣ػت ٩ْػؿان ٣نػ

 -ك٬ٮ ٦ة ٣ػٲف ٣ػ٫ ٦ػؿادؼ ٚػٰ ٣٘ػذ٭٥  -٣ـك٦٭ةض كأ٦ٌة ٦ة اقذٕةركق اًُؿاران 

 .«...ٚؾ٣ٟ ٧ٌ٦ة ٹ ٱ٪جٰ٘ أف ٱٕذؿض ٚٲ٫ أدٱت.

٤ٔٯ ٝٮؿ ظٌكػةف ا٣٭٪ػؽ ثذ٧ٲٌػـ أ٠سػؿ  ٝة٫٣ ا٣نٲغ َة٬ؿ ا٣ضـااؿٌم رد ا ك٦ة

 -اٵمٕةر ا٣ٛةرقٲٌح ثة٧٣ُجٮٔٲٌح )ا٣ُجٓ(ض ثؼٺؼ اٵمػٕةر ا٣ٕؿثٲٌػح كا٣٭٪ؽٱٌػح 

ٌٰ ٝػةـ ٤ٔػٯ  ٣ٲف ا٩ذىةران ٹ٩ذ٧ةءض أك رد ا كراءق ٔىجٲٌحض ث٢ ٬ػٮ دٕٞٲػت ٧٤ٔػ

٩ٞي َؿٱٞح اٹقذؽٹؿ ا٣ذٰ أذ٧ؽت ٤ٔٯ كٝةآ صـاٲٌح )أ٦س٤ح ٦ٕٲٌ٪ػح ػةٌوػح 

ٰ  ٦ػ٨  ٌٰ  ػٺٚةن ٧٣ػة ٱٞذٌػٲ٫ ا٧٣ػ٪٭ش ا٧٤ٕ٣ػ
٨٦ اٵثٲةت( ٰٚ ث٪ةء ا٣ع٥١ ا٤١٣ٌ

 ٠ٛةٱح اٹقذٞؿاء كقٕح اٹػذٲةر.

إٌف ٦ة أمةر إ٣ٲ٫ ٨٦ ٔؽـ قٺقػح » : 78]ص ٬ؿ ا٣ضـااؿمٌ ٝةؿ ا٣نٲغ َة

ٌٰ كز٩ةن إ٧ٌ٩ة ٬ٮ ثة٣٪ْؿ ٣جٕي أثٲةت ذي٠ًػؿت ٚػٰ ٠ذػت ا٣ٕػؿكض   ا٣نٕؿ ا٣ٕؿث

دذ٧ٲ٧ةن ٧٣كةا٫٤ض أك ٵثٲةت ٧ْ٩٭ة ثٕػيي ا٧٣ذ٤١ٌٛػٲ٨ض أك ٵثٲػةت كٕٝػخ ٦ػ٨ 

كأ٦ٌة ٦ة كٝٓ ٰٚ ٠ذت ا٣ٕؿكض  ...٢ٌ اٵي٩ف ث٭ة ٠ة٧٣ٌةرع كا٧٣ٞذٌتأثعؿ ٝ
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ػ٥  ًْ ي ٨٦ اٵثٲةت ا٣ذٰ دػ٤٭ة ًزظةؼ د٪جٮ ٔ٪٫ ا٣ُجةع ا٣ك٤ٲ٧ح ٚػإٌف ص٤ٌ٭ػة ٧ٌ٦ػة ٩

ٔيؾران   .«اردضةٹنض ك٠ٛٯ ث٫ 

دى ا٣ٞةٚٲػػح  ٙي دٕػػؽ  ٙى ث٭ػػة ا٧٣ؤ٣ٌػػ ػػ كرث٧ٌػػة مػػؾ  ٔػػ٨ ذ٣ػػٟ ٤٠ٌػػ٫ ٧٤٠ػػحه كوى

ا٣ٞةٚٲػػح »كاػذٺٚ٭ػػة ٚٲ٧ػػة ٤ٌٝػػؽى ٚٲػػ٫ ثٕػػيي أدثػػةء ا٣ذ ػػؿؾ اٵدثػػةءى ا٣ٛؿ٩كػػٲٲ٨ ثػػػ

٨ٔ اقذ٧ٕةؿ ا٧٣ٮٌمط ٰٚ ا٣ذؿ٠ٲٌح ٰٚ أ٩ٮاعو ٠ةف ١٣ػ٢  ٩ػٮع  . دعؽ ث«ا٣ٕؿصةء

ؿض ك٦٪ػ٫  ى٪ٍػؽ»٦٪٭ة اق٥ض ٠ة٧٣ؿثٌٓ كا٧٣ؼ٧ٌف إ٣ٯ ا٧٣ٕن  دؿ٠ٲػت »ض ك«دؿصٲػٓ ث

ى٪ٍؽ ا٤٣ؾاف أصةدكا ٚٲ٭٧ة أ٥ْٔى إصةدةض ك٧ْ٩ٮا ٚٲ٭٧ة ٝىةاؽ ث٤ٲ٘ح ٰٚ ا٣ػٮِٔ  «ث

ـ٬ٌةدةض ز٥ٌ ٝةؿ ٠ة٣٘ػة٦ـ ]ص ؿ٩ة أدثػةءى كٝػؽ دػةثٓ ثٕػي أدثػةء ٔىػ»  ::9كا٣

 :(3)ا٣ٛؿ٩كةكٱٌٲ٨ ٰٚ ا٣ٞةٚٲح ا٣ٕؿصةءض ٩عٮ ٝٮؿ ثٌٕ٭٥

 ٩ىػػ٫ ػػػٮش اٱ٤ػػؿ ٦عجٌذػػٰ دٕؿٱػػٙ

 

 مػػػػٮ ٗؿٱػػػػت ث٤جػػػػ٢ آمػػػػٲة٩٪ؽق 

 ث٪ػػػػؽق ٠ٮٱػػػػة اٱػػػػؽـ ز٦ة٩٪ػػػػؽق 

 

 آمػػػٲة ٧٩ػػػؽل ثؿ٩ً٭ػػػةؿ ّؿٱػػػٙ 

 أقػػؽل ثػػؿ ز٦٭ؿٱػػؿ ز٬ػػؿ اٚنػػةف 

 

 «٨٧ ٝة٣ؽل ٔةٝجػخ ٩ػ٫ ٚػؽافچ٩ى٫  

ض ٚ٭ؾا ا٣ٮوٙ ٱ٪ُٮم ثؽٹ٣ذ٫ ا٤٣٘ٮٱٌح   ٌٰ ٤ٔٯ اقذ٭ضةف كظ٥١ ٝٲ٧ح قػ٤ج

٢٧ً ٤ٔٯ أ٫ٌ٩ كوٙ ٦عي روؽ ث٫ ٦ة ٣ع٫ْ ٚػٰ دٞػةَٓ ا٣ٞػٮاٰٚ ثػٲ٨  ك٣ٮ ظي

                                                 

ٌٜٞ ٰٚ ا٣عةمٲح ز٧ٌح ٤٣نػةٔؿ رًػة ٩ػٮر (3) ٌٞػٜ ثػ٫ اٵثٲةت ٧٠ة ٩ٌه ا٧٣ع . كٝػؽ ٔػٌؿؼ ا٧٣ع

: كٝؽ ٠ةف ٨٦ دٺ٦ٲؾ ا٣عةج ث١ذةشض ك٠ةف ٦ٲٌةٹن ٤٣ىٮٚٲٌحض ك٠ػةف ٔةمػٞةن ٤٣ض٧ػةؿض ثٞٮ٫٣

ـض كدٱٮا٩ػ٫ ٦ٛٞػٮدض ك٣ٕػ٢ٌ ا٣عؿٱػٜ ا٣ػؾم دٌٕؿًػخ ٣ػ٫ ا١٧٣ذجػح 2499دٮٌٰٚ ٝؿاثػح ٔػةـ 

. ك٣ػ٥ ٬ا..ـ ٝؽ أدٯ ٤ٔٲ٫ض ٚٞؽ اظذؿؽ ٚٲ٫ ٝك٥ ٨٦ ٦ؤ٣ٌٛةت ا٣ىٮٚٲٌح28:3ة٩ٲح ٔةـ ا٣ك٤ٲ٧

 ٌٜٞ ٚٲ٧ة قةؽ ٨٦ ذ٣ٟ ٦ىؽران أك ٦ؿصٕةنض ك٥٣ ٱ٭ؽ٩ٰ ا٣جعر إ٣ٯ ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ ٱؾ٠ؿ ا٧٣ع

كٱٌٕؿؼ ث٫. ك٬ؾا ا٣ٞٮؿ ثإزاء ٦ة ٱنٲؿ إ٣ٲ٫ قٲةؽ ٠ٺـ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٨٦ أ٩ٌ٭ة ٣جٕي أدثةء ٔىؿق 

ؿ ؾ؟ إ٩ٌػٟ ٣ذٕػؿؼ ٦عجٌذػٰض ٦ػة ك٦ٕ٪ٯ  ٚٲ٫ ٩ْؿ. - ٌٜٞ: ٦ة ا٣ؾم ٱكي اٵثٲةت ٧٠ة ذ٠ؿ ا٧٣ع

ٰٚ ٬ؾق اٵمػٲةء؟. ٬ػ٢ دػؾ٬ت إ٣ػٯ ا٣ٞػؿل ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ـ٦ػةف؟ ك٦ػة  -ٱة ث٤ج٢  -ا٣٘ؿٱت 

 اٵمٲةء ا٣ذٰ دؿا٬ة؟. أُٔ٪ة ا٣ـ٬ؿ ا٣ض٧ٲ٢ ٰٚ ا٣جؿد ا٣ٞةرسض كٹ دؼٙ ٨٦ اٳػؿة.

ح ٰٚ ا٣٪كجحض ك٣ػٮ ٱ٪ةقت ٝٮأؽ ا٣ٕؿثٲٌ ٹ  «ا٣ٛؿ٩كةكٱٌٲ٨» :كٝٮؿ ا٣ضـااؿٌم ٬٪ة٬ؾاض 

ؿىؼ أو٤٭ة. «ٚؿ٩كة»  ثعؾؼ أ٣ٙ «ا٣ٛؿ٩كٲٌٲ٨» :ث٪ٯ ٤ٔٲ٭ة ٣ٞةؿ ٵ٩ٌ٭ة ػة٦كح ٹ ٱٕي
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مُؿًم ا٣جٲذٲ٨ اٵٌكؿ كا٣سة٩ٰ ٦ػ٨ مػج٫و ثة٧ً٣نػٲح ا٣ٕؿصػةء ا٣ذػٰ دذٞػةَٓ ٚٲ٭ػة 

ٌٟ ا٣ؿ٠جذةف.  أظٲة٩ةن ا٣ٞؽ٦ةف كا٣كةٝةفض كدىُ

ث٤٘ػح أك  كٰٚ ٢ٌ٠ ظةؿ ٥٣ ٱؿد ٰٚ ٠ٺ٦ػ٫ ٦ػة ٱ٧٘ػـ ٦ػ٨ صػ٪ف أك ٱػـرم

ٌٞه ٨٦ ٝٮـ.  ٱذ٪

ىلِّىالردالِ:
ك٣٘ح ا٣ؿقة٣ح ٣٘ح كاًػعحض ٤ٗػت ٤ٔٲ٭ػة ا٣ؽٌٝػح كا٣كػٺ٦حيض كػ٤ػخ ٦ػ٨ 

جًكٍخ ٰٚ ا٣ٕ٪ٮاف كا٣ؼُجحض كثؿاخ ٨٦ أقة٣ٲت اٷ٩نػةء  وج٘ح ا٣كضٓ ا٣ذٰ ظي

٤ح ثذ١ة٣ٲٙ ا٣ٕجةرة ا٧٣ىُ٪ٕح.  ٞى  اٵدثٰ ا٧٣س

ؽ٬ة ثأ٣ٛػةظ د٪ةقػت كدجؽك ٣ٟ ا٣ٌؽٌٝحي ٚٲ٧ة دجؽك ٰٚ ًجٍ اٵظ١ػةـ كدٞٲٲػ

ض أ٢ٝ  ا٣ٮاٝٓ ا٣ٕؿكًٰ أوٮٹن كاق ض ذ٧ٕةٹنض ٩عٮ: ٢ٝ  ض أ٠سػؿي ض ٠سٲؿانض أ٠سػؿى ض ٠سؿى

ٮا ث٫ض اًُؿارانض ٥٣  ٗة٣جةنض كصٮثةنض ٱضٮزض ا٣ذـ٦ٮاض أصةزكاض ٝؽ ٱيكذ٧ٕى٢ض اػذى 

   .ٱيكذ٧ٕى٢ إٌٹض اٵىك٣ٯض...

ٙي ٦ةدٌة ا٣ؿقة٣حض  كٹ قٲ٧ٌة ٦ة ٠ةف ك٨٦ ق٧ةت ٬ؾق ا٤٣٘ح أف ٱكٮؽ ا٧٣ؤ٣ 

ٌٟ كا٣ذؿدٌد.  ٦ٮوٮٹن ثةٵظ١ةـض قٲةٝح ا٧٣ٮ٨ٝ ا٣ضةزـ ا٣ؾم ٹ ٱ٪ةز٫ٔ ا٣ن

ٙو  كٝؽ ٱكذٮٟٝٛ ٧ٌ٦ة ػة٣ٙ ٬ؾا كذاؾ ٤٠ٲ٧ةته ٦ٕؽكدة دعذةج إ٣ٯ دٮٌٝػ

 ك٩ْؿ.

ٕٚػؿكض » : 79]ص ٦ؾ٠ٌؿان ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٫٣ «ا٣ٕؿكض»٨٦ ذ٣ٟ اقذ٧ٕةؿي 

 ٧٤ٕ٣ةء ٨٦ أ٩ٌ٭ة ٦ؤ٩ٌسح.ض ػٺٚةن ٧٣ة أص٧ٓ ٤ٔٲ٫ ا«ا٣ٛؿٝذٲ٨ إذف كاظؽ

  :92]ص ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ «إ٣ػٯ»ثعػؿؼ ا٣ضػٌؿ  «ث٤ٖ»ك٨٦ ذ٣ٟ دٕؽٱح ا٢ٕٛ٣ 

ض كا٧٣نػػ٭ٮر دٕؽٱذػػ٫ ث٪ٛكػػ٫. ٚ٭ػػ٢ ظ٤٧ػػ٫ ٤ٔػػٯ «دج٤ػػٖ إ٣ػػٯ أرثٕػػح كٔنػػؿٱ٨»

ض أـ ٤ٌٝؽ ٚٲ٫ ٣٘ح «إ٣ٯ»ا٣ؾم ٱذٌٕؽل ٰٚ ا٣٘ة٣ت ا٧٣ن٭ٮر ثعؿؼ ا٣ضٌؿ  «كو٢»

 ٘ح؟.ٗٲؿ ٦ن٭ٮرةض أك ارد١ت كص٭ةن دك٧ط ث٫ ٝؽرة ا٤٣

٧ٌ٤ٝة ٱؽػ٢ ٰٚ أثعؿ٥٬ » : 68ٰٚ ٝٮ٫٣ ]ص «٧ٌ٤ٝة»ك٦٪٫ أٱٌةن اقذ٧ٕةؿ 
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ٰى ٦ٞذؽٱةن ث٧ة صؿل ٤ٔٲػ٫ اٵك٣ػٮف ٚػٰ  .«ا٣نُؿ كا٣ضـء كا٣٪٭ٟ ٚ٭٢ أراد ا٣٪ٛ

 ٦س٫٤ أظٲة٩ةنض أـ أراد ا٤ٞ٣ٌح ٤ٔٯ ا٣ٮص٫ ا٣ْة٬ؿ ا٧٣نذ٭ؿ ٰٚ ز٦ة٩٪ة؟.

٣ٕػػؽدض ك٦ػػ٨ ذ٣ػػٟ ٦ؼة٣ٛػػح ا٣ٞٮأػػؽ ا٧٣نػػ٭ٮرة ٚػػٰ ٔٺٝػػح ا٧٣ٕػػؽكد ثة

ٜي ٰٚ ٦ٮا٫ًٕ .«ز٧ة٩ٰ»كظؾؼ ٱةء  ٌٞ كأٝػةـ ٔجػةرة ض ك٬ؾا مٰء ٩ج٫ٌ ٤ٔٲ٫ ا٧٣ع

 ا٧٣ذ٨ ٚٲ٭ة ٤ٔٯ كص٭٭ة.

ك٠سٲؿان ٦ة ٱض٤ٕٮ٫٩ ٤٦عٮ٩ػةنض » : 98]ص «ا٧٣ٮا٣ٲة»ك٨٦ ذ٣ٟ ٦ة ٝة٫٣ ٰٚ 

 .«كا٤٣ع٨ ٚٲ٫ ظك٨

ٍكػ٨ ٚػٰ ا٤٣عػ٨ ٬٪ػة   كٰٚ ٬ؾا ٔ٪ػؽم إَػٺؽه ٱٞذٌػٰ ا٣ذٞٲٲػؽ  ٵٌف ا٣عي

ٱٞذىػؿ ٤ٔػٯ  -٣ذػؿٌػه ٚػٰ إٔػؿاب ثٕػي ا١٣ػٺـ كإ٧٬ة٣ػ٫ كا٧٣ؿاد ث٫ ا -

 اٷٱٞةع ككٝٓ ا١٣ٺـ ٰٚ اٵذف.

ي٫ ]ص   ثٕؽ ٦ػة رد  اػػذٺؼ ٦٪ـ٣ػح أثعػؿ ا٣ُٮٱػ٢ كا٣جكػٲٍ 67ك٦٪٫ ٝٮ٣

كإٍف »كا٣ٮاٚؿ كا١٣ة٢٦ ثٲ٨ ا٣ٛؿس كا٣ٕػؿب إ٣ػٯ اػػذٺؼ ٦ٞذٌػٯ ا٤٣٘ذػٲ٨: 

خى ٰٚ ذ٣ٟ ٚة٧ٔؽ إ٣ٯ دٱٮاف مةٔؿ ثة٤٣٘ذٲ٨ ٠ة٣ك   ٕؽٌمض ٚإ٩ٌٟ دضؽ أ٠سػؿى دٮٝٛ 

٤ٔػٯ كزف  كرث٧ٌػة ٹ دضػؽ ٣ػ٫ مػٕؿان ٚةرقػٲ ة أمٕةرق ثة٣ٕؿثٲٌح ٨٦ ذم اٵثعؿض

ـ  ٣٭ة ا٧٣ؽرؾ َؿثةنض...  .«٦٪٭ةض ٢ٌ١٤ٚ ٣٘ح ػىٮوٲٌح ٱ٭ذ

داؿ  ٤ٔػٯ رأمو  «٤ٔػٯ كزف ٦٪٭ػة ٚةرقػٲ ة كرث٧ٌة ٹ دضؽ ٫٣ مػٕؿان »ٚٞٮ٫٣: 

كا٨ٌْ٣ض ١ٚأ٫ٌ٩ دٞؽٱؿ ٌٝؽرق ٨٦ ٣ػ٥  ػٺ ٨٦ ا٣ُٞٓ كا٣ٲٞٲ٨ كا٠ذكٯ زٮبى ا٣ذؿدٌد

٤ٌَٓ ٤ٔٲ٫ ٱٮ٦ةنض ز٥ٌ ٗةب ٔ٪٫  ٤ٌُٓ ٤ٔٯ دٱٮاف قٕؽم ا٣نٲؿازٌمض أك ٝٮؿ ٨٦ ا ٱ

 ك٣ٮ ٠ةف ثٲ٨ ٱؽٱ٫ كٝذبػؾ ٣ج٪ػٯ ٔجةردػ٫ ٤ٔػٯ ٱٞػٲ٨ض .ٗٲةثةن ٥٣ ٱ١ٌ٧٪٫ ٨٦ ا٣ضــ

 ٹقذن٭ؽ ثنٰء ٨٦ مٕؿق داؿ  ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٱؤ٠ٌؽق كٱىٌؽ٫ٝ.ك

ىالتحٓوق:ى*
جً  َي ٤٦عٞػحن ثؿقػة٣ح ا٧٣ؤ٣ٌػٙ )د٧٭ٲػؽ  2415٬ٍٕخ ٝػؽٱ٧ةن قػ٪ح ٬ؾق ا٣ؿقة٣ح 
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 ٌٰ ا٣ٕؿكض إ٣ٯ ٨ٌٚ ا٣ٕؿكض(. كٝؽ ٩٭ي ٣٭ة ٦٪ؾ ز٦ػ٨ ٝؿٱػت ا٣جةظػر ا٣ضػة٦ٕ

ٞ ٞػحنض ٦ٕذ٧ػؽان ٤ٔػٯ ٩ػه   ٕي٪ًػٰ ث٭ػةض ك٩نػؿ٬ة ٦ع اٵقذةذ ٦ع٧ٌؽ ٩ٕٲ٥ ا٧٣ٲؽا٩ٰض ٚ

كٚ٭ؿقػح . كٝؽ اصذ٭ؽ ٰٚ ػؽ٦ح ا٣٪ٌه ًػجُةن كمػؿظةن كد٤ٕٲٞػةن (4)ا٣ُجٕح ا٣ٞؽٱ٧ح

٧ٝػخي ث٪كػغ » :كدراقحض كوٌؿح ثجٕي ٦ة ٝةـ ث٫ ٰٚ ذ٣ٟ ٚػٰ ا٧٣ٌٞؽ٦ػح  إذ ٝػةؿ

ا٣ؿقػػة٣حض كًػػجُ٭ةض كدٕؿٱػػٙ أٔٺ٦٭ػػةض كدجٲػػةف ٦ىػػ٤ُعةد٭ةض كإٝة٣ػػح ٔسؿاد٭ػػةض 

كدؼؿٱش أثٲةد٭ة ٦ة اقذُٕخض كمؿح ٦ة كرد ٚٲ٭ة ٨٦ أثٲةت ٚةرقػٲح كدؿ٠ٲٌػحض ك٦ػة 

ض... ض ٣ٲ١ٮف ٤٧ٰٔ ا٧٣ذٮآً ٚٲ٭ة ]زدد٫ صةء ثٲ٨  ٌٰ  .«ثة٠ٮرةى إ٩ذةصٰ ا٧٤ٕ٣

ٌٜٞ أصةد ٚٲ٧ة ٩٭ي ث٫ض ١٣٪٫ٌ ٥٣ ٱيٮًؼ ٤ٔػٯ ا٣٘ةٱػحض  ٌٟ أٌف ا٣جةظر ا٧٣ع كٹ م

 إذ ٩ؽ  ٔ٪٫ ٨٦ ا٣٭ٛٮات ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ا٣ذأ٢ٌ٦ض كٱ١نٙ ٔ٪٫ ا٣٪ْؿ ا٣ٛةظه.

ى:النّص
ٌٞٞح ٨٦ ٱؽ ا٣ذ٘ٲٲؿض ١ٚػةف ٚٲػ٫ مػٰء  ا٣٪ٌه ٥٣ ٱك٥٤ ٰٚ ٬ؾق ا٣ُجٕح ا٧٣ع

أك زٱةدة ثٕي اٵ٣ٛػةظ دكف ٦ػة ظةصػحض إ٣ػٯ مػٰء ٦ػ٨  ٨٦ دعؿٱٙ كقٍٞض

 أػُةء ا٣ٌجٍ. كٝؽ ثؽت ٣ٰ د٤ٟ ا٣٭ٛٮات ٰٚ ا٧٣ٮآً اٳدٲح: 

ىٍعػؿى دااػؿة ا٧٣ؼذ٤ػٙض ك٬ػٰ ا٣ُٮٱػ٢ » : 66كرد ]ص - ك٥٣ ٱىٍكذىٍع٤ٮا ث

 .«كا٧٣ؽٱؽ كا٣جكٲٍض...

ىٍعػػؿى »ك٧٤٠ػح  ٚػػٰ ا٧٣ػذ٨ ٬٪ػػة دعؿٱػػٙض كا٣ىػعٲطي ٧٠ػػة كرد ٚػػٰ ا٣٪كػػؼح  «ث

ؿى »ح ا٧٣ٕذ٧ىؽة ا٧٣ُجٮٔ ٜي ٹـى  «أثٍعي ػ ٌٞ ثة٣ض٧ٓ. ز٥ٌ ٠ةف ٨٦ ا٧٣٪ةقت أف ٱٌػجٍ ا٧٣ع

 .دٕٚةن ٧٣ة ٱكةكر ا٣٪ةسى ٰٚ ٦س٫٤ ٨٦ ك٥٬ ٰٚ ًجُ٭ة ثة٣ٛذعح «ٱكذع٤يٮا»ا٢ٕٛ٣ 

د٫٧ٌ٤ٕ ٔجٲػؽي٥٬ ا٧٣ذكػ٤ ٮف » : 97]ص« ا٧٣ٮا٣ٲة»كرد ٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ  -

 .«٧ٕ٣ةرد٭٥ ك٧٤ٗة٩ي٭٥

                                                 

(4)  ٌٜٞ ٚػٰ دعٞٲػٜ ٬ػؾق ا٣ؿقػة٣ح ثػة٧٣ؼُٮط ٚػٰ  اٵو٢ ا٣ؾم أذ٧ؽق ٬ؾا ٨ٔكدٕجٲؿ ا٧٣ع

ٵٌف ذ٣ػٟ ٹ  ٥٣ ٱػذ٨١ٌ٧ ٦٪ػ٫ اٷظ١ػةـ كػة٩ػ٫ ا٣ذٮٚٲػٜ  - ا٧٣ٌٞؽ٦ح كا٣ؽراقح كا٣عٮامٰ

ٱ٪ةقت ا٣ٮاٝٓض ٚ٭ؾا اٵو٢ ٦ُجٮع ٹ ٦ؼُٮط.
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 .«ا٧٣ذك٤ ٧يٮف» :د ٰٚ اٵو٢كٰٚ ٬ؾا دعؿٱٙ وٮاث٫ ٧٠ة كر

  ثجٲػخ ٣عػةِٚ ا٣نػٲؿازمض ٦87س ٢ى ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٧٤٣ضذٌر ٰٚ ا٣ٛةرقػٲٌح ]ص -

ٌٜٞ إٌٹ أف ظؾؼ ٦٪ػ٫ أداة  «ا٣عةِٚ»كٝؽ ٔـاق إ٣ٲ٫ ث٤ٞت  ٦ٌٕؿٚةن. ٧ٚة ٠ةف ٨٦ ا٧٣ع

 :كرد ٚػٰ ٦ػذ٨ ا٧٣ؼُػٮط» :ا٣ذٕؿٱٙ ٰٚ ا٧٣ذ٨ض كٌٚكؿ ذ٣ٟ ٰٚ ا٣عةمػٲح ثٞٮ٣ػ٫

 ....«.أزجذ٪ةق ٰٚ ا٧٣ذ٨ض ك٬ٮ ظةِٚ ا٣نٲؿازمض كا٣ىٮاب ٦ة «ا٣عةِٚ»

ٌٜٞ ًؿبه ٨٦ ا٣ذىؿ ؼ ٚػٰ ا٣ػ٪ٌه ٹ ٱ٪ج٘ػٰ  ٵٌف  ك٬ؾا ا٣ذ٘ٲٲؿ ٨٦ ا٧٣ع

ًؿؼى ثػ٫ ثٕػؽ ٦ػة ظٛػِ ا٣ٞػؿآف.  «ا٣عةِٚ» ٔي ٞ تى ك ي ٬ٮ ٣ٞت ٬ؾا ا٣نةٔؿ ا٣ؾم ٣

٧ى٢ ٦ضػٌؿدان ٦ػ٨  اػذىػةران  ا٣ذٕؿٱػٙ «اؿ»ك٬ٮ اٵوػ٢ ٚػٰ ٣ٞجػ٫ ا٣ػؾم ٱيكػذٕى

٤ٔٲػ٫  كٱيكذ٧ٕى٢ إذا ٠ػةف ا٣كػٲةؽ داٹ   أف ٱيؾ٠ىؿ اٵو٢ي  ٺ ثأس إذفكدؼٛٲٛةن  ٚ

 ا٣ذىٌؿؼ ثة٣ذ٘ٲٲؿ.ك ٧٠ة ٬ٮ ٰٚ ا٣٪ٌه ٬٪ة. ك٨٦ زى٥ٌ ٹ كص٫ ٤٣ذؼُبح

كٝػػؽ دػػةثٓ ثٕػػيي أدثػػةء ا٣ٛؿ٩كػػةكٱٌٲ٨ ٚػػٰ ا٣ٞةٚٲػػح » : :9كرد ]ص -

 .«ا٣ٕؿصةءض...

 :٧٠ة ٚػٰ اٵوػ٢كٰٚ ٬ؾا قٍٞ كراءق ا٩ذٞةؿ ا٣٪ْؿ ٚٲ٧ة أٌٝؽر. كا٣ىٮاب ٚٲ٫ 

 .«كٝؽ دةثٓ ثٕيي أدثةء ٔىؿ٩ة أدثةءى ا٣ٛؿ٩كةكٱٌٲ٨ ٰٚ ا٣ٞةٚٲح ا٣ٕؿصةءض...»

ٌٰ ٦ػة كٝػٓ  - ك٧ٌ٦ة كٝػٓ ٚٲػ٫ قػٍٞ ّػة٬ؿ رث٧ٌػة ٠ػةف كراءق ا٣ذ٪ٌػٲؽ ا٣ُجػةٔ

ٌٜٞ:85]ص    ٰٚ دُٞٲٓ ٦سةؿ ٦س٨٧ٌ ا٣ؿصـ ٔ٪ؽ ا٣ٛؿسض ٚٞؽ كرد ٰٚ ا٣٪ه ا٧٣ع

 ٦كػػػذ٨٤ٕٛ ٦كػػػذ٨٤ٕٛ ٦كػػػذ٨٤ٕٛ

 

 ٨٤ٕٛ ٦كػػػذ٦٨٤ٕٛكػػػذ٨٤ٕٛ ٦كػػػذ 

٦كػػذ٨٤ٕٛ ٦كػػذ٨٤ٕٛ ٦كػػذ٨٤ٕٛ  :كا٣ىػػعٲط ا٧٣ُػػةثٜ ٤٣ٮاٝػػٓ كاٵوػػ٢ 

 .«٦كذٕٛٺف»ٰٚ ٢ٌ٠ مُؿ ثـٱةدة ض ٦كذٕٛٺف

ٰ ا٣ؽااؿة ا٣ٛةرقٲح:84كرد ]ص - ـ ٤ٔٯ ثٕي أ٩ٮاع ا٣٭ـج ٚ  -8»   ٰٚ ا١٣ٺ

ػا٧٣كٌؽس اٵػػؿبض ا٧٣ٞجػٮض ]ا٣عنػٮ  ا٣كػة٥٣ ا٣ٕػؿكض كا٣  -8ؿب:.... ٌ 

 .«ا١٧٣ٛٮؼ ]ا٣عنٮ ض ا٧٣ٞىٮر ا٣ٕؿكض كا٣ٌؿب:...ا٧٣كٌؽس اٵػؿبض 
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ا٣عنٮ   ٵٌف دٹ٣ػح ]كٰٚ ٬ؾا زٱةدةي ٦ة ٹ دؽٔٮ ا٣عةصح إ٣ٲ٫ض أٔ٪ٰ ٧٤٠حى 

٬ؾق ا٧٤١٣ح ٦ٛ٭ٮ٦ح ٨٦ قةاؿ ا١٣ٺـض ٚٺ ظةصح إ٣ٯ ا٣ذىػؿٱط ث٭ػة  ذ٣ػٟ أٌف 

ٍؿب» ٤ٌٔح ٦ع٤ٌ٭ة اٹثذؽاءض كا٣كٺ٦ح كا٣ٞىػؿ ٚػٰ ا٧٣ٮًػٕٲ٨ ٧٠ػة دػؽٌؿ  «ا٣ؼى

ٜى إٌٹ ٔجةر ٓى ٬ؾا كذاؾ ٥٣ ٱجػ ٧ً ٙ  ػةٌوةف ثة٣ٕؿكض كا٣ٌؿب. كإذا صي ة ا٧٣ؤ٣

ٙ  زة٩ٲةن.  ا٣عنٮض ك٠ةف ا٧٣ٞىٮدى ثة٣ٞجي أٌكٹنض كثة١٣

ٜي ٬٪ة ٱ٤ٌٞؽ ا٣٪كؼح ا٧٣ُجٮٔح ا٣ذٰ ٔػٌٮؿى ٤ٔٲ٭ػة ٚػٰ   ٞ كإ٣ٯ ٬ؾا ٠ةف ا٧٣ع

ؿٝى٥ ض كأف ٱيػ«8». كا٣ىعٲط أف ٱ١ٮف اٵٌكؿ ٦ؿٝٮ٦ػةن ثػة٣ؿ٥ٝ «8»د١ؿار ا٣ؿ٥ٝ 

 .«9»ا٣سة٩ٰ ثة٣ؿ٥ٝ 

  ٚػٰ 88ك٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲػ٢ ٚػٰ ٦ذةثٕػح ا٣٪كػؼح ا٧٣ُجٮٔػح ٦ػة ٠ػةف ]ص

٪ػًٮفى ذ٣ػٟ ٔػ٨ قػ٭ٮ ك٤ٛٗػح ٚػٰ  ٔي ا١٣ٺـ ٤ٔٯ دااؿة ا٣كؿٱٓ كا٣ؼٛٲٙ  ٚٞؽ 

. كا٣ىعٲط ا٣ؾم ٱؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ ا٣كػٲةؽ «ا٣كؿٱٓ كا٧٣ضذٌر »ا٣٪كؼح ا٧٣ُجٮٔح ثػ

 .«ا٣ؼٛٲٙا٣كؿٱٓ ك»كا١٣ٺـي ا٣ؾم ا٩ٕٞؽ ٫٣ ا٧٣جعري ٬ٮ 

ٰ  » : :6كرد ]ص -  .ثضػٌؿ ا٣٪كػجح «ٝةؿ ا٣ٛة٢ً ٔجػؽ ا٣ٮ٬ٌػةب ا٣ـ٩ضػة٩

ٰ  »وٮاث٫ ض ك٬ؾا ػُأ ّة٬ؿ  ثة٣ؿٚٓ. «ا٣ـ٩ضة٩

ٜي ]ص - ٌٞ ٰٚ ا٧٣ذ٨ كا٣عةمٲح ث١كػؿ  )ًقجعح ا٧٣ىؿصةف(  77ًجٍ ا٧٣ع

  (5)ا٣كٲ٨ض ك٠ؾ٣ٟ ٢ٕٚ ظٲر كرد ٰٚ ا٣عٮامٰ كٚ٭ػؿس ا٧٣ىػةدر كا٧٣ؿصػٓ

جعح»كا٣ىعٲط   ا٣كٲ٨. ث٥ٌٌ  «قي

ٜي ]ص - ٌٞ   ٰٚ ًجٍ ثٕي ٦ػة ًػج٫ُ ٦ػ٨ ٦ٮٌمػط 97-96أػُأ ا٧٣ع

. ك٠ةف ذ٣ٟ ٰٚ ٬ؾٱ٨ ا٣جٲذٲ٨: ٌٰ ٌٰ ا٣ؽٱ٨ ا٣كؿكص  دٞ

 ٹ د٤ػػٮـي ا٣ػػؾم صٛػػة٩ٰ هِييىَ 

 

ٰى ا٧٣٪ػػةـٍ    كوػػٌؽ ٔػػ٨ ٤ٞ٦ذػػ

                                                  

ٌٜٞ  ٬٪ة ٱ٪جٰ٘ ا٣ذ٪جٲ٫ (5) ١ذػةب ٬ػؾا ا٨٦٣ أٌف َجٕح   233ض 77ز٧ٌح ]ص٤ٔٯ أٌف ٦ة ذ٠ؿق ا٧٣ع

ا٣ذٰ أذ٧ؽ٬ةض ك٬ٰ ظضؿٱحض ٣ٲف ٣٭ة دةرٱغ )د.ت( = ٗٲؿي وعٲط  ٵٌف ٬ؾق ا٣ُجٕح ٧٠ػة 

 (.2414٬د٧ح ا١٣ذةب ٦ؤٌرػح ثٕةـ)كرد ٰٚ ػة
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ٌِ اطييمنِ ٬ػػٮاق   ا٧٣كػػةا٢ ِييي

 

 ٠ػػ٥ ظػػةر ٚػػٰ كوػػ٫ٛ ٚٞٲػػ٫ 

جٍى   ذع٭ػةض ك٠ػؾ٣ٟ ثذكػ١ٲ٨ ا٧٣ػٲ٥ ًػؿكرة ٹ ثٛ «٥ً٣»كا٣ىعٲط أف دٌي

جًُخ ٰٚ اٵو٢ض كأف د١ٮف ٩ٮف   «أمػ٢١»قػة٠٪حض ٦ػٓ ثٞػةء ٧٬ػـة  «٨٦ً»ًي

٤ٔٯ ظة٣٭ة دكف دك٭ٲ٢. كث٭ؾا ٱكذٞٲ٥ ا٣ٮزفض ٚذ١ٮف )٥ًٍ٣ ٹ د٤ػٮ( ٤ٔػٯ كزف 

ض (6//6كد١ٮف )٬ٮاق ٨ٍ٦ً( ٤ٔٯ كزف )٦ذ٨٤ٕٛ //ض (6//6/6)٦كذ٨٤ٕٛ /

ةت ا٣ُٕٞػح ك٬ػٮ ٦ػ٨ صػٮازات )٦كػذ٨٤ٕٛ(. ك٬ػؾا ا٧٣٪ةقػت ٧٣ػة ٤ٔٲػ٫ أثٲػ

ا٧٣ؾ٠ٮرة ٨٦ ا٧٣ٮٌمطض ٚٞؽ ٩ٌه ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٤ٔٯ أٌف كزف ا٣نُؿ اٵٌكؿ ٨٦ ٠ػ٢ٌ 

 ثٲخ ٬٪ة )٦كذ٨٤ٕٛ ٚة٨٤ٔ ٕٚٮ٨٣(.

ٜي ]ص -  ٞ ٍى ا٧٣ع ٍٓ ٬ػؾا ٹ » ٚٲ٧ة ٫٤ٞ٩ ا٣ضـااؿٌم: «٦ٓ» ٧٤٠ح 78ًج ك٦

 ض ثذك١ٲ٨ ا٣ٕٲ٨.«ٱؼؿصٮف ٨ٔ ا٣ٮزف

ٍي ا٣ٕػٲ٨ ثة٣ٛذعػ ح ٤ٔػٯ ا٤٣٘ػح ك٬ؾا ػؿكج ٨ٔ اٵو٢  ٵٌف اٵو٢ ًج

ٙ  د٣ٲ٢ ٤ٔٯ إرادة ا٤٣٘ح اٵػؿلض ثك١ٮف ا٣ٕػٲ٨ض  ا٤ٕ٣ٲةض إٌٹ أف ٱؿد ٨ٔ ا٧٣ؤ٣

أك أف ٱ١ٮف ز٧ح ًؿكرة ٦يعًٮصح إ٣ػٯ ًػجُ٭ة ثة٣كػ١ٮف. ك٣ػٲف ٚػٰ ا٣ػ٪ه 

 مٰء ٨٦ ذ٣ٟ.

ٍي ا٣عؿؼ اٵػٲؿ ٨٦ اٹق٥ ا٧٣٪ىػٮب  ك٨٦ أػُةء ا٣ٌجٍ ا١٧٣ٌؿرة ًج

 :٩عػٮض دة ٤ٔٯ ًجٍ أ٣ػٙ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ا٧٣ٕؿب ا٧٣٪ٌٮف وعٲط ا٣ٺـ ثة٣ٛذعح زٱة

نض ١٦ٛٮٚىةن ]ص  ىةنض ٩ٞٺى  . ك٬ؾا ًػؿب ٦ػ٨ ا٣ػٮ٥٬ 89ض 86 ض78 ض73 ض67كز٩

كراءق ٤٠ٙ زااؽ ثٌجٍ ا٣عؿكؼ آػؾ ثة٣نٲٮع كاٹ٩ذنػةر ٔ٪ػؽ ا٧٣ٕةوػؿٱ٨ض 

 ٱ٪جٰ٘ ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٲ٫ كإوٺظ٫.

ك٤٣ُجٓ كا٣ذ٪ٌٲؽ ٰٚ ا٣٪ٌه ٩ىٲت ٨٦ اٵػُةءض ٦٪٭ة دى١ػؿار آػػؿ ٧٤٠ػح 

-66ص ]ي اٵقُؿض ٰٚ ثٕي ا٧٣ٮآًض ٚػٰ وػؽر ا٣كػُؿ ا٣ذػة٣ٰ ٰٚ ثٕ

  .3: ض89 ض88 ض86 ض67
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ىالحواذيىوالتُلوٓات:ىى
ٜي ٚػٰ  ػ ٌٞ ٌٜٞ كد٤ٕٲٞةديػ٫ ثٕػيى ٦ػة ػػؽـ ثػ٫ ا٧٣ع ديجؽم ٣ٟ ظٮامٰ ا٧٣ع

ػ٫ كثٲة٩ػ٫ ٦ػ٨ ٦ىػ٤ُعةت  ٛي ٙو ث٧ػة ٱ٪ج٘ػٰ دٕؿٱ دعٞٲ٫ٞ ٬ؾق ا٣ؿقة٣حىض ٨٦ دٕؿٱ

دؼؿٱش ٦ة ٱ٪جٰ٘ دؼؿٱض٫ ٨٦ مػٮا٬ؽى ك٦كةا٢ ٔؿكًٲٌحض كدٕؿٱٙ ثةٵٔٺـض ك

ٞيٮؿ ٨٦ ٦ْة٩ٌ٭ة ٦ة أ٨١٦ض كد٪جٲ٫و ٤ٔٯ ثٕػي ٦ػة أٚػةدق ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ٦ػ٨  كأ٦س٤ح ك٩ي

ثٕي ٦ْة٫ٌ٩ دكف ٩ه  أك إمةرةض كمؿًح ٦ة ٱعذةج إ٣ٯ ثٲةف ٦ٕ٪ٯ كدٛكٲؿ ٦ػ٨ 

ا٣نٮا٬ؽ كاٵ٦س٤حض كٹ قٲ٧ٌة ٦ة ٠ةف ثة٤٣٘ح ا٣ٛةرقٲح كا٤٣٘ػح ا٣ذؿ٠ٲػحض كدٛكػٲؿ 

ٜي ٰٚ ا٣٪ه ٨٦ زٱةدة أك د٘ٲٲؿض كا٣ذٕٞٲت ٤ٔػٯ ٦ػة ثػؽا ثٕي ٦ة أظؽ ٌٞ ز٫ ا٧٣ع

 ٫٣ ٚٲ٫ مٰء ٨٦ ٠ٺـ ا٧٣ؤ٣ٌٙ.

ٌٞػٜض كدعػر  ٤ٔػٯ  ك٢ٌ٠ ذ٣ٟ مٮا٬ؽ اقذعكػةف دػؽٌؿ ٤ٔػٯ ص٭ػؽ ا٧٣ع

ٌٞػٜ ٣ػ٥  دٞؽٱؿ و٪٫ٕ. ٨ٌ١٣ ا٣ٛعه كا٣ذأ٢ٌ٦ كا٧٣ؿاصٕح دػؽ٣ٌٟ ٤ٔػٯ أٌف ا٧٣ع

 ٦٪٭ة:ض اتٱج٤ٖ ا٣٘ةٱح ٰٚ ذ٣ٟض كأٌف ذ٣ٟ ٧ٌ٦ة ٩ٛؾ إ٣ٲ٫ ٬ٛٮ

إ٣ػٯ د٤ٕٲػٜ أك مػؿح كثٲػةف  ٰٚ ا٧٣ػذ٨ دؿؾي ثٕي ٦ة ٠ةف ٱعذةج -2

 ٧٬ٺن دكف ذ٣ٟ.

ٌٞػػٜ ٚػػٰ ثٕػػي ا٣عٮامػػٰ كا٣ذ٤ٕٲٞػػةت إ٣ػػٯ  -3 اٚذٞػػةر ٠ػػٺـ ا٧٣ع

 اٷظ١ةـ كا٣ؽٌٝح.

كٝٮع مٰء ٨٦ اٷػٺؿ ا٧٣٪٭ضٰ ٰٚ ثٕي ا٧٣ٮآًض ٱجؽك ٣ٟ  -4

كثػة٣ذٕؿٱٙ  ٰٚ ا٣ذٕؿٱٙ ثجٕي ٦ػة ٔػؿ ؼ ثػ٫ ا٧٣ؤ٣ٌػٙ أك ثٲٌ٪ػ٫ض

٣نػػٰء ٦ذػػأػؿان ٔػػ٨ ٦ٮًػػ٫ٕ اٵٌكؿض كا٣ذٕؿٱػػٙ ث٧ػػة ٣ػػ٫ وػػ٤ح ثة

 ثة٣نٰء ا٧٣ؿاد دٕؿٱ٫ٛض ٹ ثة٣نٰء ٩ٛك٫.

 ك٬ؾق أ٦س٤ح دا٣ٌح ٤ٔٯ ذ٣ٟ:

ؿي ٩68ٌه ا٧٣ؤ٣ٌٙ ]ص - ٍُ ػ  ٤ٔٯ أ٫ٌ٩ ٧ٌ٤ٝة ٱؽػ٢ ٚػٰ أثعػؿ ا٣ٛػؿس ا٣ن 

ء كا٣٪ ٍ٭ٟ. ـٍ  كا٣ض



 461 (4-3) ءاٌاجلز (19)اجمللد  -جمل٘ جمنع اللغ٘ العسبٔ٘ بدمظل 

ٌٰ ٱػػؽٔٮق إ٣ػػٯ ا٣ذٕؿٱػػٙ ث٭ػػؾق  ٜي أٌف ا٣ذعٞٲػػٜ ا٧٤ٕ٣ػػ ػػ ٌٞ كٝػػؽ رأل ا٧٣ع

ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٕؿكًٲح ا٣ذٰ ٥٣ ٱٌٕؿؼ ث٭ة ا٧٣ؤ٣ٌػٙض ٚػ٪٭ي إ٣ػٯ ذ٣ػٟ ٚػٰ 

ٌٞػٜ ا٩عػؿؼ ٔػ٨ دٕؿٱػٙ ٬ػؾق  زٺث ظػٮاشو  ١٣ػ٨ٌ ا٧٣ذأ٦ٌػ٢ ٱػؿل أٌف ا٧٣ع

ا٧٣ىػػ٤ُعةت إ٣ػػٯ دٕؿٱػػٙ ا٣جعػػؿ ا٧٣نػػُٮرض كا٣جعػػؿ ا٧٣ضػػـكءض كا٣جعػػؿ 

ؿى زػ٥ٌ رثُػ٫  ٍُ ػ ا٧٣٪٭ٮؾ. ك٬ؾا ٚٲ٫ دىٍؿؾي اٵىك٣ػٯ. ك٣ػٮ ٔػؿؼ ذ٣ػٟ ٣ٕػؿ ؼ ا٣ن 

ءى ز٥ٌ كو٫٤ ثة٣جعؿ ا٧٣ضـكءض ك١٬ؾا....ثة٣ ـٍ  جعؿ ا٧٣نُٮرض كٔؿ ؼ ا٣ضى

ٌٞػػٜ ٤ٔػػٯ ٦ػػة ٤ٞ٩ػػ٫ ا٧٣ؤ٣ٌػػٙ ]ص - ٞ ػػتى ا٧٣ع   ٦ػػ٨ ٝػػٮؿ 71-:6ٔ

 ٌٰ  :إٌف ثٕي ا٧٣٘ةرثح ث٪ٯ ٦نُٮران ٤٣جكٲٍض ك٬ٮ ٝٮ٫٣ :ا٣ـ٩ضة٩

 أكرد ٤ٝجػػػػٰ ا٣ػػػػٌؿدل

 

ػػػػػػؾارو ثػػػػػػؽا  ًٔ  ٹـي 

ٰ  ٚػػػٰ   أقػػػٮدي ٠ػػػة٣٘

 

ػػػؽا   أثػػػٲيى ٦سػػػ٢ ا٣٭ي

  قػجةؽ ٬ػؾٱ٨ ا٣جٲذػٲ٨ ٦ػ٨ ٝػٮؿ 71-:6ضص3ٰ ا٣عةمٲح ]ظة ٚكةؽ ٚ 

ك٣ػ٥ دكػذ٢٧ٕ ا٣ٕػؿب ٦ػ٨ ا٣جكػٲٍ ٦نػُٮرانض كأ٦ٌػة ٝػٮؿ » :ا٣ـ٩ضة٩ٰض ك٬ػٮ

: ]٠ؾا  ا٣عؿث ٌٰ  ا٤٣ٲس

 إٌف أػػػػػػٰ ظةرزػػػػػةن 

 

 ٣ػػػٲف أػػػػةن كاظػػػؽا 

ٚٲضٮز ظ٫٤٧ ٤ٔٯ ا٧٣نُٮرض ك٬ٮ اٵصٮد ٤ٔٯ ٩ىٙ ا٣جٲخ ا٣ذةـٌض كث٪ٯ  

جةن  .«......:ؿثٕي ا٧٣٘ةرثح ٫٣ ٦نُٮرانض ٚٞة ٌٞ ٌٰ » :ز٥ٌ ٝةؿ ٦ٕ كٱؿد  ٝٮؿى ا٣ـ٩ضة٩

ض (3 ×)٦كػذ٨٤ٕٛ ٦ٕٛػٮٹت  أ٫ٌ٩ ٱىٌط أف ٱ١ٮف ا٣جٲذةف ٨٦ ٦ضـكء ا٧٣٪كػؿح

ض ك٨١٣ صةءت ٢٠  )٦كذ٨٤ٕٛ( ٚٲ٭٧ة ٦ُٮٱٌح ٤ٔػٯ كزف )٦كػذ٨٤ٕ = ٦ػذ٨٤ٕٛ(

ٌٰ )٦ٕٛٮٹت( ٠سٲؿ ٰٚ ا٧٣٪كؿحض...ك٬ؾا ٠سٲؿ ٰٚ ا٧٣٪كؿحض  .«.. كَ

ٕيٺت = ك٬ؾا ا٣ؿدٌ ٔ٪ ٍٛ ٰ  )٦ٕٛٮٹت( ٱي٪ذش )٦ ؽ ا٣ذعٞٲٜ ٹ ٱىٌط  ٵٌف َ

( ٹ 6//6ٚةٔٺت(ض كا٣ذٕٛٲ٤ح ا٣سة٩ٲح ٰٚ ٬ؾٱ٨ ا٣جٲذٲ٨ صةءت ٤ٔٯ )ٚة٨٤ٔ /

 )ٚةٔٺت(. ك٬ٮ ٦ة ٱؤٱٌؽ ٦ضٰءى ا٣جٲذٲ٨ ٤ٔٯ ٦نُٮر ا٣جكٲٍ.
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ٌٞػٜ ث٤ٛػِةز٥ٌ إٌف ٰٚ قٮؽ وؽر ٝٮؿ ا٣ع ٌٰ ٧٠ة قة٫ٝ ا٧٣ع إٌف  :رث ا٤٣ٲس

دعؿٱٛةن  ٵف ذ٣ٟ ا٣ىؽر كرد ٰٚ ٩ٌه ا٣ـ٩ضػة٩ٰ ٧٠ػة ٬ػٮ ٚػٰ  - أػٰ ظةرزةن 

 إٌف أػٰ ٬ةم٧ةن. ٠ذةث٫ ث٤ِٛ:

ٜي ٨ٔ ثٲةف ٦ٕ٪ٯ   ٞ ؾار»كإ٣ٯ ٬ؾا كذاؾ ٢ٛٗ ا٧٣ع ًٔ ٚٲ٧ة ٩يًكتى إ٣ػٯ  «ٹـي 

ػِ ذ٣ػٟ ٣جػٲ٨ٌ  ثٕي ا٧٣٘ةرثحض ك٬ٮ ٧ٌ٦ػة ٱعذػةج إ٣ػٯ مػؿح كثٲػةف. ك٣ػٮ ٣ىعى

ًٕؾار: صة٩ت ا٤٣ عٲحض كاق ذٮاء مٕؿ ا٣٘ٺـض كٔؾار ا٣ؿص٢: مٕؿق ٤٣ٞةرئ أٌف ا٣

ا٣٪ةثخ ٰٚ ٦ٮًٓ ا٣ٕػؾار  كأٌف ا٣ٕػؾار ا٣ػٮارد ٚػٰ ٝػٮؿ ا٣نػةٔؿ ٬ػٮ ا٣نػٕؿ 

 ا٣٪ةثخ ٤ٔٯ صة٩ت ا٤٣عٲحض كأ٫ٌ٩ ٠ةف ٤ٔٯ ٬ٲبح ظؿؼ ا٣ٺـ.

ٜي ٤ٔٯ ٬ؾٱ٨ ا٣جٲذٲ٨ ظةمػٲحه ٔػـا ٚٲ٭ػة ا٣جٲذػٲ٨ض   ٞ ك٠ةف ٧ٌ٦ة ٤ٌٜٔ ث٫ ا٧٣ع

د٤ٕٲٞةن ٤ٔٯ ا٣جٲخ ا٣سة٩ٰ ٤ٞ٩ػ٫ ٦ػ٨ ظةمػٲح كػٌؿص٭٧ة ٨٦ ٦ْة٩ٌ٭٧ة. كذ٠ؿ ٚٲ٭ة 

. ك٠ػةف ٧ٌ٦ػة «ٚٲ٫ دنجٲ٫ ٦عكٮس ث٧ٕٞٮؿض ك٬ػٮ ٤ٝٲػ٢»ا٧٣ؼُٮط ٧٠ة ٝةؿ: 

ؽا»كٝؽ كردت ا٣٭ؽل ٰٚ ٦ذ٨ ا٧٣ؼُٮط »ٝة٫٣ ٚٲ٭ة:  ثةٵ٣ٙ ا٧٧٣ػؽكدةض  «ا٣٭ي

ػؽل»٣ٲنٲؿ إ٣ٯ ػٺؼ ٚ٭٫٧ ٣٭ةض ٨٧ٚ ٦ٕة٩ٰ  ا٣٪٭ػةرض ك٤ٕ٣ٌػ٫ أراد أف ٱ٪جٌػ٫  «ا٣٭ي

ثٲ٪٧ػػة كردت ٚػػٰ ثػػةٰٝ ا٧٣ىػػةدر ض ٯض ٕٚػػؽؿ إ٣ػػٯ ا٣ؿقػػ٥إ٣ػػٯ ٬ػػؾا ا٧٣ٕ٪ػػ

 ٌٰ  .«ثة٧٣ٞىٮرة  إذ ٚيً٭٧خ ث٧ٕ٪ٯ ا٣ؿمةدض ك٬ٮ ًؽ  ا٣٘

! ك٬ؾا دٕٞٲت ٹ ٱك٥٤ ٤٣ذعٞٲٜض ٚٲ٫ ٦ة ٚٲػ٫. ذ٣ػٟ أٌف  ٜي ٌٞ ١٬ؾا ٝةؿ ا٧٣ع

ٰٚ ا٣جٲخ ا٣سة٩ٰ ٨٦ ذٱ٪ٟ ا٣جٲذٲ٨ ٬ٮ ا٣ؿ مػةديض ك٬ػٮ ًػؽ   «ا٣٭ؽا» ا٧٣ٞىٮد ثػ

. ك٬ٮ ٦ة دؤ٠ٌ  ٌٰ ؽق ا٣ذ٤ٕٲٞحي ا٣ٮاردة ٰٚ ظةمٲح ا٣٪ٌه ا٧٣ُجٮع ا٣ذٰ ٤ٞ٩٭ة ٦٪٫ ا٣٘

 ٌٜٞ ثػأ٣ٙ  «ا٣٭ػؽا»ك٠ذةثػحي  .«ٚٲ٫ دنجٲ٫ ٦عكٮس ث٧ٕٞػٮؿض ك٬ػٮ ٤ٝٲػ٢»ا٧٣ع

ٜي ا٣ذٮاٜٚ ٰٚ ا٣ىٮرة ٰٚ آػؿ ا٣جٲذٲ٨ ٹ ٗٲؿ.  َٮٱ٤ح كراءق ٚٲ٧ة أرل دعٞٲ

٣ػٙ ض ك٬ػٰ أ«ا٣٭ػؽا»٤ٔٯ ٬ٲبح ا٣ٲػةءض أك ٚػٰ  «ا٣٭يؽل»ز٥ٌ إٌف اٵ٣ٙ ٰٚ 

 «ا٣٭ػؽا»َٮٱ٤حض = أ٣ٙ ٦ٞىٮرةض كا٧٤١٣ح ٦ٞىٮرة. كا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ اٵ٣ٙ ٚػٰ 

 ثةٵ٣ٙ ا٧٧٣ؽكدة ٣ٲف ٨٦ اوُٺح ا٣ٞؽ٦ةء.
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ٜي ]ص - ٌٞ ٌٰ دٕؿٱٛػةن قػؿد ٚٲػ٫ ٦ؤ٣ٌٛةدػ٫ :6ٔؿ ؼ ا٧٣ع ـ٩ٌضة٩   ثٕجؽ ا٣ٮ٬ٌةب ا٣

 .«...ض ٦ٓ مؿظ٫ ٹث٨ ٔجؽ ا١٣ةٰٚض«ا٧٣ٌ٪ٮف ث٫ ٤ٔٯ ٗٲؿ أ٫٤٬»»ا٣ذٰ ذ٠ؿ ٚٲ٭ة 

. كٔجةرد٫ دٮظٰ ثأٌف ٠ذةب ١٬ؾا ٜي ٌٞ )ا٧٣ٌ٪ٮف ث٫ ٤ٔٯ ٗٲؿ أ٤٬ػ٫(  ٝةؿ ا٧٣ع

ٌٰ ٣ٲف ٫٣ ٚٲ٭٧ة مٰء. ك٬ؾا ز٧ػؿة  كمؿظ٫ ٤٠ٲ٭٧ة ٹث٨ ٔجؽ ا١٣ةٰٚض كأٌف ا٣ـ٩ضة٩

ٌٰ ذ٠ؿ ٰٚ أٔٺ٫٦  ك٬ٮ ٦ػ٨ ٦ىػةدر  -ا٩ذـاع ا١٣ٺـ ٨٦ قٲة٫ٝ ا٧٣ٞٲٌؽ  ٵٌف ا٣ـر٤٠

ٌٰ ٰٚ ٬ؾق ا٣عةمٲح  ٌٜٞ ٰٚ دٕؿٱ٫ٛ ثة٣ـ٩ضة٩ ٌٰ )ا٧٣ٌػ٪ٮف  -ا٧٣ع أٌف ٠ذةب ا٣ـ٩ضػة٩

ث٫ ٤ٔٯ ٗٲؿ أ٫٤٬( ٦ُجٮع ٦ٓ مؿظ٫ ٹث٨ ٔجؽ ا١٣ةٰٚ. ك٬ٮ ٠ٺـ كاًػطه ثػٲ٨ٌ ٹ 

ٌٞػٜ أ٧٬ػ٢  ٌٰ ٨٦ ٠ذةب اث٨ ٔجؽ ا١٣ػةٰٚ  ١٣ػ٨ٌ ا٧٣ع ىجٍف ٚٲ٫ض ٱ٧ٲٌـ ٠ذةب ا٣ـ٩ضة٩ ٣

ٌٰ كمػؿظ٫ض  ذ٣ٟ ا٣كٲةؽ ا٧٣جٲ٨ ا٧٣ٞٲٌؽ ا٣ػؾم ظػٌؽدى ا٣ٕٺٝػح ثػٲ٨ ٠ذػةب ا٣ـ٩ضػة٩

ٍه داؿ  ٰٚ صة٩ت ٦٪٫ ٤ٔٯ ػٺؼ ا٣ٮاٝٓ.١ٚةف ٰٚ ٠ٺ  ٫٦ دؼ٤ٲ

  ٚٞػؿة ٤ٞ٩٭ػة ٧ٌ٦ػة ٤ٞ٩ػ٫ كا٣ػؽق ٦ػ٨ ٠ذػةب وػة٣ط 73ذ٠ؿ ا٧٣ؤ٣ ػٙ ]ص -

ٌٰ ا٣ؿ٩ؽٌم )ا٣ٮاٰٚ ٰٚ ٥ْ٩ ا٣ٞٮاٰٚ(ض د٪ةكؿ ٚٲ٭ػة أ٩ػٮاع ا٣نػٕؿ )اٵثعػؿ(  اٵ٩ؽ٣ك

ض دكف أف ٱ١ػٮف ٚٲ٧ػة قػجٜ ٚٞػؿة «ا٣ٛةاؽة ا٣سة٩ٲػح»ا٣ٞؽٱ٧ح كا٧٣عؽزحض ٔ٪ٮف ٣٭ة ثػ

ٜي ثعةمػٲح ٝػةؿ ٚٲ٭ػة: «ٚةاؽة أك٣ٯ»أػؿل ٦ٕ٪ٮ٩ح ثػ ػ  ٞ ٌٞػت ٤ٔٲػ٫ ا٧٣ع . ك٬ٮ ٦ة ٔ

 .««٦ٞؽ٦ح»ك٨١٣ أٱ٨ ا٣ٛةاؽة اٵك٣ٯ؟ ٤ٕ٣ٌ٭ة ا٣ٛٞؿة اٵك٣ٯ ا٣ذٰ دجؽأ ثٕؽ »

٤ٝخ: ا٣ىعٲط أٌف ا٣ٛةاؽة اٵك٣ػٯ ٣ٲكػخ ا٣ٛٞػؿة ا٣ذػٰ دجػؽأ ثٕػؽ ٧٤٠ػح 

ٌٞؽ٦ػح ٠ػؾ٣ٟ؟! ثػ٢   ٵٌف د٤ٟ ا٣ٛٞؿة ٬ٰ ا٧٣ٌٞؽ٦حض ك٠ٲٙ د١ٮف ا٧٣«٦ٞؽ٦ح»

  ٦ػػة ٩ٞػػ٢ ٦ػػ٨ ٠ذػػةب 72-٬71ػػٰ ا٣ٛٞػػؿة ا٣ذػػٰ ٩ٞػػ٢ ٚٲ٭ػػة ا٧٣ؤ٣ٌػػٙ ]ص

ٌْةر(ضكٔ٪ٮ٩٭ة ث٧٤١ح   .«د٪جٲ٫»ا٣ـ٩ضة٩ٰ)٦ٕٲةر ا٣٪

ٜي ]ص - ٌٞ ؿ ؼ ٰٚ ا٧٣ػذ٨ ٦ػ٨ 73ٔؿ ؼى ا٧٣ع ٔي   ٰٚ ا٣عٮامٰ ثجٕي ٦ة 

ؿ ٚػخ ]ص ٔي   76-74اٵثعؿ ا٧٣عؽزح ٠ة٣ٮقػٲٍ كا٣ٮقػٲ٥ كا٧٣ٕذ٧ػؽ ا٣ذػٰ 

٭ة ا٣ٕؿكًٲٌحض كوٺد٭ة ثةٵثعؿ ا٣ٞؽٱ٧حض ٦ٓ ا٣ذ٧سٲػ٢ ا٧٣٪ةقػت  ثجٲةف دٕٛٲٺد
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  ا٧٣كذـاد ا٣ؾم ٌٔؿ٫ٚ ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ٚػٰ ا٧٣ػذ٨ض كثػٲ٨ٌ 2ظة 214كٌٔؿؼى ٰٚ ]ص

٩ٮ٫ٔ ثٲةف ٨ٌّ كدؼ٧ٲ٨ض ك٦س٢ٌى ٫٣ ث٧سةؿ ٦ػ٨ ٝٮ٣ػ٫. كثػؾ٣ٟ ٠ػةف ٚػٰ وػ٪ٲٕح 

ٌٜٞ مٰء ٨٦ دى١ؿار.  ا٧٣ع

ـج ٚػٰ ا٣ػؽااؿة ا٣ٛةرقػٲٌح   ٧٤٣كٌؽس ٨٦ أ٩ٮاع ا٣٭ػ:٦7س ٢ى ا٧٣ؤ٣ٌٙ ]ص -

ٌٞػٜ ث٧ىػ٤ُط  ا٣ض٪ػةس »ثجٲخ ٚٲ٫ ٧٠ة ٩ػٌه ص٪ػةس ٦ؿ٠ٌػت. كٝػؽ ٔػؿ ؼى ا٧٣ع

ٌٜٞ ثجٕي ٦ة ٱضت  ١٣٪٫ٌ دؿؾ ٦ػة ٱ٪ج٘ػٰ ٦ػ٨ «ا٧٣ؿ٠ٌت . ك٬ؾا ظك٨ض ث٫ ٝةـ ا٧٣ع

ٌٰ ا٣ؾم قة٫ٝ ا٧٣ؤ٣ٌٙ دجٲٲ٪ػةن كاًػعةنض ٱػؽٌؿ  دجٲٲ٨ ذ٣ٟ ا٣ض٪ةس ٰٚ ا٧٣سةؿ ا٣ٛةرق

 ٬ذؽاء إ٣ٲ٫ إٌٹ إذا ٠ةف ٔةرٚةن ثة٤٣٘ح ا٣ٛةرقٲٌح.ا٣ٞةرئ ٤ٔٯ ٦ة ٹ ٱ٨١٧ اٹ

ٜي ]ص - ػ ٌٞ ( ا٣ػؾم ٦ػٌف قػ٪حى 9:9٬-928  ثة٣ضػة٦ٰ )94ٌٔؿؼ ا٧٣ع

ض ١ٚة٩ػخ   ٰ كٝػةؿ ٚػٰ ذ٣ػٟ  ض(829)كٹدد٫ ٰٚ ظةمٲح ا٣ذعٞٲػٜ ػُػأ َجػةٔ

ض»ا٣ذٕؿٱٙ:  ؿه ..٣ػ٫ دٱػٮاف..ض .ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ أظ٧ؽ ا٣ضة٦ٰض ٩ٮر ا٣ؽٱ٨ض ٦ٛك 

رىر ا٣ٌٲةاٲح»ا٣عةصت ق٧ٌةق كمؿح ا١٣ةٚٲح ٹث٨   .«...ض«ا٣ؽ 

 كٰٚ ٬ؾا ا٣ذٕؿٱٙ أ٦ؿاف:

ػؿ»اٹٝذىةري ٰٚ دٕؿٱػٙ ا٣ضػة٦ٰ ٤ٔػٯ أ٩ٌػ٫  -2 ض ٦ذةثٕػح ٤٣ـر٤٠ػٰ ٚػٰ «٦ٛك 

ض إ٣ٯ ذ٣ٟض ٦ذىٌٮؼ كأدٱت كمةٔؿ كٔة٥٣ ثة٣٪عٮض ث٢  ٌٰ أٔٺ٫٦ض ٦يؼ٢   ٵٌف ا٣ضة٦

 ٰٚ ثةب ا٣ذٛكٲؿ.٬ٮ ٰٚ ثٕي ذ٣ٟ ٠ةٵدب كا٣نٕؿ أٔؿؼ كأم٭ؿ ٧ٌ٦ة ٠ةف ٤ٔٲ٫ 

ض «ا٣ٛٮااػؽ ا٣ٌػٲةاٲٌح» ٬ػٮاق٥ مؿح ا٣ضػة٦ٰ ١٣ةٚٲػح اثػ٨ ا٣عةصػت  -3

ك٤ٔٯ ذ٣ٟ ٩ٌه ا٣ضة٦ٰ ٩ٛك٫ ٰٚ ٦ٞؽ٦ح ا٣نؿحض ك٬ٮ ٦ُجٮع ٦ٕػؿكؼ. ك٦ػة 

ٞ ٜ ٨٦ أ٫ٌ٩ ق٧ٌةق  ٗٲػؿي ٦ٕػؿكؼ. كرث٧ٌػة  «ا٣ؽرر ا٣ٌٲةاٲح»كرد ٰٚ ظةمٲح ا٧٣ع

كف ٦ؿأػةة كاٝػٓ ا٣عػةؿ. ٠ةف ذ٣ٟ ز٧ؿة دؿص٧ح ظؿٚٲٌح ٨٦ ا٤٣٘ح ا٣ٛةرقػٲحض د

ٌٜٞ ا٤٣ؾٱ٨ وٌؿح ث٭٧ة ٰٚ ٬ػؾا ا٣ذٕؿٱػٙ  كٱؿٌصط ذ٣ٟ أٌف أظؽ ٦ىؽرم ا٧٣ع

 .(ٚؿ٬٪ٟ ٚةرقٰ)٠ذةبي 
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ٌٞػٜ ]ص -   ا٧٣ىػؿاعض ك٬ػٮ ا٣نػُؿ ٦ػ٨ ثٲػخ ا٣نػٕؿض 95ٔؿ ؼى ا٧٣ع

 ٣ٮركد ٬ؾا ا٧٣ى٤ُط ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ؤ٣ٌٙ دكف أف ٱٌٕؿ٫ٚ.

٧ػ٪٭ش ٦ػ٨ دٕؿٱػٙ ا٣نػٰء ك٬ؾا ٔ٪ؽ ا٣٪ْؿ كا٣ذأ٢ٌ٦ إػٺؿ ث٧ة ٱٞذٌٲ٫ ا٣

 «٦ىػةرٱٓ»ظٲر ٱؿد أٌكؿ ٦ٌؿةض كٝؽ كرد ٝج٢ ذ٣ػٟ ٗٲػؿ ٦ػٌؿة ثىػٲ٘ح ا٣ض٧ػٓ 

ٌؿؼى ٰٚ ا٧٣ٮًٓ اٵٌكؿ. 93ض 91]ص ٞ ٫ ٣ؾ٣ٟ أف ٱٕي   ض ٚع

 : أٌف ٦ذ٧ٌ٤ٕٲػ٫ 98-97]ص «ا٧٣ٮا٣ٲػة»ذ٠ؿ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔػٯ  -

٪ ٮف ثػ٫ ٚػٰ رؤكس ا٣٪ؼػ٢  ٨٦ ا٣ٕجٲؽ ا٧٣ذك٤ ٧ٲ٨ ٧ٕ٤٣ةرة كا٧٤٘٣ةف وةركا ٱ٘ي

إمػةرة إ٣ػٯ  «ٱػة ٦ٮا٣ٲػة»ك٤ٔٯ قٰٞ ا٧٣ٲةقض كٱٞٮ٣ٮف ٚػٰ آػػؿ ٠ػ٢ٌ وػٮت: 

٧ٌٰ ث٭ؾا اٹق٥.  قةداد٭٥ض ٚكي

. ك٠ػةف ٦ػ٨ «وٮت»كٝؽ كرد ٰٚ ذ٣ٟ ٧٤٠ح  ٜي ػ ٌٞ ض ك٥٣ ٱ٪ذجػ٫ إ٣ٲ٭ػة ا٧٣ع

ا٣ٮاصت أف ٱٞٙ ٔ٪ؽ٬ةض كٱجػٲ٨ٌ ا٧٣ٞىػٮد ٦٪٭ػة. كا٣ْػة٬ؿ أٌف ا٧٣ٞىػٮد ٬٪ػة 

 .(6)٢ٌ ًؿب ٨٦ ا٣٘٪ةء وٮتا٣ٌؿب ٨٦ ا٣٘٪ةءض ٚإٌف ٠

  ثجٲذػػٲ٨ ٦ػػ٨ ٧ْ٩ػػ٫ض ٝة٦ػػخ أكاػػػؿ ٦98سٌػػ٢ى ا٧٣ؤ٣ٌػػٙ ٧٤٣ٮا٣ٲػػة ]ص -

 أمُؿ٧٬ة ٤ٔٯ إ٧٬ةؿ اٷٔؿاب: ا٣ك١ٮفض ك٧٬ة:

 ٱة ٨٦ ٗؽا كو٤ي٭٥ ٣ٰ أ٥ْٔى اٵكَػةرٍ 

 

 ٤ٝجٰ ثٞٯ ٔ٪ؽ٥٠ ٱٮـى ا٣٪ٮل أك َةرٍ  

 ا٣ؾم وػٲ ؿى اٷ٩كػةف ذا أَػٮارٍ ك ٹ 

 

 جػذ٥ي أ٩ػٮارٍ ٦ة أثىؿىٍت ٤ٞ٦ذػٰ ٦يػٍؾ ٗ 

 .«ك٠سٲؿان ٦ة ٱض٤ٕٮ٫٩ ٤٦عٮ٩ةنض كا٤٣ع٨ ٚٲ٫ ظك٨»ز٥ٌ ٝةؿ:  

ٜي ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ثٞٮ٣ػ٫:  ػ  ٞ ٜى ا٧٣ع كصػ٫ ا٤٣عػ٨ ٔ٪ػؽ٥٬ أٌف ٧٤٠ػح »كٝؽ ٤ٔ 

 .«  ٵ٩ٌ٭ة ٦ٌةؼ إ٣ٲ٫«أَٮارً »ٱضت أف د١ٮف  «أَٮار»

ٌٜٞ ٱٛذٞؿ إ٣ٯ اٹقذٲٕةب كاٷظ١ةـ  ٚٞؽ ٠ةف ٱ٪جٰ٘ أف  ٜي ا٧٣ع ٤ٝخ: د٤ٕٲ

                                                 

ض ٦ُجٕح ظ١ٮ٦ح ا١٣ٮٱخض 2:98ض 3دةج ا٣ٕؿكسض ا٣ـثٲؽمض دط ٔجؽ ا٤ٕ٣ٲ٥ ا٣ُعةكمض ط (6)

.5/711)وٮت( 
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ٔة٦ٌحض ز٥ٌ ٱجٲ٨ٌ ٦ٮًػٓ ذ٣ػٟ ٚػٰ ا٧٣سػةؿ  «ا٧٣ٮا٣ٲة»ٰٚ  «ا٤٣ع٨»ؿاد ثػٱجٲ٨ٌ ا٧٣

ككص٭٫. كا٧٣ٞىٮد ٨٦ ا٤٣ع٨ ٬٪ػة اٷػػٺؿ ثٞٮأػؽ ا٣ٕؿثٲٌػحض كٹقػٲ٧ٌة ٚػٰ 

زػ٥ٌ إٌف ا٤٣عػ٨ ٚػٰ ٦ٮا٣ٲػة َػة٬ؿ  إ٧٬ةؿ اٷٔؿابض أم ظؿ٠ػح أكاػػؿ ا٤١٣ػ٥.

٦ة ذ٠ؿق ا٣ضـااؿٌم ٠ةف ٰٚ آػؿ ٢ٌ٠ مُؿ ٨٦ أمُؿق اٵرثٕحض ك٥٣ ٱٞذىؿ ٤ٔٯ 

ٌٜٞض أم ٤ٔٯ ٧٤٠ح   ٰٚ ا٣نُؿ ا٣سة٣ر. «أَٮار»ا٧٣ع

  ٦ىػػؿ ظةن ٦ػػ٨ ٠ذػػةب )قػػجعح 3:-٠:2ػػةف ٧ٌ٦ػػة ٤ٞ٩ػػ٫ ا٧٣ؤ٣ ػػٙ ]ص -

ا٧٣ؿصةف( مة٬ؽان ٤ٔٯ ٚؿع ٨٦ ثعؿ ا٣كؿٱٓ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ٱ١ػٮف ٤ٔػٯ )٦ٛػة٨٤ٔ 

٤ي٨( ٍٕ  ٝٮؿي ا٣نةٔؿ: - ٦ٛذ٨٤ٕ ٚى

٢ٍ ٧ٕ٣ؿم وػؽؽ ا٣ٞةاػ٢ٍ   أصى

 

ػػػ٥ي ا٣جةَػػػ  ٜ  ك٬ي  ٢ٍ إ٩ٌػػػٟ ظػػػ

ٔيـم ٰٚ )قجعح ا٧٣ؿصػةف( إ٣ػٯ اثػ٨ ٦ضٲػؿ   ٔيـمى ٰٚ اٵو٢ ٧٠ة  ا٣ؾم 

ؿ ؼى ث٫ ز٧ٌح ثأ٫ٌ٩  ٔي ض كٝػؽ أردؼ ا٧٣ؤ٣ٌػٙ «٨٦ مػٕؿاء ا٣ؽ٦ٲػح»ا٣ج٘ؽادمض ا٣ؾم 

ض ك٬ٰ ٦ٌٛكؿة مةرظحض ٠أ٫ٌ٩ ٱنػٲؿ ث٭ػة إ٣ػٯ «اق٥ دةرٱغ»ثٕجةرة  «ا٣ؽ٦ٲح»٧٤٠ح 

 ٦ٮًٮع ٬ؾا ا١٣ذةب.

ٌٜٞ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ثٞٮ اث٨ ٦يضٲػؿ »كرد ٰٚ ٦ذ٨ ا٧٣ؼُٮط »٫٣: كٝؽ ٤ٜٔ  ا٧٣ع

كا٣ْة٬ؿ أف ا٣نٲغ َػة٬ؿان ا٣ضـااػؿٌم ٝػؽ ٩ٞػ٢ اٹقػ٥ ٔػ٨ قػجعح  «ا٣ج٘ؽادم

ػػطى ٦ٕ٪ػػٯ   ً ا٧٣ؿصػػةفض ك٣ػػ٥ ٱؿصػػٓ إ٣ػػٯ د٦ٲػػح ا٣ٞىػػؿ ٤٣جػػةػؿزم ٦ػػٓ أ٩ٌػػ٫ ك

اثػ٨ ٩ًعؿٱػؿ »ض ٚأمةر ثٲ٨ ٦ٕذؿًذٲ٨ أ٫ٌ٩ )اق٥ دةرٱغ(ض كا٣ىٮاب أ٫ٌ٩ «ا٣ؽ ٦ٲح»

مػٲغه ٩كػؿ ٧ٞ٣ػةف ٔ٪ػؽق »٣ػ٫ ا٣جػةػؿزمض ك٧ٌ٦ػة ٝة٣ػ٫: دؿص٥ ض كٝؽ «ا٣ج٘ؽادم

ض...ض دُٞؿ ٨٦ ٣كة٫٩ ا٣جػؾاءةض.. ٌٙ ق ك٠ي ًضت ثىؿي . كٝػؽ ذ٬ػت «ٚيؿىٱغض كٝؽ ظي

ٞ ٜ د٦ٲح ا٣ٞىؿ إ٣ٯ أ٫ٌ٩ اث٨ي ثعؿ ث٨ ا٣ج٘ؽادٌم....  .«٦ع

ٙى ا٣ػؾم أوػةب  ٌٜٞ دعٞٲٜ صٲٌؽض دٚٓ ث٫ ا٣ذعؿٱ كإذا ٠ةف ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ع

٧٣ُجٮٔحض كٚػٰ )قػجعح ا٧٣ؿصػةف(  ٚػإٌف ٚٲػ٫ ٦ػة ٹ اق٥ ا٣نةٔؿ ٰٚ ا٣٪كؼح ا

 ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٲ٫ كإٝة٦ذ٫ ٤ٔٯ كص٭٫: ٱك٥ٌ٤ ث٫ض ٧ٌ٦ة ٱ٪جٰ٘
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ك٬ػٮ »ا٣ك١ٮت ٨ٔ إمةرة ا٧٣ؤ٣ٌٙ إ٣ػٯ ٦ٮًػٮع ٠ذػةب )ا٣ؽ ٦ٲػح(:  -2

ٌٜٞ ٰٚ ا٣عةمٲح ثذٮًٲط ٦ٕ٪ٯ «اق٥ دةرٱغ ا٣ؽ٦ٲح!ض ك٬ػٮ ض كٝؽ ٔجٌؿ ٔ٪٫ ا٧٣ع

ٯ ًن ا٣ٮاصت  ٵٌف )د٦ٲػح ا٣ٞىػؿ( ٣ػٲف  ػٺؼي  -كٝجٮؿ  ق١ٮت داؿ  ٤ٔٯ ر

٠ذةثةن ٰٚ ا٣ذػةرٱغض ثػ٢ ٬ػٮ ٠ذػةب أدب كَجٞػةتض ٠ػةف ذٱػٺن ١٣ذػةب )ٱذٲ٧ػح 

ٔي٪ٰ ثذؿاص٥ ا٣نٕؿاء كاٵدثةء ٰٚ ٔىؿق.  ا٣ؽ٬ؿ(ض ك

ٌٜٞ ثةث٨ ٩عؿٱؿ ا٣ج٘ؽادٌم ٥٣ ٱج٤ٖ ظٌؽ ا١٣ٛةٱح  ٤ٚٲف ٚٲ٫ ٦ػة  -3 دٕؿٱٙ ا٧٣ع

أك ٤ٔٯ ١٦ة٩ذ٫ ٰٚ ا٣نػٕؿ كاٵدبض  ٱؽٌؿ ٤ٔٯ اق٫٧ض أك ٤ٔٯ ز٦ة٫٩ ا٣ؾم ٠ةف ٚٲ٫ض

ٌٞػٜ  ك٬ؾا ٨٦ أ٬ػ٥ٌ ٦ػة ٱ٪ج٘ػٰ أف ٱ١ػٮف ٚػٰ دؿص٧ذػ٫ كا٣ذٕؿٱػٙ ثػ٫. ١ٚػأٌف ا٧٣ع

اقذ٘٪ٯ ٨ٔ ا٣جعر كا٣٪ْؿ ث٧ة ٝة٫٣ ا٣جةػؿزم ٰٚ اثػ٨ ٩عؿٱػؿ ٚػٰ ٔجػةرة إ٩نػةاٲٌح 

ٜي ا٣ٞػةرئ إ٣ػٯ ٤َجذػ٫  ػ ٌٞ ٗى٪ػةء. ك٣ػٮ أصػةب ا٧٣ع ٌْح ثة٧٣جة٣٘ح ٣ٲف ٚٲ٭ة ٠جٲػؿ  ١٦ذ

ػؿ ثػ٨ ٩عؿٱػؿض أثػٮ ٣ٕؿؼ أٌف ا٣ن ٌٛ ػؿ ثػ٨ ٔجػؽاهلل ثػ٨ ٦ْ  ٛ ةٔؿ ٬ٮ ٦ع٧ٌؽ ث٨ ا٧٣ْ

ض مػةٔؿ ٦نػ٭ٮر ٩ػؽٱ٥ض وػةظت ٩سػؿ ك٦ٕػةف ثؽٱٕػح  ٌٰ ا٣عكٲ٨ ا٣ج٘ؽادٌم ا٣ًؼؿىٝػ

ٌٰ ٚٲ٫: ٹ ٱ١ةد ٱٮصؽ دٱٮا٩ػ٫  رث٧ٌػة دٌؿ  -كٗـؿ ٔؾب ك٦ؽح ك٬ضةء. كٝٮؿ ا٣ؾ٬ج

 .(7)566٬ض ككٚةد٫ ق٪ح٤ٔ488٬ٯ أٌف ٫٣ دٱٮا٩ةن ٦ٛٞٮدان. ٠ة٩خ كٹدد٫ ق٪ح 

ىالتمٔود:
ٌٞٞ٭ة ثذ٧٭ٲؽ ٱٌةرع ا٣ ٌٜٞ ٤٣ؿقة٣ح ا٣ذٰ ظ ؽراقحض ذ٠ؿ ٚػٰ أٌك٣ػ٫ ٦ٌ٭ؽ ا٧٣ع

دػٮؿى َؿٱٞػح ا٣ؼ٤ٲػ٢ ثػ٨ أظ٧ػؽ ا٣ٛؿا٬ٲػؽم ٚػٰ دع٤ٲػ٢ اٵكزاف  ذ٠ؿان ٔة٦ ة

ا٣ٕؿكًٲح ٚػٰ ا٣ٛةرقػٲحض كا٦ذػؽاد د٤ػٟ اٵكزاف ا٣ذػٰ اثذ١ؿ٬ػة ا٣ؼ٤ٲػ٢ إ٣ػٯ 

٥ٌ ذ٠ػؿى مػٲبةن ٦ػ٨ دػةرٱغ ا٣ذػأ٣ٲٙ ٚػٰ ا٤٣٘ةت ا٣ٛةرقٲح كا٣٭٪ؽٱػح كا٣ذؿ٠ٲٌػحض زػ

                                                 

ا٩ْؿ ٰٚ دؿص٧ذ٫ كمٕؿق: دةرٱغ اٷقٺـض ا٣ؾ٬جٰض دط د. ٧ٔؿ ٔجؽ ا٣كػٺـ ا٣ذػؽ٦ؿمض دار  (7)

  كا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةتض 46/86ض 4:1-41/499ض 5::2ض 2ثٲؿكتض ط - ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ

ثٲػؿكتض  -ظ٧ؽ اٵر٩ةؤكط كدؿ٠ٰ ٦ىػُٛٯض دار إظٲػةء ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ ا٣ىٛؽمض دط أ

 .38-6/36ض 3111ض 2ط
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ٙى ٚٲ٫ ٝؽٱ٧ةنض كثٲػةف ثٕػي ٦ػة ٠ػةف ٦ػ٨  ي٣  ٔؿكض ا٣ٛؿسض ٦ٓ ثٲةف ثٕي ٦ة أ

ػٺؼ ٰٚ و٤ح ٔؿكض ا٣ٛؿس ثٕؿكض ا٣ٕؿب  ز٥ٌ ا٩ذ٢ٞ إ٣ػٯ ٔػؿض ٦ػةدٌة 

ا٣ؿقة٣ح ٔؿًةن ٦ٮصـان ٠ةف ٱ٘ؾكق أظٲة٩ةن ثنٰء ٨٦ آراء ا٧٣عؽزٲ٨ ا٣ذٰ دٌػٰء 

ٌٜٞ أك ٱٞػٌؽرق دٞػؽٱؿان.  ثٕي ٦ة ٠ةف ٰٚ ا٣ؿقة٣ح أك دؤٱٌؽقض ٧٠ة ٱجؽك ذ٣ٟ ٧٤٣ع

ٜي ذ٣ٟ ثجٲةف ا٣جعٮر ا٣ٞةرقٲٌح. ظذٌٯ إذا ا٩ذ٭ٯ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ا٩ذٞػ٢  ٌٞ ٌٛٯ ا٧٣ع ز٥ٌ ٝ

إ٣ٯ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ا٣نػٲغ َػة٬ؿ ا٣ضـااػؿٌم: أوػ٫٤ ك٩نػأد٫ض ك٧٤ٔػ٫ 

 ك٫٤٧ٔض كأػٺ٫ٝ كٔةداد٫ض كٗؿٱت ٔةداد٫ض كدآ٣ٲ٫ٛ كدعٞٲٞةد٫.

٤ٔٯ ٦ة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ ٚٮااػؽ كإًػةءات صٲػؽةض ٣ػ٥ ٱكػ٥٤ ٦ػ٨ ض ك٬ؾا ا٣ذ٧٭ٲؽ

 ا٧٣ٺظْةت. ك٨٦ ذ٣ٟ:

٦ؼة٣ٛح ا٧٣٪٭ش ا٧٣ٕؿكؼ ٰٚ قٲةٝح ثٕي ٦ػة ٠ػةف ٚٲػ٫ض ٦ػ٨ دٞػؽٱ٥  -2

ٌٞػٜض كثٲػةف ٦ػة  ةد٫ ٤ٔٯ ا١٣ٺـ ٤ٔػٯ ا٣ػ٪ٌه ا٧٣ع  ٛ ٙ  ك٦ؤ٣ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ا٧٣ؤ٣

 ٌٞ ٌٜٞ ذ٣ٟ ظٲ٨ ٌٝؽـ ا١٣ٺـى ٤ٔٯ ا٣ؿقة٣ح ا٣ذٰ ظ  ٞ٭ة. ٚٲ٫  إذ ػؿـ ا٧٣ع

يػػ٫  -3 ػ٤يػػٮ  ٠ػػٺـ ا٣جةظػػر ٤ٔػػٯ ا٣ؿقػػة٣ح ٦ػػ٨ د٪ػػةكؿ ثٕػػي ٦ػػة ٱ٪ج٘ػػٰ د٪ةك٣

٠ة٧٣ىةدر كا٧٣٪٭ش. ث٢ ٠ةف ٤ٔٯ ا٣جةظر ٝج٢ ذ٣ٟ أف ٱ٪ج ٫ى ٤ٔٯ ٦ة ٠ةف ٰٚ ٔ٪ػٮاف 

ًٰ ا٣ؿقة٣ذٲ٨ )د٧٭ٲؽ ا٣ٕػؿكض إ٣ػٯ  ٌٰ ا٣ؾم ٥ًٌ ٔ٪ٮا٩ ا٣ؿقة٣ح ثٲ٨ ا٣٘ٺؼ ا٣ؼةرص

ٛؿس( ٦ٕةنض كثٲ٨ وؽر ا٣ؿقػة٣ح ا٣ػؾم ٨ٚ  ا٣ٕؿكض( ك)إد٧ةـ اٵ٩ف ٰٚ ٔؿكض ا٣

٠ةف ٚٲ٫ )إد٧ةـ اٵ٩ف ثٕؿكض ا٣ٛؿس(  ٨٦ اػذٺؼ ٱكٲؿ. ٚ٭ػ٢ ٠ػةف كراء د٘ٲٲػؿ 

 ل ٨٦ ا٣ُةثٓض أك ظةصح َجةٔٲٌح؟.ا٣ٕ٪ٮاف ٰٚ ا٣٘ٺؼ ٬ٮن 

اٚذٞػػةري ا١٣ػػٺـ ٤ٔػػٯ َػػة٬ؿ ا٣ضـااػػؿٌم ك٦ؤ٣ٛةدػػ٫ إ٣ػػٯ اٹقػػذٲٕةب  -4

 كاٷظ١ةـ. ك٨٦ اٵ٦س٤ح ا٣ؽا٣ٌح ٤ٔٯ ذ٣ٟ:

ٙ  َة٬ؿ ا٣ضـااؿٌم ٨٦ ثٲػةف اػذٲػةرق ٌٔػٮان ٚػٰ  - ػ٤ٮ  ا٣ذٕؿٱٙ ثة٧٣ؤ٣

ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ ثؽ٦نٜ. كاٷمةرةي إ٣ٯ ذ٣ٟ ظكػ٨. كإمػةرةي ا٧٤١٣ػح 
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وػٮرة ا٣نػٲغ َػة٬ؿو ٚػٰ »  :5ا٣ذٰ كٕٝخ دعػخ ا٣ىػٮرة ا٣نؼىػٲٌح ]ص

= ٹ د٘٪ٰ ٨ٔ ذ٣ٟ. ٤ٔػٯ أٌف د٤ػٟ  «١٦ذت أ٦ٲ٨ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ثؽ٦نٜ

ىٮرة ػ٤خ ٧ٌ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ٠ٮف ا٣نٲغ َػة٬ؿ ا٣ضـااػؿٌم ٚػٰ ١٦ذػت أ٦ػٲ٨ ا٣

 ا٧٣ض٧ٓض أك ٱنٲؿ إ٣ٲ٫!.

ؿاد ٠ٺـ ا٣جةظر ٤ٔٯ ٦ؤ٣ٌٛةت ا٣ضـااؿٌم ٰٚ ثٲػةف ظة٣٭ػة ٦ػ٨  - ٌَ ٔؽـي ا

 ظٲر ا٧٣ٮًٮعيض أك ٨٦ ظٲر ٠ة٩خ ٦ُجٮٔح أك ٦ؼُٮَح أك ٦ٛٞٮدة. 

ةت ا٣ضـااؿٌم ٨٦ ثٕي د٤ػٟ - ا٧٣ؤ٣ٌٛػةت. ك٦٪٭ػة:  ػ٤يٮ  ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٦ؤ٣ٛ 

ٌٞٞ٭ػة أ. ٔػؽ٩ةف ٧ٔػؿ ا٣ؼُٲػتض  رقة٣ح )ظؽٱٞح اٵذ٬ةف ٰٚ ظٞٲٞح ا٣جٲةف( ا٣ذٰ ظ

)دٞؿٱػت ا٧٣ضػةز  . كرقة٣ح:311كوؽرت ٨ٔ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ثؽ٦نٜ ٔةـ 

ٌٞٞح أ. ٔؽ٩ةف ٧ٔؿ ا٣ؼُٲت ٰٚ ٦ض٤ح ا٣ذػؿاث  إ٣ٯ ٦كةا٢ ا٧٣ضةز( ا٣ذٰ ٩نؿ٬ة ٦ع

( ا٣ػؾم ٩ػٌه ٤ٔٲػ٫  ةب.ك٠ذ3118ض 219ا٣ٕؿثٰ ثؽ٦نٜض ع  ٌٍ )دسٞٲٙ ق٧ؿ ا٣ؼ

ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٰٚ رقة٣ح )إد٧ةـ اٵ٩ف ٰٚ ٔؿكض ا٣ٛؿس(ض كػ٤خ ٦ػ٨ ذ٠ػؿق ٦ْػةف  

دؿص٧ح ا٧٣ؤ٣ٌٙ. كذ٠ػؿي ا٣جةظػر ٣٭ػؾا ا١٣ذػةب ٚػٰ ٦ٮًػٓ ثٲػةف ٦ػةدٌة ا٣ؿقػة٣ح 

 دق ٰٚ ٦ٮ٫ًٕ ا٧٣٪ةقت ٨٦ ا٣ذ٧٭ٲؽ.  ٹ ٱ٘٪ٰ ٨ٔ قؿ27]ص

ٚػٰ ٬ػؾق ا٣ؽراقػح ٦ػ٨ آراء  كٝٮع ثٕي ٦ة ٹ ٱعك٨ اٹ٧َب٪ةف إ٣ٲ٫ -5

ٌٜٞ ٧ٌ٦ة ٰٚ ا٣ؿقة٣ح كا٩ذ٭ػٯ إ٣ٲ٭ػة ٔػ٨  كأظ١ةـ ٹ دسجخ ٤٣٪ٞؽض اقذ٪ذض٭ة ا٧٣ع

   ٗٲؿ د٤جٌر كدؽثٌؿ كاقذٲٕةب.

 ك٬ؾق أ٦س٤ح ثؽت ٣ٰ ٨٦ ذ٣ٟ:

ٜي ٰٚ ا٣ذ٧٭ٲؽ ]ص -  ٞ   مٲبةن ٨٦ اػذٺؼ ا٣ؿأم ٚٲ٧ة ٠ةف :-9ذ٠ؿ ا٧٣ع

ػؿ  ثػؾ٣ٟ ٱػؿل ٠جٲػؿ ٤ٔٲ٫ ٔؿكض ا٣ٛؿس ٨٦ دأز ؿ ثٕؿكض ا٣ٕؿبض ٦ة  ثٲ٨ ٦ٞي

دأز ؿ ٔؿكض ا٣ٛؿس ٦٪ؾ ا٣٪نأة اٵك٣ٯ ثٕؿكض ا٣ٕػؿبض ك٦عة٠ػةة أكزا٩٭ػ٥ض 

كأػؾ ٦ى٤ُعةد٭٥ض ك٬ٮ ٦ة ٱ١ةد ٱ١ٮف إص٧ةٔةنض ٥٣ ٱ٪١ؿق ٧٠ة ٩ٞػ٢ ا٣جةظػر 
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ز٧ٌح إٌٹ ا٣جٲؿك٩ٰ ٰٚ ٠ذةث٫ )دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ ٦ػ٨ ٦ٞٮ٣ػح ٦ٞجٮ٣ػح ٚػٰ ا٣ٕٞػ٢ أك 

ٰٚ ٩كجح ٥٤ٔ ا٣ٕؿكض إ٣ٯ ا٣ؼ٤ٲ٢ ثػ٨ أظ٧ػؽض كثٲ٨ ٦٪١ؿو ٱ٨ُٕ  -٦ؿذك٣ح(  

كٱؿل أٌف ا٣ٕؿب اٝذجكٮا ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ٨٦ اٵٝٮاـ اٳرٱٌحض ز٥ٌ ٧ْ٩ٮا ٤ٔٲػ٫ ٦جػةدئ 

ٔؿكً٭٥ض كأٌف ٔؿكض ا٣ٕؿب ٣ٲكػخ ا٣ذػٰ راصػخ ٚػٰ ثػٺد ا٣ٛػؿسض كأٌف 

ٰ أ٣ٛةّ٭ػةض ٹ ٚػٰ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ اقذؼؽ٦٭ة ا٣ٛػؿس ٚػٰ ذ٣ػٟ ٔؿثٲٌػح ٚػ

 ثأٌف ا٣جٲؿك٩ٰ ٱذج٪ٌةق. ٰٚ ذ٣ٟ أوٮ٣٭ةض ٦ٕذؽ ا

ٜي ذ٣ػػٟ راثُػػةن ٱىػػ٫٤ ثػػة١٣ٺـ ٤ٔػػٯ رقػػة٣ح َػػة٬ؿ  ػػ ٌٞ كٝػػؽ دؼػػؾ ا٧٣ع

كٝؽ دٕٚخ اٹ٣ذجةقةت » : :ا٣ضـااؿمض إذ رآق دإٚةن ٫٣ إ٣ٯ دأ٣ٲٛ٭ةض ٚٞةؿ ]ص

يزٲؿت ظٮؿ ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح ثة٣نٲغ َة٬ؿ ا٣ضـااؿم ٣ذػأ٣ٲٙ ٬ػؾق ا٣ؿقػة٣ح  ا٣ذٰ أ

 .«ا٣ذٰ د١نٙ ا٤٣ جف ٨ٔ ٔؿكض ا٣ٛؿس

ػة٬ؾا ٔ٪ؽ ا٣ذعٞٲٜ ٹ ٱىٌط  ٤ٚٲف ٰٚ ا٣ؿقة٣ح ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ٩ك   ى 

أك إمةرةض كا٧٣ؤ٣ٌٙ ٥٣ ٱذُػٌؿؽ إ٣ػٯ مػٰء ٣ػ٫ وػ٤ح ث٭ػؾق ا٣ٌٞػٲٌح. ٤ٔػٯ أٌف 

ا٣نٮا٬ؽ ا٣ؽا٣ٌح ٤ٔٯ ٔٺٝح ا٣ذأزٲؿ ثػٲ٨ ا٣ٕؿكًػٲ٨ ٚػٰ ٬ػؾق ا٣ؿقػة٣ح ّػة٬ؿة 

 دن٭ؽ ثؿأم ا٧٣ؤ٣ٌٙ كدؤٱٌؽق.

ٜي   ٞ ٧ٌ٦ة ٩يًكتى إ٣ٯ ا٣جٲؿك٩ٰ. ك٣ػٮ ٩٭ػي  كإ٣ٯ ذ٣ٟ ٠ةف ٨٦ ا٣ٮاصت ا٣ذع

ٰى ٰٚ ٠ذةث٫ ثٕؿكض ا٣٭٪ؽ ا٣ذٰ ظةكؿ أف  ٪ ٔي ٜي ٣ؾ٣ٟ ٣ٕؿؼ أٌف ا٣جٲؿك٩ٰ  ٌٞ ا٧٣ع

ع٭ة ٰٚ ًٮء ٔؿكض ا٣ٕؿبض ك٥٣ ٱذُػٌؿؽ إ٣ػٯ ٔٺٝػح ٔػؿكض  ًٌ ٱجٲٌ٪٭ة كٱٮ

ا٣ٛؿس ثٕؿكض ا٣ٕؿب ا٣جذٌح ٰٚ ٩ه  أك إمةرةض كأ٫ٌ٩ أمةر إ٣ٯ اظذ٧ػةؿ إٚػةدة 

كإ٧ٌ٩ػة ٌَٮ٣ػخي ٚػٰ ا٣ع١ةٱػحض »:(8)٨ ٔؿكض ا٣٭٪ؽض إذ ٝػةؿا٣ؼ٤ٲ٢ ث٨ أظ٧ؽ ٦

ػؿىؼ أٌف ا٣ؼ٤ٲػ٢ ثػ٨  كإٍف ٩ـرت ٔةاؽد٭ة ٣ٲنػة٬ؽ اصذ٧ػةع ا٣ؼٛػةؼض...ض ك٣ٲٕي

                                                 

ض ا٣جٲؿك٩ػٰض دااػؿة ا٧٣ٕػةرؼ دعٞٲٜ ٦ػة ٤٣٭٪ػؽ ٦ػ٨ ٦ٞٮ٣ػح ٦ٞجٮ٣ػح ٚػٰ ا٣ٕٞػ٢ أك ٦ؿذك٣ػح (8)
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أظ٧ؽ ٠ةف ٦ٮٌٚٞةن ٰٚ اٹٝذٌةثةتض كإف ٠ةف ١٧٦٪ػةن أف ٱ١ػٮف قػ٧ٓ أٌف ٤٣٭٪ػؽ 

 .«٦ٮازٱ٨ ٰٚ اٵمٕةر ٧٠ة ٨ّ  ث٫ ثٕيي ا٣٪ةس

ٌَػٺع ك٬ؾا ا٣٪ه  ٦ػ٨ ٠ػٺـ ا٣جٲؿك ٌٰ داؿ  ٤ٔػٯ أ٩ٌػ٫ ٝػؽ رى دٞػؽٱؿان إ١٦ػةفى ا ٩ػ

ا٣ؼ٤ٲ٢ ث٨ أظ٧ؽ ٤ٔٯ ٔؿكض ا٣٭٪ؽض كإٚةدد٫ ٦٪٭ةض دكف أف ٱج٤ٖ ٰٚ ذ٣ػٟ ا٣ػؿأم 

أك ا٣ذٞؽٱؿ ظؽ  ا٣ُٞٓ كا٣ٲٞٲ٨. ك٧ٌ٦ة ٱؤٱٌؽ ذ٣ٟ ٦ػ٨ ٠ػٺـ ا٣جٲؿك٩ػٰ كٍقػ٥ي ا٣ػؿأم 

٫ ٚػٰ قػٲة٫ٝض ثة٨ٌْ٣. ك٨٦ زى٥  ٱضػت أف ٱيػؾ٠ىؿ رأٱيػ «ثٕي ا٣٪ةس»ا٣ؾم ٔـاق إ٣ٯ 

 ٦ٞٲ ؽان ثؽرصح اٹظذ٧ةؿض كأٌٹ ٱيع٧ ٢ى ٦ة ٹ ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫ض كٹ ٱٞذٌٲ٫ ٠ٺ٫٦.

ٌٜٞ ٰٚ أز٪ةء ٔؿض ٦ةدٌة ا٣ؿقة٣ح ]ص -   ٤ٔٯ أٌف ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ٩26ٌه ا٧٣ع

 ردٌ ثعؿم ا٣ٛؿٱؽ كا٧ٕ٣ٲؽ إ٣ٯ ا٣٭ـج.

ى٫يض ك٥٣ ٱذأ٦ٌػ٢ً ا١٣ػٺـ  ك٬ؾا ٔ٪ؽ ا٣ذعٞٲٜ ٝٮؿ ٨٦ دةثٓ ا٣٪ٌه ٤ٔٯ ٦ة مةث

٫٧ًٞ ٤ٔٯ كص٭٫. ذ٣ٟ أٌف ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٩ٌه ]صك٣ ٩ػٮع  «ا٣ٛؿٱؽ»  ٤ٔٯ أٌف :٥8 ٱي

ٌُٓ ا٧٣سةؿ دُٞٲٕػةن ٔؿكًػٲ ة٨٦ ا٣٭ـج ٔ٪ؽ ا٣ٛؿسض ك٦س٢ٌ  ٱٮاٚػٜ ذ٣ػٟ  ٫٣ض كٝ

كٝػؽ ص٤ٕػٮا كز٩ػ٫  ض«ا٧ٕ٣ٲػؽ»ك٠ػؾ٣ٟ » :ض ٚٞةؿ«ا٧ٕ٣ٲؽ»كٱ٪ةقج٫  ز٥ٌ أرد٫ٚ ثػ

٨٤ٍٕ(ض ك٦سة٫٣:  )٦كذٕٛٺد٨ ٦كذٕٛٺد٨ ٚى

ت  ا٣ػ. ػ٧ٕ٪ ٯ كظػ. ػؽمٱة ٝٮـ. أ٩ة ا  ٣ى 

 

 ٦ة ٔ٪ؽ. ٥٠ ٨٦ى ا٣ػ. ػ٭ٮل ٦ة ٔ٪ػ. ػؽم 

ٍٓ  .٦ٛػػةٔٲ٨٤ ٦ٕٛػػٮؿ.   ٦ٛػػةٔٲ٨٤. ٚىػػ

 

  ٍٓ  «٦ٕٛػػٮؿ. ٦ٛػػة٨٤ٔ. ٦ٛػػةٔٲ٨٤. ٚىػػ

ك٬ؾا ا١٣ٺـ ثكٲة٫ٝض كدُٞٲٓ ا٣جٲخ ا٧٣سػةؿ ٧٠ػة كرد ٚػٰ اٵوػ٢ = داؿ   

 ٬ؾا ٨٦ كص٭ٲ٨٦:٨ ا٣٭ـج. ٨ٌ١٣ ا٣ذأ٢ٌ٦ كا٣ذعٞٲٜ ٱ٪ٛٲةف  «ا٧ٕ٣ٲؽ»٤ٔٯ أٌف 

كٝؽ ٩ػٌه ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ٤ٔػٯ أٌف كز٩ػ٫ ض ٨٦ ا٣٭ـج «ا٧ٕ٣ٲؽ»٠ٲٙ ٱ١ٮف  -2

)٨٤ٍٕ  ض ك٬ٮ كزف ٦٪جخ  ا٣ى٤ح ثة٣٭ـج؟!. )٦كذٕٛٺد٨ ٦كذٕٛٺد٨ ٚى

ٓي  -3 ٤ٔٯ كص٭٫ ا٣ىػعٲط ٧٠ػة  ا٣ؾم قة٫ٝ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٧ٕ٤٣ٲؽ ا٧٣سةؿ دُٞٲ

ٌٞػٜض ٹ ٤ٔٯ ٦ة ٠ةف ٤ٔٲ٫ ٨٦ ػُػأ ٚػٰ اٵوػ٢ دةثٕػ٫ ٤ٔٲػ٫ ض ذ٠ؿت آ٩ٛةن  ا٧٣ع

 ٱؤ٠ٌؽ و٤ذ٫ ثة٣ٮزف ا٣ؾم ٩ٌه ٤ٔٲ٫ ا٧٣ؤ٣ٌٙض كٱُٞٓ و٤ذى٫ ثة٣٭ـج.
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ٌٜٞ ٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٦ٮًٮع ا٣ؿقػة٣ح ]ص -   إ٣ػٯ ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ٩27كت ا٧٣ع

دعٌؽث ٨ٔ اثذػؽاع ا٣٭٪ػؽ ٧٤٣س٪ػٮٌمض كادٌجػةع ا٧٣ذٞػٌؽ٦ٲ٨ ٦ػ٨ »َة٬ؿ ا٣ضـااؿٌم أ٫ٌ٩ 

 .«تا٣ٕؿب ٣٭ة ٰٚ ذ٣ٟض ٝةوؿٱ٨ اقذؼؽا٦٭٥ ٫٣ ٤ٔٯ ا٣ؿصـ ٚعك

 ك٬ؾا ا١٣ٺـ ٹ ٱيك٤ ٥ ث٫ ٨٦ كص٭ٲ٫:

ة -2 أك إمةرةن أٌف ا٧٣س٪ػٮم  اثذػؽاع ٬٪ػؽم   ثػ٢ ٣ػ٥  ٥٣ ٱؾ٠ؿ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٩ى 

  ٠ٺ٦ةن 3:ٱؾ٠ؿ ٬ٮ ٩ٛك٫ مٲبةن ٨ٔ ا٧٣س٪ٮٌم ٰٚ ٔؿكض ا٣٭٪ؽض ١٣٪٫ٌ ٢ٞ٩ ]ص

جعح ا٧٣ؿصةف( صةء ٚٲ٫:  ك٬ؾا ا٣ٛؿع ٨٦ ا٣كؿٱٓ صةء ٰٚ ا٣٭٪ؽٱٌح »ٳزاد ٰٚ )قي

 .«كٱ٪٧ْٮف ا٧٣س٪ٮٌم ٰٚ ٬ؾا ا٣ٮزفض «صٮثةاٰ»ض كٱك٧ ٮ٫٩ أٱٌةن 

ْى٥ ٤ٔٯ ٚؿع ٨٦ ثعؿ ا٣كػؿٱٓ  ك٬ؾا ا٣٪ٌه ٱؽٌؿ ٤ٔٯ أٌف ا٧٣س٪ٮٌم ٰٚ ا٣٭٪ؽ ٱي٪

   كٹ ٱؽٌؿض ك٣ٮ إمةرةض ٤ٔٯ أ٫ٌ٩ اثذؽاع ٬٪ؽٌم.«صٮثةاٰ»٦ٕٲ٨ٌض ٱك٧ ٮ٫٩ 

ض ك٬ػٮ «ا٧٣ذٞػٌؽ٦ٲ٨»دٕٞٲت ا٧٣ؤ٣ٌٙ ا٣ؾم ٩ه  ٚٲػ٫ ٤ٔػٯ اقػذ٧ٕةؿ  -3

ٱٕ٪ٰ ا٣ٕؿب ا٧٣ذٌٞؽ٦ٲ٨ض ٧٤٣س٪ٮٌم  كاٝذىةر٥٬ ٤ٔٯ ثعؿ ا٣ؿصـ ٚٲ٫ ٚٲ٧ػة ٔسػؿ 

ٹ ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ادٌجةع ا٧٣ذٌٞؽ٦ٲ٨ ٨٦ ا٣ٕؿب ٵ٢٬ ا٣٭٪ػؽض كد٤ٞٲػؽ٥٬ ٚٲػ٫.  -٤ٔٲ٫ 

ٰي ٦ة ٝؽ ٱيذٮ٬ ٥ ٨٦ ٠ٺـ آزاد ٦ػ٨ اثذػؽاع أ٬ػ٢  كرث٧ٌة ٠ةف كراء ٬ؾا ا٣ذٕٞٲت ٩ٛ

ةؿ ا٧٣س٪ٮٌم ٔ٪ؽ ا٣ٕػؿب د٪جٲ٭ػةن ٱُٞػٓ ا٣٭٪ؽ ٧٤٣س٪ٮٌمض كا٣ذ٪جٲ٫ي ٤ٔٯ ٝؽـ اقذ٧ٕ

 و٤ح ادٌجةع أ٢٬ ا٣٭٪ؽ ٰٚ ذ٣ٟ.

ٌٜٞ ٰٚ آػؿ ٔؿض ٦ةدٌة ا٣ؿقة٣ح ]ص -  ض ٦نٲؿان إ٣ٯ مػٰء ٩28ٌه ا٧٣ع

ٝؽ ذٱ ٤ًخ اٵ٦س٤حي ٢٠  صـاٲٌح أدٯ ٤ٔٲ٭ة ٦ػ٨ ٦جذػؽأ »٨٦ ٦٪٭ش ا٧٣ؤ٣ٌٙض ٤ٔٯ أٍف 

 .«ا٣ؿقة٣ح إ٣ٯ ٦٪ذ٭ة٬ة

. كٝػؽ ٩جٌ٭ػخ ٝػجٺن  ك٬ؾا إَٺؽ ٹ ٱىٌطض كا٣ىعٲط أ٫ٌ٩ ٌٰ ٗة٣ت أك أ٤ٗجػ

 ٤ٔٯ مٰء ٧ٌ٦ة ػة٣ٙ ٚٲ٫ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ذ٣ٟ. 

ى
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ىالْٔارس:
ٜي ٬ؾق ا٣ؿقة٣حى ٚ٭ؿقحي ٦ة ٌٝؽر ا٣عةصػحى إ٣ػٯ ٚ٭ؿقػذ٫   ٞ ك٧ٌ٦ة ػؽـ ث٫ ا٧٣ع

أ٦س٤ح مٕؿٱٌح ك٦ى٤ُعةت ٔؿكًٲٌح كأٔػٺـ. ثٲػؽ أ٩ٌػ٫ ك ٨٦ ٦ةدٌد٭ة ٨٦ مٮا٬ؽ

 ا٣ؽا٣ٌح ٤ٔٯ ذ٣ٟ: ك٨٦ اٵ٦س٤ح .٥٣ ٱيٮًؼ ٤ٔٯ ا٣٘ةٱح ٰٚ ذ٣ٟ

ا٣ػٮارد ٦ٛػؿدان أك ص٧ٕػةن ٚػٰ  «ا٧٣ىؿاع»ا٤ٛ٘٣ح ٨ٔ ٚ٭ؿقح ٦ى٤ُط  -2

 ٗٲؿ ٦ٮًٓ ٨٦ ا٣ؿقة٣ح.

ٚػػٰ ٚ٭ػػؿس ا٧٣ىػػ٤ُعةت ٦ػػة ثػػٲ٨  «ا٧٣كػػذـاد»قػػؿد ٦ىػػ٤ُط  -3

٫ أف ٱ١ٮف ٝج٤٭٧ة ٦ٕةن.«ا٧٣كٌؽس اٵػؿب»ض ك«ا٧٣كٌؽس»٦ى٤ُعٰ   ٞ  . كظ

ػؿب ٔؽـ اقذٲٕةب ٦ٮآً كركد ثٕي ٦ة ٚي٭ًؿسض ٠ -4  ٌ ٧ى٤ُعٰ ا٣

ٜى أف ٱؾ٠ؿ أظػؽ ٦ٮاًػٓ كركد٧٬ػة )ص  ٞ (  95كا٣ٕؿكض ا٤٣ؾٱ٨ ٚةت ا٧٣ع

ٜي ٔػ٨ ٦ٮًػٓ كركدق ا٣سػة٩ٰ ٚػٰ   ٞ كاق٥ ا٣نةٔؿ ا٣ج٭ةء ز٬ٲؿ ا٣ؾم ٢ٛٗ ا٧٣ع

 (.97ا٣ؿقة٣ح )ص

كآػؿي ٦ة ٱ٪جٰ٘ ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٲ٫ أمٲةءي ٨٦ ا٣ؼُػأ ا٤٣٘ػٮٌم كا٣٪عػٮٌم دكػ٤ٌ٤ىخ 

ٌٞػػٜض ٚػػٰ ًػػجٍ ا٣ػػ٪هٌ  كا٣عٮامػػٰ كا٣ذ٤ٕٲٞػػةت كا٣ؽراقػػحض  إ٣ػػٯ ٣٘ػػح ا٧٣ع

ٌٟ ٔ٪ػؽم ٚػٰ أٌف ثٕػي  أظىٲخ أ٦س٤ذ٭ة ٰٚ أزٱؽ ٨٦ ٔنؿٱ٨ ٦ٮًٕةن. كٹ م

ٮر ا٣ذُجٲٓ كٔؽكاق.  ذ٣ٟ ٨٦ صى

ك٬ؾق اٷمةرة د١ٛٲ٪ػٰ اٹقػذؽٹؿ كا٣ذ٧سٲػ٢ض ا٤٣ػؾٱ٨ ا٩ىػؿٚخي ٔ٪٭٧ػة 

ػنٲحى ا٣ُٮؿ كاٷ٦ٺؿض ثٕؽ ٦ة ا٦ذؽ  ا١٣ٺـ كَػةؿ. ٤ٔػٯ أٌف ذ٣ػٟ ٤٠ ػ٫ض ك٦ػة 

ٌٞػٜ ٦ػ٨  ٠ةف ٦س٫٤ ٧ٌ٦ة ٩جٌ٭خ ٤ٔٲ٫ض ٹ ٱ٧عٜ ٰٚ رأٱٰ ٦ة ثؽا ٚػٰ دعٞٲػٜ ا٧٣ع

 ض٤ٝٲػ٢و أك ٠سٲػؿ ضأ٦ةرات اٷظكةف كا٣ضٮدة. كرث٧ٌة ٠ةف ٔؾرق ٰٚ ثٕي ذ٣ػٟ

 أ٩ٌ٭ة دضؿثذ٫ اٵك٣ٯ ٰٚ ٬ؾا ا٣جةب.

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

٥ ٦ع٧ػؽ ٩ٕػٲ .إد٧ةـ اٵ٩ف ٰٚ ٔػؿكض ا٣ٛػؿسض َػة٬ؿ ا٣ضـااػؿٌمض دػط -

 ـ.3127د٦نٜض  -ا٧٣ٲؽا٩ٰض ١٦ذجح دار ا٣ؽٌٝةؽ 

٤٦عٞح ثؿقػة٣ح د٧٭ٲػؽ إد٧ةـ اٵ٩ف ٰٚ ٔؿكض ا٣ٛؿسض َة٬ؿ ا٣ضـااؿٌمض  -

-2415٬د٦نػٜض  -ا٣ٕؿكض إ٣ٯ ٨ٌٚ ا٣ٕػؿكضض ٦ُجٕػح كٹٱػح قػٮرٱح 

 ـ.2997

ض ٦ُجٕػح ظ١ٮ٦ػح ٔجؽ ا٤ٕ٣ٲ٥ ا٣ُعةكم .ض دط5دةج ا٣ٕؿكسض ا٣ـثٲؽمض ج  -

 .ـ2:98ض 3ض طا١٣ٮٱخ

د. ٧ٔؿ ٔجؽ ا٣كػٺـ ا٣ذػؽ٦ؿمض دار ا١٣ذػةب  .دةرٱغ اٷقٺـض ا٣ؾ٬جٰض دط -

 .ـ5::2ض 2ثٲؿكتض ط -ا٣ٕؿثٰ 

دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ ٨٦ ٦ٞٮ٣ح ٦ٞجٮ٣ح ٰٚ ا٣ٕٞػ٢ أك ٦ؿذك٣ػحض ا٣جٲؿك٩ػٰض دااػؿة  -

 .ـ2:69ا٣٭٪ؽض  -ظٲؽر آثةد ا٣ؽ٨٠  -ا٧٣ٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩ٲح 

كط كدؿ٠ػٰ ٦ىػُٛٯض دار أظ٧ؽ اٵر٩ةؤ .ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةتض ا٣ىٛؽمض دط -

 .ـ3111ض 2ثٲؿكتض ط -إظٲةء ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ 

*   *   * 
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 شواهد الشواهد
 منط عالٍ من الشعر الوجداني

 الشعراء لينقش على شواهد قبورهم دراسة يف ما نظمه

محمد رضوان الدايةاألستاذ الدكتور 
() 

(1) 

اىتاٖ رر ٍا  وفٖ نتب اىتاريٗ  واىتارا ً  ،فٖ دواوَٗ بػغ اىضػراء

رً رلو اىلطػا  فتهأن ب٘تا :ٌَ اىضػر ٌَ أحٔاىًٓ كطعٌ  ىًٓ أو غرػ  ىضٖءٍ 

وْٖ كطاع  رً،فتعو إىٕ خٍس  غضر ب٘ت -غيٕ كي   -ورطٔل  ،أو ب٘تَ٘ اً واحد

ِٗظٍٓر أحدًْ وٗٔظٖ بأن رُهتَب أو رُِْلَش غيإ كراره بػاد  وكعرئدُ  أو ُتٌف 

 ،«غيٕ كرره َب هتَ ل وأوظٕ بأن ُٗ كر» :ورتردد كرو اىِط اىضػري غررية ،وفررّ

 .أو غرريات ٌضربٓ  أو ٌلريب 

ىفت  ْذه اىِعٔص اُترارهَ بػاغ اىٍاييخَ٘ فأويدوْار فاٖ رارا ً أوى ام 

اىضػراء واىِرظٍَ٘
(1)

، وىً ٗزد االْتٍرم بٓر غيٕ ْذا. وكد ىفت  ُظاري فمٍػاُ  

رحا  ْذه اىِعٔص اىتٖ وكػ  ىٖ، أو أٌػِاُ  فاٖ اى -غيٕ اىزٌَ اىٍتطرول  -

فهي ظاارة  دبيةاةل لاٍمرا راما ما  غِٓر، وْٖ ظرىح ٌ إلكرٌ  دياسٍ  طرٗفٍ  حٔىٓر، 

                                                 

()   ٘دٌضقبغؼٔ ٌراسو فٖ ٌمٍع اىيغ  اىػرب. 

 م.53/3/8312ىٍمٍع بتريٗ  اىرح  إىٕ ٌمي  ا ويد 

ويد فٖ حٔاصٖ اىرح  ررا ً كعا٘رة، فاأن ر أساٍرء صاػراء صأاْد اىضأاْد  ٘ار سأ (1)

 .واىٍلعٔد اىتػرٗف اىسرٗع واإلصرية إىٕ اىٍهرن واىزٌرن ،ٌتداوى 



 477 (4-3) ءاٌاجلز (19)اجمللد  -جمل٘ جمنع اللغ٘ العسبٔ٘ بدمظل 

 .اهظعر اهْجدأٍا ويَزٌع ػرٌٕب يٌ اهمام اهًخقٌ اهًعروض ؾٔ فاهٍب ؾَٔ

ٌٰ ٬ؾق ا٣ْة٬ؿة اٵدث ح ٔػؽد ٦ػ٨ ا٣ضٮا٩ػت ا٣ذػٰ دْ٭ػؿ ٤٣ٞػةرئ ٲٌػكٰٚ َ

ذػٮح ٤٣٪ػةس ٚإف ا٣ػ٪ه ػُػةب ٦ٛ  ٨٧ٚ ذ٣ٟ ا٣ضة٩ت اٹصذ٧ةٰٔ: ا٧٣ُة٣ٓ

 ةن.ك٬ٮ ٱجٞٯ ثٕؽ ز٦ة٫٩ ٦ة داـ مة٬ؽ ٝجؿق ٝةا٧ ض٨٦ ظٮؿ ا٣نةٔؿ ٰٚ ز٦ة٫٩

ٚة٣ُٕٞح ا٧٣٪ْٮ٦ح ٣ذي١ذتى ٤ٔٯ ا٣ٞجػؿ دٕجٌػؿ ٔػ٨  ضك٦٪٫ ا٣ضة٩ت ا٣ٮصؽا٩ٰ

أدٌل ثػ٫ إ٣ػٯ  ان ٧٣٪ةقجةت ٦ؼذ٤ٛح د١ٛٲؿ ضؿ ٚٲ٭ة ا٣٪ة٥ّ ٣٭ة ٰٚ ا٧٣ٮت١ٌٚ  ٣عْح

ٌٝٲح ا٣عٲةة كا٧٣ٮت ٰٚ ثةؿ كإف ٠ة٩خ  ضدكضٲ٢ ٦ة ػُؿ ٫٣ ٰٚ د٤ٟ ا٤٣عْح

 .ظٲ٨ أك ٝةث٤ح ٤٣عٌٮر ٰٚ ٢٠   - ٔةدةن  - اٷ٩كةف ٦ةز٤حن 

ض ٚإٌف ا٣٪ة٥ّ ٱٕجٌػؿ ٚػٰ ٩ٌىػ٫ ا٣ٞىػٲؿ ٔػةدة اهماٍب ا عخقادي ابًٕأٍك٦٪٫ 

 ٨ٔ أ٦ؿ أك أ٦ٮر ٦ٮوٮ٣ح ثة٧٣آؿ كا٧٣ٕةدض ك٩ٛةد ق٪ٮات ا٧ٕ٣ؿض ك٦ة مةث٫ ذ٣ٟ.

٨ٔ ػىٮوٲح ا٣٪ػة٥ّ كٔػ٨ ٚ٭ٰ ٩ىٮص دىؽر  ضاهماٍُب اهَؿصٔ ٫ك٦٪

 .كصٮا٩ت داػ٤ٲح ٨٦ دؿ٠ٲج٫ كقةاؿ أظٮا٫٣ ضذادٲذ٫

ُػؿات ٣٭ػ٥  ٦٪ْٮ٦ح ضإ٩٭ة ٩ىٮصه ذات ػىٮوٲحو  ٨٦ مٕؿاء قػض٤ٮا ػى

كٔؿًٮ٬ة ٤ٔٯ ا٣٪ةس ٦عٛٮرة ٤ٔػٯ   ٨٦ ا٣جٮح ةن أك أ٣ٮا٩ انضأك أ١ٚةر ضأك رؤنل

 ٣ذؼ٤ؽ ٦ٓ ػ٤ٮد ا٣ٞجؿ ٩ٛك٫. ضا٣عضؿ

ٚٞػؽ ٝػةؿ اثػ٨  ض٘ةًكر ا٣نةَجٰ اٵ٩ؽ٣كػ٨٦ٰ ُٕٝح ٹث٨ ٦ي  كأًؿب ٦سةٹن 

(ا٣ذ٤٧١ح)اٵثةر ٰٚ ٠ذةب 
(3)

٫ٌُ كأ٩نؽ٩ٲ٫ أثٮ ا٣ؿثٲٓ ثػ٨ قػة٥٣ » : ٤ٞ٩خ ٨٦ ػ

كأ٩نؽ٩ٲ٫ أٱٌػةن أثػٮ  ضاث٨ ٦٘ةكر( ٣٪ٛك٫ ٤ٔٯ ثةب دارق)أ٩نؽ٩ٰ  :ٗٲؿ ٦ٌؿة ٝةؿ

 :فتره عوٓ أن َُٕخؿّ  وأير ضك٠ذت ث٫ إ٣ٲ٫ ضٔة٦ؿ ث٨ ٩ؾٱؿ ٔ٪٫

                                                 

ك٧ٌٯ: ٩ىٮر ا٧١٣ةا٧.٥ض كا٣٪ه ٰٚ ٠ذةب اث٨ ٦٘ةكر ا689٣ا٣ذ٤٧١ح ٹث٨ اٵثٌةر:  (3)

ةك جؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ٦٘ي ٤ى٧ٰض )٨٦ مةَجح ثةٵ٩ؽ٣ف( كاث٨ ٦٘ةكر ٬ٮ: أثٮ ث١ؿٔ  ر ا٣ك 

 (ض أدٱت ٠ةدت ٚٞٲ٫ مةٔؿض ٫٣ ٠ذةب: ٩ٮر ا٧١٣ةا٥ كقضٓ ا٣ع٧ةا٥ )ط(.698٬ -613)

 .(91كا٧٣ُؿب:  496: 3كا٧٣٘ؿب  689)ا٣ذ٤٧١ح ٹث٨ اٵثةر: 
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 ثٞجػػػؿم ٭ػػػة ا٣ٮاٝػػػٙ أذجػػػةران أٱٌ 

 

ٌٰ ٝػػٮؿ ٧ْٔػػٰ ا٣ػػؿ ٦ٲ٥ً   ٍٓ ٚػػ  اقػػذ٧

 كػػةٚٮا ضأكدٔٮ٩ٰ ثُػ٨ ا٣ٌػؿٱط 

 

 ٦ػػػ٨ ذ٩ػػػٮبو ٤٠ٮ٦٭ػػػة ثػػػأدٱ٧ٰ 

ٌٰ ٚػػػإ٩ٰ :٤ٝػػػخ   ٹ دضـٔػػػٮا ٤ٔػػػ

 

ػػ٨ي ا٣ْػػ٨ٌ ثػػة٣ؿؤكؼ ا٣ػػؿظٲ٥ً    ظكى

 كادؿ٠ػػٮ٩ٰ ث٧ػػة ا٠ذكػػجخي ر٬ٲ٪ػػةن  

 

ٜى   ٤ً ا٣ؿ٨٬ي  ٗى
(4)

 «ٔ٪ػؽ ٦ػٮ٣ٯ ٠ػؿٱ٥ً  

ت ٤ٔػٯ رأس ٱي٪ىى  ٦ذُةكؿ ضكمة٬ؽ ا٣ٞجؿ ٰٚ ا٣ٕةدة ظضؿ ٦٭ٲأ ػٌىٲىٯ 

 ضآٱػةت أك أدٔٲػح (ٱيػ٪ٞل)ك٤ٔٲ٫ ٠ةف ٱي١ذت  ضك٦ة مةث٫ ضأظضةر ا٣ٞجؿ أك ٣ج٪ةد٫

أك  ضكٝػؽ ٱٌػةؼ إ٣ػٯ ذ٣ػٟ ٤ٕ٦ٮ٦ػةت أػػؿل .كق٪ح كٚةدػ٫ ضكاق٥ ا٧٣ذٮٚٯ

أك ٱ٪٧ْ٭ة أظؽ٥٬ ٣ػؾ٣ٟ  ضأثٲةت ٨٦ ا٣نٕؿ ا٧٣٪ةقت دؼذةر ٨٦ ا٣نٕؿ ا٣نةآ

٧ٌػ٢كثٕؽ مٲٮع ا٣ذأرٱغ ا٣ .ا٧٣ذٮٚٯ ػةوح ا٩ذٞػ٢ ذ٣ػٟ  ضنٕؿم ثعكػةب ا٣ضي

كٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ٦سةؿ ٣ؾ٣ٟ ٰٚ آػػؿ  ضإ٣ٯ مٮا٬ؽ ا٣ٞجٮر ٷزجةت دةرٱغ ا٣ٮٚةة

ا٣ُٕٞح ا٣ذٰ ٧ْ٩ذٍ٭ة ٔةانح ا٣ذٲ٧ٮرٱح
(5)

. 

كاقذ٢٧ٕ ا٧٣ؤرػٮف ٔؽدان ٨٦ ا٧٣ٛؿدات كا٣ٕجةرات ا٣ؽا٣ػح ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ 

ٚػٰ ذـ  ٚٞؽ اقذ٢٧ٕ ا٣ىػةظت ثػ٨ ٔجػةد ٚػٰ ُٕٝػح ٣ػ٫ ضمة٬ؽ ا٣ٞجؿ ضا٣نة٬ؽ

كٝؽ ث٫٘٤ كٚةد٫ ضاٵدٱت ا٧٣ن٭ٮر ا٣ؼٮارز٦ٰ
(6)

: 

 ٤ٞٚخ ا٠ذجٮا ثة٣ًضٌه ٨٦ ٚٮؽ ٝجؿق:

 

 «أٹ ٨ٕ٣ ا٣ؿظ٨٧ ٨٦ ٠ىٛػؿ ا٣ػ٪٥ٕ» 

٢ًٕٛ ض«اهمعّ »ك٠ةف ا٣ؿصٺف ٦ذؼةو٧ٲ٨. ٚؾ٠ؿ    .صٌىه ا٣ٞجٍؿى  :كٝة٣ٮا ٰٚ ا٣

كٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ػجؿ ٔػ٨ ك٬ػت ثػ٨ ٦ي٪جٌػ٫  ض(اهحَمر) :كأكردكا ٧٤٠ح -

«....ػ٫ٛ٤ ٤ٔٯ ظضؿ ةن جٍخي ٤ٔٯ ٝجؿ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ؼ٤ٲ٢ ١٦ذٮثأو» :ٚٲ٫

ٚٞؽ أكرد اثػ٨ ا٣ٕػؽٱ٥ ٚػٰ دؿص٧ػح اثػ٨  ضد ا٧٤١٣ح ثىٲ٘ح ا٣ض٧ٓٮرى كٝؽ دي 

                                                 

ة ٧٤٣ؿد٭٨. (4)  ٤ٜٗ ا٣ؿ٨٬: ٔضـ وةظج٫ ٨ٔ ١ٚة٫٠ ٚىةر ١٤٦ن

٧ٌػ٢( وػ٪ٕحن كوةرت ٠ذةثح ُٝٓ ٨٦ ا٣نٕؿ )ٱ١ٮف ٰٚ آػؿ (5) ٬ة دػةرٱغ ا٣ٮٚػةة ثعكػةب ا٣ضي

 ٱ٧ةرق٭ة ثٕي ا٣نٕؿاء كا٣نٲٮخ كٗٲؿ٥٬.

 .٩437ـ٬ح اٵ٣جٌة:  (6)



 368 (4-3) ءاناجلز (19)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

وأوصيُ أن  ،إن الشاعس ىظم ةْخيْو ييِ نضيسوف وياحيً :وقال ،نيْس الطساةلسِ

«قتسه أخجارييقشا علُ » ،ّكختا علُ قتسه
(6)

 :وٌها ،

 ا  نَقي نو زار قتسي يلْكو  

 

 أن الييييزي ألقيييياه  ّلقيييياه   

 زارىيييِ يْيييس م  ام انيييسأ   

 

 «ّس هي  ام  » :وقال ليِ 

ويِ ويْات األعْان (،الصندوق) وكلهث - 
(7)

: يِ دتيس بةيو دلكيان ،

.«.. يقسأت علُ صيروق قتسه ةعر حارّخ وياحً.»

ويِ ويْات األعْان (،اللوح)وكلهث  -
(8)
ييِ حسمهيث الشنذشيسي أىيً  

ياللَح ٌيا الحجيس وقير أورا الحهْيسي ييِ  ؛«ب علُ لَح قتسهخض كأنس أن ّ  »

ٌبب كلهث اللَح  ()السوو الهعطار وإذا ةليَح نيو » :عيااي ييِ دتيس  الهيز

يِ قصس نو آثار الغاةسّو.وكان ذل  يِ نقصَرة   ،«...نكخَب يًْ ذٌب  

وقر ورات يِ شعس بةو  شم لً نياستث يِ الطَق ،والصفيح -
(9)

:

 حر عيي  نغْبيب  كزل  نضو  يِ الل

 

لونييا اوىييً إب   فف ا لالنانص  لالصفففيحا

هْبس ،لوالَجندَل -  :وىقسأ يِ شعس حَةث ةو الح 

 ث سييلبهجولييَ أنب لْلييُ األدْلْبيي

 

ِو واوىييِ ميييرل  وصيي ا       عليي

 ...لسييييلبهج  حسييييلْم التشاشييييث 

 

الخ 
(10)

. 

قال اليتاٌِ يِ دتيس الحاميب الهيصيَر النشهد:ول-
(11)

يٍره : » وعليُ نضش 

.«ب علُ قتسهوأوصُ أن  ح كخض  :قال»وقال الهقسي يِ الهَقف ى سً:  .«نكخَب

                                                 

 .1163: 3ةغْث الطلب يِ حارّخ  لب  (6)

 .206: 7ويْات األعْان بةو دلبكان  (7)

 .173: 7ويْات األعْان  (8)

 .216طَق الحهانث يِ األل ث واألبف )ةخحقْق ا. عتاس(: (9)

 .203:11يِ حسمهخً يِ: األغاىِ  (10)

 .82الهسقتث العلْا:  (11)
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مػٮا٬ؽ » :ٰٚ ٦ُجٮٔػةت ا٧٣ٕ٭ػؽ ا٣ٛؿ٩كػٰ ثؽ٦نػٜ ٠ذػةب :واهظاِد -

مٮا٬ؽ ٝجٮر إقػٺ٦ٲح : »كَجٓ ٰٚ ٦ىؿ ٠ذةب ض«...ا٣ٞجٮر: ٦ٞجؿة ثةب ا٣ى٘ٲؿ

.«٨٦ صجة٩ح وٕؽة ثة٣ٲ٨٧

 .٣ح ٤ٔٯ مة٬ؽ ا٣ٞجؿ٤٣ؽٹ« اهَُّػب»كأكرد ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ اٵقةقٰ ٧٤٠ح  -

كٰٚ ظؽٱر قٕؽ ث٨ أثٰ كٝةص رًٰ اهلل ٔ٪٫ أ٫٩ ٝةؿ ٰٚ ٦ؿ٫ً ا٣ؾم ٦ػةت 

ٓى ثؿقٮؿ اهلل »ٚٲ٫:  ٪ ٌٰ ا٤٣ج٨ ٩ىجةنض ٧٠ة وي جٮا ٤ٔ «ملسو هيلع هللا ىلصأ٣عؽك٩ٰ ٣عؽانض كا٩ىي
(23)

.

ٰٚ دؿص٧ح ٔجؽ اهلل ث٨ ٚػٺح ا٧٣٘ؿثػٰ :اهّرخايث -
(24)

٩ْػ٥ ُٕٝػح »أ٩ٌػ٫  

 .«جؿقك٠ذج٭ة ٰٚ ريػة٦ح ٣ذٮًٓ ٔ٪ؽ رأق٫ ٰٚ ٝ

كا٣ؿ٢٦ ك٦ػة مػةث٫ ذ٣ػٟ ٧٦ػة  ضكا٣ذؿثح ضكٝؽ ٱنةر إ٣ٯ ا٣ٞجؿ ثؾ٠ؿ ا٣ذؿاب

ك٦٪٫ ٝٮؿ أثٰ ا٣ُٲت .٤ٯ ا٧٣ٞىٮدٱؽؿ ٔ
(25)

: 

 ث٪ة ٦٪ٟ ٚٮؽ ا٣ؿ٢٦ ٦ة ثٟ ٰٚ ا٣ؿ٢٦

 

٪ٰ ٠ؾاؾ ا٣ؾم ٱج٤ػٰ   ك٬ؾا ا٣ؾم ٱٌي

ك٠٪ٯ مٮٰٝ - 
(26)

ك٬ٮ  ض(ا٣ضؽار) ػ٨ٔ ظضةرة ا٣ٞجؿ كمة٬ؽق كص٤٧ذ٫ ث 

ٱؾ٠ؿ ٦أزؿة ص٭ةدق كاقذن٭ةدق:٧ْح كٱؿزٰ ٱٮقٙ ا٣ٕ

 قأذ٠ؿ ٦ة ظٲٲخ صػؽار ٝجػؿو 

 

ٜو ر٠ػتى ا٣ٌؿ٦ػػةٹ   ثْػة٬ؿ ص٤ٌػ

 (2) 

ٚػٰ  (٦ة ٱ٪٫٧ْ ا٣نٕؿاء ٣ٲ١ذػت ٤ٔػٯ ٝجػٮر٥٬) ٠سؿ ٬ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ ا٣نٕؿ

                                                 

 وعٲط ٦ك٥٤ض ٠ذةب ا٣ض٪ةاـ: ثةب ٰٚ ا٤٣عؽ ك٩ىت ا٤٣ج٨. (23)

 إ٫٩ ٠ػةف ٦ذىػؽران  :كٝةؿ ٔ٪٫ ضدؿص٥ ٫٣ اث٨ رمٲٜ ٰٚ: أ٧٩ٮذج ا٣ـ٦ةف ٰٚ مٕؿاء ا٣ٞٲؿكاف (24)

 .2:8-2:7ك٠ةف ٤٦ٲط ا٣نٕؿ:  ضان كدٛكٲؿ ةن كدرق ٤٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ دعٞٲٞةن 

كا٣ٞىٲؽة ٰٚ رزةء أثٰ ا٣٭ٲضةء ٔجؽ اهلل ث٨ ٤ٔػٰ قػٲٙ  .:37دٱٮاف أثٰ ا٣ُٲت )ٔـاـ(:  (25)

 ا٣ؽك٣ح ا٣ع٧ؽا٩ٰ.

ض ٨٦ ٝىٲؽة ٰٚ ذ٠ؿل اقذٞٺؿ قٮرٱح كذ٠ؿل مػ٭ؽاا٭ة 475: 2دٱٮاف مٮٰٝ )ا٣عٮٰٚ( (26)

 ا٣جٲخ )٨٦ ٦ُٞٓ ٰٚ ا٣ٞىٲؽة( دعٲح ٣ٲٮقٙ ا٧ْٕ٣ح كإمةدة ث٫ض كثض٭ةدق كاقذن٭ةدق.ك
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واتعلن يلٔ اهشيلمن يلٌ  ،وهمَُ صًن اهًضسق واهًغسب ،اهتساث األٍرهسٔ

 اهقسن اهثمٍٔ إهٓ اهػعس اهحرٕث.

يلّٖى اهضلمغس اهمرٖلس يثلن اللٔ اهػتمِٖل   :ذتوفْ اهًضمربواهَمظًْن ي

ويلّٖى اهفقٖلُ األبٕلث يثلن  ،واللٌ دفمةل  ،وصْقٔ ،والٔ ٍْاس واهًػسي

ويّٖى اهطرٖث األبٕث يثن الٔ  ،والٌ يغمور اهضمطرٔ األٍرهسٔ ،اهشيذضسي

 :ويّٖى اهسٖمسٔ اهًضلمرك يثلن اهحمةلث اهًَعلْر ،لمس لٌ زِس اإلصرٖؤ

 .. وسْاِى .ويذسي اهرمروبي ،األٍرهسٔ (غميسيحًر لٌ الٔ )

 م  ٍثسٕل م  وهمٌ الٌ صّٖر لتث ٍع ،غوٓ اهَظى واهَعْص اهرمقٖ  يقعْرة  

يجًػلم اهَثلس إهلٓ اهضلػس  ،وظَع يثوُ الٌ اهًْقع ،وقطػ  يٌ اهضػس ا ،قعٖس

 .ئ اهْظٖ 

ٍظًتُ اهسٖرة غمئض   غٖس ٍٍط واحرٍ  ،وٍمظًْ ِزه اهَعْص يٌ اهسةمل

غٖس ٍط  ،واهِقَطُع واهقعمئر اهًَظْي  يٌ اهضػس اهػسلٔ اهًػسوف . اهتًْٖرٕ

 .ئ زيمٍُم  ولمن صمئػ ،(اهّرو لٖت) :يّْ يٌ ٍْع ،عاللٌ اهًْقّ  واحرٍ 

وٕرلرو اٍّلم  ،وقر وربت ادرمر قوٖو  غٌ تحقٖل  رغرل  اهَلمظى يلٔ وظلٖتُ

لٌ صلّٖر يمهًتْيٓ واهقمئًٌٖ غوٓ تستٖث قرسه، يإٍّم ال تض  غوٓ اِن ا ،حققت

ش يم لترُ وٍظًُ هضمِر قرسه وهى ٕمتلث  رغرتُ، وهى َُٕقَ هى تُحق  
(16)

او ٕلَقش.  

وسجن لػغ اهًؤردٌٖ يضمِراتُ هرػغ يم اوظٓ لػغ اهضػساء لَقضلُ غولٓ 

صْاِر قرْرِى، ويٌ ذهك يم ذلسه الٌ دوممن ئ تسةً  الٌ يَٖلس اهطسالوسلٔ، 

وزرت قرسه، ورإت غوٓ قرسه يمتْلم  »قمل: 
(17)

: 

                                                 

 .191:1ئ تسةًتُ ئ اهزدٖسة اللٌ لّسمم  (16)

 يلٔ ( لمتث صلمغس، قلمل ب. يلسو 838 -370الْ اهحسٌٖ احًر لٌ يَٖس اهطسالوسٔ اهسيّمء ) (17)

صمغس يمثس غوٓ صٔء يٌ اإلةمبة يع تموّف اهعَػ ، ويلٔ  (:390: 0)تمرٕخ األبب اهػسلٔ 

 .89-86: 1 ، ويٖمت األغٖمن98-37: 1لػغ صػسه سذف وإقزاع. اهذسٕرة اهضمم 
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 «..... ا٣جٲذةف.زار ٝجؿم ٨٦

كٰٚ َجٞةت اث٨ ا٧٣ٕذـ
(29)

رأٱػخي ٤ٔػٯ ٝجػؿ أثػٰ  :: ٝةؿ وػؽٝح ا٣ج١ػؿم

 :أك٣٭ة (ك٬ٰ زٺزح)ا٣٭٪ؽم ٬ؾق اٵثٲةت 

 ٠ٛ٪ػػػٰةن اص٤ٕػػػٮا إف ٦ػػػخ ٱٮ٦ػػػ

 

ػػػؿق!  ٍٕىى  كرؽ ا١٣ػػػؿـ كٝجػػػؿم ٦ى

ٍه    ٗؿٱت ٨٦ ا٣نٕؿ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٞىؽ. ك٬ٰ ٧٩

دؿص٧ح ا٣ٕػة٦ؿم ا٣٪عػٮمض زػ٥ ك٢ٞ٩ اث٨ اٵثةر ٨٦ مٮا٬ؽ ا٣نٮا٬ؽ ُٕٝح ٰٚ 

ٝةؿ: ك٤٣٪ةس ٰٚ ٦ة ٱ١ذجٮف ٤ٔٯ ا٣ٞجٮر ٠سٲؿه ٦كذضةدض ٨٦ ذ٣ٟ ٝٮؿ اث٨ ػٛةصػح... 

كٝٮؿ أثٰ ث١ؿ ث٨ ٦٘ةكر ا٣نةَجٰ. كذ٠ؿ ا٣٪ىٲ٨ ا٧٣نةر إ٣ٯ وةظجٲ٭٧ة
(2:)

. 

ٚػةث٨ ا٧٣ٮٝػٓ  ضكٝؽ ٩ضؽ ٤٣نةٔؿ أ٠سؿ ٨٦ ُٕٝح ٧ْ٩٭ة ٣ذ٪ٞل ٤ٔػٯ ٝجػؿق

٩ٮع ا٣ؽكثٲخ٥ْ٩ ُٕٝح ٨٦ ا٣نٕؿض كأػؿل ٨٦ 
(31)

ض ك٤٣ـ٦ؼنؿم ثعكت ٦ة 

كرد ٰٚ أػجةرق ُٕٝذةفض اٵك٣ٯ
(32)

: 

٭ػة  ٱة٨٦ ٱػؿل ٦ػٌؽ ا٣جٕػٮض ص٪ةظى

 

٢ً ٰٚ ٧٤ّح ا٤٣ٲػ٢ ا٣ج٭ػٲ٥ اٵ٣ٍٲىػ 
(33)

 

٭ػة ٚػٰ ٩عؿ٬ػػة  ًَ ٔيػؿكؽ ٩ٲة  كٱػؿل 

 

ػا٧٣يغ  ك  ٢ً ٰٚ د٤ٟ ا٣ْٕةـ ا٣٪ عى
(34)

 

 ٫ؿىَةدػػػاٗٛػػػٍؿ ٣ٕجػػػؽو دػػػةبى ٦ػػػ٨ ٚى  

 

كؿً ٦ة ٠ةف ٦٪ػ٫ ٚػٰ ا٣ـ٦ػةف اٵ 
(35)

 

كٰٚ َجٞةت ا٣ؽاككدم - 
(36)

أف ا٣ـ٦ؼنؿم أكوٯ أف ٱي١ذت ٤ٔٯ ٣ٮح ٝجؿق: 

                                                 

 .249َجٞةت ا٣نٕؿاء: (29)

 .37-36دعٛح ا٣ٞةدـ ٹث٨ اٵثةر  (:2)

 قٲؿد ا٣٪ه ٰٚ ٦ٮ٫ًٕ. (31)

ض كٝؽ أزجخ ٩كجذ٭ة ٤٣ـ٦ؼنؿم ٦عت ا٣ؽٱ٨ أٚ٪ػؽم ٚػٰ )د٪ـٱػ٢ 376-375: 2ا١٣نةؼ  (32)

 .287: 5اٳٱةت ٤ٔٯ ا٣نٮا٬ؽ ٨٦ اٵثٲةت( 

 ا٣ج٭ٲ٥: ا٥٤ْ٧٣ ا٣نؽٱؽ ا٣كٮاد. (33)

 ٪ٮط: ٔؿؽ ٤ٗٲِ ٱى٢ ثٲ٨ ا٤ٞ٣ت كا٣ؿاذٲ٨.ا٣٪ٲةط: ص٧ٓ ا٣ (34)

 ا٣ٛؿَةت: ٱؿاد ث٭ة ا٣٭ٛٮاتض ك٦ة ٱىؽر ٨ٔ اٷ٩كةف دكف ركٱح. (35)

 .425: 3ا٣ؽاككدم  –َجٞةت ا٧٣ٛكؿٱ٨  (36)
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 إ٣٭ٰ ٝؽ أوجعخ ًٲٟٛ ٰٚ ا٣سػؿل

 

ٜ  ٔ٪ػػؽ ٠ػػ٢ٌ ٠ػػؿٱ٥ً    ك٤٣ٌػػٲٙ ظػػ

 ؿام ٚإ٩٭ػةٚ٭ت ٣ػٰ ذ٩ػٮثٰ ٚػٰ ًٝػ 

 

ػػ ٹض كْٔػػٲ٥ه   ٍٞ  ؿل ث٘ٲػػؿ ْٔػػٲ٥ً ٱي

 .ك٥٣ ٱك٥ٌ وةظج٫ ضكا٣نٕؿ ٔ٪ؽ اث٨ ػ١٤ةف 

ق ا٣٪ىػػٮص ٦ػػة أكردق ٦عػػت ا٣ػػؽٱ٨ ك٦ػػ٨ ا٣ذ٤ٕٲٞػػةت ا٣٪ػػةدرة ٤ٔػػٯ ٬ػػؾ

أٚ٪ؽم
(37)

كأكوٯ أف د٪ٞل ٤ٔػٯ ٝجػؿق  ضثٕؽ ُٕٝح ا٣ـ٦ؼنؿم ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة ٫٣ 

ك٧ٔػ٢ ٦ػة ٱ٪ٕٛػ٫ ٱػٮـ  ضك٠ؾا ٱ١ٮف ظةؿ ٨٦ د٪جػ٫ ٦ػ٨ ٤ٛٗذػ٫ ك رٝػةدق» :ٝٮ٫٣

 ضك٩ؽـ ٤ٔٯ ٦ة ارد١ج٫ ٰٚ مجةث٫ض كدعٌكؿ ٤ٔػٯ ٦ػة ٚػٌؿط ٚػٰ ص٪ػت اهلل ض٦ٕةدق

 :زٮاث٫ض كدؾ٠ؿ ٝٮؿ ا٣ٞةا٢ ْٲ٥ٔ ةن ك٠ةف راصٲ ضكػةؼ أ٣ٲ٥ ٔٞةث٫

ي٤ى٭ٍ   ٲػػػح ا٣ٌنػػػجٲجًح قػػػ١ؿةن ٪ً ٠ة٩ػػػخ ث

 

ٍٛخي قٲؿة ٦يض٧ًػ٢ً   ٚىعٮتي كاقذأ٩
(38)

 

 كٕٝػػؽت أ٩ذْػػؿ ا٣ٛ٪ػػةء ٠ؿا٠ػػتو  

 

 ٔؿؼى ا٧٣عػ٢ٌ ٚجػةت دكف ا٧٣٪ػـؿً  

 :ك٢٧ٔ ثٞٮؿ اٳػؿ 

ٕي٧ػػؿً  ثٞٲٌػػحي   ٔ٪ػػؽم ٦ة٣٭ػػة ز٧ػػ٨ه  ا٣

 

ـ ٨٦ً  كإٍف ٗؽا ٗٲؿ ٦عكٮبو    ٦ػ٨ ا٣ػ

 ػ٪٭ة ٦ة أٚةت كٱيعػٱكذؽرؾ ا٧ٕ٣ؿ ٦ 

 

 «ػٲٰ ٦ة أ٦ةت كٱى٧ٍعٮ ا٣كٮء ثة٣عك٨ً  

ٰٚ ٦٪ةقجح ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٦ة ٱ٪٫٧ْ ا٣نٕؿاء  ضكٰٚ د٤ٕٲ٢ ا١٣ذةثح ٤ٔٯ ا٣ٞجٮر 

جٮر٥٬ض ٝةؿ ٦ٮٜٚ ا٣ؽٱ٨ ث٨ ٔس٧ةف٣ٲ٪ٞل ٤ٔٯ ٝ
(39)

ك٠ةف اٵكااػ٢ ٱ١ذجػٮف »: 

زٺزػح  كأكرد ض«ك٦٪ٕٛػح ٣ٶرٱػت ض٦ة ٚٲ٫ ٦ٮْٔح ٧٤٣ٲخ (ا٧٣ٞةثؿ)٤ٔٯ ا٣ذ ؿىب 

 :أك٣٭ة ضأثٲةت ٥٣ ٱ٪كج٭ة إ٣ٯ ٝةا٤٭ة

                                                 

 .287: 5د٪ـٱ٢ اٳٱةت ٤ٔٯ ا٣نٮا٬ؽ ٨٦ اٵثٲةت  (37)

 .ٮ ٰٚ ث٤٭٪ٲح ٨٦ ا٣ٕٲل: أم ٰٚ قٕحو ث٤٭٪ٲح: ٤ٔٯ كزف ٤ٕٚ٪ٲحض ٱٞةؿ: ٬ (38)

 .٦78ؿمؽ ا٣ـكار إ٣ٯ ٝجٮر اٵثؿار: (39)

( ٦ٞة٣ح ن ٔة٦ػح ن ٚػٰ ٠41/7/3122ذت أظ٧ؽ أثٮ زٱؽ ٰٚ: ا٧٣ض٤ح ا٣ٕؿثٲح )ٔؽد  -

٦ٕ٪ٯ ا١٣ذةثح ٤ٔٯ ا٣ٞجٮرض ك٢ٞ٩ ٦س٧٤ة ٝة٫٣ ٦ٮٜٚ ا٣ؽٱ٨ ٨٦ ا٣ْٕػح ا٧٣كػذٛةدة ٦ػ٨ ا٣نػٕؿ 

 .ا٣ؾم ٱ١ذج٫ ا٣٪ةس ٤ٔٯ ا٣ٞجٮر
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 ٱػػة أٱ٭ػػة ا٣٪ػػةس ٠ػػةف ٣ػػٰ أ٦ػػ٢

 

ػػ٢ي  ]ثػػٰ  ٌٝىػػؿ   ٔػػ٨ ث٤ٮٗػػ٫ اٵصى

 (4) 

كٱ٤عٜ ثنٮا٬ؽ ا٣نػٮا٬ؽ ُٝػٓ ٠سٲػؿة أ٩نػؽ٬ة أوػعةث٭ة ٚػٰ ٦٪ةقػجةت 

ك٬ٰ ٦نػةث٭ح ٤٣٪ىػٮص ا٣ذػٰ وػؿح أوػعةث٭ة ثة٣ٮوػٲح  ضٝج٢ ا٣ٮٚةة ض٦ٕٲ٪ح

 ٯ ا٣ٞجؿ.١٣ذةثذ٭ة أك ٩ٞن٭ة ٤ٔ

ٟ ٦ػة كرد ٚػٰ دؿص٧ػح اثػ٨ ٩ةٝٲػة ا٣ج٘ػؽادمك٨٦ ذ٣
(3:)

وػةظت ٠ذػةب  

ٌٛػ -كقػٌض٢  -ض ٚٞػؽ ركمى (ا٣ض٧ةف ٰٚ دنجٲ٭ةت ا٣ٞػؿآف) ًصػؽ ٚػٰ ٠ ٫ أ٩ػ٫ كي

١٦ذٮثةن ظٲ٨ ٦ةت ٬ؾاف ا٣جٲذةف
(41)

: 

ٛى ٩ـ٣ػػػخي ثضػػػةرو ٹ ٱؼٲٌػػػ  ٫ي تي ًػػػٲ

 

 أرٌصػٰ ٩ضػػةدٰ ٦ػػ٨ ٔػػؾاب ص٭ػػ٪٥ً  

ٜه  -٤ٔٯ ػٮٰٚ ٨٦ اهلل  -كإ٩ٰ    كازػ

 

 أ٠ػػػػػؿـي ٦يػػػػػ٪٥ًٕ كاهلل  ضثإ٩ٕة٦ػػػػػ٫ 

كٝةؿ أثٮ ث١ؿ ٦ة٣ٟ ث٨ ًظ٧ٍٲؿ 
(42)

: 

 رظ٤ػػخ كإ٩٪ػػٰ ٦ػػ٨ ٗٲػػؿ زادو 

 

 ك٦ػػػة ٝػػػٌؽ٦خي مػػػٲبةن ٧٤٣ٕػػػةدً  

 ك١٣٪ػػٰ كزٞػػخ ثضػػٮد رثػػٰ 

 

 ؟ك٢٬ ٱنٞٯ ا٢ٌٞ٧٣ ٦ٓ ا٣ضػٮادً  

كٚػٰ ٠ذػت ا٣ٛٞػ٫  ضكا١٣ذةثح ٤ٔٯ ا٣ٞجٮر ٰٚ ا٣ٕىٮر اٷقٺ٦ٲح ٝؽٱ٧ػح - 

٥٣ كإ٧٩ة  .ك٫٣ ٦ضةؿ آػؿ ضر٬ةكا١٣ذةثح ٤ٔٯ أظضة ضكرٕٚ٭ة ض٠ٺـ ٤ٔٯ ا٣ٞجٮر

ك٣ػٲف ٦ػ٨ ٦ػ٪٭ش  ضٚػٰ ذ٣ػٟ (دٕؽد آراا٭٥ كأد٣ذ٭٥)أذ٠ؿق ثكجت اػذٺٚ٭٥ 

 .ا٣جعر ا٣٘ٮص ٚٲ٫

ك٨٦ ا٣نٕؿ ا٣ؾم ٤٩ٞةق ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣٭ضؿم اٵكؿ ُٕٝح ٧٣ض٪ػٮف ٣ٲ٤ػٯ  -

                                                 

(: أدٱػت مػةٔؿض ٠ةدػتض ٦ىػ٪ٙض 596 -521ٝٲة )أثٮ ا٣ٞةق٥ ٔجؽ اهلل ث٨ ا٣عكٲ٨ اث٨ ٩ة (:3)

 (.586: 2ض كٚٲةت اٵٔٲةف 253: 2 -ا٣ٕؿاؽ  -ك٫٣ ٦ٞة٦ةتض )ػؿٱؽة ا٣ٞىؿ 

 .299: 23ض كا٣جؽاٱح كا٣٪٭ةٱح 587: 2كٚٲةت اٵٔٲةف  (41)

(ض كا٩ْؿ ا٧٣ٞذٌت ٨٦ دعٛح ا٣ٞةدـ 2226)ا٣ذ٤٧١ح ٹث٨ اٵثةر ا٣ذؿص٧ح  672دٮٰٚ ق٪ح  (42)

 ٮص ٦نةث٭ح ٣نٕؿاء آػؿٱ٨.. ك٬٪ةؾ ٩ى74-75
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ك٣ٕػ٢ ذ٣ػٟ ٱ١ػٮف ٦ػ٨ ا٣نػٕؿ ك٧٦ػة ٱ٪٧ْػ٫  ضدؽؿ ٤ٔٯ ا١٣ذةثح ٤ٔػٯ ا٣ٞجػٮر

ٝةؿ ضوةظج٫ ػٌىٲىٯ
(43)

: 

٧ػٮا ض١ٍ٤ػخي  دٕؾ٣ٮ٩ٰ إٍف ٬ى ٚٺ  دؿىظ 

 

ٰ  ٚٛٞػػؽي ا٣ػػؿ كح ٣ػػٲفى ٱٕػػٮؽي    ٤ٔػػ

 كػُٮا ٤ٔٯ ٝجؿم إذا ٦ٌخ كا٠ذجػٮا: 

 

ٜي  ٝذٲ٢ ٣ًعػةظو »   «٦ػةتى ك٬ػٮ ٔنػٲ

 إ٣ٯ اهلل أم١ٮ ٦ة أٹٰٝ ٨٦ ا٣٭ػٮل 

 

ٜي  ضث٤ٲ٤ٯ   ٚٛػٰ ٤ٝجػٰ صػٮنل كظؿٱػ

ٱؤ٠ػؽ ٤ٔٯ ٝجؿ ا٣نػةٔؿض ك٬ػٮ  ٚ٭ؾا اٝذؿاح مٕؿم ٚ٪ٰ ١٣ذةثح ٩ه  ٦ٮزفو  

كٱ٪ج٫ ٤ٔٯ إ١٦ةف ٠ذةثح ا٣٪ه ا٤ُ٧٣ٮب أك ٩ٞنػ٫ ٤ٔػٯ  ضا١٣ذةثح ٤ٔٯ ا٣نٮا٬ؽ

 ان.ا٣ٞجؿ مٕؿ

«د٭ؾٱت دةرٱغ د٦نٜ»ك٨٦ ٠ذةثح ا٣نٕؿ ٤ٔٯ ا٣ٞجٮر ٦ة كرد ٰٚ 
(44)

 :ٝةؿ 

 ػ٫ٛ٤ ٰٚ ظضؿ: أوجخ ٤ٔٯ ٝجؿ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ؼ٤ٲ٢ ١٦ذٮثةن  (:ث٨ ٦٪ج٫)ٝةؿ ك٬ت 

 أ٣٭ػػػٯ ص٭ػػػٮٹ أ٤٦يػػػ٫ٍ 

 

 ٱ٧ٮت ٦ػ٨ صػة أص٤ػ٫ٍ  

 ك٦ػػ٨ د٩ػػة ٦ػػ٨ ظذٛػػ٫ 

 

 ٣ػػ٥ د٘ػػ٨ ٔ٪ػػ٫ ظٲ٤ػػ٫ٍ  

 ك٠ٲػػػٙ ٱجٞػػػٯ آػػػػؿه  

 

 ؟ٝػػؽ ٦ػػةت ٔ٪ػػ٫ أك٣ػػ٫ٍ  

 كا٧٣ػػػؿء ٹ ٱىػػػعج٫ 

 

 ٚػػٰ ا٣ٞجػػؿ إٹ ٤٧ٔػػ٫ٍ  

 ٱةـ ك٬ت ث٨ ٦٪ج٫ أك ٝج٤ػ٫ضأك٬ٮ مٕؿ ٹ ٩ٕؿؼ ٨٦ ٫٧ْ٩ض ك١٣٪٫ ٠ةف ٤ٔٯ  

 .ك٬ؾا ٱؤ٠ؽ ١ٚؿة ٠ذةثح ا٣نٕؿ ٤ٔٯ ا٣ٞجٮر ٨٦ كٝخ ٦ذٞؽـ

ٝٲح ٨٦ ا٣ٕىؿ ا٣ضػة٤٬ٰ )ك٦ػة ٝج٤ػ٫( أف ا٣ٕػؿب ك٨٦ ا٣سةثخ ٰٚ ا٣٪ٞٮش ا٣جة

 ٧٣عٲُح ثة٣ٞجٮر ٦س٢ ٩ٞل ا٣٪٧ٌةرة.٠ة٩ٮا ٱ٪ٞنٮف ٤ٔٯ ا٣عضةرة كا٣ىؼٮر ا

كٝؽ ٔؽ ا٧٣ؤرػػٮف كاٳزػةرٱٮف مػٮا٬ؽ ا٣ٞجػٮر اٷقػٺ٦ٲح كزػةاٜ دةرٱؼٲػحض 

كػىٮوةن ٰٚ ا٣ٛذؿات ا٣ذٰ معخ ٚٲ٭ة ا٧٣ىةدرض ٧٠ة وػؿظخ ا٣ػؽ٠ذٮرة قػٕةد 

                                                 

 .:31دٱٮف ٦ض٪ٮف ٣ٲ٤ٯ:  (43)

 .272-271: 3د٭ؾٱت دةرٱغ د٦نٜ  (44)
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«شٔاْس كتٔر إسالٌ٘ث ٌَ جتّاُث َضعسة ةاىٍَ٘»ا ىهخاب ٌاْص فٖ حلسٍٗٓ
(54)

. 

ِيس ّ  -ستلج اإلشارة إى٘ٓا  -وُسجو كطعث حسرو فٖ ٌٔعٔعِا  ٓن  ألةيٖ اى

اىشاعص
(53)

، كال ف٘ٓااوْٖ غصٗتث جس   ،
(56)

: 

 ِيييٖنفَ  اجعيييئا إنت ٌيييج  ٌٗٔيييا  

 

َطييييصهت    ورق اىهييييصتم وكتييييص  ٌَعت

 وادفِيئُٖ وادفِيئا اىييّصا  ٌعييٖ 

 

 ا األكييسا  خيئل اىٍلتييصهت واجعييئ 

 ا  إُِييييٖ أرجيييئ ٌييييَ ا  غييييس 

 

 ةعس شيصب اىيصا  خسيَ اىٍهفيصهت  

 ،وفٖ اىت٘ج اىثاىد ٗصجع إىٕ ةعظ رطائص ْشا اىٍِط ٌيَ اىشيعص - 

.(ةعس ارحهاب اىٍعاضٖ)وفّ٘ أٌو، ورجاء ةدسَ اىٍهفصة 

(4) 

واىشاعص اىٍشارك فيٖ ُميً ْيشه اىِطئف ٗصفيع نالٌيّ إىيٕ اىٍئىٕ 

وٗخٔجّ ةّ إىٕ سائص اىِاس  ،وٗزاطب ةّ األْو واألضداب ،اىٕستداُّ وحع

م   ،فٖ زٌاُّ، وةعس زٌاُّ ّٔ ّٖ أو حيي  وٗخٔجّ أخ٘اُا إىٕ ُفسّ فٖ رطاب شزطي

 ّٖ  .أو حشن٘ص ةاى٘ٔم اىٍٔعٔد اىٍدخٔم ،ذاح

فيٖ  :وأنتص حٔجّ اىشعصاء فٖ ٌِمٌٔاحًٓ إىيٕ اىٍئىٕ سيتداُّ وحعياىٕ

، كال اةَ اىجٔز وطيب ٌهفصةوعصاعّ  ،دعاء وحٔةث  
(57)

: 

                                                 

 .شٔاْس كتٔر إسالٌ٘ث ٌَ جتاُث ضعسة ةاىٍَ٘ )اىٍلسٌث( (54)

شياعص، ٌطتئ ، ْ( 858أةٔ اىِٓس  غاىب ةَ عتيس اىليسوس اىصٗياخٖ اىخٍٍ٘يٖ )حئفٖ  (53)

َ حٔسع فيٖ وضيفٓا فيٖ اإلسيالم، فط٘ح، اسخفصغ شعصه فٖ وضف اىزٍص، ؤْ أول ٌ

(، 881-877: 18اىساسيٖ  -ونان سه٘صا  رت٘د اىسهص نٍا ورد فٖ أرتاره )األغياُٖ 

 .831 -838: 1وفٔات اىٔف٘ات 

 .858دار اىٍعارف ةٍطص:  -حدل٘ق عتس اىسخار فصاج  -اةَ اىٍعخض  -طتلات اىشعصاء  (56)

ق رعٖ ا  عِّ(، ىيّ حييى٘ف نث٘يصة عتس اىصخٍَ ةَ عيٖ )ُستّ ٌٔضٔل ألةٖ ةهص اىطسٗ (57)

فٖ اىخفس٘ص واىفلّ واىدسٗد واىخٔارٗذ وغ٘ص ذىم. ةيهج حيى٘فّ ٌئخٖ نخاب.

 وٌا ةعسْا. 571: 18وس٘ص أعالم اىِتالء  ،481: 8ٌصآة اىضٌان 
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ٔى  ػػػػٱػػػػة ٠سٲػػػػؿى ا٣ٕٛػػػػٮ   ٨ٍ ٧ى

 

 ٠ىسيػػػػػػؿ ا٣ػػػػػػٌؾ٩تي ٣ؽٱػػػػػػ٫ً  

 ػصةءؾ ا٧٣ؾ٩ت ٱؿصػٮ ا٣ٌىػ 

 

ـً  ٛطى ػػػػػ  ػػػػٍؿ  ٱؽٱٍػػػػ٫ً  ٔػػػػ٨ صي

ػػ  ٌٌ ٙه كصػػـاء ا٣  ػأ٩ػػة ًػػٲ

 

ًٙ ػػػػػػ   إظكػػػػػةفه إ٣ٲػػػػػ٫ً  ٲ

٦ػ٨ وػٛح )ا٣ٕٛػٌٮ( ٤ُ٣ػت ا٣ٕٛػٮ  :كاقذٛةد ٨٦ ثٕي وٛةت اهلل دٕػة٣ٯ 

 كا٧٣٘ٛؿة كا٣ىٛط.

كٰٚ ُٕٝح أثٰ ا٣ى٤خ ا٣ؽا٩ٰ
(49)

٨٦ ا٣نةٔؿض كإٝؿار ث٤ٞح )ا٣ـاد( أذؿاؼه  
(4:)

: 

 ٚٲة ٣ٲخ مٕؿم ٠ٲٙ أ٣ٞػةق ٔ٪ػؽ٬ة

 

 ؟ض كا٣ػػػؾ٩ٮب ٠سٲػػػؿي كزادم ٤ٝٲػػػ٢ه  

 ثػػػؾ٩جٰ ٚػػػإ٩٪ٰة ٚػػػإف أؾ ٦ىضـٱ ػػػ 

 

 ا٧٣ػػػؾ٩جٲ٨ صػػػؽٱؿي  ثنػػػٌؿ ٔٞػػػةًب  

كا٣ذٛخ اث٨ ػٛةصح 
(51)

 ضؿ٥٬ ثػةٵػٮة كا٣ىػعجحض كذ٠ٌ إ٣ٯ أ٫٤٬ كوعج٫ 

٪ؽ ٝجؿق ثة٣ذعٲح ٫٣ض كا٣ؽٔةءٔكقأ٣٭٥ ث٭ؾق ا٣ٌى٤ح أف ٱٞٛٮا 
(52)

: 

ٌٰ ٬ػػػ٢ ٦ػػػ٨ كٝٛػػػحو  ٌ  ػ٤ٲ٤ػػػ  ٥ً ٣ذػػػأ٣

 

ػػ  ٥ً  ؽزٰ أك ٩ْػػؿةو ٤ٔػػٯ صى  ؟٣ذػػؿظ 

ٌٰ ٬ػ٢ ثٕػؽ ا٣ػؿدل ٦ػ٨ ز٪ٲػحو    ػ٤ٲ٤

 

 ك٢٬ ثٕؽ ثُػ٨ اٵرض داري ٦يؼػٲ ٥ً  

ٲٲً٪ػػة أك رىدٱٍ٪ػػة  -كإ٩ػػة    ٷػػػٮةه  -ظى

 

ػػ٤ٌ    ٥ً ٧ٚػػ٨ ٦ػػؿ  ثػػٰ ٦ػػ٨ ٦كػػ٥٤ ٚٲكى

 ةن ٲػػػك٦ػػػةذا ٤ٔٲػػػ٫ أف ٱٞػػػٮؿ ٦عٲ   

 

٥ٍ وػجةظأ  ًٔ  أك ٱٞػٮؿ أٹ اٍقػ٥٤ً  ةن ٹ 

                                                  

أثٮ ا٣ى٤خ أ٦ٲح ث٨ أثٰ ا٣ى٤خ ا٣ػؽا٩ٰ اٵ٩ؽ٣كػٰ: َجٲػتض ك١٤ٚػٰض كأدٱػتض كمػةٔؿض  (49)

َجػٓ ٣ػ٫ ٬( :63-571٪ةؾ ٫٣ ٦ؤ٣ٛةت ٠سٲؿةض كدٱٮاف مٕؿ )رظ٢ إ٣ٯ ا٧٣نؿؽ كاقذٞؿ ٬

)ا٣ؿقةا٢ ا٧٣ىؿٱح(.

 .513: :ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  ض:دعٛح ا٣ٞةدـ:

 .294: 6كدةرٱغ اٵدب ا٣ٕؿثٰ )ٚؿكخ(  354:2كٚٲةت اٵٔٲةف  (:4)

( أ٠جػؿ مػٕؿاء اٵ٩ػؽ٣ف كأمػ٭ؿ كوػةؼ 644-562أثٮ اقػعٜ إثػؿا٬ٲ٥ ثػ٨ ػٛةصػح ) (51)

مةٔؿض ٫٣ دٱٮاف ٦ُجٮعض ك٠ةف ٧٣ؾ٬ج٫ ا٣ٛ٪ٰ أدجةع ٰٚ ز٦ة٩ػ٫ كثٕػؽ  ٤٣ُجٲٕحض ٠ةدت أدٱتض

ذ٣ٟ )ا٧٣ؾ٬ت ا٣ؼٛةصٰ(

 (.278: 3كا٣ؼؿٱؽة )ا٧٣٘ؿب كاٵ٩ؽ٣ف  ض313كث٘ٲح ا٤٧٣ذ٧ف: ض211ا٣ى٤ح:

 .474ض ك٤ٞ٩خ إ٣ٯ ا٣ؽٱٮاف:72أكرد ا٣ُٕٞح اث٨ اٵثةر ٰٚ ٦ٕض٥ مٲٮخ ا٣ىؽٰٚ: (52)
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٨ٍ٦ى ٤ٔػػٯ ا٣جً  كٚػػةءن ٵمػػٺءو   ٤ػػٯ٠ىػػؿي

 

 ٕٚػػةج ٤ٔٲ٭ػػة ٦ػػ٨ رٚػػةت كأْٔػػ٥ً  

ػػ  َى ـٍف ٔ٪ػػؽ٬ة ان رٮٍ ٱػػؿدٌد  ػػ  آ٬ػػح ا٣عي

 

 ا٧٣ذػػؿٌظ٥ً  د٦ٕػػحى ان كٱػػؾرؼ َػػٮر 

 كدذى٢ ٬ؾق ا٣ُٕٞح ثنٰء ٨٦ ٦ٺ٦ط مؼىٲح اث٨ ػٛةصح ا٧٣ؿ٬ٛػح ا٣عػفض 

 .٨٦ ػىةاه مٕؿق أٱٌةن  كثنٰءو  ضا٣ٮدكد ضا٣جة٣٘ح ا٣ذأزؿ

كٱضؿم ٦ضؿل اث٨ ػٛةصح أثٮ ا٣جٞةء ا٣ؿ٩ؽم
(53)

: 

ٌٰ ثػػة٣ٮد ا٣ػػؾم ثٲ٪٪ػػة اصٕػػٺ  ػ٤ٲ٤ػػ

 

ٔيؿًػػحن    ٤٣ذػػؿٌظ٥ً  إذا ٦ػػٌخ ٝجػػؿم 

 ٔكٯ ٦كػ٥٤ه ٱػؽ٩ٮ ٚٲػؽٔٮ ثؿظ٧ػحو  

 

ٰى ٦عذػػػةج ٣ػػػؽٔٮة ٦كػػػ٥٤ً    ٚػػػإ٩

ك٦ة٣ٟ ث٨ ا٧٣ؿٌظ٢ 
(54)

: 

 ك٣ذٞػػػ٢ ٔ٪ػػػؽ ٝجػػػؿق

 

 :ث٤كػػػػػةف ا٣ذػػػػػؾ٢ٌ٣ً  

 ٱػػػػؿظ٥ اهلل ٔجػػػػؽق» 

 

 !«٦ة٣ٟ ث٨ ا٧٣ؿٌظػ٢ً  

ٱ٤ُت ا٣نةٔؿ ٨٦ ا٧٣ػةر ثٞجػؿق  ضإهٓ عايث اهَاس وحخْجُ ؾئث يٌ اهظعراء 

 كٱؿصػٮ ٣ػ٫ أف ٱضػؽ ٚػٰ ٦ٮٝٛػ٫ ٔ٪ػؽ ا٣ٞجػٮر ا٣ْٕػح ضكٱؽٔٮ ٫٣ أف ٱٞٙ ٤ٝٲٺن 

ك٦٪٫ ٝػٮؿ أثػٰ ا٣عكػ٨ قػٺـ ثػ٨ ٔجػؽ اهلل ا٣جػة٤٬ٰ اٷمػجٲ٤ٰ ضكا٣ٕجؿة
(55)

ض 

ؽة أَٮؿ ٦ة كصؽت ٨٦ ٩ىٮص ا٣جعر(كا٣ٞىٲ)
(56)

: 

                                                 

مؿٱٙ ا٣٪ٛـم ا٣ؿ٩ؽم: ظةِٚض ٦عؽثض ٠ةدت أدٱػتض  أثٮ ا٣جٞةء )كأثٮ ا٣ُٲت( وة٣ط ث٨ (53)

٨٦ ٠ذج٫: ا٣ٮاٰٚ ٰٚ ٥ْ٩ ا٣ٞٮاٰٚ. ض٬(795مةٔؿض ٦ؤ٣ٙ )دٮٰٚ 

ض 58: 2ض كأز٬ػةر ا٣ؿٱػةض 458:4ض ك٩ٛط ا٣ُٲػت :24-247: 5ا٣ؾٱ٢ كا٣ذ٤٧١ح 

 .48كأثٮ ا٣جٞةء ا٣ؿ٩ؽم: ٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱح:  ضكا٣٪ه ٚٲ٫ ض487-486: 4كاٷظةَح 

( أدٱتض مةٔؿ ٦ػ٨ أ٬ػ٢ ٦ة٣ٞػحض دػٮ٣ٯ ٬::7-716ا٧٣ؿظ٢ )ا٣ؿظ٨٧ ث٨  ٦ة٣ٟ ث٨ ٔجؽ (54)

 .455: 4اٷظةَح  ا٣ٌٞةء ٰٚ ٔؽد ٨٦ ا٣ج٤ؽافض كدٮٰٚ ثٛةس )ا٧٣٘ؿب(.

كزر أثٮق ٧٤٣ٕذ٧ؽ ث٨ ٔجةدض أدٱتض ٠ةدػتض مػةٔؿض ٣ػ٫ ػُػت ك٦ٞة٦ػةت ك٠ذػت ٦ىػ٪ٛح ٚػٰ  (55)

اث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ا٧٣ؿا٠نٰ ٚػٰ كأز٪ٯ ٤ٔٲ٫  ضاٳداب كا٣ـ٬ؽ كا٣ع٥١ )٥٣ ٱى٢ إ٣ٲ٪ة ٦٪٭ة مٰء(

 ك٠ةف ٝؽ أكوٯ ث١ذةثح ٬ؾا ا٣نٕؿ ٤ٔٯ ٝجؿق. ض(66-59دؿص٧ذ٫ )ثٞٲح ا٣ؾٱ٢ ك ا٣ذ٤٧١ح: 

 ا٣٪ه ٔ٪ؽ اث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ. (56)



 >;7 (4-3) ءاناجلز (19)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

اياأاا جٖااذ  اا إااذا اااهاارّاياااج

ا

اساااا هجكاا افااااؽافوااااٖاا

ا اواسااًلاهقااْهٔاؾؿٖااُاو اا  ا

ا

إااْف ايااٌاٍْيااُااهؼؿااْاا

ا ا انًاااذٌٍٖالاااذيا   ا شاااتم

ا

اٍذِٖااكايَّااذاياال ا اإْاا

ا اساااا  اأرياااس أ اأ أ اذ ا جبااتم

ا

اسااْاا ّس ااذ اوهااىاأٍاانايااٌايَم

ا ايااذرس سا يواأايّااذاا ث ااذهٔ

ا

اسااااابٖاا الااااا ٍَٔا اااااذيا 

ا افبااا اوِااذاأٍاا ٌم اذااهٖااْرا سِاا

ا

اأصاابمايااٌايَبهاأاياالٕاا

ا اااأ  افإبااااااذ اايَؿااااااارا ا

ا

اوااخواااااٖااذ اواايًًٖاااااا

وهىإبوغاؾُٖا وٓا ْهُايًاذااذ ،ؾوًذااٍقضتايمذٕةااهعًاااهرّايااسإعا

ا:اهجؿتاإهٓاوصؽافلويُا وٓااهًشّلااه ـا،ثًَٓاشٖئذا اايذل

ا اهاأا ِااٌا ٍااْ   اثقااليتأ

ا

ايااٌا بئّااذانقااٖاا ايًوااتم

ا اًااذاا جاارا ّاإ اار ااذٍٔؾ

ا

اؼساا جصأ ا؟ا ا هاٖاهوعاضايمسأ

ا اؾٔاياذ:اوفذلاهٔ ايذا ًوتس

ا

ّْا؟ا  وًتإذاظذهًذ ا س
(8:)

ا

ا:وٕس هُااهل ذءاهُا،وٕا لااهشذ ااإهٓااهًذ ااهعذياا َلااهقباا

ًآ ا ميأ ا ليتم إذاوٕأوجذاإ أ

ا

ا ايًا اهىإبلأ ٌأ ْااذ اي اوصم

ا هٖجااأاؾاااذرألماهااأاا  إاااذاوس

ا

ااؿ ُماا ا ًااٖااؾصس اهااىإاابلأ

ا اواساااجؼؿااا اهااأا ساااذ ما

ا

إمااْ ايااٌا  اثاأايمقااٖاا

ا ا ؿاذاا ا اٌاسااار اا:وفان

ا

اؾمىا صآاا ساواهاساْاا

ا ا اؾاااا ارالاي ّاااااػٖااا  

ا

ساااا جاااُااهقسافذي اياااٌا ي اباااْانس

وثعلر ايقذصلاأئاي ًلا بلااهًَعىايٌاي ًلايٌااهؿاا ااهؼاٍاذ ٔا
(8;)

ا

                                                 

و ٌا وًُا»ا:أ ااهعبلإس لإْرااهقٖذيةا ٌاأ يلاؾّٖذِْااؾٔااهبٖتاإشذ ةاإهٓاأناايشّْ ا(:8)

(::6ارْٕاٍُاص:)س ـااإلهبٖاّاإ،اوفلافذلاأيْا«...يذ اا ًن

اساا الاا ا َااُ ٌأ اؾااااثاا يس

ا

اوجاذيجْيٖخا  وًتاؾّانا ًا

ا

ا

ايٌااهؿا ايٌاأِناػاٍذ اة:ا اذهىاأرٕا افاذضا ،اثاْهٓااهًَذصا ا)اهقضاذءاواه سابةاا(;8)

ا.(،اواهشعااؾ985ُٖ:ا7)اإليذ ةاِا;=9واهشا ة(،اواشجّاايعوْرااهقاآ .اثْؾٔا
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كٝؽ دٮص٫ ث٭ة إ٣ػٯ  ضأثٲةد٭ة اٵرثٕحٰٚ  ضٰٚ ُٕٝذ٫ ا٣ذٰ أٔؽ٬ة ٣ذ٪ٞل ٤ٔٯ ٝجؿق

 :ا٧٣ةر ثٞجؿق ا٧٣ك٥ٌ٤ ٤ٔٲ٫

 ٤ٔٲػػٟ قػػٺـ اهلل ٱػػة ٦ػػ٨ ٱكػػ٥٤

 

 كرظ٧ذػػػ٫ ٦ػػػة زرد٪ػػػٰ دذػػػؿظ٥ي  

٤ػخ إ٣ػٯ ٬٪ػة   أدعكج٪ٰ كظػؽم ٩ٞي

 

 !قػػذ٤عٜ ثػػٰ ٧ٔػػة ٝؿٱػػت ٚػػذ٥٤ٕي  

 ان   ٱ٧كػٰ ٣ػؽ٩ٲةق ٦ػؤزؿةن ٦كؿٚ]كٱة  

 

 كٱي٭٧ػػ٢ أػػػؿاق قذنػػٞٯ كد٪ػػؽـي  

 ةٔػػػحو ٨ٍ إٹ ثذٞػػػؽٱ٥ َٚػػػٺ دٛػػػؿظى  

 

 ٥ي!كٱكػػ٤ٌ  ٚػػؾاؾ ا٣ػػؾم ٱي٪ضػػٰ ٗػػؽان  

٫ ٤ٔػٯ كد٪جٌػ ضا٣ذعٲػح ٤ٔػٯ ا٣ٕػةثؿ أك ا٣ٞةوػؽ ردٌ :ٚٞؽ ص٧ٓ اث٨ ا٣ٛػؿس 

كدٔٮدػ٫ إ٣ػٯ  ضككْٔػ٫ ٣ٕػؽـ اٹقػذ٘ؿاؽ ٚػٰ ا٣ػؽ٩ٲة ضظٞٲٞح ا٧٣ٮت كا٣عٲةة

 .اٹ٩ذٛةع ثسٮاب ا٣ُةٔةت

٭ٲؽكػةَت اث٨ مي 
(59)

 :ٱضةكرق ةن()وةظج 

 ٚٞػػؽ أ٤َ٪ػػة ٱػػة وػػةظجٰ ٝػػ٥ٍ 

 

 َػٮؿ ا٧٣ػؽل ٬ضػٮديأ٩ع٨  

 ٚٞػػةؿ ٣ػػٰ ٣ػػ٨ ٩ٞػػٮـ ٦٪٭ػػة 

 

 ٦ػػة داـ ٦ػػ٨ ٚٮٝ٪ػػة ا٣ٌىػػٕٲؽي  

 :كرصٓ إ٣ٯ ز٦ةف ا٣ؽ٩ٲة ٦ذؾ٠ؿان  

٧ٍ٪ػػة ًٕ ى  دػػؾ٠ؿي ٠ػػ٥ ٣ٲ٤ػػح ٩

 

 ٰٚ ٤ّ٭ة كا٣ـ٦ػةف ٔٲػؽي  

 ك٥٠ قؿكرو ٧٬ٯ ٤ٔٲ٪ػة 

 

 دضػػػٮدي زػػػٌؿةن  قػػػعةثحن  

ٯ  ٌٌ  ٢٠  ٠أٍف ٥٣ ٱ٨١ دٞ

 

 كمػػؤ٫٦ ظةًػػؿه ٔذٲػػؽي  

ِه    ظٌىػػ٫٤ ٠ةدػػته ظٛػػٲ

 

 ٫٧ٌ وػػةدؽه مػػ٭ٲؽي كًػػ 

كثٕػؽ ا٩ٌٞػةء اٵصػ٢  ض(ث٧ػة ٚٲ٭ػة)ٚجٕؽ ٬ؾق ا٣عٲةة  :كدٮٝٙ ٔ٪ؽ ا٧٣آؿ 

 .كقأؿ ا٣ٕٛٮ كا٧٣٘ٛؿة ضظكةب ظةًؿ

                                                 

أدٱت ٠ةدت مةٔؿ ٩ةٝؽ دٮ٣ٯ ا٣ػٮزارة ٦ػؽةض ٦ػ٨  أثٮ ٔة٦ؿ أظ٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ م٭ٲؽ: (59)

٧ػٓ مػٕؿق ٚػٰ دٱػٮاف )ط(  أوعةب اث٨ ظــ ك٫٣ ٦ؤ٣ٛةت ٦٪٭ة )ا٣ذٮاثٓ كا٣ـكاثػٓ(ض كصي

537.٬دٮٰٚ ق٪ح 

 .314ض كإٔذةب ا١٣ذٌةب:244ض كصؾكة ا٧٣ٞذجف:2:2: 2/2ا٣ؾػٲؿة ٹث٨ ثكةـ 



 491 (4-3) ءاٌاجلز (19)اجمللد  -جمل٘ جمنع اللغ٘ العسبٔ٘ بدمظل 

 ٱػػػػة كٱ٤ذػػػػة إف د٪١ٌجىذ٪ػػػػة

 

ػ٫ مػؽٱؽي    رظ٧حي ٦ػ٨ ثُني

 رب ٔٛٮان كأ٩خ ٦ػٮ٣ٯ ٱة 

 

 ٌٝىػػؿ ٚػػٰ مػػ١ؿق ا٣ٕجٲػػؽي  

كدؾ٠ةر ا٧٣ةًػٰ  ضكا٣ُٕٞح ٦سةؿ ٤٣٪ه ا٧٣ذ١ة٢٦ ٨٦ كوٙ ا٣عةؿ )ا٧٣ٮت( 

 كرصةء ٤٣ٕٛٮ كا٧٣٘ٛؿة. ا٣ؾم ٚٲ٫ دٞىٲؿ أك ذ٩ٮبض كاٷٝؿار ث٧ة ٱكض٫٤ ا١٤٧٣ةفض

  ُ ا٣٘ؿ٩ةَٰ مٌ ؿً ٪ى ٍ٘ ك٤٣
(5:)

: 

ٍٰ ٔػٌؿج   ٤ٔػٯ ٝجػؿم دىضػؽٍ ٱة ػ٤ٲ٤

 

ي٤٠ػػح ا٣ذٌػػ  ٍٰ ًػػؿٱطً أ ٪جػػ  ؿًب ثػػٲ٨ صى

 ػةٚخ ا٣ىػٮت إف ٩ُٞػخي ك١٣ػ٨ٍ  

 

 ؟أٌم ٩ُػػػٜ إف أذجػػػؿتى ٚىػػػٲطً  

ٰى ا٣ٕضةاػػػ   ٧ٌ٣ػػػة تى أثىػػػؿٍت ٔٲ٪ػػػ

 

 ٌٚؿؽ ا٧٣ٮت ثٲ٨ صك٧ٰ كركظٰ! 

ٌٰ ثػ٨ ٔٲكػٯ   ك٨٦ ا٣٪ىٮص ا٣ذٰ ػةَت ٚٲ٭ة ا٣نةٔؿ ٩ٛك٫ ٦ة أ٩نؽق ٤ٔ

)كأٔؽ ا٣ُٕٞح ٣ذ١ذت ٤ٔٯ ٝجؿق( ٝةؿ ضا٣ٛةرقٰ ا٧٣ٕؿكؼ ثة٣ك١ٌؿم
(61)

: 

! ٱة ٩ٛف! ٥٠ د٧ةدىٱ٨ٍى  ٍٛفي ٩  ٌٰ  ٰٚ ا٣٘ػ

 

 !كدػػػػػأدٲ٨ ثة٣ٕٛػػػػػةؿ ا٧٣ٕٲػػػػػًت  

ػؿٍ   ٕى  راٝجٰ اهللض كاظؾرم ٦ٮًػٓ ا٣

 

 ضض كػةٰٚ ٱٮـ ا٣عكةب ا٣ٕىػٲًت  

٘يؿ٩ٌػػػٟ ا٣ٌكػػػٺ٦ح ٚػػػٰ ا٣ٕٲػػػػ   ٹ ٱى

 

 ػل ٚػإف ا٣كػ٤ٲ٥ ر٬ػ٨ي ا٣ؼُػٮًب  

ٌٰ ٧٤٤ٚ٪ػػػػٮف كٹ ٱػػػػؽٍ    ٠ػػػػ٢  ظػػػػ

 

ٓي ثػػأسى ا٧٣٪ػػٮًف ٠ٲػػؽي اٵرٱػػًت    ٚػػ

 كا٧٤ٔػػػػػٰ أٌف ٧٤٣٪ٲػػػػػح كٝذػػػػػةن  

 

ٲيػٮًب    قٮؼ ٱػأدٰ ٔضػٺف ٗٲػؿى ٬ى

ـً زادان    كأٔػػػػػٌؽم ٣ػػػػػؾ٣ٟ ا٣ٲػػػػػٮ

 

 كًب كصٮاثػػػػػػةن هلل ٗٲػػػػػػؿى ٠ػػػػػػؾ 

ٌؽٱٜ ٰٚ ٦ٮٝٙ ا٣عنػ   إف ظت ا٣ى 

 

ًٙ ا٤ُ٧٣ػػػٮًب    ػػػػًؿ أ٦ػػػةفه ٤٣ؼػػػةا

كٱ٪عٮ ا٣نةٔؿ ٰٚ ٬ؾق ا٣ُٕٞح ٩عػٮ ا٣ـ٬ٌػةد إذا ٧ْ٩ػٮا ا٣نػٕؿ ٦ػ٨ زصػؿ  

 .كًؿب اٵ٦سةؿ ٣ٌٞٲح ا٣عٲةة كا٧٣ٮت ضك٣ٮ٦٭ة ك٩يىع٭ة ضا٣٪ٛف

                                                 

ٍ٘٪ؿم ا٣٘ؿ٩ةَٰض أدٱت مةٔؿض ٦ؤ٣ٙ (:5) ٟ ا٧٣ٌؿم ا٣ُ ًٛٺظحض ٝةؿ ٣كةف  ٦ع٧ؽ ث٨ ٦ة٣ ٰ ا٣ ك٫٣ ٠ذةب ٚ

ؿ٩ةَح   .395: 3ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲت: ٠ةف ظٲٌة ق٪ح ز٧ة٩ٲ٨ كأرثٓ ٦بح. اٷظةَح ٰٚ أػجةرٗ 

أدٱػت ٠ةدػت مػةٔؿض ٬( 524-468أثٮ ا٣عك٨ ٤ٰٔ ث٨ ٔٲكٯ ا٣ٛةرقٰ ا٧٣ٕؿكؼ ثة٣كػ١ؿم ) (61)

 .325: 6ض كاٵ٩كةب ٤٣ك٧ٕة٩ٰ 28: 23دةرٱغ ث٘ؽاد  أ٠سؿ مٕؿق ٰٚ ٦ؽح ا٣ىعةثح.
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كٝػؽ ٦ػؿ ٣كػٺـ ا٣جػة٤٬ٰ  ضكٰٚ ٦ٞةث٢ أَٮؿ ٩ه ٚػٰ مػٮا٬ؽ ا٣نػٮا٬ؽ

ٚٞػؽ  ضك٬ػٮ ٵثػٰ ا٣ٕػٺء ا٧٣ٕػؿم ضأٝىؿ ٩ه ٰٚ ا٧٣ٮًٮع ٩ضؽ ضاٵ٩ؽ٣كٰ

ك٢١٣ ٨٦ ٱى٢ إ٣ٲ٫ ا٣نٕؿ ضرأٱ٫ ٤ٔٯ ٝةرئ ا٣جٲخ ٔ٪ؽ ٝجؿق ةن ٝةؿ ٔةرً
(62)

: 

 ٌٰ  ٬ػػؾا ص٪ػػةق أثػػٰ ٤ٔػػ

 

ػؽ   ك٦ة ص٪ٲخ ٤ٔػٯ أظى

كد٧سٲ٫٤ ٣ضة٩ت ٨٦ صٮا٩ػت  ضك٣٘ؿاثذ٫ ضكٝؽ امذ٭ؿ ا٣جٲخ ٣ن٭ؿة ا٧٣ٕؿم 

آراا٫ ا٣ذٰ ثس٭ة ٰٚ دكاكٱ٪٫
(63)

. 

(5) 

كٚػٰ  ضٱؿٚؽ ٬ػؾق ا٣٪ىػٮص ٚػٰ ذا٠ػؿة ا٣نػةٔؿ كٚػٰ رؤٱذػ٫ ا٣نػٕؿٱحك

 :ٔؽده ٨٦ ا٣ؿكاٚؽ ضكٰٚ ا٧٣ٕة٩ٰ ص٤٧حن  ضا٧٣ٛؿدات ا٤٣٘ٮٱحض كا٣ٕجةرات

ٚٞؽ وجٖ اٷقٺـ ثىج٘ذ٫ ا٣ٮاًػعح  ااهرقاؾث اهعرةٖث ابشايٖثٚأك٣٭ة  -

ؽ ا٣نػٕؿاء ٚػٰ ٦ػة صػكك ضكٌٝػٲح ا٣عٲػةة كا٧٣ػٮت ض٦ة ٱؼه ٌٝٲح ا٣ٮصػٮد

ؿٚٮا ٨٦ صٮا٩ت ا٣سٞةٚح اٷقػٺ٦ٲح ٦ػة ٱٞػؽـ ٣٭ػ٥ ٦ػة ٱعذػةصٮف ظْٛٮا ك٦ة ٔ

٫ إ٣ٯ د٤ٟ ا٧٣ٮارد ٰٚ ٝىػةاؽ ا٣نػٕؿاء ك٨٦ ٬٪ة ٱكذُٲٓ ا٣ؽارس أف ٱذ٪جٌ  ضإ٣ٲ٫

كا٣ُةٔػح  ض٦ػ٨ اٷٱ٧ػةف كا٣ذٞػٮلض ا٣ذٰ ٬ػٰ ٦ٮًػٮع ا٣جعػر: ك٦ُٞٮٔةد٭٥

كد٪ج٭ػػٮا إ٣ػػٯ أزػػؿ ا٣ػػؽٔةء ٦ػػ٪٭٥ ك٦ػػ٨ زااػػؿ  ضكا٣ذٞىػػٲؿ كا٤ٛ٘٣ػػح ضكا٧٣ٕىػػٲح

كدٔػةء ا٧٣كػ٥٤ ٵػٲػ٫  ضكٰٚ اٳزةر أظةدٱر ٨ٔ دٔةء ا٣ٮ٣ؽ ٵثٮٱػ٫ ض٥٬ٝجٮر

إ٣ٯ ٗٲؿ ذ٣ٟ ٨٦ ا٧٣ؽارؾ اٷقٺ٦ٲح. ضك٨ٔ ا٣نٛةٔح ضثْ٭ؿ ا٣٘ٲت

                                                 

٠ػٺـ َٮٱػ٢ ظٮ٣ػ٫.  -كا٧٣عػؽزٲ٨  -ا٣جٲخ ذاآ ٰٚ دؿاص٥ ا٧٣ٕؿم كأػجةرقض ك٤٣ٞؽ٦ةء  (62)

 .47: 29قٲؿ أٔٺـ ا٣٪جٺء ٤٣ؾ٬جٰ  ا٩ْؿ ٦سٺن 

ك٨٦ ا٣ُؿٱٙ ٦ة ٤ٜٔ ث٫ أظ٧ؽ مٮٰٝ ٤ٔٯ ثٲخ ا٧٣ٕؿمض ٚٞؽ ٝةؿ: (63)

 ثٲ٪ػػٰ كثػػٲ٨ أثػػٰ ا٣ٕػػٺء ٌٝػػٲحه 

 

 ٚػػٰ ا٣جًػػٌؿ أقػػذؿٰٔ ٣٭ػػة ا٣ع٧١ػػةءى  

٧ػػٯ أثٲػػ٫ ص٪ةٱػػحن ٬ػػٮ ٝػػؽ ر   أل ٩ٕي

 

 كأرل )ا٣ض٪ةٱػػح( ٦ػػ٨ أثػػٰ ٧ٕ٩ػػةءى  

 .314: 3ا٣عٮٰٚ  - دٱٮاف مٮٰٝ 
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 ،مما ُالخظهى انهصهام موهذ  عل غ ِهى الصهالل مالمح إهساهيةهمن الرهافد  -

كر فالمٌت خق، هالتػد خق، هالدصاب، هالجوث هالوار خق، فًذا مٌضهٌ  ةهال 

انهصاهَ كما يٌ مشايد همالخظ، هيٌ أُغاي هاعح المػالم فَ ال كر انشالمَ.

هانخصها   ،مهن الدهس المريه  الووازع الشخصييةهمن الرهافد  -

هُطٌر يذا الجاهب فَ قطِدة رائػث اةن خ اجث  ،المصخمر ةمددهعُث الدِاة

همددهعُث أُال الػمر ،هقد هق  أمال خخمِث المٌت ،ُقٌ  فًِا
(52)

:

 فخػالَ ُها غهَِن هتهل غ ًِها

 

 إم كام َُغوَ ةكايا من خِاةٌ  

 ،كما قا  فَ ضهدر القطهِدة «غِشث أقت ج ُشخًٍ جوايا»هةكاؤن غ ٍ:  

 .هلكِن األمر مدصٌل

مهن  التوبيى المتواصل لإلهسان بوفاة من وافياي  اجليل :همن الرهافد -

 هكههو هفههاة يههَ حههذكِر للهصههام ةههذلل الِههٌل ،ضههاخب أه جههار أه قرُههب

  اةن خ اجث فَ يذا الم مح أُغاي هقد قا ،المٌغٌع
(54)

:

 ِِظ الِصه ٌام عمػهَ هإهِمهاهما ٍغه

 

 هزفَج عمٌغَ فَ فراق األضاخُب  

 فدخٍ مخٍ أةقٍ هُظػهَن ضهاخًب  

 

 ؟ ُهههُب  غِهههرٍ  موهههى راخهههالي  أهعِعَ  

 اي هخخٍ مخٍ أرغٍ الكٌاكب شاير 

 

 ؟أخرو ال ِالَ هغارُب  فمن طالعٌ  

شهػار  ،الء الشهػراء، هيهم ُوظمهٌم قمػًهم هقطهائديمهكام ةِن أُدى يؤ 

 الَػتِاع هالزِياع من المشارقث ه األهدلصِِن، هفَ حراذًم شػًر كرًِر، همقاضَد مواُشتث.

 بيو  اايي هالوطٌص الخَ هظٍمًا الشػراء ل كخاةث غ هٍ القتهٌر ضهاعرة غهن 

، هه ٌس مخرقِِث هاغِث، هاشخصالل مصتق ل قغاء هالقهدر َِ ، هحوهاه  هاه ػا  شخط

 حواهالي ياعئاي. -هيَ قغِث انهصام الكترو  -لقغِث الدِاة هالمٌت 

                                                 

، ههص القطِدة فهَ الهرها المػمهار 040-041مدمد رعٌام الداُث:  -اةن خ اجث  (52)

 «.َشّقر»ماعة  -فَ ختر األقمار 

 ، هالقطِدة كام ث فَ عٌُاهى.035-034المرجع الصاةق:  (54)
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ٖيُ أو حصيرعُ ؾئ وحاٍَّ  ضكٱ٧٤ىط ا٣ؽارس َةٝح ٢٠ مةٔؿ ٰٚ ذ٣ٟ ا٧٣ٮٝٙ

ٚٞػؽ ٱ١ذٛػٰ ا٣نػةٔؿ ثػة٣جٲذٲ٨  ضا٣ذػٰ دٌػُؿـ داػ٤ػ٫ اهعاـؿٖيث حؿرٕغ اهظحَث

ح قػجٕح أثٲػةت ٚذ١ٮف ا٣ُٕٞػ (كاٷَة٣ح ٬٪ة ٩كجٲح)كٝؽ ٱُٲ٢ ا١٣ٺـ  ضكا٣سٺزح

 .كٝؽ دُٮؿ ٚذـٱؽ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ضأك ٩عٮ ذ٣ٟ

كٝػؽ  -كدجٞٯ ا٣ُٕٞح ا٧٣٪ٞٮمح ٤ٔٯ مة٬ؽ ا٣ٞجؿ و٤ح كو٢ ثٲ٨ ا٣نةٔؿ 

 ضكٝةرئ ا٣نٕؿ ض٣ٲؽٔٮ ٫٣ ان كثٲ٨ ا٣ٞةرئ ا٣ؾم صةء ٝةوؽ -وةر ٰٚ دار ا٣عٜ 

 .كد٤ٛذ٫ ا٧٣ٞةوؽ كا٧٣ٕة٩ٰ ضٚٲكذٮ٫ٛٝ ا١٣ٺـ ضةن ٔةرًان ٦ؿكر ك٬ٮ ٱ٧ؿٌ 

٣٪٧ٲؿم ا٣ٮادم آمُٰٕح اث٨ أر٥ٝ اك٩كذأ٩ٙ ثٞ
(66)

 :ض كٚٲ٭ة

 أدٲػػخي إ٣ػػٯ ػػػة٣ٰٞ ػةًػػٕة

 

ٓي  ك٨٦ٍ   ق ٰٚ ا٣سؿل ٱؼٌػ  ػؽ 

 :كآػؿ٬ة 

 ٚػػأػ٤ٍه دٔػػةءؾ ٱػػة زااػػؿم

 

ٓي ٱى  ٣ٕػػػػ٢ٌ اٷ٣ػػػػ٫ ثػػػػ٫ً    ٪ٛػػػػ

كا٩ذ٭ػةء  ضكٰٚ ثٕي ا٣٪ىٮص إمػةرة ٦ػ٨ ا٣نػةٔؿ إ٣ػٯ ظذ٧ٲػح ا٧٣ػٮت 

 ضٚػٺ مػ٧ةدح ٚػٰ ذ٣ػٟ ك٣٭ػؾا ضكإ٣ٯ أف ٬ؾا ق٪ح اهلل دٕة٣ٯ ٰٚ ػ٤ٞػ٫ ضا٣عٲةة

كٰٚ ُٕٝح اث٨ ا٣ـٝةؽ ا٣ج٤٪كٰ
(67)

: 

 أإػٮا٩ى٪ة كا٧٣ػٮتي ٝػؽ ظػةؿ دك٩٪ػة

 

  ًٜ  ك٧٤٣ٮت ظ٥١ه ٩ةٚؾه ٚػٰ ا٣ؼٺاػ

٪ٌػػ  ًّ  حقػػجٞذ٥١ي ٧٤٣ػػٮت كا٧٣ػػٮت 

 

 ثػػٌؽ ٹظٞػػٰ كأ٤ٔػػ٥ أٌف ا١٣ػػ٢ٌ ٹ 

 ضكٱضٰء وٮت ٦س٢ وٮت اث٨ ا٣ٛػؿس أ٤ٔػٯ ٦ػ٨ وػٮت اثػ٨ ا٣ـٝػةؽ 

 :كأ٠سؿ ٦جةمؿةن 

                                                 

ؽ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ أر٥ٝ ا٣ٮادم آمٰ ا٣٪٧ٲؿم اٵ٩ؽ٣كػٰ ٝػةض و أدٱػت مػةٔؿ أثٮ ػة٣ؽ ٦ع٧ (66)

 .٬(٦7:5ةرس اٷٝؿاء كا٣ذؽرٱف )دٮٰٚ 

ػخ اث٨ ػٛةصػح ٦ػ٨ مػٕؿاء أاث٨  ضأثٮ ا٣عك٨ ٤ٰٔ ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ا٤٣ؼ٧ٰ )اث٨ ا٣ـٝةؽ( ا٣ج٤٪كٰ (67)

٢ ض كا٣ػؾٱ٣342:3ػ٫ دٱػٮاف ٦ُجػٮع. ا٧٣٘ػؿب  ضك٬ٮ ٰٚ ٩عٮ اٵرثٕػٲ٨ (63:٬)ز٦ة٫٩ دٮٰٚ 

 . كا٣نٕؿ ٰٚ ا٣ؾٱ٢ كا٣ذ٤٧١ح.311-::2: 4ض ك٩ٛط ا٣ُٲت 379-376: 6كا٣ذ٤٧١ح 
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٤خ إ٣ػٯ ٬٪ػةأدعكج٪ٰ كظؽم   ؟٩ٞي

 

ٜي ثػػٰ ٧ٌٔػػة ٝؿٱػػتو ٚىػػ  ٤ى٥ي قػػذ٤ع ٍٕ  ذى

ا٣ٕة٦ؿم ك٦س٢ وٮت أثٰ ث١ؿ 
(68)

: 

 ٢ٞٚ ٤٣ؾم قػٌؿق ٦٭١٤ػٰ

 

 !ٜي ت ٚإ٩ػٟ ثػٰ ٹًظػدأ٬ٌ  

٦ػػة ٱػػؽػ٢ ٚػػٰ ٦ٕػػة٩ٰ ا٣٪ىػػط  ٠ػػٺـ ا٣نػػةٔؿ ٚػػٰ ُٕٝذػػ٫ٚػػٰ كٱضػػٰء  

٧٤ةاٰ اٵ٩ؽ٣كٰك٦٪٫ ٝٮؿ أثٰ صٕٛؿ ا٣ ضكاٷرمةد
(69)

: 

 ان ٝجػػؿم أكٌوػػٲٟ صة٬ػػؽان ٚٲػػة زااػػؿ

 

 «٤ٔٲٟ ثذٞٮل اهلل ٰٚ ا٣كؿ كا٣ضٍ٭ػؿً » 

 ٚإ٧٩ػػة ةّ٪ ػػ ٚػػٺ ديٍعكػػ٪٨ٍ ثة٣ػػؽ٬ؿ 

 

ـً   ـٍ  أٹ ٱكػذ٪ةـى إ٣ػٯ ا٣ػٌؽ٬ؿً  ٨٦ ا٣عػ

كٱضؽ ا٣ٞةرئ دٞةرثةن ٰٚ ٬ؾق ا٣ُٞٓ ٰٚ اٵ١ٚةر كا٧٣ٞةوػؽ كا١٣سٲػؿ ٦ػ٨  

كٱ٤ٛخ ا٣٪ْؿ دؿداد ١ٚؿة  .ٵف ٦ضؿل ا١٣ٺـ ا٣ٕةـٌ كاظؽ  اٵ٣ٛةظ كا٣ٕجةرات

ٔؿ ًٲٛةن ثٕؽ كٚةد٫ ٱ٪٤ٞٮف ذ٣ٟ ٨٦ ٦ٞةوػؽ ا٣عٲػةة ا٧٣ٕؿكٚػح ثػٲ٨ ٩ـكؿ ا٣نة

 .ا٣٪ةس ٨٦ ًؿكرة إ٠ؿاـ ا٣ٌٲٙ كاٹظذٛةء ث٫ض كد٪ٮٱ٫٤ ٦ة ٱؿٱؽ ٨٦ ا٧٣ُة٣ػت

كٰٚ ُٕٝح ٤٣ـ٦ؼنؿم
(6:)

: 

ٰى ٝؽ أوجعخي ًٲٟٛ ٰٚ ا٣سؿل  إ٣٭

 

ٜ  ٔ٪ػػؽ ٠ػػ٢ ٠ػػؿٱ٥ً    ك٤٣ٌػػٲٙ ظػػ

 ك٬ٍت ٣ٰ ذ٩ػٮثٰ ٚػٰ ٝػؿام ٚإ٩٭ػة 

 

 ٲػػػؿ ْٔػػػٲ٥ً كٹ ٱٞػػػؿل ث٘ ْٔػػػٲ٥ه  

 ض ٦س٢ ذ٣ٟ.كٝؽ ٦ٌؿت ٰٚ ا٣جعر ضكٰٚ ُٕٝح اث٨ ٩ةٝٲة ا٣ج٘ؽادم 

كدجؽك ١ٚؿة ا٣ذ٤ٌٮـ ا٣٪ٛكٰ مؽٱؽة ا٣ٮًٮح ٰٚ ٦ة ٫٧ْ٩ ٤ٰٔ ثػ٨ ٔٲكػٯ 

 ٞل ٤ٔٯ ٝجؿق.ا٣ك١ؿم ٣ٲ٪

                                                 

أثٮ ث١ؿ ٦ع٧ؽ ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ٞؿمٰ ا٣ٕة٦ؿم ا٣ؼُٲػت ا٣٪عػٮم اٵ٩ؽ٣كػٰضدؿص٥ ٣ػ٫ اثػ٨  (68)

 ض ٝةؿ اث٨ اٵثةر: كرق٥ أف ٱ١ذت ٤ٔٯ ٝجؿق )اٵثٲةت(.36-35اٵثةر ٰٚ دعٛح ا٣ٞةدـ 

مػةٔؿ ٦عكػ٨ض امػذ٢٘ ثة١٣ذةثػح  ٧٤ػةاٰ اٵ٩ؽ٣كػٰ ٠ةدػتضأثٮ صٕٛؿ أظ٧ؽ ثػ٨ أٱػٮب ا٣ (69)

 ث٧ة٣ٞحض ك٢ٞ٩ إ٣ٯ ظى٨ ا٣ٮردض ك٠ةف ادؼػؾق ٦كػ١٪ةن  (576٬)ا٣ؽٱٮا٩ٲح ز٦ة٩ةض دٮٰٚ ق٪ح 

 كا٣نٕؿ ٚٲ٫. - 345:2ٚؽ٨ٚ ٬٪ةؾ. اٷظةَح ٰٚ أػجةرٗؿ٩ةَح 

أثٮ ا٣ٞةق٥ ٦ع٧ٮد ث٨ ٧ٔؿ ا٣ـ٦ؼنػؿم أظػؽ أٔػٺـ ا١ٛ٣ػؿ ا٣ٕؿثػٰ اٷقػٺ٦ٰ ا٧٣ٛكػؿ  (:6)

 .425: 3ض كَجٞةت ا٧٣ٛكؿٱ٨ 284: 6. كٚٲةت اٵٔٲةف (649٬)ا٤٣٘ٮم اٵدٱت دٮٰٚ 
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ّْ  يَ ْٓ ًفس ٓا ًفُس كه ثىادَ  فْ امغي

 

 وثيييييبثٔي اامفػيييييا  امىػٔيييييِ   

 راقبيْ ا  واذيي ري وِايع امَػيي ْ  

 

 فْ ِٓم امحصاب امػصئِ  ِض وخا 

 اْوفْ قطػة امِزٓ  امىغ 
(60)

: 

 يكٌييُت فييْ شييف ة امغِآيية وام ُيي

 

 فحييياَم وٌّيييْ قييي ومُ اً وقٔىييي لِ يييي 

 :وفْ قطػة أاْ امّصنت ام اًْ 

 غٌي َا فٔا مٔت شػ ي كٔف أمقيا ُ 

 

 وزادي قنٔييييٌل وامييييّ ًُِب ك ٔيييي ُ  

وفْ  .واًقضاء امحٔاة ،وث ددت فْ َ   األشػار فك ة ذجىٔة امىِت - 

:شػ  أاْ اك  امػاو ي امشنبْ األً مصْ

 ميي ي ًفيي  امقييَ ُر امصيياا 

 

 اىِثْ كىا ذكيه امايام ُ  

 فقييي  ويييات وامييي ًا  دمٌ  

 

 ٌ  امّصيياد ُ ووييات وحّىيي 

 ووات امىنِك وأشئاغُهْ  

 

 ومه ٓبَ  وي جىػُْه ًاط ُ  

ووي امق واء ام ٓي ًظىِا فٔيٍ  .وَ ا وػٌّ ق ٓه ث دد فْ أشػار امشػ اء 

باديي اي زٓ  امػِ غ 
(61)

: 

 يأُٓيييا امشييياوت امىػّٔيييُ  اام َييي

 

 ؟ييييي  أأًييييت امىبييييّ أ امىِفييييِرُ  

 يأم ميي ٓا امػُيي  امقيي ٓه وييي اميي 

 

 !اييل أًييت جاَييٌل وغيي ورُ  ،أٓييامِ  

 :وفْ شػ  ااي امزقّا  امبنٌصْ 

 أإخِاًٌا وامىيِت قي  ذيا  دوًٌيا

 

 فيْ امائقي ِ  ًاف ٌ  ومنىِِت ذكهٌ  

                                                  

أاِ امقاشه امحصٔي اي غنْ )امشئُ  ايامِزٓ  امىغ ايْ(: كيام أدٓبياً ووج شيئً وشياغ اً، وكيام  (60)

 .90-79: 10، ووػ ه األدااء 281-277: 1وفٔات األغٔام َ(. 418-370وصٌفاً أٓضاً )

قبل امُ  ة، كيام  35ثِفْ  -ًص أًاً وي أَل امحٔ ة  اً مػبادي: كام شاغ غ ي اي زٓ  ا (61)

وي دَاة ام اَنٔة، فصًٔحا، ٓحصي امػ أية وامفارشئة، َيِ أو  ويي كجي  اامػ أية فيْ 

 (، وامشػ  فٍٔ.146-95:2األغاًْ ) -دِٓام كص ى 
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(6) 

٦ػ٨  ا٣ؾم ٱ٪٫٧ْ ٣ٲ٪ٞل ٤ٔٯ مة٬ؽ ٝجؿق مٲبةن  كٝؽ ٱٮرد ا٣نةٔؿ ٰٚ ا٣٪ه

ػىٮوٲةت ظٲةد٫ ٱؼ٤ُ٭ة ثة٧٣ٞةوؽ ا٣ذٰ دذػؿدد ٤ٔػٯ ا٣نػٮا٬ؽض ٠ةٷمػةرة 

كاٷمةرة إ٣ٯ د٘ٲٌؿ أظٮا٫٣ ٰٚ ظٲةدػ٫ض  ضإ٣ٯ ا٣٘ؿثح )٦ٮت ا٣ٞةا٢ ا٣٪ة٥ّ ٗؿٱجةن(

كاٷمػةدة ثػجٕي ٦ـاٱػة ٩ٛكػ٫ ٦ػ٨ ا٣ضػٮد  ضك٦ٕة٩ةد٫ )٠ةٵقػًؿ ثٕػؽ ا٣عؿٱػح(

 ا١٧٣ة٩ح. كا٣ٮٚةء ك٤ٔٮٌ 

ٝةؿ ض«ٝجؿ ا٣٘ؿٱت»كأمةر أثٮ ٤ٰٔ ا٣ٞة٣ٰ )ا٣ج٘ؽادم( إ٣ٯ ٝجؿق ثٕجةرة 
(73)

: 

 ًو٤ٮا ٣عؽ ٝجؿم ثة٣ُؿٱٜ ككدٌٔػٮا

 

 ٤ٚٲف ٧٣ػ٨ كارل ا٣ذٌػؿابي ظجٲػتي  

 كٹ دػػػػؽٚ٪ٮ٩ٰ ثػػػػة٣ٕؿاًء ٚؿث٧ػػػػة 

 

 ث١ٯ إف رأل ٝجػؿى ا٣٘ؿٱػًت ٗؿٱػتي  

ث٪ٞن٭ة ٤ٔٯ مة٬ؽ ٝجؿق م ٗؿثذ٫ ٰٚ ا٣ُٕٞح ا٣ذٰ أكوٯؽً ٪ٍ ذي كذ٠ؿ أثٮ ث١ؿ ا١٣ي  
(74)

: 

ٌٰ ٝجػؿ  ثػة٣جٞٲٓ ظػػٮلان ظػ

 

ٌٍ  ذا اٗذػػؿابو   ٤ىػػ٫ي  ظػػ  أٍرظي

 ٚػٰ دكػٲةرق كصػػؿل صػؽٌ  

 

ىػػػ٫ي ةن ٤َٞػػػ   ٦ػػػة مػػػةء ٌَٮ٣

 ٚ٭ٮ ٝؽ أ٣ٞٯ ٔىػةقي ك٣ػ٥ 

 

 !٫ي ٤ىػػػػػػٱػػػػػػٌؽػٍؿ إٹ دٮ٠ٌ  

كا٩ذٞػ٢ إ٣ػٯ  ضد٥ٌ٤ٕ ٰٚ ٦ؿقٲح ضك٠ةف ا١٣ذ٪ؽم ٗؿ٩ةَٰ اٵو٢ ٨٦ إ٣جٲؿة 

ػٌؽ ا٣نػةٔؿ  .ك٠ة٩خ كٚةد٫ ٰٚ ٗؿ٩ةَح ضز٥ ق٨١ ٦ة٣ٞح ضٗؿ٩ةَح ٦ؽة ٔى ك٨٦ ٬٪ة 

 ةن.٩ٛك٫ ٗؿٱج

                                                 

٨ ٠جػةر ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ أثٮ ٤ٰٔ إق٧ةٔٲ٢ ث٨ ا٣ٞةق٥ ا٣ٞػة٣ٰ )٩كػجذ٫ إ٣ػٯ ٝػة٣ٰ ٝػٺ( ا٣ج٘ػؽادمض ٦ػ (73)

كا٧٤ٕ٣ةءض ٩ـؿ اٵ٩ؽ٣ف ٦ؿظجةن ث٫ كوػةر أ٦ػٲ٨ ا١٧٣ذجػح ا٣ٕة٦ػحض ٣ػ٫ ٦ؤ٣ٛػةت ذاإػحضك٦ضة٣ف 

 ض كا٣نٕؿ ٚٲ83:4.٫ض ٩ٛط ا٣ُٲت ٬(٧٤ٔ467ٲح ٦ؽك٩حض َجٓ ٔؽد ٨٦ ٠ذج٫ض دٮٰٚ ثٞؿَجح )

أدٱػت مػةٔؿض ٦ػ٨ أدجػةع ا٧٣ػؾ٬ت ا٣ؼٛػةصٰ.  ضأثٮ ث١ؿ ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ اٵقؽم (74)

 ٨٦ ا٣ُجٞح ا٣ٕة٣ٲح. ص٧ٕخي مٕؿق )َجٓ ٚػٰ ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜكمٕؿق 

ض 375: 3ض ا٧٣٘ؿب 227. ثؿ٩ة٦ش مٲٮخ ا٣ؿٔٲ٪ٰ 695٬أك  694دٮٰٚ ق٪ح  .(5ض ج93ـ

 .343: 4ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت 
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ةٌ غتاد وذلر اهًػخًد
(64)

وةدأ قعػخُ اهخئ أوىيٓ  اً(،أسٖر)يْحُ غرٕتا  

 :(ةَقشّا غوٓ قتره ةقْهُ )يتخدئا لاةخداء اهقاهٔ

ُُ اهغيادي  قتَر اهغرٕب سقاك اهيّرائ

 

يي  ٌِ  احق   ادِ غتّيي ظفييرَت ةالءييبء اةيي

 :ٍفسُ ةػد ذهك فقالوذلر يٌ يآذر  

 ػًٓ إذا احصوْج ةاهحوى ةاهػوى ةاهَ  

 

 ةاهِخْصِب إن أجدةْا ةاهرّي هوّصادي 

 ةاهعاغٌ اهضارب اهرائ إذا اقخخويْا 

 

 ةاهًِْت أْحًَر، ةاهّضرغايث اهػادي 

 فٔ اهتحر فئ ٍَِػيىٍ  ىٍ ةاهدِر فٔ ٍِقَ  

 

دِر فٔ اهَيادي   ةاهتْدر فٔ ُظوٍَى، ةاهصَّ

وهميٌ اهشياغر أفيري فّٖيا ءيحَث  ،ْضػّا قصيائد اهفخيرفّذه أةٖات ي 

ذى قال غويٓ اهشيائع  ،يٌ أِوُ وِْ األسٖر اهمسٖر يع ٍفرٍ  ،غاظفٖث ذاحٖث قْٕث

 ةًا ةدأ ةُ: اً فٔ ِذا اهًَط يٌ اهشػر يًزوج

 ٍػييى ِييْ اهحيين وافييأٍ ةييُ قييدرٌ 

 

 ييييٌ اهسيييًاء فْافيييأٍ هًٖػيييادِ  

 وهى أليٌ قتين ذاك اهيَػع أْغوًيُُ  

 

 أْغييْادِ فييْ  تييال حّييادى أّن اهج 

وغخيب غويٓ اهقتير اهيذي غَّٖيب أخيا اهغٖيد  ،وجػن ٍفسُ أخيا اهغٖيد 

 :(ءتُّٖ فٔ اهػعاء واهجْد)

 لفاك فارفن ةًا اسخُْدغَج يٌ ليرمٍ 

 

 رّغييادِ  اهتييْر ِ  ِْب رّواك ليين قُعيي 

 ُُ وَييٕتميئ أخيياهُ اهييذي َغّٖتْييج واةِ  

 

ٍُ غييادِ  ححييج اهصييفُٖ ةييديعٍ    رائيي

مْٖأٍوفٔ قعػث أحًد اه 
(65)

: 

                                                 

( أحد أيراء إءتٖوٖث فئ ييدة غصير 488ِ-474أةْ اهقاسى يحًد ةٌ غتاد )اهًػخًد( ) (64)

إهيٓ  اً ةعٌٖ ذيى اخخويف يػّيى، أِخيذَ  أسيٖرب ءاغر فارس، احفن يع اهًرااهعْائف، أدٕ

وييا  42: 5ن يجًيْ  يعتيْ و وفٖيات األغٖيان اهُ دٕيْ ،وفّٖا وفاحُ ،أغًات ةاهًغرب

 و288-287: 7، واهْافٔ ةاهْفٖات 68-54: 4ةػدِا، واهحوٖث اهسٖراء 

ٖػيث اهًجيددٌٕ فئ أحًد اهمْٖأٍ اهديشقٔ: أدٕب لاحب ءاغر يصيَّف، ليان فئ ظو (65)

اٍظر ةحرًا غَُ فٔ يجويث يجًيع اهوغيث  - اهشػر فٔ اهقرن اهرايٌ غشر، وهُ دْٕان يعتْ 

 و4، ج87، ميحًد رضْان اهدإث -اهػرةٖث ةديشن 
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 ٖ بػ٘ظام اادي ٖفادففِّ  إذا ٌّت 

 

 ٌع اىُغَربد وانجب غيٕ َطّدثٖ شاررا 

 كضٕ أشإا أال ريً اىريٍَ ير   

 

 وىً ْٗصُو غَ إىٍف وىً ٗرثهب غدرا 

وذنر افة اىحر فٖ ْؤالء اىظػراء فخري اى دروفي 
(66)

كدل فٖ كرػجّ ،
(67)

: 

كفٔا أّٗٓد اىازوار ك اري
(68)

 ِْ٘ٓاةً  

 

 أٗٓاد اىٍ٘اُت اىُحار   دً وكٔىٔا شامٌ 

 وطٔفٔا ي٘دل اىل ِْر اح ٖ وفّهاروا 

 

ًّ ٗج ُػااّ اىحظاارُ    بٍاأٍت أن٘ااٍد ياا

 ثروا أن نأس اىٍٔت يق غيٕ اىٔرى 

 

ونوٌّ ىّ ٗأٌٌ وإن أىّاف اىػٍارُ  
(69)

 

وُظً ٌحٍٔف اىٍٔكع 
(70)

ٌع كرػة ُثرٗاة  ،ك ره ٕكرػة طػرٗة ىجِلض غي 

وكاد كادل فاٖ   ار  ،ىلرػجَ٘ وايادواىٍلصد فٖ ا ،ثص لٓد فٖ اىٍػِٕ ُفصّ

(اىلرػة )وْٖ فٖ شجة أب٘دت
(71)

: 

 ٗاااد ي اااذا يِاااٖ نٍ٘اااٌو بربِااادو

 

 دِ ويدطااد ٗزاادزِٖٗ بحاادل ٌِّهاا 

  ًٌ  فه٘ااف أ اادن اىِاادر وام راِياا

 

 وأرنٔ ىجلص٘ري طفدغة )أيٍاِد( 

واٙن »يً كدل فٖ ٌٔضع   ر ٌَ اىدٗٔان بػد أن أطدر إىإ اىلرػاة اىصادبلة:  

َّ ىٖ أن أض ًّ ىٓد  ٍصة أب٘دت أ ر ىهَ ٌَ غ٘ر اى حر اىٍاذنٔر )اىرٔٗاو( باو غ

ْٖ ٌَ اىدو ب٘ت، وأنزاؤه: فُػٔىَ ٌُجفدغيَ فػٔىَ فَِػيَ، وْٖ
(72)

: 

                                                 

دفٖ، طدغر، غربٖ شأري، ش٘دشٖ غصهري اح :(1966ٌ-1887فخري اى دروفي: ) (66)

اىٍزيس اىِ٘دبٖ اىصٔري، ااديب ضد االشجػٍدر اىفرُصٖ، وندن ُدئ ًد فٖ  اً ندن ٌزدْد

 بمف اىػرب أوطدُٖ. :كص٘دة

 فغد اىحهً٘ ٌدٗرة ٌرنز اىٔيدئق اىجدرٗخ٘ة. -اىظػر فٖ نجدب  فدق و ٌذنرات اى دروفي (67)

 ٗرٗد كفٔا غيٕ ك ري. (68)

 أي: وإن غدش اىٍرء أىف شِة. (69)

-1840ٌحٍٔف بَ غ اد اىٍحصاَ اىٍٔكاع، اىدٌظالٖ اىحصاِٖ٘ اىلادفري ا)طاػري ) (70)

 .ىّ فٗٔان ٌر ٔع ،(1904ٌ

 .49-48فٗٔاُّ: (71)

 .97فٗٔاُّ:  (72)
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قاًقمحموووموقممٌّوووٌ قرووون قمُْ    ووو

ق

قا َووذ تقعَققفووققٌهوو  قموومق وو    ق

ق قو فووووا قه بوووو  قهوووو ق  ِوق ًبوووو 

ق

قالقيملووويقفوووققالووو   ق الق     ووواق

ق قفوووووَ  ٍققذ قأضوووووح قه م لووووو 

ق

قو  ظوووومقه ه وووواقيُزيووووُ ق  حَز وووواق

ق وووٍ قو ووواقع وووم  ُق ٍّ قفوووا ظ ق مب

ق

قها  ووواويقمحمووونقوِووومق وووافُِ  اق

ق قموومقوشوو ْبقعهوواوَ قو م ُوو قيووا

ق

قموومقه وواقعهوواولق  مصوولم مقأ وواق

ق (7) 

ٌملقأهقق إلخ صقمحمنققوم  قوٌنق ظ  قم محق   مق  هني ققعل قٌلةٍق

همقأ منق  ب  قق إلش  نويق  م  وفقهاهمق    صقّق 
(79)

ق:

ق  وو ق  قلوو قٌوونقعظمووبقذ وومهق

ق

قفصووامْحقموواق   ووملقموومقم وواولْقق

ق ق ًقفب ووو ق ًقأرووواقيووواقشووو نيقعهووون

ق

قأ ووووااقههاهوووويق   ووووا ققوو وْل ق

ق ق(و ول)وفوققٌم و قق.و  من و وةق(  م وزل) مويةقه مق  ون وقق(و ول)وفقق

ق.ف ٌ قيبٍنقم  ق    اء

وٌملق مسق  نيمقهمق  مزيم
(74))*(

ق:

قهباوعووةق  ي يوو ق  لووبقٌهوو ي

ق

ق قمووومققوووني ِقأل ظووو قهوووا    ّقق

ق قف وواقمووم  ق  مووم  ققأ ووبقأو وو 

ق

قه  مةقمومقيمومتقعلو ق  ي يو ِقق

ق و  ي يو قق،ِمق  م انق  ذيقيم قف  ق   وا ُقق:فا ي ي ق:وفقق     ق موية

ق.[٦١   م:ق] ژ...  ٹ ٿ ٿ ٿ ژط ي ق الش بامةقو   بمىقق:أيضاًق

ق    ممويةق)   ا  ة(.فقق  ه بق ألولقممقٌي ةقعا  ةققوش  نق   مويةقأيضاًق

                                                 

ق.9٦-99:ق7  ضمءق   م قق(79)

ق.99١خز  ةق ألوبق لحممي:قق(74)

(قأنقع ءق  ونيمق  ممٌو ،قعلوققهومق٦/444وذ  ق همق   ق   صب  ققفقق)  هاءق  غم قق)*(

.قو ومسق  ونيمق(قأوق قأنقيُ  و قِوذ نق  ه  وانقعلو قٌهو  794ِعهنق هللق  ه  يق)ت

ق.ق=ق]  م لة[8٦٦ِمحمنقهمق ه  ِ  قهمقه  ةق  نم بقق  مزيمق ا بقوفا  قش ةق
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ًّين ٣ذػأرٱغ كٚةد٭ػةض كدؿ٠ػخ  واعخًدم عااظث اهخًْٖرٕيث عويٓ اصيال اهم

٣ؾ٣ٟ آػؿ مُؿ ٨٦ ا٣ُٕٞح ا٣ذٰ ٧ْ٩ذ٭ة ٣ذ١ذػت ٤ٔػٯ ٝجؿ٬ػة. ٝػةؿ أػٮ٬ػة أظ٧ػؽ 

٧٣ػة ٦ؿًػخ مػٞٲٞذٰ » :ك٠ةف ٦ػ٨ أوػؽٝةا٫ ضدٲ٧ٮر ثةمة ٰٚ دؿص٧ح ٦ع٧ؽ أ٢٧٠

٣ذ١ذػت  ةن خ ٚػٰ ٦ؿًػ٭ة أثٲةدػ٧ْ٩ ضا٣كٲؽة ٔةانح ا٣ذٲ٧ٮرٱحض كأظٌكخ ثؽ٩ٮ اٵص٢

 كدؿ٠خ ٦ىؿاع ا٣ذةرٱغ )ا٣نُؿ ا٣سة٩ٰ( ٨٧٣ ٱ٪٫٧ْ ثٕؽ٬ةض ك٬ٰ: ض٤ٔٯ ٝجؿ٬ة

 ٚ٪ٮدٱػخي اٍرًصٕػٰ ٝؽ ٠٪خي ٔةانػحن 

 

   ٰ  ٚػػػةفً  ٤٣ٞجػػػؿ ٦ػػػأكل ٠يػػػ٢  ظػػػ

ٌٙ ٔػ٨ ٦ىٍؿًػةد٫  ؿى ا١٣ػ ٍٛ  ٚأدٲخ ًوػ

 

 ك٦ٞػػػػػٌؿة ثػػػػػة٣ٕضـ كا٣ٕىػػػػػٲةفً  

ٌؿدٍتي ٨٦ زٮب ا٣٭ؽل ١٣ػ٨ٌ ٣ػٰ   صي

 

 كاٷٱ٧ػػػةفً ض ٷقػػػٺـ٦ػػػ٨ ا دةصػػػةن  

 ث٧ع٧ػػػػػؽو ةن ك٩ـ٣ذػػػػػ٫ ٦كذنػػػػػٕٛ 

 

ػػػ٤ٰ ٔٛػػػٮ   ٦ػػػ٨ ا٣ػػػؿظ٨٧ً ان كدٮق 

 ةن أوػػجعخي ٧٦ػػ٨ زار ٝجػػؿم راصٲػػ 

 

 كدػػػٺكة ا٣ٞػػػؿآفً  ضػٲػػػؿ ا٣ػػػؽٔة 

 ١٣ػػ٥ ا٣جٞػػة إػػػٮافى دٱ٪ػػٰ أر ػػػٮا: 

 

 ........................ 

 :ا٣ذةرٱغ ثٞٮ٫٣ (٦ع٧ؽ أ٢٧٠)٥ ٚ٪٥ْ ا٧٣ذؿصى  :ٝةؿ أظ٧ؽ ثةمة دٲ٧ٮر

 قػػػػ٧ة ثض٪ػػػػةفً  ٣ٕةانػػػػحو  ٝجػػػػؿه   .........................

 .«ثعكةب ا٣ض٢٧ٌ 2431٬كدةرٱغ ا٣ٮٚةة ٬ٮ ق٪ح  

(8) 

مػٮا٬ؽ  ٚػٰ ا٣٪ىػٮص ا٣ذػٰ ص٧ٕذ٭ػة ٚػٰ ٦ٮًػٮع ضصؿل ا٣نػٕؿاء -أ

 ةن ٦ؼىٮوػ ان ٝةوػؽ ةن ٤ٔٯ ٥ْ٩ د٤ٟ ا٣٪ذٙ كا٣ُٞػٓ كا٣ٞىػةاؽ ٧ْ٩ػ ضا٣نٮا٬ؽ

٫ ٧٣٪ةقجح ٨٦ ا٧٣٪ةقػجةت ٨١٣ ا٣نةٔؿ ٝؽ ٱؼذةر ٨٦ مٕؿ ٧ْ٩ .ثذ٤ٟ ا٧٣٪ةقجح

٧٠ػة ركل  -ٚإ٩ػ٫  .٠ة٣ؾم و٪٫ٕ أظ٧ػؽ مػٮٰٝ ض٣ذ٪ٞل ٤ٔٯ مة٬ؽ ٝجؿق ةن أثٲةد

اث٪٫ ظكٲ٨ مٮٰٝ
(86)

ٔػةرض ث٭ػة ا٣ذػٰ اػذةر ثٲذػٲ٨ ٦ػ٨ ٝىػٲؽد٫ ا٣٪جٮٱػح  - 

 :ك٧٬ة ملسو هيلع هللا ىلص٦ؽح ٚٲ٭ة رقٮؿ اهلل  ضٔيؿٚخ ث٪٭ش ا٣جؿدةك ضا٣جٮوٲؿم
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 ثذكػ٧ٲذٰ ٱة أظ٧ؽ ا٣ؼٲؿ ٣ػٰ صػةقه 

 

ػ٧ٰ ك٠ٲٙ ٹ ٱذكػة٦ٯ  ٌٰ قى  ؟ثػة٣٪ج

 ذ٩جٰ ٨ٔ ا٣٘ٛؿاف ٣ػٰ أ٦ػ٢ه  إف ص٢ٌ  

 

ذى   ٲػؿ ٦ٕي ػ٥ً ٰٚ اهلل ٱض٤ٕ٪ٰ ٚػٰ ػى  ىى

كاٵ٦ػ٢  ضملسو هيلع هللا ىلصٚٞؽ أًةؼ مٮٰٝ ثةػذٲةرق ٬ػؾٱ٨ ا٣جٲذػٲ٨ ا٣ذٮٌقػ٢ ثػة٣٪جٰ  

 .اهلل قجعة٫٩ كدٕة٣ٯ ةا٣ٞٮم ث٧٘ٛؿ

ْى  -ب آػػؿ  ان ٫٧ أظؽ ا٣نٕؿاء ٣ٲ١ذػت ٤ٔػٯ ٝجػؿق مػةٔؿكٝؽ ٱىٍعٛـ ٩ٌه ٩

٫ مػةٔؿه ٣ػ٥ ٱيكػ٫٧ٌ اثػ٨ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟٟ ٦ة و٪ٕك٨٦ ذ٣ ض٣ٲٕةر٫ً
(87)

  ك٠ػةف 

 :ٝةؿ ٰٚ أٌك٣٭ة ض٣٭ؾا ا٣٘ؿض قٺـ ا٣جة٤٬ٰ ٝؽ ٥ْ٩ ٝىٲؽةن 

 ان ٱة ذا ا٣ؾم ٦ىٌؿ ثٰ اصذٲػةز

 

 

ٍٙ ٤ٝػػٲٺ   قػػأ٣ذٟ اهلل ٝػػ

 :٠أ٫٩ اقذضةب ٫٣ ض٫٣ ةن رازٲ ةنض٦ٕةرً ضٚٞةؿ وؽٱ٫ٞ 

ـو  قػػٺـي   رثػػٰ ٤ٔػػٯ قػػٺ

 

 ٦ػػة ٔةٝجىػػٍخ ث١ػػؿةه أوػػٲٺ 

 ٹ دػػػـاؿ دكػػػٰٞ دعٲػػػح 

 

 وٮب ا٣عٲة ٝجؿق ا٧٣يعٲٺ! 

ؿ ٤ٔػٯ أف وأشيوْةُ ٕيد ضكٝؽ ٩ضػؽ ا٣ػ٪ه ا٣ػؾم ٠ذػت ٤ٔػٯ ا٣ٞجػؿ -ج 

رٱغض ك٦ػ٨ ٩كػٲ٫ ا٣ذػة ض٨١٣ ا٣ؿص٢ ٦ض٭ٮؿ ضوةظت ا٣نٕؿ ٬ٮ وةظت ا٣ٞجؿ

ذ٣ٟ ٦ة ركاق اث٨ ػ١٤ةف
(88)

: أػجؿ٩ٰ ثٕي اٵوعةب أ٩ػ٫ رأل ثضـٱػؿة ٝةؿ 

 :ك٤ٔٯ ٝجؿق ١٦ذٮب ضعةفدؿثح ١٤٦٭ة ٔـٱـ ا٣ؽك٣ح رٱ «قٮا٨٠»

 ٠ػػةف ٣ػػٰ أ٦ػػ٢ه  ٱػػة أٱ٭ػػة ا٣٪ػػةسي 

 

 ٌٝىػػػؿ ثػػػٰ ٔػػػ٨ ث٤ٮٗػػػ٫ اٵصػػػ٢ي  

ثٌػػػػػػػ٫ي    رصػػػػػػػ٢ه  ٤ٚٲذػػػػػػػٜ اهلل رى

 

 أ١٦٪ػػػػ٫ ٝجػػػػ٢ ٦ٮدػػػػ٫ ا٧ٕ٣ػػػػ٢ي  

٤ًٞػخي ظٲػر دػؿل  ي  ٦ة أ٩ػة كٍظػؽم ٩

 

٤ػػػخي ٱ٪ذٞػػػ٢ي  ٠ػػػ٢ٌ    إ٣ػػػٯ ٦ػػػة ٩ٞي

ك٨٦ ا٣٪ىٮص ا٣٪٧ٮذصٲػح 
(89)

ٝىػٲؽة ٝىػٲؿة ٧ْ٩٭ػة ك٣ػؽ ٤ٔػٯ ٣كػةف  

                                                 

 .66-59دذ٧ح ا٣كٛؿ ا٣سة٨٦:  -ا٣ؾٱ٢ كا٣ذ٤٧١ح  (87)

 .٧443ُٕةر: ض كا٩ْؿ دؿص٧ح ٣كٮا٨٠ ٰٚ ا٣ؿكض ا6/284٣كٚٲةت اٵٔٲةف ٹث٨ ػ١٤ةف:  (88)

 .361: 5اٷظةَح ٰٚ أػجةر ٗؿ٩ةَح  (89)
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ذٮٌٚ  ضكا٣ؽق ٬ٮ ٱٮقٙ ث٨ رًػٮاف ا٣٪ٌضػةرم أظػؽ أٔػٺـ ٗؿ٩ةَػح ٚػٰ  ٯكا٧٣ي

 (:٨٦ ٥ْ٩ اٹث٨)ٚٞؽ ٠ذت ك٣ؽق ٤ٔٯ مة٬ؽ ٝجؿق  ضا٣ٞؿف ا٣سة٨٦

 إ٣٭ػػٰ ػػػٌؽم ٚػػٰ ا٣ذػػؿاب دػػؾ٣ٺ

 

 ثكُخي ٔكٯ رظ٧ةؾ ٱعٲة ث٭ة ا٣ػؿكحي  

 كصةكرتي أصؽاث ا٧٧٣ة٣ٟ ػةًٕةن  

 

ٰى ٦ىػؽكعه كد٦ٕػٰ ٦كػٛٮحي    ك٤ٝج

 ككص٭خ كص٭ٰ ٩عٮ صٮدؾ ًةرٔةن  

 

 ٢ٕ ا٣ؿًٯ ٨٦ ص٪ت ظ٧٤ٟ ٧٦٪ٮحي ٣ 

 كا٣ػػػؾ٩ٮب دػػػؤد٩ٌٰ ان أدٲػػػخ ٚٞٲػػػؿ 

 

 كٰٚ ا٤ٞ٣ت ٨٦ ػٮؼ ا٣ضؿاا٥ دجؿٱطي  

ٍٔذ٧ػػٍؽ إٹ ا٣ٌؿصػػةءى كقػػٲ٤حن    ك٣ػػ٥ أ

 

 كإػٺصي إٱ٧ة٩ٰ ث٫ ا٣ىؽر ٦نػؿكحي  

ٰ  ٔػػ٨ ٔػػؾاثٰ كٔػػة٥٣ه    كأ٩ػػخ ٗ٪ػػ

 

 ثٛٞؿم كثةب ا٣ٕٛٮ ٔ٪ػؽؾ ٦ٛذػٮحي  

ٰى ٔٛٮ   ٨٦ ٣ػؽي٩ٟ كرظ٧ػحن  ان ٚ٭ٍت ٣

 

 ف ث٭ة ٨٦ رثٞح ا٣ػؾ٩ت دٍكػؿٱطي ٱ١ٮ 

ٓى    ا٣عٲػة كو٢ٌ ٤ٔٯ ا٧٣ؼذةر ٦ة ٧٬

 

 ك٦ة ٤َٕخ م٧فه ك٦ة ٬جخ ا٣ؿٱطي  

ا٣ٌػؿأح إ٣ػٯ اهلل دٕػة٣ٯ كا٣ذػؾ٢٣ ٔ٪ػؽ  :كأثؿز ٦ة دػؽكر ظٮ٣ػ٫ اٵثٲػةت 

 .ك٤َت ا٣ٕٛٮ كا٧٣٘ٛؿة ضأثٮاب رظ٧ذ٫

(9) 

 (ا٧٣ؾ٬ت ا٣ؼٛةصٰ)أٌف ص٧ةٔح  طْاِد اهظْاِدك٨٦ ا٧٣ٺظْةت ٤ٔٯ 

كثٌٕػ٭٥ صػؿل ٤ٔػٯ  ضٚ٪٧ْٮا ٦س٫٤ ضكا مٲؼ٭٥ اث٨ ػٛةصحاٵ٩ؽ٣ف صةرى  ٰٚ

اثػ٨ ا٣ـٝػةؽ  :كٚٲ٭٥ اثػ٨ أػذػ٫ ضٮا ث١ذةثح ٦ة ٧ْ٩ٮق ٤ٔٯ ٝجٮر٥٬كأكوى  ض٫ُ٧٩

ك٦ة٣ٟ ثػ٨  ضكأثٮ ث١ؿ ا١٣ذ٪ؽم ضكأثٮ ا٧٣ُؿؼ ث٨ ٧ٔٲؿة ا٧٣ؼـك٦ٰ ضا٣ج٤٪كٰ

كادجػٓ ض راقأك ٧٦ػ٨ صػة ضكٗٲؿ٥٬ ٨٦ أ٢٬ ز٦ة٫٩ ضكأثٮ ا٣جٞةء ا٣ؿ٩ؽم ضا٧٣ؿٌظ٢

 .َؿٱٞذ٫ ٰٚ اٵٔىؿ ا٣ذة٣ٲح

 :كٝؽ ٝةؿ اث٨ ػٛةصح ٰٚ ٤ُ٦ٓ ُٕٝذ٫

ٌٰ ٬ػػػ٢ ٦ػػػ٨ كٝٛػػػحو   ٣ذػػػأ٥ٌ٣ً  ػ٤ٲ٤ػػػ

 

  ً٥  ٤ٔػػػٯ صػػػؽزٰ أك ٩ْػػػؿة ٣ذػػػؿظ 

 :كٝةؿ اث٨ ا٣ـٝةؽ 
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 أإػٮا٩٪ة كا٧٣ػٮت ٝػؽ ظػةؿ دك٩٪ػة

 

ًٜ  ٩ةٚؾه  ك٧٤٣ٮت ظ٥١ه    ٚػٰ ا٣ؼٺاػ

 :كٝةؿ أثٮ ث١ؿ ا١٣ذ٪ؽم 

ٌٰ ٝجػؿ  ثػة٣جٞٲٓ ظػػٮلان ظػ

 

ٌٍ ذا   ٤ىػػ اٗذػػؿاب ظػػ  ٫ي أرظي

 :كٝةؿ اث٨ ٦٘ةكر ا٣نةَجٰ 

 أٱ٭ػػػة ا٣ٮاٝػػػٙ أذجػػػةرا ثٞجػػػؿم

 

ٰ  ٝػػٮؿ ٧ْٔػػٰ ا٣ػػؿ ٦ٲ٥ً    اقػػذ٧ٓ ٚػػ

 :كٝةؿ أثٮ ا٣جٞةء ا٣ؿ٩ؽم 

 ٌٰ  ا٣ػػؾم ثٲ٪٪ػػة اصٕػػٺ ثػػة٣ٮدٌ ػ٤ٲ٤ػػ

 

٥ً  إذا ٦ػػخ  ٝجػػؿم ٔؿًػػحن    ٤٣ذػػؿظ 

كاقػذب٪ةس أدجػةع  ضكّة٬ؿ ا٣ذٞةرب ٰٚ ٦ٞةوؽ ا١٣ٺـ ثٲ٨ ٬ؾق ا٣٪ىٮص 

 .٦٪٭٥ أق٤ٮث٫ كثٰٞ ٢١٣ كاظؽو  ضا٧٣ؾ٬ت ا٣ؼٛةصٰ ث٧ة ثؽأ ث٫ اث٨ ػٛةصح

 ان وػ٘ٲؿ ةن ٠سٲػؿة ٚػٰ ٬ػؾق ا٣٪ىػٮص ٣ذنػ٢١ ٦ٕض٧ػ كدذض٧٭ؿ ٦ٛػؿداته 

كدنػٲٓ أ١ٚػةر ك٦ٕػةف ك٦ٞةوػؽ ض ٢ٌ٠ ٤ٔػٯ َؿٱٞذػ٫ ض٫ ا٣نٕؿاءي ٱذؽاكؿ ٦ٛؿدادً 

دؽكر ظٮ٣٭ة د٤ٟ ا٣٪ىٮص ٦ٓ اظذٛةظ  :كرؤل ٰٚ ٩ىٮص مٮا٬ؽ ا٣نٮا٬ؽ

كدعٞٲػٜ ا٣٘ػؿض كدٛؿٱػٖ ا٣ٕةَٛػح  ضثأق٤ٮث٫ ٰٚ ا٣ٕؿض كا٣ذ٪ػةكؿ٢٠ مةٔؿ 

 كاقذٲٛةء ا٧٣ٞىٮد.

 :أ٣ٛةظ مٮا٬ؽ ا٣نٮا٬ؽ كٰٚ ٦ٕض٥

كا٤ٛ٘٣ػح  ضكاٹ٩كٲةؽ ٦ٓ ٦نػة٢ٗ ا٣ػؽ٩ٲة ض٦ٛؿدات اٹٔذؿاؼ ثة٣ذٞىٲؿ -

  .٨ٔ اٳػؿة

 ضك٤َػت ا٧٣٘ٛػؿة ضك٦ٛؿدات اٷ٩ةثح كا٣ٕٮدة إ٣ػٯ ا٣عػٜض كا٣ٌػؿأح -

٠ٞٮؿ اث٨ م٭ٲؽ:

 خ ٦ػٮ٣نٯٚأ٩ان ٛٮرب ٔ ٱة

 

 مػػ١ؿق ا٣ٕجٲػػؽي  ٌٝىػػؿ ٚػػٰ 

 ضك٦ٛؿدات اٵ٢٦ كا٣ؿصةءض كا٣ذٛةؤؿ ثة٣ٕٛٮ كا٧٣٘ٛؿة كا٣ْٛػؿ ثة٣ض٪ػح - 

كا٣٪ضةة ٨٦ ا٣٪ةر.
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 ضك٦ٛؿدات ا٣ذٞؿب إ٣ٯ اهلل دٕػة٣ٯ ثؿقػٮؿ اهلل وػ٤ٯ اهلل ٤ٔٲػ٫ كقػ٥٤ -

:٠ٞٮؿ مٮٰٝ ضكاردٞةب ا٣نٛةٔح

 ثذكػ٧ٲذٰ ٱة أظ٧ؽى ا٣ؼٲؿ ٣ػٰ صػةقه 

 

٦ٰ٧ًٯ ثة٣ؿقٮك٠ٲٙ ٹ ٱذكة   ؟ؿ قى

ٔكػػٯ أف ٱكػػذؽرؾ ٝػػةرئ  ضكاٹٔذجػػةر ضك٦ٛػػؿدات ا٣٪ىػػط كاٷرمػػةد - 

كٱأػؾ ٧٦ػة ٱػؿل ا٣ْٕػح كا٣ٕجػؿة ٠ٞػٮؿ اثػ٨  ضا٣نٕؿ ٤ٔٯ ا٣نٮا٬ؽ أ٦ؿ ٩ٛك٫

:٦٘ةكر ا٣نةَجٰ

 ثٞجػػػؿمان أٱ٭ػػػة ا٣ٮاٝػػػٙ أذجػػػةر

 

  ٍٓ ٌٰ ٝػػٮؿ ٧ْٔػػٰ ا٣ػػؿ٦ٲ٥ً  اقػػذ٧  ٚػػ

 :كٝٮؿ أثٰ ث١ؿ ا١٣ذ٪ؽرم 

ٌٰ ٝجؿ  لثة٣جٞٲٓ ظٮ ان ظ

 

ٌٍ  ذا اٗذؿابو   ٤ى  ظ  ٫ي أٍرظي

 ضكا٧٣سٮل ضك٦ٛؿدات ٦ة ٱك٧ٯ ث٫ ا٣ٞجؿ ك٦ة ظٮ٫٣ ٠ة٣ضؽًث كا٣ٌؿٱط - 

:كٰٚ مٕؿ أثٰ ٩ٮاس .كا٤٣عؽ ضكا٣ؿ٢٦ ضكا٣ذؿاب ضكا٣ذٍؿب ضكا٣عضةرة

 كْٔذػػػػٟ أصػػػػؽاثه 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٧يٍخ   وي

 

ذٍػػٟ أز٦٪ػػحه   ٕى ى  ٔيٛػػٍخ  ك٩

:ا٣ن٧ةدح ٠ٞٮؿ اث٨ ٦٪ٲؿ ا٣ُؿاث٤كٰ ك٦ٛؿدات ا٣ن٧ةدح كردٌ - 

 ةن زار ٝجؿم ٤ٚٲ٨١ ٦ٮٝ٪٨٦ 

 

 أف ا٣ػػػػؾم أ٣ٞػػػػةق ٱ٤ٞػػػػةقي  

 :كٝٮؿ أثٰ ٔة٦ؿ ا٣ن٤جٰ ٰٚ آػؿ ُٕٝذ٫ 

 ٢ٞٚ ٤٣ؾم قٌؿق ٦ىػؿٰٔ

 

ٜي    !دأ٬ٌٍت ٚإ٩ػٟ ثػٰ ٹظػ

:٠ٞٮؿ أثٰ ػة٣ؽ ا٣ٮادم آمٰ ضك٦ٛؿدات ا٣ذ٤ٌٮـ ا٣ؾادٰ - 

 ةن كإف ٠٪خي كاٚٲذػ٫ ٦ضؿ٦ػ

 

ٓي   ٰى ٚػػٰ ُٔٛػػ٫ أ٧َػػ  ٚػػإ٩

 :كٝٮؿ ٔةانح ا٣ذٲ٧ٮرٱح 

ٌٙ ٔػ٨ ٦ىٍؿًػةد٫ً ٚأدٲخ وػٛؿ  ا١٣ػ

 

ًٕىػػػػػٲةفً  ك٦ٞػػػػػٌؿةن    ثػػػػػة٣ٕضـ كا٣

ى:خاتمِ 
ٍه ػػةٌص ٦ػ٨ ا٣نػٕؿض ٣ػ٫ أقػجةث٫ كدكإٚػ٫ ك٣ػ٫  أمٕةر مٮا٬ؽ ا٣نٮا٬ؽ ٧٩ػ
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ٌٰ ٰٚ ٦ٮًٮع ا٣عٲةة كا٧٣ػٮتض ٱيػ٪ٞل  ٌٰ مؼى ٦ـاٱةق كػىةاى٫ض ك٬ٮ ثٮحه ذاد

ػػؿى  ضي ٤ٔػػٯ ا٣٪ػػةس ٦ػػة داـ ا٣عػػؽث ٝةا٧ػػةن. ك٤ٔػػٯ اػػػذٺؼ َجٲٕػػح ٚػػٰ ٣ػػٮح ٱٕي

ك٬ٰ وةدرة ٨ٔ ا٣عػٌف  ض٦ٺ٦ط ٔة٦ح ٗة٣جح دن٢٧ ٬ؾق ا٣٪ىٮصز٧ح  ا٣٪ىٮص

 ا٧٣ؿ٬ٙض كا٣ؾااٞح ا٣نٕؿٱح ا٣ٕة٣ٲحض ك اٹ٩ٕٛةؿ ا٣ٕةَٰٛ ثة٧٣ٮٝٙ.

ك٬ٰ دٕجؿ ٨ٔ ذكات أوعةث٭ة ٰٚ ا٧٣ٞةوؽ ا٣ٮاردة ٚٲ٭ػة كٚػٰ أقػ٤ٮث٭ة 

 :دىػؽر ٔػ٨ ا٣٪ػة٧ّٲ٨ ضك٬ٰ ٦ىٞٮ٣ح اٵق٤ٮب ٦ذٞ٪ػح ا٣ىػٲةٗح .كوٲةٗذ٭ة

إٹ ٦ػة قػجٞخ اٷمػةرة إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ مػٕؿ قػٺـ ) ٦ٮصـةن  ٦ذؽٚٞحن  ضض ق٭٤حن ق٤كحن 

كدْ٭ػؿ  ض٦ؤدٱح ا٣٘ؿض ا٣ؾم ٝىػؽ إ٣ٲػ٫ ا٣نػةٔؿ (ا٣جة٤٬ٰ كا٧٣ٕذ٧ؽ ث٨ ٔجةد

 .ٝٮٱح ٗة٦ؿة ا٣ٕةَٛح

كثػٲ٨  ضك٬ٮ ٱػ٪٥ْ ا٣نػٕؿ ضكظة٫٣ ضك٨٦ ٬ؾق ا٧٣ُةثٞح ثٲ٨ ٦ٮٝٙ ا٣نةٔؿ

ػؿ أثػٮ ٧٣ػة » :٦ة ركاق أثػٮ صٕٛػؿ ا٣ىػةاٖ ٝػةؿ -ا٣٪ه ا٣ؾم وؽر ٔ٪٫  ًٌ اظذي

«٤ٔٯ ٝجؿم ا٠ذجٮا ٬ؾق اٵثٲةت :٩ٮاس ٝةؿ
(8:)

: 

ٟى أصؽاثه   ٍخ ٧ي وي  كْٔذ

 

ذٍػػػٟ  ػػػ ك٩ٕى ٛي ٔي  ٍخ أز٦٪ػػػح 

 كد٧ٌ٤١ػػٍخ ٔػػ٨ أكصػػ٫و  

 

رو   ٮى ػجٍخ  دج١ٰ ك٨ٔ وي  قي

 كأردٟ ٝجؿؾ ٚػٰ ا٣ٞجػٮ 

 

ػ رً   ٰ  ٣ػ٥ دى٧ي  !ٍخ كأ٩خ ظ

ك٬ؾق ا٣ُٕٞح ٦ٓ ُٝٓ أػؿل ٵثٰ ٩ٮاس دىٌٮر ظة٫٣ ٰٚ ا٧٣ػٌؽة اٵػٲػؿة  

 .كدٕجٌؿ ٔ٪٭ة ض٨٦ ظٲةد٫

ز٥ أٝٮؿ: إف ٬ؾق ا٣ٞىةاؽ كا٣ُٞٓ ٨٦ أمٕةر )ا٣نػٮا٬ؽ( ٧٩ػٍ ػػةص ٦ػ٨ 

ا٣نٕؿ د٤٘ت ٤ٔٲ٫ ا٣ؿٝح كصٲنةف ا٣ٕةَٛػحض كدنػ٢١ ٧٤٦عػةن أدثٲػةن ػةوػةنض ك٬ػٰ 

٦ٮوٮ٣ح ا٧٣ٕة٩ٰ كاٵ١ٚةر كاٵ٣ٛػةظ كاٵقػة٣ٲت ثٕ٪ةوػؿ ٦ذنػةث١ح ٦ػ٨ ا١ٛ٣ػؿ 

ذٛةت إ٣ٯ آػؿ ٦ٮٝٓ ٣ٸ٩كةف ثٕؽ ٩٭ةٱػح اٷقٺ٦ٰ ك٤ٚكٛح ا٣عٲةة كا٧٣ٮتض كاٹ٣

                                                 

 .:4: ء٩ـ٬ح اٵ٣جة (:8)
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ا٣عٲةةض كٰٚ رٗجح ا٣نٕؿاء ٰٚ أف دكض٢ ٤ٔٯ مٮا٬ؽ٥٬ ُٝٓ ٨٦ أمػٕةر٥٬ ٚػٰ 

٦ة ٱ١ذجٮف كٱ٪٧ْٮف دٮٌص٫ إ٣ٯ ا٣٘ٛٮر ا٣ؿظٲ٥ض كػُػةب ٦ػ٨ ا٣نػةٔؿ إ٣ػٯ أ٤٬ػ٫ 

كوعج٫ض كإ٣ٯ ٢٠ ٨٦ ٱ٧ٌؿ ٤ٔٯ ا٣ٌؿٱط ٚٲؽٔٮض كٱٕذجؿض كإ٣ٯ ٩ٛك٫ض ك٨ٔ ٩ٛكػ٫ 

ٱ٤ُج٭ة كرزةءو ٱؿزٰ ث٫ ٩ٛك٫ض كًؿأحو كإ٩ةثحوض إ٣ٯ ٗٲػؿ ذ٣ػٟ ٦ػ٨ أٱٌةنض ثٲ٨ رظ٧حو 

! ٌٰ  ا٣جٮح كا٣ؽٔةء كا٣ؿصةءض ك٬ٮ ٧٩ٍ ٔةؿو ٨٦ ا٣نٕؿ ا٣ٮصؽا٩

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
 .د٦نٜ –ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح  –دار ٝذٲجح  -٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱح  –اث٨ ػٛةصح  -

ص٧ٕػ٫ كظٞٞػ٫  -ٲؿكا٩ٰاث٨ رمٲٜ ا٣ٞ -أ٧٩ٮذج ا٣ـ٦ةف ٰٚ مٕؿ ا٣ٞٲؿكاف  -

 .2:97 -ا٣ؽار ا٣ذٮ٩كٲح ٤٣٪نؿ  -ا٣ٕؿكقٰ ا٧٣ُٮم كثنٲؿ ا٣ج١ٮش 

 - د٦نػٜ -دار قػٕؽ ا٣ػؽٱ٨  -٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱح  -أثٮ ا٣جٞةء ا٣ؿ٩ؽم  -

 .ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ

دعٞٲٜ إثػؿا٬ٲ٥ اٷثٲػةرم  - اػذىةر ا٣ٞؽح ا٤ٕ٧٣ٯ ٹث٨ قٕٲؽ اٵ٩ؽ٣كٰ -

 .:2:6 -ا٣ٞة٬ؿة  -

 -دعٞٲػٜ د. وػٺح صػؿار  -١ؿ ثػ٨ ػ٧ػٲف ا٧٣ػة٣ٰٞ أدثةء ٦ة٣ٞح ٵثٰ ث -

 ثٲؿكت. -٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح 

ا٧٣ض٤ػف اٵ٤ٔػػٯ  - اثػ٨ ظضػػؿ ا٣ٕكػٞٺ٩ٰ -إ٩جػةق ا٧٘٣ػؿ ثأث٪ػػةء ا٧ٕ٣ػؿ  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -ا٣ٞة٬ؿة  -٤٣نؤكف اٷقٺ٦ٲح 

 -ا٣ٞػػة٬ؿة  -دار ا١٣ذػت ا٧٣ىػؿٱح  -أثػٮ ا٣ٛػؿج اٵوػٛ٭ة٩ٰ  -اٵٗػة٩ٰ  -

 .ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ



 793 د. حممد رضوان الداية -شواهد الشواهد 

 -حرقٌد  بةدطامٌا الالٌي دي  - أةو ذٌان الخوذٌدصي -ئط والضسائط التصا -

 الطتعث األولى. -دمش   -مالختث أطلع 

دمشد   -حرقٌ  غهٌل زكار  -اةن العصًا  –ةغٌث الطلب في حارًز ذلب  -

 .الطتعث األولى - 8911 -

دار  -أ واعها وأذالامها لصالد ةن مقتل العصدٌيي الععٌيدي  :ةصع القتور -

 .5002 -لطًاض ا -الفضٌلث 

 .8995دمش   -وزارة الثقافث  -حرقٌ  بةطامٌا شتّوح  -ةط امج شٌوخ الطُّعٌعي  -

 .)طتعث مصورة عن الطتعث اليصطًث( -الشطٌب التغصادي  -حارًز ةغصاد  -

 .8القامطة ج - شط عظة العطار الرػٌعي  -الخاليلث الةن األةار  -

صدرر   -ًن أفعصي الص يمرٌ -حعظًل اًٍات على الشوامص من األةٌات  -

 .م8518 -مصط  -اليطتعث الالتطى  - صط الهورًعي 

 .م8759 -دمش   -عتص القادر ةصران  -الةن عػاكط حهضًب حارًز دمش   -

 -القدامطة  -دار الالخدب اليصدطًث  -القططتدي  -الخامع ألذالام القطآن  -

 .الطتعث األولى

 - حرقٌد  مريدود ةدن حاوًدج الطعخدي -الريٌدصي  -حضوة اليقخدتع  -

 م.8925 -القامطة 

 -العيداد األصدفها ي  -شدعطا  الشدام  -سطًصة القصط وحطًصة العصدط  -

 دمش . –لعطةٌث مخيع اللغث ا -حرقٌ  د. شالطي فٌصل 

اليالختدث  -اةدن ذخدط العػدقي ي  -الصرر الالامعث في أعٌان اليئث الثامعث  -

 م.8993 -الرصًثث ةيصط 

 -دار  هضدث مصدط  -حرقٌد  د. أذيدص الردوفي  -دًوان أذيدص شدو ي  -

 الطتعث األولى. -القامطة 
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 .ي1831 -اىمطبعة اىحفوٌة  -دمشق  -دًوان أحمد اىهٌواهي  -

جمد  محمدد  -يت األهدىسدي صددًوان أمٌة بن عبدد اىعيًدي بدن أبدي اى -

 م.1991 -ثوهس  -اىمرزوكي 

 – (مدد  دًددوان عبددلأل بددن األحودد )دًددوان جمددلد اىدددًن بددن مطددرو   -

 .ي1993 -وائب مطبعة اىج -اىلسطوطٌوٌة 

 -سدهوديًة موشدةة اإ -ثحلٌق سٌد مصطفى غلزي  -دًوان ابن خفلجة  -

 م.1993 -مصر 

 -داي اىثللفة بٌدروت  -ثحلٌق عفٌفة دًراهي  -دًوان ابن اىيكلق اىبيوسي  -

 .اىطبعة األوىى

 م.1911 - ةاىللير -ثحلٌق عبد اىويلب عيام  -دًوان أبي اىطٌب اىمجوبي  -

 -دمشدق  -داي اىمدح   -ثحلٌق د. شهري فٌصو  -دًوان أبي اىعجليٌة  -

 .اىطبعة األوىى

 -اىلدليرة  -عبدد اىسدجلي فدرا   - (كٌس بن اىميو )دًوان مجوون ىٌيى  -

 .اىطبعة األوىى

 .اىطبعة األوىى -مطبعة اىسعلدة بمصر  -دًوان محمود اىموك   -

 جمعدى د. عمدر عبدد -ابن موٌر اىطرابيسدي  -دًوان ابن موٌر اىطرابيسي  -

 م.1939 -بٌروت  -داي اىجٌو  -اىسحم ثدمري 

 م.1993 -داي صلدي بٌروت  -دًوان أبي اىوواأل  -

ثحلٌددق  –ابددن بسددلم اىشددوجرًوي  –اىدديخٌرة فددي محلسددن أيددو اىجيًددرة  -

 م.1993-1991 -اىداي اىعربٌة ىيهجلب  -إحسلن عبلأل  د.

 -ثحلٌق د. إحسلن عبلأل  -اىجهمية البن عبد اىميم اىمرانشي اىيًو و -

 اىطبعة األوىى. -بٌروت 
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دعٞٲٜ د. إظكةف ٔجةس  –ا٣ع٧ٲؽم  -ا٣ؿكض ا٧٣ُٕةر ٰٚ ػجؿ اٵُٝةر  -

 ثٲؿكت. -دار وةدر  -

٦ض٧ٮٔح ٨٦ ا٧٣عٞٞٲ٨ ثإمؿاؼ أ. مٕٲت  -ا٣ؾ٬جٰ  -قٲؿ أٔٺـ ا٣٪جٺء  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -د٦نٜ  –٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح  - اٵر٩ةؤكط

دأ٣ٲٙ ٦ىُٛٯ ٔجؽ اهلل مٲعح  –مٮا٬ؽ ٝجٮر إقٺ٦ٲح ٨٦ صجة٩ح وٕؽة ثة٣ٲ٨٧  -

 .2519٬ - ـ2:99 -ا٣ٞة٬ؿة  -٩نؿ ٦ؽثٮ٣ٰ  -دٞؽٱ٥ د. قٕةد ٦ة٬ؿ  -

 .(َجٕح ٦ىٮرة)ا٣كؼةكم  -ا٣ٌٮء ا٣ٺ٦ٓ ٰٚ أٔٲةف ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ  -

دار ا٧٣ٕػةرؼ  -دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كذةر ٚػؿاج  -اث٨ ا٧٣ٕذـ  -َجٞةت ا٣نٕؿاء  -

 ا٣ُجٕح ا٣سة٦٪ح. -ا٣ٞة٬ؿة  -

دعٞٲػػٜ  -اثػػ٨ ظػػــ اٵ٩ؽ٣كػػٰ  -ٵ٣ٛػػح كاٵٹؼ َػػٮؽ ا٣ع٧ة٦ػػح ٚػػٰ ا -

 إظكةف ٔجةس. د.

دار  -دعٞٲػٜ د. إظكػةف ٔجػةس  -اثػ٨ مػة٠ؿ ا١٣ذجػٰ  –ٚٮات ا٣ٮٚٲةت  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. –كت ثٲؿ –وةدر 

 ثٲؿكت. -دار وةدر  -اث٨ اٵزٲؿ  -ا٣ذةرٱغ ٰٚ ا١٣ة٢٦  -

ٰ ٕ٭ػؽ ا٣ٛؿ٩كػ٦٧ُجٮٔةت ا٣ -٦ٞجؿة ثةب ا٣ى٘ٲؿ  -٠ذةب مٮا٬ؽ ا٣ٞجٮر  -

 .ثؽ٦نٜ ٤٣ؽراقةت ا٣ٕؿثٲح

كا٣ضػـء  ـض2:37 –ا٣ضػـء اٵكؿ  –ظ٤ػٲ٥ د٦ػٮس  –ا٧٣سة٣ر كا٧٣سة٩ٰ  -

 .وٲؽا -٦ُجٕح ا٣ٮٚةء  -ـ 2:41ا٣سة٩ٰ 

دعٞٲػٜ  -ا٣ٞةًٰ ا٣٪ جة٬ٰ  -ا٧٣ؿٝجح ا٤ٕ٣ٲة ٰٚ ٨٦ ٱكذعٜ ا٣ٌٞةء كا٣ٛذٲة  -

 ـ ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ.2:59 -ا٣ٞة٬ؿة  -٣ٲٰٛ ثؿكٚ٪كةؿ 

 ـ.2:63-2:62ظٲؽر آثةد ا٣ؽ٨٠:  -ث٨ ا٣ضٮزم قجٍ ا -٦ؿآة ا٣ـ٦ةف  -

دار  -دعٞٲٜ د. وػٺح صػؿار  -قٲؿد٫ كمٕؿق  -٦ؿج ا١٣يع٢ اٵ٩ؽ٣كٰ  -

 .ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ -ـ 4::٧ٔ2ةف  -ا٣جنٲؿ 
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دعٞٲػػٜ إثػػؿا٬ٲ٥  -اثػػ٨ دظٲػػح ا٤١٣جػػٰ  -ا٧٣ُػػؿب ٚػػٰ أػجػػةر ا٧٣٘ػػؿب  -

 ـ.2:67ا٣ٞة٬ؿة  -اٷثٲةرم 

 .(ـ2:49 –2:47َجٓ ٦ىؿ ) - (31-2ٱةٝٮت ا٣ع٧ٮم ) –٦ٕض٥ اٵدثةء  -

دعٞٲٜ مػٮٰٝ ًػٲٙ  -ا٧٣٘ؿب ٰٚ ظ٤ٯ ا٧٣٘ؿب ٹث٨ قٕٲؽ اٵ٩ؽ٣كٰ  -

 ـ.2:66 -دار ا٧٣ٕةرؼ ثة٣ٞة٬ؿة  -

ثٲػؿكت  -دار وةدر  -دعٞٲٜ د. إظكةف ٔجةس  -ا٧٣ٞؿم  -٩ٛط ا٣ُٲت  -

 .ـ2:77 - 2499٬ –

دعٞٲػٜ د. ٦ع٧ػؽ  -اث٨ ٦٘ةكر ا٣نػةَجٰ  -٩ٮر ا٧١٣ةا٥ كقضٓ ا٣ع٧ةا٥  -

 ا٣ؿثةط. -ٛح مؿٱ

دعٞٲػٜ أثػٮ  -ا٣جؿ٠ةت ث٨ اٵ٩جػةرم  أثٮ -ٰٚ َجٞةت اٵدثةء  ءة٩ـ٬ح اٵ٣جٌ  -

 ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح. –ـ 2:78 -دار ٩٭ٌح ٦ىؿ  -ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥ 

 -دار وػةدر  -دعٞٲٜ د. إظكةف ٔجػةس  -اث٨ ػ١٤ةف  -كٚٲةت اٵٔٲةف  -

 ـ.2:83-2:79 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ -ثٲؿكت 

 .)ٔؽد ٨٦ ا٧٣عٞٞٲ٨( -)ا٣٪نؿٱٌةت اٷقٺ٦ٲح(  - ا٣ىٛؽم -ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  -

 -دراقح د. إظكةف ٔجةس  -ا٣ٮزٱؿ ا٧٣٘ؿثٰ أثٮ ا٣ٞةق٥ ا٣عكٲ٨ ث٨ ٤ٰٔ  -

 ـ.2:99ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -٧ٔةف  -دار ا٣نؿكؽ ٤٣٪نؿ 

*   *   * 
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ِ
ِّ
ى ٔاجلًع انري عهى حد

ّ
 إعساب املثُ

 ()د. إةراِٖى يحًد عتد اهلل أ.

ىمٌٌٌٓدمِ:
ا٣جعر ٨٦ ا٣عؿٚٲ٨ ا٤٣ؾٱ٨ ٱٌةٚةف إ٣ٯ اٹق٥ ا٧٣ٛؿد ٣ٲىػجط  ٱذؼؾ ٬ؾا

ٓى ٦ؾ٠ؿ قة٧٣ةن ٧ٌ٦ةران ٫٣ض ك٧٬ة ا٣٪ٮف كظؿؼي ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٌٲ٨ض ٚٛػٰ  ٦س٪ٌٯ أك ص٧

ا٧٣س٪ٯ دـاد اٵ٣ٙ أك ا٣ٲةء ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذس٪ٲحض كٰٚ ا٣ض٧ٓ ا٣ػؾم ٤ٔػٯ 

ٚة٣ٕٺ٦ح ا٣ؽا٣ػح ٤ٔػٯ ظٌؽق ٱـاد ا٣ٮاك أك ا٣ٲةء ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ا٣ض٧ٓ أٱٌةنض 

 ٦ٕ٪ٲٰى ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ض ز٥ دـاد ا٣٪ٮف ثٕؽق ٚٲ٭٧ة.

ٛىٮق  كا٣٘ؿض ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ آراء ا٣٪عٮٱٲ٨ ٰٚ ٬ةدٲ٨ ا٣ـٱةددٲ٨ض ك٦ة اوػُ

ٚٲ٭٧ة كرأكق وٮاثةن ك٦ٮاز٩ذػ٫ ث٧ػة ٱٞػةؿ ٚػٰ إٔػؿاب ا٧٣س٪ػٯ كص٧ػٓ ا٧٣ػؾ٠ؿ 

ٯ ا٣ٞٮؿ ا٣ىػةات ا٣ٲكػٲؿض كٝػؽ دار ا٣كة٥٣ ٰٚ ا٧٣ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح كاٹ٩ذ٭ةءي إ٣

 ا٣جعر ظٮؿ ٬ؾق اٵ١ٚةر:

 ٦ؾا٬ت ا٣٪عٮٱٲ٨ ٰٚ ٩ٮف ا٧٣س٪ٯ كص٧ٓ ا٧٣ؾ٠ؿ ا٣كة٥٣.-2

٦ؾا٬ت ا٣٪عٮٱٲ٨ ٰٚ ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ ا٧٣ـٱؽ ٷٚػةدة ٦ٕ٪ػٯ ا٣ذس٪ٲػح -3

 أك ا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣.

 ٦٪ةٝنح ٦ة ٱٞةؿ ٰٚ إٔؿاب ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣.-4

 ٩ذةاش ا٣جعر.-5

                                                 

() .ٜأقذةذ ا٣٪عٮ كا٣ىػؿؼ ٰٚ ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب ٰٚ صة٦ٕح د٦ن 
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ىلنحووونىفيىنونىالمثنىىوالجمعىالذيىرلىىحّده:مذاهبىا
ٱؿل ص٧٭ٮر ا٣٪عٮٱٲ٨ ا٣جىؿٱٲ٨ أف ٬ؾق ا٣٪ٮف ٔٮضه ٧ٌٔة ٠ػةف ٚػٰ اٹقػ٥ 

ا٧٣ٛؿد ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ض إذ اٹق٥ي ثع٥١ اق٧ٲٌذ٫ ٹ ثٌؽ ٣ػ٫ ٦ػ٨ ظؿ٠ػح  ٵ٩٭ػة 

ى٦ةرة ٤ٔٯ ٦ٮ٫ٕٝ ا٣٪عٮم ٰٚ ا٣ض٤٧حض ٚ٭ٰ دنٲؿ إ٣ٯ أ٫٩ ٚة٢ٔ أك ٦ٕٛػٮؿ أك ٗٲػؿ  أ

ذ٣ٟض كا٣ذ٪ٮٱ٨ ٔٺ٦ح ٤ٔٯ د١٧ ٪٫ ٨٦ اٹق٧ٲٌح كد٣ٲ٢ه ٤ٔٯ أ٫٩ ٦٪ىػؿؼ
(2)

ض كٝػؽ 

صةءت اٷمةرة كاًعح ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫ كص٧٭ٮر ا٣جىؿٱٲ٨ إ٣ٯ أف ا٣٪ٮف ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ 

كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ٔٮض ٨ٔ ا٣ذ٪ٮٱ٨ كا٣عؿ٠ح ا٤٣ؾٱ٨ ٠ة٩ة ٰٚ اٹق٥ ا٧٣ٛػؿدض ٝػةؿ 

زٱةددةفض اٵك٣ٯ ٦٪٭٧ة ظػؿؼ ا٧٣ػؽ  كا٥ٍ٤ٔ أ٩ٟ إذا ز٪ٌٲخ ا٣ٮاظؽ ٣عٞذ٫ٍ »قٲجٮٱ٫: 

كا٤٣ٲ٨ض ك٬ٮ ظؿؼ اٷٔؿاب ٗٲؿي ٦ذعٌؿؾ كٹ ٦٪ػٌٮفض ٱ١ػٮف ٚػٰ ا٣ؿٚػٓ أ٣ٛػةن...ض 

«كد١ٮف ا٣ـٱةدة ا٣سة٩ٲح ٩ٮ٩ةنض ٠أ٩٭ة ٔٮض ٣ًػ٧ىة ٦ي٪ٓ ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨
(3)

. 

كإذا ص٧ٕخى ٤ٔٯ ظؽ  ا٣ذس٪ٲح ٣عٞذ٭ة زااؽدةفض اٵك٣ٯ ٦٪٭٧ة »كٝةؿ أٱٌةن: 

ٌؽ كا٤٣ػػٲ٨ض كا٣سة٩ٲػػح ٩ػػٮف... كذ٣ػػٟ ٝٮ٣ػػٟ: ا٧٣كػػ٧٤ٮفض كرأٱػػخ ظػػؿؼ ا٧٣ػػ

ض ك٦ؿرت ثة٧٣ك٧٤ٲ٨ «ا٧٣ك٧٤ٲ٨ى
(4)

. 

كا٣ـااػؽة ا٣سة٩ٲػح ]أم ٩ػٮف »د ٩ػٮف ا٣ذس٪ٲػح إذ ٝػةؿ: جؿ  ك٦س٢ ذ٣ٟ رأل ا٧٣ي 

«ا٣ذس٪ٲح  إ٧٩ة ٬ٰ ثؽؿ ٧ٌ٦ة ٠ةف ٨٦ ا٣عؿ٠ػح كا٣ذ٪ػٮٱ٨
(5)

ض ك٤ٌٔػ٢ ذ٣ػٟ ٚٞػةؿ: 

«٧ةءٵف ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ ٨٦ ظٜ اٵق»
(6)

ض ك٩ٮف ا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ٠٪ٮف ا٣ذس٪ٲح 

«كأ٦ٌة ا٣٪ٮف ٚجؽؿ ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ ا٤٣ؾٱ٨ ٠ة٩ة ٰٚ ا٧٣ٛؿد»ٔ٪ؽقض ٝةؿ: 
(7)

. 

                                                 

 .5/342]ا٣ٞة٬ؿة ض كمػؿح ا٧٣ٛى٢ ٹث٨ ٱٕٲل:  2/337ا٩ْؿ مؿح ا١٣ذةب ٤٣كٲؿاٰٚ:  (2)

 .2/99ض 2/96ض كمؿح ا١٣ةٚٲح ٤٣ؿًٰ: 71ذس٪ٲح: ض كا٩ْؿ ٢٤ٔ ا29٣-2/28ا١٣ذةب:  (3)

 .2/28ا١٣ذةب:  (4)

 .265-3/264ا٧٣ٞذٌت:  (5)

 .3/265ا٧٣ٞذٌت:  (6)

 .274ض كا٩ْؿ ا٢٤ٕ٣ ٰٚ ا٣٪عٮ: 2/6ا٧٣ٞذٌت:  (7)
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ٰك٦ة ٝة٫٣ قٲجٮٱ٫ كا٧٣جؿد ٝة٫٣ اث٨ ص٪ٌ 
(8)

كاثػ٨ ٱٕػٲل 
(9)

كاثػ٨ ا٣عةصػت 
(:)

ض 

٧ػةض كأ٠ؽكا أف ٬ؾق ا٣٪ٮف ٦ٕٮ ض ث٭ة ٨ٔ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ ص٧ٲٕةن ٹ ٨ٔ كاظؽ ٦٪٭

ػ»ٝةؿ اث٨ ص٪ٰ:  ًٔ ٧٦ػة ٦٪ػٓ اٹقػ٥ ٦ػ٨ ا٣عؿ٠ػح كا٣ذ٪ػٮٱ٨  ضه ٮى ا٣٪ٮف ٚػٰ ا٣ذس٪ٲػح 

«ص٧ٲٕةن 
(21)

ض ك٠ؾا ٝةؿ اث٨ ٱٕٲل
(22)

 ٌٰ ؿان ٠ػٺـ قػٲجٮٱ٫ كظة٠ٲػ٫:  ض كٝةؿ ا٣ؿً ٦ٛك 

«ا٣٪ٮف ٰٚ اٵو٢ ٔٮض ٨ٔ ظؿ٠ح ا٣ٮاظؽ كد٪ٮٱ٪٫ ٦ٕةن »
(23)

. 

٣ذ٪ػػٮٱ٨ ؤ٠ػؽاف أٌف ا٣٪ػػٮف ٔػٮض ٔػ٨ ا٣عؿ٠ػح كاد٧٤١ٚذػة ص٧ٲٕػةن ك٦ٕػةن 

٤٠ٲ٭٧ةض كإف ٠ةف قٲجٮٱ٫ كا٧٣جؿد ٥٣ ٱكذؼؽ٦ة٧٬ة
(24)

. 

أف ا٧٣س٪ٌٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ٱضت أف ٱ١ػٮف ٣٭٧ػة ٔٺ٦ػح  (ا٣ٮٌراؽ)كرأل 

ٔيٮض ث٭ة ٔػ٨ ا٣عؿ٠ػح  د٧ٲـ٧٬ة ٨٦ ا٧٣ٛؿدض كأف ٬ؾق ا٣ٕٺ٦ح ٬ٰ ا٣٪ٮف ا٣ذٰ 

٣ػ٫:  ٚإف ٝةؿ ٝةا٢: ٥٤ًٚى دػ٤خ ا٣٪ٮف ٰٚ ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ؟ ٝٲ٢»كا٣ذ٪ٮٱ٨ض ٝةؿ: 

ٔٮًةن ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ض ٚإف ٝةؿ ٝةا٢: ٥٤ًٚى كصت أف ٱٕٮ ض ٨٦ ا٣عؿ٠ػح 

كا٣ذ٪ٮٱ٨؟ ٝٲ٢ ٫٣: ٵف ٨٦ مؿط ا٣ذس٪ٲح ك٬ؾا ا٣ض٧ٓ أف ٱ١ٮف ٫٣ ٔٺ٦ح ٦ـٱؽة 

«٤ٔٯ ٣ِٛ ا٣ٮاظؽض ١ٚةف ٱضت أف د٤ع٫ٞ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨
(25)

. 

 ٍٞ قػٲجٮٱ٫ أٝٮاؿ ا٣٪عٮٱٲ٨ ٚٲ٧ة ق٤ٙ ٦ػٓ أ٩٭ػة ٹ دؼػؿج ٧ٌٔػة ٝػةؿ  خي ق

 ٣ذٮ٠ٲؽ أر٠ةف ا٣جعر كدكؽٱؽ٬ة كدٞٮٱح ٦ة قٲ٪ذ٭ٰ إ٣ٲ٫.

إٌٹ أف ثٕي ا٣٪عٮٱٲ٨ ٧ٌ٣ة رأل أف ظؿؼ ا٧٣ؽ كا٤٣ٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ 

                                                 

 .:2ا٩ْؿ ا٧٤٣ٓ:  (8)

 .6/25ض 5/342ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢:  (9)

 .2/618ا٩ْؿ اٷٱٌةح ٰٚ مؿح ا٧٣ٛى٢:  (:)

 .598ح: قؿ ا٣ى٪ةٔ (21)

 .6/25ا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢:  (22)

 .2/99مؿح ا١٣ةٚٲح:  (23)

 .3ا٩ْؿ ٦ة ق٤ٙ ص:  (24)

 .274ا٢٤ٕ٣ ٰٚ ا٣٪عٮ:  (25)
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ؽ ر ٤ٔٯ ٦ػة قػٲأدٰ ثػؽىا ٣ػ٫ أف  ظؿؼ إٔؿاب ٹ دْ٭ؿ ٤ٔٲ٫ ظؿ٠ح اٷٔؿاب كٹ دٞي

٤ىه إ٣ٯ دؿصٲط أف د١ٮف ا٣٪ٮف ٔٮ ًػةن ٦ػ٨ ٬ؾق ا٣عؿ٠ح ٰٚ ظ٥١ ا٧٣ٕؽكـض كػى

ا٣عؿ٠ح ٰٚ ا٧٣س٪ٯ ا٧٣ع٤ٌػٯ ثػةٵ٣ٙ كا٣ػٺـض كٔٮًػةن ٦ػ٨ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ 

ا٧٣ٌةؼض كٔٮًةن ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ ٰٚ ا٧٣س٪ٯ ا٧٣ٌٕؿل ٦٪٭٧ةض ٝػةؿ ا٣ؿًػٰ: 

كا٣عؿ٠ح كإف ٠ة٩خ ٦ٌٞؽرة ٤ٔػٯ ا٣عػؿكؼ ٔ٪ػؽ ثٕػي أوػعةث٫ ]أم قػٲجٮٱ٫  »

ٕػ٢ ٨ٍ١٣ ٧٣ ة ٥٣ دْ٭ؿ ٠ةف ٠ة٣ٕؽـض ز٥ إ٫٩ ريصط صة٩ت  ا٣عؿ٠ػح ٦ػٓ ا٣ػٺـض أم صي

ا٣٪ٮف ٔٮًةن ٦٪٭ة ثٕؽ٦ة ٠ةف ٔٮًةن ٦٪٭٧ػة ]أم ا٣عؿ٠ػح كا٣ذ٪ػٮٱ٨ ض ٚسجػخ ٦ٕ٭ػة 

ػٍؾؼى ا٣ذ٪ػٮٱ٨ض ٚ٭ػٰ  ؾؼ ٦ٕ٭ػة ظى زجةت ا٣عؿ٠حض كصة٩تي ا٣ذ٪ٮٱ٨ ٦ٓ اٷًةٚحض ٚعي

ٰٚ ٩عٮ صةء٩ٰ رصٺف ٔٮض ٦٪٭٧ةض ك٬ٮ اٵو٢ض كٚػٰ ا٣ػؿصٺف ٔػٮض ٦ػ٨ 

«٣ذ٪ٮٱ٨ ٍٚٞا٣عؿ٠ح ٍٚٞض كٰٚ رصٺ زٱؽ ٨٦ ا
(26)

. 

ٮ ض ٨ٔ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ كٹ ٨ٔ أظؽ٧٬ة ٰٚ ظػةؿ ا٣ٮٝػٙ ٚػٰ  كٹ ٱٕي

ض كدسجخ ا٣٪ٮف ٵ٩٭ة ٹ دكٍٞ ٨٦ ا٤٣ِٛ ٰٚ ا٣ٮٝٙ ٧٠ػة ٱكػٍٞ «رصٺف»٩عٮ 

كٰٚ رصٺف »ا٣ذ٪ٮٱ٨ كا٣عؿ٠حض ك١٣٪٭ة ٣ٲكخ ٤٣ذٕٮٱي ظٲ٪بؾض ٝةؿ ا٣ؿًٰ: 

«كٝٛةن ٣ٲف ٔٮًةن ٦٪٭٧ة كٹ ٨٦ أظؽ٧٬ة
(27)

. 

١ٕ٣جؿم ٨ٔ ثٕي ا٣جىؿٱٲ٨ اٵظٮاؿ ا٣سٺث ا٣كة٣ٛح ٚػٰ ٩ػٮف كظ١ٯ ا

ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ
(28)

ٰ  ثىؿم  ا٧٣ؾ٬ت أمةر إ٣ٯ أف اٵو٢ ٚػٰ ٩ػٮف  ض كاث٨ي ص٪

ٮ ض ث٭ة ٨ٔ ظؿ٠ػح اٹقػ٥ ا٧٣ٛػؿد كد٪ٮٱ٪ػ٫ض ٝػةؿ:  إٹ أف أوػ٢ »ا٣ذس٪ٲح أف ٱٕي

ًٕ٭ة ]أم ٩ٮف ا٣ذس٪ٲح  أف د١ٮف داػ٤ح ٔٮًةن ٧ٌ٦ة ٦ي٪ػٓ اٹقػ٥ ٦ ًٍ «٪٭٧ػةكى
(29)

ض 

                                                 

 .2/99مؿح ا١٣ةٚٲح:  (26)

 .343-5/342ض كا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢ ٹث٨ ٱٕٲل: 2/99مؿح ا١٣ةٚٲح:  (27)

 .2/216ا٩ْؿ ا٤٣جةب ٰٚ ٢٤ٔ ا٣ج٪ةء كاٷٔؿاب:  (28)

 .٢٤ٔ95 ا٣ذس٪ٲح: ( 29)
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كاقذؽؿ  ٤ٔٯ ذ٣ٟ
(2:)

ض كا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ أٌف ٣٪ٮف ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ اٵظػٮاؿى ا٣ػسٺثى 

ا٣كة٣ٙ ذ٠ؿ٬ةض ز٥ ٩ج٫ٌ ٤ٔٯ وػعح ٦ػة ذ٠ػؿق ٦ػ٨ أظػٮاؿ ا٣٪ػٮف ا٣ػسٺث ٚػٰ 

ٚٞؽ وط  ٦ػة ذ٠ؿ٩ػةق أف ا٣٪ػٮف ٚػٰ ا٣ذس٪ٲػح د١ػٮف ٚػٰ ٦ٮًػٓ »ا٧٣س٪ٯض ٚٞةؿ: 

ٮًةن ٨٦ ا٣عؿ٠ػح كظػؽ٬ةض ٔٮًةن ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ ص٧ٲٕةنض كٰٚ ٦ٮًٓ ٔ

«كٰٚ ٦ٮًٓ ٔٮًةن ٨٦ ا٣ذ٪ٮٱ٨ كظؽق
(31)

. 

ٜه ١٣ػٺـ قػٲجٮٱ٫ ٤ٔػٯ رأم  ك٬ؾا ا٣ذٞكٲ٥ ٵظٮاؿ ا٣٪ٮف ٰٚ ا٧٣س٪ٯ ٦ٮاٚ

«٠أ٩٭ة ٔٮض ٨ٔ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ كا٣عؿ٠ػح»ٰٚ دٛكٲؿقض إذ ٝةؿ ٨ٔ ٬ؾق ا٣٪ٮف: 
(32)

ض 

٢٧ ٝٮ٫٣:  ٦ٕ٪ػٯ ا٣ذنػجٲ٫ « ٠ػأف»٤ٔٯ ّػة٬ؿق ٚػٰ إٚػةدة « ٠أ٩٭ة ٔٮض»ٚإذا ظي

ة٣٪ٮف صٰءى ث٭ة ٔٮًةن ٨ٔ ا٣عؿ٠ح دةرةن ك٨ٔ ا٣ذ٪ٮٱ٨ دػةرةن أػػؿلض ٹ ٔٮًػةن ٚ

٨ٔ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨  ٵٌف ا٣٪ٮف ٠ة٣ٕٮض ك٣ٲكخ ٔٮًةنض ك٤ٔٯ ٬ػؾا ا٣٪عػٮ 

كذ٬ت قٲجٮٱ٫ إ٣ػٯ أف ا٣٪ػٮف زٱػةدة ٚػٰ »ٚىً٭٥ أثٮ ظٲٌةف ٦ٞة٣ح قٲجٮٱ٫ إذ ٝةؿ: 

٥١ي ا٣عؿ٠ح ا٣ذٰ ٠ةف ٱ٪جٰ٘ أف  د١ٮف ٚػٰ ا٣ذس٪ٲػح كا٣ض٧ػٓ اٳػؿ ٣ٲْ٭ؿ ٚٲ٭ة ظي

يػؿل ٨٦ ٗٲؿ أف د١ٮف ٔٮًػةن ٔػ٨ ا٣عؿ٠ػح كا٣ذ٪ػٮٱ٨ض  دةرةض كظ٥١ي ا٣ذ٪ٮٱ٨ أ

«ٚنج٭٭ة ثة٣ٕٮضض ك٥٣ ٱض٤ٕ٭ة ٔٮًةن « ٠أ٩٭ة»ك٣ؾ٣ٟ ٝةؿ قٲجٮٱ٫: 
(33))*(

. 

                                                 

 .95ا٩ْؿ ٢٤ٔ ا٣ذس٪ٲح:  (:2)

 ٦٪٫. 94-92ض كا٩ْؿ: ٢٤ٔ95 ا٣ذس٪ٲح:  (31)

 .2/29ا١٣ذةب:  (32)

 .2/412ا٣ذؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٲ٢:  (33)

٤ٔٲ٫ ا٣جةظػرض ٩ْػؿان.  ٫]ك٢ٌٕ٣ ٚٲ٧ة ٝة٫٣ أثٮ ظٲٌةف ٰٚ ثٲةف ٦ؾ٬ت قٲجٮٱ٫ ٰٚ ا٣٪ٮفض كدةثٕ )*(

«. ٔٮض ٨ٔ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ كا٣عؿ٠ػح٠أ٩ٌ٭ة »ذ٣ٟ أف دؽثٌؿى ٩ٌه قٲجٮٱ٫ ٰٚ ا١٣ذةبض ك٬ٮ ٝٮ٫٣: 

ٱؽ٣ٌ٪ة ٤ٔٯ أف  ا٣٪ٮف ٰٚ ا٧٣س٪ٌٯ ٰٚ رأم قٲجٮٱ٫ ٔٮضه ٨٦ ٦ض٧ٮع ا٣ذ٪ػٮٱ٨ كا٣عؿ٠ػح ٚػٰ 

٤ٔٯ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ض٧ػٓ ا٣ػؾم دػؽٌؿ  ثة٣ٮاك ٱؽؿٌ « ا٣ذ٪ٮٱ٨»٤ٔٯ « ؿ٠حا٣ع»ا٧٣ٛؿد  ٵف ُٔٙ 

 =   ٫ أكجٲػةرد٫ ٤٣ذنػٰٚ ٔج« ٠أفٌ »ٮف ػؿؽ ٰٚ ذ٣ٟ ثٲ٨ أف د١ػ٤ٔٲ٫ ا٣ٮاك ٰٚ أو٤٭ة. كٹ ٚ
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ك٢٤ٔ ا٣٪عٮٱٮف ا٣جىؿٱٮف ا٣ذٕػٮٱي ثػة٣٪ٮف ٔػ٨ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ ا٧٣عػؾكؼ ٦ػ٨ 

ٚىٲ٨ٍ ثػةٵ٣ٙ كا٣ػٺـ ثػأف ا٧٣ٌةؼ ك٨ٔ ا٣عؿ٠ح ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٣ ٥ ا٧٣ٕؿ 

اٷًةٚح كاٵ٣ٙ كا٣ٺـ ٹ ٱ١ٮ٩ةف ظٲر ٱ١ٮف ا٣ذ٪ٮٱ٨ض ٚ٭٧ػة ٦ذٕةٝجػةفض إذا ٠ػةف 

ةًٝػتي »أظؽي٧٬ة دٕؾ ر اٳػؿض ٝةؿ ا٣ٮٌراؽ:  ٚػإف ٝػةؿ ٝةاػ٢: ٤ًٚػ٥ى وػةر ا٣ذ٪ػٮٱ٨ ٱٕي

٤ى٥ى أ٩ػ٫ ٙى كا٣ٺـ كاٷًػةٚح؟ ٝٲػ٢ ٣ػ٫: ٵف ا٣ذ٪ػٮٱ٨ إ٧٩ػة ٱػؽػ٢ اٹقػ٥ى ٣ػٲٕي  اٵ٣

«٦٪ىؿؼض كٝؽ ثٲٌ٪ة أف ص٧ٲٓ ٦ة دؽػ٫٤ اٵ٣ٙ كا٣ٺـ كاٷًةٚح ٱ٪ىؿؼ
(34)

. 

ٚىٲ٨ ثةٵ٣ٙ كا٣ػٺـ ٔػٮض  كا٣٪ٮف ا٣ذٰ ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ا٧٣ٕؿ 

٩ػة  ٞيٺ كدىٹ  ٤ٔػٯ ٦ٕػٲ ٨ض ٚػإذا ٩يٮ  ؿٚة ثةٵ٣ٙ كا٣ٺـ زى ٔي ٨ٔ ا٣عؿ٠ح  ٵ٩٭٧ة إذا 

كا٣ذ٪ػٮٱ٨ض ٚػٺ ٱٕػٮ ض ٔػ٨ مػٰء ازدادا زٞٺنض ٣ؾا ٹ ٱضذ٧ٓ اٵ٣ػٙ كا٣ػٺـ 

 كإ٧٩ة ٥٣ ٱضذ٧ٓ ا٣ذ٪ٮٱ٨ كاٵ٣ٙ كا٣ٺـ ٣ٮص٭ٲ٨:»٦ٕؽكـض ٝةؿ ا١ٕ٣جؿم: 

يػؿل. ٞي٢ى ثةٵ٣ٙ كا٣ٺـض ٥٤ٚ ٱعذ٢٧ زٱةدة أ  أظؽ٧٬ة: أف اٹق٥ زى

ػؿ ؼ اٹقػ٥ىض ٚٲىػٲؿ ٦ذ٪ػةًكٹن ٣نػٰء ثٕٲ٪ػ٫ض  كا٣سة٩ٰ: أف اٵ٣ٙ كا٣ٺـ ٱٕي

ٙ  اٵق٧ةءٚٲس٢ٞ ثؾ٣ٟ ثؼٺؼ ا٣٪١ؿةض ٚإ٩٭ة  «أػ
(35)

. 

كرأل اث٨ ٱٕٲل ٰٚ ظؾؼ ا٣٪ٮف ٨٦ ا٧٣ٌةؼ كإزجةد٭ة ٰٚ ا٧٣ٌٕؿؼ ثػةٵ٣ٙ 

ٚإف ٝٲ٢: ٚإذا ٠ة٩خ ا٣٪ٮف ٔٮًػةن ٦ػ٨ »كا٣ٺـ إرادةى ظىٮًؿ ا٣ذٕةديًؿ ثٲ٪٭٧ةض ٝةؿ: 

ىٲٍ٭ة ك٬ػٮ  ي٭ة دعؾؼ ٦ٓ اٷًةٚح ٦ٓ زجٮت أظؽ ثػؽ٣ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ ص٧ٲٕةن ٧ٚة ثة٣

ىٲٍ٭ة ك٬ػٮ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ ا٣عؿ٠ح؟ ٝٲ٢: ٧٣ ة ز ٣ ىػؽى جذخ ٦ٓ اٵ٣ٙ كا٣ٺـ ٦ٓ ظػؾؼ أظػؽ ث

ىٲٍ٭ة ك٬ٮ ا٣عؿ٠ح ٣ٲٕذؽٹ ؾٚخ ٦ٓ اٷًةٚح ٦ٓ زجٮت أظؽ ثؽ٣ «ظي
(36)

. 

                                                 

ا٣ذٞؽٱؿ أك ا٣ذٞؿٱت أك ا٣ذعٞٲٜ  ٵف ٦ٛذةح ٫ٞٚ ٔجةرة قػٲجٮٱ٫ ٬٪ػة دٹ٣ػح ا٣ػٮاكض ٹ دٹ٣ػح  =

٤ٔٯ ا٣ذنجٲ٫ كا٣ذٞؽٱؿ ٬٪ة ٹ دٌٰٛ ٤ٔٯ ٔجةرة قٲجٮٱ٫ ٔ٪ػؽ ا٣ذأ٦ٌػ٢  «٠أف  ». كدٹ٣ح «٠أفٌ »

 ٦ٕ٪ٯ ا٣ذٛىٲ٢ كا٣ذٛؿٱٜ ا٣ؾم ٱذؿاءل ٨٦ ٩ه  أثٰ ظٲٌةف . ا٧٣ض٤ح.

 .286٪عٮ: ا٢٤ٕ٣ ٰٚ ا٣ (34)

 .2/88ا٤٣جةب ٰٚ ٢٤ٔ ا٣ج٪ةء كاٷٔؿاب:  (35)

 .6/25مؿح ا٧٣ٛى٢:  (36)
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ٚة٣٪ٮف ٔ٪ؽ٦ة دعؾؼ ٨٦ ا٧٣ٌةؼ ٔٮض ٨٦ ا٣ذ٪ٮٱ٨ ٚٲ٫ض كٔ٪ؽ٦ة دسجػخ 

ٰٚ ا٧٣ٕؿ ؼ ثةٵ٣ٙ كا٣ٺـ ٔٮضه ٨٦ ا٣عؿ٠حض ذ٣ٟ ٵف ا٣عؿؼ إذا ٠ػةف ٣ػ٫ 

ؽى أف ٱؽؿ  ٤ٔٯ كاظؽ ٦٪٭٧ة كصت أف ٱؽؿ  ٤ٔٯ اٳػػؿض دٹ٣ح ٤ٔٯ أ٦ؿ ًٕ ى ٱ٨ض كث

ك٠ػ٢  ظػؿؼ دٌؿ ٤ٔػٯ مػٲبٲ٨ض كدٕػؾ ر »ك٬ؾا ٦ة أمةر إ٣ٲ٫ ا١ٕ٣جػؿم إذ ٝػةؿ: 

«٤ٔٯ اٳػؿ ٫ ٤ٔٯ أظؽ٧٬ة كصت أف ٱجٞٯ داٹ  دٹ٣ذ
(37)

. 

ٗٲؿ أٌف اٵٝٮاؿ ا٣كة٣ٛح ا٣ذٰ وؽرت ٨ٔ اث٨ ص٪ٰ كا٣ٮٌراؽ كاث٨ ٱٕٲل كاثػ٨ 

دنػ٭ؽ أ٩٭ػ٥ ٱػؿكف أف ا٣٪ػٮف ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ  -ك٤٠٭ػ٥ ثىػؿم   -كا٣ؿًٰ ا٣عةصت 

كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ٔٮض ٨ٔ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ض ٱؤٱؽ ٬ؾا ٦ة صػؿل ٤ٔػٯ ٣كػةف اث٪ىػٰ 

٤ٔٯ ٣كةف ا٣ؿًٰ« ٦ٕةن »ض ك٧٤٠ح «ص٧ٲٕةن »ص٪ٌٰ كٱٕٲل ٨٦ اقذؼؽاـ ٧٤٠ح 
(38)

. 

٩خ ك٬ؾا اٵو٢ ٰٚ ا٣٪ٮف أف د١ٮف ٔٮًةن ٨ٔ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ض ك٣ٮ ٠ة

ٔٮًةن ٨٦ ا٣ذ٪ٮٱ٨ كظؽق ٣عؾٚخ ٦ػ٨ ا٧٣ٕػؿ ؼ ثػةٵ٣ٙ كا٣ػٺـ كا٧٣ٌػةؼض 

ك٣ٮ ٠ة٩خ ٔٮًةن ٨٦ ا٣عؿ٠ح كظؽ٬ة ٣ؿأٱ٪ة٬ة ٰٚ ا٧٣ٌةؼ كا٧٣ٕؿ ؼ ثػةٵ٣ٙ 

كا٣ٺـض كإ٣ٯ ٬ؾا أ٧٣ط اث٨ ص٪ٰ
(39)

. 

ق ٨٦ ا٣جىؿٱٲ٨ ٚ٭٧ٮا ٨٦ ٝٮؿ قٲجٮٱ٫:  ٠أ٩٭ة »كا٣ْة٬ؿ أ٫٩ ك٦ى٨ٍ قجٜ ًذ٠ٍؿي

٤ٔٲػ٫ض « ٠أف»٦ٕ٪ٯ ا٣ذعٞٲٜ ٹ ا٣ذنجٲ٫ض ٚع٤٧ٮا « ٮٱ٨ٔٮض ٨ٔ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪

كرأكا أف ا٣٪ٮف ٔٮض ٨ٔ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ض ك٬ٮ ٦ػة كٌصػ٫ ثػ٫ ٠ػٺـى قػٲجٮٱ٫ 

  ٰ ا٣كٲؿاٚ
(3:)

   ٰ كا٣ٛةرق
(41)

ك٦ػ٨ ا٣٪ػةس ٦ىػ٨ٍ ظ٧ػ٢ ٠ػٺـ »ض ٝةؿ أثػٮ ظٲٌػةف: 

ٝؽ ديكذ٢٧ٕ ٤٣ذعٞٲػٜ ث٧٪ـ٣ػح « ٠أف»قٲجٮٱ٫ ٤ٔٯ أ٩٭ة ٔٮض ٦٪٭٧ةض كز٥ٔ أف 

                                                 

 .218-2/217ا٤٣جةب ٰٚ ٢٤ٔ ا٣ج٪ةء كاٷٔؿاب:  (37)

 .4ا٩ْؿ ٦ة ق٤ٙ ص:  (38)

 .4ا٩ْؿ ٦ة ق٤ٙ ص:  (39)

 ]ثٲؿكت . 2/248ا٩ْؿ مؿح ا١٣ذةب ٫٣:  (:3)

 .46-2/45ا٩ْؿ ا٣ذ٤ٕٲٞح ٤ٔٯ ٠ذةب قٲجٮٱ٫:  (41)
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«إفٌ »
(42))*(

كرث٧ة ٠ةف كراء ٬ؾا ا٣ذٞكػٲ٥ ٤٣٪ػٮف كدٕػؽاًد أظػٮاؿو زػٺثو ٣٭ػة  .

 ا٣ؿٗجح ٰٚ ا٣ذٲكٲؿ كا٣ذك٭ٲ٢ كاقذٲٕةب ظةٹد٭ة ٤٠ ٭ة.

٬ؾا رأم ص٧٭ٮر ا٣جىؿٱٲ٨ ٰٚ ٩ٮ٩ٰ ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ ا٣كػة٥٣ض ك٦ػة ذ٬جػٮا 

 إ٣ٲ٫ ٨٦ دٛؿٱٕةت ٚٲ٭٧ة كدٞكٲ٧ةت.

ا٣ذ٪ػٮٱ٨ كظػؽقض  كذ٬ت ا١٣ٮٚٲػٮف إ٣ػٯ أف ٬ػةدٲ٨ ا٣٪ػٮ٩ٲ٨ ٔػٮض ٔػ٨

ض ٝػةؿ اثػ٨ ا٣عةصػت ٚػٰ «صةء ٗٺ٦ػة زٱػؽ»كاقذؽ٣ٌٮا ثكٞٮط ا٣٪ٮف ٰٚ ٩عٮ 

كأ٦ة ا١٣ٮٚٲٮف ٚٲٞٮ٣ػٮف: إ٩٭ػة ٔػٮض ٔػ٨ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ض »٠ٺ٫٦ ٤ٔٯ ٩ٮف ا٣ذس٪ٲح: 

«كٱكذؽ٣ٮف ثٞٮ٣ٟ: صةء٩ٰ ٗٺ٦ة زٱؽض ٚعٍؾٚي٭ة ٱؽؿ  ٤ٔٯ أ٩٭ة ٠ة٣ذ٪ٮٱ٨
(43)

. 

٫ٌٕٛ كدٕٚػ٫  ٨كأمةر اث٨ ص٪ٰ إ٣ٯ ٦ؾ٬ت ا١٣ٮٚٲٲ٨ ٬ؾا ٦ دكف ٩كجحض كً

ثأف ا٣٪ٮف ٣ٮ ٠ة٩خ ٔٮًةن ٦ػ٨ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ كظػؽق ١٣ة٩ػخ ا٣عؿ٠ػح ا٣ذػٰ  ٦كذؽٹ  

ؽ ر ٤ٔٯ ظؿؼ ا٧٣ػؽ  كا٤٣ػٲ٨ض كأف  ٮ ض ٔ٪٭ةض إذ ٹ دٞي ٠ة٩خ ٰٚ ا٧٣ٛؿد ٗٲؿى ٦ٕي

ثػؽ  ٦ػ٨ دٕػٮٱي ٚٲػ٫ ٵف ٦ٛػؿدق ا٧٣س٪ٯ اق٥ ٦ٕؿب ٱعذةج إ٣ػٯ ظؿ٠ػحض كٹ 

٦ى٨ٍ ذ٬ت إ٣ٯ أف ا٣٪ٮف ٔٮض ٨٦ ا٣ذ٪ٮٱ٨ كظؽقض ٚأ٦ة »ب ثة٣عؿ٠حض ٝةؿ: ٦ٕؿى 

كأ٩٭ة إ٧٩ة دسجخ ٦ٓ ٹـ ا٧٣ٕؿٚح ٵ٩٭ة ثعؿ٠ذ٭ة أٝٮل ٨٦ ا٣ذ٪ٮٱ٨ ٚٲٛكػؽي ٝٮ٣ػ٫ 

ا٣ؽٹ٣ح ا٣ىعٲعح ٤ٔػٯ أف  ٮ ض ٨٦ ا٣عؿ٠ح مٲبةنض كٝؽ د٣ ًخ ٔ٪ؽم ٵ٫٩ ٥٣ ٱٕ

أ٣ًٙ ا٣ذس٪ٲح ٣ٲف ٚٲ٭ة دٞؽٱؿ ظؿ٠ح ٰٚ ٦ٕ٪ة٬ػة ٧٠ػة أ٩٭ػة ٣ٲكػخ ٦ٮصػٮدة ٚػٰ 

ثةن ٚٞػؽ ٣ٛ ثةن ٧٠ة ٠ةف ا٣ٮاظؽ ٦ٕؿى ْ٭ةض كإذا ٠ةف ٠ؾ٣ٟ ك٠ةف اٹق٥ ا٧٣س٪ٯ ٦ٕؿى

ٮ ض ٨٦ ظؿ٠ح إٔؿاث٫ض ٤ٚ٭ؾا ٤ٝ٪ة: إف ا٣٪ٮف ٰٚ ا٣ذس٪ٲح ٔٮض ٧ٌ٦ػة  ٱضت أف ٱٕي

«٦ي٪ٓ اٹق٥ي ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ ص٧ٲٕةن 
(44)

. 

                                                 

 .٢2/412 كا٣ذ٧١ٲ٢: ا٣ذؾٱٲ (42)

]١٬ؾا ٝةؿ ا٣جةظر. ك٤٣ٞةرئ أف ٱكأؿ: ٢٬ دسجخ ا٣٪ػٮف ٚػٰ ا٧٣ٌػةؼ ٚػٰ ٩عػٮ: ٠ذةثػة  )*(

 زٱؽض كٚة٤ٔٮ ا٣ؼٲؿ؟  ا٧٣ض٤ح.

 .2/618اٷٱٌةح ٰٚ مؿح ا٧٣ٛى٢:  (43)

 .598قؿ ا٣ى٪ةٔح:  (44)
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 ك٧ٌ٦ة ٱىًؿدي ٤ٔٯ ٝٮؿ ا١٣ٮٚٲٲ٨ أف ا٣ذ٪ٮٱ٨ ٹ ٱ١ٮف إٹ ثة٣عؿ٠ةت ا٣ذٰ ٬ٰ

ض «رأٱخ زٱؽان »ض ك«٦ؿرت ثـٱػؽو »ض ك«٬ؾا زٱؽه »٨٦ ص٪ف ظؿ٠ح اٷٔؿابض ٩عٮ 

ٔيؽت ا٣٪ٮف ٔٮًةن ٦٪ػ٫ إذا ٠ػةف ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ  ٚجأم مٰء ظى٢ ا٣ذ٪ٮٱ٨ ا٣ؾم 

كا٤٣ٲ٨ ٔٺ٦ح إٔؿاب؟ ك٠ٲٙ ٱ٨١٧ ا٣ذٮٚٲػٜ ثػٲ٨ ٠ػٮف ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ 

٪ػٮٱ٨ ٹ ظؿ٠ح إٔؿاثٲح كثٲ٨ ٠ٮف ا٣٪ػٮف ٔٮًػةن ٦ػ٨ ا٣ذ٪ػٮٱ٨؟ ٬ػؾا ٦ػٓ أف ا٣ذ

ا٣ذ٪ػػٮٱ٨ مػػٰء ٱىػػعت »ٱعىػػ٢ إٌٹ ثة٣عؿ٠ػػح اٷٔؿاثٲػػحض ٝػػةؿ ا٣كػػٲؿاٰٚ: 

ض  ا٣عؿ٠ةت ٤٠ ٭ة... كا٣ؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ ذ٣ٟ أ٩ٟ دٞٮؿ: رأٱخ زٱؽانض ك٦ػؿرت ثـٱػؽو

ض ٚة٣ذ٪ٮٱ٨ ٦ٮصٮد ٰٚ اٵظٮاؿ ٤٠ ٭ة «ك٬ؾا زٱؽه
(45)

. 

ٓه ثٲ٨ ٔٺ٦ذػٰ إٔػؿاب ٤ٔػٯ اٹقػ٥ ا٣ٮاظػؽض ٧٬ػة  كٚٲ٧ة ذ٬جٮا إ٣ٲ٫ ص٧

 ٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ كا٣ذ٪ٮٱ٨.ٔٺ٦ذة ا

كٝػػؽ أصػػةب ا٣جىػػؿٱٮف ٤ٔػػٯ زجػػٮت ا٣٪ػػٮف ٚػػٰ ا٧٣س٪ػػٯ كا٣ض٧ػػٓ ا٣كػػة٥٣ 

٧ػٓ ٩ي١ ػؿض إذ ٹ ٱيس٪ػٯ  ٚىٲ٨ٍ ثةٵ٣ٙ كا٣ٺـ ثأف اٹق٥ ا٧٣ٛؿد ٔ٪ؽ٦ة زي٪ػٰ أك صي ا٧٣ٕؿ 

كٹ ٱيض٧ٓ إٌٹ ٦٪١ٌؿض ٚكٍٞ ٔ٪ػ٫ ا٣ذٕؿٱػٙ كا٣ذٕٲػٲ٨ض كأوػجط كاظػؽان ٦ػ٨ آظػةد 

٫٤ ا٣٪ٮف ٔٮًةن ٨ٔ ا٣ذ٪ٮٱ٨ كا٣عؿ٠ح ا٤٣ؾٱ٨ ٠ة٩ة ٰٚ ٦ٛػؿدق ٠سٲؿة ٗٲؿى ٦ٕٲ ٨ض كدػ

ٲٙ إ٣ٲ٫ اٵ٣ٙ كا٣ٺـ كٚٲ٫ ا٣٪ٮفض ك٥٣ ديعؾؼ ٵف ا٣ٮٝػٙ ٤ٔٲ٭ػة  ًي ا٧٣٪١ ؿض ز٥ أ

ا٣٪ٮف دػ٤خ ٝجػ٢ دػػٮؿ »ٹ ٱـٱ٤٭ة ٨٦ ا٣٪ُٜ ٧٠ة ٱـٱ٢ ا٣ذ٪ٮٱ٨ض ٝةؿ اث٨ ٱٕٲل: 

ا٣ػٺـ ٤٣ذٕؿٱػٙ  اٵ٣ٙ كا٣ٺـ ٔٮًةن ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ض ز٥ دػ٤خ اٵ٣ػٙ ك

ٵٌف ا٣ذس٪ٲح ٹ دىط  ٦ٓ ثٞةء دٕؿٱ٫ٛض أٹ دؿل أ٩ٟ ٣ٮ ري٦خى دس٪ٲح ا٣ؿص٢ ٦ٓ ثٞةء ٦ػة 

ىؿي٦ٍخى ٦يعةٹن؟ ٵٌف ا٣ؿصػ٢ ٦ٕػٲ ٨ ٦ٞىػٮد إ٣ٲػ٫ض ٚػإذا ز٪ٌٲ٪ػةق زاؿ  ٚٲ٫ ٨٦ ا٣ذٕؿٱٙ ٣

ي٦ ح ٢٠  كاظؽ ٫٣ ٦س٢ي اق٫٧ض ك٬ؾاف ٦ٕ٪ٲةف ٦ذػؽإٚةفض ٚىػٌط  ضا٣ذٕٲٲ٨ض كوةر ٨٦ أ

ٟ ٧٣ ة أردت دس٪ٲذ٫ ٩ـٔخ ٔ٪٫ اٵ٣ٙ كا٣ٺـ ظذٯ وةر ١٩ػؿةض كدػ٤ػخ ا٣٪ػٮف أ٩

                                                 

 ]ثٲؿكت . 2/37مؿح ا١٣ذةب:  (45)
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ٔٮًةن ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨ض زػ٥ دػ٤ػخ اٵ٣ػٙ كا٣ػٺـ ظٲ٪بػؾو ٤٣ذٕؿٱػٙض ك٣ػ٥ 

ٱٺ ا٣٪ٮف  ٧٠ػة أزاٹ ا٣ذ٪ػٮٱ٨  ٵٌف ا٣ذ٪ػٮٱ٨ قػة٨٠ زااػ٢ ٚػٰ ا٣ٮٝػٙض كا٣٪ػٮف  ٱـي

ٱة ٤ٔٯ ظؾٚ٭ة ٍٞٮى «٦ذعؿ٠ح زةثذح ٰٚ ا٣ٮٝٙض ٥٤ٚ ٱى
(46)

. 

 كأصةثٮا أٱٌةن ٨ٔ ظؾؼ ا٣٪ٮف ٨٦ ا٧٣س٪ٯ كا٧٣ض٧ٮع ا٧٣ٌةٚىٲ٨ ثأ٦ؿٱ٨:

أف ا٧٣ٌػػةؼ كا٧٣ٌػػةؼ إ٣ٲػػ٫ ٠ة٣نػػٰء ا٣ٮاظػػؽض كا٣٪ػػٮف كا٣ذ٪ػػٮٱ٨ -2

ة ثٕؽ٬ة.  ٱٛىٺف ا٧٤١٣ح ٧ٔ 

ؾٚخ ٨٦ ا٧٣ٌةؼ ٵٌف ا٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫ ظ٢  ٦عػ٢  ا٣ذ٪ػٮٱ٨ض -3 أف ا٣٪ٮف ظي

كٹ ٱضذ٧ٓ ٤ٔٯ اٹق٥ د٪ٮٱ٪ةف
(47)

. 

ىواللونىفيىالمثنىىوالجمعىالذيىرلىىحّده:ىحرفىالمدي
اػذ٤ٙ ا٣٪عٮٱٮف ٰٚ ٬ؾا ا٣عؿؼض ك٠ةف ٣٭٥ ٦ؾا٬ت ٰٚ اق٫٧ ككّٲٛذ٫ 

 ا٣٪عٮٱح كدٹ٣ذ٫ ا٧٣ٕ٪ٮٱحض كا٣جٲةف ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ:

 ارف إعرال:-1

ذ٬ت قٲجٮٱ٫ كص٧٭ٮري ا٣جىؿٱٲ٨ إ٣ٯ أف ظؿؼ ا٧٣ؽ كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ 

كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ظؿؼ إٔؿاب
(48)

ؼه ٦ٌٕؿض ٣ْ٭ٮر ظؿ٠ح اٷٔػؿاب ض أم ظؿ

ػ٤ٔٲ٫ أك دٞؽٱؿ٬ةض ٠ة٣ؽاؿ ٨٦ ز ػ ٯٱؽ كا٣ؿاء ٨٦ صٕٛؿ كاٵ٣ٙ ٨٦ رىظن ٔىىن ةض ك

ك٨ٍ١٣ ٹ دٞؽ ر ظؿ٠ح اٷٔؿاب ٤ٔٲ٫ كٹ دي٪ٍٮىل
(49)

. 

                                                 

ـي ا٣كٲؿاٰٚض ا٩ْػؿ ظةمػٲح مػؿح ض ك٦ة ٝة٫٣ اث٨ ٱٕٲل ٠ٺ343-5/342مؿح ا٧٣ٛى٢:  (46)

 .5/342ا٧٣ٛى٢: 

 ]ثٲؿكت . :2/24مؿح ا١٣ذةب ٤٣كٲؿاٰٚ:  (47)

]ثٲؿكت ض ك٩كت ٬ؾا ا٣ٞٮؿ إ٣ػٯ ا٣جىػؿٱٲ٨ ٚػٰ  2/243ا٩ْؿ مؿح ا١٣ذةب ٤٣كٲؿاٰٚ:  (48)

 .32ض كا٩ْؿ ٦ة قٲأدٰ ص2/44اٷ٩ىةؼ: 

ض كقػؿ :6-69]ثٲػؿكت ض ك٤ٔػ٢ ا٣ذس٪ٲػح: ص 2/244ا٩ْؿ مػؿح ا١٣ذػةب ٤٣كػٲؿاٰٚ:  (49)

 .36-35ض ك٦ة قٲأدٰ ص817ا٣ى٪ةٔح: 
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 ارف يعَٓ:-2

ظؿؼ ا٧٣ؽ  كا٤٣ٲ٨ أٱٌةن ٫٣ دٹ٣ح ٦ٕ٪ٮٱحض ٚ٭ٮ أ٦ػةرة ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ذس٪ٲػحض 

٤ى٧ةن ٤٣ذس٪ٲح ا٥٤ٔ أف اٵ٣ٙ»ٝةؿ اث٨ ص٪ٰ:  ٔى «زٱؽٍت ٰٚ اٹق٥ ا٧٣س٪ٯ 
(4:)

. 

 دهٖن إعرال:-3

ذ٬ت اٵػٛل كا٧٣ةز٩ٰ كا٧٣جؿد إ٣ٯ أف ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ 

كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ د٣ٲ٢ ٤ٔٯ اٷٔؿابض كاقذؽٌؿ اٵػٛل ثأف ٬ؾا ا٣عؿؼ ٱنػٲؿ 

ض ٚػإذا رأٱ٪ػة  إ٣ٯ ا٣عة٣ح اٷٔؿاثٲح ٧٤٣س٪ٯ كا٣ض٧ػٓ ٦ػ٨ رٚػٓ أك ٩ىػت أك صػؿ 

ٵ٣ػػٙ ٚٲ٭٧ػػة ٧٤ٔ٪ػػة أ٩٭٧ػػة ٦ؿٚٮٔػػةفض كإذا رأٱ٪ػػة ا٣ٲػػةء ٚٲ٭٧ػػة ٧٤ٔ٪ػػة أ٩٭٧ػػة ا

٦٪ىٮثةف أك ٦ضؿكرافض ٚعؿؼي ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ أرمؽ إ٣ػٯ ظؿ٠ػح اٷٔػؿاب
(51)

 .

ق ٝٮؿي أثػٰ ا٣عكػ٨ »ٝةؿ ا٧٣جؿد:  كا٣ٞٮؿ ا٣ؾم ٩ؼذةرق ك٩ـ٥ٔ أ٫٩ ٹ ٱضٮز ٗٲؿي

ٰ أف ٱ١ػٮف اٵػٛل ذ٣ٟ أ٫٩ ٱـ٥ٔ أٌف اٵ٣ٙ إف ٠ة٩خ ظػؿؼ إٔػؿاب ٚٲ٪ج٘ػ

ٚٲ٭ة إٔؿاب ٬ٮ ٗٲؿ٬ة ٧٠ة ٠ةف ٰٚ ا٣ؽاؿ ٨٦ زٱؽض ك١٣٪٭ة د٣ٲ٢ ٤ٔٯ اٷٔؿاب 

 ٵ٫٩ ٹ ٱ١ٮف إٔؿابه كٹ إٔؿابى ٚٲ٫ض كٹ ٱ١ٮف إٌٹ ٰٚ ظؿؼ.

ٝٮ٣٪ة: د٣ٲ٢ ٤ٔٯ اٷٔؿاب إ٧٩ة ٬ٮ أ٩ٟ د٥٤ٕ أف ا٧٣ٮًٓ ٦ٮًٓ رٚٓ إذا 

ٓ ثػة٣ٮاك رأٱخ اٵ٣ٙض ك٦ٮًٓ ػٛيو ك٩ىتو إذا رأٱخ ا٣ٲةءض ك٠ؾ٣ٟ ا٣ض٧ػ

«كا٣٪ٮف إذا ٤ٝخ: ٦ك٧٤ٮف ك٦ك٧٤ٲ٨
(52)

. 

كٝةؿ ا٧٣ةز٩ٰ كاٵػٛل كا٧٣جؿد: ٬ؾق ا٣عؿكؼ د٣ٲػ٢ي »كٝةؿ ا٣ـصةصٰ: 

«اٷٔؿابض ك٣ٲكخ ثإٔؿاب كٹ ظؿكؼ إٔؿاب
(53)

. 

                                                 

 .6/24ض 5/336ض كا٩ْؿ مؿح ا٧٣ٛى٢ ٹث٨ ٱٕٲل: ٢٤ٔ58 ا٣ذس٪ٲح:  (:4)

 .61-:5ا٩ْؿ ٢٤ٔ ا٣ذس٪ٲح:  (51)

يػػػؿل ٚػػٰ مػػؿح 796ض كا٩ْػػؿ قػػؿ ا٣ىػػ٪ةٔح: 265-3/264ا٧٣ٞذٌػػت:  (52) ض ك٦ىػػةدر أ

 .:5/33ا٧٣ٛى٢ ٹث٨ ٱٕٲل: 

 .2/46كا٩ْؿ اٷ٩ىةؼ: ض 241اٷٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮ:  (53)
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 عايث إعرال:-4

رأل ا٣ٛؿاء كُٝؿب كا٣ـٱةدم  أف ظؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ 

كا٣ٮاك كا٣ٲةء ٚٲ٭٧ة ث٧٪ـ٣ػح ا٣عؿ٠ػح اٷٔؿاثٲػح ٚػٰ ا٣كة٥٣ ٔٺ٦ح إٔؿابض ٚةٵ٣ٙ 

كٝةؿ ا٣ٛػؿاء » اٹق٥ ا٧٣ٛؿدض ٠ة٧ٌ٣ح ٰٚ زٱؽ ٨٦ ٝٮ٣٪ة: صةء زٱؽهض ٝةؿ اث٨ ص٪ٌٰ: 

«كأثٮ إقعةؽ ا٣ـٱةدم  كُٝؿب: اٵ٣ٙ ٬ٰ اٷٔؿابض ك٠ؾ٣ٟ ا٣ٲةء
(54)

. 

ك٨٧٦ ذ٬ت إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ؿأم كأػؾ ث٫ ا٣عؿٱؿم
(55)

كاث٨ ٦ة٣ٟ 
(56)

ض كاث٨ ٬نةـ 

ىةرماٵ٩
(57)

ض كاث٨ ا٣عةصت
(58)

ض إٌٹ أف ٬ؾا اٵػٲؿ رأل أف ا٣٪ٮف ٰٚ ا٧٣س٪ٯ ٣٭ػة 

زٺث اٵظٮاؿ ا٣ذٰ ٔؽ د٬ة ا٣ؿًٰ كاث٨ ص٪ٰ كٗٲؿ٧٬ة ٨٦ ا٣جىؿٱٲ٨
(59)

. 

ٝػةؿ ا١٣ٮٚٲػٮف »ك٩كت ا٣ـصةصٰ ٬ؾا ا٣ٞٮؿ إ٣ٯ ا١٣ٮٚٲٲ٨ ٤٠ ٭٥ض ٝػةؿ: 

ٲػح كا٣ض٧ػٓ ٬ػٰ ٤٠ ٭٥: اٵ٣ٙ ٰٚ ا٣ذس٪ٲح كا٣ٮاك ٚػٰ ا٣ض٧ػٓض كا٣ٲػةء ٚػٰ ا٣ذس٪

«اٷٔؿاب ٩ٛك٫
(5:)

ض ك٩كج٫ إ٣ٲ٭٥ أٱٌةن اث٨ اٵ٩جةرم
(61)

. 

ك٨٦ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ا٣ؾٱ٨ رأكا أف ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ث٧سةثػح ا٣عؿ٠ػح اٷٔؿاثٲػح 

ٱ١ػٮف ا٣ؿٚػٓ »ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ اٵقذةذ قٕٲؽ اٵٚ٘ة٩ٰض رظ٫٧ اهللض ٝػةؿ: 

ٙه ٰٚ اٹق٥ ا٧٣س٪ٯ ككاك ا ٣ض٧ػٓ ٚػٰ ا٧٣ػؾ٠ؿ ا٣كػة٥٣... ثة٧ٌ٣حض كٱ٪ٮب ٔ٪٭ة أ٣

«كٱ١ٮف ا٣٪ىت ثة٣ٛذعحض كٱ٪ٮب ٔ٪٭ة ٱةء ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كص٧ٓ ا٧٣ؾ٠ؿ ا٣كة٥٣
(62)

. 

                                                 

يػؿل ٰٚ مؿح ا٧٣ٛى٢ ٹث٨ ٱٕٲل: ٢٤ٔ61 ا٣ذس٪ٲح:  (54)  .5/342ض كا٩ْؿ ٦ىةدر أ

 .2/299ض 2/296ا٩ْؿ ا٧٤٣عح ٰٚ مؿح ا٤٧٣عح:  (55)

ض كا٣ذؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٲػ٢: 2/67ض كمؿح اث٨ ٔٞٲ٢: 2/85ا٩ْؿ مؿح ا٣ذك٭ٲ٢ ٹث٨ ٦ة٣ٟ:  (56)

 .::2/3ض 2/398

 .87-2/86ا٩ْؿ أكًط ا٧٣كة٣ٟ:  (57)

 .2/624ا٩ْؿ اٷٱٌةح ٰٚ مؿح ا٧٣ٛى٢:  (58)

 .6-5ض ك٦ة ق٤ٙ ص: 2/618ا٩ْؿ اٷٱٌةح ٰٚ مؿح ا٧٣ٛى٢:  (59)

 .241اٷٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮ:  (:5)

 .2/44ا٩ْؿ اٷ٩ىةؼ:  (61)

 .85ا٧٣ٮصـ ٰٚ ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح:  (62)
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ك٦٪٭٥ أٱٌةن اٵقذةذ ٔجةس ظك٨ض رظ٫٧ اهللض إذ ٠ةف أمؽ  ا٣ٞػةا٤ٲ٨ ث٭ػؾا 

ـٍ  إٌٹ  جةن ٫٣ض ٥٤ٚ ٱىؿق إٌٹ أ٠سؿ اٳراء م٭ؿة كإوةثح ٤٣عٞٲٞحض ك٥٣ ٱيًضػ ا٣ؿأم دٕى 

ظ٥١ي ا٧٣س٪ػٯ أ٩ػ٫ ٱيؿٚػٓ ثػةٵ٣ٙ ٩ٲةثػح ٔػ٨ ا٣ٌػ٧ح... »كظؽقض ٝةؿ: اٵػؾى ث٫ 

كٱي٪ىت ثة٣ٲةء ٩ٲةثح ٨ٔ ا٣ٛذعح... كٱيضؿ  ثة٣ٲةء ٩ٲةثػح ٔػ٨ ا١٣كػؿة... ٬ػؾا ٬ػٮ 

«أمػػ٭ؿ اٳراء ٚػػٰ إٔؿاثػػ٫
(63)

اٹٝذىػػةر ٤ٔٲػػ٫ ٚػػٰ ٔىػػؿ٩ة ٦٪ٕػػةن »ض زػػ٥ ٝػػةؿ: 

«٤٣ٛٮًٯ كاٹًُؿاب...
(64)

. 

ا٧٣ؽ كا٤٣ٲ٨ ٔٺ٦ح إٔؿاثٲػح ٤ٔػٯ  ٚةٵقذةذاف ا٧٣ٕةوؿاف أػؾا ثأف ظؿؼ

قػجٲ٢ ا٣٪ٲةثػػحض ك٦ؤ٣ٛةد٭٧ػػة ا٠ذكػػجخ قػٲؿكرة ثػػٲ٨ َػػٺب ا٤ٕ٣ػػ٥ض كرأٱ٪ػػة أف 

اٵقذةذ ٔجةس رظ٫٧ اهلل ٝةؿ ٦ة ٝةؿ ٦ذ٤ٕ ٺن ثكؽ  ثةب ا٣ٛٮًٯض ك١٣ػ٨ٍ قػجٲ٢ي 

ض ك٦ة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫ أ٢٬ي ا٣ذ٧عٲه كا٣٪ْػؿ ٬ػٮ  ٜ  أف ٱيذ جٓى أ٢٬ ا٥٤ٕ٣ كا٣ذعٞٲٜ أظى

 ة٣ذ٭ؽ م ث٫ض ك٦ة ٝة٫٣ ٧٤ٔةء ٬ؾق ا٤٣٘ح ٬ٮ ا٣ؾم ٱيذىأٌقٯ ث٫ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح.اٵصؽري ث

6-  ٰ ك٬٪ةؾ رأم راثٓ ٝةؿ ث٫ ا٣ضؿ٦
(65)

ض ٬ٮ أف اٵ٣ٙ ٰٚ ا٧٣س٪ٯ ظػؿؼ 

إٔؿابض ٨١٣ٍ 
)*(
ي٫ ٰٚ ظػة٣ذٰ ا٣ضػؿ كا٣٪ىػت ٬ػٮ اٷٔػؿابض ٝػةؿ اثػ٨   ا٩ٞٺث

٫ض إٌٹ كٝةؿ أثٮ ٧ٔؿ ا٣ضؿ٦ٰ: اٵ٣ٙ ظؿؼ اٷٔؿاب ٧٠ػة ٝػةؿ قػٲجٮٱ»ص٪ٰ: 

«أ٫٩ ٠ةف ٱـ٥ٔ أف ا٩ٞٺث٭ة ٬ٮ إٔؿاب
(66)

. 

                                                 

 .2/231ا٣٪عٮ ا٣ٮاٰٚ:  (63)

 .2/234ا٣٪عٮ ا٣ٮاٰٚ:  (64)

ض 824ض 7:6ض كقػػؿ ا٣ىػػ٪ةٔح: 266-3/265ٗٲػػؿقض ا٩ْػػؿ ا٧٣ٞذٌػػت: ك٩كػػت إ٣ػػٯ  (65)

 .2/46كاٷ٩ىةؼ: 

ٍى ٤ٝػ٥ض ك١٬ػؾا « ٨١٣ ا٩ٞٺث٫»= ]ًجٍ ا٣جةظر ا٣٪ٮف ٨٦  24ظةمٲح ص )*( ثة٣ك١ٮف ًػج

ٍٰ ا٣ذس٪ٲح: »27ًجٍ ا٣ٲةء ٰٚ ٝٮ٫٣ ص ٍٰ ا٣ذس٪ٲػح: »31ض كٝٮ٫٣ ص«٦ٕ٪ٲ كا٣ىػعٲط «. ظؿٚى

ؿ ا٣٪ػٮف كا٣ٲػةء ٚػٰ ٬ػؾق ا٧٣ٮاًػٓ ٹ٣ذٞػةء ا٣كػة٠٪ٲ٨.  ا٧٣٪ةقت ٣ٞٮأؽ ا٣ٕؿثٲٌح أف دي١كى

كٱ١ٰٛ د٣ٲٺن أف د٪ْؿ ٰٚ ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ض ٧ٚػة ٦ػ٨ ٦ٮًػٓ ٚٲػ٫ اصذ٧ػٓ ٚٲػ٫ قػة٠٪ةف ٚػٰ 

ؿ ؾ أٌك٣٭٧ة ثة٣عؿ٠ح ا٧٣٪ةقجح ا٣ذٰ دٞذٌٲ٭ة ٝٮأؽ ا٣ٕؿثٲٌح. ك٨٦ ذ٣ٟ ٦سٺن   = ٧٤٠ذٲ٨ إٹ  ظي
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كذ٬ت اث٨ ٔٞٲ٢ ٦ؾ٬جةن ٰٚ ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ض ٚػؿأل أف دٞػؽ ر ٤ٔٲػ٫ -7

كا٣ىػعٲط أف اٷٔػؿاب »ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲحض كثؽا ٫٣ أف ٬ؾا ٬ٮ ا٣ىػٮابض ٝػةؿ: 

«ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٤٧٣عٜ ث٫ ثعؿ٠ح ٦ٌٞؽرة ٤ٔٯ اٵ٣ٙ رٕٚةن كا٣ٲةء ٩ىجةن كصٌؿان 
(67)

. 

وك أطّر اٗراء ؾٔ ارف اهًّد واهوٌٖ ؾئ اهًرَيٓ واهمًي  اهصياهىا وليان ح

ٌ يَّا يْافؽ ويراءا إذ فَ  َـّراْه.وْ َّْ هوَحْٕٖ  ا ةعؾّا واعخًدوها وؽّعؿْا ةعؾّا وا

ة ديًٚٓ ث٫ ٝٮؿي اٵػٛل كا٧٣جؿد: إف ظػؿؼ ا٧٣ػؽ كا٤٣ػٲ٨ د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ   ٧٧ٚ

ؿاث٭ػةض كا٣ػؾم ٱىًنػٰ ث٭ػؾا أف ٦ٕ٪ٯ ا٧٤١٣ح ٦كذٛةد ٨٦ إٔ - ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲح

ًٕػ٢ ظػؿؼ ا٧٣ػؽ  ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲحض ك٬ٰ ٣ٲكخ ٰٚ ا٧٤١٣حض كإ٧٩ػة صي

كا٤٣ٲ٨ د٣ٲٺن ٤ٔٲ٭ة ٹ ٦ٛٲؽان ٦ٕ٪ٯض ٚٞؽ ٌٔٮ٣٪ة ٰٚ ٚ٭٥ ٦ٕ٪ٯ ا٧٤١٣ح ٤ٔٯ مػٰء 

إذا ص٤ٕ٪ػة ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ »٦عؾكؼ ٦ؽ٣ٮؿو ٤ٔٲ٫ض ك٬ٮ ثٕٲؽض ٝةؿ ا٣كػٲؿاٰٚ: 

٧س٪ػػٯ كا٣ض٧ػػٓ  د٣ٲ٤ػػحن ٤ٔػػٯ اٷٔػػؿابض ]أم ظػػؿكؼ ا٧٣ػػٌؽ كا٤٣ػػٲ٨ ٚػػٰ ا٣

كاٷٔؿابي داؿ  ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ٚ٭ؾق ا٣عؿكؼ ٗٲؿ دا٣ح ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ا٧٤١٣حض كإ٧٩ة 

ا٣ؽاؿ  ٤ٔٯ ٦ٕ٪ة٬ة ٦ة ٣ٲف ٰٚ ا١٣ٺـض كثٕٲؽه أف ٱيض٢ٕ ٦ٕ٪ػٯ ا٧٤١٣ػح ٤ٕ٦ٮ٦ػةن 

«٨٦ ٗٲؿ ٣ِٛ ا٧٤١٣ح ٦ٓ إ١٦ةف اٹقذؽٹؿ ث٤ْٛ٭ة ٤ٔٯ ٦ٕ٪ة٬ة
(68)

. 

٣ٞٮؿض كأّ٭ؿى ٦ػة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ د٪ػةٝي ثػأف ظػؿؼ ا٧٣ػؽ  كأٚكؽ ا٣ٮٌراؽ ٬ؾا ا

كا٤٣ٲ٨ إ٦ة أف ٱؽٌؿ ٤ٔٯ إٔؿاب ٰٚ ا٧٤١٣ح أك ٰٚ ٗٲؿ٬ةض ٚإذا دؿ  ٤ٔٯ إٔػؿاب 

ظػؿؼ  ٌؽ كا٤٣ٲ٨ ٵ٫٩ آػؿ ظػؿؼض ٚ٭ػٮ إذفٚٲ٭ة ٚٲضت أف ٱٞؽ ر ٰٚ ظؿؼ ا٧٣

إٔؿابض ك٬ؾا ٦ؾ٬ت قٲجٮٱ٫ض كإذا دؿ  ٤ٔػٯ إٔػؿاب ٚػٰ ٗٲؿ٬ػة ٚ٭ػٰ ٦ج٪ٲػحض 
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  . . ا٧٣ض٤ح.2:9آؿ ٧ٔؿاف: ] 

 .٢٤ٔ61 ا٣ذس٪ٲح:  (66)

 .2/69مؿح اث٨ ٔٞٲ٢:  (67)

 ]ثٲؿكت . 2/245مؿح ا١٣ذةب:  (68)
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ثػةفض ٝػةؿ: كا٧٣جؿد ك اٵػٛل كا٧٣ةز٩ٰ ٱؿكف أف ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كػة٥٣ ٦ٕؿى

كأ٦ة أثٮ ا٣عك٨ اٵػٛل كأثٮ ا٣ٕجةس ا٧٣جؿد ك٦ى٨ٍ دةثٕ٭٧ػة ٚٲٞٮ٣ػٮف: ٬ػؾق »

ا٣عؿكؼ دٹا٢ ٤ٔٯ اٷٔؿابض ك٣ٲكخ ثإٔؿاب كٹ ظػؿكؼ إٔػؿابض ك٬ػؾا 

 ا٣ٞٮؿ ٚةقؽ  ٵ٫٩ ٱٞةؿ ٣ٞةا٫٤: ػج ؿ٩ة ٔػ٨ ٝٮ٣ػٟ: إف ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ اٵكااػ٢

دٹا٢ إٔؿاب ك٣ٲكخ ثإٔؿاب كٹ ظؿكؼ إٔؿاب ٢٬ ٱؽؿ ٤ٔٯ إٔػؿاب ٚػٰ 

ا٧٤١٣ح أك ٰٚ ٗٲؿ٬ة؟ ٚإف ٝةؿ: دؽؿ  ٤ٔٯ إٔؿاب ٚػٰ ا٧٤١٣ػح ٚػٺ ثػٌؽ ٦ػ٨ أف 

ؽ ر اٷٔؿاب ٚٲ٭ة إذ ٠ة٩خ ٬ػٰ أكاػػؿ ا٤١٣ػ٥ض ٚٲؿصػٓ إ٣ػٯ ٝػٮؿ قػٲجٮٱ٫ض  ٱٞي

ػًؽـ كدكٍٞ ٬ؾق ا٣ٕجةرةض أك ٱٞٮؿ: دؽؿ  ٤ٔٯ إٔؿاب ٚػٰ ٗٲػؿ ا٧٤١٣ػحض  ٔى ك٦ػة 

ض ك٨٦ ٦ؾ٬ج٫ أف ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ ٦ٕؿثةف ٚٲذ٪ةٝي ٝٮ٫٣  ٰ ي٫ ٚ٭ٮ ٦ج٪ «إٔؿاث
(69)

. 

ك٧ٌ٦ة ريدٌ ث٫ ٝٮؿ ا١٣ٮٚٲٲ٨ كا٣ٛؿاء كُٝؿب كا٣ـٱةدم ك٦ى٨ ٝػةؿ ثٞػٮ٣٭٥ ٦ػ٨ 

ا٧٣ٕةوؿٱ٨ كا٧٣ذٞػؽ ٦ٲ٨: إف ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ ا٣كػة٥٣ 

ؾؼ ٦ - ظؿ٠ح إٔؿاب ٨ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ػٓ ا٣كػة٥٣ ٱضػت أف أف ٬ؾا ا٣عؿؼ إذا ظي

ٜى  ٍٚػ ٱجٞٯ ٚٲ٭٧ة ٦ٕ٪ٯ ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ كٹ ٱـكؿض ذ٣ػٟ ٵف ظػؿؼ ا٧٣ػؽ كا٤٣ػٲ٨ كى

ٝٮ٣٭٥ ث٧٪ـ٣ح ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲح ا٣ذٰ دْ٭ػؿ آػػؿ اٹقػ٥ ٠ة٣ٌػ٧ح ٚػٰ ا٣ػؽاؿ ٦ػ٨ 

ؾٚخ ثٞٲخ ا٧٤١٣ح دؽؿ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ة٬ة ا٣ػؾم ٠ة٩ػخ ٤ٔٲػ٫ض  ٝٮ٣٪ة: ظٌؿ زٱؽهض ٚإذا ظي

ػؾٚخ ٚػإف  ك٨ٍ١٣ إذا ٠ة٩خ اٵ٣ٙ ٨٦ ٝٮ٣٪ة: ظٌػؿ ا٣ـٱػؽاف ٔٺ٦ػح إٔػؿاب كظي

٦ٕ٪ٯ ا٣ذس٪ٲح ٱىٍؼذ٢  كٱـكؿ  ٵف اٵ٣ٙ ٨٦ وٲ٘ح ا٧٤١٣ح ًصػٰء ث٭ػة ٷٚػةدة ٦ٕ٪ػٯ 

كأ٦ة ٝٮؿ ا٣ٛػؿاء كأثػٰ إقػعةؽ ا٣ـٱػةدم: إف اٵ٣ػٙ ٬ػٰ »ا٣ذس٪ٲحض ٝةؿ اث٨ ص٪ٰ: 

٨ٍ ٝةؿ: إف اٵ٣ػٙ اٷٔؿاب ٚ٭ٮ أثٕؽي اٵٝةكٱ٢ ٨٦ ا٣ىٮابض ٝةؿ أثٮ ٤ٰٔ: ٱ٤ــ ٦ى 

ؾٍٚخ ٦٪٫ اٵ٣ٙ داٹ  ٬ٰ اٷٔؿاب أف ٱ١ٮف  ٨٦ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذس٪ٲػح ٤ٔػٯ  اٹق٥ ٦ذٯ ظي

ػؾىٚخى  ػًؿٍض ٣ىػٲ٘ح اٹقػ٥ض كإ٧٩ػة ظى ٙي ٚٲ٫ض ٵ٩ٟ ٣ػ٥ دٕى ٦ة ٠ةف ٱؽؿ ٤ٔٲ٫ كاٵ٣

                                                 

 .2/46ض كا٩ْؿ اٷ٩ىةؼ: 276ا٢٤ٕ٣ ٰٚ ا٣٪عٮ:  (69)



 527 (4-3) ءاٌاجلز (19)اجمللد  -جمل٘ جمنع اللغ٘ العسبٔ٘ بدمظل 

إٔؿاث٫ض ٚكجٲ٢ ٦ٕ٪ةق أف ٱ١ٮف ٝج٢ ا٣عؾؼ كثٕؽق كاظؽان ٧٠ة أف زٱؽان ك٩عٮق ٦ذػٯ 

ؾٚخى إٔؿاث٫  ٧ٕٚ٪ة ثةن ثةؽو ثٕؽ ق٤ًت إٔؿاث٫ظى «ق ا٣ؾم ٠ةف ٱؽؿ ٤ٔٲ٫ ٦ٕؿى
(6:)

. 

ٚعؿ٠ح اٷٔؿاب دػؽػ٢ اٹقػ٥ى كدؼػؿج ٦٪ػ٫ ك٦ٕ٪ػةق ٣ػ٥ ٱذ٘ٲٌػؿض ك٣ػٲف 

ا  ػؽ  ٔي ؾؼ ٦٪٭٧ة ٔٺ٦ذة ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ إذا  ٠ؾ٣ٟ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ إذا ظي

ؾٚذة.  ٔٺ٦ذٰ إٔؿاب كظي

ا٣ػٮاك ٚػٰ ٦ًػٍؾرىكافكاقذؽؿ  اث٨ ٱٕٲل أٱٌةن ٤ٔٯ ٚكةد ٬ؾا ا٣ػؿأم ثػأف 
(71)

 

ٞي٤جػخ ا٣ػٮاك ٱػةءن  ٵ٩٭ػة  ٤ىتض ك٣ٮ ٠ة٩خ اٵ٣ػٙ ظؿ٠ػح إٔػؿاب ٣ خض ك٥٣ دٞي وع 

ض ٚسجةت ا٣ٮاك د٣ٲ٢ ٤ٔػٯ أف اٵ٣ػٙ  ٔىٲٍخي ىدٍ ـىٱخي كأ ٍٗ ى صةءت راثٕح ٦ذُؿٚح ٧٠ة ٰٚ أ

كٱؽؿ  ٤ٔٯ أف اٵ٣ػٙ ٚػٰ ا٣ذس٪ٲػح ٣ٲكػخ إٔؿاثػةن ٝػٮ٣ي٭٥: »٨٦ وٲ٘ح ا٧٤١٣ح ٝةؿ: 

دؿل أف اٵ٣ٙ ٣ٮ ٠ة٩خ إٔؿاثةن ٣ٮصت أف د٪٤ٞت ا٣ٮاك ٚػٰ ٦ًػٍؾركاف  ٦ًٍؾركافض أٹ

ٔىٲٍخ ىدٍ ـىٱخ كأ ٍٗ ى «ٱةءن ٵ٩٭ة راثٕح كٝؽ كٍٕٝخ َؿٚةن ٧٠ة ٝي٤جخ ٰٚ أ
(72)

. 

كرأل اث٨ ٱٕػٲل أف اٵ٣ػٙ كا٣ٲػةء كا٣ػٮاك ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ كص٧ػٓ ا٧٣ػؾ٠ؿ 

ٔيٮ ض ث٭ػة ٔػ٨ ًػ٥  اقػ٥ إ٣ػٯ  ا٣كة٥٣ ظؿكؼ دع٢٧ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓض 

اق٥ض كاق٥ إ٣ٯ اقػ٧ٲ٨ض ٚ٭ػٰ ذات ٦ٕ٪ػٯ داػ٤ػح ٚػٰ وػٲ٘ح ا٧٤١٣ػحض ٝػةؿ: 

٧١ٚة ٠ة٩خ اٵ٣ٙ ٰٚ ا٣ذس٪ٲح ٔٮًةن ٦ػ٨ ًػ٥  اقػ٥ إ٣ػٯ اقػ٥ض ك٬ػٮ ٦ٕ٪ػٯ »

ٔٮًػةن ٦ػ٨ ا٣عؿ٠ػح كا٣ذ٪ػٮٱ٨  - ك٬ٮ ا٣ذ٪ػٮٱ٨ - ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ا٣ذس٪ٲحض كا٣سة٩ٰ

اق٥ إ٣ػٯ  ٤ٔٯ ٦ة ٝؿ ر٩ة ١ٚؾ٣ٟ ا٣ٮاك ٰٚ ا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ كا٣ٲةء ٔٮضه ٨٦ ٥ً  

«اق٧ٲ٨ ٚىةٔؽان إ٣ٯ اٹق٥ ا٧٣ؾ٠ٮرض ك٬ٮ ٦ٕ٪ٯ ا٣ض٧ٓ
(73)

. 

 يعَََٖئؾا ا٣٪عػٮ ٦ػ٨ ا٣ؽٹ٣ػح ٤ٔػٯ ٚإذا ٠ةف ظةؿ ٬ؾق اٵظؿؼ ٤ٔػٯ ٬ػ
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ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ ٚ٭ٰ ٦ٕؽكدة ٰٚ ث٪ٲح ا٧٤١٣ح كوٲ٘ذ٭ةض ك٣ٮ ٠ة٩خ إٔؿاثػةن صػةز 

ؾٚخ قٍٞ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓض ك٬ٮ ا٧٣ٞىػٮد ٦٪٭ػةض  كإ٣ػٯ ظؾٚ٭ةض ك٣ٮ ظي

٥١ ٤ٔػٯ ٝػٮؿ ا١٣ػٮٚٲٲ٨ كا٣ٛػؿاء كُٝػؿب كا٣ـٱػةدم  ٓى ا٣كٲؿاٰٚ كظى ٬ؾا أ٧٣ى

ٚٛةقؽ أف د١ٮف ٬ؾق ا٣عؿكؼ ث٧٪ـ٣ػح ا٣عؿ٠ػةت ٦ػ٨ ًٝجىػ٢ أف »ثة٣ٛكةدض ٝةؿ: 

ٱةن ٦٪٭ة ٗٲؿي ٦يؼ٢  ث٧ٕ٪ةقض كاردٛػةعي  اردٛةع ا٣عؿ٠ةت ٨٦ اٹق٥ ظذٯ ٱجٞٯ ٦ذٕؿ 

٢ه ٧٣ٕ٪ة٬ة ًُ «ا٣عؿكؼ ٨٦ ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ ٦يج
(74)

. 

ٚعؿؼي ا٧٣ؽ  كا٤٣ػٲ٨ ا٣ػؾم ٔػٌؽق ا٣ٛػؿاء ك٦ىػ٨ٍ رأل رأٱػ٫ ٔٺ٦ػح إٔػؿاب 

ٲٙ إ٣ٯ اٹق٥ ا٧٣ٛؿد ٷًٛةء ٦ٕ٪ٯن ٤ٔٲػ٫ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٚٲػ٫ض أٹ ك٬ػٮ ٦ٕ٪ػٯ  ًي أ

ا٣ذس٪ٲح أك ا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ض كإذا ٠ةف ٠ؾ٣ٟ ٚ٭ٮ ٨٦ ث٪ٲح ا٧٤١٣ح ٠ة٣٭ةء ٰٚ ٝةا٧ػح 

ج٤ىٯض ٧١ٚة أف ٬ؾٱ٨ ا٣عؿٚٲ٨ داػٺف ٚ ٰ وٲ٘ح ا٧٤١٣ح كث٪ٲذ٭ػة كاٵ٣ٙ ٰٚ ظي

ٷٚةدد٭٧ة ٦ٕ٪ٯ ا٣ذأ٩ٲر ٠ؾ٣ٟ ظؿؼي ا٧٣ؽ كا٤٣ٲ٨ ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كػة٥٣ 

ٱ٪جٰ٘ أف ٱ١ٮف ٨٦ ث٪ٲح ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ض ك٧٠ة أف ظؿٰٚ ا٣ذأ٩ٲر ظؿٚػة 

إٔؿاب دْ٭ؿ ٤ٔٲ٭٧ة ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲح أك دٞؽ ر ٠ؾ٣ٟ ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ 

إٔؿابض ك٨ٍ١٣ ٹ دٞػؽ ر ٤ٔٲػ٫ ظؿ٠ػح اٷٔػؿاب  ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ظؿؼي 

٧١ٚػة أف ا٧٣ػٲ٥ ٚػٰ ٝةا٧ػح ٣ٲكػخ ظػؿؼ »١٧٣ةف ا٣٪ٮف ٦٪٫ض ٝةؿ اث٨ ص٪ػٰ: 

٤ى٥ي ا٣ذأ٩ٲر ٰٚ ٝةا٧ح ٬ٮ ظؿؼ اٷٔؿاب ١ٚػؾ٣ٟ ٱ٪ج٘ػٰ أف  ٔى اٷٔؿابض كإ٧٩ة 

٤ىػ٥ي  ٔى ٕي٧ؿاف ظػؿؼى اٷٔػؿابض ك ٤ى٥ي ا٣ذس٪ٲح ٰٚ ٩عٮ ٝٮ٣ٟ: ا٣ـٱؽاف كا٣ ٔى ٱ١ٮف 

ض ٚٲ٪جٰ٘ أف د١ٮف ٬ٰ ظؿؼ اٷٔؿاب ٧٠ػة ٠ة٩ػخ ا٣٭ػةء ٚػٰ ا٣ذس٪ٲح ٬ ٙي ٮ اٵ٣

«ٝةا٧ح ظؿؼ اٷٔؿاب
(75)

. 

ك٧٦ة ٱؤ٩ف ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٞةـ ٬ؾق ا٣ذةء ا٣ذٰ ديػـاد ٚٲ٧ػة ٱض٧ػٓ ثػأ٣ٙ كدػةء 

٦ـٱؽدٲ٨ض إذ ٬ٰ دا٣ٌح ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٲٰ ا٣ض٧ٓ كا٣ذأ٩ٲػر أك ٤ٔػٯ ا٣ذأ٩ٲػر ٚعكػت 
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٤ٔٯ ػٺؼو ثػٲ٨ ا٣٪عػٮٱٲ٨
(76)

ؿ ٤ٔٲػ٫ ظؿ٠ػةت ض ك٬ػٰ ظػؿؼ إٔػؿاب دْ٭ػ

ٔيػٌؽت « ٝةا٧ػح»اٷٔؿاب ٵ٫٩ ٨٦ ث٪ٲح ا٧٤١٣ح ٧٠ة دْ٭ؿ ٤ٔٯ ا٣ذػةء ٚػٰ  ٧١ٚػة 

ٙي كا٣ػٮاك  ٔيٌؽت أٱٌةن اٵ٣ ٬ؾق ا٣ذةء ثؽٹ٣ذ٭ة ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ا٣ض٧ٓ ظؿؼى إٔؿاب 

كا٣ٲةء أظؿؼى إٔؿابو ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ٣ؽٹ٣ذ٭ة ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ىٲػٰ ا٣ذس٪ٲػح 

ةء ٬ٰ ظػؿؼ اٷٔػؿاب ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ض٧ػٓ ا٣ذ قك٬ؾ»كا٣ض٧ٓ. ٝةؿ اث٨ ٱٕٲل: 

ٵ٩٭ة ظؿؼ وٲ٘خ ا٧٤١٣ح ٤ٔٲػ٫ ٧٣ٕ٪ػٯ ا٣ض٧ػٓ ١ٚة٩ػخ ٠ػة٣ٮاك كا٣ٲػةء ٚػٰ 

«ا٣ض٧ٓ ا٧٣ؾ٠ؿ ا٣كة٥٣
(77)

. 

ك٨٦ اٵ٦ٮر ا٣ذٰ ريدٌ ث٭ة ٝٮؿي ا١٣ٮٚٲٲ٨ ك٦ىػ٨ٍ دػةثٕ٭٥ أف اٵ٣ػٙ كا٣ػٮاك ٚػٰ 

ض ٩عٮ ٝٮ٣٪ة: از٪ةف ك ٔنػؿكف ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ زةثذةف ٨٦ دكف أف ٱ٢٧ٕ ٚٲ٭٧ة ٔة٢٦ه

ض  كزٺزٮفض ٤ٚٮ ٠ة٩خ اٵ٣ٙ كا٣ٮاك ٔٺ٦ذٰ إٔؿاب ٦ة زجذذة إٌٹ ثٕة٦ػ٢ض كٹ ٔة٦ػ٢ى

كٝػؽ ريد  ٬ػؾا ا٧٣ػؾ٬ت ثػأف اٵ٣ػٙ كا٣ػٮاك زجذػخ ٝجػ٢ دػػٮؿ »ٝةؿ أثٮ ظٲػةف: 

د ا٣ٕػػؽد ٹ اٷػجػػةر: كاظػػؽض از٪ػػةفض ٔنػػؿكفض ضػػؿ  ا٣ٕة٦ػػ٢ض ٝػػة٣ٮا إذا ٝىػػؽكا ٦ي 

«ٮصؽ إٹ ثٕؽ دػٮؿ ا٣ٕة٢٦زٺزٮفض أرثٕٮفض ك٣ٮ ٠ة٩خ إٔؿاثةن ٥٣ د
(78)

. 

ٙي اٵٝػٮاؿ ٔ٪ػؽ ا٣ػٮٌراؽض ٝػةؿ:  كٝػؽ ركم ٔػ٨ ٗٲػؿ »ك٬ؾا ا٣ٞٮؿ إًٔ

٬ؤٹء أ٩٭٥ ص٤ٕٮا ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ ٬ػٰ اٷٔػؿابض ٠ة٣ٌػ٧ح كا٣ٛذعػحض ك٬ػؾا 

«ا٣ٞٮؿ إًٔٙ اٵٝةكٱ٢
(79)

. 

أ٦ة ٝٮؿ ا٣ضؿ٦ٰ ك٦ى٨ دةثٕػ٫: إف اٵ٣ػٙ ظػؿؼ إٔػؿابض إٹ أف ا٩ٞٺث٭ػة 

ضػؿ  كا٣٪ىػت ٬ػٮ اٷٔػؿاب ٚٞػؽ أث٤ُػ٫ ا٣٪عٮٱػٮف ثػأٌف إ٣ٯ ٱةء ٰٚ ظة٣ذٰ ا٣

ا٩ٞٺب اٵ٣ٙ ٹ ٱعٲ٤٭ة ٨ٔ أ٩٭ة ظؿؼ إٔؿابض ٚة٧٣ذٕةرؼ ٤ٔٲػ٫ أف اٵ٣ػٙ 
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ظؿؼ إٔؿابض ك٬ٰ د٤ٞت إ٣ٯ ٱةء ٰٚ ظة٣ذٰ ا٣٪ىت كا٣ضػؿض ك٣ػ٥  (٠ًٺى )ٰٚ 

ا٩ٞٺث٭ػة ]أم اٵ٣ػٙ  ٹ »ٱ٢ٞ أظػؽ: إٌف ا٩ٞٺث٭ػة إٔػؿابض ٝػةؿ اثػ٨ ٱٕػٲل: 

ٮ٩٭ة ظؿؼى إٔؿاب ثٕؽ أف ٝةـ ا٣ؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ ذ٣ػٟض أٹ دػؿل أ٩ػػ ة ٱؼؿص٭ة ٨ٔ ٠

ظؿؼ اٷٔؿاب ٦٪٭ةض كأ٩خ ٦ٓ ذ٣ٟ د٤ٞج٭ػة ٱػةء  (٠ًٺى )ٹ ٩ؼذ٤ٙ ٰٚ أف أ٣ٙ 

ٰٚ ا٣٪ىت كا٣ضؿض ٩عٮ ٝٮ٣ٟ: صةء٩ٰ ا٣ـٱػؽاف ٠ًٺ٧٬ػةض كرأٱذ٭٧ػة ٤٠ًىٲٍ٭٧ػةض 

«ك٦ؿرت ث٭٧ة ٤٠ًىٲٍ٭٧ة
(7:)

. 

ٰ  ا٣ٞٮؿ ثػأف  ٰ  ا٣ضؿ٦ ا٧٣س٪ػٯ ا٧٣ذىػ٢ ثػأ٣ٙ ا٣ذس٪ٲػح ٗٲػؿ كأ٣ــ ا٣ـصةص

ٍٕؿىب ٵف اٵ٣ٙ ٥٣ د٪٤ٞتض كاٹ٩ٞٺب ٔ٪ػؽق ٬ػٮ اٷٔػؿابض ٝػةؿ:  كٱ٤ػــ »٦ي

ٰ  أف د١ٮف ٰٚ ظةؿ ا٣ؿٚٓ  ثحض ٵٌف اٵ٣ٙ ٔ٪ػؽق ٗٲػؿ « ا٣ـٱؽاف»ا٣ضؿ٦ ؿى ٍٕ ٗٲؿ ٦ي

«٦٪٤ٞجحض كإ٧٩ة اٹ٩ٞٺب ٔ٪ؽق اٷٔؿاب
(81)

. 

ض ك٣ػ٥ ٱ٤ذٛػخ إ٣ٲػ٫ كأ٦ة ٝٮؿ اث٨ ٔٞٲ٢ ٚإف ثٕػي ا٣جىػؿٱٲ٨ ذ٬ػت إ٣ٲػ٫

ص٧٭ٮر٥٬  ٵ٫٩ ٱؤدم إ٣ٯ دٞؽٱؿ ظؿ٠ح ٤ٔٯ ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ض كإذا ٝيػؽرت 

٧ٚة ٩ٞٮؿ ٰٚ ا٣٪ٮف
(82)

. 

ٕ ٛح ثٕٲػػؽة ٔػػ٨ ا٣ىػػٮاب ٔ٪ػػؽ ص٧٭ػػٮر  ٚة٧٣ػػؾا٬ت ا٣ؼ٧كػػح ا٣كػػة٣ٛح ٦ٌػػ

ا٣جىؿٱٲ٨ض ك٦ة ثٰٞ إٌٹ ٝٮؿ قٲجٮٱ٫ ك٦ى٨ٍ ٝةؿ ثٞٮ٫٣ ك٬ػٮ أف ظػؿؼ ا٧٣ػؽ  كا٤٣ػٲ٨ 

ا٣ؿاء ٰٚ صٕٛؿض كدٌػةٚؿت اٵد٣ػح كا٣جػؿا٬ٲ٨ ٤ٔػٯ وػعح ظؿؼ إٔؿاب ث٧٪ـ٣ح 

 ٬ؾا ا٣ٞٮؿ كوٮاث٫ض كقةؽ ا٣٪عٮٱٮف ثٌٕح أد٣ح ٤ٔٯ اقذٞة٦ذ٫ كقؽادق.

٨٦ ذ٣ٟ أف ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲح دؽػ٢ ٤ٔٯ ا٧٤١٣ح ٣ذٕٲػٲ٨ ٦ٮٕٝ٭ػة ا٣٪عػٮمض 
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ٚإ٦ة أف د١ٮف ٦ك٪ؽان أك ٦كػ٪ؽان إ٣ٲػ٫ أك ٌٚػ٤حض كٹ ٱ١ػٮف ذ٣ػٟ إٌٹ ثٕػؽ أف دػؽؿ  

ح ٤ٔٯ ٦ٕ٪ة٬ةض ٚذأدٰ ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲح ٚذعٌؽد كًٕ٭ة اٷٔؿاثػٰ ٦ػ٨ ٚةٔػ٢ ا٧٤١٣

٦ٕ٪ٯ ا٣ذس٪ٲػح أك  أك ٦ٕٛٮؿ أك ٗٲؿ ذ٣ٟض كظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ ٥٣ ٱؤتى ث٫ إٌٹ ٷٚةدة

٤ت ا٧٤١٣ح كد١ٮٱ٪٭ة كذك ٦ٕ٪ٯ  ٵٌف ا٣٘ؿض ٨٦ إ٣عةٝػ٫  ا٣ض٧ٓض ٚ٭ٮ إذف ٨٦ وي

ج٤ٍػٯ ٚػٰ  ضةء ٰٚ ٝةا٧حثة٧٤١٣ح زٱةدةي ٦ٕ٪ٯن ٤ٔٯ ا٧٣ٛؿدض ك٬ٮ ٠ة٣٭ كاٵ٣ػٙ ٚػٰ ظي

إًٛةا٭٧ة ٦ٕ٪ػٯ ا٣ذأ٩ٲػرض ٧١ٚػة أف ٬ػؾٱ٨ ا٣عػؿٚٲ٨ ظؿٚػة إٔػؿاب كذىكا ٦ٕ٪ػٯ 

٠ؾ٣ٟ ظؿؼ ا٧٣ؽ  كا٤٣ٲ٨ ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كػة٥٣ ظػؿؼي ٦ٕ٪ػٯن أٱٌػةن أقػجٖ 

ض ٝػةؿ اثػ٨ ٱٕػٲل:  ظ١ػ٥ اٷٔػؿاب أف ٱػؽػ٢ ا٧٤١٣ػح ثٕػؽ »٤ٔٯ ا٧٣ٛؿد ٦ٕ٪ػٯن

٣ػح ٤ٔػٯ اػػذٺؼ أظٮا٣٭ػة ٦ػ٨ ا٣ٛة٤ٔٲػح كا٧٣ٕٛٮ٣ٲػح دٹ٣ذ٭ة ٤ٔٯ ٦ٕ٪ة٬ػة ٤٣ؽٹ

ض ٚٲؼذ٤ػٙ ظػةؿ  ك٩عًٮ٧٬ةض ٩عٮي ٝٮ٣ٟ: صةء٩ٰ زٱؽهض كرأٱخ زٱؽانض ك٦ؿرت ثـٱػؽو

ٹ دؼذ٤ػٙض ٧ٌ٤ٚػة ٠ػةف اٹق٥ ثعكت اػذٺؼ اٷٔؿابض كذاتي اٹقػ٥ كاظػؽةه 

٪ٲػح ٤ٔػٯ از٪ػٲ٨ ٠ػةف ظػؿؼ ا٣ذس ا٣ذس٪ٲح داٹ   ارؾَٔؿدض كثـٱةدة ٤ٔٯ ٦ٛ ا٣ٮاظؽ داٹ  

٨٦ د٧ةـ اٹق٥ ك٨٦ ص٤٧ح وٲ٘ح ا٧٤١٣حض كوةر ٠ة٣٭ةء ٚػٰ ٝةا٧ػح كاٵ٣ػٙ ٚػٰ 

ج٤ٯ  ٵٌف اٵ٣ٙ كا٣٭ةء ًزٱػؽا ٧٣ٕ٪ػٯ ا٣ذأ٩ٲػر ٧٠ػة ًزٱػؽ ظػؿؼي ا٣ذس٪ٲػح ٧٣ٕ٪ػٯ  ظي

«ا٣ذس٪ٲحض كوةرا ظؿٰٚى إٔؿاب ٠ؾ٣ٟ ٰٚ ا٣ذس٪ٲح
(83)

. 

كا٤ُ٩ٜ اث٨ ص٪ٰ ٷّ٭ةر ٝٮة ٦ػؾ٬ت قػٲجٮٱ٫ كقػؽادق ٧ٌ٦ػة ٱض٧ػٓ ثػٲ٨ 

ىٲ٨ ٦ذ١٧٪ػٲ٨  اٹق٥ ث ا٧٣ٛؿد ك٦س٪ةقض ٚؿأل أف اٹق٥ ا٧٣ٛؿد ك٦س٪ةق إذا ٠ة٩ة ٦ٕؿى

٦ٕؿثػح  «رصػ٢»ٚٺ ثٌؽ ٨٦ ظؿؼ إٔؿاب دْ٭ؿ ٤ٔٲ٫ ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲحض ٧٤١ٚػح 

٦ذ١٧٪حض كظؿؼ اٷٔؿاب ٚٲ٭ة ا٣ٺـض ك٦س٪ة٬ة رصٺف ٦ٕؿب ٦ذ٨١ٌ٧ ٹ ثؽ ٚٲ٫ 

جةن ٤ٔػٯ   ٞ اٵٝػٮاؿ ا٣كػة٣ٛح ٚػٰ ٧ٌ٦ة كيصؽ ٰٚ ٦ٛؿدق ٨٦ ظؿؼ إٔؿابض ٝةؿ ٦ٕ
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كأٝػٮل ٬ػؾق اٵٝػٮاؿ ٝػٮؿي »ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كػة٥٣: 

قٲجٮٱ٫ض كا٣ؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ وعح ٝػٮؿ قػٲجٮٱ٫ أف اٵ٣ػٙ ظػؿؼ إٔػؿاب دكف أف 

ٱ١ٮف اٵ٦ؿ ٚٲ٭ة ٤ٔٯ ٦ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٗٲؿق أف ا٣ػؾم أكصػت ٤٣ٮاظػؽ ا٧٣ػذ٨١٧ 

٪ٲح ٰٚ ٩عػٮ ٝٮ٣ػٟ: ظؿؼى اٷٔؿاب ٰٚ ٩عٮ رص٢ كٚؿس ٬ٮ ٦ٮصٮد ٰٚ ا٣ذس

رصٺف كٚىؿىقةفض ك٬ٮ ا٣ذ٨١٧ض ٧١ٚػة أٌف ا٣ٮاظػؽ ا٧٣ػذ٨١٧ ا٧٣ٕػؿب ٱعذػةج 

ثػةن ٦ذ١٧٪ػةن اظذػةج إ٣ػٯ  إ٣ٯ ظؿؼ إٔؿاب ١ٚؾ٣ٟ اٹق٥ ا٧٣س٪ػٯ إذا ٠ػةف ٦ٕؿى

ظؿؼ إٔؿابض كٝٮ٣٪ة: رصٺف ك٩عٮق ٦ٕؿب ٦ذ٨١٧ ٦عذػةج إ٣ػٯ ٦ػة اظذػةج 

«إ٣ٲ٫ ا٣ٮاظؽ ا٧٣ذ٨١٧ ٨٦ ظؿؼ اٷٔؿاب
(84)

. 

ُى  ٢ى أف ٱ١ٮف ظؿؼ اٷٔؿاب ٰٚ ا٧٣س٪ػٯ ا٣عػؿؼ ا٣ػؾم ٝجػ٢ ا٧٣ػؽ  ز٥ أث

كا٤٣ٲ٨ أك ا٣عؿؼ ا٣ؾم ثٕؽقض كاقذؽؿ ٤ٔٯ ذ٣ػٟض كا٩ذ٭ػٯ إ٣ػٯ وػعح ٝػٮؿ 

قٲجٮٱ٫ كظؽق
(85)

. 

ك٥٣ ٱىؿى ا٣ـصةصٰ ٦ؾ٬جةن ٨٦ ا٧٣ؾا٬ت ا٣كة٣ٛح وةاجةن إٹ  ٦ػؾ٬ت قػٲجٮٱ٫ض 

ٲ٫ ٵ٫٩ ٬ٮ ا٣ىٮاب ك٩ؼذ٥ ا١٣ذةب ث٧ؾ٬ت قٲجٮٱ٫ ك٦ة اظذيش  ث٫ ٫٣ ك٤ٔ»ٝةؿ: 

«دكف ٗٲؿق
(86)

. 

٭ػ٥ ٦٪٭ػة  ٤ٔٯ أ٫٩ ٱ٪جٰ٘ ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ ٔجةرة صػةءت ٚػٰ ٠ػٺـ قػٲجٮٱ٫ض ٝػؽ ٱٛي

ػٺؼي ٦ؾ٬ج٫ ٚػٰ أف ظػؿؼ ا٧٣ػؽ كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ ا٣كػة٥٣ ظػؿؼ 

ٟ ث٭ة ا١٣ٮٚٲٮف كاظذٌضٮا ث٭ة ٤ٔػٯ قػؽاد ٦ػؾ٬ج٭٥ إٔؿابض كٝؽ د٧ك 
(87)

ض ٝػةؿ: 

ؽ ٣عٞذ٫ زٱةددةفض اٵك٣ٯ ٦٪٭٧ة ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ض كا٥٤ٔ أ٩ٟ إذا ز٪ٌٲخ ا٣ٮاظ»

«ك٬ٮ ظؿؼ اٷٔؿاب ٗٲؿ ٦ذعؿؾ كٹ ٦٪ٮفض ٱ١ٮف ٰٚ ا٣ؿٚٓ أ٣ٛةن 
(88)

. 
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ٱٕ٪ٰ أف ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ػٲ٨ « ٱ١ٮف ٰٚ ا٣ؿٚٓ أ٣ٛةن »ٝؽ ٱ٨ْ ّةف  أف ٝٮ٫٣: 

ٔٺ٦ح إٔؿاثٲحض ٧٠ة ٩ٞٮؿ: ٱ١ٮف اٹق٥ ٰٚ ا٣ؿٚٓ ٧ٌ٦ٮ٦ةنض ك٨١٣ اٵ٦ؿ ٤ٔػٯ 

إذ ا٧٣ٞىٮد أف ا٧٣س٪ٯ ٱٞٓ ٦ٮٝٓ اٹقػ٥ ا٧٣ؿٚػٮع كٱ١ػٮف ٚٲػ٫  ػٺؼ ذ٣ٟض

أ٣ٙ كإف ٥٣ ٱ٨١ ٦ؿٚٮٔةنض ٹ أف ٬ؾق اٵ٣ٙ ٔٺ٦ػح إٔؿاثٲػحض ٩ْٲػؿ ذ٣ػٟ أ٩٪ػة 

ض كا٣ٌػ٧ةاؿ ٚػٰ ا٣٪ىػت  ٩ٞٮؿ: ا٧ٌ٣ةاؿ ٰٚ ا٣ؿٚٓ د١ٮف ٬ٮ ك٬ٰ ك٥٬ ك٨٬ 

ؽ  كاظؽ ٦٪٭ة ٦ؿٚٮٔةن أك ٦٪ىٮثةن  ٵٌف ٬ػؾق ا٣ٌػ٧ةاؿ  إٱةؾ كإٱةق كإٱة٥٬ض كٹ ٱٕي

دٞٓ ٦ٮاٝٓ اٹق٥ ا٧٣ؿٚٮع كا٧٣٪ىٮبض ٝةؿ ا٣كٲؿاٰٚ مػةرظةن ٔجػةرة قػٲجٮٱ٫ 

ٱ١ٮف ٰٚ ا٣ؿٚٓ أ٣ٛةنض ٱٕ٪ٰ ظؿؼ اٷٔػؿاب ا٣ػؾم ذ٠ػؿق... ٚٲذػأٌكؿ »ا٣كة٣ٛح: 

أم ٰٚ ا٧٣ٮٝٓ ا٣ؾم ٱٞٓ ٚٲ٫ ا٧٣ؿٚٮعض كإف ٥٣ ٱ٨١ ٬ٮ ٦ؿٚٮٔػةنض ٧٠ػة ٩ٞػٮؿ: 

ا٧٣ؿٚٮع ٬ٮ ك٬ٰض كٰٚ ا٣ذس٪ٲح ةقض ك٧ًٲؿ ةؾ كإٱ  ٧ًٲؿ ا٧٣٪ىٮب ا٧٣٪ٛى٢ إٱ  

ػ٨ٌض ك٣ػٲف مػٰء ٦ػ٨ ٬ػؾا ث٧ؿٚػٮع كٹ ٦٪ىػٮبض  ٧٬ةض كٰٚ ا٣ض٧ٓ ٥٬ ك٬ي

ثح ٱ١ٮف ٦ؿٚٮٔةن ك٦٪ىٮثةن  «ك٨ٍ١٣ ٦ة ٱٞٓ ٦ٮ٫ٕٝ ٨٦ اٵق٧ةء ا٧٣ٕؿى
(89)

. 

ٚة٣ٲػةء ظػؿؼ اٷٔػؿاب »ك٩ْٲؿ ٧٤٠ح قٲجٮٱ٫ ا٣كة٣ٛح ٝٮؿ اثػ٨ ا٣ىػةاٖ: 

ٮف دػ٤ػخ ا٧٣س٪ػٯ ٔٮًػةن ٦ػ٨ كٔٺ٦ح ا٣ذس٪ٲح كٔٺ٦ح ا٣ضؿ أك ا٣٪ىػتض كا٣٪ػ

«ا٣عؿ٠ةت كا٣ذ٪ٮٱ٨
(8:)

كاٵ٣ٙ ٰٚ ٝٮ٣ٟ: ا٣ـٱؽاف دػؽؿ ٤ٔػٯ »ض كٝةؿ أٱٌةن: 

زٺزح أمٲةءض أظؽ٬ة: أ٩٭ة ظؿؼ اٷٔؿابض ا٣سة٩ٰ: أ٩٭ة ٔٺ٦ح ا٣ؿٚػٓض ا٣سة٣ػر: 

«ا٣ؽا٣ح ٤ٔٯ ا٣ذس٪ٲح
(91)

. 

ٔٺ٦ػح »كٝٮ٣ػ٫: « كٔٺ٦ػح ا٣ضػؿ أك ا٣٪ىػت»ٹ رٱت أ٫٩ ٹ ٱٕ٪ٰ ثٞٮ٫٣: 

أٌف ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ظؿ٠ح إٔؿاثٲحض كإ٧٩ػة  «ا٣ؿٚٓ

ٱؿ٦ٰ إ٣ٯ ٦ة ذ٠ؿق قٲجٮٱ٫ض ٣ؾا وؿ ح ثأٌف اٵ٣ٙ كا٣ٲةء ظؿٚػة إٔػؿابض ك١٣٪ػ٫ 
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أراد أف ٱنٲؿ إ٣ٯ أٌف ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ٱػؽؿ ٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ذس٪ٲػح أك ا٣ض٧ػٓض 

 .كٱؽؿ  أٱٌةن ٤ٔٯ ٦ة دى٣ٌخ ٤ٔٲ٫ ٧٤٠ح قٲجٮٱ٫ ا٣كة٣ٛح

كٚػٰ ٬ػؾق »ك٩ْٲؿ ٔجةرة اث٨ ا٣ىةاٖ ا٣كة٣ٛح ٔجػةرةي اثػ٨ ٱٕػٲل إذ ٝػةؿ: 

ا٣ػػٮاك ]أم كاك ا٣ض٧ػػٓ ا٣كػػة٥٣  قػػذح ٔٺ٦ػػةت ا٣ض٧ػػٓ كا٣ذػػؾ٠ٲؿ ٵف ٬ػػؾا 

 ًٞ ح كٔٺ٦ػح ٤ ػا٣ٌؿب ٨٦ ا٣ض٧ٓ إ٧٩ة ٬ٮ ٧٤٣ؾ٠ؿٱ٨ ٨٧٦ ٱٕٞػ٢ كا٣كػٺ٦ح كا٣

«ا٣ؿٚٓ كظؿؼ اٷٔؿاب
(92)

. 

٬ة ظػؿؼى إٔػؿاب ٦ٕؿ ًػةن ٣ْ٭ػٮر ٤ٚٮ ٠ة٩خ ا٣ٮاك ٔٺ٦حن إٔؿاثٲح ٦ة ٔػؽ  

ظؿ٠ح اٷٔؿاب ٤ٔٲ٫ أك دٞػؽٱؿ٬ةض ك١٣٪ػ٫ ٝىػؽ إ٣ػٯ أٌف ٬ػؾا ا٣عػؿؼى ظػؿؼي 

 ٦ٕ٪ٯن ك٬ٮ ٦ة ٝىؽ إ٣ٲ٫ قٲجٮٱ٫ كاث٨ ا٣ىةاٖ. 

كٹ دٌٞؽر ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲح ٤ٔٯ ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ 

ا٧٣ٞىػٮرا٣كة٥٣ كٹ دي٪ٮل ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫ ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٦ػة ٩ٞػؽر٬ة ٚػٰ اٹقػ٥ 
(93)

ض 

ٔيٮض ث٭ػة ٔػ٨  كاقذؽؿ ا٣٪عةة ٤ٔٯ أف ٬ؾق ا٣عؿ٠ح ٹ دٞؽ ر كٹ دي٪ٮل ثأف ا٣٪ٮف 

ا٣عؿ٠ػػح كا٣ذ٪ػػٮٱ٨ض ٚػػإذا ٝيػػؽرت ا٣عؿ٠ػػح اٷٔؿاثٲػػح أك ٩يٮٱػػخ ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ظةصػػح 

كا٤ٔػ٥ أف قػٲجٮٱ٫ ٱػؿل أف »٤٣ذٕٮٱي ٔ٪٭ة ك٨ٔ ا٣ذ٪ٮٱ٨ ثة٣٪ٮفض ٝةؿ اث٨ ص٪ػٰ: 

ْ٭ة إٔؿاب ١ٚؾ٣ٟ ٹ دٞػؽ ر ٚٲ٭ػة ٧٠ػة دٞػؽ ر اٵ٣ٙ ٰٚ ا٣ذس٪ٲح ٧٠ة أ٫٩ ٣ٲف ٰٚ ٣ٛ

ٰٚ اٵق٧ةء ا٧٣ٞىٮرة ا٧٣ٕؿثح ٩ٲح اٷٔؿابض كٱؽؿ ٤ٔػٯ أف ذ٣ػٟ ٦ؾ٬جػ٫ ٝٮ٣ػ٫: 

«كدػ٤خ ا٣٪ٮف ٠أ٩٭ة ٔٮضه ٧ٌ٦ة ٦ي٪ٓ اٹق٥ي ٨٦ ا٣عؿ٠ح كا٣ذ٪ٮٱ٨»
(94)

. 

ك٢٤ٔ ا٣كٲؿاٰٚ ٔؽـ دٞؽٱؿ ا٣عؿ٠ح ٤ٔٯ ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ا٣ػؾم ٬ػٮ 

كا٣ض٧ػٓ ا٣كػة٥٣ ثػأف ا٣عؿ٠ػح اٷٔؿاثٲػح ٱيضػةء ث٭ػة ظؿؼ إٔؿاب ٰٚ ا٧٣س٪ٯ 
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٣ػ٫ض كٹ ٱ١٧ػ٨ إدػة٣٭ػة  ٣ٸمةرة إ٣ٯ اػذٺؼ ا٣ٮًٓ اٷٔؿاثػٰ ٣ٺقػ٥ كدجؽ 

ح ٚٲػ٫ ]أم ٚػٰ ٩ػٹ ظؿ٠ػح ٦٪ٮ»٤ٔٯ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣ؾم ٤ٔػٯ ظػٌؽقض ٝػةؿ: 

ٕي٭٨ٌ  ػ ًٍ ظؿؼ اٷٔؿاب ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣  ٨٦ ًٝجىػ٢ أف ا٣عؿ٠ػةت ك

ؽٹ٣ح ٤ٔٯ اػذٺؼ ٦ة دػ٨٤ ٤ٔٲ٫ض كٹ قجٲ٢ إ٣ٯ إدػة٣٭٨ٌ ٰٚ ٰٚ أوٮ٣٭٨  ٤٣

«ا٧٣س٪ٯ كا٧٣ض٧ٮع كٹ ٰٚ ٩ْٲؿو ٣٭٧ة
(95)

. 

ككصؽ أثٮ ٤ٰٔ ا٣ٛةرقٰ ٔؽـى إٔٺؿ ا٣ٲةء أ٣ٛةن ٰٚ ٩عٮ ٦ػؿرت ثػؿص٤ىٲ٨ٍض 

كًؿثخ رص٤ٲ٨ٍ  ثؿ٬ة٩ةن ٤ٔٯ وعح ٦ؾ٬ت قٲجٮٱ٫ ٚػٰ ٔػؽـ دٞػؽٱؿ ا٣عؿ٠ػح 

ػ٢ٌض ك٣ػٮ ٠ػةف ٚٲ٭ػة ٤ٔٯ ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ض ٚة٣ٲةء ٰٚ رى  ٕى ي خ ك٣ػ٥ د ٤ىٲ٨ وع  صي

٤جخ أ٣ٛةن  ٵ٩٭ة ظٲ٪بؾو دعٌؿ٠خ كا٩ٛذط ٦ة ٝج٤٭ػةض كذ٣ػٟ ٤ٔػٯ  ٞي ظؿ٠ح ٦ٞؽ رة ٣

ٝةؿ أثٮ ٤ٰٔ: كٱػؽؿ ٤ٔػٯ وػعح ٦ػة »ٯض ٝةؿ اث٨ ص٪ٰ: ٩عٮ ٦ة صؿل ٰٚ رىظ

ٝة٫٣ قٲجٮٱ٫ ٨٦ أ٫٩ ٣ػٲف ٚػٰ ظػؿؼ اٷٔػؿاب ٦ػ٨ ا٣ذس٪ٲػح دٞػؽٱؿ ظؿ٠ػح ٚػٰ 

٣ٲف ٦ٮصٮدان ٰٚ ا٤٣ِٛ وٌعحي ا٣ٲػةء ٚػٰ ا٣ضػؿ كا٣٪ىػت ا٧٣ٕ٪ٯ ٧٠ة أف ذ٣ٟ 

٤ىٲ٨ٍض كًؿثخ رص٤ىػٲ٨ٍض ٤ٚػٮ ٠ػةف ٚػٰ ا٣ٲػةء ٦٪٭ػة دٞػؽٱؿ  ٰٚ ٩عٮ: ٦ؿرت ثؿصي

٤ت أ٣ٛةن ٠ؿظٯ كٚذٯض أٹ دؿل أف ا٣ٲةء إذا ا٩ٛػذط ٦ػة ٝج٤٭ػة  ظؿ٠ح ٣ٮصت أف دٞي

 أدػٯ (أثٰ ٤ٰٔ)ك٠ة٩خ ٰٚ دٞؽٱؿ ظؿ٠ح كصت أف د٤ٞت أ٣ٛةنض ك٬ؾا اقذؽٹؿ ٨٦ 

ٍك٨ كوعح ا٧٣ؾ٬ت كقؽاد ا٣ُؿٱٞح «٤ٔٯ ٝٲةسض ك٬ٮ ٰٚ ٩٭ةٱح ا٣عي
(96)

. 

ك٧٦ة أذؿض ث٫ ا١٣ٮٚٲٮف ٤ٔٯ ٝٮؿ قٲجٮٱ٫ كأ٠سًؿ ا٣جىػؿٱٲ٨: إف ظػؿؼ 

أٌف ظؿؼ اٷٔػؿاب زةثػخ ٹ ٱذ٘ٲ ػؿض ٦٭٧ػة ٠ػةف  -ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ ظؿؼ إٔؿاب 

إٔؿاب اٹق٥ض ك٩ع٨ ٩ؿل أف ظؿؼ اٷٔػؿاب ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ ا٣كػة٥٣ 

أ٣ٛةن أك كاكان أك ٱةءنض ٤ٚٮ ٠ةف ظؿؼ إٔؿاب ٦ة دجؽ ؿض ٠ػة٣ؿاء ٦ػ٨ صٕٛػؿض  ٱ١ٮف
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كا٣ؽاؿ ٨٦ زٱؽض ك٬ؾا ٦ؿدكد ثأ٩٪ة ٩ؿل ظؿؼ اٷٔؿاب ٱذجؽ ؿض ٚٲ١ٮف أ٣ٛةن ٚػٰ 

ا٣ؿٚٓض كٱةءن ٰٚ ا٣٪ىت كا٣ضٌؿض ذ٣ٟ ٤ٔٯ ٩عػٮ ٦ػة ٩ػؿل ٚػٰ ٠ًػٺض ٝػةؿ اثػ٨ 

٠ٮ٩٭ة ظؿؼ إٔػؿاب  إٌف ا٩ٞٺب اٵ٣ٙ ٰٚ ا٣ضؿ كا٣٪ىت ٹ ٱ٧٪ٓ ٨٦»ص٪ٰ: 

ض  ٵ٩ػٌة ٝؽ كصؽ٩ة ٚٲ٧ة ٬ٮ ظؿؼ إٔؿاب ثٺ ػٺؼ ثٲ٨ أوعةث٪ة ٬ؾا اٹ٩ٞٺبى

كذ٣ٟ أ٣ٙ ٠ًٺ ك٤٠ًٍذة ٨٦ ٝٮ٣٭٥: ٝػةـ ا٣ػؿصٺف ٠ًٺ٧٬ػةض كا٣ج٪ذػةف ٤٠ًٍذة٧٬ػةض 

ك٦ؿرت ث٭٧ة ٤٠ًىٲ٭٧ة ك٤٠ًٍذىٲ٭٧ةض كٝؽ ٤ٝجػخ ٧٠ػة رأٱػخض ١ٚػؾ٣ٟ أٱٌػةن أ٣ػٙ 

«جخ ٰٚ ا٣ضؿ كا٣٪ىتا٣ذس٪ٲح ٬ٰ ظؿؼ إٔؿابض كإف ٤ٝ
(97)

. 

ظؿؼي اٷٔؿاب ٚٲ٭٧ة ٦ٕذػ٢  ٹ دْ٭ػؿ  ضكا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣ؾم ٤ٔٯ ظٌؽق

٤ٔٲ٫ ظؿ٠ح اٷٔؿابض ك٢٠  اق٥ ٦ٕذ٢ٌ اٳػػؿ ٣ػ٫ ٩ْٲػؿ ٦ػ٨ اٹقػ٥ ا٣ىػعٲط 

ٕىىاٳ ٩ْٲؿي٬ة ٨٦ اٹق٥ ا٣ىعٲط اٳػػؿ  ةن ػؿ دْ٭ؿ ٤ٔٲ٫ ظؿ٠ةت اٷٔؿاب ٠

٧ى٢ض ْٚ٭ٮر ظؿ٠ةت اٷٔؿاب ٤ٔٯ ا٣ٺـ  ٨٦ ص٧ى٢ ٱؽؿ ٤ٔٯ إٔػؿاب ٔىػة صى

ق ٣ػٲف ٣٭٧ػة ٩ْٲػؿ ٦ػ٨ اٹقػ٥  ثة٣عؿ٠ةتض كا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣ؾم ٤ٔػٯ ظػؽ 

ا٣ىػػعٲط ا٧٣س٪ػػٯ أك ا٧٣ض٧ػػٮع ص٧ٕػػةن قػػة٧٣ةن دْ٭ػػؿ ٤ٔػػٯ آػػػؿق ظؿ٠ػػةت 

٢ًٕ دجؽ ؿي ظؿؼ ا٧٣ؽ ٚٲ٭٧ة ٰٚ أكًةع إٔؿاث٭٧ة ٔٮًةن ٨٦ ٔػؽـ  اٷٔؿابض ٚىضي

٤٣ذس٪ٲػح كا٣ض٧ػٓ ػةوػح : »كصٮد ٩ْٲػؿ ٣٭٧ػة ٦ػ٨ ا٣ىػعٲطض ٝػةؿ ا٣كػٲؿاٰٚ

ة ٨٦ أص٤٭ة ا٣ذ٘ٲٲؿض ك٬ػٰ أف ٠ػ٢ اقػ٥ ٦ٕذػ٢ٌ ٹ دؽػ٤ػ٫   ٞ ٱ٪ٛؿداف ث٭ةض ٚةقذع

ٔى  ػة ك ج٤ٍىػٯ ا٣عؿ٠ةت ٫٤ٚ ٩ْٲؿ ٨٦ ا٣ىعٲط دؽػ٫٤ ا٣عؿ٠ةتض ٩عػٮ ٝٛى ىػة كظي

ػ ١ٍؿىلض ٩ْٲػؿ ٝٛى ٔىىػ ةن كقى ج٤ٍػٯ  ةن ك ٧ىػ٢ض ك٩ْٲػؿ أ٣ػٙ ا٣ذأ٩ٲػر ٚػٰ ظي صجػ٢ كصى

ػػ١ؿل ظ٧ػػؿاء كٚٞ٭ػػةءض ٵف ٬ػػؾق  ا٣٭٧ػػـة ٚػػٰ ظ٧ػػؿاء كٚٞ٭ػػةء ٬ػػٰ أ٣ػػٙ كقى

ا٣ذأ٩ٲرض كا٣ذس٪ٲح كص٧ػٓ ا٣كػٺ٦ح ٹ ٩ْٲػؿ ٣ٮاظػؽ ٦٪٭٧ػة إٌٹ دس٪ٲػح أك ص٧ػٓض 

ٚة٦ذ٪ٓ ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ ٨٦ ٩ْٲؿ ٱؽؿ إٔؿاث٫ ٤ٔٯ ٦س٢ إٔؿاث٭٧ةض ٠ؽٹ٣ػح ص٧ػ٢ 
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ٕيػٮض ا٣ذس٪ٲػح  كصج٢ كظ٧ؿاء كٚٞ٭ػةء ٤ٔػٯ إٔػؿاب أ٦سػة٣٭٨ ٦ػ٨ ا٧٣ٕذػ٢ٌض ٚ

«ؽاٌؿ ٤ٔٯ ٦س٢ إٔؿاث٭٧ة د٘ٲٲؿ ا٣عؿكؼ ٚٲ٭٧ةكا٣ض٧ٓ ٨٦ ٚٞؽ ا٣٪ْٲؿ ا٣
(98)

. 

كثؾا ٩ؿل أف ٦ؾ٬ت قٲجٮٱ٫ كص٧٭ٮر ا٣جىؿٱٲ٨ ٰٚ ٩ػٮ٩ٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ 

ا٣كػػة٥٣ كظػػؿًؼ ا٧٣ػػؽ  كا٤٣ػػٲ٨ ٬ػػٮ ا٧٣ػػؾ٬ت ا٣ٞػػٮم  ا٣ػػؾم دٌٕػػؽق ا٣ػػؽٹا٢ 

ٕ ٙ ٗٲؿ ٦ٞجٮؿ.  كا٣جؿا٬ٲ٨ض كأف ٦ة قٮاق ٨٦ اٳراء ٰٚ ٬ؾا ا٧ٌ٧٣ةر ٦ٌ

ٯ ذ٠ػؿق ٦ػ٨ ظػةؿ ٩ػٮ٩ٰ ا٣ذس٪ٲػح كا٣ض٧ػٓ ا٣كػة٥٣ كٚٲ٧ة أدٯ ا٣جعػر ٤ٔػ

كظؿؼ ا٧٣ؽ  ٚٲ٭٧ة ٔ٪ؽ ا٣٪عػٮٱٲ٨ ا٣جىػؿٱٲ٨ ًذ٠ػؿل ٵ٬ػ٢ ا٣ٕؿثٲػح ك٦عج ٲ٭ػة 

٘يػٲيًؿ ٤ٔٲ٭ة كقجته وة٣ط ٷٔةدة ا٣٪ْؿ ٦٪٭٥ ٚػٰ إٔػؿاب ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ  كا٣

٢ً ٦ػة ٩ٞٮ٣ػ٫ ٚػٰ إٔؿاث٭٧ػة  ٍٕ ق ٣ذؽث ؿ ا٣كجٲ٢ ا٧٣س٤ٯ ٰٚ ذ٣ٟ كصى ا٣ؾم ٤ٔٯ ظؽ 

ٞةن ٣ُجٲٕح ا٣ٕؿثٲح ك٦ُٕٲةت ا٧٣عة٧٠ح ا٤ٕٞ٣ٲح ا٧٣٪جسٞح ٨٦ ػىةاه ٬ػؾق ٦ٮاٚ

 ا٤٣٘ح ك٨٦ ٦ؾا٬ت ا٣٪عٮٱٲ٨ ا٣ؿوٲ٪ح ا٣ذٰ دٞٮـ ٤ٔٯ ا٣ؽ٣ٲ٢ كا٣جؿ٬ةف.

ػت  ٔ٪ٌػة  إ٩٪ة ٰٚ ظةصح إ٣ػٯ دٞػؽٱ٥ إٔػؿاب ٧٤٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ ا٣كػة٥٣ ٱىضي

ٲ٥ ٩ػٮ٩ٰ ا٣ٮٝٮع ٰٚ ا٣ذ٪ةٝي كٱ١ٛٲ٪ة أقب٤ح ٠سٲؿة ٱ٨١٧ أف دٞةؿض ك٣٪ة ٰٚ دٞك

ا٣ذس٪ٲح كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ إ٣ػٯ زٺزػح أٝكػةـ ٤ٔػٯ ٦ػة صػةء ٤ٔػٯ ٣كػةف ص٧٭ػٮر 

يقٮة ظك٪ح ٩ذ٭ؽ ل ث٭ةض ك٣٪ة أٱٌةن ٚٲ٧ة ُٕٝٮا ث٫ ٨٦ أٌف ظؿؼ ا٧٣ػؽ   ا٣جىؿٱٲ٨ أ

 كا٤٣ٲ٨ ٰٚ ا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ كا٧٣س٪ٯ ظؿؼ إٔؿاب ر٨٠ه ٝٮم  ٩أكم إ٣ٲ٫.

ىنتٌٌائجىالبحث:
 د٬ة:ا٩ذ٭ٯ ا٣جعر إ٣ٯ أ٦ٮرض ٬ؾق دٕؽا

ا٣ٞٮؿ ثأف ظؿؼ ا٧٣ؽ  كا٤٣ٲ٨ ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كػة٥٣ ٔٺ٦ػح إٔػؿابض -

كأٌف ا٣٪ٮف ٚٲ٭٧ة ٔٮض ٨ٔ ا٣ذ٪ٮٱ٨ ٰٚ اٹق٥ ا٧٣ٛؿد ٝٮؿ ًػٕٲٙ ٦ػؿدكد ٔ٪ػؽ 

 ص٧٭ٮر ا٣٪عٮٱٲ٨ ا٣جىؿٱٲ٨  ٵ٫٩ ٦ىسةري دكةؤٹت كأذؿاًةت كد٪ةٌٝةت.
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كػة٥٣ د٣ٲػ٢ي رد  ا٣ٞٮؿ ثأف ظػؿؼ ا٧٣ػؽ  كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ ا٣-

إٔؿاب كإٚكةديقض كا٣ع٥١ي ٤ٔٯ ا٣ٞٮؿ ثػأف ا٩ٞػٺب ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ 

 ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ٓ ٬ٮ اٷٔؿاب ثة٣جُٺف كا٣ذ٪ةٝي.

دٞٮٱحي ٝٮؿ قٲجٮٱ٫ كص٧٭ٮر ا٣جىؿٱٲ٨: إف ظؿؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ٚػٰ ا٧٣س٪ػٯ -

 كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ظؿؼ إٔؿابض كاٹقذؽٹؿ ٤ٔٯ وٮاث٫ ثةٵد٣ح كا٣جؿا٬ٲ٨.

ؾي ثٞٮؿ ص٧٭ػٮر ا٣٪عػٮٱٲ٨ ا٣جىػؿٱٲ٨ ٚػٰ ظػةٹت ٩ػٮ٩ٰ ا٧٣س٪ػٯ اٵػ-

كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ا٣سٺثض كاٝذؿاحي أذ٧ةدق ٰٚ ا٧٣ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ٵ٩ػ٫ ٱيض٪ ج٪ػة 

ا٣ٮٝٮع ٰٚ أػُةء كأذؿاًةت
(). 

ا٢٧ٕ٣ي ثة٣ٞٮؿ ا٣كة٣ٙ ٚػٰ ٩ػٮ٩ٰ ا٧٣س٪ػٯ كا٣ض٧ػٓ ا٣كػة٥٣ ٹ ٱؼػة٣ٙ -

 ٠ٺـ قٲجٮٱ٫ ٤ٔٯ كص٫ ٰٚ دٛكٲؿ ٠ٺ٫٦.

ؿ ا٣جعر ٦ؾا٬ت ا٣٪عٮٱٲ٨ كأٝٮا٣٭٥ ٰٚ ظؿؼ ا٧٣ؽ  كا٤٣ٲ٨ كا٣٪ػٮف ٩ى - نى

قض كا٩ذ٭ػٯ إ٣ػٯ وػعح ٦ػة ٝة٣ػ٫ قػٲجٮٱ٫  ٰٚ ا٧٣س٪ٯ كا٣ض٧ػٓ ا٣ػؾم ٤ٔػٯ ظػؽ 

 كص٧٭ٮر ا٣جىؿٱٲ٨.

*   *   * 

                                                 

()  ٠ةف ا٣ٞٮؿ ا٣ؾم ا٩ذ٭ػٯ إ٣ٲػ٫ ا٣جةظػري كأػػؾ ثػ٫ض كدٔػة إ٣ػٯ أذ٧ػةدقض ككوػ٫ٛ ثػة٣ٞٮؿ[

ا٣ىةات ا٣ٲكٲؿض ككق٫٧ ثة٣ىٌعح كا٣ٞػٌٮة كاٹقػذٞة٦ح كا٣كػؽادض ٝػٮؿ قػٲجٮٱ٫ كص٧٭ػٮر 

ؼ ا٧٣ٌؽ كا٤٣ٲ٨ )اٵ٣ٙ كا٣ٮاك كا٣ٲةء( ٰٚ ا٧٣س٪ٌٯ كص٧ٓ ا٧٣ؾ٠ؿ ا٣كػة٥٣ ا٣جىؿٱٲ٨: إف ظؿ

ظؿؼي إٔؿاب )أم ا٣عؿؼ ا٣ؾم د١ٮف ٤ٔٲػ٫ ٔٺ٦ػحي اٷٔػؿاب(ض كإف  ا٣٪ػٮف ٔػٮض ٦ػ٨ 

ة ٢ٌ٠ ثعكػت ظة٣ػ٫. ك٬ػٮ ٝػٮؿه ٚٲػ٫ ٔ٪ػؽ ٧ا٣ذ٪ٮٱ٨ كا٣عؿ٠ح ٰٚ اٹق٥ ا٧٣ٛؿدض أك أظؽ٬

٠٭ة ٤ٔٯ ظة٣٭ةض ك٥٣ ٱ١نٙ ٧٤ّذ٭ػةض ذ٣ػٟ أٌف آزؿ ا٣جةظري أف ٱذؿ« ٦٪ُٞحه ٧٤ْ٦حه »ا٣ذأ٢ٌ٦ 

ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٔٺ٦ح اٷٔػؿاب ٚػٰ ا٧٣س٪ٌػٯ كص٧ػٓ ا٧٣ػؾ٠ٌؿ ا٣كػة٥٣ ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ػؿأم ديػًؿؾ 

ض ك٥٣ ٱىؿ ح ا١٣ةدت ث٧ة ٠ةف ٤ٔٲ٫ ٬ؾا ا٣ؿأمي ٰٚ ذ٣ٟض كٹ أمةر إ٣ٲػ٫  ٧ٚػة ٬ػٰ  ٦ض٭ٮٹن

 ٔٺ٦ح اٷٔؿاب ٰٚ ٬ؾا ا٣ؿأم؟!. . ا٧٣ض٤ح.
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 املصادر واملراجع

 
 دار ا١ٛ٣ؿض ثٺ دةرٱغ.اٵ٩جةرمض اٷ٩ىةؼ ٰٚ ٦كةا٢ ا٣ؼٺؼض  -

 ٦ة٣ٟض ٹث٨ ٬نةـض ثٺ دةرٱغ.أكًط ا٧٣كة٣ٟ إ٣ٯ أ٣ٛٲح اث٨  -

د. إثؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػؽ  اٷٱٌةح ٰٚ مؿح ا٧٣ٛى٢ض ٹث٨ ا٣عةصتض دعٞٲٜ أ. -

 ـ.3116ض 2ٔجؽ اهللض د٦نٜض دار قٕؽ ا٣ؽٱ٨ض ط

ض دار 3د. ٦ػةزف ٦جػةرؾض ط اٷٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪عٮض ٤٣ـصةصٰض دعٞٲٜ أ. -

 .2:84ا٣٪ٛةافض 

د. ظكػ٨ ا٣٭٪ػؽاكمض أ. ا٣ذؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٲ٢ض ٵثٰ ظٲةف اٵ٩ؽ٣كٰض دعٞٲػٜ  -

 .9::2دار ا٥٤ٞ٣ض د٦نٜض 

ا٣ذ٤ٕٲٞػػح ٤ٔػػٯ ٠ذػػةب قػػٲجٮٱ٫ض ٵثػػٰ ٤ٔػػٰ ا٣ٛةرقػػٰض دعٞٲػػٜ د. ٔػػٮض  -

 ـ.7::2 – 1::2ا٣ٞٮزمض 

و٪ةٔح اٷٔؿابض ٹث٨ ص٪ٰض دعٞٲٜ د. ظك٨ ا٣٭٪ػؽاكمض دار ا٤ٞ٣ػ٥ض  قؿ   -

 ـ.4::2د٦نٜض 

مؿح اث٨ ٔٞٲ٢ ٤ٔٯ أ٣ٛٲح اث٨ ٦ة٣ػٟض دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ ٦عٲػٰ ا٣ػؽٱ٨ ٔجػؽ  -

 .٣2:91ع٧ٲؽض ا٣ٞة٬ؿةض ا

مؿح ا٣ذك٭ٲ٢ ٹث٨ ٦ة٣ٟض دعٞٲٜ د. ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣كػٲؽض ٦ع٧ػؽ ثػؽكم  -

 .1::2ض ٦2ؼذٮفض ط

 مض دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲحض ثٲؿكت.ذمؿح ا١٣ةٚٲحض ٤٣ؿًٰ اٵقذؿاثة -

مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫ض ٤٣كٲؿاٰٚض دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲػحض ثٲػؿكتض دار ا١٣ذػت  -

 كا٣ٮزةاٜ ا٣ٞٮ٦ٲح ثة٣ٞة٬ؿة.



 :53 د. إبسأٍه حمند عبد اهلل -إعساب املثيٙ ّاجلنع الرٖ علٙ حدِ 

٢ض ٹثػ٨ ٱٕػٲلض دعٞٲػٜ أ.د. إثػؿا٬ٲ٥ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ اهللض دار مؿح ا٧٣ٛى -

 ـ.3124ض 2قٕؽ ا٣ؽٱ٨ ثؽ٦نٜض ط

 .3::2ض ٢٤ٔ2 ا٣ذس٪ٲحض ٹث٨ ص٪ٰض دعٞٲٜ د. وجط ا٣ذ٧ٲ٧ٰض ا٣ٞة٬ؿةض ط -

ٜ د. ٦ع٧ٮد ا٣ؽركٱلض ا٣ؿٱةضض ط - ٰ ا٣٪عٮض ٤٣ٮٌراؽض دعٞٲ  .:::2ض 2ا٢٤ٕ٣ ٚ

 .2:77ا٥٤ٞ٣ض ا١٣ذةبض ٣كٲجٮٱ٫ض دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركفض دار  -

 ٣كةف ا٣ٕؿبض ٹث٨ ٦٪ْٮرض دار وةدرض ثٲؿكت. -

ا٤٣جةب ٰٚ ٢٤ٔ ا٣ج٪ةء كاٷٔؿابض ١ٕ٤٣جؿمض دعٞٲٜ د. ٗةزم ٤َٲ٧ةتض د. ٔجؽ  -

 .6::2ض 2اٷ٫٣ ٩ج٭ةفض دار ا١ٛ٣ؿ ا٧٣ٕةوؿض ثٲؿكتض دار ا١ٛ٣ؿض د٦نٜض ط

ا٧٤٣عح ٚػٰ مػؿح ا٤٧٣عػحض ٹثػ٨ ا٣ىػةاٖض دعٞٲػٜ إثػؿا٬ٲ٥ ا٣ىػةٔؽمض  -

 .3115ض ٧٣2٪ٮرةض طا٧٣ؽٱ٪ح ا

 ا٧٣ٞذٌتض ٧٤٣جؿدض دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ؼة٣ٜ ٌٔٲ٧حض ٔة٥٣ ا١٣ذتض ثٲؿكت. -

 .3114ا٧٣ٮصـ ٰٚ ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲحض ٣كٕٲؽ اٵٚ٘ة٩ٰض دار ا١ٛ٣ؿض ثٲؿكتض  -

 ـ.2:91ا٣٪عٮ ا٣ٮاٰٚض ٣ٕجةس ظك٨ض دار ا٧٣ٕةرؼض  -

*   *   * 
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ِجاجِيفِبائيةالحِ
سائي

َّ
ِإمساعيلِبنِيسارِالن

سمر الديوب األستاذة الدكتورة
() 

 :ملخص
ِ  االراسورةي ّطاػُ  ّيطلق ٌزا البحح نو فكسة أن أيَّ دطاب حجااي

إلُ ثدبْت فكسةي أو ثغْْسٌاي أو إّجاد نَكف ناو كراْة نااي وٌاِ دْاارات 

ا  الذطااب الحجاايِ  ثجأضص غلُ دطة حجايْة ثجَيً إلُ نجلّقي وثجَضَّ

 ِ االغًّْا.غْة الجأخْس فِ الهجللالبسٌاىِ ا

وثٍرف ٌزه اللساءة اليصْة إلُ الكشف غو فاغلْاة الحجااف فاِ اا ْاة 

ثيجظم الرراضة فاِ  ااو ّطاري وثأكْر الَظْفة الحجايْة. ولجحلْق ٌزه الغاّة

 خالخة نحاور:

 الحجاف لغة واصطالحاً.-

 الػجبات الحجايْة فِ البا ْة.-

 ركا ش الحجاف لرى ااو ّطار.-

 ته:هدف البحث وأدئل -1
ّيطلق البحاح ناو فكاسة أن الايظم الشاػسي ّذجاشم حجاة ناو زاوّاة 

                                                 

() يانػة البػح - كلْة آداب والػلَم اإلىطاىْة - للغة الػساْةفِ كطم ا ةأضجاذ. 

 م.41/7/1147ورد البحح إلُ نجلة الهجهع اجارّخ  
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كّةاٛٲحض كٱسٲؿ أقب٤حض ٦٪٭ة: ٦ة ا٣ُػؿؽ ا٣ذػٰ ٱذٮقػ٢ ث٭ػة ا٣عضػةج ٚػٰ ٩ػه 

مػٕؿم ٦٪ْػػٮـ؟ ٠ٲػػٙ ٱ١٧ػػ٨ أف ٱعػػةصش ا٣نػةٔؿي ا٧٣ذ٤ٞػػٰ ٦ػػٓ أ٩٭٧ػػة ٗٲػػؿ 

٦ضذ٧ٕٲ٨ ٰٚ ٦ٞةـ كاظؽ؟ ٦ة ٩ٮٔٲح ظضش ا٣نةٔؿ؟ ك٦ة َجٲٕذ٭ة؟ ك٢٬ دؿ٦ػٰ 

 أك إ٣ٯ ا٣ع٢٧ ٤ٔٯ اٷٝ٪ةع؟ٝ٪ةع إ٣ٯ اٷ

كٱ٭ؽؼ إ٣ٯ دأ٠ٲؽ ا٣ُجٲٕح ا٣عضةصٲح ٤٣جةاٲحض كإثؿاز ا٣ضٮا٩ت ا٣عضةصٲح 

ذػٰ ٚٲ٭ةض كا٣جعر ٚػٰ ٔٺٝػح ا٣عضػةج ثة٣جٺٗػحض كٚػٰ ا٣ٞػٮا٩ٲ٨ ا٣ذؽاك٣ٲػح ا٣

ة إٱعةاٲ ة ض كا١٣نٙ ٨ٔ اٳ٣ٲةت ا٧٣كذؼؽ٦ح ٨٦ ٝجػ٢ دع٥١ ا٣٪ه ثٮو٫ٛ ٩ى 

 ْؿقض كدٛ٪ٲؽ كص٭ح ا٣٪ْؿ ا٧٣ٌةدة.ا٣نةٔؿ ا٧٣عةصش  ٣ذؽٔٲ٥ كص٭ح ٩

 منٔجوِىالبحث:ى-2
ض ٤ٔػٯ ٔٺٝػح اـ ا٣عضػةج كأ٩ٮأػ٫ ٧ٔػٺن دػؽاك٣ٲ ةا٣جعػر ٚػٰ ر٠ػة ؽٌ ٕى ٱي 

ثة٧٣ذ٤ٰٞ  ذ٣ٟ ٵ٫٩ ٱٞٮـ أقةقةن ٤ٔٯ كصٮد ػٺؼ ثٲ٨ َؿٚٲ٨. كٝؽ دن٤١خ 

دػة ٤ٔػٯٮى ُى ا٣جةاٲح ٨٦ ٔذجذٲ٨ ٩ىػٲذٲ٨ ا٩ٍ 
()

ٔٺ٦ػةت ٩كػٞٲح ظضةصٲػح دٮًػط  

٧ذٮدؿة ثٲ٨ ا٣نةٔؿض كا٣ؾات ا٣ض٧ةٔٲح ا٣ذٰ ٱ٪ذ٧ػٰ إ٣ٲ٭ػة ٦ػ٨ ص٭ػحض ا٣ٕٺٝح ا٣

كا٣ٕؿب ٨٦ ص٭ح أػؿل. ك٬ٮ أ٦ؿ ٨٦ مأ٫٩ ص٢ٕ ا٣ذؽاك٣ٲػح ا٣٪ػة٥ّ اٵقػةس 

 م دٞٮـ ٤ٔٲ٫ ٬ؾق ا٣ٞؿاءة ا٣٪ىٲح.ا٣ؾ

 الحجاجىلِّىواٍطالحًا:ى-3
ٱٕؽ ا٣عضةج ٰٚ أثكٍ دٕؿٱٛةد٫ ظٮاران ثٲ٨ َؿٚٲ٨ض ٱٮٌص٫ َؿؼه ا٣ؼُةب إ٣ػٯ 

  ٜ ث٭ؽؼ دٕؽٱ٢ رأٱ٫ض أك ق٤ٮ٫٠ض ٦ةدد٫ ا٤٣٘ح. كٱٕٮد ا٣ضػؾر ا٤٣٘ػٮم إ٣ػٯ ٦ػةدة  ٦ذ٤

                                                 

()  كرد ٰٚ ا٣جعػر ٬٪ػةض كٚػٰ زٺزػح ٦ٮاًػٓ أػػؿ: ا٩ٌػٮدة ٤ٔػٯض د٪ٌػٮم ٤ٔػٯ ث٧ٕ٪ػٯ

 اٹظذٮاء. كا٣ىعٲط: ا٩ُٮل ٤ٔٯ.

اظذػٮاق. كٚٲػ٫ ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقػٲٍ )َػٮم(: ا٩ُػٮل ٤ٔػٯ ٠ػؾا: امػذ٢٧ ٤ٔٲػ٫ ك

 )ًٮم(: ا٩ٌٮل إ٣ٯ ٠ؾا: ٦ةؿ إ٣ٲ٫ كا٥ٌٌ٩. كٱٞةؿ: ا٩ٌٮل دعخ ٣ٮاا٫. = ]ا٧٣ض٤ح 



 544 د. مسس الدْٓب -حاج يف بائٔ٘ إمساعٔل بً ٓشاز اليشائٕ احل

ظضشض كٱٮرد اث٨ ٦٪ْٮر ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ةدة ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞىؽ كا٣جؿ٬ةف كا٣ذؼةو٥
(2)

. 
كٱٛؿؽ أثٮ ٬ٺؿ ا٣ٕك١ؿم ثٲ٨ ا٣عضح كا٣ؽٹ٣ح كا٣جؿ٬ةفض ٚة٣عضح ٣ؽٱػ٫ 

اٹقذٞة٦ح ٰٚ ا٣ٞىؽ
(3)

. 

ب ا٣عضةصٰض ك٦ة ٱذٌػ٧٪٫ ٦ػ٨ صػؽ٣ٲةت ك٩ْؿان ٣ذٛة٢ٔ ا٣ؾكات ٰٚ ا٣ؼُة

عٰ ا٣عضةج ٦ؽاران ٣ذٮا٣ؽ اٵ٩كةؽ ا٣ذٰ دذك٥ ثأ٩٭ة ٦٪ٛذعػح ٌٍ دكٕٯ إ٣ٯ ا٣جؿ٬٪ح ٱي 

دٹ٣ٲ ة. كٵف ا٣عضةج ٝةا٥ ٤ٔٯ َجٲٕح صؽ٣ٲح ٱ١ذكٰ ٝٲ٧ح ًؽٱحض كث٧ة أ٩ػ٫ ٝػةا٥ 

كٝػؽ أمػةر ظػةزـ  ذكػت ٬ػؾق اٵ٩كػةؽ ٝٲ٧ػح اقػذؽٹ٣ٲح.٤ٔٯ دٮا٣ؽ اٵ٩كةؽ د١

ٰ إ٣ٯ اظذ٧ةٹت ا١٣ٺـض كػةوٲذ٫ا٣ٞؿَةص٪
(4)

ٰ أكؿ ثٺٗػٰ . كٱٕػؽ  ا٣ٞؿَػةص٪  

٩ٌٮق ثة٣ٞٲ٧ح ا٣عضةصٲح ٤٣نٕؿض ك٦ـج ثٲ٨ ثٺٗح ا٣جؽٱٓ كثٺٗح ا٣ؼُةثح
(5)

. 

                                                 

ة: ٝىؽق.. كا٣عضػح: ا٣ٮصػ٫ ا٣ػؾم ٱ١ػٮف ثػ٫ ؽً إ٣ٲ٪ة ٚٺف  أم ٝى  ظشٌ  (2) ٫ ظض  ض  ٫ ٱعي ـض كظض 

ضػش كًظضػةج. كا٣عضػح: ا٣ػؽ٣ٲ٢ كا٣جؿ٬ػةف..  ضػح: ظي ا٣ْٛؿ ٔ٪ؽ ا٣ؼىٮ٦حض كص٧ػٓ ا٣عي

ػح كظضةصػةن: ٩ةزٔػ٫ ا٣عضػحض كا٣ؿصػ٢ ا٧٣عضػةج ٬ػٮ : ا٣ذا٣ذعةجٌ  ٫ ٦عةص  ؼةو٥  كظض 

ًؽؿ. ا٩ْؿ: اث٨ ٦٪ْٮرض ٣كةف ا٣ٕؿبض ٦ةدة ظضش.  ا٣ؿص٢ ا٣ضى
٬ٰ اٹقذٞة٦ح ٰٚ ا٣٪ْؿض كا٧٣ٌػٰ ٚٲػ٫ ٤ٔػٯ قػ٪٨ ٦كػذٞٲ٥ ٦ػ٨ رد ا٣ٛػؿع إ٣ػٯ  :ا٣عضح (3)

ض كػذؽؿٌ اٵو٢. ك٬ٰ ٦أػٮذة ٨٦ ا٣عضحض ك٬ٰ ا٣ُؿٱػٜ ا٧٣كػذٞٲ٥. ك٬ػؾا ٬ػٮ ٤ٕٚػ٫ ا٧٣

ك٣ٲف ٨٦ ا٣ؽٹ٣ح ٰٚ مٰءض كدأزٲؿ ا٣عضح ٰٚ ا٣٪ٛف ٠ذأزٲؿ ا٣جؿ٬ةف ٚٲ٭ػةض كإ٧٩ػة د٪ٛىػ٢ 

: إذا ٱعػشٌ  ا٣عضح ٨٦ ا٣جؿ٬ةف  ٵف ا٣عضح ٦نذٞح ٨٦ ٦ٕ٪ٯ اٹقذٞة٦ح ٚػٰ ا٣ٞىػؽ: ظػشٌ 

 .27اقذٞةـ ٰٚ ٝىؽق. ا٩ْؿ: أثٮ ٬ٺؿ ا٣ٕك١ؿمض ا٣ٛؿكؽ ٰٚ ا٤٣٘حض ص
ة أف ٱؿد ٤ٔٯ ص٭ح اٷ٧ًةر كاٹٝذىػةصض كإ٦ػة أف ٱػؿد ا١٣ٺـ ٣ؽل ظةزـ ا٣ٞؿَةص٪ٰ إ٦ (4)

 .٤ٔ73ٯ ص٭ح اٹظذضةج كاٹقذؽٹؿ. ا٩ْؿ: ٦٪٭ةج ا٣ج٤٘ةء كقؿاج اٵدثةءض ص

رأل ا٣ٞؿَةص٪ٰ أف ا٣ذؼٲٲ٢ ٝٮاـ ا٧٣ٕػة٩ٰ ا٣نػٕؿٱحض كاٷٝ٪ػةع ٝػٮاـ ا٧٣ٕػة٩ٰ ا٣ؼُةثٲػحض  (5)

ا٣٘ػؿض ٦ػ٨ ا٣ىػ٪ةٔذٲ٨ كرأل أف اقذ٧ٕةؿ اٷٝ٪ةٔةت ٰٚ اٵٝةكٱ٢ ا٣نٕؿٱح قػةاٖ  ٵف 

كاظؽض ك٬ٮ إ٧ٔةؿ ا٣عٲ٤ح ٰٚ إ٣ٞةء ا١٣ٺـ ٨٦ ا٣٪ٛػٮس ث٧عػ٢ ا٣ٞجػٮؿ ٣ذذػأزؿ ٧٣ٞذٌػةق. 

١ٚة٩خ ا٣ى٪ةٔذةف ٦ذآػٲذٲ٨ ٵص٢ ادٛةؽ ا٧٣ٞىؽ كا٣٘ؿض ٦٪٭٧ة. ا٩ْػؿ ٦٪٭ػةج ا٣ج٤٘ػةءض 

. كٱٕ٪ٰ ٬ؾا ا١٣ٺـ أف ا٣٘ؿض ٨٦ ا٣ى٪ةٔذٲ٨ كاظؽ  ٵف ز٧ػح ٝىػؽان ظضةصٲ ػة 472ص

 ق٢ ثة٣ذؼٲٲ٤٣.٢نٕؿ ٱذٮ
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ا٣جؽٱٕٲٮف ا٣ٞؽ٦ةء ٰٚ اٵثٕةد ا٣عضةصٲػح ٤٣ىػٮرةض كاٝذىػؿ  ًي ؼي ك٥٣ ٱى 

٩ٕػؽ  ٤٧ٔ٭٥ ٤ٔٯ ا٧٣ٺظْةتض كا٣ؼىٮ٦ةت ا٣نٕؿٱحض كا٣نؿكح. كٱ٨١٧ أف 

ا٣جٲةف كا٣ذجٲٲ٨ ٤٣ضػةظِ ا١٣ذػةبى ا٧٣ؤقػف ٣جٺٗػح ا٣ؼُػةب اٷٝ٪ػةٰٔ ٚػٰ 

ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ
(6)

رض ك٢ّ ا٣ضؽؿ ٦ؿدجُػةن ث٤ٕػ٥ . ٨١٣ ٦ة ثؽأق ا٣ضةظِ ٥٣ ٱي  ُٮ 

 ا١٣ٺـ ثٕٲؽان ٨ٔ ا٣جٺٗح.

ك٦ٕ٪ػٯ ا٣ػؽ٣ٲ٢ كا٣جؿ٬ػةف ٬ػٮ ك٨٦ ا٧٣ٕة٩ٰ ا٤٣٘ٮٱح ٤٣عضةج ا٣ٞىؽض كٱذٛػٜ 

ا٣ؼىٮ٦ح. كا٣عضش ٬ٰ ا٣ُؿؽ ا٣ذٰ ٱك١٤٭ة وػةظت ا٣ؾم ٱعى٢ ث٫ ا٣ْٛؿ ٔ٪ؽ 

 .ا٣عضح ث٘ٲح إٝ٪ةع ا٧٣ؼةَتض كا٣ذأزٲؿ ٚٲ٫ ث٪ةء ٤ٔٯ آ٣ٲةت ٦كذ٤٧ٕح ٰٚ ا٣ذ عةجٌ 

كٱذٕٲ٨ ٤ٔٯ ٦ة قجٜ أف ٤٣عضةج ٔٺٝح كزٲٞح ثة٣ضؽؿ كا٣ذؼةوػ٥. كدٛذػؿض 

٬ؾق ا٤٧ٕ٣ٲح كصٮد َؿٚٲ٨ض ٚٺ كصٮد ٣ؼُةب ػةرج دااؿة ا٣عضةج
(7)

. 

٪ٯ ٤ٔٯ دكػٮٱ٘ةتض كأد٣ػح ٤٣ػؽٚةع ٔػ٨ ١ٚػؿة ٦ػة دػؿدجٍ كٵف ا٣عضح دج

ثة٣عضحض كا٧٣٪ُٜ كا٣ٞٲةس
(8)

. 

ك١٣ٰ ٱ١ٮف ٤٣عضح ا٣ذأزٲؿ ا٤ُ٧٣ٮب ٱضت أف ٱ١ٮف ٬٪ة٣ػٟ ثىػؿ ثة٣عضػحض 

ٞىٍ  ا٧٣٪ةقجح ثٲ٨ ا٣عضح كقٲةؽ اٹظذضػةج ٚػٰ وػٮرد٭ة ا٧٣س٤ػٯض ظذػٯ ٱكػؽ ٚذي٤ٍذ

ا٧٣ذ٥٤١ ا٣ُؿؽ ٤ٔٯ ا٣كة٦ٓ
(9)

ٓ ٠ػ٢ ظضػح ٚػٰ ١٦ة٩٭ػة ت ا٣عضشض ٚذٮًػؿد  ز٥ دي  

                                                 

 .2/87ا٣جٲةف كا٣ذجٲٲ٨ض  (6)
ٱؿل د. رًٮاف ا٣ؿٝجٰ أ٫٩ ٹ ٱٮصػؽ ظضػةج ٦ػ٨ ٗٲػؿ دٮاوػ٢ ثة٤٣كػةفض كٱ٧١ػ٨ ٦ٕ٪ػٯ  (7)

ا٣عضح ٰٚ ا٣ٞىؽ كا٣ْٛؿ كا٤٘٣جح ٤ٔٯ ا٣ؼى٥ض كٱٞٮـ ا٣عضةج ٤ٔػٯ أقػةس ا٣ذؼةَػت 

أك ظضػح  ثٲ٨ ا٧٣ذ٥٤١ كا٧٣كذ٧ٓ ا٤٣ؾٱ٨ ٱٛذؿض ٚٲ٭٧ة أف ٱذعةصة ٰٚ أ٦ؿ ٱكػذ٤ــ د٣ػٲٺنض

 .٫٣82ض أك ٤ٔٲ٫. ا٩ْؿ: اٹقذؽٹؿ ا٣عضةصٰ ا٣ذؽاك٣ٰ كآ٣ٲةت امذ٘ة٫٣ض ص
ٱؿل د. ظ٧ةدم و٧ٮد أف أظؽ ا٣ُؿٚٲ٨ ٱعةكؿ أف ٱؤزؿ ٰٚ ا٣ُػؿؼ ا٧٣ٞةثػ٢ ص٪كػةن ٦ػ٨ ا٣ذػأزٲؿض  (8)

٪٫ض أك ٱى٪٫ٕ ٫٣ و٪ٕةن. ٦ٞؽ٦ح ٰٚ ا٣ؼ٤ٛٲػح ا٣٪ْؿٱػح  ذٞةدانض أك ٱ٧ٲ٫٤ٔ  ٱٮص٫ ث٫ ٫٤ٕٚض أك ٱسجخ ٣ؽٱ٫ ٔا

 .٧٤٣23ى٤ُطض ٨٧ً أ٥٬ ٩ْؿٱةت ا٣عضةج ٰٚ ا٣ذٞة٣ٲؽ ا٣٘ؿثٲح ٨٦ أرقُٮ إ٣ٯ ا٣ٲٮـض ص
ٱٞػػٮؿ ا٣ضػػةظِ: ص٧ػػةع ا٣جٺٗػػح ا٣جىػػؿ ثة٣عضػػحض كا٧٣ٕؿٚػػح ث٧ٮاًػػٓ ا٣ٛؿوػػح. ا٣جٲػػةف  (9)

 .2/99كا٣ذجٲٲ٨ض 
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ا٧٣٪ةقػػتض ٚٲجػػؽأ ا٧٣عػػةصش ثة٧٣ٞػػؽ٦ةت ا٣ذػػٰ دٕذ٧ػػؽ ٤ٔػػٯ اٹقػػذ٧ة٣ح كا٣ذػػأزٲؿض 

٦٪ذٞٲػةن اٵ٣ٛػةظ ا٣ؽا٣ػح  ضٚة٣ؼجؿض ٚة٣ؼةد٧ح ا٣ذػٰ دسٲػؿ ٔٮاَػٙ ا٧٣ذ٤ٞػٰ كا٩ٕٛةٹدػ٫

كا٧٣٪ةقجحض ك٦ٕذ٧ؽان ٤ٔٯ اٹقذؽٹؿ  أم إٱؿاد ا٣ؽ٣ٲ٢. كٱٕػؽ إٱػؿاد ا٣ػؽ٣ٲ٢ أكقػٓ 

٤ٜ ٨٦ ا٧٣ٞؽ٦ةت إ٣ٯ ا٣٪ذةاش ثٕٺٝةت ٦٪ُٞٲح٨٦ ا٣عضةجض ك٬ٮ ٱ٪ُ
(:)

. 

ٱذٌط ٧٦ة قجٜ أف ا١٣ٺـ ٤٠ػ٫ ظضػةصٰ ثة٣ٌػؿكرة  ٵ٩ػ٫ ٱ٭ػؽؼ إ٣ػٯ 

أف ز٧ػػح  Amossy (آ٦ٮٌقػػٰ)د٘ٲٲػػؿ ٕٚػػ٢ ا٧٣ذ٤ٞػػٰض أك آرااػػ٫ كٝ٪ةٔةدػػ٫. كدػػؿل 

٧ٌ٦ؿان ٗٲؿ ٦جةمػؿ.  ف ز٧ح ثٕؽان ظضةصٲ ةوؿٱعةن ك٦جةمؿانض كأ ىؽان ظضةصٲ ة٦ٞ

( ٱ٧ٲـ ٥ْٕ٦ ا٣ؼُةثةت ٰٚ ظػٲ٨ Visée argumentative)صٰ ٚة٧٣ٞىؽ ا٣عضة

( ٦ػٺزـ ٣ؼُةثػةت ٦ذٕػؽدة Dimension argumentativeأف ا٣جٕؽ ا٣عضػةصٰ )

ا . ك٨٦ أ٦س٤ح ا٣٪ٮع اٵكؿ ا٧٣ؿإٚحض ٚ٭ؽٚ٭ة اٵقةس اٷٝ٪ةع ثجؿاءة ا٧٣ذ٭٥ض صؽ 

أك دٞؽٱ٥ ّؿكؼ ٦ؼٛٛح دؼٛي ٦ؽة قض٪٫. ك٨٦ أ٦س٤ح ا٣٪ٮع ا٣سة٩ٰ ا٣ٮوػٙ 

ىػٮٱؿ ٰ ٦ٞةؿ وعٰٛض أك ٰٚ ٢٧ٔ ركااٰض ٚ٘ة٣جةن ٦ة ٱجؽك ٦ضػؿد ٦عةك٣ػح ٣ذٚ

ض ك٦ٓ ذ٣ػٟ ٚ٭ػٮ أظػت وػةظج٫ أك أثػٯ صـء ٨٦ ا٣ٮاٝٓ دىٮٱؿان ظكٲ ة ثىؿٱ ة

ٲ٨ٯ ػةو  ٤ٔٯ ٦ٮًٮ٫ٔ َةثٕةن ك٦ٕ٪ن  ٱٌٰٛ
(21)

. 

ٮم ٤ٔٯ أ١ٚػةر ٤ٚكػٛٲح ُكٱذ٨٧ٌ ا٣عضةج إمةرة زٞةٚٲح ٦ٕؿٚٲح  ٵ٫٩ ٱ٪

                                                 

كإذا ٝػؽ »ٔؽ ا٣ك١ة٠ٰ اٹقذؽٹؿ ٰٚ ا٣جٺٗح ا٣ٕؿثٲح ظضحض كدٹ٣ػح ٤ٞٔٲػح ثٲة٩ٲػح ٝػةاٺن:  (:)

ٜ أف ٧٤ٔىٰ ا٧٣ٕػة٩ٰ كا٣جٲػةف ٦ٕؿٚػح ػػٮاص ا١٣ػٺـض ك٦ٕؿٚػح وػٲةٗةت ا٧٣ٕػة٩ٰ  دعٞ

٣ٲذٮو٢ ث٭ة إ٣ٯ دٮٚٲح ٦ٞة٦ةت ا١٣ٺـ ظٞ٭ةض ثعكت ٦ة ٱٕ٪ٰ ث٫ ٝٮة ذ٠ةاٟض كٔ٪ؽؾ ٥٤ٔ 

أف ٦ٞةـ اٹقذؽٹؿ ثة٣٪كجح إ٣ٯ قةاؿ ٦ٞة٦ةت ا١٣ػٺـ صػـء كاظػؽ ٦ػ٨ ص٤٧ذ٭ػةض كمػٕجح 

ا٠ٲت ا١٣ٺـ اٹقػذؽٹ٣ٰض ك٦ٕؿٚػح ػٮاوػ٭ة ٧٦ػة ٧٤ٔخ أ٫٩ دذجٓ دؿ -ٚؿٱؽة ٨٦ دكظذ٭ة 

 .543. ٦ٛذةح ا٤ٕ٣ٮـض ص«ٱ٤ــ وةظت ا٧٣ٕة٩ٰ كا٣جٲةف
 ٩Ruthٞػٺن ٔػ٨:  ٦:1ع٧ؽ ٩ضٲػت ا٧ٕ٣ػة٦ٰ: دع٤ٲػ٢ ا٣ؼُػةب ا٣كػؿدمض ٬ػة٦ل ص (21)

Amossy, L'argumentation dans le discours (Discours politique, 

Littérature d'idées, Fiction), Nathan/ Her, Paris, , p.-.. 
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ّ  ٱي ذٕؽدةض ك٨٦ أص٢ ذ٣ٟ ٝةا٧ح ٤ٔٯ دكةؤٹت ٦ ٙ ا٣ذةرٱغض ك٥٤ٔ ا٣ػ٪ٛفض ٮ

كاٹصذ٧ةعض كا٤ٕ٣ٮـ ا٣كٲةقٲح ثٮوٛ٭ة أ٧ْ٩ح ٦كةٔؽة
(22)

. 

ا٣عضػةج ثٮوػ٫ٛ ص٤٧ػح ٦ػ٨ اٵقػة٣ٲت  Perelman (ثٲؿ٧٣ةف)كٝؽ ظؽد 

د٤ٌُٓ ٰٚ ا٣ؼُةب ثٮّٲٛح دعٛـ ا٧٣ذ٤ٰٞ ٤ٔٯ اٹٝذ٪ةع ث٧ة دٕؿ٫ً ٤ٔٲػ٫ض أك 

ا٣ـٱةدة ٰٚ ظض٥ ٬ؾا اٹٝذ٪ةع
(23)

. 

ٮم ا٣٪ه ا٣عضةصٰ ٤ٔٯ كظؽة ٝػؽ د١ػٮف ػٛٲػح ثٌٛػ٢ ا٣ضة٩ػت ُكٱ٪

٫ دةرٱؼػ٫ ا٣ؼػةصض ا٣جٺٰٗ ٰٚ ا٣عضةجض ك٬ٮ ٱكذٛٲؽ ٦ػ٨ ا٣ذػةرٱغض ١٣ػ٨ ٣ػ

 كقٲةقذ٫ ا٣ؼةوح.

ٚ٭ػػٰ ا٧٣ىػػ٤ُط ا٣ػػؾم ٱٌٛػػ٫٤ )إٱؿٱػػٟ   Argumenta logyأ٦ػػة ا٣عضةصٲػػح 

كدٕ٪ػػٰ ٦ض٧ٮٔػػح ٦ػػ٨ ا٧٣ٞػػؽ٦ةت كا٣ذىػػٮرات  ض٠Erik C. W. Crabbeػػؿاب( 

ٛؿًٲةت ا٣ذٰ ٱؤ٣ٙ ا٧٣عةصش ٦٪٭ة ػُُػ٫ ا٣جؿ٬ة٩ٲػحض كث٭ػؾق ا٧٣ٞػؽ٦ةت ٱػذ٥ كا٣

ٌٞٲ٨ا٣ذأزٲؿ ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٲٲ٨ض ك٣ ا٣عٜ ٰٚ رٌٚ٭ة إف ٥٣ د٪كض٥ ٦ٓ دىٮراد٭٥ ٧٤يذ٤
(24)

. 

د٧سػ٢ ر٠ػةاـ ا٣ؼُػةب  كٱٕؽ اٹقذؽٹؿ كا٣جؿ٬ةف كاٷٝ٪ةع ٦ىػ٤ُعةتو 

ا٣عضػةصٰ. كز٧ػػح ٚػؿؽ ثػػٲ٨ ا٣جؿ٬ػةف كا٣عضػػةج
(25)

ثػػٲ٨  ٧٠ػة أف ز٧ػػح ٚؿٝػةن  

                                                 

(22) Naess, Aren, A Necessary component of Logic: Empirical Argumentation 

Analysis, p.. 

قة٦ٲح ا٣ؽرٱؽمض ا٣عضػةج ٚػٰ ا٣نػٕؿ ا٣ٕؿثػٰ ا٣ٞػؽٱ٥ ٦ػ٨ ا٣ضة٤٬ٲػح إ٣ػٯ ا٣ٞػؿف ا٣سػة٩ٰ  (23)

 .٤٣32٭ضؿةض ص

ةف( كدُٮرق ٰٚ ا٣جٺٗح ا٧٣ٕةوؿةض ٨٧ً ٠ذػةب ٦ع٧ؽ قة٥٣ ا٤ُ٣جحض ٦ٛ٭ٮـ ا٣عضةج ٔ٪ؽ )ثٲؿ٧٣ (24)

 .2:4ا٣عضةج ٦ٛ٭ٮ٫٦ ك٦ضةٹد٫ض دراقةت ٩ْؿٱح كدُجٲٞٲح ٰٚ ا٣جٺٗح ا٣ضؽٱؽةض ص

ٱذك٥ ثةٷ٧ًةر. أ٦ة ا٣جؿ٬ةف ٚٲذك٥ ثة٣ْ٭ٮرض كٹ ٱػ٪ٞيض كٱذ٧ٲـ ا٣عضةج ثإ١٦ةف ٩ٞي ٌٝٲح  (25)

ٮم ٤ٔػٯ ُعضةج ٤ٔٯ أ٫٩ ٱ٪كٹ ٱؽظي ٌٝٲح  ٵف ٩ذٲضذ٫ ٦ٮًٮٔٲح كٱٞٲ٪ٲح. كدٞٮـ ٦ة٬ٲح ا٣

ٝؽر ٨٦ اٹ٣ذجةس ٰٚ ا٣ٮّٲٛح ٹ ٩ْٲؿ ٫٣ ٰٚ َػؿؽ اٹقػذؽٹؿض ك٣ػٮٹ دٌػ٨٧ ا٣عضػةج ٬ػؾا 

اٹ٣ذجةس ٧٣ة د٧ٲـت َؿٱ٫ٞ ٦ػ٨ َػؿؽ ا٣جؿ٬ػةف. ٚ٭ػؾا اٹ٣ذجػةس ٬ػٮ ا٣ٛةوػ٢ ثػٲ٨ ا٣عضػةج 

 .341كا٣جؿ٬ةف. ا٩ْؿ: ٫َ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ض ا٤٣كةف كا٧٣ٲـاف أك ا٣ذ١ٮزؿ ا٤ٕٞ٣ٰض ص
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الحجاج وواستااللس 
(15)

غهلْا وهٌيْا ونالةاال وو(Discursive)ـجستاااللس وو،

اسىاللج وبٍجونووالهللنجتوإلاُواليالاج بوبجستااليجلوإلاُوغمكا وني لْا وّجريو

تربطواألولُوبجلثجىْ 
(16)

و.

وّلَموالحجج وغلُوالجل ،ووٌَوّخاللؿوغووالبرٌجن
(17)

كهاجوننومها وو،

واسكاليااج إوإكيااج والهاار وىف ااًوو-وخاارّوإكيااج وآو-ـركااجبوبااْوواعكيااج و

(Conviction)،وٌَوّلعوـِوني ل ووت ُوبْوواستاللس وواعكيج و
(18)

و.

وـِوتْجقوٌذاوالبػلوالاليظْريوللحجج ووغمكالًوبجلي قوتبلووبج ْا وإتاهجغْ و

جوتْجتًّْجوّةاَرواغالارا وا بووّ جرونْلاىجبولحضَرواألى جقوالحجججْ وبَصفٍجوىةًّ

وت والػجن وبةَرةواليللواسجالهجغِولبػضوغجلاتوالػرب.الشجغروغلُوال ْج

 الشاعر والقصيدة:  -4
إىًونوونترةوناووتابِوو:إتهجغْ وبووّ جروالي ج ِ،ووكيْالًونبَوـج ل،وكْ 

ـجرس،وكجىتونوونَالِوبيِوتْموباوونارة،وتاْموكارّ 
(19)

كاجنوناوونتارةووو،

شجغرةوتل ووالهلّي وـِوالحججز
(20)

و.

                                                 

خام واستااللس والاذيوّالةا وبالة والحجج وبجلػمكجتوبْوواألكَا وـِوالخ اجب،وّو(15)

ٌموىظرّجتوالحجاج وـاِونبجلػمكجتوبْوواللضجّجوالالِوّحكموغلٍْجوبجلةلقونووالكذب.و

 .362الاللجلْلوالؾربْ ونوونرت َوإلُوالَْم،وـرّقوالبحثوـِوالبمؽ ووالحجج ،وص

 .99الهرجعوال جبق،وصو(16)

رٌجنوإىالج وكَ وّبلؼوباًواعى اجنوالْلاْووـاِونجاج والضاروري،وونالاروالجال ونلاروالبو(17)

 .110انالحجنوكَ ولبيج وكَ وىلجربوبًوالْلْووـِونجج والههكو.والهرجعوال جبق،وص

 .300الهرجعوال جبق،وـة والحجج وبْووبْرلهجنووتْالْكجه،وصو(18)

 .4/408نبَوالفر واألصفٍجىِ،وو(19)

ّرّ ،وكج :ولْسوبجلهلّي وشجغرونووالهَالِوإسوونصلًوناوونهربْجاجن،وهكرونبَوالْلظجنوغووجَو(20)

.و346مموغّلوإتهجغْ وبووّ جر.واىظر:ورواّا واباووكالْبا وـاِونػجاموالشاػرا وللهرزباجىِ،وص

إهاوكجىاتوى اجونلّيا وبخراتاجنووـاجرسووكرناجنووٌهالانوو:وّال ج  ول.وَّتؿوح ْووبكجر

و=و10َتؿوح ْووبكجر،وص وبووّ جر،ول.وّـإلُونيوىَ جوتيال بوٌذهواألترة؟وشػروإتهجغْ
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ع ا٣كٲةقػٰ ٚػٰ ا٣ٕىػؿ اٵ٦ػٮم. ٚٞػؽ أُٝةب ا٣٪ػـاثك٠ة٩خ ٫٣ ٔٺٝةت 

إ٫٩ ا٩ُٞٓ إ٣ٯ آؿ ا٣ـثٲؿض كظػٲ٨ أٌٚػخ ا٣ؼٺٚػح إ٣ػٯ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ثػ٨  :ٝٲ٢

٦ؿكاف كٚؽ إ٣ٲ٫ض ك٦ؽظ٫
(32)

كٝؽ ظٞؽ ٤ٔٯ اٵ٦ٮٱٲ٨ ٵقجةب ٠سٲؿة .
(33)

. 

كٝؽ ٥ْ٩ ا٧٣ٮا٣ٰ أ٩ٛك٭٥ ٰٚ وٛٮؼ اٵظـاب ا٧٣٪ة٬ٌح ٣ٶ٦ٮٱٲ٨ ٧٣ػة 

 ًٗ ظػؿارض كٱؼؿصػٮا ٦ػ٨ ظٲػةة ثعٲةة اٵ ض ك٣ٲذنج٭ٮا٢ٌ ٰٚ ذكاد٭٥ ٨٦ ً٘ٲ٪ح ك

ػ ًٔ ض ـٌ ا٣ؿؽض ١ٚةف ا٩ذ٧ةؤ٥٬ ا٣عٞٲٰٞ ٤٣٪ـٔح ا١٣كؿكٱح  ٷٔةدة ٦ة ٠ةف ٣٭٥ ٨٦ 

ٮا ٚػٰ أمػٕةر٥٬ ثأ٦ضػةد قةقػةفض ك٦ضؽض كظٌةرة ا٩ى٭ؿت ثةٷقٺـض ٚذ٘٪  

ٚن٢١ مٕؿ٥٬ ثؽاٱح مٕؿ ا٣نٕٮثٲح
(34)

. 

ٱػػؿل د. كٝػػؽ أراد ا٧٣ػػٮا٣ٰ أف ٱ١ػػٮف ٣٭ػػ٥ دكر ٚػػٰ ا٣عٲػػةة ا٣كٲةقػػٲح. ك

مٮٰٝ ًٲٙ أف ا٣ٕؿب ا٩ؽ٦ضٮا ٰٚ ا٧٣ٮا٣ٰ ٦٪ؾ اٵٱةـ اٵك٣ػٯ ٚػٰ ا٣ٛذػٮحض 

كأف ٩ْةـ ا٣ٮٹء ص٢ٕ ا٣ٕؿب كا٧٣ٮا٣ٰ ث٪٧ٕح اٷقٺـ إػٮا٩ةن 
(35)

٨١٣ ّ٭ػٮر  

ا٣ؽٔٮات ا١٣سٲؿة ٨٦ ا٧٣ٮا٣ٰ ٹقذٕةدة أ٦ضةد٥٬ ا٣كػةثٞحض ك٦عةرثػح ا٣ٕػؿب 

ٜ. ٚٞؽ ٠ةف ٧٤٣ٮا٣ٰ دكر ٰٚ ا١ٛ٣ؿ كا٣ٕةدات أ٦ٮر دسجخ أف ا٧٣كةكاة ٥٣ دذعٞ

كٝٙ إ٣ٯ صة٩ت أٔػؽاء اٵ٦ػٮٱٲ٨  ٨ٍ ٰٚ إًٕةؼ ا٣كٲةقح اٵ٦ٮٱح  ٵف ٦٪٭٥ ٦ى 

ؽىٱٙ ث٨ ٦ٲ٧ػٮف ظػٲ٨ َة٣ػت ثسػٮرة ٤ٔػٯ اٵ٦ػٮٱٲ٨ض كمػةر٠٭٥  ٧٠ة ٢ٕٚ قي

 ا٣عؿ٠ح.ا٣نٕؿاء ا٣كٮد ٰٚ ٬ؾق 

                                                 

ٚٞؽ ٠ةف كا٣ؽق ٱجٲٓ ا٣٪ضؽ كا٣ٛػؿش « ا٣٪كةاٰ»كٱٮرد وةظت اٵٗة٩ٰ قجت ا٤٣ٞت   =

 .5/519ا٣ذٰ دذؼؾ ٤٣ٕؿاافض أك أ٫٩ ٠ةف ٱى٪ٓ َٕةـ ا٣ٕؿس كٱجٲ٫ٕ. ا٩ْؿ اٵٗة٩ٰ: 

 .5/519ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜض  (32)

 .34-٤26نٕٮثٲحض صا٩ْؿ: ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٣ؽكرمض ا٣ضؾكر ا٣ذةرٱؼٲح ٣ (33)

٤ٝخ ٦ٺظْةت ا٣ٞؽ٦ةء ٤ٔٯ مٕؿ إق٧ةٔٲ٢ ث٨ ٱكةرض كأػجةرقض ٚٞةؿ ٔ٪٫ أثٮ ا٣ٛؿج: ٠ةف  (34)

ض كٱٕؽ  ٤٦63ٲط ا٣نٕؿض كأٔضت ا٣ٮ٣ٲؽ ث٨ ٱـٱؽ ثنٕؿق ا٣٘ـ٣ٰ. ا٩ْؿ: مٕؿق كأػجةرقض ص

 ٨٦ مٕؿق. 2ادىة٫٣ ثأك٣ٰ اٵ٦ؿ صـءان ٨٦ قٲةقذ٫ ا٣ؼٛٲح. ا٩ْؿ ا٧٣ُٞٮٔح ر٥ٝ 

 .325-324ٕىؿ اٷقٺ٦ٰض صا٣ (35)
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ك٠ةف ا٣نٕٮثٲٮف ٱذ٧كػ١ٮف ثذػؿاز٭٥ ا٧٣ضٮقػٰض كٱذكػذؿكف ثةٷقػٺـض كٹ 

ؿٚةن ٨٦ آراا٭٥ ا٧٣٘ة٣ٲػحٱ١نٛٮف إٹ َ
(36)

٧٧ٚػؽكح زٱػةد اٵٔضػ٥ ٤٦ػٟ ٦ذػٌٮجض   

ٟ ا٣ٛةرقٰ ٰٚ داػ٫٤ض كرٗت ٰٚ اقذٕةدد٤٫ٍ ك٬ٮ أزؿ ٚةرقٰض ٥٤ٚ ٱ٪ف ا٧٣ي 
(37)

: 

ٟه أٗػػؿ  ٦ذػػٌٮجه ذك ٩ةاػػ٢و   ٤٦ػػ

    

 ٧٤٣ٕذٛػػٲ٨ ٱ٧ٲ٪يػػ٫ ٣ػػ٥ دينػػ٪ىشً  

 

 

 

 كدجؽك مٕٮثٲح إق٧ةٔٲ٢ ث٨ ٱكةر وٮرة ٦عٮ٣ح ٨ٔ ا٣ٛؼؿ ا٣ٕؿثٰ إ٣ػٯ ا٣ٛؼػؿ

ثأ٦ضةد ا٣ٛؿسض ثؽأ ٝىٲؽد٫ ثة٣عؽٱر ٨ٔ دار ٬٪ؽ ا٣ذٰ ػ٤خض كدرقػخض كص٧ػةؿ 

٬٪ؽض كأزؿق ٰٚ ٩ٛك٫ض ز٥ ا٩ذ٢ٞ إ٣ٯ ا٣عؽٱر ا٧٣جةمؿ ٨ٔ ا٣ٛؼػؿ ثػة٣ٛؿسض ك٬ضػةء 

ثٕي ٔةدات ا٣ٕؿبض كدٞة٣ٲؽ٥٬ ٦ٮاز٩ح ثٕةدات ا٣ٛؿس ٝةاٺن 
(38)

: 

 ٦ػػة ٤ٔػػٯ رقػػ٥ً ٦٪ػػـؿو ثة٣ًض٪ػػةًب 

    

ٓى ا٣ضػٮ  اًب ٣ٮ أثةفى ا٣٘ػؽاةى رصػ
(39)

 

 

 

 

 ٗٲٌؿدػػػػ٫ي ا٣ٌىػػػػجة ك٠ػػػػ٢  ٦ي٤ًػػػػر  

 

دًؽ ١٦ٛ٭ػؿ  ا٣كػعةًب   داا٥ً ا٣ػٮى
(3:)

 

 

 

ض ك٬ػػػ٢ ز٦ػػػة٩ٰ ث٭٪ػػػؽو   دار ٬٪ػػػؽو

 

٪ػػةًب    ٔةاػػؽه ثػػة٣٭ٮل كوػػًٛٮ ا٣ضى

 ٠ة٣ػػؾم ٠ػػةفض كا٣ىػػٛةءي ٦ىػػٮفه  

 

 

 

 

ػػػج٫ٍي ث٭ضػػػؿةو كاصذ٪ػػػةًب    ٣ػػػ٥ دني

 ٩خى ٠ة٣٘ىػ٨ً ٗػي  أذاؾ ٦٪٭ةض إذ  

 

ك٬ػػٰ رؤده ٠ؽ٦ٲػػًح ا٧٣عػػؿاًب  
(41)

 

 ٗػػػةدةه دكػػػذجٰ ا٣ٕٞػػػٮؿى ثٕػػػؾبو  

 

 َٲٌػػػًت ا٣ُٕػػػ٥ًض ثػػػةرًد اٵ٩ٲػػػةًب  

   ٰ  كأزٲػػػرو ٦ػػػ٨ ٚػػػٮًؽ ٣ػػػٮفو ٩ٞػػػ

 

 

٠جٲةًض ا٤٣ضػٲ٨ً ٚػٰ ا٣ـرٱػةًب  
(42)

 

                                                  

 .39ا٣ضؾكر ا٣ذةرٱؼٲح ٤٣نٕٮثٲحض ص (36)

 .:3/5مٕؿ زٱةد اٵٔض٥ض  (37)

 .:3-39ض صمٕؿ إق٧ةٔٲ٢ ث٨ ٱكةر (38)

٪ةب: ا٣ٛ٪ةءض ك٦ة ٝؿب ٨٦ ٦ع٤ح ا٣ٞٮـض ك٬ٮ ٦ٮًٓ ٰٚ ا٣ك٧ةكة ثٲ٨ ا٣ٕػؿاؽ كا٣نػةـض  (39) ا٣ضى

 كا٣ًض٪ةب: اق٥ ٵ٠سؿ ٨٦ ٦ٮًٓ ٰٚ ا٣عضةز.

 ؿ: داـ أٱة٦ةن ٹ ٱ٤ٞٓ.أ٣ر  ا٧٣ُ (:3)

 ا٣ؿؤد: ا٣نةثح ا٣عك٪حض ا٣ؽ٦ٲح: ا٣ىٮرة. (41)

أزٲر: مٕؿ أزٲرض ك٬ٮ ا١٣سٲؿ ا٣ْٕٲ٥ض ا٤٣ضٲ٨: ا٣ٌٛحض ا٣ـرٱةب: اٵوٛؿ ٨٦ ٢٠ مػٰءض  (42)

 كا٣ؾ٬تض ك٦ةؤق. ك٬ٮ ٦ٕؿب زرآب ا٣ٛةرقٲح  ٵف ٦ٕ٪ٯ زر: ذ٬تض كآب: ٦ةء.
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 ٢  ا٧٣ػػػػٺـى ٚٲ٭ػػػػة كأًٝىػػػػؿًٝػػػػٚأى 

 

 ٣ػػش  ٤ٝجػػٰ ٦ػػ٨ ٣ٮٔػػحو كا٠ذبػػةًب  

 وػػةًح أثىػػؿتى أك قػػ٧ٕخى ثػػؿاعو  

 

ؿًع ٦ة ٝؿل ٰٚ ا٣ٕٺًب    ٌ رد  ٰٚ ا٣
(43)

 ؟

 

 

 

 ا٩ٌٞػػخ ًمػػؿ دٰ كأٝىػػؿى ص٭٤ػػٰ

 

 

كاقذؿاظخ ٔٮاذ٣ٰ ٨٦ ٔذةثٰ 
(44)

 

 رب  ػػػػػةؿو ٦ذػػػػٌٮجو ٣ػػػػٰ كٔػػػػ٥   

 

٦ةصؽو ٦ضذؽل ٠ػؿٱ٥ ا٣٪ٌىػةًب  
(45)

 

 إ٧٩ػػػة قػػػ٧ٰ ا٣ٛػػػٮارس ثػػػة٣ٛؿ 

 

 ًس ٦ٌػػػػة٬ةةى ًرٕٚػػػػًح اٵ٩كػػػػةًب  

 

 

ي   ٦ػػةـي ٤ٔٲ٪ػػةٚػػةدؿ٠ٰ ا٣ٛؼػػؿى ٱػػة أ

 

 كادؿ٠ٰ ا٣ضٮرى كا٩ُٰٞ ثة٣ىػٮاًب  

 ة كٔػػ٪٥١كاقػػأ٣ٰض إف ص٭٤ػػًخ ٔ٪ػػ 

 

ًٙ اٵظٞػػةًب    ٠ٲػػٙ ٠٪ػػة ٚػػٰ قػػة٣

 إذ ٩ؿثػػػػػػٰ ث٪ةدً٪ػػػػػػة كدؽٌقػػػػػػٮ 

 

 فى قػػػٛة٬ةن ث٪ػػػةد٥١ ٚػػػٰ ا٣ذػػػؿاًب  

 الُتباتىالحجاجوِىفيىالبائوِ:ىى-5 
ُ »عختث اهًرأو اهرااوث  -5-1 ّٔ عْ ة  «:د اماج

ٱ٪ٌٮم ا٣عضةج ٰٚ ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة دعخ ٩ٮٔٲ٨: ٩ٮع ر٦ـم ٱعذةج إ٣ػٯ 

ي »دأكٱ٢  ٌٰ ٍٕ ث  «.٦ٞىؽ ظضةصٰ»ؿ ك٩ٮع ٦جةم ض«ؽ ظضةص

كٝؽ اٚذذط ٝىٲؽد٫ ثة٣عؽٱر ٨ٔ ا٢٤ُ٣ ا٣ؽارس ا٣ػؾم ٚٞػؽ أمػ١ةؿ ا٣عٲػةة 

٤٠٭ةض ك٩كت ا٢٤ُ٣ إ٣ٯ ٬٪ؽض كدعؽث ٨ٔ أزؿ٬ة ٰٚ ٩ٛك٫. كٱٕؽ  اٹٚذذةح كقػٲ٤ح 

ظضةصٲح دسٲؿ ا٬ذ٧ةـ ا٧٣ذ٤ٰٞض كد٭ٲب٫ ١٣ٰ ٱ١ٮف ٰٚ ٧ٌ٦ٮف ا١ٛ٣ؿة
(46)

. 

                                                 

٤جحض ك٬ٰ إ٩ (43) ٔي ًٕٺب: ص٧ٓ  ٧ٓض ا٣ ب: ذؼؾ ٨٦ ص٤ٮد اٷث٢ ٱع٤ت ٚٲػ٫. ا٣عػٺٱةء ٝىؿىل: صى

اٷ٩ةء ا٣ؾم ٱع٤ت ٚٲ٫ أٱٌةن 
)*(
. 

 مؿح ا٣عٺب ٬٪ة مؿح ٧٣ة كرد ٰٚ ركاٱح أػؿل. ]ا٧٣ض٤ح  )*(

 ؿٗجحض كمٌؿة ا٣نجةب: ظؿو٫ ك٩نة٫َ.ة: ا٣٪نةط كا٣ا٣نؿٌ  (44)

 ا٣٪ىةب: اٵو٢.  (45)

٧٣ىػ٤عح اٵَؿكظػح ا٣ذػٰ ٩ػؽاٚٓ ٱٞٮؿ ٦ع٧ؽ ا٣ٮ٣ٰ: إف ا٣٘ةٱح ٨٦ اٹٚذذةح ٠كػت ا٧٣ؼةَػت  (46)

د٭ٲبذػ٫ كٔ٪٭ة.. ك٣ٺٚذذةح ٤ٔٯ ا٧ٕ٣ٮـ زػٺث كّػةاٙ ٬ػٰ: إزػةرة ا٩ذجػةق ا٧٣ذ٤ٞػٰض أك ا٣ٞةًػٰض 

 .69-68ٵص٢ اٹقذٛةدةض اقذ٧ة٣ذ٫. ا٩ْؿ: اٹقذٕةرة ٰٚ ٦عُةت ٱٮ٩ة٩ٲح كٔؿثٲح كٗؿثٲحض ص
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ع كا٣ؼىػ٥ ٤ٔػٯ ظػؽ كٝؽ كّٙ ا٣نةٔؿ ٰٚ اٚذذةظ٫ ا٬ذ٧ة٫٦ ثة٧٣ٮًػٮ

ا٣ٕؿب ثٕة٦ػح  -قٮاءض ٚٞؽ صةث٫ ا٧٣ذ٤ٰٞ ا٣ؾم أراد أف ٱؽػ٢ ٰٚ ظضةج ٫ٕ٦ 

ثة٣نػٕؿض ك٬ػٮ أ٦ػؿ ٱ١نػٙ ٔػ٨ زٞةٚذػ٫ض ك٦ٕؿٚذػ٫ أف ٤٣نػٕؿ  - ثة٣ؿ٦ـ أ٦ة٦ح

ق٤ُة٩ةن ٤ٔٯ ا٣ُؿؼ اٳػؿض كأف ٫٣ ١٦ة٩ح ٰٚ ا٧٣ضذ٧ػٓض ٚذعػؽث ٔػ٨ ا٣ٕػةـ 

 ثُؿٱٞح ر٦ـٱح. ثة٣ؿ٦ـ ٬٪ؽض كأٝع٥ ٩ٛك٫ ثٮو٫ٛ ا٧٣ٮًٮعى أٱٌةن 

 اهخْجُٖ اهحماجٔ اهصوتٔ ةاهْغؽ:  -5-1-1

إف ا٣ىؿاع ثٲ٨ ا٣ٕؿب كا٣ٛػؿس ٦ٮصػٮدض ١٣ػ٨ اثػ٨ ٱكػةر دىػؿؼ ٚػٰ 

 اقذعٌػةري  ؽٌ ٕى ظؽاث ث٧ة ٱؼؽـ ٬ؽ٫ٚ ا٣عضةصٰض كٱؽٱ٨ ا٣ٕؿبض كٱي اػذٲةر اٵ

ٰٚ ظؽ ذاد٫. ٚة٣ىٛةت ا٣ذػٰ اػذةر٬ػة ٤٣ػؽار ا٣ؽارقػحض  ٣ٮٝةآ ٕٚٺن ظضةصٲ ةا

ؿاظ٤ح دض٤ٮ كص٭ح ٩ْؿق. كز٧ح ثٕؽ ظضةصٰ ٰٚ دعؽٱؽ ٩ٮع ا٧٣ٮٝٙ ك٣٭٪ؽ ا٣

ا٣ؾم ٱع٥١ ث٫ ٤ٔٯ ا٧٣ٮوٮؼ. ٚٞؽ رٚي ا٣ٮاٝٓ رٌٚػةن ٝةَٕػةنض كدٔػة إ٣ػٯ 

اٹ١٩ٛةء إ٣ٯ ا٧٣ةًٰ كأ٦ضةدق. كدٕ٪ػٰ ا٣ٕػٮدة إ٣ػٯ دٱػةر ٬٪ػؽ ا٣ذعػٮؿ إ٣ػٯ 

 ق ٤ٔٯ ا٣ك٤ُح ٣ٲٕجؿ ٨ٔ ر٫ٌٚ ٣٭ة.ا٧٣ةًٰ ا٣ض٧ٲ٢ض ٚأقٍٞ ر٦ـ

دار »وٌؽرق ث٧ٮوٮؼ زػة٩ٮم « 8-2اٵثٲةت »ث٧ُٞٓ كوٰٛ  كٝؽ ثؽأ ظؽٱس٫

ع ا٧٣ٮوػٮؼ إ٣ػٯ ٔ٪ةوػؿ: ا٣ػؽار ٵف ا٣ؾم ٱ٭٫٧ ٦ة دعٲ٢ ٤ٔٲػ٫ ٬٪ػؽ. ٚٛػؿٌ   «٬٪ؽ

ا٣جة٣ٲحض رٱط ا٣ىجةض ا٧٣ُؿ ا٣٭ة٢َض ا٣ـ٨٦ ا٣ض٧ٲ٢ض ز٥ أٝةـ ٔٺٝح ثػٲ٨ ا٧٣ٮوػٮؼض 

٬٪ػؽ  ثأق٤ٮب ثٺٗػٰ. ٚػة٣ضـء: دار« ٬ٮ/٬٪ؽ»كا١٧٣ةفض كا٣ـ٦ةفض كا٣نؼىٲةت 

كٝػؽ صػةء ٬ػؾا ا٣ٮوػٙ ذادٲ ػةض أكًػط ا٣ٕٺٝػح « ٬٪ؽ/ ا٣ٛؿس»ٱعٲ٢ ٤ٔٯ ا٢١٣ 

ا٣ٕٞةاؽٱػػح ا٣ٮزٲٞػػح ثػػٲ٨ دار ٬٪ػػؽ كاثػػ٨ ٱكػػةرض ظ٧ػػ٢ كّػػةاٙض ٦٪٭ػػة: ا٣ٮّٲٛػػح 

ٙي ٬٪ػؽ ا١ٛ٣ػؿى ا٧٣ذ٤ٕػٜ ثٮ٣ٕػ٫ ا٣نػؽٱؽ ث٧ةًػٲ٫ض (اٷٱؽٱٮ٣ٮصٲح)   إذ ٱع٢٧ كوػ

ة٣ٮوػٙ ٣ػٲف كإٝٲ ػةض ثػ٢ كرٗجذ٫ ٰٚ ٔٮدد٫ض ٧٠ة ظ٢٧ كّٲٛح اٷٱ٭ةـ ثػة٣ٮاٝٓض ٚ

ٱٞؽـ كإٝةن ٚ٪ٲ ة. كٱ١نٙ ٩٭ٮض ا٣ٮوٙ ثٮّةاٙ ٔػ٨ ثٕػؽق ا٣ذػؽاك٣ٰض ٚٞػؽ أراد 
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غالقث حفاغنٔث وع امىخنقْ، كىا أراد أن حقخٌع امذاات امىخنقٔذث، تحخذ بم ةىذا ٓ ذ ، 

تَِ أوم وي ص ًٍ أن ٓكسب امِص  حِجُٔاً حجاجًّٔا سنتًّٔا
(36)

. 

تتص  ٌَد إمّ امخ بٔم فْ امىخنقْ، تجػنذٍ مقد َدف وي تص  امىكان، 

ٓػخقد صحث وا ٓ  ، تإمّ جػل امىخنقْ وختٌٔاً تجُث ًظم امِاصذ ، فقذد ةذدا 

اةذذي ٓسذذار وذذٌفػالً، رايتذذاً فذذْ أن ٓضذذاركٍ امىخنقذذْ اًفػانحذذٍ. تقذذد غذذ ف غذذي 

ألًٍ وُذخه ةفكمحذٍ امصاصذث،  ؛«4-1امتٔخان »امخف ٔل فْ صِرة امطنل امدارس 

« Point of view»قذذا ت حكفٔذذ ، ن حف ذذٔل. فقذذد  تجُذذث ًظذذم  تألن امضذذػمم و

ةامِص ، ترسه وسافث ةٌٍٔ تةٔي إخم ذات طتٔػخذٔي  فكمٓذث، تغاطفٔذث، فقذد 

تَذْ رؤد »، ترأى «ام ذفا  و ذِن»، تقذٔمه «دار ٌَد تَل زوذاًْ ةٌُذد»حاكم 

بذه « َل زواًْ ةٌُد غائذد ةذامُِى تصذفِ امجٌذاب »، تأتمل «كدؤث امىحماب

ح فْ امػختث امفأًث. تقد أكستج تجُث ًظم ، تامطتٔػذث امى دتجذث منصطذاب صمم 

امِص  ةػداً حجاجًّٔا. فىا ٓتدت تصفاً غادًّٓا منطنذل تٌَذد « اممو ٓث تامىتاصمة»

 وِظ  مصدوث َدفٍ، توصاطتث امىخنقْ، تامخ بٔم فٍٔ.

ٍ امِص   ، تٓػٌذْ امخِجٔذٍ فذْ امػختذث األتمذّ حِجُٔذاً حجاجًّٔذاتِٓجَّ

حجاجْ امِجُث امخْ ٓحددَا ونفِظ وا منىنفِظ اماي ٓنٍٔ. فُِ ٓقذع ةذٔي ام

امحجذذث تامٌخٔجذذث امىٌخظذذمة
(37)

ذذٍ ونفذذِظت  كامذذاي كذذان تام ذذفا  » ، فقذذد تجم

 حضارة امساسأًث امساةقث األفضل.إمّ ونفِظ ام «و ِن

                                                 

زوذث مكذل تصذ ، وال« امحجذاجْ»ٓمى جان ؤضٔل آد  أن وسذ مث امخِجٔذٍ امخقذِٓىْ  (36)

فامِص  حجذث حقذِد إمذّ اسذخٌخان. اًظذم  ححنٔذل امصطذاب امسذمدي، وحىذد ًجٔذب 

 Jean-Michel Adam, Les textes : types et، ًقالً غي  143امػىاوْ، َاوش ص

prototypes, op. cit.p.. 

 Patrick Charaudeau etًقذذالً غذذي   111اًظذذم  ححنٔذذل امصطذذاب امسذذمدي، ص (37)

Dominique Maingueneau, Dictionnaire d’analyse du discours, 

Editions du Seuil, Paris, , p.. 
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كز٧ح دٛةكت ٰٚ ا٣ٌٛةء ا٣٪ىػٰ ا٧٣ؼىػه ٣ٮوػٙ ٠ػ٢ َػؿؼض ٚٞػؽ 

ٛيػؿسض كا٣ٕػؿب ٚػٰ ا٣ٕذجػح كوٙ ا٣ؽارض كص٧ةؿ ٬٪ؽ ٰٚ ا٣ٕذجح ا ٵك٣ػٯض كا٣

ا٣سة٩ٲحض كٝؽ ٩ـع ا٣ٮوٙ إ٣ٯ اٹقذٞىةءض كاٷٚىةح ٨ٔ رٗجػةت اثػ٨ ٱكػةر. 

 :كدجؽك ٰٚ كوٙ ٬٪ؽ ذااٞذ٫ ا٣ض٧ة٣ٲح ا٣ذٰ ٹ دؼذ٤ٙ ٨ٔ ذااٞح ا٣ٕؿب

 ٗػػػةدة دكػػػذجٰ ا٣ٕٞػػػٮؿ ثٕػػػؾب

 

 ك٬ػػػػٰ رؤد ٠ؽ٦ٲػػػػح ا٧٣عػػػػؿاب 

ٞػؽـ وػٮرة ٣٪ٛكػ٫ ٚ٭ٮ ٱؿق٥ ٦ٺ٦ط ا٧٣ؿأة ا٣٪٧ٮذصٲح ٣ػؽل ا٣ٕػؿبض ٚٲ 

 رٚح ثةٵ٧٩ٮذج ا٣ض٧ة٣ٰ اٵ٩سٮم.٦ـكدة ثسٞةٚح دؿازٲح ٔة

ك٩ضؽ ٰٚ كوٙ ا٣ض٧ةؿ اٵ٩سٮم أ٫٩ ٱؼةد٢ ا٣ك٤ُحض ٚٲٮّٙ ا٣ٮوػٙض 

١٣ػ٨ ٬ػؾا ا٣ض٧ػةؿ  ض«ا٣ٕػؿب»كا٣٪كٜ ا٣عضةصٰ  ٣ٲؾ٨ٔ ٫٣ ا٣ُػؿؼ اٳػػؿ 

٩سٮم ٚٞؽ وٛح ا٣ض٧ةؿ  ٵف ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح أذاثخ ا٣عٌةرة ا٣كةقػة٩ٲحض اٵ

كص٤ٕذ٭ة ٔؿًح ٣ذ٘ٲؿات ا٣ـ٨٦. ٤ٚ٭٪ؽ ثع٧ٮ٣ذ٭ة ا٣ؿ٦ـٱح ٦ٮٝٙ ٨٦ ا٣ٕػؿب/ 

أ٦ة٦حض ٚأدت كّٲٛح ظضةصٲػح. ١ٚػةف ٤٣ؼُػةب ا٣ٮوػٰٛ كّٲٛػح ظضةصٲػحض 

ٚة٣ٮوٙ ظضح ٧ً٪ٲح ٣ؽ٥ٔ ١ٚؿة ٦ة  ذ٣ٟ ٵف ظ٢ٞ ا٣عضةج ٬ٮ ا٣ؼُةبض 

 ض كٹ ػُةب ٨٦ ٗٲؿ ثٺٗح ظضةصٲح.ٚٺ ػُةب ٨٦ ٗٲؿ ظضةج

   ؾٔ اهعختث اهرايزو:اهحما ةاػث -5-2-1

د٭ؽؼ ا٣جٺٗح إ٣ٯ دعٞٲٜ اٷٝ٪ةع كا٣ذأزٲؿ  ٣ؾا د٤ذٰٞ ا٣عضةجض كٰٚ ا٣جٺٗػح 

ي  ٰ   ٕؽه ث ظضػةصٰض ٤٤ٚىػٮر ا٣جؽٱٕٲػح كا٣جٲة٩ٲػح ثٺٗػحض كظضػةج. كث٧ػة أ٩٪ػة  دؽاك٣

دٮو٤٪ة قةثٞةن إ٣ٯ أف ا٣عضةج ٱؼذؿؽ ا٣ؼُةثةت ٩ضؽ أف ز٧ح ثٕػؽان ظضةصٲ ػة ٚػٰ 

١٣ٺـ ا٣كةثٜ أف ا٣عضةج ٱؿدجٍ ثة٣كٲةؽ ٨٦ ٗٲؿ أف ٱ٪ٛػٰ ٩ه اث٨ ٱكةر. كٱٕ٪ٰ ا

ِو ث٭ةذ٣ ٌٛ دٞؽ ـ ٤ٔٯ أ٩٭ة ظضح ٟ و٤ذ٫ ثة٣جٺٗح. ٢١ٚ ص٤٧ح ٦ذ٤
(49)

. 

                                                 

ٱؿل صةف ٠ٮ٨٬ أف ا٣نٕؿ ٱ٢ْ دك٦ةن ٰٚ كٚةؽ ٦ٓ ا٣ٮّٲٛح ا٣جٺٗٲحض كٱٞىؽ ثة٣ٮّٲٛح ا٣جٺٗٲػح  (49)

 اٷٝ٪ةٔٲحض أك ا٣ؼُةثٲحض ٚذذ٘ٲؿ ظةؿ ا٣ؾم ٱذ٤ٞٯ ا٣ؼُةب ثٮقةَح ا٣ؼُةب ٩ٛك٫. كٰٚ ا٣نٕؿ =
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إف اٷزةرة أ٦ؿ ٦ؿدجٍ ثة٣جٺٗحض ٚة٣جؿ٬٪ػح ٤ٔػٯ وػؽؽ دٔػٮل اثػ٨ ٱكػةر 

دض٫٤ٕ ٱكذ٧ٲ٢ ا٧٣ذ٤ٞػٰض كٱسٲػؿ ا٩ٕٛةٹدػ٫. ١٣٪٪ػة ٩ػؿل أف ز٧ػح ٦ٕ٪ػٯ أكقػٓ 

ٱن٢٧ ا٣نٕؿ كا٣٪سؿ. ٚ٭ٮ ػُةب ٱكٕٯ إ٣ٯ دٕؽٱ٢ ٦ٮٝػٙض أك ٤٣عضةج ا٣ؾم 

قٮاء أ٠ةف ذ٣ٟ ثة٣ؼُػةب  ضإزجةت ٦ٮٝٙض أك ق٤ٮؾ ٣ؽل ا٧٣ذ٤ٰٞ ثة٣ذأزٲؿ ٚٲ٫

ا٤ٕٞ٣ٰ أـ ا٣ٕةَٰٛ
(4:)

. 

كدٞٮـ َجٲٕح ا٣٪٥ْ ا٣نٕؿم ٣ؽل اث٨ ٱكةر ٤ٔٯ ا٧٣ـاكصح ثػٲ٨ ا٣ذىػٮٱؿ 

ثػٲ٨ ا٣ُػؿٚٲ٨ض كا٣عضةجض ٚٲٞٮـ ا٣ذىٮٱؿ ٤ٔػٯ رقػ٥ ا٣ذٛةوػٲ٢ض كا٧٣ٛةرٝػح 

ٚذٞؽٱ٥ وٮرة ٬٪ؽ ا٧٣نؿٝح ا٣٘ةاجػح ٱٛذػؿض كصػٮد وػٮرة أ٦ة٦ػح ا٧٣ؼة٣ٛػح. 

كا٣ذىٮٱؿ أداة ٨٦ أدكات ا٣ذٕجٲؿ ا٣عضةصٲح. ٚٛػٰ ا٣ذنػجٲ٫ ٱ١ػٮف ا٧٣نػج٫ ثػ٫ 

 ٤ٰٞ:أ٤ٔٯ ٝٲ٧حض ك٬ٮ أ٦ؿ ٱؽٔٮ إ٣ٯ ا٣ذأزٲؿ ٰٚ ا٧٣ذ

ى ذاؾ ٦٪٭ةض إذ   ٩خى ٠ة٣٘ىػ٨ً ٗػي  أ

 

 ك٬ػػػػٰ رؤده ٠ؽ٦ٲػػػػًح ا٧٣عػػػػؿاًب  

ٰ  كأ   زٲػػػرو ٦ػػػ٨ ٚػػػٮًؽ ٣ػػػٮفو ٩ٞػػػ

 

 

 ٠جٲػػػةًض ا٤٣ضػػػٲ٨ً ٚػػػٰ ا٣ـرٱػػػةًب  

                                                  

ٹ ٱذ٤ٕٜ ثذ٘ٲٲؿ ا٧٣ٕذٞؽ ث٢ ثذ٘ٲٲؿ ا٣ؿؤٱح. إف ٬ؽؼ ا٣نٕؿ ٣ٲف اٷٝ٪ةع ١٣٪٫ ٤ٔٯ ٗؿار ٦ة قػجٜ  =

 أف دٔذ٫ ا٣جٺٗح ا٣ٞؽٱ٧ح ا٣ذأزٲؿ ث٧ٕ٪ةق اٹقذٕةرم: ثٕر اٷظكةس.

Jean Cohen, Le Haut langage, P. 

١٧٪ػح ٣ٸٝ٪ػةع اردجُخ ا٣جٺٗح ثة٣عضةج. كٝؽ ٔؿٚ٭ة أرقُٮ ثأ٩٭ة د١نٙ ٨ٔ ا٣ُؿؽ ا٧٣ (:4)

ٰٚ أم ٦ٮًٮع ٠ةف. ا٩ْؿ: ٦ع٧ؽ ا٧ٕ٣ؿمض ا٧٣ٞةـ ا٣ؼُةثٰ كا٧٣ٞةـ ا٣نٕؿم ٰٚ ا٣ؽرس 

 .9ا٣جٺٰٗض ص

كٝؽ دُٮرت دراقح ا٣جٕؽ ا٣عضةصٰ ٰٚ ا٣جٺٗػح كا٣ضة٩ػت اٷٝ٪ػةٰٔ ٚٲ٭ػةض كرااػؽ 

ا٣ػؾم ٝػؿر ظٌػٮر ا٣عضػةج ٚػٰ ص٧ٲػٓ ا٣ؼُةثػةت  ٬Perelmanؾا ا٣ذىػٮر ثٲؿ٧٣ػةف 

م أح كا٣ٞة٩ٮ٩ٲح كاٷم٭ةرٱحض كٰٚ ص٧ٲٓ أم١ةؿ ا٧٣٪ةٝنةت ا٣ٕة٦ػح  اٹصذ٧ةٔٲح كا٣كٲةقٲ

إ٫٩ ٱُٰ٘ ٦ضةؿ ا٣ؼُةب ٫٤٠ ا٣ػؾم ٱ٭ػؽؼ إ٣ػٯ اٷٚ٭ػةـ كاٷٝ٪ػةع ٦٭٧ػة ٠ػةف ا٧٣ذ٤ٞػٰض 

ك٦٭٧ة ٠ة٩خ ا٣ُؿٱٞح ا٧٣ذجٕحض كَجٲٕح ا٧٣ٮًٮع ا٣ؾم ٱؽكر ظٮ٫٣ ا٣٪ٞةش. ا٩ْػؿ: ظجٲػت 

 .223ةء ٩ْؿمض صٔ٪ةوؿ اقذٞى-أٔؿابض ا٣عضةج كاٹقذؽٹؿ ا٣عضةصٰ
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ٚٲ١ٮف ا٧٣نج٫ ث٫ ا٣ؽ٣ٲ٢ى ٰٚ ا٣ىٮرةض ٚٞؽ قٕٯ اث٨ ٱكةر ا٧٣عةصش إ٣ػٯ 

ض ظةِٚ ٤ٔٯ ضةص٫ ثة٣ىٮرة ا٣ذنجٲ٭ٲح ا٩ٕٛة٣ٲ ةإزةرة ا٩ٕٛةٹت ا٣ٕؿبض ْٚ٭ؿ ظ

اٹػذٺؼ ثٲ٨ ا٣ُؿٚٲ٨ض ٢١٤ٚ ٦٪٭٧ة كص٭ػح ٩ْػؿ ٹ ٱٞجػ٢ أف د٘ٲؿ٬ػة ظضػش 

ا٣ُؿؼ ا٧٣ٞةث٢. كظٲ٨ ٱىٮر ص٧ةؿ ٬٪ػؽ ث٭ػؾق ا٣ُؿٱٞػح ٱٮ٣ ػؽ ػٲػةرات ٚػٰ 

ذ٨٬ ا٧٣ذ٤ٰٞض ٚٲضؽ ٩ٛك٫ ٚػٰ ٦ٮاص٭ػح وػٮرة دػؽر٠٭ة ظٮاقػ٫ض ٚػٺ ٱ١٧ػ٨ 

إ١٩ةر٬ةض ٚضةء ا٣ذنجٲ٫ وؿٱعةنض كا٣عضش ٧ً٪ٲح. ٚ٭٪ػؽ ا٣ذػٰ دكػ٤ت ا٣ٕٞػٮؿ 

ذات ٝٲ٧ح ظضةصٲح كإف ٥٣ ٱٞج٢ ا٧٣ذ٤ٰٞ ث٭ة
(51)

. 

٦ذٕػؽدة ٚػٰ ٤٧ٔٲػةت ا٣ذؼةَػتض كا٣ذأكٱػ٢ض  كدؤدم اٹقذٕةرة كّةاٙ

٦ػٓ أ٩٭ػة  ضكا٣ٛ٭٥ض ٚذؤ٠ؽ ا٧٣ٕ٪ٯض كدجة٣ٖ ٚٲ٫ض كدؤدم كّٲٛح ظضةصٲح إٝ٪ةٔٲح

دذؽاػ٢ ثة٣ذأزٲؿ ا٣ٮصؽا٩ٰ
(52)

. 

كٝؽ ٝك٥ ا٣ضؿصة٩ٰ اٹقذٕةرة إ٣ٯ ٦ٛٲؽةض كٗٲؿ ٦ٛٲؽةض كٱٕ٪ػٰ ذ٣ػٟ أف 

 .ز٧ح اقذٕةرة ظضةصٲحض كاقذٕةرة دـٱٲ٪ٲح

كردت ٬ةدةف اٹقذٕةردةف ٰٚ قٲةؽ ا٣عػؽٱر ٔػ٨ « ٮفدار ٬٪ؽض ا٣ىٛةء ٦ى»

ص٧ةؿ ٬٪ؽ/ ا٣عٌةرة ا٣كةثٞحض كٱؿدجٍ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ٞٮة ا٣عضةصٲح ثة٣كٲةؽض ك٦ٞةوػؽ 

ا٣نةٔؿ. ٚ٭ٮ ٱؼةَت دٱةر ٬٪ػؽض كٱ٤ٕػٰ ٦ػ٨ ٝٲ٧ذ٭ػة ٚػٰ ٩ٛكػ٫ض كٱضٕػ٢ ا٣ىػٛةء 

                                                 

٣ٲف ا٣٭ؽؼ ٨٦ ا٣عضةج دؽٝٲٜ ثٕي ا٣ض٭ةت ا٧٣٪ُٞٲح ا٣ذٰ ٤٣ٌٞةٱة ثٞؽر ٦ة ٬ػٮ دػٮٚٲؿ  (51)

٤٣ٮقةا٢ ا٧٣ٌٛٲح إ٣ٯ إٝ٪ةع ا٣ض٧٭ٮرض كظ٤٧٭٥ ٤ٔػٯ ا٣ذىػؽٱٜ ٦ػ٨ ػػٺؿ ا٣ذ٪ٮٱػٓ ٚػٰ 

كدٕػؽ ا٣ىػٮر ا٣جٺٗٲػح ذات ٝٲ٧ػح ظضةصٲػح كإف ٣ػ٥ ٱٞجػ٢  .ًؿكب ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ا١ٛ٣ػؿة

ؿ: أ٥٬ ٩ْؿٱةت ا٣عضػةج ٚػٰ ا٣ذٞة٣ٲػؽ ا٣٘ؿثٲػح ٦٪ػؾ أرقػُٮ إ٣ػٯ ا٣ٲػٮـض ا٧٣ذ٤ٰٞ ث٭ة. ا٩ْ

 .  434-433ص

ا٧٣ضةز أث٤ٖ ٨٦ ا٣عٞٲٞحض كٱكذ٢٘ ا٣عضةج َةٝةت ا٤٣٘ح ٤٠٭ة ثسؿ٬ة. كٝػؽ ذ٠ػؿ ا٣ضػةظِ  (52)

أف ا٣جىؿ ثة٣عضحض كا٧٣ٕؿٚح ث٧ٮآً ا٣ٛؿوح أف دؽع اٷٚىةح ث٭ة إ٣ػٯ ا١٣٪ةٱػح ٔ٪٭ػة إذا 

 ٌٜ ض كرث٧ة ٠ةف اٷًؿاب ٔ٪٭ػة وػٛعةن أث٤ػٖ ٚػٰ ا٣ػؽرؾض كأظػ٠ةف اٷٚىةح أكٔؿ َؿٱٞح

 . 2/74ثة٣ْٛؿ. ا٣جٲةف كا٣ذجٲٲ٨: 
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٦ىٮ٩ةن. كا٣ٞٮؿ ا٣ؾم ٱٞٓ ٰٚ أ٤ٔٯ درصةت ا٣ك٥٤ ا٣عضةصٰ ٬ٮ ا٣ؽ٣ٲ٢ اٵٝػٮل  

ٱ٨١٧ أف ٩ٕؽ اٵٝٮاؿ اٹقذٕةرٱح أ٤ٔٯ ظضةصٲ ة ٨٦ اٵٝٮاؿ ا٣ٕةدٱح٣ؾا 
(53)

. 

ةٚةن كٱٕ٪ٰ كصٮد ا٣ٞٲ٧ح ا٣عضةصٲح ٣ٺقذٕةرة أف ا٣عضةج ٣ٲف مػٲبةن ٦ٌػ

 ث٢ ٬ٮ ٰٚ صٮ٬ؿ٬ة. ضإ٣ٯ ا٤٣٘ح

كٝؽ ٔؽؿ اث٨ ٱكةر ٨ٔ ا٣ذٕجٲؿ ا٣ىؿٱطض ٚٮّٙ اٹقذٕةرةض كٗػؽت كقػٲ٤ح 

ةًػٰ ٦سة٣ٲ ػةض ٦ٛٞػٮدانض كظػٲ٨ ػةَػت ٦٭٧ح ٣ٺقذؽٹؿ. كٝػؽ صٕػ٢ ا٣ػـ٨٦ ا٧٣

ا٣ؽٱةر رٚٓ ٨٦ ٝٲ٧ذ٭ة إ٣ٯ ٦ؿدجح اٷ٩كةف ٰٚ ا٢ٕٛ٣ ٬ةدٚةن إ٣ػٯ إظػؽاث د٘ٲٲػؿ ٚػٰ 

َىػت ا٣ٕػؿب. كظػٲ٨ ػةَػت دار  = ا٧٣ٮٝٛٲ٨ ا١ٛ٣ؿمض كا٣ٕػةَٰٛ ٣ػؽل ا٧٣ؼة

ُى ٬٪ؽض كص٢ٕ ا٣ىٛةء ٦ىٮ٩ةن اػذةر ٦ي  ٲ٨ض كص٤ٕ٭٧ة ٱ٪٭ٌةف ثٮّٲٛح ظضةصٲػح  ٲى ٕ

ا٣عٌػةرة  = ىٮردٲ٨ دض٤ٮاف كص٭ح ٩ْػؿقض ك٦ٮٝٛػ٫ ٦ػ٨ ٬٪ػؽذ٣ٟ ٵف ٬ةدٲ٨ ا٣

ا٣كةقة٩ٲحض ٚ٪ضػؽ وػٛذٲ٨ ٦ذ٪ػةّؿدٲ٨ض ٦ذٕةرًػذٲ٨ض كاػذٲػةر إظػؽا٧٬ة ٱ١نػٙ 

رؤٱح ا٣نػةٔؿ ا٣ؼةوػحض ٧ٚؼةَجػح دار ٬٪ػؽ دٕ٪ػٰ ا٣ذ٤ٞٲػ٢ ٦ػ٨ ٝٲ٧ػح دار أ٦ة٦ػحض 

كا٣ىٛةء ا٧٣ىٮف ٱٕ٪ٰ أ٫٩ ٱٛٞؽ ا٣ىٛةء ٰٚ دار أ٦ة٦ح. كٱعػؽد ا٣جٕػؽ ا٣عضػةصٰ 

ٱذضػةكز ا٣عػـف ٤ٔػٯ ا٧٣ةًػٰ إ٣ػٯ  «ا٣ىػٛةء ٦ىػٮف: »اث٨ ٱكةرض ٚٞٮ٫٣ ٦ٮٝٙ

دعؽٱؽ َجٲٕح ا٣عٲةة ا٣ذٰ ٱؿٱػؽ٬ة ٚػٰ ا٧٣كػذٞج٢ض ٚٲكػ٤ٍ ا٣ٕٞػ٢ ٤ٔػٯ ا٣ؼٲػةؿ  

٣ٲعؿؾ ٦نةٔؿ ا٣ُؿؼ اٳػؿض كا٩ٕٛةٹد٫
(54)

. 

ٚٛٲ٭ة ٦ٕ٪ٲػةف:  «َٲت ا٥ُٕ٣ض ثةرد اٵ٩ٲةب»كدأدٰ ا١٣٪ةٱح ٰٚ اٷَةر ذاد٫ 

ٱؽ ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٣جٕٲػؽ. ٚة٣عٲػةة ا٣كػةثٞح ث٧ػة ٚٲ٭ػة أص٧ػ٢ض ٝؿٱتض كثٕٲؽض ك٬ٮ ٱؿ

                                                 

اٹقذٕةرة أدٔٯ ٨٦ ا٣عٞٲٞح ٣ذعؿٱٟ ٧٬ح ا٧٣كذ٧ٓ إ٣ٯ اٹٝذ٪ةعض أك اٹ٣ذـاـ ثٞٲ٧ذ٭ة. ٫َ  (53)

 .423ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ض ا٤٣كةف كا٧٣ٲـافض ص

ٚىةحض كا٣ذٕؿٱي أكٝٓ ٦ػ٨ ا٣ذىػؿٱطض كأف ٱؿل ٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ أف ا١٣٪ةٱح أث٤ٖ ٨٦ اٷ (54)

. 67-٣66ٺقذٕةرة ٦ـٱح كٌٚٺنض كا٧٣ضةز أث٤ٖ أثؽان ٨٦ ا٣عٞٲٞح. ا٩ْؿ: دٹاػ٢ اٷٔضػةزض ص

 كٱٕ٪ٰ ا١٣ٺـ ا٣كةثٜ أف ٧٤٣ؼةَت اٵ٧٬ٲح ٰٚ ا١٣ٺـ ذم ا٣كٲةؽ ا٣جٺٰٗ ا٣عضةصٰ.
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كأ٢ٌٚ ٨٦ كص٭ح ٩ْؿقض ك٣٭ة ٥َٕ ٹ ٱي٪كٯض ك٬ؾا قػجت ٱؽٕٚػ٫ ٤٣ؿٗجػح ٚػٰ 

 ةدد٭ةض ٚذ٪١ٛئ رؤٱةق ٩عٮ ا٧٣ةًٰ.اقذٕ

كاث٨ ٱكةر ٤ُ٦ٓ ٤ٔٯ ٔةدات ا٣ٕؿبض ٱؿوؽ٬ة ٨٦ كص٭ح ٩ْؿق  ٣ؾا أٝػةـ 

ذ٭ٯ ثة٧٣جةمؿة  ٵ٩ػ٫ ٤ٔػٯ ػُذ٫ ٤ٔٯ ا٣ذؽرج ٰٚ اٹظذضةجض ٚجؽأ ثة٣ؿ٦ـض كا٩

ا ثػػؽأ دراٱػح ثة٣نػٕؿض ٱٕػػؿؼ أف ػُذػ٫ ا٣عضةصٲػػح ٣ػ٨ ٱ١ذػت ٣٭ػػة ا٣٪ضػةح إذ

 ثة٣عضةج ا٧٣جةمؿ ا٣ذٞؿٱؿم.

ّٔ يقػد اِ »عختث اهذام اهًخًردو  -5-2  «:ماج

ٱنٕؿ اث٨ ٱكةر أف ذاد٫ ٦ٞ٭ٮرةض ٚٲعةكؿ إٔػٺء وػٮد٫ ا٣عضػةصٰ أ٦ػةـ 

ك٬ؾا ا٣ػـ٨٦ ا٣كػ٤ُٮم ٱٛٞػؽ  اٳػؿ ا٧٣ؼذ٤ٙ. ٚة٣ـ٨٦ ز٨٦ ا٣ك٤ُح ا٣ٕؿثٲحض

ػةوٲح ا٣ؽٱ٧ٮ٦ح ٨٦ كص٭ح ٩ْؿق إذا ٦ة ٝٮث٢ ثسٞةٚح ا٢٧ٕ٣ض ٚٲٮًصؽ دٌةدان ثػٲ٨ 

٦ػػٮٝٛٲ٨: ٦ٮٝػػٙ ا٣ٕػػؿب ٦ػػ٨ ا٣عٌػػةرة ا٣كةقػػة٩ٲحض كا٧٣ٮٝػػٙ ا٣عضػػةصٰ 

٭ؿ ا٣  ؿٚيض كا٣عؿ٠ح ا٣ٌؽٱح دضةق اٳػؿ.ا٧٣ٕةرض ٤٣ٕؿب كٔةداد٭٥ض ٱْي

عٌؿ وٮرة ا٣ٕػؿب ٦ػ٨ ٝػؿاا٨ كٰٚ ا٣عضةج ا٧٣جةمؿ ٰٚ ا٣ٕذجح ا٣سة٩ٲح د

ا٣ذؼةَتض ك٬ٰ ٧ًٲؿ ا٧٣ٛؿد ا٧٣ؼةَت ٦٪ٛىٺن ك٦ذىػٺن كثػةرزان ك٦كػذذؿان 

ك٬ٰ ٝؿٱ٪ح دك٧ط ثذ١ٮٱ٨ وٮرة ٠ٌٮ٩٭ة ٨ٔ ا٣ٕؿب. كٱٕؽ  ٬ؾا ا٣ج٪ػةء  ض«أ٦ة٦ح»

٭ػؿ وػٮرة ا٣ٕػؿب  ر دٞ٪ٲح ظضةصٲػحض ٚػٺ دْي ٣ىٮرة اٳػؿ ا٧٣ؼذ٤ٙ ا٧٣عةكى

٭ؿ أف ا٣نةٔؿ وةٗ٭ة  (أ٦ة٦ح)٩ْؿة اث٨ ٱكةر إ٣ٯ ٦عةكرق  ثُؿٱٞػح ٍٚٞض ث٢ دْي

ٚػح ٔػ٨ . ٚٞؽ قٕٯ إ٣ٯ زظـظػح ا٣ىػٮرة ا٧٣ٕؿكدك٧ط ٫٣ ثذٮّٲٛ٭ة ظضةصٲ ة

ج٫ض كا٣ذٰ ٱذ٧كٟ ث٭ة: َى  ٦ؼة

 ٚػػةدؿ٠ٰ ا٣ٛؼػػؿى ٱػػة أ٦ػػةـي ٤ٔٲ٪ػػة

 

 كادؿ٠ٰ ا٣ضٮرى كا٩ُٰٞ ثة٣ىػٮاًب  

كظٲ٨ ٱج٪ٰ وٮرة ا٣ٕؿب ٱج٪ػٰ ٚػٰ ا٣ٮٝػخ ٩ٛكػ٫ وػٮرة ٣ؾادػ٫ض ك٧٣ػ٨  

قٲ٧ة أف ا٣ٕٺٝػح ثٲ٪ػ٫ كثػٲ٨  ٹكدٌت ٬ؾق ا٣ىٮرة كّٲٛح ظضةصٲح أ٣ؾا ٱ٧س٫٤  
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رق ٔٺٝح ٔؽاءض ٚٞؽ أّ٭ؿ ػُةث٫ أ٫٩ ٱ٧ذ٤ٟ ق٤ُح دكػ٧ط ٣ػ٫ ث٧ؼةَجػح  ٦عةكى

ا٣ذػٰ ٱْػ٨ أف ٦ؼةَجػ٫  ا٣كػةثٞحا٣ٕؿب ك٦٪ةٝنذ٭٥ض ز٥ ٱٕٲؽ دن١ٲ٢ ا٣ىػٮرة 

ض ٚؿدٌ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ثؿقػ٥ وػٮرد٭٥ض كٝػؽ  ٱع٤٧٭ة ٔ٪٫ض ٚٞؽ ا٩ذٞؽ ا٣ٕؿبي ا٣ٛؿسى

ػة٠ةف كأٲةن أف  جػ٫ض  ٣ىٮرة ا٣ؾات ٰٚ ػُةثػ٫ دكران ٦٭٧  َى ٚػٰ ا٣ذػأزٲؿ ٚػٰ ٦ؼة

ٚؿق٧٭ة ثُؿٱٞح دؤدم كّٲٛح ظضةصٲح
(55)

: 

 كاقػػأ٣ٰض إف ص٭٤ػػًخ ٔ٪ػػة كٔػػ٪٥١

 

ًٙ اٵظٞػػةًب    ٠ٲػػٙ ٠٪ػػة ٚػػٰ قػػة٣

 إذ ٩ؿثػػػػػػٰ ث٪ةدً٪ػػػػػػة كدؽٌقػػػػػػٮ 

 

 فى قػػػٛة٬ةن ث٪ػػػةد٥١ ٚػػػٰ ا٣ذػػػؿاًب  

ا٧٣نػػؿٝح ثُػػؿٱٞذٲ٨: ر٦ـٱػػحض كٱ٪كػػت إ٣ػػٯ ٩ٛكػػ٫ ا٣ىػػٮرة اٷٱضةثٲػػح  

َىت ٦٪٫. ك٦ػة ٠ػةف ٤٣ىػٮرة ٩ضةٔػح ظضةصٲػح  ك٦جةمؿة  ٣ذ٘ٲٲؿ ٦ٮٝٙ ا٧٣ؼة

 ف: ا٣ٞىؽم كا٣جٕؽم.ة٣ٮٹ ا٧٣كذٮٱ

ا٢ٕٛ٣  كٱؤ٠ؽ ٣ضٮؤق إ٣ٯ ا٧٣كذٮٱٲ٨ ٦ٕةن اٝذ٪ة٫ٔ ثىٕٮثح ا٧٣٭٧حض كأف ردٌ

 ض ٚكةرع إ٣ٯ ا١٣نٙ ٨ٔ ٝىػؽق ا٣عٞٲٞػٰض كإ٣ػٯ أف ٱ١ػٮف ٣ػ٫قٲ١ٮف ق٤جٲ ة

 ؿ ا١٣جٲؿ ٰٚ ا٣ُؿؼ ا٧٣ٞةث٢.اٵز

 اهَافع: اهقٖاس -5-2-1

ا٣ٞٲةس ٣ؽل أرقُٮ ٦ٞؽ٦ح ٠جؿل دٮو٢ إ٣ٯ ٦ٞؽ٦ح و٘ؿلض دؤدم إ٣ػٯ 

اقذ٪ذةج. كٝؽ ٱ١ٮف ا٣ٞٲةس ٧ٌ٦ؿانض كٰٚ ا٣ٞٲةس ا٧ٌ٧٣ؿ ٩٪٤ُػٜ ٦ػ٨ ١ٚػؿة 

ٔة٦ح ٣ٲكخ ٦ٮًٓ ٩ٞةش  ١٣ٰ ٩كٌٮغ ١ٚؿة ػةوح
(56)

ٚٞؽ ا٤ُ٩ٜ ٦ػ٨ ١ٚػؿة  .

                                                 

أف مؿٱٕح ٦ػـدؾ ٠ة٩ػخ  ٱٕٲٌؿ إق٧ةٔٲ٢ ث٨ ٱكةر ا٣ٕؿب دٌق٭٥ ث٪ةد٭٥ ٰٚ ا٣ذؿاب ٰٚ ظٲ٨ (55)

دجٲط اٵ٦٭ةتض كاٵػٮاتض كا٣ج٪ةت. ا٩ْػؿ: أثػٮ ظٲػةف ا٣ذٮظٲػؽمض اٷ٦ذػةع كا٧٣ؤا٩كػحض 

2/:3-:4. 

 . 265أرقُٮض ٨ٚ ا٣ؼُةثحض ص (56)

٩٭ػة ٔىػت ا٣عضػةج ٚػٰ ا٣ؼُةثػحض كا٧٣ٞىػٮد أكٝؽ ٔػٌؿؼ د. ثػؽكم ا٣ٌػ٧ةاؿ ث

٧ًؿت ثٕي ٦ٞؽ٦ةد٭ة. ص ًي  .8ثة٧ٌ٣ةاؿ اٵٝٲكح ا٧٣٪ُٞٲح ا٣ذٰ أ
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ي  ؿس ا٩ُٺٝةن ٨٦ اٹمذٞةؽ ا٤٣٘ٮم  ٣ٲى٢ ٤ٲ٭٥ دك٧ٲح ٚي خ ٔٞى ٤ًَ أف ا٣ٛٮارس أ

 إ٣ٯ ١ٚؿة ػةوحض ك٬ٰ دٛٮؽ ا٣ٛؿس ٤ٔٯ ا٣ٕؿب.

٣ضأ إ٣ٯ ا٣ٞٲةس ا٣٪ةٝهض ٚأًػ٧ؿ ثٕػي ا٧٣ٞػؽ٦ةتض كدٔػة إ٣ػٯ ٬ػؾا ك

ا٣ٞٲةس ا٣٪ةٝه ٤ٔٯ  اٷ٧ًةر أقجةب ٔؽٱؽة دذ٤ٕٜ ثة٣ذأزٲؿ ا٣ؼُةثٰ. كٱ١ٮف

 ا٣ن٢١ اٳدٰ:

 ٩ع٨ أ٢٬ ا٣عٌةرة ةت ظٌةرٱح ٩ع٨ ٩ع٢٧ وٛ ٤٣عٌةرة أ٤٬٭ة 

كٱع٢٧ ٬ؾا ا٣ٞٲةس ٦ٕة٩ٰ ػٛٲح د٪عٮ ثٕٲػؽان ٩عػٮ ا٧٣ٞةر٩ػحض ٚ٭ػٮ ٱٞٲػؽ 

رق إ٣ػٯ ا٣ُؿؼ اٳػؿض كٱ٤ٰ٘ ٦ٮ٫ٛٝ ا٣عػؿٌ  ض كظػٲ٨ ٱٕٛػ٢ ذ٣ػٟ ٱػؽٚٓ ٦عػةكى

اٹٔذؿاؼ ٫٣ض كص٢ٕ كص٭ػح ٩ْػؿق ظٞٲٞػح ٹ د٪ػةٝىلض كٱػ٪ض٥ ٔ٪٭ػة ًػؿكرة 

اٹٔذؿاؼ ٣٭٥ ثة٣ك٤ُحض كا٣ُةٔح ا٣ٮاصجح
(57)

. 

ٌٗت َٮرانض كأر٬ت َٮران. ك٠ٺ٫٦ ٫٤٠  ٣ٞؽ وٌؿح ظٲ٪ةنض كأ٧ًؿ ظٲ٪ةنض كر

ٱٕػٌؽ هض كٱ١٧ػ٨ أف ديكػذى٪جٍ ٚػٰ ا٣ٕذجػح اٵك٣ػٯ. ك٦ٮٌص٫ ٩عٮ ٩ذٲضح ديكػذؼ٤ى 

ة ٹ ٱنػٕؿ ةض ٚٲكػذؼ٤ه ا٧٣ذ٤ٞػٰ ٩ذٲضػح ظضةصٲ   اقذؼٺص ا٣٪ذٲضح أ٦ؿان ٦٭٧ 

 أ٩٭ة ٚيًؿًخ ٤ٔٲ٫ ٝكؿان.

ظضض٫ قةرع إ٣ٯ إزجةد٭ة ثُؿٱٞذٲ٨ض كإزجػةت  كٵ٫٩ ٱٕؿؼ أف ا٧٣ذ٤ٰٞ قٲ٪١ؿ

ا٣ىٮرة ا٧٣ٞةث٤حض كاٵزؿ ا٣٪ٛكٰ
(58)

ض كا٩ُٺٝةن ٨٦ ١ٚػؿة أف أم ظضػةج ٱٛذػؿض 

                                                 

أف ا٧٣ٮآً ا٧٣نذؿ٠ح ٦جةدئ ٔة٦ح دٌٞؽـ  Anscombreكأ٩ك١ٮ٩جؿ  Ducrot ٱؿل دٱ١ؿك (57)

٤ٔٯ أ٩٭ة ٦ٞجٮ٣ح ٨٦ ٦ض٧ٮٔح ثنؿٱح ٦ة. ا٩ْؿ: دع٤ٲ٢ ا٣ؼُةب ا٣كػؿدمض ٦ع٧ػؽ ٩ضٲػت 

 Patrick Charaudeau et Dominiqueض ٩ٞػػٺن ٔػػ٨: 212ا٧ٕ٣ػػة٦ٰض ٬ػػة٦ل ص

Maingueneau, Dictionnaire d’analyse du discours, Editions du Seuil, 

Paris, , p.. 

ٱؿل د. ٦ع٧ؽ ا٧ٕ٣ؿم أف ا٣ٞٲةس ا٣ؼُةثٰ ٝٲةس ٧ٌ٦ؿض ٱٞٮـ ٤ٔٯ اٹظذ٧ةٹت. ا٩ْػؿ:  (58)

 .88ٰٚ ثٺٗح ا٣ؼُةب اٷٝ٪ةٰٔض ص
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٠ٲٙ ٠٪ػة »كصٮد اػذٲةر ٦ة ا٩ذٞٯ اث٨ ٱكةر ٨٦ ا٣ذةرٱغ ٦ة ٱٮاٜٚ ٬ؽ٫ٚ ا٣عضةصٰ: 

 «.ٰٚ قة٣ٙ اٵظٞةبض ٩ؿثٰ ث٪ةد٪ةض رب  ػةؿ ٦ذٮج ٣ٰ ك٥ٌٔ 

ذادػ٫ض ٤ٚػ٥ ٱنػأ أف ٱٞػؽـ  ٚػٰ ظػؽ   اٝٓ ٕٚٺن ظضةصٲ ةاقذعٌةر ا٣ٮ ؽٌ ٕى ٱي ك

ػ غ ا٣ىػٮرة ا٣كػ٤جٲح ٣كػ٤ٮؾ ا٣ٕػؿب ٚػٰ ذ٬ػ٨ ا٣ؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ ٦ػة أرادض ثػ٢ رق 

٨٦ إٔٚة٣٭٥. كٰٚ ا٣نة٬ؽ ا٣ذةرٱؼٰ ٱ٪٤ُٜ ا٣نػةٔؿ  ةا٧٣ذ٤ٰٞ ثةقذعٌةر وٮر

٨٦ ١ٚؿة ػةوحض ٚٲٞٮـ ا٣نة٬ؽ ٤ٔػٯ ٔٺٝػح ا٣ضػـء ثة١٣ػ٢ض ػػٺؼ ا٣ٞٲػةس 

٤ٜ ٨٦ ١ٚؿة ٔة٦ح  ٣ٲكٌٮغ ١ٚؿة ػةوحا٧ٌ٧٣ؿ ا٣ؾم ٱ٪ُ
(59)

. 

 ا٣٭ؽـ.ك ة ٦ٞةث٤ح ثس٪ةاٲح ا٣ج٪ةءك١٣ٰ ٱعٜٞ ٗةٱذ٫ ث٪ٯ وٮرةض ك٬ؽـ وٮر

 اهّدم:واهتَاء  ذَااٖث -5-2-2

٣ٲكخ وٮرة ا٣ؾات ٦ٞىٮدة ٣ؾاد٭ةض ث٢ ثٮّٲٛذ٭ة ا٣عضةصٲح. كٝؽ ث٪ٲخ 

ٹ ا٣٭ؽـض ٤٤ٚؼُةب ا٣عضػةصٰ ػُػةب ٦ٌػةدض ككا٣ىٮرة ٤ٔٯ ز٪ةاٲح ا٣ج٪ةء 

ٱٕ٪ٰ ا٣ؽػٮؿ ٰٚ ا٣ضػؽؿ ٔػؽـ ادٛػةؽ ٚٞػٍض ثػ٢ ٱٕ٪ػٰ أف ا٧٣ضػةدؿ ٱ٧ذ٤ػٟ 

ظضضةن ٦ٌةدة
(5:)

. 

إف ا٣ىٛةت ا٣ذٰ ادك٧خ ث٭ة ا٣ٕؿب ظ٤٧خ ا٣نةٔؿ ٤ٔػٯ د٪ٮٱػٓ أدكادػ٫ 

ا٣ٛػؿسض كٝػٌؽـ وػٮرة ٦ٞػـزة = ا٣عضةصٲحض ٚؿق٥ وٮرة ا٣ػؾات ا٣ض٧ةٔٲػح 

٨ ا٣ٕػؿب ٣ٴػؿض كأزةر ا٩ٕٛػةٹتض كأذ٧ػؽ ٤ٔػٯ ا٣ٞٲػةس ا٣٪ػةٝهض ٚ٭ػـأ ٦ػ

ث٧ٞىؽ ظضةصٰ ظٲ٪ةنض كثٕؽ ظضةصٰ ظٲ٪ةن آػؿض كثؽا ٦ٛؿَةن ٰٚ زٞذ٫ ث٪ٛكػ٫ض 

كٗؽا أ٠سؿ ٨٦ ٩ٌؽ ٤٣ٕؿبض كأراد ا٣ذٛٮؽ. ١٣٪ػ٫ كٝػٓ ٚػٰ ا٣ذ٪ػةٝيض ٚٞػؽ ٔٲٌػؿ 

أف  ٦ذ٪ةقػٲةن  ض٬ٰ ٔػةدة ٝؽٱ٧ػح ٗٲػؿ مػةإحا٣ٕؿب دٌق٭٥ ث٪ةد٭٥ ٰٚ ا٣ذؿابض ك

اتض ٚج٪ػػٯ ٬ٮٱػػح ػػػٮ٠ة٩ػػخ دجػػٲط اٵ٦٭ػػةتض كا٣ج٪ػػةتض كاٵ (٦ػػـدؾ)مػػؿٱٕح 

                                                 

 .266ف ا٣نة٬ؽ ا٣ذةرٱؼٰ اٵ٠سؿ إزةرة ٤٣ذىؽٱٜض ٨ٚ ا٣ؼُةثحض صأٱؿل أرقُٮ  (59)

 .219صٲح ٨٦ ػٺؿ ا٣ؽراقةت ا٣جٺٗٲح كا٧٣٪ُٞٲح كا٤٣كة٩ٲحض ص٦ع٧ؽ َؿكسض ا٣٪ْؿٱح ا٣عضة (:5)
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٦ٓ ا٧٣ذ٤ٰٞض ٚٮٝٓ ٰٚ ا٣ؼُأض ك٬ؽـ ا٣ىٮرة ا٣ذٰ ث٪ة٬ػة  ص٤ٕخ دٮاو٫٤ ق٤جٲ ة

٨ٔ ٩ٛك٫ ٰٚ ػُةث٫. ٚٞؽ دىػةرٔخ ٚػٰ ػُةثػ٫ كص٭ذػة ٩ْػؿ: كص٭ػح ا٣٪ْػؿ 

ض ٚ٭ػٮ ٪ٯ ظضةص٫ ٰٚ ا٣جؽاٱح ث٪ةء ٦٪ُٞٲ ػةا٧٣ذٕة٣ٲحض ككص٭ح ا٣٪ْؿ ا٧٣ٌةدةض كث

ا١٣ػٺـ قػٲ١ٮف ٦ٮًػٓ أذػؿاض ٱع٨ إ٣ٯ دٱةر ٚةرس كأ٦ضةد٬ةض ٨١٣ ٬ؾا 

 ٔةن ٤٣ؽٚةع:ؿل  ٣ٲذؿؾ ا٣جةب ٦نؿى ٨٦ ٝج٢ ا٧٣ذ٤ٰٞض ٧ٕٚؽ إ٣ٯ ٦ٞؽ٦ح و٘

 ٱضت أف أظٲٲ٭ة أقذُٲٓ أف أٔٲؽ٬ة  أ٩ة أظ٨ٌ إ٣ٯ أ٦ضةد ٚةرس 

ة٣٪ذٲضػح ثٚة٣٪ذٲضح ا٧ٌ٣٪ٲح ٚػٰ ا٣ٕذجػح اٵك٣ػٯ دػؽػ٢ ٚػٰ ٔٺٝػح دٌػةد 

٣عٌػةرةض كا٣ؿٗجػح ٚػٰ إٔػةدة ا٧ٌ٣٪ٲح ٰٚ ا٣ٕذجح ا٣سة٩ٲحض ٚجػؽأ ثػة٣ع٪ٲ٨ إ٣ػٯ ا

أ٦ضةد٬ةض كا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ دٛٮؽ ا٣ٛؿس ٤ٔٯ ا٣ٕؿب ٰٚ ثٕي ا٣ٕػةداتض ٚكػٍٞض 

 ٭ة أذ٧ؽت ٤ٔٯ إزةرة اٹ٩ٕٛةٹت.ك٥٣ دٞ٪ٓ ظضذ٫  ٵ٩

إ٫٩ ٱؿٚي اٳػؿ رٌٚةن ٝةَٕةنض كٱ٭ؽؼ إ٣ٯ ٦ػة ٬ػٮ أثٕػؽ ٦ػ٨ ا٣عضػةجض 

ؽ ٚٲػ٫ كاٷٝ٪ةعض ٱ٭ؽؼ إ٣ػٯ اٷػٌػةعض ٚػأدار ظػٮاران ٦ػ٨ َػؿؼ كاظػؽ اٚذٞػ

 مؿك٫َ.  ا٣عٞٲٰٞ أ٥٬   ا٣عضةجي 

 كٝؽ ٣ضأ إ٣ٯ ا٣ذ٧سٲ٢  ٣ٲٞٮم ظضذ٫: 

 وػػةًح أثىػػؿتى أك قػػ٧ٕخى ثػػؿاعو 

 

ؿًع ٦ة ٝؿل ٰٚ ا٣ٕػٺًب    ٌ  رد  ٰٚ ا٣

 

 

 

ٚٺ أظػؽ ٱٛػؿط ٚٲ٧ػة ٱض٪ػٰض ١ٚٲػٙ 

ٱٌٛؿط ثعٌةرد٫. كا٣ذ٧سٲ٢ اقذٞؿاء ثٺٰٗض 

كظضػػح دٞػػٮـ ٤ٔػػٯ ٦نػػةث٭حض ٱػػؿاد ٦٪٭ػػة 

 ضاٵػؿل٧٬ة ثة٣٪ْؿ إ٣ٯ اظؽإاقذ٪ذةج ٩٭ةٱح 

كٱٌٕؽ دٔة٦ح ٨٦ دٔػةا٥ ا٣عضػةج  ٣ٞٲ٧ذٲػ٫ 

ا٣ذأزٲؿٱػػػحض كاٷٝ٪ةٔٲػػػح. كٱ١٧ػػػ٨ د٧سٲػػػ٢ 

 ا٧٣كةر ا٣عضةصٰ ٰٚ ا٣٪ه ث٧ة ٱأدٰ:
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كٱٞٮد٩ة ا١٣ٺـ ا٣كةثٜ إ٣ٯ ا٣عؽٱر ٨ٔ إزةرة اٹ٩ٕٛةٹت ٚػٰ ا٣ؼُػةب 

 ٣عضةصٰ ثٮوٛ٭ة أ٥٬ ر٠ةاـ ا٣ؼُةب.ا

 ركائزىالحجاج:ى-6
 : Pathosٍؿعا م إذارو ا  -6-1

٨٦ ر٠ةاـ ا٣عضةج ا٣سٺث إزةرة اٹ٩ٕٛةٹت ٰٚ ا٣ٮصػؽاف كا٣ٕٞػ٢. كٝػؽ 

ا٩ٕٛةٹت ٣ٲجٲ ٨ ٤٣ٕؿب ا٣ٛؿؽ ثٲ٨ ا٣ىٮردٲ٨. كٱٌٕؽ رقػ٥ وػٮرة ا٣نةٔؿ أزةر 

ا٣ؾاتض كإزةرة ا٩ٕٛةٹت ا٧٣ؼةَت دٞ٪ٲذٲ٨ ظضػةصٲذٲ٨. ١٣٪ػ٫ ا٩ٕٛػةؿ قػ٤جٰ 

 ض ك٤ٝت ا٧٣ٞؽ٦ةت.٩ذٲضح ٩ٞؽق ا٣ٕؿبى 

ٞ ٭ػة أف  «إ٧٩ػة قػ٧ٰ ا٣ٛػٮارس ثػة٣ٛؿس»٦ح ا١٣جؿل ٚة٧٣ٞؽ دػأدٰ ٝجػ٢ ظ

٤ٚػػ٥ ٱ١ػػ٨ ٧٬ػػ٫ دؿدٲػػت  ض«رٌب ػػػةؿ ٦ذػػٮج ٣ػػٰ كٔػػ٥»ا٧٣ٞؽ٦ػػح ا٣ىػػ٘ؿل 

رض كإصجػةرق ٤ٔػٯ اٹٔذػؿاؼ  ا٧٣ٞؽ٦ةتض ث٢ ا٩ىؿؼ إ٣ٯ ا٣ذػأزٲؿ ٚػٰ ا٧٣عػةكى

ؿة ٤٣ٕؿب إ٣ٯ ٩ذٲضحض ثة٣ذٛٮؽ. ٚة٣ؼةص ٱ٘ؽك ٣ؽٱ٫ ٔة٦ ة ٌٛ ض كدٞٮد ا٣ىٮرة ا٧٣٪

٘ى٢ ٣ذؽ٥ٔ ٩ذٲضح ٗٲػؿ ٦ىػٌؿح كدٞٮـ ٬ ؾق ا٣٪ذٲضح ٤ٔٯ ث٪ةء ا٣ىٮردٲ٨ض كقذيكذى

 ٭ة ٧٤٣ؼةَتض ك٬ٰ ا٧ُ٣ٮح ا٣كٲةقٰ.ث٭ةض ث٢ دذؿؾ اقذ٪ذةص

ز٧ػؿة د١ٛٲػؿ ٤ٞٔػٰض ك٩نػةط ذ٬٪ػٰ  - دجٕةن ٧٣ة قػجٜ -كإزةرة ا٣ٕٮاَٙ 

ٱْ٭ؿ ٚػٰ مػ٢١ ٔةَٛػح
(61)

ف    ٚس٧ػح ٔٺٝػح ثػٲ٨ إزػةرة اٹ٩ٕٛػةٹت كا١٧٣ػٮ 

كا٣عضةج ٨٦ ص٭ح أػؿل  ٵف كراء ٢٠ ٔةَٛػح ٦ٕػةرؼض  ا٣ٕؿٚة٩ٰ ٨٦ ص٭حض

٧عػةصش ظػٲ٨ ٱؿٗػت كأظ١ة٦ةن ٱذض٫ إ٣ٲ٭ة ا٢ٕٛ٣ ا٣عضةصٰض كٱؽاٚٓ ٔ٪٭ػة ا٣

 ٰٚ دكٮٱٖ ٔةَٛذ٫.

كٱذض٤ٯ اٵزؿ اٹ٩ٕٛة٣ٰ ٰٚ أٝٮا٫٣ ا٧٣ٮٌص٭ح إ٣ٯ ا٣ٕؿب. كز٧ح ٤٦ٛٮّةت 

                                                 

دعؽث أرقُٮ ٨ٔ كّٲٛح ا٣ٕةَٛح ٰٚ ا٣عضةجض ٚٞؽ ٌٚى٢ ا٣ٞٮؿ ٰٚ دأزٲؿ ا٣ٕٮاَػٙ ٚػٰ  (61)

ك٦ة ثٕؽ٬ة. ك٩كذُٲٓ أف ٩ؿل ثة٧٣ٞةث٢ أف ٤٣ٕٞػ٢ دكران  41ا٢ٕٞ٣. ا٩ْؿ: ٨ٚ ا٣ؼُةثحض ص

 ٰٚ دعؽٱؽ ا٣ٕةَٛحض كدٮصٲ٭٭ة.
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ػةوػػح ثة٣كػػجت ٚػػٰ ٔؽااػػ٫ ا٣ٕػػؿبى ذات ث٪ٲػػح ظضةصٲػػحض ٚٞػػؽ أذاب ا٣ٕػػؿبي 

ٌػػةرد٫ض كظػػ٨  إ٣ٲ٭ػػةض كرٗػػت ٚػػٰ اقػػذٕةدد٭ة. ك٬ػػٮ ٹ ٱؿٱػػؽ ٚٞػػٍ كًػػٓ ظ

ا٧٣ن٤١ح ٦ٮًٓ ٩ٞةش ث٢ ٱؿٱؽ ثٲػةف ا٧٣ٮٝػٙ ٦٪٭ػةض ٚةقػذ٭٢ ػُةثػ٫ ثإزػةرة 

ا٧٣ن٤١ح ثُؿٱٞح ر٦ـٱحض ك٣ٕت ٤ٔٯ كدؿ ا٣ٕٮاَٙض ٚأزةر ا٩ٕٛػةٹت ا٧٣ذ٤ٞػٲ٨ 

 ث٧ة ٬ٮ ٦ٮًٓ مٛٞح ٣٭٥ض كدٛٮؽ ٫٣.ثذؾ٠ٲؿ٥٬ 

 : Ethosغْرو اهذام  -6-2

٨٦ دٔةا٥ ا٣عضةج ا٣سٺثض كٱٕ٪ٰ رقػ٥ي وػٮرة ا٣ػؾات ٚػٰ  (اٷٱذٮس)

ض ٚؼُةثػ٫ رقػ٥ه ٣ىػٮرة ا٣ػؾات. ا٣ؼُةب أف ا٣نةٔؿ ٱؿق٧٭ة وؿاظح كإٱعةءن 

كظٲ٨ ٱؿق٥ وٮرة اٳػؿ ٱؿق٥ وٮرة ا٣ػؾات ثُؿٱٞػح ٗٲػؿ ٦جةمػؿة. ك٤ٔػٯ 

٬ؾا ا٣٪عٮ ٱٞؽـ ا٣نةٔؿ ٔة٦ؽانض أك ٗٲؿ ٔة٦ؽ وٮرة ٣٪ٛك٫ ٰٚ ػُةث٫
(62)

: 

ي  ٚػػةدؿ٠ٰ  ٦ػػةـي ٤ٔٲ٪ػػةا٣ٛؼػػؿى ٱػػة أ

 

 كادؿ٠ٰ ا٣ضٮرى كا٩ُٰٞ ثة٣ىػٮاًب  

دأدٰ وٮرة ا٣ٕؿب ٦ؼذـ٣ح ٰٚ أ٦ة٦حض ك٬ٰ ر٦ـ أ٩سػٮم ٤٣ٕػؿب ص٧ٲٕػةنض  

ٱٞةث٢ ر٦ـ ٬٪ؽ ٰٚ ا٣ٕذجح اٵك٣ٯ
(63)

ظضةصٲحض ٦ٮص٭ح دٮصٲ٭ػةن  ٚكةؽ ٦ؿادت .

                                                 

٢ٌ٠ د٥ٌ٤١ ٱكذذجٓ ث٪ةء وٮرة ذات. ك٣ذعٞٲػٜ » ( ٰٚ ٬ؾا ا٣ىؽد:Amossyٰ )دٞٮؿ آ٦ٮقٌ  (62)

( كٹ أف ٱٌٛىػ٢ ٣Portraitٲف ٨٦ ا٣ٌػؿكرم أف ٱؿقػ٥ ا٧٣ػذ٥ٌ٤١ وػٮرد٫ ) ٬ؾا ا٣٘ؿض

ا٣ٞٮؿ ٰٚ ػىة٫٣ كٹ ظذٌٯ أف ٱذعػٌؽث وػؿاظح ٔػ٨ ٩ٛكػ٫. ٚأقػ٤ٮث٫ ك٠ٛةءادػ٫ ا٤٣٘ٮٱٌػح 

د٧ػػسٌٺن ٣نؼىػػٲٌذ٫. ك٤ٔػػٯ ٬ػػؾا ا٣٪عػػٮ كا٧٣ٮقػػٮٔٲٌح ك٦ٕذٞؽادػػ٫ ا٣ٌػػ٧٪ٲٌح د١ٛػػٰ ٣ذٞػػٌؽـ 

ا٣ؾادٲػح ٚػٰ ا٣ؼُػةب «. ا٧٣ذ٥ٌ٤١ض ٔة٦ؽان أك ٗٲؿ ٔة٦ػؽض ٱ٪ضػـ ٚػٰ ػُةثػ٫ دٞػؽٱ٧ة ٣٪ٛكػ٫

 Ruth Amossy, Laض ٩ٞػٺن ٔػ٨: 213ا٣كؿدمض ٦ع٧ؽ ٩ضٲػت ا٧ٕ٣ػة٦ٰض ٬ػة٦ل ص

notion d’ethos de la rhétorique à l’analyse du discours (Introduction), 

in Images de soi dans le discours, la construction de l’ethos, (sous la 

direction de Ruth Amossy), Delachaux et Niestlé S.A., Lauzanne 

(Switzerland) –Paris, , p. . 

ٱؿل د. ٫َ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ أف ا٣ؾم ٱعؽد ٦ة٬ٲح ا٣عضةج ا٣ٕٺٝح ا٧٣ضةزٱحض ك٣ٲف ا٣ٕٺٝػح  (63)

 .٬343ةض ٚٺ ظضةج ث٘ٲؿ ٦ضةز. ا٤٣كةف كا٧٣ٲـافض صاٹقذؽٹ٣ٲح كظؽ
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٧٠ٲ ةض دٞج٢ ا٣ذؽرج ٰٚ ادضةق كاظؽ ٤ٔٯ ٦ٞذٌٯ ا٣ذـاٱؽ
(64)

ـٌض٣٪ة ٩كتض ٣٪ػة  :  ٔػ

ض ٚٲعػؽد ا٣نػةٔؿ ا٣ٮٝخ ٩ٛكػ٫ ٦ٮص٭ػح دٮصٲ٭ػةن ٝىػؽٱ ة ٩ؿثٰ ث٪ةد٪ة. ك٬ٰ ٰٚ

ا٧٣ؿادت ا٣ذٰ د٪ـؿ ث٭ة ا٣ض٢٧ ا٣ذٰ دىٙ ا٣ؾات. ك٣ذعٞٲٜ ذ٣ٟ ٱ٤ضأ إ٣ٯ ٦ة 

 ؿ٠ح ا٧٤١٣ح ا٣عضةصٲح.ٱ٨١٧ دك٧ٲذ٫ ظ

 : Logos« ا شخراحٖمٖام اهخفاةٖث» -6-3

اًظ٥  أػؿل ٨٦ ا٣ع٢ٞ  ٧٤٠حه ٧٤٠حن ك٩ٞىؽ ث٭ة ظؿ٠ح ا٧٤١٣ح ا٣عضةصٲحض ٚٞؽ دـي

ا٧٣ٕض٧ٰ ٩ٛك٫ ثٕٺٝح ا٧٣ضػةكرة ثة٧٣ضػةز ا٧٣ؿقػ٢ض كٔٺٝػح ا٧٣نػةث٭ح ثة٣ذنػجٲ٫ 

كاٹقذٕةرة
(65)

 ٧ٲ٭ة اٵق٤ٮثٲح ا٧٣ٕةوؿة ٔؽكٹن.ك٬ٰ ظؿ٠ح ظضةصٲح دك 

ض ك٬ػػػ٢ ز٦ػػػة٩ٰ ث٭٪ػػػؽو   دار ٬٪ػػػؽو

 

٪ػػةًب    ٔةاػػؽه ثػػة٣٭ٮل كوػػًٛٮ ا٣ضى

٧ػح ض ٚـاظ٧ػخ ٬ػؾق ا٣٤١٣ٞؽ ٩كت ا٣ؽٱةر إ٣ٯ ٬٪ػؽ ٤ٔػٯ قػجٲ٢ ا٧٣ضػةز 

ض كث٪ٲػػخ أ٦ػػةـ وػػٮرة أ٦ة٦ػػح ث٧ع٧ٮ٣٭ػػة ٗٲؿ٬ػػةض كا٠ذكػػجخ َةثٕػػةن ظضةصٲ ػػة

ا٣ك٤جٰض كدكةكٝخ ا٧٤١٣ح ا٧٣ؼذةرة ٦ٓ قٲةؽ اقذؼؽا٦٭ة
(66)

. 

إ٧٩ة قػ٧ٌٰ »أق٤ٮب ا٣ٞىؿ  ا٣ؼُةب ٔؿًةن ظضةصٲ ة ك٨٦ َؿااٜ ٔؿض

كٱٛٲػؽ ا٣ٞىػؿ اٷزجػةتض كا٣ذؼىػٲهض ٚٲؼىػه وػٛح  «ا٣ٛٮارس ثة٣ٛؿس

٪ح ث٧ٮوٮؼ ٦ٕٲ٨. كٱأدٰ ا٣ٞىؿ ٬٪ة ٰٚ ٦ٞة٦ٲ٨ ٦ؼذ٤ٛػٲ٨ ٱٞذٌػٲةف ٬ػؾا ٦ٕٲ

ػ)ٚٞٮ٣ػ٫:  «ا٣ٛػٮارس/ ا٣ٛػؿس»ا٣ٛؿؽ  ٱٞٮد٩ػة إ٣ػٯ دىػٮر  (ٰ ا٣ٛػٮارس٧  قي

ك٦ٞة٦ٲ٨ ٱ٥٤ٕ ا٣ُؿٚةف أف ا٣ٛٮارس ٚؿس ذكك ٩كػتض ك٬ػٰ ص٤٧ػح دػؿد ٚػٰ 

                                                 

 .386ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜض ص (64)

ٱٞٮؿ اث٨ أثٰ اٷوجٓ: ٬ٮ أف ٱٞىؽ ا٧٣ذ٥٤١ إ٣ٯ مٰء ثة٣ؾ٠ؿ دكف ٗٲؿق ٧٦ة ٱكػٌؽ ٦كػٌؽق  (65)

 .223ٵص٢ ١٩ذح ٰٚ ا٧٣ؾ٠ٮرض دؿصط ٦ضٲب٫ ٤ٔٯ قٮاق. ثؽٱٓ ا٣ٞؿآفض ص

ٕؽ اٷػجةرم ٰٚ ا٣ٞٮؿ. ٢١ٚ ٝٮؿ ٬ٮ ظضػةصٰ ثػة٣ٞٮة ٱؿل دٱ١ؿك أف ا٣جٕؽ ا٣عضةصٰ قةٜث ٤٣ج (66)

ٝج٢ أف ٱػؤدم دكرق اٷػجػةرم. ٚة٣كػ٧ح ا٣عضةصٲػح ٦٪٘ؿقػح ٚػٰ ا٤٣٘ػح. ا٩ْػؿ ٚىػ٢ ا٣ذؽاك٣ٲػح 

 .2:4ض :28ا٧٣ؽ٦ضح ٣٭ؿ٦ةف ثةرٱ٫ ٨٧ً ٠ذةب د٤ٮٱ٨ ا٣ؼُةبض وةثؿ ا٣عجةمحض ص
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قٲةؽ ٦عةكرة كصؽاؿض ٱ٪١ػؿ ا٣ٕػؿب ٤ٔػٲ٭٥ أ٩٭ػ٥ ٚػٮارسض ٚٲػأدٰ أقػ٤ٮب 

٧ٌ٤٭٥ض ٚذ٘ػػؽك ا٣ٕجػػةرة ذات ٝٲ٧ػػح ظضةصٲػػحض د٪ػػؽرج ٚػػٰ قػػٲةؽ ا٣ٞىػػؿ  ٣ػػٲٕ

َىتض كإٝ٪ةع ا٧٣ذ٥٤١.ظضةصٰ ٱذ٧س٢ ٰٚ   إ١٩ةر ا٧٣ؼة

ك٤٣ٞىؿ ٔٺٝح كزٲٞح ثةٹقذؽٹؿ  إذ ٱ٪ؽرج أقػ٤ٮب ا٣ٞىػؿ ٚػٰ قػٲةؽ 

َىػت ا٣ذكػ٤ٲ٥  اقذؽٹ٣ٰ ث٧٪ـ٣ح ظضح دٞٮد إ٣ٯ ٩ذٲضحض ٱؿٱؽ ا٧٣ذ٥٤١ ٨٦ ا٧٣ؼة

ظٮارم دٮاو٤ٰ ٱ٭ػؽؼ إ٣ػٯ اٷٝ٪ػةع ٔػ٨  ث٭ة. ك٬ٮ أ٦ؿ ٱٞذٌٰ كصٮد قٲةؽ

َؿٱٜ ا٣عضح
(67)

. 

رة ا٣ػؾات  ١٣ػٰ دػؤدم دكران ظضةصٲ ػة كثأق٤ٮب ا٣ٞىؿ أٔةد ث٪ػةء وػٮ

ض ك٤ٝت وٛةت ا٣ؼى٥  ١٣ٰ ٱ٤ٞت ا٣ضة٩ت ا٣عضةصٰ اٷٱضةثٰ إ٣ٯ إٱضةثٲ ة

 ثٲح ٣ؽل ا٣ٕؿب د٢ْ ٦ٮًٓ مٟ ٣ؽٱ٫.ق٤جٰ. ٚة٣ىٛةت اٷٱضة

٤ػ٥ كٱٌٕؽ ٧ًٲؿ ا٧٣ذ٥٤١ ٨٦ أص٤ٯ ٔٺ ٔي ٦ةت ا٣ؾادٲح ٰٚ ا٣ؼُةبض ٚٞػؽ أ

َىت ا٧٣ٮٝٙض  ث٧ٮًٮع ا٣عضةجض كدج٪ٯ -أ٦ة٦ح  ا٣ٕؿب ثىٲ٘ح أ٩ًخ  - ا٧٣ؼة

 كقٕٯ إ٣ٯ إٝة٦ح ا٣ؽ٣ٲ٢.

٪ٯ اٵق٤ٮثٲح ٦٪ٛى٤ح ٨ٔ أ٬ؽاٚ٭ة ا٣عضةصٲح. كٱٕػٌؽ كٹ ٱ٨١٧ دراقح ا٣جً 

  ٷثػؿاز مػؽة ٨ َؿااػٜ ٔػؿض ا٣ؼُػةب ٔؿًػةن ظضةصٲ ػةا٣ذ١ؿار كاظؽان ٦ػ

ٚػةدؿ٠ٰ.. كادؿ٠ػٰض ث٪ةد٪ػة.. »١ٛػؿة ا٧٣ػؿاد إٱىػة٣٭ةض كا٣ذػأزٲؿ ث٭ػة: ظٌٮر ا٣

 «.٬٪ؽ.. ز٦ة٩ٰ ث٭٪ؽ ث٪ةد٥١ض دار

ظػٲ٨ ٱٞػٲ٥ ٔٺٝػح  ؿار د٪ػة٦ٰ ا٣ػ٪هض كا٩كػضة٫٦ ظضةصٲ ػةكٱ٨٧ٌ ا٣ذ١

ظضةصٲح ثٲ٨ ا٣عضح ا٣ذػٰ دػأدٰ ٝجػ٢ ا٣ذ١ػؿارض كا٣عضػح ا٣ذػٰ د٤ٲػ٫. كٱػؤدم 

                                                 

٪كجح ٰٚ ا١٣ٺـ قٮاء ص٢ٕ أظؽ َؿٰٚ ا٣ :ٱٞٮؿ أثٮ ا٣جٞةء ا١٣ٛٮم: ا٣ٞىؿ ٰٚ اٹوُٺح (67)

٠ة٩خ إق٪ةدٱح أك ٗٲؿ٬ػة ٦ؼىٮوػةن ثػةٳػؿ ثعٲػر ٹ ٱذضػةكزق إ٦ػة ٤ٔػٯ اٷَػٺؽض أك 

 .828-827اٷًةٚح ثُؿؽ ٦ٕ٭ٮدة. ا٤١٣ٲةتض ص
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ؿ مؿكط اٹقذٕٺءض ٚٲٮٌص٫ دٮ٠ٲػؽق ا٣ذ١ؿار ٦ٕ٪ٯ ا٣ذٮ٠ٲؽ  إذ دذٮاٚؿ ٰٚ ا٣نةٔ

 ٨٦ زاكٱح ٤ٔٲة  ٣ٲ١ٮف ٣عضذ٫ ٝجٮؿ دكف ٩ٞةش. 

دؽقٮف ث٪ػةد٥١ض ككٝؽ كرد ثٕي ا٣ذ١ؿار ٰٚ وٲ٘ح ز٪ةاٲةت ًؽٱح: ٩ؿثٰ ث٪ةد٪ة 

 ك٣ضأ إ٣ٯ ا٣ذٌةد ٣٘ةٱح ظضةصٲح  ٣ذؽٔٲ٥ ا١ٛ٣ؿةض ك٣ج٤ٮغ ٗةٱذ٫ ا٣عضةصٲح.

 ض«ادؿ٠ػٰض ا٩ُٞػٰ»ك٨٦ ا٧٤١٣ةت ا٣ذٰ ٣٭ة ظؿ٠ح ظضةصٲػح ٕٚػ٢ اٵ٦ػؿ: 

كٱ٭ؽؼ إ٣ٯ دٮصٲ٫ ا٧٣ذ٤ٰٞ ٩عٮ ق٤ٮؾ ٦ٕػٲ٨ ٱؼػؽـ ٬ػؽؼ ا٣نػةٔؿ. كٱػأدٰ 

ذ٣ػٟ ٵ٩ػ٫   «٬ػ٢ ز٦ػة٩ٰ ث٭٪ػؽ؟»أٱٌػةن  ـ ٰٚ ٬ؾا ا٣كػٲةؽ ظضةصٲ ػةاٹقذٛ٭ة

ع٧ػ٢ اٚذؿاًػػةت ٱكػذ٤ــ دأكٱػ٢ ا٣كػػٲةؽ ا٩ُٺٝػةن ٦ػػ٨ ٝٲ٧ذػ٫ ا٣عضةصٲػػحض كٱ

 ا٣نةٔؿ. ض ػةد٦ةن ٩ذٲضحى ٧ً٪ٲح دض٫٤ٕ ظضةصٲ ة

ض ٦ػ٨ ا٣عضػح ا٣عضةصٰ ٤ٔٯ دؿدٲت ا٣عضش ٧ٔٮدٱ ة ٱٞٮـ ا٣ك٥ٌ٤ كأػٲؿان 

ا٣ٌٕٲٛح إ٣ٯ ا٣ٞٮٱح ٰٚ ٚبح ظضةصٲح كاظؽة. ٢١ٚ ص٤٧ح ٰٚ ا٣ك٥٤ ا٣عضةصٰ 

 د٣ٲ٢ ٤ٔٯ ٦ؽ٣ٮؿ ٦ٕٲ٨ض ك٢٠ ص٤٧ح د٤ٕٮق د١ٮف د٣ٲٺن أٝٮل ٦٪٫:

 ا٣ـ٨٦ ا٧٣ةًٰ ٠ةف ا٣ىٛةء ٦ىٮ٩ةن. ٰٚ -

 ٮارس ثة٣ٛؿس ٦ٌة٬ةة رٕٚح اٵ٩كةب.ق٧ٰ ا٣ٛ -

 ٪ة كدؽقٮف قٛة٬ةن ث٪ةد٥١ ثة٣ذؿاب.٩ؿثٰ ث٪ةد -

 خاتمِ:ىى-7
ٱٞٮـ ا٣عضةج ٤ٔٯ ظضح ٦٪ُٞٲح ٤٣ذأزٲؿ ٚػٰ اٳػػؿٱ٨ض كإٝ٪ػةٔ٭٥ض ك٬ػٮ 

ػُةب دٮاو٤ٰ ٝةا٥ ٤ٔٯ ا٣عٮار ٦ٓ اٳػؿ ا٧٣ؼذ٤ٙ. كٱ٨١٧ ث٪ةء ٤ٔػٯ ٦ػة 

 قجٜ أف ٩كض٢ ا٣٪ذةاش اٳدٲح: 

٧٤٣ضػةز ٝػٮة  ا٣ؼُةب ا٣عضةصٰ ا٣جٺٰٗ ٱض٢ٕ ا٣عضةج ٦ؤزؿان  ٵف -

 ظضةصٲح ٠جؿل. 

 ٤٣ٮقةا٢ ا٣عضةصٲح كّٲٛح ص٧ة٣ٲح دٌةؼ إ٣ٯ كّٲٛذ٭ة ا٣عضةصٲح.  -
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اٹٔذ٧ػػةد ٤ٔػػٯ ا٣عضػػةج ٱؤ٠ػػؽ ا٣ؿٗجػػح ٚػػٰ اٹ٩ذٞػػةؿ ٦ػػ٨ ا٧٣ٛػػةػؿةض  -

 كا٧٣٪ةٚؿة إ٣ٯ ا٣عٮارض كا٧٣٪ةّؿةض كاٷٝ٪ةع. 

ٛي  - ؿس أ٢ٌٚ ٨٦ ا٣عٞٲٞػحض ١ٚنػٙض كا١٩نػٙض رق٥ ا٣نةٔؿ وٮرة ٤٣

 كّٲٛح ق٤جٲح.  كأدٌل ظضةص٫

٩ٌٮع ٰٚ أقة٣ٲت ا٣ؼُةبض كدؽٌرج ٦ػ٨ ا٣ؿ٦ـٱػح إ٣ػٯ ا٧٣جةمػؿةض ٚذػةرة  -

ٱؾ٠ؿ ا٣ٕػؿب ثةقػ٧٭٥ ا٣ىػؿٱطض كدػةرة ثػة٣ؿ٦ـ أ٦ة٦ػحض كدػةرة ٱػؾ٠ؿ ا٣ٛػؿس 

 وؿاظحض كدةرة ثة٣ؿ٦ـ ٬٪ؽ. 

٣ٮص٭ح ٩ْؿ اث٨ ٱكةر ككص٭ح ا٣٪ْؿ ا٧٣ٌةدة كّٲٛح ٚػٰ ث٪ػةء ا٣عضػةج  -

 ٰٚ ا٣ٞىٲؽة. 

ر ٍٚٞض ث٢ ٥٣ ٱنأ اث٨ ٱ - أراد ظىػؿق ٚػٰ دااػؿة كةر أف ٱؤزٌؿ ٰٚ ا٧٣عةكى

 اٹٔذؿاؼ ث٫.

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

ض ٚػػ٨ ا٣ؼُةثػػحض دؿص٧ػػح د. ٔجػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧ ثػػؽكمض دار 2:97أرقػػُٮ:  -

 .ا٣نؤكف ا٣سٞةٚٲح ا٣ٕة٦حض ث٘ؽاد

ض ثػؽٱٓ ا٣ٞػؿآفض دعٞٲػٜ: ظ٪ٛػٰ ٦ع٧ػؽ مػؿؼض 2:68اث٨ أثٰ اٷوجٓ:  -

 .١٦ذجح ٩٭ٌح ٦ىؿ

اٵوٛ٭ة٩ٰض أثػٮ ا٣ٛػؿج: د.تض اٵٗػة٩ٰض ٩كػؼح ٦ىػٮرة ٔػ٨ َجٕػح دار  -

 .ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح
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ٔ٪ةوػػؿ -ض ا٣عضػػةج كاٹقػػذؽٹؿ ا٣عضػػةص3112ٰأٔػػؿابض ظجٲػػت:  -

 .ض قجذ٧جؿ51اقذٞىةء ٩ْؿمض ٔة٥٣ ا١ٛ٣ؿض ٔؽد ٱٮ٣ٲٮض ٦ض٤ؽ 

ض مٕؿقض ص٧ٕػ٫ كظٞٞػ٫ د. ٱٮقػٙ ظكػٲ٨ ث١ػةرض 2:94اٵٔض٥ض زٱةد:  -

 .ةض ثٲؿكتض دار ا٧٣كٲؿ2ط

ض اٷ٦ذػػةع كا٧٣ؤا٩كػػحض وػػعع٫ كًػػج٫ُ :2:4ض ا٣ذٮظٲػػؽمض أثػػٮ ظٲػػةف -

٦ٲ٨ كأظ٧ؽ ا٣ـٱ٨ض ٦ُجٕػح ٣ض٪ػح ا٣ذػأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ػح أكمؿح ٗؿٱج٫ أظ٧ؽ 

 .كا٣٪نؿض ا٣ٞة٬ؿة

ض دعٞٲػٜ: ٔجػؽ 3: ا٣جٲػةف كا٣ذجٲػٲ٨ض ط2:72ا٣ضةظِض ٧ٔؿك ثػ٨ ثعػؿ:  -

 .ا٣كٺـ ٬ةركفض ١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰض ٦ىؿ

ٔضػػةزض دار ا١٣ذػػت ا٧٤ٕ٣ٲػػحض ؽ ا٣ٞػػة٬ؿ: د. تض دٹاػػ٢ اٷا٣ضؿصػػة٩ٰض ٔجػػ -

 ثٲؿكت.

ض ٚى٢ ا٣ذؽاك٣ٲح ا٧٣ؽ٦ضػح ٣٭ؿ٦ػةف ثةرٱػ٫ ًػ٨٧ 3118ا٣عجةمحض وةثؿ:  -

 .٠ذةب د٤ٮٱ٨ ا٣ؼُةبض ا٣ؽار ا٧٣ذٮقُٲح ٤٣٪نؿض دٮ٩ف

ض ا٣عضةج ٰٚ ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ ا٣ٞؽٱ٥ ٨٦ ا٣ضة٤٬ٲح 3119ا٣ؽرٱؽمض قة٦ٲح:  -

ض ٔػة٥٣ ا١٣ذػت ا٣عػؽٱرض 2ض ث٪ٲذػ٫ كأقػة٣ٲج٫ض طإ٣ٯ ا٣ٞؿف ا٣سة٩ٰ ٤٣٭ضؿة

 .إرثؽض اٵردف

ض دار 5ض ا٣ضػػؾكر ا٣ذةرٱؼٲػػح ٤٣نػػٕٮثٲحض ط2:97ا٣ػػؽكرمض ٔجػػؽ ا٣ٕـٱػػـ:  -

 .ا٤ُ٣ٲٕحض ثٲؿكت

ض اٹقػػذؽٹؿ ا٣عضػػةصٰ ا٣ذػػؽاك٣ٰ كآ٣ٲػػةت 3122ا٣ؿٝجػػٰض رًػػٮاف:  -

 .ض أ٠ذٮثؿض دٱك٧جؿ51امذ٘ة٫٣ض ٦ض٤ح ٔة٥٣ ا١ٛ٣ؿض ٦ض٤ؽ 

ض ٦ٛذةح ا٤ٕ٣ٮـض ًػج٫ُ ك٤ٔػٜ ٤ٔٲػ٫: ٩ٕػٲ٥ زرزكرض دار 2:89ا٣ك١ة٠ٰ:  -

 .ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲحض ٣ج٪ةف

و٧ٮدض ظ٧ةدم: ٦ٞؽ٦ػح ٚػٰ ا٣ؼ٤ٛٲػح ا٣٪ْؿٱػح ٧٤٣ىػ٤ُطض ًػ٨٧ أ٬ػ٥  -

٩ْؿٱةت ا٣عضةج ٰٚ ا٣ذٞة٣ٲؽ ا٣٘ؿثٲح ٦ػ٨ أرقػُٮ إ٣ػٯ ا٣ٲػٮـض ٦٪نػٮرات 
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 كا٣ٛ٪ٮف كا٤ٕ٣ٮـ اٷ٩كة٩ٲحض دٮ٩ف.٤٠ٲح اٳداب 

 ىؿ اٷقٺ٦ٰض دار ا٧٣ٕةرؼض ٦ىؿ.ًٕٲٙض مٮٰٝ: د.تض ا٣ -

ض دعٞٲػػٜ: ٔػػؽ٩ةف دركٱػػل 3ض ا٤١٣ٲػػةتض ط9::2ا١٣ٛػػٮمض أثػػٮ ا٣جٞػػةء:  -

 .ك٦ع٧ؽ ا٧٣ىؿمض ٦ؤقكح ا٣ؿقة٣حض ثٲؿكت

ض ٦ٛ٭ٮـ ا٣عضةج ٔ٪ؽ ثٲؿ٧٣ػةف كدُػٮرق ٚػٰ 3121ا٤ُ٣جحض ٦ع٧ؽ قة٥٣:  -

ا٣جٺٗح ا٧٣ٕةوؿةض ٨٧ً ٠ذػةب ا٣عضػةج ٦ٛ٭ٮ٦ػ٫ ك٦ضةٹدػ٫ض دراقػةت 

ض ا٣عضػػةج ٦ػػؽارس 3ض ج2جٲٞٲػػح ٚػػٰ ا٣جٺٗػػح ا٣ضؽٱػػؽةض ط٩ْؿٱػػح كدُ

كأٔٺـض إٔؽاد كدٞؽٱ٥ ظةِٚ إق٧ةٔٲ٤ٰ ٤ٔٮمض ٔػة٥٣ ا١٣ذػت ا٣عػؽٱرض 

 .إرثؽض اٵردف

ض ا٣٪ْؿٱػػح ا٣عضةصٲػػح ٦ػػ٨ ػػػٺؿ ا٣ؽراقػػةت 3116َػػؿكسض ٦ع٧ػػؽ:  -

 .ض دار ا٣سٞةٚحض ا٣ؽار ا٣جٲٌةء2ا٣جٺٗٲح كا٧٣٪ُٞٲح كا٤٣كة٩ٲحض ط

ض 2ض ا٤٣كػةف كا٧٣ٲػـاف أك ا٣ذ١ػٮزؿ ا٤ٕٞ٣ػٰض ط٫َ2:99 ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧:  -

 .ا٧٣ؿ٠ـ ا٣سٞةٰٚ ا٣ٕؿثٰض ا٣ؽار ا٣جٲٌةءض ا٧٣٘ؿب

ض دع٤ٲ٢ ا٣ؼُةب ا٣كؿدمض كص٭ػح ا٣٪ْػؿ :311ا٧ٕ٣ة٦ٰض ٦ع٧ؽ ٩ضٲت:  -

ض ٦كػػ١ٲ٤ٲة٩ٰ ٤٣٪نػػؿض ٤٠ٲػػح اٳداب كا٣ٛ٪ػػٮف 2كا٣جٕػػؽ ا٣عضػػةصٰض ط

 حض كظؽة ا٣ؽراقةت ا٣كؿدٱحض دٮ٩ف.كاٷ٩كة٩ٲةت ث٧٪ٮث

ض ا٣ؾادٲح ٰٚ ا٣ؼُػةب ا٣كػؿدمض اٷدراؾ 3122ا٧ٕ٣ة٦ٰض ٦ع٧ؽ ٩ضٲت:  -

 ض دار ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣عة٦ٰ ٤٣٪نؿض دٮ٩ف.2كا٣كضةؿ كا٣عضةجض ط

ض دار ا٣سٞةٚػحض 2ض ٰٚ ثٺٗح ا٣ؼُةب اٷٝ٪ةٰٔض ط2:97ا٧ٕ٣ؿمض ٦ع٧ؽ:  -

 .ا٣ؽار ا٣جٲٌةء

ض ا٧٣ٞةـ ا٣ؼُةثٰ كا٧٣ٞةـ ا٣نػٕؿم ٚػٰ ا٣ػؽرس 2::2ا٧ٕ٣ؿمض ٦ع٧ؽ:  -

 .ا٣جٺٰٗض ٦ض٤ح دراقةت قٲ٧ٲةاٲح أدثٲح ٣كة٩ٲحض ٦ُجٕح ا٣٪ضةح

ض ٦٪٭ػػةج ا٣ج٤٘ػػةء كقػػؿاج اٵدثػػةءض دٞػػؽٱ٥ 2:77ا٣ٞؿَػػةص٪ٰض ظػػةزـ:  -

 .كدعٞٲٜ: ٦ع٧ؽ ا٣عجٲت ث٨ ا٣ؼٮصحض دار ا١٣ذت ا٣نؿٝٲحض دٮ٩ف
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ض دعٞٲػٜ: ٔجػؽ ا٣كػذةر أظ٧ػؽ ٚػؿاجض ٧2:71ؿزثة٩ٰض ٦ٕض٥ ا٣نػٕؿاءض ا٣ -

 .ا٣ٞة٬ؿة ٦ُجٕح ا٣جةثٰ ا٣ع٤جٰض

 ض دار وةدرض ثٲؿكت.7كةف ا٣ٕؿبض طض 8٣::2اث٨ ٦٪ْٮر اٷٚؿٱٰٞ:  -

ثٲػحض ض اٹقذٕةرة ٰٚ ٦عُػةت ٱٮ٩ة٩ٲػح كٔؿثٲػح كٗؿ3116ا٣ٮ٣ٰض ٦ع٧ؽ:  -

 دار ٦٪نٮرات اٵ٦ةفض ا٣ؿثةط.

ض مػٕؿق كأػجػةرقض د. ٱٮقػٙ ظكػٲ٨ ث١ػةرض 2:95اث٨ ٱكةرض إق٧ةٔٲ٢ض  -

 .ض دار اٵ٩ؽ٣فض ثٲؿكت2ط

 

 ألجَتٖث:اهًراج  ا

 

- Cohen, Jean, Le Haut langage, Paris, éd. Flammarion, . 
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ّ
 حٕاملعجى ٔعالقتّ تانُ

 د. عُد 
ّ
 مت

ّ
 اٌاو حض

 ()شعد ؾر  اهلل اهدلخْر

 ةفةـ ظٌكػػد٧ٌػػد. ٧٣٭٧ٌػػح ا٣ذػػٰ ثةمػػؿ٬ة ا٧٣ٕضػػ٥ ٦ػػ٨ ا٧٣جةظػػر ا ثعػػري 

ح ك٫٣ ٚٲ٫ ٦ٮٝٛةف ٦س٤ٌ٭٧ة ٩ْؿٱٌػ ضا٤٣ٌ٘ٮٱح ةد٫ػٰٚ ثٮا٠ٲؿ دأ٣ٲٛ( ـ2:29-3122)

 ا٣ٕؿثٲٌػػح ٦ٕ٪ة٬ػػةا٤٣ٌ٘ػػح ) :ؿ صػػةء ٚػػٰ ظٲػػـ ٧٩ٮذصػػ٫ا٧٣ٮٝػػٙ اٵكٌ  :كدُجٲٞػػةن 

صٕػ٢ ٚٲػ٫  ضك٦ة قجٞذ٫ ٦ػ٨ أثعػةث ٦ٌ٭ػؽت ٣ْ٭ػٮر ٬ػؾا ا٣٪٧ػٮذج (ضك٦ج٪ة٬ة

٦ػ٨ ا٧٤١٣ػةت أك روػٲؽان  ؽان ٹ ٱٕؽك أف ٱ١ػٮف ظنػ ضة٣٘ٮٱ   ا٧٣ٕض٥ ٦ٮًٮٔةن 

كٹ  ض٦ػ٨ ا٣٪ٌْػةـ ان ٫ ٣ػٲف صػـء٩ٌػٚإ ض٘ػحكإف ٠ةف صػـءان ٦ػ٨ ا٤٣ٌ  ك٬ٮ .٧٤٣ذ٥٤١

٢ دعػٌٮٹن ٚػٰ ٚٲ٧سٌػ ة٩ٰأ٦ٌة ا٧٣ٮٝػٙ ا٣سٌػ .ع٤ٲ٢ ا٣٪ٌعٮما٣ذٌ  ٔ٪ؽكّٲٛح ٫٣ دؾ٠ؿ 

ل ثػ٫ أدٌ ضحٮ٣ٲؽٱٌػكٹقٲ٧ٌة ثٕؽ دأزؿق ثأثعػةث ا٧٣ؽرقػح ا٣ذٌ  ضأ١ٚةرق كػذة٦ةن ٣٭ة

 ٣ػ٫ ؿٚ  إذ أوجط ا٧٣ٕض٥ ٩ْة٦ةن ث٧ة دػٮ ضة٣ٙ رأقةن ٤ٔٯ ٔٞتإ٣ٯ ٤ٝت رأٱ٫ ا٣كٌ 

كٝػؽ  ..ع٤ٲػ٢ ا٣٪ٌعػٮمكوةر ثٕؽ ذاؾ صـءان أوٲٺن ٦ػ٨ ا٣ذٌ  ضْةـ٨٦ مؿكط ا٣٪ٌ 

ٛى  ٲ٨ ص٤٧ح أ١ٚةر دذ٤ٕػٜ ثػة٧٣ٕض٥ وػ٪ةٔح كدأ٣ٲٛػةن دارت ٰٚ إَةر ٬ؾٱ٨ ا٧٣ٮٝ

٤ٔػٯ ص٤ٕ٭ػة دكػٲؿ ٚػٰ ر٠ػةب د٧ػةـ ٠ػ٢ٌ ا٣عػؿص  د. ةظؿص ٚٲ٭ ضكدع٤ٲٺن 

ا٣ػٌؿ٥ٗ ٦ػ٨ دىػةد٦٭ة ا٣٪ٌْػؿم ثػٲ٨ ٦ٮٝٛػ٫ ٤ٔػٯ  (ا٧٣ج٪ٯ كا٧٣ٕ٪ٯ) :٧٩ٮذص٫

                                                 

()  صة٦ٕح ا٣جىؿة -٤٠ٲح اٳداب. 

 ـ.22/3128/:3كرد ا٣جعر إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ  
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ك٬ػػٮ ٦ػػة قػػٲض٤ٮق ا٣جعػػر ٚػػٰ  .ٛكػػٲؿمٮ٣ٲػػؽم ا٣ذٌ ا٣ٮوػػٰٛ كا٧٣ٮٝػػٙ ا٣ذٌ 

دك٤ك٢ أ١ٚػةر  روؽ ج ا٣جةظر ٨٦ٰٚ ػٺؿ دؽرٌ  ضظٞحدٌةٔٲٙ قُٮرق ا٣ٌٺ 

ات ٝة٦ػػخ ظػػٮؿ ٦ػػ٨ رؤل كدىػػٮرك٦٪ةٝنػػح ٦ػػة َؿظػػ٫  ضد٧ػػةـ كدعٮ٣ٌ٭ػػة د.

ٔػ٨ َجٲٕػح  ٚٲ٫ا٣ؾم أٚىط  ا٣ضة٩ت كدعؽٱؽان ٰٚ ضد٪ٮع ٦ٮ٫ٛٝ ٦٪٫ك ضا٧٣ٕض٥

 .ك٦ة ٫٣ و٤ح ث٭ؾق ا٣ٕٺٝح ضا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٧٣ٕض٥ كا٣٪ٌعٮ

ى:المُجمىقبلىمرحلِىالّنظام:ىأواًل
 :يؿّْم اهًعمى -

٠ةف ٧٤٣ٕض٥ ك٦٪٭ض٫ ا٤٣ٌ٘ٮم ٦ٮ٫ٕٝ ا٣جةرز ٚػٰ أكؿ ٦ؤ٣ٌػٙ ٣ذ٧ٌػةـ ظكػةفض 

ض ـ(2:66) ذػػةب )٦٪ػػة٬ش ا٣جعػػر ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح( ا٣ػػؾم أ٩ضػػـق قػػ٪حكأٔ٪ػػٰ ثػػ٫ ٠

 ٤٦ذـ٦ػػةن ك٨ اٹدضػػةق ا٣ٮوػػٰٛض ػػػػةن ٚٲػػ٫ ٦ػػ٨ ٦٪ْػػٮر قػػٲةٰٝ ٚػػٰ ٧ًػػػػػػ٦٪٤ُٞ

ح. ح كػُٮادػ٫ اٷصؿااٲٌػْؿٱٌػأوػٮ٫٣ ا٣٪ٌ  ث٧ٛ٭ٮ٦ةد٭ة اٵقةقٲٌح ص٧ٲٕػةن ٚػٰ دعؽٱػؽ

٘ٮٱٌػح ا٣ٌٞػةٱة ا٤٣ٌ  ٠جػؿلكا٧٣٪٭ش ا٣ؾم ادٌج٫ٕ ٚػٰ دع٤ٲ٤ػ٫ ا٤٣ٌ٘ػحض ٱضٕػ٢ ا٧٣ٕ٪ػٯ 

ك٦عٮر دراقذ٭ةض ذا٬جةن إ٣ٯ أٌف ٚؿكع ا٤٣ٌ٘ح: ٨٦ وٮتض كوؿؼض ك٩عٮض كدٹ٣ػحض 

كٔؽ٦ةن  ص٧ٲٕ٭ة دؽكر ظٮؿ ا٧٣ٕ٪ٯ كصٮدان 
(2)

ك٣ٲف ٦ٞىٮد د. د٧ٌةـ ٨٦ ا٧٣ٕ٪ػٯ  .

٪٭ش ٔػ٨ َؿٱػٜ ا٧٣ػ٫ ح دكف قٮاقض أم ا٣ؾم ٱذٮٌو٢ إ٣ٲػإٌٹ ٦ؽ٣ٮؿ ا٣ٕٺ٦ح ا٤٣ٌ٘ٮٱٌ 

ٰٛكػٰ كا٧٣ٕ٪ػٯ ا٤ٛ٣كػ٧ٕٛ٪ػٯ ا٣٪ٌ ٨٦ ا٣ ا٣ن٤١ٰ ظىؿانض ٦كذجٕؽان ٠ٺ  
(3)

كثػأزؿ  .

ذ٣ٟض ٠ةف ٦ؽػ٫٤ ٣ٛ٭٥ ا٧٣ٕض٥ ك٦جةمؿد٫ ٫٣ ٱذٮص٫ ٦ػ٨ ثػةب ا٧٣ٕ٪ػٯض كًػ٨٧ 

ٔ٪ػػٮاف )ا٧٣ٕ٪ػػٯ ا٧٣ٕض٧ػػٰ(. ك٣ػػٲف ا٧٣ٕضػػ٥ ٚػػٰ ٦ٛ٭ٮ٦ػػ٫ إٌٹ ٦ٕ٪ػػٯ ا٧٤١٣ػػح 

ا٧٣ٞة٣ٰ ك ا٧٣ٞة٦ٰض ا٤٣ٌؾٱ٨ ٱ٧٪عةف ا٧٤١٣ػح ٦ػ٨  :ٲ٨ٲةٝى ا٧٣ٛؿدةض ا٣ٮاٝٓ ػةرج ا٣كٌ 

                                                 

ح ٦ٕ٪ة٬ػة ٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػ. كٱ٪ْػؿ ا٤٣ٌ 228د٧ٌةـ ظٌكةف/ حض د.ح كا٣ٮوٛٲٌ ٘ح ثٲ٨ ا٧٣ٕٲةرٱٌ ٱ٪ْؿ ا٤٣ٌ  (2)

 .:ك٦ج٪ة٬ةض د. د٧ٌةـ ظٌكةف/

 .2:6/ض د. د٧ٌةـ ظٌكةف٘حٱ٪ْؿ ٦٪ة٬ش ا٣جعر ٰٚ ا٤٣ٌ  (3)
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٧٣ذ٪ٮٔح ا٣ذٰ ٹ ٱٮرد٬ة وةظت ا٧٣ٕض٥ا٧٣ٕة٩ٰ ا
(4)

. 

أٌف ا٧٣ٕ٪ػٯ  -ٚػٰ ٦ٮاًػٓ ٔؽٱػؽة ٦ػ٨ أثعةزػ٫ ك٠ذجػ٫  -٠سٲؿان ٦ػة ٱػؿدٌد ٠ةف ك

ٹ ٱ١نػٙ ٔػ٨ ؾ٣ٟ ا٧٣ٕض٧ٰ ٦ذٌٕؽد ك٦عذ٢٧ض ٗٲؿ ٦عؽ د ثؽٹ٣ح كاظؽةض ك٬ٮ ثػ

ٰا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٌؽٹ٣
(5)

ح دػٮ٫٣ ٰٚ أ٠سؿ ٦ػ٨ قػٲةؽض قػٮاء ٚػٰ . دٌؿ ٤ٔٯ ذ٣ٟ وٺظٲ

ٹظٞػػح.  ٝؽٱ٧ػػح قػػجٞخض أـ ٚػػٰ ٩ىػػٮص ظؽٱسػػح ٦ٕةوػػؿةض أك٩ىػػٮص دؿازٲػػح 

ػؿىد ٧٤٠ذػ٫ ٔػ٨ ا٣ٌكػ ٲةؽض أ٦ٌػة إذا ا٣ذعٞػخ كا٧٣ٕض٥ ٔ٪ؽق ٹ ٱك٧ٌٯ ٦ٕض٧ةن ظذٯ دٛي

ةض ث٢ ٱىٲؿ ٦ٕ٪ة٬ة قػٲةٝٲ  ةٕٲ٨ض ٚٺ ٱ١ٮف ٦ٕ٪ة٬ة ٦ٕض٧ٲ  ثكٲةؽ ٦
(6)

. ك٬ػٮ ثٕػؽيض ٦ػة 

ٌٟ ٱعػػؿص ا٣عػػؿص ا٣ػػؽاا٥ ٤ٔػػٯ ثٲػػةف ا٣ٛػػؿؽ ثػػٲ٨ ا٧٣ٕ٪ٲػػٲ٨: ا٣ػػٮ ّٲٰٛ ا٩ٛػػ

ع٤ٲ٤ػٰ وػٮدةن أك وػؿٚةن أك ٩عػٮانض كا٧٣ٕض٧ٰض ٚةٵكؿ ٦٪٭٧ة ٱ٧س٢ ٦ٕ٪ٯ ا٧٣ج٪ٯ ا٣ذٌ 

ْػةـ ٚػٰ ا٤٣٘ػح  ٚػٰ ظػٲ٨ ٱ٧سػ٢ ا٣سٌػة٩ٰ ٦ٕ٪ػٯ ا٧٤١٣ػح أم ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم ٱعٌؽدق ا٣٪ٌ 

ا٧٣ٛؿدة ٦نذٞح ٠ة٩خ أك صة٦ؽةض ثٮصٮد ا٣ؿاثُح ا٣ٕؿٚٲٌح ثٲ٪٭ة كثٲ٨ ٦ؽ٣ٮ٣٭ة
(7)

. 

 :يْؽْع اهًعمى -

٦ؿاصٕػح ٚػٰ  - ٚػٰ ٦ٞةرثذػ٫ ا٧٣ٕضػ٥ ض٦٪ؾ أكااػ٢ ٠ذجػ٫ - د. د٧ةـ ٱنؿع

٦ضذ٭ػؽان ٚػٰ دعؽٱػؽ  ضمػؿظةن كدٮًػٲعةن  (ا٧٤١٣ػح)٦ةدد٫ أك ٦ٮًػٮ٫ٔ ك٬ػٰ 

 ضا٣٘ػؿب ٰٲٌ كا٧٣عؽزٲ٨ ٦ػ٨ ٣كػة٩ ضعٮٱٲ٨ ا٣ٕؿب٦ٛ٭ٮـ ا٧٤١٣ح ٔ٪ؽ ٝؽ٦ةء ا٣٪ٌ 

٦كذٕؿًػػةن آراء  ض(صػػةرد٩ؿ)ك ض(قػػةثٲؿ)ك ض(ث٤ٮ٦ٛٲ٤ػػؽ)ك ض(ٱكجؿقػػ٨)أ٦سػػةؿ 

 -ٚػٰ رأٱػ٫  -١٣ٮف ا٣٘ة٣ت ٦٪٭ة ٠ةف ٝػؽ اقػذ٪ؽ  ضأك ٩ةٌٝةن ٣٭ة ٩ةٝؽان  ضا٣ض٧ٲٓ

ك٬ٰ ث٧ض٧ٮٔ٭ػة أ١ٚػةر ٦كػذٞةة   أك ٩ٛكٲٌح ضأك ٦٪ُٞٲٌح ضإ٣ٯ دىٮرات ٤ٚكٛٲٌح

 .٨٦ ٦٪ة٬ش ٗؿٱجح ٨ٔ ٦٪٭ش ا٤٣ٌ٘ح ككّٲٛذ٭ة ا٣ؼةوح

                                                 

 .436-435ح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة ٘ح ا٣ٕؿثٲٌ ٱ٪ْؿ ا٤٣ٌ  (4)

 .232ح /ح كا٣ٮوٛٲٌ ٘ح ثٲ٨ ا٧٣ٕٲةرٱٌ ٱ٪ْؿ ا٤٣ٌ  (5)

 .435-434ج٪ة٬ة /ح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦٘ح ا٣ٕؿثٲٌ ٱ٪ْؿ ا٤٣ٌ  (6)

 .465ةثٜ /ٱ٪ْؿ ا٣كٌ  (7)
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لتَ، زلؾمااً نهًاا  ا  اانوقا  لنّ احاا  لنؿارب ةوخّص د. تمام تؿرُفاا  لنوّ 

 غ  نلّفاتخلط نحِاهاً ةِن لنلّفغ ولنقٌل، ؾوا اا ُؿروٌهًاا ةقاٌنً)ا كلنةلماث ياَ ل

(؛ نو  ا  ُ وتاا لنرؿرُان ؾان ؾب اث ةاِن لنةلماث افاردٌ لنمفرد( نو كلنةلمث  ٌلٌ 

ؾلاٍ  -ؾو ه  -نمؿوٍ( ويٌ حّ  ُط ق  وِضؽ   واؿوايا ان  ٌنً)ا كلنةلمث نفغٌ 

؛ نو رةما نضاف ةؿضً) إنٍ لنرؿرُان وةار  اوقٌضاث واَ !ف لنجراؿاهَ حرو

ي  اؿاى(ٌِ افردٌ ا ارقٌّ  نو اوْا ٌِظَا ك ٌلٌ زؾمى، كفةر  لنرق ُر ان  ٌل لن ّ 
(7ك

 .

 توعٌي ؾلٍ ؾٌِب، اجملًااةأهًّا يذه لنرؿرُفا  جمِؿًا  ؾلٍو   حة) 

لنوّؼاام عا  وني ةِن ؾملِاث لنوّ  ،ٌ  ولنحرفإهًّا ال تفّرق ةِن لنّط  -1»

 .لنذي تجري ؾلِى

 .ولنمؿاهَ لنموعقِّث ولنٌضؿِّث ،إهًّا تخلط ةِن لنٌػِفث لنلّغٌُّث -2

وياذل ُايدي  ،واَ تؿرُفًاا ،إهًّا ال تفرق ةِن وجٌد لنةلمث وؾ اًا -3

«إنٍ لنخلط وَ لنرفةِر
(8ك

. 

ولرتضٍ نوف ى تؿرُفاً، رنى نهّى ُقٌم ؾلٍ ااوً  وػِفاَ، ةمبحؼاث لنةلماث 

ا، نو حذوًا، نوحشٌيا، نو اٌ ؿًا، إة لالً، وتغِِارلً، وؾبااا . وُقاٌم وَ إورلدي

 َّ َّ  تؿرُفى لّتَ ؾلٍ افًٌم ه ت ال ُمةان »، ألّن لنةلمث ان لنمفاايِ) لنراَ ال كل

نن تؿّرف تؿرُفاً ُوعت  ؾلًِا وَ كٌّّ لنلّغا ، وإهّما ت ارقٌّ واَ كاٌّّ نغاث ةرؿرُان 

«نرؿتِارللًا لنخاضث واَ خاص ةًا، ا رقٍ ان ظتِؿث لنلّغث، ووسائ
(9ك

وناذل  اال  .

ب ِاضِغث ذل  وػِفاث نغٌُّاث اؿِواث واَ ترك»وَ تؿرُن لنةلمث كلنؿرةِّث( إهًّاا 

حاذف، لنجملث تقٌم ة ور وح   ان وح ل  لنمؿج)، وتطال  ألن تفارد، نو ت  

                                                 

 .1/4 ،ؽ لنًٌلاؽ، لن ٌِظَمْ ي   (7ك

 .226اواي  لنتحث وَ لنلغث / (8ك

 .225/لنّ اة  لنمط ر  (9ك
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ٲةؽض كدؿصػٓ ٚػٰ ٦ةدد٭ػة كذجؽؿ ث٭ة ٗٲؿ٬ة ٰٚ ا٣كٌ ٘ٲٌؿ ٦ٮًٕ٭ةض أك دي عنٯ ك ٱي أك دي 

«ث٭ة زكااؽ ٤ٜعى ٗة٣جةن إ٣ٯ أوٮؿ زٺزحض كٝؽ دي 
(21)

. 

 ضعٮٱٲ٨ ا٣ٕؿبا٣٪ٌ  :٣ٞؽ٦ةءا ق٨٦ ٩ٞؽ ضٔؽ٩ة ٧٣ة صةء ث٫ د. د٧ٌةـ ظٌكةفك٣ٮ 

ٹ ٱؼٛػٯ ٤ٔػٯ  ث٧ػة ضٞهكٱنػٮث٫ ا٣ػ٪ٌ  ٚػٰ ظٞٲٞذػ٫ض ٣٫ٮصؽ٩ةق ٩ٞؽان ٗٲؿ ٦ذٮصٌ 

كأوػػٮؿ ا٣ج٪ػػةء ا٧٣٪٭ضػػٰ  ضا٧٣ذأ٦ػػ٢ ٚػػٰ اٵقػػف ا٧٣ٕؿٚٲٌػػح ٤٣٪ٌعػػٮ ا٣ٕؿثػػٰ

س٤٭٥ ٦سػ٢ ٦ػ ضٱ١ٛٲ٪ػة ٦ٕؿٚػح أٌف ٩عةد٪ػة ٚ٭٧ػٮا ا٧٤١٣ػح ٚ٭٧ػةن دٝٲٞػةن  .٣٪عٮ٥٬

 ض٬ٰ كظؽة ٣٘ٮٱٌػح ٹ كظػؽة وػٮدٲٌح :ٰٚ أٌف ا٧٤١٣ح ضا٧٣عؽزٲ٨ ٨٦ ا٤٣ٌكة٩ٲٲ٨

ا٣ذػٰ دػذع٥١ ث٧كػةر ٚ٭٧٭ػ٥  ض٧ح ا٣ذؿ٠ٲجٲٌػحح ا٣ٛةاػؽة ذات ا٣ٌكػٰٚ إَةر ٩ْؿٱٌػ

أ٩ٌ٭ة ٦كػذ٤ٌٞح  -ك٥٬ ٱنؿظٮف ٦ٛ٭ٮـ ا٧٤١٣ح  - ر ٰٚ ػ٤ؽ٥٬ؽي ٱى ٥٣ ك  عٮما٣٪ٌ 

)ا٧٣ٮًػٮع ٧٣ٕ٪ػٯ  راص٭٥ ا٣عؿؼإد :ٱسجخ ذ٣ٟ (.٦ٕٞؽ ا٣ٛةاؽة)٨ٔ ا١٣ٺـ 

٤ٔػٯ  ١٣ٮ٩ػ٫ داٹ   ضق٥ كا٢ٕٛ٣ٝكٲ٧ةن ٣ٺ ثٮو٫ٛ ضٰٚ أٝكةـ ا١٣ٺـ٦ىةظت( 

 ٚػ٩ٰٞىةن  ةـد. د٧ٌ  ك٬ٮ ٦ة رآق .كٹ ٱ١ٮف ذ٣ٟ إٌٹ ٔ٪ؽ ا١٣ٺـ ض٦ٕ٪ٯ ٰٚ ٗٲؿق

).. أك  :ٲٮَٰٔجػةرة ا٣ٌكػ ضذاؾؿ٠ٲجػٰ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ٛةاػؽة ا٣ذٌ ٱجؿز . ك٧ٌ٦ة !ا٣ذٕؿٱٙ

ٹقػذ٪ةد٬ة إ٣ػٯ   ثـ٫٧ٔ أ٩ٌ٭ة ١ٚػؿة ٦٪ٞٮوػح ضد٧ةـ ٩ٌٞ٭ة د. ا٣ذٰ (٫ٕ٦ مه ٦٪ٮ

ح ْؿٱٌػٚػٰ ا٣٪ٌ  ٦ٓ أٌف ا٣ذأكٱػ٢ أوػجط ٹظٞػةن ٔ٪ىػؿان راٲكػةن  ضأكٱ٢ٞؽٱؿ أك ا٣ذٌ ا٣ذٌ 

ٚػٰ ثعػر ٣ػ٫  -ةـ ٩ٛكػ٫ ػد٧ٌػ د. ٬ةك٬ٰ ١ٚؿة ٔؽٌ  ضح ا٣عؽٱسحح ا٣ذٛكٲؿٱٌ ا٤٣ٌ٘ٮٱٌ 

ع٤ٲ٢ح ا٣ذٌ ٨٦ دكأٰ اقذٞة٦ح ا٧٣٪٭ش كوعٌ  - ٦ذأػؿ
(22)

. 

ا٤٣ٌػؾٱ٨ ٱػؿداف ٚػٰ  ضٛػِ كا٣ٞػٮؿأٌف ٦ىػ٤ُعٰ ا٤٣ٌ  ضةؼ إ٣ٯ ٦ة دٞػؽـٱٌ

٦ة ٹ ٱػٮظٰ ثة٣ىػٮرة  ضثٲ٪٭٧ة ٨٦ ا٣ذ٪ةقت ا٣ٮاًط ضعةة ٧٤١٤٣حدٕؿٱٛةت ا٣٪ٌ 

ٚجػٲ٨ ا٣ٞػٮؿ كا٤٣ٌٛػِ ٦ػ٨  .ا٣ذٰ كص٭٭ة ا٧٣ؤ٣ٙ ٨٦ أٌف ٚٲ٭٧ة ػ٤ُةن كد٪ةٌٝػةن 

                                                 

 .343ةثٜ /ا٣كٌ ا٧٣ىؽر  (21)

 .٦2/258ٞةٹت ٰٚ ا٤٣٘ح كاٵدبض د. د٧ٌةـ ظٌكةفض ٱ٪ْؿ  (22)
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٪ػٰ ث٭ػة ٔٺٝػح كأٔ ضدؼٛػٯ ٤ٔػٯ ا٧٣ذأ٦ٌػ٢ ا٣ذػٰ ٹا٣ٕٺٝح ا٧٣٪ُٞٲٌح ا٣ذ١ة٤٦ٲٌح 

إذ إٌف  ضٲ٨ٌةرب كا٣ؼ٤ٍ ا٧٣ـٔػٮ٦ى ٦ة ٱؽٚٓ ا٣ذٌ  ضا٧ٕ٣ٮـ كا٣ؼىٮص ٨٦ كص٫

قػٮاء دٌؿ  ضٮت ا٧٣نػذ٢٧ ٤ٔػٯ ثٕػي ا٣عػؿكؼا٣ٌى »٬ٮ:  -ٔ٪ؽ٥٬-ا٤٣ٌِٛ 

«..أك ٥٣ ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٠ػؽٱـ ض٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٠ـٱؽ
(23)

. ٚػٰ ظػٲ٨ أ٩ٌ٭ػ٥ ٌٔؿٚػٮا 

«٤ٔػٯ ٦ٕ٪ػٯ ٠ؿصػ٢و كٚػؿسو  ا٤ٌ٣ِٛ ا٣ؽاؿ  » :ا٣ٞٮؿ ث١ٮ٫٩
(24)

 :. كقػٮاء أٝٲػ٢

ٓ ٧٣ٕ٪ٯ)ٝٮؿه ٦ٛؿد ه( أـ ) :ا٧٤١٣ح ًً ِه ك  ٚ٭٧ػة ٱؤدٱػةف ا٣٘ػؿض ا٧٣ؿصػٮٌ  (٣ٛ

ٝػؽ ٝيٲٌػؽ ثػةٷٚؿاد  -ك٬ٮ ٔػةـ  -ٵٌف ا٤٣ٌِٛ   ة٧٤ٔٲ   ٰٚ دعؽٱؽ ا٧٤١٣ح دعؽٱؽان 

كثؾ٣ٟ ٱؼؿج ٦ٛ٭ٮـ ا٣ىٮت ٨٦ ٝٲػؽ  ض(اٷٚةدة)كثة٧٣ٕ٪ٯ  (حا٣ٮظؽة ا٤٣ٌ٘ٮٱٌ )

ٰٚ ًص٧ةٔ٭ػة  -دٕؽ ٌا٤٣٘ح  ا٣٪ٌْؿٱٌح ا٤٣ٌ٘ٮٱٌح ا٣عؽٱسحكٹ ٱؼٛٯ أف  .ا٣ٞٮؿ ا٧٣ٛؿد

٦ػٓ  ضك٬ػٮ ٦ػة ٱ٪ُجػٜ ٤ٔػٯ دٕؿٱػٙ ا٤٣ٌٛػِ د٧ػةـ اٹ٩ُجػةؽ ضك٦ٕ٪ػٯ وٮدةن  -

 .ٔ٪ؽ ٩عةة ا٣ٕؿب (ا٣ٕةـ)كجح إ٣ٯ ا٤٣ٌِٛ ٦ٺظْح ػىٮوٲٌح ا٣ٞٮؿ ثة٣٪ٌ 

٤ٔٯ أٌف دٕؿٱ٫ٛ ا٣ؾم اردٌةق ٧٤١٤٣ح ٱػؽػ٢ ٤ٔٲػ٫ ٦ػ٨ اٹٔذػؿاض ٦ػة ٱكػ٤ج٫ 

ٌْ ا٣عؽٱسػح كدٞ٪ٲةد٭ػة ا٧٣٪٭ضٲٌػا٧٤ٕ٣ٲٌػح مؿكط ا٧٣ٕؿٚػح  ٠ٛةٱذ٫. ٨٧ٚ ٧ػح ٦جػؽأ ح ا٧٣٪

ح.. ك٣ٮ أػٌػٕ٪ة دٕؿٱػٙ ٪ْٲؿض كاٹوُٺحض كاٷصؿاءات ا٧٣٪٭ضٲٌ اٹٝذىةد ٰٚ ا٣ذٌ 

ػد٤ػٟ ةف ٣٭ػةض اقػذ٪ةدان إ٣ػٯ ةـ ظٌكػد٧ٌ د. عةة ٧٤١٤٣ح كدٕؿٱٙ ا٣٪ٌ  ٌٌ ٮاثٍض ٵ٣ٛٲ٪ػة ا٣

١٣ٮ٩ػ٫ أكٚػٯ  ضا٣عؽٱسػح٧٣ٕؿٚٲٌػح انػؿكط ا٣دٺؤ٦ةن كاًػعةن ثػٲ٨ دٕؿٱػٙ ا٣٪عػةة ك

كأٌف   ةـ ا٧٣كػ٭تٔػ٨ دٕؿٱػٙ د. د٧ٌػ -ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫  -٭ة اا٩ـكا٦ٓ ث٫   اٝذىةدان 

ٝٲٮد كّٲٛٲٌػح ٣ذٕؿٱػٙ ا٧٤١٣ػحض ٹ دـٱػؽ ٤ٔػٯ أف د١ػٮف ٦ػ٨ ٣ٮاز٦٭ػة  ٦ة ذ٠ؿق ٨٦

 ح ٚػٰ ذ٬ػ٨ ٦ػذ٥٤١ ا٤٣٘ػحض ثٕٲػؽان ٨٦ ٔٺ٦ح ٚ٭٧٭ة ا٣ؾادٲٌ  ٫ا٧٣كذٮٔجح ذادةنض ث٧ة دع٤٧

 ٦ٺت ا٤٣ٌ٘ٮم ك٦عؽداد٫ض ا٣ذٰ ٬ٰ ٦ؿظ٤ح ػةًٕح ٧٣ٛة٬ٲ٥ ٩كجٲٌح.٨ٔ دأ

                                                 

 .48مؿح ُٝؿ ا٣٪ؽلض اث٨ ٬نةـ / (23)

 .ةثٜ ٩ٛك٫ا٣كٌ ا٧٣ىؽر  (24)



 578 اهلل د. سعد فسج -املعحه ّعالقتُ باليخْ عيد د. متاو حشاٌ 

 :ظاماهًعمى واهَّ  -

إذا ٝة٦خ ٔٺٝػح د١ة٦ػ٢ ثػٲ٨ »ْةـ ٰٚ ٚ٭٥ د٧ٌةـ ظكةف ٹ ٱ١ٮف ٩ْة٦ةن إٌٹ ا٣٪ٌ 

«١٦ٮ٩ةد٫ض ثعٲر ٱذٮٝٙ أداء ٢٠ ٦٪٭ة ٣ٮّٲٛذػ٫ ٤ٔػٯ كّٲٛػح اٳػػؿ
(25)

. كا٤٣ٌ٘ػح 

ٌٞػٜ  ْػةـ أك ا٣ض٭ػةز إٌٹ ٪ؽق ثة٣٪ٌ ثٮوٛ٭ة ٦٪٧ْح ٔؿٚٲٌح ٤٣ؿ٦ـض ٹ دٮوٙ ٔ ٔ٪ػؽ دع

زٺزح مؿكط ٦ضذ٧ٕح  أٌك٣٭ػة: كصػٮد مػج١ح ٦ػ٨ ا٣ٕٺٝػةت ا٣ٌٕػٮٱٌح. كزة٩ٲ٭ػة: 

كصٮد ا٣ٞػٲ٥ ا٣ؼٺٚٲٌػحض أم ا٧٣ٞػةثٺت ا٣ذػٰ دٞػٮـ ٤ٔػٯ ٩ػٮاظٰ ا٣ؼػٺؼ ثػٲ٨ 

٘ػٮم ا٧٣ٕ٪ٯ كا٧٣ٕ٪ٯ كا٧٣ج٪ٯ كا٧٣ج٪ٯ. كزة٣س٭ة: إ١٦ة٩ٲٌح ا٩ذْةـ ٔ٪ةوؿ ا٣ٛػؿع ا٤٣ٌ 

إ٣ػٯ ٬ػؾق ا٣نػؿكط ا٧٣ذٞؽ٦ػح ٱ٧س٢ اردجةط ٬ؾق ا٣ٕٺٝح. كاقذ٪ةدان  ٰٚ صؽكؿ
(26)

 ض

٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٚٲ٭ػة زٺزػح أ٧ْ٩ػح ٚعكػتض ٦ؿدجػح ثعكػت ٦ػ٪٭ش كصؽى د. د٧ٌةـ أٌف ا٤٣ٌ 

ْػةـ ا٣٪ٌعػٮمض ٚػٰ ْةـ ا٣ٌىؿٰٚض كا٣٪ٌ ٘ٮم ك٬ٰ: ا٣٪ٌْةـ ا٣ٌىٮدٰض كا٣٪ٌ ٤ٌ ا٣ع٤ٲ٢ ا٣ذٌ 

 ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة.ا٣ٕؿثٲٌح ٦ٕ٪ا٤٣ٌ٘ح ت ٰٚ ٠ذةث٫ ٤ُى دٛىٲ٢ ٱي 

ك٬ؾا اٵػٲؿ  ضٚؿٔةن ٨٦ ٫ٞٚ ا٤٣ٌ٘ح -ة٦جؽاٲ   -د٧ٌةـ  أ٦ٌة ا٧٣ٕض٥ ٚٞؽ ٌٔؽق د.

 ض٧ٮؿكا٣ٌنػ ضا٧٣ٮًػٮٔٲٌح :ا٣ذٰ دذأ٣ٙ ٦ػ٨ ضٱٛذٞؽ مؿكط ا٧٤ٕ٣ٲٌح أك ا٣ى٪ةٔح

أم ٬ٮ ٨٦  ضٗٲؿ ٦ٌجٮط ٧٤ٔةن  كثؾ٣ٟ وةر ٫ٞٚ ا٤٣٘ح ضكاٹٝذىةد ض٧ةقٟكا٣ذٌ 

ٝجٲ٢ ا٧٣ٕةرؼ ٹ ا٤ٕ٣ٮـ
(27)

ٕض٥ ثٕؽ ذ٣ٟ ٣ٲف ثض٭ةزض ٚ٭ٮ ٔجةرة ٔػ٨ كا٧٣ .

  ثٲ٨ ص٤ؽدٰ ا٧٣ٕض٥ ا١٣ذػةب أك ٦ٕؽكدة ض٧٤٠ةت ٦ؼذـ٩ح ٰٚ ذ٨٬ ا٧٣ضذ٧ٓ

 .ك١٣٪٫ ٣ٲف ٩ْة٦ػةن ٦ػ٨ أ٧ْ٩ػح ا٤٣ٌ٘ػح ض٨٦ ا٤٣ٌ٘ح صـءه » :-ثعكت ز٫٧ٔ  -إ٫ٌ٩ 

ك٬ػؾق ا٧٤١٣ػةت  ضك٧٣ٕة٩ٰ ٬ؾق ا٧٤١٣ػةت ض٧٤١٣ةد٭ة ض٢  ٬ٮ ٨٦ ا٤٣ٌ٘ح ٵ٫ٌ٩ قً 

أك  ضك١٣٪ٌ٭ة وة٣عح ثػة٣ٞٮة ٵف دىػٲؿ أ٣ٛةّػةن ٦كػ٧ٮٔح ض٢ٕٛقة٠ذح وة٦ذح ثة٣

                                                 

 .449اصذ٭ةدات ٣٘ٮٱٌحض د. د٧ٌةـ ظٌكةف/ (25)

 .ك٦ة ثٕؽ٬ة 25ٱ٪ْؿ ا٤٣ٌ٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة/ (26)

 .ك٦ة ثٕؽ٬ة 354ٱ٪ْؿ اٵوٮؿض د. د٧ٌةـ ظٌكةف/ (27)
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«أك ٦ٞؿكءة ٰٚ قٲةؽ ا١٣ٺـ ض٦ؼُٮَح ١٦ذٮثح
(28)

جت ٰٚ ذ٣ػٟ ٱٕػٮد كا٣كٌ  .

ٌٞ  إ٣ٯ أٌف ا٧٣ٕض٥ ٚؿع ٣٘ٮم ٹ  ضٚػٰ ٩ْػةـ ٌٔػٮم ٦ذ١ة٦ػ٢ إٌٹ  ٫ٞػٱ٨١٧ دع

ذ٣ػٟ  ٺن ٤ٕ ػ٦ ضا٤٣ٌ٘ػٮمْػةـ ةـ أ٦ؿق ثإػؿاص٫ ٦ػ٨ ز٦ػؿة ا٣٪ٌ كثؾ٣ٟ ظك٥ د. د٧ٌ 

ٚ٭ػٮ ٹ ٱنػذ٢٧  ضك٣ٲف ا٧٣ٕض٥ ٩ْة٦ةن ٨٦ أ٧ْ٩ػح ا٤٣ٌ٘ػح» :ثٞٮ٫٣ ضٺن ٚٲ٫ٌٛى ك٦

كٹ ٱ٨١٧ ٧٣عذٮٱةد٫ أف  ضكا٣ٞٲ٥ ا٣ؼٺٚٲٌح ض٤ٔٯ مج١ح ٨٦ ا٣ٕٺٝةت ا٣ٌٕٮٱٌح

«دٞٓ ٰٚ صؽكؿ ٱ٧س٢ اظذجةؾ ٬ؾق ا٣ٕٺٝح
(29)

. 

 :حْاهًعمى واهَّ  -

ٰ صػةءت ٚػٰ ا٣ٕؿثٲٌح ٦ٕ٪ة٬ػة ك٦ج٪ة٬ػة( كاٵثعػةث ا٣ذػا٤٣ٌ٘ػح ٮذج )ػ٧ػٰٚ ٩

د. د٧ٌػةـ ٧٤٣ٕضػ٥ اٷَػةر ا٣ٛػؿدمض  ؽان  ٣ػ٥ دذضػةكز ٦جةمػؿةي ػٺن كثٕػػ٧ٌ٦ةرق ٝج

٪ٯ ثىػ٪ةٔح ا٧٣ٕضػ٥ض كإٔػؽادق ثة٣ٌىػ ٮرة ا٧٤ٕ٣ٲٌػح كاٷصؿااٲػح كدعؽٱؽان ا٣ؾم ٱٕي

ح ا٣ذىػ٪ٲٛٲٌح ا٧٣٪ةقجح. كرأل أٌف ٦٪٭ش دراقذ٫ ٱٞٮـ ٤ٔٯ ٦ذةثٕح َجٲٕذػ٫ اٷظىػةاٲٌ 

ٰ ٦٪ػػ٫ض ا٣ػػؾم ٱيٮًػػٓ ٣ذٲكػػٲؿ ا٣ٌنػػٜ ا٣ٛ٪ٌػػ - ة٬٪ػػ -ىػػ٪ٲٙ ٚعكػػت. كٱٕ٪ػػٰ ثة٣ذٌ 

 يؿح كاٷٱٌةح  ك٬ٮ ثؼٺؼ ا٣ٌنٜ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ػؾم ٱكػذٕٲا٣ٕؿضض كٗةٱذ٫ ا٣نٌ 

ثةٵو٪ةؼ ٨ٔ ا٧٣ٛؿدات. ٚة٧٣٪٭ش ا٣ؾم ٱذض٫ إ٣ٲ٫ ا٧٣ٕض٥ض ٬ٮ إٔؽاد ٝةا٧ح ٦ػ٨ 

ا٧٤١٣ةت ا٣ذٰ ٱكذ٤٧ٕ٭ة ا٧٣ضذ٧ٓ ا٤٣ٌ٘ٮمض ٰٚ كًػٕ٭ة ا٣ٕؿٚػٰ اٹٔذجػةَٰ 
(2:.)

 

ا٧٣ٕ٪ٯ ٱكذٮٰٚ ا٣ٞكٍ اٵ٠جػؿ ٦ػ٨ دراقػذ٫ ٧٤٣ج٪ػٯ كا٧٣ٕ٪ػٯ  ة إ٣ٯ أفٌ اٷمةر٦ٓ 

 راقح ٧٤٣ٕض٥ ٱ١ٮف ٰٚ صة٩جٲ٨:. كثٕؽض ٚإٌف ٦كةر ا٣ؽٌ ٦ٕض٧ٲ ة

ا٣ٕٺٝػح ا٣ٕؿٚٲٌػح ٧٤١٤٣ػح  إ٣ػٯا٧٣ٌٰٛ ك٬ٮ  ضْؿما٣ضة٩ت ا٣٪ٌ  :اٵكؿ -

ك٬ػػؾا   ُػػٮر ا٤٣ٌ٘ػػٮم كاٹٝذػػؿاضكا٣ذٌ  ضكا٧٣ضػػةز ض٦ػػ٨ ا٣عٞٲٞػػح ضث٧ػػؽ٣ٮ٣٭ة

 ضك٤ٔػ٥ ا٧٣ػذ٨ ضؿؼك٥٤ٔ ا٣ٌىػ ض٥٤ٔ ا٣جٲةف :ؿاق د. د٧ٌةـ ٦ضذ٧ٕةن ٰٚا٣ضة٩ت ٱ

                                                 

 .51ا٤٣ٌ٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة/ ٱ٪ْؿ (28)

 .:4/ا٣ٌكةثٜ ا٧٣ىؽر  (29)

 .425ح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة/ٲٌ ٘ح ا٣ٕؿثض كا٤٣ٌ 356ٱ٪ْؿ اٵوٮؿ / (:2)



 :57 اهلل د. سعد فسج -املعحه ّعالقتُ باليخْ عيد د. متاو حشاٌ 

دأٲةن إ٣ٯ دٮٌظؽ٬ة ص٧ٲٕةن ٰٚ ٤ٔػ٥ كاظػؽ  ضكدأرٱغ اٵدب ضكثعٮث ٫ٞٚ ا٤٣ٌ٘ح

(ٱك٧ٌٯ )٥٤ٔ ا٧٣ٕض٥
(31)

. 

ُجٲٞػػٰض ك٬ػػٮ اٷصؿااػػٰض ث٧ػػة ٱي٤عػػٜ ثػػ٫ ٦ػػ٨ مػػؿكط ا٣سػػة٩ٰ: ا٣ضة٩ػػت ا٣ذٌ  -

 ٌٌ ا٧٣ٕض٥ض ٨٦ ٩عٮ: َؿٱٞػح ٩ُػٜ ا٧٤١٣ػحض  ؿ٬ة ٣ى٪ةٔحٚ  ؿكرٱٌحض كدٮا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٣

٢١ض كدؼىػٲه ا٧٣ػؽاػ٢ ؿٰٚ  كمؿظ٭ة ٨٦ ص٭ح ا٣ٌنػك٬ضةا٭ةض كدعؽٱؽ٬ة ا٣ٌى 

كمػػؿح ا٧٣ٕػػة٩ٰض كاٹقذنػػ٭ةدض كدعؽٱػػؽ ًػػ٧ةا٥ ا٧٤١٣ػػح َجٞػػةن  ٦ػػةدةن كامػػذٞةٝةنض

ٌةـ ٨٦ أظؽ كص٭ٲ٫ ا٧٣ذ٤ٕٜ ثؿوٙ ا٣ض٢٧ كَؿٝ٭ة ا١٧٧٣٪ح٧٣ٛ٭ٮـ ا٣ذٌ 
(32)

. 

ٰٚ ٬ػؾق ا٧٣ؿظ٤ػح ٦ػ٨ د١ٛٲػؿ  عٮ ٚ٭ٰ ٗةاجح د٧ة٦ةن ة٣٪ٌ ثأ٦ٌة ٔٺٝح ا٧٣ٕض٥ 

٦ػ٨ كص٭٭ػة  (ٌػةـا٣ذٌ )ثػٲ٨ ا٧٣ٕضػ٥ كّػة٬ؿة  ٤ٔٯ ا٣ٌؿ٥ٗ ٨٦ رث٫ُ ضد٧ٌةـ د.

ٌٌ  ضاٵكؿ ا٣ٞػؿاا٨  لظػؽإ٬ػٰ  ضٌةـ ٔ٪ؽقكّة٬ؿة ا٣ذٌ  .٧ةا٨٦٥ ػٺؿ ١ٚؿة ا٣

ك٣٭ة كص٭ةف ضعٮمْةـ ا٣٪ٌ ا٤٣ْٛٲٌح ٤٣٪ٌ 
(33)

: 

٨٦ دٞػؽٱ٥  ضٰٚ روٙ ا٣ض٢٧ ا١٧٧٣٪ح ٮقةا٢ٱذ٤ٕٜ ثة٣ :ا٣ٮص٫ اٵكؿ -

 .ٮارد(ا٣ذٌػ)كٱ٤ُٜ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ٮصػ٫ ٦ىػ٤ُط  .. إ٣غ.كدأػٲؿض كٚى٢ ككو٢

راقةت ا٣ذؿ٠ٲجٲٌح ا٣جٺٗٲٌح ا٣ض٧ة٣ٲٌح ٦٪٫ إ٣ػٯ ا٣ٕٺٝػةت كرأل أ٫ٌ٩ أٝؿب إ٣ٯ ا٣ؽٌ 

٠ةف ٧٬ػـة ا٣ٮوػ٢ ثٲ٪ػ٫ كثػٲ٨  ٦ة ٬ٮ ضك٬ؾا ا٣ٮص٫  كا٣ٞؿاا٨ ا٤٣ْٛٲٌح ا٣٪عٮٱٌح

 ٌٌ ؿ ١ٚػؿق ثٕػؽ دعػٮٌ  ز٥ وةر ضةا٥ ٰٚ ٦ٮ٫ٛٝ اٵكؿ ٦٪٧٫ا٧٣ٕض٥ ٰٚ دعؽٱؽ ا٣

 .عٮمع٤ٲ٢ ا٣٪ٌ ا٧٣ؽػ٢ ا٣ؿاٲف ٤٧ٕ٣ٲح رثٍ ا٧٣ٕض٥ ثة٣ذٌ 

ٲ٨ ٨ ا٣٪ٌعػٮٱ  ٲٍ ٲ ػع٤ٲ٤ً ٱ٨ ا٣ذٌ ٱٞىؽ ث٫ اقذ٤ـاـ أظؽ ا٣ٕ٪ىػؿى  :ا٣ٮص٫ ا٣سة٩ٰ -

كٱى٤ُط ٤ٔٲ٫  ضأم أف ٱ١ٮف ثٲ٪٭٧ة دٕة٩ؽ ضأك ٩ٞٲٌ٭ة (ٺزـا٣ذٌ )٣ٴػؿ ثٕٺٝح 

                                                 

 .51ح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة/٘ح ا٣ٕؿثٲٌ ٱ٪ْؿ ا٤٣ٌ  (31)
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 .ث٧ٕ٪ىٲىٲ٫ ا٣ٮصٮدم كا٣ٕؽ٦ٰ (ا٣ذٌ٪ةٰٚ) ثػ

ُجٲٰٞ ٨٦ وػ٪ةٔح ا٧٣ٕضػ٥ض ٱذعػؽث د. د٧ػةـ كٔ٪ؽ ا٣ٕٮدة إ٣ٯ ا٣ضة٩ت ا٣ذٌ 

ٯ أف ٱذػٮػٌ »٧ٌٔة ٱضت أف ٱٞؽ٫٦ ا٧٣ٕض٥ ٤٣ٞةرئ ٨٦ ػٺؿ ٚٞؿة )ا٣نػؿح( ك٬ػٮ 

ػٰ ٚ٭٧٪ػة ٤٣ذٌ  ٌػةـض ا٧٣ٕض٥ دعؽٱؽ ٧ًةا٥ ا٧٤١٣ح َجٞػةن ٤٣ٮصػ٫ اٵكؿ ٦ػ٨ كص٭ى

«..(ٺزـرد(. كا٣ٮص٫ اٳػػؿ ك٬ػٮ )ا٣ػذٌ ٮاك٬ٮ ا٣ؾم أ٤َٞ٪ة ٤ٔٲ٫ )ا٣ذٌ 
(34)

كٱؿٱػؽ  .

ؿ ا٧٣ٕ٪ػٯ ٚػٰ ظة٣ػح دػٮارد ٧٤٠ػح أك دٺز٦٭ػة ٦ػٓ ث٭ؾا ا١٣ٺـ اٷمةرة إ٣ػٯ دجػؽٌ 

ٮاردض ٧٤٠ػح )وػةظت( ا٣ذػٰ دُٕػٰ ٦ٕػة٩ٰ ٧ًٲ٧ح ٣٭ة ٨٦ ا٧٤١٣ػةت. ٦سػةؿ ا٣ذٌػ

ض ة٦ؼذ٤ٛػػح ٚػػٰ دٮارد٬ػػة ٦ػػٓ ٧٤٠ػػةت أػػػؿل ٦ػػ٨ ٩عػػٮ: وػػةظت ا٣ػػؽار: ٦ة١٣٭ػػ

: رٚٲٞػ٫ض كوػةظت ا٣ٌٛػٲ٤ح: ٔػة٥٣ ا٣نػؿٱٕحض كوػةظجٰ: كوةظت رقػٮؿ اهلل

ٺزـ ٝػٮ٣٭٥: رٗػت ٚٲػ٫: ٤َجػ٫ض كرٗػت ٔ٪ػ٫: ٠ؿ٬ػ٫ض وؽٱٰٞ.. إ٣غ. ك٦سةؿ ا٣ذٌ 

ك١٬ؾا. كٱٌةؼ إ٣ٲ٭٧ة ٦ة ٱكػ٧ٌٯ ثة٣ٕجػةرات ا٧٣كػ١ٮ٠حض ٩عػٮ:  كإ٣ٲ٫: اقذٕة٫٩ض

ًػػؿب أػ٧ةقػػةن ثأقػػؽاسض كٱي٤ٞػػٰ ا٣عجػػ٢ ٤ٔػػٯ ا٣٘ػػةربض كٱٌػػٓ اٵ٦ػػٮر ٚػػٰ 

 ةكقٮا٬.. ٩ىةث٭ة
(35)

. ك٬ؾق اٵ٦س٤ح ا٧٣ذٞؽ٦ح ٝؽ ٱ٧٤ف ٚٲ٭ػة ا٣ٞػةرئ أزػةرة ن٦ػ٨ 

ض ٙ ٰٚ قٲةؽ أق٤ٮثٰ ٚؿدم ظػؿ  ٦٪عٯ دؿ٠ٲجٰض ك٦ٓ ذ٣ٟض ٝؽ كردت ٔ٪ؽ ا٧٣ؤ٣  

 !. ح٥ٗ ٨٦ كصٮدق ٰٚ ٝؿٱ٪ح ٩عٮٱٌ ا٣ؿ  ٤ٔٯ ٞةٔؽةض أك ٩ْةـض ٣ً ٹ ٱؼٌٓ 

ىظامبُدىمرحلِىالّنىالمُجمى-ثانوًا
 :حْعافث اهًعمى ةاهَّ  -

ح ىػ٪ٲٛٲٌ ؼ ٧٤٣ٕضػ٥ أٱػح ٔٺٝػح ثػة٣٪عٮ ٚػٰ ٦جةظػر ا٤ٌ٣كػة٩ٲةت ا٣ذٌ ٕػؿى ٱي ٥٣ 

ح ك٩ْؿٱةد٭ػػةض إذ ٠ة٩ػػخ د٤ػػٟ ا٣ٕٺٝػػح ٦كػػذجٕؽة د٧ة٦ػػةن ٚػػٰ ٦ٛ٭ٮ٦ةد٭ػػة اٵقةقػػٲٌ 

ح ٦٪ػؾ ثػؽاٱةت ح ا٣ذٛكٲؿٱٌ ح  ك٨١٣ ٦ٓ ّ٭ٮر ا٤٣ٌكة٩ٲةت ا٣ذٮ٣ٲؽٱٌ ُجٲٞٲٌ كإصؿاءاد٭ة ا٣ذٌ 
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اٲكػح ٚػٰ ٨ ا٧٣ٮًٮٔةت ا٣ؿٌ ة٩ٰ ٨٦ ا٣ٞؿف ا٧٣ةًٰض أوجط ا٧٣ٕض٥ ٦ىٙ ا٣سٌ ا٣٪ٌ 

ةت ث٧ؼذ٤ػٙ دٮص٭ػةد٭٥ ٮ٣ٲػؽٱٌ ٣ح ثػٲ٨ ٧٤ٔػةء ا٣ذٌ ٩ْؿٱةد٭ةض كظْٰ ث٪ٞةمةت ٦ُٮٌ 

حض ةتض ك٧٩ةذج د٧سٲ٤ٲٌػحض كٝيٌؽ٦خ ٰٚ قٲةٝ٭ة ٩ْؿٱٌ حض أك ا٣ٮّٲٛٲٌ ٹ٣ٲٌ حض أك ا٣ؽٌ ٲٌ ا٣ذؿ٠ٲج

٫ إٔػؽاد ٤٠   اكقجٜ ٬ؾ عٮ ا٣ٕةـ أك ا٣ؼةص.ٜ ٨٦ ػىةاه ا٣٪ٌ عٌٞ كدُجٲٞةتض ٤٣ذٌ 

٤ح ٨ٔ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٣ذٰ ٱٞؽ٦٭ة ا٧٣ٕض٥ض ٨٦ ػىػةاه: قػ٧ةتض أك ٦ٌٛى  ثٲة٩ةت

ػ ٌَ ٮ٣ٲػؽمض أك ٦كػذٮل ا٣ج٪ػةء ؿادات ٤ٔػٯ ٦كػذٮل ا٣ج٪ػةء ا٧ٕ٣ٲػٜ ا٣ذٌ ٦ٲـاتض أك ا

ح ٦ػ٨ عٮٱ٤ٰض دؿ٠ٲجةن كدأكٱٺن. ٥٤ٚ ٱٕؽ ٱ٪ْػؿ إ٣ػٯ ا٧٣ٛػؿدة ا٧٣ٕض٧ٲٌػُعٰ ا٣ذٌ ا٣كٌ 

ْػؿ ٚػٰ ٣ٮؿض ثػ٢ دٮٌقػٓ ا٣٪ٌ اؿ كا٧٣ؽح ثٲ٨ ا٣ؽٌ ٠ٮ٩٭ة ٦ٞذىؿة ٤ٔٯ ا٣ٕٺٝح اٷمةرٱٌ 

حض عٮٱٌػػحض كٔٺٝةد٭ػػة ا٣٪ٌ ح ا٣ؽٹ٣ٲٌػػقػػ٧ةت د٤ػػٟ ا٧٣ٛػػؿدةض كػىةاىػػ٭ة ا٣ذؿ٠ٲجٲٌػػ

زؿ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ دعػٌٮؿ أٛؿٱػٓ ٚٲ٭ػة ٔ٪ػؽ ا٣ج٪ػةء ا٧٣ٞػٮ٣ٰ. كثػكٝٮأؽ اٹمذٞةؽ كا٣ذٌ 

٬٪ٰض أم ا٣ٞػؽرة ٤ٔػٯ ٦ٮًٮع ا٧٣ٕض٥ ٨٦ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٞة٦ٮقٰض إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ؾٌ 

ثذ٧سٲٺد٭ػة ك٧٩ةذص٭ػة  حضْؿٱػةت ا٣ذٮ٣ٲؽٱٌػ٭٧خ ا٣٪ٌ إظؽاث ا١٣ٺـ كدأكٱ٤ػ٫. كأقػ

عػٮمض ؿ٠ٲػت ا٣٪ٌ ٰٚ ا١٣نٙ ٨ٔ ا٧٣ٕض٥ كٝٮأؽق ٰٚ ا٣ذٌ  ضحٮرٱٌ ٌىػكدعٞٲٞةد٭ة ا٣

عٮض ٦سػ٢ جػٲ٨ ٔٺٝذػ٫ ثػة٣٪ٌ ٫ كدي ٤ػكثؽأ ا٣عػؽٱر ٔػ٨ ٦ىػ٤ُعةت ك٦ٛػة٬ٲ٥ دع٤ٌ 

ا٧٣ـاكصػػح ثػػٲ٨ ا٣ٮظػػؽات ٦ػػ٨ ػػػٺؿ ٦ىػػ٤ُط )ٝٮأػػؽ اٷقػػٞةط( ا٣ذػػٰ دػػأدٰ 

ٹ٣ٲٌػػحض ث٧ػػة ٱ١ذ٪ػػـ ا٧٣ػػؽػ٢ ا٧٣ٕض٧ػػٰ ٦ػػ٨ ٝػػؿاءات سٲٺد٭ػػة ا٣ؽٌ ح كد٧ا٧٣ٕض٧ٲٌػػ

ٮرة ؿ٠ٲػت  ٚذعػٌٮؿ ذ٣ػٟ ا٧٣ػؽػ٢ ٦ػ٨ ا٣ٌىػ١٧٣ٮ٩ةد٫ ٚػٰ ظػة٣ذٰ اٷٚػؿاد كا٣ذٌ 

ٹ٣ٲٌػح. ح كا٣ٌكػ٧ةت ا٣ؽٌ عٮٱٌػحض ٱ٧س٢ ا٣ٌك٧ةت ا٣٪ٌ ٧ٌ٤ٲٌ ت ذم ث٪ٲح قي ا٣جكٲُح إ٣ٯ ٦ؿ٠ٌ 

ٰض ثذىٛٲح اٵداء ٦ػ٨ ا٧٣ٕض٧ ٮارد( ٰٚ ٦ؿظ٤ح ا٢٧٣ءثػ)ٝٲٮد ا٣ذٌ  ٔيًؿٚخكدٞٮـ ٦ة 

ح كا٣ٌىعح ٬حض ا٣ذٰ دؼؿؽ ٝٮأؽ اٷٱٌةح كا٧٣ٞجٮ٣ٲٌ ا٣ٞؿاءات ا٧٣نٮٌ 
(36)

. 

ح دذػأ٣ٙ ٦ػ٨ ٝٮأػؽ دٞػٮـ عٮٱ٤ٲٌػح ا٣ذٌ ٮ٣ٲؽٱٌػك٣ذٮًٲط أ٠سػؿ  إٌف ا٣ٞٮأػؽ ا٣ذٌ 
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ض ا٣ٌىػٮدٰف ك اظذكةب ص٢٧ ا٤٣٘حض ٨٦ ػٺؿ زٺزح ١٦ٮ٩ةت ٬ٰ: ا١٧٣ٮٌ أثذٕؽاد 

٨٦ ا٧٣ٕضػ٥ ٚػٰ  ا٣ٌىٮدٰف ؿ٠ٲجٰ. ٱذأ٣ٙ ا١٧٣ٮٌ ا٣ذٌ ف ٹ٣ٰض كا١٧٣ٮٌ ف ا٣ؽٌ كا١٧٣ٮٌ 

ٹ٣ٰ ٚ٭ػٮ ف ا٣ػؽٌ أٱٌةن. كأ٦ٌة ا١٧٣ٮٌ  ا٣ٌىٮدٲٌح٫ُٞ٩ض كق٫ٕ٧ض كق٧ةد٫ض ك٨٦ ا٣ٞٮأؽ 

ٱعذٮم ٤ٔٯ ا٧٣ٕض٥ ثٮو٫ٛ ٹاعػح ث٧ٛػؿدات ا٤٣٘ػح. كٱعذػٮم ٤ٔػٯ ا٣ٞٮأػؽ 

اٷقٞةَٲٌحض ا٣ذٰ دؤ٣ػٙ ٝػؽرة ا٧٣ػذ٥٤١ ٤ٔػٯ دأكٱػ٢ ا٣ض٧ػ٢ ٦ػ٨ ػػٺؿ ٦ٕ٪ػٯ 

ات. كا٧٣ٕض٥ ٰٚ ٬ؾا ا١٧٣ػٌٮف ٱكػ٪ؽ ا٧٣ٕ٪ػٯ اٵك٣ػٰ ٧٤٣ٛػؿدةض كٱكػ٪ؽ ا٧٣ٛؿد

ٹ٣ٰ( ٌٚٺن ٨ٔ أٌف )ا٧٣نػٲؿ ا٣ػؽٌ  ؿ٠ٲت.ٹ٣ٲح ا٣ذٰ د١ٕف ا٣ذٌ د٧سٲ٢ ا٧٣ؤ٣ٛةت ا٣ؽٌ 

٦ػ٨  ك٬ػٮ صػـءه  )ق٧ح(ض ثذ٧سٲ٢ ٦ٛ٭ٮـ أك ا٣ؾم ٱنٲؿ إ٣ٯ أصـاء ا٧٣ٕة٩ٰض ٱؼذهٌ 

ٌٰ  ةن ٣ْٛػ ٹ٣ٰ أفٌ ٦ٕ٪ٯ ا٧٣ؽػ٢ ا٧٣ٕض٧ٰ. ك٦ػ٨ أ٦س٤ػح ا٧٣نػٲؿ ا٣ػؽٌ  ( ٦سػ٢ )٠ؿقػ

( ٦ػةدٌم٤ٔػٯ ا٣٪عػٮ اٳدػٰ: ٠ؿقػٰ: )مػٰء( ) أوجط ٱنٲؿ إ٣ٯ ٦ٕػةفو ٦ذٕػؽدةض

)٦ٕٞػؽ ٣نػؼه  )مػٰء ٣ػ٫ ٦ٕٞػؽ( )مٰء ٫٣ أرصػ٢( ()صة٦ؽ( )٦ى٪ٮع( )٦ذةع

ؿ٠ٲجػػٰ ٚ٭ػػٮ ٱذػػأ٣ٙ ٦ػػ٨ ا١٧٣ػػٌٮف اٵقػػةسض كا١٧٣ػػٮف ف ا٣ذٌ أ٦ٌػػة ا١٧٣ػػٮٌ  .كاظػػؽ(

 - ف اٵقػةس ا٣ػؾم ٱٌػ٥  ١٧ػٮٌ عٮٱ٤ٰ. كدْ٭ؿ ٔٺٝح ا٧٣ٕض٥ ثػة٣٪ٌعٮ ٚػٰ ا٣ا٣ذٌ 

ز٦ػػح ٹظذكػػةب ا٣ض٧ػػ٢ ١ػػٮٱ٨ض ا٣ذػػٰ دُٕػػٰ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت ا٣ٌٺ ٝٮأػػؽ ا٣ذٌ  - أكٹن 

٠ػ٢ٌ  ٱع٧ػ٢ا٧٣ػؽاػ٢ ا٧٣ٕض٧ٲٌػح ا٣ذػٰ  -زة٩ٲػةن  - عٲعح كا٧٣عذ٤٧ح. كٱ٥ٌٌ ا٣ٌى 

 ض كا٣ؽٹ٣ٲٌح.ا٣ٌىٮدٲٌح٦ؽػ٢ ٦٪٭ة ق٧ةد٫ ا٣ذؿ٠ٲجٲٌحض ك

 :ٰٚ دع٤ٲ٢ ا٣ض٤٧ح اٳدٲح ضؿ٠ٲجٲٌحٛح ا٣ذٌ ذات ا٣ٌى  ضكدجؿز ٬ؾق ا٣ٌك٧ةت

 ألَن اهْهُد اهخؿااثَ  -

إذ دٞٮـ ٝٲٮد ا٣ذٌػٮارد ا٧٣ٕض٧ػٰ ثذعؽٱػؽ ا٣ٕٺٝػح ا٣ذأ٣ٲٛٲٌػح ثػٲ٨ ٔ٪ةوػؿ 

 :عٮ اٳدٰا٣ض٤٧ح ٤ٔٯ ا٣٪ٌ 

  ]+ ٢٧ٔ  +٦كذ٧ؿ  ]+٩نةط]  ]+٦ذٕؽ    ]+ ٢ٕٚ :أ٢٠ى  -

 ؿ  ]+٦ٛؿد ]+٦ذعؿؾ  ]+٦ؾ٠ٌ   ]+إ٩كةف  ]+ٔةـ  ق٥ا]+:ا٣ٮ٣ؽ -
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 ر  ]+٦ٛؿد ٦ذعؿؾ  ]+٦ؤ٩ٌ  -]  إ٩كةف -]  ]+ٔةـ  ق٥اح:]+ٛةظا٣ذٌ  -

قػ٧ةن اٹ ٱذؼػؾ  (ض أٌف ا٢ٕٛ٣ )أ٢٠ا٣كةثٞحٹ٣ٲح ٤٣ض٤٧ح ش ٨٦ ا٣ٞؿاءة ا٣ؽٌ كذ٪ذى كٱي 

ص٤٧ح ٦س٢ )أ٤٠خ ا٣ذٛةظحي ا٣ٮ٣ؽى( ٬ٰ ص٤٧ػح  ٚةٔٺن ٰٚ ا٣ٕةدة ٗٲؿ ٦ذعٌؿؾ. ك٣ؾاض إفٌ 

ٹ  ()أ٠ػ٢ ٢ػػػػػػٕػػٵٌف ا٣ٛ ضةدأكٱ٤ٲ ػ حػػ٭ة ٗٲؿ ٦ٞجٮ٣ػػض ك١٣٪ٌ ةؿ٠ٲت ث٪ةاٲ  وعٲعح ا٣ذٌ 

٤ٔػٯ قػجٲ٢ ا٧٣ضػةزض  ض إٌٹ  ٦ذعػؿؾ -]ك  إ٩كػةف -] =ٱ٪ؼؿط ٰٚ دؿ٠ٲت ٚة٤ٔػ٫ 

ٱٌةؼ إ٣ٯ ٦ة دٌٞؽـ ثٲة٩ػ٫ض أٌف ٦ػؽػٺن  عٮ ا٤١٣ٌٰ.كا٧٣ضةز ٣ٲف ٨٦ ٦ٮًٮٔةت ا٣٪ٌ 

ح ؿ٠ٲجٲٌػعٌؽد ٦ٮًػٮٔةد٫ ٦ػ٨ ػػٺؿ قػ٧ةد٫ ا٣ذٌ دي ض (ا٧٣ع٧ٮؿ/ا٢ٕٛ٣)٦س٢  ة٦ٕض٧ٲ  

ٕػؽم أك ا٤٣ٌػـكـ. ك٬ػؾق ث٧ض٧ٮٔ٭ػة ٛؿٱٕٲٌح ٰٚ اٹمذٞةؽ أك ا٣ذٌ ا٣ذٌ  ةد٤ٔ٫ٯ إ١٦ة٩ ث٪ةء

٘ٮٱٌحذةثٕةت ا٤٣ٌ زؿ َجٲٰٕ ٰٚ ا٣ذٌ أح ذات ّٮا٬ؿ ٦ٕض٧ٲٌ 
(37)

. 

 :ٍقد وحْجُٖ -

ةفض ا٣ٞػةا٥ ٤ٔػٯ ٔػـؿ ا٧٣ٕضػ٥ ٔػ٨ ا٣٪ٌعػٮض ٹٝػٯ إٌف ٦ٮٝٙ د. د٧ٌةـ ظٌكػ

٥ د. ٔجػؽ ا٣ٞػةدر ا٣ٛةقػٰ ٮ٣ٲؽٱٲ٨ ا٣ٕؿبض ك٤ٔٯ رأقػ٭٦ٕةرًح ٨٦ ا٣ٌؽارقٲ٨ ا٣ذٌ 

ح ػةَبػحض كث٪ػةء عٮ كا٧٣ٕض٥ ٩ْؿٱٌ ا٣ٛ٭ؿمض ا٣ؾم رأل أٌف اٷٝؿار ثة٣ٛى٢ ثٲ٨ ا٣٪ٌ 

٦٪٭ش د. د٧ػةـ اٷٚػؿادم ا٣ػؾم ٱٞىػؿ دراقػح ا٧٣ٕضػ٥ ٤ٔػٯ  يى ٤ٔٯ ذ٣ٟض رٚى 

دٕؽاد ٝةا٧ح ٨٦ ا٧٤١٣ةت ا٧٣كذ٤٧ٕح ٰٚ ٦ضذ٧ٓ ٣٘ػٮمض ٱٕكػؿ ثٕػؽي ٤ٔػٯ ا٣ٛػؿد 

ةَ٭ػػة ثةٹػذٲػػةر اٵقػػ٤ٮثٰض ا٣ػػؾم ٹ ٱىػػ٤ط ٬ةض ٣ٕؿٚٲذ٭ػػةض كاردجؤاقذٞىػػة

ٮ٣ٲؽٱٌػحض ْؿٱػح ا٣ذٌ كٝؽ اقذٕةف ا٣ٛ٭ؿم ٰٚ ٩ٞػؽق ث٧جػةدئ ا٣٪ٌ  .ٕٞٲؽذٌ ٣ى٪ٲٙض أك ا٤٣ذٌ 

عػٮ. د٤ػٟ ا٣ٕٺٝػح ة٦ػح ثػٲ٨ ا٧٣ٕضػ٥ كا٣٪ٌ كأثعةز٭ة ا٣ذٰ ٠نٛخ ٔػ٨ ا٣ٕٺٝػح ا٣ذٌ 

ػ٤ى عػٮم ٧٤٣ى ٮ٣ٲػؽم ٦ػ٨ دع٤ٲػ٢ ا٣ٕ٪ىػؿ ا٣٪ٌ ا١٣ة٦٪ح ٚػٰ ا٣ضة٩ػت ا٣ذٌ  ض ح ا٤٣ٌ٘ٮٱػح١ى

ؿ٠ٲجٲٌػح ٛح ا٣ذٌ ثػة٧٣ٛؿدةض ذات ا٣ٌىػ حى ا٣ؼةٌوػ ض ا٣ذٰ أثة٩ػخ ا٣ٌكػ٧ةًت ة٣ح دٹ٣ٲ  ا٧٣ؤكٌ 
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ػػؿدةض ٚػػٰ دذةثٕػػةت قػػٲةؽ ٣٘ػػٮم ٦ٕػػٲ٨ض ٌُ ا٧٣ٛػػؿدات دٛػػؿز »٦نػػٲؿان إ٣ػػٯ أٌف  ا٧٣

 ٌَ ح أك ؿادات ٚؿٔٲٌػح أك دة٦ػحض د١ٌ٧ػ٨ ٦ػ٨ كوػٛ٭ة ٚػٰ َجٞػةت ٔة٦ٌػػىةاه كا

ػ٤ى ح دٌجٍ ا٧٣ى ٔة٦ٌ  حض ٣٭ة ػىةاه ٱ٨١٧ اقذؼٺو٭ة ٨٦ ٦جةدئٚؿٔٲٌ  ح كػة٩ٲٌ ح ا٤٣ٌ ١ى

ػػ٤ى حض أك ا٧٣ى ا٣ٕة٦ٌػػ «٘ػػةت ا٣ُجٲٕٲٌػػحح ث٤٘ػػح ٦ػػ٨ ا٤٣ٌ ح ا٣ؼةٌوػػ١ى
(38)

  ٱٌػػةؼ إ٣ٲػػ٫ض أٌف 

ح ١٦ذكجح ثػة٣ُٛؿةض ك٬٪ػةؾ ٦ػ٨ اٵد٣ٌػ ٦ٕؿٚح حض ٬ٰٮ٣ٲؽٱٌ ا٧٣ٕؿٚح ا٧٣ٕض٧ٲٌح ٰٚ ا٣ذٌ 

ػػ٤ى دسجػػخ أف ا٧٣ى  ا٣ذػػٰ ٮ٣ٲػػؽمؿة ٔ٪ػػؽ ا٣جةظػػر ا٣ذٌ ٮٚ  ذىػػا٧٣ي  ٟ ٦ػػ٨ ح د٤٧ػػح اٷ٩كػػة٩ٲٌ ١ى

٦ػة د٪ذٛػٰ ٚٲ٭ػة  حضا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا١٣سٲؿة ٔػ٨ َجٞػةت ا٧٣ٛػؿدات كقػ٧ةد٭ة ا٣ٌؽٹ٣ٲٌػ

ا٣عةصح إ٣ٯ ٦ٕؿٚح ا٣ٛؿد ث٢١ ا٧٣ٛؿدات أك د٥٤ٕ ػىةاه َجٞةد٭ة
(39)

. 

 :يراجعث وحعدٕن -

ح ٣ذ٧ٌػةـ ٮ٣ٲؽٱٌػ٭ػ٫ ثٕػي أوػعةب ا١٣ذةثػةت ا٣ذٌ ٞؽ ا٣ػؾم كص  ٱجؽك أٌف ا٣٪ٌ 

 ٚػؽٔةق إ٣ػٯ أف ضدػ٫ ٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥ٺ٠ةف ٝؽ دؿؾ وؽاق ٚػٰ ١ٚػؿق كدأ٦ٌ  ضظكةف

 ٌُ ك٩ذةاض٭ػة  ضكٱٛذل ٰٚ أثعةز٭ػة ضحح ا٣ذعٮٱ٤ٲٌ ٮ٣ٲؽٱٌ ح ا٣ذٌ ٱٌ ْؿ٪ٌ ا٣ ٤ٓ ٤ٔٯ ٦جةدئٱ

 (٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ةا٤٣ٌ ) :أٌف ٠ذةث٫ -ؽءان ث -ؿى ٠ى كٝؽ ذى  .ٰٚ ٦ضةؿ ا٧٣ٕض٥

ككرد ذ٣ػٟ  ضٮ٣ٲؽٱٌح أك ثىةظج٭ةك٬ٮ ٥٣ ٱ٨١ ٝؽ ق٧ٓ ثة٣ذٌ  (2:84)ّ٭ؿ ق٪ح 

 ضظذػٯ ذ٣ػٟ ا٣ٮٝػخ ضٝؽ َؿؽ ق٧ٰٕ (دنٮ٦ك١ٰ)ق٥ اك٥٣ ٱ٨١ » :ٮ٫٣ٰٚ ٝ

«ٝة٦ذٰ ثة٧٣٘ؿبإك٥٣ أٝؿأ ٫٣ إٌٹ أز٪ةء 
(3:)

١٣ٮ٩ػ٫ ٣ػ٥  ضك٠أ٫ٌ٩ ٱٕذؾر ٨ٔ ٩ٛكػ٫ ض

 ضٮ٣ٲؽٱٌػح ٚػٰ ٧٩ٮذصػ٫ ا٣ػؾم كًػ٫ٕ ٧٣ٕ٪ػٯ ا٣ٕؿثٲػح ك٦ج٪ة٬ػةٱكذس٧ؿ ٩ذةاش ا٣ذٌ 

١ػ٨ ثٕػؽ ٣ .ؿ٠ٲجػٰف ا٣ذٌ كٹقٲ٧ٌة دراقح ا٧٣ٕضػ٥ ثٮوػ٫ٛ ٔ٪ىػؿان ٦ػ٨ ا١٧٣ػٮٌ 

ح ك٦ة دجٲ٨ٌ ٣ػ٫ ٦ػ٨ َجٲٕػح ا٣ٕٺٝػح ا٣ٌٕػٮٱٌ  ضٮ٣ٲؽٱٌحكة٩ٲةت ا٣ذٌ اٹَٺع ٤ٔٯ ا٤٣ٌ 
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ثجٲػةف  حكدعؽٱػؽان د٤ػٟ ا٧٣ٕ٪ٲٌػ ضراصػٓ ٝؿاا٪ػ٫ ا٤٣ْٛٲٌػح ضعػٮ كا٧٣ٕضػ٥ثٲ٨ ا٣٪ٌ 

ض كٚؿٔ٭ػة ا٣ػؾم اوػ٤ُط ٤ٔٲػ٫ ثػػ (ٌػةـك٬ٰ ٝؿٱ٪ح )ا٣ذٌ  ضحا٧٣ؽاػ٢ ا٧٣ٕض٧ٲٌ 

ٗٲػؿ أٌف ٦ػة صػةء » :ٱٞٮؿ د. د٧ػةـ .حٰٚ ٧٩ٮذص٫ ا٣ؾم ك٫ًٕ ٤٣ٕؿثٲٌ  (ٮاردا٣ذٌ )

ٌَٺع ثٕؽ ذ٣ٟ  أ٢٦ ٰٚ ك٦ؽاك٦ح ا٣ذٌ  ضٮ٣ٲؽٱٌحح ا٣ذٌ عٮٱٌ ح ا٣٪ٌ ْؿٱٌ ر ا٣٪ٌ ٤ٔٯ دُٮٌ ٨٦ ا

دٌٱة ٚػٰ أ ض٧٤٠ةتكأو٪ةؼ  ض٦ٕةفو  ك٦ة ٱنذ٢٧ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ظٞٮؿ ضَجٲٕح ا٧٣ٕض٥

«ٮارد ٣ؽل ا٧٣ؤ١ٙ٣ؿة ا٣ذٌ ٣ٛ٭٥ ٚ ا٣٪٭ةٱح إ٣ٯ دٕؽٱ٢ ٬ةـ
(41)

 ضكثأزؿ ٦ػ٨ ٬ػؾا .

كصة٩ػت  ضصة٩ػت ا٣٪ٌْػةـ :٧٣ؤ٣ٙ ثذٕؽٱ٢ ٩ْؿٱذػ٫ ٧٤٣ٕضػ٥ ٦ػ٨ صػة٩جٲ٨ٝةـ ا

كوػةر  .ٚٞؽ وةر ا٧٣ٕضػ٥ ٩ْة٦ػةن ثٕػؽ٦ة ٠ػةف ٹاعػح ٦ػ٨ ا٧٣ٛػؿدات  عٮا٣٪ٌ 

ٌُ  ا٧٣ٕض٥ صـءان  راقػةت ثٕػؽ٦ة ٠ػةف ٦٪عىػؿا ثة٣ؽٌ  ضعػٮم٪ْٲػؿ ا٣٪ٌ ح ا٣ذٌ ٨٦ ػ

 .ظٞحُٮر ا٣ٌٺ ضؽ دٛىٲ٫٤ ٰٚ ا٣كٌ ذك٬ؾا ٦ة ق .ق٤ٮثٲٌح ا٣جٺٗٲٌحاٵ

 :مى ٍظاماهًع

ةف ث٧٪ـ٣ح ُٝت ا٣ٌؿظٯ ٰٚ ٦ؽار أ١ٚةرق كآرااػ٫ض ٱ٢ٌْ ا٧٣ٕ٪ٯ ٔ٪ؽ د٧ٌةـ ظكٌ 

إ٣ٯ دى٪ٲٙ ا٧٣ٕض٥ ٩ْة٦ةنض ٱػذ٧ٌ٤ف َؿٱٞػ٫ ٦ػ٨ ػػٺؿ ٔ٪ىػؿ  ك٠ةف ا٧٣ؽػ٢ي 

ا٧٣ٕ٪ٯ. ٚٞؽ ٩ْؿ إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ثٮو٫ٛ ٦ٛؿدة د٥ٌٌ ٩ٮٔٲ٨ ٨٦ ا٧٣ٕة٩ٰض أظؽ٧٬ة 

ق إٌٹ دٹ٣ػح ا٣ٕ٪ىػؿ ا٣ػٮّٲٰٛ ٔ٪ػؽ ٪ػٯكّٲٰٛض كا٣سػة٩ٰ ٦ٕض٧ػٰ. ك٣ػٲف ا٧٣ٕ

ا٤٣ٌ٘ٮمض ا٣ؾم ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ٔػةـ ٦ػ٨ ٩عػٮ: ٦ٕػة٩ٰ ا٣ٌػ٧ةاؿض كاٷمػةراتض 

كا٧٣ٮوٮٹت  أك ٱؽؿ ٤ٔٯ كّٲٛػح قػٲةٝٲٌح دٞػٮـ ث٤٧ٕٲػح ا٣ػؿثٍ ثػٲ٨ ٔ٪ةوػؿ 

٤ٔػٯ أٌف ٦ْ٪ٌػح ٬ػؾا . ا٣ٌكٲةؽض ٦ػ٨ أ٦س٤ػح: كّٲٛػح اٵدكات كظػؿكؼ ا٧٣ٕػة٩ٰ

٧ٕ٪ػٯ ا٧٣ٕض٧ػٰ ٚ٭ػٮ ٦ػ٨ ا٧٣ٕػة٩ٰ عٮ ٰٚ ا٣٘ة٣ت. أ٦ٌػة ا٣ا٧٣ٕ٪ٯ ٬ٰ ٠ذت ا٣٪ٌ 

ح مػذٞةٝٲٌ اٹوػٮؿ اٵا٧٤١٣ػةت ٚػٰ ظة٣ػح اٷٚػؿادض ذات ٭ػة جٲ٪ا٧٣ٛؿدةض ا٣ذػٰ دي 

 ضمأ٩٭ة ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ اٵمٲةء كاٵظؽاث. كاٵمٲةء ٬ػؾقك٨٦ ؿٚٲٌحض ٌى ا٣ٲٖ ٌى ا٣ك

                                                 

 .2/248ةثٜض ا٣كٌ ا٧٣ىؽر  (41)



 587 (4-3) ءاٌاجلز (19)اجمللد  -جمل٘ جمنع اللغ٘ العسبٔ٘ بدمظل 

قػ٥ ا٦س٢  ٔ٪ةوؿ: ةٱؽٌؿ ٤ٔٲ٭ فو ة٦٪٭ة ٦ة ٬ٮ ظٌكٰ ك٦ة ٬ٮ ٦ضؿد. كاٵظؽاث ٦ٕ

أك ٦ٮوػٮؼ ثة٣عػؽث  (ضأك ا٣عؽث ٦ٞؿك٩ةن ثـ٨٦ )ا٣ٕٛػ٢ ا٣عؽث )ا٧٣ىؽر(ض

)كوٙ( 
(42)

ٔى كأ٦ٌة ا٣ٕٺٝػح ثػٲ٨ ٬ػؾٱ٨ ا٣٪ٌػ.  ا٣ػٮّٲٰٛ كا٧٣ٛػؿدض ٚٲٞػٮؿ  ٲ٨:ٮ

ٱذٌةٚؿاف ١٤٣نٙ ٨ٔ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم دؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ ا٧٤١٣ػح ا٧٣ٛػؿدة » ٩ٌ٭٧ةإٔ٪٭٧ة: 

«ة كّٲٛح ا٧٣ٕض٥ ٨٦ ص٭ح أػؿل٨٦٧ ص٭حض كدٞٮـ ٤ٔٲ٭
(43)

. 

ا٣ٕٺٝةت ا٣ذٰ دٌٰٛ إ٣ٯ ركاثٍ ٦ذٲ٪ح ثػٲ٨ ٦عذٮٱػةت  د. د٧ٌةـ ٰٚ ٢ى كدأ٦ٌ 

٣ذعٮٱػ٢ ٠ٲة٩ػ٫ ٦ػ٨  ضكٔسؿ ٚٲ٭ة ٤ٔٯ ا٧٣كذٮل ا١٣ةٰٚ ٨٦ اٹ٩كضةـ ضا٧٣ٕض٥

إ٣ػٯ ٦ٛ٭ػٮـ ا٣٪ٌْػةـ  ضىػ٪ٲٙ ا٧٣ع١ػ٥ٕؽاد ا٤٣ٌ٘ٮم ا٣ؼةرج ٔػ٨ ا٣ذٌ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ذٌ 

كرأل أٌف ٬ػؾق ا٣ٕٺٝػةت  .ةا٧٣ذ١ة٤ٚػح ٌٔػٮٱ  ٘ح ا٧٣٪ذ٧ٰ إ٣ٯ ق٤ك٤ح ٩ْةـ ا٤٣ٌ 

ز ١٦ٮ٩ةد٭ة ٰٚ ا٣جٲةف اٳدٰدجؿ
(44)

: 

 .دؿاثٍ ا٧٣ٛؿدات ثٮاقُح أوٮؿ اٹمذٞةؽ -2

 .ؿٚٲٌح ٧٤١٤٣ةتػٲ٘ح ا٣ٌى ػ٧ةٱـ ثٮاقُح ا٣ٌى ا٣ذٌ  -3

 .ثٲةف ٦ٕ٪ٯ ا٧٤١٣ح ثٮاقُح ٬ؾٱ٨ ا٧٣عٮرٱ٨ -4

 ْؿ إ٣ٯ أو٢ كًٓ ا٧٤١٣ح ٣جٲةف اٵو٤ٰ كٗٲؿ اٵو٤ٰ ٨٦ ا٧٣ٕة٩ٰ.ا٣٪ٌ  -5

 .زؿ ا٧٣ك٧ٮع ٰٚ ثٲةف اٵو٤ٰأ -6

 .ٲةؽا٣عٞٮؿ ا٧٣ٕض٧ٲٌح كأزؿ٬ة ٰٚ د١ٮٱ٨ ا٣كٌ  -7

 ا٧٣٪ةقجح ا٧٣ٕض٧ٲٌح ثٲ٨ أ٣ٛةظ ٨٦ ظ٢ٞ كأ٣ٛةظ ٨٦ ظ٢ٞ آػؿ. -8

 .ْةـ ا٧٣ٕض١ٰٚ٧ؿة ا٣٪٢ٞ كأزؿ٬ة ٰٚ ٦ؿك٩ح ا٣٪ٌ  -9

ض أٌف ا٧٣ٕض٥ ٱنذ٢٧ ٤ٔٯ مػج١ح ٦ػ٨ مٌٶ ا٣ك١٬ؾا ا٠ذنٙ د٧ٌةـ ظكةف ثٕؽ 
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٨ ثٕؽ٬ة ٣ٕ٪ةوػؿق ا٣ٮٝػٮع ٚػٰ صػؽكؿ حض كا٣ٞٲ٥ ا٣ؼٺٚٲٌحض أ١٦ا٣ٕٺٝةت ا٣ٌٕٮٱٌ 

ٱ٧س٢ اظذجةؾ ٬ؾق ا٣ٕٺٝةت. ك٨٦ وٮر ٬ؾق ا٣ٕٺٝػح ا٣ٌٕػٮٱٌح ا٣ذػٰ ٔػٌؽ٬ة ثػٲ٨ 

ا٤٣ٌػؾاف ٱؿصٕػةف ا٧٤١٣ػح إ٣ػٯ ض ١٦ٮ٩ةد٫ض ٦ٛ٭ٮ٦ة: أو٢ ا٣ٮًٓض كأو٢ اٹمذٞةؽ

ٌُٕحض ز٥ ٱذجٕ٭ة ث٪ةء ا٧٤١٣ح ٦ٕض٧ٲةنض إ٦ٌػة ثىػٮرة اٹقػ٥ إذا ٠ػةف  زٺزح ظؿكؼ ٦ٞ

ِ ا٣ٕٺٝح ا٣ذػٰ . ز٥ دي٤عى ٦ةن ٱةن أك ٹزىٮرة ا٢ٕٛ٣ إذا ٠ةف ٦ذٕؽٌ ث٧ٕةن  أك ص أك ٦ٛؿدان 

ا٣ٌؿ٥ٗ ٦ػ٨ دٕػؽد ٦ٕة٩ٲ٭ػة. ٤ٔٯ د٪نأ ثٲ٨ ا٧٣ٛؿدات ا٣ذٰ دٕٮد إ٣ٯ ٦ةدة امذٞةٝ٭ةض 

ح( ٬ٰ أ٥٬ ٦ػة ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ ٠ػٮف ا٧٣ٕضػ٥ ٩ْة٦ػةن. ذا٬جةن إ٣ٯ أٌف )ا٣عٞٮؿ ا٧٣ٕض٧ٲٌ 

ٝٲةـ ا٧٣ٕضػ٥ ٩ْة٦ػةنض ٦ػة ٱ١نػٙ ٔٺٝػةت ك٨٦ اٵ٦س٤ح ا٣ذٰ قةٝ٭ة ٣جٲةف رأٱ٫ ٰٚ 

ض ٨٦ ٩عٮ: ٣ِٛ )صةق( ا٣ػؾم ٱؿصػٓ ةٞؿٱ٪ةد٭ة دٹ٣ٲ  ثٵو٢ ا٧٣نذؿؾ ا٧٤١٣ح ذات ا

ٌُٕح )ك.ج.ق( ك٬ؾق ا٣عػؿكؼ ا٧٣ٌٛؿٝػح ٚػٰ رأٱػ٫ض د٤ٌؼػه  .إ٣ٯ أو٢ ٦ةدد٫ ا٧٣ٞ

٩عػٮ:  ٰٚ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ٮصة٬ػح ص٧ٲٕ٭ة أظٲة٩ةن  ٔٺٝح ثٲ٨ ظنؽ ٨٦ ا٧٣ٛؿداتض دنذؿؾ

 ٨ػػػػػػػ٦ظٲة٩ػةن أا٣ٮوػٙ ٣ػؾم ا٣ضػةقض أك دؼذ٤ػٙ ٔ٪٭ػة ثػة٧٣ٕ٪ٯ  )ا٣ٮصٲ٫( ٨٦

ا٣ٮص٫ض كا٣ض٭حض كا٣ٮص٭حض كا٣ذٮصٲ٫.. كقٮا٬ة :ٝجٲ٢
(45)

. 

ٚٞؽ د٧س٤ٌػخ  ضمؿكط ا٣٪ٌْةـ أظؽثٮوٛ٭ة  ضح ٰٚ ا٧٣ٕض٥أ٦ٌة ا٣ٞٲ٥ ا٣ؼٺٚٲٌ 

٤ٔػٯ ا٣ػٌؿ٥ٗ ٦ػ٨  ضٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٮّٲٰٛ ضكدٌٕؽد كصٮ٬٭ة ضؿٚٲٌحٲ٘ح ا٣ٌى ٰٚ ا٣ٌى 

ٌٰ كاظؽامذؿا٠٭ة  ا٣ذ٧ٌةٱـ كا٣ٛؿؽ ا٣ػؾم ٱعػؽث ثػٲ٨  ك٦سة٫٣ .ٰٚ أو٢ امذٞةٝ

ٱؽؿ ٤ٔٯ ٨٦ أكٝػٓ ظػؽث ٲٖ ٚةٵكؿ ٨٦ ا٣ٌى  .وٲٖ )ٝةد٢( ك)ٝذٌةؿ( ك)ٝذٲ٢(

 ٦٪٭ػة ة٣ػركا٣سٌ  .ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ٨٦ أك٫ٕٝ ثذ١ؿار ةة٩ٰ ٦٪٭كا٣سٌ  .ا٣ٞذ٢ ٨٦ دكف د١ؿار

 ضحػٺٚٲٌػٚ٭ؾق ا٧٣ٕة٩ٰ أٌٚػخ إ٣ػٯ ٝػٲ٥  .دٌؿ ٤ٔٯ ٨٦ كٝٓ ٤ٔٲ٫ ظؽث ا٣ٞذ٢

ٲٖظؽزخ ثكجت اػذٺؼ ا٣ٌى 
(46)

. 
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٘ٮٱٮف روٲؽان ا٣ؾم رآق ا٤٣ٌ »كػ٤ه د. د٧ٌةـ ٨٦ ٬ؾا ٫ٌ٤٠ إ٣ٯ أٌف ا٧٣ٕض٥ 

ٱٞػٮـ  ض٬ػٮ ٚػٰ ا٣عٞٲٞػح ٩ْػةـ ذك مػج١ةت كٔٺٝػةت كزٲٞػح ض٨٦ ا٧٣ٛؿدات

«ث٭ة ا٧٣ٕ٪ٯ ٤ٔٯ أقةس اٹٔذؿاؼ
(47)

دؿدٲت اٵ٧ْ٩ح وةر  ضكث٪ةء ٤ٔٯ ذ٣ٟ .

ْػةـ ا٣٪ٌ  :اٳدػ٤ٰٔػٯ ا٣٪ٌعػٮ ٦ؿدجػةن  ض٧٣ٕض٥ ٝكٲ٧ةن ٣٭ةػ٤ٛةن ٣ؽػٮؿ ا ضا٤٣ٌ٘ٮٱح

ظذٯ ٱٞػٮـ  ضعٮمْةـ ا٣٪ٌ ٚة٣٪ٌ  ضْةـ ا٧٣ٕض٧ٰٚة٣٪ٌ  ضؿٰٚػْةـ ا٣ٌى ٚة٣٪ٌ  ضٮدٰػا٣ٌى 

د١ػٮف اٵ٧ْ٩ػح ا٣سٺزػح ا٣كػةثٞح ٝػؽ »ثٕؽ٦ة  ضثٲ٨ ٬ؾق اٵ٧ْ٩ح د١ة٢٦ ٌٔٮم

 ا٣ٕ٪ةٱػح ٣ػ٫ كدؿ٠ػخ ض٠ػ٢ٌ ٦ػة ٱعذػةج إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ كقػةا٢ ٣ْٛٲٌػح ض٬ٲأت ٤٣٪ٌعػٮ

«ا٣ح ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣ٕٺٝػةتكثة٣ٞؿاا٨ ا٣ؽٌ  ضثة٣ٕٺٝةت
(48)

 ض٧٧ٌٕ٦ػةن ٬ػؾا ا٣ع١ػ٥  

 .ٔ٪ؽق وٮر ٬ؾق ا٣ٕٺٝح ا٣ضؽٱؽة ٱ١نٙ ٨ٔدكف أف ٱُٰٕ ثٲة٩ةن ٠ةٚٲةن ٨٦ 

 :رةؿ اهًعمى ةاهَّحْ -

ٌَ  ضاقذضةثح د. د٧ةـ ظٌكةف ٤٣٪ٞؽ٤ٔٯ ٭٪ة جٌ قجٜ أف ٩ ٺ٫ٔ ٤ٔػٯ ا٣٪ٌْؿٱٌػح كا

ص٫٤ٕ ٱٌٕؽؿ ٨٦ ٝؿٱ٪ذ٫ ا٤٣ٌْٛٲٌح  ٦ةك٬ٮ  ضف ا٧٣ٕض٥ا٣ذٮ٣ٲؽٱٌح ك٧٩ةذص٭ة ٰٚ ١٦ٮٌ 

ك٬ؾق ا٣ٞؿٱ٪ػح  .٣ٕؿثٲٌحا٘ح ٌةـ( ٰٚ ٧٩ٮذج ا٧٣ج٪ٯ كا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم اٝذؿظ٫ ٤٣ٌ )ا٣ذٌ 

د٪ذ٧ْػةف ٚػٰ  ضٲذٲ٨ ٨٦ ث٪ةء ٩عٮم ٦ٕٲ٨٪ٍ ٰٚ ٦ٛ٭ٮ٦٭ة ٔ٪ؽق دٞٮـ ٤ٔٯ كصٮد ثً 

 ضٺزـا٣ػذٌ  :ك٬ػٰ ضٔٺٝح دٛؿز زٺث وٮر ٨٦ وٮر ا٧٣ضةكرة إٱضةثػةن أك قػ٤جةن 

٤ػــ ٱأك ٧ٌ٦ػة  ضاٵك٣ٯ د٪نأ ٨٦ اػذىػةص ٧٤٠ػح ثػأػؿل  كا٣ذٌٮارد ضكا٣ذٌ٪ةٰٚ

ة أ٦ٌػ .كقػٮا٧٬ة ضكظػؿؼ ا٣ضػؿ ك٦ضػؿكرق ض٠ذٺزـ ا٧٣ٮوٮؿ كوػ٤ذ٫ ضٔ٪٭ة

كدٕ٪ػٰ ا٦ذ٪ػةع كركد ٧٤٠ػح ٦ػٓ  ضك٬ٰ ٩ٞٲي ا٣ػذٌٺزـ ضة٩ٲح ٚ٭ٰ ٝؿٱ٪ح ق٤جٲٌحا٣سٌ 

ٚػٰ ظػةؿ كصػٮد  ٠ذ٪ةٰٚ كصٮد اٷًةٚح ا٧٣عٌح ك٦ٕ٪ة٬ػة ضأػؿل ٰٚ ص٤٧ح

أ٦ٌػة  .د ا٣ذ٪ػٮٱ٨ٮاقذجٕةد اٷًةٚح ثٞك٧ٲ٭ة ٰٚ ظػةؿ كصػك٠ؾا   )أؿ( ا٣ذٕؿٱٙ

أم إ٩ٌػ٫ ٹ ٱ٤ػــ كٹ  ضةص٤ٕػ٫ ٚػٰ ٧٩ٮذصػ٫ ٦٪عػٯ ظٲةدٱ ػ ٚٞؽد ا٣ذٮار :ة٣را٣سٌ 
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 :58 اهلل د. سعد فسج -املعحه ّعالقتُ باليخْ عيد د. متاو حشاٌ 

ا١٧٧٣٪ح ٚػٰ اٹػذٲػةر ا٣ٛػؿدم  ا٣ٮقةا٢ٚ٭ٮ ٨٦  ضٱ٧ذ٪ٓ إٱؿاد ٧٤٠ح ٦ٓ أػؿل

١٣ٮ٩ػ٫ ٱٞػٮـ  ضا٣ٞػٲ٥ ا٣ض٧ة٣ٲٌػح ا٣جٺٗٲٌػحك٣ؾا رث٫ُ ثةٵقػة٣ٲت ك ض٣ج٪ةء ا١٣ٺـ

أك ٱٮرد٬ػة ٦ػٓ  ضؿ٠ٲػتا٣ذػٰ ٱجػؽأ ث٭ػة ا٣ذٌ  ض٧٤٣ٛؿدة ا٧٣ذ٥٤١ ا٣عؿٌ  ٤ٔٯ اػذٲةر

ٌٚػٺن ٔػ٨ أقػ٤ٮب ا٣ذٞػؽٱ٥   ؿ٠ٲجٰ أك ا٧٣ٕض٧ػ٦ٰىةظجح ٣٭ة ٰٚ ظ٤ٞ٭ة ا٣ذٌ 

ٕجٲؿٱٌػح ٮر ا٣ذٌ ا٣ٌىػ ٹ د١ػٮف ضكاقذ٪ةدا إ٣ٲ٫ .إ٣غ.. .كا٣ذأػٲؿ كا٣ٮو٢ كا٣ٛى٢

كا٣٪ٌعػٮ ٹ »ٵ٩ٌ٭ػة ٦ٮوػٮ٣ح ثػة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٛػؿد  ض٨٦ ا٣٪ٌعٮ ٰٚ مػٰءك٩ْةاؿ٬ة 

ح ا٣ذػٰ دكػذجٲ٨ ث٭ػة ٲٌػكإ٧ٌ٩ػة ٱذ٪ػةكؿ ا٧٣ٕػة٩ٰ ا٣ٮّٲٛ ضا٧٣ٕة٩ٰ ا٧٣ٛػؿدة ٱذ٪ةكؿ

«ٲةٝٲٌحا٣ٕٺٝةت ا٣كٌ 
(49)

ٔػ٨ مػٕٮرق دضػةق ٦ٮًػٮع  د. د٧ٌةـ ٠نٙ ضكٹظٞةن  .

ٮارد أزجذػ٫ ٤٣ذٌػ٦ػة  أف  ٨ٔ  ٦ٕؿثةن  ضٮارد ٰٚ ػ٥ٌ دٕؽٱ٢ ١ٚؿد٫ ظٮؿ ا٧٣ٕض٥ا٣ذٌ 

ٙ ٥٣ ٱ١ػ٨ قػٕٲؽان ٵٌف ا٧٣ؤ٣   ض٥٣ ٱ٨١ آػؿ ا٣ٕ٭ؽ ثة٧٣ٮًٮع» ٨٦ ٦ٕ٪ٯ ٦ٛؿد

ٌف ا٣ضة٩ػت أك ضإذ ٠ػةف ٱعػٌف داا٧ػةن أ٩ٌػ٫ ٦٪عػ٫ ظ٧١ػةن ٦ؤٝذػةن  ضٮاردثؿأٱػ٫ ثػة٣ذٌ 

٥٤ٚ ٱنضٓ ٤ٔٯ إَة٣ح ا٣٪ٌْؿ ٚٲػ٫ أثٕػؽ  ضاٵق٤ٮثٰ ص٪ٯ ٤ٔٯ ا٣ضة٩ت ا٣٪ٌعٮم

«عٲػةزق إ٣ػٯ ا٧٣ٕضػ٥ ٹ إ٣ػٯ ا٣٪ٌعػٮك٨٦ زػ٥ٌ ا٩ ض٨٦ اردجة٫َ ثة٧٣ٛؿدات
(4:)

. 

ا٣ٕٺٝػح ثػٲ٨  ٨ٔ ١نٙثة٣ ا٧٣ٕ٪ٲٌح (دنٮ٦ك١ٰ)ك٩ذٲضح ٣ؾ٣ٟض أوجعخ أ١ٚةر 

ٌ  ض٬ٰ ا٤٧٣٭٧ح ٫٣ ضعٮا٧٣ٕض٥ كا٣٪ٌ  كا٧٣جٌؽدة  ضٮاردذ٫ ا٧٣ٛٞٮدة ٰٚ ا٣ذٌ ٣ٲضؽ ًة٣

ٗٲػؿ أٌف ٦ػة » :إذ ٝػةؿ ضكٝؽ أثةف ٨ٔ ٬ؾا اٵ٦ؿ ث٪ه قجٜ ذ٠ػؿق .٣٭ٮاصك٫ ٚٲ٫

ٌَ صةء ثٕؽ ذ٣ ك٦ؽاك٦ػح ا٣ذأ٦ػ٢ ٚػٰ  ضْؿٱٌػح ا٣ذٮ٣ٲؽٱٌػحر ا٣٪ٌ ٺع ٤ٔٯ دُٮٌ ٟ ٨٦ ا

 أدٌٱػة ٚػٰ ض٧٤٠ةت ك٦ة ٱنذ٢٧ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ظٞٮؿ ٦ٕةفو كأو٪ةؼ ضَجٲٕح ا٧٣ٕض٥

ٌ دٕؽٱ٢ ٬ةـ ٣ٛ٭٥ ١ٚؿة ا٣ذٌ  ا٣٪ٌ٭ةٱح إ٣ٯ «ٙٮارد ٣ؽل ا٧٣ؤ٣
(51)

. 
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 :ْاردفْٖد اهخّ  -

٧ٕضػ٥ ثػة٣٪ٌعٮض َػؿح د. ٮ٣ٲؽٱٌح ا٣ذعٮٱ٤ٲٌػح ٚػٰ ٔٺٝػح ا٨٦٣ ٩ذةاش ا٣ذأزؿ ثة٣ذٌ 

ٚػٰ ٦كػةا٢ ذات قػٲةؽ ٩عػٮم ٦ٕض٧ػٰض أٝع٧ػ٫ ٔؿض كصؽٱؽةض  ان د٧ٌةـ أ١ٚةر

زجخ ٦ى٤ُعةد٫ ا٣ؼةوػح ثػ٫. إذ ٰٚ ٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ةض ك٤٣ٌ ا٨٧ً ٧٩ٮذج 

ٛ ػٜ ٱض٧ػٓ ثػٲ٨ أوػٮؿ ا٣ذٮ٣ٲؽٱٌػح ا٣ذٌ  ٩عػٮو ٦ػ٨  أكصؽ ٣٪٧ٮذص٫ ٦٪ٛػؾان  ح ٛكػٲؿٱٌ ٤٦

٦كػٌٮٗةن  ٲةٰٝض٤١ٰ ا٣كٌ ح ا٣ذى٪ٲٛٲٌح ك٦٪٭ض٭ة ا٣نٌ ٮرمض كثٲ٨ ا٣ٮوٛٲٌ ك٦٪٭ض٭ة ا٣ٌى 

ٝػؽ ٱ١٧ػ٨ ٦ػٓ مػٰء ٦ػ٨ »ٮ٣ٲؽم ا٣ذٌعٮٱ٤ٰ أٌف ا٣٪٧ٮذج ا٣ذٌ  ؽٔٮلث٤ٛٲٜ ذ٣ٟ ا٣ذٌ 

 ةا٣ٕؿثٲٌػح أف ٱٕػةد كوػٛ٭ة ٣كػة٩ٲ   ٘ػح٘ح ا٣ٕؿثٲٌحض ٚٲذأدٌٯ ٤٣ٌ ٕؽٱ٢ أف ٱُجٌٜ ٤ٔٯ ا٤٣ٌ ا٣ذٌ 

«٨٦ ػٺ٫٣
(52)

ٚػٰ ٦ٞةثػ٢  (اردٮ)ٝٲػٮد ا٣ذٌػ ّ٭ػؿت ٔ٪ػؽق ١ٚػؿة ك٨٦ أزؿ ذ٣ٟض. 

٠ػةف  -ثػؽءان ٧٠ػة ٔؿٚ٪ػةق  - ٮاردا٣ذٌػ٤ٔػٯ أٌف  .(دنٮ٦كػ١ٰ))ٝٲٮد اٹ٩ذٞةء( ٔ٪ؽ 

أف ٱ١ػٮف ٣ػ٫ كّٲٛػح ثػة٣٪ٌعٮض ١٣٪ػ٫  ثؽاٱذ٫ْٛٲٌح دٌٕؾر ٰٚ ٌةـ ا٤٣ٌ ٚؿٔةن ٨٦ ٝؿٱ٪ح ا٣ذٌ 

ا٣ض٧ػ٢ض ثٮوػٛ٭ة ٝٲػٮدان  عح كا٣ؼُأ ٰٚ ث٪ةءٕؽٱ٢ ٦ٞٲةقةن ٤٣ٌى وةر ثٕؽ إصؿاء ا٣ذٌ 

٬ؾا ا٣ػؿأم قػٕٯ د. د٧ٌػةـ إ٣ػٯ د٪ْػٲ٥ ا٣ٕٺٝػح ثػٲ٨  ةُك٤ٔٯ ػي  ح.ح ٦ٕض٧ٲٌ ٩عٮٱٌ 

٨٦ ػٺؿ ا٣جعر ٨ٔ دٮوػٲٙ ٤٣ٕٺٝػح ا٣ذػٰ دض٧ػٓ  ةؿ٠ٲت ٦ٕض٧ٲ  ١٦ٮ٩ةت ا٣ذٌ 

ػثذ١ؿ ٦ٛ٭ػٮ٦ى ا ثٲ٨ ا٧٣ٛؿدات ا٧٣ذٕةٝجح ٰٚ ا٣ض٢٧ ا٣ٕؿثٲٌح. ٚٞؽ ٞى ػٲ٨ ٦ذ٤ٕ ٌُ ح ٲ٨ ثؼ

قجح أك ا٧٣ٺا٧ػح ٪ْٲؿ ا٧٣ٕض٧ٰ ا٣ضؽٱؽةض اٵٌكؿ ٦٪٭٧ة اوػ٤ُط ٤ٔٲػ٫ ثػػ)ا٧٣٪ةا٣ذٌ 

ة٩ٰ ٦٪٭٧ػػة اوػػ٤ُط ٤ٔٲػػ٫ ثػػػ)ا٧٣ٛةرٝح ا٧٣ٕض٧ٲٌػػح(.ك٠ٺ . كا٣سٌػػ(ا٧٣ٕض٧ٲٌػػح

ٚػٰ ص٤٧ػح  عٮٱػح ثػٲ٨ ٧٤٠ػةت ٦ذٕةٝجػحا٧٣ى٤ُعٲ٨ ٱٞٮـ ٤ٔٯ دٛكٲؿ ا٣ٕٺٝح ا٣٪ٌ 

ػػة٦ٕض٧ٲ ػػ ٧ٲٌخ ا٣ٕٺٝػػح ثة٧٣٪ةقػػجح   ٚػػإذا وػػ٤ط اٹصذ٧ػػةع ٧٤١٣ػػةت ا٣ض٤٧ػػح قي

حض إذا ٣ػ٥ ٱىػ٤ط اٹصذ٧ػةع رٝح ا٧٣ٕض٧ٲٌ ا٧٣ٕض٧ٲٌح. كدك٧ٌٯ ا٣ٕٺٝح ثٲ٪٭٧ة ثة٧٣ٛة

ا٧٣ٕض٧ٲٌح ٦٪جٓ )اٷٚةدة( )أم ٠ػٮف  ٪ةقجحٚة٧٣» ضكثٕؽي  .٪ةٰٚ ٰٚ ا١٣ٺـكظؽث ا٣ذٌ 
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ا١٣ٺـ ٦ٛٲؽان( كا٧٣ٛةرٝح ا٧٣ٕض٧ٲٌح ٦٪جٓ )اٷظة٣ح( ٚٲىجط ا١٣ٺـ ٦ٕ٭ة ٗٲؿ ٦ٛٲػؽ 

«أ٫ٌ٩ ٱ٨١٧ وؿ٫ٚ ٤ٔٯ ا٧٣ضةز ٌٹ ٤ٔٯ ا٣عٞٲٞحض إ
(53)

. 

أٌف اٵمػٲةء ٹ دذػؽظؿج إ٣ػٯ  ض٧٣ٕض٧ٲٌػح ٚػٰ ا١٣ػٺـك٨٦ أزؿ ا٧٣ٛةرٝػح ا

ًٚ٭ػ٥ى ا٣عضػؿي ) :ك٠ػؾا أٌف ص٧ػٺن ٦ػ٨ ٩عػٮ .ٞٙ ٨٦ دعخكٹ ٱؼٌؿ ا٣كٌ  ضٚٮؽ

ٍي )ك  (ا٧٣كأ٣حى  ٞىػ٬ػٰ ص٧ػ٢ ٹ دي  (د٬٪خي ا٣٭ٮاءى ثـٱػؽو )ك  (٠يًكؿى ا٣ؼٲ ٢ ٤ٔػٯ ٕ

١كػؿض كا٣ؼػٲٍ ٣ػٲف ٧ٌ٦ػة ٱي  ضت ٚةٔٺن ٔػةٝٺن ٹٌف ا٢ٕٛ٣ )ٚ٭٥( ٱذ٤ٌُ  ضا٣عٞٲٞح

كزٱػؽ ٣ػٲف ثػًؽ٬ةف ض٨٬كا٣٭ٮاء ٗٲػؿ ٝةثػ٢ ٤٣ػؽٌ 
(54)

ك٠ػةف ١ٛ٣ػؿة ا٧٣٪ةقػجح  .

٦ػ٨  ضعػةةإذ دٔذ٫ إ٣ٯ ٩ٞي ٦ة أ٣ػــ ثػ٫ ا٣٪ٌ  ضأزؿ٬ة ٰٚ د. د٧ٌةـ ا٧٣ٕض٧ٲٌح أٱٌةن 

 ض(ا٧٣ٕ٪ػٯ ؿعي ٚىػ اٷٔػؿابي ) :عٮا دٕؿٱٛ٭٥ ٣ٸٔؿاب ثٞػٮ٣٭٥ًؿكرة أف ٱىعٌ 

٫ ٬ة٬٪ة ٱٮٌصػ٫ ذ٣ػٟ ١٣٪ٌ  ض(ؿع ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٮّٲٰٛاٷٔؿاب ٚى )كًؿكرة دىٮٱج٫ ثػ

ٌٰ  ا٣ذٕؿٱٙ ث٪عٮو  كرث٧ٌػة » :٨ٔ ذ٣ٟ ٝػةاٺن  ٤ٔٯ ٚ٭٫٧ ا٣ضؽٱؽ ٦ٕؿثةن  ث٪ةءن  ضاٱضةث

٦كػذ٪ؽان إ٣ػٯ امػذؿاط اٷٚػةدة  (ؿع ا٧٣ٕ٪ػٯاٷٔػؿاب ٚىػ) إفٌ  :٠ةف ٝٮؿ ا٣٪ٌعػةة

«كٝؽ رأٱ٪ة أٌف اٷٚةدة ديج٪ٯ ٤ٔٯ )ا٧٣٪ةقجح ا٧٣ٕض٧ٲٌح( ض١٤٣ٺـ
(55)

ك٦ة كص٭ػ٫ . 

عٮٱٲ٨ ا٣ٕػؿب ٦ٛ٭ػٮـ ٵٌف ٦ٛ٭ٮـ اٷٚةدة ٔ٪ؽ ا٣٪ٌ  ض٣ىٮابٙ ٠ةف ٔٲ٨ اا٧٣ؤ٣  

 .ٱذض٤ٌٯ ٣ؾ٬٪٭٥ ظذٯ ٰٚ إَةر ا٣ذٕؿٱٙ ا٣ٛؿدم ٵٝكةـ ا١٣ٺـ ضدؿ٠ٲجٰ

ك٤ٔػٯ مػؿ٫َ دذٌػط  ضٮارد ٰٚ ٬ؾا ا٧٣كػةر ا٧٣ٕض٧ػٰكد٧ٌٰ ٝٲٮد ا٣ذٌ 

كقػةر د. د٧ٌػةـ ٚػٰ  .ٮاب كا٣ؼُأ ٚػٰ ا٣ض٧ػ٢ثذٕؽاد ٩كجح ا٣ٌى  ضٝٲ٧ح ا١٣ٺـ

٤ٛٲػٜ ثػٲ٨ ٧٩ٮذصػ٫ ك٧٩ػٮذج ٧ٮًػٮع ٤ٔػٯ ٗػؿار ٦ػ٪٭ش ا٣ذٌ ٦جةمؿد٫ ٣٭ػؾا ا٣

ا٣ٞكػ٥   ٤ٔٯ أٌف ٬ؾق ا٣ٞٲٮد ٝؽ ٩ْؿ إ٣ٲ٭ة ٦ٮزٔح ٤ٔػٯ ٝكػ٧ٲ٨ .(دنٮ٦ك١ٰ)

ٮارد ٤ٔػٯ ة٩ٰ د٧س٤ػ٫ ٝٲػٮد ا٣ذٌػكا٣سٌػ .ٮارد ٤ٔػٯ اٵثػٮابؿ د٧س٫٤ ٝٲٮد ا٣ذٌػاٵكٌ 
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ٚإذا ٠ةف  .ث٪ةء ٤ٔٯ ٬ؾٱ٨ ا٣ٞك٧ٲ٨ ضعح كا٣ؼُأكدؼذ٤ٙ درصح ا٣ٌى  .ا٧٣ٕض٥

٠ةػذٺؼ ا٧٣ذذةثٕػةت ٚػٰ أٝكػةـ  ض٩عؿاؼ ٰٚ ا٣ض٤٧ح راصٕةن إ٣ٯ اٵثٮاباٹ

مػ٪ٲٕةن  ٠ػةف ا٣ؼُػأ ض٪ػةٰٚٺزـ كا٣ذٌ ٦سػ٢ ا٣ػذٌ  ضأك ا٣ٞٮأؽ ٗٲؿ ا٧٣ٞة٦ٲٌح ضا١٣ٺـ

ٮارد كٝٲٮدق ٤ٔٯ اػذ٤ٛة ٰٚ ٩كجح ا٣ذٌ ك ضـ ا٧٣ذٕةٝجةف ٰٚ ا٣جةبأ٦ٌة إذا دٺءى  .اصؽ  

ك١٣ػ٨ إذا ٠ػةف  .ٓ ثٞػةء ا٣ؼُػأاٹ٩عػؿاؼ ٦ػ ٚٞػؽ ٤ٌٝػخ ٚٲػ٫ ٩كػجح ضاٵثٮاب

 ضٮارد ٤ٔػٯ ا٧٣ٛػؿدات ا٧٣ٕض٧ٲٌػحٮاب راصٕةن إ٣ٯ ٝٲػٮد ا٣ذٌػا٣ؼؿكج ٨ٔ ا٣ٌى 

أكٱ٢ ثة٧٣ضػةزٝؽ ٱىط ٨٦ ص٭ح ا٣ذٌ  ٗٲؿ أ٫ٌ٩ ضوةر ػُأن ٤ٔٯ ص٭ح ا٣عٞٲٞح
(56)

. 

ة دٌٞؽـػجٲ٨ٌ ا٣ذذةثٕةت اٳدٲح ٧ٌ٦ٮف ٦كدي 
(57)

: 

 .دٕجٲؿ وعٲط ك٦٪ةقت ًؿبى زٱؽه ػة٣ؽان  -2

٤٣ض٧ػػٓ ثػػٲ٨  ضػُػػأ ٚػػةظل كٝػػٓ ٚػػٰ ا٣جػػةب ٱؽه ػة٣ؽان ٍٝؽ ز -3

 .(ق٥ٝؽ كاٹ) ٲ٨ ٨٦ أٝكةـ ا١٣ٺـا٧٣ذ٪ةٚٲى 

ا٣ؼُأ أٱكؿ ٚعنةنض ٹدٛةؽ ا٣ٛة٤ٔٲ٨ ٚػٰ ا٤ٕٛ٣ٲٌػحض  ص٤ف زٱؽه ػة٣ؽان  -4

 .كصٮد ا٧٣ٕٛٮؿ كاػذٺٚ٭٧ة ٰٚ ٣ـكـ ا٢ٕٛ٣ ٦ٓ

ك١٣٪٫ ٦ؼة٣ٙ ٣ٞٲػٮد  ضةؿ٠ٲت وعٲط ٩عٮٱ  ا٣ذٌ  أ٢٠ى زٱؽه ػة٣ؽان  -5

كٱىػػػط ٤ٔػػػٯ دأكٱ٤ػػػ٫  ضٮارد ا٧٣ٕض٧ٲػػػحذٌػػػا٣

٫ :ثة٧٣ضةز ث٧ٕ٪ٯ ٌٞ  .()٫ُ٧ٗ ظ

 :روط اهًعمًّٖثاهظّ  -

ٚػػٰ دٮصٲػ٫ ص٤٧ػػح ٦ػ٨ ا٧٣كػػةا٢  ضؿ٠ٲجػػٰ ٧٤٣ٕضػ٥ْػؿ ا٣ذٌ ٣ٞػؽ أقػػ٭٥ ا٣٪ٌ 

قػٮاء ٚػٰ  ضٌٚػٺن ٔػ٨ دع٤ٲ٤٭ػة ٤ٔػٯ ٩عػٮ ػػةص ضا٣٪ٌعٮٱٌح دٮصٲ٭ةن صؽٱػؽان 

جٲ٨ ٔػ٨ د١ةٚػ٢ ٱي كث٧ة  ضأـ ٰٚ ٩ىٮص مٕؿٱٌح ض٩ىٮص ٩سؿٱٌح ٨٦ ٝؿآف ك٠ٺـ

كٱ١نػػٙ ٔػػ٨ كّٲٛػػح ا٧٣ٕضػػ٥  ضعػػٮ كا٧٣ٕضػػ٥كد١ة٤٦٭ػػة ثػػٲ٨ ا٣٪ٌ  ا٣ٕٺٝػػح
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ٌْػ٥ د. د٧ٌػةـ ٬ػؾق  .وعٲعةن  ةة كدٹ٣ٲ  كٚة٤ٔٲذ٫ ٰٚ ث٪ةء ا٣ض٤٧ح ث٪ةء ٩عٮٱ   كٝؽ ٩

رأل  ضؿ٠ٲجٲٌػحمؿكط كًٕخ ٣ذٮارد َةاٛح ٨٦ ا٧٣كةا٢ ا٣ذٌ  وٮرةا٣ٕٺٝح ٤ٔٯ 

 .ك٬ٰ ٚػٰ أوػ٤٭ة مػؿكط ٦ٕض٧ٲٌػح ضٹ ٱؼ٤ٮ ٦٪٭ة ثةب ٨٦ أثٮاب ا٣٪عٮ أ٩٭ة

٢ٲع٤ك٨٦ ثٕي د٤ٟ ا٣نؿكط ا٣ذٰ ٠نٙ ٔ٪٭ة ثة٣ذٌ 
(58)

: 

 .ٱنذؿط ٧٤٣ٕٛٮؿ ا٤ُ٧٣ٜ أف ٱنةرؾ ٫٤ٕٚ ٰٚ ٦ةدة امذٞة٫ٝ -2

 .٦ٓ د١ؿار ا٤٣ٌِٛ ٌٹ إ ة٣ْٛٲ   ٮ٠ٲؽٹ ٱ١ٮف ا٣ذٌ  -3

كصػت أف  ضأك ٩عٮ٬ػة ضأك ٦ؼة٣ٛح ضأك دكٮٱح ضإذا أٚةد ا٢ٕٛ٣ ٦نةر٠ح -4

 .ص٧ٕةن أك ٦ُٕٮٚةن ٤ٔٲ٫ أك ضس٪ٯٱ١ٮف ٚة٫٤ٔ ٦

 .ٹ ٱٌةؼ ا٤٣ٌِٛ إ٣ٯ ٦ة ٰٚ ٦ٕ٪ةق -5

 ٦ػٓ دؼىػٲه ٹ د١ٮف ا٣عةؿ ٨٦ ٦ةدة ا٢ٕٛ٣ ا٣ػؾم ٩يىػجخ ثػ٫ إٌٹ  -6

 .٩عٮ قٕٯ قةٔٲةن إ٣ٯ ظذ٫ٛ :ا٣عةؿ

َى  إٌٹ  ضٹ دأدٰ ا٣عةؿ ٨٦ ا٧٣ٌةؼ إ٣ٲػ٫ -7  .أظػؽ٧٬ة ٦ٕض٧ػٰ :ٲ٨ثنػؿ

 .كاٳػؿ ٩عٮم

 .ا٧٣عؾكؼ ٯ٤ٔ ثؽ٣ٲ٢ ٱؽؿٌ  ٹ ظؾؼ إٌٹ  -8

 .٦ٓ ا٣ٞىؽ إٌٹ  ضٰٚ ا٣٪ؽاء ١ؿة ٤ٔٯ ا٥ٌ٣ٌ ج٪ٯ ا٣٪ٌ دي ٹ  -9

 .ثٍ ثإٔةدة ا٤٣ٌِٛ إذا ػٲٙ ا٤٣ٌجفٱ٤ــ ا٣ؿٌ  -:

 ضك٣ػٲف ض٠ٕكػٯ ضح ٤ٔٯ ٢ٕٚ ٹ ٦ىؽر ٫٣ا٧٣ىؽرٱٌ ( أف)ٹ دؽػ٢  -21

 .. إ٣غ.كثبف ضك٥ٕ٩

٨٦ ٢ٕٚ ٱ٨١٧ ٧٣ٕٛٮ٫٣ أف ٱذػأثٌٯ ٤ٔػٯ ٝجػٮؿ  ٹ ٱأدٰ ا٧٣ُةكع إٌٹ  -22

 .أك )ا٩ٌؿب( ٚٺ ٱضٮز )ا٩ٞذ٢( ضا٣عؽث

دٕذ٧ؽ ا٧٣ُةثٞح أظٲة٩ةن ٤ٔٯ اػذٺؼ اٹٔذجةرض ٧٠ة ٩ٞٮؿ: ا٣ٕؿبي أ٦ٌػح هض  -23

. ٚٲؤ٩ٌر ٤ٕٚ٭ةض ك٬ٰ ض كٝة٣خ ا٣ٕؿبي  مٕت ٚٲيؾ٠ٌؿ ا٢ٕٛ٣ض ٚٲٞةؿ: ٝةؿ ا٣ٕؿبي
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ا٧٣٪ةقجح ا٧٣ٕض٧ٲٌح ًؿكرٱٌح ثٲ٨ ا٤٣ٌْٛٲ٨ض ٚٺ ٱضٮز أف ٱٞػةؿ: )وػٕؽ  -24

ٲُح( إٌٹ ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣ضةز ا٣ضج٢( كٹإ٣ٯ أق٢ٛ   .)امذؿٱخي ا٧ُ٣أ٩ٲ٪ح ثة٣عى

ظذػػٯ  -ٕػؽم كا٤٣ٌػـكـ ٤ٔػٯ ا٣ػٌؿ٥ٗ ٦ػ٨ كوػٙ ا٣ٕٛػ٢ ٚٞػٍ ثة٣ذٌ  -25

د٧ذٌؽ ا٣ْة٬ؿة ٤ٔٯ ٦نػذٞةت  -٣ٲٮظٰ ذ٣ٟ ثأٌف ا٣ذٕؽم كا٤٣ٌـكـ ٩عٮٱةف ٍٚٞ 

ك٤ٔػػٯ  ضكا٧٣جة٣٘ػػح ضكا٧٣ٕٛػػٮؿ ض٠ٮوػػٙ ا٣ٛةٔػػ٢ ضا٧٣ػػةدة ٦ػػ٨ اٵكوػػةؼ

 .ٚة٣ْة٬ؿة ٦ٕض٧ٲٌح ٰٚ أقةق٭ة .ا٧٣ىؽر أٱٌةن 

 ضثٍ ثػٲ٨ ا٧٣ٕضػ٥ ك ا٣٪ٌعػٮؿٌ ا٣ػكٰٚ ًٮء د٤ٟ ا٣٪ذةاش ا٣ذٰ صػةءت ٦ػ٨ 

ٔي ٱعكػػ٨ ث٪ػػة أف ٩ذ٪ػػةكؿ أثػػؿز ٦ٮًػػٮٔٲ٨ ٔػػة٦   ٮارد ٮ٣ضػػة ٚػػٰ إَػػةر ا٣ذٌػػٲ٨ 

يثٲ٨ى ٨ٔ أزؿ٧٬ة ٰٚ ا٣ذٌ  ضا٧٣ٕض٧ٰ  :٧٬ة ك٬ؾاف ا٧٣ٮًٮٔةف ضع٤ٲ٢ ا٣٪ٌعٮمكأ

ى:اقالّتوّدعىفيىظاهرةىاالذتٓى-أواًل
ةف ثٕػؽ ا٩ٛذػةح ١ٚػؿق كاظؽة ٨٦ أ٥٬ ا٣٪ذةاش ا٣ذٰ دٮو٢ إ٣ٲ٭ة د. د٧ٌػةـ ظٌكػ

ٓي ٪ْٲؿ ا٧٣ٕض٧ػٰ ا٣٪ٌ ٤ٔٯ ػُح ا٣ذٌ  ٚػٰ ّػة٬ؿة اٹمػذٞةؽض ثٮوػ٫ٛ  عػٮمض ا٣ذٌٮٌقػ

ٱٞػٮـ ٤ٔػٯ رثػٍ  -ٚػٰ إصؿااػ٫ ا٣ٕػةـ  -ٚعكػت. كاٹمػذٞةؽ  ة٦ٕض٧ٲ ػ ٔ٪ىؿان 

ؿ ٠ٍػذً مذٞةؽ. كقجٜ ٣٪ة ثٲ٪٭ة ٰٚ أو٢ اٹ اٹمذؿاؾ ا٣ٞةا٥ػؿلض ٣ٮصٮد أ٧٤٠ةت ث

ا٣ذػٰ  - كظػؽ٬ة -٬ػٰ ض (ظؿكؼ ا٧٣ةدة ا٧٣ٌٛؿٝح )٦ةدة اٹمذٞةؽ رألأٌف د. د٧ٌةـ 

 ا٣ػؾٱ٨ا٣جىػؿٱٲ٨ كا١٣ػٮٚٲٲ٨ض رأم ا٣٪عػةة د٧س٢ٌ أو٢ اٹمذٞةؽض ٦ؼة٣ٛةن ثػؾ٣ٟ 

إ٣ٯ ا٧٣ىؽر أك ا٢ٕٛ٣ -٤ٔٯ ػٺؼ ثٲ٪٭٥  -ا ا٧٣نذٜ ٮأرصٕ
(59)

 :ذ٣ػٟ ٢ٌ٤ٔك ض

 .ك٬ٰ أوػ٢ اٹمػذٞةؽ ض٢ٕٛ٣ ٱؿصٕةف إ٣ٯ ٦ةدة كاظؽة٨٦ ا٧٣ىؽر كا أٌف ٠ٺ  

ٰٚ أٍف دذعؽ ٦كػةا٢ ا٣ٌىػؿؼ كا٣٪ٌعػٮض  ضثؾا أق٭٧خ رؤٱح اٹمذٞةؽ ا٧٣ٮٌقٕح

ك٦ػ٨ أ٬ػ٥  .٦كذ٪ؽة إ٣ٯ ا٣ذٮصٲ٫ ا٧٣ٕض٧ٰ ضكد٪ى٭ؿ ٰٚ ٦٪٭ش دع٤ٲ٤ٰ ػةص

 :ا٧٣كةا٢ ا٣ذٰ ٣ٞٲخ ٔ٪ةٱح ٰٚ إَةر ٬ؾا ا٣ذٮص٫ ا٣ضؽٱؽ

                                                 

ٱ٪ْؿ دٛىٲ٢ ا٣ؼٺؼ ٰٚ ٠ذةب اٷ٩ىةؼ ٰٚ ٦كةا٢ ا٣ؼٺؼ ثٲ٨ ا٣جىؿٱٲ٨ كا١٣ػٮٚٲٲ٨ض  (59)

 ك٦ة ثٕؽ٬ة. 2/346(ض ٦39كأ٣ح )
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 :  واهمًْداهؿعن واهًػدر ةٌٖ ا طخقا -2

إٌف ا٢ٕٛ٣ ثىٲ٘ذ٫ ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ ا٣ػـ٨٦ض كث٧ػةدة امػذٞة٫ٝ ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ ا٣عػؽث. 

ق٥ ا٣عؽثض ا٣ؾم ٬ٮ أظػؽ صػة٩جٰ ا٣ٕٛػ٢. كٝػؽ ٌٝكػ٥ ا٣٪ٌعػةة اكا٧٣ىؽر ٱ٧س٢ 

 ٌٜ ٌٜ )٦ذىٌؿؼ(  ا٣ٕؿب ا٢ٕٛ٣ إ٣ٯ ٦نذ دعٞٲٞػةن ٱيج٪ػٯ ٦٪ػ٫ ا٧٣ىػؽر  كصة٦ؽ. ا٧٣نذ

ٺنض كد١ػٮف )أٍف( ا٣ذػٰ دكػجٜ ٱؼ٤ٮ ٨٦ ٦ىػؽر دعٞٲٞػةن كدػأكٱ ؽكدأكٱٺن. كا٣ضة٦

ٌٛح ٨٦ ا٣سٞٲ٤ح. كذ٬ت د. د٧ٌةـ إ٣ٯ أفٌ  ٦ض٧ٮع ٬ػؾا  ا٣ضة٦ؽ كاٹقذٞجةؿ ٬ٰ ا٧٣ؼٛ

ٌٜ  ٲ٨ا٧٣ةاـ ثٲ٨ ا٤ٕٛ٣ كا٣ضة٦ؽ ٱٕٮد إ٣ٯ أو٢ ٦ٕض٧ٰ ٦ؿدجٍ ثة٧٣ٛؿدة ٦ػ٨  ا٧٣نذ

كإذا ٠ةف ا٣ض٧ٮد كاٹمذٞةؽ ٨٦ ٌٝةٱة ا٧٣ٕضػ٥ض »ص٭ح امذٞةٝ٭ة كصٮدان كٔؽ٦ةنض 

«٨٦ ًٮاثٍ ا٣ذٌٮارد ةًةثُةن ٦ٕض٧ٲ   ٠ؿ٩ة ٱٕؽٌ ٚؾ٣ٟ ا٣ؾم ذ
(5:)

. 

 :عّدي واهوّزوماهخّ  -2

 ضـ ٦ػػ٨ ٣ػػٮازـ ٦ػػةدة اٹمػػذٞةؽ ا٧٣ٕض٧ٲٌػػحـكٕػػٌؽم كا٤٣ٌػػد. د٧ٌػػةـ ا٣ذٌ  ٔػػؽٌ 

ٱٕٮداف إ٣ٯ َجٲٕح ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٕض٧ٰ ا٣ؾم دؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ا٧٤١٣ػح  ٲىٲ٦٨ٕ٪ ثٮوٛ٭٧ة

٪ػؽ٦ة ٝىػؿكا ٬ػؾٱ٨ ٔا٣ٕػؿب  عػةة٦ٮٝػٙ ا٣٪ٌ  -ٰٚ أز٪ةاػ٫  -راٌٚةن   ا٧٣ٛؿدة

ا٢ٕٛ٣ كظؽقث٪ةء ٲ٨ ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٲى 
() ا٣ٕٛػ٢  ث٪ػةء زٱػةدة ٤ٔػٯ -ض ١٣ٮ٩٭٧ة ٱن٧ٺف- 

                                                 

 .2/266٘ح كاٵدبض ٦ٞةٹت ٰٚ ا٤٣ٌ  (:5)

()  ٌـه ثة٣٪عػةة ظػٲ٨ ٩كػت إ٣ػٲ٭٥ كٝٓ ٰٚ ٠ٺـ د. د٧ٌةـ ظٌكةف ا٣ؾم ٣ؼ ى٫ ا٣جةظري ٬٪ػة ٧ٍٗػ

ًٰ ا٣ذٕؽٱح كا٤٣ـكـ ٤ٔٯ ا٢ٕٛ٣  ٹ ٱذضةكزك٫٩ ث٭ػؾا ا٣ٮوػٙ إٌٹ ٦ػٓ اقػذ٧ٕةؿ »ٝىٍىؿى ٦ٕ٪ٲ

ك٬ٮ ٧ٗـ ٦آ٫٣ إ٣ٯ اد ٭ةـ أك٣بٟ ا٣٪عةة ثة٣ذٞىػٲؿ. كٚػٰ ٬ػؾا «...«. أك ٰٚ ٦ة ٦ٕ٪ةق»ٔجةرة 

 ا٧٘٧٣ـ ٩ْؿ ٨٦ كص٭ٲ٨:

أك ٚػٰ »إٹ  ٦ٓ اقذ٧ٕةؿ ٔجػةرة »اٹقذؽراؾض إذ ٝةؿ:  كٝٓ ٰٚ ٔجةرة د. د٧ةـ ٨٦ -2

قض كٱي٤عٜ ث١ٺ٫٦ اٹًُؿابى  ٵ٫٩ ٩كػت إ٣ػٲ٭٥ دة٣ٲػةن ٦ػة  -« ٦ة ٦ٕ٪ةق ـى ٦ة ٱؽٚٓ ٔ٪٭٥ ٧ٗ

٩ٛةق ٔ٪٭٥ أٌكٹنض ٚ٪ٛٯ ٔ٪٭٥ اٹقذٲٕةب ظٲ٨ ٩ه  ٤ٔٯ أ٩ ٭٥ ٝىؿكا ا٣ذٕؽٱح كا٤٣ـكـ ٤ٔػٯ 

أك ٰٚ »ضةكزكف ا٢ٕٛ٣ ث٭ؾا ا٣ٮوٙ إٌٹ ٦ٓ ٔجةرة ا٢ٕٛ٣ض ز٥ أزجذ٫ ٣٭٥ ظٲ٨ ذ٠ؿ أ٩ٌ٭٥ ٹ ٱذ

ك٬ؾق ٔجةرة ٦ض٤٧ح ٱنٲؿكف ث٭ة إ٣ٯ ٦ة ٱٞٮـ ٦ٞةـ ا٢ٕٛ٣ كٱػؤدٌم ٦ػؤدٌاق ٦ػ٨ اقػ٥ «. ٦ة ٦ٕ٪ةق

ٌٞةت.  = ٢ٕٚ ك٦ىؽر كاق٥ ٦ىؽر ك٦نذ
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إذا ٠ة٩ػخ »ك٤ٔٲػ٫  .كا٧٣ىؽرض كوٲ٘ح ا٧٣جة٣٘ح ضكاق٥ ا٧٣ٕٛٮؿ ضاق٥ ا٣ٛة٢ٔ

 .ـكـ ٣ض٧ٲٕ٭ػةا٤٣ٌػ كح إٔؽٱا٣ذٌ  خ٠ة٩ ض٦ةدة اٹمذٞةؽ ٦نذؿ٠ح ثٲ٨ ٬ؾق ا٧٣ٕة٩ٰ

ـكـ أف ٱ١ٮ٩ػة ٦ػ٨ وػٛةت ٦ػةدة م كا٤٣ٌػٕػؽٌ ثة٣ذٌ ٚأك٣ٯ  ضكإذا ٠ةف اٵ٦ؿ ٠ؾ٣ٟ

ح ا٣ذٰ ٹ ٗ٪ٯ ٔ٪٭ة ٚػٰ ا ٨٦ ا٧٣ٕة٩ٰ ا٧٣ٕض٧ٲٌ ٕؽٌ كأف ٱي  ضاٹمذٞةؽ ٰٚ ٧ٔٮ٦٭ة

«..عٮمع٤ٲ٢ ا٣٪ٌ ا٣ذٌ 
(61)

. 

 :اهؿعن ويؿعْهُ اهًفوـ -4

د. د٧ٌةـ ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٢ٕٛ٣ ك٦ٕٛٮ٣ػ٫ ا٤ُ٧٣ػٜ إ٣ػٯ امػذؿا٠٭٧ة ٚػٰ  أرصٓ

ح ٧٠ػة ك٬ٰ ٔٺٝح ٦ٕض٧ٲٌ  (.ًؿثذ٫ ًؿثةن )ٮ ٩ع ضأو٢ ا٧٣ةدة كامذٞةٝ٭٧ة ٦٪٭ة

ٔٺٝػح ٝةا٧ػح ٤ٔػٯ أقػةس  ك٧ٕ٦ٮ٦٫٣ٌة إذا ٥٣ د٨١ ثٲ٨ ا٢ٕٛ٣ أ .ق٤ٛةن  ث٫ ق٥ٌ٤

ِ ضاٹمذٞةؽ ا٧٣نذؿؾ ٦سػ٢  ضػػؿلاٵح ٧ٕض٧ٲٌػا٣ ا٧٣ٕػة٩ٰ ؿدػٮٚ   ٔ٪ؽ٬ة ٚٲي٤عى

٨ ٔٺٝػح ا٣عػةؿ ثة٣عػؽث ٦ٕ٪ٯ ا٧٣ٺثكح ا٣ٞةا٥ ثٲ٨ ا٢ٕٛ٣ كا٣عؽث ا٣ذٰ دجػٲٌ 

 ضأك ٦ٕ٪ٯ ا٣٘ةاٲح إذا ٠ةف ا٣عؽث ٦ٕٛٮٹن ٵص٤ػ٫ ( ا٣ؿص٢ي ًةظ١ةن أٝج٢ :)٩عٮ

ك١٬ؾا دذٌػط كّٲٛػح ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٧٣ٕض٧ػٰ ٚػٰ دعؽٱػؽ  (.جةن دأدٱًؿثذ٫ ) :٩عٮ

ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ٔ٪ةوؿ ا٣ض٤٧ح
(62)

. 

                                                 

إذا أراد د. د٧ٌةـ ٨٦ ا٣٪عةة ا٣ذىؿٱط ثؾ٣ٟ كا٣ذٛىٲ٢ ٚٲ٫ض ٚذ٤ٟ ٠ذج٭٥ ا٧٣جكػٮَح دػؽٌؿ  -3  =

٢ ٚٲ٫ ٰٚ ثٕي ذ٣ٟ أثٮ ظٲةف اٵ٩ؽ٣كٰ )ت٤ٔٲ٫. ك٧٦ٌ  ( ا٣ؾم ٝػةؿض ٨856٬ وٌؿح ثؾ٣ٟ كٚى 

ؿ ٝٮؿ اث٨ ٦ة٣ٟ  ٢٧ى ٫٤ٕٚ ٤ُ٦ٞةن »ك٬ٮ ٱٛك  ٱٕ٪ٰ أ٩ٌػ٫ إف ٠ػةف ٤ٕٚيػ٫ ٹز٦ػةن «: »اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ٱ٢٧ٕٔ 

٠ةف اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ٹز٦ةنض كإف ٠ةف ٦ذٌٕؽٱةن إ٣ٯ كاظؽ ٠ةف اق٥ ٚة٤ٔػ٫ ٦ذٕػؽٱةن إ٣ػٯ كاظػؽض كإف ٠ػةف 

«. ٠ةف اق٥ ا٣ٛة٢ٔ ٦ذٌٕؽٱةن إ٣ٯ از٪ٲ٨ض كإف ٠ةف إ٣ػٯ زٺزػح دٕػٌؽل اقػ٥ ا٣ٛةٔػ٢ إ٣ػٯ زٺزػح ٹز٪ٲ٨

 .22/74ض ك21/429. كا٩ْؿ ٚٲ٫ أٱٌةن: :21/41ا٣ذؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٲ٢ 

ٌٞت ٤ٔٲ٫ ث٧ة ٬ػٮ ٦٪ةقػت.  ك٨٦ ٬٪ة ٠ةف ٨٦ ا٧٣٪ةقت أف ٱ٤عِ ا٣جةظر ذ٣ٟض كٱٕ

 ]ا٧٣ض٤ٌح .

 .:2/24ض ٘ح كاٵدب٦ٞةٹت ٰٚ ا٤٣ٌ  (61)

 .:24-2/249ةثٜض ا٣كٌ ا٧٣ىؽر ٱ٪ْؿ  (62)
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 :اهّػٖغ اهًظخرلث -4

٦ػ٨ ٦ػٮا٨َ اٹ٣ذجػةس ٔ٪ػؽ ثٲػةف  ثٌٕػةن  ٲٖ ا٧٣نػذؿ٠حد٧س٢ ّة٬ؿة ا٣ٌىػ

ٲٖ ٧٩ػةذج ديعذػؾل ٹ ع٥١ ا٣ٌىػؿٚٲٲ٨ ٚػٰ ٠ػٮف ا٣ٌىػكإذا ٦ة أػؾ٩ة ث .٦ٕ٪ة٬ة

 ٗٲػؿ ا٣ضػة٦ٓ ضة٧٣ٕ٪ٯ ا٣ػٮّٲٰٛث ٨٤ٚ ٩ْٛؿ ثٕؽي ٨٦ ٦ٕ٪ة٬ة إٌٹ  ض٧٤٠ةت ٦نذٞح

 ف  أ ض٦سػةؿ ذ٣ػٟ .ع٤ٲػ٢ ا٣٪ٌعػٮمكٗٲؿ ا٣عةق٥ ٣ٮصػ٫ ا٣ؽٹ٣ػح ٚػٰ ا٣ذٌ  ضا٧٣ة٩ٓ

كٱٞػٓ  ضٲٖ ا٧٣نذؿ٠ح ثٲ٨ ا٧٣ىةدر كاٵقػ٧ةء٨٦ ا٣ٌى  ٠ة٩خًٕٚةؿ( )وٲ٘ح ٦س٢ 

: جف ا٣ٮاٝػٓ ٚػٰ دٛكػٲؿ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ٠ػة٤٣   ضجف ٰٚ ا٣ذٛؿٱػٜ ثٲ٪٭٧ػة أظٲة٩ػةن ا٤٣  

قػ٥ جػةس( ثةٹ٣ً )ٌكؿت ٧٤٠ح ٚٞؽ ٚي  . 37 :اٵٔػؿاؼ] ژ ڍڇ ڇ ڇ ڇژ

كٱٞىػؽ ثػ٫  ضط أف ٱ١ػٮف ٦ٕ٪ػةق ا٧٣ىػؽرد٧ٌةـ رٌصػ ٤ٔٯ أٌف د. .ٮبكدٕ٪ٰ ا٣سٌ 

ٝجٲػ٢  ٚ٭ػٮ ٦ػ٨ ضٺثكػح٦ٓ أٌف قٲةؽ اٳٱح ٹ ٱػؿصط دٛكػٲؿق ثة٧٣ي  ض(ٺثكحا٧٣ي )

ا٧٣ضةزض ك٩ٮع ٦ػ٨ ا٧٣نػة٤٠ح
(63)

ًٕٲػ٢() حوػٲ٘ أٱٌػةن  ك٩ْٲػؿ ذ٣ػٟ . ٩عػٮ:  ٚى

ى  ضٲ٢٭ً وى  ثة٣ؿصٮع إ٣ٯ  ٌٹ إ ضق٥ ٦٪٭ة٨ٔ اٹ ا٧٣ىؽر ٱ٧ذةزٚٺ  ضٱؿؿً كقى  ضٲ٢ؼً كث

 .اقػ٧ةن ة٣ػر كا٣سٌ  ض٭حن ٦نػجٌ  وػٛحن ة٩ٰ كا٣سٌػ ض٦ىؽران ؿ اٵكٌ  ٱٕٲ٨ٌاٹمذٞةؽ ا٣ؾم 

ٌٰ )كاٹمذٞةؽ  ٔ٪ػؽ ٔٮ٩ػةن ٤٣جةظػر ٱٞػٙ  (ةٲ  ٝجػ٢ أف ٱ١ػٮف وػؿٚ ك٬ٮ ٦ٕض٧

ا١٣ةٰٚعٮم ع٤ٲ٢ ا٣٪ٌ ا٣ذٌ 
(64)

. 

ى:بونىالوظوِْىوالمُجمى-ثانوًا
ٌّٙ د. د٧ٌةـ ٰٚ ٬ؾ ٦جةدئ ا٣٪ٌْؿٱٌح ا٣ذٮ٣ٲؽٱٌح  ٔ٪ىؿان ٱٕٮد إ٣ٯ ا٣ٕٺٝح قٱٮ

 ٌٌ ٝػٮا٩ٲ٨ )أك  (ٝٲػٮد اٹ٩ذٞػةء)ٱٕػؿؼ ثػػ  ضٮاثٍ ا٧٣ٕض٧ٲٌح ا٧٣ٕ٪ٮٱٌحٰٚ ثٲةف ا٣

(اٹ٩ذٞةء
(65)

ٞٲٮد أك ا٣ٞٮا٩ٲ٨ ٦ة ٱضت أف ٱؿأٲػ٫ ا٧٣ػذ٥٤١ ٚػٰ كدٕ٪ٰ ٬ؾق ا٣ .

                                                 

ٌُػعؿٱػؿ كا٣ذٌ ض كدٛكػٲؿ ا٣ذٌ 3/546 ةؼض ا٣ـ٦ؼنػؿمضٱ٪ْؿ ا١٣ٌنػ (63) ة٬ؿ ثػ٨ ٪ػٮٱؿض ٦ع٧ػؽ ا٣

 .87/: ٔةمٮرض

 .254-2/253ٱ٪ْؿ ٦ٞةٹت ٰٚ ا٤٣ٌ٘ح كاٵدبض  (64)

 .ك٦ة ثٕؽ٬ة 251ٱ٪ْؿ صٮا٩ت ٨٦ ٩ْؿٱٌح ا٣٪عٮض دنٮ٦ك١ٰ/ (65)
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ع٧ػ٢ ٌف ٢ٌ٠ ٧٤٠ح ٱؼذةر٬ة ا٧٣ػذ٥٤١ دى ٵ ضاػذٲةر ٦ٛؿدات ا٣ض٤٧ح ا٧٣ٺا٧ح ٣٭ة

 .٦ٕ٭ػة ٭ةدٌػة٦ٌ ك ا٣ٌٺظٞػح ٰٚ ث٪ٲذ٭ة كق٧ةد٭ة مػؿكَةن ٹ٩ذْة٦٭ػة ٦ػٓ ا٧٤١٣ػح

كٚػٰ ٬ػؾا اٹ٩ذٞػةء  .كٱذعٜٞ ا٣٘ؿض ٦ػ٨ ا١٣ػٺـ ضك١٬ؾا ظذٯ ٱ١ذ٢٧ ا٣ج٪ةء

أك   قػ٪ةدق ٣ٛةٔػ٢إ٠ة٩ذٞةء ا٢ٕٛ٣ ا٣ؾم ٱعػذ٥ٌ  ضكّٲٰٛ/ؿ ٩عٮماٵكٌ  :صة٩جةف

ٱ٤عػِ  ضة٩ٰ ٚ٭ػٮ ٦ٕض٧ػٰأ٦ٌة ا٣سٌػ .ا٩ذٞةء ا٧٣جذؽأ ا٣ؾم ٱنذؿط ا٣ؼجؿ ٰٚ قٲة٫ٝ

٦ٛةد٬ػة أٌف  ٌٚػٺن ٔػ٨ وػٲةٗح ٝةٔػؽة .ٹ٣ٰ ا٧٣ٞؿكء ٨٦ ا٧٣ٕض٥ا٣ذأكٱ٢ ا٣ؽٌ 

ؽرد٫ ٤ٔػٯ اٹػذٲػةر. ٤ٌٝخ ٝ ضا٧٣ذ٥٤١ ٧ٌ٤٠ة دٌٞؽـ ٰٚ ث٪ةء ا٣ض٤٧ح ث٧ٞؽار ٧٤٠ح

ةمٛةن ٨ٔ ا٣ٕٺٝح ػ٠ ضؿا٠ٲت ا٣ٕؿثٲٌحكٝؽ َؿؽ د. د٧ٌةـ ث٭ؾق ا٧٣ٛة٬ٲ٥ أثٮاب ا٣ذٌ 

ح ا٣ذٰ ثةمؿ٬ة اقذ٪ةدان إ٣ٯ ٦ػة ثٲ٨ ا٣ٮّٲٛح كا٧٣ٕض٥ ٰٚ ثٕي ا٧٣كةا٢ ا٣٪ٌعٮٱٌ 

 :ا٧٣كةا٢ ؾقػك٨٦ ٬ .دٌٞؽـ

 :(اشخعًال )لوًّا -1

  ٚػٰ ظػةؿ ا٩ذٞةا٭ػة ثػةرزةد٪ُٮم ٬ؾق اٵداة ٤ٔٯ ٝٲٮد كّٲٛٲٌح ك٦ٕض٧ٲٌح 

ٚػٰ ا٣ٮٝػخ  -كد٧٪ٓ  ضٲ٨ ٰٚ ا٣٘ة٣تٲ٨ ٦ةًٲى دٞذٌٰ كصٮد ٤ٕٚى  ا٣ٮّٲٛٲٌح ٦٪٭ة

أ٦ٌػة ا٣ٞٲػٮد ا٧٣ٕض٧ٲٌػح ا٣ذػٰ دٮصػؽ٬ة  .كركد ٢ٕٚ اٵ٦ػؿ ٚػٰ قػٲةٝ٭ة -٩ٛك٫ 

إذ ٱ٢٧ٕ ٤ٔػٯ زٱػةدة ٝٲػٮد  ض(ا٧٣ٮًٮع ٧٣ٕ٪ٯ)ٚذْ٭ؿ ٰٚ إٱؿاد ٤ٕٚ٭ة  (٧ٌ٤٠ة)

٧ٌ٤٠ػة أ٩جػخ ا٣ٛػٺحي ) :ث٪ةء ا٣ض٤٧ػح ٩عػٮ ٝٮ٣٪ػةظذٯ دٌٲٜ ٦ٓ دٌٞؽـ  ضاٹ٩ذٞةء

ٲ٨ ٚػٰ ٲ٨ ٦ةًػٲى ٬٪ػة كصػٮد ٤ٕٚىػ (٧ٌ٤٠ة)٤ــ ٱ ضةكّٲٛٲ   ( مضؿةن ظىؽى ز٧ةرى٬ة

٢ٕٚ اٵ٦ػؿ ٦ػ٨ أف ٱ١ػٮف َؿٚػةن ٚػٰ  كد٧٪ٓ أٱٌةن  ضٲ٨دؿ٠ٲج٭ة ٝج٢ ا٣٪ُٜ ثة٤ٕٛ٣ى 

ٱكػذؽٰٔ ٝػٮا٩ٲ٨ ٦ٕض٧ٲٌػح ٹػذٲػةر  (أ٩جػخ)ٚػإٌف ا٣ٕٛػ٢  ةأ٦ٌة ٦ٕض٧ٲ   .٤ٕٚٲ٭ة

ٚػإذا صػةء ثة٣ٛةٔػ٢  ضكٰٚ ا٧٣ٕ٭ٮد ٱ١ٮف اٷ٩جةت ٦ػ٨ ٧ٔػ٢ ا٣ٛػٺح .٣ٛة٢ٔا

٦ػ٨ أ٦س٤ػح  ض٠ةف ٤٦ـ٦ةن ٰٚ ا٣ٕةدة أف ٱ١ٮف ا٧٣ٕٛٮؿ ٦ة ٱىط ٗؿق٫ ض(ا٣ٛٺح)

٩جػةت اٷٟ عػذ٥ٌ كصػٮد ٩ذٲضػح ٣ػؾ٣د ضدجةٔةن ك .ا٣نضؿ أك ا٣عجٮب أك قٮا٧٬ة



 :59 اهلل د. سعد فسج -املعحه ّعالقتُ باليخْ عيد د. متاو حشاٌ 

 .ة ز٧ةر٬ػةكإ٣ـا٦ةن ٱ١ٮف ٦ػة ٱعىػؽ ٦ػ٨ ا٣نػضؿ .٦٪٫ ٧٦س٤ح ثة٣عىةد ا٧٣ؿصٮٌ 

٧خ ٬ؾا اٹقذؽٹؿ ٣ٲجٲ٨ ا٣ٕٺٝح ا٧٣ذٲ٪ػح ثػٲ٨ ٱ٧ٌٰ د. د٧ٌةـ ٤ٔٯ قى  ضك١٬ؾا

ثٮوٛ٭ة ٝٲٮدان ٤ٔٯ ث٪ةء ا٣ض٢٧ ضا٣ٮّٲٛح كا٧٣ٕض٥
(66)

. 

 :فرف اهًخػرّ اهظّ  -2

ػػ ٌْ ؼ ثػػٲ٨ اٹقػػذ٧ٕةؿ ا٣ػػٮّٲٰٛ كاٹقػػذ٧ٕةؿ ؿؼ ا٧٣ذىػػؿٌ ٱذػػأرصط ا٣

ٗىٲٍػؿى ك٦ىػة ٱيػ» :ا٧٣ٕض٧ٰ. كٝؽ ٝةؿ ٔ٪٫ اثػ٨ ٦ة٣ػٟ ٚػٰ ا٣ؼٺوػح ٍؿٚنػة ك ّى ؿىل 

ٍؿًؼ  «..ّى
(67)

.  ٌْ  ضؿكؼ ا٧٣ذىؿٚح ٚػٰ أوػ٤٭ة ٦نػذٞحكذ٬ت د. د٧ٌةـ إ٣ٯ أٌف ا٣

 .حكثؾ٣ٟ د١ٮف ٧٤٠ػةت ٦ٕض٧ٲٌػ ضك٦ٕةفو ٦ٛؿدة ٦كذ٤ٞح ضأم ٣٭ة ٦ٮاد امذٞةؽ

ٚض٤٧ح ٦ػ٨  .٩عٮٱٌحإ٣ٯ ّؿكؼ ٵداء كّٲٛح  (ا٣٪٢ٌٞ)١٣٪٭ة دعٌٮ٣خ ٨ٔ َؿٱٜ 

ًٓ ) :٩عٮ ؽـى ا٣ٌؿثٲ ػؿى  ضص٤٧ح ٤٦ذجكػح ٬ٰ (أظججخي ٦ٞى ؼ أف ا٣عػٌت كٝػٓ إذ ٹ ٱٕي

ؽـ ا٣ؿثٲٓ  ػؽـ ا٣ؿثٲػٓ ضاٷدٲةف ٩ٛك٫ :مأ٤ٔٯ ٦ٞى  .أم كٝػخ اٷدٲػةف ضأك ٚػٰ ٦ٞى

د ا٧٣نػذٜ جف ٱ١ٮف دٛؿٱٞةن ثٲ٨ ا٧٣ٕض٧ٰ ا٣ؾم ٱعؽٌ ٤  ٣ا ٬ؾاٛؿٱٜ ٰٚ ٦س٢ كا٣ذٌ 

ٌْ  ض٨٦ كص٫ ا٧٤١٣ح ٤ٔػٯ  كثػٲ٨ ا٣ػٮّٲٰٛ ا٣ػؾم ٱػؽؿٌ  ضؼؿؼ ا٧٣ذىػؿٌ ك٬ٮ ا٣

 ٌْ ٗٲؿ ا٧٣نذٜ :ؼا٧٣ذىؿٌ  ؿؼ ٗٲؿا٣
(68)

. 

 :يمٔء اهحال يٌ اهًؾاف   يٌ اهًؾاف إهُٖ -4

ك٬ؾا ًةثٍ ٦ػ٨ ًػٮاثٍ دػٮارد ا٧٣ٕضػ٥ ٱ١٧ػ٨ ا٣ذػؿٌػه ٚػٰ مػؿ٫َ 

 :ح. إذ ٱىٌط ا٣عػةؿ ٚػٰ ٝٮ٣٪ػةة٩ٲح ٦ٕض٧ٲٌ كا٣سٌ  .اٵك٣ٯ ٩عٮٱٌح :ثإظؽل ظة٣ذٲ٨

قػ٧ٕخ ك١٣٪ػ٫ ٱ٧ذ٪ػٓ ٚػٰ ٦سػ٢ ) (.دأٲةن إ٣ٯ ا٣ىػٺة ق٧ٕخي ٦ؤذٌفى ا٣ٕنةءً )

ح ا٧٣ٌػةؼ عٮم ا٣ٮّٲٰٛ ٬ػٮ وػٺظٲى كًةث٫ُ ا٣٪ٌ  ض(٦ؤذٌفى ا٧٣كضًؽ ٦ٛذٮظةن 

 (.٬ػؾا ٦ػؤذٌفه ا٣ٕنػةءى ) :٩عػٮ ضٌٮف ا٧٣ٌػةؼإذا ٦ة ٩ي  ضأف ٱ٪ىت ا٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫

                                                 

 .257 -2/256ٵدبض ٘ح كاٱ٪ْؿ ٦ٞةٹت ٰٚ ا٤٣ٌ  (66)

 .219ا٣ؼٺوحض اث٨ ٦ة٣ٟ / (67)

 .268 - 2/267٘ح كاٵدبض ٱ٪ْؿ ٦ٞةٹت ٰٚ ا٤٣ٌ  (68)



 5:1 (4-3) ءاٌاجلز (19)اجمللد  -جمل٘ جمنع اللغ٘ العسبٔ٘ بدمظل 

كٚٲ٭ػة  -ة٩ٲػح أ٦ٌػة ا٣عة٣ػح ا٣سٌ  (.)٬ػؾا ٦ػؤذٌفه ا٧٣كػضؽى  :ك٨١٣ ٹ ٱضٮز ا٣ٞػٮؿ

ا٣عػةؿ ٦ػ٨  ٚػذ٨٧١ ٚػٰ وػعح ٦ضػٰء - ا٣ذؿٌػه ٚػٰ ا٣ضة٩ػت ا٧٣ٕض٧ػٰ

٩عػٮ  ضك٨١٣ ثنؿط أف ٱ١ٮف ا٧٣ٌةؼ ثٌٕةن ٨٦ ا٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫ ضا٧٣ٌةؼ إ٣ٲ٫

: ا٣عضػؿ] ژ  ى  ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژ :ٝٮ٫٣ دٕػة٣ٯ

ٌٌ  (إػٮا٩ةن )ٚة٣عةؿ  ض 58 كصػةز ذ٣ػٟ  ض(وػؽكر٥٬)ٚػٰ  (٬ػ٥)٧ٲؿصةء ٨٦ ا٣

ٌٌ  ٧ٌ٦ة ٱؽؿ ٤ٔٲ٫ أصـاء ظٞٲٞٲٌح وؽكر()ٵٌف   (٥٬)ؿػػ٧ٲا٣
(69)

. 

 :لوًث )ٍؿس( -4

٬ؾا ا٤٣ٌٛػِ ٱ١٧ػ٨ أف ٱػؽػ٢ ٚػٰ دؿ٠ٲػت ٱذػؿدد ثػٲ٨ ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٣ػٮّٲٰٛ 

ع٤ٲػ٢ ا٣ػٮّٲٰٛ ٚػإٌف ا٣ذٌ  (٫ق٤جخي زٱؽان ٩ٛكى ) :كإذا ٦ة ٤ٝ٪ة .كا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٕض٧ٰ

٘ى )كٱىػجط ا٣ٌكػ٤ت ٚٲػ٫ ث٧ٕ٪ػٯ  (ضا٣ذٌٮ٠ٲؽ)ٱٮص٭٫ إ٣ٯ ثةب  ك١٣ػ٨ٌ  (ضتٍىػا٣

 ةٛةن د٧ة٦ةن ٧ٌٔػٯ آػؿ ٦ؼذ٫٤( ٨١٧٦ أف ٱُٰٕ ٦ٕ٪ن ِٛ )٩ٛكى ا٣ذٌٮٌص٫ ا٧٣ٕض٧ٰ ٤٣ٌ 

(ٝذ٤خ زٱؽان ) :كدٛكٲؿق (ق٤ت ا٣ؿكح)كأٔ٪ٰ ث٫  ضقج٫ٞ
(6:)

. 

 ك٬٪ػػةؾ وػػٮر أػػػؿل د٧ةزػػ٢ ٬ػػؾق ا٣ٕٺٝػػح ا٣ذػػٰ دٞػػٮـ ثػػٲ٨ ا٣ٮّٲٛػػح 

ٌػ٧ٲ٨ض كا٣٪ٌٞػ٢ض كا٧٣ٕض٥ض ثعس٭ة د. د٧ٌةـ ظكةف. ٨٦ ذ٣ٟ ٦ٮًػٮٔةت: ا٣ذٌ 

ٌٞػ٢ض كا٣٪ٌ كا٣ذٌ  ٌٞػ٢ كٗٲػؿ ا٧٣ذ٪ ١ػؿة ؿادؼ كا٣ٛػؿكؽض كاٹقػذس٪ةءض كا٣ٕٛػ٢ ا٧٣ذ٪

كا٧٣ٕؿٚح كقٮا٬ة
(71)

. 

 ثٍظرّٕث ويَّمّٖ  هّٖخان:إطما -

كدعؽٱػؽان  ض٨٦ ػٺؿ ا٣ذأ٢٦ ٰٚ دراقػح ا٧٣ٕضػ٥ ٤٣ػؽ٠ذٮر د٧ٌػةـ ظكػةف

 ةكدػٮ٫٣ َؿٚةن دع٤ٲ٤ٲ   ضثؿأق٫ ثض٫٤ٕ ٩ْة٦ةن ٦كذٞٺ   ضٔ٪ؽ٦ة ٌٔؽؿ ٨٦ أ١ٚةرق ٚٲ٫

ظػخ ٣٪ػة ٹ ضٲ٦٨ٞةر٩ح ٦ٓ ٦ٮ٫ٛٝ ا٣٪ٌْؿم كا٧٣٪٭ضٰ ا٣ٕػة٦    ٰٚ ا٣ج٪ةء ا٣٪عٮم

                                                 

 .:2/25ض ا٣ٌكةثٜا٧٣ىؽر ٱ٪ْؿ  (69)

 .2/267ض ٘ح كاٵدب٦ٞةٹت ٰٚ ا٤٣ٌ ٱ٪ْؿ  (:6)

 .ك٦ة ثٕؽ٬ة 2/246ةثٜض ا٣كٌ ا٧٣ىؽر ٱ٪ْؿ  (71)



 5:2 اهلل د. سعد فسج -املعحه ّعالقتُ باليخْ عيد د. متاو حشاٌ 

ٔػػ٨ دراقػػذ٫ ٚػػٰ ٬ػػؾا ا٧٣ضػػةؿ  ة٦٪٭ضٲػػح د٧ٌؼٌػػذأػػػؿل مػػ١ة٣ٲٌح ٩ْؿٱٌػػح كإ

 :ة ٰٚ اٳد٩٧ٰٮصـ٬

ْؿم كا٧٣٪٭ضٰ ٰٚ دراقػذ٫ إٌف د. د٧ٌةـ ظٌكةف ثٰٞ ٦ؼ٤ىةن ٧٣ٮ٫ٛٝ ا٣٪ٌ  -

ٱٕذ٧ػػؽ ا٣ضة٩ػػت  ضة٦ػػ٨ ٠ػػٮف ا٤٣٘ػػح ٦ٮًػػٮٔةن كوػػٛٲ   ض٤٣٘ػػح كدأ٦ٺدػػ٫ ٚٲ٭ػػة

 ٌٹ ك٣ٲف ٬٪ػةؾ ٦ٕ٪ػٯ ٚػٰ ا٤٣ٌ٘ػح إ .٢١ كا٣ٮّٲٛحط ٨ٔ ا٣نٌ ا٧٣ذؿمٌ  ضى٪ٲٰٛا٣ذٌ 

كإٌف  .٦كذ٪ؽان إ٣ػٯ مػؿكط قػٲةٝٲٌح ضا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؾم ٱ٭ج٫ ا٣ٌن٢١ ا٤٣ٌ٘ٮم ٤٣جةظر

ا٣ذٌٛكػٲؿ  وٮرة ٨٦ وػٮر٦ٮ٫ٛٝ ا٣ٮوٰٛ ا٣ذٌى٪ٲٰٛ ٠ةف ظةق٧ةن ٰٚ رٚي أم 

ا٤ٕ٣ٌػػح ا٣٘ةاٲػػح ك٦ذ٤ٕٞةد٭ػػة ٦ػػ٨ ا٣ذأكٱػػ٢  :أك اٷصةثػػح ٔػػ٨ )٧٣ػػةذا( ضٚػػٰ ا٤٣ٌ٘ػػح

 ضقػ٤ٮ٠ةن ٱ٤٘ػٰ اقػذٞٺؿ ٦ػ٪٭ش ا٤٣ٌ٘ػح -ثعكػت ز٧ٔػ٫ - ٫ػػػ١٣ٮ٩ ضكا٣ذٞؽٱؿ

٤ٔػٯ أٌف ا٣عػٍؽس  .كٹ ٱكػذ٪ؽ ٤٣عػف ضكٱٌؿب ص٧ٲٕةن ثة٣عٍؽس كا٣ذؼ٧ػٲ٨

ا٣ؾم ٱٞٮـ كاصجػ٫  ضك٣ٲف ٨٦ ٢٧ٔ ٔة٥٣ ا٤٣ٌ٘ح ضا٣ٛٺقٛح كا٣ذٌؼ٧ٲ٨ ٨٦ ٢٧ٔ

٤ٔٯ اٷصةثح ٔػ٨ )٠ٲػٙ( ٚعكػت
(72)

ْػؿم ٬ػؾا ا٧٣ٮٝػٙ ا٣٪ٌ أٌٚػٯ . كٝػؽ 

ا٣ػؾم  (ك٦ج٪ة٬ػة ح ٦ٕ٪ة٬ػةا٤٣ٌ٘ح ا٣ٕؿثٲٌ )أك ٧٩ٮذص٫  ّ٭ٮر ٠ذةث٫إ٣ٯ كا٧٣٪٭ضٰ 

ٗٲؿ أٌف ا٣ٮٝػٮؼ ٤ٔػٯ َجٲٕػح ا٣ٕٺٝػح ثػٲ٨  .كداٚٓ ٔ٪٫ ثٌؿاكة ضا٣ذــ ث٧ة ٚٲ٫

ٱٕػٌؽؿ ثكػجج٫ ٦ػ٨  - ٧٠ة ٔؿٚ٪ة -ص٫٤ٕ  ضا٧٣ٕض٥ كا٣٪ٌعٮ ٰٚ ا٣٪ْؿٱٌح ا٣ذٮ٣ٲؽٱٌح

٤٪ة ث٭ة ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ضأ١ٚةرق ً٘ ٷمػ١ةؿ ك٨١٣ ا .كٱٌٞؽـ ٬ؾق اٵثعةث ا٣ذٰ مي

٤ًػٌط ٔػ٨ ا١٣ٲٛٲٌػح  ٱجؿز ٨٦ا٣ؾم  ػٺؿ د١ٛٲؿق ا٣ضؽٱؽ ٬ؾا ٱْ٭ػؿق ا٣كػؤاؿ ا٧٣ي

ا٣ض٧ٓ ثٲ٨ ٦جعر دٕٮد أٝكة٫٦ كدٮصٲ٭ةد٫ إ٣ػٯ أوػٮؿ ٩ْؿٱٌػح  ا٣ذٰ ٱ٨١٧ ث٭ة

ٱ٧سػ٢ ح ح ا٣ذٮ٣ٲؽٱٌػْؿٱٌػٚة٧٣ٕض٥ ٚػٰ ا٣٪ٌ  .كثٲ٨ ٦٪٭ش كوٰٛ دى٪ٲٰٛ ضدٛكٲؿٱٌح

أك ا٣٪٧ػٮذج ا٣عةقػٮثٰ  ضعٮم ٰٚ ا٣ض٭ةز ا٣ٮاوٙأظؽ ١٦ٮ٩ةت ا٣ٕ٪ىؿ ا٣٪ٌ 

ك٬ػؽؼ   حا٣ػؾم ٱيج٪ػٯ ٤ٔػٯ أقػةس دٛكػٲؿ ٧ٔػ٢ ا١٤٧٣ػح ا٣ؾ٬٪ٲٌػ ضٮرما٣ٌى 

                                                 

 .٦2:6٪ة٬ش ا٣جعر ٰٚ ا٤٣ٌ٘حض ٱ٪ْؿ ض ك61٘ح ثٲ٨ ا٧٣ٕٲةرٱٌح كا٣ٮوٛٲٌح /٤  ٱ٪ْؿ ا٣ (72)
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ٱٞػٮؿ  .ٛكػٲؿ أٱٌػةن ٦ػة كراء ا٣ذٌ  ك٤ٔػٯ ضحح ٝةا٥ ٤ٔٯ ا١٣ٛةٱح ا٣ذٛكػٲؿٱٌ ا٣ذٮ٣ٲؽٱٌ 

ٛكػٲؿ أ٧ٔػٜ ٦ػ٨ ا١٣ٛةٱػح .. أف ٩جعػر ٔػ٨ ٦كػذٮل ٦ػ٨ ا٣ذٌ » :(دنٮ٦كػ١ٰ)

ثػ٢ ٩ذضػةكز إ٣ػٯ  ض٬ٰ ػىػةاه ا٤٣ٌ٘ػحة ٹ ١٩ذٰٛ ٚٲ٫ ثة٣كؤاؿ ٧ٌٔ  ضٛكٲؿٱٌحا٣ذٌ 

«ا٣٪ٌعٮ ا٣كؤاؿ ٨ٔ ٧٣ةذا ٬ٰ ٤ٔٯ ٬ؾا
(73)

٧سٲػ٢ إذف ا٧٣ٕض٥ ٬٪ػة ٱٕذ٧ػؽ ا٣ذٌ  .

 .ا٣ذٰ ٝؽ د٧٪ط أ٠سؿ ٨٦ كوٙ ٣ج٪ةء ص٤٧ٰ كاظؽ ا٣ذأكٱ٢ ةت١٦ة٩إك ضا٣ٌؽٹ٣ٰ

ٮ٣ٲػؽم ا٧٣ىةد٦ح ا٣٪ٌْؿٱٌح كا٧٣٪٭ضٲٌح أٌف د. د٧ٌةـ أ٣عٜ ا٧٣ٕض٥ ٰٚ دٮص٭ػ٫ ا٣ذٌ 

كٱٞٮـ  ضعكتٱٕذ٧ؽ ا٧٣ُٕٲةت ا٣عكٲٌح ٚ ضٮذج كوٰٛ دى٪ٲٰٛٛكٲؿم ث٪٧ا٣ذٌ 

 .أكٱػ٢ ا٣ذػٰ ٱٌػ٧٭ة ا٧٣ػؽػ٢ ا٧٣ٕض٧ػٰعٮ كٔ٪ةوؿ ا٣ذٌ ٤ٔٯ ا٣ٛى٢ ثٲ٨ ا٣٪ٌ 

ا٧٧٣سػ٢  (٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ٦ٕ٪ة٬ػة ك٦ج٪ة٬ػةا٤٣ٌ )اٷ٣عػةؽ ٚػٰ ٧٩ٮذصػ٫  كٝٓ ٬ػؾاك

 (ٮاردا٣ذٌػ)ثٛؿع  ضٌةـ٬ٰ ٝؿٱ٪ح ا٣ذٌ  (ح٣ْٛٲٌ )ك٨٦ ػٺؿ ٝؿٱ٪ح  ض٧٣٪٭ض٫ ا٨٤ٕ٧٣

ا٧٣٪ٌػػجُح  ٗٲػػؿ حح كا٣جٺٗٲٌػػا٣ػػؾم ٔػػٌؽق قػػ٤ٛة ٦كػػؿظةن ٤٣ؽراقػػةت اٵقػػ٤ٮثٲٌ 

كٔػٮدان ٤ٔػٯ اٷمػ١ةؿ ا٣ػؾم أكرد٩ػةق  .٣ذ٤ٕٞ٭ة ثةٹػذٲةر ا٣ٛػؿدم ٧٤١٤٣ػةت

٣ٲٙ ثػٲ٨ ٦ػ٪٭ش دٛكػٲؿم كآػػؿ ٯ ا٣ذػأ٬ػٮ أ٩ٌػٯ ٱذكػ٪ٌ  :٦ػة قػجٜثـٱةدة ٤ٔػٯ 

 حك٢٬ ٬٪ةؾ إَةر ٩ْؿم ٱكػ٧ط ٧٣جةمػؿة ٦ٮًػٮع دػأكٱ٤ٰ ث٪ْؿٱٌػ .؟دى٪ٲٰٛ

اقػذ٪ةدان إ٣ػٯ ٬ػؾا  -ؽ٠ذٮر د٧ٌػةـ ة٣ػظذػٯ ٱىػ٢ ث ؟!ث٧ػ٪٭ش مػ٤١ٰ ضحدٛكٲؿٱٌ 

كٔػٌؽ٬ة ٦ػ٨  ضٞؽٱؿ ٰٚ ثعػر ا٧٣ٕضػ٥أكٱ٢ أك ا٣ذٌ أف ٱٞج٢ ث١ٛؿة ا٣ذٌ  -٤ٛٲٜ ا٣ذٌ 

ع٤ٲ٢وٮاب ا٣ذٌ 
(74)

كدٛىػٲٺن  ص٤٧ػح ضةثٜ ٣٭ة٤ٔٯ ا٣ٌؿ٥ٗ ٨٦ ر٫ٌٚ ا٣كٌ  ض
(75)

 ض

 .ا٧٣ؤدٱح إ٣ٲ٫ ج٢كٱؿٚي ا٣كٌ  ضثة٣ذأكٱ٢ ا٣ٮوٰٛ ٱٌٲٜ ذرٔةن  ٫ٌف ٦٪٭ضٵ

دعٮٱػ٢ كاظؽة ٨٦ أ١ٚةرق ا٣ذٰ ٌٔؽ٣٭ة د. د٧ٌػةـض ٧ٌ٦ػة ٣ػ٫ وػ٤ح ثػة٧٣ٕض٥ض  -

                                                 

 .62ٛكٲؿض دنٮ٦ك١ٰ /٦ة كراء ا٣ذٌ  إ٣ٯٛكٲؿ ٮ٣ٲؽٱٌح ٨٦ ا٣ذٌ ا٤٣ٌكة٩ٲةت ا٣ذٌ  (73)

 .2/258٘ح كاٵدبض ٱ٪ْؿ ٦ٞةٹت ٰٚ ا٤٣ٌ  (74)

 .46/ؿ اصذ٭ةدات ٣٘ٮٱحٱ٪ْ (75)
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ا٣ذػٰ  حإ٣ٯ ٩ْةـ ٝػةا٥ ثؿأقػ٫ض ٚػٰ ٦ٞةثػ٢ أ٧ْ٩ػح ا٤٣ٌ٘ػح ا٣ذ٤ٞٲؽٱٌػح ا٣سٺزػ ا٧٣ٕض٥

ؿ زٺزح ٔ٪ةوػؿ ٦ضذ٧ٕػح  ك٬ػٰ ا٣ٕٺٝػةت ا٣ٌٕػٮٱٌحض كا٣ٞػٲ٥ ٚ  ٮى وةرت ٩ْة٦ةن ٣ذى 

ك٬ٮ ٱ٪ذ٥ْ ٬ؾا ا٣٪ٌكػٜ ا٣ضؽٱػؽ  -١٣٪٫ٌ ح ثٲ٨ ٔ٪ةوؿق. ح ا٣ضؽك٣ا٣ؼٺٚٲٌحض كإ١٦ة٩ٲ  

ٌٜٞ ا٣ضػؽكؿ ث٧عٮرى  - ٱػ٫: ٥٣ ٱجٲ٨ٌ ٠ٲٙ ٱ٨١٧ ٧٤٣ٕض٥ أف ٱؽػ٢ ٰٚ مؿكط دع

ؿ٠ٲػت. ٌٚػٺن ٔػ٨ ثٲػةف ٩ػٮع ٤ٞٲتض كاٵٚٞػٰ أك ٦عػٮر ا٣ذٌ ا٣ؿأقٰ أك ٦عٮر ا٣ذٌ 

٣ػ٫ إدراصػ٫ ٚػٰ  ٱىػطٌ ا٣ٕ٪ةوؿ ا٣ذٰ ٱ٨١٧ ٣٭ة اٹ٩ذْةـ ثضؽكؿ دىػ٪ٲٰٛض ظذػٯ 

 ٌف دعٌٮؿ ا٧٣ٕض٥ إ٣ٯ ٩ْةـ ٱٛذػؿضإ. ز٥ٌ ؟ ج٭ة ا٣ج٪ٲٮمٌ دٲدؿكاٵ٧ْ٩ح ا٤٣ٌ٘ٮٱٌح  ز٦ؿة

١٣ػ٨ٌ د. د١ة٫٤ٚ كد١ة٫٤٦ ٦ٓ اٵ٧ْ٩ح ا٣سٺزح: ا٣ٌىٮدٲٌحض كا٣ٌىػؿٚٲٌحض كا٣٪ٌعٮٱٌػحض  ٚٲ٫

١ةٚػ٢ أك ا٣ذٌ  ث٭ػةٱػذ٥ ػة٣ٲػةن ٦ػ٨ دٛىػٲ٢ ا١٣ٲٛٲٌػح ا٣ذػٰ  -أٱٌةن  -د٧ٌةـ دؿؾ اٵ٦ؿ 

ةاؿ أ٧ْ٩ح ا٤٣٘ح  ك٦ةذا قٲُؿأ ٤ٔٲ٭ة ٨٦ د٘ٲٲػؿ ث٪ػةء ٤ٔػٯ ١ة٢٦ ثٲ٨ ا٧٣ٕض٥ كقا٣ذٌ 

ْػةـ أ٠سؿ دعؽٱؽان: ٦ةذا قٲٌٞؽـ ا٣٪ْةـ ا٣ٌىػؿٰٚ ٤٣٪ٌ  ثٕجةرة ٬ؾق ا٣٪ذةاش ا٣ضؽٱؽةض أك

؟. ك٦ػػة ا٣ػػؾم قػػٲأػؾق ا٧٣ٕضػػ٥ ٦ػػ٨ ٕض٧ػػٰ أك ا٣٪ٌْػػةـ ا٣٪ٌعػػٮم ثٕػػؽ ذ٣ػػٟا٧٣

ٮًػٮع كػةوػح ظٲ٪٧ػة وػةر ٦ ضة ا٣ٕٺٝػح ا٣ذػٰ د٪نػأ ثٕػؽي ثٲ٪٭٧ػةك٦ػ ؟ا٣ٌىؿؼ

٦ة ا٣ؾم قٲُٕٲ٫ ا٧٣ٕضػ٥ ٤٣٪ٌعػٮ  ك٣ٲف آػؿانض ضة؟. كأػٲؿان اٹمذٞةؽ ثعسةن ٦ٕض٧ٲ  

٣ـك٦ػةن  -ٔٺ٦ةت اٹقػذٛ٭ةـ دعذػةج ك ذةفضاٷم١ة٣ٲٌ  ةدةف؟. ٬ٛىٲ٤ٔ٢ٯ ٩عٮ ا٣ذٌ 

إ٣ٯ ظ٢ ٌض كإصةثةت دٛىٲ٤ٲٌحض ٵ٩ٌ٭ة دذ٤ٕٜ ثج٪ٲح ٧٩ػٮذج ٦ٞذػؿح ٣ٮوػٙ ا٤٣ٌ٘ػح  -

٦٪٭ضٲٌح كاًعح ك٤ٕ٦٪ح. ك٠٪ٌة ٩أ٦ػ٢ أف ٱُٲػ٢ اهلل ا٣ٕؿثٲٌحض ٝةـ ٤ٔٯ أقف ٩ْؿٱٌح ك

 .٣٭ة ٔ٪٭ة كٱٌٓ ظٺ  ٧٤ٔٲ ةةف )رظ٫٧ اهلل( ١٣ٰ ٱضٲت ٰٚ ٧ٔؿ د. د٧ٌةـ ظكٌ 

ى:نتائجىالبحث
ٛى  - ٲ٨ ٦ػسٌٺ ٦ػؿظ٤ذى  ضٲ٨ ٦ػ٨ ا٧٣ٕضػ٥ٲ٨ ٦ذجػةٱ٪ى كٝٙ د. د٧ٌةـ ظٌكةف ٦ػٮٝ

 :ٲ٨ ٨٦ ٩ْؿق ٚٲ٦٫ؼذ٤ٛذى 

ة ٱٕجٌؿ ٔػ٨ ٹاعػح ٦ػ٨ ا٧٣ٛػؿدات ٦ذ٪ةن ٣٘ٮٱٌ  ٚٲ٠٫ةف ٱؿل  ضا٧٣ٮٝٙ اٵٌكؿ



 5:5 (4-3) ءاٌاجلز (19)اجمللد  -جمل٘ جمنع اللغ٘ العسبٔ٘ بدمظل 

 .ثىػ٪ةٔح ا٧٣ٕضػ٥ ت ٚ٪ٲٌح دؼذهٌ اػذه ٦٪٭ض٫ آ٩ؾاؾ ثإصؿاءاك٣ؾا  .ٚعكت

١ةٚػ٢ مػؿكط ا٣ذٌ إ٣ػٯ ق رٹٚذٞة ض٤ٚٲف ث٪ْةـ ضكإف ٠ةف ٔ٪ىؿان ٨٦ ا٤٣ٌ٘ح ضك٬ٮ

أ٦ٌػة ٔٺٝذػ٫ ثػة٣٪ٌعٮ ٚ٭ػٰ ٠ة٩ػخ ٦كػذجٕؽة د٧ة٦ػةن ٚػٰ ٬ػؾق  .ؿة ثة٣٪ٌْةـٚ  ا٧٣ذٮ

٪ٯ ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٛؿد ٌف ا٣٪ٌعٮٵ ضا٧٣ؿظ٤ح ٪ػٯ ثػة٧٣ٕ٪ٯ ا٣ػٮّٲٰٛ  ضٹ ٱٕي كإ٧ٌ٩ة ٱٕي

 .ٲةٝٲٌحا٣ذٰ دكذجٲ٨ ث٫ ا٣ٕٺٝةت ا٣كٌ 

ٚٞػؽ صػةء ٩ذٲضػح   أ٦ة ا٧٣ٮٝٙ ا٣سة٩ٰ ٚ٭ٮ ٱ٧س٢ٌ دعٌٮٹن ٚػٰ رأٱػ٫ ا٣كػةثٜ

ك٩ْؿٱذ٭ػة ظػٮؿ ا٣ٕٺٝػح ا٧٣ذٲ٪ػح ا٣ذػٰ دػؿثٍ  ضٮ٣ٲؽٱٌػح٤٣ذأ٢ٌ٦ ٰٚ ا١٣ذةثػةت ا٣ذٌ 

١٧ٌٮ٩ةت ا٣ؿاٲكػح ٤٣٪٧ػٮذج ا٣٪ٌعػٮم ا٧٧٣سٌػ٢ ٣اثٮو٫ٛ أظؽ  ضا٣٪ٌعٮ ثة٧٣ٕض٥

ٚآ٨٦ د. د٧ٌةـ ٤ٔٯ إزػؿ ذ٣ػٟ ثٮّٲٛػح ا٧٣ٕضػ٥ ٚػٰ ا٣ذٌع٤ٲػ٢  .١٤٧٤ح ا٤٣ٌ٘ٮٱٌح٣

  ٹ٣ٲػحثٕؽ أف ٔؿؼ قػ٧ةد٫ كٝؿاءادػ٫ ا٣ؽٌ  (ٝٲٮد ا٣ذٌٮارد)ثػ ٧ة ٱك٧ٌٯ ثا٣٪ٌعٮم 

٦ػ٨  أف ٱ١ٮف ٩ْة٦ةن راثٕةن  د١ٌ٧٪٫ ٨٦كآ٨٦ ٠ؾ٣ٟ ثذ٪ةقٜ ٔ٪ةوؿ ا٧٣ٕض٥ ا٣ذٰ 

 .ا٣جٲةف ا١٣ةٰٚ ٣ٕٺٝح ا٣ضؽك٣ح ٚٲ٫ إ٣ٯ قر٤ٔٯ ا٣ٌؿ٥ٗ ٨٦ اٚذٞة ض٧ْ٩ح ا٤٣ٌ٘حأ

٦ػٓ  ضةة ك٦٪٭ضٲ ػ٩ْؿٱ ػ ٬ؾق ا٣ؿؤٱػح ا٣ضؽٱػؽة ٧٤٣ٕضػ٥ دىػةد٦ةن  ٩ذضخأ -

ٮ٣ٲؽٱٌػح كًػٓ ٵٌف ٦جعػر ا٧٣ٕضػ٥ ٚػٰ ا٣ذٌ  ضد٧ٌةـ ك٦٪٭ض٫ ٰٚ ا٤٣ٌ٘ػح ادضةق د.

ٌْػ ك٬ػٰ ثػؾ٣ٟ  ضكٮقػحا٧٣ع ا٧٣ةدٌٱػحة٬ؿة ٣٘ةٱةت دٛكٲؿٱٌح دذضػةكز ظػؽكد ا٣

أوػٺن ٚػٰ   د. د٧ٌػةـ ٱٕذ٧ػؽ٬ةىػ٪ٲٛٲٌح ا٣ذػٰ دىُؽـ ٦ػٓ ٦جػةدئ ا٣ٮوػٛٲٌح ا٣ذٌ 

ٛكػػٲؿض ٵ٩ٌ٭ػػة دكػػ٤ت دػػؿٚي ا٣ؼػػٮض ٚػػٰ ٦ضػػةٹت ا٣ذٌ  كا٣ٮوػػٛٲٌح ضد١ٛٲػػؿق

 .  ا٧٣٪٭ش اقذٞٺ٫٣ ثعكت ز٧ٔ٭ة

ْؿم كا٧٣٪٭ضٰ أٱٌػةن أٌف د. د٧ٌػةـ ظٌكػةف أدرج ا٧٣ن٢١ ا٣٪ٌ  آزةر ك٨٦ -

ا٣ؾم ٱٕذ٧ؽ ا٣ن٢١ ٣جٲةف ا٧٣ٕ٪ٯ أك  ضى٪ٲ٣ٰٛٮوٰٛ ا٣ذٌ ا٧٣ٕض٥ ٰٚ ٧٩ٮذص٫ ا

ٝٲٮد ا٣ذٌٮارد ٱذضةكز ا٣نػ٢١ ٤ٔٯ ٮم ٦ُٓ أٌف ا٣جعر ا٧٣ٕض٧ٰ ا٧٣٪ ضا٣ٮّٲٛح

 إٱٌػةق كص٤ٕػ٫ ضثؿأق٫ ٞٺ  ٦كذ ٱٌةؼ إ٣ٯ ذ٣ٟ ٌٔؽق ا٧٣ٕض٥ ٩ْة٦ةن  .إ٣ٯ ا٣ذأكٱ٢
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ُ   ضْةـ ا٣٪ٌعٮمٰٚ ردجح قةثٞح ٤٣٪ٌ  ا٣ٕٺٝح ا٣ذػٰ  ٱجٲ٨ٌ َجٲٕح ُةن ١٣٪٫ٌ ٥٣ ٱٌٓ ٦ؼ

. دكف ثٲةف٦ض٧ٺن ٨٦  اٵ٦ؿ دةر٠ةن  ضٺزحدؿثٍ ا٧٣ٕض٥ ثكةاؿ اٵ٧ْ٩ح ا٣سٌ    ٠ةؼو

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥. -

 ـ.3118ا٣ٞة٬ؿة  ضا١٣ذت ٔة٥٣ض 2 طض ظٌكةف د٧ٌةـ. دض ٣٘ٮٱٌح اصذ٭ةدات –

عػٮض ٚٞػ٫ ا٣٪ٌ  ٘ػٮم ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿبضح ١ٛ٤٣ؿ ا٤٣ٌ إثكذٲ٧ٮ٣ٮصٲٌ  دراقح اٵيوٮؿ –

 ـ.3111-2531٬٘حض ا٣جٺٗحض د. د٧ٌةـ ظٌكةفض ٔة٥٣ ا١٣ذتض ا٣ٞة٬ؿة ا٤٣ٌ 

ح(ض د. ْؿٱح اٵ٣كػػ٪ٲٌ ح )ا٣٪ٌ ٘ح ا٣ٕؿثٲٌ ح كٝٮأؽ ا٤٣ٌ عٮٱ٤ٲٌ ح ا٣ذٌ ٮ٣ٲؽٱٌ ح ا٣ذٌ اٵ٣كػ٪ٲٌ  –

 ض ا٧٣ؤقكػح ا٣ضة٦ٕٲٌػح ٤٣ؽراقػةت كا٣٪ٌنػؿ كا٣ذٮزٱػٓض٦3ٲنةؿ ز٠ؿٱٌةض ط 

 ـ.2:97-2517٬ثٲؿكت 

عٮٱٲ٨: ا٣جىؿٱٲ٨ كا١٣ٮٚٲٲ٨ض ٧٠ػةؿ ا٣٪ٌ  ثٲ٨ ا٣ؼٺؼ ٦كةا٢ ٰٚ ؼاٷ٩ىة –

عٮم ؽ اٵ٩جةرم ا٣٪ٌ ٲا٣ؿظ٨٧ ث٨ ٦ع٧ٌؽ ث٨ أثٰ قٕ ا٣ؽٱ٨ أثٮ ا٣جؿ٠ةت ٔجؽ

ض ٦ُجٕػح ا٣كػٕةدةض 5ا٣ع٧ٲػؽض ط (ض دعٞٲٜ ٦عٲػٰ ا٣ػؽٱ٨ ٔجػؽ688٬ت)

 .ـ2:72-٦2491٬ىؿض  -ا٣ٞة٬ؿة 

ه ا٣ٞؿآ٩ػٰض د. د٧ٌػةـ ح ٤٣ػ٪ٌ ا٣جٲةف ٰٚ ركاآ ا٣ٞؿآفض دراقح ٣٘ٮٱٌػح أقػ٤ٮثٲٌ  -

 .ـ4::2 -2524٬ض ٔة٥٣ ا١٣ذتض ا٣ٞة٬ؿةض 2ظٌكةفض ط

ػة٬ؿدٛكٲؿ ا٣ذٌ  - ٌُ ا٣ذٮ٩كػٲٌح  ٔةمػٮرض ا٣ػؽار عؿٱؿ كا٣ذٌ٪ٮٱؿض ا٣نػٲغ ٦ع٧ٌػؽ ا٣

 ـ.٤٣2:94٪نؿض دٮ٩فض 

ٌٕٮـ ح ا٣٪ٌ ٩ْؿٱٌ  ٨٦ صٮا٩ت – ٮ٦ك١ٰض دؿص٧ح ٦ؿدٌػٯ صػٮاد ثػةٝؿض دنعٮض ٩

 ٧٤ٕ٣ٰض صة٦ٕح ا٣جىؿةض )د. ت(.كزارة ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ كا٣جعر ا
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ا٣ؼٺوػح ٚػػٰ ا٣٪ٌعػػٮ كا٣ذىػػؿٱٙض ٦ع٧ٌػػؽ ثػػ٨ ص٧ػػةؿ ا٣ػػٌؽٱ٨ ثػػ٨ ٦ة٣ػػٟ  -

 ( دعٞٲٜ ق٤ٲ٧ةف ا٣ٕٲٮ٩ٰض ١٦ذجح دار ا٧٣٪٭ةجض ا٣ٌؿٱةضض د. ت.783٬)ت

 ٬نػةـ ا٣ؽٱ٨ ثػ٨ ص٧ةؿمؿح ُٝؿ ا٣٪ٌؽل كث٢ٌ ا٣ٌىؽلض أثٮ ٦ع٧ٌؽ ٔجؽ اهلل  -

ض ٣2ػٌؽٱ٨ ٔجػؽ ا٣ع٧ٲػؽضط(ض دعٞٲٜ ٦ع٧ٌػؽ ٦عٲػٰ ا872)ت  اٵ٩ىةرم

 .ـ5::2-2525٬ا١٧٣ذجح ا٣ٕىؿٱٌحض 

دعٞٲػٜ ا٣نػٲغ  ض(649٬ أثٮ ا٣ٞةقػ٥ ا٣ـ٦ؼنػؿم )ت ا١٣ٌنةؼض صةر اهلل -

ض ١٦ذجػح 2ضض طٕػٮٌ ٦ٔةدؿ أظ٧ؽ ٔجؽ ا٧٣ٮصٮدض كا٣نػٲغ ٤ٔػٰ ٦ع٧ٌػؽ 

 .ـ9::2-2529٬ض ا٣ٌؿٱةضض فا٣ٕجٲ١ة

ٛكٲؿض ٩ٕٮـ دنٮ٦ك١ٰض دؿص٧ح: ٛكٲؿ إ٣ٯ ٦ة كراء ا٣ذٌ حض ٨٦ ا٣ذٌ ٮ٣ٲؽٱٌ ا٣ذٌ  ا٤٣ٌكة٩ٲةت –

 ـ.3124 ض دار ا١٣ذةب ا٣ضؽٱؽ ا٧٣ذعؽةض ثٲؿكتض ٣ج٪ةفض٦2ع٧ٌؽ ا٣ؿظة٣ٰض ط 

ض د. ٔجػؽ ا٣ٞػةدر 2ح ج ح كدٹ٣ٲٌػحض ٧٩ػةذج دؿ٠ٲجٲٌػ٘ح ا٣ٕؿثٲٌػكا٤٣ٌ  ا٤٣ٌكة٩ٲةت –

دار  ح ا٣ٕة٦ٌػح )آٚػةؽ ٔؿثٲػح(ض ث٘ػؽادضا٣ٛةقٰ ا٣ٛ٭ؿمض دار ا٣نؤكف ا٣سٞةٚٲٌػ

 ـ.2:93دٮثٞةؿ ٤٣٪نؿ 

ض ٔة٥٣ ا١٣ذتض ا٣ٞػة٬ؿة 6ح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ةض د. د٧ٌةـ ظٌكةفض ط ٘ح ا٣ٕؿثٲٌ ا٤٣ٌ  –

 ـ.3117-2538٬

ض ٔػػة٥٣ ا١٣ذػػتض 5ح كا٣ٮوػػٛٲٌحض د. د٧ٌػػةـ ظٌكػػةفض ط ٘ػػح ثػػٲ٨ ا٧٣ٕٲةرٱٌػػا٤٣ٌ  –

 ـ. 3111ا٣ٞة٬ؿة 

ا٣ٛةقػٰ ا٣ٛ٭ػؿمض  ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰض ٧٩ةذج دع٤ٲ٤ٲٌػح صؽٱػؽةض ٔجػؽ ا٣ٞػةدر -

 .ـ:::2ا٧٣٘ؿبض  -ا٣ؽار ا٣جٲٌةء دٮثٞةؿض  ض دار3ط

ض ٔػة٥٣ ا١٣ذػتض ا٣ٞػة٬ؿةض ٦2ٞةٹت ٰٚ ا٤٣ٌ٘ح كاٵدبض د. د٧ٌةـ ظٌكةفض ط -

 ـ.3117-2538٬

 ـ.1::2ا٣ٞة٬ؿة  ٘حض د. د٧ٌةـ ظٌكةفض اٵ٩ض٤ٮ ا٧٣ىؿٱحضا٤٣ٌ  ٰٚ ا٣جعر ٦٪ة٬ش –

٧ٓ ا٣ضٮا٦ٓض ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ أثػٰ ث١ػؿ٧ٍ ٬ى  - صػٺؿ  ٓ ا٣٭ٮا٦ٓ ٰٚ مؿح صى

(ض دعٞٲػٜ ٔجػؽ ا٣ٕػةؿ قػة٥٣ ١٦ػٌؿـض ٦ؤقكػح ٣:22٬ٌٌكٲٮَٰ )تا٣ؽٱ٨ ا

 ـ.3::2-2524٬ا٣ؿقة٣حض ثٲؿكتض 
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لٍّ وٌُا غنىّ وهُىٔي أو فْ مغخٌا امػرةٔث كنىات كرٔرة ٓىكي أن ٌَُٓطَق ةك

ًّ وخخنف غي وػٌّ امِهٍ إخىر. ووىي امىالَظىن أن  ٍٍ وػٌ ذالذث. ومكلِّ وه

فٌٔطىق امِاظىم وىٌُه  -َذه امحلٔلث حَغٔب غىي ةػىا امخطتىاا وامىىذٓػٔي 

ََ فُٔىا ومكْي ٓالِظن  ،امكنىث ةامنفن امىغآر منىػٌّ امذي ٓرٓمه ةػىُا امغنى

 ...«أسُه امىخحمث»امىسخىػٔي، فخٌخفا 

وكم هىػُج فْ َذه امصىفحث غىماًا وىي َىذا امصىٌف وىي امكنىىات، 

 وي َٓطَّنع غنُٔا. غسّ أن ُٓفٔم وٌُا ةػاُ 

 القسم األول: أبرز ما َعِلَق بالذاكرة من الكالم المتداول
 غاب َٓغٔىب غَْٔتًىا وغَْٔتىثً حلِل« غاب» : امِغٔاب، وَْ وي وصاار فِػلالَغيْبَة :

ُِم وَظَضر. وغَٔتِةثً وغٔاةًا: خالف ر وػٌاه ةخغُّٔر مفظٍ:ووىا حغَّٔ  َش

 هُ ِذكرَا.ؤُ ر وي وراا اإلًسان ُغِٔةٍُُ امخْ ٓسخُرَا وَُٓسِ: أن ُٓذكَ الِغيْبة

. وَىىْ وىىي «ةىىىا َٓكىىره اامِغٔتىىث: ِذكىىُرا أخىىا»وفىىْ امحىىمٓد: 

ٌَِّث امٌتِٓث.  امُىحرَّوات فْ املرآن امكرٓه وامسُّ

 :ئه ةػىم غىروب امسىىأ. أو وىا ٓخٌىاَول وىي وا ُٓفِطر غنٔىٍ امصىا الَفُطور

                                                 

() .غضِ وجىع امنغث امػرةٔث ةموسق 
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ُيٮر: ا٣ُٕةـ ٰٚ ا ٛي د٪ةكؿ ا٣ىػةا٥ َٕة٦ػ٫ ثٕػؽ ٗػؿكب ا٣نػ٧فض ٣ىجةح. كا٣

 كد٪ةكؿ ا٣ُٕةـ اٵكؿ ٰٚ ا٣ىجةح.

ٍُؿ(: َةاٛح ٨٦ ا٣ٺ ز٬ؿٱةت ػة٣ٲح ٨٦ ا٤١٣ٮركٚٲ٢. اهُؿفْر: ٛي ٓي )ا٣  ص٧

 :اهَعظاء . ٌٰ ًن ٕى  َٕةـ ا٣

ٕىنةءض ٘ىؽاء. ٱٞةؿ: د٪ةك٣٪ة ا٣  ك٠ؾ٣ٟ: د٪ةك٣٪ة ا٣

 ٱٞةؿ: د٪ةك٣٪ة َٕةـ ا٣٘ؽاء. كٹ كٹ ٱٞةؿ: د٪ةك٣٪ة َٕةـ ا٣ٕنةءض

ًٕنػةءاف:  اهِعظاء: ػح. كا٣ ذى٧ى ٕى أكؿ ّٺـ ا٤٣ٲ٢ض أك ٨٦ وٺة ا٧٣٘ػؿب إ٣ػٯ ا٣

ًٕنةء.  ا٧٣ى٘ؿب كا٣

 :ػ٫ي. ٱٞػةؿ: أػ٤ػهى اق٥ ٚة٢ٔ  يُْخوِع ٫ي=ػ٤ ىى هلل ا٣ػؽٱ٨: دػؿؾ  ٨٦ أٍػ٤ىىى

٭ة ٣ػ٫ ػة٣ىػح ٹ  ضا٣ؿٱةء ٚٲ٫ ٌى ٚ٭ٮ ٦ؼ٤ًه. أػ٤ه ٫٣ ا٣٪ىٲعح: ٦ىعى

ي٭ة مٰ  ڇ ڇ      چ چ چ ژء. كٰٚ ا٣ذ٪ـٱػ٢ ا٣ٕـٱػـ: ٱىنٮث

٦ىؿ:  ژ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ـ  ةفو أػؿل. 3]ا٣ . ك٣٭ؾا ا٢ٕٛ٣ ٦ٕى

ق ٔػ٨ ٗٲػؿق ٚ٭ػٮ ٦يٍؼ٤ىػه. اق٥ ٦ٕٛٮؿ  يُْخوَع: ـى ٫: اػذةرق ك٦ىٲ  ىٍػ٤ىىى ٨٦ أ

 . 62]٦ؿٱ٥:  ژ مج حج يث ىث            مث جث ژ كٰٚ ا٣ذ٪ـٱ٢ ا٣ٕـٱـ:

 :ٔى  اهَعداء ا ك ٍؽكن ٔى ؽاءن: ٫٧٤ّ كدضةكز ا٣عٌؽ.٦ىؽر ٔؽا ٤ٔٲ٫: 

ق. اهِعداء: ؽاءن: ػةو٫٧ ك٠ةف ٔؽك  ًٔ ٦ىؽر ٔةداق ٦ٕةداةن ك

 :ء ْْ جيطض ك٬ٮ اق٥ صة٦ٓ ٣ٴٚةت. اهصُّ ٍٞ ٘ي٥  اٷ٩كةف ك٢ٌ٠ ٦ة ٱى ٢ٌ٠ ٦ة ٱى

ْء: ق( كٱكذ٢٧ٕ ٦ٌةٚنة إ٣ٲ٫  اهصَّ ؿى ٢ٍٕي ٦ة ٱي١ي ةءىقي )أم ًٚ  يا ُٕراد ذيُُّ.٦ىؽر قى

ٍٮء  ٕقال: ػٍٮء: ٬ػؾا رصػ٢ه  وٕقال: ٬ؾا ص٤ٲفي قى ػ٢ قى ٬ؾا رىصي

ٲ ئ.  ٝجٲط قى

 :ٕى  اهَقُْٖد قي ٱيض ج٢ٍه ك٩ىعٮي ٢ ٰٚ ًرص٢ ا٣ؽاثح كٗٲؿ٬ة ٚٲ٧ك١٭ةضظى

ةفو أػؿل. ٕى  ٱٞةؿ: ٝىٲؽه ٨٦ ظؽٱؽ. ك٫٣ ٦

ٍؽري كا٧٣ٞؽارض ٱٞةؿ: ثٲ٪٭٧ة ًٝٲٍؽي ري٦ٍط. اهِقُْٖد: ٞى  ا٣
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 ل: مه ٓجزخزح عي رأٍٓ قَِْٔد َشْعرة/أًُُْىنَة!وٓقا

 وال ٓقال: قََْٔد شعرة بفجح امقاف!!

 :ة وامبشرى. الَفْرَحة امَىَسرَّ

ِرِح: امشاعر بامسرور وامبُجة.وؤًح امفَ الَفِرَحة: 

 :ياع وطدر ضاع َٓضٔع َضٔاًعا: فُِقَد وأَُِىل. الضَّ

ياع: ْٔعة: األرض امُىِغنَّة الضِّ امضئْعة: امعىيل امٌيافع امُىيربح و ،جىع امضَّ

«.ضائع»وجىع  كامججارة وامطٌاعة وغٔرَىا وي امِدَرف...

 غار : جىع ضغٔر.الصِّ

غار: فُِ ضياغر ج(   ،وامَضَعة ل  رضْ بامذ   :وطدر َضُغر َْٓطُغر َضغاًرا الصَّ

 .وضاغرون َضَغرة

 :أ . الُوضوء َِضَّ ؤ جوطدر ثَ َِض   امجَّ

ؤ.  اسه  و ،أ بٍامىاء ُٓجِضَّ  الَوُضْوء: أ:ٓقِم وقام امجِض   امىكان امىخطص الُمتََوضَّ

ُِضِء فْ امىساجد. َِّضأ! :ووي امخطأ أن ٓقال عٌٍ من ِْضأ أو امُى  امَى

 :وَْعة. الَعبْرة  امدَّ

 عجبار بىا وضّ.عاظ واالِ ااِلثّ  الِعبرة:

 :امساخة فْ امدار أو بجاًبُا. الِفناء 

َْ َْٓفٌّ فٌَاءً: الَفناء:  بادَ واًجُّ وجِده. وطدر فٌَِ

 :ة  .~ل عنّ امُىزة امىىدودة َكذا عالوة ثُجعَ  الَمدَّ

ة:  وقدار وي امزوان ٓقع عنّ امقنٔل وامكثٔر. الُمدَّ

 :َٔئة ثُرَسل فْ عىل وعَّٔي وؤقت، وٌُا بَعثة سٔاسٔة وبَعثة دراسٔة... البَعثة 

ثَجي  أايال مَِديل  َيذه إنَّ بِعْ  وطدر بَعثٍ ٓبَعثُيٍ بَْعثًيا وبِْعثيةً، ًديِ: البِعثة:

 امىشكنة كان ااجٔاًرا وِفًقا.
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 :ة اهجووس. الَجلْسة  يَرَّ

 اشى اههٌئث يٌ فِػن َجوَس، ًقال: َجوََس ِجوصث اهًتمتّر. الِجلسة:

 : ا.تَ اهخٌر، واهفؤاد. يصدر فػن ةَرَّ ًَ  البِرُّ رُّ ةِرًّ

: ة: اهُختز. البُرُّ  َخبُّ اهقًح، واةٌ ةُرَّ

: ُ اهًاء.يا اٍتص البَرُّ  ط يٌ شعح األرض وهى ًُغعِّ

 اشٌى يٌ أشًاء اهلل تػاهى. :والبَرُُّّ

ُّبوالديه:  اهًدصٌ إهٌهًا. والبَرُّ

 ُّ:ُن، وهُ يَػاٍن أخرى.الَحْمل ًِ َن ًد ًَ يصدر َخ

ًَ الِحْمل  ن غوى اهظَّهر وٍدوه.: يا ًُد

 اهصغٌر يٌ اهضأن. الَحَمل:

 ُّ:ان.غضو اإلةصار هإلٍصان وغٌره يٌ اهدٌوالَعيْن

: واشُع اهػٌٌ ةٌٌِّ اهػٌٌ.واألَْغٌَ  جًع األَْغٌٌَ واهَػٌَْاء. الِعيْن: ٌُ 

 :ْمك ًْك اهشيء: ِغوَُظُ وثخاٍتُ. السُّ ُش

ْمك:  ژ ژ ژ اهصقف، واهقايث يٌ لن شيء. وفيي اهتَزًين اهػزًيز: السَّ

. أي جػوهييا [52-52]اهَازغييا :  ژ گ گ گ ک  ک کک ڑ ڑ

 غاهٌث اهتَاء يصتوًث األرجاء.

ُّوقالُّالفرزدق:

ًََك اهصييًاءَ ةََييى هَييا  إّن اهييذي َشيي



 ُييييُ أغييييزُّ وأظييييول ًُ  ةٌتًييييا دغا 

  :اهصغٌر يٌ اهخٌن. الُمْهر

 َصَداق اهًرأة: يا ًدفػُ اهزوج إهى زوجتُ ةػقد اهزواج. الَمْهر:

 :َفَرة جًع اهّصافر، ويٌ يػاٌٍُ واخد اهًال مث اهذًٌ ًُدُصون األغًال. السَّ

ْفَرة: فر.اهًرَّ  السَّ  ة يٌ اهصَّ

فرة:  ظػام ًُصَع هوًصافر. وأًًضا اهًا دة ويا غوٌها يٌ اهعػام. السُّ
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 :٦ة دؽر٫٠ ظةقح ا٣ؾكؽ ٨٦ َٕةـ أك مؿاب )٠ة٣عٺكة كا٧٣ؿارة ك..(. اهفَّْعى

ْعُى: ا ٤ٔػٯ ٠ػ٢ ٦ػة  اهفُّ ٧ىٟ كٗٲػؿق ٹوػُٲةدق. كٱ٤ُػٜ ٦ضػةزن ٦ة ٱي٤ٞٯ ٤٣ك 

 ٱيذٮو٢ ث٫ إ٣ٯ مٰءض ٠ة٣ؿمٮة كا٣٭جح كا٣٭ؽٱح.

 :ٗىؿ  اٷ٩كةف ٨٦ ٦ةؿو  اهَؼُرْور . طٖفانأك صةقو أك م٭ٮةض أك إ٩كةفض أك  ٢٠  ٦ة 

ٍكر:  25]ا٣عؽٱػؽ:  ژ    ڳ ڳ ڳ ژ كٰٚ ا٣ذ٪ـٱ٢ ا٣ٕـٱـ: ٘ىػؿي . كا٣

ٗىؿ ث٫ ٨٦ اٵدكٱح. ٍؿ ٘ى ٦ة ٱيذى

٧ى٫ٕ ثة٣جة٢َ.  اهُؼُرْور: ٍَ ٗيؿيكرنا: ػؽ٫ٔ كأ ا ك ٗىؿ  ق  ٘يؿ  ٗىؿ  ٚٺ٩نة ٱى  ٦ىؽر 

 ؿي كاٹػذٲةؿ.ا٩ؼؽاع ا٧٣ؿء ث٪ٛك٫ كإٔضةث٫ ث٭ة كرًةق ٔ٪٭ة. ا٣ذ١ج  

 :ْمر ؽ  ث٫ ٦ضؿل ا٧٣ةء )٠ة٣٪٭ؿ ك٩عٮق(. اهصِّ ٦ة ٱيكى

ْمر: ٍك١ًؿ. اهصُّ  ٗٲجٮٱح ا٢ٕٞ٣ كاػذٺ٫َ ٨٦ ا٣نؿاب ا٧٣ي

 :ََث اض ك٬ٰ إ٦ة ٧ٝؿٱح أك م٧كٲح. اهصَّ ؿ م٭ؿن ٔىنى از٪ة 

َث: ةس: ٚيذيٍٮره ٱذٌٞؽـ ا٣٪ٮـ. اهصِّ  ا٣٪ٕ 

 :جي  اهِحتُْر .  كا٣ٕة٥ً٣ٮرا٧ً٣ؽادي ٱ١ذت ث٫. )ج( أظجةر كظي

جيٮر. اهَحتْر: ا٣ٕة٥ً٣. )ج( أظجةر كظي
  

 

(ىكلمٌِىى32مٌنىأٌٍلى ىىىى(1)الٓدمىالثاني:ىماىاخترُتُهىمنىكتٌابىقططٌربىى
ىمثلثِىاللْظ،ىولُكًلىمُنى

 :ام ا٣ذعٲح ثٲ٨ ا٣٪ةس.ةاهؿخحا  اهصَّ

                                                 

سى٤ ري ٰٚ ا٤٣٘حض ٵثٰ ٤ٰٔ ٦ع٧ؽ ث٨ ا٧٣ (1) ٍُؿيب )ت ثٕؽ ا٧٣ي ٞي (. دػط. 321٬كذ٪ٲؿ ا٧٣ٕؿكؼ ث

دار ا٧٣ةصؽ كدار ا٣ٕىػ٧ةء. كٚػٰ ٬ػؾا  -ـ3127 -ٔؽ٩ةف ٧ٔؿ ا٣ؼُٲت. ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ 

ا١٣ذةب ٢١٣ ٦ٕ٪ٯ ٧٤١٤٣ح مة٬ؽ ًمٕؿم. ك٬٪ةؾ ٠ذةب أكقػٓ ٦ػ٨ ٬ػؾا ث١سٲػؿ: إذ ٱٌػ٥ 

 ع٧ؽ ثػ٨ ٔجػؽ اهلل ثػ٨دأ٣ٲٙ: ٦ -/ ٧٤٠ح ٦يسى٤ سىحض ٔ٪ٮا٫٩: إ٧٠ةؿ اٷٔٺـ ثذس٤ٲر ا١٣ٺـ3242/

-( ١٦ذجػح ا٧٣ػؽ٩ٰ ٤٣ُجػٓ كا٣٪نػؿ كا٣ذٮزٱػٓ. ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ٦783٬ة٣ٟ ا٣ضٲػة٩ٰ )ت 

 ا١٤٧٧٣ح ا٣ٕؿثٲح ا٣كٕٮدٱح. -ـ. صؽة 2:95 - 2515٬
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ام: ٧٤ًح.ةاهمصرا  اهصِّ  ا٣عضةرةض كاظؽ٬ة قى

ام: ةاهؾىا ًى٤ىٲ٨.ْٔةـ اٵوةثٓ ثٲ٨ ٢٠ ٦ى  اهصُّ ٍٛ 

  :٠ٺـ ا٣٪ةس ثٲ٪٭٥.اهَمام

 ا٣ضؿاظةتض كاظؽ٬ة ٠ى٥ٍ٤ه. اهِمام:

 اٵرض ا٣ى٤جحض ٚٲ٭ة ا٣عىٯ كا٣عضةرة. اهُمام:

 :أف ٱىٍع٤ي٥ى ٰٚ ا٣٪ٮـ. َاوََى

٥ًٍ٤ اٵدٱ٥ كٚكةدق.َاوَِى:   ٨٦ ظى

 ٨٦ ا٣ًع٥ٍ٤ كاٹظذ٧ةؿ. َاوَُى:

 :ـ ا٧ٞ٣ٲه. اهَحْمُر ؽ  ٦ٞي

 ا٢ٕٞ٣.اهِحْمُر: 

٢. :ُاْمرٌ   اق٥ رىصي

  :ْرل !اهظَّ ًؿبى ا٣ٞٮـ ٱنؿثٮفض ك٬ي٥ي ا٣٪ ؽا٦ٯ  ك٦ىؽر مى

ْرل: ٫. اهظِّ ٕي ًً ٲ٪٫ ك٦ىٮ ٕى  ا٧٣ةء ثً

رل: نة. اهظُّ ٍؿث ًؿب ٱٍنؿىب مي  ٦ىؽر مى

 :و ييرَّ ػػة ا٣ىػػٲعح. كٚػػٰ ا٣ذ٪ـٱػػ٢ ا٣ٕـٱػػـ: اهػَّ ٌن  ا٣ض٧ةٔػػح ٦ػػ٨ ا٣٪ػػةس. كأٱ

. :3]ا٣ؾارٱةت:  ژ    خب حب جب يئژ

و: رَّ  ردة.ا٤٣ٲ٤ح ا٣جة اهػِّ

و: رَّ ؿ  ٚٲ٭ة ا٣نٰء. اهػُّ  ا٣ًؼؿٝح ٱيىى

 :ْقُؿ ا٣س٤ش. اهصَّ

قؿ: ٦ٍػ٢ً  اهصِّ ػة ٦ػ٨ ا٣ؿ  ٌن ة ٔٲ٪ي٭ة. كٝؽ ٱ١ػٮف أٱ ٌن ٦ة ٱكٍٞ ٨٦ ا٣٪ةرض ك٬ٮ أٱ

 ا٣ؾم ٱذى٢ ثة٤٣ ٮل )أم ث٧ة اقذؿؽ  ٨٦ ا٣ؿ٢٦(.

 فال ايرؤ اهقٖس:
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ًٟ ٨٦ ذ٠ؿل ظجٲػتو ك٦ى٪ٍػـؿً  ىجٍ  ًٝٛة ٩



ا٤٣ ٮل ثٲ٨ ا ًٍ ٍٞ  ٣ؽ ػٮؿ ٚىعٮ٦ى٢ً ثًًك

 ْقؿ:  ٣٘ٲؿ د٧ةـ.ٱكٍٞ ٨٦ ث٨ُ أ٫٦ ٦كذجٲ٨ ا٣ؼ٤ٜ ا٣ٮ٣ؽي  اهصُّ

 :ح ا٣ذٰ دج٤ٖ أـ  ا٣ؿأس )أم ا٣ؽ٦ةغ(. األَيَّث ض  ا٣ن 

٧ح كا٣ًؼٍىت. ابيَّث:  ا٣٪ٕ 

 ا٣ض٧ةٔح ٨٦ ا٣٪ةس. األُيَّث:

 :٥ٍ٤ي(. اهَقْصؿ  ْ ٍٮري )ا٣ ا٣ضى

 ا٣ٕؽؿ. اهِقْصؿ:

ؿ اهُقْصؿ:  ٕى ٦ة ٱيذىجىؼ  ٔيٮده ٬٪ؽٌم ٱيض ٍٮر كا٣ؽكاء(.ث٫  )  ٢ ٰٚ ا٣جىؼي

 :ث ًَّ ٤ج٫ ٣ٲأ٤٠ى٫. اهَق ٫ي اٵقؽض أم: ٦ة ٱُى ذى٧  ٍٞ ٦ة ٱى

ث: ًَّ  أ٤ٔٯ ٢٠  مٰء. اهِق

ى٤ح. ث ـٍ ح: ا٧٣ى  ٧ ٞي  ا٣

  :ٕيٮد.اهَعْرف ًرٱٍطي ا٣

 ا٣ىجؿ ٔ٪ؽ ا٧٣ىٲجح. اهِعْرف:

 ا٧٣ٕؿكؼ. اهُعرف:

  :ٌُّض ك٬ٮ ا٣جى اهَمد ْى٧ذيػ٫ي.أثٮ اٵب كأثٮ اٵـي ٔى ٺؿ اهلل دٕة٣ٯ ك ةض ك٬ٮ صى ٌن  ٍؼخي أٱ

. 4]ا٣ض٨ٌ:  ژ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ژ كٰٚ ا٣ذ٪ـٱ٢ ا٣ٕـٱـ:

: ا:  اهِمدُّ ـٍؿض ك٬ٮ اٹصذ٭ةد ٰٚ اٵ٦ؿ. ٱٞػةؿ: ٚػٺفه ٦عًكػ٨ه صػؽ  ٩ٞٲي ا٣٭

 ث٤ٖ ا٣٘ةٱح ٰٚ اٷظكةف )ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ(.

: ؽ   اهُمدُّ ذي٫ي كمةَب٫. ا٣جبؿ ا٣ٞؽٱ٧ح. كصة٩ت ا٣نٰء. صي  ٛ ًً  ا٣٪٭ؿ: 

 :ا )ا١٣ٺ(: ا٣٪ٌجٍخ. اهَما ىٮرن ا )ا١٣ىٶ( ك٦ٞى ٦ى٭٧ٮزن

جٍُحو...اهِما:  ًٗ ٍِٛ: ٠يٮ٩ٰ ثؼٲؿو ٰٚ ٠ًٺءو ك  ص٧ٓ ٠ًٺءةض ك٬ٰ ا٣ًع

 ص٧ٓ ٠ي٤ٍٲىح. اهُموَٓ:
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 :ا٣ُٲؿ ا٧٣ٕؿكؼ. اهَحًام

ا٧٣ٮت. اهِحًام:

٧ةـ ٰٚ مٕؿ اهُحًام:  ىٲ٨ ث٨ ا٣عي ٢: )ا٣عي ا٣ؼ٪كةء(.اق٥ رىصي

*   *   *
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 جهود التعريب يف التعليم العايل
 جامعة دمشق منوذجا  

 ()لبانة مشّوحاألستاذة الدكتورة 

نو الهػروف أن جانػث دنشق كاىج رائدة فِ حػرّب الخػلْم الجانػِ، 

ث طدب الشدام، وٌدِ ىدَاة التػض أىً غيددنا حسستدج كلْد ّجٍلًلكو نا كد 

فِ غٍد التلطان غتد الحهْد، كان الخدرّس فٍْدا  3001جانػث دنشق، غام 

آىذاك ةاللغث الخركْث. إّّل أن الهصطلحات الطتْدث الخدِ كاىدج نتدخ دنث فدِ 

نياٌج كلْث الطب فِ اسطيتَل كاىج فِ نػظهٍا نتخلاةً ندو اللغدث الػرةْدث، 

هيظهدث لػدام الهددّر الدّو إحتدان أوللدَ نا ذكره التْد كهال الإلُ اسخياداً 

الهؤستدات الصدحْث الػاهاىْدث الحدّادث فدِ »الهؤحهر اإلسالنِ فدِ كخاةدً 

وّلحلداً، أبدتحج نيداٌج كلْدث «. الهتخشفْات وكلْث طب الشدام –سَرّث 

طب الشام حدّرس كانلث ةاللغث الػرةْث. وٌكذا ةلْج إلُ َّنيا ٌدذا، لخصدت  

 و رائدةَ حػرِّب الخػلِْم الجانػِ ةدوِن نيازع.جانػثُ دنشَق نيذ ذاك الحْ

وةها أن الػرةْث كاىج اللغثَ الخِ حُددّرُس فٍْدا الػلدَم الطتْدث، كدان ّل ةدد ندو 

حسلِْف كخٍب ونراجَع طتٍْث جانػٍْث ةاللغث الػرةْدث، لخغطدِ كافدثَ نلدررات الهيٍدا  

                                                 

() غضَ نجهع اللغث الػرةْث ةدنشق. 

 م.90/6/9032ورد التحد إلُ نجلث الهجهع ةخارّخ  
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ٙي ٬ػؾًق ا١٣ذػًت كا٧٣ؿاصػٓ دأ٣ٲٛػةن ثػة٧٣ٕ٪ٯ  ا٣ؽراقٰ. كثُجٲٕح ا٣عةؿض ٥٣ ٱ٨١ دأ٣ٲ

ٓى أص٪جٲحو دؼىىٲح. ا٣ؽٝٲٜ ٧٤١٤٣ح ثٞؽر ٦ة ٠ةف ٩ٞٺن   كدؿص٧ح ١٣ذت ك٦ؿاص

ك٨٦ ا٣ٺٚخ أف ظؿ٠ح ا٣ذأ٣ٲٙ ا٧٤ٕ٣ػٰ كا٠جذ٭ػة ٔ٪ةٱػح ٚةاٞػح ثكػٺ٦ح ا٤٣٘ػح 

٣ػحض كاٵقػ٤ٮبي ق٤كػةنض كا٣نػؿحي ـكص٧ةؿ اٵق٤ٮب. ٚأدًخ ا٤٣٘ح ي ٚٲ٭ة ٔؿثٲػحن ص

ٌُؿق ص٭ةثػؾة  دٝٲٞةنض كا٧٣ٞةوؽي كاًعح. ك٨٦ ٦ؤ٣ٛةت ا٣ُت ٰٚ ا٣سٺزٲ٪ٲةت ٦ة ق

ؾٱ٨ ٠ة٩ػخ ٠ذةثةد٭٧ػة ا٣ُجٲػح أٝػؿب إ٣ػٯ ٤  ٦ؿمؽ ػةَؿ كظك٪ٰ قجط ا٣ ٨٦ أ٦سةؿ

اٵدب ا٣ؿٚٲٓ ثض٧ةؿ أق٤ٮث٭ة كٔؾكثح ٣٘ذ٭ة. ز٥ صةء صٲ٢ إثؿا٬ٲ٥ ظٰٞ ك٦ع٧ػؽ 

٧عةق٪ٰ ا٣ؿاٲف ا٣عة٣ٰ ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ. ا٬٣ٲس٥ ا٣ؼٲةط ك٦ؿكاف 

ا٣ٕػة٣ٰ ٬ػٮ ك٠ةف اٷ٩ضةز اٵْٔػ٥ آ٩ػؾاؾ ٚػٰ ٦ضػةؿ دٕؿٱػت ا٤ٕ٣ػٮـ كا٣ذ٤ٕػٲ٥ 

ا٣ؾم ٝةـ ٤ٔٯ ك٫ًٕ أقػةدؾة ٠جػةر ٦ػ٨ أ٦سػةؿ ظكػ٪ٰ « ا٧٣ٕض٥ ا٣ُجٰ ا٧٣ٮٌظؽ»

قجط ك٦ع٧ؽ ٬ٲس٥ ا٣ؼٲػةط ك٦ػؿكاف ا٧٣عةقػ٪ٰض إًػةٚح إ٣ػٯ ز٤ػح ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء 

ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ٨٦ ٦ىؿ كا٣ٕؿاؽ ٨٦ أ٦سةؿ ٦ع٧ؽ ا٣ض٤ٲ٤ٰ ك٦ع٧ؽ أظ٧ؽ قػ٤ٲ٧ةف. 

د٤ذػ٫ َجٕػةت ز٥  2:84 كٝؽ أدٯ ٬ؾا ا٧٣ٕض٥ ا٣ؾم َجٓ ك٩نؿ ٧٤٣ؿة اٵك٣ٯ ٔةـ

(ض أدٯ ز٧ػؿة ص٭ػٮد ظسٲسػح ك٧ٔػ٢ 7::2ك 2:94ك 2:89زٺث ٤ٔٯ ا٣ذٮا٣ٰ )

راقغ ثػأف ا٣ٕؿثٲػح ٣٘ػح ظٲػحض ٝػةدرة ٤ٔػٯ ٦ٮا٠جػح ٠ػ٢ دٕجٲؿان ٨ٔ إٱ٧ةف دؤكبض 

ا٣ٕىٮر ك٢٠ ا٣٘ةٱػةتض كأف دٮظٲػؽ ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣ُجٲػح قػجٲ٢ أ٠ٲػؽ ٣ذػٮَٲ٨ 

٣ُجٰ ا٧٣ٮظؽ ا٧٣ؿصٓ اٵكؿ ا٣ػؾم ا٥٤ٕ٣ كدؿقٲغ ا٧٣ٛة٬ٲ٥.. كٹ ٱـاؿ ا٧٣ٕض٥ ا

ـى ٨ إ٣ٲ٫ كٱي ؿ٠ى ٱي   ـ ث٧ة صةء ٚٲ٫ ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣ُت كا٣جٲٮ٣ٮصٲة.٤ذ

٠ؾ٣ٟ ٩ضؽ ٦ؤ٣ٛةت ٧٤ٔٲح ٰٚ ا١٣ٲ٧ٲةء دؿصػٓ إ٣ػٯ د٤ػٟ ا٣ٛذػؿةض ٠ذج٭ػة 

٩ضؽ أٱٌةن ٰٚ وث٤٘ح ٔؿثٲح رٚٲٕح أقةدؾة أصٌٺء ٨٦ أ٦سةؿ ا٣ؽ٠ذٮر ص٧ةؿ ا٣ٌٛؿا. 

ذٮل ٧٤ٔػػٰ ك٣٘ػػٮم رٚٲػػٓ ٧٠ؤ٣ٛػػةت ا٣٭٪ؽقػػح ٠ذجػػةن ك٦ؿاصػػٓ صة٦ٕٲػػح ث٧كػػ

ٝؽكرةض كقٮاق ٨٧٦ ٠ة٩ػخ ٣٭ػ٥ ٦كػة٧٬ةت ْٔٲ٧ػح ٚػٰ ا٣ؿزاؽ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ 

دٕؿٱت ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ذنجٌر ثذٕؿٱت ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ. ك٦ة ٦ؤ٣ٛةد٭٥ 
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إٹ د٣ٲ٢ ٝةَٓ ٤ٔٯ أف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ح ي ٥٤ٔ ثٞؽر ٦ة ٬ػٰ ٣٘ػح أدب كػُةثػح 

إذا ٮا٠جح ا٣ذُٮر ا٣كؿٱٓ ٤٣عؿ٠ح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ٕة٧٣ٲػح كثٺٗحض كأ٩٪ة ٝةدركف ٤ٔٯ ٦

 اصذ٭ؽ٩ة ٧٠ة اصذ٭ؽ ق٤ٛ٪ة ا٣ىة٣ط.

ٚػٰ ٤٧ٔٲػح ا٣ذٕؿٱػت ٣ٲىػجط دػؽرٱف د٦نػٜ  كقؿٔةف ٦ة دٮقٕخ صة٦ٕػح

ا٣ٞة٩ٮف ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲحض كثة٣ذة٣ٰ ٠ةف ٹ ثؽ ٨٦ دأ٣ٲٙ ٠ذت ٚػٰ ا٣ٞػة٩ٮف ث٧ؼذ٤ػٙ 

ٌٛػخ ثة٣ٞػة٩ٮف ٚؿك٫ٔض ك٬ٰ أ٠سؿ ٨٦ أف دعىٯ ٰٚ ٬ؾق ا٣ٕضة٣ح. ٚ٭٪ػ ةؾ ٠ذػت أ٣ً

اٷدارم ا٣ؾم ك٣ؽ ث٧ٛ٭ٮ٫٦ ا٧٣ٕةوؿ ٰٚ ٚؿ٩كة ثٕؽ ٝٲػةـ ا٣سػٮرة ا٣ٛؿ٩كػٲحض كٚػٰ 

ص٤ ٭ػة ٦ػ٨ ا٣ٞػٮا٩ٲ٨ ا٣ٛؿ٩كػٲحض كٚػٰ ا٣ٞػة٩ٮف  ٝٮا٩ٲ٨ ا٣ذضةرة ا٣جعؿٱػح ا٧٣كػذ٤٭٥

ك٨٦ أ٥٬ ا١٣ذت ا٧٣ؤ٣ٛح ٚٲ٫ ٰٚ صة٦ٕح د٦نٜ: ا٣ٮقػٲٍ ٚػٰ ا٣عٞػٮؽ  ضا٣ذضةرم

أوػٮؿ ا٧٣عة٧٠ػةت »ض ك2:74ُة٠ٰ ك٩٭ةد ا٣كػجةٰٔ ٔػةـ ا٣ذضةرٱح ٣ؿزؽ اهلل أ٩

. ك٠ػؾ٣ٟ :٨٦2:9 ٦٪نٮرات صة٦ٕح د٦نٜ ٔػةـ « ٰٚ ا٧٣ٮاد ا٧٣ؽ٩ٲح كا٣ذضةرٱح

ا٣ٞػة٩ٮف ا٣ؽقػذٮرم »ا٣ٞة٩ٮف ا٣ؽقذٮرمض كٚٲ٫ أ٣ٌٙ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٠ػةؿ ٗػة٣ٰ ٠ذػةب 

٦ػ٨  ك٬٪ػةؾ ٔػؽده. :٨٦2:9 ٦ُجٮٔةت صة٦ٕػح د٦نػٜ ٔػةـ « كا٣٪٥ْ ا٣كٲةقٲح

٧ؿصٕٲح ا٣ٞٲ٧ح ٵقػةدؾة صة٦ٕػح د٦نػٜ ٚػٰ ا٣ٞػة٩ٮف ا٣ػؽك٣ٰ ا٣ٕػةـ ا٧٣ؤ٣ٛةت ا٣

ا٣ؿقػ٧ٲح اٹدٛةٝٲػةت ا٣ؽك٣ٲػح أك  ٧ةك٨٦ أ٥٬ ٦ىةدر٬ ضكا٣ٞة٩ٮف ا٣ؽك٣ٰ ا٣ؼةص

ٗٲؿ ا٣ؿق٧ٲح أظ١ػةـي ا٧٣عػة٥٠ ثىػؽًد ٌٝػةٱة  ٧ةا٧٣ٕة٬ؽاتض ك٨٦ أ٥٬ ٦ىةدر٬

٬ػؾا  ذاًت و٤حو ثة٣ٞة٩ٮف ا٣ؽك٣ٰ ا٣ؼةصض ك٨٦ أ٥٬ ٦٪نٮرات صة٦ٕح د٦نٜ ٚػٰ

ض ك٠ذػةب «ا٣ٞة٩ٮف ا٣ػؽك٣ٰ ا٣ؼػةص ا٣ض٪كػٲح»ا٧٣ٲؽاف ٠ذةب ا٣ؽ٠ذٮر ٚؤاد دٱت 

 ضٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ ان ٌٔٮا٣ؾم ٠ةف  ضا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٔـٱـ م١ؿم

ا٧٣ؤ٣ٛةت ا٣ٕؿثٲح ا٣ذػٰ ٩نػؿد٭ة ٠ة٩خ ٠ؾ٣ٟ «. ٦ؽػ٢ إ٣ٯ ا٣ٞة٩ٮف ا٣ؽك٣ٰ ا٣ٕةـ»

١٠ذػةب ٬ةمػ٥ ا٣ٞةقػ٥ صة٦ٕح د٦نػٜ ٠سٲػؿة ٚػٰ ٦ٮًػٮٔةت ا٣ٞػة٩ٮف ا٧٣ػؽ٩ٰ 

ك٬٪ةؾ ٠ذت ٚػٰ «. ا٧٣ؽػ٢ إ٣ٯ ٥٤ٔ ا٣ٞة٩ٮف»ك« ٦عةًؿات ٰٚ ا٣ٞة٩ٮف ا٧٣ؽ٩ٰ»

ٝػػة٩ٮف ا٣ٕٞٮثػػةت كا٤ٕ٣ػػٮـ ا٣ضـااٲػػح ا٧٣كػػذ٧ؽة ٦ػػ٨ ا٣ٞػػٮا٩ٲ٨ ا٣ٛؿ٩كػػٲح ١٠ذػػةب 
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٤٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب ظٮ٦ػؽ ا٣ػؾم أوػجط « ا٧٣ٌٛى٢ ٰٚ مؿح ٝة٩ٮف ا٣ٕٞٮثةت»

ض ك٠ذػةب ٌٔػٮ ا٧٣ض٧ػٓ ا٣ػؽ٠ذٮر ٔجػٮد ٚٲ٧ة ثٕؽ ٌٔٮان ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

٦ػػ٨ ٦٪نػػٮرات صة٦ٕػػح د٦نػػٜ أٱٌػػةن. ك٣ػػؽٱ٪ة ٚػػٰ « ٝػػة٩ٮف ا٣ٕٞٮثػػةت»ا٣كػػٌؿاج 

ا٣ذنػػؿٱٕةت »ا٣ذنػػؿٱٕةت اٹصذ٧ةٔٲػػح ٦ؤ٣ٛػػةت صة٦ٕٲػػح ٬ة٦ػػح ٦٪٭ػػة ٠ذػػةب 

كٝؽ وؽر ٔػ٨ صة٦ٕػح  ض٧٣ؤ٫ٛ٣ ا٣ؽ٠ذٮر ٚةركؽ ا٣جةمة« اٹصذ٧ةٔٲحض ٝة٩ٮف ا٢٧ٕ٣

 .2:91د٦نٜ ٔةـ 

٦ٕح كازدٱةد ٚؿكٔ٭ة ا٧٤ٕ٣ٲحض ٩نُخ ظؿ٠حي ا٣ذػأ٣ٲٙ ٚػٰ ك٦ٓ دٮقٓ ا٣ضة

ٚةٗذ٪خ ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح ث٧ؤ٣ٛةت ٚػٰ   ٦ؼذ٤ٙ ٚؿكع ا٤ٕ٣ٮـ كظٞٮؿ ا٧٣ٕؿٚح

ا٣ُت كا٣٭٪ؽقح ثنذٯ ٚؿكٔ٭ة ا٣ـرأٲػح كا٧٣ؽ٩ٲػح كا٧ٕ٧٣ةرٱػح كا٧٣ٲ١ة٩ٲ١ٲػح 

ي  ٚػٰ ٛخ ٠ذت ٰٚ ا٤ٕ٣ٮـ اٵقةقٲح ا٣ؿٱةًٲح كا٣ٛٲـٱةاٲحض ك٠ذت ٣  كا١٣٭ؿثةاٲح. أ

ا١٣ٲ٧ٲةء كاٹٝذىةد. كا٣ٲػٮـ ٦ػة زا٣ػخ ظؿ٠ػح ا١٣ذةثػح ا٧٤ٕ٣ٲػح ٩نػُح ٚ٭٪ػةؾ 

دىؽر٬ة صة٦ٕح د٦نٜ ٰٚ ا٣ُت كا٣٭٪ؽقح كا٤ٕ٣ٮـ  ق٪ٮٱ ةٔنؿات ا٧٣ؤ٣ٛةت 

 ا٣جٲبٲح كاٷدارة كا٣ذ٪٧ٲح ا٧٣كذؽا٦ح كٗٲؿ٬ة...

٣ح دٕؿٱػػت ا٤ٕ٣ػػٮـ أك٧٦ػػة قػػةٔؽ ا٣ضة٦ٕػػح ٤ٔػػٯ ا٧٣ٌػػٰ ٝػػؽ٦ةن ٚػػٰ ٦كػػ

بح ا٣ذنؿٱٕٲح ا٣ؽا٧ٔح ض ٚٞؽ أدخ ا٣٪ىٮص ا٣ٞة٩ٮ٩ٲح ٣ذػ٪٥ْ كد٤ٕٲ٧٭ة كصٮد ا٣جٲ

٤٧ٔٲح دأ٣ٲٙ ا١٣ذت كا٧٣ؿاصٓ ا٣ضة٦ٕٲح كدٕؿٱت ا٤ٕ٣ػٮـ ٤٠٭ػة ثػٺ اقػذس٪ةء. 

ٌْػ٥ آ٣ٲػح َجةٔػح ا١٣ذػت ا٣ضة٦ٕٲػح  3112ٚٞة٩ٮف ا٧٣ُجٮٔةت ا٣ىػةدر ٔػةـ  ٩

ـى ا٧٣ذؿ ٥ٌْ ا٣نؿكطى ا٧٣ٞٲؽةى ٣٭ة كظؽد ا٣عٮاٚ دجػحى كإوؽاًر٬ة كإػؿاًص٭ةض ٧٠ة ٩

 ٤ٔ3117ٯ ا٣ذأ٣ٲٙ. كأدٯ ٝة٩ٮف د٪ْٲ٥ ا٣ضة٦ٕةت ٣ٲػ٪ه وػؿاظح ٚػٰ ٔػةـ 

٤ٔٯ أف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٬ػٰ ٣٘ػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ض ك٣ٲٞػٌؽـ ٣ٶقػذةذ ا٣ضػة٦ٰٕ اٷَػةر 

ا٧٤ٕ٣ٰ كا٣عةٚـ اٵ٠ةدٱ٧ٰ ٤ٔٯ ا٣ذأ٣ٲٙض ك٠ةف ثة٣ذػة٣ٰ ػُػٮة ٦ذٌٞؽ٦ػح ٤ٔػٯ 

ح ك٦ػة ٱذؿدػت َؿٱٜ دٕؿٱت ا٤ٕ٣ٮـ. إذ إف دأ٣ٲٙ ا١٣ذػت كا٧٣ؿاصػٓ ا٣ضة٦ٕٲػ

٤ٔٯ ذ٣ٟ ٨٦ ٢ٞ٩ ا٤ٕ٣ٮـ كدٕؿٱت ا٧٣ىػ٤ُعةت كدؿص٧ػح ٠ذػت ذاًت ٝٲ٧ػح 
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٧ةن ٰٚ اٹػذىةص ا٣ػؽٝٲٜض ٗػؽت ٝٲ   ٕؽ ٦ؿصٕةن ٧٤ٔٲ ة٧٤ٔٲح رٚٲٕح ٱ٨١٧ أف د

مؿَةن ٹز٦ةن ٨٦ مؿكط ا٣ذؿٝٲح اٵ٠ةدٱ٧ٲحض إًةٚح إ٣ٯ ٩نؿ ٔؽد ٦ػ٨ ا٣جعػٮث 

كٝػؽ مػضٓ ا٣ٞػة٩ٮف ٤ٔػٯ ٧ح. ٬ػؾا ا٧٤ٕ٣ٲح اٵوٲ٤ح ٰٚ ٦ضٺت ٧٤ٔٲح ٦ع١  

ثعكػػت ا٧٣ٕػػةٱٲؿ « ٦ضـٱػػح»ٙ ١٦ةٚػػأة ا٣ذػػأ٣ٲٙ ا٧٤ٕ٣ػػٰض إذ روػػؽ ٧٤٣ؤ٣ ػػ

 ا٧٣ع٤ٲحض كق٧ط ثذ٘ٲٲؿ ا١٣ذةب ا٣ضة٦ٰٕ أك دٕؽٱ٫٤ ٦ؿة ٢٠ أرثٕح أٔٮاـ.

كثعكت إظىةءات ٦ؽٱؿٱح ا١٣ذػت كا٧٣ُجٮٔػةت ٚػٰ صة٦ٕػح د٦نػٜض ثٕػؽ 

ض ٝة٦ػخ 3121ـ ظذػٯ ٔػة ٦3112ػ٨ ٔػةـ  وؽكر ٝة٩ٮف ا٧٣ُجٮٔةتض أم أذجةران 

ٚػٰ ا٤ٕ٣ػٮـ  دؼىىػٲ ةصة٦ٕح د٦نٜ ثُجةٔح ك٩نؿ ٩عٮ ٦بذٲ٨ كز٧ة٩ٲح كزٺزٲ٨ ٠ذةثةن 

ٰٚ ا٤ٕ٣ػٮـ ا٣ُجٲػحض ك٦بػح  ف ٠ذةثةن صة٦ٕٲ ةا٣ُجٲح كا٣٭٪ؽقٲح كظؽ٬ةض ٦٪٭ة قذح كقجٕٮ

ف ٠ذةثةن ٰٚ مػذٯ ٚػؿكع ا٤ٕ٣ػٮـ ا٣٭٪ؽقػٲح. ٤٠٭ػة أ٣ٌٛػخ ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٮكقذح كقذ

ك٦ؿاصٓ أص٪جٲحض دُجٲٞةن ٣كٲةقح دٕؿٱت ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ. ٦ػ٨ ٬ػؾق ثةٹقذٕة٩ح ث١ذت 

ا١٣ذت ٦ة ٱؽٌرس ٰٚ ٤٠ٲػح ا٣ُػتض ك٬ػٰ ٠ذػت ٚػٰ ا٣ُٛٲ٤ٲػةت ا٣ُجٲػحض كأ٦ػؿاض 

كأ٦ػؿاض ا٣٘ػؽد ا٣ىػ٥ كاٹقػذٞٺبض كاٵكٔٲح ا٣ؽ٦ٮٱح كصؿاظذ٭ة  ص٭ةز ا٣٭٥ٌ

ح ك٥٤ٔ ا٣ٮرازػحض كا٣ذنػؼٲه ا٣نػٕةٰٔ كا٣ذىػٮٱؿ ا٣ُجٞػٰض كا٧٣ٕة٣ضػح ا٣نػٕةٔٲ

٣ٶكراـض ك٥٤ٔ اٵدكٱح ا٣كؿٱؿمض ك٥٤ٔ ا٧٣٪ةٔح كا٧٣٪ةٔح ا٧٣ؿًٲحض ك٤ٔػ٥ ا٣ض٪ػٲ٨ 

ا٣ُجٰض ك٥٤ٔ ا٣ؼ٤ٲحض ك٤ٔػ٥ ا٣٪كػش ا٣ؼػةص كا٣ٕػةـض ك٤ٔػ٥ ا٣ٮرازػحض كا٣ذنػؿٱط 

ا٧٣ؿًٰ ا٣ٕػةـض كدنػؿٱط ا٣ػؿأس كا٣ٕ٪ػٜ كا٣ض٭ػةز ا٣ٕىػجٰ ا٧٣ؿ٠ػـم كأٌٔػةء 

كٝػؽ  .…اض ا٣ؼ٧ضٲػحا٣عٮاسض كا٣ضؿاظح ثأ٩ٮأ٭ةض كا٣ُػت ا٣ٮٝػةاٰض كاٵ٦ػؿ

 أذي٧ًؽت ٚٲ٭ة ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ُجٲح ٧٠ة كردت ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ُجٰ ا٧٣ٮٌظؽ.

١٠ذةب ٨ٚ رق٥ اٵق٪ةف ك٩عذ٭ةض  ك٦٪٭ة ٦ة ٱؽٌرس ٰٚ ٤٠ٲح َت اٵق٪ةف

ا٣ذٕٮٱٌةت ا٧٣ذعؿ٠ح ا٣ضـاٲحض ك٥٤ٔ اٵظٲػةء ا٣ؽٝٲٞػحض كٚٲـٱٮ٣ٮصٲػة ا٣ٛػ٥ ك

ٱٌػػةت ا٧٣ذعؿ٠ػػح ا١٣ة٤٦ػػح كاٵقػػ٪ةفض ك٦ػػؽاكاة اٵقػػ٪ةف ا٣ذؿ٦ٲ٧ٲػػحض كا٣ذٕٮ
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٘ث، واىخػٔٗضات اىٔسٓ٘ث اىفه٘ث، وغيمً اىلي٘مث واىخػٔٗضات اىٍخطرنث اىفه  

 .…اىِسز اىػام ِغيً واىخهاذر، واىٍرشد اىػٍيٖ فٖ

ى فج نخب ٌَ ٌرو غيً حأذ٘ر األدوٗث، وغيً اىلي٘ث، وفٖ ني٘ث اىص٘دىث، أ  

يممً اىِتممات، واىهٍ٘٘ممال اىخطي٘ي٘ممث، واىت٘ٔىٔس٘مما اىِتاح٘ممث، وغيممً اىػلمماك٘ر وغ

 …اىخعت٘لٖ ونٍ٘٘ال اىػلاك٘ر، واىٍراكتث اىدوائ٘ث واىهٍ٘٘ال اىدوائ٘ث

 2010ضخمٕ غمام  2001ف ف٘ٓما ٌِمع غمام ى  أٌا ني٘ث اىِٓدسث اىٍدُ٘ث، فلد أ  

شممالات، وحطي٘ممو ٌِٓمما نخمماب ٌ٘هاُ٘ممم ا ُ ُطممٔ سممتػث وذ ذممَ٘ نخاةمماا ساٌػ٘ مما

اىٍِشآت غ٘ر اىٍلررة، وُظرٗات اىخلع٘ط، وٌلاوٌث اىٍٔاد، واىٍرسع فمٖ أسم  

حطي٘ممث اىٍ٘مماه اىٍاىطممث، واىطسمماب ا ُشممائٖ ىيٍلمماظِع واىػِاةممِر اىلرسمماُ٘ث 

اىٍسمميطث، وحلِ٘ممات اىممرم، وحصممًٍ٘ غِاةممر اىٍِشممآت اىٍػدُ٘ممث، واىشممٔائ  

اىِفاٗمات اىصميتث، واىٍرسمع فمٖ  اىصفائط٘ث اىٍػدُ٘ث واىخطي٘و اىيمدن، وٌػاىشمث

اىشممدران اتسممخِادٗث وا اُممات اىسممٔائو اىت٘خُٔ٘ممث، واىخعت٘لممات اىِٓدسمم٘ث ىػيممً 

اىسهٔن وٌتادئ غيً اىخطرٗم، وٌ٘هاُ٘م اىسٔائو، واىشرٗان ذو اىسمعص اىطمر، 

 وِْدسث األساسات واىٍِشآت اىٍعٍٔرة، واىرم واىصرف.

أرةػمٔن  2001ف ٌِمع غمام ى مأ  وأٌا فٖ ني٘ث اىِٓدسث اىٍ٘هاُ٘ه٘ث، فلمد 

ر ةج ف٘ٓا ٌفاًْ٘ اىس ٌث اىٍِٓ٘ث، وغئم إىهخروُ٘مات اىلمدرة  نخاةاا ساٌػ٘ ا غ 

اىهٓرةائ٘ث، واتضخٍال وا ضصمال، واىخرٌٔدِٗاٌ٘مم، واىمدتئو واىٍرتخمات، 

وا ىهخروُ٘ات اىصِاغ٘ث، وحصًٍ٘ اٙتت واعٔط ا ُخما،، وغيمً اىٍمٔاد 

 …ىطرارٗث، وٌطاناة اىدارات ا ىهخروُ٘ثوِْدسخٓا، واٙتت ا

فج ىٍِاْشٓا نخب غمدة ٌِٓما اتحصماتت وفٖ ني٘ث اىِٓدسث اىٍػئٌاح٘ث، أ ى  

 اىركٍ٘ث، وا شارات واىِظً، وأارزٌ٘ات اىتطد اىعن٘ث، واىعنال اىصِػٖ...

وِْا ت ةد ٌَ اىخِّٔٗ ةاىخػاون اىٔذ٘ق اىلمائً ةمَ٘ ساٌػمث دٌشمق واىشٍػ٘مث 
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٣ٲٙ كا٣٪نػؿ ٚٲ٭ػة ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣كٮرٱح ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲح ا٣ذٰ دػؿأس ٣ض٪ػح ا٣ذؿص٧ػح كا٣ذػأ

دجةٔػػةن ٠ػػ٢ ٦ػػ٨ ٩ةاػػت راػػٲف صة٦ٕػػح د٦نػػٜ ٤٣نػػؤكف ا٧٤ٕ٣ٲػػح آ٩ػػؾاؾ ا٣ػػؽ٠ذٮر 

ا٧٣ض٧ٰٕ ٦ٮٜٚ دٔجٮؿض كراٲف صة٦ٕح د٦نٜ آ٩ؾاؾ ا٣ؽ٠ذٮر كااػ٢ ٦ٕػٺ. كٝػؽ 

أػؾت ٬ػؾق ا٤٣ض٪ػح ٤ٔػٯ ٔةدٞ٭ػة رٚػؽ ا١٧٣ذجػح ا٣ٕؿثٲػح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح ثػة٧٣ؿاصٓ 

٤ٲػةت ا٣٭٪ؽقػح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح ٚػٰ ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ٞٲ٧حض كدٔػ٥ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ٚػٰ ٠

٪ٲػخ ثػؽ٥ٔ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ٚػٰ ٤٠ٲػةت ٔي ك. ض ك٬ٰ ٤٠ٲةت ظؽٱسح ٩كػجٲ ةا٣ُٞؿ

ا٣٭٪ؽقح ا١٣٭ؿثةاٲػح ثذـكٱػؽ٬ة ثػة٧٣ؿاصٓ ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣عؽٱسػح. كٝػؽ ٧ٔػؽت ٣ض٪ػح 

ا٣ذؿص٧ح كا٣ذأ٣ٲٙ كا٣٪نؿ ٰٚ ا٣ض٧ٕٲح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣كٮرٱح ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲػح إ٣ػٯ دؿص٧ػح 

َيجًٕػخ ٔػؽة أ٦٭ةت ا١٣ذت ا٣ٕة ٧٣ٲح ا٣ىةدرة ٰٚ ٬ؾا ا٣ع٢ٞض ػةوح د٤ػٟ ا٣ذػٰ 

٦ؿات كا٣ذٰ دؽٌرس ٰٚ أرٝٯ ا٣ضة٦ٕةت ٰٚ ا٣ٕة٥٣. ٣ٞؽ كًػٕخ ا٤٣ض٪ػح ٩ىػت 

دؿص٧ح ٦ؿصٓ ٧٤ٔػٰ ٬ػةـ ١٣ػ٢ ٦ٞػؿر دٮٚٲؿ ٔٲ٪ٲ٭ة دعٞٲٜ ٬ؽؼ ٦عؽد أٹ ك٬ٮ 

دؼىىٰ ٨٦ ٦ٞؿرات ا٣ؼُح ا٣ؽرقٲح ٰٚ ٤٠ٲةت ا٣٭٪ؽقػح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح كأٝكػةـ 

٣كػؿٔح دُػٮر ٬ػؾا ا٣عٞػ٢  ضعٮاقٲت. ك٥٣ ٱ١ػ٨ ٬ػؾا ثػةٵ٦ؿ ا٣كػ٭٬٢٪ؽقح ا٣

 3121-3116ا٧٤ٕ٣ٰ. ك٣ٞؽ أوؽرت ٣ض٪ح ا٣ذؿص٧ح ٚػٰ ا٣ض٧ٕٲػح ثػٲ٨ ٔػة٦ٰ 

 دؿص٧ةت ٣كذح ٠ذت ٦ؿصٕٲح ٔة٧٣ٲح ٬ٰ:

ـ ا٣ذن٘ٲ٢ض كادىةٹت ا٧٣ُٕٲةت كا٣عٮاقٲتض كا٣ذ٧ٕٲح ا٣ذُجٲٞٲحض  ٦ٛة٬ٲ٥ ٩ْة

 ٣٘ةت ا٣جؿ٦ضح. ا٣جؿ٦ضٲةتض كأقفي  رؤٱح صؽٱؽةض ك٬٪ؽقح - كا٣ؾ٠ةء ا٣ى٪ٰٕ

يػؾؿ ٚػٰ وػ٪ةٔح  كٝؽ أٚةد ا٧٣ذؿص٧ٮف أٱ٧ة ٚةاؽة ٨٦ ا٣ض٭ؽ ا١٣جٲؿ ا٣ؾم ث

٥ً ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣٭٪ؽقػٲح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح ا٣ىػةدر ٔػ٨ ا٣ض٧ٕٲػح ا٧٤ٕ٣ٲػح  ضى ٦ٕي

 ا٣كٮرٱح ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲح.

ٔي  كظؿوةن  ؽ ثنػأف ا٣ذػؽٝٲٜ ا٧٤ٕ٣ػٰ ً٭ػ٤ٔٯ دٝح ا٣ذؿص٧ح كقٺ٦ح ا٤٣٘ػحض 

ض ٧٠ػة ٔ٭ػؽ ٘ذٲ٨ ا٧٣ىػؽر كا٣٭ػؽؼ إدٞة٩ػةن دة٦ ػةٮ٦ةدٲٲ٨ ٱذٞ٪ٮف ا٣٤٣ؼجؿاء ٤ٕ٦

ؽ ثة٣ذؽٝٲٜ ا٤٣٘ٮم ٧٣ؼذىٲ٨  ٣٭٥ ٧٤ٔ٭٥ ا٣٘ـٱؿ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كٝٮأؽ٬ة ٱىٍن٭ى
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كأقة٣ٲج٭ة أ٦سةؿ ا٣ؽ٠ذٮر ١٦ػٰ ا٣عكػ٪ٰ كاٵقػذةذ ٦ػؿكاف ا٣جػٮاب ك٠ٺ٧٬ػة 

 ٌٔٮ ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.

ا٣ذػأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ػح كا٣ذٕؿٱػت كا٣٪نػؿ  ٦ؿ٠ػـٱ٤ٌُٓ ك٨٦ ص٭ح أػؿلض 

ثػؽكر ٠جٲػؿ ٚػٰ ح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚػح كا٤ٕ٣ػٮـض ٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲاثؽ٦نٜ ا٣ؾم ٱذجٓ 

٤٧ٔٲح دٕؿٱت ا٤ٕ٣ٮـ ثةٹقذٕة٩ح ثٕؽد ٠جٲؿ ٨٦ أقػةدؾة صة٦ٕػح د٦نػٜ. ك٣ٞػؽ 

أوؽر ا٧٣ؿ٠ـ ٔؽدان ٨٦ ا١٣ذت ا٧٣ذؿص٧ػح ا٣ذػٰ دٕػؽ ٦ؿاصػٓ ٧٤ٔٲػح أقةقػٲح 

ٲح ٰٚ ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ٕؿثٲػحض ١٠ذػةب ثعػٮث ا٤٧ٕ٣ٲػةتض دؽ٥ٔ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧

كاٹٝذىػػةد ا٣٭٪ؽقػػٰض كأقػػف دع٤ٲػػح ا٧٣ٲػػةقض ك٤ٔػػ٥ اٵدكٱػػح ا٣كػػؿٱؿمض 

 كا٧٤١٣ةت ا٧٣كةٚؿةض كٗٲؿ٬ة.

ٝةـ ١٦ذت د٪كٲٜ ا٣ذٕؿٱت ٰٚ ا٣ؿثػةط ثذ٤١ٲػٙ ٔػؽد ٦ػ٨ أقػةدؾة صة٦ٕػح ك

 د٦نٜ ثإٔؽاد ٦ٕض٥ ٦ى٤ُعةت ا٣٭٪ؽقح ا٧٣ؽ٩ٲح.

١ذت ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ذٰ دىؽر٬ة صة٦ٕح د٦نٜ دعذٮم ك٨٦ ا٣ضؽٱؿ ذ٠ؿق أف ا٣

ك٬ػؾا ٝٮاا٥ ٦ى٤ُعٲح ٠ة٤٦ح ٦ٓ ٦ٞةثٺد٭ة اٵص٪جٲح ثة٤٣٘ح ا٣ذٰ أػؾت ٔ٪٭ػةض 

 ٣ض٭ٮد ا٣ذٰ دجؾؿ ٣ذٕؿٱت ا٧٣ى٤ُط.ٰٚ ا إق٭ة٦ةن صؽٱ ة ٱٕؽ  اٵ٦ؿ 

٦ػػة دعٞػػٜ دكف ٦كػػذٮل  ٱْػػ٢ٌ ؿ٥ٗ كٚػػؿة ا١٣ذػػت ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٧٣ذؿص٧ػػحض ثػػ

٥ ٍٞ ٕةب ٤ٔٯ ثٕي ٬ؾق ا١٣ذت ا٣ضة٦ٕٲح أظٲة٩ةن قي إذ ٧٦ة ٱي   ا٣عةصح كا٧ُ٣ٮح

إ٣ٯ ًٕٙ ٚػٰ أك ق٤ٮث٭ةض ك٬ؾا ٦ؿدٌق إ٣ٯ ا٣ذكٌؿع ٰٚ اٷ٩ضةزض أ٣٘ذ٭ة كر٠ة٠ح 

اٵ٦ػؿ ظػؽا ثة٣ضة٦ٕػح إ٣ػٯ امػذؿاط  ك٬ؾا ٙ أك ا٧٣ذؿص٥ ا٤٣٘ٮٱح٦ٞؽرة ا٧٣ؤ٣  

ا٣عىٮؿ ٤ٔٯ ٦ٮاٚٞح ا٧٣ؽٜٝ ا٤٣٘ٮمض ك٬ٮ ٦ػ٨ أقػةدؾة ٝكػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

 ةض ٝج٢ ا٣نؿكع ثُجةٔح ا١٣ذةب.كآداث٭

ك٨٦ ص٭ح أػؿلض أك٣خ صة٦ٕح د٦نٜ ٦كأ٣ح إٔؽاد ا٧٣ذؿص٥ كا٣ذؿص٧ةف 

إظؽاث ٝكػ٥ ٤٣ذؿص٧ػح ٚػٰ ٩ْػةـ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ٯ ٣إا٬ذ٧ة٦ةن ٠جٲؿانض ك٬ٮ ٦ة ظؽا ث٭ة 
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ة واىتػرٗ   ف ٖ فضالً غَ دبئٌٖ اىتأْ٘و واىتخطص فٖ اىترحٍ  ،اىٍفتٔح

 نو ٌَ كصٍٖ اىيغة اىفرُص٘ة واإلُخي٘زٗة.

ألٍْ٘ ة اىترحٍ ة فٖ ٌ٘ادَٗ اىتػرٗ ، وإدراناً ٌِٓا  وألن حاٌػة دٌشق رائدة  

رف واىتٔاض و اىػيٍ ٖ واىتلِ ٖ واىتفاغ و اىرض ار  ب َ٘ األٌ ً، افٖ ُلو اىٍػ

بٍ ا ٗتليه ّ ٌؤْيَ٘ وف ق اىٍػ اٗ٘ر اىدوى٘ ة،  اء٘ىتراحٍة أنف وُظراً ىيراحة اىٍاشة

ذىم ٌ َ دك ة األداء وأٌاُ ة اىِل و وش رغة اإلُخ از، وذرض اً ٌِٓ ا غي ٕ  أْ٘ و 

ٌترحٍَ٘ كادرَٗ غيٕ اىرفاظ غيٕ ٌهاُ ة اىيغ ة اىػرب٘ ة وذٍاٗتٓ ا ٌ َ اىتش ّٔٗ، 

 ئبُ  د  غٍ  دت إى  ٕ إذ  داث اىٍػٓ  د اىػ  اىٖ ىيترحٍ  ة واىترحٍ  ة اىفٔرٗ  ة اى  ذ  

ُٖ فّ٘ فٖ ٌليع اىػ ا  اى . وك د ر ِرج  ذت ٕ 2000-2002دراش ٖ اىتدرُٗس اىفػي

اىٍاحص ت٘ر ف ٖ  ة ش ٓادةثِائٖ٘ اىيغة ٌَ ذٍياىٌتتاى٘ة ٌَ اىٍترحٍَ٘  اى٘ٔ  دُفػات  

 بطرٗة.: اىترحٍة واىترحٍة اىفٔرٗة واىترحٍة اىصٍع ةاالرتطاضات  اىثالث

اىترحٍ ة ٌ َ وإى ٕ اىيغ ة  ِٓ ٔ  بٔاك عإض افة ىي -اىٍػٓ د أْداف  وٌَ

 - طرائق  ػيٍ٘٘ة ذدٗث ةاغتٍاد  يٍػاٗ٘ر اىدوى٘ةى اً وفل ٌؤْية   أُُطر   خرٗج اىػرب٘ة و

ف ٖ  أْ٘ و اىل الب األحاُ   اى رافهَ٘ ف ٖ  ل ٔٗر ٌػ رفتًٓ باىيغ ة  اىٍصاٍْةُ 

اىػرب٘ة بهػدٗٓا اىثلافٖ واىرض ار ، واالر ل اء باىهر ل اىػيٍ ٖ ف ٖ ٌخ االت 

 ٓا نافة.اىترحٍة واىتػرٗ  واىٍطليد وطرائق  ػيً٘ اىترحٍة اىفٔرٗة بفروغ

ن اىترحٍ ة اىتخطط ٘ة ألٗلهو اىٍػٓد ررٗخَ٘ ٌَ نافة االرتطاض ات و

َ اىٍت رحً ٌ َ إدرا  ٍه   ٌػرفة غٍ٘لة باىػيً اىذ  ٗترحً فّ٘ بٍ ا ٕ ىإ رتاج 

لاب.  ٗػتٍد اىٍػٓد آى٘ات كه ٔ  ودالالت اىٍطليرات وٌلاضد  اىِص  أو اىخ 

اٌتر ان  ررٗ ر  ف ٖ  ف٘شترط غيٕ اىٍتلدٌَ٘ بليهات اُتصاب احت٘ از ،ضارٌة

اىيغة اىػرب٘ة واىيغة األحِه٘ة األوىٕ، اإلُخي٘زٗ ة أو اىفرُص ٘ة. وٗػت ز  ٌص تلهالً، 

َم   أٗض اً ؤْ ٌا ُص غيّ٘ ٌشروع الئرت ّ اىداري٘ ة اىخدٗ دة، ارته ارم اىٍتل دٌ٘
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ةاللغث األجيتْةث الااىْةثو ونةو ّزخةاز ٌةخا ار ختةار األول ّاةت لةً الخ ة    إلةُ 

ْث الخِ حزري أنا  لزان نو األساحخِة الهخخصَْو والهخةرجهَْو اله اةالت الشفٍ

نعاّْر ارىخ اء حفرضٍا رؤّخيا للخرجهث علُ أىٍةا لْتةج وو ةالكفاّثالهشٍَِد لٍم 

للرزق ووسةْلث للخكتةب ة ة ر نةا ٌةِ عانةء إ يةاء  ا  نَردنزرد نٍيث حهارس 

قفو وعلْةً وأداة اىفخةا  وحاةا ،لغَي وفكري، وإسٍا  ح ْ ِ فِ ى ء الهعرفةث

اء  علُ الصعْ ّو اللغَي والهعرفةِ، ر أن فإن علُ الهخرجم أن ّهارس دورا  ةي  

ّكَن نعَل ٌ   للغث وحشَّش للفكةرو وٌةخا حا ّة ا  نةا أنلةُ علةُ الهعٍة  

نياٌزً وأسالْتً، الخِ حٍ ف إلُ حطَّر كفةاءات الهخةرجم فةِ لغخةِ الهصة ر 

خةرجهْو  ْةَرّو علةُ لغةخٍم سَاء، والارص علُ حأٌْء ن والٍ ف علُ ح   

العرةْث، أنْيْو علٍْا، قةادرّو عية  الااجةث علةُ إ يابٍةا ةهصةطلاات حة دي 

ٍا الخوق التلْمو  الهعيُ ال قْت، ر حخرج عو ال ْاس ور ََّهزُّ

جانعةث دنشةت ةختةرة أسةاحخحٍا فةِ عهلْةث حتةٍم وأ ْرا  ولْس آ را ، 

الهعاٌة  العرةْةث كزانعةث حأٌْء الهخرجم العرةِ فِ الع ّ  نو الزانعات و

نكةةان رلخ ةةاء وٌةةِ  ،اإلسةةكي رّث والهعٍةة  العرةةةِ للخرجهةةث فةةِ الز ابةةر

التاحاْو فِ علم الخرجهث ّختادلَن فِ رحاةٍا الختةرة والهشةَرة وّخة اولَن 

وفةةِ إاةةكالْات حعرّةةب  ،فةةِ نيٍزْةةات الخرجهةةث وأدواحٍةةا ونشةةكالحٍا

الهعرفث وحعلةْم اللغةات  الهصطلح العلهِ وحَحْ ه، ودور الخرجهث فِ ى ء

 وسَاٌا نو الهَضَعات الٍانثو

لهاةث نةَج ة عةو نكاىةث الخرجهةث والخعرّةب فةِ جانعةث ٌةخه وةع ، 

 ،نيظَنث نخكانلث للخعلةْم العةالِ فةِ سةَرّثنو دنشت، ونا ٌِ إر ىهَذج 

آنيج ةأٌهْث اللغةث األ  فةِ حةَ ْو الهعرفةث، وقة رة لغخيةا العرةْةث ة َالتٍةا 

بصٍا اراةخ اقْث والخَلْ ّةث علةُ نَاكتةث العلةَ ، واحخةَاء وأوزاىٍا و صا

 نتخز احً، واليٍَض ةأعتابًو



 
 

 ()تسار ا دلم ا و   ت اضرلمحاا 

                                                 

( )سيِمنار  :المدارسة( وي اممقابل امعربي مكنمةseminarاألجنبية، وتعني بحثاً يقدمه أحد أعضاء ) ،،اممجمع 

 في مجنس اممجم،.ومناقشته به  منتذاكر   
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 ()عٖصٓ عؤ اهعالْل األشخاذ اهدلخْر

 ؾٔ يؾاِ  اهًصاهث. -

 اهحٖاوُ األدةّٖثُ ؾٔ ةَاِط َشِْٖؽ اهّدوهث. -

ْعرّٕثُ اهّظايّٖثُ: اهقَ  - ّٖاُم.اهًدرشثُ اهظِّ  ْػُد اهعامُّ واهخاغِّ

ْعرِّٕث اهّظايِّٖث ؾٔ ذهك اهَعْػر. - ًَْدرشِث اهظِّ  أعامُ اه

ىُّ األخُٖر. - ِّ ًُ ُن اه ًُحػَّ  اه

ىفيىآفاِقىالمدألِ:
٤٧ٍػحي ٔٮا٦ًػ٢ى دذػٮٌزعي  ػفي ٣ػ٫ صي ٛىٕة٣ٲٌحي ا٣ٛ٪ٌٲٌحي ٩ىنةَةن ا٩ٕٛة٣ٲ ة إٱضةثٲ ةض ديؤق  ْى٢  ا٣ دى

ٔىٮا٢٦ًى ٠سٲؿة. كٱىػؿىل  ثٲ٨ى ا٣ٌؾاًت كا٧٣ٮًٮعً  ٭ة ٦ي٪ذىشي  ٲةًة ا٣ٕة٦ًٌحض ا٣ذٰ ٬ٰ ٩ٛكي كا٣عى

ٰ  )٬ٲجٮ٣ٲػػخ دًػػٲ٨ٍ( ) ػػؿي ا٣ٛؿ٩كػػ
 ْ ٪ ٔىٮا٦ًػػ٢ى 2974-2939ا٣٪ٌةًٝػػؽي كا٧٣ي ـ( أٌف ز٧ٌػػحى 

ٛىٕة٣ٲٌػًح ا٣ٛ٪ٌٲٌػًح اٵدثٲٌػًح ػةٌوػحنض ٬ػٰ: ا٣جٲبػحي كا٣ًضػ٪ٍفي  ٤ى٭ػة ٚػٰ ا٣ ٍٕ ٕىػ٢ي ًٚ أقةقٲٌحن دٛ

Moment ةي ا٣سٌٞةٚٲٌػحي ا٣ٌؽإٚػحي ا٣ذػٰ أٍقػ٧ة٬ة ٚػٰ اٷ٤١٩ٲـٱٌػحكا٤٣ٌعْحيض أك ا٣ٞػٮٌ 
(2)

 .

                                                 

() ؽ٠ذٮر ٔٲكٯ ا٣ٕة٠ٮب ٬ؾق ا٧٣عةًؿة ثذػةرٱغ أ٣ٞٯ ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ا٣

 .ٰٚ ٝةٔح ٦عةًؿات ا٧٣ض٧ٓ 42/2/3129

ػٺن ٚػٰ: ٦ع٧ٌػؽ ٗ٪ٲ٧ػٰ ٬ػٺؿض اٵدب ا٧٣ٞػةرفض ط (2) ؿي ذ٣ػٟ ٦يٛى  ْى ض دار ا٣ٕػٮدة كدار 6ٱي٪

 ـ.2:73ا٣سٌٞةٚحض ثٲؿكت 
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ٰ  كا٣٪ٌةًٝػؽي  (دًٲ٨ٍ )كٚٲ٧ة أدٯ ث٫   ٗٲؿي ٤ٝٲ٢و ٨٦ً ا٣عٞٲٞح. كٱكذٛٲؽي ٦ً٪ػ٫ ا٧٣ػؤٌرخي اٵدثػ

ٍىؿو ٨٦ً ا٣ٕىٮر. ٔى ٍٕتو ٨٦ً ا٣ٌنٕٮًبض ٰٚ   ٰٚ ٚىٍعًه ا٧٣٪ذىضةًت اٵدثٲًٌح ٣ًنى

ِي د٧ة٦ ؿى  ةن كا٧٣يٺظى ٕى ض ٦ًس٢ي ٠سٲؿو ٨٦ً اٵ٥٦ض أ٩ذضػٮا أدثػأٌف ا٣ ٣ػ٫ ٦ى١ة٩يػ٫  ةن بى

ػؿم  ٦ذعػٌؿؾه  ىنى ًؿ ظٲةدً٭٥ ا٧٣ذٕةٝجح. كًٵ٩ٌ٭٥ ٔ٪ىػؿه ث ٦ى٥ض ٰٚ أٔىي
ثٲ٨ى آداًب اٵي

٘ؿاٚٲًحض ك٦ي  ػؿٱٌحو ٚػٰ ٰٚ ا٣ضي ىنى ذىٮاًٚؿه ٫٣ ثٲبةته ٦ؼذ٤ٛحهض ك٦يضةًكرةه ثًٺديق ًٵٔػؿاؽو ث

ػؿى  ػى
ي ٕىٮا٢٦ًى أ ػٲةتو ٗةٱًح ا٣ذٌجةٱ٨ض ك٣ً ـى ثًؼةو  ػةٌوػحو ث٭ػ٥ض ٠ػةف ًٵدىثً٭ػ٥ أف ٱذ٧ٲٌػ

٤٧ٍحن. ض ٣ًٶدًب صي ٌٰ ٯض أك ا٧ً٣سةًؿ اٵٚٺَٮ٩
ٮرًة ا٧٣س٤ٍى ٙي ا٩ذ٧ةءىق إ٣ٯ ا٣ى  ًٔ ة ٌي  د

ػػؿًة إ٣ػػٯ ا٣عػػؽٱًر ٔػػ٨ اٵدًب  ًى كٹ ٱى٪ىػػًؿؼي ا٬ذ٧ة٦ي٪ػػة ٚػػٰ ٬ػػؾق ا٧٣عة

ـي  ٪يؿ٠ٌ ٫ ا٧٣ؼذ٤ٛح كأٝة٣ٲ٫٧ً ا٧٣ٮز ٔحض ث٢ قى ًٔ ٌٰ ٰٚ أ٩ٮا ًؿ  ا٣ٕؿث ٍٕ ا١٣ٺـى ٤ٔػٯ ا٣ٌنػ

ٕي٭ػٮًد  ى٥ً ٚػٰ ا٣ ذٕػة٣ ٰ  كاًظػؽو ٬ػٮ ا٣ٌنػةـيض ٚػٰ ا٦ذػؽاًدق ا٧٣ي ٌٰ ٰٚ إ٤ٝٲ٥و ٔؿث ا٣ٕؿث

ًٙ ا٣ٌؽك٣ػػًح  ٍىػػؿي قػػٲ ٔى ٍىػػؿو كاًظػػؽو ٬ػػٮ  ٔى ا٣ٕؿثٲٌػػًح كاٷقػػٺ٦ٲٌح اٵك٣ػػٯض كٚػػٰ 

٤ىتى ) ٌٰ ٰٚ ظى ٧ٍؽا٩  (.467٬-444ا٣عى

٧ىٮم  )دػ ٌٰ ٤ً٣ٌنػةـ: ( ٰٚ مأًف ا٣ذٌع737٬ كٱٞٮؿي ٱةٝٮت ا٣عى كأ٦ٌػة »ؽٱًؽ ا١٧٣ة٩

ػ٭ة ٧ًٚػ٨  ًي ٍؿ ٔى ٕىػؿٱًل ا٧٣يذػةًػ٥ً ٤ً٣ػؽ ٱةر ا٧ً٣ٍىػؿٱٌح. كأ٦ٌػة  ٛيؿاًت إ٣ػٯ ا٣ ؽ ٬ة ٚى٨٧ًى ا٣ ظى

ػأ٦ًح ذ٣ػٟ ٦ًػ٨ ا٣ػجٺد. كثً٭ػة ٦ًػ٨  ـً ك٦ة ثًنى ىٍعًؿ ا٣ٌؿك حًض إ٣ٯ ث
َىٲ ئ ٨٦ً ٩ىٍعًٮ ا٣ًٞج٤ٍى  ٍٰ

جى٤ى صى

٧ ٤ىتي كظى ٜي كا٣جٲخي ا٧٣يٞػؽ سي كا٧٣ىٕػٌؿةي. أ٦ ٭ةًت ا٧٣يؽيف: ٦ى٪ٍجًشي كظى ةةي كًظ٧ٍهي كًد٦ٍن

ٕىؽ  ٚػٰ  ٞىٺفيض كٗٲؿي ذ٣ٟ... كٱي ٔىٍك ٮري ك ٔى١ٌة كوي ي٤يفي ك َىؿاث ى٩ٍُة٠ًٲحي ك كٰٚ ا٣ٌكةًظ٢ً: أ

ٕىٮاًوػ٥ً  ٓي ا٣ ٧ٲػ ى٩ٍُة٣ًٲىحيض كصى ىذى٩حي كأ َىؿىقٮسي كأ ٮريض ك٬ٰ: ا٧٣ىًىٲىحي ك ـً أٱٌةن ا٣س٘  ا٣ٌنة

ؽى  ٔىلى كا٣عى ٍ٘ؿاس كا٣جى٤ٍٞةءض كٗٲًؿ ذ٨٦ًٟ٣ ٦ىٍؿ ى «ًث كث
(3)

. 

  ٰ ثٲة٩ ػٕؿاءى ٠جػةروض ٠ة٣٪ٌةث٘ػًح ا٣ػؾ  ػؿىًب ٠ة٩ػًخ ا٣ٌنػةـي ٦ىأ٦ ػة ٣ًني ٕى ك٦٪ؾي صة٤٬ٲٌػًح ا٣

يٌؽ ٨٦ً أف ٱينٲؿى ذ٣ػٟ  ٌكةف ث٨ً زةثخض ا٤٣ٌؾٱ٨ ٠ة٩ة ٱٛؽاًف ٤ٔٲ٭ة ٨٦ً ا٣ًعضةز. كٹ ث كظى

                                                 

٥ي ا٣جي٤ٍؽافض ٦ةدٌة  (3)  .«مةـ»٦يٕضى
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ػٲ٥ي  ٍٕؿىض كدٞي ٨ي ا٣ن  ًٌ ٍز٩ػةن ٠جٲػؿانض كدي٪ػذًشي ٬ػٰ ا٣ٌنػٕؿى  إ٣ٯ ثٲبحو ٔؿثٲٌحو دعذ ًٵٔٺ٦ًػ٫ً كى

ػٌؽةه ٦ًػ٨ ٔػؽ٩ةفى »ذ٣ٟ ًٵ٫ٌ٩ي ٝػؽ  ًٔ ـً ٝجةاػ٢ي ٔؿثٲٌػحه  ـً ٝجٍػ٢ى اٷقػٺ أٝة٦ىػٍخ ٚػٰ ا٣ٌنػة

ثٍػؿةى  ىٍ٭ؿاءى ك٠ى٤ًٍت ث٨ً كى ٤ٲضٲ ٲ٨ى كد٪ٮخى كث ٧ًح ا٣ك  ًٔ ضة  ٌ ي٭٥ض ٠ة٣ ؿىؼي أ٩كةث كٝعُةفى دٕي

ٞى  ٍٮٹفى كا٣ ٰ  كػى ى٤ً ٍكؿو. ك٥٬ ٗٲؿي أك٣بٟ ا٣ٕؿًب ا٣ٌكػةثٞٲ٨ى ٧ٌ٦ًػ٨ كٔة٤٦ًحى كث ٲ٨ًٍ ث٨ً صى

ـً إٝة٦ذً٭٥ ٰٚ ا٣عٮاًؿ. كٚػٰ  ي٭٥ ٣ًذٞةدي ًؿض ٚ٪يكٲىٍخ أ٩كةث ًً اقذٌٞؿكا ٝج٤ى٭٥ ٰٚ ا٣عٮا

ؿًة  ٔىؽىده ٨٦ً اٵػجةر كاٵمٕةًر ا٧٣ذ٤ٌٕٞػح ثأث٪ػةًء ا٣ٞجةاػ٢ً ا٧٣ذػأػ  ا٧٣ىىةدًر ا٧٣ؼذ٤ٛح 

٤ٲضٲ ٲ٨ى كا٣ٌ٘كة٩ٲ ٲ٨ى اٷٝة٦ًح ٰٚ ا٣ٌنةـض ٨٧ٌ٦ً ٠ة٩ٮ ٓى ا٣ك  «ا ٦
(4)

. 

ض صػةء  ى٭ة دٞؽٱؿه ػػةص  ضؿًة اٷقٺـض ٠ةف ٣ ٢  مى ًْ كظٲ٨ى اقذ٤ًٌْخ ا٣ٌنةـي ثً

 ٰٚ ا٣عؽٱًر ا٣ٌنؿٱٙض كآزةًر اٵوعةًب ا١ً٣ؿاـ. ة٩ىى  

٧ٌػؽانض ٤ٔٲػ٫ ا٣ٌىػٺةي كا٣ٌكػٺـيض ٝػةؿ:  ٌٰ ٦يعى ًٙ أٌف ا٣٪ٌج كٰٚ ا٣عؽٱًر ا٣ٌنؿٱ

ٍٛٮةي » ٨ًض  ا٣ٌنةـي وى ى٬ٍػ٢ى ا٣ػٲى٧ى جػةًدق. ٱػة أ ًٔ ٍٛٮدى٫ ٦ًػ٨  اهللً ٨٦ً ثًٺًدقض كإ٣ٲ٫ً ٱىٍضذىجٰ وى

ٍٛٮةى اهللً ٨٦ً اٵرًض ا٣ٌنةـي. أٹ ٦ى٨ أثىٯ ٚإٌف اهللى دٕػة٣ٯ ٝػؽ  ـً ٚإٌف وى ٥ٍ ثًة٣ٌنة ٲ١ي
٤ى ٔى

٢ٌٛى ٣ٰ ثة٣ٌنةـ «د١
(5)

. 

ؿو ٰٚ دةرٱًغ ا٣سٌٞةٚح ا٣ٕؿثٲٌػ أ ٦٪ؾي كٝخو ٦يج١  ٱىػؾ٬تي ح رأمه ٔػةـٌ كٱجؽك أ٫ٌ٩ ٩ىنى

ٌٲ٤٭ة ٤ٔٯ ٠سٲؿو ٨٦ً اٵوٞةع. ٚٞؽ ريكم ٨ٔ ٔجًؽاهلل  إ٣ٯ اقذعكةًف ا٣ٌنةـض كدٛى

٧ًٍؿك ث٨ ا٣ٕةص رًٰ اهلل ٔ٪٭٧ة أ٩ٌػ٫ ٝػةؿ:  ٔى ػؿةى أٔنػةروض »ث٨  ٔىنى ٲٍػؿي  ٝيًكػ٥ى ا٣ؼى

ػؿةى  ٔىنى ٍنؿه ٰٚ قػةاؿ اٵرض. كٝيًكػ٥ى ا٣ٌنػؿ   ٔي ٢ًٕى دًٍكٕحي أٔنةرو ٰٚ ا٣ٌنةـض ك ٚىضي

ٍنؿه ثًة٣ٌنةـض كدًٍكٕحي أٔنةرو ٰٚ قةاًؿ اٵرضأٔ ٔي ٢ًٕى  «نةروض ٚضي
(6)

. 

ػػ١ٌة٩ ةن كا٣ؿ كاٱػػةتي ٚػػٰ دٞػػؽٱًؿ إقػػٺ٦ًٲٌٰ ا٣ٕ٭ػػًؽ اٵٌكًؿ ا٣ٌنػػةـى أرًػػ  ةن كقي

                                                 

٠حي اٵدثٲٌحي ٚ (4) ؿى ؿي ٰٚ ٬ؾا: ا٣عى ْى ٰ ثٺد ا٣ٌنةـض ٦ض٧ٮٔػحي ٦يعػؿ رٱ٨ض ا٣ضػـء اٵٌكؿض د٦نػٜ ٱي٪

 .84-83ض ص«د٦نٜ ٔةو٧ًح ا٣سٌٞةٚح ا٣ٕؿثٲٌح»ـض ٨٧ً ٕٚة٣ٲٌةت 3119

 .«مةـ»اقذن٭ؽ ث٫ ٱةٝٮت ا٣ع٧ٮٌم ٰٚ ٦ٕض٥ ا٣ج٤ؽافض ٦ةدٌة  (5)

 ا٧٣ىؽر ا٣ٌكةثٜ. (6)
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رو ٔةـ  ٚػٰ مػأًف ٬ػؾق ا٣ػجٺًد  ًؿ ثًذىٮ  ٛى ٌْ ٦يكذٛٲٌحهض كٱ٨١٧ي ا٣ذٌٕٮٱ٢ي ٤ٔىٲ٭ة ٰٚ ا٣

٤ٍٰٕ ٨٦ً مأ٩ً٭ةض كٱيىٮ    ١٦ة٩ذى٭ة ٰٚ ا٤ٞ٣ٮب. ةري ٩ًٍكجٲ  ا٧٣جةر٠حض ٱي

ػؿىًب ا٣ضـٱػؿًة  ٔى ؿى  ـً ٦ي٭ػةصى ٛى٢ى أ٦ٍؿي أٌف ا٣ٌنةـى ٠ة٩ىٍخ ٰٚ اٷقٺ كٹ ٱ٪جٰ٘ أف ٱ٘ي

٪ًح أرثٕػٲ٨ى ٬ضؿٱٌػح.  ٍٕؽى قى ى ـً ث ٗىؽىٍت ٔةو٧حى اٷقٺ ض كأ٩ٌ٭ة  اٵٌكؿى كاٵ٠جؿى كاٵٝؿبى

ٍٕؿان ك٩ىسٍػؿانض كإذا ٠ة٩ًخ اٷ٦ةراتي كا٣ؽ كىؿي ٰٚ دةرٱًغ ا٣ٕؿب ثٲبة تو رأٲحن ٣ًٍٶدًب ًمػ

ًٍ٘ؿسى ا٣ٛعٮ٣ًح ا٣ٌنٕؿٱًٌح ٔ٪ؽى ا٣ٕػؿب. كدى٣ٲػ٢ي  ٠ةف وعٲعةن د٧ة٦ةن أٌف ا٣ٌنةـى ٠ة٩ىٍخ ٦ى

ٰ  )دػػ ٧عػ ـو ا٣ضي ٌٺ ض أٌف اث٨ى قى ٙى أٌكؿى 342٬ ذ٣ٟض ا٣ؾم ٹ ٱيؽظىيي ػ٪ٌ (ض ا٣ػؾم وى

ٍٕؿً  ٪ٰ  ٤ً٣ٌن ٛى ٌٰ ا٣ ٧ة٣ ٍٞٮٱ٥ً ا٣ضى ٓو ٰٚ ا٣ذ  ػٕؿاءى ا٣ضة٤٬ٲٌػًح  ٠ذةبو صة٦ً ٕىػ٢ى مي ض كصى ٌٰ ا٣ٕؿث

ٌُجٞػًح اٷقػٺ٦ٲًٌح  ػٕؿاءى ا٣ ٕىػ٢ى مي ض صى ػةتو َىجٞى ٔىٍنػؿى  ـً  ٕؿاءى اٷقٺ ض كمي ةتو َىجٞى ٔىٍنؿى 

ٕؿاءى ٠جةروض ٥٬ ص٧ٲٕةن ٨٦ً أ٢ً٬ ا٣ٌنةـ اقذٲُة٩ةن  ٲػةثي ()اٵك٣ٯ أرثٕحى مي ًٗ ُىػ٢ي  : اٵػ

ٔىُٲٌح )دػػ1٬: ث٨ ٗٮثو )دػ كا٣ٛػؿزدؽي ٬ى٧ٌػةـي ثػ٨ ٗة٣ػت  (ض221٬ (ض كصؿٱؿي ث٨ 

 (.1٬: (ض كا٣ٌؿأٰ ا٣٪ ٧ىٲٍؿٌم )دػ221٬ )دػ

ٞيػؿكًف ا٣سٌٺزػًح  ـً ٚػٰ ا٣ ػٕؿاًء ا٣ٌنػة ٓى مي ْىؿ ٰٚ ا٣ذٌٕة٦ي٢ً ٦ػ كزى٧ٌحى ٦ة ٬ٮ ٹٚخه ٤ً٣٪ٌ

ؿٱػؿه  ض كصى  ٰ جػ
٤ٍ٘ى ى ُى٢ي د جٮفى إ٣ٯ ٝىجةا٤٭٥  ٚةٵػ ّى٤ٌٮا ٱي٪كى اٵك٣ٯ ٣ًٍٸقٺـض ك٬ٮ أ٩ٌ٭٥ 

ٍؿًف ا٣سٌة٣ًر اقذ٧ؿ  ٬ؾا ا٣ذ٤ٌٞٲػؽيض كا٣ٛؿزدؽي د٧ ٞى ذٌٯ ٰٚ ا٣ . كظى ٲ٧ٲٌةًفض كا٣ٌؿأٰ ٩ي٧ىٲٍؿم 

ٓى ا٣ٕػةـ  ٤ً٣ٌؽك٣ػًح اٵ٦ٮٱٌػح  ى ػةث ٌُ ٘ىؿٱتو  ٚػإٌف ا٣ ـو كا٣جيعذؿم  َةاٲٌةًف. ك٦ة ٬ؾا ثً ٚأثٮ د٧ٌة

ِى ٱٞػٮؿي:51-243٬) ٞى٤ًٍت كا٤٣ٌكػةفض ظذٌػٯ إٌف ا٣ضػةظ ٔىؿثٲٌحي ا٣ٲًؽ كا٣  ( أ٩ٌ٭ة دىك٣حه 

ٍٔؿاثٲٌػحه » ى ثٲٌػحه أ ٔىؿى ى٪ػٰ ٦ىػٍؿكافى  ؿاقػة٩ٲٌحهض كدىك٣ػحي ث ٕىجٌػةًس أٔض٧ٲٌػحه ػي ى٪ٰ ا٣ ىحي ث «دىٍك٣
(7)

. 

                                                 

() ٠سؿدػ٫ض  ٢ٌٕ٣ ٰٚ كوػٙ دػؿدٌد صؿٱػؿ كا٣ٛػؿزدؽ ٤ٔػٯ ٔةوػ٧ح اٵ٦ػٮٱٲ٨ د٦نػٜض ٤ٔػٯ

ٞػةن  -ثةٹقذٲُةف  ٌٞ ٩ْؿان  ٵف ذ٣ٟ ٱٞذٌٰ ٨٦ اٹقذٞؿار كاٷٝة٦ح ا٣ؽاا٧ح ٦ة ٥٣ ٱ١ػ٨ ٦ذع

 ٤ٔٯ ا٣ذعٞٲٜ. ]ا٧٣ض٤ٌح .

٫ي ٔٲكػٯ ا٣ٕػة٠ٮبض ٚػٰ:  (7) ٍىػؿ »اٝذجكى ٕى ٌٰ ٚػٰ ا٣ دػأزٲؿي ا٣ًع١ىػ٥ ا٣ٛةرقػٲٌح ٚػٰ اٵدب ا٣ٕؿثػ

ٌٰ اٵٌكؿ جٌةق ٕى  .34ض دار َٺس ٰٚ د٦نٜض ص«ا٣
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ػٌٮًة اٷثؽأٲٌػًح ٔ٪ػؽى  ٞي ك٩ع٨ي ٩ينٲؿي إ٣ٯ ٬ؾا اثذ٘ةءى ا٣ذٌأقٲًف ١ًًٍٛ٣ؿًة ا٧٣ذة٩ػًح ا٤٣ٌ٘ٮٱٌػًح كا٣

ٞىػٮ ٤ٌػ٫ ٱ١ػٮفي ١٧٦٪ػةن ا٣ ٕى ًؿ ا٣ٌٺظٞح. ك٣ ٕؿاًء ا٣ٌنةـ ٰٚ اٵٔىي إٌف ا٣جٲبػحى ا٣ٌنػة٦ٲٌحى  :ؿي مي

ػػٲ٨ًٍ: ا٣عٌػػةرة  ػػؿىٱ٨ًٍ ٦يً٭٧  ٔي٪ىي ٤٧ٍػػًح  ٛى٪ ػػٰ ٤ٔػػٯ ا٣ضي ٟي ٚٲ٧ػػة ٱىذًٌىػػ٢ي ثةٷ٩ذػػةًج ا٣ د٧ذ٤ػػ

ػؽ ٱ٨ًٍ  ٌٌ ض ثػ٢ ٱ٧ٕىػ٢ي دىػٮاؤـي ا٣ ٛى٪ٰ  ٤ٍٕى٫ ٰٚ اٷ٩ذةج ا٣ ٕى٢ي ًٚ ؿىٱ٨ًٍ ٱٛ ٕي٪ٍىي كا٣جؽاكة. ك٠ًٺ ا٣

ٰ  ٦ذ٧ٲٌـ. ك٩ىع ػؽىثى ٦يج١ٌػؿان ٚػٰ ٤ٔٯ ٦ٲٺًد إ٩ذةجو ٚى٪ٰ  كأدث ٰى ٬ؾا اٵ٦ًؿ ظى ٍٔ تي أٌف كى كى

ـو ٚػٰ  ٢  ٨٦ً ذ٣ػٟ ٦ىػسىٺن ٦ػة ظػٌؽثى ثػ٫ اثػ٨ي ٬ًنػة ٕى َىٍخ ث٭ة ا٣جةدٱحي. ك٣ ٠ي٢  ٦ؽٱ٪حو أظة

ٲٍري ٱؾ٠يؿي  ػٌؾرىق ًرصػةؿه »ًقٲؿد٫ ظى ٰ  ٝىؽـى ٦ى١ٌحى كرقػٮؿي اهلل ث٭ػةض ٚعى ٛىٲ٢ى ا٣ؽ ٍكق
 ُ أٌف ا٣

  ٰ ٧ةًع ا٣٪ٌج : ٧ٚػة زا٣ػٮا ثػٰ ظذٌػٯ  ٨٦ً ٝيؿٱلو ٨٦ً قى ٛىٲٍػ٢ي  ُ ٞىٮ٣ًػ٫. ٝػةؿ ا٣ ظذٌٯ ٹ ٱذأزٌؿى ثً

ػ٢ه  ي٦ ػٰ! كاهللً إ٩ٌػٰ رىصي ٓى ٦ً٪٫ مٲبةن. زي٥ٌ ٝي٤ٍػخي ٚػٰ ٩ٛكػٰ: كا ز١ٍػ٢ى أ ٍٕخي أٌٹ أٍق٧ى أص٧ى

ٓى ٦ًػ٨ ٬ػؾا  ٕي٪ٰ ٨٦ً أف أٍقػ٧ى ٞىجٲطض ٚى٧ة ٱى٧٪ى ٨ي ٨٦ً ا٣ كى ٰ  ا٣عى
٤ى ٔى ٛىٯ  ؿوض ٦ة ٱؼ ًٔ ٣ًجىٲٍخو مة

 ً٢ ٪ةن ٝىج٤ًٍذي٫ض كإف ٠ةف ٝجٲعةن دؿ٠ذ٫ي  -٦ة ٱٞٮؿي؟ ا٣ٌؿصي كى «ٚإف ٠ةف ا٣ؾم ٱأدٰ ث٫ ظى
(8)

. 

ىؽىكم  ٰٚ ٦ىضةًؿ  ؿٌم ث ٌى ٔي٢و ظى كٰٚ ٦ىٍؿكٱٌةتو ٠٭ؾق ٦ة ٱىؽؿ  ٤ٔٯ إ١٦ة٩ٲًٌح دٛة

٪ٌػٰ. كٝػؽ  ٛى ١ًٍٛؿم  كا٣ ض كا٣ذٌضؽٱًؽ ا٣ ض ك٦يكةثٞحو إ٣ٯ اٷدٞةًف ا٤٣ٌ٘ٮم  ١ًٍٛؿ كا٨ٛ٣  ا٣

ٍؿثٱيعًؽثي ا٣ذٌ  ًى ؿم  ا٣جىؽىكم   ٌى ػ٧ةًت  ةن ٮاؤـي ا٣عى ـً ا٣ك  ٦ًػ٨ ا٣٪ٌنػةط ثةدٌضػةًق دٕـٱػ

ػؿي ٬ػؾا ٚػٰ ٦ًسٍػ٢ً ٝىػٍٮًؿ ةن ا٣ؼةٌوح ٤ً٣ٍعٌةرًة كا٣جؽاكة ٦ٕى ػؿي ث٧ًػة ٱى٪ىي ٛى ٤ٌ٪ة ٩ْ ٕى ض ك٣

ٲىٲ٥ )دػ ٲًٍؿ ث٨ مي ٧ى ٔي  ٌٰ  (:241٬ ا٣ُٞة٦

جىذٍػ٫ي  ٨ً ا٣عٌةرةي أٔضى ٨ٍ دى١ي  ٚى٧ى

 

 ؿا٩ػػػةٚػػػأم  ًرصػػػةًؿ ثةدٱػػػحو دى  

ٍى ا٣ًضعةشى ٚإٌف ًٚٲ٪ة  ى ث  ك٦ى٨ٍ رى

 

ػ٤يجةن كأٚؿاقػةن ًظكػة٩ة  ٝى٪ةن قي
(9)

 

ػٍؿأة ا٣ذٌأ٤ٌ٦ٲٌػحً   ٰءو ٨٦ً ا٣ضي ًؿ ا٧٣ذأ٦ ٢ً أف ٱٞٮؿى ثًنى ػؽى  :كٰٚ ٦يذ٪ةكى ٍٕ ى إٌف ا٣ٌنػةـى ث

ٗىؽىٍت  ـً ػةٌوحن  ٕىؿىب»اٷقٺ ١ٌػةـي ا٣ٌؽك٣ػًح ا٣ٕؿثٲٌػح  -  ٚػةٵي٦ٮٱٌٮفى «ًظضةزى ا٣ ظي

                                                 

٫ي  (8)  .67ض ص«ٚضؿ اٷقٺـ»أظ٧ؽ أ٦ٲ٨ض ٰٚ: اٝذجكى

: ا٣ٌكةثٜض ص (9) ؿي ْى  .:ٱي٪
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ـً ثػ٢  -ا٣ضؽٱؽة  ٍظػؽى٥٬ إ٣ػٯ ا٣ٌنػة ًظضةزٱٌٮفى ٝيؿىمػٲٌٮفىض ك٬ػؤٹًء ٣ػ٥ ٱػأدٮا كى

ػػؿىبه ٱ٧ػػة٩ٲٮف  ٔى ػػًعج٭٥ ًظضػػةزٱٌٮفى ٝيؿىمػػٲٌٮفى كٗٲػػؿي ٝيؿىمػػٲٌٲ٨ ك ٞى٭٥ كوى ػػج قى

ٲػػؽى ا٤٣ٌ٘ػػحى ا٣ٕؿثٲٌػػحى كٚىىػػةظذى٭ة  ػػٍؽ٩ة٩ٲٮفى ٠سٲػػؿكفىض كٹ ٱ١٧ػػ٨ي ٬ػػؾا إٌٹ أف ٱٛي ٔى ك

ٍٕؿ ٌٰ ًم ٔى٭ة اٵدث ػؽىفى . ٬ػؾا ان ك٩ىسؿ ان كإثؽا ػؿى ٦يً٭ػ٥  ٬ػٮ أٌف ا٧٣ي إًػةٚحن إ٣ػٯ أ٦ػؿو آػى

ػؽىد ٔى ض  ػؿى ٰ  آػى ٭ة ٰٚ إ٤ٝٲ٥و ٔؿث
ٌػةرٱ   ان كا٦ذػؽاد ان ا٣ٌنة٦ٲٌحى ٹ دىًضؽي ٦ًس٤ٍى  ةن كدى٪ٌٮٔػ ةظى

ؿٱ   ىنى ٔىٮا٦ًػ٢ي ةث ـً ك٠سؿةى اٵ٩٭ةًر ك٦يضةكرةى ا٣جىٍعػًؿض  . زي٥ٌ إٌف ا٣ًؼٍىتى ٰٚ ثٺد ا٣ٌنة

مٲؿى إ٣ٲ
ي ٓى ٦ة أ ـً ٨٦ً مأ٩ً٭ة ٦ ٕى٢ى ا٣ٌنةـى ٰٚ ٝيػؿكًف اٷقػٺ ٔىٮا٢٦ًى أف دىٍض ٫ ٝىج٢ٍي ٨٦ً 

ى٢٬ٍي ا٣ٛىةظح كا٣ٛعٮ٣ًح ا٣ٌنػٕؿٱٌح. ٬ػٰ ا٣ٌنػةـي  ان اٵيك٣ٯ ًدٱةر ـًؿي ٚٲ٭ة أ ٱىؤ٦ ٭ة كٱ٪

ٍٛٓ»إًذىف أرضي  ٘ىػ٫ «ا٣٪  ى٤ى ض كث جىػؿي ـى ا٣ٌؿكـيض كصػةءق ا٣ؼى ـً ٢ٍٝي ًظٲ٨ى ٬ي ٧ٌة٬ة ٬ًؿى ض ٧٠ة قى

ؿىج ٦٪٭ـ٦أٌف ا٧٣ك٧٤ٲ٨ى ٝؽ ث٤ ض ٚىؼى كٝؽ  -ٱيؿٱؽي ا٣ٞكُ٪ُٲ٪ٲٌحىض ٚٞةؿ  ةن ٘ٮا ًٝ٪ ٍكؿٱ٨ى

ٮًرٱحى:  ـو كأمؿؼى ٤ٔٯ أرًض قي ًٕؽى ٤ٔٯ ٩ىٍن ػٺـى »وى ػٮًرٱحي قى ًٟ ٱػة قي ػٺـه ٤ٔٲػ قى

ًٟ أثؽ ٓى إ٣ٲ ًٟ أرًان ٦يٮد عو ٹ ٱؿصٮ أف ٱىٍؿًص ًٟ أرًػةن !. ز٥ٌ ٝةؿ: كٱٍعى ٕى ض ةن ض ٦ة أ٩ٛ

ًؾض ١ً٣ى  ك  ؽي ٕى ً٣ ًٟ ٕى ٕيٍنًت كا٣ًؼٍىت٦ة أ٩ٛ ًٟ ٨٦ً ا٣ «!سٍؿًة ٦ة ٚٲ
(:)

. 

ٍٮؿي  ٞى ؿىب ٰٚ ٚىٍضًؿ اٷقٺـ ك٦ػة  :ك٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪ٌعٮض ٱ٨١٧ ا٣ ٕى َيٮٚةفى ا٣ إٌف 

ٙى  ْى ػ ٓي مى ىػٲجحو دػؽٚى ؿى ٠سٲؿةو ٔؿٱٞحوض كأرٱةؼو ػى ًً ـً إ٣ٯ ظٮا ؽي ا٩ؽاحى ٰٚ ا٣ٌنة ٍٕ ى ث

ٌكػةفي  ؿي اٷٝة٦ػحى كاٹقػذٞؿارىض ظذٌػٯ ٝػةؿ ظى ٲًٍل كديٲك  ٕى ثػ٨ي زةثػخو ا٣ٞػةدـي ٦ًػ٨ ا٣

ري ثٺد ـً ٱيىٮ  : ان ا٧٣ؽٱ٪ًح إ٣ٯ ا٣ٌنة ٜى  ٝؿٱجحن ٨٦ً د٦ن

ًٓ ٚة٣ًضٮاءي  ٛىٍخ ذاتي اٵوةثً  ٔى

 

ػػٺءي   ي٭ػػة ػى ٣ ـً ػػٍؾراءى ٦ى٪ٍ ٔى  إ٣ػػٯ 

 ك٠ة٩ىػػٍخ ٹ ٱػػـاؿي ث٭ػػة أ٩ػػٲفه  

 

ػػةءي   ػ٥ه كمى ٕى ى  ًػػٺؿى ٦يؿكًص٭ػة ٩

ػ٤ىًخ ا٣ٌنػةـي ا٣ٌؿٱػةدةى ٚػٰ كظذٌٯ ٰٚ ا٣ٞؿ٩ىٲ٨ًٍ ا٣سٌة٩ٰ كا٣سٌة٣ًًر ا٣ً٭ٍضًؿٱ ٲٍ   ٨ً كاوى

٪ ػٰ ٚػٰ  ٛى ٍٕؿٌمض كاٷٚػةدًة ٦ًػ٨ ٔ٪ةًوػًؿ اٹردٞػةًء ا٣ ىٍقًؿ ا٣٪ًٌكٲًش ا٣ن  ٦ىذة٩ًح ا٤٣ًٌ٘ح كأ

                                                 

 .«قٮرٱح»٦ٕض٥ ا٣ج٤ؽافض ٦ةدٌة  (:)
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. ظذٌٯ إ٩ٌ٪ػة ٩ىًضػؽي  ٌٰ ٧ة٣ رو ٤ٔٯ إزةرًة ا٣ًعف  ا٣ضى ًٔ ؿو ٦يسٲؿو ٣ًٍٸٔضةبض ثة ٍٕ إ٩ذةًج ًم

ؿ ًٔ ٤ىجٲ   ةمة٦ٲ   ان مة ؿ ان ٠جٲؿ ةظى ٍٕ ٪ٲػةتو  ان ٱيجًؽع ًم ؿض أٚةد ٚٲ٭ة ٨٦ً دٞى ْى ٪ٲةتو ٹٚذحو ٤ً٣٪ٌ ٍٞ ثذى

ك  ٧ٍػؿو ٔى ض ٠ي٤سػٮـي ثػ٨ي  ٰ  ٨٦ً ًٝ٪ ٍكػؿٱ٨ى ؿي ا٣ٌنة٦ ًٔ . ٚة٣ٌنة ٌٰ ث ؿى ٔى رو ٗٲًؿ  ٚى٪ٌٲٌحو ذاًت ٦ىٍىؽى

ٰ  )دػ ذٌةث ٕى ٕػًح  ة٦ي٧٤ً  »( ٠ةف 319٬ ا٣ ثًة٣ٛةرقٲًٌح إ٣ٯ ا٣ٌؽرصًح ا٣ذٰ دىٍك٧ىطي ٫٣ ث٧ًيؿاصى

ؾي ٨٦ً ركاٱػًح َٲٛػٮرو ا٣٪ٌىٮًص كا٧٣ى٪ٌ  ذً٭ة اٵو٤ٲٌح. كٱيؤػى ٘ي ٛةًت ا٣ٛةرقٲًٌح ٰٚ ٣

ػؽ  ا٣ؿ ظػةؿى إ٣ػٯ ٦ىػٍؿكى  ٤ى٫ ٱىني ٕى ٫ ث٭ةض صى ٞى ٍؿًس كد٤ٌٕ ٛي ٰ  ث٧ًىٕة٩ٰ ا٣ ذٌةث ٕى أٌف إٔضةبى ا٣

ب٢ى ٨ٔ ذ٣ٟ ٝةؿ:  ٥. كًظٲ٨ى قي ٕىضى فى ٠يذتى ا٣ ػ٢ً ا٧٣ٕػة٩ٰ »زىٺثى ٦ىٌؿاتو  ٣ًٲيؽك  ك٬ى

ٕى  ى٪ةض كا٧٣ىٕة٩ٰ ٣ى٭٥إٌٹ ٰٚ ٠يذيًت ا٣ ٥. كا٣جٺٗحي: ا٤٣ٌ٘حي ٣ «ضى
(21)

. 

٧ىػٺ ٣ًػٮاءى  ؿاًف مػة٦ٲٌةًف ٠جٲػؿاًف ٝػؽ ظى ًٔ كٰٚ ا٣ٞؿًف ا٣سٌة٣ًر ا٣٭ضؿٌمض ٠ةف مػة

ض   ٰ ٰ  ا٣ٌنػػة٦ ػػٍٮرا٩ ـو ا٣عى رٱػػؽي ٬٪ػػة أثػػة دى٧ٌػػة
ي ا٣ٛىػػةظًح ا٤٣ٌ٘ٮٱٌػػًح كا٧٣ذة٩ػػح ا٣ٌنػػٕؿٱٌحض كأ

. ك٣ىٍكخي   ٰ ج
٤ى ٰ  ا٣عى ٰى ث٭ة ٬ؾاًف ا٣ٌنػةٔؿاًف كا٣جعذؿم  ا٧٣٪جض ًْ أٚ٭ى٥ي ا٧٣٪ـ٣حى ا٣ذٰ ظى

٢ً ا٣ٌنػةـ:  ٌٍ ٛى ٰ  كاٷ٦ةرًة ا٣جىٲة٩ٲًٌح إٌٹ أذؿاٚةن ثً ًؿ ا٣ٕؿث ٍٕ ـً ا٣ٕؿثٲًٌح كا٣ن  ٍ٘ؽاًد ا٤ٕ٣ٮ ى ٰٚ ث

٘ىٍؿب. ٕىؿىًب ٰٚ ا٣ٌنؿًؽ كا٣ ؽ ٦ىٲ٨ًٍ ٔ٪ؽى ا٣ ٪ةن كٝيٌٮةن إثؽأٲٌحن. ك٠ة٩ة ٦ٞي ىكى  ٚىىةظحن ك٣

ىِىفيىَبالِطىَدْوِفىالّدولِ:الحواةطىاِّدبّو
ؿًة أف ٩يؤٌرخى ٤ً٣ٍعٲةًة اٵدثٲًٌح ٰٚ ا٣ٌنػةـ ٚػٰ  ًى ىٲٍفى ٨٦ً مأ٩ً٪ة ٰٚ ٬ؾق ا٧٣يعة ٣

ض  ٌٰ ػ ٕى ث ٰ  ا٣ؿ  جػ
٤ٍ٘ى ٧ٍؽافى ا٣ذ  جًٍؽاهلل ث٨ً ظى ٔى ٰ  ث٨ً  ٤ً ٔى  ٨ً كى ًٙ ا٣ٌؽك٣حض أثٰ ا٣عى ٍىًؿ قٲ ٔى

ٟى كاًقُ ٤ىتى ك٦ة صةكرى٬ةض ز٥ٌ ادٌض٫ى إ٣ٯ ا٣ ةن ا٣ؾم ٦ى٤ى ـً ٚة٦ذ١٤ى٭ةض كٔةد إ٣ٯ ظى ٌنة

٤ى٭ة ٝةٔؽةى ٦ي٫١ٍ٤ ق٪ح  ٕى . ث٢ ٩ؿ٦ػٰ ٚٞػٍ إ٣ػٯ دٞػؽٱ٥ إ٧٣ةٔػحو ٤٧ٚ444٬ى١٭ة كصى

ؿ كا٣ٌنٕؿاء. ٍٕ ٙي ا٣ٌؽك٣ًح ٤٣ن   قؿٱٕحو إ٣ٯ ا٣جٲبح ا٣ذٰ ٬ٲٌأ٬ة قٲ

ٲػةًة اٵدثػةًء  ٍىؿو ك٦ًٍىػؿو دذػأزٌؿي ثٞػٌٮةو ثًعى ٔى كإذا ٠ة٩ًخ ا٣عٲةةي اٵدثٲٌحي ٰٚ أم  

طي مٲبا٣ ًً ٍىًؿ كا٧ً٣ٍىؿض ٚإٌف ٧ٌ٦ًة ٱيٮ ٕى ٧ٌ٦ًة ٩ع٨ي إزاءىق  ةن ؼةٌوًح كا٣ٕة٦ًٌح ٰٚ ٬ؾا ا٣
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ٍوػٛ ػؿٱٕ ةن أف أ٢ٞ٩ى كى ًٜ  ةن قى ض كظػةًؿ اٵ٣ٍػ ٤ىػتى ًٙ ا٣ٌؽك٣ػحض ظى ٣ًعػةًؿ ٔةًوػ٧ًح قػٲ

ػ٢ٌ ٬ػؾا ا٣عػة٥ً٠  ًّ جػؽٔٮفى ٚػٰ  ٪ٌػة٩ٮفى كا٧٣ي ٛى ًٞٲى٭ػة ا٣ ى كاٷمؿاًؽ كا٣ٌؿٔةٱًح ا٣ذػٰ ٣

ض ا٣ؾم ظ ٌٰ ٓي ثػٲ٨ى ا٣ٕؿث ػ ٤ى٥ض كدج٪ٌٯ ٤ٚكػٛحن ٔضٲجػحن دض٧ى ٞى ًٙ كا٣ ٲٍ ةز رٱةقذٰى ا٣ك 

٫  ةن ثً٪ةًء اٵكَةًف كرٔةٱًح اٷ٩كةفض كأ٩نأ صٲن ٛي ٕؿاًء ا٣جٮادمض ك٩ًٍىػ ٫ ٨٦ً مي ٛي ٩ًٍى

٪ىػٯ ٱ٪ٞػ٢ي ا٧٣ؿظػٮـي اٵقػذةذ قػة٦ٰ  ٍٕ ي٦ىؿاًء ا٣عٮاًؿ. كٰٚ ٬ؾا ا٧٣ى ؿي ٨٦ً أ اٳػى

٫ ةا١٣ٲٌة٣ٰ ٨ٔ مؼهو ٝؽ ٱ١ٮف أ٧٣ة٩ٲ   ى٫ ٚػٰ (ٗٮقذةؼ م٤ٲ٧جؿصؿ)ض اٍق٧ي ض ٝٮ٣

ًٙ ا٣ٌؽك٣ح: ٤ىتى ٰٚ ثٺًط قٲ ٪ ٲٌح كاٵدثٲًٌح ٰٚ ظى ٛى  مأف ا٣عٲةًة ا٣

٘ى٢ى » ٙي ا٣ٌؽك٣حً  مى ٲٍ ٕىؿاًء ٚػٰ ا٣ٞػؿًف ا٣ٕةًمػًؿ  قى ػ أذ٬ةفى ا٧٣ؤٌرػٲ٨ى كا١٣يذٌةًب كا٣ن 

ٕىؿاًء ا٣ٕػؿبض أك ا٣ٲٮ٩ػةفض  ػ ؿو ٦ًػ٨ مي ًٔ ٟى ]ا٧٣ٲٺدٌم ض ٧ٚة إف دٞؿأ ٣ًنة ظذٌػٯ ٱكػذ٭ٮٱى

ٌؾابض ا٣ؾم ظةربى اٷ٦جؿاَٮرٱٌػحى ا٣جٲـ٩ُٲٌػحى  ٕىؽيك  ا٣ضى ٙي كا٣عؽٱري ٨ٔ ٬ؾا ا٣ ٍو ا٣ٮى

ػػؿي ٦ًػػ٨ أ٦ػػؿاًء  ٛي٭٥ اٳػى ٛي٭٥ ٦ًػػ٨ مػػٕؿاًء ا٣جػػٮادمض ك٠ػػةف ٩ىػػ ٛيٍؿقػػةفو ٠ػػةف ٩ًٍىػػ ثً

ًٙ ا٣ٌؽك٣ػح أٌف ٝيىػٮرى  ٲٍ ٔىٍىًؿ قى ٤ىتى ٰٚ  ٰ  زار ظى  ا٣عٮاًؿ... كٝؽ أٝك٥ى ٦ؤر خه ثٲـ٩ُ

ى٭ػةءن ٦ًػ٨  ـً ٚػٰ ا٣ٞكػُ٪ُٲ٪ٲٌحض ٠ة٩ىػٍخ أٝػ٢  ث ةًء ٰٚ ث٘ؽادض كٝيىٮرى ٦ي٤ػٮًؾ ا٣ػٌؿك
٤ٛى ا٣ؼي

ػُ٭ىؽةن ٚػٰ ٔةًوػ٧ًح  ٭ة ٠ة٩ىٍخ ٦ٌي ًٔ ىح.. كإٌف ا٣ٛ٪ٮفى ٤ٔٯ دىجةٱي٨ً أ٩ٮا ًٙ ا٣ٌؽك٣ ٲٍ ٝيىٮًر قى

٧ٍؽا٩ٲٌػح. ٕى٥ي ثًذكة٦يطو ٠جٲػؿ ٚػٰ ٔةوػ٧ًح ا٣ٌؽك٣ػًح ا٣عى كٝػؽ  ا٧٣كٲعٲٌحض ك١٣٪ٌ٭ة ٠ة٩ىٍخ دى٪

ـً ٱىؼؿصٮفى ٨٦ً دٱػةًر٥٬ ٤ٔػٯ ٠يػٍؿقو ٦ًػ٪٭٥  ًٵٌف  ٠ةف ا٧٣يىٮ ركفى كا٧٣ىسٌة٣ٮفى ٨٦ً ا٣ٌؿك

ٓى ٬ػؤٹءض ك٠ػةف  ٤ىػتي دكػذٞج٢ًي ص٧ٲػ ؿى ٝؽ أرادى٥٬ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ذٌنؿٱؽ. ١ٚة٩ىٍخ ظى ٝٲىى

٤ًٌ٘٭ة اقػذ ٙي ا٣ٌؽك٣ح ٱي١ًؿ٦ي٭٥ض زي٥ٌ ٱكذٛٲؽي ٦ً٪٭٥ض كٱ٧ذع٨ي ٔجٞؿٱٌةدً٭٥ض زي٥ٌ ٱىكذ ٲٍ ٘ٺٹن قى

ٌةرة ثٺدق اكٱًٞ٭ة ٦ة ٱـٱؽي ٰٚ دعةًقٲ٨ً ظى ٍٞجًفي ٨٦ً دىعةقٲ٪٭ة كدـى ٪ةنض كٱى كى «ظى
(22)

. 

ًٛؽي  ٤٧ٍحض ٦ٮاٺن ٱى ٤ىت ٤ٔٯ ا٣ضي ض ك٦ؽٱ٪حي ظى ٤ىتى ًٙ ا٣ٌؽك٣ًح ٰٚ ظى ٠ةف ثٺطي قٲ

                                                 

ض دار ا٧٣ٕةرؼ ٰٚ ا٣ٞة٬ؿةض ث٘ٲػؿ دػةرٱغض  (22) ٧ٍؽا٩ٲٌٲ٨ى ٍىؿي ا٣عى ٔى ٙي ا٣ٌؽك٣ح ك ٲ ٲٌة٣ٰ: قى قة٦ٰ ا١٣ى
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ـ٦ٌػةفض ٣ًٲضػؽكا زى٧ٌػحى  ى٥ً ذ٣ٟ ا٣ ٪ٮًف ا٧٣ذٌٛٮٝٮفى ٨٦ً أوٞةًع ٔة٣ ٛي ٤ٔٲ٫ أوعةبي ا٣

ٓي اٷثؽاًع ٚػٰ اٵ٦ةفى ك ٓى كا٣ٕٲلى ا١٣ؿٱ٥. كٰٚ ّٺؿو ٠٭ؾق دذٌٛضؿي ٱى٪ةثٲ ا٣ذٌنضٲ

ٍقػ٥ً  ـً ا٤٣ٌ٘ػًح كا٤ٛ٣كػًٛح كا٧٣ٮقػٲٞة كا٣ؿ  ُةثًح ك٤ٔػٮ ًؿ كا١ً٣ذةثًح ا٣ٛ٪ٌٲًٌح كا٣ؼى ٍٕ ا٣ٌن

ٍىػًؿق ٱيسٲػؿي ا٣ً٭٧ىػ٥ض  ٔى ًٙ ا٣ٌؽك٣ح ٚػٰ  كا٣ذٌىٮٱؿ. ٚٞؽ ٠ةف ٢٠  ٦ة ٰٚ ٔةًو٧ًح قٲ

 ًٜ ٓي إ٣ٯ ا٣ذٌؼ٤ٲ جةع. ك٩ىؼةؿي أٌف اٵقػذةذى قػة٦ٰ كٱىؽٚى  ُ ـٌ ا٣ ض كٱيعؿ ؾي ا٣٪ٌٛٮسى كٱى٭ي

ٲٌة٣ٰ ٥٣ ٱضة٩ًت ا٣عٞٲٞحى ًظٲ٨ى ٝةؿ:  ا١٣ى

ٙي ٨ٔ ٗٲؿق ٨٦ً أ٦ؿاًء اٷقٺـض ث٢ ٱ٧ذةزي ٔ٪٭٥ ث٧ًٛةًػؿى » ٙى ا٣ٌؽك٣ًح ٱؼذ٤ ٲٍ إٌف قى

ًٓ ٣ًٍٶدبض ثًؿكًظ٫ ا١٣جٲؿةً ا٣ذٰ  ؿكقٲٌذ٫ض ثًذؾٌك٫ٝ ا٣ٌؿٚٲ
ٛي ٠ة٩خ دىٍع٤ػ٥ي ثًة٣ٌكػٲُؿةً ٠سٲؿة: ثً

ػؽكر ًٚذٍٲػةًف  ػذًٍط ٚػٰ وي ٛى كدأقٲًف ١٤٧٦حو ٔؿثٲٌحو ٦ذؿا٦ٲًح اٵَػؿاؼض ثًإٱٞػةًدق ٩ٲػؿافى ا٣

ًٕؿاًؽ  ـً ٨ٔ ثٺًد ا٣ٌنةـ كأَؿاًؼ ا٣ ؽ ٍت ٔةدٱةًت ا٣ٌؿك ؿكث٫ًً ا٣ذٰ وى ـىكاد٫ًً كظي ٘ى ٕىؿىبض ثً ا٣

ج ٫ض كث١ًؿى٫٦ً كُٔةٱةق ٛىطي ث٭ػة صٲػٮبى ا٣ٌنػٕؿاءض  ٗٲؿى ٦ٌؿةوض كث٧ًي٘ة٦ؿاد٫ً كظي ا٣ذٰ ٠ةف ٱػ٪

٭ة.. ـ ا ٦يس٧ًؿانض زي٥ٌ ثً٭ؾق ا٧٣ضة٣ًًف اٵدثٲًٌح ا٣ذٰ ٠ةف ٱؿأقي ـ  ٝىؿااع٭ى٥ ٬ى «ٚٲى٭ي
(23)

. 

ٱ ؽى إذا أ٩ة ٝي٤ٍخي  ٜي  :كٹ دـى ً إٌف أٚؾاذى ا٣ٌؿصةًؿ ٱى٪ٕٮفى دىٮارٱغى ٚىٌؾةن. كٝؽ ٬ىٲٌػأ ا٣ؼػة٣

ٓى  ًٙ ا٣ٌؽك٣ًح أف ٱىٍى٪ى ٲ ٔىٍىػًؿق دةرٱؼػةن ٚىػؾ اض كأف ٱي٭ٲ ػئ ٣ًذػةرٱغو  ا٣ْٕٲ٥ي ٣ًكى ٕىؿىًب ٰٚ  ٍ٤ً٣

ًٓ ا٣ً٭ٍضؿٌم )ا٣ٕةًمًؿ ا٧٣ٲٺدٌم(. ذ٣ػٟ أٌف ٚػٰ ٍؿًف ا٣ٌؿاثً
ٞى ٤٧ًٍح ا٣ ٰ  ػةص  ٣ًضي َى٤ٲٕػًح  أدث

ٕىًخ  ى ٰ  إ٣ػٯ إٔػؽاًد راإذًػ٫  ا٣ٕٮا٢ً٦ً ا٣ذٰ دٚى ٱذٲ٧ػح ا٣ػٌؽ٬ؿ ٚػٰ ٦عةًقػ٨ً أ٬ػ٢ »ا٣سٌٕة٣ج

ٕىٍىؿ ًٙ ا٣ٌؽك٣ػحض ٬ػؾا اٷ٩ذػةجي  ٦ة أدر٠ى٫« ا٣ ٌٰ ٚػٰ ثىػٺط قػٲ ٨٦ً ٝٲ٧ًح اٷ٩ذةًج اٵدثػ

ٓى  ٤ىػ ىٍعس٫ً كا٣ذٌأرٱًغ ٫٣ ا٣ًٍٞكػ٥ى اٵٌكؿى ٦ًػ٨ ٠ًذةثػ٫ض ا٣ػؾم ػى ٰ  ٦ضةؿى ث ٕى٢ى ا٣سٌٕة٣ج ا٣ؾم صى

ػٕؿااً٭٥ض »٤ٔٲ٫ ٬ػؾا ا٣ٕ٪ػٮاف:  ٧ٍػؽافىض كمي ا٣ًٍٞكػ٥ي اٵٌكؿ ٚػٰ ٦عةًقػ٨ً أمػٕةًر آًؿ ظى

ى٢٬ًٍ  ٗىٲًٍؿ٥٬ ٨٦ً أ «ا٣ٌنةـض ك٦ة ٱضةكري٬ة ٨٦ً ٦ًٍىؿى كا٧٣ٮًو٢.. ك
(24)

. 
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ٕىٍىؿض ثذعٞٲٜ ا٧٣ؿظٮـ ٦ع٧ٌؽ ٦يعٲٰ ا٣ٌؽٱ٨ ٔجؽ  (24) ٬ٍؿ ٰٚ ٦ىعةًق٨ً أ٢٬ ا٣ ض ٱذٲ٧حي ا٣ؽ  ٌٰ ا٣سٌٕة٣ج

جٕح ا٣سٌة٩ٲح  ٌُ  .22ض ص2ـض صػ24:3٬/2:84ا٣ع٧ٲؽض دار ا١ٛ٣ؿض ثٲؿكتض ا٣
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ٍيّواُت: ٍُْدىالُامُّىوالخا َٓ ِطىالّذامّوِ:ىال ُْرّو ِطىالذِّ ىالمدرد
 * اهَقْػُد اهعامّ:

ًِ  :ٰٚ ا٤٣ٌ٘ح: ا٧٣ؽرقحي  ىٍو٢ي ا٤٣ٌٛ ٤ٔٯ ًز٩ػًح « ٦ىٍؽرىس»اٍق٥ي ١٦ةًف ا٣ؽ ٍرس. كأ

ٕى٢» ٍٛ ًٞػؿ«٦ى ٪ىػٯ: أداـى ا٣ ٍٕ اءة. كًزٱػؽىٍت ٤ٔٲػ٫ ا٣ذٌػةءي ٔٺ٦ػحن ٤ٔػٯ ض ٨٦ً دىرىسض ث٧ًى

 اٹٍق٧ٲٌحض ٚىةر: ٦ىٍؽرقح.

: ا٧٣ؽرقحى ا١ٍٛ٣ؿٱٌػحىض أك ةن كٰٚ اٹوُٺح ا٣ٕةـٌ وةرت ا٧٤١٣حي دٕ٪ٰ أظٲة٩

ٌٰ ا٧٣يك٧ٌٯ ٰٚ اٷ٤١٩ٲـٱٌػح  ٤ ٍٞ ٕى . ك٬ػؾق ٝػؽ د١ػٮفي ١ًٍٚؿٱٌػحن أك schoolا٧٣ؾ٬ىتى ا٣

٧ٍ  -ٚ٪ٌٲٌحنض أك أدثٲٌحن. كٱٕ٪ٰ ذ٣ٟ  ٦ض٧ٮٔحن ٨٦ً ا٧٣جػؽٔٲ٨ى ٚػٰ ٚػ٨   -٤ح ٤ٔٯ ا٣ضي

 ٨٦ً ا٣ٛ٪ٮًف ٱ٪ذ٧ْي٭٥ ٝىٍىؽه ١ًٍٚؿم  كاظؽ.

ٍٕ٪ٰ ثًػػ ى ٔىٍىػؿ قػٲٙ ا٣ٌؽك٣ػح» ك٩ ؿٱًٌح ا٣ٌنػة٦ٲٌح ٚػٰ  ٍٕ ٬٪ػة:  «ا٧٣ؽرقػًح ا٣ٌنػ

ى٬ٍػ٢ً ٬ػؾق ا٣ػجٺدض ك٦ًػ٨  ٦ض٧ٮٔحى ا٣ٌنٕؿاًء ا٣ؾٱ٨ ٔةمٮا ٰٚ ثػٺد ا٣ٌنػةـ ٦ًػ٨ أ

ىٲٍ٭ة ٨٦ً ا٣ٕػؿاًؽ كٚػ ػٕؿاا٭ة ٚػٰ إثػؽاع ا٣ؾٱ٨ صةؤكا إ٣ ةرسى كدػأزٌؿكا ثُؿٱٞػًح مي

ٛىػ٨  ٚػٰ  ةن ا٣ٌنٕؿض كٌٝؽ٦ٮا ٚٲ٭ة مٲب ػ١ٌةفي كا٣جى٤ىػؽي كا٣ ٨٦ً أمػٕةر٥٬ض كراٝى٭ػ٥ ا٣ك 

٪ػة ٤ٔػٯ ٬ػؤٹء  ٍٞ ٤ى ٍَ   ًٷٱ٧ة٩٪ػة «ا٧٣ؽرقػحى ا٣ٌنػٕؿٱٌحى ا٣ٌنػة٦ٲٌحى »ذ٣ٟ ا٣ٕىػؿ. كأ

ىةاهى ١ًٍٚؿٱٌحو كٚى٪ٌٲٌحو صة٦ًٕحو ٩ًٍكجٲ    ؤٹء.ثٲ٨ى ٬ ةثٮصٮًد ػى

ٰ  ا٣٪ ٲكػةثٮرم   ًٟ ث٨ى ٦ع٧ًٌؽ ث٨ً إق٧ةٔٲ٢ى ا٣سٌٕة٣ج ٤ً ا٧٣ى كًٵٌف أثة ٦٪ىٮرو ٔجؽى

جٲؿه ثة٣ٕؿثٲًٌح ك٤ٔٮ٦ً٭ة كأدثً٭ةض اصذ٧ٍٕخ ٧٤٠ػحي 53:٬ )دػ ٜه ػى ٜه ٦يؽٝ   ٞ ( ٔة٥ً٣ه ٦ع

ؿى ٤ٔػٯ ٠ذةثًػ٫  ةن كظؽٱس ةن ٠سٲؿٱ٨ى ٝؽٱ٧ ٫ٌٞٞ ثً٭ؾق ا٣ٌىٛةتض رأٱخي أف أٔػٮ  ٤ٔٯ دع

ؿٱٌح. «ا٣ٌؽ٬ؿٱذٲ٧ح » ٍٕ  ٰٚ اقذ٪جةًط ػةوٲٌةًت ٬ؾق ا٧٣ؽرقح ا٣ٌن

 * خاّغٖاٌم ظاِروٌ هِّذه اهًدرشث:

ػٕؿاًء ا٧٣ؽرقػًح  ًة ًٵمٕةًر مي ٲٌةًت ا٧٧٣ٲـ  ٰ  ٦ض٧ٮٔحن ٨٦ً ا٣ؼةو  ٌٝؽـى ا٣سٌٕة٣ج

ػؿى  ٔىٍىؿق ٬ٮ. ك٩يك٧ ٰ ٚٲ٧ة ٱأدٰ أّ٭ى ٕىٍىؿقض كٰٚ  ًؿ ا٣ٌكةثًٞح ٣ً ا٣ٌنة٦ٲٌح ٰٚ اٵٔىي

 ةٌوٲٌةت:٬ؾق ا٣ؼ
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: -أّو ً  ـُ تْ ُ  واهصَّ ّْ  اهخّؿ

ًٕػؿاؽ ك٦ػة  ٔىؿىًب ا٣ ًٍٕؿ  ًٍٕؿ ا٣ٌنة٦ٲٌٲ٨ى ٤ٔٯ ًم ٰ  ا٣٪ ٲٍكةثٮرم  دٌٛٮؽى ًم  ا٣سٌٕة٣ج
ِي ٱى٤ٍع

ـً ك٦ػة »ٱضةكري٬ة ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲًٌح كاٷقػٺـض كذ٣ػٟ إذ ٱٞػٮؿ: 
ػأٍ ٕىؿاءي ا٣ن  ػ ـىٍؿ مي ٣ػ٥ ٱىػ

ًٕؿ ٔىؿىًب ا٣ ٕىؿاًء  ٕىؿى ٨٦ً مي ٍم
ى ي٭ة أ «اؽ ك٦ة ٱيضةكري٬ةض ٰٚ ا٣ضة٤٬ٲًٌح كاٷقٺـٱٞةًرث

(25)
. 

ًٞؿاءةي ا٧٣ذأ٩ٌٲحي ٣ً٭ؾق ا٧٣ىٞة٣ًح دىٍ٭ػؽم إ٣ػٯ اقػذ٪ذةصةتو ٦ي٭٧ٌػح. ٦ًػ٨ ذ٣ػٟ أٌف  كا٣

ًؿ  ٍٕ ػ ٍي ثػٲ٨ى ا٣ن  ؿاقػةفض ٱىػٍؿثً ػؿًة ػي ًً ٰ  ا٧٣يٞٲ٥ي ٰٚ ٩ىٲكةثٮرىض ظة ض ك٬ٮ ا٣ٕؿث  ٰ ا٣سٌٕة٣ج

ٞى٤ًٍت كا٣ٲىًؽ كا٤٣ٌ  ٔيؿكثًح ا٣ ٌٰ ك ث ٕىؿى ـً ٝػةؿ: ا٣ ٕىؿاءي ا٣ٌنػأـ»كةف. ٚإ٫ٌ٩ ٰٚ مأًف ا٣ٌنة ػ ض «مي

ىػٲٍفى ثٲػ٪ى٭٥ ٦ىػ٨ٍ  ض ٣ ٤ٌهه ٔىؿىبه ػي ـً  ٕؿاءى ا٣ٌنة ٔىؿىب ا٣ٌنةـ  ١ٚأف  مي ٕىؿاءي  ٞي٢ٍ: مي ك٥٣ ٱى

ًٕؿاؽ ٚٞةؿ:  . أ٦ٌة ٰٚ مأًف ا٣ ٌٰ ًٕػؿاؽ..»٬ٮ ٗٲؿي ٔؿث ٔىؿىب ا٣ ٕىؿاًء  ض ك٠أ٩ٌػ٫ ٱي٧ًٍ٤ػطي «مي

ٔيؿ ٔيؿكثًح اٵمؼةًصض ك ٍٕٲةرى ًٝٲ٧حو. ك٨٦ً ذ٣ػٟ إ٣ٯ  ٕى٢ي ٨٦ً ذ٣ٟ ٦ً ٍٕؿض كٱض كثًح ا٣ن 

ـً د٤ٞٲػؽه ًمػ . ٚسى٧ٌػحى ٚػٰ ا٣ٌنػة ٌٰ ٕىؿاًٝح كاٹ٦ذؽاًد ا٣ذٌةرٱؼ ٲةرى ا٣ ًٔ ذ٧ًؽي  ٍٕؿم  أٱٌةن أ٫ٌ٩ ٱٕى

ػ٢ه  ٕىٍ٭ػًؽ ك٦ذأو  ػ٢ٌ ٦ًسٍػ٢ى ٬ػؾا ٝؽٱ٥ي ا٣ ٕى ى ٰ  ا٣ضة٤٬ٲٌػحي كاٷقػٺـي. ك٣ ـ٦ٌػة٩ ػةؤق ا٣ ض ٌٚى

٭ى٥ى ٨٦ً ٬ػؾا أٌف ا٣ٌٛةًء ٗٲؿي ٦ذٮٚ   ٍٕ٪نٯ ٨٦ً ا٧٣ٕة٩ٰ. كٹ ٱ٪جٰ٘ أف ٱٛي ًٕؿاؽض ث٧ًى ؿو ٰٚ ا٣

٤ ػ٫ ٱيؿٱػؽي  ٕى ٕىؿاءض ثػ٢ ٣ ػ ًٍٕؿ كا٣ن  ػ ٕىٍىًؿ ٬ىٲ ٨ي اٵى٦ًٍؿ ٚػٰ ٦ىضػةًؿ ا٣ن  ًٕؿاؽى ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ ا٣

ًٍٛكػ٫ ٚػٰ أمػٕةًر ا٣جٲبػة ى ٞىٍؽًر ٩ ٍخ ٦ذٮٌٚؿةن ثًة٣ ىٲٍكى ٣  ٰ ًؿ ا٣ٌنة٦ ٍٕ ًت ػىةاهى ٚى٪ٌٲٌحن ٰٚ ا٣ن 

. ًٕؿاؽي  ا٣ٕؿثٲًٌح اٵػؿلض ك٦ً٪٭ة ا٣

ـً ٝؽٱ٧ ـً ا٣ٞٮ ٰ  أقجةبى دجؿٱ ػؽٱس ةن كٱيجٲ ٨ي ا٣سٌٕة٣ج ٤ىػٯ ٦ىػ٨ ًقػٮا٥٬ ٚػٰ  ةن كظى ٔى

ٺن  ًٔ  إٱٌة٬ة زٺزحن: ا٣ٌنٕؿض صة

ٍٕػؽي٥٬ ٔػ٨ ثػٺًد  -2 ي ًٍ ا٣ٕؿىًب كٹ قٲ٧ٌة أ٢٬ ا٣عضةزض كث ُى ي٭٥ ٨٦ً ًػ ٝيٍؿث

ٺ٦حي أ٣ك٪ذ٭٥ ٨٦ً ا٣ٛكةدً  ٥ض كقى ٕىضى ًٕػؿاؽ ٧ً٣يضػةكرًة  ا٣ ى٬ٍػ٢ً ا٣ ا٣ٕةرًض ًٵ٣كػ٪ًح أ

ػةـ ٝػؽٱ٧ ؿاًء ا٣ن  ٕى ٍؿًس كا٣٪ جٍى ك٦يؽاػ٤ذً٭٥ إٱٌة٥٬. كٱىًىط  ٬ؾا ٤ٔٯ مي ٛي كٚػٰ  ةن ا٣

ٌٰ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ٌؿاثٓ كأكاا٢ ا٣ؼة٦ف. ٍىًؿ ا٣سٌٕة٣ج  ٔى
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ؿى  ٍٕ ػ ٰ  ٚػٰ دٞٮٱ٧ًػ٫ ا٣ن  ػٕٮثحن ٚػٰ اقػذ٪ذةًج أٌف ا٣سٌٕػة٣ج  كٹ ٱىًضؽي ا٧٣ذأ٦ ٢ي وي

٤ى١ػًح  ةاً٭ػةض ك٤ٔػٯ ا٧٣ى ـً اٵٌكًؿ ٤ٔػٯ ٚىىػةظًح ا٤٣ٌ٘ػًح ك٩ٞى ؿي ٰٚ ا٧٣ٞػة ٕىٮ  ٰ  ٱي ا٣ٕؿث

ػ٢  ا٣عكةقػٲٌحى ا٤٣ٌ٘ٮٱٌػحى  ٕى ؿاًء ا٧٣ؽرقػًح ا٣ٌنػة٦ٲٌح. ك٣ ٕى ىؽىل مي ٤ًح ٣ ا٤٣ كة٩ٲًٌح ا٧٣ذأو 

ػ٥ كاقػذٲُة٫ً٩ إٱٌ  ٕىضى ٓي إ٣ػٯ ٩ىٍنػأد٫ً ٚػٰ ثًػٺًد ا٣ ة٬ػةض ا٣ٞٮٱٌحى ٔ٪ؽى ٬ؾا ا٣٪ٌةًٝؽ دىٍؿًصػ

ٜي ٤ٔػٲ٭٥ ٦يػؤد ل ا٣عػؽٱًر ا٣ٌنػؿٱٙ:  ؿٱ٨ى ٠سٲؿٱ٨ى ٱ٪ُج ًٔ ؿد٫ً ٬٪ةؾ ٦يذنة ةوى ك٦ٕي

ىد٩ٍة٥٬ض ك٬ػ٥ ٱىػؽه ٤ٔػٯ ٦ىػ٨ » ٕىٯ ثًؾ٦ ذ٭٥ أ ا٧٣ؤ٦٪ٮفى إػٮةه دذ١ةٚأي ًد٦ةؤ٥٬ض كٱىٍك

ٛةًء ا٤٣ٌ٘ػٮٌم  :. كٹ ًٲؿى ٰٚ أف ٩ٞٮؿى ٬٪ة«ًقٮا٥٬ إ٫ٌ٩ أدرل ٨٦ً ٗٲًؿق ثًذأزٲًؿ ا٣ى 

ـً ا٣ٌنٕؿٌم. ك٫ٌ٤ٕ٣ ٱ٪ذًىؿي ٬٪ة ثًٌٞٮةو ٤ً٣ٍؼىػةاًه ا٣ٕؿثٲٌػًح اٵوػٲ٤ًح ٰٚ ٌٝٮة ا٧٣ي  ٪ضى

ةق إ٣ٯ دٞؽٱ٥ً مٕؿاًء ا٣ٌنةـ ٰٚ ٔىػؿق  ٰٚ ا٣ٌنٕؿ. كرث٧ٌة ٱ١ٮف ا٣ٕة٢٦ًي ا٣ؾم دٔى

ىٍع٫ْ ٝىٍؽر ًؿ٥٬. ةن وة٣ع ان ٤ٔٯ ٗٲًؿ٥٬ ٣ ٍٕ  ٨٦ً ٬ؾق ا٣ؼىةاًه ٰٚ ًم

ٺكًة ا -3 ٕي٭٥ ثٲ٨ى ٚىىةظًح ا٣جؽاكًة كظى ٧ٍ  ٣عٌةرة:صى

ٕؿم  ثًٌةٔحه ديكػةؽي  ٪ذىشى ا٣ن  ض ٰٚ أف ٱينةرى إ٣ٯ أٌف ا٧٣ي تي ض ٚٲ٧ة أظكى ٲٍؿى ًى ٹ 

ٮًؽ ا٣ذٰ دىؿكجي ٚٲ٭ةض كدذأز  إ٣ٯ ا٣ ةن ٱٞٲ٪ ٛةًت ا٧٣٪نػٮدًة ٣ً٭ػؾق ك  ٭ة ثة٣ى  ؿي ػىةاىي

ـي آزةرى ذ٣ٟ ٰٚ أمٕةًر ثٕػي ا٣ٮاٚػؽٱ٨  ؽى ا٣جٌةًٔح ٰٚ ٬ؾق ا٣ٌكٮؽ. كأ٩خى ٹ دٕى

ٕؿاًء ا٣ًعضةز ٦ىسىٺن ٤ٔٯ ا٣ٌنة ًح ا٣٪ٌةث٘ػًح كظٌكػةف ثػ٨ً زةثػخو ـ ٨٦ً مي ى٪ة ٰٚ ٦ًؽى . ك٣

ٱ٨ًٍ ٠ة٩ة ٚػٰ د٤ًٍػٟ ا٧ً٣ػؽىح  ؿى ًٔ ً٭ؿ أٌف ا٣ٌنة ـً ٦ة ٱْي ٤ً٣ٍ٘كةًق٪ًح ا٣ٌنة٦ٲٌٲ٨ى ٝىج٢ٍى اٷقٺ

ػٌٮةو ٣ًٍٶمػٕةًر  ٞي ٰ  ا٧٣يكػذضٲتي ثً ػ٫ي ا٣ػٌؾكؽي ا٣ٌنػة٦
ٱذ٭ٲٌأاًف ٣ًذٞؽٱ٥ً ٦ىؽٱطو ٦ؤز ؿو ٱٞج٤ي

ٺكًة ا٣عٌةرة. دىًضؽي ذ٣ٟ ٦ىسىٺن  ًٙ  ا٣ضة٦ًًٕح ثٲ٨ى ٚىةظًح ا٣جؽاكًة كظى ٰٚ دٌػةٔٲ

ٰ  ا٣عضةزٌم ٰٚ ا٣٘كةًق٪حض ٰٚ ٦ًس٢ًٍ ٝٮ٫ً٣: ًح ا٣٪ٌةثً٘ح ا٣ٌؾثٲة٩  ٦ًؽى

ػػـادي٭٥ ضي ٲ ػػته ظي َى ػػةًؿض   ًرٝػػةؽي ا٣٪ٕ 

 

جةًقػػًت    ٱيعٲ ػػٍٮفى ثًة٣ؿ ٱعػػةًف ٱىػػٮـى ا٣ك 

٭٥: ةن ضةزم  أٱٌكٰٚ ٦ًس٢ًٍ ٝٮًؿ ظٌكةف ا٣ع   ٱى٧ؽىظي

ػػػٍٮؿى ٝىجٍػػػًؿ أثػػػٲ٭٥ً  ٪ػػػحى ظى ٍٛ  أكٹدي صى

 

ػػ٢ً   ًٌ ٍٛ  ٝىجٍػػًؿ اثػػ٨ً ٦ةرٱػػحى ا١٣ػػؿٱ٥ً ا٧٣ي
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ي٭ػػ٥ٍ  ػػٍٮفى ظذٌػػٯ ٦ػػة دىً٭ػػؿ  ٠ًٺث نى  ٱ٘ي

 

جًػػ٢ً   ٍٞ ػػٮاًد ا٧٣ي ػػ٨ً ا٣ك  ٔى  ٹ ٱىكػػأ٣ٮفى 

دى ا٣جىػػؿٱهى ٤ٔػػٲً٭٥ً   رى ٞيٮفى ٦ىػػ٨ كى  ٱىٍكػػ

 

ػػ  ٤ٍكى ًٜ ا٣ك  ٜي ثًػػة٣ٌؿظٲ  ٛ دىل ٱيىػػ ىػػؿى  ٢ً ث

ػؿو   ة٦ٲٌٲ٨ى ٦٪ػؾ كٝػخو ٦يجى١  كٰٚ ٦ذ٪ةك٣٪ةض إزاءى ٦ة ٩ع٨ي ٚٲ٫ض أف ٩ٞٮؿى: إٌف أمٕةرى ا٣ن 

ٌؾابو ٣ً٭ؾق ا٣ؼىةاه. ٜو صى ٓو ثٲ٨ى ػىةاهى أوٲ٤حو أزٲ٤حوض ك٩ى٧ةءو أ٩ٲ ٮ رو صة٦ً زٍجىحي دُى  كى

ٓو  -4 ٧ٍػ ض ٦ىٍن٘ٮٚٲ٨ى ثةٵدبض ذكم ٦ىٍضؽو ك٠ؿىـ كصى ؿىبو ٔى إٚةددي٭٥ ٨٦ً رئةةو 

ـً صٲ ًؽق ٦ًػ٨ رىدٱبػ٫ض  ٤ى٥ض ٦يًعج ٲ٨ ٤ً٣ٌنٕؿض ٦يٍعًك٪ٲ٨ى ٣ًذ٧ٲٲ ٞى ًٙ كا٣ ثٲ٨ى ًرٱةقذٰى ا٣ٌكٲ

 ٦يسٲجٲ٨ى ٤ٔٯ ا٣ضٲ ًؽ ٦ً٪٫.

ٰ  ٬٪ػةض ٚػٰ ٦ٞػؽكًر ا٧٣ذأ٦ٌػ٢ً أف  ؽى إ٣ٲ٫ ا٣سٌٕة٣ج كٰٚ ا٣ٞؿاءًة ا٧ٕ٣ٲًٞح ٧ً٣ة ٝىىى

٢ى ٱذعٌؽثي ٨ٔ ثٲبحو أدثٲٌحو ٔؿثٲٌحوض ٗٲ ٍى أٌف ا٣ؿ صي ٍىػًؿ٬ة ٚػٰ ٱكذ٪ج ٔى ًؿ ٦ٮصٮدةو ٰٚ 

ػحى ٤ٔػٯ ا٩جٕػةًث ا٣ٞػؿااًط ٚػٰ  ًٌ ٰ  ٬ؾق ا٣جٲبػحى: ا٣عة ؿ. كٱيك٧ ٰ ا٣سٌٕة٣ج ١٦ةفو آػى

ٱ٨ًٍ ٦ٕػ ٱ٨ًٍ ا٣ٕػة٤٦ًىٲ٨ًٍ اٵػٲػؿى : ةن اٷصةدة. كا٣ٌٺٚخي أ٫ٌ٩ ٱذعٌؽثي ٔػ٨ ٬ػؾى ض ٚٲٞػٮؿي

ـً ثػٲ٨ى ٚىػةظًح ا٣جىػؽاكةً » ٍىػًؿ ٦ًػ٨ أ٬ػ٢ً ا٣ٌنػة ٕى ػٕؿاءي ا٣ ٓى مي ػ ٧ى ى٧ٌة صى كظػٺكًة  ك٣

ًزٝٮا ٦ي٤يٮ٠ ٲٌػحي ا٣ٕػؿًبض  ةن ا٣عٌةرًةض كري ٞى ٍرٝةءى ٥٬ ث ى٪ٰ كى ٧ٍؽافى كث كأ٦ؿاءى ٨٦ً آًؿ ظى

ًٓ ثػٲ٨ى أدىكاًت  ٧ٍػ ػؿىـض كا٣ضى
ٍضػًؽ كا١٣ى كا٧٣ن٘ٮٚٮفى ثةٵدىًبض كا٧٣ن٭ٮركفى ثة٧٣ى

قض كٱيسٲتي  ًٞؽي ؿى كٱ٪ذ ٍٕ ٮادهض ٱيًعت  ا٣ن  ٤ى٥ض ك٦ة ٦ً٪٭٥ إٌٹ أدٱته صى ٞى ًٙ كا٣ ٤ٔػٯ  ا٣ٌكٲ

٢ي  ًٌ ـًؿي كٱٛي ٭٥ ٰٚ اٷصػةدةض ٚٞػةدكا ٦ىعةًقػ٨ى  -ا٣ضٲ ًؽ ٦ً٪٫ض ٚٲيض ا٩جٕسىٍخ ٝؿااعي

٪يٮا كأثؽٔٮا ٦ة مةؤكا ـً ثًأ٣ٍٲى٨ً ًز٦ةـض كأظكى «ا١٣ٺ
(26)

. 

ػةؿى  ٰ  ٱىًىط  أف ٱٞي ٰ  كٚى٪  ٰ  كاصذ٧ةٔ  قٲةق
ةءو ٰ  ٬٪ة ٨ٔ ٌٚى كٱذعٌؽثي ا٣سٌٕة٣ج

 ٚٲ٫ ٝٮؿي ا٣ٞةا٢:

ٲٍ٭ػػةتى أف ٱػػ ـ٦ٌػػةفي ث٧ًًس٤ًٍػػ٫ً ٬ى  أدٰ ا٣

 

ىجؼٲػػػػػ٢ي   ـ٦ٌػػػػػةفى ث٧ًًس٤ًٍػػػػػ٫ً ٣  إٌف ا٣

ة٬ًؿي د٧ة٦  ٌْ ًٙ ا٣ٌؽك٣ػح أ٦ػةـى  ةن ٚة٣ ػٲٍ ىػٺًط قى ٧ٌ٦ًة ٝة٫٣ وةًظتي ا٣ٲذٲ٧ح أ٩ٌ٪ة ٰٚ ث
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سٲؿاًت ٣ًٍٸثؽاًع ا٣ٌنٕؿٌم كا٣ذٌضؽٱًؽ ٚٲ٫ إ٣ٯ ا٣٘ةٱػح ا٣ذػٰ  ٦٪ْٮ٦حو ٦ذ١ة٤٦حو ٨٦ً ا٧٣ي

ٍٕؽى٬ة ٗةٱح. ك ى ٓي ٰٚ ٠سٲػؿو ٝى٢  أف دىًضؽى ث ةًتض ٱىٍؽٚى ٘ى إػةؿي أٌف ٚىٍؿطى ا٣ذعٌؿًز ٨٦ً ا٧٣جة٣

ْٮظ  ك٬ٰ َجٲٕػحه  ًٍ ا٣عٞٮًؽ كا٣عي ٗى٧ٍ ٨٦ً اٵظٲةًف إ٣ٯ ا٣ذٌٌعٲًح ثة٣عٞةاٜض ك

ؽ  ٨٦ً ٩ٕٛ٭ة. كأًٝىػؽي ٬٪ػة إ٣ػٯ ا٣ٞػٮؿً  ري٬ة أمى ؿى ٰ  ٔػ٨  :ًى ق ا٣سٌٕػة٣ج ٠ىػؿى
إٌف ٦ػة ذى

ًٙ ا٣ ٲٍ ًٓ ثةدٌضةًق ٩ىٍ٭ٌحو إثؽأٲٌحو ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ؿ ٔةٱًح اٵدثٲًٌح ٰٚ ثىٺًط قى
ٍٚ ٌؽك٣حض كا٣ؽ 

ٞىػػٯ ٝىػػٍؽر ًؿ كاٵدبض ٱ٪ج٘ػػٰ أف ٱى٤ٍ ٍٕ ػػ ىػػؽىل ٦ػػؤر ًػٰ اٵدىًب  ان ا٣ن  ـً ٣ ٦ًػػ٨ اٹ٬ذ٧ػػة

٢ٌ ٧ٌ٦ًة ٱيؤ٠ ؽي ٦ة ٩ع٨ي إزاءىق  ٕى ى ٧ة٣ٲًٌح ا٣ٌنٕؿٱًٌح ػةٌوحن. ك٣ ك٩ةًٝؽٱ٫ كا٣جةظسٲ٨ى ٰٚ ا٣ضى

 : ٌٰ ٪ٛٮاًف أ٦ًٍؿقض ٝػؽ  ك٠ةف أثٮ ث١ؿو »ٝٮؿى ا٣سٌٕة٣ج ٔي ًؿقض ك ٧ي ٔي ٱٍٕةًف  ٰ  ٰٚ رى ا٣ؼٮارز٦

ًٓ ا٣ػٌؿكاًة  ػ تى ٚػٰ ٦ىٍض٧ى
٤ى ًٙ ا٣ٌؽك٣ًح ثًعى ٲٍ ؿًة قى ٌٍ ٢ى ٨٦ً ظى ىى خى ثٺدى ا٣ٌنةـض كظى دىك 

ٓى أثػٰ ٔجػًؽاهللً ثػ٨ً  ٺءض ٚأٝػةـى ٦ػة أٝػةـى ثً٭ػة ٦ػ ٌى ٛي ثةًء ا٣ ٘يؿى ًح ا٣ ؿى ٍُ كا٣ٌنٕؿاءض ك٦ى

٨ً ا كى ٱ٫ًٍض كأثٰ ا٣عى ىٮى ٲ ػًت ػة٣ ٌُ ض كٗٲًؿ٧٬ة ٨٦ً أا٧ٌػًح اٵدثػةًءض كأثػٰ ا٣  ٰ ٧نةَ ٣ن 

ػ٫ض  ٥ٍ٤و ٱىٍؽريقي ًٔ ٗىٲًٍؿ٧٬ة ٨٦ً ٚيعٮًؿ ا٣ٌنٕؿاءض ثٲ٨ى  جٌةًس ا٣٪ٌة٦ٰض ك ٕى ض كأثٰ ا٣ ذ٪جٰ  ا٧٣ي

ىٍمػٕةرو ٱىىػٲؽي٬ة. كا٤ٞ٩ىػتى  ٮاًرًد أ ٫ض ك٦عةًق٨ً أ٣ٛةظو ٱكذٛٲؽي٬ةض كمى كأدىبو ٱٞذجكي

ؽي أٚؿاًد ا٣ؽٌ  ٜى ٝى٤ٍجػٰض ٔ٪٭ة ك٬ٮ أظى : ٦ػة ٚىذىػ ٥ً كا٣٪ سٍؿ. ك٠ةف ٱٞٮؿي ٍْ ي٦ؿاًء ا٣٪  ٬ؿض كأ

ٖى ثػٰ إٌٹ  ٖى ٬ػؾا ا٧٣ج٤ىػ ى٤ىػ ؽ  ٣ًكة٩ٰض كث ٙى ظى ٞى٢ى ذ٬٪ٰض كأر٬ ؾى ٚ٭٧ٰض كوى عى كمى

ػٍخ  ٍْٛػٰض كا٦ذـصى ػٍخ ثًًع ٞى ٤ً ٔى ٙي ا٣ع٤جٲٌحيض ا٣ذٰ  ٙي ا٣ٌنة٦ٲٌحيض كا٤٣ٌُةا ؿاا ٌُ د٤ٟ ا٣

ٗيٍى٨ي ا٣ٌنجةًب ر . ك٦ػثأصـاًء ٩ٛكٰض ك ض كًرداءي ا٣عؽازح ٝىنٲته ٲته ة ٠ػةف أ٠سػؿى ًَ

٩ٰ كٱي١ذًجي  ًر ا٣ذػٰ دىٍضػؿم ٦ة ٱي٪ًنؽي ٘يػؿى ٨  ثػ٫ ٤ٔػٯ ٗٲػؿم ٦ًػ٨ د٤ػٟ ا٣ ٌى ٪ٰ ٧ٌ٦ًة ٱى

ض كأ٩ػة أ٠ذجي٭ػة ٚػٰ أ٦ة٠٪ً٭ػة ٦ًػ٨  ٌٍْؿؼي ؿي ٦ً٪٭ة ا٣ ُي ٤ىًط ا٣ذٰ ٱٞى ٍعًؿض كا٧٣ي ٦ىٍضؿىل ا٣ك 

ًٍٞك٥ً اٵٌكؿض ث٧ًىنٲبًح اهلل دٕ «ة٣ٯأثٮاًب ٬ؾا ا٣
(27)

. 

ػؿاًز ا٣ٌؿٚٲػٓ  ٚسى٧ٌػحى   ُ ٍٕؿٱٌحو ٨٦ً ا٣ ٪ة أف ٩ذجٲ٨ٌى ٬٪ة ٔ٪ةًوؿى ٦ىٍؽرىقحو ًم ًٔ كٰٚ ٦يكذُة
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ًٙ ا٣ٌؽك٣ػًح  ٲٍ ٛيٌػٺء»ٰٚ ثىٺًط قى ٘يؿىثػةًء ا٣ ػؿىحي ا٣ ٍُ ٓي ا٣ػٌؿكاًة كا٣ٌنػٕؿاًءض ك٦ى ػ ض «٦ىٍض٧ى

ٱٍػ٫ًض  ىٮى ػ٨ ا٣ؾم أقػةدؾدي٫ أا٧ٌػحي اٵدىًب ٚػٰ ز٦ػة٩ً٭٥ض ٦ًػ٨ ٦ًسٍػ٢ً اثػ٨ً ػة٣ كى كأثػٰ ا٣عى

ٌُٲ ػًت  ٕىؿاًء ٦ًػ٨ ٦ًسٍػ٢ً أثػٰ ا٣ ػ ض كٗٲًؿ٧٬ة ٨٦ً أا٧ًٌح اٵدثةء  كٚيعػٮؿي ا٣ن  ٌٰ ٧ٍنةَ ا٣ن 

٤ًٍٰٛٞ ا٣ٌنٕؿاء. ك٦ػة ٱيػٍؽرىسي ٚػٰ ٬ػؾا  ا٧٣ذ٪جٌٰ كأثٰ ا٣ٕجٌةًس ا٣٪ٌة٦ٰ كٗٲًؿ٧٬ة ٨٦ً ٦ي

٤ٍػ٥ه كأدىبه ك٦ىعةًقػ٨ي أ٣ٛػة ًٔ ةقًح ٰٚ ثةثػ٫  ك٬ػٮ  ًٓ ٰٚ ٗةٱًح ا٣٪ٛ  ػٮاردي ا٧٣ىٍض٧ى ظو كمى

٤ٍػ٥ي ا٣ٕؿثٲٌػًح ٩ىٍعػٮان  ًٔ ٰ  ٬ٮ  ٥ٍ٤ًٕى ا٣ؾم ٱىذعٌؽثي ٔ٪٫ ا٣ؼٮارز٦ تي أٌف ا٣ أمٕةر. ك٩ىٍعكى

ػػٮاردي اٵمػػٕةًر ٚى٧ػػةدٌةه ٤ً٣ؿ كاٱػػحض أثػػؿزي  ػػٍؿٚةن ك٦ىذٍ٪ػػةن. أ٦ٌػػة ٦عةًقػػ٨ي اٵ٣ٛػػةًظ كمى كوى

ٌعحي كاٷوةثحي ٰٚ ا٧٣ٛػؿدا تض كاٵمػٕةري ػىةاًى٭ة ا٣ٌؿٌٝحي كا٣ٌؽ٦ةزحي كا٣ٌىٛةءي كا٣ى 

ٜي ثةٵركاًح كدُٲؿي ٰٚ اٳٚةؽ. ٤ى ٍٕ ى ِي كد  اٵٌػةذةي ا٣ذٰ دذ٪ة٬جي٭ة ا٣عٮاًٚ

ػػ٫ ٬ػػؾا  ٍؼؿىصػػةًت ا٣ذ٤ٌٕٲ٧ٲٌػػحىض ٚى٪ى٧ٮذصي ٍىػػًؿ٩ة ا٧٣ي ٔى أ٦ٌػػة ٦ػػة ٱيكػػ٧ ٯ ٚػػٰ 

 ٌٰ ٧ٍػؽا٩ ٚىؽى ٤ٔػٯ ا٣ػجٺًط ا٣عى ؿاقةفى ا٣ٌنؿٝٲٌح. ك٠ةف ٝؽ كى ٰ  ٨٦ً ثًٺًد ػي ا٣ؼٮارز٦

٤ىػتى ٔ٪ػ٫ٗىي  اٷ٬ة ةمةث   ٞى ٥ً »ك٬ػٮ  ضبض كا٩ ٍْ ٬ًٍؿض كأ٦ػؿاًء ا٣ػ٪  ػؽي أٚػؿاًد ا٣ػؽ  أظى

ـً ٚػٰ «كا٣٪ سٍؿ ػٌٮًة ا٣ٌنػٕؿٱًٌح كا٣ذ جؿٱػ ٞي ض ٧٠ة ٱٞٮؿي وةًظتي ا٣ٲذٲ٧ح. أ٦ٌػة ٔ٪ةًوػؿي ا٣

ىػ٫  ٲػؽي ٝىٮ٣ ًٛؿى ث٭ة ٨٦ً ٬ؾق ا٧٣ؽرقًح ا٣ٌنٕؿٱًٌح ا٣ٌنة٦ٲٌحض ٚ٪ٕي ّى ٞىؿٱيض ا٣ذٰ  ٦ٲؽاًف ا٣

ػؽ  ٣ًكػة٩ٰض ٦ة ٚىذى »ٰٚ مأ٩ً٭ة:  ٙى ظى ٞى٢ى ذ٬٪ٰض كأر٬ ؾى ٚ٭٧ٰض كوى عى ٜى ٤ٝجٰض كمى

٤ىجٲٌػحي ا٣ذػٰ  ٙي ا٣عى ٙي ا٣ٌنػة٦ٲٌحيض كا٤٣ٌُػةا ؿااػ ٌُ ٖى ثػٰض إٌٹ د٤ػٟ ا٣ ٖى ٬ؾا ا٧٣ج٤ٍى ى٤ى كث

ٍخ ثًأصـاًء ٩ٛكٰ ٍْٰٛ كا٦ذـصى ٍخ ثًًع ٞى ٤ً  .«ٔى

ؿٱًٌح ا٣ٌنة٦ٲًٌحض ٨٦ً ٗٲًؿ ا٣ٌنػة٦ٲٌٲ ٍٕ ض ا٣ٞةًػٰ ك٨٦ً دٺ٦ٲًؾ ٬ؾق ا٧٣ؽرقًح ا٣ن  ٨ى

ٙي ا١٣ذػةًب ا٣٪ٌٞػؽم  ا٣٪ٌٛػٲف  ض ٦ؤ٣ ػ ٌٰ ٰ  ث٨ي ٔجًؽا٣ٕـٱـ ا٣ضؿصػة٩ ٤ً ٔى  ٨ً كى أثٮ ا٣عى

ىػٮ٫٦ً» . كٚػٰ مػأًف ٬ػؾق ا٣ذ ٧ٍ٤ػؾًة كدأزٲًؿ٬ػة ٚػٰ «ا٣ٮىقةَح ثػٲ٨ى ا٧٣ذ٪جٌػٰ كػي

 :  ٰ ذٍػ٫يض »اٷثؽاًع ا٣ٌنػٕؿٌم ٱٞػٮؿي ا٣سٌٕػة٣ج ذٍػ٫ي د٤ػٟ ا٣ػجٺديض كأػؿصى ٌؿصى ك٧ٌ٦ًػ٨ ػى

ٰ   ك٠ٺ٦ي٫ ٦ٞ ٍؿصػة٩ ـً ا٣ضي جٍػًؽا٣ٕـٱ ٔى ٰ  ث٨ي  ٤ً ٔى  ٨ً كى : ا٣ٞةًٰ أثٮ ا٣عى جٮؿه ٦عجٮبه
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ض   ٰ ٤ًػ ٕى ػ٢  ا٣ ٞىػٯ إ٣ػٯ ا٧٣ىعى تى أ٩ٮارى٬ػةض ظذٌػٯ ارد ٪ىٯ ز٧ًةرى٬ػةض كاقذىٍىػعى ٚإ٫ٌ٩ صى

ًٓ ا٣جيٍعذيًؿمٌ  جٍ
ُى ٓى ثً ج  ُى «كد

(28)
. 

اشثُ: -اً ذاٍٖ  اهَمزاهثُ واهُعذوةثُا واهَؿػااثُ واهصَّ

 ٍٕ ٛىىةظًح كا٣ٌكٺقػحض إ٫ٌ٩ ث٧ًى ٲ٨ٍى ا٣ ٔى ٍٕ٪ٰ ا٣ضـا٣حي كا٣ٕؾكثحي  ٪نٯ ٨٦ً ا٧٣ٕة٩ٰ دى

ك٧٬ة ًوٛذةًف ٚػٰ ا٤٣ٌ٘ػًح كاٵقػ٤ٮًب دى٪ٍٛٲػةًف ٔ٪٭٧ػة أٝػؾاءى ا٣ؿ ٠ة٠ػًح كا٣ٌؿَة٩ػًح 

٤ػٮًؽ  ٕي ٭ٮ٣ًح اٷدراًؾض كا٣ ٮٝٲٌحض كدينٲؿاًف إ٣ٯ آزةرو ٨٦ً ا٣ٌؿًٌٝح كا٣عٺكًةض كقي كا٣ك 

ٍؿمً  ٤ًٍتض كا٣ضى ٞى ؽ  اٵمٕةري ا٧٣ٮوٮٚحي ثً٭ةدىٲ٨ًٍ ا٣ٌىٛذىٲ٨ًٍ ٦ًػ٨  ثًة٣ ٤ٔٯ ا٤٣ٌكةف. كدٕي

ًٓ كا٤٣ٌُةاٙ»ٝىجٲ٢ً   .«ا٣جؽاا

ٕؿاًء ا٧٣ؽرقًح ا٣ٌنػة٦ٲٌح ٚػٰ  ٛةًت ٰٚ أمٕةر مي ٲ ٨ً ٬ؾق ا٣ى  كاثذ٘ةءى دأ٠ٲًؽ دٕى

ٰ  ٰٚ ا٣ٲذٲ٧ح: ٠ؿى٬ة ا٣سٌٕة٣ج
ًٙ ا٣ٌؽك٣حض ٩ىكٮؽي ٬ؾق ا٣ٌؿكاٱحى ا٣ذٰ ذى ٍىًؿ قٲ  ٔى

ٔىجٌػةدو أ٩ٌػ٫ ٠ػةف ك» ٧ةٔحه ٨٦ً أوػعةًب أثػٰ ا٣ٞةًقػ٥ً إقػ٧ةٔٲ٢ى ثػ٨ً  أػجؿى٩ٰ صى

ٕيؾكثػًحض  ـا٣ػًح كا٣ ُىػؿٱٞذ٭٥ ا٧٣يس٤ٍىػٯض ا٣ذػٰ ٬ػٰ َؿٱٞػحي ا٣جيٍعذيػًؿم  ٚػٰ ا٣ضى تي ثً ضى ٱٕي

ػةراٲ٨ى  ٌُ ٛىىةظًح كا٣ٌكٺقحض كٱىٍعًؿصي ٤ٔٯ ا٣ضؽٱًؽ ٨٦ً أمٕةًر٥٬ض كٱىكذى٤٧ٍٰ ا٣ كا٣

ػؿى دٚذػؿان ٤ٔٲ٫ ٨٦ً د٤ٟ ا٣جٺًد ٦ ض ظذٌػٯ ٠ك  ًٙ ًٓ كا٤٣ٌُػةا ة ٱعْٛٮ٩ى٫ ٨٦ً د٤ٟ ا٣جػؽاا

٤ىٲ٭ة ٔى ٍض٥ً  ٍؼ٥ى ا٣عى ()ًى
ػؽه  ي أظى ٫ض كٹ ٱى٧ٍٶى ةرؽي ٦ىٍض٤ًكى ق. ٦ً٪ػ٫ ٔٲ٪ىػ٫ ٗٲػؿي  ض ك٠ةف ٹ ٱٛي

ػؿي ثػ٫ ٚػٰ  ًً ُىػٮران ٱيعة َىؿىًؼ ٣ًكة٫ًً٩ض كٚػٰ ًقػ٨  ٝى٤ى٧ًػ٫ض ٚ ٕى٫ ٚٲ٫ ٤ٔٯ  كوةر ٦ة ص٧ى

َىجةد٫ً ك٦يعةكراد٫ً ٤ ٫ض أك ٱيٮًرديق ٧٠ة ٬ٮ ٰٚ رقةا٦٫٤ًًيؼة «ض كدةرةن ٱىعي
(29)

. 

٧ةٔػػحوض كٱػػأدٰ  ػػ٢ي ٔػػ٨ صى ٞي ٰ  ٱى٪ ػػطه ٬٪ػػةض ٚة٣سٌٕػػة٣ج ًً ظؽكزػػًح كا
كًوػػٍؽؽي اٵي

ٜى دى٭ىتي ا٣ٌؿكاٱحى ًوٍؽٝ ػؿي  ةن ثذٛةوٲ٢ى كدٝةا ػى
ي ٤ٔٯ ًوٍؽؽ. كٰٚ ٬ؾق ا٣ٌؿكاٱًح أمٲةءي أ
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جٌػة ٔى ٤٭ة ا٣ٌىةًظتي ثػ٨ي  ُى ى ًؿ ٦ي٭٧ٌحه  ٦ً٪٭ة أٌف ث ٍٕ ػ ي٦ٌػحن ٚػٰ ًرٔةٱػًح ا٣ن  دض ا٣ػؾم ٠ػةف أ

ًٍ أػجػػةًرقض كا١٧٣ةٚػػأًة ٤ٔػػٯ ا٣ضٲ ػػًؽ ا٧٧٣ذػػةًز ٦ً٪ػػ٫. ك٦ً٪٭ػػة أٌف  ٌٞ ػػ٫ كدىكػػ ًْ كًظٛ

ج ٍٕضى س٤ٍىػٯض ك٬ػٰ َؿٱٞػحي ا٣جيٍعذيػًؿم  ٚػٰ  ةن ا٣ٌىةًظتى ٠ةف ٦ي ثًُؿٱٞػًح ا٣ٌنػة٦ٲ ٲ٨ى ا٧٣ي

ٛىىةظًح كا٣ٌكٺقحض كأ٫ٌ٩ ٠ةف ٦ي  ٕيؾكثحض كا٣ ـا٣ًح كا٣ ؽٱػًؽ ٦ًػ٨  ان صٲ ػؽ ةن ذةثًٕا٣ضى ٤ً٣ٍضى

ًٓ  ةن أمٕةًر٥٬ض ٦يكذ٤ً٧ٲ ىػؽاا ٫ ٦ًػ٨ ث
ةراٲ٨ى ٤ٔٲ٫ ٨٦ً د٤ٟ ا٣ػجٺد ٦ػة ٱكػذًْ٭ؿك٩ى ٌُ ا٣

ؿٱٌحى ا٣ٮاٚػؽةى ٤ٔٲػ٫ ٦ًػ٨ ا٣ػٌؽٱةًر  ٍٕ ةاٛ٭٥ض كأ٫ٌ٩ اقذ٢٧ٕى ا٧٣ػةدٌةى ا٣ٌنػ ُى ا٣ٌنة٦ٲٌٲ٨ى ك٣

 ا٣ٌنة٦ٲًٌح ٰٚ ٦يؼةَجةد٫ً ك٦عةكراد٫ض كٰٚ رقةا٫٤.

ٌؿراته كٗٲؿي ػةؼو ا٣ ى٭ة أقةدؾةه ك٦ٞي ؿٱٌحو مة٦ٲٌحوض ٣ ٍٕ جذٌحى ٬٪ة أ٩ٌ٪ة أ٦ةـى ٦ؽرقحو ًم

ٍٕؿم   ى٭ػة ذىٍكؽه ًمػ دىٍرقٲٌحهض ك٦جةدئي كأوٮؿه ٚ٪ٌٲٌحه ٦يؿأةةهض ٱىٍع٢٧ًي ٤ٔػٯ اٹ٩ٞٲػةًد ٣

ًؿ ٚػٰ ٬ػؾق  ٍٕ ػ ٪ذًضٲ٨ى ٤ً٣ن  ى٥ه ثٲ٨ى ا٧٣ي ٧ةتض ٦يذ٪ةٝى٢ه ٦يذٕة٣ ٞىكى ىٲ ٨ي ا٣ طي ا٧٣ىٕة٥ً٣ض ث ًً كا

ٞ  ا٧٣ؽ ٤ٌ٪ة ٩ٞٮؿي ظى ٕى ى عي ٚػٰ ٬ػؾق  :ظػٲ٨ى ٩ػؾ٬ىتي إ٣ػٯ ا٣ٞػٮؿً  ةرقح. ك٣ إ٩ٌػ٫ ٹ ٱىجٍػؿى

ٓي  ٲ ػ َى ٪ػةًفض  ؿه ظػةد  ا٣ضى ًٔ ٤ٍجػًح ا٣ٞػؿٱيض مػة ا٧٣ؽرقًح إٌٹ ذك ثأسو مػؽٱؽو ٚػٰ ظى

 ٍٕ ٮًؽ ا٣ٌن ٘ىػ٥ي ا٤٣ كةًفض ٱأدٰ إ٣ٯ قي جيػ٫ أظػؽاؽي ا٤ٞ٣ػٮبض كٱٛى ًؿ ث٧ًة دذ٪ة٬ى
()

٦ىنػةـ   

ٲ٨ى ٦ً٪ ذ٧ذٕ  ٌٰ ٚػٰ ا٧٣ي ٧ٍؽا٩ ٙى ٹ ٱكذضٲتي آ٦ ٮ ا٣جٺًط ا٣عى ٌُٲٮب. ك٠ٲ ٫ أَةٱتي ا٣

ًٙ ا٣ٌؽك٣ػًح  ٌٰ ا٧٣٪نٮًد ٰٚ ا٣ٌنةـ ٔة٦ٌحن كٰٚ ثٺًط قٲ  ٪ ٛى ٤ىت ٧ً٣ُة٣ًًت ا٣ٌؾكًؽ ا٣ ظى

ؿدي٫ ٧٠ة ٱٞٮؿي وةًظتي ا٣ٲذٲ٧ح:  ضػةٌوحن  ٌٍ ػٮًدض »كظى ٓي ا٣ضي ٤ى ٍُ ًىؽي ا٣ٮٚٮًدض ك٦ى ٍٞ ٦ى

  ٍ ٤ٍجػحي ا٣ٌنػٕؿاء. كٱٞػةؿي كًٝج٤ٍحي اٳ٦ةؿض ك٦ىعى إ٩ٌػ٫  :ا٣ؿ ظةًؿض ك٦ىٍٮًق٥ي اٵدثةًءض كظى

ٲٮًخ » ٓى ثًجةث٫ً ٨٦ً مي ةًءض ٦ة اصذ٧ى ٤ٛى ؽى ا٣ؼي ٍٕ ى ؽو ٨٦ً ا٤٧٣ٮًؾض ث ىظى ٍ  ثًجةًب أ ٍٓ ٝى ٥٣ ٱضذ٧ً

ٱ٭ة ىؽى ٜي ٣ ٛي ٮؽه ٱيٍض٤ىتي إ٣ٲ٭ة ٦ة ٱى٪ ٤ٍُةفي قي ـً ا٣ٌؽ٬ؿ. كإ٧ٌ٩ة ا٣ك  ٮ ًؿض ك٩يضي ٍٕ «ا٣ن 
(2:)

. 

ٛىىةظًح كا٣ٌكٺقػًحض ٚٞػؽ ٦ىسٌػ٢ى ٣٭ػة أ٦ٌة ٦ى  ٕيؾكثحض كا٣ ـا٣ًح كا٣ ْة٬ًؿي ٬ؾق ا٣ضى

                                                 

() .٫ ٲةمٲ٧ى ؽ  ػى : قى ُ ٲتي ٫ ا٣ ٘ى٧ى  ٚى
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ض ث٧ًًس٢ًٍ ٝٮًؿ ا٣ٞةا٢: ٌٰ  أوعةبي ا٣ٌىةًظًت إق٧ةٔٲ٢ى ث٨ً ٔجٌةدض ٰٚ ًركاٱح ا٣سٌٕة٣ج

ٟى ا٧٣ىٕة٬ًػػًؽ إ٩ٌ٭ػػة ػػٺـه ٤ٔػػٯ د٤ػػ  قى

 

ػػ٧ة٣ٰ  ػػت  مى ػػؿٱٕحي ًكٍردمض أك ٦ى٭ى  مى

ٲٕػػحو   ػػـكفى ُٝى ٍر ظي ٰى ٣ػػ٥ ٩ىٍعػػؾى ٲػػة٣
ى ٣ 

 

ػ٭ٮًؿ ًكوػةؿً    ك٥٣ ٩ى٧ًٍل إٌٹ ٚػٰ قي

٭ة  ًً ٮا٨ً٠ أر ٯ ٨٦ً قى ًى ٞىٍؽ ًوٍؿتي أر ٚ 

 

ٲػػةؿً   ًٙ ػى ٲٍػػ ُى ض أك ثً ىػػٍؿؽو ٤ ػػًت ث  ثًؼي

ؿ:   كٝٮًؿ اٳػى

ػػػٍٮٰٝ ٪ػػػةًزؿي زاد مى  إذا دى٩ىػػػًخ ا٧٣ى

 

ىػػػػؽىًت ا٣ًؼٲػػػػةـي    كٹ ًقػػػػٲى٧ة إذا ث

ػػٍ٭ؿه   ٰ  مى ػػ ػػٲ٨ًٍ ديكفى ا٣عى ٕى ٧ٍػػطي ا٣
 ٚى٤ى

 

ػػٍؿًؼ    ُ ٓي ا٣ ٍصػػ ػػٲًٍؿ ٔػػةـي  كرى  ديكفى ا٣ك 

ؿ:   كٝٮًؿ اٳػى

ى٤ٍػػػػؽةن أ٩ػػػػخى ٚٲ٭ػػػػة ٞىٯ اهللي ث ػػػػ  ٚكى

 

ًٛػػؿاؽً    ٠ػػؽي٦ٮٰٔ ٔ٪ػػؽى أذػػؿاًض ا٣

ٝ ػػػٍخ   ػػػجة ٝػػػؽ دىؿى ض ٚة٣ى  ٟى  كأرا٩ٲػػػ

 

ي   ؿكظٰ إ٣ػٯ أٔػة٣ٰ ا٣ذٌؿاٝػٰٱة ث
(31)

 

ـُ اهّفاوو: -اً ذاهر   اشخٖؿاءُ اهتَراعِثا ولًاُل اهّػَاعثا وَروٍ

ٍىًؿقض ك٦ػة ٱىكذعًكػ٪ي٫ كٱىؿكٝيػ٫ دىرىصػحه ٦ػة ٦ًػ٨  ًٵٌف ٢٠  مةٔؿو اث٨ي  ٔى ثٲبذ٫ً ك

ٰ  كا٣٪ٌةًٝػؽى  ض ا٧٣ؤر خى اٵدث  ٰ جٲًٕح ٦ة ٱكذعًك٪ي٫ أ٢٬ي زى٦ة٫ً٩ض ٩ىًضؽي ا٣سٌٕة٣ج
َى دىرىصةًت 

ٲ٥ي كز٩ ٕىٍىؿض ٱٞي ـى ًٵدىب ذ٣ٟ ا٣ ًٙ ا٣ٌؽك٣ػح  ان ٠جٲؿ ةن ا٧٣ذ٧ٲ  ػٲٍ ٍىًؿ قى ٔى ٕؿاًء  ٣ًذٕجٲًؿ مي

ٍي ٨ٔ ا٣عكةقٲًٌح ا ػ٢ى ٱىػٍؿثً ٕىٍىًؿ٥٬ كثٲبذ٭٥. ث٢ ٱىجؽيك اٵ٦ٍػؿي ٠ػأٌف ا٣ؿ صي ٧ة٣ٲًٌح ٣ً ٣ضى

ثٍُ ٍٕؿٌم ا٣ؾم  ةٝٮٱ   ةن رى ض كثٲ٨ى ا٣ٌؾكؽ ا٣ن  ٍىؿو ك٦ًٍىؿو ٔى ٌٰ ا٣ٕةـٌ ٰٚ   ٪ ٛى ثٲ٨ى ا٣ٌؾكًؽ ا٣

ٍىػًؿ كا٧ً٣ٍىػؿض كٱذعػٌؽثي ٔػ٨ دػأزٲًؿ  ٕى ٱ٨ًٍ ا٣ ػٕؿاءي ٬ػؾى رق ٤ٔٯ ٩عػٮو ٦ػة مي ٮ  ٱيىى

٪ٲ٫ض كٔػ٨ ادٌضػةقو ٔػةـ  ٚػٰ  ا٧٣ينةرى٠ًح ٰٚ ًَ ةًوؿٱ٫ ك٦يٮا ًؿ ك٦ٕي ًٔ ا٣ٌؾكؽ ثٲ٨ى ا٣ٌنة

ـ٨٦ٌ. ٱٞػٮؿي  ـ ا٣ػ ػؽ  ٓى دٞى ض ٦ ًٙ ٍُ ٌٰ ٩عٮى ا٣ٌؿًٌٝح كا٣ٌؽ٦ةزًح كا٤٣  ٍٕؿٌم ا٣ٕؿث ا٣ٌؾكًؽ ا٣ن 

 وةًظتي ا٣ٲذٲ٧ح ٰٚ ٬ؾا ا٣ٌنأف:
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ٍخ » ٕىؿىًب ا٣ؾم اػذى  ٥ٍ٤ى ا٣ ًٔ ٔي٧ٍؽةى اٵدىبض ك ٍٕؿي  ى٧ٌة ٠ةف ا٣ن  ثػ٫ ٔػ٨ قػةاًؿ ك٣

ػ٤ىٮاتي اهلل  ػ٢ًض وى ٰ  ٦ًػ٪٭٥ ا٧٣يٍؿقى ٯ ا٣٪ٌج
ٔى٤ى ض  ـىؿي ٍ٪ اٵ٥٦ض كث٤ًًكة٩٭٥ صةء ٠ذةبي اهللً ا٧٣ي

ض كأمػٕةري  ٥ٌ٤ض ٠ة٩ىٍخ أمٕةري اٷقٺ٦ٲٌٲ٨ى أرؽ  ٦ًػ٨ أمػٕةًر ا٣ضػة٤٬ٲٌٲ٨ى ٤ٔىٲ٫ًٍ كآ٫ًً٣ كقى

ض كأمػٕةري ا٧٣يٮ٣ ػؽٱ٨ى  ٙى ٦ًػ٨ أمػٕةًر ا٧٣ذٞػؽ ٦ٲ٨ى أثػؽعى ٦ًػ٨ أمػٕةًر  ا٧٣يٍعؽىزٲ٨ى أ٣ُ

 ًٙ ػةا ػ٥ى ٤ً٣ُى ْى ىػٮاًدًر ا٧٣ىعةًقػ٨ض كأ٩ ٓى ٣ً٪ ػ ٕىٍىؿٱٌٲ٨ى أص٧ى ض ك٠ة٩ىٍخ أمٕةري ا٣ ا٧٣يٍعؽىزٲ٨ى

٭ػة  ًٗ ي٤ٮ ٍك٨ض كث ا٣جؽاآض ٨٦ً أمٕةر قةاًؿ ا٧٣ؾ٠ٮًرٱ٨  ًٹ٩ذ٭ةا٭ة إ٣ٯ أثًٕؽ ٗةٱةًت ا٣عي

ٌٍْؿؼض د١ةدي دؼؿيجي ٨٦ً ثةًب اٷٔضػةًب إ ٯ ٩ً٭ةٱةًت ا٣ضٮدة كا٣ ٣ػٯ اٷٔضػةزض أٝىى

ًؿ٥٬ض  ًَ ى٪ػة ٦ًػ٨ ٩ىذػةاًش ػػٮا ػؿى ٣ ـ٦ٌػةفى ادٌػى ػٍعؿ. ١ٚػأٌف ا٣ ًؿ إ٣ػٯ ا٣ك  ٍٕ ػ ػؽ  ا٣ن  ك٨٦ً ظى

ـً  كزى٧ىؿاًت ٝىؿااًع٭٥ض كأث١ػةًر أ١ٚػةر٥٬ض أدػ٥  اٵ٣ٛػةًظ كا٧٣ٕػة٩ٰ اقػذٲٛةءن ًٵٝكػة

ٌُٺكة. ًٜ ا٣ ٪ٍٕحض كرىك٩  ا٣جىؿأحض كأكٚؿى٬ة ٩ىىٲجةن ٨٦ً ٧٠ةًؿ ا٣ى 

ػػؽه ك٠ػػؾاؾى ٝىػػٍؽ  ٰ  ٦يع٧   قػػةدى ا٣٪ٌجػػ

 

ػ٢ً   ـًض ك٠ةف آًػؿى ٦يٍؿقى «٠ي٢  اٵ٩ة
(32)

 

ٲػؽ  ػطى ٤ٝػٲٺن  ان كرث٧ٌة ٱ١ػٮفي ٦ٛي ًً يك ٍٞؽٱٌػحى ٧ً٣يىػ٤ُعةًت:  أف أ ا٣ػؽ ٹٹًت ا٣٪ٌ

ػٲٌةتو  ٰ  ٬ػؾق ػةو  ة٣ػًح ا٣سٌٕػة٣ج ػٌؽٍت ٚػٰ ٦ٞى ٔي ٌُٺكةض ا٣ذػٰ  ٪ٍٕح كا٣ ا٣جىؿأح كا٣ى 

ًٓ ا٣٭ضؿم   ًؿ ا٣ٞؿًف ا٣ٌؿاث ٍٕ ًٙ ا٣ٌؽك٣ح ػةٌوحن:٣ًًن ٲٍ ٍىًؿ قى ٔى ًؿ  ٍٕ  ض ك٣ًًن

ى٫ ٚػٰ  - ض إذا ٚةؽى أوعةث ٢ي عى ا٣ؿ صي ىؿى ح ٚ٭ٰ ٨٦ً ٝٮ٣ً٭٥: ث أ٦ٌة ا٣جىؿأحي ٰٚ ا٤٣٘ 

٥ًٍ٤ كٗٲًؿقض ٚ٭ٮ  ًٕ ٍىػؿ: «ثةًرعه »ا٣ ٕى ٤ىًط ا٣٪ٌٞػؽٌم ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣ ُى . كدٕ٪ٰ ٚػٰ ا٧٣ىػ

جٌؿى  ٔى ٕؿ. كٝؽ  ـً ٨٦ً ا٣ن  ٫ ظػٲ٨ى  ا٣ذٌٌٛٮؽى ٰٚ ا٧٣يؤد ل ا٧٣٪ٍضى ٰ  ٩ٛكي ٨ٔ ذ٣ٟ ا٣سٌٕة٣ج

ٍىػًؿقض ا٣ػؾٱ٨ى أٍقػ٧ة٥٬  ٔى ٕؿاًء  ٍىػًؿٱ ٲ٨ى »ٝةؿ ٰٚ مأًف دضٮٱًؽ مي ٕى ك٠ة٩ىػٍخ »: «ا٣

ًٓ ٦ًػ٨ أمػٕةًر  ًٙ ا٣جؽاا ةا
٥ى ٤ً٣ُى ْى ٓى ٣ً٪ىٮاًدًر ا٧٣ىعةًق٨ض كأ٩ ٕىٍىؿٱٌٲ٨ى أص٧ أمٕةري ا٣

ػًؽ ٗةٱػةًت ا٣  قةاًؿ ا٧٣ؾ٠ٮرٱ٨ى ]ا٣ٌكةثٞٲ٨  ٕى ٭ػة ًٹ٩ذ٭ةا٭ة إ٣ػٯ أث ًٗ ي٤ٮ ٍكػ٨ض كث عي

ػػٍؿؼض د١ػػةدي دىؼػػؿيجي ٦ًػػ٨ ثػػةًب اٷٔضػػةًب إ٣ػػٯ  ٌْ ػػٯ ٩ً٭ةٱػػةت ا٣ضػػٮدة كا٣ أٝىى

ٍعؿ.. ًؿ إ٣ٯ ا٣ك  ٍٕ ؽ  ا٣ن   .«اٷٔضةزض ك٨٦ً ظى
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٧ىػ٢ي  - . كظٲ٨ى دٕى ًٓ ٧ى٢ي ا٣ٌىة٩ً ٔى ٪ٍٕحي ٚ٭ٰ ٰٚ ا٤٣ًٌ٘ح  ػ٪ٍٕحي »كأ٦ٌة ا٣ى  ٚػٰ  «ا٣ى 

ٜى كاٵدا ؿ ٱٕ٪ٰ ذ٣ٟ ا٣ذ ٍؼ٤ٲ ٍٕ ػ٪ٍٕحي »ءى. كدٕ٪ٰ إ٩ذةًج ا٣ن  ًؿ  «ا٣ى  ٍٕ ػ ٚػٰ  -ٚػٰ ا٣ن 

٘ىٮٱٌػػح.  ٝىٍىػػًؽٱ حن كإ٧ٔػػةٹن  -ا٧٣ػػآًؿ اٵػٲػػؿ  ي ًٵدكاتو ١ًٍٚؿٱٌػػحو كٚى٪ ٲٌػػحوض ٚػػٰ ٦ػػةدٌةو ٣

ؿي ٔ٪ؽى ا٣ٲٮ٩ة٩ٲٌٲ٨ى  ًٔ ٓه »كا٣ٌنة ِى «وة٩ً ػ ٍٛ ى ةث٤ًى٫ي ٚٲ٭ػة ٣ ٤ىًخ اٷ٤١٩ٲـٱٌحي ٦ٞي ٕى . makerض صى

ة ٍٞ ٪ةقي إد ٍٕ ٪ًٍٕح ٬٪ة ٦ى ٩ةت.ك٧٠ةؿي ا٣ى   في اٵداًء كاقذٲٛةءي ا٣ٕ٪ةًوًؿ كا١٧٣ٮ 

ُ ٺكةي »كأ٦ٌة  - ٧ػةؿي «ا٣ ٍكػ٨ي كا٣ضى ةًء كٚىذًٍع٭ةض ٚ٭ٰ ٰٚ ا٤٣ًٌ٘ح ا٣عي ٌُ ض ث٥ًٌ  ا٣

ض ٦ًػ٨ٍ ٦ًسٍػ٢:  ػةفو ٤٧ًٍح ٦ٕى . كد٪ُٮم ٰٚ اٹوُٺًح ا٣٪ٌٞؽم  ا٣ٞؽٱ٥ً ٤ٔٯ صي ة٬ًؿي ٌْ ا٣

ػػٍعؿ. ك٠يػػ٢  ٬ػػ جػػٮًؿ كا٣ك  ٞى ٍكػػ٨ً كا٣جىٍ٭ضػػًح كا٣ ؾق ًوػػٛةته ٦ىذٲ٪ػػحي اٹردجػػةط ا٣عي

٧ة٣ٲٌح. كدٕجٲؿي  ٌُػٺكة»ثًة٣عكةقٲًٌح ا٣ضى ض  «رىك٩ٜى ا٣ ٍٕؿم  ػ ٧ػةًؿ ا٣ن  ٜى ا٣ضى ى٣ٍػ ٪ػٰ أ ٍٕ ٱى

جةع. ٌُ ـ  ا٣ ض كٱى٭ي ٥ي ٤ٔٯ ا٣عٮاس  ٝىج٢ٍى ا٣ٕٞٮؿض كٱيعؿ ؾي ا٣٪ٌٛٮسى  ا٣ؾم ٱى٭ضي

ٕؿاًء ا٧٣ؽرقػًح ا ٍؾ٬ىتى ثًأمٕةًر مي ض ا٧٣ي  ٰ ة٣ًج ـي كٱجؽك أٌف ا٣سٕ  ػؽى ٍٕ ٣ٌنػة٦ٲٌحض ٹ ٱى

ًؿ٥٬ض  ٍٕ ٤ػٰ ٦ًػ٨ مػأًف ًمػ ٍٕ ػٲٌةتو دي ًٜ ا٣ٌنػة٦ٲ ٲ٨ى إ٣ػٯ ػةو  جٍ ق ٰٚ مأًف قى ٦ى٨ ٱؤٱ ؽي

ذً٭٥. ٚ٭ػؾا ٦ىػسىٺن  ٕى ػ٪ٍ ٲ٨ى ٤ٔػٯ وى ٧ى٨ي زى٪ةءى ا٧٣ػؽٝٞ  ٌٍ ا٧٣ؿظػٮـي ا٣ػٌؽ٠ذٮر ز٠ػٰ  كدى

:  ٦يجةرؾ ٱٞٮؿي

٤ًٍ٘تي ٤ٔٲ٭٥ رًٌٝحي » ـً ٰٚ اٵدىًب ا٣ٞؽٱ٥ً دى ٢٬ٍي ا٣ٌنة
ى ًر كأ ػٮى ٙه ثًىي ٘ى ػ ًٓ  ك٣٭٥ مى جٍ

 ُ ا٣

ًٕػؿاؽ. ك٬ػؾا ا٣ػؾم  ـى٣ٲٌحي ٚٲ٭ػة ٣ًػٲ٨ه ٱى٪ػؽيري ٦ًس٤ٍيػ٫ ٚػٰ ٦ًٍىػؿى كا٣ ٘ى ـٍٔذي٭٥ ا٣ ى ٧ةؿ  ك٩ ا٣ضى

ٲًٌح كا٣ًٮٍصؽا٩ٲٌح ـً ٰٚ ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣ًعك  ٕىؿاًء ا٣ٌنة ٲٍ٪ةق ٧ٌ٦ًة ٝؿأ٩ة ٣ًني «اقذىٍٮظى
(33)

. 

ِِىفيىذلك ِِىالّذامّو ُْرّو ِِىالذِّ ٍْر:ىأرالُمىالَمْدرد َُ ىال
٤ىػٍخ  ٕى ٍٕؿى ٚى ػ ػٲٍٙ ا٣ٌؽك٣ػح أٌف رٔةٱذىػ٫ ا٣ن  ٔىٍىًؿ قى ا٣ٌٺٚخي ٰٚ ا٣عٲةًة اٵدثٲٌح ٰٚ 

ػٕؿاءى ٠جػةران ٦ًػ٨ ا٣ػٌؽٱةًر ا٣ٌنػة٦ٲٌح ك٦ًػ٨  ةءو ٚى٪ ػٰ ٱضػًؾبي إ٣ٲػ٫ مي ٤ى٭ة ٰٚ إدةظًح ٌٚى ٍٕ ًٚ

ؿاقةفى ك٦ة كراءى ا٣٪ٌ٭ؿ ٥ ك٨٦ً ػي ٕىضى ؿاٰٝى ا٣ٕؿب كا٣ أ ٰٚ ثٺ :ًٔ ًٙ أم إ٫ٌ٩ ٩ىنى ػٲٍ ًط قى

                                                 

٧ٍؽا٩ٲٌٲ٨»اقذن٭ؽى ث٫ قة٦ٰ ا١٣ٲٌة٣ٰ ٰٚ:  (33) ٍىؿي ا٣عى ٔى ٙي ا٣ٌؽك٣ح ك  .:28ض ص«قٲ
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ٟ  ٚػٰ « ادٌعةدان »ا٣ٌؽك٣ح ٦ة ٱيٍنج٫ًي أف ٱ١ٮفى  ٕىٍىؿ. كٹ ٱينى ٕىؿىب ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ ٕىؿاًء ا٣ ٤ً٣ن 

٨ًٞض كأٌف  ػؿاًز ا٧٣جػًؽًع ا٧٣ػذٍ  ُ ًٛؽكفى ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣جٺط ٨٦ً ا٣ٌنٕؿاًء ٥٬ ٦ًػ٨ ا٣ أٌف ٦ى٨ ٱى

ًٟ ا٣ ػ ػؿاًز ا٧٣٭ػؾ ًب ا٧٣ع١   ُ ؽ ـي زى٧ٌػحى ٦ًػ٨ ا٣ ٞىجػٮًؿ اٵ٩ْػةًر اٵمٕةرى ا٣ذٰ دٞي ً ٧ي٭ٲ ػأ ٣

٤ى٧ػةًء ا٣ٕؿثٲٌػح  ٔي ٌٰ ٩ًٛكػ٫ض ك٦ًػ٨ ثًُة٩ذػ٫ ٦ًػ٨  ٧ٍػؽا٩ ا٣ٛةًظىًح ا٣٪ٌةٝؽةً  ٨٦ً اٵ٦ٲػًؿ ا٣عى

٤ىػتى  ًٙ ا٣ٌؽك٣ػح ٚػٰ ظى ػٲٍ ًصؽىٍت ٰٚ ثٺًط قى ٕؿاا٭ة ا١٣جةر. كٱىؼةؿي ا٧٣ذأ٦ ٢ي أ٫ٌ٩ كي كمي

ٍٕؿٱٌحه » ؿ ًحه صؽ ا ٤ٔٯ ا٣ذٌ٪ةٚيًف ٰٚ اٷصة« ثٲبحه ًم ي٤ػٮًغ ا٣٘ةٱػةتض دًة كاٷ٦يعى دٞػةًف كث

 . ٌٰ ٰ  ا٣ٕؿثػ ػؿى ٚػٰ ا٣ذٌػةرٱًغ اٵدثػ ٫ ٰٚ ١٦ةفو آػى
٢ًٞ  أف ٩ىًضؽى ٦ًس٤ٍى ٍؿًب ا٣ؾم ٱى ٌٌ ٨٦ً ا٣

ًؿٚىػ٫ ص٧٭ٮري٩ػة  ٍٕ ري صٲ ؽان ثٕيى ٦ة أرٱؽي أف ٱى ًٍٔؿضي ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ى٪ٍؽكظًح ًركاٱحن ديىٮ  ى كأ

 :  ٰ ٛىٲٌػةًض ك٠ةف ٠ي٢  ٨٦ً أث»ا١٣ؿٱ٥. ٱٞٮؿي ا٣سٌٕة٣ج ض ٔجػًؽاهلل ثػ٨ً ٦ع٧ٌػؽو ا٣ ٰ ٦ع٧ٌػؽو

ٕىؿاًء  ػ ض ٝؽ اػذةر ٨٦ً ٦ىػؽااًط ا٣ن  ٌٰ ٧نةَ ٰ  ث٨ً ٦ع٧ٌؽو ا٣ن  ٤ً ٔى  ٨ً كى ا١٣ةدتض كأثٰ ا٣عى

: ُ ٲ ت ا٧٣ذ٪جٰ  ؿةى آٹًؼ ثٲخض ٠ٞٮًؿ أثٰ ا٣ ٔىنى ًٙ ا٣ٌؽك٣ًح  ٲٍ  ٣ًكى

ؿو  ًٔ رىل ٗٲػػؿى مػػة
ى ض إ٩ٌػػٰ ٹ أ  ٰ ػػ

٤ٲ٤ى  ػى

 

ٍٔٮل  ٞىىػةاؽي  ٥ٍ٤ًٚ ٦ً٪٭٥ي ا٣ؽ   ك٦ً٪ ػٰ ا٣

ػػٲٮؼى ٠سٲػػؿةه   جػػةض إٌف ا٣ك  ٍٕضى  ٚػػٺ دى

 

ٙى ا٣ٌؽك٣ػًح ا٣ٲػٮـى كاًظػؽه   ػٲٍ  ك٨ٌ١٣ قى

ٍؿًب ٦ي٪ذىيو   ًٓ ٰٚ ا٣عى جٍ
 ُ ى٫ي ٨٦ً ٠ىؿٱ٥ً ا٣ ٣ 

 

ًٍٛط ٗة٦ًػؽي   ػ  ك٨٦ً ٔةدًة اٷظكةًف كا٣ى 

٤ ػػ٫ً   ى٧ٌػػة رأٱػػخي ا٣٪ٌػػةسى ديكفى ٦ىعى  ك٣

 

٪ٍخي أٌف ا٣ٌؽ٬ٍؿى ٤ً٣٪ٌػةًس ٩   ٞ «ةًٝػؽي دٲ
(34)

 

ٌٚةء :  ٌٰ ]ا٣ؿ  ًؿم  ث٨ً أظ٧ؽى ا٧٣ىٍٮو٤ ٍٮًؿ ا٣ك  ٞى  ك٠

ـً ا٣٪ٌ٭ػػػةري؟ ػػػ٭ةبي أ ٟى ا٣ن  ٦ذيػػػ ـٍ ٔى ى  أ

 

ػػػعةبي أـ ا٣جًعػػػةري؟  ٟى ا٣ك  ذيػػػ  أراظى

ٍخ   ٍٞػػخى ٦ى٪ًٲٌػػحن ك٦ي٪نػػٯض ٚأًػػعى ٤ً  ػي

 

ٟى ا٣جكػػػٲُحيض أك دي٧ػػػةري    دى٧ػػػٮري ثًػػػ

٤ ػػٰ ا٣ػػٌؽٱ٨ى أك دىٍع٧ػػٰ ًظ٧ػػةقي    ديعى

 

٤ىٲٍػػػ  ٔى ػػػٮره أك ًقػػػػٮاري ٚأ٩ػػػخى   ٫ً قي

يػػٍؿءه   ٍ٘ػػًؿ ث ػػ١ةًة ا٣س  ٟى ٦ًػػ٨ مى ػػٲٮٚي  قي

 

ىػػػػػٮاري    ك١٣ػػػػػ٨ٍ ٤ً٣ٍٕػػػػػؽا ًٚٲ٭ػػػػػة ث
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ػػٍٮفي ٱىٍكػػؿم ٘ى٧ػػةـي ا٣ضى ػػةؾى ا٣ ٌٛ  ك٠ى

 

 كٚػػػػٰ أظنػػػػػةا٫ًً ٦ػػػػػةءه ك٩ػػػػػةري  

٪ةٱػػػػة  ػػػػضٲ ذً٭ة ا٧٣ى  ٱى٧ػػػػٲ٨ه ٦ًػػػػ٨ قى

 

ٔىُٲٌذً٭ػػػة ا٣ٲىكػػػةري    كٱيٍكػػػؿىل ٦ًػػػ٨ 

ٱٍ   ٰ  ٨٦ً اػذٲةراًت ٬ؾى ٠ؿى ا٣سٌٕة٣ج
ًٙ ا٣ٌؽك٣ػح ٩ى٧ػةًذجى كذى ػٲٍ ٨ً اٵدٱجىٲ٨ًٍ ٨٦ً ٦ًػؽىح قى

ػؿىًج ا٣جىجٌ٘ػةًء ٦ًػ٨  ٛى ض كأثػٰ ا٣ٕجٌػةًس ا٣٪ٌػة٦ٰض كأثػٰ ا٣ ٌٰ ٧ٍؽا٩ ٍٕؿٱٌحن ًٵثٰ ًٚؿاسو ا٣عى ًم

ًٕؿاؽ. ٕىؿاًء ا٣ ٕىؿاء ا٧٣ؽرقًح ا٣ٌنة٦ٲٌحض كًٵثٰ ٩ىٍىًؿ ث٨ً ٩يجةدحض ك٬ٮ ٨٦ً مي  مي

ٰ  ٰٚ ا٣ٲذٲ٧ػح  كٱجؽك ٨٦ً ٬ؾق ا٣ٌؿكاٱحض ك٨٦ً ا٣ذٌأرٱغً  ٌٰ ا٣ؾم ٌٝؽ٦ى٫ ا٣سٌٕة٣ج ا٣ٮإٝ

ٰ  ٦يذٍػؿىعو ثًإ٧ٔػةًؿ ا٣ٞػؿااًط  ٰ  زٞةٚ ٧ٍ٤ ًٔ ٕؿٱٌحض أ٩ٌ٪ة إزاءى إَةرو  ٣ً٭ؾق ا٣عة٣ًح اٷثؽأٲًٌح ا٣ن 

ءه ٔػةدم   ٍٰ ػ ٍٕؿٱٌح. كمى ػ ًٍٞؽ كا٣ذٌٌٛٲ٢ً ثٲ٨ى ٩ٛةاًف اٳزةًر ا٣ن  ٓو ثًؿيكًح ا٣٪ٌ ٍٕؿٱٌحض ٦يٍنجى ا٣ن 

ى١ٍػؿو دى٧ة٦ةن أف ٱ١ ًؿ ا١٣جٲػؿ أثػٰ ث ًٔ ٔىجٌػؿى ٔ٪ػ٫ ٝػٮؿي ا٣ٌنػة ٍٕؿٱ ة  ٮف ٩ًذةجي ذ٣ٟ ٤٠ ٫ ٚى٪ ة ًم

 : ٌٰ ا٣ؾم أزجذٍ٪ةق ٝىجٍػ٢ي ٞى٢ى ذ٬٪ػٰض »ا٣ؼٮارز٦ ػ ؾى ٚىٍ٭٧ػٰض كوى ػعى ٜى ٤ٝجػٰض كمى ٦ػة ٚىذٌػ

ٙي  ٙي ا٣ٌنػة٦ٲٌحيض كا٤٣ٌُػةاً ٌُؿاا ٖى ثٰض إٌٹ د٤ٟ ا٣ ٖى ٬ؾا ا٧٣ج٤ى ى٤ى ؽ  ٣ًكة٩ٰض كث ٙى ظى كأر٬

٤ى  ٍخ ثأصـاًء ٩ٛكٰا٣عى ٍْٰٛض كا٦ذـصى ٞىٍخ ثًًع ٤ً ٔى «جٲٌحيض ا٣ذٰ 
(35)

. 

ىػؽىل  ـً ٣ ٦ٍ٪ة ٦ة ٱي٪جئ ٨ٔ ٦يكػذٮٱةًت اٷصػةدًة كا٣ذٌجؿٱػ ٢  ٰٚ ٬ؾا ا٣ؾم ٝىؽ  ك٣ٕى

جٍٕػ َى ٍٕػيي ٬ػؤٹًء  ى ؿاًء ا٧٣ؽرقػًح ا٣ٌنػة٦ٲٌحض كث ٕى ػ ٣ٲكػٮا ٦ًػ٨ ا٣ػجٺًد  ةن ص٧٭ػٮًر مي

 ٦٪ؾ ا٣ٞؽٱ٥.ا٣ٌنة٦ٲٌحض كا٩ذٞةؿي ا٣ٌنٕؿاًء أ٦ؿه ٦ٕؿكؼه 

ػتي وػةًظتي  ضى ػ٫ض ا٣ػؾم ٱٕي ٙي ا٣ٌؽك٣ػًح ٩ٛكي ٲٍ ٕؿاًء ٬ؾق ا٧٣ؽرقًح قى ك٨٦ً مي

٘ى٧ةـ: ًٙ ٝىٮًس ا٣ ٍو  ا٣ٲذٲ٧ح ثٞٮ٫٣ ٰٚ كى

ٍٮديػػ٫ي  ٔى ػػجٮًح دى ض ٤ً٣ى  ػػجٲطو  كقػػةؽو وى

 

٘ي٧ٍػًي    ٚٞةـىض كٚػٰ أصٛة٩ًػ٫ً ًقػ٪حي ا٣

٥و   ٞػػةًر ٠ػػأ٩ضي ٕي ػػٮؼي ث١ًةقػػةًت ا٣  ٱُى

 

٤ى   ٔى ٞىي   ىػػٲ٨ًٍ ٦يػػ٪ٍ ٛىي  ٧ًٚػػ٨ٍ ث  ٲٍ٪ػػة ك٦يػػ٪ٍ

ةًرٚػةن   ٪ػٮًب ٦ُى ؿٍت أٱؽم ا٣ضى  كٝؽ ٩ىنى

 

ٮامٰ ٤ٔٯ اٵرضً   ٮ  دي٠ٍ٪ةنض كا٣عى  ٔى٤ىٯ ا٣ضى

ؿو   ٛى ـً ثأوػػػ ٘ى٧ػػػة زي٬ػػػة ٝىػػػٍٮسي ا٣ ؿ  ُى  ٱي

 

ؿو دعخى ٦يجٍػٲىي    ٌى  ٔى٤ىٯ أٍظ٧ىؿو ٰٚ أٍػ

                                                  

 .2/25ا٣ٌكةثٜ ا٧٣ىؽر  (35)
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ٍٍ  أبتوَوْج  ْْ ََئلونٍ  َلأَذْٕاِل َخو  فؤ 

 

 يَُصتَّغٍث  واهتَْعُض أبَصُر ِيٌ ةَْعوِض  

  : ُّٔ وِذا ِيٌ اهخّشتّٖاِت اهًوْلِّٖث اهخٔ ال ٕماٍُ َْٕحُضُر ِيرْوُّوا »ٕقُْل اهرّعاهت

ْبثَ  «اهصُّ
(21)

. 

 ُُ ِّٔ اهمتٖر  فإٍّّا حَْصووُ ًْداٍ فإذا َصّحْج ٍِْصتثُ ِذه األةٖاِت إهٓ األيِٖر اهَح

ووثَ أشوتاِ  َعوَ  ٍااًل  اً ًٍَْذج ًْ َُ اإلةداع  وَرعاه  وِّٖأَ هوُ ُج ٓ اإلةداِع اهذي َوجَّ

وثَ يُ  ًْ اء. وبد ذََلَر هُ صاِحُب اهٖخًِٖث ُج وْعرٍّٕث  ُجوّّوا عَّ قَ االزٍِاِر واهًََّ ِِ عواٍت 

 ِيٌ اهًَِّط اهجّٖد. وِيٌ ذهك ِذه األةٖاُت:

 أُبتِّوُووووُُ َعوَوووووٓ َجوووووَزعٍ 

 

 لُشوووْرِ  اهّعوووالِر اهَ وووِزعِ  

 يووووواءً  فأْظًَعوووووُُ  رأى 

 

وو ِ   ًَ  وخوواَ  عْابووَب اهّع

 وصووواٍَ  فُْرصوووثً فَوووَدٍا 

 

 وهووووى َٕوْخووووذَّ ةِوووواهُجَرعِ  

وعراِء اهًدرشوِث   ُِ ًَوٌ َجَعوَّوى ِيوٌ  وٕذلُر صاِحُب اهٖخًِٖث أشًاءً لرٖرةً هِ

اهّشايّٖث  وٍمخ ٔ هِضِٖق اهًقاِم ةِذْلِر األعئِم يَّى. وهَعّن فٔ اهّعوٖعِث يٌ ِذه 

ُّٔ عوٖوُ ةاةو اهقالًث ِيوٌ اهجوزء  لواِيئً  اً أةا اهّعِّٖب اهًخَتِّٔ  اهذي بََصوَر اهرّعواهت

األّول ِيٌ اهٖخًٖث  َعَََُّ
()

خََتِّؤ »ِمذا:   ًُ اهتاُ  اهخاِيُس فٔ ِذْلِر أةٔ اهّعِّٖب اه

. وايخّد حدٕرُُ عَُ عوٓ ألرَر ِيٌ يئِث صو حٍث ِيوٌ َصو حاِت «ويا هَُُ  ويا عوُٖ

ُّٔ إٔضو اهٖخًٖث. وِيٌ عراِء اهًدرشِث اهّشايِّٖث األعئِم  َعدَّ اهرّعواهت أةوا فِوراٍس  اً ُِ

ٌَ شعٖد  اهذي َخّصُ ةو ِيٌ اهجزِء اهرّاهود. وَجَعوَن  «اهتاِ  اهرّاهِد » اهحارَث ة

ًْوداَن أيوراِء اهّشواِم  وبُضواحِّى  وُلخّواةّى»اهتاَ  اهّراةَ   ْعِر آِل َح ِِ   «فٔ يُوَُ 

 ًَ ُّٔ ِيووٌ أعووئِم اً َدوحووِث ذًاٍٖووثَ َعَشووَر ِوواعروذََلووَر فوؤ ِووذه اه . وَعوودَّ اهرّعوواهت

اهًدرشِث اهّشعرِّٕث اهّشايِّٖث فؤ ِوذا اهعصور أشوًاءً الِيعوثً فؤ ٍٕوْاِن اهّشوعِر 

                                                 

 .5/15ٍ ُصُ اهًصدر  (21)

()  ٌهغث :ُُ ٍَُُ  ٔفَعَََّ َْ  .َعَْ
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ػٲ٨ً ا٣٪ٌةمػئ  كى ض ٨٦ً ٦ًس٢ٍ: أثٰ ا٣ٕجٌةًس أظ٧ؽى ث٨ً ٦يع٧ٌؽ ا٣٪ٌة٦ٰض كأثٰ ا٣عي ٌٰ ا٣ٕؿث

ا٣ٮاًظًؽ ا٣جىجٌ٘ةءى ثًػ ًج ٔجؽى ؿى ٛى ٌه أثة ا٣ ـٌا٬ٰ. كػى ب ا٣جػة» اٵوً٘ؿض كأثٰ ا٣ٞةًق٥ً ا٣

٢ى ظؽٱسىػ٫ ٔػ٪٭٥ ٚػٰ ك. «ا٣ٌكةثٓ ٕؿاًء ا٣ٌنةـ أدػى ؿى ٨٦ً مي ػى
ي ا٣جػةًب »ذى٠ىؿى أق٧ةءن أ

 ًٓ ٕى٢ى ٔ٪ٮا٩ػ٫:  «ا٣ذٌةًق ػؿىؼي »ا٣ؾم صى َي ـً ك٦ًٍىػؿى كا٧٣٘ػؿًبض ك ػطي أ٬ػ٢ً ا٣ٌنػة
٦ي٤ى

ؿى ٠ينةًص٧«أمٕةًر٥٬ ك٩ىٮاًدًر٥٬ ًٔ ٕى٢ى ٦ً٪٭٥ ا٣ٌنة  .ةن ض كصى

ِٔمُّىاِّخوُر: َُّلىالُم ىالُمح
ًٙ ا٣ٌؽك٣ػح» ٌٝؽ٦ىًخ  ػٲٍ ٔىٍىػًؿ قى ٩ى٧ٮذصػةن ٱ١ػةدي  «ا٧٣ؽرقحي ا٣ٌنٕؿٱٌحي ا٣ٌنة٦ٲٌحي ٰٚ 

ػ٥ى  ٌٰ ٰٚ ا٣ٌىٮرًة كٚػٰ ا٧٣ٌػ٧ٮف. ١ٚػةف أًف ادٌكى ًؿ ا٣ٕؿث ٍٕ ٱ١ٮفي ٚىؾ ا ٰٚ دةرٱًغ ا٣ن 

ػٛةًء ا٣جىػؽاكًة  ًؿ ثة٧٣ذة٩ًح كًمٌؽًة اٵٍقًؿ كٚىىةظًح اٵداًءض كوى ٍٕ ٰ  ٰٚ ا٣ن  ٘ىٍؿسي ا٣ٌنة٦ ا٣

ٓى ظى  ةد٩ً٭ػة. كٝػؽ دػٮٌٚؿًت ٦ ٍٕؿٱًٌح ٦ًػ٨ ٦ٕى ػ ٺكًة ا٣عٌةرةض كاقذؼؿاًج ا٣ضػٮا٬ًًؿ ا٣ن 

ٜه  ٍٕؿم  ٬ػٮ ٔ٪ػٮافه دٝٲػ ٔىٮا٢٦ًى ثةٔسحو ٤ٔٯ ٚىػ٨  ًمػ ًؿ ٤ٔٯ  ا٣ٌنةـي ٤ٔٯ ا٦ذؽاًد اٵٔىي

ى٢٬ٍي ا٣عضةزً  كٝؽ ص٧ٕػٮا  ض٧ًٍ٤ً٣٪ًٍُٞح كأ٤ً٬٭ة. ٚة٣ٌنةـي ًظضةزي اٷقٺـض كأ٤٬ٮ٬ة ٥٬ أ

ٜى ا٣عٲػةًة ا٣ٌنػة٦ٲًٌحض كًرٌٝػحى ا٣ٌنػة٦ٲٌٲ٨ى كدى٦ةزػحى  إ٣ٯ ا٣ٛىةظحً  ى٣ٍػ ٞيؿىمػٲًٌح أ ا٣عضةزٱٌػًح ا٣

ٛى٨  كاٷثؽاع. ض كأوة٣ذى٭٥ ٰٚ ا٣ ؿم  ا٧٣يذٍؿىؼى ٌى جةٔ٭٥ض كذىكٝى٭٥ ا٣عى ًَ 

ػٲ٥ي كز٩ػ ٰ  ٱٞي ؿثػ ٔى ػؿه  ٔي٪ىي ًٙ ا٣ٌؽك٣ػًح  ٍىًؿ قٲ ٔى ـً ٰٚ   ان ٠جٲػؿ ةن كٝؽ دٮٌٚؿى ٤ً٣ٌنة

ٛيؿكقػػٲًٌح كا٣جُٮ٣ػػًح  كث٪ػػةًء ا٣ٌؽك٣ػػحض كٱعذٛػػٰ إ٣ػػٯ دىرىصػػًح ا٣ذٌٞػػؽٱًف ثأرثػػةًب ٤ً٣ٍ

ػ ٥ٍ٤و ٦ًػ٨ ا٤ٕ٣ػٮـ. كدىجٕى ًٔ ـً كا٧٣جؽٔٲ٨ى ٰٚ ٢ٌ٠ ٚى٨  ٨٦ً ا٣ٛ٪ٮف ك ـً كاٵٝٺ  ةن اٵظٺ

ٍىػًؿ ًٝج٤ٍػحى ٠ػ٢  ٦ىػ٨  ٕى ؿى ٠سٲؿةوض ٠ة٩ىًخ ا٣ٌنػةـي ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣ ػى
ي ٕىٮا٢٦ًى أ ٣ً٭ؾا ٫ٌ٤٠ض ك٣ً

ف  أٌف ٱىؽى ا٣ٕ٪ةٱًح اٷ٣٭ٲٌحً  ؿىٍت ٰٚ ٠ذػةًب ريكًظػ٫ آٱػحن ٦ًػ٨ آٱػةًت ا٣ض٧ػةًؿ  أظى ٌُ قى

ٍىػًؿ  ٕى ٤ى٥ي. ك٠ة٩ىػٍخ ثٺدي٩ػة ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣ ٍٕ ٤ى٥ي ٧ً٣ى٨ ٹ ٱى ٍٕ ٫ ٦ى٨ ٱى ٤ ٧ي ٕى ا٣ؼة٣ؽض ا٣ؾم ٱي

٧ٍك ٕؿاءى ا٣ؾٱ٨ ٠ةف ٢٠  ٦ً٪٭٥ مى دافي ث٭ػة  ةن ديؽر سي أقٛةرى ا٣جُٮ٣حض كديؼؿ جي ا٣ن  دـى

٧ةءي ا٣عٲةًة ا٣سٌٞةٚٲًٌح ا٣ٕؿ ٧ٍؽي هلل ٰٚ ا٣جىٍؽًء كٰٚ ا٣ًؼذةـ.قى  ثٲٌح. كا٣عى

*   *   * 
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 بيوم اللغة األم ويوم اللغة العربية ءاالحتفا
 ()كلمة األستاذ الدكتور مروان احملاسني

 

 :أيها امحفل امكريه

٘ػٮ احضخٙػاؿ ا١فػ٬٨م  ٯفٌؽ٧ا ضي٬ر٣ٞ اـخشاةثن ١ػ٬ًْة ٤ش٨ٓ٥ا، ١خلار٬ٞا

ة٨٥اـتخ٦ٰ ٪ا٤خ٦ٰ أضتت٨ا أف ٧ش٥٫ٓ٥ا ٘ٮ ٯ٬ـ كاضػ: ْٰػي ا١ٓؽةٰػث، ةهػٙخ٫ا ١ٖخى٨ػا 

األـ ا١طا٢٤ث ١خؽاذ٨ػا، كا٢ٰٟ٫٥١ػث ٥١شخ٥ٓاح٨ػا، كا١يػا٨٤ث ٨٥٫ٙ١ػا ٨ْانػؽى ا١ٓػا٣١ 

ا١ؼم ٧ٰٓق ٩ٰ٘، ك٪٬ ْٰػه ٩٥ٰٜ٧ ْادةن ٘ٮ ا٬١اضػ كا١ٓلؽٯ٦ ٦٤ ك٫ؽ كػتاط،كٛػ 

٢ٖث ا١ٓؽةٰث، ك٪٬ ٘ٮ األكؿ ٦٤ آذار، ةٓػ أف أنتطج ا١ٓؽةٰثي ا٢١ٖػثى ١ا ة٬ٰـأر٨ٜ٘اق 

 ا١فادـث ة٦ٰ ا٢١ٖات ا١ٓا٥١ٰث ا١خٮ ٯ٦ٟ٥ اْخ٥اد٪ا ٘ٮ ا٥١شاحت ا١ػك١ٰث.

اإلعالص ٩ٜ٢ٍ٨٥١ األن٢ٮ، ك٪٬ دّ٘ األذل  ٢ْ٭ك٤ازاؿ ٤ش٨ٓ٥ا ٯراةؽ 

ٌٞػؾ ٘ػٮ ٬٤اس٫ػث ا١خٰػارات ا١ط ػاذٰػث ٦ْ ضٰاض ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، ك٪ٮ ٤ي٥٫ث حخؽ

ٌٟؤ ٤شخ٥ٓاح٨ا ٘ٮ اٛخ٨اص ا١ٙؽص ١إل٘ادة ٤ػ٦ ا١فػ٠ٰ  ا١خٮ حفٓ٭ حـخر٥ار ح٢

ا٥١ٓؽ٘ٮ ا١ػؼم حٍؽضػ٩ ا١طؽٞػث ا٥٢ٓ١ٰػث ا١ٓا٥١ٰػث، ك٪ػ٬ ٯػؤدم إ١ػ٭ إٕػؽاؽ 

ا٢١ٖات األعؽل ةف٠ٰ ٤ػ٦ ا٥١هػ٢ٍطات ح٨خش٫ػا ا٥١ؽاٞػؾ ا٥٢ٓ١ٰػث، ٤ؽاٜ٘ػثن 

 ١ٟل٬٘ات ٥٢ْٰث كٌؽكضات ٟ٘ؽٯث ٛى٢ىتج ٧ِؽح٨ا إ١٭ ْا٨٥١ا.

١ٰفج عػ٤ث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٤طه٬رةن ٘ٮ دراـث أـا١ٰت٫ا، أك حف٠ٰ٫ إْؽاة٫ػا، ك

                                                 

() ٚرئٰؿ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤ل. 
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أك ا١خٙاعًؽ ةإةؽاز ح٢ٝ ا١رؽكة ا٬ٖ٢١ٯث ا١خػٮ كرذ٨ا٪ػا ٥ٌْػ٦ ض٢٥ػ٬ا كػ٢ٓث ا١طيػارة 

ا١ٓؽةٰث اإلـال٤ٰث إ١٭ أٛانػٮ ا٥١فػ٧٬ٟث، كٛػٌػ٬٤ا ٫ٰ٘ػا ٢ٍ٨٤ٜػات ٟ٘ؽٯػثن اـػخ٥ٌؽ 

 ٧ج أـاـان راـغان ٢١طيارة األكرةٰث.ا٧خلار٪ا ضخ٭ ا١ٜؽف ا١ٓاكؽ ا٥١ٰالدم، كٞا

ة٠ إف ٪ػ٨٘ا األـ٥٭ ٪٬ س٢ٓي٫ا ٛػادرةن ٢ْػ٭ ا١فػٰؽ ٤ػّ حٍػ٬ٌر ا٢ٓ١ػ٬ـ، ٘ػٮ 

ْا٣١ ٛاربى ٢ْ٭ س٠ٓ ا٢١ٖث اإل٢ٟ٧ٰؾٯث ا٥١ؽسٰٓثى األك١٭، ض٦ٰ حى٬دٌ ا٥١شخ٥ٓػات 

ا٬١ن٬ؿى إ١٭ ٣٫٘و دٰٛٚ ٬٨١ا٣ُ ا٬ٟ١ف ا١ؼم ٧ٰٓق ٩ٰ٘، كةغانث ض٦ٰ ح٬دٌ ا٨١ٙػ٬ذى 

 ٰص ٤ا ٯطًٰ ة٫ا ٦٤ حٌٰٖؽات ك٤ؤذؽات ٫٢ٓ١ا حفخٍّٰ درء أعٍار٪ا.إ١٭ ح٬ى

ك٧ط٦ ٨٤ؼ دع٨١٬ا ٘ٮ األ١ٰٙث ا١را١رث،كا٧ٍالًؽ أ٤ػ٬اًج ٤ػا ٯيفػ٥ٌ٭ ٤ػا ةٓػػ 

ا١طػاذث، ح٢ٝ األ٬٤اج ا١خٮ حىط٥ػ٠ ا١ٟرٰػؽى ٤ػ٦ ا١خلػٰٟٝ ٘ػٮ ضػاذػثو ٕؽةٰػثو 

ق ٪ػ٬  ٤ؽٞػؾي ا١ٓػا٣١ ٘ىؽىٍج ٧ٙف٫ا ٢ْ٭ ْا٨٥ً١ا، ٤ٓختؽةن أف ا١ٓا٣١ ا١ٖؽةٮ كضػػى

ةأـًؽق، ٤فخ٨ػةن ةؼ١ٝ إ١٭ إ٧شازاح٫ا ٘ٮ ٬ْا٣١ ا١خًٜا٧ث، ٤يؾدرٯػثن ا١رٜا٘ػات ا١خػٮ 

ًٚ ا١ف٠ًٰ ا٥١ٓؽٌ٘ٮ ا٥١خفارع ٘ػٮ ْا٨٥١ػا ٞىخ٫ا ٘ٮ ٤شاحًت حػٌ٘  ٣١ حفخٍّ ٤لار

ًّ ١ٖخ٨ا ٘ٮ ا٥١فار ا١رٜا٘ٮ ا١ٓػا٥١ٮ، ْػ٦ ٌؽٯػٚ ةٰػاف ض٬ٰٯخ٫ػا،  ٧ؽل أف إةؽازى ٬٤ٛ

ًٚ ٘ػٮ دراـػث ح٬ٍر٪ػا  كا٧ٙخاًض٫ا ٢ْ٭ أرٛ٭ ا٥١شاحت ا١ٟٙؽٯث اإل٧فا٧ٰث، كا١خ٥ٌٓ

ى٬ا٫ً٨ٌا، حتٜ٭ ٪ٮ ا٢ٍ٨٥١ٜات ا١خػٮ  تٍؽ ة ا١خارٯغٮ، ةاإلنؽار ٢ْ٭ ـتٍؽ أ٬ٕار٪ا كعى

ٰػ إ٫ٰ١ػا ٤ٟا٧خى٫ػا ٘ػٮ كسػػاف  ْىخ٫ا ٘ٮ ٬٤اس٫ث ا١خطػٯات، كحٓي ٰػ إ١٭ ١ٖخ٨ا ٧ىشا حٓي

ًؽٯػاتو  ٌىػ٬ْٮ أة٨ائ٫ا، ٢ْ٭ ا١ؽ٣ٕ ٥٤ا ٯخٓؽى٬ف ١ػ٩ ٤ػ٦ ٤ٖي ػؽهبو  حلػػه٪٣ إ١ػ٭ حٖى

 ٯيتٓػ٪٣ ٦ْ ا٧خ٥ائ٣٫ ا١رٜا٘ٮ ا١ٓؽٯٚ.

 :أيها امسيدات وامسادة

إف ا٢١ٖاًت ا١تلؽٯث ١ٰفج ـ٬ل ٤٬ِ٨٤اتو ح٬ٜـ ة٥ٓا١شث ا٤٬٢ٓ٥١ات ١خشٓػ٠ 

ك٪ػؼا ٤ػا  ٯيف٥ٌ٭ ا١رٜا٘ػث. ٘ٮ األد٤ٖث رنٰػان إ٧فا٧ًّٰا ك٪ٮ ا١خٮ حفخٜؽٌ  ٫٨٤ا ا٥١ٓؽ٘ث،

ةى ا٥١خٟا٢٤ث ا١ٜادرة ٢ْ٭ ح٬ٟٯ٦ أة٨ٰػثو ر٤ؾٯٌػث ذٜاٰ٘ػث ٯش٠ٓ ٦٤ ا٢١ٖث ح٢ٝ األدا
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٤شخ٥ٰٓػث راـػغث، حيخػٰص ٨٢١ػاٌٚ  أْؽاٰٛث٥ًْٰٜث ا١شؼكر، ح٨خ٫ٮ إ١٭ ركاـبى 

٦ ٰٕػؽق ٤ػة٫ا ٘ؽنثى ا١خٓتٰؽ ٦ْ ًٟ٘ؽق ك٧٬٨ٟ٤ػ٩، ة٥ػا ٯٍٓػٮ ١ػ٩ ٌاةٓػان ٯ٥ٌٰػؾق 

 كٯؽـ٣ ٤ي٫ٰٟالت كغهٰخ٩.

ٌم دْػاةى ا١خٖؽٯػب، ا١ػؼٯ٦ ٧ػؽا٪٣ ٯؾ ى٣٫ ةأ١ٙػاظو كأ٤ا ٤ػاٯىغي ٌكٛػ٬ف عٍػاة

ّى ٤ػ٦ ذٜػا٘خ٣٫، ٜ٘ػػ أذتػج  ٣٫ ٢ْ٭ ذٜا٘ػاتو أكـػ أس٨تٰث ٤يٌػ٦ْٰ ةؼ١ٝ ا٧ٙخاضى

ا١ٟرٰؽي ٣٫٨٤ ْػـى كس٬د ٣٫٘و دٰٛٚ ٫١ؼق األ١ٙاظ ١ػٯ٣٫،ك٪ؼا ٤ا ٯش٢ٓي٫ا ٧اكؾةن 

 ٘ٮ عٍاة٣٫.

 ٯيتٓػ ا١ٓؽةٮَّ ْػ
، دكف أف ٯيػع٢ىػ٩ إ١ػ٭ ا١ٟٙػؽ ٦ ا١خٰٟٙػؽ ْؽةًّٰػاإ٩٧ ٤ىف٢ٝى

ق ٛػ ح ٯ٬ٟف إرادٯًّا ك٪٬ حهٌؽؼه  األس٨تٮ، ، ة٠ ٪٬ ٧خٰشػثه كاىػطث ٥١ػا ٧لػ٫ػي

ٓى١٬ى٥ث ا١ٖازٯث، ا١خٮ ١ػ٣ ٧أعػؼ  ٦٤ اعخؽاؽو ذٜا٘ٮ ضيارم ح٥ارـ٩ ا١طػاذث ا٥١ي

ًٙػ ٦٤ ٪ؼا احعخؽاؽ ١ً  ؼى إ١٭ ١ػب  ا١رٜا٘ػث ٨ى ٫٨٤ا ـ٬ل ٛل٬ًر٪ا، إذ إ٨٧ا ٣١ ٧فخ ٙي ٍ٨

ٌٝ ةػأف ا١ٖؽةٰث، ٧أعؼ ٩٨٤ األـؿى ا١خٮ ٧ت٨ػٮ ٫ٰ٢ْػا  حٍػ٬ٌر ٤شخ٥ٓاح٨ػا. كح كػ

٬٫ٙ٤ـى ٤اةٓػ ا١طػاذث ٪٬ حأٰٞػه إلعٙاؽ ا١طػاذث ا١ٖؽةٰث ٘ػٮ ٪ػػ٫ً٘ا اإل٧فػا٧ٮ 

األن٢ٮ، إذ إ٫٧ا أع٢ٙج ٪٨٥ٰثن ُا٥١ث، كاْخ٥ػت احـػخ٥ٓارى ٢١فػٍٰؽة ٢ْػ٭ 

ا١ل٬ٓب، كاحٌغػؼت ا١طػؽكب كـػائ٠ى ١خطٰٜػٚ ٤هػا١ط٫ا، ةٓػػ أف أ٧خشػًج 

ب كا١ػػ٤ار. ك١ػؼا ٘ػإف ٤اةٓػػ ا١طػاذػث ٪ػ٬ ْهػؽي ا١ٙاكٌٰثى ا١خٮ ا٧خ٫ج ةا١غؽا

ٌِٮ.  ا١خ٬ٌ٨ع كاحعخالؼ، ة٠ ٪٬ ْهؽي ا١خل

كح كٝ ةأف اـخ٥ٓاؿ األ١ٙاظ األس٨تٰث ٘ٮ عٍػاب كػتاة٨ا ح ٯ٥ٟػ٦ أف 

ختؽ حٓؽٯتان ٥ٞا ٯٌػْٮ ةٓو ا٥١خٙؼ٤،٦ٰٟ١يفخ٨ػٯ٦ إ١٭ ٠٥ْ ا١خؽاس٥ػث األيكىؿ  ٯٓي

ٰػث ٘ػٮ ا٫ٓ١ػػ األ٤ػ٬م، كٛت٢ػ٬ا ض٦ٰ أدع٬٢ا ٬٢ْـ اإلٕؽٯػٚ إ١ػ٭ ا٢١ٖػث ا١ٓؽة

ػٍث كاألرح٥خٰٜػا كًٰٕؽ٪ػا، كٯهػٗ  ٍٙفى دع٬ؿى أ١ٙاظو ٞا٢ٙ١فػٙث كا١ػػٯ٨ار كا١فى

سازت ٪ػؼق األ١ٙػاظ ٘ػٮ نػ٨اْث » :«٘ٮ ا١تٰاف كا١خت٦ٰٰ»ا١شاضَ ذ١ٝ ٛائالن 
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أك ٥ٞػا ٯٜػ٬ؿ  «.ا١ٟالـ ض٦ٰ ْشؾت األـ٥اء ا٬١ىػٰٓث ْػ٦ احفػاع ا٥١ٓػا٧ٮ

ـ٣ األْش٥ٮ أف حخ٬ٌٙق ة٩ ا١ٓػؽب ٢ْػ٭ حٓؽٯب اح :«ا١هطاح»ا١ش٬٪ؽم ٘ٮ 

ىخػ٩ ة ؽى ٍْ ىخػ٩ كأ ك٪ػ٬ ٯيتػؽز ةػؼ١ٝ ا٥١طاِ٘ػث ٢ْػ٭ ٪٢ٰٰٟػث  .٫٨٤اس٫ا: ٧ٜػ٬ؿ ٌْؽة

ػٝ ةإةٜػاء  األ١ٙاظ ض٦ٰ حٓؽٯت٫ا. كضٰٜٜث األ٤ؽ أف ١ٖخى٨ػا ح حطخػاج إ١ػ٭ ا١خ٥فه

ا٢١ِٙث األس٨تٰث ٢ْ٭ أنػ٬ات أضؽ٫٘ػا األنػ٢ٰث، ٘ػٮ ضػ٦ٰ أ٫٧ػا ٛػادرةه ٢ْػ٭ 

٨تاط ا٥١ٜاةالت ا١طيارٯث ا٬٢ٍ٥١ةث، ةاحْخ٥اد ٢ْ٭ ذؽكح٫ػا ا٬١ن٬ًؿ إ١٭ اـخ

كاحكػخٜاؽ، كا١ٰٜػاس كا٥١شػاز كا١خ١٬ٰػػ،ة٥ا  ا٬١ىػّا٢١ِٰٙث ٘ٮ ٤شػاحت 

ٯؤٞػ ٤ٜػرحى٫ا ٢ْ٭ إ٧لاء ٤ه٢ٍطاتو ضػاذٰث، كٯرتػج سػػارحى٫ا حـػخ٥ٓا٫١ا 

 دكف ا١خٙؽٯً ٘ٮ عه٬نٰاح٫ا.

ًْث ا٥١ٓش٥ػات إف ٤فارى ٤ش٨ٓ٥ػا ٘ػٮ حػ٦ٌٰ٬ ا٢ٓ١ػ٬ـ، ْػ٦ ٌؽٯػٚ نػ٨ا

عٍػ٬ةه أـاـػٰث  ٪٬ا٥٢ٓ١ٰث ا١الز٤ث ٬٢ٓ٢١ـ ا١طػٯرث ا١خٮ حيػرَّس ٘ٮ سا٤ٓاح٨ا، 

٬زًة ٥١٬ْثو ٤يشًطٙث ح٠٥ٓ ٢ْ٭ حشؽٯػػ٪ا ٤ػ٦  ٘ٮ ح٬ٍٯؽ ١ٖخ٨ا إلعؽاس٫ا ٦٤ ضى

٤ي٥ٰؾاح٫ا.  كأ٪٣ ٤ا ٧ؽٯػ ا٬١ن٬ؿى إ٩ٰ١ ٪٬ أف ح٬ٟف األ١ٙاظي ةطشػ٣ دححح٫ػا، 

ـب، ك٪ػ٬ ا١ػؼم ٯؽة٫ٍػا ةإ٤ٟا٧ػات ا١ٍٓػاء ضا٢٤ثن ١إلكٓاع ا١طيارم ا٨٥١ا

 اإلةػاْٮ، ة٥ا ٯؽحٜٮ ة٢ٖخ٨ا إ١٭ ٤فخ٬ل إ٧شازات اٱعؽٯ٦.

كإ٨٧ا ةؼ١ٝ ٧طاَ٘ ٢ْ٭ ٤غؾك٫٧ا ا١خػارٯغٮ كا١ٟٙػؽم، عه٬نػان ٢ْػ٭ 

ػ٪ا اإل٧فا٧ٮ، أل٩٧ أـاسه ٬١ضػة ا٨١ا٦ٌٰٜ ة٫ػا، إذ إف ا١طٙػاظ ٢ْػ٭ ا٢١ٖػث  ةٓي

 ٪٬ ا١طٙاظ ٢ْ٭ ا٬١س٬د ضي٬ران ك٤هٰؽان.

ٚى ا١ٓالٛث كة٦ٰ ٤٬ٌٜ٤ات ٤شخ٨ٓ٥ا، ٘ٮ ا١طٰاحٰث ة٦ٰ ١ٖخ٨ا  كح كٝ أف ح٬ذٰ

ػ٫ا أف  ٬٤اس٫ث ٕىؽىىي ٤ا ٯٍؽأ ٢ْػ٭ ْا٨٥١ػا ٤ػ٦ حٌٰٖػؽات ٤خفػارْث، ٪ػ٬ ٤ي٥ٌ٫ػث 

٬ًٯٌث، ةٓػ أف ٯيفٍٰؽى ا١خٖؽٯبي ٢ْػ٭  ٬ؿ دكف ٬٫ُر أسٰاؿو ح ا٧خ٥اءى ٫١ا كح ٪ي ٯطي

 ٨٤ا٪ز ا١خٰٟٙؽ ك٬ٛاًْػ ا١خٓتٰؽ ٩٨ْ.
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١خؾا٤ي٨ا ة٬س٬ب ح٬ٍٯؽ٪ا ٬٫٘ ٯٜٗ ٘ػٮ كسػ٩ ٤ػ٦ ٯؽٯػػكف ا١طػػَّ ٤ػ٦ كأ٤ا ا

ٛػراح٫ا ٢ْ٭ رةً ا٨١ا٦ٌٰٜ ة٫ا ةا١ت٨اء احسخ٥اْٮ ا١رٜا٘ٮ كا٨ٙ١ٮ ا٥١يخشػٌػد، ك١ػؼا 

٦١ ٧ٜت٠ ةا٬٥١اٛٗ ا١خٮ حػؤدم إ١ػ٭ حط٫ٍٰ٨ػا ةخش٥ٰػػ ٢ٍ٨٤ٜاح٫ػا األنػ٢ٰث، ة٥ػا 

٠ ٘ػٮ ْػػاد ٯ٨خ٫ٮ إ١٭ حٰٰٜػ حٍاة٫ٜا ٤ّ ا١ؽكا٘ػ ا٥١ٓؽٰ٘ث ا٥١خخا١ ٰث، كٯش٫٢ٓا حػعي

ٌٓا١ث حـخئها٫١ا. تٌؽة ٘ٮ ٤غاز٫٧ا، ةٓػى اـخ٥ٓاؿ ا٥١ٓاكؿ ا١ٙ  ا٢١ٖات ا٥١يهى

٧ػؽاقي ٤ػ٦ ح٢ػ٬ٌثو ١ٖػ٬م ٘ػٮ ا٥١شخ٥ٓػاًت ك٘ػٮ  إ٫٧ا ٤ؤذؽات ٯط٫٢٥ا ٤ا

ثن ح ٯٌػكـائ٠ً اإلْالـ، ككـػائ٠ اححهػاؿ ا١طػٯرػث، ٫٘ػٮ حػٌػْٮ ٨١ٙفػ٫ا ضؽٌ 

ي٫ػا حى٫ٟ٢٥ا، حيفٌغؽ٪ا ٢١خٓتٰؽ ْػ٦  عهػائمى س٥اٌْٰػثو ٤ؾ٤٬ْػث، ٯ٥ٟػ٦ اعخؾا١

 إ٫٧ا ٪ي٬ٯٌاته ضػاذٰث سػٯػةه ٤يه٨ٍٓث. :ةا٬ٜ١ؿ

ّى ٤ا ٯٍؽأ ٢ْ٭ األ٘ؽاد ٤ػ٦ حطػ٬ٌحت كحشػارب ح  كضٰٜٜث األ٤ؽ أف س٥ٰ

، ا١خػٮ حتٜػ٭ إضفاـػان داع٢ًّٰػا ٛػرةى ٫١ا ٢ْ٭ حتػٯ٠ ك٬ًٓر٪٣ ةطٰٜٜث ٪٬ٯخ٣٫،

٩ ٘ٮ ٍى٥ئ٦ًي اإل٧فافى ٢ْ٭ أ٩٧ ٪٬ ٧ٙفي ا١ؾ٤اف كا٥١ٟاف، ٤طخِٙان ةا٧فشا٩٤ ٤ػّ  ٯي

 Alain Touraine( آحف حػ٬رٯ٦)ذاح٩، كذ١ٝ ألف ا٬٫١ٯث ٫١ا كس٫اف ٥ٞا ٯٜػ٬ؿ 

ػو ٘ؽدٌم، ك٦٤ س٫ثو أعؽل ٪ػٮ «٧ٜػ ا١طػاذث»٘ٮ ٞخاة٩  ٓي : ٫٘ٮ ٦٤ س٫ثو ذاتي ة

 حٓتٰؽه ٦ْ اح٧خ٥اًء إ١٭ عهائمى س٥اْٰثو.

 :أيها امسيدات وامسادة

ٍ ً ٩١ ٢١طػؤكؿ دكف عيػ٬ع ١ٖخ٨ػا ةػ ٦٤ ا١خفاؤؿ  ح ٥ْا ٯ٦ٟ٥ أف ٧يغ

١ٓؾ١ثو ٤ٙؽكىثو حػرٯشٰثو ٯ٨خ٫ٮ إ٫ٰ١ا أة٨اؤ٪ا ٘ٮ ٤ر٠ ح٢ٝ ا٥١فػارات، ةٓػػ أف 

ػؽ  حٓؽَّى٬ا ١خ٢ٝ ا٥١ؤذؽات، ٠٫٘ ٧ٜت٠ ا٬١ٛػ٬ؼى ٨ْػػ ضػػكد ًض٥ا٪ػا ا٥١يطانى

 ة٠ٟ أـ٢طًث ا١خ٬١٬٨ٟسٰا ا١ػائ٥ث ا١خشٌػد؟

٦ٌٰ٬ ا٬٢ٓ١ـ ٫ٰ٘ا، ٦ْ ٌؽٯػٚ ـػتاؽو ك٪٠ ٯٟٙٮ ٤ا ٬ٜ٧ـ ة٩ ٦٤ حف٠ٰ٫و ١خ

دائػػ٣و ٤ػػّ ٤ؽاٞػػؾ ا١تطػػ٬ث ا١ٓا٥١ٰػػث،٘ٮ ٤فػػٓا٧ا ٬١ىػػّ ا٥١ٜػػاةالت ا١ٓؽةٰػػث 
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ّو ٯيتػػؽز حػػأعؽان دائ٥ػػان ٘ػػٮ ٤طاكحح٨ػػا  ٥١هػػ٢ٍطاح٣٫،ك٧تٜ٭ ٤فخفػػ٦ٰ٥٢ ٬١اٛػػ

 حٛخٙاء ا١خفارع ا٥٢ٓ١ٮ؟

ٯخشػػاكز ا١فػػٍٰؽةى ٢ْػػ٭  ف ٤شخ٥ٓاح٨ػػا حٓػػٰق اـػػخالةان ٟ٘ؽٯًّػػاح كػػٝ ةػػأ

ى٫ؽح٫ٍػا ةٓػو ٤ٌٜػراح٫ ا، ٤ط٬٥حن ٢ْ٭ حهٌؽؼ ٘ئاتو ضػاذٰػًث ا٥١فػا١ٝ، ٛػػ ة

 اٛػةن ٢١ٟرٰؽ ٦٤ ا٬٨١ا٣ُ ا٥١شخ٥ٰٓث.٬ُ٘ا٪ؽ ا١خٌٙؽد ا١طػاذٮ ة٥ا س٫٢ٓا 

ج ٤خفػارعو ٧طػ٬ رٌ إ٩٧ اـخالب ٯخش٢ٌ٭ ٘ٮ ا٥١ِا٪ؽ ا١ف٬٢ٰٞث، إح أ٩٧ ـائؽه ةخػى 

 اًْػ ا١خٓتٰؽ ٩٨ْ.ا١فٍٰؽًة ٢ْ٭ ا١ٟٙؽ كا٬٫١ٯث، كن٬حن إ١٭ ٨٤ا٪ًز ا١ٟٙؽ ك٬ٛ

كإف ٪ؼا احـخالبى ا١ِا٪ؽم ٯؽا٩ٜ٘ اٛخػؽاضه ١ٖػ٬م ٘ػٮ ا١طٰػاة ا٤٬ٰ١ٰػث 

ٯخشاكز ضػكد ا١يؽكرات ١ٰش٠ٓ ٦٤ ١ٖث ا١خٓا٤ػ٠ ا١ٰػ٤٬ٮ ع٢ٍٰػان ٥٤ش٬سػان 

ؽ ةا١ٓش٥ث.  ٯ٢ٖب ٩ٰ٢ْ ا١خٙاعي

ةهػٙاء ا٧خ٥ائ٨ػا إ١ػ٭ ١ٖػثو ح٨ػا٤٭ ٫ٰ٘ػا  ح ٧فخ٨ٟؽ ح٢ٝ ا٬ِ١ا٪ؽ، ا٥١يغ٢ٌػثى ٰٞٗ 

إ١٭ أ٢ْ٭ ٤ؽاحب ا٢ٙ١فٙث كا٬٢ٓ١ـ، كض٢ٌٚ ٫ٰ٘ا ا١غٰػاؿ، ٥ٞػا ض٢٥ػٍج  ا١ٟٙؽ ١ٰه٠

 ؟!أضالـى األسٰاؿ، ضخ٭ كن٢ج إ١٭ ْا٥١ٰثو ٬ٌٯ٢ًث األ٤ػ ٘ٮ ْػد ٞتٰؽ ٦٤ ا٬٢ٓ١ـ

إ٩٧ اـخالب ٯش٠ٓ ا١فائؽٯ٦ ٘ػٮ ٢ٍ٨٤ٜاحػ٩ ٯؽح٥ػ٬ف ٘ػٮ أضيػاف ١ٖػث ح 

ٜى٬ف كا٦ٰٙٛ ٢ْػ٭ أْخاة٫ػا ٤ي  ٚو ٯٓؽ٬٘ف ٦٤ ٬٤ازٯ٫٨ا إح ا٠ٰ٢ٜ١، كٯت ٖخػٌؽٯ٦ ةتؽٯػ

٥٢ْٮ ٪٬ ٧خاجي ا١ٟٙؽ اإل٧فا٧ٮ ك١ٰؿ ٧خاجى ا٢١ٖث األس٨تٰث، ك٪ػؼا ٤ػا ٧الضِػ٩ 

ة٬س٩و عاص ض٦ٰ ا١خٌٍؽؽ إ١ػ٭ ا٬٥١ىػ٬ْات ا٥١ؽحتٍػًث ةاـػخ٥ٓاؿ ا١خٜا٧ػات 

 ا١طػٯرث ا١خٮ اـخٜؽت ٘ٮ ١ب ضٰاة ٤شخ٨ٓ٥ا.

٫ا ١ؼا ٧ط٦ ٧ؽل أ٩٧ ٤اد٨٤ا ٧ٰٓق ا٢١ٖثى ا١ٓؽةٰث، ك٧ٙغؽي ةاح٧خ٥ػاء ة٬اـػٍخ

إ١٭ ضيارةو حشاكةج ٤ّ ٤غخ٢ٗ ٤خ٢ٍتػات ا١ٜٓػ٠ ا١تلػؽم، ةاْخ٥اد٪ػا ١ٖػثن 

ٍى٫ا ا٢ٜٓ١ٰث، ح ةٌػ ٨١ا ٦٤  ٪ا ٬٧ا٣ُى ا١ٟٙؽ اإل٧فا٧ٮ كى٬اة ٤خٟا٢٤ثن ٯطخؽـ ٧ط٬ي

ثو ح٬ن٨٢ا إ١٭ ١ٖثو ٞا٢٤ث ا١ٓالٛث ة٤٬ٌٜ٥ات ا١طيارة ا١طػٯرث. ٍَّ  عي



 555 بيوم اللغة األم ويوم اللغة العربية ءاالحتفا

ثن كاـٓث س٢ٓج ٫٨٤ػا ٜ٘ػ أىا٘ج ا٥١فارات ا٥٢ٓ١ٰث ا١طػاذٰث ٤شاحتو ح٨ٰٜ

٤فخ٨ػان ١خفؽٯّ ا١خٜػػـ ا٥٢ٓ١ػٮ، كإل٨ٕػاء ضٰػاة ا٥١شخ٥ٓػات ةخفػ٠ٰ٫ ا١خ٬انػ٠ 

كاححهاؿ، ضخ٭ س٢ٓج ا٥١ش٬٥ْات ا١تلؽٯث ا٥١غخ٢ٙث حلٓؽ أف ْا٥١ى٫ػا أنػتص 

كػٝ ةػأف ٤شػاحًت  ٛؽٯثن نٰٖؽة ٤ٙخ٬ضث ٢ْ٭ ٠ٞ ٤ػا ٯشػؽم ٘ػٮ أرٞا٫٧ػا. كح

ًّ ٛػ ٢ٜ٧خ٨ا ٤ ـٌ ٟى٫ؽةاء إ١٭ ْشائب ا٬٥١انػالت، ا١خٜا٧ث ا١فؽٯًٓث ا١خ٬ ٦ ْشائب ا١

 كاٱ١ٰات كا١ٍٰؽاف ٘ٮ األ٘الؾ ك٢ْ٭ رأـ٫ا ٢ٍ٨٤ٜات ا١ؼٞاء احن٨ٍاْٮ.

شؾى٪ػػا ٤خاةٓػػثي ٤فػػاًر ح٢ػػٝ ا١خٜا٧ػػات، ٫٘ػػٮ ٛػػادرةه ٢ْػػ٭  إف ١ٖخ٨ػػا ١ػػ٦ ٯٓي

اـخٰٓاب ٤هػ٢ٍطاح٫ا ٥٫٤ػا ٯٟػ٦ ـػٰؽي٪ا ـػؽٯٓان، ضخػ٭ حتٜػ٭ ٤هػ٢ٍطاحي٫ا 

ػ٣٫٨ ٤ػ٦ ٤خاةٓػث سا٪ؾةن ك٤أ٬١٘ػثن ٤ػ٦ ٛتػ٠ ا١ ٌٟ ٓػا٦ٰ٢٤ ٘ػٮ ٪ػؼا ا٥١شػاؿ، حي٥

 ٤شؽٯات اإلةػاع ٘ٮ ْا٣١ ا١خٜا٧ث.

٫ػا ا٬١اـػّ ا١ػؼم  كحٯ٦َّ٨َِّ أضػه أف ٤ر٠ى ٪ؼا ا٥١ف٢ٝ ٯيغؽج ا١ٓؽةٰػثى ٤ػ٦ ٘ى٢ٟى

٤ازاؿ ٯش٬ؿ ٩ٰ٘ ا٠ٜٓ١ كا١ٟٙؽ كا١غٰاؿ، ة٠ إف ح٬ٌٍر ا٬٢ٓ١ـ األـاـٰث، ٘ػٮ ـػ٫ٰٓا 

ًٚ ا٥١ؽحتٍث ة ٍاٛاح٫ػا ا١تطرٰػث، ٛػػ س٫٢ٓػا حٓخ٥ػػ كـػائ٠ى ا٫١ادؼ إ١٭ ٞلٗ ا١ػٛائ

ح٨ٰٙؼٯثن حيف٠٫ٌ ا٬١ن٬ؿى إ١٭ حٍتٰٜاح٫ا، ةٓػػ ا٨١ٙػ٬ذ إ١ػ٭ ٤فػاراًت ا١ٟٙػؽ ا١ؽٯاىػٮ 

ؽ ٢ْػ٭ ا٨١ٙػاذ إ٫ٰ١ػا. ك٪ػؼا ٤اٯػػ٧٬ْا إ١ػ٭  ١خ٫ٙه٣ حٙاْالتو كْالٛات ح ٛػرة ٢١تىهى

ٕيؽ ةخ٫ا ٘ػٮ ٤فػار إدعاؿ أـاـٌٰات ا١خٜا٧ث كأدٌؽ حٙان٫٢ٰا إ١٭ ١ٖخ٨ا، إلعؽاس٫ا ٦٤ 

 ٬ٌٯ٠ ـ٨ٟ٢اق ٘ٮ كىّ ا٥١ه٢ٍطات ا١غانث ةا٬٢ٓ١ـ ا١ػٰٜٛث.

كةؼ١ٝ ٧خػارؾ أمَّ ٍٰٛٓثو ٤ٓؽٰ٘ث ة٦ٰ ضاىًؽ ٤شخ٥ٓاح٨ا ٘ٮ ٤فار٪ا ٧طػ٬ 

ًٚ ا٥١خ٥ٰػؾ ة٥فػا٪٥اح٩ ٘ػٮ ة٨ػاء ا٢ٓ١ػ٬ـ  ٤فخٜت٠ ٤لؽؽ، كة٦ٰ ٤اىػ٫ٰا ا١ٓؽٯػ

٩ إ١ػ٭ ٤غػؾك ٣٫٧ ا١رٜػا٘ٮ، ا١طػٯرث، ك٧ٌٜػـ ١ألسٰاؿ ا٨١اكئث ٤ا ٯفخ٬ٍٰٓف ى٥َّ

ق ٢١ٖخ٣٫.  ٘ال ٯتٜ٭ ٤اٯي٢ؾ٣٫٤ إ١٭ اٛخؽاضو ٤ل٬ 

 كا١فالـ ٣ٰٟ٢ْ
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 ()كلمة األستاذ الدكتور موفق دعبول
 

 :رئيس وجىع امنغة امعربية امسيد األستاذ امدكتور وروان امىحاسني

 :امسادة أعضاء امىجىع

 :امسادة امحضور

 :امسالم عنيكه ورحىة اهلل وبركاته

٣ٞ ٥٢١لارٞث ٘ٮ ٪ؼا احضخٙػاؿ ةٰػ٬ـ ١ٖػث األـ كٯػ٬ـ أكٟؽ ٣ٟ١ ضي٬ر

ٰٕػػؽق ٤ػػ٦ احضخٙػػاحت ٥ٞػػا ٯ٫ػػػؼ ٯ٫ػػػؼ ٪ػػؼا احضخٙػػاؿ،  .ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث

ػاؼ ا١خػٮ أٰٞػ أ٪٥ٰث ا٥١ٓا٧ٮ كا٣ٰٜ١ كاأل٪إ١٭ ح األعؽل ة٨٥اـتات ٤غخ٢ٙث،

 .ساءت ا٨٥١اـتث ٦٤ أس٫٢ا

 :أيها امحضور امكرام

أ١ػػٗ كحفػػ٥ٓئث كاذ٨ػػ٦ٰ  ٘ػػٮ ا١طػػادم كا١ٓلػػؽٯ٦ ٤ػػ٦ كػػ٫ؽ كػػتاط ْػػاـ

  ٚ ا١خ٢ٓػ٣ٰ  كع٥ف٦ٰ حِا٪ؽ آحؼ ا٢ٍ١تث ا١ت٨ٖا٦ٰٰ١ )٦٤ ة٨ٖالدش( ٤ٍا١ت٦ٰ ةط

)١ٖث األـ ٣٫١( كْػـ إستار٪٣ ٢ْ٭ ا١خ٣٢ٓ ةا٢١ٖث األكردٯث ١ٖث  ةا٢١ٖث ا١ت٨ٖا١ٰث

ٛػ٬ل األ٤ػ٦ ا١تاٞفػخا٧ٰث ا٨١ػار ٢ْػ٭ ا٥١خِػا٪ؽٯ٦ كٛخ٢ػج  ةاٞفخاف، ٘أ٢ٌٜج

 أْػادان ٞتٰؽة ٣٫٨٤.

اـخٜالؿ ة٨ٖالدٯق ٦ْ ةاٞفخاف أ٨٢ْج ا١ط٤٬ٟث ا١ت٨ٖا١ٰث ا١طػادم  كةٓػ

                                                 

() ْٚي٬ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤ل. 
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ٛػػ٤ج ةػ٨ٖالدٯق ككا١ٓلؽٯ٦ ٦٤ ك٫ؽ كتاط ٠ٞ ْاـ ْٰػان ١ل٫ػاء ا٢١ٖث األـ. 

٥ِ٨٥١ث ا٧٬ٰ١ف٬ٟ ح٢ٍب ٩ٰ٘ اْختار ا١طادم كا١ٓلؽٯ٦  5979اٛخؽاضان ٘ٮ ْاـ 

ٞػاف أكؿ ٦٤ ك٫ؽ كتاط ْٰػان ٢١ٖث األـ. كاٜ٘ج ا٧٬ٰ١فػ٬ٟ ٢ْػ٭ احٛخػؽاح، ك

 .5555اضخٙاؿ ة٫ؼا ا١ٰٓػ ْاـ 

ْا٤ػان  5558ٛػ ضػدت ا١ٓػاـ  كإىا٘ث إ١٭ ذ١ٝ ٞا٧ج ٥ِ٨٤ث ا٧٬ٰ١ف٬ٟ

% ٦٤ ا٢١ٖات ٘ٮ ا١ٓا٣١، كا١تػا١ٔ ْػػد٪ا ٢١55ٖات ةٓػ أف حضِج أف  ادك١ًّٰ 

١ٖػث ا٧ٜؽىػج ٘ػٮ  555أكػارت إ١ػ٭ أف كـتٓث آحؼ ١ٖث، ٤ٓؽىث ٢١ؾكاؿ، 

 ا١ٜؽف ا١ٓلؽٯ٦.

أف ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٪ػٮ أف ٯؽد ٘ػٮ حٜؽٯػؽ ٧٬ٰ٢١فػ٬ٟ ختاق ٦٤ ا١ال٘ج ١ال٧ك

 كاضػة ٦٤ ا٢١ٖات ا٥١ؽكطث ١ال٧ػذار، ٥ٞا ساء ٘ٮ حٜؽٯؽ ا٧٬ٰ١ف٬ٟ.

ك١ٓػػ٠ ا٧٬ٰ١فػػ٬ٟ ٘ػػٮ د٬ْا٪ػػا ٪ػػؼق ٛػػػ حضِػػج ةٓػػو ا٥١ؤكػػؽات 

كا١ف٢تٰات ٘ٮ ١ٖػث ا١خ٬انػ٠ ةػ٦ٰ أة٨ػاء ا١ٓؽةٰػث دكف أف حيػّ ٘ػٮ ضفػتا٫٧ا 

 ا٧ػذار٪ا.ا٬ٓ١ا٠٤ ا١طٰٰٜٜث ١تٜاء ١ٖث أك 

٫٧ػا أنػ٬ات إ١ٜػ اٞخٙج ا٧٬ٰ١ف٬ٟ ةا٬ٛ٬١ؼ ٨ْػ ُا٪ؽ ا٢١ٖث، ٦٤ ضٰد 

٢١خٓتٰؽ ٦ْ ا١طاسات. ١ٜػ ٢ٕٙج ٦ْ حػارٯظ ا١ٓؽةٰػث ك٨ٕا٪ػا كٛػػرح٫ا، ٥ٞػا 

حضَ ٪ؼق ا١ه٢ث  .٢ٕٙج ٦ْ ا١ه٢ث ا٬ٜ١ٯث ة٦ٰ ا١ٓؽةٰث كأة٨ائ٫ا كا٨١ا٦ٌٰٜ ة٫ا

اـاح٩ أف أرةّ  ١ٖػات ٘ػٮ ـتا٧ٮ ٯط٠٥ سائؾة ٬٧ة٠، إذ ة٦ٌٰ ةتط٬ذ٩ كدرإْا٣١ 

 ٫٨٤ا. ا١ٓؽةٰث كاضػةه  ا١ٓا٣١ ٤ؽكطث ٢١تٜاء دكف ـ٬ا٪ا... كا٢١ٖثي 

كأرل ٦٤ ا٨٥١اـب أف أذٞؽ ٪٨ا ا١ػكر ا١ٟتٰؽ ٢١ٜػؽآف ا١ٟػؽٯ٣ ٘ػٮ ضٙػَ 

 ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث..

 ٩ٰ٢ ا٥١ؤرخ ٬ٜ٧ح زٯادة ضٰد ٛاؿ:٦٥ْ٘ ا١شا٧ب ا٤٬ٜ١ٮ ٧ؼٞؽ ٤رالن ٤ا ٧ت٩ٌ 

تًػك ،٨ٰ٢ْا أف ٧خ٦ٜ ١ٖخ٨ا» ٠ ٞػ٠ كاضػػ ٨٤ػا إحٜاف ٪ؼق ا٢١ٖث ٯٜيٮ ةػأف ٯٜي
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٦ ذ١ٝ أسؽق ٨ْػ ْأ٤ا ا٥١ف٣٢ ٩٢٘  ٩ ٥٫٘ان نطٰطان.٥ى ٢ْ٭ ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣ ٫ٰٙ٘ى 

رة٩. كأ٤ا ا١تا٬ٛف ٣٫٢٘ ٢ْ٭ ذ١ٝ أسؽ٪٣ ٨ْػ ٬ٙ٧ـ٣٫ ك٨ْػػ أة٨ػائ٣٫، ا١ػؼٯ٦ 

 .«ٯيؽة٣٫٧٬ ٨ْػئؼ حؽةٰث ْؽةٰث عا١هث

٥ٌ٢ْػ٬ا »: ا١غػ٬رم إذ ٯٜػ٬ؿ ا١ٜػؽكم ركػٰػ ـػ٣ٰ٢ك٤ا ٧ت٩ٌ إ١ٰػ٩ ا١لػاْؽ 

ا١ٜؽآف كا١طػٯد ك٫٧ز ا١تالٕث ٘ٮ ٤ػارـ٣ٟ كسا٤ٓاح٣ٟ ١ٟٮ حتٜػ٭ ا١ٓؽةٰػث 

 .«ا١ٙهٰطث دائؽة ٢ْ٭ أ١ف٨ث ا١ٓؽب

كأ٤ا ٢ْ٭ ا٥١فخ٬ل ا١ٓا٥١ٮ، ٘إف ا٥١فػ٦ٰ٥٢ ٘ػٮ أ٧طػاء ا١ٓػا٣١ ٯ٫خ٥ػ٬ف 

 ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، ١ٖث ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣.

 ..؟حيؽل ٥١اذا اح٪خ٥اـ ة٢ٖث األـ

 ،ال٧ػػذار ا٢ٟ١ػٮك١خ٫ػٯػػ ٤خؾاٯػػ ١اء ا٥١٬ٓ١ػث سػؽٌ ٤ػ٦ ؽض ا٢١ٖػات حخٓ

٢ٟ٧ٰؾٯػث. كذ١ٝ ١طفاب ا٢١ٖات ا٥١فٍٰؽة ٢ْ٭ كتٟات اححهاؿ ٞا٢١ٖػث اإل

كإ١٭ سا٧ب ا٧ٜؽاض ا٢١ٖات كـٍٰؽة ْػػد ٢ٰٛػ٠ ٤ػ٦ ا٢١ٖػات، إف ا١رٜا٘ػات 

كٝ ٰ٘ػ٩ أف ا٢١ٖػات  ٞؼ١ٝ حخٓؽض ١ال٧ٜؽاض ١خف٬د ذٜا٘ث ا١ٖا١ب، ك٥٤ا ح

كرٰٞؾة أـاـٰث ٘ٮ اححهاؿ كاح٧ػػ٤اج  ،٦ ا٤٬ٜ٥١ات ا١ش٬٪ؽٯث ٬٫٢١ٯث٤ حٓػٌ 

كا١خ٣ٰ٢ٓ كا١خ٥٨ٰث، ك٪ؼا ٯؤدم إ١٭ ا١ٜياء ٢ْ٭ األ٥٧اط ا١ٙؽٯػة  ٦ٍٰاحسخ٥اَّْٰ 

٘ٮ ا١خٰٟٙؽ كا١خٓتٰؽ، كإ١٭ ةخؽ ا١ه٢ث ة٦ٰ كاّٛ ا١ل٬ٓب ك٤اى٫ٰا، ٥ٞا ٯػؤدم 

... كاضػػ ١ٖػ٬م ذٜػا٘ٮم إ١٭ ـٰادة ٥٧ً ٥٤ا ٯؤد ،إ١٭ ٰٕاب ا١خ٬٨ع كا١خٓػد

كحخش٩ ا١طٰاة ٢ْ٭ األرض ١خ٬ٟف ٞئٰتث: إف ا١خشؽةث ا١خؽٰٞث ٘ٮ احـخ٨ٖاء ْػ٦ 

٘ػٮ  ، أدت إ١٭ نػ٬ٓةات ةا١ٖػثة٩ ا١طؽؼ ا١ٓؽةٮ كاـختػاؿ ا١طؽؼ ا١الح٨ٰٮ

 احهاؿ ضاىؽ األحؽاؾ ة٥اى٣٫ٰ.

كْػ٦ ا١رٰػاب  ،٨١خه٬ر أف ا١خٓػدٯث ٕاةج ٦ْ ح٬٨ع ا١ٍٓاـ ا١ؼم ٧خ٨اك١ػ٩

ت٫ؽ٧ػا كْػ٦ ٌؽائ٨ٜػا ٘ػٮ ا١طػػٯد ٫ا، ك٦ْ ا١خ٬٨ع ا٥ٓ١ؽا٧ٮ ا١ؼم ٯى ا١خٮ ٢٧تف
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إف ٪ػؼا ٥ٓ١ػؽم  .. ٨١ٖػػك ةٓػػ ذ١ػٝ ٧فػغان ٤ٟػؽرة...كا١خ٬ان٠ ٤ّ اٱعؽ.

ٯطخاج إ١٭ إْادة نٰإث ـٟاف ٪ؼق ا٬٥ٓ٥١رة، ٬٧٬ٰٟ١ا ٧فغان ٤ٟؽرة ةػحن ٦٤ 

 ا١خٓػدٯث ٘ٮ ٪ٰئات كنٙات ٦٤ ٯ٥ٓؽ األرض ٪ؼق األٯاـ.

٢١ٖث األـ إ١٭ ١ٖث أعؽل ٪٬ اْخػػاء نػارخ ٢ْػ٭ حػارٯظ إف ا١خط٬ؿ ٦٤ ا

األ٤ث ك٢ْ٭ حؽاذ٫ا.. ٪ٮ ض٣ٟ ةاإلْػاـ ٢ْ٭ ذاٞؽة األ٤ث، ك٪ػ٠ ٯ٥ٟػ٦ أل٤ػث 

 أف ح٬ٟف دكف ذاٞؽة؟

ٕا١ػب ح ٯ٨ٓٮ أةػان إ٪٥اؿ ١ٖث األـ، إ٨٧ا ٧شػ ٘ٮ  ،إف اح٪خ٥اـ ةا٢١ٖث األـ

ـ ا١لؽٞفػٰث ٤ػرالن أ٢ٰٛات ٤٬ٰٛث، حطؽص ٢ْػ٭ ١ٖخ٫ػا األنػ٢ٰث. ٘ػاأل ا١ت٢ػاف

ي حطؽص ٢ْ٭ ح٣ٰ٢ٓ أة٨ائ٫ا ا٢١ٖث ا١لؽٞفٰث، ٫٘ٮ ١ٖث  ٣٫.. أ٤ا ا٢١ٖث األـ ٘ػٮ ٤  أ

 ،ا١ٓا٣١ ا١ٓؽةٮ ٫٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث. ٪ٮ إذف ا٢١ٖث ا٬٥١ضػة ٢ْ٭ ٤فخ٬ل األ٤ػث

 ٫٘ٮ ا٢١ٖث ا١ؽـ٥ٰث ك١ٖث ا١خػرٯؿ ك١ٖث ا١خٓا٠٤.

ٜػا٘ٮ كا١فٰاـػٮ أذؽ ا٥١٬ٓ١ػث احٛخهػادم كا١ر إ١٭أكؽت ٛت٠ ٠ٰ٢ٛ  كٛػ

ٛتيػث دكؿ ٥ِْػ٭ ٢ٰ٢ٛػث. ك١ٟػ٦  ٘ػٮس٠ٓ ا١ٓا٣١ ا١ؼم ٯؤدم إ١٭ كا٬ٖ٢١م 

ػػ٨تَّ حى  ،دكؿ ا١ٓػػا٣١ س٫ٰٓ٥ػػا، كةغانػػث دكؿ ا١ٓػػا٣١ ا١ٰٜٙػػؽة كا٥١خغ٢ٙػػث ج ٫ى

 ٥٢١غاٌؽ ا١خٮ ح٨خِؽ٪ا، كةػأت حخغؼ اإلسؽاءات ا٨٥١اـتث ١ط٥اٯث ذاح٫ا.

 .ك٬٧رد ٤رالن ٢ْ٭ ذ١ٝ ضاؿ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا١لاةٟث

 ة٨َّٰػج١ٜػػ  ،ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٢ْ٭ ا١لػاةٟث ٤فخ٢٥ٓٮ٥ا ٯغم ْػد ٰ٘ أوالً:

 55أف ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ةخػارٯظ  (Internetworldstates)اإلضهاءات كٜ٘ان ٬٥١ّٛ 

حفت٫ٜا ا٢١ٖػات  ا٥١فخ٦ٰ٢٥ٓ٪ٮ راةّ ١ٖث ٦٤ ضٰد ْػد  5557ٞا٬٧ف األكؿ 

% ٤ػ٦ 4٬9ا١ٓؽةٰػث ا٢١ٖػث  ٤فػخ٢٥ٓٮاإل٢ٟ٧ٰؾٯث كا١ه٨ٰٰث كاإلـتا٧ٰث. ك٧فػتث 

 ا١لاةٟث. ٥١فخ٢٥ٓٮا١ٓػد ا٢ٟ١ٮ 

أ٤ا ٤ا ٯخ٢ٓػٚ ةػا٥١طخ٬ل ا١ٓؽةػٮ ٘ػإف ٧فػتث ا٬٥١اٛػّ ا١خػٮ حٟخػب  ثانياً:
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ةا١ٓؽةٰث ٦٤ ة٦ٰ ٤ش٬٥ْث ا٬٥١اّٛ ٪ٮ ـتٓث ةاأل١ٗ، كةؼ١ٝ ٯطخ٠ ا٥١طخػ٬ل 

ْى   ة٦ٰ ا٢١ٖات ا١ٓا٥١ٰث. ةى ؽلٍ ا١ٓؽةٮ ا٥١ؽحتث ا١فادـث 

ٯػث ٘ػٮ ٤شخ٥ػّ كاضػػ حػؤدم إ١ػ٭ ح٥ػؾؽ ٯتػك ٬٢١٪٢ث األك١٭ أف ا١خٓػد

ا٥١شخ٥ّ كحلؽذ٩٤، كإ١٭ ا٧ٟٙاء أ٪٠ ٠ٞ ذٜا٘ث ٦ْ ا١رٜا٘ػث األعػؽل. ك٨٨ٟ١ػا 

٧ؽل أف ا١خ٬٨ع كا١خٓػػد إ٨ٕػاء ١ألضٰػاء كزٯ٨ػث ٢١طٰػاة، ةػ٠ ٪ػ٬ ىػؽكرة ٤ػ٦ 

 ٠ اٱعؽ ٰ٘خٓاٯق ٩ٓ٤.ٜتى ىؽكرات ا١طٰاة. إ٫٧ا ٤ٰٓار ارحٜاء اإل٧فاف ٨ْػ٤ا ٯى 

٬ُا٪ؽ ا١خٓػدٯث. ٧ؽل ٤ػرالن ٰٞػٗ  ٢ْ٭ ضهؽ ٫١ا ك٘ٮ حارٯغ٨ا ك٬ا٪ػ ح

 -٪55أف أ٤ٰؽ ا٥١ؤ٦ٰ٨٤ ٥ْؽ ة٦ ا١غٍاب ٛػ ْٜػ، ٨ْػ٤ا دعػ٠ ا١ٜػػس ٘ػٮ 

ٓي  ٤ا ٯف٥٭ ا٫ٓ١ػى  ـ،656 َّٞ  ٥ؽمَّ ا١ ػ ٰ٘ػ٩ ضؽٯػث ا١خػػٯ٦ كضػٚ احعخٰػار ا١ؼم أ

ٙاٯات كا١ٜػاذكرات ا١خػٮ ا١خٓػدٯث. ١ٜػ ٛاـ ا١ٙاحط٬ف ةخش٥ّٰ ا٨١ه  زى ٫ٍ ا١ػٯ٨ٮ ك٧ى 

٫ٓا ا١ؽك٤اف ٘ٮ ٬٤ا٦ٌ ا١ٓتادة، ذ٣ ض٬٢٥٪ا ٘ٮ أردٯخ٣٫، ٘أْػادكا ةػؼ١ٝ كى

 ا٫ٍ١ؽ كا١ٜػاـث أل٤ا٦ٞ ا١ٓتادة.

٢٭ عٍؽ ا٥١٬ٓ١ث ٢ْػ٭ ١ٖػاح٣٫، ١ٜػػ ٛػاؿ ٦٤ْ دكؿ ا١ٓا٣١  ٩ ا١ٓػٯػي ح٨تَّ ك

ح ا٧خهار ٨١ػا ٢ْػ٭ ا١ٓػػك إح ةػا٬ٓ١دة إ١ػ٭ » :ا١ؾ٣ْٰ ا١ٰٙخ٨ا٤ٮ (٪٬كٮ ٩٨ٰ٤)

ضػا٬ِ٘ا »: كا١خٙج إ١ػ٭ أة٨ػاء ٤٬ٛػ٩ ٯٜػ٬ؿ ٫١ػ٣ «.األـ..ذٜا٘خ٨ا ا٤٬ٜ١ٰث ك١ٖخ٨ا 

٢ْ٭ نٙاء ١ٖخ٣ٟ ٥ٞا حطا٬ِ٘ف ٢ْ٭ نٙاء ٣ٟ٧٬ْٰ، ضؼار ٦٤ أف حفػخ٬٢٥ٓا 

 .«١ٖث ٰ٘خ٨ا٤ٰث ٯ٣ٟ٨ٟ٥ أف حفخ٬٢٥ٓا ٩ٰ٘ ٥٢ٞث أس٨تٰث ٘ٮ ٤ٟافو 

 ٞي٢ ػٗذات ٤ؽة ٥ْا ـٰه٨ّ ةادئ ذم ةػء إذا ٤ػا  (٬ٙ٧٬ٞك٬ٰس)ـئ٠ ك

٘ػا٧تؽل  «؟٥١ػاذا»ذػ٣ ـػئ٠:  ،«الح ا٢١ٖػث ةا١خأٰٞػػإنػ»ا١تالد، ٘أسػاب:  أ٤ؽى 

إذا ٣١ ح٦ٟ ا٢١ٖث ـ٥ٰ٢ث، ٥٘ا ٯٜاؿ ١ػٰؿ ٪ػ٬ ا٥١ٜهػ٬د، كإذا ٞػاف ٤ػا »ٛائالن: 

ػٯٜاؿ ١ٰؿ ٪٬ ةا٥١ٜه٬د، ٥٘ا ٯفػخطٚ اإل٧شػاز ١ػ٦ ٯي٨شػؾ، كإذا ١ػ٣ ٯي  ؾ ٤ػا ٨شى

ة٥٫ا اح٧طٍاط، كإذا ٤ا ا٧طٍػج  ق، ٘إف األعالؽ كا٬٨ٙ١ف ٯط٠ه ٯفخطٚ إ٧شازى 
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٬ؼ كإذا ٤ا ا٧طؽ٘ػج ا١ٓػا١ػث، ٘فػ ،عالؽ كا٬٨ٙ١ف ٘ا١ٓػا١ث ـ٬ؼ ح٨طؽؼاأل

ٯشب ا١خغ٢ٮ ٦ْ احْختاط . ك٢ْ٭ ٪ؼا ، ٯٜٗ ا٨١اس ٤يٍؽة٦ٰ ح ض٬ؿ ٣٫١

 .«، ك٪ؼا أ٤ؽ ٯخ٬ٙؽ ٘ٮ أ٪٥ٰخ٩ ٢ْ٭ ٠ٞ أ٤ؽ٘ٮ ا٬ٜ١ؿ

ك١ٜػ أكىص األـخاذ ا١خ٧٬فػٮ ا١ػػٞخ٬ر ْتػػ ا١فػالـ ا٥١فػػم ذ١ػٝ إذ 

 .اق ا٥١ؽض٢ػث ا١خارٯغٰػث كىػّ ضػؽج سػػًّ ةٰث ٘ٮ ٪ؼإف كىّ ا٢١ٖث ا١ٓؽ»ٛاؿ: 

( ا١رٜاٰ٘ث حخٜهػ ا٠ٰ٨١ ٤ػ٦ ٞػ٠ ٨٫٘اؾ ض٢٥ث كاـٓث، حهاضب ض٢٥ث )ا٥١٬ٓ١ث

ا١رٜا٘ات اإل٧فا٧ٰث ذات ا١شؼكر ا١طيارٯث ا٥١خأنػ٢ث. ك٘ػٮ ٤ٜػػ٤خ٫ا ا١رٜا٘ػث 

ا١ٓؽةٰث. حخ٬ـ٠ ٪ؼق ا١ط٥ػالت ا١ٓػائٰػث دائ٥ػان ةا١ٓا٤ػ٠ ا٢١ٖػ٬م. كٞرٰػؽان ٤ػا 

أف ا١ٓؽةٰث ا١ٙهط٭ ١ٖث ٤ٙارٛث ٬٢١اّٛ ا١طٰٜٜٮ، ٘خطاكؿ أف حرتج ٘ػٮ حخ٠٢ٓ ة

ا٬١٪٣ ةأف ١ٖث ا٬١اّٛ ٪ٮ ا١خٮ ٯشب أف حهػتص ا٢١ٖػث ا١ؽـػ٥ٰث، ك٪ػؼا ٨ٓ٤ػاق 

حط٬ٯ٫٢ا إ١٭ ١ٖث حؽة٬ٯث، ذ٣ إ١٭ ١ٖث إةػاْٰث ضخ٭ ٯٟخب ة٫ا ا١ٟٙػؽ، ك٤ػ٦ ٪٨ػا 

ح٢ٜػ٭ ا١ٓؽةٰػث  حخف٠٢ ا٥١ٓاكؿ ا٨١اـٙث. أ٤ا ا٥١ػػل ا١تٰٓػػ ا٨٥١لػ٬د، ٫٘ػ٬ أف

 .«٧ٙؿ ا٥١هٰؽ ا١ؼم ناد٘خ٩ ا٢١ٖث ا١الح٨ٰٰث

ّه ا١طٜائٚ ا١خارٯغٰث ا١شػٯػة سى » أٯيان:كٯ٬ٜؿ ا٥١فػم  ٯ٨ف٢ٝ ٘ػٮ كاضػػ،  ٥

ػ١ٰؿ ٢١ٓػؽب ٫٨٤ػا عٰػاراف، إ٥٧ػا ٪ػ٬ عٰػار ٘ؽٯػػ. أف ٯي  كا ست٫ػخ٣٫ ا١طيػارٯث ٬ه ٜى

كـػاْػ٪ا ا١ػاع٢ٰث ا١خٮ ٪ٮ ست٫ث ا٬٫١ٯػث ة٫٨يػث ٟ٘ؽٯػث ٬ٛا٫٤ػا ا١ٜٓػ٠ ا١هػارـ، 

ػا٥١خ٦ٰ ضؽٯػث ا١ػؽأم كا١خٓتٰػؽ، كا١خ٬انػ٠ ا١ٜػائ٣ ٢ْػ٭ ا٨١ٜػػ ا٥١فػؤكؿ، كٯي  كا ٬ه ٜى

ست٫خ٣٫ ا١رٜاٰ٘ث أٯيان، ةأف ٯ٬ٜدكا ا٬١ُٰٙث ا١ٙا٢ْث ا١شتارة ا١خٮ حؤدٯ٫ا ا٢١ٖث ا٬ٜ١ٯػث، 

 .«ك٦١ ٯؤدٯ٫ا ةػٯ٠ آعؽ ٦٤ ا١تػائ٠ ٢ْ٭ كس٩ ا١ٍّٜ كاإلٌالؽ

 يوم اللغة العربية:
ـ ا١ٓا٥١ٮ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ؼم ٛؽرح٩ ا١ش٥ٰٓث ا١ٓا٤ػث ١أل٤ػ٣ إىا٘ثن إ١٭ ا٬ٰ١

ا٥١خطػة، كإ١٭ ٯ٬ـ ١ٖث األـ ا١ؼم ٛؽرح٩ ا٧٬ٰ١ف٬ٟ، أنػرت ا١شا٤ٓث ا١ٓؽةٰػث 
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 ٛؽاران دْج ٩ٰ٘ إ١٭ احضخٙاؿ ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ األكؿ ٦٤ آذار ٦٤ ٠ٞ ْاـ.

د ١ٖخ٨ا ساء ٪ؼا ا١ٜؽار ةٓػ أف حضِج ا١شا٤ٓث ا١ٓؽةٰث األعٍار ا١خٮ ح٫ػ

ا١ٓؽةٰػػث كذٜا٘خ٨ػػا ا١ٓؽةٰػػث، كةٓػػػ أف حٓا١ػػج نػػٰطات ا٥١ٟٙػػؽٯ٦ كا٥١رٜٙػػ٦ٰ 

ا١ٓػػؽب. كاـػػخشاةثن ١خ٬نػػٰات ا٥١ػػؤح٥ؽات ا١ٓؽةٰػػث ك٤شػػا٤ّ ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث 

ٞيٍؽ ٢ْ٭ ـت٠ٰ ا٥١راؿ ٤ػا ٛا١ػ٩ ْتػػ ا١ٓؾٯػؾ ا١ؽ٘ػاْٮ ٘ػٮ دكرة  ىٍؼ كٰٕؽ٪ا.. ك٨ٍ١

١ٓؽب، ٤اذا ةٜٮ ٨١ا ٞٮ ٧ط٦ ا»: 5995ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا١ٜا٪ؽة كتاط ٤ش٥ّ ا٢١

٧خ٥اـٝ كح ٧ي٥ط٠ أك ٧خالك٭، ك٧ؼ٪ب عتؽان ٤ػ٦ األعتػار، ك٧ػؼكب ٥ٞػا 

؟ ١ػ٣ ٯتػٚ ٨١ػا إح ا٢١ٖػث، ٜ٘ػػ ت٨٢ا أ٣٤ه ٜ٘ػت كغهػٰخ٫ا ا١فٰاـػٰثذاةج ٦٤ ٛ

حٟا١ب ٨ٰ٢ْا ا١ٖؾك ا١رٜا٘ٮ ٦٤ ٠ٞ سا٧ب، ٯ٠٥ٓ دائ٥ان ٠ٰ١ ٫٧ار ١ٟػٮ ٯٜػ٬ٌض 

٫١ا إ١ػ٭ أ٤لػاجو ٯفػ٠٫ اةخال٫ْػا، كح٫ٰٰٟٙػا ارحتا٨ٌا ة٢ٖخ٨ا، ١ًٖث ا١ٜؽآف، كٯط٬ٌ 

٢ْ٭ ا٨١ط٬ ا١ؼم ٯؽٯػ، ك٪٬ ٯػرؾ ح٥ا٤ان أ٩٧ إذا ٤ا ٬ٌٛض ا٢١ٖػث، ٘إ٧ػ٩ ٯٜػ٬ٌض 

٠ ٢ْٰػ٩ ةٓػػ ذ١ػٝ أف ٯٜػ٬ٌض ةٓػػ٪ا ٞػ٠  ا١ػْا٤ث األـاـٰث ٘ٮ ٰٞا٨٧ا، كٯىف٫ي

ا١ػْا٤ات األعؽل ١ًخ٫٨ار، كاضػةن ح٬٢ األعؽل، كةؼ١ٝ ٦١ ح٬ٜـ ٨١ا ٛائ٥ثه كح 

 .«راةٍث حش٨ٓ٥ا

 وجاء في امخطة امشاونة منثقافة امعربية:

إف حط٠ٰ٢ ا١ل٠ٟ ا٬ٖ٢١م ٞلٗ ٦ْ ْػدو ٦٤ ا٥١هاْب ح٬اس٫٫ػا ا٢١ٖػث 

ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ٪ؼا ا١ٓهؽ، ك٫٢ٞا حخه٠ أـاـان ةتًء ا٬٥٨١ ا١ٟٙؽم كاحسخ٥ػاْٮ 

 ا١ٓاـ ا١ؼم حٓا٧ٮ ٩٨٤ األ٤ث ا١ٓؽةٰث، ٜ٘ػ ٠ٌُ ارحتاط ا١رٜا٘ث ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٛائ٥ان 

كذٰٜان ٘ٮ ا١خارٯظ ٩٢ٞ، كعانثن ةٓػ اإلـالـ. كٛػ ح٬ا٘ٚ ٧ييز ا١رٜا٘ػث ا١ٓؽةٰػث 

خهط٫ا، ٘ٮ ٢٥ْٰث حتاد١ٰث ٦٤ ا١خأذؽ كا١خػأذٰؽ.  كٍْاؤ٪ا ٤ّ ازد٪ار ٪ؼق ا٢١ٖث كحٙى

٥٢٘ا ا٥ٟ٧ق ذ١ٝ ا١ٍٓػاء، ٘ػٮ ا١ٜػؽكف األعٰػؽة، ا٥ٟ٧لػج ٤ٓػ٩ ا٢١ٖػث ْػ٦ 

٘ٮ ك٫٨ٌػا ا١ٓؽةػٮ حٜخػؽف ا١خ٬ٍر كا٥١لارٞث ٘ٮ ضٰاة ا١ٓهؽ، ضخ٭ أنتطج 
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ؽاؾ احسخ٥اْٮ ٤ٟا٧ػثن  أضٰا٧ان ةا١خغ٢ٗ ا١رٜا٘ٮ كا١ٟٙؽم، ٘ٮ ض٦ٰ ارحتً ا١طى

كدكران ةا٢١ٖات األس٨تٰث، كاـخ٥ٓاؿ ٪ؼق ا٢١ٖات ٘ػٮ ا١خ٢ٓػ٣ٰ ا١ٓػا١ٮ أضٰا٧ػان، 

 ا١خ٨ٰٜث ٘ٮ ْػدو ٦٤ ا١ت٢ػاف.ك٘ٮ اإلدارة، كا١فٰاـث، كا٬٢ٓ١ـ، ك

 :أيها امحضور امكرام

ً ا١يػ٬ء ٢ْػ٭ ٭ ٤ا ٣١ ٧ف٢  ضخٙاؿ ة٫ؼا ا٬ٰ١ـ أك ذاؾ أمه ٨ٓ٤ن ح ٯ٬ٟف ١ال

ضاؿ ٬٤ى٬ع احضخٙاؿ ٧ؽاٛب ا١ش٬ا٧ب اإلٯشاةٰث كا١ش٬ا٧ػب ا١فػ٢تٰث.. ٪ػ٠ 

 ؟ازداد األ٤ؽ ـ٬ءان  حٜػ٨٤ا إ١٭ األ٤اـ أـ

ٍػا  ٦٤ أس٠ ذ١ٝ ـأٌؽح ٪٨ا ةٓػو ا١طٜػائٚ حفػاْػ٧ا ٢ْػ٭ رـػ٣ ا١غي

 ٧ط٬ ا٥١فخٜت٠.

ا أوالً( أف ٨٧ِؽ إ١٭ ضػاؿ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث دكف ا٨١ِػؽ إ١ػ٭  ٦٤ ا١هٓب سػًّ

 ا١ش٬ا٧ب األعؽل ا١طيارٯث كا٥٢ٓ١ٰث كاحٛخهادٯث كٰٕؽ٪ا.

ػق ٘ٮ ٯ٢ٜ  أف ا٬٢ٖ٥١ب ٯختّ ا١ٖا١ب »ك١ٜػ أكىص اة٦ ع٢ػكف ٘ٮ ٤ٜػ٤خ٩ 

 «.٦٤ كؤك٩٧ ٠ٞ كأف

إف ا٢١ٖػث ٯفػًٜ أٞرؽ٪ػا كٯتٍػ٠ »: أكار اة٦ ضؾـ إ١٭ ٪ؼا األ٤ػؽ ٜ٘ػاؿك

٫ػا األ٤ػث ك٤٬٢ْى  ٘إ٥٧ػا ٯٜػٮ ١ٖػثى .. ٫ا كدع٬ؿ ٰٕؽ٪٣ ٬٣٫ٰ٢ْط دك١ث أ٪٢ةفٜ

دك١ػخ٣٫، ك٢ٕػب ٢ْػ٣٫ٰ  ٍج ٙى ٢ً كأ٤ا ٦٤ حى ، أ٪٫٢ا دك١خ٫ا، ك٧لاطي  ٪ا ٬ٛةي كأعتارى 

ا١غػ٬اٌؽ، كرة٥ػا ٞػاف ذ١ػٝ ـػتتان ١ػؼ٪اب  ٥ي٬٥ف ٤ػ٣٫٨ ٤ػ٬تي ٘ ٪٣،ْػكه 

 .«٪ؼا ٬٤س٬د ةا٥١لا٪ػة، ك٬٢ٓ٤ـ ةا٠ٜٓ١ ىؽكرة، ك١ٖخ٣٫

إف ا٥١ل٢ٟث ١ٰفج ٘ٮ حغ٢ٗ ا٢١ٖث »: ٤ؽة٦ٰ زرٯٚ كٛاؿ ا١ػٞخ٬ر ٛف٨ٍٍ

٤ػا ذى١َّػج ١ٖػثي كػٓبو إح »كٛاؿ ٤هٍٙ٭ نادؽ ا١ؽا٘ٓػٮ:  .«ة٠ ٘ٮ أنطاة٫ا

 .« ٞاف أ٤ؽق ٘ٮ ذ٪اب كإدةارذىٌؿ، كح ا٧طٍج إٌح 

إف احْخػاء ٢ْ٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، ١ػٰؿ ٤ػ٦ عػارج ا١ٓػؽب، ةػ٠ ٤ػ٦  ثانياً(
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 أ٧ٙف٣٫ أٯيان.. ا١ٓؽب

٩ٰ٘ أف ا١ػكؿ ا١خٮ اـخ٥ٓؽت أسػؾاءن ٤ػ٦ ا١ٓػا٣١ ا١ٓؽةػٮ إ٩٧ ٥٤ا ح كٝ 

٢٥ْج ٢ْػ٭ إضػالؿ ١ٖخ٫ػا ةػػحن ٤ػ٦ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث. ١ٜػػ ـػٓ٭ احـػخ٥ٓار 

ا١ٙؽ٧فٮ ٢١شؾائؽ، ٢ْ٭ ـت٠ٰ ا٥١راؿ، أًلٍف ٯ٥طػ٬ى ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٤ػ٦ ا٬١سػ٬د 

ا١شؾائػؽٯ٦ٰ.. كٞاد ٯ٢ٙص ٘ٮ ذ١ٝ، ٬١ح ا١ل٬ٓر ا١ػٯ٨ٮ ٢١شؾائؽٯ٦ٰ أك ةٓػو 

٢ْػػ٭ ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث ةٰٓػػػان ْػػ٦ رٛاةػػث ا٥١فػػخ٥ٓؽٯ٦ ا٬٧ا ٯطػػا٬ِ٘ف ١ٜػػػ ٞػػ

 ا١ٙؽ٧ف٦ٰٰ، كذ١ٝ ٦ْ ٌؽٯٚ ضَٙ ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣.

ٛػ ح ٧فخٖؽب ٞرٰؽان ن٨ّ ا١ػكؿ ا٥١فػخ٥ٓؽة، ك١ٟػ٦ األ٤ػؽ ا٥١ػؼ٪٠ ٪ػ٬ ٤ػا 

ٯ٩٢ٓٙ ةٓو ا١ٓؽب ة٢ٖخ٣٫.. أ١ٰؿ ٕؽٯتان أف ٯػ٬ْ أضػ أْياء ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث 

تػ ا١ٓؾٯؾ ٥٫٘ٮ، إ١٭ ا١ٓػكؿ ٦ْ ا١طػؽكؼ ا١ٓؽةٰػث إ١ػ٭ ضػؽكؼ ةا١ٜا٪ؽة، ك٪٬  ْ

 حح٨ٰٰث، كٯػ٬ْ إ١٭ احـخ٨ٖاء ٦ْ ىتً ا١طؽكؼ كا٥٢ٟ١ات ةا١ل٠ٟ؟

إف »: ث ٬٤ـػ٭ ضػ٬ؿ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ا١ٙهػط٭أ١ٰؿ ٤ا ٞاف ٯ١٬ٜػ٩ ـػال٤

اٛخػػؽاح ا١غػػً ا١الح٨ٰػػٮ ٪ػػ٬ كذتػػث ٥٢١فػػخٜت٠، كإف ا١ػػؼٯ٦ ٯخ٢ٜٓػػ٬ف ةا١ٓؽةٰػػث 

٢ثه كض ٫ى ٯط٠٥ ٘ٮ ٌٰاح٩ ا١ؽٕتث ٘ٮ ٍٛػّ ا١ٓالٛػث ةػ٦ٰ  ان ، أ٤ؽ«٥ٜ٭ا١ٙهط٭ سى

 ؟!ضاىؽ٧ا ك٤اى٨ٰا، ك٘ٮ اإلـاءة إ١٭ كس٬د٧ا

إ١٭ سا٧ب أك١ئٝ ا١ػؼٯ٦ ٯ٫ػػدكف ضهػ٬ف ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث، ٪٨ػاؾ ٤ػ٦  ثامثاً(

ا٧تؽل ٢١ػ٘اع ٫٨ْا كا١ؼكد ٦ْ ضٰاى٫ا. ٫٘ا ٪٬ ا٥١ٟٙؽ ا١ٓؽةٮ ـاٌّ ا١طهػؽم 

  ٞ ٤خ٬ٍرة ضٰث، ٛاة٢ث ٬٥٨٢١ كاحزدٯاد، ةػ٠ كا٥١ٜاك٤ػث  ػ أف ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٪ٮ ١ٖثٯؤ

 .٦ ٠ٟ١ األعٍار ا١خٮ ح٫ػد٪ا ٦٤ أْػائ٫ا األسا٧ب ك٦٤ أْػائ٫ا ٦٤ األة٨اء ا١ٓػاٰٛ 

١ػٰؿ ١ػػٯ٨ا أد٧ػ٭ كػٝ ةػأف ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ـػخخشاكز ٞػ٠ ٤لػا٫٢ٞا » ٬٫٘ ٯ٬ٜؿ:

ب ك١ٖػث كحخ٢ٖب ٫ٰ٢ْا ا٬١اضػة ةٓػ األعؽل، ١خهتص ١ٖث ا٣٢ٓ١ ٥ٞا ٪ٮ ١ٖث األد

 .«ا١لارع، ٥ٞا ٪ٮ ١ٖث ا١ٟخب كا٥١طاىؽات ا٥١ش٥ٰٓث كا٥٢ٓ١ٰث
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ًػ ا١ٓػؽب»: )٤اـػ٬ٰ٨ٰف(كٯ٬ٜؿ ا٥١فخلؽؽ ا١ٙؽ٧فٮ  ألف ا١ٓػا٣١  ؛١ًٰىٍهػ٥ي

١ٍٰطخؽ٬٤ا ْؽةٰخ٣٫، ٪ػؼق اٱ١ػثى ا٬ٖ٢١ٯػثى ا١هػاٰ٘ث، ا١خػٮ  ةأ٤ؿ  ا١طاسث إ٣٫ٰ١ كى

١ٍٰطػا٬ِ٘ا ٢ْػ٭ حه٢ص ٠ٜ٨١ اٞخلا٘ات ا١ٟٙؽ ٘ٮ األٍٛػار كاأل٤هػار ٞا٘ػث، كى 

ات األكرةٰث، أك حخغرؽى ٘ٮ ضػكدو ىػٰٜث،  أنا١خ٫ا، ٘ال ح٢ٜ٨بى ٤ىٍفغان ٢ٜ٤ ػان ٢ً١ٖه

 .«كأف ا١ٓتؽا٧ٰث ا١شػٯػة ا١خٮ حغرؽت ٘ٮ ا١ه٧٬ٰ٫ٰث ا٥١خٍؽ٘ث

ٯ٨هؽؼ ا١ٟرٰؽ ٦٤ ا٥١لػخ٦ٰ٢ٖ ةا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث إ١ػ٭ ا١خؽٰٞػؾ ٢ْػ٭  رابعاً(

ث ا٬ٖ٢١م، ك٦ْ حٙلٮ ا١ٓا٤ٰػث، ا١ش٬ا٧ب ا١ف٢تٰث ٰ٘خطػذ٬ف ٦ْ ُا٪ؽة ا١خ٬٢

ك٦ْ ٠ٰ٤ ا١لتاب، ٘ٮ كـائ٠ ا١خ٬ان٠ احسخ٥اْٮ كٰٕؽق، إ١٭ ا١طػٯد ة٢ٖث 

ػ٦ ة٨ػا أف ٧خأ٤ػ٠  أس٨تٰث، أك اـخ٥ٓاؿ ٥٢ٞات أس٨تٰث.. كٰٕؽ ذ١ٝ، ك٦ٍٟ١ ٯطفي

 ٘ٮ ا١ش٬ا٧ب اإلٯشاةٰث.

ػ٨ّ ٤ٓػاس٣ى ٘ػٮ ٤غخ٢ػٗ ا٢ٓ١ػ٬ـ  -أ حفٓ٭ ٤شا٤ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ١هي

ث ا٥٢ٓ١ٰث ٘خيّ ٤ٜػاةالتو ْؽةٰػثن ٫١ػا. ٫٘ػا ٥٢١ه٢ٍطات األس٨تٰ

٪٬ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ ٛػ ٘ػؽغ ٤ػ٦ كىػّ ةٓػو ٪ػؼق 

 ك٪٬ ٯخاةّ ٩٢٥ْ ٘ٮ ن٨اْث ٤ٓاس٣ أعؽل.. ،ا٥١ٓاس٣

 كٞؼ١ٝ ٯ٬ٜـ ٤ش٥ّ ا١ٜا٪ؽة ةتؼؿ س٬٫د ٘ٮ ٪ؼا ا١لأف..

إف إنؽار ـ٬رٯث ٢ْ٭ أف ٯ٬ٟف ا١خػرٯؿ ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ س٥ٰػّ  -ب

، كٯل٠٥ ذ١ٝ ا١خ٣ٰ٢ٓ ا١شا٤ٓٮ ، ٞاف ٩١ ٞتٰػؽ األذػؽ ٤ؽاض٠ ا١خ٣ٰ٢ٓ

 ٘ٮ إةٜاء ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ضٰث ٘ٮ س٬ا٧ب ا١طٰاة ا٥١غخ٢ٙث.

كحطاكؿ اٱف ةٓو ا١شا٤ٓات ٘ٮ ا١ٓػا٣١ ا١ٓؽةػٮ احٛخػػاء 

 ةا١خشؽةث ا١ف٬رٯث.

٢٥ْج كـائ٠ اإلْالـ ا٥١غخ٢ٙث، كعانث ح٢ٝ ا١خٮ حيهػؽ ٢ْػ٭  -ج

٢٥ْج ٢ْػ٭  ٫٢شات ا٥١ط٢ٰث؛٢ْ٭ احةخٓاد ٦ْ ا٧١ٜاء ا١ٓؽةٰث، ك
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اٛخؽاب ا١ٓا٤ٰات ةٓي٫ا ٦٤ ةٓو، كٯهػب ذ١ػٝ ٘ػٮ ٤هػ٢طث 

 ا١ٓؽةٰث ا١ف٥ٰ٢ث.

 ٦ عالؿ س٥ٰٓػات أ٪٢ٰػث، دكران ٪ا٤ًّػاٯؤدم ا٥١شخ٥ّ ا٥١ػ٧ٮ، ٤ -د

 ٘ٮ ض٥اٯث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ١ػل ا٬٥١ا٦ٰ٨ٌ.

ك١ٜػ ٛا٤ج ةٓو ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث ةخل٠ٰٟ ١شاف ١خ٦ٰٟ٥ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث، ك٪ػؼق 

 ١خ٦ٰٟ٥ ٘ٮ ـ٬رٯث ٤رالن حتؼؿ س٬٫دان ٞتٰؽة ٘ٮ ٤ٓا١شث ا١خ٬٢ث ا٬ٖ٢١م.١ش٨ث ا

: إف ٤ػا حٜػ٤ػ٩ ٤شػا٤ّ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث كةٓػو ح ةػ ٤ػ٦ ا١ٜػ٬ؿ (خاوساً 

ا١شا٤ٓات كٰٕؽ٪ا ٦٤ األ٧لٍث ح حٟٙٮ ٥١ٓا١شث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث، كٰٕؽ٪ػا ٤ػ٦ 

ـػؽة ٤ِا٪ؽ ا١خغ٢ػٗ ا٥٢ٓ١ػٮ كا١رٜػا٘ٮ.. إف ا٥١ٓا١شػث ا١ٙٓا١ػث حتػػأ ٘ػٮ األ

كا٥١ػرـػػث كا١تٰئػػث كأ٤ػػا٦ٞ ا٥ٓ١ػػ٠. إ٫٧ػػا ٤لػػ٢ٟث إْػػػاد ا٥١ػػ٬ا٦ٌ ا١هػػا١ص 

حطٰٙػؾ اإلةػػاع كاـػخ٥ٓاؿ ا١ٜٓػ٠ كإْػادة  ك٬٤ا٩ٰ٨ٌ، ٤لػ٢ٟثي ا٥١طب ٩٨ٌ٬١ 

 اٱعؽ.ةا٨١ِؽ ٘ٮ ْالٛث ا٬٥١ا٦ٌ 

 ٌ ات كٛت٠ أف أعخ٣ ٥٢ٞخٮ أح٬س٩ إ٣ٰٟ١ كإ١٭ أة٨اء أ٤خ٨ا ا١ٓؽةٰث، كعانػث كػاة

٫ا أ٤ا٧ث ٘ٮ أ٨ْا٣ٟٛ أف حػا٬ٓ٘ا ٦ْ أ٨ٕ٭ ١ٖػث ٘ػٮ ا١ٓػا٣١، أ٤خ٨ا ككتاة٫ا أل٬ٛؿ: إ٧

٥ٞػا  ة٫٥٩ا، كأف حطارة٬ا ٠ٞ ح٬٢ث ٯطؽص ا١تٓو ٢ْ٭ إناةخ٫ا ٢ٓه طف٬٨ا حى أف حي 

ًٌ ٦٤ ٥ٰٛخ٫ا؛ إ٣ٟ٧ إذ  ٦ْ ١ٖخ٣ٟ ٘إ٥٧ػا حػػا٬ٓ٘ف ْػ٦  حػا٬ٓ٘فٯطؽص ٢ْ٭ ا١ط

، كسػػ٬د٣ٞ كْػػ٦ ٤فػػخٜت٠ األسٰػػاؿ ٤ػػ٦ ةٓػػػ٣ٞ. ح حخ٫ػػاك٬٧ا ٘ػػٮ ا١خ٥ٟػػ٦ٰ ٫١ػػا

كح٥خ٬ٓا ةش٥ا٫١ا كـطؽ٪ا، ٘ا١ٓتارة ا١ٓؽةٰث ٥ٞا ٯ٬ٜؿ أضػ ا٥١فخلؽ٦ٰٛ: ٞػا٬ٓ١د 

ج ١ػٯٝ س٥ّٰ األكحار. كٛاؿ آعؽ: ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث حٙػ٬ؽ أكحارق ر٧َّ  أضػى  تى ؽٍ ٜى إذا ٧ى 

 ـائؽ ا٢١ٖات رك٧ٜان، كٯٓشؾ ا٢١فاف ٦ْ كنٗ ٤طاـ٫٨ا.

١ٖػث ا١ٓػؽب، ك١ٜػ ٛاؿ أضػ ا١تاضر٦ٰ ٤ا ٯ٢ٮ: أك١ٰؿ ٦٤ أْشب ا١ٓشب أف 

ك٪ٮ ٤ٓشؾة ا١تلؽ، ٘ػٮ ـػٓث ٤ٙؽداح٫ػا، كىػتً ٬ٛاْػػ٪ا، كضفػ٦ اكػخٜا٫ٛا، 
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ى  ٫ػا ا١خػارٯظ، ك١ػ٣ ٯٓؽ٫٘ػا خى كٕؾارة أدة٫ا، كأ٫٧ا ك١ػت ٤ّ ا١ػ٪ؽ، ٣٢٘ ٯػرؾ ١٬ٌٙ

ا٨١اس إح ٞا٢٤ث، ٛػ ٪شؽ٪ا أة٨اؤ٪ا ٘ٮ ةالد٪ا، كنػاركا سػا٪٦ٰ٢ ة٫ػا، كأف ١ٖػث 

٫ا أن٠ ا١ٓؽةٰػث كح كػؽؼ ٧فػت٫ا، كح اإل٢ٟ٧ٰؾ، ك٪ٮ ٥١ا٤ث ٦٤ ا٢١ٖات، ١ٰؿ ١

٫ٌارة د٫٤ا كأ٫٧ا ح ى٬اةً ٫١ا، ٫ٰٙ٘ا ضؽكؼ حٟخػب كح حٜػؽأ، كضػؽكؼ حٜػؽأ 

ٍٜؽأ ٘ٮ ٥٢ٞػث أعػؽل ٍٜؽأ ٘ٮ ٥٢ٞث ٢ْ٭ ٰٕؽ ٤ا ٯي نػارت  - كح حٟخب، كا١طؽؼ ٯي

 ا كعػ٤خ٣٫ ٫١ا أكـّ ١ٖات ا١ٓا٣١ ا٧خلاران..ئ٫ةٙي٠ كْٮ أة٨ا

ٍ كى  ٰٞٗ ٯفخٍّٰ اإل٧فاف أف ٯٜػاكـ »ح٬ٜؿ:  ك٪ٮ (ـٰٖؽٯػ ٪٩ٟ٧٬)٨ف٥ّ ١

٣٫ س٥اؿ ٪ؼق ا٢١ٖث ك٫ٍٜ٨٤ا ا١ف٣ٰ٢ كـطؽ٪ا ا١ٙؽٯػ؟ ٘شٰػؽاف ا١ٓػؽب أ٧ٙفػ

 .«نؽْ٭ ح٢ٝ ا٢١ٖث٘ٮ ا١تالد ا١خٮ ٘خط٬٪ا ـ٬ٍٜا 

 :رة ٘إفَّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ح٬ٜؿ ٣ٟ١إ٣ٟ٧ إف ٣١ حط٬٢٥ا ٪ؼق األ٤ا٧ث ةشػا

 ٰ٘ا كٯط٣ٟ أة٢ػ٭ كحت٢ػ٭ ٤طاـػ٨ٮ

 

ػػاحٮ ك٤ػػ٣ٟ٨ كإف ْػػؾٌ   ـي  ا١ػػػكاء أ

 ٍؽة٣ٟ ٦٤ سا٧ب ا١ٖؽب ٧اْػبه أٯي  

 

ٍ ٯ٨ػػادم ةًػػ   ؟دم ٘ػػٮ رةٰػػّ ضٰػػاحٮ٬أ

 *   *   * 
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(179) 

 لاةَد وحمتَّدَ 

 

 اهًصاهث: -1

ٱنٲٓ ثٲ٨ ا١٣ذ ةب كا٧٣ذ٧٤١ٲ٨ اقػذ٧ٕةؿ ا٣ٕٛػ٢ )د١ج ػؽ( ث٧ٕ٪ػٯ دع٧ ػ٢ 

ٞ ح ب٫ ثٌٕ٭٥ض اٵ٦ؿ ث٧ن  ُ ا٧٣ٕ٪ػٯ ٵ٫٩ ٣ٲف ٣٭ؾا ا٣ج٪ةء ٦ػ٨ ا٣ٕٛػ٢ ٬ػؾا   كٱؼ

 ٚٲ٧ة كرد ٦٪٫ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٤٣٘ٮٱح.

 ا فخراح: -2

 ث٧ٕ٪ٯ ٝةقةق كٔة٩ةق. «كد١ج ؽ اٵ٦ؿى ض ٠ةثؽى اٵ٦ؿ»صٮاز ٝٮ٣٭٥: 

 ؾٔ اهًعاجى: -اهخعوٖن: أ -3

  :د١ج ػػؽ ا٤٣ػػج٨ي كٗٲػػؿق: ػسػػؿى.. ك١٦ةثػػؽة اٵ٦ػػؿ: ٦ٕة٩ػػةة »٣كػػةف ا٣ٕػػؿب

د٫.. كٱٞػةؿ: د١ض ٦نٞذ٫ : إذا ٝةقػٲخ مػؽ  ج ػؽتي اٵ٦ػؿى: ك٠ةثؽتي اٵ٦ػؿى

ُى٭ة.. ك٠ةثؽى اٵ٦ؿ ١٦ةثؽةن ك٠ًجةدان:  ٝىؽدي٫.. كد١ج ؽ ا٣ٛٺةى: إذا ٝىؽى كق

 . 5ا٣ج٤ؽ: ] ژ             ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژك٦٪٭ة ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ: « ٝةقةق

  :قي ٱ١جًؽق ٠جٍؽان: ٝىؽىق ٠ذ١ج ؽق»دةج ا٣ٕؿكس ٜ  ض ٠جىؽى ك٠جىػؽى ا٣جػؿدي ا٣ٞػٮـى: مػ

 «.أك أوةب أ٠جةد٥٬ض ك٬ٰ ا٣نؽة كا٣ٌٲٜض ٤ٔٲ٭٥ كًٲٜ  ٨٦ ا١٣جىؽ

                                                 

() ٜك٬ٰ ٝةث٤ح ٤٣ذٕؽٱ٢ ٰٚ ٦ؤد٧ؿ ا٧٣ض٧ٓ.ض ٬ؾق ٝؿارات ٦ض٤ف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 

 ٧٦ ٨ ٫٣ ٦ٺظْةت ٤ٔٲ٭ة أف ٱذ٢ٌٛ ثإرقة٣٭ة إ٣ٯ ا٧٣ض٤ح(. )ٱؿصٯ
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  :ٍكد١ج ػؽًت ا٣نػ٧في ض كد١ج ػؽ اٵ٦ػؿى: ٝىػؽىق د١ج ؽ: ٤ِٗ كػسػؿ..»ا٣ٮقٲ

 «.ا٣ك٧ةءى: دٮقُذٍ٭ة. كد١ج ؽ ا٣ٛٺة: ٝؽىر ٤ٔٲ٭ة. كد١ج ؽ اٵ٦ؿ: دع٧ ٫٤ ث٧نٞح

 ؾٔ اهػرف: -ل

ٍ ا٣نٰء ك٫٧ْٕ٦ض ٦أػٮذ ٨٦ )ا١٣جًػ« د١ج ؽى »ٝٮ٣٭٥  ؽ( ث٧ٕ٪ٯ أوةب كقى

ػٍ ا٣نػٰء  ٍ ا٣نٰء ك٫٧ْٕ٦. ك٣ؾا ٚة٣ذ١ج ؽ ٬ٮ إوةثح كقى ا٣ؾم ٨٦ ٦ٕة٩ٲ٫ كقى

ك٫٧ْٕ٦. ك٬ؾا ٦ػة كردت ثػ٫ ا٧٣ٕػةص٥. أ٦ػة ٦ػ٨ ذ٬ػت إ٣ػٯ ٦ٕ٪ػٯ )دع٧ ػ٢ 

ا٧٣نٞح( ٚٞؽ ذ٬ت إ٣ٯ امذٞة٫ٝ ٨٦ )ا١٣جىؽ( ا٣ؾم ٦ٕ٪ةق ا٧٣نٞح كا٣ٕ٪ةء. ك٠ؾا 

( ٦ػ٨  )ا١٣جىػؽ( ث٭ػؾا ٤ٕٚخ ا٣ٕؿب ٔ٪ػؽ٦ة امػذٞخ )٠ةثػؽى( ٤ٔػٯ ث٪ػةء )ٚةٔػ٢ى

ا٧٣ٕ٪ٯ أٱٌةن. ك٦ٓ أف ٬ؾا ا٣ج٪ةء ٱٛٲؽ ا٧٣نةر٠ح ٗة٣جةن ٬٪ػة ٹ ٱٛٲػؽ٬ة ثػ٢ ٱٛٲػؽ 

 ك٬ٮ )ا١٣جىؽ(.ا٣ؾات ا٧٣ٺثكح ٦ٓ اق٥ 

( ٦ػ٨ )ا١٣جىػؽ( « د١ج ؽى »إذف ٝٮ٣٭٥:  ٕ ٢ى ٹ ٱٕؽك أف ٱ١ٮف امذٞةٝةن ٤ٔٯ ث٪ةء )دٛ

ٕ ػ ( اٹدىػةؼى ا٣ؾم ٬ٮ ا٧٣نٞح كا٧٣ٕة٩ػةة. ك٦ػ٨ ا٧٣ٕػؿكؼ أف ٦ػ٨ ٦ٕػة٩ٰ )دٛ ٢ى

٢: ٦نٯ ٤ٔػٯ رص٤ٲػ٫ إذا  :كدض٧ ػ٢ى ض ٦ػ٨ ا٣ؿ صػ٢ض ثة٣نٰء أك ٦ٺثكذى٫ ٩عٮ: دؿص 

كدٕ٪ ػٯ ض إذا ادؼػؾ ػ٤ٞػةن  :كدؼ٤ ػٜض إذا أػؾ رٱػط ٗٲػؿق :كدؿك حى ض د٤١ٙ  ا٣ض٧ةؿ

٫ ٤ٔٯ ٦نٞح  ك٬ٮ ا٧٣نٞح كا٣ذٕت. ض٬ٮ ٦أػٮذ ٨٦ ا٣ٕ٪ةءض اٵ٦ؿ: د٤١ٛ 

 ؾٔ ا شخئَاس: - 

ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٣ٞػة٬ؿة ا٣ٕٛػ٢ )٠ج ػؽ( ث٧ٕ٪ػٯ )ظ٧ ػ٢ أٝؿ  ٦ض٧ػ -

( ك٦س ٢ ٫٣ ثٞٮ٣٭٥:  كٔػؽ  ذ٣ػٟ ٦ػ٨ «. صٲن٪ة ٠ج ؽ ا٣ٕؽك ػكةاؿ ٚةدظح»ك٤٠ٙ 

 (.5/94ٝجٲ٢ د٤٧١ح ا٧٣ةدة ا٤٣٘ٮٱح. )اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت 

)٠ج ؽ( ث٧ٕ٪ٯ ظ٧ ٢ ك٤٠ٙ  ا٧٣ذٕؽٱح إ٣ٯ ٦ٕٛػٮ٣ٲ٨ ٧ُٚةكٔػ٫ ٬ػٮ  كإذا أصٲـ

٠ج ػؽ صٲنػ٪ة ا٣ٕػؽك ػكػةاؿ »ك٬ٮ ٦ذٕؽ  ٣ٮاظؽ. ك٤ٔٲػ٫ ٱىػط أف ٱٞػةؿ:  ض)د١ج ؽ(

 «.د١ج ؽ ا٣ٕؽك ػكةاؿ ٚةدظح»كٱضٮز ٦ُةك٫ٔ )د١ج ؽ( ثأف ٱٞةؿ:  ض«ٚةدظح

 ٧٦ؽكح ػكةرة ا٣ٌٕٮ: د.
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 فرار اهومَث: -4

 ةًعَٓ فاشاه وعاٍاه. «وحمتَّد األيرَ ا لاةَد األير»جْاز فْهّى: 

*   *   * 

(181) 

 وأن  ةدَّ 

 

 اهًصاهث: -1

ٱنٲٓ ٰٚ أقة٣ٲت ا١٣ذ ةب ا٧٣ٕةوؿٱ٨ زٱةدة ا٣ٮاك ثٲ٨ )ٹ ثؽ ( كا٧٣ىػؽر 

ٹ ثػؽ  كأف  اٵ٦ػؿ »٠أف ٱٞةؿ: ض ا٧٣ؤكؿ ثٕؽ٬ة ٨٦ أف كا٢ٕٛ٣ أك أف  ك٧ٕ٦ٮ٣ٲ٭ة

ُ ػئ ثٌٕػ٭٥ زٱػةدة ا٣ػٮاك ٚػٰ ٦سػ٢ ٬ػؾا ض «ٹ ثؽ  كأف دعٌػؿ»أك ض «٦٭٥ كٱؼ

 .كٱؿل أف ا٣ىٮاب ظؾٚ٭ةض ا٣ذؿ٠ٲت

 ا فخراح: -2

صٮاز زٱةدة ا٣ٮاك ثٲ٨ )ٹ ثؽ ( كا٧٣ىؽر ا٧٣ؤكؿ ثٕؽ٬ة ٨٦ أف كا٣ٕٛػ٢ أك 

 .«ٹ ثؽ  كأف دعٌؿ»أك  «ثؽ  كأف  اٵ٦ؿ ٦٭٥ٹ » أف  ك٧ٕ٦ٮ٣ٲ٭ة ٰٚ ٦س٢ ٝٮ٣٭٥:

 :اهَحْ واهقراءامؾٔ  -اهخعوٖن: أ -3

د ٔػ٨ ض كٚٲ٧ة كرٰٚ ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت أو٢ ا٧٣كأ٣ح ٬٪ة ٬ٮ صٮاز زٱةدة ا٣ٮاك

 ا٣ٕؿب.

ك٨١٣ ٢ ا٣ؼٺؼ ثٲ٨ ا١٣ٮٚٲٲ٨ كا٣جىؿٱٲ٨ض كا٧٣ٕؿكؼ أف ٬ؾق ٨٦ ٦كةا

 ٴۇ ۈ ژ( ٦ػ٨ قػٮرة ا٣ـ٦ػؿ: 84ا٣ضؽؿ ٱؽكر زى٥ ظٮؿ كركد٬ة ٚػٰ اٳٱػح )

ك٠ةف ا٣ؼٺؼ ظػٮؿ صػٮاب )إذا( ض ژ ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

٢٬ ٬ٮ )ٚذعخ( كد١ٮف ا٣ٮاك زااؽة أـ أف ا٣ضٮاب ٦عؾكؼ كا٣ذٞػؽٱؿ: ظذػٯ 

 ٮا ا٣سٮاب ا٣ؾم كئؽكق كٚذعخ أثٮاث٭ة.إذا صةؤك٬ة وةدٚ
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ك٤ٔٯ ٬ؾا ذ٬ت ا١٣ٮٚٲٮف إ٣ٯ زٱةدة ا٣ٮاك ثػؽ٣ٲ٢ أ٩٭ػة كردت ٚػٰ اٳٱػح 

 ڑ  ڑ ژ ژ ژ( ٨٦ ا٣كٮرة ٩ٛكػ٭ة ٦عؾكٚػح ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ: 82)

 .:3/56. اٷ٩ىةؼ ژ ک

 ٱ ژ( ٦ػ٨ قػٮرة ٱٮقػٙ: 81ك٧٦ة ٱٌٕػؽ رأم ا١٣ػٮٚٲٲ٨ أف اٳٱػح )

 ٱ»ٔجػػؽ اهلل:  كردت ثٞػػؿاءة ژ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .«پ پ پ ٻ ٻوَ  ٻ ٻ

ك٠ػؾا ض (3/61كٱؿل ا٣ٛؿاء أف ا٣ٮاك زااؽة ٰٚ ٬ؾق اٳٱةت )٦ٕػة٩ٰ ا٣ٞػؿآف 

كذ٠ػؿ  «ككاك ا٣٪كٜ ٝؽ دـاد ظذٯ ٱ١ٮف ا١٣ٺـ ٠أ٫٩ ٹ صٮاب ٫٣»اث٨ ٝذٲجح ٱٞٮؿ: 

 (365-363آٱةت ا٣ـ٦ؿ كا٣ىةٚةت. )اث٨ ٝذٲجح: دأكٱ٢ ٦ن٢١ ا٣ٞؿآف 

( ٝٮؿ اث٨ ٝذٲجح ٚػٰ ثٲػخ ا٦ػؿئ ا٣ٞػٲف 345)ك٢ٞ٩ ا٣٭ؿكم ٰٚ اٵز٬ٲح 

 (:9:)دٱٮا٫٩:

 ٧٤ٚة أصـ٩ة قػةظح ا٣عػٰ كا٩ذعػٯ

 

 ث٪ة ث٨ُ ػجٍػخ ذم ٗٛػةؼ ٔٞ٪ٞػ٢ 

)أراد: ا٩ذعٯ(. كٱؾ٠ؿ ٦س٢ ذ٣ٟ ٰٚ أثٲةت ٦نةث٭ح. كٱك٧ٰ ا٣٭ؿكم ٬ؾق  

 .«ةا٧٣ٞع٧ح( ٵ٫٩ ٣ٮ ٥٣ دضئ ث٭ة ١٣ةف ا١٣ٺـ دة٦  »)ا٣ٮاك 

كا٣سة٨٦ ]٦ػ٨ »( زٱةدد٭ة ثٞٮ٫٣: 585-584كٱؤٱؽ اث٨ ٬نةـ ٰٚ )ا٧٣٘٪ٰ 

أزجذ٭ػػة ا١٣ٮٚٲػػٮف ض ك٬ػػٰ ا٣ـااػػؽةض أ٩ػػٮاع ا٣ػػٮاك  كاكه دػٮ٣٭ػػة ٠ؼؿكص٭ػػة

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ژكظ٢٧ ٤ٔٯ ذ٣ٟ: ض كاٵػٛل كص٧ةٔح

]ا٣ـ٦ػؿ:  ژ ک ڑ  ڑ ژ ژ ژثؽ٣ٲ٢ اٳٱح اٵػؿل: ض ژ ۉ  ۉ

 أم ا٣ٮاك ٚػٰ ژ ۉ  ۉ ۅ ژ...كٝٲ٢: ٬ٰ ٔةَٛح كا٣ـااؽة ا٣ٮاك ٰٚ  82

 .«)كٝةؿ( ٬ٰ ا٣ـااؽة

 ٰٚ اٳٱح ٩ٛك٭ة. ژ ۉ  ۉ ۅ ژإذف ٬ٮ ٱسجخ زٱةدة ا٣ٮاك ٰٚ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ: 

 كا٣ـٱةدة ّة٬ؿة ٰٚ ٝٮ٫٣:»كٱؤ٠ؽ ٦ة اقذ٪ذض٪ةق ٨٦ ٠ٺـ اث٨ ٬نةـ ٝٮ٫٣: 

ٟى ٚػٰ ا٧٣ضػة٣ف ٤٠٭ػة  ك٣ٞؽ ر٦ٞذ

 

 ٚػػإذا كأ٩ػػخ دٕػػٲ٨ ٦ػػ٨ ٱج٘ٲ٪ػػٰ 
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 .«رث٪ة ك٣ٟ ا٣ع٧ؽ»ا٣ىٺة: ك٧٦ة ٹ ٱ٧ةرل ٚٲ٫ ٠سٲؿان زٱةدد٭ة ٰٚ ٝٮ٣٭٥ ٰٚ 

عخ زٱةدة ا٣ٮاك ٚػٰ ا٧٣ٮاًػٓ ا٣كػةثٞح ٚػٺ ًػٲؿ ٚػٰ دضػٮٱـ ض ٚإذا ريص 

 زٱةدد٭ة ثٕؽ )ٹ ثؽ (.

 كرد ٰٚ ا١٣ذت ا٣ذة٣ٲح: ؾٔ ا شخئَاس: -ل

 :٣5/292كةف ا٧٣ٲـاف ٹث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞٺ٩ٰ -

٧ٚػ٨ »٬(: 638ؽ اهلل ا٣ـاٗٮ٩ٰ ا٣ٛٞٲ٫ ا٣ع٪ج٤ػٰ )ٲ٤ٰٔ ث٨ ٔج ٰٚ دؿص٧ح»

  ةيدَّ ا٣ض٧ٓ ثٲ٨ ٥٤ٔ اٵ٩جٲةء ٤ٔٲ٭٥ ا٣كٺـ كثٲ٨ ٤ٔػ٥ ا٣ٛٺقػٛح ثؾ٠ةاػ٫ راـ 

 «.٬ؤٹء ك٬ؤٹء وأن ٕخاهؽ

 .3/211ا٣ٕجةرة ٩ٛك٭ة ٰٚ ٦ٲـاف اٹٔذؽاؿ ٤٣ؾ٬جٰ  -

إف ا٧٣ُػةًكع ]٦ػ٨ ٬(: » 8:5ا٣جؿ٬ةف ٚػٰ ٤ٔػٮـ ا٣ٞػؿآف ٤٣ـر٠نػٰ ) -

ع  .«ٰٚ أو٢ ا٧٣ٕ٪ٯ  ةد وأن ٕظخرلا ض اٵٕٚةؿ  كا٧٣ُةكى

  ةيد ك١٬ؾا مأف ٠ػ٢ دك٣ػح : »2/3:4ٰ دةرٱغ اث٨ ػ٤ؽكف كصةء ٚ -

 .«ٚٲ٭ة ٔٮارض ا٣٭ؿـ ثة٣ذؿؼ كا٣ؽٔح وأن ٕعرض

كو٪ٙ  ٩عٮ ٦بح كػ٧كػٲ٨ : »:٬3/9(  22:ث٘ٲح ا٣ٮٔةة ٤٣كٲٮَٰ ) -

ٹن ك٦ؼذىؿان  ٤ٔػٯ ٦ػة ٹ ٱٮصػؽ    ةد وأن ٕظيخًنكا٧٣ؼذىؿ ٦٪٭ة ض ٠ذةثةن ٦ُٮ 

 .«جةط دٝٲٰٜٚ ٗٲؿق ٨٦ دعٞٲٜ كدعؿٱؿ ٣ٞةٔؽة كاقذ٪

كأذػػؿض ٤ٔٲػػ٫ اٷ٦ػػةـ ٚؼػػؿ : »٦2/48ؼذىػػؿ ا٧٣ٕػػة٩ٰ ٤٣ذٛذػػةزا٩ٰ  -

 .«٫٣ ٚة٢ٔ   ةد وأن ٕمْنا٣ؽٱ٨ ا٣ؿازم ثأف ا٢ٕٛ٣ 

١ٚةف ٱؼُؿ ثجة٣ٰ كأ٩ػة ٦ػؿٱي أف : »٦3/312ٕض٥ اٵدثةء ٤٣ع٧ٮم  -

ٌَّ اهلل دٕة٣ٯ   .«ثة٣ٕةٚٲح   ةد وأن ًٕ

كإ٧٩ػة : »3/83 ٹثػ٨ اٵزٲػؿا٧٣س٢ ا٣كةاؿ ٰٚ أدب ا١٣ةدت كا٣نػةٔؿ  -

 .«ٰٚ ز٨٦ ٨٦ اٵز٦٪ح   ةد وأن ٕق ك٩ٲ٤٭ة إٱةق ض ٩ة٣ذ٫ ]ٔسؿات ا٣ؽ٬ؿ 
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ٚٺ رٱػت أف ٦ػ٨ أراد : »3/87كصةء ٰٚ ا٣ؿقة٣ح ا٣ذؽ٦ؿٱح ٹث٨ دٲ٧ٲح  -

 .«٫٣ دأكٱ٢ ٱؼة٣ٙ ّة٬ؿق   ةد وأن ٕمْنثة٣ْة٬ؿ ٬ؾا 

ٚة٣ذ٧كػٮا ٩ػٮران ٱػؽؿ ٤ٔػٯ أف : »5/435إظٲةء ٤ٔٮـ ا٣ؽٱ٨ ٤٣٘ـا٣ػٰ  -

 .«أو٤٭ة ٰٚ ا٣ؽ٩ٲة ز٥ ٱـداد ٰٚ اٳػؿة إمؿاٝةن    ةد وأن ٕخزودار اٵ٩ٮ

: ٬2/318(  717كصةء ٰٚ ا٧٣عىٮؿ ٰٚ ٤ٔػ٥ اٵوػٮؿ ٤٣ػؿازم ) -

 .«  ةد وأن َٕخّٔكٹ ٱذك٤ك٢ ث٢ »

 «٦نؿكٔةن    ةد وأن ٕمْنك٬ؾا : »2/54 -

: (:29/62) ٦٪٭ػةٔنػؿات ا٧٣ػٌؿات دٛكٲؿ ا٣ٛؼؿ ا٣ؿازم ١٦ؿران ٰٚ  -

  ةيد وأن اػ٢ ا٣ذٮظٲػؽ كا٤ٕ٣ػ٥ كا٣ٞػؽرة كا٣ؿظ٧ػح كا٣ع٧١ػح كا٥٤ٔ أف دٹ»

 .«٨٦ أ٦ٮر ٦عكٮقح حمْن

كأف ا٣ؾم د٧س٢ ث٫ ٰٚ : »:23/38ٚذط ا٣جةرم ٹث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞٺ٩ٰ  -

 .«٨٦ ص٪ف ٦ة دػ٢ ٰٚ ا٣ع٥١ ا٧٣ؾ٠ٮر   ةد وأن ٕمْن٬ؾا ا٧٣ٞةـ 

كد١ؿر ٬ؾا ا٣ذؿ٠ٲت ٩عٮ أ٣ٰٛ ٦ؿة ٰٚ ٠ذت ٦ة ثٕؽ ٔىػؿ اٹظذضػةج  -

 ٧٣ٕةوؿٱ٨.ك٠ذت ا

 .5/397أٝؿ٬ة ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة ٰٚ اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت  -

 ا٣ٌٕٮ: د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 فرار اهومَث: -4

جْاز زٕادو اهْاو ةٌٖ )  ةدَّ( واهًػدر اهًؤول ةعدِا يٌ أن واهؿعين أو 

ا «  ةدَّ وأن ححؾير»أو  «ةدَّ وأنَّ األير يّى  » أنَّ ويعًْهّٖا ؾٔ يرن فْهّى:

 ادو اهْاو.واألَوهٓ عدم زٕ

*   *   * 
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(181) 

 )ََْٕعٓ(   )ََِٕعٔ(

 

ٱنٲٓ ٰٚ اقذ٧ٕةؿ ثٕي ا١٣ذ ةب ا٢ٕٛ٣ )ٱى٪ٰٕ( ثة٣ٲةءض ث٧ٕ٪ٯ )ٱ٨٤ٕ كٚػةة(ض 

ك٬ٮ ػُأض كا٣ىػٮاب )ٱ٪ٕػٯ( ثػةٵ٣ٙ ا٧٣ٞىػٮرةض ٵف ا٣ٕٛػ٢ )٩ٕػٯ( ٦ٛذػٮح 

 ا٣ٕٲ٨ ٰٚ ا٧٣ٌةرعض ك٬ٮ ٨٦ ا٣جةب ا٣سة٣ر ٦س٢ ٚذىطى ٱٛذىط كقٕٯ ٱكٕٯ. ك٢٠ ٦ػة

٠ة٩خ ٔٲ٪٫ ٦ٛذٮظح ٰٚ ا٧٣ةًٰ كا٧٣ٌةرع ٚ٭ٮ ظ٤ٰٞ ا٣ٕػٲ٨ أك ا٣ػٺـ إٹ ثٕػي 

ٲ ػة»مٮاذ ٣ٲف ٚٲ٭ة )٩ٕٯ(. صةء ٚػٰ ٣كػةف ا٣ٕػؿب:  ًٕ  ٩ٕػٯ ا٧٣ٲػخى ٱ٪ٕػةق ٩ٕٲػةن ك٩

ى٫ ٲة٩ةن: إذا أذاع ٦ٮدى٫ كأػجؿ ث٫ كإذا ٩ؽث  ك٠ؾا ٰٚ قةاؿ ا٧٣ٕةص٥. «ك٩ٕي

ٕىػػ٢( ٦ٛذػػٮح ا٣ٕػػٲ٨ ٚػػ ٰ ا٧٣ٌػػةرعض كا٣ٕٛػػ٢ )٩ٕػػٯ( ٦ػػ٨ ثػػةب )ٕٚػػ٢ ٱٛ

ك٦ٕؿكؼ أف ٔٲ٨ ا٧٣ٌةرع ٰٚ ا٣ٕؿثٲح دٌجٍ ق٧ةٔةنض ك٥٣ ٱيك٧ٓ ٨ٔ ا٣ٕػؿب 

 ٗٲؿ ا٣ٛذط ٰٚ ٔٲ٨ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣.

 ا٣ٌٕٮ د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 فرار اهومَث:

 ٧٤٠ح )ٱ٪ٰٕ( ػةَبحض كا٣ىٮاب: )ٱ٪ٕٯ(.

*   *   * 

(182) 

 ٍَِؿَد وٍََؿذَ 

 

ػػؾ( ث٧ٕ٪ػػٯ ٛى ى )ا٩ذ٭ػػٯ(ض  ٱكػػذ٢٧ٕ ثٕػػي ا١٣ذ ػػةب كا٧٣ذعػػؽزٲ٨ ا٣ٕٛػػ٢ )٩

ٵف   ض ثة٣ػؾاؿض ك٬ػٮ اقػذ٧ٕةؿ ػػةَئ«٩ٛؾت ا٣جٌةٔح ٨٦ ا٣كٮؽ»٠ٞٮ٣٭٥: 

ًٛؽت ا٣جٌةٔحي »٬ٮ: ا٣ىعٲط ٰٚ ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ   ثة٣ؽاؿ ك٠كؿ ا٣ٛةء. «٩ى

.. كأ٩ٛؽدي٫ أ٩ةض كأ٩ٛػؽى »صةء ٰٚ ا٣ىعةح:  ٰى ةدان: ٚ٪ ًٛؽ ا٣نٰءيض ثة١٣كؿض ٩ٛى ٩

ٕى٫: أم  :ا٣ٞٮـ ق  «.اقذٛؿ٫ٗأم ذ٬جخ أ٦ٮا٣٭٥ض كاقذ٪ٛؽى كي
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ػؽان ]ثة٣ػؽاؿ  »كٰٚ ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ:  ٍٛ ٛىػؽ ٩ٛػةدان ك٩ ًٛؽ ا٣نٰء ٠ك٧ًٓ ٱ٪ ٩

ٰى كذ٬ت.. ق ٚ٪  «.كأ٩ٛؽق ٬ٮ: أٚ٪ةق ٠ةقذ٪ٛؽى

ض ٝػةؿ ا٣ـصػةج:  ٧ٞ٣38ػةف: ] ژ ىئيئ      مئ حئ جئ ژكٰٚ ا٣ذ٪ٍـٱ٢ ا١٣ؿٱ٥: 

 «.٦ٕ٪ةق: ٦ة ا٩ُٕٞخ كٹ ٚ٪ًٲخ»

ٛىؾ( ثة٣ؾاؿض ٚ٭ٮ ٧٠ة ٚػٰ دػةج ا٣ٕػؿكس:  ى ٛػةذ: ا٣ضػٮازض دٞػٮؿ: ا٣٪  »أ٦ة )٩

ٛىٍؾتي  ٮذ. كا٣٪ٛةذ: ٦ؼة٣ُػح  :٩ ٛيؾ ]ث٥ٌ ا٣ٛةء  ٩ٛةذان ٠ة٣٪ٛ  ؾى ٱ٪ ٛى ى ض كٝؽ ٩ ـتي أم صي

 «.ا٣ك٭٥ صٮؼ ا٣ؿ٦ٲ ح كػؿكج َؿ٫ٚ ٨٦ ا٣نٜ اٳػؿ

ٛىٍؾتي »كٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب:  ٛيؾ ]ثة٣ؾاؿ كٚذط ا٣ٛػةء  :٩ ؾى ٱ٪ ٛى ى . كٝؽ ٩ ـتي أم صي

ػٮذان..ٰٛٚ ا٧٣ةًٰ ك٧ً٭ة ٰٚ ا٧٣ٌةرع  ٩ى  كٚػٰ  ٛػةذ: ا٣ضػٮاز..كا٣٪   ةذان أك ٩ٛي

 «.ا٧٣ع٥١: صٮاز ا٣نٰء كا٣ؼ٤ٮص ٦٪٫

ٛىؽ  ًٛؽ ٱ٪ ثة٣ؽاؿ ك٠كؿ ا٣ٛةء ٰٚ ا٧٣ةًٰ كٚذع٭ة ٚػٰ )كا٣ؼٺوح: ٱٞةؿ: ٩

ٛيؾ )ثة٣ؾاؿ كٚػذط ا٣ٛػةء ٚػٰ ا٧٣ةًػٰ  (ا٧٣ٌةرع ؾى ٱ٪ ٛى ى ث٧ٕ٪ٯ ا٩ذ٭ٯ ٱ٪ذ٭ٰض ك ٩

 ك٧ً٭ة ٰٚ ا٧٣ٌةرع( ث٧ٕ٪ٯ صةز كاػذؿؽ.

 ٧٦ؽكح ػكةرة د.ا٣ٌٕٮ: 

 :فرار اهومَث

ٛيؾ ث٧ٕ٪ٯ صةز كاػذؿؽ. ؾى ٱ٪ ٛى ى ٛىؽ ث٧ٕ٪ٯ ا٩ذ٭ٯ ٱ٪ذ٭ٰ ك٩ ًٛؽ ٱ٪  ٱٞةؿ: ٩

*   *   * 

 (183) 

 ِا أٍا وِا أٍذا

 

 اهًصاهث: -1

ُ ئ ثٌٕ٭٥ ٔجةرة )٬ة أ٩ػة(ض كٱػؿكف أف ا٣ىػٮاب ٬ػٮ )٬ػة أ٩ػؾا( ٵف  ٱؼ

 ا٣ذ٪جٲ٫ ٹ دؽػ٢ إٹ ٤ٔٯ اق٥ اٷمةرة. (٬ة)
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 االقتراح: -2

اهخَتٖاُ لوآ  (ِاا)دون اسى اإلشاار  أ  دواْ   «ِا أٍا»صحث قْهّى: 

 ضًٖر يختَر لَُ.

 في النحو: -أ التعليل: -3

اهخَتُٖ حدون لوٓ أسًاء اإلشاار  ال  ياا قَت ان لا اُ  (ِا)يٌ اهًعوْم أن 

واسى اإلشار  ةضًٖر اهًشاار الهٖاُ  اهخَتُٖ (ِا) م. وأٍُ ٕجْز أن ٕفصن ةٌٖ 

 يثن: )ِا أٍا ذا، وِا أٍِج ذ ، وِا ٍحٌ أو ِء(.

 وهمٌ يًا جاء  ٔ لخب اهَحْ:

 ڻ ڻ ژأٍّا حدون لوٓ ضًٖر اهًختر لَُ ةاسى اإلشار  ٍحاْ:  -

. وقٖن الًٍا ِٔ داووث لوٓ اسى اإلشار  [;١١آ  لًران: ] ژ ۀ ڻ ڻ

ألٍاُ ٕفضأ  [88آ  لًاران: ] ژ ں ڱ ڱ ژ ُقدِّيج،  ُردَّ ةَحاْ: 

، 678الهاآ أن ةًااث ِاااء  حَتٖااُ  اأ اسااى اإلشااار  )أو ء(. )ي َاأ اهوتٖااب 

 (.:١/7واهجَٓ اهدأٍ 

وحدون لوٓ جًوث هٖس  ّٖا اسى الشار ، لًا ٕفّى يٌ حًثٖان اه يَٕٖأ  -

 .«ِا الن اهْقج قد حان»ةقْهُ:  ;١/١2هّا  ٔ جايع اهدروس اهعرةٖث 

 جاج:يًا جاء  ٔ لخب ا حخ

اهخَتٖاُ قاد حادون لوآ  (ِا)جاء  ٔ شعر لصر ا حخجاج ويا ةعده أن 

 ضًٖر يختر لَُ ة ٖر اسى اإلشار ، ويٌ ذهك:

وٍُِسَب الهٓ لْف ةاٌ  -797قا  أةْ لتٖر اهّذهٔ: )اهحًاسث اهتصرٕث  -

 (9١9اهماين هوًترد يحوِّى  ٔ 

 َوهُْلاً  شطَّج غرةثً داُر زَٕب  

 

 قارٕ ُ  ّا أٍاا أةمأ واهفا اد  

 (76وقا  سحٖى: )دْٕاٍُ  - 

 هْ لان ٕت ٔ اهفداء قوج هاُ

 

 ِا أٍا دون اهحتٖب ٕا وجاعُ  

 ويًا ُٕسخأٍس ةُ: 
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 (4:45:1قال ابو الصونِ: )دَّاىً  -

 ٌا أىا الهيشر الهدشِّر نو ّظ 

 

 ظلم شػصاً فِ ُظَقة ورئظْط 

 (451وقال ابو زّسون: )دَّاىً  - 

ىظِ  ال ّيَِم الَاشِ الظش  رصن

 

 ٌا أىا فِ ظظ  الصىظُ ىظائم 

 (194/:41وقال أبَ خْان األىسلعِ: ) - 

 أّا الفظاً بالعدص ٌا أىا ظانع

 

 ىاخصاً للسر ٌظا أىظا مظانعّا و 

 (419/111وقال ابو خهسّط الصقلِ: )دَّاىً  - 

 ّظظا خظظاىِ الفظظسر فظظِ ث انلظظً

 

ظٍا خظان   ٌا أىا فِ القعم للعُّ

 (19وقال الدػالفِ: )دَّاىً  - 

 واخساً فِ الدعو ٌا أىظا واخظس   ّا

 

  ُ  ُ خظصن ىظارم نَظَهصصلَ فِ الُدْضن أ

 ونها ماء فِ نيدَر كالنٍم درَلٍا غلُ الجهلة الفػلْة: 

ثقسنم فِ خسّح الغانسّة )أىظً ردنٌظا »: 44/504ماء فِ فجح القسّص  -

 .«خجُ ّعجغيِ فصمػت، خم ماءت بً وفِ ّسه كعصة وقالت: ٌا قس فطهجًُ(

فظِ خظسّح  :17/:فِ نزجصظص ثظارّذ دن ظب البظو نيظظَر  وماء -

فسغا ظػس بو نػاذ وظظػس بظو غفظادة وأظظػس بظو زرارة »الدارث الغطفاىِ: 

 .«فقال: ٌا قس ثػلهَن أن الػصب قس رنج م غو قَس واخسة

( غلُ درَلٍا غلظُ 11:/1وىصن الغالّْيِ )مانع السروس الػصبْة  -

 .«ٌا قس رمػُت »ولً:  الهاىِ الهقصون بظ )قس( وندن  لٍا

 نهسوح رعارة الػََ: د.

 :قرار اللجنة -4

أ  درظَل ٌظا الجيفْظً غلظُ  ،دون اظظم اششظارة «ٌا أىظا»صدة قَلٍم: 

 ىهْص نزفَص غيً.

*   *   * 
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(184) 

 يٌ ففاعام اهدوهثااهْزارو ةًعَٓ اهّٖئث ابدارٕث اهخَؿٖذٕث اهعوٖا هقفاع 

 وةًعَٓ يموس اهْزراء واهحمْيث

 

 اهًصاهث: -1

٣ػٮزارة( ث٧ٕ٪ىٲىػٲ٨ أك٣٭٧ػة: ٱنٲٓ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ػح )ا

ا٣٭ٲبح اٷدارٱح ا٣ذ٪ٛٲؾٱح ا٤ٕ٣ٲة ٣ُٞةع ٨٦ ُٝةٔةت ا٣ؽك٣حض كزة٩ٲ٭٧ة: ا٣ع١ٮ٦ػح 

 أم ٦ض٤ف ا٣ٮزراء.

 ك٣ٲف ٧٤١٤٣ح ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح.

 :ا فخراح -2

صٮاز اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح )ا٣ٮزارة( ث٧ٕ٪ٯ ا٣ع١ٮ٦ح أك ٦ض٤ف ا٣ػٮزراءض كث٧ٕ٪ػٯ 

 ح ا٤ٕ٣ٲة ٣ُٞةع ٨٦ ُٝةٔةت ا٣ؽك٣حض كإًةٚح ٬ؾق ا٧٣ٕة٩ٰ إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥.ا٣٭ٲبح ا٣ذ٪ٛٲؾٱ

 ؾٔ اهًعاجى: -اهخعوٖن: أ -3

ذي٫  ا٤٧٣ً »٣كةف ا٣ٕؿب:  جىأي: ص٤ٲفي ا٤٧٣ٟ كػةو  جىأي ]ا٣عى ٟ ا٣ؾم ا٣ٮزٱؿ ظى

زارةٱع٢٧ ز٤ٞػ٫ كٱٕٲ٪ػ٫ ثؿأٱػ٫... كظة٣ ض كا١٣كػؿ ذػ٫ ا٣ػٮزارة. كا٣ػًٮزارة كا٣ػٮى

 .«را٧٣ٮاز :أ٤ٔٯ...كا٣ٮزٱؿ

زارة كا١٣كػؿ أ٤ٔػٯ: ظػةؿ ا٣ػٮزٱؿ » ا٣ٮقٲٍ: كزرى ٫٣: وةر كزٱؿان ٫٣. ا٣ٮى

ػ ٟض كرصػ٢ ا٣ؽك٣ػح ا٣ػؾم ٱؼذػةرق ا٤ً٧٣ػ حي ك٦٪ىج٫. كا٣ٮزٱؿ: ا٧٣ػؤازر كػةو 

راٲف ا٣ع١ٮ٦ح ٧٤٣نػةر٠ح ٚػٰ إدارة مػؤكف ا٣ؽك٣ػح ٦ؼذىػةن ثضة٩ػت ٦٪٭ػةض 

 .«٠ٮزٱؿ ا٣ٕؽؿ ككزٱؿ ا٧٣ة٣ٲحض ج. كزراء كأكزار

٠ؿ أف ا٧٣ٕةص٥ ٣ػ٥ دػٮرد )ا٣ػًٮزارة( ثػأم ٦ػ٨ ا٣ػؽٹ٣ذٲ٨ كا٣ٮاًط ٧٦ة ذ

 ا٣نةإذٲ٨ ٣٭ة ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕىؿ.
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 ؾٔ اهػرف: -ل

زىرى(ض صةء ٤ٔػٯ ث٪ػةء )ًٕٚة٣ػح(ض ك٬ػٮ ٦ىػؽر  ا٣ًٮزارة ٦ىؽر ٨٦ ا٢ٕٛ٣ )كى

 ٝٲةقٰ ٱؽؿ ٤ٔٯ ظؿٚحض ٚٺ ػٺؼ ٚٲ٫.

 ؾٔ اهد هث: - 

٦ٲؿ ٤ٔٯ اٷَٺؽ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٞؽٱ٥ ٧٤١٣ح )ا٣ٮزارة( ٬ٰ إٔة٩ح ا٤٧٣ٟ أك اٵ

 ٌٰ اٵ٦ؿ ك٦ؤازرد٫ ٚػٰ إدارة  دكف دعؽٱؽ. أ٦ة ا٣ؽٹ٣ح ا٣عؽٱسح ٣٭ة ٚ٭ٰ إٔة٩ح ك٣

صة٩ت ٨٦ مؤكف ا٣ؽك٣حض ك٬ٰ مؤكف ٦ذٕؽدة ٠ة٣نأف ا٧٣ة٣ٰ ٦سٺن كد٪٭ي ث٫ 

كزارة ا٧٣ة٣ٲحض كا٣نأف ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ كد٪٭ي ث٫ كزارة ا٣ذؿثٲػح كا٣ذ٤ٕػٲ٥. ٚػة٧٣ٕ٪ٯ 

ؽٱ٥ض ك١٣ػػ٨ ثة٣ذؼىػػٲه ٹ ثػػةٷَٺؽض ا٣عػػؽٱر ٦ذٌػػ٧ ٨ ٚػػٰ ا٧٣ٕ٪ػػٯ ا٣ٞػػ

 ٌٰ اٵ٦ػؿ أك راػٲف ا٣ؽك٣ػح ٚػٰ  ٚة٣ٮزٱؿ ٬ٮ ثة٣ؽٹ٣ح ا٧٣عؽزح ٦ؤازري ك٦ٕٲ٨ي ك٣ػ

مأف ٦عؽ د ٨٦ مؤكف ا٣ؽك٣ح ٹ ٰٚ ٢٠ مؤك٩٭ةض كذ٣ٟ ثٕؽ أف دنػٕجخ ٬ػؾق 

ا٣نؤكف. ٧ٚػة َػؿأ ٤ٔػٯ ا٧٤١٣ػح ٬ػٮ دؼىػٲه ا٣ؽٹ٣ػح أك دٞٲٲػؽ٬ة ثػة٣ٕٮف 

 ةـ ا٣ؽك٣ح كػؽ٦ةد٭ة.كا٧٣ؤازرة ثضة٩ت ٦ٕٲ٨ ٨٦ ٦٭

كإذا ٠ة٩خ ا٣ٮزارة ثة٣ؽٹ٣ح ا٧٣عؽزح د٤ُٜ ٤ٔٯ ٬ٲبح إدارٱح د٪ٛٲؾٱػح ٤ٔٲػة 

ةكف ك٣ٰ اٵ٦ؿ ٰٚ مأف ٨٦ مؤكف ا٣ؽك٣حض ٚإف ٣٭ة ٦ٕ٪ن  ٦عػؽزةن أٱٌػةن  ٯ آػؿى دٕي

ك٬ٮ ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ا٣ع١ٮ٦ح ٠ة٤٦ح ثض٧ٲٓ كزراا٭ةض أم ٤ٔٯ )٦ض٤ف ا٣ٮزراء( 

إدارة ٦ؼذ٤ٙ مؤكف ا٣ؽك٣ح ك٦٭ة٦٭ةض ٰٚٛ  - ث٧ض٧ٮع كزاراد٫ -ا٣ؾم ٱذٮ٣ٯ 

ثٕٲ٪٭ػة ٠ة٣ؼةرصٲػح أك  ٹ ٱٕ٪ػٮف ثػة٣ٮزارة كزارةن  «اصذ٧ٕػخ ا٣ػٮزارة»ٝٮ٣٭٥: 

 ا٣ؽاػ٤ٲح ٚعكتض كإ٧٩ة ٱٕ٪ٮف ث٭ة ٦ض٤ف ا٣ٮزراء أم ا٣ع١ٮ٦ح أٱٌةن.

 ك٧٦ة قجٜ ٱذجٲ ٨ أ٫٩ وةر ٧٤١٣ح ا٣ٮزارة ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة دٹ٣ذةف:

ٰ  اٵ٦ؿ ٰٚ صة٩ت ٦ٕٲ٨ ٨٦ ٬ٰ ٬ٲبح إد األوهٓ: ًٕٲ٨ ك٣ ارٱح د٪ٛٲؾٱح ٤ٔٲة دي

 مؤكف ا٣ؽك٣ح ٠ٮزارة ا٣ٕؽؿ أك اٹٝذىةد.
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 ا٣ع١ٮ٦ح أم ٢٠ ا٣ٮزراء ا٣ؾٱ٨ ٱذأ٣ٙ ٦٪٭٥ ٦ض٤ف ا٣ٮزراء. واهراٍٖث:

 ٧٦ؽكح ػكةرة ا٣ٌٕٮ: د.

 :فرار اهومَث -4

صٮاز اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ػح )ا٣ػٮزارة( ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ع١ٮ٦ػح أك ٦ض٤ػف ا٣ػٮزراءض 

ٯ ا٣٭ٲبػح ا٣ذ٪ٛٲؾٱػح ا٤ٕ٣ٲػة ٣ُٞػةع ٦ػ٨ ُٝةٔػةت ا٣ؽك٣ػحض كإًػةٚح ٬ػؾق كث٧ٕ٪

 ا٧٣ٕة٩ٰ إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥.

*   *   * 
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 احملاضساخ ٔانُدٔاخ
 

 اهًحاؽرام اهخٔ أهقٖج ؾٔ اهًمً  -أ

 م2118عام 

 

 اإللقاءتاريخ  عنوان املحارضة املحارض

 الّريادة الّشامّقة يف العربّقة والّشعر د.عقسى العاكوب

 13/3 رص سقف الّدولةيف ع 

 أخالققات البقولوجقة واإلعالن د.عبد اجلبار الضحاك

 52/4 العادي بشلن اجلقـوم البرشي 

 52/6 ؟!...هل الزّباء مؾؽة تدمر د.رفعت هزيم

 شواهد الّزالزل الّتارخيقة د.مقخائقل معطي

 56/9 عذ اآلثار يف سورية 

 13/31 ربّقةمبادئ الّتشؽقل الّصويت لؾغة الع د.أمحد قدور

 52/33 الثؼافة والعودة الثؼافقة د.وهب رومقة

 56/35 ادرأة يف األكدلس د.حمؿد رضوان الداية

*   *   * 
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 م2118عام اهَدوام اهخٔ عقدم  -ل

 

ىرنوانىالندوة:
 احتْالىبمنادبتيىوومىاللِّىاِّمىووومىاللِّىالُربوِ

ى52/5بتاريخ  
 وقائع الـدوة:

 مروان ادحاسـي.كؾؿة األستاذ الدكتور  -

 كؾؿة األستاذ الدكتور موفق دعبول. -

*   *   * 
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 و8102إصدازاخ اجملًع عاو 
 

 الدكتور عبد اهلل واثق شفقد: سرته بؼؾؿه.األستاذ  -

 : تللقف: الدكتور حمؿود احلسن.لقذ الصباغالدكتورة األستاذة  -

 جي.، حتؼقق: ملمون الصاغر51مديـة دمشق: ادجؾد تاريخ  -

 األبشقفي: حتؼقق: سؿقح صالح.تذكرة  -

 .5132لعام  السـويالتؼرير  -

 األستاذ الدكتور أكور اخلطقب عضو ادجؿع.تلبػ حػل  -

 تلبػ األستاذ شحادة اخلوري عضو ادجؿع.حػل  -

 حسـي سبح: تللقف الدكتور صادق فرعون.الدكتور  -

ادجؿعااي الاادكتور عبااد الاارزاق قاادورة: تااللقف: الاادكتور أمحااد الػقزيااائي  -

 احلرصي.

: كاهادة للقفتاادػرسة يف سرة ابن هشام وتعؼقب السفقغ عؾقفاا: الؽؾامت  -

 تؼي الدين.

اإلباادال الؾغااوي ماان لسااان العاارب )األفعااال(: تااللقف: الاادكتور معجاام  -

 ممدوح خسارة.

 .مصطؾحات الرياضقاتمعجم  -

 ط: تللقف: الدكتور كزار أباظة.األركاؤومعروف  -

 إتؼان الؽتابة العؾؿقة بالؾغة العربقة: تللقف الدكتور مؽي احلسـي.كحو  -

 (.4-1-5-3األجزاء ) 91ادجؿع ادجؾد جمؾة  -

*   *   * 
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 املٓداج ٔاجملالخ انكتة
 انعستٍح انهغح جمًع يكتثح إىل

 و8102 عاو ئٍانساتع  انثانج نيانستع يف

 ()دروٕض أٍْر .أ

 اهمخب اهعرةٖث -أ

ظ٤ت ٔةوػ٧ح  ق٭ٲ٢ ا٧٣ٺذمضاٹدضة٬ةت ا١ٛ٣ؿٱح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ىعةٚح:  -

 .3117 ا٣سٞةٚح اٷقٺ٦ٲحض ظ٤تض

وٺح ا٣ؽٱ٨ ثػ٨ ٔجػؽ اهلل  دؿص٧ح ا٣نٲغ ٔجؽ اهلل ث٨ ٦ع٧ؽ ق٤ٲ٥ ا٧٣٪ضؽ: -

 .3129 د٦نٜض ا٧٣٪ضؽض دٞؽٱ٥: ٦ةزف ا٧٣جةرؾض دار ا٣جنةاؿض

ٚػٰ ظ٤ػت ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣ؿاثػٓ ٔنػؿ ا٣٭ضػؿم:  ٫ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣نؿٰٔ ك٦ؽارق -

 .٧3117ح ا٣سٞةٚح اٷقٺ٦ٲحض ظ٤تض ٦ع٧ؽ ٔؽ٩ةف ٠ةدجٰض ظ٤ت ٔةو

زٺزٮف دراقػح اقذنػؿاٝٲح ٚػٰ ا٤٣٘ػح كا٣٪عػٮ كا٤٣٭ضػةت: ظة٦ػؽ ٩ةوػؿ  -

 ثٲؿكت. ا٣ْة٧٣ٰض ثةٝؿ ا١٣ؿثةقٰض دار ركاٚؽض

 .3129ز٪ةاٲةت ا٣عكٲ٪ٰ: ٤ٰٔ ا٣ؿًة ا٣عكٲ٪ٰض د٦نٜض  -

: أظ٧ػؽ ٚػٮزم ٨ ٚػٰ ظ٤ػت ا٣نػ٭جةءا٣عؿ٠ح ا٣نٕؿٱح ٚػٰ ز٦ػ٨ اٵٱػٮثٲٲ -

 .3117ا٣سٞةٚح اٷقٺ٦ٲحض ظ٤تض  ض ظ٤ت ٔةو٧ح٭ٲتا٣

                                                 

() .ٓأ٦ٲ٨ ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٧٣ض٧ 
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: أظ٧ػؽ ٚػٮزم ٟ ٚػٰ ظ٤ػت ا٣نػ٭جةءا٣عؿ٠ح ا٣نٕؿٱح ٚػٰ ز٦ػ٨ ا٧٧٣ة٣ٲػ -

 .3117ض ظ٤ت ٔةو٧ح ا٣سٞةٚح اٷقٺ٦ٲحض ظ٤تض ٭ٲتا٣

ا٣عؿ٠ح ا١ٛ٣ؿٱح ٰٚ ظ٤ػت ٚػٰ ا٣٪ىػٙ ا٣سػة٩ٰ ٦ػ٨ ا٣ٞػؿف ا٣ذةقػٓ ٔنػؿ  -

 ك٤ُ٦ٓ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨: ٔةانح ا٣ؽثةغض ظ٤ت ٔةوػ٧ح ا٣سٞةٚػح اٷقػٺ٦ٲحض

 .3118ظ٤تض 

: صة٦ٕػح ظ٤ػتض ٱغ كا٣٭٪ؽقػح: ٦ع٧ػٮد ٚٲىػ٢ ا٣ؿٚػةٰٔظ٤ت ثٲ٨ ا٣ذةر -

 .7::2ظ٤تض 

 ظ٤ت ظٌةرة ك٧ٔةرة: ٦ٲ٢١ إر٩ةؿض ظ٤ػت ٔةوػ٧ح ا٣سٞةٚػح اٷقػٺ٦ٲحض -

 .3117 ظ٤تض

ظ٤ػػت كا٣عػػؿكب ا٣ىػػ٤ٲجٲح: ص٧ٲػػ٢ ص٧ػػٮؿض ظ٤ػػت ٔةوػػ٧ح ا٣سٞةٚػػح  -

 .3117اٷقٺ٦ٲحض ظ٤تض

ٕي  - ذجنٲؿم: ٦ع٧ؽ ٗكةف ا٣ضجػةفض دار ف اٹقذنؿاٰٝ كا٣اكؽٍ دراقةت ٰٚ ا٣

 (.: )أثعةث كدراقةت  3129أٚ٪ةفض د٦نٜض 

دركس ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح:٦ع٧ؽ ٠ة٢٦ ا٣ذٮ٩كٰض أذ٪ٯ ث٫: ٤ٔػٰ ا٣ؿًػة  -

 .3129 ا٣عكٲ٪ٰض د٦نٜض

 )اثػ٨ ا٣ٕػؽٱ٥(ض زثؽة ا٣ع٤ت ٨٦ دةرٱغ ظ٤ت: ٧ٔؿ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ٬جػح اهلل -

ض 3117 ٷقٺ٦ٲحض ظ٤ػتضٔ٪ٰ ث٫: قة٦ٰ ا٣ؽ٬ةفض ظ٤ت ٔةو٧ح ا٣سٞةٚح ا

 ٦ض٤ؽات. 4 ضأصـاء 4

قػػٮرٱح ٚػػٰ ٦ٮاص٭ػػح ا٣عػػؿب ا١٣ٮ٩ٲػػح: إمػػؿاؼ: ٩ضػػةح ا٣ُٕػػةرض ا٣٭ٲبػػح  -

 .3129 ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةبض د٦نٜض

ٍ ٔنٲح ا٣عؽازح: ظ٤ت ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦ ٔنؿ: إثؿا٬ةـ ٦ةر٠ٮسض  - ا٣نؿؽ اٵكق

 .3117ض ظ٤تض اٷقٺ٦ٲح دؿص٧ح: ٬ٲس٥ ظ٧ةـض ظ٤ت ٔةو٧ح ا٣سٞةٚح

ٰٚ د٦نٜ ٰٚ ا٣ٕ٭ؽ ا٣ـ١٩ٰ كاٵٱٮثٰ: ز٬ٲؿ ٦ع٧ػؽ ٩ػةصٰض ا٣٭ٲبػح  ا٣ُت -

 .3129ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةبض د٦نٜض
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 ا٣نٕؿاء: ٦ع٧ؽ ٌٝضحض ظ٤ت ٔةو٧ح ا٣سٞةٚح اٷقػٺ٦ٲحضا٣ٞؽس ٰٚ ٔٲٮف  -

 .:311 ظ٤تض

ٝؿاءة ٰٚ اٷثؽاع اٵدثٰ ا٣ع٤جػٰ: ٦ع٧ػٮد ٦ع٧ػؽ أقػؽض ظ٤ػت ٔةوػ٧ح  -

 .3117ا٣سٞةٚح اٷقٺ٦ٲحض ظ٤تض 

٬جٰ: دٮزٲٜ ٕٚة٣ٲةت اظذٛة٣ٲح ظ٤ػت ٔةوػ٧ح ا٣سٞةٚػح إمػؿاؼ ا١٣ذةب ا٣ؾ -

 .3117كدٞؽٱ٥: ٦ع٧ؽ ٌٝض٫ض ظ٤ت ٔةو٧ح ا٣سٞةٚح اٷقٺ٦ٲحض ظ٤تض 

٧٣عةت ٨٦ ظ٧ةٱح ا٣جٲبح ٰٚ ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ اٷقػٺ٦ٰ: ٦ع٧ػؽ وػجعٰ  -

 ض ٦ع٧ػػٮد ١ٔػػةـض ظ٤ػػت ٔةوػػ٧ح ا٣سٞةٚػػحوػػٞةرض دٞػػؽٱ٥: ثنػػٲؿ ا١٣ةدػػت

 .3117 ض ظ٤تضاٷقٺ٦ٲح

اٵكؿ: اٵ٧ٔػػةؿ ا١٣ة٤٦ػػح ٣ٸ٦ػػةـ ٦ع٧ػػؽ ا٣ؼٌػػؿ ظكػػٲ٨:  ا٧٣كػػذؽرؾ -

 .3129ص٧ٕ٭ة: ٤ٰٔ ا٣ؿًة ا٣عكٲ٪ٰض د٦نٜض 

أثٮ ا٣ٮٚةء ث٨ ٧ٔؿ ا٣ع٤جٰ ٦ٕةدف ا٣ؾ٬ت ٰٚ اٵٔٲةف ا٧٣نؿٚح ث٭٥ ظ٤ت:  -

ض دعٞٲػٜ: ٦ع٧ػؽ ا٣ذػٮ٩ضٰض ظ٤ػت ٔةوػ٥ ا٣سٞةٚػح اٷقػٺ٦ٲحض ا٣ٕؿًٰ

 .3117ظ٤تض 

٨٦ اٵٱٮثٲٲ٨: اٷمؿاؼ: ٦ع٧ؽ ٩ؽكة ا٣عؿ٠ح ا٧٤ٕ٣ٲح كاٵدثٲح ٰٚ ظ٤ت ز -

 .3117 ٌٝضحض ظ٤ت ٔةو٧ح ا٣سٞةٚح اٷقٺ٦ٲحض ظ٤تض

كٝػػةآ أثعػػةث ا٣٪ػػؽكة ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٣ؽك٣ٲػػح: دكر ا١٧٣ذجػػةت كا٣ذٮزٲػػٜ ٚػػٰ  -

ػحا١٧٣ذجةت: اٷمػؿاؼ: ٦ع٧ػؽ  ٤ػت ٔةوػ٧ح ا٣سٞةٚػح اٷقػٺ٦ٲحض ض ظٝض 

 .3122ض ظ٤ت

*   *   *
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 الفهارس العامة
 التسعنياحلادي وللمجلد 

 

 سماءفهرس أ -أ
 كّتاب المقاالت

 

 704 د. إةرأَه غتد اهلل

 548 رفػج َزٓه د.

 794 شػد فرج اهلل د.

 764 د. شىر امدِٓب

 86 غتد امكرٓه خصٔي د.

 >65، ::4 غتد امٌاضر غصافد. 

 >84، :>4 غٔصّ امػاكِب د.

 :: فاؼىث رشي د.

 :80 د. متاًث وشِح

 :49 د. وازن امىتارك

 698، 56 رعِان امدآث د.

 444 ودىد كاشه امزوكاًْ د.
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 4>5، >47 د. ودىِد امصٔد

 >>7، :48 وكْ امدصٌْ د.

 646، 8 وىدوح خصارة د.

 :: ًادٓث ٌَاوي د.

*   *   * 
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 المقاالتعناوين فهرس  -ب

 
كراءة فْ  -امجزائري مؽاَر  إحىام األًس فْ غروض امفرس -

 >65 امٌص وامخدلٔق

 جِاز اإلفراد وامخذكٔر فْ اشه اجخُادات فْ امدرس امٌدِي -

 8 امخفغٔل امىػرف ةأل

 4;8 م;504إضدارات امىجىع غام  -

 704 إغراب امىرٌّ وامجىع امذي غنّ خّده -

-َ>476غام ) ةدوشق فْ وؽنع أغغاء وجىع امنغث امػرةٔث -

 >59 م(;504

 (امددٓد وػامه فْ امٌلد امػرةْ)امجُد امٌلدي فْ كخاب  -

 :>4 مندكخِر غتد امكرٓه األشخر

 764 امٌصائْ امدجاج فْ ةائٔث إشىاغٔل ةي ٓصار -

 :: امخصاؤل وجدمَّٔث امروآث امِاكػٔث امجدٓدة -

 548 امػروةٔث املدٓىث أمفاظ غرةٔث حِعدُا امنغات -

 6;8، 598 ;504غام  امكخب وامىجالت امىُداة إمّ وكختث امىجىع -

 >:8 م;504امىداعرات وامٌدوات غام  -

 >84 فْ غطر شٔف امدومث امدىداًْ امىدرشث امشػرٓث امشاؤث -

 :49 امىػجزة -

 794 غٌد امدكخِر حىام خصان ٌدِامىػجه وغالكخٍ ةام -

 >>7 حغُّٔر وػٌّ امكنىث ةخغُّٔر مفظُا -

 56 وامػروض واملافٔث حكرار املافٔث ةٔي امٌلد وامتالغث -
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 646 (َرَجدَ  -َجهَّ  -حَْىخَه  -أشس  -أذََر ) حكىنث وادة مغِٓث -

 :80 جاوػث دوشق ًىِذجاً  جُِد امخػرٓب فْ امخػنٔه امػامْ -

 >47 امشاغر شنٔىان امػٔصّ راخلذكرٓات وع امىجىػْ ام -

 698 ًىػ غاٍل وي امشػر امِجداًْ شِاَد امشِاَد -

 :;8 فُرس امػدد امدادي وامخصػٔي -

 4>5 4كراءة ًلدٓث فْ ةدِث وؤحىر وجىػْ ج -

 86 ًلد امرػامتْ جائتٍ فْ عِءكالئد زَٔر وغ -

 :48 وامفروق ةٌُٔىا جىٔعو كل -

فْ االخخفاء ةِٔم امنغث األم  كنىث امدكخِر وروان امىداشٌْ -

 878 وِٓم امنغث امػرةٔث

فْ االخخفاء ةِٔم امنغث األم وِٓم  كنىث امدكخِر وِفق دغتِل -

 885 امنغث امػرةٔث

األخؽاء امشائػث  وي ضِر االشخدالل ةاملٔاس فْ حطدٔح -

 444 فْ امػطر امددٓد

 898، 574 وي كرارات وجنس امىجىع فْ األمفاظ األشامٔب -

 ةػظ امىجىع فْ ًظرات أخرى فْ ةػظ كرارات وجنس -

 ::4 5ج األمفاظ واألشامٔب

*   *   * 
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