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 كاإلدراج بني الساكن واملتحر

 ()أ. د. أحمد محمَّد قّدور

 
 تمهيد: -1

٦ ٯػٌّلف ٢ْ٭ اـخٰٙاء س٬ا٧ب ٪ػؼا  ْؽؼ ا١ٌػرس ا١ٌه٬حٌٮ ٨ْػ ا١ٓؽب ٤شا١ٰى

ٌٞتث. كٛػػ ةػؽزت  ا١ٌػرس، ٪٥ا ٤شاؿ األن٬ات ا٥١ٙؽدة، ك٤شاؿ األن٬ات ا٥١ؽ

(، نػاضب ٪575ال٤ص ٪ؼٯ٦ ا٥١شا٦ٰ١ ١ػل ا١غ٠ٰ٢ ة٦ أض٥ػ ا١ٙؽا٪ٰػم )ت٤

٫ا، كٛفػ٫٥ا  ٞخاب )ا٦ٰٓ١(، ٘ا١غ٠ٰ٢ ضٌػد أن٬ات ا١ٓؽةٌٰث كسٌؽة٫ا ك٦َّْٰى ٤غارسى

ٚي ةاألة٨ٰػًث  ًٗ ذ١ػٝ ٢٤ط٬ُػاتو ٤تخٟػؽةن حخ٢ٌٓػ ٠٢، ك٧رؽى ٘ٮ حياْٰ ًْ إ١٭ نطاحو ك

ٌٞتػث، كّل  ،م األن٬اتكا١خٌٜا١ٰب. ذ٣ٌ أكار إ١٭ أكٰاءى ٥ٌ٫٤ثو ٦٤ عهائ ك٪ػٮ ٤ؽ

ـ٥ٌٰػا ٟ٘ؽة ا١ٌؼّلٛث كاإلن٥ػات ك٤ػا ١طٚ ة٫ا ٤ػ٦ عهػائم أعؽل
(5)

. ك٢ْػ٭ 

ـً ٪581٪ؼا ا٨١ٌط٬ ـػار ـٰت٬ٯػ٩ )ت ( ا١ؼم ا٪ػخ٣ٌ ا٪خ٥ا٤ػان ةا١ٖػان ةخؽٰٞػب ا١ٟػال

 كاحٌهاؿ أسؾائ٩ًً، ك٤ا ٯٍؽأ ٫ٰ٢ْا ٦٤ ىؽكب ا١خٌٰٖؽ.

٦ ٤ػ٦ كةإ٤ٟاف ا١ػٌػارس أف ٯؽنػػ ا١خٌػؽاةً ا٬١ ذٰػٚ ةػ٦ٰ ٪ػؼىٯ٦ ا٥١شػا١ٰى

ا١ٌػرس ا١ٌه٬حٮ ض٦ٰ احُّغؼت عالنث ا١ػٌػرس ا٨١ٌِػؽم ا٨ٓ٥١ػٌٮ ةاألنػ٬ات 

                                                 

() ْٚي٬ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤ل. 

 ـ.4/7/8158كرد ا١تطد إ١٭ ٤ش٢ث ا٥١ش٥ّ ةخارٯظ 

 . ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا 5/47، ا١فا٤ٌؽائٮكا٥١غؾك٤ٮ  خطٰٜٚة، ٢١غ٠ٰ٢ ٞخاب ا٦ٰٓ١ (5)

    ٌ      ٌ  
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ا٥١ٙؽدة ٤ٌٜػ٤ثن ٥١ٓؽ٘ث أض٬اؿ ا١خٌؽٰٞب، ك٤ا ٯ٨خز ٦٤ ا٥١شاكرة ٘ػٮ ا١فػٰاؽ. 

ػٌػـ ١ػػرس اإلدٕػاـ ة٥ٌٜػ٤ػثو حيػ٣ٌ  ٦٤ ذ١ٝ أفَّ ـٰت٬ٯ٩ أضٌؿ ةيػؽكرة أف ٯٜي

م ٛتف٩ ٦٤ كٰغ٩ ا١غ٤٠ٰ٢تادئ ا١ٌػرس ا٨١ٌِؽٌم ا١ؼ
(8)

، كٛػ ـ٦ٌ ةػؼ١ٝ ـػ٨ٌثن 

٠َّٛ أف عؽجى ٫ٰ٢ْا ا١اٌلض٬ٜف ٦٥ٌ٤ درـ٬ا اإلدٕػاـ عاٌنػث. ك٪ٟػؼا احٌغػؼت 

ا١ػراـث ا١خٌؽٰٞتٌٰث ١ألن٬ات ك٠ٟ ٤تاضد ٢ٕبى ٫ٰ٢ْا رنػ ا١خٌٌٰٖػؽ ا١طػادث 

٧خٰشث ا٥١شاكرة ٘ٮ ا١خٌؽٰٞب أك ا١فٰاؽ. ١ٟػ٦ٌ ذ١ػٝ ٞػاف ٯيػ٣ٌ أكػٰاء ٥ٌ٫٤ػث 

ٌَٙ كنػالن حخٌه٠  ، ك٧طػ٬ ذ١ػٝ. ان ككٛٙػ ةغهائم ٞالـ ا١ٓؽب ٦٤ س٫ث ا١ػخ٢ٌ

٫ٍػػا  ٰى اإل٘ػػؽادٌم كا١خؽٰٞتػػٮ كٯتػػػك أٌف ضاسػػث ا٨١ٌطػػاة إ١ػػ٭ ٪ػػؼق ا١ٌػراـػػث ة٥شا١

 ٦٤ ٣٢ْ ا١ٌهؽؼ ٰٕؽ ٤فخ٠ٍّٜ ٩٨ْ. ان ـاٛىخ٣٫ إ١٭ س٫٢ًٓا سؾء

ٝي ا٨١ٌ  طػاة كإذا أعؼ٧ا ٘ٮ ا١طفتاف أ٪٥ٌٌٰث ا١ٌػرس ا١خٌٟا٢٤ٌٮ ٢١ٌٖث ةػا ٨١ػا ٤فػ٢

ث إ١ػ٭ ٨ْانػؽق ٤ف٬ٌٕان ض٦ٰ درـ٬ا ا١ٟػالـ كض٢ٌ٢ػ٬ق ةػػءان ٤ػ٦ ٨ْانػؽق ا١ٌهػ٬حَّٰ 

ا١ٌهؽٌٰ٘ث، كّل ـػ٥ٌٰا ىػؽكب اّلكػخٜاؽ كا١خٌهػؽٯٗ، ذػ٣ٌ اـػخ٨ت٬ٍا ١ٟػ٠ٌ ذ١ػٝ 

ًٗ أـا١ًٰب ا١ٟالـ. ٍن  ْالٛاتو أ٘يج إ١٭ حط٠ٰ٢ ا١خٌؽٰٞب ا٨١ٌط٬م ككى

رى ا١خٌػي١ٰٗ  ٘ػٮ ٢ْػ٣ ا١ٌهػؽؼ أ٘ػؽد ١خ٢ػٝ كرة٥ٌا ٞاف ٤ٰٙػان أف ٧ؼٞؽ أفَّ حٍػ٬ُّ

ػػٮى ةا١خٌهػػؽٯٗ ا٥١لػػخؽىؾ، ك٪ػػ٬ ا١خٌٰٰٖػػؽ ا١طػػادث ١ٰٖػػؽ ٕاٯػػثو  ًْ ا٥١فػػائ٠ سا٧تػػان دي

٬٨ٓ٤ٯٌث. ك٪ٟؼا س٥ٓج ا٥١تاضد ا١خٌؽٰٞتٌٰث ٤ّ عالنثو ٧ِؽٯٌثو ١ػػرس األنػ٬ات 

٘ٮ ضٌٰؾو ٢ٕبى ٩ٰ٢ْ اـخٜؽاءي ا١خٌُّٰٖؽ كآذارق، كا١تطدي ٦ْ أـتاة٩. ٤ػ٦ ذ١ػٝ أةػ٬اب 

٦ كاإلْػػالؿ كاإلةػػػاؿ كاإلدٕػػاـ كاإل٤ا١ػػث اّلةخػػػاء ك ا٬١ٛػػٗ كا١خٜػػاء ا١ٌفػػا٨ٰٞى

كأضٟػػاـ ا٥٫١ػػؾ كا١طػػؼؼ
(3)

، ٘يػػالن ٥ٌْػػا كردى ٘ػػٮ ةطػػ٬ث األة٨ٰػػث كاّلكػػخٜاؽ 

َّٝ ٘ػٮ  ٚه ةخ٢ٝ ا٥١تاضد ا١خٌؽٰٞتٌٰػث. كّل كػ ّى ٫١ا احٌهاؿه كذٰ كا١خٌهؽٯٗ ٦٤ ٬٤اى

                                                 

 .436-4/435طٰٜٚ ٪اركف، ا١ٟخاب ١فٰت٬ٯ٩، ةخ (8)

 ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا. 8/471كؽح ا١لاٰ٘ث ٢١غيؽ ا١ٰؾدم، ةخطٰٜٚ ضف٦ ا١ٓر٥اف،  (3)



 اإلدراج بني الساكن واملتحرك  ـ د. أمحد قدور

 

57 

رس ا١ٌهػ٬حٌٮ كح٬ُٰٙػ٩ ٤ت٢ٔ ا١خ٬ٌٰ٘ٚ ا١ؼم أضؽزق ٪ؤّلء ا٥٢ٓ١اء ٘ٮ اـخر٥ار ا١ػػٌ 

 ٘ٮ ٤تاضد ا١ٌهؽؼ ْا٤ٌث، ك٘ٮ ٤تاضد ا١خٌٰٰٖؽ ا٢١ٌٌِٙٮ عاٌنث.

ذ٦ٰ ّلة ٌٍؽٯٚ ٢ْػ٭ ا١ٌػارـػ٦ٰ ا١ػػ٥يطػى ّي ا١ ٍى خ٨ػاء ٢ْػ٣و ٢ْ٭ أفَّ ذ١ٝ ّل ٯٜ

حيٍش٥ىّ ١ػ٩ ا٥١ػ٬ادُّ ٤ػػ٦ ٤ه٨ٌٙػػات ا٨١ُّطػاًة ك٥٢ْػػاًء  عاصٍّ ٤فخ٠ٍّٜ ١ألن٬اًت 

ٞيخي  ٮ ا١خ٥ٌٰٓػػث كاـػخغؽاج ا١خٌش٬ٯػ كا١تالٕث كاإلْشاز، ك ٟى٥ػاًء ك٤يه٨ِّٙ ًب ا١طي

ا١ػ٥ي٥َّٓ٭، كٰٕؽ ذ١ٝ ٦٤ آذارو ٥٢ٌْٰػثو ٤غخ٢ٙػث
(4)

. ك٪ػؼا ىػؽبه ٤ط٥ػ٬ده ٤ػ٦ 

اإل٘ادة ٦٤ ا٬٢ٓ١ـ ا١طػٯرًث ٢ْ٭ أف حتٜ٭ ٤٬٢ْي٨ا ى٦٥ى ٬٥٧ذس٫ا ا١ٌٙؼ ٦٤ دكف 

ٚو سائؽو أك إضالؿو ألٟ٘ارو ٨٤تخَّثو ٦ْ أن٬ؿ ٨٤ً٬٢ْا ك  ٕاٯاح٫ا.ا٧شؽارو إ١٭ حٍتٰ

( ضٌػدت ٢١تػاضر٦ٰ Linguisticsكٯ٬ٜدي٧ا ٪ؼا ا١طػٯد إ١٭ أفَّ ا٢١ٌفا٧ٌٰات )

٦ًٍ ١ألن٬اًت، ٪٥ػا ٢ْػ٣ األنػ٬ات ا١ٓػاـٌ  ك٢ْػ٣  (،phonetic)٥٢ْى٦ٰ أـاـَّٰٰ

٨ػػ٭ ا٢ٓ١ػػ٣ي األٌكؿ ةػػػىرس أنػػ٬اًت (phonology)األنػػ٬ات ا١خٌلػػ٢ٌٰٟٮ  . كٯٓي

ًٚ كا١ٌف٥ّ  ٍٍ ات ٤ٙؽدةن ٦٤ س٫ات ا٨١ُّ كاّل٧خٜاؿ ْتؽ ا٥١طًٰ ا١ٰٙؾٯائٌٮ ٤ػّ ا٢١ُّٖ

ٔو ةا١خٌشاًرًب ا٥١غتؽٯٌث كاـخ٥ٓاؿ اٱّلت ا١طػٯرػث. أ٤ٌػا ا٢ٓ١ػ٣  ـو ةا١ إٯالء ا٪خ٥ا

ا١رٌا٧ٮ ٫ٰ٘خ٣ُّ ةػراـث أنػ٬ات ١ٖػثو ٨ٌٰٓ٤ػثو ١ٟلػٗ ٬ٛاْػػ ا١خٌلػ٠ٰٟ ا١ٌهػ٬حٌٮ 

ا١غاٌص ة٫ا ٦٤ ٰٕؽ ٛهػو إ١٭ ح٣ٰ٥ٓ ا٨١ٌخائز ا٥١طٌه٢ث ٤ػ٦ ٪ػؼق ا١ٌػراـػث
(5)

 .

ٗى ا١ٜػؽف ك ػ٬مِّ ٨٤خهػ ػ٨ا ا٢١ُّٖ ـً ض٦ٰ ةػأت ٌالئّ ا١ٌػرس ا٢١ٌفا٧ٌٮ حٙػي إ١٭ در

٨ًٮى ْػده ٦٤ ا١ٌػارـ٦ٰ ةخٓؽٯٗ ا١ٌٜؽاء كا٫٥١خ٥ٌػ٦ٰ ةا٥١فػائ٠ ا١ٓا٤ٌػث  ْي ا٥١اىٮ 

٠٥ْ آعؽكف ٢ْ٭ إدعا٫١ػا ٘ػٮ درـػ٨ا كاّلحٌشػاق إ١ػ٭ ك٢١ٌفا٧ٌٰات كحارٯغ٫ا، 

٨٤ً٬٢ا، ٢ْ٭ اعخالًؼ  ْي خ٨ًا ك ٖي ٫ًٜا ٘ٮ ١ ٫ا كاحٌشا٪اح٫ا. حٍتٰ ًْ  ٘ؽك

ػػ٭ ٤فػػائ٠ ا١خٌلػػ٠ٰٟ )ا٬١٬٧٬ٙ١سٰػػا( ْػػ٦ ٪ػػؼا  كٞػػاف ٤ػػ٦ ا٥١خ٬َّٛػػّ أف حي٨ىطَّ

                                                 

 ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا. 63ةط٬ث ٘ٮ ٣٢ْ أن٬ات ا١ٓؽةٰث، ص  (4)

 ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا. 95ـ، ص ٤5996تادئ ا٢١ٌفا٧ٌٰات، ط. أك١٭  (5)
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ا٥١ٰػاف، كأف ٯٜخهؽ األ٤ؽي ٢ْ٭ ا١خٌٓؽٯٗ ة٫ا ٥ٞا ساءت ١ػل أنطاة٫ا ٤ػ٦ ٰٕػؽ 

ًٙػي إ٨ٰ١ػا ٤ػّ  ى داعو إ١٭ اضخؼائ٫ا أك ادٌْاء ن٬اة٫ًا ٢ٍ٤ٜان. ٘ا٥١ٍٰٓاتي ا٢١ٌفا٧ٌٰثي ْا٤ٌثن ح

ٚى ٢ْػ٭  اْخٜادً  تَّػ ٤خؽس٫ٰ٥ا أك ٤ٜختف٫ٰا أ٫ٌ٧ا نطٰطثه دائ٥ان، ك١ػؼ١ٝ ٯ٨تٖػٮ أف حٍي

ػثي ا٥١ػركـػثي ك٤٬٢ْي٫ػا  ٚي ري٤ًٰػًج ا٢١ُّٖ تٰ أٌم ١ٖثو ٦٤ ٰٕؽ ٘ؽؽو ٤ا. ٘إف ٣١ ٯىٍف٢ى٣ً ا١خٍَّ

ٗي كْػػـي ا١رٌٜػث ض٨ٰػان، ك٢َّٛػثي  ػٓ ٗه ٕؽٯػبه ٤تٓريػ٩ي ا١يَّ م كا١غٍي. ك٪ؼا ٬٤ٛ ةا٨١َّٜ

ٌٌالًع ٢ْ٭ ٤٬٢ًْ  ٨ػا ض٨ٰػان آعػؽ. كإذا ٤ػا ا١ػخ٥ىؿى ا٥١ػؽءي ألنػطاًب ا٢١ٌفػا٧ٌٰاًت اّل

يػػَّ ٤ػ٦ أف ٯي  خ٬ٌٛػٗ ضٰد ٧ليت ٘ٮ ا١ٖؽًب ْؼران ٘ٮ ح٣٫٥ًِٰٓ ٦٤ كي٫٧ا، ٘إ٩َّ٧ ّل ة

يػػَّ ٤ػ٦ أف  ٢٤ًّٰا ٨ْػ ا١ٌػارـ٦ٰ ا١ٓؽًب ا١ؼٯ٦ ٕاةج ٦ْ ٣٫٥ِٓ٤ ا١ٙػؽكؽي ا١خػٮ ّل ة

ؽٯ٦ ٤ ـً اٱعى ُّٚ أفَّ حِٓػ٣ٰ ح٬ٟفى ة٦ٰ ٨٤ً٬٢ْا ٦٤ س٫ثو ك٬٢ْ ٦ س٫ػثو أعػؽل. كا١طػ

ا١ٖؽة٦ٌٰٰ عاٌنثن ٣٫ً٤ً٬٢ٓ١ ا٢١ٌفا٧ًٌٰث أ٤ؽه ٬٫ٙ٤ـه ٘ٮ ىػ٬ًء اعػخالؼ ا١طا١ػث ا٥٢ٓ١ٌٰػًث 

ا١خٮ ـتًٜج ا٢١ٌفا٧ٌٰات ٦ْ ا١طا١ث ا١خٌا١ٰث ا١خٮ ةػؽزت ةفػتت٫ا. ٢ٓ٘ػ٤٬ي٣٫ ا١ٜػٯ٥ػث، 

ػػػُّ ٥٢ْػان ٜ٘ػػ٩ ا٢١ٖػث ك٤ػ٦ ىػ٫٨٥ا ٤ػػا كرذػ٬ق ْػ٦  ٓى ي ةػػا٨ٓ٥١٭  )ا٬١٬٢ٰٙ١سٰػا(، ّل ح

ػات ا١ٜػٯ٥ػث  ا١ٌهطٰص ٣٢ٓ٢١، ألفَّ ا٨١ٌؾْث ا١خ٥ٰ٢َّٰٓثى كـٍٰؽةى ا٨٥١ٍٚ كٛيػـػَّٰثى ا٢١ُّٖ

كن٬ٓةثى ا٬ٜ١اْػ ٞا٧ج ٪ٮ ا١ٌفائػة ٛت٠ ا١ٜؽف ا١خٌاـّ ْلؽ
(6)

ى٨ا ١ػ٣  . ٢ْ٭ أفَّ ضا١

٤٬٢ْي٨ا ا١ٜػٯ٥ثي ا١ٌؽاـغث ا١خٮ ك٫ػت ازد٪اران ٥٢ًّْٰػا  :ح٦ٟ ٞؼ١ٝ، ٘لخٌاف ٤ا ٪٥ا

ػػي٪ا ٘ؼًّا ٤ ًٓ ٨ؼ ا١ٜؽف ا١رٌا٧ٮ ٫٢١شؽة، ك٤٬٢ْي٣٫ ا١ٜػٯ٥ث ا١خٮ رأٯ٨ا ٦٤ نٙاح٫ًا ٤ػا ٯيت

ا  !٦ْ ا١ٌػرس ا٥٢ٓ١ػٌٮ ٢١ٌٖػث ٌى٬ي ٙيػ٠ي ٨ْػ٩ ٞرٰػؽكف ٥ٌ٤ػ٦ حٓػا ك٪ػؼا ٘ػؽؽه ٫٤ػ٣غ ٯٖ

ا٢١ِّفا٧ٌٰات، كّل ـ٥ٌٰا ا١ػؼٯ٦ حٌٍؽٛػ٬ا إ١ػ٭ ٤فػائ٠ حٍتٌٰٰٜػث رٌكج ةٓيػ٫ا ٫ٙ٥١ػ٬ـ 

يرٯػ ٩١ أ  ف ٯط٠ٌ ٤ط٠َّ ا٬٥١ركث ا١ٜػٯ٣.)ا١تػٯ٠( ا١شػٯػ ا١ؼم أ

                                                 

٨٤ؼ ٧ليح٫ا ضخ٭ ا١ٜػؽف ا١ٓلػؽٯ٦، ١شػ٬رج ٧٬٤ػاف، حؽس٥ػث ةػػر ا١ػػٯ٦ حارٯظ ٣٢ْ ا٢١ٌٖث  (6)

ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا، كراسّ ةطر٨ا ٘ٮ ٤ش٢ث ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث،  558ا١ٜاـ٣، ا١ٙه٠ ا١را١د، ص 

، 8151(، ا١شػؾء ا١ؽاةػّ، ١ٓػاـ 85ك٪٬ ة٬٨ٓاف )ة٦ٰ ا٢١ٌفا٧ٌٰات ك٬٢ْـ ا٢١ٖث(، ا٥١ش٢ػ )

 ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا. 981ص 
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ا١خلػ٠ٰٟ أ٤ٌا ٤ػا ٯخٌهػ٠ ةا٥١تاضػد ا١شػٯػػة ا٨٥١يػ٬ٯث حطػج ٤هػ٢ٍص 

)ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا( حطػٯػان ٜ٘ػ ةػأت ٢ْ٭ ٯػ ا١ػػٞخ٬ر إةػؽا٪٣ٰ أ٧ػٰؿ ٘ػٮ ا١ه٬حٮ 

. كٯؼٞؽ ا١ػٞخ٬ر أ٧ٰؿ أ٩ٌ٧ ٯيػؤذًؽي [ـ5947ط. أك١٭ ]ٞخاة٩ )األن٬ات ا٬ٌٖ٢١ٯٌث(، 

ي٩ إ١ػ٭ ٘ػؽ بى ٞخاة ٨ػ٭ ةاألنػ٬ات  (ا٧٬ٙ١احٰػٝ)؛ ألفَّ (ا١٬٧٬ٙ١ػ٬سٮ)ع أف ٯي٨فى ٯٓي

كٯيشػؽم ٫ٰ٢ْػا ا١خٌشػارب دكف ٧ِػؽو عػاصٍّ إ١ػ٭ ٤ػا  ،اإل٧فا٧ٌٰث كؽضان كحط٢ٰالن 

٨ػ٭ ٞػ٠َّ ا٨ٓ١اٯػث ةػيذؽ ا١ٌهػ٬ت  ح٨خ٥ٮ إ٩ٰ١ ٦٤ ١ٖات. أ٤ٌا ٘ؽع )ا٬١٬٧٬ٙ١سٮ( ٰ٘ٓي

ا٬ٌٖ٢١ٌم ٘ٮ حؽٰٞب ا١ٟالـ ٧ط٬ًًق كنؽ٩٘
(7)

ٮ ٞخاةػ٩ كْؽضى ا١ػػٞخ٬ر أ٧ػٰؿ ٘ػ .

، ٞػا٥١ٍّٜ كا٨١ٌتػؽ ةا١خلػ٠ٰٟ ا١هػ٬حٮ٥١تاضد نػ٬حٌٰثو ْا٤ٌػثو كأعػؽل حخٌهػ٠ 

ر ا١خٌػارٯغٮ، كةطػدى  ك٬٤ـٰٜا ا١ٟالـ، ٥ٞا ْؽض ٥١شاكرة األن٬اًت ك٢١خٌٍػ٬ُّ

٬٤ى٬ع ا٥١غا١ٙث ك٧ط٬ ذ١ػٝ
(8)

. ذيػ٣َّ ْػٌؽؼ ا١ػػٞخ٬ر ح٥ٌػاـ ضٌفػاف ٘ػٮ ٞخاةػ٩ 

ا دْػاق ة٥ػ٫٨ز ا١خٌلػ٠ٰٟ ، ة٥ػ[ـ5955ط. أك١ػ٭ ])٨٤ا٪ز ا١تطد ٘ٮ ا٢١ٌٖػث(، 

ّى كا٨١َّتٍػؽى كا١ٌخ٨ٖػ٣ٰ (ا١ٙػ٣ٰ٧٬ى )، كدرس (ا٬١٬٧٬ٙ١سٰػا)ا١ٌه٬حٮ، أم  كا٥١ٍٜػ
(9)

 .

٥ً١ا دْػاق  [ـ5973ط. أك١٭ ]كْؽض ٘ٮ ٞخاة٩ )ا٢١ٖث ا١ٓؽةٌٰث ٨ٓ٤ا٪ا ك٤ت٨ا٪ا(، 

ًّ  (ا١ٙػػػ٣ٰ٧٬ً ك)ةا٨١ٌِػػػاـ ا١ٌهػػػ٬حٮ، أك )٢ْػػػ٣ ا١ٌهػػػ٬حٰات(،  كا٨١َّتٍػػػًؽ كا٥١ٍٜػػػ

٥ث كا٨١َّٖ
(51)

٬ٌِا٪ؽ ا١ٌفػٰاٌٰٛث، كاـػخ٬٘٭ ٤فػائ٠ى  ؛ ٥ٞا ْؽض ٘ٮ ٘ه٠و عاصٍّ ٢١

ٞرٰؽةن، ٞاإلْالؿ كاإلةػاؿ كاإلدٕاـ كٰٕؽ ذ١ٝ، ٤فخ٨خشان ذكؽ ا١ٓؽب ٘ٮ ٪ػؼق 

ا٥١فائ٠
(55)

ٓىػُّ دراـخ٩ حٍتٰٜان ٥١ا ٞاف ْؽَّؼ ةػ٩ ٘ػٮ ٞخاةػ٩ ا١ٌفػاةٚ. كرة٥ٌػا  ي . كح

ْيؽؼ ٦ْ ا١ٌػٞخ٬ر ضٌفاف ٤ػ٦  ٞا٧ج دراـخ٩ أضف٦ى دراـثو ٘ٮ ٪ؼا ا٥١شاؿ، ٥ً١ا 

                                                 

 . كساء ٘ٮ األن٠ )ا٬١٬٨ٙ١سٮ(.٬ٖ4ٯث، إلةؽا٪٣ٰ أ٧ٰؿ، ص األن٬ات ا٢١ (7)

 .858-858، 855-579، 578، 571-561ا٥١ؽسّ ا١فاةٚ، ص  (8)

 .814-٨٤539ا٪ز ا١تطد ٘ٮ ا٢١ٌٖث ١خ٥ٌاـ ضٌفاف، ص  (9)

 .835-886، 575-571، 79-66ا٢١ٌٖث ا١ٓؽةٌٰث ٨ٓ٤ا٪ا ك٤ت٨ا٪ا ١خ٥ٌاـ ضٌفاف، ص  (51)

 .351-865ا٥١ؽسّ ا١فاةٚ، ص  (55)
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ٚو كسٌػٯٌػػث، كإف ١ػػ٣ حٟػػ٦ آراؤق ٤ؽىػػٌٰثن ٫ُّ٢ٞػػا. كْػػؽض دارـػػ٬ف آعػػؽكف  ٥ْػػ

كا٥١ٍٜػّ كا٨١َّتٍػًؽ كا١خ٨ٌٖػ٣ٰ،  (ا٣ٰ٧٬ٙ١)ْا٤ٌث، كّل ـ٥ٌٰا  (ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا)٬٥١ى٬ع 

٢ْ٭ حٙاكيتو ة٣٫٨ٰ ٘ٮ ا١خٌٍتٰٚ. ٢ْ٭ أفَّ أذؽ ا١ػٞخ٬ر إةؽا٪٣ٰ أ٧ٰؿ ُػ٠َّ كاىػطان 

ٗه كسٰػؾه ةا٬٥١ىػ٬ًع ٧ًٙفػ٩ً ٘ػٮ ٞخػاةٮ ك١خٌا١ٰث. ٘ٮ ا١ٌػراـات ا ٞػاف ١ػٮ حٓؽٯػ

٘ٮ ـٰاؽو ح٥ٰ٢ٓٮٌ  [ـ5996ط. أك١٭ ])٤تادئ ا٢١ٌفا٧ٌٰات(، 
(58)

. 

ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا( ٢١ػٞخ٬ر ْهػاـ  :كٯ٨ٙؽد ٞخاب )٣٢ْ كُائٗ األن٬ات ا٬ٌٖ٢١ٯٌث

، ةشا٧بو ٤فخ٠ٌٜ؛ أل٩َّ٧ عٌهه٩ ٫١ؼا ا١ػٌػرس ٢ْػ٭ [ـ5998ط. أك١٭ ]٬٧ر ا١ػٯ٦، 

كإف ٞاف ٨٤طاق ح٥ٰ٢ًّٰٓا. ٩ٌ٨ٟ١ حٌٍؽؽ إ١٭ ٤فػائ٠ دراـػٰثو ٥٤اذ٢ػثو ٘ػٮ  ،٬و حٙه٢ٰٮٍّ ٧ط

ٚو  ٗى ٢ْػ٭ ٬٤از٧ػاتو ةػ٦ٰ ا١ٜػػٯ٣ كا١شػٯػػ، ٤ػّ حٍتٰػ ـً ا٢١ٖػث كا١ٜػؽآف، ككٛػ ٬٢ْ

كح٥ر٠ٰو سٌٰػ
(53)

. ك٨ْػ٬ف ا١ػػٞخ٬ر ْتػػ ا١ٜػادر ٤ؽْػٮ ا١غ٢ٰػ٠ ٞخاةػ٩ ةػػ)ا١خٌل٠ٰٟ 

. كى٣ٌ ا١ٟخػابي [ـ8118ط. أك١٭ ]ـات( ا١ٌه٬حٮ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، ةط٬ث كدرا

دراـاتو ٨٢١َّتًؽ كا١خ٨ٌٖػ٣ٰ كاإلٯٜػاًع كائػخالؼ األنػ٬اًت كح٨ا٘يًؽ٪ػا كحػ٬ا١ٮ األ٤رػاؿ 

٦، ك٧ط٬ ذ١ٝ. كٯٓخ٥ػ ا٥١ؤ١ٌػٗ ا٥١ٜػ٬ّلًت ا٢١ٌفػا٧ٌٰث  كا١خٌغ٢ُّم ٦٤ ا١خٜاًء ا١ٌفا٨ٰٞى

٠ ا١ٌه٬حٮ ٘ػٮ ٘ٮ ٠ٌٞ ٤ا ْؽض ٩١. ك١ٰؿ ٘ٮ ا٥١ٌٜػ٤ث ٤ا ٯلٰؽ إ١٭ ٩٤٬٫ٙ٤ ٢١خٌلٰٟ

                                                 

ـ، كأن٬ات ا٢١ٌٖث ٣٢ْ5968 ا٢١ٖث، ٤ٌٜػ٤ث ٢١ٜارئ ا١ٓؽةٮ، ٥١ط٬٥د ا١ٌفٓؽاف، ط. أك١٭  (58)

ـ، كا٬١سٰؾ ٘ػٮ ٜ٘ػ٩ ا٢١ٖػث ٥١ط٥ػػ األ٧ٍػاٞٮ، ط. ١5963ٓتػ ا١ؽض٦٥ أٯ٬ٌب، ط. أك١٭ 

، كدراـػات ـ5971ـ، ك٣٢ْ ا٢١ٖث ا١ٓاـ: األن٬ات ٥ٟ١اؿ ةلؽ، ط. أك١ػ٭ 5969أك١٭ 

ـ، كا١خ٬ٌٌٍر ا٬ٌٖ٢١م ٤ِػا٪ؽق ك٢٢ْػ٩ ك٬ٛا٨ٰ٧ػ٩ ١ؽ٤يػاف 5998٘ٮ ٣٢ْ ا٢١ٖث ٩١ أٯيان، ط. 

ـ، كا٥١ػع٠ إ١٭ ٣٢ْ ا٢١ٖث ك٨٤ػا٪ز 5991ـ، كذا٧ٰث ٤ؾٯػة 5985ْتػ ا١خ٬ٌٌاب، ط. أك١٭ 

ـ، كدراـث ا١ٌه٬ت ا٬ٌٖ٢١م ألض٥ػ ٤غخار ٥ْػؽ، ط. 5988ا١تطد ا٬ٌٖ٢١م ٩١، ط. أك١٭ 

ـ. 8151األنػػ٬ات ككُائ٫ٙػػا ٥١ط٥ػػػ ٨٤هػػٗ ا٥ٜ١ػػاٌٮ، ط. ذا١رػػث ـ، ك5976أك١ػػ٭ 

ّ ٘ٮ ا١خٌٓؽٯٗ ةا٣ٰ٧٬ٙ١ ٘ٮ ٞخاة٩: ٘ٮ ٣٢ْ  ـٌ كٯلار إ١٭ أٌف ا١ػٞخ٬ر ْتػ ا١ٌهت٬ر كا٪٦ٰ ح٬

 ـ.5974ا٢١ٖث ا١ٓاـ، ط. أك١٭ 

 ـ.٣٢ْ5998 كُائٗ األن٬ات ا٬ٖ٢١ٯث )ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا( ١ٓهاـ ٬٧ر ا١ػٯ٦، ط. أك١٭  (53)
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ا١ٓؽةٌٰث، كٛػػ ٛػادق ا٧فػٰا٩ٛ كراء ا٥١ؽاسػّ ا١ٓؽةٌٰػث ا١طػٯرػث إ١ػ٭ حغٍغػث ا٢١ٌٖػ٬ٯ٦ٌٰ 

كا٨١ٌطػػاة ٘ػػٮ ٤فػػائ٠ى ٤خٓػػٌػدة
(54)

. ك٪٨ػػاؾ ٞخػػابه آعػػؽ ٯط٥ػػ٠ ٨ْػػ٬اف )ا١خٌلػػ٠ٰٟ 

ط. ]ا١ٌه٬حٮ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، ٬١٬٧٬٘سٰا ا١ٓؽةٰث( ٢١ػٞخ٬ر ـ٥٢اف ضفػ٦ ا١ٓػا٧ٮ، 

ؤ٩ٌٙ١ ٧ط٬ان حشؽٯتًّٰا، إذ درس أنػ٬ات ا١ٓؽةٌٰػث ا١ٙهػط٭ ، ٧طا ٩ٰ٘ ٤[ـ5983أك١٭ 

ٍٍٰػاؼ ) ٚو ْؽاٛٮٍّ دراـثن ٤غتؽٯٌػث ة٬ـػاٌث س٫ػاز ا٥ً١ (. spectrographا٥١ٓانؽة ة٨ٍ

٦ٟ١َّ ٪ؼق ا١ٌػراـث ٢ْ٭ سػٌػح٫ا ّل حخٌهػ٠ ة٥ػا ٧طػ٦ ةهػػدق ٘ػٮ ٪ػؼا ا١تطػد إٌّل 

ّى كا٨١ٌتؽ كا١خ٣ٰٖ٨ٌ ٢ْ٭ ٧ط٬ ٤ا حٌٜػ٩٤ ٦٤ دراـات ٥١ا٤ان، ٤ّ أ٩َّ٧ درس ا٥١ٍٜ
(55)

. 

كٯ٨تٖٮ ا١خ٬٨ٌٯ٩ ةإٯشاز ة٥ا ٌٛػ٩٤ ا١ػٞخ٬ر ا١تػراكم ز٪ؽاف ٤ػ٦ آراءو سػٯػػة ٘ػٮ 

حيػػاْٰٗ حطٰٜٜػػ٩ ٞخػػاب )ا١خٌهػػؽٯٗ ا٢٥١ػػ٬ٞٮ( ألةػػٮ ا١ٙػػخص ْر٥ػػاف ةػػ٦ س٨ٌػػٮ 

(. ٘ا١ٌػٞخ٬ر ز٪ؽاف ٯػؽل أٌف ٤ػا ٌٛػ٤ػ٩ اةػ٦ س٨ٌػٮ ٘ػٮ ٞخاةػ٩ )ا١خٌهػؽٯٗ ٪398)ت

ا١خلػػ٠ٰٟ ا١هػػ٬حٮ ١ٰػػ٩ ا٬ٌٖ٢١ٯٌػػ٬ف حطػػج اـػػ٣ ا٢٥١ػػ٬ٞٮ( ٪ػػ٬ أضػػػث ٤ػػا ا٧خ٫ػػ٭ إ

ٓىػُّ ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا  ي ا ة٠ٌٟ ١ٖػثو ٢ْػ٭ ضػػة.  -٥ٞا ٯ٬ٜؿ-)ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا(. كح ٥٢ْان عانًّ

٨٘ط٦ ٧شػ ا٬ٰ١ـى ٥٢ْاء ٠ِّٞ ١ٖثو ْا٦ٰٙٞ ٢ْػ٭ دراـػث حػيذٰؽ ا١طػؽكؼ كاألنػ٬اًت 

٪ػٮ ٤طػ٠ٌ ةًٓي٫ا ٘ٮ ةٓو ١ٰغؽس٬ا ة٬ٜا٦ٰ٧ ا١خٌُّٰٖؽات ا١غاٌنث ةخ٢ٝ ا٢١ٌٖػث ا١خػٮ 

دراـاح٣٫، ٥ٌ٤ا س٣٫٢ٓ ٯف٬٥ٌف ٪ؼا ا٣٢ٓ١ ٢ْػ٣ األنػ٬ات ا١غػاٌص، أم ا١غػاٌص 

ةا٬ٜ١ا٦ٰ٧ ا١ٌه٬حٰث ٢١ٖثو ة٫ً٨ٰٓا. كٯؽل ز٪ؽاف أٌف اة٦ س٨ٌػٮ رـػ٣ أٯيػان ٌؽٯٜػان ٢ٓ١ػ٣ 

ّى ١ػل ا١ٜػ٤اء ةٓػ اةػ٦ س٨ٌػٮ،  َي أفَّ ٪ؼا ا٣٢ٓ١ى ٣١ ٯيخاة ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا ا١ٓاـٌ. ٩ٌ٨ٟ١ ٯالض

ٙىػ٬ا ة٥ػا ٯغػػـ ٕؽىػ٣٫ألٌف ٥٢ْاء ا٢١ٌ  ٖث حؽ٬ٞا أ٤ؽق ٥٢ٓ١اء ا١خٌش٬ٯػ ا١ؼٯ٦ اٞخ
(56)

. 

                                                 

ا١خل٠ٰٟ ا١ه٬حٮ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، ةط٬ث كدراـػات ١ٓتػػ ا١ٜػادر ٤ؽْػٮ ا١غ٢ٰػ٠، ط.  (54)

 ـ.8118أك١٭ 

ا١خل٠ٰٟ ا١ه٬حٮ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث )٬١٬٧٬٘سٰا ا١ٓؽةٰث( ١ف٥٢اف ضف٦ ا١ٓػا٧ٮ، ط. أك١ػ٭  (55)

 ـ ةخؽس٥ث ٯاـؽ ا٥١الح ك٤ؽاسٓث ٤ط٥ػ ٤ط٬٥د ٕا١ٮ.5983

ٓث أةٮ ا١ٙخص ْر٥اف ة٦ س٨ٌٮ، حطٰٜٚ كحٜػػٯ٣ كح٢ٰٓػٚ ا١تػػراكم ن٨ ،ا١خٌهؽٯٗ ا٬٢٥١ٞٮ (56)

ٌٜٚ. 3-5ـ، ص 8115ز٪ؽاف، ط. أك١٭   ٦٤ ٤ٌٜػ٤ث ا٥١ط
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كٯؽةً ز٪ؽاف ة٦ٰ ٞخاب )ا١خٌهؽٯٗ ا٬٢٥١ٌٞٮ( كٞخػاب )ـػٌؽ نػ٨اْث اإلْػؽاب( 

ا ٤ػ٦  ًه نطٰص؛ ألفَّ )ـٌؽ ن٨اْث اإلْؽاب( ٯ٥ر٠ٌ ٬٧ْان عانًّ ّلة٦ س٨ٮ، ك٪ؼا رة

٤ثو كاـٓث، كْٜػ ةاةان اـػخ٬٘٭ ا١خٌي١ٰٗ ٘ٮ ٬٢ْـ ا٢١ٖث، ٘اة٦ س٨ٌٮ ٌٛػـ ١ٟخاة٩ ة٥ٜػٌ 

٩ٰ٘ ا١ٌػراـث ا٨١ٌِؽٯٌث ١ألن٬ات ٤ٙؽدةن، كارضان ٞالـ ـٰت٬ٯ٩، ٤ػّ ح٥رٰػ٠و كحط٢ٰػ٠و 

دٰٛٚ. ذ٣ٌ ْٜػ ٠ٌٟ١ ضؽؼو ٦٤ ضؽكؼ ا١ٓؽةٌٰث ةاةان ك٘ٚ ا١خٌؽحٰػب األ١ٙتػائٌٮ، ضخٌػ٭ 

إذا ٤ا أح٭ ٢ْ٭ كؽض٫ا س٠ٓ ٬٤ى٬ع ٤ؾج ا١طػؽكؼ ةًٓيػ٫ا ةػتٓوو ٘ػٮ ٘هػ٠و 

٤فخ٠ٌٜ 
(57)

٘اة٦ س٨ٌٮ أ٧لي )٤ٓش٥ان( ١طػؽكؼ ا١ٓؽةٌٰػث ذٞػؽ ٰ٘ػ٩ ٞػ٠ٌ ٤ػا ٯخ٢ٌٓػٚ  .

ةا١طؽؼ ٦٤ ٤غؽجو كنٙثو كزٯادةو كةػؿو كضؼؼو كحٰٰٖػؽو كضؽٞػثو كـػ٬ٟف، ٤ػّ 

كؽكحو ٧ط٬ٯٌثو ك٤فائ٠ى نؽٌٰ٘ثو ٞرٰؽةو سػًّا. أ٤ٌػا ٞخاةػ٩ )ا١خٌهػؽٯٗ ا٢٥١ػ٬ٞٮ( ٜ٘ػػ 

، كحٰٰٖػؽ ضؽٞػثو عٌهه٩ ٢١خٌهؽٯٗ، كىؽكة٩ ع٥فث ٪ٮ )زٯادة، كةػؿ، كضؼؼ

٥٫ًٍػا، أل٧َّػ٩  ٦ً ٢ٰٞى ٰى ٥ٞػا  -أك ـ٬ٟف، كإدٕاـ(. ٩ٌ٨ٟ١ ٣١ ٯخٌٓؽض ١إلدٕاـ ٘ٮ ا١ٟخاة

رأل أٌف أذؽق ٘ٮ ا١ٌهٰٖث ا١ٌهؽٌٰ٘ث ىغ٠ٰ، ٤ّ حٌٍؽٛػ٩ إ١ػ٭ ٤فػائ٠ اإلدٕػاـ  - ٯتػك

ا١طادذث ةٓػ اإلةػاؿ ّل ا١ٟٓؿ. كٯيياؼ إ١٭ ذ١ٝ ٤ا ىػ٩٥ٌ ٞخاةػ٩ )ا١غهػائم( 

كةطدو ألض٬اؿ ا١ٌفا٦ٞ كا٥١خطػٌؽؾ ٘ػٮ اّلةخػػاء كا٬١ٛػٗ  ٦٤ أة٬ابو ٢١طؽٞاًت 

٦، ٥ٌ٤ا ـ٨ٓؽض ٩١ ّلضٜان.  كا١خٜاء ا١ٌفا٨ٰٞى

ـ أٌف ٪٨اؾ إٛتاّلن  ٢ْ٭ اضخؼاء ٤فائ٠ ٤طٌػدةو ةيْٰا٫ً٧ػا ٤ػ٦  كٯخت٦ٌٰ ٥ٌ٤ا حٜػَّ

كحٍت٫ٰٜا ٢ْ٭ ا١ٓؽةٌٰث ٢ْ٭ أـػاس ا٧ٓػػاـ ا١ٙػ٬ارؽ ةػ٦ٰ ١ٖخ٨ػا  (ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا)

ٍج ٫٨٤ا ح٢ٝ ا٥١فػائ٠. ٰٕػؽ أ٨ٌ٧ػا ّل ٥٧ػا٧ّ إسػؽاء أمِّ كا٢١ٌٖات ا١خٮ اـخي  غ٢ًهى

                                                 

ـٌؽ ن٨اْث اإلْؽاب ألةٮ ا١ٙخص ْر٥اف ةػ٦ س٨ٌػٮ، دراـػث كحطٰٜػٚ ضفػ٦ ٪٨ػػاكم، ط.  (57)

َٙ ا١خاٌلكة ـ. كحشػر اإلكارة إ١٭ أٌف ٞخاب ا١ؽْاٯث ١خش٬ٯػ ا١ٜؽاءة كحطٰٜٚ 5985١أك١٭ 

ٌٟٮ ة٦ أةٮ ٌا١ب ا١ٰٜفٮ )ت ( ـار ٢ْ٭ ٌؽٯٜث )ـٌؽ ا١هػ٨اْث( ٤ػّ إٯشػازق إذا ٥١437٪

ٌٟٮ ا١فاةٚ ا١ػؼٞؽ ٰٛؿ ةٟخاب اة٦ س٨ٌٮ، كاعخهان٩ ةا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣ أنالن  . ا٧ِؽ ٞخاب ٤

 ـ.5973ةخطٰٜٚ أض٥ػ ضف٦ ٘ؽضات، ط. أك١٭ 
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٠ٌٙ ة٨شاضػ٩ ٚو ٥٢ْٮٍّ إذا ح٬ٌ٘ؽت ٩١ ا١ٌلؽكط ا١خٮ حخٟ ك٪ػٮ ا١خ٨ٌتٰػ٩ ةػاٯػث  ،حٍتٰ

٦ٰ ا١ٓؽةٌٮ ٦٤ س٫ثو كا١ٖؽةٌٮ ا٢١ٌفا٧ٌٮ ٦٤ س٫ثو أعؽل؛  ـى ٢ْ٭ ا١ٙؽكؽ ة٦ٰ ا١ٌػر

ٗي عهائم ٠ٌٞ ١ٖثو ٘ ٮ ٌؽؽ حل٫٢ٰٟا ألٌف أـاس درس ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا ٪٬ ٞل

األن٬ات كحُّٰٖؽ٪ا ٘ٮ ا١ٌفٰاؽ. ذ٣ٌ ا٨١ٌِؽ ٘ٮ ك٘اء ا١خٌط٠ٰ٢ ا١شػٯػػ ة٥خ٢ٌٍتػات 

ا١ٌػرس ا١ٓؽةٌٮ ٘ٮ كنٗ ا٢١ٌٖث ا١ٓؽةٰث كةٰاف أـؿ حل٫٢ٰٟا. كْػػـ ا١خٌفػٌؽع 

 ٘ٮ حغٍغث ا١ٜػا٤٭ ةػ٬ْل ْػـ ٬٤اٜ٘خ٣٫ ٢١ٌفػا٦ٌٰٰ٧ ا٥١طػػذ٦ٰ ك٤هػ٢ٍطاح٣٫.

ا١خٌشؽٯتػٌٮ ١ألنػ٬ات ٘ػٮ ٤غاةؽ٪ػا، كحؽس٥ػث كاّلحٌشاق ا١شٌػٌم ٧ط٬ ا١ٌػرس 

٧خائش٫ا ككى٫ٓا ة٦ٰ أٯػم ا١ٌػارـ٦ٰ. كٛػ ٫ُؽ كٮءه ٦٤ ٧خائز ٪ػؼا ا١ػٌػرس 

ٯ٦ٟ٥ اـخر٥ارق ٘ٮ ح٨ٰٙػ ا١ٟرٰؽ ٤ػ٦ ا٥١فػ٥ٌ٢ات ا١خػٮ ح٬ارذ٫ػا ا١ٖؽةٌٰػ٬ف ٤ػ٦ 

ا١خٌؽاث ا٧٬ٰ١ا٧ٮ
(58)

. 

٫ٍٰا كةإ٤ٟا٨٧ا ٘ٮ ـٰاؽ ا١خٌشػٯػػ كإْػادة حؽحٰػب ا٥١فػائ٠ ا١ٌهػ٬حٌٰث ةلػ َّٜ

ؽٌم كا١خٌٍتٌٰٜٮ أف ٧ٜف٣ س٫ػ٬د ٥٢ْائ٨ػا ا١ٜػػا٤٭ ٘ػٮ ا١خٌلػ٠ٰٟ ا١ٌهػ٬حٌٮ  ا٨١َِّ

 ذالذث أٛفاـ رئٰفث، ٪ٮ:

س األن٬ات كةٰافي عهائه٫ا ٘ٮ ا١خٌؽٰٞب، كحطػٯػ ٘ؽك٫ْػا، رٍ : دىأٌكّلن 

كةٰػاف ٌػؽؽ  ؛ك٪ػٮ ٤ٙػؽدة ،كن٬ر٪ا ا٫َّ٢١شٌٰث، ك٤ا حغخ٢ٗ ٰ٘ػ٩ ْػ٦ ضا٫١ػا

ح٫ا أك ٤غارس٫ا، ك٤ٓؽ٘ث ا١لائّ ٫٨٤ػا كٰٕػؽ ا١لػائّ. ائخال٫٘ا ةا٨١ٌِؽ إ١٭ نٙا

ك٪ػػؼا درس ةػػػأق ا١غ٢ٰػػ٠ كـػػار ٢ْٰػػ٩ ٥٢ْػػاء ا٨١ٌطػػ٬ كا١تالٕػػث كا١خ٥ٌٰٓػػث 

كاـخغؽاج ا٥ٌٓ٥١٭ كةٓوي ا١ط٥ٟاء. كٛػ ح٬ٌنػ٬٢ا إ١ػ٭ إضهػاءات ٤تخٟػؽةو 

٢١طؽكؼ ا١ٟرٰؽة ا٬١ركد ٘ػٮ ٞػالـ ا١ٓػؽب، ك٤ػا ح٥خػاز ةػ٩ ٤ش٬٥ْػات ٤ػ٦ 

يسؽٯػج ٢ْػ٭ ا١طؽكؼ دكف ٰٕؽ٪ا. كٛ ٌٞػت ا١ػراـات ا١طاـػ٬ةٰث ا١خػٮ أ ػ أ

                                                 

 ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا. 8/589ؽض٦٥ ا١طاج نا١ص، ةط٬ث كدراـات ٘ٮ ا٢١ٌفا٧ٰات ا١ٓؽةٰث ١ٓتػ ا١(58)
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دكراف ا١طؽكؼ ٘ٮ األة٨ٰث كًٰٕؽ٪ا ا١ٟرٰؽى ٥ٌ٤ا ح٬ٌنػ٠ إ١ٰػ٩ ٥٢ْاؤ٧ػا ا١ٜػػا٤٭ 

كـت٬ٜا ة٩ ٧خائز اٱّلت ا١طػٯرث
(59)

. 

٠(، كةٰػاف أضػ٬اؿ ا١فػا٦ٞ كا٥١خطػٌؽؾ. ٍنػس اإلدراج )أم ا٬١ى رٍ : دىان ذا٧ٰ

ٚه حخٌيص ٩٨٤ عه٬نػٌٰث ا١ٓؽةٌٰػ ث ا٥١خ٥ر٢ٌػث ٘ػٮ اّلْخ٥ػاد ٢ْػ٭ ك٪٬ درسه دٰٛ

ٌَٙ، كحط٢ٰػ٠و  ٗو ٢١خ٢ٌ ا٬١ن٠ ا١ؼم ح١٬ٌػق ا١طؽٞات، ك٤ا ٯفخختّ ذ١ٝ ٦٤ كن

١إلٯٜاع ا٥١ت٨ٌٮ ٢ْػ٭ ا١خ٨ٌػاكب ةػ٦ٰ ا٥١خطػٌؽؾ كا١ٌفػا٦ٞ. كآذػاري ٪ػؼا ا١ػٌػرس 

 ٤تر٬ذث ١ػل ا١ٌٜؽاء ك٥٢ْاء ا١خٌش٬ٯػ كا٨١ٌطاة كًٰٕؽ٪٣.

خؽم ا١ٟالـ ٧خٰشث ٤شػاكرة ا١طػؽكؼ، س ٤ِا٪ؽ ا١خٌُّٰٖؽ ا١ؼم ٯٓرٍ : دىان ذا١ر

ر ا٫ٌ٢١شٮ، كاـخغالص ٬ٛاْػق ٦٤ أة٬اب ا١خٌهؽٯٗ ا٥١لػخؽؾ ا١خػٮ  أك ا١خ٬ٌٍُّ

ّ ا١ٜػا٤٭ ٘ٮ ٪ػؼا ا١ػػرس، ألفَّ ا١ٓؽةٌٰػث ١ٖػث  ـٌ ـتٜج اإلكارة إ٫ٰ١ا. كٛػ ح٬

اكخٜاٌٰٛث حخ١٬ٌػ ٫ٰ٘ا ا٥٢ٟ١ات ْا٤ٌث ك٘ػٚ أكزافو أك ٌػؽؽو ٤٬٢ٓ٤ػث. ٘ػإذا أـػٙؽ 

ـً ا١ٓػؽًب ضػػث حٰٰٖػؽه إ٤ٌػا  اّلكخٜاؽ ٦ْ ٥٢ٞثو ٫ٰ٘ا ٤ػا ٯغػا١ٗ ٫ٓ٤ػ٬د ٞػال

ٜى٠. ٦ٌٟ ٦٤ ا٨١ٌٍٚ كإ٤ٌا ٢١خٌطف٦ٰ ك٧ٙٮ ا١رِّ  ٢١خ٥ٌ

٫ًؽ  إفَّ ا٬ٛ٬١ؼ ٢ْ٭ ٪ؼق ا٥١شاّلت ا٬١اـٓث، كحٜػٯ٫٥ا ٢١ٌػارـ٦ٰ، ـػِٰي

٤ػػػل ٤ػػا ح٬ٌنػػ٠ إ١ٰػػ٩ ٥٢ْاؤ٧ػػا ٛتػػ٠ ا٢١ٌفػػا٧ٌٰات ةٜػػؽكف ْػٯػػػة، ٤ػػّ ا٧ٓػػػاـ 

٨ٰث، ك ًٓ اّلٛخهار ٢ْػ٭ ا٬١نػٗ كا١خٌػؼٌكؽ كا٥١الضِػث ا١ٌػٰٜٛػث، األدكات ا٥١ي

كإ٥ْاؿ ا١ٟٙؽ كا١ٌؽكٯٌث. كـ٨ٜٗ ٘ٮ ٪ؼا ا١تطد ا٬١سٰؾ ٢ْ٭ ٤ٓا٣١ ٤فػخ٨تٍثو 

٦٤ ٬٤ى٬عو ٣٫٤ٍّ ٤ػ٦ ٬٤ىػ٬ْات ا١خٌلػ٠ٰٟ ا١ٌهػ٬حٌٮ ٪ػ٬ ٬٤ىػ٬ع اإلدراج 

 .كعهائم ا٥١خطٌؽؾ كا١ٌفا٦ٞ ٦٤ داع٠ ٨٤٬٢ْا ا٬ٌٖ٢١ٯٌث أنالن 

                                                 

، ك٤ش٢ػػث ا٥١ٓش٥ٰػػث ا١ٓؽةٰػػث، ا١ٓػػػد األٌكؿ ١ٓػػاـ ٤586تػػادئ ا٢١ٌفػػا٧ٰات، ص  :ٞخاة٨ػػا(59)

)دراـث إضهائٌٰث ةا١طاـب اإل١ٟخؽك٧ٮ ٢١شؼكر ا٬١اردة ٘ٮ ا١هطاح كا٢١ٌفػاف  :ـ5985

، ا١ٓػػد ، ك٤ش٢ػث ا٥١ٓش٥ٰػث ا١ٓؽةٰػث538-559كا١خٌاج( ٥١ط٥ػ نػا١ص ةػ٦ ٥ْػؽ، ص 

)دراـث ح٨ٰٜث ٤ٜار٧ث ٥١ٓػاس٣ ا١ٌهػطاح ك١فػاف  :ـ5991( ١ٓاـ ان ا١غا٤ؿ كا١فادس )٤ٓ

 .558-547ا١ٓؽب كحاج ا١ٓؽكس( ٢ٓ١ٮ ض٥٢ٮ ٬٤ـ٭، ص 
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 :و الوصل(مفهوم اإلدراج )أ -2
 ، ٌٗ ٌٌٍٮ كا٢١ٌػ ، ٘إدراسٝ ا١طؽؼ ٪٬ كن٢ي٩ي. كأن٢ي٩ي: ا١ اإلدراج ١ٖثن: ا٬١ن٠ي

ٌٗ ا١ٌلػٮء ٍؽقي كحتؽزق. كا١ٌػرج: ١ػ  .ٟ٘ي٧ٌٝ إذا كن٢جى ا١طؽؼى ٜ٘ػ ٬ٌٯخى٩ي ك٣١ حى٨ٍلي

كأدرس٩: ٬ٌاق كأدع٩٢. كٯٜاؿ: أ٧ٙؼح٩ ٘ٮ دىٍرج ا١ٟخاب، أم ٘ٮ ٩ٌٌٰ كداع٢ػ٩
(81)

 .

٠ي أ٤ٌا اإلدراج ٥ٞا ْتٌ  ؽ ٩٨ْ ا١ٜػا٤٭ ٦٤ ا٨١ٌطاة ٬٫٘ ا٬١ن٠، ٩ٌ٨ٟ١ كن٠ه ٰ٘ػ٩ حػػاعي

٦٤ ٰٕؽ إدعػاؿ كػٮءو ٘ػٮ كػٮءو ٫٨٤ػا. ك٢ْػ٭ اإلدراًج  ،ا٨ٓ١انؽ، ك١ٰؿ ح٬ا٫ٰ١ا

٘األكٰاءي حشػؽم ٘ػٮ ا٬١نػ٠ً ٢ْػ٭ ضٜائ٫ٜػا »٤ػاري ا١ٟالـ، ٥ٞا ٯ٬ٜؿ اة٦ س٨ٌٮ: 

فَّ ا١ٟػالـى دكف ا٬١ٛٗ، ألٌف ضاؿ ا٬١ن٠ أ٢ْ٭ رحتثن ٤ػ٦ ضػاؿ ا٬١ٛػٗ. كذ١ػٝ أ

إ٥َّ٧ا كيىّ ٢١ٙائػػة، كا١ٙائػػة ّل حيش٨ػ٭ ٤ػ٦ ا٥٢ٟ١ػث ا٬١اضػػة، كإ٥ٌ٧ػا حيش٨ػ٭ ٤ػ٦ 

ـى كأْػػؿى  ا١ش٠٥ ك٤ػاًرًج ا٬ٜ١ؿ. ٢٘ؼ١ٝ ٞا٧ج ضاؿ ا٬١ن٠ً ٨ْػ٪٣ أكؽؼى كأ٬ٛى

«٦٤ ضاؿ ا٬١ٛٗ
(85)

ػؽى إ١ػ٭ ضؽك٫ً٘ػا  ًِ ي . ٘اإلدراج ْاـغ ٯل٠٥ ا٥٢ٟ١ث كضػ٪ا إذا ٧

ػ٫ا ةػتٓو ْػ٦ ٌؽٯػٚ ا٥١خٌه٢ث، ٥ٞا ٯلػ٠٥ ا١ش٥ػ٠  ا١خػٮ حخٌهػ٠ ٥٢ٞاحي٫ػا ةٓيي

 ًٗ ا١طؽٞات. كا٥١ٓختؽ ١ػل اة٦ س٨ٌٮ ٕا١تان ٪٬ ضاؿ ا٬١ن٠. أ٤ٌػا اْخػؽاضي ا٬١ٛػ

ٙى٠ي ة٩ كّل ٯّٜ ا٠٥ٓ١ ٩ٰ٢ْ، ك١ؼ١ٝ ٟ٘ال٤ي٨ا إ٥ٌ٧ا ٪٬ ٢ْ٭ ا٬١ن٠ ٘ال ٯيٍط
(88)

. 

ٌٜػػٚ اإلدراج إٌّل ةا١طؽٞػػث، ألٌف أنػػ٠ اإلدراج ٥٢١خطػػٌؽؾ إذ ٞا٧ػػج  كّل ٯخط

٫٘ػ٬ ا٨١ٍػٚ  - ٥ٞا ـٰيحٮ ّلضٜان  -ؽٞث ـتتان ٩١ ك٧٬ْان ٩ٰ٢ْ. أ٤ٌا إدراج ا١ٌفا٦ٞ ا١ط

ةطؽؼو ٤خطػٌؽؾو ةٓػػق. كا١ٌفػا٦ٞ ّل ٯٜػّ أٌكّلن، ألٌف أٌكؿ ا٥٢ٟ١ػث ٤خطػٌؽؾ دائ٥ػان. 

ٯٍجه أك ٧ٙظ، ألٌف ٤ػا  ٬ى ٜى٩ي ني ىًط ك٥٫٤ا ٞا٧ج نٙث ا١ٌفا٦ٞ ٬٫٘ ٰٕؽ ا٥١خطٌؽؾ، كإف ١

٥ٞػا -ـػتٚ ّل ٯيغػؽج ا١ٌفػا٦ٞ ْػ٦ ـػ٩٧٬ٟ. كا١ػٌػ٠ٰ١  ٯ٢طٚ ا١ٌفا٦ٞ أضٰا٧ان ٥ٌ٤ا

                                                 

 (. كا٢١فاف ّلة٦ ٬ِ٨٤ر )٤ادة: درج(.5، ا١طاكٰث ر٣ٛ )5/57ا١غهائم ّلة٦ س٨ٌٮ،  (81)

 .  3/43ا١لاٰ٘ث ١ألـخؽاةاذم، كؽح ا٧ِؽ: ، ك5/75، 8/335ا١غهائم،  (85)

 .8/335، 5/94ا١غهائم،  (88)
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اؿ ة٩ ٪ػؼق ا١طػؽكؼ ا١خػٮ ٯ٢ط٫ٜػا  -ٯ٬ٜؿ اة٦ س٨ٌٮ ٓىؽكض ا١ؼم حٟي ٪٬ ٤ٰؾاف ا١

اؿي ة٩ ا١طؽكؼ ا١ٌف٬ا٦ٞ األعؽل ٬ىٯج ة٥ا حٟي ا١هُّ
(83)

. ١ٟػ٦ٌ ذ١ػٝ ّل ٯ٨ٙػٮ حػيذٌؽق 

ٌٜٚ احٌها٩١ ةا٨ٓ١انؽ ا٥١شاكرة ٩١ ٘ٮ اإلدراج ة٥ا ٯط
(84)

. 

ٌٍؽؼ  ٘فا٦ٞه ٘ٮ ا٬١ٛٗ. كٛػ ٯٟػ٬ف ا١طلػ٬ي ـػا٨ٞان ٢ٰ٘خٜػٮ ـػا٨ٞاف، أ٤ٌا ا١

ٙى٠ي ة٫ؼا اّل١خٜاء أل٩ٌ٧ ْارض، ٘ػال ٯٜػّ ا٥ٓ١ػ٠ ٢ْٰػ٩، كإ٥ٌ٧ػا ا٥١ٓختػؽ  ؛٦ٟ١ ّل ٯيط

                                                 

. ٦ٌٟ١ اة٦ س٨ٌٮ ٯؽل أٌف ٪ؼا ا١ٌفا٦ٞ أح٣ٌ ن٬حان ةفتب زٯػادة ا١ٌهػ٬ت ٨ْػػ 8/389ا١فاةٚ،  (83)

. أ٤ٌػا ٤فػي١ث ا١ٌهػ٬ٯج كا١ػ٨ٌٙظ ككػت٩ ا١ػ٨ٙظ ٥٘ؽس٫ٓػا 5/61ا١غهػائم، ا٬ٛ٬١ؼ ٩ٰ٢ْ. 

ب ٬٢١ٛٗ ٢ْ٭ ْػدو ٦٤ ا١طؽكؼ، كة٦ٌٰ أٌف ٪٨اؾ ضؽك٘ػان ٪ػٮ ـٰت٬ٯ٩ ا١ؼم ْؽض ٘ٮ ا١ٟخا

ضؽكؼ ا٢ٜ٢ٜ١ث ٯغؽج ٤ّ ا٬١ٛٗ ٫ٰ٢ْا ن٬ٯج، ة٠ إٌف ةٓػو ا١ٓػؽب أكػٌػ نػ٬حان كٞػي٣٫ٌ٧ 

ٯؽك٬٤ف ا١طؽٞث. كأٌف ٪٨اؾ ضؽك٘ان ٯغؽج ٫ٓ٤ا إذا كٛٙػج ٨ْػػ٪ا ٧طػ٬ي ا٨١ٌٙغػث، ٫ٌ٨ٟ١ػا ١ػ٣ 

ٌِاء كا١ػٌؼاؿ  ًى األك١٭، ك٪ٮ ا١ٌؾام كا١ ٖىً ىٖ كا١ٌيػاد كا١ػٌؽاء. أ٤ٌػا ا٬٥٫٥١ـػث ٰ٘غػؽج حيي

٨ْػ ا٬ٛ٬١ؼ ٫ٰ٢ْا ٧ٙظ، كةٓوي ا١ٓؽب أكػٌػ ٧ٙغػان، ٞػي٣٫ٌ٧ ٯؽك٤ػ٬ف ا١طؽٞػث ٘ػال ةػٌػ ٤ػ٦ 

ا٨١ٌٙظ، ألٌف ا٨١ٌٙؿ حف٩ٓ٥ ٞا٨١ٌٙظ. أ٤ٌا ا١ػاٌلـ كا٨١ٌػ٬ف كا٥١ػ٣ٰ كا١ٓػ٦ٰ كا١ٖػ٦ٰ كا٥٫١ػؾة ٘ػال 

ّي ٨ْػ ا٬١ٛٗ ٫ٰ٢ْا كٮءه ٥ٌ٤ا ذٞؽ٧ا.  . كٯػؽل ـػٰت٬ٯ٩ أٌف ٪ػؼق 576-4/574، ا١ٟخابٯيف٥ى

ٯٍج( كا٨١ٙغػث ٘ػٮ ا٬١ٛػٗ ّل ٯ٧٬ٟػاف ٘ػ٦ٌ٫ٰ ٘ػٮ  ٬ى ا١طؽكؼ ا١خٮ ٯيف٥ّ ٫ٓ٤ا ا١ٌه٬ت )ا١هُّ

ٝى كّل ٯٙخػؽ ا١ٌهػ٬ت ضخٌػ٭ حتخػػئ نػ٬حان.  ي ٟى٦ٌ، أل٧ٌٝ ّل ح٨خِػؽ أف ٯ٨تيػ٬ى ١فػا٧ ـى ا٬١ن٠ إذا 

. 4/575ا١ٌفػاةٚ، كٞؼ١ٝ ا٬٥٫٥١س، أل٧ٝ ّل حػع ن٬ت ا٣ٙ١ ٯ٬ٍؿ ضخٌ٭ حتخػئ نػ٬حان. 

٘يعؼؾ ٘ٮ نػ٬تو آعػؽ ٯٜهػؽ نػ٬ت ا١ٌفػا٦ٞ،  ؛ك٪ؼا كاىصه ٘ٮ كؽح ا٬١ن٠ كاإلدراج

 ٘ال ٯٙخؽ ا١ٌه٬ت ٩ٰ٘ ٥ٞا ٬١ ٞاف ٬ٛ٬٤٘ان ٩ٰ٢ْ. ك٦٤ ٪٨ا ٞاف ا٬ٛ٬٥١ؼ ٩ٰ٢ْ أح٣ٌ ن٬حان.

ٰؽ ٛهػو ٦٤ ا٥١خ٣ٌ٢ٟ. ك٪٨ػاؾ ىػؽبه آعػؽ ٤ػ٦ ٪ػؼا ا١خٌػ (84) يذٌؽ ٯٟػ٬ف ك٪ؼا ا١خٌيذٌؽ ٯخغ٠ٌ٢ ا٨١ٌٍٚ ٦٤ٕ 

يعػؼ  ٫ٰ٢ا، ك٪ػ٬ ٤هػ٢ٍصه أ ٰؽ ا٬ٛ٬٥١ؼْ  ٤ٜه٬دان، ٞاإلك٥اـ ا١ؼم ٯٓؽض ٘ٮ ةًٓو ا١ٌف٬ا٦ٕٞ 

ٓىػؽكض ٞػؼ١ٝ. أ٤ٌػا اإلكػ٥اـ ٘ػٮ  ٩٧٬ٟ، كا٥١ٰٓار ٪٬ ا١ ٦ـ  ٦٤ ا١ٌل٣ٌ. ٩ٌ٨ٟ١ ّل ٯيغؽج ا١ٌفا٦ْٞ 

ٰؽ إضػاثو ٫١ا ا١تخٌث. كذٞؽ اة٦ س٨ٌٮ ٘ٮ )ـػٌؽ نػ٨اْث اإل ْػؽاب( أٌف ا٬١ٛٗ ٘إٯطاءه ةا١طؽٞث ٦٤ٕ 

ػػا٦ٞه أك  خىػػُّ ة٫ػػا، كا١طػػؽؼ ا١ػػؼم ٪ػػٮ ٰ٘ػػ٩ـ  ٰػػؽ ا٬١ٛػػٗ )ضؽٞػػث( ىػػٰٓٙثه ّل ٯٓي اإلكػ٥اـ ٘ػػٮٕ 

ؽىػػ٩ ٬٥٢١ىػػ٬ع ٧ٙفػػ٩ 61-5/53ٞا١ٌفػػا٦ٞ. ) (. ٨ٟ١ٌػػ٩ أ٧ٟػػؽ ٘ػػٮ ٞخاةػػ٩ )ا١غهػػائم( ٘ػػٮْ 

ك٥٢١راؿ ذاح٩ً أف ح٬ٟف ٪٨اؾ ضؽٞث، ة٠ س٠ٓ ٪ؼا اإلك٥اـ ٞاإلك٥اـ ٘ٮ ا٬١ٛٗ ا١ؼم ٪ػ٬ ٢١ٓػ٦ٰ 

«. ٢ٰ٘فج ٪٨اؾ ضؽٞث ا١تخٌػث... ك١ػ٣ ٯغؽسػ٬ا إ١ػ٭ ضػٌؿ ا١ٌفػ٥ّ كػٰغان ٤ػ٦ ا١طؽٞػث»ّل ١ألذف. 

 .3/95، كٛارف ةا١ٟخاب ١فٰت٬ٯ٩، 5/73ا١غهائم، 
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 ًٗ خىػػػُّ ّلز٤ػػثن كإف ٞا٧ػػج ٘ػػٮ ا٬١ٛػػ ٍٓ ي ةطػػاؿ ا٬١نػػ٠. ةػػ٠ إٌف ضؽٞػػث اٱًعػػًؽ ٛػػػ ح

ٟىث ٤فخ٢٫ى
(85)

خىػُّ ة ٕى٣ي ٘ال ٯٓي ف٩٧٬ٟ، أل٩َّ٧ ٤يػٍػرىجه ٘ػٮ ا١طػػؽؼ . أ٤ٌػا ا١ٌفػا٦ٞ ا١ػ٥يػ

ا١رٌا٧ٮ كداع٠ه ٘ٮ ضػؽٞخ٩. ٘إذا ا١خٜ٭ ا١طؽ٘ػػاف ا١ٌهطٰطػػاف ا٥١خ٥ػاذالف، كٞػاف 

يػغ ٦٤ اإلدٕػاـ. ٘ػإذا كٛٙػجى  ٦ِّٟ ٘ٮ اإلدراج، ٘ال ٯ٬ٟف ض٨ٰغؼو ة ـي أك٥٫١ا ٤خطؽِّٞان 

ٌٜػٚ إٌّل ةػا٨١ٍُّ ٦ ٢ْ٭ ا١طؽؼ األٌكؿ كٛٙثن ٤ا، زاؿ اإلدٕاـ، أل٧ٌػ٩ ّل ٯخط ٚ ةػا١طؽٰ٘ى

٦ ٤ٓان. ك١ؼ١ٝ ٛا٬١ا: ّل كن٠ى أكػُّ ٦٤ اإلدٕاـ. كألس٠ ٪ؼق ا١طا١ػث ا١خػٮ  ٤خٌه٢ٰى

يدًرجى ٫ٰ٘ا ا١ٌفا٦ٞ ٘ٮ ا٥١خطٌؽؾ ساز أف ٯيفتٚ ةفا٦ٞو ٦٤ ضؽكؼ ا٥١ػٌػ أك ا٢١ِّػ٦ٰ.  أ

٘ا١ٌفا٦ٞ ٯػع٠ ٘ٮ ا٥١خطٌؽؾ ةال ٤ي٢٫ثو ٘ٮ ا١ٌػع٬ًؿ كّل حؽاخو 
(86)

. 

أٌف ضػػؽكؼ ا١ٓؽةٌٰػػث حٜتػػ٠ دعػػ٬ؿ  ك٤ػػ٦ ضػػػٯد ا١ٌفػػا٦ٞ كا٥١خطػػٌؽؾ

ػٌػاًف  ،ا١طؽٞات ٫ٰ٢ْا، كٞؼ١ٝ ٯ٦ٟ٥ دع٬ؿ ا١طؽٞاًت ٢ْ٭ ا١ػ٬اك كا١ٰػاء ٓى ٘خي

. ١ػؼ١ٝ ٘ػٌؽؽ  ٞي٥٫ٌ٧ا ٦٤ ا١ٌهطاح. أ٤ٌا ضؽكؼ ا٥١ٌػ ٘ال حٜتػ٠ ا١طؽٞػث ةطػاؿو

ٗي ة٩ ا١طؽكؼ ا١ٌهطاح،  ةٓوي ٥٢ْاء ا١خٌش٬ٯػ ة٦ٰ ا١ٌف٬ٟف ا١طٌٮ ا١ؼم حي٬نى

                                                 

ٙىػ٠ ةػ٩، كّل ٯٜػّ ا٥ٓ١ػ٠ 338-8/335ا١غهائم،  (85) . كٯ٬ٜؿ: إٌف اْخؽاض ا٬١ٛٗ ّل ٯيط

حشؽم ٢ْ٭ ضٜائ٫ٜا... كٯػ١ٌٝ ٩ٰ٢ْ، كإ٥ٌ٧ا ا٥١ٓختؽ ةطاؿ ا٬١ن٠... ٘األكٰاء ٘ٮ ا٬١ن٠ 

ث، أ٧ٌػٝ ح٢ٜػب ضػؽؼ  ٢ْ٭ أٌف ضؽٞث اٱعؽ ٛػ حٓخٌػ ّلز٤ث، كإف ٞا٧ج ٘ٮ ا٬١ٛٗ ٤فخ٢٫ٟى

 ان ا٦ٌٰ٢١ ٫١ا ك٢١طؽٞث ٛت٩٢، ٘خٜػ٬ؿ: ْهػا، كٛٙػا... كدْػا كٕػؾا كر٤ػ٭، ٥ٞػا ح٢ٜتػ٩ كـػٍ

 .8/338ا١فاةٚ، ١طؽٞخ٩ كضؽٞث ٤ا ٛت٩٢، ٧ط٬ دار ك٧ار... كٛاؿ. 

، 968، 8/963كػػؽح ا١ٌلػػاٰ٘ث ٢١غيػػؽ ا١ٰػػؾدم، ، 8/496، 94-5/98ا١غهػػائم،  (86)

ٟىػبي 973 ٌٰؽ إٌّل ٘ٮ ٕاٯػث ا٨١ٌػػرة، ٘ػال ٯيؽحى . كٯ٬ٜؿ ا١غيؽ ا١ٰؾدم: إٌف كـً ا٥٢ٟ١ث ّل ٯٖي

ٚى كس٩ه إلسؽاء ا٬١ن٠.  ىػ٣ ٯت ٦ 5/473ٞخاة٩ ا١ٌفاةٚ، إٌّل إذا ١ . كٛػ إخٙؽكا ا١خٜاء ا١ٌفا٨ٰٞى

٥٫٤ا ٞاف ا١طؽؼ ا١ػؼم ٯفػتٚ ا٬٥١ٛػ٬ؼ ٢ْٰػ٩، ك٘ػٮ ا٥١ػػ٣ٕ ا١ػؼم  ان ٬١ٛٗ ٢ٍ٤ٜ٘ٮ ا

ػ٦ٍٰ،  ْى ي٨ػٮ ٢ْػ٭ ْػػـ ا١خٌؽٰٞػب، ٧طػ٬ ) ٯفت٩ٜ ضؽؼ ٤ٌػ أك ٦ٰ١ ٘ٮ ٥٢ٞثو كاضػة، ك٥ٰ٘ػا ة

ا١ٌلؽح ا١ٌفاةٚ ٢١ٰػؾدم، ٕى٦ٍٰ...(، ك٤ا ْػا ذ١ٝ ٩١ ضاّلته ٞرٰؽةه اـخ٬٘خ٫ا ٞخب ا١ٌهؽؼ. 

ٌَٙ ةا٥ً١ػػر٠ ا١رٌػا٧ٮ ٛتػ٠ ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا. كساء  5/471 ١ػل ا٥١ؽْلٮ أٌف ضٰٜٜث اإلدٕػاـ ا١ػخ٢ٌ

 .588س٫ػ ا٠ٌٜ٥١، ص ا١ٙؽاغ ٦٤ ا٥ً١ر٠ً األٌكؿ. 
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٣ٍٟ( ك ٕىٍٰؽ(٧ط٬ )ضي ًٮ ٘ي٧جى حشػػي ا١ٟػاؼى كا١ٰػاءى ُػا٪ؽحى »، كا١ف٬ٟف ا٥١ٰج )

ٍؽع، إل٥ْاؿ ا١ٓي٬ً  ٜى ػ٣ى(  ا١شف٣ كا١ ٟى ٥٫ٰ٘ا ٥ٞا ٯ٠٥ٓ ٘ٮ ا٥١طػؽَّؾ، ٤رػ٠ )ض

ػي ٩ٰ٘ أعػؼ ا١ٓيػ٬ إٯٌػاق  ، ٟ٘ؼ١ٝ ا١ٌف٬ٟف ا١ؼم ٯ٬سى (. كا٥١خطٌؽؾي ضٮغ ى٠ى ك)٤ٰى

«ضٮغ أٯيػان 
(87)

خىػا ةٓػػى ض». أ٤ٌػا األ١ػٗ، كا١ػ٬اك كا١ٰػاء  ٓى ؽٞخ٥٫ًػا، ٘ػإٌف إف كٛ

، إ٥َّ٧ػا  ـ٧٬ٟى٥٫ا ٤ٌٰج، كذ١ٝ أ٩ٌ٧ ٰٕؽ سارو ٢ْػ٭ ْيػ٬و كّل ضانػ٠ه ٘ػٮ ضٌٰػؾو

٥٫ًا ٞاأل٧ت٬ب، ك٪٥ا إذا ا٧ٙخص ٤ا ٛت٥٫٢ػا ٞفػائؽ ا١طػؽكؼ،  ٯهٰؽ ا٣ٙ١ ١ه٬حٰى

«كـ٧٬ٟي٥٫ا ضٌٮ ١ف٥٫ً٧٬ٟا
(88)

. كأن٠ي ٪ػؼا ا١ٟػالـ ا٨١ٌٙػٰؿ ١فػٰت٬ٯ٩ ا١ػؼم 

١غٌٰٙث، كٞؼ١ٝ كاك ا٥١ٌػ كٯاء ا٥١ػٌػ. ك٪ػٮ ٤ٌٰؾ ة٦ٰ األ١ٗ ا١خٮ دْا٪ا ةا٥١ٰخث ا

٤ٰخث ّل حػع٢ي٫ا ا١طؽٞث ٢ْ٭ ضاؿ. أ٤ٌا ا٬١اك إذا حطٌؽٞج ٫٘ػٮ ضٌٰػث، كٞػؼ١ٝ 

ا١ٰاء، ألٌف ٥٢١خطٌؽؾ ٬ٌٛةن ١ٰفج ٢١ٌفا٦ٞ
(89)

. 

، كإف ٞػاف ْارىػ ًٗ ٦ ٘ٮ ا٬١ٛػ ٯطخػاج إ١ػ٭ حٙفػٰؽو  ،ان ٦ٌٟ١ ا١خٜاء ا١ٌفا٨ٰٞى

يٮ إ١٭ اضخفاب ضؽٞػثو حفػاْػ ٢ْػ٭ اإل ٤ػ٦ ذ١ػٝ أٌف اةػ٦ ٯٓػٰق دراج، ٯٙي

ػػَّ ا١طؽٞػث، ألفَّ ا٬١ٛػٗ ٢ْػ٭ ٪643)ت ػػَّ ٤ىفى ـى ( ارحيل أٌف ا٬ٛ٬٥١ؼ ٢ْٰػ٩ 

٦ٌٟ سؽس ذ١ٝ ا١طؽؼ، كٯ٬ٌ٘ؽ ا١ٌهػ٬ت، ٰ٘هػٰؽ حػ٬ٰ٘ؽ ا١ٌهػ٬ت  ا١طؽؼ ٯ٥

٩ٰ٢ْ ة٨٥ؾ١ث ا١طؽٞث ٩١. كٯيؽبي ٢ْ٭ ذ١ٝ أ٤ر٢ثن ٦٤ ضؽكًؼ ا٢ٜ٢ٜ١ػث ا١خػٮ ّل 

١لػٌػة ا١طٙػ٠ كا١ٌيػًٖ. ةػ٠ إ٧ٌػ٩ ٯػؽل أٌف  حفخٍّٰ ا٬ٛ٬١ؼ ٫ٰ٢ْا إٌّل ةه٬تو 

ٍؽـػ ان ا١طؽؼ ا٬ٛ٬٥١ؼ ٩ٰ٢ْ أح٣ُّ ن٬ح ػٌػ ذ١ػٝ  ان كأٛػ٬ل سى ٤ػ٦ ا٥١خطػٌؽؾ، ٘فى

٩ي ٤ّ ـا٦ٞو ٛت٩٢ ْي ػَّ ا١طؽٞث، ٘شاز اسخ٥ا ٤ىفى
(31)

َّٝ ٘ٮ أٌف ٪ؼا ا١ٌؽأم ١ػ٩  . ّل كى

                                                 

ٌطاف، ص  (87) ٌٍ  .٤58ؽكػ ا١ٜارئ إ١٭ ٤ٓا٣١ ا٥١ٜارئ ّلة٦ ا١

 .58ا٥١هػر ا١ٌفاةٚ، ص  (88)

كػػؽح ا١ٌلػػاٰ٘ث ٢١غيػػؽ ، 4/593، 548-547، 544، 483، 3/356ا١ٟخػػاب ١فػػٰت٬ٯ٩،  (89)

 .385-١377ط٥ػ، ص ٖا٣٧ ٛػرم ا، كٛارف ةا١ٌػراـات ا١ٌه٬حٌٰث 758١، 8/786ا١ٰؾدم، 

 .585-9/581كؽح ا٥١ٌٙه٠ ّلة٦ ٯٰٓق،  (31)
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ٍؽًس ٘ٮ ا٬ٛ٬٥١ًؼ ٩ٰ٢ْ ٤ػ٦  ٧هٰبه ٦٤ ا١ٌه٬اب، كّل ـ٥ٌٰا ض٦ٰ ٌ٘ؽؽ ة٦ٰ ا١شى

س٫ث، كا٥١خطٌؽؾ ٦٤ س٫ػثو أعػؽل، ألٌف ا٬١ٛػٗ، أم ا٨١ٍػٚ ةا١ٌفػا٦ٞ، ٯ٥ػ٨ص 

ا١طؽؼ عهائه٩ ا٨١ٌٌٍٰٜث ٞا٢٤ث، أ٤ٌا إذا أدًرجى كحطػ٬ٌؿ إ١ػ٭ )نػؽؼ( ةفػتب 

٤ٌا رىٮُّ ا١ٌػٯ٦ األـػخؽاةاذم أذؽ ا١طؽٞث، ٘إ٩ٌ٧ ٦١ ٯ٬ٟف ٥ٞا ٞاف ك٪٬ ـا٦ٞ. أ

يػٌػ ٤ػ٦ إٯخائػٝ ( ٰ٘ؽل أٌف ا١خٜاء ا١ٌفا٦ًٰ٨ٞ ضٰٜٜػثن ٤فػخط٠ٰه ٪688)ت ، إذ ّل ة

 ٦ ثو ٢ْ٭ األٌكؿ ٥٫٨٤ا، ٰ٘طفب ا١ٌفػا٤ّ أٌف ا١ٌفػا٨ٰٞى ٓى ثو ًٰٕؽ ٤يلتى ١ٟفؽةو ٤غخ٢ىفى

ٞي٩ي ٘ٮ ٪ؼا ا٬١٪٣ ا٥١ػخ٣ٌ٢ٟ أٯيػ ٰا، كٯلار ٜى ػٍؽ( ك)ةًٍلػٍؽ(، كإٌّل ان ا١خى ٍٟ ى ... ٧طػ٬ )ة

اـخطاؿى أف حػيحٮ ةٓػػ٪ا ةػا١ٌؽاء ا١ٌفػا٨ٞث
(35)

. ١ٟػ٦ٌ اةػ٦ س٨ٌػٮ ذ٪ػب إ١ػ٭ أٌف 

ٍٓػػ٠»ا٦ٞ ا٥١طلػػ٬ٌ ةػػ٩ )٘ػػٮ ٧طػػ٬ كزف ا١ٌفػػ (، كا١ػػؼم ٯ٢خٜػػٮ ٤ػػّ ا١ٌفػػا٦ٞ «٘ى

ىٍٮ ٤ا ٛت٩٢ ك٤ا ةٓػق، ٘ا١ٌفا٦ٞ األٌكؿ ٘ٮ ٧طػ٬  ا٬ٛ٬٥١ؼ ٩ٰ٢ْ، ٯغخ٢ٗ ٦ْ ضا١

ي٩ي ١ٰفج ٞطاؿ ا١ٌؽاء، ك١ػ٬ ٞػاف ٞػؼ١ٝ ١ى٥ػا سػاز أف  ٍؽ(، ك٪٬ ا١ٟاؼ، ضا١ ٍٟ ى )ة

ّى ة٥٫٨ٰا، ألٌف اة٦ س٨ٌػٮ ٯٓخػػُّ ا٬٥١ٛػ٬ؼى ٢ْٰػ٩ ـػاٞ ٘ػٮ أ٢ٕػب  ان ح٥ا٤ػ ان ٨ٯيش٥ى

٨ ٌٟ ٍٟؽ( ١ٰؿ ٤خ٥ ٘ٮ ا١ٌفػ٬ٟف ٞفػ٬ٟف رائػ٩. ك١ػ٬  ان األض٬اؿ. ٘ف٬ٟف ٞاؼ )ة

ٝى أف حتخػئ ةا١ٌؽاء ـا٨ٞث، أم ٤ػ٦ ٰٕػؽ أف حيفػتٚ  ٞاف األ٤ؽ ٞؼ١ٝ ١ٟاف ٯ٢ؾ٤ي

٦ٌٟ ٘ػٮ  ٍٟػؽ( ١ػ٣ حػخ٥ ٦ٌٟ ٤ػ٦ ٫ٍٜ٧ػا. ٫ِ٘ػؽ أف ٞػاؼ )ة ٯٍجو ٯ٥ ٬ى ةطؽٞثو أك ني

ٗي ٩ٰ٢ْ كّل ٦ُّٟى ٤ا ٯ٬ٛى ؿي إ١ػ٭ ٤ػا كراءقا١ٌف٬ٟف ح٥  ٯيخٍاكى
(38)

٥ٞػا  -. ك١ػؼ١ٝ 

نارت ضاؿ ا١ٌفا٦ٞ ا٥١طل٬ٌ ة٩ ٤ٙارٛثن ١طاؿ أٌكؿ ا١طػؽؼ  - ٯ٬ٜؿ اة٦ س٨ٌٮ

ً ٥ً١ا ذٞؽ٧ا ٞي٩ٌ٧ ّل ـا٦ٞه كّل ٤خطػٌؽؾ، كح٢ػٝ  ـٌ كآعؽق، ٘هار ا١ٌفا٦ٞ ا٥١خ٬

                                                 

 .8/859كؽح ا١ٌلاٰ٘ث ١ألـخؽاةاذم،  (35)

ٍٍٙؿ، ٘خشػػ . كٯ٬ٜؿ: كٯؾٯػ ٘ٮ ةٰاف ذ١ٝ أ٧ٌٝ ح٬ٜؿ 5/61ا١غهائم،  (38) ٘ٮ ا٬١ٛػٗ: ا١ػ٨َّ

، كسػتى ا١ٙاءى أح٣َّ ن٬حان، ك١ػٰؿ ٪٨ػا  ٍٗ : ا٨١ٍَّف ا١ٌف٦ٰ أح٣َّ ن٬حان ٦٤ ا١ٙاء، ٘إف ٢ٛتجى ٢ٜ٘جى

٬زي ض٢٥يػ٩ي ٢ْٰػ٩ إٌّل زٯػادةي ا١ٌهػ٬ت ٨ْػػ ا٬١ٛػ٬ؼ ٢ْػ٭ ػ٩ كّل ٯشػػؽؼي ٪ؼا إ١ٰػػؽ ٯيهػأ٤

 ا١طؽؼ ا١تخٌث.
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ىٍٮ ٤ا ٛت٩٢ ك٤ا ةٓػق ضاؿه حغا١ٗ ضا١
(33)

. كا١غالنث ٨ْػ اة٦ س٨ٌٮ أٌف ا١ٌفا٦ٞ 

ً ّل ٯت٢ٔ ضؽٞثى ٤ا ٛت٢ى٩ كّل ـ٬ٟفى ٤ا ةٓػقا١ ـٌ ٥خ٬
(34)

. 

٦ُّٟ ا١شؽس إ١٭ ضاؿو أعػؽل، أل٧َّػٝ  ٩ي ٦٤ ضاؿ ح٥ أ٤ٌا إدراج ا١ٌفا٦ٞ ٰ٘يغؽسي

ٚ ة٥ا ةٓػق كح٫ٌٰيت ٩١ ك٧ٌل٥ج ٰ٘ػ٩ ٜ٘ػػ ضػاؿى ذ١ػٝ ة٨ٰىػٝ كةػ٦ٰ  إذا حيٌ٪تجى ٨٢١ٍُّ

ٯًٍج ٘ٮ ا٬١ٛٗ. ٬ى ٦ٌٟ ٫ٰ٘ا ٦٤ إكتاع ذ١ٝ ا١هُّ كـػتب ذ١ػٝ أ٧َّػٝ  ا٬١ٛٙث ا١خٮ ٯخ٥

إذا كٛٙجى ٢ْ٭ ا١ٌفا٦ٞ ك٣١ حخٍاكؿ إ١٭ ا٨١ٌٍٚ ةطؽؼو آعؽ ٦٤ ةٓػق ح٢تٌرػج ٢ْٰػ٩ 

ك٣١ حفؽع اّل٧خٜاؿ ٩٨ْ
(35)

. كٞالـي اة٦ س٨ٌٮ كاىػصه ٘ػٮ أفَّ اإلدراج كنػ٠ه ٰ٘ػ٩ 

ٗى ٢ْٰػ٩ ك١ػ٣ ٯيػٍػرىج.  ًٛػ يػ٩ي ٫٨ْػا إذا كي يدرجى اعخ٢ٙج ضا١ ٠، ألٌف ا١ٌفا٦ٞ إذا أ حػاعي

٠ي ك اىصه ٘ٮ حيذٰؽ ا٥١خطػٌؽؾ ا١اٌلضػٚ ٢ْػ٭ ا١ٌفػا٦ٞ ا١ٌفػاةٚ ا١ػؼم حػيذَّؽ كا١خٌػاعي

ٯًٍج ٯٟػ٬ف ٘ػٮ  ػ٬ى ةا١طؽٞث ا١خٌا١ٰث. كٯؽل اة٦ س٨ٌٮ أٌف أٛػ٬ل ضػاّلت ١طػ٬ؽ ا١هُّ

ػ٩، ٢ٜ٘ػج: )اًٍنػتًؽ(،  ا٬١ٛٗ، ٥ٞا حٌٜػـ، ٧ط٬ )اًٍص(. ٘إف أدرىٍسخىػ٩ي ا٧خٜهػخى٩ ةٓيى

ٍٞخى٩ي اعخؽى٤ٍجى ا١ٌه٬ت ا١تخٌث، كذ١ ػتىؽى(. ٘طؽٞػث ا١طػؽؼ حفػ٢ت٩ ٘إف ضؽَّ ٝ ٧ط٬ )نى

ٌٜٮ ٢ْٰػ٩ ةٓيػ٩ ٩٨ٌٟ ٩٨٤، كإدراج ا١ٌفا٦ٞ ٯت ذ١ٝ ا١ه٬ت، كا٬ٛ٬١ؼ ٩ٰ٢ْ ٯ٥
(36)

 .

أ٤ٌا أذؽ ا١طؽؼ ا٥١خطٌؽؾ ا٥١خٜػٌػـ ٢ْػ٭ ا١فػا٦ٞ ٫ِٰ٘ػؽ ٘ػٮ ح٥ٟػ٦ ا٨١ٌػاٌٚ ٤ػ٦ 

                                                 

ٙارٛث ضاؿ ا١ٌفػا٦ٞ ا٥١طلػ٬ٌ ةػ٩ ١طػاؿ أٌكؿ . كٯ٬ٜؿ: ٥٢ٓ٘جى ةؼ١ٝ 59٤-5/58ا١غهائم،  (33)

ا٦ٞ كّل ٤خطػٌؽؾ، كح٢ػٝ  ً ١ًػ٥ا ذٞؽ٧ا ٞي٩ٌ٧ ّلـ  ـٌ ا١طؽؼ )ا٥٢ٟ١ث( كآعؽق. ٘هار ا١ٌفا٦ٞ ا٥١خ٬

يرٯػ ٩٨٤، كسٮء ةػ٩ ٤ػ٦ أس٢ػ٩، أل٧ٌػ٩ ّل  ٗي ضا١ىٮ ٤ا ٛت٩٢ ك٤ا ةٓػق، ك٪٬ ا١ٖؽض ا١ؼم أ ً ضاؿه حغا١

ّي ا٥١خطٌؽ٦ٰٞ ٬ٟفى ٤ا ةٓػق ٰ٘ٙشػي ةفػ٩ًً٧٬ٟ ا٥١خطػٌؽؾ ٛت٢ػ٩، ٯت٢ٔ ضؽٞث ٤ا ٛت٩٢ ٰ٘ش٬ٙ حخاة ، كّلـ 

ػ٥ٍخ٩. ٘خ٢ٝ إذان ذالث أض٬اؿ ٤خٓادٯث ١رالذث أضؽؼو ٤خخا١ٰث. ٞػؼ١ٝ ٯطفػ٦  ـى ٩ٰ٢ س٫خ٩ ك ٨ٰٜ٘وْ 

ٍٓػ٠(  ػػ. ١ػؼ١ٝ ٞػاف ٤رػاؿ )٘ى ٢٭ إٯٖاؿو ٘ٮ ا١تٓي خػاؿو كٛيؽب، ّلْ  ٢٭ ْا حخاةّ األض٬اؿ ا٥١خٖاٯؽةْ 

، خلؽ. أْػؿ األة٨ٰث ضخ٭ ٞرؽ ككاع كا٧  .59-5/58ا١ٌفاٚة

 .5/59ا١غهائم،  (34)

 .58-5/57ا١ٌفاةٚ، (35)

 .5/58ا١ٌفاةٚ،  (36)
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٩ًًٜ، كا٤خػاد أذؽ ا١طؽٞث إ٩ٰ١. ٘ا١طؽٞث إذا سػاكرىًت ا١ٌفػا٦ٞى ٟ٘رٰػؽان ٤ػا حيشؽٯ٫ػا  ٍي ٧

ٰ٘هٰؽ ١ش٬ارق إٯٌا٪ا ٞي٩َّ٧ ٤طؽَّؾه ة٫ا ،ا١ٓؽبي ٤يشؽا٪ا ٩ٰ٘
(37)

. 

. ٘ا١طؽٞػثي حشٓػ٠  ّي ٠ه ّل حخاة كٯخت٦َّٰي ٥ٌ٤ا حٌٜػـ أٌف اإلدراجى كن٠ه ٩ٰ٘ حػاعي

ٚى ٤خيذٌؽ ان ا١ٌفاةٚ ٤خيذٌؽ ةا١ٌفاةٚ. ك١ػؼ١ٝ ٯتػػك ٤ػ٦  ان ةا١الضٚ، ٥ٞا حش٠ٓ ا١اٌلض

٨ٌٍٚ ٪٬ ةيسؾاءو ٤ػ٦ ا٥٢ٟ١ػًث حخخػاةّ ٤ػ٦ ا١ٌفؼاسث ة٥ٟافو أف ٯخه٬ٌر ا٥١ؽءي أفَّ ا١

٠و كحُّٰٖػؽو ١غهائهػ٫ا ٛتػ٠ أف حيػٍػرىجى ٤ػّ ٰٕؽ٪ػا. ك٪ػؼا ا٫ٙ٥١ػ٬ـي  ٰٕػؽ حػػاعي

٨يػ٬ا  ْي ا٥١فخىٍغ٢ىمي ٦٤ ةٓو اٱراء ٥ٞا حٌٜػـ أح٭ ٢ْػ٭ كػؽض٩ ا٨١ُّطػاة ا١ٌػؼٯ٦ 

َّٝ ٘ػػٮ أٌف حختُّػػّ ح٢ػػٝ  ٦. كّل كػػ ًٗ كا١ٍخًٜػػاء ا١ٌفػػا٨ٰٞى ٍٛػػ ة٥تاضػػد اّلةخػػػاء كا٬١ى

يٮ إ١٭ حه٬ٌرو ٨٤اٛوو ح٥ا٤ ٥١تاضد حٙهٰالن ا ٬ٌر ا٢١ٌفػا٧ٌٮ ا٥١ت٨ػٌٮ ٢١خٌهى  ان ـٰٙي

 ٢ْ٭ ا٥١ٜاٌّ كاـخٜالؿ ا١ٌها٤ج ٦ْ ا١ٌهائج.

 ـ( ٣١ ٯ٦ٟ ٤ٜخ٨ٓػان 5953)ت  (٘ؽدٯ٨ا٧ػ دكـ٬ـٰؽ)كٯتػك أفَّ ا٢١ٌفا٧ٮَّ ا١ٌل٫ٰؽ 

٠و ذىػ٣َّ. ك١ػؼ١ٝ اـخ لػؽؼى ةخط٠ٰ٢ ا٥١ٜاٌّ إ١٭ أن٬اتو ٤خشاكرةو ٦٤ ٰٕػؽ حػػاعي

ٌٙػؼ  ٨ٍشػؽة، ك٪ػٮ ح٨ اعخؽاع س٫ازو ١ٓؽض األ٘ػالـ ٯ٨ٜػ٠ ٞػ٠ٌ ضؽٞػات ا١ٙػ٣ كا١طى

ٌٜٚ ذ١ٝ ةػػا ٤ػ٦ ا٥١طػاؿ اٞخلػاؼ حٜفػ٥ٰاتو  ـ٢ف٢ثن ٦٤ األن٬ات. ٘إ٩ٌ٧ إف حط

ٌٰٜث، إذ ّل ٧ٓؽؼي أٯ٦ ٯتػأ ٪ػؼا ا١ٌهػ٬ت،  ٘ؽٌْٰثو ْتؽ ٪ؼا ا١خٌخا١ٮ ٦٤ ا١طؽٞات ا٨١ٍُّ

كأٯ٦ ٯ٨خ٫ٮ ذاؾ
(38)

٪ؼا اّلـخلؽاؼ، إذ ٫ُؽ ا١ش٫ػاز ا١ػؼم  (ساٞتف٬ف). كحاةّ 

                                                 

ىػػ٥ٌا : ... أّل حؽل ى٥ٌث ا٣ٰ٥١ ٘ٮ )ا١. ٯ٬ٜؿ549-3/546ا١ٌفاةٚ، (37) ٍؤًٛػاًف( ك)٤يٍؤـػ٭( ١ ٥ي

٥ًػؾىت، ٧طػ٬ ّلز٤ػ ان ي٥ٌج ىػ٥ٌ ساكرًت ا٬١اكى ا١ٌفا٨ٞثى نارت ٞي٫ٌ٧ا ٫ٰ٘ا، كا٬١اك إذا ا٧ ان ٪ي

٬ ٍس٩(. كا١ٌلا٪ػ ٪٬ ٬ٛؿ سؽٯؽ: )١ىطٌب ا١ ق)أسي ىػٮَّ ٤يٍؤـػ٭(. كٛػػ ذٞػؽق س٥ّ كى ٍؤًٛػاًف إ١ ٥ي

، ضٰػػد ٯػػؼٞؽ أٌف ضؽٞػػث 8/549، كا٥١طخفػػب، 81-5/79٘ػػٮ ـػػٌؽ ا١هػػ٨اْث،  ان أٯيػػ

حػًؽدٍ ا١طؽؼ حطػث ٩ٓ٤، كأٌف ا١طؽٞث إذا ساكرت ا١ٌفا٦ٞ نارت ٞي٫َّ٧ا ٰ٘ػ٩. أٛػ٬ؿ: ١ػ٣ 

كػؽح األـػخؽاةاذم، ك. 547ا١ٌػٯ٬اف، ص ركاٯث ا٥٫١ؾ ٘ٮ دٯ٬اف سؽٯؽ ةخطٰٜٚ ا١ٌهاكم. 

 ( ٦٤ ا٬٥١ىّ ٧ٙف5.٩، كا١طاكٰث ر٣ٛ )3/816

 .56-٤55طاىؽات ٘ٮ األ١ف٨ٌٰث ا١ٓا٤ٌث ١ف٬ـٰؽ، حؽس٥ث ٕازم كا٨١هؽ، ص  (38)
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ةٓػ ْلؽٯ٦ ْا٤ان ٦٤ ك٘اح٩، كذتجى أٌف ٘ٓػ٠ ا١ٟػالـ ٪ػ٬ ضؽٞػثه  (دكـ٬ـٰؽ)ح٨٥ٌاق 

ّه ١ألنػ٬ات ) كةػػّلن ٤ػ٦  (،٤successionفخ٥ٌؽةه كٰٕؽ ٤خٜآٌث، إذ ١ٰؿ ٪٨اؾ حخاة

ّى األن٬اتي أضػي٪ا اٱعؽى، ٘إ٫ٌ٧ا حخػاع٠، كا١ٌهػ٬تي ا١ػؼم ٯيػٍػرىؾي  ـػ٥ًّٰٓا أف حيخاةً

( ٨ْػ٤ا ٯيحٮ ةٓػ ن٬تو آعؽ ٯ٦ٟ٥ أف ٯ٬ٟف ٬ٍ٨٤ٛان ٘ٮ كٛجو كاضػػو أ٬ٞـخًّٰٰٟا)

٤ّ األعٰؽ أك ٘ػٮ ا١شػؾء ا١ػؼم ٛت٢ػ٩
(39)

. ك٪ػؼا ٪ػ٬ ضػاؿ اإلدراًج ا١ػؼم ٯػ٬ٌ٘ؽ 

٠، ٰ٘ػؤذٌؽ ا١طػؽؼي ٘ػٮ اٱعػًؽ ٤خٜػٌػ٤ان أك ٤خػيٌعؽان. ك٪ػؼا كػٮءه  ا٬١ن٠ى كا١خٌػػاعي

ٗه ٦ْ ٧ٍٚ األن٬ات ٤ٙؽدة ـػا٨ٞ ث. كٛػػ ة٨ٌٰػج اٱراء ا١خػٮ ٛتفػ٨ا٪ا ٤ػ٦ ٤غخ٢

ا١ٜػا٤٭ كّل ـ٥ٌٰا اة٦ س٨ٌٮ ٤هػاؽى ٤ا حٌٜػـ، ك١ػؼ١ٝ ٞا٧ػج ضػاؿ ا٬١نػ٠ ٪ػٮ 

ٚى ا٨١ٌٌٍٰٜثى ٢١ٌف٢ف٢ث ا١ٟال٤ٌٰث. ٫ًؽي ا١طٜائ  ا١خٮ حِي

)ح٬١٬٨ٟسٰػا( ح٨ٰٜات كٯ٨خ٫ٮ ا١ػٞخ٬ر ْتػ ا١ؽض٦٥ ا١طاج نا١ص إ١٭ أٌف 

ٌٞػػ ا٢١ٌٖث ا١طػٯرث، ك٤ا أـٙؽت ٩٨ْ ٦٤ ٧خ ر ا١ٓؽةػٌٮ ١ػإلدراج، »ائز، حؤ ا١خٌهػ٬ُّ

ٚ ةا١طؽؼ ا١خٌا١ٮ ٘ٮ ا٬١ٛج ا١ػؼم ٯي٨ٍػٚ  ان ٘احٌهاؿ ا١طؽكؼ ٯٜخيٮ ح٫ٌٰؤ ٍُّ٨٢١

ٚ ةا١طؽٞػث، أم ٘ػٮ ةػاٯػث ا١غػؽكج ٤ػ٦  ة٥ا ٛت٩٢، ك٪ؼا ٯطػث ٘ٮ أذ٨اء ا٨١ٍُّ

٤يغؽج ا١طؽؼ كاّل٧خٜاؿ إ١٭ ٤يغؽجو كاضػ. ٘ا١طؽٞػث ٪٨٫ػا ٪ػٮ ٤رػ٠ي ضؽٞػث 

، ان ٘الـ ا١ٌف٥٨ٰائٌٰث، ٘ال ا٧ٍٜاعى ٫ٰ٘ػا ةػ٦ٰى نػ٬رةو كأعػؽل إٌالٛػا١ٌه٬ر ٘ٮ األ

٫٘ؼا ٪٬ اإلدراج. ك٤ا أةٓػى ٪ػؼق ا١ٌؽؤٯػث ٤ػ٦ ا١خٌهػ٬ٌر ا٧٬ٰ١ػا٧ٌٮ ا١ػؼم ٯشٓػ٠ي 

ٜخػؽف ةٓيػ٫ا ةػتٓو دكف أف ٯٟػ٬ف ٯا١ٟالـ ٤شؽد حٓاٛيبو ٨ٓ٢١انؽ ا١ٌه٬حٌٰث 

                                                 

٘ٮ ا١ٌه٬ت كا٨ٓ٥١٭، حؽس٥ث ضف٦ ٧ػا٣ُ ٤طاىؽات  6رك٤اف ٯا٬ٞةف٬ف )ساٞتف٬ف(،  (39)

ةط٬ث ٘ٮ ٣٢ْ أن٬ات ا١ٓؽةٌٰػث كحلػ٫٢ٰٟا،  :ٞخاة٨اك، 41-39ك٢ْٮ ضا٣ٞ نا١ص، ص 

. كٯؽل ركة٨ؾ ٘ٮ ٞخاة٩ ٤ػ٬سؾ حػارٯظ ٢ْػ٣ ا٢١ٖػث 556-555ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا، ك ص  581ص 

٨١ٌِا٤ٌٰػث ٘ٮ ا١ٖؽب أٌف ا٬ٌٖ٢١ٯ٦ٌٰ ا١ٓؽب ٛػ ٬ٌٌركا كس٫ات ٧ِؽو عاٌنثن ة٣٫ ٘ٮ دراـخ٣٫ ا

٢١ٖخ٣٫، ك٣١ ٯٙؽى٬ا ٫ٰ٢ْا ةيٌم ضاؿو ا٥ٌ٨١اذج ا٧٬ٰ١ا٧ٌٰث ٤ر٥٢ا ٠ٓ٘ ٥٢ْاء ا٬ٜ١اْػ ا١اٌلح٦ٰ. 

 ٦٤ ٞخاة٩. 578ص 
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«٪٨ػاؾ إدراجه ٢١طؽٞػات ا١ػ٥يطًػذث ٫١ا
(41)

ر ا١طػػاٌج نػػا١ص . كٯ٠ٜ٨ ا١ػػٞخ٬

وي ا١خٌهػ٬ٌرى ٧خائز دراـػػاتو ٤غتؽٯٌػثو أسؽٯػج ٘ػٮ ا١شا٤ٓػػات ا١ٖؽةٌٰػث حي٨ػاًٛ 

ٚي ا١خٌه٬ٌر ا١ٓؽةػٮَّ ١ػإلدراج.  ٘ا١خ٬٥ٌُّسػاتي ا١ٟال٤ٌٰػث »ا٧٬ٰ١ا٧ٌٮ ٥٢١ٜاٌّ، كح٬اً٘

٫ا ةتٓوو ٘ٮ حٓاٛيبو ةػكف ا٧ٍٜاع، كّل ٯ٥ر٠ٌ ٪ػؼا ا١خٌٓاٛيػبي ٢ْػ٭  ٤خٌه٢ثه ةٓيي

«ءو ةيعؽل، ةػ٠ ٢ْػ٭ كػ٠ٟ ـػؽٯافو ا٪خػؾازمٍّ ٤فػخ٥ؽٌ ك٠ٟ اٛخؽاف أسؾا
(45)

 .

ٌٞػ ا١ٟرٰؽ ٦٤ اٱراء ا١خٮ ـا٫ٛا ا١ٌػٞخ٬ر ا١طػاٌج نػا١ص أٌف ا٥١ٜهػ٬د ٤ػ٦  كٯؤ

ٍؽؼ( ١ػل ا١ٜػا٤٭ ةاتى كاىط ٍؽس( ك)ا١هَّ ( اسػًّ  ان ٤ه٢ٍص )ا١شى ٍؽسي ، ٘ػ)ا١شى

ػؽؼي  -٥ٞا ٯ٬ٜؿ- ( ٫٘ػ٬ ٪٬ ٤ا ٯيػػرىؾي ٨٤ػ٩ ةا١ٌفػ٥ّ ٘ػٮ ضػٌػ ذاحػ٩، أ٤ٌػا )ا١هَّ

إضػاث ا١طػؽؼ ةا١طؽٞػًث كا١غػؽكجي ٨٤ػ٩ إ١ػ٭ ضػؽؼو آعػؽ
(48)

. كٛػػ ٤ػٌؽت 

٩ً ٞا٤الن  ـً ٍؽ ، كضا١خ٩ ٬٤اىّ ٫ٰ٘ا ةٰافه ١طا١ث ا١ٌفا٦ٞ ٰٕؽ ا١ػ٥يػرىج كا٥١خ٥خٌّ ةشى

قي أك ض٦ٰ حػع٩٢ ا١طؽٞث.  ٨ْػ٤ا ٯيٍػرىجي إ١٭ ا٥١خطؽِّؾ ةٓػى

، ٞػا٥١ٍّٜ كا١ٌهػا٤ج كٯ٬ٜدي ٪ؼا إ١ػ٭ ةٰػاًف أٌف ٤ػا ٯيخػػاكىؿي ٘ػٮ ا٢١ٌفػا٧ٌٰات

٬ٌٍٯ٠ كا١ٜهٰؽ ك٧ط٬ ذ١ٝ، ١ٰؿ ك١ٰػان ضػٯران، ة٠ ٞاف ٤ٓؽك٘ػان ١ػػل  كا١ٌهائج ا١

ٌٌػالع  ٢ٌٌػّ ٢ْٰػ٩ ا٥٢ٓ١ػاء ا١ٓػؽب ك٤ػ٣٫٨ ا١ٙالـػٙث. ٰٕػؽ أٌف ا ا٧٬ٰ١ا٦ٌٰٰ٧، كٛػػ ا

ا٥٢ٓ١اء ا١ٓؽب ٩ٰ٢ْ حيٌعؽ ضخٌػ٭ ا١ٜػؽف ا١رٌا١ػد ٫٢١شػؽة ةٓػػ أف حيؽًس٥ىػٍج ٢ْػ٬ـ 

                                                 

 .583-8/588ةط٬ث كدراـات ٘ٮ ا٢١ٌفا٧ٌٰات ا١ٓؽةٌٰث ٢١طاٌج نا١ص،  (41)

 .8/595ا١ٌفاةٚ،  (45)

ػؽ »، كٰ٘ػ٩: 5/51٪ؽم، ح٫ؼٯب ا٢١ٖث ١ألزأن٠ ٪ؼا ا٬٫ٙ٥١ـ ٢١غ٠ٰ٢.  (48) ٌٙ كركل ٰٕػؽ اةػ٦ ا٥١ِ

ي٨ٮ ٫٨٤ػا ٞػالـ ا١ٓػؽب ذ٥ا٧ٰػثه كْلػؽكف ضؽ٘ػان،  ٦ْ ا١غ٠ٰ٢ ة٦ أض٥ػ أ٩ٌ٧ ٛاؿ: ا١طؽكؼ ا١خٮ ة

ٍؽسي ٫٘ػ٬ ٘ى٫ٍػ٣ي ا١ٌهػ٬ت ٘ػٮ ـػ٬ٟف ا١طػؽؼ، كأ٤ٌػا  ٍؽس. أ٤ٌا ا١شى ٍؽؼه كسى ٠ٟ١ِّ ضؽؼو ٫٨٤ا نى

ٍؽؼي ٬٫٘ ضؽٞثي ا١طؽؼ... أ٤ٌا األ١ٗ ا٨ٌٌٰ٢١ث ٘ ةو ةٓػػى ا١هَّ ال نػؽؼى ٫١ػا، كإ٥َّ٧ػا ٪ػٮ سػؽسي ٤ػػَّ

ٙىٍج ْػ٦ اضخ٥ا٫١ػا... ٥ٌ٤ػا حٜػٌػـ.  5/55ك«. ٘خطث، ٘إذا كٛٓج ٫ٰ٢ْا نؽكؼ ا١طؽٞات ىػٓ

 .8/581كٛارف ةتط٬ث كدراـات ٘ٮ ا٢١ٌفا٧ٌٰات ا١ٓؽةٌٰث ٢١طاٌج نا١ص، 
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ٓؽةٌٰث. ك٦ٌٟ١ ا٬ٌٖ٢١ٯ٦ٌٰ ١ػ٣ ٯٓػٌػ٬١ا ٤ػ٦ ٤ٙػا٪٣٫٥ٰ كػٰغان، كةٰٜػج ا٧٬ٰ١ا٦ٌٰٰ٧ إ١٭ ا١

حخ٬ٌٍر ى٦٥ ٣٫٤٬٢ْ كك٘ٚ ٤ٜخي٭ ـ٦٨ ا١ٓؽب ٘ٮ ٞال٣٫٤
(43)

. ك٢١تطد ةٰٜػث 

 ٧ٓؽض ٫ٰ٘ا ٢١طؽٞث كعهائم ا١خ٢َٙ اـخ٥ٟاّلن ٫١ؼا ا٬٥١ى٬ع ا٥١خؽاةً.

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 أ( الكتب:

 ـ.٬5963ب، ٤ٟختث ا١لتاب، ا١ٜا٪ؽة، ط. أك١٭ أن٬ات ا٢١ٌٖث ١ٓتػ ا١ؽض٦٥ أٯٌ  -

٤ٟختث األ٧ش٬٢ ا٥١هػؽٯث، ا١ٜػا٪ؽة، ط.  إلةؽا٪٣ٰ أ٧ٰؿ، األن٬ات ا٬ٖ٢١ٯث -

 .ـ(5947)ط. أك١٭  ـ5975راةٓث، 

األنػػ٬ات ككُائ٫ٙػػا ٥١ط٥ػػػ ٨٤هػػٗ ا٥ٜ١ػػاٌٮ، دار ا١٬١ٰػػػ، ٌػػؽاة٢ؿ  -

 ـ.8151)ا١ٖؽب(، ط. ذا١رث 

ض٥ػػ ٤ط٥ٌػػ ٛػٌػكر، دار ةط٬ث ٘ٮ ٢ْػ٣ أنػ٬ات ا١ٓؽةٰػث كحلػ٫٢ٰٟا أل -

 ـ.٬٨ٰ٧8157ل، د٤لٚ، ط. أك١٭ 

ةط٬ث كدراـات ٘ٮ ا٢١ٌفػا٧ٰات ا١ٓؽةٰػث ١ٓتػػ ا١ػؽض٦٥ ا١طػاج نػا١ص،  -

 ـ.8117ا٥١ش٥ّ ا١شؾائؽم ٢١ٌٖث ا١ٓؽةٌٰث، ا١شؾائؽ 

حارٯظ ٣٢ْ ا٢١ٌٖث ٨٤ؼ ٧ليح٫ا ضخ٭ ا١ٜؽف ا١ٓلؽٯ٦، ١ش٬رج ٧٬٤اف، حؽس٥ػث  -

 ـ.5985ٓا١ٮ، سا٤ٓث ض٢ب ةػر ا١ػٯ٦ ا١ٜاـ٣، كزارة ا١خ٣ٰ٢ٓ ا١

                                                 

ٞخاة٨ا ةط٬ث ٘ٮ ٣٢ْ ك، 8/576ةط٬ث كدراـات ٘ٮ ا٢١ٌفا٧ٌٰات ا١ٓؽةٌٰث ٢١طاٌج نا١ص،  (43)

 ك٤ا ٯ٫ٰ٢ا. 63أن٬ات ا١ٓؽةٰث، ص 
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ا١خٌل٠ٰٟ ا١ٌه٬حٮ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث )٬١٬٧٬٘سٰػا ا١ٓؽةٰػث( ١فػ٥٢اف ضفػ٦  -

ا١ٓا٧ٮ، حؽس٥ػث ٯاـػؽ ا٥١ػالح ك٤ؽاسٓػث ٤ط٥ػػ ٤ط٥ػ٬د ٕػا١ٮ، ا٨١ػادم 

 ـ.5983األدةٮ ا١رٜا٘ٮ، سٌػة، ط. أك١٭ 

ا١خٌل٠ٰٟ ا١ٌه٬حٮ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ١ٓتػػ ا١ٜػادر ٤ؽْػٮ ا١غ٢ٰػ٠، األردف،  -

 ـ.8118٭ ط. أك١

ا١خٌهؽٯٗ ا٬٢٥١ٞٮ ن٨ٓث أةػٮ ا١ٙػخص ْر٥ػاف ةػ٦ س٨ٌػٮ، حطٰٜػٚ كحٜػػٯ٣  -

كح٢ٰٓػػٚ ا١تػػػراكم ز٪ػػؽاف، ٤ٟختػػث ١ت٨ػػاف ٧اكػػؽكف، كا١لػػؽٞث ا٥١هػػؽٯث 

 ـ.٧٬١8115ش٥اف،  ط. أك١٭  –ا١ٓا٥١ٰث ٨٢١لؽ 

ا١خ٬ٌٌٍر ا٢١ٌٖػ٬م ٤ِػا٪ؽق ك٢٢ْػ٩ ك٬ٛا٨ٰ٧ػ٩ ١ؽ٤يػاف ْتػػ ا١خٌػ٬ٌاب، ٤ٟختػث  -

ـ، كذا٧ٰػػث 5985ر ا١ؽ٘ػػاْٮ ةا١ؽٯػػاض، ط. أك١ػػ٭ ا١غػػا٧شٮ ةا١ٜػػا٪ؽة كدا

 ـ.5991ا١ٜا٪ؽة 

ٌٜٜػ٩ كٛػٌػـ ١ػ٩ ألز٪ػؽم، ١ ح٫ؼٯب ا٢١ٖث - ْتػػ ا١فػالـ ٤ط٥ٌػػ ا١شػؾء األٌكؿ، ض

ٌٍتاْث )ا١ٜا٪ؽة(٤ط٥ٌػ ٢ْٮ ا٨١ٌٌشار ٩٪اركف، راسٓ  ـ.5964 ، ا١ػار ا٤٬ٜ١ٌٰث ٢١

ٌٜػب ةفػاس٢ٜٮ زادق، دراـػث كحطٰٜػٚ ـػا٣١ - ٠ًٌٜ ٥٢١ؽْلػٮ ا٢٥١  س٫ػ ا٥١

 ٛػكرم ا١ط٥ػ، دار ٥ٌْار، ٥ٌْاف، )د. ت(.

دار ا٫١ػل، ةٰػؽكت،  ،حطٰٜٚ: ٤ط٥ٌػ ٢ْٮ ا٨١ٌٌشار، ّلة٦ س٨ٌٮ ا١غهائم -

 ط. ذا٧ٰث، د. ت.

كزارة  ،ا١ط٥ػػ ٖػا٣٧ ٛػٌػكرم١ ا١ػراـات ا١هػ٬حٰث ٨ْػػ ٥٢ْػاء ا١خٌش٬ٯػػ -

 ـ.5986 األكٛاؼ كا١لؤكف ا١ٌػٯ٨ٰث، ةٖػاد

 ـ.5998ٕؽٯب ةا١ٜا٪ؽة،  دراـات ٘ٮ ٣٢ْ ا٢١ٖث، ٥ٟ١اؿ ةلؽ، دار -

دراـث ا١ٌه٬ت ا٬ٌٖ٢١م ألض٥ػ ٤غخار ٥ْؽ، ح٬زٯّ ْا٣١ ا١ٟخب، ا١ٜا٪ؽة،  -

 ـ.5976ط. أك١٭ 

دركس ٘ٮ ٣٢ْ أن٬ات ا١ٓؽةٰث ١شاف ٞا٧خ٬٨ٰ، حؽس٥ث نػا١ص ا١ٜؽ٤ػادم،  -

 ـ.5966ا١شا٤ٓث ا١خ٧٬فٌٰث 
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ٌٟ ١ ا١ؽْاٯث ١خش٬ٯػ ا١ٜؽاءة كحطٰٜٚ ١َٙ ا١خالكة - ، ة٦ أةٮ ٌا١ب ا١ٰٜفٮ ٮٌ ٥

 ـ.5973 ط. أك١٭ دار ا٥١ٓارؼ، د٤لٚ، ،حطٰٜٚ: أض٥ػ ضف٦ ٘ؽضات

6)ـٌج(  -
()

٤طاىؽات ٘ٮ ا١ٌه٬ت كا٨ٓ٥١٭ ١ؽك٤اف ٯا٬ٞةف٬ف، حؽس٥ػث  

ضف٦ ٧ا٣ُ ك٢ْٮ ضػا٣ٞ نػا١ص، ا٥١ؽٞػؾ ا١رٜػا٘ٮ ا١ٓؽةػٮ، ةٰػؽكت، ط. 

 ـ.5994أك١٭ 

حطٰٜػٚ: ضفػ٦ ٪٨ػػاكم. دار ا٢ٜ١ػ٣، ، ّلةػ٦ س٨ٌػٮ ـٌؽ ن٨اْث اإلْػؽاب -

 ـ.5985أك١٭  ط.د٤لٚ، 

 688كؽح كاٰ٘ث اة٦ ا١طاسب ١ألـخؽاةاذم )رىٌٮ ا١ٌػٯ٦ ا٥١خػ٬ٌ٘٭ ْػاـ  -

 ٫٢١5193شؽة( ٤ّ كؽح ك٬ا٪ػق ١ٓتػ ا١ٜػادر ا١تٖػػادم )ا٥١خػ٬ٌ٘٭ ْػاـ 

٫٢١شؽة(، حطٰٜٚ ٤ط٥ػ ٬٧ر ا١طفػ٦ ك٤ط٥ٌػػ ا١ٌؾ٘ػؾاؼ ك٤ط٥ٌػػ ٤طٰػٮ 

 .٪5358-5356ا١ػٯ٦ ْتػ ا١ط٥ٰػ، ٤ٍتٓث ضشازم ةا١ٜا٪ؽة 

ًٌ ٢١غيػؽ ا١ٰػؾدم  كؽح كاٰ٘ث - اة٦ ا١طاسب ٘ٮ ٥٢ْٮ ا١خهػؽٯٗ كا١غػ

فػث  781)أح٩٥ٌ ـ٨ث  ـٌ ٫٢١شؽة(، دراـث كحطٰٜٚ ضف٦ أض٥ػ ا١ٓر٥اف، ٤ؤ

 ـ.8118ا١ٌؽٯٌاف، ةٰؽكت، ط. أك١٭ 

تاْث ا٨٥١ٰؽٯٌث ة٥هؽ، د. ت. - ٌٍ  كؽح ا٥١ٌٙه٠ ّلة٦ ٯٰٓق، إدارة ا١

ؽة، ط. أك١ػ٭ ٣٢ْ ا٢١ٖث ا١ٓاـ: األن٬ات ٥ٟ١اؿ ةلؽ، دار ا٥١ٓارؼ، ا١ٜا٪ -

 ـ.5971

٣٢ْ ا٢١ٖث ٤ٌٜػ٤ث ٢١ٜارئ ا١ٓؽةٮ ٥١ط٬٥د ا١ٌفٓؽاف، دار ا٥١ٓارؼ ة٥هػؽ،  -

 ـ.5968ط. أك١٭ 

٣٢ْ كُائٗ األن٬ات ا٬ٌٖ٢١ٯٌث )ا٬١٬٧٬ٙ١سٰا( ٢١ػٞخ٬ر ْهاـ ٬٧ر ا١ػػٯ٦،  -

 ـ.5998دار ا١ٟٙؽ ا٢١ٌت٨ا٧ٮ، ط. أك١٭ 

ـ، ا١ٜػا٪ؽة، ط. ٘ٮ ٣٢ْ ا٢١ٖث ا١ٓاـ ١ٓتػ ا١ٌهت٬ر كا٪٦ٰ، ٤ٟختث دار ا٢ٓ١ػ٬ -

 ـ.5974أك١٭ 

                                                 

() .ٞؼا ٘ٮ األن٠ 
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ْػػا٣١ ا١ٟخػػب،  ،فػػٰت٬ٯ٩، حطٰٜػػٚ ككػػؽح ْتػػػ ا١فػػالـ ٪ػػاركف١ ا١ٟخػػاب -

 ةٰؽكت، د. ت.

ا١ٙؽا٪ٰػػم، حطٰٜػٚ ٫٤ػػم ا٥١غؾك٤ػٮ  ٢غ٠ٰ٢ ةػ٦ أض٥ػػ١ ٞخاب ا٦ٰٓ١ -

 .٪5415دار ا٫١شؽة، ٣ٛ، إٯؽاف،  ،كإةؽا٪٣ٰ ا١فا٤ٌؽائٮ

 ١فاف ا١ٓؽب ّلة٦ ٬ِ٨٤ر، دار نادر، ةٰؽكت، د. ت. -

ا١ٓؽةٰث ٨ٓ٤ا٪ا ك٤ت٨ا٪ا ١خ٥ٌاـ ضٌفاف، ا٫١ٰغث ا٥١هؽٯٌث ا١ٓا٤ٌث ٢١ٟخػاب،  ا٢١ٖث -

 ـ.5979ـ كط. ذا٧ٰث 5973ا١ٜا٪ؽة، ط. أك١٭ 

 ـ.5996 أك١٭ض٥ػ ٤ط٥ٌػ ٌٛػكر، دار ا١ٟٙؽ، د٤لٚ، ط. أل ٤تادئ ا٢١فا٧ٌٰات -

ػؽ) - ـٌ (، حؽس٥ػث ٯ٬ـػٗ ٤طاىؽات ٘ٮ األ١ف٨ٌٰث ا١ٓا٤ٌث ١ٙؽدٯ٨ا٧ػػ دق ـ٬

 ـ.5984ؽ، دار ٥ٓ٧اف، س٩ٰ٧٬، ١ت٨اف ٕازم ك٤شٰػ ا٨١ه

ب ٘ٮ حت٦ٰٰ كس٬ق ك٬اذٌ ا١ٜؽاءات كاإلٯيػاح ٫٨ْػا ّلةػ٦ س٨ٌػٮ،  - ا٥١طخىفى

حطٰٜٚ: ٢ْٮ ا٨١َّشػم ٧انٗ كْتػ ا١ط٣ٰ٢ ا٨١ٌشار كْتػ ا١ٙخاح إـػ٥ا٠ْٰ 

 ـ.5994ك٢تٮ، ا٥١ش٢ؿ األ٢ْ٭ ٢١ٌلؤكف اإلـال٤ٌٰث، ا١ٜا٪ؽة، 

ٖػ٬م ١ؽ٤يػاف ْتػػ ا١خٌػ٬ٌاب، ا٥١ػع٠ إ١٭ ٣٢ْ ا٢١ٖث ك٨٤ا٪ز ا١تطػد ا٢١ٌ  -

 ـ.٤5985ٟختث ا١غا٧شٮ ةا١ٜا٪ؽة، ط. ذا٧ٰث 

ٌٌٍطاف ا١ف٥احٮ، حطٰٜٚ ضاح٣ نػا١ص  - ٤ؽكػ ا١ٜارئ إ١٭ ٤ٓا٣١ ا٥١ٜارئ ّلة٦ ا١

 ـ.5999ا١ٌؽـا١ث، ةٰؽكت، ط. أك١٭ ا١ٌيا٦٤، دار ا١تلٰؽ، ٥ٌْاف ك٤ؤـفث 

ا١تٰيػػاء ٨٤ػػا٪ز ا١تطػػد ٘ػػٮ ا٢١ٌٖػػث ١خ٥ٌػػاـ ضٌفػػاف، دار ا١رٜا٘ػػث ةا١ػػػار  -

 ـ.5979)ا٥١ٖؽب( 

٬٤سؾ حارٯظ ٣٢ْ ا٢١ٖث ٘ٮ ا١ٖؽب ١ؽكة٨ػؾ، حؽس٥ػث أض٥ػػ ْػ٬ض، ْػا٣١  -

 ـ.5997( حلؽٯ٦ ا١را٧ٮ 887ا٥١ٓؽ٘ث، ا٬ٟ١ٯج، ا١ٓػد )

ا٬١سٰؾ ٘ٮ ٩ٜ٘ ا٢١ٖث ٥١ط٥ػ األ٧ٍاٞٮ، ٤ٟختث دار ا١لؽؽ، ةٰػؽكت، د. ت  -

 ـ(.5969)ط. أك١٭ 

                                                 

() .)ٞؼا ٘ٮ األن٠، كا١لائّ ٞخاةخ٩ ٢ْ٭ ٪ؼا ا٨١ط٬ )٘ؽدٯ٨ا٧ػ دكـ٬ـٰؽ 
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ا٣جؽٱٓ ا٣٪ٲؿثة٩ٰ، دار ا٣٘ٮزة٩ٰ ا٣ٮٝٙ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ًٮ  ا٤٣ٌكة٩ٲٌةت ٣ٕجؽ  -

 ـ.٩2118ٲح، د٦نٜ، ط. أك٣ٯ ف٤٣ؽراقةت ا٣ٞؿ

 ءاىبرٔثب( 

ثٲ٨ ا٤٣ٌكة٩ٲٌةت ك٤ٔٮـ ا٤٣٘ػح ألظ٧ػؽ ٦ع٧ٌػؽ ٝػٌؽكر، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح  -

 ـ.2161(، ا٣ضـ  ا٣ؿاثٓ، ٣ٕةـ 85ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ا٧٣ض٤ؽ )

ح دراقح إظىةاٲٌح ثة٣عةقػت اع١٣ذؿك٩ػٰ ٤٣ضػؾكر ا٣ػٮاردة ٚػٰ ا٣ىػعة -

كا٤٣ٌكةف كا٣ذٌةج ٧٣ع٧ؽ وة٣ط ث٨ ٧ٔؿ، ٦ض٤ح ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ٕؿثٲح ثذػٮ٩ف، 

 ـ.6985ا٣ٕؽد األٌكؿ ٣ٕةـ 

دراقح دٞ٪ٲح ٦ٞةر٩ح ٧٣ٕةص٥ ا٣ٌىعةح ك٣كةف ا٣ٕؿب كدةج ا٣ٕؿكس ٤ٕ٣ػٰ  -

ظ٧٤ٰ ٦ٮقٯ، ٦ض٤ح ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ٕؿثٲح ثذٮ٩ف، ا٣ٕؽد ا٣ؼة٦ف كا٣كةدس 

 ـ.6991( ٣ٕةـ ةن )٦ٕ

*   *   * 


