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خ واٌتعريت
ّ
بد ِضيئخ يف ِسريح اٌعرثي

ّ
 حمط

 ()ٌذزن اىٍبذرك أ. د.

 

ػطػدطظ:
٦ة ٔؿٚخي وٮرةن ٣ىؿاع أ٦ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ٰٚ قجٲ٢ ا٣ذعؿر كاالقذٞالؿ ك٦ٞةك٦ػح 

االقذ٧ٕةر ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر كا٧٣ٕةوؿ أمػج٫ ث٭ػة ٦ػ٨ وػٮرة ا٣ىػؿاع ا٣ػؾم 

٤ٚٞػؽ ٠ة٩ػخ ا٧٣ٕػةرؾ ا٣ٕكػ١ؿٱح كا٣ٮَ٪ٲػح  دؼٮ٫ً ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ٓ أٔػؽاا٭ة...

كا٣كٲةقٲح ا٣ذػٰ دؼٮًػ٭ة ا٣نػٕٮب ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ أُٝةر٬ػة ا٧٣ؼذ٤ٛػح، ٦ٞذؿ٩ػح أك 

 ٦ذـا٦٪ح ٦ٓ ا٧٣ٕؿ٠ح ا٤٣٘ٮٱح ٦ٓ األٔؽا  ٰٚ د٤ٟ األُٝةر.

٤ٚٞؽ ٠ةف ٰٚ ثالد ا٣نةـ وؿاع ثٲ٨ ا٣ٕؿثٲح كا٣ذؿ٠ٲح، كٰٚ ٦ىؿ وؿاع ٤٣ٕؿثٲػح 

٣ٛؿ٩كػٲح كاع٤١٩ٲـٱػح، زػ٥ ٔػةد ا٣ىػؿاع ثػٲ٨ ا٣ٕؿثٲػح ٦ٓ ا٣ٛؿ٩كٲح، ز٥ وؿاع ثػٲ٨ ا

ٚؿٱٞػٰ ا٣ٕؿثػٰ ثػٲ٨ ا٣ٕؿثٲػح كاع٤١٩ٲـٱح... ك٠ؾ٣ٟ ٠ػةف ا٣ىػؿاع ٚػٰ ا٣نػ٧ةؿ اع

 كا٣ٛؿ٩كٲح ٰٚ ا٧٣٘ؿب كا٣ضـااؿ كدٮ٩ف، كثٲ٪٭ة كثٲ٨ اعٱُة٣ٲح ٰٚ ٣ٲجٲة.

٣ٞؽ ٠ةف ا٣ىؿاع ٤ٔػٯ دعؿٱػؿ ا٤٣كػةف ا٣ٕؿثػٰ وػٮرة ٣ذعؿٱػؿ اع٩كػةف 

 ُةف ا٧٣كذ٧ٕؿ ا٣٘ةوت.ا٣ٕؿثٰ ٨٦ ق٤

ّك٦ة ز٣٪ة إ٣ٯ ا٣ٲٮـ ٩ؿل ك٩ك٧ٓ ٦ة  ظؿ٦ح االقذٞالؿ ٰٚ ثٕي األُٝػةر  يمس 

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 

 .ٰٚ ٝةٔح ا٧٣عةًؿات ثة٧٣ض٧ٓ ـ31/6/2169ثذةرٱغ أ٣ٞٲخ ا٧٣عةًؿة 
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ا٣ٕؿثٲح، ك٩ؿل ك٩ك٧ٓ ٚٲ٭ة ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ ٦ػة ٱؼػؽش قػٲةدة ا٤٣٘ػح كٱـاظ٧٭ػة 

 ٚٮؽ أرً٭ة ٰٚ ظٲةد٭ة ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح كاالٝذىةدٱح كا٣كٲةظٲح كاالصذ٧ةٔٲح.

 كإذا ٠٪ة ٩ٕذٞؽ:

 ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ إال ثة٤٣٘ح األـ. أٍف ال دٝح كال كًٮح

 كأف ال دٌٞؽـ ٰٚ ا٥٤ٕ٣، كال إثؽاع إال ثة٤٣٘ح األـ.

 كأف ال قٲةدة ٤٣ٮ٨َ إال ثكٲةدة ٣٘ذ٫.

ٌٞ٪ػة أف  كأف ال ٬يٮٱح ٣ ٦ح إال ثسٞةٚذ٭ػة، كال ا٩ذ٧ػة  ٣٭ػة إال ث٤٘ذ٭ػة ٧ٚػ٨ ظ

٩ٞٙ ٦ٓ ٦ػ٨ ٱ٧ٕػ٢ ٤ٔػٯ إظػالؿ ا٣ٕؿثٲػح ٦عػ٢ٌ ٗٲؿ٬ػة، أم ٦ػٓ ا٣كػةٔٲ٨ إ٣ػٯ 

ٔنة ٰٚ دةرٱؼ٪ة ظٲ٨ ٩ُة٣ت ثة٣ذٕؿٱت ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ؿاٚػٜ ظٲةد٪ػة ا٣ذٕؿٱ ت. ك٣ك٪ة ثؽ

ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح كا٣سٞةٚٲح كاالٝذىةدٱح كا٣كٲةظٲح، ك١٣٪ة ٰٚ ظةصح إ٣ٯ رصةؿ ٦ػ٨ أك٣ػٰ 

ا٣ٕــ ا٣ىةدؽ، كا٣٪ٲٌح ا٧٣ؼ٤ىح ٠أك٣بٟ ا٣ؿصةؿ ا٣ؾٱ٨ ٔػؿٚذ٭٥ ٦كػٲؿة ا٣ذٕؿٱػت 

ٌُةت ا٣ذػٰ ك٠ةف ٣٭٥ ٚٲ٭ة ٦ٮاٝٙ رصٮ٣ٲٌح دض٤ٕ٪ة ٩ٞٙ ا٣ٲٮـ  ٦ٕ٭٥ ٰٚ د٤ٟ ا٧٣ع

ٌُةتو ٦ٌٲبحن ٰٚ ٦كٲؿة ا٣ذٕؿٱت.  ٠ة٩خ ٦ع

ك٣كخ أرٱؽ ثة٣ذٕؿٱت ٬٪ة ٦ؽ٣ٮالن كاظؽنا ٧ٌ٦ة ٠ة٩خ دؽٌؿ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ٤ٔٲػ٫ 

ٰٚ ٔىؿو ٨٦ ٔىٮر دؿاز٪ة ا٣سٞةٰٚ ك٦كٲؿد٪ة ا٤٣٘ٮٱػح، ثػ٢ أرٱػؽ ا٣ذٕؿٱػت ث٧ٕ٪ػةق 

٤٘ػٮم، أرٱػؽ دٕؿٱػت ا٣ٮاقٓ ا٣نة٢٦ ٢١٣ ٦ة د٣ٌػخ ٤ٔٲػ٫ ا٧٤١٣ػح ٚػٰ دةرٱؼ٪ػة ا٣

ٌٟ ٩ٞػٮد، ك٦ػ٨  ا٣عٲةة ك٢٠  ٦ة ٚٲ٭ة ٨٦ أ٣ك٪ح كأٝالـ، كدأ٣ٲٙ كد٤ٕٲ٥ كإدارة كقػ

ٌُ٭ة كرق٧٭ة كٝؿا د٭ة كدٕجٲؿو ث٭ة ك٢ٞ٩و إ٣ٲ٭ة، كظؿصو ٤ٔػٯ  د١٧ٲ٨و ٤٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ػ

ح كا٣ؿ ٕٚح كا٣كٲةدة.  كظؽد٭ة كاقذٕالا٭ة، ك٢ٌ٠ ٦ة ٱ٢ٛ١ ٣٭ة ا٧٣ى٪ٕى

ػاضطحّطات:
ٲ٨ ٠ة٩ٮا ٰٚ صـٱؿد٭٥ ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ظةصػح إ٣ػٯ ٦ٕػةرؾ ٥٣ ٱ٨١ ا٣ٕؿب ظ

ة داػ٤ٲًّة، ك٥٣ ٱ٨١ ٦ة ثٲ٪٭٥  ٔن ٣كة٩ٲٌح، ألف ا٣ىؿاع ثٲ٪٭٥ ٠ةف ٝج٢ اعقالـ وؿا
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٨٦ دجةٱ٨ ٚػٰ ا٤٣٭ضػةت ٣ٲعػٮؿ دكف دٮاوػ٤٭٥، ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ظؿوػ٭٥ ٤ٔػٯ 

٣٭ضةد٭٥ ٱ٧ػ٪ٕ٭٥ ٦ػ٨ ا٣ٮظػؽة ا٤٣كػة٩ٲٌح ا٣ذػٰ اصذ٧ٕػٮا ٤ٔٲ٭ػة ٚػٰ أقػٮاٝ٭٥ 

ك٣ٕػ٢ٌ ٦ػ٨ ثػٮادر  ،ٱجؽك أف ا٣ؼُأ ا٤٣٘ٮم أك ا٤٣ع٨ ٠ةف ٤ٝٲالن ثٲ٪٭٥األدثٲَح. ك

ظػٲ٨ ٣عػ٨ رصػ٢ ٚػٰ  ^ا٣ذعؾٱؿ ٨٦ ا٤٣ع٨ د٤ٟ ا٣ذٰ ٩ج٫ٌ ٤ٔٲ٭ة رقػٮؿ اهلل 

كثػؾ٣ٟ ٩جٌػ٫ ٤ٔػٯ أف  ،«أرمػؽكا أػػة٥٠ ٚٞػؽ ًػ٢ٌ »٦ض٤ك٫ ٚٞةؿ ٣ض٤كػةا٫: 

ػؿب ٔػ٨  ا٤٣ع٨ ٰٚ ا٤٣٘ػح ًػالؿ، كذ٣ػٟ ٔػٲ٨ ا٣ىػٮاب؛ ألف اعٔػؿاب ٱٕي

 ك٬ٮ ًالؿ ٰٚ ا١ٛ٣ؿ. ،ٚة٣ؼُأ ٚٲ٫ ٱؤدم إ٣ٯ ا٣ٛكةد ٰٚ ا٣ٛ٭٥ ا٧٣ٕة٩ٰ،

كٝؽ ٌٚى٢ ا٣ٌالؿ ا٣ؾم ٱؤدم إ٣ٲػ٫ ا٣ؼُػأ ٚػٰ ا٤٣٘ػح ٚٲ٤كػٮؼ ا٤٣٘ػح كأكؿ 

إف أ٠سؿ ٦ى٨ ٢ًٌ ٨٦ »ك٬ٮ أثٮ ا٣ٛذط ٔس٧ةف ث٨ ص٪ٰ ا٣ؾم ٝةؿ:  ،ٚٞ٭ةا٭ة ٰٚ دةرٱؼ٪ة

إ٧٩ػة اقػذ٭ٮاق أ٢٬ ا٣نؿٱٕح ٨ٔ ا٣ٞىػؽ ٚٲ٭ػة، كظػةد ٔػ٨ ا٣ُؿٱػٜ ا٧٣يس٤ػٯ إ٣ٲ٭ػة، ٚ

ٛي٫ ٰٚ ٬ؾق ا٤٣٘ح ا١٣ؿٱ٧ح ا٣نؿٱٛح، ك٣ػٮ ٠ػةف ٣٭ػ٥ أ٩ػف ث٭ػؾق  ٕ ًى َٙ ظ٧٤ى٫  كاقذؼ

ػٞٮة إ٣ٲػ٫  ؛ا٤٣٘ح أك دىٌؿؼ ٚٲ٭ة، أك ٦ـاك٣ح ٣٭ة ٣ع٧ذ٭٥ ا٣كٕةدة ث٭ة، ٦ة أوةرد٭٥ ا٣ن 

ؽ ٔ٪٭ة... ٣ؾ٣ٟ ٦ة  ٣ؿص٢ ٣عػ٨: أرمػؽكا أػػة٥٠ ٚإ٩ػ٫ ٝػؽ  ^ةؿ رقٮؿ اهلل ٝثة٣جٕي

، كٝةؿ ٤ٔٲ٫ ا٣كالـ: رظ٥ اهلل ا٦ػؿأ أوػ٤ط ٦ػ٨ ٣كػة٫٩، ٚك٧ٌٯ ا٤٣ع٨ ً ،٢ًٌ  الالن

ؽ  ا٣َكؽاد كزٱٖ االٔذٞةد ^كذ٣ٟ ٧٣ة ٫٧٤ٔ  ًً ٞت ا٣ض٭٢ي ٣ؾ٣ٟ ٨٦  «٧٦ة ٱٕي
(6)

. 

ك٨ٍ١٣ ٦ة إف ا٤ُ٩ٞٮا ٦ٓ اعقالـ إ٣ٯ ػػةرج صـٱػؿد٭٥ ظذػٯ ثػؽأ ا٣ؼُػأ 

 ٱ١سؿ، كٱْ٭ؿ ا٣ىؿاع ا٤٣ٌ٘ٮٌم ثٲ٪٭٥ كثٲ٨ ٗٲؿ٥٬.

كدػ٤ػٮا ثػالد ، ةـ ك٠ػةف ٚٲ٭ػة ا٣ػؿكـ، ك٣٭ػ٥ ٣٘ػذ٭٤ٚ٥ٞؽ دػ٤ٮا ثالد ا٣ن

كدػ٤ػٮا ٦ىػؿ، ك٠ػةف ٚٲ٭ػة ا٣ٞػجٍ، ، ا٣ٕؿاؽ، ك٠ةف ٚٲ٭ة ا٣ٛؿس، ك٣٭٥ ٣٘ذ٭٥

 ك٥٣ ٱ٧ًي ٝؿف ٨٦ ا٣ـ٦ةف ظذٯ ٧ٌٔخ ا٣ٕؿثٲح ٢َ٠ د٤ٟ ا٣ج٤ؽاف!، ك٣٭٥ ٣٘ذ٭٥

                                                 

 ـ.6956ط دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح  245ص3ا٣ؼىةاه ج (6)
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 18ْـٖ غِ   اىٍره  األوىٕء -

ٌٟ ٚٲ٭ة ٧ٔػؿ ثػ٨ ا٣ؼُػةب ا٣ػؽر٥٬ ا٣ٕ ، ك٠ػةف الثػ٨ ك٬ٰ ا٣ك٪ح ا٣ذٰ ق ٌٰ ؿثػ

 ا٣ؼُةب قةثٞح ٰٚ إ٩نة  دٱٮاف ا٣ض٪ؽ ٣ذكضٲ٢ أق٧ة  ا٣ض٪ؽ كدعؽٱؽ أُٔٲةد٭٥.

ق ث٢٧ٕ ا٣ؼ٤ٲٛح ٧ٔؿ ث٨ ا٣ؼُةب ا٣ؾم ٠ةف أكؿى ٦ػ٨ أدرؾ  كصؽٱؿ ث٪ة أف ٩٪ٮ 

اردجةط ا٤٣٘ح ثة١ٛ٣ؿ كثة٣ك٤ٮؾ، ٚٞةؿ: د٧َ٤ٕٮا ا٣ٕؿثٲٌح، ٚإ٩٭ػة دسج ػخ ا٣ٕٞػ٢، كدـٱػؽ 

٤٣٘ح ٦ذى٤ح ثة١ٛ٣ؿ، ٦الز٦حن ٫٣؛ إذ ٬ٰ ا٣ٮٔة  ٣ػ٫، كاألداة كثؾ٣ٟ ص٢ٕ ا .ا٧٣ؿك ة

٣ذسجٲذ٫، ك٬ٰ ا٣ذٰ د٧٪ط ا٧٣ؿ  ٦ؿك د٫  ٰٚ ا٩ذ٧ةا٫ إ٣ػٯ أ٤٬ػ٫، ك٩كػجذ٫ إ٣ػٯ ٝٮ٦ػ٫، 

ٚإف ٥٣ ٱذ٧ٌ٤ٕ٭ة ٠ةف مةذًّا ٔ٪٭٥. ك٣ؾ٣ٟ ٠ذػت ٧ٔػؿ إ٣ػٯ أثػٰ ٦ٮقػٯ األمػٕؿم 

إ٣ػٯ ٧ٔػؿ: أٍف  ٔة٫٤٦ ٤ٔٯ أذرثٲضةف، ظٲ٨ أػُأ ٠ةدج٫، ك٣ع٨ ٰٚ رقة٣ح ثٕر ث٭ة

ٌٰ ٱكػ٨ٌ  ٌُةب أَكؿ ظػة٥٠ ٔؿثػ َنة، كأـ٫٣ ٨ٔ ٫٤٧ٔ. ١ٚةف اث٨ ا٣ؼ ٝ٪ٓ  ٠ةدجٟ قٮ

ٌّٙ :ٝة٩ٮ٩نة ال ٱك٧ط ثةقذ٧ٕةؿ ٔة٢٦  ال ٱيعك٨ ا٣ٕؿثٲٌح. ،أم ٦ٮ

ٰو ٣٘ٮٌم ق٤ٲ٥، كإدراؾ ٧ٔٲػٜ ثػأف قػٲةدة  رظ٥ اهلل ٧ٔؿ، ٚٞؽ ٠ةف ذا كٔ

 ٝٮاؿ كاألٕٚةؿ.ا٤٣٘ح ر٦ـ ٣كٲةدة ا٣ٮ٨َ. كٝؽ ٔجٌؿ ٨ٔ ذ٣ٟ ثةأل

٣ٞؽ ٠ةف ٰٚ ٢٠  ظةًؿة ٨٦ ظٮاًؿ ا٣ؽك٣ح ٰٚ ا٣ٕىؿ األ٦ٮٌم دٱٮا٩ػةف؛ 

ٰٚ ٢٠  ٨٦ ا٣نةـ كا٣ٕؿاؽ ك٦ىؿ، دٱٮاف عظىة  ا٣٪ةس كا٣ض٪ؽ كأُٔٲػةد٭٥، 

ٌُةب.  ك٣٘ذ٫ ا٣ٕؿثٲٌح، ك٬ٮ ا٣ؽٱٮاف ا٣ؾم أ٩نأق ا٣ؼ٤ٲٛح ٧ٔؿ ث٨ ا٣ؼ

١٣ػػ٢  ٦ػػة ٱذىػػ٢  كأ٦ػػة ا٣ػػؽٱٮاف ا٣سػػة٩ٰ ٚ٭ػػٮ ٣ٮصػػٮق األ٦ػػٮاؿ ٠ةٚػػح، أم

ثة٣عكةثةت، ك٠ة٩خ ٣٘ذػ٫ ٬ػٰ ٣٘ػح أ٬ػ٢ ا٣عةًػؿة ا٣ذػٰ ٬ػٮ ٚٲ٭ػة؛ ٚػؽٱٮاف 

ا٣عكةثةت ٰٚ ا٣نةـ ٣٘ذ٫ رك٦ٲح، كدٱٮاف ا٣عكةثةت ٰٚ ا٣ٕؿاؽ ٣٘ذ٫ ٚةرقػٲح، 

 كدٱٮاف ا٣عكةثةت ٰٚ ٦ىؿ ٣٘ذ٫ ٝجُٲٌح.

 78ْاىٍره  اىثذُ٘ ء ـٖ غِ   -

٤٧ػٟ ثػ٨ ٦ػؿكافك٠ة٩خ ٔ٪ؽ٦ة د٥ٌ ٰٚ ٔ٭ؽ ا٣ؼ٤ٲٛح األ٦ٮٌم ٔجؽ ا٣
(2)

كاث٪ػ٫  

                                                 

 .86٬٪ح ، كدٮٰٚ ق65٬، كد٤ٌٞؽ ا٣ؼالٚح ق٪ح 26٬ك٣ؽ ق٪ح  (2)
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ا٣ٮ٣ٲؽ
(3)

 دٕؿٱتي ا٣ؽكاكٱ٨ ا٣سالزح، ٨٦ ا٣ؿك٦ٲح كا٣ٛةرقٲح كا٣ٞجُٲح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲٌح. 

أ٦ة ا٣ؽٱٮاف ا٣ؾم ٠ة٩خ ٣٘ذ٫ ا٣ؿك٦ٲٌح ٰٚ ثالد ا٣نةـ، ٚٞػؽ ٠ػةف ٱذػٮاٌلق رصػ٢ 

٨٦ أ٢٬ ا٣ؾ٦ٌح اق٫٧ )قؿصٮف ث٨ ٦٪ىػٮر(، كٝػؽ ٠ػةف قػؿصٮف ٠سٲػؿ االٔذػؽاد 

ا١٣ذٌةب أ٫٩ ٧ٔةد ٨٦ أ٧ٔؽة ا٣ع٥١ األ٦ػٮٌم ٱٞػٮـ ٤ٔٲػ٫  ث٪ٛك٫ ظذٯ دٮ٥٬ٌ ثٕي

اٝذىةد ا٣ؽك٣ح! أ٦ؿق ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ٱٮ٦نة ثأ٦ؿو ٚذسة٢ٝ كدجةَػأ ٚػٰ د٪ٛٲػؾق. كٔػةد ٔجػؽ 

ّا٤٧٣ٟ ٱُة٣ج٫ كٱعس٫ٌ ٤ٔٯ اعقؿاع،  ػة كدٞىػٲؿنا، ك٠ػةف ٱ٧ٕػ٢  وأحس  ُن ٦٪ػ٫ دٛؿٱ

ٌٰ ٦ػذ٨ٞ ٩ةوػط، ٬ػٮ أ ثػٮ زةثػخ ٔ٪ؽ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ٤ٔٯ دٱٮاف ا٣ؿقةا٢ رصػ٢ ٔؿثػ

٪ٰ، ٚٞةؿ ٫٣ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ: أ٦ة دػؿل إدالؿ قػؿصٮف ٤ٔٲ٪ػة؟  نى ق٤ٲ٧ةف ث٨ قٕؽ ا٣ؼي

إ٩ٰ أّ٪٫ٌ ٝؽ رأل ظةصذ٪ة إ٣ٲ٫ كإ٣ٯ وػ٪ةٔذ٫، ْٚػ٨ٌ أٍف ٣ػ٨ ٩ٞػؽر ٤ٔػٯ االقػذ٘٪ة  

ٔ٪٫، أ٧ٚة ٔ٪ؽؾ ظٲ٤ح؟ ٚٞةؿ أثػٮ زةثػخ: ٣ػٮ مػبخى ٣عٌٮ٣ػخي ٣ػٟ ا٣عكػةب إ٣ػٯ 

ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ٠ػ٢َ دكاكٱػ٨ ا٣نػةـ، كص٤ٕػ٫  ا٣ٕؿثٲٌح، ٝةؿ: ٚة٢ٕٚ، ٚعٌٮ٫٣، ٚؿدٌ إ٣ٲ٫

، ٚػػة٦ذ ت ا٣ػػؽكاكٱ٨ ثة٣ٕػػة٤٦ٲ٨ ٦ػػ٨ ٦78٬كػػؤكالن ٔ٪٭ػػة، ك٠ػػةف ذ٣ػػٟ قػػ٪ح 

 ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨ ثٕؽ أف ٠ة٩خ ٦ٞىٮرة ٤ٔٯ األصة٩ت ا٣ؾٱ٨ ٠ة٩خ دؽار ث٤٘ذ٭٥.

ك٬ؾا ٦ة ٱ٫٤ٕٛ ا٣ٮأٮف ا٧٣ؼ٤ىٮف ٣ؼؽ٦ح ٣٘ذ٭٥ ك٦ٮاَ٪ٲ٭٥، ٤ٔٯ ظٲ٨ 

اَ٪ٲ٨ ا٣ٕؿب ٰٚ ثٕي ثالد٩ػة، ثػؽالن ٦ػ٨ ٩ؿل ا٣ٲٮـ ٚؿض األص٪جٲح ٤ٔٯ ا٧٣ٮ

 ٚؿض ا٣ٕؿثٲٌح ٤ٔٯ ا٧٣كذؼؽ٦ٲ٨ ا٣ٮاٚؽٱ٨ ٨٦ األصة٩ت!!

إ٩٪ة ثؽالن ٨٦ أف ٤ُ٩ت إ٣ٯ األص٪جٰ ا٣ؾم ٩كػذؼؽ٫٦ ٚػٰ ثالد٩ػة أف ٱػذ٨ٞ 

ٌٰ ٚػػٰ كَ٪ػػ٫ أف ٱػػذ٨ٞ ا٤٣٘ػػح  ٣٘ذ٪ػػة ٣ٲٛٲػػؽ ٦٪ػػ٫ ا٧٣ٮاَ٪ػػٮف، ٤َج٪ػػة ٦ػػ٨ ا٣ٕؿثػػ

ٔيػؿض ٤ٔٲػ٫ ٧ٔػ٢ي األص٪جٲح!! كٱؿكم ا٣جالذرم أف قؿصٮف ث٨ ٦ ٪ىٮر ظٲ٨ 

أثٰ زةثخ ق٤ٲ٧ةف ث٨ قٕؽ ٝةؿ ٣ض٧ةٔذ٫ ٨٦ ا١٣ذٌةب: ا٤َجٮا ا٧٣ٕٲنح ٨٦ ٗٲػؿ 

 ٬ؾق ا٣ى٪ةٔح، ٚٞؽ ُٕٝ٭ة اهلل ٔ٪٥١.

                                                 

 .96٬ثٕؽ كٚةة أثٲ٫ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ، كدٮٰٚ ق٪ح  86دٮ٣ٌٯ ا٣ؼالٚح ق٪ح  (3)
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كأ٦ة دٱٮاف ا٣ٕؿاؽ، ك٠ةف ٱيؽار ثة٣ٛةرقٲح، ٧ٌ٤ٚة ك٣ٌٯ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ا٣عٌضةج 

ٚػؿكخ، ٠ةف ٤ٔٯ ا٣ؽٱٮاف رص٢ ٚةرقٰ اق٫٧ زاذاف ث٨  ٤ٔ75٬ٯ ا٣ٕؿاؽ ق٪ح 

، ٱعك٨ ا٣ٕؿثٲٌح كا٣ٛةرقٲٌح، اق٫٧ أثٮ ا٣ٮ٣ٲػؽ وػة٣ط ثػ٨  ٌٰ كٱكةٔؽق رص٢ ٔؿث

ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣ذ٧ٲ٧ٰ، ك٠ةف أثٮ ا٣ٮ٣ٲػؽ ٱذػٮ٣ٌٯ دٱػٮاف ا٣ؿقػةا٢، ك٠ػةف ٤ٔػٯ 

أ٦ٮر ا٣عكةب، كمػ١ة إ٣ٲػ٫ ا٣عضػةج  ٧٣ٕؿٚذ٫ ٣٘ذ٫ كثٕيى  ؛و٤ح َٲٌجح ثـاذاف

ثػ٢ أػجػؿ وػؽٱ٫ٞ  ،ٮ٣ٲؽ ث٪ٛكػ٫ٱٮ٦نة مٌؽة أذؽاد زاذاف ث٪ٛك٫، ٥٤ٚ ٱجٞ٭ة أثٮ ا٣

: ٣ٞؽ ػٛٛخ ٤ٔٯ ٤ٝت ا٣عضةج، كأػةؼ ٱٮ٦نة أف ٱيع٤َ٪ٰ ٦ع٤َػٟ.  زاذاف ٝةاالن

َٰ ٦٪ػٰ إ٣ٲػ٫. ٝػةؿ وػة٣ط: ك٠ٲػٙ  ٚٞةؿ زاذاف: ٨٣ ٱ٢ٕٛ، أل٫٩ أمٌؽ ظةصػح إ٣ػ

ٚٞةؿ وة٣ط: أ٩ة ٣ٮ مػبخ  .ذ٣ٟ؟ ٝةؿ: أل٫٩ ال ٱضؽ ٨٦ ٱذٮ٣ٌٯ ٫٣ أ٦ؿ ا٣عكةب

ا. ٚعٌٮؿ وة٣ط ٦٪ػ٫ ٣عٌٮ٣خ ا٣عكةب إ٣ٯ ا٣ٕؿث ٲح. ٝةؿ زاذاف: ظٌٮؿ ٦٪٫ مُؿن

ا. ك٧ٌ٣ة ٔؿ٫ً ٤ٔٯ زاذاف ٝةؿ ٬ػؾا ألوػعةث٫:  ا٣ذ٧كػٮا أل٩ٛكػ٥١ »مٲبنة ٠سٲؿن

ك١٬ؾا أ٩ؾر أوعةث٫ ثٞؿب ا٣ؿظٲ٢ ٦ة داـ أوػعةب ا٣ػجالد  .«٦ك١٪نة ٗٲؿ ٬ؾا

 أوجعٮا ٝةدرٱ٨ ٤ٔٯ رٔةٱح مؤك٩٭٥ ثأ٩ٛك٭٥.

٦ػ٨ إظػالؿ ا٣ٕؿثٲػح ٦عػ٢ٌ  كٱؿكل أف ثٕي ا٣ٛؿس ث٤ٖ ٦ػ٨ ا٩ـٔػةص٭٥

٣٘ذ٭٥ أ٩٭٥ ٔؿًٮا ٤ٔٯ وة٣ط ٦بح أ٣ػٙ در٬ػ٥، ٣ٲْ٭ػؿ ٔضػـق ٔػ٨ دٕؿٱػت 

ا٣عكةب كا٣ؽٱٮاف، ٚأثٯ ك٫٤ٞ٩
(4)

78٬. ك٠ةف ذ٣ٟ ٰٚ ق٪ح 
(5)

. 

 .٥َ78٬ دٕؿٱت ا٣عضةج ٣ؽكاكٱ٨ ا٣ٕؿاؽ ٰٚ ق٪ح دك

 87ْاىٍره  اىثذىث ء غِ  

ٕؿثٲٌح ٚٞؽ ٝةـ ث٫ ٔجؽ كأ٦ة دعٮٱ٢ دٱٮاف ا٧٣ةؿ ٰٚ ٦ىؿ ٨٦ ا٣ٞجُٲح إ٣ٯ ا٣

                                                 

 .618، كا٣عضةج ا٧٣ٛذؿل ٤ٔٲ٫: 318ا٣جالذرم، ٚذٮح ا٣ج٤ؽاف:  (4)

كٰٚ ا٣ٛ٭ؿقخ: أف اث٨ زاذاف ٬ٮ ا٣ؾم ٝةؿ ٣ىة٣ط: ُٝٓ اهلل أوػ٤ٟ ٧٠ػة ُٕٝػخ أوػ٢  (5)

 .338ا٣ٛةرقٲح... ا٣ٛ٭ؿقخ 
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اهلل ث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ ٦ؿكاف
(6)

ٰٚ أٱػةـ أثٲػ٫  86٬ا٣ؾم ك٣ٰ ظ٥١ ٦ىؿ ق٪ح  

 .87٬كٝةـ ثة٣ذٕؿٱت ق٪ح 

ك١٬ؾا د٥ٌ دٕؿٱت ا٣ؽكاكٱ٨ ٰٚ ا٣نةـ كا٣ٕؿاؽ ك٦ىؿ، كأوػجعخ دػؽار 

كٰٚ أٱػةـ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ٤ٞ٩ػخ »ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. ٱٞٮؿ األقذةذ ٦ع٧ؽ ٠ؿد٤ٰٔ: 

ـدكاكٱ٨ ٦ىؿ كا٣نة
(7)

كا٣ٕؿاؽ ٨٦ ا٣ٞجُٲح كا٣ؿك٦ٲح كا٣ٛةرقٲح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲػح،  

١ٚةف ذ٣ٟ ٨٦ أ٥٬  األقف ا٣ذٰ أٝٲ٧خ ٰٚ ث٪ة  ا٣ٞٮ٦ٲح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ا٧٧٣ة٣ػٟ 

اعقال٦ٲح ٠ةٚح، كُٝٓ ث٫ فػؿ ٦ْ٭ؿ ٨٦ ٦ْػة٬ؿ األٔػةص٥، ٚأوػجعخ ا٣ػجالد 

«ا٣ٕؿثٲح ثأكًةٔ٭ة قةاؿة ٩عٮ ا٣ذٕؿٱت ثك١ٌة٩٭ة
(8)

. 

ًٙ ٔجؽ ا٣ ٤٧ٟ ثذٕؿٱػت ا٣ػؽكاكٱ٨ ٚػٰ ا٣نػةـ كا٣ٕػؿاؽ ك٦ىػؿ، ك٥٣ ٱ١ذ

ٌٰ ٦ؼ٤ػهو  ٍو اٝذىػةدٌم كاصذ٧ػةٔ ، كثذؼُػٲ ٌٰ كإ٧٩ة ٝةـ ثػؽاٚٓ ا٣ػٮٰٔ ا٣ٕؿثػ

ٌٰ ثأ٧ٔةؿو أػؿل ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ذٕؿٱت، ٠ةف ٣٭ة أ٠جؿ األزؿ ٰٚ ٩٭ٌح ا٣ؽك٣ػح  كذ٠

ٌٰ كا١٣كػؿكٌم  كد٧ةقٟ األ٦ح؛ ٨٦ ذ٣ٟ أ٫٩ ٠ة٩خ ا٣ؽك٣ح دذٕة٢٦ ثة٣٪ٞؽ ا٣ؿك٦ػ

ٚة٣ؽ٩ة٩ٲؿ ٰٚ دار ا٣ؼالٚح رك٦ٲٌػح، كا٣ػؽرا٥٬ ٔؿثٲٌػح ٤ٝٲ٤ػح ٦ػ٨ أٱػةـ كٗٲؿ٧٬ة؛ 

ػػةب ٌُ ك٬ػػٮ أكؿ ٦ػػ٨ ٌٔؿث٭ػػة، كإ٣ػػٯ صة٩ج٭ػػة درا٬ػػ٥ ٠كػػؿكٱح  ،٧ٔػػؿ ثػػ٨ ا٣ؼ

 ٌٟ ا ٣كػ كظ٧ٲؿٱٌح، ٚأ٦ؿ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ثٌػؿب ا٣ػؽرا٥٬ ا٧٣٪ٞٮمػح، كادؼػؾ دكرن

 «.٢ٝ ٬ٮ اهلل أظؽ»ا٣٪ٞؽ ٰٚ ظٮاًؿ ا٣ؼالٚح، ك٠ذت ٤ٔٯ ا٣ؽٱ٪ةر 

ا ث٤ٖ ٦ة ث٫٘٤ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ ٦ػؿكاف ٦ػ٨ ظ٧ةقػح ٤٣ذٕؿٱػت ك٦ة أ٨ٌّ  أظؽن

كا٩ؽٚةع ٰٚ دعٞٲ٫ٞ ٰٚ ا٣عٲةة، كذ٣ٟ أ٫٩ ٥٣ ٱ١ػؽ ٱ٪ذ٭ػٰ ٦ػ٨ ٚػؿض قػ٤ُةف 

ٌٰ ٚػٰ ص٧ػٓ األ٦ػح ٤ٔػٯ ٣كػةف  ٌٰ ظذٯ ا٣ذٛخ إ٣ٯ ا٣ٮاصت ا٣ٞٮ٦ ا٣ؽك٣ح األ٦٪

                                                 

ٰٚ ػالٚػح أثٲػ٫ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ كأٝػٌؿق  86٬، كدٮ٣ٌٯ ظ٥١ ٦ىؿ ق٪ح 59٬ك٣ؽ ٔجؽ اهلل ق٪ح  (6)

 .4/611أػٮق ا٣ٮ٣ٲؽ ٧٠ة ٰٚ األٔالـ 

ٔيؿ ب أٱةـ ٬نةـ ث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ: ص (7)  .339كٰٚ ا٣ٛ٭ؿقخ: أف دٱٮاف ا٣نةـ 

 .698ك 668اعقالـ كا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح:  (8)
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ٝٮ٦٭٥، ك٣٘ح ٠ذةث٭٥، ٌٕٚؿب ا٣ؽكاكٱ٨، كاعدارة، كا٣٪ٞؽ، كٚؿض ا٣ٕؿثٲٌح ٣٘ػح 

ٚػػٰ ا٣عٲػػةة؛ ٩ٞػػالن ٤ٕ٤٣ػػ٥ كدٕؿٱجنػػة ٤٣ػػؽكاكٱ٨ ك٦ؤقكػػةت ا٣ؽك٣ػػح، ك٣٪ٞػػؽ٬ة 

 كقٮٝ٭ة ا٣ذضةرٱح كاالٝذىةدٱح.

ك٥٣ ٱ٨١ ذ٣ٟ ثة٢٧ٕ٣ ا٣ك٭٢؛ ٚٞؽ ٠ة٩خ األكراؽ ا٣ؿق٧ٲح ا٣ذػٰ دكػذ٤٧ٕ٭ة 

ٰٚ ٦ىؿ، ك٠ػةف األٝجػةط ٱ١ذجػٮف ٚػٰ  ٓي ٪ى ٍى ا٣ؽك٣ح ٰٚ دكاكٱ٪٭ة كص٧ٲٓ إداراد٭ة دي 

٨٦ دٱػة٩ذ٭٥، ٚػأ٦ؿ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ أف ٱ١ذػت ٚػٰ  رأس ا٣ىٛعةت ثٕي ٦أزٮرات

ٌٚ٘ت ا٣ؿكـ، ك٠ذت ١٤٦٭٥ إ٣ٯ ٔجؽ ا٤٧٣ػٟ ٦٭ػٌؽدنا  ،«٢ٝ ٬ٮ اهلل أظؽ»رأق٭ة: 

٦ػة  -ك٬ػٰ ا٧٣كػذ٤٧ٕح ٚػٰ دار ا٣ؼالٚػح  -ثأ٩٭٥ قٲ١ذجٮف ٤ٔٯ ا٣ؽ٩ة٩ٲؿ ا٣ؿك٦ٲح 

ألف ا٣٪ٞػؽ ا٣ؿك٦ػٰ ٬ػٮ  ؛ٱكٰ  إ٣ٯ ٩جٲ ٭٥، كػػةؼ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ٦ػ٨ دػأزٲؿ ذ٣ػٟ

ـٌ  ذ٣ٟ إذا ظؽث قٲ١ٮف ٫٣ دػأزٲؿ قػٲئ ٰٚ ٢٠ دار ا٣ؼالٚح، كألفا٧٣كذ٢٧ٕ  ٱ٭ػ

ا٣عٲةة ا٣ذضةرٱح كاالٝذىةدٱح ٰٚ ا٣جالد ٤٠ٌ٭ة. كأػؾ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ٱ١ٛػؿ كٱكذنػٲؿ 

ظذٯ أمةر ٤ٔٲ٫ ػة٣ؽ ث٨ ٱـٱؽ
(9)

أف ٱى٪ٓ دٱ٪ػةرنا ٔؿثٲًّػة كٱ٧٪ػٓ اقػذ٧ٕةؿ ا٣ػؽٱ٪ةر  

... ك٠ةف ا٣٪ٞؽ ا٧٣كذ٢٧ٕ ٰٚ دار ا٣ؼالٚح ٦ ٌٰ ٨ ا٣ؽ٩ة٩ٲؿ ا٣ؿك٦ٲػح كا٣ػؽرا٥٬ ا٣ؿك٦

َٟ ا٣ػؽٱ٪ةر، ك٠ذػت ٤ٔٲػ٫  ا٣ٕؿثٲٌح كا١٣كؿكٱح كا٣ع٧ٲؿٱح، كثةدر ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ٚكػ

ٌٰ ٚػٰ دػةرٱغ  ،ثة٣ٕؿثٲح ٌٰ كٌٚػ ٌٰ ذ٬جػ ك٦٪ٓ اقذ٧ٕةؿ ٗٲؿق، ١ٚػةف أكؿ ٩ٞػؽو ٔؿثػ

ٌٟ ا٣٪ٞؽ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ٤ٔٯ ا٣٪عٮ اٳدٰ .األ٦ح ا٣ٕؿثٲح  :كٝؽ قةر ق

ػسيػتارغخػاضظػدػودّصه:
ٌٰ )ا٣ٲٮ٩ة٩ٰ( ٠ةف ا ا أص٪جٲًّة ٬ٮ ا٣٪ٞؽ ا٣ؿك٦ ٣ٕؿب ٱذؽاك٣ٮف ٰٚ ثالد٥٬ ٩ٞؽن

. ٌٰ  كا٣ٛةرق

ٌُػةب ا٣ػؽرا٥٬ 68كٰٚ ق٪ح   ،٨٦ ا٣٭ضؿة ًؿب ا٣ؼ٤ٲٛػح ٧ٔػؿ ثػ٨ ا٣ؼ

ك٧ٌ٣ػة  ؛ك٠ذت ٤ٔٯ ثٌٕ٭ة )ا٣ع٧ؽ هلل( ك)ال إ٫٣ إال اهلل( ك)٦ع٧ؽ رقػٮؿ اهلل(

                                                 

 .ك٦ة ثٕؽ٬ة 62/854ا٩ْؿ دٛىٲ٢ ذ٣ٟ ٰٚ ا٧٣ٮقٮٔح ا٣ٕؿثٲح  (9)
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ٱػح ثػ٨ أثػٰ قػٛٲةف اقذيؼ٤ٙ ٔس٧ةف ٠ذت ٤ٔٲ٭ة )اهلل أ٠جؿ(، كظٲ٨ ظ٥١ ٦ٕةك

 ٌٍ ة... ب ٤ٔٲ٭ة د٧سةؿه ؿى أ٦ؿ أف ٱي ٛن  ٱع٢٧ قٲ

ك٤ّخ أظٮاؿ ا٣٪ٞؽ ٰٚ دار ا٣ؼالٚح ٦ؼذ٤ٛح ثػٲ٨ درا٬ػ٥ ٔؿثٲٌػح ٦ذجةٱ٪ػح، 

كد٩ة٩ٲؿ أص٪جٲٌح ظذػٯ صػة  ا٣ؼ٤ٲٛػح األ٦ػٮٌم ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ثػ٨ ٦ػؿكاف، ككٝػٓ 

ا٣ؼالؼ ثٲ٪٫ كثٲ٨ صٮقذ٪ٲةف إ٦جؿاَٮر ا٣ؿكـ، كاٝذػؿح ٤ٔٲػ٫ ػة٣ػؽ ثػ٨ ٱـٱػؽ 

 ًٓ ا٣ك١َح )ا٣٪ٞؽ( اعقال٦ٲح.ك

ا ػة٣ٲنة ٨٦ ا٣٪ٞل األص٪جػٰ، كأثُػ٢  ا صؽٱؽن ك١٬ؾا أكصؽ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ٩ٞؽن

ك٧٧ٌٔػ٫  ،75٬ا٣ؽرا٥٬ كا٣ؽ٩ة٩ٲؿ ا٣ٞؽٱ٧ح، كًؿب ا٣٪ٞؽ ا٣ٕؿثٰ ا٣ضؽٱؽ قػ٪ح 

، ككٌص٫ ا٣عٌضةج ٢ٕٛٚ ٫٤ٕٚ ٰٚ ا٣ٕؿاؽ، ثىػؿد٫ ك٠ٮٚذػ٫ ككاقػ٫ُ، 76٬ق٪ح 

ا ٤٣ك١َح... كٔؿٚخ األ٦ح ألكؿ ٦ؿة إذ ذاؾ ا٣٪ٞؽ ا٣ٕؿثػٰ، كا٣ػؽٱ٪ةر  كأ٩نأ دكرن

ٌٰ ث٪ٞن٫ ا٣ٕؿثٰ ٌٰ كا٣ٌٛ ا٣ؾ٬ج
(61)

. 

ك١٬ؾا ٠ة٩ػخ ٣ٕجػؽ ا٤٧٣ػٟ إ٩ضةزادػ٫ ا٣ٕؿثٲٌػح ا٣ؿاإػح ا٣ذػٰ دض٤ٌػخ ٚػٰ 

 األ٧ٔةؿ اٳدٲح:

ظَٮؿ دكاكٱ٨ ا٣ؽك٣ح ٤٠ٌ٭ة ٰٚ ص٧ٲٓ أُٝةر٬ة ٨٦ ا٣ؿك٦ٲح كا٣ٛةرقػٲح  -

 كا٣ٞجُٲح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲٌح.

-  ٌٟ ٌُػةب  ٠ةف أكؿ ٨٦ ق ا٣ؽ٩ة٩ٲؿ ٚػٰ اعقػالـ، ك٠ػةف ٧ٔػؿ ثػ٨ ا٣ؼ

ٌٟ ا٣ؽرا٥٬.  ق

 كأكؿ ٨٦ ٩ٞل ٤ٔٯ ا٣٪ٞؽ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. -

ٌضػػةج ٣ٲ٧ٕ ٧٭ػػة ٚػػٰ ا٣ػػجالد، ككًػػٓ ٦ٕػػةٱٲؿ  - كقػػٲٌؿ ا٣كػػ١ٌح إ٣ػػٯ ا٣عى

ا٣ؽرا٥٬ كا٣ؽ٩ة٩ٲؿ كأكزا٩٭ة، ٚأٝٲ٧خ دكر ٣ٌؿب ا٣٪ٞؽ ٚػٰ ا١٣ٮٚػح 

 كا٣جىؿة ككاقٍ.

                                                 

 .617، كا٣عضةج ا٧٣ٛذؿل ٤ٔٲ٫ 6/77ظٲةة ا٣عٲٮاف ٤٣ؽ٦ٲؿم  (61)
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٪٭ش ا٣ؼ٤ٲٛح ٰٚ ا٣ع٧ةقح ٤٣ذٕؿٱت، كص٧ػٓ كقةر ا٣عٌضةج ٰٚ ا٣ٕؿاؽ ٤ٔٯ ٦

األ٦ح ٤ٔٯ ٔؿثٲٌػحو كاظػؽة ٦ٮَظػؽة، ٚػذ٥ٌ ٚػٰ ٔ٭ػؽق ٦ػة أرادق ٦ػ٨ ًػجٍ ا٣عػؿكؼ 

ٞ٭ة ثة٣عؿ٠ةت، كص٧ٓ األ٦ح ٤ٔٯ ٦ىعٙ ٔس٧ةف ك٦٪ٓ ا٣ٞػؿا ة  ثة٣٪ٌٍٞ، كًجٍ ٩ُي

ث٘ٲؿق، ك٥٣ ٱ٨١ أٝػ٢ ظ٧ةقػح ٦ػ٨ ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ ٚػٰ ا٣ذٕؿٱػت أك ا٧٣عةْٚػح ٤ٔػٯ 

 ا٣٪ةس ٤ٔٲ٭ة كاظؽةن ٦ٮَظؽة ظذٯ ٰٚ ا٧٣ىةظٙ.ا٣ٕؿثٲٌح، كص٧ٓ 

٤ٚٞؽ ٠ةف ٦ىعٙ ٔس٧ةف ٗٲؿ ٦٪ٞٮط كال ٦ن١ٮؿ، ك٠ةف ا٣نػ٢١ ا٣ػؾم 

( ٬ٮ كًٓ ٩ُٞحو ٚٮؽ ا٣عؿؼ د٧س٢ٌ ظؿ٠ح 69٬ك٫ًٕ أثٮ األقٮد ا٣ؽؤ٣ٰ )ت

ا٣ٛذعح، ك٩ُٞح دعخ ا٣عؿؼ د٧س٢ ا١٣كؿة، ك٩ُٞح إ٣ٯ صة٩ت ا٣عػؿؼ د٧سػ٢ 

 ٯ ا٣ذ٪ٮٱ٨.ا٧ٌٌ٣ح، ككًٓ ٩ُٞذٲ٨ دؽاٌلف ٤ٔ

ة، ٚٞػةـ ٩ىػؿ ثػ٨  ُن ػة كًػج ُن ٚأ٦ؿ ا٣عضةج ثة٣ن٢١ ا١٣ة٢٦ ٤٣عػؿكؼ ٩ٞ

ػة، 89٬ٔةو٥ ا٤٣ٲسٰ )ت ( ثة٧٣ؼة٣ٛػح ثػٲ٨ ا٣عػؿكؼ كا٣ػ٪ٍَٞ أٚػؿادنا كأزكاصن

 كثة٧٣ؼة٣ٛح ثٲ٨ أ٦ة٨٠ ا٣٪ٍٞ ٰٚ ا٣عؿكؼ ا٧٣ذنةث٭ح.

( كٱعٲػػٯ ثػػ٨ ٱ٧ٕػػؿ 661٬ك٤٠ٌػػٙ ا٣عضػػةج ا٣عكػػ٨ ا٣جىػػؿم )ت

ٌٛة٫ّ أف ٱعكجٮا ٔؽد ( إظؽاث ا٣ن٢١، ك629٬َ)ت ٤ت ٨٦ ٌٝؿا  ا٣ٞؿفف كظ

كأ٦ػػؿ ثةال٠ذٛػػة   ،ظػػؿكؼ ا٣ٞػػؿفف، كٱعػػؽ دكا ٩ىػػ٫ٛ كز٤سػػ٫ كرثٕػػ٫ كقػػج٫ٕ

 ث٧ىعٙ ٔس٧ةف دكف قٮاق.

ٟ  كدةثٓ ا٣عٌضةج  ا ٤٣كػ١ٌح  ٦كٲؿة ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ٰٚ ق ا٣٪ٞػٮد، ٚأكصػؽ دكرن

ا٩٭ػة، ٰٚ ا٣جىؿة كا١٣ٮٚح ككاقٍ، ك٥٧ٌٔ ٦ٕةٱٲؿ ا٣٪ٞٮد ا٣ؾ٬جٲح كا٣ٌٛٲٌح كأكز

كمٌؽد ٰٚ ٔٞٮثح ا٧٣ؼة٣ٛٲ٨
(66)

. 

إف ٦ة ٝةـ ث٫ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ك٧ٌٔة٫٣ كا٣عٌضةج كأٔٮا٫٩ أّ٭ؿ أزؿ ا٣ذٕؿٱت ٰٚ 

ظٲةة ا٣ٕؿب ا٣سٞةٚٲح كا٣كٲةقٲح كاالٝذىةدٱح، ثة٩عكةر دكر ٗٲؿ ا٣ٕػؿب ظػٲ٨ 

                                                 

 ك٦ة ثٕؽ٬ة. 617ا٣عضةج ا٧٣ٛذؿل ٤ٔٲ٫  (66)



 حمطات مضيئة يف مسرية العربية والتعريب   ـ د. مازن املبارك

 

545 

أصتحج اىدوىث غرة٘ث اىيسان فٖ ُلدْا ٌنَ رااْنً ورُناُ٘رف وفنٖ رواوِٗٓنا 

حٓاف وةظٓٔا طتلث ٌَ اىهخّاب أصاا إىً٘ٓ اىهاحب األرٗب غتد اىحٍ٘ند وإرااا

ٗػِنٖ ناحنب غتند اىٍينم اىنذي  -وهلل رّا صاىح »اىهاحب ةلٔىخّ اىٍضٓٔاة: 

َِّخَّ غيٕ اىهخّاب -غّرب اىدٗٔان اىفااسٖ  ٌِ «!ٌا أغظً 
(52)

. 

ٍّا كاٌج حرنث اىخػرٗب اىهترى فٖ اىدوىث األٌٔٗنث أٗن»ٗلٔل ر. اىفّحام:  ام ى

فهنان أول ٌنَ  ف55ْغتد اىٍيم ةَ ٌروان اىذي ضرب اىدُاُ٘ر واىدااًْ سنِث 

أحدث ضرةٓا وُلش غي٘ٓاف ثً غنّرب اىندواوَٗ ةاىضنامف وحنّل اىِنا  غينٕ 

ننان ىيحاناج اىف نو  = ىزوم ٌا فٖ ٌصحف غثٍان اىذي اجخٍع اىِا  غي٘نّ

اآْنا ي٘نر اىهت٘ر فٖ إُااح حرنث اىخػرٗب ةحٍاسنخّ واُدفاغنّ ىخحل٘لٓناف فلند 

وس٘يث حٓ٘ئ ىيػراق ست٘و االسخلراا واىخالكٖ ةَ٘ ٌخخيف األجِا  غينٕ ثلافنث 

دةف فلام ةخػرٗب اىدواوَٗ غيٕ ٗند صناىح ةنَ غتند اىنرحٍَ )سنِث  ( 57ٌْٔحَّ

فػرفنج  فونان كد ضرب ٌَ كتو اىِلٔر اىػرة٘ثف ُلش غي٘ٓا )كنو ْنٔ اهلل أحند(

ةاىغنثف جٍنع اىحّفناا واىلنّرا  ةاىحااجّ٘ث. وغِٖ اىحااج ة تط اىلنرآن غِاٗنث 

أاةػث أصٓرف وونو إىً٘ٓ حت٘ان غدر حروف اىلرآنف وٌِخصفّف وأستاغّف وحٍنو 

اىِا  غيٕ ٌصحف غثٍانف وأةطو ٌا سٔاه ٌنَ اىٍصناحفف وحٓنّدر ٌنَ ٗلنرأ 

 غيٕ كرا ة اةَ ٌسػٔرف وأٌر ُصر ةَ غاصً ةِلط اىلرآن وضتطّ.

ظنً اىحرننات اىخنٖ حرننج وحرنث اىخػرٗب اىخٖ كام ةٓنا اىحاناج ٌنَ أغ

آثااْا فٖ اىح٘اة اىس٘اس٘ث واىثلاف٘ثف فلد فسحج اىطرٗق احتًنا ىخػرٗنب اىٍنٔاىٖ 

اىذَٗ ٗايسٔن ةٍِاصب اىدوىث واالاحلا  ف٘ٓاف وكيَّيج ٌنَ اىفنروق اىخنٖ حِضن  

وْ٘ ت ىِٓٔض اىهخاةث اىفِّ٘نث وحفخحٓناف ىنذىم ننان غتند  فغَ ايخالف األىسِث

َِّخّ غيٕ اىهخَّاب»اىحٍ٘د اىهاحب ٗلٔل:  ٌِ «!هلل رّا صاىح ٌا أغظً 
(53)

. 
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ة، اقػذُةع أف ٱٌػٓ ١٤٣ذٌػةب،  ك٣ٞؽ ٠ةف وة٣ط ث٨ ٔجؽ ا٣ػؿظ٨٧ ٚىػٲعن

ٮا ث٭ة ٨ٔ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٛةرقٲح٪ى ٍ٘ كا٧٣عةقجٲ٨ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ اقذى 
(64)

. 

ػ ُى ثػ٫ ا٣ؽك٣ػح ٩عػٮ  ٍخ كصؽٱؿ ثة٣ؾ٠ؿ ٝج٢ ٦٘ةدرة دةرٱؼ٪ة ا٣ٞؽٱ٥ أف ٩ؾ٠ؿ ٦ة ػ

ـ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲػح كدؿص٧ػح ٠ذج٭ػة ٦٪ػؾ أٱػةـ ػة٣ػؽ ثػ٨ ٱـٱػؽ ا٣ذٕؿٱت ثذ٪نٲٍ ٢ٞ٩ ا٤ٕ٣ٮ

 ا٣ؾم مضٓ دؿص٧ح ٠ذت ا١٣ٲ٧ٲة  كمؿا  ٦ؼُٮَةد٭ة. 91٬ا٧٣ذٮٚٯ ق٪ح 

٠ةف ػة٣ؽ ث٨ ٱـٱؽ ث٨ ٦ٕةكٱح ٱيك٧َٯ ظ١ػٲ٥ فؿ ٦ػؿكاف، »ٝةؿ اث٨ ا٣٪ؽٱ٥: 

ك٠ةف ٚةًالن ٰٚ ٩ٛك٫ ك٫٣ ٧َ٬ح ٤ٕ٤٣ٮـ، كػُؿ ثجة٣ػ٫ ا٣ىػ٪ٕح، ٚػأ٦ؿ ثإظٌػةر 

ٮ٩ة٩ٲٲ٨ ٨٧٦ ٠ةف ٱ٪ـؿ ٦ىؿ، كٝؽ دٌٛىػط ثة٣ٕؿثٲػح، كأ٦ػؿ٥٬ ث٪ٞػ٢ ٚالقٛح ا٣ٲ

ا١٣ذت ٰٚ ا٣ى٪ٕح ٨٦ ا٤٣كةف ا٣ٲٮ٩ة٩ٰ كا٣ٞجُٰ إ٣ٯ ا٣ٕؿثػٰ. ك٬ػؾا أكؿ ٩ٞػ٢ 

«٠ةف ٰٚ اعقالـ )٨٦ ٣٘ح إ٣ٯ ٣٘ح(
(65)

. 

ك٨٦ أراد االقذـادة ٰٚ أػجةر ا٣٪ٞػ٢ إ٣ػٯ ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٤ٛ٣كػٛح كا٣ُػت 

ا٣ىٛعةت  ٚإف ٰٚ ٠ذةب ا٣ٛ٭ؿقخ ٔنؿاًت كا١٣ٲ٧ٲة  كا٤ٛ٣ٟ كقةاؿ ا٤ٕ٣ٮـ 

ا٣ذٰ ٦ ٬ة اث٨ ا٣٪ؽٱ٥ ثأق٧ة  ا١٣ذت ا٧٣ؤ٣ٛح ٰٚ د٤ٟ ا٤ٕ٣ٮـ، كأق٧ة  ا٣ػؾٱ٨ 

٤ٞ٩ٮ٬ة ٨٦ ٣٘ةد٭ة إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲٌػح. كظكػج٪ة أف ثٕػي ا٣ؼ٤ٛػة  أٝػةـ دكرنا ػةٌوػح 

٦ضةكرة ٣ٞىؿ ا٣ؼالٚح، أل٧ٔةؿ ا٣ذؿص٧ػح كقػ١٪ٯ ا٧٣ذػؿص٧ٲ٨، كأف أك٣بػٟ 

٤ح كا٧٣ذؿص٧ ٞى ا ا٣ٕؿثٲٌح ثلالؼ األق٧ة  كا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ ا٦ػذ ت ٮٍ ٲ٨ أٗ٪ى ا٣٪ى

 ٬ة ثة٤ٕ٣ٮـ ٩ٛك٭ة.ٮٍ ث٭ة ٠ذت ا٤ٕ٣ٮـ ٰٚ دؿاز٪ة ا٣سٞةٰٚ كا٧٤ٕ٣ٰ، ٧٠ة أٗ٪ى 

 اىػبّذغ٘ٔنء

كإذا ٠ةف ا٣ذٕؿٱت ا٣ؾم د٥ٌ أٱةـ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ثػ٨ ٦ػؿكاف كأكالدق ك٧ٌٔة٣ػ٫ 

ا ٤٣ؽٱ٪ةر ا٣ٕؿثػٰ، أم دٕؿٱجنػ ة ٣ػالدارة ك٣٘ػًح ا٣ذضػةرة دٕؿٱجنة ٤٣ؽكاكٱ٨ كإوؽارن

                                                 

 .2/729ا١٣ة٢٦ ٧٤٣جؿد:  (64)

 .338ا٣ٛ٭ؿقخ:  (65)
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كاالٝذىةد، ٚإف ا٧٣عُح ا٧٣ٌٲبح ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣ٕجةقٰ ٠ة٩خ ٰٚ دٮقٕح ا٢٧ٕ٣ 

 ٫ ٨٦ أ٥ٌ٬ ا٬ذ٧ة٦ةت ا٣ؼ٤ٛة :٤ً ٍٕ كصى  ،ا٣ؾم ثؽأق ػة٣ؽ ث٨ ٱـٱؽ

( ا٣ػؾم دػٮ٣ٌٯ ا٣ؼالٚػح قػ٪ح 658٬-95كذ٣ٟ أف ا٣ؼ٤ٲٛح ا٧٣٪ىٮر ) 636٬

ؿٱةًػٲٌةت كا٤ٛ٣ػٟ اقذٞؽـ ا٧٤ٕ٣ة  ا٣٭٪ٮد ا٣ػؾٱ٨ ثؿٔػٮا ٚػٰ ا٣ 636٬

كٌقػٓ ٤٧ٔػ٫ ظذػٯ وػةر ٦ػة ٠ػةف ك٣ٲذؿص٧ٮا ٫٣ ٦ة ٰٚ ١٦ذجةت ا٣٭٪ػؽ، 

٤٣ذٕؿٱػػت( ٚػػٰ ٔ٭ػػؽ ا٧٣٪ىػػٮر،  دٱٮا٩نػػة ٤٣ذؿص٧ػػح ٦ػػ٨ ٝجػػ٢ )كزارةن 

 كػَىه ٣ؾ٣ٟ ا٧٤ٕ٣ة  كا٧ٌٕ٣ةؿ ك٦ة ٱعذةصٮف إ٣ٲ٫ ٨٦ أث٪ٲحو كأ٦ٮاؿ.

د ٚػـا 671٬( ا٣ؾم دػٮ٣ٌٯ ا٣ؼالٚػح قػ٪ح 693٬-649ز٥ صة  ا٣ؿمٲؽ ) 671٬

 ا٣ٕ٪ةٱح كاال٬ذ٧ةـ ثة٧٤ٕ٣ة  كا٧٣ذؿص٧ٲ٨ ظذٯ ث٤ٖ ا٢٧ٕ٣ ٗةٱح اعدٞةف ٰٚ 

، 698( ا٣ػؾم دػٮ٣ٌٯ ا٣ؼالٚػح قػ٪ح 268٬-671أٱةـ اث٪٫ ا٧٣ػأ٦ٮف ) 698٬

كك٣ٌٯ ظ٪ٲ٨ ث٨ إقعةؽ دٱٮاف ا٣ذؿص٧ح، كٔٲ٨ٌ ا١٣ذٌةب كا٧٣ذؿص٧ٲ٨، 

٨ كأٝةـ ٣٭٥ ا٣ؽكر ا٣ؼةٌوح، كأٗؽؽ ا٧٣ةؿ ٤ٔٯ ا٧٣ى٭ىؿة ٨٦ ا٧٣ذػؿص٧ٲ

ثة٤٣٘ةت ا٧٣ؼذ٤ٛح ٦ػ٨ قػؿٱة٩ٲح كٚةرقػٲح كٱٮ٩ة٩ٲػح، كأكٚػؽ ا٣جٕسػةت 

٤٣عىٮؿ ٤ٔػٯ ٦ػة ٚػٰ ١٦ذجػةت ا٣ٕػة٥٣ ٦ػ٨ ٠ذػت ٧٤ٔٲػح ٦ذ٪ٌٮٔػح، 

ٍٛػ ي ض ٤ٔٲػ٫ ا٣ضـٱػح ؿى ككو٢ األ٦ؿ ثة٧٣أ٦ٮف أ٫٩ ٠ةف ٱكذٕٲي ٨٧ٌ٦ د

٪ٲ٨ أ٫٩ ٠ػةف ٱأػػؾ  أف ٱؤد ٱ٭ة ٠ذجنة ثؽالن ٨٦ ا٧٣ةؿ، ٧٠ة كو٢ األ٦ؿ ثعي

٫٤ٞ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ذ٬جنة، ١ٚةف ٱؼذةر ١٤٣ذػت أزٞػ٢ ا٣ػٮرؽ كزف ٦ة ٠ةف ٱ٪

ٍ  ٠جٲؿ  كأف ٱجةٔؽكا ثٲ٨ ا٣كُٮر! ،كز٩نة كٱأ٦ؿ ٠ذٌةث٫ أف ٱ١ذجٮا ثؼ

ٌُةت ٠جٲؿة ٦ٌػٲبح ٚػٰ ٦كػٲؿة ا٣ذٕؿٱػت ٱ٪ج٘ػٰ ٤٣ؽارقػٲ٨ أف  كإ٩٭ة ٧٣ع

ٱٞٛٮا ٔ٪ؽ٬ة، كأف ٱٮاز٩ٮا ثٲ٨ ٦ة ٠ة٩خ ٤ٔٲ٫ ا٣عةؿ االٝذىػةدٱح ٝجػ٢ ا٣ذٕؿٱػت 

 ٣ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ك٩نػؿو ةإ٣ٲ٫ ثٕؽ٬ة ٨٦ ازد٬ةر اٝذىػةدم كاقػذٲٕةب ٧ٕ٤٣ ك٦ة ف٣خ

 ا٣ٕؿثٰ ك٦ك١ٮ٠ةد٫. ٤٣٪ٞؽ



 648 (9-1) اىاجلسء (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمعق 

كراٚٞخ ػُػٮات ا٣ذٕؿٱػت د٤ػٟ زٱػةدةي ا٬ذ٧ػةـ ا٣ؼ٤ٛػة  كاأل٦ػؿا  كا٣ػٮالة 

كا٣ع١ٌةـ ثة١٣ذٌةب كا١٣ذةثح، ظذػٯ أوػجعخ ٦٪ـ٣ػح ٠ةدػت ا٣ؼ٤ٲٛػح أك ا٣ػٮا٣ٰ ٦ػ٨ 

أك ا٣ؽٱٮا٩ٲػػح ٦٪ـ٣ػػح ٱذ٪ػػةٚف ٤ٔٲ٭ػػة  أ٤ٔػػٯ ا٧٣ؿادػػت، كأوػػجعخ ١٤٣ذةثػػح ا٣ؿقػػ٧ٲح

ا١٣ذٌةب، كأوجعخ ٧ٔالن ٨٦ أمػ٭ؿ األ٧ٔػةؿ ٚػٰ ا٣ؽك٣ػح، ٣ػ٫ مػؿك٫َ كوػٛةد٫، 

 ،ثػػةت ١٤٣ذةثػػح كأقػػة٣ٲج٭ة ك٦ىػػ٤ُعةد٭ةكك٣ىػػةظج٫ اػذىةوػػةد٫ ك٦ؤ٬ الدػػ٫... 

وجط األٔنػٯ ٚػٰ »ك٢ٕ٣ ٠ذةب  .ظٲٌـ ٠جٲؿ ٰٚ ٠ذت ا٣ذؿاث ،ك١٤٣ذٌةب كدؿاص٧٭٥

ؽم ٨٦ ػٲػؿ ا١٣ذػت كا٧٣ىػةدر ا٣ذػٰ دذعػؽث ٔػ٨ ذ٣ػٟ ٤ٞ٤٣ٞن٪« و٪ةٔح اع٩نة

ٰٚ ٠ذت ا٣ذةرٱغ األدثٰ ٦ة ٱ١ٰٛ ٨٦ ا٣عػؽٱر ٔػ٨ أقػة٣ٲت  فٌ كإثذٛىٲ٢ ٔضٲت. 

ٚٲ٭ػة ٦ػة ٱسٲػؿ ا٣ؽ٬نػح ٦ػ٨ ، كا١٣ذٌةب كدٛ٪ٌ٪٭٥ ٰٚ ٔؿض األ١ٚةر كد٪ػةكؿ ا٧٣ٕػة٩ٰ

٢٧ ا٣ذٰ ٠ػة٩ٮ ا د٤ٕٲٞةت ٤٣ؼ٤ٛة  كا٣ٮالة ٚٲ٧ة ٱٕؿؼ ثأدب ا٣ذٮٝٲٕةت، أم أدب ا٣ضي

 ٱ١ذجٮ٩٭ة ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲٜ ٤ٔٯ ا٣ؿقةا٢ ك٦ة ٩ك٧ ٲ٫ ٩ع٨ ا٣ٲٮـ ثة٣عٮامٰ.

ك٩ٕٮد إ٣ٯ ٦ذةثٕح ا٣عؽٱر ٨ٔ ٦عُةت ثةرزة ٰٚ ٦كٲؿة ا٣ذٕؿٱت ٣٪ٞػٙ 

ٔ٪ؽ ٦ة ٠ةف ٫٣ أزؿ ثٕؽ ٔىٮر ا٩ذ٭خ إ٣ٯ اقذٲال  ا٣ٕض٧ح ٤ٔٯ ا٣عٲػةة ا٣ٕؿثٲػح 

 :ا٣ؿق٧ٲح كا٣نٕجٲٌح ٰٚ أ٠سؿ أُٝةر٩ة ا٣ٕؿثٲٌح ٣٪ؿل أ٫٩ ٰٚ ق٪ح

ي  ـ6826 ا٧٣ُجٕح األ٤٬ٲح أك ٦ُجٕح ثػٮالؽ أك ا٧٣ُجٕػح األ٦ٲؿٱػح أك  ًخ بى ٩نً أ

ا٧٣ٲؿٱٌػػح، أك ٦ُجٕػػح ا٣عػػةج ٦ع٧ػػؽ ٤ٔػػٰ ثةمػػة، أك دار ا٣ُجةٔػػح 

 ا٣ٕة٦ؿة، أك دار ا٣ُجةٔح ا٣ؼؽٱٮٱح.

ي  ٩نػبخ ٚػٰ ك٬ٰ أق٧ة  قجٕح دٕةٝجػخ ٤ٔػٯ ا٧٣ُجٕػح ا٣ذػٰ أ

٧ُجٕح ٌٚػ٢ ا٣ٞة٬ؿة كامذ٭ؿت ثةق٥ ٦ُجٕح ثٮالؽ. ك٠ةف ٣ذ٤ٟ ا٣

 -ظذػٯ صٲ٤ػٰ  -إػؿاج أٝؽـ ٠ذت ا٣ذؿاث ا٣ذٰ ٔةمخ األصٲػةؿ 

٤ٔٯ َجٕةد٭ة، ز٥ د٤ذ٭ة ثٕؽ ٦ة ال ٱ٢ٌٞ ٔػ٨ ٔنػؿ قػ٪ٮات ا٧٣ُػةثٓ 

ا٧٣ىؿٱح األػؿل، ك٠ة٩خ ٤٠٭ػة ٦ُػةثٓ ظ١ٮ٦ٲػح. كأ٦ػة ا٧٣ُػةثٓ 

 األ٤٬ٲح ٥٤ٚ د٤عٜ ث٭ة إاَل ثٕؽ أرثٕٲ٨ ق٪ح!
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كؿ ٰٚ ثةث٫ أك كوؽر ٨ٔ ٦ُجٕح ثٮالؽ ٠ذت ٠ةف ٢٠ ٦٪٭ة األ

ٌٰ ٦ذػؿص٥ إ٣ػٯ ا٣ٕؿثٲٌػح  ٦ٮًٮ٫ٔ، ٠أكؿ ٦ٕضػ٥، كأكؿ ٠ذػةب َجػ

كٗٲؿ٬ة، كٔ٪٭ة وؽرت ا٣ُجٕةت ا٣ٕؿثٲػح األك٣ػٯ ٤٣كػةف ا٣ٕػؿب 

كا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ كدةج ا٣ٕؿكس
(66)

. 

أ٩نأ ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ثةمة ٦ؽرقح ا٣ُت ٰٚ أثٰ زٔج٢، ز٥ ا٩ذ٤ٞخ إ٣ٯ  ـ6827

ح، كاقذ٧ؿ ٠ؾ٣ٟ قػجٕٲ٨ ٝىؿ ا٣ٕٲ٪ٰ، ك٠ةف ا٣ذؽرٱف ٚٲ٭ة ثة٣ٕؿثٲٌ 

ا إاَل أٚكػؽكا ٚٲػ٫  -ق٪ح، ظذٯ دػ٢ اع٤١٩ٲػـ   -ك٦ػة دػ٤ػٮا ث٤ػؽن

 ٚض٤ٕٮا ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٚٲ٭ة ثةع٤١٩ٲـٱح.

ك٬ٰ ا٣ذٰ أوػجط اقػ٧٭ة  ،«ا٤١٣ٲح اع٩ضٲ٤ٲح»دأقكخ ٰٚ ثٲؿكت  ـ6866

ا٣ذٰ د٥ٌٌ ٤٠ٲذٲ٨ ٧٬ة ٤٠ٲح اٳداب، « ا٣ضة٦ٕح األ٦ؿٱ١ٲح»ٚٲ٧ة ثٕؽ 

 ك٤٠ٲح ا٤ٕ٣ٮـ.

 «.٤٠ٲح ا٣ُت»خ ٰٚ ا٤١٣ٲح اع٩ضٲ٤ٲح عى ذً اٚذي  ـ6867

 «.٤٠ٲح ا٣ىٲؽ٣ح»خ ٰٚ ا٤١٣ٲح اع٩ضٲ٤ٲح عى ذً اٚذي  ـ6876

 ك٠ةف ا٣ذؽرٱف ٰٚ ص٧ٲٓ ا٤١٣ٲةت اع٩ضٲ٤ٲح ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

ػة ٠ى ؿى دٮٌٝٙ ا٣ذؽرٱف ثة٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٤١٣ٲةت اع٩ضٲ٤ٲػح، كدى  ـ6882 ٭ػة ٦عذضًّ

 ٨٦ ا٧٣ؽٌرقٲ٨ كا٣ُاٌلب. ٔؽده

ا٣ذؿص٧ػح )ٔ٪ٮا٩٭ػة  (ةٲ٪ٌ ٲٚ)٦عةًؿة ٰٚ اهلل أ٣ٞٯ ا٣نٲغ ظ٧ـة ٚذط  ـ6886

ك٬ٮ مٲغ أز٬ؿم أوؽر ٚػٰ دػٮ٩ف صؿٱػؽة )ا٣ؿااػؽ  (،كا٣ذٕؿٱت

ا٣ذٮ٩كٰ( ز٥ أوػؽر ٚػٰ ا٣ٞػة٬ؿة صؿٱػؽة )ا٣جؿ٬ػةف(، زػ٥ صؿٱػؽة 

 ك٠ةف ٱ٧س٢ ٦ىؿ ٰٚ ٦ؤد٧ؿات ا٧٣كذنؿٝٲ٨. ،)االٔذؽاؿ(

                                                 

ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح »دة ٰٚ ٦ٕؿٚح ا٣ُجٕةت ا٣ٕؿثٲح األك٣ٯ ١٤٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ٱ٪ْؿ ٠ذػةثٰ ٣القذـا (66)

 ك٦ة ثٕؽ٬ة. 92، ص«ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ كا٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ



 051 (9-1) اناجلزء (29)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

وكرنن وركزَرن ودرشر   ،«شر  لمقورِ ودر»صت فْ بٔررو  ش  أ   م0101

لمصٌنٓػ. وكنًت لمىوررل  لمشرؼٔ  كنمفورٍ وأورِمٍ ولقوفرن  

س بنمؽربٔ . وأون غٔرَن فكنن در  ولمفرلئض ولقحِلل لمشخصٔ  ت  

ت إمرّ موشرث  ره ن رو  س بنمنغ  لمتركٔر ، وَرْ لمكنٔر  لمترْ ً  در  ٓ  

 أؼٔد  إمّ بٔرو  وتِففت.

وكنن لمتردرٓس فٔرٍ بنمنغر   ،«لمطبْ لمؽربْلمىؽُد »ًشئ فْ موشث أ   م0101

فرْ لمانوؽر  « كنٔر  لمطر »وَرِ لمرذأ أوربي فٔىرن بؽرد  ،لمؽربٔ 

لمصِرٓ  لمتْ حىنت بؽد ذمر  لشره منوؽر  موشرث، وَرِ لمىؽُرد 

 ًشئ إمّ لمِٔم.لمِحٔد لمذأ حنفظ ؼنّ لمؽربٔ  فْ لمتدرٓس وٌذ أ  

 «.لمقوِ  ودرش »وكنن لشىٍ  ،ًشئ وؽُد لمقوِ  بدوشثأ   م0101

تأشس لمىاىػ لمؽنىرْ لمؽربرْ بدوشرث،  ره أوربي لشرىٍ وٌرذ  م0101

 «.واىػ لمنغ  لمؽربٔ »فنوت لمِحدة بٔي شِرٓ  ووصر 

ل منىكتبر  لمغنَرٓر  بدوشرث، ٔ  ؼ   م0101 ي لمشٔخ طرنَر لمازلئررأ وردٓرل

وكنن مٍ فُٔن ًشنط عنَر فرْ إملرتُرن وتزوٓردَن بؽردم كبٔرر وري 

 طرٓث لمشرلء ولالشتُدلء. لمكت  ولمىخطِطن  ؼي

أودر ؼنْ رطن بنشن لمركنبْ رئٔس لمقكِو  لمؽربٔ  أٓرنم لقؤرر  م0101

ل بتأمٔف ماٌ  منتؽرٓ  برئنش  ٓنشرٔي بنشرن لمُنشرىْ  فٔصل فرلرل

وؼظِٓ  رشٔد بودوًس وؼبرد لمورنمر لمىبرنرم ووررلم لالرتٔرنر. 

وال  ،وفد لشتىّر  َرذه لمناٌر  بِطرػ لمىصرطنقن  وتؽرٓبُرن

برئنشر  رشرٔد  0191شٔىن لمىصرطنقن  لمؽصركرٓ  حترّ شرٌ  

 بودوًس، قن لمُنشىْ مه ٓشنرم فُٔن بصب  شفره إمّ لمؽرل .

أورردر لمىاىررػ لمؽنىررْ لمؽربررْ لمؽرردم لقول ورري وانّتررٍ لمتررْ  م0190

 ونزلمت تصدر إمّ لمِٔم.
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« ٦ٕ٭ؽ ا٣عٞػٮؽ»ك٠ة٩خ د٥ٌٌ ٠الن ٨٦  ،ٝة٦خ )ا٣ضة٦ٕح ا٣كٮرٱح( ـ6923

 .«٦ذعٙ د٦نٜ»ك« ا٣ٕؿثٰا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ »ك

٦ؿقٮـ ثذأقػٲف ٦ض٧ػٓ ٣٘ػٮٌم  6928مجةط ق٪ح  21وؽر ٰٚ  - ـ6928

٧٤ٰٔ ٣ج٪ة٩ٰ ٗةٱذ٫ ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كق٧َٯ أٌٔػة ق، 

ت ا٣ُةاٛٲح. ا ركٔٲخ ٚٲ٭٥ ا٣٪ًكى  ك٠ة٩ٮا قذح ٔنؿ ٌٔٮن

ٓي  - ى  اٚذذط ا٧٣ض٧ ثعٌػٮر ا٣نػٲغ  6928فذار ق٪ح  ٫9 ٰٚ أ٧ٔة٣

كا٩ذؼت  ؛ثنةرة ا٣ؼٮرم راٲف ا٣ٮزرا  ككزٱؿ ا٣ذؿثٲح ا٣ٮَ٪ٲح

١٦ذج٫ ا٣ذ٪ٛٲؾم. ك٠ةف ٦ؿ٠ـق ٰٚ كزارة ا٣ذؿثٲػح زػ٥ ا٩ذٞػ٢ إ٣ػٯ 

 ثج٪ة  ػةٌص ث٫. ز٥ اقذ٢ٌٞ  ،دار ا١٣ذت ا٣ٮَ٪ٲح

دٌٕؾر ظٌٮر ػ٧كح ٨٦ أٌٔةا٫، ٚض٤ٕ٭٥ ٦ؿاق٤ٲ٨ كا٩ذؼػت  -

 ثؽالن ٦٪٭٥. ػ٧كحن 

كا٩ذؼػت  6928دنػؿٱ٨ األكؿ قػ٪ح  25اصذ٧ٓ ا٧٣ض٧ٓ ٚػٰ  -

ة ٫٣.  كدٱٓ ٢ٞٔ راٲكن

ٔي  -  68ت ٚػٰ ؽى ًٞػكٰٚ ص٤كػح اال٩ذؼػةب ٦ػ٨ ا٣كػ٪ح ا٣سة٩ٲػح ا٣ذػٰ 

ػة  6929دنؿٱ٨ األكؿ ق٪ح  ٚةز ٰٚ اال٩ذؼةب ص٧ٲػ٢ ثػٲ٭٥ راٲكن

 ٧٤٣ض٧ٓ كا٣نٲغ إثؿا٬ٲ٥ ا٧٣٪ؾر ككدٱٓ ٢ٞٔ ٦ٕةك٩ٲ٨ ٤٣ؿاٲف.

ح ا٣ذػةرٱغ أ٣ٌٙ ا٧٣ض٧ٓ أرثٓ ٣ضػةف: اعدارٱػح، ا٤٣٘ٮٱػح، ٣ض٪ػ -

 كا٣ض٘ؿاٚٲح، ٣ض٪ح ا٧٣ؼُٮَةت.

د٦نٜ عٝة٦ػح  ف ا٧٣ض٧ٓ ثةدىةالت ٩نٲُح ٦ٓ ٦ض٧ٓٝةـ راٲ -

ًٞؽ ٦ؤد٧ؿ ٣٘ٮم ٔةـ. ٔى  دٕةكف ك

٦ٲػػ٢ إدة ٦ؿقػػٮ٦نة إأوػػؽر ا٣ػػؿاٲف  6931مػػجةط قػػ٪ح  3ٚػٰ  -

ا ٤٣٪ٛٞةت ٤ٔٯ ا٣ؼـٱ٪ح  .ثإ٣٘ة  ا٧٣ض٧ٓ دٮٚٲؿن
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 ،اوٌُاش  أغضاء اوٌجٌع اوىتُاإَ اواالاه ّايل او اٗذ هةاصاّٗي -

او ٗذ غتس اهلل اوتعخإَ، او اٗذ أًاٍٗ حلإ اواسٍٖ، او اٗذ ًُٗاص 

 ،غعااٗصان، او ااٗذ ًدٌااس اودعاإُٗ، اوظااخاي ةاآوط راآ  

او ااٗذ غتااس اوااصخٌٍ  ،اوتطصٖااصأ أاُااا ٗٓر أ ااصام اوصخٌااإَ

اوظخاي هوٗاار  ،اوظخاي ادٖع غله ،اوزٓ   ةٓوط غتّٓد ،ظالم

ظانُس  هوظخاي غٗعٔ ا ،او ٗذ أخٌس غٌص اوٌدٌصإَ ، ّٗاض

 او ٗذ خعٍ ًغُٗث. ،اوٌػىٓف، اوب وٖٓط اوٌػىٓف

ا ًصاظاًل كٌه ًٍل غتس اهلل اوتعخإَ، - ًٓ وٖٓط  حغّٗب  أصتح غض

 ٍ ًغُٗث.اوٌػىٓف، ًدٌس اودعُٕٗ، خع

ااَخزب ةسًًل ًُْيل او ٗذ غىٕ زٍٖ، اوزٓ   جصجٕ ظخٗخٕ  -

أظاس  ظاخي، ًدٌاس  ،)ًطصان دً ق  ٌٗا ةػس(، جصجٕ صفا

 جٌٗه ةْٗي.

أَ ئج  ٕ دً ق )ًس ظث اوس ار اودةٗث اوػىٗا( حاةػث وىجاًػاث  م2211

اّاإ حااسّ ر اوىغااث اوػصةٗااث ااودب ااوفىعاافث اغىااي  ،اوعاآ ٖث

ًس ظااث ا٘داب » 2212اًلجخٌااا . ذااي أصااتح اظااٌْا  اإ ظااُث 

2291ااظخٌّصت خخٔ ظُث « اوػىٗا
(27)

. 

 حأظط ًجٌع اوىغث اوػصةٗث ةاولاّصة. م2291

 صس  كصا  ًؤحٌص او تاء اوػصب ةخٓخٗس اوٌصطىدات اوطتّٗث. م2291

 ةسأ اوػٌه ةخٓخٗس اوٌصطىدات ةٍٗ ًصص اظٓ ٖث. م2212

اا ااق از اء اوخصةٗااث اوػااصب  اإ اونٖٓااج غىاأ احفاكٗااث ذلا ٗااث  م2211

وىٓصٓل ةاوىغث اوػصةٗث هؤ حأدٖاث جٌٗاع أااصاض اوفناص ااوػىاي 

                                                 

 .252ا 257ص« اوٌجٌػّٗٓن اوااله» ٕ كخاب  ْٗا ااَظص أظٌاء اوزّصٖجٍٗ  (27)
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ٕ جٌٗاع اوٌآاد  إ ًصاخاه اودسٖد، اجػىْا وغاث اوس اظاث  ا

 اوخػىٗي  ٕ اوتالد اوػصةٗث.

اكاان  ،اظخنٌىج جاًػث دً ق حأظٗط كىٗاحْا، اًُْا كىٗاث اوػىآم م2211

او  اوخس ٖط  ْٗاا ةاوىغاث اوػصةٗاث  إ جٌٗاع اوكعاام، اأ   اونخاب  ج  ف 

 (.22/20/2211 ٕ  2005 ات )اوٌصظٓم ةاوػصةٗث ونه اوٌلص

 صةٗث  ٕ ةغساد.حأظط ًجٌع اوىغث اوػ م2217

أاصٔ ًؤحٌص ًُظٌث اواشٖث ااوض اغث  ٕ اوًي اوٌخدسة اوٌُػلس  إ  م2251

ٌّان ةخصجٌث اوٌصطىدات اودصاجٗث هؤ اوىغث اوػصةٗث.  غ

أصس  اوصلٗط او ٗ انىٕ ًصظآًًا ودٌاٖاث اوىغاث اوػصةٗاث اًُاع  م2251

 اظخػٌال اوظٌاء اوجُتٗث غىٔ اوٌدالت اوػاًث ااوزاصث.

 ٕ دً ق )ًاؤحٌص اوٌجااًع اوىغٖٓاث اوػىٌٗاث اوػصةٗاث( ًاٍ  س  ل  غ   م2251

اكااان ًااؤحًٌصا َاجًدااا غتّااص غااٍ حطىّااع  ،12/2-1/20/2251

ػٍّٗٗ اوػصب هؤ اخسة اوػٌه وخدلٗق َْضث وغٖٓاث حٌّناٍ ٌاوٌج

 إ  ة  كاب اودضاا ة اسَعااَٗث اوػاوٌٗاثاوًث اوػصةٗث ًٍ ًعاٖص

ّٓ ّا اوٌعخٌص  ٕ ًٗادٍٖ اودٗاة ك  ا ّث.حط

 - ٕ ّشا اوٌاؤحٌص اولاصا ات ا٘حٗاثل يجصٖاسة اوفٗدااء ش ت ااحُّز  

 .[2211اوػسد  1/20/2251دً ق 

اااا   ،احّداااد اوٌجاااًع اوىغٖٓاث اوػصةٗااث حأظاٗط   -2 َظااام  ع  ض 

ح نٗىِ، اصاىخِ ةاوجاًػاث اوػصةٗاث، اازا ات اوٌػاا ف، 

 ااسدا ات اورلا ٗث.

اوخادٖاد اوخضام اسياغات اوػصةٗاث اوىغاث  اوصادٗدث  إ  -1

 اًػظي اوخٌرٗىّٗات ااواإَ.
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 اع٠سةر ٨٦ اقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ح ا٣ىعٲعح ٰٚ ا٣ؿكاٱةت ا٧٣كؿظٲٌح. -3

ا٣ذـاـ ا٣نػ٢١ ا١٣ة٦ػ٢ ٚػٰ ا١٣ذػت ا٧٣ؽرقػٲح االثذؽااٲػح،  -4

ذى  َٛٙ ٦٪٫ ٰٚ ٦ؿظ٤ػح ا٣ذػؽرٱف ا٣سػة٩ٮم ظذػٯ ٱٞي ػكٱيؼ ؿ ىى

 ١.٢ً ٤ٔٯ ًجٍ ٦ة ٱينٍ 

 ا٣جالد ا٣ٕؿثٲح.دنضٲٓ ا٣ذأ٣ٲٙ كظ٧ةٱذ٫، كظ٧ةٱح ١٤٦ٲٌذ٫ ثٲ٨  -5

إزا٣ح ا٧٣ٮا٩ػٓ كا٣ٞٲػٮد ا٣ذػٰ دعػٮؿ دكف ا٩ذنػةر ا١٣ذػت،  -6

كإ٣٘ة  ا١٧٣ٮس كا٣ٌػؿاات ٤ٔػٯ ا٧٣ُجٮٔػةت، كأذجػةر 

 ا٣جالد ا٣ٕؿثٲح كظؽةن زٞةٚٲح.

 أف ديىؽر ا٣ضة٦ٕح ا٣ٕؿثٲح ٩نؿة دكرٱٌح ثة٧٣ُجٮٔةت ا٣ٕؿثٲٌح. -7

 أف د١ٮف ا٣ٕؿثٲٌح ٣٘ح ا٣ذؽرٱف ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت. -8

دذى٢ ثة٣ذؿص٧ح ك٩نػؿ ا٧٣ؼُٮَػةت كإٔػةدة  إ٣ٯ ٝؿارات أػؿل

 دعٞٲٜ ٦ة ٩نؿق ا٧٣كذنؿٝٮف.

ؿص٥ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲػح ٦ٕضػ٥ ٤٠ٲؿٚٲػ٢، ك٬ػٮ ٦ٕضػ٥ ا٧٣ىػ٤ُعةت دي  ـ6956

 ا٣ُجٲٌح ثة٣ٛؿ٩كٲح كاع٤١٩ٲـٱح كاأل٧٣ة٩ٲح كا٣ٕؿثٲح.

 أوؽر ا٣ؿاٲف ٔجؽ ا٣٪ةوؿ ٝة٩ٮ٩نة ٣ع٧ةٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. ـ6958

 كؿ ٤٣ذٕؿٱت ٰٚ ا٣ؿثةط.ا٧٣ؤد٧ؿ األ ؽى ًٞ ٔي  ـ6966

 ٰٚ ا٣ضـااؿ ٦ؤد٧ؿ دٮظٲؽ ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲح. ؽى ًٞ ٔي  ـ6964

 ـ6965

 

 

 ـ6965

اٝذؿح ٦ؤد٧ؿ ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ٚػٰ ث٘ػؽاد دنػ١ٲ٢ ٣ض٪ػح ثإمػؿاؼ 

ا٣ضة٦ٕػػح ا٣ٕؿثٲػػػح كا٣ٞٲػػػةدة ا٧٣ٮَظػػؽة ٣ذٮظٲػػػؽ ا٧٣ىػػػ٤ُعةت 

 ا٣ٕك١ؿٱح.

ا ثذٕؿٱػت  ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ٚػٰ أوؽرت كزارة ا٣ذؿثٲػح ٚػٰ ا٣كػٮداف ٝػؿارن

 ك٠ةف ٨٦ ٝج٢ ثة٤٣٘ح اع٤١٩ٲـٱح. ،ص٧ٲٓ ٦ٮادٌ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٩ٮٱح



 باركحمطات مضيئة يف مصرية العربية والتعريب   ـ د. مازى امل

 

655 

 أ٣ٌٙ ادعةد األَجة  ا٣ٕؿب ٣ض٪ح ٣ذٮظٲؽ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ُجٲٌح. ـ6966

أكوٯ ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣سٞةٰٚ ا٣ٕؿثٰ ا٣سة٨٦ ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة ثةقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػح  ـ6969

 .ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذؽرٱف كا٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥

 «.ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕك١ؿم ا٧٣ٮَظؽ»أوؽرت ا٣ضة٦ٕح ا٣ٕؿثٲح  ـ6971

 دأقف ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕؿثٲح. ـ6976

٦ػػؤد٧ؿ ا٣ذٕؿٱػػت ا٣سػػة٩ٰ ٚػػٰ ا٣ضـااػػؿ، كأ٬ػػةب ثػػة٤٧٣ٮؾ  ؽى ًٞػػٔي  ـ6973

كا٣ؿؤقة  أف ٱك١٤ٮا أٝؿب ا٣ُؿؽ ٧٣جةمؿة ا٣ذؽرٱف ثة٣ٕؿثٲح ثؽ نا 

ذ٤ٕػٲ٥ ك١٣ػ٢ ا٧٣ػٮاد ٚػٰ ص٧ٲػٓ ٦ؿاظػ٢ ا٣ 6975-٨٦74 ا٣ٕةـ 

 ا٧٤ٕ٣ٲح كاألدثٲح.

وؽر ٝؿار ا٣ض٧ٕٲح ا٣ٕة٦ح ٣ ٥٦ ا٧٣ذعػؽة ثإدػػةؿ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  ـ6973

٨٧ً ا٤٣٘ةت ا٣ؿق٧ٲح ك٣٘ةت ا٢٧ٕ٣ ا٧٣ٞؿرة ٰٚ ا٣ض٧ٕٲح ا٣ٕة٦ػح 

 ك٣ضة٩٭ة ا٣ؿق٧ٲح.

 ت ٰٚ ٣ٲجٲة ٩ؽكة ا٣سٞةٚح كا٣ذٕؿٱت.ؽى ًٞ ٔي  ـ6975

كا٩ٌػ٥ٌ ٚػٰ ا٣كػ٪ح ٩ٛكػ٭ة إ٣ػٯ  ،دأقف ا٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ٮم األرد٩ٰ ـ6977

 ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ ا٣ٕؿثٲح.

ٰٚ ث٘ؽاد ٦ػؤد٧ؿ دٕؿٱػت ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ، كأٔػةد دٮوػٲةت  ؽى ًٞ ٔي  ـ6978

ا٧٣ؤد٧ؿات ا٣كػةثٞح، كزاد ٤ٔٲ٭ػة دٮوػٲةت دذ٤ٌٕػٜ ث٤٘ػح اعٔػالـ 

 كاػذٲةر ا٧٣ؾٱٕٲ٨، كٔٞؽ ا٣ؽكرات ا٣ذؽرٱجٲٌح ٣٭٥.

كا٩ٌػ٧خ إ٣ػٯ ادعػةد ا٧٣ضػة٦ٓ  ؛دأقكخ )األ٠ةدٱ٧ٲح( ا٧٣٘ؿثٲٌػح ـ6981

 ـ.6996ا٣ٕؿثٲح ق٪ح 

 ٦ؤد٧ؿ ا٣ذٕؿٱت ٰٚ د٦نٜ. ؽى ًٞ ٔي  ـ6982

أوػػؽر ا٣ػػؿاٲف ظػػةِٚ األقػػؽ ثؽ٦نػػٜ ٦ؿقػػٮ٦نة ص٧٭ٮرٱًّػػة ٱي٤ػػــ  ـ6983
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دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ا٧٣ؿظ٤ػح ا٣ضة٦ٕٲػح األك٣ػٯ ٚػٰ ص٧ٲػٓ 

 ق٪ٮات ا٣ؽراقح ٰٚ ا٤١٣ٲةت كا٧٣ٕة٬ؽ ا٤ٕ٣ٲة.

ا٣نةذ٣ٰ ثػ٨ صؽٱػؽ ٚػٰ ا٣ضـااػؿ ٝػة٩ٮف اقػذ٧ٕةؿ  أوؽر ا٣ؿاٲف ـ6996

 كصة  ٰٚ ٬ؾا ا٣ٞة٩ٮف: ؛ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح

 ٦٪ٓ ٠ذةثح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ث٘ٲؿ ظؿكٚ٭ة. -

ا٣ذـاـ اعدارات ا٧ٕ٣ٮ٦ٲح كا٣٭ٲبةت كا٧٣ؤقكةت كا٣ض٧ٕٲةت  -

٤ٔٯ اػذالؼ أ٩ٮأ٭ة اقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كظػؽ٬ة ٚػٰ ٠ػ٢ 

 ح كا٣ٛ٪ٲح.أ٧ٔة٣٭ة اعدارٱح كا٧٣ة٣ٲح كا٣ذٞ٪ٲ

أف د١ذػػت ثة٣ٕؿثٲػػح كظػػؽ٬ة ا٣ٕ٪ػػةكٱ٨ كا٣الٚذػػةت كا٣نػػٕةرات  -

كا٣ؿ٦ٮز كا٤٣ٮظةت اعم٭ةرٱح ك٢٠ ا١٣ذةثةت ا٤ُ٧٣ٲٌح كا٧٣ٌػٲبح 

كا٧٣ضَكػػ٧ح أك ا٧٣٪ٞٮمػػح ا٣ذػػٰ دػػؽٌؿ ٤ٔػػٯ ٬ٲبػػح أك ٦ؤقكػػح أك 

٦ع٢ٌ، أك ا٣ذٰ دنٲؿ إ٣ػٯ ٩ٮٔٲػح ا٣٪نػةط ا٧٧٣ػةرس، ٦ػٓ ٦ؿأػةة 

ٌٍ كقال٦ح ا٧٣ج٪ٯ ك كٱ١٧ػ٨ إًػةٚح ا٤٣٘ػةت  ؛ا٧٣ٕ٪ػٯصٮدة ا٣ؼ

األص٪جٲح إ٣ٯ األ٦ػة٨٠ ا٣كػٲةظٲح. كأًػةؼ ا٣ٞػؿار أ٦ػٮرنا أػػؿل 

 ٠سٲؿة دن٢٧ ٦ٲةدٱ٨ ا٣عٲةة ا٣سٞةٚٲح كاالصذ٧ةٔٲح كاالٝذىةدٱح.

ثؽأ ا٣ذٕؿٱت ا٣ضة٦ٰٕ ٰٚ ا٣كٮداف ٰٚ ا٣ك٪ح ا٣ضة٦ٕٲح األك٣ػٯ ٤ٔػٯ أف  ـ6996

 ٲح ا٧٣ؼذ٤ٛح.ٱذؽَرج ق٪ح ثٕؽ ق٪ح ظذٯ ٩٭ةٱح ا٣ك٪ٮات ا٣ضة٦ٕ

 دأقف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ دٮ٩ف. ـ6993

كا٩ٌػ٥ٌ إ٣ػٯ ادعػةد  ؛دأقف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٣ؼؿَػٮـ ـ6993

 .6995ا٧٣ضة٦ٓ ا٣ٕؿثٲح ق٪ح 

كا٥ٌٌ٩ إ٣ػٯ ادعػةد ا٧٣ضػة٦ٓ  ،دأقف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٣ٲجٲة ـ6994

 .6997ا٣ٕؿثٲح ق٪ح 
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كا٩ٌػ٥ٌ إ٣ػػٯ ادعػػةد  ،٤ٚكػػُٲ٨ دأقػف ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػٰ ـ6994

 .6995ا٧٣ضة٦ٓ ا٣ٕؿثٲح ق٪ح 

 ت ٰٚ د٦نٜ ٩ؽكة ا٣ذٕؿٱت كا٣عةقٮب.ؽى ًٞ ٔي  ـ6996

وؽر دقذٮر )دنةد( ا٣ؾم ص٢ٕ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٣٘ػح رقػ٧ٲح زة٩ٲػح  ـ6996

كثؾ٣ٟ أوجعخ ا٣ٕؿثٲػح ٣٘ػح د٤ٕػٲ٥  ،٤٣ؽك٣ح إ٣ٯ صة٩ت ا٣ٛؿ٩كٲح

ٮ٦ٲػح كا٣ذٮاوػ٢ ٰٚ ا٧٣ؽارس كا٣ضة٦ٕح، ك٣٘ح ا٧٣ؤقكػةت ا٣ع١

 االصذ٧ةٰٔ ٦ٓ ا٤٣٘ةت ا٧٣ع٤ٲح.

ت ا٣ؽكرة ا٣سة٣سح كا٣كذٮف ٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، كوػؽرت ؽى ًٞ ٔي  ـ6997

ٔ٪٭ة دٮوٲح ثة٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ دٕؿٱت ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ كا٣ضػة٦ٰٕ ظذػٯ 

ال دجٞٯ صة٦ٕةت األ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٮظٲؽة ٚػٰ ا٣ٕػة٥٣ 

كدٮوػػٲح ثإ٩نػػة  ٬ٲبػػح ٠جػػؿل ا٣ذػػٰ دػػؽٌرس ا٤ٕ٣ػػٮـ ث٤٘ػػح أص٪جٲٌػػح، 

 ؛٤٣ذؿص٧ػػح دٌػػٓ ػُػػح ٣ذؿص٧ػػح ا٤ٕ٣ػػٮـ كا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲػػة ا٣٘ؿثٲػػح

كدٮوٲةت أػؿل دذى٢ ثة٣ذؿص٧ح ٨٦ ا٣ٕؿثٲػح كإ٣ٲ٭ػة، كا٣ذػؽرٱت 

 ٤ٔٯ ذ٣ٟ، كثة٧٣ى٤ُعةت، ك٣٘ح اعٔالـ.

٤خ إصؿا ات دأقػٲف ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٧ً ١ٍ ٰٚ ٬ؾق ا٣ك٪ح اقذي  ـ6998

 .69/8/6989أقٲك٫ وؽر ٰٚ كٝؽ ٠ةف ٝة٩ٮف د ؛ا٣ضـااؿم

٥َ ا٧٣ض٧ٓ ا٣ضـااؿم إ٣ٯ ادعةد ا٧٣ضة٦ٓ ٔةـ  ًي  ـ.2116ك

أوؽر ظة٥٠ ا٣نةرٝح ا٣نٲغ ا٣ؽ٠ذٮر ق٤ُةف ث٨ ٦ع٧ػؽ ا٣ٞةقػ٧ٰ  ـ6999

دنؿٱ٨ ا٣سة٩ٰ ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٣كػ٪ح ٝػؿار ظ٧ةٱػح ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  27ٰٚ 

كدٕـٱػػـ ١٦ة٩ذ٭ػػة ٚػػٰ ا٧٣ؤقكػػةت ا٣ٕة٦ػػح كا٧٣ع٤ٲٌػػح كا٣الٚذػػةت 

ةت، ك٦ي٪عخ ث٤ؽٱٌح ا٣نةرٝح كص٧ٕٲح ظ٧ةٱح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح كاعٔال٩

 والظٲح ا٣ذ٪ٛٲؾ كا٧٣ذةثٕح.



 658 (9-1) اىاجلسء (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمعق 

( ثذن١ٲ٢ ٣ض٪ح د١٧ٲ٨ ا٤٣٘ػح 4وؽر ثؽ٦نٜ ٝؿار ص٧٭ٮرم )ر٥ٝ  ـ2117

 ا٣ٕؿثٲح، كا٧٣عةْٚح ٤ٔٲ٭ة، كاال٬ذ٧ةـ ثإدٞة٩٭ة كاالردٞة  ث٭ة.

ـي صة  ٚٲ٧ة وؽر ٨ٔ إٔالف ا٧ٞ٣ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ؿٱةض دٕـ ـ2117 ظٌٮر  ٱ

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ص٧ٲٓ ا٧٣ٲةدٱ٨ ث٧ػة ٚػٰ ذ٣ػٟ كقػةا٢ االدىػةؿ 

 كٰٚ ٦ضةالت ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞ٪ٲح. ،٩ذؿ٩خكاعٔالـ كاع

ٱال  ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ا٬ذ٧ة٦نػة عوؽر ٰٚ د٦نٜ إٔالف ا٧ٞ٣ح ا٣ٕؿثٲح  ـ2118

كرٔةٱح ػةوح كأذجةر٬ة كٔة  ا١ٛ٣ػؿ كا٣سٞةٚػح ا٣ٕؿثٲػح الردجةَ٭ػة 

٣ذ١ػػٮف ٦ٮا٠جػػح ٤٣ذُػػٮر ا٧٤ٕ٣ػػٰ  ؛ذ٪ػػة ك٬ٮٱذ٪ػػةثذةرٱؼ٪ػػة كزٞةٚ

كا٧٣ٕؿٚح، ك٣ذىجط أداة دعػؽٱر ٚػٰ كصػ٫ ٦عػةكالت ا٣ذ٘ؿٱػت 

 كا٣ذنٮٱ٫ ا٣ذٰ دذَٕؿض ٣٭ة زٞةٚذ٪ة ا٣ٕؿثٲح.

وؽر ٝة٩ٮف إٔةدة د٪ْٲ٥ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة. ك٬ٮ ٱػ٪ٌه  ـ2118

٤ٔػػٯ إ٣ػػـاـ دكر ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ كا٧٣نػػؿٚٲ٨ ٤ٔػػٯ ا٣ض٭ػػةت ا٣سٞةٚٲػػح 

ٮزارات كا٣٭ٲبةت ا٣ٕة٦ٌػح ككظػؽات اعدارة ا٧٣ع٤ٲٌػح كٗٲؿ٬ػة كا٣

٨٦ ا٣ض٭ةت ا٣ؼةًٕح ٤٣ض٭ةت ا٧٣نػةر إ٣ٲ٭ػة ثذ٪ٛٲػؾ ٦ػة ٱىػؽرق 

ا٧٣ض٧ٓ ٨٦ ٝؿارات ٣ؼؽ٦ح قال٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كدٲكٲؿ د٧ٕٲ٧٭ة 

كا٩ذنػػةر٬ة كدُػػٮٱؿ كقػػةا٢ د٤ٕٲ٧٭ػػة كد٧ٌ٤ٕ٭ػػة، كًػػجٍ ٩ُٞ٭ػػة 

إظال٣٭ػػة ٦عػػ٢ٌ ا٣ىػػعٲط، كدٮظٲػػؽ ٦ػػة ٚٲ٭ػػة ٦ػػ٨ ٦ىػػ٤ُعةت، ك

 ا٣ذك٧ٲةت األص٪جٲح ا٣نةإح ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ.

-62ٚػػػٰ ٧ٌٔػػػةف ٦ػػػؤد٧ؿ ا٣ذٕؿٱػػػت ا٣عػػػةدم ٔنػػػؿ ) ؽى ًٞػػػٔي  ـ2118

( كأكوػػٯ ثة٣ذ٧كػػٟ ثة٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٣٘ػػح زٞةٚػػح 69/61/2118

ك٥٤ٔ كد٤ٕٲ٥ ك٢٧ٔ كدٮاو٢ اصذ٧ةٰٔ، ٣ٲف اقذضةثح ٧٤٣نػةٔؿ 

ػػ ،ا٣ٞٮ٦ٲػح ك٦ٞذٌػػٲةت دعىػػٲ٨ ا٣٭ٮٱػػح ٚعكػػت ٌن ة كإ٧٩ػػة ٬ػػٮ أٱ
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وأساًسا اسخجاةث ىيحلائق اىٍٔضٔع٘ث اىخسةٔٗث واىِفس٘ث واىعيٍ٘ةث 

واالجخٍاع٘ث واالكخصادٗث اىخٖ أثتخج عيٕ ٌّس اىعصٔر وعِةر نةو 

ً اإلُسةةان ةيهخةةّ واسةةخذراٌّ ىٓةةا ضةةسور  ٌةةَ ي ةةع  األٌةةً أن ح  

ضسورات ازدْار شذصّ٘خّ اىفسدٗث واالجخٍاع٘ث، وعاٌو أساسةٖ 

أدا  رئ٘س٘ث ٌَ أدوات اىِجاح و اعٖ،ٌَ عٔاٌو اىخٍاسم االجخٍ

االكخصادي واىخلّرم اىحضاري. واىجرٗس ةاىزنس أن ْةزا اىٍةمحٍس 

 ٗسّجو اىسِث اىذٍسَ٘ ٌَ عٍس ٌمحٍسات اىخعسٗب.

نةأُن  91صرر كسار اىجٍع٘ث اىعاٌث ىألم اىٍخحر  ةخحرٗةر ٗةٔم  م0292

)ؤْ حارٗخ إدداىٓةا ىهةث رسةٍ٘ث  ،ىالحخفال ةاىيهث اىعسة٘ث األول

 األًٌ اىٍخحر (. فٖ

ٍّان كأُن ٌيهٖ ىحٍاٗث اىيهث اىعسة٘ث. م0295  صرر فٖ ع

ج عِةرْا ناُةج سةسدًا فةوٌَ اىجرٗس ةاىزنس أن ْزه اىٍحّطات اىخٖ وك

حارٗذً٘ا ال حفص٘و فّ٘، وأُٓا حيلث أوىٕ سخخئْا إن شةا  ا  حيلةات أدةسى 

يٍةا  اىيتِةاُ٘ٔن ٌةَ حخِاول ٌس٘س  اىعسة٘ث واىخعسٗب فٖ ىتِان، وٌا كةام ةةّ اىع

درٌث اىعسة٘ث وعئٌٓا واىخأى٘ف فٖ ٌ٘ادَٗ اىٍعجٍّ٘ث وعيةٔم اىيهةث واىِحةٔ 

ٖ وضةٌٔ  ُٔحٌَ أٌثال اىشةس ،فٖ اىلسَُ٘ اىخاسع عشس واىعشسَٗ ،واىصسف

وعطّ٘ث واىشةرٗا  ولل اى٘ةازجٖ واىتسةخاُٖ وأٌةَ٘ ُاصةس اىةرَٗ واىعالٗيةٖ 

ا اىعسة٘ ث حررًٗسا وحأىً٘فا، ووصيج لثةارًْ وأحٍر رضا واىهالِٖٗ٘، فلر أح٘ٔ 

 إىٕ ٌصس وةالد اىٍٓجس.

ًّ فٖ اىعسة٘ةث  وسخخئْا حيلث أدسى عَ ٌصس ٌِز أٗام ٌحٍر عيٖ وٌا ح

وإح٘ا  األساى٘ب اىعسة٘ث وحجرٗرْا  ،ٌَ إُجازات فٖ اىطتاعث وإح٘ا  اىخساث

ٗةر فّ٘ ٌَ لثار حصةو اىجر ثاىثث عَ اىعسا  وٌا ظٓس فٖ اىِثس واىشعس. وحيلثٌ 
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ثة٣ٞؽٱ٥. كأػػؿل ٔػ٨ ا٣ضـااػؿ، ك٦ػة ٝة٦ػخ ثػ٫ ص٧ٕٲػح ا٧٤ٕ٣ػة  ا٧٣كػ٧٤ٲ٨ 

ٛػِ ا٣ٕؿثٲٌػح ا٣ذػٰ قػٕٯ عكا٣نٲؼةف اث٨ ثػةدٱف كاعثؿا٬ٲ٧ػٰ ٦ػ٨ ص٭ػٮد ٣

 ا٣ٛؿ٩كٲٮف إ٣ٯ كأد٬ة، ك٦ة د٥ٌ ٨٦ ٦ؿاظ٢ ا٣ذٕؿٱت.

أل٩ػ٫ ظػةز ٝىػت ا٣َكػجٜ ٚػٰ  ،كأ٦ٌة ا٣كٮداف ٚ٭ٮ صؽٱؿ ثع٤ٞح ػةٌوح ث٫

ػح  ٦كٲؿة ا٣ذٕؿٱت كأوجط ٌُ ٌٰ ا٣ٮظٲؽ ا٣ؾم قةر ا٣ذٕؿٱػت ٚٲػ٫ ثؼ ا٣ُٞؿ ا٣ٕؿث

ٌٰ ا٣ع١ٲ٥ ـ كا٣ذ٪ٛٲؾ اعصؿاا ـً ٤ ٌٰ ا٧٣ي ٚػأُٔٯ  ،ظ١ٲ٧ح دٌةٚؿ ٚٲ٫ ا٣ٞؿار ا٣كٲةق

 ز٧ؿاتو أ٩ٌشى كأَٲت ٧٦ة ٠ةف ٱي٪ذْؿ ٨٦ فزةر ا٣ذٕؿٱت.

كأد٧٪ٌٯ ٣ٮ أف ثٞٲٌح األُٝةر ا٣ٕؿثٲٌح ٠ة٧٣٘ؿب كدٮ٩ف ك٣ٲجٲة دذ٪ةك٣٭ػة أثعػةث 

ةر ا٣ٕؿثٲح كا٣ذٕؿٱت ٚٲ٭ة؛ ٚأ٩ة ٥٣ أقذُٓ أف أصؽ ا٧٣ىةدر ا١٣ةٚٲح ا٣ذػٰ دٌٛى٢ أػج

 دي٧ٌؽ٩ة ثة٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٣الز٦ح ٤٣عؽٱر ٨ٔ ٦كٲؿة ا٣ٕؿثٲح كا٣ذٕؿٱت ٚٲ٭ة.

ػاضخاتطظ:
ٌُػةت ٦ٌػٲبح ٚػٰ ٦كػٲؿة ا٣ذٕؿٱػت  كثٕؽ ٚعٲ٨ ٩ذعؽث ٨ٔ صٮا٩ت أك ٦ع

ٰ دعٲػٰ ا٣ذػؿاث ا٣ذػ ،٨٤ٕ٩ ا٣ضة٩ت األ٠سؿ أ٧٬ٲٌػح ٚػٰ رقػة٣ح ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح

كدٌٓ ا٧٣ى٤ُط، ك١٣٪٭ة ال د٢ٛ٘ ٧ٌٔة ٬ٮ أق٧ٯ كأ٦ٌٯ كأثٞٯ، أال ك٬ٮ إ٣ٞػة  

ػة كدجىػؿة كدٮٔٲػح ثٌػؿكرة ٬ذػٟ أقػذةر ا٧٣ج٤ُػٲ٨  ا٣ٌٮ  كرٚٓ ا٣ىػٮت د٪جٲ٭ن

كا٧٣ٌٞىؿٱ٨ كا٧٣ذؿدٌدٱ٨ ٰٚ د٤جٲح ا٣ؽٔٮة إ٣ٯ ا٣ذٕؿٱػت، كإٔػال  مػأف أوػعةب 

ٱغ ا٣ذٕؿٱت، ك٬ٮ ا٣ؾم قٲ١ٮف ٣ػ٫ ظٲٌػـ رقة٣ح ا٣ذ٪ٮٱؿ، كا٣ذ٪ٮٱ٫ ثأ٧ٔة٣٭٥ ٰٚ دةر

 ٰٚ دةرٱؼ٪ة ا٣سٞةٰٚ كا٣عٌةرم كقٲ١ذت ٚٲ٭ة ثعؿكؼ ٨٦ ٩ٮر.

إف أ٥ٌ٬ أك٣ٮٱةت ا٧٣ض٧ٓ أف ٱىٮف ا٤٣٘ح كٱي٧ٌؽ٬ة ث٧ة ٱيجٞٲ٭ة ظجالن ٦ذٲ٪نػة ٱىػ٢ 

٦ةًٰ األ٦ح ثعةًؿ٬ة، كأف ٱ٭ٲ ئ ٣ذجٞٯ ا٤٣٘ح و٤ح ظةًػؿ األ٦ػح ث٧كػذٞج٤٭ة؛ ألف 

٣ٕػػؿب كا٧٣كػػ٧٤ٲ٨ أف ٱكػػ٤ؼٮا األصٲػػةؿ ٦ػػ٨ ٣٘ػػذ٭٥ أ٬ػػ٥ أك٣ٮٱػػةت أٔػػؽا  ا

٣ٲيؼؿصٮ٥٬ ٨٦ دؿاز٭٥ كٱ٪ذـٔٮ٥٬ ٨٦ دةرٱؼ٭٥ كزٞةٚذ٭٥، ٚإذا ٥٬ ثال ٬ٮٱٌح زٞةٚٲػح 

! ،كال ٣٘ح ٦ٮٌظؽة دض٧ٓ مٕٮث٭٥ ظةًؿنا  كدى٤٭٥ ث٧ةًٲ٭٥ ٦كذٞجالن
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إف ا٣ؾٱ٨ ٱٞٛػٮف ٚػٰ كصػ٫ ا٣ذٕؿٱػت ٱؿٱػؽكف أف ٱجٞػٯ ا٣ٕػؿب ٦كػذٮردٱ٨ 

أل٩٭٥ ٨٣ ٱ١ٮ٩ٮا ٧٤ٔة  ثعٜ ك٦٪ذضٲ٨ ٤ٕ٤٣ػ٥ إال  ؛كدٞة٩ذ٭ة...٤ٕ٤٣ٮـ ك٧٣٪ذضةد٭ة 

ك٣ٮ ثٞٲ٪ة ٤ٔٯ ٦ػة ٠ػةف ٤ٔٲػ٫  ؿكا ثة٣ٕؿثٲح ك٧ٌ٤ٔٮا ثة٣ٕؿثٲح.إذا د٧ٌ٤ٕٮا ثة٣ٕؿثٲح ك١ٚ

ك٣ػ٥ ١٩ػ٨  ،أكاا٢ ا٣ضة٦ٕٲٲ٨ كا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ١٣٪ة ا٣ٲػٮـ أ٬ػ٢ ٤ٔػ٥ كوػة٩ٰٕ ٤ٔػ٥

جؽع ٧٠ػة أثػؽٔخ ٚػٰ إف أ٦ذ٪ة ٨٣ د .٦ضؿد ٦ذؿص٧ٲ٨ ٥٤ٕ٤٣ ك٦كذٮردٱ٨ ٤٣ذٞ٪ٲةت

ٗػػةثؿ أٱة٦٭ػػة، ك٧٠ػػة دجػػؽع األ٦ػػ٥ ا٧٣ذٞؽ٦ػػح ا٣ٲػػٮـ إاٌل إذا دػ٤ػػخ ٦ٲػػةدٱ٨ وػػ٪ٓ 

 ا٣عٌةرة، ك٬ٰ ٨٣ دؽػ٤٭ة ظذٯ دض٢ٕ ٣٘ذ٭ة ا٣ٕؿثٲح ٣٘ح ٥٤ٔ ك٣٘ح ظٌةرة.

إ٩٪ٰ أدٔٮ إ٣ٯ أف ٩ض٢ٕ ٰٚ ٦ٞؽ ٦ةت ٦ٞةٱٲك٪ة ٣ذٞؽـ األ٥٦ كرٝٲٌ٭ػة ٦ػؽل 

٭ة ذاد٭ػة، كدػؽرؾ ث٭ػة أر٠ػةف كظػؽد٭ة، ٔ٪ةٱذ٭ة ث٤٘ذ٭ة األـ؛ إذ ٬ٰ ا٣ذٰ دٰٕ ث

 كأ٦ةف ٦كذٞج٤٭ة.

ة  ٌٰ كا٣ذٌٞؽـ أثؿاصن ًَ دي ك٣ٲف ٦ٞٲةس ا٣ؿٝ د ا٣كػ٧ة ، كال ٦ؽ٩ٲٌػح ديكػذٮرى  طي ٪ػة

زةد٭ة كدٞ٪ٲةد٭ػة، كال ٚ٪ٮ٩نػة ٦ةرقػ٭ة ٗٲؿ٩ػة ٦ػ٨ أث٪ػة  األ٦ػ٥  اقذٲؿادنا ث٢ٌ١ ٦عؽى

كوػة٣ٮا ٦ػ٨  كثٕؽ أف صة٣ٮا ف ث٤٘ٮا أرٝٯ ا٣٘ةٱةت ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ،ا٧٣ذٞؽ٦ح ثٕؽ أ

أ٧ٔػػةؽ ا٧٣عٲُػػةت إ٣ػػٯ أٔػػة٣ٰ ا٣كػػ٧ة ، زػػ٥ صػػةؤكا ٱ٪ىػػجٮ٩٭ة ٚػػٰ ا٣ػػجالد 

ا٧٣ذؼ٤ٌٛح، كٱ٪ٛؼٮف ٚٲ٭ة إٔال٦ٲًّة، ٣ذ١ػٮف أ٬ػؽاٚنة ٱذ٪ػةٚف ٤ٔػٯ ا٣جؿأػح ٚٲ٭ػة 

 أث٪ة  ا٣نٕٮب ا٧٣ذؼ٤ٌٛح.

كر٦ػـ ٬ٮٱٌذ٪ػة. كإف ٤ٔٲ٪ػة ٩نػؿ  ،إف ٣٘ذ٪ة األـ ٬ػٰ كٔػة  ١ٚؿ٩ػة كزٞةٚذ٪ػة

كأف ٩ع٧ٲ٭ػة ٦ػ٨  ،ا٤٣٘ح ٧٦ة ٱؤذٱ٭ة، كٱٌٕٙ زٮاثذ٭ةا٣ٮٰٔ ا٤٣٘ٮم، كوٲة٩ح 

ا٣ٌؿااؿ ا٧٣ع٤ٲٌػح كا٣ؼةرصٲٌػح، كأف ٩جٞٲ٭ػة ٦ذُػٌٮرة ٚػٰ ًػٮ  أوػٮ٣٭ة، كأف 

ة دؿ٠ج٫ إ٣ٯ ػٮض ٦ٲةدٱ٨  ٩ي٧ٌؽ٬ة ثة٧٣ٛؿدات كا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ د١ٮف ص٪ةظن

 ا٤ٕ٣ٮـ ا٧٣ٕةوؿة، كا٣ذٰ ٱعذةج إ٣ٲ٭ة ا١٣ذٌةب ٰٚ ٢٠ ٦ٲؽاف.

٤ٔٯ أف ا٣ذٌٞؽـ كا٤ٕ٣ػ٥ كا٣عٌػةرة ال دي٪ػةؿ إال  ٣ٞؽ أص٧ٕخ أ٥٦ األرض



 662 (9-1) اىاجلسء (29)اجملمد  -جممة جممع المغة العربية بدمعق 

ث٤٘ح ٨٦ ٱؿٱؽ٬ة كٱ٤ُج٭ة، ك٥٣ ٱنٌؾ ٨ٔ ٬ؾا اعص٧ةع ا٣ٕة٧٣ٰ إاٌل األ٦ح ا٣ٕؿثٲٌح 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ ژا٣ذٰ ػةَج٭ة ٠ذةث٭ة ثٞٮ٣ػ٫: 

. ك٦ػةزاؿ ا٣ٮأػٮف ا٧٣ؼ٤ىػٮف ٦ػ٨ ظ١ٌػةـ ا٣ٕػة٥٣ ٱ٭ٲجػٮف [4]إثؿا٬ٲ٥:  ژ ںں

أل٩٭ػػة ا٣ٮقػػٲ٤ح إ٣ػػٯ دٞػػٌؽـ  ؛د٭٥ كاالردٞػػة  ث٭ػػةا٣ذ٧ٌكػػٟ ث٤٘ػػةإ٣ػػٯ  ثنػػٕٮث٭٥

 ظٌةرم أوٲ٢ ٗٲؿ ٦كذٮرىد!

ك٣ٞؽ وؽؽ راٲف قةثٜ ٤٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٛؿ٩كٲح ظٲ٨ ٝةؿ ٦٪ػؾ قػ٪ٮات ٝؿٱجػح 

٣نٕج٫
(68)

إف ا٣ٕة٥٣ ٣ػ٨ ٱكػذ٧ٓ إ٣ػٯ أ٦ػح دذعػٌؽث ث٤كػةف ٗٲؿ٬ػة، كإف ا٤ٕ٣ػ٥ : »

ٌٍ أف أ٦ػح ٦ػ٨ كا٣سٞةٚح ٨٣ ٱيكذ٪جىذة ٰٚ أرض ث٘ٲؿ ٣كة٩٭ة، كإف ا٣ذةرٱغ ٥٣ ٱك ٌض٢ ٝػ

ٌٞٞخ ا٣ذ٪٧ٲح كا٣ذٌٞؽـ ا٣عٌةرم ا٣عٞٲٰٞ ث٤٘ح ٗٲؿ٬ة ٨٦ األ٥٦!  «.األ٥٦ ظ

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 اعقالـ كا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح، ٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ. -

 ـ.2115، 4ا٣عٌضةج ا٧٣ٛذؿل ٤ٔٲ٫، د. ٦ع٧ؽ زٱةدة، ا٣ٞة٬ؿة، دار ا٣كالـ، ط -

 ظٲةة ا٣عٲٮاف ا١٣جؿل ٤٣ؽ٦ٲؿم. -

 ـ.6987-6417٬ح ا٣ج٤ؽاف ٤٣جالذرم، دط: ٔجؽ اهلل أ٩ٲف ا٣ُجةع، ثٲؿكت، ٚذٮ -

 ـ.6977-6397٬ا٣ٛؿزدؽ، د. مة٠ؿ ا٣ٛعةـ، دار ا١ٛ٣ؿ، د٦نٜ،  -

 ا٣ٛ٭ؿقخ، الث٨ ا٣٪ؽٱ٥، ا١٧٣ذجح ا٣ذضةرٱح ا١٣جؿل، ٦ىؿ. -
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ٚػػٰ قػػجٲ٢ ا٣ٕؿثٲػػح، د. ٬ٲػػس٥ ا٣ؼٲػػةط، ٦ىػػؿ، ا٧٣٪ىػػٮرة، دار ا٣ٮٚػػة ،  -

 ـ.6997/6468٬

جؿد، دط: د. ٦ع٧ؽ أظ٧ؽ ا٣ػؽا٣ٰ، ثٲػؿكت، ٦ؤقكػح ا٣ؿقػة٣ح ا١٣ة٢٦ ٧٤٣ -

6416٬/6986. 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ كا٣جعػر ا٧٤ٕ٣ػٰ، د. ٦ػةزف ا٧٣جػةرؾ،  -

 .6998-6468٬، 4ثٲؿكت، دار ا٣٪ٛةاف، ط

 ٦ٞؽ٦ح اث٨ ػ٤ؽكف. -

 د٦نٜ. -ا٧٣ٮقٮٔح ا٣ٕؿثٲح  -

 ا٣ٮزرا  كا١٣ذةب ٤٣ض٭نٲةرم. -

 .كٚٲةت األٔٲةف الث٨ ػ١٤ةف -

-6432٬ك٬ؾا ٣كةف ٔؿثٰ ٦جٲ٨، د. ٦ةزف ا٧٣جةرؾ، د٦نٜ، دار ا٣جنػةاؿ  -

 ـ.2166

*    *    * 


