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 احلركح وخصائص التلفع

أ. د. أض٥ػ ٤ط٥َّػ ّٛػور
() 

 ٰٚ ٌٰ ٤ٔٯ  -٧٠ة دأ٠ؽ ٣٪ة  -ا٣ذٌن١ٲ٢ ث٪ٯ ا٣٪ٌعةة ا٣ٞؽا٦ٯ دع٤ٲ٤٭٥ ا٣ٌىٮد

ظة٣ح اٷدراج كا٣ٮو٢، كل٣ٌعٮا ٤ٔٯ دؽاػ٢ ا٣ٕ٪ةوؿ كدػأزٌؿ ثٌٕػ٭ة ثػجٕي. 

ٌٟ ٰٚ لٌف ذ٣ٟ ٦ذأتٍّ ٨٦ دٞؽٱ٥ ظة٣ح ا٣ذٌؿ٠ٲػت ٤ٔػٯ اٷٚػؿاد، لم ٩ُػٜ  كٹ م

 ٌٰ ٌٰ ا٣ٌنٛ٭ ا٣عؿكؼ ٦ٛؿدة. كٱؽٌؿ ٬ؾا دٹ٣حن كاًعحن ٤ٔٯ أذجةر ا٧٣ٕٲةر ا٣٪ٌُٞ

ٌٰ لقةق ٤٣ذٌع٤ٲ٢ ا٣ٌىٮدٰ. ك٣ؾ٣ٟ ٱ٪جٰ٘ لف ٱؤػػؾ لٌم رلمو ٱػؾ٬ت  ةن ٹ ا١٣ذةث

إ٣ٯ  ةن إ٣ٯ لزؿ ا١٣ذةثح ٰٚ ٬ؾا ا٣ٌىؽد ث٧ـٱؽو ٨٦ اٹظذٲةط، ٦ٓ ل٩ٌ٭٥ ٣ضؤكا لظٲة٩

ٌٍ ٤ٔٯ قجٲ٢ اٷٱٌةح كا٣ذٌٞؿٱت.  اٹقذٕة٩ح ثة٣ؼ

ىالحركظىورناصرىالكالم:ى-1
ٰ  ػة٣ه، ك٬ٰ ظؿؼه و٘ٲؿ، ٚة٣عؿ٠ػةتي لث ٕػةضه ا٣عؿ٠ح ٦ى٤ُطه ٔؿث

٣عؿكؼو لػؿل ٬ٰ ظؿكؼ ا٧٣ٌؽ ا٣ذٌػٮاـٌ ثعكػت ٦ىػ٤ُط ا٣٪ُّعػةة ا٣ٞػؽا٦ٯ. 

ٙى  ٧ٌح ا٣ٮاكى ا٣ى٘ٲؿة، كا١٣كؿةي ا٣ٲة ى ا٣ٌى٘ٲؿة، كا٣ٛذعحي اٵ٣ ٌٌ ك٣ؾ٣ٟ ديك٧ٌٯ ا٣

ا٣ى٘ٲؿة
 7م

. كٝػؽ قػجٜ قػٲجٮٱ٫ إ٣ػٯ ٦ٺظْػةتو ٠سٲػؿةو دذٌىػ٢ ثة٣ٕٺٝػح ثػٲ٨ 

ا٣عؿ٠ةت كظؿكؼ ا٧٣ٌؽ، ك٠سؿد٭ة ٰٚ ا١٣ٺـ
 9م

ك٢ٞ٩ ٨ٔ مٲؼ٫ ا٣ؼ٤ٲػ٢ لٌف  .

                                                 

 .ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ   م

 ـ.0/7/9378كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ  

 .076-9/075 ه، كا٣ؼىةا7/77قٌؿ و٪ةٔح اٷٔؿاب،   7م

 .0/68، كمؿح اٵقذؿاثةذم، 0/078ا١٣ذةب ٣كٲجٮٱ٫،   9م
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٢ى ٤ٔٯ ٧ٌح زكااؽ، ك٨ٌ٬ ٱ٤ع٨ٞ ا٣عؿؼ ٣ٲيٮوى ٌٌ ا٣ٛذعح كا١٣كؿة كا٣
م* 
ا٣ػذ٥ُّ٤١ٌ  

ث٫، كا٣ج٪ة  ٬ٮ ا٣ٌكػة٨٠ ا٣ػؾم ٹ زٱػةدة ٚٲػ٫
 0م

. كٱ٧سٌػ٢ ٬ػؾا ا٧٣ٛ٭ػٮـ صػٮ٬ؿ 

ـٌكااؽ ا٣ٌىػؿٚٲٌح،  ٦ٛ٭ٮـ ما٣ذٌعؿٱٟ  ا٣ؾم دٮ٣ٌؽق ا٣عؿ٠ح، ز٥ٌ ٹ دٕذٌؽ ٨٦ ثةب ا٣

٬ٮ ما٧٣ذعػٌؿؾ  ٚػٰ ٦ٞةثػ٢  ان كاظؽ ةن ٢ ٦ٓ ا٣عؿؼ ا٧٣٪ُٮؽ ث٭ة مٲبٵ٩ٌ٭ة دن١ٌ 

ا٣عؿؼ اٳػؿ ا٣ػؾم ٹ دؽػ٤ػ٫ ا٣عؿ٠ػح ٚػٺ ٱذعػٌؿؾ ث٭ػة، ك٬ػٮ ما٣ٌكػة٨٠ . 

ك٤٣عؿ٠ح ل٧ٌ٬ٲٌحه لػؿل ٰٚ ا٣ذٌن١ٲ٢ ٬ٰ إص٭ةر ا١٣ػٺـ، ٚة٣عؿ٠ػةت ٦ض٭ػٮرةه 

ىذٍ٭ػػة ٦ػػ٨ ا٣ض٭ػػؿ  ث ٧٠ػػة ٬ػػٮ ٦ٕػػؿكؼ، ٚػػإذا ٣عٞػػخ ا٣عػػؿكؼى ا٧٣٭٧ٮقػػحى ٝؿَّ

٢ ٔػ٨ قػٲجٮٱ٫-ٮًٮح ا٣ٌك٧ٰٕ، ٵٌف ا٧٣٭٧ٮقح كا٣ ٱؼػؿج وػٮدي٭ة  -٧٠ة ٩ٞي

ٕى ةن ٨٦ ا٥ٛ٣ ًٕٲٛ ٍخ ، كإذا دجً ٭ة وٮت ا٣ٌىؽر ٝىًٮٱىٍخ كٚيً٭٧ى
 0م

. ل٦ٌة كّٲٛذي٭ة ٚػٰ 

ٌٰ ٣ػٸدراج كمقػٲٺف  ا١٣ػٺـ.  ا٣ٌؿثٍ ثػٲ٨ ا٣عػؿكؼ ٚ٭ػٰ اٵقػةس ا٣ٌىػٮد

ٌٍ ٹ ٱ٤ذ ــ دؽكٱ٪٫ اد١ٌة ن ٤ٔٯ كا٣عؿ٠حي ٔ٪ىؿه ٨٦ ٔ٪ةوؿ ا١٣ٺـ، كإف ٠ةف ا٣ؼ

ح. ك٤٣عؿ٠ح لزؿه ٰٚ دن١ٲ٢ اٵث٪ٲح، ٤ٚٮٹ٬ػة ٦ػة  ا٧٣نةٚ٭ح ا٣ذٰ ٬ٰ لقةس ا٤٣ُّ٘

ٛي٭ػػة ا٣ٌىػػؿٚٲٌح، ٠ة٣ج٪ػػة   اػذ٤ٛػػخ لكزاف ا٧٤١٣ػػةت كدٕػػٌؽدت ٦ٕة٩ٲ٭ػػة ككّةا

٧٤٣ض٭ٮؿ، ك٩عٮق، ٠ةػذٺؼ دٹ٣ح ا٣ج٪ة  ٤ٔٯ اق٥ ا٧٣ٕٛػٮؿ لك ا٣ٛةٔػ٢ ٦ػ٨ 

ٌٰ كٗٲؿ ذ٣ٟ ٠سٲؿ ص ٱن٢١ٌ دٮا٣ٰ ا٧٣ذعٌؿؾ كا٣ٌكػة٨٠ لقػةس ؛ كان ؽٌ ٚٮؽ ا٣سٌٺز

. ك٠ؾ٣ٟ اٷٔؿاب ٚ٭ٮ ٤٣عؿ٠ةت، ل٦ٌػة اٷٔػؿاب ثػة٣عؿكؼ  ٌٰ ا٧٣ٲـاف ا٣ٌىؿٚ

٨٧ٚ ثةب ا٣٪ٌٲةثح ٨ٔ اٵو٢
 5م

٣ػؽل ا٣ٞػؽا٦ٯ  ةن د٧ة٦ػ ةن . كا٧٣٭٥ٌ ل٫ٌ٩ ثةت ٦ٛ٭ٮ٦

ٰ  ٤ٔٯ ٦ذعػٌؿؾو كقػة٨٠،  ٌٰ ٦ج٪ إذ ٣ػٮ ا٣ذـ٦ػٮا اٷقػ١ةف ٚػٰ »لٌف ا١٣ٺـ ا٣ٕؿث

                                                 

 ٠ؾا كردت كا٣ىٮاب: إ٣ٯ ا٣ذ٥ُّ٤١ = ]ا٧٣ض٤ح[. م* 

 .9/977، كمؿح اٵقذؿاثةذم، 909-0/907ا١٣ذةب ٣كٲجٮٱ٫،   0م

ٌٰ 99اٵوػػٮات ا٤٣ٌ٘ٮٱٌػػح ٷثػػؿا٬ٲ٥ ل٩ػػٲف، ص   0م ٔػػ٨ قػػٲجٮٱ٫ لك  ، كا٣ػػ٪ٌٌه ركاق ا٣ٌكػػٲؿاٚ

 .959-٧٤٣0/958ٮًٮع ٩ٛك٫ ٰٚ مؿح ا٣نةٚٲح ٣ٶقذؿاثةذم،  ةن ا٣ؼ٤ٲ٢. كا٩ْؿ مؿظ

ـٌٌصةصٰ، ص   5م  .0/705 ه، كا٣ؼىةا75-٠79ذةب اٷٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪ٌعٮ ٤٣
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ٟى ا٣ٮ ٝٙ كا٣ٮو٢ ٦ة ل١٦٪٭٥ اٷدراج، ٧ٌ٤ٚة كو٤ٮا ثة٣عؿ٠ةت ص٤ٕٮا ا٣ذٌعؿٱ

٣ٸقػػ١ةف، ٣ٲٕذػػؽؿ ا١٣ػػٺـ. لٹ دػػؿا٥٬ ث٪ىػػٮا ٠ٺ٦ى٭ػػ٥ ٤ٔػػٯ ٦ذعػػٌؿؾ  ةن ٦ٕةًٝجػػ

كقة٨٠، ك٦ذعٌؿ٠ىٲ٨ كقة٨٠، ك٥٣ ٱض٧ٕٮا ثٲ٨ قة٠٪ىٲ٨ ٰٚ ظنٮ ا٧٤١٣ػح، كٹ 

ع ا٣ٌكػة٠٪ىٲ٨ ٰٚ ظنٮ ثٲخ، كٹ ثٲ٨ لرثٕح لظؿؼ ٦ذعٌؿ٠ح، ٵ٩ٌ٭ػ٥ ٚػٰ اصذ٧ػة

ٱيجُبػػٮف، كٚػػٰ ٠سػػؿة ا٣عػػؿكؼ ا٧٣ذعٌؿ٠ػػح ٱكػػذٕض٤ٮف كدػػؾ٬ت ا٧٣ي٭٤ػػح ٚػػٰ 

«٠ٺ٦٭٥، ٚض٤ٕٮا ا٣عؿ٠ح ٔٞتى اٷق١ةف
 6م

. 

كٱينةر ٰٚ ٬ؾا ا٣ٌىػؽد إ٣ػٯ لٌف قػٲجٮٱ٫ صٕػ٢ ٦ػ٨ لقػجةب اٷدٗػةـ دض٪ُّػتى 

ٌِٛ ثؼ٧كح ٦ذعٌؿ٠ةت  لٹ دؿل لٌف ث٪ةت ا٣ؼ٧كح، ك٦ة ٠ة٩ػخ ٌٔؽدػ٫ ػ٧كػح، »ا٣ذ٤ٌ

ػٌؽة، كٹ ثػٌؽ ٦ػ٨  ا٣ٯ ظؿكٚي٭ة ٦ذعٌؿ٠ح، اقػذسٞةٹن ٹ دذٮ ًٕ ٧٤٣ذعٌؿ٠ػةت ٦ػٓ ٬ػؾق ا٣

ُّٟ ٤ٔٯ لٌف اٷدٗةـ ٚٲ٧ػة ذ٠ػؿت  . كٝؽ دذٮا٣ٯ اٵرثٕح ٦ذعٌؿ٠ح... ك٧ٌ٦ة ٱؽ٣ قة٨٠و

«٣ٟ لظك٨ي ل٫ٌ٩ ٹ ٱذٮا٣ٯ ٰٚ دأ٣ٲٙ ا٣ٌنػٕؿ ػ٧كػح لظػؿؼو ٦ذعٌؿ٠ػح
 7م

. ك٣ػؾ٣ٟ 

دٗػةـ، ٧ً٣ػة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ اٷقػ١ةف ا٣ػؾم ٤٣ٌضٮ  إ٣ػٯ اٷ ةن ٠ةف دٮا٣ٰ ا٧٣ذعٌؿ٠ةت قجج

ٌٜٞ دٮٚٲؿ ٣ٸٱٞةع. ك٬٪ةؾ ٨٦ ٬ؾا ا٣جةب ل٦س٤ح دض٪َّػتى  ان ٰٚ ثؾؿ ا٣ض٭ؽ، كدٮ٣ٲؽ ان ٱع

ٜى ثأرثٕح ٦ذعٌؿ٠ةتو ٚٲ٧ة ٬ٮ ٠ة٧٤١٣ح ا٣ٮاظؽة ٚٲ٭ة ا٣ٕؿبي ا٣٪ُُّ
 8م

. 

ٕىؽُّ ظؿكٚ ، لم ا٣ذٰ ٱػؤدٌم اقػذجؽا٣٭ة إ٣ػٯ د٘ٲٲػؿ ا٧٣ٕ٪ػٯ، ةن كا٣عؿ٠ةت ا٣ذٰ دي

ؾ٣ٟ ظؿكؼ ا٧٣ٌؽ ا٣ذٰ ٬ٰ ظؿ٠ػةت ٦ى٧ُٮ٣ػح لك َٮٱ٤ػح. ٚة٣عؿ٠ػةت زٺث، ك٠

٤ىٍخ ل٩نأت ظؿٚ ًُ ٨٦ ص٪ك٭ة، ٚذي٪نئي ثٕؽ ا٣ٛذعػح اٵ٣ػٙ، كثٕػؽ ا١٣كػؿة  ةن ٦ذٯ ٦ي

                                                 

ـٌ   6م ، كا٣ػٌؿلم ٣ُٞػؿب ٚػٰ د٤ٕٲ٤ػ٫ دػػٮؿ 77-73ٌصػةصٰ، ص اٷٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪ٌعٮ ٤٣

 اٷٔؿاب ٤ٔٯ ا١٣ٺـ مثذىٌؿؼ ٤ٝٲ٢ .

 .0/007ا١٣ذةب ٣كٲجٮٱ٫،   7م

، 9/657، كا٧٧٣ذٓ ٹثػ٨ ٔىػٛٮر، 97إٱضةز ا٣ذٌٕؿٱٙ ث٥٤ٕ ا٣ذٌىؿٱٙ ٹث٨ ٦ة٣ٟ، ص   8م

، 9/099، كمؿح ا٣نػةٚٲح ٤٣ٲػـدم، 969-967، 9/959كمؿح ا٣نةٚٲح ٣ٶقذؿاثةذم، 

803 ،976. 
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ًّث اهْاو. وِذا ذائٌع فٔ درِسَا، وقد حّْسع فُٖ اةٌ جَّئ ةًيا ِيْ  اهٖاء، وةػد اهّظ

يػروٌف فٔ لختُ
(9)

ّّ يدصيْهّا ، همَُّ ذلر فٔ يْطٍع يٌ لخاةيُ ) اهخصيائ(( ن

ًًُاهييث، واهاخدييث اهًاّخًييث،  ّّ ةييٌٖ لييّن خييرلخٌَٖ خرلييث، لاهاخدييث اه سييّج، ّ

ًّث )ًٍّّّيي ًَُميي ًّث اه ًوث نو اهّظيي ًَُميي ا ا ٍييٌْ  واخييٌد هدٕييُ(، ورنى نٍّّييواهمسييرة اه

يُػخَّداٌت لاهارو  اهخٔ ذلرِا سٖتُْٕ
(13)

هُ  ٌّ يا ذلره اةٌ جَّئ   ًٕميٌ غيد  . هم

حًٖٖزّٕث، فّيذه ييٌ ٍيْ  )اهايرو ( نو اهّصيْر اهَّ قّٖيث  ثً ذات وظٖاثٍ خرلثً يسخقوّ 

(Allophoneاهخٔ ٕػتور غَّا فٔ اهوّساٍّٖات ةًص وح )اّهْفّْ 
(11)

. 

ّّ ةػض اهّدارسٌٖ اّجاٍب واهػرب اسخميموْا   وُٕذلر فٔ ِذا اهّصدد ن

 اهيذي اِيخّى ةياهخّامٖر (َِيري فويٖ )يْطْ  )اهدرلث(، ييَّى اهًسخمير  

ّّ لوًيث )خرليث( ِئ ييٌ  وي   اهّصْحٔ فٔ )سّر صَاغث اإلغراب(، ورنى ن

اهػرب وخدِى، همَُّ ن ذ غوّٖى ٍق( حػرٕاّى هّا، ٍّّّا يٌ نةسع اّييْر 

ّّ ياّْم اهدرليث ييرحتع  ِّى ن اهخٔ ٕدرلّا اإلٍساّ لًا قّدر ٍٖاةث غَّى. ذّى حْ

ٌ خيرف خ ير ٕدًوّيا  ةُدو ي اً ٍاقص اً ةاهخّع، هذهك غّدِا اهقدايٓ خرف
(12)

 .

ًٌّ فٔ لخياب )سيّر اهّصيَاغث(  ّّ ةٖاّ يا غًض غوٓ )فوٖ ( يخظ واهغرٕب ن

اهذي درسُ، لًا حقّديج اإلشارة. فياةٌ جَّئ جػيَن فئ حدوٖويُ هودرليات 

                                                 

، 342-328، 327-321-2/315 (، واهخصيييييائ33-1/17سيييييّر اهّصيييييَاغث،  (9)

لخاةَييا ةدييْث فيئ غوييى نصييْات اهػرةّٖييث . واٍظيير 154-157، 3/123-124-133

 .41-32وحممٖوّا، ص 

 .1/17، وقارّ ةسّر اهّصَاغث، 3/21 (اهخصائ (13)

 .135لخاةَا يتادئ اهوّساٍّٖات، ط. نوهٓ، ص  (11)

ةدد َِري فوٖ  )اهخامٖر اهّصْحٔ غَد اهػرب فئ طيْء سيّر صيَاغث اإلغيراب  ةيٌ  (12)

، يجوث يجًع اهوغث اهػرةّٖث ةاهقاِرة، اهًجود جَّٔ(، حػرٕب وحدقٖ  غتد اهّصتْر شاٌِٖ

 م.1968(، هػام 23)
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ٙى كا٣ػٮاكى كا٣ٲػة ى ظؿكٚػ ٠جٲػؿةن  ةن ٠ٮا٦ػ٢ى كدػٮاـَّ كظؿكٚػ ةن كظؿكؼ ا٧٣ٌؽ، اٵ٣ػ

٤ٔٯ ذ٣ٟ ٬ٰ ظؿؼه وػ٘ٲؿ  ةن ؿ٠ح ٝٲةقك٦ىٌٮدح ك٧٦ُٮ٣ح. ٣ؾ٣ٟ رلل لٌف ا٣ع

ٹ ٱج٤ٖ ٦ؽل ا٣عؿؼ ٰٚ َٮ٫ًً٣ كد٧ةـ وٮد٫ كا٣ذٌٮٌٝػٙ ٔ٪ػ٫. ك٠ػ٢ٌ اٵكوػةؼ 

.. ك٣ؾ٣ٟ ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة اث٨ ص٪ٌٰ ٤٣عؿ٠ةت ٠ة٩خ ثة٧٣ٞةر٩ح ثعؿكؼ ا٧٣ٌؽ لوٺن 

٣ذ٤ٟ ا٣عؿكؼ كلكاا٢ى ٣٭ة كلصـا ن ٦٪٭ة. ك٣ٲف  ةن ك٩ةٝىحن كلثٕةً ان ٌٔؽ٬ة و٘ةر

ًٛ٭ة، ثػ٢ إ٩َّ٭ػة صػٮ٬ؿ ظػؿكؼ ٰٚ ٬ؾق اٵكوةؼ  ٍٕ ًى ٟه ٰٚ كصٮد٬ة لك  دن١ٲ

ا٧٣ٌؽ، ٵٌف ا٣عؿ٠ح ٚٲ٭ة ٦ذىةٔؽة كٹ دٛذيػؿي إٌٹ ظػٲ٨ ث٤ػٮغ ا٧٣ػٌؽ ا٣ػؾم ٔػٌؽكق 

، ٹ٩ذ٭ة  لزؿ ا٣عؿ٠ح ٔ٪ؽقةن قة٠٪
 70م

. 

ك٣ٲف ٬٪ةؾ ٦ة ٬ٮ لكًط ٨٦ ٠ٺـ اث٨ ص٪ٌػٰ ٔػ٨ ا٣عؿ٠ػةت ا٣ذػٰ ٚ٭ػ٥ 

ث٫ إ٣ػٯ ا٣عػؿكؼ ا٣ذػٰ ٬ػٰ ٦٪٭ػة. ل٩ٌ٭ة دٞذؿف ثة٣عؿؼ ا٣ٌىعٲط كد٫ٞ٤ٞ كدضؾ

ٚأكؿ مػٰ و ٬ػٮ ل٩ٌ٭ػة مد٤ٞػٜ  لم دعػٌؿؾ ا٣ٌكػة٨٠ كد٪٤ٞػ٫ ملم دضذؾثػ٫  إ٣ػٯ 

ا٧٣ؼؿج ا٣ذة٣ٰ. كٵ٩ٌ٭ة صـ  ٨٦ ظؿؼ ا٧٣ػٌؽ وػةرت ظؿ٠ػحن ٦ذ٤ػٌٮةن ثكػ١ٮف. 

ٲىٍخ ٬ؾق اٵوٮات ا٣٪ةٝىح ظؿ٠ػةت، ٵ٩ٌ٭ػة د٤ٞػٜ ا٣عػؿؼ ا٣ػؾم » ِّ٧ كإ٧َّ٩ة قي

٭ة، ٚة٣ٛذعح دضذؾب ا٣عؿؼ دٞذؿف ث٫، كدضذؾث٫ ٩عٮ ا٣عؿك ًي ؼ ا٣ذٰ ٬ٰ لثٕة

ػ٧ٌح دضذؾثػ٫ ٩عػٮ ا٣ػٮاك. كٹ  ٌٌ ٩عٮ اٵ٣ٙ، كا١٣كؿة دضذؾث٫ ٩عػٮ ا٣ٲػة ، كا٣

٭ة، ٚإف ث٤ٖ ث٭ة ٦ػؽا٬ة د٤٧ٌ١ػخ  ًي ٱج٤ٖ ا٣٪ةَٜ ث٭ة ٦ؽل ا٣عؿكؼ ا٣ذٰ ٬ٰ لثٕة

«ان كٱة ن ككاك ةن ، لٔ٪ٰ ل٣ٛةن ا٣عؿ٠ةت ظؿكٚ
 70م

جٲٕػح  ٌُ . كاثػ٨ ص٪ٌػٰ ٱي٤ًػطُّ ٤ٔػٯ ا٣

، ٚض٧ٲٓ ا٣ ٌٍ ٮ ٝجػ٢ ٰٚ ا٤٣ٌِٛ ا٣ػؾم ٬ػ ةا٣عؿكؼ ٦ٮصٮدٌنٛ٭ٲٌح ٤٣ٌ٘ح ٝج٢ ا٣ؼ

                                                 

ط، ٣، كثعٮث كدراقػةت ٚػٰ ا٤٣كػة٩ٲٌةت ا٣ٕؿثٲٌػح ٤٣عػةٌج وػة00-7/77قٌؿ ا٣ٌى٪ةٔح،   70م

9/779 ،790-795. 

ٵف ا٣عؿ٠ػػح دؼػػؿج ا٣عػػؿؼ ٔػػ٨ ».كٱٞػػٮؿ اٵقػػذؿاثةذم: 97-7/96قػػٌؿ ا٣ٌىػػ٪ةٔح،   70م

 .0/956ا٩ْؿ: مؿح ا٣نةٚٲح، «. صٮ٬ؿق
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ٌٍ ٚؿعه ٤ٔػٯ ا٤٣ٌٛػِ ، كا٣ؼ ٌٍ ... كا٤٣ٌِٛ لو٢ه ٤٣ؼ ٌٍ ا٣ؼ
 75م

-. كا٤٣٘ػح ٔ٪ػؽق 

ٓه  ـو ٨ٔ لٗؿاً٭٥ -٧٠ة ٬ٮ ذاا لوٮاته ٱٕجٌؿ ث٭ة ٢ٌ٠ ٝٮ
 76م

. 

 ٚ٭ػ٥ى كٱؤ٠ٌؽ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣عةٌج وة٣ط لٌف ا٧٣كذنؿٝٲ٨ ٥٣ ٱكذُٲٕٮا 

إٌف ٦ٛ٭ػٮـ ا٣عؿ٠ػح »ٝٮ٫٣:   ٤ٚٲلما٣عؿ٠ح كٔٺٝذ٭ة ثعؿؼ ا٧٣ٌؽ، كٱ٪٢ٞ ٨ٔ 

ـو إ٣ػٯ دىػػٌٮر٩ة ا٣عػؽٱر «٬ػٮ لثٕػؽي ٦ٛ٭ػػٮ
 77م

. زػ٥ٌ راح ا٣عػػةٌج وػة٣ط ٱٛ٪ٌػػؽ 

ٌُٮٱػ٢ م ٌٰ ٣عػؿكؼ ا٧٣ػٌؽ، لم ٦ػة ٱكػ٧ٌٮ٫٩ ثة٣ٌىػةاخ ا٣  longا٧٣ٛ٭ٮـ ا٤٣ٌكػة٩

Vowel٪ةن  ، ٦كذٕٲ  ٌٜ لٌف ٦جٕػر ٬ػؾا اٷمػ١ةؿ ث٪ذةاش ا٣جعٮث ا٧٣ؼجؿٱٌح. كا٣ع

ٌٰ ٦ػػ٨ ا٣ذٌُٞٲػػٓ، لم ٦ػػ٨ ا٣٪ٌْػػؿ إ٣ػػٯ ا٣عػػؿكؼ  ٬ػػٮ ا٩ُػػٺؽ ا٣ذٌع٤ٲػػ٢ ا٤٣ٌكػػة٩

ما٣ٛٮ٩ٲ٧ةت  ٤ٔٯ ل٩ٌ٭ة ٦ذضةكرة ٍٚٞ. ك٬ؾا ٦ة ٱ٪٫ٌٞ ا٣ٌؽرس ا٣عؽٱر ا٣ػؾم 

٨٦ ٩ذةاض٫ كآرا  رٌكادق، ٚة٣عؿ٠ح ا٣ذٰ د٤ٜٞ ا٣عؿؼ، لم د٨١ٌ٧ ٦ػ٨  ةن رلٱ٪ة مٲب

ٓو آػؿ ٬ٮ لٝؿب إ٣ٯ ص٪ك٭ة، ك٣ؾ٣ٟ وػةر ا٧٣ػٌؽ إَة٣ػحن  ٫ُٞ٩، د٪٫٤ٞ إ٣ٯ ٦ٮً

ػٌؽ ظؿ٠ػحن  ١ٮف. ٚة٧٣ٌؽ ٹ ٱٕي ٛيٮقي ثة٣كُّ وى ٤٣ٌىٮت د٪ذ٭ٰ ٔ٪ؽ٬ة ا٣عؿ٠ح ثذٺشو كى

ٓه ٤٣عؿ٠ػح كٗٲػؿ ٦كػذ٢ٌٞ ٔ٪٭ػة ٩ُٞٲٌػ ، ٵ٫ٌ٩ دةث ٌٰ ، ك٬ػؾا ٦ػة ةن ٰٚ ا٣ذٌع٤ٲ٢ ا٣ٕؿث

 ٱؤدٌم إ٣ٯ دٮاو٢ ا١٣ٺـ ثٲ٨ ٦ذعٌؿؾ كقة٨٠. كٹ ٱذ٪ةٝي ٬ؾا ٦ٓ ا٣ٮّػةاٙ

ػؽُّ  ٕى ي ي٣عٞخ ثة٣عؿكؼ ا٣ذٌػٮاـٌ ا١٣ة٤٦ػح، ٚػةٵ٣ٙ د اٵػؿل ٣عؿكؼ ا٧٣ٌؽ ا٣ذٰ ل

٤٣ذٌس٪ٲح، كٔٺ٦حن ٤٣ٌؿٚٓ ٚػٰ اٹقػ٥ كا٣ٌىػٛح إف  ان ٱ٧س٢ٌ ٧ًٲؿ ةن م٧٤٠ح ، لم ظؿٚ

، كٔٺ٦حن ٤٣ٌؿٚٓ ٰٚ ا٣ض٧ٓ ا٣كػة٥٣ ٦ذٌىٺن  ان ٠ة٩ة ٦س٪َّٲىٲ٨ٍ، ٧٠ة د١ٮف ا٣ٮاك ٧ًٲؿ

جح، ك٧٤٣ػذ٥ٌ٤١، كٔٺ٦ػحن  ان ٧ًٲؿ كاٵق٧ة  ا٣ٌكذٌح، كد١ٮف ا٣ٲة  َى ٧٤٣ؤ٩ٌسح ا٧٣ؼة

                                                 

 .00-7/00قٌؿ ا٣ٌى٪ةٔح،   75م

 .7/00 ها٣ؼىةا  76م

  77، كا٣عةمػٲح رٝػ٥ م9/779ط، ٣ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲٌةت ا٣ٕؿثٲٌح ٤٣عةٌج وػة  77م

ةب ٤ٚػٲل ما٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػعٯ  ث٤ٞػ٥ د. ٔجػؽ ا٣ٌىػجٮر ٦٪٫، كٝةًرف ث٧ة صة  ٰٚ ٦ٌٞؽ٦ح ٠ذػ

 .78مة٬ٲ٨، ص 
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٤٣ضٌؿ ٰٚ ا٧٣س٪ٌٯ كا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ كاٵق٧ة  ا٣ٌكذٌح، ك٩عٮ ذ٣ٟ ٠سٲػؿ ٦كػذٛٲيه 

ٚػػٰ ٣٘ذ٪ػػة ك٦ٮوػػٮؼه ٚػػٰ ٤ٔٮ٦ً٪ػػة. كٱ٪ٞػػ٢ ا٣ػػؽ٠ذٮر ا٣عػػةٌج وػػة٣ط ٔػػ٨ 

ا٣عؿ٠ح  :لم ،  كٗٲًؿق ل٫ٌ٩ زجخ لٌف ا٧٣ىٌٮت ا٣ٞىٲؿTrubetskoyدؿكثذك١ٮم م

 ، ٤ٔػٯ ظػٲ٨ لٌف ا٧٣ىػٌٮت لك ا٣ٌىػةاخ Monopartiٝك٥و كاظػؽ م ذك - ٔ٪ؽ٩ة

ٌُٮٱ٢ ٬ٮ ذك ٝك٧ىٲ٨ م ٌِٛ ثة٧٣ىٌٮت ا٣ُٮٱ٢ ٱؼذ٤ػٙ ٚػٰ Bipartiا٣  ، ٵٌف ا٣ذ٤ٌ

، إذ ٱذٌىٙ ٝك٫٧ اٵػٲؿ ثذ٪ةٝهو ٣ٌٞٮة ا٤٣ٌِٛ. كل٦ٌة ةن ك٠ٲٛ ةن ثؽاٱذ٫ ٨ٔ ٩٭ةٱذ٫ ٧٠ٌ 

ا٧٣ىٌٮت ا٣ٞىٲؿ ٚٺ ٱ١ٮف إٹ ثذـاٱؽ ٬ؾق ا٣ٌٞٮة
 78م

. 

ٹ دٞجػ٢ ا٣عؿ٠ػح  ان كرلل ا٣٪ُّعةة لٌف ٬ؾق ا٣عؿكؼ ا٤٣ٌٲٌ٪ػح ا٣ذػٰ دىػًؿدي ٦ػؽكد

ثعةؿ، ٵٌف ق١ٮ٩٭ة ٦ٲٌخ، لم ٦٪ذ٫و ٗٲؿ ٝةث٢ ٤٣ذٌعؿٱٟ. ٨ٌ١٣ ا٣ػٮاك كا٣ٲػة  ٝػؽ 

عةح، ٚذٞٮل إ٣ػٯ ظػؽٍّ ثٕٲػؽ.  دىٲ٨ًٍ ثة٣عؿ٠ًح ٤ٔٯ ٩عٮ ا٣عؿكؼ ا٣ىِّ دؿداف ٦ىذ٤ٍيٮَّ

ةو  ل٦ٌة اٵ٣ٙ ٚٺ دٞج٢ ذ٣ٟ، ٧٠ة دٌٞؽـ ػٍؿسي ٦ىػؽَّ ٣ؽل ا٣ؼ٤ٲ٢ ا٣ؾم رلل ل٩ٌ٭ػة صى

ٍؿؼى ٣٭ة. كٝؽ دؿدي ا٣ٲػة  كا٣ػٮاك قػة٠٪ذٲ٨ ثٕػؽ ظؿ٠ػح ا٣ٛػذط  ثٕؽ ٚذعح، كٹ وى

ٓى ا٣عؿكؼ ا٣ٌىعةح. كدن٢١ٌ ٬ػؾق ا٣عة٣ػح، كد٤ػٟ ا٣ذػٰ دذعػٌؿؾ  ٚذٕٞةًف ٦ٮٝ

 ةن ٨٦ ٔ٪ةوؿ ا١٣ٺـ ٱذٌىٙ ثة٤٣ٌٲ٨ دكف لف ٱ١ػٮف ٔؿٱٞػ ٚٲ٭ة ا٣ٮاك كا٣ٲة  م١ٺن 

ٚٲ٭ػة ركااػط ا٣عؿ٠ػح  -٧٠ة ل٠ٌؽ ا٣ٞؽا٦ٯ-٧٣ٌؽ. ٨ٌ١٣ ا٣ٮاك كاٵ٣ٙ كا٣ٲة  ٰٚ ا

٨٦ اٷدٗػةـ، ٦س٤٭ػة ٬٭٪ػة ٦سػ٢ ا٣عػؿؼ  ةن إ٣ٯ َٮ٣٭ة، ك٣ؾ٣ٟ ٠ة٩خ ٦ة٩ٕ ان ٩ْؿ

، ةن ا٧٣ذعٌؿؾ ا٣ؾم ٱ٧٪ٓ اٷدٗةـ ٦ة ٣ى٥ ٱك٨١ٌ. ل٦ٌة ظة٣ح ا٤٣ِّٲ٨ٍ ا٣ذٰ كوٛ٪ة٬ة آ٩ٛػ

، ٚٞػؽ لصػةزكا اٷدٗػةـ ٦ٕ٭ػة، ٵٌف ك٬ٰ كركد ا٣ٲة  كا٣ٮاك قة٠٪ىٲ٨ًٍ ثٕػؽى ٚػذطو 

٨٦ ادٌىة٣٭ة ث٧ة ثٕؽ٬ة ةن ٦ؽ٬َّة ٣ٲف ٦ة٩ٕ
 79م

. ل٦ٌة اٵ٣ٙ ا٣ذػٰ ٹ دٞجػ٢ي ا٣عؿ٠ػح 

                                                 

 .9/790ا٣ٌكةثٜ،   78م

، 770، كإٱضةز ا٣ذٌٕؿٱٙ ٹث٨ ٦ة٣ٟ، ص 009-007، 008، 0/007ا١٣ذةب ٣كٲجٮٱ٫،   79م

 .779-767ك٠ذةث٪ة ثعٮث ٰٚ ٥٤ٔ لوٮات ا٣ٕؿثٲٌح كدن١ٲ٤٭ة، ص 
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٤ٔٯ َؿٱٞح ا٣عؿكؼ ا٣ٌىعةح، ٧٠ة ٬ٰ ا٣عةؿ ٰٚ ا٣ػٮاك كا٣ٲػة ، إذ دذ٤ٮ٧٬ػة 

٣ًٲى٭ة قة٨٠ ٦ؽ٥ٗه ظنػٮ ٢ٍُ، لك ٣ٺقذب٪ةؼ إذا كى ، ان ا٣عؿ٠ح، ٚإٌف ٦ٌؽ٬ة ٝةث٢ه ٧٤٣ى

َّح ، ٩ع ٚعٲ٪بؾو ٦ػة ٱ٪٭ٌػٮف ثػةٵ٣ٙ ثٞػٌٮة اٹٔذ٧ػةد ٤ٔٲ٭ػة ٚٲض٤ٕػٮف »ٮ ممةث

ى٭ة ككٚة  ا٣ٌىٮت ث٭ة ٔٮً ٧ٌ٦ة ٠ةف ٱضت ٹ٣ذٞة  ا٣ٌكة٠٪ىٲ٨ ٨٦ دعؿٱ١٭ة  ةن َٮ٣

«ةن كٹ ثةٹقذؿاظح إ٣ٲ٫ د٤ٌٕٞ ةن إذا ٥٣ ٱضؽكا ٤ٔٲ٫ دٌُؿٝ
 93م

. ٚةٵ٣ٙ ٚػٰ ممػةثٌح  

ٍؿق ةن لكٚٯ وٮد ٛ٭ػ٥ ٦ػ٨ ٠ػٺـ اثػ٨ ص٪ٌػٰ لٌف ٦ُػ٢ ٦ػ٨ لػذىٲ٭ػة. كٱي  ةن كل٥ٕ٩ صى

ا٣عؿكؼ ا٤٣ٌٲٌ٪ح ا٧٧٣ؽكدة إذا كٕٝػخ ثٕػؽ٬ة ا٣٭٧ػـة لك ا٣عػؿؼ ا٧٣نػٌؽد، لك 

ىػًؽ٩ةتو ك٩ة٧ٔػةتو ككاٚٲػةتو  ٌػٰ إ٣ػٯ لف ٱًىػٍؿفى ٣ ٙى ٤ٔٲ٭ة ٔ٪ؽ ا٣ذٌؾ٠ُّؿ، ٱٛي ًٝ كي

ك٦كذُٲٺت
 97م

ػٜ ان ٵٌف ا٢ُ٧٣ ٱ٭ٌٮف ٨٦ ا٣ذٞة  ا٣ٌكػة٠٪ىٲ٨ ظنػٮ ؛ ، كٱذػٲط ٩ُي

 ذٞةؿ ٨٦ اٹ٩ٛذةح ا٣ذٌةـٌ إ٣ٯ اٹ٩٘ٺؽ ا٣ذٌةـٌ ٧٠ة ٱجؽك.ا٣٭٧ـة ثةٹ٩

ل٦ٌة ٦ة ٱذٌى٢ ث١٧ةف ا٣عؿ٠ح ٨٦ ا٣عؿؼ ا٧٣ذعٌؿؾ ث٭ة ٚٞؽ لػؾ ا١٣سٲؿ ٨٦ 

ا٬ذ٧ةـ اث٨ ص٪ٌٰ ا٣ػؾم ٦ػةؿ إ٣ػٯ رلم قػٲجٮٱ٫ ا٣ػؾم رلل ل٩ٌ٭ػة د٤ػٰ ا٣عػؿؼ 

ٌٰ مت  ٍّٰ ا٣ٛةرقػ   ا٣ػؾم ٩ٞػ٢ 077٬ا٧٣ذعٌؿؾ ث٭ة، كل١٩ؿ رلم مٲؼ٫ لثٰ ٤ٔػ

ٱـ٧ٔػٮف لٌف  ةن ذ٠ػؿ لٌف ٩ةقػك ،ة ٦ػٓ ا٣عػؿؼ ٹ ٝج٤ػ٫ كٹ ثٕػؽق٫ ل٫ٌ٩ ٱض٤ٕ٭ػٔ٪

ًؾ ث٭ػة ا٣عؿ٠ح د١ٮف ٝج٢ ا٣عؿؼ ا٧٣يعؿَّ
 99م

. ١٣ػ٨ٌ اثػ٨ ص٪ٌػٰ ذ٠ػؿ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ 

ما٧٣عذكت  لٌف ا٣عؿ٠ػح دعػؽث ٦ػٓ ا٣عػؿؼ ٦ػ٨ ٗٲػؿ لف ٱنػٲؿ إ٣ػٯ آرااػ٫ 

ا٣ٌكةثٞح
 90م

ا٧٣عؿَّؾ ث٭ة ثٲ٨ م١٦ةف  ا٣عؿ٠ح ٦ٓ ا٣عؿؼ  ةن . كٱجؽك لٌف ٬٪ةؾ ٣جك

٨٦ ص٭ح، كثٲ٨ ملزؿ  ا٣عؿ٠ح ٨٦ ص٭ػحو لػػؿل. ١٧ٚػةف ا٣عؿ٠ػح ثػة٣٪ٌْؿ إ٣ػٯ 

                                                 

 .0/796 ها٣ؼىةا  93م

 .703-0/797ا٣ٌكةثٜ،   97م

 .00-7/98ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة، كقٌؿ ا٣ٌى٪ةٔح،  9/097ا٣ٌكةثٜ،   99م

 .9/709ا٧٣عذكت ٹث٨ ص٪ٌٰ،   90م
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، كْػاا ْػٔ اىٍلدػٔن ٌػَ نػ ـ  ن اىحرؼ اىٍتحٌرؾ بٓػ  ْػٔ اىتٌػ ىٖ ىػّ  تٍػ

س٘بّٔٗ. أٌٌ  أجر اىحرنػ  يػٍ٘هَ أف ٍٗتػٌإ  ىػٕ اىٌنػ نَ بػػإ اىٍتحػٌرؾ، كْػٔ 

، ألٌف اجت ب ٍْزة اىٔصو  ٌٖ نػ ف مٌهػ ف  حٌرنػ  أصػ ن اىٍت -ٌػح ن  -بإٗٓ

ّي. كنػاىم ؤػّجٌر اىحرنػ   اىُِّطق ب ىٌن نَ بػإْ ، يئال أجرْ  يّ٘ ٌ  أٌهَ ُيطلي

ِ  يٖ اىٍتحٌرؾ يٍ٘  ٗنبلٓ  ٌَ سهٔف، كْٔ اىام رأِٗ ق يٖ ٌٔضٔع  ٌٍ اىٍتض

. أٌٌػ  أجػر اىحرنػ  يػٖ ()س بق بخدٔص  نراج اىٌن نَ  ىٕ اىٍتحػٌرؾ بػػإق

ة اىتٌحػرُّؾ اىحرؼ اىٍتحٌرؾ بٓ  يأكض ٌٔ ٌٍ  سبق، ألٌُٓ  ْٖ اىتٖ ؤبػث يّ٘ ك حي ٌ

ًٌ ؤنتلٌر اىحرن  بػإ ذىػم غيػٕ  ًّ بٍ  بػإق. ج ًٌ يٖ كصًي كؤش رؾ يٖ   إاجّ ج

جػيٍٓػ  ىػإل  ْ٘ئ  )صػ ت  كدػ٘رم ٌتٌدػو بػ ىحرؼ اىٍتحػٌرؾ بػّ اؤٌدػ الن 

ٌٌِ٘ػ  . أٌٌ   ذا ٌيطي  اىحرن  يِ٘شأ غِٓ   رؼ اىٌٍإ، نٍػ  بان كا إ  ن اىلإإٌ  ري

يٖ ٌٔاضع س بل . كىاىم أرل ؤدإٗق األكػٔاؿ اىٌنػ بل  جًٍ٘ػٓػ   ذا يدػيِ  

 ، كأجرْػ  يػٖ اىحػرؼ اىٍتحػرهؾ بٓػ ،  ن بَ٘ ٌه ف اىحرن   ٘ػث ؤنػتلٌر  ريػ

َ. يٍه ف اىحرنػ   ذىفٍ ك  ،اىام ٗنبلٓ  أك اىام ٗي٘ٓ ، كال سٌٍ٘   ذا ن ُ  س نِ٘ى

 ىٖ ىيحػرؼ اىػام ؤحػٌرؾ بٓػ ، يٓػٖ  ذا ُظرُ   ىٕ اىٌنيني  اىه ٌٌ٘  ْػٔ اىتٌػ

ٌتػٌلب  ىّ. كِْ ؾ ٌ  ٌّٗٗإ )  إاثم اىحرن  ٌػع اىحػرؼ اىٍتحػٌرؾ ٌػَ  ٘ػر 

رو غِّ. كٗإٌؿ ْاا غيٕ شٌإة اؤٌد ؿ اىحرن  بػ ىحرؼ بح٘ػث  ـو غيّ٘ أك ؤأخُّ ؤلإُّ

ؤبػإأ بػ ىتٌُّّٓ٘ ىيٌدػٔت  - نٍ  ٗلٔؿ اىإنتٔر  ػ ًُ اىحٍػإ - ٌف أغض ء اىٌِطق 

اىفراغ ٌَ ُطق اىٌدٔت األٌكؿ، كذىم ألٌف غٍيٌ٘  اىٌِطق االغت٘ نٌٗػ  اىحٌ ُٖ كبو 

ًٌ اىبػإء بِطػق بح٘ػث ال ؤػإع يرصػ ن ىِطػق اىٌدػٔت ٌنػتل ا  ان سرٗػ  جإٌ  ، جػ

اىٌدٔت اىام ٗأؤٖ بػإق، كذىم ىشٌإة اؤٌدػ ؿ األصػٔات اىٍتوػ كرة. كىػٔال 

بػض بح٘ػث ذىم اىتٌإاخو كشٌإة االؤٌد ؿ ٌ   إث ؤأجٌر األصٔاًت بػًضٓ  بػ

                                                 

(م.1ج 22اىٍوٍع )اىٍويإ ُيشر يٖ ٌوي   م 
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ّٗجٌر اىٌدٔت اىحٌ ُٖ يٖ األٌكؿ
م24)

، نٍ  ّٗجٌر اىٌدٔت األٌكؿ يٖ اىحٌ ُٖ بإاْػ ن. 

ًى ٌِػّ أٌف  ػ ٓى ككاضحه أٌف ْػاا اىػٌرأم ؤفنػ٘ره  ػإٗثه ىػِيم كػإًٗ، غيػٕ أف ٗيٍف

 اىٍلدٔنى ْٔ )أجرم اىحرن  ال ٌه ُٓ  اىام ؤلٌإـ ؤحإٗإق.

اىػربٌ٘ػ  ؤتػأج ر بػ ىحرؼ كٌَ أكضح األٌحي  غيٕ ٌ  ؤلٌإـ أٌف اىحرن  يػٖ 

ٌٍ  كاىهنػرة ؤهتنػل اىتٌفخػً٘ ٌػع  ٍطىقي ٌػّ. ي ىفتح  كاىٌضػ اىٌدح٘ح اىام ؤِي

ٌع  ركؼ االسػتػ ء اىحٌ جػ  )ؽ،   ن كسط  ن  ركؼ امطب ؽ، كؤهتنل ؤفخٍ٘

غ، خم، كؤهٔف ٌركٌل  ٌع س تر اىحركؼ. ناىم ٌٌ٘ز اىلإإٌ بَ٘ ؤرك٘ق اىػٌراء 

ٍطىقي ٌػػّ ٌػَ اىحرنػ ت أك  ان فخٍ٘ٓ ، ُظركؤفخٍ٘ٓ  كؤرك٘ق اىٌ ـ كؤ ٌػ  ىًٍ  ؤِي

ٌلٔىػػ  أف    ن ٗو كرْػ  ٌػَ  ػركؼ امطبػ ؽ أك اىحرنػػ ت. كْػاا ِٗفػٖ ؤٍ ٌػ

طىقي ٌِفرن ٍطىقي بػ ٙخر نػاىم ٌػَ  ٘ػر ؤػأج٘رو أك ؤػإاخو. أٌٌػ   ان اىحرؼ ِٗي ً  ِٗي ي ج

 اىتٌلط٘ع يح ى ه ؤيخ ىًفي اىٔصو كال ٗتشٌهو ٌِٓ  ن ـه ٌفٓٔـ.

ف  اىػػإنتٔر غبػػإ اىػػٌر ٍَ اىحػػ ٌج صػػ ىح رأل أٌف اىٍلدػػٔن ٌػػَ غيػػٕ أ

 ٌَ  ٘ث ْٖ  رنػ اىحرن  أٌراف، ٍْ : اىحرن ، كصٔت اىحرن . ي ىحرن  

 سػػبل ُطػػًق اىحػػرًؼ كاىخػػركًج أك االُتلػػ ًؿ  ىػػٕ ٌٔضػػًع  ػػرؼو  خػػر. أٌٌػػ  

ٌٔت كد٘رو، كْٔ اٌتإانه ىيحرن  ُفنٓ .  ٌَ  ٘ث ْٖ صٔتاىحرن   يٖٓ ٌد

ىح ٌج ص ىح بَ٘  رن  اىػضٔ اىٌِ طق يٖ أٌم  رؼو ٌَ جٓػ ، كبػَ٘ كٗفٌرؽ ا

طىقي بٓ  كٗيٍإرىجي  ىٕ ٌ  بػػإق ٌػَ جٓػ و أخػرل.  اىحرن  اىتٖ ؤب شر اىحرؼ يِ٘ي

ًّ، كْػٖ ؤػأؤٖ بتػأج٘رو ٌػَ  يػإ  ٌِٓػ  ىِيٍطًلػ يحرن  اىػضٔ اىٌِ طق يٖ اىٌن نَ ال ب

كىػً ٗضػطرب نػ ف   ن ؤ ٌٌػ ان ٔاء كػرار رن و س بل و ىّ. يإًف اُتٕٓ اىٍُِّطقي ككىر  اىٓػ

، أٌٌ   ذا نخي  اىحرنػ  يػٖ  ريٓػ  اىٍتحػٌرؾ بٓػ  كاضػطرب  ن اىحرؼ س نِ

                                                 

، كاىػٌٌِي اىػام غيٌػق 425-424اىإراس ت اىدٔؤ٘  غِإ غيٍ ء اىتؤٗإ ىغ ًُ اىحٍػإ، ص  م24)

 م ٌَ نت بّ )اىٌٍٔضح يٖ اىتٌؤٗإم.462ْىلرطبٖ )ت اغيّ٘ اىحٍإ ْٔ ىػبإ اىْٔ ب 
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و ول والزووركو وثوللا الٍوَاُ وااىصلوعو وووالزْ وزتوااث لوًوولوُونٍَوتولوركا

ول ونجزر   .وفللزر ةوالهَل دةوللج زر كوثخجلو و ووولر وةوال اوَوالي ولنّتو   

واونالق والوّج لعوبهولوب ود  وا الُولر ةوىقعا دا ونزد  تواالد لىْةولر ةٌوفِولْ زا

ونوواإلدراجوالذيوّجكصَّعوبَصلًتو هلوثكرَّروذ ر   وفِوالبزح ُا وبشِ وال 
(29)

و.

ةوفججَالُواثجداخعونووغْورواىقاول توبوعو أن لوالزراكوالهجزر  ةوالهدر ج 

وفْوًت وفَّ ةوالهجزر  ولتوأنوٌروالوك   َ .وفق لوثْ لٌرونصجهر  و أىٍ  ووثجدفّ  ل  ود  الوذلفو  

وا لصةاتوانللَاوولُووشوكل وب ِاوٍلونلبو و وو درثٍِلولِهلوفٍْلونووجٍدا ول وال رب 

َُّ .واوذاوىظرىولوولوُو ال وةوالزر ولتوبزوراكوولالشجرالةوااصَال و ولُوالجَّي

وفّى يولوىاللوَّوأ َّولولالتواإل واللو  ِ ووالكجرا ٍهلوفِواللوٌَروالج لوَّج
اللْ 

وٌووذاونوودراٌ وثصووب بٍلوالزر وولتوالهججللْووةتوأ اوالزر وولتوالهجبلّيووةتوا ووع 

وونزصوٌَكو وثزر كولركواللِّْ ركو يدىل.واالخالصةوأ َّ بللج صلْعوفِو لموالل 

ول وبلالشجكرا وغللب ونيٍهلونووجيسوالزر لتتوبوعوو   و عٌّ والْلُواالَااوّ د  تو  َّ

ووذاوجلُتوالزر ةوثكول وتوخم  جْ  وٍهَّ ب  وث زص  ِوواالَاا  و صرثْ  ب  خرتوالْلُوث زص 

وٌوَوفوِو لْقةوالل غَّ ة وولُوولداثوشوكَ ا الزر لتوأاواشجدقلتوفلث لٍِتوالص 

والِْْوو)أيوصلئتونَّع( الزقْقةولركوندٍّ
(2:)

وذلفوفِوأندلةو لوِبو .واّجللَُّ

جولونرفول والَااواالْلُوألِص وفِووشوكل والْولُواالوَااووذاوا     فوِواتول وتو هلوّجللُ 

فةوب دو وّلُ تو لبوالَااوالهجار  فةِو صرا ب ودوٍوم توافوِووا واااوا لبوالْلُوالهجار 

ل يةوب ودوٍومٍّو وّلُ توأاوال كستوأيو لبوالْلُوالص  ل يةوب دو صرا  لبوالَااوالص 

وٌذ والزلالتوولُوالَصَلوولُوالزللةوالهصجزب ةوفوِوى اوّوا وااا .واث صاِو ع 

ونج لال و وبزر جًِوالهيلِشبةوالهجقد نةو لًْتوأيوا ل والهصبَ ةوولركوالهد  بصجحا

                                                 

وصلو(29) وبجلر ك.و9>0-1>2/0حتولبزَثوادراشلتوفِواللصلىْ لتوال ربْ ةوللزلج 

يل ةتوشو(:2) والل  و.>2/87تواالههجتتو0/22ر 
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كا٣ٮاك ا٧٣كجٮٝح ثٌػ٥ٍّ كا٣ٲػة  ا٧٣كػجٮٝح ث١كػؿ
 97م

. ك٣ػؾ٣ٟ لرل لٌف ا٣عة٣ػح 

ٍؿؼى ٤٣ٲة  كا٣ٮاك ٬ٰ اٵو٢، ل٦ٌة ا٣عة٣ح اٵػؿل ا٣ذػٰ دذعػٌؿؾ  اٹٔذٺ٣ٲٌح ا٣ىِّ

ٚٲ٭ة ا٣ٲة  كا٣ٮاك ٚة٣٘ة٣ت ل٩َّ٭ة ٗٲؿي زةثذحو ك٦كذ١ؿ٬حه إذا دضةكرت ٦ػٓ ظؿ٠ػةتو 

 لػؿل، لك ّ٭ؿ ز٢ٞه ظٲ٨ إدراص٭ة.

ٌُػٮؿ، لك كدذٕ ٭ة إ٣ٯ ا٣ذٌ٘ٲٌؿ ٨٦ ص٭ح ما٧٣ػؽل ، لم ا٣ ٌؿض ا٣عؿ٠ةت ٩ٛكي

ٌٰ ٚٲ٭ػة. ٚػةث٨ ص٪ٌػٰ ٱػؿل لٌف ا٣ٕػؿب دىػٌؿٚٮا ٚػٰ  ٨٦ ص٭ح ا٣ٕ٪ىػؿ ا٣ذٌىػٮٱذ

ٕيٮ٬ة. ةن ا٣عؿ٠ةت ٚةػذ٤كٮ٬ة اػذٺق ىػ٥ ٱينػجً ٍٮ٬ة ٤ٚػ٥ ٱ١ٌ٧٪ٮ٬ػة ك٣ ٛى لٹ »، كلػ

ًٛ٭ة ظ ُي ذٌٯ ٱيؼؿص٭ة دةرةن دؿل إ٣ٯ ٦ىةرٚذ٭٥ ل٩ٛك٭٥ ٰٚ ا٣عؿ٠ح ٤ٔٯ ٤ٌٝذ٭ة ك٣

حن ٤٣ٕٲ٨ ٹ ٣ٶذف... كٝػؽ لٌٚػٯ ث٭ػ٥ ذ٣ػٟ  َّ٧ حو كلػؿل ٦ينى ٦ؼذ٤كحن ٗٲؿى ٦نجٕى

ؿ٦ذى٭ػػة  إ٣ػٯ لف لًػػٕٛٮ٬ة كاػذ٤كػػٮ٬ة زػ٥ٌ دضػػةكزكا ذ٣ػػٟ إ٣ػٯ لف ا٩ذ٭١ػػٮا ظي

«ٚعؾٚٮ٬ة
 98م

٨٦ ا٣عؿ٠ةت ا٣ذٰ  ةن . كذ٠ؿ اث٨ ص٪ٌٰ ٧٠ة دٌٞؽ٦خ اٷمةرة ل٩ٮأ

٧ٌح ا ٌٌ ٧َّح ٠كؿدػ٤٭ة مٰ ه ٨٦ ا٧٣ـج، ٠ة٣ ة، كا١٣كؿًة ٦ؿأةةن ١٣كؿو ثٕؽ٬ ان ٧٣ينى

ًح ٧ًٌ  َّ٧ ٤٣ٌؽٹ٣ح ٤ٔٯ لو٢ ا٣ج٪ة  ةن ا٧٣ينى
 99م

ٕىؽُّ ٨٦ ٬ؾا ا٣جةب إ٦ة٣ػح ا٣ٛذعػح  . كٱي

 ثةدٌضةق ا١٣كؿة، ك٩عٮ ذ٣ٟ ٨٦ وٮرو قٲةٝٲٌح.

ٍك٦ ةن ك٨٦ ظؽٱر ا٣ذٌىؿًُّؼ ثة٣عؿ٠ةت اػذٺق لٌف اث٨  ةن كإمؿاث ةن كإػٛة ن كرى

ـً ا٣عؿ٠ػحص٪ٌٰ كوٙ وٮرةن  ٍك  ،٨٦ إم٧ةـ ا٣ٌكة٨٠ ظؿ٠حن ًػٕٲٛحن ٬ػٰ دكف رى

                                                 

  7كا٣عةمػٲح رٝػ٥ م 9/899  ٦٪ػ٫، 7، كا٣عةمٲح ر٥ٝ م9/898مؿح ا٣ٌنةٚٲح ٤٣ٲـدم،   97م

٩ٛذةح، ل٦ٌة ٦ة ٱؼة٣ٙ ذ٣ٟ ٚأ٤ٗج٫ مةذٌ . كٱؿل ا٣ٲـدم لٌف ٤ٌٔح ا٤ٞ٣ت ا٣ذعٌؿؾ كاٹةن ٦٪٫ لٱٌ

. ك٠ػؾ٣ٟ دػؤدٌم ظػةٹت ٩ٞػ٢ ا٣عؿ٠ػح إ٣ػٯ ا٣عة٣ػح 9/800ٱذٌجٓ ٚٲػ٫ ثة٣ٌكػ٧ةع. ا٩ْػؿ: 

ػػٮؿ   ٞي كؿ  ا٣ذػػٰ ديىػػجط مٱ ػػٮي ٍٞ اـ  كم٦ى ٮى ٍٞ ؿ  كماقػػذً ػػٮي ٍٞ اٹٔذٺ٣ٲٌػػح ا٧٣كػػذعجٌح، ٩عػػٮ مٱى

ٞيٮؿ .  كماقذًٞة٦ح  كم٦ى

 .78، 75، 70-7/79 ها٣ؼىةا  98م

 .0/797 ا٣ٌكةثٜ،  99م
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٩ىػًح ٦ػ٨  ِـّ كا٣عؿؼ ا٣ؾم ٬ٰ ٚٲ٫ قة٨٠ه لك ٠ة٣ٌكة٨٠، كل٩َّ٭ة ل٢ُّٝ ٚػٰ ا٣٪ٌكػجح كا٣

ا٣عؿ٠ح ا٧٣يؼٛةة ٰٚ ٧٬ـة ثٲ٨ى ثٲ٨ى كٗٲؿ٬ة
 03م

ك٬ػٮ ٗػٲيه ٦ػ٨ -. كٱؽؿُّ ٬ؾا 

ةت ٤ٔٯ لفَّ ا٣ٞؽا٦ٯ درقٮا ا٣عؿ٠ةت دراقحن ٝى٢َّ ٩ْٲؿي٬ة  -ٚٲيو  ٰٚ ٤ٔٮـ ا٤٣ُّ٘

كٝػؽ ا٠ذٛػٯ »لف ٱػؾ٬ت م٠ػة٩ذٲ٪ٮ  إ٣ػٯ ا٣ٞػٮؿ:  ةن اٵػؿل. ك٣ؾ٣ٟ ٱجؽك ٗؿٱج

٧ٌْػٮا  ٌْٮا٬ؿ ا٣ذٌٕة٤٦ٲٌح ٤ٔٯ ا٣عؿ٠ةت ك٣ػ٥ ٱ٪ ا٣٪ُّعةة ا٣ٕؿب ث٧ٺظْح َؿك  ا٣

ػػٮا٬ؿ ٚػػٰ ٩ْؿٱٌػػحو ٔة٦ٌػػحو مػػجٲ٭حو ث٪ْػػؿٱٌذ٭٥ ٚػػٰ اٷدٗػػةـ ا٧٣ذ٤ٌٕػػٜ  ٌْ د٤ػػٟ ا٣

«ثة٣عؿكؼ
 07م

ُّٜ لفَّ ٢ٌ٠ د٘ ٙى ٰٚ ٤ٔػ٥ ا٣ٌىػؿؼ ٔ٪ػؽ٩ة . كا٣ع ًو ٲُّؿو ٤٦عٮظو كي

ٌٮؿ ٤ٔٯ ا٣عؿ٠ح لك ا٣ٌك١ٮف، قٮا  ل٠ةف ا٣ذٌ٘ٲُّؿ ثةٷدٗةـ لـ ثةٷثػؽاؿ لك  ٠ةف ٱٕي

 ثةٷٔٺؿ، لك ٗٲؿ ذ٣ٟ ٠ة٣ٮٝٙ كاٹثذؽا  كا٣عؾؼ.

ٞٲَّػح ٚػٰ ا٣ٌكػٲةٝةت  كا٣ؼٺوح لفَّ ا٣عؿ٠ةت ٦٭٧ة دٕػٌؽدت وػٮري٬ة ا٣٪ُُّ

دُّ إ٣ٯ لوػٮ٣ً  ٌٰ ثٕػؽًد٬ة ا٧٣ؼذ٤ٛح ديؿى ٭ة ا٣سٌٺزػح، ك٬ػٰ زةثذػحه ٚػٰ ا١٣ػٺـ ا٣ٕؿثػ

ٌٰ ٤ٔٯ دٮا٣ٰ ا٧٣ذعػٌؿؾ  ٌٰ ا٧٣ج٪ كوٛةدً٭ة، كإ٣ٲ٭ة دؿصٓ ػىةاه ا١٣ٺـ ا٣ٕؿث

ٕىؿكض ٦كذؼ٤ىػ ي٪ٰ ٤ٔٲ٫ ا٣ ٦ػ٨ ٠ػٺـ ا٣ٕػؿب. ك٣ػؾ٣ٟ  ةن كا٣ٌكة٨٠، ك٬ٮ ٦ة ث

٣ؽل ا٣٪ُّعةة ٰٚ ًػجٍ ظػةٹتو ٠سٲػؿةو دذٌىػ٢ ثة٣ٌكػ١ٮف لك دذ١ٌػئ  ان وةر ٦ٕٲةر

٤ٯ ٦ى٤ُعةًت ا٣ٕؿكض ٠ةٵقجةب كاٵكدةدٔ
 09م

ٚ٭ؾق ا٣عؿ٠ةت ا٤ٞ٣ٲ٤ػح . »

ٌٜ ا٣٪ٌْؿ كا٣ذٌأ٢ُّ٦ إذا ٝٲكخ ث٧ة ٱي٪ةّؿ٬ػة ٚػٰ ا٤٣ٌ٘ػةت  ا٣ٕؽد ّة٬ؿةه ثةرزةه دكذع

«اٵػؿل... إذ دٛٮٝي٭ة كد٧ذةز ٦٪٭ة ٰٚ ثٕي ا٣ٮصٮق
 00م

. ٤ٔػٯ لفَّ ٬٪ػةؾ آرا ن 

ًخ ٧٣ٛ٭ٮـ ا٣عػؿؼ كا٣عؿ٠ػح ٝؽٱ٧حن ذ٬جخ إ٣ٯ ٦ٕة٣ضحو ٗؿٱجحو ٨ٔ ا٤٣ٌ٘ح ٔؿ

                                                 

 .7/59قٌؿ ا٣ٌى٪ةٔح،   03م

 .709دركس ٰٚ ٥٤ٔ لوٮات ا٣ٕؿثٲح ٣ضةف ٠ة٩ذٲ٪ٮ، دؿص٧ح وة٣ط ا٣ٞؿ٦ةدم، ص   07م

، إًةٚح إ٣ٯ ٦ة دٞػٌؽـ ٦ػ٨ ل٦س٤ػح 775-9/770: مؿح ا٣ٌنةٚٲح ٤٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم، ا٩ْؿ ٦سٺن   09م

 ٣ؽل اث٨ ص٪ٌٰ.

 .933-799ـ، ص 7998دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح، ٧١٣ةؿ ثنؿ، دار ٗؿٱت ثة٣ٞة٬ؿة،   00م
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ؿي  ػٮَّ ٕىؿىض ك٩عٮ ذ٣ٟ ٨٦ ٦ى٤ُعةت ا٧٣٪ُٜ ا٣ذػٰ ٹ ٱٕي ٨٦ ص٭ح ا٣ضك٥ كا٣

٤ٔٲ٭ة ٚػٰ ا٣ػٌؽرس ا٤٣ٌ٘ػٮمٌ 
 00م

ٌٰ مت    إ٣ػٯ لفَّ 007٬. كٱ٪ذ٭ػٰ ١ٌ٦ػٰ ا٣ٞٲكػ

 ،ا٣ٌكة٨٠ ٱعذةج إ٣ٯ ظؿ٠ح، كا٣عؿ٠ح ٹ دٮصؽ إٌٹ ٦ٓ ا٣عؿؼ ملم ا٣ٌىػعٲط 

ػ٥ي ك٨٦ ظٲر ا٧٣ؿدجح ٹ ٱذٌٞؽـ لظػؽ٧٬ ٭ى ٍٛ ي ، كثة٣عؿ٠ػةت كاػذٺٚ٭ػة د ة اٳػػؿى

ا٧٣ٕة٩ٰ ا٧٣ى٪ٮَح ثة١٣ٺـ
 05م

. 

ى:ىخصائصىالّتلغُّظى-2
ٌْػٮا٬ؿ ا٣ذٌنػ١ٲ٤ٲح ٣ٶوػٮات  ذ٠ؿ٩ة ٚٲ٧ة دٌٞؽـ لٌف ا٣٪ٌعةة ا٣ٞؽا٦ٯ درقٮا ا٣

ٌُةرئ لوٺن  ، كاقذؼٺص َؿ٫ٝ، كثٲةف لظ١ة٫٦. ٨ٌ١٣ ذ٣ٟ ٠ػةف ٣ؿوؽ ا٣ذٌ٘ٲُّؿ ا٣

ٺـ ا٣ٕػؿب ك٦ػػؾا٬ًجً٭٥ ٚػٰ اٹقػػذؼٛةؼ ك٩جػػؾ ٦ػػٓ ثٲػةف ػىػػةاه ٠ػػ ةن ٦ذؿاٚٞػ

ُِّٛ. ك٬ٰ ٚػٰ ا٣عٞٲٞػح ػىػةاه  ٔىٯ ثٞٮأؽ ا٣ذ٤ٌ اٹقذسٞةؿ ك٩عٮ ذ٣ٟ ٧ٌ٦ة ٱيٍؽ

ٌٰ ا٣ؾم ٱذٌض٫ ٩عٮ ٠ؿا٬ٲح دٮا٣ٰ اٵًؽاد، ك٠ؿا٬ٲح دٮا٣ٰ اٵ٦سػةؿ.  ا٣ٌؾكؽ ا٣ٕؿث

ٌْػٮا٬ؿ ا٣ذٌنػ١ٲ٤ٲٌح ا٣ذػٰ دٔة٬ػ كٝؽ ثػٲ٨ٌ ا٣ػؽ٠ذٮر د٧ٌػةـ ظٌكػةف لفٌ  ٌْٮا٣ ا٬ؿ ة ثػة٣

ا٣ٌكٲةٝٲٌح ٱي٨١ً٧ي لف دؿصٓ إ٣ٯ ٬ؾا اٹدٌضةق. ك٤ٔٯ ٬ؾا اٵقػةس رلل لٌف ّػٮا٬ؿ 

دُّ  ا٣ذٌأ٣ٲٙ ثة٣٪ٌْؿ إ٣ٯ ا٧٣ؼةرج، كا٣ٮٝٙ، كا٧٣٪ةقجح، كاٷٔػٺؿ، كاٷثػؽاؿ، ديػؿى

إ٣ػػٯ ٠ؿا٬ٲػػح دػػٮا٣ٰ اٵًػػؽاد. ل٦ٌػػة ّػػٮا٬ؿ اٷدٗػػةـ، كا٣ػػذٌؼ٤ُّه ٦ػػ٨ ا٣ذٞػػة  

دَّ إ٣ػٯ ٠ؿا٬ٲػح دػٮا٣ٰ اٵ٦سػةؿ. ا٣ٌكة٠٪ىٲ٨، كا٣عؾؼ، ك٩عٮ ذ٣ٟ، ٚٲي  ٨١٧ لف ديػؿى

ٌٰ ٱعؿوػةف  ٮٌم كاٹقػذ٧ٕةؿ ا٣ٌكػٲةٝ
كٱ٪ذ٭ٰ ا٣ؽ٠ذٮر ظٌكةف إ٣ٯ لفَّ ا٣٪ٌْةـ ا٤٣ُّ٘

٤ٔٯ ا٣ذٌؼة٣ٙ، كٱ١ؿ٬ةف ا٣ذٌ٪ةٚيؿ كا٣ذ٧ٌةز٢
 06م

. 

                                                 

٤ٔٯ ذ٣ٟ ٠ٺـ ١ٌ٦ٰ ا٣ٞٲكٰ ٰٚ ٠ذةث٫: ا٣ؿٔةٱح ٣ذضٮٱػؽ ا٣ٞػؿا ة كدعٞٲػٜ ٣ٛػِ  ا٩ْؿ ٦سٺن   00م

 .78ا٣ذٺكة، ص 

 .83ا٣كةثٜ، ص   05م

 .960-960ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة، ص   06م
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ٌْػٮا٬ؿ ا٣ذػٰ لكرد٬ػة  ك٬ؾا اقذ٪ذةجه صٲٌػؽه ٚػٰ ٧ٔٮ٦ػ٫، ٗٲػؿ لفَّ ثٕػي ا٣

ٌٰ إ٣ػٯ إدراًص٭ػة ٚػٰ ٠ؿا٬ٲػح اٵًػؽاد ا٣ٌؽ٠ذٮر ظٌكةف ٣٭ة ل٠سؿ ٨٦ قج تو ٱٛي

. ٚة٣ذٌ٪ةٚيؿ ثٲ٨ ا٣ٮاك كا٣ٲة  ٱؤدٌم إ٣ٯ ٤ٝت ، ٠ةٷٔٺؿ ٦سٺن ةن ك٠ؿا٬ٲح اٵ٦سةؿ ٦ٕ

٠سؿة اٵ٦سةؿ ا٧٣ذٮا٣ٲح ٨٦ ا٣عؿ٠ةت كظػؿكؼ ا٤٣ِّػٲ٨ًٍ كإظؽا٧٬ة إ٣ٯ اٵػؿل، 

ٌػػٰ إ٣ػػٯ ٤ٝػػت ا٣ػػٮاك لك ا٣ٲػػة  ل٣ٛػػ ؾا ١٣سػػؿة ا٧٣ذعٌؿ٠ػػةت. كلّػػ٨ٌ لفَّ ٬ػػ ةن دٛي

ٓي ٣ػ٫ ثؽاٱػحن آرا ي ا٣ٞػؽا٦ٯ  ػ ٍّٰ ديض٧ى ا٧٣ٮًٮع ٦ة ٱـاؿ ثعةصحو إ٣ػٯ درسو دٛىػٲ٤

ٌِٛ ا٣ػؾم ٹ ٩ضػؽ ٣ػ٫ ّػة٬ؿةن  ك٤٦عٮّةدي٭٥ ا٣ض٧ٌح، كٹ قٲ٧ٌة ٦ػة ٱذ٤ٌٕػٜ ثػة٣ذ٤ٌ

٪ػٰ ث٭ػة ا٣ٞػؽا٦ٯ ٔ٪ةٱػحن ثة٣٘ػحن ٠ةٷدٗػةـ  ٔي ٌْٮا٬ؿ اٵػػؿل ا٣ذػٰ  ػةٌوحن ث٫ ٠ة٣

ٌْٮا٬ؿ ا٣ذ ٌِٛ كاٷٔٺؿ. ٤ٔٯ لفَّ لٝؿب ا٣ ٰ درق٭ة ٬ؤٹ  إ٣ػٯ ػىػةاه ا٣ػذ٤ٌ

٬ٰ اٹثذػؽا  كا٣ٮٝػٙ كا٣ػذٌؼ٤ٌه ٦ػ٨ ا٣ذٞػة  ا٣ٌكػة٠٪ىٲ٨. ك٦ػ٨ ظػؽٱر ٬ػؾق 

ا٣ؼىةاه لفَّ ا٣ؼ٤ٲ٢ ثػ٨ لظ٧ػؽ ٹظػِ لٌف ا٤٣ٌكػةف ٹ ٱ٪٤ُػٜ ثة٣ٌكػة٨٠ ٦ػ٨ 

يدػ٤خ ٬ؾق اٵ٣ٛػةت ٚػٰ اٵٕٚػةؿ  ا٣عؿكؼ ٚٲعذةج إ٣ٯ ل٣ٙ ا٣ٮو٢. كإ٧َّ٩ة ل

...  ٣ذ١ػٮف اٵ٣ػٙ ٧ٔػةدكل٦سة٣٭ة ٦ػ٨ ا١٣ػٺـ ماٝنػٕؿٌ  ٟى ٪١ٍى  ةن كقػ٧ٌ٤ ان ، اقػعى

... ك٩عٮق  ٥٣ ٱيٍعذىٍش ٚٲ٭٨ٌ إ٣ٯ اٵ٣ػٙ  ٤٣ٌكةف إ٣ٯ ظؿؼ ا٣ج٪ة . إٌٹ لٌف مدظؿجى

ػؽَّ ٦ػة ثٕػؽى٬ة ٚٞػٍ،  ٔى ٣ذ١ٮف ا٣ٌك٥ٌ٤. ك٣ؾ٣ٟ ٥٣ ٱعذكت ا٣ؼ٤ٲ٢ ٬ؾق اٵ٣ٙ ك

ٰ  ٤ٔٯ ػ٧كح لظؿؼ ...  ٦ج٪ ٟى ٪١ٍى ٚ٪عٮ ماٝنٌٕؿ، كاقعى
 07م

ٚٞػؽ  . ل٦ٌة قػٲجٮٱ٫

ػٌه ٬ؾق اٵ٣ٙ ثجةب ٦كذ٢ٍّٞ مؿح ٚٲ٫ ٦ة دٌٞؽـ ٣ؽل ا٣ؼ٤ٲ٢
 08م

. ك٤ٔٯ ٬ؾا 

يػؽَّ ٦ػ٨ لف ٱ١ػٮف ا٣عػؿؼ اٵٌكؿ  ا٣٪ٌعٮ ٔة٣ىشى اث٨ ص٪ٌٰ ٦كأ٣ح اٹثذػؽا ، إذ ٹ ث

يؽَّ ٨٦ اٷدٲةف ث٭٧ـةو ٱيذج٤ٌٖ ث٭ة ٰٚ ظػةؿ اٹثذػؽا ، ةن ٦ذعٌؿ٠ ، ٚإف ٥٣ ٱ٨١ ٠ةف ٹ ث

ٚي٫. كل٠ٌػؽ اثػ٨ ص٪ٌػٰ لٌف ز٥ٌ ٱكُٞ٭ة اٷدراج ا٣ؾم ٤ٔٲ ٫ ٦ػؽار ا١٣ػٺـ ك٦ذىػؿَّ

                                                 

 .09-٠7/08ذةب ا٣ٕٲ٨ ٤٣ؼ٤ٲ٢،   07م

 .759-0/700ا١٣ذةب ٣كٲجٮٱ٫،   08م
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اٹثذؽا  ثة٣ٌكة٨٠ ٣ٲف ٰٚ ٬ؾق ا٤٣ٌ٘ح ا٣ٕؿثٲٌح
 09م

. 

ٌٰ ل٫ٌ٩ ٥٣ ٱ٨١ ٦كذٮظنػ ٍّٰ ا٣ٛةرق ٦ػ٨  ةن كٱ٪٢ٞ اث٨ ص٪ٌٰ ٨ٔ مٲؼ٫ لثٰ ٤ٔ

اٹثذؽا  ثة٣ٌكة٨٠ ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٕض٥، ١٣٪٫ٌ ٥٣ ٱىٌؿح ثإصةزد٫، ٗٲؿ ل٫ٌ٩ ٣ػ٥ ٱذنػٌؽد 

دىقي ٰٚ إٚك ةد إصػةزة اثذػؽا  ا٣ٕػؿب ثة٣ٌكػة٨٠. كٱٺظػِ اثػ٨ ص٪ٌػٰ لٌف ٚٲ٫ دنؽُّ

ثٕي ا٣ٛؿس كٗٲؿ٥٬ ٨٦ ا٣ٕض٥ ٱ٪ُٞٮف ث٧ة ٹ ٱج٤ٖ ا٣ٌك١ٮف، كثعؿ٠ػح صػٌؽ 

ي٭ة ٤ٔٲ٫ ٌٕٛح ظذٌٯ إ٩ٌ٭ة ٣ٲؼٛٯ ظة٣ ٌ٦
 03م

. ك٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪ٌعٮ ٚ٭ػ٥ اٵقػذؿاثةذم 

ْىػ٨ُّ  ٨٦ ٠ٺـ اث٨ ص٪ٌٰ لٌف اٹثذؽا  ثة٣ٌكة٨٠ ٦ذٌٕكؿ ٹ ٦ذٌٕؾر. ١٣٪٫ٌ ثٲ٨ٌ لٌف ٦ػة ٱي

ل٫ٌ٩ اثذؽا  ثة٣ٌكة٨٠ ٹ ٱيذٮٌو٢ إ٣ٲ٫ إٌٹ ثعؿ٠حو ٬ٰ ٰٚ ٗةٱح ا٣ؼٛػة  ظذٌػٯ ٠أ٩ٌ٭ػة 

ػة٬ؿ لفَّ اٹثذػؽا   ٌْ ٨٦ ص٤٧ح ظؽٱر ا٣ػ٪ٌٛف ٚػٺ ٱيػؽًر٠ي٭ة ا٣ٌكػة٦ٓ. ك٣ػؾ٣ٟ ا٣

ّيػ٨َّ ل٩ٌػ٫  ،ثة٣ٌكة٨٠ ٤ٔٯ ظٞٲٞذ٫ ٦كذعٲ٢ كٹ ثٌؽ ٦ػ٨ اٹثذػؽا  ث٧ذعػٌؿؾ، ٧ٚػة 

ٝج٢ ا٣ٌكة٨٠ ٤ٔٯ ظػؿؼو  ان ٰ ٩عٮ مٍقُةـ كٍمذةب  ٠ةف ٦ٕذ٧ؽاثذؽا ه ثة٣ٌكة٨٠ ٚ

٧ٍؿك  كٝٛ ٔى ثذعؿٱٟ ا٣ٌكػة٨٠  ةن ٝؿٱتو ٨٦ ا٣٭٧ـة ١٦كٮر، ٧٠ة ٱعفُّ ٰٚ ٩عٮ م

. كٱػؿل اٵقػذؿاثةذم  ًٙ اٹٔذ٧ةًد ٹ ٱذجػٲ٨َّي ٍُ ك٬ػٮ  -اٵٌكؿ ث١كؿةو ػٛٲٌح، ك٤ً٣ي

ٯ ا٣٪ٌُػٜ ثة٣ٌكػة٨٠ لفَّ ٬ؾا ا٣٪ٌعٮ ٦ػ٨ ا٣ذٌٮٌوػ٢ إ٣ػ - ٨٦ لوعةب اٳرا  ا٣ٌٛؾة

ِى ٚػٰ ا٣ٌكػة٨٠ ٚػٰ لٌكؿ ا٧٤١٣ػح لك ٚػٰ  ثةصذٺب ظؿ٠حو ػٛٲٌح ٱي٨١٧ لف ٱيٺظى

آػؿ٬ة لك ٰٚ كقُ٭ة، ٵ٫ٌ٩ ٨٦ َجٲٕح ا٣٪ٌٛف كقضٲٌذ٭ة إذا ػ٤ٌٲذى٭ة كمػأ٩٭ة
 07م

 .

، ك٣ؾ٣ٟ دٌٞؿر ٣ؽل ا٣ٞؽا٦ٯ لٌف اٹثذؽا  ثة٣ٌكة٨٠ ٤ٔٯ ظٞٲٞػح ا٣ٌكػ١ٮف ٦عػةؿ

ْى  ل٫ٌ٩ ٨٦ ٬ؾا ا٣٪ٌعٮ ٤ٚٲف ٤ٔٯ ظٞٲٞذ٫ ٣ٮصػٮد مػٰ و  - ـ٧٠ة دٞؽٌ  -٨ٌ ل٦ٌة ٦ة ٱي

٢ي ٱينج٫ًي ٧٬ـة ا٣ٮو٢  ٫ًًٞ ٦٭٧ة ٠ةف ػٛٲٌ  ٱيذىٮىوَّ . ك٦ػ٨ ٬٪ػة ٱػأدٰ اٹقػذسٞةؿ ةن ث٪ُي
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ٜ اٵٔةص٥. ٚةٹثذؽا  ثة٧٣ذعٌؿؾ لك اصػذٺب ٧٬ػـة ا٣ٮوػ٢  ا٤٧٣عٮظ ٰٚ ٩ُي

ى٧ٌػة ٠ػةف»ا٧٣ذعٌؿ٠ح ٝج٢ ا٣ٌكة٨٠ ٬ٮ ٦ػ٨ وػ٧ٲ٥ ػىػةاه ا٣ٕؿثٲػح.  ٠ػٺـ  ك٣

تى لف ٱ١ٮف ٦نػذ٧ٺن  ٤ٔػٯ ا٣ذٌ٪ةقػت  ا٣ٕؿب لمؿؼ ا٤٣ٌ٘ةت كػٲؿ اٵ٣ك٪ح ٩ةقى

ا٣ذٌةـٌ كا٤٣ٌُةٚح ا١٣ة٤٦ح، ك٨٦ ص٤٧ح ذ٣ٟ لٌٹ ٱ١ٮف اثذؽا ي ا١٣ٺـ إٌٹ ث٧ذعػٌؿؾ، 

«ٚإٌف اٹثذؽا  ثة٣ٌكة٨٠ ٦ذٌٕؾر لك ٦ذٌٕكؿه ٦عذٮو ٤ٔٯ ثنةٔح
 09م

. 

ف ٗٲًؿ٬ة ٝةث٤ػحه ٤٣عػؾؼ إذا كٕٝػخ ٨ٌ١٣ ٬ؾق ا٣٭٧ـة ا٣ذٰ ٱٞٓ اٹثذؽا ي ث٭ة دك

ٚإزجةدي٭ة ٰٚ ا٣ؽٍَّرًج ػؿكجه ٨ٔ ٠ٺـ ا٣ٕػؿب ك٣عػ٨ه ٚػةظل... »ٰٚ دىرًج ا١٣ٺـ، 

ث٧٤١ػح ٦ػة ٠ػةف اٷدٲػةف  ةن ٚإذا ٠ةف كو٢ ا١٣ٺـ لٔ٪ٰ ث١ٮف ا٣ٌكة٨٠ لٌك٣ػ٫ ٦كػجٮٝ

«ةن ثة٣٭٧ـة زٱةدةن ثٺ ٚةاؽة، ٚٲ١ٮف ٣ع٪
 00م

. ك٬ؾا ٨٦ ٦ٞذٌٯ ا٣ٮو٢ ٧٠ة ثٲٌ٪ٌػة ٚػٰ 

٦ٮآً قةثٞح، ٵٌف اٷدراج ٱ٧٪ٓ ا٣ذٌٮٌٝٙ، ٚٲيٮو٢ي آػؿ ا٧٤١٣ػح ثػأٌكؿ ٦ػة ٱ٤ٲ٭ػة، 

ث٭٧ـة ا٣ٮو٢ قُٞخ إذا دٌٞؽ٦٭ة ٦ذعٌؿؾ، ل٦ٌػة إذا قػجٞ٭ة قػة٨٠  ةن ٚإف ٠ةف ٦كجٮٝ

٢ى ث٧ة ثٕؽ٬ة ثٕؽ ظؾًٚ٭ة ٠ؾ٣ٟ. ل٦ٌػة قػجتي ٔػؽـ ا٣٪ٌُػٜ  يٌؽ ٨٦ دعؿٱ٫١ ٣ٲيٮوى ٚٺ ث

لك  ةن ا٣ٌكة٨٠ ٱعى٢ ثعجف ا٣٭ػٮا  كا٣ٌٕػٮ صـاٲٌػثة٣ٌكة٨٠ اثذؽا ن ٚ٭ٮ لٌف ا٣عؿؼ 

ٜو  ةن ٤٠ٌٲٌ  ـو ٦ٕٲ٨ٌ، ك٣ؾ٣ٟ اٝذٌٯ لف د١ٮف ٝج٫٤ ظؿ٠حه ٣عؿؼو قةث ٦ػ٨  د١ٌ٧ػ٨ٰٚ ظٲٌ

٤ٔػٯ لزػؿ ا٣عؿ٠ػح  ان ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٣٪ٌُٜ ثة٣ٌكػة٨٠، ٚٲذ٭ٲٌػأ ا٣ٌٕػٮ ٤٣٪ٌُػٜ ٦ٕذ٧ػؽ

اٹثذػؽا  ثعؿ٠ػحو  ا٣ٌكةثٞح، ك٬ؾا ٦ة لزجذذ٫ ا٣ٌؽراقةت ا٧٣ؼجؿٱٌح ا٣عؽٱسػح. ل٦ٌػة دٕػؾُّر

، ٚٶٌف ا٧٣ىٌٮت ٱعؽث ثة٬ذـاز ا٣ٮدؿىٱ٨ًٍ ا٣ٌىٮدٲَّٲ٨ًٍ، ك٬ؾا ٱٞذٌٰ لف ٱجػؽل  ًوٍؿؼو

ٙي ٤ٔٯ ا٣عؿ٠ح، ٵٌف اٵٌٔة  ا٣٪ٌةَٞح دذ٭ٲٌػأ ٚػٰ لز٪ػة   ثإٗٺٝ٭٧ة. ك٠ؾ٣ٟ ٹ ٱيٮٝى

ا٣عؿ٠ح ٤٣٪ٌُٜ ثعؿؼو آػؿ، ك٬ؾا ٔٲ٨ي اٷدراج
 00م

. 
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ٔػ٨ مػٲؼ٫  ا٣ٮاظؽ اثذػؽا ن ٩ٞػٺن كٱ٤ٌؼه قٲجٮٱ٫ ٦ة ٱذٌى٢ ث٤ِٛ ا٣عؿؼ 

ِي ثعؿؼ ٛى ٍٞخى ث٫ ل٣ٛ ةن ٚإف ٠ةف ٦ذعٌؿ٠ ،ا٣ؼ٤ٲ٢ ا٣ؾم ٌٝؿر ل٫ٌ٩ ٹ ٱي٤ لك ٬ة ن،  ةن ل٣ع

ى٫ٍ لك ٠ة ك ثة ، ٚ٭ؾق َؿٱٞح ٢ٌ٠ ظؿؼو ٠ةف ٦ذعٌؿ٠ ػ٫ي  ةن ٚذٞٮؿ: م٠ى٫ٍ ك ث ٞي يرٱػؽ ٩ُ كل

: مؾى ك بى ٚة٤ٔى٥ ٱة ٚذٯ، ٧٠ة ٝة٣ٮا: ًع ان ٦٪ٛؿد ٱػة ٚذػٯ . ل٦ٌػة . ٚإف كو٤خى ٝي٤ٍخى

ٌِٛ ثػة٣عؿؼ ا٣ٌكػػة٨٠ ٦٪ٛػؿد ٰى ثػةٵ٣ٙ ٦ٮوػػٮ٣ح،  ان ا٣ػذ٤ٌ دًػ
ي ٚػٺ ٱ١٧ػػ٨ إٌٹ إذا ل

ًٜ ثة٣ٌكػة٨٠ ٚػٰ لٌكؿ ا٧٤١٣ػح، إذ ٹ  ٤ٞٚخ: ماًٍب  ػ ك اًدٍ ك اًٍم ، ك٬ؾا مػأفي ا٣٪ُُّ

ؿب ك اًٍق٥، ك اًث٨ٍ  ًٍ دى٢ي إ٣ٯ ا٤٣ٌِٛ ث٫ إٌٹ ثٕؽ ٬ؾق اٵ٣ٙ، ٩عٮ ماً
 05م

. ل٦ٌػة 

ٍرًج ٚ يػٌؽ ٦ػ٨ لف ٱ١ػٮف ا٧٣ذعػٌؿؾ ٦ذ٤ػٮٌ ٰٚ ا٣ؽَّ ث٧ذعػٌؿؾ ٦س٤ًػ٫ً لك ثكػة٨٠،  ان ٺ ث

 ٚٲعؽثي ا٣ٮو٢ي ا٣ؾم ٬ٮ اٵقةس ا٣ؾم ٱيٍعذى١ى٥ي إ٣ٲ٫ ٰٚ ا٣ذٌن١ٲ٢ ا٣ٌىٮدٰ.

ٓه كقػ١ٮته ٤ٔػٯ آػػؿ ا٧٤١٣ػح، كٱ١ػٮف ثةٷقػ١ةف  ٙي ٚ٭ٮ ُٝػ ل٦ٌة ا٣ٮٝ

ـو كٹ إمػػ٧ةـ كٹ دٌػػٕٲٙ، ك٬ػػٮ  ٍك ا٧٣ضػػٌؿد، لم ثةٷقػػ١ةف ا٧٣عػػي ثػػٺ رى

ُّٙ ٦٪٭ة ٚػٰ ا٣ٮوػ٢، ٵٌف ا٣ٮٝػٙ اٵ ٠سؿ ٰٚ ٠ٺ٦٭٥. كا٧٤١٣حي ٰٚ ا٣ٮٝٙ لػ

٣ٺقذؿاظح، ك٦عػ٢ٌ ا٣ذٌؼٛٲػٙ اٵكاػػؿ. كٵٌف ا٣ٮٝػٙ ٱ١ػٮف ٤ٔػٯ ا٣عػؿؼ 

اٵػٲؿ، لم ٹـ ا٧٤١٣ح، ا٬ذ٧ٌٮا ث٫، ٵ٫٩ آػؿ ظؿكؼ اٵو٢. ل٦ٌة ٔٲ٨ ا٧٤١٣ػح 

إٔٺؿي اٳًػػًؿ لك٣ػٯ، ث٧ة ٱعؽيثي ٨٦ د٘ٲٲؿ ٰٚ ا٧٤١٣ح، ك٠ةف ٣ؾ٣ٟ  ان ٚأ٢ُّٝ دأزٌؿ

ث٢ ذ٬جٮا إ٣ٯ لفَّ ٹـ ا٧٤١٣ػح ٬ػٰ م٦عػ٢ٌ  ا٣ذٌ٘ٲٲػؿ ٣ذأٌػؿ٬ػة كًػٕٛ٭ة. كٵٌف 

ٌُؿؼ لك ٹـ ا٧٤١٣ح ٦ٮرد ٤٣عؿ٠ةت أذٌؽ ٔؿٱٞ ٰٚ ا٣عؿ٠ح. كٝؽ دٞػٌؽـ ٚػٰ  ةن ا٣

ٍؿقػٲٌح دة٦ٌػحن  ٬ؾا ا٣جعر لٌف ا٣ٮٝٙ ٱُٰٕ ا٣عؿؼ ا٧٣ٮٝػٮؼ ٤ٔٲػ٫ وػٛةد٫ًً ا٣ضى

، ك٣ؾ٣ٟ وةر ث٧ة دٮٌٚؿ ٫٣ ٨٦ ا٣٪ٌٛغ لك ا٤ٞ٤ٞ٣ػح ٠أ٩ٌػ٫ ٣ٕؽـ إدراص٫ إ٣ٯ ٦ة ثٕؽق

ٕىػػؿكض قػػة٨٠. كإذا اقػػذس٪ٲ٪ة ظة٣ػػح ا٣ٮٝػػٙ  ٦عػػٌؿؾ، ك٬ػػٮ ٚػػٰ ٦ٲػػـاف ا٣

كل٠سؿ ٤٠ٛحن ٰٚ ا٣٪ٌُٜ، ٚإٌف ظة٣ح ٩ٞػ٢ ا٣عؿ٠ػح  ثة٣ذٌٌٕٲٙ، ٵ٩ٌ٭ة ل٢ٌٝ اقذ٧ٕةٹن 
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دجػػؽك ٦كػػٌٮٗح، ٵ٩ٌ٭ػػة دػػؤدٌم إ٣ػػٯ ا٣ٛػػؿار ٦ػػ٨  ةن إ٣ػػٯ ٦ػػة قػػجٞ٭ة إف ٠ػػةف قػػة٠٪

ػ٨ُّ ث٭ػة ٗة٣جػا ٌى ةن ٣ٌكة٠٪ىٲ٨، كدعِٛ ا٣عؿ٠ح اٷٔؿاثٲٌح ا٣ذػٰ ٱي
 06م

. كرلل ثٕػيي 

ا٣٪ٌعةة لٌف ا٣ٮٝٙ ٤ٔٯ ا٧٣ذعٌؿؾ ٨١٧٦ه ١٣٪٫ٌ ٦كذس٢ٞ
 07م

. كدؤ٠ٌػؽ ا٣ٌؽراقػةت 

يٌؽ ٨٦ ظؿؼ ٦ذعٌؿؾو ٱػأدٰ  ا٣عؽٱسح لفَّ ا٣ٌكة٨٠ ٰٚ ٢ٌ٠ ا٤٣ٌ٘ةت ٹ ٱيجذؽل ث٫، كٹ ث

٤ٲ٫، ٵٌف ا٣ٮٝٙ ا٩ُٞػةع ا١٣ػٺـ. كٱي١٧ػ٨ لف ٝج٫٤، ٧٠ة لٌف ا٣ٮٝٙ ٹ ٱٞٓ إٌٹ ٔ

ٌْٮا٬ؿ ا٣ٌىٮدٲٌح ثة٤٣ٌضٮ  إ٣ٲ٭٧ة دؽرس ص٧ٲٓ ا٣
 08م

. كٱؾ٠ؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣ٌىػؽد لٌف 

ا٣جةظسٲ٨ ا٧٣ؼذٌىٲ٨ ثة٣ٌىٮدٲٌةت ا٣ذٌضؿٱجٲٌح اػذجػؿكا ا٣ٌكػة٨٠ كا٧٣ذعػٌؿؾ ك٦ػة 

ػٍٮا إ٣ػٯ لٌف ٦ٛ٭ػٮـ ا٧٣ذان ٱجؽك ٨٦ ظةٹت ا٣ذٞػة  ا٣ٌكػة٠٪ىٲ٨ًٍ ظنػٮ عػٌؿؾ ، كا٩ذ٭ى

ٌٰ ٤٣ٌ٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح وػةر كاًػع  ةن كا٣ٌكة٨٠ ا٣ػؾم ا٤ُ٩ػٜ ٦٪ػ٫ ا٣ذٌع٤ٲػ٢ ا٣ذٌنػ١ٲ٤

 ٌٰ ٞنٯ ٦ػ٨ ٦عةًػؿات ا٤٣ٌكػة٩   دكقٮقػٲؿم٣ؽٱ٭٥. ٤ٔٯ لٌف لقةس ذ٣ٟ ٦كػذ

ٔىٲ٨ ٨٦ ا٣٪ٌُٜ، ٧٬ػة ا٧٣٪٤٘ػٜ، كا٧٣٪ٛػذط ِى لٌف ٬٪ةؾ ٩ٮ كٱٞػةثٺف  ؛ا٣ؾم ٹظى

ؾ ا٣ػؾم ٱذنػ٢١ٌ ٦ػ٨ ا٣ٌكة٨٠، لم ا٣ٌىعٲط ا٣ؾم ٹ دذ٤ػٮق ظؿ٠ػح، كا٧٣ذعػؿٌ 

ؿى   - ٧٠ة ٱٞٮؿ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣عػةٌج وػة٣ط -  دكقٮقٲؿمقة٨٠ ٦ٓ ظؿ٠ح. كظةكى

دٕةٝيتى ا٣عؿكؼ ٰٚ ٦ؽرج ا١٣ٺـ ث٪ة ن ٤ٔٯ ٦ة دٌٞؽـ ةن لف ٱٌٛكؿ لٱٌ
 09م

. 
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ذي٠ًػؿى  ان ، ك٬٪ةؾ ٦ٮآً ٠سٲػؿة صػؽٌ 789، 779، 770، 768، 0/68، 097، 075، 077
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 .7/508، كمؿح ا٣نةٚٲح ٤٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم، 9/957مؿح ا٣نةٚٲح ٣ٶقذؿاثةذم،   07م

، كا٩ْػؿ ٤٣ذٌٮٌقػٓ ٚػٰ 798، 9/788ثٲػح ٤٣عػةٌج وػة٣ط، ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كػة٩ٲةت ا٣ٕؿ  08م

جؽ ا٣جؽٱٓ ا٣٪ٲؿثة٩ٰ.  ٦ٮًٮع ا٣ٮٝٙ ٠ذةب ا٣ٮٝٙ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ًٮ  ا٤٣ٌكة٩ٲٌةت، ٤٣ؽ٠ذٮرٔ 

كٝػػةرف ، 790، 9/799ثعػػٮث كدراقػػةت ٚػػٰ ا٤٣كػػة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػػح ٤٣عػػةٌج وػػة٣ط،   09م

 .78-77 ث٧عةًؿات ٰٚ اٵ٣ك٪ٲٌح ا٣ٕة٦ٌح ٣ؽكقٮقٲؿ، ص
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، ةن وػعٲع ةن كٝؽ ٱذكجٌت ا٣ٮٝٙ ثة٣ذٞة و ٤٣ٌكة٠٪ىٲ٨ إذا ٠ةف ٦ة ٝج٢ اٳًػػؿ قػة٠٪

ٌف ظة٣ح ا٣ٮٝٙ َةراح. كٝؽ كٝٛ٪ػة ٤ٔػٯ ل٦س٤ػحو ٦ػ٨ ك٨ٍ١٣ ٹ ٔجؿةى ث٭ؾا اٹ٣ذٞة ، ٵ

دؤدٌم إ٣ٯ ا٣ذٌؼٛٲٙ ٨٦ ٬ؾق ا٣عة٣ػح ػةٌوػح. ل٦ٌػة  ةن ٬ؾا ا٣٪ٌعٮ كرلٱ٪ة لٌف ٬٪ةؾ َؿٝ

ا٣ذٞة  ا٣ٌكة٠٪ىٲ٨ ثٲ٨ ٧٤٠ذىٲ٨ ٚة٣ذٌؼ٤ٌه ٦٪٫ لق٭٢، كٱ١ٮف ثةصذٺب ظؿ٠حو ٱ٤٘ػت 

اج اٵ٩كػةؽ لف د١ٮف ا١٣كؿة، كٝؽ د١ٮف ٗٲؿ٬ة. ك٬ؾا ا٣ذٌؼ٤ٌه ٱٌٛػٰ إ٣ػٯ إدر

٭ة ثجٕي. كٝؽ ٱ١ػٮف اٷثػؽاؿي َؿٱٞػ ًٌ إ٣ػٯ ا٣ػذٌؼ٤ٌه ٦ػ٨  ةن ككو٢ ا٧٤١٣ةت ثٕ

 ِّ أى٣ ٌٌ ٲ٨ . كٝؽ كو٫ٛ ا٣ؼٌؿ ا٣ٲػـدم م٠ػةف ا٣ذٞة  ا٣ٌكة٠٪ىٲ٨، ٩عٮ ممأىثٌح  كمكٹ ا٣

  ثأ٫ٌ٩ ٦جة٣٘حه ٰٚ ا٣٭ؿب ٦ػ٨ ا٣ٌكػة٠٪ٲ793٬٨ق٪ح  ةن ظٲٌ 
 53م

. كٝػؽ دٌٛػٰ ظػةٹت 

ثٞةاػ٫ ، كإةن ك٬ػٮ ظػؿؼ ٦ػؽٍّ ٣ْٛػ ،ا٣ٌكػة٨٠ اٵٌكؿاٹ٣ذٞة  ثٲ٨ ٧٤٠ذٲ٨ إ٣ٯ ظػؾؼ 

 ٌُ مػةٰٚ اهلل ، ٩عٮ مػةٚة اهلل ، كمػةٚٮا اهلل ، كةن ػ
 57م

ٌٞػٜ اٷدراج  . ك٬ؾا ٦ػة ٱع

٤ٔٲػ٫. ٦ػ٨  ةن ، لم ٨٦ ٗٲؿ لف ٱ١ٮف ا٣سٌة٩ٰ ٦ٮٝٮٚان . كٝؽ ٱ٤ذٰٞ ا٣كة٠٪ةف ظنٮةن د٧ة٦

يٌؽ ٨٦  ٛىٲ٨، ٚٺ ث ا٣٪٢ٌٞ كا٣عػؾؼ، لك ا٤ٞ٣ػت ذ٣ٟ ا٦ذ٪ةع ا٣ذٞة  ا٣ٮاكىٱ٨ كا٣ذٞة  اٵ٣

كظؽق. كإذا دٌٞؽ٦خ اٵ٣ٙ ٤ٔٯ ا٣ٮاك ٚة٣ذٞةؤ٧٬ة صةاـ؛ ٵٌف ٦ٌؽ اٵ٣ٙ ٱ٭ٌٮف ٦ػ٨ 

ٌُٯ ٦ة ٬ٮ قةاٖ ٔـكٚػ  ةن ٔ٪ػ٫ كدعة٦ٲػ ةن ذ٣ٟ. كٱٺظِ اث٨ ص٪ٌٰ لٌف ا٣ٕؿب ٝؽ دذؼ

٣ذضٌن٥ ا٤١٣ٛح ٚٲ٫، ك٩عٮ ذ٣ٟ ٧ٌ٦ة ٱٮًصجي٫ي ا٣ٞٲةس
 59م

٣ػٮ  ان كٱُٮؿ ث٪ة ا٧٣ٞةـ صؽٌ  .

                                                 

، كٱنػةر ٬٪ػة إ٣ػٯ لٌف ٤ٝػت اٵ٣ػٙ ٧٬ػـة لرٱػؽ ثػ٫ 7/095ح ا٣نةٚٲح ٤٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم، مؿ  53م

ٞي٤جػخ  -٧٠ة ٱٞٮؿ ا٣ؼٌؿ ا٣ٲػـدم-ا٣جٲةف، ٵٌف اٵ٣ٙ ػٛٲٛح  كا٣٭٧ػـة ٝؿٱجػح ٦ػ٨ اٵ٣ػٙ ٚ

اٵ٣ٙ إٱٌة٬ة. كٝةؿ قٲجٮٱ٫: ٬ػٮ ٣ٞػؿب اٵ٣ػٙ ٦ػ٨ ا٣٭٧ػـة، كٝػؽ قػ٧ٕ٪ة٥٬ ٱٞٮ٣ػٮف: ٬ػٮ 

ٙو ٰٚ  ـي ٢ٌ٠ ل٣ ا٣ٮٝٙ. ك٨ٔ ا٣ؼ٤ٲ٢: ٬ؾق ظجٶ كرلٱخي ظجٶ. ا٩ْػؿ: ا٣ٲػـدم، ٱٌؿث٭أ، ٚٲىٍ٭٧ً

ػأ٣ٲ٨». ك٩كت اث٨ي ص٪ٌٰ ٰٚ ما٧٣عذكػت  ٝػؿا ة 7/597 ٌٌ إ٣ػٯ لٱٌػٮب ا٣ٌكػؼذٲة٩ٰ « كٹ ا٣

 .7/06ا٣ؾم ٝةؿ: إفَّ ٬ؾق ا٣٭٧ـة ثؽؿه ٨٦ ا٧٣ٌؽة ٹ٣ذٞة  ا٣ٌكة٠٪ىٲ٨. ا٩ْؿ: ا٧٣عذكت، 

 .9/970مؿح ا٣نةٚٲح ٣ٶقذؿاثةذم،   57م

 .097-9/090 هؼىةاا٣  59م
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دذجٌٕ٪ة ا٣عةٹت ا٣ذٰ ٹظْ٭ة ا٣ٞؽا٦ٯ ٨٦ ٬ؾا ا٣٪ٌعٮ، ٨ٌ١٣ ٦ة ٱيكذؼ٤ه ٦ػ٨ ل٩ٌ٪ة 

ذ٣ٟ ٔة٦ٌح ٬ٮ ا٣٪ٌٛٮر ٨٦ ا٣س٢ٌٞ كدعٞٲٜ ا٣ٮو٢، ٵٌف ٦ؽار ا١٣ٺـ ٤ٔٲػ٫، قػٮا  

ل٠ػةف ذ٣ػٟ ثػةصذٺب ا٣عؿ٠ػح لـ ثة٣عػؾؼ لك ا٣٪ٞػ٢ لك اٷثػؽاؿ لك ا٧٣ُػػ٢ لك 

٣ذٌعؿٱػٟ ا٣ػؾم دٮ٣ٌػؽق اٷم٧ةـ ثةظذكػةب ظؿ٠ػحو ٦ؼذ٤كػح. ٚػٺ ثػٌؽ إذىف ٦ػ٨ ا

ا٣ٌكضٲٌح، ٧٠ة ٝةؿ اٵقذؿاثةذم
 50م

٧ً٣ة ٰٚ ا٣عؿؼ ا٧٣ٮٝٮًؼ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٧٣ىٲ٢ٍ لك  ؛

 ركااط ا٣عؿ٠ح ٠ة٣٪ٌٛغ كا٤ٞ٤ٞ٣ح.

٨ٌ١٣ ل٥ٌ٬ مٰ و ٨٦ ٬ؾا ا٣٪عٮ ٬ػٮ لٌف ا٣٪ٌعػةة ا٣ٞػؽا٦ٯ لٝػٌؿكا ثػأٌف ا٧٣ػٌؽ ٚػٰ 

٨٠ ا٣ىػعٲط، ظؿؼ ا٧٣ٌؽ ٝةا٥ ٦ٞةـ ا٣عؿ٠ح، كٱؽٌؿ ٬ػؾا ٤ٔػٯ ا٣ٛػؿؽ ثػٲ٨ ا٣ٌكػة

ٔيٌؽ ا٧٣ٌؽ ٠ة٧٣ذعٌؿؾ ٰٚ صٮاز اٷدٗػةـ  كا٣ٌكة٨٠ ا٧٣ٕذ٢ٌ، لم ظؿؼ ا٧٣ٌؽ. ك٣ؾ٣ٟ 

إذا دٞػػٌؽـ ا٧ً٣سػػ٢ اٵكؿ، ٩عػػٮ مإفَّ ا٧٣ػػةؿ ٣ػػٟ، كٱ٧٤ْػػٮ٩ٌٰ ، ك٠ػػؾ٣ٟ إذا ٠ػػةف 

ا٣عؿؼ ظؿؼ ٣ًٲ٨، ٩عٮ مزىٮب ث١ؿ، كصٲت ثنٲؿ . كإ٧َّ٩ػة صػةز ٬ػؾا اٹصذ٧ػةع 

 -٧٠ػػة ٱٞػػٮؿ ا٣ؼٌػػؿ ا٣ٲػػـدم-ر ا٣ٌىػػٮت ٧ً٣ػػة ٚػػٰ ا٣ٌكػػة٨٠ اٵٌكؿ ٦ػػ٨ اقػػذ٧ؿا

ػح ٚػٰ اٷدٗػةـ ٌٛ ٵٌف ا٤٣ٌكػةف ٱ٪ػؽٚٓ ثػة٧٣س٤ىٲ٨ ٚػٰ اٷدٗػةـ دٕٚػح  ؛كظىٮؿ ا٣ؼ

كاظؽة
 50م

لك ٧ً٣ة ٰٚ ا٣عؿؼ ا٧٣نٌؽد ٨٦ ا٣ذٌنجُّر ثة٣عؿ٠ح ،
 55م

. ك٠ػؾ٣ٟ قػٌٮل 

يؽَّ ٦ػ٨ زكاؿ ا٣عؿ٠ػح  ا٣ٞؽا٦ٯ ثٲ٨ إدٗةـ ا٧٣ذعٌؿؾ كإدٗةـ ا٧٧٣ؽكد ػةٌوح، إذ ٹ ث

ٺن لك ا٧٣ ُػٰ ٱةقػؿ،  ٌؽ دٮوُّ إ٣ٯ إدٗةـ ا٧٣ذٌى٢، ٚٺ ٱضٮز اٷدٗػةـ ٚػٰ ٩عػٮ مٱٕي

كٱ٘ـك كاٝؽ ، ٵٌف ا٧٣ٌؽ ا٣ؾم ٰٚ ظؿؼ ا٧٣ٌؽ ٝةا٥ه ٦ٞةـ ا٣عؿ٠ح. ك٨٦ ٬ؾا ا٣٪ٌعػٮ 

ٌَؿاد ٰٚ ٩عػٮ مداثٌػح ، كث٘ٲػؿ  ان صةز ا٣ذٞة  ا٣ٌكة٠٪ىٲ٨ً إذا ٠ةف لٌك٣٭ي٧ة ٧٦ؽكد ةن لٱٌ ثة

                                                 

٤ػت 977-9/973مؿح ا٣نةٚٲح ٣ٶقذؿاثةذم،   50م . ك٬٪ةؾ ٦كةا٢ ٠سٲؿة ٨٦ ٬ػؾا ا٣٪ٌعػٮ دُي

 ٨٦ ٠ذت ا٣ٌىؿؼ كٹ قٲ٧ٌة ٨٦ مؿكح ا٣ٌنةٚٲح.

  .0ا٣عةمٲح ر٥ٝ م 9/809، 7/079مؿح ا٣نةٚٲح ٤٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم،   50م

 .9/657ا٧٧٣ذٓ ٹث٨ ٔىٛٮر،   55م
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ٞىٍخ ظى  ٌَؿادو ٰٚ ٩عٮ ما٣ًٍذى ػًؿثٍ٪ةٍف زٱػؽا ًٍ ً ٞىذػة ا٣ٍجًُػةف ، كما  ان ٤ى
 56م

. ٚة٣ٌكػة٨٠ ا٣سٌػة٩ٰ 

ا٧٣يؽرىجي إ٣ٯ ا٧٣ذعٌؿؾ ٰٚ اٷدٗػةـ ٣ػ٫ ظ١ػ٥ ا٧٣ذعػٌؿؾ ٣نػٌؽة ا٣ذىػة٫ٝ ثػ٫، ٚػإٌف 

ا٤٣ٌكةف ٱؿدٛٓ ثة٧٣ؽ٥ٗ كا٧٣ؽ٥ٗ ٚٲػ٫ اردٛةٔػحن كاظػؽة، ٚٲىػٲؿاف ٠أ٩ٌ٭٧ػة ظػؿؼه 

كاظػػؽ
 57م

٩ٌػػ٫ د٘ٲٲػػؿه ٣عة٣ػػح . ك٧٤٣ػػؽ٥ٗ ٦ػػ٨ ا٣عػػؿكؼ ل٧ٌ٬ٲٌػػح ٣ػػؽل ا٣٪ٌعػػةة، ٵ

ا٣ذٌٌٕٲٙ ملك ا٣ذ١ٌؿٱؿ  ا٧٣كذس٤ٞح ١٣سؿة ٦ٮاٝػٓ اصذ٧ػةع ا٧٣س٤ىػٲ٨، كٵف ا٣عةصػح 

دؽٔٮ إ٣ٲ٫ ٰٚ ص٧ٲٓ ا٣عؿكؼ إٌٹ اٵ٣ٙ، كٵٌف ا٣ذٌ٘ٲٲػؿ ا٣ػٌٺزـ ٦ػٓ اٷدٗػةـ لٝػ٢ٌ 

إذ ٹ ٱٕؿض ٧٤٣ؽ٥ٗ ٦ػة ٱيٮصػت ظؾٚػ٫، ثػ٢ إ٩ٌػ٫  ؛٨٦ ا٣ذٌ٘ٲٲؿ ا٣ٌٺزـ ٦ٓ اٷٔٺؿ

٫ كإف ٠ةف ٦ٕػذٺا ٱٌٞٮم ٦ة ٱؽػ٢ ٚٲ
 58م

. ٚػة٣ذٌ٘ٲٲؿ ا٤ُ٧٣ػٮب ٤٣ػذٌؼ٤ٌه ٦ػ٨ ٬ػؾق 

ا٣عة٣ح ٬ٮ إمجةع ٦ٌؽ اٵ٣ٙ، ٵٌف إمجةع ٦ٌؽ٬ة ٱىٲؿ ٠ة٣عؿ٠ػح ٚٲ٭ػة، ل٦ٌػة ا٧٣ػؽ٥ٗ 

٧٠ػة -، ٚػة٣٪ٌٮف ةن ٚٺ ٱٕذؿٱ٫ لٌم د٘ٲٲؿ. كٱنج٫ ذ٣ٟ ٦ة ٠ةف ا٣ٌكػة٨٠ ا٣سٌػة٩ٰ ٚٲػ٫ ٩ٮ٩ػ

ؿىٍت ٣ؾ٣ٟ ٩عٮ -ٱٞٮؿ اث٨ ص٪ٌٰ ، ٚضى ٌٰ ٨ ا٣عػؿؼ ا٧٣ػؽ٥ٗ، ٦س٤٭ػة ٦ػ ان ظؿؼه ػٛ

٦س٢ ا٣ٲة  ا٧٣ذعٌؿ٠ح ثٕؽ اٵ٣ٙ، ٚذعذةج إ٣ٯ ٢ٌٚ أذ٧ةدو كإثة٩ح. ك٠ػؾ٣ٟ ا٣ٌنػأف 

ٞىذة ا٣ٍجًُةف ، ثإزجةت اٵ٣ٙ قػة٠٪حن ٚػٰ ا٤٣ٌٛػِ ٝجػ٢ ا٣ػٺـ،  ٤ى ٞىٍخ ظى ٰٚ ٝٮ٣٭٥: ما٣ذى

ك٠أٌف ذ٣ٟ إ٧ٌ٩ة صةز ٧٣ٌػةرٔح ا٣ػٌٺـ ا٣٪ٌػٮف، لٹ دػؿل لٌف ٚػٰ ٦ُٞػٓ ا٣ػٌٺـ ٗ٪ٌػح 

٤٧ػخ  ةن ٪ٌٮف، ك٬ٰ لٱ٠ٌة٣ ٭٥ ٰٚ ا٤٣ٌِٛ ٱة ، ٚعي ٌي دٞذؿب ٨٦ ا٣ٲة  ظذٌٯ ٱض٤ٕ٭ة ثٕ

ا٣ٌٺـ ٰٚ ٬ؾا ٤ٔٯ ا٣٪ٮف
 59م

. 

                                                 

ذػة ا٣ٍجًُػةف  ٦ىسىػ٢ه 770ٱٙ ٹث٨ ٦ة٣ٟ، ص إٱضةز ا٣ذٌٕؿٱٙ ث٥٤ٕ ا٣ذىؿ  56م ٤ٞى ٞىػٍخ ظى ى .كٝٮ٣٭٥: ما٣ٍذ

ؿىبي ٣ٶ٦ؿ إذا امذٌؽ كث٤ٖ ٗةٱذ٫. كا٣جًُةف: ا٣عػـاـي ا٣ػؾم ٱ١ػٮف دعػخ ثُػ٨ ا٣جٕٲػؿ، كٚٲػ٫  ٱٌي

 .7/075ظ٤ٞذةف، ٦ذٯ ا٣ٍذٞذة ٚٞؽ ث٤ٖ ا٣ٌنٌؽ ٗةٱذ٫. ا٩ْؿ: مؿح ا٣ٌنةٚٲح ٤٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم، 

 .9/979ذم، مؿح ا٣نةٚٲح ٣ٶقذؿاثة  57م

، كإٱضػةز ا٣ذٌٕؿٱػٙ ث٤ٕػ٥ ا٣ذىػؿٱٙ ٹثػ٨ ٦ة٣ػٟ، ص 9/653ا٧٧٣ذٓ ٹثػ٨ ٔىػٛٮر،   58م

 .799، 0/700، كمؿح ا٣ٌنةٚٲح ٣ٶقذؿاثةذم، 780-780

 .90-7/99 ها٣ؼىةا  59م
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كا٧٣ٌةرٔح ٣عؿكؼ ا٤٣ِّٲ٨ ٦ة ٝؽ مػةع  ٤٣٪ٌٮف ػةٌوح ٨٦ ا٣ٞؿب كا٧٣نةث٭حك

ٜى  - ٧٠ة ٱٞٮؿ اث٨ ص٪ٌٰ -كذاع  ـٌٱػةدة لٗػ٨، ٚػأي٣ًع ٚة٣٪ٮف ظػؿؼه ٦ػ٨ ظػؿكؼ ا٣

٤٧خ ا٣٪ٌػٮف ٤ٔػٯ ا٣ػٮاك كاٵ٣ػٙ ٚػٰ ل٦س٤ػحو ٠سٲػؿة. ثة٣عؿكؼ ا٤٣ٌٲٌ٪ح ا٣ ـٌااؽة، كظي

كإ٧ٌ٩ة ٱٞٮل مج٭٭ة ث٭ة إذا ٠ة٩خ ٗ٪ٌة ، كإ٧ٌ٩ة د١ٮف ٠ؾ٣ٟ إذا كٕٝخ ٝج٢ ظػؿكؼ 

ٰ  قُٞخ ٗ٪ٌذ٭ة، كإذا قُٞخ ٗ٪ٌذ٭ة زاؿ مػج٭ي٭ة  ا٥ٛ٣. ٚإذا كٝٓ ثٕؽ٬ة ظؿؼه ظ٤ٞ

ًٰ ا٧٣ٌؽ: ا٣ٮاك كاٵ٣ٙ، ك٠ػؾ٣ٟ إف ٠ة٩ػخ ٦ؽ٧ٗػح، ٵفٌ  إدٗة٦٭ػة ٱؼؿص٭ػة  ثعؿٚى

٨٦ ٦نةث٭ح اٵ٣ٙ، إذ دىٲؿ إ٣ٯ ٣ِٛ ا٧٣ذعٌؿ٠ح ثٕػؽ٬ة ٚػٰ اٷدٗػةـ
 63م

. كٹ ثػٌؽ 

٦ػػ٨ اٷمػػةرة ٬٪ػػة إ٣ػػٯ لٌف ا٣عػػؿكؼ ا٧٣ذٮٌقػػُح مؿ، ف، ر، ـ  دذٌىػػٙ ثىػػٛةتو 

ػةٌوحو دض٤ٕ٭ة ق٭٤ح ا٣٪ٌُٜ، ٵٌف درصةت اٹ٩ٛذةح ا٧ٛ٣ٮٌم ٦ٕ٭ة كاقٕح، ٚٲضػؿم 

ٌؽ. كٝؽ قجٜ ٤٣ؼ٤ٲ٢ لف لمةر إ٣ٯ ٔؽدو ٦ػ٨ ٬ػؾق ٚٲ٭ة ا٣٭ٮا  ٤ٔٯ ٩عٮ ظؿكؼ ا٧٣

ا٣عػػؿكؼ كٗٲًؿ٬ػػة، كدٔة٬ػػة ثعػػؿكؼ ا٣ٌؾٹٝػػح مؿ، ف، ر، ؼ، ب، ـ ، كٹظػػِ 

ق٭ٮ٣ح ٩ُٞ٭ة كذٹٝذ٭ػة ك٠سؿد٭ػة ٚػٰ اٵث٪ٲػح، ٧ٌ٦ػة لزجذذػ٫ ا٣ٌؽراقػةت ا٣عةقػٮثٲٌح 

ا٣عؽٱسح
 67م

. ك٠ؾ٣ٟ ٱنةر إ٣ٯ لٌف ا٣ٛةراثٰ ذ٠ؿ ثٕي ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ كٔػـا ٣٭ػة 

ٌٕػؿ اٵ٩ػٙ، كا٧٣ػٲ٥ كا٣٪ٌػٮف ٹ ان ا٦ذؽاد ، ٚة٣ٺـ د٧ذٌؽ كإف ٥٣ ٱك٤ٟ ا٣٭ػٮا  ٚػٰ ٦ٞ

ٱ٧ذٌؽاف إٌٹ لف ٱك٤ٟ ا٣٭ٮا  ٰٚ اٵ٩ٙ، ك٧٬ة لٗ٪ٌػةف. كٱٞػٮؿ: إٌف ٬ػؾق ا٣عػؿكؼ 

ؿل ٦٪٭ة ٣كةفه لوٺن  ا٣سٌٺزح ا٧٧٣ذٌؽة ٹ ٱٕى
 69م

. 

يػؽَّ ٦ػ٨  ٌٰ ٬ؾا اٹقذؼٺص ا٧٣ُػٌٮؿ إ٣ػٯ ل٦ػؿىٱ٨، لٌك٣٭٧ػة ل٩ٌػ٫ ٹ ث كٱٛي

٠ة٩ػخ ٬ػؾق ا٣عؿ٠ػح، كثػؽك٩٭ة  ةن ، لٱٌػاٷدٲةف ثعؿ٠حو دذٌٞؽـ ا٣ٌكة٨٠ ا٣ٮاٝٓ لٌكٹن 

ٲ٨ ٹ  ٱ٘ؽك ا٣٪ٌُٜ لمػجى٫ى ثة٧٣كػذعٲ٢. كزة٩ٲ٭٧ػة لٌف ا٣ذٞػة  ا٣ٌكػة٠٪ىٲ٨ ا٣ٌىػعٲعى

                                                 

 .065-7/060ا٣كةثٜ،   63م

 .703-٦798جةدئ ا٤٣ٌكة٩ٲٌةت، ص   67م

 .99ثعٮث ٰٚ ٥٤ٔ لوٮات ا٣ٕؿثٲٌح كدن١ٲ٤٭ة، ص   69م
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ٱكذٞٲ٥ إٌٹ ثٮصػٮد لزػةرةو ٦ػ٨ ا٣عؿ٠ػح ا٧٣ضػةكرة، قػٮا  لظػفَّ ث٭ػة ا٣٪ٌػةَٜ 

ؽٔٮق ثةػذٺس ا٣عؿ٠ػح، لم دٞىػٲؿ٬ة كا٣ٌكة٦ٓ لـ ٹ. كدنج٫ ٬ؾق ا٣عة٣ح ٦ة ٩

ًٛ٭ة ك٩ٞىػ٭ة. كٱجػؽك لف كصػٮد ا٣عػؿكؼ  كإػٛةا٭ة ك٬ٰ ٦ٮصٮدة ٤ٔػٯ ًػٕ

ا٧٧٣ذٌؽة ٰٚ دىٍرًج ا١٣ٺـ ٱكةٔؽ ٤ٔٯ إػؿاج ا٣عؿكؼ كإف ػ٤خ ٨٦ ا٣عؿ٠ػح 

ٹدٌكةع ٦ضؿل ا٣٭ٮا  ٦ٕ٭ة، ك٬ؾا ٦ػة ٹظْػ٫ ا٣ػٌؽ٠ذٮر ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ا٣عػةٌج 

٧٣ؼجؿٱٌػح ا٣عؽٱسػح. ل٦ٌػة كصػٮد ا٣٪ٌػٮف وة٣ط ٦ػ٨ ػػٺؿ دع٤ٲ٤ػ٫ ٤٣ذٌضػةرب ا

٪ٰ ٔػ٨ ا٣عؿ٠ػح ٧ً٣ػة ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ دٲٌػةر ا٣٭ػٮا ، كإف ٣ػ٥ ٱ١ػ٨  ا٣ٌكة٠٪ح ػةٌوح ٚٲ٘ي

٠عؿكؼ ا٧٣ؽٌ  ان ٦ض٭ٮر
 60م

. كٱؤ٠ٌؽ ٬ؾا لٌف ٦ة لقٛؿت ٔ٪٫ ا٣ذضػةرب ا٣عؽٱسػح 

ٹ ٱؤٱٌؽ ٦جةدئ ا٣ذٌن١ٲ٢ ا٣ٌىٮدٰ ا٣ذٰ لذأذ٭ة ا٤٣ٌكة٩ٲٌةت ٦ٕذ٧ؽةن ٤ٔػٯ اٷرث 

 ٌٰ ٦ػة كوػ٫ٛ لصػؽاد٩ة ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ضػةؿ، ك٦ػة  ةن ، ثػ٢ ٱ١ػةد ٱسجػخ د٧ة٦ػا٣ٲٮ٩ة٩

ٕىػؿكض  اقذؼ٤ىٮق ٨٦ ػىةاه ٠ٺـ ا٣ٕؿب. كٱذٌٜٛ ٬ؾا ٦ٓ اقػذ٪جةَ٭٥ ٤٣

٨٦ ٦ٛ٭ٮـ ا٧٣ذعػٌؿؾ كا٣ٌكػة٨٠. ٤ٔػٯ  ةن ثٮو٫ٛ ا٣ٞٮا٣ت ا٣٪٧ٌ٘ٲٌح ٤٣ٌنٕؿ ا٩ُٺٝ

ٓو  ةن ٧ٌ٦ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٝػؽا٦ٯ ا٣٪ٌعػةة ٦ػة ٱػـاؿ ٦عذةصػ ان لٌف ٠سٲؿ كدراقػحو إ٣ػٯ ص٧ػ

ا٤٣ٌ٘ح ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕىؿ ٨٦ ٗٲؿ إ٬ػؽارو ٣ٞػٲ٥  دٞة٩حكدع٤ٲ٢و ٱيكذٕةف ٫٣ ث٧ة صٌؽ ٨٦ 

ٟو ثأ٧ٌ٬ٲٌذ٭ة كظةصذ٪ػة إ٣ٲ٭ػة  اٵوة٣ح ا٣ذٰ د٧ذةز ث٭ة ٤ٔٮـ ا٤٣ٌ٘ح ٔ٪ؽ٩ة، لك دن١ٲ

 ٰٚ ظٲةد٪ة ا٧٤ٕ٣ٲٌح كا٣ذ٤ٌٕٲ٧ٲٌح ا٧٣ذضٌؽدة.

*   *   * 

                                                 

. كا١٣ٺـ ٤ٔٯ دع٤ٲػ٢ ا٤٣ٌ٘ػةت 798-9/789ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣ٌكة٩ٲٌةت ا٣ٕؿثٲح،   60م

 دجٲ٨ٌ لٌف ا٣٪ٌٮف ٚٲ٭ة دكةٔؽ ٤ٔٯ اٷدراج، كدٞٮـ ٦ٞةـ ا٣عؿ٠ح. اٵص٪جٲٌح ا٣ذٰ
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 املصادر واملراجع
 

١٦ذجح اٵ٩ض٤ٮ ا٧٣ىػؿٱح، ا٣ٞػة٬ؿة، ط.  ٥ ل٩ٲف،ٷثؿا٬ٲ اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح -

 .ـ 7907مط. لك٣ٯ  ـ7977راثٕح، 

إٱضةز ا٣ذٌٕؿٱٙ ٚػٰ ٤ٔػ٥ ا٣ذٌىػؿٱٙ ٹثػ٨ ٦ة٣ػٟ، دعٞٲػٜ ظكػ٨ لظ٧ػؽ  -

ا٣ٕس٧ةف، ا١٧٣ذجح ا١ٌ٧٣ٲٌح ك٦ؤٌقكػح ا٣ٌؿٱٌػةف، ١ٌ٦ػح ا١٧٣ٌؿ٦ػح كثٲػؿكت، ط. 

 .ـ9330لك٣ٯ 

ـٌٌصةصٰ، دعٞٲٜ ٦ةزف ا - ٧٣جػةرؾ، دار ا٣٪ٛػةاف، اٷٱٌةح ٰٚ ٢٤ٔ ا٣٪ٌعٮ ٤٣

 ـ.7989ثٲؿكت، ط. راثٕح 

ثعٮث ٰٚ ٤ٔػ٥ لوػٮات ا٣ٕؿثٲػح كدنػ١ٲ٤٭ة ٵظ٧ػؽ ٦ع٧ٌػؽ ٝػٌؽكر، دار  -

 ـ.٩9377ٲ٪ٮل، د٦نٜ، ط. لك٣ٯ 

ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣ٌكػة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػح ٣ٕجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ا٣عػةج وػة٣ط،  -

 ـ.9337ا٧٣ض٧ٓ ا٣ضـااؿم ٤٣ٌ٘ح ا٣ٕؿثٲٌح، ا٣ضـااؿ 

ا٣ٕؿب ٰٚ ًٮ  قؿ و٪ةٔح اٷٔػؿاب ٹثػ٨ ص٪ٌػٰ، ا٣ذ١ٛٲؿ ا٣ىٮدٰ ٔ٪ؽ » -

، دٕؿٱت كدعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ىجٮر مة٬ٲ٨، ٦ض٤ح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح «٣٭٪ؿم ٤ٚٲل

 ـ.7968 ، ٣ٕةـ 90ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة، ا٧٣ض٤ؽ م

ٌٞٞػ٫ كٝػٌؽـ ٣ػ٫ ٶز٬ػؿم، ٣ د٭ؾٱت ا٤٣٘ح - ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٦ع٧ٌػؽ ا٣ضػـ  اٵٌكؿ، ظ

ٌُجةٔح ما٣ٞة٬ؿة ، ا٣ؽار ا٣ٞٮ٦ٲٌ ٦ع٧ٌؽ ٤ٰٔ ا٣٪ٌٌضةر ٬٫ةركف، راصٕ  ـ.7960 ح ٤٣

دار ا٣٭ؽل، ثٲػؿكت،  ،دعٞٲٜ: ٦ع٧ٌؽ ٤ٰٔ ا٣٪ٌٌضةر، ٹث٨ ص٪ٌٰ ا٣ؼىةاه -

 ط. زة٩ٲح، د. ت.
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وزارة  ،امحىود غواًه كوديور م امدراسات امصوِئث نٌود ننىوال امويدِٓود -

ٌٓٔث، ةغداد  م.6891 األوكاف وامشؤون امدي

 م.6889ةاملاَرة، دراسات فْ ننه امنغث، مكىال ةشر، دار غرٓب  -

دروس فْ ننه أصِات امعرةٔث مدان كاًؤٌِ، يرجىث صوام  املروواد ،  -

 م.6811امداوعث اموًِسٔيث 

ةي أةْ طامب املٔسْ،  ْي ىكي م امرنآث مودِٓد املرالة ويحلٔق مفظ اموالوة -

 م.6892 ط. أومّ دار امىعارف، دوشق، ،يحلٔق: أحىد حسي فرحات

دار املنوه،  ،يحلٔوق: حسوي ٌَوداو ، الةوي جٌيوْ سري صٌانث اإلنورا  -

 م.6891ط. أومّ دوشق، 

ْي امديٓي امىووِفّي نوام  -  199شرح شافٔث اةي امحاجب مألسوراةاذ  )رض

 6982منُدرة( وع شرح شِاَده معتد املوادر امتغوداد  )امىووِفّي نوام 

فوفاف ووحىيود وحٔوْ  منُدرة(، يحلٔق وحىد ًِر امحسوي ووحىيود امفي

 .6219َ-6211تعث حداز  ةاملاَرة امدٓي نتد امحىٔد، وط

شرح شافٔث اةي امحاجب فْ ننىْ اموصورٓ  وامطو ي منط ور امٔوفد   -

سوث  939)أيىيٍ سٌث  منُدرة(، دراسث ويحلٔق حسي أحىد امعثىان، وؤسي

ٓيان، ةٔروت، ط. أومّ   م.3999امري

نووامه امكوووب،  ،سوؤتٍِٓ، يحلٔووق وشوورح نتوود امسووالم َووارونم امكوووا  -

 ةٔروت، د. ت.

امفرأَود ، يحلٔوق وُود  امىطفوووْ  نطنٔل ةوي أحىودم امعٔي كوا  -

ائْ  .6491َدار امُدرة، كه، إٓران،  ،وإةرأَه امساوري

ان، امُٔئث امىصرٓيث امعاويث منكووا ،  - امنغث امعرةٔث وعٌاَا ووتٌاَا موىيام حسي

 م.6898م وط. ثأًث 6892املاَرة، ط. أومّ 
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 ـ.7996 لك٣ٯ١ٛؿ، د٦نٜ، ط. ظ٧ؽ ٦ع٧ٌؽ ٌٝؽكر، دار ا٣ٵ ٦جةدئ ا٤٣كة٩ٲٌةت -

ت ٰٚ دجٲٲ٨ كصٮق مٮاذٌ ا٣ٞؿا ات كاٷٱٌػةح ٔ٪٭ػة ٹثػ٨ ص٪ٌػٰ،  - ا٧٣عذىكى

دعٞٲٜ: ٤ٰٔ ا٣٪َّضؽم ٩ةوٙ كٔجؽ ا٣ع٤ٲ٥ ا٣٪ٌضةر كٔجؽ ا٣ٛذةح إقػ٧ةٔٲ٢ 

 ـ.7990م٤جٰ، ا٧٣ض٤ف اٵ٤ٔٯ ٤٣ٌنؤكف اٷقٺ٦ٲٌح، ا٣ٞة٬ؿة، 

ٱ٨ ٝجػةكة، ا١٧٣ذجػح ا٧٧٣ذٓ ٰٚ ا٣ذٌىؿٱٙ ٹث٨ ٔىٛٮر، دعٞٲػٜ ٚؼػؿ ا٣ػؽٌ  -

 ـ.7973ا٣ٕؿثٲح، ظ٤ت، ط. لك٣ٯ 

ا٧٣٪ىٙ مؿح دىؿٱٙ ا٧٣ةز٩ٰ ٵثٰ ا٣ٛذط ٔس٧ةف ث٨ ص٪ٌٰ، دعٞٲػٜ إثػؿا٬ٲ٥  -

 ـ.٦7950ىُٛٯ كٔجؽ اهلل ل٦ٲ٨، كزارة ا٧٣ٕةرؼ، ا٣ٞة٬ؿة، ط. لك٣ٯ 

ا٣ٮٝٙ ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ًٮ  ا٤٣ٌكة٩ٲٌةت ٣ٕجؽ ا٣جؽٱٓ ا٣٪ٲؿثة٩ٰ، دار ا٣٘ٮزة٩ٰ  -

 ـ.٩9338ٲح، د٦نٜ، ط. لك٣ٯ آ٣ٞؿ٤٣ؽراقةت ا

*   *   * 


