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 أغراض المجلة:

إن أغساض اىٍزية ٌسجٍرة ٌَ أغساض اىٍزٍع اىٔاردة فٖ كأُُّ والئحجهّ 

 اىرادي٘ة وأبسزْا:

، ورػيٓها واف٘هة بٍلاىهآل اٙداا واىػيهٔ  ىٍحافظة غيهٕ الهةٌة اىي هة اىػسب٘هةا

واىفِٔن، وٌةئٍة ىحارات اىح٘اة اىٍجلٔرة، ووضهع اىٍطهليحات اىػيٍ٘هة وايدب٘هة 

 ٘ة نافة.باىػس رفٖ ايكلا ٓا وفق ٌِٓذ ٌحرد، واىسػٖ ىجٔح٘رْاة، ودراالجٗواىحضار

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

 :النشر قواعد

ة وايصاىة واىٍٔضٔغ٘ة. –1  أن ٗجسً اىبحح باىزرَّ

 .ىهجسوُٖإلواىػِٔان اىبسٗري وا باىس٘سة اىزاث٘ة اىبححأن ُٗسفق  -2

ٗشٗههر غيههٕ خةخههَ٘ صههفحة ٌههَ  الَّ أٗلههوَّ اىبحههح غههَ غاههس صههفحات و أالَّ  -3

ػسٗه  باىهجهآل فُ٘لب هو أٌها اىٍلهاالت واىجنيٍة(،  7000صفحات اىٍزية )

 غَ غاس صفحات. ٗلو   ٌِٓا ٌا

د اىسئ٘سه٘ة اىجهٖ ثهجآل فٖ براٗة اىبحح ٌلرٌة ثبهَ٘ اى هسض ٌِهّ واىبِهٔأن  -4

 ال٘جِاوىٓا باىجفط٘و.

س  جهاا واىباحدَ٘ أو غ٘سًْ، وأن ٗحأن ٗذئ اىبحُح ٌَ أي إالاءة إىٕ اىُهج   -5

 .اىٍػجلرات اىرِٗ٘ة واىفهسٗة ىياػٔا

 اىفسُس٘ة. وأٌيذطاً ىبحدّ باإلُهي٘شٗة  -إذا رغآل فٖ ذىم  -رَّ اىباحح أن ُٗػ   -6

7–  َّٖ فجُػلٕ اىحٔاشٖ أركاٌهاً ٌجسيسهية  ،فٖ اىجٔخ٘ق أن ٗيجش  اىباحح اىٍِٓذ   اىػيٍ

 ٌَ براٗة اىبحح حجٕ ُٓاٗجّ، وثزنس حٔاشٖ نو صفحة فٖ أالفيٓا نٍا ٗيٖ:



وفي  ، «ركهً اىطهفحة - االً اىهجاا أو اىٍزية –االً اىٍؤى  أو اىهاثآل » -أ

 ٗهجآل: المصادر والمراجع

ركهً اىلبػهة  -االً دار اىِاهس وٌهآُها  -االً اىٍؤى   -االً اىهجاا » -ا

 .«وثارٗذٓا

غيٕ أن ٗزسي غيٕ ُسهق  )أ( أو )ا( وٍٗهَ ىيهاثآل أن ٗجذ٘ س أحر اىبِرَٗ

 ثٔخ٘ق اىٍطادر واىٍسارع واىحٔاشٖ. فٖواحر 

أن ثهههٔن اىبحههٔث واىٍلههاالت اىٍسالههية إىههٕ اىٍزيههة ٌِضههرة بههاىحس   –8

(Mylotus( أو )Traditional Arabic( ك٘اس )16)،  وأن ثاهفع بلهسم ٌهرٌذ

 باىبسٗر اإلىهجسوُٖ.ثسالو ، أو اىبحح ٌسزٍو غيّ٘ غِٔان

غيٕ اىباحح أن ٗيجش  ٌطليحاً واحراً فٖ بحدّ إذا ثػهردت اىٍلهابةت اىػسب٘هة  –9

 ىألصو ايرِبٖ وايوىٕ أن ٗهٔن ٌٍا راء فٖ اىٍػارً اىٍجذططة.

ٍُ ثُٔضع اىهيٍات اىأن  –10  أول مير ٌلابيٓا ايرِبٖ غِر ورودْها  قبلبة ػسَّ ػسب٘ة أو اى

 (.Psychologic، ُفس٘ة )(Computer(، حاالٔا )Technologyث لاُة ) ، ُحٔ:فقط

 .ىخإ... ، اىفاصية اىٍِلٔطة،اىفاصية ،ػِٕ اىهاثآل بػةٌات اىجسكً٘: اىِللةأن ُٗ  –11

س ي. غي٘ٓااىجٖ ثسد  ثِاس اىٍزية اىبحٔث واىٍلاالت –12  بػر أن ثذضع ىيجلًٔٗ اىسِّ

ٌهَ  أو ٌسهجًة أو ٌسالةً ىيِاهس فهٖ ٌزيهة أدهس   اً  ٗهٔن اىبحح ٌِأرأال   -13

 .ادلً٘  بزىم وٗجػٓر اىباحح ،رالاىة

 فق اغجبارات فِ٘ة.ثَّآل اىبحٔث واىٍلاالت و  سثُ  –14

 إىٕ أصحابٓا. واىٍلاالت اىجٖ ال ثُِاس ال ثسد  اىبحٔث –15

 :اٙثٖ ث واىٍلاالت إىٕ اىٍزية غيٕ اىػِٔانثسالو اىبحٔ –16

 E – mail: mla@net.sy. اىبسٗر اإلىهجسوُٖ: 327دٌاق م. ا 

 ت(:ٔكع اىٍزٍع غيٕ اىاابهة )اإلُجسُاس اىٍزية فٖ ٌِثُ 
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 والثاني األول  أيناجلز  فهرس

 التسعينو الثالثمن المجلد 

 وادلراسات ابلحوث
 

 في امخعنٌىٌي امعام  وصخوى األداء امنغوي -

 11 وطىود أضىد امصٌدد.  وامشاوعي مدى امطالب وامىدرشٌي

 حكىنث وادة مغوًث -

 41 د. وىدوح خصارة )أِوي، أَوَر، ضَدث، وصل(

 غويفي ورآة امخكاذر امن -

 59 عتد امٌاصر عصاف. د كراءة في شيء وي وادة )سوز(

 73 د. رضوان امداًث ةٌي اشخٌطاء األضوال واشخطالء األًغام -

 99 د. عتاس امشراخ امفلٌصي امىصخدرك عنى دًوان اةي امٌلٌب -

 املقاالت واآلراء
 129 وكي امطصٌي د. صنى ًصنِّي صالة -

 في ضكاًث وراًا امطكاًا: وسها شىس وووالًا -

 133 د. عٌصى امعاكوب ركعث امكٌز في امىلاالت وامىرٌوي

 وشىع دوشق وي امىشىع امعنىي امعرةي -

 149 د. رفعج هزًه إمى وشىع امنغث امعرةٌث



 اتلعريف وانلقد
 165 د. وازن امىتارك كخاب سواهر املرآن وًخائز امصٌعث -

 173 د. إةراهٌه عتد اهلل سرى امطدًد ةٌٌٌا ةىودة ةل وةصراضث -

 187 د. وطىد سىعث امدرةي امىصطنص امعنىي في وعاسه امىشىع امىصري -

 205 د. ومٌد امصراكتي أضواء عنى امىشكنث امنغوًث امعرةٌث -

 املحارضات واملدارسات
 215 د. أضىد كدور وتادئ امخشكٌل امصوحي: وراسعث وحلٌٌه -

 251 د. وٌخائٌل وعطي امتطد امعنىي في وصٌرة امتٌاء وامخلدم -

 أنباء جممعية وثقافية
 269 األشامٌبووي كرارات وشنس امىشىع في األمفاظ  -

 283 امكخب وامىشالت امىهداة إمى وكختث امىشىع -

 ةدوشق في وطنع أعضاء وشىع امنغث امعرةٌث -

 287 م(2020-ه1441عام )
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 يستىي األداء انهغىٌ يف انتعهًُني
 ندي انطالب واملدرسني انعاو واجلايعٍ

 ()د. ٌعٍٔد أظٍد اىصّ٘د أ.

٩عةكؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ا٧٣ٮصـ أف ٩ذٕؿؼ ٦ٛ٭ٮـ اٵداء ا٤٣٘ٮم كاٵ٬ػؽاؼ 

ا٧٣ؿقٮ٦ح ٫٣ ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح، كا٣نػ١ٮل ٦ػ٨ دػؽ٩ٰ ٦كػذٮاق ٣ػؽل 

، ك٣ػؽل ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ إف ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػةـ، كإف ٣ػؽل ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ دٺ٦ػؾة كَٺثػةن 

أٌٔةء ا٣٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت، ك٨٦ ز٥َّ ٩ك٤ٍ اٵًٮاء ٤ٔٯ أقجةب ٬ػؾا 

 ا٣ذؽ٩ٰ، ك٩عؽد ثٕي ا٣ىٮل ٣ٺردٞةء ثٮاٝٓ اٵداء ا٤٣٘ٮم.

ى:مدخلىتعروفيى-أواّل
ىدىمى »اٵداء ٣٘ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣   :ٰء ث٧ٕ٪ػٯٌٝةق، كأدٌل ا٣نػ :، كأداق أدٱةن ث٧ٕ٪ٯ«أ

أ٩ضـ، كاٹق٥ ٬ٮ اٵداء، كاٵداء ٬ٮ اٷ٩ضةز :ٝةـ ث٫، كدأدٌل اٵ٦ؿ ث٧ٕ٪ٯ
(1)

. 

كاٵداء ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح ٬ٮ اٷ٩ضةز، كٝػؽ ٱ١ػٮف ٬ػؾا 

اٷ٩ضةز ذا ٦كذٮل صٲٌؽ، أك ٱ١ٮف ٗٲؿ ذ٣ٟ، إٹ أف ا٣ذؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة دؼذ٤ٙ ٚػٰ 

ْؿة ا٣ذؿثٲح ا٣ذ٤ٞٲؽٱح ا٣ذٰ ٠ة٩خ دػؿل أف ا٤٣٘ػح ٦ػة ٩ْؿد٭ة إ٣ٯ ا٠ذكةب ا٤٣٘ح ٨ٔ ٩

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 

 -ا٣ُجٕػح ا٣سة٣سػػح  -ا٣ضػـء اٵكؿ  -ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ  -ٲػح ثة٣ٞػة٬ؿة ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿث (1)

 .11ا٣ٞة٬ؿة ص



 11 (2-1)اجلسءاُ  (33)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوشل 

٬ػػٰ إٹ ٦ض٧ٮٔػػح ٦ػػ٨ ا٣عٞػػةاٜ كا٣ٞٮأػػؽ كا٣ٞػػٮا٩ٲ٨ كاٵظ١ػػةـ، كأف ٤ٔػػٯ 

ٌٞ٪ٮ٬ة ٧٤٣ذ٧٤ٕػٲ٨ د٤ٞٲ٪ػةن، ك٦ػة ٤ٔػٯ ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨ إٹ أف ٱعْٛٮ٬ػة  ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ أف ٱ٤

كف ٦ذ١٧٪ػٲ٨ ٦ػ٨ ؽُّ ٕىػكٱكذْ٭ؿك٬ة ٨ٔ ّ٭ؿ ٤ٝت، كثٞػؽر درصػح ظْٛ٭ػ٥ ٣٭ػة ٱي 

ٰٚ ظٲ٨ أف ا٣ذؿثٲح ا٧٣ٕةوػؿة  ؛ٱ٪ْؿ إ٣ٯ أداا٭٥ ا٤٣٘ٮم ٤ٔٯ أ٫٩ أداء صٲٌؽا٤٣٘ح، ك

ا٣ذض٤ٲػح كاٵداء ا٧٣ػذ٨ٞ ٹ ٤ٔػٯ ا٣ذعٛػٲِ كا٣ذكػ٧ٲٓ،  :أم ،دؿ٠ـ ٤ٔػٯ ا٣ذ٧٭ٲػؿ

كا٧٣٭ةرة ٬ٰ اٵداء ا٧٣ذ٨ٞ ا٣ٞةا٥ ٤ٔٯ ا٣ٛ٭٥ كاٹٝذىةد ٚػٰ ا٣ٮٝػخ كا٧٣ض٭ػٮد 

ةف ٚٲ٦٫ٕةن، كا٣كؿٔح ٰٚ اٷ٩ضةز إ٣ٯ صة٩ت ا٣ؽٝح كاٷدٞ
(1)

. 

كا٧٣٭ػػةرات ا٤٣٘ٮٱػػح ٩ٮٔػػةف: ٦٭ػػةرات إرقػػةؿ، كدذ٧سػػ٢ ٚػػٰ ا٧٣عةدزػػح 

 كا١٣ذةثح، ك٦٭ةرات اقذٞجةؿ، كدذ٧س٢ ٰٚ اٹقذ٧ةع كا٣ٞؿاءة.

٤ٔػػٯ أف د١ػػٮف  ،كٹ دذ١ػػٮف ا٧٣٭ػػةرة ا٤٣٘ٮٱػػح إٹ ثة٧٧٣ةرقػػح كا٣ذ١ػػؿار

 ا٧٧٣ةرقح ٦ج٪ٲح ٤ٔٯ ا٣ٛ٭٥ كإدراؾ ا٣ٕٺٝةت كا٣٪ذةاش، ك٦ج٪ٲػح ٤ٔػٯ ا٣ذٮصٲػ٫

 ٨٦ صة٩ت، كا٣ذٕـٱـ ٨٦ صة٩ت آػؿ، كدٮٚؿ ا٣ٞؽكة ا٣عك٪ح.

األهاادااىالمردااومدىلاالداوىالل ااويىياايىالعملواادىالتعلومواادىى-ىثانوااّا
ى:التعلمود

ز٧ح أ٬ؽاؼ ٦نذؿ٠ح ٣ٶداء ا٤٣٘ٮم ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ؿاظػ٢ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح 

ا٣ذ٧٤ٕٲح، كأ٬ؽاؼ دؼذ٤ٙ ثٲ٨ ا٧٣ؿاظ٢ ٰٚ ًٮء ا٣٪٧ٮ ا١ٛ٣ؿم ٧٤٣ذ٧٤ٕػٲ٨، 

يخع األْداف اىذٖ ُجذغ٘ٓة ٌَ دؿيً٘ اىيغح ودؿيٍٓة فٖ اٙدٖودذ
(3)

: 

أف ٱ١ذكػػت ا٧٣ػػذ٥٤ٕ ٦٭ػػةرات اقػػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح اقػػذ٧ٕةٹن  -1

 ٩ةصعةن ٰٚ اٹدىةؿ ث٘ٲؿق ٦عةدزح ك٠ذةثح كٝؿاءة كاقذ٧ةٔةن.

                                                 

(1)R.L.Lyman. Summary of investigations relation to grammar language 

and composition supplementory. Education monographs u Chicagos- 

illinois P.  . 

 .91ص 1115د٦نٜ  -كزارة ا٣سٞةٚح ا٣كٮرٱح  -اء ا٤٣٘ٮم ٰٚ اٵد -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كٲٌؽ  (3)



 13 د. حمىود الصيد -ألداء المغوي يف التعميىني العاً واجلاوعي وصتوى ا

أف ٱ١ذكت ٦٭ةرات ا٣ٞؿاءة ا٣ض٭ؿٱح دٕؿٚػةن ٤٣عػؿكؼ كا٧٤١٣ػةت  -1

٩ٰ كد٧سٌػ٢ ا٣ٞػٲ٥ كاٹدضة٬ػةت كا٣٪ُٜ ث٭ة وعٲعح، كٚ٭ػ٥ ا٧٣ٕػة

 ا٣ٮاردة ٰٚ ا٧٣ةدة ا٧٣ٞؿكءة، كا٣ذٛة٢ٔ ٦ٓ ا٧٣ٞؿكء.

أف ٱ١ذكػػت ٦٭ػػةرات ا٣ٞػػؿاءة ا٣ىػػة٦ذح ٚ٭٧ػػةن كاقػػذ٪ذةصةن كد٧ٲٲػػـان  -3

 كدع٤ٲٺن ك٦ٮاز٩ح ك٩ٞؽان كدٞٮٱ٧ةن.

أف ٱ١ذكت ٦٭ةرات اٹقذ٧ةع ٚ٭٧ةن دٝٲٞةن ٧٣ة ٱٞةؿ، كاقذ٪ذةصةن ٧٣ػة  -4

ؼ إ٣ٲ٫، كدع٤ٲٺن ١٣ٺ٦ػ٫، كد٤ؼٲىػةن ٱٮد ا٧٣ذعؽث ٝٮ٫٣، ك٦ة ٱ٭ؽ

 ًٛ  ق، ك٩ٞؽان ٣٭ة.ؿً ١ى ٣

أف ٱ١ذكػػت ٦٭ػػةرات ا٣ذٕجٲػػؿ ا٣ػػٮّٲٰٛ ٣ٌٞػػةء ظةصةدػػ٫، كد٪ٛٲػػؾ  -5

٦ذ٤ُجةد٫ ٰٚ دٛة٫٤ٔ ٦ٓ ا٧٣ضذ٧ٓ ا٣ؾم ٱعٲة ٚٲ٫ ٨٦ ٠ذةثػح رقػةا٢، 

كإٔؽاد ٦عةًؿ ص٤كةت، ك٠ذةثػح ٦ػؾ٠ؿات، كإ٣ٞػةء ٧٤٠ػةت ٚػٰ 

 ا٧٣٪ةقجةت... إ٣غ.

ذٕجٲػؿ ٔػ٨ ٩ٛكػ٫ ٦ٲػٮٹن كادضة٬ػةت كٝٲ٧ػةن أف ٱ١ذكت ٦٭ػةرات ا٣ -6

إ٣غ، ك٧ٔة ٱٞٓ دعخ ظك٫ ٠ٺ٦ةن ك٠ذةثػح ٚػٰ  كد٤ُٕةت ك٦ٕة٩ةة..

.٥ٌْ  أق٤ٮب كاًط ك٦٪

أف ٱ١ذػػت ٠ذةثػػح وػػعٲعح ثأقػػ٤ٮب قػػ٤ٲ٥ ػػػةؿ ٦ػػ٨ اٵػُػػةء  -7

 اٷ٦ٺاٲح كا٣٪عٮٱح.

٨ٔ ١ٚػؿق كظةصةدػ٫ كا٬ذ٧ة٦ةدػ٫ ك٦ٲٮ٣ػ٫ كرٗجةدػ٫  ةأف ٱٕجٌؿ مٛة٬ٲ   -8

 ة٣ٲةن ٨٦ اٵػُةء.دٕجٲؿان ق٤ٲ٧ةن ػ

أف ٱ١ذكت ٦٭ةرات ا٣ذؾكؽ اٵدثٰ، كإدراؾ ا٣ض٧ةؿ كا٣ذ٪ةقٜ ٰٚ  -9

 ا٣٪ىٮص اٵدثٲح ا٣ذٰ ٱذٛة٢ٔ ٦ٕ٭ة.

أف ٱ١ذكت ٔةدة اٷٝجةؿ ٤ٔٯ ا٣ٞؿاءة ا٣عؿة ثنػ٘ٙ ك٦عجػح ظذػٯ  -11

 ٱ٘ؽك ا١٣ذةب وؽٱ٫ٞ ا٣ؾم ٹ ٱ٢٧ ٦ىةظجذ٫.
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أف ٱ١ذكػػت ٔػػةدة ا٣جعػػر ٔػػ٨ ا٧٤١٣ػػةت كا٣ذٛذػػٲل ٔ٪٭ػػة ٚػػٰ  -11

٥ كا٧٣ٮقٮٔةت ثعسةن ٨ٔ ٦ٕة٩ٲ٭ػة كاقػذ٧ٕةٹد٭ة ا٣عؿٚٲػح ا٧٣ٕةص

 كا٧٣ضةزٱح كاٹوُٺظٲح.

أف ٱٮّٙ ٦ة ٱعى٢ ٤ٔٲ٫، كٱ١ذكج٫ ٨٦ ٦ٛؿدات كدؿا٠ٲػت ك١ٚػؿ  -11

كٝٲ٥ كادضة٬ةت كوٮر كأػٲ٤ح كأقة٣ٲت ٨٦ ٝؿاءاد٫ ٚػٰ ٦ٮاٝػٙ 

 ا٣ذٕجٲؿ ا٣نٛة٬ٰ كا١٣ذةثٰ.

كا٣ذ٧ٲٲػـ ثػٲ٨  أف ٱ١ٮف ٝةدران ٤ٔٯ اػذٲةر ا٧٣ةدة ا٣ىة٣عح ٤٣ٞؿاءة، -13

 ، كثٲ٨ ا٣٘ر كا٣ك٧ٲ٨.ا٣ذؿثٮٱح كٗٲؿ ا٣ذؿثٮٱحا٣ؼجؿدٲ٨ 

كدضؽر اٷمةرة إ٣ٯ أف ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔػٯ اٵ٬ػؽاؼ ٚػٰ ا٧٣ؿظ٤ػح ا٣سة٩ٮٱػح ٹ 

ٵف ز٧ػح مػؿٱعح ٦ػ٨  ؛ٱ٢ٞ أ٧٬ٲح ٨ٔ اٵ٬ؽاؼ ٰٚ ٦ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ اٵقةقػٰ

ٟ ٠ػةف ػؿٱضٰ ٬ؾق ا٧٣ؿظ٤ح ٝؽ ٹ ٱذةثٕٮف دراقذ٭٥ ا٣ضة٦ٕٲح، كث٪ةء ٤ٔٯ ذ٣

ٹثؽَّ ٨٦ دٮقػٲٓ دااػؿة ا٠ذكػةب ٦٭ػةراد٭٥ ا٤٣٘ٮٱػح، كٝػؽرد٭٥ ٤ٔػٯ ا٣ٞػؿاءة 

ا٣٪ةٝؽة، ك٦ٲ٤٭٥ ك٦عجذ٭٥ ٤٣ٞؿاءة، كم٘ٛ٭٥ ث٭ة، كٝؽرد٭٥ ٤ٔٯ ا٩ذٞػةء ا٧٣ػةدة 

ا٣ىة٣عح ٤٣ٞؿاءة، ك٤ٔٯ دذجٓ ٦ة ٱكذ٧ٕٮف إ٣ٲ٫ ٚ٭٧ةن ك٩ٞؽان كدٮّٲٛةن، كٝػؽرد٭٥ 

٣ض٧ػةؿ ٚٲ٭ػة، ك٤ٔػٯ دػؾكٝ٭ة ٤ٔٯ ٚ٭٥ ا٣٪ىػٮص اٵدثٲػح، كإدراؾ ٩ػٮاظٰ ا

كدع٤ٲ٤٭ة ك٩ٞؽ٬ة، كٝؽرد٭٥ ٤ٔٯ ا٣ذٕجٲؿ ا٣ٮّٲٰٛ كاٷثؽأٰ، كٝؽرد٭٥ ٤ٔػٯ 

ا٣جعر، كدٞىٰ ا٧٣كةا٢، كاقذؼؽاـ ا٧٣ؿاصٓ، كاٹدىػةؿ ثػة٣ذؿاث اٵدثػٰ 

 إ٣غ. ٰٚ ٔىٮرق ا٧٣ؼذ٤ٛح، ك٠ذةثح ٩ىٮص ٦ذ١ة٤٦ح...

 ثػٌؽ ٣٪ػة أف كٹ .كدذكٓ دكااؿ اٹ٠ذكةب كا٣ٞؽرات ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ضة٦ٕٲح

٩ٞٙ ٤ٔٯ ٦كذٮل اٵداء ا٤٣٘ٮم ٣ؽل ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٰٚ ٦ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ٦ػة ٝجػ٢ 

 ا٣ضة٦ٰٕ، كٰٚ ٦ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضة٦ٰٕ.



 15 د. حمىود الصيد -ألداء المغوي يف التعميىني العاً واجلاوعي وصتوى ا

ىتوىىاألداوىلدىىالمتعلمونىيايىالتعلاو ىىدالذكوىىمنىتدنيىمى-ثالثّا
ى:ماىقبلىالجامعيىوالجامعي

٤ٔػٯ  ٥٣ د٨١ ا٣ن١ٮل ٨٦ دؽ٩ٰ ٦كذٮل اٵداء ٣ؽل ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٦ٞذىػؿة

 ،-٤ٕ٩ػ٥ ٚٲ٧ػة –ظةًؿ٩ة، كإ٧٩ة أ٣ٛٲ٪ة٬ة د٪٤ُٜ ٦٪ؾ زٺزٲ٪ٲةت ا٣ٞؿف ا٧٣ةًػٰ 

 اٵدب ٚػٰ» ٠ذةث٫ ٰٚ ٱٞٮؿ ظكٲ٨ ٫َ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ٕؿثٰ اٵدب ٧ٔٲؽ ذا ٬ٮ ٚ٭ة

كا٣ٕة٣ٲػح، كأف  ا٣سة٩ٮٱػح ا٧٣ػؽارس دٺ٦ٲؾ د٧ذع٨ أف دكذُٲٓ إ٩ٟ»: «ا٣ضة٤٬ٰ

ٱضػؽكف ٦ػ٨ مػٕٮر  د٤ُت إ٣ٲ٭٥ أف ٱىٛٮا ٣ٟ ٚػٰ ٣٘ػح ٔؿثٲػح كاًػعح ٦ػة

كإظكةس أك ٔةَٛح أك رأم، ٨٤ٚ دْٛؿ ٦٪٭٥ ثنٰء، ك٣ػ٨ دْٛػؿ ٦ػ٨ أ٠سػؿ٥٬ 

ثنٰء، ٚإف كصؽت ٔ٪ؽ ثٌٕ٭٥ مٲبةن، ٤ٚٲف ٬ٮ ٦ؽٱ٪ةن ث٫ ٧٤٣ؽرقح، كإ٧٩ة ٬ػٮ 

«٦ؽٱ٨ ث٫ ٤٣ىعٙ كا٧٣ضٺت كاٵ٩ؽٱح ا٣كٲةقٲح كاٵدثٲح
(4)

. 

دؽ٩ٰ  كٰٚ ا٣ؼ٧كٲ٪ٲةت ٱؿدٛٓ ٨٦ ٦ىؿ أٱٌةن وٮت أ٦ٲ٨ ا٣ؼٮ٣ٰ مة٠ٲةن 

ا٦ي ٝؽ٦ةن ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٨٧٣ د٭ٲأ ٣٭ػ٥ ا٣كػٲؿ »٦كذٮل اٵداء، إذ ٱٞٮؿ: 

ٚٲ٭ة، ٚإذا د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٞٮ٦ٲح ٗٲؿ ٦ٮٜٚ، كإذا أدث٭ة ٗٲػؿ ٦عجػت، كإذا ا٣ػ٪لء 

ٱؾ٬ت ٬ٮاق ثؽدان ٰٚ آداب ٣٘ةت أػؿل إف ٝؿأ، كإذا ٬ٮ ٹ ٱؿٝػٯ ٣ػ٫ كصػؽاف 

ٱ١ٮف ا٣ؿ٠ٮد اٵدثٰ، كد١ػٮف أز٦ػح ك٨٦ ٬ؾا  .إذا ٦ة أٔٮزد٫ ا٤٧٣٭٧ةت ا٣ٛ٪ٲح

ا٨ٛ٣ ا٣ٞٮ٣ٰ ٰٚ ٩ٮاظٲ٫ ا٣ٛ٪ٲح كا٧٤ٕ٣ٲػح، ٧٤٤ٚكػؿح أز٦ػح، ك٤٣ىػعةٚح أز٦ػح، 

ك٣٭ؾا ك٦ة أمػٲؿ إ٣ٲػ٫  .ك٣ٸذأح أز٦ح، ك١٣ؾا ك٠ٲخ أز٦ةت ٣٘ٮٱح ٤٠٭ة ٹ ٗٲؿ

أمؽ اٵزؿ ٚػٰ ٔضػـ اٵ٦ػح ٔػ٨ أف دؿ٠ػـ ٔٮاَػٙ أٚؿاد٬ػة، كدض٧ػٓ ٤ٝػٮب 

«ٵ٢٦ ا٧٣ٮظؽ كا٢ٕٛ٣ ا٧٣نذؿؾأث٪ةا٭ة، كدٮص٫ ٬ٮا٥٬ إ٣ٯ ا
(5)

. 

                                                 

 .13ص 1937ا٣ٞة٬ؿة  -دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ  -ٰٚ اٵدب ا٣ضة٤٬ٰ  -ا٣ؽ٠ذٮر ٫َ ظكٲ٨  (4)

 -٦ٕ٭ػؽ ا٣ؽراقػةت ا٣ٕؿثٲػح  -٦ن١ٺت ظٲةد٪ة ا٤٣٘ٮٱػح  ٦٨ٔعةًؿات  -أ٦ٲ٨ ا٣ؼٮ٣ٰ  (5)

 .6ص 1958ا٣ٞة٬ؿة 
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ظؾك ا٣ؼٮ٣ٰ ٰٚ اٷمةرة إ٣ٯ ٔؽـ د١٧ػ٨ « ث٪خ ا٣نةَئ»كدعؾك ا٣ؽ٠ذٮرة 

ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ا٧٣ذؼؿصٲ٨ ٨٦ ٠ذةثح ػُػةب ثكػٲٍ، ك٦ٕة٩ػةد٭٥ ٔػؽـ ا٣ٞػؽرة ٤ٔػٯ 

ا٣ْػة٬ؿة ا٣ؼُػؿة ٵز٦ذ٪ػة ا٤٣٘ٮٱػح ٬ػٰ أف »ا٣ذٕجٲؿ ا٣ك٤ٲ٥، ٚ٭ػة ٬ػٰ ذم دٞػٮؿ: 

٤ٕػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ازداد ص٭ػٺن ث٭ػة، ك٩ٛػٮران ٦٪٭ػة، ا٣ذ٧٤ٲؾ ٧٤٠ة قةر ػُٮة ٰٚ د

كوؽكدان ٔ٪٭ة. كٝؽ ٱ٧ٌٰ ٰٚ ا٣ُؿٱٜ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ إ٣ٯ آػػؿ ا٣نػٮط، ٚٲذؼػؿج ٚػٰ 

ا٣ضة٦ٕح، ك٬ٮ ٹ ٱكذُٲٓ أف ٱ١ذت ػُةثةن ثكٲُةن ث٤٘ح ٝٮ٫٦، ث٢ ٝؽ ٱذؼىه ٚػٰ 

ؾق ٫ ٦ػٓ ذ٣ػٟ أف ٱ٤٧ػٟ ٬ػٲٍػٕٲً دراقح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ظذٯ ٱ٪ةؿ أ٤ٔٯ درصةد٭ػة، كٱي 

ػةق أث٪ةؤ٩ػة ٚػٰ ٣٘ػذ٭٥  ٌٞ ا٤٣٘ح ا٣ذٰ ٬ٰ ٣كةف ٝٮ٫٦ ك٦ػةدة دؼىىػ٫. ٠ػ٢ درس د٤

ا٣ٕؿثٲح ٱ٪أل ث٭٥ ٔ٪٭ة، ك٩ػؿل ا٤٣٘ػةت اٵػػؿل ٱذ٧٤ٕ٭ػة أث٪ةؤ٬ػة ٚػٰ ٦ؽارقػ٭٥ 

«ا٣ٕة٦ح، ٚٲ١كجٮف ٨٦ ٢٠ درس ٦ٕؿٚح صؽٱؽة ثأقؿار ٣٘ذ٭٥
(6)

. 

ك٥٣ دٞذىؿ ا٣ن١ٮل ٤ٔػٯ ُٝػؿ ٔؿثػٰ دكف آػػؿ، ٚ٭ػة ٬ػٰ ذم وػٲعح 

د٪٤ُٜ ٰٚ ٩ؽكة ا٤٣كة٩ٲةت كا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ذػٰ ٔٞػؽت « ٬ةدم ٩٭ؿ»ر ا٣ؽ٠ذٮ

ٌٛ٭ػة ا٣٘جػةر، »٣ذنٲؿ إ٣ٯ أف  1978ٰٚ دٮ٩ف ق٪ح  ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ا٣ٲٮـ ٧٠بؾ٩ح ٱ٤

ٚة٣٪ػػةَٞٮف ٱٌػػٲٞٮف ث٭ػػة، كٱ٭ؿثػػٮف ٦ػػ٨ ٝٮأػػؽ٬ة كدؿا٠ٲج٭ػػة، ثػػ٢ إف ثٕػػي 

ا٧٣ذ٧٤ٕػػٲ٨ ا٣ٕػػؿب ٹ ٱٕؿٚػػٮف دؿ٠ٲػػت ص٤٧ػػح ٔؿثٲػػح قػػ٤ٲ٧ح ا٣كػػ١ذةت 

٣عؿ٠ةت، كاٵ١٩ٯ ٨٦ ذ٣ٟ أ٩٪ة ٩ػؿل ثٕػي ٤َجػح ا٣ضة٦ٕػةت ٚػٰ أٝكػةـ كا

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كآداث٭ة ٹ ٱؽر٠ٮف ٚىةظح ا٣ٞٮؿ، ك٣كػة٩٭٥ ٱ٤عػ٨، ك٦ٕػةرٚ٭٥ 

«ا٤٣٘ٮٱح ٤ٔٯ ٢٠ ا٧٣كذٮٱةت ٹ دذ٪ةقت كم٭ةدد٭٥ ا٣ضة٦ٕٲح
(7)

. 

                                                 

 -دار ا٧٣ٕػةرؼ ث٧ىػؿ  -٣٘ذ٪ػة كا٣عٲػةة  -« خ ا٣نةَئث٪»ا٣ؽ٠ذٮرة ٔةانح ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧  (6)

 .171ص 1971ا٣ٞة٬ؿة 

دػٮ٩ف  -ا٣ضة٦ٕح ا٣ذٮ٩كٲح  -أم٘ةؿ ٩ؽكة ا٤٣كة٩ٲةت كا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح  -ا٣ؽ٠ذٮر ٬ةدم ٩٭ؿ  (7)

 .111ص 1978دٱك٧جؿ  -
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دنػٲؿ إ٣ػٯ أف « ا٣ػؽ٠ذٮر ٦٭ػؽم ا٧٣ؼـك٦ػٰ»ك٨٦ ا٣ٕؿاؽ ٩ضػؽ وػٲعح 

ح ٨٦ دؽرٱف ا٣ٕؿثٲح، كثؿـ ا٤ُ٣جػح ٚػٰ ٦ؿاظػ٢ ا٣ؽراقػح ٬٪ة٣ٟ م١ٮل ٔة٦»

ا٧٣ؼذ٤ٛح ثة٣ؽرس ا٣٪عٮم كاقػذسٞة٣٭٥ ٤ٌّػ٫ كّػ٢ٌ ا٣ٞػةا٧ٲ٨ ٤ٔػٯ دؽرٱكػ٫، 

، ةأك ٣٘ٮٱ ػ ةكإػٛةؽ ا٤ُ٣جح، ظذٯ ا٧٣ذؼؿصٲ٨ ٦٪٭٥ ٚػٰ أف ٱٛ٭٧ػٮا ٩ىػةن أدثٲ ػ

«كٰٚ أف ٱؤ٣ٌٛٮا ص٤٧ح ٔؿثٲح ق٤ٲ٧ح
(8)

. 

ؤد٧ؿ ا٣ذةقػٓ ٹدعػةد ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ ٚػٰ ا٧٣ػ« ا٣ػؽ٠ذٮر ظكػةـ ا٣ؼُٲػت»كٱؿل 

أف اٷ٩كػةف ٣ػٲف ثعةصػح إ٣ػٯ ركااػـ دؿثٮٱػح أك » :ا٣ٕؿب ا٣ؾم ٔٞؽ ٰٚ ا٣ؼؿَٮـ

«د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٩عؽار ٦كذ٧ؿ ()إظىةءات ١٣ٰ ٱكذ٪ذش أف قٮٱح
(9)

. 

ك١٬ػػؾا ٩ػػؿل أف ا٣نػػ١ٮل ٦ػػ٨ دػػؽ٩ٰ ٦كػػذٮل اٵداء ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح 

ج٫٤. ك٥٣ د٨١ ا٣ن١ٮل ٣ذٞذىؿ ٤ٔٯ اٷمةرة د٪ةك٣خ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲ٨ ا٣ضة٦ٰٕ ك٦ة ٝ

إ٣ٯ اٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ ا٣ذٕجٲؿٱ٨ ا٣نٛة٬ٰ كا١٣ذةثٰ، كإ٧٩ة ٠ة٩خ دنػٲؿ إ٣ػٯ 

اٹردجةؾ ٰٚ د٪ةكؿ ًؿكب ا٣ذٕجٲؿ ا٣ٮّٲٰٛ ٨٦ إ٣ٞةء ا٧٤١٣ةت ٰٚ ا٧٣٪ةقجةت 

ا٧٣ؼذ٤ٛح، أك إٔؽاد دٞةرٱؿ ٨ٔ ٦عةًؿ ا٣ض٤كةت، أك دٞؽٱ٥ ٤َت إ٣ٯ إظؽل 

 ..إ٣غ..٧ؤقكةتا٣ؽكااؿ كا٣

ػٱٌةؼ إ٣ٯ ذ٣ٟ ٫٤٠ ٦ة ٱي  ِ ٦ػ٨ ٚٞػؿ ٚػٰ ا٣ؿوػٲؽ ا٣عْٛػٰ ٤٣نػٮا٬ؽ ٺظى

ا٣نٕؿٱح كا٣٪سؿٱح ٣ؽل ظ٤٧ح اٷصةزة ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ك٦ػ٨ ٝىػٮر ثٌٕػ٭٥ ٚػٰ 

ا٣ذٛذٲل ٨ٔ ٧٤٠ح ٰٚ ا٧٣ٕض٥، كا٣ٕـكؼ ٨ٔ ا٣ٞؿاءة ا٣عؿة ٰٚ اٵٔػ٥ اٵ٤ٗػت، 

                                                 

ث٘ػؽاد  -كزارة ا٣سٞةٚػح ثػة٣ٕؿاؽ  -٩عٮ ٣٘ػح ٔؿثٲػح قػ٤ٲ٧ح  -ا٣ؽ٠ذٮر ٦٭ؽم ا٧٣ؼـك٦ٰ  (8)

 .81ص 1978

() «ا٧٣ض٤ح. -ٰٚ ا٣٪ٌه ث٧ٕ٪ٯ ٦كذٮل اقذ٧ٕةؿه ٦يعؽىث، ٚٲ٫ ٩ْؿ « قٮٱٌح 

 1976ا٣ؼؿَٮـ  -ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ذةقٓ  -ادعةد ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ا٣ٕؿب  -ا٣ؽ٠ذٮر ظكةـ ا٣ؼُٲت  (9)

 .558ص
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كذ٧ٕٮف إ٣ٲ٭ػة ٦ػ٨ ص٭ػح ٦ػ٨ كا٣ٞىٮر ٰٚ د٧س٢ ٦ة دنذ٢٧ ٤ٔٲ٫ ا٣٪ىٮص ا٣ذٰ ٱ

 ك٦ٛة٬ٲ٥، أك ا٣٪ىٮص ا٣ذٰ ٱٞؿؤك٩٭ة أٱٌةن ٨٦ ص٭ح أػؿل. ٦ٕةفو 

الذكوىىمانىتادنيىمداتوىىأداوىالمعلماونىيايىالتعلاو ىمااىىىىىىىىى-رابعّا
ومدااتوىىأرءاااوىالكولاادىالتدرودااودىياايىىىىىقباالىالجااامعي ى
ى:التعلو ىالجامعي

٤ٕػٲ٥ ٦ػة ٝجػ٢ ٥٣ د٨١ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ أ٣كػ٪ح ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ كأٝٺ٦٭ػ٥ ٚػٰ ا٣ذ

 ا٣ضة٦ٰٕ، ك٤ٔٯ أ٣ك٪ح أٌٔةء ا٣٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت كا٧٣ٕة٬ػؽ ٣ذذكػ٥ى 

ثة٣كٺ٦ح كا٣ىعح كصٮدة ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح أظٲة٩ػةن، ٤ٚ٪كػذ٧ٓ إ٣ػٯ ٦ػة 

ظٌؽؽ ٰٚ ا٧٣ؽارس كا٣ذ٤ٕػٲ٥ ٚٲ٭ػة، أك٣بػٟ »ٱٞٮ٫٣ أ٦ٲ٨ ا٣ؼٮ٣ٰ ٰٚ ٬ؾا ا٣ىؽد: 

ٱعك٪ٮف ٣٘ذ٭٥، كٹ ٱعك٪ٮف اٷثة٩ح، إ٩٭ػ٥ ٔػٮاـ ا٧٣ؼذ٤ٛح ٹ  ا٧٣ؽرقٮف ٧٤٣ٮادِّ

ٰٚ مؿظ٭٥ كد٤ٞٲ٪٭٥، ك٥٬ أمجةق ٔٮاـ ٰٚ دػأ٣ٲٛ٭٥ كٔؿًػ٭٥، ك٬ػ٥ ٹ ٱي٤ٞػٮف 

٣ذٺ٦ٲؾ٥٬ كَٺث٭٥ ظٞةاٜ ٩ٲٌػؿة ثٲٌ٪ػح، ك٣ػٲف ذ٣ػٟ ٚعكػت، ثػ٢ ٬ػ٥ ٱجؿ٦ػٮف 

ثة٤٣٘ح، كٱذأٚٛٮف ٨٧٦ ٱؿصٮ ٣ؽٱ٭٥ ثٲة٩ةن ث٭ة أك وعح دٕجٲؿ، ٚإذا ٥٬ ٱؿ٠ػـكف ٚػٰ 

«ا٣ذٺ٦ٲؾ ٠ؿا٬ٲح ا٤٣٘ح ا٣ٞٮ٦ٲح، إف ٥٣ ٢ٞ٩ اظذٞةر٬ة٩ٛٮس 
(11)

. 

، إذ دٞػٮؿ: «٣٘ذ٪ػة كا٣عٲػةة»كدٕـز ٬ؾق ا٣٪ْؿة ث٪خ ا٣نػةَئ ٚػٰ ٠ذةث٭ػة 

ة٣ٕؿثٲح أك ٱ٤ٞٮف أظةدٱر ٰٚ أ٩ؽٱح زٞةٚٲػح، ثك٩ك٧ٓ أقةدؾة ٠جةران ٱعةًؿكف »

كدٞؿأ ٣٭٥ ٦ة ٱ١ذجٮف ٨٦ ثعٮث ك٦ٞةٹت، ٚ٪ػؽرؾ ٦ػة ٱٕػة٩ٮف ٦ػ٨ إظكػةس 

ث٧ٞؽرة ا٤٣٘ح ا٣ذٰ دؿ٬ٞ٭٥ ثة٣نٕٮر ثأ٩٭٥ ٹ ٱ١٤٧ٮف أداة ا٣ذٕجٲؿ ا٣ك٤ٲ٥  ثة٬ِ

«ا٤ُ٣ٜ ٨ٔ آراا٭٥ كأ١ٚةر٥٬
(11)

. 

                                                 

 -٦ٕ٭ػؽ ا٣ؽراقػةت ا٣ٕؿثٲػح  -٦عةًؿات ٨ٔ ٦ن١ٺت ظٲةد٪ة ا٤٣٘ٮٱػح  -أ٦ٲ٨ ا٣ؼٮ٣ٰ  (11)

 .6ص 1958ا٣ٞة٬ؿة 

 .٦191ؿصٓ قةثٜ ص  -٣٘ذ٪ة كا٣عٲةة  -ا٣ؽ٠ذٮرة ث٪خ ا٣نةَئ  (11)



 19 د. حمىود الصيد -ألداء المغوي يف التعميىني العاً واجلاوعي وصتوى ا

كَة٧٣ػػة ٹظْ٪ػػة ٚػػٰ دركس ا٣ذؿثٲػػح ا٤٧ٕ٣ٲػػح ٚػػٰ ٦ؽارقػػ٪ة ٚػػٰ ا٣ذ٤ٕٲ٧ػػٲ٨ 

اٵقةقٰ كا٣سػة٩ٮم مػؿح ا٣ػؽركس ثة٣ٕة٦ٲػح أظٲة٩ػةن كثػة٣٭ضٲ٨ ا٤٣٘ػٮم أظٲة٩ػةن 

 ا٣ذؿثٲػح ٚػٰ صة٦ٕػح ا٧٣٪ىػٮرة ثض٧٭ٮرٱػح ٦ىػؿأػؿل، كركل ٣٪ػة ٧ٔٲػؽ ٤٠ٲػح 

قح ا٣ذؿثٲح اٷقٺ٦ٲح ٠ة٩خ دنؿح ٣ُة٣جةد٭ػة ٚػٰ ا٣سػة٩ٮم ٦ٮًػٮع ا٣ٕؿثٲح أف ٦ؽرِّ 

 ا٣٭ضؿة ا٣٪جٮٱح، ٚةقذ٤٧ٕخ ا٣ٕة٦ٲح كا٣٭ضٲ٨ ا٤٣٘ٮم ٰٚ مؿح درق٭ة.

إذا ػػػؽ٩ة »ك٠ػػةف ٦ػػؽرس رٱةًػػٲةت ٱنػػؿح ا٣ػػؽرس ٝػػةاٺن ثة٣ٕة٦ٲػػح: 

، ك٠ػػةف ٱٞىػػؽ: إذا أػػػؾ٩ة ٬ػػؾق ا٣ـاكٱػػح «ذٮدػػح٬ة٣٪عذٮدػػح كظُٲ٪ة٬ػػة ٔ٭ة٣٪ع

 ككًٕ٪ة٬ة ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣ـاكٱح.

ك٦ة أزاؿ أدؾ٠ؿ دىعٲط إظؽل ا٧٤ٕ٧٣ةت ٰٚ ٦ؽرقح ا٣ذُجٲٞةت ثؽ٦نٜ 

ٷصةثح أظؽ ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨ ٚػٰ وػٛ٭ة ٔ٪ػؽ٦ة ٤َجػخ إ٣ٲػ٫ أف ٱكػذؼؿج اٵٕٚػةؿ 

ى »ا٧٣ةًٲح كا٧٣ٌةرٔح ٨٦ ا٣٪ه، ٚأمةر إ٣ٯ ٢ٕٚ  ، ٤ٔٯ أ٫٩ ٢ٕٚ ٦ةضو « ٢ى قى رٍ أ

ٌػةرع، ٬ؾا ػُأ، ٬ػؾا ٕٚػ٢ ٦»٧ٚة ٠ةف ٨٦ ا٧٤ٕ٧٣ح إٹ أف ا٩ذٌٛخ ٝةا٤ح ٫٣: 

 !«؟أٹ دضؽ ٚٲ٫ أظؽ أظؿؼ أ٩ٲخ

كإذا ا٩ذ٤ٞ٪ة إ٣ٯ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضة٦ٰٕ، ٚإ٩٪ػة ٩ٺظػِ ٗٲػةب ا٣ذػؽرٱف ثة٤٣٘ػح 

ٚػػٰ صة٦ٕػػةت دكؿ  ا٣ٕؿثٲػػح، ا٤٣٘ػػح اٵـ، ٚػػٰ أ٤ٗػػت ا٣ضة٦ٕػػةت ا٣ٕؿثٲػػح، إفٍ 

ةت دكؿ ا٧٣٘ؿب ا٣ٕؿثٰ. أ٦ة ٰٚ ا٣ػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح ا٣ؼ٤ٲش ا٣ٕؿثٰ، أك ٰٚ صة٦ٕ

ٚػٰ ٦ىػؿ إذ « ٔجػؽ ا٣ىػجٮر مػة٬ٲ٨»اٵػؿل ٤ٚ٪كذ٧ٓ إ٣ٯ ٦ة ٱٞٮ٫٣ ا٣ؽ٠ذٮر 

ثٮًػٮح إذا ٦ػة رأٱ٪ػة أف ا٤ٕ٣ػٮـ ا٣ذػٰ دجػؿز أف ٦أقةة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح »ٱنٲؿ إ٣ٯ 

دٞػػٮـ ٤ٔٲ٭ػػة ا٣عٌػػةرة ا٣عؽٱسػػح ٠ة٣٭٪ؽقػػح كا٣ُػػت كا٣ىػػٲؽ٣ح كا٣ُجٲٕػػح 

دؽٌرس ثة٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱح ٰٚ صة٦ٕةد٪ة، ٹ ٵف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح كا٣ؿٱةًٲةت ٤٠٭ة 

ٔةصـة ٨ٔ د٧سٲ٢ ظٞةاٞ٭ة ك٦ى٤ُعةد٭ة د٧سٲٺن ٦ة، ثػ٢ ٵف ٬ٲبػةت ا٣ذػؽرٱف 

ٚػػٰ ٬ػػؾق ا٧٣ضػػةٹت ٬ػػٰ ا٣ٕػػةصـة ٔػػ٨ اقػػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح أداة ٣٪ٞػػ٢ 
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«ا٧٣ٕةرؼ ا٣عؽٱسح، ك٦ذةثٕح ٦ة ٱ٪نؿ ٰٚ ا٣ؼةرج ث١ٛؿ ك٣كةف ٔؿثٲٲ٨
(11)

. 

ا كٝٛ٪ة ٤ٔٯ ٦٪ةٝنػح رقػةا٢ ا٧٣ةصكػذٲؿ كا٣ػؽ٠ذٮراق ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت كإذ

ٰٚ ٬ؾق ا٧٣٪ةٝنةت، كإ٣ٯ ٬ػؾا أمػةر ا٣ػؽ٠ذٮر  ةا٣ٕؿثٲح، ٚإ٩٪ة ٩ضؽ ٬ضٲ٪ةن ٣٘ٮٱ  

ك٣ٞؽ ظٌؿت أػٲؿان ٦٪ةٝنح ٣ؿقة٣ح ٰٚ ٔة٥٣ ا٣ُٛٲ٤ٲػةت ٣٪ٲػ٢ »مة٬ٲ٨ ٝةاٺن: 

ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ، درصح ا٣ؽ٠ذٮراق ٠ة٩خ ٧٩ٮذصةن ٧٤٣أقةة ا٣ذٰ ٩ٕٲن٭ة ٩ع٨ ٰٚ 

ك٦ٕجٌؿة ٨ٔ ا٣ذ٧ـؽ ا٧ٕ٣ٲٜ ٰٚ أ٤ٔٯ ٦كػذٮٱةت ا٣جعػر ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣عٌػةرم، 

ا٣ؿقة٣ح ٦عٌؿرة ثةٷ٩ض٤ٲـٱح، كٌٝؽ٦خ ا٣ُة٣جح ٤٦ؼىةن ٔ٪٭ة ثةٷ٩ض٤ٲـٱػح أٱٌػةن، 

ث ا٧٣نؿؼ ثة٣ٕؿثٲػح، ك٩ػةٝل أظػؽ اٵٌٔػةء ا٣ُة٣جػح كثؽأت ا٧٣٪ةٝنح ٚذعؽٌ 

ة٣ٕؿثٲػػح، ك٠ة٩ػػخ ا٣ُة٣جػػح دػػؿدُّ ثةٷ٩ض٤ٲـٱػػح، ك٩ػػةٝل ا٣ٌٕػػٮ اٳػػػؿ ا٣ُة٣جػػح ث

كد٪ةٝل ثةٷ٩ض٤ٲـٱح، كثة٣ٕؿثٲح ٰٚ ٣٘ح ٦ؼذ٤ُػح ٠ػةػذٺط ا٣ؿٝػٓ ٚػٰ ا٣سػٮب 

ا٧٣٭٤٭٢، كذ٣ٟ ٰٚ ٤٠ٲح ا٣ُت ثإظؽل ا٣ضة٦ٕةت ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕؿٱٞح. ك٣ػٮ أف 

٬ؾا ا٧٣ٮًٮع ٠ةف ٦ُؿكظةن ثضة٦ٕح د٦نٜ ١٣ذت ثة٣ٕؿثٲح، ك٣٪ٮٝل ثة٣ٕؿثٲػح 

«ٰٚ ا٧٣ى٤ُعةت دكف أد٩ٯ وٕٮثح ٰٚ اٵداء أك
(13)

. 

ك٥٣ ٱ١ذٙ ا٣ؽ٠ذٮر مة٬ٲ٨ ثٮوٙ ٦ة صػؿل ٚػٰ ٦٪ةٝنػح ٬ػؾق ا٣ؿقػة٣ح 

٣٪ٲ٢ درصح ا٣ؽ٠ذٮراق ٰٚ ٤٠ٲح ا٣ُت ثإظؽل ا٣ضة٦ٕةت ا٧٣ىؿٱح ٍٚٞ، كإ٧٩ػة 

٣٪٤ٞ٭ة وؿاظح كدكف ٦ٮارثح: إف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٗٲؿ ٔػةصـة، »دةثٓ ٠ٺ٫٦ ٝةاٺن: 

٦ػ٨ ا٣٪ػٮع ا٣سٞػةٰٚ ا٧٣ذ٧سػ٢ ٚػٰ كإ٧٩ة ا٣ٕةصـ ثٕي ث٪ٲ٭ة قٮاء أ٠ةف ا٣ٕضػـ 

ًٕٙ إ٧٣ةـ اٵقةدؾة ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ك٦ى٤ُعةد٭ة، أـ ٠ةف ٨٦ ا٣٪ٮع ا٣٪ٛكػٰ 

                                                 

دٕٞٲت ٤ٔٯ ٦ٞةؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كا٣ْػؿكؼ ا٣عةًػؿة ك٦ػة  -ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ىجٮر مة٬ٲ٨  (11)

ا٣ٕػؽد  -دٱٮصٲ٨ ٦ىػجةح ا١ٛ٣ػؿ ٱ٪ذْؿ دعٞٲ٫ٞ ٨٦ آ٦ةؿ ٰٚ ٦كذٞج٢ ٔة٥٣ ا٧٣ذ٧٤١ٲ٨ ث٭ة 

 .11ص 1976ا٣ك٪ح ا٣ٕةمؿة  -ا٣ؿاثٓ كا٣سٺزٮف 

 .11ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ ص (13)



 12 د. حممود السيد -ألداء اللغوي يف التعليمني العام واجلامعي مستوى ا

إذا افخصضٌا فُٔه امقسرة عنّ اسخعىال امنغث، ومكٌُه ُٓدجىِن عني رنِ  

امخجصةث مفقص فْ اإلخساس ةامكصاوث امقِؤنث، ذمنا اإلخسناس امنشي ٓنسف  

 ال، وقس كان رنٔقاً أن ٓسف  َؤالء األسناحشة  امجٌسي األؤي إمّ اقخدام األَِ

«إمّ صٌ  امىدال
(24)

. 

وإذا كان امسكخِر شأَي قس افخص  امقسرة مسى أسناحشة امجاوعنث عننّ 

اسخعىال امنغث، فإن امِاق  ٓسل عننّ ضنعا امقنسرة منسُٓه فنْ االسنخعىال 

 امصدٔح منغث.

رطناء األ -وُىا ٓكني حزصصنٍ -وإذا كان وسخُجٌاً أن ٓصحكب امىعنه

امنغِٓننث فننْ ودا وخننٍ وحعتٔننصه امفننفاَْ، وفننْ أوٌنناء شننص   روسننٍ، فننإن 

االسخُجان ٓكِن أشسَّ وأوصَّ إذا كان امزطأ فْ كخاةخٍ، وٓكِن األوص أقسنّ إذا 

، ور ت أرطاؤه فْ إَساء كخاةٍ امنشي كنان اكان وصحكب امزطأ أسخاذاً جاوعٔ  

اء عننّ امٌدنِ إحنْ  ٓسّرس فْ إخسى كنٔات امٌُسسث، وقس جاء َشا اإلَس

وعٌنّ امعطناء وامخيندٔث  الذين ينرفوذ  وأَسي َشا امعىل امىخِاض  إمّ »

، نناصذفه ، وإمنّ امنشٓي ٓعصفنِن امدن  وةُنهوامسي ووامنسحْ ووني حفنتٍ 

«أكثص وىا قّسم ننتظفهاومنقصاء امىعشرة ألًُه كاًِا 
(25)

. 

امٌصنا  فنْ« ودٌث امنغث امعصةٔنث»ومقس خيصت ًسوة فْ امكِٓج عٌِاًُا 

امثاًْ وي ستعٌٔٔات امقصن امىاضنْ ةصفقنث صنسٓقْ امىصخنِم امنسكخِر صنسقْ 

خىسي، امفاعص امىخزصص فْ امخارٓذ، وشارك فُٔا كل وي رئٔس قسنه امنغنث 

امعصةٔث ةجاوعث امكِٓج، ووسرس وا ة امٌدِ فْ امجاوعث، وامىِجنٍ األول منغنث 

                                                 

 امىصج  امساة . (24)

 ار طنن س  -حعنننٔه امنغننث ةننٔي امِاقنن  وامطىننِ   -امننسكخِر ودىننِ  أخىننس امسننّٔس  (25)
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٤٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ضة٦ٕػح إٹ أف ا٣ٕؿثٲح ٰٚ كزارة ا٣ذؿثٲح، ٧ٚة ٠ةف ٨٦ راٲف ٝك٥ ا٣

٣٘ٮٱح ٰٚ أز٪ةء ظؽٱس٫، ٰٚ ا٣ٮٝخ ا٣ؾم دعػٌؽث ٚٲػ٫ ٦ػؽرس ٦ػةدة  ارد١ت أػُةءن 

ا٣٪عٮ ثة٣ٕة٦ٲح كثة٤٣٭ضح ا٧٣ىؿٱح، ككظؽق ا٧٣ٛذل اٵكؿ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ كزارة 

٦ػة »ا٣ذؿثٲح دعؽَّث ثة٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح، ٤ٞٚخ ٣ىؽٱٰٞ ا٣ؽ٠ذٮر وؽٰٝ رظ٫٧ اهلل: 

ف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦ع٪ػح ظذػٯ ظٌػؿت ٬ػؾق ا٣٪ػؽكة ذات ا٣ٕ٪ػٮاف ٠٪خ أ٥٤ٔ أ

كٕٚٺن ٣ٞؽ ٠ػةف ٧٦س٤ػٮ ا٣ضة٦ٕػح ٚػٰ د٤ػٟ ا٣٪ػؽكة كقػةا٢  .«٦ع٪ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح»

 كٱة ٣ٶقٙ! ،إٱٌةح ٤ٔٯ ٦ع٪ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

كا٧٤ٕ٧٣ٮف ٰٚ ا٣ؽكؿ ا٧٣ذٞؽ٦ػح ٱكػذؼؽ٦ٮف ا٤٣٘ػح ا٣كػ٤ٲ٧ح ٚػٰ مػؿح 

ٟي دؼىىةد٭٥، كٱعة قجٮف ٦ذ٧٤ٕٲ٭٥ ٤ٔػٯ ارد١ػةب اٵػُػةء دركق٭٥ ٦٭٧ة د

ٚػٰ  ةا٤٣٘ٮٱح، ٥ٌ٤ٕ٧ٚ ا٣ؿٱةًٲةت ٰٚ ٚؿ٩كة ٔ٪ؽ٦ة ٱؼُئ ا٣ُة٣ػت ػُػأ ٣٘ٮٱ ػ

أز٪ةء ظ٢ ا٧٣كأ٣ح ا٣ؿٱةًٲح دع٧ؿ كص٪ذةق، كٱذُةٱؿ ا٣نػؿر ٦ػ٨ ٔٲ٪ٲػ٫، كٱٞػٮؿ 

«إف ػُأؾ ا٤٣٘ٮم أد٬ٯ كأ٦ؿ ٨٦ ا٣ؼُأ ٰٚ ظ٢ ا٧٣كأ٣ح ا٣ؿٱةًػٲح»٫٣: 
(16)

 ،

قٰ ا٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱح ٰٚ ثؿٱُة٩ٲة أوؽر ٝؿاران ٱٌٞػٰ ا٧٣ض٤ف ا٣ٞٮ٦ٰ ٧٣ؽرك

قةن أف ٱ١ػٮف ٦ؽرقػةن ٤٣٘ػح اٵـ أكٹن ٦٭٧ػة ثأف ٤ٔٯ ٢٠ ٨٦ ٱٮد أف ٱ١ٮف ٦ؽرِّ 

ٟي دؼىى٫.  ٱ

أ٦ة ٰٚ ٦ٲؽاف د٤ٕٲ٥ ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ٚٺ ٱ٤ذٛخ إ٣ٯ ذ٣ٟ ٰٚ اٵ٥ٔ اٵ٤ٗػت، 

٪عػٮ ث٢ كو٢ إ٧٬ةؿ ذ٣ٟ اٵ٦ؿ إ٣ٯ ٦ؽرس اٵدب ثعضػح أف ٦ػؽرس ا٣ ،ٹ

٬ٮ ا٧٣كؤكؿ ٨ٔ دىعٲط اٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح، كٹ ٔٺٝح ٧٣ؽرس اٵدب ثؾ٣ٟ 

 ٤ٔٯ ظٌؽ ز٫٧ٔ.

                                                 

(16) Pierre Clarac - L' enseignement du français - presse universitaires de 

France - Paris     . 
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ى:منىأدبابىتدنيىمدتوىىاألداوى-خامدّا
 درصؽ أشجةب ددُٖ ٌصذٔى األداء إىٕ ؾٔاٌو ؾدة ٌِٓة:

اىلػٔر فذٖ إؾذداد اىٍؿيٍذَ٘ فذٖ اىذؿيذً٘ اىؿذةم واىٍدرشذَ٘ فذٖ  -1

 اىذؿيً٘ اىؿةىٖ:

  ٰ ٩ضػةح ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح ٱؿصػٓ إ٣ػٯ ٠ٛةٱػح  ٨ٔ ا٣جٲةف أف ٗ٪

ٱك٭٥ أٱ٧ػة إقػ٭ةـ  ةكدؿثٮٱ   ةا٧٤ٕ٧٣ٲ٨، ٚة٥٤ٕ٧٣ ا١٣ٰٛ ا٧٣ٌٕؽ إٔؽادان دؼىىٲ  

أُٔ٪ٰ ٧٤ٕ٦ةن صٲٌؽان أُٔػٟ »ٰٚ إ٠كةب ٦ذ٧٤ٕٲ٫ ا٧٣٭ةرات ا٤٣٘ٮٱح، كٝؽ ٝٲ٢: 

ذ٤ٕػٲ٥ كٝؽ أمؿ٩ة إ٣ػٯ ا٣نػ١ٮل ٦ػ٨ اٵداء ا٧٣ذػؽ٩ٰ ٧٤ٕ٧٣ػٰ ا٣ .«َة٣جةن صٲٌؽان 

ا٣ٕةـ، كأداء ٦ؽرقٰ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ، كٝؽ ا٤ُ٩ٞخ ٬ػؾق ا٣نػ١ٮل ٦ػ٨ أ٦ػة٨٠ 

 ٠سٲؿة ٤ٔٯ ٩ُةؽ ا٣كةظح ا٣ٕؿثٲح.

دٞٮؿ ٚػٰ وػؽد ظػؽٱس٭ة ٔػ٨ إٔػؽاد « ٩ٕٲ٧ح ٔٲؽ»ك٬ة ٬ٰ ذم ا٣ؽ٠ذٮرة 

ٱضؿم إٔؽاد ا٥٤ٕ٧٣ ٰٚ ص٧٭ٮرٱح ٦ىػؿ » :ا٥٤ٕ٧٣ ٰٚ ص٧٭ٮرٱح ٦ىؿ ا٣ٕؿثٲح

أك ٚػٰ ٤٠ٲػةت ا٣ذؿثٲػح ٤ٔػٯ أقػةس دٮصٲػ٫ ا٣ٕؿثٲح قٮاء ٰٚ ٤٠ٲػةت اٳداب 

ا٣ٕ٪ةٱح اٵك٣ٯ ٳداب ا٤٣٘ح، ك٣ٲف ا٤٣٘ح ٩ٛك٭ة، إذ ٱؿ٠ػـ ٤ٔػٯ ا٣نػٕؿ كا٣٪سػؿ 

كاٳداب، كد٢ٛ٘ ا٧٣عةدزح كا٣ذٕجٲؿ ا٣نٛة٬ٰ، ك٩ع٨ ٹ ٩٪١ؿ أثؽان أ٧٬ٲػح ٬ػؾق 

ا٣ضٮا٩ت ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ دراقح ا٥٤ٕ٧٣، ك٨١٣ ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫، ٱضت أف ٩ٞؿ ثأف 

٬ػ٥ ٔة٦ػ٢ ٚػٰ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح، ك٦ػٓ ذ٣ػٟ دذضة٤٬ػ٫ د٤ػٟ ا٣عؽٱر ٬ػٮ أ

ا٧٣ٕة٬ؽ، كا٣٪ذٲضػح ا٣عذ٧ٲػح أف ٱذؼػؿج ٦ؽرقػٮف ٱعْٛػٮف ٝىةوػةت ٦ػ٨ 

«دةرٱغ ا٤٣٘ح كأدث٭ة، ك١٣٪٭٥ ٹ ٱعك٪ٮف اقذؼؽا٦٭ة
(17)

. 

                                                 

ظ٤ٞح د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح ٰٚ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػةـ كا٣ٛ٪ػٰ ٚػٰ ا٣ػجٺد  -رة ٩ٕٲ٧ح ٔٲؽ ا٣ؽ٠ذٮ (17)
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 اىلػٔر فٖ ثِةء اىٍِةْش اىٔػ٘ف٘ح: -2

إٹ إذا  ةٲٛٲ ػز٧ح أر٠ةف أقةقٲح ٰٚ ث٪ةء ا٧٣٪ة٬ش ا٣ٮّٲٛٲح، كٹ ٱٕػؽُّ ا٧٣ػ٪٭ش كّ

٠ةف ذا ٩ٕٛٲح اصذ٧ةٔٲح ٱؤدم إ٣ٯ إ٠كػةب ا٧٣ػذ٥٤ٕ ا٧٣٭ػةرات ا٣ذػٰ دكػةٔؽق ٤ٔػٯ 

د٤جٲح ظةصةد٫، كد٪٧ٲح ٦ٲٮ٫٣ كا٬ذ٧ة٦ةد٫، كدٲكؿ ٫٣ دٛة٫٤ٔ ٦ٓ أث٪ةء ٦ضذ٧ٕػ٫ ك٦ٮا٠جػح 

ػةؿ ٱذٮٝػٙ ٤ٔػٯ  ٌٕ ركح ٔىؿق. ك٨٦ ٬٪ة دؿل ا٣ذؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة أف ث٪ةء ا٧٣ػ٪٭ش ا٣ٛ

٦ٛةدٲع٭ة، كٱٕؿؼ ذ٣ٟ ٦ػ٨ كص٭ػح ٩ْػؿ ا٣ؼجػؿاء  :أم ،أكٹن دٮٚؿ أقةقٲةت ا٧٣ةدة 

كا٧٣ذؼىىٲ٨، ك٬ؾق اٵقةقٲةت دٌٕؽ ر٠٪ةن كاظؽان ٰٚ ث٪ػةء ا٧٣ػ٪٭ش. أ٦ػة اٵر٠ػةف 

ا٧٣ذجٞٲػػح ٚ٭ػػٰ دٕػػٌؿؼ ٦ذ٤ُجػػةت ا٧٣ذ٧٤ٕػػٲ٨ ٣ذ٤جٲػػح ظةصػػةد٭٥ كإرًػػةء ٦ٲػػٮ٣٭٥ 

ٛةٔػ٢ د٤ػٟ ا٣ذػٰ ٱذ ،كا٬ذ٧ة٦ةد٭٥، كدٌٕؿؼ ٦ذ٤ُجةت ا٧٣ضذ٧ٓ ك٦٪ةم٫ُ كٕٚة٣ٲةدػ٫

 ٦ٕ٭ة ا٧٣ذ٧٤ٕٮف، كدٕؿؼ ركح ا٣ٕىؿ ا٣ؾم ٱعٲة ا٧٣ذ٧٤ٕٮف دعخ ّٺ٫٣.

ي  كٕٚػةٹن، أ٦ػة  ةا٣ٞةق٥ ا٧٣نذؿؾ ٣٭ؾق اٵر٠ةف ٠ةٚح ٠ةف ا٧٣٪٭ش كّٲٛٲ   ؾى ػً ٚإذا أ

 إذا ر٠ـ٩ة ٤ٔٯ ر٨٠ كاظؽ ٰٚ ٦٪أل ٨ٔ اٵر٠ةف اٵػؿل ٠ةف ا٧٣٪٭ش ٝةوؿان.

ر ٤ٔػٯ ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨ دٞػؿِّ  ك٨٦ ا٧٣ٺظِ أف ز٧ح ٝىٮران ٰٚ ٦٪ة٬ض٪ة ٔ٪ؽ٦ة

٦جةظر ٹ دكذؼؽـ ٰٚ ا٣عٲةة، ٚذؿ٬ٜ أذ٬ةف ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨، كٹ د٤جٰ ظةصػةد٭٥، 

 ٚٲ١ؿ٬ٮف ا٧٣ةدة، كٱٌٲٞٮف ذرٔةن ث٧عذٮا٬ة، ٦ة دا٦خ ٗٲؿ ٩ةثٌح ثة٣عٲةة.

ك٨٦ ا٧٣ٺظِ أف ز٧ح ا٬ذ٧ة٦ةن ثة٣ٌٞةٱة ا٣ذةرٱؼٲح كا٣٪ْؿٱح ٤ٔٯ ظكػةب 

إذ ٱٌػٲٓ  ،ٟ ٰٚ دؽرٱف ا٧٣ػةدة ا٣٪عٮٱػحاٵ٦ٮر ا٣ذُجٲٞٲح كا٤٧ٕ٣ٲح، ك٩ضؽ ذ٣

ا٣ٮٝخ ٰٚ ا٣ذأكٱٺت كا٣ذٞؽٱؿات كا٧٧٣ةظ١ةت كاٹقذس٪ةءات ٤ٔػٯ ظكػةب 

اٵ٦ٮر ا٣ضٮ٬ؿٱح ٰٚ ٧٦ةرقح ا٤٣٘ح، كا٣ذؿ٠ٲػـ ٤ٔػٯ اٵقةقػٲةت، كا٧٣ٛػةدٲط 

ا٣ذٰ دكةٔؽ ا٧٣ذ٥٤ٕ ٤ٔٯ ا٣ٞؿاءة ا٣ىعٲعح، كاٹقذ٧ٕةؿ ا٣كػ٤ٲ٥ ٚػٰ دٕجٲػؿق 

 ٥ ٧٤٣ٞؿكء، ك٧٣ة ٱكذ٧ٓ إ٣ٲ٫.ا٣نٛة٬ٰ كا١٣ذةثٰ، كا٣ٛ٭

كإذا ٠ةف أرثةب ا٧٣٪٭ش ا٣ٮّٲٰٛ ٱؿكف أف ز٧ح ٩عٮان ٱعذةج إ٣ٲ٫ ا٧٣ػذ٥٤ٕ ٚػٰ 
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٥، كأف ز٧ح ٩عٮان ٹ ٱعذةج إ٣ٲ٫ ا٧٣ذ٥٤ٕ، كٹ ٱكػذ٫٤٧ٕ ٚػٰ ٤َّٕ ٦كذٞج٢ ظٲةد٫ كٹ ٱي 

٦كذٞج٢ ظٲةد٫، ٚ٭ٮ ٗٲؿ أقةقٰ، ك١٣٪٫ ٱذ٫٧٤ٕ، ٚإف ٩ٛػؿان ٦ػ٨ ا٧٣ذؼىىػٲ٨ ٚػٰ 

ٮٱػػح ٱػػؿكف أف ص٧ٲػػٓ ا٧٣جةظػػر ا٣٪عٮٱػػح أقةقػػٲح، كٱضػػت ٤ٔػػٯ ا٧٣ػػةدة ا٣٪ع

ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ أف ٱٕؿٚٮ٬ة ٠ةٚػح، ك٣ػٲف ز٧ػح ٦ضػةؿ ٣عػؾؼ أم ٦٪٭ػة، ٚػة٣٪عٮ ٚػٰ 

٩ْؿ٥٬ ٗةٱح ك٣ٲف كقٲ٤ح ٣ذٞٮٱ٥ ا٥٤ٞ٣ كا٤٣كةف ٨٦ اٹٔٮصةج كا٣ـ٣ػ٢، كَة٧٣ػة 

ا٣ؼػٺؼ ك٬ؾا » .كاظؽ ٦٪٭٥ ٣ؿأٱ٫ مؽٱؽان  ٢٠ٌ  تى ، كدٕىُّ اأ٣ٛٲ٪ة ا٣٪ٞةش ثٲ٪٭٥ ظةد 

ٰٚ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ا٣ٞٮأػؽ ا٣٪عٮٱػح ٠ػةف أّ٭ػؿ ا٣ٕٲػٮب ٚٲ٭ػة، كأ٠جػؿ ا٣ٕٞجػةت ٚػٰ 

دعىٲ٤٭ة ثة٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ًٮاثٍ ٦عؽكدة ق٤ٲ٧ح ٱك٭٢ اقػذؼؽا٦٭ة، كاٹقػذٕة٩ح 

ث٭ة ٰٚ ا٣ذٛة٥٬ ا١٣ٺ٦ٰ كا١٣ذػةثٰ ٤ٔػٯ كصػ٫ ٦ع١ػ٥ دٝٲػٜ ٹ ٚٮًػٯ ٚٲػ٫ كٹ 

ةظج٭ة إ٣ػٯ ٗةٱةد٭ػة اًُؿاب مأف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞةٔؽٱح ا٧٣ٌجٮَح ا٣ذٰ دأػػؾ ثٲػؽ وػ

«د٪٭ي ث٫ ٰٚ ٱكؿ كق٭ٮ٣ح كدٝح إ٣ٯ ظٲر ٱجٰ٘ ٦٪٭ة
(18)

. 

ك٬ؾا ا٣ؿأم ٬ٮ ٥٤ٕ٣ ٨٦ أٔػٺـ ا٣٪عػٮ، إ٩ػ٫ ٔجػةس ظكػ٨ ا٣ػؾم ٱذػةثٓ 

إٌف ا٣٪عةة ٦ٮٌزٔٮف، ٢٠  ٱؿل ا٣عػٜ ٚػٰ صة٩جػ٫، كٱع١ػ٥ ٤ٔػٯ »٠ٺ٫٦ ٝةاٺن: 

٬ػؤٹء كا٧٣ذ٧٤١ػٮف ٦ػ٨ ثػٲ٨  ، كا٧٣ذ٧٤ٕٮف كا١٣ةدجٮفحٝؿٱ٪٫ ثة٣ؼُأ ا٣ىؿا

ظةاؿكف ٹ دكٕٛ٭٥ زٞػةٚذ٭٥ ا٣ٞةا٧ػح ثػذٛ٭٥ ٬ػؾا ٤٠ػ٫ أك ثٌٕػ٫، كٹ  ك٬ؤٹء

دذكٓ وؽكر٥٬ ٤ٞ٣ٲ٫٤، كٹ دكػ٧ط ٣٭ػ٥ زظ٧ػح اٵ٧ٔػةؿ، ك٦ُة٣ػت ا٣ٕػٲل 

ا٤٧٣عح ثةظذ٧ةؿ ٬ؾا ا٣ٕجر ٨٦ أص٢ ًجٍ ٧٤٠ح أك إٝة٦ح ص٤٧ح، كٔ٪ػؽ٥٬ أف 

٣ض٭ػؽ ا٣ٮٝٮع ٰٚ ا٣ؼُػأ ٤ٔػٯ ٝجعػ٫ أ٬ػٮف مػأ٩ةن، كأٱكػؿ ًػؿران ٦ػ٨ ثػؾؿ ا

ٚٲ٭ػة إ٣ػٯ رأم  ذػ٫ى ٪ٍ ا٧٣ٌ٪ٰ، كإًةٔح ا٣ٮٝخ ٰٚ د٤ػٟ ا٣ذ٪ةٌٝػةت ا٣ذػٰ ٣ػ٥ ٱي 

«٦ٮظؽ أك ٦ؾ٬ت ٦ذٜٛ ٤ٔٲ٫
(19)

. 

                                                 

 .81ص 1966ا٣ٞة٬ؿة  -دار ا٧٣ٕةرؼ  -ا٤٣٘ح كا٣٪عٮ ثٲ٨ ا٣ٞؽٱ٥ كا٣عؽٱر  -ٔجةس ظك٨  (18)

 ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ. (19)
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 دخيّف ظرااق اىذدرٗس: -3

كإذا ٠ة٩ػػخ ا٣٪ْػػؿة إ٣ػػٯ ٦عذٮٱػػةت ا٧٣٪ػػة٬ش ا٣جٕٲػػؽة ٔػػ٨ ا٣عةصػػةت 

كاٹ٬ذ٧ة٦ةت كا٧٣ٲٮؿ كا٣عٲةة ا٣٪ةثٌح ٬ٰ ا٧٣كؤك٣ح ٨ٔ دػؽ٩ٰ أداء ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨، 

٩ْؿة أػؿل دٮص٭خ إ٣ٯ أف َؿااٜ ا٣ذؽرٱف ٬ٰ ا٧٣كػؤك٣ح ٔػ٨ ذ٣ػٟ،  ٚإف ز٧ح

كٹ دؿصٓ ا٣ٕٮا٢٦ إ٣ٯ ا٧٣ةدة ا٤٣٘ٮٱح، كٹ إ٣ٯ ٦عذٮٱةد٭ة، كدٕػؽد اٳراء ٚٲ٭ػة، إذ 

إف أم ٣٘ح ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ٦٭٧ة دج٤ٖ درصح دٕٞٲؽ٬ة كوٕٮثذ٭ة ١٧٦٪ح ا٣ذ٥٤ٕ كاٷدٞػةف 

كػةث٭ة، ك٣٘ذ٪ػة ا٣ٕؿثٲػح ٗٲػؿ ظٲ٨ دٮصػؽ ا٣ُؿٱٞػح ا٣ذؿثٮٱػح ا٣٪ةصٕػح ٣ذ٧٤ٕ٭ػة كا٠ذ

، كَؿااٜ د٧٤ٕ٭ة ٦ذؼ٤ٛح كٗٲؿ ٧٤ٔٲحة٦ؼؽك٦ح دؿثٮٱ  
(11)

. 

٤٧ٲػح اٹ٩ذٞػةؿ ٦ػ٨ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ إ٣ػٯ ا٣ػذ٥٤ٕ ٚػٰ ٦ؽارقػ٪ة ك٦ٕة٬ػؽ٩ة  ك٥٣ دذعٜٞٔ 

٤ػٯ ٠ة٬ػ٢ ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨   ٔ ـاؿ ا٣ٕتء ٤٦ٞٯن ٤ٯ ا٣٪عٮ ا٧٣ؿٗٮب ٚٲ٫، إذ ٦ة ٱ كصة٦ٕةد٪ةٔ 

٤ٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ أف ا٧ٕ٣  ا٤ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح ٹ دٕػؽُّ ٩ةصعػح إٹ إذٰٚ اٵ٥ٔ اٵ٤ٗتٔ 

٠ةف ز٧ح ا٩ذٞةؿ ٨٦ ا٣ذعٛٲِ كا٣ذك٧ٲٓ إ٣ٯ ا٣ذ٧٭ٲػؿ، كإ٠كػةب ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨ ا٧٣٭ػةرات 

ـاؿ ا٣ذ٤ٞػٲ٨  ٤ٯ ا٣ذٛة٢ٔ ٦ٓ ٦ضذ٧ٕ٭٥ كظٲةد٭٥، إذ ٦ػة ٱػ كا١٣ٛةٱةت ا٣ذٰ دكةٔؽ٥٬ٔ 

ـاؿ ا٣كػؤاؿ: ٤ػ٥؟» قةاؽان، ك٦ة ٱ ٤ٲػ٫ أ٠سػؿ ٧٦ػة ٱؿ٠ػٱؿ٠َّػ «٦ػةذا ٩ٕ ٤ػٯ: ـٔ  ٙ »ـٔ  ٠ٲػ

٥ٌ٤؟ ٨ دعٞٲٜ ٦ؿاد٬ة.؛ «٩ٕ ةوؿةٔ  ٤٧ٲح ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ، كا٠ذكةب ٦٭ةراد٫ٝ  ـاؿٔ   ك٦ة د

ك٬ؾق ا٣ُؿااٜ ا٣ذ٤ٞٲؽٱح دٕػٌٮد ا٣ُة٣ػت ا٧٣عة٠ػةة ا٧ٕ٣ٲػةء، كاٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ 

ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ا٣ذػٰ دٞػٌؽـ ٚػٰ ّٺ٣٭ػة كٗٲؿق، كدٞذ٢ ٚٲ٫ ركح اٹثذ١ةر كاٷثػؽاع، 

ٵف ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٥٣ ٱجؾ٣ٮا ص٭ؽان ٰٚ قجٲ٢ ا٣ٮوػٮؿ  ٩ْؿان  ؛دجٞٯ ٦ـٔـٔح ٰٚ ا٣ؾ٨٬

إ٣ٲ٭ة، كإ٧٩ة ٠ة٩ٮا ق٤جٲٲ٨، ك٬ؾا ٱؤدم إ٣ٯ ٔؽـ رقٮػ٭ة ٰٚ اٵذ٬ةف ثكػجت كأد 

ركح اٹقذ٪ذةج، كظك٨ ا٣ذ٤ٕٲ٢، كدٝح ا٣ٛ٭٥، كا٣ض٪ٮح إ٣ٯ ا٣ذ٧ٕٲ٥
(11)

. 

                                                 

 .559ةثٜ ص٦ؿصٓ ق -ادعةد ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ا٣ٕؿب  -ا٣ؽ٠ذٮر ظكةـ ا٣ؼُٲت  (11)

 .٦111ؿصٓ قةثٜ ص -د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ثٲ٨ ا٣ٮاٝٓ كا٧ُ٣ٮح  -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ  (11)



 72 د. حممود السيد -ألداء اللغوي يف التعليمني العام واجلامعي مستوى ا

أظففإلىمففّلكمففالقنففٍللماضففِيللمِلظفف لسففْلللففخذرل لولفف  لللمخا ًففثل

ثللمخعنٔىٔثللمخعنىٔثلع وث،لوسْلحعنفٔهللمنةفثللمعسةٔفثلد صفث،للمىع صسةلسْللمعىنٔ

دالس ًلمى لٓسلهللمىخعنىِنلسْلحعنّهللمنةف  للجنٌتٔفث،لوىكللق ًفجللمضفِيلً  افثل

لسْلقخبلحعنٔهللمنة  للجنٌتٔث،لسإًُ لة َخثلسْلؤرلنلحعنٔهللمنةثللمعسةٔث.

كخفِ لوفيلوويللمىالحظلأًٌ لًسقشلسْل سل قلحريٓسٌ لعنّللمج ًبللمى

لمنةث،لوًُىلللمىح دثثلولمحفِلي،لووِلففإللمخعتٔفسللمهف  َْللمفِعٔ ْلوفيل

ىمافف اللمكنىفف  لسففْللجوسففٔ  ،لوحِنٔففٍللمخعنٔىفف  لولايةفف دل ،لوىدليةل

لوح ظسللمجنس  ...لىمخ.

 القصور في أساليب تقوين األداء: -4

ىكللق ًففجللجَففرلتللمخففْلًتخةُٔفف لوففيلحعنففٔهللمنةففثلوحعنىُفف لأنلٓسففخذر ل

أنلٓكِنلٔجبلسعنىِنللمنةثلللخعى الًلً نح ًلوح دثثلوللخى ع ًلوفسلاةلوقخ ةث،للمىخ

َزلللاللخعى للوخسى ًلة احا ن،لوميلٓحضللكمالىاللة قخس  للمىُ يل للمنةِٓث،ل

ىكلو للمىُ يةلىالللجدلاللمىخايللما  هلعنّللم ُه،لوعنفّللمسفسعث،لولالفخضف دلسفْل

مفرىللمىفخعنهلىاللةف مىسلنلولمىى يلفث،لللمِفجلولمىجُِد،لومفيلحخكفِنللمىُف ية

ولمخِنٍٔ،لوحضِٓبللجدطف ا،لوحعشٓفشللاللفخج ة  للمضفحٔحث،لوحفِسسللمافروةل

للمحسٌث،لىنلويللمىعنىٔي،لأولويلةعطللجفسلنللمىجنّٔيلولمىخ ِفٔي.

ن  وهى الثغرات فيي هايات تيميين المغيع وتيمووياح والدينوت دون ت يو 

 الووارة  لدى الوتيمويى:

 روةللمحسٌثلسْللجدلاللمنةِي.غٔ  للما -1

لالًخا للويللمىعسسثلىمفّللمعف دةلوفيلغٔفسللمىفسويلة مىُف ية،لىكلىنل -7

 لمع دةلاللحخكِنلمرىللمىخعنهلىاللةعرللمىسويلة قخس  للمىُ ية.

غٔ  للجَرلتلأحٔ ً ً،لولمٌأيلعيللجَرلتللمسفنِقٔث،لواللٓىكفيل -3
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، ةةن ق٤ٮ٠ٲ  دٕؿؼ ٦ؽل دعٞٲٜ ا٣٭ؽؼ إٹ إذا ٠ةف ٬ؾا ا٣٭ؽؼ ٦ىٮٗ

 ٱ٨١٧ ٝٲةق٫.

ا٤٣ضٮء إ٣ٯ ا٣ٞؿاءة ا٣ىػة٦ذح ٦ػة داـ ا٧٤ٕ٧٣ػٮف ٱضػؽكف راظػح ٚػٰ  -4

د٤١ٲػٙ ا٧٣ذ٧٤ٕػػٲ٨ ث٭ػة، كٗ٪ػػٰ ٔػػ٨ ا٣جٲػةف أف ا٣ٞػػؿاءة ا٣ىػػة٦ذح ٹ 

د١نٙ ٨ٔ اٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذٰ ٱؿد١ج٭ة ا٧٣ذ٧٤ٕٮف، كإ٧٩ة ا٣ٞػؿاءة 

ة ٚػٰ ا٣ض٭ؿٱح ٬ٰ ا٣ذٰ د١نٙ ٨ٔ اٵػُةء، كٹثؽ ٨٦ ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٲ٭

ا٣ع٤ٞح اٵك٣ػٯ ٦ػ٨ ٦ؿظ٤ػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ اٵقةقػٰ، كٝػؽ ٤َجػخ ٣ض٪ػح 

ا٣ذ١٧ػػٲ٨ ٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح إ٣ػػٯ كزارة ا٣ذؿثٲػػح أف د١ػػٮف ٩كػػجح ا٣ٞػػؿاءة 

%، كٰٚ 75ك٣ٯ ٨٦ ٦ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ اٵقةقٰ ا٣ض٭ؿٱح ٰٚ ا٣ع٤ٞح اٵ

%، كٚػٰ ٦ؿظ٤ػػح 51ظ٤ػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ اٵقةقػػٰ ا٣ع٤ٞػح ا٣سة٩ٲػح ٦ػػ٨ ٦ؿ

% ٚػٰ 15ظػٲ٨ د١ػٮف ا٣ٞػؿاءة ا٣ىػة٦ذح  ٚػٰ %،15ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣سة٩ٮم 

% ٚػػٰ ا٧٣ؿظ٤ػػح 75% ٚػػٰ ا٣ع٤ٞػػح ا٣سة٩ٲػػح، ك51ا٣ع٤ٞػػح اٵك٣ػػٯ، ك

ا٣سة٩ٮٱح، كٝة٦خ كزارة ا٣ذؿثٲػح ٦نػ١ٮرة ثػة٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔػٯ ا٧٣ػؽارس 

 ٷ٩ٛةذ ٬ؾق ا٣٪كت ٰٚ ًٮء ٤َت ٣ض٪ح ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

ٕؿٚػح ا٣ذؿ٠ٲـ ٰٚ ٝٲةس اٵداء ٤ٔٯ ا٧٣كػذٮل اٵكؿ ٦ػ٨ ٦كػذٮٱةت ا٧٣ -5

أٹ ك٬ٮ ا٣عِٛ كا٣ذؾ٠ؿ كاٹقذؿصةع. أ٦ة ا٧٣كذٮٱةت ا٤ٕ٣ٲة ٨٦ ظٲػر 

ا٣ٛ٭٥ كا٣ػؿثٍ كاٹقػذ٪ذةج كا٧٣ٮاز٩ػح كا٣ذع٤ٲػ٢ كا٣ذؿ٠ٲػت كا٣ذُجٲػٜ 

 كا٣ذٛة٢ٔ كا٣ع٥١، ٚ٪ةدران ٦ة دٕؿض ٣٭ة أقة٣ٲت ا٣ذٞٮٱ٥.

ك٬ؾا ا٣ٞىٮر ٩ضؽق ٰٚ ص٧ٲٓ ا٧٣ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح، ٰٚٛ دراقػح 

ا٣٪عٮٱح كأقة٣ٲت ا٣ذٕجٲؿ ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ دُٮٱؿ ٦٪ة٬ش ا٣ٞٮأؽ »



 19 د. حمىود الصيد -ألداء المغوي يف التعميىني العاً واجلاوعي وصتوى ا

«ا٣ٕةـ ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ
(11)

٩ضؽ أف أ٤ٔػٯ ٩كػجح ٦بٮٱػح كردت ٚػٰ  

أقػػب٤ح ا٣ٞٮأػػؽ ا٣٪عٮٱػػح ٠ة٩ػػخ ٧٣ىػػ٤عح ا٧٣كػػذٮل اٵكؿ ٦ػػ٨ 

.. ك٬ؾا ٦ة ٩ٺظ٫ْ أٱٌػةن ٚػٰ ذٮٱةت ا٧٣ٕؿٚح: ٌٔؿؼ، ٌٔؽد، اذ٠ؿ٦ك

كذٮل دى٢ إ٣ٯ ة٩خ ٩كجح ٬ؾا ا٧٣إذ ٠ ؛أقب٤ح اٹ٦ذعة٩ةت ا٣ضة٦ٕٲح

%. أ٦ة ا٧٣كذٮٱةت ا٤ٕ٣ٲة ٚ٪كجذ٭ة ٦ذؽ٩ٲػح ٚػٰ ا٣ذ٤ٕٲػ٢، كا٣ٌػجٍ 71

 ثة٣ن٢١، كا٣ذُجٲٜ كاٷٔؿاب.

ك٨٦ ا٧٣ٺظِ أٱٌةن أف اٵقب٤ح ٰٚ ا٦ذعة٩ةت ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضة٦ٰٕ 

٦عؽكدة، كٗٲؿ مة٤٦ح، كٱؿد أظٲة٩ةن قؤاؿ ػىه ٫٣ ز٧ة٩ٮف درصػح 

ػجى ٨٦ أو٢ ٦بح، ك٩ةدران ٦ة ٱي  ُةاػ٫ ٚػٰ اٹ٦ذعة٩ػةت، ؿ ا٣ُة٣ػت ثأػىَّ

ٚٲ٧ٕػ٢ ٤ٔػػٯ دٺٚٲ٭ػػة، إذ إف ٦ْٕػػ٥ اٵ٧ْ٩ػػح ا٣ضة٦ٕٲػػح دذنػػؽد ٚػػٰ 

 ٌَ  كرٝح ا٦ذعة٫٩ ثٕؽ دىعٲع٭ة.٤ٔٯ ٺع ا٣ُة٣ت ا

ا٣ذؿ٠ٲـ ٰٚ ٝٲةس أداء ا٧٣ذ٥٤ٕ ٤ٔٯ ا٣ضة٩ػت ا١٧٣ذػٮب ٦ػ٨ ا٤٣٘ػح،  -6

كإ٧٬ةؿ ٝٲةس ا٧٣عةدزح، ظذٯ إف ثٕي ا٤١٣ٲػةت أ٣٘ػخ اٹ٦ذعػةف 

ٰ   .ا٣نٛ٭ٰ ف أف اٹٝذىػةر ٤ٔػٯ اٹ٦ذعة٩ػةت ا١٣ذةثٲػح ٨ٔ ا٣جٲة كٗ٪

ٱ٘ٛػػ٢ دٞػػٮٱ٥ ثٕػػي ا٧٣٭ػػةرات ا٤٣٘ٮٱػػح ا٣ذػػٰ ٹ د١نػػٙ ٔ٪٭ػػة 

اٹ٦ذعة٩ةت ا١٣ذةثٲح كظؽ٬ة ٨٦ ٦س٢ ا٣ٌجٍ ثة٣ن٢١، كا٣ذٛة٢ٔ ٦ػٓ 

 ا٧٣ٞؿكء، كد٤ٮٱ٨ ا٣ٞؿاءة ا٣ض٭ؿٱح ثعكت ا٧٣ٮاٝٙ...إ٣غ.

ا٣ٞىػػٮر ٚػػٰ ا٣ذؿ٠ٲػػـ ٤ٔػػٯ ا٦ذعة٩ػػةت اٵد٧ذػػح ٚػػٰ ٝٲػػةس اٵداء  -7

كإذا ٠ة٩ػػخ اٹػذجػػةرات  .٘ػػٮم، كاقػػذجٕةد اٵقػػب٤ح ا٧٣ٞة٣ٲػػحا٤٣

                                                 

دُػٮٱؿ ٦٪ػة٬ش ا٣ٞٮأػؽ ا٣٪عٮٱػح كأقػة٣ٲت ا٣ذٕجٲػؿ ٚػٰ  -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كػٲٌؽ  (11)

 -ا٧٣٪٧ْػح ا٣ٕؿثٲػح ٤٣ذؿثٲػح كا٣سٞةٚػح كا٤ٕ٣ػٮـ  -٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕةـ ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ 

 .1987دٮ٩ف 



 33 (2-1)اجلزءان  (33)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

الموضوووة يمكم ووبمقها فيووالمتوونما اللالوووالفمالجاوكوويمتوونما ووال م

الفواةووامالولوكوويموالةوووت ينموالووالونمال جمووالفنموقلاكووامال  وووم

ال وة يمواألشالش ينمووضعماللوالوكبنمواشلخواجمالمازىنموقلوو م

لخنمتإنمق السمالللا ومإم...ضووبمالاالغينموقصم يمالالورمالشلوكي

 مقف صهما خلاالرافمالموضوة يمالمفووينمو بّاماوبماةلموالأمئشو جيم

 المفال متنمقلّو ماصلوكالفمقلا ومالمللجم ب.

اعمئنماألاومالشالئعمئنماللوذوقممنالئاالماللذوقماألأبنمتفامئا بمق الشهماوضوة  م

كالوتمئوموثوكوينممألنمل لمااوئمرؤكلهمتنمالوةوصماألأب يمشلوكيم؛ مكم بمق الشه

النمئ موهونمأراشويمالواكلورمول بمثميمأراشويملف والسماللوذوقماألأبونماوضووة  م

وضعمق السملجلذوقم»ميالنالموحوممالةاكقماألشلالذمالاكلورمرشايمطل مينموةوواو

«األأبنمةوامطالبمالموحجيمالثالووكي)تبمالشلو(
(23)

م.

ألويوالمقلهونمم؛بم والنوإذامكالوتما خلاالرافمالموضووة يماوبماألهم ويم

ل لمإوصالنمحفهنموقلاأماصولواهمتونماووعىمةوبمئيمقل ّوزمئوما الاجوينمتوإنم

اصلوىمالمللجممتنمقلا وهمال لالبنمئومالش الهنم مكم بمالوقو مةج همإ متونم

مضوءمئشجوبهمواوالقشلهموظيورمشخة له...إلخ.

موابمهوالمتإنمئش جيمالمفال مضووركيمتنمق السماصلوكالفماألأاءمالجاوي.

 :وى على درب النهوض باألداء اللغويُص
بامابمئخذهالمبالللصاالنموا هلموالممبا ويمالويووامبوالألأاءممثميمُصوىم 

واوبمم.الجاوينموذلكمبلامئنمقلوتوالمالفةورمواللاونمتنماصولوىمهوذاماألأاء

موى:هذهمالة م

                                                 

وضعمق السملجلذوقماألأبنمةوامطالبمالموحجيمالثالووكويمم-الاكلورمرشايمئحمامطل ميمم(23)

م.1791جالاليمة بمشمسمم-كج يماللوب يمم-رشالليماالجصل ومم-«متبمالشلو»
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 إؾداد اىٍؿيٍَ٘ صٍ٘ؿةً واىٍدرشَ٘ نةفح ىذؿيً٘ اىيغح األم: -1

٪ةء ا٣ؽراقح ٨٦ ص٭ح، كٰٚ ٔٞؽ ا٣ػؽكرات ا٣ذؽرٱجٲػح ٬ؾا اٷٔؽاد ٰٚ أزكٱ١ٮف 

ا٧٣كذ٧ؿة ٰٚ أز٪ةء ا٢٧ٕ٣ ثعٲر ٩ض٧ٓ ثٲ٨ ا٣ذأ٬ٲ٢ كا٣ذػؽرٱت، آػػؾٱ٨ ثة٣عكػجةف 

أف د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ٦كؤك٣ٲح ص٧ةٔٲح، ٚ٭ػٰ ٦كػؤك٣ٲح ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ كا٧٣ؽرقػٲ٨ ٠ةٚػح، إذ 

 إ٩٭٥ ٦كؤك٣ٮف ٨ٔ دىعٲط أٮصةج اٵ٣ك٪ح، كز٢٣ اٵٝػٺـ، كدٕٮٱػؽ ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨

ا٣ٮًٮح، كا٣ؽٝح ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ، كظك٨ دؼٲٌؿ ا٧٤١٣ةت ا٣ؽا٣ح، كا٧٣ٕجػؿة ٔػ٨ ا١ٛ٣ػؿة 

ا٧٣ؿاد دٮًٲع٭ة، كدٌٕؿؼ ثكةَح ا٧٤١٣ةت، كا٣ذٕجٲؿات ا٣ذػٰ ٱكػذ٤٧ٕٮ٩٭ة ٣ٲٕجٌػؿكا 

ث٢١ دٝح ك٩ْةـ ككًٮح، ٵف ٦ػ٨ ٹ ٱعكػ٨  ةكمٛة٬ٲ   ةثٮقةَذ٭ة ٨ٔ ١ٚؿ٥٬ ٠ذةثٲ  

١٣ػٰ » «:ثٮا٣ػٮ»كٝػؽ ٝػةؿ ا١ٛ٧٣ػؿ ا٣ٛؿ٩كػٰ  .ا٣ذٕجٲؿ ٹ ٱذ٨١٧ ٨٦ إٚ٭ةـ اٳػؿٱ٨

٭٥ صٲؽان ٱضت أف دٕجٌػؿ ثٮًػٮح ك٦ػ٨ ا٣ٮاًػط أف ا٧٣ػؿء ٹ ٱ١٧ػ٨ أف ٱٕجػؿ «. دٛي

ثٮًٮح إٹ ٔ٪ؽ٦ة د١ٮف ا١ٛ٣ؿة كاًعح ٰٚ ذ٬٪٫، ٵف كًٮح ا١ٛ٣ؿة ٱػؤدم إ٣ػٯ 

كًٮح ا٣ذٕجٲؿ ٔ٪٭ة، كٚ٭٥ اٳػؿٱ٨ ٣٭ة
(14)

. 

٤ػػٲ٥ ا٣ُة٣ػػت ا٣ؽٝػػح كإذا ٠ة٩ػػخ ا٧٣٭٧ػػح اٵقةقػػٲح ٧٣ؽرقػػٰ ا٤ٕ٣ػػٮـ دٕ

كا٣ٮًٮح، ٠ةف ٤ٔٲ٭٥ أف ٱ١ٮ٩ٮا ٦ذنؽدٱ٨ ٰٚ دذجٓ ا٧٘٣ػٮض كا٣ؼُػأ ٚػٰ ٣٘ػح 

ا٧٣ذ٧٤ٕػػٲ٨، إذ ٦ػػ٨ ا٧٣ٕػػؿكؼ أف اٵػُػػةء ا٣ذػػٰ ٱؿد١ج٭ػػة ا٣ُة٣ػػت ٚػػٰ اٷ٦ػػٺء 

كا٣ٞٮأؽ، أك ٰٚ ٧ٗٮض ا١ٛ٣ؿ كدنٮٱن٭ة ٬ٰ اٵػُةء ٩ٛك٭ة ا٣ذٰ دذ١ػؿر ٤ٔػٯ 

 .إ٣غ..ٲةء كا٣ٛٲـٱةء كا٣ؿٱةًٲةت٣كة٫٩ ك٫٧٤ٝ ٰٚ ا٣ذةرٱغ كا٣ذؿثٲح كا١٣ٲ٧

كا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨  ٦كػؤك٣ٲح ا٧٣ؽرقػٲ٨ ٬ٮك٨٦ ٬٪ة ٠ةف اٹردٞةء ث٤٘ح ا٣ُة٣ت 

ص٧ٲٕةن، ٤ٔٯ أف ٱ١ٮ٩ٮا ٦ذٞ٪ٲ٨ أقةقٲةت ٣٘ذ٭٥ ظذػٯ ٱذ١٧٪ػٮا ٦ػ٨ دىػعٲط 

كٱضػٰء ٔٞػؽ ا٣ػؽكرات ا٣ذؽرٱجٲػح، كا٣ذُػٮٱؿ ا٧٣٭٪ػٰ  .ا٤٣٘ح كا٣٪٭ػٮض ث٭ػة

 ٨َ ا٣ٕؿثٰ ٨٦ اٵ٧٬ٲح ث١٧ةف.ٵٌٔةء ٬ٲبةت ا٣ذؽرٱف ٰٚ صة٦ٕةت ا٣ٮ

                                                 

ك٠ة٣ػح ا٧٣ُجٮٔػةت ثة١٣ٮٱػخ كدار  -ٰٚ ٌٝةٱة ا٤٣٘ػح ا٣ذؿثٮٱػح  -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كٲٌؽ  (14)

 .31ص 1978 -ا٥٤ٞ٣ ث٤ج٪ةف 
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ٌٕةؿ أف  ك٨٦ اٹدضة٬ةت ا٣ٕة٧٣ٲح ٰٚ دعؽٱؽ ػىةاه ا٥٤ٕ٧٣ ا٣٪ةصط ا٣ٛ

ٱىةر إ٣ٯ ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ زٺث ٦ض٧ٮٔةت ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ
(15)

: 

 : امللتضبات العلنية والرتبوية العامةاجملنوعة األوىل
 ا٣ذأ٬ٲ٢ ا٣ذؿثٮم ا٣ضٲؽ. -

 ا٧٣ٕؿٚح ث٧ةدة ا٣ذؼىه كإدٞة٩٭ة. -

 ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ذ٤ٕٲ٥.ا٣ؼجؿة  -

 ا٣ُٺٝح ا٤٣٘ٮٱح. -

 الصفات الشخصية وعالقة املعله مبتعلنيه اجملنوعة الثانية:
 ا٣ؿٔةٱح كاٹ٬ذ٧ةـ ثة٧٣ذ٧٤ٕٲ٨. -

 ا٣ٕؽا٣ح كاٹظذؿاـ. -

 ا٣ذٛة٢ٔ اٹصذ٧ةٰٔ ٦ٓ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨. -

 ا٣ع٧ةقح كا٣ؽإٚٲح ٤٣ذ٥٤ٕ. -

 ا٧٣ٮٝٙ ٨٦ ٦٭٪ح ا٣ذ٤ٕٲ٥. -

 ٧٦ةرقح ا٣ذأ٬ٲ٢ كا٧٣ؿاصٕح ا٧٣كذ٧ؿة. -

 اجملنوعة الثالثة:
 ا٣ٞؽرة ا٣ٕة٣ٲح ٤ٔٯ ا٣ذ٪ْٲ٥. -

 اٹقذضةثح ا٣ع١ٲ٧ح ٣ك٤ٮؾ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨. -

 ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ ا٣ذ٥٤ٕ. -

 اقذس٧ةر ٥ْٕ٦ ا٣ٮٝخ ٰٚ ا٣ذ٥٤ٕ. -

 ا٣ذؼُٲٍ كاٷٔؽاد ٤٣ذؽرٱف. -

                                                 

(15) Jane H Stronge Qualiteés of electives teachers     ,  d edition 

ASCD ( ) Publication USA. 
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 قذؿادٲضٲةت ا٣ذ٤ٕٲ٥.إا٣ذ٪ٮع ٰٚ اقذؼؽاـ  -

 ا٣ٮٰٔ ثة٣ٛؿكؽ ا٣ٛؿدٱح ثٲ٨ ٦كذٮٱةت ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨. -

 و٢ ٦ٓ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ كدٮوٲ٢ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت إ٣ٲ٭٥.ا٣ذٛٮؽ ٰٚ ا٣ذٮا -

 ٚ٭٥ ا٣ُجٲٕح ا٧٣ٕٞؽة ٤٧ٕ٤٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح. -

 اٷٔؽاد ا٣ضٲٌؽ ٤٣ٮاصجةت ا٧٣٪ـ٣ٲح. -

 ا٣ذ٘ؾٱح ا٣ؿاصٕح ا٣ؽٝٲٞح كا٧٣ٛٲؽة. -

 ا٣ذ٪ٮٱٓ ٰٚ أدكات ا٣ذٞٮٱ٥. -

 فٖ دؿيً٘ اىيغح ودؿيٍٓة: (System)اؾذٍةد ٌفٓٔم اىِؼةم  -2

ـٌؽ ا٤٣٘ح ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح، ٚس٧ػح ٠ة٩خ ا٣ذؿثٲح ا٣ذ٤ٞٲؽٱ ح د٧

ٚػػؿع ٤٣ٞٮأػػؽ، كٚػػؿع ٤٣ٞػػؿاءة، كظىػػح ٣ٸ٦ػػٺء، كظىػػح ٤٣ٞػػؿاءة، كظىػػح 

أ٦ة ا٣ذؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة ٚذ٪ْؿ إ٣ٯ ا٤٣٘ح ٤ٔٯ أ٩٭ػة ٩ْػةـ، كا٣٪ْػةـ  ؛إ٣غ ٤٣ذٕجٲؿ..

٦٪٭ة ٱؤزؿ ٢٠  ٱنذ٢٧ ٤ٔٯ ٔؽة ١٦ٌٮ٩ةت دذجةدؿ ا٣ذأزٲؿ كا٣ذأزؿ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ثعٲر 

 ٰٚ ٗٲؿق كٱذأزؿ ث٫، كز٧ح ٔٮا٢٦ ػةرصٲح دؤزؿ ٰٚ ٬ؾق ا١٧٣ٮ٩ةت ا٣ؽاػ٤ٲح.

كٰٚ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح كد٧٤ٕ٭ة ٱ٪جٰ٘ ٣٪ة أف ٩٪ْؿ ٩ْؿة م٧ٮ٣ٲح إ٣ٯ ص٧ٲٓ ٬ػؾق 

ا١٧٣ٌٮ٩ةت ٰٚ إَةر ٨٦ ا٣ٮظؽة كا٣ذ١ة٢٦، ٦ة دا٦ػخ ا٤٣٘ػح دعْػٯ ثةٹ٬ذ٧ػةـ 

ٌٔػةء، كٔػة٥٣ ٨٦ ٧٤ٔةء ٦ذٕؽدم اٹػذىةوةت ٨٦ ثٲ٪٭٥ ٔة٥٣ كّػةاٙ اٵ

ا٣ىػػٮدٲةت، كٔػػة٥٣ ا٣ُجٲٕػػح، كا٧٣٭٪ػػؽس ا١٣٭ؿثػػةاٰ ا٧٣ؼػػذه ثٮقػػةا٢ 

ا٣ذٮاو٢، كا٧٣ٕ٪ٰ ثذعٮٱ٢ اٵ٦ٮاج ا٣ىٮدٲح إ٣ٯ أ٦ػٮاج ٠٭ؿَٲكػٲح، كٔػة٥٣ 

ا٣٪ٛف، كا٣ُجٲت ا٧٣ؼػذه ثة٣ض٭ػةز ا٣ٕىػجٰ، كٔػة٥٣ ا٣ؿٱةًػٲةت، كٔػة٥٣ 

 اٹصذ٧ةع، كا٧٣ذؼىه ثة٣ذؿثٲح...

ػذىةوةت ٠ةٚح دىتُّ ٰٚ ٦ٲؽاف د٤ٕٲ٥ ك٨٦ ٬٪ة ٠ة٩خ ٦ُٕٲةت ٬ؾق اٹ

ا٤٣٘ح كد٧٤ٕ٭ة ٰٚ ًٮء ٦ٛ٭ٮـ ا٣٪ْةـ، ٚذ٤ٕػٲ٥ اٵدب ٣ػ٥ ٱٕػؽ ٦ٞذىػؿان ٤ٔػٯ 
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ا٣نٕؿ كا٣٪سؿ ا٣ٛ٪ٰ، كإ٧٩ة ٱن٢٧ اٵػؾ ٨٦ ٢٠ ٥٤ٔ ثُؿؼ، ك٣ٲف كٝٛةن ٤ٔػٯ 

دكاكٱ٨ ا٣نٕؿ، ك٠ذت ا٣٪سؿ ا٣ٛ٪ٰ، كاٵدب كاقٓ قٕح ا٣عٲةة، ك٬ٮ ٤٣عٲةة ٹ 

٫٧ ٹثؽ ٨٦ اٹقذٕة٩ح ث٧٪ة٬ش ا٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ، ك٩ْؿٱةت ٧٤٣ضذ٧ٓ ٍٚٞ، ك٣ٛ٭

٥٤ٔ اٹصذ٧ةع، كا٣ذع٤ٲ٢ ا٣٪ٛكٰ، كاٹ٩ٛذةح ٤ٔٯ ٦ٲةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚح ذات ا٣ى٤ح 

 ثة٤٣٘ح كاٵدب ٦ة دا٦خ ا٤٣٘ح ٬ٰ ٦ؿ٠ـ ا٣ؽراقةت اٷ٩كة٩ٲح.

كٰٚ إٔؽاد ٦ؽرقػٰ اٵدب كدػأ٬ٲ٤٭٥ ٱ٪ج٘ػٰ أٹ ٱٞذىػؿ ٬ػؾا اٷٔػؽاد، 

ٮاد اٵدثٲح، كاٷ٩كة٩ٲح، كإ٧٩ة ٤ٔٲػ٫ أف ٱػؽرس ا٤ٕ٣ػٮـ كذ٣ٟ ا٣ذأ٬ٲ٢ ٤ٔٯ ا٧٣

إ٣ػػٯ صة٩ػػت  ،٣غإا٣ُجٲٕٲػػح، كا١٣ٲ٧ٲػػةء، كٝػػٮا٩ٲ٨ ا٣كػػ١ٮف، كا٣ؿٱةًػػح...

 ا٣ؽراقةت ا٧٤ٕ٣ٲح اٷ٩كة٩ٲح ٨٦ اصذ٧ةٔٲح، ك٩ٛكٲح، كٔٞٲؽٱح...إ٣غ.

كد٤ٕٲ٥ ا٣٪عٮ ٥٣ ٱٕؽ ٦ٞذىؿان ٤ٔٯ ًجٍ أكاػؿ ا٧٤١٣ػةت، كإ٧٩ػة ادكػٓ 

ث٧ػة ٱ٤ُػٜ ٤ٔٲػ٫ ا٣ىػؿؼ، زػ٥ ازداد ادكػةٔةن ٚػٰ ٦ٛ٭ٮ٦ػ٫ ٣ٲن٢٧ ث٪ٲح ا٧٤١٣ح 

ا٣عؽٱر ٣ٲن٢٧ ًجٍ أكاػؿ ا١٣ٺـ، كا٣ج٪ٲح ا٣ؽاػ٤ٲػح ٧٤١٤٣ػح، كا٣ذؿا٠ٲػت، 

كث٪ٯ ا٣ض٧ػ٢ ا٣ٛؿٔٲػح، كاٵقةقػٲح، كاٵوػٮات، كاٵداء ٚػٰ ٩ُػٜ ا٣ض٤٧ػح 

كا٧٣ٕ٪ٯ، ذ٣ٟ ٵف د٘ٲٲؿ ا٣عؿ٠ةت اٷٔؿاثٲح، كا٣ىٲٖ، كاٵث٪ٲح، كاٵوػٮات 

٫٤٠ إ٣ٯ د٘ٲٲػؿ ٚػٰ ا٧٣ٕ٪ػٯ، ك٬ػؾا ٦ػة دٔػة إ٣ػٯ أف ٱػؽٌرس ٤ٔػ٥ ٱؤدم ذ٣ٟ 

ا٧٣ٕة٩ٰ ٚػٰ ا٣٪عػٮ ٹ ٚػٰ ا٣جٺٗػح، ٧٠ػة دٔػة إ٣ػٯ ذ٣ػٟ ا٧٣ؿظػٮـ اٵقػذةذ 

ا٣ؽ٠ذٮر د٧ةـ ظكةف
(16)

. 

٦ػ٨ ػٺ٣ػ٫  ٥ي ٤َّٕ كد٤ٕٲ٥ ا٣٪عٮ ٱضؿم ٨٦ ػٺؿ ا٣٪ىٮص، إذ إف ا٣٪ه دي 

ٞػؿاءة، كا٣ذٕجٲػؿ، اٹقذ٧ةع، كا٧٣عةدزػح، كا٣عػٮار، كا٣ ا٣كٌخ:٦٭ةرات ا٤٣٘ح 

 كا٣ذؾكؽ اٵدثٰ.

                                                 

٦٪نٮرات صة٦ٕح د٦نػٜ  - 1َؿااٜ دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ  (16)

 .38ص ٤٠1117ٲح ا٣ذؿثٲح  -
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 دعٔٗر ظرااق اىذدرٗس: -3

قجٞخ اٷمةرة إ٣ٯ ًؿكرة اٹ٩ذٞةؿ ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح ٦ػ٨ 

ا٣ذ٤ٕٲ٥ إ٣ٯ ا٣ذ٥٤ٕ، كإ٠كةب ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٦٭ةرات ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ ٰٚ ٦٪ػأل ٔػ٨ 

ا٣ذ٥٤ٕ ٨ٔ ٦ىةدر  إذ إف دٕٮٱؽ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ا٣جعرى  ا٣ُؿااٜ اٷ٣ٞةاٲح كا٣ذ٤ٞٲ٪ٲح،

٣ٲ١ٮ٩ٮا إٱضػةثٲٲ٨  ؛ا٧٣ذٕؽدة ٰٚ ٔىؿ ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞة٩ح ثةت ٨٦ اٵ٧٬ٲح ث١٧ةف

ة٣ٲ٨ ٹ ق٤جٲٲ٨ ك٦٪٤ٕٛٲ٨،  َّٕ ا٣ُؿٱٞح ا٣ذ٪ٞٲجٲح ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ذ٣ٟ أف كٚ

ا٣ذ٧٤ٕٲح، كدٮٚٲؿ ا٣جؿا٦ش ا٣ذٛة٤ٔٲح ٰٚ ّٺؿ ا٣ذؽٜٚ ا٧٣ٕؿٰٚ، كد٪ػٮع ٦ىػةدر 

٧٤ٕ٧٣ٲ٨، ك٦ؽرقٰ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ، ٤ٔػٯ ا٣ذ٥٤ٕ، ٢٠ ذ٣ٟ ٱٕؽ ٨٦ ٦كؤك٣ٲح ا

١٣ػٰ  ؛أف دؿ٠ـ أدكار٥٬ ٤ٔٯ د٭ٲبح ا٣جٲبح، كا٣ْؿكؼ ا٧٣٪ةقػجح أ٦ػةـ ا٣ػؽارس

ٱٞٮـ ثة٣ؽكر اٵقةقػٰ ٚػٰ د٤ٕػٲ٥ ذادػ٫، ذ٣ػٟ ٵف ٔىػؿ ا٣ذػؽٜٚ ا٧٣ٕؿٚػٰ، 

كاٹ٩ذنةر ا٣سٞةٰٚ ا٣ؼةَٙ ٱٛؿض دج٪ٰ ٦جؽأ ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ ا٣ؾم ٬ػٮ أقةقػٰ 

 عٲةة، ٦ٮا٠جح ٣ؿكح ا٣ٕىؿ، كا٩كضة٦ةن ٦ٓ ٦ذ٤ُجةد٤٣.٫ذ٥٤ٕ ا٧٣كذ٧ؿ ٦ؽل ا٣

ك٧٣ة ٠ةف ا٣ٕىؿ ا٣ؾم ٩عٲة دعخ ّٺ٫٣ ٬ٮ ٔىؿ ا٤ٕ٣ػٮـ كا٣ذٞة٩ػح ٠ػةف 

٤ٔٯ ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕةـ، ك٤ٔٯ أٌٔةء ا٣٭ٲبةت ا٣ذؽرٱكٲح ٚػٰ 

ا٣ضة٦ٕةت أف ٱكذ٤٧ٕٮا كقةا٢ اٷٱٌةح، كأص٭ـة ا٣ذٞة٩ح ا٣عؽٱسػح ٚػٰ د٤ٕػٲ٥ 

٧٤٭ة، ٵف ٣٭ة دكران ٠جٲؿان ٰٚ ا٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح كاٹردٞػةء ث٭ػة، إذ إ٩٭ػة ا٤٣٘ح كدٕ

دٞػػٌؿب ا٧٣ٛػػة٬ٲ٥، كدػػؿثٍ ثػػٲ٨ ا٣ؿ٦ػػـ كا٣ٮاٝػػٓ، كد٪ٞػػ٢ ا٣ٮاٝػػٓ ٦ىػػٮران، أك 

٦ك٧ٮٔةن، أك ٧٤٦ٮقةن، كإذا رثٍ ا٧٣ؽرس ثٲ٨ ا٤٣٘ح كا٣ٮاٝٓ ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ٠ػةف 

 ٦ة٩ح.أٝؽر ٤ٔٯ دؿثٲح ٦نةٔؿ َٺث٫، كو٤ٞ٭ة ٰٚ صٮ ٨٦ ا٣ىؽؽ كاٵ

كٱعذةج ا٧٤ٕ٧٣ٮف كا٧٣ؽرقٮف ٰٚ أز٪ةء د٤ٕٲ٧٭٥ إ٣ٯ كقػةا٢ د٤ٕٲ٧ٲػح ٔػؽة 

٦كػػػةٔؽة ٦ػػػ٨ ا٧٣ؿاصػػػٓ كا٧٣ىػػػةدر، كا٧٣ضػػػٺت كا٣ىػػػعٙ، كا٣ٮزػػػةاٜ، 

كا٣كضٺت، كا٣ىٮر ا٧٣ذعؿ٠ح، كا٤٣ٮظةت ا٧٣ىٮرة، كا٣ذكػضٲٺت ا٣ىػٮدٲح، 
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 كا٣ؿقػػٮـ، كاٵمػػ١ةؿ، كا٣نػػؿااط، كا٣نػػٛةٚٲةت، كا٣٪٧ػػةذج، كا٧٣ضكػػ٧ةت...

كٱعذػػةصٮف أٱٌػػةن إ٣ػػٯ دٮّٲػػٙ أص٭ػػـة ا٣عةقػػٮب، كا٣نػػةث١ح، كا٣جؿٱػػؽ  ٣ػػغ.إ

١٣ذؿك٩ٰ، كا٧٣كضٺت، كا٧٣ؼػةثؿ ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ ٤٧ٔ٭ػ٥ ا٣ذ٤ٕٲ٧ػٰ ا٣ذ٧٤ٕػٰ، اٷ

ثعٲر د١ٮف ا٣جؿا٦ش ا٣ذٰ ٱٌٕٮ٩٭ة دٛة٤ٔٲح دؿقغ ٦٭ػةرات ا٣ػذ٥٤ٕ ا٣ػؾادٰ ٣ػؽل 

ي ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨، كدٲكِّ  ٬ػٰ ذم ا٣ضة٦ٕػح  ك٬ػة .ٕػؽؿ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح ٔػ٨ ث

اٹٚذؿاًٲح ػٲؿ د٣ٲ٢ ٤ٔٯ اٷق٭ةـ ٰٚ دعٞٲٜ اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقػٮ٦ح ٤٣ذ٤ٕػٲ٥ ٔػ٨ 

ثٕػػؽ ثٮقػػةَح اٵص٭ػػـة ا٣ذٞة٩ٲػػح ا٣عؽٱسػػح، كٗػػؽا دكر ا٤ٕ٧٣ػػ٥ ٦ٲكػػؿان، ك٦ٮص٭ػػةن 

٤٣ذ٤ٕٲ٥، كّ٭ؿ ٦ىػ٤ُط دٞة٩ػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥، أك دٞ٪ٲػةت ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ثٕػؽ ازد٬ػةر ظؿ٠ػح 

، كاقػػذؼؽاـ ٦ٛ٭ػػٮـ أقػػ٤ٮب ا٣ػػ٪٥ْ اٵ٬ػػؽاؼ ا٣كػػ٤ٮ٠ٲح، كا٣ذ٤ٕػػٲ٥ ا٧٣جػػؿ٦ش

٦ٛ٭ٮـ مػة٢٦، ك٦ذ١ة٦ػ٢، ك٬ٮ ٧٤٣كةٔؽة ٤ٔٯ د٪ْٲ٥ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح، 

كدذجةدؿ ١٦ٮ٩ةد٫ ا٣ذأزٲؿ كا٣ذأزؿ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ٰٚ ًٮء ا٧٣ٛ٭ٮـ ا٧٣٪ْٮ٦ٰ
(17)

. 

ك٦ٓ ّ٭ٮر ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٧٣جؿ٦ش، كا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ دٕؽدت ا٣ٮقةا٢ ا٣ذٞة٩ٲح ٨٦ 

٩ذؿ٩ػخ(، ك٩ةقػٮخ، كرزـ د٤ٕٲ٧ٲػح، إ٣٘ٮٱح، كمػةث١ح )ظٮاقٲت، ك٦ؼذجؿات 

 إ٣غ. ١٣ذؿك٩ٰ...إكٚٲؽٱٮ دٛة٤ٰٔ، ك٩نؿ 

١٣ذؿك٩ػػٰ ١٦ة٩ػػح ٠جٲػػؿة ٚػػٰ ا٣عٲػػةة ا٧٣ٕةوػػؿة، ٵ٩ػػ٫ كٱذجػػٮأ ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ اٷ

ٱكػذؼؽـ دٞ٪ٲػةت ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت، كا٣نػةث١ح، كا٣عةقػٮب ٚػٰ دػؽٔٲ٥ ا٤٧ٕ٣ٲػػح 

٤ٔػٯ أ٩٭ػة ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ كثٕؽ أف ٠ػةف ٱ٪ْػؿ إ٣ػٯ ا٣ذٞة٩ػح  .ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح

ث٭ة ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح، أًػعٯ  كذٕةفي ا٣ٮقةا٢ كاٵدكات ا٣ذٰ ٱي 

ٱ٪ْؿ إ٣ٲ٭ة ٤ٔٯ أ٩٭ة ٤ٝت ٬ؾق ا٤٧ٕ٣ٲح، كأ٩٭ة د٢٧ٕ ٤ٔٯ دُػٮٱؿ ٬ػؾق ا٤٧ٕ٣ٲػح 

٤ٔٯ أقةس ٨٦ ا٣ذى٧ٲ٥ ا٧٣ؽركس ا٣ؾم دؼٌٓ ٫٣ ٢٠ ػُٮة ٨٦ ا٣ؼُٮات 

                                                 

ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب  -ٌٝةٱة را٬٪ح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح  -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ  (17)

 .153ص 1116د٦نٜ  -ثٮزارة ا٣سٞةٚح 
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عٲر د١ٮف ٬ؾق ا٣ٮقةا٢ كا٣ُؿااػٜ ا٧٣ؤدٱح إ٣ٯ دعٞٲٜ اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ؿصٮة، ث

ا٧٣ىةظجح ٣٭ة ٦ذ٧نٲح ٦ٓ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨، كٔة٤٦ػح ٤ٔػٯ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ اٵ٬ػؽاؼ 

 ثأٱكؿ كٝخ، كأ٢ٝ ص٭ؽ.

  ٰ ٨ٔ ا٣جٲةف أف ا٣ٮقػةا٢ دضػؾب ا٩ذجػةق ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨، كدض٤ٕ٭ػ٥ ٱ٪٤ٕٛػٮف  كٗ٪

٧٦ة ٱـٱؽ ٝؽرة ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٤ٔػٯ  ،ثة٣ؼجؿة، كٱذٛة٤ٔٮف ٦ٕ٭ة، ك٬ٰ دؼةَت ا٣عٮاس

١ٛٲؿ، كظ٢ ا٧٣ن١ٺت، كا٣ؿثٍ ثٲ٨ ا٧٤١٣ةت، كاٵمٲةء، كا٧٣ٮاٝٙ ا٣ضؽٱػؽة، ا٣ذ

دذ٤٘ػت ٤ٔػٯ ا٣٭ػؽر ك٬ٰ إ٣ٯ ذ٣ػٟ ك٬ؾا ٱ١ٌٮف ٦ٕٲ٪ةن زؿان ٤٣ذٕجٲؿ ا٤٣٘ٮم ٚٲ٧ة ثٕؽ، 

ٰٚ اٷ٩ٛةؽ، كا٣ٮٝخ، كا٣ض٭ؽ ا٧٣جؾكؿ ٰٚ ا٣ُؿااٜ ا٣ذ٤ٞٲؽٱح
(18)

. 

ا٤ٕ٧٣ػ٥، ثػ٢ ١٣ذؿك٩ػٰ ٹ ٱ٤٘ػٰ دكر كدضؽر اٷمةرة إ٣ػٯ أف ا٣ذ٤ٕػٲ٥ اٷ

٤ٔٯ ا١ٕ٣ف ٱٕـز دكرق، كٱض٫٤ٕ أ٠سؿ ٕٚة٣ٲح كاٝذؽاران ٰٚ ا٧٣ٮاٝػٙ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح 

إذ إ٩ػػ٫ ٱكػػ٭٥ ٚػػٰ د٪٧ٲػػح ا٣ذ١ٛٲػػؿ، كٱكػػةٔؽ ا٧٣ذ٧٤ٕػػٲ٨ ٤ٔػػٯ » ؛ا٣ذ٧٤ٕٲػػح

اٹقذٞٺ٣ٲح، كاٹٔذ٧ةد ٤ٔٯ ا٣٪ٛف، كٱٮٚؿ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ أم كٝػخ، كأم ١٦ػةف 

ذ٥٤ٕ ٤ٔٯ اٷدٹء ثؿأٱػ٫ ٚػٰ كٚٞةن ٧٣ٞؽرة ا٧٣ذ٥٤ٕ ٤ٔٯ ا٣ذعىٲ٢، كٱكةٔؽ ا٧٣

«أم كٝخ، كدكف ظؿج، كٱـٱؽ ٨٦ ٕٚة٣ٲذ٫ كظٮارق ك٦٪ةٝنذ٫
(19)

. 

 دِٔٗؽ أشةى٘ت اىذلًٔٗ: -4

ٰٚ ا٧٣٪٭ش ا٣ذؿثٮم، ك٠ةف دُػٮٱؿ ا٧٣٪ػة٬ش  ة٧٣ة ٠ةف ا٣ذٞٮٱ٥ ر٠٪ةن أقةقٲ  

كدعؽٱس٭ة ٱٞذٌٰ دُٮٱؿ ص٧ٲٓ أر٠ة٫٩، د٤ُت ذ٣ػٟ د٪ٮٱػٓ أقػة٣ٲت ا٣ذٞػٮٱ٥، 

٣نٛ٭ٲح إ٣ٯ دٞػٮٱ٥ اٵداء، كٔػؽـ اٹٝذىػةر ٚػٰ ا٣ذٞػٮٱ٥ كٔٮدة اٹ٦ذعة٩ةت ا

٤ٔٯ ا٧٣كذٮل اٵكؿ ٦ػ٨ ٦كػذٮٱةت ا٧٣ٕؿٚػح، ثػ٢ أف ٱنػ٢٧ ا٣ذٞػٮٱ٥ أٱٌػةن 

ا٣ٛ٭٥، كا٣نػؿح، كا٣ذع٤ٲػ٢، كا٣ذ٤ٕٲػ٢، كاٹقػذ٪ذةج، كا٣ذُجٲػٜ، كا٧٣ٮاز٩ػح، 

 ..إ٣غ..كا٣٪ٞؽ، كإثؽاء كص٭ةت ا٣٪ْؿ

                                                 

 .161ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ ص (18)

 .191ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ ص (19)
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٧٣ٞة٣ٲح إ٣ٯ ا٦ذعة٩ةت ا٤٣٘ػح كٱٞذٌٰ دُٮٱؿ أ٩ٮاع ا٣ذٞٮٱ٥ ٔٮدة اٵقب٤ح ا

 ا٣ٕؿثٲح، كٔؽـ اٹٝذىةر ٤ٔٯ اٵقب٤ح ا٧٣ؤد٧ذح.

ل ٤ٔٯ دركب ا٣٪٭ٮض ثػة٣ٮاٝٓ ا٤٣٘ػٮم كاٹردٞػةء ٮن د٤ٟ ٬ٰ ثٕي وي 

ث٫، كآ٢٦ أف دؿل ٬ؾق ا٣ىٮل ا٣ذ٪ٛٲؾ ا٣ضةد، كأٹ د١ٮف ٤ٔػٯ ٗػؿار أػػٮات 

َػ٫ ٣٭ة قجٞخ ٤ٔػٯ ا٣٪عػٮ ا٣ػؾم أمػةر إ٣ٲػ٫ ٧ٔٲػؽ اٵدب ا٣ٕؿثػٰ ا٣ػؽ٠ذٮر 

 ظكٲ٨ ٔ٪ؽ٦ة ٝةؿ:

ك٦ػة أ٠سػؿ ٦ػة ٤ٕ٩ػ٨  !٦ة ٩ذعؽث ٨ٔ ٬ػؾق ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػعٯ ٦ة أ٠سؿى »

كٱٞٲ٪٪ػة أ٩٭ػة  !أذـاز٩ة ث٭ة، كأذؽاد٩ة ثذؿاز٭ة، كظؿو٪ة ٤ٔٲ٭ة، ك٤ٔٯ دؿاز٭ة ا٣ْٕٲ٥

أقةس كظؽد٪ة، ك٬ٰ ا٣ٕؿكة ا٣ذػٰ دض٧ػٓ ثػٲ٨ ا٣ٕػؿب ٤ٔػٯ اػػذٺؼ أكَػة٩٭٥ 

ىةـ ٣٭ة، ٩ذعؽث ٨ٔ ٬ؾا ٚ٪١سؿ ا٣عػؽٱر، ك٩ٞػٮؿ كدجةٔؽ٬ة، كا٣ٕؿكة ا٣ذٰ ٹ ا٩ٛ

ٰٚ ٬ؾا ٚ٪ُٲ٢ ا٣ٞٮؿ، ك٧٩ٶ ث٫ أٚٮا٬٪ة، كد٧ُب٨ إ٣ٲػ٫ ٤ٝٮث٪ػة، كدسػٮر ٣ػ٫ ٩ٛٮقػ٪ة، 

٪ػة إ٣ػٯ جٍ كإذا ٩ع٨ ٩ٛٲي ٫٣ أ٦ٺن كإٱ٧ة٩ةن كزٞح كٱٞٲ٪ةن، ٚإذا ٚؿٗ٪ة ٦ػ٨ ٬ػؾا ٤٠ػ٫، كزي 

٧ػة ٤ٝ٪ػة، كث٧ػة ٩ٛٮق٪ة، أك زةثخ إ٣ٲ٪ػة ٩ٛٮقػ٪ة، ك٬ػؽأت ٔ٪ػة ا٣ع٧ةقػح، ا٠ذٛٲ٪ػة ث

«٪ة، ز٥ ٥٣ ١٩ؽ ٩ى٪ٓ مٲبةن عٍ ق٧ٕ٪ة، كث٧ة وٛٞ٪ة، كث٧ة ًو 
(31)

. 

رظ٧ػػٟ اهلل ٱػػة ٧ٔٲػػؽ٩ة ا١٣جٲػػؿ، ٤ٚٞػػؽ وػػٮرت ظة٣٪ػػة ٚػػٰ ٩ػػؽكاد٪ة، 

ك٦ؤد٧ؿاد٪ة، ك٠ةف دىٮٱؿؾ ث٤ٲ٘ةن، كرظ٥ اهلل أقذةذ٩ة ا٧٣ؿظٮـ ا٣ٛٞٲ٫ ا٣ذؿثػٮم 

٧ؿات، ك١٣٪٭ػة ٩ػؽكات ك٦ػؤد»اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ظة٦ؽ ٧ٌٔةر ا٣ؾم َة٧٣ة ردٌد: 

آ٢٦ أف ٱ١ٮف ٚػٰ ٦ؤد٧ؿ٩ػة ٠ػ٢ ا٣ؼٲػؿ، كأف دنػٜ دٮوػٲةد٪ة «. ٤ٝٲ٤ح ا٣جؿ٠ةت

ُّٰ ا٣ذٮٚٲٜ.  ك٦ٞذؿظةد٪ة َؿٱٞ٭ة إ٣ٯ اٷ٩ٛةذ، كاهلل ك٣

*   *   * 

                                                 

 .11ا٣ٕؽد  4ا٣ك٪ح  -٦ض٤ح اٳداب  -ٱكؿكا ا٣٪عٮ كا١٣ذةثح  -ا٣ؽ٠ذٮر ٫َ ظكٲ٨  (31)
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 املصادر واملراجع
 

٦ٕ٭ػػؽ  - ٦عةًػػؿات ٔػػ٨ ٦نػػ١ٺت ظٲةد٪ػػة ا٤٣٘ٮٱػػح - أ٦ػػٲ٨ ا٣ؼػػٮ٣ٰ -

 .1958ا٣ٞة٬ؿة  - ا٣ؽراقةت ا٣ٕؿثٲح

ادعةد ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ ا٣ٕػؿب ٚػٰ ٦ػؤد٧ؿق ا٣ذةقػٓ  - ظكةـ ا٣ؼُٲتا٣ؽ٠ذٮر  -

 .1976ثة٣ؼؿَٮـ 

كًػٓ ٝٲػةس ٤٣ذػؾكؽ اٵدثػٰ ٔ٪ػؽ َػٺب  - ا٣ؽ٠ذٮر رمؽم أظ٧ؽ َٕٲ٧ػح -

 .٤٠1971ٲح ا٣ذؿثٲح ثضة٦ٕح ٔٲ٨ م٧ف  - رقة٣ح ٦ةصكذٲؿ - ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٩ٮٱح

 - دار ا٧٣ٕػػةرؼ ث٧ىػػؿ - ٚػػٰ اٵدب ا٣ضػػة٤٬ٰ - ا٣ػػؽ٠ذٮر َػػ٫ ظكػػٲ٨ -

 .1938ة ا٣ٞة٬ؿ

دار  - ٣٘ذ٪ػػة كا٣عٲػػةة - «ث٪ػػخ ا٣نػػةَئ»ا٣ػػؽ٠ذٮرة ٔةانػػح ٔجػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧  -

 .1971ا٣ٞة٬ؿة  - ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ

دار  - ا٤٣٘ػػح كا٣٪عػػٮ ثػػٲ٨ ا٣ٞػػؽٱ٥ كا٣عػػؽٱر - ا٣ػػؽ٠ذٮر ٔجػػةس ظكػػ٨ -

 .1976ا٣ٞة٬ؿة  - ا٧٣ٕةرؼ

ا٣ٕػؽد ا٣ؿاثػٓ  - دٱػٮصٲ٨ ٦ىػجةح ا١ٛ٣ػؿ - ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ىجٮر مػة٬ٲ٨ -

 .1976ح ا٣ٕةمؿة ا٣ك٪ - كا٣سٺزٮف

دُٮٱؿ ٦٪ة٬ش ا٣ٞٮأؽ ا٣٪عٮٱػح كأقػة٣ٲت  - ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ -

ا٧٣٪٧ْػح ا٣ٕؿثٲػح  - ا٣ذٕجٲؿ ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػةـ ٚػٰ ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ

 .1987دٮ٩ف  - ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ

دار  - د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ػح ثػٲ٨ ا٣ٮاٝػٓ كا٧ُ٣ػٮح - ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ -

 .٦1988نٜ د - َٺس
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 - 1َؿااػػٜ دػػؽرٱف ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح  - ا٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػٮد أظ٧ػػؽ ا٣كػػٲٌؽ -

 .٦1117٪نٮرات صة٦ٕح د٦نٜ 

كزارة ا٣سٞةٚػػح ا٣كػػٮرٱح  - ٚػػٰ اٵداء ا٤٣٘ػػٮم - ا٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػٮد ا٣كػػٲؽ -

 .1115د٦نٜ 

ك٠ة٣ػػح  - ٚػػٰ ٌٝػػةٱة ا٤٣٘ػػح ا٣ذؿثٮٱػػح - ا٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػٮد أظ٧ػػؽ ا٣كػػٲٌؽ -

 .1978 ث٤ج٪ةفا٧٣ُجٮٔةت ثة١٣ٮٱخ كدار ا٥٤ٞ٣ 

ا٣٭ٲبػح ا٣ٕة٦ػح  - ٌٝةٱة را٬٪ح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح - ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ -

 .1116د٦نٜ  - ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب ثٮزارة ا٣سٞةٚح

 - كزارة ا٣سٞةٚػح - ٩عػٮ ٣٘ػح ٔؿثٲػح قػ٤ٲ٧ح - ا٣ؽ٠ذٮر ٦٭ؽم ا٧٣ؼـك٦ٰ -

 .1978ث٘ؽاد  - ا٣ٕؿاؽ

ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػةـ ظ٤ٞػح د٤ٕػٲ٥ ا٤٣٘ػةت اٵص٪جٲػح  - ا٣ؽ٠ذٮرة ٩ٕٲ٧ح ٔٲؽ -

 .1974د٦نٜ  - كا٣ٛ٪ٰ ٰٚ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲح

ا٣ضة٦ٕػح  - أم٘ةؿ ٩ؽكة ا٤٣كػة٩ٲةت كا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح - ا٣ؽ٠ذٮر ٬ةدم ٩٭ؿ -

 .1978دٮ٩ف  -ا٣ذٮ٩كٲح

- Jane H Stronge Qualitées of electives teachers     ,  d edition ASCD 

( ) Publication USA. 

- Pierre Clarac- L’enseignement du français- presse universitaires de 

France- Paris     . 

- R.L.Lyman. Summary of investigations relation to grammar language 

and composition supplementory. Education monographs u Chicagos- 

illinois P.  . 

*   *   * 
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 تكًهح يادج نغىَح

 ()خصةرةٌٍدوح ٌعٍد أ. د. 

(18)(**



) 

ٌَِ َ  أ

 

 ٦ػ٨، ٤٣ـثٲػؽم ا٣ٕػؿكس ثذػةج ٧٦س٤َّػح ،كرد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞؽٱ٧ح

ٺن، كزٺزػٲ٨ ز٧ة٩ٲػح( 38) ٩عٮ ا٧٣ةدة ٬ؾق ٪ىخ ٦ىػٍؽػى  أرثٕػح( 44) ٩عػٮ دٌػ٧َّ

 أرثٕٲ٨ ٦ٕ٪ٯ، ك٦٪٭ة:ك

ٍٮؼ األٌََْ: -  .ًؽ ا٣ؼى

ٌَِا -  .: ا٧٣كذضٲؿألَ

 .: ا٣ذىؽٱٜاإلٍٗةن -

ٞىح: ٨٦ ث٫ ةناألٌَُّ  -  .ز

 ٦ى٨ٍ ٹ ٱ١ذت ٠أ٫٩ أ٦ٌٰ. :األٌََّةن -

 : ٝةؿ: آ٦ٲ٨.أٌَََّ -

٤ٍٜ.األٌَُٔن -  : ا٣٪ةٝح ا٣ٮزٲٞح ا٣ؼى

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 

ة ٰٚ ا٣ٕؿثٲح، ث٪ػةء أك دٹ٣ػح أك ٧٬ػة ٦ٕػةن،  ق٤ك٤ح دراقةت دجعر ٰٚ ا٧٤١٣ةت (**) ا٧٣كذضؽَّ

ؽَّث.  كدٞذؿح إًةٚذ٭ة إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣يعى
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 ،ا٣ٞػة٬ؿة ٧٣ض٧ػٓ ا١٣جٲػؿ ثة٧٣ٕض٥ ٧٦س٤َّح ،ككرد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٧٣ٕةوؿة

 قػذٲ٨( 61) ٩عػٮ دذٌػ٨َّ٧ ٦ػؽػٺن، كزٺزػٲ٨ قذح( 36) ٩عٮ ا٧٣ةدة ٬ؾق ٨٦

 :ك٦٪٭ة ٦ٕ٪ٯ،

ة ٱىٲت دٕ أٌَََّ ؾيٕ اىظٖء: - ةٝؽ ٦ٓ مؿ٠ح دأ٦ٲ٨ ٤ٔٯ أف دٕٮ٫ًِّ ٧َّٔ

ة ٦ٕٲَّ٪ح، ٣ٞةء ٝكٍ ا٣ذأ٦ٲ٨ ا٣ؾم ٱيٍؽٚٓ إ٣ٯ  ا٣نٰءى ٨٦ ًؿر ػٺؿ ٦ؽَّ

٦ةن.  ا٣نؿ٠ح ٦ٞؽَّ

ى٨ٍ٦ أٌََّ اىظٖءَ: - ٤ى٫ي ٰٚ أ ٕى  .صى

 : إٝؿاض ا٧٣ةؿ.االاذٍةن -

كّٲٛػح أقةقػٲح ٚػٰ ا٧٣٪٧ْػةت ا٣ؽك٣ٲػح كا٣٭ٲبػةت  األٌةُح اىؿةٌذح: -

اػذىةوػػةت أك قػػ٤ُةت إدارٱػػح أك ٚ٪ٲػػح أك قٲةقػػٲح  ك٣٭ػػة ،ا٣ٕة٦َّػػح

 .٦ٞؿرة ٰٚ ا٣ٞٮا٩ٲ٨ كا٤٣ٮااط أك ا٣ذٞة٣ٲؽ ا٣ؼةوح ث٭ؾق ا٣٭ٲبةت

 ٨٦ ٱذٮ٣َّٯ كّٲٛح اٵ٦ة٩ح ا٣ٕة٦ح. األٌَ٘ اىؿةم: -

ا٧٣ض٤ف ا٣ؾم ٩هَّ ٦ٲسةؽ ٬ٲبح اٵ٥٦ ا٧٣ذعؽة ٤ٔػٯ  ٌضيس األٌََْ: -

ٰ ا٧٣٪ةزٔػةت دأ٣ٲ٫ٛ إ٣ٯ صة٩ػت ا٣٭ٲبػح ا٣ٕة٦ػح، ك٦٭٧ذػ٫ ا٣ٛىػ٢ ٚػ

 ا٣كٲةقٲح ثٲ٨ اٵ٥٦، كثؼةوح ٦ة ٱ٭ٌؽد ا٣كٺـ ا٣ٕة٧٣ٰ.

ٔٞؽ ٱذٕ٭ؽ ٚٲ٫ ا٧٣ؤ٨ِّ٦ ٧٤٣كذأ٨٦ً ثؽٚٓ ٦ج٤ٖ ٨٦ ا٧٣ةؿ إ٣ٲػ٫  اىذَّأٌَ٘: -

د، ٣ٞةء  ٢و ٦عؽَّ ىصى ُّٜٞ ػُؿ ٦ٕٲ٨َّ، أك ثٕؽ ٦ؿكر أ أك إ٣ٯ زة٣ر. ٔ٪ؽ دع

 .٦ةؿو ٱؽ٫ٕٚ ا٧٣كذأ٨٦

ؿ ا٧٣ؿض أك ا٣ٕضػـ أك دأ٦ٲ٨ ا٧ٕ٣ةؿ  اىذأٌِ٘ةت االصذٍةؾ٘ح: - ُى ٨٦ ػى

 ا٣نٲؼٮػح.

ٹ ٱػؽٚٓ ا٧٣كػذأ٦٪ٮف إٹ صػـءان ٦ػ٨ ٝكػٍ ا٣ذػأ٦ٲ٨، كٱذع٧ػ٢ ٚٲ٫ ك -

 ٣ٞكٍ ا٣سة٩ٰ رب ا٢٧ٕ٣ أك ا٣ؽك٣ح.ا
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أف ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ ٝؽ أدػ٢ ٔؽدان ٠جٲؿان ٦ػ٨ ا٧٣ػؽاػ٢  ِي ٤عى كٱي 

ؽَّت كذأخ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم، ٚ٭ٮ ٦ؿآة ٤٣٘ح  ا٣ٕؿثٲػح ا٣ضؽٱؽة ٧٣ٕةفو صى

 ٧٠ة ٠ةف دةج ا٣ٕؿكس ٦ؿآة ٣ٕىؿق. ،ٰٚ ٔىؿق

ح ٦ة ٱـٱؽ ٤ٔٯ ٔنؿٱ٨ ٦ؽػٺن د٥ٌ ٩عٮ ػ٧كػح كٔنػؿٱ٨  ك٦ٓ ذ٣ٟ ٚس٧َّ

٦ٕ٪ٯ ٚةدىخ ا٧٣ٕض٥  ا١٣جٲؿ ا٣ؾم َجٓ ٝج٢ ٔٞػؽٱ٨ ٦ػ٨ ا٣ـ٦ػةف، ٹ ٱ١٧ػ٨ أف 

ٱكذ٘٪ٰ ٔ٪٭ة ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣عؽَّث، ٧٤ٔةن ثأف ثٕي ا٧٣ٕػةص٥ ا٧٣ٕةوػؿة 

ودهٍيذح اىٍؿضذً اىؿرثذٖ ىٍذةدة ٧٣ض٧ٕٲح ٝؽ أكردت ثٌٕةن ٦٪٭ة. ا٣ٞٲ٧ِّح ٗٲؿ ا

 )أٌَ( دلضٖ ثإدخةل اىهيٍةت واىؿجةرات اىٍلذرظح اٙد٘ح:

1- : أك أ٦َّػ٨ ا٣ٛ٪ػؽؽ  ،ٵث٪ةاػ٫ ث٧ٕ٪ٯ )كَّٚؿ(، ٱٞةؿ: )أ٨َّ٦ ا٣ذ٤ٕٲ٥ى  أٌََّ

 ا٣ؿاظحى ٣٪ـٹا٫(.

الح: -1 ٦٪ػ٫ أم ص٫٤ٕ ٰٚ كًٕٲَّح آ٣ٲَّػح د٧٪ػٓ ا٩ُػٺؽ ا٣٪ػةر  أٌََّ اىصِّ

ج٭ة(. ٧ٍؽ. ٱٞةؿ: )أ٨ِّ٦ ا٣ج٪ؽٝٲح ٝٲ٢ د٪١ُّ ٔى  ثؽكف 

٬ٲٌأ ٣٭ة ا٣ٮقةا٢ ا٣جنػؿٱح كا٧٣ةدٱَّػح ا٣ذػٰ  أٌََّ اىٍدِٗح أو اىٍِْظأة: -3

 دض٤ٕ٭ة ٦ع٧ٲَّح ٨٦ أم أذؽاء أك دؼؿٱت.

ك٬ػٮ ا٧٣ػػؤ٨ِّ٦،  ،ٔٞػؽ ٱ٤ذػػــ أظػؽ َؿٚٲػػ٫ اىذذأٌَ٘ ؾيذٕ اىع٘ذذةة: -4

ٍكػذى ، ك٬ٮ ا٧٣ػؤ٨َّ٦ ٤ٔٲػ٫ أك ا٤٣ُؿؼ اٳػؿ٣ ػٜ ٧ي أ٨٦ًٍ، أداء ٦ػة ٱيذَّٛ

، ٔ٪ؽ كٝٮع ا٣ٮٚةة ٰٚ ػٺؿ ز٨٦ ا٣ذأ٦ٲ٨.  ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٦ةؿو

5- :ٖ ٤ُػؿؼ ٣ك٬ػٮ ا٧٣ػؤ٨ِّ٦،  ،ٔٞؽ ٱ٤ذــ أظؽ َؿٚٲ٫ اىذأٌَ٘ اىػعِّ

ك٬ٮ ا٧٣ؤ٨َّ٦ أك ا٧٣كذأ٨٦ً، أداء ٩ٛٞةت ا٧٣ىؿض كا٣ٕػٺج  ،اٳػؿ

َّٜٛ ٤ٔٲ٭ة  ثٲ٨ ا٣ُؿٚٲ٨.   ث٪كجح ٦ذ

ةٌو: -6 ٍٞؽ دأ٦ٲ اىذأٌَ٘ اىظَّ ٨ ًؽ ص٧ٲٓ اٵػُةر ا٣ذٰ دذٕؿَّض ٬ٮ ٔ

 ٣٭ة ا٧٧٣ذ١٤ةت ٨٦ قؿٝح أك دؼؿٱت...
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7- : ّٖ ـ ثػػ٫ ا٣ٞػػٮا٩ٲ٨، ٣عٛػػِ ظٞػػٮؽ  اىذذذأٌَ٘ اإلىزاٌذذ ـً ٔٞػػؽ دي٤ٍػػ

٦ػة ٱ١ػٮف  ة دكف ا٤٣ضٮء إ٣ٯ ا٣ٌٞػةء، كٗة٣جػةن ا٧٣ذٌؿِّرٱ٨ ٦جةمؿ

 ٬ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ ا٣ذأ٦ٲ٨ ٤ٔٯ ا٣كٲةرات ككقةاٍ ا٣٪٢ٞ اٵػؿل.

:اىذأٌَ٘ اىَِّ  -8 ّٖ دة ٬ٮ ٔٞ ٔؾ ؽ دأ٦ٲ٨ ٤ٔٯ اٵمٲةء ًؽ ٦ؼةَؿ ٦عػؽَّ

٠ة٣كؿٝح أك ا٣عؿٱٜ أك قٺ٦ح ٌٔٮ ٦ػ٨ ا٣ضكػ٥ ثٕٲ٪ػ٫، ٠ذػأ٦ٲ٨ 

 ا٣ؿِّص٢ ٣ٺٔت ٠ؿة ا٣ٞؽـ.

كحه ٱذٕةٝؽ ٦ٕ٭ة أٚؿاد أك ٦ؤقكةت ٣ذٕٮٱٌػ٭٥  طرنح دأٌَ٘: -9 ٦ؤقَّ

 ٌٰ ة ٦ٕٲَّ٪ح، ٦ٞةثػ٢ ٦ج٤ػٖ ٦ػة٣ ٧ٔة ٱ٤عٜ ث٭٥ ٨٦ أًؿارو، ػٺؿ ٦يؽَّ

ؤى ٱؤدِّٱ٫ إ٣ٲ٭ة ا٣ ٍكذىأ٦.٨٦ًٍِّ ٧ي  ٨ أك ا٧٣ي

ٞىةؿ: )راصٓ  األٌََ: -11 اٵص٭ـة ا٣ذٰ دذٮ٣َّٯ ظ٧ةٱح ا٣ؽك٣ح ك٩ْة٦٭ة، ٱي

 .اٵى٨ٍ٦ ػٺؿ ٱٮ٦ٲ٨( أك )أذ٫٤ٞ اٵى٨ٍ٦(

 وٗذفرع ؾيٕ ْذا اىٍدخو ٌة ٗيٖ:

 : ّٖ  ،دذجٓ كزارة ا٣ؽاػ٤ٲػح ٗة٣جػةن  ،إدارة ٰٚ ا٣ؽك٣ح األٌَ اىص٘ةش

ـاب كاٵٚػػؿاد ٦٭٧ذ٭ػػة ٦ذةثٕػػح ك٦ؿاٝجػػح ا٧٣٪٧ْػػةت كاٵظػػ

 ا٣ٕة٤٦ٲ٨ ٰٚ ظ٢ٞ ا٣كٲةقح.

 :دذجػٓ كزارة ا٣ػؽٚةع ٗة٣جػةن  إدارة ٰٚ ا٣ؽك٣ح، األٌََْ اىؿصهري، 

٦٭٧ذ٭ة ٦ذةثٕح اٵ٦ٮر ا٧٣ذ٤ٕٞح ثع٧ةٱح ا٣ٞٮات ا٧٣كػ٤َّعح ٦ػ٨ 

 أ٧ٔةؿ ا٣ذضٌكف أك ا٣ذؼؿٱت..

 :ٖٙو  األٌَ اىغذاا ا٣عة٣ح ا٣ذٰ ٱ١ٮف ٚٲ٭ة ا٣ج٤ؽ ١٦ذٛٲةن أك مج٫ ١٦ذػ

 .ةد٫ ا٣٘ؾااٲح ٠ة٣عجٮب كا٤٣عٮـ كا٣ـٱٮت، ٨٦ أر٫ًثإ٩ذةج ظةص

 :ٖٙو  األٌََْ اىٍةا ا٣عة٣ح ا٣ذٰ ٱ١ٮف ٚٲ٭ة ا٣ج٤ؽ ١٦ذٛٲػةن أك مػج٫ ١٦ذػ

 ٨٦ أ٩٭ةرق أك قؽكدق.. ،ثعةصةد٫ ٨٦ ٦ٲةق ا٣نؿب أك قٰٞ ا٣ـرع
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 :ٖح اٵ٦ػػح كظٌػػةرد٭ة ظة٣ػػحه د١ػػٮف ٚٲ٭ػػة ٣٘ػػ األٌَْذذَ اىسلذذةف

ػٯ ٦ػ٨ دػأزٲؿ زٞةٚػةت أص٪جٲَّػح  ك١٦ٌٮ٩ةد٭ة ا٣سٞةٚٲح كًٝٲ٧ً٭ة ث٧٪ضن

ٲَّؽ٬ة.  دػٲ٤ح دعؿٚ٭ة أك د٘ٲِّؿ٬ة، أك دذكى

 :ٌََْرُصو األ . ُّٰ ُّٰ أك ا٣ؽر٠  ا٣نؿَ

 : ا٣ٕة٢٦ ٰٚ ص٭ةز أ٨٦و ٰٚ ا٣ؽك٣ح.

 :ٌٖٔي٦َّذ٭ػة ًػؽَّ  األٌََْ اىل اٵػُػةر أك  دػأ٦ٲ٨ ٠ٲػةف ا٣ؽك٣ػح كأ

ى٨ٍ٦ ٤ٚكُٲ٨ ٨٦ أ٦٪٪ة ا٣ٞٮ٦ٰ(.ا٣ٕؽكاف ا٣ؼةرصٲَّٲٍ   ٨، ٱٞةؿ: )أ

 :ٖاٷصػؿاءات كا٣ذ٤ٕٲ٧ػةت ا٣ٮاصػت ادجةٔ٭ػة  األٌََْ اىػذِةؾ

٪ِّٲِّٲ٨ ٚػٰ ٧٣٪ٓ كٝٮع ا٣عٮادث ا٧٣ؤذٱح أ ٛى ك ا٣ٞةد٤ح، ٧ٕ٤٣َّةؿ كا٣

ػٕٜ ا٦١٣٪نأة وػ٪ةٔٲح ، أك اقذ٪نػةؽ ٭ؿثػةاٰ، ٠عػٮادث ا٣ىَّ

 ، أك ا٣ضؿكح...٦ٮاد قة٦َّح

َّّٙ  أٌَ٘ اىصر: -11 ٦َّٙ٤ٮ  ا١٧٣ذجٲَّػح ٚػٰك ثٌجٍ اٵ٦ٮر اٷدارٱح ٦ي١ى

 إدارة أك ص٭ح أك ٬ٲبح.. 

كح. أٌَ٘ اىٍْهذجح: -11  ا٣ٞٲ٥ِّ ٤ٔٯ مؤكف ا١٧٣ذجح ٰٚ ص٭ح أك ٦ؤقَّ

َّّػػٙ ٠جٲػػؿ ٚػػٰ ٦ؽٱؿٱػػح ا٣ض٧ػػةرؾ، ٱػػؿأس  أٌذذَ٘ اىضٍذذرك: -13 ٦يٮى

جىػػؿ  ٍٕ ٌّٰٛ ا٣ض٧ػػةرؾ ٚػػٰ ٦٪ُٞػػح ص٧ؿ٠ٲػػح ٬ػػٰ ٦ى ٦ض٧ٮٔػػح ٦ػػٮ

٧ٍؿيؾ ا٧٣ُةر..(. ،  كٱؽٱؿ مؤك٩٭ة، ٱٞةؿ: )أ٦ٲ٨ صي  ظؽكدم 

ٔح اٷصؿاءات ا٧٣ةدٱَّح كا٣ذٞة٩ٲػح ا٣ذػٰ د٪نػب٭ة ٦ض٧ٮ َطجَهح أٌةن: -14

٦ؤقكح ٠جؿل ك٩عٮ٬ة، ٣ع٧ةٱذ٭ة ٦ػ٨ اٹٔذػؽاء أك ا٣ذؼؿٱػت أك 

 ٝىٍؿو٪ح ٤ٕ٦ٮ٦ةد٭ة.

٬ٲبػح اقذنػةرٱح ٦ػ٨ ذكم ا٣ؼجػؿة دنػؿؼ ٤ٔػٯ  ٌَْضيس األٌِةء: -15

كح صة٦ٕٲح أك صةاـة ٔة٧٣ٲَّح.  ٦ؤقَّ



 64 (2-1)اجلزءان  (33)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

أو  طرر ت محاأو ُحْجرر ة  ررَ ز الررل ا و رر   مْستتوْْد األماماتتتا   -64

رمْْمً  أارح  ً  اتا مط ر ََ ٍ  رإ، تُْحَفظ  ًِ  األشِ ء ا تَ  ر  ُتَ

 حِن ا مط  بة  ً .

ر   ملوأمينا ألماوليِّة  -61  ً رى ا م ر ِوؤ أو ا مت  زبمر  زرن ا مر ؤ ُيهُ 

ا ذي ُ غب    مش رلة  رَ زو صةرة أو زلاُر ة، نرم ه د  ج ُ رة 

 زش رلتى، وُ  ه إ ِى عو  ا خ وج زوًم .

زبمرر  زررن ا مرر ؤ  وَرربة زحررْ هة زررن صِمررة  ملنهائيتتة ألملوأمينتتا  -61

ًّ ، ُيهُرى ا م ر وؤ ا مشر ري  رَ زو صةرة   ر   ا م  و ة أو ا ت 

ٌّ ا مو صةة عمِى، نم ه د ال تلازى  ش وط ع  ي .  ُرُس

ال ُترتتٍْ عمرٍ   مرى أو اسرت م  ى أي َرَطر  أو  مأمدنألملعدمقب  -61

 َن ٍر، ُ  ؤ: )يذا ا  واء زتزٌن ا  ٌاصب(.

هى، ُ ر ؤ:  ا تلام   :ماتةألفيألملُعنقأ -02 ٌْ ،  حفرظ شرَء وَار َّ َّ طرٌع ُرم 

 )است الؤ ا ٌطن أز هة  َ أعو ق أ و ئى(، أو: ) غتو  أز هة  َ أعو صو (.

ألأْمْت:  -06  ؛ أوح  رة زرن ا خرٌا وا فرلي تَرِط  عمرٍ األ ر اه ملَّلا

 ا فٌنٍ واالنط اب.

غ  بر د، ع  ئ  وزبر ه  ُ تو ًر  ا شرخر، روح هِرة  مإليماتياا   -00

 ا ٌاح ة زوً  )إُم هِة(.

هط ق زتِن  َ ل سَ ا ط ئ ة أو ا َِ رة َُُش ُّ عمرٍ  ِحزممألمامان  -02

ا جَ ،  ِخف ف زن أث  ا ةر ز ت عمرٍ ا شرخر عور  وصرٌي 

 ا حٌاهث.

*   *   * 
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 تكًهح يادج نغىَح
 

(19) 

 رأٌََ 

 

٦ة كرد ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ةدة ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ٧٦س٤ح ثذػةج ا٣ٕػؿكس، ٩عػٮ 

 ( أرثٕح كػ٧كٲ٨ ٦ؽػٺن، د٧ٌ٪خ أ٠سؿ ٨٦ ز٧ة٩ٲ٨ ٦ٕ٪ٯ، ك٦٪٭ة:54)

 .ًؽ ا٣٪َّ٭ٰ األٌَْر: -

ق آٌََره: - ٦ىؿى
ى  .أ

َرة: - ٌِ ٤ح(. اٙ ًٔ ٦ىؿى ) ٤ٔٯ كزف ٚة
ى  ٦ىؽر أ

 .اٷ٦ةرة اإلٌرة: -

 ا٧٣نةًكر. األٌ٘ر: -

ر: - ٍِ  ا٧٣كذجؽُّ ثؿأٱ٫. اىٍْؤد

ٌِر: -  ؾ.ا٣ؿص٢ ا٧٣جةرى  اٙ

 ا٣ؾم ٹ رأم ٫٣. اإلٌَّرة: -

 و٘ةر ا٣ٌأف كا٧٣ٕـ. ة:راإلٌَّ  -

 ا٧٣نةكرة. اىٍؤاٌرة: -

 ا٣ٕٺ٦ح. األٌََرة: -

د. األٌَةر: -  ا٧٣ٮٔؽ ا٧٣عؽَّ

ك٦ة كرد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٧٣ٕةوؿة ٧٦س٤ح ثة٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٧٣ػةدة 

( ٦بػح كقػذح ٔنػؿ 116( ز٧ة٩ٲػح كقػذٲ٨ ٦ػؽػٺن، دٌػ٧َّ٪خ ٩عػٮ )٩68عٮ )

 ٦ٕ٪ٯ، ك٦٪٭ة:
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 ٲ٨ أك أ٠سؿ.: ادٛةؽ ص٪ةاٰ ثٲ٨ مؼىاىٍؤاٌرة -

ْؤدٍَر - ٍُ  .: ٦يضذى٧ٓ ٤٣ذنةكراى

َّّٙ.اىٍأٌٔرَّٗح -  : ا٧٣٭٧ح ا٣ٮٝذٲَّح ا٣ذٰ ٱٞٮـ ث٭ة ا٧٣ٮ

ٌٰ : ا٣عي األٌ٘ري -  .١ٮ٦

: ٦سةؿ ٦ُجٮع ٱذ٤ُت ثٲة٩ةت ػةوح، كا٣ٕة٦ػح ٱٞٮ٣ػٮف: االشذبٍةرة -

 )اقذ٧ةرة(.

 : ٦٪ُٞح ٱع٧١٭ة أ٦ٲؿ.اإلٌةرة -

 ا ٰٚ اٷٱؾاء.ك: دنةكراىلٔم دآٌر -

كرد ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ د٣ٲ٢ ٤ٔٯ ا٣ذُٮر ا٣ؽٹ٣ٰ ا٣ٮاقػٓ كٱ٤عِ أف ٦ة 

 ا٣ؾم اٗذ٪خ ث٫ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة.

وؾيٕ ٌة ورد فٖ اىٍؿذةصً ٌذَ وفذرة ْذذه اىٍذةدةح زٍذح ٌذداخو دُْلذَذَرح 

 ىذهٍيح ْذه اىٍةدةح وْٖ:

رف: -1 ر اىػَّ ٌِ ؿ ٔٞؽ ا٣٪ٛٞػح ٚػٰ إدارة  آ ٮَّ ا٧٣ٮّٙ اٷدارم ا٧٣يؼى

 ١ٮف ٬ٮ اٵ٤ٔٯ ردجحن كّٲٛٲح ٚٲ٭ة.أك ٬ٲبح ك٩عٮ٧٬ة، كٱ

رَّٗح: وىٓة ٌؿِ٘ةن: -1 ٌِ  اٙ

  ٦ض٧ٮٔح ا٣ٞٲةدة ٣كٺحو ٨٦ أق٤عح ا٣ضػٲل، ٱٞػةؿ: )آ٦ًؿٱَّػح

 ا٣ٞٮل ا٣ضٮٱَّح(.

  ا ٣٭ػة. ٝٲةدة قٺحو ٨٦ أقػ٤عح ا٣ضػٲل ٦ٞػؿ  ا٧٣ج٪ٯ ا٣ؾم دذؼؾق

)ا٣ٞٲةدة(، إذ د٤ُٜ ٤ٔٯ ٦ض٧ٮٔح ا٣ٌجةط ا١٣جةر ٣ٮظػؽة ك٦س٤٭ة 

 .ٱح، ك٤ٔٯ ا٧٣ٌٞؿ أك ا٧٣ج٪ٯ ا٣ؾم ٱ٤٧ٕٮف ٚٲ٫أك كظؽات ٔك١ؿ

ٓىاألٌَْر اىٔاكؽ:  -3 كٹ ٱ٨١٧ ا٣ذ٘ةًٰ ٔ٪ػ٫  ،ا٣نٰء ا٣ؾم ظى٢ ككٝ

 أك ٨ٔ ٩ذةاض٫ ك٦كذ٤ـ٦ةد٫، ٱٞةؿ: )وةر ا٣عىةر أ٦ؿان كإٝةن(.

ٌِر:  -4 ذآ ٍُ  أك ا٣ٞةا٥ ثة٧٣ؤا٦ؿة. ،ا٧٣نةرؾ ٰٚ ٦ؤا٦ؿةاى
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(.اىلرار. ٗلال: )أٌٌَْر غصهري، أٌْر رئاألَمْر:  -4 ّٖ  اش

 : اىدال، ٗلال: )ى٘صج أٌٔره غيٕ ٌا ُٗرام(.األمْر، وجمعه أمور -5

 : اىدادثث، ٗلال: )وكع ىّ أٌٌْر ٌِػّ ٌَ اىدضٔر(.األَمْر -6

7-  َ ٍَح ةٍٔجتهّ اىلايهٖ ىيطهربث ةاىل٘هام  :ر قضائي  مْ أ حهي٘ف َْٗص

 ةاىخفخ٘ض، أو إىلاء اىلتض، أو حِف٘ذ اىدهً.

8-  َ :مْْْأ ٔ   كههرار ٗرههمره ٌههمٌٗر أو ٌَهه ر إداري  َْ ةٍِزىخههّ، وىهه٘س ىههّ كهه

 اىلأُن. ٗلال: )ُوزِّع اىػٍو غيٕ اىٍٔظفَ٘ ةٍٔجب أٌٍر إداري(.

ٌجخٍع ىيخطاور ةهَ٘ أغهماد نت٘هر  ٌهَ ٌٍ ِّيهٖ  ر العام:المؤثمَ  -01

ٗلال: )اىٍؤحٍر اىػهام ىِلاةهات  .وخمات حِظٍ٘٘ث أدُٕ فٖ ْ٘ئث

 ىػٍال(.ؤْ أغيٕ شيطث فٖ اىٓ٘ئث.ا

00- : ْْري  ره أٌ٘ههر ةَيَههٍم، وٗػههمل اىٍرشههٔم كههرار ٗرههم مرسْْوم أمي

 اىجٍٓٔري فٖ األُظٍث اىجٍٓٔرٗث.

01- : حفي  اجخٍاع ىػمد ٌهَ ٌٍ يهٖ وشهائو امغه م  المؤثمر الصَّ

 ى شخٍاع إىٕ ة٘اُات أو حررٗدات رشٍ٘ ث، واالشخفصار غِٓا.

ٌ ال ٌطتٔع ٗخطيهب ة٘اُهات صا.هث. وكهم أوردْها  مارة:االسج   -02

وىهِِها ُهرى أُٓها  .م اىػاٌ هثإُٓا ٌَ ن  :اىٍػجً اىهت٘ر، وكال

وثٍث كرار فهٖ  ألُٓا نيٍث .د٘دث. ؛ٌَ ن م اىػاٌث واىخا.ث

 .ٌجٍع اىيغث اىػرة٘ث ةمٌطق ةردث اشخػٍاىٓا

ة: -03 ٌجخٍع حطاورّي غيهٕ ٌصهخٔى راشهاء اىهمول أو  مؤثمر ق مَّ

 ٌَ ٍٗ ِّيًٓ.

 )ص٘اران(، ٗلال: )ٍْا أٌران أخ ٍْا ٌُرٌّ(. :أي ،ٌ ِّٕ أٌر أمْران: -04

 ٗلال: )أُا حدج أٌرك(. ،فٖ ِصْمٌخم ت أَمْرك:ثح -05
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 تكًهح يادج نغىَح
 

(22) 

 ظَدث

 

٦ة كرد ٨٦ ٬ؾا ا٣ضؾر ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ٩عٮ قجٕح كٔنػؿٱ٨ ٦ػؽػٺن 

٨َّ٧ ٩عٮ ػ٧كح كزٺزٲ٨ ٦ٕ٪ٯ ٌى  ك٦٪٭ة: ،دذ

ؽىث َظَدث: - . ظى ٝٓى : كى  اٵ٦ؿي

جىؿ.٩ٞٲي ا٣ٞؽٱ٥ اىعدٗر: -  ، ا٣ضؽٱؽ، ا٣ؼى

 ٦ؿ ا٣عةدث ا٧٣٪١ؿ.٪ةز٣ح، اٵمج٫ ا٣ اىَعَدث: -

٨ٌ ا٣نةب. : ُّٰ ا٣كِّ  ا٣ٛذ

ٍَُعدَّث: - ٥ اى ٤ٍ٭ى    .ا٣ىةدؽ ا٧٣ي

 .ا٣عك٨ ا٣عؽٱر اىَعِدث:و اىَعُدُث  -

 اثذؽأ ا٣نٰء كاثذؽ٫ٔ. ز٩ٯ.. أَْظَدث: -

ٍُعةدَزح: - ٲٍٙ. اى  ًصٺء ا٣كَّ

ؿ ا٣ك٪ح. األظداث: -  اٵ٦ُةر ا٣عةدزح أكَّ

ٍُْعِدث: -  ؽ ك٩عٮ٬ة.ا٣عؽٱسح ا٣٪ذةاش ٨٦ ا٣٪ِّٲة اى

 ك٤٠٭ة ٧٦ة ٠ةف ٱعذةج إ٣ٲ٫ ا٧٣ضذ٧ٓ ٰٚ ٔىؿ٬ة.

كٝػػؽ اقػػذؽر٠خ ا٧٣ٕػػةص٥ ا٣ٕؿثٲػػح ا٧٣ٕةوػػؿة ٧٦س٤ػػح ثػػة٧٣ٕض٥ ا١٣جٲػػؿ 

٧٣ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة، ٦ؽاػ٢ صؽٱؽة ث٤٘خ از٪ٲ٨ كزٺزػٲ٨ ٦ػؽػٺن دٌػ٧َّ٪خ ٩عػٮ 

 ك٦٪٭ة: ،از٪ٲ٨ كػ٧كٲ٨ ٦ٕ٪ٯ، ٣ذ٤جٲح ٦ة ٱعذةج إ٣ٲ٫ ا٧٣ضذ٧ٓ ا٧٣ٕةوؿ
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، ٠ةَظَدث - ؽَّ  ف ثٕؽ أف ٥٣ ٱ٨١.: صى

ى٧ى٫.فالُةً  َث ظةدَ -  : ٠ة٣

٤ى٭ة ظؽٱسح.ظدَّث = ظدَّث وشةاو اإلُذةج - ٕى  : ص

 : ا٧٣٪ةٝنةت كدجةدؿ اٳراء.اىٍعةدَزةت -

ٍُْعِدث - د ٰٚ اٵدب كا٥٤ٕ٣ كا٨ٛ٣.اى  : ا٧٣ضؽِّ

ؾظذرَٗ ٌذدخالً ٗلذذرح إتذةفذٓة إىذٕ اىٍؿضذً اىؿرثذٖ ُعذٔ  أن زٍح إال

 اىٍعدَّثح وْٖ:

ر ا َظذذدَّث: -1 ػػٮَّ دقَى ػػٮَّ ٣ػػ٫ كصى ؽَّ ٔى ػػؽَّث ٦٪ػػة٬ش  ،٣نػػٰء أك  ٱٞػػةؿ: )ظى

اؿ(.كا٧٣ىػػؽر ٦٪ػػ٫  ػػؽَّث ثػػؿا٦ش ا٣عةقػػٮب أك ا٣ضٮَّ ا٣ذ٤ٕػػٲ٥، ظى

ػؽَّث(، )دعؽٱر( كاق٥ ا٣ٛةٔػ٢ )٦عػؽِّث( كاقػ٥ ا٧٣ٕٛػٮؿ  )٦يعى

.٨ ر كا٧٣عكَّ ُىٮَّ  ك٬ٮ ا٧٣ي

 ٱٞةؿ: )وؽر ظؽٱسةن ٦ٕض٥ ٤٣ؿٱةًٲةت(. ،٦٪ؾ أ٦ؽو ٝؿٱت ظدٗسةً: -1

ٞىؽا٦ح، ا٧٣ٕةوؿة.٩ٞٲي ا اىَعَدازح: -3 ٣ 

َظدازح: -4 ٞىؽا٦ح، كاٷٔؿاض ٧ٔة ٬ٮ صؽٱؽ ٨٦ اٵ١ٚةر. اىالَّ  ا٣

ا٣٪ْؿٱػةت اٵدثٲػح كا٣ٛ٪ٲػح ا٣ذػٰ دضػةكزت ٩ْؿٱػةت  ٌة ثؿد اىعَدازح: -5

 ا٣عؽازح، كأ٤َٞخ ٤ٔٯ ا٣عؿ٠ح ا١ٛ٣ؿٱح ثٕؽ ا٣عؿب ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣سة٩ٲح.

 ٗٲؿ ٝٲةس.٩كجح إ٣ٯ ا٣عؽازح، أك ٦ىؽر و٪ةٰٔ ٦٪٭ة، ٤ٔٯ  اىَعدازَّٔٗح: -6

7- : ّٖ ٦ػ٨ ٱيػٍؤ٨٦ ثة٣عؿ٠ػةت كاٵ١ٚػةر ا٣ضؽٱػؽة ا٣ؿا٦ٲػح إ٣ػٯ  اىَعداز

 اٷوٺح كا٣ذُٮٱؿ إ٣ٯ اٵ٢ٌٚ.

َـ٨٦ّ ا٣ٺظٜ ٤٣ٕىٮر ا٣ٮقُٯ، كٱعػٌؽد ثػؽؤق  اىَؿْػر اىعدٗر: -8 ا٣

 .(ـ1453ثٛذط ا٣ٞكُ٪ُٲ٪ٲح ) - ٗة٣جةن  -

 ٱٞػةؿ: )ٱ٪ذْػؿ ،ة ٠ػةف أـ قػ٤جٲ ةاٵ٦ؿ ا٣ؾم كٝػٓ، إٱضةثٲ ػ اىَعَدث: -9



 51 (2-1)اجلسءاُ  (33)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوشل 

ٛػ٢. ًَ ٱٞػةؿ: )٠ػةف ٚٞػؽ ك ا٣ـكصةف ظؽزةن قٕٲؽان( ٱٕ٪ٮف ث٫ كٹدة 

زةن ٦ؤ٧٣ةن(.  ا٣نةب ظؽى

ىزىػؿو قػ٤جٰ ٗة٣جػةن، ٠ةوػُؽاـ أك ا٩٭ػؽاـ أك  اىعةِدث: -11 أ٦ؿه كٝػٓ ذك أ

٦ٮت.. ٱٞةؿ: )ظةًدث ٦ؿكر(، أك )ظةًدث ا٩ذعةر..( كا٣عةدث ٰٚ 

 كٹ ٱكػذ٢٧ٕ ا٧٣ٕةوػؿكف .ا٧٣ٕةص٥ ٬ٮ ا٣٪ةاجح ٨٦ ٩ٮااػت ا٣ػؽ٬ؿ

 ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦ىٲجح ٠جٲؿة.

ْعَدزٔن: -11 ٍُ ا٧٣يٕةوؿكف. كذ٠ؿ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ أف ا٧٣عػؽزٲ٨ ٦ػ٨  اى

ا٣نٕؿاء ٥٬ ا٣ؾٱ٨ كا٠جٮا ٔىؿ ا٣٪٭ٌح ا٣عؽٱسح ٦ٓ ثؽاٱػح ا٣٪ىػٙ 

ةد. ك٩ػؿل أٹ دٞٲَّػؽ  َّٞ ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ ٦س٢ مٮٰٝ كا٣ٕ

ٵف ا٣عؽازػػح وػػٛح ا٧٣عػػؽزٲ٨ ثٕىػػؿ ٦ٕػػٲ٨َّ، ثػػ٢ ثة٧٣ٕةوػػؿة، 

 كا٧٣ٕةوؿة ٩كجٲَّذةف.

ٍُعةدَزح اىٓةدف٘ح: -11  دجةدؿ ا١٣ٺـ ٔجؿ ا٣٭ةدٙ. اى

 ا٧٣يٛةكًةت ثٲ٨ َؿٚٲ٨ ظٮؿ أ٦ؿ. اىٍعةدَزةت: -13

14- : ّٖ دث اىرشٍ ذَعِّ ٍُ ؿ ثػةٷدٹء ثذىػؿٱعةت أك  اى ا٣نػؼه ا٧٣ؼػٮَّ

 ٩ٲةثحن ٨ٔ ص٭ح ظ١ٮ٦ٲح أك ٬ٲبح قٲةقٲح أك ٦ؤقكح ٠جػؿل. ،ثٲة٩ةتو 

(.كٱٞةؿ ٫٣ أٱٌةن: )ا ٌٰ ٜ ا٣ؿٍَّق٧ ًَ  ٣٪ة

ةؾح: -15 ا٣ؼجػؿ ا٧٣ذػؽاكؿ ا٧٣٪ذنػؿ ثػٲ٨ ا٣٪ػةس ٚػٰ كٝػخ  ظدٗر اىصَّ

ٮف ٤ٔٲ٫. ٱٞةؿ: )وةر ا٣٭جٮط ٤ٔٯ ا٧ٞ٣ؿ  ِّٞ٤ ٕى كاظؽ، ٱى٤ٍ٭ضٮف ث٫ كٱي

 ظؽٱر ا٣كةٔح(.

ْنجةن: -16 ،  ظدٗر اىرُّ ٝٓى اٵػجةر ا٣ذٰ ٱذ٪ة٤ٝ٭ة ا٣٪ةس ظٮؿ أ٦ؿ ص٤ٲ٢ كى

 ٰٚ ز٦٪٭ة(. ٱٞةؿ: )٠ة٩خ ١٩جح ٤ٚكُٲ٨ ظؽٱر ا٣ؿ٠ُّجةف

، ثذ٤ٟ ا٣٪٧ٕػحاٗذ٪ٯ ٨٦ أ٦ؽو ٝؿٱت، ٚأقةء ا٣ذىؿُّؼ  ٦ى٨ً  ظدٗر اىِّؿٍح: -17

 ٧ٕح(.ؾق ا٣ؽٹ٣ح ثٕجةرة )٦يٍعؽىث ا٣٪ِّ كذ٠ؿت ا٧٣ٕةص٥ ا٣كةثٞح ٬
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ا١٧٣ةف ا٣ؾم كٕٝخ ٚٲ٫ اٵظؽاث، ٱٞةؿ: )٩٪٢ٞ  ٌَْصَرح األظداث: -18

كٱٞػةؿ أٱٌػةن:  ا٧٣نػة٬ؽ ٦ػ٨ ٦كػؿح اٵظػؽاث(.ك إ٣ٲ٥١ اٵػجةر

ٕى٤٧ٲَّةت(.)٦ى   ٍكؿىح ا٣ضؿٱ٧ح، ك٦ىٍكؿىح ا٣

ص٧ٓ )إظؽازٲح(، ك٬ػٰ ٦ٮٝػٓ ١٦ػةف أك ٩ُٞػح ٤ٔػٯ  اإلظداز٘ةت: -19

 .ا١٣ؿة اٵرًٲح، ٦عؽَّدان ثعكت درصةت ا٣ُٮؿ كا٣ٕؿض كأصـاا٭ػة

د  د ا٣ضٲل إظؽازٲةت ٦ؼةزف أق٤عح ا٣ٕػؽٌك(، أك )ظػؽَّ ٱٞةؿ: )ظؽَّ

 ا٧ٞ٣ؿ ا٣ى٪ةٰٔ إظؽازٲةت ٦ٮٝٓ قٞٮط ا٣ُةاؿة(. 

كػػح ٌٝػػةاٲح دؿثٮٱػػح ٦٭٧ذ٭ػػة إوػػٺح  ظ٘ح أَْظذذداث:إغذذال -11 ٦ؤقَّ

ا٣ضة٩عٲ٨ ٨٦ ا٣ٛذٲػةف دكف ا٣كػ٨ ا٣ٞة٩ٮ٩ٲػح، كذ٣ػٟ ثذ٤ٕػٲ٧٭٥ أك 

 دؽرٱج٭٥ ٤ٔٯ ظؿٚحو ٷٔةدة دأ٬ٲ٤٭٥ ٤٣عٲةة ا٣ٕة٦ح.

*   *   * 

 

 تكًهح يادج نغىَح
 

(21) 

 وَغو

 

ىٍوػ٢ه كاظػؽ»صةء ٰٚ ٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح ٹث٨ ٚةرس:  ، ا٣ٮاك كا٣ىةد كا٣ػٺـ أ

 «.ٱؽؿُّ ٤ٔٯ ٥ًِّ مٰء إ٣ٯ آػؿ ظذٯ ٱ٫ٞ٤ٕ

َّٕجخ ٦٪ػ٫ ٔنػؿات ا٧٣ػؽاػ٢ كا٧٣ٕػة٩ٰ،  ك٨١٣ ٬ؾا اٵو٢ ا٣ٮاظػؽ دنػ

 كوةر ثٌٕ٭ة ٨٦ أ٠سؿ ا٧٤١٣ةت دؽاكٹن ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر.

ٛى٢ ٦ٕض٥ دةج ا٣ٕؿكس ٧٩ٮذصةن ٧٤٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ػح ( أرثٕػح 44ث٪عػٮ ) ظى
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ة ٠ةف ٱ٤جٰ ظةصػح ا٣ٞػؽ٦ةء ٦ػ٨ كأرثٕٲ٨ ٦ؽػٺن، دذ٨َّ٧ٌ ٩عٮ قذٲ٨ ٦ٕ٪ٯ، ٧٦َّ 

 ٬ؾق ا٧٣ةدة ا٤٣٘ٮٱح، ك٦٪٭ة:

يَّ - ٫٤.وَغَو اىظٖءَ ثةىظِٖء... ووغَّ  : ٵى٦ى٫، ك٬ٮ ًؽ ٚىىى

٘ى٫ كا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫َوَغو اىظٖءَ وإىّ٘ وغٔالً  - : ث٤ى
(1)

. 

ٍٔٮل ا٣ضة٤٬ٲح، ٠ٞٮ٫٣وَغوَ  - ى  :: دٔة دى ى ٱة٣  .ٞؿٱل..ذ٧ٲ٥ أك ٱة٣

. ،ة: ا٧٣ؿأة دى٢ مٕؿ٬ة ثنٕؿ ٗٲؿ٬اىٔاِغيح - ٌٰ  ا٣ج٘

 : ا٧٣ٛةو٢.األوغةل -

ةل -  ٢ كا٣ذؽثٲؿ.ٲ: ا١٣سٲؿ ا٣عً كعَّةع َوغَّ

ِْٔغو - ٍَ ًٞؽ ا٣عج٢.اى ٍٕ  : ٦ى

ًٍٛى٢.  : ا٧٣ى

 : ا٧٣ىٍٮت.

ٍٚٞح ٰٚ ا٣كٛؿ.اىِٔغ٘يح -  : ا٣ؿُّ

 : اٵرض ا٣ٮاقٕح ا٣جٕٲؽة.

ىث٨ٍُ.  : ا٣٪ةٝح ا٣ذٰ ك٣ؽت ٔنؿة أ

ٲٙ.  : ا٣كَّ

 : اٵىٍو٢.اىَ٘أْغٔل -

ٍُٔدَِػيح - ا٣ذٰ دى٢ إ٣ٯ ا٣ٕؽك، ٰٚ ٣٘ػح ٝػؿٱل، كٚػٰ ٗٲؿ٬ػة : ا٣٪ج٢ اى

ذَّى٤ح(.  )ا٧٣ي

 ،٧٩ٮذصةن ٧٤٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسػح كرد ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ٧٣ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة،كٝؽ أ

( ػ٧كػٲ٨ ٦ٕ٪ػٯ، كثٌٕػ٭ة 51( زٺزح كزٺزٲ٨ ٦ؽػٺن، د٥ٌ ٩عٮ )٩33عٮ )

 ا٧٣ٕةوؿة كا٤٣٘ح ا٧٤ٕ٣ٲح، ك٦٪٭ة:٦ؽاػ٢ صؽٱؽة ٨٦ ا٤٣٘ح 

                                                 

٫٤( ث٧ٕ٪ٯ: ث٫٘٤، كٱؿل أف ا٣ىعٲط  (1) وى ُِّئ ٝٮؿ ثٌٕ٭٥: )كى كٰٚ ٬ؾا رد  ٤ٔٯ ٨٦ ٠ةف ٱؼ

٤ى٫( ا٧٣ذٕؽم ٱٕ٪ٰ: أُٔةق ٦ةٹن ك٩عٮق ٚعٍكت. وى  ٬ٮ )كو٢ إ٣ٲ٫(، ٵف )كى
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 ٤َّٯ.: دٔة كوى وَغو َوْغالً  -

و اىظٖء ثةىظٖء - ٍو٫٤ً.َوغَّ  : أ٠ٍسىؿ ٨٦ كى

ُةق ٦ى٨ٍ أدَّل ٦ةٹن ك٩عٮق إ٣ٯ ٗٲؿق.اإلٗػةل - ٍ  ٱٕي  : ػ

الت - َٔغِّ ٍُ  : اٵصكةـ ا٣ذٰ د٪ذ٢ٞ ػٺ٣٭ة ا١٣٭ؿثةاٲح.اى

 : ٨٦ ٱؽػ٢ كٱؼؿج ٦ٓ آػؿ، ٹ ٱ١ةد ٱٛةر٫ٝ.اىٔغ٘و -

ك٨١٣ ا٣ذؽاكؿ ا٤٣٘ٮم ػٺؿ ٩ىٙ ٝػؿف ثٕػؽ َجةٔػح ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ 

 ،أدػ٢ إ٣ٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٧٤٠ةت ٠سٲؿة ث٤٘خ أ٠سؿ ٨٦ ػ٧كح كٔنؿٱ٨ ٦ؽػٺن 

ٍؾ٩ة ٦٪٭ة. ىػى ٭ة ٦ٕةص٥ ٦ٕةوؿة ٝٲ٧ِّح أ ٌى  ذ٠ؿىٍت ثٕ

 واىٍداخو اىضدٗدة اىٍلذرظح ْٖ:

ػ٢ وَغو ثّ األٌر إىٕ نذا -1 : أدَّل ث٫ إ٣ٲ٫ كد٧ةدل ٚٲ٫، ٱٞةؿ: )كىوى

 ث٫ اٵ٦ٍؿي إ٣ٯ أف ٱؿد١ت صؿٱ٧ح(.

ُىؿ.األٌةن أو طةظئ األٌةن َوَغو إىٕ ثَرِّ  -1  : ٩ضة ٨٦ ا٣ؼ

ٔي٥ً٤ ا٧٣يؿاد ٦٪٭٧ة.َوَغيخ اىرشةىح -3 حو، ك ٮؿو أك ٦ي٧ةرىقى  : ٚيً٭٥ ٧ٌ٦ٮفٝ 

يّ: -4 قةر ٦ٕػ٫ كراٚٞػ٫ إ٣ػٯ ظٲػر ٱٞىػؽ،  أَْوَغيّ إىٕ نذا َوَوغَّ

٤ٍخ ًٲٰٛ إ٣ٯ ا٧٣ُةر(.  ٱٞةؿ: )أكوى

: ٩ضط ٰٚ إٚ٭ةـ ٧ٌ٦ٮف ػُةب أك ٠ٺـ ٦ؿق٢ أَْوَغو اىرِّشةىح -5

 ٣ٯ ص٭ح ٦ٕٲَّ٪ح.إ

يّ -6  : أ٩٭ةق إ٣ٯ وةظج٫ كأث٫٘٤ إٱةق.أَْوغو اىظٖء وَوغَّ

 : ػةَج٫ ثٮاقُح ا٣٭ةدٙ.ادَّػو ثفالنٍ  -7

 : ا٣ذىٞة ٦ذضةًكرىٱ٨ٍ.ادَّػو اىجِةء ثةىجِةء -8

ذذو اىهٓرثذذةء أو اىٍذذةء وُعٍْٔذذة -9 ٗىػػؾَّل ٦٪ُٞػػح أك َوغَّ د ك : زكَّ

ٞػػةؿ: ص٭ػػةزان ثة٣ُةٝػػح ا١٣٭ؿثةاٲػػح، أك ث٧ٲػػةق ا٣نػػؿب كا٣ػػؿَّم، ٱ

٤خ ا٣ؽك٣ح ا١٣٭ؿثةء إ٣ٯ أثٕؽ ٝؿٱح(.  )كىوَّ
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ٍَو -11 ٔاَغو اىَؿ ٰ ا٧٣نؿكع ٣ٲ٢ ٩٭ةر(.د ، ٱٞةؿ: )دٮاو٢ ا٢٧ٕ٣ ٚ ٓى  : دذةث

جٍػؿ دٔاَغو -11 ٔى : ادَّىػ٢ ثػةٳػؿٱ٨ ثٮاقػُح ا٣٭ػةدٙ أك ا٣جؿٱػؽ أك 

 ا٣نةث١ح. ك٦ىؽرق )ا٣ذَّٮاو٢(.

: َؿااػػٜ اٹدىػػةؿ ثػػٲ٨ وشذذةاو اىذٔاغذذو االصذٍذذةؾٖ أو وشذذةاعّ -11

 ،ٔىجٍػػؿ ا٣نػػةث١ح ثةقػػذؼؽاـ ثػػؿا٦ش ادىػػةٹت دٞة٩ٲػػح ٔة٧٣ٲػػحا٣٪ػػةس 

 ٠ة٣ٮاص٭ةت )ٚكجٮؾ( كا٣ذ٘ؿٱؽات )دٮٱذؿ( كا٣ٮق٧ةت )٬ىٍنػذةغ(..

 ٱٞةؿ: )ظؿ٠َّخ كقةا٢ ا٣ذٮاو٢ اٹصذ٧ةٰٔ ا٣ض٧ة٬ٲؿ(.

ػ٤ُح، ٱٞػةؿ: )٬ػٮ اىٔاِغو -13 : ا٣٪َّةٚؾ ذك ا٣ٕٺٝػةت ثأوػعةب ا٣كُّ

 رص٢ كاًو٢(.

صـء إ٣ػٯ آػػؿ ٚػٰ ا٧٣عػؿِّؾ،  : ص٭ةز ٱ٪٢ٞ ا٣عؿ٠ح ٨٦اىٔاِغو -14

ػ٪َّ٪ةت كٱكػ٧ٲ٫ ثٌٕػ٭٥ )ا٣ٛةوػ٢ كاوػ٢(،  ثُؿٱٞح دٕنٲٜ ٦يكى

 ٵ٫٩ ٱيٮًو٢ ا٣عؿ٠ح كٱٛى٤٭ة ثعكت ا٣عةصح.

َّٞٲٍخي ٦٪٫ ادِّىةٹن(.االدِّػةل -15  : ٦عةدزح ٬ةدٛٲح ثٲ٨ مؼىٲ٨، ٱٞةؿ: )د٤

 : ا٤٣ٞةء أك ا٣ذعةدث كص٭ةن ٣ٮص٫، ٨٦ دكف كقٲٍ.االدػةل اىٍجةَطر -16

ْغواإلٗػةل  -17 َٔ  : كزٲٞح دسجخ أداء ٦ج٤ٖ ٨٦ ا٧٣ةؿ.واى

: كزٲٞح دسجػخ كدٱٕػحن ٦ة٣ٲػح ٔ٪ػؽ مػؼه، ٱذٮصػت َوْغو أٌةُح -18

٪ىؽ أ٦ة٩ح. ك٬ػٰ  ٤ٔٲ٫ أداؤ٬ة ٔ٪ؽ ا٤ُ٣ت ٦جةمؿة. كٱٞةؿ أٱٌةن: قى

 دؼذ٤ٙ ٨ٔ ا٣ؽَّٱ٨ ٨٦ ا٣٪ةظٲح ا٣ٞة٩ٮ٩ٲح. 

ٍُِٔغو -19  : ٦ٕؽف ٝةث٢ ٣٪٢ٞ ا٣عؿارة أك ا١٣٭ؿثةء.ٌُِٔغو ٌَْؿِدنٌ =  اى

ٲَّح ٢ٞ٩ ا٣عؿارة أك ا١٣٭ؿثةء، د٧ذةز ث٭ة ٠سٲؿ ٦ػ٨ اإلٗػةى٘ح -11 : ػةوِّ

 ا٧٣ٕةدف كاٵصكةـ.

11-  ّٖ ُغٔى ُٔ : ٦ػ٨ ٱذٞػؿَّب إ٣ػٯ اٳػػؿٱ٨ كٱػؽا٬٪٭٥، ٣ٲىػ٢ إ٣ػٯ اى

 ٗةٱةد٫ ثأم كقٲ٤ح ٠ة٩خ.
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ُٔغٔىَّ٘ح -11 ٓي كظة٣ػحي ٦ػ٨ ٱذٞػؿَّب إ٣ػٯ اٳػػؿٱ٨ كٱػؽا٬٪٭٥ اى جٍػ َى  :

 ٤٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ٗةٱةد٫ ثأم كقٲ٤ح ٠ة٩خ.

13-  ٍُ ٲٍؿ ظةٚٺت  : ٦كةٚح ٦ةٔاَغيحاى ٍِّ قى ٲ٨ٍ ٨٦ ٦ٮاٝٙ ػ ٛى ثٲ٨ ٦ٮٝ

٤ىذةف(.  ا٣٪٢ٞ ا٣ٕةـ. ٱٞةؿ: )ثٲ٨ ا٣ٮزارة كا٣ضة٦ٕح ٦ٮاوى

ٍُٔاغالت -14 َيؿيؽ ا٣٪٢ٞ ككقةا٫ُ كد٪ْٲ٫٧ ثٲ٨ ا٧٣ؽف كا٣ج٤ػؽات،اى  : 

ٍٕؿض ٦يؤى٦َّ٪ح(.  أك ٰٚ ا٧٣ؽٱ٪ح ٩ٛك٭ة. ٱٞةؿ: )ا٧٣ٮاوٺت إ٣ٯ ا٧٣ى

بح ا٣ذ٪ٛٲؾٱح ا٤ٕ٣ٲػة ٚػٰ ا٣ؽك٣ػح ا٧٣يٮ٠ىػ٢ ا٣٭ٲ وزارة اىٍٔاغالت: -15

إ٣ٲ٭ة د٪ْػٲ٥ مػؤكف ٩ٞػ٢ اٵمػؼةص كا٣جٌػةآ ثإ٩نػةء َػؿؽ 

ا٧٣ػػػؿكر ك٦كػػػذ٤ـ٦ةد٭ة، كاٷمػػػؿاؼ ٤ٔػػػٯ كقػػػةاٍ ا٣٪ٞػػػ٢ 

 كا٧٣ؿ٠جةت. كدك٧ٯ ٰٚ ثٕي ا٣ؽكؿ )كزارة ا٣٪٢ٞ(.

: ا٧٣عةدزةت كا٧٣ؿاقٺت ٔجؿ ا٣٭ٮادػٙ ا٣سةثذػح أك االدِّػةالت -16

 :كٱذٛؿَّع ٤ٔٲ٭ة١٣ذؿك٩ٰ ٔجؿ ا٣نةث١ح. ا٣ضٮا٣ح، أك ا٣جؿٱؽ اٷ

 قٺؾ.: ك٬ٰ ا٣ذٰ دذ٥ ٔجؿ اٵاىصيهّ٘ح االدِّػةالت 

 ك٬ػػٰ ا٣ذػػٰ دػػذ٥ ٔجػػؿ ا٣ٌٛػػةءاىالشذذيه٘ح االدِّػذذةالت : ،

 دات ا١٣٭ؿَٲكٲح.ثٮاقُح ا٧٣ٮصةت أك ا٣ذؿدُّ

: ا٣٭ٲبح ا٣ذ٪ٛٲؾٱػح ا٤ٕ٣ٲػة ٚػٰ ا٣ؽك٣ػح ا٧٣ٮ٠ىػ٢ االدِّػةالت وزارة -17

دِّىةٹت ٔجؿ ا٣ؼُٮط ا٣٭ةدٛٲػح ا٣كػ١٤ٲح إ٣ٲ٭ة د٪ْٲ٥ مؤكف اٹ

ق١٤ٲح كا٣نةث١ح.  كا٣ٺَّ

ػػح دضةرٱػػح دٞ٪ٲَّػػح، دػػٮِّٚؿ ػػػؽ٦ةت ادػذذةالت طذذرنح -18 : ٦ؤقكَّ

 اٹدىةٹت ا٣ك١٤ٲح كا٣ٺق١٤ٲح، كٔجؿ ا٣نةث١ح.

و ٌَُلعَّؽ -19 َٔغَّ ؿًػ٫ ث٧ػـٱش ٦ػ٨ ا٣ؼجػر ٌُ : ٨٦ ٱعك٨ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯٗ 

٣ٞؽ٦ةء ٠ة٩ٮا ٱ٤ُٞٮف كقجٜ أف ا .كا٣ؽ٬ةء كا٣ؼجؿة، ك٬ٮ دٕجٲؿ ٦ضةزم

ٰ دةج ا٣ٕؿكس. َُّةع( ٧٠ة ٚ ى ةؿٝ   ٤ٔٯ ا١٣سٲؿ ا٣عٲى٢ كا٣ذؽثٲؿ: )كىوَّ
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ّ
 يف يرآج انتكاثر انهغىٌ

ج )جىز(
ّ
 قراءج يف شٍء يٍ ياد

 ()ؾجد اىِةغر ؾّصةف د. أ.

ر ٦ـٱٌح ٨٦ ٦ـاٱة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٹ ٱ٪١ؿ٬ة إٌٹ صة٢٬ه أك ٦٘ػؿض. كأ٠سػؿ  ا٣ذُٮُّ

ٌٟ ٔ٪٭ػة، د٪جسػٜ ٦ػ٨ ذات ا٣ٕؿثٲٌػح  ًؿكب ذ٣ٟ، كأ٥٬ٌ  قج٫٤، ُٕٝحه ٦٪٭ة ٹ د٪ٛػ

ر ا٣ٌؽا٣ٌػح ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ ا٣ذ١ػةزؿي  ػٮى ٌٮا٩ٲٌح كإ١٦ة٩ةد٭ة ا٣سٌٌؿة. ك٨٦ د٤ٟ ا٣ىُّ كث٪ٲذ٭ة ا٣ضى

ث٭٧ػة ٦ػ٨ أ٣ٛػةظ كث٪نػٯ كدٹٹت!.  خى جىػثةٹمذٞةؽ، كا٣ذ١ةزؿ ثة٧٣ضػةز. ١ٚػ٥ ٩ى 

ا٣ج٪ػػٯ كٔنػػؿات  ١ٚسٲػػؿان ٦ػػة ٩كػػ٢ ٦ػػ٨ ٩ػػٮاة كاظػػؽة )صػػؾر ٣٘ػػٮٌم( ٔنػػؿاتي 

ا٣ؽٹٹت. ٱن٭ؽ ٣ٟ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ا٧٣ٕةص٥ي ك٠ذت ا٤٣٘ح كاٹقذ٧ٕةؿ. كٵ٦ػؿ ٦ػة 

 أظججخ ٬٪ة أف ٱن٭ؽ مٰء ٨٦ ٦ةدٌة )صٮز( ٤ٔٯ مٰء ٨٦ ذ٣ٟ.

إذا صٌٮؿى ا٣جةظري ٰٚ ٦ةدٌة )صٮز( ٰٚ ٦ٕةص٥ ا٤٣٘ح، كدؽثٌؿى اٵ٣ٛػةظ ا٣ذػٰ 

ي٪ٲخ ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ةدٌة؛ ثؽا ٫٣ أٌف ٨٦ د٤ٟ اٵ٣ٛةظ ٦ة ٣ػ ٫ دٹ٣ػح ظٞٲٞٲٌػح أوػٲ٤ح، ث

٤٧ًخ ٤ٔٲ٭ة.  كأٌف ٦٪٭ة ٦ة ٫٣ دٹ٣ح ٚؿٔٲٌح؛ ِّٞٞخ ٨٦ ٗٲؿ٬ة أك ظي  ٵ٩ٌ٭ة مي

ػٮاز»ك٨٦ اٵ٣ٛةظ ا٣ذٰ ٣٭ػة دٹ٣ػح أوػ٤ٲٌح  ث٧ٕ٪ػٯ ا٣كػٲؿ كا٧٣ػؿكر  «ا٣ضى

ٮز»كق٤ٮؾ ا٣ُؿٱٜ، ك  ث٧ٕ٪ٯ ا٣ٮقٍ. «ا٣ضى

                                                 

() ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٌٜٔٮ ٦. 

 ـ.13/3/1119كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 
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ٓي ا٣ٌنػ»ٝةؿ اث٨ ٚةرس:  ػ ٍُ اء أوػٺف: أظػؽ٧٬ة ٝى ـٌ ٰء، ا٣ضٲ٥ كا٣ػٮاك كا٣ػ

ٍي ا٣ٌنٰء. ٚأ٦ٌة ا٣ٮ قى ؿي كى ُي٫...كاٳػى قى ٍٮزي ٠ي٢ِّ مٰء كى ٍي ٚضى ػؿي  قى كاٵوػ٢ اٳػى

؛ ًقٍؿتي ٚٲ ٓى ًً ـٍتي ا٧٣ٮ ذي٫صي ٍٕ ذي٫ كُٝ ٍٛ دي٫: ػ٤ى ـٍ «...٫، كأص
(1)

. 

ػٓ.  «ا٣ضٮاز»٤ٔٯ أٌف دٹ٣ح  اٵو٤ٲٌح ٥٣ دؼ٢ي ٔ٪ؽ ثٕػي ا٤٣٘ػٮٱٌٲ٨ ٦ػ٨ دٮقُّ

٤٣كػٲؿ ٚػٰ  «صػةز»٤ػٯ أٌف اقػذ٧ٕةؿ ( ٦ػة ٱػؽٌؿ 611٬ٰٔٚٛ ٠ٺـ ا٧٣ٌُؿزم )ت

ٓه  ٚٲ٫ -ا١٧٣ةف ثإَٺؽ   .ا١٧٣ةف كقٍ ثُٞٓ ٦ٞٲٌؽ أو٫٤ ٰٚ كأ٫ٌ٩ كإَٺؽ، دٮقُّ

ػ٫، »ٝةؿ:  ٛى َّ٤ زىق: إذا قػةر ٚٲػ٫ كػى قي كدضػةكى زى قي كصػةكى ةزى( ا١٧٣ةفى كأصةزى )صى

ؾى ٚٲ٫ ٛى ى ٫ ك٩ ُى قى قي، أٍم: كى ٍٮزى ٓى صى ُى «كظٞٲٞذ٫ ٝى
(1)

. 

ٚػػإٌف ز٧ٌػػح  ذا دٹ٣ػػح ظٞٲٞٲٌػػح أوػػ٤ٲٌح، «صػػةزى » ٦ىػػؽري  «ا٣ضػػٮاز»كإذا ٠ػػةف 

٢٧ٍ ٤ٔٲ٫ ٦ضةزان.ذاتى دٹ٣ح ٚؿ وٮرةن  ٧٤٠ةتو دٮا٫ٞٚ  ٔٲٌح، ٠ة٩خ ٨٦ ٝجٲ٢ ا٣عى

ث٧ٕ٪ٯ ا٧٣ةء ا٣ؾم ٱيكٞةق ا٣ؿص٢ي كٱضٮز ث٫  «ا٣ضٮاز»ك٨٦ د٤ٟ ا٧٤١٣ةت 

ٜى  ا٣ُؿٱ
(3)

َّٰ ٤ٔػٯ اصذٲػةز ا٣ُؿٱػٜ ٚػٰ  . ٧ٌ٣ة ٠ةف ا٧٣ةء ٨٦ أ٥ٌ٬ ٦ة ٱكةٔؽ ا٣ٕؿث

ٰى ا٧٣ةءي ا٣ؾم ٱيكٞةق ا٧٣ػؿءي، كٱضػٮز ثػ٫ ٦ ِّ٧ ٕةب = قي َي٭ة ا٣ىِّ ٛةكزى ٦ي٭١٤ًح دعٮ

ٜى   ا٣ُؿٱٜ كا٧٣ةء ٨٦ ٔٺٝح قججٲٌح. ٧٣ة ثٲ٨ اصذٲةز «صٮازان »ا٣ُؿٱ

ػٓ أف ٱيكػ٧ٌٯ ا٧٣ػةءي ا٣ػؾم ديكػٞةق ا٧٣ةمػٲحي كا٣ػـرع  كرث٧ٌة ٠ةف ٦ػ٨ى ا٣ذٮقُّ

«صٮازان »كٗٲؿ٧٬ة 
(4)

ٱيكػٞةق ا٣ؿصػ٢ي ٹصذٲػةز  ا٣ػؾم «ا٣ضػٮاز»، ثضة٦ٓ ٦ة ثٲ٨ 

                                                 

ٌٰ ا٧٣ضػٌؿد (1)  ٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح )صٮز(. كإذا ٠ةف ٠ٺـ أ٠سؿ ا٤٣٘ٮٱٌٲ٨ ٱؽٌؿ ٤ٔٯ أٌف ا٣ٕٛػ٢ ا٣سٺزػ

داؿ  ٤ٔٯ ا٣كٲؿ ٰٚ ١٦ةف دكف أف ٱٞذؿف ثذضػةكز ا١٧٣ػةف؛ ٚػإذا ٠ػةف ٚٲػ٫  ث٧ىةدرق «صةز»

ٚػإٌف ٚػٰ ثٕػي  -] ا٩ْؿ ٦سٺن: دةج ا٣ٕػؿكس )صػٮز(   «أصةز»ُٝٓ ١٧٤٣ةف ٠ةف ثة٣٭٧ـة 

 ٌٰ  «صػةز» ا٧٣ٕةص٥، ك٦٪٭ة ٦سٺن ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ )صٮز(، ٦ة ٱػ٪هُّ ٤ٔػٯ أٌف ا٣ٕٛػ٢ ا٣سٺزػ

ـٌام.  ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ا٣كٲؿ ٰٚ ا٧٣ٮًٓ ك٫ُٕٝ. كا٣ـاء ٰٚ ٝٮؿ اث٨ ٚةرس: ٣٘ح ٰٚ ا٣

 .95ا٧٣٘ؿب )صٮز(  (1)

 ا٩ْؿ: أقةس ا٣جٺٗح )صٮز(. (3)

 .ا٩ْؿ ٦سٺن: دةج ا٣ٕؿكس )صٮز(  (4)
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ا٣ُؿٱٜ، كا٧٣ةء ا٣ؾم ديكٞةق ا٧٣ةمٲحي كا٣ـرع كٗٲؿي٧٬ة ٨٦ ظٛػِ ٦ػ٨ ا٣٭ػٺؾ، 

ٕةب.  كد١٧ٲ٨ ٨٦ ا٣جٞةء ك٦٘ة٣جح ا٣ىِّ

َّٟ ا٧٣كػةٚؿ »ك٧ٌ٦ة ٫٣ و٤حه ث٭ؾق ا٧٤١٣ح أٱٌةن أف دضؽ ا٣ٞؽ٦ةءى ٱيك٧ُّٮف  وػ

٤ُةف ٣بٌٺ ٱيذٕؿَّض ٫٣ «ا٣ؾم ٱأػؾق ٨٦ ا٣كُّ
(5)

 ا٣ضٮازى. 

٦ػػ٨ ٝجٲػػ٢ ا٧٣ٮ٣ٌػػؽ ا٣ػػؾم  «ا٣ضػػٮاز»ة ٝة٣ػػ٫ ثٕػػيي ا٧٣عػػؽزٲ٨ ٦ػػ٨ أٌف ك٦ػػ

 ُّٰ ٓى ٔنػؿى، ككًػ٫ٕ ا٣نػٲغ ا٣ٲػةزص د٧ٌؼيى ٔ٪٫ ا٣ٞؿفي ا٣ذةق
(6)

،أك أ٩ٌ٭ػة ٧٤٠ػحه 

ؽٱةؽ دٕؿٱجةن ٣ (Passport)ػكًٕ٭ة ا٣نِّ
(7)

 = ثٕٲؽه ٨٦ ا٣ٌىٮاب. 

٧ًٍٕخ ٤ٔٲ٫ ٬ؾق ا٧٤١٣حي، ٧٠ة كرد ٚػٰ ثٕػي ا٧٣ٕػةص٥،  كا٣ض٧ٓ ا٣ؾم صي

ىٍصًٮزة»ىؿت ٤ٔٲ٫، ٬ٮ كاٝذ «أ
(8)

. كاٝذىةر د٤ٟ ا٧٣ٕػةص٥ ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣ض٧ػٓ 

ك٬ػٮ  -« صػٮازات»٤ٔػٯ  «صػٮاز»رث٧ٌة أكظػٯ ٣ػجٕي ا٣جػةظسٲ٨ ثػأٌف ص٧ػٓ 

٦ػ٨  -ا٣ض٧ٓ ا٣ؾم ٱ٤ذـ٫٦ ا٧٣عؽىزٮف كٹ ٱ١ةدكف ٱ٘ةدرك٫٩ ٰٚ ٠ٺـ أك ٠ذةثح 

 ا٧٣يعؽىث ا٣ؾم ٱضت أف ٱـ٬ىؽ ٔ٪٫ ا٣٪ةس. ك٣٭ػؾا ٦ػة رأٱػخ ثٕػي ا٣جػةظسٲ٨

«أصٮزة»ٱ٫ٌُ٤٘، كٱؽٔٮ إ٣ٯ اقذ٧ٕةؿ 
(9)

. 

 ك٬ؾا ٚٲ٫ ٩ْؿ ٨٦ كص٭ٲ٨:

ي٫ ٤ٔػٯ  «صٮازات»٤ٔٯ  «صٮاز»أٌف ص٧ٓ  اٵٌكؿ: ٝػؽٱ٥، ٱؿصػٓ اقػذ٧ٕة٣

                                                 

، كأقػةس ا٣جٺٗػح )صػٮز(، 6/165. كا٩ْؿ: ٠ذػةب ا٣ٕػٲ٨ )صػٮز( 95ا٧٣٘ؿب )صٮز(  (5)

صػٮاز ا٣ٌكػٛؿ: كزٲٞػح د٧٪ع٭ػة »كا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )صٮز(. كٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ )صػٮز(: 

 .«ا٣ؽك٣ح ٵظؽ رٔةٱة٬ة ٷزجةت مؼىٲٌذ٫ ٔ٪ؽ رٗجذ٫ ا٣كٛؿ إ٣ٯ ا٣ؼةرج

 .81-81ؿب، د. ظك٨ ّةّة، ٠ٺـ ا٣ٕ (6)

 .٦79ٕض٥ اٵ٣ٛةظ ا٧٣ع١ٲح ٰٚ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲٌح، ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ ا٣عنةش،  (7)

 ا٩ْؿ ٦سٺن: أقةس ا٣جٺٗح، كدةج ا٣ٕؿكس، كا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ )صٮز(. (8)

، ك٦ٕضػػ٥ ا٣ىػػٮاب كا٤٘٣ػػٍ، د. إ٦ٲػػ٢ 59ا٩ْػػؿ: ٦ٕضػػ٥ اٵػُػػةء ا٣نػػةإح، ا٣ٕػػؽ٩ة٩ٰ،  (9)

 .191ٱٕٞٮب، 
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 ٌٰ اٵ٢ٌٝ إ٣ٯ ا٣ٞػؿف ا٣ؿاثػٓ ا٣٭ضػؿم. ٚٞػؽ كرد ٚٲ٧ػة ظ١ػةق ا٣ٞةًػٰ أثػٮ ٤ٔػ

 ٌٰ ٍ٭٢ً ث٨ ثنؿ)ت384٬)ت ا٣ذ٪ٮػ ة كثٕؽ قةٔحو ٧٣ٌ » ( ٝٮ٣ي364٬:٫( ٨٦ أ٦ؿ قى

ػؿىط  ، كٔؿؼ ٦ػة صػؿل ٤ٔٲػ٫، ٤َػتى ا٣ٛػٌؿاش ثأوػعةب ا٣نُّ ّ٭ؿ ٤ٔٯ ق٭٢و

ٍٙ ٫٣ ٤ٔٯ ػجؿ «كا٧٣ؿا٠ـ كا٣ضٮازات؛ ٥٤ٚ ٱيٮٝى
(11)

. 

أٌف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة ٩هَّ ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣ض٧ػٓ  ا٣ٮص٫ ا٣سة٩ٰ:

ٰٚ ٦ٕض٫٧ ا١٣جٲؿ
(11)

، دكف أف ٱ٪جـق أك أف ٱك٫٧ ثنػٰء. ك٦س٤يػ٫ إ٦ٌػة أف ٱ١ػٮف 

ةد مٰء ٨٦ اقذ٧ٕةؿ ا٣ٕؿب ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫ كٹظ٫ْ، كإ٦ٌة ٨ٔ ٝٲػةس رآق ٨ٔ أذ٧

 دٔخ إ٣ٲ٫ ظةصحه.

ظ٧ػػٺن ٤ٔػػٯ  «صػػٮازان »كٹ ٱجٕػػؽ أف ٱ١ػػٮف ا٣ٕػػؿب قػػ٧َّٮا ٬ػػؾق ا٣ٮزٲٞػػح 

٨٦ ا٧٣ةء، ٧٣ة ثٲ٪٭٧ة ٨٦ ٦نػةث٭ح؛ ٚة١٣ذػةبي ا٣ػؾم ٱأػػؾق ا٧٣كػةٚؿي  «ا٣ضٮاز»

، كا٣ ٓه ٧ػةء ا٣ػؾم ٱيكػٞةق ا٣ؿصػ٢ي ٱضٮز ث٫، ٚٺ ٱ٧٪٫ٕ ٨٦ ا٣كٛؿ كاٹ٩ذٞػةؿ ٦ػة٩

 ٱكةٔؽق ٤ٔٯ ُٝٓ ا٣ُؿٱٜ كاصذٲةزق.

كرث٧ٌة ٠ةف ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ٌُؿزٌم إمةرةه إ٣ػٯ ذ٣ػٟ، ٚٞػؽ ذ٠ػؿى ا٧٣ػةء ا٣ػؾم 

، ز٥ٌ ٝةؿ:  ٜى ُّٟ »ٱضٮز ث٫ ا٣ؿص٢ي ا٣ُؿٱ ٰى وػ ػ٧ِّ كاق٥ ذ٣ٟ ا٧٣ةء ا٣ضٮازي. كث٫ قي

«ا٧٣كةٚؿ ا٣ؾم ٱأػؾق ٨٦ ا٣ك٤ُةف ٣بٌٺ ٱيذٕؿَّضى ٫٣
(11)

. 

٣ٛةظ ا٣ذٰ ٱؽٌؿ ٠ٺـي ثٕي ا٤٣٘ٮٱٌٲ٨ ٤ٔٯ أ٩ٌ٭ػة ٚػؿعه ٦ٮوػٮؿه ث٧٤١ػح ك٨٦ اٵ

ٍ ا٣نٰء، كٚٲ٫ مٰءه ٨٦ وج٘ذ٭ة = «ا٣ضٮز» ٮزاء»، أم: كق ٨٦ ثؿكج ا٣ٌك٧ةء؛  «ا٣ضى

                                                 

٬( 481.ك٦٪٫ ٫٤ٞ٩ أثٮ ا٣عكػ٨ ا٣ىػةثئ )ت٧7/181عةًؿة كأػجةر ا٧٣ؾا٠ؿة، ٩نٮار ا٣ (11)

 .316ٰٚ ٠ذةث٫ )ا٣٭ٛٮات ا٣٪ةدرة(: 

ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )صٮز(. ٤ٔٯ أٌف ثٕي ا٧٣عؽزٲ٨ ٩كػت إ٣ػٯ ا٧٣ض٧ػٓ أ٩ٌػ٫ أصػةزق ظ٧ػٺن  (11)

 . ا٩ْؿ: ا٧٣ٕض٥ ا٧٣ؽرقٰ )صٮز(.«صٮاثةت» ٤ٔٯ

 .95ا٧٣٘ؿب )صٮز(  (11)
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ػػٍٮز ا٣كػػ٧ةء، أم» ػػ٧ِّٲخ ٵ٩ٌ٭ػػة ٦ٕذؿًػػح ٚػػٰ صى «كقػػُ٭ة :قي
(13)

مػػةةه صػػٮزاء، »؛ ك

ًؿبى كقُ٭ة ثجٲةض ٨٦  ًي «أٔٺ٬ة إ٣ٯ أق٤ٛ٭ةك٦يضٮَّزة: قٮداء ا٣ضك٥، كٝؽ 
(14)

. 

ٌٞخ ٔػ٨ دٹ٣ػح  ك٨٦ أ٣ٛةظ ٬ؾق ا٧٣ةدٌة ا٣ذٰ ٝة٦خ ٤ٔٯ دٹ٣ح ٚؿٔٲٌػح ا٩نػ

ٓى ا٣ٕؿب ٚػٰ اقػذ٧ٕة٣٭ة، ١ٚ ة٩ػخ اقػذٕةرد٭ة ٧٣ٕػةفو أػػؿل، أو٤ٲٌح، ز٥ٌ دٮقَّ

. ٚة٣ضةاـةي: ٦ٞؽاري ا٧٣ةء ا٣ؾم ٱضٮز ث٫ ا٧٣كػةٚؿي ٦ػ٨ ٦٪٭ػ٢ إ٣ػٯ «صةاـة» ٣ْٛحي 

ًٞ٪ٰ ًصٲٍـةن  ةؿ: اق ٮزة. ٦٪٭٢. ٱٞي كصةاـة كصى
(15)

 

ا٧٣ؿكر كُٝٓ ا٣ُؿٱٜ كا٧٣ٮًػٓ،  :كو٤ح دٹ٣ح ٬ؾق ا٤٣ْٛح ثة٣ضٮاز، أم

 ثٲٌ٪حه؛ ٵٌف ٬ؾا ا٧٣ٞؽار ٨٦ ا٧٣ةء قجته ٱ١ٮف ث٫ ا٣ضٮاز.

«صةاـةن »ز٥ٌ ق٧ًَّخ ا٣ٕؿبي ٦ٞةـ ا٣كةٰٝ ٨٦ ا٣جبؿ 
(16)

ثؽأٰ ا٣ٕٺٝػح ا١٧٣ة٩ٲٌػح.  

ٲؿ ذ٣ٟ ٢ٌ١٣ ُٔةء، ١ٚة٩خ  ٲٙصةاـةي ا»ز٥ٌ اقذٕي ٌَّ ٙي  «٣ ػٲ ٌَّ ُػةق ا٣ ا٣نٰء ا٣ػؾم ٱٕي

، ك٬ٰ ٝؽر ٦ػة ٱضػٮز ثػ٫ ا٧٣كػةٚؿ «ا٣ًضٲـة»٧ٌ٦ة ٱضٮز ث٫ ٦كةٚح ٱٮـ ك٣ٲ٤ح، كٱيك٧ٌٯ 

٨٦ ٦٪٭٢ إ٣ٯ ٦٪٭٢. كٰٚ ا٣عؽٱر:)ا٣ٌٲةٚح زٺزح أٱٌػةـ، كصةاـدػ٫ ٱػٮـ ك٣ٲ٤ػح، ك٦ػة 

زاد ٚ٭ٮ وؽٝح(
(17)

٤ُةف «ا٣ضةاـةي »؛ ك٠ة٩خ  ُٲ٭ة ا٣كُّ ا٣ذٰ ٱٕي
(18)

. 

٤ح ثٕيي ا٤٣٘ٮٱٲ٨.كٝؽ ٩ج٫ٌ   ٤ٔٯ د٤ٟ ا٣ىِّ

ـىق »ٝةؿ أثٮ ث١ؿ اٵ٩جةرٌم:  ٰى ا٣ؿص٢ي ا٣ؿص٢ى ٦ػةءن كٱضٲػ ُ أو٢ ا٣ضةاـة: أف ٱٕي

«٣ٲؾ٬ت ٣ٮص٭٫...، ز٥ٌ ٠سؿ ٬ؾا ٰٚ ٠ٺ٦٭٥ ظذٯ ق٧َّٮا ا٣ُٕٲٌحى صةاـةن 
(19)

. 

                                                 

 .7/511ٮز(، كا٩ْؿ: ا٧٣ع٥١ )صٮز( دةج ا٣ٕؿكس )ص (13)

 ، دةج ا٣ٕؿكس )صٮز(.11/149. كا٩ْؿ: د٭ؾٱت ا٤٣٘ح )صبـ( 7/511ا٧٣ع٥١ )صٮز(  (14)

 . كا٩ْؿ: ٣كةف ا٣ٕؿب )صٮز(، كا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )صٮز(.11/151د٭ؾٱت ا٤٣٘ح )صبـ(  (15)

 دةج ا٣ٕؿكس )صٮز(. (16)

 ٣كةف ا٣ٕؿب )صٮز(. (17)

 ا٣ىعةح )صٮز(. (18)

 ، كا٤٣كةف، كدةج ا٣ٕؿكس )صٮز(.11/149. كا٩ْؿ: د٭ؾٱت ا٤٣٘ح )صبـ( 1/13، ا٣ـا٬ؿ (19)
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كأصةزق ثضةاـة ق٪ٲٌح كثضٮااـ، كأو٫٤ ٨ٍ٦ً أصةزىق ٦ػةءن » كٝةؿ ا٣ـ٦ؼنؿٌم:

«ٱٜ، أم: قٞةق، كاق٥ ذ٣ٟ ا٧٣ةء ا٣ضٮازٱضٮز ث٫ ا٣ُؿ
(11)

. 

ٲؿ ٢ٌ١٣ ُٔةءكاٵو٢ ٚٲ٫ اٵٌكؿ» كٝةؿ ٗٲؿ٧٬ة: «، ز٥ٌ اقذٕي
(11)

. 

٤ٔٯ أٌف ٰٚ ٠ٺـ ثٕي ا٤٣٘ٮٱٌٲ٨ كٗٲؿ٥٬ ٦ة ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ أٌف ٬ػؾق ا٤٣ْٛػح 

زح،  )ا٣ضةاـة( ٣ٲكخ ٧ٌ٦ة اقذ٫٤٧ٕ ا٣ٕؿب ٝؽٱ٧ةن، كإ٧ٌ٩ة ٬ٰ ٣ْٛحه إقٺ٦ٲٌح ٦عؽى

٧ِّٲخ ثؾ٣ٟ ٣ضٮ  از ا٣ٮادم أك ٗٲؿق.قي

ٌٰ ٤ٔػٯ ٠ؿ٦ػةف، » ُى٨ى ث٨ ٔجؽ ٔٮؼ ا٣٭ٺ٣ : اقذ٢٧ٕ اث٨ي ٔة٦ؿ ٝى ٌٰ ٝةؿ اٵو٧ٕ

كصػػؿل ا٣ػػٮادم، ُٕٚٞ٭ػػ٥ ٔػػ٨  - أرثٕػػح آٹؼ -ٚأٝجػػ٢ صػػٲل ٦ػػ٨ ا٧٣كػػ٧٤ٲ٨ 

، ٚٞةؿ: ٨٦ صةز ا٣ػٮادمى ٤ٚػ٫ أ٣ػٙ در٬ػ٥. ٚع٤٧ػٮا  َؿٱٞ٭٥، كػنٰ ٨ُٝي ا٣ٛٮتى

٥ٍْ، ١ٚةف إذا صةز ا٣ؿص٢ي  ٕي ُيػٮق صةاـدىػ٫. ظذػٯ  أ٩ٛك٭٥ ٤ٔٯ ا٣ ٦٪٭٥ ٝةؿ ُٝػ٨: أٔ

صةزكا ص٧ٲٕةن، كأُٔة٥٬ أرثٕح آٹؼ در٥٬، ٚأثٯ اث٨ ٔة٦ؿ أف ٱعكػج٭ة ٣ػ٫، ١ٚذػت 

ج٭ة ٫٣، ٚإ٫ٌ٩ إ٧ٌ٩ة أٔةف ا٧٣كػ٧٤ٲ٨  ٌٛةف، ١ٚذت ٔس٧ةف: أًف اظكي ثؾ٣ٟ إ٣ٯ ٔس٧ةف ث٨ ٔ

ـي؛ ٷصةزة ا٣ٮادم ٧ِّٲًخ ا٣ضٮاا «ٰٚ قجٲ٢ اهلل، ٰٚٛ ذ٣ٟ ا٣ٲٮـ قي
(11)

. 

ٰى ٚةرس ٣ٕجؽ اهلل ثػ٨  أٌف ٨ُٝ ث٨ ٔجؽ ٔٮؼ ث٨ أوؿـ...»اث٨ ٝذٲجح  كذ٠ؿ ك٣

ٙي ث٨ ٝٲف ٚػٰ صٲنػ٫ ٗةزٱػةن إ٣ػٯ ػؿاقػةف، ٚٮٝػٙ ٣٭ػ٥ ٤ٔػٯ  ٔة٦ؿ، ٧ٌٚؿ اٵظ٪

، ٚض٢ٕ ٱ٪كت ا٣ؿص٢ ٚٲُٕٲ٫ ٤ٔٯ ٝػؽر ظكػج٫، ك٠ػةف ٱُٕػٲ٭٥ ٦بػحن «ٝ٪ُؿة ا١٣ؿٌ »

«٨٦ ق٨ٌ ا٣ضٮااـ...٦بحن، ٧ٌ٤ٚة ٠سؿكا ٤ٔٲ٫ ٝةؿ: أصٲـك٥٬، ٚأيصٲـكا، ٚ٭ٮ أٌكؿ 
(13)

. 

                                                 

 أقةس ا٣جٺٗح )صٮز(. (11)

 ا٣ىعةح، ك٣كةف ا٣ٕؿب، كدةج ا٣ٕؿكس )صٮز(.  (11)

 .39/131. كا٩ْؿ: دةرٱغ د٦نٜ، اث٨ ٔكة٠ؿ، 1/391ا٣جؽاٱح كا٣٪٭ةٱح،  (11)

ةج ا٣ٕػؿكس )صػٮز(، ٚٛٲ٭ػة .كا٩ْؿ: ا٣ىعةح، ك٣كةف ا٣ٕؿب، كد616-615ا٧٣ٕةرؼ،  (13)

ةؿ» ا٣ؼجؿ ٦ٓ ثٕي اػذٺؼ، ٦كٮٝةن ث٤ِٛ  .«ٱٞي
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ـى ٚػٰ ز٦ػ٨ ٔس٧ػةف» كٝةؿ ا٤ٞ٣ٞن٪ؽٌم: ٲًخ ا٣ُٕٲٌةت صٮاا ِّ٧ ،  أٌكؿ ٦ة قي

كذ٣ٟ أٌف اث٨ ٔة٦ؿ ٠ةف ٤ٔٯ ا٣ٕؿاؽ ٨٦ ًٝجى٢ ٔس٧ةف، ٚجٕر صٲنةن ٦ٓ ٨ُٝ ث٨ 

، ٚٞػةؿ  ٌٰ إ٣ٯ ٠ؿ٦ةف، ٚضؿل ا٣ٮادم ثكٲ٢ ػٲٙ ٦٪ػ٫ ا٣٘ػؿؽي ٔجؽ ٔٮؼ ا٣٭ٺ٣

«٨ُٝ: ٨٦ ٔجؿ ٫٤ٚ أ٣ٙ در٥٬ ...
(14)

. 

ٌِٛ اث٨ درٱؽ ٨٦ ٦س٢ ذ٣ٟ، ك٥٣ ٱُٞٓ ث٫، ٚكة٫ٝ ث٤ِٛ ا٣ـ٥ٔ.  كٝؽ دع

كا٣ضٮااـ ٨٦ ا٣ُٕةء: ٦ٕؿكٚح، كاظؽ٬ة صةاـة. كز٥ٔ ثٕػي أ٬ػ٢ » ٝةؿ:

ٙى  ا٤٣٘ح أ٩ٌ٭ة ٧٤٠ح إقٺ٦ٲٌح ٦عؽزح، كأو٤٭ة أٌف أ٦ٲؿان ٨٦ أ٦ػؿاء ا٣ضٲػٮش كاٝػ

، كثٲ٪٫ كثٲ٪٭٥ ٩٭ؿ، ٚٞةؿ: ٨٦ صةز ٬ؾا ا٣٪٭ؿ ٤ٚػ٫ ٠ػؾ ا ك٠ػؾا، ١ٚػ٢ُّ ٦ػ٨ ا٣ٕؽكَّ

ـى  ٧ِّٲخ صٮاا «صةزق أػؾ ٦ةٹن، ٚٲٞةؿ: أػؾ ٚٺف صةاـة ، ٚكي
(15)

. 

ٌٰ ذ٣ٟ، ٚٞةؿ ٰٚ دؿص٧ح )ُٝػ٨ ثػ٨ ٔجػؽ ٔػٮؼ  كردٌ اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞٺ٩

 :) ٌٰ اقذ٫٤٧ٕ ٔجؽ اهلل ث٨ ٔة٦ؿ ٤ٔٯ ٠ؿ٦ةف، ٚأُٔٯ ٤ٔٯ صٮاز ا٣ػٮادم »ا٣٭ٺ٣

«أرثٕحى آٹؼ، ... . ٝةؿ اث٨ درٱؽ: ٬ؾا أو٢ ا٣ضةاـة
(16)

. 

ٌٞت ٤ٔٯ ا٣ٞٮ٣ٲ٨ ثٞٮ٫٣:  ظةو٢ ٦ة ٝػةٹق أٌف »ز٥ٌ قةؽ ٠ٺـ اث٨ ٝذٲجح، كٔ

ٌٞح ٦ػػ٨ ا٣ضػػٮاز، كٱ١ٌٕػػؿ ٤ٔػػٯ اٵٌك٣ٲٌػػح ا٧٣ػػؾ٠ٮرة ٦ػػة زجػػخ ٚػػٰ  ا٣ضػػةاـة ٦نػػذ

ٲٙ: صةاـد٫ ٱٮـ ك٣ٲ٤ح. ... ٌٌ «ا٣عؽٱر ا٣ىعٲط ٰٚ ا٣
(17)

. 

ِّٞتى ثأ٫ٌ٩ ٣ٲف ا٧٣ؿاد ثة٣ضةاـة ٰٚ ظػؽ»كٝةؿ ٰٚ )ٚذط ا٣جةرم(:  ٕي ي ٱر أثػٰ كد

ُةق ا٣نةٔؿي كا٣ٮاٚػؽ، ٚٞػؽ ذي٠ًػؿى ٚػٰ  مؿٱط ا٣ُٕٲٌح ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ى٤ُط، ك٬ٰ ٦ة ٱٕي

                                                 

 .1/431وجط اٵٔنٯ،  (14)

، ك٣كػةف ا٣ٕػؿب، كدػةج 7/511. كا٩ْؿ: ا٧٣ع١ػ٥ )صػٮز( 3/1141ا٣ض٧٭ؿة )صٮز(  (15)

 ا٣ٕؿكس )صٮز(.

. كاث٨ درٱؽ ٧٠ػة قػجٜ ٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿ ذ٣ػٟ ٤ٔػٯ كصػ٫ 5/176اٷوةثح ٰٚ د٧ٲٲـ ا٣ىعةثح،  (16)

 ك ا٣ضــ.ا٣ٞجٮؿ أ

 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫. (17)
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اٵكاا٢ أٌف أٌكؿ ٨٦ ق٧ٌة٬ة صةاـةن ثٕيي اٵ٦ؿاء ٨٦ ا٣ذةثٕٲ٨، كأٌف ا٧٣ؿاد ثة٣ضػةاـة 

٪ٲ٫ ٨ٔ ٗٲؿقٰٚ ا٣عؽٱ ُٲ٫ ٦ة ٱ٘ي ... ٤ٝخ: ك٬ػٮ وػعٲط ٚػٰ ا٧٣ػؿاد ٦ػ٨ ر أ٫ٌ٩ ٱٕي

، ٤٣عػؽٱر ُٲٌح ٤٣نػةٔؿ ك٩عػٮق صػةاـةن ٤ٚػٲف ثعػةدثا٣عؽٱر. كأ٦ٌة دك٧ٲح ا٣ٕ

أُٔٲػٟ، أٹ أ٦٪عػٟ، أٹ ٤٣ٕجػةس: )أٹ  ... ك٣ٞٮ٫٣ ا٣ىعٲط: )أصٲـكا ا٣ٮٚؽ(

«... ٚؽٌؿ ٤ٔٯ أٌف اقذ٧ٕة٣٭ة ٠ؾ٣ٟ ٣ٲف ثعةدثأصٲـؾ؟(
(18)

. 

ٌٰ آػؿ ا٩ذٞةٹن قةا٘ةن  ٍّٰ إ٣ٯ ظ٢ٞ دٹ٣ كثٕيي اٵ٣ٛةظ ٱ٪ذ٢ٞ ٨٦ ظ٢ٞ دٹ٣

٫ ٤ٔٲػ٫ ا٤٣٘ٮٱٌػٮف ةرئ أف ٱضػؽ ٚٲػ٫ ٦ٞ٪ٕػةن، كٹ قػٲ٧ٌة إذا ٩جٌػٹ ٱذٕؾَّر ٤ٔٯ ا٣ٞ

 ، أك ٌٚكؿكق.ةإمةرة أك ٩ى  

أف ٱ١ٮف ا٣عؿؼ ا٣ؾم ٱ٤ٰ ظؿؼى » ٰٚ ا٣نٕؿ، أم: «اٷصةزة»ك٨٦ ذ٣ٟ 

، كٱ١ٮف ظػؿؼ ا٣ػؿكٌم ٦ٞٲٌػؽان. كٚػٰ ٝػٮؿ  ذىطى ؿى أك ٱٛي ا٣ؿكٌم ٧ٌ٦ٮ٦ةن ز٥ٌ ٱي١كى

اٹن ك٩عٮ ذ٣ػٟ، ك٬ػٮ اٷ٠ٛػةءي ٔ٪ػؽ ا٣ؼ٤ٲ٢: أف د١ٮف ا٣ٞةٚٲح َةءن كاٵػؿل د

ٌٰ )اٷصةرة( ثة٧٣٭٤٧ح «أثٰ زٱؽ. كركاق ا٣ٛةرق
(19)

. 

: إذا ٥٣ ٱيع٥ٍ١ً ٚذ٤ى٫، ٚذؿا٠جػخ  ك٬ؾا ٦أػٮذ ٨٦ ٝٮؿ ا٣ٕؿب: أصةزى ا٣عج٢ى

يًػؾ ذ٣ٟ ٨٦ إصػةزة ا٣عجػ٢ »ٝٮاق. كٝؽ وٌؿح ثؾ٣ٟ اث٨ درٱؽ، إذ ٝةؿ:  كإ٧ٌ٩ة أ

«إذا ٥٣ ٱيع١ى٥ ٚذ٤ي٫ ٚذؿا٠جخ ٝٮاق
(31)

. كٌٔؽق ا٣ـثٲؽٌم ٨٦ ا٧٣ضةز
(31)

. 

اٷذف ٨٦ ا٣نٲغ ٣ذ٧٤ٲؾق ث٪٢ٞ ػجؿ، أك »ٰٚ ا٣ؿكاٱح، أم:  «اٷصةزة»ك٦٪٫ 

«ظؽٱر ٩جٮمٌ 
(31)

إُٔػةء ٦ٞػؽار  :. ٚ٭ٰ ٣ٲكخ ٦٪ُٕٞح ٨ٔ إصػةزة ا٧٣ػةء، أم

                                                 

 .6135. كذ٣ٟ ٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ا٣عؽٱر ذم ا٣ؿ٥ٝ 11/551ٚذط ا٣جةرم،  (18)

 ، كا٣ذةج )صٮز(.7/513ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )صٮز(. كا٩ْؿ: ا٧٣ع٥١ )صٮز(  (19)

 .3/1141ا٣ض٧٭ؿة )صٮز(  (31)

 دةج ا٣ٕؿكس )صٮز(. (31)

 ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )صٮز(. (31)
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، أك ٱيضةز ث٫ ٨٦ ٦٪٭٢ إ٣ٯ ٦٪٭ػ٢ آػػؿ؛  ٜي ٓي أك ا٣ُؿٱ ٨٦ ا٧٣ةء، ٱيضةزي ث٫ ا٧٣ٮً

 ا٣ٛؿع كاًعح.كاٵو٢ي ثٲ٨ اٵو٢ ك

ػ٫  ٤ٌػ٥ ا٤ٕ٣ػ٥ ا٣ػؾم د٧ٌ٤ٕى كدك٧ٲح ا٣ن٭ةدة ا٣ذٰ ديذٲط ٧٤٣ذؼؿِّج ا٣ٲػٮـى أف ٱٕي

 ثة٣ؿكاٱح. «اٷصةزة»٨٦ ٝجٲ٢ ا٣ذٮٌقٓ ٰٚ  «إصةزةن »

ك٨٦ ا٦ذؽادات ذ٣ٟ كد٪ٌٮٔةد٫ أف دكػ٧ٓ ا٣٪ػةس ا٣ٲػٮـ ٱيكػ٧ُّٮف ا٣ؿػىػح 

 ةدة.، ك٦٪٭ة إصةزة ا٣ٞٲ«إصةزةن »ا٣ذٰ ديضٲـ ٕٚٺن أك ٩نةَةن ٦ٕٲ٪ةن 

ٌٰ إ٣ػٯ  ك٧ٌ٦ة ٠ةف ٚٲ٫ ٦ػ٨ أ٣ٛػةظ ٬ػؾق ا٧٣ػةدٌة ا٩ذٞػةؿه ٦ػ٨ ا٧٣ػةدٌم ا٣عكػ

ٕةن  صٮااـ اٵمٕةر كاٵ٦سػةؿ ٧٣ػة صػةز ٦ػ٨ ث٤ػؽ إ٣ػٯ »ٝٮ٣ي٭٥: = ا٧٣ٕ٪ٮٌم دٮقُّ

«ث٤ؽ
(33)

 ، دٕجٲؿان ٨ٔ امذ٭ةر٬ة ثٲ٨ ا٣٪ةس، كمٲٮٔ٭ة ٰٚ ا٣ج٤ؽاف.

ٜى أك ا٣«ا٧٣ضةز»ك٨٦ ذ٣ٟ  ٓى ، ٚ٭ٮ ٰٚ اٵو٢ ٦ىؽر: صةزى ا٣ُؿٱػ  :٧ٮًػ

إذا ٫ُٕٝ، كاق٥ ٦ٮًٓ ٦٪٫ 
(34)

ٓى ٦ػ٨ أظػؽ  ػ ًُ ، ث٧ٕ٪ٯ ا٧٣ٕجؿ أك ا٣ُؿٱٜ إذا ٝي

صة٩جٲ٫ إ٣ٯ اٳػؿ
(35)

٢٧ًى ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ  اقذ٧ٕةؿ ا٧٤١٣ح ٚػٰ ٗٲػؿ ٦ػة ».ز٥ٌ اقذٕي

ٍٕخ ٫٣ ٣ٞؿٱ٪ح ًً «كي
(36)

. 

. ك٣ٲف ثؼةؼو ٦ة ٰٚ ا٧٣ضةز ٦ػ٨ ا٩ذٞػةؿ  كا٣ضة٦ٓ ثٲ٨ ٬ؾا كذاؾ اٹ٩ذٞةؿي

ٓ ٧٤١٤٣ح إ٣ػٯ ٗٲػؿق، ك٣ػؾ٣ٟ ا٧٤١٣ح ٨٦ ا٧٣ٕ٪ٯ ا ًً ٌٰ ا٣ؾم كي ػةؿ : »٣عٞٲٞ ٱٞي

«ا٧٣ضةز ٝ٪ُؿة ا٣عٞٲٞح
(37)

. 

ك٨٦ اٵ٣ٛةظ ا٣ذٰ د٧يٌخ ثى٤ح ٣٭ؾق ا٧٤١٣ح ٦ػة ٹ ٔ٭ػؽ ٤٣ٞػؽ٦ةء ثػ٫. ٦ػ٨ 

                                                 

 دةج ا٣ٕؿكس )صٮز(. (33)

 .6/165ا٩ْؿ: ٠ذةب ا٣ٕٲ٨ )صٮز(  (34)

 ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ )صٮز(. كا٩ْؿ: ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )صٮز(. (35)

 ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )صٮز(. (36)

 ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫. كا٩ْؿ: دةج ا٣ٕؿكس )صٮز(. (37)
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ٌّػٙ اٹ٩ُٞػةعى ٔػ٨ ا٧ٕ٣ػ٢ »ا٣ؿُّػىح  :ث٧ٕ٪ٯ «اٷصةزة»ذ٣ٟ  ٚػٰ ديضٲـ ٧٤٣ٮ

«اٵظٮاؿ ا٣ذٰ ٱٌٞؿر٬ة ا٣ٞة٩ٮف
(38)

. 

ؾا ٧ٌ٦ة ٥٣ ٱٕؿ٫ٚ ا٣ٞػؽ٦ةء، ٧ٕٚػةص٥ ا٤٣٘ػح ا٣ذػٰ وػ٪ٌٛ٭ة ا٣ٞػؽ٦ةء كا٣ْة٬ؿ أٌف ٬

٤ٌُٓ ٤ٔٲ٫ ا٧٣ؿء ٨٦ ٩ىػٮص ا٩ذ٭ػخ  دؼ٤ٮ ٨٦ ٬ؾق ا٧٤١٣ح ثؽٹ٣ذ٭ة ا٧٣عٌؽدة؛ ك٦ة ٱ

إ٣ٲ٪ة ٨٦ ٠ٺـ ا٣ٕػؿب ٣ػٲف ٚٲػ٫ مػٰء ٦ػ٨ ذ٣ػٟ. ٚأ٤ٗػت ا٣ْػ٨ٌ أ٩ٌػ٫ ٧ٌ٦ػة أظؽزػ٫ 

 ٭ٯ إ٣ٯ ا٧٣عؽزٲ٨.ا٧٣عؽزٮف، إٌٹ أف ٱ١ٮف ذ٣ٟ ٧ٌ٦ة ك٣ٌؽق ا٧٣ذأػؿكف، ز٥ٌ ا٩ذ

ك٬ؾق ا٧٤١٣ح ثؽٹ٣ذ٭ة ٤ٔٯ اٹ٩ُٞةع ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ كا٣ٮّٲٛح ٦ٮوٮ٣ح ثة٣ؽٹ٣ػح 

ٍُٓ ا٣نٰء كاٹ٩ذٞةؿ كا٣ٕجٮر.  اٵو٤ٲٌح ٣٭ؾق ا٧٣ةدٌة )صٮز، صةز(، ك٬ٰ ٝى

كٝؽ ظ٢٧ أذٲةدي ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ثٕػيى ا٧٣عػؽزٲ٨ ٚػٰ ا٣ؽارصػح ٤ٔػٯ أف 

، أم: ٝةـ ثإصةزة، ك٬ٮ ٦ ـى ٚٺفه ـ، أمٱٞٮ٣ٮا: أصَّ ٬ػٮ ٚػٰ ٚذػؿة اٷصػةزة.  :ؤصِّ

ٌٰ )اٵ٣ٙ(. ٌٰ ٤ٔٯ دٮ٥ُّ٬ أوة٣ح ا٣ـااؽ)ا٣٭٧ـة( كزٱةدة اٵو٤  ك٬ٮ دٮ٣ٲؽ ٦ج٪

ـى »كا٢ٕٛ٣ »ٝةؿ د . ٧٠ةؿ ثنؿ:  َّٜ ٦٪ػ٫: «أصَّ دػأصٲـ، ٦ػؤٌصـ، » ث٫ْٛ٤ ك٦ة امػذي

٦ٮ٣ٌػػؽ ٦ػػ٨ ا٧٣ىػػؽر  -ٚػػٰ رأٱ٪ػػة  -ٗٲػػؿي كارد ٚػػٰ ا٧٣ٕض٧ػػةت. ك٬ػػٮ  «إ٣ػػغ ...

٤ٔػٯ ا٣ٛذػؿة ا٧٣كػ٧ٮح ث٭ػة  -٤ٔٯ قجٲ٢ اٹدٌكػةع  -٤ُٜى اٳف )إصةزة(، ا٣ؾم ٱي 

 ٌٰ اٹ٩ُٞةعي ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ ٤٣ؿاظح أك ٵم قجت آػؿ. كصةء ا٣ذٮ٣ٲػؽ ٤ٔػٯ كزف ٝٲةقػ

٢َّٕى »٬ٮ  ا٣ؽاٌؿ ٰٚ ٧ٔٮ٫٦ ٤ٔػٯ ا٣ٞٲػةـ ثنػٰء، ٦سػ٢ ٠ػؿَّـى، أم: ٝػةـ ثػة٣ذ١ؿٱ٥،  «ٚ

ـى »أم: ٝةـ ثة٣ذ٭ؽٱؽ. ك٤ٔٲ٫ صةء  ،ك٬ٌؽدى «ٷصةزةةث، أم: ٝةـ «أٌص
(39)

. 

كٝػػؽ رأت )٣ض٪ػػح اٵ٣ٛػػةظ كاٵقػػة٣ٲت( ٚػػٰ ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲٌػػح ٚػػٰ 

يًػػؾى ٦٪ػ٫ »ا٣ٞة٬ؿة ث٪ةءن ٤ٔٯ ذ٣ٟ  ٖى اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ ك٦ة أ ـى ، دػأصٲـ، »دكٮٱ أٌصػ

ـ «، ككاٜٚ ٤ٔٲ٫ ٦ؤد٧ؿ ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ دكرد٫ ا٣سة٣سح كا٣كذٌٲ٨«٦ؤصِّ
(41)

. 

                                                 

 ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ )صٮز(. (38)

 .٠3/159ذةب اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت،  (39)

 .3/158ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ،  (41)
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٢َّٕى »كدكٮٱٖ ٬ؾا ا٤٣ِٛ ا٧٣يعؽىث كٚؿك٫ٔ، ككو٫٤ ثج٪ةء  ٱٮ٥٬ ثأٌف ٦ػة  «ٚى

صؿل ٤ٔٲ٫ ٦ٮ٣ٌؽك ذ٣ٟ ك٦كذ٤٧ٕٮق وعٲطه ٱٮاٜٚ ٝٮأؽ ا٣ٕؿثٲٌح، كأٌف ا٣٭٧ـة 

 ٚٲ٫ كظؿؼ ا٤ٕ٣ٌح ا٧٣عؾكؼ ٧٠ة دٮ٧٬ٌٮا ٨٦ ظٲر اٵوة٣ح كا٣ـٱةدة.

٧ًػ٢ ثٕػيي ٚىػٲط ٠ػٺـ ا٣ٕػؿب كوػعٲع٫ ٤ٔػٯ  كا٣ؾم أراق أ٩ٌػ٫ إذا ظي

ع٧ى٢ ٤ٔٲ٫ ٦س٤ي٫ ٨٦ ٚىٲط ا٣ٞٮؿ ا٣ذٮ٥٬ٌ ظ٧ٺن قةا٘ةن ٹ ٨ُٕ٦ ٚٲ٫، كصةز أف ٱي 

ؾ ذ٣ٟ ٦ُٲٌحن ٣ع٢٧ ٢ٌ٠ ٦ة ٱجذؽ٫ٔ ا٣ٕة٦ٌح  كوعٲع٫؛ ٤ٚٲف ٨٦ ا٣ع٧١ح أف ٱيذٌؼى

كٱٛذ٪ٌٮف ٚٲ٫ ٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢، كٹقٲ٧ٌة إذا ٠ةف دأٲ٭٥ إ٣ٲ٫ اٹقذُؿاؼ كا٣ذ٪ػؽُّر 

 كا٣ذ٫١ٌٛ، ك٥٬ ٰٚ ذ٣ٟ ٦ة ٥٬!.

٢. ك٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ا٣ذػٰ ٬ؾا ثٕيي ٦ة دجٮح ث٫ ٦ةدٌة )صٮز( ثة٣ٞؿاءة كا٣ذأ٦ُّ 

أ٧ٌ٣خ ثنٰء كدؿ٠ػخ أمػٲةء دنػ٭ؽي ثػجٕي ٦ػة ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػح ٦ػ٨ ٝػؽرة 

كإ١٦ة٩ةت ٰٚ ا٣ؼ٤ٜ كاٹقذ٧ٕةؿ، كدكٮؽ ٤٣ٞػةرئ د٣ػٲٺن ٦ػ٨ وػ٧ٲ٥ ا٤٣٘ػح 

٤ٔٯ د١ةزؿ ا٣ج٪ٯ كا٣ؽٹٹت ثة٧٣ضةز كاٹمذٞةؽ كا٣ذىػٌؿؼ؛ كدػؽٌؿ ٤ٔػٯ أٌف 

ك٬ٰ دؽؿُّ ٦ػ٨ كصػ٫ آػػؿى ٤ٔػٯ أٌف ذ٣ٟ ا٣ذ١ةزؿ ٦ٮوٮؿه ث٭ة ٗٲؿ ٦٪جخٍّ ٔ٪٭ة. 

٤ٌػٍ ثػٲ٨  َّؽ أك ا٧٣عؽىث، أك ثٕيى ٦ة ٱ٘ي ثٕي ٦ة ٱْ٪٫ٌ ثٕيي ا٣جةظسٲ٨ ٨٦ ا٧٣ٮ٣

ـي ثنٰء = ٨٦ ا٣ٞؽٱ٥ ا٧٣كذ٧ٕى٢ أك ٧ٌ٦ة دجٲع٫ إ١٦ة٩ػةت ا٤٣٘ػح؛  ّ٭ؿا٩ٲ٪ة أك ٱي٪جى

كأٌف ا٣ع١ػػ٥ ٤ٔػػٯ ا٣نػػٰء ثة٣ٞػػؽـ أك ا٣ضػػٮاز أك ا٣ىػػٮاب أك ا٣ٛىػػةظح، أك 

كأٌف ٚػٰ ثٕػي  أف ٱيج٪ٯ ٤ٔٯ ثعػر كدعٞٲػٜ كٚعػه؛ ثؼٺؼ ذ٣ٟ، ٱضت

 ا٧٣ٕةص٥ ٦ة ٱعذةج إ٣ٯ ٩ْؿ كد٧عٲه ك٦ٕةرًح.

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

 .1991، 1ثٲؿكت، ط -أقةس ا٣جٺٗح، ا٣ـ٦ؼنؿم، دار وةدر  -

 -اٷوةثح ٰٚ د٧ٲٲـ ا٣ىعةثح، اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞٺ٩ٰ، دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح  -

 . ٤1853٪كؼح ا٧٣ُجٮٔح ٰٚ ١٤٠ذة ثٲؿكت = ا٣ُجٕح ا٧٣ُةثٞح ٣

 .1997، 1ا٣جؽاٱح كا٣٪٭ةٱح، اث٨ ٠سٲؿ، دط د. ٔجؽ اهلل ا٣ذؿ٠ٰ، دار ٬ضؿ، ط -

، دط ص٧ةٔح ٨٦ ا٧٣عٞٞٲ٨، كزارة اٷٔػٺـ 15دةج ا٣ٕؿكس، ا٣ـثٲؽم، ج  -

 .1975ا١٣ٮٱخ،  -

، دار 39دةرٱغ ٦ؽٱ٪ح د٦نٜ، اث٨ ٔكة٠ؿ، دط ٧ٔؿ ث٨ ٗؿا٦ح ا٧ٕ٣ٲػؿم، ج  -

  .1996، ثٲؿكت -ا١ٛ٣ؿ

، دػط ٦ع٧ػؽ أثػٮ ا٣ٌٛػ٢ إثػؿا٬ٲ٥، ا٣ػؽار 11د٭ؾٱت ا٤٣٘ح، اٵز٬ؿم، ج  -

 ا٧٣ىؿٱح ٤٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح.

 -ا٣ض٧٭ػػؿة، اثػػ٨ درٱػػؽ، دػػط د. ر٦ػػـم ا٣ج٤ٕج١ػػٰ، دار ا٤ٕ٣ػػ٥ ٧٤٣ٺٱػػٲ٨  -

 . 1988، 1ثٲؿكت، ط

ثٲػؿكت،  -ا٣ـا٬ؿ، اث٨ اٵ٩جةرم، دط د. ظةد٥ ا٣ٌة٨٦، ٦ؤقكػح ا٣ؿقػة٣ح  -

 .1991، 1ط

 .1911ا٣ٞة٬ؿة،  -، دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح 1ٔنٯ، ا٤ٞ٣ٞن٪ؽم، ج وجط اٵ -

، 11ك 7ٚذط ا٣جةرم ٰٚ مؿح وعٲط ا٣جؼةرم، اث٨ ظضؿ ا٣ٕكػٞٺ٩ٰ، ج -

 . 1111، 1دط ٔجؽ ا٣ٞةدر مٲجح ا٣ع٧ؽ، ا٣ؿٱةض، ط

،إٔؽادكد٤ٕٲٜ ٦كػٕٮد ا٣عضػةزم، ٦ض٧ػٓ ٠3ذةب اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت،ج -

 . 1111ا٣ٞة٬ؿة، -ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح 
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ٕٲ٨، ا٣ؼ٤ٲ٢ ثػ٨ أظ٧ػؽ، دػط د. ا٧٣ؼـك٦ػٰ كد. ا٣كػة٦ؿااٰ، دار ٠ذةب ا٣ -

 ق. 1411، ٥ٝ1، ط -ا٣٭ضؿة 

 ثٲؿكت. -٠ذةب ا٧٣٘ؿب، ا٧٣ٌُؿزم، دار ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ  -

 ثٲؿكت. -٠ٺـ ا٣ٕؿب، د. ظك٨ ّةّة، دار ا٣٪٭ٌح ا٣ٕؿثٲح  -

 ا٣ٞة٬ؿة.  -٣كةف ا٣ٕؿب، اث٨ ٦٪ْٮر، دار ا٧٣ٕةرؼ  -

. ٔجػؽ ا٣ع٧ٲػػؽ ا٣٭٪ػؽاكم، دار ا١٣ذػػت ، دػػط د7ا٧٣ع١ػ٥، اثػػ٨ قػٲؽة ،ج -

 .1111،  1ثٲؿكت ،ط -ا٧٤ٕ٣ٲح 

 -ا٧٣ٕةرؼ، اث٨ ٝذٲجح، دط زػؿكت ١ٔةمػح، ٦٪نػٮرات ا٣نػؿٱٙ ا٣ؿًػٰ  -

 ،٥ٝ1415٬. 

 .1985، 1ثٲؿكت، ط -٦ٕض٥ اٵػُةء ا٣نةإح، ٦ع٧ؽ ا٣ٕؽ٩ة٩ٰ، ١٦ذجح ٣ج٪ةف  -

دار  ٦ٕض٥ اٵ٣ٛةظ ا٧٣ع١ٲح ٰٚ ا٣ػجٺد ا٣ٕؿثٲػح، ٔجػؽ ا١٣ػؿٱ٥ ا٣عنػةش، -

 .1117، 1د٦نٜ، ط -ا٣ذ١ٮٱ٨ 

ثٲػؿكت،  -٦ٕض٥ ا٣ؼُأ كا٣ىٮاب، د. إ٦ٲ٢ ٱٕٞٮب، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨  -

 .1983، 1ط

 -، إمػؿاؼ إثػؿا٬ٲ٥ ا٣ذػؿزم، ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 4ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ، ج -

 .1111، 1ا٣ٞة٬ؿة، ط

، 1د٦نػٜ، ط -ا٧٣ٕض٥ ا٧٣ؽرقٰ، ٦ع٧ؽ ػٲؿ أثٮ ظؿب، كزارة ا٣ذؿثٲػح  -

1985. 

، 1ا٣ٞػة٬ؿة، ط -٥ ا٣ٮقٲٍ، ٦ض٧ٮٔح ٨٦ ا٧٣ؤ٣ٛٲ٨، دار ا٧٣ٕةرؼ ا٧٣ٕض -

1973. 

 .٦1979ٞةٱٲف ا٤٣٘ح، اث٨ ٚةرس، دط ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف، دار ا١ٛ٣ؿ،  -
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، دط ٔجػٮد  - ٌٰ ٩نٮار ا٧٣عةًؿة كأػجةر ا٧٣ؾا٠ؿة، ا٣ٞةًٰ أثٮ ٤ٰٔ ا٣ذ٪ٮػ

 .1995، 1ثٲؿكت، ط -ا٣نة٣ضٰ، دار وةدر 

وػة٣ط اٵمػذؿ، ٦ض٧ػٓ  ٣ىػةثئ، دػط د.ا٣٭ٛٮات ا٣٪ةدرة، ٗؿس ا٣٪٧ٕػح ا -

 .1967، 1ط ثؽ٦نٜ، ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

*   *   * 
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 )شاعراٌ تراثُاٌ وشاعراٌ يعاصراٌ(

 ()أ. د. ٌعٍد رتٔان اىداٗح

اٱة ٠ذت ا ،  -كإف اػذ٤ٛػخ ٦ٮًػٮٔةدي٭ة  -٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ أ٩ٌ٭ػة ٨٦ ٦ـى ػطي ٍٛكى دى

ٙي ٚػٰ ٠ذةثػ٫ ٧٣٪ةقػجحو ٦ػ٨  ٰٚ ا٣٘ة٣ت، ٦ضةٹن ٤٣٪ىٮص ا٣نٕؿٱٌح؛ ٱٮردي٬ة ا٧٣ؤ٣ٌػ

ا٧٣٪ةقجةت؛ دضؽي ذ٣ٟ ٰٚ ٠ذت ا٣ٛٞػ٫ كاٵيوػٮؿ كا٣ذٛكػٲؿ، كٚػٰ ٠ذػت ا٣ُػت 

إذا كوػ٤٪ة كا٣ىٲؽ٣ح كا٣٪جةت كا٤ٕ٣ٮـ، كٰٚ ٠ذت ا٣ذةرٱغ كا٣ض٘ؿاٚٲح، كٗٲؿ٬ة؛ ٚػ

إ٣ٯ ٠ذت ا٣ع٧ةقةت كاٹػذٲةرات كصؽ٩ة ٚٲٌةن ٨٦ ا٣٪ىٮص ٧٣ن٭ٮرٱ٨، ك٦ػ٨ 

ةؿ ٚٲ٭٥   ٤ٞ٣ٌح اٵػجةر أك ٣٘ٲؿ ذ٣ٟ ٨٦ اٵقجةب.« ٧٘٦ٮركف»ٱٞي

ػةٌوح ٰٚ إٱؿاد ا٣٪ىػٮص ا٣نػٕؿٱح: ٱكػذٮم ٚػٰ  ك١٣ذت ا٣ذؿاص٥ ٦ـٱَّحه 

ٲؿ أٔػٺـ ٚٲةت اٵٔٲػةف كا٣ػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػةت كقػٮى ذ٣ٟ ٠ذت ا٣ذؿاص٥ ا٣ٕة٦ٌح ٠ى 

ا٣٪جٺء، ك٠ذت ا٣ذؿاص٥ ا٧٣ذؼىىح ٦س٢ دؿاص٥ اٵَجةء كا٣ع٧١ةء كا٣٪عٮٱٌٲ٨ 

كا٤٣٘ٮٱٌٲ٨، كا٣ٞؿاء كا٧٣ٌٛكػؿٱ٨، ك٠ذػت ا٣ذػؿاص٥ اٵدثٲٌػح ٦سػ٢ ٱذٲ٧ػح ا٣ػؽ٬ؿ 

 ٤٣سٕة٣جٰ، كا٣ؾػٲؿة ٹث٨ ثٌكةـ، ك٦ة مةث٭٭ة.

                                                 

() ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح قةثٞةن  -٪ٞؽ ٰٚ صة٦ٕح د٦نٜ أقذةذ اٵدب كا٣. 

 ـ.16/9/1118كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 
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ػؽت  كٰٚ ٬ػؾق ا٣٪ٌىػٮص ا١٣سٲػؿة ص٧٭ػؿة ٦ػ٨ اٵمػٕةر ا٣ٕة٣ٲػح ٣نػٕؿاء ٚٞي

٦ؼذػةرةن،  -ٔةدةن  -كٱ٪٭٥، أك اقذٌٞؿت ٰٚ ػـاا٨ ا١٣ذت، ك٬ٰ ٩ىٮص د١ٮف دكا

: د٢٧ٌ١ ا٣ٌىٮرة، كدسؿم ا٣جيعٮث. ٌٰ ، صـء ٨٦ ظؿ٠ح ا٣نٕؿ ا٣ٕؿث ٌٟ  ك٬ٰ، ثٺ م

«كٚٲةت اٵٔٲةف»كٰٚ ٠ذةب 
(1)

٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سػةؿ ٧٩ػةذج ٠سٲػؿة دػؽػ٢  

ا١٣ذػةب ٰٚ قٲةؽ ٦ة ٩ذعٌؽث ٔ٪ػ٫ ك٩نػٲؿ إ٣ٲػ٫. كثػٲ٨ ٱػؽٌم ٩ٌىػةف ٦ػ٨ ٬ػؾا 

ةرثٲ٨ ٰٚ ا٣ـ٨٦ ٨٦ رصةؿ ا٣ٞػؿ٩ٲ٨ ا٣ؼػة٦ف كا٣كػةدس، ك٧٬ػة  ٣نةٔؿٱ٨ ٦يذٞى

٨٦ ا٣نٕؿ ا٣ضٲؽ ا٧٣ذ٨ٞ، كٱذجٓ ا١٣ٺـ ٤ٔٲ٭٧ػة ٚػٰ ٬ػؾا ا٣جعػر ٠ػٺـ ٤ٔػٯ 

ٝىٲؽدٲ٨ ٣نةٔؿٱ٨ ٦ٕةوؿٱ٨ ٨٦ ٦جؽٰٔ مٕؿاء ا٣ٕىؿ. ك٠ة٩ػخ ا٣ٞىػٲؽدةف 

ذىٲ٨ًٍ ٤٣نةٔؿٱ٨ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٤ٔٯ كيصٮقو ٩ ٍو ا٣ذؿازٲذةف ٦ي٤ًٍ٭٧ى ٌٞؽ٦٭ة ٤٣ٞةرئ ٦ٓ ثك

ٍو ثٲ٨ أَؿا٫ًٚ، كدجٲةفو ٤٣ٌى٤ح ا٧٣ٮوٮ٣ح ثٲ٨ ا٣ذؿازػٰ كا٧٣ٕةوػؿ؛  ١٤٣ٺـ، كرث

، كأقجةبه ٹ د٪ُٞٓ. ك٬ٰ و٤حه ٹ  دى٪ٍجىخُّ

ًٛػػٲف،  ُّٰ ا٣٪َّ ًقػػ ؿي
ٍُ ٛي ثَّةس، كا٣ كا٣ٌنػػةٔؿاف ا٣ذؿازٲٌػػةف ٧٬ػػة: ا٣جىػػةًرعي ا٣ػػؽَّ

ٵػُػ٢ ا٣ىػ٘ٲؿ )ثنػةرة كا٣نةٔؿاف ا٧٣ٕةوؿاف ٧٬ة: ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٤٠ٰ كا

 ٔجؽ اهلل ا٣ؼٮرم(، ك٧٬ة ٨٦ ٠جةر مٕؿاء ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر.

(1) 

ٍؿ٩ٲ٨ ا٣ؼة٦ف كا٣ٌكةدس ك٧٤ٔةا٫ مةٔؿ، ٠ةدت، ٦ؤ٣ٌػٙ ٦ػ٨  ٞى يدثةء ا٣ ٰٚ أ

٤ُة٩ٲح ٬ٮ: أثٮ ٔجؽ اهلل  ؿٱٞحو ٰٚ اٵىدب كا١٣ذةثح ا٣ٌؽٱٮا٩ٲح، كا٣ؼؽ٦ح ا٣كُّ ٔى يقؿةو  أ

ٲ٨ ث٨ ٦ع٧ٌؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب،  كى جىٲػؽ ا٣عي ٔي كٱ٪ذ٭ٰ ٩كج٫ إ٣ٯ ا٣ٮزٱؿ ا٣ٞةق٥ ث٨ 

اهلل، ٨٦ آؿ ك٬ت
(1)

. 

                                                 

 ، كقذ٧ٌؿ اٷظةٹت ٰٚ ٦ٮإً٭ة.«كٚٲةت اٵٔٲةف كأ٩جةء أث٪ةء ا٣ـ٦ةف» (1)

. ك٫٣ دؿص٧ػح ٚػٰ ٦ٕضػ٥ اٵدثػةء 184-181: 1دؿص٥ ٫٣ اث٨ ػ١٤ةف ٰٚ كٚٲةت اٵٔٲةف  (1)

 =، كمؾرات 181: 1، كٗةٱح ا٣٪٭ةٱح 136، كث٘ٲح ا٣ٮٔةة: 318: 1كإ٩جةق ا٣ٌؿكاة  ،147: 11
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 َّٞ ؿاػةن، ك٠ةف أثٮ ٔجؽ اهلل ٱي٤ى ٘ىٮٱ ػة، ٦ٞي ي ثَّةس، ك٠ػةف ٩ىعٮٱ ػة ٣ تي ثة٣جةرع، كا٣ػؽَّ

ًٛٲػؿي ٤ٔػٯ ا٦ذػؽاًد قػ٪ٮاتو  ٘ى ٥ُّ ا٣ ٪ٮًؼ اٳداب، كدى٧ٍ٤ؾى ٫٣ ا٣ضى ك٨ ا٧٣ٕؿًٚح ثًىي ظى

١ٌ٤ػةف ٮاؿ، كٝةؿ ٚٲ٫ اثػ٨ ػى ًَ
(3)

ٛىٌػةا٢، ك٣ػ٫ ٦ٌىػ٪ٛةت »... :  ىرثػةب ا٣ ٦ػ٨ أ

ٙي ٗؿٱجح، كدٱٮاف مٕؿ صٲٌؽ ، كدٮا٣ٲ  «.ًظكةفه

 514.٬ك٠ة٩خ كٚةد٫ ق٪ح  ،443٬ك٠ة٩خ كٹددي٫ي ق٪ح 

ى٫ي ٠ذتي ا٣ذٌؿاص٥ مٲبةن ٨٦ ا٣ٌنٕؿ، كٚٲ٫ ٦يُةرظةته ٦ػٓ ا٣ٌنػؿٱٙ  كأكردٍت ٣

أجةتاث٨ ا٣٭ى  جَّةرٱٌح، ك٦يؽى
(4)

. 

١ٌ٤ةف ٨ٔ ٠ذػةب زٱ ٲػؿمك٢ٞ٩ اث٨ ػى ًْ ٍىػؿ ٤٣عى ٕى ٪ػح ا٣
(5)

ٝىػٲؽةن ٤٣جػةرع  

ٌٍ ا٣جػةرع. كاػذٲػةر اثػ٨  :ا٣ٌؽثٌةس، كٝةؿ ػ إف ا٣عْٲػؿٌم ٩ٞػ٢ ا٣ٞىػٲؽة ٦ػ٨ ػى

ػ١٤ةف ٤٣ٞىٲؽة ا٧٣ؾ٠ٮرة ٨ٔ ٠ذػةب ا٣عْٲػؿم ٱٕ٪ػٰ ا٣ذٛةدػ٫ ا٣ٞةوػؽ إ٣ػٯ 

 ا٣٪ٌه، كد٪جٲ٭٫ ٤ٔٯ ٦ـٱٌحو ٚٲ٫ كثؿأح.

ٌش ٚٲ٭ة ا٣جةرع، ، ك٬ٰ ا٣ك٪ح ا٣ذٰ ظى 471٬كأٌرخ ا٣عْٲؿم ٤٣ٞىٲؽة ثك٪ح 

ك٬ٮ اثػ٨  ،ك٦ٕ٪ٯ ذ٣ٟ أف ا٣نةٔؿ ٥ْ٩ ٝىٲؽد٫ .كٝةؿ: إف ا٣جةرع ٧ْ٩٭ة ث١ٌ٧ح

                                                 

 .111: 11، كا٣جؽاٱح كا٣٪ٌ٭ةٱح 69: 4ا٣ؾ٬ت  =

ةؿ ٰٚ ثةآ ا٣ٌؽثف كوة٫ٕ٩. -  كا٣جةرع ٣ٞت امذ٭ؿ ث٫. كا٣ٌؽثٌةس: دٞي

 .181: 1ةت اٵٔٲةف كٚٲى  (3)

٤ٍٕٯ ٦ع٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ا٣٭ةم٧ٰ ا٣ج٘ؽادم )دػ (4) ك٠ػةف ٬( 519ٮٰٚ ا٣نؿٱٙ ٩ْةـ ا٣ؽٱ٨ أثٮ ٱى

ًُٛ٪ح ٰٚ ٥ْ٩ ٤٠ٲ٤ح كد٦٪ح. مةٔؿان ٦يضٲؽان ١٦سؿان ٦ٞذؽران،  ك٫٣: ا٣ٌىةًدحي كا٣جة٥ٗ، ك٩ىذةاش ا٣

 «.كم٭ؿة اث٨ ا٣٭جٌةرٱٌح إ٧٩ة ٬ٰ ٰٚ ا٣نٕؿ ا٣ًع١ى٧ٰ: ٝىٲؽةن كرصـان...»ٝةؿ د. ٚؿكخ: 

٦ػٓ  )كا٩ْؿ ٦ىةدر دؿص٧ح اث٨ ا٣٭جةرٱٌح ٚٲ٫، 115-111: 3دةرٱغ اٵدب ا٣ٕؿثٰ  -

 ُٝٓ ٨٦ مٕؿق(.

ٓى مػٕؿ اثػ٨ ا٣٭جةرٱػح، كَجػٓ.184-183: 1كٚٲةت اٵٔٲةف  (5) ٧ً زٱ٪ػح »ك٠ذػةب  - ، كٝؽ صي

٨٦ ا١٣ذت ا٧٣ٛٞٮدة، ك٠ةف ا٣عْٲؿم ٝؽ أ٫ٌٛ٣ ٔػ٨ أدثػةء ٔىػؿق، ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٦ػة « ا٣ٕىؿ

 «.ٱذٲ٧ح ا٣ٌؽ٬ؿ»و٪ٓ ا٣سٕة٣جٰ ٰٚ 
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ثالثٌٖ عاياً، وأٍُ لان ةعٖداً عٌ وطَُ )اهصغٖر(، وهعوُّ طاهج إقايخُ ةعدد أاا  

 فازااا طْقُ إهٓ األِن واهْطٌ، واإلهِْف واهّصمٌ! ،يَاشك اهحجّ 

 ]يٌ ةحر اهًدٕد[ قال: وحا ت اهقصٖدة: فٔ شتعث عظر ةٖخاً، -

َطَددددا َْ  ذََلددددَر األَْبتدددداَب واه

 

ددَمَا  ددْى واإِلهْددَف واهصا َّ واه
(6)

 

ٓج َطددددْخْاً وُبدددد ا هَددددُُ    فَتَمدددد

 

ٓج   ِْق ِبوُْف َضدَ يُْدٌٍَف ةاهظا
(7)

 

  ًٓ دددْج  أَةَْعدددَدْت يَْريددد ًَ َح ََ  َٕدددٌد 

 

َدددا  ًَ ُِ اهَٖ يدددٌ ُاراشددداَن ةددد
(8)

 

  ُِ ٌِ أَْضدددوُِع  َاوََصدددْج يدددٌ ةدددٖ

 

َّْىج   َا ةددداه ًِ قَوْتددداً هدددَُ َضددد
(9)

 

ٖ وُددددددُُ   ًَ ُ ْظددددددخاٍق ح ًُ ِ  يَددددددٌ ه

 

ذاُت َشدددْخٍم يَٖاوَدددْج فََََدددا 
(10)

 

  ُِ دددددُٕن ةِدددد َّ ددددا ِدددداَي اه  لوًا

 

َطَرةدداً ِاَحددْج هددُُ َطددَخَا! 
(11)

 

ٌِ ةِدد:  ٌْ »هى َُٕعراْض فٔ اهَحَدٖ  يَد

 

إِّّل وقدددداَل: أٍَددددا« يُْصددددِعدٌ  
(12)

 

ةُ يَدددٌ  َْ َْقدددا ُ أُْشددد  هدددِك ٕدددا َو

 

َشددَاهددى حُددذِ   َْ ٕقٔ َحْفََددُُ اه
(13)

 

                                                  

: أِن اهداَ وُشّماٍّا، وحقال فٔ اهزوحث. (6) ٌُ َم  اهصا

 ةمٓ. يدٍف: فاعنُ وب ا هُ اهتما ، و :اهّظخْ: اهحزن. أي (7)

 )إهٓ...( ٕذلر ةُْعَد اهًصافث واشخغراق اهّزيٌ! -ََحًج ةُ: أةعدحُ  (8)

: هزيخُ  (9) ٌَ ًِ  عوث. و)ضًٌ( صفث هد)قوب(. -أو أصاةخُ  -ضًَاً ِيٌ: َض

 إهٓ أثر شخعّا فُٖ. لَإث عٌ اهحًايث. وااخاَ ِذا اهوقب إطاَة«: ذاُت َشْخمٍ » (10)

- . ٌُ  واهفٌَ: اهُغْص

ِدٕن: ذلر اهحًام. (11) َّ  اه

 )وإن غودب اشدخعًاهّا عَدد اهًعاصدرٌٕ ،واهّطرب: يا ٕعخااُ اإلٍصاَن يٌ فَرح أو ُبدزن

 عوٓ اهفرح ويا ٕخعو  ةُ يٌ اشخحصان اهًْشٖقا واهغَا (.

ٌْ يُْصِعٌد هٔ (12) ٌْ ُْٕصِعُدٍٔ ؟حقْل: يَ أعاٍدُ. واإلشدعاا:  :أْشَعَده عوٓ األيدر :ى... يٌ قْهّ؟أو: يَ

 يظاَلثُ اهثّموٓ فٔ اهتما  ويظاِر اهحزن، وقد وَا اهَّٔ عٌ اإلشعاا ةّذا اهًعَٓ.

 إٍُ أول يٌ ٕصخخٖب هظخٌ اهَْقا  وطخِْا. :ٕقْل -

َْق. (13)  اهَْقا : اهحًايث اهخٔ هٍُّْا هُْن اهرياا فُٖ شْاا. واهخًم: ُو

 ٍُْ فخفاه اهَّْم.أثاَ شخعّا طخْه وطخ -
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 ةددِك أٍُْصددٔ يثددُن أٍُِْصددِك ةددٔ

 

َدددددا  ًَ ْٔ ٍُتْدددددِد يدددددا َل
َ  فَخَعددددداه

ٌ  إِذا  ٓج يددددددا ٍُِخدددددد  ٍَخَظددددددال

 

 ٍُْحِج َطْخْاً ِصدْحُج: واَبَزٍدا 

 غٖدددَر أٍّدددٔ يَدددِك أَْعدددَدُل إنْ  

 

عااَ ِشّري فدٔ اهّدْى َعوَدا 
(14)

 

َِددْىً  -ّل أٍَددِج  -أٍَددا    اهتَعٖددُد 

 

َ  -أٍَددا   َددا! -ٍددِج ّل أ ُِ  اهَغرٕددُب 

 أٍَدددا فَدددْراٌ ٕدددا َبًدددامُ وِدددا 

 

ٌُ ثَُدددٓ   أٍَدددِج واإِلهْدددُف اهَقدددرٕ

  ٌٍ  أٍَِْصددددفٍْا ٕددددا ةََددددٔ َبَصدددد

 

هددَٖس ِددذا يددَُمُى َبَصددَا! 
(15)

 

 لددددى أََبواددددْج يُْحِريدددداحُِمىُ  

 

ةددداهُعِْٖن اهَ ْخدددِن أٍَُْفَصدددَا! 
(16)

 

                                                  

 عوٓ اهخّقرٕر ّل اهّظرط.« إذْ »قوج: واألَوهٓ أن حمْن: «. إن»فٔ اهْفٖات  (14)

 لَإث عٌ اهَحًام. :ةَْ بَصٌ (15)

ْن. قال فدٔ اهًعخدى اهًدَشدٔ )ح س ن(:  ويٌ اهطَْٖ ٍْع ُْٕعَرُف عَد اهَاس ةاهَحص 

ّْن اهرٕض بصٌ اهصْت )عا(..» وذلدر اهدّديٖري اهحّصدْن، عايٖدث،  :أي« اهحّصْن: طائر يو

ًُّٖ أِن األٍددهس أةدا اهحصدٌ )بٖداة اهحٖدْان  : 1ةّذا اّلشى، وعّده يٌ اهعصافٖر. قال: وٕص

م ّلةٌ األثٖر: أةْ اهُحْصٌ 297 ًَُرصا وأوَا  .113ِمذا ةضى اهصٌٖ: اهطداووس:  -(. وفٔ اه

ا هْٖشدف ةدٌ ٍص   55اةٌ اهمخأٍ اهطتٖب فٔ لخاب )اهخظتّٖات يٌ أطعاَ أِن األٍدهس( ص

وعود  ا. إبصدان عتداس فدٔ  ،«وقال إٔضاً فدٔ أُمّ اهحصدٌ»ِاَون اهريااي، وقدم هُ ةعتاَة: 

ًُّٖ األٍدهصددْٖن أةددا  :أم اهحصددٌ» :اهحاطددٖث اهطددائر اهددذي ٕصددًُٖ اهًظدداَقث اهحصددْن، وٕصدد

 واهخطاب فٔ قطعخٌٖ هوريااي هوًؤٍثث )أم اهحصٌ(.«. اهحصٌ

ا َْٕحُرم عوٓ اهحاّي فدٔ أثَدا  أاا  يَاشدك اهحدج واهُعًدرة، فٔ اهتٖج إطاَة هطٖفث إهٓ ي (16)

ٖد.  ويٌ ذهك اهصا

 ويُْحِريات حًم يُْحِريث: ااوج فٔ اإلبرام يٌ يَاشك اهحّج. -

، عوٓ يذِب عًر ةٌ أةٔ َةٖعث فدٔ  - ٌَ وٕخّْحُ اهمالم عوٓ حخّٖن بصَاوات َُٕطْف

 وٕمْن يخرى اهمالم عوٓ اهًخاز )واهخخّٖن(. ،ِذا

 :ّذا اهتٖج ٍُْع صوث يم قْل صرٕم اهغْأٍهو -

َْيددٓ ة شددًُّ ٌَ أْن أ  أيَددا لفددٓ اهتددٖ

 

 بخددٓ َيددأٍ ةوحددِي األعددٌٖ اهَ ُخددنِ  

 .3)طرح إْان صرٕم اهغْأٍ )هوطتٖخٔ األٍدهصٔ(:  
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ٌُ َوفْدددددُد اُِ ِعَْدددددَدُلىُ   ٍحددددد

 

 وهََددا؟ -ٍَددُُ ِحْٖرا -يددا هُمددْى  

 هددددى ُِٕخْرٍددددا يددددَمُى َبددددَرمٌ  

 

ٌْ أَحددداهُ اائِفددداً أَِيَدددا!  يَددد
(17)

 

هقد احخًم هّذه اهقصٖدة يخًْعث يٌ اهعَاصر اَحقج ةّا يُْرحًقٓ عاهٖداً:  

َْقدا   َْ خٌ اهرفٖعث اهطتقث، واهًظاَلث اهْحداٍٖث ةٌٖ اهظاعر واه يٌ عاطفث اهظا

ِدٕن(، واهخفاف اهقصٖدة عوٓ َّ اهفمرة اهخفافاً طدٕداً، وحظاةك حودك  )ويعّا اه

ََ اإلٍظداا اهظدعري.  اهعَاصر حظاةماً َائقاً يخقَاً يؤثّراً. ولاٍج اهُغرةث ِٔ يَثدا

دْرِا اهظدعري فقدد طداَلخُ فدٔ  ؛وحا ت اهَْقا  )ويعّا اهّدٕن( هِخرقدٓ ةاهصا

فّدٔ شدعٖدة  ،باهُ، وطاَلّا فٔ طخِْا فٔ آٍن يعاً. ثى فدرق ةدٌٖ اهحداهٌٖ

ن، وِْ ٕظمْ اهْبددة واهُغْرةدث، ويدا أثاَحدُ اهحًايدث فٖدُ يدٌ طدخٌ ةاهّدٕ

 وطخْ )ول ٍّا حخاوزت ُبْريَثَ اهحّج ةاهقخن ةاألعٌٖ اهَ خن!(.

ْبدَدِة اهُعضدْٕث واهْبددة اهًْضدْعّٖث واّلٍصدٖاب  َْ وحخًخّم اهقصٖدة ةاه

 اهًصخرشن يٌ أول األةٖات إهٓ آارِا، وةاهْبدة اهَفصّٖث واهعاطفٖث.

اّت اهقصددٖدة يددا ذِددب إهٖددُ اهظدداعر يددٌ اهخَفددٖس عددٌ َطددخَُ وقددد أ

 وإبصاشُ ةاهُغرةث، ويٌ ٍَْقِن يا لان عوُٖ يٌ أبْال إهٓ اهقاَئ واهّصايم.

ِن أًٍاط اهّظعر وأَوعّا. ًَ ا يٌ أَْح  وقّديَْج ٍَص 

(2) 

وٍوخفج ةعد ِذا إهٓ طاعر يعاصر يدٌ اهًتددعٌٖ، اهدذٌٕ ًٕومدْن ٍاصدٖث 

 اهطتقث، أبد طعرا  اهْطَٖث فٔ شَْٕث: اٖر اهدٌٕ اهزَلؤ.صَعث اهظعر اهعاهٔ 

فٔ إْان اهزَلؤ
(18)

، فٔ طتعخدُ األُوهدٓ، قصدٖدةٌ ٍَظًّدا اهظداعر فدٔ 

                                                 

ٌْ أَحاه اائفاً أَِيَا» ( ُحًوث17)  صفث )َبرم(.« يَ

 ،)اهطتعدث األوهدٓ( 1925 -اهقداِرة  -اهًمختدث اهعرةٖدث  -( إْان اٖدر اهددٌٕ اهزَلودٔ 18)

 وُلخب ححج اهعَْان: )اهخز  األول(.
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ٝجػ٢ ١٩جػح اٹقػذ٧ٕةر ا٣ٛؿ٩كػٰ ثأرثٕػح  1911آذار )٦ػةرس(  14د٦نٜ ٰٚ 

٧ػةؽ ،أم٭ؿ ٔ٪ٮا٩٭ة )كَ٪ٰ( ج ػة ٤٣ػٮ٨َ، كدٛؽٱػحن ٣ػ٫،  ؛ٗةص ٚٲ٭ة إ٣ٯ اٵٔى ظي

ذٍجةن ٤ٔٯ ٹثكػٰ رداء ا٣ٮَ٪ٲػحكا٩ن٘ة ٔى ك٬ػ٥ دكف ذ٣ػٟ  ،ٹن ث٫، كػٮٚةن ٤ٔٲ٫، ك

ؿكا ا٣٪ػةس ثـػػؿؼو ٦ػ٨ ا٣ٞػٮؿ، ك٠ػ٢ٌ ٧٬٭ػ٥ دي٩ٲػة  ٗى ٤٘ذ٭٥ ا٣ٌؽ٩ٲة، كأ ردجحن: مى

ٌؾر ا٣ـر٤٠ٰ ٨٦ ٚذ٪ح ا٩ٞكةـ أث٪ةء ا٣ٮ٨َ.  ٱيىٲجٮ٩٭ة... كظى

ػؿؼ  ى٪ٯ ا٣ٌنةٔؿ ا٣ـر٤٠ٰ ٝىٲؽد٫ ٤ٔػٯ ثعػؿ ا١٣ة٦ػ٢، ٩ػٮعو ٦٪ػ٫ ٱٕي كٝؽ ث

ؾٌ  ثةٵىظى
(19)

 ٌؽ أَث٘ةٍت ٌِٓة:ك٤ُ٦ٓ ا٣ٞىٲؽة،  

قي  ػٮل ٱىػؽى ىمػ١ؿ ٚػٰ ا٣٭ى  ٱىٍض٪ٰ كأ

 

قي   ؽى ًٕ يٍقػػػ ًٞٲٍخي ثػػػ٫ً ًٵ ػػػ  كَػػػ٨ه مى

ى٧ػػػةن   ى٣ ىٲٍػػػخي ثػػػٰ أ : ٹ ثة٣  آ٣ٲػػػخي

 

قي   ؽى ػػػػػ٧ِّ ًى ي  ك٣ػػػػػ٫ دىـه ظذٌػػػػػٯ أ

ٗىػػؽم ٣ػػ٫، ٬ًجىػػح   ٱػػٮ٦ٰ ٣ػػ٫، ك

 

قي   ٗىػؽى ٗىػؽم   كٔكةمى أظ٧ؽي ٚػٰ 

٧ى٭ػػػة  ى٩ٍضي  ٠ػػػ٥ ٣ٲ٤ػػػحو قػػػة٦ىٍؿتي أ

 

قي   ٦يذىؿٌٝجػػةن ٚػػٰ ا٣نػػؿًؽ ٚىٍؿٝىػػؽى
(11)

 

قي    أرٔػػػػٯ ٠ٮا٠ًجى٭ػػػػة كأروػػػػؽي

 

قي   ػػػػػؽى  ٦ذٌٕضجػػػػػةن ٧ٌ٦ًػػػػػ٨ دؿوَّ

ـو أٔؽاء ز٧ٔػٮا   ؽ ا٣ٮ٨َ قٲ١ٮفي ٨٦ ٝٮ ـٌر٤٠ٰ ٱؽرم أٌف دؿوُّ ك٥٣ ٱ٨١ ا٣

ٕىؿب، كقةٝٮ٥٬ إ٣ٯ ٦عة٣ٛذ٭٥، ز٥ أَجٞٮا ٤ٔٯ ا٣جٺد كا٣ٕجػةد  ؛أ٩ٌ٭٥ ظ٤ٛةء ٤٣

ظٲ٨ ػؿج ٱٮقٙ ا٧ْٕ٣ح ث٧ة  ،ؿ٠ح ٦ٲك٤ٮف٠ة٩خ ٦ٕ 14/7/1911ٚإ٫٩ ٰٚ 

ٌٮٔح، كصة٬ؽ ظذٌٯ ٩ةؿ ا٣ن٭ةدة، ك٠ػةف دى٦يػ٫ ا٣ٌنػ٤ٕح ا٣ذػٰ  ذُى اصذ٧ٓ ٫٣ ٨٦ ا٧٣ي

 أكٝؽت ا٣سٮرة ا٣كٮرٱح.

                                                 

ة( ثؽٹن ٦ػ٨  (19) ٌؾ دضٰء دٕٛٲ٤ح ًؿب ا٣جٲخ )آػؿ دٕٛٲ٤ح ٚٲ٫( ٤ٔٯ كزف )٦يذٛى ٰٚ ا١٣ة٢٦ اٵظى

 )٦ذٛة٨٤ٔ(، ٩ٺظِ ٦سٺن:

قي )ك( /  ٱض٪ٰ كأمػ/ػ١ؿ ٰٚ ا٣٭ٮل / ٱىؽى

ة   /٦ذٛة٨٤ٔ          /٦يذٍٛة٨٤ٔ   ٤ي٨ ٦يذٛى ًٕ  = ٚى

 ا٣ٛؿٝؽ: ٩ض٥ ٹ٦ٓ ثٕٲؽ ٰٚ ا٣ك٧ةء، ك٧٬ة: ٚىٍؿٝؽاف. (11)
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١ًػ٥ى  ـٌر٤٠ٰ قٮرٱح ٔ٪ؽ دػػٮؿ ا٣ٛؿ٩كػٲٲ٨ ا٣نػةـ، كظي كٝؽ ٗةدرى ػٲؿ ا٣ٌؽٱ٨ ا٣

 ك٢ ٰٚ ًقٲؿد٫.ثةٷٔؽاـ ٰٚ ػجؿ َٮٱ٢ ٦ذك٤ -٦ٓ ز٤ٌح ٨٦ ا٧٣ضة٬ؽٱ٨  -٤ٔٲ٫ 

ـٌر٤٠ػٰ، ك٣ػؽ ٚػٰ ثٲػؿكت  كا٣ٌنةٔؿ ٬ٮ: ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ث٨ ٦ع٧ٮد ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ا٣

ـ ٨٦ أثٮٱ٨ د٦نٞٲٌٲ٨، ٩نأ كد٥٤ٕ ٰٚ د٦نػٜ، كدرس ٚػٰ د٦نػٜ 1893-1311٬

١ػ٥ ٤ٔػٲ٭٥ ثةٷٔػؽاـ،  كثٲؿكت. كٗةدر قٮرٱح ٔ٪ؽ دػٮؿ ا٣ٛؿ٩كٲٲ٨ قػٮرٱح، كظي

ي  ًُ ٚة٩ذ٢ٞ إ٣ٯ ا٣عضةز، ك٦ىؿ كاٵردف، كأ ا١٧٣ؿ٦ػح ا٣ض٪كػٲٌح ا٣ٕؿثٲػح، ٰ ٰٚ ١٦ح ٔ

كا٩ذٞػ٢ إ٣ػٯ ٦ىػؿ، كأ٩نػأ  ،(1913-1911كأق٭٥ ٰٚ إ٩نػةء ظ١ٮ٦ػح اٵردف )

 ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح، كأوؽر دٱٮا٫٩ اٵكؿ ٰٚ ٦ىؿ، ك)اٵٔٺـ( ٰٚ َجٕذ٫ اٵك٣ٯ.

٥١ ٤ٔٲ٫ ٦ضٌؽدان ثةٷٔؽاـ، ٚٞػؽ  1915ك٧ٌ٣ة ٝة٦خ ا٣سٮرة ا٣كٮرٱح ق٪ح  ظي

 ،ق٨١ ا٣ٞػؽس 1931ٮَ٪ٲح ا٣كٮرٱح... كق٪ح ٠ةف وٮدةن ٔة٣ٲةن ٨٦ أوٮات ا٣

ىف أكٝٛذ٭ة. ز٥ اٍقذيؽٰٔ ٣ٲؤدٌم  كأوؽر وعٲٛح ٦ة ٣جسخ ا٣ك٤ُةت اٷ٩ض٤ٲـٱح أ

ػػٛٲؿ ١٤٧٧٤٣ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ك٦٭ػػةـٌ دث٤ٮ٦ةقػػٲح ٦ؼذ٤ٛػػح،  ٠ػػةف آػػػؿ ٦٪ىػػت ا٣كَّ

 .1976ا٣كٕٮدٱح، ك٠ة٩خ كٚةد٫ ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة ق٪ح 

ِّػ  ػ٤ٌػؽق كٝػؽ ك٦ػؤٌرخ، ك٠ةدػت، ٙ،كا٣ـر٤٠ٰ إ٣ٯ صة٩ػت مػةٔؿٱٌذ٫ ٦ؤ٣

اٵٔٺـ ٠ذةب
(11)

 ا٣ؾم ٌَٮرق ا٣ـر٤٠ٰ أ٠سؿ ٨٦ ٦ٌؿة. 

ٮرٱح.  كٱٌٕؽ ا٣ـر٤٠ٰ ٰٚ ٠جةر مٕؿاء ا٣ٮَ٪ٲح، كمٕؿاء ا٣سٮرة ا٣كُّ

إذف: ٩ىضة ا٣ـر٤٠ٰ ٨٦ قُٮة ا٣ٛؿ٩كٲٌٲ٨، ك٣ضأ ٦ػؽة إ٣ػٯ ١٦ػح ا١٧٣ؿ٦ػح، 

، 1915زػ٥ ٣عػػٜ ث٧ىػػؿ، كأ٩نػأ ٦ُجٕػػح ك١٦ذجػػح، ك٩نػؿ دٱٮا٩ػػ٫ اٵكؿ قػػ٪ح 

ػٌؾ: ك ٛى ، ك٠ػةف ٤ٝجػ٫ ٚػٰ ا٣ػٮ٨َ «اٵٔػٺـ»ا٩ن٢٘ ثة٣ُجٕح اٵك٣ٯ ٨٦ ٠ذةثػ٫ ا٣

ٲٍ٪ي٫ ٤٦ذٛذح إ٣ٲ٫،  ٔى  وىٓذا كةل فٖ ٌعيؽ كػ٘ددّ اىِف٘صح:ا٣ى٘ٲؿ )ا٣نةـ( ك

٪ػػػة َى  ا٣ٕػػػٲ٨ي ثٕػػػؽ ٚؿاٝ٭ػػػة ا٣ٮ

 

٪ة!  ػػػ١ى ػػػٍخ كٹ قى ٛى ً ى٣  ٹ قػػػة٠٪ةن أ

                                                  

 دؿص٥ ا٣ـر٤٠ٰ ٣٪ٛك٫ ٰٚ آػؿ ٠ذةب )اٵٔٺـ( ٨٦ ا٣ضـء ا٣سة٨٦. (11)
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تُّ ا٣ٮ٨َ  ـٌر٤٠ٰ: ظي كا٣ع٪ٲ٨ إ٣ٯ  -ك٠ةف ٗة٣جةن مؽٱؽان  -كاصذ٧ٓ ٤ٔٯ ا٣

ٌٰ ٔـٱـ ٤ٔٲ٫.  ٦ى٨ٍ ٚٲ٫ ص٧ٲٕةن، كاٹٗذؿاب كإف ٠ةف ٦يؿٌظجةن ث٫ ٰٚ ث٤ؽ ٔؿث

ا٣ذٞٯ ٬ؾا ٫٤٠، ٦ٓ مػةٔؿٱٌح ٔة٣ٲػح
(11)

كٚػٲي كصػؽا٩ٰ ٗػة٦ؿ، كمػؿارة  

ى٫ي ٤ٔٯ ٝةرئ ا٣نػًٕؿ  ٫ كظة٣ ٔىؿىض ٩ٛكى ١ة ا٣٘ؿثح، ك ٧٣ٕخ ٫٣ ٨٦ مةٔؿ ٝؽٱ٥ مى

 ٱؽة ا٣ذأزٲؿ.كقة٫ٕ٦؛ كقض٢ ذ٣ٟ ٰٚ ٝىٲؽة ٚةاٞح ا٣ضٮدة، مؽ

ٌؾ  كةل خ٘ر اىدَٗ اىزرنيٖ:  ]٨٦ ثعؿ ا١٣ة٢٦ اٵظى

َ٪ػػػة ػػػة ا٣ٮى  ا٣ٕػػػٲ٨ي ثٕػػػؽ ٚؿاًٝ٭ى

 

٪ة  ػػػٍخ كٹ قػػػ١ى ٛى ً ى٣  ٹ قػػػة٠٪ةن أ

ٞى٭ػػػػػػة  ًٓ أ٤ٍٝ ٦ ٱٌة٩ػػػػػػحه ثة٣ػػػػػػؽَّ  رى

 

ػػ٪ة أٌٹ ديًعػػٌف ٠ػػؿلن   كٹ كقى
(13)

 

 ٠ة٩ػػخ دىػػؿل ٚػػٰ ٠ػػ٢ِّ قػػة٩عحو  

 

ك٪ة  ك٪ةن، ٚجةدخ ٹ دؿل ظى ظى
(14)

 

ى   ًٕؽىٍت كا٤ٞ٣ػػػتي ٣ػػػٮٹ أ ػػػ  ٩ٌػػػحه وى

 

ى٩ػػػة!   أ١٩ؿدػػػ٫ي كمػػػ١ى١ٍخي ٚٲػػػ٫ أ

ػػػٮا  ٧٤ًي ٔى  ٣ٲػػػخى ا٣ٌػػػؾٱ٨ى أظػػػجٌ٭٥ 

 

ٟى ٦ػة ٣ٞٲػخي ٬٪ػة  ك٥٬ي ٬٪ة٣
(15)

 

  ٍ٥  ٦ػػة ٠٪ػػخي أظكػػج٪ٰ ٦ٛػػةًرٝى٭ي

 

ٰى ا٣جىػػػؽ٩ة  ذٌػػٯ دٛػػػةًرؽى ركظػػ  ظى

َـ٦ّػػةفي ثػػ٫ً   جػػرى ا٣ ٔى  ٱػػة ٦ٮَ٪ػػةن 

 

َـ٦ّ٪ػة؟   ٦ى٨ٍ ذا ا٣ؾم أٗؿل ثػٟ ا٣

ٟى ٨ٔ قٮاؾى ٗ٪نػ   ٯٝؽ ٠ةف ٣ٰ ث

 

٪ٯ!  ًٗ ٟى  ٹ ٠ةفى ٣ٰ ثكٮاؾ ٔ٪
(16)

 

                                                  

ٺـ ٰٚ قٮرٱح، كقة٦ٰ ا١٣ٲة٣ٰ  (11) ٬َّةف ٰٚ ٠ذةث٫: ا٣نٕؿاء اٵٔى ا٩ْؿ ٦سٺن ٦ة ٠ذج٫ د. قة٦ٰ ا٣ؽَّ

ك٦ة كرد ٰٚ ٦ُة٣ٕةت ٠يذٌػةب  ،168-158ٱح: ٰٚ ٠ذةث٫: اٵدب ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ ٰٚ قٮر

ٺـ»اٷوؽار ا٧٣ٕ٪ٮف ثػ  ٧ٓ ٦ة ٝٲ٢ ٰٚ ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٤٠ٰ ٨٦ ثةظسٲ٨ « ٥٤ٔ اٵٔى ا٣ؾم صى

ٵظ٧ػؽ « ػٲػؿ ا٣ػؽٱ٨ ا٣ـر٤٠ػٰ»٠ة٣ؾم ٠ذج٫ د. مػ١ؿم ٚٲىػ٢ ٚٲػ٫. كا٩ْػؿ:  ،كدارقٲ٨

 ا٣ٕٺك٩ح: ٣كؿد قٲؿد٫ كثٲةف ٠ذج٫...إ٣غ.

ٱٌة٩ح ٨٦ ا٣ؿٌم. ص٢ٕ (13) ٺؿى ا٣ٕٲ٨ ثة٣ٌؽ٦ٓ، ٣٘ـارد٫، رٱٌةن. ك٬ٮ دٕجٲؿ ٚةاٜ ا٣ضٮدة. رى ًٌ  اٍػ

ٮا٩ط. (14)  ا٣ٌكة٩عح: ا٣ؼةَؿة، كا٣ض٧ٓ: قى

 ٬٪ة٣ٟ: ٰٚ د٦نٜ، كا٣ٌنةـ. (15)

 دٔةاٲٌح.« ٹ ٠ةف ٣ٰ...»ص٤٧ح:  (16)
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ػػػةن  ي٩ٛي  ٦ػػػة ٠٪ػػػخ إٹ ركًػػػحن أ

 

ًٍ٘ؿقةن كص٪ٯ  ىٍخ ٦ى ٠ىؿي٦ىٍخ كَةث
(17)

 

ٛيٮا ٤ٔٲٟ»  ُى ىذنل« ٔى ٕيٮؾى أ  ٚأٍكقى

 

 ك٬ػػػ٥ي ٱكػػػ٧ٌٮف اٵذل ٦ً٪ى٪ػػػة!! 

٪ىٍٮا ٤ٔٲٟ»ك  ػجةن « ظى ٌي ػٌؿدكا ٝي  ٚضى

 

«ٝى٪ػػة»٦كػػ٪ٮ٩حن، كدٞػػٌؽ٦ٮا ثػػػ 
(18)

 

ٗيىػػ   ٨و ٱػػة َػػةاؿان ٗ٪ٌػػٯ ٤ٔػػٯ 

 

ػػ٪ىة  ٘يىي ٟى ا٣  كا٣٪ِّٲٍػػ٢ي ٱىٍكػػٰٞ ذ٣ػػ

 ًزد٩ٍٰ ك٬ًٍش ٦ة مبخ ٨٦ مض٪ٰ 

 

ػػض٪ة   إف ٠٪ػػخى ٦س٤ػػٰ دٕػػؿؼي ا٣نَّ

 أذ٠ؿد٪ػػػٰ ٦ػػػة ٣كػػػخي ٩ةًقػػػٲى٫ي  

 

٩ػػة  ـى ػػٌؽدت ظى  ك٣ػػؿٌب ًذ٠ػػؿل صى

ىػػػػؿدل ككاًدٱىػػػػ٫ي    أذ٠ؿد٪ػػػػٰ ث

 

ٲػػػؿي آظػػػةدان ثػػػ٫ كز٪ػػػٯ  ٌُ كا٣
(19)

 

٤ًٍ٘ج٪ػػػػػٰ  ة٣ًجيػػػػػ٫ي كٱى ٗي  ٠ػػػػػ٥ ذا أ

 

  ٍٛ ١ى ٍٛ ٓه إذا ٠ى ذى٪ػػػػةد٦ػػػػ ذيػػػػ٫ ٬ى
(31)

 

 ٣ػػػٰ ذ٠ؿٱػػػةته ٚػػػٰ رثػػػٮٔ٭٥ي  

 

ػػػ٪ة  ػػػ٨ٌ ا٣عٲػػػةةي دأ٣ٞػػػةن ك  قى  ٬ي

ػػػػٌؾبه أثػػػػؽان   ٕى  إًٌف ا٣٘ؿٱػػػػتى ٦ي

 

ّىٕ٪ػػة  ٥ٍ كإٍف  ٕى ػػ٢ٌ ٣ػػ٥ ٱىػػ٪ٍ  إف ظى

زى٪ػػةن    ٣ػػٮ ٦ىس٤ٌػػٮا ٣ػػٰ ٦ػػٮَ٪ٰ كى

 

زى٪ػة!  ٟى ا٣ٮى جيؽي ذ٣ػ ٍٔ
ى ٧ى٧ٍخي أ ى٭ى ٣

(31)
 

 
ؿ٠ة ٚػٰ ٔػؽد كامػذ؛ ٣ٞؽ ادٜٛ ا٣٪ٌىةف ٰٚ ا٣ؿكم ك٬ٮ ا٣٪ٮف )ا٧٣ٛذٮظػح( -

كادٛٞػة ٚػٰ ظػؽة ، ٨٦ ا٧٣ٛؿدات ا٧٣٪ةقجح ٤٣نض٨ كا٣جٕػؽ ٔػ٨ اٵ٬ػ٢ كا٣ػٮ٨َ

ؽ، كاظذ٧ةؿ ا٣ىجؿ ٤ٔٲ٫ ٕي ػؽ ؛ اٹ٩ٕٛةؿ ثة٣نٮؽ ٨ٔ ث كامذؿ٠ة ٰٚ ا٣ن١ٮل ٨٦ ا٣جٕي

َُّٲؿ، كا٣ذنٌٮؽ إ٣ٯ اٵ٢٬ كا٣ج٤ؽ كزاد ا٣ـر٤٠ػٰ ٤ٔػٯ )ا٣جػةرع( ٌٝػٲح ؛ ك٦٪ةصةة ا٣

 ٣ٕةَٛح ٨٦ د٤ٟ ا٣ض٭ح أٱٌةن.اظذٺؿ اٵص٪جٰ ٣جٺدق، كا٣ذ٭ةب ا

                                                 

٭ة أظؽ. كٝٮ٫٣ (17) ٔى ىظؽ )٬ٰ ٤ٔٯ ظة٣٭ة ٨٦ً اٵ٣ٜ( ك٥٣ ٱىٍؿ : ا٣ؿَّكًح اٵي٩ٙ: ا٣ذٰ ٥٣ ٱُؿٝ٭ة أ

 د٭٥١ٌ...ٰٚ ا٣جٲخ ا٣ذة٣ٰ « ُٔٛٮا ٤ٔٲٟ»

٪ة .ا٣ٌٞت: ا٣ٌكٲٮؼ )ص٧ٓ ٌٝٲت( (18) ٞى ٪ىػٍٮا »ص٧ٓ ا٣ٞ٪ةة، كا٧٣ؿاد: ا٣ؿ٦ُّط. كٝٮ٣ػ٫:  :كا٣ كظى

 ٦جة٣٘ح ٰٚ ا٣ذ٭٥١ كاٷزراء. :«٤ٔٲٟ

ىؿدل ا٣ؾم ٱك٫١٤ ٩٭ؿ ثؿدل ٝج٢ دػٮ٫٣ د٦نٜ ثٛؿك٫ٔ. (19)  ا٧٣ٞىٮد كادم ث

ذيٮف. كٱٞةؿ: ،٬ذ٨ ا٣ؽ٦ٓ: ا٩ك١تى  (31)  دٱ٧حه ٬ى

 ٣ٮ وةٗٮا ا٣ٮ٨َ د٧سةٹن )٣ٮ أ١٦٪٭٥ ذ٣ٟ(. كا١٣ٺـ صةرو ٤ٔٯ ا٧٣جة٣٘ح ا٣ٛ٪ٌٲٌح. :أم (31)
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كٝؽ زاد ٨٦ ظؿارة ٔةَٛح ا٣ـر٤٠ٰ ٰٚ ا٣ٞىٲؽة أف اٗذؿاث٫ ٠ػةف اٗذػؿاب 

 إ٣ضةءو كإ٠ؿاق، ٤ٔٯ ظٲ٨ ٠ةف اٗذؿاب ا٣جةرع اٗذؿاب اػذٲةر ٰٚ ظةؿ أ٦ةف.

ػ٢  ٌٌ ـٌر٤٠ٰ إ٣ٯ ثعػؿق ا٧٣ٛ كا٩ٛؿد ا٣جةرع ثةػذٲةر ثعؿ ا٧٣ؽٱؽ، كا٣ذٛخى ا٣

ٌؾ(.  ٣ذ٤ٟ ا٣عةؿ: ا١٣ة٢٦ )اٵظى

ك٤ٔٯ ٠سؿًة ا٣ٕ٪ةوؿ ا٧٣نذؿ٠ح ثٲ٨ ا٣٪ٌىٲ٨ ٰٚ )٦ٮاد( ا٣نػٕؿ اٵك٣ٲػح، كٚػٰ 

ثٞػٰ ١٣ػ٢  ،ا٧٤٧٣ط ا٣٪ٛكٰ ا٣ٕةـ، كٰٚ اٹ٩ٛضةر ا٣ٕةَٰٛ ا٣ْة٬ؿ ٰٚ ث٪ةء ا٣نػٕؿ

مػػةٔؿ أقػػ٤ٮث٫، كمؼىػػٲذ٫ ا٣ٛ٪ٲػػح كث٪ػػةؤق ا٣نػػٕؿم، كَةثٕػػ٫ ا٣ػػؾادٰ، كظػػٮارق 

 ةوؿم ز٦ة٫٩.ا٣ؽاػ٤ٰ، كػُةث٫ ٵ٫٤٬ كذكٱ٫ كأوعةث٫ كأ٢٬ ث٤ؽق ك٦ٕ

ٔي٫، كركٔح ػُةث٫، كأق٤ٮب ث٪ةاػ٫ ا٣نػٕؿم، كازدظػةـ  كٱجٞٯ ٤٣ـر٤٠ٰ إثؽا

ٌٍ َٮٱ٢ ٰٚ دٱٮاف ا٣نةٔؿ، ٨٦ ظٌت ا٣ػٮ٨َ  ٔٮا٫َٛ، كا٩ؼؿاط ٬ؾا ا٣٪ه ٰٚ ػ

 كاٹ٧٘٩ةس ٰٚ ظج٫ٌ، كا٣ؽٚةع ٔ٪٫ كا٣ذنٌٮؽ إ٣ٲ٫، كدٛؽٱذ٫ ك٦عةرثح ا٣ٕؽٌك ٚٲ٫.

٤يػ٨  ٩ٮعو ٦٪٫ :كٝىٲؽة ا٣جةرع ٤ٔٯ ثعؿ ا٧٣ؽٱؽ ًٕ ي٫ ٚى ػٍؿث ًى ٤يػ٨ ك ًٕ ٔؿك٫ً ٚى

وٌسةىّ كٔل ظرفح ثَ اىؿجد٠ة٣ٕؿكض، 
(31)

: 

 ٤٣ٛذػػػػٯ ٔٞػػػػ٢ه ٱٕػػػػٲلي ثػػػػ٫ً 

 

٦يػػػ٫ٍ    ظٲػػػر د٭ػػػؽم قػػػةٝى٫ي ٝىؽى

٤ي٨.« ٝىؽ٦ي٫ٍ »كًؿب ا٣جٲخ ٬ٮ:   ًٕ  ٚى

 وٌعيؽ كػ٘دة اىجةرع:

٪ػػػػة َى  ذ٠ػػػػؿى اٵظجػػػػةبى كا٣ٮ

 

٪ة  ػػػ١ى ٙى كا٣كَّ  كا٣٭ػػػٮل كاٷ٣ٍػػػ

٤ي٨»ٚة٣ٕؿكض:   ًٕ ٪ة = ٚى َى ٤ي٨»كا٣ٌؿب:  ،«ك ًٕ ١٪ة = ٚى  .«قى

٤ٝٲ٢ اٹقذ٧ٕةؿ... ك٥٣ ٱكذٕؾب ا٣نػٕؿاء ٚػٰ ا٣ضة٤٬ٲػح ا٣ػ٪٥ْ »ك٬ؾا ا٣جعؿ 

«٤ٔٲ٫ ٣س٢ٞو ٚٲ٫؛ ك٣ؾا ٢ٌٝ ٰٚ ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ ٝؽٱ٫٧ كظؽٱس٫ ثة٣ٞٲةس إ٣ٯ ٗٲؿق...
(33)

. 

                                                 

 .47ا٧٣ٕٲةر ٰٚ أكزاف اٵمٕةر:  (31)

 .٦41ٮقٲٞة ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ:  (33)
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وكد غدل الزركلِ غنو يّلن ا الهدّنده  ٍنَ ا ّي شن ً  نِ نل نده  نِ 

ب اىفػ اثًه غلُ الهنللَ   نِ وَّاىنً ننو ارجْن ر الكالم أواًه و ِ اشجْػ 

 الَزن الهالئم والل  ْة الهي ش ة.

ننّهرْ ننوغينند غ نند اط ال    ب أن الك نننا اَّخننذاه والَهر 
(34)

نننو أوزان اللاننْو  

والجركْق
(35)

َّان انْ  ً  َفن ه وأىٍه  ّّي ِفران نو اَشلَب الفخم الجلْنا... وٌهن  ّّج 

الِدَار الظرّفه والَصف الهجِء بً غلُ أشنلَب غو الخ  بةه وّصجلْم  ٍْه  

والِخ  ب الركْق  ِ نػرض الجذكر والغرام والػظ ت هالل ص
(36)

. 

(3) 

ونو اػراء اللرن الص وس؛ وأورك أول الص بع؛ أبَ الػ ن س أخهند بنو 

أبِ الل شم غ د الغيِ بو أخهد... اللاخهِه اله لكِه الَف رشنِ )ىصن ة يلنُ 

ه  َ رسه الهػرو   اليفنْس( بننّجدا
(37)

وكن ن أوّ ن ً  لٍْن ًه وكن ل  ْنً ابنو  ه

وكن ل  ْنً:  هوثرجم لً الػه و اَصفٍ ىِ .«لً وَّاَن اػر أج و  ًْ»رلك ن: 

ِا الهذٌب لً ٌّد  ِ غلَم اَوائا واَوب» « لًْ ن لك
(38)

وّ دو أنا غنرض  .

 الهدّح ك ن نو أبرز أغراض اػره.

به نره وكند ىن ٌز شن ػْو بهدّية كََص  603وك ىت و  ة اليفْس شية 

 شية نو غهره.

                                                 

لَوه نث لً:  ِ الك نا الهرهر (34) رب  ّػ   الػروض  ِّػلَوه والرا

 وَىننننّت أاننننجَع نننننو أشنننن نًّ ي   

 

رِ وَغ  غ   ْنننت ىّنننّزاِل ولنننُّا  نننِ النننذ 

 (.63)الهػْ ر:  

 .161: 1الهراد  (35)

 .167-166: 1الهراد  (36)

 .164: 1ثرجم لً ابو رلك ن  ِ و ْ ت اَغْ ن  (37)

 . ك ل الهدلق: لم ثرو ثرجهجً  ِ اػراء ن ر نو الخرّدة.165: 2ىللً  ِ الَ ْ ت  (38)
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وكاا ني ااْيوَْىااُ)ونْييسمٌأّلاأ شيسعؤاايي اال ديسماا)ٓييَ نْااَ)كيسم  ااِيي

سمىعيوفيبِسمْيدؤ ط.يوأورديسبييخنك ن
ش39ي

قطعةيوييقصٔ)ةيمٍي ْيو)نٍ،يي

 ]وييولزوءيسمك وليسمُىَي ّل[ قال فيها )من أّولها(:
يأََ نْاااَ يَ اااّ)كْي َِ يقُاااليمنَئِااا

ي

يقَ ْنِيي ْي ٔا يُوْكاَ)كْيوَ عنَْ 
ش40ي

ي

ي يإني ااااان يأَنيأَْ ااااانُِي َاااااُيدّ

ي

يقنِاااْي ُاااِيِعٌْاااَ)كْيي... ْل عنااا
ش41ي

ي

ي يأَْخنأَْلااااَ ين ّااااّي ااااْيِ ٓاااا 

ي

يوٌاااَ يوْعاااَ)كْيي... ٍَ يَرتٌِااا يبطٔااا

ي اااا)ْي ُِ يوأًاااا يعنٔاااا يكىاااا يَع

ي

ااَ)كْيي... ُْ يَع ْل يَت،يوإِْنيًََ ْضااَ يعناا

ي َْااااَييسمَئِااااا َ يأَْنَيقْااااَ يٓاااا يل

ي

يَنياا َييمّىاا ي ُقْااُ يي... َِ يبَااْيدَكْييااا

ي ْ)َتيأًَّااااااْي اااااا مهٌي ُِ يو اااااا

ي

َ)كْيي ُْ يمّىااا ي نِْاااُ يإمٔااا يَ ااا

ي يُنْصااااَييسمِاااا ِنيُْٓعااااا يأتظاااايص

ي

يااااِلٌُِْيوقااا)يع ٌَٓاااُ يقَاااّ)ْك ي...

ي يأميَْٓخااااااَ)ُديسم أّلاااااا ُ يأَمااااااا

ي

ياااي ِ ْيوقاا)يع ٌَْٓااُ يَخاا)لْك  ي...

ي يِعاااا سركيسمااااا َِ يأَمْيِخنْااااَ يع

ي

اَىٌُْيِِقيٓيىْيوٌ يَوْردَْك  ي...
ش42ي

ي

ي                                                  

ي.164:ي1و ٔ تيسععٔ نييش39ي

ينك نيمألؤيي ن)ك،ي ْيعخييتي ىةيسمٌألٔ .وق)يتي هيسبييخي-

َييعنّيو ني عٔلشيت كييوتؤًّثيش40ي وأ يىيسمي عييسمكالمي ْيسم صٔ)ةيعنّيسمىيِِبةيي،كنىةيسمئِ

ني عٔاليبىعٌاّي يٓ ًيعنّيسع الي اْيكاِسمىخ  ِةيب ميعييبصَٔةيسمى كّي،يوَِيٓيٓ)يسم أًٔث،ي

يعشيأًَ يإًْيوّ يبَْعَ)ك يوسًظييقِليسعخطليسمصَٔييسٕتْي كيه:منى كييوسمىؤًث.يوألعِلي

يٍِيو  ننٍ. عنٍيُوْكَ)هُ:يوطني-

يوق)يق لي يٓي:يش41ي

يٓاااا يأميعىاااايٍوي اااازسِكيس يوَألاااايةًي

ي

يُردّييعناااْي اااؤسدييوكاااليوااا يك ًااا ي

ي
ي

اِسدييش42ي ُيسمع سرييو يًزليوييسميعييعٌ)يسع ًٔيشيب ِٕ،يو  رباةًيبأييخضايتٍيسميا)ٓ)ة،يوسمدل َُٓيٍِل

معطيٓاةيمٔا هيماٍيو سديسمي عييبإضا  ةيرسحياةيسِٕيسي.يكى يق مِسي ِسديسمَِ ةيو ِسديسمعيسقش

ْردش. َِ يوعٌّيسمىٌ  دةيبٔييسِٕيوسمِردييوَِيوييسم ئٍِ،يوسمكٌ ٓةيعييسمخّ)يب م

يووييسإل  رةيسمنطٔألةيإمّيُنىيةيسمخ)يقِلي ِقْ:

يدواااااْ ّْ يَ يااااا)ْتيعٌٔااااا كي كااااا

ي

يأكاااااا م يخااااااّ)كيَْٓلَيااااااُ)هُ  ي

ي
ي
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ٕػػػػ٢ ا٣٭ػػػػٮل  ٹ كا٣ػػػػؾم صى

 

جٍػػؽىؾٍ   ٔى  ٦ػػٮٹمى ظذٌػػٯ ًوػػٍؿتي 

 ٱػػػة ٝى٤ٍػػػتى ٦ىػػػ٨ٍ ٹ٩ىػػػخ ٦ٛػػػة 

 

 ًوػػػػ٤ي٫، ٤ٔٲ٪ػػػػة ٦ػػػػة أمػػػػٌؽٍؾ! ...

ػػػػػػٮل  ٤ٍػػػػػػؽى ا٣٭ى  أدْ٪ٌ٪ػػػػػػٰ صى

 

٤ٍػؽىٍؾ(؟!  ٔىـ٦ةًت )صى  أـ أ٩خى ٰٚ 

 (4) 

ٰٚ مٕؿاء ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر ثنةرة ٔجؽ اهلل ا٣ؼػٮرم )  ،(1968-1885كى

مةٔؿ، ٝةؿ ٚٲ٫ ػٲؿ ا٣ػؽٱ٨ ا٣ـر٤٠ػٰوعةٰٚ  .٦ٮ٣ؽق ككٚةد٫ ثجٲؿكت
(43)

إ٩ػ٫  :

 «.أم٭ؿ مٕؿاء ٣ج٪ةف ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر»

أظػؽ  :درس ٰٚ ٔؽد ٨٦ ٦ؽارس ٣ج٪ةف، ك٬ٮ ٨٦ دٺ٦ٲؾ ٔجؽ اهلل ا٣جكذة٩ٰ

٧٤ٔةء ٣ج٪ةف ٰٚ ا٤٣٘ح كاٵدب. كأوؽر ثنةرة ا٣ؼٮرم صؿٱػؽة ا٣جػؿؽ، كّػ٢ 

 ٱ٢٧ٕ ٰٚ ا٣ىعةٚح َٮاؿ ظٲةد٫.

ذٕةر ٠ةف ٱٮٝٓ ث٫ ثٕػي ٦ػة ٱ١ذػت، ٤٘ٚػت ك)اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ( اق٥ ٦ك

 ٤ٔٲ٫ ا٤٣ٞت.

ك٣ػ٫ دٱػٮاف مػٕؿ  كوةر ٦كذنةران ٰٚ كزارة ا٣ذؿثٲح ا٣ٮَ٪ٲح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح.

٦ُجٮع
(44)

. 

 .كٝؽ ٗ٪ٌٯ ا٧٣ُؿثٮف ٠سٲؿان ٨٦ ٝىةاؽق ٰٚ ٣ج٪ةف ك٦ىؿ كقٮرٱح كا٣ٕػؿاؽ

 ا٣ذٰ ٱؽكر ظؽٱس٪ة ٬٪ة ظٮ٣٭ة.« ٔل أ٩خ»ك٨٦ ٝىةاؽق ا٧٣٘٪ةة 

٢ ٰٚ اظذٛةٹتو ك٩ؽكاتو أدثٲَّحو، ٦٪٭ة ٦نػةر٠ذي٫ي ٚػٰ ظٛػ٢ كمةرؾ اٵػُ

 ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة. 1917، ق٪ح (أ٦ٲؿ ا٣نٕؿاء)د١ؿٱ٥ أظ٧ؽ مٮٰٝ، ك٦٪ع٫ ٣ٞت: 

ف دٱٮافي اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ ٤٣ٞىٲؽة ٪ٍٮى ٔى
(45)

ثػػ)ٔل أ٩ػخ( آػػؾان ا٣ٕ٪ػٮاف 

                                                 

 .53: 1اٵٔٺـ  (43)

 .1ط 1971 -ثٲؿكت  -ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ  دار -مٕؿ اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ: ثنةرة ٔجؽ اهلل ا٣ؼٮرم  (44)

 = .146-143دٱٮاف اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ:  (45)
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 ٨٦ ٤ُ٦ٓ ا٣جٲخ اٵكؿ:

ػػؽىؾٍ  ٍٕ ى ػػٍل أ٩ػػخى إ٩ًٌػػٰ ٦ًػػخُّ ث ًٔ 

 

٢ٍ إ٣ٯ ٦ة مبخى   ًَ ٍؾ! كأ ػؽَّ وى
(46)

 

٣ٍػػػػ  ؽى ٔى ػػػٌؿؾى ٣ػػػٮ  ًى  ٦ػػػة ٠ػػػةف 

 

ػخى أ٦ة رأٍت ٔٲ٪ػةؾى ٝىػؽٍَّؾ؟ ...
(47)

 

َّٰ ٦يذٌػػػػٕى كصى   ٛ٪ػػػ  ٤ٍػػػخى ٦ػػػ٨ صى

 

َّٰ ٦ىٍ٭ػػػػؽىؾٍ  ...  ك٦ػػػػ٨ ٔٲ٪ػػػػ
 ػػػػػ١أن

ػػٍؿشى ا٣٭ػػٮل  ٔى ٍٕػػخى ثػػٰ   كرٚى

 

ى٪ٍػؽىؾ  كرٕٚخ ٚػٮؽى ا٣ٕػؿًش ث
(48)

 

ٲٌػػػػػػ   كأٔػػػػػٍؽتى ٤٣ٌنػػػػػٕؿاء قى

 

ٍؾ! ... جٍػػؽى ٔى ٌنػػةًؽ  ٕي ٥ٍ ك٤٣ ٬ي ػػػؽى
(49)

 

٪ػػػٮ  ٌْ ٰى ا٣  ٱػػػة ٦ىػػػ٨ٍ أقػػػأتى ثًػػػ

 

ػػػػؽَّؾٍ  ...  ف زى٤ى٧ٍذى٪ًػػػػٰ كزى٤ى٧ٍػػػػخى ػى

٤ٍػػػػػ  ىدثػػػٰ ٚىؼي  إف ٣ػػػ٥ ٱ١ػػػػ٨ أ

 

ػؽَّؾٍ  ... ىٍك٣ػٯ أف ٱىىي ٟى ٠ةف أ ػٞ
(51)

 

 أٌٗةًػػػػػػحه ٱػػػػػػة ركضي إًفٍ  

 

ٍردىٍؾ؟  ةٝ٪ٰ ٚنػ٧ى٧ٍخي كى أ٩ة مى
(51)

 

ػػػػػػؿي إًفٍ   ٍُ  ك٦ىٺ٦ىػػػػػػحه ٱػػػػػػة ٝى

 

أ٩ػػة راٝ٪ػػٰ ٚأ٦ى٧ٍػػخي ًكٍردىٍؾ؟ 
(51)

 

ى٩ٍٞػػػٯ   ٮأ ػػػعي ٌَّ ٍضػػػًؿ ا٣ ٛى  ٦ػػػ٨ ا٣

 

ػؽَّؾ؟ ... ٛىٍضؿى ػى ٔىٍؿتى ا٣ ى ًؾ ٚ٭٢ أ
(53)

 

                                                  

ذٍتي ٤ٔٯ ذ٣ػٟ، ٤ٔػٯ  -  = ٕى ّة٬ؿ ا١٣ٺـ ٤َت ٤٣ذ٧ةدم ٰٚ ا٣جٕؽ كا٣ىٌؽ، كظٞٲٞذي٫ ا٣

 أق٤ٮب ٦أ٣ٮؼ ٦ٕؿكؼ ٰٚ ا٣ٛىٲط كا٣ؽارج ٨٦ ا١٣ٺـ.

٢ٍ( أ٦ؿه ٤ٔٯ قجٲ٢  (46) ًَ ا٤٣ٮـ ٤ٔٯ ا٣ىٌؽ، ٤٘٦ٌٙ ٝٮ٫٣: )ٔل أ٩خ( ص٤٧ح دٔةاٲح، كٝٮ٫٣: )كأ

 ثىٲ٘ح ا٣ٞجٮؿ كا٣ٌؿًٯ، ك٬ٮ ٔذةبه رٝٲٜ.

ٕىٍؽؿ ٰٚ ا٣ع٥١ كثٲ٨ اٹٔذؽاؿ ٰٚ ا٣ٞٮاـ، كاقذٛةد ٨٦ ا٧٣نة٤٠ح ا٤٣ٌ٘ٮٱح ٩ٮٔةن  (47) ص٧ٓ ثٲ٨ ا٣

 ٨٦ ا٣ض٪ةًس ا٧٣ٌٞؽر.

 ا٣جى٪ٍؽ: ا٥٤ٕ٣ ا١٣جٲؿ )٦ٌٕؿثحن(. (48)

ٍَؿىؼى ثة٧٣ُةثٞح ثٲ٨ ا٣ٌكٲٌؽ كا٣ٕجؽ، كاقذٛة (49)
ى د ػىٲىذٲ٨ ا٦ذػؽح ث٭٧ػة ٩ٛكػ٫: ١٦ة٩ذػ٫ ٚػٰ أ

 ا٣نٕؿاء، ك١٦ة٩ذ٫ ٰٚ ا٣ٕنةؽ!

(51) ! ٤ٯ ذ٣ٟ ٕٲ٨ٔ  ٟ ا١٣ؿٱ٥ أف ٱ عؿم  ثؼ٤ٞ ٟ ٨٦ وٌؽم )ك٬ضؿم(ٚ  ٚٲةن ٣ٲ٧ٕ٪ ٰ ٠ة ىدث  .إف ٥٣ ٱ٨١ أ

ٞىىح. ،ا٣ٌ٘ةًح: ا٣ٕٲت، كا٣ؾ٣ح (51) ٍ٪  كا٧٣ى

 أـَّ ا٣نٰء: ٝىؽى إ٣ٲ٫. (51)

ٰ كٝػخ اٷقػٛةر )ثػٲ٨ ا٣ٛضػؿ ٚػ٨ ٣ػٮف ا٣ٌكػ٧ةء كثػٲ -٤ٔػٯ ٩ػٮعو ٦ػ٨ ا٣ذنػجٲ٫  -ٝةرب  (53)

جح ثة٣نػكا٣ن َى  = ذٛ٭ةـ ٣ٲسٲؿ اٹ٩ذجةق! كص٢ٕػٕؿ، كصةء ثىٲ٘ح اٹقػؿكؽ( كثٲ٨ ػٌؽ ا٧٣ؼة
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ًٓ ا٣٪كٲػػػػػػ جػػػػػ
َى  كأرؽُّ ٦ػػػػػ٨ 

 

يػٍؿدىٍؾ؟ ... ٍٕػخى ٤ٔٲػ٫ً ث ٤ى  ػ٥ً ٚ٭ػ٢ ػى

 كأ٣ػػػػؾُّ ٦ػػػػ٨ ٠ػػػػأًس ا٣٪ؽٱػػػػػ 

 

ٍ٭ؽىٍؾ؟ ... ىٍعخى ا١٣أسى مى  ػ٥ً ٚ٭٢ أث

ٟى ك٬ػػػٰ ٔ٪ػػػػ  ٲٍ٪ًػػػ ٔى  كظٲػػػةًة 

 

٪ٍػػؽىؾٍ  ... ًٔ ػػؿآفي  ٞي ػػػًؽم ٦س٧٤ػػة ا٣
(54)

 

ػػػػة٦ػػػػة ٝى   ٛى ي ي٦ٌػػػػٟ إٍف د  ٤ٍػػػػتي أ

 

ػػػؽَّؾٍ  ... ىمي ٍٖ أ  ًرٍٝ٭ػػػة، ك٣ػػػ٥ دىج٤ٍيػػػ

ػػػػٍؽًر٬ة  ٍت ٤ٔٲػػػػٟ ثًىى  ٚ٭ػػػػٮى

 

ًٛػػػػػؿاؽ ٣ًذىٍكػػػػػذىًؿدٌؾٍ    ٱػػػػػٮـى ا٣

 ثأمػػػػٌؽ ٦ًػػػػ٨ ػٛٞػػػػةًف ٤ٝػػػػػ 

 

ػػػٍؿت »ػػػػجٰ ٱػػػٮـى ٝٲػػػ٢:  ... ٛى ػى

ٍ٭ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽىؾٍ  «!ٔى
(55)

 

 

ٝىٲؽة اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ ٩ٌه مٕؿٌم ٫٧ْ٩ وةظج٫ ٣٘ػؿضو ٚى٪ٌػٰ ثعػخ، 

كأراد أف  ،أك ا٣جػةٰٝ ٦٪٭ػة ،ثٞىٲؽة ا٣٪ٛػٲف -٧٠ة ٱجؽك  -ٚٞؽ أٔضت ا٣نةٔؿ 

ؽىر ذ٣ٟ ٔ٪٫ ثكجت إٔضةث٫ ثة٣نػٕؿ  .ٱى٪ٓ ٝىٲؽة ٠ة٧٣ٕةرًح أك ا٧٣٪ةٚكح وى

ٌُؿٱٙ كز٩ةن كٝةٚٲح ك٦ٞىؽان أدثٲ ة. كصؿل اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ ٰٚ ٝىٲؽد٫ ٤ٔٯ  ا٣

ػىةاه ا٧٣ؾ٬ت ا٣ٌنة٦ٰ ٰٚ و٪ٕح ا٣نٕؿ، ك٨٦ د٤ػٟ ا٣ؼىػةاه: اٵػػؾ 

ٛػػةظ ا٣٘ؿٱجػػح، كمػػٲٮع ا٣ذٌنػػةثٲ٫ كاٹقػػذٕةرات، كأ٣ػػٮاف ٦ػػ٨ ا٣جػػؽٱٓ ٦ػػ٨ اٵى٣

 )ا٣ض٪ةس كا٣ُجةؽ ػةٌوح(.

ؿآ٩ٰ ٞي ٦ػ٨ « ك٣ػ٥ دج٤ػٖ أمػٌؽؾ»ٚٞٮ٣ػ٫:  ؛كاقذٛةد ا٣نةٔؿ ٨٦ اٵيق٤ٮب ا٣

« ٦ة ٤ٝت أ٦ػٟ...» ، كٝٮ٫٣: 11]ٱٮقٙ:   ژ ېئ   ېئ ۈئ ژاٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح: 

دػػػ٢  ، كأ11]ا٣ٞىػػه:  ژ ںں ڱ ڱ ڱ  ڱ ژ٦ػػ٨ ٝٮ٣ػػ٫ دٕػػة٣ٯ: 

ٞيؿآف( ٰٚ قٲةؽو ٦ٺا٥ ٣٘ؿ٫ً ٨٦ إّ٭ةر ا٣ٌىؽؽ كاٷػٺص ٧ٌ١٦ػٺن  ٧٤٠ح )ا٣

                                                 

كمػجٌ٭٫ ثة٣جٲػةض ا٣ْػة٬ؿ ٦ػ٨ أقػ٪ةف ا٣ٛذػةة  ،٦نؿٝةن )ثٕػؽ ا٤٣ٲػ٢( :ا٣ٛضؿ ًعٮ٠ةن، ٱٕ٪ٰ =

 ا٧٣جذك٧ح ا٣ٌةظ١ح. كٰٚ ا١٣ٺـ اقذٕةرة.

ٔجةرة )كظٲةة ٔٲ٪ٟ( ٨٦ ا٣ؿٌٝح، ك٨٦ ا٤٣ٛذح ا٣نٕجٲٌح. كصػةء ثة٣ذنػجٲ٫ ٣ٲعٞػٜ  ٹظِ ٦ة ٰٚ (54)

٫٧ً ا٣ؾم ثؽأ ث٫ ا٣جٲخ.  دسجٲخ ٝىكى

(55) .٫ ٌى ٛؿ ٔ٭ؽق: ٩ٞ  ػى

 ك٩ٺظِ ٣ُةٚح اٹقذؽارة ا٣ذنجٲ٭ٲح ٰٚ اٵثٲةت ا٣سٺزح اٵىػٲؿة. -
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ثؾ٣ٟ ٦عة٠ةد٫ ٣ٶق٤ٮب ا٣ٛ٪ٰ ا٣ذ٤ٞٲؽم
(56)

. 

كٱٺظِ ٝةرئ ٝىٲؽة اٵىػ٢ُ ا٧٣يٛؿدات اٵقةقٲٌح ا٣ذٰ ٔة٣ش ث٭ة ٌٝٲح 

٧٠ة ٱٺظِ ذ٣ٟ ٚػٰ ثٕػي  ،ا٣٘ـؿ، ك٦ٮاٚٞذ٭ة أك ٦ٞةرثذ٭ة ٧٣ٛؿدات ا٣٪ٛٲف

 ةن.ا٣ٕجةرات أٱٌ

ك٬ؾا ٤٠ٌػ٫ ٦ػ٨ دٹاػ٢ إدٞػةف اٵػُػ٢ وػ٪ٕح ٝىػٲؽد٫ ٤ٔػٯ اٵقػ٤ٮب 

ا٣نٕؿم ا٣ٞؽٱ٥، ٦ٓ د٧ٲٌـ ا٣٪ه ثإدارة ا٣نػةٔؿ ٦ٞةوػؽ ا٣ٞىػٲؽة ك٦ضؿٱةد٭ػة 

٤ٌؽق، ك٨ٍ٦ً  ٞى ٨٦ ػٺؿ زٞةٚذ٫، كثؿأذ٫ ا٤٣٘ٮٱح، كإظ١ة٫٦ اٷٱٞةع ا٣ؾم اػذةرق ٚى

س٫٤ًُّ ٤٣سٞةٚح ا٣ٕؿثٲح اٷقٺ٦ٲٌح.  دى٧ى

كًٓ ٩ٛكػ٫ ٚػٰ ٦ٮًػٓ  ،ك٬ٮ ٱى٪ٓ ٝىٲؽد٫ كٱـػؿٚي٭ة ،ك٠أىٌف اٵػ٢ُ

ػٌؿؾ ٠ٮا٦٪ػ٫ ا٣ٛ٪ٌٲػح، كاقػذؼؿج ٦٪ػ٫ ٝىػٲؽة  ٦٪ةٚكح ا٣نػةٔؿ ا٣ٞػؽٱ٥ ا٣ػؾم ظى

، ٚضػةءى ثػ٪ه ثػ٫ ٦نةث٭ح أك ٦ٞةرثح، ٨٦ ػٺؿ د٧سٌػ٢ ٦ػة رأل كٝػؿأ كاقػذ٧ذٓ

 صؽٱؽ، ك١٣٪٫ ٧٘٦ٮس ثؼىةاه ا٣ٞؽٱ٥.

(5) 

ُّٰ ا٣٪ٌٛٲفي ٝىٲؽد٫ ٤ٔٯ ٦ضـك ؿيق
ٍُ ٛي ٌٚػ٢ث٪ٯ ا٣ ؿى ٬ػٮ ك ،ء ثعؿ ا١٣ة٦ػ٢ ا٧٣ي

ٗٲػؿ أف دٕٛٲ٤ػح ا٣ٌػؿب اٵػٲػؿ  ،ٱذأ٣ٙ ٰٚ ٢٠ مُؿ ٨٦ دٕٛٲ٤ذٰ )٦ذٛة٨٤ٔ(

ثـٱػةدة قػجت  :أم ،)آػؿ دٕٛٲ٤ح ٰٚ ا٣جٲخ( دضػٰء ٤ٔػٯ كزف: )٦ذٛػةٔٺد٨(

( ٰٚ آػؿ ا٣ذٕٛٲ٤ح5-ػٛٲٙ )ظؿ٠ح ٚك١ٮف: 
(57)

. ك٬ؾق ا٣ـٱةدة دُٰٕ إٱٞػةع 

 ـان.ا٣ٞىٲؽة ٧٘٩ح ػةٌوحن كإٱٞةٔةن ٧٦ٲٌ 

                                                 

٘ى٪ٌٯ إ٣ٯ )اٷٱ٧ػةف(، ك (56) ٕىٙ ظ٧ةقػح د٘ٲؿت ٧٤٠ح )ا٣ٞؿآف( ا١٣ؿٱ٥ ٰٚ ا٣٪ه ا٧٣ي ػ ًٍ ى ٬ػٮ د٘ٲٲػؿ أ

 ا٣نةٔؿ )٧٠ة ٱىٌٮر٬ة ا٣٪ٌه(، كإًٔٙ ا٣ىٮرة ا٣ٛ٪ٌٲح. ك١٣٪٫ ٦ٺا٥ ٨٦ ا٣٪ةظٲح اٷٔٺ٦ٲٌح.

 .64-61ا٩ْؿ ا٧٣ٕٲةر ٰٚ أكزاف اٵمٕةر:  (57)
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وَعوّق د. عتد اهلل اهطٖب عوٓ يجزوء اهماين اهًذٕن واهًرفّن
(58)

فقال:  

« ) اهماين اهًذّٕن واهًرفّن ٕزٕدان عوٓ اهماين األصلؤ )يتخَالاُعوٌت يتخَالاعوٌت

بشيء من أناة،  مام ماة هشاه ةنه مناه مان ترن م والنشي رم لشان ف ر  ا م م  اة 

ٖقلث اهخلٔ حلذِب يلذِتان ةلٌٖ اهقصائد اهطْٕوث اهرق هصلحةن ألن تجيء من  ة

 قول م َعْ رمني:اهخطاةث واهخرٍّى ٍحْ 

للللللل تسللللللٖدت الن  يللللللا ن يوم   أَأ

 

ُُ سللٖران  ًللٖا ...  لللَج فَُرللر  ةلل

 آُخ اهمللللراتَ يخللللٓ اسخط للللل 

 

لللَج الهللٓ المللائّىت سللتٖا ...
(50)

» 

 رنالحظ مطلم قصن ، م فطلسي: 

 قللن هوحتٖللب أ وللَج َصللد    

 

 و  وللَج قخوللٔ فٖللك ولللَد    

 واهْزن: يخااعاحٌ.« هٔ فٖك ولد »اهضرب يٌ اهتٖج ِْ: ف 

(6) 

 :قصن ، مألخطل م صغنلوقد حَتُّ األدةاء واهش راء واإلعايْٖن الهٓ 

 علل   أٍَ للَج الٍُّللٔ يللّج ة للد 

 

 وأُ للن  الذا يللا  للدَج َصللد     

ؤِ قصٖدة غزهٖث حضاف الهٓ اهخراث اهغزهٔ اهمتٖر فلٔ  ل ر اهشلاعر   

ٌّ اهًزٕث لاٍج  فٔ امخٖار اهْزن واهقافٖث  وائخاف عَاصر اهش ر اهًخخواث هم

ائخافان ٕدمن فُٖ اهْزن واهقافٖث وٍْعاًِلا ي لان  وائلخاف اهً لأٍ وأدوات 

 اهتَاء اهش ري يع اإل ار اهخار ٔ يٌ وزن وقافٖث.

عللج ال للد   ّْ وةوللإ العجللابت ي اصللري و دة اهللَّا واٍخشللارّ أَن  حط

                                                 

 اهخّذٕٖن: زٕادة سمْن فٔ آمر حا ٖوث يٌ يجزوء اهماين  ويثاهُ: (58)

للللل رت واألف للللال َٕض   ٕللللا ةَللللد 

 

ا هلللذي ا ... ّت  هولللبل اهحملللٖى  لللرة

  ُّ  دتت  هوخوٖللللللللللن ةللللللللللْدّ

 

 يلللللا مٖلللللرت ود    ٕلللللدوت   

 
 

 .00-08: 1اهًر د الهٓ فّى أ  ار اه رب  (50)
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حف بتقدّم جائزٍة لهو  ََّق علُ أقراىً فِ نعارضة  قصةْدة اطل ة  الصُّ َّتََف

«الهثالةةو والهثةةاىِ»الصةةرْر الهةةذ.َرةي وفةةِ .تةةا  
(60)

صةةَرة لطل ةة   

الصةحافِ الببْةر العةاعر اليةالر الهبةدر بعةارة »الصرْر فِ شبابً، وتحتٍا: 

وجةةاو وراوٌةةا «ي الخةةَري صةةاري جرّةةدة البةةرق الهعةةٍَرة فةةِ بْةةرو 

اطرةةرار »اطولةةُ لهبةةابق  أجرتٍةةا جرّةةدة  قصةةْدتان فااتةةا نعةةاً بال ةةائزة

رة َّ «الهص
(69)

 لمعارضة قصيدة بشارة الخوري: 

 عةةأ أىةةي مىةةِ نةةّي بعةةد 

 

 وأِطةةةْ  مما نةةةا شةةة َي َصةةةدَّ ْ  

نو ىظةم الّعةاعر»أنّا القصْدة اطولُ فباىي  
(62)

«: جرجةِ ىَْخلة 
(63)

 ،

 قال فٍْا:

 واهلل نةةةةةةةا أقصةةةةةةةرُ  ُو َّ 

 

َِّ َصةةةدَّ ْ    نٍهةةةا أََطلْةةةَي علةةة

 نةةةا .ةةةان قبلةةةح نَةةةْو أُِرةةةّي  

 

 وال أرةةةةّي  ةةةةَا  بَْعةةةةَد ْ  ييي

 نةةةةا بةةةةال لْلةةةةِ ال ّحةةةةَ 

 

 ُل فٍةة  نَيَْعةةَي الفْ ةةَر َلةةدَّْ   ييي

 أَْرَْْْتةةةةةةةً َهةةةةةةة ً ملَْْةةةةةةةة 

 

 ةَح مما شةربي م.ةر  شةٍَد ْ  ييي

 رتةةةةةُ مما طلةةةةة  الّصةةةةةبا 

 

 ُح عرفْةةةُي فةةةِ َرّّةةةاه بُةةةْر َْ   ييي

                                                  

فِ ن بع   9126ٍَر البتا  فِ جزأّو، فاطول  ي   يرلْم  َنَّس ،الهثالو والهثاىِ (60)

َرة الهثالةو والهثةاىِ: ن هَعة  شةعرّ  نصة»وعيَاىً البان   ،العرفان بصْدا )لبيان(

وصةدر ال ةزو «ي ور َم ليخب  أ باو العصر وأَ ّباتًِ ن  أنثل  نو ل ةَطٍم وتةَاقْعٍم

 عو ن بع  العرفان بصْداي 9130الثاىِ  ي  

، و.ةةان صةةاربٍا الصةةحفِ 9121-9126صةةدر  جرّةةدة اطرةةرار الهصةةَرة  ةةيتِ  (69)

يتْوي  الهعٍَر: جبران تَّيِي فالهبابق  جر  فِ مردى ٌاتْو البَّ

جد لً ترجه  فِ نصا ريي وفِ نع م الباب ْو: جرجِ ىَْخل   عد، .ان رّْةاً  ةي  لم أ (62)

، ولةم 9121أو  9126ي قلي: وٌاٌَ ما ُّعارُ  فِ الهيافب  فِ الععر فةِ  ةي  9196

 شْ اً عو وفاتًي 9130ّذ.ر رلْم  َنَّس فِ الهثالو والهثاىِ  ي  

 ي212-219: 2الهثالو والهثاىِ  (63)
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وكةل فٖ آخرْةٲذةن، كصةءت ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة ٰٚ قذح ٔنؿ ث
(64)

: 

 ٝػػػػؽ مػػػػةٝ٪ٰ ٱػػػػة ركضي أفٌ 

 

ػػػذٍٟ ٦ىٍضػػػؽىؾٍ  ...  ٱىػػػؽ ا٣ؿثٲػػػٓ ٠كى

 ُٔٛػػػةن ٤ٔػػػٯ ا٣ٕجػػػؽ ا٣ٛٞٲػػػػ 

 

 ػػػػًؿ صسػػػة ثجةثػػػٟ كاقػػػذى٧ؽَّؾٍ  ...

 ٦ػػػػػػةذا ٤ٔٲػػػػػػ٫ ٱػػػػػػٮـ ًكرٍ  

 

ٍردىٍؾ؟ ... ًدؾى ػ٤كػػػحن كٱنػػػ٥ٌ كى
(65)

 

 كإذا رأٱػػػػػػػػخى ٌٗةًػػػػػػػػحن  

 

ٍؾ!  ٍظػؽى ٫ي ٱ٧يػٍخ، كقػ٧٤خى كى ٍٔ  دى

كةل ف٘ٓةاٵك٣ٯ أٱٌةن ظ٤ٲ٥ دى٦ٌٮس ٨ٔ ٝىٲؽةو،  ك٩ةؿ ا٣ضةاـة 
(66)

: 

ػػػػؽىؾٍ  ٍٕ ي ٤ٍػػػػخى ث َى ى ذى٪ًػػػػٰ كأ ٍٔ  كدٌ

 

ػػؽىؾٍ   ٍٕ ى  ٚ٭ضػػؿتي َٲػػتى ا٣ٕػػٲل ث

 آ٬ػػػػةن ٣ٕ٭ػػػػؽؾ ٚػػػػٰ ا٣٭ػػػػٮل 

 

ٍ٭ػػػؽىؾٍ   ٔى ٓي اٳ٬ػػػةتي   ٣ػػػٮ دىٍؿصػػػ

 ٔ٭ػػػػؽه أ٣ػػػػؾُّ ٦ػػػػ٨ ا٧٣٪ػػػػٯ 

 

ٍصػػػؽىؾٍ   ـٌ كى  أٱػػػةـى كصػػػؽم ٬ػػػ

ٟى ا٣ؿٚٲػػػػػ  ٍكػػػػ٨ي دك٣ذػػػػ  كا٣عي

 

ى٪ٍػػؽىؾٍ ػػػٕحي كا٤ٞ٣ػػٮبي رٚى  ... ػػ٨ى ث ٍٕ 

 ٱػػػػة ٣ػػػػٲ٨ٌى اٵُٔػػػػةًؼ ٚػػػػٰ 

 

ٍؾ!  ػػػػؽَّ  ٝىٍ٭ػػػػًؿ ا٧٣ذػػػػٲ٥ٌ ٦ػػػػة أمى

 ٱػػػػة ٩ػػػػةٔفى اٵصٛػػػػةًف ٚػػػػٰ 

 

ٍؾ!  ػػػػؽَّ ىقى ـً ا٣ٌؿ٦ةٱػػػػح ٦ػػػػة أ  ٱىػػػػٍٮ

 :وفٖ آخرْةكصةءت ا٣ٞىٲؽة ٰٚ أرثٕح كٔنؿٱ٨ ثٲذةن،  

 ٝكػػػػ٧ةن ثعجٌػػػػٟ ك٬ػػػػٮ أٍٝػػػػػ

 

 ػػػؽىسي ظ٤ٛػػحو ٔ٪ػػؽم كٔ٪ػػؽىؾٍ  ...

                                                  

 .191: ٧٣1سة٩ٰ ا٧٣سة٣ر كا (64)

٣ػٮ مػ٥ٌ »كّػة٬ؿ أف أوػ٢ ا٣نػٕؿ:  :، ٤ٝػخ«كٱنػ٥ٌ كردؾ»٠ؾا ٰٚ ا٧٣سة٣ػر كا٧٣سػة٩ٰ:  (65)

ٍردؾ ٥.« كى  ٧٠ة أدٮقَّ

 .394-391: 1ا٧٣سة٣ر كا٧٣سة٩ٰ  (66)

( دػؿص٥ ٣ػ٫ ا٣ـر٤٠ػٰ ٚػٰ اٵٔػٺـ 1957-1888كظ٤ٲ٥ دى٦ٌٮس )ث٨ إثؿا٬ٲ٥( ) -

٫ٌ إصةدة، ك٣ؽ ك٩نأ ٚػٰ زظ٤ػح ث٤ج٪ػةف، ( كٝةؿ ٚٲ٫: ٦ذأدٌب، ٫٣ ٥ْ٩ ٠سٲؿ ٰٚ ث171ٕ: 1)

ٚنةرؾ ٰٚ دعؿٱؿ صؿٱؽة ا٧٣٭ٌؾب، كاقذٮ٨َ د٦نػٜ  ،كقةٚؿ إ٣ٯ ا٣جؿازٱ٢ كٔةد إ٣ٯ ث٤ؽق

ثٕؽ ا٣عؿب اٵك٣ٯ إ٣ٯ آػؿ ظٲةدػ٫، كدػٮٰٚ ٚػٰ ٦كذنػٛٯ ا٣ضة٦ٕػح اٵ٦ؿٱ١ٲػح ثجٲػؿكت 

 ،ٜ٤ ٣ػ٫ دٱػٮاف كد٨ٚ ٰٚ )صٮ٩ٲح( ث٪ةءن ٤ٔٯ كوٲذ٫. كٝةؿ ٚٲ٫: ٠ةف ٦٭ٌؾب ا٣ُجٓ د٦ر ا٣ؼي

ظ٤ٲ٥، كا٧٣سة٣ر كا٧٣سة٩ٰ، كاٵٗة٩ٰ ا٣ٮَ٪ٲح كرقة٣ح، كزثؽة اٳراء ٰٚ ا٣نٕؿ كا٣نػٕؿاء، 

 كٝة٦ٮس ا٣ٕٮاـٌ، كرثةٔٲةت كدأ٦ٺت، كٱْٞح ا٣ؿكح، ك٬ٰ ص٧ٲٕةن ٦ُجٮٔح.
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 ٦ػػػػة ظػػػػةؿ مػػػػٕتو ثػػػػةافو 

 

ٍ٘ػػخى ٝىٍىػػؽىؾٍ » ٬ذٛػػٮا ثػػ٫ً:  ي٤ٌ  «ث

ا ٤ُ٦ٞػػػػػةن    كٗػػػػػؽكت ظػػػػػؿ 

 

ٍٕؽىؾٍ   ػػػػػ  كأد٧ٌػػػػػخ اٵٱػػػػػةـي قى

 ٱٮ٦ػػػػػةن ثأ٬٪ػػػػػأ ٦ػػػػػ٨ ٚػػػػػؤا 

 

ٍؾ! ... ػٍؽري ٦ىٍ٭ػؽى  دم ظٲ٨ ٱ٘ؽك ا٣ىَّ

 ك٩ٺظِ اٹقذؽارة ا٣ذنجٲ٭ٲح ٰٚ آػؿ ا٣ٞىٲؽة ٤ٔٯ ٗؿار ٦ة و٪ٓ اٵػ٢ُ. 

(7) 

 ُٛؿقػ٣ٰٞؽ ا٣ذٍٞ اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ اٵ٩٘ةـ ا٣ذٰ كو٤خ إ٣ٲ٫ ٦ػ٨ ٝىػٲؽة ا٣

ا٣٪ٛٲف، ك٬ٰ أ٩٘ةـ اصذ٧ٕخ ٨٦ إٱٞػةع ا٣جعػؿ ا٣ػؾم اػذػةرق، كا٣ٞةٚٲػح ا٣ذػٰ 

٤ٍؽىؾ»٩ةقجخ ٦ٞةوؽق، كأٚةدد٫ ٰٚ إٱؿاد   اق٥ ا٧٧٣ؽكح إٱؿادان ٹ ٱؼ٢ٌ ثكػٺ٦ح« صى

اٷٱٞةع كا٧٣ٮقٲٞة. ٣ٞؽ اقذُةع أف ٱضٕػ٢ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ اٹ٩ذٞػةء ٚػٰ ا٣ٕػؿكض 

 ٲ٨ ٰٚ ا٣ٞك٥ ا٣جةٰٝ ٨٦ ٩ٌه ا٣٪ٛػٲف،كادٜٛ ٦ٮًٮٔة ا٣ٞىٲؽد كا٣ٞةٚٲح ٦ـٱٌحن ٹٚذح.

ٓى اٵػ٢ُ ٝىٲؽد٫ ٤ٔػٯ كا٣ٞىٲؽة ا٣ذٰ أػ٤ى٭ة اٵػ٢ُ ٧٣ٮًٮع ا٣٘ـؿ.  كو٪

ضجح ٦ى٧ٍ٤ىط ٝىٲؽة ا٣٪ٛٲف ك٦ى٪ٍعةق، ٚ٭ٰ ٝىٲؽة ظؽٱسح ٝؽٱ٧ح، ك٬ٰ ٦يذٞ٪حه ٦ٕي
(67)

. 

(8) 

٣ٞؽ امذؿؾ ا٣نةٔؿاف ا٧٣ٕةوؿاف ٰٚ اٹ٣ذٛةت إ٣ٯ ا٣ذؿاث ا٣نٕؿم كٚػٰ 

٘ىٍٮص ٤ٔٯ  ٩ىٮو٫، كاٹقذب٪ةس ث٫، أ٦ة ا٣ـر٤٠ٰ ١ٚة٩خ ٝىػٲؽة )ا٣جػةرع( ا٣

ا٣نؿارة كا٧٣٪٤ُٜ، كٌٗؾت كصؽاف ا٣نةٔؿ ث٧ة دعذػةج إ٣ٲػ٫ ا٣جؽاٱػح: ا١ٛ٣ػؿة، 

                                                 

٦ٕةرًػح ٤٣٪ٛػٲف  -أوػٺن  -كأ٦ة ا٣ٞىٲؽدةف ا٤٣ذةف ٔةرًذة ٝىٲؽة اٵػ٢ُ )ا٣ذػٰ ٬ػٰ  (67)

ٛيُؿقٰ( ٤ٚٲف ٬٪ة ٦ ضةؿ ا٣عؽٱر ٨ٔ دٞٮٱ٧٭٧ػة، ك١٣٪ػٰ أٝػٮؿ اػذىػةران: إ٩ػ٫ ٱٞػةؿ ا٣

 ٚٲ٭٧ة ٦ة ٝةؿ اث٨ ا٣ؼٲ٧ٰ، ٰٚ ٝىٲؽةو ٫٣ ٦ن٭ٮرة:

 ٱػػػة ثةرٝػػػةن ثأٔػػػة٣ٰ ا٣ػػػؿ٧ٝذٲ٨ ثػػػؽا:

 

ػ٪ىتي »  ٟى ا٣نَّ ، ك١٣ػ٨ٍ ٚةدىػ ١ٲٍخى  «!٣ٞؽ ظى

. 468-458: 1دػػؿص٥ اثػػ٨ مػػة٠ؿ ا١٣ذجػػٰ ٹثػػ٨ ا٣ؼٲ٧ػػٰ ٚػػٰ ٚػػٮات ا٣ٮٚٲػػةت  

رً٭ة كق٧ٌُ٭ة ٠سٲؿكف، كٹث٨ ػةد٧ح اٵ٩ىةرم دؼ٧ٲف ٣٭ة ٚػٰ كا٣ٞىٲؽة ز٧ٌح، كٝؽ ٔة

 .57-51دٱٮا٫٩: 
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كٔؽد ٨٦ ا٧٣ٛؿدات اٵقةقٲح ا٧٣ٮظٲح، ك٦ٞةرثح اٹٗذؿاب؛ ز٥ ا٤ُ٩ػٜ ٦ٕجٌػؿان 

ك٦ػ٨ ٨ٔ ظة٫٣ ٦كذٛٲؽان ٧ٌ٦ة ٱػٌؽػؿق ٚػٰ ٩ٛكػ٫ ككصؽا٩ػ٫ ك١ٚػؿق كمػةٔؿٱٌذ٫؛ 

٧ٓ ٗؿثح ا٣ؾات إ٣ػٯ ٦أقػةة ا٣ػٮ٨َ؛ كاظػذِٛ ث٧سػ٢ً ركٌم ا٣جػةرع )ظػؿؼ  صى

ٌؿثػ٫ ٦ػ٨ ٝجػ٢ ٚػٰ إظػؽل كزجػةت مػةٔؿٱٌذ٫  ا٣٪ٮف(، كأذ٧ػؽ ا٣جعػؿ ا٣ػؾم صى

 ا٣ٮصؽا٩ٲح، كاػذةر ٧٩ُةن ٨٦ ٚؿكع ثعؿ ا١٣ة٢٦.

ٔي٭ة، ك٩ىػٮعي  ٣ى٘ٲؿكأ٦ة اٵػ٢ُ ا ًٛٲف: ٣ٛذ٫ أكٹن إٱٞة ضت ثٞىٲؽًة ا٣٪َّ ٚأٔي

ك٬ٰ ٝىٲؽة دا٣ٲٌح، ٚة٣ؽاؿ ٬ٮ ظؿؼ ا٣ؿكم، أ٦ٌػة ا١٣ػةؼ ٚذػؽٔٯ ٚػٰ  ،ٝةٚٲذ٭ة

ٍوػٺن  ٥٤ٔ ا٣ٞةٚٲح كى
(68)

، ك٬ػٰ كإف ٣ػ٥ د١ػ٨ ظػؿؼ ا٣ػؿكم صػـءه ٔػ٨ ٧٤٠ػح 

 ا٣ٞةٚٲح، ٹز٦ح ٵثٲةت ا٣ٞىٲؽة ٤٠ٌ٭ة.

٣ٞػػؽ د٧سَّػػ٢ اٵػُػػ٢ ا٣ٞىػػٲؽة، كاقذعٌػػؿ اٵدكات ا٣ٛ٪ٲػػح ا٧٣نػػةث٭ح 

ـ٦ٌػةف كاٵظػٮاؿ، كوػ٪ٓ كد٧سَّػ ،ٵدكات )ا٣٪ٛٲف( ا٣ذٰ و٪ٓ ث٭ػة مػٕؿق ٢ ا٣

إ٩٭ػة ٩كػؼح َجػٜ  :أف ٱٞػٮؿ -٣ػٮ مػةء  -كٱكػذُٲٓ ا٣٪ةٝػؽ  .ٝىٲؽة ٦نػةث٭ح

اٵو٢ ٨ٔ ٩ٌه ٔجةقٰ ٦ذأٌػؿ، ق٤ٟ ٚٲ٫ ا٣نػةٔؿ ٦كػ٤ٟ ا٧٣ػؾ٬ت ا٣نػة٦ٰ 

 ز٥ ػذ٥ ٚٮًٓ اق٫٧ دعخ ا٣ٞىٲؽة. ،ٰٚ و٪ٕح ا٣نٕؿ

كا٣ؽُّٔةثػح  ك٥٣ ٱىٍؼ٢ي ا٣٪ه اٵػ٤ُٰ )ا٧٣ٕةوؿ( ٨٦ ا٧٤٣عح ا٣نة٦ٲح ٰٚ ا٣ؿٝػح

ٛىفى ا٣نٕجٰ ٠ٞٮ٫٣:  «....كظٲةة ٔٲ٪ٟ» ، كٝٮ٫٣:«ٔل أ٩خ! إ٩ٰ ٦خ ثٕؽؾ» كا٣٪َّ

٤ٌٜ ٚػٰ ٝىػٲؽد٫، كأًػةؼ إ٣ػٯ ٦ػة  كٱْ٭ؿ ٤٣ٞةرئ كا٣٪ةٝؽ أٌف ا٣ـر٤٠ٰ ظى

، كأقػ٤ٮث٫  ،اقذٛةدق ٨٦ ٩هِّ )ا٣جةرع( ٌٰ كو٪ٓ ٝىٲؽةن ٤ٔٲ٭ػة َةثٕػ٫ي ا٣نؼىػ

دًة ا٣ضٮا٩ت.  ا٣ٌؾادٰ، ٨٦ كراء زٞةٚح ٦ذٕؽِّ

                                                 

ػؽٍَّت كوػٺن، كا٣ذػــى ا٣نػةٔؿ ٦ٕ٭ػة ظؿٚػةن آػػؿ  (68) ٔي إذا ٠ة٩خ ا١٣ةؼ ٧ًٲؿان ٦كجٮٝةن ثعؿ٠حو 

)ٚػ٨ ا٣ذُٞٲػٓ ا٣نػٕؿم  ٱ١ٮف ٬ٮ ا٣ؿكٌم، أ٦ػة إذا ٠ة٩ػخ ٦كػجٮٝحن ثكػ١ٮف ٚ٭ػٰ ا٣ػؿكم.

 (.155كا٣ٞةٚٲح: 
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ك١٣٪ػ٫ زػٮبه ٦ى٪ٍكػٮجه ٤ٔػٯ ٦٪ػٮاؿو  ،ك٩ىكشى اٵػ٢ُي ا٣ى٘ٲؿ زٮثةن صؽٱػؽان 

ٝؽٱ٥، كأدكاتو ٚ٪ٌٲحو د٤ٞٲؽٱٌح. ك١٣ػ٨ ٬ػؾا ٹ ٱ٤٘ػٰ ص٧ػةؿ ا٣ٞىػٲؽة، كادٌكػةؽ 

أصـاا٭ة، كدك٤ك٢ أ١ٚةر٬ة، ككوٮ٣٭ة ثة٣ٞةرئ إ٣ٯ ٦ػة أراد ا٣نػةٔؿ أف ٱىػ٢ 

 إ٣ٲ٫، كٱسٲؿق ٨٦ ا٧٣ٞةوؽ كاٵ٩٘ةـ ٰٚ آفو ٦ٕةن.

 ٔل:زً أك

٬ػٰ  ،إف ظؿ٠ح ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ، ٤ٔٯ ا٦ذؽاد ا٣ـ٨٦ ٦٪ؾ ا٣ٕىؿ ا٣ضة٤٬ٰ -

 ظؿ٠ح دااجح، ٦ذعٌؿ٠ح ٦ٓ اٵصٲةؿ ا٧٣ذٕةٝجح، كاٵز٦ةف ا٧٣ذٮا٣ٲح.

ٚة٣ٌنةٔؿ ا٣ؾم ٱذؿثٌٯ ٤ٔػٯ ٦ػة ٠ػةف  ؛ك٬ٰ ظؿ٠ح ظٲٮٱح: ٚة٤ٔح ٦٪٤ٕٛح -

٫، ثٲ٨ ٱؽٱ٫ ٨٦ ٥ْ٩ ك٦ة ٝؽ٫٦ ٫٣ مػٲٮػ٫ ك٧ٌ٤ٕ٦ػٮق، ك٦ػة راٝىػ٫ي، أك ااذ٤ػٙ ٦ٕػ

إف ص٧ػٓ ا٧٣ٮ٬جػح إ٣ػٯ  -كٱىذى٧س٢َّي ذ٣ٟ، كٱض٤ٕي٫ ٰٚ ١ٚؿق ككصؽا٫٩، ٹ ٱ٤جر 

أف ٱ١ٮف ٔ٪ىؿان ٚةٔٺن ٰٚ د٤ػٟ ا٣عؿ٠ػح، كٱذػؿؾ أزػؿان  -ا٧٣ذةثٕح كا٧٣ؽارقح 

 ٱكٌض٫٤ دةرٱغ اٵدب ٫٣، كٱؼٌى٫ ث٫.

كا٣٪ىٮص ا٣نٕؿٱح ا٣جةٝٲح ٤٣نػٕؿاء ا٣ػؾٱ٨ ًػةٔخ دكاكٱػ٪٭٥، أك ٹ  -

٬ٰ ٩ىٮص ذات أ٧٬ٲٌح ٨٦ ص٭ذٲ٨: ٚ٭ٰ د١نٙ  - ةتدـاؿ ٰٚ ثُٮف ا١٧٣ذج

كدؽؿ ٤ٔٲ٭ة ك٣ٮ ٠ة٩خ ٤ٝٲ٤ح، ك٬ٰ دٛٲؽ ٚػٰ  ،٨ٔ ظٞٲٞح مةٔؿٱح ذ٣ٟ ا٣نةٔؿ

 كاٹ٩ذجةق إ٣ٯ أَٲةٚ٭ة. ،دٮًٲط وٮرة ا٣ٕىؿ اٵدثٲح

ٮ اٵدب،  - ٭ة ٦ؤٌرػي ذىًؿظي ٍٞ ك٬ٰ ٩ىٮصه دٌٕؽؿ ٨٦ اٵظ١ةـ ا٣ٕة٦ح ا٣ذٰ ٱى

 كدض٤ٕ٭ة أظ١ة٦ةن ٗة٣جحن.

ة ٱ٤ذٍٞ ا٣ٌؽارس، ك٬ٮ ٱٞؿأ أمٕةر ا٣نػٕؿاء ا٣ػؾٱ٨ ٹ دكاكٱػ٨ ك٨٦ ٬٪ -

د٤ػػٟ ا٣٪ىػػٮص ذات ا٧٣ـاٱػػة ا٣ٛ٪ٌٲػػح، كاٵ٣ػػٜ ا٣نػػٕؿم،  ،ثػػٲ٨ أٱػػؽٱ٪ة ٣٭ػػ٥

ٌْة٬ؿة.  كا٣ؼىٮوٲح ا٣

ٌؿٝىحه ٰٚ ٠ذت اٵدب، كاٹػذٲػةرات، كا٣ع٧ةقػةت،  - ٛى ٬ؾق ا٣٪ٌىٮص ٦ي
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ِّٙ  ٠ذت ا٣ذٮارٱغ كا٣ذؿاص٥ كثؿا٦ش ا٧٤ٕ٣ةء كٗٲؿ٬ة، ك٠سٲؿان  ٰٚك ٦ة ٱ١ٮف ٦ؤ٣

ٌٙ ٔػ٨ مؼىػٲح أدٱػت ذكاٝػح ٱػذ٨ٞ اٹ٩ذٞػةء  ٦س٢ ٬ؾق ا١٣ذت ك٦ىػ٪ٌٛ٭ة ٱنػ

 ٩ذٲضح ٦ُة٣ٕةد٫، كر٬ةٚح ذك٫ٝ. -٧ٌ٦ة اػذةر  -كاٹػذٲةر، كٱٞؽـ ٣٪ة 

ٝػؽ  ،ك٬ٰ ٦ةز٤حه ثٲ٨ أٱؽم ا٣ٞػؿاء ٔة٦ػح كا٣نػٕؿاء ػةٌوػح ،٬ؾق اٵمٕةر

٣نػةٔؿ ا٣ٞػؽٱ٥ ٚٲ٧ػة كدى٢ ٦ة ثػٲ٨ ا ،د١ٮف ٤٦٭٧ح، أك مؿارة د٤٭ت ا٣نةٔؿٱح

أثؽع كا٣نةٔؿ ا٣ذة٣ٰ ٚٲ٧ػة دعٌؿ٠ػخ ٣ػ٫ ٩ٛكػ٫ ك٦ػةؿ إ٣ٲػ٫ ذكٝػ٫، كَةثػخ ٣ػ٫ 

 .ػىةاى٫ ٨٦ ذ٣ٟ ا٧٣ٮركث )ا٣ٞؽٱ٥(!

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

دار ا٧٣ٕػػةرؼ  -قػة٦ٰ ا١٣ٲػػة٣ٰ  -اٵدب ا٣ٕؿثػٰ ا٧٣ٕةوػػؿ ٚػٰ قػػٮرٱح  -

 ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح. -ث٧ىؿ 

 .1969 -ثٲؿكت  -دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨  -ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٤٠ٰ  -اٵٔٺـ  -

 -ثٲػؿكت  -دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱػٲ٨  -د. ٧ٔؿ ٌٚؿكخ  -دةرٱغ اٵدب ا٣ٕؿثٰ  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ.

دار  -٧٠ةؿ ا٣ػؽٱ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٦ٮقػٯ ا٣ػٌؽ٦ٲؿم  -ظٲةة ا٣عٲٮاف ا١٣جؿل  -

 د٦نٜ(. -اٵ٣جةب ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ )ثٲؿكت

-  ٰ  ـ.1111-1413٬د٦نٜ،  -٥٤ٞ٣ دار ا -أظ٧ؽ ا٣ٕٺك٩ح  -ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٤٠

دار ا١ٛ٣ػؿ  -دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱػح  -دٱٮاف اث٨ ػةد٧ح اٵ٩ىةرم  -

 .ـ1994-1411٬د٦نٜ ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح  -
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٦ؤقكػػح ا٣ؿقػػة٣ح  -دٱػٮاف ا٣ـر٤٠ػػٰ: ػٲػػؿ ا٣ػؽٱ٨ ثػػ٨ ٦ع٧ػػٮد ا٣ـر٤٠ػٰ  -

 د٦نٜ( ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -)ثٲؿكت 

-  ٰ  ا٣ضـء اٵكؿ. - 1915 -ا٣ٞة٬ؿة  -ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح  -دٱٮاف ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٤٠

 -٤٣ُجٲؼػٰ اٵ٩ؽ٣كػٰ  -٦كػ٥٤ ثػ٨ ا٣ٮ٣ٲػؽ  :مؿح دٱٮاف وؿٱٓ ا٣٘ٮا٩ٰ -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -دار ا٧٣ٕةرؼ ثة٣ٞة٬ؿة  -دعٞٲٜ د. قة٦ٰ ا٣ؽ٬ةف 

 -دار ا١٣ذػةب ا٣ٕؿثػٰ  -ثنةرة ٔجؽ اهلل ا٣ؼػٮرم  :مٕؿ اٵػ٢ُ ا٣ى٘ٲؿ -

 .1971ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح  -٣ج٪ةف  -ثٲؿكت 

 -١٦ذجػػح ا٣ٕجةقػػٲح  -د. قػػة٦ٰ ا٣ػػؽ٬ةف  -اء اٵٔػػٺـ ٚػػٰ قػػٮرٱح ا٣نػػٕؿ -

 د٦نٜ، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ.

 -١٦ذجػح ا٧٣س٪ػٯ  -د. وػٛةء ػ٤ٮوػٰ  -٨ٚ ا٣ذُٞٲػٓ ا٣نػٕؿم كا٣ٞةٚٲػح  -

 ـ.1977-1397٬ا٣ُجٕح ا٣ؼة٦كح  -ث٘ؽاد 

دار  -دعٞٲػٜ د. إظكػةف ٔجػةس  -اثػ٨ مػة٠ؿ ا١٣ذجػٰ  -ٚٮات ا٣ٮٚٲةت  -

 ك٣ٯ.ا٣ُجٕح اٵ -ثٲؿكت  -وةدر 

أثٮ ث١ؿ ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ػٟ ا٣نػ٪ذؿٱ٪ٰ، ٔػؿؼ  -ا١٣ةٰٚ ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ٞٮاٰٚ  -

 د٦نٜ. -دار ا٧٣ٺح  - دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱح -ثةث٨ ا٣ٌكؿاج 

دػأ٣ٲٙ ا٣نػٲغ أثػٰ ٔجػؽ اهلل  -٠ذةب ا٣ذنجٲ٭ةت ٨٦ أمٕةر أ٢٬ اٵ٩ؽ٣ف  -

 -دار ا٣سٞةٚػح  -دعٞٲػٜ د. إظكػةف ٔجػةس  -٦ع٧ؽ ث٨ ا١٣ذٌة٩ٰ ا٣ُجٲػت 

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -ثٲؿكت 

وػٲؽا، ا٣ضػـء  -ا٧٣ُجٕػح ا٣ٕىػؿٱح  -ظ٤ٲ٥ د٦ٮس  -ا٧٣سة٣ر كا٧٣سة٩ٰ  -

 .1931، ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ 1916اٵكؿ 

د٦نٜ  -دار ا١ٛ٣ؿ  -د. ٔجؽ اهلل ا٣ُٲت  -ا٧٣ؿمؽ إ٣ٯ ٚ٭٥ أمٕةر ا٣ٕؿب  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -
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اثػ٨  -ت ا٧٣ؿوٓ ٰٚ اٳثةء كاٵ٦٭ةت كاٵث٪ةء كا٣ج٪ةت كاٵذكاء كا٣ػؾكا -

 ـ.1991-1411٬ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -ٔة٥٣ ا١٣ذت  -اٵزٲؿ ا٣ضـرم 

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -ثة٣ٞة٬ؿة  -دار ا٧٣أ٦ٮف  -ٱةٝٮت ا٣ع٧ٮم  -٦ٕض٥ اٵدثةء  -

 -د٦نػٜ  -كزارة ا٣ذؿثٲػح  -٦ع٧ؽ ػٲؿ أثػٮ ظػؿب  -ا٧٣ٕض٥ ا٧٣ؽرقٰ  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ.

 -ٲػػؿكت ٦ؤقكػػح ا٣ؿقػػة٣ح )ث -٧ٔػػؿ رًػػة ٠عة٣ػػح  -٦ٕضػػ٥ ا٧٣ػػؤ٣ٛٲ٨  -

 .ـ1993-1414٬ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -د٦نٜ( 

ٔيػؿؼ  -ا٧٣ٕٲةر ٰٚ أكزاف اٵمٕةر  - أثٮ ث١ؿ ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ا٣ن٪ذؿٱ٪ٰ، 

 د٦نٜ. -دار ا٧٣ٺح  -دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ رًٮاف ا٣ؽاٱح  -ثةث٨ ا٣ٌكؿاج 

 -دار وػةدر  -دعٞٲٜ د. إظكةف ٔجػةس  -اث٨ ػ١ٌ٤ةف  -كٚٲةت اٵٔٲةف  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ. -ثٲؿكت 

*   *   * 
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 ه(086)خ 

رَّاخضد. ؾجةس ْةُٖ اىأ. 
() 

 ٌٰ ٱٕػػٮدي ا٬ذ٧ػػة٦ٰ ثة٣عكػػ٨ ثػػ٨ً مػػةكر ا٧٣ٕػػؿكؼ ثػػةث٨ ا٣٪ٞٲػػت ا٣ٛٞٲكػػ

٧ٍٰٕ ٣ًنػٕؿًق كدىعٞٲٞػ٫، 1114( إ٣ٯ ق٪ح 681٬ )ت ـ، ك٬ٮ دةرٱغ ا٩ذ٭ةاٰ ٨٦ً صى

ٓى ٤ٔٲػ٫ً ثٕػيي ا٣جػةظسٲ٨ ٤ََّػ ػةًع  كٝىًؽ ا ًى ػؽيكًء اٵىك ػؽ ٬ي ٕى ، كث كا٧٣عٞٞػٲ٨ كٝذػؾاؾى

ـ، زػ٥َّ رصٕػخي إ٣ػٯ ٦ىػةدر 1118اٵ٦٪ٲًَّح أوؽردي٫ي ٠ذةثةن ٚػٰ ٦ؽٱ٪ػًح ا٣ع٤َّػح قػ٪ح 

٦ؼُٮَح ك٦ُجٮٔح أ٦ؽَّد٪ٰ ث٪ىٮصو ٠سٲؿةو، ك٩ىنؿد٫ي زة٩ٲحن ٰٚ دار )د٧ٮز( ثؽ٦نػٜ 

، 34-33ـ، زػػ٥َّ ٚػػٰ ٦ض٤ػػح )ا٣ػػؾػةاؿ( ا٣جٲؿكدٲَّػػح، كّ٭ػػؿ ٚػػٰ ا٣ٕػػؽدٱ٨ 1111

إ٣ٯ دار وةدر ثجٲػؿكت،  -٦ٓ زٱةداتو كاٚؿةو  -ـ، كأػٲؿان ٝؽ٦َّذ٫ي 1113/1434٬

٨٧ٍى إًوؽىارىاد٭ة ق٪ح  ًً ٓى ٰٚ )1114ك٩يًنؿى  ٝى ػة، 316( ثٲذةن ٚػٰ )1674ـ، ككى ( ٩ىى 

٦ة ثٲ٨ى ُٕٝح ك٩ذٛح، ٌٚػٺن ٔػ٨ دؼؿٱضػةت صؽٱػؽة، كإًػةٚةت ٬٪ػة ك٬٪ػةؾ
(1)

 ،

                                                 

() ا٣ٕؿاؽ ثةظر ٨٦ 

 ـ.14/4/1119كرد ا٣جعر إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 

ؿى د. ٦ع٧ؽ ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ؽكػٰ )مٕؿ اث٨ ا٣٪ٞٲت(  (1) ـ، كٝػؽ ص٧ػٓ ٤٣نػةٔؿ 1118ق٪ح ٩ىنى

جٍػؿى ا٣نػج١ح 1187) ٔى ٤ٕػخي ٤ٔٲػ٫ً  ََّ ( ثٲذةن ٍٚٞ، ٦ٓ دراقحو قػؿٱٕحو ك٦ىػةدر ٤ٝٲ٤ػح، كٝػؽ ا

 ص٧ٲٓ ا٣٭ٮا٦ل.٩ذؿ٩خ(، ك٠ةفى ػة٣ٲةن ٨٦ ا٣ٕ٪١جٮدٲَّح )اٷ
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ػ ٟى ث٧جةظػر ٦٭٧َّ جٞخي ٢٠َّ ذ٣ػ ىػٍخ ًقػٲؿةى ا٣نػةٔؿ، كدراقػح ٦ٮًػٮٔٲح كقى حو د٪ةك٣

 كأػؿل ٚ٪ٲَّح ٣ًًنًٕؿقً.

ػخي  ٝٛى ىٍف كى ٛىًح، ك٠ػةفى أ ًٓ مًٕؿًق ٰٚ ا٧٣ْةف ا٧٣ؼذ٤ ٍٓ ٨ٔ دذجُّ ٧ٍػًؽ  –ك٥ٍ٣ أ٩ُٞ ثًعى

 ٫ًًٞ ٧ٍَّخ ) -اهللً كدىٮٚٲ ًى ٧ًف ٦ؼُٮَةتو ٩ةدرة صؽٱؽةو  ًؽٱػؽىةن ٤ٔ45ٯ ػى ٍُٕػحن صى ًٝ )

اف، ٦ خي ٦٪٭ػة ٬ػؾا ا٧٣كػذؽرىؾ 459ض٧ٮٔ٭ة )٥ٍ٣ دىًؿد ٰٚ ا٣ؽِّٱٮى ػ٪ٕى ( ثٲذػةن ؛ ٣ًػؾا وى

ػةًٔؿ ٠ة٤٦ػحن  ا٣ؾادٰ ٤ٔػٯ وػ٪ٕذٰ ٤٣ػؽٱٮاف، ك٦ًػ٨ زىػ٥َّ ٱ١ػٮفي ٦ض٧ػٮعي أثٲػةًت ا٣نَّ

ة361( ثٲذةن ٰٚ )1133)  قأ٧ًُّ٭ة إ٣ٯ َجٕحو ٝةد٦حو إٍف مةء اهلل.، ( ٩ىى 

ٍُصذدَرِك:   وْذا ُعُّ اى

[1] 

 )ا٣ٮاٚؿ( اث٨ ا٣٪ٞٲت:

٥٤ً١ٍٍ ٚىإٍف دى  -1
(1)

ذٍجػةن ك٣ىٮ٦ػةن   ٔى  ٍٙ ػ  دىؼى

 

ىك ٬ًضػػػةءً   ـٍّ أ ػػػ٢ٍ ثًػػػؾى ٛى  ك٣ػػػ٥ٍ دىع

َـ٦ّػةفً  -1  ٔىٮاًت ٦ًس٤ًٰ ٰٚ ا٣ ٍٙ دى  ٚىؼى

 

ةءً   ػػػ٧ى ً٭ػػػ٥ٍ ٩ىعػػػٮى ا٣كَّ ِّٛ ٠ي
ى ٓى أ ٍٚػػػ  كرى

ةـي ا٤٣ٲػ٢ً ٝىٍىػؽان  -3  ػٰ ًقػ٭ى ًُ ة ديؼ  ٚى٧ى

 

ىػػػةتي ا٣ػػػؽُّٔةءً   ةث ػػػٍخ إًصى ُى ىث  كإٍف أ

 أ. ٤ُ٦111ت اٵدٱت  اىذخرٗش: 

[2] 

 )ا٣ُٮٱ٢( اث٨ ا٣٪ٞٲت:

ىًظجَّذًػٰ -1 ٪ؽى أ ًٔ ٞىٯ ا٣جٍؤسى  ى٣  إًذا ٠٪خي أ

 

ٛىةاًٰديؿىل   ؽىااٰ ٱى١يػٮفي ًمػ ٔى ٪ؽى أ  ؟ًٔ

 1-  ً٫ًٞ ٘ىهُّ ثًؿٱ ٕىٯ ٦ى٨ٍ ٱى  إ٣ٯ ا٧٣ةًء ٱىك

 

٘ىهُّ ث٧ًػةءً إ٣ٯ   ٕىٯ ٦ى٨ ٱى ىٱ٨ى ٱىك  ؟أ

 .٤ُ٦111ت اٵدٱت  اىذخرٗش: 

                                                 

(1) .  د٥٤ً١ي: دضؿحي
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[3] 

ٲًت ٠ذتى  مٌ إ٣ٯ ا٣ٕـازاث٨ي ا٣٪َّٞ
(3)

ٔى ٮى صى   ى اثةن  :ثٲى ٨ أ  )ا٣ٮاٚؿ( ةتو

ىػة -1 كث ٗىؿي ًٕػٰ  َّٙ ٦ًػ٨ٍ دى٦ ٟى ٠ػ ي  ٠ذةث

 

ىػة  كث ػٮىل ٤ٝجػٰ ٠يؿي َّٛفى ٦ًػ٨ٍ صى  ك٩ى

ػػػةًف ٩ىٮ٦ػػػةن  -1  ٛى ٨ً اٵىص ًَ ػػػٮ دَّ ٧ً٣ى  كرى

 

ٗىًؿٱجىػػة  ل  ٔىػػ٨ دىارًق، كزىػػٮى ل 
 ٩ىػػأى

 ٦٪٭ة: 

ػػؽو  -3 ٍٕ ي  ك٠ػػ٥ٍ ٩ىػػةدىل ٤ٔػػٯ ٝيػػؿبو كث

 

ىػػػػةن ظى   ػػػةًدٝةن كأ ٧ًٲ٧ػػػةن وى  جٲجىػػػةظى

ػػػػةقي  -4  ٔى اقي كٹ دي  ٚى٧ػػػػة ٣جَّػػػػٮا ٩ًػػػػؽى

 

ٰ ا٧٣يًضٲجىػة  ً٘ ٤ٯ ا٣٪َّٮىل ا٧٣يىػ  ٔ  ك٠ي٪خي

٪ػػػةؾى ٔ٪ػػػ٫ي  -5  ٗى ػػػةؾى ٦ػػػة أ  ك٦ػػػة أ٩كى

 

ًؿٱػػتي ٠ػػؾا ًٝؿٱجىػػة  ٞى ٰى ا٣  ك٠ػػ٥ٍ ٩ىًكػػ

 .ب 111-أ  111( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

[4] 

:  )ا١٣ة٢٦( ٝةؿ ٱٕذؾري

 ٦ىػػ٨ٍ ٹ ٣ػػ٫ي رى٠ٍػػته كٹ ٦ىؿ٠يػػٮبي  -1

 

ػػٮبي   ػػٮده كٹ ٦ىعكي  ٦ىػػة ذاؾى ٦ىعكي

ػػػٕٲي٫ي  -1  رى قى ػػػؾَّ ٕى ى ؿى أك د ػَّ
 ٚىػػػًإذا دىػػػأى

 

٪ػػ٫ي دى٪يػػٮبي   ٔى ٍقػػ٢ي كاٵىكرىاؽي   ٚىة٣ؿُّ

 ب. 91( 1619ا٣كٛٲ٪ح )ب،  ٤ُ٦113ت اٵدٱت  اىذخرٗش: 

[5] 

، كث٫٘٤ي أفَّ ٦ٕنٮٝةن ٫٣ي ٠ػةفى ٦ي  ٠ذتى  ٌ٘ػجةن، ٚٮٝػٓ اث٨ي ا٣٪ٞٲت إ٣ٯ ا٣ٕـازمِّ

٤طي ث٫ً  دٱػٮا٩ٰى )٠نػةص٥( ك)اثػ٨ ا٣ْؿٱػٙ(، ك٣ػ٥  قي كا٣ٮوةؿ، ك٠ةف أٔةرى  ا٣ىُّ

 )ا٧٣ذٞةرب( ٦٪٭ة: .ٱ٤ُج٭٧ة ٦٪٫ي 

                                                 

ٰى ٬ٮ  (3) ِّٚ م٭ةب ا٣ؽٱ٨ أظ٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ ٔجؽ ا٧٣٪٥ٕ ثػ٨ ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ا٧٣ىػؿم. ديػٮي

ٜى دٱٮا٩ىػ٫ كٝػؽَّـ ٣ػ٫ي د. رًػة رصػت، كوػؽرى ٔػ٨ دار ا٣ٲ٪ػةثٲٓ ثًؽ٦نػٜ،  .711٬ق٪ح  ػ َّٞ ظ

ؽ ا٣سٞةٚػح كا٣ذػؿاث(، ع ـ، كٝؽ ٠ذج٪ة ٦ٞةٹن ٩ٞؽٱ ة ٦ٓ ٦يكذؽرؾ، ٩يًنؿى ٰٚ ٦ض٤ػح )آٚػة1114

ة ٦ة ثٲ٨ ٝىػٲؽة  13ثٲذةن ٰٚ  146ا٧٣كذؽرؾ . )ك٥ًَّ 138 -111ـ، ص 1113، 84 ٩ى 

ٺن ٨ٔ زٺز عةت، ك٦ٺًظِ ٩ٞؽٱَّح كدؼؿٱضةت صؽٱؽة(. حك٩ذٛح، ٌٚى  ٦ٮمَّ
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ٓي ثًػػػؾاؾى ا٣ٮ٣ٲػػػؽ -1  كأ٩ػػخى ا٣ؼ٤ٲػػػ

 

٘ىػػـاًؿ اٵرٱػػت  ػػًؾرمُّ ذاؾى ا٣ ٔي  ك

 ٦٪٭ة: 

 ٤٧ٚٲػػػخ دٞجٲػػػ٢ ػػػػٌؽ ا٣٭ػػػٺؿ -1

 

ٲػػت  ًَ  كًػػ٥َّ ٝىػػٮاـ ا٣ٌٞػػٲت ا٣ؿَّ

 ٦٪٭ة: 

َّْؿٱػػٙ -3  ٩كػٲخ ٠نػػةص٥ كاثػ٨ ا٣

 

ٗىًؿٱػػت  ٓو   ك٦ػػة ٚٲ٭٧ػػة ٦ػػ٨ ثػػؽٱ

 ٦٪٭ة: 

ػةقي  -4 ى٧ى ٙى ا٣ُػٺ ٦ًػ٨ٍ ٣ ٍمػ  ك٬٪ِّبخي رى

 

ػػ٪ًٲًت   ػػؿو مى ػػة ثًس٘ى  ك٠ػػأس صٺ٬ى

 ٦٪٭ة: 

ٟى ٝجػ٢ى ا٣ػؾ٬َّةًب  -5 ػ َّْ ٍؾ ٦٪ػ٫ي ظ  ٚؼي

 

٘يػؿيكًب    ك٤ُ٦ٓ م٧كػٟ ٝجػ٢ى ا٣

ٍٜ ثةٷ٣ػػػػ٫ً، ٚػػػػإفَّ اٷ٣ػػػػ٫ى  -6   كزًػػػػ

 

٩يٮًب   ػػ٨ ٠ًجىػػةًر ا٣ػػؾُّ ٔى ٪ىة  ػػة٦ًعي  ٱيكى

 .أ 95( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

 [6] 

 ()ا٣ؼٛٲٙ ٝةؿ ٦ضٲجةن ا٣ٕـازٌم ٨ٔ ٝىٲؽةو:

ى  -1 ٤ػػٮًب أ ٞي ٲيػػٮًف ٔ٪ػػؽى ا٣ ٕي  ديػػؿىل ٤٣

 

ػػػػؿيكًب    ٤َجػػػػةت ٠سٲػػػػؿة ٤٣عي

ُّٟ مػػة٬ؿات ٤ٔٲ٭ػػة -1   ٣ػػٲفى د٪ٛػػ

 

 ٢٠َّ ٦ةضو ٦ًػ٨ى ا٣ػؽ٦ِّةًء ػٌػٲًت  

 3-  ٍّٰ  ٦يؿقػػػٺت ٣٭ػػػة ث٘ٲػػػًؿ ٝكػػػ

 

ػٍ٭٥و ٦ًػ٨ى ا٤٣ِّعػةًظ ٦يىػٲًت    ٢٠َّ قى

ذػػٮًر ٠كػػة٣ىٯ -4  ٛي ػػٮفو ٦ًػػ٨ى ا٣ ٛي  كصي

 

زيٮًب   ٔىةتي ا٣ٮي ًٟ ٦يكؿ ٛىذ ٰى ٰٚ ا٣ ٬ٍ  كى

ػػة -5  ٲ٭ػػة ٗٲػػؿي ا١٣بًٲػػًت، كٱىؼنى  ٱىذَّٞ

 

ػػ٢ِّ ٠ىبًٲػػًت   ٥ٍ ث١ًي ػػ٪١ُّي ّى ػػة  ػػة، ٚى٧ى  ٬ى

ُـّ ٦ًػػ٨ ٚىػػٮًؽ ًردؼو  -6   كٝىػػٮاـه ٱى٭ذىػػ

 

سًٲػًت   ٲًت ٚىػٮؽى ا١٣ى ًٌ ٞى اًز ا٣ ـى  ٠ىة٬ذً

زىذ٫ٍي ا٣ٌنػ٧ةؿي ٦ػ٨  -7   ٔنػٞ٭ة ٚٲٍػػظؽَّ

 

٪يػٮًب   ٘ىةرىٍت ٤ٔٲ٫ً ًرٱػطي ا٣ضى  ػ٫ً، ٚى

ػػة -8   ٞ ثؿيكًظػػٰ ٦ىػػ٨ٍ ٹ ٱيٮاٚٲػػ٫ً ظى  كى

 

ػػػٛذي   ٣ًػػػٰ إٍف كىوى ـى  ٫ي أك ٩ىًكػػػٲجًٰٗى

ًق ٣ً٪ىٲجًٲٍػػػػػ -9  ػػػػؽِّ  ٱ٪ذ٧ًػػػػٰ كردي ػى

 

، ٚٲػػة ٣ٲذىػػ٫ي ٱ١ػػٮفي ٩ىػػٲجًٰ   ػػػ٨ى
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ػػػػؿًق كأ٩ٛةقػػػػ٫ً دي٪ٍػػػػػ -11  كإ٣ػػػػٯ ز٘ى

 

ٲػًت   ًَ ُػؿو ك ًٔ  ػكتي أ٩ٛةسي ٠يػ٢ِّ 

ـىل -11  ػػ  كإ٣ػػٯ أظ٧ػػؽ ا٣ٕػػـازٌم ٱٕي

 

 ٠ي٢ُّ ٌٚػ٢و ٝػؽ ظػةزى ٠ػ٢ٌ أدٱػًت  

ةٔؿه ٦ػة ٱػؿىل ٣ػ٫ي ٦ًػ٨ٍ ًػؿٱتو  -11   مى

 

ػؿكًب   ٌُّ  ٰٚ أٔةرٱًي ًمػٕؿًق كا٣

ًِ ٦يٍكذىٍضػػ -13   كأدٱته ٦يكذٕؾبي ا٤٣َّٛ

 

 ػ٢ً ا٧٣ٕة٩ًٰ، ٦كذ٤٧ط اٵيق٤ٮًب  

ـى ٚٲػػ٫ً  -14  ىكصػػ  ٬ػػؾَّبى ا٣ٞػػٮؿى زيػػ٥َّ أ

 

ـً ٚػػٰ ا٣ذَّ٭ػػًؾٱًت ثػػة ٚىػػأىدىٯ  ًصٲ  ٣ٮى

ػػػٯ ثػػػة٣ٲىؿاًع ٦ىػػػذ٨ى ث٪ػػػةفو  -15  ُى  كا٦ذ

 

ػػػػٮًب   ٪كي  ٚىػػػػأدىٯ ثًة٣جىٲىػػػػةًف كا٧٣ى

 كأرا٩ًػػػٰ ا٣جٕٲػػػؽى ٗٲػػػؿى ثٕٲػػػؽو  -16 

 

ٗىٲػػؿى ٝىًؿٱػػًت   ًؿٱػػتى  ٞى ىرا٩ًػػٰ ا٣  كأ

ػػٮ -17  ُُّ  ك٠ػػأفَّ ا٣ٲىػػؿاعى ٚػػٰ ٱىػػًؽًق ا٣

 

ُٲته ٱس٪ًٰ ٤ٔٯ اث٨ ا٣ؼُٲًت    ٣ىٯ ػى

جذىػػػ -18  ىٱُّ٭ػػػة ا٧٣ي ٍكػػػ٨ً ز٪ػػػةءو أ  ًؽم ثًعي

 

ٲػػًت   ٜو ٤ٔػػٯ اثػػ٨ً ا٣٪َّٞ ٜو رااػػ  ٚػػةا

ػ -19  ٌٍ ٛى ا٣ ٢ً، كى ٌٍ ٛى ةًظتى ا٣  أ٩خى ٦ة ز٣ٍخى وى

 

 ػػػػ٢ي ثًػػػٺ ٦ًؿٱػػػحو كٹ د١ػػػًؾٱًت  

ىٍظػػ -11  ٟى ٱػة أ ٧ًػ ٍْ ى ٤ىذ٪ًٰ ٔٞػٮدي ٩  كىوى

 

ٞيٮؿى ٰٚ ا٣ذَّؿدٲػًت   ٕي ، دكجٰ ا٣ ؽي  ػ٧ى

ٍكػ٪ةن  -11  ٧ػةٹن كظي ؿقػ٭ة صى ًَ جىٍخ   ٠ىكى

 

ٱ٨َّو ثذىؿٱػػػػًت ٦سػػػػ٢ ٔٞػػػػ  ـى  ؽو ٦يػػػػ

 11-  ٍَ ىذٍ أ ث ة٩ًٲٍػػػػػؿى ٕى ّي٭ػػػػة ك٦ى  ٪ًػػػػٰ أ٣ٛة

 

ػػؿكًب   ُى ة، ك٦ػػة ٠٪ػػخ ٝج٤٭ػػة ثً  ػػػ٭ى

جىٮتي إ٣ٯ ا٣ذَّىػة -13  ٍخ ٣ٰ، ٚى٧ىة وى ًى  ٔىؿى

 

جًٲػًت   ٔى٨ ظى ؿىًخي ٔ٪ؽى٬ىة 
ٔى  ثًٰ، كأ

ٍكػػ٨ً ٦ػػة ٝػػة -14  ٲَّؿدي٭ػػة ٤ٔػػٯ ظي  كدىؼى

 

ًىٲًت   ؿى اث٨ي ٬ة٩ٰ ث٧ًًىًؿ٩ة ٰٚ ا٣ؼى
(4)

 

ػػؿيكران  -15  ـًٱ٨ قي ػ ػةدٍت ٤ٝجػٰ ا٣عى ٚى  كأ

 

ًنػػٲًت   ػؽى ا٧٣ى ٕى ػةدىٍت ًوػجىةمى ث ٔى  كأ

عً  -16  َّٛعذي٭ة، ٚىأٚي ػػ  خي ظذَّػػٯ٧ٍػػكدىىى

 

ؿٱجًػٰ  ػحو ٤ٔػٯ دٕى ٔيض٧ى  ًوؿتي ذا 

٬ٍػػػ -17  ة زى ٭ى  ك٣ػػب٨ًٍ ٝي٤ػػخي ٠ػػةدى ٱينػػجً٭ي

 

ؿٱػػػًت   ٬ٍػػػؿه ١ٚػػػةد ٤٣ذَّٞ  ػػػػؿه كزي

ىًرٱػػػته  -18  ىًدٱػػػته أ ػػػة أ ىدىػػػة٩ًٰ ثً٭ى  كأ

 

 ا ٦يؿقػػ٢ي اٵدٱػػت اٵرٱػػًت ك٠ػػؾى  

ػػػػؤاؿو  -19  أ٩ٰ دىأىدُّثػػػػةن ثكي  ٦ىػػػػة اثذىػػػػؽى

 

ػػٮ ٦يضٲجًػػٰ   ثػػ٢ إًذا ٦ػػة قػػأ٣خي ٚ٭ي

 إًٍف دىسى٪َّػػٯ أز٪ىػػٯ ا٣ٌٞػػٲتي ٤ٔٲػػ٫ً  -31 

 

ػػ٨ً ا٣ٕ٪ػػؽ٣ًٲًت   ٔى ٪ىػػٯ  ٗى ٘ى٪َّػػٯ أ ى  أك د

                                                  

 ٱينٲؿي ٰٚ ٔضـ ا٣جٲًخ إ٣ٯ أثٰ ٩ٮاس ك٧٦ؽكظ٫ كا٣ٰ ٦ىؿ ا٣ؼىٲت. (4)



 401 (2-1)اجلزءان  (33)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 يَااااب يَا يَااااب يَُلَاااابي    اااا   يَا اااا    -14

 

ب يا     َِ ِ  وَا يَ لك ِ  لكالاِ ْن ن ظاب  م 

اااب  ل َاي ااا -13   ُ ف نه  ة  تَاااَْاَ ولكااا  

 

ااال ي     ااا    ا َعااابغتث مُ  َُ  يَْن ي 

ااػتث  -11  َِ ا ع  َ اا   ُ ف يَُااات  لك  ولكاا  

 

   ِ ِ  بَا  اَن لكالاِ ااتث م   ُ  اْ  ا 

ِ  وم ااتث  -11  اا   ي مااَ  يااب َاابغَت لكع 

 

   ِ ا  ط   ف  يمبنث م ْن حبيثبت  لكخ 

 .ِ 31 –ي  31( 4230لكُهيبة ) التخريج: 

 [7] 

 )لكط ي ( ن لكبُي :لا

ِ   اابن  ريااتف فاا  ن ب  -4  إ ذل زلَر ا بك

 

    ََُ بغبت  َراَػَك ابك  ُ  يَزور  مََع لك

 غاان يياابرث ا بَاابز  ث  -3 
 ومااب   اا ء ناابدث

 

   ِ  وال   اا ء يلنث ا بكَييَاابَرا  ذل و ااْت

 ِ. 431مطَ  ل يي   التخريج: 

[8] 

 )مِيود لكالبم ( وبل:

نيب -4 اياا لكَ ااتد  ا بكاااء  اََ

 

 َحل   لكَ َ بت   اا  تَػَءقث  

ااابذ  ذل يَمااا ث ا  اااب -3  َُ  تََ

 

 مب  بَن ذل يَج ث م اَ لت   

اََ ااب -1  اايت  ا ا   َوهااَ  ل َي 

 

 مَب يَلَِ ف  وَياا  لكَايَابا   

 ِ. 43لكلػَيُة ف  يبابر لكعػتلد  التخريج: 

[9] 

 )لكالبم ( وبل:

تن َك مب َحيي   وإْن يَم ْ   -4 لث ا   فألَال   يوصي   من اػااف ا اب ور 

اب   -3  َُاه   يَيٌن غَ   كاَك لغلتفا   ا 

 

يااَتل     ِ  لك   اا بي  َُ َ  ووفاابذ  وَاااَ  ت

 ِ. 44ج لهت لكالِِ  :التخريج 

 [01] 

 )لكط ي ( :لان لكبُي 
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ٮفى ثً٭ىضًؿ٠ي٥ٍ  -1 ى٪ىة ٠ى٥ٍ دىضؿىظي ظجىةث
ى ىأ ا؟  أ ؽى ٥ِّ ٦ي٧١ٍى ٬ٍؿى ثًة٣٭ى ادان ٱىجًٲخي ا٣ؽَّ  ٚيؤى

ىظجَّذػػٰ -1  ى٩ػػذي٥ٍ أ أ  إًذا ري٦ٍػػذي٥ي ٝىذ٤ػػٰ، كى

 

ػؽىا؟  ًٔ ٯ إًذا ٠ي٪ذي٥ي  ػنى
ى  ٚى٧ىةذا ا٣ؾم أ

 أ. ٤ُ٦111ت اٵدٱت  اىذخرٗش: 

[11] 

 ٌٰ ٭ٲًؿ اٷرث٤ِّ َّْ  ()ا١٣ة٢٦ :٠ىذىتى إ٣ًٯ اث٨ً ا٣

ىصػػ٢ٌ ٦ػػة ٱي٭ػػؽىل -1 ٟى أ ي٬ػػًؽم إ٣ٲػػ  أ

 

ػػ٨ٍ كي ٱى ٣ػػ٥ٍ  ٨ٍ ٦ىػػ  ٔى ؼي اٍ٭ػػد ا كٹ   ؽى

ى  -1  ػػػث ي٩يػػػكػػػٲ٥ ٣ً ا٣٪َّ  رى ٕى  ٙو ؿكًػػػحو أ

 

ًَ ٕى ل ٦ى ٪ػػػؽى دى   ػػػة دى  ٛػػػ٫ي ة  لؽى ٪ٍػػػ٠ى٧ى

ػػػة ٣ػػػ٫ي، كصػػػٺى  ٯ٤ىػػػضى ٚى  -3   أزا٬ؿ٬ى

 

اٲٍ ٗيىػػ٪ى   ػػ١ؿ كا٣ع٧ػػؽى  ٨ً ٦٪٭ػػة ا٣نُّ

ػػػػ٥ى اٵ٬ػػػػٮاؿى ٱؿ٠جي٭ػػػػة -4   كدضنَّ

 

ا   ك٠ػػؾاؾى ٦ىػػ٨ٍ ٱذ٤َُّػػت ا٧٣ضػػؽى

ػػػػػػػػكإذا رآقي كا٣ذى  -5  ػػػػػػػػةقي ٚى ٞى  ؽٞى

 

ى   ٕى ٣ ػػ ِى ا٣كَّ اةدىعػػ ػػٕؽى ٞىػػٯ ا٣كَّ  ةى كا٣ذ

 ٢ صػػػٺء ٩ػػػةّؿقً ٍعػػػ٠ي  قي ؿآ٦ىػػػ -6 

 

ا  ػػٍؽ ٱىػػؽى ٕي  دض٤يػػٮ ٝػػؾاقي، ٤ٚػػ٥ٍ ٱ

ػػةا٤ًي٫ي  -7  ٌى َّْ٭ٲػػًؿ ك٦ىػػ٨ٍ ٚى  ٱػػة اثػػ٨ى ا٣

 

اٍكػػػ٤ىٯ كدي ضٍ ذى ٍكػػػٯ كدي ٤ىػػػضٍ دى    ذ٧ؽى

ػػ -8  ػػ٭ى ٬ػػؾا ا٣ٕػػـازمُّ ا٣نِّ ، ك٬ى  ٢ٍ ةبي

 

ػػٱى   ٛى ػػؿٍ ؼ ٔى ا ا٣٪َّػػؽِّ  ؼي ةؾى   ؟إًٍف ٩ىػػؽَّ

ػػػػةٝػػػػؽ زارى ًص٤ِّػػػػ -9  ذً٭ى َى ٘ىٮ ً  ٜ ٹ ٣

 

ػػػٮٝةن،  ا مى  كٹ ٩٭ػػػؿان ث٭ػػػة ٦ػػػؽَّ

ػػػػػػػ -11   ٫ٕي ديرىران ٧ٍ إًٹَّ ٣ًٲػػػػػػػٮدعى قى

 

ا  ٧َّْذى٭ػػػػة ٔٞػػػػؽى  ٝػػػػؽ َة٧٣ػػػػة ٩

ِو دى  -11  ػػػكٱػػػؾكؽى ٦ػػػ٨ٍ ٣ٛػػػ  ثػػػ٫ً  ٮقي ٛي

 

ا  ػػٍ٭ؽى  ٩ٛكػػةن ٱٛػػٮؽي ا٣ؼ٧ػػؿى كا٣نَّ

ػػة ديػػٮًظٰ ٝى  ٍٓ ٧ى كاٍقػػ -11   ىػػةاؽقي ٧ً٣ى

 

ا ك٦ىػػػة ٱيعػػػؽل  ػػػة ثػػػ٫ً ٱينػػػؽى َّ٧٦ 

 13-  ًٕ ػػػة ك٦ى كا٩ْػػػٍؿ ٤ُ٧ً٣ ُى ٭ى ػػػةٞ ٭ى ًٕ 

 

ػػ  ػػٮدًة اٵى ٚػػٰ صى ٛى اةًظ كا٧٣ى ٣  جػػؽى

ػػػعةت ٦ػػػة رأٱػػػخي ٣٭ػػػة -14   ك٦ٮمَّ

 

ا  ىمػػػ٭ٍؽ ٣٭ػػػة ٩ًػػػؽَّ  ٦ػػػسٺن، ك٣ػػػ٥ٍ أ

، ك٠ػػ٥ٍ  -15  ٤ػػٮؾي ةدىدٍػػ٫ي ا٧٣ي  ٠ػػ٥ٍ ٝػػؽ دى٭ى

 

 أ٬ػػؽىل إ٣ٲ٭ػػة ػٲػػؿى ٦ػػة ٱي٭ػػؽىل 

، ك٦ىػػ٨ٍ  -16  ُّٰ ػػٲؿٚ  كٵ٩ػػخى ذاؾى ا٣ىَّ

 

ا  ػػػؽى ػػػ٨ى ا٣٪َّٞ ػػػٺـى ٚىأىظكى ػػػؽى ا١٣ى ٞى ى ٩ 

ػػ -17  ، كثة٣ػػػأٔؽٱذػػ٫ ثة٣نَّ ٟى  ٮًؽ ٚٲػػ

 

ػػؽىل  ٔى ٕيػػؾرمُّ ٠ػػ٥ٍ أ  أمػػٮاًؽ كا٣
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ػػػػ -18 ػػػػؽ مى ىثػػػػؽان ك٦ع٧َّ  ٮٰٝ ٣ػػػػ٫ي أ

 

، ٦يذى ادً ؿى ٦يذىػػػػ  ػػػػؼه ًٔ ٌى اٙه ًصػػػػة  ؽ 

ٍكػػ -19   ٪ةن ذاؾى ا٣ػػًؾم ٝػػؽ ّػػ٨َّ ثػػٰ ظي

 

ا  ٞىىػػؽى ػػ٨ى ا٣ ىظكى ، كأ َّٰ ٕىٯ إ٣ًػػ ػػ  ٚىكى

ٚػػػؿان  -11   كرأٱػػػخي ٦٪ػػػ٫ي ١٦ةر٦ػػػةن كى

 

ا  ىػػؿان كٹ ٔػػؽَّ ة ظى يظًىػػ٭ى  ٣ػػ٥ٍ أ

ػػةٹ -11  ـً ث٧ًى ػػٮ
٤ي ٕي   زاؿى ٱٛذٍػػٰ ٚػػٰ ا٣

 

دَّا  ىظػػػػؽه ٣ػػػػ٫ي رى ٍٓ أ ًُ  ٣ػػػػ٥ٍ ٱكػػػػذ

 ب. 118( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

[12] 

ى إً  ا٣٪ٞٲًت  أ٬ؽل اث٨ي  ى ٣ٯ ا٣ٕـازمِّ أ  )ا٣ٮاٚؿ( ٢ى ٫٣ي ٬ؾق اٵثٲةت:رقى ٝٺ٦ةن، كأ

ٞيػػؽكدىا -1  ثٕسػػخى ث٭ػػة ديػػؾ٠ِّؿ٩ٰ ا٣

 

 ك٦ؼذٌػػت اٵ٩ة٦ػػ٢ كا٣ؼػػؽكدىا 

 ضؿَّظػػح، ك١٣ػػ٨ٍ ك٦ػػة كاٚػػٍخ ٦ي  -1 

 

ٮدىا  ػػػ٭ي ٣ػػػح ثػػػٮدِّؾى ٣ػػػٰ مي  ٦ٕؽَّ

ػػػٯ -3  ًٕٲكى ً ـىل ٣ ػػػ  أدىػػػٍخ ١٤٦ٲَّػػػح دٕي

 

ا   ك٥ٍ٣ دػؾؽ ا٣ؼذػةف كٹ ا٣عؽٱػؽى

 كٝػػؽ أ٦٪ػػٍخ ثجةرٱ٭ػػة، كٝة٦ػػٍخ  -4 

 

ػػٮدىا  عي  ثًًؼؽ٦ذًػػ٫ً، ك٦ػػة أثػػؽىٍت صي

ٜو  -5  عةثح ٦ػ٨ وػًؽٱ  أدىٍخ ٔؽدى ا٣ىَّ

 

ػٮدىا  ٭ي ٕي ٔىٯ ا٣ ٍؿ ٱؿ ـى ، ٥ٍ٣ ٱ  وؽكؽو

َّٝػػؽى ٦ػػ٨ ذى٠ػػةءو  مػػ٭ةبه  -6   ٠ػػ٥ٍ دىٮى

 

 ك٠ػػػ٥ٍ أثػػػؽىل ث٧ً٪ُٞػػػ٫ً كٝيػػػٮدىا 

 أدٱػػػت ٚةًػػػ٢ ٩ٛكػػػةن كدىرقػػػةن  -7 

 

ا  ٢ٍ ٔ٪ػ٫ي ا٧٣ٞةوػؽ كا٣ٞىػٲؽى  كقى

٤ػػػػػٮؾي ك٩ةدى٦ىذػػػػػ٫ي  -8   دى٭ةددػػػػػ٫ي ا٧٣ي

 

ا   كأقػػػ٧ٕ٭ة ًقػػػٮاقي ٣ػػػ٫ي ا٣٪ًَّنػػػٲؽى

 كوػػةغى ٣٭ػػة ٦ًػػ٨ى اٵ٦ػػؽاًح ظ٤ٲػػةن  -9 

 

ٞػػػػٮدىا  ٔي  ديػػػػـافي ثػػػػ٫ً ك٤َّٝػػػػؽ٬ة 

ػًٕؿ ٚػٲ٭٥كأ -11  ِى ٨ٍ٦ً ٦ٕػة٩ًٰ ا٣نِّ  ٱٞ

 

ٝيػػٮدىا   ٔٲػػٮف ٦عةقػػ٨و ٠ة٩ػػخ ري

يٲيٮدػػػةن  -11   كمػػػٲَّؽى ٦ًػػػ٨ٍ ٦ىػػػؽااًًعً٭٥ٍ ث

 

ا   كػ٤َّػػػؽى ًٚػػػٲً٭٥ي ٦ىػػػة ٣ػػػ٨ٍ ٱىجًٲػػػؽى

ػػٮى  ٦ػػة كَّٚػػٮقي  ك٦ػػة -11  ٜ   ٬ي  ٦يكػػذع

 

ا  ٘ىػؿىضى ا٣جٕٲػؽى ٤يٮا ثػ٫ً ا٣  ك٣ٮ كىوى

َّٚػٯ ا٣سَّ٪ىػة ٧ٔػؿيك ثػ٨ي ٬٪ػؽو  -13   ك٦ة كى

 

اث٧ًػػة أ  ٓى كٹ ٣جٲػػؽى ثٲػػ ُىػػٯ ا٣ؿَّ ٔ 

ػةٹن  -14  ٪ِّػٰ اردعى ٔى ل  ٱىة ٦ىػ٨ٍ ٝىػؽ ٩ىػٮى
ى  أ

 

ػػػٮدىا  ٔي ٙى ٦ػػػ٨ إٝة٦ذػػػ٫ً كي  كأػ٤ػػػ

٧ػػٮعو قػػة٧٣ةتو  -15  دؿظػػ٢ي ٚػػٰ صي
ى  أ

 

ا  ىمػػػٮاًٰٝ كًظٲػػػؽى  كدذؿ٠٪ًػػػٰ كأ
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ػػ٦ًػػ كٝػػؽ أث٤ٲػػخي  -16  ٲجٰ زًٲىةثػػةن ٨ مى

 

ا  ًؽٱػؽى ٔي٧ػًؿم صى  كٝؽ أػ٤ٞخي ٨٦ 

ك٥ي ٦ة ا٣ذىؾىذتي  -17 
ٔىػٲلو ٚىأٝي ٲػًت  ًُ  ثً

 

ػػٮدىا  ٕي ى ػػؿىل ظذَّػػٯ د ػػخي ا١٣ى  كٹ ذٝي

 .أ 113( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) :اىذخرٗش 

[13] 

 )ا٣ُٮٱ٢( ا٣ٮرَّاؽ: كا٣كؿاجى  ٝةؿ ٱؼةَت ا٣ٕـازمَّ 

ى  -1 ىث ٔى اًف ٝىػعؿى أ ػجَّػة ك٬ى ؽ  اةصى ىػؽى ىزث  ة كأ

 

ى   اأ َّٝػػػؽى ػػػؿاًف ا٣٪َّٲِّػػػؿاًف دىٮى ٧ى ٞى  ؟ـً ا٣

ٱ٨ً دى  -1  ػٚٲة ٣٭٧ػة ٦ًػ٨ زاًػػؿى  ٺةصى كى

 

ا  ػؽى ةى ا٣ىَّ اًٝػؽى ٨ً اٵى٠جىةًد كى ٔى ة  ٞىىَّ  ٚى

 

 

ػػ -3 ًٔ ك٦ًػ٨ٍ مى  حو ة ١٧ً٣ة٩ىػػ٤ٕٲى ٱ٨ً اقػذى ؿى ة

 

ى  ٨ى ٦ً   ًٕؿ ص٤ٍَّخ أ ؽَّ ٣٭ة ٦يؽىلا٣نِّ  ٍف ٱيعى

٭ةًب ٨٦ً ا٣سَّ٪ػة٠ى  ؿاجه قً  -4  ًٔؿضى ا٣نَّ ة   كى

 

ى   ػ ؽظةن ٣ػٲفى ة٩ةن ك٦ى ٲى ث دىاٱج٤ػٯ كصى  ؽَّ

ػػػؿقي اهلل ا٣ػػػؾم ٦ً٪ػػػ٫ي ٩يػػػٮ -5  قي ٧َّٕٚ  ري

 

ػؽىل  ؿى ٤ٝجةن ٦٪ػ٫ي ثة٣ػؾ٠ًِّؿ كا٣٭ي  ك٧َّٔ

ى٫ي ٨ٔ ٦ى  -6  ػؽه ؽظً ٚىضةكث ىظ٧ى ػؿُّ أ  ٫ً ا٣عي

 

ؽى   ٲؽان، ٹ ٦ضةكثح ا٣ىَّ  لصٮاثةن ٦ٛي

ة -7  ٔى ىثػػػؽ ْى٧ػػػة دا٣ٲَّذػػػٲ٨ً كأ ى  كٝػػػؽ ٩

 

ػ  ٲ٨ً قى ػ٭٧ى ٦ىٲىة قى ػكٝؽ رى ا كقى داؽَّ  ؽَّ

ػإ٦ة٦ةًف ٚػٰ ٩ى  -8  ى ٍْ ـً ك٩  سػًؿقً ٥ً ا١٣ػٺ

 

ى   ػػػ٪ِّػػػ٫ً كدى ٚى ٰ ٔػػػة ًٚػػػؿى كٝػػػؽ ث دىاٛى  ؿَّ

 اٵٝٺـ ٦ة قػ٧عة ثػ٫ً  إذا ػُتى  -9 

 

ٞى   ػ٨٦ ا٣ ػتى ٚػٰ ا٧٣ى ؿَّ ٮًؿ ػى ًؽ ةرً ٭ى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اقي ؽى  ضَّ

 

َـّزا ٚػٰ ذاؾى ٦ً٪ِّػٰ ثسة٣ػرو  -11  ك٦ة ٔػ

 

 ٪خي ا٣ؿًَّقٲ٢ى إ٣ٯ ا٧٣ىػؽىلك١٣٪َّ٪ًٰ ٠ي  

ػػأٍ  -11  ٰى ٔػػ٨ٍ مى ِّػػ ػػؿه كإ٩ً ى٧يٞىِّ ٱً٭٧ة ٣  كى

 

ػًٕؿ ٦ي٪ةـى ٣ً ىٲطو ٝىػك٠ي٢ُّ ٚى   ا٤نِّ  ًنػؽى

 .أ 115( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

[14] 

:  )ا٣ؼٛٲٙ( ٠ذتى إ٣ٯ ا٣ٕـازمِّ

 ٦ةن ًٝػؽٍ  أٱ٨ى ٦ػ٨ ًمػٕؿؾى ا٣ٛػؿزدؽي  -1

 

ػػػػكصى   ىجً ؿكى ؿٱػػػػؿه كصى  ٲػػػػؽي؟ؿه ك٣

ػػ -1  ٍٕ ٭ةًب أظ٧ؽ ٰٚ ا٣نِّ ٥ٍ ٤٣نِّ  ٠ي٤ُّ٭ي

 

ٔى   ػػٯ، ك ٌى ى ، إف ارد  جٲػػؽي ػػػًؿ ٔجٲػػؽه

ى٦َّػػػػ -3  ، كأ  ةكزى٪ىػػػػةقي ٦ىػػػػة ٹ ٱجٲػػػػؽي

 

 جٲػػػؽي ةًء ٱى اقي ٦ًػػػ٨ى ا٣سَّ٪ىػػػ٦ػػػة ًقػػػٮى  

 .أ 111( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 
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 [15] 

 )ا١٣ة٢٦( اث٨ ا٣٪ٞٲت:

ىقػُٮ ث٭ػة -1 ٰى ا٣ذػٰ أ د ؽَّ ٔي  ٝؽ ٠ي٪خى 

 

َـ٦ّةفي  -كٱىؽم   ًؽم -إذا امذؽَّ ا٣ ًٔ  كقة

ى٤َّ٦ذيػػ٫ي  -1  ٘ىٲػػًؿ ٦ػػة أ ٟى ثً ٦ًٲػػخي ٦ً٪ػػ  ٚىؿي

 

ُـّٹًؿ ا٣جػػةًردً   ػػؿءي ٱنػػؿؽي ثػػة٣  كا٧٣ى

 أ. ٤ُ٦111ت اٵدٱت  اىذخرٗش: 

 [16] 

ٔى ةدً ٕى ٱي  ٠ذتى إ٣ٯ ا٣ٕـازمِّ   )ا٣ُٮٱ٢( ٫ً:دً ةرى ٱى ـً زً ؽى ج٫ي ٤ٔٯ 

ػػؿو  -1 نى ػػًؽ ٦ٕى ُّٞ ٛى ى ٰ  ٔػػ٨ د ٗى٪ػػ ِّػػٰ   كإ٩ً

 

ػةٚذً ًقٮىل أظ٧ؽو ٣ٰ ظةصػحه ثً    قً ةدً ٞى

ى ٧ى ٚى  -1  ي ة ث ٍكػؽ ٦ى ٫ي ٝى ة٣ ّى ةؿى ٨ٍٔ ظي  ٪ِّػ٫ً ٨ً 

 

ٍكػ٨ً أذً   ٍك٨ً دىأىدِّٲػ٫ً، كظي ظي ػكى  قً ةدً ٞى

ػػٮى إًٹَّ صً  -3  ةاًػػ٫ً جًػػ٭ٍ ك٦ػػة ٬ي ٞى  ؾه ٚػػٰ ا٩ذً

 

ؿو، ٹ ػة٩ى٫ي، ٚػٰ ا٩ذٞػةًدقً    كذك ثىىى

ػ -4  ًَ كذيك ػى ػة ٱىة٩ًػػ٫ً ؿو ٠ة٧٣ى ؿى  ةًء ٚػٰ صى

 

  ًٔ ػػػةًدقً ك١٣٪َّػػػ٫ي ٠ة٣٪َّػػػةًر  ٞى ِّ  ٪ػػػؽى اد

ى ؿي ٱى  -5  ٞى كضي أ َّٰ ا٣  ٕؿىؾو ٮًؿ ٰٚ ٠ي٢ِّ ٦ى ثً

 

ػٮثةن ٣ػ٫ي ٚػٰ ٦ى ض٪ي ٦ى  تي ٲىعى ٚى    ةًدقً ٞى

٠ٍ  ك٣ػػٮ -6  دَّ ٤ٝجػػٰ ٣ًػػٮى  ًؿقً زارى ٱٮ٦ػػةن رى

 

ٛ٪ًػػٰ ٣ًؾٱػػؾى رٝػػةًدقً   دَّ ٤ٔػػٯ صى  كرى

 ٥ى ا٣ذَّك٭ٲؽي ٦ة ٗةبى كص٭١٫ى ٚٞؽ ظى  -7 

 

ػ٤ٔٯ ٬ؽث٫ً ٦ى   ًٕ ذًٰ ثً ةصى ٍٓ ظى ػة٩  ةًدقً ٞى

 .ب 95( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

[17] 

 )ا١٣ة٢٦( ٣ٯ ا٣ٕـازمِّ صٮاثةن ٨ٔ ٝىٲؽةو:ا٣٪ٞٲت إً  ٠ذتى اث٨ي 

 ظك٨ى ٦ة أدىٯ ٦ػ٨ٍ ٦ي٪ٛػؾً أ٩ٛؾتى أ -1

 

ذً   ػػٮَّ ٕى ى  ثػػةهللً ٦ػػ٨ ٔػػٲ٨ً ا٣عكػػٮًد د

َّٰ ٦ػػ٨ أ٣ٛةّػػ٫ً  -1  ىدرتى ٤ٔػػ  مػػٕؿه أ

 

ًذم  ػػةفى ث١ًأًقػػً٭٨َّ دى٤ىػػؾُّ يجىػػؾان، ٚى١ى ٩ 

ؽً مى  -3   ٥٤و ٱرى ٵى٫َّ٩ي ٦ػ٨ ٦يٍكػةٚىٯ ا٣عى

 

ؽً ؿكً ة ٱى ٱىؿكم ٧٠ى    ًؾمٱرى ا٣ذٌؿ٦ً م ظى

ػؽان  -4   ك٩ٕٞخى ٤َّٗحى ٦ة ث٤ٞجٰ ٦ػ٨ وى

 

ػػػؼةاً ثً   ذً كى ذى٤ىػػػؾِّ دًِّد ا٧٣ي ذىػػػؿى  ٟى ا٧٣ي

ًكٱِّػػ٫ً  -5  ىٍف آدًػػٰ ث٧ًًسػػ٢ً رى ى٦ػػؿتى أ  كأ

 

، ٤ٞٚخ: ٨٦ ٬ًؾم كًذم  ٓي ٧ٲ  كأ٩ة ا٣كَّ
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ا ك٬ػٮ ا٧٣ٕػةذي  -6 ٗىػؽى ذو  ٱة ٦ىػ٨ٍ  ػٮَّ ٕي ً ٣ 

 

ػػؿى   ٔى ذً ، ك٬ػػٮ ا٧٣ىػػٺذي ٤ً٣ُّػػاٚٲ٧ػػة   ٮَّ

ى  -7  ىرث ٧خى أ عى ٚى ٞى أ  ٱًي ثًأىقًؿ٥٬ًٍ ؿً ةبى ا٣

 

ػػًؾذً  ؿمٍّ ىػػ٦ًػػ٨ٍ ٠يػػ٢ِّ ٦ً    ك٠يػػ٢ِّ ٦يج٘ى

ى  -8  ٞى٭ػٮةو ٕى كث ؿثةن ٱينػةبي ثً ًى  سخى ٣ٰ 

 

ًف دىًكٱَّػحو   ـٍ أك ٦ةء ٦يػ
(5)

ثًُجػؿزذً  
(6)

 

كػػػ٪٫ًً  -9  دو ٚػػػٰ ظي ىدىٲذى٪ًػػػٰ ث٧ًيضػػػؽِّ أ  كى

 

ةرىًػػػػذي  ٪ػػػػ١٣ٰ٪َّ   ذً ٔى ػػػػؾِّ  ٫ي ث٧ًيضى

 ٹ ز٣خى دىؿ٦ًٰ ٱة م٭ةبى ا٣ؽِّٱ٨ً ٠يػ٢ٍ  -11 

 

ٕى   ػػؿى ٦ي َّٛ ٟى ثة٧٣ٕػػة٩ٰ ا٣٪ُّ  ؾً ة٩ًػػؽو ٣ػػ

 .أ 113-ب  111( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

[18] 

 )ا٣ُٮٱ٢( اث٨ ا٣٪ٞٲت:

ٔى٨ ًدٱىةر٠ًي٥ٍ  -1 ٗىةاًجةن  ؼًىٰ   كإًٍف ٠ةفى مى

 

ؿي   ًً ة ٰى ظى ٮره، كٝى٤ج
ْي جًؿمى ٦ىع  ٚىىى

جَّػػػًح دىااًػػػ٨ه  -1   ك٦ػػة ٠يػػػ٢ُّ دىافو ثًة٧٣ىعى

 

دًَّة ٝةًوػؿي   ٮى  كٹ ٠ي٢ُّ ٝىةصو ٰٚ ا٧٣ى

 ب. 113ٱت ٤ُ٦ت اٵد اىذخرٗش: 

[19] 

 (جكٲٍ)ا٣ :ٝةؿ

ٮًؽ آ٧٣٪ًػٰ -1 ، ك٩ةري ا٣نَّ  أ٩ة ا٧٣يعتُّ

 

قي   ػةاًؿي ىنى ٘ىٲؿي ثًة٣ٮىو٢ً ٝىؽ دٍَّٝخ ث  كا٣

 ٹ ٔٲتى ٣ٰ ٗٲؿى أ٩ِّٰ ٨٦ً ًدٱػةًر٥٬ًي  -1 

 

قي   ِّٰ ٦ػة دُػؿب ٦ـا٦ػؿي  كزا٦ؿي ا٣ًع

ةؽ  اىذخرٗش:   ب. 53ق١ؿداف ا٣ٕنَّ

[22] 

ػٲ٭ػة ٦ً تي ًٚ ٤ُيػٔػ٨ ٝىػٲؽةو ٱى ٠ذتى إ٣ٯ ا٣ٕـازمِّ ٦ضٲجةن ٫٣ي  ٟى ا٣ػؿَّام ٧ى ٪ػ٫ي قى

ا:٤ٞي ٦ى   )ا٣ٮاٚؿ( ٮ 

ػػٲغو ٠جً  -1 امى ٦ًػػ٨ٍ مى  ٲػػؿو ٤َجػػخى ا٣ػػؿَّ

 

ػػػةرً   ٟو ثة٣ذَّضػػػةرًب ٦يكذنى ٪ٲػػػ  ظى

                                                  

 ا٣ٮاقٕح ا٣جٕٲؽة اٵَؿاؼ.ا٣ؽكٱَّحي: ا٣ٛٺة ا٧٣كذٮٱح  (5)

. دةج ا٣ٕؿكس )َجؿزذ(. (6) ؿي َّ١ ذي: ا٣كُّ جىٍؿزى َُّ  ا٣
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٤يػػػ٦يػػػؽى  -1 ٞي ػػػ١ٍَّخ ٮًب إً اكو ٤٣  ذا دىنى

 

ٟى ثً ٚى   ٍكجي اًرمعى ػؽى ػؽىاكم كا٧٣ي  ة٧٣ي

ًر ا٧٣ٕػػػة٩ًٰ -3   كٗػػػٮَّاص ٤ٔػػػٯ ديرى

 

ػػػػ  ٚى عو ًٵ
رىاًرمكَػػػػٺَّ  ٺًؾ ا٣ػػػػؽَّ

يػػؿيكجو  -4   ٚٲؼذػػةر ا١٣ٮا٠ػػتى ٦ػػ٨ ث

 

ٛى  كٱؼذػػػةري   ػػػةرً ااًػػػؽى ٦ًػػػؿى ا٣  ٨ ثًعى

ػٍخ ٤ٔٲػ٫ً  -5  ًى ظ٧ؽ ػٲؿي ٦ىػ٨ٍ ٔؿ
ى  كأ

 

ػػػةرً   ٌى ٮا٬ًؿ كا٣٪ُّ  كأٔػػػؿؼ ثػػػة٣ضى

ٗىػػؿبو  -6  ػػؿؽو ك ػػةرى ٚػػٰ مى  أدٱػػته قى

 

 ثًػػػػًؾ٠ٍؿو ٦يكػػػػذُةبو ٦يكػػػػذُةرً  

ٞىؿٱعػػػًح ٦ػػػ٨ ذى٠ػػػةءو  -7   ككَّٝػػػةد ا٣

 

رىٍت ث٤٭ٲػًت ٩ػةرً ٦ذىٯ اٝذىؽى   ٍخ كى  ظى

ػػ٣ػػ٫ي ًمػػٕؿه ٧٠ً  -8  ـو سػػ٢ً ا٣ػػ٪َّض٥ً قى  ة

 

ػػةرً   ًٙ ثةٵظجػػةًب قى ٲػػ َُّ  ك٦ًسػػ٢ً ا٣

ا -9  ػػؿ  َي ػػًٕؿ   ٦يضٲػػؽه ٚػػٰ ٚي٪ػػٮًف ا٣نِّ

 

كٰٚ دُٮٱ٤ػ٫ً، أك ًٚػٰ 
(7)

ػةرً اػٍ    ذًىى

كٱَّػػًح إًٍف دىػػؿىكَّل -11   كٚػػٰ ٧ٔػػ٢ً ا٣ؿَّ

 

ٍكػػ٨ً ا٣جىًؽٱػػ٫ً كاٹثذ١ًػػةرً    كٚػػٰ ظي

ى  -11  ٜو أظأ ػػؽٱ ٟى ٦ًػػ٨ٍ وى ػػًؽ٦ذي ٔى  ٧ػػؽي ٹ 

 

ػذجػةرً ظ٧ؽتي أػػةقي ٔ٪ػؽى اٹ 
(8)

 

َّٰ ٹ ٣ًًكػػػٮامى ظػػػٺ   -11  مػػػةرى إ٣ػػػ
ى  أ

 

ارً   ػؿى ًف ظذَّٯ ٰٚ ا٣كِّ  ثً٪ىضٮىل ا٣٪َّٛ

٤٪ػػػٰ ٧٠ػػػة ٬ػػػٮ ٦ينػػػذىً٭ٲ٫ً  -13  ى٬َّ  كأ

 

ارً   ػػة أرادى ثًػػٺ أذػػؾى ٞي٧ػػخي ٧ً٣ى  ٚى

ى كٝى  -14  ػؽ أ ٟى ٚى ٤خي ذىاؾى إً رقى  ةٔػؾرٍ ٣ٲػ

 

ٛىٮتي إً  -٢ٍ ةثً كٝى    ةرً ٛىػةٹٗذً ثً  -ٍف ٬ى

 .أ 95( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) :اىذخرٗش 

[21] 

 )ا٣ُٮٱ٢( اث٨ ا٣٪ٞٲت:

ة٦ًؽان  -1 ٔى ةى  ٱىةرى ِـّ ١ٍخي ا٣  ٦ىؿًذي٥ٍ ٚىأى٦كى

 

١ذي٭ة، ٹ كٹ ٬ىٍضؿً   ى٦كى ٔى٨ ٤ًٝنٯ أ  ك٦ىة 

ىزيكرى٠ي٥ٍ  -1  ىٍف أ ٛىٞخي ٨٦ً أ ىم  ك١٣٪َّ٪ٰ أ

 

ٮًؼ ٤ٔ  كي ثًىؿي آزىةرى ا٣ؼي
 ٯ ا٣جىٍؽرً ٚأي

 ب. ٤ُ٦113ت اٵدٱت  اىذخرٗش: 

[22] 

 )ا٣ؼٛٲٙ( ٠ذتى إ٣ٯ ا٣ٕـازٌم:

                                                 

 .«كٰٚ»ٰٚ اٵو٢:  (7)

 .«اػذجةر»ٰٚ اٵو٢:  (8)



 111 د. عباط اجلراخ -املصتدرك عمى ديواُ ابَ الٍكيب الفكيصي 

ػؿِّمٍ ٱًر مً ؽً ػ٤ِّ٪ًٰ ٨ٍ٦ً ظى  -1 ٕى  ًٕؿ ا٧٣ى

 

ًؽٱًر ا٧٣٪ةًزم  ًم ٝىًؽٱ٧ةن، كى٨٦ً ظى
(9)

 

 1-  ِّٰ كظؽٱًر ا١٣يٮًٚ
(11)

  ِّٰ كا٣ضةًقػ٧
(11)

 ا٣ػؽٍ  

 

  

ازم    ـى ػػػًؽٱرى ًمػػػًٕؿ ا٣ٕػػػ  دىاًر، كاذ٠يػػػٍؿ ظى

٪يػ ٚ٭ٮ -3  ٔي ػػًمٕؿه ٠ة٣ًٕٞؽ ٰٚ  ٍْ  ًٜ ا٣٪َّ

 

ػؿازً كػًض٫ً ٧٠ً ػ٥ً، كٚػٰ ٩ى   ُِّ  سػ٢ً ا٣

ٱػػ٫ً  -4  ػػًؿٱي ٣ؽى ٞى  )مػػةٔؿ ٦ي٪نػػؽي ا٣

 

ٓي ا٣سَّٮبى ٰٚ ٱىػ  ٌى ىػٱى اًز(ؽىم ث َـّ
(11)

 

ـً ٩ى ةًٝػػػػ٩ى  -5  ى ؽه ١٤٣ػػػػٺ  ٲؿو ًىػػػػٞػػػػؽى ث

 

 ؿازً ٞػػؽًق كاظذًػػاسو ٚػػٰ ٩ى ؿى ةظذً ثًػػ 

ػػػٮى كًقػػػ -6  ٧ى ٔى  ٧ٍػػػػٯ، ك١٣٪َّػػػ٫ي ٱى اقي أ

 

ٔي  ػػػػًنٰ  ػػػةزً ثًػػػٺ ٝىةاًػػػؽو كٹ  َّ١ 

ٕى ٚىػػ -7  ػػ٪  سػػؿان ٩ى ٧ْػػةن كى ٲ٨ً ٩ى ذى ةرسي ا٣ىَّ

 

ٲػػػ٫ً اٵى   ازً ثُػػػةؿي ٱىػػػدىذَّٞ  ٮـى ا٣جًػػػؿى

ػػخو  -8  ػػًٕؿ ا٣ػػؾم ٬ػػٮ ٦ٛي  كإ٦ػػةـي ا٣نِّ

 

ػػػثً   ٗى ازو ًٚ ٮى ضى ػػػ ٲػػػؿً ٲػػػ٫ً، ك  ازً ٮى صى

٢َّ  كا٣ؾم -9  ػة٩ٰ ٦ينػ١ٺًت  ظى ٕى  ا٧٣ى

 

٘ىػػػةزً   ـً كاٵى٣ ػػػةًصٰ ا١٣ػػػٺ ظى
ى  كأ

ًٕؿ كا٤٣ٍَّعػ ٤ٲ٥ي كا٣كَّ  -11  ُِّجةع ٰٚ ا٣نِّ  ا٣

 

ػػػ٨ً، كًٚػػٰ ٠يػػ٢ِّ ثػػؿدةو كأكازً  
(13)

 

ٓي  -11  ػػاردً  ٮـى ٱىػػ ا٣جؽٱػػ٫ي  كا٣جػػؽٱ  ةؿو ضى

 

ػػ  ػػةزً كا٣كَّ ًكمُّ ٱىػػٮـى اردًضى  ؿمُّ ا٣ػػؿَّ

ِّٰ ٦يٌػػػةءو ٪ىػػػصى  ذك -11  أج َـّ  ةفو ٠ػػػة٣

 

ِّٰ ا٣ضػػػؿازً    ك٣كػػػةفو ٠ة٧٣نػػػؿٚ

 ، كٚٲ٭ػة ا٣ػػكٝٮاؼو ٚٲ٭ػة ا٣عٲػةةي  -13 

 

ٰى ػ٧ى   ، ٚ٭ ٘ى  ةتي ٧ى ٣ً ةكا٧٣ي  ٮتي  ٮاًزما٣

ػػٯ ككٔٲػػؽو  -14  ػػٯٱيؼنى ػػؽو ٱيؿىصَّ ٍٔ  ، ككى

 

ػػةزً    ك٬ػػٮ ٚػػٰ ا٣عػػة٣ذٲ٨ ذك إ٩ضى

ىكٍ  -15   ٹ ٱي٧ػػ٢ُّ اٷقػػ٭ةب ٦٪ػػ٫ي، كإًٍف أ

 

ػػ  ٖى ٚػػٰ اٷٱضى ـى ٠ػػةفى ا٣جى٤ًٲػػ ػػ  ةزً صى

ؿٝػػػةن  -16  َي  أظ٧ػػػؽه أظ٧ػػػؽي ا٣جؿٱَّػػػًح 

 

ػػػ  ػػػةًزم٭ٍ قى ٕى ى ااًطو كد  ٤حن ٚػػػٰ ٦ىػػػؽى

 
                                                 

اصذ٧ػٓ  ،مةٔؿ :أثٮ ٩ىؿ أظ٧ؽ ث٨ ٱٮقٙ ا٧٣٪ةزم، ٩كجحن إ٣ٯ ٦٪ةزصؿد )٨٦ ثٺد أر٦ٲ٪ٲح( (9)

 .437٬ثأثٰ ا٣ٕٺء ا٧٣ٕؿم ك٫٣ ٫ٕ٦ ٝىح ٣ُٲٛح. دٮٰٚ ق٪ح 

.٬ٮ  (11) ِّٰ  أثٮ ا٣ُٲت أظ٧ؽ ث٨ ا٣عكٲ٨ ا٧٣ذ٪ج

٣ًؽى ٰٚ ٝؿٱح صةق٬.٥ٮ  (11) . كي ٌٰ  أثٮ د٧ةـ ظجٲت ث٨ أكس ث٨ ا٣عةرث ا٣ُةا

، دٱٮا٫٩  (11) ِّٰ ، ك٬ٮ ٧٤٣ذ٪ج ٟه »، كٚٲ٫: 191ا٣جٲخ ٨َّ٧ٌ٦ه ٤ً٦». 

٘ى٥. (13)  اٳكاز، ٦ٛؿدة ٚةرقٲٌح، دٕ٪ٰ ا٤٣ع٨ أك ا٣٪َّ



 111 (2-1)اجلسءاُ  (33)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوشل 

ػة٩ًٰ ا٣٪َّجػٰءي  ا٧٣يؿقػ٢ي  ًمٕؿقي  -17 ٕى  ا٧٣ى

 

ػػػػةءى ثة٣جٲِّ٪ػػػػةًت كاٷٔضػػػػةزً    صى

ٯ ث٘ٲػػًؿ ٦يٌػػةقو  -18   ٱػػة ٚؿٱػػؽان أًػػعى

 

ػػػٯ ثً ٲٍػػػظً ككى    ٲػػػًؿ ٦ػػػٮازً ٘ى ؽان أ٦كى

ػػؾٍ  -19  ػػٮ ز٪ػػةءن  ػي يصةًزٱٍػػػأ ثػػ٫ً  أرصي  ٍف أ

 

ػػةًزم  يصى ىٍف أ ـه أ ػػةًص ٕى ى ِّػػٰ ٣ ، كإ٩ً ٟى  ػػػ

 .ب 111 -أ  111( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

[23] 

دَّقي، ك٠ىذىتى إ٣ًٲ٫ً: ، ز٥َّ رى ٌم( ٨٦ ا٣ٕـازمِّ ِـّ  اقذٕةرى اث٨ي ا٣٪ٞٲت )دٱٮاف ا٣٘

 )ا٧٣ضذر( 

قٍ  -1 َـّ  ٠ػػ٥ٍ ٣ػػٰ ثًًنػػًٕؿؾى ٬ًػػ

 

ػػ٨ ٝى ٦ًػػ  ًٔ جػػ٢ً مى قٍ ة َـّ ٗىػػ  ًؿ 

 1- ًٰٕ ػػ٧ ٓى قى ذَّػػ  ك٠ػػ٥ٍ دى٧ى

 

قٍ   َـّ ؿًٚػػػٰ دى٪ىػػػ َى  ٚٲػػػ٫ً، ك

ى  -3  ٛى أ ػػػػػ٫ي صى ٣ ّي  ةته ةرٱىػػػػػة

 

قٍ   َـّ ػػػٍ٭٤حه ٗٲػػػؿي ٠ػػػ  كقى

ى  -4  ػػثً  ٫ي ٠ػػ٥ٍ ةديػػثٲى أ  ة ٦ًػػ٨٭ى

 

ٍكػػ حً ة٩ىػػذَّ ٚى   ىػػا٣عي قٍ ؿٍ ٨ً ث  زى

َّ٭ػػػػػة ٚى  -5  ٍٗ كإ٩ً ػػػػػةة  ذى٪٧ًٍ٭ى

 

ؿٍ   ٛي ى ػػػػػ٣ ى٪يٍ٭ػػػػػوى قٍ حه ك٣  ـى

ـىل -6  ػػ  ٠ؿٱ٧ػػحه ك٬ػػٰ دٕي

 

قٍ   َـّ ػػػػ ًٔ ى ـو أ ا  إ٣ًػػػػٯ ٠ًػػػػؿى

٭ى  -7  ـى إ٣ٯ ا٣نِّ  اًزمٍ ةًب ا٣ٕػ

 

قٍ   َـّ ٪ٯ كا٧٣٭  ًم ًذم ا٣ضى

فى َةثٮا، ٚى  -8  ٛىػٯ ٺ ٩ٛى  دي٤

 

قٍ ثً ٝيػػؿٍ  ٨ٍ ٦ًػػ  َـّ ب  ً٭٥ٍ ٦ينػػ٧ى

ػػؽى ا٤٣ػػػاـى ٦ىػػٚىػػؽى  -9  ظَّ  ة كى

 

، زيػػ ػػػ٫ى   قٍ ٦يػػؤ٨٦ه َـّ  ٥َّ ٩ىػػ

 .ب 114( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

[24] 

ى  ا٣٪ٞٲت إ٣ٯ ا٣ٕـازمِّ صٮابى  ٠ذتى اث٨ي  :أ  )ا٣ُٮٱ٢( ثٲةتو

 ٱةن رٕٚخى ًم٭ةبى ا٣ؽِّٱ٨ً أظ٧ؽي ٦ي٭ػؽً  -1

 

ٔى إً    َّٰ ػةؿي ٣ ٓي ص٭ةزي٬ى  كقػةن، كا٣جػؽٱ

 1-  َّ٪ َـٍّت ٤ٔػٯ ٦ىػ٨ ٱؿيك٦٭ػة٦ي٧ى  ٕىح ٔػ

 

ػػٍخ ٣٭ػػة كأذـازي٬ػػة  َّٞ  ك٦٪ٕذي٭ػػة ظ

 ٦٪٭ة 
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ٕؿ ٬ةفى ث٫ًً ٤ٔػٯ -3  أدٱتي ٝٮاًٰٚ ا٣نِّ

 

ػة  ةزي٬ى ة٩ًٰ كا٣جىًؽٱٓ ٦ىضى ٕى اًط ا٧٣ى  ًقؿى

 ٦٪٭ة: 

٭ةإف ٝىةاؽي  -4 أز٪ٯ ٤ٔٲ٭ة إٱةقي
(14)

 ا٣ؾٍ  

 

  ، ُّٰ ٠ػػ
ػػةذى ىز٪ىػػٯ ٤ٔٲ٭ػػة إٱةزي٬ى  ٧٠ػػة أ

ًٔ ٔؿى اٵى  ؿً ؾ٠ي ٚٺ دى  -5  ػ٫ً ؿً ٪ػؽى ٝى ابى  ًٌ  ٱ

 

ػةزي ضى ة كاردً ٬ى ٲؽي ًٞى دى  ٫ً ك٩ً دي ٨ٍ ٧ً ٚى    ة٬ى

 .ب 113( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

 [25] 

 )ا١٣ة٢٦( اث٨ ا٣٪ٞٲت:

ِّٛفي  -1 ةًب ٦يػ٪ى ػعى ٕىذتي ٦ىة ثٲ٨ى ا٣ىِّ  ا٣

 

٤ِّػهي   ٥ٍ ك٦يؼى ػؽكري٬ي ة دض٨ُّ وي َّ٧٦ً 

ٮىل -1  ًص ا٣٭ى ٍه ثًًإػٺى تُّ ٦يؿدج  كا٣عي

 

؟٨ٍ١٣ ديؿىل    أٱ٨ى ا٧٣يًعتُّ ا٧٣يؼ٤ًهي

 .٤ُ٦111ت اٵدٱت  اىذخرٗش: 

 [26] 

 ٱػؽػ٢ٍ  ٫ً ك٣ػ٥ٍ ةثًػجى ثً  كرقً ؿي ٫ي ٤ٔٯ ٦ي جي ةدً ٕى صٮاثةن ٨ٔ أثٲةتو ٱي  ٠ىذىتى إ٣ًٯ ا٣ٕـازمِّ 

ى إً   )ا٣ؼٛٲٙ( ٣ٲ٫ً:ة إً ٤٭ى رقى ٣ٲ٫ً، كأ

ػ٨ٍ ٗٲػؿى رىاضً  -1  ٢ٌ٠ مٰءو، كٹ د١ي

 

ٍ ٚىػػ  ػػةظً ًٞ ة٣ ًى ًٞجىػػةضً ٪ًٰ  ٘ىٲػػًؿ ا٩  ١ةن ثً

ػػػ٤ى ٚى  -1  ى ٍؽ ػً ٞى ػػػةؿى ثػػػأى٩ِّٰٛػػػخي أ ٞى  ٍف ٱي

 

ػٰ٘ى دػٰ ٣ً كرى زى  ١ي٨ٍ ٥ٍ٣ دى   ًً ة ٞى  ٲػًؿ ا٣ذَّ

ٜه  -3   كث٪ػػػػةء ا٣ػػػػٮداًد ٦ً٪ِّػػػػٰ كزٲػػػػ

 

ػٰ  ًً ة ٞى  ٦س٢ ٔ٭ًؽم، ٧ٚة ٱ٭٨ٍ ثًة٩ذً

ٍٝػػػ -4   أٱُّ٭ػػة ا٣كػػٲِّؽي ا٣ػػؾم ثٕػػرى ا٣ؿُّ

 

حى   ٕى ٱىػةضً ػ ٍك٨ً ز٬ػًؿ ا٣ؿِّ ٬ىٯ ثًعي  دـى

ؿىٍت  -5  ٌى ى ٩
(15)

ىٍظػػٚة٣ذٛخُّ ٦٪   ٭ة إ٣ٯ أ

 

 ػػػ٤ىٯ قػػٮادو رأٱذيػػ٫ي ٚػػٰ ثٲػػةضً  

 ًق٭ةـه  - ٧٤ٔخى  ٧٠ة -كا٣ٞٮاٰٚ  -6 

 

 ؽٔ٪ٰ ٣٭ػػة ٦ًػػ٨ى اٵٗػػؿاضً ٹ دىػػ 

ػػػةثًٰٲػػػك٣ػػػب٨ًٍ ٠٪ػػػخ صة٩ -7   ةن ٚة٣ذَّ٘

 

ػٰ!  ًً ٘ىة ىك٣ىٯ ٰٚ ٦س٤ً٭ة كا٣ذَّ ٟى أ  ثً

 .ب 116( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

                                                 

 ث٨ ٝؿة ا٧٣ـ٩ٰ، ٝةًٰ ا٣جىؿة. ٱٌؿب ا٧٣س٢ ثؾ٠ةا٫ كز٠٪٫.أثٮ كاز٤ح إٱةس ث٨ ٦ٕةكٱح ٬ٮ  (14)

 .«٩ْؿت»ٰٚ اٵو٢:  (15)
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[27] 

 )ا١٣ة٢٦( اث٨ ا٣٪ٞٲت:

ةو  ك٣ٍٞؽ ٬ى٧ى٧ػخي  -1 ػؿى ْى ػٮزى ثً٪
ٚى  ثػأىٍف أ

 

  ٍ٫ ٛى ٍوػ ٟو دىٍ٭ٮىل ا٧٣ٕة٣ٰ كى  ٨٦ً ٦ة٣

ػػة٠ًٲةن  -1  ػػًؿم ٱػػؿاقي مى ْى ى ٩ ٍٓ ًُ  ٣ػػ٥ٍ ٱكػػذى

 

ػػػػ٫ٍ   َّٛ جِّػػػػ٢ي ٠ى ٞى ي ٪ِّػػػػٰ د ٔى سذي٭ػػػػة  ٕى  ٚىجى

 ب. ٤ُ٦113ت اٵدٱت  اىذخرٗش: 

[28] 

 )ا٣كؿٱٓ( اث٨ ا٣٪ٞٲت:

ىٲ٪ى٪ىػػػة -1 رى ٦ىػػػة ث ػػػةًظجةن ٠ػػػؽَّ  ٱػػػة وى

 

دَّ ا٣ػػؾم   ػػؽى ا٣ػػٮي كى
ٚى ٍٜ كأ ػػجى  ٝىػػؽ قى

ؤه  -1  ِّػػػٰ ا٦ػػػؿي ةى، إ٩ً سػػػؿى ٕى ٰى ا٣ ٤ً٪ػػػ
ٝى  أ

 

  ٍٜ ىػ ٣ َـّ عًٮ ٠سٲػؿى ا٣  ٦ىة ًز٣خي ٰٚ ا٣ىَّ

 ب. ٤ُ٦113ت اٵدٱت  اىذخرٗش: 

[29] 

ةف ثُٞةاٙ ك٠ي٪ةٚػح، ك٠ذػتى  إ٣ًٯ ا٣ٕـازمِّ اث٨ي ا٣٪ٞٲًت ثٕرى  ٌى ٰٚ م٭ًؿ رى٦

 )ا٧٣ذٞةرب( ٦ٕ٭ة:

ٟى ث٧ًُٮٱَّػػػػػػحو  -1  ثٕسػػػػػػخي إ٣ٲػػػػػػ

 

ػػ  ُى ى٩ ًٜ ٤ٔػػٯ ٦س٤٭ػػة أ ػػؽٱ  ًٮم ٤٣ىَّ

ى٩َّ٭ػػػػة -1  ةكٱػػػػًؾ ٣ػػػػٮ أ  ٧٠سػػػػ٢ً ا٣ذَّٕ

 

ٟى ٦ػػػ٨ زااػػػؿو أك َػػػؿيكؽً    دٮٝٲػػػ

 3-  ًٙ ػػ ك٩ًىػػ كااًؿ ٚػػٰ مى  ة٭ى ٤١ً ا٣ػػؽَّ

 

  ًٙ ًٔ  ك٦٪ذى ٧ًف  ؿكؽً ا٣نِّ  ٪ؽى ا٣نُّ

ٲِّجػػػةن  -4  َى ٍخ  ٕى ػػػ ًى  ظٮا٦ػػػ٢ ٠ػػػ٥ٍ كى

 

ٌٰ ا٣سَّ٪ػػػةًء ٠ػػػؿٱ٥ ا٣ٕػػػؿكؽً   ٠ػػػ
 ذى

ٟى ا٣ٍنػػػ -5  ػػ ًْ  ك٦ضجٮ٣ػػح ثض٪ىػػٯ ٣ٛ

 

  ِّٰ ً٭ ػػ ػػػنى اًؽ ا٣جىػػا٧٣ى ًٓ ؽً ؾى ًٜ ٩ً اٵى  ٱ  ٲػػ

ػػػ -6  ـً  ؿً ٭ٍ ك٬ػػػًؾم ٬ؽٱَّػػػحي مى ػػػٲة  ا٣ىِّ

 

ى   ًي ث ٝى ٞيٮؽً كإٍف ٠ي٪خي ٥ٍ٣ أ  ٕيى ا٣عي

ػػػ -7  ػػػ٨ٍ صى ٞى ٚى١ي ػػػةةثًًؿم ثً ى٭ى  جػػػٮؿو ٣

 

ٰ ثً ٞذى ٧٠ة ٱى   ًٌ ًٔ  ٮًٰٝزيػ٪ػًؽم كي ٟى 

 .ب 116( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

 [32] 

 ١٣ة٢٦()ا ٠ذتى إ٣ٯ ا٣ٕـازمِّ صٮاثةن ٨ٔ أثٲةتو ٫٣ي:



 115 د. عباط اجلراخ -املصتدرك عمى ديواُ ابَ الٍكيب الفكيصي 

ًٞػػٰ -1 ذ  ٱػػة ٦يكػػذؿِّٰٝ ثة٣ض٧ٲػػ٢ً ك٦ٕي

 

 ًٰٝ ىس٪ةاًػػػػ٫ً ك٦يُػػػػٮِّ ٤ِّػػػػًؽم ث  ك٦ٞي

جىػةردًٰ -1  ًٔ ٮؿي كٝػؽ دىؿى٠ػخى 
ٝى  ٦ةذا أ

 

  ًٜ ػ ًُ ٪ اًب ث٧ًى ػٮى ٪ػؽى ا٣ضى ًٔ ػحن   ٦يعذىةصى

ى٩ى٢ٍ  -3  ٟى ٰٚ ا٣ٞؿٱًي ٥ٍ٤ٚ أ ٕٲى  ظةك٣خي قى

 

ػػػأٍ ٫ً ةدًػػػةٱى ٗى   ى ، كثًنى ٍ ًكًق ٣ػػػ٥ٍ أ ػػػ٣  ًٜ عى

ػػ -4  اٚىػػٯ ظى ٟى ؽً كى ػػ ٱسي ٞى ٝػػةن ٥ً ٦يؿى ًؽٱٍ ٠ة٣  كَّ

 

ػػ١ؿتي ٦ًػػ٨ٍ ٩ى   ػػٚىكى ًٜ ْى ػػ دى٪ىكُّ  ؿو ٣ػػ٫ي كى

ٔى  -5  ى٨٠ٍ  ًؿ ا٧٣ىًنٲًت،ىٍ كوجىٮتي ٰٚ   ك٥٣ٍ أ

 

ٓي   ػ ٣ٮٹقي دؿصػ ًٰٕٞى دًٰ كدى ٮى جٍ وى ػ  نُّ

ٟى ٦ة ٱيؿىل -6  ٙي ٨٦ ٠ٺ٦ً  ٥٣ ٹ، كأ٣ُ

 

ٟى ٦ػػة   أثػػؽان، كأظكػػ٨ ٦ػػ٨ ٩ْة٦ػػ

ًٞػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٰ  ث

 

ػ٭ةًب  -7  ًٰعػ٪ذى ا٧٣ي  ٝي٢ٍ ٤٣ٕـازمِّ ا٣نِّ

 

ًٞػٰ  ٪ذ  ٩٭شى ا٣جٺٗػًح كظػؽقي، كا٧٣ي

 8-  ٍ٥ ٣ًػٲ٨ى كٚيػذَّ٭ي  ٬ة ٝػؽ ٣عٞػخى اٵىكَّ

 

 ًٜ ًٚ ةرٍ ٟى ٚى عذى كث٤٘خى ظٲري ا٣٪َّض٥ي دى  

ا -9  ، ك١٬ػػؾى ُّٜ ػػ ٗيجىػػةرىؾى ٹ ٱينى ىرىل   كأ

 

  ًٜ  ٦ى٨ٍ ٠ةفى ٚػٰ أمػٕةرًق ٣ػ٥ٍ ٱي٤عػ

ىرٱ٪ػػػةقي ٣٪ػػػةّؿ أ٧٠ػػػ٫و  -11  ػػػ٥ٍ أ ى١ى  ك٣

 

ؽان، ٚىؿاحى ٧٠س٢ً ذىاؾى   كى ًٜ  ظى  اٵظ٧ػ

ى٧يٕذػػػًؾره إ٣ٲػػػ٫ً، ك٠ػػػةفى إًدٍ -11  ِّػػػٰ ٣  إ٩ً

 

ًٰٞٮي ٹ٣ًػػػٰ ٤ٔٲػػػ٫ً ٣ًػػػ  زُّ دىػػػٮى  دًِّق كى

ػػ٧ةن  -11  ٍكػػ٨ً  ٝىكى َّػػ٫ي  أظ٧ػػؽى  كٚػػةء ثًعي  إ٩ً

 

ٚةاًػػ٫ً ٣ٲٛػػٮتي   ًٜ  ثًٮى رٌب اٵىث٤ػػ
(16)

 

 .أ 114( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

[31] 

ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ قػٞٮ٫ًَ ٠ذتى اث٨ ا٣٪ٞٲت إ٣ٯ ا٣ٕـازمِّ صٮاثةن ٨ٔ ٝىٲؽةو مػ١ة 

 )ا٧٣٪كؿح( :ةرو ٧ى ٨٦ ظً 

ِّٰ كثة٣ػػػػػ -1 ًكػػػػ٥ي ثػػػػةهللً كا٣٪َّجػػػػ
ٝي  أ

 

ىػػٍخ كثة٣ؿُّقػػ٢ً   ٣ ِـّ ي ذًت ا٣ذػػٰ ٩  ػػػ١ي

ػ -1  ػ٨و ٮى ك٦ة ظى كى ػ٭ةبي ٦ػ٨ ظى  اقي ا٣نِّ

 

ٍك٨ً دٛىٲ٫ً٤، كٰٚ ا٣ض٧ػ٢ً    ٰٚ ظي

ػػػة ٩ى  -3  ِّػػػٰ ٧ً٣ى ىػػػإ٩ً ى ة٣ ى ٫ي ٣ ىػػػ٥و ٛػػػٰ أ ٣ 

 

ىػػٹ ٩ى   ػػة٣ ٍُ ػػ٫ي ػى ٤ىػػ٢ً ةدً تي ظى  ثو صى

ػػ٭ةًب ذات ٩ىػػؽنل مػة ٱػػؽان ظة -4   ٤٣نِّ

 

ٔى ٪ي ٱى   ٮًب  ػ٢ً ٮبي ٨ٍٔ وى ًُ  ةرضو ٬ى

ة -5  ًٛ٭ى ةاً ػػعى  كٱ٪جػخي ا٣ػػؿَّكضي ٚػٰ وى

 

ػػػػػٮى ًٕ ؿدى ذى ٚى   ػػػػػ٢ً ٲػػػػػ٫ً قى ٞى  اا٥ًي ا٧٣ي

                                                  

٧ٮأؿ ا٧٣ن٭ٮر ثة٣ٮٚةء. (16) ةظجي٫ي ٬ٮ ا٣كَّ  اٵث٤ٜ: ًظى٨، كوى
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٨٬ٍى ك٬ػٰ صػةثؿةه  -6  أٍف ٱنذ١ٰ ا٣ػٮى

 

ػػػ٢ِّ ٤ٝػػػتو ثأظكػػػ٨ً ا٣ؼ٤ػػػ٢ً    ١٣ي

ػػػحو  -7  ٞى َّ٤  ك٠ػػػ٥ٍ ٧ً٣ػػػٮٹمى ٦ًػػػ٨ٍ ٦ٕي

 

ة ٦ًػػ٨ى ا  ػػٲًؿ٬ى سػػ٢ً أقػػؿع ٚػػٰ قى  ٧٣ى

ٮادى ٨٦ دٕف ا٣ػػ -8   كاهللي ٱ١ٰٛ ا٣ضى

 

ػػ٢ً!  ٧ى  ػػػع٧ةًر ٱٮ٦ػػةن، ككٕٝػػًح ا٣ضى

 .أ 113( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

 [32] 

ٙى ٰٚ ر٦ٌةف، ك٠ذتى ٦ى  ٢ى اث٨ي ا٣٪ٞٲت إ٣ٯ ا٣ٕـازٌم ُٝةا  ٕ٭ة:أرقى

 )٦ضـكء ا٣ؿ٢٦( 

ى٠ي  -1  ٨ٍ أرقػ٤خي ٩ػـران إًٍف أ

 

  ٍٟ ٤ِّػػػ  دةٚ٭ػػػةن دكفى ٦ىعى

اٚة٣ػػؾم  -1  ىكصػػتى ٬ػػؾى  أ

 

ٞى   ٍٟ ذًػػٰ ٦ً زً ٛىٌػػ٤ً ٟى ثً  ٪ػػ

ًٔ ك٣ٞػػؽ ٱى  -3   ٪ػػًؽمىػػ٘ؿي 

 

ٍٟ ٦ى  ٢ُّ ٠ي    ة ٱي٭ػؽىل ٧ًً٣س٤ًػ

 .ب 111( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

 [33] 

ى ؽً ن١ؿقي ٤ٔٯ ٬ى ٱى  ٠ذتى إ٣ٯ ا٣ٕـازمِّ   )ا١٣ة٢٦( :٣ٲ٫ً ٭ة إً سى ٕى ٱَّحو ث

اٚىػػٯ دى  -1 ػػ٤ي ٛى كى دديػػ٫ي  ٟى ٌُّ ٮِّ ٔي  ا٣ػػؾم 

 

ى ٦ًػػػ   ٤ًػػػ٫ً ٲٍ ٤ً ٫ي كصى ٱذػػػ٬ؽى ٨ دؽِّ ٦ػػػة أ

ى  -1  ػػٮ٣ىٯ أ ػػكقػػٺ٦ح ا٧٣ى  ٱَّػػحو ؽً ٢ُّ ٬ى صى

 

ػػ   ٤ًػػ٫ً ٲٍ ٤ً ٫ً كػى ٮ٠ًػػ٤٧ي ٣ػػٯ ٦ى ٍت إً ةءى صى

ةاًػػػػػ٢ه  -3  ى٩َّ٪ًػػػػػٰ ٦يذٛى ٤ىػػػػػ٥ي أ  كاهللي ٱٕى

 

ػػككي  ٫ً ك٦ًػػٮـى ٝيؽي ٲًؿ ٱىػػة٣ؼى ثًػػ   ٮ٫ً٣ً وي

 .ب 111( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

[34] 

ٺـ ٲغ اٷ٦ةـى اث٨ ٔجًؽ ا٣كَّ ٝةؿ ٱؿزٰ ا٣نَّ
(17)

 )ا١٣ة٢٦( :

ي١ػػةءىقي اٷقػػٺـي  -1 ٟى ث ػػ٢ٍ ٤ٔٲػػ ُي  ٣ًٲ

 

ىٱذىػػػةـي كا٧٣يكػػػ٧٤ًيٮفى   ػػػ٥ٍ أ ٤ُّ٭ي  ، ٚى١ي

                                                  

٣ًػؽى . ا٣نػةٰٕٚٔـ ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ث٨ ٔجؽ ا٣كٺـ ث٨ أثٰ ا٣ٞةق٥ ثػ٨ ظكػ٨  (17) قػ٪ح  د٦نػٜٚػٰ كي

َّٯ ا٣ؼُةثح 577٬ ٔيٲ٨ِّى  ثة٣ضة٦ٓ اٵ٦ٮم. دٮ٣ . ا٩ذ٢ٞى إ٣ٯ ٦ىؿ، ك ػةةٝةًػكا٣ذؽرٱفى ٌى ٞي ٚٲ٭ػة،  ٲةن ٤٣

ٰى  ا٣ض٭ةدكٝةـ ثة٣ذؽرٱف كاٷٚذةء، كمةرؾ ٰٚ  ِّٚ  .661٬ق٪ح  ٰٚ ا٣ٞة٬ؿةًؽَّ ا٣ذذةر. ديٮي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A_(%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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ُزاا نل   اا  ز  -2  هيهاا ي خلفكَاالز مَان

 

ككزااالز م زخنااا مل    ُ َ مز  ااا  أْو أْن ثلعز

لز س ئ مً  -3  لز فَقز نزعش  فص  ب ً َ شز  عزجز

 

َز خااام    و ااام مل   ااا  وكأننمااا  هل

 ؤوس  جالَةً وقد  معجكزيتز عكى مَ    -4 

 

ممل   َز قاا
مك االز م ز ِز ااْت فاام   وثزنز فزسز

زا مُل ومَاَاءمُل ثزْماا -5  ُز ُزلز م ُل  وأ

 

مُزكز م عااالمل   ءز ااةًَ ووز  اااشم از عز

ثزاا ل  -6  ننااى َُز َْ ثزمز اا زقلااَلل َ مز  وَقااد أ

 

 ومَنن سل فام ِا ل  مَايا ن  نيا مل  

 هاامم هااَ مَعااا  ماَهاام  مَاام  -7 

 

ااأْن    ما جااال  اا مل ُااَ  ز َز ع  لل وما 

بدز مَعاخا    مز  جز زْي  -8  متل خز  عز زقسز  أ

 

َ    اامَلز م قااالمل   زجزي اا َ  فاام مَاز

ني  عناادن -9  ني   اادل ه  مَااد    ُزاا  هاام 

 

زناا مل   َ وَ م زنزاا مل أ اا  فلق ااديز  َمن

هز  -11  بزْت فَمئ ادلك مَجام مساجنب ال  ذزهز

 

زو إَهاا مل   ق  أ  وزِاام  ُااَ مَفااالن

دلوء َ وإننا ل وكالُل  -11   لز مَشن فم مَص 

 

زساا  ُ  ُلبجزااد    أ كْاا
 وك ااالمل  ىً فاام قز

زينهاا  -12  اا  كز   م  خزسل  قااد كلنااتز ذم قزاادز

 

خَ خزااَمز ثلاز    لل م قاادممل َاااز فاام مَاادي

اااح  عكاااى -13  ِز  ُلجزبزاااجيالً ف  فااام 

 

زْااااح    ااا      َْ ااا ااا مثزجزجز  هز ل م فهز

َ فنهجا -14  الل  بل ز مَاز  د  َثهد      سل

 

ة  وزِااا ممل   ااابهز  وثزاااالولل عننااا   ل

اااةل  خننااا  -15   وكأننمااا  ك ناااْت أئمن

 

ا مل ُ    َز كلناتز إُ  اي  ِ انهل    ُ  ُز يز 

اى ومآلنز  -16  َ ومنقزضز كز َزقد   قد فلق دوم   

 

اا مل   مز  ِ اا ن  َ وجز اا   زجز ْ    اا   أ اانهل  ُ 

ااا    -17  ااا ف عمي ثزأزس   فزك مز َ ااال  ومَشن

 

ااا  عز َز َ وَ كيااالز زااا    عز ممل    ة  وغزااا ز

زبابزاز  -18  نبزا ز أ ِز َل   وأ َ ِنيَةز وم 

 

اجز مل   كيالز س  مز  عز هل عل َ  ُز  َ يْ عز ا   جز

 وكامم مَبفا ء   ماُا مل وُلْسااك     -19 

 

َ ومسج ساالمل   مز  مِج سز ب  ف يلز  َهل

ي    -21  من  ومَجنيس  َز ُ  مَعلن  ِ وَ صز 
(18)

زْعا    

 

ا زميل ومآلَمل   سز ا   لز مَاز  ادز ُلصز

ب اام   -21 
ومَكنعكز

(19)
اا ل ُزاا  خز ثزقاام   فزدزُعل

 

ممل   اا ز اا هل    شز ِز و    فَاام   ومَمزهاادز

                                                  

فيمز سانة هَ  (18) َل . ثلا نا ز َ ه444أ َ عم و عكم ن  َ سعيد  َ عكم ن مَدمنم  )مَعناَمن فام أَ

 مَق مُمي( و)مَجيسي (.

فيمز سانة هَ  (19) َل . َا  )مَششا  ه427أ َ إسا ق أِمد  َ ُامد  اَ إ ا مهي  مَكعكبام. ثلا

(.ومَبي ن( مَمع وف  ا)ثَ  سي  مَكعكبم 
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11-  ٌٰ ُّٰ أثػػٮ ٤ٔػػ ةًرقػػ ٛى كا٣
(11)

قي   ٪ػػؽى ًٔ 

 

ٙه ثًػ٫ً ك٠ىػٺـي   ٍوػ ٍٍ كى ػ  ٦ىة ٣ػ٥ٍ ٱىعي

ذىًؿٱٍػػ -13  ىٍف ٱٕى ٮٚةن ٤ٔٯ )اٷٱٌةًح( ٨ٍ٦ً أ  ػى

 

ػػةـي   ٞػػًؽؾى اًٷمػػ١ةؿي كاًٷث٭ى ٛى  ػػػ٫ً ٣ً

ٮ٬ىًؿمُّ كا٣ضى  -14 
(11)

ي١ػةءىقي  َىةؿى ث ى  ، ٚىإٍف أ

 

٤ٲػػ٫ً ٦ىػػٺـي   ٔى ػػة  ، ٚى٧ى ٟى ٤ٲػػ ٔى ػػٛةن  ىقى  أ

ٯ -15  ًؽؾى ٱيؼذنى ػ(ػ٫ي ٨٦ً ثًٕؽ ٚٞى  ٚىػ)ًوعةظي

 

 

ةـي أ  ٞى ٤َّػػػػػحه كًقػػػػػ ًٔ ػػػػػة  ذىًؿٱ٭ى  ٍف دٕى

ٙو  -16  ػ٪َّ ٱ٨ً ٠ي٢َّ ٦يىى ٕةن ٰٚ ا٣ؽِّ ًً ا  ٱىة كى

 

ػػةـي كاٵىظ١ػػةـي   َّ١ ػػٰ ثًػػ٫ً ا٣عي ًٌ  ٱٞى

ذىػػ -17  ٛى كٍ ٦ىػػ٨ٍ ٤٣ ػػؿي ًة كا٧٣ي ذيػػٮَّ ٛي  ةكىل كا٣

 

ػةـي   ٟى زظى ٤ٲػ ٔى ة  ٚيٮدي ٣٭ى ًة، كا٣ٮي  ؟كى

ا٦ًػػ٢ً كا٣ٲىذىػػة٦ىٯ كاٷ٦ىػػة -18  ىرى  ٦ىػػ٨ ٣ًٶ

 

ػةـي؟كا٣٪َّ   ٌى ةًف ًظػٲ٨ى ٱي َى  ةًزًح اٵىك

ٟى ٨٦ً ٔجًؽ ا٧٣ي٭ٲ٨ً٧ ٱة ٚذىػٯ -19  ٤ٲ  ٕٚى

 

ػػػٺـي   ـً دىًعٲَّػػػحه كقى ػػػٺ  ٔجػػػًؽ ا٣كَّ

ػػحن  -31  ًى ٪َّػػحو  ٹ زىاؿى ٝىجػػؿيؾى رىك  ٦ًػػ٨ صى

 

ػػػةـي   ٞى ػػػة ٦ىٍكػػػ٨١ه ك٦ ػػػٮًر ًٚٲ٭ى  ٤ً٣عي

ػػحو  -31  ٓى رىظ٧ى ػػ ىكقى ظػػ٢َّ ًٚٲػػ٫ً اهللي أ
ى أ  كى

 

ػػةـي   ٗى٧ى ٓه ك ا٦ً اؾى ٦ىػػؽى ٍخ زىػػؿى ٞى ػػ  كقى

 .11ا٣ذ٤ٕٲٞح ٰٚ أػجةر ا٣نٕؿاء  اىذخرٗش: 

[35] 

ى  ي ٠ذتى اث٨ ا٣٪ٞٲت إ٣ٯ ا٣ٕـازمِّ ثٕؽى أ  )ا٣جكٲٍ( ًق:ؽً ٲتى ٰٚ ٱى ًو ٍف أ

ٕى ٨ كى ٭ةبي امذى١ىٍخ ٦ً ٝة٣ٮا: ا٣نِّ  -1  قي ؽي حو ٱى ٝ

 

٬ٍ٪ةن دى   ؿٍ ٕى كى ُِّ ٤ىػ٥ي ٢َُّى ٦٪٭ة ا٣ ٞى  سي كا٣

ى٧٣ػةن  -1  ػة أ ػة ٝػؽ ٩ة٣٭ى ػ١َّٯ ٧ً٣ى  كٝؽ دىنى

 

ىػ٥ي   ٣
ٟى اٵى ً  كٰٚ ٝي٤يٮًب ا٧٣ٕة٣ٰ ذ٣

ذٍػػ -3  جَّػ٢ي ظى ٙ  دٞي : ٱة ظجَّؾا ٠ػ  ٤ٞٚخي

 

ة كديكػذى٤ى٥ي   اًدًث دي٩ٲىة٬ى ٮى  ػذىٯ ٨٦ً ظى

ة ديضؿىل ٤ٔٯ -4  ؿسو ٨٦ ٠ذةثذً٭ى ًَ جًط   وي

 

٤ىػ٥ي   ُّْ ٯ ث٫ًً ا٣  ّٺـ ٩ًٞفو ٣٭ة دي٧عى

ٕىػٍخ  -5  ًٚ اٱىػحو ري ة ٦ًػ٨ رى َّٞٯ ثً٭ى  ك٠ى٥ٍ دى٤ى

 

ٕى٤ى٥ي ن٭ي ٧٤٣ضًؽ، ك٬ٮ ث٭ة ا٧٣ى    ٮري كا٣

قي  -6  ٛيٮا ٱىػػؽى ػػ ى٩ىى ػػةٚى٫ي ٦ػػة أ  كإًفَّ كيوَّ

 

ّى٤ى٧يٮا  جَّ٭ٮ٬ة ثٛٲًي ا٣جعًؿ، ث٢   إًذٍ مى

ٰى اٵدٱتي ا -7   ك٪ىٍخ ٣ؾم ٣ٮٹقي ٦ة ظى ٚ٭

 

٥٤ي   ٧٤ىٯ، ك٥٣ٍ ٱيكذعك٨ ا٣كَّ ًٕؿ قى ٰ ا٣نِّ ٚ 

 .ب 113 –أ  113( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

                                                 

ٰى ق٪ح ٬ٮ  (11) ِّٚ . ديٮي ٌٰ ٛةرق ٛةر ا٣ ٔجؽ ا٣٘ ٌٰ ا٣عك٨ ث٨ أظ٧ؽ ث٨  ٤ ٌةح ا٣ٌٕؽٌم(.377٬أثٮٔ   . ٫٣ )اٷٱ

ٰى ق٪ح ٬ٮ  (11) ِّٚ  ، وةظت )دةج ا٤٣٘ح كوعةح ا٣ٕؿثٲَّح(.393٬أثٮ ٩ىؿ إق٧ةٔٲ٢ ث٨ ظ٧َّةد. ديٮي
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[36] 

 (ُٮٱ٢)ا٣ :ٝةؿ

ًٜ ًمؽَّةن  -1 ٤ َُّ ٰ ٨٦ًى ا٣ ًً ١ىٍخ زكصحي ا٣ٞة  مى

 

 ، ك٬ػٮ ٬ي٧ػػةـي ٚ٪ػةؿى اٷ٦ػةـى ا٣٭ػ٥ُّ  

٧َّػة -1   ٤ٞٚخي ٫٣ي: وػجؿان ص٧ػٲٺن، ٚؿث

 

ٗيػٺـي ٱى١يٮفي ٦ى   ػؽٱًؽ  ًٜ ا٣نَّ ٤ػ َُّ  ٓى ا٣

ةؽ  اىذخرٗش:   ب. 53ق١ؿداف ا٣ٕنَّ

 [37] 

ا٣٪ٞٲػت  أثٲةدػةن ٱكػذؽٔٲ٫ً، ١ٚذػتى إ٣ٲػ٫ اثػ٨ي إ٣ٯ اث٨ً ا٣٪ٞٲًت ٠ذتى ا٣ٕـازمُّ 

 )ا٣جكٲٍ( اثةن:ٮى صى 

ًؿقً  -1 ُي  ٱىة ٦ى٨ٍ دٔة٩ٰ ك٩ةصػة٩ٰ ثًأىقػ

 

ػ٨ً ا٣ػس٧َّى٨ً صى  ره ٧ً٪٭ة ديرى كى   ٔى  ٤ٍَّخ 

ػػػة ػى  ديٮرً ٱيػػػكراحى  -1  ػػػ٫ي ٩يجػػػؾان ٧٦َّ َُّ 

 

ػؾى ة ا٣ذًػٲ٭ى ١ٚةفى ًٚ   ٕى  ٲ٨ً كاٵيذيفً اذي ا٣

ؿان  -3  عى ٬ؽىل زى٬ؿىقي قى
ى  ك٠ةفى ٠ة٣ؿَّكًض أ

 

، ك٬ٮ ٩ى   َّٰ ٗى إ٣ ًٞ  يُّ ؽو   ٪ًػٰةًؼ صى ُى ا٣

 .أ 117( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

 [38] 

 )ا٣ؼٛٲٙ( ٠ذتى إ٣ٯ ا٣ٕـازٌم:

ى ٱى  -1 ٲ٨ً ٚػٰ ا٣٪َّ ؽً ة ٤٣جىػٱٕةن ٦ىػؽً ة ث ٕى ػػٱ ٍْ 

 

 ة٩ٰٕىػػ٨ ٦ى ة ٣ػػ٫ي ٦ًػػػػػ٥ً كا٣٪َّسػػػًؿ، ٦ىػػ 

ى  -1  ٪ىػػةدً كأ ِى ٦ٕى  ٱجػػةن ٹ ٱػػؽرؾ ا٤٣ٛػػ

 

ًٕ ٵى ؛ قي   ػػػػ٧ةعى ديكفى ا٣  ٲىػػػػةفً فَّ ا٣كَّ

ٕى ٍخ ٦ً ٤ى وى كى  -3  ٟى ريٝ ٍكػػ حه ٪  دىٍع٢٧ي ا٣عي

 

ػػ٤ٔػػٯ رى  ٨ى ػػػ  ػػ٦ًػػ٨ى اٷً  حو اظى  ةفً ظكى

ٍت ٣ً ٝي  -4  ىػؽى ة ث ىثػؽىٍت ٲ٪ػٰ، ٕى ٤خي ٧٣َّ أ  كى

 

ػػػٺن ٦ًػػػ٨   ٧ى ذَّػػػةفً صي ٛى ػػػة ا٣ ة٣ً٭ى ٧ى  صى

ى  -5  ٪ىػػٯ ا٣ض٪َّذىػػأ ػػٲ٨ً أـ ًٝ صى كا ٓي ُى  ٣ػػؿَّ

 

ـ ا٣كِّ   ٺؼي عؿي ًض، أ  ةًف؟٩ى ا٣ؽِّ  ، أـ قي

ُيٮره  -6  ػػ٦ً  أـ قي ٍٞ ٕى ـً ا٣ كًر، أ ػؾي  ٨ ا٣نُّ

 

ٞٲىػػةفً اًػػٺى ٝى  ، ديػػؿىل، أـٍ ػػػؽي   ًٕ  ؽ ا٣

جً  -7  عؿي ا٧٣ي  ٹ ا٣ٍكػٲ٨ي كى ٥ٍ٣ ٱٛذ٭ة ا٣كِّ

 

ًٔ ة٩ً ٲى ػًكعؿي ا٣جى   ػ ٪ػؽى ُّٰ  ٍُ ي  ةفً ٲىػًٜ ا٣جى ٩

، كٝة٣ٍخ: -8  جٲتو ؽَّدٍت ٣ٰ ًذ٠ؿىل ظى  صى

 

َُّػػؿؼى ذِّػػ٦ى    ة٩ًٰٲػػتو زىػػجً ٨ ظى ٦ًػػ ًٓ ا٣
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ىرىٍت  -9 ًضػػ كأ ػػ٦ٕي ى ـان ٵىظ٧ى ػػٯؽى أ  ٩كى

 

ى   ػػػأ ى ةدً ؽان ٦ى ظ٧ى  افً ؽى ٧ٍػػػٰ ظى ٪ًػػػظػػػةن ث

ػ -11  ًٔ مى ػؿه زى ة ٔى ٯٱىػ٨ زً ادى  ػػعى ًى ، كأ  ةدو

 

ى  ُػػػؿةن ٔ٪ػػػؽى ٝى   افً ًق ا٣جى عػػػؿً ث  عػػػؿى

ٜى  -11  ٣ػػٲ٨ى ٚػػٰ ٠يػػ٢ِّ ٚػػ٨ٍّ  قػػج  اٵىكَّ

 

َـ٦ّػةفً جك٬ٮ ق   ٜه ػػٺؼ قػجٜ ا٣

ػػػػةثً  كأدة٩ىػػػػة -11  ضػػػػـةو ػى ػػػػ٢ِّ ٦ٕي  ١ي

 

ػػػػػةفً   ػػػػػٮًؿ كاٵىذ٬ى ٞي ٕي  ًرٝىػػػػػحو ٤٣

ػػ٭ةًب اقػػذ٧ؽٍَّت  ٨ى ٩ٲِّػػؿات ٦ًػػ -13   ا٣نِّ

 

 كفى ٩يٮًر٬ػػػػة ا٣٪َّٲِّػػػػؿافً ا ديؽى ٘ىػػػػٚى  

ػػة ٩ى ٦ىػػ أزجذىػػٍخ  -14  ػػٛى كي  ٮدهةقي ٔ٪ػػ٫ي ظى

 

ػػ٦ػػ٨ ٦ى   ٗيػػؿٍّ ٕى ى  عؿً كًقػػ ةفو   ةفً ٲىػػث

٪ٲػػؿة ٦٪٭ػػة -15  ػػ٧ف ا٧٣ي  كد٣ٲػػ٢ ا٣نَّ

 

٪ًػػٰ ٔػػ٨ً ا٣ذِّجٲػػةفً   ػػعة٬ة ٱ٘ي ًي  ك

ػػػػكإذا ٠ة٩ػػػػًخ ا٣جى  -16  ٧ٍ ةاً ىى ٔي  ٲػػػػةن ؿي 

 

 ةٷ٩كػػةفً ثً  ٩كػػةفً اٷً  ة ا٩ذٛػػةعي ٦ىػػ 

ػػػٔي  ا١٣ػػػٺـى  ا٣٪َّػػػة٥ّي  أٱُّ٭ػػػة -17   ٮدان ٞي

 

٘ىػٮا٩ًٰ  ٰى ا٣ ػؽفى ٠يػ٨َّ ظ٤ػ كَّ  ٣ٮ دىضى

ػػؿ -18  ُُّ ُيٮران كا٣ػػؾم ٤َّٝػػؽى ا٣ ػػ  كسى قي

 

يػػػؿدان ٱ٧ػػػة٩ًٰ   ك٠ىكػػػذ٭ة ٱي٧٪ػػػةقي ث

ى ٣ػػٮ رى  -19  ٟى اثػػ٨ي ٬ػػٺؿو ل ػى أ ػػ َُّ
(11)

 

 

ىػػةفً    راحى ٱع١ًػػٰ أثػػةقي ٚػػٰ ا٣٪ُّٞ

ػػػ٢ِّ أدٱػػػتو  -11   دي٦ػػػخى رٱعة٩ػػػحن ١ً٣ي

 

ػػػػ٢ِّ ١٦ػػػػةفً ًذ٠ػػػػؿقي َٲِّػػػػته ثً    ١ي

 .أ 111 –ب  111( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

 [39] 

ة: ٠ذتى اث٨ي ا٣٪ٞٲًت إ٣ٯ ا٣ٕـازمِّ   )ا٣ٮاٚؿ( صٮاثةن ٨ٔ ٝىٲؽةو ٧ْ٩٭ى

ي  -1  ٢ُّ ثٲٮد٭ػػػة ٩ْػػػؿان ك١ًٚػػػؿان ًصػػػأ

 

ػػكٚػػٰ اٵ٣ٛػػةًظ ٦٪٭ػػة كا٧٣ى    ة٩ًٰٕى

ػٲًغ ٠ىػ -1  ، كٝىػٚىًؾ٨٬ي ا٣نَّ ػؽَّ ٢َّ  اؽ دىىى

 

ػػكذً   كى ٟى ٠ة٣عي ـً ا٣٭ً ٬٪يػػ  ا٩ًٰكى ٪ػػؽي ة

 .أ 115( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

[42] 

يػػػؾٍت أ٧ٔػػؽدي٭ة إ٣ػػٯ ا٣ٕػػـازمِّ ٱنػػ١يٮ اثػػ٨ي ا٣٪ٞٲػػًت ذػػتى ٠ى  قي أ إ٣ٲػػ٫ً أفَّ دارى

ٮر، ك٠ة٩ة ٦ذضةكرىٱ٨:  كرػة٦٭ة اٗذىةثةن ثة٣ٲًؽ ا٣ٞٮٱًَّح، كٱجرُّ ٦ة ٩ة٫٣ي ٨٦ ا٣ضى

                                                 

.413٬ٯ ٱينٲؿي إ٣ٯ: أثٰ ا٣عك٨ ٤ٰٔ ث٨ ٬ٺؿ ا٣ج٘ؽادمِّ )ا٧٣ذٮَّٚ  (11) ٍِّ  ( ا٣ؾم امذ٭ؿى ثضٮدةً ا٣ؼ
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 ()ا١٣ة٢٦ 

٪ًٲٍػ ارى ٮى ٪ٰ ٨ٍ١٣ صً ردى ةكى صى  -1 ًت صى
(13)

 

 

ٞى   ٲيػٮ٩ًٰؿً ٚ٭ٮ ا٣ ٕي ، كٹ ٱيػؿىل ثً  ٱػتي

ػػؽان  -1  ِّٞ ٛى ٟى زار٩ػػٰ ٦يذى ػػ ٛى  ٱػػة ٣ٲػػخى َٲ

 

 ٧٣٪ػػةـ صٛػػٮ٩ٰكٝ٪ٕػػخي ٣ػػٮ زار ا 

ؿىل -3  ٧ًٕخى ث٧ًىة ٤ٔٯ داًرم صى ىكى٦ة قى  أ

 

ـً كدك٩ًػٰ  ٩ة
 ؟٨ٍ٦ً ٠ي٢ِّ ٔةؿو ٰٚ اٵى

ٔى  -4  ػك٣ٞؽ  ٟى ٱىػ٭ى ي ػؽد ػٮى ة صى  ٞةن ةثً ادان قى

 

ػػة ٱى ٚػػٰ ٦ىػػ  ، ك٠يػػًٕ  ٰٲ٪ًػػٕ٪ً ة ٱى ٦ىػػ ٢ِّ ٨ُّ

ٔى ٕى ٞى ٚى  -5  ، ٹ ٝى ؽتى  ٔى ٕى ٪ِّٰ ٕيػٺؽتى   ٨ً ا٣

 

، ٱى ك٨ًٔ ا٧٣ى   ـً ٱ٨ً ٭ى ة مً ١ةر  ةبى ا٣ػؽِّ

 .ب 116( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

[41] 

:  )ا١٣ة٢٦( ٠ذتى اث٨ ا٣٪ٞٲت إ٣ٯ ا٣ٕـازمِّ

٭ةًب ك٦ى٨ٍ دى  -1 ىفٍ ٮى ٝي٢ٍ ٤٣نِّ ػ٧في أ  دُّ ا٣نَّ

 

َى دى   صً٭ػػ٫ً ٚى ع١ػػٰ  ػػة١ي ذى ٺٝىػػحى كى  ٮ٩٭ى

ٞىٮاًٰٚ ٦يج٭٧ةن  -1  َيؿًؽ ا٣ عخى ٨ٍ٦ً  ًى ىك  أ

 

ٛىػػٯ، ٚى ٱى   ٪ػػخى ٦ي٪ً ؼ ػػ١ي ٬ى ػػةٲؿى  ة ك٦يجًٲ٪ى٭ى

ٮٗة٩٭ة٦ي  ٭ىٯة٩ذى ةرى ًمٕؿيؾى ٚى قى ٝىؽ  -3 
(14)

 

 

ة  ػةٚى٫ى ًوػٲ٪ى٭ى ػة ٚىنى ًؿ٬ى ىثعي ؿىل ثًأ قى  كى

ىثً  -4  ػػؾتى أ ىػى ػػ٥ٍ أ ى١ى ٣ ٔى كى ـى٬ػػةٲَّ٭ػػة ك ٱ  ـً

 

ػػ  ػػ٥ٍ دىؿى٠ػػخى ذى٣ٲ٤ى٭ى ى١ى ػػةة ك٦ى ك٣  ً٭ٲ٪ى٭ى

ة -5  ٭ى ؽتى ٩ىًكػٲجى٭ة ك٦ىػًؽٱعى ىصى ٥ٍ أ ى١ى ٣  كى

 

، كًصػ  ؽتى ىصى ػةًٚٲ٧ة أ ٮ٩ى٭ى  ؽ٬َّة ك٦يضي

ٔىؿٚػخى ٬ًضى ٞى ةًر ٚى ػذجكثةٹ -6   ة٩ى٭ػةؽ 

 

ػةكثةٹ  ًضٲ٪ى٭ى ٧٤ًػخى ٬ى ٔى ػؽ  ٞى  ٩ذٞةًد ٚى

ػػٮاردان  -7  ػػ٨ى مى ٍٞ ىث  ك١٣ػػ٥ٍ ٦ٕػػةفو ٝػػؽ أ

 

ة  ٧ٲ٪ى٭ى ًى  ٤ٛ١ٚخى ٔٮدىدى٭ة، ك٠ي٪خى 

٪َّة٩ػػػػحن  -8  َى ػػػػؽدى٭ة  ى٩نى ى٧ػػػػة أ ة٣ ُى ٣  كى

 

ػة  ٪ًٲ٪ى٭ى َى ػؽاًة  ٕي ٥ُّ ٨٦ًى ا٣ وى
ٓى اٵى ٧ً  قى

ػٮى  -9  ٞىٍخ قى جى ٜى ٹ ٱيػؿى قى ي اثً ػةعي اـي ٣  ٮٝي٭ى

 

ى ك٣٭ى   ػة أ ى َى ػةًٚ٪ ػٛٮ٩ى٭ةةؿى ا٣ىَّ  ةت وي

                                                  

 .«ص٪ٲجٰ»ٰٚ اٵو٢:  (13)

٦ٮٗةف، أك )٦ٮٝةف(: ٨٦ أ٢٬ َجؿقذةف اث٨ ٧٠ةمط ث٨ ٱةٚر ث٨ ٩ٮح ٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ، ك٬ػٰ  (14)

 أٔض٧ٲَّح. دةج ا٣ٕؿكس )٦ٮغ(.

١٬ؾا كرد! ك٬ٮ ٣ػٲف ٚػٰ دػةج ا٣ٕػؿكس، ثػ٢ ٚػٰ ٦ٕضػ٥ ا٣ج٤ػؽاف )ط دار وػةدر 

 ( = ا٧٣ض٤ح.5/115
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ى  -11 ػػػكث ٕى ٝ  ١أ٧َّ٩ػػػةحن، ٚى ٕسذى٭ػػػة ٣ػػػٰ ري

 

ةه ٝىػ  ؿَّ َي ة٬ٰ   ؽ أثػؿزىٍت ٣ػٰ ًقػٲ٪ى٭ى

ٞى ٭ى ةءىٍت ثً صى  -11  ٟى ا٣ حن ٱعى ؿً ة د٤ ٧ٍعى  حي قى

 

٧عى   ثًكى ػًٞػٲ٨ ذا ٱى حو ٦ىػكى ًى ة٪ً في   ٲ٪ى٭ى

ػًكػكأ٩ىػة ا٧٣ي  -11  ٔى ، ٚػٺ   ٲَّػحن ذً ٚى  خي ٦ٍ ؽً ٨ُّ

 

ةاهللى أقػػػػأؿي أٍف ٱيػػػػؽٱ٥ى ًقػػػػ٪ً    ٲ٪ى٭ى

 .ب 114-أ  114( 1611ا٣كٛٲ٪ح ) اىذخرٗش: 

[42] 

 )ا٣ؼٛٲٙ( ٝةؿ:

ػػ ؿً ٕذػػؽً ٦ي  ٹؿً ا٣ػػؽَّ  ٲ٥ً ًػػػكرى  -1 ٞى  ةا٣

 

٘ي  حً ٦ىػػ  ػػ٨َّ ٝى  ىػػ٨ً ٠ة٣  ٤جػػٰ إ٣ًٲػػ٫ً ظى

ى  -1  ى مذى أ ًٔ ١ي ٍف ٱى ٭ٰ أ ى م كًٚ ٪ؽً ٮفى   ٲٍػػٰ ث

 

ى ػذً   ًٌ ٰ، كث  ٲػ٫ً، ك٠ي٤ِّػٰ ٤ٔٲػ٫ً ٰ ًٚ ٕ

ك٨٦ ٗٲؿ ٔـكو ٚػٰ: ا٧٣ٞىػؽ اٵدػ٥ٌ  .ب 13 (1611)ا٣كٛٲ٪ح  :اىذخرٗش 
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[43] 

 )٦ضـكء ا١٣ة٢٦( اث٨ ا٣٪ٞٲت:

٪ِّػػٰ -1  أقػػؿٚخى ٚػػٰ ٚىػػؿًط ا٣ذَّضى

 

ـً   ػػػةًرؾى ٚػػػٰ ا١٣ػػػٺ  كاػذًىى

دٍتى ظذَّػٯ ٚػٰ ا١٣ػؿىل -1  ؽى  كوى

 

ـً   ػػػٺ  كثؼ٤ػػػخى ظذَّػػػٯ ثة٣كَّ

 ب. ٤ُ٦111ت اٵدٱت  اىذخرٗش: 

[44] 

 )ا٣جكٲٍ( اث٨ ا٣٪ٞٲت:

ؿيكًض ًػؽ٦ىذ١ًي٥ٍ  -1 ٔى٨ ٦ٛى ؿتي  ىب٨ًٍ دىأىػَّ ٣ 

 

  ً٥ ٗىٲػػؿي ٦يػػذَّ٭ى ػػ٧ًٲؿم  ٌى ٞػػةن، ٚى ِّٞ  ٦يعى

ٔىةًء ١٣ي٥ٍ  -1  ٟى اثذً٭ةٹن ٰٚ ا٣ؽُّ ٕىٯ إ٣ٲ  دىك

 

ـً   ٞىؽى ًٰ ثة٣ ٕ ٰي ثًة٣ؿَّاًٍس ٚىٮؽى ا٣كَّ ٕ  ٚىة٣كَّ

 ب. ٤ُ٦113ت اٵدٱت  اىذخرٗش: 

[45] 

 )ا١٣ة٢٦( اث٨ ا٣٪ٞٲت:

ٜه  -1 ٤ٍػػػ افى ػى ٱٮى ٟى ا٣ػػػؽِّ ٣َّٯ ٝىج٤ىػػػ  دىػػػٮى

 

ٟى ٰٚ ا٣ٮٹٱىػ٫ٍ   ٲًن ُى ٮا ٠ى َىةمي  ك٦ىة 
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ـٍؿو أك ث٧ًىػػٮتو  -1 ػػ ٕى ػػًؿٚيٮا ثً  كٝػػؽ وي

 

ةٱىػػػػ٫ٍ   ٛى ٕذىجًػػػػؿو ٠ً  كٚػػػػٰ ٬ػػػػؾا ٧ً٣ي

 ب. ٤ُ٦111ت اٵدٱت  اىذخرٗش: 

[*] 

ةى ا٧٣ٲ٧ٲَّحى ٰٚ ا٣ؽٱٮاف ثؿ٥ٝ ) ًىٲؽى ٞى )ذٱػ٢  ( ٨ٔ ٠ذػةًب 138أكرىدتي ٬ؾًق ا٣

٦ؿآة ا٣ـ٦ةف(
(15)

ة ٚػٰ ٦ؼُػٮط  ػؽ٩ىة٬ى صى ٚىحن، زي٥َّ كى ؿَّ يي أثٲةد٭ة ٦يعى ىؽىٍت ثٕى ، كٝؽ ث

حن ٦ػٓ ا٣جٲػًخ  عى ػعَّ )ا٣كٛٲ٪ح( ثـٱةدًة ثٲخو كاظؽ، كرأٱ٪ػة أٍف ٩سجػخى ا٣ٞىػٲؽةى ٦يىى

 )ا٧٣ذٞةرب( ا٣ضؽٱًؽ:

ػػ -1 ػػك٧٣َّ ٔى ػػ٦خي رى ؽً ة   لؽى ٮؿى ا٣٪َّػػقي

 

ى ٦ً  كضً إ٣ٯ ا٣ؿَّ    ةٲ٧ى ًكػسخي ا٣٪َّ ٕى ٪ِّٰ ث

ٔى ٲى ٣ً  -1  ػػػؾى  ػػػػأػي  ة٪ىػػػػا كا٣سَّ ؾى ٪ػػػػ٫ي ا٣نَّ

 

قي كا٣٪َّ ٪سيػػػػؿكمى ٦ى كٱىػػػػ  ػػػػًْ ٮرى  ةٲ٧ى

يكًوػػػ٫ً  -3  ػػػ ك٣ػػػ٥ٍ أ ىرقى  ٤ذي٫ي ًظػػػٲ٨ى أ

 

ى   ى ًٵ ٰى أ ػػػ٩ِّػػػ ػػػةخي ٦ً ٤ٍ رقى ١ًٲ٧ى  ٪ػػػ٫ي ظى

ىٲٍػػػ٫ً  -4  ػػػٍٮًٰٝ إ٣ً ٧ٍػػػ٢ى مى ذػػػ٫ي ظى ٍٛ  ك٤٠َّ

 

ػػة٤ِّػػك٠ىػػ٥ٍ ٠ي   ٲ٧ٍى ًْ ٔى ى٦ػػؿان  ػػؿُّ أ  ٙى ا٣عي

ى  -5   ٹ دى١ػػػٮٍ  ٦ع٧ػػػٮدي ظةمػػػةؾ أفٍ أ

 

ة  ٤ًٲ٧ى ٔى جِّٰ  ٮٰٝ كظي ١ًؿم كمى  فى ثًني

ؿي اهللي  -6 
ػػػ كٝػػػؽ ٱىكػػػأى ٔى ٔى ػػػة  حو ٨ قى

 

ػػة  ا ٠ؿٱ٧ى ػػؿ  ػػؿُّ ظي ػػًعتى ا٣عي  إذا وى

ػػػؿىل -7  ٙو قى ٲػػػ َى ٟى ريؤٱػػػحى   رأٱذيػػػ

 

َى   َى ؿًٚػػك٦ػػة ٠ػػةفى   ةٚػػةن ٩ىؤيك٦ىػػؿٍ ٰى 

ىٱػخي  ٤َّٲخى عى ٚى  -8  أ ػة ٝىػؽ رى ًٰٕ ث٧ًى ػ٧  قى

 

٤َّٲخى   ػذً ٱى  ؿم٬ٍ ًت دىٍُ ٨٦ ػى  كصى  ةٲ٧ى

                                                  

ٞةن )ا٣٪كػؼح ا٣ٮرٝٲػح ك٦ٕ٭ػة ٝػؿصه ٣ٲػـرم   ٠٪خي  (15) َّٞ ٝؽ ٝؽ٦َّخي ٠ذةب )ذٱ٢ ٦ؿآة ا٣ـ٦ةف( ٦يع

CD ٰٚ ًٍٞػ٫ً 9/1/1111( إ٣ٯ ا٣٪ةمؿ ا٣ٮقٲ جٓ ٰٚ ثٲؿكت، كآػؿي ٦ة ٝي٧ػخي ثذعٞٲ ـ، ٣ٲُي

ػ٤ىذ٪ٰ ٚػٰ ا٣٪٭ةٱػح، كث٭ػة ٱجػؽأ  ٦687٬٪٫ي ٬ٰ ق٪ح  وى ا٣ٮاردة ٰٚ ا٧٣ؼُٮَح ا٣ذؿ٠ٲح ا٣ذٰ كى

، كٚٲ٫ دؿص٧ح اث٨ ا٣٪ٞٲت، كث٧ٌ٪٭ة صةءًت ا٣ٞىػٲؽة ا٣ذػٰ 13-13ا٣ضـء ا٣ؼة٦ف، ص 

، كوؽر ا١٣ذةب قػ٪ح  ُّٰ ة ا٣ٲيٮ٩ٲ٪ دى٬ى كرى
ى ـ، ك١٣٪َّ٪ًػٰ ٚيٮصبػخي ثػأفَّ ثؽاٱػح ذاؾى ا٣ضػـء 1113أ

فَّ ا٣٪ةًمؿى ٥ٍ٣ ٱأػؾ ثة٣ٞؿًص 
ى حن، ك٥٣ ٱؿد ٚٲ٫ ص٭ًؽم ٤ٔٯ اٷَٺؽ، كدجٲ٨َّى ٣ٰ أ ٬ى ٮَّ صةءىٍت ٦ينى

، ك٠ؾاؾ قٍُٞخ )ا٤٣ٲـرمِّ ا٣ؾم كى  ٕخي ٚٲ٫ ا٣٪َّهَّ ػحن ٦ػ٨ ثؽاٱػح ا٣ضػـء 11ًى ( دؿص٧ػحن ٦٭٧َّ

ٯ ا٣ذَّ٪جٲ٫. ٌى ؿ، ك٤ٔٲ٫ اٝذ  اٵكَّ
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9-  َ ٖٔشِ عَ  َت شْ ٍعَ وأ
(26)

 ٌرََّْٕت عَ شَ وَ , 

 

ًُْيَرر   ُِ َعََّررٓ  ًُ  َشررَرِرِِر لَويِررٔ ِه

َّٖرررر ً  -41  ًِ َِْي ِيْٖ  وأرشرررروَت ٍَدرررر

 

  ًَ رر ِصرررإْٔررُت ِه ًَ رر  وِهَمِوْٖ َّ  َٖح بِ

ً ءَ, وُخضَت ِهيَِدر رَ  -44   َرلَٖت ِهصَّ

 

ررر   َّ ًتَ فََظَّ
(27)

 ْيَرررجُ دَُررًِ وٍُ  
)*(

 

 42-  َ  ُروُق ِهُعُٖررْنَ َٕررشرر ً زَت ِظرْ برررَ وأ

 

ًَر صيِ وَٕصئِ ِهُعُقَْل, وُٕ    ٔ ِهَدوْٖ

 ِرِ طِّ يحررن ِهعرر َ ِهَخرر ٌَ وفٖررُ ِيرر -41 

 

ِ رَ فَيِرررر  ررررلِ تُّ أُلَيِّررررُن َخرررر   ًَ ٖ  

ررعرِ  بِ   َجررَٖررفَ  -41  ٌْ َلْصررِرهِ  َر ِهشِّ  ِيرر

 

َ وَٕرر  َارر فِٖ ً يِ   ًَ َررُُ ه  فظرر ً َشررِقٖ

هِرررر -41  ٌَ وٕرررر  اِخرررررًِ َشرررريََ  ِ َوَّ ْٖ 

 

ًَ َٕرر  يُْدرر َ وَ   ُِ ِهَقررِ ْٕ  ج ً فَرر َق فِْٖرر

ررر مِ  مَ َعرررَ   -46   بَخوْرررَت بِرررَردِّ ِهصَّ

 

  ًَ ٖ ًِ ٌْ هٔ َصِ ٕق ً َخ  ؟َلأْن هى تم

َْ وختَّرر -47    ِت يَررِجِ ٓ لررأٍِّٔ عررٌ ِه

 

 لََعررْ ُت وم يَرر ٌٍِي هررٔ أَْن أَلُْيَرر  

 وإٍِّررٔ أَُصررُْن بُُٖررَْت ِهَقررِرِٕ   -48 

 

  ِْ َ ِْ  ُك تِرروم أ رر  رَ ِهرر َّ ًَ  ِيَّرر  َخِرٕ

وم أغًررُط  -49 
(28)

 َن أَربَ بَررُُ ْضررِهفَ  

 

َٔ ِيَررُُ ُرُشررْيَ   رر َعفِّ ًُ  وهَْصررُت ِه

 21-  ُِ رر ِّ  وم دجٖرر َ ِهِخررّن فررٔ َوج

 

ًَ روم يضررر  ّجِْ دم ِهََّرررِ ٕ
(29)

 

 وم أرتِضرررررٔ أْن أُرى اِلررررر ً  -24 

 

  َ  ِ َْ َْ ِِت إِ يرر  ِِن ِدَِٕررٔ هُُدْيَرر خرر

 22-  ٌْ َْى ُشررر ددًِ  خ رِررر  يَررر  َخررر

 

ّٔ ٍَْفرٍس ويَ َص عِ   ًَ  ي ٖ ًِ   جر ًِ َصر

 21-   ِ َّ ر ًَ ًِ, فََدِ ُٕث ِهشِّ  وَشْن أَخ

 

 َصرِدٌٖح, وهرْى تَر ِر ِيَْرُُ َشررِقًٖ  

 َوبَ ِخحْررُُ فِررٔ ُلررنِّ يَعًَررٓ تَِجرر ْ  -21 

 

  ًَ  َجََ ٍررر ً ٍَِقٖ ررر  وِ َِررر ً َشرررِوٖ

َْ  فق  َش َر عٌ ِيصررَ  -21  رممِ  ٍَدر  ِهشَّ

 

  ًِ رر َخ ًَ  ٖرر ًِ, ويرر  لرر َن َْٕيرر ً  َِيٖ

رر دُوخُ  -26  ُِ صررر عَ أِررن يِ  ىْ لُ صَّ  وٖرر

 

يَ   ْْ ُلْى ُخُصر ْْ  ف  َغرْرَو أَْن َجَعوُر

                                                  

 .«عٖصٓ»ِهصفَٖ :  (26)

 .«فأبرزتَّ » ٕن يراة ِهزَّي ن:  (27)

 ل ِ َوَرد ِهيَٖت = ِهًجو . )*(

 .«ِغً » ٕن يراة ِهزَّي ن:  (28)

ُ هٔ صِْبُُ, وهْى ٕرد فٔ )ِهصفَٖ (.ل ِ ورد عجُز ِهيٖت فٔ ِهًص ر ِهص (29)   ب , وهى ٕتْجَّ
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ًٛػػؿىاؽً  -17 ٖى ا٣جىػػٲ٨ي ٱىػػٮـى ا٣ ى ىػػة٣  كٝىػػؽ ث

 

ػػػ  ٔى اثةن أ٣ٲ٧ػػػةك ػػػؾى ٔى  ؾَّبى ٝى٤ٍجًػػػٰ 

ػػٚى  -18  ػػجىةبى  ٹَّ ة ٠ػػةفى إً ٧ى ا٣نَّ ٪ىػػٯ كى ً٘  ا٣

 

ػػ ك٦ىػػة ٠ػػةفى إًٹَّ   ًٕ ػػةا٣٪َّ ًٞٲ٧ى  ٲ٥ى ا٧٣ي

( 1611(، ا٣كػٛٲ٪ح )11)ٔػؽا:  11- 5/11ذٱ٢ ٦ؿآة ا٣ـ٦ةف  اىذخرٗش: 

 (.11)ٔؽا:  119

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 اىٍخعٔظح:

ا٣ذ٤ٕٲٞح ٰٚ أػجةر ا٣نٕؿاء: ٔـ ا٣ؽِّٱ٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱػـ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ص٧ةٔػح  -

 ( أدثٲةت.1378(، دار ا١٣ذت ثجةرٱف، ر٥ٝ )767٬)ت 

مػػٕةر ٚػػٰ ٚ٪ػػٮف ا٧٣ؿاقػػٺت كا١٧٣ةدجػػةت ك٣ُػػةاٙ اٵ صػػٮا٬ؿ ا١٣ػػٺـ -

٫ي ا٣ؿااٞػػةت ػػؼى ُّٰ  ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ً  ثػػ٨ي  ٦ع٧ػػؽي : ٩ىكى ُّٰ  مػػؿؼ ا٣ـرٔػػ  )ت ا٣نػػةٕٚ

 .3343(، ا١٧٣ذجح ا٣ٮَ٪ٲح ثجةرٱف، ر٥ٝ 779٬

ٛٲ٪حي: م٭ةب ا٣ؽٱ٨ أظ٧ػؽ ثػ٨ ٦ - ع٧ػؽ ثػ٨ ٦جػةرؾ مػةق ا٧٣ىػؿٌم )ت ا٣كَّ

 .1619، ك1618(، ١٦ذجح ٚٲي اهلل أٚ٪ؽم ثإقذة٩جٮؿ، ر٥ٝ 861٬

يكٱػف ثػ٨ ٔجػؽ اهلل ا٣ع٧ػٮٌم  - ةؽ ك٦٪ةزق اٵق٧ةع كاٳ٦ةؽ: أ ق١ؿداف ا٣ٕنَّ

 .yale(، صة٦ٕح ٱٲ٢ 911٬)ت 

ٌٰ ٤ُ٦ت اٵدٱت:  - ا٣نػؿٱٙ وػٺح ا٣ػؽٱ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ أثػٰ ث١ػؿ ثػ٨ ٤ٔػ

 ٌٰ ، ٦ىػػٮرة 3471(، دار ا١٣ذػػت ثجػػةرٱف، رٝػػ٥ 859٬)ت اٵقػػٲٮَ

 اٵقذةذ ٔجؽ ا٣كٺـ ا٣٪ةص٥.
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 اىٍعجٔؾح:

كس ٦ػػ٨ صػػٮا٬ؿ ا٣ٞػػة٦ٮس: ٦ع٧ػػؽ ٦ؿدٌػػٯ ا٣ـثٲػػؽم )ت دػػةج ا٣ٕػػؿ -

(، دعٞٲػػٜ ٦ىػػُٛٯ ظضػػةزم، ٦ُجٕػػح ظ١ٮ٦ػػح ا١٣ٮٱػػخ، كزارة 1115٬

 ـ.1396٬/1976اٷٔٺـ، ا١٣ٮٱخ، 

َـّ (، 354٬)ت  جػٰ٪دٱٮاف أثٰ ا٣ُٲت ا٧٣ذ - اـ، دعٞٲػٜ د. ٔجػؽ ا٣ٮ٬ػةب ٔػ

 ـ.1363٬/1944ا٣ٞة٬ؿة، ٣ض٪ح ا٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح كا٣٪ٌنؿ، 

ًٞ 716٬)ت ا٣ٲػٮ٩ٲ٪ٰ ٦ٮقػٯ ثػ٨ ٦ع٧َّػؽ  :ذٱ٢ ٦ػؿآة ا٣ـ٦ػةف - ٲػٜ د. (، دع

٧ًٍ٤ٲٌح، ثٲؿكت، ؿاخٔجَّةس ٬ة٩ٰ ا٣ض ًٕ  ـ.1113، دار ا١٣ذت ا٣

ٔجػػؽ ا٣ػػؿظٲ٥ ا٣ٕجةقػػٰ )ت  ٤ٔػػٯ مػػٮا٬ؽ ا٣ذ٤ؼػػٲه: ٦ٕة٬ػػؽ ا٣ذ٪ىػػٲه -

 ـ.1948، ا٣ٞة٬ؿة، (، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٦عٲٰ ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ963٬

ػٯ : ٧٠ػةؿ اا٧٣ٞىؽ اٵد٥ٌ ٰٚ مؿح ٹ٦ٲٌػح ا٣ٕضػ٥ - ٣ػؽٱ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٦ٮقى

٦ًٲًؿٌم)ت  ٬ػة٩ٰ (، دعٞٲٜ د. ظٲؽر ٚؼػؿم ٦ٲػؿاف، ك د. ٔجػةس 818٬ا٣ؽَّ

 ـ.1111، ٧َّٔةف، ؿاخا٣ض

 اىجعٔث:

:711٬دٱٮافي ا٣ٕـازٌم )ت  - د. ٔجػةس ٬ػة٩ٰ  ( ٩ْؿاته ٩ٞؽٱٌح.. ك٦يكػذؽرؾه

 ـ.1113، 84(، ع كا٣ذؿاث ا٣سٞةٚح آٚةؽ) ٦ض٤ح ؿاخ،ا٣ض

*   *   * 
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 )وال ٗلةل: دَْػيَِ٘حًح ؤْ اىل٘ةس ٌسو: دزِن٘حح دضِرثح...(

 ()ٌهٖ اىعصِٖد. أ. 

ا٣ػؾم أوػؽر ٦ض٧ػٓ ا٣ٞػة٬ؿة « ٦ٕض٥ أ٣ٛةظ ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥»صةء ٰٚ  -

ٌٞعح ق٪ح   ـ ٦ةٱ٤ٰ:1989-1419٬َجٕذ٫ ا٣سة٩ٲح ا٧٣٪

ذى  -1 ٍٛ جةدة ا٧٣نؿكٔح، ك٬ٰ اٵٝٮاؿ كاٵٕٚةؿ ٦ي ًٕ ذىعحن ثػة٣ذ١جٲؿ ا٣ىٺةي: ا٣

 ٦يٍؼذىذى٧حن ثة٣ذك٤ٲ٥.

 :أو٢ ا٣ىٺة ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ػؽٔةء، كٝٲػ٢: «٣كةف ا٣ٕؿب»صةء ٰٚ ٦ٕض٥ ك

٧ٌٲخ ا٣ىٺة ا٧٣ؼىٮوح )ا٧٣نػؿكٔح( وػٺةن ٧٣ػة ٚٲ٭ػة  أو٤٭ة ا٣ذْٕٲ٥. كقي

 :، أمهللاىػذذئات ٦ػػ٨ دْٕػػٲ٥ ا٣ػػؿبِّ دٕػػة٣ٯ كدٞػػؽَّس. كٝىٮ٣ػػ٫ ٚػػٰ ا٣ذنػػٌ٭ؽ: 

ُّٞ٭اد ث٭ة دْٕاٵدٔٲح ا٣ذٰ ٱيؿ  ة ٹ د٤ٲٜ ثأظؽو قٮاق.ٲ٥ اهلل، ٬ٮ ٦يكذًع

٤ٌٯ: أدٌل ا٣ىٺة: ٝةؿ دٕة٣ٯ:  -1  كٗٲؿ٬ة.   31ا٣ٞٲة٦ح: ] ژ  ڌ       ڌ ڍ ڍ ژوى

 ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ژٱيى٤ٌٰ: ٱؤدٌم ا٣ىٺة: ٝػةؿ دٕػة٣ٯ:  -3

 . 39آؿ ٧ٔؿاف: ] ژ ٹ ٹ

٢ِّ ٤ٔٲ٭٥: ايدٍعي ٣٭٥: ٝةؿ دٕة٣ٯ:  -4  ژ ہہ ہ ۀ     ۀ  ڻڻ ڻ ژوى

 . 113ذٮثح: ا٣]

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 
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٤ٌٮف: ٱػؽٔٮف: ٝػةؿ دٕػة٣ٯ:  -5  ڃڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ژٱيىى

 . 56اٵظـاب: ] ژ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ

 دصذذغفر ىٓذً، كديى٤ٌٰ ا٧٣ٺا١ح ٤ٔٲ٭٥: ٗرظًٍٓٱيى٤ٌٰ اهلل ٤ٔٯ ٔجةدق: 

 . 43اٵظـاب: ] ژ يب ىب مب  خب حب ژ

ٔيٮا ٫٣!  ٤ٌٮا ٤ٔٲ٫: ايدٍ  وى

٫ إ٣ٯ ٦ػ٨ ٠ٲٙ ٤٩ذ٧ف ٫٣ ك٤ُ٩ت؟ ا٣ضٮ :١ٚٲٙ ٩ؽٔٮ ٫٣؟ أم اب: ٩ىذىٮصَّ

 ٞٮؿ؟٩! ٧ٚةذا (إذا قأ٣خ ٚةٍقأًؿ اهلل)ٱى٤٧ٟ ا٣ٞؽرة ٤ٔٯ اٷصةثح: 

 .«٠سٲؿان  ةن ٢ِّ ٤ٔٯ قٲؽ٩ة ٦ع٧ؽ كق٥ِّ٤ دك٤ٲ٧ٱةأهلل( و :ا٤٣ٌ٭٥ )أم»٩ٞٮؿ: 

٫٧ٍي اىيًٓ غوِّ ؾيٕ ٌعٍد: ٝٮ٣٪ة: «ا٤٣كةف»صةء ٰٚ  ِّْ ٔى  فٖ اىدُ٘ة، ٦ٕ٪ةق: 

ي٦َّذًػ٫ً  وفذٖ اٙخذرةإثٞػةء مػؿٱٕذ٫ً، ثإٔٺء ًذ٠ًؿًق كإّ٭ةر دٔٮد٫ ك ٫ً ٚػٰ أ ًٕ ثذنػٛٲ

 كدٌٕٲٙ أصًؿًق ك٦ىسٮثذ٫ًً.

ٍٖ ٝىٍؽرى ا٣ٮاصػت ٦ػ٨  ىج٤ٍي ٦ىؿ٩ة اهللي قجعة٫٩ ثة٣ىٺة ٤ٔٲ٫ ك٥٣ ٩
ى ىػ٧ٌة أ كٝٲ٢: ا٧٣ٕ٪ٯ ٣

٢ِّ أ٩خى ٤ٔٯ ٦ع٧ؽ، ٵ٩ٟ أ٥٤ٔي ث٧ة ٱ٤ٲٜ ث٫! ٤ٍ٪ةق ٤ٔٯ اهلل كٝي٤٪ة: ا٤٣٭٥ وى ىظى  ذ٣ٟ، أ

 رَٗ:وفٖ نالم اىٍفصِّ 

 ا٣ىٺة ٨٦ اهلل: ا٣ؿظ٧ح كا٣ؿًٮاف.  -

 ك٨٦ ا٧٣ٺا١ح: ا٣ؽٔةء كاٹقذ٘ٛةر. -

 ك٨٦ ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨: ا٣ؽٔةء كا٣ذْٕٲ٥. -

 ٵف ٦ػ٨ ةً غ٘غح دؾةء أٗضذ٬ؾق  ()و٤ٯ اهلل ٤ٔٲ٫ كق٥َّ٤ :كظٲ٨ ٩ٞٮؿ ،

ٍنػؿ دالالت اىفؿو اىٍةتٖ ٕى ا٣ذٰ دذضةكز ا٣
(1)

ػ٫ ، ٩عػٮ: اىذدؾةء ثذةىخ٘ر  رًظ٧ى

رى اهلل، أظكػ٨ اهلل إ٣ٲػٟ،اهلل، ٗٛؿ اهلل ٫٣،  ٹ  رًٰ اهلل ٔ٪٫، ٹ ق٧ط اهلل، ٹ ٝؽَّ

، ٹ أراؾ اهلل ١٦ؿك٬ ىٲٌػةؾ ان ، صـاؾ اهلل ػٲػؿةن ًٔؽ٦ذٟي ٲٌػةؾ اهلل كث ، ظ٧ػةؾ اهلل، ظى

                                                 

 .٩153عٮ إدٞةف ا١٣ذةثح ا٧٤ٕ٣ٲح:  -ٱ٪ْؿ: ١٦ٰ ا٣عك٪ٰ  (1)
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َجَعلن اهلل هلك جاجلإل  هلً  فُّض فُيك، ال )أي رفع شأنك(، بارك اهلل فَك، ال

 .ال بَتُك عاير ال زالهئَى، 

  تَغَّلر اهًعىلً وأفلاد اهل وام  هلً اهي لت  «زال»ً عو «يا» ذا دخوْت

، فلاهًعىً: ولي ال اهىياء بلارد ما زال: اهذي ٍقتضَه سَاق اهمالم فإذا  َن يثالل 

 باردٌ جتً اُن.

ىَر» ال اإليام اهَفَُّييٌ فٌ : (1) فائدة ًُ : اهصلالُُ فلٌ  ليل «اهًصباح اه

 ا اهصالَُ!اهًىادي: اهصالَُ جايعإل: يىصيبإٌ عوً اإلغراء: أي اِهزيي

 ( مما جاء في اللسان:2)فائدة 

)يثلال  ال ياهُ. َصلوََتُه أَْصلِوَِه َصلوَْ: شَ ال ً اهوحَى وغََره ٍَْصِوَِه َصوََْصوَ  -1

لِيٍَهُ. وفلٌ اهحل ٍ  أن ال ريَته أَْريَِه َريَْ ْْ َ (:  ذا فعوَت ذهك، وأنت ترٍل  أن ت

ِيٍّ  ملسو هيلع هللا ىلصاهىبٌ  ْْ ٍُ يَْصِوٍََّإ،  ال اهمسائٌ: أي: يَ ٌَ بِْا إ. فإذا أردت أنلك توقَله أُتِ

فٌ اهىار  هقاءل لأنّك ترٍ  اإلجراق  ُوت: أَْصلوََتُه أُْصلِوَِه  ْصلالءل، ويىله  يهله 

 .[٦٢اهً ثر: ] ژ     ڃ ڃ ژو [3٣اهىساء: ] ژ ژژ ڈ ڈ ژتعاهً: 

ِه  -٦ تُهُ أَُصوَِّ : أَهقَتُه فٌ اهىار عوً وجه اإلجراق. ويىله  يهله تَْصلِيَة  َصوََّ

 ژ   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ  ۀ   ڻ   ڻ ڻ ژتعللللاهً: 

 .[٢٩-٢٦اهيا عإ: ]

ٌَ باهىار وَصلوِ  -3 وُصلِوَاا وِصلِوَاا  ال ََىا )الزم ويتعلّ ( ٍصلالوا َصلوََْصِو

 ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ژ وِصالءل: اجترق فَىا. وفٌ اهتىزٍلن اهعزٍلز: ى  وَصل

 وا.(:  اسً َجرَّ ٦،3،٩. ويعىً وذه األفعال اهثالثإ )[٠٣يرٍى: ] ژ ک    ڑ

  اهوَُن ٍغًْ َغْال ٌَ ِْ ًلً، وَغ ٌَ ٍَْعًً َع ًِ ٌَ ٍَْصوً َصوًل )يثال َع : َصِو

 ژ ٿ ٺ ٺ ژ، و [1٦االنْللقاق: ] ژ ڳ گ ژ. ويىلله: (أظوَللىَ 

 ٍحترق فَىا. :، أي [1١اإلسراء: ]
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د. ؾ٘صٕ ؾيٖ اىؿةنٔب  أ.
)**(

 

ػ٧ًٍف دىجؿٱػـ ) ٲٌةتو ٦ي٧ٲِّػـةو ١ً٣يػ٢ٍّ ٦ًػ٨ مى -581دًٞىؽي ا٣ٮرٝحي إ٣ٯ دى٤ى٧ًُّف ػةوِّ

645٬( ٌٰ ػ٨ٌ، 671٬-614( ك٦ٮٹ٩ة صٺًؿ ا٣ٌؽٱ٨ً ا٣ٌؿك٦ ٛى ١ًٍٛػًؿ كا٣ ( ٰٚ ٦ىضػةًؿ ا٣

ػٮٌ  ٔى ِّٰ ٣ًع١ةٱحو كاًظػؽةو  ِّ٪ ٛى ١ًٍٛؿمِّ كا٣ ٣ً٭٧ة ا٣ ىٲػةًف ١ًٍٚػؿةو ٨٦ً ػٺؿ دى٪ةكي ٤ىٲ٭ػة ٚػٰ ث ٔى ٹ 

ػؿىؼي  ٍٕ ي ىٲٍفى ػةرجى اٷ٩كةًف ث٢ داًػ٤ى٫. كد ـى ا٣عٞٲًٞح ٣ ٮٚٲٌحو ٧ٔٲٞحو، دذ٧س٢َّي ٰٚ أٌف ٠٪ وي

٧ٍف، ك٦سٍ٪ىٮٌم ٦ٮٹ٩ة، ثًػ ةٹًت( مى  ٩ة٦ػ٫ ش٪گػ)ريٍٕٝح ا١٣ى٪ٍػـ( ) ٬ؾق ا٣ًع١ةٱحي ٰٚ )٦ٞى

 اىِِّلةِط اٙد٘ح:وىِذعلِ٘ق ذىم دلُف اىَٔركحُ ؾَِد (. ثًة٣ٛةرقٲٌح - ال

ـً ٚػٰ  ٪ٍػ رىٝػح، ًظ١ةٱػحي ريٍٕٝػًح ا١٣ى ٍىًؽ ٚػٰ ٬ػؾق ا٣ٮى ٞى إَةري ا٧٣ٮًٮع، ٩ىٮاةي ا٣

جٍػؿى  ٔى ٪ٍـ  ًٍٕٝح ا١٣ى ٧ٍفو ك٦ٮٹ٩ة ًظ١ةٱحى ري ؿ مى جٲٕحي دى٪ةكي َى )ا٧٣ىٞةٹًت( ك)ا٧٣سٍ٪ىٮٌم(، 

ٔىٍؿض ٩ىٮاة ا٣ع١ةٱػح، ا ةًط اٳدٲح: دؽأٰ ا٧٣ٕة٩ٰ ٔ٪ؽى ٢٠ٍّ ٦ً٪٭٧ة،  ٤ىػت ا٣٪ِّٞ ٍُ ٧٣

. ٮرة ا١٣ةدًًت ٧ٌ٦ًة ٠ذىتى ٌٰ ٨٦ً ا٣ع١ةٱح ٔ٪ؽى ٢٠ٍّ ٦ً٪٭٧ة، وي  ا٣ٌىٮٚ

                                                 

()  ٓا٣ٌؿاث ِّٰ ٧ٍفه ك٦ٮٹ٩ة)أو٢ي ٬ؾق ا٧٣ةدًٌة كرٝحه أ٣ٞة٬ة ا١٣ةدتي ٰٚ ا٧٣ؤد٧ًؿ ا٣ٌؽك٣ ، ا٣ػؾم (مى

ٮ ًٞؽى ٰٚ ٦ؽٱ٪ًح ػي  ـ.1118م اٷٱؿا٩ٲٌح ٰٚ آًػًؿ م٭ؿ آب ٔي

ًٓ ا٤٣ًٌ٘ح ا٣ٕؿثٲًٌح ٰٚ د٦نٜ )**( ٮي ٦ىٍض٧ى ٌٍ ٤ىت. ،ٔي  أقذةذي ا٣جٺًٗح كا٣٪ًٌٞؽ ٰٚ صة٦ًٕح ظى

 ـ1119/ 14/4كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 
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ى:الموءوعإطاُرىى-أّواّل
ٍّٰ ٠جٲػؿو ٦ً  ػ ٪ٛى ٲػ٫و ظى ػ٧ٍف دىجؿٱػـ، كٚٞى سٍػ٢ً ٦ٮٹ٩ػة ٠ةف ا٣ذٞةءي ٔةًرؼو ٠جٲؿو ٦ًسٍػ٢ً مى

ؽىزةن ٠جٲؿ ًغ ا٣سٌٞةٚػًح ٰٚ دةرٱغ ا٣سٌٞةًٚح اٷقٺ٦ٲٌح ػةٌوحن، كٚػٰ دػةرٱ ان صٺًؿ ا٣ٌؽٱ٨، ظى

ٓي ذ٣ٟ أقةق أت ٨ٔ ٬ػؾا ا٤٣ٌٞػةء. كٚػٰ  ةن اٷ٩كة٩ٲٌح ٔة٦ٌحن. كٱىؿًص إ٣ٯ اٳزةًر ا٣ذٰ ٩ىنى

ػٍؿبو  ٌى ً ٓه ٣ ٧ٍفى دىجٍؿٱـ ًكٔةءه ١ًٍٚؿم  صة٦ً ٦يذ٪ةكىؿ ا٧٣يذأ٢ًِّ٦ ا٧٣يؽىِّٜٝ أف ٱٞٮؿى ٬٪ة: إٌف مى

ىؿىز اٷقٺـي اٳًػؾي  ٧ٍفو ث . ٰٚٛ مؼىٲًٌح مى ٔىضٲته ػٍؿع إ٣ػٯ  ٨٦ً ا٣سٌٞةًٚح  ـً ا٣نَّ ػٮ ثًؿيقي

ِّٰ إ٣ٯ ا٣٘ةٱًح أٱٌ ًح ا٣ذ٧ٌسٲ٢ً ٣ًعة٣ًػ٫ً ةن ا٣٘ةٱح، كاٳًػؾي ثًأوٮؿ ا٣ذٌىٌٮًؼ اٷقٺ٦ . كث٤ً٘ي

ػًؿ ٦ٮٹ٩ػة،  ٤ىػٯ ٝى٧ى ٔى ٧ٍفو ٬ٰ ا٣ذػٰ أمػؿٝىٍخ  ٧ٍفى مى : إٌف مى ٓى صٺًؿ ا٣ٌؽٱ٨، ٩ٞٮؿي ٦

ٓي ٚػٰ ٠يػ٢ِّ ٩ةظٲػحو ٦ًػ٨  ٤يػ ٍُ ػ٤يٮًؾ ٦ٮٹ٩ػة ١ٚةف ٨٦ً ذ٣ٟ ٬ؾا ا٣٪ُّٮري ا٣ؾم ٱى ػةًء قي ٌٚى

ٲػري  ًٜ ثًعى ٍ ٧ٍفو ٨٦ً ٝيٌٮة اٵى٣ ٲةءي( مى ًً ٢ٍ ٠ةف ) ٪ِّٲٌح. ٚ٭ى ٛى ١ًٍٛؿٱٌح كا٣ ِّٰ كٰٚ آزةًرق ا٣ ٤ ٕى٧ى ا٣

ػٲةءى(  ٌٌ ٌٞػٯ ٬ػؾا )ا٣ ػؿي ٦ٮٹ٩ػة ٣ًٲذ٤ ٤ًػ٫، ٚضػةء ٝى٧ى ـي اٵٚؿادي ا٣ٕػةدٱٌٮفى ٔػ٨ دع٧ُّ ًض ٱٕى

ي  ى٫ إ٣ٯ )٩ ٣ ٫، كٱيعٮِّ ًٔ ُٮ ٙى ٨٦ً قي ِّٛ ٚػٰ  .ٮرو( دذع٤٧ٌي٫ اٵثىةري ا٣ٕةدٱٌػحي؟ا٣ٞة٬ًؿى، كٱيؼ

ٍى  : ٠ػةف ٦ٮٹ٩ػة ا٣ٮىقػٲ يؤ٠ِّؽى ذ٣ٟ، كأف أدٌٞؽـى أ٠سؿى ٰٚ ا٣ذ٧ٌسٲ٢ً ٚػأٝٮؿى ٦يذ٪ةك٣ٰ أف أ

ىػٍؿد ػ٧ًٍف دىجؿٱػـ ث ٕى٢ى ٩ػةرى مى جٍعة٩ى٫ ٣ًٲض ٔىٌؽقي ٦ٮٹق قي ػٺ٦ ان ا٣ؾم أ ٤ىػٯ ا٣ٕٞػٮًؿ  ةن كقى ٔى

ؽا صٮ، ٢ٞٔ  جٍعة٩ى٫ )٢ٞٔ ػي ً قي ٌُة٣جًح هللِّ َى٤ىػت ا٣ ثًة٣ٛةرقػٲٌح(. ٚػإٌف دٕػة٣ٲ٥ى  -٧٠ةؿ 

َُّٛػحن ثًة٧٣ىعجٌػًح  ػ٧ٍفو ٚػٰ )ا٧٣ٞػةٹت(، ٦ي٤ ػٲ٨ٍي دٕػة٣ٲ٥ً مى ٔى ٦ٮٹ٩ة ٰٚ ا٧٣سٍ٪ىٮٌم ٬ٰ 

ٍٕؿٱٌح ا٤٣ٌُٲٛح ا٣جةرٔح. ٍٞ٪ٲةًت ا٣نِّ ًٍٕنٜ كثًة٣ذَّ  كا٣

ػ٧ٍف، ١ٚي٪ػخى  ػةٹًت( مى ٺءو ٚػٰ )٦ٞى كٝؽ دىؿاءل ٬ؾا ا٣ؾم أدعٌؽثي ٔ٪٫ ثًضى

ٓى ٦ٮٹ٩ػة دىؿاق ٠سٲ يػ٫ ٦ػ ٟى ظة٣ ىػ ٩ًح ثٲ٪ى٫ كثٲ٨ى ٦ٮٹ٩ة صٺًؿ ا٣ػٌؽٱ٨. كدجػؽيك ٣ ؿى ا٧٣يٞةرى

دي ثٕػؽى  ٛيٮٹًذ ا٧٣يع٧َّٯ ثًةٵٚؿاًف ا٣ٕة٣ٲًح ظذٌػٯ ا٣ذٌػٮ٬ًُّش ا٣ذٌػةـٌ، ا٣ػؾم ٱيجػؿَّ مجٲ٭حن ثًة٣

ؽٱػًؽ  ة٦ًػ٢ى ا٣عى ػٍؿءي ظػٲ٨ى ٱىػـكري ٦ٕى ق ا٧٣ى ػجٲ٫و ث٧ًػة ٱيجًىػؿي ٤ىػٯ ٩عػٮو مى ٔى ذ٣ٟ ثًة٧٣ةء، 

ـً كا ػٮا٬ًؽى ٦ًػ٨ ٠ػٺ ٯ ٬ؾا ا٣ػؾم أدٌٔٲػ٫ ثًنى
٤ى ٔى ٢ِّي  يدى٣ ٤ٍت ٰٚ ٦ؽٱ٪ح أوٛ٭ةف. كأ ٣ىُّ
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ٲري ٱٞٮؿي ٦ىسىٺن  ٧ٍفو ٰٚ )ا٧٣ىٞةٹت(، كذ٣ٟ ظى ؽي٥٬»: مى إٌف ٦ىٍٮٹ٩ة ٠ي٫َّ٤ي  :ٱٞٮؿي أظى

ٙ أٱٌ ٧ًٍف ا٣ٌؽٱ٨ ًوٛحى ا٤٣ُُّ ، كإٌف ٧ً٣ىٮٹ٩ة مى ٙه ٍُ ي ٞىٍ٭ؿ أٱٌػةن ٣ . ٚٞػةؿ ةن ، كًوٛحى ا٣

ؿي: ، كٱٕذًؾري ٝةاٺن إ٩ٌ٭٧ة ٤٠ًىٲ٭٧ آػى ؿي إٌف ٝىٍىؽم ٠ةف رىدَّ  :ة ٠ؾ٣ٟ. زي٥ٌ أػؾى ٬ؾا ٱيؤكِّ

ٙى  ٤ىٯ ٣ًكػة٫ً٩  ٠ٲػ ٔى ٠ىٺ٫٦ً، ٹ اٹ٩ذٞةصى ٦ً٪٥١. أٱُّ٭ة اٵىث٤ٍى٫ي، ًظٲ٨ ٱىٍضؿم ٠ٺ٦ٰ ]

؟ ي٫ أ٩خى ٣ يػ٫؟ .ديؤكِّ ٍؾرو ٱ٨١٧ي ٝىٮ٣ ٔي ٛي٪ٰ ثًأكوػةًؼ اهلل، ا٣ػؾم ٦ًػ٨  .كأمُّ  ٠ػةف ٱىًىػ

ٙي أٱًٌو  ٍُ ٍ٭ؿي كا٤٣ُّ ٞى جٍعة٩ى٫ ا٣ ى٫ ٠ٺ٦ى٫، كٹ ٝيؿآ٩ػةن ٛةد٫ً قي ى٥ٍ ٱ٨١ ذ٣ٟ ا٣ؾم ٝة٣ ، ةن . ٣

ٖي ثًػٟ ا٣جى٤ىػ٫ي أف ةن كٹ ظؽٱس ٙى ٱج٤يػ ٤ىٯ ٣ًكػة٫ً٩. ٠ٲػ ٔى . ٠ٺ٦ٰ ٬ٮ ا٣ؾم ٠ةف ٱضؿم 

، ٠ٲػٙ ٱ١ٮ٩ػةًف  .إ٩ٌ٭٧ة ٤٠ًىٲ٭٧ة ٠ؾ٣ٟ؟ :دٞٮؿى  َّٰ
ى جةًف إ٣ ٙي ا٤٣ٌؾاًف ٱي٪كى ٍُ ٍ٭ؿي كا٤٣ُّ ٞى ا٣

ى  ٧ةٹن ٣ ٧ةٹن ان أٌػةذ ٪ة ٩ع٨ي اٹز٪ىٲ٨ًٍ؟... إٌف ٧ً٣ىٮٹ٩ة صى ٰى صى ً . ك٠ػةف ٦ٮٹ٩ػة ةن كٝيجٍع ، ك٣

؛ اثذ٘ػةءى أف ٱىػؿىل  دٮاٝىطي
ى ، كأ يصة٢٦ًي ٌؿةى ٹ أ ٧ة٣ٰ، كٹ ٱىؿىل ٝيجٍعٰ. ك٬ؾق ا٧٣ى ٱىؿىل صى

٧ة٣ٰ كٝيجٍعٰ ؽ(. - 74-73)٦ٞةٹت، ص «٠ي٤ِّٲٌذٰ: صى ٤ًٰ ٦يٮظِّ ٔى  ٩ىٍنؿة ٦يع٧ٌؽ 

ٍؿًؽ ٦ة ثٲ٪ىػ٫ كثػٲ٨ى ٦ٮٹ٩ػة، ظػٲ٨ى ٝػةؿ: ك٠ ٛى ً ٜى اٷدراًؾ ٣ ة دٝٲ  ٞ ٧ٍفه ظى ةف مى

٤ىػٯ أ٬ٍػ٢ً ا٣ػٌؽ٩ٲة، كا٣ػٌؽ٩ٲة » ٔى ػؿاـه  ٤ىٯ أ٬ٍػ٢ً اٳًػػؿًة، كاٳًػػؿةي ظى ٔى ؿاـه  ا٣ٌؽ٩ٲة ظى

٪ىػٯ، أم ٍٕ ٤ىػٯ أ٬ٍػ٢ً اهلل، ٬ػؾا ٬ػٮ ا٧٣ى ٔى ػؿاـه  ػٍٮ٩ى٭٧ة. ذ٣ػٟ ًٵٌف  :كاٳًػؿةي ظى ٱ٪كى

١ٍؿ ػ١ٍؿه  ان ٧ً٣ىٮٹ٩ة قي ٰى قي ٍعٮه ٰٚ ا٧٣ىعجٌح. أ٦ٌة أ٩ػة ٚى٤ًػ ٰٚ ا٧٣ىعجٌح، ٨ٍ١٣ ٣ٲفى ٫٣ وى

ٙى  ػ١ٍؿ. ١ٚٲػ ٍعٮه ٰٚ ا٧٣ىعجٌح: ٣ٲفى ٣ًٰ ذ٣ػٟ ا٣٪ٌكػٲةفي ٚػٰ ا٣كُّ ٰٚ ا٧٣ىعجًٌح، كوى

جى٪ٰ، أك دعذًضتى ٔ٪ٌٰ؟ ٤ىٯ أف دعضي ٔى ؿأةه  ٩ٲة صي  (.79)٦ٞةٹت، ص «ٱ١ٮفي ٤ً٣ؽُّ

٧ٍفو اٵظ٧ؿي ٠ة٣٪ٌ  ٕى٥، ٚيٮٹذي مى ى ًٜ كٹ ٱذع٤٧ٌيػ٫ ٩ ٤ٍػ يػؿكدةى ا٣ؼى ةر، ٹ ٱذع٢٧ٌي ث

ٜي أٱٌ ٍ٤ ٧ٍفه إٌٹ ٣ًٲؼذجػؿى أك٣بػٟ اٵمػؼةصى ا٣ػؾٱ٨ ٱيؿًمػؽيكفى ةن ا٣ؼى . ٥٣ ٱأًت مى

 : . ٚإ٫ٌ٩ ٬ٮ ا٣ؾم ٱٞٮؿي ٌٜ ٰى ثً٭ػؤٹًء »ا٣٪ٌةسى إ٣ٯ ا٣ع ٥ً، ٹ مػأفى ٣ًػ
ى ٰٚ ٬ػؾا ا٣ٕػة٣

ٕىٮاـِّ، ٥٣ آًت ًٵص٤٭٥. ٬ؤٹًء اٵمؼةصي ا٣ؾٱ٨ ٱيؿمً  ، ا٣ ِّٜ ؽكفى ا٣٪ٌةسى إ٣ٯ ا٣عػ

ٔيؿكًٝ٭٥ ٤ىٯ  ٔى ٓى  ٓي اٷٍوجى ًى  (.81)٦ٞةٹت، ص «أ
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٧ٍفه ٱٰٕ صٲٌؽ ػًت  ان ٠ةف مى ٲٍػؿه ٦ًػ٨ ذى٬ى ٫ ػى ا، كأٌف ٩يعةقى ـه ًصؽ  أٌف ٦ٮٹ٩ة ٦ذ٧ٲِّ

ػ ٭٧ػٮفى ٠ٺ٦ىػ٫ قػٲ١ٮ٩ٮف دىجٕى ، كأٌف ٦ىػ٨ ٱٛى ؿٱ٨ى ٣ػ٫، كأٌف ثػةبى ا٧٣ٕػةرًؼ  ةن اٳػى

٤ٞى ؿُّؼى ظٞٲٞػًح ٦ٮٹ٩ػة ٦عذػةجه زي٥ٌ  ةن اٷ٣٭ٲٌح ٠ةف ٦٘ي ا٩ٛذطى ث٧ًًٛذةًح ٦ٮٹ٩ة، كأٌف دٕى

ٜى »إ٣ٯ كٝخ. ٱٞٮؿي ٰٚ ٬ؾا ا٣ٌنأف:  إٌف دا٩ً
()

ًؽؿي ٦ًبحى دٱ٪ةرو ٔ٪ؽى ٗٲػًؿق،   ٍٕ ٦ىٍٮٹ٩ة ٱى

َّٰ قٲ١ٮفي دىجٕى
ى ًعجٌٲ٨ى ٫٣. ك٠ي٢ُّ ٦ى٨ ٱىًى٢ي إ٣ ػ ةن ٔ٪ؽى ا٧٣ي ٤ٞى ، ةن ٫٣؛ ًٵٌف ا٣جػةبى ٠ػةف ٦٘ي

ـً زي٥ٌ ا٩ٛذطى ٫٣.  ًؿٚػًح ٦ٮٹ٩ػة، ك٣ػٲفى ٚػٰ ٬ػؾا ا١٣ػٺ ٍٕ ـه ٔػ٨ ٦ى كاهللً، إ٩ٌ٪ػٰ ٔػةًص

ٙي ٣ًػٰ  ـو ٱ٪١ًنػ ـه ٔػ٨ ٦ٕؿٚذػ٫. ٚػٰ ٠يػ٢ِّ ٱػٮ ، إ٩ٌ٪ٰ ٔةًص ؿه ٙه كدأكُّ
٦يضة٦ى٤حه كد٤١ُّ

٧يػٮا ٍٚذيػ٫ أ٦ٍػًف. اٚ٭ى ٰءه ٨ٔ ظة٫ًً٣ كإٔٚة٫ً٣ ٹ أ٠ٮفي ٝػؽ ٔؿى ٤ىػٯ ٩ىٍعػٮو  مى ٔى ٦ٮٹ٩ػة 

، ١٣ٲ تى ًظػٲأ٢ٌٚى ٨ى ٦ى٪ٍػؽىـ. ٚػؾ٣ٟ ٱػٮـي ا٣ذٌ٘ػةثي٨. ٱٞػٮؿي ٦ٮٹ٩ػة ٺ د٪ؽى٦ٮا كىٹى

راءى ذ٣ػٟ مػٲب ٮا ٦ً٪٫ ثً٭ؾا؛ ًٵٌف كى ًى ، ٹ دؿ ٧ٲ٢ى ٧ٲ٤حى كا١٣ٺـى ا٣ضى ، ةن ا٣ٌىٮرةى ا٣ضى

٤يجيٮا ٦ً٪٫ ذ٣ٟ ا٣ٌنٰءى  ٍَ  (.114)٦ٞةٹت، ص «ٚة

ػ ٌِّ ـى ا٣ ػ٧ةًء دىجٍؿٱػ ٧ٍفي ا٧٣ىٕةًرًؼ اٷ٣٭ٲًٌح ٚػٰ قى ىؿىزٍت مى ٔى٤ىٯ ٬ؾا ا٣٪ٍَّعًٮ، ث ٲةًء، ك

.ٙ ًٕ٪ةٱًح اٷ٣٭ٲٌح ٰٚ آٚةًؽ )ٝيٮ٩ًٲحى( ا٣٪ُّٮًر كا٧٣عجًٌح كا٤٣ُُّ ٲةءى٬ة ٝى٧ىؿي ا٣ ًً َّٞٯ   كد٤

ؿي ا٣ٞٮًؿ ٬٪ة أٌف ٠يٺ   ١ًٍٛؿى ا٣ػؾم  ك٦يؼذىى ٤ى٥ي أٌف ا٣ ٍٕ ٧ٍفو ك٦ٮٹ٩ة ٠ةف ٱ ٨٦ً مى

ٲةًء( ٔ٪ػ ٌِّ ٲ٨ٍي )ا٣ ٔى ؛ إ٫ٌ٩  ًعجِّٲ٨ى كاًظؽه ؽى ا٣ٌنػ٧ٍف، ٱنةءي ٫٣ أف ٱىًى٢ى إ٣ٯ ٤ٝٮًب ا٧٣ي

ؿ.ان ا٣ؾم ٗؽا )٩يٮر ٧ى ٞى  ( ٔ٪ؽى ا٣

ىَنواُةىالَقْصِدىييىهذهىالوَرقد:ى-ّاثانو
ػٲةًء( ا٧٣ىٞػةٹًت إ٣ػٯ  ًً ًؿ ) ىٲةًف ٦ىكٲؿًة دعٮُّ ًىؽي ا٣ٮرٝحي ا٣ذٰ ثٲ٨ى أٱؽٱ٪ة إ٣ٯ ث دٞى

ػ٨ٌ ٔ٪ػ ٛى ١ًًٍٛؿ كا٣ ة٥ًً٣ ا٣ ًٛ٭ة إ٣ٯ دى٤ى٧ًُّف ثًٕي ٦ٕى ٕىٯ ٰٚ دٌةٔٲ ؽى )٩يٮًر( ا٧٣سٍ٪ىٮٌم. ك٩ىك

ػ٭ة ٠يػ٢   ًى ٔىؿى ٧ٍفو ك٦ٮٹ٩ة، ثًٮىقةًَح ا٣ٮٝٮًؼ ٔ٪ؽى ٩ىٮاةو ًظ١ةاٲٌحو كاًظػؽة،  ٠ي٢ٍّ ٨٦ً مى

                                                 

(ذًٍط ا٣٪ٌٮًف ك٠ىٍكًؿ٬ة ٛى ٍر٬ى٥. كا٧٣يؿ :( ٬ٮ ثً ؽيسي ا٣ؽِّ بٲ٤حي ا٣ٞٲ٧ح.قي ًى ٤٧ٍحه  ٔي  ادي ٬٪ة 
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٦ً٪٭٧ة ثًُؿٱٞحو ٔجٌؿىٍت ٨ٔ ٗٲًؿ ٤ٝٲ٢و ٨٦ً ٩ًٞةًط اٹ٣ذٞةًء كاٹٚذؿاًؽ ثٲ٪ى٭٧ة. كٝػؽ آزىٍؿ٩ػة 

٘ىؿىًض ًظ١ةٱحن كاًظؽةن أٚةدى ٦ً٪٭ة ا٣ٕةرٚةًف ا١٣جٲؿاًف ٬ٰ ًظ١ةٱػحي  ريٍٕٝػًح ا١٣ى٪ٍػـ » ٣ً٭ؾا ا٣

ٓى . «(ال ٩ة٦ػ٫ ٪شگ) ٝىػ ٤ىػٯ اػذٲةري٩ػة ككى  كاٹقػذ٪جةطً  ٤ً٣ذٌأ٦ُّػ٢ً  ةن أقةقػ( ا٣ًع١ةٱػح) ٔى

ٔى٤ىٯ ٔ٪ةًوؿى دؿ٠ٲجٲٌحو ٝػةدرةو  َّٰ أداةي دٕجٲؿو ٔة٣ٲحه د٪ُٮم  كا٣ذٌٛكٲؿ؛ ًٵٌف اٷَةرى ا٣ًع١ةا

ٍه ٦ًػ٨ ا٣ذ٤ٌٕػٲ٥ً ٔى٤ىٯ اػذـاًؿ ا٧٣ىٕةرًؼ كا٣ؿُّؤل كا٧٣ىٞةًوًؽ ا٣ٕة٣ٲح. ٰٚٛ ا٣ًع١ ةٱًح ٩ى٧ى

ػٍعًؿ  ٍؾًب كا٣كِّ ٍٞ٪ٲةًت ا٣ضى ى ٜي ٚٲ٫ ا٧ٌ٧٣ٮفي كا٣ٌىٮرةي ٰٚ ا٣ذٌٮوٲ٢. كٚٲ٭ة ٨٦ً د ٱىذكةث

ػٲ٨ي  ٛىؿاٗػةًت، كٱٕي ٍي أدىكاًت اٷدراؾ، كٱيكػ٭٢ِّي ٦ىػ٢ٍءى ا٣ ػ ٞيٍؿًب ٨٦ً اٵٚبؽًة ٦ة ٱي٪نِّ كا٣

ػ٧ٍفو  ٔى٤ىٯ اٹقذْ٭ةًر كاٹػذـاًف ٰٚ ا٣ٌؾا٠ًؿة. ك٩ىؼةؿي أٌف ٦ػة ٓى ٤ٔٲػ٫ اػذٲػةري مى ٝػ كى

ػ٨ى  ىٍظكى ُّٰ )أ ٧ٌةقي ا٣جىٲةفي اٷ٣٭ػ ك٦ٮٹ٩ة ٨٦ً ٩ى٧ةذًج ا٣ًع١ةٱةًت ٱ٪ذ٧ٰ ٠سٲؿه ٦ً٪٫ إ٣ٯ ٦ة قى

ػػهى ٚػػٰ ا٧٣ىٞػػةٹًت  ٞىىى َّٰ كا٣ ٍؿآ٩ػػ ٞي ػػهى ا٣ ٞىىى ػػه(. ك٦ىٍ٭٧ػػة ٱ١ػػ٨ٍ، ٚػػإٌف ا٣ ٞىىى ا٣

ػؿي اٷ٩كػةفى، ك٬ػٮ  ٍّٰ ٱيجىِّ ٍو ًظ١ػةا ػ ذػؿىًب ا٣ػٌؽ٩ٲة، كا٧٣سٍ٪ىٮٌم ٱ٪ذ٧ٲةًف إ٣ٯ ٩ى٧ى ٚػٰ ٦٘ي

ىؿِّٱٌح اٵ٦ةف. ًٜ ا٧٣كذٞٲ٥ً ا٧٣يٮًو٢ً إ٣ٯ ث ٌُؿٱ  ثًعٞٲًٞح ا٣

ؽِّـي ا٣ًع١ةٱحي ا٧٣يٕذ٧ىؽةي أقةق ٤ٌػ٫ ٱ١ػٮفي  ةن ٤ً٣ذٌأ٢ًٌ٦ كاٹقذ٪جةًط ٬٪ػة ٩ى٧ٮذصػ ةن كدٞي ٕى ٣

ٍُ  ةن ٧ًً٣بةًت ٩ى٧ةذًج ا٣ًع١ةٱةًت ٰٚ ا٧٣ىٞةٹًت كا٧٣سٍ٪ىٮٌم، ٩ى٧ٮذص ٦ي٧سِّٺن  ًٕ ٫َّ٤ ا٣ ٕى ؿي ا٣ػؾم ٣

ػٍٮؿ ٚػٰ ٠يػ٢ِّ  ٞى ٜي ٦ىضةًؿ ا٣ ٲ ًً ؽا٩ة إ٣ٯ أذ٧ةًد ا٣٪٧ٌٮذىًج ا٣ٮاًظًؽ  . كٝؽ ظى ٓى ٱؼذًىؿي ا٣ٌؿثٲ

ػ٨ى ٦ىػ٨  ًٙ ٰٚ أكراًٝ٭ػة. كٝػؽ أظكى ـً كا٣ذ١ٌسٲ ؿكرةي ا٣ذٌؿ٠ٲ ًى ا٧٣ؤد٧ؿاًت كا٣٪ٌؽىكات، ك

ـً ٝى٤ٲ٢ي  ٲٍؿي ا١٣ٺ ؽِّـي ٚٲ٧ة ٱػأدٰ، إف مػ -ٝةؿ: ػى ٪ٞي . كقى ٧ػحن ٔى٤ىٯ ٠سٲؿو دى٣ٲ٢ي ةء اهللي، دىٍؿصى

ؿ ٧ٍف، ك٦يؼذىى ةٹًت( مى ٧ً٣ى٧ٌٮًف ا٣ًع١ةٱػًح  ان ٔىؿىثٲٌحن ٧ً٣ةدًٌة ا٣ًع١ةٱًح ا٣ٛةرقٲًٌح ٰٚ )٦ٞى

ٔى٤ىػٯ  ـٍاٲٌةدً٭ػة  ٔىٍخ صي ٕىٍخ ٦ةدٌةى ا٣ًع١ةٱح، ككٌز ٌق ٰٚ أثٲةًت ٦ٮٹ٩ة ٰٚ ا٧٣سٍ٪ىٮٌم، ا٣ذٰ كى

ى٦ٍٺ٬ة ظً  ، دذؼ٤َّ٤ي٫ ا٩ُٞةٔةته ٠سٲؿةه أ ٓو ٞػًح ا١ًٛ٣ىػؿ، ٩ًُةؽو كاًق ٔى٤ىػٯ ٦يٺظى ٍؿصي ٦ٮٹ٩ػة 

ؽِّـي أٱٌػ ػ٪ٞي ٫ ظةصحى ا٣٪ٌةًس إ٣ٯ ٢٠ِّ ٦ة ٱأدٰ ثػ٫. كقى ٧َّٞػحن  ةن كإظكةقي ٍٞؽٱٌػحن ٦ٕي ى ٦ي٪ةٝىنػحن ٩

٭ة. ٧ٍفو ك٦ٮٹ٩ة ٦ةدٌةى ا٣ًع١ةٱًح ٩ٛكى ًؿ ٠ي٢ٍّ ٨٦ً مى ُىجٲًٕح دى٪ةكي ً ٣ 
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ىْثَنوّي:مىوييىال«ىَمقاالِتىال»ِحكاوُدىُرِقعِدىالَكِنِزىييىى-ّاثالث
ٍَلةالِت: - ٌٍْس فٖ اى  ٗلُٔل َط

ٗى٧يػي ١ًٍٚػؿي اٷ٩كػةًف » ٠ي٢ُّ ٦ى٨ زادى ٰٚ ا٧٣ض٭ٮًد، اثذٕؽى ٨ٔ ا٧٣ٞىٮد. ك٠ي٧َّ٤ة 

جٍ٭ًح كا٣ٌؽ٦ةغ. ٔى٧ى٢ي ا٣ضى ٞى٤ًٍت، ٹ  ٔى٧ى٢ي ا٣ ٛىٍ٭٥ً كا٣جىٲةف. إٌف ٬ؾا ا٧ٕ٣ى٢ى ٬ٮ  ٔى٤ىٯ ا٣  ا٩ج٭ى٥ى 

ػؽى ريٕٝػحن  صى ٍؼًه ا٣ؾم كى ، دٞػٮؿي ٣ػ٫ أف  ًٌٝىحي ذ٣ٟ ا٣نَّ ـو دذعػٌؽثي ٔػ٨ ٠ى٪ٍػ

ىٲ٭ػة، كٱذٌضػ٫ى ٩عػٮى  ق إ٣ ٍ٭ؿى ّى ٢ى  ٕى ٤ىٲ٫ً أف ٱض ٔى ٲٍري زى٧ٌحى ٝيجٌحه،  ىٌٮاثًح ٠ؾا، ظى ٱؼؿيجى إ٣ٯ ث

ٍ٭٧ ٜى قى ٤ً ٍُ ًٞج٤ٍح، كٱي ػٲىًضؽي ز٧ٌػحى ٠٪ػـةن ا٣ ٍ٭٥ي قى ٓى ا٣كَّ ٝ ، كرى٦ىػٯ ان ، كظٲسي٧ة كى . ٚػؾ٬ىتى

، ك٥٣ ٱىًضٍؽ مٲب ـى ٔىضى ٢ى ػى ةن ظذٌٯ  ـً . ٚٮىوى ػ٭ة ٦ىٯ ري٦ػةةي ا٣كِّ جىؿي ذ٣ٟ إ٣ٯ ا٧٣ى٤ًٟ. ٚىؿى

٪ٍـ. زيػ٥ٌ ًظػٲ٨ى ٔػةد ٬ػؾا إ٣ػٯ ان ا٣ؾٱ٨ ٱىٍؿ٦يٮفى ثٕٲؽ ٍؿ ٣ى٭٥ أمُّ أزىؿو ١ٍ٤ً٣ى ٭ى ، ١٣٪٫ٌ ٥٣ ٱْى

ٓى  ػ ًى ػؽِّ ا٣ٞػٮس. ٚضػةء، ككى ٍٗػًؿٍؽ ٚػٰ مى ٟى أ ىػ ٢ٍ ٣ ٞي ى ٧ى٫: ٥٣ ٩ ٌٜ  أ٣٭ى ؿًة ]ا٣عى ٌٍ ظى

ػػٍٮًس ]زيػػ٥ٌ رى٦ػػةق  ٚٮى  ٞى ػػٍ٭٥ى ٚػػٰ ا٣ ٓى أ٦ة٦ىػػ٫ دى٧ة٦ػػا٣كَّ ٪ةٱػػحي ةن ٝىػػ ًٕ ػػ٤ىًخ ا٣ . ًٚعػػٲ٨ى كوى

.٢ ٍُٮدةًف كٝؽ كىوى  ]اٷ٣٭ٲٌحي  ػي

ٕى٧ى٢؟ ، ثًة٣ ـً ٍ٪ ًؿ ثًة١٣ى ٛى ٌْ ٔىٺٝحو ٣ً٭ؾا ا٣ ، أٱٌحي  ٱةًػةًت  -كاٳفى ٔىٺٝحو ٫٣ ثًة٣ؿِّ أٱٌحي 

ّىػ٢َّ ٦عؿك٦ػ -كا٧٣يضة٬ىؽاًت؟ ٍ٭٥ً ]د١ٛٲًؿق   . ٠ػةف ٹ ةن ٠ي٢ُّ ٦ى٨ أثٕؽى ٰٚ رى٦ٍٰ قى

يٌؽ  ٍُٮةو ٬ؾق؟ث ٪ٍـ. ٨ٍ١٣ أٱٌحي ػي ٍٰ ٱىًى٢ى إ٣ٯ ا١٣ى ُٮةو كاًظؽةو ١ً٣ى ُٮةي  -٨٦ً ػي د٤ٟ ػي

ثٌػٰ. د٤ػٟ  -٦ى٨؟ ػؿىؼى رى ٔى ؿىؼى ٩ٛكٰ ٚٞؽ  ٔى ٫َّ. ٦ى٨  ث ؿىؼى رى ٔى ٫ ٚٞؽ  ؿىؼى ٩ٛكى ٔى ٦ى٨ 

٪ًؽم  ٦ي٧ُب٪ٌحه « أ٦ٌةرةن »ا٣ذٰ أٍق٧ىٮ٬ة  ًٔ  (.76-75)٦ٞةٹت، ص« ٬ٰ ]

ىكى  - ٤ىٯ أثٲةتو ٠سٲؿة ٰٚ ا١٣ذةًب أ٦ٌة ٰٚ ا٧٣سٍ٪ىٮٌم ٚٞؽ ث ٔى ٍى ٦ٮٹ٩ة ا٣ًع١ةٱحى 

)٩ىٍنؿة اقذٕٺ٦ٰ(. كٝؽ  1381إ٣ٯ ا٣جٲخ  1915ا٣ٌكةًدس، ا٦ذٌؽت ٨٦ً ا٣جٲخ 

ؿ ػهي ا٣ع١ةٱػًح ٔ٪ػؽى ٦ٮٹ٩ػة  ان دؼ٢ٌ٤ى ذ٣ٟ ا٩ُٞةٔةته د٪ةكؿى ٚٲ٭ة ١ًٚى ؿ. ك٦ي٤ؼَّ يػى أ

٧ ٤ىٯ ا٣٪ٌعًٮ اٳدٰ ٦يذؿصى ٍؿًح صػة٦ٓ ٦س٪ػٮل ٦ٕ٪ػٮل ةن ٔى ( ٣ًٍٶقػذةذ ٠ػؿٱ٥ ٨ٔ )مى

 (:518-6/517ز٦ة٩ٰ )
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 ِقّصُة الفقرِي الّطاِلِب ِللّزِسِق ِبَغرِي َكِضب:
ػجٍعة٩ى٫  ػًؿ كا٣ٛةٝػح، قػأؿى اهللى قي ٍٞ ٛى ٫ مٛذىٲ٫ًٍ ٨٦ً ٚىػٍؿًط ا٣ ٖى ريكظي ى٤ى ٤ًفه ث ٍٛ ٚٞٲؿه ٦ي

ػ ةن ثًة٣ٌىٺًة كا٣ؽُّٔةًء ًرٍزٝ ةن ٦يكذٕٲ٪ ٔى ٮى ٨٦ً  ٰو ك٠ىٍكت، ١ً٣ىٰ ٱ٪ضي ٍٕ ٘ىٲًؿ قى ػًؿ ثً ٍٞ ٛى يِّ ا٣

٢ً أ٦ىؽ ٧ى ٕى ٤ىٯ ٬ؾا ا٣ ٔى ىٲ٤ٍحن ٰٚ أز٪ػةًء ٩ىٮ٦ًػ٫ َٮٱٺن  ان كا٣جيؤس. اقذ٧ٌؿ  ؽىثى ٣ ، ظذٌٯ ظى

ًؽ  رى ـو، ٦ٮصٮدةه ثػٲ٨ى ٝيىةوػةًت كى ٪ةؾى ريٍٕٝحه دذعٌؽثي ٨ٔ ٠ى٪ٍ : ٬ي ٙه أف ٝةؿى ٫٣ ٬ةد

ٌراؽ ٛػ ،ٚيٺفو ا٣ٮى ـً د٤ًٍػٟ ثًؼى ٪ٍػ ٍت إ٣ٯ دي٠ٌة٫ً٩، كاقػذ٢َّ ريٍٕٝػحى ا١٣ى أ٬ٍػة ٚةذ٬ى ةءو، كاٝؿى

ٍٚٞ ان ثٕٲؽ ٢ٍ كى ٧ى ٍٔ ـو ْٔٲ٥. ةن ٨ٔ اٵ٩ْةًر، كا ٍ٪ ؿى ث١ًى ٛى  ٣ًٍٶ٦ًٍؿ ١٣ٰ دْ

، كدىٮارىل ٔػ٨ اٵ٩ْػةًر  ـً ٍ٪ ًٍٕٝح ا١٣ى ًٛؿى ثًؿي ّى ٌراًؽ، ك ٯ ا٣ٛٞٲؿي إ٣ٯ دي٠ٌةًف ا٣ٮى ٌى ٦

٪ٍـ: دؾ٬تي إ٣ٯ ػةرًج ا٧٣ؽٱ٪ح، ٚذىًضؽي ثىٺطى ٠ؾا،  ى٬ة. كٝؽ صةء ٰٚ ريًٕٝح ا١٣ى كٝؿأ

ٍ٭٧ٚذي  ٓي قى ٌى ًٞج٤ٍح. ز٥ٌ د ٍٮًس، كدىٍؿ٦ػٰ،  ةن ؽٱؿي ٍّ٭ؿىؾى ٫٣ كدىذٮٌص٫ي إ٣ٯ ٩ةظٲًح ا٣ ٞى ٰٚ ا٣

ـى. ٍ٪ ، ٚس٧ٌٌحى دىًضؽي ا١٣ى ًٛؿي ٍ٭٥ي دىع ٓى ا٣كَّ ٝى  كظٲسي٧ة كى

ٜى ا٣ٛٞٲؿي ٦يٍكًؿٔ ٔى٤ىػٯ  ةن ، ٚأظٌؿى أٝٮاقةن ا٤ُ٩ ػ٭ةـى  ٓى ا٣كِّ ػ ًى ٝىٮٱٌػحن ك٦يٍع١ى٧ػحن، ككى

ٛى  ٞى٭ة، كظى دىؿ، كأ٤َ ٭ة، ١٣٪٫ٌ ٥٣ ٱىًضٍؽ أزىؿا٣ٮى ًَ ٞٮ ٢ِّ قي ػؽى ا٩ٌٞػةًء  ان ؿى ٰٚ ٦ىعى ٍٕ ١ٍ٤ً٣ى٪ٍـ. زي٥ٌ ث

ٛيٌػٮؿ.  ّى٨ِّ ا٣٪ٌػةس، ػةٌوػحن أ٬ٍػ٢ى ا٣ ٮءى  ٔى٤ىٯ ٬ؾا اٵ٦ًٍؿ ا٣٘ؿٱت، أزةر دىىؿُّٚي٫ قي ـو  أٱٌة

ٲب ٲب ةن زي٥ٌ مى ػٕةٱحً، أٍقػ٤ى٥ى ا ةن ٚنى نػٲحى ا٣٪٧َّٲ٧ػًح كا٣كِّ . كػى ٣ٛٞٲػؿي زةرًت ا٣ٮىٍمٮمحي كا٣٭ى٧ٍفي

ـً إ٣ٯ ا٧٣ى٤ًٟ ػٮٚ ْى٧ػحي  ةن ريٕٝحى ا١٣٪ ٔى ذٍػ٫  ٍٕؾٱج٫ً. ٧ٚة ٠ةف ٨٦ً ا٧٣ى٤ًػٟ ا٣ػؾم أ٬ةصى ٨٦ً دى

ٜى اٵ٦ٍػًؿ،  ٍٚػ ٧ٍٕى٤يػٮا كى ، ٣ًٲى ٕى٧ى٢ ٝىٌٮاًقٲ٨ى ٦ى٭ىؿةن ك٦يضؿَّثٲ٨ى ـً ا٧٣ٮٔٮًد إٌٹ أف ٱ٪ذًؽبى ٤ً٣ٍ ا١٣ى٪ٍ

ٛىٍؿ ثًة١٣ى٪ٍـ. كٰٚ ٩ً٭ةٱًح اٵ٦ًٍؿ ٱىبفى ا٣ ػ٫، ٚأٔػةدى ا٣ؿُّٕٝػحى إ٣ػٯ ذ٣ػٟ ٨ٍ١٣ ٥٣ ٱْي ٟي ٩ٛكي ٤ً ٧ى

ؿي ٫٣! أ٦ة كٝؽ ٱىبفى ٦ًػ٨  ـى ٱْ٭ى ٕى٢ٌ ا١٣٪ ى ٣ ، ٕى٧ى٢ى ٙى ا٣ٛٞٲؿي ا٣ ػؿل، اقذأ٩
ي ا٣ٛٞٲؿ. زي٥ٌ ٦ىٌؿةن أ

ٙى ٫٣ ًقؿَّ ريٍٕٝػًح  ًكؿو ًةرعو أف ٱ١ًن
ٞى٤ٍتو ٦ي٪١ى جٍعة٩ى٫ ثً َّٜ قي ٔى٤ىٯ ا١٣ى٪ٍـ، قأؿى ا٣ع ٕيسٮًر  ا٣

٘ىٲٍت: ٠ةف اٵ٦ٍػؿي ٚٞػٍ أف  ،ؾق اٵز٪ةءً ك٬ٮ ٰٚ ٬ ،ا١٣ى٪ٍـ. زي٥ٌ  ى٥ً ا٣ ٙه ٨٦ً ٔة٣ ٝةؿ ٫٣ ٬ةدً

ػؽَّ  : مي ٟى ىػ ٞىػٍٮس؟! أٝػةؿى ٣ دىػًؿ ا٣ ػؽِّ كى ٞىٍٮس، ٧٤ًٚةذا أٗؿىٍٝػخى ٚػٰ مى ٍ٭٥ى ٰٚ ا٣ ٓى ا٣كَّ ٌى ى د
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ػؽَّ  ٞىػٍٮس، ١٣ػ٨ٍ ٹ دىني دىػًؿ ا٣ ٔى٤ىػٯ كى ٍ٭٥ى  دىؿى ث١ًي٢ِّ ٝيٌٮدًٟ؟! اٳفى ا٩٭ىٍي، كرى٠ًِّت ا٣كَّ ا٣ٮى

َي٤ًػتى ٦ً٪ػ٫ دى٧ة٦ػا٣ ٕى٧ًػ٢ى ا٣ٛٞٲػؿي ٦ػة  ٞىٍٮس. ٚ ٍٓ ٨٦ً ا٣ ٞى ٫ ٱى ٍ٭٥ى ٩ٛكى دىؿ. دىًع ا٣كَّ ٓى ةن ٮى ٝىػ ، ٚٮى

ـى  ؽى ا١٣ى٪ٍ ، ٚٮىصى ًٓ ًً ٛىؿى ٰٚ ذ٣ٟ ا٧٣ٮ ٛىٍٮًر ظى ٔى٤ىٯ ا٣ ؿةن، ك ٍ٭٥ي أ٦ةـى ٝىؽى٦ىٲ٫ًٍ ٦يجةمى  .«ا٣كَّ

ى:َطبوعُدىتناُوِلىَذْمٍسىوَموالناىِحكاوَدىُرِقعِدىالَكِنزى-ّارابع
ػٮٚٲٌةًف ٚةرًقػٲٌةًف ٠جٲػؿاًف، كٚػٰ أٌف  ػ٧ٍفه ك٦ٮٹ٩ػة ٚػٰ أ٩ٌ٭٧ػة وي ٱىنذًؿؾي مى

ػأ ٚٲػ٫  ق ا٣ػؾم ٩نى ٲػؿى َّٰ ا٣ؾم ٩نأ ٚٲ٫ ٢٠  ٦ً٪٭٧ة ٱينج٫ً ٩ْى ١ًًٍٛؿمَّ كا٣سٌٞةٚ ٛىٌةءى ا٣ ا٣

تي أٱٌ . ك٩ىٍعكى ؿي ةءى ٝيٮ٩ًٲحى ا٣ؾم ٔةش ٚٲ٫ ٦ٮٹ٩ة، ز٥ٌ ا٥ٌٌ٩ إ٣ٲ٫ ٚٲ٫  ةن اٳػى أٌف ٌٚى

٧ٍفه ٣ًج ؿٚة٩ٲًٌح مى ًٕ ٘ىٍؿقًح ا٣ ؿى ٣ً٪ى٧ةًء ا٣  أ٠سىؿى ٨٦ً أمِّ ٦ى١ةفو آػى
ًٕي ا٣ٮٝخ، ٠ةف ٦ي٭ٲَّأن

ق ٦ؤدِّبي ٦ٮٹ٩ػة  ٣ىؽ، كد٧٤ٲؾي ٤ىٯ ًرٔةٱذ٭ة كا٣ًؽي ٦ٮٹ٩ة، ث٭ةءي ا٣ٌؽٱ٨ كى ٔى ٓى  ا٣ذٰ اصذ٧

ػػ٧ٍفي دىجؿٱػػـ، كوػػٺحي ا٣ػػٌؽٱ٨ زر٠ػػٮب،  ٜي ا٣ذٍِّؿ٦ًػػؾٌم، كمى ػػ ِّٞ يؿ٬ػػةفي ا٣ػػٌؽٱ٨ ٦يع ث

كةـي ا٣ ٌٰ صٌؽٱ٨ كظي ٢   ٬ؾا ٰٚ ك٤ً٣ذٌٛىٲ٢ً . ٤ج ؿي  ٦ىعى  .آػى

ٕىؿىب: كدىٍعخى ا٣ٌؿٗٮًة ا٤٣َّجى٨ي ا٣ٛىٲطي  كأٔ٪ٰ أ٩ٌػ٫ دعػخى  ،١٣٪ٌ٪ٰ أٝٮؿي ث٧ًىٞة٣ًح ا٣

ٍؿ٩ة ٝىج٢ٍي إ٣ػٯ مػٰءو  ٧ٍفو ك٦ٮٹ٩ة ٰٚ أ٦ٮرو ٠سٲؿة اػذٺؼه ٠جٲؿه، أمى ّة٬ًًؿ امذؿاًؾ مى

ػ٧ٍفو ك٦ٮٹ٩ػة ٦ً٪٫. كٱي٭٧ُّ٪ة ٬٪ة دعؽٱؽي ثًٕي ٩ًٞةًط ا٣ذٌ  ًؿ مى ي٫ كا٣ذٌجػةٱ٨ً ثػٲ٨ى د٪ػةكي نةث

ػٞٲ٤حه  ػ٢َّ ٦ًػؿآةى ٬ػؾق ا٣ًع١ةٱػًح وى ٕى ٣ًع١ةٱًح ريًٕٝح ا١٣ى٪ٍـ ٰٚ ا٧٣ىٞةٹًت كا٧٣سٍ٪ىػٮٌم، ك٣

ٍص٭ىٲ٭٧ة. كقػ٪ٕذ٧ًؽي ٚػٰ ٦ي٪ةٝنػذ٪ة ٬٪ػة  ٕىٍؿًض ثًٕي ٦ىٺ٦ًط كى ٞىٍؽًر ا٣ؾم ٱىٍك٧ىطي ثً ثًة٣

، إف مػػ ٕىٺ٦ػػةًت ا٣ٛةًرٝػػًح أرثٕػػحى ٔ٪ةًوػػؿى أقةقػػٲٌحو دكػػ٧ىطي ةء اهللي، ثًة٣ذٞػػةًط ثٕػػًي ا٣

ِٔالِء ؾَِد اىِِّلةِط اٙد٘ح:ا٧٣يعؽِّدًة ٤ً٣ٌنؼىٲٌح.   وَشَِِلُف َؾيَٕ اى

ّٖ  -اىذّداؾٖ  ْرد اىِعهةا ٍّة نذََت. -اىّرشةىح اىّػٔفّ٘ح  -اىصَّ ٌِ  ُغٔرة اىهةدِت 

 الّتداعي: -1
ػٍؿًض ا ٔى ٧ٍفو ك٦ٮٹ٩ػة ٚػٰ  ٧٣ٕػة٩ٰ ا٣ٌىػٮٚٲًٌح ٣ًٕة٦ًػ٢ً ٱىكذضٲتي ٠ي٢  ٨٦ً مى

ٞػػةٹًت associationدىػػؽأٰ ا٧٣ٕػػة٩ٰ  ػػًؿ ٚػػٰ ا٧٣ى ١ًٛى ٓى ا٣ ي . كٱٕ٪ػػٰ ذ٣ػػٟ أٌف دىذػػةث
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٫ ٦ٮًٮٔةتي ا٣جػةًب ا٣ٮاًظػًؽ  ًي ًؿ ٍٛ ى ٥، د ًْ ٍّٰ ٦ي٪ذ ٍىؽو دأ٣ٲٛ ٞى ٓي ٣ً ٌى كا٧٣سٍ٪ىٮٌم ٹ ٱؼ

دي٬ة ٠ىٍٮ٩ي٭ة أصـاءن و٘ٲؿةن ٧ً٣ىٮًٮًع ا ٛيىٮًؿ ا١٣سٲؿة، ا٣ذٰ ٱيعؽِّ  ٣جةب.ذم ا٣

، صةء دىؽأٰ ا٧٣ٕػة٩ٰ  ةن دىؽأٰ ا٧٣ٕة٩ٰ ّة٬ًؿه دى٧ة٦ ٧ٍفو ىٲ٨ًٍ. كٔ٪ؽى مى ٰٚ ا١ً٣ذةث

ٍٕي. كٱكػأؿي ا٣ٌىػعةثحي  ٭٥ ثًػجى ٌي ؿِّؼي ثٕ ٰٚ ًظ١ةٱًح )ريًٍٕٝح ا١٣ى٪ٍـ( ١٬ؾا: اٵ٩جٲةءي ٱٕي

ؿِّؼي ٦ى٨ ٝىج٤ٍىػ٫، ك٠٪ػخى  ٍّٰ ٱٕي ىجً َّٰ ٤ٔٲ٫ ا٣ٌىٺةي كا٣ٌكٺـي: إذا ٠ةف ٠ي٢ُّ ٩ أ٩ػخى ػػةدى٥ى  ا٣٪ٌج

؟ ٟى ٚي ؿِّ ، ٧ٚى٨ ٱٕي ٔىؿىٍٚػخي  -ا٣٪ٌجٲِّٲ٨ى  : ٔىؿىؼى رىث٫ٌ. ٠أ٩ٌػ٫ ٱٞػٮؿي ٫ ٚٞؽ  ٔىؿىؼى ٩ٛكى ٝةؿ: ٦ى٨ 

ٚي٪ػٰ. ك٠ػأٌف ٬ػؾا ٦ًػ٨ ا٣ضػػٮاًب  ؿِّ ػػ٨ ٱٕي ٕىؿىٍٚػخي رىثٌػٰ. كٹ ظةصػحى ثػٰ ٧ً٣ى ٩ٛكػٰ، ٚ

٧ٍك ٞي٢ي ا٣ذٌؽأٰ مى ٕىؽى ٔػ٨  إ٣ٯ ا٣ٞٮؿ: ٠ي٢ُّ ٦ى٨ زادى ٨ٔ ا٤ُ٧٣ٮًب  ةن ا٣ع١ٲ٥. زي٥ٌ ٱ٪ اثذ

ٚي٪ػٰ، ٚػإٌف ا٣ػؾم  ؿِّ ٦ًٍؿ ٦ىػ٨ ٱٕي
ى ا٧٣ٞىٮد. ٠أ٫ٌ٩ ٱٞٮؿي ٣ى٭٥: ٹ ديجة٣٘ٮا ٰٚ ا٣ذ١ٌٛٲًؿ ٰٚ أ

ػؽى  ٍٕ ى ٤ًػ٫ ٚػٰ ا٣ذٌع٤ٲػ٢ً كاٹقػذ٪جةط. ث ٍٞ ٔى ٲؽي اٷ٩كةفى ٬ٮ ا٩ن٘ةؿي ٝى٤ٍج٫ً ثًؿىث٫ٌ، ٹ ٠ىػؽُّ  ٱٛي

٧ٍك ٞي٢ي ا٣ذٌؽأٰ مى ٍؿًد ًظ١ةٱح ا١٣ى٪ٍـ ا٣ذٰ أزجى  ةن ذ٣ٟ ٱ٪ ذٍ٪ة دؿص٧ذى٭ػة. كا٣ؼيٺوػحي إ٣ٯ قى

ٜى  ٔىجٍؿى دىؽأٰ ا٧٣ٕة٩ٰ ٰٚ ا٣ًع١ةٱًح ٬ػٰ أٌف َؿٱػ ى٭ة  ٧ٍفه إٱىة٣ ١ًٍٛؿٱٌحي ا٣ذٰ ٱىنةءي مى ا٣

ٕى٧ى٢، كٹ ثًة٣ٌؿٱةًًح كا٧٣يضة٬ىؽة، كأٌف ٠يػ٢َّ ٦ىػ٨  ا٧٣ٕؿًٚح اٷ٣٭ٲًٌح ٹ ًو٤حى ٫٣ ث١ًىسٍؿًة ا٣

٘ي٫ ا ٲيج٤ً ٢ُّ ٦عؿك٦أثٕؽى ا٧٣ىٍؿ٦ىٯ ّة٩ ة أٌف اصذ٭ةدىق قى ٲْى يػٌؽ ةن ٧٣يؿادى قى . كاٵٍوػ٢ي أ٩ٌػ٫ ٹ ث

ٍُػٮةً: د٤ػٟ  ٧ٍفه ٨ٔ ٦ة٬ٲٌػًح ٬ػؾق ا٣ؼي ـى. ز٥ٌ ٱكأؿي مى ٖى ا١٣٪ ٍُٮةو ٣ًٲج٤ي ٣ًٍٸ٩كةًف ٨٦ً ػي

ٍُٮةي ٦ى٨؟ ٍُٮةي ػي َّػ٫. ١ٚأ٩ٌػ٫  -ا٣ؼي ػؿىؼى رىث ٔى ػ٫ ٚٞػؽ  ٔىؿىؼى ٩ٛكى ٲؽي ٦ة ثؽأ ث٫: ٦ى٨  زي٥ٌ ٱٕي

: ا٧٣ي٭٥ُّ ٣ًٍٸ٩كةًف ٬ٮ أ ٔيجٮدٱٌذىػ٫، ٚٞػؽ ٱٞٮؿي ػؿىؼى  ٔى  ،٫ ٔىؿىؼى ٩ٛكى ٫، ٚإذا  ًٍٕؿؼى ٩ٛكى ف ٱى

٫َّ؛ أم ٧ب٪ٌحن(. :ٔىؿىؼى رىث ى٦ٌةرةن( )٦ُي ٧َّٮ٬ة )أ ٪ؽىق د٤ٟ ا٣٪ٌٛفي ا٣ذٰ قى ًٔ  أف دىٲؿى 

٧ٍك ِي ٬٪ة أٌف مى ٓي اٹ٩ذٞةًؿ ٨٦ً ٦ٕ٪نٯ إ٣ٯ ٦ٕ٪نٯ ثًكجىًت اٷَػةًر  ةن كٱيٺظى ؿٱ قى

ًٜ ٤ً٣ًٍع١ةٱًح، ا٣ؾم ٥٣ ٱذ ٲٌ ٌٌ ؿا٣ ٍُ ػ ػؿى قى ٔىنى ٍز زٺزحى  ، ان ، كأٌف ا١٣ػٺـى صػةء ٩ىسٍػؿان ضةكى

ؿ ٍٕ ٧ٍكان ك٣ٲفى ًم ـً ا٣ًع١ةٱح. ةن ، كأٌف مى  ٱىكذنً٭ؽي ثًة٣ٌنًٕؿ ثٕؽى إد٧ة

ػ٭ة، كدىػٌؿؼى ٚٲ٭ػة ٠سٲػؿ . كصػةء دىػؽأٰ ان كٝؽ أػؾى ٦ٮٹ٩ة ٦ةدٌةى ا٣ًع١ةٱًح ٩ٛكى
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ػؽي  ٮ٩ًح ا٧ٕ٧٣ػٮرةً ا٧٣ٕة٩ٰ ثًة٣ع١ةٱػًح ٔ٪ػؽى ٦ٮٹ٩ػة ١٬ػؾا: ٚػٰ ا٣ػٌؽٱةًر ا٧٣ىٍكػ١ي  ديٮصى

ٕي  ةرٱحي ا٣ ٌٌ ِـّ كا٣٪ٌػٮر. زػ٥ٌ ٦ًػ٨ ا١ً٣ٺبي ا٣ ػ ًٕ ؽي ٠ي٪يٮزي ا٣ ؿااًت ا٣ٌؽازؿًة ديٮصى ٞؿي، كٰٚ ا٣ؼى

٘ىٲًٍؿ كىقةًَح ا١٣ىٍكػت،  ـً ٬ؾا ا٩ذ٢ٞى ٦ٮٹ٩ة إ٣ٯ ًظ١ةٱًح ا٣ٛٞٲًؿ َة٣ًًت ا٣ٌؿٍزًؽ ثً ٍ٪ ًذ٠ًٍؿ ا١٣ى

ـً ٬ة طَّ ٰٚ ا٣ؽُّٔةء ٚؿأل ٰٚ ا٧٣ى٪ة
٤يٍت ريٍٕٝػحن ٧ٌ٦ًػة ٱذ٧ػٌؿفي ثػ٫  ةن دٛا٣ؾم أ٣ى ٍَ ٱٞٮؿي ٫٣: ا

ؽى ١٦ذٮث ٔى٤ىٯ ا٣ؿًٍُّٕٝح ككىصى سىؿى  ٔى ٌراٝٮفى، كٝؽ  ًؿ ثًة١٣ى٪ٍـ. ةن ا٣ٮى ٛى ٌْ  ٚٲ٭ة ٠ٲٛٲٌحى ا٣

 ٫ً ًٔ ػ٧ة ٓى ا٣ًع١ةٱػًح ٚػٰ ا٧٣سٍ٪ىػٮٌم أ٩ٌ٭ػة ٦ًػ٨ قى ؿي ٚػٰ دٕة٦يػ٢ً ٦ٮٹ٩ػة ٦ػ كٱْ٭ى

ؿو ٨٦ً ٔ٪ ٔي٪ىي ٕى٢ي ٠ي٢َّ  ٫، كأ٫ٌ٩ ٱض ًّ ٍؿًض ٦ٕ٪نٯ أك ١ًٍٚػؿةو  ةن ةًوًؿ٬ة أقةقك٦ىٍعٛٮ ٕى ً٣

ؿىجى ٨ٔ ٩ىٮاًة ا٣ًع١ةٱػًح  ةن دُٮؿي أظٲة٩ ة٣ضذي٫ إٱٌة٬ة، ظذٌٯ إٌف ا٣ٞةرئ ٱىؼةؿي أ٫ٌ٩ ػى ٦ٕي

، ٚذىػؿىل ، ١٣٪٫ٌ ٱٕٮدي ٣ًٲكذ٢٧ً١ى ٦ػةدٌةى ا٣ًع١ةٱػح، ٚػٺ ٱى٤جىػري ٔ٪ػؽى٬ة َػٮٱٺن ةن دى٧ة٦

ؿ. ؿو آػى ًَ ٚى٫ إ٣ٯ ػة ؿى ٰى ٝؽ وى  ا٣ذٌؽأ

ؿ،  كدىؽأٰ ًَ ػٲًي ا٣ؼػة ٛى ً ـو دػةـٍّ ٣ ٮبه ثًةقذكػٺ ا٧٣ىٕة٩ٰ ٔ٪ؽى ٦ٮٹ٩ة ٦ىىػعي

٤ىػٯ دكػضٲ٢ً  ٔى ًٍ ٦ىٍضػؿاق، كثًًعػٍؿصو  جٍ ًى ٕٮثحن ٰٚ  ٍّٰ ٬ةا٢و ٱىًضؽي وي ٜو ٦ٕؿٚ كثًذىؽُّٚ

ِّٰ ا٣ػؾم  ًؿ ا٣ٛةرقػ ًٔ ة٣حى ذ٣ػٟ ا٣ٌنػة ٨ًُّٕ ٫٣، ك٠أ٫ٌ٩ ٱٞٮؿي ث٤ًًكةًف ا٣عةًؿ ٦ٞى ٠ي٢ِّ ٦ة ٱى

ٕىٌٺ٦حي ٦ي  ؽى ا٣  ع٧َّؽ إٝجةؿ ا٣ٌٺ٬ٮرٌم ثًٞٮ٫٣:اقذن٭ى

ٍه  ٞى ػ ٍٔٮاًد ٗػةثٰ قى  ٣ٲفى ٰٚ أ

 

ػ٤ٍت  ٍٔٮادي وى ى  ٬ٰ ٧ًٍ٤ً٣٪جىًؿ، أك أ

ٺوحي ا٣ٞٮًؿ ٚػٰ مػأًف دىػؽأٰ ا٧٣ٕػة٩ٰ ٚػٰ ا٣ًع١ةٱػًح ا٣ٮاًظػؽًة ٔ٪ػؽى   كػي

٧ٍفو ك٦ٮٹ٩ة، أٌف ٠يٺ   ٗىـٱػؿ،  مى ٓو ك٦عٛػٮظو  ٢و كاًقػ
ٍٞ ٔى ٲ٨ً  ٦ً٪٭٧ة ٱىكذ٧ًؽُّ ٨٦ً ٦ٕى

ر ةن ٧ٍك٨ٌ١٣ مى  ؿ،  ان ٠ةف ٦يذعؿِّ ٍٕ ػ ًؿ ا٣ٞٮٱٌػح( ٚػٰ ا٣نِّ ًٔ ٌٰ ٧ٍ٤ً٣ىنػة ٲًٍي ا٣ذ٤ِّٞػةا ٛى ٨٦ً )ا٣

رٍث(  ردٍزكي ُّٰ ا١٣جٲػػػؿي )ًك٣ٍػػػٲى٥ٍ كي ؿي اٷ٤١٩ٲػػػـمُّ ا٣ٌؿك٦ة٩كػػػ ًٔ ٧٠ػػػة ٱٞػػػٮؿي ا٣ٌنػػػة

ٍٕؿ، ك٠ػةف ٚػٰ ا٣ٮٝػًخ ٩ًٛكػ٫ ٦ىنػؽكد1851 )ت ًٙ ا٣نِّ ، ان ٦ذػٮدِّؿ ان ـ( ٰٚ دٕؿٱ

ـً  ةن ك٦ي٧ًٍك١ ٦ػة ـً ٌٮةو ثً ٞي ػٮاًدق ا١٣سٲػًؿ  ثً ـً صى ٦ػة ـً ػٌٮةو ثً ٞي ٟي ثً ٧ػة ٠ػةف ٱي٧ًكػ
ا٣ٞػٮًؿ، ٦ًس٤ٍى

ٲٌػةًؿ إ٣ػٯ  ة٩ٲ٫ً أد٩ىٯ إ٣ػٯ ا٣ػٌؿكًح ا٣ٌنػٍؿٰٝ ا٧٣ى ٧ٍفه ٰٚ دىؽأٰ ٦ٕى ا٣ذٍَّكٲةر. ٠ةف مى
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ػ٧ٍفو ٚػٰ  ػتي أٌف َؿٱٞػحى مى ٩ػًح ٧ٍ٤ً٣ٕػة٩ٰ ا١ً٣جػةر. ك٩ىعكى ـً ًٞىةًر ا٧٣يؼذ ٢ً ا٣ ٧ى ا٣ضي

ٲًح مى  ًٔ ذؽا ٍؿًض ا٧٣ٕة٩ٰ ا٧٣ي ػ٢َّ ٔى ٕى ؿٱًٞح ٦ٮٹ٩ة ٰٚ )٠ذةب ٚٲ٫ً ٦ة ٚٲػ٫ً(. ك٣ ُى جٲ٭حه ثً

ـ٦ٌةف. ؿاًت، أك أظةدٱًر ا٧٣ىضة٣ًًف، ٰٚ ذ٣ٟ ا٣ ًى ؿٱٞحي ا٧٣يعة َى  ٬ؾق ٬ٰ 

جٲ٫ه ثًذىؽأٰ ا٧٣ٕة٩ٰ ٔ٪ػؽى  ق مى سٍ٪ىٮٌم، ٚذىؽأٰ ا٧٣ٕة٩ٰ ٔ٪ؽى أ٦ٌة ٦ٮٹ٩ة ٰٚ ا٧٣ى

ؿٱٞذى٭٥ ٰٚ ا١٣ َى ِي  ٙى ا٣ضةًظ وى ـً ثًةٹردضةًؿ ا٣ٌنجٲ٫ً ٚيىعةًء ا٣ٕؿب، ا٣ؾٱ٨ كى ٺ

 : ٲٍري ٱٞٮؿي ـً، كذ٣ٟ ظى ، »ثًةٷ٣٭ة ىؽٱ٭ػحه كاردضػةؿه ؿىًب ٚإ٧ٌ٩ة ٬ػٮ ث ٕى ٰءو ٤ً٣ٍ ك٠ي٢ُّ مى

ىؽةه.. ة٩ةةه كٹ ٦ي١ةث ٍخ ٬٪ةؾى ٦ٕي  (.18/ص3)ا٣جٲةف كا٣ذٌجٲٲ٨  «ك٠أ٫ٌ٩ إ٣٭ةـه، ك٣ٲكى

ٲًٍؿ ا٧٣ٕة٩ٰ ٰٚ ٦ىسٍ٪ىٮمِّ ٦ٮٹ٩ػة، صى  ٍَّ قى ؿي ٦ة ٱيعؽِّدي ػى ـً كأّ٭ى ػٍؽًرق ث١ًػٺ ٲىنػةفي وى

َّٞ٭ة ٨٦ً اٷثة٩ػًح كاٷٱٌػةح. ْٚػة٬ًؿه ٔ٪ػؽى ٦ٮٹ٩ػة  ا٣٪ًٌٛف، كإٱٛةءي ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣ٕةًرًًح ظ

ى٭ة. ٜى ا٣ذٌةـَّ ٣ ٢ٍٞ، كا٣ذٌؼ٤ٲ ٕى ى٪ةًت ا٣ ٰءه ٱ٨١٧ي دىٍك٧ٲذي٫ اٹثذ٭ةجى ث٧ًىٮا٣ٲًؽ ا٧٣ٕة٩ٰ، أك ث  مى

 الضَِّزُد احِللائي: -2
ٔىٍؿًض ٩ىٮاًة ا٣ًع١ةٱح ٹ ًٜ ا٣جػٍؾرًة ٦يعذػٮنل  ٰٚ  ٔى٤ىػٯ دىٍؼ٤ٲػ ػ٧ٍفه إٌٹ  ٱىٍعًؿصي مى

ػ٢ً  ٲ١ٍى ٕى٪ةًوػًؿ ا٣٭ى ٢ً ا٣ؾم ٱعذٛػٰ ٚٞػٍ ثً ٍؿًد ا٧٣ذٕضِّ َىؿٱٞحي ا٣كَّ ُىؿٱٞذي٫ ٬ٰ  ٮرةن، ٚ كوي

ٌٰ ٹ ٱذٌٕؽاق. ك٣ىٍكخي  ٌٞٞةن ا٣ًع١ةا ى٫،  ةن ٨٦ً أٌف مٲب ٦ذع ٍٮ٣ ٲ٫ًًٞ ث٧ًى٨ ظى ًً ٨٦ً ذ٣ٟ ٱٕٮدي إ٣ٯ 

ٞيٍىػٮل٠أ٫ٌ٩ ٠ةف ٱيًعفُّ أ٩ٌ  ػٍؽكةً ا٣ ٕي ٕيٍؽكًة ا٣ٌؽ٩ٲة، كأٌف ٦ىػ٨ ٱيعػؽِّزي٭٥ ٚػٰ ا٣  ،٫ ٬ٮ ٰٚ ا٣

٪ةاٰ: ٌٰ ا٣ع١ٲ٥ قى ًؿ ا٣ٌىٮٚ ًٔ ًٍٛك٫ ٠ةف ٱٞٮؿي ث٧ًىٞة٣ًح ا٣ٌنة ى  ك٠أ٫ٌ٩ ٰٚ ا٣ٮًٝخ ٩

ىٲٍذػػ ىٲٍذػػٰ ٣ػػٲفى ث  ، إ٩ٌػػ٫ إ٤ٝػػٲ٥ي ةن إٌف ث

 

ـٍٹن   ـ٣ٍٰ ٣ٲفى ٬ى ٤ػٲ٥ي إٌف ٬ى ٍٕ ى  ، إ٫ٌ٩ د

ػٍؿًض ٦ٮٹ٩ػة  ٔى ؿٱٞػحي  َى ٓي ا٣جػؾرةى ٚػٰ  أ٦ٌة  ػ ٌى اًرًع ا٣ػؾم ٱى ـٌ ؿٱٞػحي ا٣ػ َى ٚ٭ػٰ 

ػ٫  ػ٧ٍفه ٩ٛكي ا٣ذٌؿاب، زي٥ٌ ٱذٌٕ٭ؽي ا٣٪ٌجذحى ظذٌٯ اٷز٬ةًر كاٷز٧ةر. ك٦ة أدىؿَّ ٦ة ٝػةؿ مى

ؿٱًٞح ٦ٮٹ٩ة:  َى ػ»٨ٔ َؿٱٞذ٫ً ٬ٮ ك َّٰ ٱ١ٮفي دىجٕى
ى ٣ػ٫؛ ًٵٌف ا٣جػةبى  ةن ٠ي٢ُّ ٦ى٨ ٱىًى٢ي إ٣

٤ٍ٘ٞى  .«زي٥ٌ ا٩ٛذىطى ٫٣ ةن ٠ةف ٦ي

ٌٮاًؿ ا٧٣ذ١ذ٥ِّ، ا٣ؾم ٱ١ذٰٛ ٚػٰ دى٪ةكي  ِّٰ ا٣ضى ؿي ا٣ٌىٮٚ ٧ٍفو ا٣ًع١ةٱحى ٬ٮ دى٪ةكي ؿي مى
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ػؽيكى ا٣سٌٞةٚػحي  ًظ١ةٱذ٫ ثًة٧ٍَّ٤٣عًح ا٣ٕةثؿًة كاٷمةرًة ا٣ٌؽا٣ٌح، ٗٲػؿى ٝةًوػؽو ا٣جذٌػحى إ٣ػٯ أف د٘ى

ػ٧ٍفه  ػ٢ٍ مى ٞي ىػ٥ٍ ٱ ٧٭ػٮر. أ٣ ٌِ ا٣ضي ٍٕجٲٌحن ٨٦ً ظى ٔػ٨ ا٣ٌىٮٚٲٌحي، أك ا٧٣ٕةرؼي اٷ٣٭ٲٌحي، مى

ىٍص٤ً٭٥»٩ًٛك٫:  ٕىٮاـِّ، ٣ى٥ آًت ًٵ ٰى ثً٭ؤٹًء ا٣ ً أفى ٣ ٥ً، ٹ مى
ى ٤ىػٯ «ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕة٣ ٔى . كأصؿيؤ 

ػ٧ٍفو  :ا٣ٞٮؿً  ٛىػؾاذةو أف ٱػؤ٩ًفى كىٍظنػحى مى ٍظػؽىق اقػذُةعى ثً إٌف ٦ٮٹ٩ة صٺؿى ا٣ٌؽٱ٨ كى

٧ٍك ٕى٢ى مى ٗيٍؿثذى٫، كأف ٱض ٪ ةن ك ًَ ًؾرى ا٧٣ذ١ذ٥ِّى، ٦يٮا ٌٮابى اٳٚةًؽ، ا٣عى ٝيٮ٩ًٮٱ ػة ٣ًكػذٌحى  ةن ا٣ضى

ٍ٭ؿ ؿى مى ٪ان ٔىنى ًَ ، كٱذعٌؽثي ٰٚ ٦ىضة٣ًفى و٘ٲؿةو ػةٌوح. ةن ، ٦يٮا ىٲٍخو  ذا زىٍكصحو كث

، ا٧٣يػؽرًِّس  ِّٰ ًٛػ ٪ى ؿي ا٣ٛٞٲػ٫ً ا٣عى ػٲ٨ٍى ا٣ًع١ةٱػًح، ٚ٭ػٮ دى٪ػةكي ٔى ؿي ٦ٮٹ٩ػة  أ٦ٌة دى٪ةكي

ػ ػٲةء مى ًٌ ذٍٲػة، ا٣ػؾم وػةر ثً ٛي ٧ًٍف ا٣٪ٌةًصًط ذم ا٣ذٌٺ٦ٲػًؾ ا١٣سٲػؿٱ٨، وػةًظًت ا٣

ػػ٧فو ٔةرٚػػ ًٜ  ةن إ٣٭ٲ ػػة، مػػةًرظ ةن مى ًٵقةقػػٲٌةًت ا٧٣ٕؿٚػػًح اٷ٣٭ٲٌػػًح ث٤ًًكػػةًف ا٣ٕةًمػػ

٥ٍ، اٵ٦ٍؿي ٦ًس٤ٍى٧ة ٝةؿ  ٕى ى ًٟ إ٣ٯ ا٣٘ةٱًح أدكاًت ا٣ذ٧ٌسٲ٢ً كا٣ذٌؼٲٲ٢ً كا٣ضةذثٲٌح. ٩ ٧ٍذ٤ً ا٧٣ي

ػ ٤ٞى ٫: ٠ةف ثةبي ا٧٣ٕؿٚػًح اٷ٣٭ٲٌػًح ٔ٪ػؽم ٦٘ي ٧ٍفه ٩ٛكي ٕىػٮاـِّ، ٚػة٩ٛذ ةن مى ٤ىػٯ ا٣ طى ٔى

ٛىػٯ ٚػٰ دٞػؽٱ٥ً  ٠ذ ػذىٍط ٧ً٣ىٮٹ٩ػة ٹى ىٍٮ أٌف ثةبى ا٧٣ٕؿًٚح اٷ٣٭ٲٌػح ٣ػ٥ ٱٛي ٧ً٣ىٮٹ٩ة. ك٣

ٚى٫  ٰى دىػٮُّ ػ
ٍخ أف ديض٤ِّ ٔى ػ٥ى ًقػذٌحى ٠يذيػتو اقػذُة ْى ى ى٧ػة ٩ ، ك٣ ٦ٕةًر٫ًٚ ث١ذػةبو كاًظػؽو

١ًٍٛؿٱٌحى كا٣ذٌىٮٱؿٱٌح. زىجةد٫ًً ا٣ ٘ىـٱؿةى، ككى ٍؿٚة٩ٲٌحى ا٣ ًٕ قي ا٣ ؿى ، ك١ًٚى ٜى ِّ٤  ا٧٣يعى

 الّزصالُة الّصوفّيُة: -3
٧ٍفو ك٦ٮٹ٩ػة ٱكػذ٢٧ًٕي أظٲة٩ػ ٤ٍُىجػ ةن ٠ةف ٠ي٢  ٨٦ً مى ػ٭ة ٣ًٲيع٤ِّ٧ى٭ػة ٦ى  ةن ا٣ًع١ةٱػحى ٩ٛكى

٧ٍفو ٰٚ ٬ؾق ا٣ًع١ةٱػحً  ٪ؽى مى  ٔ ُّٰ تي ا٣ٌىٮٚ
٤ٍُى جي٭٥. كا٧٣ى ًَ ًٍٕؿٚى٫ ٦ى٨ ٱيؼة ٮٚٲ ة ٱيؿٱؽي أف ٱى وي

ٜي ا٧٣ًٕؿًٚح اٷ٣٭ٲًٌح ٹ ًو٤حى ٫٣ ث١ىسٍػؿةً  َىؿٱ ػ٢ً، كٹ ثًة٣ٌؿٱةًػحً كا٧٣يضة٬ىػؽة، كٹ  ٬ٮ:  ٕى٧ى ا٣

ّىػ٢َّ ٦عؿك٦ػ ػؽى ا٧٣ىٍؿ٦ىػٯ  ٧ةًؿ ا١ًٍٛ٣ؿ ك٠ىؽِّ ا٣ؾ٨٬ِّ، ثػ٢ ٦ىػ٨ إٔث . ك٠ػةف ةن ثًةٷٱ٘ةًؿ ٰٚ ٔإ

ػ٢ِّ ا١٣ى٪ٍػـ.  ٛىؿى ث٧ًىعى ًٍٛك٫ ٣ًٲْ ٓي ث٪ى ٞى ٍ٭٥ى كٱذؿ٠ى٫ ٱى ٱ١ٰٛ وةًظتى )ريًٍٕٝح ا١٣ى٪ٍـ( أف ٱيؿ٠ِّتى ا٣كَّ

ـًٍع ا ى ؽُّ ٩ ٲػؽأ٦ٌة مى ػٍ٭٥ً ٕث ػٺؽي ا٣كَّ ًُ ػٍٮًس، كا٩ ٞى ٰ ٠يػ٢ِّ ان ٣ ػؿادى ٚػ ػؿي. ك٠ػأٌف ا٧٣ي ػٰءه آػى ، ٚنى

ؿي. أفه آػى ٌُةًٔح ٩ًٛك٭ة كا٣ذٌـٱُّؽي ٚٲ٭ة ٚنى ْىؿي إ٣ٯ ا٣ ٌُةٔةًت اٹ٦ذسةؿي كاٹقذضةثحي، أ٦ٌة ا٣٪َّ  ا٣
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ُّٰ ٨٦ً ا٣ًع١ةٱًح ٩ًٛك٭ة ٔ٪ؽى ٦ٮٹ٩ة، ٚ٭ٮ ٧٠ة ٱٞػٮؿي مػةًرحي  تي ا٣ٌىٮٚ
٤ٍُى أ٦ٌة ا٧٣

ٓي اٵقذةذ ٠ؿٱ٥ زى٦ة٩ٰ: ا٣ إٌف ظةؽَّ ًرقة٣ًح ٦ٮٹ٩ة ٰٚ ٬ؾق ا٣ًع١ةٱًح ٬ػٮ »٧ىسٍ٪ىٮمِّ ا٣ٌؿاا

ـى ا٣عٞٲًٞح ٣ٲفى ػةرجى اٷ٩كةف، ث٢ داػ٤ى٫ ػؽُّ «أٌف ٠ى٪ٍ ٔى ٜى ٬ػؾا ا٣ذٌٞػؽٱًؿ ٱ١٧ػ٨ي  ٍٚ . ككى

 پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ٣ًٍٴٱػح ا١٣ؿٱ٧ػح: ان ٬ؾق ا٣ًع١ةٱًح دٛكػٲؿ

. ٠ػػؾ٣ٟ ٚػػٰ ٬ػػؾق ا٣ًع١ةٱػػًح ٠ػػةف ٦ىٍنػػؿىبي  16: ؽ] ژ ٺ ٺ ڀ       ڀ ڀ ڀ

٤ىػٯ ٩عػٮو  ٔى ىًت ا٣ذ٧ٌسٲػ٢، ك ٍٞؽو صةء ٰٚ ٝة٣ ى ٢َّ ٩ ًٞٲ٢ً كا٣ٞةًؿ ٦ىعى ا٣ٛٺًقًٛح كأوعةًب ا٣

ٚإٌف ا٣ذٌـٱُّؽى ٰٚ ا٣ذ١ٌٛٲًؿ كاٷٚؿاطى ٰٚ إ٧ٔةًؿ ا٢ًٕٞ٣ ٔ٪ؽى ٬ؤٹًء ٹ ٱيٮًوػٺًف  ؛ظةًذؽو 

ـً ا٣عٞٲٞح، ث٢ ٱىؾ٬ىجةًف ثًةٷ٩كةفً  ـً كاٹًػُؿاًب. كري٦ػةةي  إ٣ٯ ٠ى٪ٍ ػ٤ًٌح اٵك٬ػة ًٌ إ٣ٯ ٦ى

 ٫ ًٕؽكفى ثًة٣ؿ٦ٍَّٰ ٥٬ د٧سٲ٢ه ٣ً٭ؤٹء. كا٣عٞٲٞػحي أٌف ٦ٮٹ٩ػة أٔػةد اقػذ٪ذةصى ـً ا٧٣يج ٭ة ا٣كِّ

 :1358-٨٦ً1353 ٬ؾق ا٣ًع١ةٱًح ٰٚ اٵثٲةت 

ٌٜ اٍقٍخ، اٝؿب از ٫چآ٩ ج٢ًٍ  ظ  ا٣ٮرٱػؽ ظى

 

 دػػٮ ١ٚ٪ػػؽق دٲػػًؿ ١ٚػػؿىٍت را ثٕٲػػؽ 

 ٬ػػػة ثػػػؿ قػػػةػذ٫ال ٧٠ػػػةف كدًٲؿ 

 

 وػػٲٍؽ، ٩ـدٱػػٟ كدػػٮ دكر ا٩ؽاػذػػ٫ 

 ٬ؿ٠ػػػ٫ ديكرا٩ػػػؽاٍزدىٍؿ، اك ديكردىػػػؿٍ  

 

 ٦٭ضػٮردىؿٍ  اك اقػٍخ  ٪شگ ٪ٲ٨چكز  

 ٤ٚكٛٯ ػػٮدرا از ا٩ؽٱنػ٫ ث١ًينػٍخ  

 

 نٍخ پ ٪شگ قٮل راقٍخ  ٠ٮ ثًؽىك،: ٮگ 

دٍ ٦ػٯ اٚػـكف ٪ؽا٫١٩چ ثًؽىك: ٮگ   دىكى

 

دٍ  ػػػٮى ػػػؽادىٍؿ ٦ػػػٯ مى  از ٦يػػػؿاًد ًدٍؿ صي

 مػ٭ؿٱةر آف ٛػٍخ گكا ًٚٲ٪ة( ثً )صة٬ىؽ 

 

٪ٌة( ٩  ٔى  ٝىػؿارٍ  ثٯ ال ٍٛخ گ)صة٬ىؽكا 

 :  كثًة٣ٕؿثٲٌح ٱٞٮؿي

رٱػؽ - جٍػ٢ً ا٣ٮى ٟى ٦ًػ٨ ظى ، أٝؿىبي إ٣ٲػ ُّٜ  ذ٣ٟ ا٣ؾم ٬ٮ ا٣عى

ِّٰ ا٣جٕٲػػػؽ  ًىػػػ ٞى ػػػٍ٭٥ى ١ًٍٚػػػًؿؾى إ٣ػػػٯ ا٣ ٦ىٲٍػػػخى قى  كأ٩ػػػخى رى

ػػػػػػ٭ةـ -  ػػػػػػٍٮسى كا٣كِّ ٞى  ٚٲػػػػػػة ٦ىػػػػػػ٨ رى٠َّجٍػػػػػػخى ا٣

، ك  ػػػػٲٍؽي ٝىؿٱػػػػته ٦ىٲٍػػػػخى إ٣ػػػػٯ ا٣جٕٲػػػػؽا٣ىَّ  أ٩ػػػػخى رى
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ػؽىؼ - ّى٢َّ أثٕػؽى ٔػ٨ ا٣٭ى ٍ٭٥ً د١ٛٲًؿق  ٰى قى  إٌف ٠ي٢َّ ٦ى٨ أثٕؽى رى٦ٍ

ٞٲٞػػػػػًح كيصػػػػػٮًدق  ـً ظى  كاثذٕػػػػػؽى أ٠سىػػػػػؿى ٔػػػػػ٨ ٠ى٪ٍػػػػػ

ػػػ٫ ٦ًػػػ٨ ٚىػػػٍؿًط ا٣ذ١ٌٛٲػػػؿ -   كٝػػػؽ ٝىذىػػػ٢ى ا٣ٛٲ٤كػػػٮؼي ٩ٛكى

٪ٍػػػػـ  ق ١ٍ٤ً٣ى ٍ٭ػػػػؿى ّى ػػػػ٢ٍ ٣ػػػػ٫: اٍصػػػػًؿ، ٚإ٩ٌػػػػ٫ ٝػػػػؽ أدارى  ٞي ٚ 

ػػػػؿىل أ٠سىػػػػؿى ٝيػػػػ٢ٍ ٣ػػػػ٫: اٍصػػػػ -   ًؿ، ٚإ٩ٌػػػػ٫ ٠ي٧َّ٤ػػػػة صى

٤ٍػػػػػػػػًت   ٞى  وػػػػػػػػةر أثٕػػػػػػػػؽى ٔػػػػػػػػ٨ ٦يػػػػػػػػؿاًد ا٣

كا ًٚٲ٪ػػة( -  ػػؽي : )صة٬ى ُّٰ ٟي اٷ٣٭ػػ ٤ٲػػ  كٝػػؽ ٝػػةؿ ذ٣ػػٟ ا٧٣ى

ًؿبي   ُى ٜي ا٧٣يٌػػ ٤ًػػ ٞى ٪ٌػػة(، أٱُّ٭ػػة ا٣ ٔى كا  ػػؽي ػػ٢ٍ: )صة٬ى ٞي  ك٣ػػ٥ ٱى

 ُصورُة اللاتِب ِمّنا كَتَب: -4 
ٲٌةًت  ١ًٍٛؿٱٌػًح  أر٦ٰ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣٪ؽكظًح إ٣ٯ ا٣ذٞةًط ثًٕي ػةوِّ ا٣ٌنؼىػٲًٌح ا٣

ٌٰ ا٣ٮاًظػؽ، ا٣ػؾم  ٧ٍفو ك٦ٮٹ٩ة، ٦ًػ٨ ػػٺًؿ اٵزىػًؿ ا٣ًع١ػةا ٪ِّٲًٌح ١ً٣ي٢ٍّ ٨٦ً مى ٛى كا٣

ةط: ٢ي ٬٪ة ثٕيى ا٣٪ِّٞ ٫ ٠ي٢  ٦ً٪٭٧ة ٰٚ ٠ذةث٫. كأقضِّ ٛى ٌّ  كى

-  ، ٌٰ ٍؿٚػةًف اٷقػٺ٦ ًٕ ػةء ا٣ ٧ٺؽه ٚػٰ ٌٚى ًٔ ؿه  ِّ١ ٧ٍفو ك٦ٮٹ٩ة ٦ٛي ٠ي٢  ٨٦ً مى

ؿى ٠يػ٢   ٜى ٔجػةرة ا٣ٌؿاظ٤ػًح  ان ٦ً٪٭٧ػة أثٕػةد كٝؽ أّ٭ى ٍٚػ ػٮٚٲٌحن ٧ٔٲٞػحن ٣ًٍٸقػٺـ، كى وي

ـىٹن  ـىٹ ٦ي٪ػ ٤ًٲ ػة ٚػٰ ٦ىىػةدًر  ا١٣جٲؿة )أ٩ِّٲ٧ةرم مٲ٢٧(. كٝؽ صةء ٠ًذةثة٧٬ػة ٣ًٲي٪ػ ٔى

جٍؿل. ٌٰ ا١٣ي  ا٣ذٌىٌٮًؼ اٷقٺ٦

ًٙ ٚػٰ ٦ىضػة analogyاقذ٧ٕى٢ى ٠ي٢  ٦ً٪٭٧ة ا٣ًع١ةٱحى كا٣ذ٧ٌسٲ٢  - ًؿ أداةن ٤ً٣ذٌسٞٲ

٧ٍك ٓى أٌف مى ًت أ٢ً٬ٍ ا٣ذٌىٌٮؼ. ك٦ى ًؼ ٦ىٍؾ٬ى ، ك٦ٮٹ٩ة صػٺؿى ا٣ػٌؽٱ٨ ان ٠ةف ٩ةزًؿ ةن دٕؿُّ

ؿ ًٔ ػؽى ان ٠جٲؿ ان ٠ةف مة ًٜ ا٣ذٌىػٌٮًؼ، كٝىىى ٞػةا ٕى٭٧ة ٝىٍىؽه كاًظؽه ٬ػٮ دىٍض٤ٲػحي ظى ، ص٧

ٌُػٯ آٚػةؽى ا٣ذ١ٌٛٲػًؿ  ق، كدذؼ ةٚػحو دىذضػةكزي ًٍٝنػؿى ا٣ذٌػؽٱ٨ًُّ كّػة٬ًؿى اٹز٪ةًف دٞؽٱ٥ى زٞى

ٙي ٔ٪ؽى ٦ىٮادِّ ا٣ ًٞ ًٜ كا٣ذٌٛكٲًؿ كا٣ذ٤ٌٕٲ٢، ك١٣٪٫ٌ ٱى ٌٰ ا٣ؾم ٱىٌؽٰٔ ا٦ذٺؾى ا٣عٞةا ٤ ٍٞ ٕى

٧ًٍف ا٣ذٰ ٠سٲؿ ٥٬ٍ. ةن ٦ة ٠ة٩ىٍخ أقجةث ان ا٣عٮاسِّ ا٣ؼى  ٤ً٣ٍٮى
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ٍُعٲًٌح  - ػػ ػػًؿ ثػػٲ٨ى ا٣جىكػػةًَح كا٣ذٌٕٞٲػػؽ، كا٣كَّ ْى ٕي٭٧ػػة ٚػػٰ ا٣ذ١ٌٛٲػػًؿ كا٣٪ٌ ٧ٍ صى

ٕي٧ٍٜ، كا٧٣ةدًٌة كا٣ٌؿكح، كإدرا٠٭ي  ػؿآًف كًرقػة٣ًح اٵ٩جٲػةء، كا٣ ٞي ٜي ٣ًؿيكًح ا٣ ٧ٲ ٕى ٧ة ا٣

ٕىػ٢ي ٦ػة  ٧ة ا٧ٕ٣ٲٞحي ٰٚ ٦ضةًؿ ا٣ٕٞةاًؽ كدةرٱًغ اٷقػٺـ = ٠يػ٢ُّ ذ٣ػٟ ٱض كزٞةٚذ٭ي

ًؿ ا٧٣ؼذ٤ٛح. ان ٌٝؽ٦ةقي ٦يؤزىؿ ى٢ً٬ٍ اٵٔىي ٧ٍ٭ؿةو ٔؿٱٌحو ٨٦ً أ ىؽىل صى ٣ 

ػ٧ٍفو كريكحي ٦ٮٹ٩ػة ثًضةذثٲٌػحو كًػٺثػحو كإزػةرةو  - ، ك٠أ٩ٌ٭٧ػػة ٱ٧ذػةزي ريكحي مى

، ٨ٔ ريكًظ٫ ٬ٮ، ك٬ي٧ة دىجٕى ، أمَّ إ٩كةفو زةًف اٷ٩كةفى داًف ٣ًػؿيكًح  ةن ٱيعؽِّ ٣ًؾ٣ٟ ٦يضػؽِّ

ٔىضةاجي٫. ٍؾًب ا٣ؾم ٹ د٪ٌٰٞ  ٕى ٍنًؿًؽ ا٣ ـً ا٧٣ي  اٷقٺ

ػٌٮاؿ، ا٣ػؾم ٣ػ٥  - ػٌٮاًب ا٣ضى ػ٧ٍفو ا٣ضى دي٪ةًقتي ا٣ًع١ةٱػحي ا٣ٞىػٲؿةي ريكحى مى

٫ ٦ًػ٨ ٍٛ ، ك٥٣ ٱكػذٮًٝ ػٺؿي ا٣ػٌؽٱ٨، ك٣ػ٥  ٱضذًؾث٫ٍ ١٦ةفه ى٬ٍػ٢ً ز٦ة٩ًػ٫ إٌٹ ٦ٮٹ٩ػة صى أ

٘ةر. ذٌةًب ا٣ىِّ ٢ٍ إٌٹ ثًذىٍؽرٱف دٺ٦ٲًؾ ا١٣ي ً٘  ٱ٪نى

َيٮٹن  ٧ٍذٌؽةي  ٤حي ٦ٮًػٮٔكدي٪ةًقتي ا٣ًع١ةٱحي ا٧٣ي ِّٞ ذ٪ ٰ ةن ، ا٧٣ي ٪ػةظى ػحي ثًضى ، ا٧٣يع٤ِّٞ

ؿ، ًٔ ًٜ ا٣ٌنة ، ا٣ٕةًم ٌٰ ٍؿًمًؽ ا٣ٌؿكظ اٵقػذةًذ  ا٣ٌنٕؿ، ريكحى ٦ٮٹ٩ة صٺًؿ ا٣ٌؽٱ٨، ا٧٣ي

ًؿ ا٣ٌٺظٞح. ٍىًؿق ك٣ًٍٶٔىي ٕى ً٣ 

٧ٍفه ٰٚ ا٧٣ىٞةٹًت ٨ٔ ٦عجٌذ٫ً ٧ً٣ىٮٹ٩ػة كٔػ٨ إٔضةثًػ٫ ثػ٫، كٔػ٨  - جَّؿ مى ٔى

( : ٍظؽًة )ا٣ؿِّقة٣ًح( ثٲ٪ى٫ كثٲ٨ى ٦ٮٹ٩ة ًظٲ٨ ٝةؿى إّن داَُق ٌٔالُة َْٗؿذِدُل ٌبذحَ دِٗذةٍر كى

 َ ََ ىّ. وُنوُّ ٌََ َِٗػُو إى ٍُعجِّ٘ ىّ؛ أِلّن اىجةَب نذةن  َّٖ ٗهُٔن دَجَؿةً ؾَِد غِ٘رهح ؾَِد اى

ًّ اُفذََط ىّ ٌُْغيَلةً  ُ ٧ٍكز ٰى أٌف مى أراد ثً٭ؾا أ٩ٌػ٫ ٬ػٮ ٦ىؽٱ٪ػحي  ةن (. أٹ ٱ٨١٧ي ٬ؾا أف ٱٕ٪

٩ة ثًة٣عػؽٱًر  ٥ًٍ٤، كأٌف ٦ٮٹ٩ة صٺؿى ا٣ٌؽٱ٨ ٬ٮ ا٣جػةبي ٣ً٭ػؾق ا٧٣ؽٱ٪ػح، ٚٲيػؾ٠ِّؿى ًٕ ا٣

ُ ا٣ٌنؿٱٙ: ) ٌّٖ ثةث ًِح وَؾيِ  ٓة؟(أُة ٌَدِٗحُ اىِؿيْ

٪ٍػـ( ٚػٰ ا٧٣ىٞػةٹًت كا٧٣سٍ٪ىػٮٌم،  ًٍٕٝح ا١٣ى ، ٚ٭ؾق ٬ٰ ٦ىؿاٱة ًظ١ةٱح )ري ؽي ٍٕ ى أ٦ٌة ث

ؿى ٚٲ٭ة  ٍف دْ٭ى
ى ٪ة ًٵ ٍٕ ُى ٲٍ٪ة ٦ة اقذ ٕى ٧ٍفو ك٦ٮٹ٩ة، كقى ٍص٭ىٰ مى ٣ٍ٪ة أف ٩ىؿل ٚٲ٭ة كى ظةكى

ٲٍؿي. ٜي كاٷوةثحي كا٣ؼى جٍعة٩ى٫ ا٣ذٌٮٚٲ ٭٧ة. ك٨٦ً اهللً قي ٧ةدي٭٧ة ك٦ىٺ٦ًعي  ٝىكى
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 جمًع ديشق
 
ّ
 يٍ اجملًع انعهًٍ

ّ
 انعرتٍ
ح
ّ
 إىل جمًع انهغح انعرتُ

  ()أ. د. رفؿخ ْزًٗ

ٌٰ ٰٚ قٮرٱح ثؽػٮؿ اٵ٦ٲػؿ ٚٲىػ٢ د٦نػٜ ٚػٰ  ٧ٌ٣ة ا٩ذ٭ٯ ا٣ع٥١ي ا٣ٕس٧ة٩

ٝة٦خ أٌكؿي ظ١ٮ٦ح ٔؿثٲٌح ثؿاةقح ا٣عة٥٠ ا٣ٕكػ١ؿٌم  1918دنؿٱ٨ اٵٌكؿ ٔةـ 

٣ذذؿٱػٟ أٌكؿ ٦ػة ا٬ذ٧ٌػخ ثػ٫، ا٣ٕةـ ٤ٰٔ رًة ا٣ؿ٠ةثٰ، ك٠ةف ا٣ذٕؿٱت كإ٩٭ةء ا

ٚأ٣ٌٙ ا٣ؿ٠ةثٰ ٔؽدان ٨٦ ا٤٣ضةف ٣ذعٞٲٜ ٬ؾا ا٣٘ػؿض ؛ ٦٪٭ػة: ٣ض٪ػح ا٣ذؿص٧ػح 

 ،كا٣ذأ٣ٲٙ ا٣ذٰ ٠ي٤ٌٛخ ث٪نؿ ا٣سٞةٚػح ا٣ٕؿثٲػح ا٤٣٘ٮٱٌػح كاٵدثٲٌػح ثػٲ٨ ا٧٣ػٮّٛٲ٨

ثنػؤكف  كاقذجؽاؿ اٵ٣ٛةظ ا٣ٕؿثٲٌح ثةٵ٣ٛػةظ ا٣ذؿ٠ٲٌػح، ٣ض٪ػح ا٧٣ٕػةرؼ ٤٣ٞٲػةـ

مػجةط ٔػةـ  11ا٤٣ض٪ذػةف ٦ٕػةن ٚػٰ  ٧٣ؽرقػٲٌح. زػ٥ دي٦ضػًخ ا٣ذ٤ٕٲ٥ كا١٣ذػت ا

ػٌؽدٍت  ،«دٱٮاف ا٧٣ٕةرؼ»ثةق٥  1919 ٤ٔٯ أف ٱؿأق٫ ٦ع٧ؽ ٠ػؿد ٤ٔػٰ، كظي

كاٷمػؿاؼ ٤ٔػٯ  ٦٭٧ذ٫ ثذٮ٣ٌٰ مؤكف ا٣ذ٤ٕٲ٥ كا٣ذػأ٣ٲٙ كدأقػٲف دار اٳزػةر

. ٧ٌ٤ٚة زادت أٔجةءي ٬ؾا ا٣ؽٱٮاف اٝذؿح ٠ؿد ٤ٰٔ دعٮٱ٤ػ٫ إ٣ػٯ ا١٧٣ذجح ا٣ْة٬ؿٱٌح

ٓو  ٍو ثة٣عة٥٠ ا٣ٕةـ، ٚأوؽر ا٣ؿ٠ةثٰ ٝؿاران ٰٚ  ٦ض٧ ظـٱؿاف ٔػةـ  ٧٤ٔ8ٰ ٦ؿدج

دٕٚةن ٣ٺ٣ذجةس ا٣ؾم ٱ٨١٧ كٝٮ٫ٔ ٩ٌكج٪ة أف ٱيك٧ٌٯ دٱػٮا٥١٩ » صةء ٚٲ٫: 1919

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 

 ـ.11/1/1119كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 
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ٌٰ )أٝةدق ٦ٰ( ٣ؽ ثؾ٣ٟ ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ٕؿثػٰ ثؿاةقػح «ثة٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ ، ٚٮي

 د٧ٮز ٨٦ ا٣ٕةـ ٩ٛك٫. ٤31كةد٫ ٰٚ ٠ؿد ٤ٰٔ، كٔٞؽ أك٣ٯ ص

أٱ٤ػٮؿ  11ز٥ أرق٢ راٲك٫ ٩كؼةن ٨٦ رقة٣ح ثة٣ٕؿثٲػح كا٣ٛؿ٩كػٲح ٦ؤٌرػػح ٚػٰ 

٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء ا٣ٕػؿب كا٧٣كذنػؿٝٲ٨ كإ٣ػٯ ٦ؿا٠ػـ ا٣ؽراقػةت ص٧ةٔػح إ٣ٯ  1919

٣ٞػػؽ كي٠ػػ٢ إ٣ػػٯ » :ٱيجػػٲ٨ٌ ٚٲ٭ػػة أ٬ػػؽاؼ ا٧٣ض٧ػػٓ، ٚٞػػةؿ كاٵثعػػةث ٚػػٰ دكؿو مػػذٯ

ث٭ػػة، كإظٲػػةءي ا٧٣ض٧ػػٓ ا٣٪ْػػؿ ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح كأكًػػةٔ٭ة ا٣ٕىػػؿٱح، ك٩نػػؿي آدا

٦ؼُٮَةد٭ة، كدٕؿٱػتي ٦ػة ٱ٪ٞىػ٭ة ٦ػ٨ ٠ذػت ا٤ٕ٣ػٮـ كا٣ىػ٪ةٔةت كا٣ٛ٪ػٮف ٔػ٨ 

ٍو دعذةج إ٣ٲ٫ ٨٦ ا١٣ذت  ا٤٣٘ةت اٵكرثٲٌح، كدأ٣ٲٙ ٦ة ا٧٣ؼذ٤ٛح ا٧٣ٮاًٲٓ ٤ٔػٯ ٧٩ػ

ٰى أٱٌػػةن ثض٧ػػٓ اٳزػػةر ا٣ٞؽٱ٧ػػح ٦ػػ٨ د٧ةزٲػػ٢ كأدكاتو كأكافو ك٩ٞػػٮد صؽٱػػؽ ٔي٪ػػ . ك

ٔي٪ػٰ ثض٧ػٓ ا٧٣ؼُٮَػةت ة٦٪٭ة ٔؿثٲ ػ٢٠ كٹ قٲ٧ٌة ٦ة ٠ةف ك٠ذةثةت ك٦ة مة ، ٧٠ػة 

«ا٣ٞؽٱ٧ح ا٣نؿٝٲٌح كا٧٣ُجٮٔةت ا٣ٕؿثٲٌح كاٷٚؿ٩ضٲٌح ٤ٔٯ اػذٺؼ ٦ٮًٮٔةد٭ة
(1)

. 

ٌٟ ٰٚ أٌف ا٣٭ؽؼ اٵٌكؿ ٨٦ إ٩نةء ا٧٣ض٧ػٓ ٠ػةف ا٣ذٕؿٱػت ث٧ٕ٪ػةق  كٹ م

ا٣ٮاقٓ ٤٣ؼٺص ٨٦ ا٣ذذؿٱٟ ز٥ ٧٣٪ٓ ا٧٣كذ٧ٕؿ ا٣ٛؿ٩كٰ ٨٦ دُجٲػٜ قٲةقػح 

ٍؿ٩ىكح ٛى ٬ٲ٧٪ح ا٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كػٲح كزٞةٚذ٭ػة ٚػٰ قػٮرٱح ٤ٔػٯ ا٣٪عػٮ ا٣ػؾم  :أمٍ  ،ا٣

ٌٰ  صؿل . كٱ٪جٰ٘ أٹ ٩٪كٯ أٌف إ٩نةءق ٠ةف ٰٚ إَةر ٦ػة ٰٚ ث٤ؽاف ا٧٣٘ؿب ا٣ٕؿث

قٕٯ إ٣ٲ٫ رٌكاد ٔىؿ ا٣٪٭ٌح ا٣ٕؿثٲٌح ٠ض٧ةؿ ا٣ػؽٱ٨ اٵٚ٘ػة٩ٰ ك٦ع٧ٌػؽ ٔجػؽق 

اهلل كٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا١٣ٮا٠جٰ كرٚةٔح ا٣ُ٭ُةكم كأظ٧ؽ ٚةرس ا٣نؽٱةؽ كٔجػؽ 

ا٣٪ؽٱ٥ كرمٲؽ رًة كَة٬ؿ ا٣ضـااؿم ا٣ؾٱ٨ دٔٮا إ٣ٯ إظٲةء ا٣ٕؿثٲٌػح كوػٮ٩٭ة 

. كٱْ٭ؿ أٌف ا٣نؽٱةؽ ٠ةف أكؿ ٨٦ دٔة ٧ة٣٭ة كظؽ٬ة ٰٚ اٷدارة كا٣ذ٤ٕٲ٥كاقذٕ

ٓو ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، ١ٚػةف  1871ٔػةـ  «ا٣ضٮاات»ٰٚ صؿٱؽد٫  إ٣ػٯ إ٩نػةء ٦ض٧ػ

« ٌٰ ٌٰ ا٣نؿٝ ي٩نئ «ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣  ،1881ٰٚ ثٲؿكت ٔةـ  أكؿ ا٧٣ضة٦ٓ، كٝؽ أ

                                                 

 .1911ا٧٣ض٤ٌؽ اٵٌكؿ ٨٦ ٦ض٤ٌح ا٧٣ض٧ٓ ا٧٣٪نٮر ٔةـ  (1)
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إثػؿا٬ٲ٥ ا٣ٲػةزصٰ ذة٩ٰ كمةرؾ ٰٚ دأقٲك٫ ٱٕٞػٮب وػؿكؼ كثُػؿس ا٣جكػك

ٰٚ ا٣ٞػة٬ؿة ٔػةـ  «ا٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ٮم»أ٩نأ ا٣نٲغ دٮٚٲٜ ا٣ج١ؿم ككٚةرس ٧٩ؿ، 

1891
(1)

 -« ا٧٣ض٧ػٓ» :أمً  -، كدٺق ثٕؽ ز٨٦ ص٧ٕٲح أػؿل ثةٹقػ٥ ٩ٛكػ٫ 

 إ٩نػةء صػةء زػ٥. 1917 ٔةـ ا٣كٲٌؽ ٣ُٰٛ كأظ٧ؽ ا٣جنؿم ق٤ٲ٥ ا٣نٲغ أقك٭ة

ي٣عػػ ثؽ٦نػػٜ، ٔػػة٦ٲ٨ ثٕػػؽ ا٧٤ٕ٣ػػٰ ا٧٣ض٧ػػٓ . «ا٧٣ذعػػٙ ا٤٧٣ػػٮ٠ٰ»ٜى ثػػ٫ كأ

كٱعك٨ أف ٱٕٮد ا٧٣ػؿء ٬٪ػة إ٣ػٯ ثٕػي ٦ػة ٝة٣ػ٫ ٠ػؿد ٤ٔػٰ ٚػٰ ظؽٱسػ٫ ٚػٰ 

ك٬ٮ ٦ض٧ٓ ا٣٪ةمبح ا٣ٕؿثٲح ٨٦ َٺب ا٧٣ػؽارس ا٣ٕة٣ٲػح  - «ا٧٣٪ذؽل اٵدثٰ»

 ا٣ٕػػؿب ظػػةؿ ٦ىػػٌٮران  أكركثػػة ٦ػػ٨ ٔٮددػػ٫ ثٕػػؽ 1919 ٔػػةـ -ٚػػٰ اٳقػػذة٩ح 

ُّٰ أ»: ا٣ٕس٧ة٩ٲح ا٣ؽك٣ح ٔ٭ؽ أكاػؿ كا٣ٕؿثٲٌح ػتى ا٣ٕؿثػ ًَ ٣ٲف ٧٦ة ٱيػـٔشي أف ٱيؼة

ي٫ٌ٦  ؟ ٹ ٱ٧ٕػ٢ي ذ٣ػٟ ٣ٲذ٧ػٌؿف ٤ٔػٯ كأػةق كوؽٱ٫ٞ ث٘ٲػؿ ٣٘ذػ٫ اٵوػ٤ٲٌحأثةق كأ

ٌٞٙ ٗٲؿ ٣٘ذ٫ ث٢ ٵ٫٩ ٹ ٱٕؿؼ أف ٱػذ٥ٌ٤١ كٱ١ذػت ث٤كػةف أثٲػ٫ كأ٦ٌػ٫، كٝػؽ  ،د٤

ؿض ٨٧٦ - اٵ٠سؿ ٰٚ -ٱ١ٮف  ث٭ػة ٠ذةثػ٫  د٧ُّ٤ٕي٭ة ٣ػٲٛ٭٥ ٔٲ٨و  ٚىؿضى  ٤ٔٲ٭٥ ٱٛي

كأظٌت ا٣ٕؿب كأرٱؽي ٩٭ٮً٭٥ أٱذٲٌكؿي ٣ٰ ٠ػ٢ُّ ٦ػة  ةأ٩ة إٍف ٠٪خي ٔؿثٲ   .كمؿٱٕذ٫

يػةَجٍ٭٥ كأػُجٍ٭٥  يرٱؽ إذا ٥ٍ٣ أ ؟ أ٩ػة إٍف كأ٠ذػٍت ٣٭ػ٥ ث٤٘ػذ٭٥ ا٣ذػٰ ٱٛ٭٧ٮ٩٭ػةأ

راقػح ثػؽكف د ٠٪خي أرٱؽ اٹَٺع ٤ٔٯ ٦ضؽ آثةاٰ كأصؽادم أأد٨١ٌ٧ي ٨٦ ذ٣ٟ

«؟ ك٢٬ ٱذٲٌكؿ ٣ٰ ٬ؾا إٹ ثة٤٣٘ح ا٣ذٰ ٠ذجٮا ث٭ة؟٦ة ػ٤ٌٛٮق ٨٦ آزةر٥٬
(3)

. 

يرٱؽ ٦٪٫ أف ٱ١ػٮف ٩ْٲػؿان ٵ٠ةدٱ٧ٲػح ا٤٣٘ػح  ك٨٦ ا٧٣ؤ٠ٌؽ أٌف ٬ؾا ا٧٣ض٧ٓ أ

، 1919ا٣ٛؿ٩كٲٌح، ذ٣ػٟ أٌف ٠ػؿد ٤ٔػٰ زار ث٤ػؽا٩ةن أكركثٲٌػح ٦٪٭ػة ٚؿ٩كػح ٔػةـ 

 أٌك٣٭ػة ػ٧كػح، - ٔ٪ػؽق -ة ، كأ٧٬٭ػ«٦ضة٦ٓ ثةرٱـ ا٧٤ٕ٣ٲٌح»ككوٙ ٦ة ق٧ٌةق 

ٌٰ  ا٧٣ض٧ٓ» ٌٰ ا٣ٛؿ٩ ا٧٤ٕ٣ ...، ك٬ػٮ ٱنػذ٢٘ ػةوػحن كٮٌم ا٧٣ٕؿكؼ ثةٵ٠ػةدٱ٧
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 151 (2-1)اجلسءاُ  (33)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوشل 

ثذػػأ٣ٲٙ ٦ٕضػػ٥ ا٤٣٘ػػح ا٣ٛؿ٩كػػٮٱٌح، كأٌٔػػةؤق أرثٕػػٮف رصػػٺن كٱٞػػةؿ ٣٭ػػ٥ 

ظؽ ا٧٣ضة٦ٓ ا٣ؼ٧كػح، . ككوٙ ٦ة م٭ؽق ٰٚ ا٣ض٤كح ا٣ك٪ٮٱٌح ٵ«ا٧٣ؼ٤ٌؽكف

: ٬ػ٢ ٱي١ذػتي ٣٪ػة ٚػٰ كظٌؽزذ٪ٰ ا٣٪ٌٛفي ثجٺد٩ة » :كػذ٫٧ ٝةاٺن  ا٣نؿٝٲٌح، ك٤ٝػخي

ا٧٣كذٞج٢ دأ٣ٲٙ ٦س٢ ٬ؾق ا٧٣ضة٦ٓ ٚ٪٧ٕػ٢ ٚػؿادل ك٦ضذ٧ٕػٲ٨ ٠ػة٣٘ؿثٲٲ٨ أك 

«؟٧ة ٩ع٨ ٹ ٢٧ٕ٩ ٚؿادل كٹ٦ضذ٧ٕٲ٢ٌْ٩٨ ٠
(4)

. 

اٵ٠ةدٱ٧ٲػح »كٱذٌط ٦ػ٨ ذ٣ػٟ أٌف ٠ػؿد ٤ٔػٰ ٬ػٮ ا٣ػؾم دػؿص٥ ٦يكػ٧ٌٯ 

ؤ٠ٌػؽ ذ٣ػٟ أٌف ، كٱ«ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ»( إ٣ٯ l’Academie Francaise)« ا٣ٛؿ٩كٲح

، زػ٥ كوػ٫ٛ ت ٰٚ ٝؿار ا٣ؿ٠ةثٰ ا٣ؾم قػجٜ ذ٠ػؿقكردا ص٪جةن إ٣ٯ ص٪اٹق٧ٲ٨ 

ٌٰ »٠ؿد ٤ٰٔ ٰٚ رقة٣ذ٫ ا٧٣نةر إ٣ٲ٭ة ث٤ٛػِ  ا٣ػؾم ٣ػ٥ ٱػؿد ٚػٰ ا٣ٞػؿار  «ا٣ٕؿثػ

، ك٣ػػؾا قػػ٧ٌةق ثة٣ٛؿ٩كػػٲح «ا٧٣ض٧ػػٓ ا٧٤ٕ٣ػػٰ ا٣ٛؿ٩كػػةكم»٦عة٠ػػةةن ٣٪ْٲػػؿق 

(Academie Arabe) ا٣نؽٱةؽ دؿص٥ ٧٤٠ػح  . ك٨٦ ا٣ُؿٱٙ أفٰٚ د٤ٟ ا٣ؿقة٣ح

اٹقػ٥ ٚػٰ ظػٲ٨ ٔػٌؿب ا٣ُ٭ُػةكم  «ا٧٣نػٲؼح»ا٣ٛؿ٩كٲح إ٣ػٯ  «اٵ٠ةدٱ٧ٲح»

، كثػٲ٨ٌ أوػ٢ ا٧٤١٣ػح «ٝؽ٦ػح»ك «أ٠ؽ٦ٲػح»ك «أ٠ؽ٦ح ا٣ٛؿ٩كٲف»إ٣ٯ ا٣ٛؿ٩كٰ 

 أك «ا٧٣ض٧ػٓ»كاقذ٧ٕة٣٭ة ز٨٦ أٚٺَٮف، ك١٣٪ػ٫ أثٞة٬ػة ثػؽكف دؿص٧ػح، أ٦ػة 

(Institute) «اٵ٩كُٲُٮت»ٚ٭٧ة ٔ٪ؽق دؿص٧ح ٧٤١٣ح  «ا٧٣ض٤ف»
(5)

. 

كإٍف دذجٌٓ ا٧٣ؿءي ٦كٲؿة ا٧٣ض٧ٓ ٦٪ؾ ٩نأد٫ ظذٯ كٚػةة ٠ػؿد ٤ٔػٰ ٚكػٲضؽ أ٩٭ػة 

٧ٌٰ اردجُخ ثكٲؿة ٬ؾا ا٣ ٌٰ ؿص٢ اردجةَةن كزٲٞةن، ك٣ٮ قي ٦ض٧ػٓ »٬ػؾا ا٣ىػؿحي ا٧٤ٕ٣ػ

٧٣ة ٠ةف ٰٚ ذ٣ٟ ٦٘ةٹة، ٚ٭ٮ ا٣ؾم اٝذؿح إ٩نةءق، ك٬ػٮ ٦ؤٌقكػ٫، ك٬ػٮ  «٠ؿد ٤ٰٔ

 ٌٰ ، ك٬ٮ ا٣ؾم اػذةر أٌٔةءق، ك٬ٮ ا٣ؾم رٚي أف ٱٌػ٥ٌ ا٣ؾم ق٧ٌةق ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣

إ٣ٲ٫ ٦ى٨ ٥٣ ٱ٨١ أ٬ٺن ٣ؾ٣ٟ، ك٬ٮ كآً ٩ْة٫٦ ك٦عٌؽد أ٬ؽا٫ٚ. كٝؽ ٱٕضػت ا٧٣ػؿء 
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صػةء صػٌؽم ٦ػ٨ ثػٺد » ا ا٣ؿصػ٢ ٗٲػؿ ٔؿثػٰ، ٚ٭ػٮ ا٣ػؾم ٱٞػٮؿ:٨٦ أف ٱ١ٮف ٬ؾ

ي٦ٌٰ مؿ٠كٲٌح، ٚأ٩ة ٤ٔٯ ر٥ٗ ٦ى٨ آ٨٦ ك٠ٛؿ ٨٦ ص٪فو آرمٍّ اٵ٠ؿاد «...، كأ
(6)

ك٨١٣ ، 

ا٣ٕضت قؿٔةف ٦ة ٱ٪ٌٰٞ ثٕؽ ٦ُة٣ٕح قٲؿد٫، كٱؿصػٓ ا٣ٌٛػ٢ي اٵٌكؿ ٚػٰ َةثٕ٭ػة 

ٌٟ ٱؾ٠ؿ ٌٚةا٫٤ ز٥ أ٬ؽل إ٣ٲ٫ ٠ذةث٫  يقذةذق ا٣ؾم ٦ة ا٩ٛ ٌٰ إ٣ٯ أ  «٠٪ػٮز اٵصػؽاد»ا٣ٕؿث

إ٣ٯ ركح ٦ى٨ أمؿبى ٤ٝجٰ ظٌت ا٣ٕؿب ك٬ػؽا٩ٰ إ٣ػٯ ا٣جعػر ٚػٰ ٠ذػج٭٥؛ »ثٞٮ٫٣: 

، إذ ٠ةف ا٣ذٕؿٱػتي «ا٣نٲغ َة٬ؿ ا٣ضـااؿموؽر ا٣ع٧١ةء قٲٌؽم كأقذةذم ا٣ٕٺ٦ح 

ا٣٭٥َّ اٵ٠جؿ ٤٣نٲغ ا٣ؾم د٧٤ؾ ٫٣ ٥ْٕ٦ أٔٺـ قٮرٱح ا٣ؾٱ٨ ٔؿٚ٪ػة٥٬ ٚػٰ ا٣٪ىػٙ 

اٵٌكؿ ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨، ك٬ٮ ا٣ؾم أٝ٪ٓ ٦ػؽظخ ثةمػة كا٣ػٰ قػٮرٱح ثػأف دعػ٢ٌ 

كإذا ٠ة٩خ ظ١ٮ٦ح ا٣ؿ٠ةثٰ أ٦ؿت ٰٚ د٤ٕٲ٥و ٰٚ ا٧٣ؽارس. ا٣ٕؿثٲح ٦ع٢ٌ ا٣ذؿ٠ٲح ٣٘ح 

ثذٮٝٲػٙ أ٧ٔػةؿ ا٧٣ض٧ػٓ ثػؽٔٮل ا٣ٌػةاٞح ا٧٣ة٣ٲٌػح  1919آػؿ دنؿٱ٨ ا٣سة٩ٰ ٔةـ 

«ص٤كح 75دٮٝٲٛةن ٦ؤٝذةن ثٕؽ أف ٔٞؽ 
(7)

كد٪عٲح راٲك٫ كأٌٔةا٫ ٦ة ٔػؽا از٪ػٲ٨ ٦ػ٪٭٥  

أظؽ٧٬ة وػةظت ٩ػٮادر ٱكػ٤ٌٰ ا٣ؿ٠ػةثٰ ٚػٰ »ٱنؿٚةف ٤ٔٯ دار اٳزةر كدار ا١٣ذت 

«دارق، كا٣سة٩ٰ ٱ٪٥ْ ٫٣ ٝىةاؽ ٱ٧ؽظ٫ ث٭ة
(8)

ٮ٣ٌٲػ٫ كزارة ، ٚٞؽ أٔػةد ٠ػؿد ٤ٔػٰ إزػؿ د

ا٧٣ض٧ٓ إ٣ٯ ٩نة٫َ ثٕؽ أقةثٲٓ ٨٦ كٝٮع قٮرٱح  1911ٔةـ أٱ٤ٮؿ  7ا٧٣ٕةرؼ ٰٚ 

يثٕؽ ٠ؿد ٤ٰٔ زة٩ٲح ٔػ٨ راةقػح ا٧٣ض٧ػٓ ثػٲ٨ ٔػة٦ٰ  دعخ اٹ٩ذؽاب ا٣ٛؿ٩كٰ. ز٥ أ

ٚجٰٞ ٦ٕٞؽ ا٣ػؿاٲف مػةٗؿان ظذػٯ ٔػةد إ٣ٲػ٫ ّػةٚؿان كّػ٢ٌ راٲكػةن  ،1941ك 1937

ٌٞؽ ا٧٣ض٧ػٓ وػجةح 1953ٚةد٫ ٔةـ ٧٤٣ض٧ٓ ظذٯ ك . كٱؿكم ٦ٕةوؿكق أ٫٩ ٠ةف ٱذٛ

٦كةء، كٱعٌؿ ص٧ٲٓ ص٤كةد٫ ك٩ؽكاد٫، كٱٮٌص٫ ٦عةًػؿاد٫، كٱ٪ضػـ أ٧ٔة٣ػ٫، ٚ٘ػؽا 

٬ػ٥ٌ ٣ػ٫ كٹ مػة٢ٗ ٔػ٨ ا٧٣ض٧ػٓ،  ا٧٣ض٧ٓ ا٣ٞٮة ا٣ؽإٚح ٣عٲةد٫ ك٩نة٫َ، ك٠أ٫٩ ٹ
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ذ٣ػٟ ٚػٰ . كٝػؽ ثػٲ٨ٌ ء ا٣كػ٤ُح ك٩ٞػؽى ا٣ؼىػٮـ كا٣عةقػؽٱ٨ك٣ٰٞ ٰٚ قجٲ٫٤ ٔػؽا

ٜى ٨٦ ا٣ك٤ُةت ا٣ٮَ٪ٲٌح د٪نٲُةن ثػ٢ ٣ٞػٰ »٦ؾ٠ؿاد٫، ٚٞةؿ:  إف ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ٥ٍ٣ ٱ٤

ةػؿ ثأٌف ا٧٣ض٧ٓ أ٩نئ ٰٚ أٱة٫٦ ػؾ٫٣، كا٣ؿ٠ةثٰ  ٌٜ أف ٱٛي دسجٲُةن، ٚةٵ٦ٲؿ ا٣ؾم ٫٣ ا٣ع

...، كٝؽ ٣ٞٲخي اٵٹٰٝ ٰٚ قجٲ٢ ٬ػؾا ًؿثحن د١ةد دٌٰٞ ٤ٔٲ٫ كًؿب راٲك٫ًؿث٫ 

٠ةف ثٕي ١٤٦ٰ، ك٠ةف اٵردٱػةءي ا٣عكػؽة ٱٕؿٚػٮف ظؿوػٰ ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ٠أ٫٩ 

...، ك٦ة رأٱخي ثةثةن ٱٮوػ٤٪ٰ ٌؿثٮ٩ٰ، كٱٕجسٮف ث٧ى٤عذ٫ ٣ٲؤذك٤ٰٔ٩ٲ٫ ٚٲٌؿثٮ٫٩ ٣ٲ

إ٣ٯ ا٣٪٭ٮض ثة٧٣ض٧ٓ إٹ َؿٝذ٫، ك٣ُة٧٣ة ثؾ٣خي ٦ةء كص٭ٰ ٵي٩ةسو ٦ة ٠٪خ أد٪ةزؿي 

ك٠٪خي أٝذىؽ  .اقذ٭ؽٱخي ٫٣ ا٧٣ؼُٮَةت كا٣ٕةدٱةت٤٣كٺـ ٤ٔٲ٭٥ ٨٦ ٝج٢، ظذٯ 

يظةكؿ إٔٺء ١٦ة٩ذ٫ ثٲ٨  ٨٦ ٦ٮاز٩ذ٫ ا٤ٞ٣ٲ٤ح ٦ةٹن أدٌػؿق ٵ٦ٮرو د٪٫ٕٛ ٰٚ ا٧٣كذٞج٢، كأ

٧٤ٔةء ا٣نؿؽ ك٧٤ٔةء ا٧٣نؿٝٲةت، ك٠ةف ٦ػ٨ أزػؿ ظؿوػٰ ٤ٔٲػ٫ اٹثذٕػةدي ثػ٫ ٔػ٨ 

ػؿان ٹ رٝٲػت  ا٣كٲةقح، ٚأوجط ا٧٣ٕ٭ؽى ا٣ٮظٲؽ ٰٚ ص٧ٲٓ أرض اٹ٩ذػؽاب ٱ٧ٕػ٢ي ظي

ـ قٲٌؽان ٰٚ ٢٠ ٤ٔٲ٫ كٹ ٦كذنةر ٫٣ ٱي  ٰ ا٣نة ٰي ٚ ٰ ٤ٔٯ ٦ى٨ ٚٲ٫ إرادد٫. ك٠ةف ا٣ٛؿ٩ك ٤٧

ظذػٯ ٣ٞػؽ  ١٦ةف إٹ ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ، ٚإ٫٩ ٠ةف ٱـكرق ػةمػٕةن ٦ذٮاًػٕةن 

ٰ ٚ ا٣كة٦ٰ ا٧٣ٛٮض ٦ٓ ا٧٣ض٧ٓ ٱـكر ك٬ٮ -ٝةؿ ا٧٣ٌٛٮضي ا٣كة٦ٰ ا٧٣كٲٮ ثٮ٩كٮ 

«ا٧٤ٕ٣ٰ ٱذ٧ٌ٤ٕٮف : إٌف ا٣ٛؿ٩كٲٲ٨ ٰٚ قٮرٱح ٱ٧ٌ٤ٕٮف، كٰٚ ا٧٣ض٧ٓ- ٤ٚكُٲ٨
(9)

. 

ي٩نئ ٔػةـ  ٓي ك٦ٕ٭ؽ ا٣عٞٮؽ ا٣ؾم أ ٢ًٕ ا٧٣ض٧ ، كا٧٣ٕ٭ػؽ ا٣ُجٌػٰ 1914كصي

ـو كاظػؽ، ك٦ؽرقػح اٳداب ا٣ذػٰ ٱٞػٮـ ا٧٣ض٧ػٓ  يٌقف ٦ٓ ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ ٔػة ا٣ؾم أ

ػ٧ٌٰ  ،ثذأقٲك٭ة 1913ظـٱػؿاف  15ٚػٰ  «ا٣ضة٦ٕػح ا٣كػٮرٱٌح»ٚؿكٔةن ٧٣ػة قي
(11)

. 

ي٣ٌٍٛخ ٣ض٪ح ٦ػ٨ زٺزػحو ٦ػ٨ أقػةدؾة ٦ٕ م ك٬ػ٥: ٚػةرس ا٣ؼػٮر - ٭ػؽ ا٣عٞػٮؽكأ

ٝػة٩ٮف »٣ٮًٓ ٩ْةـ ا٧٣ض٧ٓ، ٚأٌٔؽد٫ ثٕ٪ػٮاف  -كٔةرؼ ا٣٪١ؽٌم كٔس٧ةف ق٤ُةف 

                                                 

 .185-1/179ا٧٣ؾ٠ؿات  (9)

 .94( ص 1913ا٩ْؿ ٩ه ا٣ٞؿار ٰٚ ا٧٣ض٤ؽ ا٣سة٣ر ٨٦ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ) (11)
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 ٌٰ ٌٰ ا٣ٕؿث  ّػ٢ٌ  ا٣ػؾم -، كذ٠ؿت ا٧٣ةدة ا٣سة٩ٲح ٦ػ٨ ٬ػؾا ا٣ٞػة٩ٮف «ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣

٧٣ض٧ٓ ٬ٮ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌػح، كإظٲػةءي آزػةر ا ٗؿض» أفٌ  - ز٦٪ةن  اٵدراج ظجٲف

ةٱح ثؽارم اٳزةر كا١٣ذت، كإ٩نػةء ٦ض٤ٌػح ا٧٣ض٧ػٓ، كا٣جعػر ٔػ٨ ا٣ٕؿب، كا٣ٕ٪

«ا١٣ذت ا٣٪ةٕٚح كدىعٲع٭ة ك٩نؿ٬ة
(11)

 :أمٍ  -. ز٥ ٚيى٢ ا٧٣ض٧ٓ ك٦ة ٱػؿدجٍ ثػ٫ 

 آذار 15 ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػح ٔػ٨ ا٣كػة٦ٰ ا٧٣ٛػٌٮض ٦ػ٨ ثٞػؿارو  - كا١٣ذػت اٳزةر دارا

زػ٥  ضةثح ٤ُ٣ت ٠ؿد ٤ٰٔ، ٤ٔٯ أف ٱىػجط ٦ؿدجُػةن ثػٮزارة ا٧٣ٕػةرؼ،اقذ 1916

عح ٣ؾ٣ٟ ا٣ٞؿار ا٣ذٰ ٩ينؿت ٰٚ  ًٌ أٱػةر  ٩8ٌىخ ا٧٣ةدة ا٣سة٩ٲح ٨٦ ا٣ذ٤ٕٲ٧ةت ا٧٣ٮ

 ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٧٣ض٧ػٓ أفٌ » ٤ٔػٯ - ا٧٣ٕػةرؼ كزٱؿ ظٲ٪ؾاؾ ٤ٰٔ ٠ؿد ك٠ةف - 1918

٭ػة، كا٣ذػؽٝٲٜ ٚػٰ كدؿٝٲذ ا٣ٕؿثٲح ا٤٣٘ح ظِٛ ك٦٭٧ذ٭ة ٗةٱذ٭ة ٔي٧٤ةء ص٧ٕٲح ا٣ٕؿثٰ

«ا٣جعر ٨ٔ دةرٱغ قٮرٱح كا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح
(11)

. 

أٌك٣٭ػة:  :٠ة٩خ أكقٓ ٨٦ ذ٣ٟ ٣سٺزػح أقػجةبك٨١٣ دااؿة ٢٧ٔ ا٧٣ض٧ٓ 

، 1911ك 1911أكٹ٧٬ة ثػٲ٨ ٔػة٦ٰ  :أٌف راٲك٫ دٮ٣ٯ كزارة ا٧٣ٕةرؼ ٦ؿدٲ٨

٤ٚػ٥ ٱ١ػ٨ ا٣ٛىػ٢ ظٲ٪بػؾو ثػٲ٨ ٧ٔػ٢  ،1931ك 1918كاٵػؿل ثػٲ٨ ٔػة٦ٰ 

جٺد . كزة٩ٲ٭ة: ػ٤ٮ ا٣ػٵٌف ا٣ٞةا٥ ثأ٦ؿ٧٬ة كاظؽ ؛ا٧٣ض٧ٓ ك٢٧ٔ ا٣ٮزارة ق٭ٺن 

 ٧٤ٕ٣ٲٌح كا٣سٞةٚٲٌح ٦ةٔؽا ٦ٕ٭ػؽىمً ز٨٦ ٝٲةـ ا٧٣ض٧ٓ ٨٦ ا٧٣ؤقكةت ا٣ع١ٮ٦ٲٌح ا

مػؤكف ٓ ثؾ٣ٟ ا٧٣ؤقكح ا٣ذٰ دذٮ٣ٯ ٦ْٕػ٥ ا٣ٌُت كا٣عٞٮؽ، ٚأوجط ا٧٣ض٧

ٕػ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕةـ كا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ كا٣سٞةٚػح. كزة٣س٭ػة: دٌٛنػٰ اٵ٦ٌٲٌػح، ٧٦ػة ص

 ٣ذسٞٲٙ ا٣ض٧٭ٮر.ا٧٣ض٧ٓ ٱؼٌىه ظٲٌـان ٨٦ ٫٤٧ٔ 

ك١٬ؾا م٢٧ ٢٧ٔ ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ رثػٓ ا٣ٞػؿف اٵٌكؿ ٦ػ٨ ظٲةدػ٫ ٦ضػةٹتو 

ٓة٦ذٌٕؽدة،  ٍّ  :وأْ

                                                 

 .138، أظ٧ؽ، دةرٱغ ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ ا٣ٛذٲط (11)

 .141ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ (11)
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ٓي ا٣جةظسٲ٨ -1  -ك٦كذنػؿٝٲ٨ ٔؿثةن  - إظٲةءي ا٣ذؿاث ك٩نؿق: إذٍ ظٌر ا٧٣ض٧

 كثٌٕػ٭ة ٦ض٤ٌذػ٫ ٚػٰ ثٌٕػ٭ة ٩نػؿ زػ٥ٌ  ا٧٣ؼُٮَػةت، دعٞٲٜ ٤ٔٯ

 ؿ ٰٚ دىة٩ٲٙ ٦ُجٮٔح ٤ٔٯ ٩ٛٞذ٫.اٳػ

ؽ كا٣ُػػٌت ٚػػٰ ا٣ذٕؿٱػػت ككًػػٓ ا٣ذٕػةكف ٦ػػٓ أقػػةدؾة ٦ٕ٭ػػؽم ا٣عٞػػٮ -1

ا٧٣ى٤ُعةت، كٝؽ أرق٢ ا٧٣ض٧ٓ إ٣ػٯ ٦ؽٱؿٱػح ا٧٣ٕػةرؼ رقػة٣ح ٱجػٲ٨ٌ 

أٌف ا٩ٛؿادق ث٭ؾا ا٢٧ٕ٣ ٹ ٱأدٰ ثة٣ٛةاػؽة ا٤ُ٧٣ٮثػح ٧٣ػة ٱٞذٌػٲ٫ ٦ػ٨ »ٚٲ٭ة 

 .«اٷظةَح ثة٤ٕ٣ٮـ كا٣ٛ٪ٮف ا٣ٕىؿٱٌح ا٧٣ؼذ٤ٛح ك٦ٕؿٚح ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲٌح

ٚٲ٭ة ا١٧٣ذجػةت ا٧٣جٕسػؿة ٚػٰ إ٩نةء ا١٧٣ذجح ا٣ْة٬ؿٱٌح ا٣ذٰ اصذ٧ٕخ  -3

٦كةصؽ د٦نػٜ كزكاٱة٬ػة، ك١٦ذجػةتي اٵٔػٺـ ا٣ػٌؿاظ٤ٲ٨، كا١٣ذػتي 

 ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء ا٣ٕؿب كا٧٣كذنؿٝٲ٨. كا٧٣ؼُٮَةت ا٧٣ي٭ؽاة

 1919ا٣ؾم أقكذ٫ ا٣ع١ٮ٦ػح ا٣ٕؿثٲػح ٔػةـ  «ا٧٣ذعٙ ا٤٧٣ٮ٠ٰ»إ٣عةؽي  -4

 ك٫٤ٞ٩ إ٣ٯ ا٧٣ؽرقح ا٣ٕةد٣ٲٌح، كإٱٛػةد ٦ػؽٱؿق صٕٛػؿ 1911ثة٧٣ض٧ٓ ٔةـ 

ا٣عك٪ٰ إ٣ٯ ٚؿ٩كة ٤٣ذؼىه ٰٚ دراقح اٳزةر كا٤٣٘ةت ا٣ٞؽٱ٧ػح، ٧ٌ٤ٚػة 

 ٔيٲ٨ٌ ٦عةْٚةن ٧٤٣ذعٙ ك٦ؽٱؿان ٣ؽااؿة اٳزةر. 1914ٔةد إ٣ٯ د٦نٜ ٔةـ 

اٚذذةح ٦ؽرقح اٵدب ا٤ٕ٣ٲة ثإدارة مٛٲٜ صجؿم ا٣ذٰ ٠ة٩خ ٩ٮاة ٤٠ٲٌح  -5

 1931اٳداب ٰٚ ا٣ضة٦ٕػح ا٣كػٮرٱح، ك٠ػةف ٦ػ٨ ػؿٱضٲ٭ػة ٔػة٦ٰ 

ػةر اٵ 1933ك ٌُ قةدؾة: قٕٲؽ اٵٚ٘ة٩ٰ كز٠ٰ ا٧٣عةق٪ٰ كأ٩ػٮر ا٣ٕ

كص٧ٲ٢ ق٤ُةف ك٦٪ٲؿ ا٣ؿٱٌف ك٦ىُٛٯ ا٣ـرٝةء ا٣ؾٱ٨ مػةر٠ٮا ٚػٰ 

ظ٢٧ ٦ن٢ٕ ا٣سٞةٚح ٰٚ ا٣ٕٞٮد ا٣ذة٣ٲح
(13)

. 

ٚذط أثٮاب ا٧٣ض٧ٓ ٧٤٣عةًؿات ا٣ٕة٦ح ٣ذسٞٲٙ ا٣ٕة٦ٌح ٰٚ ا٣نؤكف  -6

 ؽد٬ة ثػٲ٨ ٔػة٦ٰا٤٣٘ٮٱح كاٵدثٲٌح كا٣ذةرٱؼٲٌح كاٹصذ٧ةٔٲٌح، كٝؽ ث٤ػٖ ٔػ

                                                 

 .159-157ةء اٵقةدؾة كا٣ؼؿٱضٲ٨ ا٧٣ض٧ٕٲٮف اٵكاا٢: أق٧ -د. ٦ةزف ا٧٣جةرؾ  (13)
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ز٬ةء أرث٧ٕبح أ٣ٞة٬ة أٌٔةء ا٧٣ض٧ػٓ ك٦كذنػؿٝٮف  1946ك 1911

 كٔؿب كقٲٌؽات.

إٝة٦ح اٹظذٛةٹت ٣ذ١ؿٱ٥ اٵدثةء ا٣ٕؿب ز٥ ٣ذأثٲ٪٭٥، ك٦٪٭ػة د١ػؿٱ٥  -7

، ز٥ دأثٲ٪٭٧ػة 1919ا٬ٲ٥ ٔةـ ز٥ ظةِٚ إثؿ 1915أظ٧ؽ مٮٰٝ ٔةـ 

 .1931ٔةـ 

صةف ا٧٣ذ٪جػٰ ٔػةـ د٪ْٲ٥ ا٧٣٭ؿصة٩ةت اٵدثٲح ا١٣جؿل، كأ٧٬٭ة: ٦٭ؿ -8

ـو ٤ٔػٯ كٚةدػ٫، زػ٥ ٦٭ؿصػةف ا٧٣ٕػٌؿم  1936 ث٧٪ةقجح ٦ؿكر أ٣ٙ ٔة

 ث٧٪ةقجح ٦ؿكر أ٣ٙ ٔةـ ٤ٔٯ كٹدد٫. 1944ٔةـ 

 - ٧٤٣ٕػةرؼ كزٱػؿ ك٬ػٮ -إٝة٦ح ا٧٣ٕةرض، ٚٞؽ اٝذػؿح ٠ػؿد ٤ٔػٰ  -9

ح ثض٧ٲػػٓ أ٩ٮأ٭ػػة ٦ػػ٨ ٩كػػٲضٲٌحو ا٣نػػؿٝٲٌ  ٤٣ىػػ٪ةٔةت ٦ٕػػؿضو  إٝة٦ػػح

ط ا٧٣ٕؿض ٰٚ ٦ج٪ٯ ا٧٣ض٧ٓ ٚػٰ كزصةصٲٌح كػنجٲٌح ك٦ٕؽ٩ٲٌح، كاٚذذ

ػٲ٥ ٦ٕػؿضه زػةفو ٔػةـ 1918ا٧٣ؽرقح ا٣ٕةد٣ٲٌح ٔػةـ  ٝي  1936، زػ٥ أ

ثإمؿاؼ ٌٔػٮ ا٧٣ض٧ػٓ ٦ىػُٛٯ ا٣نػ٭ةثٰ ٚػٰ ٦ؽرقػح ا٣ذض٭ٲػـ 

 .( ا٣ٲٮـصٮدة ا٣٭ةم٧ٰ)اٵك٣ٯ 

ز٥ أق٭٥ ٔة٦ٺف ٰٚ دٌٲٲٜ ا٧٣ضةؿ ا٣ؾم ٱ٢٧ٕ ٚٲ٫ ا٧٣ض٧ػٓ كا٣ذؼٛٲػٙ 

قػذٞٺؿ دااػؿة اٳزػةر ٔػ٨ ا٧٣ض٧ػٓ ٔػةـ ٨٦ أٔجةا٫ إقػ٭ة٦ةن كاًػعةن، ك٧٬ػة: ا

كٚػٰ ٦ٞػؽ٦ذ٭ة دٮقػٲٓ  ،، كٝٲةـ ا٧٣ؤقكةت ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣سٞةٚٲح ا٣ع١ٮ٦ٲػح1937

٤١ٚٲح ا٣ذؿثٲػح ٔػةـ  ،1946ذذةح ٤٠ٲذٰ اٳداب كا٤ٕ٣ٮـ ٔةـ ا٣ضة٦ٕح ا٣كٮرٱح ثةٚ

ك٦ٕ٭ػة كزاردػة  -، ٣ذٞٮـ د٤ػٟ ا٧٣ؤقكػةت ٤١ٚ1955ٲح ا٣نؿٱٕح ٔةـ  ،1953

يظؽزذة ثٕؽ ذ٣ٟا٣سٞةٚح كاٷٔٺـ ا ثػجٕي ٦ػة ٠ػةف ٱٞػٮـ ثػ٫ ا٧٣ض٧ػٓ،  - ٤٣ذةف أ

، ك٩٭ٌػخ دااػؿة اٳزػةر 1946ك٣ؾا دٮٝٛخ ا٧٣عةًؿات ا٣ٕة٦ح ٚٲ٫ ثٕػؽ ٔػةـ 

ي٩نئ ٣ذعٞٲٞ٭ة. ٓي ا٬ذ٧ة٫٦ ٤ٔٯ أ٬ؽا٫ٚ ا٣ذٰ أ  ثأٔجةا٭ة، كٝىؿ ا٧٣ض٧
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كإذا ٠ة٩خ ا٧٣ض٤ٌح ٦ؿآة وػةدٝح د١ٕػف ٧ٔػ٢ ا٧٣ض٧ػٓ ٚػإٌف ا٣٪ْػؿ ٚػٰ 

٭ؿ أ أظػؽ٧٬ة:  :ٌف ا٣٪ىٲت اٵ٠جػؿ ٦٪ػ٫ ٠ػةف ٚػٰ ٦ضػة٣ٲ٨ از٪ػٲ٦٨عذٮٱةد٭ة ٱْي

دٕؿٱت ٣٘ح ا٣ؽكاكٱ٨ كاٷصةثح ٧ٌٔة ٱيكأؿ ٔ٪٫ ٧٦ػة دعذػةج إ٣ٲػ٫ دكااػؿ ا٣ؽك٣ػح 

٠ػ٢ٌ ٦ػة ٱٌػ٫ٕ ٱيؿق٢ ا٧٣ض٧ٓ كٝؽ ٠ةف ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ٮ٣ٲؽة ك٦ؤقكةت ا٧٣ضذ٧ٓ، 

ٌؿث٫ ٨٦ أ٣ٛةظو ك٦ى٤ُعةت إ٣ٯ ا٣عة٥٠ إًػةٚح إ٣ػٯ ٩نػؿق ٚػٰ ٦ض٤ٌذػ٫  ،أك ٱٕي

كٝػؽ  .٣ٲ١ػٮف ذ٣ػٟ قػجٲٺن ٣ذ٧ٕٲ٧ػ٫ ٣1911ذٰ ثؽأت ثة٣ىؽكر ٤ُ٦ٓ ا٣ٕةـ ا

مةرؾ ٰٚ ذ٣ٟ أٌٔةء ا٧٣ض٧ػٓ ا٧٣ؼذىػٮف ثػة٤ٕ٣ٮـ اٵقةقػٲٌح كا٣ذُجٲٞٲػح، 

ك٦٪٭٥ اٵَجةء: ٦ؿمؽ ػةَؿ كأقٕؽ ا٣ع١ٲ٥ كص٧ٲ٢ ا٣ؼة٩ٰ، أ٦ة ثعٮز٭٥ ٰٚ 

٦ضةٹت ا٣ذؼىه ١ٚة٩ٮا ٱ٪نؿك٩٭ة ٚػٰ ا٧٣ضػٺت ا٣ؼةوػح ثذ٤ػٟ ا٤ٕ٣ػٮـ 

. ك٥٣ ٱعٍؽ ٨ٔ ٬ؾا ا٣٪٭ش ٦ى٨ دٮ٣ٌٯ ٦٪٭٥ راةقػح ٭ؽ ا٣ُجٰ ا٣ٕؿث٤ٰح ا٧٠ٕ٧٣ض

 ٦ض٤ػح ٚػٰ - ةزرأٲ ػ ٦٭٪ؽقػةن  ك٠ػةف -ا٧٣ض٧ٓ، ٚٞؽ ٩نؿ ٦ىُٛٯ ا٣نػ٭ةثٰ 

 ٔػةـ كٚةد٫ ظذٯ 1916 ٔةـ ا٧٣ض٧ٓ دػٮ٫٣ ٦٪ؾ ٦ٞة٣حن  171 ٨٦ أ٠سؿ ا٧٣ض٧ٓ

ث١ذػتو ؼ أك ٱٕػؿِّ ٱذ٪ةكؿ ٚٲ٭ة أ٣ٛةظ ٥٤ٔ ا٣ـرأح ك٦ى٤ُعةد٫، ١ٚةف  ،1968

٩نؿ٬ة ثػةظسٮف ٚػٰ ٦ٮًػٮٔةتو مػذٌٯ
(14)

ػ٫ ٚػٰ راةقػح  ٛي . كظػؾا ظػؾكق ػ٤

، ٚٞػؽ ٔؿٚػ٫ ٝػٌؿاء 1986ا٧٣ض٧ٓ ا٣ُجٲت ظك٪ٰ قػجط ظذػٯ ٣ٞػٰ رثٌػ٫ ٔػةـ 

 ٔػة٦ٰ ثػٲ٨ ٚٲ٭ػة ٩نػؿ٬ة - ػ٧كٮف كٔؽد٬ة -ا٧٣ض٤ح ثك٤ك٤حو ٨٦ ا٧٣ٞةٹت 

 ا٤٣٘ػةت ٩ْؿة ٰٚ ٦ٕض٥ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ُجٌٲح ا١٣سٲؿ»ثٕ٪ٮاف  1981ك 1959

ا٣ؾم ٫٤ٞ٩ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ٦ؿمؽ ػةَؿ ك٦ع٧ٌؽ ظ٧ػؽم  «Clairville( )٤٠ٲؿٚٲ٢ ٣ػ

ٵ٩ػ٫  ؛ا٣ؼٲٌةط كوٺح ا٣ؽٱ٨ ا١٣ٮا٠جٰ، ك٥٣ د٨١ ٬ؾق ا٧٣ٞةٹت ثعٮزةن َجٲٌػح

ٝىؿ٬ة ٤ٔٯ ٦ة ٱؿاقي وٮاثةن ٰٚ دؿص٧ح ا٧٣ى٤ُعةت ك٦ة ٱٞةث٤٭ة ٰٚ ا٣ٕؿثٲٌح
(15)

، 

                                                 

 .54-36 ا٣ن٭ةثٰ:اٵ٦ٲؿ ا٧٣ض٧ٰٕ ٦ىُٛٯ ػكةرة، د. ٧٦ؽكح ا٩ْؿ ٔ٪ةكٱ٪٭ة ٰٚ:  (14)

 .  68-63اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ظك٪ٰ قجط ٚؿٔٮف، د. وةدؽ ا٩ْؿ ٔ٪ةكٱ٨ ٦ؤ٣ٛةد٫ ٰٚ:  (15)
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٧٤ٔٲٌػحن كاظػؽة ٵمو ٦٪٭٧ػة ٚػٰ ٤ٚٲف ٗؿٱجةن أٹ ٱضؽ ا٧٣ؿء ٰٚ ا٧٣ض٤ػح ٦ٞة٣ػحن 

 ٤ٔٮـ ا٣ـرأح كا٣ُت.

كا٧٣ضةؿ اٳػؿ: ٩نؿ ٦ة ٱ١ذج٫ أٌٔةؤق ٨٦ ٦ٞةٹت ٦ذذةثٕػح ٚػٰ ا٧٣ض٤ػح 

دذٌػػ٨٧ٌ اٵ٣ٛػػةظ كا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٣ٕؿثٲػػح ٣ذعػػ٢ٌ ٦عػػ٢ٌ ٩ْةاؿ٬ػػة ا٣ذؿ٠ٲػػح 

إوػٺح »ك «ٔسػؿات اٵٝػٺـ»كا٣ٛؿ٩كٲح، أك دىٌعط أػُةء ا١٣ةدجٲ٨ ثٕ٪ػٮاف 

. «ٔسػؿات اٵ٧ٚػةـ»دىػعط أػُػةء ا٧٣ذعػٌؽزٲ٨ ثٕ٪ػٮاف  ، أك«٣٘ح ا٣ػؽكاكٱ٨

ك٠ة٩ػػخ ا٧٣ض٤ػػح د٪نػػؿ ٠ػػؾ٣ٟ ثعٮزػػةن ٣٘ٮٱػػح كأدثٲػػح كدةرٱؼٲػػح، كدٕػػٌؿؼ 

ثة٧٣ؼُٮَةت ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ كا١٧٣ذجح ا٣ْة٬ؿٱح، كد٪ٞؽ أ٥٬ ٦ة ٱىػؽر ثة٣ٕؿثٲػح 

أك ث٘ٲؿ٬ػػة ٦ػػ٨ ٦ؤ٣ٌٛػػةت ٔػػ٨ ا٣عٌػػةرة ا٣ٕؿثٲػػح، كد٪نػػؿ ٦ؼذػػةرات ٦ػػ٨ 

. زد ٤ٔٯ ذ٣ػٟ أٌف ا٧٣ض٤ٌػح ٠ة٩ػخ ٦٪جػؿان ٧٣ض٧ٓدي٤ٞٯ ٰٚ ا ا٧٣عةًؿات ا٣ذٰ

 ٌٰ ٣ٕؿض اٳراء ٰٚ ٦ٮًٮٔةت مذٌٯ كػةوحن ا٤٣٘ٮٱح، ٧ٚ٪٭ة ٦ة ٩نؿق ا٧٣ض٧ٕ

ٌٰ  ثٕ٪ٮاف  ٚػٰ ا٧٣ض٤ٌػؽ ا٣سػة٨٦  «ا٧٤١٣ةت ٗٲػؿ ا٣ٞة٦ٮقػٲٌح»ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣٘ؿث

ثإدػػةؿ ا٧٤١٣ػةت ا٣ذػٰ ٹ »(، ك٬ػٮ اٝذػؿاح دػٺق ٚػٰ ا٧٣ض٧ػٓ 1918)ٔةـ 

ٙي  ، كٝػؽ «٥ٌ٤١ ث٭ػة كإٱػؽأ٭ة ٠ذةثةد٪ػة أظٲة٩ػةن ٚػٰ ٦ٕػةص٥ ا٣ٲػٮـ٨٦ ا٣ذ ٩كذ٪١

٩نؿت ا٧٣ض٤ح ٚػٰ ٦ض٤ػؽات اٵٔػٮاـ ا٣سٺزػح ا٣ذة٣ٲػح آراء ٚػٰ ٬ػؾق ا٧٣كػأ٣ح 

ٵظ٧ؽ أ٦ٲ٨ كأظ٧ؽ اٷق١٪ؽرم ك٦ع٧ؽ ا٣ؼٌؿ ظكٲ٨ ك٦ٕؿكؼ ا٣ؿوػةٰٚ 

كص٧ٲ٢ وؽٰٝ ا٣ـ٬ةكم كأ٩كػذةس ا١٣ؿ٤٦ػٰ كإقػٕةؼ ا٣٪نةمػٲجٰ كٔٲكػٯ 

ك٦ىُٛٯ ا٣٘ٺٱٲ٪ػٰ ك٩ٞػٮٹ ٚٲٌػةض كإدكارد ٦ػؿٝه  ا٤ٕ٧٣ٮؼ كأظ٧ؽ رًة

ؽم كرمػػٲؽ ثٞػػؽك٩ف كٝكػػُة٠ٰ ا٣ع٧ىػػٰ كقػػ٤ٲ٧ةف ّػػة٬ؿ كٔػػةرؼ ا٣٪١ػػ

ـٌم. ز٥ ٩ةٝل ا٧٣٘ؿثٰ د٤ٟ اٳراء ٚ ٰ ا٧٣ض٤ػؽ ا٣سػة٩ٰ ٔنػؿ )ٔػةـ ك٠ة٢٦ ا٣٘

إٌف ا٧٣ٞةر٩ح ثٲ٨ أصٮثح ا٧٣ضٲجٲ٨ ٤ٔٯ اٹقػذٛذةء »كا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ ا٣ٞٮؿ: ( 1931

 ٌٰ ٹ ٱضٮز اقذ٧ٕة٫٣، أ٦ٌػة ا٧٣ٕػٌؿب كا٧٣ٮ٣ٌػؽ كا٧٣ىػ٤ُط  د٣ٌخ ٤ٔٯ أٌف ا٣ٕة٦
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فِدعن اظتػمال ماا ُواٌم موامًاا مان اى، ادٍّ وأمساا ا ظااىِل اىسرِ ا  

 .«)هدٌ: ذرس اىصسماد فَ اىػٌِن ( فًَ موبٌى  مع شٍَء من اىتد،ظ

ص إغالن اىوظام اىسار َ ى مجمع ختاٍ أداسر رساِط اىجمًٌرُا   وقس تأرس

ىًاا فاَ  :وتبِسن أغصاض اىمجماعجالج  مصاظِم تتضموى  ّ 0832آب غاام  01أوس

. وباِسن 0837تشصُن اىحااهَ غاام  0حاىث فَ ّ واى0836خضُصان  21وجاهًِا فَ 

اىبدث فاَ غ اٌم  -أ»اى، ل اىحاهَ من اىمصظٌم ا رِص أغصاض اىمجمع ويَ 

اى غ  اىػصبِ  وآدابًاّ واىدصص غ ٍ ظاالمتًاّ وعػ ًاا تتعاع ى ػ اٌم واى،واٌن 

زتصغات اىدسُح ّ واالت ال ىتدوِق يشه ا غاصاض باىمػاياس واىمجاامع واىم

اى غٌُاا  واىػ مِاا ّ واىػماال غ ااٍ تٌخِااس اىم ااّ دات اىػ مِساا  فااَ ا قّااار 

ت اىبدث فَ تارُذ اىػصب وآجااريم وغ اٌمًم وماسهِتًم وداال -اىػصبِس . ب

  اىتاَ اىػواُا  باىتتال ا دبِا  واىػ مِا -. جا مم ا راصى باىدضاارة اىػصبِا 

«ر ،ًا أدباء اىػصبِ  وغ ماؤيا ظٌاء أكاهت مزٌّط  أم مّبٌغ 
(05)

. 

بػس قِام اىٌخسة بِن ظٌرُ  وم ص اظام  0851غام ف مسا خمل اىمجمُع 

اىجمًٌرُاا  اىػصبِاا  اىمتدااسة ىِتااٌن ى مجمااع فااَ  «مجمااع اى غاا  اىػصبِاا »

أخسيما فَ اىوايصة واّرص فَ دمشاق :فصغان
(06)

ِات  تعامِ    ماع اىمج»هُدس

ا اىتعمِ  اىجسُاسة اىتاَ ىام ُػتاصض غ ًِاا  «اىػصبَاىػ مَ   -وخ ست  مد ًس

 أغاادت اىتاَ وأغصاضاى أيسافاى ىبِاان تدسُاساً  أكحاص  هًا ؛أخس - أغ م فِما

جام  1110ان آرصياا قااهٌن اىػاام وكا تأكِسياّ اىمتتاىِ  واىمصاظِم اىوٌاهِن

 :نّصا على ما ًلياى شان  1117اىمصظٌم اىجمًٌري ىػام 

 .اىمدافظ  غ ٍ ظالم  اى غ  اىػصبِ  -أ

                                                 

ّ وتتاد يشه ا غصاض تتٌن متاصرة 142 : تارُذ اىمجمع اىػ مَ اىػصبَ:اى،تِحأخمس  (05)

 .0836ب ،ظًا فَ مصظٌم غام 

 .58 :اىػ مِ  فَ اى غ  اىػصبِ اىم ّ دات  :اىشًابَم ّ،ٍ  (06)
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 .كًٓ ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ٛ٪ٲح كاٵدثٲح كا٣عٌةرٱح -ب 

 .ا٣ٕ٪ةٱح ثة٣ؽراقةت ا٣ٕؿثٲح ا٣ذٰ دذ٪ةكؿ دةرٱغ اٵ٦ح ا٣ٕؿثٲح كظٌةرد٭ة -ج 

 .ا٣ٕ٪ةٱح ثإظٲةء دؿاث ا٣ٕؿب ٰٚ ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٛ٪ٮف كاٳداب دعٞٲٞةن ك٩نؿان  -د 

ٍي أٝٲ -٬ كػذ٭ة، كاثذ١ػةر أقػة٣ٲت ٦ٲٌكػؿة ا٣٪ْؿ ٰٚ أوػٮؿ ا٣ٕؿثٲػح كًػج

 ٣ذ٤ٕٲ٥ ٩عٮ٬ة كوؿٚ٭ة

ٓي ٦ٕض٧ػػةت ٣٘ٮٱػػح  زػػ٥ ظػػٌؽدا ا٣ٮقػػةا٢ ٣ذعٞٲػػٜ ذ٣ػػٟ، ٚإظػػؽا٬ة: كًػػ

كا٣سة٩ٲػح: دراقػح  .ٔىؿٱح ك٦ٕض٧ةتو ٧٤٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ٛ٪ٲٌح كا٣ذٞة٩ٲػح

ٓي اٷ٩ذةج اٵدثػٰ ثة٣ذ٪ٮٱػ٫ ثػ٫ أك ثٕٞػؽ ٩ػؽكات أك  ٌٝةٱة اٵدب ك٩ًٞؽق كدنضٲ

٧ض٧ػٓ ٦ػ٨ كا٣سة٣سح: ا٣ٞٲػةـ ثةٵ٩نػُح ا٣ذػٰ دذىػ٢ ثأ٬ػؽاؼ ا٣ .٦كةثٞةت ٚٲ٫

 ٩ؽكات ك٦ؤد٧ؿات ك٦عةًؿات.

كٱذٌٌط ٨٦ ٬ؾا ا٣ٕؿض ا٧٣ٮصـ ٧٣كٲؿة ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؾم ٱٮمٟ ٧ٔؿق أف 

 -ٔ٭ػؽ ٠ػؿد ٤ٔػٰ، كٔ٭ػؽ ػ٤ٛةاػ٫  -ٔةـ أ٫ٌ٩ ا٣ذــ ٰٚ ٠ٺ ٔ٭ؽٱ٫  ()ٱج٤ٖ ٦بح

ٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣٪ْػؿ ٚػ» :ك٬ػٰ ،1919ثةٵ٬ؽاؼ ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة ٦ؤقك٫ ٔةـ 

كأكًةٔ٭ة ا٣ٕىؿٱح، ك٩نؿي آداث٭ة، كإظٲةءي ٦ؼُٮَةد٭ة، كدٕؿٱػتي ٦ػة ٱ٪ٞىػ٭ة 

٨٦ ٠ذت ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ى٪ةٔةت كا٣ٛ٪ٮف ٨ٔ ا٤٣٘ةت اٵكرثٲٌح، كدأ٣ٲٙ ٦ة دعذةج 

ٍو صؽٱػؽ ك٦ػؿدٌ ذ٣ػٟ إ٣ػٯ أٌف  «.إ٣ٲ٫ ٨٦ ا١٣ذت ا٧٣ؼذ٤ٛح ا٧٣ٮاًٲٓ ٤ٔػٯ ٧٩ػ

٧ٲذ٫ ك٦ػ٨ دٕةٝػت دكػ دجػؽٱ٢ ك٦ػ٨ دا٣ٕ٭ٮ د٘ٲٲؿ ٨٦ ثة٣ؿ٥ٗ -ا٧٣ض٧ٓ ٤٦ذــ 

ثذ٤ٟ اٵ٬ؽاؼ ا٣ذٰ ٥٣ دعػٍؽ ٔ٪٭ػة ا٣ؽك٣ػح ا٣كػٮرٱح ٦٪ػؾ  - رؤقةا٫ كأٌٔةا٫

ي٤٧٩ح.ٝٲة٦٭ة ٝج٢ ز٬ةء ٝ  ؿفو ٨٦ ا٣ـ٦ةف ٝٲؽ أ

*   *   * 

                                                 

()  ٬ؾا ٦ة ٠ةف ٱٮـ أٌٔؽ ا٣ـ٦ٲ٢ ا١٣ؿٱ٥ ٬ؾق ا٧٣ٞة٣ح، كأرق٤٭ة إ٣ٯ ا٧٣ض٤ػح؛ أ٦ٌػة ا٣ٲػٮـ ٚٞػؽ دؼُػٯ

 ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؾ٠ؿل ا٧٣بٮٱح اٵك٣ٯ، كدػ٢ ٰٚ ا٣ك٪ح اٵك٣ٯ ٨٦ ا٧٣سح ا٣سة٩ٲح. = ا٧٣ض٤ح.
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 املصادر واملراجع
 

ػكػػةرة، ٧٦ػػؽكح: اٵ٦ٲػػؿ ا٧٣ض٧ٕػػٰ ٦ىػػُٛٯ ا٣نػػ٭ةثٰ، ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح  -

 .1115ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ 

ٯ: ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػػح ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲٌػػح، ٦ض٧ػػٓ ا٣نػػ٭ةثٰ، ٦ىػػُٛ -

 .1965 1د٦نٜ، ط

 1111ا٣ُ٭ُةكم، رٚةٔح: دؼ٤ٲه اٷثؿٱػـ ٚػٰ د٤ؼػٲه ثػةرٱـ، د٦نػٜ  -

 (.1958)٦ىٌٮرة ٨ٔ َجٕح كزارة ا٣سٞةٚح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة ٔةـ 

 .1956ا٣ٛذٲٌط، أظ٧ؽ: دةرٱغ ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ، د٦نٜ  -

 .1118قجط، ٦ض٧ٓ د٦نٜ  ٚؿٔٮف، وةدؽ: اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ظك٪ٰ -

 .٠1913ؿد ٤ٰٔ، ٦ع٧ٌؽ: ٗؿاات ا٣٘ؿب، ا٣ٞة٬ؿة  -

 .1948د٦نٜ  1: ا٧٣ؾ٠ؿات، ج---- -

 .1115ا٧٣جةرؾ، ٦ةزف: ا٧٣ض٧ٕٲٌٮف اٵكاا٢، ٦ض٧ٓ د٦نٜ  -

ا٤ٕ٧٣ػٮؼ، ٔٲكػٯ إقػ١٪ؽر: ا٧٣ضػة٦ٓ ا٧٤ٕ٣ٲٌػػح ٚػٰ ا٣ٕػة٥٣، ٚػٰ: ٦ض٤ػػح  -

 .115-97( 1911)٦1ض٧ٓ د٦نٜ 

 

*   *   * 
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 هر انقرآٌكتاب )جىا
 وَتائج انصُعح( نهثاقىيل

 ()أ. د. ٌةزن اىٍجةرك

 اق٥ ا١٣ذةب: صٮا٬ؿ ا٣ٞؿآف ك٩ذةاش ا٣ى٪ٕح.

ٌٰ ثػػ٨ ا٣عكػػٲ٨ اٵوػػج٭ة٩ٰ  ا٧٣ؤ٣ػػٙ: صػػة٦ٓ ا٤ٕ٣ػػٮـ، أثػػٮ ا٣عكػػ٨ ٤ٔػػ

 .541٬ا٣جةٝٮ٣ٰ ا٧٣ذٮَّٚٯ ق٪ح 

ٌٞػٜ ٩ٌىػ٫، ك٤ٌٔػٜ ظٮامػٲ٫،  ا٧٣عٜٞ: د. ٦ع٧ؽ أظ٧ؽ ا٣ػؽا٣ٰ. ٝػؿأق كظ

 كو٪ٓ ٚ٭ةرق٫.

 ـ.1119=  1441٬ؽر ٨ٔ دار ا٥٤ٞ٣ ثؽ٦نٜ، ٰٚ َجٕذ٫ اٵك٣ٯ ق٪ح كو

ٛؿ اٵٌكؿ ٦ٌٞؽ٦ح ا٣ذعٞٲٜ، زػ٥ ظػؽٱسةن  ا١٣ذةب ٰٚ أرثٕح أقٛةر، ظٮل ا٣كِّ

٨ٔ صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣جةٝٮ٣ٰ كآزةرق، كدٕؿٱٛػةن ث١ذةثػ٫ صػٮا٬ؿ ا٣ٞػؿآف، كدعٞٲٞػةن 

٫ ثجٲةفو كظضش ٹ دؽٚٓ. ِّٛ  ٹق٥ ا١٣ذةب كوٌعح ٩كجذ٫ إ٣ٯ ٦ؤ٣

ِّٙ ٰٚ و٪ٓ ٠ذةث٫، كدػةثٓ أػجػةرق كك ٝٙ ا٧٣عٜٞ ثٕؽ ذ٣ٟ ٔ٪ؽ ٦ىةدر ا٧٣ؤ٣

ى٫ ثؽٌٝح، ظذٯ ٔؿؼ ٦ة ٔـاق ا٧٣ؤ٣ٌٙ إ٣ٯ ٝةا٤ٲ٫ ك٦ة ٫٤ٞ٩ كأ٢ٛٗ ٔػـكق أك ٠ػذ٥  ك٩ٞٮ٣

اق٥ ٝةا٫٤! ز٥ كوٙ ٦ؼُٮَةت ا١٣ذةب ا٧٣ٕذ٧ػؽة، كثػٲ٨ٌ ٦ػة ٝػةـ ٤ٔٲػ٫ دعٞٲٞػ٫ 

ٺـ أد٧٪ٌػٯ أف ٱٞػؿأق ٦ػ٨ ٤٣٪ٌه، ك٦ة امذ٢٧ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٦ٞذٌٲةت ا٣ذعٞٲػٜ، ك٬ػٮ ٠ػ

ٌٜٞ، ك٣ٲػؿل أ٩ػ٫ ٧ٌ٤٠ػة  ٱذىٌؽل ٤٣ذعٞٲٜ ٣ٲؽرؾ ٦ؽل ا٧٣كؤك٣ٲح ا٣ذٰ ٱذع٤٧ٌ٭ة ا٧٣ع

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 
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اردٞخ ردجح ا٧٣ؤ٣ٙ ٰٚ ا٥٤ٕ٣، ك٧ٌ٤٠ػة د٪ٌٮٔػخ ٤ٔٮ٦ػ٫، زادت ٦كػؤك٣ٲح ا٧٣عٞػٜ 

ٌٞٞػٲ٨ ٧ٝػ٥  ٲ٨ ٱعذػةصٮف إ٣ػٯ ٦ع ِّٛ ك٠سؿت دجٕةت ٫٤٧ٔ؛ ٚةٵٔٺـ ا٥٧ٞ٣ ٨٦ ا٧٣ؤ٣

ٌٞٞةن ٦ذٞ٪ػةن آدػةق اهلل ثكػُح ٚػٰ ٰٚ ا٣ذعٞٲٜ... ك٨٦ ظ ٌِ اٷ٦ةـ ا٣جةٝٮ٣ٰ أف ٬ٲٌأ ٫٣ ٦ع

ا٥٤ٕ٣ كأ٩ةة ٰٚ ا٣ُجٓ، كظج ػة ٤٣ؽٌٝػح كاٷدٞػةف. ك٣ػٲف ا٧ٕ٣ػ٢ ٦ػٓ اٷ٦ػةـ ا٣جػةٝٮ٣ٰ 

ىةن ك٩ةٝؽان ٳراا٭٥ كأٝػٮا٣٭٥،  ثك٭٢ كٹ ٱكٲؿ، ك٬ٮ ا٣ؾم دذجٓ ا٧٤ٕ٣ةء ٩ةٝٺن ك٦ذٛعِّ

٦ة٦ٲ٨ ا٣ض٤ٲ٤ٲ٨ أثٰ ٤ٰٔ ا٣ٛةرقػٰ، كٔجػؽ ك٬ٮ ا٣ؾم ث٤ٖ ٦ؿدجح اٹقذؽراؾ ٤ٔٯ اٷ

 ا٣ٞة٬ؿ ا٣ضؿصة٩ٰ، ك٧٬ة ٨٦ ٧٬ة!! كٝؽ ٝةـ ا٧٣عٜٞ ػٲؿ ٝٲةـ كأ٫ٕٛ٩.

إ٫٩ ٠ذةب ٰٚ ا٣٪عٮ؛ ٵ٩ػ٫ ٱٌػ٥ ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨  :ك٩ع٨ ٥٤ْ٩ ا١٣ذةب إف ٤ٝ٪ة

ك١٣٪٫ ٱجكٍ ا٣٪عٮ ث٧ٕة٩ٲ٫ كأوٮ٫٣ ك٦كةا٫٤، كٱكػذؼؿج صػٮا٬ؿ ا٣ٞػؿآف  ،ا٤ٕ٣ٮـ

دكذؽٔٲ٫ أقة٣ٲت ا٣ٕؿثٲٌح ك٦ٮًػٮٔةد٭ة ٠ةٌٚػح ٦ػ٨ ٤ٔػٮـ  ٧٦ة ٱكذؽٔٲ٫ ا٣٪عٮ، ك٦ة

إف ا١٣ذةب ٦ى٪َّٙ ثعكت أثٮاب ا٣٪عٮ ك٦ة صةء ٦ػ٨ أ٦س٤ذ٭ػة  .كأقؿار كإمةرات

ٜ ٦ٓ ٠ذةب ا٣نٲغ ٔجػؽ ا٣ؼػة٣ٜ ٌٔػٲ٧ح  ٰٚ ٠ذةب اهلل، ك٬ٮ ٨٦ ٬ؾا ا٣ضة٩ت ٦ذَّٛ

ٕػٌؽد ك١٣٪٫ ٦ؼذ٤ٙ ٔ٪٫ ثكٕح ٦ة ٱذ٪ةك٫٣، كثذ ،«دراقةت ٵق٤ٮب ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥»

٦ٮًٮٔةد٫ كدٌٛؿٔةت ٤ٔٮ٫٦. كٝؽ ٥ًٌ ا١٣ذةب دكٕٲ٨ ثةثةن ذ٠ؿ ا٣جػةٝٮ٣ٰ ٚٲ٭ػة ٦ػة 

اقذؼؿص٫ ٨٦ ا٣ذ٪ـٱ٢ ٦ػ٨ ٝٮأػؽ ا٣٪عػٮ كدٝةاٞػ٫، ٦نػٲؿان إ٣ػٯ ٝٲ٧ػح ا٣٪عػٮ ٚػٰ 

 اقذؼؿاج ٦ة اقذؼؿج ٨٦ ا٣ضٮا٬ؿ ثة٣ٞٮؿ:

 إ٧٩ػػػػة ا٣٪عػػػػٮٌم ٚػػػػٰ ٦ض٤كػػػػ٫

 

ػػؽىؼ  ٠ًنػػ٭ةبو زةٝػػت ثػػٲ٨ ا٣كُّ
(1)

 

 ٲػػػ٫ ٧٠ػػػةٱىؼػػػؿج ا٣ٞػػػؿآفي ٦ػػػ٨ ٚ 

 

ػػؽىؼ  رَّة ٦ػػ٨ ثػػٲ٨ ا٣ىَّ  دىؼػػؿج ا٣ػػؽُّ

كٱجؽأ ا١٣ذةب ثة٣جةب اٵكؿ، ك٬ٮ ثةب ٦ػة كرد ٚػٰ ا٣ذ٪ـٱػ٢ ٦ػ٨ إًػ٧ةر  

٧ػػ٢، كدذػػةثٓ ثٕػػؽق اٵثػػٮاب ا٣ذكػػٕٮف، ك٠ػػ٢ٌ ثػػةب ٦٪٭ػػة ٧٣ٮًػػٮع ٦ػػ٨  ا٣ضي

 ٦ٮًٮٔةت ا٣٪عٮ ٦س٢:

                                                 

ٍؽٚح، ك٬ٰ ا٣ (1) ٧٤ح.ا٣ٌكؽؼ: ج قي ُّْ 
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 ٦ة صةء ٰٚ ا٣ذ٪ـٱ٢ كٝؽ ظؾؼ ٦٪٫ ا٣ضةٌر. -

 ٦ة صةء ٨٦ أق٧ةء ا٣ٛة٤ٔٲ٨ ٦ٌةٚةن. -

 ٰٚ اٹػذٺؼ ٰٚ ا٧ٌ٣ٲؿ، إ٣ٯ أٌم مٰء ٱٕٮد؟ -

 ٰٚ ا٣ُٕٙ ٤ٔٯ ا٧ٌ٧٣ؿ. -

 ٰٚ ا٣ع٢٧ ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ. -

 ٰٚ اٷثؽاؿ ٨٦ ٹـ ا٧٣ٌةٔٙ. -

 ٰٚ ظؾؼ كاك ا٣ُٕٙ. -

 ٰٚ إصؿاء ٗٲؿ ا٣ٺزـ ٦ضؿل ا٣ٺزـ. -

 ٦ة صةء ٰٚ ا٣ذ٪ـٱ٢ كّة٬ؿق ٱؼة٣ٙ ٦ة ٰٚ ٠ذةب قٲجٮٱ٫. -

أف ظؽٱر ا٧٣ؤ٣ِّػٙ  ٤ٔٯ أف ٦ة ٱضت أف ٱؾ٠ؿ ثٕؽ ٦ٕؿٚح أثٮاب ا١٣ذةب،

ٰٚ ٬ؾق اٵثٮاب ٤٠ٌ٭ة ٥٣ ٱ٨١ ظؽٱر ا٣٪عٮٌم كظؽق! ث٢ ٠ةف ظؽٱر ا٣ٕػة٥٣ 

ٰٚ ا٣ذٛكٲؿ ك٦ٕة٩ٰ ا٣ٞػؿآف كإٔؿاثػ٫، كأظ١ػةـ ا٣ٮٝػٙ كاٹثذػؽاء، كا٣ٕػةرؼ 

ثأقجةب ا٣٪ـكؿ، كا٣٪ةقغ كا٧٣٪كٮخ... ك٠ةف ٝج٢ ذ٣ٟ ٫ٌ٤٠، كثٕؽ ذ٣ٟ ٤٠ػ٫، 

٨ ث١ػ٢ٌ ٤ٔٮ٦ػ٫ ك٦ٕةرٚػ٫، كثػة٣٪عٮ ذ٣ٟ ا٣٪عٮٌم ا٣٪ةٚؾ ا٣جىٲؿة، ا٣ؾم ٱكذٕٲ

٦٪٭ة ػةٌوح، كثة١٣سٲؿ ٨٦ ٦عٛٮ٫ّ ك٦٪ٞٮ٫٣ ٧٦ة ظٮد٫ ٠ذػت ا٣ذػؿاث ا٤٣٘ػٮٌم 

كاٵدثٰ، كدكاكٱ٨ ا٣نٕؿ ك٦ؼذةراد٫... ٣ٲى٢ إ٣ٯ ٦ة ٱكٕٯ إ٣ٲ٫ ٦ػ٨ ا١٣نػٙ 

 ٚٲض٤ٌٲ٭ة ٤٣ٞةرئ ثٲِّ٪ح ٦ٌٲبح ٦نؿٝح. ،٨ٔ ا٣ضٮ٬ؿة كص٧ة٣٭ة كأقؿار٬ة

، كوةظت رظ٤ذ٫ ا٧٤ٕ٣ٲح، كد٣ٲ٢ ٝةرا٫ ك٣ٞؽ ٠ةف ا٧٣عٜٞ رٚٲٜ ا٧٣ؤ٣ٙ

ط كٱنػؿح  ًٌ إ٣ٯ ٢٠ ٦ة ٱذٌى٢ ث٫ ٧٤ٔةن كرأٱةن كد٤ٕٲٞةن كرد ا ك١ٚؿان كاصذ٭ةدان؛ ٱٮ

ِّٜٞ ا٣ػؾم  ٌٟ كٱؿٌصط، ٣ٲض٢ٕ ٨٦ ا٣ٞةرئ قةاعةن ٱذجٓ ا٧٣ع كٱ٤ٌٕٜ، كٱٞج٢ كٱن

جح، ٱأػػؾ ثٲػؽ ا٣ٞػةرئ إ٣ػٯ  ٌٕ ٠ةف ػٲؿ د٣ٲ٢ ٰٚ َؿٱٜ ٧٤ٔٲٌح وٕجح َٮٱ٤ح ٦ذن

ٌٞح كٔ٪ةء.ا٣س٧ؿ  ات أك ا٣ضٮا٬ؿ ثؿاظح كا٧َب٪ةف، كٱٕة٩ٰ ٬ٮ ٦ة ٱٕة٩ٲ٫ ٨٦ ٦ن
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َّٞػؿ ٩ىٮوػ٫ كر٧َّٝ٭ػة، كًػجٍ ٦ةدٌدػ٫ كػػٌؿج  ِّٞػٜ ا١٣ذػةب، كٚ ٣ٞؽ ٝػؿأ ا٧٣ع

مٮا٬ؽق ٨٦ آٱةت كٝؿاءات كأظةدٱر كأ٦سػةؿ كأمػٕةر كأراصٲػـ ك٦ػة امػذ٭ؿ ٔػ٨ 

٠ػ٢ مػٰء إ٣ػٯ  ا٣ٕؿب ٨٦ اٵقة٣ٲت كاٵ٦س٤ح ا٤٣٘ٮٱح كا٣ىؿٚٲح كا٣٪عٮٱػح، كٔػـا

٦ىؽرق، ك٤ٌٜٔ ٤ٔٯ ٦ة ٱعذةج ٦٪٫ إ٣ٯ د٤ٕٲٜ، كأزجخ ٦ة رآق ا٣عٜ ٦ػ٨ ا٣ٮصػٮق ٚػٰ 

٠سٲؿ ٨٦ ٦كةا٢ ا٤٣٘ح كا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ كاٷٔؿاب كدٮصٲ٫ ا٣ٞػؿاءات. ك٤٣ٞػةرئ أف 

ٱؽرؾ ٦ؽل ٦ة ٔة٩ةق ا٧٣عٜٞ ٰٚ اقذٞىػةا٫ ٵٝػٮاؿ ا٧٤ٕ٣ػةء كآراا٭ػ٥، ك٦ٕةرًػذ٫ 

ا٢ ا٥٤ٕ٣، ك٦ة مؿظٮق ٨٦ أٝٮاؿ، ك٦ػة اػذ٤ٛػٮا ثٌٕ٭ة ثجٕي، ٚٲ٧ة د٪ة٤ٝٮق ٨٦ ٦كة

ٚٲ٫ ٨٦ ٚؿكع، دع١ٰ ٣٪ة ٗـارة ٰٚ ا٥٤ٕ٣، كقػٕحن ٚػٰ ا٧٣ٕؿٚػح كاٹَػٺع، كٝػؽرة 

 ٔ٪ؽ ا٧٣ؤ٣ٙ ٤ٔٯ ا٣ٌجٍ كا٣ٌؿثٍ، ك٩ٛةذان ٰٚ ا١ٛ٣ؿ كا٣جىٲؿة.

ٌٜٞ، أف ٱٕؿؼ أ٫٩ و٪ٓ ١٤٣ذةب ٦ػ٨  كظكت ا٣ٞةرئ ٣ٲٕؿؼ ٦ؽل ٦ٕة٩ةة ا٧٣ع

ة٩ٲح كٔنؿٱ٨ ٚ٭ؿقةن، ظذٯ اظذةصخ إ٣ٯ ٚ٭ؿس ا٣ٛ٭ػةرس ا٣ٛ٭ةرس ٦ة ث٤ٖ ٔؽدق ز٧

ا٣ؾم امذ٢٧ ٤ٔػٯ ٚ٭ػةرس أثػٮاب ا١٣ذػةب ثعكػت ٤ٔٮ٦ػ٫، « د٣ٲ٢ ا٣ٛ٭ةرس»أك 

كأثٮاب ا١٣ذةب ثعكػت ٦كػةا٤٭ة، كٚ٭ػةرس اٳٱػةت، كا٣ٞػؿاءات، كاٵظةدٱػر، 

كاٵ٦سةؿ، كاٵمٕةر كاٵراصٲـ، كاٵقة٣ٲت، كاٵ٣ٛةظ، ك٦كةا٢ ا٣ٕؿثٲح، كاٵ٣ٛػةظ 

ؿة، كاٵًؽاد، كا٧٣ٌٕؿثػةت، كا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣٪عٮٱػح، كا٧٣كػةا٢ ا٣ٛٞ٭ٲػح، ا٧٣ ٛكَّ

 كا٣جٺٗح، كاٵٔٺـ ٨٦ ص٧ةٔةت كث٤ؽاف ك٠ذت ك٦ىةدر كمٮارد.

كا١٣ذةب ثعٜ صٮ٬ؿة ٨٦ ا٣ضٮا٬ؿ كدرَّة ٦ػ٨ درر ا٣ذػؿاث، ٵ٩ػ٫ ػـا٩ػح 

٤ٔػٮـ، ك١٦ذجػح ٝةا٧ػػح ثػؾاد٭ة ث٧ػة ًػػ٥ٌ ٦ػ٨ ٦كػةا٢ ٹ ٱ١ػػةد ٱعىػؿ٬ة ٤ٔػػ٥ 

ا٣ؽٝٲٜ، ك٬ٮ ٦سةؿ ث٢ ظٌضح كد٣ٲ٢ ٤ٔٯ أف ٤ٔٮـ ا٣ٕؿثٲح ٦ذ١ة٤٦ح،  ثةػذىةو٫

ٙ ٨٦ أ٦ذ٪ة ٥٣ ٱ٨١ ٩عٮٱ ػة أك ٤ى كَّ ٱٌٕؽ ثٌٕ٭ة ثٌٕةن، كأف ٔة٥٣ ا٣ٕؿثٲح ٔ٪ؽ ا٣

وؿٚٲ ة أك ثٺٗٲ ة، ث٢ ٠ةف ٢٠ أك٣بٟ ٦ضذ٧ٕػٲ٨، كأف ذ٣ػٟ ٤٠ٌػ٫ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ إٌٹ 

ٞػؿآف كا٣نػؿٱٕح كٚٞ٭٭ػة، )آ٣ح( ٣٘ٲؿق ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ٠ة٣ذٛكٲؿ ك٦ة ٱذٌى٢ ث٤ٕػٮـ ا٣
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ك٣ؾ٣ٟ ٥٣ ٱ٨١ ٱذىٌؽل ١٤٣ٺـ ٤ٔٯ ا٣ٞػؿآف ك٩ٌىػ٫ إٌٹ ٦ػ٨ ٠ػةف ٦ذٞ٪ػةن ١٣ػ٢ 

 د٤ٟ ا٤ٕ٣ٮـ ثأوٮ٣٭ة كٚؿكٔ٭ة، كٔةرٚةن ث٤٘ةت ا٣ٕؿب أك ٣٭ضةد٭ة كأقة٣ٲج٭ة.

 ك٣ٞؽ ٠ةف ا٧٣عٜٞ أ٬ٺن ٧٣ة ٩ؽب ٩ٛك٫ إ٣ٲ٫ كٝةـ ث٫،

 كإذا قٌؼؿ اٷ٫٣ رصةٹن 

 

 ٣كػػٕٲؽو ٚػػإ٩ٌ٭٥ قػػٕؽاء 

ِّٜٞ ثأٱؽٱ٪ة إ٣ٯ صٮا٬ؿ ا١٣ذةب، ك٠نٙ ا٧٣نػ١ٺت، ك٠ػةف ٚ  ٤ٞؽ أػؾ ا٧٣ع

د٣ٲ٢ ا٣جةٝٮ٣ٰ ٚٲ٧ة أػؿج ٨٦ آزػةرق، كإف ٠ػةف ٚػٰ دعٞٲٞػ٫ ٦نػذؿٔةن ًمػؿٔحن ذات 

ٌٞٞػةن  ٧٩ٍ وٕت، ك٦ك٤ٟ ٔكٲؿ ٤ٔٯ ٗٲؿ أ٤٬ػ٫، ٚضػـاق اهلل ػٲػؿ ٦ػة ٱضػـم ٦ع

ٛىؿ ٔػ٨ كص ػ ٭ػ٫، ك٩سػؿ ٚٮااػؽق ٔة٧٣ةن ٨ٔ ٫٧٤ٔ؛ ٤ٚٞؽ ص٢ٕ ٠ذةب ا٣جةٝٮ٣ٰ ٠ذةثةن قى

كٚؿااؽق أ٦ةـ ٨٦ ٹ ٱٞٮل ٤ٔٯ ا٣ذك٤ٌٜ إ٣ٯ أٔة٣ٰ ا٥٧ٞ٣، كٹ ٱٞٮل ٤ٔٯ ا٣٘ػٮص 

ٚػٰ د٤ػٟ ا٤٣ٌضػش، ٚػأدٯ ا٧٣عٞػٜ ث٤ٕػ٥ ا٣جػةٝٮ٣ٰ إ٣ػٯ ا٣نػٮاَئ اٳ٦٪ػح، كإ٣ػػٯ 

ا٣كٛٮح ا٧٣٪ؼٌٛح، كّ٭ؿ كص٫ ا٣ذعٞٲٜ كا٣ذؽٝٲٜ ٰٚ ٢٠ و٘ٲؿة ك٠جٲػؿة، ظذػٯ 

٣ذٛٞٲؿ كا٣ذػؿٝٲ٥ كا٣ذػؿاثٍ ثػٲ٨ ا٣٪ىػٮص كو٢ إ٣ٯ ا٣٪ذٲضح ثة٧َب٪ةف، كزاد ٰٚ ا

كا٧٣ٞةَٓ، كا٣ذؾ٠ٲؿ ٧٦ة صةء ٰٚ ٠ذت أػػؿل ٧٤٣ؤ٣ٌػٙ ظذػٯ اقػذُةع ا٣ػؽ٠ذٮر 

ث٢ أف ٱيض٧ٌٓ ٣٪ة وػٮر ا٣جػةٝٮ٣ٰ ا٧٤ٕ٣ٲٌػح ٦ػ٨ ص٧ٲػٓ آزػةرق،  ،ا٣ؽا٣ٰ أف ٱىٌٮر ٣٪ة

٣ٲٌٞؽ٦٭ة ٣٪ة مؼىٲٌح ٧٤ٔٲح ٦ض٧ٮٔح اٵَؿاؼ ٰٚ ٬ؾا ا١٣ذةب ٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة رأٱ٪ػة 

 ة ا٥٤ٕ٣ ك٣ُٙ ا٣جىٲؿة كا٣ٞؽرة ٤ٔٯ ا٣ٌجٍ كاٷظ١ةـ.٨٦ ٗـار

أظك٨ و٪ٕةن ٰٚ ا٣ٛ٭ةرس ا٣ذٰ دٲٌكؿ ٤٣ٞػةرئ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ ث٘ٲذػ٫ ٦ػ٨ ك

أٝؿب ا٣ُؿؽ كأٱكؿ٬ة، ٣ذ٪ٌٮٔ٭ة ك٠سؿد٭ة كظك٨ دى٪ٲٛ٭ة. ٤ٚٞػؽ ٠ة٩ػخ د٣ػٲٺن 

 إ٣ٯ ٢٠ و٘ٲؿة ك٠جٲؿة ٰٚ أثٮاب ا١٣ذةب ا٣ذكٕٲ٨.

ةؿ، ك١٣٪ٰ دػؾ٠ٌؿت أف ٚةًػٺن ٦ػ٨ ٝػؽ٦ةء كثٕؽ، ٚٞؽ ٠٪خ ٤ٔٯ ٩ٲٌح إ٩٭ةء ا٧٣ٞ

ٌٞج٫ ز٦ٲ٢ ك٠ذت ٱٞػٮؿ:  ك٠ذػت »ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ٠ذت دٞؿٱْةن ١٣ذةبو ّ٭ؿ ٰٚ ظٲ٪٫، ٚذٕ

ز٦ٲ٤٪ة ا٣ٛة٢ً ٦ٞػةٹن ٚػٰ ثػةب ا٣ذٕؿٱػٙ كا٣٪ٞػؽ، ك١٣٪ػ٫ أزجػخ ا٣٪ىػٙ ا٧٣ذ٤ٌٕػٜ 
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ػٙ؟! ،ثة٣ذٕؿٱٙ ك٩كٰ أك أ٢٧٬ ا٣٪ٍِّىٙ اٳػػؿ ٕٚػؽت أثعػر ٔػ٨ « ٚػأٱ٨ ا٣٪َّىى

 ث٫ ا٣٪ىٙ ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٧٣ٞةؿ، ٣ٲ٪ُجٜ ٤ٔٲ٫ ا٣٪ىٙ ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٣ٕ٪ٮاف!٦٪ٛؾ أد٥ٌ 

ٗٲػؿ ٧٤٠ػح كاظػؽة أػُػأ  -ك٬ػٮ ٠سٲػؿ  -٥٣ أصؽ ٚٲ٧ة ٝؿأد٫ ٨٦ ا١٣ذةب 

ا٣ُةثٓ ٚٲ٭ة، ك٬ٰ ٧٤٠ح )ا٣كؿاكٱ٢(
(1)

، ك٦ػة ٩كػجذ٭ة إ٣ػٯ ا٧٣ُجٕػح إٌٹ ٵ٩٪ػٰ 

ِّٜٞ ٱسجذ٭ة وعٲعح ٰٚ ٩نؿد٫ ١٣ذةب  ٧٤٣جؿد« ا١٣ة٢٦»كصؽت ا٧٣ع
(3)

. ز٥ ٣ػ٥ 

أصؽ ٦ة أقذُٲٓ ا٣كؤاؿ ٔ٪٫ إٌٹ ٰٚ ٦ٮًٓ كاظؽ ك٦ٮًٮع كاظؽ، ٬ػٮ ٔ٪ػٮاف 

ا١٣ذةب، ٤ٚٞؽ ٠٪خ أظٌت أف ٱٞٙ ا٧٣عٜٞ ٔ٪ؽ ا٣ٕ٪ٮاف ٣ٲٞٮؿ ٧٤٠ح ٚٲ٧ة صةء 

 ٚٲ٫ ٨٦ اٹٝذؿاف ثٲ٨ ٩ذةاش ا٣ى٪ٕح كصٮا٬ؿ ا٣ٞؿآف!

« ٠ذةب صٮا٬ؿ ا٣ٞؿآف ك٩ذػةاش ا٣ىػ٪ٕح»٣ٞؽ ٝةؿ ا٧٣عٜٞ ٠ٺ٦ةن دعخ ٔ٪ٮاف 

٪ةكؿ ٚٲ٫ ا٣عؽٱر ٨ٔ اق٥ ا١٣ذةب كوٌعح ٩كجذ٫ إ٣ٯ وةظج٫د
(4)

كا٩ذ٭ٯ إ٣ػٯ أف  ،

٧أٌف إ٣ٲ٫.  صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ ق٧َّٯ ٠ذةث٫ ثةق٧ٲ٨ ٦ُٕٮٚٲ٨. ك٠ةف ٠ٺ٫٦ دٝٲٞةن ٱُي

ك٨ٌ١٣ ا٣ؾم أقأؿ ٔ٪٫ ٬ٮ ٬ؾا ا٣ض٧ٓ ٰٚ ا٣ٕ٪ٮاف ثػٲ٨ اقػ٧ٲ٨ ٱػؽٌؿ ٠ػ٢ 

٬ػٮ ا٣ىػ٪ٕح أظػؽ٧٬ة ٬ػٮ ا٣ضػٮا٬ؿ ا٣ٞؿآ٩ٲػح، كاٳػػؿ  :٦٪٭٧ة ٤ٔٯ ٦ٮًػٮع

ك٩ذةاض٭ة، أك ا٣ى٪ٕح ا٧٤ٕ٣ٲٌح. ٣ٞؽ ٠٪خ ٦٪ؾ زٺزٲ٨ ق٪ح ٦ٮ٣ٕةن ثض٧ٓ ٔ٪ٮا٩ةت 

ٌٕػخ ٔػؽدان ٦٪٭ػة ٦عػةكٹن  ا١٣ذت ا٣ذٰ دٛ٪٨ٌ ا٣ٞؽ٦ةء ٚػٰ إَٺٝ٭ػة ٤ٔٲ٭ػة، كدذج

 ا٣ؿَّثٍ ثٲ٪٭ة كثٲ٨ ٦ة دؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٩ٛٮس أوعةث٭ة كَجةٔ٭٥!

ا٧٤ٕ٣ٲػح ٚػٰ  ك٠٪خ أظٌت أف أق٧ٓ ٨٦ وةظت ا٣جةٝٮ٣ٰ كرٚٲػٜ رظ٤ذػ٫

: ص٢ٌ آزةرق، ك٬ٮ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ؽا٣ٰ، ٧٤٠ح ظٮؿ ٬ؾا اٹٝذؿاف ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣ٕ٪ػٮاف

ٚػؿاح ٱىػٌؿح ثػأف ٦ػة ث٤٘ػ٫ ٦ػ٨  ،أ٠ةف اٷ٦ةـ ا٣جةٝٮ٣ٰ ٱؿٱؽ اٹٚذؼػةر كا٧٣٪ٌػح

 ا٣عؾؽ ٰٚ ا٣ى٪ٕح ٬ٮ ا٣ؾم أٌٚٯ ث٫ إ٣ٯ اقذؼؿاج د٤ٟ ا٣ضٮا٬ؿ؟

                                                 

 ٨٦ ٦ٞؽ٦ح ا٣ذعٞٲٜ. 11ص (1)

(3)  ٌٰ  .1/641ا١٣ة٢٦ ٧٤٣جؿد. دط د. ا٣ؽا٣

 ك٦ة ثٕؽ٬ة ٨٦ ٦ٞؽ٦ح ا٣ذعٞٲٜ. 17ص (4)
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ؽ أوػعةث٫، كٝػؽ أ٦ة )ا٣ى٪ٕح( ٚٞؽ ٔؿٚ٪ة٬ة اقػ٧ةن ٦ػ٨ أقػ٧ةء ا٤ٕ٣ػ٥ ٔ٪ػ

د١ٌؿر ا٣ٮوٙ ث٭ة ٰٚ ٠ذت ا٣ذػؿاص٥، ككيوػٙ ث٭ػة ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ٧٤ٔػةء ا٣ٕؿثٲػح 

إ٩ػ٫ ٱػذ٥ٌ٤١  :كٗٲؿ٬ة ٰٚ ٦ٕض٥ اٵدثةء، كقػ٧ٕ٪ة٥٬ ٱىػٛٮف ا٣ٕػة٥٣ ٚٲٞٮ٣ػٮف

ٓه »ث١ٺـ أ٢٬ ا٣ى٪ٕح، كق٧ٕ٪ة اث٨ ص٪ٰ ٱٞٮؿ ٦كذعك٪ةن ٦ة ٫٤ٞ٩:  ك٬ؾا ٦ٮًػ

«ص٦٫يذ٪ةقو ٚػٰ ظكػ٪٫، آػػؾه ث٘ةٱػح ا٣ىػ٪ٕح ٦ػ٨ ٦يكػذؼؿ
(5)

. ٚة٣ىػ٪ٕح ٔ٪ػؽ٥٬ 

درصةت، ك٢١٣ٍّ ٦٪٭ة ٩ذةاض٭ة، ك٠ة٩خ ٩ذةاض٭ة ٔ٪ؽ ا٣جةٝٮ٣ٰ صٮا٬ؿ ٩سؿ٬ػة ٚػٰ 

 ٠ذةث٫ ثٕؽ أف اقذؼؿص٭ة ثعؾؽ و٪ٕذ٫ ٨٦ ٠ذةب اهلل.

ك٠أف ا٣ذؾ٠ٲؿ ثة٢ٌٛ٣ كا٧ً٣٪َّح أك ا٣ذ٧ٲُـّ ٔ٪ؽ ا٣جةٝٮ٣ٰ ٠ةف َجٕةن َجٓ ثػ٫ أك 

ب ٦ػ٨ آزػةرق؛ ٚ٭ػٮ وػةظت ٩ـٔح ٤ٗجخ ٤ٔٲ٫، ٚ٭ٰ ّة٬ؿة ٰٚ ٗٲؿ ٬ؾا ا١٣ذػة

ا٢ٌٛ٣ ٰٚ )اٷثة٩ح( ٰٚ دٛىٲ٢ ٦ةءات ا٣ٞؿآف، ك٠ػةف اقػ٥ )٦ػةءات ا٣ٞػؿآف( 

٠ةٚٲةن ٣جٲةف ٧ٌ٦ٮف ا١٣ذةب، ك١٣٪٫ ٱ٨٤ٕ أ٫٩ ٬ٮ ا٣ػؾم أثة٩٭ػة، ك٠ػؾ٣ٟ ٠ذةثػ٫ 

، ك٠ذةثػ٫  ٌٰ )ا٣جٲةف( ٚػٰ مػٮا٬ؽ ا٣ٞػؿآف، ك٠ذةثػ٫ )اٹقػذؽراؾ( ٤ٔػٯ أثػٰ ٤ٔػ

إٱٌػػةح( ا٧٣ٌٕػػٺت.. ٚ٭ػػٮ )٠نػػٙ( ا٣عٌضػػح، ك)٠نػػٙ( ا٧٣نػػ١ٺت، ك)

وةظت اٷثة٩ح كا٣جٲةف كا١٣نٙ كاٹقذؽراؾ، كاٷٱٌةح..، ك٣ٕػ٢ ا٧٣عٞػٜ 

إف  :اقذ٘٪ٯ ٨ٔ ا٣ذىؿٱط ث٢١ ذ٣ٟ ١٦ذٛٲةن ثةٷمةرة إ٣ٲػ٫ كإ٣ػٯ أ٦سة٣ػ٫ ثٞٮ٣ػ٫

ػؾَّاؽ اك٬ػؾ»ا٣جةٝٮ٣ٰ ٌٔٮد٩ة أف ٩كػ٧ٓ ٦٪ػ٫ ٝٮ٣ػ٫  َـّؿ ا٣عي « ٱؼٛػٯ إٌٹ ٤ٔػٯ ا٣جيػ

َـّؿ ا٣عي »ك )ا٣ٛػةرس(  :، كإ٫٩ ٱ١٪ٰ ٨ٔ ا٣ٛةرقٰ ثٞٮ٫٣«ؾَّاؽ٬ؾا ٱن٢١ ٤ٔٯ ا٣جي

 ز٥ ٱ١ٮف ٬ٮ ا٣ؾم ٱكذؽرؾ ٤ٔٲ٫، كٱ١نٙ ظٌضذ٫. ،ك)ٚةرس ا٣ى٪ٕح(

ك٤ٕ٣ٌ٪ة ثٕؽ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ا٧٣ػٮصـة ٹ ٱكػٕ٪ة إٌٹ أف ٩نػ٭ؽ ٣ٸ٦ػةـ ا٣جػةٝٮ٣ٰ 

ث٘ـارة ٰٚ ا٥٤ٕ٣، ك٧ٜٔ ٰٚ ا١ٛ٣ؿ، كقٕح كم٧ٮؿ ٰٚ ا٣جعر، كظكػ٨ ا٣ىػ٪ٕح 

ٙ ا٣نػجٲ٫ إ٣ػٯ مػجٲ٭٫، كا٣٪ْٲػؿ إ٣ػٯ ٩ْٲػؿق، ك٩ٌػٲٙ أف ٰٚ ا٣ذى٪ٲٙ؛ إذ ٱٌػٲ

                                                 

 .1/171ا٣ؼىةاه،  (5)
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اٚذؼةر ا٧٣ؤ٣ٙ ث١ذةث٫ ٣ٲف ثٕضٲت؛ ١ٚذةب ا٣ٕة٥٣ ز٧ؿة ص٭ؽق، كٔىةرة ١ٚػؿق، 

كػٺوح ٫٧٤ٔ، كٚٲ٫ ٨٦ ٣ج٫ِّ ك٤ٝج٫ أ٠سؿ ٧٦ة ٚٲ٫ ٨٦ ٫٧٤ٝ ك٦ؽادق، إ٫٩ ٠ٮاظػؽ ٦ػ٨ 

إ٩ػٟ » :ؿأكٹدق، أك ٥٣ ٱٞةٱف ا٣ضةظِ ثٲ٨ ك٣ؽ ا٧٣ؿء ك٠ذةث٫، كا٩ذ٭ػٯ إ٣ػٯ ا٣ٞػٮ

«دضؽ ٚذ٪ح ا٣ؿص٢ ثنٕؿق كث١ٺ٫٦ ك٠ذج٫ ٚٮؽ ٚذ٪ذ٫ ثض٧ٲٓ ٫٧ٕ٩
(6)

. 

ٲػ٫  ِّٛ ٫ٌٞ ٦ػ٨ أ٤٬ػ٫ ك٩ة٤ٝٲػ٫، ٦ػ٨ ٦ؤ٣ كأًٲٙ أف دؾٌكؽ ا٥٤ٕ٣ إذا ظْٰ ثع

 ِّٞ ٌٞػٜ  ٞٲ٫، ٠ةف ٚذ٪حك٦ع ٥. كإف ا٧٣ع ٹ دٕؽ٣٭ة ٚذ٪ح، ك٠ةف ٧ٕ٩ح ٨٦ أ٥ْٔ ا٣ػ٪ِّٕ

ِّٙ إذا أظكػ٨، كثػؾ٣ٟ د١ػٮف ٩ذػةاش ا٣ىػ٪ٕح ٚػٰ  إذا أد٨ٞ، ٠ةف مؿٱٟ ا٧٣ؤ٣

ا٣ذعٞٲٜ ٠٪ذةاش ا٣ى٪ٕح ٰٚ ا٣ذػأ٣ٲٙ، كإذا ٠ػةف ا٧٣ؤ٣ػٙ اقػذُةع ثىػ٪ٕذ٫ أف 

ٱكذؼؿج ا٣ضٮا٬ؿ ٚإف ا٧٣عٜٞ ثى٪ٕذ٫ اقذُةع أف ٱٌػٕ٭ة ثػٲ٨ أٱػؽم ا٣ٞػٌؿاء 

٩ػ٫ ٠ػةف إكدعخ أ٩ْةر٥٬، كٝؽ أقٛؿت كا٩ض٤خ ظذٯ ثؽت ٦نؿٝح ٦ٌٲبح، ك

ٵذ٬ػةف. ٚػؿظ٥ اهلل و٪ٮ ا٧٣ؤ٣ٙ ٰٚ كوٮؿ صٮا٬ؿ ا٣ٞػؿآف إ٣ػٯ ا٣ٕٞػٮؿ كا

 كصـل ا٧٣عٜٞ ػٲؿ ٦ة ٱضةزل ث٫ ا٧٤ٕ٣ةء. ،ا٧٣ؤ٣ٙ

*   *   * 

                                                 

 .1/89ا٣عٲٮاف. ط ٬ةركف  (6)
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 جري احلدَث تُُُا مبىدج تم وتصراحح

 ()د. إثراًْ٘ ٌعٍد ؾجد اهلل أ.

أصةز أظؽ ا٣جةظسٲ٨ ا٧٣ٕةوؿٱ٨
(1)

أف ٱيكػذؼؽىـ ٬ػؾا اٵقػ٤ٮب، ٚٲيٍض٧ىػٓ  

وػعح »أ٠ؿ٦ى٪ىة، كّ٭ؿ ٣ػ٫ ثٲ٨ ث٢ كا٣ٮاك، ٚٲٞةؿ: ٥٣ ٱكذٞج٤٪ة ا٧٣ؽٱؿ ٍٚٞ ث٢ ك

٤٣ؽٹ٣ػح ٤ٔػٯ »، كرأل أ٩٭٧ة ٱؤدٯ ث٭٧ػة «اقذ٧ٕةؿ ظؿٰٚ ث٢ كا٣ٮاك ٦ذذةثٕٲ٨

«اٹقذؽراؾ كاٷًةٚح
(1)

. 

كصةء ثذ٤ٕٲ٢ ٩عٮم كذ٠ؿ أف ث٢ ظؿؼ إًؿاب، كقةؽ ٠ٺـ اٵقذةذ ٔجػةس 

ٚإف دٺ٬ة ]أم ث٢  ص٤٧حه ٠ػةف ٦ٕ٪ػٯ اٷًػؿاب إ٦َّػة »ظك٨ ٦كذٕٲ٪ةن ث٫ ٚٞةؿ ٩ةٝٺن: 

 اٵ٩جٲةء:] ژ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ژ ثُةؿ، ٦سة٫٣:اٷ

 حئ جئ ی ژ، أم ث٢ ٥٬ ٔجةد، كإ٦َّة اٹ٩ذٞةؿ ٨٦ ٗؿض إ٣ػٯ آػػؿ، ك٦سة٣ػ٫:  11/16

ك٬ػٰ  ، 16-87/14اٵ٤ٔٯ: ] ژ ٻ ٻ ٻ ٱ  مب خب حب جب   يئ ىئ     مئ

ٰٚ ذ٣ٟ ٫٤٠ ظػؿؼ اثذػػػػؽاء ٹ ٔةَٛػح ٤ٔػٯ ا٣ىػعٲط.. كإف دٺ٬ػة ٦ٛػؿد ٚ٭ػٰ 

                                                 

() صة٦ٕح د٦نٜ. - أقذةذ ا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ ثٞك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب 

 ـ.1118/ 5/ 31ثذةرٱغ  إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ت ا٧٣ٞة٣حكرد

= ٱؿٱػؽ ا١٣ةدػت ا٣٪نػؿة ا٣ذػٰ ًػ٧ٌخ  .114ا٩ْؿ ٩نػؿة ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ:  (1)

ٝؿارات اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت ا٣ذٰ ادؼؾد٭ة ٣ض٪ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ك٤ٔٮ٦٭ة ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ ٔػة٦ٰ 

ٌٞت ٤ٔٲ٫ ا١٣ةدت ٬٪ة ر٫٧ٝ ٚٲ٭ة: 1115-1116  = ا٧٣ض٤ح. 114. كا٣ٞؿار ا٣ؾم ٱٕ
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«زٱؽ ث٢ ٧ٔؿكٝةـ »ٔةَٛح ٩عٮ: 
(3)

ٌٞػت ا٣جػػػةظر ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا١٣ػٺـ ٚٞػةؿ:  ، كٔ

 «.كٱٕ٪ٰ ٬ؾا أف )ث٢( ٰٚ ٦كػػأ٣ذ٪ة ظؿؼ ا٩ذٞةؿ كاثذؽاء»

اقذ٪ذةص٫ ٬ؾا ٗٲػؿ وػعٲط ٵف ٠ػٺـ اٵقػذةذ ٔجػةس ٤ٔػٯ )ثػ٢( ا٣ذػٰ 

ٱذ٤ٮ٬ة ٦ٛؿد أك ص٤٧ح كٹ ٚةو٢ ثٲ٪٭ة كثٲ٨ ٬ؾٱ٨، ك٦كأ٣ح ا٣جةظر ٚيًى٢ ٚٲ٭ة 

٣ٮاك، ك٦ة ٝة٫٣ اٵقذةذ ٔجةس ٝة٫٣ اث٨ ٬نةـثٲ٨ )ث٢( ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة ثة
(4)

. 

ٝٮؿ ا٣جةظر: )ث٢( ظؿؼ ا٩ذٞةؿ كاثذؽاء، ٬ٰ ظػؿؼ ا٩ذٞػةؿ ٵ٩٭ػة دٛٲػؽ 

اٹ٩ذٞةؿ ٨٦ ٗؿض إ٣ٯ ٗؿض ٧٠ة ٝةؿ اث٨ ٬نةـ
(5)

، ك٬ؾا دٛكٲؿ ٦ٕ٪ة٬ة، أ٦ػة 

 إٔؿاث٭ة ٚ٭ٰ ظؿؼ اثذؽاء.

ط أف د١ٮف ا٣ٮاك ٰٚ ٦كأ٣ذ٫ زااؽة، كأصةز أف د١ػٮف ٔةَٛػ ح، كٝػؽَّر كرصَّ

أ٦ػة ا٣ػٮاك ٚ٭ػٰ زااػؽة ٤ٔػٯ »ٕٚٺن ٦عؾكٚةن ٰٚ ا٣ض٤٧ح ا٣ذٰ أصةز٬ػة، كٝػةؿ: 

 ا٧٣ٕ٪ػٯ ٣ذٮ٠ٲػؽ ٬ٰ - ظةٹد٭ة ٥ْٕ٦ ٰٚ ٧٠ة - اٵرصط، ٤ٔٯ أف ا٣ـٱةدة ٬٪ة

٪ة، ٹ ٱٕ٪ٰ اٷثُةؿ ثػ٢ اٹ٩ذٞػةؿ، كأ٠ؿ٦ ث٢ ا٧٣ؽٱؿ اقذٞج٤٪ة: ٚٞٮ٣٪ة كدٮقٕذ٫،

٤٧ػخ ٤ٔػٯ ا٣ُٕػٙ أم دضةكز ٢ٌٚ ا٧٣ؽٱؿ اٹقذٞجةؿ إ٣ػٯ اٷ ٠ػؿاـ، كإذا ظي

ٚٲ٨١٧ أف ٱ١ٮف ا٣ُٕٙ ٤ٔٯ ٦عؾكؼ، ٚٲ١ٮف ا٣ذٞػؽٱؿ اقػذٞج٤٪ة ا٧٣ػؽٱؿ ثػ٢ 

«د٢ٌٛ ٤ٔٲ٪ة كأ٠ؿ٦٪ة، كا٣ُٕٙ ٤ٔٯ ٦عؾكؼ ٠سٲؿ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح
(6)

. 

ٚة٣ٮاك ٰٚ ٦كأ٣ذ٫ زااؽة ٤ٔػٯ اٵرصػط، كإذا ٠ة٩ػخ ٠ػؾ٣ٟ ٧ٚػة إٔػؿاب 

٤٧ح ا٣ذٰ دجؽأ ثعؿؼ اثذػؽاء )ث٢( ٔ٪ؽق؟ إ٫٩ ذ٠ؿ أ٩٭ة ظؿؼ اثذؽاء، ٦ة ٬ؾق ا٣ض

كظؿؼ زااؽ؟ ك٢٬ ٱذضػةكر ظؿٚػةف أك٣ي٭٧ػة ٣ٺثذػؽاء كا٣سػة٩ٰ زااػؽ؟ قػٲأدٰ 

 ظؽٱره ٨ٔ زٱةدة ا٣ٮاك ثٕؽ ٤ٝٲ٢.
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ػ ثػ٫، كٝػةؿ: كٝػؽ  ةكذ٬ت ا٣جةظر إ٣ٯ ٠ٺـ اٵقذةذ ٔجةس ظك٨ ٦عذض 

  ٤ٔٯ زٱةدة ا٣ػٮاك ثٕػؽ ٩3/617هَّ اٵقذةذ ٔجةس ظك٨ ٰٚ ا٣٪عٮ ا٣ٮاٰٚ ]

ٔى  ؽَّ ٨٦ ا٧٣ك٧ٮع ا٣ٛىٲط زٱةدةى ا٣ٮاك ثٕؽ )ث٢(، ٠ة٣ذٰ ٰٚ ٝٮؿ ٤ٔػٰ )ث٢(، ك

ة أثؽان ٵ٩٭٥ ٹ ٱعـ٩ٮف ٧٣ة ٱ٪ػـؿ ث٭ػ٥ ٦ػ٨ »رًٰ اهلل ٔ٪٫:  ؽى كى ـىفي ا٣عى إ٧٩ة ٱىٍع

«ا٣نؿ ٍٚٞ ث٢ ك٧٣ة ٱ٪ةؿ ا٣٪ةس ٨٦ ا٣ؼٲؿ
(7)

. 

( ٔ٪ػؽ٦ة دكػذ٢٧ٕ ٱكػذٛةد ٦٪٭ػة ٦ٕ٪ػٯ ا٣ضػــ  ٨٦ ا٧٣ٕؿكؼ أف ٧٤٠ح )٩ىػهَّ

ٓ، كاٵقذةذ ٔجةس ٥٣ ٱ٪هَّ ٤ٔٯ زٱةدة ا٣ٮاك ثٕؽ ث٢ ٧٠ة ذ٬ت إ٣ٲػ٫ كا٣جخ كا٣ُٞ

ا٣جةظر، ك٥٣ ٱٕؽ ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ ٨٦ ا٧٣ك٧ٮع ا٣ٛىٲط ٧٠ة ٝةؿ ا٣جةظر أٱٌػةن، 

كرد ٤ٝػٲٺن ٚػٰ ا٧٣كػ٧ٮع ا٣ٛىػٲط زٱػةدة  :ك٬ؾا ٠ٺـ اٵقذةذ ٔجٌةس ٤ٚٲ٪ْؿ ٚٲػ٫

ف ا٣عكؽة أثػؽان ٵ٩٭ػ٥ إ٧٩ة ٱعـ»ا٣ٮاك ثٕؽ ث٢ ٠ة٣ذٰ ٰٚ ٝٮؿ ٤ٰٔ رًٰ اهلل ٔ٪٫: 

«ٹ ٱعـ٩ٮف ٧٣ة ٱ٪ـؿ ث٭٥ ٨٦ ا٣نؿ ٍٚٞ، ث٢ ك٧٣ة ٱ٪ةؿ ا٣٪ةس ٨٦ ا٣ؼٲؿ
(8)

. 

ـًـ، إ٧٩ة ا٠ذٛٯ ثع١ةٱح ٝٮؿ ٣كٲؽ٩ة ٤ٔػٰ رًػٰ اهلل  ٚةٵقذةذ ٥٣ ٱ٪ٌه ك٥٣ ٱىٍض

ٔ٪٫، كظ٥١ ٤ٔٯ زٱةدة ا٣ٮاك ثٕؽ ث٢ ثة٤ٞ٣ح، ك٥٣ ٱيًضـ ا٣ٞٲةسى ٤ٔٲ٫ ٵ٩ػ٫ ٦ٮٗػ٢ ٚػٰ 

«ظك٨ ٔؽـ ا٣ٞٲةس ٤ٔٯ ٬ؾا ٣٪ؽرد٫ ا٣جة٣٘حكاٵ»ا٣٪ؽرة، ٝةؿ: 
(9)

ِّٞجةن ٤ٔػٯ  ، كٝةؿ ٦ٕ

أ٦ٌة ٰٚ ٗٲػؿق ٦ػ٨ ٠ػٺـ ا٧٣ٮ٣ٌػؽٱ٨ ا٣ػؾٱ٨ ٱيكػذأ٩ف »ٝٮؿ قٲؽ٩ة ٤ٰٔ ٰٚ ا٣عةمٲح: 

«٠سؿة ٹ د٘ٲؿ ا٣ع٥١ ا٣كة٣ٙ ٫ث١ٺ٦٭٥، كٹ ٱيكذن٭ؽ ث٫ ١ٚسٲؿة ا٣ٮركد ٚٲ
(11)

. 

كظْؿ ا٣ٞٲػةس ٤ٔٲػ٫،  ٥٣ ٱؼة٣ٙ اٵقذةذ ٧٤ٔةء ا٤٣٘ح إذ ٩ج٫َّ ٤ٔٯ ا٣٪ةدر،

كرأل رأٱ٭٥ ٰٚ أف ٠ٺـ ا٧٣ٮ٣ؽٱ٨ ٹ ٱعذش ث٫ ٰٚ ا٤٣٘ح، كٹ ٱى٤ط أف ٱيذَّؼػؾ 
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د٣ٲٺن ٤ٔٯ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم، كإ٧٩ػة ٱيكػذأ٩ف ثػ٫ ، كأمػةر إ٣ػٯ ٠سػؿة كركد 

ا٣ٮاك ثٕؽ ث٢ ٰٚ ٠ٺـ ٬ؤٹء ا٧٣ٮ٣ؽٱ٨، ك٨١٣ ٬ؾق ا١٣سؿة ٥٣ دؤزؿ ٰٚ ظ٧١ػ٫ 

«اٵظك٨ ٔؽـ ا٣ٞٲةس ٤ٔٲ٫»، ك٬ٮ ا٣ؾم أ٫ٞ٤َ ٤ٔٯ ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ
(11)

. 

٦ة ٱيذ٤ٕٜ ثػ٫ ٚػٰ إصػةزة « ٰٚ ا٧٣ك٧ٮع ا٣ٛىٲط»ك٢ٕ٣ ٰٚ ٝٮؿ اٵقذةذ: 

، «كرد ٤ٝػػٲٺن ٚػٰ ا٧٣كػػ٧ٮع ا٣ٛىػػٲط»٬ػؾا اٹقػػذ٧ٕةؿ، ك١٣٪ػ٫ ٝػػٌؽـ ثٞٮ٣ػ٫: 

ةس ٤ٔٲ٫.  كا٤ٞ٣ٲ٢ ك٣ٮ ٠ةف ٦ك٧ٮٔةن ٚىٲعةن ٹ ٱٞي

 كقةؽ ا٣جةظر ثٲخ أثٰ ٩ٮاس:

ذػػٰ ٚٲ٧ػػة أدٲػػخ ك  ٦ػػة٦ػػة ظضَّ

 

ِّٰ ثػ٢ ك٦ػة ٔػؾرم   ٝٮ٣ٰ ٣ؿث

كاقذأ٩ف ث٫ كثأٝٮاؿو ٹث٨ ظــ ك٤٣جٲؿك٩ػٰ كٹثػ٨ ٠سٲػؿ صػةء ٚٲ٭ػة اقػذؼؽاـ  

ا٣ٮاك ثٕؽ ث٢، ك٥٣ ٱٞٓ ػٺؼ ٰٚ اٹقذب٪ةس ث٭ة
(11)

. 

٨٦ ٠ذةب )٩عٮ إدٞةف ا١٣ذةثح ا٧٤ٕ٣ٲػح( ٚػٰ قػٲةؽ اقذب٪ةقػ٫،  ةز٥ اٝذجف ٩ى  

داة ا٣ضؽٱػؽة )ثػ٢ ك( اٹقػذؽراؾ ٦ػٓ كٝؽ دـاد ا٣ٮاك ثٕؽ ث٢ ٚذٛٲؽ ٬ؾق اٵ»ك٬ٮ: 

اٷًةٚح، كٝؽ اقذ٤٧ٕ٭ة اٵٝؽ٦ٮف ٦٪ؾ ا٣ٞػؿف ا٣٭ضػؿم ا٣سػة٩ٰ، كاقػذ٤٧ٕ٭ة اثػ٨ 

«ا٣ؿك٦ٰ كاث٨ قٲ٪ة كاث٨ رمؽ كاث٨ ػ٤ؽكف كاث٨ ا٣ضـرم ك٠سٲؿ ٗٲؿ٥٬
(13)

. 

ِّٞت ا٣جةظر ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪ه ا٣ؾم اقذأ٩ف ث٫ ٤ٔٯ وػعح اٹقػذ٧ٕةؿ  ٕى ٥٣ ٱي

إذ ٹ ثػٌؽ ٦ػ٨ ا٣ذ٪جٲػ٫ ٤ٔػٯ أٌف ٬ػؤٹء ا٣ػؾٱ٨ قػةؽ ا٤٣٘ٮم ا٣ػؾم ٩عػ٨ ثىػؽدق، 

أق٧ةء٥٬ ٨٧ٌ٦ ٹ ٱيعذشُّ ث١ٺ٦٭٥ ٰٚ ا٤٣٘ح، كٹ ثؽ أٱٌةن ٨٦ ا٣ٮٝٮؼ ٔ٪ػؽ ٝٮ٣ػ٫: 

ػ٨ُّ أٌف « كٝؽ اقذ٤٧ٕ٭ة اٵٝؽ٦ٮف ٦٪ؾ ا٣ٞؿف ا٣٭ضػؿم ا٣سػة٩ٰ» كد٧عٲىػ٫، ٚٞػؽ ٱْي

ا٣سػة٩ٰ ٝػة٣ٮا  ثٕي ٧٤ٔةء ا٣ٕؿثٲح ٨٧ٌ٦ ٱيعذشُّ ث١ٺ٦٭٥ كديٮُّٚٮا ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣٭ضؿم
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ث٭ؾا اٵق٤ٮب، كاٵ٦ؿ ٤ٔٯ ٗٲؿ ٬ؾا، ك٠ةف ٤ٔٲ٫ أف ٱٕؿض ٬ؾق اٵداة ا٣ضؽٱػؽة 

٤ٔٯ ٠ذػت أظػؿؼ ا٧٣ٕػة٩ٰ، كٱعػؽد ١٦ة٩٭ػة ٚٲ٭ػة، كٱ٪ْػؿ ٚػٰ ٦ٞػؽار وػعذ٭ة 

 كاقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ ٚىٲط ا١٣ٺـ، كٰٚ كركد٬ة ٰٚ د٤ٟ ا١٣ذت.

ٲٙ دػأدَّٯ ٣٭ػؾق ٥٣ ٱ٢ٞ أظؽ ٨٦ ا٣٪عٮٱٲ٨: إف ٰٚ ا٣ٕؿثٲح أداة ٬ٰ ) ث٢ ك(، ك٠

ًٲؽ ٬ػؾاف  اٵداة ا٣ضؽٱؽة أف دض٧ٓ ٦ٕ٪ٲٰ اٹقذؽراؾ كاٷًةٚح، ك٨٦ أم ٠ٺـ اقذٛي

ي٭ة؟ ى٨٦ً ٠ٺـ ٚىٲط ٦ٕذؽٍّ ث٫ ٰٚ اٹظذضةج أـ ٨٦ ٗٲؿق؟ ك٦ة إٔؿاث  ا٧٣ٕ٪ٲةف؟ أ

٥٣ ٱىًؿد ٰٚ ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ اقذ٧ٕةؿ ا٣ٮاك ثٕؽ ث٢، كٹ ٰٚ أمػٕةر ٦ىػ٨ٍ دؤػػؾ 

٦٭ػ٥، ك٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿق ا٣٪عػةة ا٣ػؾٱ٨ ٩ٕػٌٮؿ ٤ٔػٯ أٝػٮا٣٭٥ ٦٪٭٥ ا٤٣٘ػح كٱيعػذش ث١ٺ

 ك٦ؾا٬ج٭٥، كإ٧٩ة صةء ٰٚ ٠ٺـ ا٧٣ٮ٣ٌؽٱ٨ ا٣ؾٱ٨ ٹ ٱعذش ث١ٺ٦٭٥ ٰٚ ا٤٣٘ح.

ط ٣ؽل ا٣جةظر أف ا٣ٮاك زااؽة، كأصةز أف د١ٮف ٔةَٛػح،  كٝؽ ٠ةف ٝؽ رىصى

كرأل أف )ث٢( ظؿؼ ا٩ذٞةؿ كاثذؽاء، كا٣٪ه ا٣ػؾم اقػذٕةف ثػ٫ ٱنػٲؿ إ٣ػٯ أف 

داة ٩عٮٱح صؽٱؽة، ٚ٭٢ ٱكٮغ أف دع٢٧ ٬ؾق اٵداة ٤ٔٯ أ٩٭ة صـءاف، )ث٢ ك( أ

ؿب ٢٠ُّ صـء ٦٪٭ة إٔؿاثةن ٱؼذهُّ ث٫؟  كٱٕي

ٱ٨١٧ دىعٲط ٬ػؾا اٹقػذ٧ٕةؿ »كٝؽ أمةر د. أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ إ٣ٯ أ٫٩ 

أذ٧ةدان ٤ٔٯ كركدق ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٛىعةء، ك٦٪٫ ٝٮؿ اٷ٦ةـ ٤ٰٔ ٠ؿـ اهلل كص٭٫: 

ؽة » كى ـىف ا٣عى أثؽان ٵ٩٭٥ ٹ ٱعـ٩ٮف ٧٣ة ٱ٪ـؿ ث٭ػ٥ ٦ػ٨ ا٣نػؿ ٚٞػٍ ثػ٢ إ٧٩ة ٱىٍع

، كٝؽ أصةز ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٧٣ىػؿم ٬ػؾا ا٣ذؿ٠ٲػت «ك٧٣ة ٱ٪ةؿ ا٣٪ةس ٨٦ ا٣ؼٲؿ

«٤ٔٯ أذجةر ا٣ٮاك زااؽة ٤ٔٯ رأم ا١٣ٮٚٲٲ٨
(14)

. 

اقذن٭ؽ ا٣جةظر كاٵقذةذ ٔجةس ظكػ٨ كد. أظ٧ػؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ ثٞػٮؿ 

ٱى٤ط ٣ٺقذن٭ةد ث٫ ٵ٫٩ ٧٦ة ٩يًكتى اٷ٦ةـ ٤ٰٔ رًٰ اهلل ٔ٪٫، ك٬ؾا ا٣ٞٮؿ ٹ 

ة ٥٣ ٱسجخ أ٫٩ ٨٦ ٠ٺ٫٦ إ٣ٯ اٷ٦ةـ، ك٧٦َّ
(15)

. 

                                                 

 .٦1/191ٕض٥ ا٣ىٮاب ا٤٣٘ٮم د٣ٲ٢ ا٧٣سٞٙ ا٣ٕؿثٰ:  (14)

 .11/331ا٩ْؿ مؿح ٩٭ش ا٣جٺٗح:  (15)
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إف ٩كجح زٱةدة ا٣ٮاك إ٣ٯ ا١٣ٮٚٲٲ٨ ٰٚ ظةصح إ٣ٯ ٩ْؿ، ٚٺ دـاد ٔ٪ؽ ا٣ٛؿاء 

كأثٰ ث١ؿ اٵ٩جةرم إٹ ٦ٓ )ظذٯ إذا( ك)٧ٌ٣ة(، كّة٬ؿ ٠ٺـ ز٤ٕت أ٩٭ة دـاد ٦ٓ 

٭ة)ظذٯ إذا(، ك٥٣ ٱيًضـ ا٣جىؿٱٮف زٱةدد
(16)

اء كز٤ٕػت  ، ٚـٱةدة ا٣ٮاك ٔ٪ػؽ ا٣ٛػؿَّ

كأثٰ ث١ؿ اٵ٩جةرم ٦نؿكَح ٧٠ة ق٤ٙ ٹ ٤ُ٦ٞح، كاٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ا٣ػؾم 

 ٩ع٨ ثىؽدق ٣ٲف ٚٲ٫ د٤ٟ ا٣نؿكط ا٣ذٰ امذؿَٮ٬ة.

إف ا٣ذؿ٠ٲت ا٤٣٘ٮم ا٣ؾم ٱض٧ػٓ ثػٲ٨ ثػ٢ كا٣ػٮاك ٣ػٲف ٣ػ٫ قػ٪ؽ ٣٘ػٮم 

٤ٯ صٮاز اقػذ٧ٕة٫٣ ٹ ٱٌٕؽق كٹ مة٬ؽ ٱٌٕٮؿ ٤ٔٲ٫، ك٦ة ٝٲ٢ ٰٚ اٹقذؽٹؿ ٔ

 ٱضٮز اٹظذضةج ث٫ كا٣ؿ٠ٮف إ٣ٲ٫.

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
اٵ٦ة٣ٰ ٹث٨ ا٣نضؿم، دعٞٲػٜ د. ٦ع٧ػٮد ا٣ُ٪ػةظٰ، ١٦ذجػح ا٣ؼػة٩ضٰ  -

 ثة٣ٞة٬ؿة.

مؿح ا٣ٞىةاؽ ا٣كجٓ ا٣ُٮاؿ، ٵثٰ ث١ؿ اٵ٩جػةرم، دعٞٲػٜ ٔجػؽ ا٣كػٺـ  -

 ٬ةركف، دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ.

ٰ قػٕٲؽ ا٣كػٲؿاٰٚ، دعٞٲػٜ ز٤ػح ٦ػ٨ اٵقػةدؾة، مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ٵث -

 ٦ُجٕح دار ا١٣ذت كا٣ٮزةاٜ ا٣ٞٮ٦ٲح ثة٣ٞة٬ؿة.

                                                 

، ك٦ٕػة٩ٰ ا٣ٞػؿآف ٣ٶػٛػل: 1/117، ك٦ٕػة٩ٰ ا٣ٞػؿآف ٤٣ٛػؿاء: 3/113ا٩ْؿ ا١٣ذػةب:  (16)

، 55، كمػػؿح ا٣كػػجٓ ا٣ُػػٮاؿ: 59، ك٦ضػػة٣ف ز٤ٕػػت: 81-1/81، كا٧٣ٞذٌػػت: 316

ىٍؿ٬ػةف: 11/137كمؿح ا١٣ذةب ٤٣كٲؿاٰٚ:  ، كأ٦ػة٣ٰ 146-145، كمؿح ا٧٤٣ػٓ ٹثػ٨ ث

 .171-8/171ٕٲل: ، كمؿح ا٧٣ٛى٢ ٹث٨ ٱ111-1/111اث٨ ا٣نضؿم: 
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 .1984، 1مؿح ا٧٤٣ٓ، ٹث٨ ثؿ٬ةف، دعٞٲٜ د. ٚةاـ ٚةرس، ط -

مؿح ٩٭ش ا٣جٺٗح، ٹث٨ أثٰ ا٣عؽٱؽ، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥،  -

 ٦ُجٕح ٔٲكٯ ا٣جةثٰ ا٣ع٤جٰ.

 .1966ـ ٬ةركف، دار ا٥٤ٞ٣، ا١٣ذةب ٣كٲجٮٱ٫، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كٺ -

 ٦ضة٣ف ز٤ٕت، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف، دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ. -

٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف ٣ٶػٛل، قٕٲؽ ث٨ ٦كٕؽة، دعٞٲٜ د. ٔجؽ اٵ٦ٲػؿ ٦ع٧ػؽ  -

 .1985، 1أ٦ٲ٨ ا٣ٮرد، ٔة٥٣ ا١٣ذت، ط

٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف ٤٣ٛؿاء، دعٞٲٜ أظ٧ؽ ٱٮقٙ ٩ضةدٰ ك٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ضػةر،  -

 ٔة٥٣ ا١٣ذت، ثٲؿكت.

٦ٕض٥ ا٣ىٮاب ا٤٣٘ٮم د٣ٲ٢ ا٧٣سٞػٙ ا٣ٕؿثػٰ، ٤٣ػؽ٠ذٮر أظ٧ػؽ ٦ؼذػةر  -

 .1118، ٧ٔ1ؿ، ا٣٪ةمؿ ٔة٥٣ ا١٣ذت، ا٣ٞة٬ؿة، ط

٦٘٪ٰ ا٤٣جٲت ٨ٔ ٠ذػت اٵٔةرٱػت، ٹثػ٨ ٬نػةـ اٵ٩ىػةرم، دعٞٲػٜ د.  -

 .٦1964ةزف ٦جةرؾ ك٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ظ٧ؽ اهلل، دار ا١ٛ٣ؿ 

 ا١٣ذت، ثٲؿكت.ا٧٣ٞذٌت ٧٤٣جؿد، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٔجؽ ا٣ؼة٣ٜ ٌٔٲ٧ح، ٔة٥٣  -

 .15ا٣٪عٮ ا٣ٮاٰٚ، ٣ٕجةس ظك٨، ا٣٪ةمؿ دار ا٧٣ٕةرؼ، ط -

 ٩نؿة ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ. -

*   *   *
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 جلنة اللغة العربيةتعقيب 
 على مقالة الدكتور إبراهيم عبد اهلل

 

يٌ اهًَاسب أن ٍتٌّٖ هوقارئ أّن اهرأَي اهذي حعّقتُ اهماحُب فئ ِيذه اهًقاهيث  

  ِْ رأي هجَث اهوغث اهعرةٖث وعوْيّيا فئ يجًيل اهوغيث اهعرةٖيث وسعٓ إهٓ ٍقضُ

ةديشق  اهذي ةَخُ عوٓ يذّلرة عرضّا عوّٖا فٔ ذهك أحيد أعضيااّا هتٖيان رإّٔيا  

صيةث »قيراراً ٕيَّ  عويٓ  5112فًا لان يَّا إّّل أن أقّرت ذهك  وأصدرت عام 

 «.خدراك واإلضافثهودّلهث عوٓ اّلس واهْاو ]ةن و[ يخخاةعٌٖ« ةن»اسخعًال حرفٔ 

ٍييدوةً  1/3/5112حخييٓ إذا عقييد يجًييل اهوغييث اهعرةٖييث ةديشييق فيئ 

هًَاقشث يا صدر عٌ هجَث اهوغث اهعرةٖيث وعوْيّيا ييٌ قيرارات فئ ا ه يا  

  رأى ةعييُ  يييٌ لييان فيئ اهَييدوة يييٌ 5112-5112وا سيياهٖب عييائ 

يا لان ةعيد ًّوْن ٕاهتاحثٌٖ اه ضالء اهذٌٕ ّل ٕةتسْن اهتةر فٔ قًقى  وّل 

حْرَك حخرٕج ِذا اّلسخعًال عوٓ زٕادة  زيٌ اّلحخجاج يٌ أه ا  وأساهٖب =

اهْاو  واّلٍصراَف إهٓ حخرٕجُ عوٓ حذف اهًعطْف عوُٖ ةياهْاو  وِيْ ييا 

 اهيذياسخةسَخُ اهوجَيث  واعخًدحيُ واقخصيرت عوٖيُ  وأعوَخيُ فئ قراراِيا 

و( يخخاةعٌٖ هودّلهيث  نواهْاو )ة« ةن»صةث اسخعًال حرفٔ »ٍّصج فُٖ عوٓ 

عوٓ اّلسخدراك واهعطف واهخْلٖد  عوٓ حقدٕر أّن اهيْاو عاف يث عويٓ يقيّدر 

وقد وافيق يجويا اهًجًيل عويٓ ذهيك  وإّٔيده يي حًر «. ٕدّل عوُٖ اهمالم.

 .58/5/5112و52اهًجًل اهعاشر اهًَعقد فًٖا ةٌٖ 
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ح ٣ػ٥ ثػأٌف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲٌػ -إذ دؿل وٌعح ٬ؾا اٹقػذ٧ٕةؿ -كا٤٣ض٪ح دؤ٨٦ 

د٪ذ٫ً ظٲ٨ ك٣ٌٯ ز٨٦ ا٣ٛىػةظح اٵك٣ػٯ، كأٌف ٩٭ػؿ ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ُٕػةء ا٣ْٕػٲ٥ ٹ 

ٌٙ ٱ٪ةثٲ٫ٕ إذا ا٩ٌٞخ أٱٌةـ اٵٌك٣ٲ٨، كأٌف ٦ة ٠ةف ثٕؽ ز٦ػ٨ اٹظذضػةج ٧ٌ٦ػة  دض

٥ ثة٣ىػٌعح كٱيجػةح اقػذ٧ٕة٫٣ ٦ػة ٣ػ٥  جى٢ ٦٪٫ كٱيٮقى ك٣ٌؽق ا٣ٞؽ٦ةء كا٧٣عؽزٮف ٱٞي

ك٦ة ٱ٨١٧ دؼؿٱض٫ ٤ٔٯ كصػ٫ ٦ٞجػٮؿ  ٱٕةرض ٝٮأؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كأوٮ٣٭ة،

٥٤ً ا٧٣عؾكؼ،  ٔي صةاـ. كظؾؼي ا٧٣ُٕٮؼ ٤ٔٲ٫ ثة٣ٮاك ٦ٓ ثٞةء ا٧٣ُٕٮؼ، إذا 

ػؿِّج  ٖه ٦ٞجٮؿ، ٩هَّ ٤ٔٯ صٮازق ص٧ةٔح ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء، كػي كدٌؿ ٤ٔٲ٫ ا١٣ٺـ، قةا

٤ٔٲ٫ ٝؽره وة٣ط ٨٦ ٠ٺـ ا٣ٕؿب ا٣ىعٲط ا٣ٛىٲط. ٚٺ ًٲؿ ٨٦ اٷٚػةدة ٦٪ػ٫ 

 ٲ٫، كظ٫٤٧ ٤ٔٲ٫ ٦ة أ٨١٦.ٰٚ دٮصٲ٫ ا١٣ٺـ ٤ٔ

كا٣ٮاك ٰٚ ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ ٤ٔٯ ا٣ذٞػؽٱؿ ا٣ػؾم « ث٢»كا٣ْة٬ؿ أٌف اصذ٧ةع 

٠ػةف »ٌٝؽر٩ةق داؿ  ٤ٔٯ ٦ة ٹ ٱؽٌؿ ٢٠ُّ ظؿؼو ٦٪٭٧ػة ٤ٔػٯ ظػؽة. ٚٛػٰ ٝٮ٣ػٟ: 

ثة٣جٺٗح، كا٩ذٞػةؿ إ٣ػٯ « ا٣ؼُةب»دٍؿؾي ا٣ع٥١ ٤ٔٯ « ا٣ؼُةب ث٤ٲ٘ةن ث٢ ٦ٞ٪ٕةن 

ٓه ثػٲ٨ « ٠ةف ا٣ؼُػةب ث٤ٲ٘ػةن ك٦ٞ٪ٕػةن »ٮ٣ٟ: ا٣ع٥١ ٤ٔٲ٫ ثةٷٝ٪ةع. كٰٚ ٝ ص٧ػ

 «.ا٣ؼُةب»وٛذٰ ا٣جٺٗح كاٷٝ٪ةع ٰٚ ا٣ع٥١ ٤ٔٯ 

ٌٰ ٤ٔٯ دٞػؽٱؿ: ثػ٢ ٠ػةف « ٠ةف ا٣ؼُةب ث٤ٲ٘ةن ث٢ ك٦ٞ٪ٕةن » أ٦ٌة ٝٮ٣ٟ: ا٧٣ج٪

ث٤ٲ٘ةن ك٦ٞ٪ٕةن = ٚٛٲػ٫ إزجػةت ا٣ع٧١ػٲ٨: ا٣جٺٗػح كاٷٝ٪ػةع، ٦ػٓ دأ٠ٲػؽ ا٣ىػٛح 

ـو ثػة٧٣ُٕٮؼ ثػة٣ٮاك: ثة٧٣ُٕٮؼ ٤ٔٲ٫ « ا٣جٺٗح»اٵك٣ٯ  ا٧٣ٌٞؽر، ك٦ـٱؽ ا٬ذ٧ة

 )ا٣ىٛح ا٣سة٩ٲح= اٷٝ٪ةع(.

ك٨٦ ٬٪ة ٣ٲف ٣٪ة أف ٩ٌؽٰٔ أف ا٣ؽٹ٣ح كاظؽة ٚػٰ ٬ػؾق ا٣ىػٮر ا٣ػسٺث، 

كأٌف ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٞىٮد ٨٦ ا٣ض٧ٓ ثٲ٨ ٬ؾٱ٨ ٱ٨١٧ي ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٲ٫ ثعػؾؼ ا٣ػٮاك 

 كظؽ٬ة ٧٠ة ٱؿل ا٣ؾٱ٨ ٱ٤ٌُ٘ٮف ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ.« ث٢»كاٹ٠ذٛةء ثػ

 كإ٣ٯ ٬ؾا ٨٦ ا٣ٮاصت أف ٩٪ج٫ٌ ا١٣ةدت ٤ٔٯ ثٕي ٦ة كٝٓ ٰٚ ٦ٞة٣ذ٫:
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كٝػؽ ٩ػٌه اٵقػذةذ »اقذٮٝٙ ا١٣ةدتى ٝٮؿي ٌٔٮ ا٤٣ض٪ح ٚػٰ ٦ؾ٠ٌؿدػ٫:  •

  ٤ٔٯ زٱةدة ا٣ػٮاك ثٕػؽ )ثػ٢(، كٔػؽَّ 3/617ٔجةس ظك٨ ٰٚ ا٣٪عٮ ا٣ٮاٰٚ ]

٨٦ ا٧٣ك٧ٮع ا٣ٛىٲط زٱةدة ا٣ٮاك ثٕؽ )ث٢(، ٠ة٣ذٰ ٚػٰ ٝػٮؿ ٤ٔػٰ رًػٰ اهلل 

ؽةي أثؽان ٵ٩٭٥ ٹ ٱعـ٩ٮف ٧٣ة ٱ٪ـؿ ث٭٥ ٦ػ٨ ا٣نػؿ ٚٞػٍ »٪٫: ٔ كى إ٧٩ة ٱعـف ا٣عى

 «...«.  ث٢ ك٧٣ة ٱ٪ةؿ ا٣٪ةس ٨٦ ا٣ؼٲؿ أٱٌةن.

ٌٞتى ٤ٔٲ٫ ا١٣ةدت ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ٞة٣ح ثٞٮ٣ػ٫:  ( »...ك٬ٮ ٦ة ٔ أٌف ٧٤٠ػح )٩ػهَّ

ٔ٪ؽ٦ة ديكذ٧ٕى٢ ٱيكذٛةد ٦٪٭ة ٦ٕ٪ٯ ا٣ضــ كا٣جٌخ كا٣ُٞٓ، كاٵقذةذ ٔجػةس ٣ػ٥ 

٤ٔػػٯ زٱػةدة ا٣ػػٮاك ثٕػػؽ ثػ٢ ٧٠ػػة ذ٬ػت إ٣ٲػػ٫ ا٣جةظػػر، ك٣ػ٥ ٱٕػػٌؽ ٬ػػؾا  ٱػ٪هٌ 

 «.٧ٮع ا٣ٛىٲط ٧٠ة ٝةؿ ا٣جةظر أٱٌةن اٹقذ٧ٕةؿ ٨٦ ا٧٣ك

ك٬ػؾا ٠ػٺـ »ز٥ٌ ٢ٞ٩ ا١٣ةدت ٠ٺـ وةظت )ا٣٪عٮ ا٣ٮاٰٚ( ث٪ٌى٫، ٝػةؿ: 

ؿ ٚٲ٫: ْى كرد ٤ٝٲٺن ٰٚ ا٧٣ك٧ٮع ا٣ٛىػٲط زٱػةدة ا٣ػٮاك ثٕػؽ  اٵقذةذ ٔجةس ٤ٚٲي٪

إ٧٩ة ٱعـف ا٣عكؽة أثػؽان؛ ٵ٩٭ػ٥ ٹ »ٰ ٝٮؿ ٤ٰٔ رًٰ اهلل ٔ٪٫: ٠ة٣ذٰ ٚ« ث٢»

 «...«.ٱعـ٩ٮف ٧٣ة ٱ٪ـؿ ث٭٥ ٨٦ ا٣ٌنؿ ٍٚٞ، ث٢ ك٧٣ة ٱ٪ةؿ ا٣٪ةس ٨٦ ا٣ؼٲؿ.

ٌٞت ٤ٔٲ٫ ثٞٮ٫٣:  ٚةٵقذةذ ٥٣ ٱ٪ٌه ك٥٣ ٱضــ، إ٧ٌ٩ة ا٠ذٛػٯ ثع١ةٱػح »ز٥ٌ ٔ

ٌٰ رًٰ اهلل ٔ٪٫، كظ٥١ ٤ٔٯ زٱةدة ا٣ٮاك ثٕؽ  ة٤ٞ٣ٌح، ك٣ػ٥ ث« ث٢»ٝٮؿ قٲٌؽ٩ة ٤ٔ

كاٵظك٨ ٔؽـ ا٣ٞٲػةس ٤ٔػٯ »ٱيضـ ا٣ٞٲةس ٤ٔٲ٫؛ ٵ٫ٌ٩ ٦ٮ٢ٗ ٰٚ ا٣٪ؽرة. ٝةؿ: 

جػةن ٤ٔػٯ ٝػٮؿ  - أم: اٵقذةذ ٔجٌةس ظكػ٨ -كٝةؿ «. ٬ؾا؛ ٣٪ؽرد٫ ا٣جة٣٘ح. ٌٞ ٕ٦

ٍّٰ ٰٚ ا٣عةمٲح:  أ٦ٌة ٰٚ ٗٲػؿق ٦ػ٨ ٠ػٺـ ا٧٣ٮ٣ػؽٱ٨ ا٣ػؾٱ٨ ٱيكػذأ٩ىف »قٲٌؽ٩ة ٤ٔ

ؽ ث٫، ١ٚسٲؿة ا٣  «.ٮركد ٚٲ٫ ٠سؿة ٹ د٘ٲِّؿ ا٣ع٥١ى ا٣كة٣ٙث١ٺ٦٭٥ كٹ ٱيكذن٭ى

ك٠ةف ٧ٌ٦ة ٝة٫٣ ا١٣ةدت أٱٌةن ٰٚ ٦ٞة٣ذ٫ دٕٞٲجػةن ٤ٔػٯ ٝػٮؿ ٔجػةس ظكػ٨: 

٦ة ٱيذ٤ٌٕٜ ث٫ ٚػٰ إصػةزة ٬ػؾا « ٰٚ ا٧٣ك٧ٮع ا٣ٛىٲط»ك٢ٌٕ٣ ٰٚ ٝٮؿ اٵقذةذ: »

، كا٤ٞ٣ٲػ٢، «كرد ٤ٝٲٺن ٰٚ ا٧٣كػ٧ٮع ا٣ٛىػٲط»اٹقذ٧ٕةؿ، ك١٣٪٫ٌ ٌٝؽـ ثٞٮ٫٣: 

 «.ٮٔةن ٚىٲعةن ٹ ٱٞةس ٤ٔٲ٫ك٣ٮ ٠ةف ٦ك٧
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ػ٫  ٌي ٬ؾا ٠ٺـ ا١٣ةدت قٞ٪ةق ثذ٧ة٫٦، ك٥٣ ٩ٌٛؿط ثنٰء ٧ٌ٦ة ٝة٣ػ٫ ٚٲػ٫، كثٕ

، كدسجٲش ّة٬ؿ.  ٱن٭ؽ ٤ٔٯ ثٕي؛ ٤٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ ٦ة ٚٲ٫ ٨٦ اقذ٪ذةج ٗؿٱتو

إٌف ا٣ؾم ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ٠ٺـي اٵقذةذ ٔجٌةس ظك٨ ا٣ؾم قة٫ٝ ا١٣ةدػت، ك٬ػٮ 

٥ ٦٪٫، أٌف اٵقذ ٭ى فذٖ « ثذو»ٗذرى اىذٔاَو ثؿذد ةذ ٔجةس ظك٨ ا٣ؾم ٱضت أف ٱٛي

؛ ْذا االشذؿٍةل زاادةً  االشذذؿٍةل ورد فذٖ  وٗذرى أّن ْذذا، ك٬ؾا ّة٬ؿ ٨٤ٕ٦ه

أي: أُّّ ٌَ اىٍصٍٔع اىفػ٘ط اىلي٘وح ثو  ثو ُةدراًح، االشذؿٍةل اىفػ٘ط كي٘الً 

. ك٬ػؾا ٦٪ػ٫ ٩ػه  وىهُّٔ نذىم نةن األظصَ فٖ رأّٗ أاّل ُٗلةس ؾي٘ذّ؛ اىِةدر

ٱ٪جٰ٘ اٹػذٺؼ ٚٲ٫. أـ ٬ٰ ٧٤٠ػح ٬ػٍؾر ٦ػ٨ ٹقو ػ٤ػخ ٦ػ٨ ا٣ضػٌؽ  وؿٱطه ٹ

 كاٚذٞؿت إ٣ٯ ا٣جٌخ كا٣ضــ كا٣ُٞٓ، ك٩٭نذ٭ة ا٣ْ٪ٮف؟.

ٌٞػت رأم  ك٨٦ ز٥ٌ ٠ةف ٨٦ ا٣٘ؿٱت أف ٱ٨٤ٕ ا١٣ةدت ٰٚ ٦ٞة٣ذػ٫، ك٬ػٮ ٱذٕ

اٵقذةذ ٔجةس ٥٣ ٱ٪ٌه ٤ٔٯ زٱةدة ا٣ٮاك ثٕؽ ثػ٢ »ٌٔٮ ا٤٣ض٪ح ٰٚ ٦ؾ٠ٌؿد٫ أٌف 

٣جةظر، ك٥٣ ٱٌٕؽ ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ ٨٦ ا٧٣كػ٧ٮع ا٣ٛىػٲط ٧٠ػة ٧٠ة ذ٬ت إ٣ٲ٫ ا

ٝةؿ ا٣جةظر أٱٌةن... كأ٩ٌػ٫ ٣ػ٥ ٱػ٪ٌه ]٤ٔػٯ ذ٣ػٟ  ك٣ػ٥ ٱضػــ، إ٧ٌ٩ػة ا٠ذٛػٯ 

ٌٰ رًٰ اهلل ٔ٪٫،...  «!.ثع١ةٱح ٝٮؿ قٲٌؽ٩ة ٤ٔ

٤ٔٯ أٌف ٧ٌ٦ة ٱضت ا٣ذ٪جٲ٫ي ٤ٔٲػ٫ أٌف ٌٔػٮ ا٤٣ض٪ػح ٚػٰ د٤ػٟ ا٧٣ػؾ٠ٌؿة ٝػؽ 

 ةإقةرق، كأػؿص٫ ٨٦ ٝٲؽق، إذ ص٫٤ٕ ٔة٦ ػأ٤َٜ ظ٥١ اٵقذةذ ٔجٌةس ظك٨ ٨٦ 

٤ُ٦ٞةن، ٰٚ ظٲ٨ أٌف اٵقذةذ ظك٨ ٩ٌه ٤ٔٯ أٌف ذ٣ٟ كرد ٤ٝٲٺن ٰٚ ا٧٣كػ٧ٮع 

ـ . ـً  ا٣ٛىٲط. ك٬ٮ ٦ة ٩جٌ٭خ ا٤٣ض٪حي ٤ٔٲ٫ ثٕؽ ا٩ٕٞةد ٩ؽكة ا٧٣ض٧ٓ، ٚة٣ذي

اٵقذةذ ٔجةس ٥٣ ٱ٪ٌه ٤ٔػٯ زٱػةدة ا٣ػٮاك »ز٥ٌ ٠ٲٙ ١٤٣ةدت أف ٱ٨٤ٕ أٌف 

إ٣ٲػ٫ ا٣جةظػر، ك٣ػ٥ ٱٕػٌؽ ٬ػؾا اٹقػذ٧ٕةؿ ٦ػ٨ ا٧٣كػ٧ٮع ثٕؽ ث٢ ٧٠ة ذ٬ػت 

ػ٥ى ٤ٔػٯ زٱػةدة ا٣ػٮاك ثٕػؽ »، ز٥ٌ ٱٞٮؿ: «ا٣ٛىٲط ٧٠ة ٝةؿ ا٣جةظر أٱٌةن. ١ى كظى

« ٰٚ ا٧٣كػ٧ٮع ا٣ٛىػٲط»ك٢ٌٕ٣ ٰٚ ٝٮؿ اٵقذةذ: »؛ كٱٞٮؿ: «ثة٤ٞ٣ٌح،...« ث٢»
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ٰ كرد ٤ٝػٲٺن ٚػ»٦ة ٱيذ٤ٌٕٜ ث٫ ٰٚ إصػةزة ٬ػؾا اٹقػذ٧ٕةؿ، ك١٣٪ٌػ٫ ٝػٌؽـ ثٞٮ٣ػ٫: 

 ؟«، كا٤ٞ٣ٲ٢، ك٣ٮ ٠ةف ٦ك٧ٮٔةن ٚىٲعةن ٹ ٱٞةس ٤ٔٲ٫.«ا٧٣ك٧ٮع ا٣ٛىٲط

٫ إ٣ٯ ثٕػي  -أ٣ٲف ٬ؾا ٰٚ ا٣ذسجٲش كاٹًُؿاب  ٌي ٧ًٓ ثٕ ٧٤ٔػةن  -إذا صي

 ٰٚ رأق٫ ٩ةر؟.

ز٥ٌ إٌف ٣٪ة أف ٩٪ج٫ٌ ا١٣ةدػت ٤ٔػٯ أٌف اٵقػذةذ ٔجػةس ظكػ٨ ًػجٍ ٔجةردػ٫ 

ؿ ثضػػٮاز ذ٣ػػٟ ٝٲةقػػةن؛ إذ اقػػذ٢٧ٕ وػػٲ٘ح ا ًٕ ٣ذٌٛػػٲ٢ ٚػػٰ ٝٮ٣ػػ٫: ًػػجُةن ٱينػػ

ك٬ؾا ٦ٕ٪ةق ٤ٔػٯ ّػة٬ؿق «. كاٵظك٨ ٔؽـ ا٣ٞٲةس ٤ٔٯ ٬ؾا؛ ٣٪ؽرد٫ ا٣جة٣٘ح.»

كا٣ٮاك ٚػٰ ٬ػؾا اٹقػذ٧ٕةؿ صػةاـ ٝٲةقػةن، ١٣٪ٌػ٫ ػػٺؼي « ث٢»أٌف ا٣ض٧ٓ ثٲ٨ 

ٌٍ ث٭ػػؾا  اٵظكػػ٨. ك٦ػػ٨ ٬٪ػػة ٩ػػؿل أٌف رأمى وػػةظت )ا٣٪عػػٮ ا٣ػػٮاٰٚ( ٱػػ٪ع

ا٣ؼ٪ةؽ ٰٚ ا٣ٞٲػةس، ١٣٪ٌػ٫ اٹقذ٧ٕةؿ درصح ٰٚ ق٥ٌ٤ ا٣ٛىةظح، كٱٌٲٌٜ ٤ٔٲ٫ 

 ٹ ٱ٭ٮم ث٫ ٰٚ صٌت ا٧٣٪ٓ كا٣ذ٤٘ٲٍ.

٩ج٫ٌ ا١٣ةدت ٤ٔٯ أٌف ٩كجح زٱةدة ا٣ٮاك إ٣ٯ ا١٣ٮٚٲٌٲ٨ ٤ٔٯ اٷَػٺؽ ٚػٰ  ••

ظةصح إ٣ٯ إٔةدة ٩ْؿ. ك٬ؾا وعٲط، كٝؽ ٩ج٫ٌ ٤ٔٯ ٦س٫٤ ٗٲؿي ثةظر. ٨ٌ١٣ ٠ٺـ 

ف ٩٪جٌػ٫ ٦ػ٨ ا٣ٮاصػت أ ا١٣ةدت ٰٚ ثٕي دٛةوٲ٫٤ ٥٣ ٱج٤ٖ ظٌؽ اٷظ١ةـ، ١ٚةف

 ٤ٔٯ ثٕي ٦ة ٚٲ٫:

٩ٌه ا١٣ةدػتي ٚػٰ ٦ٞة٣ذػ٫ ٤ٔػٯ أٌف ا٣ػٮاك ٹ دػـاد ٔ٪ػؽ ا٣ٛػٌؿاء إٌٹ ٚػٰ  -أ

٩ٌه ٤ٔٲ٫ ا٣ٌٛؿاء ٰٚ ٗٲؿ ٦ٮًٓ ٨٦ ٠ٺ٫٦  ٦ةك٬ؾا «. ة٧ٌ ٣»ك« ظذٯ إذا»صٮاب 

ٌٞٞػٲ٨ ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء  ٰٚ ٠ذةث٫ )٦ٕة٩ٰ ا٣ٞػؿآف(، ك٬ػٮ ٦ػ٨ ا٧٣ذٕػة٥٣ ٔ٪ػؽ ا٧٣ع

زٱػةدةى  إذ أصػةز ٣ٙ ٨ٔ ذ٣ػٟ ٚػٰ ثٕػي ٠ٺ٦ػ٫؛كا٣جةظسٲ٨؛ ثٲؽ أٌف ا٣ٌٛؿاء ػة

 وئ   وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ژ ا٣ػػٮاك ٚػػٰ ٝٮ٣ػػ٫ دٕػػة٣ٯ:

 . 91]آؿ ٧ٔؿاف: ژۇئۇئ
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ٝةؿ
(1)

ىًٮ اٍٚذىؽل ث٫ًً كٝٮ٫٣: : » ٣ ا٣ٮاك ٬ة٬٪ة ٝؽ ٱيكذ٘٪ٯ ٔ٪٭ة، ٤ٚػٮ ٝٲػ٢:  كى

 «.٢٦ءي اٵرض ذ٬جةن ٣ٮ اٚذؽل ث٫ =٠ةف وٮاثةن.

كٝؽ ٣عِ ا٣ـٌصةج ذ٣ٟ، كردٌق ثٞٮ٫٣
(1)

كٝةؿ ثٕي ا٣٪عٮٱٲ٨: إٌف ا٣ٮاك » :

ج٢ ٨٦ أظؽ٥٬ ٢٦ءي اٵرض ذ٬جػةن ٣ػٮ اٚذػؽل ثػ٫.  ٦كُٞح. ٝةؿ: ا٧٣ٕ٪ٯ ٨٤ٚ ٱٞي

 «.  ك٬ؾا ٤ٍٗ؛ ٵف ا٣ٛةاؽة ٰٚ ا٣ٮاك ثٲٌ٪ح، ك٣ٲكخ ا٣ٮاك ٧٦ة ٱ٤٘ٯ.

٩ٌه ا١٣ةدت ز٧ٌح ٤ٔٯ أٌف ا٣جىؿٱٌٲ٨ ٹ ٱضٲـكف زٱةدد٭ػة. كٝػؽ ٠ػةف  -ب

ا٣جىػؿٱٌٲ٨، كٱكػذس٪ٰ ٦ػ٪٭٥ أثػة ا٣عكػ٨  ٨٦ ا٣ٮاصت أف ٱٞٲٌؽ ذ٣ػٟ ثض٧٭ػٮر

اٵػٛل ا٣ؾم كاٜٚ ا١٣ٮٚٲٌٲ٨ ٰٚ ذ٣ٟ، ك٬ٮ ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٲ٫ ٠ٺ٦ي٫
(3)

ٚػٰ ٠ذةثػ٫  

 )٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف(، ك٩ٌه ٤ٔٲ٫ ثٕي ا٧٤ٕ٣ةء كا٣جةظسٲ٨.

ك٨٦ أ٩كت ٦ة ٱؤ٠ٌؽ ٬ؾا كٱؤٱٌؽق ٝٮؿي صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣جةٝٮ٣ٰ د٤ٕٲٞػةن ٤ٔػٯ 

ٹ ٱؿكف زٱةدة ا٣ٮاك٦ة ٝة٫٣ ا٧٣جٌؿد ٨٦ أٌف ا٣جىؿٱٌٲ٨ 
(4)

كٝؽ ٠ةف ٰٚ ا٣ٮاصت : »

ٰى أثة ا٣عك٨.  «.أف ٱكذس٪

. ، كٱى٭ؽم ا٣كجٲ٢ى ٌٜ  ٬ؾا ٦ة ثؽا ٣٪ة ثٲة٫٩، كاهلل أ٥٤ٔ، ك٬ٮ ٱٞٮؿ ا٣ع

 جلنة اللغة العزبية وعلومها
 

                                                 

، ا٣ػؽار ا٧٣ىػؿٱح ٤٣ذػأ٣ٲٙ ٦ع٧ػؽ ٤ٔػٰ ا٣٪ضػةر، دٰأظ٧ؽ ٩ضة، ا٣ٛؿاء، دط: ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف (1)

 .1/116، 1كا٣ذؿص٧ح، ط

، 1، طثٲػؿكت -ٔػة٥٣ ا١٣ذػت ، ٔجؽ ا٣ض٤ٲػ٢ مػ٤جٰ، ا٣ـصةج، دط: ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف كإٔؿاث٫ (1)

1988 ،1/441. 

، 1، طا٣ٞػة٬ؿة - ١٦ذجػح ا٣ؼػة٩ضٰ ،٬ػؽل ٝؿأػح د. دط:، ٵػٛلا ،٦ٕة٩ٯ ا٣ٞؿآفا٩ْؿ:  (3)

1991،131 ،144 ،147 ،497. 

 - صٮا٬ؿ ا٣ٞؿآف ك٩ذةاش ا٣ى٪ٕح، صة٦ٓ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣جةٝٮ٣ٰ، دط: د. ٦ع٧ؽ ا٣ؽا٣ٰ، دار ا٤ٞ٣ػ٥ (4)

 .3/1515، 1119، 1د٦نٜ،ط
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 صطه  امل
ّ
 يعاجى اجملًع املصر يفانعهًٍ

ّ
ٌ 

 ()ٌعٍد صٍؿح اىدرثٖد. 

ىتوطلد:
ث٫٘٤ ا٧٣ضذ٧ٓ ٦ػ٨ ٦كػذٮنل ٚػٰ ظٞػ٢ ا٣سٞةٚػح ا٧٣ى٤ُط ٔٺ٦ح ٤ٔٯ ٦ة 

كا٤ٕ٣ٮـ. كٹ مٟ أف روؽ ا٧٣ى٤ُعةت كدػةرٱغ كصٮد٬ػة ٦ػؽػ٢ ٧٣ٕؿٚػح 

ٌٰ كٔٺٝذ٭ػة ثة٣ٮظػؽات ا٧٣ٕض٧ٲػح ٗٲػؿ  دكر٬ة ٰٚ ّة٬ؿة اٹزدكاج ا٧٣ٕض٧ػ

 اٹوُٺظٲح ا٣ذٰ دن٤َّ١خ ٦٪٭ة د٤ٟ ا٧٣ى٤ُعةت.

، ك٦ٕػػةص ٌٰ ٥ ك٤ٔػػ٥ ا٧٣ىػػ٤ُط أظػػؽ ا٣ٛػػؿكع ٤ٕ٣ػػ٥ ا٤٣٘ػػح ا٣ذُجٲٞػػ

 ا٧٣ى٤ُعةت ٩ٮع ٨٦ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ؼةوح.

كدٕذ٧ؽ ٣٘ح ا٧٣ى٤ُط ٤ٔٯ ا٣ؽِّٝح كا٧٣جةمؿة ا٣ذٕجٲؿٱح كا٣جٕػؽ ٔػ٨ ا٣ذضػٮُّز أك 

ِّٜٞ أ٠جؿ ٝؽر ٨٦ ا٧٣ٕػة٩ٰ ثأٝػ٢ ٝػؽر ٦ػ٨  اٹدكةع ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ؛ إف ٣٘ح ا٧٣ى٤ُط دع

 اٵ٣ٛةظ؛ ٚ٭ٰ ٣٘ح ٧٤ٔٲح وةر٦ح ػة٣ٲح ٨٦ ا٤٣جف أك ا٧٘٣ٮض أك اٹًُؿاب.

ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػػح ٚػػٰ ٦ٕػػةص٥ ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح كدٌػػُؿب 

 :وْٖثة٣ٞة٬ؿة، كأٔ٪ٰ ا٧٣ٕةص٥ ا٤٣٘ٮٱح ا٣سٺزح، 

  ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ا٣ؾم وؽرت ٦٪٫ زٺث َجٕةت ظذػٯ اٳف، ثةٷًػةٚح

إ٣ٯ َجٕةت وؽرت ٨ٔ ١٦ذجح ا٣نؿكؽ ا٣ؽك٣ٲح ث٤ٕػ٥ ا٧٣ض٧ػٓ كدىػؽٱؿ راٲكػ٫ 

                                                 

() ا٣ٞة٬ؿة. - ثةظر ٦ٕض٧ٰ ك٦عٜٞ ٣٘ٮم 

 ـ.15/5/1119إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ  ت ا٧٣ٞة٣حكرد
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ٰ دىػؽٱؿق أف َجٕػح ١٦ذجػح اٵقجٜ ا٧٣ؿظٮـ ا٣ؽ٠ذٮر مٮٰٝ ًٲٙ ا٣ؾم ذ٠ؿ ٚػ

ا٣سة٩ٲح ا٣ُجٕح ٨ٔ ا٣نؿكؽ ٦ىٮَّرة ٨ٔ ا٣ُجٕح ا٣سة٣سح ٦ٓ أ٩٭ة ٦ىٮَّرة
(1)

! 

  ٔػ٨  ان ـ ٦ؼذىػؿ1981كا٧٣ٕض٥ ا٣ٮصٲـ ا٣ؾم أوؽرق ا٧٣ض٧ػٓ ٔػةـ

ا٣ٮقٲٍ، كد٥ دٮزٱٓ آٹؼ ا٣٪كغ ٦٪٫ ٤ٔٯ َٺب ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣سػة٩ٮٌم ا٧٣ىػؿٌم، 

 ك٥٣ ٱذ٥َّ أم دعؽٱر ٫٣ ظذٯ اٳف!

  ا١٣جٲػػؿ ا٣ػػؾم وػػؽرت ثٕػػي ا٧٣ػػٮادٌ ا٣ذضؿٱجٲػػح ٦٪ػػ٫ ٔػػةـ كا٧٣ٕضػػ٥

كد٤ذػ٫ ظػؿكؼ أػػؿل، كٝػؽ ـ، 1971ـ، ز٥ وؽر ظؿؼ ا٣٭٧ـة ٔػةـ 1956

٦ػػٓ ٦ٺظْػػح أف  ـ( ظػػؿؼ ا٣ػػؿاء ٚٞػػٍ!1119 -1441٬وػػؽر ظذػػٯ اٳف )

 ا٣عؿؼ ٝؽ ٱي١ذت ٤ٔٲ٫ دةرٱغ قةثٜ ٤ٔٯ دةرٱغ وؽكرق إ٣ٯ ا٣ٞؿاء!

٩ٛذٞػؽ ٚٲ٭ػة إذ ٤عةت كدٝذ٭ة؛ كا٧٣ٕةص٥ ا٣سٺزح دذٛةكت ٰٚ ٩كجح ا٧٣ىُ

ثػػح ثٕػػي ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٧٣نػػ٭ٮرة، ٧٠ػػة ٩ٛذٞػػؽ ا٣ؽٝػػح كا٣ذٮظٲػػؽ ٚػػٰ ٠ذة

 ا٧٣ى٤ُط أك دٕؿٱ٫ٛ!

ٌٰ ٣كػػٲُؿة ا٤٣٘ػػٮٱِّٲ٨  ٦ػػ٨ ا٧٣عػػؿِّرٱ٨ كا٣ؼجػػؿاء كٹ ٱؼٛػػٯ اٵزػػؿ ا٣كػػ٤ج

ٱ٪ْػػؿ ثٌٕػػ٭٥ إ٣ػػٯ ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲٌػػح ٩ْػػؿة دك٩ٲػػح، كرث٧ػػة إذ ؛ كاٵٌٔػػةء

ٍَّ مؿ ا! ٧٠ة ٹ ٱؼٛٯ أزػؿ ا٣ذٕة٦ػ٢ ا٣ٛػؿدٌم؛  ٱؤزؿكف ٤ٔٲ٭ة مٮا٬ؽ رؤثح ٚٞػؽ كدأث

 اٚذٞؿت ا٧٣ٕةص٥ ا٤٣٘ٮٱح ا٣سٺزح إ٣ٯ ركح ا٣ذٕةكف ثٲ٪٭ة ٦ػ٨ ٩ةظٲػح، كثٲ٪٭ػة كثػٲ٨

ا٤٣ضةف ا٧٤ٕ٣ٲح ٨٦ ٩ةظٲح أػؿل، ثةٷًةٚح إ٣ٯ ٔؽـ اٷٚةدة ٨٦ ص٭ػٮد ا٧٣ضػة٦ٓ 

ا٣سٺزػح ٣ػ٥ اٵػؿل ٦س٢ ٦ض٧ٓ د٦نٜ ك٦ض٧ٓ ا٣ٕؿاؽ، ث٢ إف ا٧٣ٕػةص٥ ا٤٣٘ٮٱػح 

ًٛؽ ٨٦ ٦عةكٹت ا٧٣ض٧ٓ ا٧٣ىؿٌم ٩ٛك٫ ا٣ذٰ دْ٭ػؿ ٚػٰ اٵٔػؽاد اٵك٣ػٯ ٦ػ٨  دي

 ؼىىح ا٣ىةدرة ٨ٔ ٣ضة٫٩ ا٧٤ٕ٣ٲٌح!٦ض٤ذ٫ كٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٧٣ذ

                                                 

(1) ) ٌٰ ٌٰ إ٣ػٯ ٨٧ً ٠ذةثٰ: ٨٦ ا -راصٓ ٦جعر )٦كذؽرؾ ٤ٔٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿث ٧٣ٕض٥ ا٣ؼ٤ٲ٤ػ

. ٌٰ ٌٰ ٩ْؿات ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿث  ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼ
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ػـ ا٧٣ض٧ػٓ ا٧٣ىػؿمَّ ا٧٣ػٮَّٝؿ ٤ٔػٯ  ِّٛ كٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ثٌٕح ٧٩ةذج ٦ذ٪ٮٔح دع

 ٌٰ ك٦نػ١ٺد٫  إٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ ٦ٕةص٫٧، كإٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ ٝٲ٧ح ا٧٣ى٤ُط ا٧٤ٕ٣

ظذٯ ٹ دٛٞؽ ٦ٕةص٫٧ ٬ٲجذ٭ة ك١٦ة٩ذ٭ة ثػٲ٨ ا٧٣ذؼىىػٲ٨ كا٧٣سٞٛػٲ٨. ك٣ػٲف 

د ثأظػؽث  ٌٰ ٦ػـكَّ ٌٰ ٧٤٣ىػ٤ُط ا٧٤ٕ٣ػ ٨٦ ا٧٣جة٣٘ح أف ٩٪ةدم ثإ٩نةء ٦ؿ٠ـ ٔؿث

اٵص٭ـة؛ ٣ٲ١ٮف ا٧٣ى٤ُط ٔة٢٦ى دض٧ٲٓ ٹ ٔة٢٦ دٛؿٱػٜ كدنػذٲخ، كػُػٮة 

. ٌٰ ٌٰ ا٣ٕؿث  ٦ٛٲؽة ٧٤٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼ

 تِردىييىمعاج ىالمجمع::ىمصطلحاتىل ىأواّل
 ثجي٘ٔصراف٘ةح ثجي٘ٔصراف٘ح: -1

 ٱعىػػٰ ا٣ػػؾم ٤ٔػػ٥ ا١٧٣ذجػػةت ا٧ٕ٣ػػ٢ى ٚػػٰ  دٕ٪ػػٰ ا٧٣ؿثٮَػػح ثة٣ذػػةء ا٧٤١٣ػػح

ةت  ٚذٕ٪ػٰ( ثج٤ٲٮصؿاٚٲػة) أ٦ٌػة. ثج٤ٲٮصؿاٚٲٌػةت ٤ٔٯ كديض٧ىٓ، ٦ة ٦ٮًٮعو ٰٚ  ا٧٣ؤ٣َّٛ

٥ٍ٤ًٕ  ا٧٣ٕػةص٥ ٤ٔػٯ ا٣ذٛؿٱػٜ ٬ػؾا كٝؽ ػٛػٰ .ا٢٧ٕ٣ ٬ؾا إصؿاءات ٱؽرس ا٣ؾم ا٣

ك٦٪٭ة ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة ا٣ؾم ا٠ذٛٯ ثة٧٤١٣ػح اٵك٣ػٯ؛ ٚػؾ٠ؿ  ،٣عؽٱسحا

٥َّْ ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةت ٨ٔ ا١٣ذت، كٚ٭ؿس ثة٧٣ؿاصٓ كا٧٣ىػةدر »أ٩٭ة  ٥٤ٔ ا٣ذكضٲ٢ ا٧٣٪

«ظٮؿ ٦ٮًٮع ٦ٕٲ٨َّ
(1)

٧٤٣ض٧ػٓ ا٧٣ىػؿٌم  ا٧٣ٕػةص٥ ا٣سٺزػح ك٨١٣ ا٣ٕضٲت أف! 

)ثج٤ٲٮصؿاٚٲح( كٹ ا٧٣ؽػ٤ٲ٨؛ ٤ٚٲف ٚٲ٭ة )ثج٤ٲٮصؿاٚٲة( أ٤٧٬خ
)*(
! 

 ثٔى٘صٍٖ٘: -2

ك٦ٕ٪ػػةق ٦نػػ٭ٮر ٚػػٰ ٤ٔػػ٥ ا٣ؽٹ٣ػػح،  (polysemy) ٦ىػػ٤ُط ا٣جٮ٣ٲكػػٲ٧ٰ

د( ٦سػ٢: ٔػٲ٨ ث٧ٕ٪ػٯ ٌٔػٮ اٷثىػةر أك ا٣ج بػؿ أك )٧٤٠ح كاظؽة ك٦ٕ٪نٯ ٦ذٕػؽِّ

 ا٣ضةقٮس أك ا٣نؼه ا٧٣ن٭ٮر.

                                                 

 .1/156صػ( ا م ؼ ا ر ج ك م ؿ ب ب) ا٧٣ٕةوؿة ا٣ٕؿثٲح ا٤٣٘ح ٦ٕض٥ (1)

غ ٣ٮًٓ ٦ؽػ٢ ٧٣ى٤ُط أص٪جٰ ٫٣ ٦ٞةث٢ ٔؿثٰ. ٚة٣جج٤ٮٗؿاٚٲة ٬ػٰ )ا٣ٮراٝػح( أك  )*( ٹ ٦كٮِّ

 ا٧٣ض٤ح. ا٧٣ىةدر كا٧٣ؿاصٓ كا٣جٮ٣ٲكٲ٧ٰ ٬ٰ ا٧٣نذؿؾ ا٤٣ْٰٛ =
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)٧٤٠ػةت  (homonymy)ك٬ؾا ا٧٣ى٤ُط ٦ٞةثػ٢ ٧٣ىػ٤ُط ا٣٭ٮ٦ػٮ٩ٲ٧ٰ 

دة ك٦ٕةفو ٦ذٕؽِّ  ٝؽ د١ػٮف ٦ػ٨ قػأؿ أك قػةؿ، ك٦سػ٢  قةا٢ ا٣ذٰ :دة( ٦س٦٢ذٕؽِّ

ٝؽ د١ٮف ٨٦ ٝةؿ ٱٞٮؿ أك ٝةؿ ٱٞٲ٢، ك٦س٢ ٧٤٠ػح ٱٞٲ٪ػٰ ٚػٰ ٝٮ٣٪ػة:  ٝةا٢ ا٣ذٰ

 ا٧٤١٣ح اٵك٣ٯ اق٥ كا٣سة٩ٲح ٢ٕٚ. فٌ ٵٱٞٲ٪ٰ ثةهلل ٱٞٲ٪ٰ؛ 

ك٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ أف ا٧٣ى٤ُعٲ٨ ٰٚ ٥٤ٔ ٨٦ ا٤ٕ٣ٮـ ا٤٣٘ٮٱح ٹ ٩ضؽ ٣٭٧ػة 

ٺزح ٧٤٣ض٧ٓ ا٧٣ٮَّٝؿٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣س ان ذ٠ؿ
(3)

، ك١٣٪٪ة ٩ضػؽ ٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥ ا١٣جٲػؿ 

ى٭ة ٰٚ ٱؽق» أثػٮاؿ ا٣ج٘ػةؿ ث٧ٕ٪ػٯ  ةن ! ك٩ضؽ أٱٌ«اقذجةؿ ا٣ؼٲ٢ى ك٩عٮ٬ة: أػؾ ثٮ٣

ؿاب، كا٣جٮؿ ث٧ٕ٪ٯ ا٣٪َّك٢، كاقذن٭ؽ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ ثٞٮؿ ا٣ٛؿزدؽ ا٣كَّ
(4)

: 

ٓه   أثٯ ا٣نٲغي ذك ا٣جٮًؿ ا١٣سٲًؿ ٦ضةمػ

 

ػػ  ِّ٧ ٔى ػػ٢ي ٧٩ػػة٩ٰ كٔجػػؽ اهلل   ٰ ك٩ى٭نى

 :ىمصطلحاتىاءطربتىيوكاىمعاج ىالمجمع:ّاثانو 
 صجر: -3

 إظػٺؿ ٤ٔػٯ ٱٞػٮـ ا٣ؿٱةًػح ٚػؿكع ٦ػ٨ ٚػؿع»ٔؿَّؼ ا٣ٮقٲٍ ٥٤ٔ ا٣ضجؿ ثأ٫٩ 

«(٦ش) ا٧٣ٕؽك٦ح أك ا٧٣ض٭ٮ٣ح اٵٔؽاد ٦ع٢ ا٣ؿ٦ٮز
(5)

 ان ! كاػذىؿق ا٣ٮصٲـ اػذىةر

«اٵٔؽاد ٦ع٢ ا٣ؿ٦ٮز إظٺؿ ٤ٔٯ ٱٞٮـ ا٣ؿٱةًح ٚؿكع ٨٦ ٚؿع»٦ؼٺ  ث٤ِٛ 
(6)

! 

٧٠ػة ٚػٰ ا٣ٮقػٲٍ  - دع٧ػ٢ كٹ ٱؼٛٯ ا٣ٞىٮر ٰٚ ٧٤٠ػح )ا٣ؿٱةًػح( ا٣ذػٰ

أ٠سؿ ٨٦ ٦ٕ٪نٯ؛ ك٣ػٮ اقػذ٢٧ٕ ا٣ٮقػٲٍ ٧٤٠ػح )ا٤ٕ٣ػٮـ ا٣ؿٱةًػٲح( ١٣ػةف  - ٩ٛك٫

ظٲ٨ صٕػ٢ ا٧٤١٣ػح  ان أكًط. كٝؽ ٠ةف ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة أ٠سؿ دعؽٱؽ

                                                 

، كدةث٫ٕ ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوػؿة ا٣ػؾم ذ٠ػؿ  (3) ٌٰ ٌٰ اٵقةق كأػ٢َّ ث٭٧ة ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿث

! )ب ك ؿ م س( صػ ٌٰ  .  1/165ثٮ٣ٲف كثٮ٣ٲك

 ٠ؾا ثأ٣ٙ كو٢! «اثٰ»كٚٲ٫  691-1/691ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ)ب ك ؿ( صػ (4)

 .1/119ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ)ج ب ر( صػ (5)

كأرصػػٮ أف دٌػػةؼ ٦ٺظْػػةدٰ ٬٪ػػة إ٣ػػٯ ثعسػػٰ:  91ب ر( ص ج) ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ػػٮصٲـ (6)

 ٦ٺظْةت ٩ٞؽٱح ظٮؿ ٦ةدة ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮصٲـ ك٦٪٭ض٫.
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٦ػ٨ ٚػؿكع ا٣ؿٱةًػٲةت  ٥٤ٔ ا٣ضجؿ )صػت(: ٚػؿع»٨٦ ٦ى٤ُعةت ا٣ضجؿ؛ ٚٞةؿ: 

«ٱٞٮـ ٤ٔٯ إظٺؿ ا٣ؿ٦ٮز ٦ع٢ٌ اٵٔؽاد ا٧٣ض٭ٮ٣ح أك ا٧٣ٕؽك٦ح
(7)

. 

٦ض٧ٕٲػح! كٝػؽ دٛػةدل ا٧٣ٕضػ٥  كٹ ٱؼٛٯ ٠ؾ٣ٟ اٹدِّٔػةء ثػأف ا٧٤١٣ػح

ـ ٚٲػ٫ »ا١٣جٲؿ ٬ؾٱ٨ ا٧٣أػؾٱ٨ ٕٚؿَّؼ ٥٤ٔ ا٣ضجؿ ثأ٫٩  د٧ٕٲ٥ ٤٣عكةب ٱيكػذؼؽى

ٌٰ ر٦ػػـان  ٚػػ٫  ا٣عػػؿؼ ا٣٭ضػػةا ذهذذره ٌعٍذذد ثذذَ ٌٔشذذٕ ٌُج)!( ٤٣ٕػػؽد، كٝػػؽ ٔؿَّ

ثأُّ غذِةؾح ُٗصذذخَرج ٌِٓذة اىؿذدد اىٍضٓذٔل ٌذَ كِجَذو اىٍؿيذٔم  اىخٔارزٌٖ

اىٍفذذروإ إذا نذذةن ثٍِ٘ٓذذة ُصذذجح دلذضذذٖ ذىذذم. واىهيٍذذح ؾرث٘ذذحح أول ٌذذَ 

كاقػذ٤٧ٕ٭ة ٧٤ٔػةء  )!( اىخٔارزٌٖ فٖ نذةثّ )اىضجذر واىٍلةثيذح(حح اشذخدٌٓة

ٌٰ ٩ٛك٫ دٞؿٱج «(algebra) ةن ا٣٘ؿب ث٪ُٞ٭ة ا٣ٕؿث
(8)

! 

 كا٣ٛةٔػػ٢( اقػػذؼؽ٦٭ة) ا٣ٕٛػػ٢ ثػػٲ٨ ٚىػػ٤ح كٱؤػػػؾ ٤ٔػػٯ ا١٣جٲػػؿ كًػػٓ

(؛ ٵف ان كٝؽ ٱؤػؾ ٤ٔٲ٫ كًٓ ا٣ذ٪ٮٱ٨ ٤ٔٯ اٵ٣ػٙ ٚػٰ ٧٤٠ػح )ر٦ػـ(! ا٣ؼٮارز٦ٰ)

دذ٪ػةٚٯ  ٦٪٭ض٫ كًٕ٭ة ٤ٔٯ ا٣عؿؼ ا٣ؾم ٱكجٜ اٵ٣ٙ. كٱٕ٪ٲ٪ة ٬٪ػة ا٣ىػٲةٗح ا٣ذػٰ

ٌٰ  ٨٦ ٦ٓ ٦ٕةٱٲؿ ا٣٪ىٲح؛ ٤ٚٲف (! ةن دٞؿٱجػ) ٧٤٠ػح ٦ػٓ (٩ٛكػ٫) ٧٤٠ح اقذ٧ٕةؿ ا٧٣٪ُٞ

 ٌٰ ِّٰٞ ٨٦ دٕؿٱٙ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ أف ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٦ٮقػٯ ا٣ؼػٮارز٦ كٝؽ ٱذٮ٥َّ٬ ا٧٣ذ٤

ٌٰ وةظت ٠ذةب  ثػ٨ أظ٧ػؽ ثػ٨ ا٬ٮ أثٮ ٔجػؽ اهلل ٦ع٧ػؽ  «ا٣ضجؿ كا٧٣ٞةث٤ح»ا٣ؿٱةً

ٌٰ ا١٣ةدت وةظت ٠ذػةب  ! ك٠ػةف ٚػٰ إ١٦ػةف «٦ٛػةدٲط ا٤ٕ٣ػٮـ»ٱٮقٙ ا٣ؼٮارز٦

 ٤٣عكػةب د٧ٕػٲ٥»ذىةر ٚٲٞٮؿ: إف ٥٤ٔ ا٣ضجػؿ ا٧٣ٕض٥ أف ٱض٧ٓ ثٲ٨ ا٣ؽٝح كاٹػ

ٌٰ  ا٣عؿؼ ٚٲ٫ ٱيكذؼؽىـ  ٦ٮقػٯ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ٦يجذ١ػؿق ٔؿَّٚػ٫ كٝػؽ ٤٣ٕؽد، ان ر٦ـ ا٣٭ضةا

 ٌٰ ػػٮارز٦  ٧٤ٔػػةء كاقػػذ٤٧ٕ٭ة وػػ٪ةٔح... ... ثأ٩ػػ٫ (كا٧٣ٞةث٤ػػح ا٣ضجػػؿ) ٠ذةثػػ٫ٚػػٰ  ا٣ؼي

ٌٰ  ث٪ُٞ٭ة ا٣٘ؿب ، ك٬ػٮ ادِّ(«algebra) ةن دٞؿٱج ا٣ٕؿث ٌٰ ٔػةء ، ك١٣ػ٨ ٱجٞػٯ ٦أػػؾ دػٮزٲٞ

                                                 

 .٦1/341ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة )ج ب ر( صػ (7)

 .4/36ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ)ج ب ر( صػ (8)
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ت و عج ول  ن اهلكبور اهابَون  را   ن  ٌّ عبارة ال وجوي  هىوا  وٌ بجواخ اهزويارزو

وضع  ول بجاخ ٍحلل عنيانه بللة اهببن اهجوٌ ثكنوٌ  ن علور اهببون  اهزيارزوٌ

 بَنىلوا بوان إذا اهلفونو  اهلكليم قِبَل ون اهلبىيل اهكل  ونىا ٍُسجزَنج صناعة

َّفوُت وون بجواخ »ٌّ  ٌ و لوة بجابه: اهنٍاض ٍ يل اهزيارزوٌ .ذهك ث جضٌ نسبة  ه

هلطَف اهحسواخ وجلَلوه هلوا ٍلولم اهنواس  ا  حاصن ا  وزجصن ا  اهببن واهل ابلة بجاب

ون اهحاجة إهَه  ٌ ويارٍدىر ووصاٍاور، و ٌ و اسلجىر و حااوىر وثبواراثىر، 

«و ٌ جلَع ووا ٍجكواولين بوه بَونىر...
(9)

اهببون »، وٍ ويل اهزويارزوٌ اهااثو : 

ة صوناعة وون صوناعال اهحسواخ، وثولبَن حسون السوجزناج اهلسوا ل واهل ابل

اهكيٍصووة  ووٌ اهيصوواٍا واهليارٍووح واهلكوواوحل واهلطارحووالذ وُسوول َت بىوو ا 

االسر هلا ٍ ع  َىا ون جبن اهن صانال واالسجدناءال، ووون اهل ابلوة باهجيوبَىال 

ا  ج روإه ا ىا. ودال ذهك  ن ٍ ع  ٌ اهلسأهة وال إال خحخة  ج ار ٍكلل 
)*(

ذ  ببوُنه 

ثلَّلوت اهلوال، وز َل  ]ألنك[وذهك سجة عين،  ، ن ث يل: وال ٍكلل  ربكة  ج ار

ثاوًّا، خر احجبَت  ن ثلٍل ودول ذهوك اهلسوجدنً  علَه وا بان وسجدنً  ونهذ  صار واال  

علً وكا ههذ  صار اهلكا ل  ربكة  جو ار. و ووا ودوال اهل ابلوة  لدول  ن ٍ وع  وٌ 

ووع اهلوال،  ]اهلو ٍن[اهب رٍن  ٌذ  جل ] ج ار[ان ثكلل خلسة اهلسأهة وال وج ر

«ودل ذهك ون وكا ههذ  َحصل وال ٍكلل خحخة  جو ارذ وذهوك ثسوكة ٌوثل 
(20)

ذ 

ْنذ   ارنه بلا وقع  ٌ اهلكبر اهابَنت  انجىً بحم اهزيارزوَََّ

                                                 

 .11اهببن واهل ابلة ص (9)

ثولل علوً س اهجٌ اسوجكللىا اهزويارزوٌ  وٌ بجابوه )اهببون واهل ابلوة(« وال»بللة  )*(
1
 ،

 اهجٌ اسجكللىا خلة  ٍضا  ثلل علً اهلبىيل س. = اهلبلة.« اهب ر»وبللة 

ت [ونووك]بلفوو   121ثح َووو و راسووة نىووً اهنبووار ص - وفوواثَا اهكلوويم هلزوويارزوٌ (20)

باهولال اهلىللوة، و وٌ  [ جولار] 102و َوه ص 100واهجصيٍ  ون ثح َو  لويثن ص

 بحم واحلةت [اه ٍن]اهجح َ َن 
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 َصَرب: -4

ثٕ٪ػٮاف )ٗػؤكر ا٣ٕػٲ٨( ذ٠ػؿ ٚٲػ٫  ةن ٔٞؽ زةثخ ٰٚ ٠ذةث٫ ػ٤ٜ اٷ٩كةف ثةثػ

ٞيػؽيكح،»دىٲت ا٣ٕٲ٨، ك٧٦ة صةء ٚٲ٫  ي اٵ٦ؿاض ا٣ذٰثٕ ك٬ػٮ  كٰٚ ا٣ٕٲ٨ ا٣

ػه... كٰٚ ا٣ٕٲ٨ ا٣ذؽ٩ٲٜ... دػٮؿ ا٣ٕٲ٨ كٗؤكر٬ة... كٚػٰ  كٰٚ ا٣ٕٲ٨ ا٤٣َّؼى

ٮىص... كٰٚ ٮىص... كٰٚ ا٣ٕٲ٨ ا٣عى جىػ٢ ا٣ٕٲ٨ ا٣ؼى ٞى ؿ كا٣ ٮى ... كٚػٰ ا٣ٕٲ٨ ا٣عى

٘ى٧ى  ٧ى٫... كٰٚ ا٣ٕٲ٨ ا٣ ر كا١٣ى ٕىٮى ٕى٧ىٯ كا٣ ه كا٣ػؿ٦َّىه... كٚػٰ ا٣ٕػٲ٨ ا٣ٕٲ٨ ا٣

ؿىب، ك٬ٮ ٠ة٣ىؽأ ٱؿ٠ت ثة٨َ ا٣ض٨ٛ؛ ٚؿث٧ة أ٣جك٫ أص٧ٓ، كرث٧ة ٠ةف ٰٚ  ا٣ضى

«ث٫ٌٕ...
(11)

ػؿىب ٣٪ػؿل -٤ٔٯ قجٲ٢ ا٣ذ٧سٲ٢  -. كٱ١ٰٛ أف ٩أػؾ ٬٪ة   ٧٤٠ح ا٣ضى

ؿىب»٦ٮٝٙ ٦ٕةص٥ ا٧٣ض٧ٓ ٦٪٭ة؛ ٰٚٛ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ:   ص٤ػؽم ٦ؿض :ا٣ضى

٧ىٟ ٯ ظ٧ىٟ ا٣ضؿب، كٱ٪نأ ٔ٪٫ ًظ١َّح مؽٱؽة ٚػٰ )!( ٱك٧َّ  ٱكجِّج٫ ٩ٮع ٨٦ ا٣عى

«أز٪ةء ا٤٣ٲ٢ ػةوح )٦ش(. كا٣ٕٲت
(11)

ػؿىب»: ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮصٲـ ! كٰٚ )ٚػٰ  ا٣ضى

٧ىػٟ ص٤ؽم ٦ؿض :ا٣ُت( ٧ىػٟ ا٣ضػؿب.  ٱكجِّج٫ ٩ػٮع ٦ػ٨ ا٣عى )!( ٱكػ٧َّٯ ظى

ًؿب ا٣جٕٲؿي كٗٲؿيق»! كٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ: «كا٣ٕٲت ؿىثػ ... صى  : أوػةث٫ةن )ٱضؿىب( صى

ىسٍػؿ ٱ٤ٕػٮ أثػؽاف ا٣٪ػةس داءي ا٣ ػؿىب: ث : وػؽئ... ا٣ضى ٙي ًؿب ا٣كػٲ ؿىب... كصى ضى

ؿِّؼ ٝؽٱ٧ ٔي )!( ٤ٗٲِ ٱعؽث دعخ ا٣ض٤ػؽ ٦ػ٨ ٦ؼة٣ُػح  ثأ٫٩ ًػ٤ٍٍ ةن كاٷث٢. ك

)!( ٤٣ؽَّـ، ٱ١ٮف ٫ٕ٦ ثسٮر، كرث٧ة ظىػ٢ ٦ٕػ٫ ٬يػـاؿ ١٣سؿدػ٫...  ا٣ج٥٘٤ ا٤٧ً٣ٍط

ُُّٛٲ٤ٲٌةت(  ٍٕؽو ٱىٲ ص٤ؽم : ٦ؿض(scabies)ك)ٰٚ ٥٤ٔ ا٣  ت اٷ٩كةف كا٣عٲػٮاف،٦ي

٤ىػ٥ ،كٱ٪ذ٢ٞ ثة٧٣ٺ٦كح ا٧٣جةمؿة ٱيعؽث ًظ١َّح مؽٱؽة، )!(  دكجِّج٫ أ٩ٮاع ٨٦ ا٣عى

ًٛؿ أ٩ٛةٝ دعخ ًص٤ؽ ٔةا٤ذ٭ة دٕٲل ٚٲ٭ة كدٌٓ ثٲٌ٭ة. كدسٮر ا٣ًع١َّح ثكػجت  ةن دع

ؿ كا٧٣ٮادٌ ا٣كة٦ٌح ا٣ذٰ ٍٛ ؿز٬ة كديؼؿص٭ة ٬ػؾق ا٣ُٛٲ٤ٲٌػةت. كا٣٪ػٮع  ٤٧ٔٲح ا٣عى دٛي

                                                 

 .1/115، كراصٓ ا٧٣ؼىه صػ144: 114اٷ٩كةف ٣سةثخ صػ٤ٜ  (11)

 .1/119ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ )ج ر ب( صػ (11)
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ٌٰ ا٣ؾم ٱىٲت ا َػٮؿ إ٩ةزػ٫  ،(Sarcoptes scabiei)ٷ٩كةف ػةوح اق٫٧ ا٧٤ٕ٣ػ

ٕٛة َٮؿ ذ٠ٮرق، كَٮ٣٭ة أ٢ٝ ٨٦ ٩ىٙ ٤٦ِّٲ٧ذؿ، كد١سؿ ثٲ٨ اٵوةثٓ، كٚػٰ  ًً

ي  ٰ ا١٣ذٙ... كوؽأ ىٍٮظى ٦٪ةَٜ ا٣ضك٥ ا٣ؿٝٲٞح ا٣ًض٤ؽ، ٠ة٣سؽٱٲ٨، كا٣ٌٞٲت، ك٣

 «!أك ٦ة ٱنج٫ ا٣ىؽأ. كا٣ٕٲت ،ا٣كٲٙ

 ا يلي:ونأخذ على اجملنع املوقَّز م
٧ىػٟ(، ك٬ػٰ ٗة٦ٌػح ٤ٔػٯ  اقذ٢٧ٕ ا٣ٮقػٲٍ -1 كا٣ػٮصٲـ ٧٤٠ػح )ا٣عى

ه ٰٚ ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ُجٲَّح، كا٣ٕضٲػت أف  َّٞٙ ا٧٣ٕةًوؿ ٗٲؿ ا٧٣ذؼىِّ ا٧٣س

 ك٬ػٮ - أف ٦كذ٢٧ٕ ا٧٣ٕض٥ :)ح ـ ؾ(؛ أم ا٣ٮصٲـ ٹ دٮصؽ ٚٲ٫ ٦ةدة

٦ُة٣ػت ثػة٣ؿصٮع إ٣ػٯ ٦ٕضػ٥ آػػؿ  - َة٣ت ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٩ٮٱػح

٧ىػٟ ظذػٯ ٱٛ٭ػ٥ دٕؿٱػٙ ا٣ضػؿب، كأ٦ػة ٱجعر ٚٲ٫ ٨ٔ ٦ٕ٪ػٯ ا٣عى 

ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ٚضةءت ٚٲػ٫ ا٧٤١٣ػح ٚػٰ ٦ةدد٭ػة ث٧ٕػةفو ٦ؼذ٤ٛػح؛ 

ػؿىب؛  ك٤ٔٯ ٦كذ٢٧ٕ ا٧٣ٕض٥ أف ٱكذ٪جٍ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣٪ةقت ٧٣ػؽػ٢ ا٣ضى

ٛىٺة. كا٣ىػ٘ةر »ٱٞٮؿ ا٣ٮقٲٍ:  ٧ىٟ: اٵدٹء ا٣ؾٱ٨ ٱٞذع٧ٮف ا٣ ا٣عى

٧ى١ح. كا٢٧ٞ٣ ا٣ى٘ٲؿ. كأو٢ ا  ،«٣نٰء كَجٕػ٨٦٫ ٢٠ مٰء، كاظؽد٫ ظى

ػؿىب ا٣ىػ٘ةر ٦ػ٨ ٠ػ٢ مػٰء؟  ٚ٭٢ ا٧٣ؿاد ثة٣ع٧ٟ ٰٚ دٕؿٱٙ ا٣ضى

 ك٢٬ ٧٤٠ح ا٣ى٘ةر وٕجح أك ٔة٦ٲح أك ٨٦ أ٣ٛةظ ا٧٣عْػٮر ا٤٣٘ػٮم

(taboo) !٧ىٟ؟  ظذٯ ٱكذ٢٧ٕ ا٧٣ض٧ٓ ٧٤٠ح ا٣عى

ػػؿىب ٦ػػؾ٠ٮر ٚػػٰ  -1 ػػٯ ا٣ٮقػػٲٍ أف ا٧٤١٣ػػح ٦ض٧ٕٲػػح، ٦ػػٓ أف ا٣ضى ادَّٔ

ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح
(13)

! 

كٱ٪نػأ ٔ٪ػ٫ ًظ١َّػح مػؽٱؽة ٚػٰ أز٪ػةء »ٔجػةرة  ظؾؼ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮصٲـ -3

 !«ا٤٣ٲ٢ ػةوح

                                                 

 .1/66، كا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ )ج ر ب( صػ٦1/111ٕض٥ ا٣ٕٲ٨)ج ر ب( صػ (13)
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اقذ٢٧ٕ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ ٧٤٠ةت ٗة٦ٌح ٤ٔٯ ا٧٣كػذ٢٧ًٕ ا٧٣ٕةًوػؿ ٗٲػؿ  -4

ـ ا٣ُجٲح ٦س٢  ٰ ا٤ٕ٣ٮ ه ٚ ٤ى٥»، ك«ا٣ج٥٘٤ ا٤٧٣ط»، ك«ًػ٤ٍٍ»ا٧٣ذؼىِّ  !«ا٣عى

ػؿىب ا٧٣ػؿدجٍ ثػأ٦ؿاض ا٣ض٤ػؽ،  -5 ا٧٣ٕةص٥ ا٣سٺزح اٝذىؿت ٤ٔٯ ا٣ضى

٧ػؿدجٍ ثػأ٦ؿاض ا٣ٕػٲ٨ك٥٣ دؾ٠ؿ ا٣ضؿب ا٣
(14)

! كا٣عػٜ أ٩٪ػة أ٦ػةـ 

٦ى٤ُعٲ٨ ٦ؼذ٤ٛٲ٨ ٠ٺ٧٬ة ٰٚ ظ٢ٞ ا٣ُت، كٝػؽ قػجٜ ٩ٞػ٢ ٬ػؾا 

اث٨ قػٲؽق  ةن ٨ٔ ٠ذةب زةثخ، ك٫٤ٞ٩ أٱٌ - صؿب ا٣ٕٲ٨ - ا٧٣ى٤ُط

 ٔٲ٪ػ٫ دجسػؿ ا٣ؾم اٵصؿب» :ا٣ٕٲ٨ ٚٞةؿ وةظت ٨ٔ ا٣ٕٲ٨ ٤٣ؼ٤ٲ٢؛

 ٙا٣عىػ ك٬ػٮ ا٣عُػةط ٔٲ٪ػ٫ كٱ٤ػــ أمػٛةرق ٚذ٥ٌ ثسؿ ث٭ة ٱؼؿج

«ظُةَح كاظؽد٭ة
(15)

 ، ث٢ كرد ا٧٣ى٤ُط ٰٚ ٦ٕةص٥ اٵ٣ٛػةظ ا٣ذػٰ

ٱٕذ٧ػػؽ ٤ٔٲ٭ػػة ا٧٣ض٧ػػٓ ٚػػٰ إٔػػؽاد ٦ٕةص٧ػػ٫؛ ٚٛػػٰ ٣كػػةف ا٣ٕػػؿب: 

 ٤٠ػ٫، أ٣جكػ٫ كرث٧ة ا٣ض٨ٛ، ثة٨َ ٱ٤ٕٮ ٦ٞىٮر، ٠ة٣ىؽأ، كا٣ضؿب»

«ث٫ٌٕ ر٠ت كرث٧ة
(16)

 كوػؽأ»، ٧٠ة صةء ٚػٰ ا٣ٞػة٦ٮس ا٧٣عػٲٍ: 

«ا٣ض٨ٛ ثة٨َ ٱ٤ٕٮ ك٠ة٣ىؽأ ا٣كٲٙ،
(17)

. 

ٔػػ٨ اٵَجػػةء  - صػػؿب ا٣ٕػػٲ٨ - كٱجػػؽك أف ا٤٣٘ػػٮٱٲ٨ ٤ٞ٩ػػٮا ٬ػػؾا ا٧٣ىػػ٤ُط

كا٧٣ذػػؿص٧ٲ٨ ٚػػٰ ا٣ٞػػؿف ا٣سة٣ػػر ا٣٭ضػػؿٌم؛ ٚٞػػؽ صػػةء ا٧٣ىػػ٤ُط ٤ٔػػٯ ٣كػػةف 

٦ةقؿصٮٱ٫ ا٣جىؿٌم ا٣ٲ٭ٮدٌم، ك٤ٔٯ ٣كةف اثػ٨ ٦ةقػٮٱ٫ ٚػٰ ٠ذػةب )دٗػ٢ ا٣ٕػٲ٨( 

ؿ(، ككرد أٱٌ  ةب٤ٔٯ ٣كةف ظ٪ػٲ٨ ثػ٨ إقػعةؽ ٚػٰ ٠ذػ ةن ك٠ذةب )ا١٣ي٪ٌةش ا٧٣نضَّ

                                                 

َػت( »): 1/358ككٝٓ ٰٚ ٬ؾا ا٣ٞىٮر ٦ٕض٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ٕةوػؿة )ج ر ب( صػػ (14)

 !«ثسٮر و٘ٲؿة٦ٕؽو ٱ٪نأ ٔ٪٫ ظٟ مؽٱؽ كّ٭ٮر ٦ؿض ص٤ؽم 

ك٥٣ أٝٙ ٤ٔٯ ا٧٤١٣ح ٰٚ ا٧٣ُجٮع ٨٦ ٦ٕض٥ ا٣ٕٲ٨؛ ٚؿث٧ة ا٤َػٓ  1/115ا٧٣ؼىه صػ (15)

 اث٨ قٲؽق ٤ٔٯ ٩كؼح أػؿل!

 .٣1/161كةف ا٣ٕؿب )ج ر ب( صػ (16)

 .1/66ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ )ج ر ب( صػ (17)
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)ا٣ٕنػؿ ٦ٞػةٹت ٚػٰ ا٣ٕػٲ٨(، ٧٠ػة صػةء ٚػٰ ٠ذػةب  )ا٧٣كةا٢ ٰٚ ا٣ٕٲ٨( ك٠ذةب

. كٝػػؽ أظكػػ٨ ٩نػػأت ا٣ع٧ةر٩ػػح كا٠ذ٧ػػةؿ رصػػت ظػػٲ٨ ٩ٞػػٺ ٬ػػؾق (ا٣عػػةكم)

ػػة ثػػأف ٬ػػؾق ا٧٤١٣ػػح ٣ػػ٥ دٕػػؽ ٦كػػذ٤٧ٕح ٚػػٰ  - صػػؿب ا٣ٕػػٲ٨ - ا٣٪ىػػٮص، ك٤َّٔٞ

 أك ا٣ؿ٦ػؽ ا٣عجٲجػٰ (ا٣ذؿاػٮ٦ػة)ٚضػؿب ا٣ٕػٲ٨ ٬ػٮ »٦ى٤ُعةت ا٣ُت ا٣عؽٱر؛ 

ط أف ا٣ٕػؿب ٠ ؽ... كا٧٣ػؿصَّ ٌٰ ا٧٣ٮظَّ سىؿ( ثذٕجٲؿ ا٧٣ٕض٥ ا٣ُج ٧ة ٩ٞٮؿ ا٣ٲٮـ أك )ا٣عى

 ٌٰ ؿب ا٣ض٨ٛ ؛ ٣ٲذؿص٧ٮا ث٭ة ا٧٣ى٤ُط اٷٗؿٱٞ ثكػجت  (دؿاػٮ٦ة)اػذةركا ٧٤٠ح صى

ؿب؛ ٚٮوػٙ (ا٣ذؿاػٮ٦ة)أف ا٣ًع١َّح ٬ٰ ا٣٘ؿض ا٣ؿاٲف ٰٚ  ، ك٬ٰ ٠ؾ٣ٟ ٰٚ ا٣ضى

«م أكظٯ ٤٣ٕؿب ث٭ؾق ا٣ذؿص٧ح٬ٮ ا٣ؾ - ٧٠ة صةء ٔ٪ؽ اٷٗؿٱٜ -ا٧٣ؿض 
(18)

. 

 صغراف٘ةح صغراف٘ح: -5

: ٱٞػةؿ ٦ٕػٲ٨َّ؛ ث٤ػؽ ٤ٔػٯ ا٣ذُجٲٞٲح ا٣ؽراقح - ثة٣ذةء - دٕ٪ٰ( ص٘ؿاٚٲح) ٧٤٠ح

ا٣كػٕٮدٱح، ك١٣ػ٨ ٦ٕػةص٥ ا٧٣ض٧ػٓ اًػُؿثخ ٚػٰ  ص٘ؿاٚٲػح أك ٦ىػؿ ص٘ؿاٚٲح

 ٤ٔػ٥ :ا٣ض٘ؿاٚٲػح»ا١٣ذةثح كا٣ذٕؿٱٙ؛ ٚٞؽ آزؿ ا٣ٮقٲٍ ٠ذةثح ا٧٤١٣ح ثة٣ذػةء؛ ٚٞػةؿ: 

 كا٣ىػعةرم كا٣٘ةثػةت كا٣ك٭ٮؿ ٠ة٣ضجةؿ اىعج٘ؿ٘ح ػٔاْر شعط األرإ ٱؽرس

 ٰ و٪ٕ٭ة اٷ٩كةف ٤ٔػٯ ٬ػؾاا٣ذ ا٣جنؿٱح ا٣ْٮا٬ؿ ٱؽرس كاٷ٩كةف، ٧٠ة كا٣عٲٮاف

، كا٣ذضػةرة كَػؿؽ  ا٣كُط ٌٰ ٌٰ كا٧٣ٕػؽ٩ ٠ة٧٣ػؽف، كاٷ٩ذػةج اٹٝذىػةدٌم ا٣ـرأػ

ٝنػؿة اٵرض كا٣ُجٞػح ا٣٪٢ٞ كا٧٣ٮاوٺت. ك٦ٲؽاف ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ا٣ُجٞح ا٤ٕ٣ٲة ٦ػ٨ 

«(٦ش) ا٣ك٤ٛٯ ٨٦ ا٣ضٮٌ 
(19)

٨ ٦ػ٦ٓ أ٫٩ ٦ؼذىؿ  -! كأ٦ة ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮصٲـ ٚٞؽ آزؿ 

اىؼذٔاْر اىعج٘ؿ٘ذح  ٱؽرس ا٣ض٘ؿاٚٲة ٥٤ٔ»٠ذةثح ا٧٤١٣ح ثةٵ٣ٙ؛ ٚٞةؿ:  - ا٣ٮقٲٍ

كاٷ٩كػةف،  كا٣عٲػٮاف كا٣ىػعةرم كا٣٘ةثةت كا٣ك٭ٮؿ ٠ة٣ضجةؿ ىصعط األرإ

                                                 

، ك٦نؿكع ١٣ذةثح ا٧٣ٕض٥ 519، 517-516ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ ٧٤٣ى٤ُعةت ا٣ُجٲح ص (18)

ٌٰ ٧٤٣ى٤ُعةت ا٣ُجٲح صػا٣ذة  .1/91رٱؼ

 .1/131صػ (ة م ؼ ا ر غ ج)ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ  (19)
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«ا٣كػُط ٧٦ػة وػ٪٫ٕ اٷ٩كػةف ٣٭ػؾا ا٣جنػؿٱح ا٣ْٮا٬ؿ ٱؽرس ٧٠ة
(11)

! زػ٥ صػةء 

 ٱػػؽرس ٤ٔػػ٥ (:Geography)ص٘ؿاٚٲػػة »كآزػػؿ ا١٣ذةثػػح ثػػةٵ٣ٙ، كٝػػةؿ:  ،ا١٣جٲػػؿ

 كا٣ىػػعةرم كا٣٘ةثػػةت كا٣كػػ٭ٮؿ ٠ة٣ضجػػةؿ اىعج٘ؿ٘ذذح األرإ شذذعط ػذذةْرات

 ٤ٔػٯ اٷ٩كػةف وػ٪ٕ٭ةا٣ذػٰ  ا٣جنؿٱح ا٣ْة٬ؿات ٱؽرس ٧٠ة كاٷ٩كةف، كا٣عٲٮاف

ٌٰ  ٝذىةدمٌ اٹ كاٷ٩ذةج )!( ا٣كُط ٬ؾا ، ا٣ـرأ ٌٰ  ا٣٪ٞػ٢ كَؿؽ كا٣ذضةرة كا٧٣ٕؽ٩

 كا٣ُجٞػػح اٵرض ٝنػػؿة ٦ػػ٨ ا٤ٕ٣ٲػػة ا٣ُجٞػػح ا٤ٕ٣ػػ٥ ٬ػػؾا ك٦ٲػػؽاف. كا٧٣ٮاوػػٺت

«٦ش() ا٣ضٮٌ  ٨٦ ا٣ك٤ٛٯ
(11)

! 

كٱ٤ٛخ ا٣٪ْػؿ ا٣ؼ٤ػٍ ثػٲ٨ ٦ٕ٪ػٯ ا٧٤١٣ذػٲ٨، كاٝذىػةر ٠ػ٢ ٦ٕضػ٥ ٦ػ٨ 

ؿ ٦ٕةص٥ ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔٯ إظؽل ا٧٤١٣ذٲ٨ دكف إظة٣ح إ٣ػٯ اٵػػؿل، ك٬٪ػة دْ٭ػ

ا٣ذٕؽدٱح ٰٚ ٠ذةثح ا٧٣ىػ٤ُط ا٤٣٘ػٮٌم، ك٬ػٰ ٹ دٞػ٢ ٚػٰ ا٣ؼُػٮرة كآزةر٬ػة 

ا٣ك٤جٲح ٨ٔ ا٣ذٕؽدٱح ٚػٰ دٕؿٱػت ا٧٣ىػ٤ُط، ٚػٰ ظػٲ٨ كًػٓ ٦ٕضػ٥ ا٤٣٘ػح 

ٚػٰ ٦ػؽػ٤ٲ٨،  - كإف قةكل ثٲ٪٭٧ة ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ - ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة ا٧٤١٣ذٲ٨

٥٤ٕ٤٣ ان ٦ؼذىؿ ان ككًٓ ر٦ـ
(11)

! كا٣ٕضٲػت أف ا٣ٮقػٲٍ اقػذ٢٧ٕ ٚػٰ ١٦ػةف 

 ٥٤ٔ ٰٚ)»؛ ٚٞؽ صةء ٰٚ دٕؿٱٙ ا٣جؿزح أ٫٩ «ؾيً اىضغراف٘ح»آػؿ ٦٪٫ ٦ى٤ُط 

٤ح ثعؿٱ٨ ثٲ٨ ٦عىٮرة ًٲٞح أرض ُٕٝح( ا٣ض٘ؿاٚٲح «أرًٲ٨ ثٲ٨ ٦ٮوِّ
(13)

 !

 ٚإذا ٠ة٩خ ا٧٤١٣ح ثة٣ذةء دٕ٪ٰ ا٥٤ٕ٣ ٧ٚة ٝٲ٧ح ٧٤٠ح ٥٤ٔ ٬٪ة؟!

                                                 

 .118ا( ص م ؼ ا ر غ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮصٲـ)ج (11)

 .4/388صػ (ا م ؼ ا ر غ ج)ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ  (11)

)صػٖ( ص٘ؿاٚٲػح، ٤ٔػ٥ ٱػؽرس »: 1/378صػ( ا م ؼ ا ر غ ج) ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة ٦ٕض٥ (11)

جٲٕٲػح، كٱػؽرس دػٮزُّع ا٣عٲػةة ا٣٪جةدٲػح كا٣عٲٮا٩ٲػح كا٣جنػؿٱح، كآزػةر ّٮا٬ؿ قُط اٵرض ا٣ُ

ٌٰ ٰٚ ٦ؼذ٤ٙ ثٞةع اٵرض، ك٦ٲؽاف ٬ؾا ا٥٤ٕ٣ ا٣ُجٞح ا٤ٕ٣ٲة ٦ػ٨ ٝنػؿة اٵرض  ا٣٪نةط اٷ٩كة٩

 !1/379ٰٚ ) ج غ ر ا ؼ م ة( صػ ، ز٥ أظةؿ إ٣ٯ ٬ؾا ا٧٣ٮًٓ«كا٣ُجٞح ا٣ك٤ٛٯ ٨٦ ا٣ضٮ

 .1/51ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ)ب ر ز خ( صػ (13)



 898 (2-1)اجلزءان  (33)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

االرتالف ا  اىك هي٘ب ن َ٘ اىٍػ الً اىحالج ب  فف ٖ  ا  وٗيفت اىِظر أٗض 

 اىعب٘ػ٘ ب اىظ ٔاْر»! وف ٖ اى ٔل٘  «اىعب٘ػ٘ ب األرض سعح ظٔاْر»ٔس٘ط اى

وال ٗزف ٕ  !«اىعب٘ػ٘ ب األرض سعح ظاْرا »! وفٖ اىهب٘ر «األرض ىسعح

أرف وأشٓر ٌ َ )ظ اْرا (  آجرْا اىٔس٘ط واىٔل٘  أن نيٍب )ظٔاْر( اىتٖ

اىتٖ استػٍيٓا اىهب٘ر! وال شم أن تػرٗف اىٔس٘ط أفضو ٌَ تػرٗف اىهب٘ ر  

ٔق  اىهب٘ ر ف ٖ «ناىٍ سن»اشتٍو اىٔس٘ط غيٕ اىتٍح٘و فٖ كٔى ّ  ذ إ ، وإن تف 

 ذنر اىٍلانو اإلُجي٘ ّي ىيٍصعيح.

 َسْطح:  -6

سعح نو ش ٖ:  أغ اله، و)ف ٖ »فٖ اىٍػجً اىٔس٘ط واىٍػجً اىٔل٘  

«اىِٓسسب(  ٌا ىّ ظٔل وغرض )ج( سعٔح
(24)

! 

وإن ى ً  ،وٗبسو أن اىٍػجٍَْ٘ اكتصرا غيٕ اىتػرٗ ف األس ٓو واألش ٓر

 (surface) اىس عح»وكس لا: فٖ اىػسد اىحاىث ٌَ ٌجيب اىٍجٍع   .ٗهَ األد 

ْٔ ذو االٌت سادَٗ »وُليت اىٍجيب تػرٗف اىػاٌيٖ  ،«ْٔ ٌا ىّ ظٔل وغرض

غظ ً ى ّ ظ ٔل وغ رض   اىس عح أو اىبس ٘ط»، وُليْت غَ اىعٔس ٖ  «فلط

«فلط
(25)

ٌ ا »ّ ىيسعح نأُ ، وُلو اىسنتٔر ٌدٍس سٔٗسٖ تػرٗف اىزٔارزٌٖ

«ىّ ظٔل وغرض ال غ٘ ر وِٗتٓ ٖ ن اىزط
(26)

، وارت ار ٌػج ً اىي  ب اىػرن٘ ب 

«)ْس(  ٌا ىّ ظٔل وغرض نال غٍق»اىٍػاصرة تػرٗف اىسعح نأُّ 
(27)

. 

ُّٔ  اىٍػجً األر٘ر غيٕ ٌػالً اىٍجٍ ع   فل س زاد  - وٗيفت اىِظر خلًّا تف

                                                 

 دون ارتالف. 083)س ط ح( ص ، واىٍػجً اىٔل٘ 8/445)س ط ح( ل  اىٍػجً اىٔس٘ط (24)

 .0/60ٌجيب اىٍجٍع ل  -ٌصعيدا  اىػئم اىرٗاض٘ب (25)

 وٌا كبيٓا وٌا نػسْا. 468اىػرن٘ب صفٖ  اىرٗاض٘ا  ىٍػجً اىتأرٗذ ٌداوىب (26)

 .2/8364ٌػجً اىي ب اىػرن٘ب اىٍػاصرة )س ط ح( ل  (27)
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ثة٧٣ض٧ٓ ان ك٠ةف وةظج٫ ٱٮ٦بؾ ٌٔٮ
(18)

٨ ا٣ض٧ٕػٲذ٠ػؿ ك، «ثػٺ ٧ٔػٜ»دٕجٲػؿ  - 

ذ٠ػؿ أف ا٣كػُط أ٤ٔػٯ ٠ػ٢ مػٰء،  )أقُط( ك)قُٮح(؛ كأظك٨ ٠ػؾ٣ٟ ظػٲ٨

ٌٰ ٦سػػ٢: قػػُط اٵرض أك ا٣جعػػؿ. كقػػُط ا٣ض٤ػػؽ:  كّ٭ػػؿق، ككصػػ٫ ّػػة٬ؿ ٦ؿاػػ

: قػػُط ٱ١ػػٮِّف ظػػؽكد ٌٰ ٦نػػذؿ٠ح ثػػٲ٨ ٦٪ُٞذػػٲ٨  ان ّػػة٬ؿق. كقػػُط ٚةوػػ٢/ ثٲ٪ػػ

ٌٰ  ةن ٦ذضةكردٲ٨. ك٤ٔٯ ا٣كُط: ّة٬ؿ كاًط. كأمػةر أٱٌػ إ٣ػٯ ا٣كػُط اٹ٩كػٲةث

ٌٰ ؛ ز٥ ذ٠ؿ ا٣كُط، كذ٠ؿ أٱٌػا٣ ، كاٹظذ١ةؾ ا٣كُع ٌٰ ا٣كػُط ا٧٣كػذٮم » ةن ٧ةا

)٬ف(: ا٣كُط ا٣ؾم إذا أػؾت ٚٲ٫ أمَّ ٩ُٞذٲ٨ ٠ػةف ا٧٣كػذٞٲ٥ ا٣ٮاوػ٢ ثٲ٪٭٧ػة 

ٌٰ ٤٘٦ػٜ ٱذ١ػٮَّف » ةن ، كذ٠ؿ أٱٌ«٤ٔٲ٫ ةن ٦٪ُجٞ ٦ذٕؽِّد ا٣كُٮح )٬ف(: صك٥ ٬٪ؽقػ

ٌٰ ا٣كػُٮح )٬ػف(: » ةن ، كذ٠ؿ أٱٌ«ةن ٨٦ أقُط ٦عؽَّدة ٦كذٮٱح دك٧َّٯ أكص٭ زٺز

٥ ١٦ٮَّف ٦ػ٨ زٺزػح قػُٮح د٤ذٞػٰ ٚػٰ ٩ُٞػح كاظػؽة ا٣ذػٮدؿ »، ٧٠ػة ذ٠ػؿ «٦ضكَّ

ٌٰ )ٚـ(:ػةوٲح اردٛػةع ا٣كػٮاا٢ ثػة٣ٞؿب ٦ػ٨ ا٣كػُط ٩ةدضػح ٔػ٨ ٝػٮم  ا٣كُع

«ا٣ضـٱبةت، كدؤدِّم إ٣ٯ كصٮد مج٫ ٗنةء رٝٲٜ كإ٣ٯ ا٣ؼةوٲح ا٣نٕؿٱح
(19)

. 

ة أف ا٣كُط ا٧٣كذٮم ا٣ؾم ٗ  ٞ ٢ٛ ٔ٪٫ ا٧٣ٕض٧ػةف ا٣ٮقػٲٍ كا٣ٕضٲت ظ

كا٣ٮصٲـ صةء ث٫ْٛ٤ ك٦ٕ٪ةق ٰٚ ا٣ٕؽد ا٣سة٣ػر ٦ػ٨ ٦ض٤ػح ا٧٣ض٧ػٓ ا٧٣ىػؿٌم، 

، ث٢ ٤ٞ٩ػخ ٦ض٤ػح ا٧٣ض٧ػٓ دٕػؿٱٛٲ٨ (Plane)كصةء أ٦ة٫٦ ا٧٣ٞةث٢ اٷ٩ض٤ٲـم 

٬ٮ ٦ة ٠ة٩ػخ ا٣ؼُػٮط »آػؿٱ٨ ٤٣كُط ا٧٣كذٮم: أظؽ٧٬ة دٕؿٱٙ ا٣ُٮقٰ: 

                                                 

ةع أظ٧ػػؽ ٦ؼذػػةر ٧ٔػػؿ أف ٱٛٲػػؽ ٦ػػ٨ ٌٔػػٮٱذ٫ ثػػة٧٣ض٧ٓ ا٧٣ىػػؿٌم ثىػػٮرة ٦سٲػػؿة اقػػذُ (18)

٣ٸٔضةب؛ ٚٞؽ ا٩ذٞؽ ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔػٯ ا٧٣كػذٮل ا٣٪ْػؿٌم ٚػٰ ا٣ٛىػ٢ اٵػٲػؿ ٦ػ٨ ٠ذةثػ٫: 

ة ٰٚ ٠ذةب ٦كذ٢ٞ ثٕ٪ٮاف  ٌن ، «أ٩ة كا٤٣٘ح كا٧٣ض٧ػٓ»و٪ةٔح ا٧٣ٕض٥ ا٣عؽٱر، كا٩ذٞؽق أٱ

 - كٝؽ مةر٠خي ٰٚ از٪ػٲ٨ ٦٪٭ػة - ٕح ٦ٕةص٥ا٧٣ٺظْةت ا٣٪ْؿٱح ؛ ٚٞةـ ث٢٧ٕ ثٌز٥ اقذس٧ؿ 

ف  -دٛٮؽ ٦ٕةص٥ ا٧٣ض٧ٓ ٦كذٕٲ٪نة ثنجةب ا٣جةظسٲ٨ كا٣ؼؿٱضٲ٨، كثٌٕ٭٥  ٧٠ة ٬ػٮ ٦ػؽكَّ

ٌٰ ٧٣ٕةص٫٧  ٠ةف ٨٦ ٦عؿِّرم ا٧٣ض٧ٓ! - ٰٚ ا٣٘ٺؼ ا٣ؽَّاػ٤

 !ا١٣ؿكم ا٣كُط ٨ٔ ك١٣٪٫ ٢ٛٗ ٦1/1164ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة )س ط ح( صػ (19)
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د١ػٮف  ة ٤ٔٲػ٫ ٠ٲػٙ ٠ػةف،ا٧٣كذٞٲ٧ح ا٧٣ٛؿكًح ٤ٔٲ٫ أك ا٣ذػٰ ٱ١٧ػ٨ ٚؿًػ٭

٬ٮ ٦ة دٞٓ ٚٲ٫ ا٣ؼُٮط »، كاٳػؿ دٕؿٱٙ ا٣ٕة٤٦ٰ: «ثٌٕ٭ة ٤ٔٯ ٦ٞةث٤ح ثٕي

«ا٧٣ؼؿصح ٤ٔٲ٫ ٰٚ أم ص٭ح
(31)

 - دٕؿٱٙ ا٣ٕػة٤٦ٰ - ، ك٬ؾا ا٣ذٕؿٱٙ اٵػٲؿ

اقذعك٪٫ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ قٮٱكٰ
(31)

. 

 ا٣كػػُط ا١٣ػػؿكمٌ » كٝػػؽ صػػةء ٚػػٰ ا٣ٕػػؽد ٩ٛكػػ٫ ٦ػػ٨ ٦ض٤ػػح ا٧٣ض٧ػػٓ:

(Spherical surface:)  ٬ٮ قُط ٦٪ع٨و دٮصػؽ ٚػٰ ٩ةظٲػح دٕٞٲػؿق ٩ُٞػح د١ػٮف

«ا٧٣كذٞٲ٧ةت ا٣ؼةرصػح ٦٪٭ػة إ٣ٲػ٫ ٦ذكػةكٱح
(31)

، ٚػة٩ْؿ إ٣ػٯ دٞىػٲؿ ٦ٕػةص٥ 

 ا٧٣ض٧ٓ، كٔؽـ إٚةدد٭ة ٨٦ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ٩ٛك٫؟!

ا٣٪٧ةذج ٦عٛػـة ٣ؽراقػح ٦ىػ٤ُعةت أػػؿل ٚػٰ ٬ؾق كأرصٮ أف د١ٮف 

ك٩ذؿكصٲ٨ ٦ٕةص٥ ا٧٣ض٧ٓ ٦س٢: أ٩كٮ٣ٲ٨، كإ٤ٛ٩ٮ٩ـا، كث٪١ؿٱةس،
)*(

ك٢ٕ٣ ... 

كٝػؽ  ا٧٣ض٧ٓ ا٧٣ٮَّٝؿ ٱٕٲؽ ا٣٪ْؿ ٰٚ ٌٝٲح ا٧٣ى٤ُط ٤ٔػٯ ا٧٣كػذٮٱٲ٨ ا٣٪ْػؿٌم؛

ٌٰ ٚػػٰ  د ا٧٣ض٧ػػٓ كقػػةا٢ ٣ٮًػػٓ ا٧٣ىػػ٤ُط، ك٤ٔػػٯ ا٧٣كػػذٮل ا٣ذُجٲٞػػ ظػػؽَّ

٦ٕةص٫٧. كأرصٮ أف ٱٛٲؽ ا٧٣ض٧ٓ ٨٦ دراقذٰ ا٣٪ٞؽٱح ٰٚ ا٣ُجٕح ا٣ٞةد٦ػح ٦ػ٨ 

٨٦ ٔنؿة أٔػٮاـ، أك ٚٲ٧ػة قٲىػؽر ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ا٣ذٰ ٱ٢٧ٕ ٚٲ٭ة ٦٪ؾ أ٠سؿ 

 .٨٦ أصـاء ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ، كٔكٯ أف ٱ١ٮف ٝؿٱجةن 

*   *   * 

                                                 

 .٦3/64ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ا٧٣ىؿٌم صػ - ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ؿٱةًٲح٦ى٤ُعةت  (31)

 .468ا٣ٕؿثٲح صٰٚ  ا٣ؿٱةًٲةت ٧٣ٕض٥ ا٣ذأرٱغ ٦عةك٣ح (31)

ٔػ٨ ا٣ُٮقػٰ  ةكٚٲ٭ػ ٦3/91ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ا٧٣ىؿٌم صػػ - ٦ى٤ُعةت ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ؿٱةًٲح (31)

 .«ٱك٧َّٯ قُط ا١٣ؿة ٦عٲٍ ا١٣ؿة»

ىح = ا٧٣ض٤ح.ز٧ح ٦ٞةثٺت ٔؿثٲح ٣٭ؾق ا٧٣ىُٺظةت ذ٠ؿد٭ة ا٧٣ٕةص٥ ا )*(  ٣ُجٲح ا٧٣ذؼىِّ
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 املصادر واملراجع
 

-  ٌٰ ٌٰ ٧٤٣ى٤ُط ا٣ٛٞ٭  -3صػػ ٦85ض٤ػؽ  -د. ق٪ة٩ٰ ق٪ة٩ٰ -ا٣ذُٮر ا٣ؽٹ٣

 ـ.1/1111قٮرٱة ط -٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ

 - ٤ٔٲ٭ػة ا٣ٌٞػةء كقػةا٢ك ا٣كػ٤جٲح آزةر٬ة ا٤٣٘ٮم ا٧٣ى٤ُطٰٚ  ا٣ذٕؽدٱح -

صة٦ٕػػح  -ا٤ٕ٣ػػٮـ ٤٠ٲػػح دار ٦ض٤ػػح - 13ٔػػؽد -أظ٧ػػؽ ٦ؼذػػةر ٧ٔػػؿ د.

 .ـ٦1998ىؿ / -ا٣ٞة٬ؿة

ـ ٣ػ٫ ك٤َّٔػٜ ٤ٔٲػ٫  -ا٣ضجؿ كا٧٣ٞةث٤ح ٧٣ع٧ػؽ ثػ٨ ٦ٮقػٯ ا٣ؼػٮارز٦ٰ - ٝػؽَّ

 ـ.٦1/1119ىؿ ط -ا٣ٞة٬ؿة -مؿ٠ح ٩ٮاثٖ ا١ٛ٣ؿ -٦ىُٛٯ ٦نؿٚح د.

دعٞٲٜ  -ؿف ا٣سة٣ر ا٣٭ضؿٌم(ػ٤ٜ اٷ٩كةف ٣سةثخ )٨٦ ٧٤ٔةء ا٤٣٘ح ٰٚ ا٣ٞ -

ٌٰ ) -ٔجؽ ا٣كذةر أظ٧ؽ ٚؿاج كزارة اٷرمػةد  -(14ق٤كػ٤ح ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػ

 ـ.1/1965ا١٣ٮٱخ ط -كاٵ٩جةء

-  ٌٰ  -١٦ذجػح اٳداب -ظةزـ ٤ٰٔ ٧٠ػةؿ ا٣ػؽٱ٨ د. -٥٤ٔ ا٧٣ى٤ُط ا٣ذةرٱؼ

 ـ.٦1/1116ىؿ ط -ا٣ٞة٬ؿة

د.إثػػؿا٬ٲ٥  ك ٰا٧٣ؼـك٦ػػ ٦٭ػػؽم.د دعٞٲػػٜ -(175٬ا٣ٕػػٲ٨ ٤٣ؼ٤ٲػػ٢)ت -

 -ا٣ٕػػؿاؽ -ث٘ػػؽاد -٦٪نػػٮرات كزارة ا٣سٞةٚػػح كاٷٔػػٺـ -٣ٰكػػة٦ؿااا

 .ـ1985 - 1/81ط

١٦ذػت  -٦ؤقكح ا٣ؿقػة٣ح -(817٬)تم ا٣ٞة٦ٮس ا٧٣عٲٍ ٤٣ٛٲؿكزآثةد -

 .ـ٣1/1987ج٪ةف ط -ثٲؿكت -دعٞٲٜ ا٣ذؿاث 

٣ج٪ػػةف  -ثٲػػؿكت -دار وػػةدر -(٣711٬كػػةف ا٣ٕػػؿب ٹثػػ٨ ٦٪ْػػٮر)ت -

 .ـ3/1994ط
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 -٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح -ةن ػ٧كػٲ٨ ٔة٦ػ ٦ض٧ٮٔح ا٣ٞؿارات ا٧٤ٕ٣ٲػح ٚػٰ -

 ـ.٦1984ىؿ / -ا٣ٞة٬ؿة

ٔػؽد  -د.٦ع٧ؽ قٮٱكٰ -٦عةك٣ح ا٣ذأرٱغ ٧٣ٕض٥ ا٣ؿٱةًٲةت ٰٚ ا٣ٕؿثٲح -

 ـ.1991دٮ٩ف / -٦ض٤ح ا٧٣ٕض٧ٲح – 6، 5

ٌٰ ٧٤٣ىػػ٤ُعةت ا٣ُجٲػػح - د.٩نػػأت  -٦نػػؿكع ١٣ذةثػػح ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ذػػةرٱؼ

٤٣٘ػح ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا -1صػػ – 91، ٦ض٤ػؽ 4صػػ -٦89ض٤ؽ  -ا٣ع٧ةر٩ح

 ـ.1117 -16قٮرٱة / -ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ

ٰ دكر ا٩ٕٞةدق ا٣سة٣ر - ٚ ٓ ـ ا٣ؿٱةًٲح ا٣ذٰ أٝؿ٬َّة ا٧٣ض٧ ٦ض٤ح  -٦ى٤ُعةت ا٤ٕ٣ٮ

 ٌٰ  ـ.٦1937ىؿ / -ا٧٣ُجٕح اٵ٦ٲؿٱح ثجٮٹؽ -٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا١٤٧٣

ٌٰ ٧٤٣ى٤ُعةت ا٣ُجٲح -  -٩نأت ا٣ع٧ةر٩ح كا٠ذ٧ةؿ رصت د. -ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼ

 ـ.1116قٮرٱة / -ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن٦ٜض٤ -1صػ ٦89ض٤ؽ 

 ا٣ٕػؿب ا٤٣٘ػٮٱٲ٨ ٠جةر ٨٦ ص٧ةٔح كإٔؽاد دأ٣ٲٙ -اٵقةقٰ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕض٥ -

 .ـ1113/ دٮ٩ف -ٹركس -كا٤ٕ٣ٮـ كا٣سٞةٚح ٤٣ذؿثٲح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣٪٧ْح -

-  ٌٰ ٦ىػؿ  -ا٣ٞػة٬ؿة -ا٣ٕؿثٲػح ا٤٣٘ػح ٦ض٧ػٓ ٦ُجٮٔػةت -ا٧٣ٕض٥ ا٤ٛ٣كػٛ

 ـ.1/1977ط

 ٦ىػػؿ -ا٣ٞػػة٬ؿة -ا٣ٕؿثٲػػح ا٤٣٘ػػح ٦ض٧ػػٓ جٮٔػػةت٦ُ -ا١٣جٲػػؿ ا٧٣ٕضػػ٥ -

 ـ،1/1981ط( ا٣جػةء ظؿؼ) ، ـ1/1971ط( ا٣٭٧ـة ظؿؼ) ـ،1956/ط

 ظػؿؼ) ـ،1/1111ط( ا٣ضػٲ٥ ظػؿؼ) ـ،1/1991ط( كا٣سػةء ا٣ذةء ظؿٚة)

( ا٣ػػؽاؿ ظػػؿؼ) ـ،1/1114ط( ا٣ؼػػةء ظػػؿؼ) ـ،1/1111ط( ا٣عػػةء

( 1ؽ -ا٣ػػػػؿاء ظػػػػؿؼ) ـ،1/1118ط( ا٣ػػػػؾاؿ ظػػػػؿؼ) ـ،1/1116ط

 .ـ1/1115ط( 1ؽ -ا٣ؿاء ظؿؼ) ـ،1/1111ط

 -ا٣ٞػة٬ؿة -ا٣ٕؿثٲػح ا٤٣٘ػح ٦ض٧ػٓ ٦ُجٮٔػةت -٦ٕض٥ ا١٣ٲ٧ٲةء كا٣ىٲؽ٣ح -

 ـ.٦1/1983ىؿ ط
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 -ا١٣ذػت ٔػة٥٣ - ٧ٔػؿ ٦ؼذػةر أظ٧ؽ .د -ا٧٣ٕةوؿة ا٣ٕؿثٲح ا٤٣٘ح ٦ٕض٥ -

 .ـ1/1118ط ٦ىؿ -ا٣ٞة٬ؿة

ٌٰ  -٦ٕضػػ٥ ٦ىػػ٤ُعةت ا٣ٛٲـٱػػةء - ٌٰ ا٣ٕؿاٝػػ  -٦ُجٮٔػػةت ا٧٣ض٧ػػٓ ا٧٤ٕ٣ػػ

 ـ.1/1977اؽ طا٣ٕؿ -ث٘ؽاد

 -٦ٕض٥ ٦ى٤ُعةت ا٣ىػٲؽ٣ح كا٣ٕٞػةٝٲؿ ٚػٰ ٠ذػةب ا٣ٞػة٩ٮف ٹثػ٨ قػٲ٪ة -

٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ  83 -79، 77 -75، 73، ٦68ض٤ػؽ  -ا٣ؽٱ٨ د.كٚةء دٰٞ

 ـ.1118 -ـ1993قٮرٱة / -ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ

 ٦ىػػؿ -ا٣ٞػػة٬ؿة -ا٣ٕؿثٲػػح ا٤٣٘ػػح ٦ض٧ػػٓ ٦ُجٮٔػػةت -ا٣ػػٮصٲـ ا٧٣ٕضػػ٥ -

 ـ.1981/

 ٦ىػػؿ -ا٣ٞػػة٬ؿة -ا٣ٕؿثٲػػح ا٤٣٘ػػح ٦ض٧ػػٓ ٦ُجٮٔػػةت -ا٣ٮقػػٲٍ ا٧٣ٕضػػ٥ -

 .(ـ1115 - 1114 /4ط)ا٣ؽك٣ٲح  ا٣نؿكؽ ك١٦ذجح ـ،3/1985ط

 ٦ٛةدٲط ا٤ٕ٣ٮـ ٵثٰ ٔجػؽ اهلل ٦ع٧ػؽ ثػ٨ أظ٧ػؽ ثػ٨ ٱٮقػٙ ا٣ؼػٮارز٦ٰ -

ٌٰ  -دعٞٲٜ كدراقح ٩٭ٯ ا٣٪ضةر -ا١٣ةدت ٣ج٪ةف  -ثٲؿكت -دار ا١ٛ٣ؿ ا٤٣ج٪ة٩

٭ٲبػػح ا٣ٕة٦ػػح ا٣ -(118) ا٣ػػؾػةاؿ -ـ، كدعٞٲػػٜ ٚػػةف ٤ٚػػٮد1/1993٨ط

 ـ.٦1/1114ىؿ ط -ا٣ٞة٬ؿة -٣ٞىٮر ا٣سٞةٚح

٦ع٧ػؽ ص٧ٕػح  -٦ٺظْةت ٩ٞؽٱح ظػٮؿ ٦ػةدة ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ػٮصٲـ ك٦٪٭ضػ٫ -

 ٌٰ  -ا٣ٞػة٬ؿة – كاٷٚؿٱٞٲػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣جعػٮث ٦ؿ٠ػـ –٦ض٤ح ا٤٣٘ػح  -ا٣ؽِّرث

 ـ.٦/1111ىؿ 

ٌٰ  ا٧٣ٕضػػ٥ ٦ػػ٨ - ، ا٧٣ٕضػػ٥ إ٣ػػٯ ا٣ؼ٤ٲ٤ػػ ٌٰ  ا٧٣ٕضػػ٥ٚػػٰ  ٩ْػػؿات ا٣ذػػةرٱؼ

 ٌٰ  ٦ىػػؿ -ا٣ٞػػة٬ؿة -٤٣٪نػػؿ ا٣عٌػػةرة -ٕػػح ا٣ػػؽرثٰ ٦ع٧ػػؽ ص٧ -ا٣ٕؿثػػ

 .ـ1/1117ط

*   *   * 
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«املشكهح انهغىَح انعرتُح» كتاب أضىاء عهً
() 

 حمًد عثدو فهفمنهدكتىر 

 ()د. وى٘د ٌعٍد اىصراكجٖؾرإ ودعي٘و 

ؽُّ أوػٺن ٣ػ٫، ٬ػٮ ٕىػر ٔػ٨ ٦ٮ٣ػٮد قػةثٜ ٱي ٬ؾا ا١٣ذةب ٦ٮ٣ٮد صؽٱؽ ٦ُػٮَّ 

ا٣ؾم وؽر ٰٚ َجٕح كظٲؽة ٨ٔ دار  «اثخ ك٦ذ٘ٲؿاتا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح: زٮ»٠ذةب: 

 .ـ1111ا٣ٲ٪ةثٲٓ ثؽ٦نٜ ق٪ح 

كد٘ٲٲػؿ ٔ٪ٮا٩ػ٫ كدٕػؽٱ٢ ثٕػي ٚىػٮ٫٣ ثة٣ـٱػةدة أك  كإٔةدة َجٓ ا١٣ذةب

ى  ا٣عؾؼ، أك ثإًةٚح أ١ٚةر صؽٱػؽة ٤ٔػٯ ٦ػة قػجٜ = ٧ػح ٦نػؿكٔح أ٦ػٮر ٦يذٕة٣

وػػعح كٔةٚٲػػح، ك٦كػػة٣ٟ ٱكػػ١٤٭ة ٗٲػػؿ كاظػػؽ، كٹ قػػٲ٧ة إذا ًػػ٥ دٹاػػ٢ ك

 .١ذةب ا٣ٺظٜ أ١ٚةران ٥٣ د٨١ ٝؽ كردت ٰٚ ا٣كةثٜ ٤ٔٲ٫ا٣

وػٛعح ٦ػ٨ ا٣ُٞػٓ ا٧٣ذٮقػٍ، ظػة٦ٺن  151صةء ا٧٣ٮ٣ػٮد ا٣ضؽٱػؽ ٚػٰ 

٨٦ ا١٣ذػةب  ، ك٥ًَّ ٚىٮٹن «أًٮاء ٤ٔٯ ا٧٣ن٤١ح ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٕؿثٲح»ٔ٪ٮا٩ةن ٬ٮ: 

ٌ  ،ا٣كةثٜ  :ا٣ضؽٱؽة اٳدٲح ()ٙ زٺزح ا٣ٛىٮؿكأًةؼ إ٣ٲ٭ة ا٧٣ؤ٣

                                                 

() ( ٜ1113وؽر ٨ٔ ادعةد ا١٣ذةب ا٣ٕؿب ثؽ٦ن.)ـ 

()  صة٦ٕح ظ٧ةة. -أقذةذ ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب كا٤ٕ٣ٮـ اٷ٩كة٩ٲح 

 ـ.15/5/1119كردت إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 

()  ظةمٲح: ٨٦ ا٧٣ٛٲؽ ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ اػذٺؼ ٔجةرة ا١٣ةدت ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ أٝكةـ ا١٣ذةب ا٣ػؾم

 ٕؿض ٫٣، ٱك٧ٲ٭ة أظٲة٩ةن ٚىٮٹن، كأظٲة٩ةن أػؿل ٦جةظر! = ا٧٣ض٤ح.ٱ
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 .صةء ٤ٔٯ ًٕٚةًؿ( ةا٧٣جعر ا٣كةدس: )٦ -1

 .ا٧٣جعر ا٣كةثٓ: ٰٚ ا٣ؽٹ٣ح اٷق٪ةدٱح ٢ٕٛ٤٣ -1

 .٨٦ ا٣ٮص٭ح ا٣ٮّٲٛٲح ا٧٣جعر ا٣سة٨٦: اٷٔؿاب -3

 .ؿت ٰٚ دكرٱةت ٦ع٤ٲح كٔؿثٲحنً ك٬ٰ ٰٚ ٦ض٤٧٭ة ثعٮث ٩ي 

 :كراء ٠ذةثح ٚىٮؿ ا١٣ذةب صؽٱؽ٬ة كٝؽٱ٧٭ة دكاٚٓ ٩ض٤٧٭ة ٚٲ٧ة ٱأدٰ ٍخ ٛى ٝى كى 

 .٣ٌٛٮؿ ا٧٤ٕ٣ٰا٣ؽاٚٓ ا٧٤ٕ٣ٰ، كق٧ةق ا٧٣ؤ٣ٙ: ا -1

 اٹ٩ذ٧ةء ا٣ٞٮ٦ٰ ا٣ؾم ٱذض٤ٯ ٰٚ اٹ٩ذ٧ةء إ٣ٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ح ٬ؾق اٵ٦ح. -1

 .ا٣ٮٚةء ٣ؿقة٣ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ذٰ ٱ٪ذ٧ٰ إ٣ٲ٭ة ا٧٣ؤ٣ٙ -3

 .٦ة ٱٮاص٫ ا٣ٕؿثٲح ٨٦ دعؽٱةت كص٪ةٱةت ٤ٔٲ٭ة -4

اٷٱ٧ةف ثٞؽرة ا٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ ا٣٪٧ػةء ا٣ػؾادٰ كا٣ذضػؽد ا٧٣كػذ٧ؿ ٦ػٓ  -5

 .٭ةا٣عٛةظ ٤ٔٯ زٮاثذ

 :أٌة اىٍجةظر اىذٖ تٍذٓة غفعةت اىهذةبح فٖٓ

ى:المبحثىاألول:ى)ييىوريىالمذكلدىالل وود(
كٝىؽ ث٫ ٚ٭ػ٥ ا٣ػؽارس ٣٪ٛكػ٫ ك٦عٲُػ٫ ك٦ػة ٱ١ذ٪ػٙ ظٲةدػ٫، زػ٥ ثٲػةف 

٦كؤك٣ٲذ٪ة ٦ضذ٧ٕٲ٨ ٩عٮ ٣٘ذ٪ػة ٚػٰ إَػةر ٦ػ٨ ٦ٞٮ٦ةد٭ػة، ك٦ػة ٱىػةدٚ٭ة ٦ػ٨ 

ا٣ػػؾم ٱٕػػؽ  ٦ٕٮٝػػةت. كٱٞىػػؽ ث٭ػػؾا ا٣ػػٮٰٔ اٷدراؾ ا٧٣ٮًػػٮٰٔ ٧٤٣نػػ٤١ح

 ا٣ؼُٮة اٵك٣ٯ ٤ٔٯ َؿٱٜ دنؼٲه ا٧٣ؿض كدعؽٱؽ ا٣ٕٺج ا٣٪ةصٓ ٫٣.

ى:المبحثىالثاني:ى)ىالعربودىمنىوجكدىنظرىاآلخر(
ك٦ؤداق ٦ٮٝٙ ٗٲؿ ا٣ٕؿثٰ ٨٦ ٣٘ذ٪ة ك٦ة ٱػؿاق ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ ٦عةقػ٨ أك ٦سة٣ػت. 

ك٬ؾق ا٣٪ْؿة ٨٦ اٳػؿ ٝؽ د١ػٮف كإٝٲػح أ٠سػؿ ٦ػ٨ كص٭ػح ٩ْػؿ أوػعةب ا٤٣٘ػح 

 ٟ ٣ٕؽـ مٕٮر أك٣بٟ ثةٹ٩ذ٧ةء إ٣ٯ ٬ؾق ا٤٣٘ح، كأ٩٭ػة ٣ٲكػخ ١٦ٮ٩ػةن كذ٣ ،أ٩ٛك٭٥

ي٣ٛذ٪ػة ٣٘ذ٪ػة ٝػؽ  ٨٦ ١٦ٮ٩ةت مؼىٲذ٭٥ ا١ٛ٣ؿٱح كا٣عٌةرٱح كا٣ٞٮ٦ٲح، ذ٣ػٟ أف أ
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دض٤ٕ٪ة ٹ ٩كذُٲٓ د٧٤ف أدكاا٭ة ث٧ٮًٮٔٲح ٤ٔػٯ ٗػؿار ٦ػة ٱؿا٬ػة اٳػػؿ ا٣ػؾم 

 .٦ٮًٮٰٔ ٦٪ْةر ٨٦ -إذا ٠ةف ٗٲؿ ٦ذعٲـ أك ظةٝؽ  - ٱ٪ْؿ إ٣ٲ٭ة

ى::ى)الل دىبونىالثباتىوالت ور( المبحثىالثالث
 ،ارد١ـ ٬ؾا ا٧٣جعر ٤ٔٯ ا٧٣ٕةد٣ح اٳدٲح: إفَّ ز٧ح دكاٚػٓ ٤٣ذ٘ٲػؿ كا٣٪٧ػةء

ك٨١٣ ٰٚ إَةر ٨٦ آٚةؽ ٦عؽدة. ٚإذا ٠ة٩خ ا٣ٌؿكرات ا٣عٌةرٱح أك ا٧٤ٕ٣ٲػح 

ػ٢ ٔ٪٭ػة.  دٛؿض ٬ؾا ا٣ذ٘ٲؿ ٚإف ٫٣ ٦عةذٱؿ ٱ٪جٰ٘ دعؽٱػؽ٬ة كا١٣نػٙ ا٧٣ٛىَّ

ك٦ة ٤ٔٲ٭ة ٰٚ ًػٮء ا١٧٧٣ػ٨  إ٣ٯ إٱضةد كٰٔ ٱجٲ٨ ٦ة ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲحك٬ٮ ٱ٭ؽؼ 

 .كا٧٣كذُةع ٨٦ ص٭ح، كدجٲةف ا٧٣ٮٝٙ ا٣عٌةرم ٣ٶ٦ح ٨٦ ص٭ح أػؿل

ى:بع:ى)منىآثارىالقواسىالخاطئ(االمبحثىالر
 د٪١ػت ا٣ذٞٲػؽ ٱ٧س٢ ٬ؾا ا٧٣جعر آ٣ٲةت ا٣ذ٘ٲؿ ا٣ذٰ ص٪عخ ثة٣ٕؿثٲح إ٣ػٯ

ٚػٰ اقػذ٧ٕة٣٭ة، ك٬ػٰ ٧٩ػةذج ٦ذىػٲؽة ثةٵوٮؿ ا٣سةثذػح كا٣ٞػٮا٩ٲ٨ ا٧٣ُػؿدة 

 .٣ذض٢ٕ ٧٩ةذج ٤٣ؼؿكج ٤ٔٯ ا٣ٞٲةس ا٧٣ُؿد

ى:المبحثىالخامس:ى)قراوةىرملودىييىل دىالصحايد(
ٱ٧س٢ ٬ؾا ا٧٣جعر ا٣ضة٩ت اٷصؿااٰ ا٣عٞٲٰٞ ا٣ٞةا٥ ٤ٔٯ ا٣ٮوٙ كا٣ذع٤ٲ٢ 

٤٣ٮاٝٓ ا٤٣٘ٮم ٰٚ ٦ٲؽاف ٦٭٥ ٨٦ ٦ٲةدٱ٨ ا٣ذؽاكؿ ا٤٣٘ٮم ٬ٮ ا٣ىػعةٚح ا٧٣ٞػؿكءة. 

خ ٬ؾق ا٣ٞؿاءة ٤ٔٯ ٔٲ٪ةت ٔنٮااٲح ٨٦ ا٣ىعٙ، كٝيًىؽ ٦٪٭ة ا٣ذنؼٲه  كٝؽ َيجِّٞ

 .ا٤٧ٕ٣ٰ ٣عةؿ ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٧٣ؽك٩ح ا٣ىعٛٲح كدجٲةف قج٢ اٹردٞةء ث٭ة كدُٮٱؿ٬ة

ىمنىاد ىاآللد(:ىى«ِيعاِل»المبحثىالدادس:ى)ماىجاوىرلىى
اٳ٣ػح، ة ٱجٲ٨ ٝٲةقٲح ث٪ةء)ًٕٚػةًؿ( ٚػٰ اقػ٥ ٦ٕض٧ٲ   ان ٱ٧س٢ ٬ؾا ا٣ٛى٢ قؿد

٧٤٣ؽك٩ح ا٧٣ى٤ُعٲح ا٣ٕؿثٲح كد٣ٲ٢ ٗ٪ٯ ٚٲ٭ة ان رٚؽكٱٕؽ ٬ؾا ا٧٣جعر 
(1)

. 

                                                 

أمٲؿ ٬٪ة إ٣ٯ ٠ذةب ك٫ًٕ ا٣نةٔؿ ٦ٕؿكؼ ا٣ؿوةٰٚ ق٧ةق: )اٳ٣ح كاٵداة ك٦ة ٱذجٕ٭٧ة ٨٦  (1)

 = ؿ، ث٘ؽاد،ػنػٲؽ ٤٣٪ػ٨ٔ دار ا٣ؿم 1981ف كا٧٣ؿاٜٚ كا٣٭٪ةت(، كٝؽ وؽر ٔةـ ػا٧٣ٺث
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ى:المبحثىالدابع:ى)ييىالداللدىاإلدنادودىللفعل(
ك٬ؾا ا٧٣جعر ٱن٢١ دٔٮة ٣ٞؿاءة ا٣ذؿاث ا٤٣٘ػٮم ا٣ٕؿثػٰ ثٕػٲ٨ ا٣٪ةٝػؽ 

 .ا٧٣ع٢٤ ٦ؽٚٮٔةن ث٧ك١٤ٲ٨ ٧٬ة: ا٣ذٞىٰ كا٧٣ٮًٮٔٲح

٧٣ٞٮ٣ػح مػةٔخ ٚػٰ أكقػةط ثٕػي  ةن ك٬ٮ ٨٦ ص٭ح زة٩ٲح ٱ٧سػ٢ دىػعٲع

ا٣ؽارقٲ٨ ا٣ٞؽ٦ةء كا٧٣عؽزٲ٨ ٦ؤدا٬ة أف ا٢ٕٛ٣ ٹ ٱذ٨٧ٌ إٹ دٹ٣ذػٲ٨ از٪ذػٲ٨ 

دٹ٣ح زة٣سح  ٧٬ة: ا٣ؽٹ٣ح ا٣عؽزٲح كا٣ؽٹ٣ح ا٣ـ٦٪ٲح. كػ٤ه ا٧٣جعر إ٣ٯ دأ٠ٲؽ

ا٣ؽارقٲ٨، ٬ٰ ا٣ؽٹ٣ػح ٤ٔػٯ ا٣ٛةٔػ٢، ٚٲ٘ػؽك ا٣ٕٛػ٢  ٥٣ ٱ٤ذٛخ إ٣ٲ٭ة ٠سٲؿ ٨٦

 .ت ٹ دٹ٣ذٲ٨ از٪ذٲ٨زٺث دٹٹ ةن ٦ذ٧ٌ٪

ى:المبحثىالثامن:ى)اإلررابىمنىالوجكدىالوظوفود(
ٱٮًط ٬ؾا ا٧٣جعر رؤٱح ٦ٛةد٬ة أف اٷٔؿاب ٹ ٱك٭٥ داا٧ةن ٰٚ إٱٌػةح 

ا٣ػؾم  دٹ٣ح ا٣ذؿ٠ٲت؛ ك٣ؾا ٱؽٔٮ ٬ؾا ا٧٣جعر إ٣ٯ دؿمٲؽ اٹٔذ٪ةء ثػةٷٔؿاب

. ك٬ػؾا ٱضٕػ٢ ةة أـ ثعسٲ ػٱؿاد ث٫ ا٣ذع٤ٲػ٢ ا٣٪عػٮم قػٮاء أ٠ػةف ذ٣ػٟ د٤ٕٲ٧ٲ ػ

 :اٷٔؿاب ٩ذٲضح أ٦ؿٱ٨

 .م٧ٮ٣ٲح ٩ْؿٱح ا٣ٕة٢٦ ٰٚ ا٧٣ؽك٩ح ا٣٪عٮٱح ا٣ٕؿثٲح -1

ك٣ػٲف ز٧ػح  ،إػٌةع ا٣٪عةة دؿا٠ٲت ا٣ٕؿثٲح ٣٭ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ ا٣ذع٤ٲػ٢ -1

 .٤ُ٦ٞةن  ةن ٦٪٭ش ٱكذُٲٓ أف ٱكذٮٔت ٦ُٕٲةت ٦ؽك٩ح ٣٘ٮٱح ٦ة اقذٲٕةث

ى:وفصحىالكتابىرنىأيكارىوتبناهاىصاحبهىمنكا
ٱ١ٰٛ ٚٲ٭٧ة أف دعٛػِ ا٧٣ذػٮف  د٥٤ٕ ا٣ٕؿثٲح كإدٞة٩٭ة ٹ اٹٔذٞةد ثأف -1

ا٣٪عٮٱػػح، كأف ا٦ػػذٺؾ ٬ػػؾق ا٧٣ذػػٮف كاقػػذْ٭ةر٬ة ٹ ٱٕ٪ػػٰ ا٦ػػذٺؾ 

                                                 

رؾ ٤ٔٲ٫ ا٣ؽ٠ذٮر إثؿا٬ٲ٥ ا٣كة٦ؿااٰ ثٕي اٵث٪ٲح. ك٣ٮ ا٤َػٓ ث٪ةء ٣ٴ٣ح، كاقذؽ 441كص٧ٓ ٚٲ٫  =

٤ٔٲ٫ ٦ؤ٣ٙ ا١٣ذةب ٹقذؽرؾ أث٪ٲح ٠سٲؿة ٧٦ػة ٚةدػ٫، ك٦ػ٨ ذ٣ػٟ: ا٤٣ِّعػةظ، ك٬ػٮ ٦ػ٨ ا٣كػ٭٥ 

 كٝٛح ٔ٪ؽق ٰٚ ٝةث٢ إف مةء اهلل. . كقذ١ٮف ٣ٰٺق، كا٤٣ِّعةؽ، ك٬ٮ ٗٺؼ ا٣ٞٮس،..٦ةك٣ٰ أٔ
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ؿ ا٣ٞؽرة ٤ٔٯ ٧٦ةرقح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٧٦ةرقح وعٲعح، ك٨١٣ ا٧٣ٕػٮَّ 

٤ٔػػٯ اٹردٞػػةء ثةٹقػػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػػٮم كدؽاك٣ٲػػح ا٤٣٘ػػح  ٚػػٰ ذ٣ػػٟ

ةن ثع٧ةـ ٣٘ٮم ٱكػ٧ٓ ٚٲػ٫ ثض٢ٕ ٦ذ٥٤ٕ ا٤٣٘ح ٦عٮَ :ا٣ٛىٲعح، أم

 ا٤٣٘ح ا٣كػ٤ٲ٧ح، كٱ٤ٞػؽ٬ة كٱ١ذػت ث٭ػة؛ ٵف ا٤٣٘ػح أكٹن كآػػؿان ٬ػٰ

٦٭ػػةرة ٣٘ٮٱػػح مػػؿَ٭ة ا٧ً٣ػػؿاف كا٧٣عة٠ػػةة ٹ ظٛػػِ ا٧٣٪ْٮ٦ػػةت »

 .دعٲة ا٤٣٘حكثةػذىةر: ٣ٲف ثة٣٪عٮ كظؽق  ،«ا٣٪عٮٱح

ٚػٰ أذ٬ػةف ثٕػي ا٣ؽارقػٲ٨ أف ا٣ٕٛػ٢ ٹ ٱذٌػ٨٧ إٹ  ػُأ ٦ػة ٝػؿَّ  -1

دٹ٣ح ظؽزٲح كدٹ٣ح ز٦٪ٲح، ك٬ػؾا ٝىػٮر ٚػٰ ا٣ٛ٭ػ٥  دٹ٣ذٲ٨ از٪ذٲ٨:

ؿ؛ ذ٣ػٟ  ٔ٪ؽ ثٌٕ٭٥ ٨٧٦ ٱٞٛٮف ٰٚ كص٫ ٢٠ صؽٱؽ ٨٦ ٗٲؿ ٦ة دجىُّ

أف دٹ٣ح ا٢ٕٛ٣ ٤ٔٯ ا٣ٛة٢ٔ دٹ٣ح اقذ٤ـا٦ٲح، ك٬ؾا ٦ة ٱ٪ُٜ ث٫ مػٲغ 

ٱ١ػٮف ث٘ٲػؿ  ك١٣٪ػ٫ ٹ ،ا٣٪عةة قٲجٮٱ٫ ٚٞؽ ٱ١ٮف ا٢ٕٛ٣ ث٘ٲؿ ٦ٕٛػٮؿ

أمػػؽ ٦ػػ٨ اظذٲةصػػ٫ إ٣ػػٯ  ٛةٔػػ٢ٚعةصػػح ا٣ٕٛػػ٢ إ٣ػػٯ ا٣ ،ٚةٔػػ٢ ا٣جذػػح

دٹ٣ػح »ٲجٮٱ٫: قػ ١٣ٺـ دٛكٲؿ - اهلل رظ٫٧ -ا٧٣ٕٛٮؿ. كٹث٨ ا٣ٞٲ٥ 

 :ٕٮؿ ث٫ ٨٦ كص٭ٲ٨ٛا٢ٕٛ٣ ٤ٔٯ ا٣ٛة٢ٔ أٝٮل ٨٦ دٹ٣ذ٫ ٤ٔٯ ا٧٣

٧ػؿك،  -أ  ٧ٮ٫٦ كػىٮو٫ ٩عٮ: ٢ٕٚ زٱؽه ك٢٧ٔٔ  ٤ٯ ا٣ٛة٢ٔ ٕث أ٫٩ ٱؽؿٔ 

٧ؿان  ؿب زٱؽهٔ  ٧ؿان : كٹ دٞٮؿ كأ٦ة ػىٮو٫ ٚ٪عٮ:ً   .٢ٕٚ زٱؽهٔ 

ـ ث٪ٛكػ٭ة،  -ب  ا٣ٮص٫ اٳػؿ أف ا٢ٕٛ٣ ٬ٮ ظؿ٠ػح ا٣ٛةٔػ٢، كا٣عؿ٠ػح ٹ دٞػٮ

ٰ ٦ذى٤ح ث٧ع٤٭ة  كٹ ...ٚٮصت أف ٱ١ٮف ا٣ٛة٢ٔ ٦ذىٺن ث٫٤ٕٛ ،كإ٧٩ة ٬

٪٫ ٦ٕ٪ٯ ٨ ا٣ٛة٢ٔ ٣ْٛةن ٧٠ة ٹ ٱ٪ٛى٢ٔ  «ٱىط ا٩ٛىةؿ ا٢ٕٛ٣ٔ 
(1)

. 

أف ا٣ذُٮر ق٧ح ٔة٦ح ٰٚ ا٣ٮصٮد، كا٤٣٘ح كص٫ ٨٦ كصٮق ا٣ٮصٮد، ٚ٭ػٰ  -3

ثٛٮًػٯ ا٣ؼٺٱػة ا٣كػؿَة٩ٲح،  ُٮر ك١٣٪٫ ٣ٲف دُٮران مػجٲ٭ةن دؼٌٓ ٤٣ذ

                                                 

 .338ك337، ص: 1اث٨ ٝٲ٥ ا٣ضٮزٱح، ثؽاآ ا٣ٛٮااؽ:  (1)
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امكنٔةث  ثةل َِ حطِر حخىْ وي جُث وخاضع مقِأًي امىٌظِوث امنغِٓ

وي جُث أخرى. ومغخٌا ورل غٔرَا وي امنغات مه حقف فْ امقدٓه ضةد 

 .ومكٌُا غىنج غنّ حطِٓػٍ مقِأًٌُا ،امِافد امنغِي

ةُةةداهف فامكخةةاس مةةٔس  اً ُةةدٓر امةةذي ٓصةةٔر امىممةةف وخامفكةةر امٌٔ ةة -4

ةاإلًشائٔث امحىاشةٔث غنةّ  حُِٓىات وحكِوث ةامخخٔل امِذاس وال

امػنىٔةث وامىٌُئةث  غرار كرٔر وي امكخاةات امخةْ ٓةدغْ أاةحاةُا

 ْفة حخّ إذا وقفِا غنّ رأي أو وقِمث حصطدم ةىةا قةر   ،األكادٓىٔث

ك أذَاًُه رفػِا غقٔرحُه وأغنٌِا حرةُه امشػِاء غنٔة  وواةىِ

ةىا حػيز كرٔر وي وػيىات امنغث غنّ اإلحاطث ةٍ، وإذا ًظرت فْ 

أةحاذُه ووخضخُا مه حقف إال غنّ ادغاء واًخفاج ومٍِك مىقِالت 

 .ومِ ةنغِا وي امػىر وا ةنغِا ،مه حخياوز رأس أًِفُه

ّ واامحي  ةجرأة امطرح وقرع امحيث  -5  .ٓذَب إمٍٔ ث واالشخظُار ةاألدمث غن

امغزٓةةرةف فقةةارك امكخةةاس ٓنحةةم حػةةد د وشةةارس امىرجػٔةةث امىخٌِغةةث  -6

وَةْ وِزغةث وةا ةةٔي وصةادر أاةٔنث  ،امىصادر وحٌِغُا وشػث أفقُا

كىدوًات امٌحِ امػرةْ كامكخاس واألاِل وغٔرَىةا، وةةٔي وصةادر 

فْ امدرس امنغِي امحدٓد وِضِغث ةامنغث امػرةٔث أو وخرجىث، فىةي 

ندكخِر حىام حصةان، وامنغةث األول ورالًف امنغث امػرةٔث وػٌاَا ووتٌاَا م

امػرةٔةةث فةةْ غصةةر امػِمىةةث منةةدكخِر أحىةةد امضةةتٔب، وامىصةةطن  

ووةةي امرةةاًْف وحاشةةي امػرةٔةةث ... امٌحةةِي مخِفٔةةي قرٓةةرة، وغٔرَةةا

وَِوي حرجىث امنصاًْ د. حىزة امىزٌٓةْ، وامنغةث  ،مة)دافٔد جصخس(

 مة )ج. فٌدرٓس(، ودور امكنىث فْ امنغث مة)شخٔفي أومىان(، وَةِ وةي

 .غٔرَاو، - رحىٍ اهلل -حرجىث د. كىال ةِشر



 111 د. وليد الصراقيب -غوية العربية  أضواء عمى املشكمة الم

ثٌٕ٭ة دٕؽد أ٧٩ةط ٠ذةثح أق٧ةء ٦ؤ٣ٛٲ٭ة ػةوح، ك٠ػةف  ك٨١٣ ٱؤػؾ ٤ٔٯ

، كٚػٰ 14ص:  (قػذٲ٨ٛ أك٧٣ػةف)اقػ٥  ا٣ٮاصت دٮظٲؽ٬ة، ٨٧ٚ أ٦س٤ػح ذ٣ػٟ

د.  «٥٤ٔ ا٤٣٘ح ثٲ٨ ا٧٣ٕٲةرٱح كا٣ٮوػٛٲح»: 15ٝةا٧ح ا٧٣ؿاصٓ: أك٨٧٣. كٰٚ ص

، كٚػٰ «صٮزٱٙ ٚ٪ؽرٱف»: 31، كٰٚ ص  ..ح ثٲ٨.د٧ةـ ظكةف، كوٮاث٫: ا٤٣٘

، «دٱٛؽ صكػذف»: 33 ، كٰٚ ا٣ىٛعح«صٮزٱٙ ٚة٩ؽرٱف»ا٣ىٛعح ا٣ذة٣ٲح ٣٭ة: 

، كٚػٰ ٗٲؿ٬ػة: «. ركثػ٪ف٬»: 77 كٰٚ ا٣ىػٛعح« ...دٱٛٲؽ»: 35حكٰٚ ا٣ىٛع

 ، ك٬ٮ ا٣ىٮاب.«ركث٪ـ»

ك٨٦ ذ٣ٟ أٱٌةن: دٕؽد ٦٪٭ضٲح اٷظة٣ح ؛ ٧ٚؿة ٱجؽأ ثة٧٣ؿصٓ كٱس٪ٰ ثةقػ٥ 

ٚٞؽ أظةؿ إ٣ٯ اقػ٥  1/ح67ا٧٣ؤ٣ٙ، كأػؿل ٱ١ٕف اٵ٦ؿ، ك٦سة٫٣ ٰٚ ص: 

ز٥ ا٧٣ؤ٣ٙ ، ٚٞةؿ: ثعٮث ٰٚ ا٤٣٘ح كا٣٪عٮ كا٣جٺٗػح د. ٔجػؽ اٷ٣ػ٫  ا٧٣ؿصٓ

أظةؿ إ٣ٯ اق٥ ا٧٣ؤ٣ػٙ زػ٥ ا١٣ذػةب ٚٞػةؿ: ٔجػؽ اٷ٣ػ٫  71كٰٚ ص ...٩ج٭ةف

 ، كاٵك٣ٯ دٮظٲؽ ا٧٣٪٭ش.  ...٩ج٭ةف، ثعٮث ٰٚ ا٤٣٘ح

 ك٣ػٮ -٧٤٦ط ٨٦ ٦ٺ٦ط ا١ٛ٣ػؿ ا٧٣كػذ٪ٲؿ، ٚ٭ػٮ  ا٧٣ٮًٮٔٲح: ك٬ٰ -7

٠ةف ا٩ذ٧ةؤق ثع٥١ ا٣ذعىػٲ٢ إ٣ػٯ ا٣٪عػٮ ا٣ٞػؽٱ٥ كثع١ػ٥ ا٧٣ٮ٣ػؽ 

٦ػ٨ اٹثذٕػةد ٔػ٨ ا٣ذعٲػـ  ا٥٣ ٱضػؽ ثػؽ   -كا٣جٲبح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح كأ٦ذ٭ة 

اٵ٠ةدٱ٧ٲػح ؛ ٚعػت ا٣ٕؿثٲػح  ءا٤٣٘ٮم ا٣ؾم ٱذ٤جف ث٫ ٠سٲؿ ٨٦ أدٔٲة

 ٱػؽٚٓ إ٣ػٯ ا٣ذكػ٤ٲ٥ ا٤ُ٧٣ػٜ كاٹ٩ذ٧ةء إ٣ٲ٭ة ٣٘ح كٝٮ٦ٲػح كٔٞٲػؽة ٹ

ثؼ٤ٮ ا٣ؽرس ا٤٣٘ٮم ا٣ٕؿثٰ ٨٦ ا٧٣سة٣ت ا٣ذٰ ٹ دجؿأ ٦٪٭ة ٣٘ػح ٦ػ٨ 

ا٤٣٘ةت، كا٣ؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ ذ٣ٟ كصٮد ا٣نةذ كا٣٪ةدر ٚٲ٭ة ٧٠ة ٰٚ ٗٲؿ٬ة 

٨٦ ا٤٣٘ةت، كٰٚ ٬ؾا دٹ٣ح ٤ٔٯ أف ٦ة صةء ٚٲ٭ة ٥٣ ٱ٨١ ٫٤٠ ٦ُػؿدان 

ا٣ٕؿثٲح ٥٣ دىػ٢  ٦ٓ ا٣ٞٮأؽ ا٧٣ؤو٤ح، كٹقٲ٧ة أف ا٧٣ؽك٩ح ا٤٣٘ٮٱح

ؽَّ اقذٞؿاؤ٬ة اقذٞؿاء ٩ةٝىةن  ٔي  .إ٣ٲ٪ة ٠ة٤٦ح ٗٲؿ ٦٪ٞٮوح، ك٨٦ ٬٪ة 
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كرٚي ٦ة رٚي  دج٪ٰ ٦ة دج٪ٯ ا٣٪ٞؽ ا٢٤ٕ٧٣: ٚة٧٣ؤ٣ٙ ٥٣ ٱٞذىؿ ٰٚ -8

٤ٔٯ ا٣ٕؿض ٚعكت، ك١٣٪٫ ٧ٔؽ إ٣ٯ د٤ٕٲػ٢ رٌٚػ٫ ك٩ٞػؽق. ك٦ػ٨ 

ةق ، ك٬ٮ دٕجٲؿ ٱكذعٌػؿ «ا٣ذٮٌرـ ٰٚ ا٣ذؿا٠ٲت ا٣ىعٛٲح» ذ٣ٟ ٦ة ق٧َّ

ك٧٦ػة ٔؿًػ٫  .ا٣ؾ٨٬ ا٣ٮرـ ا٣كؿَة٩ٰ ا٣ٛٮًٮم ٰٚ صكػ٥ ٦ػةٰٚ 

، ػٰٚ ٬ؾا ا٣ضة٩ت مػٲٮع دؿا٠ٲػت ٦سػ٢: ٚٲ٧ػة ٱذ٤ٕػٜ، كثة٣٪كػجح ٣ػًػ

ك٬ٰ دٕةثٲؿ ا٦ذٶت ث٭ة ا٣ىعةٚح ظذػٯ ... كثؼىٮص، ك٨٦ ص٭ذ٫،

كر٦خ، ك٣ٲف ٣٭ة ٨٦ دٹ٣ح ٰٚ قٲةؽ ا٣ذؿ٠ٲت، ٚ٭ػٰ ٹ دػؾ٠ؿ ٧٣ػة 

 .ا٣ذؿ٠ٲت ٰٚ مٰءثؽ٣ٲ٢ أف ظؾٚ٭ة ٹ ٱٌٲؿ  ؛دٕ٪ٲ٫ ٕٚٺن 

)دػ٥َّ( ٦كػ٪ؽان إ٣ػٯ ًػ٧ٲؿ ا٣عػؽث  ك٦٪٫ ٠سؿة اقذ٧ٕةؿ ا٣ٕٛػ٢ ا٧٣كػةٔؽ

ا٧٣ؿاد اٷػجةر ٔ٪٫، ٩عٮ: ٔجؿ أ٩نُح )ٱذ٥( إٝؿار٬ة، ك٬ٮ ٕٚػ٢ ٹ ظةصػح إ٣ٲػ٫ 

، ،ا٣جذح ؿُّ ك١٣٪٭ة آزةر ا٣ذؿص٧ح ا٣ذػٰ ... إذ ٱ٨١٧ أف د١ٮف ا٣ٕجةرة: ٔجؿ أ٩نُح دٞي

ة، ث٤ػ٫ أ٣كػ٪ذ٭٥. ك٬ػٮ أ٦ػؿ ٧ػٮف ظؿٚٲ ػاقذعٮذت ٤ٔٯ ٔٞٮؿ ٠سٲؿ ٨٧٦ ٱذؿص

٠٪خ أٔة٩ٰ ٦٪٫ ٠سٲؿان ٰٚ دىعٲط ا١٣ذت ا٣ضة٦ٕٲح ا٧٣ٞػؿرة ا٣ذػٰ ٠ة٩ػخ دٛػؽ 

اػذىةوةت أػؿل، ك٨١٣ ٹ ٱٕ٪ٰ ٬ؾا دجؿاح ٠سٲؿ ٨٦ ا٧٣ذؼىىػٲ٨  إ٣ٲ٪ة ٨٦

 .٨٦ قُٮة ٬ؾق اٵقة٣ٲت

*    *   * 



 
 

 ()تسار ا دلم ا و   ت اضرلمحاا 

                                                 

( )سيِمنار  :المدارسة( وي اممقابل امعربي مكنمةseminarاألجنبية، وتعني بحثاً يقدمه أحد أعضاء ) ،،اممجمع 

 في مجنس اممجم،.ومناقشته به  منتذاكر   
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 مبادئ التشكيل الصوتي

 مراجعة وتقييم

 ()دورد. أحمد محمد ق أ.

 تمهيد:
ٌػػض في هغا انبصح نقضية ىهّية ىنً ضضنا ا اننعال انه نلي انصنع ح  

  وىننا ٌننجذ غٍهننا ىننً ()انجشننليم انطننلثي :  أي(phonology)هنني اننلٌلنلريننا 

ىسائم كاٌت ىعاااً نيٍاضشات كديػة بيً انعااسيً انيصنعخيً  واننلٌلنلرينا غهنو 

ضنل  لننط قنػئ ائجافهنا  نساٌي شع ح  ظجّص بعال أضنلات ن نة ىػيٍّنة نهل

وٌظام ثػكيبها  وىا  جطم بنغن  ىنً ططنائص أو فنػوئ  فتضنلات انه نات   

ثلرع فني انلنام ىسنجقهّة أو ىػؼوننة  اّل انينجلهّو    نجلهّو ل  بيػكّبنات ىنً 

ااضننلات انجنني ثنجننػض سهسننهة ىننً انصػكننات انٍطقيننة انيجػابطننة  أىننا  ال 

ىً انجزػ ع اننغي  سنيس بجصهيههنا غهنط اٌننػا  ااضلات ىنػ ةً فا  جّو ل  بٍلع 

 ن ا ات انلضف وانجطٍيف  ول ااك ىاىصها انٍطقية  وططائطها اننيؼ ائية 

وابّيا كاٌت اننلٌلنلريا لشعى انقضا ا انجي أبنػتت ثخناااً سنهبية نجل ينف 

انهساٌيات في  اسٍا انصع ح  ىنً لنن  لرنػاق ىقا سنات طاقينة بنيً  اسنٍا 

                                                 

()  أنقط غضل ىزيع انه ة انػػبية انعكجلا أشيع ىصينع ضنعوا هنغل انيصا نػة فني ضاغنة

 م 11/11/5112انيصا ػات في انيزيع بجاا ض 

()  انطلثيات = انيزهة  
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٦ٓ اػذٺٚ٭٧ة أوػٺن، كا٩ذ٧ةا٭٧ػة إ٣ػٯ ٣٘ػةت أك أقػؿ ٣٘ٮٱػح  كا٣ؽرس اٵص٪جٰ،

٦ذجةٔؽة. كٝؽ دٮ٥٬ٌ ثٕي ا٣ؽارقٲ٨ ا٧٣عؽزٲ٨ أٌف ٬٪ةؾ ُٝٲٕح ٦ٕؿٚٲح ٹ ثػٌؽ ٦ػ٨ 

أف دعؽث ظذٯ د٪٭ي ٤ٔٮ٦٪ة ٨٦ ظة٣ذ٭ة ا٣ؿا٬٪ح كد٤عٜ ثة٤ٕ٣ٮـ ا٣عؽٱسػح. ك٬ػٮ 

، إ٧٩ػة ٬ػٰ ٦عي ػُأ، ٵف ٤ٔٮ٦٪ة ٣ٲكخ إرزةن ٦٪ٛىػٺن ٝػةثٺن ٤٣ذػؿؾ كا٣ُٞٲٕػح

٩ذةج ٦كذ٧ٌؿ ٦ة زاؿ كاٚٲةن ثة٣عةصػةت ا٧٤ٕ٣ٲػح كا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح، كإف اػذ٤ٛػخ درصةدػ٫ 

ثعكت ا٣ٕىؿ ا٣ػؾم ٱعذٮٱػ٫. ٠ػؾ٣ٟ ٝػةد اٹ٩ج٭ػةر ثإ٩ضػةزات ا٤٣كػة٩ٲةت إ٣ػٯ 

٦عةك٣ح ٣ٛؿض ا٣٪٧ػٮذج ا٣٘ؿثػٰ ٤ٔػٯ ٤ٔػٮـ ا٤٣٘ػح، ك٬ضػؿ ٧٩ٮذص٪ػة ا٧٤ٕ٣ػٰ 

ي٩نػئ ٣٭ػة. كٹ مػٟ ٚػٰ أٌف ثٕػي دارقػٲ٪ة  ا٣ؼةٌص ا٣ؾم ٱذٜٛ كا٣٘ةٱةت ا٣ذٰ أ

 كرث ٦ٞٮٹت اقذنؿاٝٲح ٦جٕس٭ة ا٧٣ؿ٠ـٱح اٵكرثٲح ك٩ْؿد٭ة ا٣ؽك٩ٲػح إ٣ػٯ ٠ػ٢ٌ ٦ػة

ٔؽا٬ة، ٦ٓ مٕٮر ثةٹقذٕٺء كا٣ُ٘ؿقح كا٣ذ٨١ٌ٧
(1)

. 

ك٣ؾ٣ٟ دضٌؿأ ثٕي ا٣ؽارقٲ٨ ٤ٔٯ ٦٪ة٬ش ا٣ٕؿثٲح، ك٠ػةؿ ٣٭ػة ك٧٤ٕ٣ةا٭ػة 

 ،٦ىػةدر٩ة ا٧ٕ٣ٲٞػحاٹد٭ة٦ةت، كرٌكج ٤٣ذعؽٱر ٨٦ ٗٲؿ ٚ٭٥ أك اَٺع ٤ٔػٯ 

اٝذؿح ثٌٕ٭٥ ثؽاا٢ ٬ضٲ٪ح. ٤ٔٯ أٌف اٷ٩ىةؼ ٱؽٔٮ٩ة إ٣ػٯ اٷمػةدة ثػجٕي ك

ا٣ض٭ٮد ا٣٘ؿثٲح ا٣ذٰ ق٧٤خ ٨٦ آٚةت ا٣ذٌٕىت، إذ ٥٣ ٱذٮٌٝٙ ثٕي ا٣جػةظسٲ٨ 

اٵصة٩ػػت ٦ػػ٨ ا٧٣كذنػػؿٝٲ٨ أك ا٤٣كػػة٩ٲٲ٨ أك ٦ػػؤرػٰ ٤ٔػػ٥ ا٤٣كػػة٩ٲةت ٔ٪ػػؽ 

ٱ٭٥ إ٣ػٯ ١٦ػة٨٦ اٷثػؽاع ا٤٧٣عٮّةت ا٣ك٤جٲح ٧٠ة ثؽت ٣٭ػ٥، ثػ٢ ٦ػٌؽكا أٱػؽ

كا٣ذٌٛؿد ٣ؽل ٧٤ٔةا٪ة، كإف ٠ة٩ٮا ٗة٣جةن ٦٪كةٝٲ٨ ٩عٮ اٹدضةق ا٧٣ؼة٣ٙ
(1)

. 

                                                 

 .136ٚؼؿ ا٣ؽٱ٨ ٝجةكة، إم١ة٣ٲةت ٰٚ ا٣جعر كا٣٪ٞؽ ا٣٪عٮٱٲ٨، ص (1)

ت ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫، كصٲؿارد دؿكثٮ ا٣ؾم درس أزؿ ٨٦ ٬ؤٹء أردٮر مةدق ا٣ؾم درس اٵوٮا (1)

 ،ا٧٣٪ُٜ ٰٚ ٩نأة ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ، كٗٲؿ٧٬ة ٠ؿكث٪ـ ٰٚ ٦ٮصـ دةرٱغ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٚػٰ ا٣٘ػؿب

ك٦ٮ٩ةف ٰٚ دةرٱغ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٦٪ؾ ٩نأد٭ة ظذػٯ ا٣ٞػؿف ا٣ٕنػؿٱ٨. ك٣٭٪ػؿم ٤ٚػٲل كٝٛػةت 

. ك٠ؾ٣ٟ ١٣ػة٩ذٲ٪ٮ «ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ»دٝٲٞح ٔ٪ؽ إثؽاع ا٣٪عةة كػىةاه ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٠ذةث٫ 

، كثعٮث كدراقػةت ٚػٰ ا٤٣كػة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػح «دركس ٰٚ ٥٤ٔ أوٮات ا٣ٕؿثٲح»ٰٚ ٠ذةث٫ 

 .٣1/178ٕجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣عةج وة٣ط، 
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٭ػػ٥ ٦ػػ٨ ٬ػػؾا ا٣عػػؽٱر أ٩٪ػػة ٩ٌػػٲٜ ذرٔػػةن ثة٣ٮاٚػػؽ ا٤٣كػػة٩ٰ  كٱ٪ج٘ػػٰ أٹ ٱٛي

ا٣ضؽٱؽ، أك ٩ٌؽٰٔ ٔؽـ اٹظذٲةج إ٣ٯ ص٭ٮد اٳػؿٱ٨، ث٢ إ٩٪ة ٩ػؽٔٮ داا٧ػةن إ٣ػٯ 

ةن ثٕٲػؽان ٔػ٨ ٚٮًػٯ ا٧٣ىػ٤ُعةت كٚػؿض دٌٕؿؼ ا٤٣كػة٩ٲةت دٌٕؿٚػةن وػعٲع

ا٣ؿَة٩ةت. ٤ٔٯ أٌف أٌم اَٺع أك إٚةدة أك زٱةدة ٱضػت أف ٱ١ػٮف ًػ٨٧ ٤ٔٮ٦٪ػة 

٠ةف. كا٧٣ٕػؿكؼ ٚػٰ  ةك٦ٌٞٮ٦ةد٭ة، إذ ٹ ٩ؿٱؽ ٬ضؿ٬ة، أك إظٺؿ مٰء ٦ع٤ٌ٭ة أٱ  

٤ٌٲٌػةت  ٬ؾا ا٣ىؽد أٌف درس ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲة ٬ٮ درس ٤٣ؼىةاه، ك٣ٲف درقةن ١٤٣ي

ا٤٣٘ةت، ك٬ػٮ ٦ػة ٩ػٌه ٤ٔٲػ٫ أوػعةث٭ة ظٲػر ٩نػأت، ك٣ػؾ٣ٟ ا٧٣نذؿ٠ح ثٲ٨ 

ذػػؿض أف ٱ٤ضػػأ دارقػػٮ٩ة إ٣ػػٯ ٤ٔٮ٦٪ػػة ٣ٲكػػذ٪ُٞٮ٬ة ٦ػػة ٱؼٌىػػ٭ة ٦ػػ٨ ٦كػػةا٢  ٱٛي

ا٣ذنػػ١ٲ٢، كإف ٣ػػ٥ د١ػػ٨ كاردة ًػػ٨٧ أثػػٮاب أك ٚىػػٮؿ ٦كػػذ٤ٞح، أك ٔ٪ػػةكٱ٨ 

كاًعح. ٨ٌ١٣ ا١ٕ٣ف ٬ٮ ا٣ؾم ٤ٗت ٤ٔػٯ ٚ٭ػ٥ ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲػة ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح، إذ 

ش ٤٣ٌكة٩ٲةت ك٦٪ة٬ض٭ة، كا٧٣ُة٣جػح ثذُجٲٞ٭ػة كاظذػؾاا٭ة، أك ٝيٌؽ٦خ ٨٧ً ا٣ذؿكٱ

إظٺؿ ا٧٣ى٤ُعةت اٵص٪جٲػح ٦عػ٢ٌ ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣ٕؿثٲػح، كا٣ذعةٱػ٢ ٤ٔػٯ 

 ا٣ٞٮأؽ ا٣ٕؿثٲح ٣ذجؽك ٝؽٱ٧ح أك ٗٲؿ كاٚٲح ثة٧٣ٞةوؽ ا٣ضؽٱؽة.

ك٦ٓ أٌف ٦كةا٢ ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲة ا٣ذٰ ٌٝؽ٦٭ة ٣٪ػة ا٧٣ذؿص٧ػٮف أك ا٧٣ؤ٣ٌٛػٮف ٦كػةا٢ 

ؽٱسح ا٣ٕ٭ؽ ٰٚ ا٣٘ؿب، ٚإٌف ٔؽدان ٨٦ ا٣ؽارقٲ٨ ا٣ٕػؿب ٦ػةؿ إ٣ػٯ ص٤ٕ٭ػة ٤ٝٲ٤ح، كظ

٧٤ٔػػةن ٦كػػذٞٺن، ٤ٔػػٯ ظػػٲ٨ أٌف ثٌٕػػ٭٥ أ٣عٞ٭ػػة ثة٣ؽراقػػح ا٣ىػػٮدٲح، أك ٤ٔػػ٥ 

اٵوٮات. ك٦٭٧ة ٱ٨١ ٨٦ أ٦ؿ، ٚػإٌف ا٣جةظػر ٦ػؽٌٔٮ ٚػٰ درس ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲػة إ٣ػٯ 

ؽ٬ة ٦ػ٨ ٌػة ٨٦ ص٭ةت ا٣٪ُٜ أوػٺن ٦ػٓ ٦ػة ٱٕاٹقذٕة٩ح ثؽراقح اٵوٮات ٦ٛؿد

كقةا٢ ٚٲـٱةاٲح كق٧ٕٲح كدضؿٱجٲػح، كٹ قػٲ٧ٌة اٵص٭ػـة ا٣عؽٱسػح ٤ٔػٯ اػذٺٚ٭ػة. 

ٚة٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲة ٦عذةصح ٹ ٦عة٣ح إ٣ٯ ٬ؾق ا٣ٮقةا٢ ٤٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ٗةٱذ٭ة ٚػٰ كوػٙ 

ا١٣ٺـ، كَؿؽ دن١ٲ٫٤، ك٦ة ٱُؿأ ٤ٔٲ٫ ٨٦ د٘ٲٲؿات دؿ٠ٲجٲح كأػؿل دةرٱؼٲح، أك ٦ػة 
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يلحقه من آثار لهجية
(3)

للحنف  أو  :أي (،phoneme)مسنال  للونيمي  . منن للن  

 (،stress group)ومج يعنننة لل  نننف  (،syllable) لليحنننال للطنننياية، ولل ق ننن 

، (breath group)، ولل ج يعنننة لل سَوسنننية (Tone group)ولل ج يعنننة لل ة ينننة 

وففوعها (phonological-sentence) وللج لة للويميليجية
(4)

. 

ل حاثين بهذه لل سال ، وإن كان للويمي  وقا اواوت لهت ام للالرسين ل

ولل ق   قا لستأثفل ب عظ  للجهيد، م  شيء من لإلشنارلت أو لققتفلحنات 

في ا يخّص لل سنال  لخرنفى. ويظحنن أّن درس مسنال  للويميليجينا فني 

للعفبية سفعان ما لاّط  بال سال  للطففية في عليم نا، إل ق لسنتقظل لهنذه 

ربّ ا كامن  ضنلة لليضن  بنين للارسنين للطنياي  لل سال  عن للطف ، ب 

 وللطففي ض ن اسلس  للتحلي  لللةيي لع اضف للكظم.

 :التحليل الفونولوجي ومصطلحاته -1
حّاد لل حال لخولل  للحفو  للتي يتشك  م ها كظم للعفب وفق مقتضيات 

ن وأمظ ة راضة. فالخلي  بن أح ا للوفلهياي رللا عليم لللةة ع نا للعنفب ا نيّ 

حاً، وأربعنةُ ياسعة وعشفين حففاً للعفبينة، م هنا ر سنةٌ وعشنفون حففناً ضنح

أحفٍ  ُجْيٌ  أو هيللية، وهني حنفو  للعلن . ومعيناره فني هنذل للتقسني  هني 

حاً، وإن ل  يلل خفج، فإلل كام  للحفو  اطار من مخارج محّادل كام  ضح

                                                 

عننن  (phonetics). ويع ّنف مطنن لل للويميتين  44، 33كتنابي م نادا لللسنناميات،   (3)

بال خنابف  سنتعينهني اللارلسة للعل ية لألضيلت مونفدل منن جهنات لل  نق و،ينفه، و

 للطياية وفيزياء للطيت ومحي لل  كأجهزل للتطييف ولخشعة.

. وينذكف فني 163-161م(،  1331أح ا مختار ع ف، درلسة للطيت لللةيي، )ط.  (4)

هذل للطاد أن افوبزكيي رأى أمه ييجا مظام يج   ك  لخضيلت لل  ك ة لك  لللةنات 

خي لةة يعا لمتقاءً منن هنذل لل ظنام وك  مظام فيميليجي  ،لل يجيدل، ولل  ك ة لليجيد

 .1، للحاشية رق 866فج  للسابق،  للطياي للعام، لمظف لل 
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ٕذؿٱ٭ة ٨٦ د٘ٲٲػؿ ٚػٰ د٨١ ٠ؾ٣ٟ ٚ٭ٰ ٢٤ٔ. أ٦ة ا٣٭٧ـة ٚأي٣عٞخ ثة٢٤ٕ٣ ١٣سؿة ٦ة ٱ

٠ٺـ ا٣ٕؿب
(5)

. كركم ٨ٔ ا٣ؼ٤ٲ٢ أٌف ٬٪ةؾ ظةٹت أػؿل ٤٣ٮاك كا٣ٲةء دٌٞؿث٭٧ػة 

٨٦ ا٣ىعةح، كذ٣ٟ ٔ٪ؽ٦ة دذعؿ٠ةف، أك دأدٲػةف قػة٠٪ذٲ٨ ثٕػؽ ٚذعػح. أ٦ػة ظة٣ػح 

اٹٔذٺؿ ٚٮاًعح د٧ة٦ةن، ك٬ٰ ٦ضٰء ظؿكؼ ا٤ٕ٣ػح ا٣سٺزػح قػة٠٪حن ثٕػؽ ظؿ٠ػح 

٦ضة٩كح ٣٭ة، ك٬ٰ ٰٚ ٦ضؿل كاظؽ
(6)

. ك٩كػت قػٲجٮٱ٫ إ٣ػٯ ا٣ؼ٤ٲػ٢ أ٩ػ٫ صٕػ٢ 

٤٣عؿ٠ةت أ٧٬ٲح ٠جؿل ٰٚ إػؿاج اٵوٮؿ ا٣كة٠٪ح إ٣ٯ ظٲٌـ ا٣٪ُٜ كا٣ذن١ٲ٢
(7)

 .

كٝؽ ٌٚى٢ قٲجٮٱ٫ كا٧٣جٌؿد كاث٨ ص٪ٰ كٗٲؿ٥٬ ٨٦ أٚؾاذ ا٣٪عةة ٔ٪ةوػؿ ا٣ذنػ١ٲ٢ 

ا٣ىٮدٰ، كأكًعٮا ا٣ى٤ح ثٲ٨ ا٣عؿ٠ةت كا٧٣ؽكد، ك٦ة دؤكؿ إ٣ٲ٫ ٬ؾق ا٣ٕ٪ةوػؿ 

ٲةؽ ا١٣ٺـ، ٧٦ة ٬ٮ ٦كذٛٲي ٰٚ درق٪ة، ٚٺ ظةصح إ٣ٯ ا٣ذٛىػٲ٢ ٚػٰ ٤٠ٌ٭ة ٰٚ ق

ذ٣ٟ
(8)

. كث٪ػةءن ٤ٔػٯ ٦ػة دٞػٌؽـ اقػذؼ٤ه ا٣٪عػةة ٦ػ٨ ٠ػٺـ ا٣ٕػؿب ٦ػة قػ٧ٌٮق 

ثةٵوٮؿ، كٔٲٌ٪ٮا ا٣ـكااؽ، كظٌؽدكا كّةاٙ ا٣عؿ٠ةت، كٝؽ د٥ٌ ٣٭٥ ذ٣ػٟ ثُػؿؽ 

 ٹظٞةن. اقذٞؿااٲح، كأػؿل رٱةًٲح. كقٲؿد مٰء ٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر

١٣ػػ٨ٌ ٦ْٕػػ٥ ا٣ؽارقػػٲ٨ ٧٦ػػ٨ د٪ػػةك٣ٮا ٦ٮًػػٮع ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲػػة دضػػة٤٬ٮا 

ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٕؿثٲح ا٣ذٰ ٔجٌؿت ٨ٔ ٦ٛة٬ٲ٥ ػةوح ٦ضػٌؿدة ٦ػ٨ ٠ػٺـ ا٣ٕػؿب، 

كاقذٕةركا ٦ى٤ُعةت أػؿل ٗؿثٲح، ٦٪٭ة ٦ة ٬ٮ ٦ٕؿكؼ ٰٚ ظٌػةرد٪ة، كإف ٣ػ٥ 

ا٣ىػؽد ٬ػٮ ٱكذ٫٤٧ٕ ا٣٪عةة ٰٚ دع٤ٲ٤٭٥ ا١٣ٺـ ا٣ٕؿثػٰ. كأ٬ػ٥ٌ مػٰء ٚػٰ ٬ػؾا 

، كا٣ىػةاخ أك (consonant)اقذ٧ٕةؿ ا٧٣عؽزٲ٨ ٧٣ى٤ُعةت ا٣ىة٦خ ٰٚ ٦ٞةث٢ 

، كا٣ىةاخ ا٣ُٮٱ٢ كا٣ىػةاخ ا٣ٞىػٲؿ، ك٦ػة ٱ٤عػٜ (vowel)ا٧٣ىٌٮت ٰٚ ٦ٞةث٢ 

                                                 

، ك٠ذػةثٰ أوػة٣ح 51-1/48، كاٵز٬ػؿم، د٭ػؾٱت ا٤٣٘ػح، 1/57ا٣ؼ٤ٲ٢، ٠ذةب ا٣ٕٲ٨،  (5)

 ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة. ٥٤ٔ31 اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ؼ٤ٲ٢، ص

 َؿٱٜ ا٤٣ٲر.كا١٣ٺـ ٦ؿكٌم ٨ٔ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٨٦ ٗٲؿ  .1/51د٭ؾٱت ا٤٣٘ح،  (6)

 .141-4/141ا١٣ذةب،  (7)

 ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة. 161ثعٮث ٰٚ ٥٤ٔ أوٮات ا٣ٕؿثٲح كدن١ٲ٤٭ة، ص :٠ذةثٰ (8)
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ثؾ٣ٟ ٠٪ْةـ ا٣ىٮااخ ك٦س٤ٌر ا٣ىٮااخ كإَة٣ح ا٣ىةاخ، ك٩عٮ ذ٣ػٟ ٧ٌ٦ػة ٩ٞػ٢ 

ٰ ادكٕخ ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣سة٣ػر ك٦ٕؿكؼ ٣ؽٱ٪ة أٌف ا٣ذؿص٧ح ا٣ذ .٨٦ ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح

٤٣٭ضؿة ك٣ٌؽت ٦ى٤ُعةت صؽٱؽة ّ٭ؿت ٣ػؽل ا٣ع٧١ػةء ٠ة١٣٪ػؽم كا٣ٛػةراثٰ 

كاث٨ قٲ٪ة كٗٲؿ٥٬
(9)

( ذ٠ػؿ أظػؿؼ ا٣ىػٮت كا٣عػؿكؼ 161٬. ٚة١٣٪ػؽم )ت

ا٧٣ىػػٌٮدح، كا٧٣ىػػٌٮدح ا٣ْٕػػةـ أك ا١٣جػػؿل ٠ػػةٵ٣ٙ كا٣ػػٮاك كا٣ٲػػةء، كا٧٣ىػػٌٮدح 

ٲؿة(، ك٬ػؾق ا٧٣ىػٌٮدةت ا٣ى٘ؿل، ك٬ٰ كاك و٘ٲؿة كأ٣ػٙ وػ٘ٲؿة )كٱػةء وػ٘

ٌٍ ا٣ٕؿثٰ ٣ى٘ؿ٬ة، ٧٠ة ٱٞػٮؿ. أ٦ػة ا٣عػؿكؼ اٵػػؿل  ا٣ى٘ةر ٥٣ دْ٭ؿ ٰٚ ا٣ؼ

ٚ٘ٲؿ ٦ىٌٮدح أك ػؿس
(11)

( ٚػٰ ٠ذةثػ٫ 339٬. ك٠ؾ٣ٟ ا٣نأف ٣ػؽل ا٣ٛػةراثٰ )ت

ا٧٣ٮقٲٞة ا١٣جٲؿ، إذ اقػذ٢٧ٕ ا٧٣ىػٌٮت كٗٲػؿ ا٧٣ىػٌٮت، كا٧٣ىػٌٮت ا٣ُٮٱػ٢ 

ا٣عؿ٠ةت، كٗٲؿ ذ٣ٟ كا٧٣ىٌٮت ا٣ٞىٲؿ، ك٬ٮ ا٣ؾم ٱك٧ٌٲ٫ ا٣ٕؿب
(11)

. أ٦ة اثػ٨ 

قٲ٪ة ٚٲكذ٢٧ٕ ا٣ىة٦خ كا٧٣ىٌٮت كا٧٣ىٌٮدح ا١٣جػؿل كا٣ىػ٘ؿل، ٦ػٓ مػؿكح 

دٝٲٞح
(11)

يػػؾت ٚػٰ ٬ػؾا  . ٚ٭ؾق ا٧٣ى٤ُعةت ٣ٲكػخ صؽٱػؽة، كا٣ضؽٱػؽ أ٩٭ػة أ

ا٣ٕىؿ ٨٦ ا٤٣٘ةت اٵكرثٲح ا٣عؽٱسػح، ك٬ػٰ ٚػٰ اٵوػ٢ ٱٮ٩ة٩ٲػح ٔؿٚ٭ػة ا٣ٕػؿب 

كاقذؼؿاج ٝٮأؽ٬ة، كٚ٭٥ أ٧ْ٩ذ٭ػة. ك٣ػٲف  ٝؽٱ٧ةن ثٕؽ أف د٥ٌ ٣٭٥ كوٙ ٣٘ذ٭٥،

ٵ٩٭ػة دٕجٌػؿ ٔػ٨  ؛ٗؿٱجةن أف ٱنؿع ا٧٣كذنؿٝٮف ٰٚ اقذ٧ٕةؿ ٬ػؾق ا٧٣ىػ٤ُعةت

٦ٛة٬ٲ٥ ٦ٮركزح دج٪ٌذ٭ة ا٤٣كة٩ٲةت، كثسٌذ٭ة ٰٚ دراقةد٭ة. كرث٧ٌة ٠ػةف )ثؿصنذؿاقػؿ( 

اىذعذٔر »أكؿ ٨٦ اقذ٢٧ٕ ا٣ىة٦خ كا٣ىةاخ ٰٚ ٦عةًؿاد٫ ا٣ذٰ ٩نؿت ثٕ٪ػٮاف 

«يغح اىؿرث٘حاىِعٔي ى
(13)

. كذ٠ؿ ٔجػؽ ا٣ىػجٮر مػة٬ٲ٨ ٔػ٨ ا٧٣كذنػؿؽ )٬٪ػؿم 

                                                 

 ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة. 154ٔجؽ ا٣كٺـ ا٧٣كٌؽم، ا٣ذ١ٛٲؿ ا٤٣كة٩ٰ ٰٚ ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح، ص (9)

٦ع٧ؽ ٦ؿاٱةدٰ كٱعٲٯ ٦ٲؿ ٥٤ٔ ك٦ع٧ؽ ظكةف ا٣ُٲةف، ٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كاقػذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ػٯ  (11)

 .156-136، 131-1/115ا٣ٕؿب، ٔ٪ؽ 

 .1117-1114، 1198-1197، 1175-1171ا٣ٛةراثٰ، ٠ذةب ا٧٣ٮقٲٞة ا١٣جٲؿ، ص (11)

 .114، 84اث٨ قٲ٪ة، رقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ، ص (11)

 ـ.1919أ٣ٞة٬ة ثة٣ٕؿثٲح، ك٩نؿت ٔةـ  (13)
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ك٣ؾ٣ٟ اػذةر ٦ىػ٤ُط  ؛٤ٚٲل( أ٫٩ ٹظِ دؽاػٺن كاػذٺَةن ٰٚ ٦ٛة٬ٲ٥ ا٣ٞؽا٦ٯ

٦ىٌٮت كوة٦خ. كٔؿؼ أ٩٭٧ة ٦ؾ٠ٮراف ٝػؽٱ٧ةن ٣ػؽل اثػ٨ ا٣٪ػؽٱ٥ )ت ثعػؽكد 

٠ٌنػةؼ »( ٚػٰ ٠ذةثػ٫ 1158٬ ة، كا٣ذ٭ػة٩ٮم )٠ػةف ظٲ ػ«ا٣ٛ٭ؿقػخ»( ٰٚ 411٬

٧٠ػة ٱٞػٮؿ  -، كٗٲؿ٧٬ة. ث٢ ٣ٞؽ كرد ٦ىػ٤ُط ا٧٣ىػٌٮت «ُٺظةت ا٣ٛ٪ٮفاو

٣ػػؽل اثػػ٨ ص٪ػػٰ، ٦ػػٓ أٌف ٚ٭٧ػػ٫ ٣٭ػػؾا ا٧٣ىػػ٤ُط ثٕٲػػؽ ٔػػ٨ ا٣ٛ٭ػػ٥  - مػػة٬ٲ٨

ا٣عػػؽٱر
(14)

. ١٣ػػ٨ٌ ٬ػػؾا ا٣٪عػػٮ ٦ػػ٨ )٤ٚػػٲل( ٦ؼػػة٣ٙ ٧٣ػػة ٹظْػػ٫ ٚػػٰ ٠ذةثػػ٫ 

إف ٣ػ٥  -٬ؾق ا٣ٕؿثٲح ٣٘ح وٕجح، كد٧١ػ٨ إظػؽل وػٕٮثةد٭ة »ا٧٣ؾ٠ٮر، إذ ٱٞٮؿ: 

٨٦ ظٲر ٠ة٩خ ٝةا٧ح ٤ٔٯ ٧٩ػٮذج ٣٘ػٮم ػػةٌص ٦ؼذ٤ػٙ د٧ػةـ  - ٠جؿ٬ةد٨١ أ

«. اٹػذٺؼ ٔػ٨ ذ٣ػٟ ا٣٪٧ػٮذج ا٣ػؾم ٝة٦ػخ ٤ٔػٯ أقةقػ٫ ا٤٣٘ػةت اٵكرثٲػح

إٌف ا٧٤١٣ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٱ٪ج٘ػػٰ أف ديع٤َّػػ٢ دجٕػػةن ٤٣٪ْػػةـ ا٣ػػؾم »ك٠ػػؾ٣ٟ ٱٞػػٮؿ: 

«أ٩ذض٭ة..
(15)

ف ثعٲر ٹ ٩ضؽ ٦ػ٨ أ٩ٛكػ٪ة ٦ػٲٺن إ٣ػٯ أ». ث٢ إ٫٩ ٱى٢ إ٣ٯ ا٣ٞٮؿ: 

٩ؿ٠ٌت ا٣٪ْةـ ا٣ٛؿ٩كٰ ٢ٕٛ٤٣ ٤ٔٯ ا٣٪ْةـ ا٣ٕؿثٰ، ٚٲؤدٌم ثػ٫ ذ٣ػٟ إ٣ػٯ أٹ ٩ٛ٭ػ٥ 

أٌف ٬ؾا ا٣٪ْةـ ثؽٹن ٨٦ أف ٩جػٌؽدق »كٱ٪ذ٭ٰ )٤ٚٲل( إ٣ٯ ٩ذٲضح ٦٭٧ٌح ٬ٰ «. ٦٪٫ مٲبةن 

«ٱ٪جٰ٘ أف ٩كٌؽدق
(16)

. ٨ٌ١٣ ٦ة اٝذؿظ٫ )٤ٚٲل( كٌٚكػؿق مػة٬ٲ٨ ادٌؼػؾ قػجٲٺن إ٣ػٯ 

ع٢ٌ ٤ٔػٮـ ا٤٣٘ػح ٔ٪ػؽ٩ة. ك١٬ػؾا دؼ٤ٌػٯ ٦ْٕػ٥ اوُ٪ةع ث٪ةء ٣٘ٮم صؽٱؽ ٱع٢ٌ ٦

ا٣ؽارقػػٲ٨ ا٧٣عػػؽزٲ٨ ٔػػ٨ ٦ىػػ٤ُعةد٪ة، كأٝج٤ػػٮا ٤ٔػػٯ اقػػذ٧ٕةؿ ٦ىػػ٤ُط 

كٜٚ ا٧٣ٛ٭ػٮـ ا٣ضؽٱػؽ «ا٣ىة٦خ»
(17)

٤ٔػٯ ظػٲ٨ اقػذ٢٧ٕ آػػؿكف ٦ىػ٤ُط  ،

                                                 

ب، ، ٨٦ ٦ٞؽ٦ح ا٧٣ٕػؿٌ 11-٤ٚ17ٲل، ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ، دٕؿٱت ٔجؽ ا٣ىجٮر مة٬ٲ٨، ص (14)

 .3/114ك٠ٺـ اث٨ ص٪ٰ ٰٚ ا٣ؼىةاه، 

 .191، ٤ٚ31ٲل، ص (15)

ـ كدؿص٥ 1956 . كٱؾ٠ؿ أٌف ٠ذةب ٤ٚٲل ا٧٣ؾ٠ٮر ٩نؿ ٰٚ ا٣ٛؿ٩كٲح ٔةـ137ا٣كةثٜ، ص (16)

 .1966إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ك٩نؿ ٔةـ 

، كا٧٣ؽػ٢ إ٣ٯ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ك٦٪ػة٬ش 195ر٦ٌةف ٔجؽ ا٣ذٮاب، ٚىٮؿ ٰٚ ٫ٞٚ ا٣ٕؿثٲح، ص (17)

 =. كٔجؽ 98-94، كا٣ذُٮر ا٤٣٘ٮم، ٦ْة٬ؿق ك٫٤٤ٔ كٝٮا٩ٲ٪٫، ص111ا٣جعر ا٤٣٘ٮم، ص
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«ا٣عجٲف»ك «ا٣كة٨٠»ك «ا٣ىعٲط»
(18)

 :. أ٦ة ٦ػة ٱذىػ٢ ثة٧٣ىػ٤ُط اٳػػؿ، أم

ٔيجٌػػؿ ٔ٪ػػ٫ ث٧ىػػ٤ُعةت ٠س «ا٧٣ىػػٌٮت» ، «ا٤ٕ٣ػػح»، ك«ا٤٣ػػٲ٨» :ٲػػؿة، ٩عػػٮٚٞػػؽ 

، «ا٤ُ٣ٲػػػٜ»، ك«ا٣عؿ٠ػػػح ا٣ٞىػػػٲؿة»، ك«ا٣عؿ٠ػػػح ا٣ُٮٱ٤ػػػح»، ك«ا٣ىػػػةاخ»ك

«ا٧٣ؽٌ »ك
(19)

. كٱُٮؿ ث٪ة ا٧٣ٞػةـ ٣ػٮ رظ٪ػة ٩ذٌٞىػٯ ٦ىػ٤ُعةت أك اقػذ٧ٕةٹت 

أػؿل. ٤ٔٯ أٌف ٦ة ٌٝؽ٦٪ة ٨٦ أ٦س٤ح ٠ةؼو ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣كػٰٕ ا٣ذ٘ؿٱجػٰ ا٣ػؾم 

 أٌٚٯ إ٣ٯ ا٣ٛٮًٯ كا٣ج٤ج٤ح.

دعذةج ٬ؾق ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ مػ٤٘خ ا٣ؽارقػٲ٨ ثػٲ٨ ٦ؤٱػؽ ك٦ٕػةرض ك

إ٣ٯ دع٤ٲ٢ ٧٤ٰٔ ٰٚ ًٮء ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٕؿثٲح ا٣ذٰ أذ٧ؽ٬ة ا٣٪عةة ا٣ٞػؽا٦ٯ 

                                                 

، كا٧٣ػ٪٭ش ا٣ىػٮدٰ ٤٣ج٪ٲػح ا٣ٕؿثٲػح، 118-117ا٣ىجٮر مة٬ٲ٨، ٰٚ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ ص =

 . كٗٲؿ ٬ؤٹء ٠سٲؿ.143-141، كثكةـ ثؿ٠ح، ٥٤ٔ اٵوٮات ا٣ٕةـ، ص41-41ص

، 166-164ا٤٣٘ػح، ص : د٧ةـ ظٌكةف، ٦٪ة٬ش ا٣جعػر ٚػٰ«ا٣ىعٲط»ٰٚ اقذ٧ٕةؿ ا٩ْؿ  (18)

. كٱ١ػةد ٱ٪ٛػؿد د٧ػةـ ظكػةف 73-69، كا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة، ص178، 174ص

 «ا٣كػة٨٠». أ٦ػة  «ا٣عؿ٠ػح»ك «ا٧٣ؽٌ »ك «ا٤ٕ٣ح»، ك«ا٣ىعٲط»ثةقذ٧ٕةؿ ا٧٣ى٤ُط ا٣ٕؿثٰ 

. كٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ 164، 41-16ٚٲؿد ٣ؽل إثػؿا٬ٲ٥ أ٩ػٲف، ٚػٰ اٵوػٮات ا٤٣٘ٮٱػح، ص

، 311كأظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ، دراقح ا٣ىٮت ا٤٣٘ٮم، ص ،144أٱٮب، أوٮات ا٤٣٘ح، ص

 «ا٣عجػٲف». أ٦ػة ٦ىػ٤ُط 133كق٧٤ةف ا٣ٕة٩ٰ، ا٣ذن١ٲ٢ ا٣ىٮدٰ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ص

 ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة. 151ٚٲؿد ٣ؽل ٦ع٧ؽ اٵ٩ُة٠ٰ ٰٚ ٠ذةث٫ ا٣ٮصٲـ ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح، ص

ٚػٰ ٦٪ػة٬ش  «ا٤ٕ٣ػح»، كد٧ػةـ ظكػةف 164، 41-16، ص«ا٤٣ٲ٨»أ٩ٲف، اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح  (19)

، 311 -199، كأظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ، دراقح ا٣ىػٮت ا٤٣٘ػٮم، ص166-164ا٣جعر، ص

. كٚػٰ 143-141ٰٚ ٠ذةث٫ ٥٤ٔ اٵوػٮات ا٣ٕػةـ، ص «وةاخ َٮٱ٢ كٝىٲؿ»كثكةـ ثؿ٠ح 

ظؿ٠ػح ». كٚػٰ 73-69د٧ةـ ظكةف، ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ٕ٪ة٬ػة ك٦ج٪ة٬ػة، ص «٦ؽٌ »ك «ظؿ٠ح»

، 195ٚىٮؿ ٰٚ ٚٞػ٫ ا٣ٕؿثٲػح، ص :اب، ٰٚ ٠ذج٫، ر٦ٌةف ٔجؽا٣ذٮ«ظؿ٠ح ٝىٲؿة»ك «َٮٱ٤ح

ٚػػٰ ا٩ْػػؿ . ك98-94، كا٣ذُػػٮر ا٤٣٘ػػٮم، ص111كا٧٣ػػؽػ٢ إ٣ػػٯ ٤ٔػػ٥ ا٤٣٘ػػح، ص

، كٔجػؽ ا٣ىػجٮر 144ا٧٣ى٤ُعٲ٨ اٵػٲؿٱ٨، ٔجؽا٣ؿظ٨٧ أٱػٮب ٚػٰ أوػٮات ا٤٣٘ػح، ص

، كا٧٣ػ٪٭ش ا٣ىػٮدٰ ٤٣ج٪ٲػح ا٣ٕؿثٲػح، 118-117ٰٚ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ، ص :مة٬ٲ٨ ٰٚ ٠ذةثٲ٫

. أ٦ػػة 133كقػػ٧٤ةف ا٣ٕػػة٩ٰ ٚػػٰ ٠ذةثػػ٫ ا٣ذنػػ١ٲ٢ ا٣ىػػٮدٰ ٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح، ص ،41-41ص

 .158ا٣ٮصٲـ ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح، ص :ٚٲكذ٫٤٧ٕ ٦ع٧ؽ اٵ٩ُة٠ٰ ٰٚ ٠ذةث٫ «ا٤ُ٣ٲٜ»٦ى٤ُط 
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كٹ قٲ٧ٌة ٦ػة ٱذىػ٢ ثة٣ضة٩ػت ا٣ذنػ١ٲ٤ٰ. ٚػة٣عؿكؼ  ،ٰٚ كوٙ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

ٔ٪ؽ٩ة ٨٦ ظٲر ا٣ٮوػٙ ا٣ىػٮدٰ اٷٚػؿادم ٬ػٰ وػعةح ك٤ٔػ٢ كظؿ٠ػةت. 

ظؿكؼ ٦ٌؽ ك٣ٲ٨، كإ٦ة ظؿكؼ ٣ٲ٨. ك٢١٣ٍّ أظ١ةـه ٰٚ درج ا١٣ػٺـ  كا٢٤ٕ٣، إ٦ة

ك٬ٰ ٦ٛؿدة ٦ٕـك٣ح ٨ٔ ا٣ذؿ٠ٲػت أك ا٣كػٲةؽ ا٣٪ُٞػٰ  ،ٝؽ دؼذ٤ٙ ٨ٔ أكوةٚ٭ة

ا٧٣ذى٢. آٱح ذ٣ٟ أٌف ٦ة ٱذؿ٠ٌػت ٦ػ٨ ا١٣ػٺـ ا٣ٕؿثػٰ ٱٮوػٙ ثأ٩َّػ٫ ٦ذعػٌؿؾ أك 

ف قة٨٠. كا٧٣ذعٌؿؾ ظؿؼ وعٲط دػ٤ذػ٫ ا٣عؿ٠ػح )كا٣ػٮاك كا٣ٲػةء ا٧٣ذعؿ٠ذػة

٠ؾ٣ٟ(. أ٦ة ٦ةٔؽا ذ٣ٟ ٚ٭ٮ ظؿؼ وعٲط، أك ظؿؼ ٦ػٌؽ، أك ظػؿؼ ٣ػٲ٨ ٦ػ٨ 

يرٱػؽ  :ٗٲؿ ظؿ٠ح، أم ةدؿ ٰٚ ٦ٲـاف ا٣ىػؿؼ كا٣ٕػؿكض ثة٣كػ١ٮف. ٚػإذا أ ٦ة ٱٕي

درس صؽٱؽ ث٘ٲؿ ٬ؾق ا٧٣ى٤ُعةت، ٚإ٫ٌ٩ ٹ ٱٰٛ ث٧ة ٬ٮ ٤ُ٦ػٮب، ثػ٢ قػٲٞٮد 

ذ٣ػػػٟ إ٣ػػػٯ ٩ذػػػةاش ٗؿٱجػػػح. ٚة٣ؽارقػػػٮف ا٧٣عػػػؽزٮف ٹ ٱؿٱػػػؽكف اقػػػذ٧ٕةؿ 

ٌٰ أٔ٪ةؽ ا٣ْٮا٬ؿ ا٧٣ؽركقػح ٣ذػؽػ٢ ا٧٣
ى ى٤ُعةت ا٣ٕؿثٲح أوٺن، كٱعةك٣ٮف ٣

ٰٚ ٦ى٤ُعةد٭٥ ا٣ضؽٱؽة، ٦ٓ ٦ة أذؿا٬ة ٨٦ ٧ٗٮض، أك اصذـاء ٹ ٱؼ٤ػٮ ٦ػ٨ 

ا٩ذٞةص. ك٨٦ ٬ؾا ا٣٪عٮ أ١٩ػؿ ثٌٕػ٭٥ ا٣ذٞػةء ا٣كػة٠٪ٲ٨ ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح، كأص٭ػؽ 

ض ٚػٰ ث٪ٲػح دٔػةق ثػأزؿ ا٧٣ُٞػٓ ا٧٣ؿٚػٮ ة٩ٛك٫ ٰٚ دٛكٲؿ ذ٣ٟ دٛكػٲؿان ٦ُٕٞٲ ػ

أ٩٪ػة ثعةصػح إ٣ػٯ أف »ا٧٤١٣ح ا٣ٕؿثٲح. كٝؽ ٌٝؽـ ٣جعس٫ ث٧ٞؽ٦ح وػعٲعح ٦ٛةد٬ػة 

ث٧ٕػـؿ ٔػ٨ ا٤٣٘ػةت  ةٮدٌ دٕؿٱػٙ ا٧٣ُٞػٓ ٚٲ٭ػة ٚ٪ٮ٣ٮصٲ ػ٩٪ْؿ إ٣ػٯ أٱػح ٣٘ػح ٩ػ

ز٥ درس ٦ة ق٧ٌةق ثة٧٣ُٞٓ ا٧٣ؿٚٮض ا٣ؾم ٝٮا٫٦ ا٣ذٞةء ظؿؼ ا٧٣ػؽ «. اٵػؿل

ةٍب(، أك ٩عػٮ )مػةثٌح(، ك٦ػة ثة٣كة٨٠ ثٕؽق داػ٢ ا٧٤١٣ح ٚػٰ ا٣ٮٝػٙ، ٩عػٮ )ثػ

ٱ٧ةز٤٭ة. كٔؿض ٣ٕؽد ٠جٲؿ ٨٦ اٵ٦س٤ح ٦ٓ مؿكح ٦كذٛٲٌح ٬ػؽٚ٭ة ٩ٛػٰ ا٣ذٞػةء 

ا٣كة٠٪ٲ٨ ٤ٔٯ َؿٱٞح ثٕي ا٧٣كذنؿٝٲ٨ ك٨٦ مةٱٕ٭٥. ك٢ٌ٠ ٦ة ٔؿض ٣ػ٫ ٬ػؾا 

ا٣جةظر ٱعٲٯ ٝةق٥، ٦ٕؿكؼ ١٦ؿكر ٰٚ ٦ىةدر٩ة، ٨ٌ١٣ ا٣ضؽٱؽ ٚٲ٫ ٬ٮ دض٪ٌت 

ا٣ذع٤ٲػ٢ ا٧٣ُٕٞػٰ ا٣ػؾم ٹ ٱٞػٮل ٤ٔػٯ  ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٕؿثٲح، كا٣ٛػؿار إ٣ػٯ
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٦٪ةٚكح ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣عؿ٠ٰ ا٣ؾم أثؽ٫ٔ ا٣٪عةة ا٣ٕؿب
(11)

. 

٣ػؽل دارقػٰ  «ا٧٣ػؽٌ »كٱٌٰٛ ٬ؾا ا٣٪عٮ ٨٦ ا٣ؽرس إ٣ٯ د٪ػةكؿ ٦ٛ٭ػٮـ 

ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲة ٔ٪ؽ٩ة. كرث٧ٌة ٠ةف إثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف أكؿ ٨٦ مػؿع ٤٣ؽارقػٲ٨ ا٩ذٞػةد 

ٔ٪ػؽق ٦عػٌؿؾ ثة٧٣ػٌؽ ٩ٛكػ٫،  ا٧٣ٛ٭ٮـ ا٣ٕؿثٰ ٧٤٣ٌؽ. ٚة٣عؿؼ ا٣ؾم ٱكجٜ ا٧٣ؽٌ 

٥٬ٍه صةء ٨٦ أزؿ ا١٣ذةثح ٚة٣ٞؽا٦ٯ ٤ًٌٮا »  ؛كٹ كصٮد ٤٣عؿ٠ح ا٣ٞىٲؿة، ٵ٩٭ة كى

ا٣ُؿٱٜ ا٣كػٮٌم ظػٲ٨ ّ٪ٌػٮا أٌف ٬٪ػةؾ ظؿ٠ػةت ٝىػٲؿة ٝجػ٢ ظػؿكؼ ا٧٣ػٌؽ.. 

كا٣عٞٲٞح أٌف ٬ؾق ا٣عؿ٠ةت ا٣ٞىٲؿة ٹ كصٮد ٣٭ة ٰٚ د٤ػٟ ا٧٣ٮاًػٓ، ٚة٣ذػةء 

ٌؽ كظػػؽ٬ة.. كٱْ٭ػػؿ أٌف ا١٣ذةثػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ٚػػٰ )٠ذػػةب( ٦عٌؿ٠ػػح ثػػأ٣ٙ ا٧٣ػػ

وٮرد٭ة ا٧٣أ٣ٮٚح ٨٦ كًػٓ ٚذعػح ٤ٔػٯ ا٣ذػةء ٚػٰ )٠ذىػةب( ص٤ٕػخ ا٣ٞػؽ٦ةء 

«ٱذٮ٧٬ٌٮف كصػٮد ظؿ٠ػةت ٝىػٲؿة ٚػٰ ٬ػؾق ا٧٣ٮاًػٓ
(11)

. ك٠ػأٌف ا٣ذع٤ٲػ٢ 

ٰ  ٤ٔٯ ا١٣ذةثح أوٺن، أك ٤ٔٲ٭ة كظؽ٬ة. ك٬ؾا ٦ة ٠ٌؿرق ٔجؽ ا٣ىجٮر  ا٤٣٘ٮم ٦ج٪

)٤ٚٲل( أذ٧ؽق ٰٚ ٩ٞؽ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٕؿثٲػح. ثػ٢ إٌف  مة٬ٲ٨، كأمةر إ٣ٯ أفٌ 

مة٬ٲ٨ ادٌٔٯ كصػٮد ٦نػ٤١ح ١٤٣ذةثػح ا٣ٕؿثٲػح أدٌت إ٣ػٯ أذجػةر ا٣عؿ٠ػح ٗٲػؿ 

٦كذ٤ٞح ٨ٔ ا٣عؿؼ ا٣ؾم دؽػ٫٤، كأ٩٭ة دكجٜ ظؿكؼ ا٧٣ٌؽ، كٹ ٱ٨١٧ ا٣٪ُػٜ 

ث٭ة ٦٪ٛى٤ح ٨ٔ ا٣عؿؼ ا٣ىة٦خ
(11)

. ك٩ٞٮؿ: ٬ؾق دٔٮل ٦ذ٭ةٚذح، كٝػؽ أ٠ػؽ 

ٌٰ ٤ٔٯ ا٧٣نةٚ٭ح، كأٌف ا٣٪ُٜ ٱكػجٜ ا١٣ذةثػح،  اث٨ ص٪ٌٰ أفٌ  ا٣ذع٤ٲ٢ ا٤٣٘ٮم ٦ج٪

                                                 

ٰٚ  «أزؿ ا٧٣ُٞٓ ا٧٣ؿٚٮض ٰٚ ث٪ٲح ا٧٤١٣ح ا٣ٕؿثٲح»ا٣جعر ا٧٣نةر إ٣ٲ٫، ك٬ٮ ثٕ٪ٮاف ا٩ْؿ  (11)

، ا٣ىػةدرة ٔػ٨ صة٦ٕػح 1993ا٣ٕؽد ا٣سػة٩ٰ ٣ٕػةـ  (،٦11ض٤ح أثعةث ا٣ٲؿ٦ٮؾ، ا٧٣ض٤ؽ )

 .178-149ا٣ٲؿ٦ٮؾ ثإرثؽ، ص

 .39إثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف، اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح، ص (11)

ا٣ذ١ٛٲؿ ا٣ىٮدٰ ٔ٪ػؽ »)٨٦ ٦ٞؽ٦ح ا٧٣ٌٕؿب(، ك٤ٛ٣ٲل،  ٤ٚ18ٲل، ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ، ص (11)

دؿص٧ػح ٔجؽا٣ىػجٮر مػة٬ٲ٨،  63، ص «ا٣ٕؿب ٰٚ ًٮء قٌؿ و٪ةٔح اٷٔؿاب ٹث٨ ص٪ٰ

. ك٣نػة٬ٲ٨، ا٧٣ػ٪٭ش ا٣ىػٮدٰ ٤٣ج٪ٲػح 1968( ٣ٕػةـ 13ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٣ٞػة٬ؿة، ا٧٣ض٤ػؽ )٦

 .35-34ا٣ٕؿثٲح، ص
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وعلَه المعّيل
(23)

ظدافى  المالعربَد  معتمد  . ومعروف ومّعرد فٌ عليمنا أن 

فٌ النقل والتدلَل ختً القرن الرابع للىجرة. وأشاس العربَ  القدرنن الد ي 

اللغديٍَ،  وذد ل  ال ٍؤخ  إال مظافى  شماعاً وعرضاً فٌ خلقدات القدّراو و

نقل الظدعر ورواٍتده. فالعربَد  لدت دعتمد  علدً الياداخط والمفعيظدات فدٌ 

التدلَل اللغيي بدال م، األخيال  بدل ذاندو ومدا زالدو هديردىا النعقَد  

مت اول  شماعاً فٌ القراوات القرننَ   وودٌ خالد  فرٍد ة بدَ، لغدات العدالت. 

)فلدَض( أن ٍودين خدرف  تغرب طاوَ، متأاّراً بما عرفه مد، نراودذ ل  اشو

المّ  شاذناً ل ى النداة الق امً  ووي عن ه )خرذ  ظيٍل ( أو)ضّم  ظيٍلد (  

ٍمود، دصدّير  ال ٍصّح أن ٍقدال  إنىدا مينَّد  علدً الصدوين  فالدرذد  ال»إذ 

«خلّيوا فٌ ذادىا منىا
(24)

علً و ا ٍنيغٌ أن نعتير أهيات المّ  خرذات  »و ؛

ذلددد  الصدددرفَين  ن   ذمدددا ٍدددرىال خروفددداً هدددامت  أو معتلّددد  شددداذ

«..والعروضَين.
(25)

ل وقدع داوَ، فٌ ددمَل الوتابد  ذدّل خلددرف طد. وٍص

لونّه ٍقع فدٌ الويَدر مد، التنداقن خدَ، ٍقدّرر أن نكدام الوتابد    فَه الصلف

العربَ  ٍصتغنٌ ع، جزٍو وامٍّ م، األهيات المنعيق   وودي الدرذدات  وودي 

شليٌك عامٌّ فدٌ اللغدات الصدامَ 
(26)

ٍد ذر أن دديّوت وجديد فتدد  قيدل . ادت 

األلف  أو ضم  قيل الياو  أو ذصرة قيل الَاو  لدَس إال مد، خد ال الوتابد   

وأّن الق ماو وقعيا فٌ ود ا الديوت وانفد عيا بده مند  أن اشدتعملو الوتابد  

العربَ  رميز الضيط اإلضافَ  علدً عىد  الدجدال اليق دٌ  ومضدً الندداة 

                                                 

. وجاو فدٌ العمد ة البد، رطدَط أّن األوزان 44  1/43اب، جنٌ  شّر هناع  اإلعراب   (23)

 .1/137إنما وقعو علً الوالم  والوالمُ ال مدال  قيل الفّط. العم ة  

 .16ٌ  صطاوَ،  المنىج الصيد (24)

 .32الصابط  ص (25)

 .11الصابط  ص (26)



 116 (2-1)اجلسءاُ  (33)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوشل 

ؽ ٦ةزا٣ػخ دٌٕنػل ٚػٰ ا١٣ذػت كا٧٣٪ػة٬ش كا٣ىؿٚٲٮف ٦ٓ ا٣ٮ٥٬ ٱٌػٕٮف ٝٮأػ

كاٵذ٬ةف
(17)

. ك٦ة أثٕؽ ٬ؾا ا١٣ٺـ ٨ٔ كٝةآ ا٤٣٘ػح، كظٞٲٞػح دع٤ٲ٤٭ػة ا٣ىػٮدٰ 

ا٣ؾم مؿ٫ٔ ٦ذٌٞؽ٦ٮ ا٣٪عةة ك٧٤ٔةء ا٣ٕؿثٲح كا٣ٞؿاء كاوٛٲ٨ ٩ُٜ ا٣ٕؿب ٤٣كػة٩٭٥ 

ٗٲؿ ٦ٕذ٧ؽٱ٨ أٌم آزةر ١٦ذٮثح أقةقةن. ث٢ إٌف ا٧٣عةْٚح ٤ٔػٯ ا٣٪ُػٜ دٕٚػذ٭٥ إ٣ػٯ 

ا١٣ذةثح كاػذؿاع ر٦ٮز ا٣ٌجٍ كاٷٔضةـ. ٚة٣ذأزٲؿ ا٣عٞٲٰٞ ٠ةف ٱذٌضػ٫ ٦ػ٨ إوٺح 

ٌٞػٰ ا٤٣٘ػح ظذػٯ ا٣ٞػؿف  ا٧٣نةٚ٭ح إ٣ٯ ا١٣ذةثػح ا٣ذػٰ ثٞٲػخ ٦عػؽكدة اٵزػؿ ٚػٰ د٤

دأػػؾكا ا٣ٞػؿآف ٦ػ٨  ٹ»ا٣سة٣ػر. ك٣ػؾ٣ٟ مػةع ثػٲ٨ ا٣ٞػٮـ دعػؾٱؿ ٦نػ٭ٮر ٬ػٮ 

، كٹ ا٥٤ٕ٣ ٨٦ وعٰٛ ٌٰ  ٦ػ٨ ا٤ٕ٣ػ٥ اأػػؾك ٠ة٩ٮا ٝٮ٦ةن  أفٌ  ٬ؾا كأو٢ …٦ىعٛ

«ا٣ذ٘ٲٲؿ ٱؿكك٫٩ ٚٲ٧ة ٱٞٓ ١ٚةف ا٧٤ٕ٣ةء، ٚٲ٫ ٱ٤ٞٮا أف ٗٲؿ ٨٦ ا٣ىعٙ
(18)

. 

أٌف ا٣ىؿٚٲٲ٨ ظٲ٨ »كرأل د٧ةـ ظٌكةف، ك٬ٮ ٨٦ أ٠سؿ ا٣ؽارقٲ٨ ٚ٭٧ةن كأذؽاٹن 

٩كجٮا ا٣ك١ٮف إ٣ٯ ظؿؼ ا٧٣ٌؽ ٔ٪ؽ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ا٣ذٞةء ا٣كة٠٪ٲ٨، ٧٠ة ٰٚ )ا٣ٌة٣ٌٲ٨( 

ٌف ظؿؼ ا٧٣ٌؽ ٦ن٢١ٌ ٬٪ة ثة٣ك١ٮف، ٵفَّ ا٧٣ٌؽ كا٣عؿ٠ػح ك)٦يٍؽ٬ة٦ٌذةف(، ٥٣ ٱٞىؽكا أ

ٹ ٱٞجٺف ا٣ك١ٮف، كٹ ا٣عؿ٠ح، كإ٧٩ة ٝىؽكا مٲبةن مػجٲ٭ةن ثةٔذجػةر ا٣ٕؿكًػٲٲ٨ أٌف 

«ظؿؼ ا٧٣ٌؽ ٱكةكم ٨٦ ظٲر ا٧١٣ٲح اٷٱٞةٔٲح ظؿ٠ح ٦ذ٤ٌٮة ثك١ٮف
(19)

. 

كدٮٌٝٙ ٚؼؿ ا٣ؽٱ٨ ٝجةكة ٔ٪ؽ ٝىػؽ ٔجػؽ ا٣ىػجٮر مػة٬ٲ٨ إ٩نػةء ٦ػ٪٭ش 

٤٣ج٪ٲح ا٣ٕؿثٲح ٱٞٮـ ٤ٔٯ ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ىٮدٰ ا٣عؽٱر. كاقذن٭ؽ ثجٕي ٦ة صؽٱؽ 

                                                 

 .18ا٣كةثٜ، ص (17)

 .1/14ا٣ٕك١ؿم، مؿح ٦ة ٱٞٓ ٚٲ٫ ا٣ذىعٲٙ كا٣ذعؿٱٙ،  (18)

، ك٨٦ ٬ؾا ا٣٪عٮ ٦ة ا٣ذٞٯ ٚٲ٫ قػة٠٪ةف، ٩عػٮ 71د٧ةـ ظكةف، ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة، ص (19)

كػة٠٪ٲ٨ ٚٲػ٫ ثػأ٩٭٥ أٝػة٦ٮا ا٧٣ػٌؽ )٦كذٕٛٺف(، ك)٦ذٛةٔٺف( ٣ؽل ا٣ٕؿكًٲٲ٨، إذ ٌٚكؿ ا٣ذٞةء ا٣

. ك٠ػؾ٣ٟ ذ٬ػت ٦1/146ٞةـ ا٣عؿ٠ح. اث٨ رمٲٜ، ا٧ٕ٣ؽة ٰٚ ٦عةق٨ ا٣نٕؿ كآداثػ٫ ك٩ٞػؽق، 

٬ؤٹء إ٣ٯ أٌف ٢٠ كزف ٩ٞه ٨٦ أد٥ ث٪ةا٫ ظؿؼ ٦ذعٌؿؾ ٌٔٮض ٔ٪٫ ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ كا٤٣ػٲ٨ ٦ػ٨ 

 .146-1/145 ا٩ْؿ ٚٲ٫ ذ٣ٟ ا٣عؿؼ، ٥٤ٚ ٱضئ إٹ ٦ؿدٚةن ثٮاك أك ٱةء أك أ٣ٙ.
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ذ٬ت إ٣ٲ٫ ٤ٞ٦ٌؽان )٬٪ؿم ٤ٚٲل( كٗٲؿق ٨٦ ا٧٣كذنؿٝٲ٨ كا٣ٕؿب، كٱؿل ٝجػةكة 

أٌف مة٬ٲ٨ أ٠سؿ إٱ٘ةٹن ٨٦ وةظج٫ )٤ٚٲل( ٰٚ دُجٲػٜ ا٧٣ٛػة٬ٲ٥ ا٣٘ؿثٲػح ٤ٔػٯ 

دةت اٵكرثٲح ٠إُٔةا٫ ظؿكؼ ا٧٣ٌؽ ا٣ٕؿثٲح ظ٥١ ا٣ىٮااخ أك ا٧٣ىٮٌ  ؛ا٣ٕؿثٲح

٨٦ ٗٲؿ ٚؿؽ. ٚةٵ٣ٙ ٬ٰ ا٩ـٹؽ ثٲ٨ ٚذعذٲ٨، كا٣ػٮاك ا٩ػـٹؽ ثػٲ٨ ًػ٧ٌذٲ٨، 

كا٣ٲةء ا٩ـٹؽ ثٲ٨ ٠كؿدٲ٨. ٰٚٛ )ٝىػٮؿ( أقػُٞٮا ا٣ػٮاك ٹػػذٺؼ ا٣عؿ٠ػةت 

، ككز٩٭ػة )ٚػةؿ(. «ٝػةؿ»كادى٤خ ا٣ٛذعذةف كم٤١ذة اٵ٣ٙ، ٚىةرت ا٧٤١٣ػح 

ٲ٨ ٦ٕؿكؼ ٝج٢ مػة٬ٲ٨، ٚٞػؽ كرأل ٝجةكة أٌف ا٣ـ٥ٔ ثأٌف ا٧٣ٌؽ ٱذأ٣ٙ ٨٦ ظؿ٠ذ

كرد ٣ؽل )ثؿك٧٤٠ةف( ك)ثؿصنذؿاقؿ( كإثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف. كٱ٪ذ٭ٰ ٝجةكة إ٣ػٯ أ٩ػ٫ 

٨٦ ا٧٣عةؿ اصذ٧ةع ظؿ٠ذٲ٨ ٦ٕةن ٰٚ ٦ٮًٓ كاظػؽ ٣ذنػ١ٲ٢ ا٧٣ػٌؽ، ٠ػؾ٣ٟ ٹ 

كا٣ٞٲةس ا٣ؾم أصؿاق ٬ؤٹء ثٲ٨ ا٧٣ؽكد ٚػٰ  ؛ٱضذ٧ٓ ٦ٌؽاف ثعةؿ ٨٦ اٵظٮاؿ

ةس ٦ٓ ا٣ٛةرؽا٣ٕؿثٲح، كا٧٣ىٌٮدةت اٵص٪جٲح، ٝٲ
(31)

. 

ككاًط ٧ٌ٦ة دٌٞؽـ أٌف اٷ١٩ةر ٦٪ىٌت ٤ٔٯ َجٲٕح ا٧٣ٌؽ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح، إذ ٣ػ٥ 

دٮاوػ٢ ٱٞج٢ ٥ْٕ٦ ا٣ؾٱ٨ ذ٠ؿ٩ة٥٬ ثة٣ذع٤ٲ٢ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣كذ٪ؽ إ٣ػٯ اٷدراج، ك

ٚ٭٥ دٮا٣ٰ ا٣عؿ٠ح كا٧٣ٌؽ، ٵٌف ا٣عؿ٠ػح دػ٤ػخ  ةا١٣ٺـ. ك٣ؾ٣ٟ ثةت ًؿكرٱ  

ة ٦ػة ت ا٣عؿ٠ح ز٦٪ةن ٰٚ ا٣٪ُٜ، كدٮ٣ٌػؽ ٦٪٭ػا٣عؿؼ ا٣كة٨٠ ٚذعٌؿؾ ث٭ة، ز٥ٌ ٦يؽٌ 

ح ٚٲـٱةاٲح ٦جؽؤ٬ة ا٣عؿ٠ح ا٣كػةثٞح ا٧٣ذىػةٔؽة ٩ؽٔٮق ثعؿؼ ا٧٣ٌؽ، ك٬ٮ ظٞٲٞ

ا٧٧٣ذٌؽة، ك٩٭ةٱذ٭ػة ا٣ذٺمػٰ ٚة٣كػ١ٮف. ك٣ػؾ٣ٟ ٚ٭ػ٥ ا٣ٞػؽا٦ٯ ٬ػؾا ا٣ذػؿاثٍ 

كا٣ذك٤ك٢ ثٲ٨ ا٣عؿ٠ح كا٧٣ٌؽ. ك٣ٲف أدٌؿ ٤ٔٯ ٬ػؾا ا٣ذع٤ٲػ٢ ٦ػ٨ أٌف ا٣عؿ٠ػح 

(، ٚة١٣ػةؼ  ،ا٧٣ذعػٌؿؾ ث٭ػة كظػؽ٬ة إف ٣ػ٥ د٧ػؽٌ دؿد ٦ٓ ا٣عؿؼ  ٩عػٮ )٠ىذىػتى

ٌٟ ٰٚ أٌف ٬ؾٱ٨ ا٣عؿٚٲ٨ ٔ٪ؽ٩ة ٦ذعٌؿ٠ةف. ٨ٌ١٣  ٦ٛذٮظح كا٣ذةء ٦ٛذٮظح، كٹ م

                                                 

. كٝةرف ثنػة٬ٲ٨، 44-36ٚؼؿ ا٣ؽٱ٨ ٝجةكة، إم١ة٣ٲةت ٰٚ ا٣جعر كا٣٪ٞؽ ا٣٪عٮٱٲ٨، ص (31)

 .31-31ا٧٣٪٭ش ا٣ىٮدٰ، ص
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أك  -)٠ةدػت(، ١ٚٲػٙ ٱ٪١ػؿ ٬ػؤٹء كصػٮد ا٣ٛذعػح  وٮرة ا٧٣ٌؽ قذ٪نأ ظٲ٨ د٘ؽك

٠ػح دجٞػٯ إف ٝج٢ ا٧٣ٌؽ، ٰٚ ا٣٪ُٜ ظٞٲٞح ٝج٢ ا١٣ذةثػح. زػ٥ إٌف ا٣عؿ - ا٣عؿ٠ح ٧ٔٮ٦ةن 

 ،ظؾٚ٪ة ا٧٣ٌؽ، كٹ ٱ٨١٧ ٫٣ أف ٱجٞٯ ٨٦ ٗٲؿ ظؿ٠ح دكج٫ٞ ٬ٰ قػجت كصػٮدق أوػٺن 

ػ ٚ٪ٞٮؿ:  ُ ٞيٮـ(. ٚة٧ٌ٣ح ا٣ذػٰ دؿقػ٥ ػ ٤ٔػٯ ا٣ٞػةؼ، كد٧ػٌؽ ٣ذٮ٣ٌػؽ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ  ة)ٱ

ٞيػ٥ٍ(. ٚة٣ٌػ٧ح ظٞٲٞػح  ،ٝةث٤ح ٣ٺظذٛةظ ث٪ٛك٭ة كدػؿؾ ا٧٣ػؽٌ  «ا٣ٮاك» ٚ٪ٞػٮؿ: )٣ػ٥ ٱى

ةؿ ٨٦ اٵظٮاؿ. ك٦ػ٨ ا٣ٮص٭ػح ا٣ىػٮدٲح ا٣ؼة٣ىػح وٮدٲح، ك٣ٲكخ أزؿان ١٤٣ذةثح ثع

زٱػةدة ا٧٣ػٌؽ(، ك٬ػٮ  :٠ةف ٣ؽل ا٣ٞؽا٦ٯ دىٌٮر كاًط ٧٤٣ٌؽ، ككصػٮد ا٧٣ُػ٢ )أم

٢ٕٚ ظؿ٠ٰ. ُٚجٲٕح ا٧٣ٌؽ إذف ٬ٰ ٨٦ َجٲٕح ا٣عؿ٠ح، ٵ٫ٌ٩ ٦٪٭ة كٱٞٮـ ٦ٞة٦٭ة
(31)

. 

كٱجؽك أٌف ا٣ؼُأ دكٌؿب إ٣ٯ ٥ْٕ٦ ا٣ؾٱ٨ ذ٠ؿ٩ة٥٬ ٨٦ دارقٰ ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲػة، 

إ١٩ةر٥٬ ػىةاه ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ذ٤ِٛ، ك٧ٔةد٬ة ٔؽـ اٹثذؽاء ثة٣كة٨٠، ك٦٪ػٓ ٨٦ 

ا٣ذٞةء ا٣كة٠٪ٲ٨، كٔػؽـ ا٣ٮٝػٙ ٤ٔػٯ ٦ذعػؿؾ، كإدراج ا٣كػة٨٠ إ٣ػٯ ا٧٣ذعػٌؿؾ، 

 كدٮا٣ٰ ا٧٣ذعٌؿ٠ةت، كد٪ةكث٭ة ٦ٓ ا٣ك١ٮف، ك٩عٮ ذ٣ٟ.

كٝؽ أزجخ ا٣ؽرس ا٧٣ؼجؿم ٣ٶوٮات أٌف ظؿؼ ا٧٣ٌؽ ٹ ٱٞج٢ اٹ٩ٛىةؿ 

ا٣عؿؼ ا٧٣ذعٌؿؾ( ٠ة٩ٛىػةؿ ا٣عػؿٚٲ٨ ا٧٣نػٌؽدٱ٨ أظػؽ٧٬ة  :أم٨ٔ قةث٫ٞ )

)ٍٝخ+دى٢( :٨ٔ اٳػؿ، ٩عٮ )ٝذ٢ٌ(، أم
(31)

. ك٬ؾا د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ أٌف ا٧٣ػٌؽ دػةثٓ 

 .اة ٦ة داـ ٦ؽ  كٗٲؿ ٝةث٢ ٣ٺ٩ٛىةؿ ٔ٪٭ة وٮدٲ   ٤٣عؿ٠ح ا٣كةثٞح،

٠ػػؾ٣ٟ درس ٔجػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧ ا٣عػػةج وػػة٣ط ا٧٣ػػٌؽ ٦كػػذٕٲ٪ةن ثػػةٵص٭ـة 

ٌف ظػؿؼ ا٧٣ػٌؽ ٱذ١ػٮف ٦ػ٨ ٔ٪ىػؿٱ٨ )٩ُٞػةن( ٧٬ػة ا٣عؿ٠ػح ا٣عؽٱسح، كدجٲ٨ٌ أ

ا٣عؿ٠ح )كظؽ٬ة( ٦٪ُٮٝحن ٦ٓ ظػؿؼ  :كا٦ذؽاد٬ة. أ٦ة )ا٧٣ىٌٮت ا٣ٞىٲؿ(، أم

                                                 

، ٦ض٤ػح صة٦ٕػح د٦نػٜ «َٮؿ ا٣عؿ٠ح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كٔٺٝذ٫ ثة٣ج٪ٲح ا٧٣ُٕٞٲح»ٱعٲٯ أظ٧ؽ،  (31)

 .151-149، ص1113( ٣ٕةـ 4-3(، ا٣ٕؽد )٣19ٴداب كا٤ٕ٣ٮـ اٷ٩كة٩ٲح، ا٧٣ض٤ؽ )

 .111ق٧٤ةف ا٣ٕة٩ٰ، ا٣ذن١ٲ٢ ا٣ىٮدٰ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ص (31)
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وعٲط ٚؾك ٝك٥ كاظؽ أك ٔ٪ىؿ كاظػؽ. كَجٲٕػح ا٧٣ػٌؽ دذىػٙ ٚػٰ ا٣جؽاٱػح 

ثذـاٱؽ ا٣ٞٮة، ٤ٔٯ ظٲ٨ أ٩٭ة دذٌض٫ إ٣ػٯ ا٣ذ٪ػةٝه ٚة٣ذٺمػٰ ٚػٰ ا٣٪٭ةٱػح. ١٣ػ٨ٌ 

ا٧٣ىػٮت ا٣ٞىػٲؿ(  :ا٧٣ىٌٮت ا٣ُٮٱ٢( أٝػٮل ٦ػ٨ ا٣عؿ٠ػح )أم :ا٧٣ٌؽ )أم

ثكجت َٮ٫٣. كٱؿل ا٣عةج وة٣ط أٌف ا٣عؿ٠ح ذات ٝػٮة ظؿ٠ٲػح، ٣ػؾ٣ٟ دجػؽك 

، كثؾ٣ٟ دذ٨١٧ ٨٦ اٹقذ٧ؿار كاٹ٩ذ٭ػةء (Impulsion)٦ذىةٔؽة، ٵ٩٭ة ا٩ؽٚةع 

إ٣ٯ ا٧٣ؼؿج ا٧٣ٮا٣ٰ. ك٬ؾق ا٣عؿ٠ح ذات اٹ٩ؽٚةع ٬ٰ ا٣ذٰ ٱكػ٧ٌٲ٭ة ا٣ؼ٤ٲػ٢ 

. أ٦ة ظؿكؼ ا٧٣ٌؽ ٤ٚػٲف ٣٭ػة وػؿؼ، ٵ٩٭ػة ٦ػٌؽات د٪ذ٭ػٰ ٔ٪ػؽ٬ة «٣ىؿؼا»

قي اٹػذجةرات اٳ٣ٲػح. كٱؼ٤ػه ا٣عػةج وػة٣ط  ً٭ؿي ٍْ ي ا٣عؿ٠ح كدذ٪ةٝه ثذؽرُّجو د

إ٣ػٯ أٌف ٦ٛ٭ػػٮـ ا٣عؿ٠ػػح كا٣كػ١ٮف، كإدراج ا٣ٕ٪ةوػػؿ، أدٌؽ كأكٔػػت ٦ػػ٨ أٌم 

٨ ة٩ٲٲ٦ٛ٭ٮـ آػؿ صةء ٨ٔ ا٣ٲٮ٩ةف أك ٚؿ٫ً ا٧٣كذنؿٝٮف ك٨٦ دجٕ٭٥ ٨٦ ا٤٣كػ

ٚػٰ ظٲػةد٭٥ ةا٣ؾٱ٨ ٣ػ٥ ٱػؽػ٤ٮا ٦ؼجػؿان وػٮدٲ  
(33)

. ك٣ػؾ٣ٟ ثػؽأت اٵص٭ػـة 

ا٣عؽٱسػػح كاػذجػػةرات ا١٣ػػٺـ دػػ٪ٞي أ٠سػػؿ ا٧٣كػػ٧٤ةت ا٣ذػػٰ مػػةٔخ ٣ػػؽل 

كا٤٣كة٩ٲةت. كٱؿل ا٣عػةج وػة٣ط ك٫ٞٚ ا٤٣٘ح ا١٣سٲؿٱ٨ ٨٦ ٧٤ٔةء اٹقذنؿاؽ 

٤ٍػؽ(، ٵٌف قػ١ٮ ف أٌف ق١ٮف ا٧٣ٌؽ ٱؼذ٤ٙ ٨ٔ ق١ٮف ا٣عؿؼ ا٣ىػعٲط )ا٣ضى

ا٧٣ٌؽ ٦ذٺشو ٦ذؽٌرج ٦ذ٪ةٝه، ٤ٔٯ ظٲ٨ أٌف ق١ٮف ا٣عؿؼ ا٣ض٤ؽ ٦٪ذػ٫و ٣ٕػؽـ 

دػٮؿ ا٣عؿ٠ح ٚٲ٫ أوٺن 
(34)

 «٩٭ةٱػح». كا٣عٞٲٞح أٌف ا٧٣ٌؽ ٣ٲف قة٠٪ةن ا٣جذح، إ٧٩ة 

٤٣ذعػٌؿؾ  :ا٧٣ٌؽ ٬ٰ ا٣كة٠٪ح. كا٣ؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ ذ٣ٟ أف ا٧٣ٌؽ ٝةث٢ ٣ٺقػذب٪ةؼ، أم

-٧٠ة ذ٠ؿ اث٨ ص٪ٰ -ثٞٮة اٹٔذ٧ةد
(35)

ا٣ك١ٮف ا٣ؾم دٕجٌؿ ٔ٪ػ٫ ا١٣ذةثػح،  ، أ٦ة

                                                 

 198-1/187ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣عةج وة٣ط، ثعػٮث كدراقػةت ٚػٰ ا٤٣كػة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػح،  (33)

 )ثذىؿؼ(.

 .33، ا٣عةمٲح ر٥ٝ 1/187ا٣كةثٜ،  (34)

. أٝػػٮؿ: ٱ٪ج٘ػػٰ إزا٣ػػح ك٬ػػ٥ أٌف 111، 116-3/114، 1/91اثػػ٨ ص٪ػػٰ، ا٣ؼىػػةاه،  (35)

ٌٟ ا٣ٞؽا٦ٯ ٔؽٌ  ١٣٪٭٥ ٌٚكؿكا )٩٭ةٱح( ا٧٣ٌؽ، ك٠أ٩٭ة  ،كا ا٧٣ٌؽ قة٠٪ةن، ٚة٧٣ٌؽ دعٌؿؾ ٨٦ ٗٲؿ م

 كا٣ذع٤ٲ٢ ا٤٣٘ٮم ٱكذ٪ؽ إ٣ٯ ا٣ذ٤ِٛ أوٺن. ،ٚ٪٭ةٱح ا٧٣ٌؽ قة٠٪ح َجٲٕح ،ا٧٣ٌؽ ٩ٛك٫
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ٚ٭ٮ ٔٺ٦ح ٤ٔٯ ا٩ُٞةع ا٣عؿ٠ح كدٺمٲ٭ة، كٔؽـ ا٣ٞػؽرة ٤ٔػٯ اٹدىػةؿ ث٧ػة 

ػط ا٣ذك٤كػ٢ ا٣ذػة٣ٰ  ًٌ ٱ٤ٰ، ٵٌف ٬ػؾق ا٣عة٣ػح أمػج٫ ٦ػة د١ػٮف ثػة٣ٮٝٙ. كٱٮ

 ا٧٣ٛ٭ٮـ ا٤١٣ٌٰ ٧٤٣ٌؽ:

 ا٩ذ٭ةء ٦ذؽٌرج كدٺش )ق١ٮف( ٦ٌؽ ٤٣عؿ٠ح  ظؿؼ وعٲط/ظؿ٠ح 

ؽػٲ٤ػػح ٤ٔػػٯ ا٣ػػؽرس ا٣ٕؿثػػٰ ٚػػٰ ٬ػػؾا ا٣كػػٲةؽ ك٦ػػ٨ ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٣

 ،. كٝؽ ّ٭ؿ ٬ؾا ا٧٣ى٤ُط ٦ٓ رٌكاد ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲػة(phoneme)٦ى٤ُط ا٣ٛٮ٩ٲ٥ 

كدؿص٥ ٔ٪ؽ٩ة إ٣ٯ كظؽة وٮدٲح، كٹِٚ، كوٮت ٦ضٌؿد، كوٮدٲح، كوػٮت، 

كٌٔؿب إ٣ٯ وػٮدٲ٥ كوػٮد٥ كٚػٮ٩ٲ٥ كٚٮ٩ٲ٧ٲػح ؛ك٦كذىٮت، كوٮدٮف
(36)

 .

ػؿ ٱؿدجٍ ث٧ة دٌٞؽـ. ٚ٭ػٮ ٠ػة٣ٛؿع ٣ػ٫، أك ٧ٚى٤ُط آ (Allophone)أ٦ة اٵ٣ٛٮف 

ٔيؿؼ اٵ٣ٛٮف ٚػٰ درقػ٪ة  ا٣ن٢١ ا٣ؼةٌص ا٣ٮاظؽ أك ا٧٣ذٌٕؽد ٤٣ٛٮ٩ٲ٥ ٩ٛك٫. ك

ث٧ى٤ُعةت ٦ذٌٕؽدة ٠ؾ٣ٟ، ٩عٮ وٮد٥ دٕة٤٦ٰ ك٦ذ٘ٲٌػؿ وػٮدٰ كثؽوػٮدٲح 

)٩عذةن ٨٦ ثؽٱ٤ح وٮدٲح( كوٮٱذٮف كوٮرة وػٮدٲح
(37)

. كا٣ٛػٮ٩ٲ٥ ٚػٰ أكصػـ 

«. ٮدٲح ٨ٔ َؿٱٞ٭ة ٱ٨١٧ ا٣ذٛؿٱٜ ثٲ٨ ا٧٣ٕػة٩ٰأو٘ؿ كظؽة و»دٕؿٱٙ ٫٣ ٬ٮ 

 ُّ «ٔ٪ىؿ ٨٦ ٔ٪ةوؿ ا٣ٛٮ٩ٲ٥ د٘ٲٲؿق ٹ ٱ٘ٲٌؿ ا٧٣ٕ٪ٯ»ٛٮف ٚ٭ٮ أ٦ة اٵ٣
(38)

. 

 ُّ ٛػػٮف ٦ػػ٨ أ٠سػػؿ ا٧٣ىػػ٤ُعةت ٔؿًػػح كٱنػػةر إ٣ػػٯ أٌف ا٣ٛػػٮ٩ٲ٥ كاٵ٣

كٝؽ ٠يذجخ ٰٚ ٬ؾا ا٣ىؽد ٠ذػت ٦كػذ٤ٞح كثعػٮث ٠سٲػؿة - ٣ٺػذٺؼ
(39)

 - 

خ كاًعح، ٦ٓ أ٩٭٧ة وةرا صـءان ٦ػ٨ ٦٪ْٮ٦ػح ٨ٌ١٣ صؽكا٧٬ة ٰٚ ا٣ذُجٲٜ ٣ٲك

                                                 

، 165. كأظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ، دراقح ا٣ىٮت ا٤٣٘ٮم، ص98(٠ذةثٰ ٦جةدئ ا٤٣كة٩ٲةت، ص36)

 (.1ا٣عةمٲح ر٥ٝ )

 .٤٣115كة٩ٲةت، ص(٦جةدئ ا37)

 .115-114(ا٣كةثٜ، ص38)

 ؛138-٤ٔ115ٯ قجٲ٢ ا٧٣سػةؿ، ٔجػؽ ا٣ىػجٮر مػة٬ٲ٨، ٚػٰ ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕػةـ، صا٩ْؿ (39)

 ، ك٦ة ٱ٤ٲ٭ة.165كٝةرف ثأظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ، دراقح ا٣ىٮت ا٤٣٘ٮم، ص
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ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲػػة ا٧٣كػػذٕةرة. كٱ٪ج٘ػػٰ أف ٩نػػٲؿ إ٣ػػٯ أٌف ٦ىػػ٤ُط ا٣ٛػػٮ٩ٲ٥ ٝؿٱػػت 

 -ا٣ؽٹ٣ح ٨٦ ٦ى٤ُط ا٣عؿؼ ٔ٪ؽ٩ة. ٤ٔٯ أٌف د٧ةـ ظٌكةف اردػأل أٌف ا٣عػؿؼ 

٣ػٲف وػٮدةن ٦٪ُٮٝػةن، كٹ ر٦ػـان ١٦ذٮثػةن، ثػ٢ ٬ػٮ  - ثعكت ٦ٛ٭ٮ٫٦ ا٣ضؽٱػؽ

أ٦ة ا٧٣٪ُٮؽ ٚىػٮت، كأ٦ػة  ؛ط )ا٣جةب( ٣ؽل ا٣٪عةةدٞكٲ٥ ذ٬٪ٰ ٱنج٫ ٦ى٤ُ

ا١٧٣ذٮب ٚن٢١ أك ر٦ـ
(41)

. ك٦ٓ أٌف د٧ةـ ظٌكػةف ٱذػأدٯ ٣ٲذٮاٚػٜ ا٧٣ىػ٤ُط 

ا٣ٕؿثٰ )ا٣عؿؼ( ٦ٓ ا٧٣ٌة٦ٲ٨ ا٣ضؽٱؽة، ٚإٌف ٥ْٕ٦ ا٣ؽارقٲ٨ ٩ٛؿكا ٨٦ ٬ػؾا 

ا٧٣ى٤ُط، كادٔٮا أٌف ٚٲ٫ ػ٤ُةن ثػٲ٨ ا٣ىػٮت ا٧٣كػ٧ٮع كا٣ؿ٦ػـ ا١٧٣ذػٮب. 

ٌٜ أٌف ٧٤ٔ ، إذ ٠ةف ٣ؽٱ٭٥ ٦ػ٨ كا٣ع ٌٍ ةء٩ة ا٣ٞؽا٦ٯ ٥٣ ٱؼ٤ُٮا ثٲ٨ ا١٣ٺـ كا٣ؼ

ا٣ؽٌٝح ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ كا٣كٕح ٰٚ اٹوُٺح ٦ػة صٕػ٢ اقػذ٧ٕة٣٭٥ ٧٤٣ىػ٤ُعةت 

أٌف دؼىػػٲه ا٧٣ىػػ٤ُط ذ٣ػػٟ كاًػػعةن كًػػٮظةن ٹ ٣ػػجف ٚٲػػ٫. أًػػٙ إ٣ػػٯ 

٧٠ػة ٝػة٣ٮا:  ؛ثة٣ٮوٙ أ٦ؿ مةآ، ك٤ٔٯ ذ٣ٟ ٝة٣ٮا: ظؿؼ ٦٪ُٮؽ أك ١٦ذٮب

كؼ ٣ْٛٲح، كظؿكؼ ١ٚؿٱح، كٗٲؿ ذ٣ٟظؿكؼ ػُٲح، كظؿ
(41)

. كٱ٪ُجٜ ٬ؾا 

ا٣٪عٮ ٤ٔٯ ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ دكػذ٢٧ٕ ٚػٰ ٦ضػةٹت ٦ذٕػٌؽدة، إذ 

 ٱذ٢ٛ١ ا٣كٲةؽ ا٧٣ٕؿٰٚ ثذعؽٱؽ ا٧٣ٞىٮد كدٕٲٲ٪٫ د٧ة٦ةن.

ك٦٭٧ة ٌٝؽـ دارقٮ ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲة ثٲ٨ ٱؽم أ٧ٔة٣٭٥ ٨٦ ٦كٌٮٗةت ٹٔذ٧ػةد 

 -ثػػأٌف ٩ْؿٱػػح ا٣ٛػػٮ٩ٲ٥ » ٬ػػٮ اٹٔذػػؿاؼ ا٧٣ىػػ٤ُط اٵص٪جػػٰ، ٚػػإٌف اٵصػػؽل 

جةد٭ة ٌٕ ٝػػؽ كًػػٕخ ٣ػػذٺا٥ َجٲٕػػح ا٣٪ْػػةـ ا٤٣٘ػػٮم ا٣ٺدٲ٪ػػٰ أوػػٺن  - ثذنػػ

                                                 

، ك٦٪ػػة٬ش ا٣جعػػر ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح، 111د٧ػػةـ ظكػػةف، ا٤٣٘ػػح ثػػٲ٨ ا٧٣ٕٲةرٱػػح كا٣ٮوػػٛٲح، ص (41)

 .٤٣74٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة، ص، كا163-157ص

كٱنةر إ٣ٯ أف أردٮر مػةدق ٚػٰ ثعسػ٫ ٔػ٨ ٤ٔػ٥  .٦117جةدئ ا٤٣كة٩ٲةت، ص :٠ذةثٰا٩ْؿ  (41)

اٵوػػٮات ٔ٪ػػؽ قػػٲجٮٱ٫ ذ٠ػػؿ اقػػذ٧ٕةؿ قػػٲجٮٱ٫ ٤٣عػػؿؼ ث٧ٕ٪ػػٯ ا٧٣٪ُػػٮؽ ا٧٣كػػ٧ٮع، 

ثعسػ٫ ث٧ؿاصٕػح وػجٲط ا٣ذ٧ٲ٧ػٰ. )ا٣٪نػؿة كك٣ٕٺ٦ذ٫ ا٧٣ؼُٮَح ا٧٣ؿاٲػح ث٤ٛػِ كاظػؽ. 

 (.٣1931ٯ ثة٣ٕؿثٲح اٵك
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كػىةاى٫، كٹ ٱ٨١٧ ثأٌم ظةؿ ٨٦ اٵظٮاؿ أف ٩ٕذجؿ٬ة ٔة٧٣ٲح، كأف ٩ُجٌٞ٭ػة 

«ثة٣ذة٣ٰ ٤ٔٯ ص٧ٲٓ اٵ٧ْ٩ح ا٤٣٘ٮٱح
(41)

. 

٤ُ٩ػٜ ٣ػؽل ك٨٦ ا٧٣ٕػؿكؼ ٚػٰ ٤ٔٮ٦٪ػة ثة٣ٌػؿكرة أٌف ا٣ذع٤ٲػ٢ ا٤٣٘ػٮم ا

ظؿكؼ ا٣ٕؿثٲػح اٵوػٮؿ  :ا٧٣ذٌٞؽ٦ٲ٨ ٨٦ دعؽٱؽ ا٧٣ض٧ٮٔح ا٣ىٮدٲح ا٣ٕؿثٲح، أم

ا٣ذٰ ٱج٪ٯ ٦٪٭ة ا١٣ٺـ ا٣ٕؿثٰ. أ٦ة ا٣ٛؿكع ٚ٭ٰ ظؿكؼ ٣ٲكخ أوػٮٹن، إذ ٹ د٘ٲٌػؿ 

٦ػػ٨ ا٧٣ٕ٪ػػٯ مػػٲبةن، ك٬ػػٰ ٩ةدضػػح ٦ػػ٨ ا٣كػػٲةؽ ا٤٣ْٛػػٰ أك ا٣ٕػػةدات ا٤٣٭ضٲػػح أك 

٣ؽل ٧٤ٔةء ا٣ٕؿثٲح، ٦ػٓ مػؿكح كاٚٲػح  ا٣ؿَة٩ةت اٵٔض٧ٲح. ك٬ؾا ا٧٣ٛ٭ٮـ ٦ُؿد

٧٣ٛ٭ٮـ ا٣عؿؼ كا٣ىٮت كا٤٣٭ضح، ك٩عٮ ذ٣ٟ ٨٦ ّٮا٬ؿ وٮدٲح. ٚػةٹػذٺؼ 

ٔ٪ؽ٩ة، ك٦ة ٱٞةث٫٤ ٠ػة٣ٛٮ٩ٲ٥ ٠جٲػؿ، كٹ ظةصػح إ٣ػٯ ا٣ذٮٚٲػٜ  «ا٣عؿؼ»ثٲ٨ ٦ٛ٭ٮـ 

ك٦٪ػ٫  ،٨٦ ٗٲؿ ظؿ٠ح ٦ة :ثٲ٪٭٧ة. ٚة٣عؿؼ ٰٚ ا٣ذع٤ٲ٢ ا٣ٕؿثٰ )قة٨٠( أوٺن، أم

ٌُٕح( ا٣ذػٰ دٞجػ٢ ا٣ذٞة٣ٲػت، أمدذن٢١ٌ أوٮؿ ا٣ دٞػؽٱ٥ ظػؿؼ ٤ٔػٯ  :١ى٥٤ً )ا٧٣ٞ

ظؿؼ، ٚٲذٮ٣ٌؽ ٨٦ ذ٣ٟ صػ٥ٌ ٗٛٲػؿ ٦ػ٨ اٵوػٮؿ )ا٣كػة٠٪ح(، ٚػإذا كًػٕخ ٚػٰ 

 ا٣ىٲٖ ا٧٣٪ُٮٝح ٦ٓ ا٣عؿ٠ةت دٮ٣ٌؽ ٦٪٭ة ٦ة ٝؽ ٱ٪ٌؽ ٨ٔ ا٣عىؿ ٨٦ ا٧٤١٣ةت.

جٌؿ ٔ٪٫ )ثة٣ضؾر(، ك٬ٮ ٦ؼػة٣ٙ د٧ة٦ػةن ٵٌم  ٔي كٱٞٮد ٬ؾا اٵقةس إ٣ٯ ٦ة 

ٮـ ٧٦ةز٢ ٫٣ ٰٚ ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح. )ٚؽك قٮقٲؿ( أثٮ ا٤٣كة٩ٲةت ٹظػِ أٌف ٦ٛ٭

ا٤٣٘ةت ا٣كة٦ٲح دٕجٌؿ ٔػ٨ ا٧٣ٕ٪ػٯ ا٣عكػٰ ٔػ٨ َؿٱػٜ ا٣ضػؾكر ا٧٣ؤ٣ٛػح ٦ػ٨ 

)ا٣ىٮا٦خ(
 (43)

)ركث٪ػـ( أ٠ٌػؽ اٹ٬ذ٧ػةـ ث٧ٕؿٚػح ا٣ضػؾر ا٧٣ضػٌؿد ثٮوػ٫ٛ ك. 

ؿثٲػح إذ ٝػةدت دراقػح ا٣ٕ ؛وٮرة زةثذح دٞٮـ ٤ٔٲ٭ة ٦ض٧ٮٔػح ا٣ىػٲٖ ا٣ىػؿٚٲح

كٗٲؿ٬ػػة ٦ػػ٨ ا٤٣٘ػػةت ا٧٣ػػؽٌٔٮة ثة٣كػػة٦ٲح إ٣ػػٯ دٕػػٌؿؼ أكرثػػة ٬ػػؾق ا٧٣ٛػػة٬ٲ٥ 

                                                 

، ٦ض٤ح ا٧٣ٕض٧ٲح، «ّة٬ؿة ا٣عؿؼ ٔ٪ؽ ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٣ٕؿب ا٣ٞؽ٦ةء»٦ع٧ؽ ٣ُٰٛ ا٣ـ٣ٲُ٪ٰ،  (41)

 .55، دٮ٩ف، ص1986ا٣ٕؽد ا٣سة٩ٰ ٣ٕةـ 

 .181-179دكقٮقٲؿ، ٦عةًؿات ٰٚ اٵ٣ك٪ٲح ا٣ٕة٦ح، ص (43)
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ا٣ضؽٱؽة
(44)

. ٠ؾ٣ٟ اقػذ٪ذش )٤ٚػٲل( ٬ػؾق ا٣ؼةوػٲح ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح، كرأل أٌف 

، ٹ (Racine)ا٣٪ْةـ ا٣ٕؿثٰ ٤ٔٯ ٩ٞٲي ا٣ٛؿ٩كٲح د٧ة٦ةن، ٵ٫٩ ٱكػذؼؽـ أوػٺن »

دذى٢ ث٧ض٧ٮٔ٭ػة ، كاٵو٢ ١٦ٌٮف ٨٦ وٮا٦خ ٚعكت (Radical)صـءان زةثذةن 

١ٚؿة ٔة٦ح أ٢ٌٝ أك أ٠سؿ دعؽٱؽان. كٱػذ٥ٌ دعٮٱػ٢ ٬ػؾق ا١ٛ٣ػؿة إ٣ػٯ ا٣ٮاٝػٓ ٚػٰ 

٧٤٠ةت ٦كػذ٤ٞح ثٮقػةَح ا٧٣ىػٌٮدةت ا٣ذػٰ دٮًػٓ داػػ٢ اٵوػ٢.. ٚة٤٣٘ػح 

ا٣ٕؿثٲح دجؽأ ٨٦ اٵو٢، ك٬ٮ ا٣٭ٲ٢١ ا٣ىػة٦ذٰ ا٣ػؾم ٱنػ٢١ٌ ث٪ٲػةت ٦ؼذ٤ٛػح 

٧ىٌٮدةت ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح، ثإدػةؿ ا٧٣ىٌٮدةت. ك١٬ؾا ٩ؿل اٵ٧٬ٲح اٵقةقٲح ٤٣

«. أ٦ة ٰٚ ا٣ٛؿ٩كٲح ٚٺ ٦ٕ٪ٯ ٧٤٣ىػٌٮدةت ا٣ُٮٱ٤ػح...ةإذ إٌف ٣٭ة دكران ث٪ةاٲ  
(45)

 .

ك٨٦ ا٧٣ؤ٠ؽ أٌف ا٣ؼ٤ٲ٢ ث٨ أظ٧ؽ ٬ٮ وةظت ٬ؾق ا٣٪ْؿٱح ا٣ذٰ ا٬ذػؽل إ٣ٲ٭ػة 

ثعٌك٫ كص٧ةع ق٧ة٫ٔ كاقػذٞؿاا٫ ٠ػٺـ ا٣ٕػؿب، كإ٧ٔة٣ػ٫ ا١ٛ٣ػؿ ٚػٰ أث٪ٲذ٭ػة 

ةد٭ة. كا٣ذٞة٣ٲت ا٣ذٰ اثذ١ؿ٬ػة دػؽٌؿ ٤ٔػٯ كوٲ٘٭ة، كػىةاه ظؿكٚ٭ة كظؿ٠

٣ذٮ٣ٲؽ اٵوٮؿ )ا٣كة٠٪ح(. أ٦ػة ٦ػة ٚػٮؽ ا٧٣ػةدة اٵوػ٤ٲح  اإ١٦ة٩ةت ٠جٲؿة صؽ  

كٝك٧ذ٭ة أك دٞة٣ٲج٭ة ٧ٚؿدكد إ٣ٯ ا٣ٮزف كا٣ج٪ةء كا٧٣سػةؿ، كا٣٪ذٲضػح ٬ػٰ ٩ػةدش 

ا٣ضؽاء )ا٣ؽٱ١ةردٰ(، ٧٠ة ٱك٧ٌٯ ٰٚ ا٣ؿٱةًٲةت
(46)

. كٝؽ أدل ٬ؾا إ٣ػٯ ثٲػةف 

ٚػة٣سٺزٰ ٦ػسٺن ٱعذ٧ػ٢ از٪ػٰ  ؛٫ اٵث٪ٲح ظٲ٨ دؽػ٢ ٤ٔٲ٭ة ا٣عؿ٠ػةت٦ة دعذ٤٧

ٔنؿ كز٩ةن، كا٣ؿثةٰٔ ز٧ة٩ٲح كأرثٕٲ٨ كز٩ةن، كا٣ؼ٧ةقػٰ ٦بػح كاز٪ػٲ٨ كدكػٕٲ٨ 

كز٩ةن ٰٚ اٵق٧ةء ٦سٺن. ك٠ؾ٣ٟ ا٣نأف ٰٚ اٵٕٚةؿ، إذ دعذ٢٧ أث٪ٲح ٠سٲؿة صػؽان 

ي٢٧٬ ٧ْٕ٦٭ة ٣ٺقذسٞةؿ أ
(47)

ء كاٵٕٚةؿ، ك٦ػة . أ٦ة ا٧٣ـٱؽ ٤ٔٯ أوٮؿ اٵق٧ة

                                                 

كٝػػةرف ثجعػػٮث  ،141، 171، 169ركث٪ػـ، ٦ػػٮصـ دػةرٱغ ٤ٔػػ٥ ا٤٣٘ػح ٚػػٰ ا٣٘ػؿب، ص (44)

 .1/177كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲح ٤٣عةج وة٣ط، 

 .55-٤ٚ51ٲل، ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ، ص (45)

 .1/48ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣عةج وة٣ط، ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲح،  (46)

 .36-1/35. كٝةرف ثنؿح ا٣نةٚٲح ٣ٶقذؿاثةذم، 69-1/64اث٨ ص٪ٰ، ا٣ؼىةاه،  (47)
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ٱعذ٫٤٧ ٨٦ اٵث٪ٲح، ٚٲج٤ٖ ا٧٣بةت. ز٥ إٌف إدػةؿ أ٩ػٮاع ا٧٣نػذٞةت كدىػؿٱٛ٭ة 

٦ػػٓ اٵوػػٮؿ ٱٮوػػ٢ إ٣ػػٯ ٦ػػة ٱذضػػةكز ا٧٣ٺٱػػٲ٨ ٦ػػ٨ ا٧٤١٣ػػةت ا٧٣عذ٤٧ػػح 

٣ٺقذ٧ٕةؿ إف دٔخ ا٣عةصح إ٣ٲ٭ة
(48)

. ك٢ٌ٠ ٦ة دٞؽـ ٹ كصٮد ٫٣ ٚػٰ ا٤٣٘ػةت 

ا٣ؿوػٲ٪ح، كا٣ذ٤ٌٕػٜ ث٧ػة ٹ  اٵص٪جٲح، ٚٺ ٦ٕ٪ٯ ٣ذؿؾ ٬ػؾق ا٧٣٪ضػـات ا٧٤ٕ٣ٲػح

 ٱضؽم، كٹ ٱٛذط ٤٣ٕؿثٲح ٦س٢ ٬ؾق اٳٚةؽ ا٣ٕضٲجح.

 :اىذران٘ت اىٍلعؿ٘ح وخػةاػٓة -1

ذ٠ؿ٩ة ٚٲ٧ة دٌٞؽـ أٌف ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲة دؽرس أوٮات ٣٘ح ٦ٕٲٌ٪ح، ك٬ٰ ٦ؿ٠ٌجػح، 

كوٮٹن إ٣ػٯ ػىةاىػ٭ة، كقػ٤ٮ٠٭ة ٚػٰ ا٣ذؿا٠ٲػت، ك٦ػة ٱٕذؿٱ٭ػة ٦ػ٨ د٘ٲٌػؿ. 

ٛٮ٩ٮ٣ػٮصٰ ٦٭ذ٧ٌػٲ٨ ثٮوػٙ ا٧٣ٞػةَٓ كدُجٲٞ٭ػة ك٣ؾ٣ٟ ٠ةف رٌكاد ا٣ؽرس ا٣

٤ٔٯ ا٤٣٘ةت، ٦ٓ مٰء ٣ٲف ٱكٲؿان ٨٦ إ٧٬ةؿ ا٣ٛؿكؽ. كثعر ا٧٣ُٞػٓ ٔ٪ػؽ٩ة 

ٔؿٚػػٮا ا٧٣ُٞػػٓ  -كٹ قػػٲ٧ة ا٣ع٧١ػػةء  -٣ػػٲف ك٣ٲػػؽ ا٤٣كػػة٩ٲةت، ٚة٣ٞػػؽا٦ٯ 

ككوٛٮا أصـاءق ٩ٞٺن ٨ٔ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح، ث٢ إٌف ا٣ٛةراثٰ كازف ثٲ٨ ا٧٣ٞةَٓ كأصػـاء 

ٲح ٠ةٵقجةب كاٵكدةد كا٣ٛٮاوػ٢، كاٝذػؿح أمػ١ةٹن أػػؿل ا٣ذٛةٔٲ٢ ا٣ٕؿكً

ٌُػٙ ك٬ػٮ صػةرو ٚػٰ  ،ثعكت ٚ٭٫٧ ا٧٣ٮقٲٞة. كا٣ٛةراثٰ ٰٚ ٢ٌ٠ ٦ػة دٞػٌؽـ ٱذ٤

٦ضؿل ا٧٣ٮاز٩ح ثٲ٨ ا٣ٕؿثٲح كٗٲؿ٬ة، ك٠ؾ٣ٟ ثػٲ٨ ا٣ٕػؿكض كا٧٣ٮقػٲٞة
(49)

 .

كا٣٪ذٲضح ٬ٰ أٌف ا٣ٛةراثٰ ٦ػذٌٛ٭٥ ٤٣ج٪ػةء ا٣ذنػ١ٲ٤ٰ ٤٣ٕؿثٲػح، إذ ا٬ػذ٥ٌ ث٧ٛ٭ػٮـ 

ٚٞؽ كًط أٌف ا٧٣ٮقٲٞة كا٣نٕؿ ٱؿصٕػةف » ؛٧٣ذعٌؿؾ كا٣كة٨٠، ك٦ة ٱذجٓ ذ٣ٟا

«إ٣ٯ ص٪ف كاظؽ، ٬ٮ ا٣ذأ٣ٲٙ كا٣ٮزف كا٧٣٪ةقجح ثٲ٨ ا٣عؿ٠ػح كا٣كػ١ٮف
(51)

 .

                                                 

ـا٣ػٮف  :٠ذةثػ٫ا٩ْػؿ ، ك87، 65-64كاٵٕٚػةؿ، ص ٚؼؿ ا٣ػؽٱ٨ ٝجػةكة، دىػؿٱٙ اٵقػ٧ةء (48) كٹ ٱ

 .115-111، 99-98ٱٞةد٤ٮ٥١٩ ٰٚ ٦ٲؽاف ا٣ذ٤ٕٲ٥ كا٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ كٔؿكثح ا٤٣كةف، ص

ثعػٮث ٚػٰ ٤ٔػ٥  :، كٝةرف ث١ذػةث1179ٰ-1176ا٣ٛةراثٰ، ٠ذةب ا٧٣ٮقٲٞة ا١٣جٲؿ، ص (49)

 .111-111أوٮات ا٣ٕؿثٲح كدن١ٲ٤٭ة، ص

 .113ح كدن١ٲ٤٭ة، صثعٮث ٰٚ ٥٤ٔ أوٮات ا٣ٕؿثٲ (51)



 135 د. أمحد قدور -وبادئ التشكين الصوتي 

ك٣ٲف ا٣ٛةراثٰ كظؽق ٬ٮ ا٣ؾم ٔؿؼ ا٧٣ُٞٓ ا٧٣ذؿص٥ أقةقةن ٨ٔ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح، ٚٞػؽ 

ك٧٤ٔػةء آػػؿكف  (،595٬(، كاثػ٨ رمػؽ )ت418٬أ٥ٌ٣ ث٫ ك٦س٢ٌ ٫٣ اث٨ قٲ٪ة )ت

٨٦ َٮااٙ مذٯ
(51)

. كٵص٢ ٦ة دٌٞؽـ ٩ؿدٌ ادٔةء ص٭ػ٢ ا٣ٕػؿب ثػة٧٣ُٞٓ كٚ٭٧ػ٫ 

٤ٔٯ أٌم ٩عٮ ٨٦ اٵ٩عةء. ٨ٌ١٣ ا٧٣ؤ٠ؽ أٌف ا٣٪عةة أٔؿًٮا ٨ٔ اقذ٧ٕةؿ ا٧٣ُٞػٓ 

ٰٚ ا٣ذع٤ٲ٢ ا٤٣٘ٮم، ٵ٩٭٥ أ٩ضـكا دع٤ٲ٤٭٥ ٰٚ ٦ؿاظػ٢ ٦ذٌٞؽ٦ػح ٤ٔػٯ ا٣ذؿص٧ػح 

٤ٔٯ أٌف ٬ؾا اٷٔػؿاض ٣ػ٥ ٱذؿدٌػت ٤ٔٲػ٫ أٌم  كّ٭ٮر أزؿ٬ة. ك٨٦ ٬٪ة ٱ٪جٰ٘ ا٣ذ٪جٲ٫

٩ٞه ٤٦عٮظ ٰٚ دراقح ا٣ٕؿثٲح كٚ٭٥ أ٧ْ٩ذ٭ة ٣ؽل ا٣ٞؽا٦ٯ
(51)

. 

صةء ث٫ دارقػٮ ا٤٣كػة٩ٲةت ٬ػٮ ا٧٣ٕجٌػؿ ظذ٧ػةن ٔػ٨  ك٣ٲف ا٧٣ُٞٓ كٜٚ ٦ة

ٌٜ ٦ػ٨ ٦ٛ٭ٮ٦ػةت ٗؿثٲػح، ٝٮا٦٭ػة  دؿا٠ٲت اٵوػٮات ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح، ٵ٩ػ٫ ٦نػذ

ذ٣ػٟ أ٩ٌػ٫ ٹ ٱٮاٚػٜ ػىػةاه ا٣ىة٦خ كا٣ىةاخ أك ا٧٣ىٌٮت. أًػٙ إ٣ػٯ 

ا٣ػػذ٤ِٛ ا٣ٕؿثٲػػح د٧ة٦ػػةن. كٝػػؽ دٞػػٌؽ٦خ اٷمػػةرة إ٣ػػٯ أٌف ص٧٭ػػؿة ا٣ؽارقػػٲ٨ 

ا٧٣عؽزٲ٨ أذ٧ؽكا ا٧٣ُٞٓ أقةقةن ٰٚ دع٤ٲ٢ ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲػة ا٣ٕؿثٲػح، ك٬ضػؿكا 

ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٕؿثٲح ك٦ة دػؽٌؿ ٤ٔٲػ٫ ٦ػ٨ ٦ٛػة٬ٲ٥ ػةٌوػح. ٤ٔػٯ أٌف ثٌٕػ٭٥ 

ا٧٣ذعػػٌؿؾ كا٣كػػة٨٠ إ٣ػػٯ  ٩كػػت ػىػػةاه ا٣ٕؿثٲػػح ا٧٣كذؼ٤ىػػح ٦ػػ٨ دػػٮا٣ٰ

ا٧٣ُٞٓ ٨٦ ٗٲؿ دؽٝٲٜ ٰٚ أٌف ٩كجح ٬ؾق ا٣٪ذةاش إ٣ٯ ا٧٣ُٞٓ دٌٰٛ إ٣ٯ د٧ٕػٲ٥ 

قةذج ٦جٕس٫ ٔؽـ دك٧ٲح اٵ٦ٮر ثأق٧ةا٭ة. ٠ؾ٣ٟ ٚػإٌف اقػذ٧ٕةؿ ٦ىػ٤ُعةت 

ٔؿثٲح ٠ة٣ىػعٲط كا٧٣ٕذػ٢ كا٣عؿ٠ػح كا٤٣ػٲ٨ ٹ دٞػٮل ٤ٔػٯ صٕػ٢ ا٧٣ُٞػٓ 

 ٬ٲ٥ ٨٦ ظٲر اٵو٦.٢ٞجٮٹن ٰٚ ا٣ذع٤ٲ٢ ا٤٣٘ٮم، ٹػذٺؼ ا٧٣ٛة

ٌؽ إثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف أكؿ ٨٦ دعٌؽث ٨٦ ا٣ؽارقٲ٨ ا٣ضؽد ا٣ؾٱ٨  كٱ٨١٧ أف ٱٕي

ٔػ٨ ا٧٣ُٞػٓ، إ٣ػٯ  -٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٧٠ة ٱيػؽٔٯ ٚػٰ ٦ىػؿ :أم -د٤ٞٮا ا٤٣كة٩ٲةت 

                                                 

 .164-161ٔجؽ ا٣كٺـ ا٧٣كٌؽم، ا٣ذ١ٛٲؿ ا٤٣كة٩ٰ ٰٚ ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح، ص (51)

 .116-٦115جةدئ ا٤٣كة٩ٲةت، ص :٠ذةثٰا٩ْؿ  (51)
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صة٩ت ٦كةا٢ ٚٮ٩ٮ٣ٮصٲح ٦ذٌٕؽدة، أمػؿ٩ة إ٣ػٯ ثٌٕػ٭ة ٚٲ٧ػة دٞػٌؽـ. كٝػؽ ذ٠ػؿ 

إ٣ػٯ ٚػؿع ا٣ٛٮ٩ٮ٣ػٮصٰ. « ٱػحاٵوٮات ا٤٣٘ٮ»أ٩ٲف رٗجذ٫ ٰٚ أف ٱ٪كت ٠ذةث٫ 

٨ٌ١٣ ٧ٌ٦ٮف ا١٣ذةب أكقٓ ٨٦ ٦كةا٢ ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲة، ث٢ ٣ٞؽ ٧ًٌ٪٫ دراقػةت 

٨٦ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ذُجٲٞٲح كا٣ذؿثٮٱح
(53)

. كا٩ذ٭ػٯ )أ٩ػٲف( إ٣ػٯ أٌف ا٧٣ٞػةَٓ ٚػٰ 

 :ْٖ ثعصت ٌػعيعةدّا٣ٕؿثٲح ػ٧كح، 

 وٮت قة٨٠ + وٮت ٣ٲ٨ َٮٱ٢، ٩عٮ )ٰٚ(. -أ 

(.وٮت قة٨٠ + وٮت ٣ٲ٨ ٝىٲؿ، ٩عٮ ) -ب   بى

 وٮت قة٨٠ + وٮت ٣ٲ٨ ٝىٲؿ+ وٮت قة٨٠، ٩عٮ )٨ٍ٦ً(. -ج 

 وٮت قة٨٠ + وٮت ٣ٲ٨ َٮٱ٢ + وٮت قة٨٠، ٩عٮ)ثةٍب(. -د 

جٍؽ(. -٬ ٔى  وٮت قة٨٠ + وٮت ٣ٲ٨ ٝىٲؿ + وٮدةف قة٠٪ةف، ٩عٮ )

ٌٝؿر ككٌٝؽـ ٤٦عٮّةت ظٮؿ دن١ٲ٢ ٬ؾق ا٧٣ٞةَٓ ٰٚ ا٧٤١٣ةت ا٣ٕؿثٲح. 

٩ةن ٰٚ ا١٣ػٺـ ا٣ٕؿثػٰ، كأٌف ا٣٪عػةة أٌف ا٧٣ٞةَٓ اٵك٣ٯ ٬ٰ أ٠سؿ ا٧٣ٞةَٓ دكرا

٦ٞةَٓ ٨٦ ا٣٪ػٮع ا٣سػة٩ٰ ٔ٪ػؽق(  :أمةركا إ٣ٯ ٔؽـ دٮا٣ٰ أرثٕح ٦ذعؿ٠ةت )أم

ذ٠ػؿ أمػٲةء كٰٚ ا٧٤١٣ح ا٣ٮاظؽة، ك٠ؿا٬ح ذ٣ٟ ٚٲ٧ة ٬ٮ زااػؽ ٤ٔػٯ اٵوػ٢. 

٦كذ١ؿ٬ح ٰٚ ا٣ج٪ٲح ا٧٣ُٕٞٲح ا٣ٕؿثٲح
(54)

. كدػةثٓ أ٩ػٲف دراقػح ثٕػي ٦كػةا٢ 

ا١٣ػػٺـ، كا٩ذٞػػةؿ ا٣٪جػػؿ، كا٧٧٣ةز٤ػػح، كا٧٣ؼة٣ٛػػح، ا٣ذنػػ١ٲ٢ ٠ػػة٣٪جؿ ك٦ٮقػػٲٞة 

 كا٣ذٌُٮر ا٣ذةرٱؼٰ ٣ٶوٮات.

ا٤٣٘ػح »ك «٦٪ػة٬ش ا٣جعػر ٚػٰ ا٤٣٘ػح»كدرس د٧ةـ ظكةف ا٧٣ُٞٓ ٰٚ ٠ذةثٲ٫ 

، كذ٠ؿ ا٧٣ٞةَٓ ا٧٧٣ةز٤ح ٧٣ة قجٜ ثػ٫ إثػؿا٬ٲ٥ أ٩ػٲف، ٦ػٓ «ا٣ٕؿثٲح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة

ًةؼ ٦ُٕٞةن صؽٱػؽان ٗؿٱجػةن كأ ؛اقذ٧ٕةؿ ٦ى٤ُعةت أػؿل ٠٪ة ٝؽ ذ٠ؿ٩ة٬ة قةثٞةن 

                                                 

 .4أ٩ٲف، اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح، ص (53)

 .171-164ا٣كةثٜ، ص (54)
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٧٠ػة  -٤ٔٯ ا٣ج٪ٲح ا٣ٕؿثٲح، ٬ٮ )ع ص(، أم: ظؿ٠ػح كظػؿؼ وػعٲط، كٱعػؽث 

ظػػٲ٨ دعػػؾؼ ٧٬ػػـة ا٣ٮوػػ٢ كظػػؽ٬ة، كدجٞػػٯ ا٣عؿ٠ػػح ٦ػػٓ ا٣كػػة٨٠  - ٱػػؿل

ا٣ذة٣ٰ
(55)

. ك٬ؾا ٨٦ ثةب ا٣ذ٤١ٌٙ ٨٦ ٗٲؿ مٟ. كٱْ٭ؿ ذ٣ػٟ إذا ٔؿٚ٪ػة أف ثؽاٱػح 

عةن أك ٠ة٣ىػعٲط، كٹ ٱ١٧ػ٨ أف ا٧٣ُٞٓ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ٹ ثٌؽ أف د١ٮف ظؿٚػةن وػعٲ

ٱجؽأ ثعؿ٠ح أك ظؿؼ ٦ٌؽ ا٣جذح. كثؽاٱح ا٧٣ُٞٓ ٬ٰ ا٣ذٰ ٱٕػٌٮؿ ٤ٔٲ٭ػة، أ٦ػة قػٞٮط 

٧٬ـة ا٣ٮو٢ ٰٚ ا٣ؽرج ٚٺ دٮ٣ٌؽ ا٧٣ُٞٓ ا٧٣ؾ٠ٮر، ث٢ دعٌٮؿ ا٣ج٪ػةء إ٣ػٯ ٦ػة ٬ػٮ 

ٌُؿد ٔ٪ؽ٩ة، ك٬ٮ ظؿؼ وعٲط كظؿ٠ح كظؿؼ وعٲط قة٨٠. ٕٚ٪ػؽ٦ة ٩ٞػٮؿ:  ٦

ظؿ٠ح ز٥ ٹـ قة٠٪ح، ك٬ػؾا دنػ١ٲ٢ أك دؿ٠ٲػت ٦ُٕٞػٰ  )ا٥٤ٕ٧٣( ٩جؽأ ث٭٧ـة ٦ٓ

٦ٞجٮؿ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح. كظٲ٨ دكٍٞ ا٣٭٧ػـة ٚػٰ درج ا١٣ػٺـ ٱٕػٌٮض ٔػ٨ ا٣عػؿؼ 

ىٲٍػػ  :ا٣ىعٲط )أم  -ديػ٢ٍ  -ا٣٭٧ـة( ثعؿؼ آػؿ. ٚ٪ٞٮؿ: ثٲػخي ا٤ٕ٧٣ػ٥، ٚ٪٪ُػٜ )ث

ٕى٢ٍ  (، ك٬ؾا ا٣ذُٞٲٓ ٹ دأثػةق ا٣ٕؿثٲػح ٦ةدا٦ػخ ا٣ٕ٪ةوػؿ ٦ؽرصػح، كد٪ذ٭ػٰ -٦ي ٍٰ ٧ًً٣ 

اٵصـاء ثة٣ك١ٮف. ٨ٌ١٣ د٧ةـ ظكةف ٔجٌؿ ٔػ٨ ٬ػؾا ا٧٣ُٞػٓ ا٧٣ؼذػؿع ٚػٰ ٠ذةثػ٫ 

ظػؿؼ وػعٲط  :ثؿ٦ػـ آػػؿ ٬ػٮ )ص( ٚٞػٍ، أم« ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة»

٠ٺـ ا٣ذٕؿٱٙ كقٲ٨ اٹقذٕٛةؿ، ك٬ٮ قػة٨٠ ٦ذ٤ػٌٮ ثعػؿؼ ٦ذعػٌؿؾ
(56)

. ك٠أ٩ػ٫ 

ـ كظػؽ٬ة( قػة٠٪ح، ٌٔؽؿ ٠ٺ٫٦ ا٣كةثٜ إ٣ٯ ٦ة ٬ٮ أٔٞؽ ٦٪٫. ٚٺـ ا٣ذٕؿٱػٙ )ا٣ػٺ

ك٣ؾ٣ٟ دكجٜ ث٭٧ـة ٦ذعٌؿ٠ح، ٚذن٢١ ٦ُٕٞةن ٦ٞجٮٹن. أ٦ة ٰٚ ظةؿ ا٣ؽرج ٚذذعػٌٮؿ 

ك٬ٮ م٢١ ٨٦ ا٣ٮو٢، كد٘ٲٲؿ ٰٚ ا٧٣ٞةَٓ ٣كٲؿكرة ا١٣ػٺـ.  ،إ٣ٯ ٦ة ذ٠ؿ٩ةق آ٩ٛةن 

ك٣ؾ٣ٟ ٚإٌف ٬ؾا ا٧٣ُٞٓ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٨٦ ظؿؼ وػعٲط كظػؽق ٹ كصػٮد ٣ػ٫. ٚػٺـ 

ؿؼ ٦ذعٌؿؾ، قػٮاء أ٠ػةف ٧٬ػـة ا٣ٮوػ٢ أـ ا٣ذٕؿٱٙ ظؿؼ قة٨٠ دك٦ةن ٱكج٫ٞ ظ

                                                 

 .178-174د٧ةـ ظكةف، ٦٪ة٬ش ا٣جعر ٰٚ ا٤٣٘ح، ص (55)

، كثكةـ ثؿ٠ػح، ٤ٔػ٥ اٵوػٮات ا٣ٕػةـ، 73-69ثٲح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة، صد٧ةـ ظكةف، ا٤٣٘ح ا٣ٕؿ (56)
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ٜى ٦ذةثٕػح ٦ػ٨  ٗٲؿ٬ة ٨٦ ٔ٪ةوؿ ا١٣ٺـ ا٧٣ذٌٞؽـ. ٨ٌ١٣ إًةٚح د٧ػةـ ظٌكػةف ٣ػ٥ دى٤ٍػ

دارقٰ ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲة، كثٞٲخ ا٧٣ٞةَٓ ا٣ذٰ ٔٲٌ٪٭ة إثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف ٦ٕذ٧ػؽة ٦ػ٨ ٗٲػؿ 

د٘ٲٲؿ إٹ ٰٚ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ؽا٣ح ٤ٔٯ ٔ٪ةوؿ ا٧٣ُٞػٓ. ٗٲػؿ أٌف ٬ػؤٹء اػذ٤ٛػٮا 

ٲٲ٨ وٛةت ا٧٣ٞةَٓ ٨٦ ظٲر ا٣ُٮؿ، ك٨٦ ظٲر أذجةر ا٣ىػةاخ ا٣ُٮٱػ٢ ٰٚ دٕ

 وةاذةن ٝىٲؿان ١٦ٌؿران، أك ٦ؤ٣ٌٛةن ٨٦ ٔ٪ىؿ َٮٱ٢ كاظؽ.

٦ػ٨ وػة٦خ كوػةاخ َٮٱػ٢ كوػة٦خ  ةن كأًةؼ ثٌٕػ٭٥ ٦ُٕٞػةن ٦ؤ٣ٌٛػ

كوػػة٦خ، ثعكػػت ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٣نػػةإح، ك٦سة٣ػػ٫ ٩عػػٮ )رادٌ(
(57)

. ك٬ػػؾا 

ؽأ ثىة٦خ كوةاخ ٝىػٲؿ، كٱ٪ذ٭ػٰ ا٧٣ُٞٓ ػةص ثة٣ٮٝٙ ٠ة٧٣ُٞٓ ا٣ؾم ٱج

جٍػٍؽ(. أ٦ػة ا٧٣ُٞػٓ اٳػػؿ ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ٦ػ٨ وػة٦خ  ٔى ثىة٦خ كوػة٦خ، ٩عػٮ )

كوةاخ َٮٱ٢ كوة٦خ، ٚٲضٮز ٰٚ ا٣ٮٝٙ، ٩عٮ )ثةٍب(، ٧٠ة أ٩ػ٫ صػةاـ ٚػٰ 

داػ٢ ا٧٤١٣ح إذا ٠ةف ا٣كة٨٠ ا٣سة٩ٰ ٦نٌؽدان، ٩عٮ )داثٌح(
(58)

. 

ا٧٣ُٞػٓ، كاٝذىػؿ ك٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ ٨٦ ا٣ذ١ؿار درس ر٦ٌةف ٔجػؽ ا٣ذػٮاب 

٤ٔٯ ٦ة ذ٠ؿق أ٩ٲف، ٦ٓ ثٕي ا٤٧٣عٮّةت ا٧٣ٕؿكٚح ٣ػؽل ا٣٪عػةة
(59)

. ك٠ػؾ٣ٟ 

٢ٕٚ ٦ع٧ػؽ اٵ٩ُػة٠ٰ كٔجػؽ ا٣ىػجٮر مػة٬ٲ٨
(61)

. أ٦ػة )٤ٚػٲل( ٚةٝذىػؿ ٤ٔػٯ 

ا٧٣ٞةَٓ اٵرثٕح اٵك٣ٯ ثعكت دؿدٲت أ٩ٲف ا٣كةثٜ
(61)

. 

                                                 

. كق٧٤ةف ا٣ٕة٩ٰ، ا٣ذن١ٲ٢ ا٣ىٮدٰ 311أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ، دراقح ا٣ىٮت ا٤٣٘ٮم، ص (57)

 .133ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ص

(.«ٓ ا٧٣ؿٚٮض ٰٚ ث٪ٲح ا٧٤١٣ح ا٣ٕؿثٲحأزؿ ا٧٣ُٞ»ٱعٲٯ ٝةق٥،  (58)  ، أثعةث ا٣ٲؿ٦ٮؾ )٦ؿصٓ قةٜث

، كا٧٣ؽػ٢ إ٣ػٯ ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح ك٦٪ػة٬ش 197-195ر٦ٌةف ٔجؽ ا٣ذٮاب، ٚىٮؿ ٰٚ ٫ٞٚ ا٣ٕؿثٲح  (59)

 .98-94، كا٣ذُٮر ا٤٣٘ٮم ٦ْة٬ؿق ك٫٤٤ٔ كٝٮا٩ٲ٪٫، ص111ا٣جعر ا٤٣٘ٮم، ص

، كٔجؽ ا٣ىجٮر مة٬ٲ٨، ٚػٰ ٤ٔػ٥ 161-٦158ع٧ؽ اٵ٩ُة٠ٰ، ا٣ٮصٲـ ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح، ص (61)

 .41-41، كا٧٣٪٭ش ا٣ىٮدٰ ٤٣ج٪ٲح ا٣ٕؿثٲح، ص118-117ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ، ص

. ك٠ؾ٣ٟ اٵ٦ؿ ٣ؽل ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ظ٤ٲ٤ػٰ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ 46-٤ٚ44ٲل، ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ، ص (61)

 .113ا٧٣ؾ٠ٮر قةثٞةن، ص
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ك٥٣ ٱؼؿج ق٧٤ةف ا٣ٕة٩ٰ ٚػٰ دراقػذ٫ اٳ٣ٲػح ٤٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲػة ا٣ٕؿثٲػح ٧ٌٔػة 

دٌٞؽـ، ٚٞػؽ أزجػخ ا٧٣ٞػةَٓ ا٧٣ٕؿكٚػح، ك٬ػٰ ا٣ؼ٧كػح ا٣ؿاٲكػح ٦ػٓ ا٧٣ُٞػٓ 

ا٣كةدس ا٧٣ؼذ٤ٙ ٚٲ٫. كأ١٩ؿ ثكةـ ثؿ٠ح ٤ٔٯ أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ إًةٚذ٫ ٬ػؾا 

٩عػػٮ )رادٌ(، ٵ٩ػػ٫ ٱؿصػػٓ ٚػػٰ ا٣ٮٝػػٙ إ٣ػػٯ ا٣نػػ٢١ ا٧٣ٕػػؿكؼ  :ا٧٣ُٞػػٓ، أم

كٱذٺمٯ ا٣ذٌٕٲٙ ،ثة٧٣ُٞٓ ا٧٣ؿٚٮض، ٩عٮ )ثةٍب(
(61)

 . أ٦ػة إذا أدرج ٚإ٩ػ٫

ٱسجخ ا٣ذٌٕٲٙ كد٧ُػ٢ اٵ٣ػٙ ٦ػ٨ ٗٲػؿ  :ٱٕة٢٦ ٧٠ة ٱٕة٢٦ ٩ىٍعٮي )داثٌح(، أم

إقٞةط ٔ٪ىؿ ٨٦ ا٣ٕ٪ةوؿ. كدضؽر اٷمػةرة إ٣ػٯ أٌف ثٕػي ا٣ؽارقػٲ٨ ادضػ٫ 

ك٬ػٮ ا٣جػؽراكم  -٩عٮ ٦ة ٱ٧ةز٢ ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲة ٰٚ ٤ٔٮ٦٪ة، ثػ٢ ذ٬ػت أظػؽ٥٬ 

ٌف آػؿٱ٨ إكإ٣ٯ أٌف ا٣ٕؿب قجٞٮا ا٣٘ؿثٲٲ٨ ٰٚ ٬ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ ا٣ؽرس.  -ز٬ؿاف

٦ة٣ٮا إ٣ٯ دٮّٲٙ ا٧٣ٕةرؼ ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ىػؽد، كإف ٣ػ٥ ٱؼؿصػٮا ٔػ٨ 

٦كةا٢ ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲة ا٤٣كة٩ٲح
(63)

. 

كٱذجٲ٨ٌ ثٕؽ ٚعه ٬ؾق ا٧٣ٞةَٓ أٌف ٦ة ذ٠ؿق د٧ةـ ظكةف ٹ أزؿ ٣ػ٫ ٚػٰ ا٣ج٪ٲػح 

صـء ٹ ٱٞٮـ ث٪ٛك٫. أ٦ة ا٧٣ُٞػٓ ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ٦ػ٨ وػة٦خ كوػةاخ  ا٧٣ُٕٞٲح، ٵ٫٩

ٚ٭ػػٮ ٱ٧ةزػػ٢ ٔ٪ػػؽ٩ة ا٧٣ذعػػٌؿؾ.  - ىػػ٤ُط ا٣نػػةآ ٠ػػؾ٣ٟثعكػػت ا٧٣ - ٝىػػٲؿ

ٱىػٌط ا٣ٮٝػٮؼ ٤ٔٲػ٫.  ٲت ا٣ٕؿثػٰ ٹ ٱنػ٢١ صػـءان ٦كػذٞٺ  كا٧٣ذعؿؾ ٰٚ ا٣ذؿ٠

ٚة٣ٮٝٙ ٹ ٱ١ٮف ٤ٔٯ ا٧٣ذعػٌؿؾ ثعػةؿ ٦ػ٨ اٵظػٮاؿ. ٚػإف أرٱػؽ ٣ػ٫ أف ٱنػ٢١ٌ 

                                                 

كٱضػٮز . كٱٮٝػٙ ٤ٔٲػ٫ ثة٣كػ١ٮف ا٧٣ضػٌؿد، 143ثكةـ ثؿ٠ح، ٥٤ٔ اٵوٮات ا٣ٕػةـ، ص (61)

ٌٕٙ. كصػةء ٚػٰ مػؿح  ا٣ذٞةء زٺزح قٮا٨٠ ٰٚ ا٣ٮٝٙ، أك ظؾؼ ا٣عؿؼ ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٧٣ٌ

ا٣نةٚٲح ٤٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم ٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ اصذ٧ةع ا٣كٮا٨٠ ٰٚ ا٣ٮٝػٙ ٤ٔػٯ )ا٣ػؽكاٌب( أٌف 

ا٣ذٞةء ا٣كة٠٪ٲ٨ ٤ٔٯ ظٌؽ٧٬ة ٱضؿم ٦ضؿل ا٣ذٞةء ٦ذعؿؾ كقة٨٠، ك٣ػٮٹ ذ٣ػٟ ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ 

ا، ١ٚأٌف ا٧٣ٌؽة ظؿؼ   .٦1/554ذعٌؿؾ. مؿح ا٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم، ٦٘ذٛؿن

ا٣جؽراكم ز٬ؿاف ٰٚ دٞؽٱ٫٧ ١٣ذةب ا٣ذىؿٱٙ ا٤٧٣ٮ٠ٰ، كٔجؽا٣ٞةدر ٦ؿٰٔ ا٣ؼ٤ٲػ٢، ا٣ذنػ١ٲ٢  (63)

 ا٣ىٮدٰ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كٔىةـ ٩ٮر ا٣ؽٱ٨، ٥٤ٔ كّةاٙ اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲة.
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٦ُٕٞةن ٚٺ ثٌؽ ٨٦ قة٨٠ ٱ٤ٲ٫، ك٬ػٮ ٱٕػةدؿ ا٣كػجت ا٣ؼٛٲػٙ ٚػٰ ا٣ٕػؿكض. أ٦ػة 

(، ٚ٭ػٮ ك٬ػ٥، ٵٌف ٦عةك٣ػح ا٣ٮٝػٙ  ا٣ـ٥ٔ ثأ٫٩ ٱ٨١٧ ا٣ٮٝٙ ٤ٔٲ٫ ٰٚ ٦س٢ )٠ىذىتى

٤ٔٯ ٬ؾا ا٣عؿؼ ا٧٣ذعؿؾ دٌٰٛ ٦جةمؿة إ٣ٯ دن١ٲ٢ ظؿؼ ٦ٌؽ قة٨٠. ك٬ؾا ٦ػة 

ٔجٌؿ ٔ٪ػ٫ ا٣ؼ٤ٲػ٢، كأزجذػ٫ ا٣ػؽرس ا٧٣ؼجػؿم ا٣عػؽٱر، إذ دعػٌٮؿ ا٧٣ُٞػٓ إ٣ػٯ 

)٠ة/دة/ثة(
(64)

 . أ٦ة ا٧٣ُٞٓ اٳػػؿ ا٧٣ؤ٣ٌػٙ ٦ػ٨ وػة٦خ كوػةاخ َٮٱػ٢، ٤ٚػ٫

ظ٥١ ٦ؼذ٤ٙ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح، ٵ٫٩ ٱذعػٌٮؿ ٚػٰ ا٣ػٮزف إ٣ػٯ ٦ذعػٌؿؾ كقػة٨٠، ٩عػٮ 

)ٰٚ( ك)ٚٮ(، ك)ٚة(. ك٬ؾا ٦٪ةٝي ٧٣ٛ٭ػٮـ ا٣ىػةاخ ا٣ػؽػٲ٢. كٱْ٭ػؿ ٬ػؾا ٚػٰ 

٢ٍٕ» ػا٧٣ٲـاف ا٣ىؿٰٚ، إذ دٮزف ٧٤٠ح )٩ٮر( ٔ٪ؽ٩ة ث ٍٛػ٢( «ٚي ، ٧٠ػة دػٮزف ٧٤٠ػح )ٝي

٭٥ ا٧٣ُٞٓ كٜٚ دك٤كػ٢ د٧ة٦ةن. ك٣ؾ٣ٟ ٱؼؿج ٨٦ ا٣ذع٤ٲ٢ ٧٠ة دجٲ٨ٌ. أًٙ أٌف ٚ

ا٣ٕ٪ةوؿ ٨٦ ٗٲؿ اظذكةب ٣ٸدراج ٹ ٱُةثٜ ا٣ذع٤ٲػ٢ ا٧٣ؼجػؿم ا٣ػؾم أزجػخ أٌف 

ٔ٪ةوؿ ا١٣ٺـ ٣ٲكخ ٦ذضةكرة، ثػ٢ ٦ذؽاػ٤ػح، ك٬ػٮ ٦ٮًػٮع ٣ػٲف صؽٱػؽان ٚػٰ 

ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲة ا٣٘ؿثٲح
(65)

. ٚة٧٣ٛ٭ٮـ ا٣ٕؿثٰ ٧٤٣ذعٌؿؾ ٚؿٱؽ ثػٲ٨ ا٤٣٘ػةت اٵص٪جٲػح، 

٫ ا٣عؿ٠ػػح )ا٣ٞىػػٲؿة( ٚأ١٦٪ػػخ ٩ُٞػػ٫ ٵ٩ػػ٫ ظػػؿؼ وػػعٲط أك ٠ة٣ىػػعٲط دػ٤ذػػ

دؽػ٤ػ٫  مٲبةن كاظؽان، ك٢ٌ٠ ٦ػة :كدٕٚخ ث٫ إ٣ٯ ا٧٣ؼؿج ا٣ذة٣ٰ، ٚىةر ٦ذعؿ٠ةن، أم

ٌٞػٜ ٚٲػ٫ ٣ا٣عؿ٠ح ٱ٘ؽك ٦ذعٌؿ٠ةن كٝةثٺن  ٺ٩ذٞةؿ إ٣ٯ ا٧٣ؼؿج ا٣ذة٣ٰ. أ٦ػة ٦ػة ٹ ٱذع

ذ٣ٟ، ٚ٭ٮ ا٣كة٨٠ ا٣ؾم ٱ٪ُٜ ثةٹقذٕة٩ح ث٧ػة دٌٞؽ٦ػ٫، كٹ ٱ٤ٲػ٫ قػة٨٠. كظػؿؼ 

ٌٰ ٤ٔٯ ا٣عؿ٠ح ا٣ذٰ ٱجؽأ ٦٪٭ة كٱكػذ٧ٌؿ ز٦٪ػةن ظذػٯ ٱذٺمػٯ.  ؛٠ؾ٣ٟ ٧ؽٌ ا٣ ٵ٫ٌ٩ ٦ج٪

كٹ ٱضٮز أف ٱ٤ع٫ٞ قة٨٠، إذ ٹ ٝؽرة ٫٣ ٤ٔٯ اٷدراج، كٹ ثٌؽ ٨٦ ٦ذعٌؿؾ ٱ٤ٲػ٫، 

أك مجٲ٫ ثؾ٣ٟ، ٠ة٣عؿؼ ا٧٣نٌؽد ٧٣ػة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ دنػجٌر ثة٣عؿ٠ػح، ثعكػت دٕجٲػؿ 

                                                 

عػةج وػة٣ط، ثعػٮث )كا١٣ٺـ ٤٣ؼ٤ٲػ٢(، كٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ا٣ 3/311قٲجٮٱ٫، ا١٣ذةب،  (64)

 .1/111كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲح، 

 .157-155ثعٮث ٰٚ ٥٤ٔ أوٮات ا٣ٕؿثٲح كدن١ٲ٤٭ة، ص :٠ذةثٰا٩ْؿ  (65)
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كوػةاخ ٝىػٲؿ كوػة٦خ،  ا٣ٞؽا٦ٯ. ك٣ٲف ا٧٣ُٞٓ ا٣سة٣ر ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٨٦ وػة٦خ

ث٧ؿٚٮض، ٵ٫٩ ٱٮاٜٚ ٝٮأؽ ا٣ذ٤ِٛ، إذ ٱجػؽأ ث٧ذعػٌؿؾ كٱ٪ذ٭ػٰ ثكػة٨٠. ك٣ػؾ٣ٟ 

 ٹظِ ٥ْٕ٦ ا٣ؽارقٲ٨ ٠سؿد٫ ٰٚ ا١٣ٺـ ا٣ٕؿثٰ.

كدجٞػػٯ ا٧٣ٞػػةَٓ ا٣ذة٣ٲػػح ػةوػػح ثػػة٣ٮٝٙ، كا٣ٕجػػؿة ٣ٲكػػخ ثػػة٣ٮٝٙ، ثػػ٢ 

ثة٣ٮو٢ ٧٠ة ٱٞٮؿ اث٨ ص٪ٌٰ
(66)

 . ك٦ٓ ذ٣ٟ ٚٞؽ ٔة٣ش ا٣ٞؽا٦ٯ ا٣ٮو٢ كا٣ٮٝٙ

كأثؿز٬ػة ٚػٰ  ؛٤ٔٯ ظٌؽ قٮاء، كا٩ذ٭ٮا إ٣ٯ ٝٮأؽ ٦كذؼ٤ىح ٦ػ٨ ذكؽ ا٣ٕػؿب

٤ٔػٯ  ٬ؾا ا٣ىؽد اٹثذؽاء ث٧ذعػؿؾ ك٣ػٲف ثكػة٨٠، كا٣ٮٝػٮؼ ٤ٔػٯ قػة٨٠ ٹ

ًٛؿار ٨٦ ا٣ذٞةء ا٣كة٠٪ٲ٨ ثأٌم َؿٱٞح ٠ة٩ػخ، ٠ة٣عػؾؼ أك ا٣ذعؿٱػٟ  ٦ذعٌؿؾ، كا٣

إ٣ػٯ أٌم ث٪ٲػح أك ٢ُ٦ ا٧٣ٌؽ، ك٢ٌ٠ ذ٣ٟ ٦كذٛٲي ٰٚ درق٪ة. ٚٺ ظةصػح ٣٪ػة إذف 

 -٦ُٕٞٲح ٗؿٱجح ٣٪ٌٛكؿ ٤ٔٯ أقةق٭ة ا٣ْػٮا٬ؿ ا٣ٕؿثٲػح. ك٬ػؾق ا٧٣ٞػةَٓ ا٣سٺزػح 

ػُػٮرة ٤ٔػٯ ا٣ذع٤ٲػ٢ ا٣ٕؿثػٰ، د١ػٌٮف ٦ذعٌٮ٣ػح، كٹ  - كأ٦س٤ذ٭ة ٣ٲكخ ٠سٲػؿة

٦ػػةداـ ا٣ٮٝػػٙ ٤ٔٲ٭ػػة ثة٣كػػ١ٮف، ك٬ػػٮ ٩٭ةٱػػح ا٧٣ُٞػػٓ ا٧٣عذٮ٦ػػح ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح. 

خ، ٩عٮ )ثةٍب( صػةاـ ٚػٰ ٚة٧٣ُٞٓ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٨٦: وة٦خ كوةاخ َٮٱ٢ كوة٦

ا٣ٮٝٙ ٦ٓ ٦ٕة٣ضةت وٮدٲح دٝٲٞح، ك٠ؾ٣ٟ ٩عػٮ )مػةثٌح(. كا٧٣ُٞػٓ ا٧٣ؤ٣ػٙ 

٨٦: وة٦خ كوةاخ ٝىٲؿ كوة٦خ كوػة٦خ، ٹ ٱػؿد إٹ ٚػٰ ا٣ٮٝػٙ، ٩عػٮ 

ٍٍٕؽ(، ك٣ػ٫ ٠ػؾ٣ٟ ٦ٕة٣ضػةت كدٛكػٲؿات ٚػٰ ا٧٣ىػةدر ا٣ٕؿثٲػح. كا٧٣ُٞػٓ  )قى

(، ٣ػ٫ ا٧٣ؤ٣ٌٙ ٨٦: وػة٦خ كوػةاخ َٮٱػ٢ كوػة٦خ كوػة٦خ، ٩عٮ)مػةٌب 

ـٌ ٩ْٲؿ٬ة ٰٚ ا٤٣٘ةت اٵػؿل.  ٠ؾ٣ٟ ٦ة ٱٌٛكؿق ٰٚ ٝٮأؽ٩ة ا٧٣ٌٛى٤ح ا٣ذٰ ٔ

ك١٬ؾا ٱذٌط أٌف ٦ة ٦ٶ ا٣ؽ٩ٲة كم٢٘ ا٣٪ةس ٹ ٱٮاٜٚ ا٣ٕؿثٲح ثعػةؿ، أ٦ػة 

ا٣جؽٱ٢ ا٣ٕؿثٰ ٣ؾ٣ٟ ٫ٌ٤٠ ٧ٚجسٮث ٰٚ ثُٮف ا١٣ذت ا٣ٕؿثٲػح، كٹ قػٲ٧ٌة ٠ذػت 

ٌّٛخ ا٣ْٮا٬ؿ ا٣ىٮدٲح دٮّٲٛػةن كاقػٕ ةن ك٧ٔٲٞػةن. ك٣ػؾ٣ٟ ٩ػؿدٌ ا٣ىؿؼ ا٣ذٰ ك

                                                 

 .1/331اث٨ ص٪ٰ، ا٣ؼىةاه،  (66)
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٪ىٍٮا ثة٧٣٪٭ش ا٣ىػٮدٰ ٤٣ىػؿؼ  ٍٕ اد٭ةـ ٔجؽ ا٣ىجٮر مة٬ٲ٨ ٤٣ٞؽا٦ٯ ثأ٩٭٥ ٥٣ ٱي

ا٣ٕؿثٰ
(67)

. ث٢ ٤ٔٯ ا١ٕ٣ف ٨٦ ذ٣ػٟ قػجٞٮا ا٣٘ػؿثٲٲ٨ ٚػٰ ا٠ذنػةؼ ٝٮأػؽ 

ا٣ذأزؿ كاٷدراج كاٷدٗةـ كاٷٔٺؿ، ٧ٌ٦ة ٹ أزؿ ٫٣ ٣ؽل ٬ؤٹء ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ 

أف ٩نػػٲؿ إ٣ػػٯ أ٬ػػ٥ٌ ا٧٣كػػةا٢ ا٣ذػػٰ دٕجٌػػؿ ٔػػ٨  ظذػػٯ اٳف. كرث٧ٌػػة ٠ػػةف ٦ٛٲػػؽان 

ػىةاه ا٣ذن١ٲ٢ ا٣ٕؿثٰ ا٣ضػؽٱؿة ثةٹ٬ذ٧ػةـ كا٣ؽراقػح كا٣ذُػٮٱؿ. كٝػؽ ٹ 

اٵوػٲ٤ح. كأثػؿز مػٰء ٱعذةج ثٌٕ٭ة إٹ إ٣ٯ ص٧ٓ ا٧٣ذ٪ةزؿ ٦٪٭ة ٰٚ ٦ىةدر٩ة 

ٌِٛ ا٣ذػٰ ًػ٧ٌذ٭ة ٦جةظػر اٹثذػؽاء  ة٩ؿاق ًؿكرٱ   ٬ٮ اٹ٩ُٺؽ ٨٦ ٝٮأؽ ا٣ػذ٤

ز٥ دع٤ٲ٢ ٔ٪ةوؿ ا١٣ػٺـ ك٦ىػ٤ُعةد٭ة ٦ػ٨ ٗٲػؿ  ،ةء ا٣كة٠٪ٲ٨كا٣ٮٝٙ كا٣ذٞ

اقػػذ٭ة٩ح ثة٧٣ٛػػة٬ٲ٥ ا٣ٕؿثٲػػح، ٠ة٣ىػػعٲط كا٧٣ٕذػػ٢ٌ كا٤٣ػػٲ٨ كا٧٣ػػٌؽ كا٣عؿ٠ػػح. 

 ٱؿا٬ة ٦ٛٲؽة، ك٦ٮاٚٞػح ٤٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲػة، أ٦ػة ك٣٘ٲؿ٩ة أف ٱذٮٌٝٙ ٨ٔ ٚ٭٧٭ة، أك أٌٹ 

ٞػٌؽ٦٭ة ٩ع٨ ٤ٕٚٲ٪ة أف ١ٕ٩ٙ ٤ٔٯ ػؽ٦ذ٭ة ػؽ٦ح ٧٤ٔٲح ٩ضٌؽد ث٭ة أوة٣ذ٭ة، ك٩

٤٣ؽارقٲ٨ ا٧٣عؽزٲ٨ ٨٦ ٔؿب كأصة٩ػت. زػ٥ٌ إٌف ٦ٛ٭ػٮـ ا٧٣ذعػٌؿؾ كا٣كػة٨٠ 

ف ٦ٛ٭ٮ٦ػةن ٦كذجٌؽ ٔ٪ؽ٩ة ث٢ٌ١ ٦ة ٱذى٢ ثة٣ذؿ٠ٲػت ا٣ىػٮدٰ كا٣ٕؿكًػٰ، ك٣ػٲ

ٱ٨١٧ إ٧٬ة٫٣، كا٣جعر ٨ٔ ثؽٱ٢ ٣ػ٫. ك٬ػؾق ٦ٲػـة ٩ػةدرة  ةة، أك اٚذؿاًٲ  ٔؿًٲ  

كض ٨ٔ ٬ؾق ا٧٣ٲـة ٚػٰ ١٤٣ٺـ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ج٪ٰ ٤ٔٯ اٷٱٞةع. ك٣ؾ٣ٟ ٔجٌؿ ا٣ٕؿ

كإف  ،ا٣ذٛةٔٲ٢ كا٣جعٮر، ك٬ٰ ا١ٕ٩ػةس ٹصذ٧ػةع ا٧٣ذعػٌؿؾ كا٣كػة٨٠ أوػٺن 

٠ػػةف ا٣ٕػػؿكض ٱؼذىػػؿ ذ٣ػػٟ ثة٣عؿ٠ػػح كا٣كػػ١ٮف، ٵ٩ػػ٫ ٱٕجٌػػؿ ٔػػ٨ ٦ٛ٭ػػٮـ 

. كٵص٢ ذ٣ٟ ٠ةف ا١٣ٺـ ا٣ٕؿثػٰ ثُجٲٕذػ٫ ٦ٮزك٩ػةن ٦ػ٨ ٗٲػؿ ٝىػؽ.  ٌٰ ٦ٮقٲٞ

٤٣٘ػح ا٣نػةٔؿة أوػؽؽ كرث٧ٌة ٠ةف كوٙ ٔجةس ٦ع٧ٮد ا٣ٕٞػةد ٤ً٣٘ذ٪ػة ثأ٩٭ػة ا

كوٙ
(68)

. كٱضؽ ا٣جةظػر ٚػٰ أث٪ٲػح ا٣ٕؿثٲػح ٝةَجػح أ٩٭ػة دكػذضٲت ٣ذُٞٲػٓ 

                                                 

 .11-9(ٔجؽ ا٣ىجٮر مة٬ٲ٨، ا٧٣٪٭ش ا٣ىٮدٰ ٤٣ج٪ٲح ا٣ٕؿثٲح، ص67)

 = ٺ٩ٰ ٰٚ ٠ذةث٫ )إٔضةزةٝكذ٠ؿ ا٣ج .36-31ةٔؿة، صػٮد ا٣ٕٞةد، ا٤٣٘ح ا٣نػ(ٔجةس ٦ع68٧)
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ا٣عؿ٠ح كا٣ك١ٮف، ث٢ إٌف إدػةؿ ا٣عؿ٠ةت كا٧٣ؽكد ٱُٰٕ أث٪ٲح صؽٱؽة كٝػٙ 

٤ٔٲ٭ة ثٕي ا٣جةظسٲ٨. ك٨٦ أظك٨ ٦ة ٝيٌؽـ ٚػٰ ٬ػؾا ا٣نػأف ٦ػة درقػ٫ )٬٪ػؿم 

ٱٛكؽ ٩ذةاض٫ ٗة٣جػةن ثػة١٣سٲؿ ٦ػ٨ ٤ٚٲل( ٰٚ ٠ذةث٫ ا٣ؾم أمٲؿ إ٣ٲ٫ قةثٞةن، ٦ٓ أ٫٩ 

 ا٧٣ٞةٱكةت ا٣ؼةَبح، كا٧٣ى٤ُعةت ا٣٘ؿٱجح ٤ٔٯ درق٪ة.

أ٦ة ا٣ٮوػ٢ أك اٷدراج ٚضػؽٱؿ ثؽراقػةت ٦ٌٛىػ٤ح ٣ٛ٭ػ٥ َجٲٕػح ا١٣ػٺـ 

ا٣ٕؿثٰ ا٣ٞةا٧ح ٤ٔٯ دؽاػ٢ ا٣ٕ٪ةوؿ كاردجةط ثٌٕ٭ة ثجٕي، ٣ٲف ٤ٔٯ َؿٱٞح 

ٱٞػح قػٲٺف ا٣ضػٮا٬ؿ ا٧٣ضةكرة ا٧٣ذٮٌٝٛح ٔ٪ؽ ظؽكد ٹ ديذىضةكز، ثػ٢ ٤ٔػٯ َؿ

، ٵٌف ا٣عؿ٠ػح دػؽرج ا٣كػة٨٠، ()ا٧٣ةإح ٌٟ . ك٬ؾا ٨٦ آزةر ا٣عؿ٠ح ٨٦ ٗٲؿ م

أم دؼؿص٫ ٦٪ُٮٝةن ثؾٹٝح كق٭ٮ٣ح كدؿث٫ُ ثة٣عؿؼ ا٣ذة٣ٰ رثُةن ٚٲػ٫ ا٣ذػؽاػ٢ 

ةكا٣ذأزٌؿ كاٹدىةؿ. كٝؽ أك٣ٯ اث٨ ص٪ٰ ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع ا٬ذ٧ة٦ةن ػةو  
(69)

. 

ا٣عؿكؼ ثعكت ٦ؼةرص٭ػة  :دٲح، أمكدجٞٯ ٦كأ٣ح ااذٺؼ ا٣ٕ٪ةوؿ ا٣ىٮ

كوٛةد٭ة. ك٬ؾا ٦ٮًٮع ٝؽٱ٥ ثؽأق ا٣ؼ٤ٲ٢ ٰٚ ٦ٌٞؽ٦ح ٠ذػةب ا٣ٕػٲ٨، إذ أمػةر 

إ٣ٯ ا٣عؿكؼ ا٣ذٰ كوٛ٭ة ثة٣ؾٹٝح، كرأل ٠سؿد٭ػة ٚػٰ ا١٣ػٺـ ا٣ٕؿثػٰ ظذػٯ 

ٚة٣ج٪ػةء ا٣ؿثػةٰٔ كا٣ؼ٧ةقػٰ ٹ  ؛وةرت ٦ٕٲةران ٧٣ٕؿٚح اٵوٲ٢ ٦ػ٨ ا٣ػؽػٲ٢

                                                 

ٌٟ ٨٦ أف ٱٕؿض ٰٚ ص٤٧ح ٠ٺـ ٠سٲػؿ ٱٞٮ٣ػ٫ ٦ةٝػؽ ٱذٌػـف ثػٮزف »ا٣ٞؿآف(:  = أف ٢٠ ٦ذ٥٤١ ٹ ٱ٪ٛ

ا٣نٕؿ كٱ٪ذ٥ْ ا٩ذْة٫٦.. ك٦ذٯ دذجٌٓ اٷ٩كةف ٬ؾا ا٣٪عٮ ٔػؿؼ أ٩ػ٫ ٱ١سػؿ ٚػٰ دٌػةٔٲٙ ا١٣ػٺـ 

٦ػ٨ ٗٲػؿ ٝىػؽ،  كض. كأكرد ا٣جةٝٺ٩ٰ آٱةت ٨٦ ا٣ٞػؿآف ادٛٞػخ كأكزاف ا٣ٕػؿ«٦س٫٤ كأ٠سؿ ٦٪٫

كقػجٜ ا٣ضػةظِ إ٣ػٯ ذ٣ػٟ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ )ا٣جٲػةف  .54. إٔضةز ا٣ٞؿآف، صك٩ٛٯ أف د١ٮف مٕؿان 

كا٣ذجٲٲ٨(، ٚٞؽ ذ٠ؿ أف رصٺن ٨٦ ا٣جةٔح ٣ٮ وةح: ٨٦ ٱنذؿم ثةذ٩ضةف؟ ٣ٞػؽ ٠ػةف د٤١ٌػ٥ ث١ػٺـ 

ف ٰٚ كزف ٦كذ٨٤ٕٛ ٦ٕٛٮٹت.. ك٦س٢ ٬ؾا ا٧٣ٞؽار ٨٦ ا٣ٮزف ٝؽ ٱذ٭ٲأ ٰٚ ص٧ٲٓ ا١٣ػٺـ. ا٣جٲػة

 (.3، ا٣عةمٲح ر٥ٝ )54. كٝؽ ٫٤ٞ٩ ا٧٣عٜٞ ٰٚ إٔضةز ا٣ٞؿآف، ص1/188كا٣ذجٲٲ٨، 

() !٠ؾا كردت، ك٥٣ ٱذجٲ٨ ٣٪ة ا٧٣ٞىٮد 

ثعػٮث ٚػٰ ٤ٔػ٥ أوػٮات ا٣ٕؿثٲػح  :، كٝػةرف ث١ذػةث61ٰ-1/57اث٨ ص٪ٰ ا٣ؼىةاه،  (69)

 .186-181كدن١ٲ٤٭ة، ص
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ؽَّ أٔض٧ٲ  ٱؼ٤ٮ ٦٪٭ة ثعةؿ ٨٦ اٵظٮاؿ، كإ ٔي دػٲٺن أك ٦ى٪ٮٔةن ٣ػ٥ ٱيكػ٧ٓ  ةٹٌ 

٨٦ ٔؿثٰ. ك٠ػؾ٣ٟ كٝػٙ ا٣ؼ٤ٲػ٢ ٤ٔػٯ ظػؿكؼ أػػؿل رأل ٚٲ٭ػة وػٛةت 

٦ٕذؽ٣ح، ٠ة٣ٕٲ٨ كا٣ٞةؼ، كا٣كٲ٨ كا٣ؽاؿ، كذ٠ػؿ أ٧٬ٲذ٭ػة ٚػٰ دكػٮٱٖ اٵث٪ٲػح 

ا٣ؼة٣ٲػػح ٦ػػ٨ ظػػؿكؼ ا٣ؾٹٝػػح
(71)

ٔ٪ػػ٫ آراء أػػػؿل دذىػػ٢ ثةصذ٧ػػةع  ٢ى ًٞػػ٩ي ك. 

٣ٯ ٦ؼةرص٭ة. كٝؽ دػةثٓ ٬ػؾا ا٧٣ٮًػٮع ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ا٣عؿكؼ أك د٪ةٚؿ٬ة ٩ْؿان إ

٧٤ٔةء ا٣ٞؿآف كا٤٣٘ح كا٣جٺٗح كا٣٪ٞؽ كاٷٔضةز. أ٦ة ٧٤ٔةء ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج 

ٚٞؽ دٮٌو٤ٮا إ٣ٯ ٦ػة ٱػأد٤ٙ أك ٹ ٱػأد٤ٙ،  ؛ا٧ٌٕ٧٣ٯ ٚٞؽ أثؽٔٮا ٚٲ٫ أٱ٧ٌة إثؽاع

ككّٛٮا ذ٣ٟ ٰٚ ٝٮأؽ٥٬
(71)

. 

ٱ١٧ػ٨ ٤٣ػؽارس أف ٱٞػٙ  ، إذاك٨٦ ا٧٣ٕؿكؼ أٌف ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع كاقٓ صػؽ  

٤ٔٯ آزةر ٦ؼذ٤ٛح ٨٦ ٬ؾا ا٣٪عٮ ٰٚ ٦ىةدر ا٣سٞةٚػح ا٣ٕؿثٲػح كاٷقػٺ٦ٲح ا٣عة٤ٚػح 

ٌّٙ ا٣عةقٮب  ثٌؿكب مذٯ ٨٦ ا٧٣ٕةرؼ ا٧٣ذؽاػ٤ح. كصةء ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕىؿ ٨٦ ك

ٰٚ ا٣ذٮٌو٢ إ٣ٯ ٩ذةاش ٧٤ٔٲح دٝٲٞح، كٰٚ اػذجةر آراء ٝؽٱ٧ح ٥٣ ٱ١ػ٨ ا٣ذسجٌػخ ٦٪٭ػة 

١٧٦٪ةن ٨٦ ٝج٢
(71)

مٟ ٰٚ ٦ج٤ٖ ا٣عةصح إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ذُجٲٜ ا٣ؾم ادٌكػٓ ظذػٯ  . كٹ

 وةر ٧٤ٔةن ٨٦ ٤ٔٮـ ا٤٣كة٩ٲةت، ٬ٮ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣عةقٮثٲح كدُجٲٞةد٭ة ا٣ىٮدٲح.

ك١٬ؾا ٱذجٲ٨ٌ أٌف ٦كةر ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲة ٰٚ ا٣ؽرس ا٣ٕؿثٰ ٠ةف ٦عٛٮٚةن ثة١٣سٲؿ ٨٦ 

٧ة ا٣ىػؿؼ ٦ٓ أٌف ٰٚ ٤ٔٮ٦٪ة كٹ قٲٌ  ؛اٹػذٺؼ، كإ٬ؽار ا٣ٛؿكؽ، كٔؽـ ا٣ضؽكل

أقكةن ٹ ٩ْٲؿ ٣٭ة، ٱ٨١٧ أف دىةغ وػٲةٗح صؽٱػؽة، إف دٔػخ ا٣عةصػح إ٣ػٯ د٤ٞٲػؽ 

ا٤٣كة٩ٲةت. ك٨ٌ١٣ ا٧٣ؤ٠ؽ ٬ٮ أٌف اقذٕةرة ا٧٣ٞٮٹت ا٤٣كة٩ٲح ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ضػةؿ ٣ػ٥ 

                                                 

 .66-٣53ؼ٤ٲ٢، ص، كأوة٣ح ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا133-٦113جةدئ ا٤٣كة٩ٲةت، ص (71)

٦ع٧ؽ ٦ؿاٱةدٰ ك٦ع٧ؽ ظكةف ا٣ُٲةف كٱعٲٯ ٦ٲؿ ٥٤ٔ، ٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كاقػذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ػٯ ٔ٪ػؽ  (71)

 ا٣ٕؿب، ا٣ضـء اٵكؿ ثذٞؽٱ٥ ا٣ؽ٠ذٮر مة٠ؿ ا٣ٛعةـ )رظ٫٧ اهلل(، كا٣ضـء ا٣سة٩ٰ ٠ؾ٣ٟ.

دراقػػح دٞ٪ٲػػح ٦ٞةر٩ػػح ٧٣ٕػػةص٥ ا٣ىػػعةح ك٣كػػةف ا٣ٕػػؿب كدػػةج » ٤ٔػػٰ ظ٧٤ػػٰ ٦ٮقػػٯ،  (71)

 ـ.1991( ٣ٕةـ 6-٦5ض٤ح ا٧٣ٕض٧ٲح ثذٮ٩ف )ا٣ٕؽد ، «ا٣ٕؿكس
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د٨١ كاٚٲح، أك ٦٪ةقجح ٤٣ج٪ٲح ا٣ٕؿثٲح. كا٣ؽارقٮف ٦ؽٌٔٮكف إ٣ٯ إٔةدة ا٣٪ْػؿ ٚػٰ ٠ػ٢ٌ 

كإ٩ىةٚةن ٧٤ٕ٣ةا٭ة كص٭ٮد٥٬ ا٣ذٰ ٦ة زا٣خ دعذةج إ٣ٯ  ذ٣ٟ ػؽ٦ح ٤٣ٕؿثٲح ك٤ٔٮ٦٭ة،

 ا٧٣ـٱؽ ٨٦ ا١٣نٙ كا٣ذٞؽٱ٥ كا٣ذعؽٱر ٨٧ً ٧٩ٮذص٪ة ا٤٣٘ٮم ا٣ٌٛؾ.

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

ىأ(ىالكتب:
إم١ة٣ٲةت ٰٚ ا٣جعر كا٣٪ٞؽ ا٣٪عٮٱٲ٨ ٣ٛؼؿ ا٣ػؽٱ٨ ٝجػةكة، دار ا٤٧٣ذٞػٯ،  -

 ـ.1114ظ٤ت، ط. أك٣ٯ 

ا٣ؼ٤ٲ٢ ٨٦ ػٺؿ ٦ٞؽ٦ح ٠ذػةب ا٣ٕػٲ٨ ٵظ٧ػؽ أوة٣ح ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ  -

 ـ.٦1113ع٧ؽ ٝؽكر، دار ا١ٛ٣ؿ، د٦نٜ، ط. زة٩ٲح 

 .ـ1963أوٮات ا٤٣ٌ٘ح ٣ٕجؽ ا٣ؿظ٨٧ أٱٌٮب، ١٦ذجح ا٣نجةب، ا٣ٞة٬ؿة، ط. أك٣ٯ  -

اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح ٷثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف، ١٦ذجح اٵ٩ض٤ٮ ا٧٣ىػؿٱح، ا٣ٞػة٬ؿة، ط.  -

 ـ(.1947ـ )ط. أك٣ٯ 1971راثٕح، 

ٞؿآف ٤٣جةٝٺ٩ٰ، دعٞٲٜ ا٣كٲؽ أظ٧ؽ وٞؿ، دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىػؿ، إٔضةز ا٣ -

 ـ.1977ط. راثٕح 

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

 ـ.٩1117ٲ٪ٮل، د٦نٜ، ط. أك٣ٯ 

ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣ٌكػة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػح ٣ٕجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ا٣عػةج وػة٣ط،  -

 ـ.1117 ا٧٣ض٧ٓ ا٣ضـااؿم ٤٣ٌ٘ح ا٣ٕؿثٲٌح، ا٣ضـااؿ
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دةرٱغ ٥٤ٔ ا٤٣ٌ٘ح ٦٪ؾ ٩نأد٭ة ظذٯ ا٣ٞؿف ا٣ٕنؿٱ٨، ٣ضٮرج ٦ٮ٩ةف، دؿص٧ػح  -

 ـ.1981ثؽر ا٣ؽٱ٨ ا٣ٞةق٥، كزارة ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ، صة٦ٕح ظ٤ت 

ا٣ذٌن١ٲ٢ ا٣ٌىٮدٰ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح )ٚٮ٩ٮ٣ٮصٲػة ا٣ٕؿثٲػح( ٣كػ٧٤ةف ظكػ٨  -

ٱةقػؿ ا٧٣ػٺح ك٦ؿاصٕػح ٦ع٧ػؽ ٦ع٧ػٮد ٗػة٣ٰ، ا٣٪ػةدم  ا٣ٕة٩ٰ، دؿص٧ػح

 ـ.1983دثٰ ا٣سٞةٰٚ، صٌؽة، ط. أك٣ٯ اٵ

ا٣ذٌن١ٲ٢ ا٣ٌىٮدٰ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣ٕجػؽ ا٣ٞػةدر ٦ؿٔػٰ ا٣ؼ٤ٲػ٢، اٵردف،  -

 ـ.1111ط. أك٣ٯ 

دىؿٱٙ اٵق٧ةء كاٵٕٚةؿ ٣ٛؼػؿ ا٣ػؽٱ٨ ٝجػةكة، ا٧٣ُجٮٔػةت ا٣ضة٦ٕٲػح،  -

 ـ.1981صة٦ٕح ظ٤ت، ط. زة٩ٲح 

كدٞػؽٱ٥  ا٣ذىؿٱٙ ا٤٧٣ٮ٠ٰ و٪ٕح أثػٰ ا٣ٛػذط ٔس٧ػةف ثػ٨ ص٪ٌػٰ، دعٞٲػٜ -

كد٤ٕٲػػٜ ا٣جػػؽراكم ز٬ػػؿاف، ١٦ذجػػح ٣ج٪ػػةف ٩ةمػػؿكف، كا٣نػػؿ٠ح ا٧٣ىػػؿٱح 

 ـ.٣1111ٮ٩ض٧ةف، ط. أك٣ٯ  -ا٣ٕة٧٣ٲح ٤٣٪نؿ

ا٣ذٌُٮر ا٤٣ٌ٘ػٮم ٦ْػة٬ؿق ك٤٤ٔػ٫ كٝٮا٩ٲ٪ػ٫ ٣ؿ٦ٌػةف ٔجػؽ ا٣ذٌػٌٮاب، ١٦ذجػح  -

ـ، كزة٩ٲػػح 1981ا٣ؼػػة٩ضٰ ثة٣ٞػػة٬ؿة كدار ا٣ؿٚػػةٰٔ ثة٣ؿٱػػةض، ط. أك٣ػػٯ 

 ـ.1991ا٣ٞة٬ؿة 

٣٪عػٮم ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٣جؿصنذؿاقػؿ، ط. ر٦ٌػةف ٔجػؽ ا٣ذػٮاب، ا٣ذُٮر ا -

 ـ.١٦1981ذجح ا٣ؼة٩ضٰ ثة٣ٞة٬ؿة، كدار ا٣ؿٚةٰٔ ثة٣ؿٱةض، 

ا٣ذ١ٛٲؿ ا٤٣كة٩ٰ ٰٚ ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح ٣ٕجؽ ا٣كٺـ ا٧٣كٌؽم، ا٣ؽار ا٣ٕؿثٲػح  -

 ـ.١٤٣1981ذةب، دٮ٩ف 

ٌٞٞػ٫ كٝػٌؽـ ٣ػ٫ ٔجػؽ ا٣كػٺـ  - ٦ع٧ٌػؽ د٭ؾٱت ا٤٣٘ح ٣ٶز٬ػؿم، ا٣ضػـء اٵٌكؿ، ظ

 ـ.٬1964ةركف، راص٫ٕ ٦ع٧ٌؽ ٤ٰٔ ا٣٪ٌٌضةر، ا٣ؽار ا٣ٞٮ٦ٲٌح ٤٣ُجةٔح )ا٣ٞة٬ؿة( 

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

 ط. زة٩ٲح، د.ت.
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دراقح ا٣ٌىٮت ا٤٣ٌ٘ٮم ٵظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ، دٮزٱٓ ٔة٥٣ ا١٣ذت، ا٣ٞة٬ؿة،  -

 ـ.1991ٞة٬ؿة، ـ. كط. ٔة٥٣ ا١٣ذت ثة1976٣ط. أك٣ٯ 

دركس ٰٚ ٥٤ٔ أوٮات ا٣ٕؿثٲح ٣ضةف ٠ة٩ذٲ٪ٮ، دؿص٧ح وػة٣ط ا٣ٞؿ٦ػةدم،  -

 ـ.1966ا٣ضة٦ٕح ا٣ذٮ٩كٲٌح 

رقة٣ح أقجةب ظؽكث ا٣عؿكؼ ٹث٨ قٲ٪ة، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ظكػةف ا٣ُٲػةف  -

 ـ.1983كٱعٲٰ ٦ٲؿ ٥٤ٔ، ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، د٦نٜ، ط. أك٣ٯ 

ؽاكم، دار ا٤ٞ٣ػ٥، قٌؿ و٪ةٔح اٷٔػؿاب ٹثػ٨ ص٪ٌػٰ، دعٞٲػٜ: ظكػ٨ ٬٪ػ -

 ـ.1985د٦نٜ، ط. أك٣ٯ 

ٌٰ ا٣ٌؽٱ٨ ا٧٣ذػٮٌٚٯ ٔػةـ  -  688مؿح مةٚٲح اث٨ ا٣عةصت ٣ٶقذؿاثةذم )رً

 ٣1193ٕجؽ ا٣ٞػةدر ا٣ج٘ػؽادم )ا٧٣ذػٮٌٚٯ ٔػةـ  ٤٣٭ضؿة( ٦ٓ مؿح مٮا٬ؽق

ٚػـاؼ ك٦ع٧ٌػؽ ٦عٲػٰ  ـٌ ٤٣٭ضؿة(، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٩ٮر ا٣عكػ٨ ك٦ع٧ٌػؽ ا٣

 ٬ػ.1358 -٬1356ؿة ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ، ٦ُجٕح ظضةزم ثة٣ٞة

ٌٍ ٤٣ؼٌػؿ ا٣ٲػـدم  - مؿح مةٚٲح اث٨ ا٣عةصت ٰٚ ٧٤ٰٔ ا٣ذىػؿٱٙ كا٣ؼػ

٤٣٭ضؿة(، دراقح كدعٞٲٜ ظك٨ أظ٧ؽ ا٣ٕس٧ةف، ٦ؤٌقكػح  711)أد٫٧ٌ ق٪ح 

 .ـ1118ا٣ٌؿٱٌةف، ثٲؿكت، ط. أك٣ٯ 

مؿح ٦ة ٱٞٓ ٚٲ٫ ا٣ذىعٲٙ كا٣ذعؿٱػٙ ٵثػٰ أظ٧ػؽ ا٣ٕكػ١ؿم، دعٞٲػٜ  -

ادت ا٣٪ٛػةخ، ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣كٲؽ ٦ع٧ؽ ٱٮقٙ، ٦ؿاصٕح أظ٧ؽ ر

 ـ.1981ثؽ٦نٜ 

 مؿح ا٧٣ٌٛى٢ ٹث٨ ٱٕٲل، إدارة ا٣ُجةٔح ا٧٣٪ٲؿٱٌح ث٧ىؿ، د.ت. -

ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىعٯ ٣٭٪ؿم ٤ٚٲل، دٕؿٱت كدعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ىجٮر مػة٬ٲ٨، دار  -

 ـ.1983ا٧٣نؿؽ، ثٲؿكت، ط. زة٩ٲح 

ةء ٥٤ٔ اٵوٮات ا٣ٕةـ، أوٮات ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٣جكػةـ ثؿ٠ػح، ٦ؿ٠ػـ اٷ٧٩ػ -

 ا٣ٞٮ٦ٰ، ثٲؿكت، د.ت.
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٥٤ٔ ا٣ذ٧ٕٲح كاقذؼؿاج ا٧ٕ٧٣ٯ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ٧٣ع٧ؽ ٦ؿاٱةدٰ كٱعٲػٰ ٦ٲػؿ  -

٥٤ٔ ك٦ع٧ؽ ظكةف ا٣ُٲةف، ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ، ا٣ضػـء اٵكؿ 

 ـ.1997د.ت، ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ 

٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ: اٵوٮات ٧١٣ةؿ ثنؿ، دار ا٧٣ٕةرؼ، ا٣ٞة٬ؿة، ط. أك٣ػٯ  -

 ـ.1971

ٌؽ٦ػح ٤٣ٞػةرئ ا٣ٕؿثػٰ ٧٣ع٧ػٮد ا٣ٌكػٕؿاف، ٦٪نػأة ا٧٣ٕػةرؼ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٦ٞ -

 ـ.1961ثةٷق١٪ؽرٱح، ط. أك٣ٯ 

٥٤ٔ كّةاٙ اٵوٮات ا٤٣ٌ٘ٮٱح )ا٣ٛٮ٩ٮ٣ٮصٲة( ٤٣ؽ٠ذٮر ٔىةـ ٩ٮر ا٣ػؽٱ٨،  -

 ـ.1991دار ا١ٛ٣ؿ ا٤٣ٌج٪ة٩ٰ، ط. أك٣ٯ 

ا٧ٕ٣ؽة ٰٚ ٦عةق٨ ا٣نٕؿ كآداث٫ ك٩ٞؽق ٹث٨ رمٲٜ، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٦عٲػٰ  -

 ـ.1955ؽ، ا١٧٣ذجح ا٣ذضةرٱح ا١٣جؿل ث٧ىؿ، ط. زة٩ٲح ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ع٧ٲ

ٚىٮؿ ٰٚ ٫ٞٚ ا٣ٕؿثٲح ٣ؿ٦ٌةف ٔجؽ ا٣ذػٮاب، ١٦ذجػح ا٣ؼػة٩ضٰ ثة٣ٞػة٬ؿة،  -

 .ـ1983كدار ا٣ؿٚةٰٔ ثة٣ؿٱةض، ط. زة٩ٲح، 

ٰٚ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣ٕةـ ٣ٕجؽ ا٣ٌىجٮر مة٬ٲ٨، ١٦ذجح دار ا٤ٕ٣ػٮـ، ا٣ٞػة٬ؿة، ط.  -

 ـ.1974أك٣ٯ 

ؿح ٔجػػؽ ا٣كػػٺـ ٬ػػةركف. ٔػػة٥٣ ا١٣ذػػت، ا١٣ذػػةب ٣كػػٲجٮٱ٫، دعٞٲػػٜ كمػػ -

 ثٲؿكت، د.ت.

٠ذةب ا٣ٕٲ٨ ٤٣ؼ٤ٲ٢ ثػ٨ أظ٧ػؽ ا٣ٛؿا٬ٲػؽم، دعٞٲػٜ ٦٭ػؽم ا٧٣ؼـك٦ػٰ  -

 ٬ػ.1415كإثؿا٬ٲ٥ ا٣كة٦ٌؿااٰ. دار ا٣٭ضؿة، ٥ٝ، إٱؿاف، 

٠ذةب ا٧٣ٮقػٲٞة ا١٣جٲػؿ ٤٣ٛػةراثٰ، دعٞٲػٜ كمػؿح ُٗػةس ٔجػؽ ا٤٧٣ػٟ  -

 ػنجح، دار ا١٣ةدت ا٣ٕؿثٰ ث٧ىؿ، د.ت. 

ا٣ٕة٦ح كا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲح ٣ٕجؽ ا٣ٕـٱػـ ظ٤ٲ٤ػٰ، ٦٪نػٮرات دار  ا٤٣كة٩ٲةت -

 .1991قةؿ، دار ا٣جٲٌةء، 
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 ـ.1981ا٤٣٘ح ثٲ٨ ا٧٣ٕٲةرٱح كا٣ٮوٛٲح ٣ذ٧ةـ ظٌكةف، دار ا٣سٞةٚح ثة٧٣٘ؿب،  -

ا٤٣٘ح ا٣نةٔؿة ٣ٕجةس ٦ع٧ٮد ا٣ٕٞةد، ١٦ذجح اٵ٩ض٤ػٮ ا٧٣ىػؿٱح ثة٣ٞػة٬ؿة،  -

 ـ.1961

٧ٌةـ ظٌكةف، ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ٌح ١٤٣ذػةب، ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ٕ٪ة٬ة ك٦ج٪ة٬ة ٣ذ -

 ـ.1979ـ، كط. زة٩ٲح 1973ا٣ٞة٬ؿة، ط. أك٣ٯ 

 ـ.٦1996جةدئ ا٤٣كة٩ٲٌةت ٵظ٧ؽ ٦ع٧ٌؽ ٌٝؽكر، دار ا١ٛ٣ؿ، د٦نٜ، ط. أك٣ٯ  -

٦عةًؿات ٰٚ اٵ٣ك٪ٲح ا٣ٕة٦ٌح ٣ٛؿدٱ٪ة٩ؽ دق قٮٌقؿ، دؿص٧ح ٱٮقٙ ٗػةزم  -

 ـ.1984ك٦ضٲؽ ا٣٪ىؿ، دار ٧ٕ٩ةف، صٮ٩ٲ٫، ٣ج٪ةف 

ا٧٣ؽػ٢ إ٣ٯ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ك٦٪ة٬ش ا٣جعػر ا٤٣ٌ٘ػٮم ٣ؿ٦ٌػةف ٔجػؽ ا٣ذٌػٌٮاب،  -

 ـ.١٦1985ذجح ا٣ؼة٩ضٰ ثة٣ٞة٬ؿة، ط. زة٩ٲح 

٦٪ػػة٬ش ا٣جعػػر ٚػػٰ ا٤٣ٌ٘ػػح ٣ذ٧ٌػػةـ ظٌكػػةف، دار ا٣سٞةٚػػح ثة٣ػػؽار ا٣جٲٌػػةء  -

 ـ.1979)ا٧٣٘ؿب( 

ا٧٣٪٭ش ا٣ىػٮدٰ ٤٣ج٪ٲػح ا٣ٕؿثٲػح ٣ٕجؽا٣ىػجٮر مػة٬ٲ٨، ٦ؤقكػح ا٣ؿقػة٣ح،  -

 ـ.1981ثٲؿكت، 

٦ٮصـ دةرٱغ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٰٚ ا٣٘ؿب ٣ؿكث٪ػـ، دؿص٧ػح أظ٧ػؽ ٔػٮض، ٔػة٥٣  -

 ـ.1997( دنؿٱ٨ ا٣سة٩ٰ 117ا٧٣ٕؿٚح، ا١٣ٮٱخ، ا٣ٕؽد )

ا٣ٮصٲـ ٰٚ ٫ٞٚ ا٤٣٘ح ٧٣ع٧ؽ اٵ٩ُة٠ٰ، ١٦ذجح دار ا٣نػؿؽ، ثٲػؿكت، د.ت  -

 ـ(.1969)ط. أك٣ٯ 

٤كػةف كٹ ٱـا٣ٮف ٱٞةد٤ٮ٥١٩ ٰٚ ٦ٲؽاف ا٣ذ٤ٕٲ٥ كا٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ كٔؿكثح ا٣ -

 ـ.٣1113ٛؼؿ ا٣ؽٱ٨ ٝجةكة، دار ا٤٧٣ذٞٯ، ظ٤ت، ط. أك٣ٯ 

 ب(ىالبحوث:

٣ٲعٲػٯ ا٣ٞةقػ٥، ٦ض٤ػح  «ا٧٣ؿٚٮض ٰٚ ث٪ٲػح ا٧٤١٣ػح ا٣ٕؿثٲػح أزؿ ا٧٣ُٞٓ» -

 ـ.1993(، ا٣ٕؽد ا٣سة٩ٰ ٣ٕةـ 11أثعةث ا٣ٲؿ٦ٮؾ، ا٧٣ض٤ؽ )
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ا٣ذ١ٛٲؿ ا٣ىٮدٰ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ٰٚ ًٮء قٌؿ وػ٪ةٔح اٷٔػؿاب ٹثػ٨ ص٪ٌػٰ » -

دٕؿٱت كدعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ىجٮر مة٬ٲ٨، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح  «٣٭٪ؿم ٤ٚٲل

 ـ.1968(، ٣ٕةـ 13ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة، ا٧٣ض٤ؽ )

 «دراقح دٞ٪ٲح ٦ٞةر٩ح ٧٣ٕةص٥ ا٣ىػعةح ك٣كػةف ا٣ٕػؿب كدػةج ا٣ٕػؿكس» -

( ٣ٕػةـ 6-٤ٕ٣5ٰ ظ٧٤ٰ ٦ٮقٯ، ٦ض٤ح ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ٕؿثٲح ثذٮ٩ف، ا٣ٕؽد )

 ـ.1991

٣ٲعٲػٯ أظ٧ػؽ،  «ة٣ج٪ٲح ا٧٣ُٕٞٲحَٮؿ ا٣عؿ٠ح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كٔٺٝذ٫ ث» -

(، ا٣ٕػؽد ٦19ض٤ح صة٦ٕح د٦نػٜ ٣ػٴداب كا٤ٕ٣ػٮـ اٷ٩كػة٩ٲح، ا٧٣ض٤ػؽ )

 ـ.1113( ٣ٕةـ 3-4)

٧٣ع٧ػؽ ٣ُٛػٰ ا٣ـ٣ٲُ٪ػٰ،  «ّة٬ؿة ا٣عؿؼ ٔ٪ؽ ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٣ٕؿب ا٣ٞؽ٦ةء» -

 ـ.٦1986ض٤ح ا٧٣ٕض٧ٲح، ا٣ٕؽد ا٣سة٩ٰ، دٮ٩ف 

ط ا٣ذ٧ٲ٧ػٰ، ٦ض٤ػح ٵردٮر مةدق، ٩نػؿ وػجٲ «٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫» -

 ـ.1118( ٣ٕةـ 58آداب ا٣ؿاٚؽٱ٨، ا٣ٕؽد )

٣ضٲؿارد دؿكثٮ، ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ  «٩نأة ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ ٰٚ ًٮء ٠ذةب قٲجٮٱ٫» -

 ـ.1978ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح اٵرد٩ٰ، ا٣ٕؽد اٵكؿ ٨٦ ا٧٣ض٤ؽ اٵكؿ ٣ٕةـ 

*   *   * 
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 وانتقدو انثُاء يسريج يف انعهًٍ انثحث

 () ٌؿعٖ ٌ٘خةا٘و. د

 د:مقدم

 كدٌُٮر ا٣٪ٌةر، ثة٠ذنةؼ ا٣ذٌةرٱغ ٝج٢ ٦ة ٔىٮر ٰٚ اٹ٠ذنةٚةت أ٥٬ دذ٧س٢ٌ

 ا٣ٕػة٥٣ كًػٓ ٔنػؿ، ا٣سٌة٣ػر ا٣ٞػؿف ثؽاٱػح ك٦ػٓ. ا٣ٕض٤ػح كا٠ذنػةؼ ا١٣ذةثح،

 ٤٧ٔػ٫ ٚػٰ ٦ٕذ٧ػؽان  ا٣عػؽٱر، ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣جعر أقف ٗؿكقٲذٲكخ( ركثؿت)

 ا٣ذٌػٲ٨ٞ ١ػ٨كٱ٧ ٤٣ٞٲػةس، ٝةث٤ح أد٣ح إ٣ٯ دكذ٪ؽ أف ٱضت ا٣عٞةاٜ أفٌ  ٦جؽأ ٤ٔٯ

 دٞػٌؽـ ٚػٰ ا١٣جٲػؿ اٵزػؿ ا٧٣جػؽأ ٣٭ػؾا ك٠ػةف. اٹػذجػةر ػٺؿ ٨٦ وعذ٭ة ٨٦

 ا٣ٞػؿف إ٣ػٯ كوػٮٹن  ا٧٤ٕ٣ػٰ، ا٣جعػر ا٠ذنػةٚةت ذ٣ػٟ ث٘ػؽ كدذة٣ػخ. ا٥٤ٕ٣

 كًػٓ دػ٥ ك ،(DNA)ا٣٪ػٮكم  ا٣ع٧ػي دؿ٠ٲػت إذ ٠ػةف ا٠ذنػةؼ ا٣ٕنؿٱ٨،

 أدل ٧٦ػة ا٣جنػؿم، ا٣ضٲ٪ػٮـ ٚػٰ اٵ٦ٲ٪ٲٌح ا٣ع٧ٮض ٣ذك٤ك٢ اٵك٣ٲٌح ا٧٣كٮدة

 .ا٣ٮرازٲٌح كاٹًُؿاثةت ثةٵ٦ؿاض ا٣ذ٪جٌؤ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ةء د٨١ٌ٧ إ٣ٯ

 ٷٱضػةد أك ا٣عٞٲٞػح، كراء ٤٣كػٰٕ ٦٪٧ْػح ٦٪٭ضٲػح دراقح ٬ٮ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر

 ٦ػ٪٭ش دج٪ػٰ ٔجػؿ ٤٧ٔٲػح، أك اصذ٧ةٔٲػػح أك ٧٤ٔٲػػح ٣عةصػح ٦كذ٪جُح صؽٱؽة ظ٤ٮؿ

 ٱ٪جػٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ٵف دضؿٱجٲح، كإٝٲح ٦٪ُٞٲح، ٤٧ٔٲح أٱٌةن  ك٬ٮ. ٦ؽركس ٦٪٥ْ

 .٩ذةاض٫ كدُجٲٜ د٪ٛٲؾق ك٤٧ٔٲةت ٦ٺظْةد٫ ظٲػر ٦ػ٨ ثػ٫، كٱ٪ذ٭ٰ ا٣ٮاٝٓ، ٨٦

                                                 

()  ـ ٚػػٰ ٝةٔػػح 19/5/1119أ٣ٞػػٯ ا٣ػػؽ٠ذٮر ٦ٲؼةاٲػػ٢ ٦ُٕػػٰ ٬ػػؾق ا٧٣عةًػػؿة ثذػػةرٱغ

 ا٧٣عةًؿات ٰٚ ٦ض٧ٓ د٦نٜ.
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ؿؼ  ا٣٪ْة٦ٲػح اٷصؿاءات ٨٦ ٦ض٧ٮٔح»: ثأ٫٩ اوُٺظٲةن  ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر كٱٕي

 ث٧ٮًػٮع ا٧٣ذ٤ٕٞػح ا٣ضٮا٩ت ص٧ٲٓ ٤ٔٯ ا٣ذٕؿؼ أص٢ ٨٦ ا٣جةظر ٱ٪ذ٭ض٭ة ا٣ذٰ

 .«ا٧٣ن٤١ح د٤ٟ ظ٢ ٬ٮ ا٣٪٭ةاٰ ٭ؽؼكا٣ ٦ٕٲ٪ح، ٧٤ٔٲح ث٧ن٤١ح أك ٦ة

 :اىجعر ؾيّ٘ ٗجِٕ اىذي األشةس ظصتح ؾدة أُٔاع اىؿيٍٖ ىيجعر

 كٱكػذؼ٤ه ا٧٤ٕ٣ٲػح، ثػة٣٪ٮاظٰ دٕ٪ٯ ا٣ذٰ ا٣جعٮث ك٬ٰ :ُؼرٗح ثعٔث -

 .ا٧٣ٕةرؼ ٧٩ٮ ٰٚ دكة٥٬ ا٣ذٰ كا٣٪ْؿٱةت ا٣ٞٮا٩ٲ٨ ٨٦ ٦ض٧ٮٔح ٦٪٭ة

 كدُجٲػٜ ا٤٧ٕ٣ٲح ثة٣نؤكف دؼذه ا٣ذٰ ا٣جعٮث ك٬ٰ :دعج٘ل٘ح ثعٔث -

 ا٧٣نػة٢٠ ٣ع٢ أك ٚة٤ٔٲح، أ٠سؿ صؽٱؽة ٦ٕةرؼ إ٣ٯ ٤٣ٮوٮؿ ا٧٣ذٮٚؿة ا٧٣ٕؿٚح

 .أ٤ٔٯ إ٩ذةصٲح ٣ذعٞٲٜ ا٢٧ٕ٣ أقة٣ٲت كدُٮٱؿ ا٧٣ٲؽا٩ٲح

 اٵ٦ػ٥ د٪نػؽق ٦كػٕٯ أم ٰٚ ٔ٪٫ ٗ٪ٯ ٹ ا٣ؾم اٵقةس ٬ٮ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر

 ثض٧ٲػٓ ٪٧ٲػحا٣ذ ُٝةٔػةت ٰٚ ا٣ٕٛةؿ ا٣ٕ٪ىؿ ٬ٮ. كا٣ؿٰٝ ا٣ذٞؽـ ٩عٮ ٦كٲؿد٭ة ٰٚ

 ا٣ذُػٮر، ٰٚ ا٣ؿاٲف ا٣ٕ٪ىؿ كا٣ـرأٲح، كا٣ى٪ةٔٲح اٹٝذىةدٱح، ا٧٣ؼذ٤ٛح صٮا٩ج٭ة

 ٦ػ٨ ٱع٧ٲ٭ة ا٣ؾم ا٣عى٨ ك٬ٮ كاقذٞٺ٣٭ة، اٵ٦ح قٲةدة ٰٚ ا٧٣ٕذ٧ؽة ا٣ٞٮة ك٬ٮ

 ا٣ػؾم ظة٣ٲ ػة، ا٣ٞػةا٥ ا٣ؽك٣ٰ ا٣ىؿاع ك٦ة. ا٧٣ٲؽاف ٬ؾا ٰٚ ا٧٣ذٞؽ٦ح اٵ٥٦ قٲُؿة

 قػٮل كا٣ٕكػ١ؿٱح، اٹٝذىػةدٱح ا٣عٲةدٲػح، ضػةٹتا٧٣ ٠ةٚػح ٚػٰ ٦ْػة٬ؿق ٩ن٭ؽ

 .ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣جعٮث ٦ٲةدٱ٨ ٰٚ ا٧٣٪ةٚكح وؿاع

 ٝػؽران  ٣ػ٫ كػىىػخ ٠جٲؿةن، أ٧٬ٲحن  ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ا٧٣ذٞؽ٦ح ا٣ؽكؿ أك٣خ ٣ٞؽ

 ٤ٔٯ كا٧٣عةْٚح دٔةا٧٭ة كد٧ذٲ٨ دُٮٱؿ٬ة ٰٚ ثأ٧٬ٲذ٫ ٦٪٭ة إٱ٧ة٩ةن  ا٧٣ٮاز٩ح، ٨٦ ٠جٲؿان 

 ٣ػػ( ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣جعػر ٦٪ُػٜ) ٠ذةب ٰٚ صةء كٝؽ. ٣ٕة٥٣ا دكؿ ثٲ٨ ك١٦ة٩ذ٭ة قٲةدد٭ة

 كا١ٛ٣ؿٱػح ا٧٤ٕ٣ٲػح أث٪ةا٭ػة ٝػؽرات ٚػٰ د٧١ػ٨ اٵ٥٦ ٧ْٔح إف»: ٝٮ٫٣( ثٮثؿ ٠ةرؿ)

ـو  ٢١٣ٌ  أقةقٲحه  دٔة٦حه  ك ػىته  ٦ٲؽافه  ا٧٤ٕ٣ٰ كا٣جعر كا٣ك٤ٮ٠ٲح،  .«كرٚة٬ٲح دٞؽ

 ٱػحا٣٭٪ؽ اٵ٦ػح إ٣ػٯ دٮٌص٫ ا٣٭٪ؽ، زٔة٦ح( ٩٭ؿك ٹؿ صٮا٬ؿ) دٮ٣ٯ ٔ٪ؽ٦ةك
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 ٚػٰ اٵكؿ ا١٧٣ػةف ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ٱعذ٢»: ا٣ذة٣ٲح ثة٣ٕجةرات اٵكؿ ػُةث٫ ٰٚ

 ١٤ٚػٰ .ا٣عٲةدٲػح ٦ضةٹد٭ػة ٠ةٚػح ٚػٰ ٝؽراد٭ة كدُٮر دٞؽ٦٭ة كٰٚ اٵ٥٦ ظٲةة

 ثؿ٠ػت ك٤٩عػٜ ا١٣ؿٱ٧ػح، ا٣عٲػةة ٣٪ػة دػؤ٨٦ ق٤ٲ٧ح أقف ٦ضذ٧ٕ٪ة ٤ٔٯ ٩ج٪ٰ

 .«ا٧٤ٕ٣ٰ ثة٣جعر ٤ٔٲ٪ة ا٧٣ذٞؽ٦ح، اٵ٥٦

 ٦ذ٧ٲػـ ٦ةدم ثؽ٥ٔ كأ٦ٌؽق ا٬ذ٧ة٫٦، ص٢ٌ  ا٧٣ٮًٮع ٬ؾا (٩٭ؿك) أك٣ٯ كٝؽ

 ا٣ٕؽٱؽ ٰٚ ا٤٧٣ٌعح ا٧٣ةدٱح ا٣٭٪ؽ اظذٲةصةت ٨٦ ا٣ؿ٥ٗ ٤ٔٯ ا٣ؽك٣ح، ٦ٲـا٩ٲح ٨٦

 ا٣ذػٰ (ا٣ذ١٪ٮ٣ٮصٲحا٣ذٞ٪ٲح )ك ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣٪٭ٌح ٚضةءت ؛اٵػؿل ا٣ُٞةٔةت ٨٦

 .اٵ٥٦ ثٲ٨ ا٧٣ؿ٦ٮٝح ا٣كٲةدٱح ١٦ة٩ذ٭ة ا٣ٲٮـ ا٣٭٪ؽ أُٔخ

 العلمي:ىالبحثىييىدادوداألىالعناصر

 ا٣جةظػر؛: ٬ػٰ ٬ة٦ػح أقةقػٲح دٔةا٥ ٤ٔٯ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ٰٚ ا٢٧ٕ٣ ٱؿد١ـ

 .ػجٲؿة إدارة د٪ٛٲؾ٬ة ٤ٔٯ دنؿؼ ٤٣جعر كاًعح كػُح ا٣جعر؛ ك٦كذ٤ـ٦ةت

 الباحث: -1

 كدع٤ٲػ٢ ٦ػة، ٦نػ٤١ح َجٲٕػح ٨ٔ ١٤٣نٙ ا٧٣ؤ٢٬ ا٣نؼه ٬ٮ ا٣جةظر

 ا٣ٮوػػٮؿ ث٭ػػؽؼ ٣عةوػ٤حا ا٣٪ذػػةاش كدٛكػٲؿ ا٧٣ؼذ٤ٛػح، كٔٮا٤٦٭ة ّؿكٚ٭ة

 .ا٧٣٪ةقجح ا٧٣ؿصٮة ا٣ع٤ػٮؿ إ٣ػٯ

 ٤٣ٞٲػةـ ا٧٣ٕذ٧ػؽكف ا٧٤ٕ٣ٲٮف ٥٬ ا٣ضة٦ٕح ٰٚ ا٣ذؽرٱكٲح ا٣٭ٲبح أٌٔةء إف

 صة٦ٕػةت ٚػٰ كاٵقػةدؾة. ا٣ذؽرٱكػٲح ٦٭ػة٦٭٥ صة٩ػت إ٣ػٯ ا٧٤ٕ٣ٲح ثة٣جعٮث

 ٤٧ٔ٭ػ٥ َجٲٕػح ٦ػ٨ ةأقةقػٲ   صػـءان  ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣جعػر ٱٕذجؿكف ا٧٣ذٞؽ٦ح ا٣ؽكؿ

 .ا٣ذؽرٱكٲح ث٧٭ة٦٭٥ ةد٤ٞةاٲ   ا٣ٞٲةـ صة٩ت إ٣ٯ ،اٵ٠ةدٱ٧ٰ

 العلني: البحث مضتلشمات -2

 دٞػٮـ ٹ كثػؽك٩٭ة ظذ٧ٲػح، ًػؿكرة ا٧٤ٕ٣ٰ ٤٣جعر ا٧٣ةدٱح ا٧٣كذ٤ـ٦ةت

 :ْٖ اىٍصذيزٌةت ْذه وأًْ. ٝةا٧ح ا٧٤ٕ٣ٰ ٤٣جعر

ات ا٣جةظسٲ٨ ك١٦ةدت ٦ؼذجؿات دـكٱؽ أوالً(  .ا٧٤ٕ٣ٰ ٤٣جعر ا٣ٌؿكرٱح ثة٣ذض٭ـٲ
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 صػة٬ـة دْػ٢ ٠ػٰ ٦كػذ٧ؿة ثىٮرة ا٧٣ؼجؿٱح اٵص٭ـة وٲة٩ح ٦ٲ٨دأ (زةُ٘ةً 

 ٤ٔػػٯ ا٧٣ذٞؽ٦ػػح ا٣ج٤ػػؽاف ٚػػٰ ا٧٤ٕ٣ٲػػح كا٧٣ؿا٠ػػـ ا٣ضة٦ٕػػةت كد٧ٕػػ٢. ٧ٕ٤٣ػػ٢

 صة٬ـٱذ٭ػة كدػأ٦ٲ٨ ا٧٣ؼجؿٱػح، اٵص٭ـة ٣ىٲة٩ح ٦ذؼىىح مؿ٠ةت ٦ٓ ا٣ذٕةٝؽ

 .داا٧ح ثىٮرة ٢٧ٕ٤٣

 كرٱةتكا٣ػؽ ا١٣ذػت دٌػ٥ ػةوػح ث١٧ذجػح ا٧٤ٕ٣ٲػح اٵٝكةـ دـكٱؽ زةىسةً(

 اٹَػٺع ٤٣جػةظسٲ٨ دػؤ٨ٌ٦ ٤ٕ٦ٮ٦ةت ث٪ٮؾ أك ثٲة٩ةت كٝةٔؽة ا٣ٕة٧٣ٲح، ا٧٤ٕ٣ٲح

 ًػؼ٧ح زٞةٚٲح زؿكة ٚة١٧٣ذجح. ا٧٤ٕ٣ٲح كاٹ٠ذنةٚةت ا٣جعٮث ٦كذضؽات ٤ٔٯ

 .٧٤ٔٲح ٠٪ٮز ٨٦ ص٪جةد٭ة ثٲ٨ دعٮٱ٫ ٧٣ة

 العلني: للبحث خطة -3

 كاًػعح ػُػح ٤ٔػٯ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣جعػر ٦ضػةؿ ٚػٰ ا٧ٕ٣ػ٢ ٩ضةح ٱذٮٝٙ

 ْ٘بذح ثٔتذؿٓة دلذٔم ا٧٤ٕ٣ٰ، ثة٣جعر ا٧٣ذ٤ٕٞح ا٧٣كةا٢ ٢١٣ مة٤٦ح ٥،ا٧٣ٕة٣

 :اىذةى٘ح األٌٔر دذضٍَ ٌذخػػح

 ا٧٤ٕ٣ٰ ٤٣جعر ا٣نة٤٦ح ا٣ٮَ٪ٲح ا٣كٲةقح رق٥ -

قػٲ٧ٌة  ٹك أٗؿاًػ٭ة، ٣ذعٞٲػٜ ا٣جعسٲػح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣٭ٲبػةت ثٲ٨ ا٣ذ٪كٲٜ -

 .ا٧٤ٕ٣ٰ ٤٣جعر ا٣ؽا٧ٔح ا٧٣ٮاز٩ح دٕـٱـ

 ا٣جعػٮث ك٦ؿا٠ػـ ا٣ضة٦ٕػةت ٦ػٓ ٧٤ػٰا٣ٕ ا٣جعر ٦ضةؿ ٰٚ ا٣ذٕةكف -

 .ا٣ٕة٧٣ٲح ا٧٤ٕ٣ٲح

 العلني: للبحث إداري جهاس -4

 ا٧٣ٮًػٮٔح ا٣ؼُػح د٪ٛٲػؾ ٚػٰ أقةقٲح كٝةٔؽة ٦عٮرم ر٨٠ ٬ٰ اٷدارة

 ا٣جعػر ثنػؤكف ا٣ؼجػؿة ذكم ٦ػ٨ أمػؼةص ٔػةدة ٱذٮٹ٬ػة ،ا٧٤ٕ٣ٰ ٤٣جعر

 كأ٧٬ٲذػ٫ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣جعػر ثؽكر كاقٕح ٦ٕؿٚح ك٣٭٥ كإدارة، ٧٦ةرقح ا٧٤ٕ٣ٰ،

 ا٣جعػر دُػٮٱؿ ثػؿا٦ش ثذعٌٲؿ ٱٞٮ٦ٮف اٵ٢ٌٚ، ٩عٮ كدُٮرق ا٣ج٤ؽ دٞؽـ ٰٚ
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 ا٧٤ٕ٣ػٰ ثة٧٣كذٮل كاٹردٞةء مؤك٩٭ة كد٪ْٲ٥ د٪ٛٲؾ٬ة ٤ٔٯ كٱنؿٚٮف ا٧٤ٕ٣ٰ،

 ٣ذنػضٲٓ ا٣ٺز٦ح كا٣ٞٮأؽ اٵقف ككًٓ أداا٭٥، كدٞٮٱ٥ ٤٣جةظسٲ٨، كا٣ذٞ٪ٰ

 ا٣ضةرٱػح ا٣جعػٮث ٦ٓنةرٱ ٤ٔٯ كاٷمؿاؼ ةك٦ٕ٪ٮٱ   ة٦ةدٱ   كدعٛٲـ٥٬ ا٣جةظسٲ٨

 .ا٣ٕة٧٣ٲح ا٧٣كذٮٱةت إ٣ٯ ث٭ة ٤٣ٮوٮؿ قٕٲةن  ٦كةر٬ة كدٞٮٱ٥

 أكؿ ٚػٰ ٝػةـ ا٣ٛؿ٩كػٲح، ا٣ض٧٭ٮرٱػح راةقػح( دٱ٘ٮؿ) ا٣ض٪ؿاؿ دٮ٣ٯ كٔ٪ؽ٦ة

 ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ثػؿا٦ش ٣ذُػٮٱؿ ػُح ثٮًٓ( ٚٮر إدٗةر) ا١٣جٲؿ ا٧٣ض٧ٰٕ ثذ٤١ٲٙ ٔ٭ؽق

 ا٣ٲػٮـ ٚػٰ ٛؿ٩كٲحا٣ ا٣ىعٙ ٰٚ اٵك٣ٯ ا٣ىٛعةت كدىؽرت. ٚؿ٩كة ٰٚ ا٣ٕة٣ٰ

 ٚػٰ ا٣ٕػة٣ٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ كزارة ٧٣٪ىػت ٦ؿمعةن ( ٚٮر إدٗةر) ا٧٣ض٧ٰٕ وٮر ا٣ذة٣ٰ

( ٚػٮر إدٗػةر) كًػٕ٭ة ا٣ذػٰ ا٣ؼُػح ظْٲػخ كٝػؽ. ا٧٣ؿدٞجػح ا٣ٮزارٱػح ا٣ذن١ٲ٤ح

. ا٣ٛؿ٩كػػٲٲ٨ ا٧٣ض٧ٕٲػػٲ٨ ك٦ػػ٨( دٱ٘ػػٮؿ) ا٣ض٪ػػؿاؿ ٝجػػ٢ ٦ػػ٨ ا١٣جٲػػؿ ثةٷٔضػػةب

( ٚػٮر إدٗػةر) ٱ١ػ٨ ٣ػ٥ ٣ذػة٣ٰ،ا اٵقػجٮع ٰٚ ا٣ٮزارٱح ا٣ذن١ٲ٤ح وؽرت كٔ٪ؽ٦ة

 ٔػ٨( دٱ٘ػٮؿ) ا٣ض٪ػؿاؿ قػب٢ كٔ٪ؽ٦ة. ٦ذٮٕٝةن  ٠ةف ٧٠ة ٚٲ٭ة ا٣ٕة٣ٰ ٤٣ذ٤ٕٲ٥ كزٱؿان 

 ٝؽ٦ػ٫ ا٣ػؾم ا٣ْٕػٲ٥ اٷ٩ضػةز ث٭ؾا( ٚٮر إدٗةر) ٣ػ ٦ؽٱ٪ح ٚؿ٩كة إف: أصةب ا٣كجت

 ا٣ْٕػٲ٥ اٷ٩ضػةز ٬ػؾا ٩ضػةح ٤ٔػٯ ا٣عػؿص إ٧٩ػة. ا٣ىػةٔؽة ا٣ٛؿ٩كػٲح ٣ٶصٲةؿ

 اػذٲػةرم كٝػٓ كٝػؽ. ا٧٣كػذٮل رٚٲٓ ػجٲؿ إدارم إ٣ٯ ٪ٛٲؾقد أ٦ؿ ٩ٮ٣ٰ أف ٱٞذٌٰ

 .ا٣ٕة٣ٰ ٤٣ذ٤ٕٲ٥ كزٱؿان  ٕٚٲ٪ذ٫ ا١٣جٲؿة، ا٧٣٭٧ح ث٭ؾق صؽٱؿ ٬ٮ ٨٦ ٤ٔٯ

 العربي:ىالعال ىييىالعلميىالبحثىواقع

. ٤٣ضة٦ٕػةت ا٧٤ٕ٣ػٰ ٧٤٣كػذٮل ا٣ىػعٲط ا٧٣ٞٲػةس ٬ٮ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر

 :إ٣ٯ ٱٕٮد ا٣ٕؿثٲح تا٣ضة٦ٕة ٦كذٮل دؿاصٓ أف ٤ٯٔ ا٣ذؿثٮٱٲ٨ ٥ْٕ٦ كٱذٜٛ

 .اٷٱضةثٰ ك٦ؿدكد٬ة ا٧٤ٕ٣ٲح، اٵثعةث ثأ٧٬ٲح الوعي مضتوى تدني -1

 ظػٲ٨ ٚػٰ ٩كػ٧ح ٤٦ٲٮف ٢١٣ 315 ا٣ٕؿثٲح ا٣ؽكؿ ٦ٰٚسٺن  ا٣جةظسٲ٨ ٪كجحٚ

 .٩ك٧ح ٤٦ٲٮف ٢١٣ 5111 ا٧٣ذٞؽ٦ح ا٣ؽكؿ ٰٚ دج٤ٖ
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 ا٧٣ٞؽ٦ػح ا٧٤ٕ٣ٲػح اٵكراؽ ٩كجح أف( زكٱ٢ أظ٧ؽ) ا٧٣ىؿم ا٣ٕة٥٣ كذ٠ؿ

 ا٣ذػػٰ اٵثعػػةث ٦ض٧ػػٮع ٦ػػ٨% 1.1113 دذٕػػؽل ٹ ا٣ٕؿثٲػػح ضة٦ٕػػةتا٣ ٦ػػ٨

 .ا٣ٕة٥٣ صة٦ٕةت دٞؽ٦٭ة

 ا٣٪ذػػةاش إ٣ػػٯ ٤٣ٮوػػٮؿ ا٣ٺز٦ػػٲ٨ كا٣ٮٝػػخ التنوياا  إىل االفتقااار -2

 .ا٧٤ٕ٣ٲح اٵثعةث ٨٦ ا٧٣ؿصٮة

 د٪ٛػػٜ ،ا٧٤ٕ٣ٲػػح ٤٣جعػػٮث ًػػؼ٧ح ٦ٲـا٩ٲػػةت ا٧٣ذٞؽ٦ػػح ا٣ػػؽكؿ دؿوػػؽ

 اٷ٩ٛػةؽ ٦ػ٨% 35 ٱٕػةدؿ ة٦ػ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣جعػر ٤ٔػٯ٦ػسٺن  ا٧٣ذعؽة ا٣ٮٹٱةت

ف  ٹٰٚ ظػٲ٨ . اٷص٧ة٣ٰ ا٣ٕة٧٣ٰ  ٚػٰ ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣جعػٮث ٤ٔػٯ اٷ٩ٛػةؽٱ١ػٮِّ

 ٚػٰ ا٣ٞػٮ٦ٰ، اٷص٧ػة٣ٰ ا٣ػؽػ٢ ٦ض٧ػ٢ ٦ػ٨% 1.11 ٨٦ أ٠سؿ ا٣ٕؿثٲح ا٣ؽكؿ

 %.4.7 إ٣ٯ إقؿااٲ٢ ٰٚ ٱى٢ ظٲ٨

، ةقػ٪ٮٱ   دكٹر ٤٦ٲٮف 535 ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ٤ٔٯ ٦ضذ٧ٕٲ٨ ا٣ٕؿب كٱ٪ٜٛ

 .1118 ٔةـ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ٤ٔٯ دكٹر ات٤٦ٲةر 9 أ٩ٛٞخ ٚٞؽ إقؿااٲ٢ أ٦ة

 األدمغة: هجزة -3

% 51: ٔػؿب ٦ػ٪٭٥% 31 ا٣٪ة٦ٲػح ا٣ػؽكؿ ٦ػ٨ ا٧٣٭ػةصؿٱ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء ٩كجح

 ٱؽرقٮف ا٣ؾٱ٨ ا٣ٕؿب ا٣ُٺب ٨٦% 54 كإف ،٬ؾا ...٦٭٪ؽقٮف% 31 أَجةء،

ػـل. اٵو٤ٲح دك٣٭٥ إ٣ٯ ٱٕٮدكف ٹ ا٣ؼةرج ٰٚ  ٔػؽة أقػجةب إ٣ػٯ ذ٣ػٟ كٱٕي

 .ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ٚؿص دٮٚؿ ٔؽـ أ٧٬٭ة

 الدورود:ىالجامعاتىييىالعلميىالبحثىواقع

 ظػةِٚ ا٣كػٮرم ا٣ػؿاٲف كٌصػ٫ اٵ٦ػح، إ٣ػٯ ا٣ن٭ٲؿ ا٣ذةرٱؼٰ ػُةث٫ ٰٚ

 ا٣جعػر ث٪ةوػٲح ٧٩كػٟ ٥٣ إذا»: ا٣ذة٣ٲح ثة٣ٕجةرات ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ٩عٮ اٵقؽ

 أف ٱضػت»: كأًػةؼ. «٩٪نػؽ ا٣ػؾم ا٣ذٞػؽـ ٤٧٩ٟ ٨٤ٚ أٗٮارق ك٩كجؿ ا٧٤ٕ٣ٰ

 ٦كػأ٣ح إف»: أٱٌػةن  كأًػةؼ. «اٵك٣ٮٱػةت ٤َٲٕػح ٚػٰ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣جعر ٱ١ٮف
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 جاُوب إىوٕ جاٌعوث نوو فوٖ أشاشو٘ث رن٘وزة حهؤن أن ٗجب اىعيٍٖ اىتدد

 .«اىٍٍٓث ْذه حدل٘ق ٌصخيزٌات حٔف٘ر اىدهٌٔث وعيٕ اىخعيً٘،

 واىٔكواا،، ىيٍعط٘وات اىجوايي اىِلوا كٔاٌوّ واىخطؤٗر اإلةوااع كطاع إن

 .اىٍجردة اىعيٍ٘ث اىدلااق إىٕ وصٔلً  اىتاٗٓ٘ات، فٖ خخٕ واىشم

 اىعيٍوٖ اىتددإذ ٗؤديي  اىخٍِ٘ث، حدرٗم فٖ اْاٌ   دوراً  اىجاٌعاتحؤديي 

 ٌِظٌٔوث فوٖ اأشاشو٘   دوراً  اىعواىٖ اىخعيً٘ وٌؤشصات اىجاٌعات حِفذه اىذي

 واىخلام. اىركٖ حِشا اىخٖ اىتياان ٌَ ةيا أي فٖ اىخطٔٗر

 ٌؤشورات أًْ أخا اىجاٌعات حِجزْا اىخٖ اىجاٌع٘ث اىعيٍ٘ث اىتدٔث وحعا

 وْوٖ. ٘ واودوى وإكيٍ٘٘ وا ٌدي٘ وا اىجاٌعوات حصوِ٘  شويً فوٖ واىخٍ٘٘وز اىجٔدة

 .اىعيٍ٘ث واىٍرانز ىيجاٌعات اىعيٍٖ اىٍصخٔى حلاٗر فٖ اىصد٘ح اىٍل٘اس

 ةاىارجووث اىعيٍووٖ ىيتدوود ٌرانووز ْووٖ اىجاٌعووات أن اىٍعوورو  وٌووَ

 ْوذه عَ اىجاٌعث حخيج فإذا. اىٍعرفث وُلو ىيخارٗس حهٔن أن كتو األوىٕ،

 نافوث ٘وئحٓ أن اىجاٌع٘وث اإلدارة وعيوٕ. عي٘ا ذأُٗث ٌارشث أصتدج اىٍٍٓث

 اىضورورٗث اىٍخطيتوات حؤفر وأن ني٘احٓا، فٖ اىعيٍٖ اىتدد ىاعً األشتاب

 فٖ دوره ٗؤدي نٖ كٔٗ ا دعٍاً  ٗخطيب اىعيٍٖ اىتدد فٖ فاىعٍو. اىغاٗث ىٓذه

 .واىخطٔر اىخٍِ٘ث

 ٌوَ ٗختَ٘ اىصٔرٗث، اىجاٌعات فٖ اىعيٍٖ اىتدد واك،فٖ  فاخصث ُظرة

 اىعواىً، فوٖ كااً ْٔ ةٍا ٌلارُث ىلارة،ا ضع٘  ىٔاك، ٌخٔاضعث خاىث خالىٓا

 اشؤِٗ   حِشور اىخوٖ اىُ٘ٔ٘صهٔ، ىٍِظٍث اإلخصاا٘ث اىخلارٗر ةٔضٔح حتِّ٘ واك،

 اىجاٌعوات وحخدٍوو. اىعواىً فوٖ اىعيٍوٖ اىتدود ُشوااات عوَ ٌعئٌات
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 ٔػؽد ظٲػر ٦ػ٨ ذ٣ػٟ، إ٣ػٯ أدٌت ا٣ذػٰ اٵقػجةب ٦٨ اٵ٠جؿ ا٣ٞكٍ ا٣كٮرٱح

 .ٚٲ٭ة ٱٞٮ٦ٮف ا٣ذٰ ا٧٤ٕ٣ٲح ؿاٵ٧ٔة ك٩ذةاش ٚٲ٭ة ا٣جةظسٲ٨

ىالعلمي:ىالبحثىييىالنذاطىمتابعد
 ا٣ػؽ٠ذٮراق مػ٭ةدة ظ٤٧ػح اٵقػةدؾة ٨٦ ٠جٲؿان  ٔؽدان  ا٣كٮرٱح ا٣ضة٦ٕةت د٥ٌ

 إ٣ػٯ ا٣نػؽٱؽ، اٵقػٙ ٦ػٓ دٛذٞػؿ، دػـاؿ ٦ة ك١٣٪٭ة، اٹػذىةوةت ٦ؼذ٤ٙ ٰٚ

 ؾا٬ػ ٚػٰ ٱ٪نٍ ك٥٣ ا٧٤ٕ٣ٰ، ا٣جعر ٱ٧ةرس ٥٣ ٧ْٕ٦٭٥ ٵف ا٣جةظسٲ٨، اٵقةدؾة

 ٬ػٮ ٧٠ػة ا٣ػؽ٠ذٮراق، مػ٭ةدة كظة٢٦. ا٣ؽ٠ذٮراق م٭ةدة ٤ٔٯ ظىٮ٫٣ ثٕؽ ا٧٣ضةؿ

 ٦نػؿؼ أقػذةذ ث٧كػةٔؽة ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣جعػر د٤ٕػ٥ ٦ػ٨ ٬ٮ ٔة٦ح، ثىٮرة ٦ٕؿكؼ

 ٱٞػ٥ ٥٣ ٦ة ا٣ؽ٠ذٮراق، م٭ةدة ٤ٔٯ ظىٮ٫٣ ثٕؽ ثةظسةن  ٱىجط ٨٣ ك١٣٪٫. كدٮصٲ٭ةد٫

 ا٣جعػر ٤ٔػٯ دػ٫ٝؽر دسجػخ ا٧٣كػذٮل، رٚٲٕػح ٧٤ٔٲح ٦ٌة٦ٲؿ ٰٚ ٧٤ٔٲح ثجعٮث

 ك١٣٪ػ٫ ػجٲػؿ، ٦ػؽرب ث٧كػةٔؽة ا٣كجةظح ٱذ٥٤ٕ ٨٦ ٧٠س٢ ذ٣ٟ ٰٚ ٦س٫٤. ا٧٤ٕ٣ٰ

 .ا٣ُٮٱ٤ح ا٣كجةٝةت ٰٚ ٝؽرد٫ كٱسجخ ا٣كجةظح، ٱ٧ةرس ٥٣ ٦ة قجٌةظةن  ٱىجط ٨٣

 العلمي:ىالبحثىييىالمدتجدىالتطورىمواكبد

 ٦ػ٨ ا٧٣كػذضؽ ٦ٮا٠جػح ٨٦ ا٣ضة٦ٕةت ٰٚ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ٰٚ ٤٣ٕة٤٦ٲ٨ ثؽ ٹ

 ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٧٣ٕؿٚػح ٵف ٦كذ٧ؿ، دُٮر ٰٚ ٚة٥٤ٕ٣. ا٧٤ٕ٣ٲح كاٹ٠ذنةٚةت راقةتا٣ؽ

. ثكػؿٔح دذُػٮر كَؿااٞػ٫ ككقػةا٫٤ ا٣جعػر كأقة٣ٲت داا٧ٲ٨، كادكةع دضؽد ٰٚ

 ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣جعٮث ٩ذةج ٤ٔٯ اٹَٺع أك٣٭٧ة: ا٣٘ؿض ٬ؾا ٣ذعٞٲٜ قجٲٺف ك٬٪ةؾ

 ا٣ٕة٧٣ٲػح ا٣ضة٦ٕػةت ٚػٰ ا٣جػةظسٲ٨ ٦ٓ اٹدىةؿ كزة٩ٲ٭٧ة. ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣ضة٦ٕةت ٰٚ

 .ا٣ؼةرج إ٣ٯ كاٷٱٛةد ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ؤد٧ؿات ٰٚ ا٧٣نةر٠ح ػٺؿ ٨٦

 ا٣٭ٲبػح أٌٔػةء ٦كػؤك٣ٲح ٦ػ٨ ٣ٲكػخ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣جعػر ٦٭ةرة ا٠ذكةب إف

 اٵ٠جػؿ ا٣ٞكػٍ أٱٌػةن  ا٣ضة٦ٕػح دذع٢٧ كإ٧٩ة كظؽ٥٬، ا٣ضة٦ٕح ٰٚ ا٣ذؽرٱكٲح

 اٵقػجةب ٠ة٦ػ٢ ؾة٣ٶقػةد د٭ٲػئ أف ٤ٔٲ٭ة إذ ا٧٣ضةؿ، ٬ؾا ٰٚ ا٧٣كؤك٣ٲح ٨٦
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 ا٣ٌػؿكرٱح ا٧٣ذ٤ُجػةت كدٮٚٲؿ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ٤ٔٯ ٝؽراد٭٥ ٣ذ٪٧ٲح ا٣ٌؿكرٱح

 ٚضػؿ ٦٪ػؾ ثػؿ٨٬ كٝػؽ ثةٷثػؽاع، ٣ػ٫ ٦نػ٭ٮد ا٣كػٮرم ٚة٣جةظر. ا٣٘ةٱح ٣٭ؾق

 ثػؾ٣ٟ ٣ػ٫ كدنػ٭ؽ. اٷ٩كػة٩ٲح ا٣عٌةرة ث٪ةء ٰٚ اٷثؽأٲح ٝؽراد٤ٔ٫ٯ  ا٣ذةرٱغ

 ثػةظسٮف ٚٲ٭ػة ٱ٧ٕػ٢ ٔة٧٣ٲػح أص٪جٲػح ٧٤ٔٲػح ثعػٮث ك٦ؿا٠ػـ صة٦ٕػةت ةظة٣ٲ  

 .ا٧٤ٕ٣ٰ ٤٣جعر ا٣ٌؿكرٱح ا٧٣كذ٤ـ٦ةت ٚٲ٫ دذٮٚؿ صٮ ٰٚ قٮرٱٮف

 العلمود:ىالمجالتىالعلمود؛ىنذرىالبحوث

ـ  ٮَّ  ث٭ػة ٱٞػٮـ ا٣ذػٰ ا٣جعػٮث ػٺؿ ٨٦ ٦ة ث٤ؽ ٰٚ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر كاٝٓٱٞي

ؿ  كا٣ذٰ ا٧٤ٕ٣ٲح، ا٣جعٮث ك٦ؿا٠ـ ا٣ضة٦ٕةت ٰٚ ا٣جةظسٮف  ا٧٣ضػٺت ٚػٰدي٪نى

 ا٧٣ؿ٦ٮٝػػح ا٣ؽك٣ٲػػح ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٣كػػ٧ٕح ذات ا٧٣ع٧١ػػح ا٧٤ٕ٣ٲػػح كرٱةتكا٣ػػؽ

 كد١ذكػت. ا٧٣ؼذ٤ٛػح ا٣ٕػة٥٣ صة٦ٕػةت ٚػٰ ا٣جػةظسٲ٨ ثػٲ٨ ا٣ٮاقٓ كاٹ٩ذنةر

 دٞػٮـ ا٣ذػٰ ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣جعػٮث كأ٧٬ٲح ٝٲ٧ح ػٺؿ ٨٦ أ٧٬ٲذ٭ة ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ض٤ح

 ا٧٤ٕ٣ػػٰ ا٧٣كػػذٮل إ٣ػػٯ اٵك٣ػػٯ ثة٣ؽرصػػح اٵ٧٬ٲػػح ٬ػػؾق كدؿصػػٓ .ث٪نػػؿ٬ة

. ا٧٣ض٤ػح ٚػٰ ٤٣٪نػؿ ا٧٣ٞؽ٦ػح ا٣جعػٮث دٞٮٱ٥ إ٣ٲ٭٥ ٱٮ٢٠ ا٣ؾٱ٨ ٲ٧٤٣٨ع٧١

. ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣جعػر ٰٚ ٠جٲؿ ثةع ٣٭٥ ا٣ؾٱ٨ ٨٦ ا٧٣ع٧١ٲ٨ ٬ؤٹء اػذٲةركٱ١ٮف 

 ا٣ػؾٱ٨ ا٧٣ع٧١ػٲ٨ ٮٱةتذك٦ ػٺؿ ٨٦ ثٲ٪٭ة ٚٲ٧ة ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ضٺت كدذ٪ةٚف

 ٗٲػػةب ٚػػٰ ا٣جػػؽٱ٭ٰ، ك٦ػػ٨. ٩نػػؿ٬ة دٕذػػــ ا٣ذػػٰ ا٣جعػػٮث ٣ذٞٲػػٲ٥ دؼذػػةر٥٬

 ٬ػؾق ٚػٰ ا٧٣٪نػٮرة ا٣جعػٮث ثأ٧٬ٲػح ا٣سٞػح دٌػٕٙ أف ةء،ٛى اٵ٠ٍ  ٧١ٲ٨ا٧٣ع

 .ا٧٣٪نٮد ا٣ذُٮٱؿ ػؽ٦ح ٰٚ دؤدٱ٫ ا٣ؾم كثة٣ؽكر ا٧٣ضٺت،

 ٔػػ٨ دىػػؽر ا٣ذػػٰ ا٧٤ٕ٣ٲػػح ٧٤٣ضػػٺت ا٧٤ٕ٣ػػٰ ا٧٣كػػذٮل دٞػػٮٱ٥ ٔػػ٨ ثٕٲػػؽان 

 ثعةصػح ثةٔذٞةد٩ػة، ٚ٭ػٰ، د٪نػؿ٬ة، ا٣ذػٰ ا٣جعٮث أ٧٬ٲح ك٨ٔ، ا٣كٮرٱح ا٣ضة٦ٕةت

 ٚػٰ ٦٪نػٮرة ٧٤ٔٲح ثجعٮث ٦ؽ٧ٔح ٦ؿ٦ٮٝح ٧٤ٔٲح ١٦ة٩ح ذكم ٛٲةءأ٠ ٦ع٧١ٲ٨ إ٣ٯ

 ٹ ا٤ُ٧٣ػٮب ا٧٣كػذٮل إ٣ٯ ا٧٤ٕ٣ٲح ث٧ضٺد٪ة ك٤٣ٮوٮؿ. ٦ن٭ٮرة ٧٤ٔٲح ٦ضٺت
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ٛىةء ا٧٣ع٧١ٲ٨ دٮٚؿ ٨٦ ثؽ . ٚٲ٭ػة ٤٣٪نػؿ ا٧٣ٞؽ٦ح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣جعٮث ٣ذٞٮٱ٥ ٣ؽٱ٭ة اٵ٠ٍ

 ٦ػ٨ ث٧ع٧١ػٲ٨ حاٹقػذٕة٩ ٱ٨١٧ ٦ع٤ٲٲ٨، أ٠ٛٲةء ٦ع٧١ٲ٨ كصٮد دٕؾر ظة٣ح كٰٚ

 ٚػٰ ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٧٣ضػٺت أرٝػٯ ث٫ دٞٮـ ٦ة ٗؿار ٤ٔٯ أصة٩ت، أـ ٠ة٩ٮا ٔؿثةن ، ا٣ؼةرج

ٛىةء، ا٧٣ع٧١ٲ٨ ٗٲةب ٰٚٛ. ا٣ٕة٥٣  ٦نػٌؿؼ إقػ٭ةـ ا٧٤ٕ٣ٲػح ٧٣ضٺد٪ة ٱ١ٮف ٨٣ اٵ٠ٍ

 ٧٠ٲػةت ٣ػؽٱ٭ة د١ؽقػخ ك٣ػٮ ا١٧٣ذنػٛةت، ٦ػ٨ ٤٣ضؽٱؽ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣٪نؿ ٦ضةؿ ٰٚ

 .ثى٤ح ٧٤ٕ٣ٰا ٤٣جعر د٧خ ٹ ٝؽ ثعٮث ٨٦ ٠جٲؿة

 العلمي:ىالبحثىييىالعملىمعوقات

 : أٍْٓة ٌَ اىؿيٍٖح اىجعر فٖ اىؿٍو قٔدؿ ؾدٗدة أشجةب

 املخصصة: امليشانية يف ضعفال -1

 ثعػٮث د٪ٛٲؾ اصؽ   ا٣ىٕت ك٨٦ .٩نةط ٢١٣ ا٧٣عؿؾ ا٣ٕىت ٬ٮ ا٧٣ةؿ

 ٹ ػُػٮة ا٧٤ٕ٣ػٰ ٤٣جعر ا٣ٺزـ ا٧٣ةؿ دؼىٲه إف. ٦ة٣ٰ د٥ٔ ثؽكف ٧٤ٔٲح

 إق٭ةـ ٨٦ ثؽ كٹ. د٪ٛٲؾق أص٢ ٨٦ ا٢٧ٕ٣ صؽٱح كٱؤ٠ؽ ثة٣جعر، ء٤جؽ٣ ٦٪٭ة ثؽ

 ثٕػي ٚػٰ د١ػٮف كٝػؽ ا٧٤ٕ٣ٰ، ا٣جعر ٩ٛٞةت دأ٦ٲ٨ ٰٚ ا٧٣كذٛٲؽة ا٣ض٭ةت

 ٦٪٭ػة، ا٧٣٪ذضحكٹ قٲ٧ٌة  كا٧٣ؤقكةت، كا٣٭ٲبةت ٠ة٣ٮزارات ثة٬ْح، اٵظٲةف

 رةكزاك ا٣ىػ٪ةٔح، كزارةك ا٣ـرأػح، كزارةك ا٧٣ٕؽ٩ٲػح، كا٣سػؿكة ا٣٪ٍٛ ٠ٮزارة

 ظذػٯ ث٭ػة، ا٣ؼةوػح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣جعٮث دؽ٥ٔ أف ا٣ٮزارات ٬ؾق ٤ٔٯ ....ا٣ؿم

 ا٣جعػٮث د٤ٟ ٨٦ ا٣عةو٤ح ا٣٪ذةاش ٚٛةاؽة ٦جةمؿة، ثىٮرة ٭ةٲ٣إ ظةصح ٹ ا٣ذٰ

 .ٚ صٺن  ٔةصٺن  ٱ٨١ ٥٣ إف ػـاا٪٭ة، ٰٚ قذىت

 دكػذؼؽـ ا٣ذػٰ ا٣٭ة٦ح ا٧٣ذ٤ُجةت أظؽ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ٤ٔٯ اٷ٩ٛةؽ ٱٕؽك

 ا٧٣ػؤزؿ كٱذ٧سػ٢. كا٣ذُػٮٱؿ ا٣ذ٪٧ٲػح ٤٧ٕ٣ٲح ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ةتٕٚة٣ٲ ٝٲةس ٰٚ

 إ٣ػٯ ٝٲةقةن  ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ٤ٔٯ ٱ٪ٜٛ ٦ة ٩كجح ٰٚ ا٣ٕٛة٣ٲةت ٣٭ؾق مٲٮٔةن  اٵ٠سؿ

 .اٷص٧ة٣ٰ ا٧٣ع٤ٰ ا٣٪ةدش
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 صيانتها: يف وإهنال املخربية التجهيشات يف النقص -2

 ؼجػؿاتا٣ ك٠ػؾ٣ٟ ا٧٤ٕ٣ٰ، ا٣جعر ٧٧٣ةرقح ٤٦عح ظةصح ا٧٣ؼجؿٱح اٵص٭ـة

 ٤ٔػٯ داا٧ػح، ثىٮرة ٢٧ٕ٤٣ صة٬ـٱذ٭ة كدأ٦ٲ٨ ا٧٣ؼجؿٱح، اٵص٭ـة ٬ؾق ٣ىٲة٩ح ا٣ٛ٪ٲح

ٱ١ػٮف  ظٲر ا٧٣ذٞؽ٦ح، ا٣ج٤ؽاف ٰٚ ا٧٤ٕ٣ٲح كا٧٣ؿا٠ـ ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ٝةا٥ ٬ٮ ٦ة ٩عٮ

 .ٚٲ٭ة ا٧٣ؼجؿٱح اٵص٭ـة ٣ىٲة٩ح ٦ذؼىىح مؿ٠ةت ٦ٓ ا٣ذٕةٝؽ

 ا٣ذض٭ٲػػـات ثٕػػي ذػػأ٦ٲ٨ث ا٣عة٣ٲػػح ا٧٣ةدٱػػح اٷ١٦ة٩ػػةت دكػػ٧ط ٹ ٝػػؽ

. ٔة٣ٲػح ػجػؿة ذكك ٚ٪ٲػٮف كوٲة٩ذ٭ة دن٘ٲ٤٭ة ٤ٔٯ ٱٞٮـ ا٣ذٰ ا٧٣ٕٞؽة ا٧٣ؼجؿٱح

 ػػٺؿ ٦ػ٨ اٵص٭ػـة ٬ػؾق اقػذؼؽاـ إ٣ػٯ ا٣ٮوػٮؿ ا٣عة٣ػح ٬ػؾق ٰٚ كٱ٨١٧

 ا٣جةظسٲ٨ كإٱٛةد ا٧٣ذٞؽ٦ح، ا٣ج٤ؽاف ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ٦ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ذٕةكف ادٛةٝٲةت

 .ث٭ة ٱٞٮ٦ٮف ٰا٣ذ ا٣جعٮث ٣ذُٮٱؿ ا٣ضة٦ٕةت ٬ؾق إ٣ٯ ا٣كٮرٱٲ٨

 العاملية: العلنية املزاكش مع العلني التواص  يف نقص -3

 دٌػ٥ ١٦ذجػح أ٧٬٭ػة ٨٦ ٔؽٱؽة، ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ؿا٠ـ ٦ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ذٮاو٢ قج٢ إف

ٌٞػٜ  ٤ٕ٦ٮ٦ػةت ث٪ػٟ أك ثٲة٩ػةت كٝةٔػؽة ا٣ٕة٧٣ٲػح، ا٧٤ٕ٣ٲػح كا٣ػؽكرٱةت ا١٣ذت دع

 كدػ٪١ٕف. ا٧٤ٕ٣ٲػح كاٹ٠ذنػةٚةت ا٣جعػٮث ٦كػذضؽات ٤ٔػٯ اٹَػٺع ٤٣جةظسٲ٨

 .ا٣ضة٦ٕح ٰٚ ا٣ذؽرٱكٰ ا٧٣كذٮل ٤ٔٯ ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ؿا٠ـ ٦ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ذٮاو٢ ٩ذةاش

 ومعنويًّا: ماديًّا وملافأتهه الباحثني حتفيش -4

 ٠ة١٧٣ةٚػأة، دػأزٲؿ ٦ػ٨ ٧ٚػة ،ا٧٤ٕ٣ػٰ اٷ٩ذػةج ١٦ةٚػأة ث١٧ةف اٵ٧٬ٲح ٨٦

 ٤ٔػٯ كثذنػضٲ٫ٕ ٤٧ٔػ٫، ثذٞػؽٱؿ ا٣جةظػر مػٕٮرٚػٰ  ٦ٕ٪ٮٱح، أك ٠ة٩خ ٦ةدٱح

 ا٧٣كػؤك٣ح ا٣ض٭ػةت ٤ٔٯ كاصت ك٬ؾا. اٵ٢ٌٚ ٣ذٞؽٱ٥ ا٢٧ٕ٣ ٰٚ قذ٧ؿاراٹ

 .ٱ٪ذضٮف ٹ كا٣ؾٱ٨ ٱ٪ذضٮف ا٣ؾٱ٨ ٱكذٮم أف ا٣ٕؽؿ ٨٦ ٣ٲف إذ دعٞٲ٫ٞ،

 ٤٣ٞٲػةـ ٦عػؿض ك٬ػٰ ظٞٞػ٫، ا٣ػؾم ٤٣٪ضػةح دٞػؽٱؿ ٬ػٰ ا٣جةظر ١٦ةٚأة إف

 ا٣جعػر ٦كػٲؿة دٚػٓ ٚػٰ ا٣ٕٮا٢٦ أ٥٬ ٨٦ ك٬ٰ. ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ُٕةء ٨٦ ا٧٣ـٱؽ ثذٞؽٱ٥
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 تتقاوم ال وباووٍّا ححٖحا،  بصاْة  اهًساٖة  ِاهه تَطوا  فبّاا. األيام إهٓ هػؤًا

 يػَاْي وتقاوٕة جّ،  يٌ اهًبهول اهجّو غٌ تػْٕض بًحاب، ؤِ. واحو  خطْ 

. واهَجااح اهتقاوم فأ اهًحاابة  ياٌ اهًزٕاو إهٓ اهباحث تحق  ٕوفع اههي هوَجاح

 بّاو  اهًبهوها، واهَفقاا  اهجّاْ  فمان اهًَجز  اهػوًٖ، اهبحْث تمافأ هى وإذا

 .جووى ذا  غٖة طائػ، جّْ  ِٔ اهػؤً اهبحث يسٖة  تقوم

 فأ اهتوةٕساٖ، اهّٖئا، أغظاا  هتشجٖع اهًَاسب، اهحْافز إٕجا  يٌ بو ال

 هوقٖاام هاوّٕى اهةغبا، وجاْ  وإن. اهػوًأ باهبحاث اهقٖاام غوآ اهجايػا 

 حتآ وتشاجع غبا،اهة ِاهه تاةا  هى إذا ذاتُ  بحو لا  غٖة اهػؤً باهبحث

 .ويحًة جا  غًن إهٓ تتحْل

 اهساْةٕ، اهجايػاا  فأ هوباححٌٖ وتقوٕة إلباة تحٖ، َِا ٍقوم أن بوّ  وال

ٍُِشاةتْ   غوًٖا، بحْجااً  اهخاص،  وبْسائوّى جباة   فة ٕ، بجّْ  قويْا اههٌٕ

 اهجاْائز وغاٌ اهًمافأ  غٌ يغٖبْن ذهك يع وِى غاهًٖ،  غوًٖ، يجال  فٔ

 .اهووه، تًَحّا اهتٔ واهًػَْٕ،  ٕ،اهًا اهتقوٕةٕ،

 والتنمية: العلمي البحث

 واهّايا، األساساٖ، األسابا  ياٌ يجتًاع أي فأ اهػؤً اهبحث ٕػتبة

 جْاٍبّاا بجًٖاع اهتًَٖا، فٔ فػاه، يشاةل، يٌ هُ هًا  واهتًَٖ، اهػؤً هوتقوم

 اهحواْل إٕجاا  غوآ ٕسااغوو واهزةاغٖا،  واهصاَاغٖ، االقتصا ٕ، :اهًختوف،

 وزٕاا   األ ا  تحساٌٖ فأو  اإلٍتاجٖا، اهقطاغاا  تْاجّّاا اهتأ ًشالنهو

 .واهخويا  هوًَتجا  غاهٖ، جْ   غوٓ واهحصْل اإلٍتاج

 فّاْ. األًِٖا، ياٌ لبٖاة   ةجا، غوٓ باهتًَٖ، اهػؤً اهبحث اةتباط إن

 تَشاو اهتأ اهبواوان ياٌ بواو أي فأ اهتطإْة يَظْي، فٔ أساسٖاً   وةاً ٕؤ ّي 

 فأ اإلٍتااج قطاغاا  تْاجاُ اهتأ اهًسائن حن فٔ وٕساِى م واهتقو اهةقٔ
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 .دُٮٱؿ٬ة ٰٚ إثؽا٫ٔ ز٧ةر ا٣ُٞةٔةت ٣٭ؾق كٱٞؽـ ،كٗٲؿ٬ة كا٣ـرأح ا٣ى٪ةٔح

 أف ٱضت كإ٧٩ة ،ذادٰ ١ٚؿ ك٣ٲؽ ٹ ٱأدٰ ا٣ذ٪٧ٲح أص٢ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ٰ كا٣جعر

 ا٣ضة٦ٕػػةت ثػػٲ٨ كزٲٞػػةن  دٕةك٩ػػةن  ٱذ٤ُػػت ك٬ػػؾا، ا٧٣ضذ٧ػػٓ ظةصػػح ٦ػػ٨ ٱ٪جػػٓ

 ٦ػ٨ كا٣ذٞ٪ٲػح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ضة٦ٕةت ٝؽرات ٤ٔٯ ٤٣ٮٝٮؼ ا٧٣ؼذ٤ٛح تكا٧٣ؤقكة

 كا٧٣ؤقكػةت ح،ٔة٦ٌػ ا٧٣ؼذ٤ٛػح ا٧٣ضذ٧ػٓ ٦ؤقكػةت ظةصةت٦ٕؿٚح ك ص٭ح،

 كاًػعح ثعسٲػح ٦كػةرات دعؽٱػؽ ث٭ػؽؼ أػػؿل، ص٭ػح ٨٦ حػةٌو  اٷ٩ذةصٲح

 .٦ضذ٧ٕةد٭ة كدٞؽـ ثؿٰٝ دك٭٥ أف ٱ٨١٧

 أف دكذُٲٓ ٨٣ ٣ضة٦ٕحا أف ا٧٣ؤ٠ؽ ٨٦ ا٧٣ذةظح ا٧٣ٮارد ٧٣عؽكدٱح ك٩ْؿان 

 ا٣ٞٲةـ ٨٦ دذ٨١٧ ١٣ٰ ك. كاقٓ ٩ُةؽ ٤ٔٯ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ٦ضةؿ ٰٚ دؼٮض

 ص٭ػح، ٦ػ٨ ا٧٣كػذٛٲؽ كثػٲ٨ ثٲ٪٭ػة ٦جةمؿ ادىةؿ ٦ضةؿ ػ٤ٜ ٨٦ ثؽ ٹ ثؽكر٬ة

 ا٧٣كػذٛٲؽة ا٣ض٭ػةت إمػؿاؾ ث٭ػؽؼ ا٣ذؼُٲٍ، ٰٚ ا٤ٕ٣ٲة ا٣٭ٲبةت كثٲ٨ كثٲ٪٭ة

 د٪ٛٲػؾ ٤ٔػٯ ٝػةدرة ا٣٪ذػةاش ٬ؾق د١ٮف ١٣ٰ ا٧٤ٕ٣ٰ، ا٣جعر أ٩نُح د٧ٮٱ٢ ٰٚ

 ا٣ذػٰ ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ع٤ػٮؿ كدٞؽٱ٥ كاٹٝذىةدٱح اٹصذ٧ةٔٲح ا٣ذ٪٧ٲح ػٍُ أ٬ؽاؼ

 .كٚة٤ٔٲح ث١ٛةءة ا٣ؼٍُ ٬ؾق أ٬ؽاؼ دعٜٞ

 ٤ٔػٯ ا٣ضة٦ٕػح ثػ٫ دٞػٮـ كاٝػٓ «ا٧٣ضذ٧ػٓ ػؽ٦ػح ٰٚ ا٣ضة٦ٕح» مٕةر إف

ػػؿق  ث١ةٚػػح ا٧٣ضذ٧ػػٓ ٦ؤقكػػةت دـكٱػػؽ ػػػٺؿ ٦ػػ٨ كصػػ٫ أ٧٠ػػ٢ َي ي  ا٧٣٭٪ٲػػحأ

 دٞػؽـ أف ا٧٣ؤقكػةت ٬ؾق ٤ٔٯ ٚإف ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ٦ضةؿ ٰٚ أ٦ة. ٲحكاٷ٩ذةص

 ٚػٰ دعذةص٭ػة ا٣ذػٰ ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣جعٮث ثذ٪ٛٲؾ دٞٮـ ٠ٰ ٤٣ضة٦ٕح ا٧٣ةدم ا٣ؽ٥ٔ

 ث٭ػة ٱٞػٮـ ا٣ذػٰ ا٧٣ذٞؽ٦ػح ا٣ج٤ػؽاف ٚػٰ ٦ذجػٓ ٬ٮ ٦ة ٩عٮ ٤ٔٯ أ٬ؽاٚ٭ة، دُٮٱؿ

 ٚػٰ كٱىػط. كا٣ذُٮٱؿ ا٣جعر ٤٧ٔٲةت ٦ْٕػ٥ كد٧ٮٱ٢ ثؽ٥ٔ ا٣ؼةص ا٣ُٞةع

 .«ا٣ضة٦ٕح ػؽ٦ح ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ»: ا٣ذة٣ٰ ا٣نٕةر َؿح ا٧٣ضةؿ ؾا٬
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 المعريد:ىمجتمع

 ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣جعػر ٚػٰ ا٧ٕ٣ػ٢ ٱٞذىؿ أٹ ٱ٪جٰ٘ أ٫٩ ٤ٯٔ ٬٪ةا٣ذ٪جٲ٫  كٱضؽر

 وذىذم ا٧٣ضذ٧ػٓ، ثعةصػةت ا٧٣جةمػؿة ا٣ٕٺٝػح ذات ا٧٣نةرٱٓ ٤ٔٯ ثة١٣ة٢٦

 :ح ٌِٓةشجت ٌَ ألنسر

 كقػػةا٢ أ٠سػػؿ ٦ػػ٬٨ػػٰ ك ،ا٧٤ٕ٣ػػٰ ٣ٸمػػٕةع ٦ؿ٠ػػـان  دنػػ٢١ ا٣ضة٦ٕػػح أف -

 ث١ػ٢ ا٣سٞةٚػح ث٪نػؿ دٞػٮـ ٚ٭ػٰ، ا٣ذسٞٲػٙ ٦ضةؿ ٰٚ زؿاءن كدأزٲؿان  ا٧٣ضذ٧ٓ

 ٦ضذ٧ػٓ ٩عػٮ ا٣ذٮصػ٫ ث٭ػؽؼ إ٣ٲ٭ػة كا٧٣عذػةصٲ٨ ٚٲ٭ػة ٤٣ػؿاٗجٲ٨ أ٩ٮأ٭ة

 ٔةاػػؽ٬ة، ٣٭ػػة دضػػةرة ا٧٣ٕؿٚػػح وػػةرتٝػػؽ ك ،ٝػػٮة كا٧٣ٕؿٚػػح ،ا٧٣ٕؿٚػػح

 ٤ٔػٯ دٕذ٧ػؽ عخأوػج، اٷ٩ذةج كزٱةدة ا٣ذ٪٧ٲحذ٣ٟ أٌف  ا٣ٕة٣ٰ، ك٦ؿدكد٬ة

 ٠ػةٵرض ا٧٣ةدٱػح، اٷ٩ذػةج ٔٮا٦ػ٢ ٤ٔػٯ أذ٧ةد٬ة ٨٦ أ٠سؿ ا٧٣ٕؿٚح ٝٲ٧ح

 .ا٣ٕة٤٦ح ا٣ٞٮل كٚؿةك ا٣ُجٲٕٲح ا٣سؿكات ككٚؿة ا٧٣ةؿ، كرأس

 كادؼػةذ ا٧٣كػذٞج٢ ثٌٞػةٱة كا٣ذ٪جػؤ اٹقذنػؿاؼ إ٣ػٯ ا٦ذػؽ ٝؽ ا٣ضة٦ٕح دكر أف -

 دُجٲػٜ أز٪ػةء كذ٣ػٟ كٝٮٔ٭ػة، ٝجػ٢ ٣٭ػة ٤٣ذىؽم ا٣ٺز٦ح كاٷصؿاءات ا٣ذؽاثٲؿ

 .ا٧٣ن١ٺت ٬ؾق دٛةدم ٰٚ ٠ٲٛٲح ا٣٪ىط كإقؽاء، كثؿا٦ض٭ة ا٣ذ٪٧ٲح ػٍُ

 اٷدراؾ ٦ػ٨ إَػةر ٰٚٱ١ٮف  أف ٱ٪جٰ٘ ا٣ذٮص٫ ٬ؾا د٪ٛٲؾ ٰٚ ا٢٧ٕ٣ أف إٹ

 :ٗيٖ ٌة ٖٗراؾ وأن ا٣ذؼُٲٍ، ٰٚ كا٣ؽٝح

 ٚػٰ أ٧٬ٲذ٭ػة ظٲػر ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣جعػٮث ٦نػةرٱٓ ثػٲ٨ ا٣ذ٧ٲٲـ ٱضٮز ٹ -

 إ٧٩ػة. ا٣ذ٪٧ٲػح إ٣ٯ آصٺن، أـ ٔةصٺن  ٤٠٭ة، دؤدم ا٣جعٮث ٧ٚنةرٱٓ ،ا٣ذ٪٧ٲح

 ثػٲ٨ ا٧٣ٛةًػ٤ح دضػٮز كٹ. ٦٪٭ػة ا٧٣ذٮٚؿ ٵم ا٧٣ةدم ا٣ؽ٥ٔ دٞؽٱ٥ ٱ٪جٰ٘

 ٦ٕةد٣ػح ٚػؿٌب  ...ا١٣ٲ٧ٲػةء أك ا٣جٲٮ٣ٮصٲػة ٚػٰ كآػؿ ا٣ؿٱةًٲةت ٰٚ ثعر

 ا٣ىػػ٪ةٔةت دُػػٮٱؿ ٚػػٰ ٕٚػػةؿ دػػأزٲؿ ذات د١ػػٮف ا٣ؿٱةًػػٲةت ٚػػٰ ٦جذ١ػػؿة

 ا٣ىػ٪ةٔةت ٚػٰ ٠جٲػؿة ٚةاػؽة كذ صؽٱؽ ٠ٲ٧ٲةاٰ دٛة٢ٔ رٌب ك ا٧٣ٲ١ة٩ٲ١ٲح،
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 ٤٧ٔٲػػةت دٮصػػ٫ ٦ض٭ؿٱػػح ح٦كػػذعةز ا٠ذنػػةؼ رٌب ك كا٣ؽكااٲػػح، ا٣٘ؾااٲػػح

 .اصؽ   ٬ة٦ح ٩ُٛٲح ١٦ة٨٦ ٨ٔ ا٣ذ٪ٞٲت

 العلمي:ىالبحثىييىالتعاون

 العزبي: الصعيد على -

 ك٦ؿا٠ػـ ا٣ضة٦ٕػةت ثػٲ٨ ا٣ذٕػةكف أ٧٬ٲػح ٔػ٨ ٦ػؿاران صؿل ا٣عؽٱر  ٣ٞؽ

 ٦ػػ٨ ا٣ٕؽٱػػؽكادًُّؼػػؾى  ،ا٧٤ٕ٣ػػٰ ا٣جعػػر ٦ضػػةؿ ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح ٧ٲػػحا٤ٕ٣ ا٣جعػػٮث

 أٝة٦ذ٭ػة ا٣ذػٰ ا٤٣ضػةفد٤ػٟ  ذ٣ػٟ ٔػ٨ ا١٣سٲػؿ ك٠ذػت ا٣نأف، ث٭ؾا ا٧٣ٞؿرات

 اٵقػٙ ٦ٓ أ٬ؽاٚ٭ة دج٤ٖ ٥٣ ا٧٣ٞؿرات ٬ؾق ك٨١٣. ا٣ٕؿثٲح ا٣ضة٦ٕح ٦ؤد٧ؿات

 اٵُٝػةر ٚػٰ ا٣ضة٦ٕةت ٣ؿؤقةء ا٣ؽكرٱح مج٫ اٹصذ٧ةٔةت د٤ٛط ٥٣ك ؛ا٣نؽٱؽ

 .ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ٦ضةؿ ٰٚ ثٲ٪٭ة ٚٲ٧ة ا٣ذٕةكف دٕٛٲ٢ ٰٚ ؿثٲحا٣ٕ

ػؿ  ٦ػ٨ ا٣ٕؿثٲػح، ا٣جعٮث ك٦ؿا٠ـ ا٣ضة٦ٕةت ٣ؽل ا٧٣ذةظح ا٣ٮقةا٢ إف َي ي أ

 دضٕػ٢ ٦ذُػٮرة، ٤ٕ٦ٮ٦ةت كث٪ٮؾ ظؽٱسح ك١٦ذجةت ٦ؼجؿٱح كدض٭ٲـات ٧٤ٔٲح

 ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣جعػر ٬ٲبػةت أ٦ؿق دٮ٣خ ٦ة إذا ٱكٲؿان  ا٣ٕؿب ا٣جةظسٲ٨ ثٲ٨ ا٣ذٕةكف

 .ا٧٣ذٞؽ٦ح ا٣ؽكؿ ٰٚ ٝةا٥ ٬ٮ ٦ة ٩عٮ ٤ٔٯ ،ظىؿان 

 ا٣ٕػؿب ا٧٤ٕ٣ٲػٮف ٦٪٭ػة ٩٭ػ٢ ا٣ذػٰ ا٧٣ذ٪ٮٔح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣سٞةٚٲح ا٧٣ىةدر إف

 ك٬٪ػة. ا٣ٕؿثٲػح ٬ٰ كاظؽة ٣٘ح ذ٣ٟ ٰٚ دكةٔؽ٥٬ ا٧٤ٕ٣ٰ، دٕةك٩٭٥ ٩ذةج د٘٪ٰ

 ا٧٤ٕ٣ػةء ثػٲ٨ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ذٮاوػ٢ كدكػ٭ٲ٢ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت دجةدؿ ٰٚ ا٣عةصح دجؿز

 ةظة٣ٲ ػ ثػ٫ دٞػٮـ ٦ػة ك٬ػٮ ا٣ٕؿثٲح، ا٧٤ٕ٣ٲح ا٧٣ى٤ُعةت ؽدٮظٲ إ٣ٯ ا٣ٕؿب =

 .ثؽ٦نٜ ا٣ٕؿثٲح ا٤٣٘ح ٦ض٧ٓ ٦ٞؽ٦ذ٭ة كٰٚ ا٣ٕؿثٲح، ا٤٣٘ح ٦ضة٦ٓ

 الصعيد األجنيب: على -

 ٦ػ٨ ا٣جػةظسٲ٨ ٦ٛذٮح ثىؽر دكذٞج٢ ا٣ٕة٧٣ٲح ا٣جعٮث ك٦ؿا٠ـ ا٣ضة٦ٕةت

 د٤ػٟ ٚػٰ ٱ٤٧ٕػٮف ا٣ػؾٱ٨ ا٣ٕػؿب ا٣جػةظسٲ٨ أ٠سػؿ ك٦ػة. ا٣ٕة٥٣ ث٤ؽاف ٦ؼذ٤ٙ
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 ا٣ذٕػةكف ادٛةٝٲةت دٕـٱـ ث١٧ةف اٵ٧٬ٲح ٨٦ كإف !ا٧٤ٕ٣ٲح كا٧٣ؿا٠ـ ا٣ضة٦ٕةت

 إ٣ػٯ ا٣كػٮرٱٲ٨ ا٣جػةظسٲ٨ كإٱٛػةد ا٧٣ذٞؽ٦ح، ا٣ج٤ؽاف ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ٦ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ

 .ث٭ة ٱٞٮ٦ٮف ا٣ذٰ ا٣جعٮث ٣ذُٮٱؿ ا٣ضة٦ٕةت ٬ؾق

 ٹ ظ٧ػؿان  ػُٮَػةن  ا٣ضة٦ٕػةت ٬ػؾق ثٕػي ٣ػؽل أفٌ  ٩ٕػؿؼ أف ٤ٔٲ٪ة إ٧٩ة

 ا٣كػػؿٱح، وػػٛح دع٧ػػ٢ ا٣ذػػٰ ا٧٤ٕ٣ٲػػح ٹػذىةوػػةتٚػػٰ ا ٬ػػةثذضةكز ٱكػػ٧ط

 ا٣سة٣ػر، ا٣ٕػة٥٣ دكؿ إ٣ٯ كوٮ٣٭ة دعٌؿـ ا٣ذٰ ا٣ك٤ُح ٣ؿٝةثح ثىؿا٦ح كدؼٌٓ

 .ا٣ك٧٤ٲح ٣ٶٗؿاض اقذؼؽا٦٭ةك٣ٮ ٠ةف  ا٣ٕؿثٲح، ا٣ؽكؿكٹ قٲ٧ٌة 

 :خاتمد

 ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ثؽ٥ٔ ا١٣ٛٲ٤ح اٵقف ٤ٔٯ ا٣ذأ٠ٲؽ ٨٦ ثؽ ٹ، ا٣ؼذةـ كٰٚ

 ٦كػٲؿد٭ة ٚػٰ اٵ٥٦ د٪نؽق ٦كٕٯ أم ٰٚ ٔ٪٫ ٗ٪ٯ ٹ ا٣ؾم ٵقةسا ٬ٮ ا٣ؾم

 :ْٖ األشس وْذه. كا٣ؿٰٝ ا٣ذٞؽـ ٩عٮ

 .ا٧٤ٕ٣ٰ ٤٣جعر ا٣نة٤٦ح ا٣ٮَ٪ٲح ا٣كٲةقح رق٥ -

  . ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر دُٮٱؿ كثؿا٦ش ػٍُ كًٓ -

 ا٧٤ٕ٣ٰ ثة٣جعر ا٢٧ٕ٣ ٦ذ٤ُجةت د٭ٲئ ػةوح ٦ٮاز٩ح كًٓ -

  . ك٦ٕ٪ٮٱةن  ٦ةدٱةن  ا٣جةظسٲ٨ ٣ذعٛٲـ ٦ذ١ة٢٦ ٩ْةـ كًٓ -

  . ٤٣جةظسٲ٨ كا٣ذٞ٪ٰ ا٧٤ٕ٣ٰ ثة٧٣كذٮل اٹردٞةء كثؿا٦ش ػٍُ كًٓ -

 إ٣ػػٯ ث٭ػػة اٹردٞػػةء دٌػػ٨٧ ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٣جعػػٮث ٣ذٞػػٮٱ٥ أقػػف كًػػٓ -

 .ا٣ٕة٧٣ٲح ا٧٣كذٮٱةت

 مػضؿة اٗػؿس»: ٦ػؿة ٣جكذة٩ٲ٫ٌ ٝةؿ ٫أ٩( ٣ٲٮدٰ) ا٣ٛؿ٩كٰ ا٣ٞةاؽ ٨ٔ ركم

: ٤٣جكػذة٩ٰ( ٣ٲػٮدٰ) ٚٞػةؿ .«ٔػةـ ٦بح ٝج٢ دس٧ؿ ٨٣ إ٩٭ة»: ا٣جكذة٩ٰ ٚٞةؿ. «ٗؽان 

 .«ا٣ٲٮـ ٔىؿ ٚةٗؿق٭ة إذف»

 ٦ٮٔػؽ ٱ١ػٮف ٌٹ أ ٱٞذٌػٰ ز٧ػةرق، كص٪ٰ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣جعر ٗٺؿ ظىةد إف

 ا٣ٲٮـ. ث٢ ٗؽان  ٫٣ ا٣ذؼُٲٍ



 وثقافية مجمعيةٌ  ءٌأنبا
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(199) 

ة أخفلَخ( ٍَ  صٔاز كٔىًٓ: )ىٔ اصذٓدَت ى

 )ىٔ( اىظرظ٘ح اىٍةتٖ اىٍِفٖ ثذ )ٌة(ثدخٔل اىالم ؾيٕ صٔاب 

 

 اىٍصأىح: -1

( ثعضػح  ِّٕٙ ثٌٕ٭٥ ٦س٢ ٔجةرة: )٣ٮ اصذ٭ؽتى ٣ى٧ة أػٛٞخى ُِّئ أك ٱٌ ٱؼ

أف ا٣ػٺـ ٹ دػػؽػ٢ ٤ٔػػٯ صػػٮاب )٣ػػٮ( ا٣نػؿَٲح ا٧٣ةًػػٰ ا٧٣٪ٛػػٰ ثػػػ )٦ػػة(. 

 كا٣ىٮاب ٔ٪ؽ٥٬: )٣ٮ اصذ٭ؽتى ٦ة أػٛٞخ(.

 :االكذراح -2

ى٧ ( ثؽػٮؿ ا٣ٺـ ٤ٔٯ صػٮاب صٮاز ٦س٢ ٝٮ٣٭٥: )٣ٮ اصذ٭ؽتى ٣ ة أػٛٞخى

 )٣ٮ( ا٣نؿَٲح ا٧٣ةًٰ ا٧٣٪ٰٛ ثػ )٦ة(.

                                                 

() .ٓ٬ؾق ٝؿارات ٦ض٤ف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ك٬ٰ ٝةث٤ح ٤٣ذٕؽٱ٢ ٰٚ ٦ؤد٧ؿ ا٧٣ض٧ 

 ثإرقة٣٭ة إ٣ٯ ا٧٣ض٤ح(.)ٱؿصٯ ٨َّ٧٦ ٫٣ ٦ٺظْةت ٤ٔٲ٭ة أف ٱذ٢ٌٛ 

٨٦ ا٧٣ٛٲؽ اٹَٺع ٤ٔٯ ثٕي ٦ة ٩يًنؿ ٨٦ ٩ْؿات ٰٚ ٬ؾق ا٣ٞؿارات ٚػٰ ٦ض٤ػح ا٧٣ض٧ػٓ 

 (.513-513، ص1ج-9)ـ.
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 اىذؿي٘و: -3

٢ٕ٣ ٬ؾق ا٣ذؼُبح أك ا٣ذٌٕٲٙ ٦ؿدُّق إ٣ٯ ٦ػة ٝة٣ػ٫ اثػ٨ ٬نػةـ ٚػٰ ٦٘٪ػٰ 

٣ػٮ ٣ػ٥ »صٮاب )٣ٮ( إ٦ة ٦ٌةرع ٦٪ٛػٰ ثػػ )٣ػ٥( ٩عػٮ: » (:358ا٤٣جٲت )ص 

ة٣ت ٤ٔػٯ ا٧٣سجػخ ، أك ٦ةض ٦سجخ أك ٦٪ٰٛ ثػ )٦ة(. كا٣٘«ٱؼٙ اهلل ٥٣ ٱٕى٫

، ك٦ػ٨ دضػؿدق  65ا٣ٮإٝػح: ] ژ ۀ  ڻ ڻ ڻ ژدػٮؿ ا٣ٺـ ٤ٔٲ٫ ٩عٮ: 

. كا٣٘ة٣ت ٤ٔٯ ا٧٣٪ٰٛ دضػؿدق  71ا٣ٮإٝح: ] ژ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ژ٦٪٭ة ٩عٮ: 

 ، ك٨٦ اٝذؿا٫٩ ث٭ة ٝٮ٫٣: 111اٵ٩ٕةـ: ] ژ چڇ چ چ چ  ڃ ژ٦٪٭ة ٩عٮ: 

ُػػٯ ا٣ؼٲػػةر ٧٣ػػة اٚذؿٝ٪ػػة  ك٣ػػٮ ٩ٕي

 

 ك١٣ػػػ٨ ٹ ػٲػػػةر ٦ػػػٓ ا٤٣ٲػػػة٣ٰ 

 ثػ )٦ة( ث٭ة، ٠ٞٮؿ ا٣نةٔؿ:اٝذؿاف صٮاب ا٣ٞك٥ ا٧٣٪ٰٛ  وُؼ٘ره فٖ اىظذوذ 

 أ٦ة كا٣ؾم ٣ٮ مةء ٥٣ ٱؼ٤ٜي ا٣٪ػٮل

 

 «٣ب٨ ٗجخ ٨ٔ ٔٲ٪ٰ ٧٣ة ٗجخ ٨ٔ ٤ٝجٰ 

ككاًط أف اث٨ ٬نةـ ٱٕؽُّ ذ٣ٟ مػؾكذان، إذ ٱٞؿ٩ػ٫ ثنػؾكذ دػػٮؿ ا٣ػٺـ  

٤ػٯ ك٬ػؾا ظ٧ػ٢ ثٌٕػ٭٥ ٔ .٤ٔٯ صٮاب ا٣ٞك٥ ٚػٰ ا٣جٲػخ )أ٦ػة كا٣ػؾم..(

 ا٣ذؼُبح أك ا٣ذٌٕٲٙ.

 ك٨١٣ ٬ؾا ا٣ؾم ذ٠ؿق اث٨ ٬نةـ ػة٫ٛ٣ ٚٲ٫ ٥ْٕ٦ ا٣٪عةة:

( ٔ٪ػؽ ا١٣ػٺـ 1641ٝةؿ اث٨ ٦ة٣ٟ ٰٚ مػؿح ا١٣ةٚٲػح ا٣نػةٚٲح )ص -1

كإف ٠ةف ]صٮاث٭ػة  ٦٪ٛٲػةن ثػػ )٦ػة( صػةز ٣عةٝ٭ػة »٤ٔٯ صٮاب )٣ٮ( ا٣نؿَٲح: 

إف  :أم ،«١ػؿٱ٥كا٣ؼ٤ٌٮ ٦٪٭ة، إٹ أف ا٣ؼ٤ٮ ٦٪٭ة أصٮد، كثؾ٣ٟ ٩ػـؿ ا٣ٞػؿآف ا٣

ب٫ ُِّ  ك٥٣ ٱ٢ٞ ثنؾكذق. ،اث٨ ٦ة٣ٟ ٥٣ ٱؼ

ٝةؿ اث٨ ٝةق٥ ا٧٣ؿادم ٰٚ ٠ذةث٫ )ا٣ض٪ٯ ا٣ؽا٩ٰ ٰٚ ظؿكؼ ا٧٣ٕة٩ٰ(  -1

 كا٧٣ؿادم ا٣ػؾم .«ا٣ٺـ  ٤ٔٯ ا٧٣٪ٰٛ ثػ )٦ة( :ك٢َّٝ دػٮ٣٭ة ]أم(: »183)ص 

ٓ ٰٚ ظؿكؼ ا٧٣ٕة٩ٰ ٱض٫٤ٕ ٨٦ ا٤ٞ٣ٲ٢  ك٣ٲف ٨٦ ا٣ؼُأ أك ا٣نةذ. ،دٮقَّ

ا٣كٲٮَٰ ٚٞؽ أكرد ظٮ٫٣ ٩ىةن أكٚٯ كأدٔػٯ ٣ٞجٮ٣ػ٫، إذ ٝػةؿ ٚػٰ أ٦ة  -3
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كصٮاث٭ػة ٚػٰ ا٣٘ة٣ػت ٕٚػ٢ »( ٔػ٨ )٣ػٮ( ا٣نػؿَٲح: 395/ 1)٧٬ٓ ا٣٭ٮا٦ٓ 

 ٦ضـكـ ثػ )٥٣( ٠ٞٮ٫٣:

 ٤ٚٮ ٠ةف ظ٧ؽه ٱيؼ٤ؽ ا٣٪ةس ٥٣ ٱ٧ػخ

 

 ك٨١٣َّ ظ٧ػؽ ا٣٪ػةس ٣ػٲف ث٧ؼ٤ػؽً  

٠ٞٮ٣ػ٫  أك ٢ٕٚ ٦ةض ٦سجػخ، كا٣٘ة٣ػت ظٲ٪بػؾ اٝذؿا٩ػ٫ ثػة٣ٺـ ا٧٣ٛذٮظػح 

 :ك٨٦ ٗٲؿ ا٣٘ة٣ت ]أم.  13اٵ٩ٛةؿ: ] ژ  ﮲﮳ ۓ  ۓ ے ے ھ ژدٕة٣ٯ: 

، أك ٦ةض  71ا٣ٮإٝح: ] ژ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ژ٠ٞٮ٫٣ دٕة٣ٯ:  دضؿدق ٨٦ ا٣ٺـ 

اٵ٩ٕػػةـ: ] ژ ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ ژ٦٪ٛػٰ، كا٣٘ة٣ػت ػ٤ػػٌٮق ٦ػ٨ ا٣ػػٺـ ٩عػٮ: 

 وٌَ غ٘ر اىغةىت كٔىّ:  148

ُػػٯ ا٣ؼٲػػةر ٧٣ػػة اٚذؿٝ٪ػػة  ك٣ػػٮ ٩ٕي

 

 «ػٲػػػةر ٦ػػػٓ ا٤٣ٲػػػة٣ٰك١٣ػػػ٨ ٹ  

كٱ٤عِ ٬٪ة أف ا٣كٲٮَٰ ٥٣ ٱض٫٤ٕ مةذان كٹ ًٕٲٛةن، ث٢ ر٫ٕٚ إ٣ٯ درصػح  

 ،ژ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ژإذ ص٫٤ٕ ٤ٔٯ درصح كاظؽة ٦ٓ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ:  ،ا٣ٛىةظح

 ك٠ؾا اٝذؿا٫٩ ث٭ة ٰٚ ا٣جٲػخ ٦ػ٨ .إ٫٩ ٨٦ ٗٲؿ ا٣٘ة٣ت :إذ ٝةؿ ٨ٔ دضؿدق ٰٚ اٳٱح

ةف ٨٦ ا٣٘ة٣ت أك ٨٦ ٗٲؿ ا٣٘ة٣ت ٬ػٮ ٗٲؿ ا٣٘ة٣ت، ك٦ة ٱؿد ٰٚ ا٣ٞؿآف قٮاء أ٠

 ٰٚ أ٤ٔٯ درصةت ا٣ٛىةظح.

( ٔػ٨ صػٮاب )٣ػٮ( 4/497ٝةؿ ٔجةس ظكػ٨ ٚػٰ )ا٣٪عػٮ ا٣ػٮاٰٚ  -4

إذا كٝٓ صٮاث٭ة ٕٚٺن ٦ةًٲةن ٣ْٛةن ك٦ٕ٪ٯ أك ٣ْٛةن ٍٚٞ صػةز اٝذؿا٩ػ٫ »ا٣نؿَٲح: 

سجػخ ، إٹ أف اٝذػؿاف ا٧٣ثة٣ٺـ كٔؽـ اٝذؿا٫٩ قٮاء أ٠ةف ا٧٣ةًٰ ٦سجذةن أـ ٦٪ٛٲػةن 

 .«ثة٣ٺـ أ٠سؿ ٨٦ دضؿدق ٦٪٭ة كا٧٣٪ٰٛ ث١ٕك٫

 أك ٤ٝح.اٝذؿاف صٮاث٭ة ثة٣ٺـ ٤ٔٯ ٠سؿة  ككاًط أف ٔجةس ظك٨ ٱضٲـ

ٝٮؿ أثٰ ا٣ٕٺء ا٧٣ٕؿم ٚػٰ  - ث٢ كٱكذن٭ؽ ث٫ ثؿأٱٰ -ك٧٦ة ٱكذأ٩ف ث٫ 

ك٣ٮ قب٢ أ٦ىحن ٔػٮراء ٱٕػٮَّض ٦٪٭ػة ٚػٰ اٳػػؿة » : 141رقة٣ح ا٣٘ٛؿاف ]ص 

 .«ثعٮراء ٧٣ة ٢ٕٚ
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ػٲؿان ٢ٕ٤ٚ اث٨ ٬نةـ دؿاصٓ ٨ٔ دنؾٱؾ اٝذؿاف صػٮاب )٣ػٮ( ا٣نػؿَٲح كأ

ا٧٣٪ٰٛ ثػ )٦ة( ٔ٪ؽ٦ة ٝةؿ ٰٚ ٠ذةث٫ )أكًػط ا٧٣كػة٣ٟ إ٣ػٯ أ٣ٛٲػح اثػ٨ ٦ة٣ػٟ 

كصٮاب )٣ٮ( إ٦ة ٦ةض ٦ٕ٪ٯ ٩عٮ: )٣ٮ ٥٣ ٱؼٙ اهلل ٣ػ٥ ٱٕىػ٫( »(: 1/111

، أ٠سؿ ژ ۀ  ڻ ڻ ڻ ژأك كًٕةن، ك٬ٮ إ٦ة ٦سجخ ٚةٝذؿا٫٩ ثة٣ٺـ ٩عٮ: 

، كإ٦ػة ٦٪ٛػٰ ٚػةٵ٦ؿ ثػة١ٕ٣ف ٩عػٮ: ژ ۅ ۋ ۋ  ٴۇ ژدؿ٠٭ة ٩عٮ: ٨٦ 

 ، كٝٮ٫٣:ژ چڇ چ چ چ  ڃژ

ُػػٯ ا٣ؼٲػػةر ٧٣ػػة اٚذؿٝ٪ػػة  ك٣ػػٮ ٩ٕي

 

 «ك١٣ػػػ٨ ٹ ػٲػػػةر ٦ػػػٓ ا٤٣ٲػػػة٣ٰ 

 ا٣ٌٕٮ: ٧٦ؽكح ػكةرة 

 كرار اىيضِح: -4

صٔاز ٌسو كٔىًٓ: )ىٔ اصذٓدَت ىٍَة أخفلَخ( ثدخٔل اىالم ؾيذٕ صذٔاب 

 فٖ ثذ )ٌة(.)ىٔ( اىظرظ٘ح اىٍةتٖ اىٍِ

 كرار اىٍضيس: اىٍٔافلح. -5

*   *   * 

(222) 

ة( ىيرثط واىذصجُّت  ٍَّ ٌ( 

 فٖ ٌسو كٔىًٓ: )دصةكعخ اىسئج ٌٍة أدى إىٕ دٔكف اىص٘ر(

 

 اىٍصأىح: -1

ة( ٤٣ؿثٍ ثٲ٨ ص٤٧ذػٲ٨  ٱنٲٓ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ا٧٣ٕةوؿ دؿ٠ٲت )٧٦َّ

٤ػٮج ٧٦ػة أدل إ٣ػٯ أك ا٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ا٣ذكػجت ٚػٰ ٦سػ٢ ٝػٮ٣٭٥: )دكػةُٝخ ا٣س

كرث٧ػة ٣ٕػؽـ  ،ٵ٩ػ٫: )ٗٲػؿ ٦كػذٞٲ٥( ؛دٮٝٙ ا٣كٲؿ(، كٱٕذؿض ٤ٔٲ٫ ثٌٕػ٭٥

 وٗصذجدىٔن ثٓة اىؿجةرات اٙد٘ح:كركد ٦س٢ ٬ؾق ا٣ٕجةرة ٔ٪ؽ ا٣ٞؽ٦ةء، 
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 )دكةُٝخ ا٣س٤ٮج ٦ة أدل إ٣ٯ دٮٝٙ ا٣كٲؿ(. -

 )دكةُٝخ ا٣س٤ٮج اٵ٦ؿ ا٣ؾم أدل إ٣ٯ دٮٝٙ ا٣كٲؿ(. -

 أك ذ٣ٟ ٦ة أدل إ٣ٯ دٮٝٙ ا٣كٲؿ(.)دكةُٝخ ا٣س٤ٮج ك٬ٮ أك ٬ؾا  -

 :االكذراح -2

صٮاز اقذ٧ٕةؿ ا٣ذؿ٠ٲت )٧٦ة( ٤٣ؿثٍ كا٣ؽٹ٣ػح ٤ٔػٯ ا٣ذكػجت ٚػٰ ٦سػ٢ 

ٝٮ٣٭٥: )دكةُٝخ ا٣س٤ٮج ٧٦ة أدل إ٣ٯ دٮٝػٙ ا٣كػٲؿ(، كٔػؽـ وػعح ظػؾؼ 

 )٨٦( ٨٦ ا٣ذؿ٠ٲت.

 فٖ اىِعٔ: -أ اىذؿي٘و: -3

٧ٺظِ ٰٚ ٦س٢ ٔجةرة: )دكةُٝخ ا٣س٤ٮج ٦ة أدل إ٣ٯ دٮٝٙ ا٣كٲؿ(: ا٣ -

٬ؾق ا٣ٕجةرة أف ا٣ؿثٍ ثٲ٨ ر٠٪ٲ٭ة ٦ٛٞٮد ٣٘ٲةب ا٣ٕةاؽ ا٣ؾم ٱٕػٮد إ٣ٲػ٫ اٹقػ٥ 

٭٥ ا٣ٕجةرة ٨٦ دك٩ػ٫،  ،ا٧٣ٮوٮؿ )٦ة( ٰٚ ا٣ض٤٧ح ا٣سة٩ٲح كا٣ؾم ٹ ٱ٨١٧ أف دٛي

٤ٝت دؿدٲػت ا٣ٕجػةرة ٣ذىػجط: )٧٦ػة أدل  - ٣ذٞؽٱؿ ٔةاؽ -٣ؾا ٱٞذؿح ثٌٕ٭٥ 

ٍي ا٣س٤ٮج، أك   أف دكةُٝخ ا٣س٤ٮج(.إ٣ٯ دٮٝٙ ا٣كٲؿ دكةٝ

ٔجةرة: )دكةُٝخ ا٣س٤ػٮج ك٬ػٮ أك ٬ػؾا أك ذ٣ػٟ ٦ػة أدل إ٣ػٯ دٮٝػٙ  -

ا٣كٲؿ(: أم ثإًةٚح ٔةاؽ ٣ٺق٥ ا٧٣ٮوٮؿ، ك٬ٮ أق٤ٮب وعٲط ٫٣ ٩ْةاؿ ٰٚ 

أقػػة٣ٲت ا٣ٞػػؿف ا٣ؼػػة٦ف ا٣٭ضػػؿم ك٦ػػة ثٕػػؽق، صػػةء ٚػػٰ دٛكػػٲؿ ا٣ٞؿَجػػٰ 

(1/186 :)«٘ ٌِّ ٰ ا٤ٞ٣ت كٱٮرث ا٣ ٨، كذ٣ػٟ ٦ػة ا٧ً٣ؿاء كا٣ضؽاؿ ا٣ؾم ٱٞكِّ

. كٚػٰ ا٧٣ىػؽر ٩ٛكػ٫ «ٱع٢٧ ٤ٔٯ ٔؽـ ا٣ذٞٮل كدؿؾ ا٣ؼٮؼ ٨٦ اهلل دٕػة٣ٯ

ٱ٥١٤ٌ، ك٬ػؾا ٦ػة ٱػؽؿ ٤ٔػٯ  :أم ،إٍف ٠ةف اهلل ٱؿٱؽ أف ٱ٘ٮٱ٥١»(: 14/31)

 .«ثُٺف ٦ؾ٬ت ا٧٣ٕذـ٣ح كا٣ٞؽرٱح

ٔجػػةرة: )دكػػةُٝخ ا٣س٤ػػٮج اٵ٦ػػؿ ا٣ػػؾم أدل إ٣ػػٯ دٮٝػػٙ ا٣كػػٲؿ(: إذ  -

ٰء ثة٣ٌػػ٧ٲؿ أك اقػػ٥ اٷمػػةرة ٚػػٰ اٵقػػ٤ٮب اقػػذجؽ٣ٮا ٧٤٠ػػح اٵ٦ػػؿ أك ا٣نػػ
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ا٣كةثٜ، كٹ مٟ ٰٚ أف ا٧ٌ٣ٲؿ أك اق٥ اٷمػةرة أٔػ٥ٌ ٦ػ٨ ٧٤٠ذػٰ اٵ٦ػؿ أك 

ا٣نٰء، ك٧٬ة ٨٦ أدكات ا٣ؿثٍ كا٣ٮو٢ ثؼٺؼ ٧٤٠ذٰ اٵ٦ػؿ أك ا٣نػٰء، إذ 

 ٹ مٰء ٱؽؿ ٤ٔٯ و٤ذ٭ة ث٧ة ٝج٤٭٧ة، ٣ؾا ٩ؿل أف ٬ؾا اٵق٤ٮب ٗٲؿ ٦كذٞٲ٥.

س٤ٮج ٧٦ة أدل إ٣ٯ دٮٝٙ ا٣كٲؿ(: ٱ٨١٧ دؼؿٱض٭ة ٔجةرة: ) دكةُٝخ ا٣ -

 ٤ٔٯ كاظؽ ٨٦ كص٭ٲ٨:

اٵكؿ: ٔؽُّ ظػؿؼ ا٣ضػؿ )٦ػ٨( ٤٣ذجٕػٲي، ٚٲ١ػٮف ا٣ذٞػؽٱؿ: )دكػةُٝخ 

 ا٣س٤ٮج ثٕيى ٦ة أدل إ٣ٯ دٮٝٙ ا٣كٲؿ(.

كا٣ضػةر كا٧٣ضػؿكر  ،ا٣سة٩ٰ: ٔؽُّ )٨٦( ظؿؼ صؿ ك)٦ة( اقػ٧ةن ٦ٮوػٮٹن 

ةُٝخ ا٣س٤ٮج كذ٣ٟ ٦ة أدل إ٣ٯ ٦ذ٤ٕٞٲ٨ ثؼجؿ ٦عؾكؼ، كٱ١ٮف ا٣ذٞؽٱؿ: )دك

 دٮٝٙ ا٣كٲؿ(.

 فٖ االشذبِةس: -ب

أصةز٬ة )٦ٕضػ٥ ا٣ىػٮاب ا٤٣٘ػٮم( ٤٣ػؽ٠ذٮر أظ٧ػؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ،  -1

 كٝةؿ: ٬ٰ ٚىٲعح.

( ثعكػت ا١٧٣ذجػح 8/11صةء ٰٚ مؿح وعٲط ا٣جؼةرم ٤٣ضٮٱ٪ٰ ) -1

ا٣نة٤٦ح ٩ٞٺن ٨ٔ ٦ٮٝٓ ا٣نج١ح اٷقػٺ٦ٲح، ٚػٰ ثػةب: )٦ػ٨ اٵٝػٮاؿ ا٣نػ٪ٲٕح 

، كأوػعةث٫ ٱٞٮ٣ػٮف ٣ػ٫: ٱؿظ٧ػٟ اهلل، »ذـ٣ح(: ٧٤٣ٕ إٹ أف أثػة ٦ع٧ػؽ ُٔػفى

ا٣ؼ٤ٲٛػح  ٌٍذة صؿذوٚٲؿظ٧ٟ اهلل ٬ؾق، ػؿصخ ٠ة٣ؿٔؽ، ٚٛـع ٦٪٭ػة ا٣ؼ٤ٲٛػح 

 .«ٱٞٮؿ: ٹ ٱكة٠٪٪ٰ ٰٚ ا٣ج٤ؽ

صػػةء ٚػػٰ ٠ذػػةب )ا٧٣ػػٮصـ ٚػػٰ ٝٮأػػؽ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح( ٣ٶقػػذةذ قػػٕٲؽ  -3

ٵف أ٠سػؿ ا٤ُ٣جػح ٱذٕػؾر (: »4ح )( كٰٚ َجٕح زة٩ٲػ1اٵٚ٘ة٩ٰ ٰٚ ٦ٞؽ٦ذ٫ ١٤٣ذةب )

ػ٢ ٤ٔػٯ ا٣ؼُػح  ٤ٔٲ٭٥ ا٣جعر ٰٚ ٦ىةدر ٦ذ٪ٮٔح كاقػذؼٺص زثػؽة ٦٪٭ػة دٛىَّ

 «.َجٓ ٠ذةب ٦ٺا٥ ٣٭٥ أ٦ؿان ٹ ٦٪ؽكظح ٔ٪٫ ٌٍة صؿوا٧٣ؿقٮ٦ح، 
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صةء ٰٚ ٠ذةب )٥٤ٔ ا٤٣٘ح( ٧٣ع٧ٮد ٚ٭٧ٰ ظضػةزم )ثعكػت ا١٧٣ذجػح  -4

ح ا٣ُٞػٮس ا٣ؽٱ٪ٲػح ك٣٘ػح ا٣ٛٞػ٫ كٰٚ ٢٠ ٬ؾق ا٣ٛذؿة ٠ة٩خ ا٣ٕؿثٲػح ٣٘ػ»ا٣نة٤٦ح(: 

 «.دراقح ا٣ٕؿثٲح ٦ؿدجُح اردجةَةن كزٲٞةن ثؽراقح ا٣ؽٱ٨ ٌٍة صؿواٷقٺ٦ٰ 

( ٚػػٰ 1( ظةمػٲح )5/171كصػةء ٚػٰ )٦ٕضػ٥ اٵٔػػٺـ( ٤٣ـر٤٠ػٰ )-5

أ٬ػ٢  ٌٍذة صؿذو١ٚةف ٱضة٬ؿ ثة٧٣ٕىٲح ظذٯ ٰٚ ر٦ٌةف، »دؿص٧ح ا٣ُٲٮرم: 

 .«ا١٣ٮٱخ ٱٌضٮف ٦٪٫

آً ٔؽٱؽة ٰٚ ٠ذةب )ٚػٰ ّػٺؿ ا٣ٞػؿآف( صةءت ٬ؾق ا٣ٕجةرة ٰٚ ٦ٮ-6

 ٣كٲؽ ُٝت، ك٦٪٭ة:

 ( ٰٚ 1/18صةء :)« ٰٚإف ا٣ؽٔٮة ٠ة٩خ دٕذجؿ ٝؽ دض٧ػؽت ٕٚػٺن ٚػ

١٦ح ك٦ة ظٮ٣٭ة ث٧ٮٝٙ ٝؿٱل ٦٪٭ة كدعػة٣ٛ٭٥ ٤ٔػٯ ظؿث٭ػة ثنػذٯ 

 .«ثٞٲح ا٣ٕؿب دٞٙ ٦ٮٝٙ ا٣ذعؿز كاٹ٩ذْةر ٌٍة صؿوا٣ٮقةا٢ 

 ( ٰٚ1/99ك:) «ظضح ٤ٔٯ أف دٱػ٪٭٥  ٚةدؼؾ ا٣ٲ٭ٮد ٨٦ ٬ؾا ا٣ذٮص٫

ٱؿٗت كٹ ٱىؿِّح  ملسو هيلع هللا ىلصا٣ؿقٮؿ  ٌٍة صؿوكا٣ؽِّٱ٨ كًٝج٤ذ٭٥ ٬ٰ ا٣ٞج٤ح 

 .«ٰٚ ا٣ذعٮؿ ٨ٔ ثٲخ ا٧٣ٞؽس إ٣ٯ ا١٣ٕجح

 ( ٰ1/194كٚػػ :)«ا٧ٕ٣ػػؿة   :كٝػػؽ كرد اٵ٦ػػؿ ٬٪ػػة ثإد٧ة٦٭ػػة ]أم

٤ٔػٯ أف ا٧٣ٞىػٮد ٬ػٮ اٵ٦ػؿ ثةٷد٧ػةـ ٹ إ٩نػةء  ٌٍة ٗدل٠ة٣عش، 

 .«ا٣ٛؿٱٌح ث٭ؾا ا٣٪ه

 ( ٰٚ1/485ك :)« ٌٍذة ك٬٪ة َةؿ ا٧٣نػ٭ؽ ثٕجةرادػ٫ كَػةؿ ث٪٧٘ةدػ٫

 .«ٗؿًةن أوٲٺن ٨٦ أٗؿاض ا٣ذٕجٲؿ ا٣ٞؿآ٩ٰ ٗؤدي

كدنٲٓ ٬ؾق ا٣ٕجةرة ٰٚ ٔجةرات ٦ذٛؿٝػح ٚػٰ ٝػؿارات كدٮوػٲةت ٦ض٧ػٓ 

ا٩جسٞخ ٔػ٨ ا٧٤ٕ٣ة٩ٲػح ٦ْٕػ٥ اٵ١ٚػةر ا٣٭ؽا٦ػح ا٣ذػٰ »ا٫ٞٛ٣ اٷقٺ٦ٰ، ٦٪٭ة: 

]٨ٔ ا١٧٣ذجح ا٣نة٤٦ح: ٝػؿارات  «٦حإ٣ٯ ًٲةع زؿكات اٵ ٌٍة أدىٗـت ثٺد٩ة 
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  .1/173كدٮوٲةت ٦ض٧ٓ ا٫ٞٛ٣ )

ك٦٪٭ة ٝٮؿ ٦عٞػٜ ٦ٕضػ٥ ا٣ىػعةح ٔجػؽ ا٣٘ٛػٮر ُٔػةر ٚػٰ ٦ٞؽ٦ذػ٫:  -7

( كد٪ٛػػؽ 1979كٱنػػةء اهلل أف دىػػؽر ٬ػػؾق ا٣ُجٕػػح ا٣سة٩ٲػػح ٦ػػ٨ ا٣ىػػعةح قػػ٪ح )»

  .1/13]ا٧٣ٞؽ٦ح «. ٤َج٫ ٱذضؽد كٱ١سؿ ٌٍة صؿو٩كؼ٭ة ػٺؿ أ٢ٝ ٨٦ ق٪ذٲ٨ 

ظٛػ٢ ا٧٤١٣ح ا٣ذػٰ أ٣ٞة٬ػة ٚػٰ ٭ة ٝٮؿ ا٣ؽ٠ذٮر مٮٰٝ ًٲٙ ٰٚ ك٦٪ -8

ك٠ةف »اقذٞجةؿ ا٣ؽ٠ذٮر ٱٮقٙ ٔـ ا٣ؽٱ٨ ا٧٣٪نٮرة ٰٚ ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة: 

 .«٫٣ ٩نةَةن وعٛٲةن  ٌٍة صؿو٦ؽٱؿان ٔة٦ةن ٤٣ىعةٚح كاٷرمةد 

كٝػؽ »(: 111-81ك٦٪٭ة ٦ة صةء ٰٚ ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة )اٵٔػؽاد  -9

ا٤٣٘ػح  ٌٍذة صؿذو٤ٯ ٦ؽار دةرٱؼ٭٥ ا٣ٞؽٱ٥ كا٣عؽٱر ٔؿؼ ا٣ٕؿب ٬ؾا ٫٤٠ ٔ

 .«ا٣ٕؿثٲح ٦ذأرصعح ثٲ٨ ا٣ٞٮة كا٣ٌٕٙ

ك٦٪٭ة ٦ة صةء ٰٚ ٠ذةب )رصةؿ ظٮؿ ا٣ؿقٮؿ( ٣ؼة٣ؽ ٦ع٧ؽ ػة٣ػؽ  -11

كمؿع إٗؿاء ا٧٣ةؿ كا٧٣٪ةوت ٱٞذؿب ٨٦ ثٕػي ا٤ٞ٣ػٮب ا٧٣ؤ٦٪ػح »(: 318)

 .«أوعةب ا٣ؿقٮؿ ٱؿٕٚٮف راٱح ا٧٣ٞةك٦ح ٣٭ؾا اٷٗؿاء ٌٍة صؿو

 ا٣ٌٕٮ: د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 كرار اىيضِح: -4

ذذة( ىيذذرثط واىصذذجج٘ح فذذٖ ٌسذذو كذذٔىًٓ:  ٍَّ صذذٔاز اشذذذؿٍةل اىذرن٘ذذت )ٌ

 )دصةكعخ اىسئج ٌٍة أدى إىٕ دٔكف اىص٘ر(.

 كرار اىٍضيس: اىٍٔافلح. -5

*   *   * 
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(221) 

ح ٍَّ ِٓ ح وٌُ ٍَّ َٓ ٌَ 

 

 اىٍصأىح: -1

أوػط ٚػٰ اٹقػذ٧ٕةؿ  ز٧ح ػٺؼ ثٲ٨ ا١٣ذَّػةب كا٣جػةظسٲ٨ ظػٮؿ أٱ٭٧ػة

٧َّح( ثٛذط ا٧٣ٲ٥ كا٣٭ةء، أـ )٦يً٭٧َّػح( ثٌػ٥ ا٧٣ػٲ٥ اٵك٣ػٯ ك٠كػؿ  ا٤٣٘ٮم: )٦ى٭ى

ب٫ آػؿ. ُِّ ث٫ ٚؿٱٜ ٱؼ  ا٣٭ةء، ٧ٚة ٱىٮِّ

 :االكذراح -2

٧َّح ك٦يً٭٧َّح( ث٧ٕ٪ٯ ٦ة ٱ٤١َّٙ ا٣نؼه  وعح اقذ٧ٕةؿ ٢٠ٍّ ٨٦ ٧٤٠ذٰ )٦ى٭ى

 ٨٦ ٌٝٲح أك أ٦ؿ ٱٞذٌٰ ٔ٪ةٱح كص٭ؽان ػةوةن.

 فٖ اىٍؿةصً: -أ ىذؿي٘و:ا -3

  :ػ٫، أم»دةج ا٣ٕؿكس ٩ػٮاق كأرادق كٔػــ  :ا٣٭٥ُّ: ٦ة أ٥٬َّ ث٫ ا٧٣ؿء ٩ٛكى

٫ي  حن: إذا أظـ٫٩ كأ٫ٞ٤ٝ ٠أ٫َّ٧٬ كا٬ذ٥ ثػ٫. ٬ػ٥َّ اٵ٦ؿ ٧٬  ٤ٔٲ٫. ٧٬َّ َّ٧ ة ك٦ى٭ى

ة ثةٵ٦ؿ: ٔــى ٤ٔٲ٫.. ً٭٧َّػةت ]ج. كأ٥٬َّ ٧٬  حن ث٧ٕ٪ػٯ. ا٧٣ي َّ٧ ػح   ك٦ى٭ى ٦يً٭٧َّ

٧َّح ٣ٰ: أم ٹ ٧٣عؿٝح..٬ٰ ا٣نؽااؽ ا  .«ٹ أ٬ي٥ُّ ثؾ٣ٟ :٦ى٭ى

  :ٍة»ا٣ٮقٲ  ٧ ك٥٬َّ اٵ٦ػؿي  : ٔــ ٤ٔٯ ا٣ٞٲةـ ث٫ ك٥٣ ٱ٫٤ٕٛ..٥٬َّ ثةٵ٦ؿ ٬ى

ٞى٫ كأظـ٫٩.. :ٚٺ٩ةن  ـًع ك٦ػة ٱػؽٔٮ إ٣ػٯ  أ٤ٝ ٛػ ا٧٣ي٭٥ٌ: اٵ٦ؿ ا٣نػؽٱؽ ا٧٣ي

ـف ك٦ة ٥٬َّ ث٫ ا٣ؿص٢ ٚػٰ ٩ٛكػ٫.  ٦ى٭ةـٌ.. ا٣ٲْٞح كا٣ذؽثؿ، ج. ا٣٭٥ٌ: ا٣عي

 .«٬ي٧ٮـ ا٣٭٥ٌ: أكؿ ا٣ٕـٱ٧ح، ج.ك

 فٖ اىػرف واىدالىح: -ب

ٱ٤عِ أف ٢ٕٛ٤٣ ا٣سٺزٰ )٥٬َّ( دٹ٣ذٲ٨: كاظؽة ٚػٰ ظة٣ػح ا٤٣ػـكـ، ك٬ػٰ 

٥٬َّ ثةٵ٦ؿ: ٔػــى ٤ٔػٯ »ا٣٪ٲح كا٣ٕــ ٤ٔٯ ا٣نٰء، ك٬ؾا ٦ٛ٭ٮـ ٝٮؿ ا٧٣ٕةص٥: 



 178 (2-1)اجلسءاُ  (33)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوشل 

ة ك٬ٰ ا٣عػـف كاٷٝػٺؽ ٧٠ػ ،، ككاظؽة ٰٚ ظة٣ح ا٣ذٕؽِّم«ا٣ٞٲةـ ث٫ ك٥٣ ٱ٫٤ٕٛ

 .«٥٬َّ اٵ٦ؿي ٚٺ٩ةن: أ٫ٞ٤ٝ كأظـ٩ى٫»ٰٚ ا٧٣ٕةص٥: 

مٟ ٰٚ أف دٹ٣ح ا٢ٕٛ٣ ا٣ٺزـ ٬ٰ اٵ٣ىٜ ث٧ة ٩ع٨ ٚٲػ٫، ٤ٚ٪ػؿى إ٣ػٯ  كٹ

 دٹ٣ح ٢٠ ٨٦ ا٧٤١٣ذٲ٨:

ة(، ٚٲ١ػٮف  - ػؿَّ ٕى ٤ػح( ٦سػ٢ )٦ى ٕى ٍٛ ٧َّح: ك٬ٰ ٦ىؽر ٦ٲ٧ػٰ ٤ٔػٯ ث٪ػةء )٦ى ٦ى٭ى

٧َّػح( ٦ٕ٪ة٬ة ا٣ٕــ ٤ٔٯ ا٣نٰء كا٣٪ٲح، كا٣ٕــ ٬ٮ ا٣ٕـٱ٧ح،  ٭ى ذيػ٫ ث٧ى ٚٞٮ٣٪ة: )٤٠َّٛ

ـىـ ٤ٔٲ٫ كٱي٪ذٮل ٫٤ٕٚ.  ٱٕ٪ٰ ٤٠ٛذ٫ ث٧ة ٱٕي

 ؛ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ٦ٕ٪ة٬ة ٤٠ٛذ٫ ث٧ة ٱؽٔٮ إ٣ٯ ا٣ٕــ ٤ٔٯ ا٣نػٰء ك٩ٲػح ٤ٕٚػ٫ك

ٕى٤ػػح ا٣كػػججٲح ٧٠ػػة ٚػػٰ ٝػػٮ٣٭٥:  ٍٛ اٵكٹد ٦ىجؼ٤ػػح ك٦ىضج٪ػػح »ٵف ٦ػػ٨ ٦ٕػػة٩ٰ ث٪ػػةء ٦ى

ف ٩ٛػف ا٣ؿصػ٢ د٪ىػؿؼ ٵ ؛ٱكجِّت ا٣جؼ٢ كا٣ضػج٨ كا٣ض٭ػ٢ ٦ة :أم ،«ك٦ىض٭٤ح

ٰ ا١٣ػػؿـ  إ٣ػػٲ٭٥ كإ٣ػػٯ ا٣عػػؿص ٤ٔػػٲ٭٥ دكف ٗٲػػؿ٥٬ ٚٲجٕػػؽ ا٣ٮا٣ػػؽ ٔػػ٨ دػػٮػِّ

ة٢ٔ( ٚٲٞةؿ )٦٭ةـٌ( ٦س٢ ٦ىٍؿظ٧ح ك٦ىؿاظ٥.  كا٣نضةٔح كا٥٤ٕ٣، كدض٧ٓ ٤ٔٯ )٦ٛى

ى٬ى٥ٌ( - ػح( :أم ،٦يً٭٧َّح: ك٬ٰ اق٥ ٚة٢ٔ ٨٦ ا٢ٕٛ٣ )أ ، )ٚة٧٣ي٭٧َّ ٜى  أظـفى كأ٤ٝ

ذػ٫ ث٧ػة ٱعػـف  ٬ٰ ا٧٣يعـ٩ح ا٧٣ي٤ٞٞح، كٝٮ٣٪ة: ً٭٧َّح( ٱىجط ث٧ٕ٪ٯ ٤٠َّٛ ذ٫ ث٧ي َّٛ٤٠(

كٱ٤ٞػػٜ، ك٦ػػ٨ ٦ٕػػة٩ٰ ا٤ٞ٣ػػٜ ا٣عؿ٠ػػح. كٱ٤عػػِ ٬٪ػػة أف ا٧٤١٣ػػح ا٩ذ٤ٞػػخ ٦ػػ٨ 

ك٣ؾا ٱ١٧ػ٨ ص٧ٕ٭ػة ٤ٔػٯ )٦٭ػةـٌ(، ك٣ػٮ ثٞٲػخ ٤ٔػٯ  ؛ا٣ٮوٛٲح إ٣ٯ اٹق٧ٲح

 ك٣ؿث٧ة ٠ةف ٣٭ة ٦ٕ٪ٯ ا٣نؽااؽ ا٧٣عؿٝح. ،ا٣ٮوٛٲح ١٣ةف ص٧ٕ٭ة )٦يً٭٧َّةت(

٧َّح(كث٪ةء ٤ٔٯ ٦ة ق ٭ى ذ٫ ث٧ى ث٧كػأ٣ح أك ٌٝػٲح  :أم ،جٜ ٱىط أف ٱٞةؿ: )٤٠َّٛ

ً٭٧َّػح( ذ٫ ث٧ي  :أم ،دؽٔٮ إ٣ٯ ا٣ٕــ ٤ٔٯ ا٣نٰء ك٩ٲح ٫٤ٕٚ، كٱىط أف ٱٞةؿ: )٤٠َّٛ

 ث٧كأ٣ح أك ٌٝٲح ثةٔسح ٤ٔٯ ا٤ٞ٣ٜ كا٣عؿ٠ح ٷ٩ضةز٬ة.

ػػح( أٝػػؿب إ٣ػػٯ ٦ػػة ٩عػػ٨ ثىػػؽدق، ٧٤ٔػػةن أف ٠ذػػةب  كا٣ْػػة٬ؿ أف دٹ٣ػػح )٦ى٭ى٧َّ

ػح( ا٣ذػٰ ٠ػةف 3/66ٵقة٣ٲت ٧٣ض٧ػٓ ا٣ٞػة٬ؿة )اٵ٣ٛةظ كا ط ٧٤٠ػح )٦يً٭٧َّ ( وػعَّ
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ُِّب٭ة ثٌٕ٭٥ كٱؿا٬ة أدؿَّ ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ؿاد ٨٦ ٧٤٠ح )٦ى٭ى٧َّح(، أ٦ة ٦ٕضػ٥ ا٤٣٘ػح  ٱؼ

ػح »ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة ٵظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ كٚؿٱ٫ٞ ٚض٤ٕ٭٧ة ث٧٪ـ٣ح كاظؽة، ٝةؿ:  ٦ى٭ى٧َّ

ػح: ٦ػة  ةٱح كص٭ؽان ػةوةن..ك٦يً٭٧َّح، ]٦ٛؿد : ٌٝٲح أك أ٦ؿ ٱٞذٌٰ ٔ٪ ٦ى٭ػةـٌ ٦ٛػؿد ٦ى٭ى٧َّ

 «.ٱذؿدت ٤ٔٯ ا٧٣ؿء ا٣ٞٲةـ ث٫ ٨٦ أ٧ٔةؿ ٦كؤكؿ ٔ٪٭ة )٦ى٭ةـٌ ا٣ٮزٱؿ(

 ا٣ٌٕٮ: د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 كرار اىيضِح: -4

ح( ثٍؿِٕ ٌة ٗهيَّف اىظخع  ٍَّ ِٓ ح وٌُ ٍَّ َٓ غعح اشذؿٍةل نوٍّ ٌَ نيٍذٖ )ٌَ

ذح. ٌَ كضذ٘ح أو أٌذر ٗلذضذٖ ؾِةٗذح وصٓذداً خةغذةًح  ٍَّ واألَوىذٕ اشذذؿٍةل ٌُٓ

 ودعفغ اىدنذٔر ٌةزن اىٍجةرك ؾيٕ اىلرار.

 ودعفغ ؾيٕ اىلرار اىدنذٔر ٌةزن اىٍجةرك.كرار اىٍضيس: اىٍٔافلحح  -5

*   *   * 

 (222) 

اٗة  اىَِّٔ

 

 اىٍصأىح: -1

)ا٣٪َّٮاٱة( ص٧ٕةن ٣ػ )٩ًٲَّح(، كٱؼُب٭ػة ٱنٲٓ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ا٧٣ٕةوؿ ٧٤٠ح 

 ف ٬ؾا ا٣ض٧ٓ ٣٭ة ٥٣ ٱؿد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح، كا٣ىٮاب ٬ٮ )٩ًٲَّةت(.ٵ ؛ثٌٕ٭٥

 :االكذراح -2

ـىـ ٤ٔٲػ٫ ص٧ٕػةن ٣ػػ  )ا٣٪َّٮاٱة(صٮاز اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح  ػ ث٧ٕ٪ٯ ا٧٣ٞةوؽ ك٦ة ٱٕي

 .)٩ًٲَّةت()ا٣٪َّٮاة كا٣٪َّٮل( ث٧ٕ٪ٯ ا٣٪ِّٲَّح، أ٦ة )٩ًٲَّح( ٚض٧ٕ٭ة 

 فٖ اىٍؿةصً: -أ اىذؿي٘و: -3

  :ٮل ا٣نٰء ٩ًٲَّحن ك٩ًٲىحن )ثة٣ذؼٛٲٙ ٨ٔ ا٤٣عٲة٩ٰ كظػؽق٩ى »٣كةف ا٣ٕؿب، 
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 ك٬ٮ ٩ةدر(..٩ٮل ا٣نٰء كا٩ذٮاق: ٝىؽىق كأذٞؽق. كا٣٪ِّٲَّح: ا٣ٮص٫ ا٣ػؾم

ٱخ :أم ،ت ٚٲ٫. ا٣ضٮ٬ؿم: ٩ٮٱخي ٩ًٲَّحن ك٩ىٮاةن ٱيؾ٬ى   .«ٔـ٦خي كا٩ٍذىٮى

  :ٍؿ ٨٦ ١٦ةف إ٣ػٯ آػػؿ. ا٣٪َّػٮاة»ا٣ٮقٲ : ٩ىٮل ٱ٪ٮم ٩ىٮلن ك٩ًٲَّحن: دعٮَّ

ٍٛف ٩عٮ ا٢٧ٕ٣ ا٣٪ِّٲَّح..  .«كا٣٪ِّٲَّح: دٮص٫ ا٣٪

: )ا٣٪ِّٲَّػح كا٣٪َّػٮاة كا٣٪َّػٮل( ٦ذؿادٚػةت ث٧ٕ٪ػٯ  ك٩ؼ٤ه ٧٦ة قػجٜ إ٣ػٯ أفَّ

ٕى٢(. ،كاظؽ ٤ح، ٚى ٕى ٤ح، ٚى ٍٕ ـىـ ٤ٔٲ٫ ٨٦ أ٦ؿ، كأكزا٩٭ة )ًٚ  ك٬ٮ ا٣ٞىؽ أك ٦ة ٱٕي

 فٖ اىػرف واىدالىح: -ب

٣ػ٥  :اٱػة( ص٧ٕػةن ٣ػػ )٩ًٲَّػح(، أم٥٣ ٩ضؽ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ٨٦ أكرد )٩ىٮ

ة٣ىٯ(  ٕى ةاػ٢( ٤ٔػٯ  ٤ٔٯ ٦ؾ٬ت٩ضؽ ص٧ٕةن ٣٭ة ٤ٔٯ )ٚى ا١٣ٮٚٲٲ٨، كٹ ٤ٔػٯ )ٕٚى

 ٦ؾ٬ت ا٣جىؿٱٲ٨ ٰٚ كزف ٦سٲ٤ذ٭ة ٧٤٠ح )ػُةٱة(.

٩ٞٮؿ: ٧٣َّة ٥٣ ٩ضؽ ص٧ٕػةن ٣ػػ )٩ًٲَّػح(، ٤ٔػٯ )٩ىٮاٱػة( ٧ٔػؽ٩ة إ٣ػٯ ٠ذػت ا٤٣٘ػح 

ٕى٤ػح ٤ٍٕػح كٚى ٧ٕخ ٤ٔٲ٫ أث٪ٲػح )ًٚ ٕىػ٢( ا٣ذػٰ ٬ػٰ أكزاف )٩ًٲَّػح ك٩ىػٮاة  ٧٣ٕؿٚح ٦ة صي كٚى

 ١ٚةف ٦ةٱ٤ٰ: ،ث٘ٲح ظ٤٧٭ة ٤ٔٯ ٩ْةاؿ٬ة ٰٚ ا٣ج٪ةء ؛ك٤٠٭ة ث٧ٕ٪ٯ كاظؽ ،ك٩ىٮل(

٤ح(: -1 ٍٕ ة٣ىٯ( ص٧ٕةن ٣ػ )ًٚ ٕى  )ٚى

جةٱةك٠ة٩خ »(: 3/87كرد ٰٚ دةرٱغ اث٨ ػ٤ؽكف ) ٦ىػؿ دكػٕٲ٨ أ٣ػٙ  صى

 .«أ٣ٙ دٱ٪ةر

جةٱة( ٬ٰ ص٧ػٓ )ًصجٍٲىػح كًصجٍػ ٤ىػح(. ككاًط ٬٪ة أف )ا٣ضى ٍٕ ٮة( ٤ٔػٯ كزف )ًٚ

جىػٯ ا٣ؼػؿاجى كا٧٣ػةءى كا٣عػٮضى ٱضجػةق كٱضجٲػ٫..»صةء ٰٚ ٣كػةف ا٣ٕػؿب:   صى

 .«كا٧٣ىؽر ًصجٍٮة كًصجٍٲح

جةٱة، كٱ٨١٧ أف ٱع٢٧ ٤ٔٲػ٫  ة٣ٯ ٰٚ ًصجٍٲح كصى ٤ح ٤ٔٯ ٕٚى ٍٕ إذف كرد ص٧ٓ ًٚ

 ص٧ٓ ٩ًٲَّح ٤ٔٯ ٩ٮاٱة، إذ ٧٬ة ٤ٔٯ ث٪ةء كاظؽ.

٤ح(: -1 ٕى ة٣ٯ( ص٧ٕةن ٣ػ )ٚى  )ٕٚى

ٰٚ )دػةرٱغ ٦ؽٱ٪ػح د٦نػٜ( ٹثػ٨ ٔكػة٠ؿ ركاٱػح ٔػ٨ ٔجػؽ ا٣ع٧ٲػؽ  صةء
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 ٝٮؿي ا٣نةٔؿ: ،ك٬ٮ ٔىؿ اظذضةج ،ا١٣ةدت ٨٦ ا٣ٕىؿ اٵ٦ٮم

٥ ذَّػػةب ٠ػػةف ًًٝكػػٲُّ٭ي  إذا ػػػؿج ا١٣ي

 

 دىكاٱػػة كأٝػػٺـي ا٣ػػؽَّكمِّ ٣٭ػػ٥ ٩ىػػجٺ 

صػةء  :ككاًط أف )ا٣ؽَّكاٱة( ٰٚ ٬ؾا ا٣كٲةؽ ٬ٰ ص٧ٓ )دىكاة( ا٣عجػؿ، أم 

ة٣ٯ ٤ح(.ث٪ةء )ٕٚى ٕى  ( ص٧ٕةن ٣ج٪ةء )ٚى

كٱ٨١٧ أف ٱع٢٧ ٤ٔٲ٫ ص٧ٓ )٩ىٮاة( ث٧ٕ٪ػٯ ا٣٪ِّٲَّػح ٤ٔػٯ )٩ىٮاٱػة(، إذ ٧٬ػة 

 ٤ٔٯ ث٪ةء كاظؽ.

ٕى٢(: -3 ة٣ىٯ( ص٧ٕةن ٣ػ )ٚى  )ٕٚى

٪ًٲَّح: ا٧٣ٮت..ا٣»كرد ٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب:  ٪ىٯ كا٧٣ى  «.كا٣ض٧ٓ ٦ى٪ةٱة ٧ى

ٕىػ٢( ٤ٔػٯ )ٚى  :أم ،ٚإذا ص٧ٕخ )ا٧٣ى٪ٯ( ٤ٔٯ )٦ى٪ةٱػة( ٕػة٣ىٯ( ص٧ٕػخ )ٚى

 .أ١٦٪٪ة ص٧ٓ ٦سٲ٤٭ة ٰٚ ا٣ج٪ةء )٩ىٮل( ث٧ٕ٪ٯ ا٣ٞىؽ ٤ٔٯ )٩ىٮاٱة( ٦سٲ٤ح )٦ى٪ةٱة(

ػة٣ىٯ(٩كذ٪ذش ٧٦ة قجٜ أ٩ػ٫ ٦ػةداـ  ٤ػحكرد ص٧ٕػةن ٵث٪ٲػح ) )ٕٚى ٍٕ ٤ػح، كًٚ ٕى ، ٚى

ٕى٢ك ( ك٬ٰ أث٪ٲح )٩ًٲَّح ك٩ػٮاة ك٩ىػٮل( ك٤٠٭ػة ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ٞىػؽ كاٹٔذػـاـ ٤ٔػٯ ٚى

 ا٧٤١٣ةت ا٣سٺث ٤ٔٯ )٩ىٮاٱة(. ا٣نٰء، ٤ٚٲف ٦ة ٱعٮؿ دكف ص٧ٓ ٬ؾق

 فٖ االشذبِةس: -ج

أصةز٬ػػة ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ا٣ٞػػة٬ؿة ٚػػٰ ٠ذػػةب )اٵ٣ٛػػةظ  -

ةاػ٢(، كظ٧ػٺن ٤ٔػٯ ٩ْٲؿد٭ػة ٚػٰ 1/1كاٵقة٣ٲت  ( ٤ٔٯ أ٩٭ة ٤ٔػٯ كزف )ٕٚى

ًٮٱَّح(. َى َُّٮاٱة( ص٧ٕةن ٣ػ )  ا٧٣ٕ٪ٯ ك٬ٰ )ا٣

 ٧٣ٕةوؿة.أزجذ٭ة ا٧٣ٕض٥ اٵقةقٰ ك٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا -

 ا٣ٌٕٮ: د. ٧٦ؽكح ػكةرة

 كرار اىيضِح: -4

اٗة(صٔاز اشذؿٍةل نيٍح  ثٍؿِٕ اىٍلةغد وٌة ُٗؿذَزم ؾي٘ذّ صٍؿذةً ىذذ  )اىَِّٔ

َّحح أٌة )َُِّ٘ح( فضٍؿٓة  ى( ثٍؿِٕ اىِِّ٘ اة واىَِّٔ  .)َُِّ٘ةت()اىَِّٔ

 كرار اىٍضيس: اىٍٔافلح. -5
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 املهداة واجملالث الكتب
 ()العربيت تاللغ جممع مكتبت إىل

 

 

 الكتب العربية -أ

 

األدب الظعتي في حلب: دراشث وتحليل: محمد حصن  بتند المحصن    -

 )دراشنننات 4991الهيئنننث العامنننث للدمننناب  دمظننن : - وزارة الثقافنننث

 (.49اجممابيث؛

إرهاصات طعر المفعيلث وقضاياه الفنيث: محمد حص  بتد المحصن   دار  -

  )طتعث ثالثث؛ مزيدة ومنقحث(.3142دمظ : الفرقان للغات واآلداب 

األشدي بالمث حلب في حضرة الغياب: محمند حصن  بتند المحصن    -

 .2  الطتعث3149دار الفرقان للغات واآلداب  دمظ :

 .3142أنفاس الظيطان: روايث: إياد ناجي  دار كنعان  دمظ : -

أوهاج األمس: طنعر: محمند حصن  بتند المحصن   طنراا للدراشنات  -

 .3142دمظ :والنظر  

                                                 

()  .أمي  المدمتث العرةيث في المجمع.درويض أنور إبداد أ 
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: ٦ع٧ػؽ ظكػ٨ ٔجػؽ «ظؿ٦ذةف»ا٣ج٪ٲح ا٣كؿدٱح ٰٚ ركاٱح وجعٰ ٚع٧ةكم  -

 1111ا٧٣عك٨، دار ا٣عٮار، ا٣ٺذٝٲح:

 .1111ا٣ذٛةح اٵزرؽ: ركاٱح: إٱةد ٩ةصٰ، دار ٠٪ٕةف، د٦نٜ: -

 : ٦ع٧ؽ ظك٨ ٔجؽ ا٧٣عكػ1951،٨-1911ص٧ة٣ٲةت ا٣نٕؿ ٰٚ قٮرٱة  -

 .1111مؿاع ٤٣ؽراقةت كا٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ، د٦نٜ: 

 ظٲةة ا٣ٕٺ٦ح ا٣نٲغ ٔجؽ ا٣ٞةدر ثؽراف: ٦ةصؽة ا٣ؿظٲجة٩ٰ، )د.ف(. -

دراقػػػةت ٚػػػٰ اٵدب ا٣ٕؿثػػػٰ: ٦ةصػػػؽة ا٣ؿظٲجػػػة٩ٰ، دار َػػػٺس،  -

 ا٣ضـء ا٣سة٩ٰ. ،1116د٦نٜ،

 .1116د٦نٜ اٵػؿل: ركاٱح: إٱةد ٩ةصٰ، دار َٺس، د٦نٜ: -

مؿكح ا٣ذك٭ٲ٢: دراقح كدعٞٲٜ: ك٣ٲؽ ا٣كؿاٝجٰ، ٝ٪ؽٱ٢ ٤٣ُجةٔح كا٣٪نػؿ،  -

 ، ) ق٤كح ٣٘ذ٪ة ا٣ؼة٣ؽة(.1119ثٰ:د

ا٣نٕؿ ا٣كٲةقٰ ٰٚ قٮرٱح ٦ػ٨ ٱػٮـ ٦ٲكػ٤ٮف إ٣ػٯ ٔٲػؽ ا٣ضػٺء: ٦ع٧ػؽ  -

 .٤٠1111ٲح اٳداب، ظ٤ت: - ظك٨ ٔجؽ ا٧٣عك٨، صة٦ٕح ظ٤ت

مٕؿ ا٣ُٛٮ٣ح ٰٚ قٮرٱح ٰٚ ا٣٪ىٙ اٵكؿ ٦ػ٨ ا٣ٞػؿف ا٣ٕنػؿٱ٨: ٦ع٧ػؽ  -

ح، ٤٠ٲػح اٳداب كا٤ٕ٣ػٮـ اٷ٩كػة٩ٲ - ظك٨ ٔجؽ ا٧٣عكػ٨، صة٦ٕػح ظ٤ػت

 .1113 ظ٤ت:

ا٣ٞةًٰ ٤ٰٔ ٔـكز رظٲجة٩ٰ: ٦كٲؿة ظٲةد٫ كمٕؿق: ٦ةصػؽة رظٲجػة٩ٰ، دار  -

 .1116َٺس، د٦نٜ:

 .1115ُٝذةف ٰٚ و٪ؽكؽ: ركاٱح: إٱةد ٩ةصٰ، دار ا١ٛ٣ؿ، د٦نٜ: -

٦ع٧ؽ ٔـٱـ م١ؿم: ثعػٮث ك٦ٞػةٹت: ٦ض٧ٮٔػح ٦ػؤ٣ٛٲ٨، دار ا١ٛ٣ػؿ،  -

 ، ) ٧٤ٔةء ١٦ؿ٦ٮف(.1118د٦نٜ:

ا٣٭ٲبػح  - ٰ: ٦ع٧ؽ ٔجػؽك ٤ٚٛػ٢، كزارة ا٣سٞةٚػح٦ؿاصٕةت ٰٚ ا٣٪عٮ ا٣ٕؿث -

 ؿق(ن، )إظٲةء ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ ك1118٩ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب، د٦نٜ: 
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 .٦1117ى٤ُعةت أ٣ٛةظ ا٣عٌةرة: ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ا٣ٞة٬ؿة:  -

٦ٕة٥٣ ا٣عٲةة ا٣كٮرٱح: ٦ع٧ػؽ ظكػ٨ ٔجػؽ ا٧٣عكػ٨، مػؿاع ٤٣ؽراقػةت  -

 .1117كا٣٪نؿ، ظ٤ت:

 .1116ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ا٣ٞة٬ؿة: ٦ٕض٥ ٣٘ح ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ: ٦ض٧ -

٦ٮاٝػػٙ مػػٕؿاء قػػٮرٱح كدٲػػةراد٭٥ ثػػٲ٨ ا٣عػػؿثٲ٨: ٦ع٧ػػؽ ظكػػ٨ ٔجػػؽ  -

 .1111ا٧٣عك٨، مؿاع ٤٣ؽراقةت كا٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ، د٦نٜ: 

 ٦ٮصـ دةرٱغ قٮرٱح ٰٚ ا٣ٕىٮر ا٣ٞؽٱ٧ح: ز٬ٲؿ ٩ةصٰ، )د.ف(. -

*   *   *
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 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق

 (م0202 -ه 4114يف مطلع عام )
 

 األعضـاء –أ 
 

 تاريخ دخول املجمع

 ;><6 الدكتقر حمؿد هقثؿ اخلقاط

 حاشـلادالدكتقر حمؿد مروان 

شرئقس ادجؿع»  

6><> 

 الدكتقر حمؿقد السقد

شكائب رئقس ادجؿع»  

7006 

 الدكتقر حمؿد مؽل احلسـل

شأمغ ادجؿع»  

7006 

 7007 الدكتقر مقفؼ دظبقل

 ;700 الدكتقر مازن ادبارك

 =700 الدكتقر ممدوح خسارة

 =700 إشتاذ مروان البقاب

 تاريخ دخول املجمع

 =700 الدكتقر ظؿر صابسقغ

 =700 الدكتقر ظقسك العاكقب

 =700 الدكتقرة لباكة مشقح

 =700 الدكتقر ظبد اإللف كبفان

 7060 الدكتقر هاين رزق

 7060 قدورالدكتقر أمحد 

 7060 الدكتقر حمؿد شعقد الصػدي

 ;706 الدكتقر وهب رومقة

 ;706 الدكتقر رفعت هزيؿ

 ;706 الدكتقر ظبد الـاس ظساف

 ;706 الدكتقر ظبقد الرساج



 (2-1) نءااجلز (93)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

7== 

 
 
 

 )*(األعضاء المرادلون في البلدان العربية -ب
 

 

 تاريخ دخول املجمع

  اململكة األردىوة اهلاشموة

 ;=<6 الؽريؿ خؾقػةالدكتقر ظبد 

 7007 الدكتقر ظدكان بخقت

 7007 الدكتقر ظع حمافظة

 :706 الدكتقر شؿر  الدرويب

  اجلمهورية التوىسوة

 8<<6 الدكتقر إبراهقؿ صبقح

 8<<6 الدكتقر إبراهقؿ بـ مراد

 7000 الدكتقر ظبد القهاب بقحديبة

 7007 الدكتقر ظبد السالم ادسّدي

 7007 طقػ ظبقدالدكتقر ظبد الؾ

  اجلمهورية اجلزائرية

 7><6 الدكتقر أمحد ضالب اإلبراهقؿل

 7007 الدكتقر ظبد ادؾؽ مرتاض

 تاريخ دخول املجمع

 7007 الدكتقر العريب ولد خؾقػة

 >700 الدكتقر صالح بؾعقد

 :706 الدكتقر ظثامن السعدي

  اململكة العربوة السعودية

 7000 الدكتقر أمحد حمؿد الضبقب

 7000 هلل الغذاملالدكتقر ظبد ا

 >700 الرحقؿ ظسقالن ظبد الدكتقر ظبد اهلل ـب

  مجهورية السودان

شتاذ ظع أمحد بابؽر  >700 ٕا

 الدكتقر حسـ بشر صديؼ

 شرئقس ادجؿع»

706: 

ـ حاج ماجد  :706 الدكتقر وايف صالح الدي

  اجلمهورية العربوة السورية

 7<<6 ظؿر الدقاقالدكتقر 

 7000 دمهانالدكتقر أمحد 
 

____________________________________ 

 ت إقطار وفًؼا لؾستقب اهلجائل، وإشامء وفًؼا لؾستقب الزمـل.ر  ك  ( ذ  *)
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 تاريخ دخول املجمع

 7000 الدكتقر حمؿد مرايايت

 7007 رضقان الدايةحمؿد الدكتقر 

 7007 الدكتقر صالح كزارة

 7007 الدكتقر ظبد الؽريؿ رافؼ

 7007 الدكتقر ظع أبق زيد

 7007 الدكتقر ظع ظؼؾة ظرشان

 7007 الدكتقرة فاتـ حمجازي

 7007 الدكتقر حمؿد حسان الطقان

 7007 الدكتقر حمؿقد الربداوي

 7007 الدكتقر حيقك مر ظؾؿ

 >700 الدكتقر أمحد احلاج شعقد

 >700 الدكتقر ظبد احلؾقؿ مـصقر

 >700 الدكتقر ظامد الصابقين

 :706 الدكتقرة أشقدة بشر صفبـدر

 :706 الدكتقر ظبد اجلبار الضحاك

 :706 الدكتقر ظدكان بركة

 :706 الدكتقر ظؼقؾ ادرظل

 :706 الداية زالدكتقر فاي

 :706 الدكتقر فقصؾ احلػقان

 تاريخ دخول املجمع

 :706 الدكتقر قاشؿ شارة

 :706 الدكتقر حمؿد ظبدو فؾػؾ

 :706 إشتاذ حمؿد ظدكان شامل

 :706 الدكتقرة مـك إلقاس

 :706 الدكتقر مقخائقؾ معطل

  اجلمهورية العراقوة

 7000 الدكتقر كاجح الراوي

 7007 الدكتقر حمؿقد حقاوي محاش

 7007 الدكتقر بشار ظقاد معروف

 >700 الدكتقر داخؾ حسـ جريق

 >700 الدكتقر ظع الؼاشؿل

 >700 الدكتقر صالح مفدي الػرضقد

 :706 مسارع الراويالدكتقر 

  فلسطني

 >700 الدكتقر أمحد حسـ حامد

  الكويت

 8<<6 الدكتقر ظبد اهلل غـقؿ

 7000 الدكتقر ظع الشؿالن

 7000 الدكتقر شؾقامن العسؽري



 (2-1) نءااجلز (93)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

7>0 

 تاريخ دخول املجمع

 7000 الدكتقر شؾقامن الشطل

 7007 إشتاذ ظبد العزيز البابطغ

  اجلمهورية اللبناىوة

 7><6 الدكتقر فريد شامل احلداد

جار ـ البدوي اـل  7000 الدكتقر ظز الدي

 7007 الدكتقر جقرج ظبد ادسقح

  اللوبوة العربوة اجلامهريية

 8<<6 الدكتقر حمؿد أمحد الرشيػ

  مجهورية مرص العربوة

 ;=<6 الدكتقر رصدي الراصد

 تاريخ دخول املجمع

 ;=<6 إشتاذ وديع فؾسطغ

 8<<6 إشتاذ مصطػك حجازي

 7000 الدكتقر جابر ظصػقر

 7007 الدكتقرة وفاء كامؾ فايد

 :706 الدكتقر صالح فضؾ

  اململكة املغربوة

 8<<6 الدكتقر ظباس اجلراري

 7007 الدكتقر الشاهد البقصقخل

  اجلمهورية العربوة الومنوة

 7000 الدكتقر ظبد العزيز مؼالح



 (م2222هـ/1441)أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

 

7>6 

 

 األعضاء المرادلون في البلدان األخرى -ج
 

 تاريخ دخول املجمع

  كستانأزب

 8<<6 الدكتقر كعؿة اهلل إبراهقؿقف

  إسباىوة

 7<<6 الدكتقر خقسقس ريق شالقدو

  إيران

 ;=<6 الدكتقر حمؿد باقر حجتل

 ;=<6 الدكتقر مفدي حمؼؼ

 7007 الدكتقر حمؿد ظع آذر صب

 7007 الدكتقر حمؿد ظع التسخري

  باكستان

 8<<6 الدكتقر أمحد خان

  البوسنة واهلرسك

 7007 الدكتقر أشعد دراكقفقتش

 7007 الدكتقر فتحل مفدي

 7007 الدكتقر حمؿد أركاؤوط

 تاريخ دخول املجمع

  تركوة

 ;=<6 وغؾقأالدكتقر إحسان أكؿؾ الديـ 

  روماىوة

 7007 الدكتقر كؼقٓ دويرصقان

  الصني

 >700 الدكتقرة أمؾ ققه صقه هقه

  فرىسة

 ;=<6 كدره مقؽقؾأإشتاذ 

 8<<6 إشتاذ جاك ٓكغاد

 8<<6 إشتاذ جقرج بقهاس

 8<<6 إشتاذ جرار تروبق

  اهلنـد

 7007 الدكتقر حمؿد أمجؾ أيقب اإلصالحل
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7>7 

 
 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق الراحلون

 
 رؤداء المجمع الراحلون -أ

 

 مدة تولِّوه رئاسة املجمع رئوس املجمع

 (8:<6 - <6<6) إشتاذ حمؿد كرد ظع

 (<:<6 - 8:<6) ذ خؾقؾ مردم بؽإشتا

 (=;<6 - 0;<6) إمر مصطػك الشفايب

 (;=<6 - =;<6) الدكتقر حسـل شبح

 (=700 -8<<6) الدكتقر صاكر الػحام

 

     



 اء جممع اللغة العربية الراحلونأعض

 

7>8 

 

 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق الراحلون
 األعضاء الراحلون -ب

 

 الوفاة 

 70<6 الشقخ ضاهر السؿعقين اجلزائري

 ;7<6 اذ إلقاس قددإشت

 =7<6 إشتاذ شؾقؿ البخاري

 <7<6 إشتاذ مسعقد الؽقاكبل

 86<6 إشتاذ أكقس شؾقم

 88<6 قريحإشتاذ شؾقؿ ظـ

 88<6 إشتاذ مسي قـدلػت

 :8<6 الشقخ شعقد الؽرمل

 ;8<6 الشقخ أمغ شقيد

 ;8<6 إشتاذ ظبد اهلل رظد

 96<6 الشقخ ظبد الرمحـ شالم

 98<6 شتاذ رصقد بؼدوكسإ

 :9<6 إشتاذ أديب التؼل

 :9<6 الشقخ ظبد الؼادر ادبارك

 =9<6 إشتاذ معروف إركاؤوط

 الوفاة 

 6:<6 الدكتقر مجقؾ اخلاين

 7:<6 إشتاذ حمسـ إمغ

 إشتاذ حمؿد كرد ظع

 «رئقس ادجؿع»

6>:8 

 ::<6 إشتاذ شؾقؿ اجلـدي

 ::<6 إشتاذ حمؿد البزم

 قخ ظبد الؼادر ادغريب الش

 شكائب رئقس ادجؿع»

6>:; 

 ;:<6 إشتاذ ظقسك إشؽـدر ادعؾقف

 إشتاذ خؾقؾ مردم بؽ 

 شرئقس ادجؿع»

6>:> 

 6;<6 الدكتقر مرصد خاضر

 7;<6 إشتاذ فارس اخلقري

 إشتاذ ظز الديـ التـقخل

 شكائب رئقس ادجؿع»

6>;; 
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7>9 

 الوفاة 

 إشتاذ إمر مصطػك الشفايب

 شقس ادجؿعرئ»

6>;= 

 إمر جعػر احلســل 

 شأمغ ادجؿع»

6><0 

 6><6 الدكتقر شامل الدهان

ـ الؽقاكبل  7><6 الدكتقر حمؿد صالح الدي

 :><6 إشتاذ ظارف الـؽدي

 ;><6 البقطار ةإشتاذ حمؿد هبج

 ;><6 الدكتقر مجقؾ صؾقبا

 <><6 الدكتقر أشعد احلؽقؿ

 0=<6 إشتاذ صػقؼ جزي

 0=<6 الدكتقر مقشقؾ اخلقري

 6=<6 إشتاذ حمؿد ادبارك

 7=<6 الدكتقر حؽؿة هاصؿ

 :=<6 إشتاذ ظبد الؽريؿ زهقر ظدي

 الدكتقر صؽري فقصؾ

 «أمغ ادجؿع»

6>=: 

 ;=<6 الدكتقر حمؿد كامؾ ظقاد

 الوفاة 

 الدكتقر حسـل شبح

 شرئقس ادجؿع»

6>=; 

 ==<6 إشتاذ ظبد اهلادي هاصؿ

 7<<6 د راتب الـػاخإشتاذ أمح

 7<<6 إشتاذ ادفـدس وجقف السامن

 الدكتقر ظدكان اخلطقب

 شأمغ ادجؿع»

6>>: 

 <<<6 الدكتقر مسعقد بقبق

 7000 الدكتقر حمؿد بديع الؽسؿ

 7006 الدكتقر أجمد الطرابؾز

 7007 الدكتقر خمتار هاصؿ

 7007 الدكتقر ظبد القهاب حقمد

 7007 الدكتقر ظادل العقا

 :700 إشتاذ حمؿد ظاصؿ بقطار

 ;700 الدكتقر ظبد احلؾقؿ شقيدان

 >700 الدكتقر حمؿد ظبد الرزاق قدورة

 الدكتقر صاكر الػّحام

 شرئقس ادجؿع»

700= 

 =700 الدكتقر ظبد الؽريؿ القايف
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7>: 

 الوفاة 

 7060 إشتاذ جقرج صدقـل

 7066 الدكتقر حمؿد زهر البابا

 الدكتقر ظبد الؽريؿ إصس

 شظضق ذف»

7066 

إحسان الـصحمؿد الدكتقر   7067 

 7067 الدكتقر حمؿد ظزيز صؽري

 7068 الدكتقرة لقذ الصباغ

 الوفاة 

 7068 إشتاذ شؾقامن العقسك

 :706 الدكتقر ظبد اهلل واثؼ صفقد

صحادة اخلقري إشتاذ  706; 

 =706 الدكتقر أكقر اخلطقب

 <706 الدكتقر حمؿد حمػؾ

ب تقزيـلالدكتقر حمؿد ضق  706> 
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7>; 

 األعضاء المرادلون الراحلون من األقطار العربية -ج
 

 الوفاة 

  اململكة األردىوة اهلاشموة

 0><6 إشتاذ حمؿد الرشيؼل

 الدكتقر حمؿقد إبراهقؿ

 الدكتقر شامل خؾػ محاركة

6>>> 

7060 

 :706 الدكتقر كاس الديـ إشد

 >706 الدكتقر كشلت محاركة

 =706 الدكتقر حمؿقد السؿرة

  اجلمهورية التوىسوة

ـ حسـل ظبد القهاب شتاذ حس  =;<6 ٕا

 0><6 إشتاذ حمؿد الػاضؾ بـ ظاصقر

 8><6 إشتاذ حمؿد الطاهر بـ ظاصقر

 ;><6 إشتاذ ظثامن الؽعاك

 :<<6 الدكتقر شعد غراب

 <<<6 الدكتقر شؾقؿ ظاّمر

 >700 سقيز الالدكتقر حمؿد 

 الدكتقر صالح اجلابري

 إشتاذ حمؿد ادزايل

 الدكتقر حمؿد احلبقب بؾخقجة

700> 

7060 

7067 

 :706 إشتاذ أبق الؼاشؿ حمؿد كرو

 =706 الدكتقر رصاد محزاوي

 الوفاة 

  اجلمهورية اجلزائرية

 <7<6 الشقخ حمؿد بـ أيب صـب

 :;<6 إشتاذ حمؿد البشر اإلبراهقؿل

 <><6 ػةحمؿد العقد حمؿد ظع خؾق

 7<<6 إشتاذ مقلقد قاشؿ

 =<<6 إشتاذ صالح اخلريف

 7068 الدكتقر أبق الؼاشؿ شعداهلل

 >706 الدكتقر ظبد الرمحـ احلاج صالح

  اململكة العربوة السعودية

 8<<6 إشتاذ ظبد العزيز الرفاظل

 7000 إشتاذ محد اجلارس

 إشتاذ حسـ ظبد اهلل الؼرر

  بـ يقسإشتاذ ظبد اهلل

 الدكتقر ظقض الؼقزي

7009 

7066 

7068 

 ;706 الدكتقر ظبد اهلل صالح العثقؿغ

  مجهورية السودان

 0><6 الشقخ حمؿد كقر احلسـ

 7008 الدكتقر حمقل الديـ صابر

 7008 الدكتقر ظبد اهلل الطقب

 :700 إشتاذ حسـ فاتح قريب اهلل
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753 

 الوفاة 

 7002 األستاذ رس اخلتم اخلؾيػة

  ورية العربية السوريةاجلمه

 5571 الدكتور صالح قـباز

 5574 األب جرجس شؾحت

 5511 األب جرجس مـش

 5511 األستاذ مجيل العظم

 5511 الشيخ كامل الغزي

 5511 األستاذ جربائيل رباط

 5514 األستاذ ميخائيل الصؼال

 5595 األستاذ قسطاكي احلؿيص

 5597 امن األمحديالشيخ سؾ

 5591 الدين الـعساين الشيخ بدر

 5594 دوارد مرقصإاألستاذ 

 5515 األستاذ راغب الطباخ

 5515 الشيخ عبد احلؿيد اجلابري

 5515 الشيخ حمؿد زين العابدين

 5512 الشيخ عبد احلؿيد الؽيايل

 5512 الشيخ حمؿد سعيد العريف

 5513 غـاصيوس افرامأالبطريرك مار 

 5514 ادطران ميخائيل بخاش

 5523 األستاذ نظري زيتون

 الوفاة 

 5525 الدكتور عبد الرمحن الؽيايل

 5532 األستاذ حمؿد خري الزركيل

 األستاذ حمؿد سؾيامن األمحد

 «بدوي اجلبل»

5545 

 5550 األستاذ عؿر أبو ريشة

 5553 الدكتور شاكر مصطػى

 7000 الدكتور قسطـطني زريق

 7000 الدكتور خالد اداغوط

 7002 األستاذ عبد ادعني ادؾوحي

 الدكتور عبد السالم الرتمانيـي

 الدكتور عبد السالم العجييل

7002 

7002 

 7004 الدكتور عبد اهلل عبد الدايم

 7050 الدكتور صالح الدين ادـجد

 7055 الدكتور عدنان تؽريتي

 7055 األستاذ مدحة عؽاش

البطريررررك مرررار أغـررراصيوس 

 7059 زكا األول عيواص

 7059 الدكتور برهان العابد

 7052 الدكتور عؿر موسى باشا

 7052 األستاذ حمؿود فاخوري

 7053 الدكتور صادق فرعون

 7054 الدكتور عدنان احلؿوي
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7>= 

 الوفاة 

 7069 الدكتقر ظدكان درويش

  اجلمهورية العراقوة

 79<6 إشتاذ حمؿقد صؽري ألقد

 ;8<6 إشتاذ مجقؾ صدقل الزهاوي

 :9<6 تاذ معروف الرصايفإش

 ;9<6 إشتاذ ضف الراوي

 >9<6 كستاس ماري الؽرمعأإب 

 0;<6 الدكتقر داود اجلؾبل ادقصع

 6;<6 إشتاذ ضف اهلاصؿل

 :;<6 إشتاذ حمؿد رضا الشبقبل

 <;<6 إشتاذ شاضع احلرصي

 <;<6 إشتاذ مـر الؼايض

 <;<6 الدكتقر مصطػك جقاد

 6><6 اس العزاويإشتاذ ظب

 7><6 إشتاذ كاطؿ الدجقع

 8><6 إشتاذ كامل إبراهقؿ

 >><6 الدكتقر كاجل معروف

ـاضققس يعؼقب الثالثأالبطريرك   0=<6 غ

 8=<6 ظبد الرزاق حمقل الديـالدكتقر 

 8=<6 الدكتقر إبراهقؿ صقكة

 8=<6 الدكتقر فاضؾ الطائل

 الوفاة 

 9=<6 الدكتقر شؾقؿ الـعقؿل

 9=<6 ضف باقر إشتاذ

 9=<6 الدكتقر صالح مفدي حـتقش

 :=<6 إشتاذ أمحد حامد الرصاف

 ==<6 الدكتقر أمحد ظبد الستار اجلقاري

 0<<6 الدكتقر مجقؾ شعقد

 7<<6 إشتاذ كقركقس ظقاد

 ;<<6 الشقخ حمؿد هبجة إثري

 =<<6 إشتاذ حمؿقد صقت خطاب

 =<<6 الدكتقر فقصؾ دبدوب

 7006 براهقؿ السامرائلالدكتقر إ

 7007 الدكتقر حمؿد تؼل احلؽقؿ

 7008 الدكتقر صالح أمحد العع

 :700 الدكتقر ظبد العزيز البسام

 :700 الدكتقر مجقؾ ادالئؽة

 ;700 كتقر ظبد الؾطقػ البدريالد

 <700 الدكتقر حسغ ظع حمػقظ

 كتقر ظبد العزيز الدوريالد

 الدكتقر حمؿقد اجلؾقع

7060 

7066 

 7066 هالل كاجلإشتاذ 

 7068 الدكتقر يقشػ ظز الديـ
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7>> 

 الوفاة 

 =706 الدكتقر أمحد مطؾقب

  فلسطني

 76<6 إشتاذ كخؾة زريؼ

 96<6 الشقخ خؾقؾ اخلالدي

 >9<6 إشتاذ ظبد اهلل خمؾص

شتاذ حمؿد إشعاف الـشاصقبل  =9<6 ٕا

 8:<6 إشتاذ خؾقؾ السؽاكقـل

 >:<6 إشتاذ ظادل زظقس

ـقؽل ب أوغسطغ مرمرجل الدوم  8;<6 ٕا

 6><6 إشتاذ قدري حافظ ضققان

 ;<<6 إشتاذ أكرم زظقس

 7008 الدكتقر إحسان ظباس

 7008 إشتاذ أمحد صدقل الدجاين

 7008 الدكتقر إدوارد شعقد

 :706 الدكتقر أمحد صػقؼ اخلطقب

  الكويت

 7068 الدكتقر خالد ظبدالؽريؿ مجعة

  هورية اللبناىوةاجلم

 :7<6 إشتاذ حسـ بقفؿ

 >7<6 إب لقيس صقخق

 الوفاة 

 >7<6 إشتاذ ظباس إزهري

 <7<6 إشتاذ ظبد الباشط فتح اهلل

 80<6 الشقخ ظبد اهلل البستاين

 80<6 إشتاذ جز ضقمط

 90<6 إشتاذ أمغ الرحياين

 96<6 إشتاذ جرجل يـل

 :9<6 الشقخ مصطػك الغاليقـل

 ;9<6 ٕشتاذ ظؿر الػاخقريا

 =9<6 إشتاذ بقلس اخلقيل

 6:<6 الشقخ إبراهقؿ ادـذر

 8:<6 شالعامع»الشقخ أمحد رضا 

 ;:<6 إشتاذ فقؾقب ضرزي

 >:<6 الشقخ فماد اخلطقب

 =:<6 الدكتقر كؼقٓ فقاض

 0;<6 إشتاذ شؾقامن طاهر

 7;<6 إشتاذ مارون ظبقد

 إشتاذ بشارة اخلقري

 شإخطؾ الصغر»

6>;= 

 ;><6 إشتاذ أمغ كخؾة

 >><6 إشتاذ أكقس مؼدد

 =><6 إشتاذ حمؿد مجقؾ بقفؿ
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800 

 الوفاة 

 ;=<6 الدكتقر صبحل ادحؿصاين

 >=<6 الدكتقر ظؿر فّروخ

 ;<<6 إشتاذ ظبد اهلل العاليع

 ;700 الدكتقر كؼقٓ زيادة

 <700 الدكتقر حمؿد يقشػ كجؿ

  لوبوا

 :=<6 ع الػؼقف حسـإشتاذ ظ

 7066 الدكتقر ظع ففؿل خشقؿ

  مجهورية مرص العربوة

 79<6 إشتاذ مصطػك لطػل ادـػؾقضل

 :7<6 إشتاذ رفقؼ العظؿ

 >7<6 إشتاذ يعؼقب سوف

 80<6 إشتاذ أمحد تقؿقر

 87<6 إشتاذ أمحد كامل

 87<6 إشتاذ حافظ إبراهقؿ

 87<6 إشتاذ أمحد صققل

 88<6 ٕشتاذ داود بركاتا

 89<6 إشتاذ أمحد زكل باصا

 :8<6 إشتاذ حمؿد رصقد رضا

 :8<6 إشتاذ أشعد خؾقؾ داغر

 >8<6 إشتاذ مصطػك صادق الرافعل

 الوفاة 

 =8<6 إشتاذ أمحد اإلشؽـدري

 98<6 الدكتقر أمغ ادعؾقف

 98<6 الشقخ ظبد العزيز البرشي

 99<6 إمر ظؿر ضقشقن

 ;9<6 قر أمحد ظقسكالدكت

 >9<6 الشقخ مصطػك ظبد الرازق

 =9<6 إشتاذ أكطقن اجلؿقؾ

 <9<6 إشتاذ خؾقؾ مطران

 <9<6 إشتاذ إبراهقؿ ظبد الؼادر ادازين

 8:<6 إشتاذ حمؿد لطػل مجعة

 9:<6 الدكتقر أمحد أمغ

 ;:<6 إشتاذ ظبد احلؿقد العبادي

 =:<6 الشقخ حمؿد اخلرض حسغ

 <:<6 لدكتقر ظبد القهاب ظزاما

 <:<6 الدكتقر مـصقر ففؿل

 8;<6 إشتاذ أمحد لطػل السقد

 9;<6 إشتاذ ظباس حمؿقد العؼاد

 9;<6 إشتاذ خؾقؾ ثابت

 ;;<6 إمر يقشػ كامل

 =;<6 إشتاذ أمحد حسـ الزيات

 8><6 الدكتقر ضف حسغ
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 الوفاة 

 3531 الدكتور أمحد زكي

 3541 لصرييفاألستاذ حسن كامل ا

 3541 األستاذ حممد عبد الغني حسن

 3553 األستاذ حممود حممد شاكر

 2002 األستاذ إبراهوم الرتزي

 2001 الدكتور عبد القادر القط

 2001 الدكتور أمحد خمتار عمر

 2001 الدكتور شوقي ضوف

 2003 الدكتور عز الدين إسامعول

 2005 الدكتور أمني عيل السود

 2033 مود حاظ الدكتور حم

 2032 حلميحلاظ  االدكتور عبد 

 2031 حممود عيل مكيالدكتور 

 2031 الدكتور كامل برش

 2031 الدكتور حممود ظوزي ادناوي

 2032 األستاذ ظاروق شوشة

 2032 الدكتور ىبول عيل

 2033 الدكتور حسني ىصار

 الوفاة 

 2035 األستاذ حممود ظهمي حجازي

  اململكة املغربوة

 3512 األستاذ حممد احلجوي

 3522 عبد احلي الكتايناألستاذ 

 3531 األستاذ عالل الفايس

 3545 األستاذ عبد اهلل كنُّون

 3553 األستاذ حممد الفايس

 3551 األستاذ حممد ادكي النارصي

 2003 األستاذ عبد الرمحن الفايس

 2004 األستاذ عبد الوهاب بن منصور

 2004 األستاذ األخرض الغزال

 2031 الدكتور عبداهلادي التازي

 2031 الدكتور عبد اللطوف بربوش

 2034 الدكتور حممد بن رشيفة

 2035 األستاذ عبد القادر زمامة

  اجلمهورية العربوة الومنوة

 2004 القايض إسامعول بن عيل األكوع
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 األعضاء المرادلون الراحلون من البلدان األخرى -د
 

 الوفاة 

  «سابًقا»االحتاد السوفووتي

شتاذ كراتشؽقفسؽل  ـاضققس»ٕا  6:<6 شأغ

شتاذ برتؾ   شايػؽـل ادواردوفقتش»ٕا

 الدكتقر غريغقري ذباتقف

6>:< 

700; 

  إسباىوة

 99<6 شمقؽؾ»إشتاذ آشغ بالشققس 

 :<<6 مقؾقق غارشقا غقمزإإشتاذ 

  أملاىوة

 =7<6 شمارتغ»إشتاذ هارمتان 

 80<6 شإدوارد»إشتاذ شاخاو 

 86<6 شيقشػ»إشتاذ هقروفقتز 

 ;8<6 شفزيتز»إشتاذ هقمقؾ 

 97<6 شأوجغ»إشتاذ مقتػقخ 

 =9<6 شأركست»إشتاذ هرزفؾد 

 <9<6 شأوغست»إشتاذ فقرش 

 ;:<6 شكارل»إشتاذ بروكؾامن 

 :;<6 شريتشارد»إشتاذ هارمتان 

 الوفاة 

 6><6 شهؾؿقت»الدكتقر ريس 

 7068 الدكتقر رودلػ زهلايؿ

 7068 الدكتقر فقلػ ديسيش فقرش

  إيران

 >9<6 الشقخ أبق ظبد اهلل الزكجاين

 ::<6 إشتاذ ظباس إقبال

 6=<6 الدكتقر ظع أصغر حؽؿة

 :<<6 الدكتقر حمؿد جقاد مشؽقر

 >700 الدكتقر هادي معرفت

 :706 الدكتقر حمؿد  مفدي أصػل

 ;706 الدكتقر فروز حريرجل

  إيطالوة

 :7<6 شوجقـققأ»ٕشتاذ غريػقـل ا

 ;7<6 شلققن»إشتاذ كايتاين 

 :8<6 شاغـازيق»إشتاذ غقيدي 

 =8<6 شكارلق»إشتاذ كّؾقـق 

 ;<<6 شفركسقسؽق»إشتاذ غزيقّع 
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 الوفاة 

  باكستان

 >><6 إشتاذ حمؿد يقشػ البـقري

شتاذ ظبد العزيز ادقؿـل الراجؽقيت  =><6 ٕا

شتاذ حمؿد صغر  ـ ادعصقملٕا  ;<<6 حس

شتاذ حمؿقد أمحد غازي الػاروقل  7060 ٕا

  الربازيل

 9:<6 الدكتقر شعقد أبق مجرة

 إشتاذ رصقد شؾقؿ اخلقري

 «الشاظر الؼروي»

6>=9 

  الربتغال

 97<6 شدافقد»إشتاذ لقيس 

  بريطاىوة

 ;7<6 شبراون»إشتاذ إدوارد 

 88<6 شأكطقين»إشتاذ بػـ 

 90<6 شد.س.»مرغؾققث  إشتاذ

 8:<6 شفريتز»إشتاذ كريـؽق 

 :;<6 شألػريد»إشتاذ غؾققم 

 <;<6 شأ.ج.»إشتاذ اربري 

 6><6 شهامؾتقن أ.ر.»إشتاذ جقب 

 الوفاة 

  بولوىوة

 =9<6 شكقفالسؽل»إشتاذ 

  تركوة

 .... إشتاذ أمحد اتش

 87<6 إشتاذ زكل مغامز

 =706 الدكتقر فماد شزكغ

  شكوسلوفاكوةت

 99<6 شألقا»إشتاذ مقزل 

  الداىمرك

 87<6 شفراكز»إشتاذ بقهؾ 

 =8<6 شحيقك»وب ْس إشتاذ اش  

 9><6 شجقن»إشتاذ بدرشـ 

  السويد

 8:<6 شك.ف.»إشتاذ شقسشتغ 

 ;=<6 إشتاذ ديدريـغ شػـ

  سويرسة

 >7<6 شإدوارد»إشتاذ مقكتة 

 <9<6 إشتاذ هقس 
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 الوفاة 

  الصني

 =700 إشتاذ ظبد الرمحـ كاجقكغ

  فرىسة

 79<6 شريـف»إشتاذ باشقف 

 ;7<6 إشتاذ مآكجق

 >7<6 شكؾقامن»إشتاذ هقار 

 =7<6 شأرثقر»إشتاذ غل 

 <7<6 شبؾر»إشتاذ مقشق 

 97<6 شلقشقان»إشتاذ بقفا 

 8:<6 شجزيؾ»إشتاذ فران 

 ;:<6 شولقؿ»إشتاذ مارشقف 

 =:<6 شريـف»إشتاذ دوشق 

 7;<6 شلقيس»إشتاذ ماشقـققن 

 0><6 شهـري»إشتاذ ماشقف 

 8><6 شرجيقس»الدكتقر بالصر 

  شجقرج»إشتاذ كقٓن 

 8=<6 شهـري»إشتاذ ٓوشت 

 ><<6  إشتاذ كقؽقتا إيؾققسػ

  فنلندة

 .... شيقحـا اهتــ»إشتاذ كرشقؽق 

  

 الوفاة 

  املجر

 76<6 شأغـاضققس»شتاذ غقلدزهير إ

 .... شإدوارد»إشتاذ ماهؾر 

 <><6 إشتاذ ظبد الؽريؿ جرماكقس

  النروج

 .... إشتاذ مقبرج

  النمسا

 .... شكارل»الدكتقر اصتقلز 

 <7<6 شرودلػ»إشتاذ جر 

 6;<6 شهاكز»الدكتقر مقجقؽ 

  اهلند

 >7<6 احلؽقؿ حمؿد أمجؾ خان

 6=<6 صػ ظع أصغر فقيضإشتاذ آ

ـ ظع احلسـل الـدوي أ.   <<<6 أبق احلس

 :700 الدكتقر ظبد احلؾقؿ الـدوي

 7060 الدكتقر خمتار الديـ أمحد

  ندةهول

 ;8<6 ششـقك»إشتاذ هقرغروكج 

 إشتاذ هقتسام

 شمارتقـقس تققدوروس»

6>98 

 >9<6 شك. فان»إشتاذ اراكدوكؽ 
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 الوفاة 

 0><6 شيقشػ»إشتاذ صخت 

  الواليات املتحدة األمريكوة

 98<6 شب»الدكتقر مؽدوكالد 

 =9<6 شركستأ»إشتاذ هرزفؾد 

 الوفاة 

 ;:<6 شجقرج»إشتاذ شارضقن 

 6><6 شبقارد»الدكتقر ضقدج 
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