






 

 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 

www.arabacademy.gov.sy 
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 الثالث والرابع أينفهرس اجلز

 والتسعين الثالثمن المجلد 

 ابلحوث وادلراسات
 133 د. وروان امىداشٌْ وِكع امنغث امػرةٔث فْ امفكر امػامىْ -

 امُجٔي امنغِي فْ وِاكع امتِاصل خطر -

 139 ودىِد امصٔد د. االجتىاغْ غنّ مغتٌا امػرةٔث

 تكىنث وادة مغِٓث -

َِضةََدث، ةََدر، شَ   143 وىدوح خصارة د. َػب، فَ

 163 غٔصّ امػاكِب د. غٌاصر تداومٔث فْ امدرس امنغِي امػرةْ -

 تجارب فْ إٓلاع امشػر ختّ ًُآث -

 173 فاروق اشنٔه د. امػصر األوِي

 وا ًظىٍ امشػراء  امػٔي واألجر فْ -

 403 رطِان امدآث د. امػصر امددٓثفْ 

 443 مطفٔث ةرَه د. شفٔق جتري وامنغث -

 463 غتاس امجراخ د. دِٓان امشاب امظرٓف -

 املقاالت واآلراء
 493 وكْ امدصٌْ د. مىدث إمّ كذا -



 303 ِٓشف امتِاب أ. االغتراض ةػد امدض -

 اتلعريف وانلقد
 309 د. غتد امٌاصر غصاف ةل َِ أشنِب صدٔح فصٔح -

 313 د. وازن امىتارك ؤَب دٓاب وتكىنث امتاج -

 313 غتد اإلمٍ ًتُان د. جٔثِاألًحروةِم وػجه وِشِغْ منىصطندات -

 واملدارسات املحارضات
 إشكامٔث ترجىث امىشترك امنفظْ -

ح د. فْ املرآن امكرٓه ِّ  347 متاًث وش

 أنباء جممعية وثقافية
 373 ًػْ فاطل -

 377 تػزٓث مرئٔس وجىع امنغث امػرةٔث األردًْ -

 383 األمفاظ واألشامٔبوي كرارات وجنس امىجىع فْ  -

 397 وامتصػٔي امحامثفُرس امىجند  -
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 مىقغ انهغة انؼستٍة يف انفكس انؼاملً

 ()ٌؽوان اىٍطاـِٖ أ. د.

٢ٜػث  ٚى ٤ؽْتػثو ةػػأت حطخػ٠ ٤ٟا٧ػثن ٤ٜي ١ٜػ اـخٙاؽ ا١ٓا٣١ ا١طػٯد ٢ْ٭ ضٜائ

٘ٮ كسػاف ا١ل٬ٓب أٷ ك٪ٮ ا٧طفاري ٬٤ّٛ ةٓو ا٢١ٖات ٘ٮ ٤شاٷت ا١خٓا٤ػ٠ 

 لؽات ٦٤ ا١ف٤.٦ٰ٨ؽٯؽ ا٤خػَّ أ٠ٛ ٦٤ ةيّ ْ عو اؾا١ٓا٥١ٰث، كا٧ػذاري ةٓي٫ا ةٓػ ٧ً 

ذ١ٝ أف ٧لؽة ا٧٬ٰ١ف٬ٟ ٦ْ ا٢١ٖػات
(3)

ٛػػ دٛػج ٧ػا٬ٛس ا١غٍػؽ ضػ٦ٰ  

أدرسج ٤ا ٯٜارب أ٦ٰٙ١ كع٥ف٥ئث ١ٖث ٘ٮ ٛائ٥ث ا٢١ٖات ا١فػائؽة ٘ػٮ ٌؽٯػٚ 

اٷ٧ػذار عٸؿ ا١ٜؽف ا١طادم كا١ٓلؽٯ٦، كأذتخج ٘ٮ ح٢ٝ ا١ٜائ٥ث أف ا٢١ٖػات 

 ثى ا٬ٰ١ـ ٷ ٯخشاكز ْػد٪ا ـتٓث آٷؼ ١ٖث.ا١طَّٰ 

أذتج ٪ؼا اٵضهاء أف ٠ٌٞ ١ٖث ٷ ٯفخ٫٢٥ٓا ْػد ٯ٬ٙؽ ْلػؽة آٷؼ  كٛػ

٤خ٣٢ٟ ٤ط٤٬ٟثه ةاٷ٧ٜؽاض، إذ إ٫٧ػا حتػػأ ةاٷ٧طػػار ٤خػ٭ ١ػ٣ ٯخشػاكٍز ْػػدي 

ا٨١ا٦ٌٰٜ ة٫ا ا٥١ئث أ١ػٗ ٤ػخ٣٢ٟ، كٛػػ حتػ٦ٰ أف ع٥فػان كع٥فػ٦ٰ ةا٥١ئػث ٤ػ٦ 

 ا٢١ٖات ٘ٮ ْا٣١ ا٬ٰ١ـ ٷ ٯخ٣٢ٟ ة٫ا أٞرؽي ٦٤ ْلؽة آٷؼ ٤خ٣٢ٟ.

ا١خارٯظ ٛػ ْؽؼ ْػدان ٦٤ ا٢١ٖات ـادت ةٜٓثن ٞتٰػؽة ٤ػ٦ ا٥١فػ٧٬ٟث إف 

ذػػ٣ ا٧ٜؽىػػج إ١ػػ٭ ٰٕػػؽ رسٓػػث، ٞا٢١ٖػػث ا١طرٌٰػػث ٘ػػٮ ةػػٸد ا١ؽا٘ػػػٯ٦، كا٢١ٖػػًث 

ي٨ٰج رك٤ا ٢ْ٭ أرض أنطاة٫ا، ك١ٖاًت سؾٯؽة ٞؽٯػج ٘ػٮ  اٳحؽكـٰٟث ا١خٮ ة

                                                 

() ٚرئٰؿ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤ل. 

(3) languages www.unesco.org/culture/fr/endangered 

http://www.unesco.org/culture/fr/endangered
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٨ػ، ا٥١خ٬ـً، ك١ًٖث ا٥١اٯا ٘ٮ أ٤ؽٯٟػا ا١ش٬٨ةٰػث، ك١ٖػًث أ٪ػ٠ كادم ا١فػا١تطؽ 

 كا٢١ًٖث ا١ٙارـٰث ا١ٜػٯ٥ث.

إ٫٧ا ١ٖات ا٧خ٠ٜ أنطاة٫ا إ١٭ ١ٖث أعؽل أحػخ٣٫ إ٤ػا ٕازٯػثن، أك ٤ط١٬٥ػثن 

 ٢ْ٭ زع٣ ذٜا٘ٮ سارؼ ٣١ حه٥ػ ١ٖاح٣٫ أ٤ا٩٤.

ك٪ٟؼا ٜ٘ػ ةٰٜج ةٓو ٪ؼق ا٢١ٖات ٤ط٬ُٙثن ٘ػٮ ٧هػ٬صو ٬ٜ٨٤كػث ٤ػازاؿ 

ضػ٦ٰ اعخٙػج  ا١تاضر٬ف ٯشٌػكف ٘ٮ ض٠ِّ أ١ٖاز٪ا ا٥١ش٥ٌػة ٘ٮ ري٣ٛ كنغ٬ر، ٢ْ٭

١ٖات أعؽل ٣١ ٯى٫خًػ أنطاة٫ا إ١٭ ٥ٓ٧ث ا١ٟخاةػث ا١خػٮ ح٥رٌػ٠ ٤فػخ٨ػ ا١ػٯ٤٬٥ػث ٘ػٮ 

ـو ْؽ٘خ٣٫ ا١تلؽٯث ٦ْ ٌؽٯٚ ١ٖاتو ًٰٕؽ ١ٖاح٣٫.  ْا٣١ دائ٣ ا١خٌٰٖؽ، ٫٘ٮ ١ٖاته ٳ٬ٛا

دةن ةػا١ؾكاؿ، ٫٘ػٮ ا١ٰػ٬ـ ٘ػٮ ْػػاد ا٢١ٖػات اٷذ٨خػٮ ١ٰفج ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٫٤ػػَّ 

٬ٌٜف ة٫ػا ا٥١ئػث ٢٤ٰػ٬ف ٤ػخ٣٢ٟ، ح٢ػٝ ا٢١ٖػات ا١خػٮ حي٥رٌػ٠ ٍْلؽة ا١خٮ ٯخشاكز ا٨١ا

ة٥ش٫ْ٬٥ا ع٥فثن كأرة٦ٰٓ ةا٥١ئث ٦٤ ـٟاف ا١ٓػا٣١. كا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٤ػ٦ ا٢١ٖػات 

ا٢ٰ٢ٜ١ث ٘ٮ ا١ٓا٣١ ا١خٮ ٯؾٯػ ٥ْؽ٪ا ٢ْ٭ أ١ٙٮ ْاـ، ةاـخر٨اء ةٓو ا٢١ٖػات ا٥١ٟخ٬ةػث 

 ١ه٨ٰٰث أك ا٧٬ٰ١ا٧ٰث.ا١خٮ ةٰٜج ٛائ٥ث ةٓػ أف ٌؽأت ٫ٰ٢ْا حٰٖؽاته ٞتٰؽة، ٞا٢١ٖث ا

إٷ أف ١ٖخ٨ا ح٬اسػ٩ ا١ٰػ٬ـ حطػػٯاتو سفػ٥ٰثن أ٪٥ع٫ػا ٥١٬ْػثي اٷحهػاٷت 

كا٥١تادٷت ا١خشارٯث، كا٫١شؽاتي ا١تلؽٯث ا٨١احشث ٦ْ دكا٘ػّ اٛخهػادٯث حيتٓػػ 

 اٳة٨اء ٦ْ أكٌا٣٫٧ ٰٜ٘ٙػ اٳضٙاد ١ٖث آةائ٣٫.

١ػػت سػا٪ؾةن ٷ ٌ ١٬ٙػث ٫١ػا، ٯ٬ٜؿ ٬١ٯؿ ٤اـ٬ٰ٨ٰف: إف ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث كي

١ػت ٦٤ رأس س٬ةخؽ كاٰٞثى ا١فٸح.كٞأ٫٧ا اٵ١  ٫ث ٨ٰ٤ؽ٘ا ا١خٮ كي

كٛػ ٞا٧ػج ض٨ٰػؼاؾ  كا١طٰٜٜث أف أنطاب ا٢١ٖث ض٦ٰ دع٬٢ا ةٸد ا١لاـ،

ٌٰػػؾان ذٜاٰ٘ ػػ ح٢٥ػػ ق ١ٖػػاته ْؽكةٰػػث ٛػٯ٥ػػث ٞاٳٞادٯػػث كا٨ٟ١ٓا٧ٰػػث كاٱرا٤ٰػػث  اضى

كعٍتائ٫ػا، كأذٞخ٫ػا ا١فؽٯا٧ٰث، ٞا٬٧ا ٯط٬٢٥ف ١ٖثن ٨ٰٕػث اكػخ٫ؽت ةلػٓؽائ٫ا ك

 ا١ػ٘ٓث ا١تٰا٧ٰث اٵٯ٥ا٧ٰث ا١خٮ ض٫٢٥ا ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣ إ٣٫ٰ١.
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كٞاف أف ةؾٕج ٘ٮ ةٸد ا١لاـ حتاكٰؽي ا٧ٙخاح ٟ٘ؽم ٞػاف ا١ٜػؽآف ا١ٟػؽٯ٣ 

ٌٟػؽ، كاْخ٥ػادو  ٩ ا٥١ؽسٓٮ، كذ١ٝ ة٥ا حخي٩٨٥ٌ آٯاح٩ ٤ػ٦ ضػدع ٢ْػ٭ ا١خٙ ٜى ٢ٍ٨٤

ك٪ٟؼا ٜ٘ػ ا٧ٙخطػ٬ا ٢ْػ٭ ٢ْ٭ ا٠ٜٓ١، كح٬ىٰصو ٬٥١ّٛ اٵ٧فاف ٘ٮ ا١غ٢ٰٜث. 

ا١طيارات ا١فاةٜث كا٥١ٓانؽة، كا٧ٟت٬ٌا ٢ْ٭ ح٬ىػٰص دٛػائٚ ١ٖػخ٣٫ ١خٟػ٬ف 

ٛادرة ٢ْ٭ اـخٰٓاب ا٢ٓ١ػ٬ـ، ككىػ٬ٓا ا٥١ٜػاةٸت ا٨٥١اـػتث ٥٢١هػ٢ٍطات 

اٳْش٥ٰث، كٛػ اْخ٥ػػكا دراـػثن حط٢ٰ٢ٰػث ٬ٜ١اْػػ ا٢١ٖػث ك٢ٍ٨٤ٜاح٫ػا أـاـػان 

 رٯٌث ك٤ٰٓلٌٰث.١خ٣٫ٌٙ ٤ا ٯطًٰ ة٣٫ ٦٤ ٤ٍٰٓات ٥٢ْٰث كضيا

إ٩٧ اٷ٧ٙخاح ا١ٟٙؽم كا٬ٖ٢١م ا١ؼم أحاح ٢١ٙاحط٦ٰ ا١ٓؽب اٷ٧خٜاؿى ٤ػ٦ ةػػاكة 

٤ٙخؽىث إ١٭ ٥ٛػ٣ ضيػارٯث أىػطج ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ا١طا٤ػ٠ى ا٥١خ٥ٰػؾ ٧٬ٟ٥١اح٫ػا، 

٨٘لؽت ا٬٢ٓ١ـ كاٳٟ٘ار ٘ٮ أرٞاف ا٬٥ٓ٥١رة ٨٤ػؼ ا١ٜػؽف اٵـػٸ٤ٮ اٳكؿ، ضخػ٭ 

 ٓؽ٘ٮ ا٤خػَّ ضخ٭ حغ٬ـ ا١ه٦ٰ.ٞاف ٠ٟ١ ٦٤ د٤لٚ كةٖػاد إكٓاعه ٤

أ٤ا ضؽٞث ا١خؽس٥ث ا١خٮ ا٢ٍ٧ٜج ٦٤ د٤لػٚ كة٢ٖػج أكس٫ػا ٘ػٮ ةٖػػاد ٫٘ػٮ 

ا١خٮ أحاضج ٣٫١ اٵ٘ادة ٦٤ ا١طيارات ا١ٜائ٥ث ٘ٮ ض٬اىؽ ٛػٯ٥ث: ٞش٨ػػ ٯفػاة٬ر 

 كضٌؽاف كةاة٠، ٯٖخؽ٬٘ف ٫٨٤ا ٤ا ٯي٩٧٬ٰٙ إ١٭ ٤ا أعؼكق ٦٤ ٬٢ْـ ا٧٬ٰ١اف.

ِّ ٘طؽٞث ا١خؽس٥ث ٦٤ ا٧٬ٰ١ا٧ٰث  ٗ ٤ؽض٢ثن ضاـ٥ث ٘ٮ حػارٯظ إ١٭ ا١ٓؽةٰث ح ١

ا١تلؽٯث س٥ٓاء، ك٪ٮ حٓادؿ ٘ٮ أ٪٥ٰخ٫ا أذ٨ٰا ةؽٯ٢ٰٟؿ، أك ا٫٨١يث اٵٯٍا١ٰػث، 

 ضخ٭ ا١ر٬رةى ا٥٢ٓ١ٰثى اٳكرةٰث ٘ٮ ا١ٜؽ٦ٰ٧ ا١فادس ْلؽ كا١فاةّ ْلؽ.

كٯشػر ة٨ا ٘ٮ ٪ؼا ا١هػػد أف ٧ػؼٞؽ ضؽٞػثن ٥٤اذ٢ػث ٞػاف ٫١ػا أذػؽ ةٰٓػػ ٘ػٮ 

ٰث، ٪ٮ ح٢ٝ ا١خؽس٥ثي ا٬ٟٓ٥١ـث ٨٢١هػ٬ص اٳرـػٍٰث كـػ٬ا٪ا، ا١طيارة ا١ٓا٥١

٦٤ ا١ٓؽةٰث إ١٭ ا١ٸح٨ٰٰػث، ضػ٦ٰ ٞا٧ػج أكرةػا ٘ػٮ ا١ٜػؽف ا٥١ػٰٸدم ا١رػا٧ٮ ْلػؽ 

٦ْ ا١خ٣ٰ٢ٓ ا٨ٟ١فٮ ا١ؼم ٞاف ٯٜػ٬ـ ةػ٩  ٬٧ْان سػٯػان ٦٤ ا٥١ٓؽ٘ث، ٤فخٜٸ  حخ٢ٍب 

٢ػٚ ٢ْٰػ٩ ا٥١ػرـػا٧ٰث  ٘ػنف حؽس٥ػث ، Scolastiqueرساؿ ا١ػٯ٦، ك٪ػ٬ ٤ػا ٞػاف ٯٍي
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 َّٰ٥ٍ٢ ًْ خى٫ػا خى٫ػا كْا٥١َّٰ ا٨١ه٬ص ا١ٓؽةٰث إ١٭ ا١ٸح٨ٰٰث ٛػ أْادت إ١ػ٭ ا٢١ٌٖػث ا١ٓؽةٰػث 

خٍ  كس٢ٓخ٫ا ا٥١ؽسٰٓث ا٥١ٓخ٥ػة ٘ػٮ ة٨ػاء ٩ ٤ػ٦ ا١طيػارة اٳكرةٰػث ٧ِػؽان ٥١ػا ىػ٥َّ

ؽةو ٨٢١ه٬ص اٵٕؽٯٰٜث.  ٤ٍٰٓات ٤ٓؽٰ٘ث ٤ٙفِّ

 ا٥٢ْٰ ػػ ا١ٜػػػ ٞػػاف ٤لػػؽكع ا١خؽس٥ػػث ٘ػػٮ د٤لػػٚ كةٖػػػاد ٤لػػؽكْان ْؽةٰ ػػ

ٯٜهػ ـتٍؽى إٔػ٬ار ا٢ٓ١ػ٬ـ ا٥١ٓؽك٘ػث ٘ػٮ ذ١ػٝ ا١ٓهػؽ ٤فػخ٨ػان إ١ػ٭  اك٢٘فٰٙ  

ةا٥١ٓؽ٘ث ٷ ٤شٌؽد حٟؽار٪ػا ْػ٦ ٌؽٯػٚ  ـً ا١خٜػٌ »ا٫٨٥١ز اٳرـٍٮ، ٪اد٘ان إ١٭ 

٥ٞا ٛاؿ ا٨ٟ١ػم ٢ٰ٘ف٬ؼ ا١ٓؽب «ٮاٷـخ٫ِار ا١تتٖائ
(3)

. 

ج ٘ػٮ أ٥ْػاؿو ك٪ٟؼا ض٢٥ج ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث إ١٭ اٱ٘اؽ ركضان ٬٤ـ٬ْٰث حش٢ٌ 

ػؽؼ ةػا١ٟٙؽ  ٍَّؽ٪ا أ٤راؿ اة٦ ـ٨ٰا كا١ؽازم كاة٦ ا٫١ٰر٣، ةػؽز ٫ٰ٘ػا ٤ػا أنػتص ٯٓي ـ

ِّ  :أم ،ا٥٢ٓ١ٮ ٦ٌٟ أك١ئٝ ا٥١ ١ ٦ٰٙ ٤ػ٦ إىػا٘ث حشػارة٣٫ ا٫٨٥١ز ا٥٢ٓ١ٮ، ا١ؼم ٤

ا١لغهػٰث إ١ػػ٭ ٞػػ٠ ٘ػػؽع ٤ػ٦ ا٢ٓ١ػػ٬ـ، ٜ٘ػػػ ٞػػا٬٧ا ٯخػػٌرس٬ف ٤ػػ٦ ا١خشؽةػػث إ١ػػ٭ 

١تؽ٪اف. ٪ؼا ٪٬ ا١غً ا١ؼم احٌت٩ٓ سػاةؽ ةػ٦ اٷـخٜؽاء، إ١٭ ا١ٰٜاس، كن٬ٷن إ١٭ ا

ضٰاف ٘ٮ ا٥ٰٟ١ٰاء كاة٦ ا٫١ٰر٣ ٘ٮ ا١تهؽٯات كا١تٰؽك٧ٮ ٘ٮ اٳكزاف ا٬٨١ْٰث ك٘ػٮ 

ذ٨ٰ٥ث حى٣ٌ ة٨ػاء ا٢ٓ١ػ٬ـ ا١طػٯرػث ٫ٰ٢ْػا.  ا١شاذةٰث اٳرىٰث، ك٢ٞع٫ا ٞل٬ؼح٬نٰٗ 

 َّ  كحػػٰٜٛان ٚ ا١ٓؽبي ٘ٮ دراـخ٫ا، كأكػت٬ٓ٪ا حط٢ػٰٸن ٥َّٓ حى  ٙاته نٰٖج ة٢ٖثو إ٫٧ا ٤ ١

٢ْ٭ أٯػم ا١غ٠ٰ٢ ة٦ أض٥ػ ك٦٤ حت٩ٓ ٦٤ ا٬ٖ٢١ٯ٦ٰ ٦٤ أ٤راؿ اة٦ س٨ٮ كا١ؾٌسػاج 

كٞرٰؽو ٰٕؽ٪٣. كٛػ ح٬ٌج ا١ف٬ٌٰٮ ذ١ػٝ ا٥١ش٫ػ٬د ٘ػٮ ا١ٜػؽف ا٫١شػؽم ا١ٓاكػؽ 

«اٳكتاق كا٨١ِائؽ ٘ٮ ا٨١طػ٬»ةٟخاة٩ ا٫٨٥١شٌٮ 
(1)

اْخ٥ػػ ٰ٘ػ٩ ٫٨٤ػاج ٢ْػ٬ـ ا١ٜٙػ٩  

                                                 

٤ؽٞػؾ دراـػات ا٬١ضػػة  301ص« ةٰػثا١ٟٙػؽ ا٧٬ٰ١ػا٧ٮ كا١رٜا٘ػث ا١ٓؽ»دٯ٥خؽم ٬ٕحاس:  (3)

 .3001ا١ٓؽةٰث 

٤ٍت٬ْػات ٤ش٥ػّ  - اٳكتاق كا٨١ِائؽ ٘ٮ ا٨١طػ٬٪( 833-938سٸؿ ا١ػٯ٦ ا١ف٬ٌٰٮ ) (1)

 .3891ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ 
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٤ػ٦  ٤فػخ٨تٍثو  ة٥ٜػاٯٰؿى  ا٨١ط٬ ٪٬ ا٢ٓ١ػ٣ي » ٤فخ٨ػان إ١٭ ا١ٰٜاس، ضفب ٣٫١٬ٛ ةأفَّ 

«اـخٜؽاء ٞٸـ ا١ٓؽب
(3)

كةؼ١ٝ ٜ٘ػ س٠ٓ ا١ٓؽب ٦٤ ١ٖخ٣٫ أداةن ٌٌٰٓث ض٬٢٥ٌ٪ػا  .

٧خاج ٟ٘ؽ٪٣ ا٨٥١ٙخًص ٢ْ٭ س٥ّٰ ا١رٜا٘ػات، ٧اكػؽٯ٦ ا١ػؽكاةً كا١خٜآٌػات ةػ٦ٰ 

 َّ ٙات ك٢٥ج ٤فاضاتو كاـٓثن ٦٤ ا٥١ٓؽ٘ث ا١تلؽٯث ٢ْ٭ ا٤خػاد ٛػؽكف ْػٯػػة، ٤ ١

ػ أ٘ادكا ٘ٮ حأـٰؿ ة٨ائ٣٫ ا٥٢ٓ١ٮ كا١طيػارم ٤ػ٦ ريٞػاـ ضيػاراتو أنػاة٫ا ٜ٘

 ا١ؽ٬ٞد، كةٰٜج ٫٤٬٢ْا ضتٰفث ا١ٟخب كا٥١غ٬ٌٍات.

كةؼ١ٝ ٛا٤ج ٢ْ٭ أٯػم ا١ٓؽب ضؽٞثي ح٬ٍٯؽو كا٠٤ ٢١ٟٙؽ ا١ٜػػٯ٣ ضػ٦ٰ 

أنتطج ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ١ٖث ْا٥١ٰث ٛادرةن ٢ْ٭ اـخٰٓاب ا٢ٓ١ػ٬ـ ا١ٜػٯ٥ػث ٞا٘ػث، 

٤ث ٫٨٤اج ٥٢ْٮ ة٬٨ق ٢ْ٭ ٤٬ٌٜ٤ات ٢ْٰٜػث، كنػت٬ٌا س٫ػ٬د٪٣ كح٬٨ٟ٥ا ٦٤ إٛا

ٌٰاح٩ ١ٰػر٬ٞا ٤ا عٙٮ ٘ٮ ٢ْػ٬ـ ا١ٜػػ٤اء، ضخػ٭ اـػخٍا٬ْا اٷرحٜػاءى إ١ػ٭  ٌى ٘ٮ 

ـو ك٨٘ػ٬ف سػٯػػة  ٤شاٷت اٵةػاْات ا١لغهٰث، ا١خٮ ٨ٟ٤خ٣٫ ٦٤ اةخٟار ٬٢ْ

ػ، ةٜٮ ا١ٓػا٣١ ٯٖخػؽؼ ٨٤ػ٩ ٞػ٠َّ سػٯػ اعانثو ة٣٫ أنتطج ةٓػ٪ا حؽاذان إ٧فا٧ٰ  

 كا٧ترٚ ٩٨٤ ٟ٘ؽه ٥٢ْٮ أكرةٮ اةخػاء ٦٤ ركسؽ ة٬ٰٟف كن٬ٷن إ١٭ دٯٟارت.

ذ١ٝ أف ا٬٢ٓ١ـ اٵـٸ٤ٰث دع٢ػج أكرةػا ٘ػٮ ا١ٜػؽف ا٥١ػٰٸدم ا١طػادم 

ْلؽ ٢ْ٭ أٯػم سؽةٰؽ دكرٯٌاؾ ا١ػؼم ارحٜػ٭ ا١فػػة ا١تاة٬ٯػث ةاـػ٣ ـ٢ٙفػخؽ 

٬٧ ا١را٧ٮ، كٛف٦ٍٰ٨ٍ اٵ٘ؽٯٜٮ كسٰؽار ا١ٟؽٯ٥ػ٧٬ٮ، ك٪ػ٣ ٤ػ٦ ٤ػرـػث ـػا١ؽ

ا١خٮ اعخهػج ةخؽس٥ػث ا٨١هػ٬ص ا١ٓؽةٰػث إ١ػ٭ ا١ٸح٨ٰٰػث، كذ١ػٝ ٛتػ٠ ةػؽكز 

ي  ٩ ٘ػٮ ٰػ٧لػئج سا٤ٓػث ٧٬٤ت٢ٰا٢١ٖات اٳكرةٰث ا٨٥١لٜث ٦ْ ا١ٸح٨ٰٰث، كٞاف أف أ

٥٢١ػٰٸد ٤ػ٦ ٛتػ٠  3033٘ؽ٧فا كسؽل حػرٯؿ ا١ٍب ٫ٰ٘ا ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ْاـ 

 ْؽب ٞا٬٧ا ٯ٬٢٥ٓف ٘ٮ ٤ػرـث ـا١ؽ٬٧ ٢١خؽس٥ث.

٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث ا٢ٍ٨٥١ٜػػث ٤ػػ٦ ح٢ػػٝ ا٨٥١ٍٜػػث ا٬١اـػػٓث ا١خػػٮ ١ٜػػػ ٯىٌفػػؽت ا

                                                 

 .٥١83ّ اٳد١ث ص (3)
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كٌضػح٫ا ا١ػك١ث ا١ٓؽةٰػث اٵـػٸ٤ٰث، كا٥٥١خػػة ٤ػ٦ أكاـػً آـػٰا إ١ػ٭ ستػاؿ 

، كةؼ١ٝ ٫ٌ٤ػػت ١ػٲراء اكذٜاٰ٘   اا١تٰؽٯ٨ٰؿ، ٯٌفؽت ا١خ٬ان٠ كاٷحهاؿ حشارٯ  

 َّٜ ٫٢ا ةٓػ أف أٛت٠ ا٥١ر ٌٜ أك ا٧ٟتػ٬ا ٬ٙف ٢ْ٭ ح٣ٌ٢ٓ ا١ٓؽةٰػث كاٳٟ٘ار أف ٯخطؽر ح٨

 ٢ْ٭ ا١تط٬ث ا٥١خؽس٥ث ٫٨ْا..

١ٖػث ٷ  ك٪ٟؼا ٧ٙؼ حػأذٰؽ ا١طيػارة ا١ٓؽةٰػث اٵـػٸ٤ٰث ا٥١ط١٬٥ػث ٢ْػ٭

خ٫ا إ١٭ أنٜاع ةٰٓػة ٦ْ ٤ؽٞؾ ا٧ٍٸ٫ٛػا، ٘ا٧خ٢ٜػج ضػكد ٷكخٜاٛاح٫ا ك٬ٌاْٰى 

ْتؽ ن٢ٰٜث كإـتا٧ٰا إ١٭ ا٨٥١اٌٚ اٳكرةٰث اٳعػؽل، كاٞخ٥ػ٠ إكػٓا٫ْا ٢ْػ٭ 

١را٧ٮ ٘ٮ ا١ٜؽف ا١ؽاةّ ْلؽ، كا٢٥١ػٝ ركسػؽ ا١هػ٢ٌٜٮ أٯػم أ٤راؿ ٘ؽٯػرٯٝ ا

ة٠ٟ ٤ا ٪٬ ْؽةػٮ، كٞػاف  ا٘ٮ ٢ٍ٤ّ ا١ٜؽف ا١را٧ٮ ْلؽ، كٛػ أةػٯا كٖٙان ضٰٰٜٜ  

٘ٮ ا١تٸط ا١ه٢ٜٮ ْػده ٦٤ ا٥٢ٓ١اء ا١ٓؽب كأ٪٣٫٥ اٵدرٯفٮ ا١شٖؽا٘ٮ ٘ػٮ 

 ٫ْػ ا٢٥١ٝ ركسؽ ا١را٧ٮ.

إْشػاب اٳكرةٰػ٦ٰ كةٓػ ٛؽ٦ٰ٧ ٦٤ إ٧لاء سا٤ّ ٛؽٌتث ا١ٟتٰؽ ا١ؼم ٧ػاؿ 

ػرائٰات ا١ٟتٰؽة ٘ٮ ٘ؽ٧فا كأ٥١ا٧ٰا، ك٫٢ٓ١ا اـخ٬ضج ٤ػ٦ ٥ِْػث ح٫ُؽت ا١ٟا

 ذ١ٝ ا٥١فشػ حه٬ران ٥١ا ٯشب أف ح٬ٟف ٩ٰ٢ْ أ٤ا٦ٞ ا١ٓتادة ا٥١فٰطٰث.

إف حأذٰؽ اٱداب ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا١ٟٙؽ اٳكرةٮ ٣١ ٯ٨ٍّٜ ةٓػػ ْهػؽ ا٫٨١يػث 

٦ ٌؽٯػٚ ا١خؽس٥ػات ض٦ٰ ْادت أكرةا إ١ػ٭ حٓػؽعؼ ةا١طيػارات ا١ٜػٯ٥ػث ْػ

ا١ٓؽةٰث. ك١ؼا رأٯ٨ا ٰٞٗ أ٘اد ا١لاْؽ اٵٯٍا١ٮ ا١ٟتٰػؽ دا٧خػ٩ ٤ػ٦ ٘ػؽدكس أةػٮ 

ا١ٓٸء ا٥١ٓؽم، كٰٞػٗ ا٧ػػّ٘ ا١لػاْؽ اٳ٥١ػا٧ٮ ٬ٕحػ٩ كنػػٯ٩ٜ ٪ػؽدر إ١ػ٭ 

دراـػػث ا١لػػٓؽ ا١ٓؽةػػٮ ككػػٓؽ ا٢ٓ٥١ٜػػات ةغانػػث، كٯٟٙػػٮ أف ٧ػػؼٞؽ ا١خػػأذٰؽ 

كٛػ ٛاؿ ٘ٮ رـا١ث  ،١لؽٛٮا١ٖؽةٮ ا اىص ٢ٓ٥٢١ٜات ا١فتّ ٘ٮ دٯ٬اف ٬ٕح٩ا٬١

٦٤ ا٥١طخ٠٥ أٷ ح٬سػ ١ٖثه ٯ٨فش٣ ٫ٰ٘ا ا١ٟٙؽ كا٥٢ٟ١ػث » :إ١٭ نػٯ٩ٜ ك٬٢س

«كا١طؽؼ ةأنا١ثو ْؽٯٜث ٥ٞا ٪ٮ ا١طاؿ ٘ٮ ا١ٓؽةٰث
(3)

. 

                                                 

 .31/3/3933/ ٘ٮ ٬ٕH.Schlosserح٩: رـا١ث إ١٭ / (3)
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لًا أٍَا ٍرى لٖف اقخفٓ داٍٖال دي فْ أذر اةنٌ ففٖنن ننٌٖ أهكنف لخاةنُ 

ِّٔ ةٌ ٕقظنان  وًٕمَ (روةَصْن لروزو) ر  َنا لنغوٓ يَْال قصث ن ْر ذهك حصن

صوث ةٌٖ اهَنزغث اإلٍصاٍٖث اهخٔ حجورج فٔ أغًال اهخْنٖدي ويصنمُْٕ  وجْد  

فٔ اهقرن اهراةع اهّجري، وةٌٖ اهَنزغث اإلٍصناٍٖث اوورةٖنث اهخنٔ حًررونج فنٔ 

أغًننال اراشننًْس فننٔ اهقننرن اه ننايس غ،ننر اهًننٖ دي، وِننٔ حخرلننز فننٔ 

ب ػًوٖنث ةػٖنداً غنٌ اهخصنو  االِخًام ةمن يا ٕ ص نٖاة اإلٍصان اهفمرٕث واه

 اهػقائدي، يع اإلصرار غوٓ اغطاء اهقٖى اإلٍصاٍٖث يمان اهصدارة 

ان اهوغث اهػرةٖث قد اشنخقطتج اهنٓ جاٍنب أةَائّنا ٍ تنثً ينٌ اهًفمنرٌٕ 

لاينن  اواهتانرٌٖ يٌ أغراق ي خوفث وجدوا فّٖا يجاالً يًخازاً، وجّازاً هغْٕ ن

ػنث اهػونْم واهْهنْل اهنٓ اهًقْينات اهخمٌْٕ ٕمفٔ إلشتاع رغتاحّى فٔ يخاة

اهفوصفٖث هوفمر اإلٍصأٍ، ويَّى يٌ شاِى يصناًِثً لتنرى فنٔ حطنْر اهوغنث 

 اهخٔ اغخًدوِا وشٖوث غاهًٖث ححًن أرقٓ يَخجات اهفمر اهت،ري 

واٍخّننٓ اويننر اهننٓ اشننخحْا  اهوغننات اهًجنناورة لاهخرلٖننث واهمردٕننث 

اهًػترنرة غنٌ اوينْر اهفمرٕنث واهفارشٖث غوٓ غدد لتٖر يٌ اوهفنا  اهػرةٖنث 

اهًجرردة وغٌ اوناشٖس واهً،اغر، وهى حصخطع اهقرارات اهصٖاشٖث اقصناء 

ةننرزت هغننات ِجَٖننث وِننذه اوهفننا  غننٌ حوننك اهوغننات نخننٓ ْٕيَننا ِننذا  

وػنج   لاهّاوشا واهصْانؤ حػخًد اهوغث اهػرةٖث فٔ يػظى يجاالحّنا، وقند افر

ِّ غوٓ لخاب ندٕد ح رجى غٌ اهصَٖٖث اهٓ ا فُ وجْدَ يا إلٍموٖزٕث أذتج فُٖ يؤه

 ٕزٕد غوٓ أهف لوًث غرةٖث فٔ اهوغث اهصَٖٖث 

اة ةمن  ان لن هغث حػطٔ اهَافقٌٖ ةّا صْرةً غٌ غاهًّى شر ِٔ صْرة يْ 

ٕرقنات ةنٌٖ اهًػنأٍ، وحخرصن  ينع  نرف يٌ نروف اهموى، حخَاذر نْهّنا فْ 

ٕننٍس  ايجاالً نٖاحٖ   فرد اهً خَزن فٔ اهً ٖال اهفردي واهجًاغٔ هخػطٔ لنك 

ُ ةطاةع  احٖخُ اهرقافٖث هٖحق  ِْٕخُ   ةُ وَٕطتػ 
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٧ط٦ أة٨اء ١ٖث ٧خ٥خّ ةش٥ا١ٰاح٫ا ك٬ٖ٧ص ٘ٮ أ٬ٕار٪ا كاٞؽٯ٦ ٦٥١ ـت٨ٜا 

ضف٦ ن٣٫ٰٓ٨ ٘ٮ ا١طٙاظ ٫ٰ٢ْا، ٤ ٞػٯ٦ ْؾ٨٤ا ٢ْ٭ عػػ٤خ٫ا ة٥ػا ٯ٬نػ٫٢ا 

 إ١٭ ا١خٍاةٚ ٤ّ ٤ٍٰٓات ا١ٓهؽ.

إذا ٧ط٦ ةؼ٨١ا ا٥١ش٬٫دى ا١ػٸزـ ١ش٫٢ٓػا  ـخ٬ٟف ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ١ٖثن ْهؽٯثن 

٤خشاكةثن ٤ّ ٠ٞ ضػاذث، ك٦١ ٧هػ٠ إ١ػ٭ ٪ػؼا ا٫١ػػؼ إٷ ةٓػػ إٯٜػاظ ْٸئػٚ 

 ا٥١طتث ة٦ٰ ا٥١خ٣٢ٟ كة٦ٰ ٤ٙؽدات ١ٖخ٩ ا١ش٢ٰ٥ث كحؽاٰٞت٫ا ا٥١يٓتٌؽة ا١ت٢ٰٖث.

ّى ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا١ٟٙؽ ا١ٓػا٥١ٮ إٷ ٞػ٠ع ساضػػ ٷ ٯٜػ٣ٰ كز٧ػان  ؽ ٬٤ٛ ًٟ ٷ ٯ٨

ػؽ ٨ٟ١ػ٬ز حػؽاث ا٤خػػَّ  ١طٜائٚ ٌٟ ا ٞػ٠ ْػػةى ٛػؽكف ٨٤ػارةن ٯ٫خػػم ة٫ػ ا١خارٯظ، كٯخ٨

 ٘ٮ كسػاف ٠ٞ ةاضد ٯ٫خ٣ ةخ٬ٍر ا١ٟٙؽ ا١تلؽم. ا٤خل٬ٌؽ إ١٭ ا٣٢ٓ١، كةٜٮ ضٰ  

إف أ١ٌػ أْػاء ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث أة٨اؤ٪ا ا١ؼٯ٦ ٯٜت٬٢ف اٷ٧شؽاؼ ٘ػٮ ٥١٬ْػث ْاحٰػث 

 ٯث ة٠ ك٦٤ ضٰاح٣٫ ا٤٬ٰ١ٰث.٤ػ٤ٌؽة ٢١رٜا٘ات، ٰ٘غؽس٬ف ١ٖخ٣٫ ٦٤ ضٰاح٣٫ ا١ٟٙؽ

كإف ا٥١ ح٥ؽات ض٦ٰ ح٬ٟف ٤ط١٬٥ثن ٢ْ٭ ٬٤سػث ٤ػ٦ ا٨ٜ١اْػات حلػطؼ 

ا٣٥٫١، كحطؽؾ ا١ف٬ا٦ٞ، ٪ٮ ٦٤ أ٘ي٠ ا١فت٠ ا١خٮ حٰٓػػ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث إ١ػ٭ 

 كسػاف اٳ٤ث ١ٖثن ٧اىشث ذاتى أةٓادو ٷ ٤خ٨ا٪ٰث ٤ٙخ٬ضثن ٢ْ٭ رٯاح ا٥١فخٜت٠.

*   *   * 
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 خطس اهلجني انهغىي
 مىاقغ انتىاصم االجتماػًيف 

 ػهى نغتىا انؼستٍة
 

 ()ٌطٍٔد أضٍػ اىفّ٘ػ أ. د.

٧طاكؿ ٘ٮ ٪ػؼا ا١تطػد ا٥١ػ٬سؾ أف ٧خٓػؽؼ ٫ٙ٤ػ٬ـ ا٫١شػ٦ٰ ا٢١ٖػ٬م ٘ػٮ 

٬٤اٛػػّ ا١خ٬انػػ٠ اٷسخ٥ػػاْٮ، كا٬١ٛػػ٬ؼ ٢ْػػ٭ أـػػتاب ا٧خلػػارق ك٤ِػػا٪ؽ ٪ػػؼا 

ٰػث ا١ٙهػٰطث اٷ٧خلار، كحتٰاف آراء ٨٤انؽٯ٩، كعٍؽ ٪ؼق ا١ِا٪ؽة ٢ْ٭ ١ٖخ٨ػا ا١ٓؽة

 ٦٤ كس٫ث ٧ِؽ ٤ٓارى٩ٰ، كأعٰؽان كىّ ةٓو ا١ه٬ل ٢١طٌػ ٦٤ ٪ؼا ا٫١ش٦ٰ.

ى:مدخلىتطروغيى-أواّل
٦ى »ا٫١ش٦ٰ ١ٖثن ٦٤ ا٠ٓٙ١  ٧٬ػثن  ،«٪ىشي ٍش٨ىثن ك٪ىشا٧ػثن ك٪يشي  :أم ؛ك٤هػرق ٪ي

٦ ا١ٟٸـي كٰٕؽق: أم نار ٤ٰٓتان، كا٫١ش٦ٰ ٦٤ ا١غ٠ٰ: ٰٕػؽ  :ٞاف ٪ش٨ٰان، ك٪ىشي

 ا١ٓخٰٚ اٳن٠ٰ.

ى كا١ ق ٤ش٥ػّ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ةػ٤لػٚ: ٪ػ٬ ٛػؽٌ ٫ش٦ٰ ٘ٮ ٣٢ْ اٳضٰاء ٥ٞا أ

ػٸ١خ٦ٰ أك نػ٦ٰٙ٨ ٤غخ٢ٙػ٦ٰ،  ـي ٧تات أك ض٬ٰاف ٯ٨ػخز ْػ٦ حػؾاكج ٧ػ٦ْٰ٬ أك 

كس٩ٓ٥ ٪ش٨اء، ك٪ٮ ٪ش٨ٰث كس٫ٓ٥ا ٪شائ٦
(3)

. 

                                                 

() ْٚي٬ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤ل. 

 .3089ص 3003د٤لٚ  -ا٥١ٓش٣ ا٥١ػرـٮ  -ٯث ا١خؽةٰث ا١ف٬ركزارة  (3)
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ك١ٜػ ساء حٓؽٯٗ ٛػ٤اء ا٢١ٖػ٬ٯ٦ٰ ٫٢١ش٨ػث ٘ػٮ ا١ٟػٸـ ة٥ػا ٯ٢ؾ٤ػٝ ٨٤ػ٩ 

ٍش٨ىػث، كا١ؽسػ٠ ا٫١شػ٦ٰ: ا١ػؼم  ٘خ٬ٜؿ: ٷ ح٠ٓٙ ٞؼا ٬ٰٟ٘ف ،ا١ٰٓب ٢ْٰػٝ ٪ي

ى  ث، ٘اـخ٥ٓاؿ ١ٙػَ ا٫١شػ٦ٰ ٘ػٮ ا٥١اىػٮ ٬١نػٗ ا١ٟػٸـ ٤ى أة٬ق ْؽةٮ كأ٩٤ أ

 ك٪٬ ا١ٰٓب. ،ا١ؼم ٩ٰ٘ ٪يش٨ث

ك٘ٮ ا١ٓهؽ ا١طػػٯد ٯػؽاد ٨٤ػ٩ كنػٗ ا٥١فػخ٬ل ا٢١ٖػ٬م ٘ػٮ اـػخ٥ٓاؿ 

ا١ٓؽب ٢١ٖث ٘ٮ ٤غخ٢ٗ ا٥١ٰادٯ٦، كإف ٞاف أةؽز٪ا حأذؽان اٷـخ٥ٓاؿ ا١طػٯد ٘ػٮ 

ٮ، ٟ٘رٰؽ ٦٤ اـخ٥ٓاؿ ا١ٓؽب ٢١ٖػخ٣٫ ا٤٬ٰ١ٰػث ٤ػا ٪ػ٬ ١ٟخؽك٧ائ٠ ا١خ٬ان٠ اٵكـ

إٷ ع٢ًٰ ٦٤ اٳعٍاء كاٳ١ٙاظ اٳْش٥ٰث، كح٬ٟف ا٫١ش٨ث أٞرؽ كىػ٬ضان ض٥٨ٰػا 

ٯغخ٢ً اـخ٥ٓاؿ ا٢١ٖث ةا٥١ه٢ٍطات كا١خؽاٰٞب ا١ػع٢ٰث ٦٤ ١ٖات أعؽل
(3)

. 

سػاء حٓؽٯػٗ ٘ا٢١ٖث ا٫١ش٨ٰث ٪ػٮ ع٢ػًٰ ةػ٦ٰ ٧ػ٦ْٰ٬ ٤ػ٦ ا٢١ٖػث أك أٞرػؽ، ك

٠ ْادة ٦ْ ٌؽٯٚ أكغاص ١ٖػاح٣٫ ٤غخ٢ٙػث فخ٥ٓى ا٧٬ٰ١ف٬ٟ ٫١ا: ةأ٫٧ا ا٢١ٖث ا١خٮ حي 

أكرةاك٫٨٤ا ٦٤ أس٠ ا١خ٬ان٠ ٥ٰ٘ا ة٣٫٨ٰ، كح٨خلؽ ٘ٮ ٠ٞ ٛارات ا١ٓا٣١ 
(1)

. 

أف ٤ه٢ٍص ا١خ٫ش٦ٰ ٯخ٢ٓٚ ةا٨١تات كا١ط٬ٰاف كٰٕؽ٪٥ا. ك٘ٮ  ٦ع ِى كٞاف ٯي 

ا٢١ٖات دٷ١ث ٢ْ٭ حػاع٠ ا٢ٓ١ػ٬ـ ٫ؼا ا٥١ه٢ٍص ٘ٮ ْا٣١ ١كٛخ٨ا ا١طا١ٮ ٧شػ 

كحخ٥رػ٠ ٪ػؼق ا٢١ٖػث ٘ػٮ ح٫شػ٦ٰ أ٘ػؽاد ا١ش٥اْػث  .ا٥٢ٓ١ٰث ٤ّ ا٬٢ٓ١ـ ا٬ٖ٢١ٯػث

ا٬ٖ٢١ٯث ٢١ٖخ٣٫ ا٥١طٰٟث كا٥١ٟخ٬ةث ة٥٢ٟات ك٤ٙؽدات ح٨خ٥ٮ إ١٭ ١ٖػث أس٨تٰػث 

أعؽل، كحشػؽم  ةلػ٠ٟ كاع ك٤خ٥ٓػػ ةٍؽٯػٚ ا٥١طاٞػاة أك ةلػ٠ٟ ٰٕػؽ كاع 

٧ػ٬ع ٤ػ٦ ا١ؽٛػٮ ا١طيػارم، كٯهػتص ٘ػٮ  ك٤خ٥ٓػ، كٯٓخٜػ ٦٤ ٯ٥ارـ٫ا أ٫٧ا

٧ِؽ٪٣ ٦٤ ٷ ٯ٥ارـ٫ا ٕارٛان ٘ٮ ٰٕا٪ب ا١خغ٢ٗ
(3)

. 

                                                 

٤ؽٞػؾ  - ٤لػ٢ٟث ا٢١ٖػث ا٫١شػ٦ٰ - ا١لػتاب كا٢١ٖػث - أ. د. ْتػ ا١ٓؾٯؾ ة٦ ض٥ٰػ ا١ط٥ٰػ (3)

 .3038 - ا١ؽٯاض - ا٢٥١ٝ ْتػ اهلل ة٦ ْتػ ا١ٓؾٯؾ ا١ػك١ٮ ١غػ٤ث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث

 .3ص 3031 - ٰٗ ا٬ٰ١ـا١ٍٜ - ا٢١ٖث ا٫١ش٦ٰ كا٢١ٖث ا١٬٥١ػة - ض٥ٰٟث ض٥اد (1)

ٰا؟ ك٤خ٭ ح٬٥ت؟  -٤ط٥ػ ٤ط٥ػ داكد  (3) ٗ حط ٰٞ  .338ص - 3031دار ا٫٨١يث ا٥١هؽٯث  -ا٢١ٖث 
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ك١ٜػ ا٧خلػؽت ٪ػؼق ا١ِػا٪ؽة ا٧خلػاران كاـػٓان، ٘أنػتص أ٘ػؽاد ا٥١شخ٥ػّ 

ٯ٢ش كف إ٫ٰ١ا ٘ػٮ عٍاةػاح٣٫ ا١لػٙا٪ٰث كا٥١ٟخ٬ةػث، كحفػخ٦ٰٓ ة٫ػا ا١ٍتٜػات 

خػ٭ كـػائ٠ اٵْػٸـ ض ،ا١ٙاعؽة ٘ٮ ٞٸ٫٤ا، كٞأ٩٧ زعؽ٘ث ١ِٰٙث ح٥٨ٚ ا١ٟٸـ

كا٥١ػرـث كا١شا٤ٓات ح٥ؾج ا١ٓؽةٰث ةا٢١ٖات اٳعؽل ٘ٮ ٧أم ٦ْ اـػخغػاـ 

ا١ٙهٰطث، ك٦٤ ٯ٨أ ٦ْ اـخغػاـ ١ٖخ٩ اٳـ ٯٜٙػ ٧ٙف٩ كْؾح٩ كٞؽا٤خ٩ كك٨ٌػ٩، 

٘ا١ؼم ٷ ٯطت٫ا كٯ٨أل ٫٨ْا ٯتٜ٭ دك٥٧ا كٌػ٦ ٢ْػ٭ ضػٌػ حٓتٰػؽ ا١لػاْؽ ٧ػؾار 

 ٛتا٧ٮ، إذ ٯ٬ٜؿ:

 ٬ٯخ٫ػػاأ٧ػػج ا١ػػتٸد ا١خػػٮ حٍٓػػٮ ٪

 

 ٤ػ٦ ٷ ٯطتػػٝ ٯتٜػػ٭ دك٥٧ػػا كٌػػ٦ 

ك٦٤ ٤ِا٪ؽ ا٧خلار ٪ؼق ا١ِػا٪ؽة ٞرػؽة ا١ٸ٘خػات ةاٳس٨تٰػث ٘ػٮ ا١ت٢ػػاف  

، (ٰ٘ػػٯ٬ ٢ٰٞػب)ذ٥ث ع٢ٍث ٕؽٯتث ٘ػٮ اٳٕػا٧ٮ كاٳداء ٘ػٮ إٔػا٧ٮ كا١ٓؽةٰث، 

ك٪٨اؾ ٪٨٥ٰث ٢١ٖث اٳس٨تٰث، ك٪شؽاف حاـ ٢١ٖات ا٨ٌ٬١ٰث ةاْختار٪ا ١ٖث ا١خؽاث 

اؽ ةؽٞب ا١ٓهؽ، كْػـ اْخ٥اد ا٥١ػ٬ركث ا١رٜػا٘ٮ ا١ػ٨ٌ٬ٮ ٷ ا١طػاذث كا٢١ط

٢ْ٭ أ٩٧ ٤ؽسٰٓث دا١ث ٘ٮ ا١خارٯظ كا٬٢ٓ١ـ كاٳدب
(3)

. 

ك١ٜػػػ أ٢ٌػػٚ ٢ْػػ٭ ا٫١شػػ٦ٰ ا٢١ٖػػ٬م حفػػ٥ٰات ْػػػة ٘ػػٮ ضٰاح٨ػػا ا١خٜا٧ٰػػث 

ا٢١ٖػػث »ك« اٳراةػػٰق»ك« ا١ٙؽا٧ٟػػ٬ آراب»ك« ا١ٓؽةٰػػؾم»ا٥١ٓانػػؽة، ٨٫٘ػػاؾ 

 ١ظ.إ«.... ا١ٰٙفت٬ٰٞث

٬ ٤ه٢ٍص ٯش٥ّ ٘ػٮ حؽٰٞتػ٩ ةػ٦ٰ ا١ٓؽةٰػث كاٵ٧ش٢ٰؾٯػث، ٪« ا١ٓؽةٰؾم»ك

ي « English»ك« Arabic»ك٪٬ ٤لخٚ ٦٤  « Arabic»ا١شؾء اٳكؿ ٦٤ ا٥٢ٟ١ػث  ؼى عً أ

ك٪ٮ ١ٖث ٰٕؽ رـ٥ٰث ٫ُؽت ٛت٠ ْػة ـػ٬٨ات،  ،«English»كا١شؾء ا١را٧ٮ ٦٤ 

ٯفخغػ٫٤ا ا١لتاب كا١لػاةات ٘ػٮ ا١ٟخاةػث كا١ػردكػث ٢ْػ٭ ٬٤اٛػّ ا١لػاةٟث 

                                                 

أٛػٸـ ا٨٫١ػػ ٤ش٢ػث  - ا١خ٫ش٦ٰ كا٧ٟٓاـاح٩ ٢ْ٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا١شؾائؽ - ز٪ٰث دركٯق (3)

 .3030ا١ٓػد اٳكؿ، ٤ارس  - ٰث ٤ط٥ٟثإ١ٟخؽك٧
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( أك رـائ٠ ٬٤اّٛ ا١خ٬انػ٠ اٷسخ٥ػاْٮ، كحغػخ٢ً ٫ٰ٘ػا اٳضػؽؼ )اٵ٧خؽ٧ج

ا١ٸح٨ٰٰث ةاٳرٛاـ، ك٪ػٮ ١ٖػث ٪ش٨ٰػث ةػ٦ٰ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث كاٵ٧ش٢ٰؾٯػث، كٰٕػؽ 

٤طػػػكدة ا٬ٜ١اْػػػ، إذ حٟخػػب ةطػػؽكؼ ٷح٨ٰٰػػث ٤ػػّ اـػػختػاؿ أرٛػػاـ ةػػتٓو 

ا١طؽكؼ ا١ٓؽةٰث ٰٕؽ ا٬٥١س٬دة ٘ٮ ا١ٸح٨ٰٰث، كحخ٥ٰػؾ ةػاٷ٧طؽاؼ ٘ػٮ ا١ؽـػ٣ 

خػػاةٮ إ١ػػ٭ سا٧ػػب اٳعٍػػاء اٵ٤ٸئٰػػث كا٨١ط٬ٯػػث كا١هػػؽٰ٘ث، كحٙخٜػػؽ إ١ػػ٭ ا١ٟ

ْٸ٤ات ا١خؽ٣ٰٛ، كح٥ؾج ا١ٙهط٭ ةا١ٓا٤ٰث
(1)

. 

ي  ا١ٙؽا٧ٟػ٬ »٤فػ٥٭ « كٯٟتٰػػٯا»٫ٰ٢ْا ٘ػٮ ا٬٥١ـػ٬ْث ا١طػؽة  ٚى ٢ًٌ ك١ٜػ أ

٫ُػؽت ٛتػ٠ ةيػّ « أةشػٯػث ٤فػخطػذث ٰٕػؽ رـػ٥ٰث»، كٌْؽ٘ج ةأ٫٧ا «آراةٝ

٢ْ٭ ٧ٍاؽ كاـّ ةػ٦ٰ ا١لػتاب ٘ػٮ ا١ٟخاةػث ـ٬٨ات، كحفخغػـ ٪ؼق اٳةشػٯث 

كا١ػردكث ٢ْ٭ ا١لاةٟث ٘ٮ ا٨٥١ٍٜث ا١ٓؽةٰث، كح٨ٍٚ ٤ر٠ ا١ٓؽةٰث ح٥ا٤ػان، إٷ أف 

ا١طؽكؼ ا٥١فخغػ٤ث ٘ٮ ا١ٟخاةث ٪ٮ ا١طؽكؼ كاٳرٛاـ ا١ٸح٨ٰٰث ةٍؽٯٜث حلػت٩ 

 (.SMSا١لٙؽة، كحٓػ اٳكـّ ا٧خلاران ٢ْ٭ ا١لاةٟث أك ٘ٮ رـائ٠ ا٥١ط٬٥ؿ )

ك٪ٮ ا٢١ٖػث ا١خػٮ ٯػخ٣٢ٟ  ،٢ٍٚ ٢ْ٭ ٪ؼق ا٢١ٖث اـ٣ ١ٖث ا١لاتكذ٥ث ٦٤ ٯ

، ك٪ٮ ١ٖػث حغػخ٢ً Chatك٤ٜاة٫٢ا ةاٵ٧ش٢ٰؾٯث  ،ة٫ا ةٓي٣٫ ٘ٮ ٕؽؼ ا١ػردكث

كأعٍػؽ ح٫ػٯػػاح٫ا ٯػأحٮ ةٍؽٯػٚ ٞخاةػث ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث  .٫ٰ٘ا اٳس٨تٰث ةا١ٓؽةٰػث

اـ كٛػ ةػأت ٪ؼق ا١ِػا٪ؽة ةٓػػ أف ةػػأ ا١لػتاب ةاـػخغػ .ةا١طؽكؼ ا١ٸح٨ٰٰث

كـائ٠ ا١خٜا٧ث ٘ٮ ا٥١طادذث كا١ػردكث، ك١شأ ةٓو ا١لتاب ا١ؼٯ٦ ٷ ٯشٰػكف 

ا٢١ٖث اٵ٧ش٢ٰؾٯث إ١٭ ٞخاةث ا١ٓؽةٰث ةا١طؽكؼ ا١ٸح٨ٰٰث
(3)

. 

                                                 

ا٥١ ح٥ؽ ا١ػػك١ٮ  - ةٰق كأذؽ٪ا ٢ْ٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهط٭اٳرا - زٕؽكدة ذٯاب ٤ؽكش (1)

 .313ص 3039دةٮ  - ا١فاةّ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث

 ا١فػ٨ث ا١فادـػث - ٤ش٢ث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كآداة٫ا - ـٰػ أة٬ ا١ٙي٠ ـ٥اكم كأض٥ػ أ٤ٰػكار (3)

 .31ص ٫ٌ3031ؽاف  - ا١ٓػد ا١طادم ْلؽ -
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ك٪ٮ ٞخاةث س٥ػ٠ ١ٖػث  ،كأ٢ٌٚ ةٓي٣٫ اٱعؽ ٢ْ٭ ٪ؼق ا٢١ٖث )ا١ٟؽك٨ث(

كأنػ٠  .٤ا ةأضؽؼ ٳةشػٯث أعؽل ١خف٠ٰ٫ ا١ٟخاةث ٢ْ٭ ٬١ضث ٤ٙاحٰص ٷح٨ٰٰػث

ك٪ٮ ا١ٟخاةث ا١ٓؽةٰػث ةػأضؽؼ ـػؽٯا٧ٰث ا١خػٮ  ،ا٥٢ٟ١ث ٪٬ ٦٤ ٥٢ٞث )ٞؽك٧٬ٮ(

اكخ٫ؽت ٘ٮ ا١ٜؽف ا١فاةّ ا٥١ٰٸدم ٘ػٮ ٞخاةػث ةٓػو ا٥١غ٬ٌٍػات ا١ٓؽةٰػث 

ض٦ٰ ٞاف ا١غً ا١ٓؽةٮ ٰٕؽ ٨٤خلؽ ٢ْ٭ ٧ٍاؽ كاـّ، كٛػ ٞا٧ػج أكؿ ةػػاٯات 

٠ كػتاةٰث ٞخاةث ا١ٓؽةٰث ةأةشػٯث ١ٖث أعؽل. كا١ٟؽك٨ث انٍٸضان ٪ٮ ١ٖث ح٬ان

حٓخ٥ػ ٢ْ٭ ا١ػ٤ز ة٦ٰ ا٫٢١شث ا١ٓا٤ٰػث كا١طػؽكؼ ا١ٸح٨ٰٰػث كاٳرٛػاـ ٢١خٓتٰػؽ 

ْػػ٦ س٥ػػ٠ ْؽةٰػػث. كةػػػأت ١ٖػػث ا١ٟؽكػػ٨ث ا١طػٯرػػث ٤ػػ٦ عػػٸؿ ا٥١طادذػػات 

ٰث ٢ْػ٭ ا١لػاةٟث )اٵ٧خؽ٧ػج( كا٫١ػاحٗ ا٥١ط٥ػ٬ؿ، كا٧خ٢ٜػج إ١ػ٭ ١ٟخؽك٧اٵ

ش٢٥ػث ةػتٓو اٷـخ٥ٓاؿ ا١خشارم كا١ػْاٯث اٵْٸ٤ٰػث ةؽـػائ٠ ٤ػّ حٓؾٯػؾ ا١

ا١ؽـ٬ـ كاٷْخ٥اد ٢ْ٭ اٷعخؾاؿ
(9)

. 

ك١خٓؽؼ ٤ِا٪ؽ ٪ؼق ا٢١ٖث ا١خٮ حش٢ٌج ْتؽ حف٥ٰات ْػػة ٞػاف ٷةػٌػ ٨١ػا 

 ٦٤ ا٬ٛ٬١ؼ ٢ْ٭ ـ٥ات ٪ؼق ا٢١ٖث ك٤ِا٪ؽ٪ا كحش٢ٰاح٫ا.

ى:منىدماتىاللعظىالؼجونظى-ثانوّا
 ٦٤ ـ٥ات ا٢١ٖث ا٫١ش٨ٰث:

 ٦ عٸؿ ٤ٓاٯلث ٤فخغػ٫ٰ٤ا.ب ٤ٟخفى ، ة٠ حي ا٣ ح٥ٰ٢ٓان ٧ِا٤ٰ  ٢َّٓ أ٫٧ا ٷ حي  -3

عٸن٫ا ٦٤ ا٬ٜ١اْػ ٰٕؽ ا٨٥١خ٥ِث ٘ٮ ا٢١ٖث، إذ حخف٣ ةا٧خِػاـ ٞتٰػؽ ٘ػٮ  -3

 ٬ٛاْػ٪ا، كحغ٬٢ ٦٤ اٷـخر٨اءات ا٬٥١س٬دة ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٍتٰٰٓث.

 ٤طػكدة ٘ٮ حؽاٰٞت٫ا ك٘ٮ ْػد ٥٢ٞاح٫ا. -1

                                                 

ٮ ٢ْػ٭ ٤فػخٜت٠ ١ٟخؽك٧ػث ا١خ٬انػ٠ اٵحػأذٰؽ ١ٖػ - ـا٤ٰث ةادم كا١ػٞخ٬رة ـػ٬٪اـ ةػادم (9)

 - ا٥١ش٢ػػ ا١فػادس - ا٥١ ح٥ؽ ا١ؽاةّ ٥٢١ش٢ؿ ا١ػػك١ٮ ٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث - ا١طؽؼ ا١ٓؽةٮ

 .38ص 3033دةٮ 
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 ـ١٬٫ث ح٫٥٢ٓا ٤ٜار٧ث ةٰٖؽ٪ا ٦٤ ا٢١ٖات. -3

 ٰٕاب ا١خهؽٯٗ ٫٨٤ا. -3

 ؽكاةً ٫٨٤ا، ٘ش٫٢٥ا حغ٬٢ ٦٤ ا١ؽكاةً.ٰٕاب ا١ -1

ٰٕاب ٞرؽة ا١ي٥ائؽ -3
(8)

. 

 ، كحٙخٜػؽ إ٫ٰ١ػاا١ٍتٰٰٓػث ا ا٢١ٖػثأرةّ ـ٥ات حخ٥ٰؾ ة٫ػ« ـخ٬ٰارت»ك١ٜػ اٛخؽح 

 ، ك٪ٮ:ا٢١ٖث ا٫١ش٨ٰث

ك٪٬ ح٦ٰ٨ٜ كٛت٬ؿ ٤ش٬٥ْث ٨ٰٓ٤ث ٦٤ ا٥١ٓاٯٰؽ ١ٸـػخغػاـ  ،ا١خٰٰٜؿ -3

ٷ ح٢٥ٝ ٞخب ٳ٫٧ا  ؛ا١هطٰص، ك٪ٮ نٙث حٙخٜؽ إ٫ٰ١ا ا٢١ٖث ا٫١ش٦ٰ

 ة٫ا كٷ ٤ٓاس٣ ك٬٤اد ح٦ٰ٨ٜ ٤لاة٫ث. ٬ٛاْػ عانثن 

 ؽ إ٫ٰ١ا كضػ٪ا، ك٪ٮ نٙث حٙخٜؽ إ٫ٰ١ا.ٰاٷـخٜٸ١ٰث، ٨ِ٘ا٫٤ا ٤فخ٠ٜ ٯل -3

ا١خارٯغٰث ة٨ٓ٥٭ ٛتػ٬ؿ ىػؽب ا٢١ٖػث ٢ْػ٭ أ٧ػ٩ حٍػ٬ر ٌتٰٓػٮ ْتػؽ  -1

ٳف  ؛غخ٢ٍػػثا١ػػؾ٦٤، ك٪ػػؼق نػػٙث حٙخٜػػؽ إ٫ٰ١ػػا ا٢١ٖػػث ا٫١شػػ٦ٰ ا٥١

 .احارٯغ٫ا ٷ ٯٓػ ٌتٰٰٓ  

ا١ط٬ٰٯث ة٨ٓ٥٭ كس٬د ٤شخ٥ػّ ٰٕػؽ ٤ٓػؾكؿ ٯخٟػ٬ف ٤ػ٦ ٤خطػػذ٦ٰ  -3

أن٦ٰٰ٢ ١يؽب ٦٤ ىؽكب ا٢١ٖث، إذ ١ٰؿ ٢١ٖث ا٫١ش٦ٰ ٤شخ٥ٓػات 

٦٤ ٤خطػذ٦ٰ أن٦ٰٰ٢
(30)

. 

ا٥ٓ١ا١ػث ا٬١ا٘ػػة ٘ػٮ ةػ٦ٰ كأٞتؽ ٤راؿ ٢ْ٭ ا٫١ش٦ٰ ا٬ٖ٢١م ا٢١ٖث ا٥١خػاك١ث 

٢ٙػث ٤ػ٦ أسػ٠ دكؿ ا١غ٢ٰز ا١ٓؽةٮ، ٳف ة٫ا ٪ش٨ث كا٤خؾاسان ة٦ٰ ١ٖات ْػة ٤غخ

كا١را٧ٮ ١ٖخ٩ ع٢ػًٰ  ،ٳ٪ػاؼ ح٬ان٢ٰث ة٦ٰ ٌؽ٦ٰ٘ اٳكؿ ١ٖخ٩ ا١ٓؽةٰث ،ا١خ٬ان٠

٦٤ اٳكردٯث كا٨٫١ػٯث كا١ت٨ٖا١ٰث كٰٕؽ٪ا، ك٤ا حفخغػ٩٤ ا١ش٥اْات ا٥١غخ٢ٙػث 

                                                 

 - دراـث ٬ٖ١ٯث اسخ٥اْٰػث - ا٢١ٖات ا٫١ش٨ٰث كا١٬٥١ػة - إةؽا٪٣ٰ ة٦ ْتػ ا١ٓؾٯؾ أة٬ ض٥ٰػ (8)

 .88ص 3031 - ٤ش٢ث ا١ػراـات ا٬ٖ٢١ٯث

 .3ص 3031 - ا١ٍٰٜٗ ا٬ٰ١ـ - ا٢١ٖث ا٫١ش٦ٰ كا٢١ٖث ا١٬٥١ػة - ض٥ٰٟث ض٥اد (30)
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٘ٮ ا١ٍؽؼ ا١را٧ٮ ٞخ٬ان٠ ا٢ٰٙ١ٰت٨ٰٮ، كا١تاٞفخا٧ٮ، كا١ت٨ٖا١ٮ ٘ػٮ ا١فػ٬ٓدٯث، 

ٮ حخطػث ْلؽات ا٢١ٖػات، ك٪ػؼق ١ػ٣ كس٥اْات ٦٤ اٳ٢ٰٛات ا٥١غخ٢ٙث ا١خ

حغيّ ١خ٣ٰ٢ٓ رـ٥ٮ أك ٰٕؽ رـ٥ٮ ٦ْ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، ك١ؼ١ٝ حفخغػـ ا٢١ٖػث 

« أ٧ج ٩ٰ٘ س٨شاؿ»٘ٓتارة  ،ا٫١ش٨ٰث ا٥١طػكدة ا٥١ٙؽدات، ك٫ٰ٘ا ٥٢ٞات ْؽةٰث

٪ػٮ ٤ٙػؽدة ٤ػ٦ ا٢١ٖػث « س٨شػاؿ»، ك٥٢ٞػث «أ٧ػج كٰ٘ػ٩»٫ٰ٘ا ٥٢ٞخاف ْؽةٰخاف 

ةٓػو ٤رػ٠ ، خػػ ا١خٰٰٖػؽ إ١ػ٭ أنػ٬ات ا٢١ٖػث. كٯ٥«٤لػ٢ٟث»كح٨ٓػٮ  ،ا٨٫١ػٯث

اٳنػػ٬ات ٰٕػػؽ ا٬٥١سػػ٬دة ٘ػػٮ ١ٖػػات ح٢ػػٝ ا١ش٥اْػػات، ٰ٘فػػخٓاض ٫٨ْػػا 

، كذ١ػٝ «ركق»٘خ٨ٍػٚ « ركح»٪اءن ٘ػٮ ٥٢ٞػث « ا١طاء»ةأن٬ات أعؽل ٢ٜٞب 

١ٓػـ كس٬د ا١طاء ٘ٮ ١ٖاح٣٫
(33)

. 

« ا١ٓؽةٰػؾم»ةػ ٦٤ اٷْخؽاؼ ةأف ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ح٬اس٩ حطػٯات ٞرٰؽة ١ٓػ٠  كٷ

٘ا٧خلػػار اٵ٧ش٢ٰؾٯػث أنػػتص أ٤ػؽان كاٛٓػػان، ك٫١ػا اٳ٘يػػ٢ٰث ٘ػٮ ا١شا٤ٓػػات  ،ضػػ٪اأ

كا٥١ ـفات كـ٬ؽ ا٠٥ٓ١، إىا٘ث إ١٭ أف س٥ّٰ ا١خ٨ٰٜات ا١طػٯرث حه٣٥ ضفػب 

٬ٛاْػ ا٢١ٖث اٵ٧ش٢ٰؾٯث كضؽك٫٘ا، ك٠ٞ ذ١ٝ ٯل٠ٟ ىٍٖان ٢ْ٭ ا١ٓؽةٰث
(33)

. 

 ك٦٤ ـ٥ات ا١ٓؽةٰؾم:

ؾٯػث، ك٤ػا ٪ػؼق ا٨١هػ٬ص إٷ ٞخاةث ا٨١ه٬ص ا١ٓؽةٰث ةأةشػٯث إ٧ش٢ٰ -1

كزاعػػؽة ةاٳعٍػػاء  ،٤ػػؾٯز ٤ػػ٦ ا١ٓا٤ٰػػث كا١ٙهػػٰطث كاٵ٧ش٢ٰؾٯػػث

 اٵ٤ٸئٰث كا٨١ط٬ٯث ٘ٮ ٞخاةث ا٥٢ٟ١ات ا١ٓؽةٰث.

ْػـ اٛخهار ٞخاةث ا١ٓؽةٰث كا٫٢١شث ا١ٓا٤ٰػث ٢ْػ٭ اـػخ٥ٓاؿ ضػؽكؼ  -2

ا٢١ٖث اٵ٧ش٢ٰؾٯث ًٜ٘، كإ٥٧ػا ذ٥ػث اـػخغػاـ ١ػتٓو اٳرٛػاـ ٤ٟػاف 

                                                 

 - ا٢١ٖث ا٫١ش٦ٰ ١ٖث ا٥ٓ١ا١ث ا٬١ا٘ػة ة٦ٰ ا١يػؽر كا١يػؽكرة - د. ٢ْٮ ة٦ ٤اسػ آؿ كؽٯػة (33)

 .3033ـ٨ث  33113ا١ٓػد  - سؽٯػة ا١ؽٯاض

١ٖػث ا١لػتاب ا١ٓؽةػٮ ٘ػٮ كـػائ٠  - ُػا٪ؽة ا١ٓؽةٰػؾم - أ.د. نا١ص ة٦ ٧انػؽ ا١لػ٬ٯؽـ (33)

 .3033 - ٤ؽٞؾ ا٢٥١ٝ ْتػ اهلل ة٦ ـ٬ٓد ١غػ٤ث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث - ٬ان٠ ا١طػٯرثا١خ
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رٛاـ ٤ٟاف ةٓو اٳضػؽؼ ٘ػٮ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ا١طؽكؼ، إذ ح٬ىّ أ

 ٫١ا ٤ٜاة٠ ٘ٮ اٳس٨تٰث:١ٰؿ ا١خٮ 

 (ـػتأ)، ك٥٢ٞػث So alا٥٫١ؾة، ٥٢ٟ٘ث )ـ اؿ( حٟخب:  ٤ٜاة٠(  ٘ا١ؽ٣ٛ )

 . Sabaحٟخب 

 .adel ( ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا٦ٰٓ١، ٥٢ٟ٘ث )ْادؿ( حٟخب:  كا١ؽ٣ٛ )

 .add' ( ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا٦ٰٖ١، ٥٢ٟ٘ث )ٕػ( حٟخب: ' كا١ؽ٣ٛ )

 .ala ah ( ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١راء، ٥٢ٟ٘ث )ذٸذث( حٟخب:  ٣ٛ )كا١ؽ

، ك٥٢ٞػػث aha ( ٤ٜاةػػ٠ ضػػؽؼ ا١ٍػػاء، ٥٢ٟ٘ػػث )ٌػػ٩( حٟخػػب:  كا١ػػؽ٣ٛ )

 .aleb )ٌا١ب(: 

 .amed ( ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١طاء، ٥٢ٟ٘ث )ضا٤ػ( حٟخب:  كا١ؽ٣ٛ )

 bz' ( ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١غاء، ٥٢ٟ٘ث )عتؾ( حٟخب: ' كا١ؽ٣ٛ )

 .alam ؼ، ٥٢ٟ٘ث )٣٢ٛ( حٟخب: ( ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١ٜا كا١ؽ٣ٛ )

 .aleh ( ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١هاد، ٥٢ٟ٘ث )نا١ص( حٟخب:  كا١ؽ٣ٛ )

 .amer' ( ٤ٜاة٠ ضؽؼ ا١ياد، ٥٢ٟ٘ث )ىا٤ؽ( حٟخب: ' كا١ؽ٣ٛ )

اـخ٥ٓاؿ ا١ٟرٰؽ ٦٤ اٷعخهػارات ا٥١خٓػارؼ ٫ٰ٢ْػا ٘ػٮ ا١ٸح٨ٰػٮ   -3

 اٵ٧ش٢ٰؾم ٤ر٠:

SMS رـا١ث ٧هٰث ٛهٰؽة :كح٨ٓٮ 

Hi ٤ؽضتان  :كح٨ٓٮ 

CU see you ٧ؽاؾ ٷضٜان  :كح٨ٓٮ 

U  you too  كأ٧ج أٯيان 

BRB  ك٪ػػٮ اعخهػػار ١ش٢٥ػػثBe right back ـػػأ٬ْد ٛؽٯتػػان  :كح٨ٓػػٮ ،

 كـأرسّ ضاٷن.
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LoL  ك٪ػػٮ اعخهػػار ١ش٢٥ػػثLaughing out loud . :ك٨ٓ٤ا٪ػػا ا١طؽ٘ػػٮ

 .اىطٝ ةه٬ت ْاؿ

TyT عؼ كٛخٝ :كح٨ٓٮ Take your time 

I D k ٷ أْؽؼ :كح٨ٓٮ I don’t know 

TC ا٧خت٩ ٢ْ٭ ٧ٙفٝ  :كح٨ٓٮTake care 

كذ٥ث اعخهارات ٦٤ ٤ر٠
(31)

: 

AA ك٪ٮ اعخهار ١ٓتارة ا١فٸـ ٣ٰٟ٢ْ  Assalam Alykom 

ISA ك٪ٮ اعخهار ١ٓتارة إف كاء اهلل In sha a Allah 

MSA ك٪ٮ اعخهار ١ٓتارة ٤ا كاء اهلل Ma sha a Allah 

ا٢١ٖػ٬م ٘ػٮ كىّ رـ٬ـ كن٬ر كٞخاةث إٯطائٰث إ١٭ سا٧ػب ا١ػ٨م   -4

٤شاٷت ا١خ٬ان٠ ٢ْػ٭ ا١لػاةٟث كا٫١ػاحٗ ا٥١ط٥ػ٬ؿ ٤ٓتػؽة ْػ٦ 

ك٤ػ٦ أةػؽز ا١طػاٷت  .٥٢٤ص حٓتٰؽم عاص ٯشٌفػػ ضا١ػث كػ٬ٓرٯث

كأٞرؽ٪ا ك٬ْٰان ا١خٓتٰؽ ٦ْ ا١يطٝ ةخٟؽار ضؽؼ ا٫١اء )٪٫٫٫٫ػ٩(، 

أك حٍٰٜػػّ ضػػؽكؼ ا٥٢ٟ١ػػث ١خشفػػٰػ ٌتٰٓػػث ا١ػػخ٢َٙ كا٨١ٍػػٚ ة٫ػػا 

 .١ػؼم حٜػ٤ػ٩ كـػائ٠ ا١خ٬انػ٠ك٤طاٞاح٫ا ٘ٮ ا١ٓػا٣١ اٷ٘خؽاىػٮ ا

ك٦٤ أ٤ر٢ث ذ١ٝ
(33)

: 

                                                 

 - كزارة ا١رٜا٘ػث ا١فػ٬رٯث - ٛيػاٯا را٪٨ػث ٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث - ا١ػٞخ٬ر ٤ط٬٥د أض٥ػ ا١فػٌٰػ (31)

 .3033د٤لٚ 

رنػ كاّٛ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ٤ٰػاف ا١خ٬انػ٠ ٢ْػ٭  - ا١ػٞخ٬ر ٤ط٥ػ زٞٮ عيؽ كآعؽكف (33)

ا٢١ش٨ث ا٨ٌ٬١ٰث ٬٫٨٢١ض ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٢١خ٬س٩ ٧ط٬  - كا٫١احٗ ا٥١ط٬٥ؿ كتٟث اٵ٧خؽ٧ج

 .313ص ٥ْ3033اف  -ّ ا٢١ٖث اٳرد٧ٮ ٤ش٥ - ٤شخ٥ّ ا٥١ٓؽ٘ث
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 اىٍيٍص اىِم ٌهػر اىِم
اىلٍ٘ث اىخٓت٘ؽٗث 

 ىيٍيٍص

 ا١خٓتٰؽ ٦ْ ا١يطٝ ٪٩٫٫٫٫ ٞا٧ج رائٓث ا١ط٢ٜث ح٬ٯخؽ )حٖؽٯػة(

 اس٠ٰ٥ سػ   ح٬ٯخؽ )حٖؽٯػة(
عٰا١ٮ ض٦ٰ 

 ٯؽـ٨٥ا ٤ٓان 
 ا١خٓتٰؽ ٦ْ ا١طب

        

 ا ٤طخارة٨ْشػ أ٧ ٣٥٥٥٤ ا١ؽـائ٠ ا٨١هٰث
ا١خٓتٰؽ ٦ْ ا١طٰؽة 

 كا١خؽدد

  ٪٫٫غغغظ 
 ا١خٓتٰؽ ٦ْ ا١خ٣ٟ٫

 كا١فغؽٯث

ك٪ٟؼا حخش٢٭ ٘ٮ ا٢١ٖث ا٥١فخغػ٤ث ْتؽ كـائ٠ ا١خ٬ان٠ اٷسخ٥اْٮ ا٫٢١شػث 

اٳنػ٬ات ا١ٓؽةٰػث ةػأعؽل حتٓػان ٫٢١شػث ٨٤لػ، ا١ػ٨م، كاٷـػخ٨ٖاء ْػ٦ ا١ٓا٤ٰث، 

ا١ٓؽةٰػث ٤لػ٬٪ث ك٤غخؾ١ػث  كاـخغػاـ ٤ٙؽدات إ٧ش٢ٰؾٯث إ١٭ سا٧ب ا١ٓؽةٰث، ٘ختػت

ةفتب اـػخغػاـ ا٫٢١شػات كا٥٢ٟ١ػات ا١ٖؽٯتػث ٫٨ْػا كْػ٦ ٬ٛاْػػ٪ا ا٥١ٓؽك٘ػث، 

٘اـػػخغػ٤ج ١ٖػػث ٪ش٨ٰػػث ٰٕػػؽ ٤طػػػدة ا٬ٜ١اْػػػ، ح٨ٍػػٚ ةا١ٓؽةٰػػث إٷ أف ا١طػػؽكؼ 

ا٥١فخغػ٤ث ٘ٮ ا١ٟخاةث ٪ٮ ا١طؽكؼ كاٳرٛاـ ا١ٸح٨ٰٰث ةٍؽٯٜث حلت٩ ا١لٙؽة
(33)

. 

شػٯػة ا١خٮ حش٥ّ ةػ٦ٰ ا١ٙهػط٭ كا١ٓا٤ٰػث ك٤ا ٦٤ رٯب ٘ٮ أف ٪ؼق ا٢١ٖث ا١

كاٳس٨تٰث حغخ٢ٗ ٦ْ ١ٖث اٳدب كا٣٢ٓ١ ا١خٮ ٯخ٫٥٢ٓا ا٠ٍٙ١ ٦٤ عػٸؿ ا١لػاةٟث 

٘ٮ ٤ٰؾح٫ا اٵٯشاةٰػث ٤خ٥ر٢ػث ٘ػٮ ٤فػاْػح٩ ٢ْػ٭ اـػخٰٓاب ا١ػػركس ا٥١غخ٢ٙػث 

 ك٫٥٫٘ا كاٞخفاب ٫٤ارة ا١خ٣٢ٓ ا١ؼاحٮ كحٓؾٯؾ ا٪خ٥ا٩٤ ٧ط٬ ا١خ٣٢ٓ.

                                                 

 ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كحأذٰؽ ا١ر٬رة ا١ؽ٥ٰٛث ككـائ٠ ا١خ٬ان٠ اٷسخ٥اْٮ - ا١ػٞخ٬ر عا١ػ ا١ٟؽٞٮ (33)

 .3039أةؽٯ٠  - ؽاةٓث كا١ر٥ا٤٦ٰ٧ ح٥ؽ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا١ٜا٪ؽة ٘ٮ دكرح٩ ا١ -



 323 د. حممود السيد -خطر اهلجني اللغوي يف مواقع التواصل االجتماعي 

 :هامن أسباب ظهور -ثالثًا
ذمث أستاب عػة أدت إلٍ ظًٌر يؼه اللغث الًشِوث واهخشاريا، ومن يذؼه 

 األستاب:

ؽى ةعضذً  أن ظًذٌر يذؼه اللغذث ُذ تداخل الحضارات وتمازجها: -1

واهخشاريا ما يٌ إال ظايؽة طتِعِث لخمازج الطضذارات وحذػاعلًا، كلذن ألن 

م  الضعِفث حخذأذؽ اللغث يَ أول ما ُخأذؽ ةاالهفخاح علٍ العال  الغارسَ، واأل

لغخًا ةلغث األم  القٌُث كما أشار إلٍ كلن اةن علذػون يذَ مقػمخذى، ةطِذد 

حقلذذػ الشذذعٌب المغلٌةذذث علذذٍ أمؽيذذا الشذذعٌب الغالتذذث يذذَ م ذذايؽ ضِاحًذذا 

 .إلظالمغخلفث لغث ولتاساً وطعاماً وشؽاةاً وذقايث ... 

مج كلمذات يعوػما كاهج التلػان العؽةِث عاضعث للسذِرؽة العرماهِذث اسذخغػ

التذذازار ةمعوذذٍ السذذٌز، وأسؾاعاهذذث ةمعوذذٍ  :حؽكِذذث يذذَ الطذذػُد الِذذٌمَ مرذذ 

، وعوػما سذا  االسذخعمار الفؽهسذَ إلظالصِػلِث، والخمؽسَ ةمعوٍ الممؽض ... 

« ةٌهسذٌار»العؽةِذث، و «صذتاح الغِذؽ»الفؽهسذِث ماذان « ةٌهشذٌر»شاع اسخغػام 

إلظالعؽةِث...  «إلٍ اللقا »ماان « أوريٌار»العؽةِث، و «مسا  الغِؽ»ماان 
(16)

. 

«عراب الشتاب ولغث العصذؽ»الااحب هادر سؽاج يَ كخاةى  ػ  وع  
(17)

أن  

االقخؽاض اللغٌي ُشا  ساهتاً من سٌاهب الخالقص ةذِن الرقايذات واللغذات، 

يأشذار  ،هماكج عن المقخؽضات الؽائشث يَ الغراب الخذػاولَ العذام ض  ؽ  وع  

، وراسذج «ثعلذٌ  ي  »يًث وهسشًا علذٍ وزن ، وطٌعًا مشا«شٌيؽة»إلٍ كلمث 

مؤمن  :أي ،«مسٌكؽ»أمن علٍ الصواعث، ذ  هسز موًا  :ةمعوٍ« سٌكؽ»كلمث 

                                                 

سؽُذذػة  - ظذايؽة )العؽةِذذؾي( هخِشذث طتِعِذث لخمذازج الطضذارات - آمذال سذعػ الذػُن (16)

 .5/7/2212حارُظ  15351العػد  - الؽُاض

 .2213ةِؽوت  - الػار العؽةِث للعلٌم - عراب الشتاب ولغث العصؽ - هادر سؽاج (17)
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٤ػ٦ ا٥١ٰٟػاج، « ا٥١ٰٟشػث»٦٤ ا١ٙػاح٬رة، ك «٬٘حؽة»ك٤ي٬٥ف، كراسج ٥٢ٞث 

 .إ١ظكا١تؾ٧فث كا١ػٞخؽة كا٬ٟ١درة ... 

٢لتاب كأرسّ ا١تاضد ُا٪ؽة اٷٛخؽاض ا٬ٖ٢١م إ١٭ ا١ف٬٢ؾ ا١خطؽرم ١

ا١ؼم ٷ ٯٜخهؽ ١ػٯ٣٫ ٢ْ٭ ا٢١ٖث ًٜ٘، ة٠ ٯخ٨ػاكؿ ٤شػاٷت ا١ػؾم كحفػؽٯطث 

ا١لػٓؽ كا٥١أٞػ٠ كا٥١لػػؽب كا١ؽٯاىػث ك٘ػ٦ ٰٛػػادة ا٥١ؽٞتػات كا١ػػػراسات، 

كاٛخ٨اء ا٬٫١احٗ ا٥١ط١٬٥ث، ك٤ٸضٜث ح٬ٍرات ا٬٥١ىث ك٤غخ٢ٗ ا١هػؽْات 

ْػ٬ف ا١لتاةٰث. ك٪٨ا إكٟاؿ ذك ٫ِ٤ؽ ـ٬٢ٞٮ ٬ٖ١م حشفػ ٘ٮ أف ا١لتاب ٯ٨ؾ

٢ْ٭ ا١ػكاـ إ١٭ ٤لا٢ٞث ا١ٖؽب ةرٜا٘خ٩، كٯه٬ٕ٬ف نٰإات سػٯػػة حخ٥لػ٭ 

 ٤ّ أ٤ؾسخ٣٫ كٌؽائٚ حٰٟٙؽ٪٣ كا٪خ٥ا٤اح٣٫.

ح٥ر٢ج ٘ٮ ْػػـ كسػ٬د ا١طػؽكؼ ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ ةٓػو  أـتاب حلِ٘ث: -2

٬١ضات ا٥١ٙاحٰص ٘ٮ ةٓو ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث كةٓو ا١ػكؿ اٳس٨تٰث ٘ػٮ ٤ؽض٢ػث 

٢ػ٭ ا١طػؽكؼ ا١ٸح٨ٰٰػث، ذػ٣ إف ٫ُػ٬ر ةػؽا٤ز ٨ٰٓ٤ث كاٛخهار ا٬٥١س٬د ٫٨٤ا ْ

ا١ػردكث )ا٥١طادذث، ا١ٰٙؿ ة٬ؾ، ا٫١احٗ ا٥١ط٬٥ؿ( ٰٕؽ ا٥١ػؾكد ةػا١طؽكؼ 

 ا١ٓؽةٰث ٞاف ا١ػاّ٘ إ١٭ ذ١ٝ.

كٯؽسّ ةٓي٣٫ اٱعػؽ ٧لػأة ٪ػؼق ا٢١ٖػث إ١ػ٭ ٫ُػ٬ر ةػؽا٤ز ا١ػردكػث ٘ػٮ 

حف٨ٰٰٓات ا١ٜؽف ا٥١اىٮ ٘ٮ أ٥ِ٧ث )ا١ٰػ٧٬ٟؿ( ا١خػٮ ١ػ٣ حػخص ـػ٬ل ا١طػؽكؼ 

ٸح٨ٰٰث ٢١ٟخاةث، ك٪ؼا ٤ا أستؽ ا١ٟرٰؽٯ٦ ٦٤ أة٨اء ا١ٓؽةٰث ٢ْ٭ اـخغػاـ ا١طػؽكؼ ا١

ا١ٸح٨ٰٰث، كٞا٧ػج ةػؽا٤ز ا١ػردكػث ٛػػ ٫ُػؽت ٛتػ٠ ٫ُػ٬ر ا٫١ػاحٗ ا٥١ط٥ػ٬ؿ 

٤خاضػػث ٘ػػٮ اٳس٫ػػؾة كٛخئػػؼ كا١ؽـػػائ٠ ا١ٜهػػٰؽة، ك١ػػ٣ حٟػػ٦ ا١طػػؽكؼ ا١ٓؽةٰػػث 

ةػث إ٥٧ػا ٯشتػؽ ا٬٥١ن١٬ث ٢ْ٭ ا١لاةٟث. ك٦٤ ا١تػػ٪ٮ أف ٰٕػاب ا٬٢١ضػات ا٥١ٓؽٌ 

 ٤فخ٢٥ٓٮ ا١لاةٟث ٢ْ٭ حط٬ٯ٠ ا٬ٍ٨٥١ؽ ا١ٓؽةٮ إ١٭ ٤ٟخ٬ب ةا١ٸح٨ٰٰث.

ك١ٜػ ـاْػت ا٬١ـائ٠ ا١خٜا٧ٰػث )ا١خ٬١٬٨ٟسٰػث( ا١طػٯرػث ٤ػ٦ ض٬اـػٰب 
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٢ْ٭ ـؽْث ا٧خلار ا٫١ش٦ٰ  إ١ظك٪٬احٗ ٤ط١٬٥ث ك٬٨ٛات ٘يائٰث ككاةٟث ... 

٥١فػخغػ٤ث ٘ػٮ . كأنتطج ٤ٸ٤ص ا٢١ٖث اٵ٧ش٢ٰؾٯث حفؽم ٘ٮ ا٢١ٖث اا٬ٖ٢١م

ا١لاةٟث، ٘ا٧خلؽت أـ٥اء ٤ػ٦ ٤رػ٠ )إ٧خؽ٧ػج، أكف ٷٯػ٦، ٥ٞتٰػ٬حؽ، ٰٞتػ٬رد، 

ـػٌٰٗ، »٤اكس، آٯ٬ٙف، أٯتػاد، ٰ٘فػت٬ؾ، حػ٬ٯخؽ(، كحػؽددت أ٘ٓػاؿ ٤ػ٦ ٤رػ٠ 

ٌٟؿ، ٘فتٝ، ٤ٌفز...  «إ١ظ٘
(39)

. 

إ١ػػ٭ أف ح٢ٟٙػػث عػ٤ػػث ا١ؽـػػا١ث ا١ٜهػػٰؽة حؽسػػّ  أـببتاب اكخهببادٗث: -3

(SMSإذا ٞختج ةا١طؽكؼ ا١ٸح ) ،٨ٰٰث أ٠ٛ ٫٨٤ػا إذا ٞختػج ةػا١طؽكؼ ا١ٓؽةٰػث

أف إرـػاؿ رـػػا١ث ٛهػػٰؽة أٛػػ٠ ح٢ٟٙػث ٤ػػ٦ ا٥١ٟا٥١ػػث ا١هػػ٬حٰث، كأنػػتطج ك

اٵْٸ٧ات كا١ٓؽكض ا٬٥١س٫ث إ١٭ ا١لتاب حفخغػـ ٪ػؼق ا٢١ٖػث أٯيػان ا١خػٮ 

٦٤ ا١طػؽكؼ، كأنػتص اـػخغػاـ  «٣ٌٞ »ـؽْاف ٤ا ا٧خلؽت ة٣٫٨ٰ ١خ٬ٰ٘ؽ أٞتؽ 

 ٤ث ا٫١احٗ ا٥١ط٬٥ؿ ٘ٮ ا٨٥١ٍٜث ا١ٓؽةٰث.٪ؼق ا٢١ٖث ٤ٜخؽ٧ان ة٬٫ِر عػ

ؽسّ إ١٭ ا١طؽج ا١ػؼم ٯلػٓؽ ةػ٩ ا١لػتاب ح أـتاب ُفف٘ث اسخٍاْ٘ث: -4

 َّٚ ح٥ٰ٢ٓػان ٞاٰ٘ػان ك٥ٓ٤ٜػان ٬ٜ٢١اْػػ اٵ٤ٸئٰػث كا٨١ط٬ٯػث ا١ٓؽةٰػث،  ا١ؼم ١ػ٣ ٯخ٢ػ

ٰ٘طاكؿ ا٫١ؽكب ٦٤ ا١ٟخاةث ةا١ٙهٰطث إ١٭ ٪ؼق ا٢١ٖث ا١خٮ حٓػ٬د ٫ٰ٘ػا ا١ٟخاةػث 

٨ٰٰث، ٥ٞا ح٬ٓد اٷعخهار، ٥ٰٰ٘ػ٠ إ١ػ٭ اٷعخهػار كا١خفػ٠ٰ٫، ةا١طؽكؼ ا١ٸح

، ك٥٢ٞػث Plzا٥١غخهؽ ٘ٮ ٢ْ٭ ٪ؼا ا٨١ط٬  (Please) «٦٤ ٘ي٢ٝ»ٰٟ٘خب ٥٢ٞث 

ىػ»(، ك٥٢ٞػث  B( حغخهؽ إ١٭ )Before) «ٛت٠» ، إ١ػظ ...(u إ١ػ٭ ) (For you) «ٝى ١

( ٤ٟػاف ٥ٞUا ٯؽ٤ػؾ إ١ػ٭ ةٓػو ا٥٢ٟ١ػات ا١ٟا٢٤ػث ةػتٓو ا١طػؽكؼ ٤رػ٠ )

(You ،) ك٤ر٠(R) ( ٤ٟافare)
(38)

. 

                                                 

ةػػ٩ ٬ٕٕػػ٠ كح٫ػػخ٣ ةا١ٓؽةٰػػث رؾم: ٥١ػػاذا حطاا١ٓؽةٰػػ - ا١ػػػٞخ٬ر ٤ط٥ػػػ رٯػػاض ا١ٓلػػٰؽم (39)

 .BBC 3033ا١غا١هث؟ 

اٚة ص - ا١ٙهط٭اٳراةٰق كأذؽ٪ا ٢ْ٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث  -زٕؽكدة ذٯاب ٤ؽكش  (38)  .٤311ؽسّـ 
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ك٦٤ اٳـتاب ا٥١فاْػة ٢ْ٭ ا٧خلار ٪ؼق ا٢١ٖث ا٫١ش٨ٰث ْػـ ا٧ختػاق اٳ٪ػ٠ 

إ١٭ ا٢١ٖث ا١خٮ ٯخ٬ان٠ ة٫ا أة٨اؤ٪٣ كس٣٫٢٫ ٫١ؼق ا٢١ٖث أٯيان، كىٓٗ اٷ١خػؾاـ 

كٷـ٥ٰا ا٥١ؽئٮ ٫٨٤ا، ك٢ٛث اٳ٘ٸـ ا١فػ٥٨ٰائٰث ا٨١اٌٜػث  ،ة٫ا ٘ٮ كـائ٠ اٵْٸـ

 كا٧خلار ا٥١ف٢فٸت ا١ػرا٤ٰث ةا٫٢١شات ا٥١ط٢ٰث. ةا١ٓؽةٰث ا١ٙهٰطث،

كأىطج ا٢١ٖث ا٫١ش٨ٰث ٘ٮ كا٨ٓٛا ا١طا١ٮ ٨٤خلؽة ٢ْ٭ أٛٸـ س٠ٰ سػٯػ 

خغػاـ ٪ػؼق ٷ ٯطف٦ أم ١ٖث رـ٥ٰث ٷ ا١ٓؽةٰث كٷ اٳس٨تٰث، ٩٨ٟ١ ٯتػع ٘ٮ اـ

كٞأ٧ػ٩ ٛػػ ح٫٥٢ٓػا ـػ٦ٰ٨ ٌػ٬اٷن ٘ػٮ  ،، كٯٜؽؤ٪ا ةفػؽْثاا٢١ٖث كٯٟخت٫ا ح٢ٜائٰ  

رس، كآ١ج اٳ٬٤ر ٘ٮ اـخ٥ٓا٫١ا ٨ْاكٯ٦ ٥١ٜاٷت ٘ٮ ةٓػو ا١هػطٗ ا٥١ػا

كا٥١شٸت ا١ٓؽةٰث، ك٘ٮ ةٓو اٵْٸ٧ات، ضخ٭ إف ةٓػو ا٥١ٍػا٣ْ أْػػت 

٬١ائص ا١ٍٓاـ ة٨اءن ٫ٰ٢ْا
(30)

. 

ى:اللعظىالغودبوكوظىبونىمؤودوؼاىومطارضوؼاى-رابطّا
ٛػ ٯفخٖؽب ةٓي٨ا ٨ْػ٤ا ٯؽل كؽٯطث ٞتٰؽة ٦٤ ا١لتاب كا١لػاةات ٘ػٮ 

ك٧طػاكؿ ٥ٰ٘ػا ٯ٢ػٮ  .٥١شخ٥ّ ا١ٓؽةٮ ح٨انؽ ١ٖث ا١ٓؽةٰؾم كحف٬ٌغ اـخ٥ٓا٫١اا

حٓػػؽؼ ٤فػػ٬ٌٕات ٪ػػؼا اٷـػػخ٥ٓاؿ ٨ْػػػ ا٥١ ٯػػػٯ٦، كآراء ا٥١ٓارىػػ٦ٰ ١ػػ٩، 

 كا٨٥١ت٦ٰ٫ ٢ْ٭ عٍؽق.

 مؤيدو اللغة الفيسبوكية:
 ٯؽل ٤ ٯػك ا٢١ٖث ا١ٰٙفت٬ٰٞث أف ١ٖخ٣٫ حخف٣ ةػ :

خ٢ٙػث، إذ ذ٥ػث ٤ػ٦ ٤ػ٦ س٨فػٰات ٤غـٓٔىث اىخٔانو ٌّ اٛنػكاء  -3

ٯؽل أف ا١ٖاٯث ٤ػ٦ ٪ػؼق ا٢١ٖػث ٪ػ٬ حطٰٜػٚ ا١خ٬انػ٠ ةػ٦ٰ ٤فػخ٢٥ٓٮ ا١ٓؽةٰػث 

كا٥ٓ١ا١ث ا٬١ا٘ػة ا١خٮ حخٓػد ١ٖاح٫ا
(33)

. 

                                                 

 !! ا٥١ ح٥ؽ ا١ػك١ٮ ا١ؽاةّ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰػثا١ٓؽةٰؾٯث حلغٰم ٬٤سّ ٢١ٓؽةٰث - س٥ا٧ث ا١لا٤ٮ (30)

 .333ص 3033دةٮ  - ا٥١ش٢ػ ا١خاـّ -

هط٭  -٤ؽكش زٕؽكدة ذٯاب  (33) ث ا١ٙ ٢٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽٰة ق كأذؽ٪اْ  ٚ ص -اٳراٰة ـاة  ّ  .٤313ؽس
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إذ ٯ٦ٟ٥ ح٫ُٰٙ٬ا ٘ٮ ىػ٬ء ا٨٥١ٍٜػث ا٥١فػخغػ٤ث اىٍؽوُث واىفؽٗث:  -3

٫ٰ٘ا، ٘ا١ت٢ػاف ا١ٙؽا٧٬ٟٙ٧ٰث حفخغػـ ا٢١ٖث ا١ٙؽ٧فٰث ٘ٮ ٢٥ْٰث ا١خ٫ش٦ٰ عٸ٘ػان 

ك٪ٮ اف اٳ٧٬٘٬٢ٟ٧ٰث ا١خٮ حفخغػـ ا٢١ٖث اٵ٧ش٢ٰؾٯث ٘ٮ ٢٥ْٰث ا١خ٫ش٦ٰ. ٢١ت٢ػ

ح٬٘ؽ ٤فاضث ٞتٰؽة ٦٤ ا١طؽٯث كا١غه٬نٰث، ٫٘ٮ حتػك ١ٖث ٤لػٙؽة ٷ ٯ٫٥٫ٙػا 

إٷ ٦٤ ٯخ٫٨ٜا
(33)

. 

ا١لػاةٟث كاـػخ٥ٓاؿ »ك١ٜػ أةا٧ج ا١ػراـث ا١خٮ أ٧شؾ٪ا رٯخلارد ة٠ ْػ٦ 

أف ٞرٰؽان ٦٤ ٬٤اّٛ ا١خفػ٬ؽ « خطػةا٢١ٖث: دراـث ضا١ث ٘ٮ اٵ٤ارات ا١ٓؽةٰث ا٥١

كاٳ١ٓاب كاٳٕا٧ٮ كاٳ٘ٸـ ك٬٤اّٛ ا١ه٬ر كا١ؽـ٬ـ ٪ٮ ةا٢١ٖث اٵ٧ش٢ٰؾٯػث، 

إذ ٞا٧ػػج ٧فػػتث  ؛ٮ١ٟخؽك٧ػػكذ٥ػػث ىػػال١ث ٷـػػخغػاـ ا١ٙهػػٰطث ٘ػػٮ ا١تؽٯػػػ اٵ

ٮ ة٢ٖج ١ٟخؽك٧%، ٘ٮ ض٦ٰ أف اـخ٥ٓاؿ ا١ٓا٤ٰث ٘ٮ ا١تؽٯػ اٵ 9.3اـخغػا٫٤ا 

ٯؽسػّ ٤ا أف ٦٤ أـتاب حػ٧ٮ اـخ٥ٓاؿ ا١ٙهٰطث  %. كساء ٘ٮ ا١ػراـث 33.3

إ١٭ أف ٣ِٓ٤ أ٘ؽاد ٨ْٰث ا١ػراـث ٦٤ ا٢ٍ١تث ا١شا٦ٰٰٓ٤ ٯٙخٜػؽكف إ١ػ٭ ٤فػخ٬ل 

٨٤اـب ٦٤ ا١ٟٙاٯث ا٬ٖ٢١ٯث ةا١ٓؽةٰػث ا١ٙهػٰطث، كٯخهػ٠ ة٫ػؼق ا٨١ٍٜػث ٌتٰٓػث 

ا٬٥١ى٬ْات ا١خٮ ٯخػاك٫٧٬١ا ٘ٮ دردكاح٣٫، ك٪ٮ ٕا١تان ٬٤ى٬ْات كغهٰث 

اْخادكا أف ٯخ٨اك٬١ق ةا١ٓا٤ٰث ٘ٮ ا١خغاٌب كٰٕؽ رـ٥ٰث ٥٤ا
(31)

. 

فخٔر  دافٓ٘ث اىٍيتث ُطٔ حٓيً اىيغث اىٓؽة٘بث عففباً ىبػافٓ٘خًٓ ُطبٔ  -1

٘ٙٮ دراـث ٦ْ أذؽ ا٥١٬ٓ١ث كاٵ٧خؽ٧ج ٢ْ٭ ح٢ٓػ٣ٰ ا٢١ٖػث  حٓيً اىيغث اٛسِت٘ث:

ا١ٓؽةٰث كح٫٥٢ٓا ٘ٮ ا٥١ؽض٢ث اٳـاـٰث ا١ػ٧ٰا كـً ا١يٙث ا١ٖؽةٰػث ٤ػ٦ كس٫ػث 

                                                 

ٮ ٢ْ٭ ٤فػخٜت٠ ا١طػؽؼ ا١ٓؽةػٮ ١ٟخؽك٧حأذٰؽ ١ٖث ا١خ٬ان٠ اٵ -ـا٤ٰث ةادم كد. ـ٬٪اـ ةادم  (33)

 .91ص 3033دةٮ  -ا٥١ش٢ػ ا١فادس  -ا٥١ ح٥ؽ ا١ؽاةّ ٥٢١ش٢ؿ ا١ػك١ٮ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث  -

ا٢١ٖػث  - ٓػث، ا١ػػٞخ٬ر إةػؽا٪٣ٰ ضفػ٦ٰ ع٢ٰػ٠ة١ٰػ ا٨ٓ١ا٧ٮ، ا١ػٞخ٬ر ٯ٬ـٗ رةاا١ػٞخ٬ر ك (31)

ا٥١ش٢ػث اٳرد٧ٰػث ٘ػٮ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث  - دراـث ٘ٮ ا١خ٬انػ٠ ا١لػتٟٮ - ا١ٓؽةٰث كا١لاةٟث

 .3033( ٞا٬٧ف ا١را٧ٮ 3( ا١ٓػد )30ا٥١ش٢ػ ) - كآداة٫ا
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ٍديريَ واىٍشرفيَ واىٍػيٍيَُظر اى
(24)

تبيَ اُخفاض  اافػياا اىبيباا ُ ا   

تػيً اىػربيا خالفضً ىدافػيتهً ُ   تػيً اإلُجييزيا، وغدم باذ  اىجها ا ٌاَ 

اىبيبا تجضه ذىم اكتِضغضً ٌِهً بػدم أهٍياا اىػربياا فال اىػاار اى اضىل، فال 

 ن نيٍاض  ي ن بٍ با غيى تػيً اإلُجييزيا حتى إُهً يستخدٌلب  حيَ أُهً ي  

 (باض )و (هاض )، ويستخدٌ ن (Finish)إُجييزيا فل حاا اىيغا اىػربيا ٌثو 

 خجالً ٌَ استخداٌهً: اىسالم غييهً.

وفل اراسا غَ اساتخدام الاالا اىٍادارس اىثضُ ياا ىيغاا اىػربياا فال 

وسااض و اىت ا ااو ااعتٍااضغل فاال إٌااضرف اىشااضركا فاال اىػااضم اىدراساال 

ا اىدراسااا يسااتخدٌ ن اىهيٍااض  % ٌااَ غيِاا 51تباايَ أن  2102/2102

األعِبيا غِد اىت دث بضىػربيا فل ٌ اكع اىت ا و ااعتٍاضغل ويساتخدٌ ن 

% ٌِهً يستخدٌ ن اىرس م واألشاهض   41اىهجيَ اىيغ   غِد اىهتضبا، وأن 

بداً ٌَ اىهتضبا بضىيغا اىػربيا ىيتػبير غَ آرا هً وٌشضغرهً
(25)

. 

بيَ غدف غِض ر ٌَ نيٍض   إذ يٍهَ أن تٍزجاإليجاز واالختصار:  -4

غضٌيا وٌفراا  أعِبيا وأركضم و  ر فل عٍيا واحدف، ويٍهَ أن تيجأ إىاى 

اختاضر اىهيٍض  رب ضً ىي كت فل نيٍا واحدف أو فل   رف، وثٍا شافرا  

 (.؟ويلادون بهض )ش  غً تسضو  ،ٌتفق غييهض ٌثو )ش ع م(

 ن اىيغاا ىٍض نضن أنثار اىشابضا واىشاضبض  ا يتلِامحاكاة الغرب:  -5

األعِبيا غٍي ا غيى استػضرف اى روف ٌِهض ىيتػبيار غاَ عٍاو غربياا بلااد 

                                                 

اىيغاا أثر اىػ ىٍا واإلُترُات غياى تػيايً  - اىدنت ر أحٍد فت يا واألستضذف ىيِدا سٍ م (24)

اىػربيا وتػيٍهاض فال اىٍرحياا األسضسايا اىادُيض وساة اىغافا اىغربياا ٌاَ وعهاا ُظار 

 .2102ابل  - اىٍؤتٍر اىدوىل اىسضبع ىيغا اىػربيا - اىٍديريَ واىٍشرفيَ واىٍػيٍيَ

اساتخدام الاالا اىٍادارس اىثضُ ياا ىيغاا  -واىدنت ر غالء ٌهال  -اىدنت رف ف زيا آ  غيل  (25)

 .2102ابل  -اىٍؤتٍر اىدوىل اىسضبع ىيغا اىػربيا  -اىت ا و ااعتٍضغل  اىػربيا فل وسض و
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اهختأِ واهظّْر ةًظّص اهًخدضرص  يااايرج ه رث ظرّوث ويخ رْرا ويْالترث 

هصوح اهػؿص  ويٌ هى ٕخقٌ ه ث اهؼاةمث فًدمْم غوُٖ ةراهػٖغ فرٔ اهػؿرْر 

 واقػاً ال يفص يَُ.اهخقوٖسٕث ةػٖساً غٌ اهػؿص ةػس أن أضدج ِشه اهو ث أيصاً 

إذ إن ِرشه اهًصخورث ِرٔ يصخورث امقرسام  مالءمة مرحلة الشباب:  -6

واهً ايصا وخب لن يا ِْ جسٕس
(26)

  واهخزفٖر  يرٌ اهؼرػْر ةراالبخصا   

ذهك ألن اهؼتا  ٕؼػصون ةاه صةرث فرٔ أونراٍّى ةعرتب اهخًّرٖغ واهت اهرث 

 .إهذوغسم فًّّى يٌ اٗرصٌٕ اهمتار .. 

ٓ أظوْ  حػتٖرص هرسّٕى غرٌ غرسم اهصضرٓ غرٌ وهشهك فّى ٕوجؤون إه

راهْاقع  حػتٖرص ة صٕقرث  ؾرصٕداً  إذ ال  اال حًرط قرٖى اهًجخًرع وحقاهٖرسه يع 

وجررْا هًخررَفط اهؼررتا  وًِررْيّى وأظررصارِى ظررْى يْاقررع اهخْاؾررن 

 االجخًاغٔ  فاةخمصوا ِشه اهو ث غوٓ أٍّا ػفصا ال ٕفًّّا ظْاِى.

يؤٕسو ِشه اهو ث أن اهو رث ٕصى التحرر من قواعد العربية الفصحى   -7

اهػصةٖث اهفؿدٓ ال حعًح هوًخدسث أن ٕػتّرص غًرا ٕجرْي فرٔ ررانصه غترص 

ألٍّرا حدخراإ إهرٓ يّراراي لتٖرصا فرٔ اهمخاةرث  ؛وظائن اهخْاؾن االجخًاغٔ

واهخقٖس ةقْاغس اهو ث اهػصةٖث  فٔ خٌٖ أن اهػصةٖرضي حرْخٔ هًعرخزسيّا ة ٍرُ 

ألٍّرا ظرّوث اهخرساوي   ؛راي لتٖرصاػزؽ راق ذو ثقافث  وال حدخاإ إهٓ يّا

 ؤِ يفّْيث فٔ أوظاط اهؼتا  وِشا ٕمفٔ !

 معارضو اللغة الفيسبوكية:
هّشه اهو ث خخٓ إن ةػضّى ال ٕ ور  غوّٖرا يؿر وح ُلثص ثًث يػارضْن 

ألن هو اي يػارفّا وأاةٖاحّا وقْاغسِا اهخرٔ حرخمزم يرع ه رث اهخْاؾرن  ؛ه ث

                                                 

يجوث يجًرع اهو رث  - اهػصةٖضي ظاِصا ر صا غوٓ ه خَا اهػصةٖث - اهسلخْر يدًْا اهعّٖس (26)

 .375اهجضء اهثأٍ ص 89اهًجوس  -ةسيؼ  اهػصةٖث 
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ك اٳراةٰق ٘خفًٜ ٪ٰتث ا١ٜػؽاءة، كحلػ٬ٌق ٘ػ٦ ا١ٙٓا١ث كا٥١ ذؽة. أ٤ا ا١ٓؽةٰؾم أ

ا١خٓتٰؽ، كحفٌغٗ اٳدب، كح٢ٜب ٬٤ازٯ٦ ا٥١ٓارؼ، كحٟفؽ ٠ٞ ا٬ٜ١اْػ، ٘ٸ 

إ٧لاء ٫ٰ٘ا كٷ ةٸٕث
(33)

. 

٪ؼق ا١ِا٪ؽة عٍؽة ٢ْ٭ ١ٖخ٨ا ا١ٓؽةٰث ا١ٙهٰطث، إذ ٯشؽم ٫ٰ٘ػا اـػختػاؿ 

طػؽكؼ ا١طؽكؼ ا١ٸح٨ٰٰث ةا١ٓؽةٰػث ٢ْػ٭ ٧ٍػاؽ كاـػّ، كةا١خػػرٯز حهػتص ا١

ا١ٸح٨ٰٰث ٪ٮ ا١طؽكؼ ا١ؽـ٥ٰث ٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ ا١ػػكؿ ا٨١اٌٜػث ة٫ػا، كذ١ػٝ 

ا٧ٍٸٛان ٦٤ أف أٌٙاؿ ا٬ٰ١ـ ٪٣ كتاب ا١ٖػ كا٬ٌٓ٥١ؿ ٢ْػ٣٫ٰ ٘ػٮ ا٥١فػخٜت٠.. 

كٯ دم ٪ؼا إ١٭ أف اٳسٰاؿ ا٥١خٓاٛتػث ١ػ٦ ح٫ٙػ٣ ا٨١هػ٬ص ا١ٜػٯ٥ػث كحػؽاث 

ةٰٖػػؽ ٤ػػاض أ٤ػػخ٣٫، ٥٤ػػا ٯطػػ٬ؿ دكف ارحتػػاط ضاىػػؽ٪٣ ة٥اىػػ٣٫ٰ، كاٳ٤ػػث 

كحارٯظ ٷ ٤فخٜت٠ ٫١ا
(39)

. 

ك٦٤ ٨٤ٟٓفات ٪ػؼا اٷـػختػاؿ ٰٕػاب ةٓػو ا١طػؽكؼ ا١ٓؽةٰػث. ٘ٙػٮ 

كٛػػ  ،ك٬ارع ٤ا١ٍا ٧ٸضَ ٞخاةث ةٓو ا٥٢ٟ١ات ا١ٓؽةٰث ةػا١طؽكؼ ا١ٸح٨ٰٰػث

٥٢ٟ٘ػث  ،اعخٙج ٫٨٤ا ةٓو ا١طؽكؼ ا١ٓؽةٰث ا١خٮ ٷ ٤ٜاةػ٠ ٫١ػا ٘ػٮ ا١ٸح٨ٰٰػث

كٕػاب  Artحٟخػب  «أرض»ك٥٢ٞػث  كٕاب ضؽؼ ا١طاء، Baharحٟخب  «ةطؽ»

 .إ١ظ كٕاب ضؽؼ ا١غاء ... Hobezحٟخب  «عتؾ»ضؽؼ ا١ياد، ك٥٢ٞث 

ا١ٙؽ٧فػٮ ٘ػٮ دكؿ  -ك٢ْ٭ ٪ؼا ا٨١ط٬ ٧شػ اـػخغػاـ ا١طػؽؼ ا١ٸح٨ٰػٮ

ث ا١خػٮ ا١خٜػارب ا١شٖؽا٘ػٮ، كضؽٞػث ا١ٙؽ٧فػ ا٥١ٖؽب ا١ٓؽةٮ ١ٸـػخٙادة ٤ػ٦

 -ا١ٸح٨ٰػػٮ حخ٬ٷ٪ػػا ا١ٙؽا٧٬ٟٙ٧ٰػػث ٘ػػٮ ح٢ػػٝ ا١ػػػكؿ، كاـػػخغػاـ ا١طػػؽؼ

اٵ٧ش٢ٰؾم ٘ٮ ةٸد ا٥١لؽؽ ا١ٓؽةٮ اةخػاء ٦٤ ١ٰتٰا ك٤هؽ ك٤ا ةٓػ٪٥ا كػؽٛان، 

                                                 

اٚة ص -٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهط٭ اٳراةٰق كأذؽ٪ا ٢ْ -زٕؽكدة ذٯاب ٤ؽكش  (33)  .٤313ؽسّـ 

ا١ش٥ٰٓػث ا١شٖؽاٰ٘ػث  - ١ٖػث ا١لػتاب ا١طػٯرػث - ٘ؽا٧ٟػ٬ْؽب - ٥ْار ٤هػٍٙ٭ ا١شػؾار (39)

 .110ص 3031د٤ٰاط ة٥هؽ  - ا٥١هؽٯث
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ككسػ٧ا ٘ػٮ ٤ا١ٍػا ٯشػؽم اـػختػاؿ ا١طػؽكؼ ا١ٸح٨ٰٰػث ةػا١طؽكؼ ا١ٓؽةٰػث، 

 .Bagra(، ٥٢ٟ٘ث ةٜؽة حٟخب g٘طؽؼ ا١ٜاؼ ٯٜاة٠ ا١طؽؼ )

أرٛا٤ػان ك٣١ ٯٜخهؽ اٳ٤ؽ ٢ْ٭ اـختػاؿ ةٓو ا١طؽكؼ ا١ٓؽةٰث، كإ٥٧ا كىػ٬ٓا 

(، كا٥٫١ػؾة ' ، كا١طػؽؼ )خ( ٯٜاةػ٠ )( )٤ٟاف ا١طػؽكؼ، ٘ػا١طؽؼ )ح( ٯٜاةػ٠ 

 (.' (، كا١ياد ) (، كا١هاد ) (، كا١ٍاء )3(، كا١ف٦ٰ ) (، كا٦ٰٓ١ ) )

ك٪ؼا ا١ٰٖاب ٢١طؽؼ ٬ٓ٤ؿ ٪ػـ ٘ٮ نؽح ١ٖخ٨ا ا١ٓؽةٰػث ا١غا١ػػة، إذ إف 

٩ ٰٕػؽق ٤ػ٦ ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣ أٍْ٭ ا١طؽؼ ا١ٓؽةٮ ٤ٟا٧ػث كٛػـػٰث ١ػ٣ ٯطػَ ةػ

ضػػؽكؼ ا٢١ٖػػات اٳعػػؽل، ٘تػػا١طؽكؼ ا١ٓؽةٰػػث ا٘خػػخص اهلل ْػػؾ كسػػ٠ حفػػٓان 

 كْلؽٯ٦ ـ٬رة ٦٤ ـ٬ر ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣، ٫٨٤ا ٩١٬ٛ حٓا١٭:

 [3ا٣٢ٜ١: ] ژ  ڑ ڑ ژ ژڈ ژ

 [3ؽ: ] ژ ٻ ٻ ٻٱ ژ

 [3ص: ] ژ     ٻ ٻ ٻ ٻٱ ژ

٦٤ ٛػؽأ ضؽ٘ػان ٤ػ٦ ٞخػاب اهلل ٢٘ػ٩ »: ملسو هيلع هللا ىلصك٦ْ اة٦ ٤ف٬ٓد ٛاؿ رـ٬ؿ اهلل 

كا١طف٨ث ةٓلؽة أ٤را٫١ا، كٷ أ٬ٛؿ أ٣١ ضؽؼ، ك٦ٟ١ أ١ٗ ضػؽؼ كٷـ  ضف٨ث،

«ضؽؼ ك٣ٰ٤ ضؽؼ
(38)

. 

كٯؽل أ٧هار ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهػط٭ أف ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ١ٰفػج ٤شػؽد ١فػاف 

حخطػث ة٩ ٤ش٬٥ْث ٦٤ ا٨١اس، كإ٥٧ػا ٪ػٮ ٤فػأ١ث كسػ٬د كٛيػٰث ٪٬ٯػث، ك٪ػٮ 

ك٪ػٮ ١ٖػث ا١ٜػؽآف  ا٬١س٩ ا٨١انّ ٬٫١ٯث اٳ٤ث، كا١ٓا٠٤ اٳـاـػٮ ٘ػٮ كضػػح٫ا،

ا١ٟؽٯ٣، ك١ٖث اٵةػاع ٘ٮ ٤غخ٢ٗ ٤ٰادٯ٦ ا٥١ٓؽ٘ث ٘ػٮ ضػ٦ٰ أف ١ٖػث اٳراةػٰق أك 

ا١ٓؽةٰؾم أك ا١ٙؽا٬ٟ٧ آراب حػ دم إ١ػ٭ ا٧ػػذار ا١طػؽكؼ ا١ٓؽةٰػث ٨ْػػ٤ا ٯخ٬ٛػٗ 

ا١لتاب ٨ْػ ٥٢ٞات ْؽةٰػث حطػ٬م أضؽ٘ػان ٷ ٤ٜاةػ٠ ٫١ػا ٘ػٮ اٳس٨تٰػث، ك٨ْػػ٤ا 

                                                 

 .133ا٥١ؽسّ ا١فاةٚ ص  (38)
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ية، وعِرٌا يعٍيون عيى  ححويىو اىهيٍىا  يضعون أركاٌاً ٌلابو اىحسوف اىعسب

األحِبية إى  أىفاظ عسبية )حويتس، اىفيص بوك، فانص(، واضىتذرا  األفعىام ٌِ ىا 

اضتبعادها ىألحىسف  َفضالً ع ؛واىهتابة باىالحيِية ،(إىخ ٌثو )فهَّص، وفطبم...

 «أنثس اهلل ٌىَ أٌثاىىم» :اىعسبية وطٍص اىٍعاُي أيضاً، فاىثِاء عي  أحرهً بلوىِا

 في حام نتابت ا باىالحيِية.« نثس اهلل ٌَ أٌثاىم»حتحوم إى  

نان اىحفاظ عي  اىيغة اىعسبيىة اىفيىيحة حفاعىاً عيى  نياُِىا »وٌَ هِا 

وهويتِا وثلافتِا، ذىم ألن حيم اىيغة اى خيِىة ح ىرف إىى  إُهىار اىٍىورو  

طىا  اىحضاري اىليًّ اىٍيوغ باىعسبية اىفييحة، نٍا أُ ا ح رف إى  زيادة اح

اى وة االحتٍاعية بيَ طبلة احتٍاعية صغيسة حتباه  باىثلافة اىغسبية واىحىسف 

ٍع ححافظ عي  إرث ا اىيغوي اىعسبىي تاىالحيِي، وبيَ شسيحة واضعة في اىٍخ

اىعسيق، وحسى أن اىيغة اىعسبية ٌسحبطة بهيان األٌة وحضارح ا ووحودها عي  

«اىٍطسح اىعاىٍي
(30)

. 

ي فىضعة ٌَ ٌؤيري اىعسبيىة اىفيىيحة إىى  حالوحرعو هزه اىشسيحة اىوا

اىثغسا  اىٍوحودة في ىغة وضائو اىتواصو االحتٍاعي ٌتٍثية في
(31)

: 

شيو  األدطاء اىِحوية في اىعسبيىة اىفيىيحة اىٍطىتذرٌة ورنانىة  -1

 أضاىيب ا.

شيو  اىهتابة باىي خة اىٍحيية وبىاألحسف اىالحيِيىة فىي اىٍلىاال   -2

 اإلذاعية واىتيفشية. واإلعالُا  وفي حلريً اىبساٌج

نثىىسة اضىىتذرا  اىٍفىىسدا  األعخٍيىىة فىىي ثِايىىا اىذطىىا ، وحِشىىس  -3

اىيىىحا اىعسبيىىة أحياُىىاً إعالُىىا  ناٌيىىة باىيغىىة األحِبيىىة، وثٍىىة 

                                                 

 .373ٌسحع ضابق ص -اىعسبيشي عاهسة دطسة عي  ىغتِا اىعسبية  -اىرنتور ٌحٍود اىطيّر  (30)

 .372اىٍسحع اىطابق ص (31)
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رححًالالنرماالالً   رمقَالالْاعريشالال عربيةٖالالثرمةالاليايزر وابٖالالثرمحو  ٕالالثر

رMBCقَالالْاعرمبَالال مٌٕرمبشًٖالالثريمخْةالالثرةالال ربيةراهةيةٖالالثريرالالنر

 .OrbitمقَْاعررARTمقَْاعر

ح شٔرارخط  راه  دبثرفٔراهً يداعرماهشًنرماهخيالٖبرماهحْارر -4

ماهًَ قش ع،رمفٔريخ رجراهحيمةرمٍطقراهموً عراهةيةٖالثرةومَالثر

 ب يٖثرممرمسَتٖث.

م وارمهقَٖ رٍظالي ربوالٓراهخةوٖقال عراهالْارد رفالٔراهًْاقالاراةخت رٕالثرف ٍَال ر

قالاللرمبالالل ررٍ بال رم راٍ خالال لراهشالال ةمثربوالالٓراهوتالال عراهًخةالاللد رفالالٔراهةالال هى

حأذٖياعرهتْٕثرظ ِي ريالٌرمًِّال روالْٖسرماال هٖبرهتْٕالثرمحةتٖيٕالثرسلٕالل ر ر

حَخًٔر هٓرحق هٖلراهوتثراهةيةٖثرارصوٖث،رمييساروهكرلوُر هٓراهةْهًثراهوتْٕثر

رمي رحيحبربوّٖ ريٌرهس ٍٖ عراهةْهًث.

محشلرراةو ر ر هٓرم رلرٖيا ريٌرِذهراهخةوٖق عرزاخيرة رخط  راهَحْٕالثر

  راةي ئٖثرماراوْةٖث،رممخط  راهياىرماهّشال  ،رملوتالثراراال هٖبرمارخط

راهة يٖثرماهيلٖمثربوٓرارا هٖبراه صٖحث.

ميٌراهة ي عراه  رقثرفٔرِذهراهخةوٖق عر ًِ هّ روتُراهم ينرهة يال عر

راهخيقٖى.

مي رطتٖةثراهًْضْب عرفالٔراهتحالدرفقاللرل ٍالجراهيٕ ضالثرماهخقَٖالثربَاللر

  رماهيو قثربَلراةٍ  اهذلْر،رماهطة مرمارزٕ
(32)

ر.

ميٌرٕخأينرماقارِذهراهوتثراهّشَٖالثرٕشاللرم رذًالثرخطاليا رّٕاللدريسالخقتنر

اهوتثراهةيةٖثراه صالٖحث،رممٍالُر ةاللريالٌرمق الثريسالخأٍٖثرهةال جرِالذهراهظال ِي ر

                                                 

اهوتالثرر-اهللخْررمهٖلراهةَ ٍٔرماهللخْررْٕافررة ةةالثرماهالللخْرر ةالياِٖىربسالٌٖرخوٖالنر(32)

ر.202ييسارا ةقرصرر-درااثرفٔراهخْاصنراهش ةمٔر-اهةيةٖثرماهش ةمث
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ا١غٍؽة ككىّ ا١ط٬٢ؿ ا٥١ دٯث إ١٭ ا١خغٰٙٗ ٦٤ ضػح٫ا ارحٜاءن ة٬اّٛ ا١ٓؽةٰث 

 رٛ٭.ا١ٙهٰطث ٧ط٬ اٳس٠٥ كاٳ٠٥ٞ كاٳ

ى:ُصوّىىرلىىدروبىالحلى-خامدّا
ض٬ٰٯػث »ك٬٨ْا٧ػ٩  ،١3001ٜػ ساء ٘ٮ ا١خٜؽٯؽ ا١هادر ٦ْ ا٧٬ٰ١ف٬ٟ ْاـ 

أف ٬٤ٛٗ أ٘ؽاد ا٥١شخ٥ّ حشاق ١ٖخ٣٫ كاضػ ٦٤ «: »ا٢١ٖات كحٓؽى٫ا ١ٸ٧ػذار

أ٪٣ ا٥١ٓاٯٰؽ اٳـاـٰث ٢١ط٣ٟ ٢ْػ٭ ٤ػػل ض٬ٰٯػث ١ٖػث ٤ػ٦ ا٢١ٖػات كدرسػث 

 «.ا١غ٬ٍرة ا١خٮ ح٫ػد٪ا

٤ػّ  -أف ا١فػ٥ث ا١ٖا١تػث ذ١ػٝ ٰار دٰٛٚ ٷةػ ٦٤ اٷضخٟاـ إ١ٰػ٩، ك٪٬ ٤ٓ

٢ْػ٭ ٌؽٯٜػث حٓا٤ػ٠ أ٪ػ٠ ا١ٓؽةٰػث ٤ػّ ١ٖػخ٣٫ ٪ػٮ ـػ٥ث ا١خٙػؽٯً  - اٳـٗ

كا١ٸ٤تاٷة كا١خ٨ٟؽ كا١خغ٢ٮ كا١خٜهٰؽ ٘ػٮ عػػ٤خ٫ا كاـػخ٥ٓا٫١ا، كح٥٫ٰلػ٫ا 

٘ٮ ٞرٰؽ ٦٤ ا٥١شاٷت ا١ط٬ٰٯث
(11)

. 

ا٫١ػػا، ٘ػػنذا حط٢٥ػػ٬ا ٘أ٪ػػ٠ ا٢١ٖػػث ٪ػػ٣ ا٥١فػػ ك٬١ف ْػػ٦ ىػػ٫ٙٓا كا٧ٓؾ

٤ف ك١ٰخ٣٫، كٛػا٬٤ا ةػ٬است٣٫ حشػاق ١ٖػخ٣٫ ٥٧ػج ك٫٧يػج كازد٪ػؽت، كٷ 

 ٯ٬ٟف ٥١٬ٓ٢١ث كٷ ٬١ـائ٠ اٵْٸـ ا٨٥١طؽ٘ث حأذٰؽ ـ٢تٮ ٢ْ٭ ١ٖخ٣٫.

كذ٥ث ن٬ل ٯ٦ٟ٥ أف ٯفػخ٫ػل ة٫ػا ٢ْػ٭ درب ٤ٓا١شػث ٪ػؼق ا١ِػا٪ؽة، 

 ك٦٤ ٪ؼق ا١ه٬ل:

٢ٓٮ ٨٤ؾ١ث ا١ٓؽةٰػث ةؼؿ س٬٫د حلؽٯٰٓث حشفػ٪ا ٬ٛا٦ٰ٧ سادة ك٘ا٢ْث ح -3

 كح٫٥ِٓا ٘ٮ ٬ٙ٧س ا٨١ا٦ٌٰٜ ة٫ا ٘ٮ س٥ّٰ ٤شاٷت ا١طٰاة.

ةؼؿ س٬٫د ح٨ٰٙؼٯث حي٢ٍّ ة٫ػا ا٥١ ـفػات ا١ؽـػ٥ٰث ا١ط٤٬ٰٟػث،  -3

 كإ١ؾاـ ا٨١اس ة٫ا ٘ٮ اٷـخ٥ٓاٷت ا١ؽـ٥ٰث ٢ْ٭ أ٠ٛ حٜػٯؽ.

                                                 

٤ػ ح٥ؽ ٤ش٥ػّ ا٢١ٖػث  -حأذٰؽ اٵْٸـ ٢ْ٭ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث -ْتػ ا١ٓؾٯؾ ة٦ ْر٥اف ا١خ٬ٯشؽم (11)

 .33ص 3039أةؽٯ٠  -٘ٮ ا١ٜا٪ؽة ٘ٮ دكرح٩ ا١ؽاةٓث كا١ر٥ا٦ٰ٧ ا١ٓؽةٰث
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ح٣ِٰ٨ كركات حرٰٰٜٙث ح٬ْ٬ٯث ٥٢١خ٦ٰ٥٢ٓ كأك١ٰػاء أ٤ػ٬ر٪٣ ١ؾٯػادة  -1

ا١ٓؽةٰػث كدكر٪ػا ٘ػٮ ضٰػاة ا٥١ػ٬ا٦ٌ ا١ٓؽةػٮ  ا٬١ْٮ ةأ٪٥ٰث ا٢١ٖث

 كأ٤خ٩ ا١ٓؽةٰث.

ا١خ٬ْٰث ا٬ٖ٢١ٯث ةأ٪٥ٰث ا١ٓٸٛث ة٦ٰ ا٢١ٖث كا٬٫١ٯث، كأف ا٢١ٖث ٪ٮ ا١ٍؽٯػٚ  -3

 إ١٭ ٤شخ٥ّ ا٥١ٓؽ٘ث كا١خٜػـ ا٥٢ٓ١ٮ كاٷسخ٥اْٮ كاٷٛخهادم.

ح٬ْٰث اٳ٪٠ ةيؽكرة ٤ؽاٛتث أة٨ائ٣٫ عػٸؿ اـػخغػا٣٫٤ ٢١لػاةٟث  -3

 ت.)اٵ٧خؽ٧ج( ٘ٮ ا١ت٬ٰ

ا٢ٍ١ب إ١ػ٭ كزارات ا١خؽةٰػث كا١خ٢ٓػ٣ٰ ٘ػٮ ا١ػ٦ٌ٬ ا١ٓؽةػٮ كىػّ  -1

 ٬ٍ٤ٯث ض٬ؿ أعٸٰٛات اـخغػاـ ا١خٜا٧ث ٘ٮ ا١خ٬ان٠ اٷسخ٥اْٮ.

ا٢ٍ١ػب إ١ػ٭ كزارات ا١خؽةٰػػث كا١خ٢ٓػ٣ٰ ٘ػٮ ا١ػػ٦ٌ٬ ا١ٓؽةػٮ إٛا٤ػػث  -3

دكرات حأ٪٢ٰٰث كحػرٯتٰث ٦ٰ٥٢ٓ٥٢١ ةغه٬ص اـخغػاـ ا١خٜا٧ث ٘ٮ 

 ا٢٥ٓ١ٰث ا١خ٥ٰ٢ٰٓث ا١خ٥٢ٰٓث.

٢ٍ١ب إ١٭ كزارات ا١خؽةٰث كا١خ٣ٰ٢ٓ ٘ػٮ ا١ػ٦ٌ٬ ا١ٓؽةػٮ ا١خ٥ٓػ٣ٰ ا -9

٢ْ٭ ا٦ٰ٥٢ٓ٥١ ٞا٘ػث ٷـػخغػاـ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ا١فػ٢٫ث كا١فػ٥ٰ٢ث 

كا٥١ٰفؽة ٘ٮ ا٢٥ٓ١ٰث ا١خ٥ٰ٢ٰٓث ا١خ٥٢ٰٓث، ك١ٰؿ ا١ٓبء ٢٤ٜ٭ ٢ْػ٭ 

 ٞا٪٠ ٥٢ٓ٤ٮ ا١ٓؽةٰث كضػ٪٣.

حأـٰؿ ة٨ٰث حطخٰث ٘ٮ ا٥١ػارس حف٥ص ةاـخر٥ار كـائ٠ ا١خ٬انػ٠  -8

 ٰث ٘ٮ ا١خ٣ٰ٢ٓ كٷـ٥ٰا ٘ٮ ح٣ٰ٢ٓ ا٢١ٖث.١ٟخؽك٧اٷسخ٥اْٮ اٵ

زٯادة اٵ٧ٙاؽ ٢ْ٭ ا١تطد ا٥٢ٓ١ػٮ كا١خٍػ٬ٯؽ كٷـػ٥ٰا ٤ػا ٯخ٢ٓػٚ  -30

ة٥لػػؽكْات ا١خؽس٥ػػث اٱ١ٰػػث، كة٨ػػاء ا١ػػؼعائؽ ا٬ٖ٢١ٯػػث، كسٓػػ٠ 

 ا١خؽس٥ث ٦٤ ا١ٓؽةٰث كإ٫ٰ١ا ىؽكرة ٤٬ٰٛث ١خ٬٨ٯّ ٤هادر ا٥١ٓؽ٘ث.
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طرٰد ٥١ٓا١شث ا١خ٬٢ث ا٢١ٖػ٬م ح٠ٰٓٙ ا٠٥ٓ١ ا١خ٬ٍْٮ كا١فٓٮ ا١ -33

 ٘ٮ ا٥١ػف كا١ل٬ارع ٘ٮ ا٦ٌ٬١ ا١ٓؽةٮ.

حٰٙٓػػ٠ ا٥١فػػاةٜات كحغهػػٰم ا١شػػ٬ائؾ كا٥١ٟا٘ػػالت ٬٥١اٛػػّ  -33

كٷـ٥ٰا ا٬٥١اّٛ ٢ْ٭ ا١لاةٟث )اٵ٧خؽ٧ػج(  ،ا١خ٬ان٠ اٷسخ٥اْٮ

 ا٥١فخغػ٤ث ٢١ٙهٰطث ٘ٮ ةؽا٤ش٫ا ك٨٤اك٫ٍا.

إذا  ـائ٠ ا١خ٬انػ٠ اٷسخ٥ػاْٮكا١فٓٮ إ١٭ حغٰٙو ا١ؽـ٬ـ ٦ْ  -31

 ٤ا ٞا٧ج ٤ه٬ٕث ةا١ٓؽةٰث ا١ٙهٰطث.

ا١فٓٮ إ١٭ إٛا٤ث دكرات حػرٯتٰػث ١خ٢ٓػ٣ٰ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٬٢١ا٘ػػٯ٦  -33

 ا١ٓا٦ٰ٢٤ ٘ٮ دكؿ ا١غ٢ٰز ا١ٓؽةٮ ٦٤ ا١ش٨فٰات ٰٕؽ ا١ٓؽةٰث.

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

أذؽ ا٥١٬ٓ١ث كاٵ٧خؽ٧ج ٢ْ٭  -ا١ػٞخ٬ر أض٥ػ ٘خطٰث كاٳـخاذة ٨ٰ١ػا ـ٬٥ـ -

٢ٖث ا١ٓؽةٰث كح٫٥٢ٓا ٘ٮ ا٥١ؽض٢ػث اٳـاـػٰث ا١ػػ٧ٰا كـػً ا١يػٙث ح٣ٰ٢ٓ ا١

ا٥١ ح٥ؽ ا١ػك١ٮ  -ا١ٖؽةٰث ٦٤ كس٫ث ٧ِؽ ا٥١ػٯؽٯ٦ كا٥١لؽ٦ٰ٘ كا٦ٰ٥٢ٓ٥١

 .3039دةٮ  -ا١فاةّ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث

 -ُا٪ؽة ا١ٓؽةٰؾم ٧خٰشػث ٌتٰٰٓػث ١خ٥ػازج ا١طيػارات -آ٤اؿ ـٓػ ا١ػٯ٦ -

 .3/3/3030حارٯظ  33133سؽٯػة ا١ؽٯاض ا١ٓػد 

!! ا٥١ػ ح٥ؽ ا١ػػك١ٮ ا١ٓؽةٰؾم حلػغٰم ٬٤سػّ ٢١ٓؽةٰػث -٤ٮ٥ا٧ث ا١لاس -

 .3033دةٮ  -ا٥١ش٢ػ ا١خاـّ -ا١ؽاةّ ٢١ٓؽةٰث

 .3031 -ا١ٍٰٜٗ ا٬ٰ١ـ -ا٢١ٖث ا٫١ش٦ٰ كا٢١ٖث ا١٬٥١ػة -ض٥ٰٟث ض٥اد -
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ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث كحػأذٰؽ ا١رػ٬رة ا١ؽ٥ٰٛػث ككـػائ٠  -ا١ػٞخ٬ر عا١ػػ ا١ٟؽٞػٮ -

٢ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ دكرحػ٩ ا١ؽاةٓػث ٤ػ ح٥ؽ ٤ش٥ػّ ا١ -ا١خ٬ان٠ اٷسخ٥ػاْٮ

 .3039أةؽٯ٠  -ا١ٜا٪ؽة -كا١ر٥ا٦ٰ٧

 -اٳراةٰق كأذؽ٪ا ٢ْػ٭ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ا١ٙهػط٭ -زٕؽكدة ذٯاب ٤ؽكش -

 .3039دةٮ  -ا٥١ ح٥ؽ ا١ػك١ٮ ا١فاةّ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث

 -ا١خ٫شػ٦ٰ كا٧ٟٓاـػاح٩ ٢ْػ٭ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ ا١شؾائػؽ -ز٪ٰث دركٯق -

 .3030ؿ ٤ارس ا١ٓػد اٳك -٤ش٢ث أٛٸـ ا٨٫١ػ

ٮ ٢ْ٭ ١ٟخؽك٧حأذٰؽ ١ٖث ا١خ٬ان٠ اٵ -ـا٤ٰث ةادم كا١ػٞخ٬رة ـ٬٪اـ ةادم -

 -ا٥١ ح٥ؽ ا١ؽاةّ ٥٢١ش٢ؿ ا١ػك١ٮ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث -٤فخٜت٠ ا١طؽؼ ا١ٓؽةٮ

 .3033دةٮ  -ا٥١ش٢ػ ا١فادس

 -٤ش٢ث ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث كآداة٫ػا -ـٰػ أة٬ ا١ٙي٠ ـ٥اكم كأض٥ػ أ٤ٰػكار -

 .3031دم ْلؽ ٫ٌؽاف ا١ٓػد ا١طا -ا١ف٨ث ا١فادـث

١ٖػث ا١لػتاب ا١ٓؽةػٮ ٘ػٮ  -ُػا٪ؽة ا١ٓؽةٰػؾم -نا١ص ة٦ ٧انؽ ا١ل٬ٯؽـ -

٤ؽٞؾ ا٢٥١ٝ ْتػ اهلل ة٦ ـػ٬ٓد ١غػ٤ػث ا٢١ٖػث  -كـائ٠ ا١خ٬ان٠ ا١طػٯرث

 .3033ا١ٓؽةٰث 

 -٤ل٢ٟث ا٫١ش٦ٰ ا٬ٖ٢١م -ا١لتاب كا٢١ٖث -ْتػ ا١ٓؾٯؾ ة٦ ض٥ٰػ ا١ط٥ٰػ -

 -١ٮ ١غػ٤ػػث ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث٤ؽٞػػؾ ا٢٥١ػػٝ ْتػػػ اهلل ةػػ٦ ْتػػػ ا١ٓؾٯػػؾ ا١ػػػك

 .3038ا١ؽٯاض 

حػأذٰؽ اٵْػٸـ ٢ْػ٭ ا٢١ٖػث  -ا١ػٞخ٬ر ْتػػ ا١ٓؾٯػؾ ةػ٦ ْر٥ػاف ا١خػ٬ٯشؽم -

٤ػػ ح٥ؽ ٤ش٥ػػّ ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث ٘ػػٮ ا١ٜػػا٪ؽة ٘ػػٮ دكرحػػ٩ ا١ؽاةٓػػث  -ا١ٓؽةٰػػث

 .3039ا١ٜا٪ؽة أةؽٯ٠  -كا١ر٥ا٦ٰ٧

اـخغػاـ ٌٸب ا٥١ػارس  -ا١ػٞخ٬رة ٬٘زٯث آؿ ٢ْٮ كا١ػٞخ٬ر ْٸء ٤ٟٮ -
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ا٥١ػ ح٥ؽ ا١ػػك١ٮ  -را٬٧ٯث ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ كـائ٠ ا١خ٬انػ٠ اٷسخ٥ػاْٮا١

 .3039دةٮ  -ا١فاةّ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث

ا١ٓؽةٰؾم ٥١ػاذا حطارةػ٩ ٬ٕٕػ٠ كح٫ػخ٣  -ا١ػٞخ٬ر ٤ط٥ػ رٯاض ا١ٓلٰؽم -

 .BBC 3033ةا١ٓؽةٰث ا١غا١هث؟ 

؟ دار ا٫٨١يػػث ا٢١ٖػػث ٰٞػػٗ حطٰػػا؟ ك٤خػػ٭ ح٥ػػ٬ت -٤ط٥ػػػ ٤ط٥ػػػ داكد -

 .3031 -ا٥١هؽٯث

رنػ كاّٛ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ٤ٰػػاف  -٬ر ٤ط٥ػ زٞٮ عيؽ كآعؽكفا١ػٞخ -

ا٢١ش٨ػػث ا٨ٌ٬١ٰػػث  -ا١خ٬انػػ٠ ٢ْػػ٭ كػػتٟث اٵ٧خؽ٧ػػج كا٫١ػػاحٗ ا٥١ط٥ػػ٬ؿ

٤ش٥ػّ ا٢١ٖػث  -٬٫٨٢١ض ةا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٢١خ٬سػ٩ ٧طػ٬ ٤شخ٥ػّ ا٥١ٓؽ٘ػث

 .٥ْ3033اف  -ا١ٓؽةٰث اٳرد٧ٮ

ارة ا١رٜا٘ػث كز -ٛياٯا را٪٨ث ٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث -ا١ػٞخ٬ر ٤ط٬٥د أض٥ػ ا١فٌٰػ -

 .3033د٤لٚ  -ا١ف٬رٯث

٤ش٢ث  -ا١ٓؽةٰؾم ُا٪ؽة عٍؽة ٢ْ٭ ١ٖخ٨ا ا١ٓؽةٰث -ا١ػٞخ٬ر ٤ط٬٥د ا١فٌٰػ -

 ا١شؾء ا١را٧ٮ. 98ا٥١ش٢ػ  -٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ

ا١ػػػار ا١ٓؽةٰػػث  -عٍػػاب ا١لػػتاب ك١ٖػػث ا١ٓهػػؽ -ا١ػػػٞخ٬ر ٧ػػادر ـػػؽاج -

 .3031ةٰؽكت  -٬٢ٓ٢١ـ

 .3003د٤لٚ  -٥١ػرـٮا٥١ٓش٣ ا -كزارة ا١خؽةٰث ا١ف٬رٯث -

ا١ػػٞخ٬ر إةػؽا٪٣ٰ ضفػ٦ٰ  -ا١ػٞخ٬ر ٯ٬ـٗ رةاةٓث -ا١ػٞخ٬ر ك١ٰػ ا٨ٓ١ا٧ٮ -

ا٥١ش٢ػث  -دراـث ٘ػٮ ا١خ٬انػ٠ ا١لػتٟٮ -ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كا١لاةٟث -ع٠ٰ٢

 .3033ا٥١ش٢ػ ا١ٓاكؽ  -اٳرد٧ٰث ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كآداة٫ا

*   *   * 
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 بََحث

تضمه  ًحمِ  وا ورد وي َذه امىادة فْ )تاج امػروس( ًحِ تسػث وداخل

 جالجث غضر وػٌّ، وَْ:

 سأل. بحث: -

ث: -  فَتَّش غي امضْء. ابْتََحث وتَبَحَّ

ْٔحّ )مػتث مألوالد(.  : مػب ةامتَْححث أو امتُحَّ

 ةََحث. اْستَبَْحث: -

 َطنَُب امضْء فْ امتراب. البَْحث: -

 ر.ْستَْختِ ل غي صْء وَٓ ْسأ: أن َٓ 

 .فٍٔ غي امذَب وامفضثامذي ُٓتَْحث  نُ دِ ػْ : امىَ 

 : امحَّٔث امػظٔىث.

ِْحٍ: -  [.فٍٔ غىا أُخفْ امتراب مُْػتث مألوالد ]ٓتحث فْ البَْححَة والبُحَّ

                                                 

() غضِ وجىع امنغث امػرةٔث ةدوضق. 

ة فْ امػرةٔث، ةٌماء أو دالممث أو َىما وػماً،  (**) سنسنث دراسات تتحث فْ امكنىات امىستجدَّ

 وتلترح إضافتُا إمّ امىػجه امػرةْ امُىَحدَّث.
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 امتراب امذي ُٓتْحث غىا ُٓطنب فٍٔ. البُحاجة: -

ُ البَُحٌث:  -  .اً رخُ امٌاكث امتْ إذا سارت تَتَْحث امتراب ةأٓدُٓا أ

ّر. البحِث: -  امسِّ

 وي ِجَحَرة امٔرةِع. الباِححاء: -

ٓضٔع فمْ امػرةٔمث  وزاد امىػجه امكتٔر غنُٔا تسػث وداخل ودالالت وىا

 امىػاصرة، وَْ:

 ةََحث وػٍ فٍٔ. باَححَى الشَءَ: -

 تتادال امتَْحث. تباَحث الرجالن: -

 ةذل امجُد فْ وِضِع وجىع امىسائل امتْ تتػنق ةٍ. البَْحث: -

 َىرة امجُد امىتذول فْ وِضِع وًتٔجتٍ.: جَ 

- : َّ دراسث امكائٌمات امحٔمث فمْ ةٔهاتُما امىػتمادة، أو ةحمث  البَْحث الَمِْداه

 كتتث أو امػٔادة، ج ةحِث وأةحاث.تُْجَىع ةٔاًاتٍ خارج امىختتر أو امى

غنُٔما، أو غنمّ دمٔنُما،  ُا ٓرد امتَْحثامدَّغِى وي حٔث إًَّ  الَمبَْحث: -

 ج وتاحث.

ّْ امىسؤول ةصفث أساس ِحث أمن الدولة:مَبا - ٔث غي وٌع امجُاز امضرط

 امجرٓىث وامكضف غٌُا.

]وما وراء امطتٔػمث[ غٌمد أحُد أكسام امىٔتافٔزٓلما  ة الغائِة:لَّ مَبْحث العِ  -

 امفالسفث.

 .وتٌظِّه كٔفٔث امىٌاظرة وصروطُاكِاغد تتِّٔي  آداب البحث والمواظرة: -

اد علٍ ما سبق هحٌ اجوَ عشر مددخال  ولكن التداول اللغٌي المعاصر ز

َّ  ،ر معوددٍدتتضددمن هحددٌ أربعددة عشدد ُقتددرح افددا تًا الددٍ المعرددّ العربدد

 ويَ: ،ثالمحدَّ 
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حٙاكى٬ا أك حتاد٬١ا اٱراء كاٳٟ٘ار ض٬ؿ ٤لػ٢ٟثو أك ٤فػأ١ثو  حتاضرٔا:  -3

٠ع ٫١ا. ةٖؽض ا٬١ن٬ؿ  إ١٭ سٸء ضٰٜٜخ٫ا أك ضى

ك١ٟػ٦ دٷ١ػث «. : حتػادٷ ا١تطػدحتاضد ا١ؽسٸف»كٛػ أكرد ا٥١ٓش٣ ا١ٟتٰؽ: 

 ٤ا ٯ٬ٟف ة٦ٰ ٤ف ك٦ٰ١ أك ك٬٘د. ان ٪ٮ ا١خٙاكض، كٕا١ت٩ٰ٘ ا١ختاضد 

ةٖؽض ا٬١ن٬ؿ  ... إ١ظاأك أدةٰ   اـث أك ٤ٜا١ث حٓا١ز ٬٤ى٬ْان ٥٢ْٰ  درا اىتَْطد: -3

ؽًد ٤ا ساء ض٬ؿ ٤فأ١ث أك ٤ل٢ٟث. ـى ٠ع، ٷ ٤شؽَّد اـخٓؽاًض أك   إ١٭ ضى

ٍَتَْطد: -1 ٢ٍٍىب ٦٤ -"3 اى س٢٥ث ٤ٍا١ب ٘ٮ ٞخابو أك ٘ه٠ ٦٤ ٘هػ٩١٬،  ٤ى

 «.١ٟخاب ٘ٮ ٤ٜػ٤ِّث كذٸذث ٤تاضدساء ا١ٙه٠ ا١را٧ٮ ٦٤ ا»ٯٜاؿ: 

٤فأ١ثه ٬٤ى٬عي ةطد. ٯٜاؿ: )دارت ٤ِٓػ٣ ٤ػػاعٸت  -"3

 ا٨١ػكة ض٬ؿ ٤تطد ا٥١٬ٓ١ث(.

: )٘ٸف ةاًضػد ٘ػٮ ا١ٟاحب ٘ٮ ٛياٯا ا١ٟٙؽ كا٥١ٓؽ٘ث. ٯٜاؿ اىتاِضد: -3

 حارٯظ ا٬٢ٓ١ـ(.

٤ى٦ٍ ٪٬ ٞرٰؽ ا١تطد كا١خطٰٜٚ ٘ػٮ ٛيػاٯا ا١ٟٙػؽ كا٥١ٓؽ٘ػث،  اذث:اىتَطَّ   -3

اذث ٘ٮ اٷسخ٥اع(.  ٯٜاؿ: )٘ٸفه ةطَّ

ا٥١ٙاكىات كا٨٥١اٛلات كا٥١طاكرات ا١خٮ حػكر ضػ٬ؿ  اىٍتاضرات: -1

ػج  ٤فأ١ث ك٫ٰ٘ا.. ٯٜاؿ: )ح٬ان٢ج ٤تاضرات ا٬١٘ػ٬د أٯا٤ػان(، أك )أ٘يى

 ات إ١٭ احٙاؽ ض٬ؿ حؽـ٣ٰ ا١طػكد(.ا٥١تاضر

:اىتَ  -3 ّٖ ِٓيٍبب ٜعػػٚ ٘ػػٮ ٤فػػأ١ث، ةٖػػؽض  ْطببد اى ػػٮ كا١خط ا١ػراـػػث كا١خٜهِّ

 ٬ٍٯؽ ٤ا ٪٬ ٬٤س٬د، كا١ش٥ّ: ةط٬ث.ا١ٟلٗ ٦ْ سػٯػ، أك ح

فػػث ٥٢َّْٰػػث كحٍتٰٰٜػػث ٢ْٰػػا، ح٨ٓػػ٭ ةػػا١تط٬ث  ٌَْؽَنببؾ اىتطببٔث: -9 َـّ  ٤

ٗ ْػ٦ سػٯػػ أك كا٥١ٓارؼ ا٥٢ٓ١ٰث ا٥ٓ٥١َّٜث، ا١خٮ حؽ٤ػٮ إ١ػ٭ ا١ٟلػ

 ح٬ٍٯؽ ٤ا ٪٬ ٬٤س٬د.
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دراسة فِ نَضَع بغرض الجدرُّب والجعلُّم.. ّقال:   -"1 ث:َحلْقة بَحْ  -9

م الطللب حلقةَ بحح فِ حهلسة أبِ ثهلم(.  )قدَّ

نزهَعة نو البلحدْو والخبراء، ََُّكا  للٍْال لعاداد  -"2

دراسة نعهَّقة حَ: نَضَع نل، ّقل:  )قدَّنت َحلْقة البحاح ثقرّرٌال 

 عو أزنة اليق  للُ الَزّر(.

ااٍْل طر منااج ا بحثحااث: -11 ائاات ثحلااْ  الهعلَناالت والهعاالره وثقلِّ

 (.لقل:  )كلن نيٍذ البحح ثلرّخْ  واالسجدال: بٍل، ّ

الساا و نَْعااِرض البحااح، ّقاال:  )ُطرحاات أزنااة  بِسااجا بحثَْحااث: -11

 العشَائِ علُ بسلط البحح(.

نل ال صلة لً بللهَضَع أو الهسألة نَضَِع الهحلدخالت  خجرج بحثَْحث: -12

 ىت نداخلة العضَ خلرَج البَْحح(.أو الهداوالت، ّقل:  )كل

: نو اقجرح ٌذه ال لهلت، فقد سبقجيل نع ىدَّعِوال  لرم نعلصارة أىيل أوَّ

 للُ لّراد كدْر نيٍل.

اْو والهعيِّْا ْو وعهليل ّرنِ للُ عرضاٍل علاُ نزهَعاة اللغاَّْو الهخجلِّ

سة لغَّة نررعْة علْل  ه نيٍل.لليظر فٍْل، ولقرار نل ثرا ؛بشؤون اللغة، وعلُ نؤسَّ

*   *   * 

 (22) 

 بََدر

يَْت  ورد نو ٌذه الهلدة فِ )ثلج العروس( ىحَ أَحَد عشر نادخً  ثضاهَّ

 ىحَ سجَّة وعشرّو نعيُ، وٌِ 

 َعزَّ  للُ فِْع  نل َّْرَغب فًْ. بجدََر مُثجدرة وبِدبربً: -

 = بلدَر للُ الشِء  أسرع.
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 ةادىر. ةََػر: -

 ٢ٌّ ٩١ ا١تػري. أةَْػر: -

ر ا٨١ ىةٍػى ق.= أ يٍفؽي ؽَّ ة : اٍض٥ى  غ٠ي

ؽىع إ١٭ ا١لٮء. اةْخَػر: - ـٍ  أ

ؽىع. ـٍ ْىًش٠ كأ ىػىر إ٩ٰ١:   :ة

أٯع٣٫ ٯفػتٚ  ،كحىتادركق: ةادىرى ةٓي٣٫ ةٓيان إ٩ٰ١ أ٤ٍؽان  = اةٍخىػىر ا٬ٜ١ـي 

٢ًٍٖب. ى  إ٩ٰ١ ٰ٘ى

تاة ا١فٰٗ. اىتاِدرة: -  كى

ؽىؼ ا٨١ٍَّه٠. ٌى  : 

. ٨ٚي ٓي ٨ًٍٟب كا١ ث ة٦ٰ ا٥١ى  : ا٢١ٍَّط٥ى

ٍف٦ ا١ت  اًدرة: ا١تػٯ٫ث.= ضي

ؽ ا٥١يٮء. اىتَْػر: - ٥ى ٜى  ا١

 : ا١فِّٰػ.

 : ا١ٖٸـ ا٥٥١خ٢،.

تٚى )٤شاز(. ٍَّ  : ا١

ٍغ٢ث. اىتَْػَرة: - ة ا١فَّ  ًس٢ٍػى

 : ٰٞؿ ٩ٰ٘ أ١ٗ در٪٣ أك ـتٓث آٷؼ أك ْلؽة آٷؼ.

ىٍػرىة: ضػٯػة ا٨١ِؽ ]٬ًٛٯَّخ٩[. ٦ٍٰ ة ْى  = 

ٟيٍػس ]٤ٟاف حش٥ّٰ كح٬ٟٯ٣ ا اىتََْ٘ػر: -  ١ط٨ٍث ك٧ط٬٪ا[.اٳى٧ٍػىر، ا١

تْخَِػر: - ٍُ  اٳـػ. اى

ًٙهٸف ]نٖار اٵة٠[ اىتَْػرّي: - ارمٌ  ا١ف٦ٰ٥ ٦٤ ا١  .كس٩ٓ٥ ا١تىػى

٠ٍ ا١لخاء.  = ا١تىٍػرمع ٦٤ ا١ٰٖد: ٤ا ٞاف ٛيتٰى
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كزاد ٫ٰ٢ْا ا٥١ٓش٣ ا١ٟتٰؽ ٥١ش٥ّ ا١ٜا٪ؽة ٧ط٬ ذ٥ا٧ٰث ٤ػاع٠ ٘ػٮ ٧طػ٬ 

 ع٥فث ْلؽ ٨ٓ٤٭ ك٪ٮ:

 ا٤خٴ. ةََػر اىلٍُؽ: -

ؽ. :ةََػر اىلٖءُ  -  ٫ُى

ٕىًيب كاٍضخىػَّ. ةن:  ىٍػرى ر ة ىػى  = ة

خىتٚ. ـٍ ْىًش٠ إ٩ٰ١ كا  = ةػر اٳ٤ؽي ٘ٸ٧ان 

. ٚى  = ةػرى إ١٭ ٞؼا: ـاة

٢ى٩.ةادََر ففُاً ةهؼا -  : ـاة٩ٜ، ْاسى

 ا٥ٜ١ؽ ٢ٰ١ث ٥ٞا٩ً١. اىتاِدر: -

ةي ا١ٖيب. اىتاِدرة: -  ًضػَّ

ٖىٍيتث ا١فؽٯٓث.  : ا١

ٍأ.  : ا١غى

 : ا١تػٯ٫ث.

ؽ ٤ ٍَّ  ٦ ا٨١تات.: أكؿ ٤ا ٯخٙ

 = ةاًدرةي ا١ؾ٤اف: ٤ا ٯىٍفتًٚ ٦٤ ٬ٕائ٩٢.

تٍٚ[. اىتََػَرى: - تادىرة ]اٵـؽاع إ١٭ ا١فَّ  ا٥١ي

ب. اىٍتاِدرة: -  ا٦ٰ٥ٰ١ ٨ْػ ا١ٖيى

تٍٚ ١خطٰٜٚ ٕؽىض ـٰاـٮ أك اسخ٥ػاٌْٮ أك اٛخهػادم أك  اىٍتادَرة: - ا١فَّ

 ٰٕؽق ٦٤ اٳٕؽاض ا٫١ا٤َّث.

لخؽح تىافخٓا تىٕ اىٍٓشبً ٌػاعو أدعيٓا اىخػاول اىيغٔي، وٗ ـخثوذٍث 

 اىٓؽةٖ اىٍطػَّث، وْٖ:

ٌك. ةََػَرْت ٌِّ نيٍث: -3 ٜىج ةٸ حىؽى  ـتى
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 َخَطر فجأة. ثبادر إلُ الذٌِّو: -2

 امؽالوث، وامجىػ ةِاِدر، ٓلال: )مِخظ ةِادر أزوث وامٔث(.. الباِدرة: -1

 امتَْدءُ ةُا وي أخد امطرفٔي. رة فِ الحرب:الهبادَ -4

ّْ مٔدمِّل ؼنّ املتِل وسالالوث وَىار نبادَرة ُحْسو ىيَّة: -5 سث أو سنِك ةدئ

 امَىْلِصد.

 امُلْدَرة ؼنّ حلدٓه وشروع أو وتادرٍة، وامتدء ةُا. زنام الُهبادَرة: -6

*   *   * 

 (32) 

 بعَ شَ 

وا جاء فْ حاج امؽروس وي َذه امىالادة وىالًالل منىؽالاجه املدٓىالث ًدالِ 

 :اثٌٔي وؼشرٓي ودخالل حضىٌج ًدِ ثىأًث وخىسٔي وؽٌّ، وَْ

ر. َشَعب: - َُ  َع

 َشغنٍَ، َصَرفٍ ]ؼي أوٍْر[. َشَعب فالىاً: -

َجر وي أؼاله. شَعب البعيُر: -  اَخَضه امشَّ

 أْرسنٍ. شَعب األنيُر رسَالً إليً: -

 كفٍَّ ؼي جُده وكَْصده. َشَعب اللِّجامُ الَفَرس: -

 ًزع وفارق َصْدتٍَ. َشَعب إليٍم: -

كٍ. شَعب الرجُل أنره: -  إذا َشخَّخٍ وفَرَّ

 وات. ب الرجل:أْشعَ  -

 صار ذا ُشَؽب. شعَّب الزرُع: -

 وات. ً:شاعبَْت ىفسُ  -

 حتاَؼَد. اىَْشعب عيِ فاُلن: -
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 وات. فارق فراكال ال ٓرجػ. اىَْشعب الرجُل: -

 حََفرَّق. ثََشعَّب: -

بَْت  -  اًخشرت وحََفرَّكج. أغصان الشجرة واىَْشَعبت: ثََشعَّ

ْعب: -  ضد(.فساد )امَجْىُػ وامخفرٓق، واإلصالح واإل الشَّ

 : امتُْؽد. امتَؽٔد.

ْدع. امخفرُّق. امىخفرَّق.  : امصَّ

 إمٍٔ وامجىػ ُشؽِب. حٌَْخسب: املتٔنث امؽغٔىث، أةِ املتائل امذي 

 : امجٔل.

ِْصل كتائل امرأس ]شؤون ؼغه امرأس[ وامجىػ ُشَؽب.  : وَ

َعب: -  ةُْؽُد وا ةٔي امَىٌِْكتٔي. الشَّ

 د وا ةٔي املرًَْٔي.: حتاؼُ 

ْعب: -  امطرٓق فْ امجتل. وا اًفرج ةٔي جتنٔي. الشِّ

 : وسٔل امىاء فْ ةَْطي أْرٍض.

 : ِسَىث مإلةل فْ امُؽٌُق.

عيب: - طٔدث. الشَّ اوٓث امسَّ  امىزادة وامرَّ

ْعبة: -  وا ةٔي امَلْرًَْٔي. الشُّ

 : وا ةٔي امُغْصٌَْٔي. وا حفرَّق وي أغصان امشجر. َطَرف امُغْصي.

 ةُا اإلًاءُ. حوَْ كِْطؽث ُْٓصنَ  ،ؤةثرُّ : ام

 كث وامطائفث وي امشْء. امِلْطؽث )ُشْؽتث وي وال(.: امِفرْ 

 : امَىسٔل فْ ارحفاع كَرارة َروْل. امىسٔل امصغٔر.

 ُؼِدل ؼٌٍ. :: وا صُغَر وي امخَّنؽث وامِادي، أي

 : َصْدع فْ امجتَل ٓأوي إمٍٔ امطٔر.

ؽْ   ب وِشؽاب(.. )وامجىػ فُٔا كنُا، ُشؽَ ب: وا دون امشِّ
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 ا٥١ى٬ـ٬ـ ٘ٮ ا٨ٓ١ٚ أك ا١ٙغؼ. ٍَْلٓٔب:اى -

ٓاب: - ٙىٍغؼ. اىلِّ  ـ٥ث ٘ٮ ا١

َٓب: - ٌٖ أْك تْ
َُ َٓب:   إذا حٙؽَّؽ ٛىٍؽ٧اق. اْٛك

اْتان: - ٨ٍٟتاف. اىلَّ  ا٥١ى

َٓب  - ٙىؽىس كأٍٛارق: -اىلُّ ٓىب ا١  ٬٧اض٩ٰ. كي

ٓىب ا١ؾ٤اف: -  ضاٷح٩ )٤شاز(. كي

 اٳناةّ )٤شاز(. -

َٓب اىٍؽأة: -  (.ٯػا٪ا كرسٸ٪ا )٤شاز ُك

ُٓٔب: -  اـ٣ ا٨٥١َّٰث. َك

تان: - ْٓ ٫ؽ ة٦ٰ رسب كر٤ياف. َك  كى

َٓب: - ْل ٍَ ٍَّؽٯٚ. اى  ا١

َٓب: - ْل ٍِ ٓىب ة٩ اٵ٧اء )أم ٯه٢ص(. اى ٜىب ٯيٍل  ا٥ً١رٍ

َّٓاب: - ٢ىئ٣ِّ )٤ه٢ص اٱ٧ٰث(. اىلَّ  ا٥١ي

ٓاةث: - َّٓاب )إنٸح اٱ٧ٰث(. اىلِّ  ًضٍؽ٘ث ا١لَّ

تَٕ ىم: - ْٓ  ٘ػٯخٝ ]دْاء ٩١[. ُك

- : ّٖ ٓٔة ٬ٓةَّٰث. ،ًٜؽ ا١ٓؽب٤يٍطخى  اىلُّ  كا١ش٥ّ كي

تُّ٘ٔ - ْٓ بب ن واُْٛكببٓٔب:اىلَّ ٓىب( ةػػا٦٥ٰ١  ن واىلببٓتاُُّ٘ٔ ػػ َّٟاف ستػػ٠ )كى ػػ ـي

 .ثا١ؼٯ٦ ٧ؾ٬١ا ةا٬ٟ١٘ث كا١لاـ كإ٘ؽٯٰٜ

 ٤ػاع٠، ك٪ٮ: ذ٥ا٧ٰثكزاد ٫ٰ٢ْا ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ ٥٤رٸن ٥٢١ٓاس٣ ا٥١ٓانؽة 

 أعؼ ة٩ ٦٤ ٨ٓ٤٭ إ١٭ ٨ٓ٤٭. اَُْلٓب اىلٔل ةهاضتّ: -

ْٓب -  ا١ش٥اْث ٦٤ ا٨١اس حغيّ ٨١ِاـ اسخ٥اْٮ كاضػ. :اىلَّ

 : ا١ش٥اْث حخ٣٢ٟ ١فا٧ان كاضػان.
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عاب: - َعب والشِّ  أـراف فٖ اٛداة، ناٛغاةع )ُطَػب طٔنث اىفػام(. الشُّ

ْعبة: -  إضدى فَْرغٖ اىلَػتَث اىٓٔائ٘ث، ج ُطَػب. الشُّ

َعٌْبة: - ْػتث داخو اىرئث. الشُّ  ٌصيم ْٔائٖ ٌشٓري ٗخفرع ٌَ اىظُّ

 ٌشاري اىِفس فٖ اىرئخَ٘. َعب الصدر:ش   -

 اىخٓاٌب فٖ أغظ٘ث ٌشاري اىَِّفس فٖ اىرئخَ٘. َعبٌَّة:اليَّْزلة الشُّ  -

عب: -  نر٘رة اىخَّْفرٗع. كثٌرة الشُّ

وْييٖ نٍييا ُييرى، ٌييداخو وٌػييان نر٘ييرة. وىهييَ ٗلخييرح أن حصييخهٍو 

ٓا ةاىٍداخو واىٍػاُٖ اىخٖ دخيج اىخداول اىيغٔي اىٍػاغر، وذنيرت ةػَؾي

 سً ضدٗرث.ٌػا

 ثضهَّيت ىحو ثالثٌو نعيى، وٌي: والهداخل الهقجرحة ثالثة وعشرون

ً، ٗلال: )َطػَّب اىٍصأىثَ إىٕ ٌصائو(. َشعَّب: -1  فرَّع وكَصَّ

ً إىٕ ُطَػب أو ٌشٍٔغات. ٗليال )طيػَّتج اىهيَّ٘يث ـي ب  : كصَّ

 اىصِث اٛوىٕ ىهررحًٓ(.

  فات(.حفرعَّ، ٗلال: )حََظػَّب اىخ ُف إىٕ خ ثََشعَّب: -2

َب  : ٌفاوع )َطػَّب(. ٗليال: )َطيػَّب اىتطيَد  (. )طيػَّب فخَظيػَّ

تاىف َب فخظَ   (.ٔاػَّ

حلصً٘ اىٍشٍٔع إىٕ ُطَػب وفئات. ٗلال: )نريرة اىفي ب  الجَّْشعٌب: -3

 حدغٔ إىٕ حْظػ٘تًٓ(.

ْعبَة: -4 دة، كيد حهئن  -"1 الش  دائرة ٌيَ دوائير اىدوىيث ذات ٌٓيام ٌطيدَّ

ض، ٗلييال: )طييػتث اىخييدرٗب، طييػتث نت٘ييرة، ناىظييػتث ٌييَ اىَشييْ٘ 

 اىٍخاةرات...(. أو غغ٘رة، ٗلال: )طػتث اىترٗد، طػتث اىخدٌات(.

 ٌرحتث ضزة٘ث ُوْشفٕ فٖ ةػؼ اٛضزاب. -"2



 355 د. ممدوح خسارة -تكملة مادة لغوية 

لال: )طػتث اىشراضث، طػتث اىٓؾٍ٘ث(. -"3 ظفٕ،ٗ  َ أكصامٌ   ًٌٌ  كِْص

ع ٗخخاره اىفاىب فٖ دراشخّ اىرأُٗث أو اىشاٌػَّ٘يث.  -"4 حََخػُّ

 )طػتث اٙداب، طػتث اىػئم(. ٗلال:

ٌشٍٔغث ـ ب فٖ غفٍّ دراشٖ واضد، ٗلال: )ْئ فيٖ  -"5

 اىظػتث اٛوىٕ ٌَ اىػف اىراىد االةخدائٖ(.

 أكصام غاىً اىط٘ٔان واىِتات، وٗؾً ـائفث أو أنرر. أَضد -"6

عب: -5 اىٍشيس اىِ٘اةٖ، وْئ شييفث حظيرٗػ٘ث ُغيْ٘يا حٍريو  نَْجلس الشَّ

 طػتاً أو أٌَّث.

ْعب:قَْص  -6 ه )فٖ ةػؼ اىدول(. ر الشَّ  ٌَْصَهَ رئ٘س اىت د وٌَلرُّ

ْعبيُّ والشعبٌَّة: -7 غيفث ىٍيا ْئ ٌظيخرك ةيَ٘ غاٌيث اىِياس فيٖ  -"1 الشَّ

 ٌشخٍع. ٗلال: )اُخفاؽث طػتَّ٘ث(.

ِن َطْخٍع ٌطتٔةياً أو ذا  -"2 ْٔ ٌػدر غِاغٖ ٗدل غيٕ ضاىث َن

 ةػد اإلغ ضات[.ضْظٔة غِد اىِاس. ٗلال:]ارحفَػْج طػتَّ٘ث اىرئ٘س 

عبّي: -8  اىِرر واىظػر اىذي ٗػٔر واكع ض٘اة اىظػب نٍا ْٖ. -"1 األدب الشَّ

ّٖ أو اىزَّسو. -"2 ّٖ أو اىٍيطٔن، أو اىَِّتَف  اىظػر اىػاٌِّ

اٛض٘اء ذات اىٍصانَ اىرخ٘ػث اىرٍَ ٗصيهِٓا ذوو  األحٌاء الشعبٌَّة: -9

 اىدخو اىٍطدود غاىتاً.

ب ىخيٖ حُتياع ف٘ٓيا ةؾيائع رخ٘ػيث حِاشياٛشٔاق ا األشواق الشعبٌَّة: -11

 ذوي اىدخو اىٍطدود أو اىفلراء.

عبٌّة: -11  اىفِٔن اىٍخٔارذث غَ اٛش ف ٌَ غِاٍء وركٍع وأىػاب. الف يون الشَّ

عبٌّة: -12 ٌا حٔارذّ أةِاء طػب غَ أش فًٓ ٌَ ٌظاْر اىخػت٘ير  الجقالٌد الشَّ

 غَ اىفرح أو اىطزن وُطٍْٔا.
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ذّ أةِاء اىٍشخٍع وحِاكئه غَ أشي فًٓ ٌيَ ٌا حٔار العادات الّشعبٌّة: -13

ـرائق اىصئك فٖ اىٍِاشتات، نفرٗلث اىِخْفتث واٛغراس واالضخفياء 

 ةاىٍٔىٔد أو اىطاّج...

يَع واىتؾائع اىرخ٘ػث اىرٍَ واىلي٘يث اىشٔدة غاىتاً. اله يْجَجات الّشعبٌَّة: -14  اىصِّ

 ػ٘ارٗث غاىتاً.اىيغث اىدارسث ةَ٘ اىػاٌث، وغ٘ر اىٍ اللغة الّشعبٌَّة: -15

عبٌّة: -16 غاـف٘ث أو أْازٗز ٗردِّدْا غاٌَّث اىِاس فيٖ ةييد  نٍ اأغ األغاىي الشَّ

، فٖ ٌِاشتاحًٓ االسخٍاغ٘ث ٌرو: )اىػخاةا واىٍ٘شِث واىدىػُٔا فٖ  ٌػََّ٘

 ة د اىظام(.

ْعبّي: -17  ،َِ٘ فٖ دوىث، ضٔل ٌصأىث أو كأُنء اىٍٔاـآاشخر االْشجِْفجاء الشَّ

(.ْشخِْفخاىرئ٘س فٖ اٗلال: )ُِْٗخَخب  ّٖ  اء َطْػت

 طخع ك٘اديٌّ ٗطتُّّ اىِاس أو ٗؤِّٗدوُّ. الزعٌم الّشعبّي: -18

ْعبَوًَّة: -19 يْػب(، وْيٖ ـرٗليث اىخليرُّب إىيٕ  الشَّ ٌػدر غِاغٖ ٌَ )اىظَّ

اىػاٌَّييث ةفييرح ٌتييادع أو طييػارات ٌُزاِٗييدة، ةغييرئ اىدغاٗييث ىفئييٍث أو 

 ظػتٔٗث فٖ أورةا(.طخع واىخروٗز ىٍٓا. ٗلال: )فازت اٛضزاب اى

ْعبَ  -21 عبوًَّة:الشَّ َْ  وّي والشَّ ُصتث غ٘ر ك٘اش٘ث إىٕ )اىظػب(. وْٖ ِغيفث ٌَي

 ٗخلرَّب إىٕ اىػاٌث ةفرِح ٌتادع أو طػارات ٌزاٗدة ةغرئ اىدغاٗث.

ظٕ ةرغتيث طْ اٛفهار أو اإلسراءات واىٍٍارشات اىخٖ ال حَ  َشْعبٌَّة:الالَّ  -21

ََّ ٌشييس أو حأٗ٘د ٌػظً أةِاء اىٍشخٍيع. ٗليال:  اىِئاب كئاَُ٘ )شي

 ث(.اكخػادٗث ال طػتَّ٘ 

ْعب: -22  شيصيث ٌَ اىػخر أو اىٍرسان غِد شفص اىتطر أو ةاىلرب ٌِّ. الشِّ

ْعب: -23 ْعب والشِّ ذراة أغاةػٓا ٌَ اىطدٗد، ٗصخػٍيٓا اىف ضئن  الشُّ ٍِ اى

 فٖ أغٍال اىدِّراس.
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ييػتث ةييَ٘ اىغػييََِْ٘، حهيئن ٌييَ  : أداة غيييٕ ْ٘ئييث اىظُّ

اُث(خظب أو ضدٗد َ ُٗ  ،، حٔؽع أٌام )اىهدَّ ؿ ةٓا غٔدا اىٍطيراث أو رة

َّث واضدة، وْٖ ناىِِّ ن حشااىػرةث اىيَّذ  ر ىيداةخَ٘.٘رٍُّْا داة

اُث نيٍث ٌَ اىيغيث اىصيرٗاُ٘ث ٌظيخلث ٌيَ )َنيَدن( ةٍػِيٕ  )واىهدَّ

 كََرن، ٗلال: ]َنَدن اىرَٔرَٗ ىيف ضث[: إذا كرٍُٓا(.

*   *   * 

 (42) 

 ضوَ فَ 

ٍَِّج ُطئ ورد ٌَ ْذه ا ىٍادة فٖ حاج اىػروس ُطٔ غظرة ٌيداخو حؾي

 أرةػث غظر ٌػِٕ، ْٖ:

ًَ فّ٘. فوَّض إلًٌ األنَْر: -  ردَّه إىّ٘ وسػيّ اىطان

ر. فوَّض الهرأة ثفوًضاً: - ْٓ  زوَّسٓا ة  ٌَ

َؽٕ، َنَصْهرى: ٌُخَصاوون ال رئ٘س ىًٓ. فَْوَضى - ْٔ  = كٔمٌ فَ

َؽٕ: ٌخفرِّكٔن. ُطرناء فٖ اىظ ْٔ  ٖء.= اىِاس فَ

ْٔؽٕ: ٌْخخَِيٌؿ ةػؾٓا ةتػؼ.  = أُػام فَ

 = أٌرًْ فَٔؽٕ: ٌُْخخَِيؿ.

 = أٌرًْ فَْ٘ؾٕ: ٌُْخخَيؿ. الَفٌَْضى -

ْٔؽٔؽياء: إذا نيأُا ٌخخيفيَ٘، ٗخػيرف نيو  ْوضاءفَْوض   - = أٌرًْ فَ

 ، وٗأنو ْذا ـػامَ ْذا..ْذا ذٔبْذا ًٌِٓ فٍ٘ا ىٚخر، ٗيتس 

 ساراه.فاَوَضً في األنر:  -

ٍُصاواة. اىٍطادذث. اىٍشاراة فٖ اٌٛر. اله فاَوضة: -  اى
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 : أن ٗشخرنا فٖ نو شٖء فٖ أٗدٍٗٓا.

 = َشِرنث اىٍفاوَضث: ْٖ اىػاٌَّث فٖ نو شٖء.

 أخذوا فّ٘.تفاوضوا امحدًَث:  -

 سً ٌَ اىٍفاَوضث.االامَفْوَضة:  -

 ةل٘ث اىح٘اة.امتَّفواضة:  -

 الت ٌا ٗيٖ:وزاد غي٘ٓا )اىٍػجً اىٔس٘ط( اىٍػاضر ٌَ اىٍداخو أو اىدال

 فاوَض نوٌّ ضاحتّ.تََفاوضا:  -

ُِحيث س٘اس٘ث حلٔل ةإىغاء اىحهٌٔث، وةِاء اىػالكات غيىٕ  امَفْوضوًَّة: -

ة.  األسس اىفردٗث اىُحرَّ

 حتادُل اىرَّأي ٌَ ذوي اىشأن ةغ٘ث اىٔضٔل إىٕ حسٔٗث واحفاق.امُىفاَوضة:  -

فىٖ ةىالد و دوىخىّ ث ىٍ: ٌٔظَّف س٘اسىٖ ٗامُىَفوَّض= اموزًر امىفوَّض -

 أجِت٘ث، ورحتخّ أكو ٌَ اىسف٘ر وفٔق اىلائً ةاألغٍال.

َّٔض. ٌََلر   وَّضٌَّة:امُىفَ  - َف ٍُ  غٍو اىٔزٗر اى

 ت  دالال بسبعة وداخل تتضمىي ًحمو ر مروًقترح استكىال هذه امىادة 

 جدًدة، وهي:

اْخىخاِلل فىٖ أداء اىٔظىائف، واىٍٓىام اىٍَٔنيىث إىىٕ أضىحاةٓا،  امَفْوَضى: -1

 حَس٘ ب اىِظام واالُضتاط. وٗخفرَّع غي٘ٓا: .إىٕ اىخِظً٘ واىخرح٘بوافخلارْا 

ْٔضٕ اىس٘اس٘ث: اخخالط األٌٔر اىس٘اس٘ث وغدم اح ساكٓا وحهاٌُيٓا. -"1  اىَف

ْٔضٕ االكخطادٗث: اىخيو فٖ شؤون اىخجارة واىطِاغث وُحْٔا. -"2  اىَف

ْٔضٕ اإلدارٗث: حس٘ ب اىػٍو فٖ إدارة شؤون ٌؤسسث  -"3  أو دوىث.اىَف

ب. امَفْوَضوًَّة: -2 ظً٘ واىضتط واىخر٘ح ٕ اىِخ فخلر إى ٘اة أو اىػٍوٗ  ٖ اىح  أسئب ف

 ٌَ ال ِٗظ ً غٍيّ وأش٘اءه. امَفْوضوّي: -3
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اوي: -4 ىد إى٘ىّ دوىخُىّ ةىإدارة شىؤون  -"1 امُىَفوَّض امسَّ َٓ ٌٔظَّف نت٘ر حَْػ

َّٔض اىساٌٖ اىفرُسىٖ  دوىث أخرى ححج وضاٗخٓا، ونان ٗلال: )اىٍف

 شق(.فٖ دٌ

ىىد إى٘ىىّ األٌىىً اىٍخحىىدة  -"2 َٓ ٌّٔظىىف نت٘ىىر حَْػ

ىا، ٗلىال:  ةاإلشراف غيٕ ٌِظٍىث ٌىَ ٌِظٍاحٓىا أو ٌٍٓىث ٌىَ ٌٓآٌ 

َّٔض اىساٌٖ ىشؤون اىالجئَ٘(.  )اىٍف

ىث  -"1 وفوَّضٌَّة األوه امىتحدة: -5 ٌِظٍث حختع ْ٘ئىث األٌىً اىٍخحىدة ٌخخطَّ

َّٔض٘ث ا، ٗلال: )ٌف  ىشؤون اىالجئَ٘(.األًٌ اىٍخحدة  ةٍٍٓث ٌَ ٌٓآٌ 

َّٔضَّ٘ث وٌهاحتٓا. -"2 َف ٍُ  ٌََلر  اى

َض  -6 أُاةَُّ، َونَّيَّ. وكد أجاز ٌجٍع اىلىاْرة حػدٗىث اىفػىو  في األوْر: هُ فوَّ

َّٔض  ووافلّ فٖ ذىم ٌجٍع اىيغث )إىٕ(، ةى)فٖ(، واألضو حػدٗخّ ةىف

َّٔضىّ وزاد جٔاز حػدٗخّ ةاىتاء.  2118اىػرة٘ث فٖ دٌشق سِث  ٗلال: )ف

َّٔض إىّ٘ اىل٘ام ةاىٔساظث. :اىل٘ام ةاىٔساظث(، ةٍػِٕفٖ  َّٔضىج  فَ و)ف

 زًٗدا ةاألٌر(.

ىرف إغعاء اىطالحَ٘  ق:تَْفوًض وُْطنَ  -7 ث اىهاٌيث ىشخص أو ْ٘ئىث ةاىخطَّ

د إى٘ٓ ِٓ ٔ ض. ،ٍافٍ٘ا ُغ َف ٍُ  دون كٍ٘د أو رجٔع إىٕ اى

 

*   *   * 
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 ().د. عٔطّ عنْ امعاكِب أ

 مدخٌل إلى الموضوع:

. وكد ُغددُت language in useحُػَِٕ اىخّداوىّ٘ثُ ةدراشِث اىيّغِث إةّاَن اشخػٍاىٓا 

َِ ددَد لددWikipedia  إىددٕ اىّظدداةهِث لددٖ اى َِ ٖ طدد ن ، دائددرِة اىٍػددارِل اىُةددّرة، 

Pragmatics :ُّخ ٍَ  لٖ اإلُهي٘زِّٗث، أو اىخّداوىّ٘ث لٖ اىػرةّ٘ث ٌا حرَ 

ُه  ُِ دُسَ  امخدْ ةُدا ُٓطد َْ فَْسٌع ِوي ِعنِْه امنّغِث وِعنِْه امعالواِت ٓدرُرُس امُّر

، وامخّضدىَٔي  ّْ امّطٔاُ  فْ إًخاج امىعٌَّ. وحشَىُل امخّراومّٔثُ ًََظسّٓثَ امِفْعِل امكالو

  ْ ِِ امنّغدث فدْ امفنطدفِث، امخّحادُث ، وامخّحادَُث امُىخفاِعَل، ووٌاََج أُدسى مُِطدنِ

مِِعنْدِه امرالالمدِث امدزي  اً وِعنِْه االجخىاع، وِعنِْه امنّغدث، وِعنْدِه اسًطداو. وِدالفد

دٍث، حدرُرُس  «اً وُسو دش»أو  آرُرُس امىعٌَّ امدزي ٓكدُِو االدُّال ٔ   فدْ مُغدٍث وُعٌٔ 

امىْعٌَدّ فطدع عندّ امىعسفدِث امٌ ْظىّٔدِث  إرضدا ُ ال ٓعخىدُر َف امخّراومّٔثُ وطأمثَ كٔ

ِِ وامىعَجِه وغِٔسَىا ودَاَلً  ( مِنُْىخحدرالِث أو امّطداو ، وامنّغِّٓث )وا ٓخِّصُل ةِامٌّح

ِه أو امخّنفرظ، وعنّ أّٓث وعسفٍث وِجِدٍة ِوي قَتُْل  اً ةل ٓعخِىُر أٓض ِر عنّ ِضٔاِ  امخَّف

اِدثَِْٔي، وعندّ امَطْصدِر امىطدخْذنَِل منىخحدّرِث، وعندّ فْ شأو ذٌََِْٓك امىخحد

                                                 

() وأشخاذ اىتالغث واىِلد لٖ  اٌػث حيبغؾٔ ٌجٍع اىيغث اىػرة٘ث ةدٌظق ،. 

 م.3/6/8132ورد اىتةد إىٕ ٌجيث اىٍجٍع ةخارٗخ 
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َعِاِوَل أَُدس. وةُزا االعختار، حُتٔالُي امخّراومّٔثُ كَٔف ٓكُِو وطخعِىنُِ امنّغِث قادرَٓي 

عنّ امخّغنرِب عنّ امغىِض امّظاَس؛ ِِلّو امىْعٌَّ ٓعخِىُر عندّ رسٓطدِث امدخّنّفِظ، 

ٍِ، وزواًٍِ.. ِه امىْعٌَّ امزي قََصَره وخحدرالٌث إمخ. وحُطى   ووكاًِ ُْ ّ امُطررةُ عنّ فَ

 آَدُس امِكفآثَ امخّراومّٔث.

ََ كداَ :  ٖ  ِحد٘ وكد حّددَ ةػُؾًٓ ِشخّثَ ٌجاالٍت َٗةِفُو ةٓا اىّدْرُس اىخّدداوى

 :حدرُس ]اىخّداوىّ٘ثُ[ اىيّغثَ غَِد اشخػٍاىِٓا لٖ اىّطتلاِت اىٍلاٌِّ٘ث اىٍخخيفث؛ أي»

د ا  نالٌةِاغختاِرْا:  ٓد ا  ، غادرا  ٌةدَّ د، ؤٌُ َّ ًٍ ٌُةددَّ دٍب  ا  غَ ٌدخهيم ََ إىدٕ ٌُخا

ٖد  ٍد، ىِخةل٘دِق َغدَرٍض حَٔاُغدي ٖد ٌةددَّ ٍد، لدٖ ٌلداٍم حَٔاُغدي د، ةِيَْفٍظ ٌُةددَّ ٌُةدَّ

د  (.86)اىخّداوىّ٘ثُ غَِد اىُػيٍَاِء اىػرب، ٌصػٔد غةراوي، ص «ٌُةدَّ

 ِن ِجنِّّي:األحواُل الّشاِهدُة بالُقصوِد عنَد اب

 ّٖ َُ ِ ِّد ِّ أةدٔ اىَفدخْع غاٍداُن ةد ٘ ٍّ ٖ  اىذي ُخةّدُث غِّ ِْا ٗص اىػِػُر اىخّداوى

دةَ ةاىُلػٔد»( ْ 198 )ت ِْ َْدةَ اىخدٖ «اَحٔاَ  اىّظا ٍُظدا ، وٗرُٗد ةدّ اَوؽداَ  اى

 َُ ٌِِّ. وكدد ُداكَض اةد ٍَْج لٖ حةدِٗد كَْػِد اىٍخهيًم  غاحتَْج إُخاَج اىهالم، وأشٓ

 ّٖ ْؽدُع اىيَّغدٔي  أو إغطداءُ ِ ِّ َٔ َِ ٍْدا: اى دةَ ةِاىُلػدِٔد لدٖ ٌجداىَْ٘ ِْ اَحٔاَ  اىّظا

: َِ َِ اىٍجاىَْ٘ ًُ ٌػاُٖ اىّظػر. وشِػِرُض ىِْْلٌِر لٖ َْذْٗ ْٓ ٍَّ٘اِت، ولَ ٍُص  اَشٍاِء ىِيْ

 إعطاِء األمساِء ِلْلُنسنَّيات: :يف َمجاِل الَوِضِع الّلغوّي، أي -أّواًل
 ّٖ ِّ ِ َُ تَِب لٖ إغطاِء اىػرِب أشدٍاء  ااّغدث  ىدتػِؼ  غرَض اة ْص ىِث اىصَّ ٍَ ِ ى

ٍَّ٘ات، للا : ٍُص  اى

أو حكَِو فدْ ةعدِ  ذمدك طإعُّداأِل اِلضدىاأِل منُىطدى ٔاِت   اً ثّه ال أدفَُ  أٓض

ِودي َدزه  اً امذاّص  مَُا وِوي أَْجنُِدا. فدّّو كَٔدس غساٌض مُه، َعَرمِا إمٍٔ طاالْضهأ

ٔ َِ ٍِ أالِاَت اِلفعداِ  امخدْ ُعتالدَس ةُِدا عٌُدا. أال  اً امنّغِث وجْرحٍُ وُضا ةأَْجساِس ُ سوفِ

َُْه قامِا:  ِة امطداِ   «هَ َدَضد»فدْ امٔداةِِص و «هَ قََضد»حَسا ِّ فدْ امس ْردب؛ وذمدَك مُِطد
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َِْت اِلضدَعَف  د َِْت اِلقدِى منِفْعدِل اِلقدِى، وامص  وَضْعِف امذاأِل، فجعنِا امص 

هُ »، واً إذا قََُّعٍُ َعْسضد :«ع  امّشْألَ قَ »منِفْعِل اِلضَعِف.../ وقامِا:  إذا قَُّعدٍُ  :«قَدر 

وَدر  »؛ وذمك ِِلّو وٌَُطََُّ  امُّّاأِل أقَصُس وُّرةً ِوي وٌَُطَُِّ  امّرا . وكدزمك قدامُِا: ُرِالً 

ٍِ ةَِطساةثٍ »و:  «امَحتْلَ  ، فجَعنُِا امّراَ  ِِلًُّا وجُِرةٌ مِىا فٍٔ ِعالٌج، وجَعنُدِا «وَج  إمٔ

ِِلًُّا وُىِضثٌ مِىا ال عالَج فٍٔ... ًََعْه، وقر ٓىكُي أو حكَِو أضتاُب امخّطدىِٔث امخّاألَ 

 :ٍِ ْٓ َِ أو مَعدل  اِلّوَ  »حَذَفّ عنٌٔا مِتُْعِرَا فْ امّشوداِو َعٌّدا. أال حدسى إمدّ قدِِ  ضدٔتَ

َََر «َواَلَل إمٍٔ ِعنْدٌه مده َِٓصدْل إمدّ إِددس . ٓعٌدْ أو ٓكدَِو اِلّوُ  امحاِضدُس شدا

تََب امزي مٍ وِوي أْجنٍِ وا َوقََعْج عنٍٔ امخّطىٔثُ؛ وإِددُس مِتُْعدِره امحا َ ، فعَسَ  امط 

تََب منخّطىِٔث )امذصائل   (.55-1/56عي امحاِ  مه ٓعِسِ  امط 

ّٖ اط٘دٍر ٗخٔكّدُف غيدٕ ٌػرلخدّ  ّٖ غَِد غُِػٍر حدداوى َُ ِ ِم وِْٓا حٔكَّف اة

ًِ ىِ  ا  أح٘اُ ًُ َشتَِب إغطاِء االْش ْٓ ًِ ةِ شدتاِب لَ ََ اىِػيْد اهُ. لإّن اىةائَو ةَِِ٘ا وة٘ ٍّ ٍُص

يُِدا  ْٓ ٘اِت ْدٔ َ  ٍَّ ٍُصد ٌَِ اَشدٍاِء ىِيْ اَحدٔاَ  اىّداىّدثَ غيدٕ »إغطاِء غِ٘ر كيٍ٘و 

ََْج ةذىم. :؛ أي«اىُلػٔدِ   اىّظروَل اىخٖ أحا

 يف َمجاِل َفِهه معاني األشعار: -ًاثاني
ّٖ إُِّا لٖ ٌةاوىَخِِا ِّ ِ َُ ًَ اَكدٔاِ  اىٍلٔىدِث كددٍٗ ٗلُٔ  اة ْٓ ُفخِلدُر إىدٕ  ا  لَ

ٌِدَ ُغيٍَائِدا اىدذَٗ دَّوُدٔا اىيّغدثَ،  ٖد غائٍب غِّا، طَٓدحُّْ اىجٍاغدثُ  غُِػٍر حداوى

 ًٓ ٍِ ْٓ ٍُظاْدحًٓ حػزٌٗز ىَِف ٌِدَ ُغيٍَائِدا »ونان ىِ لاىغائدُب ٌدا ناَُدِج اىجٍاغدثُ 

ٌَِ أْحٔاِ  اىَػَرِب )وُو ْٔٓا(، وحُؾدطَ  ُدهُ  ِْ ٌِدَ أغراِؽدٓا حُظا  ِّ ر  إىدٕ ٌػرلخِد

ٌَِ اشخخفالِٓا ط٘ئ ِّ، وحلت ِيّ أو إُهاِره، واَُُْدِس ةدّ أو  ا  وكُػِٔدْا:  ِ أو اشخالاى

ٌِدَ  ٌَِ كائِيّ، وغ٘دِر ذىدَم  ِب  ِّ، واىّرؽا ةّ أو اىخّػج  ٌِ اِل دِاِ  االشخ٘ةاِش 

رِة ةامُطصِد، َِ  (.3/842)اىخػائع  «ةو اىةاىِفِث غيٕ ٌا لٖ اىِّفٔس امّشا

ّٖ ْٖ  Pragmaticsوإذا غَرلِْا أّن اىخّداوىّ٘ثَ  نٍا ٗلُٔ  اىػاّلٌثُ ٌُِ٘ر اىتػيتهد
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٨ىػ٭ ةًػراـػًث ا١ٓٸٛػًث ةػ٦ٰى ا٥٢ٟ١ػاًت أك »٘ٮ ا٬٥١رًد اٳٞتؽ:  ٖىػ٬ًمٌّ ٯٓي ي ػده ١ ٤تطى

ق اةػ٦ي ًس٨ٌػٌٮ ٘ػٮ ا٥١ٜتػ٬ًس «ا١خٌٓاةًٰؽ أك ا١ٌؽ٬٤ًز كة٦ٰى ٤يفخغػ٫ٰ٤ا ٞىػؽى ، ٘نٌف ٤ا ذ

يتا ٩ ا١خٌػاك١ٌٰػثي ا١ٖؽةٌٰػثي ا١طػٯرػثي. كٛػػ ٤ىرٌػ٠ى اةػ٦ي ا١ٌفاةٚ ٯ٨خ٥ٮ إ١٭ ١ ًب ٤ا حٓا١شي

ًؽ ا١خٌػاك١ٌٮ ا٥١خطػًَّث ٩٨ْ ٪٨ا ٘ٮ ٘ى٣ً٫ٍ اٳكٓار ا١خٮ ١ػ٣ ٯيػخىٍص  ٓي٨هي ًس٨ٌٌٮ ١ًخأذًٰؽ ا١

ٞيؽي٪ا ٪٨ا: ػى إ٧لاءى٪ا كإ٧لادى٪ا ةًرٸذًث أةٰاتو كٓؽٯٌثو ٧ؼ  ٨١ا أف ٧ل٫ى

٣ٰي ة٦ي ا١طارًث ة٦ً ٯؾٯ - ٓى ي ًٗ ا٤ؽأةو:ٯ٬ٜؿي ٧ ٍن ٍٓػٌم ٘ٮ كى  ػى ا١فَّ

ا ةٍَِِِ٘٘ٓا  -حلُٔل  َٓ َٓ  :-وَنهَّْج َوْس

 

ؿُ   ِْ خلببا ٍُ َٖ ْببؼا ةِبباىّؽَضٕ اى يِبب ْٓ َ  أَة

  ٠ٍ ى٥ٌػا ٯىػٍػعي ػاحي ٢ْػ٭ ا٤ػؽأةو ك١ ًٜػى ٩١ ا٨١ِّٟ ْي ًؽ ا١ٜائ٠ً أ٩ٌ٧  ًْ ك٦٤ً ًضٟاٯًث ٪ؼا ا١ٌلا

ٗو  ٍٰ ٦ي ةا١ٌؽض٭ ١ًيى ٢ًٍٓٮى ٪ػؼا،  ة٫ًا، ٥٘ؽٍَّت ة٩ ٘ٮ ٧ًٍف٬ةو ك٪٬ ٯٍطى ى ة
ى ىٍج: أ ي٬ا ة٩، ٜ٘ا١ ٧ؾى١

ؿً »  ٩١. ٜ٘اؿى اٳةٰاتى ا١خٮ ٫٨٤ًا ا١تٰجي ا٥١ػؼ٬ٞري. كأراد ةً  ان كاضخٜار ان حٌٓشت ًْ  «ا٥١يخٜػا

٭. ٦ي ةا١ٌؽضى ٍػرىق كٯيػًع٠ي ٫ٍُؽىق، ك٪ؼق ضاؿي ٤ى٦ ٯٍطى  ا١ؼم ٯيغًؽجي نى

ٍػًر ا١تًٰج:  ى٩ ٘ٮ نى ٍَّٟج كىسٍ »كٯؽل اة٦ي ًس٨ٌٮع أٌف ١٬ٛ ػؽه  «٫ى٫ا ةًٰى٫٨ٰ٥ػاكنى ٨ْهي

ػًؾ ا١تٰػج:  ْىشي ًٚ ١ًٜػ٬ًؿ ٪ػؼق ا٥١ػؽأًة ٘ػٮ  ٜىٍهػًػ ا١ػٌػٰٛ ؽكرمٌّ ١ًخطػٯػًػ ا١ حػاك١ٮٌّ ىى

ؿي » ًْ ٭ ا٥١يخٜا ٢ًٍٓٮى ٪ؼا ةا١ٌؽضى ى ة
ى ًٰٞػ»٘ٮ ١٬ٛػ٩:  ان . كٯتػك ٪ؼا كاىط«أ  ان ٢٘ػ٬ ٛػاؿى ضا

؟ ؿي ًْ ٭ ا٥١يخٜا ٢ًٍٓٮى ٪ؼا ةا١ٌؽضى ى ة
ى َّٝ  -«٫٨ْا: أ ػ ٞيؽى نى ٢ْى٥ى٨ػا  ٦٤ً ًٰٕؽ أف ٯؼ ٍسػ٩ً، ٳى ا٬١ى

 : ؽةن، ٩ٌ٨ٟ١ ٥ٌ١ا ضٟ٭ ا١طاؿى ٜ٘اؿى ًٟ ٍس٫ى٫ػا»ةًؼ١ٝ أ٫ٌ٧ا ٞا٧ىٍج ٤يخٌٓشتثن ٤ي٨ٍ ٍَّٟج كى  «كنى

ُي٣ي ا١ٌه٬رًة ٫١ا ٣٢ًى ةؼ١ٝ ٛي٬ٌةي إ٧ٟاًر٪ا كحٓا  (.3/333)ا١غهائم  «ْي

ا١خٮ ٯطػيثي ٫ٰ٘ػا ا١ٜػ٬ؿي ذاتي  «ا١طاؿى »كٯؽل ْا٣ً١ي ا١ٓؽةًٌٰث ا١ٟتٰؽي ٪ؼا أٌف 

ًٚ ٩٨٤ً. ك٧ؽاقي ٯخطٌػثي ٦ْ دىرىساتو ٤يختاٯ٨ثو ٫١ؼا ح ٍهًػ ا١ٌػٰٛ ٜى ـً ا١ أذٰؽو ٞتٰؽو ٘ٮ إ٫٘ا

ػؽي  ىفخ٨ًا ا١طػىثى ا٢١ٌٖػ٬ٌم. ٜ٘ػػ ٧طيي ا١خٌأذًٰؽ ٧اكئثو ٦ْ دىرىساتو ٤خٙاكحثو ٘ٮ ٤يٸة

 ًٚ ؽٯػ ٍى إ٧شازى ا١طػىًث ا٬ٌٖ٢١ٌم، كٛػ حيؽكىل ٨١ا اٳكىاعي ا٥١طٍٰثي ة٫ًؼا اٵ٧شاًز ة

تىؽا١ٌؽك ٠ً ا١غى ٍٜ ى ٍهػًػ. ٯٜػ٬ؿي  ،اٯًث ك٧ ٜى ٨ًٞػا ح٥ػاـى ا١ كٯ٨لأ ٦ْ ذ١ٝ حٙاكته ٘ٮ إدرا
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ّٔ يُعوِّق ٌُ ِجَّ ِِ الحةا غ رُةُر »عوٓ اهتٖج اهّصاةِق:  اً اة يذا مََع أهَّك شاِمٌع لِِحكاية

ةِ  الحةاِ  نةس هتةِس ت ةَك  ََ ِِ ِ غ ول ََ مُشاِيٍد لًاغ ولٌ شاَيْدتًَا لُكوَْت بًا أْعةَر

ًُعإٌِ. وهْ هى ََُٕقْن إهَٖاا ِاذا اهّاااِعُر المرأِة أَبَُْنَ  ْختَُر لاه ًُ . وقد قَٖن: هَٖس اه

ّا»حاَل ِذه اهًرأِة ةقْهُ:  َّ ْج َوْج ِى اريْاِر  «وَصمَّ ُِ هى ٍعِرْف ةاُ حقٖقاثَ حعاا

 (.1/646)اهخصائص  «هّا

ٌِ أةٔ يَُعْٖط اهذي لان - ٌَ ُعْقتثَ ة هُِعثًااَن  عااي ً  يا ُٕذَلُر ِيٌ أّن اهْهَٖد ة

  ٓإهآ عو ُِ اِر فاايََر اهخوٖشاثُ ةُِاخِْصا ًْ اَى ةُِااْرِل اهَخ ِّ ِ اهُمْفاث  ولاان اح

 اهًدَٕث  َخرَج فٔ َرْلٍب فََزَل َُٕصُْق ةِّى  فقال:

 َْ  قُ ْةةُت لًَةةاف قِتةةسغ ن:الَةةْتف قةةا

 

  َْ  ال تحَصةةنُوا قةةد هَِصةةُوا ا ي ةةا

  َْ  والوَّشةةةٌاِم ِمةةةن مُِافةةةٍ   ةةةا

 

  ََ  قَُْوةةةاٍم ع ُوةةةا عةةةّزاَ وَعةةةْز

ُد َِا قُْل اهًرأِة فٔ َصْدِر اهتِٖج ارّول:   ِِ ةًعَٓ )إٍّأ واقِشاثٌ   «قافْ »واهّاا

اَى قاِْل  ّْ ّٔ أّن فَ ٌُ ِجَّا أو: وقشُج( حُٖد اشخغََْج عٌ اهموًِث ةاهَحْرف. وٕارى اةا

ٌَ قاَل هّا:  «قاف»اهًرأةِ:  ّٔ غايحخاٌج إهٓ يعرفِث عَُصٍر حد «قِشٔ»ِحٖ ائاٍب عَّاا وه

وهَٖصْج ُلِن حمإٍث حُرَوى هَا  وال ُلِن َختٍَر ََُٕقاُن إهَٖاا  ُْٕااَشُ  »حُٖد ٕقُْل:   َِا

ِِ ةُ  ِِ لىغ الُم:اِره . ٍََعْى وهْ ٍُِقوَاْج إهََٖاا هاى ٍُِشاْد بى -كاهَْت  -َشْرُح األحٌاِ  الاّابِِ

 َخِر:ةَِصًاِعّا يا ُلَّا ٍُشُٖده هْ َحَضْرٍاِا. ولذهك قُْل اٗ

 َْ  -قُ ُْت لًَاف قِتس لواغ قالَةْتف قةا

 

  

ِِ الحةا آَخاَر ِياٌ  اً هْ ٍََقَن إهََٖا ِذا اهّااِعُر شاٖ    فقااَل يَاَ  قْهِاُ: ُجْم ة

ٌَ هًِاا «عاَجخُُْ عوََٖا»أو:  «وأيَصَمْج ةِِزياِم ةَعِٖرِا»: «قاهَْج: قاف»   هَمااَن أةْاَٖ

وإذا شةاَيَديا وقةد وقَْشُج  أو حْقَّْشاُج... لاٍْا عوُٖ  وأدَلَّ عوٓ أٍّّا أرادَْت: 

ةٌ  ِموةى نةس قٌلِةِىف  «قاَ»وقَتْت َع َِ  أّن قٌلًَاف  لِةِى وتِ ب ٌْ إجابٌِ لىغ ال َردٌّ لَِ:

 (.1/646)اهخصائص  «قِِتس لوا»
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ـو ٤ًػ٦ أْػائػ٩  - ػ٩ي ٘ػٮ أٯػػم ٛػ٬ ْى ٗي ك٬ٛ ػؼى١ٮع ٯىًهػ ٯ٬ٜؿي أة٬ ًعؽاشو ا٫١ي

٬٨ا ٩٨٤ً، ك َّٟ ٦ى ١ٟٮ ٯخ٥ كا ٩١ ا٢١ِّٰ ؽي ىػا ٩١ ٦٤ً ٤ٸ٤ص كيس٬ً٪٣٫ أ٫ُى ٩ٌ٨ٟ١ أٯ٦ٜى ٥ٌ٤ًا ة

ؽَّ ٣٫٨٤: ٙى ٘ ، كقي ٩١ ٦٤ً ٦ًٰ١و ّى ٤ا أةػى  أ٣٫ٌ٧ ٯيي٥ًؽكفى ٩١ ا١ٌلؽَّ ٤

ْٗيِبُػ ال حُبَؽعْ  َٔ  َرفَُٖٔ وكباىٔا: ٗبا ُع

 

ًُ  -وأَُهْؽُت اىٔسٔهَ  -فُليُْج   ُْ  ًُ ُْ 

ًٍج:   ٯٍ »ك٨ٓ٤ى٭ ا١تٰى ٬ى ٥ٍأ٧٬٧ٮ، كٛا٬١ا ١ٮ: ٷ حىٍغقى ٯا عي ٢ٍػجي ٌى ٜي ٘ ، كٛػػ  -٢ًػي

ٞىًٍٰػ٪٣ ة٥ػا كػا٪ػحي٩ ٘ػٮ كيسػ٬ً٪٣٫  ٢ى٭  ْى ى٢ٍجي  ػ٣ٍ ١ػ٣ ٯخَّٰٖػؽكا، -اـخػ١ ػ٣ٍ ٪ي : ٪ي

ْى٣٫ ة٩  .«ك١ٰؿ ١ًٮ أف آ٤ى٦ى إٯٜا

٢ى٭ ذ١ٝ ةا٬ٜ١ًؿ:  ْى ٚى ناًضبي ا١غهائًم  أ٘ٸ حىؽىل إ١ػ٭ اْختػاًرق »كٛػ ٢ٌْ

٫٢ًا د١ٰٸن  ٍٓ ٢ى٭ ٤ا ٘ٮ ا٬ٌٙ٨١س ة٥ًيلا٪ىػًة ا٬١س٬ق، كسى . ك٢ْ٭ ذ١ٝ ٛػا٬١ا: ريبَّ ْى

تارة ًْ ٔي ٦٤ً   (.3/333)ا١غهائم  «إكارةو أة٢ى

٢ًٮٌّ ٪٨ا أٌف  ؽي حٓؽع٘ى٩ ٤ا ٘ٮ ٢ٛػ٬ة٣٫ ٤ًػ٦ «إ٧ٟارى ا٬١س٬ق»كسى ًْ ْى٨ى٭ ة٩ ا١ٌلا ، ا١ؼم 

ػػى  ٍٓ ًؽ ة ًْ ؽه حػاك١ٮٌّ ٯ ذِّؽي أذىؽىق ٘ٮ ٘ى٫ٍػ٣ً ٛػ٬ًؿ ا١ٌلػا ٞؽا٪ٰثو ٩١ ٦٤ً رؤٯخ٩ً كس٬٪ى٣٫، ٨ْهي

ّى إٯطائ٣٫ ٰٕؽى ذ١ٝ.٪ي٣ي ٪ي »ذ١ٝ:  اداحي٣٫ إٯٌامى ٤  ٣ي، أم: ٪ي٣ٍ ٪ي٣ٍ ٣١ حخٍَّٰٖؽ ٤ٓي

ٓى٠ى اة٦ي ًس٨ِّٮع  ـً  ا٬ٛٯ ػ ان أـاـ «٤يلا٪ػةى اٳض٬اؿً »كٛػ سى ػًؿ اٵ٫٘ػا ـي ي ٤ًػ٦ أ

ػؽي ا٥١ػٍؽءي ة٥ًًر٢ًٍػ٩ً ٘ػٮ  ٙى ٞي٢ٌػٮع رة٥ٌػا ٷ ٯِ ٠ى ذ١ٝ ٘ٮ إٌارو حىػاك١ٮع  ىدٍعى ٣٫ٍ، كأ ٙى كا١

ًؽ ٤ي٨اٛىلاًت  ٥ػاًت ْػ٦ ا٢١ٌٖػاًت  أ٫ُى ـي ٨١ا ٘ٮ ا٥١خؽسى ػَّ ا١ٌػٍرًس ا١خٌػاك١ٮِّ ا١ؼم ٯٜي

ٍٰدي ٯ٬ٜؿ:  ، كا١ٌفاـػثي، »ا١ٖؽةٌٰث ا١طػٯرث، ضى ٥ٌػا٬ٌٰ٤ًفى ، كا١طى ٥ٌػا٬١فى ، ٘ا١طى كةٓػػي

خػع ٣٫٨٤ً، ٯفخ٬ىط٬فى ٦٤ً ٤يلا٪ىػًة اٳض٬اًؿ ٤ػا ٷ  ، ك٤ى٦ ٯ٣٫ٰ٢ كٯٓي ٌٛادكفى كا٬١ى

٥ٍؽوك ٦٤ً كً  ْى ٢ي٩ي أة٬  ق. ٯطهِّ ػٍؽقي ٯي٨ًلػػي عتًؽى ة٩ ٨ْػ٩، ك١ػ٣ ٯىطيي
ي ًؽ ا١ٙؽزدًؽ، إذا أ ٍٓ

ق  ٣ًٓى حه٬ٯؽى بى ة٩ ناضتى٩، كٯي٨ ًٌ ٨اقي أ٤ٍؽه ٘أرادى أف ٯيغا ْى أكىٷ ح٢ٓى٣ي أٌف اٵ٧فافى إذا 

ىًر٧ػٮ  ؟ أ ، أٯػ٦ى أ٧ػجى تًػ٠ى ٢ْٰػ٩، ٰٜ٘ػ٬ؿي ١ػ٩: ٯػا ٘يػٸفي ٩ ١ًٰٜي ٙى ٩١ ٘ٮ ٧ًٙف٩، اـػخٍٓ

يضػِّ  ٮَّ أ
، أٛت٠ًٍ ٢ْى ٝى ٍس٫ى ٖى٭ كى ، ٯا ٪٨اقي. ٘نذا أٛت٠ى ٩ٰ٢ْ، كأن ، أ٤ا أ٧جى ضاًىؽه ٝى ٍ ذ
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َٔ ذىامل فيأ ناهَت اُااٍهُذ ا ُذُِت  إىّ٘، اُدفََع ٗرّدثُّ أو ٗأٌُُره أو ِٗٓاهه، أو ُْرا

، ىٍَه تهيَّف اىلهئاُو، و  نيّاَف ضاهِذ َّ ااك اهَل غي٘اّ،  هً ٌُْغِ٘ َِ غَ ٌُلهبيِة اىَػْ٘

 َغيَٕ ذىم كهَل:وااضغهءَ إىّ٘ل و

بِاح ِِ  الَعيُْن تُبدي الذي في هَْفِس صاح

 

ٍُِّ إو ُوان   ا  حهااااح   ِمااااَن الَعااااداو

ُّ اهلل:   ٍَ ًَ إُسهُ»للل وكهل ىِٖ بػُظ ٌَشهِٗخِه َرِذ َُ أت أُنيِّ فاٖ  هً أُه   أُذِس

يٍْة  (ل683-1/686)اىخطهئص  «اىظُّ

ى:ُمشاهدُةىاألحواِلىعنَدىُعَلماِءىالعربّوِةىاألوائل
َّٖ نهت ذهِعار ٍّٖ أّت ْذا اىُػُِطَر اىاّداوى َُ ِحِِّ َر اب َٓ ٍٔ واعاٍد  اً أظ َغيَإ ُرا

ْعاِع اىيّغأيِّ ىِه َٔ ََ أُا هَل اى ِلا٘ ٍُرلِّ ٌِاَ فٖ ٌُِهكشهِت ُغيٍَاهِء اىػربّ٘اِة اى ث٘اٍر 

َِ اىّسااّرا   ؛شاا٘هءَ  َ ا ا ُااٍهِء اىاااٖ أُغِتَ٘ااِ   وَخااصَّ ٌُػهرعااةَ أبااٖ بْهااِر باا

ََ اىّزّحاه  )ت ( تٍهديَ ْ 716 )ت (، وٌُ هىغاَاّ فاٖ ذادِٗ  ْ 711 أبٖ إُاره

 : ّٖ َُ ِحِِّ ، فلهَل اب َِ وىِٓذا اىٍِٔعِع ُفِسّ ٌه تٔكَّف أبأبَْهٍر غاَ نث٘اٍر »ا شاله

ٌَِ ارتههِل طرِٗق ا شالهَل واذاجَّ أبٔ بَْهٍر غي٘اّ   ََ ه أَُرَذ إىّ٘ أبٔ إُره ٍّ ٌِ

الموقولاُُ  ليواح  اد  حهَاه لَااح إ ابح   لا  ال يُؤمَُن إن تكوَن هذه األلفحُظ بِأُّّ 

إذا َرفََع ضٔتَّل  «َرفََع َغل٘رتَّ»، وٌَثَّو ىّ بلٔىًِٓ: هُشحِهْدهحٍّ ول  هَْدِر مح ِديثُاح

َْ ِْه ُشاقُّ ىَِلٔىًِٓ  ٌَِ ٌػَِٕ اىّطٔت، ىَ َُػَد ا ٌُْر  «َغَلرَ »فلهَل ىّ أبٔ بَْهٍر: فئ ذَ

ِّ، فرفَػٓااه وَوَعااَػٓه َغيَاإ كُ  ؛ وإٍُّااه ْاأ أّت َرُحاا ً احااد   ِتَػااْ  إْذااَدى ِرْحيَْ٘اا

ًّ ُهدَى وَضَرَخ بِأْغيَٕ ضٔتِّ، فلهَل اىِّهُس: َرفََع َغل٘رتَّ، أي: ِرْحيَّ  ا ُخرى، ث

: ىَْساُ  أدفَاُع ْاذال وىِاذىم كاهَل  ََ اىٍػلٔرةل فلهَل أبٔ بهر: فلهَل أبأ إُاره

ٌَِ ْذا: أو ِ تَّ ا ّولَ   ٍٔ ِّ فٖ ُر ْٗ َٔ ًٌ ىً َِٗطاْو إىإ اِٙخاِرل  ُ٘ َ َوَضَو إىّ٘ ِغيْ

َْدِة ا ذٔاِل وا وائو ٌَِ ٌُشه َُ غيّ٘   (ل1/682)اىخطهئص  «ٗػِٖ ٌه ُر

ََ إىإ اغا اهِره  ٍّٖ َغيَإ أٌَْاٍر َُِخاُدُه َُظاوُّ ٌرااهح٘ َُ ِحِِّا وفٖ ْذا اىّشأِت ُ َّّ اب
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ػؾاًت ا٢١ٌٖ ّى ا٥١ٙػؽداًت كا١خٌؽاٰٞػًب كا٨٥١شى ٬ٯٌػًث ا٥١غخ٢ٙػث، كاْخػاًدق إةٌافى حٓا٤ي٨ً٢ػا ٤ػ

ْىٍهًؽ ا١خٌػػكٯ٦ً اٳٌكًؿ ١ػػٯ٣٫  ٣ى ا٢١ًٌٖث ا١ٓؽةٌٰث ٘ٮ  ٍٓشى ٓي٢ى٥اءى ا١ؼٯ٦ى دىٌك٬٧ا ٤ي اديق أٌف ا١ ك٤ٙي

ـً  ػٰاٛاًت ا١طاًىػ٨ًث ١ًٴٛػ٬اًؿ كا١ٟػٸ ٣ٍ٢ه إىا٘ٮٌّ ةاٳكىػاًع كاٷـػخ٥ٓاٷًت كا١فِّ ًْ

اٯ٨خ٣ً٫ اٳ تىًب ٤ٓي ٣ٍ٢ه اـخأذىؽكا ٪٣ ة٩ ةًفى ًْ ٜيهػ٬ًد كًٰٕؽ ذ١ٝ، ك٪٬  ضػ٬اؿى ا١ٌلػا٪ػةى ةا١

ًو  كا٥١يؽادات. ذ١ػٝ ًٳٌف ا٥١ٙػؽداًت كاٳ١ٙػاظى ا٥١ٰٙػػةى، أك ا١ٟػٸـى، ٤ى٬ا١ٰػػي ٤يًطػٰ

ًٰٓػاًف  ٓي٥٢اًء ا١ٓؽةًٌٰث اٳكائ٠ً أف ٯخٌٓؽ٬٘٪ػا ةًا١ يحٰصى ١ً َّٞبو ٦٤ً ٨ْاًنؽى ٤غخ٢ٙث، أ ٖى٬ٌم ٤يؽ ي ١

ِػًث ا١ٌػٰٜٛػًث ا١ٜاًنػػًة إ١ػ٭ ا٥١ ٓؽ٘ػًث ا٨ٰٰٜ١ٌٰػث. ٯٜػ٬ؿي نػاًضبي كا٥١يلا٪ػًة كا٥١ٸضى

ْى٥ٍػؽو »ا١غهػائًم ٘ػػٮ ٪ػؼا ا٨ٓ٥١ىػػ٭:  ٍٓؽم إذا كػػا٪ىػى أةػػ٬  ػػجى ًكػ ، كاةػػ٦ي أةػػٮ ك٢ٰ٘ى

 ، ػ٦ً، كأةػ٬ زىٯٍػػو ٯ٩ٍ، كأة٬ ا١طفى ، كـٰتى٬ى ْي٥ىؽى، كا١غ٠ٰ٢ي ، كْٰف٭ ة٦ي  ، كٯي٧٬يؿي إـطاؽى

ْي٢ى٥اءً  ٌٍتًٜث كا٬١ًٛج ٦٤ً  ، ك٤ى٦ ٘ٮ ا١ ٗه اٳٍض٥ىؽي، كاٳن٥ٓٮع
٢ى ا١ت٢ىػػىٯ٦ًٍ، كيسػ٬قى  كعى

أال حفبخفُ٘ػ ةخيبَم ا١ٓؽًب ٥ٰ٘ا حخٓاٌػاقي ٤ًػ٦ ٞٸ٫٤ًػا، كحًٜهػػي ١ػ٩ ٤ًػ٦ إٔؽاًىػ٫ا = 

ٍَؽَّ تىبٕ  ٍُّ اىّؽواٗاُت، فخُيب ِّ اىِطهاٗاُت، وال حيتِ اىٍلاْػِة وذىم اىطئِر ٌا حُؤدّٗ

ٌِِو ٌا فٖ أُففٓا ْى٢ىػ٭ كُهِٔد اىٓؽِب، وغٔا ٗه  ً ٗى ٣٫٨٤ ضػا١ ٢ى ٕىػؽىضو ، ضخٌ٭ ٬١ ضى

ىػ٩ نػادٛ ػؽي ضا١ ًّ ٤ىػ٦ ٯطيي  ٨ْػى ٧ًٙف٩ ك٨ْػى س٥ٰػ
افى ٟى  ان د١ٌخ٩ٍ ٩ٰ٢ْ إكارةه، ٷ ْتارةه، ١

 ً٠ٍٜ ٓى ٣ً ا١ٌؽأًم كا٨١ٌطٰؾًة كا١  (.3/339)ا١غهائم  «٩ٰ٘، ٰٕؽى ٤يخ٫ٌى

ػؽى ا١خٌػػاك١ٮَّ ٛىػٍػر ٭ ٪ؼا ا٨ٓ١هي
ىك١ى ٩ أٌف اة٦ى ًس٨ٌٮع أ

ٞي٢ِّ ٣ي ٦٤ً ٪ؼا  ٫ى  ان ٞتٰػؽ ان كٯٙي

ٓى٠ى ٩٨٤ً أـاـ٦٤ً اٷ٪خ٥ ٣ًٍ٢ ةا٥١ٙؽداًت كا١خٌؽاٰٞب، كأداةن  ان اـ، كسى ًٓ ًؿ ا١ ـي ي ٦٤ً أ

ػ٣ي ٨٤ًػ٩ أٯيػ ٫ى ـً ا١ٓػؽب. كٯٙي ؿى  ان ٦٤ً أدكاًت ٘ى٣ً٫ٍ ٞٸ ػتىبي ٘ػٮ أٌف ا١ػؼٯ٦ ٧ػؾى ا١فَّ

٧اح٩ًً  ٍػرو ٤ا ٛيه٬دى ا١خ٨ٌؾٯ٠ً ٘ٮ ٬ٟ٤ِّ ٜى ٣٫ٍ ٞا٬٧ا ٯ٬٥٫ٙفى ةً ٫ٍؽا٧ٰى ُى ؽٯ٣ي ة٦ٰى  ٟى ا١ٜؽآفي ا١

٥ٍ٢ػ ا٥١غخ٢ٙث؛ ًْ ٍٞؽي  ان ًٵضاٌخ٣٫ً  ةاٷـػخ٥ٓاًؿ ا٢١ٌٖػ٬مِّ ا١ٓؽةػٌٮ ا١ػؼم سػاءى ا١ػؼِّ

٢ى٭ ٌتٰٓثو حيطاٞٮ ٌتٰٓخى٩، ك٥ً١ٓؽ٘خ٣٫ً ا١ٟرٰػؽى ٤ًػ٦ اٳـػتاًب ا١تاْرػًث  ْى ا١ط٣ٰٟي 

٢ى٭ اـخ٥ٍارً  طاب ْى  ا١خ٨ٌؾٯ٠. ـى
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ىالُمنَجُزىالطربيُّىفيىِرِلِمىاالدتطماِلىالّلعوٌيىأوىالٌتداولٌوظ:
ػًؽ ا١خٌػػاك١ٮِّ ٦٤ً ٪ؼا ا١ؼ ٨ٍ٤اقي ٘ٮ كأًف ح٨تع٩ً اة٦ً ًس٨ِّػٮع إ١ػ٭ ٪ػؼا ا٨ٓ١هي م ٛػَّ

ا١غٍٰؽ، ك٪٬ ٠ٰ٢ٛه ٦٤ً ٞرٰؽ، ٯختػ٦ٌٰي ةا١تيؽ٪ػاًف ا٥١ي ٯَّػًػ أٌف ا١ٜٓػ٠ى ا٢١ٌٖػ٬مَّ ٨ْػػى 

٥ٍ٢ ًْ ٢ى٥اًء ا١ٓؽةًٌٰث اٳكائ٠ ٛػ أضاطى  ـً  ان ْي ة٨ٓاًنؽى حػاك١ٌٰثو ٞرٰؽةو ٘ػٮ إ٧خػاًج ا١ٟػٸ

٩ٰ. ك ِّٜ ٞي٠ِّ ٤ػا ٯخًٌهػ٠ي كح٢ى ٩ ٘ٮ ٘ى٣ً٫ٍ  ٞىػَّ ٧ٙفى أٌف ٪ؼا ا٠ٜٓ١ى ا١ؼم ْاشى ٢ً١ٓؽةًٌٰث، ك

 ة٫ا، ٛػ ٯ٬ٟفي ْا١ىزى ٨ْاًنؽى حػاك١ٌٰثن ٘ػٮ ٕاٯػًث اٳ٪٥ٌٌٰػث، ٨ْاًنػؽى أٞرىػؽى احٌهػاٷن 

ػؽو حػػاك١ٮع  ٓي٨هي ٍى٨اقي ٦٤ً ح٨اكًؿ اة٦ً ًس٨ٌٮع ١ً ؽى ْى ٠َّ ٤ا  ٓى ىٍ٪٫٢ًا كةٰئخ٫ًا. ك١ ةا١ٓؽةًٌٰث كأ

ًٍٖؽٯ ًٜػ٦ٰى ٤يخٙػا٦ًٰ٧ى ٘ػٮ ًعٍػ٤ػًث ا١ٓؽةٌٰػث ةًػأف  ان كاًضػ ٯ٬ٟفي ٤ي ِّٜ ػؽىبو ٤يط ْى ١ًتاضر٦ٰى 

٫ػا ا١ٜٓػ٠ي  ا١ىشاتو حػاك١ٌٰثو أ٧خشى ًّ ٤ا حٌٙؽؽى ٘ٮ ا٥١هادًر ٦٤ً ٤ٓي ٥ٍ ٭ سى
٢ى ْى ًػ٤ي٬ا  ٍٜ ٯي

، ػؽٯ٦ى ػاًت اٱعى ٖي ى٨ػا ٤ًػ٦ ١ ٣ً ١ ٢ىػ٭ ٤ائػػًة ا٥١خػؽسى ْى ٧ا   ا٬ٌٖ٢١مع ا١ٓؽةٌٮ. أ٤ٌا ا٧خِاري

٨ًٰٜا ٘ٮ ٤ؽحتًث  ٰيتٍ اهللً ةػ٦ى «٤ى١٬ٍى٭ ا٥١ى١٬ى٭»٘فى ٨ا٪ا ا١ٙؽزدؽي ًض٦ٰى ٪شا ْتػػى ْى ، ا١خٮ 

:  أةٮ إـطاؽى ٜ٘اؿى

حُببّ ْٔ َش َْ  فيببٔ نبباَن ْتببُػ اًِ ٌببٔىًٕ 

 

ىَٕ ٌَٔاىِ٘بببا  ْٔ ََّ ْتبببَػ اًِ ٌَببب  وىهببب

ىتذكوراًتىواقتراحاًت: 
عٰػؽًة ١ٟػٮ ٯ٫ػخ٣َّ أٌف ا٧خِارى ا١ٌػرًس ا٬ٌٖ٢١مِّ ا١ٖؽةػٌٮ إ١ػ٭ ا١ٜٓػ٬ًد اٳ -3

ةا١خٌػاك١ٌٰػػًث، ٷ ٯ٨ٓػػٮ أٌف ٤تاًضػػدى ا١خٌػاك١ٌٰػػًث ١٬٤ػػ٬ده ٕؽةػػٮٌّ ًنػػٍؽؼه 

 ، ػو ًْ ٥ٮع نا
ىٍطرٮع ْا١ى ٣و ة

َّ٢ ـي ق ٫٨٤ًا ا٬ٰ١ـى دىرىسثه ٘ٮ  اس،ه، ة٠ ٤ا ٧ًشػي ٤ٙي

ؽى ا١ػػٌػرًس ا٢١ٌٖػػ٬مِّ  ، كحٜٓتي٫ػػا دىرىسػػات. كإٌف حػػأعع خ٫ٍا دىرىسػػاته ٜى ـػػت

ًؿ ٤ى  ت٠ًٰ، ٷ ٯ٨تٖػٮ أف ٯٙػًؽضى ٨ٰ٢ْػا ا١ٖؽةٮِّ ٘ٮ ح٨اكي ٜى فائ٠ى ٦٤ً ٪ؼا ا١

ؽى ٘ٮ حى٨اكًؿ ٪ؼق ا٥١فائ٠.  ا١خٌأعع

ى٤ٍػؽاًف: أف  -3 ثو إ٩ٰ١ ٘ٮ ا١ٌلأًف ا١ؼم ٧ط٦ي ٰ٘ػ٩ أ ـٌ أٌف ٤ا ٧ط٦ي ٘ٮ ضاسثو ٤ا

ؽ تٍؽ كحأ٤ٌٸن  ان ٧ٜخي٠ى حيؽاذى٨ا حتهع ّى إ١ػ٭ ذ١ػٝ ا١ًغتٍػؽةى ة٥ًػا ان كعي ، كأف ٧ش٥ى
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ؽي ٘ٮ ا٥١شاؿً  ٢ٌٍٰٙثي ا٥١ٓؽٌٰ٘ثي ا١رع٨ائٌٰثي  أ٧خزى اٱعى ا٥١لخؽىؾ. ذ٣ٌ ح٬ٟفي ا١غى

. ان أـاـ ٩ي ٨١ا اٱةاءي ا١ٌؽائ٬ٓفى ٙى ٚو ٘ٮ ٤فخ٬دىًع ٤ا ع٢ٌ  ١تطدو ٥ْٰ

ىٍػء -1 ؽاءى ا١ٓؽةًٌٰث ة ٓى ػؽٯٓثو ٛىتٍػ٠ى  ان أد٬ْ كي ـى ٦٤ً اٱفى إ١٭ حٜػٯ٣ً إضاٌػاتو 

ري كػػٰئ ، حيهػػ٬ِّ ػػؽي  «اً٪ػةً اٳضػػ٬اًؿ ا١ٌلػػ»٤ًػػ٦  ان ٛهػػائًػ٪٣ ا١خػػٮ ـخي٨لى

ِّٜػٮ  ػي ٤خ٢ ًْ ػبي أٌف اْخ٥ػادى ذ١ػٝ ـٰيفػا ٜيه٬ًد٪٣ ك٤يؽاداح٣٫ً. كأضفى ة

٦ٰي  ٢ى٭ ٘ى٩٥ً٫ٍ كاـخ٫ِاًرق كحٜػٯًؽق ٘ٮ ا١ٌؽاً٪٦ً كاٱحٮ، كـٰٓي ْى ًؽ٪٣  ٍٓ ًك

٣ً ا١ٌهطًٰص ٫ٰ٢ْا. ٍٟ ٢ى٭ إحٜاًف دىٍرًس أكٓاًر٪٣، كا١طي ْى  ا١ٌػارـ٦ٰى 

خػًب أد٬ْ ٤يػٌرـٮ ا١ٓؽةًٌٰث ٘ػٮ ا٥١فػخ٬ٯاًت ا٥١غخ -3 ٟي ٮ ا١ ٢ٙػًث، ك٤ػ ١ِّٙ

ا٥١ػرـًٌٰث ا١غاٌنًث ةخػرٯًؿ ا١ٓؽةٌٰػًث ٘ػٮ ا١ٌهػ٬ًٙؼ ا٥١غخ٢ٙػث، إ١ػ٭ 

ػتاًت إ٧لػاًء اٳةٰػاًت كا١ٜهػائػ،  ـى ٨ا ٢ىتًث ٛىٍػرى ا٥١فخٍاًع ة٥ًي ٌٍ ـً ا١ إْٸ

ٌِؽكًؼ ا١خٮ ناضتىٍج إ٧لاءى٪ا كإ٧لادى٪ا؛ ٥ً١ا ١ؼ١ٝ ٦٤ً حأذٰؽو ٘ػٮ  كا١

 كح٬ٜٯ٫٥ًا ا١خ٬ٌٜٯ٣ى ا١ٌهطٰص.٫٥ً٫٘ا كاـخ٫ِاًر٪ا كحؼٌك٫ًٛا 

٥ٍػي   ربِّ ا١ٓا١ى٦ٰ٥.هللً كا١طى

*   *   * 
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 :تقديم
ٌٰ دضةربى ٠سٲؿةن ٣ذُػٮٱًؿ إٱٞػةًع ا٣نػٕؿً  ٔىؿكًػ ٔىؿىؼى ا٣ٕىؿي ا٣ٕجٌةق  ٌٰ  ةن ا٣ٕؿثػ

كٝةٚٲحن، كد٪ة٦ٯ ٬ؾا اٵ٦ؿي ظذٌٯ ث٤ٖ ا٣ؾركة ثْ٭ٮر ٨ٌٚ ا٧٣ٮٌمػعةت اٵ٩ؽ٣كػٲٌحإ إٌف 

٫ي ا٣٪ْؿى ٩عٮ ا٣جعػر ٚػٰ صػؾكر ٝؽٱ٧ػح ٣٭ػة   مٲٮعى ٬ؾق ا٣ذضةرب اٷٱٞةٔٲٌح ٱيٮصِّ

 ٵٌف دٌُٮرى ا٣نٕؿ ال ٱ١ٮف إاٌل ثذضةرب ٝؽ د٪ضط، كدي١ٍذىتي ٣٭ة االقذ٧ؿارٱٌحإ

ٌٰ ظذٌٯ ٩٭ةٱح ا٣ٕىؿ اٵ٦ٮٌم  ٱ٭ؽؼي ا٣جعري  ٰٚ دضةرب إٱٞةع ا٣نٕؿ ا٣ٕؿث

كٝةٚٲحن، كذ٣ٟ ثضالء ٦ىْ٭ؿٱ٨ ٦ي٭٧ٌػٲ٨ ٦ػ٨  ةن إ٣ٯ دأوٲ٢ً صة٩تو ٨٦ دةرٱؼ٫ كز٩

، ك٣ػ٥ ٱعذٛػ٢ٍ  ٓو ا٣ذضةرب اٷٱٞةٔٲٌح، أمةرى إ٣ٲ٭٧ة ا٣ٞؽ٦ةءي ٤ٔٯ ٩عٮ ٱكٲؿو كقؿٱ

 ث٭٧ة ا٧٣ٕةوؿكف، ك٧٬ة: ا٣ذَّك٧ٲٍ كا٣ٞٮادٱفإ

٤ٔػٯ ا٧٣ٕػةص٥  ان ٣جعر ص٤ٕخ اقذٞؿاءى ٦ةدٌد٫ ا٧٤ٕ٣ٲٌػح ٦ٞىػٮرإٌف صٌؽة ا

 ٌٰ ا٣ٞؽٱ٧ح ك٤ٔٯ ٦ىةدر ا٣نٕؿ ك٩ٞؽق، ٦ٓ ا٣عؿص ٤ٔٯ ا٣ض٧ٓ ثػٲ٨ ا٣ذػةرٱؼ

                                                 

()  ي٣ٰٞ ٬ؾا ا٣جعر ٰٚ )٩ؽكة ا٣نٕؿ كآٚةؽ ا٣ذضؿٱت( ا٣ذػٰ أٝة٦ذ٭ػة ٤٠ٌٲٌػح اٳداب كا٤ٕ٣ػٮـ أ

 (إ56/1/5139-52اٷ٩كة٩ٲٌح ثضة٦ٕح ا٣جٕر ثذةرٱغ )

() إصة٦ٕح ظ٤ت -ٝك٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح  ٰٚ أقذةذ 

  ـإ31/7/5139كرد ا٣جعر إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 
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ٌٰٛ ٰٚ ٔؿض ا٧٣ةدٌة ا٧٤ٕ٣ٲٌح ٦٪ةٝنذ٭ة، القذ٪جةط اٵظ١ةـ ا٣ذٰ ا٩ذ٭ٯ ك كا٣ٮو

 ٰٚ ّة٬ؿدٰ ا٣ذك٧ٲٍ كا٣ٞٮادٱفإ إ٣ٲ٭ة ا٣جعر

 التَّسِمْيط: -1
٧ٍ، ك٬ٮ ،ة٣ذَّك٧ٲٍ ٣٘حن ٣ـكـي ا٣نٰءٱيؿاد ث ٞي٫ ٤ٔٯ ا٣كِّ ٤ٲ ٍي  أك دٕى ٦ػة  ا٣ؼػٲ

٦ٍذي٫ أك  :ق٧ٌُخي ا٣نٰءى  إ ك٬ٮ ٦ىؽري ٝٮ٣ً٪ة:ك٩عٮق ٚٲ٫ ا٣ؼؿزي  ةن داـ ٦٪ْٮ٦ ـً ى إذا ٣

ٍ٧ ٤ٌٔٞذ٫ ٤ٔٯ ا٣كِّ
(3)

، ٱؽؿُّ ٤ٔػٯ ًػ٥ٌ مػٰءو »   ٚػ ا٣كٲ٨ي كا٧٣ٲ٥ي كا٣ُةءي أو٢ه

ق ث٫ «إ٣ٯ مٰء كمؽِّ
(5)

 إ

ٚؼةٌص ثذكػ٧ٲٍ ا٣ٞىػٲؽة  األّول٩ٮٔةف: أ٦ٌة ا٣٪ٮعي  ةن ظك٤٣ذك٧ٲٍ اوُال

ٌٰ ٤٠ٌ٭ة، كٝؽ ٌٔؿ٫ٚ  ٰى ث٭ػؾا »: ثٞٮ٣ػ٫ ٬(117)ت أثٮ ا٣ٞةق٥ ا٣ـصػةص ػ٧ِّ إ٧ٌ٩ػة قي

ًٍ ا٤٣ؤ٣ؤ، ك٬ٮ قً  ةن االق٥ دنجٲ٭ ٤٫ٍ ثًك٧ٍ ٫ ا٣ؾم ٱ٧ٌُّ ًؽ ظى  ،١ي ؿُّ ٛى ى ٕي٫ ٦ٓ د ج٫ِّ، كٱض٧

ة ٠ةف ٦ي  َّٞ ٦ي ك ،ؽى ا٣ٞٮاٰٚٛذىؿً ك٠ؾ٣ٟ ٬ؾا ا٣نٕؿي ٧٣َّ ٕى ٫ ةن جذى كدؿدُّق إ٣ػٯ  ،ثٞةٚٲحو د٧ٌُّ

ٙه ٦ػ٨ أمػٲةءى  َّػ ٣ ٍه ٦يؤى ي٪ًٲىٍخ ٤ٔٲ٫ ٰٚ ا٣ٞىٲؽًة وةر ٠أ٫َّ٩ ًق٧ٍ ا٣جٲخ اٵٌكؿ ا٣ؾم ث

ذؿٝىحو  «٦ٛي
(1)

ٌٰ ٤ٔػٯ  ٌٰ ٝؽ أٌقف ا٧٣ٕ٪ػٯ االوػُالظ إ ك٨٦ ا٣ٮاًط أٌف ا٣ـٌصةص

ًٍ ا٤٣ؤ٣ؤ، ةن دنجٲ٭»ا٧٣ٕ٪ٯ ا٤٣٘ٮٌم إذ قٌٮغ دك٧ٲذ٫ ثة٣ذك٧ٲٍ:  ٫  ثًك٧ٍ ك٬ٮ ًقػ١ٍ٤ي

ج٫ِّ ًؽ ظى ؿُّ ٛى ى ٕي٫ ٦ٓ د  ، ٚ٭ؾا ا٣ك٤ٟ ٬ٮ ٝةٚٲػح ا٣ٞىػٲؽة ٤٠ٌ٭ػةإ«ا٣ؾم ٱ٫ُّ٧ٌ، كٱض٧

 ك٬ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ ا٣ذك٧ٲٍ ق٫١٤ ا٣ٞؽ٦ةء ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ٕؿكض كا٣ٞٮاٰٚإ

ٚؼةٌص ثذك٧ٲٍ ثٲخ أك أثٲةت ٨٦ ا٣٪ٌه ا٣نٕؿٌم  كٝؽ  الداىِكأ٦ٌة ا٣٪ٮع 

٣نٕؿي ا٧٣كػ٧ٌٍ ٚة٣ػؾم ٱ١ػٮفي ٚػٰ ٚأ٦ٌة ا»ثٞٮ٫٣:  ٬(192ٌٔؿ٫ٚ اث٨ ٚةرس )ت

ٕي٭ػػة ٝةٚٲػػحه ٦يؼة٣ٛػػحه، ٦يكػػ٧ٌُحه، ٦يالز٦ػػحه  قػػًُؿ ا٣جٲػػًخ أثٲػػةته ٦ىٍكػػ٧يٮَحه، دض٧

                                                 

 إٱ٪ْؿ: ٣كةف ا٣ٕؿب كدةج ا٣ٕؿكس: ق٧ٍ (3)

 ٦ٕض٥ ٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح: ق٧ٍإ (5)

 إ112ص ا٧ٕ٣ؽة  (1)
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«٤٣ٞىٲؽة
(4)

ٌٰ )ت ةن ك٩ضؽ دٮًٲع إ ؿصػة٩ ًٙ ا٣ضي  ٬(٣836ؾ٣ٟ ٰٚ ٝٮؿ ا٣نؿٱ

، ٦ػٓ » ا٣ذك٧ٲٍ: ةن ٦ٌٕؿٚ ٓو كاظػؽو ٍض دىٲٲؿي ٢٠ِّ ثٲخو أرثٕحى أٝكةـ: زالزذي٭ة ٤ٔٯ قى

ٞىٌٰ ا٣ٞىٲؽةي ٦ؿأةًة  ةٚٲح ٰٚ ا٣ؿاثٓ، إ٣ٯ أٍف دى٪ٍ ٞى «ا٣
(5)

 إ

: ٌٰ ٞىٌٰ ا٣ٞىػٲؽةي » ٗٲؿ أٌف ٝٮؿ ا٣نؿٱٙ ا٣ضؿصة٩ ، ةن ٣ػٲف وػعٲع «إ٣ٯ أٍف دى٪ٍ

٬ػؾا كٵٌف ٬ؾا ا٣٪٧ٍ ٨٦ ا٣ذك٧ٲٍ ٥٣ ٱيكذؼؽـ إاٌل ٰٚ ثٲخ أك أثٲةت ٨٦ ا٣ٞىػٲؽةإ 

ضػةؿ ا٣ٕػؿكض ا٣٪ٮع ٨٦ ا٣ذك٧ٲٍ ق٫١٤ ا٣ٞؽ٦ةء ٰٚ ٦ضػةؿ ا٣جالٗػح ا٣ٕؿثٲٌػح، ال ٦

 كض كا٣ٞٮاٰٚإؿكا٣ٞٮاٰٚ، ٦ٓ أٌف و٤ذ٫ ث٧ضةؿ ا٣جالٗح ٦ٮازٱح ٣ى٤ذ٫ ثة٣ٕ

ػػ٧ٍَّ  ٍى أك ا٣نػػٕؿى ا٧٣يكى ا١٣ؿٱ٧ػػح ا٣ذػػٰ ديػػ٪٥ْي  ثةٵظضػػةرً  مػػجٲ٫ه إٌف ا٣ذكػػ٧ٲ

ػػ٭ة إ٣ػػٯ اٳػػػؿ ثًكػػ٦ض٧ٮٔػػةتو ٦ي  ٌي كديكػػ٧ٌٯ  ،٣٭ػػة ٩ػػة٥ّو  ٍو ٧ٍ ذذةثٕػػحن، ٱينػػؽُّ ثٕ

ٍى ٝىػٲؽدى٫ا٣ٞىٲؽةي ٦٪٫ ثىٲً٘ح اق٥ً ا٧٣ٕٛٮؿ )٦يك ػ٧ٌ حن( ٨٦ ٝٮ٣٪ة: قى ُى َّ٧
(6)

أك  ،

٧ٍ  ٦٪كٮبو  ةق٥و ث (ًق٧ُٲٌح) ًٍ إ٣ٯ ا٣كِّ
(7)

 إ

ٍى ا٣نٕؿ ٩ٮٔةف: ٩ٮعه ٱن٢٧ي ا٣ٞىٲؽةى ٤٠َّ٭ة، كآػؿي ٱنػ٢٧ي ثٲذػ أك  ةن إٌف دك٧ٲ

 ثٲةتو ٦٪٭ةإ كٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ثٲةف ٣ؾ٣ٟ:ثٲذٲ٨ً أك ثٌٕحى أ

ا٣ػؾم ا٣ذكػ٧ٲٍ  إ٣ٯاوُالظٲٌح  إمةرةو  أٝؽـي ثؿهْى القمْعة كلٍّا:  1-1

ؿ ث٨ي  ٬ة ا٤٣ٲري ٠ؿى ذى  ٱن٢٧ي ا٣ٞىٲؽةى ٤٠َّ٭ة ٌٛ ا٧٣ْ
(8)

ا٣ؼ٤ٲػ٢ً ثػ٨ً أظ٧ػؽى ، وةظتي 

                                                 

 ٦ٕض٥ ٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح: ق٧ٍإ (4)

 إ  83-81ا٣ذٕؿٱٛةت، ص (2)

 ا٣جالٗح: ق٧ٍإٱ٪ْؿ: أقةس  (6)

 د٭ؾٱت ا٤٣٘ح: ق٧ٍإٱ٪ْؿ:  (7)

ٌٛؿ  (8)  أظ٧ػؽ ثػ٨ ا٣ؼ٤ٲػ٢ وةظت قٲٌةر، ث٨ ٩ىؿ ث٨ - راٚٓ اث٨: كٝٲ٢ -٬ٮ ا٤٣ٲر ث٨ ا٧٣ْ

ـٌ ا٣ٛؿا٬ٲؽمٌ  : ٠ةف ا٤٣ٲري ٨٦ أ٠ذًت ا٣٪ػةًس ٚػٰ ز٦ة٩ػ٫، ثػةرعى (596)تإ ٝةؿ ٔ٪٫ اث٨ي ا٧٣ٕذ

ك٠ػةف ا٤٣ٲػري : ٬(764ٌم )تإ كٝػةؿ ٔ٪ػ٫ ا٣ىػٛؽثة٣نٕؿ كاٵدب كا٣٪عٮ اٵدًب، ثىٲؿان 

ٛي ةن وة٣ع رصالن  ، ك٥٣ ٱٛؿغ ٨٦ ٠ذةب ا٣ٕٲ٨، ٚأظتَّ أٍف ٱ٪  =ٜى ا١٣ذةبي ثةق٫٧، ، ٦ةت ا٣ؼ٤ٲ٢ي
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ٙي  ،٬(371ا٣ٛؿا٬ٲؽٌم )ت ٌ ػٕؿي »ٝٮ٫٣:  ، ٰٚ)ا٣ٕٲ٨( ٦ٕض٥ً  ٦ؤ٣ ػ٧ٍَّ:  ا٣نِّ ا٧٣يكى

ٕي٭ػة ٝةٚٲػحه  ػةة، دض٧ ٌٛ ٞى  ا٣ؾم ٱ١ٮفي ٰٚ وؽًر ا٣جٲًخ أثٲةته ٦نُٮرةه أك ٦٪٭ٮ٠حه ٦ي

ٰى  ٤٣ٞىٲؽةً ٦ؼة٣ٛحه الز٦حه  ٚىػؽري ٠ػ٢ِّ ٝىىػٲؽةو ٦ًىػؿأةًف ٚػٰ  إإإظذػٯ د٪ٌٞػ

٧يٮط ق ٰٚ قي ، ز٥ قةاؿي «ثٲخو
(9)

ٍؿثةف ٦ػ٨ ا٣ذكػ٧ٲٍ: أ٦ٌػة  إ ًى  ًٙ كٰٚ ٬ؾا ا٣ذٕؿٱ

ٚٲذن٢١ٌ ٨٦ ٦ض٧ٮٔةتو ٵثٲةتو ٦نُٮرةو، ك٢ٌ١٣ ٦٪٭ة ٝةٚٲحه ػةٌوحه ث٭ػة،  األّول

ٓي ثة٣ٞةٚٲًح ا٧٣الز٦ػح ٤٣ٞىػٲؽة ٤٠ٌ٭ػة، كأ٦ٌػة  ، ٗٲػؿى أٌف  ِالدااىديذٍجى ةزػ٢ه اٵٌكؿى ٧ى ٧ٚي

٦ض٧ٮٔح اٵثٲةت ٚٲػ٫ د١ػٮف ٦٪٭ٮ٠ػحن ال ٦نػُٮرةنإ كا٣ٞىػٲؽةي ٚػٰ ا٣ٌػؿثٲ٨ 

 ديكذ٭٢ُّ ثجٲخو ٦يىٌؿع، ٝةٚٲذي٫ ٬ٰ ا٧٣الز٦حي ٤٣ٞىٲؽًة ٤٠ٌ٭ةإ

ٔػػ٨ وػػةظت )ا٣ٕػػٲ٨(، ثةالقذنػػ٭ةد  ا٠ذٛػػٯ وػػةظتي ا٣ذ٭ػػؾٱت، ٩ٞػػالن 

ٍى ا٣ٞىػٲؽًة ٦ػ٨ أثٲػةتو   كٝػةؿ»٦نػُٮرة  إذ ٝػةؿ: ٤٣ذك٧ٲٍ ث٧ة ٱي٪ةقتي دك٧ٲ

ٲةف ا٧٣سػةًؿ، ٬ؾا ٤ٔٯ ٝىىٲؽدٲ٨ ا٣ٞٲف ا٦ؿؤ ػ٧َّ ديكى
(31)

ٲ٨ً،  ُى ػ٧ٍ  ٠ػ٢ِّ  ٚىػؽري  ا٣كِّ

، ٰٚ ٝىىٲؽةو ٦ًىؿأةفً  ق ز٥ ثٲخو ٧يٮط، ٰٚ قةاؿي  :إظؽا٧٬ة ٰٚ ٚٞةؿ قي

نِْس  َّْلَاااااًُ  اااااْمُت ذاااااالػ   ونُْؿاااااجَلْكٍِم كق 

 أَقَْهااااُت ذَبْوااااٍف  ي َؾماِؾااااَ  نَْْلَااااًُ  

 ذاااً فاااِ نُلْجََقاااُ الظْْاااِ  طْْلَاااًُ فَزْباااُت  

لَاااًُ  َّْصُزلْاااوَ ثػكاااُت ِاجااااَق الًْاااػ   َْ  َش

ع الااُ ِؾااْػذالًِع ىَْوااَس ر  «ػّااالِ كاانَ، 
(11)

 

                                                  

، ٚإذا رأٱخى ٰٚ ا١٣ذةب:  = ٧َّٯ ٣كة٩ى٫ ا٣ؼ٤ٲ٢ى ، كأػجؿ٩ٰ ا٣ؼ٤ٲ٢ي ٚإ٫ٌ٩ ٱٕ٪ػٰ قأ٣ٚكى خي ا٣ؼ٤ٲ٢ى

َجٞػةت  إإ ٱ٪ْػؿ:٩ٛكػ٫ ٣كػة٩ى٤٫ٲػر ا٣، ٚإ٧ٌ٩ة ٱٕ٪ٰ ث٫ ؿ: ٝةؿ ا٣ؼ٤ٲ٢ي ة٫إ كإذا ٝا٣ؼ٤ٲ٢ى ٩ٛكى 

   إ54/131 ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةتك ،97-96ا٣نٕؿاء، ص

 د٭ؾٱت ا٤٣٘ح: ق٧ٍإ كٱ٪ْؿ: ا٣ٕٲ٨: ق٧ٍإ ك٦ة ٚٲ٫ ٦٪ٞٮؿ ٨ٔ )د٭ؾٱت ا٤٣٘ح(إ  (9)

 ق٧ٍإ ٰٚ اٵو٢: ٱيك٧ٌٲةفإ كا٧٣سجخ ٨٦ ا٣ٕجةب ا٣ـاػؿ ك٣كةف ا٣ٕؿب: (31)

 = إإ ٱؼض٨٤إ دىعٲٙإ كا٣ذىٮٱت ٨٦ إٰكٚٲ٫: ٚضٕخي ث٫ ٤٦ذٞ د٭ؾٱت ا٤٣٘ح: ق٧ٍإ (33)
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أ٩ٌػ٫  األولا٨ُٔ )ا٣ٕٲ٨(:  ز٧ٌحى ٤٦عٮّةته ٤ٔٯ ٦ة صةء ث٫ )ا٣ذ٭ؾٱت( ٩ٞالن 

«اٵػؿل ُحى ك٧َّ ا٧٣ي  ٥٣ ٱؾ٠ؿً »
(35)

ػ٧ُٲٌح اوالداىْة ،  ٍى ٨٦ ا٣كِّ ٧٣يكذنػ٭ًؽ أ٫ٌ٩ أقٞ

، كا٣ؾم ركٱ٫ٌ الـه ٦ضؿكرة  ٣٭ة ان وؽر ٣ٲ١ٮفى  ث٫ ئؽً اثذي  ث٭ة ثٲذى٭ة ا٧٣يىٌؿعى ا٣ؾم

ك٬ٮ أو٢ه ال ثؽَّ ٦٪٫ ٣ًذ١ذ٢٧ى ٣ؽٱ٪ة وٮرةي ا٣ذك٧ٲٍ، ك٣ٲ١ٮفى االقذنػ٭ةدي ث٭ػؾق 

ًٙ وةظت )ا٣ٕٲ٨( ٤٣ذٌك٧ٲٍ، ةن ا٣ك٧ُٲٌح ٦يُةثٞ أٌف  والدالدة د٧ةـى ا٧٣يُةثٞح ٣ذٕؿٱ

ب ا٧٣ٕةص٥ً ٝؽ أػؾكا ٨ٔ )ا٣ٕػٲ٨( ٩ػهَّ ٬ػؾق ا٣كػ٧ُٲٌح٨٦ أوعة ان ٔؽد
(31)

 ،

إ ٌٰ  كأ٩ٌ٭ة ٥٣ دؿدٍ ٰٚ أمِّ ٦ىؽرو آػؿى ٨٦ ٠ذت ا٣ذؿاث ا٣ٕؿث

ٌٰ  ٦ْ٭ؿافً  ٰٚ ٬ؾق ا٣ك٧ُٲٌح ٚ٭ػٮ اقػذؼؽاـي  األّول: أ٦ٌػة ٤٣ذضؿٱًت اٷٱٞةٔ

ا٣نةًٔؿ ٧٣نُٮًر ا٣جعؿ ا٣ُٮٱ٢
(34)

ػةٱؿةه دضؿٱجٲٌػحه إٱٞةٔٲٌػح  ٵٌف  ، كٚػٰ ٬ػؾا ٦٘ي

ٚٲ٨٧١ي ٰٚ  الداىِ، كأ٦ٌة ا٧٣ْ٭ؿ ةجعؿى ا٣ُٮٱ٢ى ٥٣ ٱؿدٍ ٰٚ ا٣نٕؿ ا٣ٞؽٱ٥ إالَّ دة٦  ا٣

ةٱؿًة  اٵرثٕحً  ٝةٚٲح اٵٝك٧حً ٦٘ي
(32)

٤٣ٞىػٲؽةً  ا٧٣يالز٦ػحً  ٤ٞةٚٲػحً ٣ 
(36)

، كٚػٰ ٬ػؾا 

                                                 

: أرادى َػؿؼى زٮثًػ٫ أك  ّلًا٣ؾم ٣جف ٵ٦ذ٫، أم: أداة ظؿث٫ ٤٠ٌ٭ةإ  الهؿجلكم: ا٣ٕٲ٨: ق٧ٍإ =

٫ ا٣ؾم ٱى٤ٰ اٵرضإ  ًٔ ٜي َٮ٣ٲٌحه ٤ٔٯ وػٛعح الؿماؾ : ا٣كٲٙ ا٣ٞةَٓإ البوفدر : َؿاا

ٓي رصػالن : ٱ٪ـك ٰٚ ٦ىنٲ٫ أك ٱؿَّصزُ  الًْػُ ا٣كٲٙ ٠ة٣ؼُٮط ا٧٧٣ؽكدةإ  ، كٱذؿٱٌػري ٚػٰ ٚػ

٫إ ؾػذال٦ًنٲ٫ ٤ٔٯ أػؿلإ  ًٔ ٖه أظ٧ؿإالزػّالإ ان ا٣ؿشُّ ا٣ؼٛٲٙ ٧ٔؽ اليْوُس:: در  : ًوج

 ا٣ٕجةب ا٣ـاػؿ كا٤٣جةب ا٣ٛةػؿ: ق٧ٍإ (35)

كا٣ٕجػةب ا٣ـاػػؿ كا٤٣جػةب  ،٬(171ت، دي٪ْؿ ٦ةدة )ق٧ٍ( ٰٚ: د٭ؾٱت ا٤٣٘ح )اٵز٬ػؿمٌ  (31)

 ٌٰ كدػةج ا٣ٕػؿكس  ،٬(733ت ،ؿب )اث٨ ٦٪ْػٮرك٣كةف ا٣ٕ ،٬(621ت ،ا٣ٛةػؿ )ا٣ىةٗة٩

 إإ كٚٲ٭ة ٤٠ٌ٭ة: كٝةؿ: ا٤٣ٲر٬(3512، ت)ا٣ـثٲؽمٌ 

ٜى د ٔػػؽا ا٣جٲػػخ اٵٌكؿ ا٣ػػؾم ٩ٛذػػؿضي   (34) ًٙ وػػةظت )ا٣ٕػػٲ٨( أٌف ٱ١ػػٮف ثٲذػػكٚػػ دة٦ ػػة  ةن ٕؿٱػػ

 ا٣ُٮٱ٢إ  ٫ مُؿٱ٨، ٚذ١ٮف ا٣ٞىٲؽة ٤٠ٌ٭ة ٨٦ ٦نُٮرً إ كٱضٮز ٣٪ة أٌف ٩ض٤ٕى ةن ك٦ىٌؿٔ

ٜه  ةركٱُّ٭  (32) (، ٦ٮوٮؿه )ػ ٤ُ٦ ػٍٮ(، ك) ا٣ٌػ٥ٌ  ظؿ٠ػحً  إمػجةعً ث ، كٚٲ٫ ػؿكجه (٫)ؿى ردؼه  ٚٲ٭ػة٬ي

ى  ، كا٣ٮاك ٝج٤٭ة ٚذط٫()ذىٱ٤ٍى  ا٣ٲةء ٝج٤٭ة ٚذط  ٣ٲ٨و  ثعؿًؼ  ٍٮ٣  إ٫()ظى

ٜه )ًؿ(، ٦ٮوٮؿه  (36) (، ٦ؿدكؼه ثعؿؼ ٦ؽٌ )ا٣ضٌؿ  ظؿ٠حً  إمجةعً ثركٱٌ٭ة ٤ُ٦ ٍٰ ً  إٱىة() أ٣ٙ ٝج٤٭ة ٚذط  ٣
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ٜى إٱٞػ ٌٰ آػؿ  ٵٌف ا٣ٞةٚٲحى ٠ة٩ػٍخ ال دػؿدي آ٩ػؾاؾى إاٌل كٚػ ةعو كاظػؽو دضؿٱته إٱٞةٔ

 كظؿ٠حن كث٪ٲحنإ ةن ظؿٚ

، ٚٲػ٫  ٬(426ز٥ٌ صةء اث٨ي رمٲٜ )ت ًٍ ٱىجذػؽئ »ٚأمةرى إ٣ٯ ٩ٮعو ٨٦ ا٣ذك٧ٲ

ٲػؽ ٝىكػٲ٧ ، ز٥ٌ ٱأدٰ ثأرثًٕح أٝك٧حو ٤ٔٯ ٗٲًؿ ٝةٚٲذػ٫، زػ٥ٌ ٱٕي عو ؿَّ  ةن ا٣نةٔؿي ثجٲخو ٦يىى

ى ث٫، ك١٬ؾا إ٣ٯ آػًؿ ا٣ٞىٲؽةإ ٦سةؿي ذ٣ٟ ٝػٮؿي ا٦ػؿئ  ان كاظؽ ٨ٍ٦ً ص٪ًف ٦ة اثذؽأ

: إ٩ٌ٭ة ٦٪عٮ٣حه:  ا٣ٞٲف، كٝٲ٢ى

ْهااُت ِنااْو ٌيااٍع نََبااالَِم أَْياا لِ   ٌ ََ َ  ث

 

نَِو   ِػ فااِ الااؼ  ٌْ ٌُو  ُيااَُل الااع  َاَمااا

 الَظااااااااااااااااااااااااااااااااااالِِ

 

 

يْاااٍع َطلَاااْت ونََمااااُِّ   ٌِ  نََػاذِاااُم ِناااْو 

اِ  ُ   ََ اااا َلاااًعى وَاااا ٌَ  َّماااُْس ذَِهْايا

ّااااِح الَبَاِلاااُ    ُج الػا َْ ااا ٌُ  وَغْ َػٌاااا 

ع خااااام   َطاااااُػ َراِد ُ    وكااااا   نُِؿااااا ر

  َ اااالِ ذِن  ً ٌَ اااَهاَكِْْو  ِا الؿا َْ  ْؾاااَصَم ِناااْو ىَااا

ٍكً   ٝى حو ٤ٔٯ أمِّ ٝةٚٲحو مػػك١٬ؾا ٱأدٰ ثأرثًٕح أ ري ٝىكػٲ٧ػ٧ى ػؿِّ ٤ٔػٯ  ةن ةءى، زػ٥ٌ ٱي١ى

ـ «ٝةٚٲح ا٣الَّ
(37)

 إ

٧ٍُٲٌح ٬ٰ ا٣ذٰ أٗٛػ٢ى وػةظتي )ا٣ٕػٲ٨( ذ٠ٍؿى٬ػة، ٱؤٱٌػؽ ذ٣ػٟ أٌف  ٬ؾق ا٣كِّ

ٞىالى ػجؿى  كأكردى »)ا٣ٕٲ٨(، كأًػةٚة:  وةظجٰ )٣كةف ا٣ٕؿب( ك)دةج ا٣ٕؿكس( ٩ى

                                                 

ٌّهتث إ111-115ص ،ا٧ٕ٣ؽة (37) إ َ ة٨ٌ٬إ َاَماٌوّ : دؼٲ٤ٌخي : ا٧٣٪ـؿي ا٣ؾم ػال الَهْايَُ: ٦ىعى

ٓي ا٣ىٮت كاردؽادق، كَةاؿه أذٞؽ ا٣ضة٤٬ٲٌٮف أ٫ٌ٩ ٱؼػؿج ٦ػ٨ رأس المعى٨٦ أ٫٤٬إ  ٍص : رى

: ا٧٣ىٌٮدٮف ٰٚ ا٧٣ٛةكز ثة٤٣ٲ٢، كٱي٪كتي ذ٣ٟ إ٣ٯ البَا  ا٣ٞذٲ٢ كٱىٲط  إذا ٥٣ ٱيسأر ث٫إ 

ا: قعةب أقٮدإ أؾصم٩ٰ ٨٦ اٵرضإ : ا٣كعةب ا٣ؽاالُهؿ ّ ا٣ض٨ٌإ  : قٞٮطي ٩ضػ٥و اليَ 

ػػٲٙ اٵ٦ُػػةرى كا٣ؿٱػػةحى كا٣عػػؿَّ كا٣جػػؿدى إ٣ػػٯ ا٣كػػةٍٝ ٦٪٭٧ػػةإ  ٤ػػٮعي آػػػؿإ كا٣ٕػػؿبي دٌي َي ك

هاكا،  : ٩ض٧ةف ٩ٲٌؿافإالؿا
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ىٌؿمٌ  اث٨ي ث
(38)

ٍى ا٦ػؿئ ا٣ٞػٲف:   ُهاُت ٦يك٧ٌ  ٌ ََ إإإ«ث
(39)

ا٣كػ٧ُٲٌح  إ كٝةٚٲػحي ٬ػؾق

صػةءت  اٵرثٕػحً  ذً٭ةأٝك٧ ٝةٚٲحى ٤٣ك٧ُٲًٌح اٵك٣ٯ د٧ةـى ا٧٣يُةثٞح، ٗٲؿى أٌف  ٦ُةثٞحه 

٦٘ةٱؿة ٣ٶك٣ٯ
(51)

٤ٞىػٲؽة ٣ ٩ذىػٌٮرى  ٱك٧طي ثػأفٍ ٨ ٲا٣ك٧ُٲٌذثٲ٨ ا٣ض٧ٓ   ٨ٌ١٣ 

ِّ   أ٦ٌة ةك٦ٮًٮٔٲ   ةث٪ةءن إٱٞةٔٲ  ٧ٍُٲٌح ٣ؽل ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ا٣كِّ  ٚٲ٨٧١ي  البيااُ اإلّقاا

ي٭ة أرثٕحه ٦ىٌؿعو  دجؽأ ثجٲخو ٰٚ أ٩ٌ٭ة  ػةٱؿة،  ٣٭ة ،، دذ٤ٮق ػ٧كحي أٝك٧حو، أٌك٣ ٝةٚٲح ٦٘ي

ٍي  ٓي ا٣ذكػ٧ٲ كآػؿي٬ة ٝكٲ٥ه ٨٦ ص٪ًف ٝةٚٲًح ٦ػة اثذيػؽاٍخ ثػ٫ ا٣ٞىػٲؽةي، زػ٥ٌ ٱىذىذػةث

ؽي ظِّ ٮى ٕؽى ػ٧كحو، كدذ٪ٌٮعي ٝٮاٰٚ اٵرثٕح اٵك٣ٯ ٨٦ ٢ٌ٠ ٦٪٭ة، كدي ػ٧كحى أٝك٧حو ث

ي٪ٲػخ ا٣ٞىػٲؽةي  ثٲ٪٭ة ٝةٚٲحي  كٚػٰ ذ٣ػٟ  إ٤ٔٲ٭ػة ا٣ٞكٲ٥ ا٣ؼػة٦ف، ك٬ػٰ ا٣ذػٰ ث

ٌٰ كز٩ دضؽٱؽه  ِّ كأ٦ٌة إ كٝةٚٲحن  ةن إٱٞةٔ ٌٰ  ٚس٧ٌح د٤ٞٲؽه  البياا الهَهَا   ثػ٫ كاًطه ٚ٪ٌ

ٞىؽً  ٙي  ،ع ٦ػأ٣ٮؼو ث٧ٮًػٮ ا٣سة٩ٲحي  ا٣ك٧ُٲٌحي  ٍخ ٭٤َّ اقذي  ٚى اٵَػالؿ ا٣ذػٰ  ٬ػٮ كوػ

أٌف  إًػةٚحن إ٣ػٯا٣ؿٱػةح كاٵ٦ُػةر،  ٭ػة ٬ػٮجي ٦ٕة٧٣ى  ٨٦ أ٤٬٭ة، كٗٲٌػؿٍت  ٍخ ٤ى ػى 

ا٣ٛؼؿ ثة٣ػؾات ٚػٰ ا٣كػ٧ُٲٌح اٵك٣ػٯ ٱينػٲؿ إ٣ػٯ دٕػٌؽًد ٦ٮًػٮٔةًت  ٦ٮًٮعى 

٦ػٓ دٕػؽًد  ةن ا٣ٞىٲؽًة ا٣ك٧ُٲٌح، ك٨٦ ا٧٣عذ٢٧ أٌف ٱ١ػٮفى ٬ػؾا ا٣ذٕػٌؽد ٦يذىكػةكٝ

د١ػػٮف  أفٍ  كػذجٕؽي ٣ػػؾا ال ٩ى   ٝكػػ٧ًح ٚػٰ ٠ػػ٢ٌ دكرو ٦ػ٨ ا٣ذكػ٧ٲٍٝةٚٲػًح أرثٕػًح اٵ

ٝػٮاٰٚ  اػػذالؼي ٱ١ػٮفى  ٨٦ ٝىػٲؽةو كاظػؽة، كأفٍ  ةن ق٧ُٲٌذة ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ثٌٕ

 ٣ال٩ذٞةؿ ٨٦ ٦ٮًٮع إ٣ٯ آػؿإ ةإٱٞةٔٲ   ان اٵٝك٧ح ٦ْ٭ؿ

                                                 

ٌٰ اٵوػ٢، ا٧٣ىػؿٌم اث٨ ثٌؿم: ٬ٮ  (38) ىػٌؿٌم، أثػٮ ٦ع٧ٌػؽ ا٧٣ٞؽقػ ٔجؽ اهلل ث٨ أثػٰ ا٣ػٮظل ث

ن٭ٮر ٰٚ ٥٤ٔ ا٣٪عٮ كا٤٣٘ػح كا٣ؿكاٱػح كا٣ؽراٱػح  ٠ػةف ٔاٌل٦ػح ٔىػؿق، اٷٝة٦ح، اٷ٦ةـ ا٧٣

إ ٱ٪ْػػؿ: كٚٲػػةت اٵٔٲػػةف 285ك٩ػػةدرة كٝذػػ٫، ك٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ٧٤٣ىػػؿٱٌٲ٨ ٦س٤ػػ٫إ دػػٮٌٰٚ قػػ٪ح 

 إ48-37/46كا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  ،1/318-319

 ٣كةف ا٣ٕؿب كدةج ا٣ٕؿكس: ق٧ٍإ (39)

(، ٦ٮوٮؿه )ٚيٍٮ(، كٚٲ٭ة دأقٲف ثأ٣ (51) ٜه )ؼي ٙ ٤٦ذـ٦ح، ثٲ٪٭ة كثػٲ٨ ا٣ػؿكم ظػؿؼ ركٱٌ٭ة ٤ُ٦

 كاظؽه ٦ذعٌؿؾ )٦ىةٱٙ(إ
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ق  إٌف دٌٕؽدى ا٧٣ٮًٮٔةًت ٰٚ ا٣ٞىٲؽة ا٣ٕؿثٲٌح ا٣ٞؽٱ٧ح د٤ٞٲؽه مٕؿٌم، اثذ١ػؿى

٣ػؾٱ٨ ٱي٪كػتي إ٣ػٲ٭٥ دٞىػٲؽ ا٣ٞىػةاؽ ٝجػ٢ اٷقػالـ، ك٦ػ٪٭٥ ا٦ػؿؤ ا٣نٕؿاء ا

ا٣ٞٲف
(53)

، كٰٚ ٬ؾا إمةرةه إ٣ٯ ٦ىٲ٫٤ًٍ ٩عٮ ا٣ذضؿٱت ٚػٰ ٦ضػةؿ ث٪ػةء ا٣ٞىػٲؽة 

٪ػة ٔ٪ػؽق ٦ػة ٱينػٲؿ إ٣ػٯ دضؿٱجػ٫ ٚػٰ ة٦ٮًٮٔٲ   ٍٛ ٝى ٫ ا٣ؾم كى ًُ ،ػ ٧٠ة أٌف ٰٚ دك٧ٲ

٤٣ذضؿٱػت  ةالن إ كٚٲ٧ػة ٱ٤ػٰ صػؽكؿه ٱىذٌػ٨٧ٌي إص٧ػةن ٦ضةًؿ إٱٞةًع ا٣ٞىٲؽًة أٱٌػ

ٌٰ ثة٣ذك٧ٲٍ ٣ؽل ا٦ؿئ ا٣ٞٲف:  اٷٱٞةٔ

 ا٣ُٮٱ٢ ا٣ذةـٌ )٤ُ٦ٓ ا٣ٞىٲؽة ا٧٣ىٌؿع(إ -3 والقافْةثقلْع ذالَ ، 

 ةن ٤٣ٞىٲؽة ٝةٚٲح الز٦ح كركٌم الزـه أٱٌ -5

 ٦ضـكء ا٣ُٮٱ٢ )ٰٚ اٵٝك٧ح(إ -3 والقافْةثزعّع ذالَ ، 

٦٘ػػػةٱؿة ركٌم اٵٝكػػػ٧ح ٤٣ٞةٚٲػػػح ا٣الز٦ػػػح  -5

ي  ةظؿ٠حن كركٱ   ٤٣ٞىٲؽة  ٪ٲحنإكث

ًٓ ٰٚ ث٪ةًء إٱٞةًع ا٣٪ٌه ا٣نػٕؿٌم ٚػٰ ز٦ػ٨ ا٦ػؿئ ا٣ٞػٲف  إٌف ٦ٕؿٚذى٪ة ٤٣نةا

٤ٔٯ اثذؽاًع ٦ضػـكء ا٣ُٮٱػ٢،  ةن ٦ؤٌقك ةإٱٞةٔٲ   ةمٕؿٱ   ةن كثٕؽق ٱؤ٠ٌؽ أٌف ٫٣ دىضؿٱج

ًٓ ا٣ؿكٌم ظؿٚ ٓو كػٛيو كثً٪ٍٲىػحن كظؿ٠حن  ةن ك٤ٔٯ د٪ٮٱ ىٲ٨ٍى رٚ ، ١٣ػ٨َّ ٩كػجحى ذ٣ػٟ : ث

ٝٮؿي اث٨ً رمٲٜ ٨ٔ ا٣كػ٧ُٲٌح  األّولُ ٲ٭ة ٩ْؿه ٣سالزح أ٦ٮر: ا٣ذضؿٱت إ٣ٲ٫ ٦كأ٣حه ٚ

ٍى ٥٣ ٱؿدٍ ٰٚ دٱٮاًف ا٦ؿئ  الداىِ، ك«كٝٲ٢: إ٩ٌ٭ة ٦٪عٮ٣ح»ا٣سة٩ٲح:  أٌف ٬ؾا ا٣ذك٧ٲ

 ٌٰ جػةب( ثٞٮ٣ػ٫ ٔػ٨ ا٧٣كػ٧ٌٍ  ٙي ٦ؤ٣ٌػ ا٣ٞٲف، كإ٣ٯ ذ٣ػٟ أمػةرى ا٣ىػةٗة٩ ٕي )ا٣

 ٨ٍ ٦ىػ ؿً ٍٕ كال ٰٚ مً  ،ضؿو ظي  ث٨ً  ا٦ؿئ ا٣ٞٲفً  ٍ ٰٚ مٕؿً ك٧ٌ ٣ٲف ٬ؾا ا٧٣ي »: اٵٌكؿ

«ٞةؿ ٫٣ ا٦ؿؤ ا٣ٞٲف قػٮاقٱي 
(55)

ٗٲػؿى أٌف ٬ػؾا كذاؾ ال ٱ٪ٛٲػةف إ١٦ة٩ٲٌػحى وػٌعًح  إ

                                                 

ٚػٰ رقػ٥ ٦ٕػة٥٣ ث٪ػةء  ان إ وعٲطه أٌف ا٦ػؿأ ا٣ٞػٲف ٝػؽ أقػ٭٥ ٠سٲػؿ5/477ا٧٣ـ٬ؿ  ٱ٪ْؿ: (53)

٤ًٍ٭ػ٢ي ثػ٨ي رثٲٕػحى  ا٣ٞىٲؽة ا٧٣ٌُٮ٣ح، ٨١٣ اثذ١ةرى ا٣ذٞىٲؽ ٱؿصٓ إ٣ٯ مٕؿاءى قجٞٮق، ٦٪٭٥ ٦ي٭ى

٧ؿى اٷٱةدٌمإ ٍي ث٨ي ٱٕى  ك٣ٞٲ

 ب ا٣ـاػؿ كا٤٣جةب ا٣ٛةػؿ: ق٧ٍإا٣ٕجة (55)
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ؿى ا٦ؿأ ا٣ٞٲف د٤ٕٲٞ ٬(449)تأٌف أثة ا٣ٕالء ا٧٣ٕؿٌم  الدالح٩كجذً٭ة إ٣ٲ٫، ك  ةن ٝىٮَّ

ٍو ٱي٪كتي إ٣ٲ٫ ٝىٍٮالن  ػًؿمل ٣ػ٥ »٣ٲػ٫، ك٦٪ػ٫ ٝٮ٣ػ٫: إ ذ٩٫كػجٰ ٪ٛٱ ٤ٔٯ دك٧ٲ ٞى ى كإ٩ٌػ٫ ٣

ى  «ق٫١ٍ٤ي، كإٌف ا١٣ؾبى ١٣سٲؿ، كأظكتي ٬ؾا ٣ًجًٕي مٕؿاء اٷقالـأ
(51)

 إ

كٝٲ٢: ) ٗٲؿى أٌف ٝٮؿى اث٨ً رمٲٜ ٨ٔ ق٧ُٲٌح ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ا٣ذٰ اقذن٭ؽ ث٭ة

 ا٣٪كػجح ال ٱ٪ٰٛ إ١٦ة٩ٲٌح أٌف د١ػٮف وػعٲعحى أم: ٬ٮ  ( ال صــ ٚٲ٫،إ٩ٌ٭ة ٦٪عٮ٣ح

 ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ٣ٲف د٣ٲالن  إ٣ٲ٫، ٧٠ة أٌف ٔؽـى كركد ا٣ك٧ُٲٌذٲ٨ ٰٚ ركاٱةت دٱٮاف

ٞى٭٧ة ٣٪ٰٛ ٩كجذً٭٧ة إ٣ٲ٫  ةن ٠ةٚٲ ٧٤ٔػةء ك٥٬  ،٨٦ أوعةًب ا٧٣ٕةص٥ ٔؽده ٚٞؽ كزٌ

ػػؿ  ٞػػةتزً  فأصػػاٌلء، ك٦ؤ٣ٌٛػػٮ ٌٛ  -اٵز٬ػػؿٌم  -)ا٣ٛؿا٬ٲػػؽٌم أك ا٤٣ٲػػر ثػػ٨ ا٧٣ْ

 ٌٰ ا٣ـثٲؽٌم(، إًةٚحن إ٣ٯ اقذجٕةًد أٍف ٱنذ٢٧ى دٱػٮافي أٌم  -اث٨ ٦٪ْٮر  -ا٣ىةٗة٩

٤ٔ ٌٰ ٤ٛػٮف مػٲبمةٔؿ صة٤٬ ٦ػ٨ مػٕؿ  ةن ٯ ٢ٌ٠ مػٕؿق، كإ٣ػٯ أٌف ا٣ػؿكاة ٝػؽ ٱ٘ي

وةظت ا٣ؽٱٮاف ٣٪ٛةقذ٫
(54)

ٜي ا٣ػؾكؽى ا٣ٕػةـٌ ا٣ػؾم ٱي٧س٤ٌٮ٩ػ٫   ، أك ٵ٫ٌ٩ ال ٱٮاٚػ

كًق٧ُة ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ٚٲ٭٧ة ٝؽره ٠جٲؿه ٨٦ ا٣٪ٛةقح، ك٨٦ ٦٘ػةٱؿة ا٣ػؾكؽ ا٣ٕػةـٌ، 

ٌٰ ك٬ؾق ا٧٣٘ةٱؿة ٬ٰ ا٣ذٰ ص٤ٕخ ا٣ؿكاةى ٱ٭٤٧ٮف ٦ػة ٠ػةف ٦ػ٨ ا٣نػٕؿ  ا٣ضػة٤٬

٤ٔٯ أ٠سًؿ ٨٦ ظؿؼو ٤٣ؿكمٌ  ة٦ج٪ٲ  
(52)

 إ

ٌٰ ٤ٔػٯ د٤ٕٲػ٢ ا٣٪ٛػٰ  ٍى ٔػ٨ ا٦ػؿئ ا٣ٞػٲف ٧ٚج٪ػ ٰي ا٧٣ٌٕؿم ا٣ذك٧ٲ أ٦ٌة ٩ٛ

إإ إةن أثٕػؽى ٧٤٠ذػٰ ا٣ذػٰ أٌك٣٭ػة: أالى ا٩ٕػ٥ٍ وػجةظ»ثٞٮؿ ا٧٣ٕػؿٌم ٤ٔػٯ ٣كػة٫٩: 

                                                 

ًٍؿٱى الَقِػي   إ344رقة٣ح ا٣٘ٛؿاف ص  (51) ٝى ٫ أ ٕي ٜي ا٣نًٕؿ كٝٮاٚٲ٫إ ،حه : ص٧  ك٬ٰ َؿاا

(54)  ٌُ ٕح ٤٣نةٔؿة ا٣ؼ٪كةء ٰٚ كوٙ قجةؽ ػٲ٢ صؿل ثٲ٨ أثٲ٭ة كأػٲ٭ة، ٚٞؽ ٝٲ٢ ٨٦ ذ٣ٟ ٦ٞ

ٍي  حي ٵثٰ ٔجٲؽة: ٣ٲف ٬ؾا ٰٚ ٦ض٧ٮع مٕؿ ا٣ؼ٪كةء  ٚٞةؿ: ا٣ٕة٦ٌ  ٤ٔٲ٭ػة  ضػةدىٱي  ٨ أفٍ ٦ أقٞ

 إ31/541إ ٱ٪ْؿ: ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت ٬ؾا ث٧س٢ً 

(52)  ٌٰ كا٣ٕؿبي دض٢ٕي ا٣ٞىٲؽة ٤٠ٌ٭ة دةرةن ٤ٔػٯ ركٌم كاظػؽ، ك٬ػٮ » :٬(291)ت ٱٞٮؿ ا٣نةَج

إ «ةن ٦ـدكصػ إإ كال ٱ١ػٮف إاٌل إا٧٣ن٭ٮر ٰٚ أمٕةر٬ة، كدةرةن دض٫٤ٕ ٤ٔػٯ ظػؿكؼ ٦ؼذ٤ٛػح

 إ3/42ظةمٲح ٤ٔٯ مؿح ثة٩خ قٕةد 



 181 (4-9)اجلزءان  (39)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ا ثٰ َّٰ ٦يؿَّ ًٙ ا٣نٕؿ، ك٬ؾإكٝٮ٣ٰ: ػ٤ٲ٤ ـي ٨٦ إًٔ ةؿي ٣ٰ ٦س٢ي ٬ؾا، كا٣ؿص ا إإ ٱٞي

ًٙ ا٣ؿصـ «ا٣ٮزفي ٨٦ إًٔ
(56)

إذا ٩ْؿ٩ػة إ٣ػٯ ثٕػي  ةن إ كٱجؽك ٬ؾا ا٣ع٥١ دٝٲٞ

٬ؾا ا٣ك٧ٍ، ك٦٪٫
(57)

: 

ََى ااااا ٍَ َِ ىّ، ال  ّاااااا قَاااااَ

ََ الَمجَااااااااُ   ى ا ألااااااااا

 فاااِ القلاااِف خاااّم اْرثََقاااُ 

ََى  اااااع  ذباااااَن الُقااااا ٍَ  فَ

ُرااااا ُ فََقااااا  ََى الػ  ااااا ٌَ  ْع 

ٍي ٨٦ ا٣ٞٮًؿ ال دىطُّ ٩كجذي٫ إ٣ٯ ا٦ػؿئ ا٣ٞػ   ق ا٣ٮاًػطٲف  ٣جٕػؽٚ٭ؾا ا٣٪٧

ًٜ ا٣ذٕجٲؿ ٔ٪ؽق  ك٣٘ذ٭ة، ك٬ٮ ػ٤ٲػٜ  ا٣جؽكٱٌحثٲبذ٫ ك٨ٔ ٨ٔ مؼىٲٌذ٫ ك٨ٔ َؿاا

تي ٬ؾا ٣ػجًٕي »ثأٍف ٱ١ٮفى ٧٠ة كو٫ٛ ا٧٣ٕؿمُّ ٤ٔٯ ٣كةف ا٦ؿئ ا٣ٞٲف:  ىٍظكى كأ

يػ٫ ا٣ٮ٣ٲػؽي ثػ٨ي ٱـٱػؽى اٵ٦ػٮٌم، ال ث٧ػة «مٕؿاًء اٷقالـ ، ٚ٭ٮ مجٲ٫ه ث٧ة ٠ػةف ٱٞٮ٣

 ٣ٞٲفإٱ٨١٧ أٍف ٱٞٮ٫٣ ا٦ؿؤ ا

٨ٌ١٣ اٵ٦ؿى ٰٚ ا٣ذك٧ٲٍ ا٣ؾم ٩يىٌعطي ٩كجذى٫ إ٣ٯ ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ٦٘ػةٱؿه ٧٣ػة 

ًٙ  ان ٩ٛةق ا٧٣ٌٕؿمُّ ٔ٪٫  ٨٧ٚ ص٭ح ا٧٣ٮًػٮًع ٠ػةف ا٦ػؿؤ ا٣ٞػٲف ٦نػ٭ٮر ثٮوػ

٦ٌػح ثأ٩ٌػ٫  ا٧٣ُؿ، ٚٞؽ ٦ةد٨ى ا٣ذٮأـى ا٣ٲنػ١ؿم ٚػٰ كوػ٫ٛ، ك٩ٕذىػ٫ ا٣نػةٔؿي ذك ا٣ؿُّ

ٙى ا٣٘ٲرى  أمٕؿي ٦ى٨ٍ كو
(58)

ةذٱٌذ٫ ا٣ْػة٬ؿة ٚػٰ كوػ٫ٛ ٤٣جػؿؽ ، إًةٚح إ٣ٯ أقذ

كا٧٣ُؿ كا٣كٲ٢ ٰٚ ٤ٕ٦ٌٞذ٫
(59)

ًٓ ا٣ك٧ُٲٌح إ٣ٲ٫ طي ٩كجحى ٤ُ٦  إ، كٰٚ ذ٣ٟ ٦ة ٱؿصِّ

                                                 

 إ342-344ا٣٘ٛؿاف ص  رقة٣ح (56)

 إ344رقة٣ح ا٣٘ٛؿاف ص  (57)

 إ344ٱ٪ْؿ: دٱٮاف ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ص  (58)

 إ46-53، صا٣نٕؿ كا٧٣ُؿ: ٱ٪ْؿ (59)
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ٌُػةؿ(  -ا٣ػؽ٬ؿ  -ا٣ؼػة٣ٰ  -٦ٛؿداد٭ػة )٬٪ػؽ  كٱؤ٠ٌؽ ٬ؾا أٌف ثٕػيى  أقػع٥ ٬

ا٧٣ٮزٌٜ مٕؿ ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ٦ذؽاك٣ح ٰٚ
(11)

 إ

ٲٌح  ًُ ٌٰ كا٧٣ُؿٌم ٤٣ك٧ ًٓ ا٤٤ُ٣ إ٣ٯ ا٦ؿئ ا٣ٞػٲف ث٪ػةءن كدؿصٲطي ٩كجًح ا٤ُ٧٣

٭ة ك٣٘ذً٭ػػة ٱػػؿٌصطي أٱٌػػ ًٔ ٜى ا٣ٛؼػػؿ ا٣ػػؾم صػػةء ثٕػػؽق  ٵٌف  ةن ٤ٔػػٯ ٦ٮًػػٮ دٮزٲػػ

ق كدؿا٠ٲجػ٫ ٣ٲكػخ زٲٞ٭٧ة كاظؽة، إًةٚح إ٣ٯ أٌف ٣٘حى ا٣ٛؼػًؿ كوػٮرى ٦ؿصٕٲٌح دٮ

ػةؼ إ٣ػٯ ذ٣ػٟ أٌف ٩ىٍعػ٢ى ٩ىػٮص  ث٘ؿٱجح ٤ٔٯ ز٨٦ ا٦ؿئ ا٣ٞٲف كمٕؿقإ ٱٌي

ثة٣ذكػػ٧ٲٍ، كأٌف ٬ػػؾا  ةن ٠ػػةف ٦ٕؿكٚػػ٦كػػ٧ٌُح ال٦ػػؿئ ا٣ٞػػٲف ٱينػػٲؿ إ٣ػػٯ أ٩ٌػػ٫ 

ا٧٣٪عٮؿى 
(13)

ٔيؿؼى ث٭ة ا٣نةٔؿ  عٲعحو،   ةك٦٪٭، ٝؽ ٩يكشى ٤ٔٯ ٦٪ٮاؿ ٩ىٮصو وى

٧ُٲٌح ا٣ذٰ كٝٛ٪ة ٔ٪ؽ٬ةإ  ٬ؾق ا٣كِّ

 ةإٱٞةٔٲ ػ ةن كث٪ةء ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٱ١٧ػ٨ي ا٣ٞػٮؿي ثػأٌف ا٦ػؿأ ا٣ٞػٲف ٝػٌؽـ ٣٪ػة ًػؿث

 ؽاًث دٞٛٲػحو ٣جٌػٕحً ٱ١ػٮفي ثإظػكا٣ٞىٲؽةى ٤٠ٌ٭ػة،  ٱن٢٧ي ٨٦ ا٣ذك٧ٲٍ،  ةدضؿٱجٲ  

، ك٦يذجٮٔػحو ثًٞكػٲ٥و دي٧ةزػ٢ي ٝةٚٲذيػ٫ ٝةٚٲػحى ا٣جٲػًخ  أٝك٧حو، ٦ىكػجٮٝحو ثجٲػخو ٦يىػٌؿعو

ًٍ ٚٲا٧٣يىٌؿع، ك٬ٰ ا٣ٞةٚٲحي ا٣ذٰ ديج٪ٯ ٤ٔٲ٭ة ا٣ٞىٲؽةي  ، ٭ػة، ٦ٓ د١ؿاًر ٬ػؾا ا٣ػ٪٧

٤ٔٯ ٩عٮ ٱذكةكؽ ٦ٓ اال٩ذٞةؿ ٨٦ ٦ٮًٮع إ٣ٯ آػؿ، ك٨٦ ١ٚؿة إ٣ػٯ أػػؿلإ 

  أٍف ٱٮصؽى ٔٛٮى ا٣ؼةَؿ، كال ٬ٮ ك٣ٲؽي االردضةًؿ كظؽق ٨١ي ك٬ؾا ا٣ٌؿب ال ٱ٧

ٍىػؽٱٌح الثذػؽاًع إٱٞػةعو صؽٱػؽو 
ٲٌؽ ثٞٲػٮدو دىكػذؽٰٔ كصػٮدى ٝى ٵ٫ٌ٩ ث٪ةءه ٦يٍع١ى٥ه ك٦ٞي

ةٱؿو ٣ً   ة ٬ٮ قةاؽإ٧ى ٦٘ي

ٌٰ دػػأزٲؿه مػػؽٱؽه ٚػػٰ ا٣ٕىػػٮر ا٣الظٞػػح   كٝػػؽ ٠ػػةف ٣٭ػػؾا ا٣ذضؿٱػػًت اٷٱٞػػةٔ

ٍي ا٣ؾم ذ٠ؿق ا٧٣ٕؿٌم ٰٚ ) ٛىٯ ٩كجذى٫ إ٣ٯ ا٦ؿئ ا٣ٞػٲف ٚة٣ذك٧ٲ رقة٣ح ا٣٘ٛؿاف( ك٩ى

                                                 

 57ص ٣ػػ )٬٪ػؽ، ك٬ػٰ أػذػ٫( ك 318ك 314ك 313ك 358، صٱ٪ْؿ: دٱٮاف ا٦ػؿئ ا٣ٞػٲف (11)

ٌُةؿ(إ 17ك 57ص ٣ػ )ا٣ؽ٬ؿ( ك 319ك 99ك 61ك 43ص٣ػ )ا٣ؼة٣ٰ( ك 58ك  ٣ػ )أقع٥ ٬

 إ428-427ٱ٪ْؿ: دٱٮاف ا٦ؿئ ا٣ٞٲف ص  (13)
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ٌٰ ٨٦ كص٭ح ٩ْؿ ا٧٣ٌٕؿٌم، ٧٠ة كصؽت ٚػٰ ٔىػ ٮر الظٞػحو ٚ٪ػٮفه ٬ٮ ٩ٌه إقال٦

٦ج٪ٲٌحه ٤ٔٯ ٩ٮع ا٣ذك٧ٲٍ ا٣ؾم اثذ١ؿق ا٦ؿؤ ا٣ٞػٲف، كال قػٲ٧ٌة ٚ٪ٌػة  إٱٞةٔٲٌح ٦ؼذ٤ٛحه 

ا٣ؽكثٲخ كا٧٣ٮمعةت، إذ ٰٚ ٠ػ٢ٌ ٦٪٭٧ػة دضؽٱػؽه ٚػٰ اٷٱٞػةع ا٣ٕؿكًػٰ كٚػٰ 

إ ٌٰ ًٓ ٰٚ ا٣نٕؿ ا٣ٕؿث ٓي ٦٘ةٱؿةن ٧٤٣أ٣ٮًؼ كا٣نةا  ا٣ٞٮاٰٚ ٱى٪

٤٣ذكػ٧ٲٍ  ٫دٕؿٱٛػأ٢ٛٗى ا٤٣ٲري ٰٚ : القمْعةذٍْت أو أكدَػ ِنَو  ؿهْىُ ثَ  2-1

ٌٰ ا٣ٞػػؽٱ٥،  ٦ػػ٨ ا٣ٌػػؿبى ٬ػػؾا  ٛىػػٰزػػ٥ٌ إا٣ذضؿٱػػت اٷٱٞػػةٔ ٍٕؿٱ ى اثػػ٨ً ٚػػةرس  ٌف د

ٌٰ ٫٣ ٠ة٩ة ٗٲؿ دٝٲٞٲ٨  إذ ٰٚ ٠ػ٢  ٦٪٭٧ػة إ ؿصة٩ ًٙ ا٣ضي مػةرةه إ٣ػٯ أٌف ٬ػؾا كا٣نؿٱ

ا٣٪٧ٍ ى٨٦ ا٣ذك٧ٲٍ ٱذن٢١ٌي ٦ػ٨ ٝىػٲؽةو دة٦ٌػحو، ك٬ػٰ إمػةرةه ًػ٧٪ٲٌحه ٣ػؽل اثػ٨ً 

، كٱؤ٠ٌػؽ ذ٣ػٟ أٌف ا٣جٲذػٲ٨ ا٤٣ػؾٱ٨  ٌٰ ؿصػة٩ ٚةرس، كوؿٱعحه ٣ػؽل ا٣نػؿٱٙ ا٣ضي

، ك٩كػػجى٭٧ة إ٣ػػٯ مػػةٔؿ ٦ض٭ػػٮؿ  ٌٰ ؿصػػة٩ ك٧٬ػػة ٦٪ةقػػجةف  -اقذنػػ٭ؽى ث٭٧ػػة ا٣ضي

ٌٮ٣ػحو ٤٣نػةٔؿًة ا٣ضة٤٬ٲٌػح  ٱؿصٕػةًف إ٣ػٯ - ةن ٣ذٕؿٱٙ اث٨ ٚػةرس أٱٌػ ٝىػٲؽةو ٦ُي

ؾ٣ٲٌح ص٪ٮبى أػًخ ٧ٔؿوك ذم ا١٣ى٤ٍت، دؿزٲ٫ ٚٲ٭ة، ك٧٬ة ٝٮ٣٭ة ا٣٭ي
(15)

: 

ٍ  وَ  َْ  ع وخَْااااٍػ َؾاااَعدَْت وردَْت  َطااا

 

ًِ الااااِصبَاَ  دْعَ وِالْاااٍذ َفااا   ت الْااا

 ٍ  َشَهْْااَت ْْااع وطَ َت ّْااََ اٍل شَ ونَاا 

 

ََِكاااَ  وهااٍْ  قَػّْااَت    ع َّظاااُ  ال

ؾ٣ٲٌػػًح  ض٪ػػٮبى ٣ة ٞىػػٲؽ٬ػػؾق ا٣ك   أفٌ  ٦ػػ٨ ا٣جعػػؿ ا٧٣ذٞػػةرب ا٣ذػػةـٌ، ٗٲػػؿى ا٣٭ي

 ا٣جٲخ أرثٕحى  دٞكٲ٥ً  ؿى جٍ ٔى  ةداػ٤ٲ   ةن ٤٣جعؿ إٱٞةٔ إ٣ٯ اٷٱٞةع ا٣ٕةـِّ  أًةؼى  ا٣ذك٧ٲٍ

، ـو ا أرثٕػحى  - ٬ٮ ا٣كُؿ ا٣نػٕؿٌم ٚػٰ دٕؿٱػٙ اثػ٨ ٚػةرس -ٚة٣جٲخي  أٝكة ٗىػؽى

 أصـاءو ٦ذكةكٱحو، كٱ٨١٧ي أٍف ٱي١ذتى ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ:

                                                 

َِكاال: ا٣ؿص٢ي ا٣نؽٱؽ ا٤٘٣ٲِإ البلذ إ63-61ص ،ا٣ٛة٢ً ٰٚ ا٤٣٘ح كاٵدب (15) ـي ال : ا٣ٕضػ

، ٦نػةث٫ه  آػػؿ ، كٚٲ٭ة ثٲػخ516-515ص ضة٤٬ٲٌح،مٮأؿ ا٣: كٱ٪ْؿ ٤٣ٞىٲؽةكا٣ٌٕٙإ 

 ٰٚ مُؿق اٵٌكؿ، ك٬ٮ ٝٮ٣٭ة: ٰٚ ٝك٧ٲ٨، ٚٲ٫ ظى٤ٍخ  ا٣ذٞٛٲحى  ٨١٣َّ 

ِر  ِر َلااابَْصَت  وشااا  أَذَْصاااَتع وَشااا

 

َْاااااِج نَياَّااااا ِاَزاااااَ    ٍِ  َغااااعاةَ ال
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ٍ  وردَْت وَ  َْ  َطااااااااااااااااا

 وخَْاااااااااااٍػ َؾااااااااااَعدَْت  

 وِالْاااااااااٍذ َفاااااااااَعدَْت  

ًِ الاااااااااااِصبَاَ     الْاااااااااا

كث٭ؾا ا٣٪٧ٍ ٨٦ ا١٣ذةثح ٤٣كػُؿ )ا٣جٲػخ( ٱيىػجط ا٧٣ذٞػةرب ا٣ذػةـٌ أرثٕػحى  

ًٓ ٝةٚٲػحه  -أٝك٧حو )أثٲةت  ، ٣سالزذً٭ة اٵك٣ٯ ٝةٚٲحه ػةٌوح، ك٤٣ؿاثػ
أقُؿ( ٦٪٭ٮ٠حو

٨٦ ا٣ذك٧ٲٍ ٚٲ٫ دضؿٱت مػٕؿٌم  أػؿل، ٬ٰ ا٧٣الز٦حي ٤٣ٞىٲؽةإ ك٬ؾا ًؿبه 

ذٞػةرب األول٨٦ُ ص٭ذٲ٨:  ، ٬ػٮ ٦٪٭ػٮؾي ا٧٣ي اثذؽاعي إٱٞػةعو صؽٱػؽو
(11)

 الداىْاة، ك

(  -ا٣سالزح ا٧٣٪٭ٮ٠ػح )كردتى ٦٘ةٱؿة ٝةٚٲح اٵٝك٧ح  ٤٣ٞةٚٲػًح ا٧٣يالز٦ػًح ظ٧ٲػخى

ا٣ًٮ٠ةال( –)ا٣ًعجةال  ٤٣ٞىٲؽةً 
(14)

 إ

أػٲ٭ةٰٚ رزةء ك٨٦ ٬ؾا ا٣ٞجٲ٢ ٰٚ ا٣ذك٧ٲٍ ٝٮؿي ا٣ؼ٪كةء 
(12)

: 

 نَالََقااااةٍ  نَيّااااا ُ  نَْػقَبَااااٍةع َيااااّ  ُ 

 

اااااا ُ  نَقاااااَػذٍَةع َوّرادُ  ًّ  أَقاااااػا،ِ  قَ

ادُ  ٍّ ََِّااااةٍ  َشّهااااالُ  أَىِعَّااااٍةع َفاااا  أَل

 

اااا ُ   ًّ  قْباااا،ِ  ِؾاااػشا،ُ  أَوِدَّاااٍةع قَ

ك٤٣جٲًخ ا٣سػة٩ٰ ظٌػٮره ٚػٰ ٦ىٍٮًػٕٲ٨ آػػؿٱ٨ ٚػٰ مػٕؿ ا٣ؼ٪كػةء، ٦ػٓ  

ة ٝٮ٣٭ةاػذالؼو ٱكٲؿو ٰٚ ا٤٣ِٛ كا٣ذؿدٲت، ك٧٬
(16)

: 

ََِّااااةٍ  اااااُ  أَوِدَّااااةٍ  عَشّهاااااُل أَل ًّ  قَ

 

ادُ أَىِزَْااااةٍ   ٍّ َِثِػ َيّ ذااااا عَفاااا  لِلاااا

كٝٮ٣٭ة 
(17)

: 

                                                 

 إةن ك٥٣ ٱأًت ٦٪٭ٮ٠ ،ان ٨٦ ا٧٣ٕؿكؼ أٌف ا٣جعؿ ا٧٣ذٞةرب ٱ١ٮف دة٦ ة أك ٦ضـكء (11)

ا٣ؿكٌم )ا٣ذةء كا٣الـ( ٦ٓ كظؽة ا٣عؿ٠ح )ا٣ٛػذط(، ٧٠ػة ٤٩عػِ ٣ػـكـى ٣عؿؼ  ةن ٤٩عِ د٪ٮٱٕ (14)

 إؿ، ك٣ـكـ ا٣ٲةًء ٰٚ ٦٪٭ٮ٠ةت ا٣جٲخ ا٣سة٩ٰا٣ؽاًؿ ٰٚ ٦٪٭ٮ٠ةت ا٣جٲخ اٵكٌ 

 إ112ص ،دٱٮاف ا٣ؼ٪كةء (12)

 إ95ص ا٣كةثٜ، (16)

 إةن إ كا٣جٲخ ٨٦ ٝىٲؽة ٨٦ أرثٕح كزالزٲ٨ ثٲذ116ص ا٣كةثٜ، (17)
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ََِّااااٍةع َشّهااااالُ  بّااااا ُ  أَل  أَوِدَّااااةٍ  ٌَ

 

ادُ  ٍّ ـِ  أَىِعَّاااٍةع َفااا  َراااّػارُ  لِلَزاااْ

ٰى ٦٪٭ٮ٠ةًت ٠ػ٢ِّ ثٲػخو   ٜى ٨٦ ا٣جكٲٍ ا٣ذةـِّ، ٗٲؿى أٌف ٝٮاٚ كاٵثٲةتي ٰٚ ٢ٌ٠ ٦ة قج

 صةءٍت ٦ضؿكرةن ٦٪ٌٮ٩حن، ك٬ؾا ٦٘ةٱؿه ٧٣ٕٲةرٱٌح ا٣ٞٮاٰٚ ٨٦ ص٭ًح أ٩ٌ٭ة ال دأدٰ ٦٪ٌٮ٩حإ

، ٦ػٓ ظٌػٮر ٣ػؽل ٔػؽد ٦ػ٨ ا٣نػٕؿاء ا٣ضػة٤٬ٲٌٲ٨ ٣ؾ٣ٟ ا٣جٲخ ا٣سػة٩ٰك

ٌٰ  ااػذالؼ ٱكٲؿ ٰٚ ا٤٣ِٛ كا٣ذؿدٲت، ك٦٪٭٥ دأثٌٍ مؿ   س٥ٌ٤ ا٣٭ػؾ٣ كأثٮ ا٧٣ي
(18)

 ،

٫ ا٩ذنػةره ٱيػؤذف ثإ١٦ة٩ٲٌػح كصػٮد ٧ٌ٦ة ٱنٲؿ إ٣ٯ أٌف ٬ؾا ا٣ٌؿب ٦ػ٨ اٷٱٞػةع ٣ػ

، ٦ػ٨ ٝىػٲؽة ٤٣ٛةرٔػًح ث٪ػًخ كػ٧ٌُحه ٦ي أثٲػةتو  أرثٕحي ٝىىؽٱٌحو إ٣ٯ و٪٫ٕ، دؤ٠ٌؽ٬ة 

مٌؽاد ا٧٣ٌؿٱح، دىٍؿزًٰ أػة٬ة، ك٬ٰ ٝٮ٣٭ة
(19)

: 

ادُ ٍّ  أذيْااااةٍ  َرفّااااا ُ  أَىِعَّااااٍةع َفاااا

 

 أَؾااااعادِ  فَجّاااااحُ  أَلََّااااٍةع َفااااّعادُ 

 ياِغَْااااةٍ  قَجّااااالُ  راِغَْااااٍةع ىَّصااااارُ  

 

 أَقْااااادِ  فَّكااااا ُ  راذَِْااااٍةع َشااااّ لُ  

الُ   َّ  نُبَػنَاااةٍ  ىَّقاااا ُ  نُصَكَهاااٍةع قَااا

 

َهااااٍةع َشبّاااااُا أَْورادِ  فَااااّػاجُ   ٍَ  نُب

 َشااّ ُل نُْهِػَاااٍةع َشّهاااُل نُْواالَِبةٍ  

 

َباااٍةع َياااّ  ُ   َِ اُ  نُْم  أَىزاااادِ  قَاااػ 

إٌف ٬ػػؾا ا٣ٌػػؿب ٦ػػ٨ ا٣ذكػػ٧ٲٍ ٱكػػ٧طي ثإٔػػةدًة وػػٲةٗح ا٣جٲػػخ )ا٣كػػُؿ  

ا٣جٲػخي ٦ػ٨ ا٣جعػؿ  أرثٕحى أثٲةت )أقُؿ(، كثؾ٣ٟ ٱىجطي ٣ٲ٘ؽكى  ةٕؿٌم( ٠ذةثٲ  ا٣ن

 ا٣جكٲٍ ا٣ذةـٌ أرثٕحى أثٲةتو ٦٪٭ٮ٠ح، ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ:

ادُ أَىِعَّاااااااةٍ  ٍّ  َفااااااا

 َرفّاااااااااُ  أذيْااااااااةٍ  

 َفاااااااّعادُ أَلََّاااااااةٍ  

                                                  

ا كأػجةرق، ص (18)  إ582ر ا٣٭ؾ٣ٲٌٲ٨، صةكمؿح أمٕ ،317ٱ٪ْؿ: دٱٮاف دأثٌٍ مؿ 

ص  ضة٤٬ٲٌػح٨ ٌٔؽة ٦ىةدر ٰٚ )مٮأؿ ا٣كد٪ْؿ ا٣ٞىٲؽة ٦ض٧ٮٔح ٦ إ313/ 35 اٵٗة٩ٰ (19)

: ا٣٪ةٝػػحإ كا٣ؿٗػػةء: وػػٮت اٷثػػ٢إ الػاغْااة (، كثٌٕػػ٭ة ٦ؼذ٤ػػٙ ٚػػٰ ٩كػػجذ٫إ588-593

٤ًٞػػح الُهْواالِبة: اٵرض ا٧٣ؼىػػجحإ الُهْهِػاااة: ا٣ض٧ةٔػػح ا٣ذػػٰ دػػؿد ا٧٣ػػةءإ األوراد س : ا٧٣ي

 : اٵ٦ة٨٠ ا٣ٕة٣ٲحإاألىزاد٣ٶًالعإ 
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 فَجّااااااااُح أَؾاااااااعادِ 

ٍز٩  ٌٰ كى ًٍ  ةن إٌف ا٣ذضؿٱتى اٷٱٞةٔ ، إًػةٚحن إ٣ػٯ كٝةٚٲحن كاًطه ٰٚ ٬ؾا ا٣ذك٧ٲ

ػ ، ديض٧ى ٢ي ٚٲػ٫ ٦ْػة٬ؿي ا٣ذ٤ٞٲػؽ اقذ٧ؿار ٦ْة٬ؿ ا٣ذ٤ٞٲؽ ٚٲ٫إ كٚٲ٧ػة ٱ٤ػٰ صػؽكؿه

 كا٣ذضؽٱؽ ٰٚ دك٧ٲٍ ثٲخ أك ثٲذٲ٨ أك ثٌٕح أثٲةت ٨٦ ا٣٪ٌه ا٣نٕؿٌم:

 ا٧٣ذٞةرب ا٣ذةـٌ كا٣جكٲٍ ا٣ذةـٌإ -3 والقافْةِ  ذالَ ،ِ  ثقلْعٌ 

 ةن ٤٣ٞىٲؽة ٝةٚٲح الز٦ح كركٌم الزـه أٱٌ -5

 ٦٪٭ٮؾ ا٧٣ذٞةرب ك٦٪٭ٮؾ ا٣جكٲٍإ -3 والقافْةِ  ذالَ ،ِ  ثزعّعٌ 

 ٦٘ةٱؿة ركٌم اٵٝك٧ح ٤٣ٞةٚٲح ا٣الز٦ح ٤٣ٞىٲؽةإ -5

 د٪ٮٱ٨ ركٌم اٵٝك٧حإ -1

ٍي  ٱ١ٮفي ثإظؽاًث دٞٛٲحو داػ٢ى ثٲػخو مػٕؿٌم أك أ٠سػؿى، ًػ٨٧ى ٚ٭ؾا ا٣ذك٧ٲ

ي٪ٲػخ ٤ٔٲ٭ػة ا٣ٞىػٲؽةإ ك٬ػؾا  ا٣ٞىٲؽًة، ٤ٔٯ أٍف ٱيؼػذ٥ى ا٣جٲػخي ثة٣ٞةٚٲػح ا٣ذػٰ ث

، ٱيٮ٣ٌػؽ إٱٞةٔػ ا٣ٌؿبي  إ٣ػٯ اٷٱٞػةع  ةن ٦يٌػةٚ ةن ٨٦ ا٣ذك٧ٲٍ ك٣ٲؽي ا٩ٕٛػةؿو مػؽٱؽو

ٌٰ ا٣ٕةـٌ ٤٣ٞىٲؽة ٦ػ٨  ٬ػؾا ا٣ٌػؿًب  مػٮا٬ؽى  كٱؿٌصط ٬ػؾا ا٣ْػ٨ٌ أفَّ  إا٣ٕؿكً

 ًٍ ي٭ة ا٣ؿزةءي  ا٣ذك٧ٲ ٌٰ ا٣ػؾم  ٦ضة٣ كظؽق، كٰٚ ذ٣ٟ ٦ػة ٱ٪ةقػتي ا٣٪َّػٍٮحى ا٣ض٧ػةٔ

 إ٠ة٩خ ا٣٪كةء دٞٮـ ث٫ ٝج٢ اٷقالـ

ٌٰ ظٌٮره ٦كذ٧ؿل ٚػٰ ا٣نػٕؿ كٝ ؽ ٠ةف ٣٭ؾا ا٣ٌؿًب ٨٦ ا٣ذضؿٱًت اٷٱٞةٔ

ٖى ا٣٘ةٱحى ا٣ٛ٪ٲٌح، ٚأوجطى د٤ٞٲؽ ٌٰ إ٣ٯ أٍف ث٤ ٧ٍؽ ةن ٦يذَّجٕ ان ا٣ٕؿث ى٪ىػٯ ان كٝىٍىؽ ان ٔى ، ظذٌػٯ ث

 ٌٰ ٌٰ ا٣ػػؽٱ٨ ا٣ع٤ٌػػ ٤ٔٲػػ٫ أوػػعةبي ا٣جػػؽٱٕٲٌةت ثٕػػيى أثٲػػةدً٭٥، ٠ٞػػٮؿ وػػٛ

ا٣٪جٮٱٌح ٰٚ ٠ةٚٲٌذ٫ ا٣جؽٱٕٲٌح ٰٚ ا٧٣ؽااط ٬(725)ت
(41)

: 

ا  ْػُ  فاِ ىََما ٍ فالص   فِ أُفٍ ع والقا

 

  َِ ُّو فِ َشاَػ  والُكْمُػ فِ فََػٍقع والعا

                                                  

، ص (41) ٌٰ
ٌٰ ا٣ؽٱ٨ ا٣ع٤ٌ إ كا٧٣ٕ٪ٲٌٮف ثة٣جالٗح ٱٞىؿكف ا٣ذك٧ٲٍ ٤ٔٯ ٦ة ٠ػةف 692دٱٮاف وٛ

ا٣جٲخ ٚٲ٫ ٤ٔٯ أرثٕح أٝكةـ، زالزح ٤ٔٯ قضٓ كاظؽ، ثؼالؼ ٝةٚٲح ا٣جٲخ، ك٦٪٭٥ ا٣جةظر 

 إ692ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣جالٗح ا٣ٕؿثٲٌح، صا٣جالٰٗ ٔٲكٯ ا٣ٕة٠ٮبإ ٱ٪ْؿ: ا٧٣ٌٛى٢ 
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اثذؽعى ا٣نٕؿاءي ٝج٢ى اٷقالـ دضةربى إٱٞةٔٲٌحن ٦٭٧ٌػحن، ٚػٰ ا٣ػٮزف كا٣ٞةٚٲػح، 

ٰو كٝىؽو إ٣ٯ ٦٘ةٱؿة ا٧٣ػأ٣ٮؼ،  ٭ة ك٣ٲؽى كٔ ٌي ، ٤٠ٌ٭ػة ا٣ٞىػٲؽةى  ٱنػ٢٧ي ك٠ةف ثٕ

٭ة ا ٌي ٓى ا٧٣٘ػةٱؿة اٷٱٞةٔٲٌػح ٚػٰ ك٠ةف ثٕ ، و٪ ٜو ٳػؿي ك٣ٲؽى ا٩ٕٛةؿو مؽٱؽو ك٧ٔٲ

ػةد ا٣نػٕؿ ذ٣ػٟ، ككًػٕٮا ٣ػ٫  ٌٞ ثٲخ أك أ٠سؿ ٨٦ ا٣٪ٌه ا٣نٕؿٌمإ كٝػؽ أدرؾ ٩

ٱن٢٧ ٩ٮٔٲ٫، ك٠ةف ٣٭ػؾا ا٣ذضؿٱػت  ةن ٦ى٤ُط ا٣ذك٧ٲٍ، ٧٠ة كًٕٮا ٫٣ دٕؿٱٛ

ٌٰ اقذ٧ؿارٱٌحه ٰٚ ا٣ٕىٮر ا٣الظٞح، ١ٕٚٙ ٤ٔٲ٫ ا٣نػٕؿاء، كث ٮا ٤ٔٲػ٫ ٪ىػاٷٱٞةٔ

 ٰٚ كالدة ٚ٪ٮف مٕؿٱٌح ٦كذعؽزحإ مٕؿٱٌحن دة٦َّحن، ٧٠ة ٠ةف ٫٣ دأزٲؿ ةن ٩ىٮو

 القواديس: -2
ا٧٣يٕجٌػؿ ٔػ٨ ذ٣ػٟ ٬ػٮ:  ا٣ٛىػٲطى ٵٌف   ٦ٮ٣ٌػؽةه  ٣٘ٮٱٌػحه  ٪ٲػحه ثً ا٣ٞٮادٱف ٣٘حن 

ٓي ٝىؽىسو  ٧ٍ ٓي  ال ٝٮادٱفي  ،أٝؽاسه صى  :٬(764إ ٱٞػٮؿ ا٣ىػٛؽٌم )تٝىةدكسو  ص٧

: ٝػؽىسه ةدكس، كٱض٧ٕٮ٫٩ ٤ٔٯ ٝىٮاًدٱفإ كا٣ىٮابي ٱٞٮ٣ٮف ٣جٕي اٳ٩ٲح: ٝ»

ٓي  َـّ  كا٣ض٧ ػأٍٝؽاس، ٝةؿ أثٮ إقعةؽ ا٣ ٰى ةج: إ٩ٌ صَّ ػ٧ٌ ػ ٧ػة قي ٫ ٵ٩ٌػ  ةن ؽىقػٝى  ٢ي ٍُ ا٣كَّ

ؿي  ٞيٍؽس إأ ٦٪٫ًَّ ٮى ذى كٱى  ،ث٫ ٱيذُ٭َّ ة :كا٣ ٍ٭ؿى ُُّ «ا٣
(43)

 إ

ذ٠ػؿى ٬ػؾا ا٧٣ىػ٤ُط ٗٲػؿى اثػ٨ً  ان ٥٤ٚ أصػؽ أظػؽ ةن أ٦ٌة ا٣ٞٮادٱف اوُالظ

ك٦ػ٨ى ا٣نػًٕؿ ٩ػٮعه »٫ٌ٩ أمةرى إ٣ٯ مٲٮع دك٧ٲذ٫ ٰٚ ز٦ة٩ػ٫، إذ ٝػةؿ: رمٲٜ، ٦ٓ أ

، ٱيكى  ، دىنجٲ٭ٗؿٱته ٞىٮادٱفى ة٩ٲح  الردٛةًع ثًٕي ٝٮاٚٲ٫ ٰٚ  ةن ٧ُّٮ٩ى٫ ا٣ ٞىٮادٱًف ا٣كَّ ث

٭ة ٰٚ ا٣ض٭ح اٵػؿل ًً «٩ةظٲحو، كا٩ؼٛة
(45))*(

٣ذػٰ  ٤ىحي كاًػعحه ثػٲ٨ ًدالى إ كا٣ىِّ

 ا٣ذذةثٓ ثٲ٨ رٚٓ كػٛيإ ٨٦ ص٭ح ةكاوُالظٲ   ةا٣ٞٮادٱف ٣٘ٮٱ  

                                                 

 إ431، صٱ٪ْؿ: دىعٲط ا٣ذىعٲٙ كدعؿٱؿ ا٣ذعؿٱٙ (43)

: دالء ا٣٪ػةٔٮرة ا٣ذػٰ دؿٚػٓ ا٧٣ػةء ٦ػ٨ ا٣جبػؿ أك ا٣٪٭ػؿإ قَادّؽ الؿاىْة إ113ا٧ٕ٣ؽة، ص (45)

 إكا٣كة٩ٲح: ٬ٰ ا٣٪ةٝح ا٣ذٰ ٱيكذٞٯ ٤ٔٲ٭ة

 ثة٣ٲةء ٤ٔػٯ ا٣٪كػػجح إ٣ػٯ« ا٣ٞٮادٱػكٰ»٢ٕ٣ ا٣ىعٲط ٧٠ة كرد ٰٚ ثٕػي ٩كػغ )ا٧ٕ٣ؽة(  )*(

ثٲػةء  «ا٣ٞٮادٱكػٰ»٤ٔٯ كص٫ ا٣ذنجٲ٫إ ك٣ؾ٣ٟ ٠ػةف ٦ػ٨ ا٧٣٪ةقػت اقػذ٧ٕةؿ « ا٣ٞٮادٱف»

 ا٣٪كجح ظٲر كرد ٰٚ ٬ؾا ا٣جعرإ = ]ا٧٣ض٤ح[إ
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 ، ٔىؿٚػٍخ ٬ػؾا ا٣ٌػؿبى  ك٬ػٮك٬ؾا ا٧٣ىػ٤ُطى ٦يٮ٣ٌػؽه ٩ذػةجي ثٲبػحو مػٕجٲٌح، 

جٌػؿي ثػ٫ ٔػ٨ ٦ٌػ٧ٮ٫٩إ  ا٣٘ؿٱتى ٨٦ ا٣نٕؿ، كاقذٕةرٍت ٫٣ ٨٦ أ٣ٛةًظ ا٣جٲبًح ٦ػة ٱٕي

ك٦ٕؿكؼه ٣ؽٱ٪ة أٌف ٣ْٛحى )ٝةدكس( ٦ة دـاؿى ديكذ٢٧ٕي ٰٚ ثٲبةد٪ة ظذٌٯ ٱٮ٦٪ػة ٬ػؾا 

 ا٣ذٰ ٱي٧ذطي ث٭ة ا٧٣ةءي ٨٦ اٳثةر ك٩عٮ٬ةإ ٤٣ؽال٣ح ٤ٔٯ اٵداة

جٌؿي ٨ٔ دضؿثحو مٕؿٱٌحو ٦ؤٌقكحو ٤ٔٯ صٕػ٢ً ٔٲػتو مػٕؿٌم  ك٨ٌٚ ا٣ٞٮادٱف ٱٕي

ٌٰ أوالن  ٣ج٪ػةًء ا٣ػ٪ٌه ا٣نػٕؿٌم، ك٬ػؾا ا٣ٕٲػتي ٬ػٮ اٷٝػٮاءي،  ةن وػعٲع ٔؿكً

ـو » كأ٠سػػؿي ا٧٤ٕ٣ػػةًء ٱيكػػ٧ٌٮفى اػػػذالؼى إٔػػؿاب ا٣ٞػػٮاٰٚ إٝػػٮاءن، ك٬ػػٮ ٗٲػػؿي صػػةا

ٍكًؿ، كال ٱ١ٮفي ٰٚ ا٣ٛػذط٧٤٣يٮ٣ٌؽ ٥ٌ كا١٣ى ٌَّ «ٱ٨، كإ٧ٌ٩ة ٱ١ٮفي ٰٚ ا٣
(41)

، أم: ٣ػ٫ 

 ٝةٚٲحه ٦ؿٚٮٔحه، كأػؿل ٦ؼٛٮًحهإ

ٓي كا٧٣ن٭ٮري ٰٚ اٷٝٮاء، ك٬ٮ  ٜه ٤ٔٲ٫ ٣ؽل  ٔٲته ٬ؾا ٬ٮ ا٣نةا مٕؿٌم ٦يذٌٛ

، ك٠ة٩ٮا ٱيك٧ٌٮ٩ى٫ إ٠ٛةءن، كٱعؿوٮفى ٤ٔػٯ دىضػةكًزق  ٧ٚػ٨ اٷقالـ ا٣ٕؿب ٝج٢ى 

الهزاػورة ةث٘ح أ٫ٌ٩ أٝػٮل ٚػٰ ثٲذػٲ٨، ٚػٰ ٝىػٲؽد٫ ا٣ؽا٣ٲٌػح، ا٧٣ٕؿكؼ ٨ٔ ا٣٪

، ك٧٬ة ٝٮ٫٣ ٰٚ ا٣جٲخ ا٣سة٣رالقافْة
(44)

: 

 اً َ َااااَم البَاااَارُح أّ، ِرْشلَجَياااا غاااع

 

 وذِااَغاَ  َطبّػىااا الُاااعاُ  األؾااَدُ 

 كٝٮ٫٣ ٰٚ ا٣جٲخ ا٣سة٨٦ ٔنؿ ٱىٙ ا٧٣ذضٌؿدة: 

ٍف َرْطاااٍك َكااانَّ، ذَيَاىَاااذِااا  ًُ اُهَظو 

 

 َّكااادُ نااو اللًّافَااِة ُّْبَقااعُ َااايٌَمع  

١ٰ ٨ٔ ا٣٪ةث٘ح أ٫ٌ٩ ٠ةف ك  ٱي١ٛػئي ا٣نػٕؿ، ظذٌػٯ ٝػؽـى ا٧٣ؽٱ٪ػح ٤ٔػٯ »ٝؽ ظي

ٙى ٚأ٩نؽى  ،كا٣ؼـرجً  اٵكسً  إ ٝػةؿ: ك٠ٲػ ذ٣ػٟ   ٥٬، ٚٞة٣ٮا: إ٩ٌٟ دي١ٛئ ا٣نٕؿى

ػ٨َّ ثً  ، ٚذ٘٪ٌػٯ ثػ٫، ؾى ٕؿً ًنػٚض٤ٕٮا ٱيؼجؿك٫٩، كال ٱٛ٭٥ي ٦ة ٱيؿٱؽكفإ ٚٞػة٣ٮا ٣ػ٫: د٘ى

ٛى ق، ك٦ٌؽدى «٣كخي أٔٮد :، ٚٞةؿ٥ى ٭ً ٚ
(42)

ظذػٯ كٝٲ٢ ٰٚ ركاٱح: إ٫ٌ٩ ٥٣ ٱأثػ٫ ٣٭ػ٥  إ

                                                 

ٌٰ ص 135ا٧ٕ٣ؽة ص  (41) ٌٰ ا٣ٕؿث  إ65إ كٱ٪ْؿ: ٦ى٤ُعةت ٩ٞؽٱٌح ٨٦ ا٣ذؿاث اٵدث

، صٱ٪ْؿ:  (44) ٌٰ  إكٝٲ٢ ٦س٢ إ91ك 89دٱٮاف ا٣٪ةث٘ح ا٣ؾثٲة٩

 =ٰٚ )دٱٮاف ا٣٪ةث٘ح  إ كركمى 3/571ك ٣3/92نٕؿ كا٣نٕؿاء كٱ٪ْؿ: ا. 46ا٧٣ٮٌمط، ص  (42)
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ٌٰ ٬ػؾا ا٣ػؾكؽ ٣ػؽل  ، ٚة٩ذج٫إأق٧ٕٮق إٱٌةق ٰٚ ٗ٪ةءو  كأرصٓ اث٨ قػاٌلـ ا٣ض٧عػ

نو أٌ  البعو اً أٌ  القػى ألً  ىَػأ٢٬ ٱسؿب إ٣ٯ أٌف 
(46)

ك٦س٢ ذ٣ٟ ذكؽ  إ

ـ اٵقؽمٌ ث٨ أثٰ ػةز أ٢٬ ا٣جٮادم ٰٚ ٦الظْذ٭٥ اٷٝٮاء ٰٚ مٕؿ ثنؿ
(47)

 إ

ٰو  كٰٚ ٬ؾا كذاؾ ٦ة ٱؽٌؿ ٤ٔٯ كصٮدً   ٣ؽل ا٣ٕؿب ٝج٢ اٷقػالـ ٩ٞؽم   كٔ

ٌٰٞ ٤ٔٯ ٩عٮ ٦ة ا٣ٛ٪ٌٲٌح، ٚذٕٮؽي  ث٫ ا٣ؾااٞحي  ، دٌُؿبي اٷٝٮاء ٱي٧س٢ٌي ػ٤الن  أفَّ  ، ا٣ذ٤

 ٦س٢ أثٰ ٔػة٦ؿ ثػ٨ ان ، ٰٚ ّ٪ٌٰ، مةٔؿ٬ٮ ا٣ؾم ص٢ٕى  ٧س٢ ٬ؾا ا٣ٕٲًت ٣ ٭٥إٌف كٔٲى ك

 ٌٰ ٍ٭٧ػػ ٛى «نُقااُْم القااَافِ»ٱٛؼػػؿ ثأ٩ٌػػ٫  أثػػٰ اٵػػػ٪ف ا٣
(48)

ٌف ٚؼػػؿق ثةدٌكػػةؽ ٵ  

ٚػٰ  ا٣ذػأزٲؿً  ذعٞٲػ٣ٜ إٝة٦ػًح ا٣ٞػٮاٰٚ ٫ أ٧ٌ٬ٲحى كٔٲً  ٱينٲؿ إ٣ٯٝىةاؽق كا٩كضة٦٭ة 

ٌٰٞ، ا٧٣ي  نػٲؿي إ٣ػٯ ٰٚ دٕجٲؿق ٨ٔ ا٢ٌ١٣ )ا٣ٞىةاؽ( ثة٣ضـء )ا٣ٞٮاٰٚ( ٱي ٧٠ة أٌف ذ٤

 ا٣٪ٌه ا٣نٕؿٌمإ ٰٚ دعٞٲٜ اال٩كضةـ ٰٚ ث٪ةء ةا٣ؼةٌوح ٣٭ اٵ٧ٌ٬ٲٌحى  ٫كٔٲ

كٝؽ ظؿصى ا٣نٕؿاء ثٕؽ اٷقالـ ٤ٔٯ ٦ؿأةًة ٬ؾا ا٣ػؾكؽ ا٣ٕػةـٌ، ك٤ٔػٯ 

ػةًد ثػأٌف اٷٝػٮاءى  ٌٞ ١ٍػ٥ً ا٣٪ ـو »اٵػًؾ ث٫، ز٥ٌ د٪ة٦ىٯ اٵ٦ػؿي إ٣ػٯ درصػًح ظي ٗٲػؿي صػةا

«٧٤٣ٮ٣َّؽٱ٨
(49)

إ ٨١٣ ٬ؾا ٥٣ ٱ٧٪ٓ كصٮدى دضةرب مٕؿٱٌح ٗةٱؿت ذ٣ٟ ا٣ػؾكؽ 

، ك٬ػٮ ٦ػة ٩ضػؽق ٣ػؽل ص٤ٕخ ا٣ٕٲتى أوالن  ةن ا٣ٕةـَّ ا٧٣أ٣ٮؼ، كأثؽٔخ ٩ىٮو

 :٨ ٨٦ ٝؿٱل، كٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ثٲةف ٣ؾ٣ٟمةٔؿٱ

                                                 

ٌٰ صا = ي٦ة٦ػحى  - ٝؽ أظكػ٪خ»أٌف أ٢٬ ٱسؿب ٝة٣ٮا ٫٣: ( 91-٣89ؾثٲة٩ ٣ػٮال أ٩ٌػٟ  -ٱػة أثػة أ

إإ ٥٤ٚ ٱٕؿؼ ٦ة ٔةثٮا ٤ٔٲ٫، ٚأ٣ٞٮا ٤ٔٯ ٥ًٚ ٝٲ٪حو ٣٭٥ مػٕؿق ٬ػؾا، كٝػة٣ٮا إأٝٮٱخى كأ٠ٛأتى 

ّكاادُ ناو ك وذغاَ  طبّػىاا الُااعاُ  األؾاَدُ، ز٥ٌ ٝة٣خ: رائٌس أو ناجعي٣٭ة: ٦يٌؽٱ٫، ٚٞة٣خ: 

ٍؽ ٱٞٮم ِة ُّْبَقعُ اللًاف ٕي ، ك٥٣ ٱى  إ«٨ُٛٚى

  إ67-66ٱ٪ْؿ: َجٞةت ٚعٮؿ ا٣نٕؿاء ص  (46)

كا٧٣ٮمػط  ،67-66كَجٞةت ٚعٮؿ ا٣نٕؿاء، ص ،571ك 3/92ٱ٪ْؿ: ا٣نٕؿ كا٣نٕؿاء  (47)

ٓي اٷٝٮاء ٰٚ ا٣ذىؿٱٓإ ٱ٪ْؿ: ا٧ٕ٣ؽة، ص83-81ص  إ159إ كٝؽ ٱٞ

 إ614مؿح أمٕةر ا٣٭ؾ٣ٲٲ٨، ص (48)

 إ135ا٧ٕ٣ؽة، ص (49)
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ٰل ٗةٱؿى ا٣ػؾكؽى ا٣نػٕؿٌم : وأل ً  اً اإلقَاا امَ 2-1 ٰل ١٦ِّ ز٧ٌح مةٔؿه ٝؿم

حى اٵقػٮدي  ا٣ٕةـَّ ث٪ه  ص٢ٕى ٚٲ٫ ٔٲتى اٷٝٮاًء أوالن  ٕى ٍ٦ ٣ؿكٌم ا٣ٞةٚٲح، ك٬ٮ أثٮ زى

٤ٌُت، ك٠ةف ٝؽ ٝيذً ا ػ٦ٍ زى  :٦ػ٨ ك٣ػؽق زالزػحه ٢ى ٫٣ ٱػٮـى ثػؽرو ث٨ ا٧٣ اٵقػٮد  ثػ٨ي  حي ٕى

ذال٬ػة ، ك٠ة٩خ ٝؿٱل ٝؽ ٩ةظٍخ ٤ٔػٯ ٝحى ٕى ٦ٍ زى  ث٨ي  اٵقٮد كا٣عةرثي  ث٨ي  كٔٞٲ٢ي 

  ٱن٧خى ا٧٣ك٧٤ٮف ث٭٥إٰٚ ثؽرو، ز٥ٌ ٦٪ٕخ ذ٣ٟ ٠ٲال

ى٪ًٲ٫ًٍ، ٤ٔٯ ٱج١ٰ أفٍ  ٱيعتُّ »اٵقٮد  ٠ةف ٓى  إذ ٠ػؾ٣ٟ ٬ٮ ٚجٲ٪٧ة ث ػ٧ً  ٩ةاعػحن  قى

ـو  ٞةؿٚ ا٤٣ٲ٢، ٨٦ ق: ا٩ْػٍؿ، كٝؽ ذ٬تى  ٫٣، ٣٘ال يًظػ٢َّ  ٬ىػ٢ٍ  ثىػؿي  ٬ػ٢ ا٣٪ٍَّعػتي  أ

ٍخ  ى١ى ٤ٌٰ ٝذال٬ة  ٤ٔٯ ٝؿٱله  ث ٕى ى ١ٲ٧حى  ٤ٔٯ أث١ٰ ٣ ػحى  ٱٕ٪ػٰ -أثٰ ظى ٕى ٍ٦  ٚػإفَّ  - زى

ٍٮًٰٚ ٓى  ٧ٌ٤ٚة إإإاظذؿؽى  ٝؽ صى ٤ىٯ ا٦ؿأةه  ٬ٰ إ٧َّ٩ة ٝةؿ: ا٣٘الـي  إ٣ٲ٫ رىصى ٔى  ثٕٲؿو  دج١ٰ 

ى٭ة، ٤َّذ٫ٍي  ٣ ًى ى «أ
(21)

اٵقٮدي ، ٚٞةؿ
(23)

: 

 َ َ     ِوااااَّ  ِ أ،ْ ِكاااابْ ثَ أ  بْااااػٌ لٍااااا ذ

 

ااابُ يَ هْ وَّ   َِ الي ااا ا ناااوَ ٍَ ااا َ  َدٍُُ الؿ 

َ ِكااابْ   ثَ فَااا   ولكاااوْ  عػٍ ْكاااِ الاااُ ذ

 

 ودُعُ الُزااا ِت ػَ اَلاااقَ ثَ  رٍ عْ الاااُ ذَااا 

َ  اةِ ػَ َؾاا عالااُ ذااعرٍ    ٍك ْْ َمااٌُ  ِيِااذ

 

ٍَ ؼُ نْظاااوَ   اااورَ  عو ََ  ىِ ٌْ  لْاااعِ أذاااِ ال

َ وَ   اااذ َ  ،ْ ى ِكا  قْااا ٍ الاااُ اَ  ِت ْْاااكَ ذ

 

  َ اااوذ َ  اً ِ شارخاااكا  َدِ ُؾااااألُ  عَ َؾاااأ

  َ  اً هْبااااِ رَ هِ ْؿااااو  ثَ  عمْ ٍِ ْْ ّكااااوذ

 

  َ  عّاااعِ ىَ  وْ ِنااا ةَ َهاااْْ كِ ذاااِ شَ وناااا أِل

ُم ِررااااالٌ   ٌُ  أََ  قااااع َؾااااادَ ذَْبااااَع

 

 ولاااَ  ّاااََُ ذَاااْعٍر لااام َُّؿاااَدُوا 

٤ٌٞػ  ـو ٦ٕي ػة ٬ػؾا إٝػٮاءه، ك٬ػٰ ٦نػ٭ٮرةه ٚػٰ »٤ٔػٯ اٵثٲػةت:  ةن ٝةؿ اث٨ي ٬ًنى

                                                 

 إ5/513ا٣كٲؿة ا٣٪جٮٱٌح  (21)

ٍَد إ5/513 ا٣كةثٜ (23) ٌٰ ٦ػ٨ اٷثػ٢إ البَْكػ: اٵرؽإ الؿ  : ٤ٔػٯ أ٬ػ٢ ثػؽرإ الاُ ذاعر: ا٣ٛذ

ٌُمْك: ا٣عْٮظإ الُزعود : أذاَ الَلْاع: ث٨ُ ْٔٲ٥ ٨٦ ٝؿٱل، ٦٪٭٥ ث٪ػٮ ٦ؼػـكـإ  ذيَ 

ذجح ث٨ رثٲٕح ث٨ ٔجؽ م٧ف اٵ٦ٮٌم، ٝةاؽي ٝؿٱل ٰٚ ثػؽرإ  ٔي دكػأ٦ٰإ : كال و  ثََؿاه٬ِٮ 

 : ا٣نجٲ٫ كا٧ً٣س٢ٍإاليعّعُ 
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«أمٕةر٥٬
(25)

٧١ٍػةف:  إ ، ك٬ػٮ ٩ٕذيػ٫  األّولكٰٚ ٬ؾا ا٣ٞٮًؿ الث٨ ٬نةـ ظي ٌٰ ٚ٪ٌػ

ٍٛيو ثأ٫ٌ٩ إٝٮاء، ك ٓو كػى
ٍٚ ىٲ٨ٍى رى ، ث ذي٫  الداىِاػذالؼى ظؿ٠ًح ا٣ؿكمِّ ٕى ، ك٬ٮ ٩ ٌٰ دٮزٲٞ

 اٵثٲةتى ثأ٩ٌ٭ة ٦ن٭ٮرةه ٰٚ أمٕةر٥٬، أم: ٬ٰ ٨٦ أمٕةًر ٝؿٱلو ا٧٣يٮزٌٞحإ

٥١ٍي ثذٮزٲٞ٭ة ٚٲؤ٠ٌػؽق أ٩ٌ٭ػة ٦يسج ٲ٨ٍ ٦ػ٨ أ٤ٔػ٥ً ا٣٪ػةًس أ٦ٌة ا٣عي ػة٧ً٣ى ٔى ىػؽىل  ذػحه ٣

 ٌٰ ثٲػػؿٌم ا٣ٞؿمػػ ُـّ ٕىتي ا٣ ٍىػػ ثأػجػػةر ٝػػؿٱل كأ٩كػػةثً٭ة كأمػػٕةًر٬ة، ك٧٬ػػة ا٧٣ي

ٌٰ  ٬(516)ت ثٲػؿٌم ا٣ٞؿمػ ُـّ ٰٚ ٠ذةثػ٫ )٩كػت ٝػؿٱل(، كا٣ـثٲػؿي ثػ٨ي ث١ٌػةر ا٣

ٰٚ ٠ذةث٫ )ص٧٭ؿةي ٩كت ٝؿٱل كأػجةر٬ة( ٬(526)ت
(21)

 إ

ٰٚ ّ٪ٌٰ الػذٲةًر أثػٰ د٧ٌػةـ  ةن ًت ١ٚةف قججكأ٦ٌة ا٣ع٥١ي ثٮصٮًد إٝٮاءو ٰٚ اٵثٲة

ٚعكت، ك٬ٰ ا٣ذٰ ٝٮاٚٲي٭ة ٦ؿٚٮٔحه  (6، 5، 3)زالزحن ٦٪٭ة ٬( 513)ت
(24)

إ ك٬ػؾا 

ٜى ا٣ػؾكًؽ ا٣كػةاؽ كا٣ٞٮأػًؽ ا٣ذػٰ  ةن االػذٲةري ٱي٧س٢ِّي ًؿث ٍٚػ ٨٦ اٷوػالًح ٤٣نػٕؿ كى

ٰى اػذٲةري أثٰ ًٞ
ى ٣ػؽل  د٧ٌةـ ٝجٮالن  أًعٍخ ٩ة٧ّحن ٤٣ٞٮاٰٚ، ٰٚ زى٦ى٨ً أثٰ د٧ٌةـإ كٝؽ ٣

ٔيجٲػؽ ا٣ج١ػؿٌم )ت ًٍ )ٚػٰ ٬( 487آػؿٱ٨، ٚأزجذٮق ٰٚ ٦ؤ٣ٌٛةد٭٥، ك٦٪٭٥ أثٮ  ًقػ٧ٍ

، كاثػ٨ي قػٕٲؽ (مػؿح ٩٭ػش ا٣جالٗػح)ٚػٰ ٬( 626، كاث٨ي أثػٰ ظؽٱػؽ )ت(ا٣ٴ٣ٰ

                                                 

كٝػؽ أقػُٞ٪ة ٦ػ٨ ركاٱػح اثػ٨ »(: 5/515كأًةؼ اث٨ ٬نػةـ )ا٣كػةثٜ  إ5/513 ا٣كةثٜ (25)

إ كإقٞةطي اث٨ً ٬نةـ ٨٦ ٬ؾا ا٣نٕؿ ٦ة ٬ٮ أمػ٭ؿ ٧ٌ٦ػة أزجػخ «إقعةؽ ٦ة ٬ٮ أم٭ؿ ٨٦ ٬ؾا

ذ٣ػٟ ٱؿٌصط أ٫ٌ٩ ٢ٕٚ ذ٣ٟ ٵقجةب دذٌى٢ ثٞػٮؿو مػؽٱؽ اٷٱػؾاء ٧٤٣كػ٧٤ٲ٨إ كث٪ػةء ٤ٔػٯ 

 ٱ٨١٧ أف ٩ٛذؿض أٌف دضؿثح ا٣ٞٮادٱف ٣ؽل أثٰ زى٦ٕح ٠ة٩خ أ٠سؿ ٧ٌ٦ة كو٢ إ٣ٲ٪ة ٦٪٭ةإ

إ 3/571كص٧٭ػؿة ٩كػت ٝػؿٱل كأػجةر٬ػة  ،539ٱ٪ْؿ ٤ٔٯ ا٣ذٮا٣ٰ: ٩كػت ٝػؿٱل ص (21)

ٰل  كا٣ؿكاٱح ٚٲ٭٧ة ٦ذ٧ةز٤ح، كٚٲ٭ة اػذالؼه  ٦ٓ ٦ػة صػةء ٚػٰ ا٣كػٲؿة ا٣٪جٮٱٌػح الثػ٨  ٱكٲؿه  ٣ْٛ

ًى  ٲًت ٰٚ دؿد د٧ةز٢ه ك٬نةـ،  ؾ٣ٟ ركٱخ قذٌح ٠إ ةن كػٌٛ ةن ظؿ٠ح ا٣ٞٮاٰٚ رٕٚ ًٍ جٍ اٵثٲةت ك

 كاٵٗػػة٩ٰ ،3/375 اٵثٲػػةت ا٧٣ػػؾ٠ٮرة ٚػػٰ ٦ىػػةدر ٠سٲػػؿة، ٦٪٭ػػة: أ٩كػػةب اٵمػػؿاؼ

 : ثؽرإك٦ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف ،5/464 كدةرٱغ ا٣ُجؿم ،4/518-519

   إ143-5/119مؿح دٱٮاف ا٣ع٧ةقح  (24)
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(٩نٮة ا٣ُؿب ٰٚ دةرٱغ صة٤٬ٲٌح ا٣ٕؿب)ٰٚ ٬( 682ا٧٣٘ؿثٰ )ت
(22)

 إ

ٞىجٮًؿ ٣ٶثٲػةت: أ٦ٌػ ٚأزجذى٭ػة ٧٠ػة أ٩نػؽى٬ة ٝةا٤ي٭ػة  األّولة ٩ع٨ أ٦ةـى ٩ى٧ىُٲ٨ ٨٦ ا٣

ٰى ا٣ػ٪هَّ  الدااىِثٞٮاؼو ٦ؿٚٮٔحو ك٦ضؿكرةو، كأ٦ٌة  ًٞػ ٰى ا٧٣ضػؿكرةى ٣ًٲيج ٚعػؾؼى ا٣ٞػٮاٚ

ٓي ٰٚ ثٲػخو أك ثٲذػٲ٨ ٦ذجةٔػؽٱ٨  ةن ػة٣ٲ ٨٦ ٔٲت اٷٝٮاءإ ٨ٌ١٣ ا٧٣ٕؿكؼ أٌف اٷٝٮاءى ٱٞ

ٍُؿٱ٨  ػ ٌُٕح، ١٣٪٫ٌ ال ٱنُؿي ا٣ػ٪ٌه ا٣نػٕؿٌم مى ٤ٔػٯ ا٣٪عػٮ ا٣ػؾم ٨٦ ٝىٲؽةو أك ٦ٞ

ٕىحى، ٚ٭ٰ زالزحي أثٲةتو ٦ؿٚٮٔح، ثٲ٪٭ة زالزحه ٦ضؿكرةهإ ًٌُٕح أثٰ زى٦ٍ  ٩ضؽيق ٰٚ ٦ٞ

دٱٌح ٣ٕٲًت اٷٝػٮاء أٌف ٣عؿ٠ػًح ا٣ٞػٮاٰٚ ثػٲ٨ى  ٕىؽى ةؼ إ٣ٯ ٬ؾق ا٧٣٘ةٱؿة ا٣ ٱٌي

حى، ٔالٝحن كاًعحن ث٧ٌ٧ٮ٩٭ة  ٚسالزحي اٵثٲةًت  ٕى ٍ٦ ، ٰٚ أثٲةت أثٰ زى ٍٛيو ٓو كػى
ٍٚ رى

ػػٮفو ٝيؿمػػٲٌحو ٦يعػػٌؽدةو ك٩عػػٮى أمػػؼةصو ا٧٣ضػػؿكرًة  ُي دذٌضػػ٫ ٚػػٰ ث١ةا٭ػػة ٩عػػٮى ث

ٍٛيى ا٣ػؿكٌم ٚٲ٭ػة ٝػؽ  ٭٥ ٨ٍ٦ً أث٪ةًء ا٣نةٔؿ، ٧ٌ٦ة ٱينٲؿي إ٣ٯ أٌف ػى ٌي ٌؽدٱ٨، ثٕ ٦يعى

ٜى ث٭ٮًؿ ا٧٣يىةبإ أ٦ٌة ا٣جٲذةف ا٤٣ؾاف اقػذيً٭٤ٌٍخ  ٱ١ٮفي ٔال٦حن ٤ٔٯ إظكةسو أ٧ٔ

ٌُٕح ٚٲي٧سالف د٧٭ٲؽ ٔػ٨  ان ج١ةءى، كصةء ا٣جٲخي ا٣ؼةد٥ي دٕجٲؿٱىكذؽٰٔ ا٣ ان ث٭٧ة ا٧٣ٞ

ٌٞ٭ةإ كٚػٰ  ٕى٢ى ا٣كٲةدةى دي٪٢ٍٞي إ٣ػٯ ٦ىػ٨ٍ ال ٱىكػذع اٵقٙ  ٵٌف ٦ى٨ٍ ٝيذ٢ى ٰٚ ثؽر صى

، ١٣٪ٌ٭٧ة ال ٱىٍؿٝٲةف إ٣ٯ ٦كذٮل اٵقٯ ا٣ؾم ٔجٌؿٍت ٔ٪ػ٫  ٙه ٬ؾا كذاؾ أ٥٣ه كأق

 ا٣ٞٮاٰٚ ا٧٣ضؿكرةيإ

حى ٧٩ُ ٕى ٍ٦ ٌُٕح أثٰ زى ذ٫ٍ د٤ًٞةاٲٌػحه،  ةدضؿٱجٲ ػ ةن ث٪ةء ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٩ؿل ٰٚ ٦ٞ ٔى اقػذؽ

، ٔجٌؿ ٚٲ٭ة ا٣نةٔؿ ٔػ٨ دضؿثػحو إ٩كػة٩ٲٌح ٧ٔٲٞػحو، ثٞػٮاؼو  ال ٝىؽى ٚٲ٭ة كال ٧ٔؽى

ًدٱ   ؽى ٔى ٲًٍت أوالن ةمٕؿٱٌح كٌقٍٕخ دااؿةى اٷٝٮاًء  ٕى ديج٪ىٯ ٤ٔٲ٫ ٝػٮاٰٚ  ، ٣ذض٢ٕى ٨٦ ا٣

ذٞٲٌػؽ ٦ػ٨ ص٭ػح ا٣ ةا٣٪ٌه ا٣نٕؿٌم، ٦ٓ ٦الظْح أٌف ٬ؾا ا٣ذضؿٱػت ّػ٢ٌ د٤ٞٲػؽٱ  

ٌٰ كاظؽ ٦ذٕةرؼو ٤ٔٲ٫، ٬ٮ ا٣جعؿ ا٣ٮاٚؿي ا٣ذةـٌإ  ثٮزف ٔؿكً

                                                 

 كمػؿح ٩٭ػش ا٣جالٗػح ،5/351 أ٦ػة٣ٰ ا٣ٞػة٣ٰ ٰٚ مؿحٱ٪ْؿ ٤ٔٯ ا٣ذٮا٣ٰ: ق٧ٍ ا٣ٴ٣ٰ  (22)

 إ125-3/123 ك٩نٮة ا٣ُؿب ٰٚ دةرٱغ صة٤٬ٲٌح ا٣ٕؿب ،31/31-33



 195 (4-9)اجلزءان  (39)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ٜى ٰٚ ّ٪٣ٌٰ ٦٘ةٱؿدي٫ ٤٣ػؾكؽ  األّولٵ٦ؿٱ٨:  ٝجٮالن  ٨ٌ١ ٬ؾا ا٣ذضؿٱتى ٥٣ ٱ٤

كٝةٚٲػحن، ال  ةن ا٣ٕةـٌ ا٣ؾم ٠ةف ٱذٌض٫ ٩عٮ ا٣ذٕٞٲؽ كا٣ذأوٲ٢ ٰٚ إٱٞةع ا٣نػٕؿ كز٩ػ

 ٨٦ ٦نؿ٠ٰ ٝؿٱلإ ٧ٌ٦ٮ٩ي٫ ا٣جة٠ٰ ٤ٔٯ ٨٦ ٝيذ٢ى الداىِ ٩عٮ ا٣ذضؽٱؽ، ك

إٌف ٚؿادةى ٩ٌه أثٰ زى٦ٍٕحى اٷٱٞةٔٲٌػح ٚػٰ ص٤ًٕػ٫ : وأل ً  اً اإلقَااُ َاْهع 2-2

ٲٍتى اٷٝٮاء أوالن  ًٛػٰ اقػذ٧ؿارى  ٔى ٣ج٪ةء ا٣ػ٪ٌه ا٣نػٕؿٌم، دكف ٝىػؽو ٦٪ػ٫، ال دى٪ٍ

ًٍ ٨٦ ا٣ذضؿٱت ثٕؽق، ٱؤٱٌؽي  ٝٮؿي اثػ٨ً رمػٲٜ ثٕػؽ دٕؿٱٛػ٫ ذ٣ٟ كصٮًد ٬ؾا ا٣٪٧

ػ ؽً جػٔ ث٨ي  ٫ صةء ث٫ ٤َعحي رأٱذي  ٨ٍ ٦ى  ؿي أكَّ ك» ٧٣ى٤ُط ا٣ٞٮادٱف: ٕى ٌٰ ًٚ ٮٍ اهلل ا٣
(26)

، 

 :َٮٱ٤حه  ٫٣ ٦ن٭ٮرةه  ٝىٲؽةه ، ك٬ٰ ٫ٰٚ ٝٮ٣ً 

ْ ُ األَ نَ للااع   مْ َكاا  االْااذِ  ارِ َكااذ

 

 لِ ا ِ يَاااانَ  وْ ِناااا وِ ْْ جَ بْ ظَ ااااا 

ََ جِااازَ ٍْ هُ ذِ    وْ ِنااا عِ ْراااِ لل

 

 لُ ا ِ يَاااااااٌا نَ ارِ كَ غْ ثَااااااا 

ااااااابَ نَ   ٌِ ااااااالُ ْْ اِ رَ  عٌ ا  اٍَ

 

ٍَ  ػُ ِزاااااايْ بَ دْ نُ     ِ اِيااااااََ ال

 اٍَ يُ اكِ ى َؾاااانَ ا ىَااااَهاااافَ  

 

ٌَ بِ نُ دْنَ فَااااااا    ُ اِياااااااََ ِ 

ي ؿٍ ٦ى ٨٦ ك٬ٮ   ٧٠ػة  ،ان ؽٍىػق ٝى ٚػٰ أ٠سػؿً  كأكَأى  ،ٚٲ٫ اٷٝٮاءى  ؽى د٧َّٕ  ،ـً صى ٮع ا٣ؿَّ ث

ى اٵكَّ  ٰٚ ا٣جٲذٲ٨ً  ٢ى ٕى ٚى  «٬ؾق ٨٦ ٨ً ٲٍ ٣
(27)

 اٵثٲةتإ 

٭ى  ٜو أٌف ٱٛي ٍٛػًي  ا٣ذضؿٱػتى ٥ ٨٦ ٬ؾق اٷمةرة الث٨ رمػٲ ًٓ ػى ا٣ٞػٮاٰٚ ثذذػةث

ًٕ٭ة ٍٚ ٔى  كرى   ان ٝىػؽ ٬ػةأ٠سؿ اٷٱُػةء ٚػٰ، إًةٚحن إ٣ػٯ ان ؽ٧ٍ ٰٚ ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة صةء 

، أًػػةؼى  كثػػؾ٣ٟ ٍٕٚػػ ا٣ٞػػٮاٰٚ ٚػػٰ ظؿ٠ػػةت إ٣ػػٯ ا٣ذ٪ػػٌٮعً ا٣نػػةٔؿي ٌٍٛػػ ةن رى  ةن كػى

                                                 

، ٨٦ قػؿ ٬ٮ ٤َعح ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ (26) إ ٝةضو صٮادو ٌٰ كات ٝػؿٱل، ك٬ػٮ ٔٮؼ ا٣ـ٬ؿٌم ا٣ٞؿم

كص٧٭ػؿة  ،571إ ٱ٪ْػؿ: ٩كػت ٝػؿٱل ص97٬ٰٚ ا٧٣ؽٱ٪ح ٩عٮ ق٪ح  ٤َعحي ا٣٪ؽلإ دٮٌٰٚ

كا٣ػػػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػػػةت  ،122ك 323-32كا٧٣عجٌػػػؿ ص ،124-٩3/125كػػػت ٝػػػؿٱل 

 إ36/576-577

: َرِاْلٍااا: ا٣ػػٮادم، ك٦ػػة ا٧َػػأٌف كادٌكػػٓ ٦ػػ٨ اٵرضإ الَظبْاات إ115-113ص ،ا٧ٕ٣ػؽة (27)

إنُدبيِزػا٧٣ذٌٞؽـ ٨٦ ُٝٓ ا٣كعةبإ   : قةا٢ه



 191 د. فاروق اسليم -جتارب يف إيقاع الشعر حتى نهاية العصر األموي 

ِ ثةٷٱُةء ان د١ؿارأًةؼى  ،ثةٷٝٮاء ( - )٦٪ػةزؿً  ، ك٦٪ػ٤٣٫َّٛ ، كٚػٰ ذ٣ػٟ ٦٪ػةًزؿي

ٞىؽٱٌح إ٣ٯ ا٣ذضؿٱػت، كإًػةٚح اٷٱُػةء إ٣ػٯ دضةكزه ٵثٰ زى٦ٍٕحى ٨٦ ص٭ذٲ٨: ا٣

 ٰٚ ا٣٪ٌه ا٣نٕؿٌمإ ةن ، ال ٔٲجاٷٝٮاء ٦ٓ ص٢ًٕ ٢٠  ٦٪٭٧ة أوالن 

 ٌٰ  ٤٣ػؾكؽ ا٧٣٘ػةٱؿة ٗؿاثذ٫ ، ٦ٓكٱجؽك أٌف ٬ؾا ا٣ٌؿب ٨٦ اٷٱٞةع ا٣ذضؿٱج

ٯ ٰٚ ز٨٦ اث٨ً  ا٣ٕةـٌ، عى ًٍ إ٣ٯ  ةن ، مةإٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ؼة٦ف ا٣٭ضؿمٌ  رمٲٜ، ٝؽ أ

،  ، ٬ٮ ا٣ٞٮادٱفإمٕؿٌم ػةص   طو درصح دؼىٲى٫ ث٧ى٤ُ كٚٲ٧ة ٱ٤ٰ صػؽكؿه

ٌٰ ٣ػؽل ا٣نػةٔؿٱ٨: اٵقػٮًد ثػ٨  ان ٱذ٨٧ٌٌي ٦ٮصـ ٣ذضؿٱػت ا٣ٞػٮادٱف اٷٱٞػةٔ

٤ٌُت ك٤َعحى ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ٞؿمٲٌٲ٨:  ا٧٣

 ا٣ٮاٚؿ ا٣ذةـٌ ك٦ضـكء ا٣ؿصـإ -3 افْةوالقَ  ذالَ ،ِ  ثقلْعٌ 

 إةن ٤٣ٞىٲؽة ٝةٚٲح الز٦ح كركٌم الزـه أٱٌ -5

 د٪ٮع ظؿ٠ح ا٣ؿكٌم ثٲ٨ ػٛيو كرٚٓإ -3 والقافْة ذالَ ،ِ  ثزعّعٌ 

 اٷٱُةء -5

ٜو ثػأٌف ٤َعػحى ثػ٨أ٦ٌ  ٌٰ ٬ػٮ ا٧٣جذػؽعي ٣٭ػؾا  ة ٝٮؿي اث٨ً رمػٲ ٔجػؽ اهلل ا٣ٕػٮٚ

ػحى اٵقػٮدى ثػ٨ى  ٕى ٍ٦ ٌٰ ٧ٚػؿدكده ث٧ٕؿٚذ٪ػة أٌف أثػة زى ا٣ٌؿًب ٨٦ ا٣ذضؿٱت اٷٱٞػةٔ

جذؽعي اٵٌكؿ ٣٭ؾا  ٌٰ ٬ٮ ا٧٣ي ٤ٌُت اٵقؽٌم ا٣ٞؿم ٜى ٦ػة ا٧٣ ٍٚ ، كى ٌٰ ا٣ٌؿب ا٣ذضؿٱج

ٌٰ  ٤َعحى إ٣ٯ أٌف  ان كو٢ إ٣ٲ٪ة ٨٦ ا٣٪ىٮص كا٣ؿكاٱةتإ ك٩ْؿ  ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ٕػٮٚ

ػؿً  ٔي ؼ ٱ٪ذ٧ٰ إ٣ٯ ٝؿٱل كإ٣ٯ ثٲبذ٭ة ا٣عضةزٱٌح ٩ؿل أٌف دضؿٱجى٫ ا٣نٕؿٌم ا٣ػؾم 

إ ٌٰ حى ا٣ٞؿم ٕى ٍ٦  ثة٣ٞٮادٱف ٬ٮ ا٦ذؽاده الث٨ ٝجٲ٤ذ٫ كثٲبذ٫ أثٰ زى

 ٌٰ حى ا٣ٞؿم ٕى ٍ٦ ٌُٕحه مٕؿٱٌح، ٚٲ٭ػة دضؿٱػته ٬ٮ أٌكؿ ٨٦ دي٪كى  إٌف أثة زى تي إ٣ٲ٫ ٦ٞ

، أوالن  ٢ًٕى ٚٲ٫ ٔٲتي اٷٝٮاء، دكف ٧ٔؽو ، صي ٌٰ ٌف ٬ػؾا إ٣ج٪ةء ٩ٌه مٕؿٌم، ك إٱٞةٔ

 ٌٰ ـً ا٣سػة٩ٰ ٤٣٭ضػؿة ٤ٔػٯ ٩عػٮ اردضػة٣ ٍى ٨٦ ا٣ذضؿٱت ا٣ؾم ثؽأ ٰٚ ا٣ٕػة ا٣٪٧

، ٣ؾاد٫ ٣ؽل ا٣نةٔؿ ٤َعػحى ثػ٨ً ٔ ان ٦ٞىٮد ةأوجطى ثٕؽ ٔٞٮدو ٚ٪   ٌٰ جػؽ اهلل ا٣ٕػٮٚ
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ٓى ٫٣ ٦يى٤ُطى ا٣ٞػٮادٱف، ٵٌف ظؿ٠ػحى ٝٮاٚٲػ٫ دذ٪ػةكبي ثػٲ٨ إك ٌف اث٨ى رمٲٜ كً

، كٵ٫ٌ٩ أوجطى ٚ٪   ٓو كػٛيو  ٰٚ ز٦٪٫إ ةن ٦ٕؿكٚ ةرٚ

ٌٰ مػػةعى ٚػػٰ دكااػػؿ ٦ضذ٧ٕٲٌػػح كمػػٕجٲٌح  ك٩ْػػ٨ُّ أٌف ٬ػػؾا ا٣ذضؿٱػػت اٷٱٞػػةٔ

ٜى ٝجٮالن  ةءى ا٣نػٕؿ ك٦ىػ٪ٌٰٛ أٌف ٧٤ٔػك٣ؽل ٔة٦ٌح ا٣نػٕؿاء،  ٦عٌؽدة، ١٣٪٫ٌ ٥٣ ٱ٤

٠ذًت اٵدب ا٣ٞؽ٦ةء ٥٣ ٱعذ٤ٛٮا ث٫، ٚأي٢٧ً٬ٍى إ٣ٯ درصح أ٫ٌ٩ ٥٣ ٱى٢ إ٣ٲ٪ة ٦٪٫ إاٌل 

ٌُٕحه كاظؽةه، كأثٲةته ٨٦ ٝىٲؽةو كاظؽةوإ  ٦ٞي

 :خاتمة ونتائج
 ٝجػ٢ى  ،كػ٧ٲٍ كا٣ٞػٮادٱف أٌف ٤٣نػٕؿاء ا٣ٕػؿبدجٲ٨ٌ ٰٚ ٝؿاءد٪ػة ٣ٛ٪ٌػٰ ا٣ذَّ 

 ٌٰ  ،دَّض٭ٍخ ٩عٮى ا٣ذضؽٱؽ ٰٚ اٷٱٞةع ا٣نػٕؿمٌ ا ،دضةربى مٕؿٱٌحن  ،ا٣ٕىؿ ا٣ٕجٌةق

 ٜى اٳدٰ:ٍٚ كى 

1-  ٌُ ٰل ٱن٢٧ي ا٣ٞىػٲؽةى أك ا٧٣ٞ ٕػحى ٤٠ٌ٭ػة، كآػػؿي ٱىؼػذهُّ دضؿٱته إٱٞةٔ

 ثأثٲةتو ٦٪٭ةإ

ٌٰ اثذ١ؿى  -2  اثذػؽٍٔخ ، ك٦نُٮرى ا٣ُٮٱػ٢ا٦ؿؤ ا٣ٞٲف ٰٚ دضؿٱج٫ اٷٱٞةٔ

٧ٲٌح ا٣كػ٤ ا٣ؼ٪كػةءي  اثذػؽًٔخ ٧٠ػة ٮبي ا٣٭ؾ٣ٲٌحي ٦٪٭ٮؾى ا٧٣ذٞةرب، ٪ي صى 

ٌؿٱٌح كا٣ٛةرٔحي   كٗٲؿ٧٬ة ٦٪٭ٮؾى ا٣جكٲٍإ ا٧٣ي

ح ا٧٣الز٦ح ٢ٌ١٣ ٩ٌه ةٱؿةه ثٲ٨ ٝٮاٰٚ اٵٝك٧ح كا٣ٞةٚٲٰٚ ا٣ذك٧ٲٍ ٦٘ -3

ػةٱؿي كظؿ٠حن كث٪ٲػحن  ةن مٕؿٌم، د٪ٌٮٔخ ث٭ة ا٣ٞٮاٰٚ ظؿٚ ، ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٱ٘ي

ٜى ا٣ذٮُّٝ  ٌٰٞ، كٱجٕري ٚػٰ ٩ٛكػ٫ أ٣ٮا٩ػ ًٓ أٚ ذ٤ ٦ػ٨ اٷظكػةس  ةن ٣ؽل ا٧٣ي

ٌٰ ٦ي  ٌكػػؿي ثؿدةثذػػ٫ ا٧٣ػػأ٣ٮًؼ  ٤ػػ٪٣ٍ٧ ٘ػػةٱؿةن ا٣ض٧ػػة٣ ، كٚػػٰ ذ٣ػػٟ ٦ػػة ٱٛي

ٌكؿي ٣٪ة ح، ٰٚ ا٣ٕىٮر ا٣ذة٣ٲ٤٣ذك٧ٲٍ  ٮاقٓا٣ عٌٮرى ا٣ ٰٚ  قأزؿ٧٠ة ٱٛي

 إّ٭ٮر ٚ٪ٮفو إٱٞةٔٲٌح أػؿل

ػػحى   -4 ٕى ٍ٦ ،  ،صٕػػ٢ى أثػػٮ زى ٚػػٰ دضؿٱػػت  ٔٲػػتى اٷٝػػٮاء أوػػالن ٗٲػػؿى كاعو
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، ان كٝىػؽ ان ٧ٔػؽ إ٣ٲ٫ ٤َعحي ث٨ي ٔجػؽ اهلل اٷ٠ٛػةءى  ا٣ٞٮادٱف، كأًةؼى 

ٜى ٝجٮالن  ٣ؽل ٔة٦ٌح ا٣نٕؿاء كال ٣ػؽل ٧٤ٔػةء ا٣نػٕؿ  ٨١٣ ذ٣ٟ ٥٣ ٱى٤ٍ

 كا٧٣ى٪ٌٛٲ٨ ٚٲ٫إ

ٌٰ  ان ا٣ذك٧ٲٍ كا٣ٞٮادٱف صؾكر إٌف ٰٚ دضؿٱًت  ٧٣ْػة٬ًؿ ا٣ذضؽٱػًؽ اٷٱٞػةٔ

ٌٰ ك٦ػة ثٕػؽق، ٧٠ػة أٌف ٚٲػ٫ صػؾكر ًٓ ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣ٕجٌةقػ ٣نػًٕؿ ا٣ذٕٛٲ٤ػح  ان ا٣ٮاق

 ٦ػ٨ ثٲػخو  أ٠سػؿى  ا٣نػٕؿٌم ٣ٲ٘ػؽكى  (ا٣كػُؿ) ا٧٣ٕةوؿ، دذ٧س٢ٌ ٰٚ دضةكز ا٣جٲخ

ًٕ ٰٚ ، كا٣ٞةٚٲحً  ٮٱ٨ً ٤، كٰٚ د(قُؿو )  كث٪ٲحنإ ة٭ة ظؿ٠ح كركٱ  د٪ٮٱ

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

ٝؿاءة كًجٍ كمؿح: ٦ع٧ٌػؽ ٩جٲػ٢ ، ٬(218)أقةس ا٣جالٗح، ا٣ـ٦ؼنؿٌم  -

 إ5119-3411َؿٱٰٛ، دار وةدر، ثٲؿكت، 

ٌٰ ٦٭٪ة، ط، دعٞٲٜ ٔجؽ ٬(126اٵوٛ٭ة٩ٰ )تاألغاىِع  - ، دار ا١٣ذت ٤ٔ5

 إ3995-3435ا٧٤ٕ٣ٲٌح، ثٲؿكت، 

، دعٞٲٜ ٦ع٧ٮد ٚؿدكس ا٥ْٕ٣، ٬(579، ا٣جالذرٌم )تأىؿاَ األفػا  -

 إ3997، 3دار ا٣ٲْٞح ا٣ٕؿثٲٌح، د٦نٜ، ج

، 39، ج ٬(3512ا٣ـثٲػػؽٌم )ت ثاااج البااػوا نااو رااَاٌػ القااانَاع -

 إ3981-3411دعٞٲٜ ٔجؽ ا٤ٕ٣ٲ٥ ا٣ُعةكم، كزارة اٷٔالـ، ا١٣ٮٱخ، 

، دعٞٲٜ ٦ع٧ٌؽ أثػٮ ا٣ٌٛػ٢ إثػؿا٬ٲ٥، ٬(131، ا٣ُجؿٌم )تثارّض الًبػيّ  -

 3963دار ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ، 
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ٞػػ٫ ٬(764ا٣ىػػٛؽٌم )تع ثمااصْس الجمااصْ  وثصػّااػ الجصػّاا  - ٌٞ ، ظ

، ١٦ذجػح ا٣ؼػػة٩ضٰ، 3ك٤ٌٔػٜ ٤ٔٲػ٫ كوػ٪ٓ ٚ٭ةرقػػ٫ ا٣كػٲٌؽ ا٣نػؿٝةكم، ط

 إ3987-3417ا٣ٞة٬ؿة، 

ٌٞ ٬(836، ا٣ضؿصػػة٩ٰ )تالجبػّمااات - ٞػػ٫ كٝػػٌؽـ ٣ػػ٫ ككًػػٓ ٚ٭ةرقػػ٫ ، ظ

 إ3995-3431، دار ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ، ثٲؿكت، 5ثٲةرم، طإثؿا٬ٲ٥ اٵ

، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كالـ ٬ةركف كآػؿٱ٨، ٬(171، اٵز٬ؿٌم )تثٍغّف اللاة -

 .3967-3964ا٧٣ؤٌقكح ا٧٣ىؿٱٌح ا٣ٕة٦ٌح ٤٣ذأ٣ٲٙ كاٵ٩جةء كا٣٪نؿ، 

ٌٞٞػ٫ كٝػٌؽـ ٣ػ٫  ،٬(526، ا٣ـثٲؿ ث٨ ث١ٌةر )رهٍػة ىؿف قػّـ وأطبارٌا - ظ

 إ5131ٔجٌةس ٬ة٩ٰ ا٣ضٌؿاخ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲٌح، ثٲؿكت، 

ٔجؽ ا٣ٞةدر ث٨ ٧ٔؿ  ،٬(763)ت شافْة الُ فػح ذاىت ؾباد  ذو ٌقاَ -

، دعٞٲػػٜ ٩ْٲػػٙ ٦عػػٌؿـ ػٮاصػػح، دار ٚػػؿا٩ذف ٬(3183ا٣ج٘ػػؽادٌم )ت

 إ3991-3981=3431-3411مذةٱ٪ؿ، ٚٲكجةدف، أ٧٣ة٩ٲة االدعةدٱٌح، 

، ص٧ٓ كدعٞٲٜ كمؿح ٤ٰٔ ذك ا٣ٛٞةر مة٠ؿ، دار وأطباره اػ  دَّا، ثنذّى ف -

 ، ٌٰ  إ3984-3414ا٣٘ؿب اٷقال٦

، دار 2دعٞٲػػٜ ٦ع٧ٌػػؽ أثػػٮ ا٣ٌٛػػ٢ إثػػؿا٬ٲ٥، ط دّااَا، انااػق القااْؽع -

 إ3991 ا٧٣ٕةرؼ، ا٣ٞة٬ؿة،

دعٞٲػػٜ إثػػؿا٬ٲ٥ ٔٮًػػٲ٨، ٦ُجٕػػح دّااَا، الظيؿاااا: دراؾااة وثصقْاا ع  -

 .3986-3418ا٣كٕةدة، ا٧٣٪ىٮرة، 

ع دَّا، لا - ِّ ِّ الاعّو الصلّا -3185دار ثٲػؿكت، ثٲػؿكت، -دار وػةدرم

 إ3965

ٌٰ ٨٦ ٩كؼح اٵ٥٤ٔدَّا، الياذاة الغذْاىِع  - دعٞٲٜ ٦ع٧ٌػؽ ع ركاٱح اٵو٧ٕ

 .3982، دار ا٧٣ٕةرؼ، ا٣ٞة٬ؿة، 5أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥، ط
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ـٌت ٩ىػؿ ٬(449ا٧٣ٌٕؿم )ترؾالة الامػا،ع  - ٌٞٞ٭ة كمؿظ٭ة ٦ع٧ٌؽ ٔ ، ظ

، ثٲؿكت، اهلل، دار إظٲةء ا٣ذؿ ٌٰ  إ 3968اث ا٣ٕؿث

، دعٞٲٜ كمػؿح ٬(487، ا٣ج١ؿٌم )تؾهى الآللِ فِ فػح أنالِ القالِ -

 إ5118-٦3459ع٧ٌؽ ٩جٲ٢ َؿٱٰٛ، دار وةدر، ثٲؿكت، 

، دار ٬(538، اث٨ ٬نةـ )تالؿْػة اليبَّّة - ٌٰ ، دعٞٲػٜ ٦ع٧ٌػؽ ٩جٲػ٢ َؿٱٛػ

 إ5111-3454ع وةدر، ثٲؿكت

٣كػ١ٌؿٌم، دعٞٲػٜ ٔجػؽ ا٣كػذٌةر ، و٪ٕح أثػٰ قػٕٲؽ افػح أفبار الٍغلّْْو -

 .3962-3184أظ٧ؽ ٌٚؿاج، ١٦ذجح دار ا٣ٕؿكثح، ا٣ٞة٬ؿة، 

ػ دعٞٲٜ ٦ع٧ٌؽ ٦عٲػٰ ا٣ػؽٱ٨ ٬(215، ا٣ذجؿٱـٌم )تفػح دَّا، الصهاؾة -

 تإ إٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ، ا١٧٣ذجح ا٣ذضةرٱٌح ا١٣جؿل، ا٣ٞة٬ؿة، د

، دعٞٲٜ ٦ع٧ٌؽ أثٮ ا٣ٌٛػ٢ ٬(626، اث٨ أثٰ ظؽٱؽ )تفػح ىٍذ الب غة -

-3182ا٣ٕؿثٲٌػػح، ٔٲكػػٯ ا٣جػػةثٰ كمػػؿ٠ةق، ا٬ٲ٥، دار إظٲػػةء ا١٣ذػػت إثػػؿ

 إ3962-3967=3187

، دعٞٲػٜ كمػؿح أظ٧ػؽ ٦ع٧ٌػؽ ٬(576اثػ٨ ٝذٲجػح )تالقبػ والقابػااع  -

 إ3966، دار ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ، 5مة٠ؿ، ط

، القبػ والهًػ ايع انػق القْؽ - ٌٰ ، ٚةركؽ اقػ٤ٲ٥، ٦ض٤ٌػح ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػ

 إ5133 ا١٣ذٌةب ا٣ٕؿب، د٦نٜادٌعةد  (،353-351ٔؽد ٦ـدكج )

دار  -، دار ا١ٛ٣ػؿ5، رٗػؽاء ٦ػةردٱ٪ٰ، طفَااػ الزاٌلّْة: دراؾاة ىقعّّاة -

 إ5118-3459ثٲؿكت،  -ا١ٛ٣ؿ ا٧٣ٕةوؿ، د٦نٜ 

ـٌ )تيبقات القبػاا - ، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كذٌةر أظ٧ؽ ٌٚؿاج، ٬(596، اث٨ ا٧٣ٕذ

 إ3976، دار ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ، 1ط

ٌٰ )ت٦ع٧ٌػؽ ثػ٨ قػاٌل يبقات فصَل القابػااع  - ، ٝػؿأق ٬(513ـ ا٣ض٧عػ

، ا٣ٞة٬ؿة،  ٌٰ  إ3974كمؿظ٫ ٦ع٧ٮد ٦ع٧ؽ مة٠ؿ، ٦ُجٕح ا٧٣ؽ٩
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-  ِّ ، دعٞٲػٜ ٚٲػؿ ٦ع٧ٌػؽ ٬(621) البباَ الؼاطػ واللباَ الماطػع الماغاى

، ث٘ؽاد،  ٌٰ ٌٰ ا٣ٕؿاٝ  إ3978-3198ظك٨، ٦٪نٮرات ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣

ٌٰ )تالُبهعة فاِ نصاؾاو القابػ و داذاً - (، 426٬، اثػ٨ رمػٲٜ ا٣ٞٲؿكا٩ػ

 إ3988-3418دعٞٲٜ ٦ع٧ٌؽ ٝؿٝـاف، دار ا٧٣ٕؿٚح، ثٲؿكت، 

ٌٰ ٬(372، ا٣ٛؿا٬ٲػػؽٌم )تالبااْو)٠ذػػةب(  - ، دعٞٲػػٜ ٦٭ػػؽم ا٧٣ؼـك٦ػػ

، ط ٌٰ  إ3431-3419، ٦ؤقكح دار ا٣٭ضؿة، 5كإثؿا٬ٲ٥ ا٣كة٦ٌؿاا

، دعٞٲػػٜ ٔجػػؽ ا٣ٕـٱػػـ ٬(586، ا٧٣جػػٌؿد )تالماهاا  فااِ اللاااة واألدَ -

 إ3922ا٧٣ٲ٧٪ٰ ا٣ؿاص١ٮدٰ، 

ٌٰ )تَع لؿا، البػ -  ، دار وةدر، ثٲؿكتإ٬(733اث٨ ٦٪ْٮر اٷٚؿٱٞ

، دعٞٲٜ إٱ٤ػـة ٣ٲؼػذ٨ مػذٲذؿ، ٦٪نػٮرات ٬(542، اث٨ ظجٲت )تالهصبّػ -

 تإ إدار اٳٚةؽ ا٣ضؽٱؽة، ثٲؿكت، د

ٌٰ )ت الهؼٌػ فِ الََ اللاة وأىَااٍااع - ، دعٞٲػٜ ٦ع٧ٌػؽ ٬(933ا٣كػٲٮَ

 إت إد أظ٧ؽ صةد ا٧٣ٮ٣ٯ كز٦ٲ٤ٲ٫، دار ا١ٛ٣ؿ كدار ا٣ضٲ٢، ثٲؿكت،

-  ِّ ِّ البػذ اـ، كزارة ا٣سٞةٚػح، ع نمًلصات ىقعّّة نو الجػاث األدذ ـٌ ٦ع٧ٌؽ ٔ

 إ3992د٦نٜ، 

 إ3977، دار وةدر، ثٲؿكت، ٬(655، ٱةٝٮت ا٣ع٧ٮٌم )تنبزم البلعا، -

، ثذعٞٲٜ كًجٍ ٔجؽ ا٣كالـ ٬(192، اث٨ ٚةرس )تنبزم نقاّْؽ اللاة -

 إ5115-٬3451ةركف، ادعةد ا١٣ذٌةب ا٣ٕؿب، د٦نٜ، 

٤ػٰ همّم  فِ الََ الب غة البػذّْة: الهباىِ والبْا، والباعّمع ال - ٔى ٔٲكػٯ 

-3441ا٣ٕة٠ٮب، ٦ؽٱؿٱٌح ا١٣ذت كا٧٣ُجٮٔةت ا٣ضة٦ٕٲٌح، صة٦ٕح ظ٤ت، 

 إ5138

ٌٰ )ت الهَّفااسع - ٌٰ ٦ع٧ٌػػؽ ا٣جىضػػةكٌم، دار ٬(184ا٧٣ؿزثػػة٩ ، دعٞٲػػٜ ٤ٔػػ

 إ٩3962٭ٌح ٦ىؿ، 
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ٛػٰ ثؿكٚ٪كػةؿ، ، دعٞٲػٜ إإ ٣ٲ٬(516ا٧٣ىػٕت ا٣ـثٲػؿٌم )ىؿف قػّـع  -

 إ3985، دار ا٧٣ٕةرؼ، ا٣ٞة٬ؿة، 1ط

ٌٰ )ت ىقَة الًػَ فِ ثارّض البػَع - ، دعٞٲػٜ ٬(682اث٨ قٕٲؽ اٵ٩ؽ٣ك

 إ3985-٩3415ىؿت ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧، ١٦ذجح اٵٝىٯ، ٧ٌٔةف، 

، دعٞٲػٜ أظ٧ػؽ ٬(764، ا٣ىٛؽٌم )ت5111-3451، الَافِ ذالَفْات -

، ثٲؿكتدار إظٲةء ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثاٵر٩ةؤكط كدؿ٠ٰ ٦ىُٛٯ،  ٌٰ. 

*   *   * 
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 العني واألثر
 يف ما نظمه الشعراء يف العصر احلديث

 من وحي الصور

 ()محمد رضوان الدايةأ. د. 

نان فٖ دٍيث اىتذدٗد اىذي ظرأ غيٕ اىشػر اىػرةٖ فٖ اىػصر اىحدٗث 

 ،اىتفاااتا اىشااػراى مىاإ ٌااا سااِػّ ارُهااان وادترغااّ ٌااَ ا  وات واٙ ت

وُتٓأا غيإ  ا ،حه٘ ا  فٔسفٔا ذىم وسف ،جات اىػئم وتعت٘لاتٓاوُتائخ ٌاْحد  

 ،وححٔا أةِاى ا ٌث غيٕ اىيحاق ةرنب اىٍدُ٘ث ىتعٔٗر أساى٘ب اىح٘ااة ،فٔائده

وْهاذا ودادُا ٌاَ  ؛واىٍشارنث فٖ اىحرنث اىحضارٗث اىٍتذاد ة ةاساتٍرار

َْ ذنار اىعاائرة واىتارداث واىٍِعاا  ا (واىهتاب أٗضا)اىشػراى   ،ها٘ارةواى ،ٌ ا

اٌات واىذرارات ،واىلٍر اىصِاغٖ ّٔ ت او وكاد ذناروا اىهٓرةااى وا  ،واىح

وكاد  داو اىػااىً فاٖ حارةَ٘ )وذنروا آ ت اىحرب اىحدٗحاث  ،اىِاشعث ةٓا

ً اىػصر اىحدٗث (غاىٍّ٘تَ٘ ا وس  ٍّ وغّ٘ار ٌاَ  ،وتغيغاو ف٘اّ ،مىٕ غ٘ر ذىم ٌ

 .أو ددَّ  ف٘ٓا ،أساى٘ب اىح٘اة وأ واتٓا

اا٘ٔ   ونااان  دتاارا  «اىتلااا »)اىتْصاأٗر( وتعاأٗر آ تااّ، وشا
(4)

اأر   اىصُّ

                                                 

() فٖ داٌػث  ٌشق ساةلا . أستاذ ا  ب واىِلد 

 م.00/0/0042ور  اىتحث مىٕ ٌذيث اىٍذٍع ةتارٗخ 

رْا ةآ (4) ّٔ ؛ =كال اىٍػذً اىٔس٘ط )ل ق  (: ىلط اىٍِْظ ر  أو اىصٔرة: س  ّٖ  ىث اىتصٔٗر اىشٍه
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ّي أف ٧ٜػ٬ؿ: إٌف ا١لػٓؽ ا١طػػٯد  ا١لغهٌٰث كٰٕؽ٪ا أذؽه ٘ٮ أكٓار ا١لٓؽاء؛ ك٧فخٍٰ

ٙىًث كا٬ٍٜ٥١ْػث  ا١خٙج إ١٭ ُا٪ؽة ا١خه٬ٯؽ، ك٧خز ٦ْ ذ١ٝ ٧ه٬صه كٓؽٯث ه ة٦ٰ ا٨١خ

كا١ٜهػػٰػة ا٥١ػػ٬سؾة، كا١ٜهػػٰػة ا٥١ي١٬ٌٍػػث. كاـػػخ٥ؽت ٪ػػؼق ا١طؽٞػػث ٨٤ػػؼ ا٧ختػػاقً 

 ٓؽاء اٳكائ٠ ا١ؼٯ٦ ْانؽكا أٌك١ٌٰات ا١خه٬ٯؽ إ١٭ أكاعؽ ا١ٜؽف ا١ٓلؽٯ٦.ا١ل

ك٪ٮ ٧ه٬صه أدةٰث ه ٷ٘خث ه، ك٪ٮ نا١طثه ٢١ػرس، كا١خط٠ٰ٢، كاـػخغٸص 

ةا١لغهػٌٮ،  ٨ه٬ص اٳدةٮ ةػا٨ٙ١ٮ؛ كاٷسخ٥ػاْٮع ا٨١خائز. ١ٜػ ارحتً ٘ٮ ٪ؼق ا١

٢ْ٭ أـ٬٢ة٩، ك٤ػ٦ عػٸؿ  كـٌش٠ ُا٪ؽةن أدةٰثن اكخؽؾ ٫ٰ٘ا ٞرٰؽه ٦٤ ا١لٓؽاء: ٠ٌّٞ 

 رؤٯخ٩ ا١لغهٰث كاٳدٯتث كاٷسخ٥اْٰث كا٨١ٙفٰث.

ذ٣ٌ ٠ٌٛ اٷ٪خ٥اـ ة٫ؼق ا١ِػا٪ؽة حػػرٯشان، كأعػؼت كـػائ٠ي ا١خ٬انػ٠ ا١طػٯرػث 

 جى ن٬ت كًٓؽ ا١ه٬رة، كٞادت ا١ِا٪ؽةي أف ح٨خ٫ٮ.ٙى ٤شا٫١ا، كض٢ٌج ٤ط٫ٌ٢ا؛ كعى 

ا٥١ٓانػؽٯ٦  ٘ٮ دكاكٯ٦ ا١لػٓؽاء ،ك٦٤ أكاعؽ ٤ا ٛؽأت ٦٤ كٓؽ ا١ه٬ر

٦٤ ةٰخ٦ٰ اذ٦ٰ٨ ٨١ػٯ٣ ٤ط٥ػ ٍٛٓثه 
(3)

ٞخت٥٫ا حطج ن٬رح٩ 
(1)

 :ك٪٥ا ،

 ٯا ـائ٢ٮ ٰٞػٗ ضػا١ٮ

 

ػػػ٬رحٮ حٍؽس٥ػػػا٧ٮ   ٘هي

٬ٛػػػا   أْػػػٰق ٫ٰ٘ػػػا ٧ٍى

 

 ١ٟػػػ٦ٍ ةٰٖػػػؽ ١فػػػافً  

إٌف ا١هػ٬رة حخطػػث إ١ػ٭ ا٨١ػاُؽ إ٫ٰ١ػا ة٢فػاف ا١طػاؿ ٷ ة٢فػػاف  :ٯٜػ٬ؿ 

أك  إ١٭ ٤ى٦ٍ ٯؽا٪ا ٦٤ ٛؽٯػبو  ٯتٓد ة٫ا ا١لاْؽ كٞأٌف ٘ٮ ا١ه٬رة رـا١ثن  ؛ا٥١ٜاؿ

 .أك ٕؽٯب ،نػٯٚ

                                                 

كا١ػػخًٜ: ١ٜػػً، كٛػػاؿ إٌف ٪ػػؼا اٷـػػخ٥ٓاؿ )٤يطػػػىث( ك٧ٜػػ٠ ٪ػػؼا اٷـػػخ٥ٓاؿ، ا٥١ٓشػػ٣  =

 اٳـاـٮ، كا٥١ٓش٣ ا٥١ػرـٮ.

( كاْؽ ـ٬رم، نػر ٩١ دٯ٬اف )آٷـ(، ذ٣ نػرت دكاكٯ٨ػ٩ 3883-٤3803ط٥ػ ) ٧ػٯ٣ (3)

 -٬٥١اٞػػب )٧ػػػٯ٣ ٤ط٥ػػػ كػػاْؽ ا٨ٓ١اٞػػب كا ٤ش٬٥ْػػثن: اٳ٥ْػػاؿ ا١لػػٓؽٯث ا١ٟا٢٤ػػث.

 .(3033د٤لٚ  -٨٤ل٬رات ا٫١ٰئث ا١ٓا٤ث ا١ف٬رٯث ٢١ٟخاب 

 .131: 1اٳ٥ْاؿ ا١لٓؽٯث ا١ٟا٢٤ث )٧ػٯ٣ ٤ط٥ػ(  (1)
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(3) 

٤ػ٦ ٤ؽاضػ٠  ةٓػػدو  ك٤ىػؽٌ  ،٘ٮ ا١ٜؽف ا١خاـّ ْلػؽ ٫ُؽ ا١خه٬ٯؽ ا١ٌل٥فٮع 

ْيؽ٘ج ٌؽائٚ ٢١خه٬ٯؽ ةأـ٥اء أنطاة٫ا ٤رػ٠ ،ا١خطف٦ٰ كا١خ٬ٍٯؽ « دإٰػؽ» :ك

ر «٧ػػادار»أ٧شػػؾ ا١ٙؽ٧فػػٮ  3930ك٘ػػٮ ـػػ٨ث  «.حػػا١ت٬ت»ك ػػ٬ى ٤خ٥ٰػػؾة  ان ني

 أعػؽل ةارْػثو  إ١ػ٭ كغهػٰاتو  ،ٮ ٫ْػ ٧اة٬ٰ٢ف ا١را١د٘ ٤ل٬٫رةو  ١لغهٰاتو 

أـ٥٫ٍج ٘ٮ ٦٘ ا١خه٬ٯؽ ضخ٭ ة٢ٔ ا١ٖاٯث
(3)

. 

ك٥١ا ٞا٧ج ا١ه٬رة ا١ل٥فٰث ح٫ِؽ
(3)

٢ْػ٭ ا١ػ٬رؽ ا١غػاص ٤ػ٦ ح٨اـػٚ  

أ٧لػػػ ع٢ٰػػ٠  ان(اٳةػػٰو كاٳـػػ٬د ٥ٞػػا ٯٜػػاؿ أٯيػػ :أك)اٳىػػ٬اء كا١ِػػٸؿ 

٤ٍؽاف
(1)

رةً ٫ٰ٘ػا ةػ٦ٰ  ،نػٛائ٩١٩ أ٪ػا٪ا إ١٭ أضػ أ ٞخت٫ا ٢ْ٭ ن٬رةو  ٍٛٓثن  

ٛاؿ ،كا١فؽٯؽة (ا١ِا٪ؽة)ا١ه٬رة 
(3)

: 

 ْػػ٦ ـػػؽٯؽحٮ ٤رػػا١ٮى ٪ػػؼا ٤ي٨تػػ،ه 

 

ٌّٚ  كػػػػ٫ادىح٩ي    ٢ْػػػػٮَّ ٤يتػػػػ٦ٰي  ضػػػػ

تىػػ٬تي ةػػ٩ عػػٸ    ِّ٘ ضى  ٮ ةهػػ٩٧٬ ٯيػػ٬ى

 

دٌم   كا١ػػػػ٬٘ٮ أ٤ػػػػ٦ٰي  ،ٞؽا٤ػػػػثى كي

ٙػػ٩   ٤لػػ٭ ا٨١ػػ٬ر ٰ٘ػػ٩ كا١ِػػٸؿي حطي

 

ن٬ادؽ ٘ٮ ا١خلت٩ٰ ١ػٰؿ ح٥ػ٦ٰي  
(9)

 

 ا١ٖه٬ف ك٫٤شخٮ د٤ٮ ٩٨٤ ٯشؽم ٘ٮ 

 

ؿع ٫١ػا حطػج ا١فػ٬ٟف ض٨ػ٦ٰي    ٯيطى

 .كا٥٢ٓ١ػٮٌ  ،كاٳدةٮٌ  ،ك٦٘ع ا١خه٬ٯؽ ا٥١شاؿى ا٬ٖ٢١م ا١ٌه٬رة كدع٠ ْا٣١ي  

ؽِّةج ٤ٙؽداته  ْي كدع٠ ذ١ٝ ٢ٞػ٩  ،كحؽس٥ج أعؽل ،٦٤ أدكات ٪ؼا ا١شػٯػ ك

                                                 

 .331-333ا٧ِؽ ٢١خ٬ـّ: ا٬٥١ـ٬ْث ا١ٓؽةٰث )د٤لٚ( ا٥١ش٢ػ ا١فادس  (3)

ػ (3) اـػخغؽس٫ا ٢ْػ٭ ا١ػ٬رؽ ٤ػ٦  :أم ؛ؽ ا١هػ٬رةاـخ٬٢٥ٓا ٘ٮ ا١ه٬رة ا١ل٥فٰث ٘ٓػ٠: ٫َُّ

(. ك٣١ أسػ٪ا ٘ٮ ا٥١ٓاس٣ ا١رٸذث: ا٬١ـػًٰ، كاٳـاـػٮ، NEGATIVEف٢تٮ )اٳن٠ ا١

 كٛا٬١ا: ٌتّ ا١ه٬رة. ،كا٥١ػرـٮ

٩١ دٯػ٬اف  ،( ٦٤ ٞتار ا١لٓؽاء كا١ٟخاب ٘ٮ ا١ٓهؽ ا١طػٯد3838-3933ع٠ٰ٢ ٤ٍؽاف ) (1)

ي  ٤3ٍت٬ع )  (13: 3لاْؽ ا١ٍٜؽٯ٦ )اٳْٸـ ة بى ِّٜ أسؾاء( ك٤ ١ٙات ك٤يخؽس٥ات. ك١

 .33ص  338، ك٤ش٢ث ا٥١ٓؽ٘ث ا١ٓػد 339: 3ا١غ٠ٰ٢ دٯ٬اف  (3)

: ٷ حٟؼب. (9)  ١ٰؿ ح٦ٰ٥ي
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ك٧غمع ا٥١شا٤ّ ا٬ٖ٢١ٯػث ك٤ػا )كٞاف ٳ٪٠ ا٣٢ٓ١  ؛٧رؽق ككٓؽق :ْا٣١ اٳدب

ك٘ٮ ٧ل٬ء ضؽٞث  ،٘ٮ احفاع ـاضث ا٢١ٖث ٦٤ ٪ؼا ا١شا٧ب أذؽه  (ا ة٥ؾٯثٯ٢طٚ ة٫

 ان.كاحفاْ ،٫١ا ك٢ٍ٨٤ٜان  ان كا١طػٯد ٫٨ْا أـاـ (ا١ه٬رة)ح٢ٜائٰث ٞا٧ج 

ػػ٬ئٮع أٍف أنػػتص كاضػػػ  ،٤ػػ٦ ا٨ٙ١ػػ٬ف ا١ش٢ٰ٥ػػث ان ك٤ػػا ١تػػد ا١خهػػ٬ٯؽ ا١يَّ

كح٨ٰٜاحػػ٩  ،كأدكاحػػ٩ ،كحٓػػؾزت ٤ٟا٧خػػ٩ ٤ػػّ ا١خٜػػػـ ا٥٢ٓ١ػػٮ ٘ػػٮ ٘ػػ٦ٌ ا١خهػػ٬ٯؽ

ك٬٫ُر ٤ه٬ٌرٯ٦ ةار٦ْٰ ٤تػ٦ْٰ ،ا٥١غخ٢ٙث
(8)

. 

ٔى  ،٤غخ٢ٙػث ك٪ٟؼا ٞاف ١ػع٬ؿ ٦ٌ٘ ا١خه٬ٯؽ ضٰػاة ا٨١ػاس آذػاره   ٜ٘ػػ أـػت

كٞػاف ٫١ػ٣ ٤ػ٦ ٛتػ٠ي ٫ْػػه ةا٨١طػج كا١ػ٨ٜق  ،س٥ا١ٰػثن  ٢ْ٭ ضٰػاح٣٫ ُػٸٷن 

٘ػٮ  ٢ٰ٢ٛػثو  ٢ْػ٭ ٘ئػثو  ان كٞاف ذ١ٝ ٤ٜه٬ر ،كا١خه٬ٯؽ ا١ٰػكٌم ةأدكاح٩ ا٥١غخ٢ٙث

كٞتػؽكا ٫٨٤ػا  ،٨اس ٢١ه٬رة ٘ٮ ضش٫٥ا ا١ٌهٰٖؽ ا٥١ػأ٬١ؼكا٪خ٣ ا١ ،ا٥١شخ٥ّ

أك  ان،أك اـخٍطفػا٧ ان،أك اـخئ٨اـػ ان ك٬ٜ٢ْ٪ا ٘ٮ ة٬ٰح٣٫ ك٤ٟاحت٣٫ حػؼٞار ان،٧فغ

 .١ظإ١ٖؽ٘ث ا١ي٬ًٰؼ أك ٕؽ٘ث ا١ش٬٢س..  ان حؾٯ٨ٰ

ٚو  ،ٕائػب ٤ػ٦ ٛؽٯػبو  «ا١ٌلػغم»ْػ٦  ٬رة ٧ائتػثن كنارت ا١ٌه   أك نػػٯ

 .ا٤ثْ أك كغهٰثو  ،ض٣ٰ٥ أك ضتٰبو  ،كدكد

٬رً   ،كاٳدةػاء ،ا١فٰاـػث ا١ٟتػار ا١ٟتؽاء ٘ٮ ا٥١شخ٥ػّ ٞأ٪ػ٠ً  كا٪خ٬٥ا ١هي

 .٘ٮ ا١طٰاة ا٨ٙ١ٰث كاٷسخ٥اْٰث كا٨ٙ١ٌا٦ٰ٧ ذكم ا١شػارة كاٳذؽً  ،كا١ٌلٓؽاء

٤ػ٦ ا١خ٬ذٰػٚ  ان كنػارت سػؾء ،أعؽل ان ك٤ا ١ترج ا١ه٬رة أف أعؼت أةٓاد

ٚي  :اٵدارم كا١ٜػػا٧٬٧ٮٌ  ػػ ا١تٍاٛػػث )ٌلغهػػٰث أك حرتٌػػجي ٢ْػػ٭ ا٬٫١ٯٌػػث ا١ حي٢هى

                                                 

ب ٌتػّ ٰرا٘ٚ ا٧خلار ٘ػ٦ ا١خهػ٬ٯؽ ا١يػ٬ئٮ كاـػخغػاـ ا١فػ٢تٰات، كحطفػ٦ٰ أـػا١»...  (8)

٬ر كحٟتٰؽ٪ا احشا٪ات ٤خٓػدة ٘ٮ حش٬ٯػ ا٠٥ٓ١ ا٨ٙ١ٮ. كا٧ٜفػ٣ ا٥١هػ٬ركف  ٬٫ُري  ،ا١هع

ج حشارة٣٫، ك٫ُؽت إ١٭ ا٬١سػ٬د ْػػة ٤ػػارس ا١ي٬ئ٬ٰف إ١٭ ٤طخؽ٦ٰ٘ ك٪٬اة، كح٬ٌ٨ْ

٤ػادة ا١خهػ٬ٯؽ « ٨ٌٰ٘ث، حفٓ٭ ٠ٞ كاضػة ٫٨٤ػا إ١ػ٭ إذتػات ح٬س٫٫ػا ٘ػٮ ْػا٣١ ا١خهػ٬ٯؽ..

 «.333 -333: 33ا١ي٬ئٮ ٘ٮ ا٬٥١ـ٬ْث ا١ٓؽةٰث 
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 .كد٘خؽ اٳـؽة إ١٭ ٰٕؽ ذ١ٝ ،كةٍاٛث ا٠٥ٓ١ ،كس٬از ا١ٌفٙؽ (ا١لغهٰث

ي  أف ٯ٢ػخًٜ ا١هػ٬ر  -آٷت ا١خه٬ٯؽ ا١لغهػٰث  ٤ّ ا٧خلارً  -حٰصى ٢١ٙؽد كأ

، كاحفػػٓج ا١ػػػائؽة ١خهػػ٬ٯؽ اٷضخٙػػاٷت كاٷسخ٥اْػػات ،٢ْػػ٭ ٤ػػا ٯلػػخ٫ٮ

كا٥١يٓشتػث ٤ػ٦  ،تػثكا١ٖؽٯ ،كاٷ١خٙات إ١٭ ا١ٍتٰٓث ١خهػ٬ٯؽ اٳكػٰاء ا١ش٢ٰ٥ػث

ٚو   كىػٙثً  ،كا٬١اـّ ا١ٟتٰؽ ٞا١طػٯٜػث ؛كا١ٙؽاكث ،كا١ؾ٧تٜث ،ٞا٬١ردة نٰٖؽ دٰٛ

 .كا١ٜهؽ ا٥١ي٨ٰٗ ،كا١لارع ا٬١اـّ ،ك٥ٛث ا١شت٠ ،ا٫٨١ؽ

ك٤ا ١ترػج نػ٨ٓث ا١خهػ٬ٯؽ أف ا٧خلػؽت ٘ػٮ ا١ػتٸد ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ أكٛػات 

 ،٪ػؼا ا١ٙػ٦ ةٓػػ أف اٞخ٥ػ٠ ،٘ٮ ا٨١هٗ ا١را٧ٮ ٦٤ ا١ٜؽف ا١خاـّ ْلؽ ٤خٜارةثو 

ؽ ، كٞا٧ج ٢٥ْٰث ا١خه٬ٯؽ حخ٣ع ٘ٮ كائٓثن  ك٪٬اٯثن  ،٤ٓؽك٘ثن  كنار ٨٫٤ثن  ،كاـختٍطى

 اـػخ٥ٟاٷن  كىػؽكرةه  ك٥ٌ١ا نار ٢١ه٬رة ضاسػثه  .ض٬ا٧ٰج عانث ٤ي٫ٰأة ١ؼ١ٝ

كح٥ادت رٕتات ا٨١ػاس ٘ػٮ ا١طهػ٬ؿ ٢ْػ٭ ، ١ٴكراؽ كا٥١ٓا٤ٸت ا١ؽـ٥ٰث

٤ػ٦ آٷت ا١خهػ٬ٯؽ  ان ٬٧ْػ٫ُؽ ا٥١ه٬ر ا١ش٬ٌاؿ ا١ؼم ٯط٥ػ٠  كغهٰثو  ن٬رةو 

كٞاف ٯٓا١ز كرؽ ا١خه٬ٯؽ ةا٬٥١اد ا٥ٰٟ١اكٯػث ا١غاٌنػث ٘ػٮ ٕؽ٘ػث  ؛ٯ٨خ٠ٜ ٩ٓ٤

٘ٮ ح٢ٝ اٱ١ث ٧ٙف٫ا ـ٬داء نٰٖؽةو 
(30)

. 

(3) 

ك٤ٍٰٓاحػػ٩ ا٥١غخ٢ٙػػث ْػػا٣١ ا٢١ٖػػث  ك٤ر٥٢ػػا دعػػ٠ ٘ػػ٦ٌ ا١خٌهػػ٬ٯؽ ة٥ٙؽداحػػ٩

 -رة ٘ػنٌف ا١هػ٬ ؛كاعػخٌم ا١لػٓؽي ة٥ؾٯػثو  ،ا٬٢ٓ١ـ كا٬٨ٙ١ف دع٠ ْا٣١ى اٳدبك

نػارت ٨٤ػؼ ا٨١هػٗ ا١رػا٧ٮ ٤ػ٦ ا١ٜػؽف  -٢ْ٭ ا٬١س٬ق ا١ٟرٰؽة ا١خٮ ذٞؽحي٫ػا 

ػع ا١لٓؽاء أٯػٯ٣٫ إ٫ٰ١ا ٘ػٮ ٧هػ٬صو  ٨ٰٕثن  ا١خاـّ ْلؽ ٤ادةن  حػػع٠  كػٓؽٯثو  ٯى٥ي

٭  .ْا٣١ اٳدب ٦٤ ةػاب كاـػّ ١ٜػػ نػارت ُػا٪ؽة ا١خهػ٬ٯؽ ٪ػؼق ٤فػخ٬ضن

                                                 

ضخػ٭ إف  ،كةؽع ٘ٮ ٪ؼا ا٬٨١ع ٦٤ ا١خه٬ٯؽ ٘ٮ د٤لٚ كا٥١ػػف اٳعػؽل ٧ٙػؽه ٤ػ٦ اٳر٤ػ٦ (30)

 ٷت ا٥١ط١٬٥ث ٧يفتج إ٣٫ٰ١.ح٢ٝ ا١ه٬ر ا٢٥١خٍٜث ةاٱ



 406 (4-9)اجلزءان  (39)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

أو فٖ اظت٘داء ٌعًِىٕ  ،ىّصٔرةبسأ ذىم بب٘تَ٘ ٌَ اىشعص فٖ وصف ا .ىيشعصاء

شىات  فىٖ اواوٗىَ  ونىان ْىشا ٌتابعىم ىٍلتعىاٍت  ،ٌِٓا أو ٌيٍحٍ  ،أو فهصةٍ 

ىش٘ٔع اىٍلتٔتم اىتٖ نحىصت  ٌتأرصي اىّشعصاء ٌَ اىعصص اىعحٍاُٖ اظتصظالً 

َّ اىّصباتّ٘ات ،ٌع اىعصص اىعباظٖ اىحاُٖ  .وأظٍٓ  فٖ ظٓٔر ف

٘صوتّٖٖ اىبَ تعْ وُلصأ فٖ شعص أبٖ اىدعَ اىهَ 
(11)

: 

 فإُٓىا اً جضى اهلل تِٖ اىشٍَط ر٘ص

 

 فىاااي أراخى  بتصىٔٗص اىدب٘ىِ   

 اً وِصْصُت إذا ٌا فات أىلىاه خارىص 

 

بَج٘بٖ، تيٕ َوفِق اىٓٔى، وٌُصااي 
(12)

 

إىىٕ أشىعار  ٌبهىصٍ  وٌَ طصائف أربار اىتفات اىشعصاء واألاباء ٌَ وكٍ   

ًِ  ٓامِ ٌَ إظ (اىصدافٖ اىتائّ)جصٗسة  اىّصٔر ٌا ََُشصتُّ   رٍعم شىعصاء فىٖ ُ ى

كال اىزبص .صٔرة فتاة فٖ وصِف  واخسةٍ  كتعمٍ 
(13)

نىان  تسٗسةٍ  ٌِش ظِٔاٍت : »

اىٍصخٔم إبصاًْ٘ اىدٔراُٖ
(14)

فٖ زٗىارة اىف٘هُٔى  ف٘ي٘ى  اي طىّصازي 
(15)

 

 ، وٌسٗص اار اىهتى  اىهبىصى، وٌُتدىف اٙجىار(تارٗذ اىصدافم اىعصب٘م)صاخ  

                                                 

أاٗ  نات  شىاتص  :(1909-1840ّٖ اىب٘صوتٖ )ُدٔ تأبٔ اىدعَ كاظً بَ ٌدٍس اىهعْ  (11)

ٌصِّف ٌشىار  فىٖ اىعيىٔم اىشىصت٘م، اشىتلو باىتىسرٗط. وىىّ اٗٔاُىان: ٌىصةة اىلصٗبىم، 

 .(184: 5)األتالم  ٌتبٔتان، وىّ نتٌ  أرصى. وتصجٍان األفهار، وٍْا

 اىٍجيم[.]=  181واىصد٘ح  نشا، .200تصجٍان األفهار:  (12)

. وكس أجب  ٌاىف اىهتاب اىٍشنٔر )خيىً٘ اٌىٔس( صىٔرةً 8 - 9: 2اىٍحاىث واىٍحاُٖ  (13)

 باىضُهٔغصاف ىٓشه األب٘ات بزتٔط أصدابٓا، وتٔك٘عاتًٓ.

خٍى،، وىىس فىٖ  باخث أاٗ  ٌَ أْو :(1916-1844بصاًْ٘ بَ ت٘عٕ اىدٔراُٖ )إ (14)

ٌشق، وٌات فٖ ب٘صوت. ىّ ٌاىفات وٌتصجٍىات ٌتبٔتىم، واٗىٔان اخي ، واُتلو إىٕ 

 (.57-56: 1)األتالم  .كال اىضرنيٖ: ىً ُٗتبع شعص.

ف٘ي٘  بَ ُصص اهلل اي طصازي: ٌارخ اىصدافم اىعصب٘م، وٌَ أتضاء ٌجٍع اٌشىق، ىىّ:  (15)

صة. وُعبتّ إىٕ َجّسٍة ىّ ناُى  طىّصازة أجضاء( ونت  أرصى نح٘ 4تارٗذ اىصدافم اىعصب٘م )

 (.169: 5)األتالم 
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١ٟؽٯ٥ػث ان نػٰٖؽ ان ٘ػؽأل ا١طػ٬را٧ٮ رـػ٥ ،٘ٮ ةٰػؽكت
(31)

ا٧٬ٰٟٙ١ػج اٱ٧فػث  

ض٨ٰ٨ث
(33)

ٟ٘خػب ٢ْػ٭  ،كٞا٧ج ٯ٤٬ئػؼ ٘ػٮ ـػ٦ٌ ا١ٓاكػؽة ،٧ؾٯ٢ث ةارٯؿ ا٬ٰ١ـ 

 :ا١ؽـ٣ ٪ؼا ا١تٰج

٨ٰ٨ػػػػػػػثه  ر٪ا رة٫ػػػػػػػا ضي  نػػػػػػػ٬َّ

 

ا٥١فػػػػٙؽً  ٞػػػػا٥ٜ١ؽً  ةػٯٓػػػػثن  
(39)

 

  ٌَّ ٢ّ ٩ٰ٢ْ ا١ٓٸ٤ث ا١لٰظ ـٰٓػ ا١لؽح٧٬ٮ٘ا
(38)

 :ٟ٘خب ا١تٰج ا١خا١ٮ 

 ٛػػػ ٞخػػب ا١طفػػ٦ ٢ْػػ٭ كس٫٫ػػا

 

 !: ٛٙػػٮ كا٧ِػػؽمٯػػا أْػػٰي٦ى ا٨١ػػاس 

  ٌَّ ْتػ اهلل ا١تفخا٧ٮ :٢ّ ٫ٰ٢ْا اٳـخاذ ا١ٓٸ٤ثكا
(30)

 :ٟ٘خب ٪ؼا ا١تٰج 

٫ػػػػػا ٛػػػػػاؿ ٳضػػػػػػا٫ٛا  :٬ٍ٘س٫ي

 

ؽم! ،إ٧ٌػػػػػٮى ٘خػػػػػافه   ػػػػػطى ـٍ  أٷ ٘ا

  ٌَّ عٰؽ ا١ػٯ٦ ا١ؾر٢ٞٮ :٢ّ ٢ْ٭ ا١رٸذث كاْؽ ا١ٰٙطاءكا
(33)

 :ٟ٘خب 

ػػػػًج  ٛػػػػػٍ   ا١ٌلػػػػٓؽى ٳرةاةػػػػ٩ً  أكضى

 

  ًٝ ٢ػػػ  اٳ٫ٌػػػؽً  ٥١ػػػا ةػػػػٍت ٞا٥١ى

  ٌَّ ٢ّ ٢ْ٭ اٳرةٓث نػٯ٨ٜا كػاْؽ ا١تؽدك٧ػٮ ض٢ػ٣ٰ أ٨٘ػػم دى٤عػ٬سكا
(33)

 

                                                 

 ٞؽٯ٥ث ا١ؽس٠: اة٨خ٩. (31)

ي٫ػا، كضػػٯر٫ا ٯػ ٧ؿ.  (33) اٱ٧فث ٘ٮ ا٢١ٖث: ا١ٙخػاة ا١ٍٰتػث ا١ػ٨ٙؿ كا١طػػٯد، ا٥١طتػ٬بي ٛؽة

كاٛخؽض٫ا ْتػ اهلل ا١تفخا٧ٮ ٢١ٙخاة ا١خٮ ٣١ حخؾٌكج. كحت٨ػ٭ ذ١ػٝ ا٥١ش٥ػّ ا٢١ٖػ٬م ة٥هػؽ، 

 كأكرد٪ا ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ )أ ف س(.

 طؽ ٦٤ ا١فؽٯّ.ض٨ٰ٨ثه ٪٨ا ةا١خ٬٨ٯ٦ ٨٥١اـتث ا٬١زف، ٘ا١ت (39)

٩١ ٤ ١ٙػات ٘ػٮ اٳدب كا٢١ٖػث.  ،٬ٖ١م ةاضد :(3833-3938ـٰٓػ ة٦ ْتػ اهلل ا١لؽح٧٬ٮ ) (38)

 (.89: 1)اٳْٸـ  كاكخ٫ؽ ٦٤ ٤ ١ٙاح٩ ٤ٓش٣: أٛؽب ا٬٥١ارد )٘ٮ سؾأٯ٦ كذٯ٠(.

١ٖػ٬م، أدٯػب، ٤ػ٦ أْيػاء ٤ش٥ػّ ا٢١ٖػث  :(3810-3933ْتػ اهلل ٤ٰغائ٠ٰ ا١تفخا٧ٮ ) (30)

 .(330: 3)اٳْٸـ  ٩١ ٤ ١ٙات، ك٤خؽس٥ات ٤ٍت٬ْث.ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ، 

كاْؽ، ٞاحب، أدٯب، ٤ ١ٗ، اكػخ٠ٖ ٤ػػة  :(3831-3981عٰؽ ا١ػٯ٦ ة٦ ٤ط٬٥د ا١ؾر٢ٞٮ ) (33)

ةا١ػٯت٤٬٢اـٰث؛ كع٢ػق ٞخاب )اٳْٸـ(. ك٩١ دٯ٬اف كٓؽ ٤ٍتػ٬ع، كٞخػب أعػؽل ٘ػٮ ا١خػارٯظ 

 «(.٬٤اىّ ٤خٙؽٛث»اٳْٸـ كٞخاب: ٣٢ْ  ،9)٦٤ حؽس٥خ٩ ا١ؼاحٰث ٘ٮ اٳْٸـ ج . كٰٕؽق

١ػ٩  ،٩١ ٣ِ٧ ٞرٰػؽه ٘ػٮ ةٓيػ٩ إسػادة ،٤خأدب :(3833-3981ض٣ٰ٢ ة٦ إةؽا٪٣ٰ د٬ٌ٤س ) (33)

 (.330: 3)اٳْٸـ  دٯ٬اف ض٣ٰ٢ )ط(، كا٥١را١د كا٥١را٧ٮ )ط(، كٞخب أعؽل.
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 :اٳةٰات ة٩١٬ٜ ان ٨٫٘أ كا١ػ٪ا عاح٥ ،٘ٮ ةٰؽكت ان ا٣ٰٜ٥١ ضا١ٰ

ػػػٸ ْاكػػػج ٢ٰٙ١ٰػػػبى ـػػػ٠ٰ٢ً  ٓي  ا١

 

قي ٞػػػاٳرىجً    .«!ا١ٓػػػاٌؽً  ٤ىػػػ٦ٍ ًذٞػػػؽي

 
(1) 

 :ك٪ػٮ ،٢١ٌػٷ١ث ٢ْ٭ ا١ٌه٬رة ا١ٌل٥فٌٰث اـخ٠٥ٓ ا١لٓؽاء ٤ٙؽدات ٤خٓػدةن 

٠ٌ  ،كعٰاؿ ،كح٥راؿ ،ك٤ًراؿ ،رـ٣ك ،ن٬رة ًُ  .كٌٰٗ ،ك

نػٙث  :كا٥١راؿ ،كا١هٙث ،كا١طٰٜٜث ،كا٫١ٰئث ،٘ا١ٌه٬رة حػٌؿ ٢ْ٭ ا١ٌل٠ٟ

ٚو  ان كٯٜاؿ ا١خ٥راؿ ٘ٮ ا١لٮء ا٥١ه٬٨ع ٤لػت٫ٌ ،ا١ه٬رة :كا١خ٥راؿ ،ا١ٌلٮء  ةغ٢ػ

٠ ٥رِّػن٬رة ا١لٮء ا١خػٮ حي  :ا٥١راؿي  :ك٘ٮ ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ .٦٤ ع٢ٚ اهلل حٓا١٭

ػ٣ي  .كا١ٌه٬رة ٘ٮ ا١ر٬ب كٰٕػؽق ،نٙاح٩ ـٍ  :كا١ٌؽـػ٣ .كا٥١ؽـػ٬ـ ،اٳذػؽ :كا١ٌؽ

٢ػ٩ عَّٰ  (:خ م ؿ)ك٘ػٮ حػاج ا١ٓػؽكس  .ةا٣٢ٜ١ ك٧طػ٬ق أك كغمو  كٮءو  ح٥ر٠ٰي 

كػغم  :كا١غٰاؿ ،ا١غٰاؿي ٦٤ كٮء حؽاق ٞا٠ِ١ٌ ر. كه٬َّ ق ٘خى رى ٘خغ٠ٌٰ ٤ر٠ ن٬َّ 

 .ا١غٰاؿ :كا١ٍٰٗ .ا١ؽس٠ ك٢ٌٓخ٩

كأٌؽىؼى ٧شٰب ا١طػاد
(31)

ٜ٘ػػ ٛػاؿ  ،ض٦ٰ س٠ٓ ا١ه٬رة عٰػاؿ ا١غٰػاؿ 

ا٧ٮ ٩٨٤ كٞخب حطػج  .ٷ ٯٟاد ٯىت٦ًٰ عٰاؿي عٰاؿ :٦ْ ٧ٙف٩ إ٩٧ ٢١ٌي٨٭ ا١ؼم ٯٓي

٩١ ٪ؼٯ٦ ا١تٰخ٦ٰ ن٬رةو 
(33)

: 

 عٰا١ػ٩ي  رـػ٥ٍجي  ٛػ ٞاف ١ػٮ سفػ٣ه 

 

ـً  ٢ْٰػػ٩ً  ان ًضؽنػػ   زكا١ػػػ٩ً  ٛتػػػ٠ى ٯػػ٬

 كا٬ٰ١ـ أككٝ أف ٯؾكؿ ٦٤ ا١ٌي٨٭ 

 

 !٩ً ٘أ٧ػػا ١ٟػػ٣ٍ أٍ٪ػػػم عٰػػاؿ عٰا١ػػ 

كذٞؽ  ،كٞخب ٤ٙخٮ ا١لاـ ٤ط٬٥د ا١ط٥ؾاكم ٪ؼٯ٦ ا١تٰخ٦ٰ حطج ن٬رح٩ 

                                                 

١ػػ٩ ٤فػػؽضٰات  ،أدٯػػب كػػاْؽ نػػطٙٮ :(3988-٧3913شٰػػب ةػػ٦ ـػػ٥ٰ٢اف ا١طػػػاد ) (31)

 (.9:33ـ٥اق: حؼٞار ا١هتا. )اٳْٸـ كركاٯات، كدٯ٬اف كٓؽ 

 .3حؼٞار ا١ٌهتا: ص:  (33)
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ٛاؿ ،٥٫ٰ٘ا ا٠ٌِ١ كا١ه٬رة
(33)

: 

 أٯ٫ػػػػا ا٨١ػػػػاُؽي ُػػػػ٠ٌ نػػػػ٬رحٮ

 

 !ذا أ٧ػػا ،ذا أ٧ػػا ٤ػػ٦ ضٰػػد ٧ٙفػػٮ 

 كإذا ٷضِػػػػج ٨٤ػػػػٮ نػػػػ٬رحٮ 

 

 !٨٘ػػػا ٦ٍ ك٤ػػػا١ٮ ٤ىػػػ ٘أ٧ػػػا ةػػػاؽو  

 .ناضت٫ا (ك٘اةً )ةٓػ ٨٘اء  ،ذٞؽ ا١لاْؽ ةٜاء ا١ه٬رة 

 ان،أٯيػ كـػ٥ٌاق ُػٸن  ،٢ْ٭ ا٥١شػاز ان أض٥ػ ك٬ٛٮ ا١ه٬رة كغهكـ٥ٌ٭ 

ٛاؿ ،ا١ؼم أ٪ػل إ٩ٰ١ ن٬رح٩ ض٦ٰ رأل أ٫٧ا ح٬٨بي ٩٨ْ ٨ْػ نػٯ٩ًٜ 
(31)

: 

 ـٍٓج ١ٝ ن٬رحٮ كأحاؾ كغهٮ

 

 كـػػار ا١ِػػ٠ع ٧طػػ٬ؾ كا١ش٫ػػاتي  

 ٳٌف ا١ػػؽكح ٨ْػػػم ك٪ػػٮ أنػػ٠ه  

 

 كضٰدي اٳن٠ي حٍفػٓ٭ ا٢٥١طٜػاتي  

 ٤ػػػ٦ ٰٕػػػؽ ركحو  ك٪ت٫ػػػا نػػػ٬رةن  

 

 !؟٫١ػػا ضٰػػاةي  أ١ػػٰؿى ٤ػػ٦ ا١ٜتيػػ٬ؿً  

 ٘ؼٞؽ ك٬ٛٮ ٤ٙؽدات: اٳن٠، كا١لغم، كا٠ٌِ١، كا١ه٬رة، كا٢٥١طٚ. 

٢ْػ٭  ،٢١ػٷ١ػث ٢ْػ٭ ا١ٌهػ٬رة (ا١ٍٰػٗ)كأكرد ٤هٍٙ٭ ا١ٖٸٯ٨ٰٮ ٥٢ٞث 

ـت٠ٰ ا٥١شاز، ٛاؿ
(33)

: 

دٌ اٳضتػػػث ٧اكػػػئ ةٰػػػجي ٢ْػػػ٭ كي  ان رى

 

 ككبَّ ٘ػ ادم ك٪ػ٬ ٢١طػبِّ ْاةػػي  

ػػي ا١ػػار   ٓي  ة٨ٰػٮ كةٰػ٣ٟ٨٘نف ضاؿ ة

 

 ٍٰ٘ٙٮ ٢ْ٭ ٤ا ٘ٮ ا١ي٥ائؽ كػاً٪ػي  

                                                  

٤ٙخٮ ا١ػػٯار  :(3993-٤3933ٙخٮ ا١لاـ ا١ٓٸ٤ث ٤ط٬٥د ة٦ ٤ط٥ػ ٧فٰب ا١ط٥ؾاكم ) (33)

كاْؽان، كٞاف آٯثن ٘ٮ ٦٘  ا١لا٤ٰث، كأضػ ا٥٢ٓ١اء ا٥١ٟرؽٯ٦ ٦٤ ا١خها٧ٰٗ، كٞاف ٫ٰٜ٘ان أدٯتان 

كائ٠ ا١ط٨ت٢ٮ رـا١ثه سا٤ٰٓثه ٬٨ْا٫٧ا: ٤ٙخٮ ا١لػاـ (. ك٥١ط٥ػ 393: 3ا١ؽ٤اٯث: )اٳْٸـ 

٫ٓ٤ػػ ا١ٙػخص اٵـػٸ٤ٮ  -ا١ٓٸ٤ث ٤ط٬٥د ا١ط٥ػؾاكم: ضٰاحػ٩ ك٤ٟا٧خػ٩ ا٥٢ٓ١ٰػث كآذػارق 

3003-3003. 

 كا١لٓؽ ٤ٟخ٬ب ٘ٮ ٤ٜػ٤ث ا١تطد حطج ن٬رة ا١ط٥ؾاكم ةطػؽكؼ ا١ٍتاْػث ٧ٜػٸن 

 ٦ْ اٳن٠.

 .303: 3دٯ٬اف ك٬ٛٮ  (31)

 .333دٯ٬اف ا١ٖٸٯ٨ٰٮ:  (33)
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٘ػٮ ا١ٟػٸـ ٢ْػ٭ ا١خهػ٬ٯؽ ٨٤اـػتثه  إ٘اىػثه  (ا٥١ٓش٣ ا٬١ـػًٰ)ك٘ٮ 
(39)

 

قي » (:ص ك ر)ك٩ٰ٘  ،ا١ؼم ٌؽأ ٘ٮ ا١ٓهؽ ا١طػٯد ٬ٌرى رـ٩٥ ٢ْػ٭ ا١ػ٬رؽ  :نى

ك٧ط٬ق ةا٣٢ٜ١ أك ةا١ٙؽس٬ف
(38)

سٓػ٠ ١ػ٩ نػ٬رة  :كنػ٬ٌرق ،أك ةال١ػث ا١خهػ٬ٯؽ 

ٌف٥ثن  ٤ىػ٦ٍ ضؽ٘خػ٩ ا١خهػ٬ٯؽ. كا٥١يهػ٬ٌرة :٬ٌر. كا٥١يهى ٤يشى
(10)

: آ١ػث ح٨ٜػ٠ نػ٬ر 

٘ػٮ  ى٬ئٰث ٦٤ اٳكػٰاء حفػًٜ ٢ْػ٭ ْػـػثو  اٳكٰاء ا٥١شف٥ث ةا٧تٓاث أكٓثو 

ًو  ،سؾئ٫ا اٳ٤ا٤ٮٌ   ،٘ػٮ سؾئ٫ػا ا١غ٢ٙػٮٌ  ضٌفػاسو  أك زسػاجو  ك٦ٍ٤ً ذى٣ٌ إ١٭ كؽٯ

 «.ان ٥ٰٞاكٯ ان ٘خٍتّ ٩ٰ٢ْ ا١ٌه٬رة ةخأذٰؽ ا١ي٬ء ٩ٰ٘ حأذٰؽ

*   *   * 

(3) 

كاـخٙاد ٤ط٥ػ ا١غيؽ ضف٦ٰ
(13)

٘ػا١خًٜ ، ٦٤ ْا٣١ ا١خهػ٬ٯؽ ا١ٌل٥فػٮٌ  

إ٧ػ٩  :ٛػاؿ ٰ٘ػ٩ كأ١ٜا٪ا ٢ْ٭ رس٠و  ،كإٯطاءاح٫ا ، negativeضاؿ ا١ٌه٬رة ا١فا١تث 

 ٬٘ؽ (زساسات ا٥١ه٬ٌر)كٞخب ْتارة  ،كا١ٌيٸ١ث ٪ػنل ٯ٢ٜب ا٫١ػل ىٸ١ثن 

                                                 

كا٧ِؽ ا٥١ٓشػ٣ اٳـاـػٮ، كا٥١ٓشػ٣ ا٥١ػرـػٮ )ص ك ر(  .ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ )ص ك ر( (39)

 ك٧ٌم ٘ٮ ا٬١ـًٰ ٢ْ٭ أف ا١خٓؽٯٗ ٦٤ ٤ه٢ٍطات ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث.

ػ٣ ا١ؽـػاـ ةػ٩ أك  (38) ـي ٬ٍفى ٘ٮ دىٍرج ٤ادة )ص ك ر( ٣٢ٜ٢١ ا١ؼم ٯؽ ًٙؽسى ذٞؽ ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ ا١

ـى ٯيه٬ٌر؛ ك٣١ ٯؼٞؽ ا٥٢ٟ١ث ٘ٮ )ؼ ر ج ٣ ة٩: ٣٢ٛ ا٥١هػ٬ر (، كاٛخؽح ض٣ٰ٢ د٬ٌ٤س ٥١ا ٯيٍؽ

 «.٘ؽكاٯث ا٥١ه٬ر»٦٤ ا١ػارسث:  ةػٷن 

«: ٤ٓش٣ أـ٬٢ةٮ ضيارم ا١شػٯػ: »حٙه٠ٰ ٘ٮ ٞخاةٮ« ا١ٙؽس٬ف»ك٢١ٟٸـ ٢ْ٭  -

 كذ٥ث ا٥١هادر كا٥١ؽاسّ. ،٤ادة )ؼ ر ج ف( ك٤ادة )ؼ ر ش ل(

ث ا١خهػ٬ٯؽ، كاـػخ٬٢٥ٓا اٳس٨تٰػث: ٣١ حلّ ٥٢ٞث )ا٥١ه٬رة( ٘ٮ اٷـػخ٥ٓاؿ، كٛػا٬١ا: آ١ػ (10)

ؽة، ٞا٤ٰؽا. كٞاف د. أض٥ػ زٞٮ رئػٰؿ حطؽٯػؽ ٤ش٢ػث ا١ٓؽةػٮ اٳكؿ ٯٟخت٫ػا ةا١ٜػاؼ: ٥ٛػ

ة: )كأن٠ ٨ٓ٤ا٪ا ٘ٮ اٳس٨تٰث ا١طي   (.cameraشؽى

ْا٣١ إـػٸ٤ٮ، أدٯػب، ةاضػد  :(3839-3931اٵ٤اـ ٤ط٥ػ ا١غيؽ ضف٦ٰ ا١خ٧٬فٮ ) (13)

١ٜا٪ؽة، ح١٬٭ ٤لٰغث اٳز٪ؽ، ٠٥ْ ٘ٮ ـ٬رٯث ٯ٬ٜؿ ا١لٓؽ، ٦٤ أْياء ٤ش٥ٓٮ د٤لٚ كا

 (.333-331: 1)اٳْٸـ  .ك٤هؽ، ك٩١ ٤ ١ٙات ٞرٰؽة، ٫٨٤ا دٯ٬ا٩٧: ع٬اٌؽ ا١طٰاة
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٪ؼٯ٦ ا١تٰخ٦ٰ
(13)

: 

 ْؼرحٝ إذ ن٬رتى ٘ٮ ٧ٙفٝ ا٫١ػل

 

 !كن٬رت ا١يٸؿ ركادا ،ىٸٷن  

 ػ٘نٌف زساسات ا٥١ه٬ر ح٢ٜب ا١ف 

 

 كا١تٰػػاضى ـػػ٬ادا ان ف٬ادى ةٰاىػػػػػ 

ػا١ز ة٫ػا كرؽ ، ا٥١ػ٬اد ا٥ٰٟ١اكٯػث :زساسات ا٥١ه٬ٌر(ػ)كأراد ة  ا١خػٮ ٯٓي

 (.positive) :إ١٭ ٬٤ستث( negative)كٯٟٓؿ ا١ه٬رة ا١فا١تث  ،ا١خه٬ٯؽ

٣٫ٰ٘ رؤٯخػ٩  ـ ٠ٞ كاضػو كٛػٌ  ،كٛاة٠ ةٓو ا١ٌلٓؽاء ة٦ٰ اٳن٠ كا١ٌه٬رة

ػؽ ،كا١خلػ٬ٌؽ ،كا١خؼٞؽ ،٫١ؼا ا٥٢٥١ص ة٦ٰ اٷْختار ك٬٤اٜ٘ػث ا١هػ٬رة  ،كا١خطفع

 ،كا١خٌٓشب ٦٤ ذتات ا١ٌه٬رة ٢ْ٭ ا١ػ٬رؽ ان،أك ٞرٰؽ اٳن٠ أك ٤غا١ٙخ٫ا ٢ٰٛٸن 

 .كاـخٟلاؼ ٤ٸ٤ص ٘ٮ كغهٰخ٩ ٣١ ٯ٦ٟ ٯ٨خت٩ إ٫ٰ١ا

٤ػ٦  كا١ٌه٬رة ٘ٮ كاضػةو ٦ْ اٳن٠  ،٤رٸن  ،كأكًردي ٤ا ٛا٩١ ٧شٰب ا١طٌػاد

ا١ٍّٜ ا١خٮ ٫٥ِ٧ا ٦٤ كضٮ ا١ٌه٬رة
(11)

: 

ى   كا ةٟٙػػػػػػػٮ نػػػػػػػ٬رةرأ

 

ػػػػ٥ٍ٥خ٫ا ٤ػػػػ٦ كػػػػٖٙٮ   ىى

 ١ٜػػػػػ ىػػػػ٥ٍ٥خى٫ا» :ٛػػػػا٬١ا 

 

ًٗ  ان،سػػػػػ   «ك٥١ػػػػا حلػػػػخ

٥ٍ٥ػػ» :٢ٜ٘ػػج   ػ١ػػ٬ أ٧ػػٮ ىى

 

ًٗ ػػػ  جي أنػػ٢ى٫ا ١ػػ٣ أكػػخ
(13)

 

ػػػػػو   ٓي  ة٫ػػػػا ٰٟ٘ػػػػٗ ْػػػػ٦ ة

 

 ؟«ك٧ػػارم ح٨ٍٙػػٮ ،أكػػٙ٭ 

كْتؽ ٤ط٥ػ اٳـ٥ؽ 
(13)

 :ٜ٘اؿ ،آعؽ ة ٢ْ٭ كس٩و ٦ْ ا١ٟٙؽ 

فػػػ٫٨ا٬رة ٘ػػػٮ ٍؽتى ٢١هػػػٞتَّػػػ  ضي

 

ٰٟ٘ٗ ٬١ أةهؽت ٦٤ ن٬ٌركا؟ 
(11)

 

                                                  

٬رة ٘ٮ دٯ٬ا٩٧. ان ٥ِ٧ ٢١لاْؽك٣١ أسػ  - .98ع٬اٌؽ ا١طٰاة:  (13)  ٦٤ كضٮ ا١هع

 .89حؼٞار ا١هتا:  (11)

 .)أك: ٢ٌب ة٩ ا١لٙاء( ،اكخٙ٭ ةٟؼا: ٧اؿ ة٩ ا١لٙاء (13)

كػػاْؽ كٞاحػػب ك٤ ١ػػٗ، ١ػػ٩ ْػػػد ٤ػػ٦ ا١ػػػكاكٯ٦،  :(3831-٤3800ط٥ػػػ اٳـػػ٥ؽ ) (13)

 .٤311:1ٓش٣ ا٥١ ٦ٰٙ١  -ك٪٬ ٤ٍت٬ع. ،ك٤ ١ٙات ٤غخ٢ٙث، ك٫٨٤ا )دٯ٬اف اٳـ٥ؽ(

 .113-111دٯ٬اف اٳـ٥ؽ:  (11)
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ذات  :٘ػا٦ٰٓ١ ،ا٦ٰٓ١ كاٳذؽ :ك٥٢ٞخا اٳن٠ كا١ٌه٬رة حٜخؽةاف ٦٤ ٥٢ٞخٮ

ةٰٜػث ا١لػٮء  :أك ا١ٌلػغم ا٥١اذػ٠، كاٳذػؽ ،كا١ت٨اء ا١لاعم ،ا١لٮء ك٧ٙف٩

 .ك٤ا ٯػؿ ٢ْ٭ كس٬دق

تٍػكف اٳ٧ػ ْى ١فٮك٘ٮ كٓؽ اة٦ 
(13)

٩١ ٦٤ ٢ٍ٤ّ ٛهٰػةو  
(19)

: 

ّي ةٓػػػ ا١ٓػػ٦ٰ ةػػاٳذؽً   ا١ػػػ٪ؽي ٯٙشػػ

 

٬رً  ٥٘ا ا١تٟاءي ٢ْ٭ اٳكتاحً    ؟كا١هع

كضػٯد ا١لٓؽاء ا٥١ٓانؽٯ٦ ٦ْ ع٬٢د ا١ه٬رة ةٓػ نػاضت٫ا أك أنػ٫٢ا  

ًٌ ةٓػ ٞاحت٩ ان ٛػٯ٥ ان ٯلت٩ ٞٸ٤ كاكخ٫ؽ ٪ؼا ا١تٰج ضخ٭ إٌف ا٨١اس  ،٦ْ ةٜاء ا١غ

 :ة٥ا ٩ٰ٘ ان إْشاة ك٬ٜ٢ْق ٞخت٬ق ٘ٮ أ٬١احو 

ًٌ ٯتٜػػ٭ ز٤ا٧ػػ  ةٓػػػ ٞاحتػػ٩ ان ا١غػػ

 

ًٌ حطج اٳرض ٤ػ٬٘في!   كٞاحب ا١غ

٢ْ٭ أٌف ا٥١ػٌكف ٘ٮ ا٥١هادر كا٥١ؽاسّ 
(18)

: 

ًٌ ٯتٜػػ٭ ز٤ا٧ػػ  ةٓػػػ ٞاحتػػ٩ ان ا١غػػ

 

ًَّ ٯ٨ٍػػػػىرسي    !كٷ ٤طا١ػػػث أٌف ا١غػػػ

٘ٮ دىرج  (ٯتٜ٭)كأكرد ٤ٍؽاف ٌؽاة٢ؿ ٕؽٯ٬ٖرٯ٬س ا١ؽاةّ ا١طػاد ٥٢ٞث  

ككى٥٫ٓا حطج ن٬رح٩ ،ٮ ا١ٖؽضةٰخ٦ٰ ٩١ ٘
(30)

: 

                                                 

يؽم )ة٢ػ (13) ٞاحػب،  :ـ(3313-٪338( )حػ٬٘ٮ ان ْتػ ا٥١شٰػ ة٦ ْتػكف ا٫ٙ١ؽم )ٛت٢ٰث( ا١ٰاة

٥ػّ ١ػ٩ دٯػ٬اف نػٰٖؽ. )ا٧ِػؽ كاْؽ كْا ٣١ ةا١خارٯظ، كا١طػٯد، كاـّ ا٣٢ٓ١ ةا١لػٓؽ. سي

 (.303-383: 3 -٥ْؽ ٘ؽكخ  -حارٯظ اٳدب ا١ٓؽةٮ 

ٷة٦ ةػركف ٞخاب ـ٥ٌاق: )٥ٞا٤ث ا١ٌؾ٪ؽ ك٘ؽٯػة ا١ػػ٪ؽ( ٘ػٮ كػؽح ٛهػٰػة اةػ٦ ْتػػكف،  (19)

ػًؽؼى ك٪ٮ ٘ٮ رذاء ة٨ٮ اٳٍ٘ؿ ضٟاـ دكٯ٢ث ة٬ٰ٢ٍس أٯاـ دكؿ ا٬ٍ١ائػٗ ةاٳ٧ػػ١ ْي ؿ. ك

 )ا١تٌفا٤ث(.ػة ان ا١ٟخاب أٯي

( ك٩٢ٜ٧ ٘ػٮ: ٤ش٥ػّ ا١طٟػ٣ 93: 3ا١تٰج ٦٤ دكف ٧فتث ٘ٮ: ا١ػر ا١ٙؽٯػ كةٰج ا١ٜهٰػ ) (18)

 .333: 1كاٳ٤راؿ ٘ٮ ا١لٓؽا١ٓؽةٮ 

٤ّ ٤ش٬٥ْث ن٬ر كردٍت ٘ٮ ٞخاب: حارٯظ ا١هطا٘ث ا١ٓؽةٰػث ٢ٰٙ١ٰػب دم ٌػؽازم )ٰٕػؽ  (30)

 ٤ؽ٥ٛث ا١هٙطات(.
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 إ١ػػ٭ أ٪٢ػػٮ أـػػ٬ؽ اٱف رـػػ٥ٮ

 

 تػػػػٮ١ٰتٜػػػػ٭ ةٰػػػػ٣٫٨ حػػػػؼٞاري ضي  

ػػ٣   ك٧ٙفػػٮ ٛػػػ كٛٙػػجي ٢ْػػ٭ كىٷ٪ي

 

َّٞػػػ كرـػػػ٥ٮ كػػػا٪ػه    اقي ٢ٛتػػػٮز

٢ْػػ٭ أذػػؽق  ان ٧ٙفػػ٩ ح٨ت٫ٰػػ (٘ػػ٦ٌ ا١خهػػ٬ٯؽ)ككٛػػٗ ةٓػػو ا١لػػٓؽاء ٨ْػػػ  

 اظ١ٜػػ أحػاح ا١خهػ٬ٯؽي ا١ل٥فػٌٮ اٷضخٙػ ؛ا١طيارم كاٷسخ٥اْٮ كا٨١ٙفػٮ

ٚه  ةخؼٞارو  كنػ٢ث  ،ـػاًضؽه  كٞأ٫٧ػا عٰػاؿه  ٤ػ٦ كرؽو  كن٬رةو  ،نا٤جو كٞأ٩٧ ٧اٌ

خ٨ٮ ا١ٌه٬رة كناضت٫ا  .كٞأ٥٫٧ا ٯ٢خٰٜاف كٯخطاكراف ،٬٤ن١٬ث ة٦ٰ ٤ٜي

كٓؽ أةٮ ا١طف٦ ا١ٍٟفخٮ ا١تٰؽكحٮ ك٧ٜؽأ ٦٤
(33)

: 

 ٘ن٫ٌ٧ا ان عٰؽ« ا١ٌل٥ؿ»سؾل اهلل ٨ْٮ 

 

 ٘ػ ادم أراضػج ةخهػ٬ٯؽ ا١طتٰػب 

 ان ضاىػؽ ٘ات أ١ٜػاقي كًنؽتي إذا ٤ا  

 

٘ٚ ا٫١ػ٬ل ك٤ػؽادم   ةشٰتٮ ٢ْ٭ كى

٬٢ل ضاىؽةن  ،٤ ٛخان  ٜ٘ػ نارت ا١ه٬رة ةػٯٸن   ـى ردٌ ا١لػاْؽ ا١ٙيػ٠ ، كك

أعؽل كٛاؿ ٘ٮ ٍٛٓثو  .إ١٭ ا١ٌه٬رة ا١ٌل٥فٰث
(33)

: 

ٝى ا١لػ٥ؿ ْػ٦ ْتػدو  رىح  ٯا ةػري ٤ػا نػ٬َّ

 

 كإ٥٧ػػا ٞػػاف ٪ػػؼا اٳ٤ػػؽ ٤ٜهػػ٬دا 

 قي ؽي عاٍ٘ج ٢ْ٭ ا١طٍف٦ً ٦٤ كٮء ٯِّٰٖػ 

 

 ٬٤سػ٬دا -ا١ػػ٪ؽى  -١ٰتٜػ٭  ٘أذتخخ٩ي  

ف٦ى  :ك٘ٮ ٪ؼا ٤ا ٯػْ٭   .ا١خ٠ٰ٢ٓ ٦٤ ٣٢ْ ا١تػٯّ ضي

ك٘ٮ ـٰاؽ ذ٨اء ٤ٓؽكؼ ا١ؽنا٘ٮ
(31)

٢ْ٭ ٤ه٬ر ٤خ٦ٜ ـ٥ٌاق ٘ػٮ ٍٛٓػث  

ف ٢١ٍٜٓػث  ٘ٮ اـخٍؽادو  (٦٘ ا١خه٬ٯؽ ٧ٙف٩)٘ٮ دٯ٬ا٩٧ كٛٗ ٨ْػ  ٨ػ٬ى ْى ٛانػ. ك

ٛاؿ (ا٥١ه٬ٌر ا١تارع) ػة
(33)

: 

                                                 

 .393ٟار: حؽس٥اف اٳ٘ (33)

 .393حؽس٥اف اٳٟ٘ار:  (33)

كػاْؽ ا١ٓػؽاؽ ٘ػٮ ْهػؽق، ك٤ػ٦  :(3833-٤3933ٓؽكؼ ةػ٦ ْتػػ ا٨ٖ١ػٮ ا١ؽنػا٘ٮ ) (31)

(، 318: 3)اٳْػٸـ  .٩١ دٯ٬اف كٓؽ، ك٤٬ِ٨٤ات ك٤ ١ٙات ٞرٰػؽة ،أْياء ٤ش٥ّ د٤لٚ

 كا١ؽنا٘ٮ ٦٤ ا١لٓؽاء ا١ؼٯ٦ أٞرؽكا ٦٤ ٣ِ٧ ا١ٍّٜ ٦٤ كضٮ ا١ٌه٬ر.

 .331 دٯ٬اف ا١ؽنا٘ٮ: (33)
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 ؽ ٛػػػ نػػار ٰ٘ػػ٩إف ٘ػػ٦ٌ ا١خهػػ٬ٯ

 

 ةٰٖػػػػؽ ٧ِٰػػػػؽً  ان ةارْػػػػ (أـػػػػٓػه ) 

ٗع  (ا١لػػ٥ؿ)ض٥ػػ٠    ١ٴ٧ػػاـ ةٟػػ

 

 كةػػػػأعؽل نػػػػ٨اْث ا١خهػػػػ٬ٯؽً  

 ا١تػػػػػائّ ٨٢١ػػػػا كأحػػػػ٭ ٯتػػػػػعي  

 

 ٤ػػػ٦ ا١ٌؽـػػػ٬ـ عٍٰػػػؽً  ةٙػػػ٦ع  سً  

 ١ػػ٣ ٯٙخػػ٩ ٤ػػ٦ نػػ٬رة ا٥١ػػؽء ضخػػ٭ 

 

 ا١خٰٟٙػػػؽً  ٤ػػػا ة٫ػػػا ٤ػػػ٦ ْٸئػػػ٣ً  

 ٟ٘ػػػػػػؽو  ٘خؽا٪ػػػػػػا ٞأ٫٧ػػػػػػا ذاتي  

 

 ح٫ػػػػػ٣ع ةػػػػػا١خٓتٰؽً  ٪ػػػػػٮ ٨ْػػػػػ٩ي  

ػػؾفو  حػػؽل ٨ْػػػك  ؾ٫٧ػػا ذات ضي  ضي

 

 كحيػػؽل ٘ػػٮ ا١فػػؽكر ذات ـػػؽكرً  

 ػ١ػػٝ ٯػػا )أـػػٓػ( ا١ٙغػػاري كٷ ًز١ػػ 

 

 !ًسػػػَّ سػػػٯؽً  ةػػا١ٙغؽً  ان سػػػٯؽ جى ػػػ 

٘ػٮ ضفػ٦ ا١خٜػاط  :كا٨١م ةا١ٔ ا١ػٛث ٘ػٮ ا١خٓتٰػؽ ْػ٦ ةؽاْػث ا٥١ٌهػ٬ر 

ك٧ٙؼ ا١لاْؽ إ١ػ٭ ا٥١ٸ٤ػص ا١خػٮ  .ك٘ٮ ضف٦ اعخٰار ١طِث ا١خٜا٫ٌا ،ا١ه٬رة

كٷضػَ  ؛كدٛػائٚ حٙهػٰٸت أسؾائػ٩ ،ا٬١رؽ ٤ػ٦ ـػ٥ات ا٬١سػ٩ حرتج ٢ْ٭

ر  َّ٬ ٦٤ ـ٥ات ا١طػؾف أك ا١ٙػؽح  (ناضب ا١ه٬رة)حرتٰج ا١ه٬ر ١طاؿ ا٥١هى

أك ا١لؽكد
(33)

 .أك ٰٕؽ ذ١ٝ ٦٤ ا٥١ٸ٤ص 

 ،ْػ٦ نػاضت٫ا حػ٬ضٮ إ١ػ٭ ضا٫٢٤ػا ةػأ٬٤رو  -٢ْػ٭ نػ٥خ٫ا  -كا١ه٬رة 

 .٦٤ ا٬١س٬ق ٢ْ٭ كس٩و  أك حه٠ إ٩ٰ١ ،كحيغ٠ٰي ١طا٫٢٤ا أٞرؽ ٦٤ ٨ٓ٤ن٭ حطخ٩٢٥

ككنٗ ٛف٨ٍػم داككد أضػ ا٥١ه٬رٯ٦ ةػ)ا٥١ه٬ر ا٨ٙ١اف( كٛاؿ ٩ٰ٘ -
(31)

: 

 ٛػػػػا٬١ا ٨١ػػػػا إٌف ا٬٨١اةػػػػٔ ة٨٨ٰػػػػا

 

 ْػػػػؾعكا ك١ػػػػٰؿ ةٍٜؽ٧ػػػػا ٨٘ػػػػافي  

 ٘ٙػٮ ٤هػؽو ٘خنػ٭ !ٞػٸ» :٘أستخ٣٫ 

 

 ْلػػٚ ا١ٍتٰٓػػث كا٫١ػػ٬ل ٞخ٥ػػافي  

 ٯغخهػػػػػ٫ا ةط٨ا٧ػػػػػ٩ كس٨ا٧ػػػػػ٩ 

 

 ٘فػػؽل ١ػػ٩ ٫٨٤ػػا ٪ػػ٬نل كس٨ػػافي  

 رت ٯػػػق ٘ٙػػٮ حهػػ٬ٯؽقإف نػػ٬َّ  

 

هػػافي  ٞػػ٠ع    «..ا١ٍتٰٓػػث ٤ػػا ة٫ػػا ٧ٜي

                                                  

ؽكد ا١ؼ٪٦ (33) ؽكد، كي ْػػـ اٷ٧ختػاق إ١ػ٭  :)ك٘ٮ ٣٢ْ ا١ػ٨ٙؿ( .ٛاؿ ٘ٮ ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ: ا١لع

 ا١ِؽكؼ ا٥١طٍٰث، أك ا٥١ٸةفات ا١ٍارئث )٤ز(.

(. كٛػاؿ ٘ػٮ ا٥١ٜػ٤ػث: ٤ػ٦ ٛهػٰػة 313ص:  3813)دٯف٥تؽ  -ا١لٓؽ ٘ٮ ٤ش٢ث أة٬١٬  (31)

٨اف: ا٢ٜ١ب.ٌْؾكا: ٬ٌ٢ٛا.  ٫٤ػاة إ١٭ ا٨ٙ١اف ا٥١هؽم: كٓتاف زٞٮ.  كا١شى
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، ك٘ػٮ حٓؽٯٙػات «ا٨ٙ١ػاف»١ٜػ ضِٮ ا٥١ه٬ر ٦٤ ا١لٓؽاء، كٰٕؽ٪٣، ة٢ٜػب 

٤ى٦ٍ ٤ى٫ؽ ٘ٮ حؼٌكؽ ا١ش٥ػاؿ أك حطهػ٩٢ٰ، أك  :ا٨ٙ١اف»ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ )ؼ ف ف(: 

 )٤ز(. «إةػا٩ْ، ٞا١لاْؽ كا١ٟاحب، كا٬٥١ـٰٜٮ كا٥١ه٬ر، كا٥٥١ر٠...

ك٩ٓ٤ ن٬رحاف ك٥فػٰخاف ٥١هػ٬رٯ٦  ،«ا١ؽـاـ ا١غا١ػ»٬اف كحطج ٨ْ -

ٛاؿ ض٣ٰ٢ د٬ٌ٤س ،٤ٓانؽٯ٦ ٩١
(33)

: 

 نػػػ٬ٌرح٨ٮ ٯػػػا نػػػاضتٮ ةخٙػػػ٦٨و 

 

 ٢ْػػػػ٭ اٳكراؽً  ان ٘ش٢ٓخ٨ػػػػٮ أذػػػػؽ 

 أ٧ػػج ا٥١غ٢ػػػ ٘ػػٮ ا٥١رػػاؿ ٳ٨٧ػػٮ 

 

 !أ٧ػػػا ذا٪ػػػبه ١ٟػػػ٦ٌ ٨٘ػػػٝ ةػػػاؽً  

 *   *   * 

(3) 

٤ػا  ،٦ ٧ٙفػ٩ك٘ٮ أكٓار ا١ٌه٬ر ٬٧ع ٯشؽم ٩ٰ٘ ا١ط٬ار ةػ٦ٰ ا١لػاْؽ كةػٰ

٢ٚ ٩ٰ٢ْ ٘ٮ ٪ؼق ا٨١ه٬ص ٯه٬ٌر ا١لػاْؽ ضا١ػ٩ ٥١لػا٪ػ  ،ا١ط٬ار ا١ؼاحٮ :٧ٍي

كٯلػ٬ٟ ٤ػ٦ ةٓػو ٤ػا ٞػاف ٤ػ٦  ،كٯخؼٞؽ ٦٤ أ٤ؽ ٧ٙف٩ ٤ا ٯغٍؽ ١ػ٩ ،ا١ه٬رة

ك٪ػٮ ٧هػ٬صه ح٢ٖػب  .أك ٯ٨ِؽ إ١٭ ا١ٖػ ا١ؼم ٷ ٯٓؽؼ ٤ا ٯ٬ٟف ٰ٘ػ٩ ،ضٰاح٩

ً ا١لػاْؽ ٫٨٤ػا ٯفػخ٨ت ؛٫ٰ٢ْا ْاٌٙث ا١لش٦، كحفٍٰؽ ٫ٰ٢ْا ُٸؿ ا١ؼٞؽٯات

 ،أك ٦٤ اٳ١ػ٣ ك٤ِػا٪ؽ ا٥١ٓا٧ػاة ،٤ٸ٤ص ٤غخ٢ٙث ٦٤ ا١ٙؽح كا١ٌفؽكر كا١ت٫شث

 ،٢١ٌلاْؽ ٬ٰ١ٌىط٫ا أك ٯ٫ٍٜ٨ا ة٥ا ٯلاء ان ١ٜػ نارت ا١ٌه٬رة ٤ي٨ٙؽس .أك ا١خأ٠ٌ٤

ؽغ كط٨ثن   .ْاٌٰٙث ٞا٨٤ث أك ٯٙي

ك٘ٮ كٓؽ ع٠ٰ٢ ٤ٍؽاف
(39)

: 

 ٤رػػا١ٮى ٪ػػؼا ٨٤تػػ، ْػػ٦ ـػػؽٯؽحٮ

 

ٌّٚ ٢ْػػػػٮَّ    ٤تػػػػ٦ٰي كػػػػ٫ادح٩ ضػػػػ

                                                  

 .313-311: 3ا٥١را١د كا٥١را٧ٮ  (33)

 .33: 3دٯ٬اف ا١غ٠ٰ٢  (39)

 = ]ا٥١ش٢ث[. 339: 3٪ٟؼا أضاؿى ا١ٟاحب، كٛػ أضاؿ ٘ٮ ذ١ٝ ٛت٠ ٢ْ٭ ا١ػٯ٬اف  )*(
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كٞخب ا١غٍاط ٧فٰب ٤ٟارـ
(38)

حطج ن٬رح٩ ةغ٩ٍ ٦٤ ٩٥ِ٧ 
(30)

: 

ػػ٩٥ ـٍ  أٷ إ٥٧ػػا كغهػػٮ ٕؽٯػػبه ةؽى

 

 ٞػػؼاؾ كػػتاةٮ ٘ػػٮ ا١طٰػػاة ٕؽٯػػبي  

 ٰ٘ػػا رـػػ٣ي ٪ػػا إ٧ػػا ٕؽٯتػػاف ٪ا٪٨ػػا 

 

«٧ًفػٰبي  ٢١ٖؽٯًب  ٕؽٯبو  ك٠ٞع » 
(33)

 

 .ٷ٤ؽئ ا١ٰٜؿ ك٪٬ ٦٤ ةٰجو  ،٦كا١لٍؽ اٳعٰؽ ٤ي٥ٌ  

كٞخب أ٬٧ر ا١ٍٓار -
(33)

ك٪ػ٬ ٘ػٮ  ،١ػ٩ ٢ْ٭ ن٬رةو  ،٘ٮ نتاق ،٦٤٩٥ ٧ِ 

٩١ كأ٪ػل ا١ه٬رة إ١٭ اة٦ ٣ْع  ،٧ط٬ ا١را١رث ْلؽة ةٰخ٦ٰ
(31)

: 

 ػإ٥٧ػػا ٧طػػ٦ ٘ػػٮ ا١طٰػػاة إ١ػػ٭ ضٰػػ

 

 ك٘خٰػػػػث ك٫ٞػػػػ٬ٷ كػػػػتاةان  ٦و ػػػػػ 

 ٧خ٨٥ػػػػ٭ ا١طٰػػػػاة ةٓػػػػػ ح٥ػػػػ٦ع  

 

 !٢ٛػػػٰٸ ان ك٪ػػػٮ ١ٰفػػػج إٷ ٤خاْػػػ 

ٯلػثك٢ْ٭ ٕٸؼ ٤فؽضٰث )ذم ٛار( ن٬رةه ٨١ا٫٥ُا ا١لاْؽ ٥ْؽ أة٬ ر - 
(33)

 

                                                 

حػؽس٣ ١ػ٩ ٘ػٮ اٳْػٸـ، ٛػاؿ: عٍػاط ١ت٨ػا٧ٮ  :(3833-٧3998فٰب ة٦ ـٰٓػ ٤ٟارـ ) (38)

 (.39: 9( إ١٭ ٰٕؽ ذ١ٝ. )اٳْٸـ ضتث اٳرز ٤رٸن  ٤يخ٦٨ٙ، ةؽع ٘ٮ ا١ٟخاةث ا١ػٰٜٛث )٢ْ٭

 .38: 3٘ٮ ا٥١را١د كا٥١را٧ٮ  (30)

كح٥ػاـ ا١تٰػج  .٧فػٰب( ٰب )ذم ا٨١فػب كا١ٜؽاةػث، كةػ٦ٰ اـػ٣٘ٮ ا١لٓؽ ح٬رٯث ة٦ٰ ا٨١ف (33)

 ٷ٤ؽئ ا١ٰٜؿ:

 ٢ٜ٘ػػج ١ػػ٩ إ٧ػػا ٕؽٯتػػاف ٪ا٪٨ػػا

 

 كٞػػ٠ٌ ٕؽٯػػب ٢١ٖؽٯػػب ٧فػػٰبي  

 
 

، ٤ػ٦ أدةػاء 38: ١3ؾر٢ٞٮ )اٳْػٸـ ( ٛاؿ ا3833-3809أ٬٧ر ا١ٍٓار ) (33) ٚه (: كػاْؽ رٰٛػ

ا٥١ػرـ٦ٰ، د٤لٜٮ ا١٬٥١ػ كا٬١٘اة. ٩١ ْػد ٦٤ ا٥١ ١ٙات، كدٯ٬اف: ُٸؿ اٳٯاـ، كنػر 

 ةٓػ ك٘اح٩: دٯ٬اف ٥٢ْخ٨ٮ ا١طٰاة )أك: رةاْٰات ا١ٍٓار(.

نٙؽ ا١غٰػؽ ـػ٨ث  33، كا١ه٬رة ٤ ٌرعث ة٩٥٢ٜ ٘ٮ 333ا١لٓؽ ٘ٮ رةاْٰات أ٬٧ر ا١ٍٓار:  (31)

 ـ ٥ٞا ذتج ٢ْ٭ ٯػ اة3831.٩٨-٪3113، ككٷدة ا١لاْؽ ٞا٧ج 3131٪

٤ػ٦ ٞتػار كػٓؽاء ا١ٓػؽب ٘ػٮ ا١ٓهػؽ  :(3880-٥ْ3809ؽ ة٦ ٤ط٥ػ كاّ٘ أة٬ رٯلث ) (33)

ك٬ٛٮ ىٰٗ: إف ا١خه٬ٯؽ أـاس ٩٨٘، ك٪٬ حه٬ٯؽ ٯػو نػ٨اع حٓػؽؼ  ا١طػٯد. ٛاؿ ٩ٰ٘ د.

٭ ا١يػ٬ء، كا١ِػ٠ إ١ػ٭ ا١ِػ٠ كا١ي٬ء إ١ ،كا٬٢١ف إ١٭ ا٬٢١ف ،ٰٞٗ حي٣ٌ ا١غً إ١٭ ا١غً

(. كنػرت أكٓارق ٤ش٬٥ْث ٘ٮ دٯ٬اف ٤ػ٦ سػؾأٯ٦ 331)دراـات ٘ٮ ا١لٓؽ ا١طػٯد: 

كنػػرت ٤ػّ ا١ػػٯ٬اف دراـػث  .«ن٨ٓث د. ٘اٯؾ ا١ػاٯث كز٩ٰ٢ٰ٤»د٤لٚ.  -كزارة ا١رٜا٘ث  -

 ٤فخ٢ٜث ٦ْ أةٮ رٯلث ٦٤ حأ١ٰٗ د. ٘اٯؾ ا١ػاٯث.
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 :كحطخ٫ا ٪ؼاف ا١تٰخاف ،ْؽةٮ ةػكمٌ  ة٢تاسو 

 ان ٯػػػػا ٘ػػػػ ادم أٷ حػػػػؾاؿ ٞئٰتػػػػ

 

 ؟٢ْػػ٭ ٰٕػػؽ سػػػكل ان ةاٰٞػػ ان كػػاٰٞ 

 ٘ن٧ػػػٝ إف ٤ػػػٌج  ان ٷ حٟػػػ٦ ُا٥١ػػػ 

 

 !حؽٞػػج اٱٷـ ٤ػػ٦ ٰٕػػؽ ٤ػػأكل 

ك٦ٟ١ ا١لاْؽ  ،ك٪ؼا ٬٤ٛٗ ٧شػق ٨ْػ ا١لٓؽاء ا٥١خٜػ٦ٰ٤ ٘ٮ ا١ف٦ٌ ْادةن  

 .ن٬ٌر ٧ٙف٩ ٢ْ٭ ح٢ٝ ا١طاؿ

اف ٤ط٥ػ ا١تػؾـك٘ٮ دٯ٬
(33)

 ،«٢ْػ٭ رـػ٣ ٤ٌٰػج»ذٸذػث أةٰػات ٬٨ْا٫٧ػا  

 (حفػ٦ٰٓ كْلػؽٯ٦) ػحٜػػٯؽ ا١ٌلػاْؽ ـػ٬٨ات ٥ْػؽق ةػ ك٢ْ٭ ا١ؽ٣ٕ ٥ٌ٤ػا ٘ػٮ

 :ك٪ٮ ،ا١ِا٪ؽ أف ا١لاْؽ ٫٥ِ٧ا ١ه٬رح٩

نطتٍجي ة٨ات ا١ٌػ٪ؽ حف٦ٰٓ ضشثن 
(31)

 

 

 كْلؽٯ٦ ٤ا أ٧ٟؽت ٦٤ كأ٫٧ا أ٤ػؽا! 

 إ١٭ أف ٛيٍج ٨٤ٮ ا٢١ٰػا١ٮ ٤يؽاد٪ػا 

 

 رٛخ٫ا سؼٷف ٷ أكخٟٮ ا٫١شؽا٘ٙا 

 ١هػػطتخٮ ان ك٥١ػػا أةػػج إٷ ادٌٞػػار 

 

 حؽٞجي ٫١ا رـ٥ٮ، كٛػ ح٨ّٙ ا١ؼٞؽل! 

كٞخب ٬٘زم ا٬٢ٓ٥١ؼ - 
(33)

٦٤ ٩٥ِ٧ ذٸذث أةٰاتو حطج ن٬رح٩، ٛاؿ 
(39)

: 

 ػك٪ؼا ا١ؽـػ ٪ؼم ا١طٰاة ك٪٣ه  ٠ٞع 

 

 ك٤ػػا أ٧ػػا ٰٕػػؽي ك٪ػػ٣ً  ،ك٪ػػ٣ه  ٣ي ػػػ 

                                                  

ْياء ٤ش٥ػّ د٤لػٚ. ٛػاؿ ٰ٘ػ٩ نػػٯ٩ٜ ٦٤ أ :(3833-٤3993ط٥ػ ة٦ ٤ط٬٥د ا١تؾـ ) (33)

ٞاف كاـّ ا٥١ٓؽ٘ث ةا٢١ٖث، ٞرٰؽ ا٥١ط٬ٙظ ٦٤ ا١لٓؽ كا٨١رؽ، ضف٦ ا١خؽـ٠ ٘ٮ »ا١ؾر٢ٞٮ: 

٥٢١ٓؽم ١ػ٣  «ا١ٖٙؽاف»٩١ ٤ٜاٷت أدةٰث ك٧ٜػٯث، كٞخاب ٢ْ٭ ٧فٚ  .«..٨ْٰٙان  ان إ٧لائ٩، ٧ٜاد

كزارة ا١رٜا٘ػث  (، كنػرت ٤ٜػ٤ث دٯ٬ا٩٧ ٘ػٮ83:3ٯخ٩٥، ك٩١ دٯ٬اف كٓؽ ٤ٍت٬ع )اٳْٸـ 

٘ػٮ ٤ش٥ػّ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ةػ٤لػٚ  «٤ط٥ػػ ا١تػؾـ»ةػ٤لٚ. كحهػر دراـث ٨ْػ٩ ة٨ٓػ٬اف 

 ٥١ط٥ػ رى٬اف ا١ػاٯث.

كأ٦ُ ك٬ٛع ـ٬٫و ٦٤ ٧اكؽم ا١ٟخػاب: )ٞػأف ٯٟػ٬ف  ،ٞؼا ٘ٮ ا١ػٯ٬اف ا٥١ٍت٬ع: )حف٦ٰٓ( (31)

ت كأكراؽ اٳن٠: ع٥ف٦ٰ، أك: ـخ٦ٰ(، كعػً ةٓػو أكراؽ ا١ػػٯ٬اف )كأٞرؽ٪ػا سػؼاذا

 كٛػ ا٢ٌٓج ٫ٰ٢ْا. ارىث( ٰٕؽ دٰٜٛث ا١ؽـ٣،ْ

( ٛاؿ ٩ٰ٘ ا١ؾر٢ٞٮ: كاْؽ ١ت٨ػا٧ٮ، رٰٛػٚ 3810-٬٘3988زم ْٰف٭ إـ٨ٟػر ا٬٢ٓ٥١ؼ ) (33)

 (.311: 3)اٳْٸـ 

 ـ.3833ك٣ِ٧ ا٬٢ٓ٥١ؼ ٍٛٓخ٩ ـ٨ث  .381 :3ا٥١را١د كا٥١را٧ٮ  (39)
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 حتٜػػػ٭ ٌػػػ٬ٯٸن  ٰٕػػػؽى أٌف ا١ؽـػػػ٬ـى 

 

 سفػػ٥ٮطػػٮ ةؽكضػػٮ ك٧ػػا أ٤َّ كأ 

 ٘اض٬ِٙا ا١ؽـ٣ ٨ْػ٣ٞ كاذٞؽكا ٦٤ٍ  

 

 ا٨١ػػػػ٬ل ةؽٛػػػػث رـػػػػ٣ً  نػػػػٰؽح٩ي  

كٛػ أكار ا١لاْؽ إ١٭ ٟ٘ؽة ع٬٢د ا١ؽـ٣ أك  ،ك٪ؼا ٬٧ع ٦٤ ا١خلاؤـ ٤تٟؽ 

 .ناضت٫ا (أك ك٘اة)ا١ه٬رة ةٓػ ٨٘اء 

٫٥ِ٧ػا ةٓػػ ع٥فػث  كعاٌب ا١ٌلاْؽ ض٣ٰ٢ د٬ٌ٤س ن٬رح٩ ٘ػٮ ٍٛٓػثو  -

أذؽ ا١ؾ٦٤ ا١ؼم ٯٰٖػؽ  ان ٤يت٨ٌٰ ،كٞخب حطخ٫ا ،ا١خٜاط ا١ٌه٬رة٦٤ حارٯظ  ان ْلؽ ْا٤

٦٤ ا١شفػ ضخ٭ ٯت٢ٔ ٕاٯخ٩
(38)

: 

 ةػػ٦ٰ سفػػ٥ٮ كةػػ٦ٰ ركضػػٮ ٘ػػؽؽه 

 

 ٢١ٰٓػػاف ٞا١هػػتص ُػػا٪ؽٍ  كاىػػصه  

 ٯػػػا رـػػػ٣ي ٷ ٤طا١ػػػث ةػػػاؽو أ٧ػػػج  

 

 ك٤رػػػا١ٮ ٤ػػػّ اٳضتػػػث ضاىػػػؽٍ  

ك٪ػؼا  ،كٛػ ٯشػ ا١لاْؽ ٘ٮ ن٬رح٩ ٤ا ٯػػ٬ْق إ١ػ٭ أف ٯ٢ٓػ٦ حلػاؤ٩٤ - 

٠ٜكدٯّ ْ
(10)

٘ٮ ٤ٜػ٤ث دٯ٬ا٩٧ ٯ٬ٜؿ ٨ْػ ن٬رح٩ 
(13)

: 

 دْػػ٬ت ا٥١ػػ٬ت ٯ٨ٜػػؼ٧ٮ كٛػػ٤٬ٮ

 

 !كضػػم ٘نف ٣١ ٯٍؽض ٤٬ٛٮ ٤ػجع  

 كإػػتً ٞػػ٠ٌ ٤ػػ٦ ٛػػػ ٤ػػات ٛت٢ػػٮ 

 

 ٛػػ ٤ػات ةٓػػم كا٧ػيبي ٞػ٠َّ ٤ػ٦ٍ  

كح٬ٟف ا١ٌه٬رة ٤ادٌة إ٪ػاء، كاـخ٫ػاء: ٯ٬ٟف ذ١ٝ ة٦ٰ ا٥١طت٦ٌٰ، كٯ٬ٟف ةػ٦ٰ  

 ارؼو سػٯػو ة٦ٰ اذ٦ٰ٨، ك٤ا كاة٩ ذ١ٝ.كٯ٬ٟف ةٓػ حٓ ،اٳنػٛاء كاٳنطاب

                                                 

 ـ.3830، كحارٯظ ا١ه٬رة ـ٨ث 11: 3ا٥١را١د كا٥١را٧ٮ  (38)

رى أذٞؽ ةا١ - ٬ى قي ا٢٥١خٍٜث ٨٥اـتث أف اٳـخاذ ٤ٓؽكؼ زرٯٚ ن٨ّ ٬١ضثن أذتج ٫ٰ٢ْا ني

؛ ٠ٟ١ ـ٨ث ن٬رة حيرتىجي إ١ػ٭ سا٧ػب ـػاةٜخ٫ا، ٟ٘أ٧ػ٩ ٯػ رخ ٨١ٙفػ٩ ةا١هػ٬رة ٨٤ؼ ١٬ٌٙخ٩

. كٞاف ة٨ٰٮ كة٩٨ٰ ان ، ك٤ ١ٙان ةارْ ان كٞاف ٤ػرـ .ٷعخٸؼ أض٬ا٩١( ان كاعخٸؼ أض٬ا٫١ا )حتٓ

٬ر ٧ؾار أةاُث ٘ٮ حخ٥ػث اٳْػٸـ ٘ػٮ ٧فػغث سػٯػػة ٤ٓػػةو نػاٛث ك٬٤دة. )حؽس٣ ٩١ ا١ػٞخ

 ٢١ٍتّ. ك٘ٮ دار ا١ٟٙؽ ٢٤ٗ ٦ْ ـٰؽح٩.

١ػ٩ ٧ِػ٣  ،( ٛاؿ ا١ؾر٢ٞٮ: نػطٙٮ ١ت٨ػا٧ٮ3811-3933كدٯّ ة٦ كػٯػ ة٦ ةلارة ٠ْٜ ) (10)

 (.333: ٤9ٍت٬ْث. )اٳْٸـ  ان ٩١ دٯ٬اف كٓؽ كأرةّ ركاٯات ح٥ر٢ٰٰث، ك٪ٮ س٥ٰٓ ،ضف٦

 .3دٯ٬ا٩٧:  (13)
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اـخ٫ػل ا٥١فخلؽؽ ْتػ ا١ؽض٦٥ ٠ٰٟ٧ ٤ػ٦ ا١ػػٞخ٬ر ٥ْػؽ ٘ػؽكخ -
(13)

 

٦٤ ٩٥ِ٧ ٟ٘خب ان ك٢ٌب إ٩ٰ١ أف ٯٟخب حطخ٫ا كٓؽ ،ن٬رةن 
(11)

: 

جي ٢ْػ٭ ا١ػٌػ٧ٰا ذؽائػٮ كٕتٍخػٮ  أةٰى

 

ٍلجي ْؾٯؾى ا٨١ٌٙؿ ٘ٮ ٢ٌب ا٣٢ٓ١ً   ًْ  ك

 ان ٯى٢ٜ٭ ٤ػ٦ ا٢ٓ١ػ٣ ٨٤هػٙ ان كإٌف ا٤ؽء 

 

 ٢ْٰػ٩ ٤ػا ٯٸٛػٮ ٤ػ٦ ا٢ِ١ػ٣ً  ٯ٬٫ف 

 .كٛػ ا٧هؽؼ ا١لاْؽ ٦ْ ا١ه٬رة إ١٭ ضٰٜٜث ا٨١ٙؿ ك٬ٌ٢ْ ٤ٍا١ت٫ا 

كا١ه٬رة ا٫٥١ػاة ٦٤ أض٥ػ ٯ٬ـٗ -
(13)

، ٜ٘ػػ ١هػػٯ٩ٜ ٪ٮ حؼٞار دائ٣ه  

ٛاؿ
(13)

: 

 ان ٪ػػػػؼق نػػػػ٬رحٮ ح٥رػػػػ٠ ٫ْػػػػػ

 

 ا١لػػتاب ٘ػػٮ ٨ْٙػػ٬ا٧ٮ ٪ػػ٬ كػػؽحي  

 ـػػػٰأحٮ ان ٘ادٌعؽ٪ػػػا ٘ػػػنف ٯ٤٬ػػػ 

 

 ٮٰ٘ػػ٩ حغلػػ٭ ا١ٙػػؽاؽ ةٓػػػ ا١خػػػا٧ 

 كإذا ٕػػاب ْػػ٦ ٧٬ْٰػػٝ رـػػ٥ٮ 

 

 ٘ا١خ٥فػػػ٨ٮ ٫ٰ٘ػػػا ٘أ٧ػػػج حؽا٧ػػػٮ 

 !... حشػ٧ٮ.ن٬رحٮ ٘ا٧ِؽ إ١٭ ،ٯ٬ٜؿ: إف ٕاب كغهٮ ٨ْٝ 

كإخ٣٨ أض٥ػ ٫ِ٤ؽ ا٥ِٓ١ث
(11)

إ٪ػػاء نػ٬رح٩ إ١ػ٭ نػػٯ٩ٜ ٥ْػؽ ة٫ػاء  

ٜ٘اؿ اٷةخفا٤ث ا١ِا٪ؽة ٘ٮ ح٢ٝ ا١ه٬رةك٠٢ْ  ،اٳ٤ٰؽم
(13)

: 

                                                 

ةاضد ٘ٮ اٱداب كا١خارٯظ كا١ٟٙؽ اٵـٸ٤ٮ كا٢١ٖػث،  :(3893-٥ْ3801ؽ ْتػ اهلل ٘ؽكخ ) (13)

كٞاحب، كأـخاذ سا٤ٓٮ ٤خ٬ٌٙؽ، ك٤ ١ٗ ةارع. ٞاف ْي٬ان ٘ٮ أٞرؽ ٦٤ ٤ش٥ّ ٬ٖ١م، كاكػخ٫ؽ 

ةٟخب ٞرٰؽة ٫٨٤ا: ا١ختلٰؽ كاٷـخ٥ٓار، كْتٜؽٯث ا١ٓؽب ٘ػٮ ا٢ٓ١ػ٣ كا٢ٙ١فػٙث، كحػارٯظ اٳدب 

 اف كٓؽ ٬٨ْا٩٧: ٘شؽ ككٙٚ )٥ْؽ ٘ؽكخ: ٞخاب اٳ٤ث(.ا١ٓؽةٮ، ك٩١ دٯ٬

 .313٘شؽ ككٙٚ:  (11)

٩١ دٯ٬اف  ،كاْؽ ٢٘ف٨ٍٰٮ ٦٤ ا١ٍٰتث )أ٥ْاؿ ٬ٌؿ ٞؽـ( :(3833-3833أض٥ػ ٯ٬ـٗ ) (13)

 ٤ٍت٬ع )٤ٜػ٤ث ٤طٜٜث ا١ػٯ٬اف: ٤ٌٮ ٯ٬ـٗ(.

 .398دٯ٬اف أض٥ػ ٯ٬ـٗ:  (13)

 ٬ٛٮ ١ػ٩ ٞخػبه ككػٓؽ، كرأسى ككاْؽ، ضٜةاضد  :(3893-3833أض٥ػ ٫ِ٤ؽ ا٥ِٓ١ث ) (11)

 (.31حطؽٯؽ ٤ش٢ث ا١خ٥ٌػف اٵـٸ٤ٮ )إح٥اـ اٳْٸـ:

 .13د٬ْة ا٥١شػ )دٯ٬اف ا٥ِٓ١ث(:  (13)
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٥ٍج ركضٮ ١ؽكضٝ ض٥٨ٰا ىفى  ١ٜػ ة

 

 اٱٷـ ٤ػػ٦ ىػػ٢ث ا١تلػػؽٍ  ح٬اٜ٘ػػج 

 ة٥ػػػ٬دٌحٮ ان ٘شػػػاء عٰػػػا١ٮ ةاـػػػ٥ 

 

 ٯػا أعػٮ ٥ْػؽٍ  ان ةاـػ٥ ك١ٰؿ ةتًٍلؽو  

ك٣ِ٧ ع٠ٰ٢ ٤ؽدـ ةٝ 
(19)

أ٪ػػا٪ا  ،٩١ ٞخت٥٫ا حطج ن٬رةو  ،ةٰخ٦ٰ ر٦ٰٰٜٛ 

إ١٭ نػٯٚ ٕادر د٤لٚ
(18)

 :ٛاؿ 

ي٢ٖػج ا٨٥١ػ٭ ٫٤ػٸن   ٯا ٤يؾ٤ّ ا١فٰؽ ة

 

ػػػ   ٜ  ا ٤ػػػ٦ ا١خ٬دٯػػػّ ٢ٛتػػػافً ٯػػػ دِّ ض

ٝي ا١ؽك   حى ذٞؽل ا٬١دٌ إذ أز٘ػجزٌكدٍح

 

 ـاْات ـٰؽؾ ٘اٛت٠ٍ رـ٣ سر٥ػا٧ٮ 

 ٫٨٤ػا كاضػػةه  ،ك٘ٮ دٯ٬اف ا١ؽنا٘ٮ أٞرؽ ٦٤ ٍٛٓث ٘ػٮ ٬٤ىػ٬ع ا١هػ٬ر 

ٛاؿ ،ةٓد ة٫ا ٤ّ ن٬رح٩ إ١٭ ا١ٓٸ٤ث ْتػ ا١ٜادر ا٥١ٖؽةٮ
(30)

: 

 إ١٭ ا٥١ٖؽةٌٮ ا١طتًؽ أ٪ػٯٍجي ن٬رحٮ

 

 نػػػادؽً  حػػػؼٞؽقي ٨٤ػػػٮ نػػػػاٛثى  

 ثه ةػػػػا٬١دٌ ك٪ػػػػٮ عٰا١ػػػػ كح ذ٧ػػػػ٩ي  

 

ًٚ  ٤ػػػ ذفو  كرب عٰػػػاؿو    ةا١طٜػػػائ

 ٩ي كإٌف ١ٓتػػػػ ا١ٜػػػادر ا١ٙيػػػ٠ى ٢َّٞػػػ 

 

  ًٚ  ة٥ا أكىػطج أٛٸ٤ػ٩ ٤ػ٦ ضٜػائ

 زا٧خػػ٩ ا٢ٓ١ػػ٬ـي ة٬٨ر٪ػػا ٘خػػ٭ ا٢ٓ١ػػ٣ً  

 

  ًٚ ٍفػػ٦ ا١غٸئػػ  ٥ٞػػا زا٫٧ػػا ٨٤ػػ٩ ةًطي

 *   *   * 

(1) 

أك حيطػؽِّؾ ٰ٘ػ٩ ٤لػاْؽ  ،٢١لاْؽ ٪٬اسؿ أك ذٞؽٯػات كٛػ ح٫ٰز ا١ٌه٬رة

٤ػػ٦ ا٥١اىػػٮ  أك ٫٢ٓ١ػػا حفػػخرٰؽ ٰ٘ػػ٩ حػػػاْٰات ٬ٛٯٌػػثن  ؛دئػػثن أك ٪ا ،ٞا٧ػػج ٞا٨٤ػػثن 

 ،٘ػػٸ ٯٟخٙػػٮ ةا١تٰػػج أك ا١تٰخػػ٦ٰ أك ا١ٍٜٓػػث ،أك ا٥١اىػػٮ ا١تٰٓػػػ ،ا١ٜؽٯػػب

٠ي كراء أضٸ٩٤ ـً ك٤ػ٦ ٪ػؼا  ،أك ٪٬اسفػ٩ ٍٰ٘ػ٬ؿ ا١ػ٨مع  ،أك ذٞؽٯاح٩ ،كٯٍفخؽ

                                                 

رأسى ٤ش٥ػّ ا٢١ٖػث  ،أدٯػب ٞاحػب، كػاْؽ، ٤ ١ػٗ :(3838-3983ع٠ٰ٢ ٤ػؽدـ ةػٝ ) (19)

 (.133: 3ا١ٓؽةٰث، ٩١ ْػد ٦٤ ا٥١ ١ٙات كدٯ٬اف كٓؽ ٤ٍت٬ع. )اٳْٸـ 

 .130ؽدـ: دٯ٬اف ع٠ٰ٢ ٤ (18)

 .301دٯ٬ا٩٧:  (30)
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اهًوًح قصٖدةٌ إلبراِٖى ٍاجٔ
(74)

ن هّا بموًة   َْ  :لقا (اهصْرة)َعَ

 َرسممممَى اه اٖمممم  ا  ل  

 

 ه سَك أجتومٔ «دعَٔ» 

 يقر حممممممة   بَممممممْا ر   

 

 هممممى لتم ممممن   بمممماهَْ    

 مدعّمما لُّمم ا سممَا   ّمم 

 

 شمممقٖة همممى لَّمممن   َٔ مممم ...

 باهصمممار بممماٗ    ِمممن 

 

 ؟، إ  أًٍومممٔحًوتمممَك  

 إٍمممٔ أُمممارل يمممٌ اه ممما 

 

  أٍتًمممما  ممممٔ يَمممم ل       ...

ٌ    َّمما  قوممٌ     هممى ٕ مم

 

ل   ا  عّممممد    هممممى ٕتاممممد 

 ٕوقٓ ضٖاء   ٔ اهسموْ 

 

  مممٔ ِٖمممممن   لُّابمممد   د   ...

 ***  *** 

 يٌ أعطٓ اهّْى ٕا رسىل 

 

 ؟يفتمماَ  قواممٔ اهًقفممن   

ممماا  َٔ اهص    مممٔ حامممُ  َممم

 

َ  َشمممااأل إٔمممائ    ٔو مممب

 ميمما َضممُّٖ   ٖمم ٕممحَ  ٕمما  

 

 يل وممن   يممٌ قوٖممن   ُ  ممم ...

ٔض ضمماو  هممْ قممَدر     ياضمم

 

 هومممدتل باهًسمممتقان  تل  ...

 ***  *** 

ممىل ٕمما   لممى يممٌ هٖوممة  َرس 

 

 !أبمممٔ  أسممتامٖك هممٔ 

ة     قممن ِممن لَرلتممك يممر 

 

 باهممممدير ُٖممممَر ياوممممن   

 ا  حتممٓ رجُّممَ  ي ادعمم 

 

  يضمممَٖ  جمممد  يضمممون   

 ا  أرٍممممْ هممممدئُّ بادٕمممم 

 

  مممٔ  جّمممك اهًتّومممن   

  أخمممالل عَٖمممَك ِ ضِممما 

 

ًلًّمن     شمْى اهغرٕ  اه

  اممم    لوممك ديْعّمما 

 

 ِمم ت لسممٖن  لت لوممٔ 

                                                  

طاٖ  يصرت، شاعر، يٌ أِمن اهقماِرة، همُ ياهفمات،  :(4891-4181ابراِٖى ٍاجٔ ) (74)

إهمٓ  1ا بٖمات يمٌ هُ اهًوًْعة اهشُّرٕة اهمايوة،  ؛(77: 4 د ا ٌٕ شُّرٕة )ا عا  

 .419ْان ٍاجٔ عوٓ اهصف ة:  ردت يَفردة  ٔ دٕ 47
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٢ػ ٣ي ٞػ٣ ٨ٓ٤نػ٭ ض٥ى ـٍ  ػٯا ر

 

 ؟ا٥١خأ٤ػػػ٠ً  ٨١ػػػاُؽً ػػػػجى  ...

 ح٢ػػػٝ ا١لػػػٙاق ا١طا٧ٰػػػا 

 

 ٢ْػػػػػ٭ أرٌؽ ٤ٜتػػػػػ٠ً تي  ...

 ػْػػ٣ٌ ا٧ٙػػؽىس٦ إذ اةخف٥ػػ 

 

 ٤ؽـػ٠ً  أْػ٦ ْخػابو  ،٦ػ ...

 ٪ػػػاسؽو  أـ ْػػػ٦ ٛفػػػا٤ثً  

 

٘ٮ ا٨١ا٦ٰ٥ْ ٤ػػى٠١ 
(33)

 ؟

 ح٢ػػػٝ ا١ٰٓػػػ٬في ا١ٌؽا٤ٰػػػا 

 

ٜخػػػػػ٠ً  تي  ...  ـػػػػ٫ا٤ى٦٫َّ ة٥ى

 ٣ٞ ً٪ش٦ أكشاف ا١لشٮٌ  

 

 !ع٢ػػٮ ك٢٧ػػ٦ى ٤ػػ٦ ٢ٛػػبو  

٣ي »حٟؽرٍت ْتارة   ـٍ ٤ّ رؤكس ٤ٜاٌّ ا١ٜهػٰػة أرةػّ ٤ػٌؽات، كسػاءت  «ٯا ر

 «ا١ٌؽـػ٣»أكت٩ ة٥طاكرةو داع٢ٌٰثو ٫ٰ٘ا حه٬ٯؽ ٥٢١اىٮ، كحلغٰمه ٢١طاىؽ، كنار 

رج ٩ٰ٘ ا١طٰاة، كن٢ص ٳف ٯػع٠ ا١ٌلاْؽ ٩ٓ٤ ٘ػٮ  ٓي ك٪٬ ا١ٌه٬رة، ٤راٷن أك ح٥راٷن، ة

 ٭ ٦٤ ا١ؼٞؽٯات.ض٬ار، كٯ٢ٜب ٩ٓ٤ نٙطات ٧٬ٌ٢٤ث ةأ٬١افو كخ

*   *   * 

(3) 

 ،كنػٗ ا١ٌهػ٬ر ا٥١خطٌؽٞػث :«كٓؽ ا١ٌه٬رة»٦٤ ا١ش٬ا٧ب ا١خٮ ا٪خ٣ٌ ة٫ا 

٢ٚ ٫ٰ٢ْا ٨ْػ ٬٫ُر٪ا ا١فػ٥٨ٰا :ك٪ٮ ٘ٮ اٳس٨تٰث ،٥ٞا ٞاف ٯٍي
(31)

، كا٥٢ٟ١ػث 

 .ا١غٰا١ث :ا١ٓؽةٰث ا٥١ٜاة٢ث ٫١ا

                                                 

 ا١ٜفا٤ث: ا١طف٦ كا١ش٥اؿ. (33)

نػػا١ث أك دار ك: ٘ػػ٣٢ٰ ـػػ٥٨ٰائٮ، «cinema» 333 - 331٘ػػٮ ٤ٓشػػ٣ )ا٥١ػػ٬رد ا٬١ـػػًٰ(  (31)

 ٢١ف٥٨ٰا، كن٨اْث ا١ف٥٨ٰا، كا٦ٙ١ ا١ف٥٨ٰائٮ.

 cinema: 330كٛاؿ ٘ٮ ٤ٓش٣ )ا٠٫٨٥١( ٤ر٠ ذ١ٝ ٘ٮ ٤ادة  -

٬ٖ٢١انػث  ان كذٞؽ أض٥ػ ك٬ٛٮ ا١ف٥٨ٰا ةٓتارة: ٬١ح ا١غٰػاؿ، ك٪ػ٬ ٯهػٗ ٤لػ٫ػ -

 ا١طؽب اٳك١٭: ٬١زٯخا٧ٰا ا١خٮ أنٰتج ٘ٮ

 رأٯج ٢ْ٭ ٬١ح ا١غٰػاؿ ٯخ٥ٰػثن 

 

 ٛي٭ ٯػ٬ـ )٬١ـػٰخا٧ٰا( أة٬ا٪ػا 

 ٰ٘ا١ٝ ٦٤ ضػاؾو أ٤ػ٦ٰو ٤هػػؽو  

 

 كإف ٪اج ٨٢١ٙؿ ا١تٟا ككشا٪ا 

 (313 - 311:3دٯ٬اف ك٬ٛٮ ) 
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ك٤ٌؽت ا١ه٬ر ا٥١خطؽٞث ٦٤ ضٰػد ا١هػ٢ث ةػ٦ٰ ا١هػ٬رة كا١هػ٬ت ٘ػٮ 

إ٥٧ػا  :ٜ٘ػ ةػأت ا١غٰا١ث نا٤خثن  ؛كؿ ٦٤ ا١ٜؽف ا١ٓلؽٯ٦ ة٥ؽض٢خ٦ٰا٨١هٗ اٳ

ره حخطؽؾ كى  ٬ى ٘خغٰػ٠ي ٥٢١لػا٪ػ أ٫٧ػا  ،عػاصٌ  ، كحؽحٰػبو ٨ٰٓ٤ثو  ٘ٚ ـؽْثو ٪ٮ ني

ٗي اٳضػاث ا١خٮ ـتٚ حه٬ٯؽ٪ا ٥ٞا كٛٓج  .حه

كض٦ٰ زار ضاَ٘ إةػؽا٪٣ٰ د٤لػٚ اـػخٜت٩٢ أ٪ػ٠ ا٢ٓ١ػ٣ كا١ٟٙػؽ كا١رٜا٘ػث 

ككا٘ػٚ  .كض٢ػ٣ٰ د٤ٌػ٬س ،ع٠ٰ٢ ٤ٍؽاف ان ة٩ كٓؽكٞاف ٦٥ٌ٤ اضخٙ٭  ،كا١فٰاـث

 ا٥١را١ػد كا٥١رػا٧ٮ( نػ٬رةه )كس٬د ضاَ٘ ٘ٮ د٤لٚ ٰ٘يافي ٫٧ؽ ةؽدل. ك٘ٮ 

١ٰٙياف ا٫٨١ؽ ٤ّ ا١ٜهٰػة ا١خٮ ٛاؿ ٫ٰ٘ا
(33)

: 

َى ا١لٓؽ نا٘ص ىٙخٮ ةػؽدل  ٯا ضا٘

 

ػ  ٍّ ٢ْ٭ ٤ر٩٢ حط٨اف ضي ٬رافً كاـ٥
(33)

 

 ٞأ٩٧ ا٪خػٌؾ ٢١تلػؽل ٘ٙػاض سػ٬نل 

 

 ـ ٯشؽم سؽم سؼٷفً ةاٳ٤ؿ، كا٬ٰ١ 

كٞخب ا١لاْؽ ٧ٙف٩ حطج ن٬رة ٫٨١ؽ ةؽدل ٯشخاز ا٬ٖ١ٌث 
(31)

: 

 ًٝ  ٘ػػػٮ ا١ٖػػػ٬ٌخ٦ٰ ذٞػػػؽتي رةٰٓػػػ

 

 ك٫٧ػػػؽؾ ٯ٨فػػػاب ةػػػ٦ٰ ا١لػػػشؽٍ  

 كأ٧ػػج ٞطفػػ٨اءى ٷضػػج س٥ػػاٷن  

 

ػػػػ٨٭ ا١ٓتػػػػؽٍ  ك٤اـػػػػج دٷٷن   ـٍ  ةأ

كٞخب ٨ْػ ن٬رة ا٥١فشػ اٳ٬٤م 
(33)

 ٯغاٌب د٤لٚ: 

 ك٤فػػػشػيؾ اٳ٤ػػػ٬ٌم ا١ٌؽضٰػػػبي 

 

ّع   ػػػػػػػ٬رٍ  س٬ا٧تػػػػػػػ٩ي  حلػػػػػػػ  ةا١فع

 كٞختجي حطج ن٬رةو ١تٓو ٬٧اْٰؽ ض٥اة: 

 :ا٨١ػػػ٬اْٰؽ ٛا١ػػػج ًج ٥٢ٞػػػا أ٧َّػػػ

 

؟»  «٦٤ ٥ٞر٢ٮ ٢ْ٭ ا١ٙؽاؽ ٯ٬٨حي
(39)

 

                                                  

 .339:3ا٥١را١د كا٥١را٧ٮ  (33)

٬ار: ك١ػ ا٨١اٛث ـاْث حي٩ٓ أ٤ (33) ٩ عانػث، أك ا١خط٨اف: ا١ط٦ٰ٨ ا١لػٯػ، كا١ط٬راف س٥ّ ا١طي

 )كض٫٨ٰا ٪٬: ٘ه٠ٰ(. ،٦٤ ض٦ٰ ٯ١٬ػ إ١٭ أف ٯ٣ٍٙ كٯٙه٠ ٦ْ أ٩٤

 .90: 3ا٥١ؽسّ ا١فاةٚ  (31)

 .93: 3ا٥١ؽسّ ا١فاةٚ  (33)

 عٍأ كٯ٬١٬ٜف: ٨ْج، ك: ٦ٰ٨ْ، كن٬اة٩ ةا٥٫١ؾ. ان ا١ٓا٤ٌث ٯ٢ٜت٬ف ا٥٫١ؾة ٨ْٰ (39)
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ُ  ٌْ أحتوووْي يَووو  ُ هحظووو ٍ  ب وووحِ أ

 

 ثووى ًٕ وؤ ولوؤ  هروو     ووسو ُ  

ولٔ  ْٕ ن دوٖون يوٖبْق يدوٖربٌ وػَوْ ن و هدوْت  هًتحسلوها ٍظًّو  لؤ  

9998 هث ٍٔ يوٌ يوب ) ولبس ٕوسا  ألول و
ا79و

ولؤ ِوزه  هًورب ل ٍوس  هاوًَٖ   .

لؤ أيسٕمو  9927ص يتهً، لإّن أول لوٍى ٍ طٍق ظّوس نوَه 
ا80و

ول ٍوس يدوس أول  .

  وهٍه غسوٍٖه صَػس  أللالم، ويٌ  هرول  ألوهٓ لٔ  هػ هى لٔ صَ غه  هاًَٖ .

 4وصووه ذو  يقريه ِٔ يوردنٌ   ً:ويدٖرب ويٖبْقا يٌ نته وثالثٌٖ وٖت

ويو  ووٌٖ  هًقريوه و هذ تًوه  ،اوٖت ً  99ؤِ يس  ػه وتأيٌن  ود تًهٌ  ،اأوٖ  

 . هّدْت  هًتحسله :هواًَٖ  وصٌف 

  ً يًّور ،إهوٓ  هوْغا  هوزي ٕحتو ي إهٖوُ   ٍاو ن وأول  هقدٖرب إيو تبٌ 

أو  هذٖ هه ،أو  هّدْت  هًتحّسله ا هاًَٖ وو هًقريه إهٓ  همالم غوٓ 
ا89و

لًو   

 .هى تشع لٔ  النتػً لوإن  ،يٖن لّٖ 

 ي ل لٔ  هبٖس  ألول:

                                                 

 .969: « هرجس  ألول»ْ ن دوٖن يٖبْق:  ٕ ا79و

وِْ ي غس نْتي  دن يدس لٔ يب وُ  ألول، و نتْطٌ   نومَرتٕه، ويو ت   -

يحًور  -لٔ  هحسله  أل وٖه، ول ن ُٕػوّر دوٖروه دوٖون ينوس ن ويقريوه يحقوق  هورْٕ ن 

 تضْ ن  هر ٕها.

هشوسله  «يغَٔ  هج ز»و نى  هروى  .476: 99ً ا لٔ  هًْنْغه  هػسوٖه  ٍظس ي  ب و هاَٖ ا80و

 و تٍس.

ول ٍوس  ، هذٖ هه ِٔ  هموًه  هتٔ  غتًرِ  يجًع  هق ِسب هوو هاًَٖ ا:  هْنٖط وخ ي لا ا89و

 أل َبٖوه. ويو ل  cinemaهجَه   ت  هػوْم ير وضػس يبن ذهك لوًه  هذٖ هه ِزه هموًوه 

 إن» :523: 2 هشٖخ يحًر  هرنْئ لؤ يػجًوُ  هَروٖت وتّوزٕل  ألهرو ا  هػ يٖوها: 

 وي ل:  هذٖ هه لن ي  تس ءى هك يوٌ  هدوْت، ،توك  هوجَه وضػس لوًه و هذٖ هها هواًَٖ 

يدس وأهنف يٌ:  هدْت  هًتحسلوه، أوِْ أيسق إهٓ يػَٓ  هاًَٖ تْغس ف، وير تإَٔ ِ  

 «.ووضع هّ   هًسحْم يحًر وك  ٕ ق لوًه  هذٖ ل
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 ٌ٥ ّي ا١هي ًَ ٛػ ٯيٍف٥ً  ا٧٬ِْا ٘تٓو ا٬١ْ

 

كداككا ٬ٙ٧ـان ة٨٨ٰا د٧ًٍٙج ـ٥ٜا 
(93)

 

ذ٣ ذٞؽ ٪ؼا اٷعخؽاع ا١شػٯػ، ك٧رؽ ةٓو ا٥١ٙؽدات ا٨٥١اـتث ٥٤ا كػاع ٘ػٮ 

، كـ٥٭ ا١هػ٬ر ا٥١خطؽٞػث: اٷـخ٥ٓاؿ، أك أكردق ٪٬ اةخػاءن ٘ف٥ٌ٭ )ا٣٢ٙ١( ٤ي٢ٓتان 

ْيػؽؼ ةػ ، كذٞؽرـ٥ان  )اٳةػٰو كاٳـػ٬د( ا١ػؼم  ػا٥٢ِ١ث كا٬٨١ر إكارة إ١ػ٭ ٤ػا 

( ٦٤ ا٨ٙ١ػ٬ف، كذٞػؽ )ا٥١أـػاة( ٤ػ٦ ٧ػ٬ع حخل٠ٟ ٩٨٤ ا١ه٬ر، كس٠ٓ ا١ف٥٨ٰا )٨٘ان 

ك٧تػ٩ ٢ْػ٭ ؛ ك٪ػٮ ا٫٢٥١ػاة ،اٳ٘ٸـ، كا١ٌػْاةث كا١خ٩ٟٙ ا١ؼم ٛا٬١ا ٩ٰ٘ )٤٬ٰٞػػٯا(

 د آ٧ؼاؾ.سؽأة ا١ٌه٬ر ا٥١خطٌؽٞث ٘ٮ حٜػٯ٣ ا٥١ؽأة ٢ْ٭ ٰٕؽ ا٥١يٓخا

 :ك٘ٮ ا١ٜهٰػة

خلٙج س٬ا٧طٮ ـٍ  إذا ىاؽ نػرم كا

 

٥ٌ٭  ٬١اْز ٘ٮ اٳكٰاء ٦٤ دك٫٧ا ضي
(91)

 

 ح٨ٌ٨ٙػػجي ٘ػػٮ أـػػتاب ٫١ػػ٬مى ٧اٰ٘ػػا 

 

 اا٥ٌ٫١ػػ ٮى ة٥ػػا كػػ٢٥ج أ٬١ا٫٧ػػا ٨ِّْػػ 

 كأضف٫٨ا ٘ٮ ٤ا حؽل ا٦ٰٓ١ ٢٤ٓػبه  

 

 رـػ٥ا ٯتػك ٨١ا ٤اذٸن  -كٷ ٢٤ٓبه  - 

 ان ٘ػػٰٟٓؿ ٰ٘ػػ٩ ا٨١ػػ٬ر ٯط٥ػػ٠ي ْا٥١ػػ 

 

 ٰ٘ػػ٩ ٫٤خ٥ٌػػا ان كح كٯٖػػػك ـػػارٯٯػػؽ 

 ا٨١ػاس ٤ػا ةػ٦ٰ ٥٢ُػثو  كحتػك ضٰاةي  

 

ػػخش٢ٮ كٛائ٫ٓػػا ك٪٥ػػا ك٧ػػ٬رو   ـٍ  ٘أ

 كٛػػػ حِٙػػؽ ا٨ٰٓ١ػػاف ٨٤ػػ٩ ة٥لػػ٫ػو  

 

ػػ  اةخػػ٩ ٥َّْ ّي دْي  اا٥ٌ٫١ػػ ٦ٍ ٯػػؽل حػػػ٘

 ٤رٰػػػؽةو  كحِٙػػػؽي ٨٤ػػػ٩ ٘ػػػٮ ٤ػػػالسو  

 

 حير٠ٜ ا١ٌؽكحى كا١شف٥ا كش٬فى ٘ ادو  

كحٌٜػـ  ،ٮ حر٠ٜ ا١ؽكح كا١شفػك٤الـ ،٘ا١غٰا١ث حٓؽض ٤ٸ٪ٮ حػّ٘ ا٣٫١ٌ  

 .كضػائ٫ٜا كأضػاذ٫ا، ٤لا٪ػ حيغ٠ٌٰ إ١ٰٝ ا١ػ٧ٰا ةأكغان٫ا ك٬٤ا٫ٓٛا

ذػ٣ اـخؽـػ٠  ؛(رائٓث ا٦ٙ١ٌ ، ك)٪ؼق (ةػْث ا٣٢ٓ١)ك٧ت٩ ا١لاْؽ ٢ْ٭ أ٪٥ٰث 

 :ك٥٤ا ٛا٩١ (،اٳ٘ٸـ) «٤يا٦ٰ٤»٘ٮ ا١ٟٸـ ٢ْ٭ أكٰاء ٦٤ 

 ض٬ادث ٪ػؼا ا١ٓػٰق ٥٤ػا ةػػا ٨١ػا

 

 ٭ كٛػ أيض٥ٟج ٥ِ٧اك٥ٌ٤ا اعخٙ٭ حش٢ 

                                                  

 د٧ٗ ا٥١ؽٯو: ذ٠ٜ ٩ٰ٢ْ ا٥١ؽض )كأكٙ٭ ٢ْ٭ ا٬٥١ت(. (93)

 ا٬٢١اْز: س٥ّ ا١ٸْز: ا٬٫١ل ا٥١يطًؽؽ. (91)
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 حٖػػؽم ة٥ػػا كػػاءت ا١ٙخػػ٭ ٤ي٬٨ْػػثه 

 

٘ػٍػ٤ا ٞاف أـ سا٪ٸن  ان ٰٖ٘ؽل أدٯت 
(93)

 

ك٘ٮ أةٰات ا١غخاـ، ك٫ٰ٘ا اْختاره، كحأ٤ٸت ٘ٮ ا١طٰاة، ٛاؿ ٤لػت٫ان ا٨١ػاس ٘ػٮ  

ضؽٞث ا١طٰاة ا١طٰٰٜٜث ةلغ٬ًص دار ا١غٰا١ث )دار ا١ٌف٥٨ٰا( ٢ْ٭ ح٢ٝ )ا١ٌفخارة(
(93)

. 

 ٰػػؽى ٤ٓلػػؽو أ٘ػػخق ضػػ١٬ٮ ٷ أرل ٕ

 

ػ٣٫ي   ضخ٥ػا أرٛاء أـؽل ذاؾ ْٰلي
(91)

 

 ٞػػػأ٣٫٧ ذاؾ ا١فػػػخار ك٤ػػػا ةػػػػا 

 

 كا٢١ط٥ػا! ة٩ ٦٤ كغ٬صو حلت٩ ا١ٌػـٌ  

كساءت ا٥١ؽض٢ث ا١را٧ٰث ض٦ٰ نارت ا١غٰا١ث ن٬ران ٤خطؽٞث ٧اٌٜػثن )ـػ٥٨ٰا  

٧اٌٜث(. ك٘ٮ دٯ٬اف ا١لػاْؽ ٤ط٥ػػ ا١ٰٓػػ آؿ ع٢ٰٙػث
(93)

ٛهػٰػةه ٫٥ِ٧ػا ةٓػػ أف  

«١ػ٬ح ا١غٰػاؿ»، ك٨ْػ٬ىف ٢١ٜهػٰػة ةٓتػارة ٧اٌٜان  اْؽةٰ   ا٥ائٰ  ـ٨ٰ كا٪ػ كؽٯٍان 
(99)

 

ٛهٰػة ٘ٮ كنٗ ا١ف٥٨ٰا ا٨١اٌٜث ةا١ٓؽةٰث ٫٥ِ٧ػا ا١لػاْؽ »كساء ٘ٮ ا١خٜػٯ٣ ٫١ا: 

«أ٧ل٬دة ا١ٙ اد»ةٓػ ٤لا٪ػح٩ ٣٢٘ 
(98)

 ـ.3813، كا١ٜهٰػة ٤ رعث ةف٨ث 

 ،٘ػػٮ ٤ٍٜٓػ٦ٰ ٤خ٬انػػ٦ٰ٢ ان،كسػاءت ا١ٜهػٰػة ٘ػػٮ ـػتٓث كْلػػؽٯ٦ ةٰخػ

ٳكؿ ٯخطٌػث ٦ْ ٪ؼا اٷعخؽاع ا١ؼم ٯش٥ّ ا٥١اىٮ كا١طاىػؽ كٯ٨ٜػ٠ي ٤ػا ٘ا

 (أ٧لػ٬دة ا١ٙػ اد)ذػ٣ٌ ا١خٙػج إ١ػ٭ ا٢ٙ١ػ٣ ا١ٓؽةػٌٮ  ،ْلؽ ةٰخػان  ٯيػ٪ق ٘ٮ أرةٓثى 

د  .٘خطٌػث ٩٨ْ كاـخٍؽى

٥٤ػا ٞػاف  «ا٣٢ٙ١»ت ذات ن٢ث ةا١ه٬رة ككأكرد ا١ٌلاْؽ ْتارات ك٤ٙؽدا

                                                 

 ، ا١ٌٰٓٮ.ا١ٍٙػـي: ذ٠ٰٜ ا٣٫ٙ١ (93)

 ؛نارت ٥٢ٞث ا١فخارة ١فخار ا٥١فؽح، ك٥٢ٞث ا١لاكث ٢١فخارة ا١خٮ حي٢ٜ٭ ٫ٰ٢ْا ُػٸؿ اٳ٘ػٸـ (93)

 ذ٣ ٢ٰٛج ٦٤ ةٓػي ٘ٮ كاكث ا١خ٢ٙاز. كا٧ِؽ ٘ٮ ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ: ا١فخار؛ كا١لاكث.

٣ ا١طٰاةي، ٣٫٘ ٞاٳرٛاء. (91)  ٞأ٩٧ ٯ٬ٜؿ: اـخٓتػح٫ي

٤ػػ٦ أْيػػاء س٥ٰٓػػث ا٥٢ٓ١ػػاء ا٥١فػػ٦ٰ٥٢  :(3838-٤3803ط٥ػػػ ا١ٰٓػػػ آؿ ع٢ٰٙػػث ) (93)

١ػ٩ دٯػ٬اف كػٓؽ ٤ٍتػ٬ع )دٯػ٬اف  ،ا١شؾائؽٯ٦ٰ، اكخ٠ٖ ةا١خ٣ٰ٢ٓ، ككارؾ ٘ٮ ا١طؽٞث ا٨ٌ٬١ٰػث

 (.313-٤313ط٥ػ ا١ٰٓػ ٤ط٥ػ ٢ْٮ ع٢ٰٙث( ٌتّ ٘ٮ ا١شؾائؽ )ح٢٥ٟث ٤ٓش٣ ا٥١ ٦ٰٙ١: 

 = ]ا٥١ش٢ث[. 39-33ٞؼا، كا١هطٰص  .33-33دٯ٬ا٩٧:  (99)

 ٣٢٘ ٤هؽم ٨ٕائٮ، ك٪٬ أكؿ ٣٢٘ ٧اٌٚ ةا١ٓؽةٰث.أ٧ل٬دة ا١ٙ اد:  (98)
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 .٢١فػ٥٨ٰا «١ػ٬ح ا١غٰػاؿ»ْتػارة اـخ٠٥ٓ  (أض٥ػ ك٬ٛٮ)كٛػ ـتٚ أٌف  ان،كائٓ

 :ٛاؿ ٤ط٥ػ ا١ٰٓػ

 أ٧ػػًج د٧ٰػػا ٤ػػا أ٧ػػًج ١ػػ٬ح عٰػػاؿً 

 

 ة٥يطػػػاؿً  ٕاٯػػػثه  ٤ػػػا ٢ْػػػ٭ ا٢ٓ١ػػػ٣ً  

 ٤ػػػ٦ ةػػػٸدو  أ٧ػػػًج د٧ٰػػػا ْؽٯيػػػثه  

 

 كستػػػػػػاؿً  أةطػػػػػػؽو ك كْتػػػػػػادو  

 ككػػػٜاءو  ـػػػٓادةو  :ةػػػ٦ٰ ضػػػا١ٮٍ  

 

 كٛخػػػػػػاؿً  كداْػػػػػػثو : كز٤ػػػػػػا٧ٮٍ  

 ٘ػػٮ ٤ٸ٪ٰػػٝ سػػػَّ ٢١ٓػػ٦ٰ ك١ػػٴذ 

 

 كاٳ٤ػػا١ٮ ىػػؽكبه ٤ػػ٦ ا١ػػؽؤل فً  ...

ك٠ٌٓ١ اٷعخؽاْات ٥ٞا ٛػاؿ  ،)ا١ه٬رة ا٥١خطٌؽٞث( ا٦ٰٓ١ كاٳذف ٜػ أ٤خًٓج ١ 

ح٨هٗ ـائؽ ا١ط٬اٌس، كٛاؿ: إ٫٧ا س٥ٓج سػٰٸن إ١ػ٭ سٰػ٠، كٛػٌػ٤ج ٥٢١لػا٪ػ 

 ا١شػٯػ كٌٛؽةج إ٩ٰ١ ا١تٰٓػ، كْؽىج ٩ٰ٢ْ ا١ٖؽٯب، ذ٣ ٛاؿ ٘ٮ ا١خٙاحثو ذٰٞث:

 ان كٞػػػأ٧ٮ أرل كػػػؽٯٍٝ ٍْؽىػػػ

 

ػػ٘ي ٰ٘ػػ٩    ائٗ اٳ٥ْػػاؿً نػػط ٍج يَّ

  ٍَ  اةػػ٩ ٯػػا س٥ػػاد ٤ػػ٦ ٞػػاف ضٰ ػػ ْػػ

 

٥ػػػادً   ٜػػػاؿي ا١شى  ٘هػػػ٠ي ا٥١ٜػػػاؿً  ٥٘ى

 ،سػٯػػ ةأـػ٬٢بو  ؛كردٌد ٤ا ٛا٩١ ا١لٓؽاء ٘ٮ ا١ه٬رة ا١خٮ حغ٢ػ ناضت٫ا 

 :ةارْث كٟ٘ؽةو 

 ١ػػػٝ ٰ٘ػػػ٩ ٪ػػػ٬ٌفى ا٥١ػػػ٬تى ْػػػا٣١ه 

 

 ة٥رػػػػػاؿً  ٤يغ٢ػػػػػػه  ٞػػػػػ٠ٌ ضػػػػػٮع  

 ػة٥اىػػ كا١خٜػػ٭ ضاىػػؽي ا١ؾ٤ػػافً  

 

 ٤ػػ٦ زكاؿً  ةػػ٩ً  ٞػػأٍف ١ػػ٣ ٯٟػػ٦ ٩ًٰ ػػػ ...

 «:ا١ف٥٨ٰا»كأ٥١ص إ١٭ ٬٘ائػ حٌٜػ٫٤ا  

 ٨٤ػػٝ كػػخ٭ ان ككْػػ٭ ا٨١ػػاس أ١فػػ٨

 

 ذات ةػػػػاؿً  ٥٢ْٰػػػػثو  ٘ػػػػٮ ٤ٖػػػػازو  

 «أ٧لػ٬دة ا١ٙػ اد»ك٘ٮ ا١ٜف٣ ا١را٧ٮ ٦٤ ٪ؼق ا١ٜهٰػة ا٥ٌ٫٥١ث ضػٯد ْاـ ٦ْ  

حطٌؽٞج ٩ٰ٘ ٤لاْؽ ٤خلاةٟث: ٦٤ ا١ٌػ٪لث ٦ٌٙ٢١ كاٵْشاب ةا٣٢ٙ١، ك٤ػ٦ اٷ١خٙػات 

ؽ ا١ٓؽةٌٮ )٤هؽ كـائؽ ا١ت٢ػاف(، ك٥ٌػص إ١ػ٭ أف ٯٓػ٬د ا٥١شػػي ا١ٓؽةػٌٮ إ١٭ ا٥١لؽ

ٰػ ٤ر٩٢ ،  ؛ا١ؼم ـش٩٢ ا١خارٯظ، ك٧فخٍّٰ أف ٧ٓي ّو ْؽةػٮع كنتٔ ا١لاْؽ ٛهٰػح٩ ةهػت

 كأىٙ٭ ٫ٰ٢ْا ض٥اـثن نٌػاضث ا١ه٬ت؛ كأذٞؽي ٦٤ آعؽ ا١ٜهٰػة ٩١٬ٛ:
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نٍصممٌىنيممٌنبْاٍمملناهَٖممنن   ممٓ

ن

ناهوٖمميهٔنحِنٍغممُىناهَٖممننجدمم نبممَ 

ن نٍمممّىنؾمممٌنييممممُناهًَٖممم نوؾًمممي

ن

هممممُُن  ْْ نورمممم  ِننيممممٌنيمممم   ٍننخ

ن نيممٌن مم ٕىٍننيًنُؾمم اناه مم رني مم  

ن

نؾومممٓناهوممم نواهممم   ِننوب ٕممم ٍن 

ن ُِن نؾومممٓناهنولممم ٍٔن ممم ن غممم ظمممنل

ن

نؾمٌنٗهمٔنِبنيؽناه ًسنضيخميًن ...

ن نهو ممم  ٌَ نولممم ٍٔن ممميهغْ بن لْؾممم

ن

ن ًممينهممُنيممٌنلًممي ِنناؾ  ا مميًنن،رِن ...

ن واهّ ممْ ةنن،يؾ نل يممُنؾوممٓن  اؾممانار مم اةناهّ ممْ ةهقمم ناشمم ْ ٓناهّ مم

ن« ٍ مْةةناهومداة»و م نؾَم ن ومىن،نوواه ْ ةناهً د لاناهَيظقمان،اهً دّ لا

و  َمٓنؾومٓننيً،واش ع ةنإهٓني   ناهؿ بن  ًٕن،اهذينبًؽناهّ ْتنواهّ ْ ة

رنإهّٖي ّْ نواهً  رن،ي  نوج  ّٔ نوٍؼ نإهٓنغم ٍنن،و  طن ٌٖن  ةناهًغ بناهؿ  

.نوالنٕغُٖلنؾٌناهبي ن ّنناهّ ميؾ ن.اهدضي ةناهؿ  ٖاناإلش يٖانوجُصْةنجؿْةن ُٖ

ويممٌنرمم  نٍ مميِلناهؿوًممي نن،ٍؼممىن  ممٖ جُن ممٔنػممّنناالشمم ؿًي ناهو ٍصممٔ

وّٕٖئْننهًينشٖ جٔن ؿ نن،و مّننيُص عيةن،اهجزام ٌّٕٖناهذٌٕنٕجيِ ونن يهموًا

 ضؽ
)*(
وؾ  ٌٕنشَانيٌنجي ٕذنِذهناهق ٖ ةن

(90)
ن.

نِْنوخ هُناهذينٕوو نٍؼَ ناه ميؾ نوهىنٕمٌناهًَؼ  ٌُ  قم نٕقم نن،اهدص

ًُدزننؾَ ناهًَؼ ِن ناه ّٔ هؿؤناه   ٔنليهذينٍج هن ٔن  ٖ ةٍنن،اهّ ج
(91)

 قم نن،

ٍٔن»نيًين آهن مٔنرم ٕطٍننوص نظ  يًن ؾمٌن خم اثناهدم بناهؿيهًٖمانن«شمًَٖيم

ن:و ي ن ٔنلهكن،اهثيٍٖا

                                                 

نيين ٌٖن«ٍّٖ »لذا،نواه دٖحنن)*( م(نواٍع رناهثْ ةناهجزام ٕمان1932اهق ٖ ةن)جي ٕذن؛نألنل

و مْةننؾوٓن ن«.ن ْضؽ»الن«نٍِّٖ »م(نا َ يننوؾ  وننشَا،نواال َ يننيًينُٕقي ن ُٖن1954)

ِقننؾٌناهودٖئٍنيٌن ٍمُن بنناهؿق نيًينو ةن ُناش ؿًي ناهق يي ،نر  يًنهًينٍُن«نٍّٖ »لوًان

نإالن ؿ نهوغناهؿق .ن=ن]اهًجوا[.نالنٕمْن

ن.1954ن-ٍْ ًب نن-ج  ٌٕناألو نن1اٍع رناهثْ ةناهجزام ٕان ٔنن(90)

اه مؿ نواهَثم (،ن  ةن ٔنؾوْمناألةبن)ن:(1964-1490ؾؤن ٌنبؿو ناه   ٔناهَجؤن)ن(91)

ن(.413:ن2هُنةْٕاننرؿ نول لن ر ىن)يؿجىناهًدهوٌٖن
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 ٨٤خ٫ػػػ٭ ا١ؽكْػػػث رؤٯػػػا ٬٤ٞػػػبو 

 

تىػػؽٍ   ْى  ةػػا٥١ِٸت ٢ْػػ٭ ا١ٌلػػٓؽل 

 :ك٪ٮ ح٢ٜٮ ٦٤ ض١٬٥خ٫ا ا٥١ػ٤ٌؽة ،اتككنٗ ا١ٍائؽ 

 ا١ٍٰػػػػار ٯػػػػا ـػػػػاةؽى٪ا ٬١ضػػػػثي 

 

رٍ   ػػ٬ى ٍج ٫ٰ٘ػػا ةػػػٯٓاتي ا١هع ػػ٥ى ـً  ري

ٓىج كػػػٰغ٬عثه    ٨ْػػػػق ٤ػػػا كػػػٙ

 

 كٛفػػا أف ٯٓهػػػ٣ ا١ٍٙػػ٠ نػػػٖؽٍ  

 ح٥ػػػٴ ا١ٓػػػ٦ٰ ٕػػػػٍت  ٞػػػ٣ ةػػػٸدو  

 

 !٤ػػػا ٰ٘ػػػ٩ ْػػػ٦ٰه أك أذػػػؽٍ  ة٢ٜٓػػػان  

ا١ػ٬اٛٓٮ إ١٭ ا٬١نٗ  إىا٘ثن  ،كح٥فص ٪ؼق ا١ٜهٰػة ٤فطث إ٧فا٧ٰث ٕا١تث 

٢ْػٮ ا١لػؽٛٮ . ككحلػ٠ٖي ضٜائٜػ٩ ا١ػ٨ٙؿ كا٢ٜ١ػب ،٥٢ٞاح٩ اٳذف ا١ؼم حٜؽعي 

 .كس٬دة ا١خٓتٰؽ ،٤ٓؽكؼ ةػٛث ا٬١نٗ، كضف٦ ا١هٰإث

*   *   * 

(9) 

ـػٌش٠ ا١لػٓؽاء ٫ٰ٘ػا عػ٬اٌؽ٪٣ ٨ْػػ ا١ٌهػ٬ر  ٘ٮ كٓؽ ا١ٌه٬ر ٧ه٬صه 

ٜى حؼٞارٯٌث حي  ٧ه٬صه  -ْادةن  -ك٪ٮ  ،ا١ش٥اٌْٰث ٓػات ٘ٮ ا٥١ػػارس كا١شا٤ ًي ٢خ

أـػؽٯث  ان كحٟػ٬ف نػ٬ر؛ ك٤ا كػاة٩ ذ١ػٝ ،كةٓو دكائؽ ا١ػك١ث كاٷسخ٥اْات

 .ح٬ذٚ اٳ٘ؽاح كا٨٥١اـتات ا٥١غخ٢ٙث

ٍج ٳْياء س٥ٰٓث ا١ٌلتٰتث  ٣ِ٧ ٤ط٥ػ ا١ٰٓػ آؿ ع٢ٰٙث ةٰخ٦ٰ ١ه٬رة ا١خٜي

، ٛاؿكحٸ٤ؼة ن٫٘٬ٙا ،كك٬ٰخ ٤ػرـخ٫ا (ا١شؾائؽٯث)اٵـٸ٤ٰث 
(83)

: 

 ٨ػػادار ا١ٙػػٸح ٪ ٘ػػٮ ٪٨ػػا ا١لػػتٰتثي 

 

 عٰؽي ا١لتاب ٪٨ا ،عٰؽ ا٬٫ٟ١ؿ ٪٨ا 

 ٯغ٢ػػػػ ١ٴسٰػػػاؿ ضا٤ٰػػػثن  رـػػػ٣ه  

 

 ا٨ٌ٬١ػا٦٤ ا١لتٰتث حط٥ٮ ا١ػٌػٯ٦ى ك 

 ،ة٦ٰ أ٘ؽاد ٘ؽٯٚ ٦٤ ٤ ـفٮ ا١ؽاةٍث اٳدةٰث ٘ػٮ د٤لػٚ كس٥ٓج ن٬رةه  

، ك٪٥ا«ٷ حخٙؽ٬ٛا»ك٫ٛ٬٘ا ةٰخاف حطج ٬٨ْاف 
(81)

: 

                                                 

 = ]ا٥١ش٢ث[. 381ٞؼا، كا١هطٰص  .33-33دٯ٬اف ٤ط٥ػ ا١ٰٓػ آؿ ع٢ٰٙث:  (83)

. كا١لٓؽ ١ط٣ٰ٢ د٬٤س. كٞاف ٘ٮ ا١ه٬رة: ٤ط٥ػ ا١لؽٯٜٮ، كع٢ٰػ٠ 339: 3ا٥١را١د كا٥١را٧ٮ  (81)

ػ٣ٰ٢ ا١ش٨ػػم  ،٤ؽدـ ةٝ، كا١ل٥اس أةٰٙا٬٧س )٤ٍػؽاف ض٥ػم ٨ْػػ ٧لػؽ ا١ٟخاب(،كا١لػٰظـ 

 كض٣ٰ٢ د٬٤س، كأض٥ػ كاٞؽ ا١ٟؽ٤ٮ، كْتػ اهلل ا٨١شار. كْؾا١ػٯ٦ ٣٢ْ ا١ػٯ٦)ا١خ٬٨عٮ(،
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 ٘ػػػػٮ ـػػػػٰؽ٪ا أدةٰػػػػثو  كراةٍػػػػثو 

 

 ك٬ٛاكأْيػػاؤ٪ا كػػ٫ػى ا٢ٓ١ػػ٬ـ حػػؼ 

 ك٘ػػٮ رـػػ٣٫٥ ٨ٓ٤ػػ٭ احٌطػػادو ٞأ٧ػػ٩ 

 

 «ةػػػاهلل ٷ حخٙؽٛػػػ٬ا» :ٯٜػػػ٬ؿي ٫١ػػػ٣ 

ك٦٤ أكٓار ا١ه٬ر ٤ا ٩٥ِ٧ ا١لٓؽاء حطػج نػ٬ًر ٤لػ٬٫رٯ٦ ٘ػٮ ا٢ٓ١ػ٣  

٨٤ػ٩ ٘ػٮ ٤ػا ٥ِ٧ػ٩  ك٪ؼا ٞرٰؽ ٧شػػ أ٤ر٢ػثن  ،كاٳدب كا٦ٙ١ كا١فٰاـث كاٵدارة

 .(ا٥١را١د كا٥١را٧ٮ) :ض٣ٰ٢ د٬٤س ٘ٮ ٞخاة٩

حطج ن٬رة ْتػ ا١ط٥ٰػ ةػ٦ ةػادٯؿ  ٰٙث ٍٛٓثن ك٣ِ٧ ٤ط٥ػ ا١ٰٓػ آؿ ع٢

ا١ٓا٣١ ا٥١شا٪ػ ا١شؾائؽم ا٥١ل٬٫ر
(83)

: 

خٟػػؽه  ٪ػػؼا اةػػ٦ ةػػادٯؿ ةػػا١ٜؽآف  ٤ٙي

 

 ٞا١ػػػٌػر كا٥١ػػػاسً  ٯش٢ػػػ٬ ٤ٓا٧ٰػػػ٩ي  

 أضٰا ا١شؾائػؽ ةا١ٙؽٛػاف ٘ا٧خٓلػٍج  

 

 ذاد ْػػ٦ ض٫ٜػػا ةػػا١ٓؾـ كا١تػػاسً ك 

ػػٓت٩ أف ٯفػػخشٰب ١ػػ٩ك   كدٌ ٤ػػ٦ كى

 

 كٯفػػخ٨ٰؽى ٤ػػ٦ ا١ػػؼٞؽل ة٥ٜتػػاسً  

 إف ري٤ٍػػجى ٨٤ؾ١ػػثن  ان ٟ٘ػػ٦ٍ ١ػػ٩ ـػػا٤ٓ 

 

رٰ٘ٓث ا١ٜػٍػًر ٨ْػػ اهلل كا٨١ػاسً  
(83)

 

ٛاؿ ٫ٰ٘ا ،ٳض٥ػ ك٬ٛٮ ٤ل٬٫رة ن٬رةو حأ٠ٌ٤ ٍٛٓث ٨ْػ  ان ك٣ِ٧ أٯي 
(81)

: 

 ٳض٥ػػػػ كػػػ٬ٍٛٮ ٘ػػػٌؼةه  نػػػ٬رةه 

 

 حخش٢ػػػ٭ ٤ِػػػا٪ؽي ا١لػػػٓؽ ٫ٰ٘ػػػا 

 ان ٞتٰػػػػؽ ان ٘خأ٤ػػػػ٠ حشػػػػٍػ د٤إػػػػ 

 

 كس٫ٰػػا ان ككس٫ػػ ،ةػػا٨٥١٭ ان زاعػػؽ 

 ٥ْٰٜػػػا ان ٬ٓركحأ٤ػػػ٠ حشػػػػ كػػػ 

 

ػػػ٭ راسطػػػ   ٧ت٫ٰػػػا ان كٟ٘ػػػؽ ان كًضشن

ٌٗ رأـػػ ان ٤ا١ػػ٩ كاىػػٓ   ان ٢ْػػ٭ ا١ٟػػ

 

 ؟ٯلػػػخ٫ٰٟا ٯػػػا حػػػؽل أٌم ٬٧ةػػػثو  

 ٢ٰٞػػػ٠و  ةٍػػػؽؼو  ان ١ػػػ٩ ٧ػػػاُؽ ٤ػػػا 

 

 ؟ٯشخ٫ٰ٢ػػػا ٯػػػا حػػػؽل أم ٬١ضػػػثو  

 ٘ػػػٮ ا١طٰػػػاة ىػػػ٠ ٌؽٯٜػػػان  ٩ي ٢َّْػػػ 

 

 كةهػػػػػػطؽائ٫ا حطٰػػػػػػؽى ح٫ٰػػػػػػا 

 ٬٘ٯػػػ٠ه  ،٪ٟػػػؼا حٙٓػػػ٠ي ا١ٜػػػ٬ا٘ٮ 

 

 !اك٢١ػػػػؼم ٯٜخ٫ٰٙػػػػ ،٢١ٜػػػػ٬ا٘ٮ 

كٯفػخغؽج ٫٨٤ػا ٤ٓػا٧ٮ  ،ٯخأ٠٤ نػ٬رح٩، ٘ا١لاْؽ ٤ٓشبه ةأض٥ػ ك٬ٛٮ 

                                                 

 (.3830-3993رئٰؿ س٥ٰٓث ا٥٢ٓ١اء ا٥١ف٦ٰ٥٢ ا١شؾائؽٯ٦ٰ ) (83)

 .330دٯ٬اف ٤ط٥ػ ا١ٰٓػ:  (83)

 .333ا٥١هػر ا١فاةٚ:  (81)
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 ،كٯ٨ٙؼ إ١٭ أض٬اؿ ا١لٓؽاء، كٯٌٙفؽ ٧ِؽة ا١خأ٠٤ ٘ٮ ا١ه٬رة ،ك٤ٜانػ ٤غخ٢ٙث

 .كٯغخ٣ ة٥ا ٯلت٩ ا١ٍؽ٘ث كا١ػعْاةث

*   *   * 

(8) 

كنٗ ٤ط٥ػ ة٫شث اٳذؽم
(83)

ة٥ائ٩ كا٨١غٰػ٠  :٫٨١ؽ ا٠ٰ٨١ كا٢٤ثن  ن٬رةن  

٤ػ٦  إ١٭ سا٧ت٩ ح٥ٲف سٌؽةن  ككنٗ ٘خاح٦ٰ ،ا٥١ؽاٞب حش٬ؿ ٩ٰ٘ك ،٢ْ٭ ىٙخ٩ٰ

«كضٮ ن٬رة» :ك٥ٌ٤ا ٛا٩١ حطج ٬٨ْاف ،٤ائ٩
(89)

: 

 خ٨ػػػػػػٮ ةػػػػػػا٨٥١ِؽ ا١ٙخػػػػػػافَّٰٰضى 

 

 ٫٘ػػؾٍزتى ٧ٙفػػٮ كاـػػخرٍؽتى ةٰػػا٧ٮ 

ىةػعى ٤ا ٞاف    ٤ا انٍٰٙج ٨١ػاُؽمأ

 

 ـتطاف ةارم ا١طف٦ ٘ٮ اٳٞػ٬افً  

ٚو  ح٢ٜ٭ ٪ػٯثن  -٥ٞا ٯتػك  -٬٫٘   ٩١ ٪ػٮ نػ٬رة ا٥١لػ٫ػ ا٢ٰ٨١ػٮِّ  ٦٤ نػٯ

 :ذ٣ ٛاؿ ،ا٥١ٓشب ا١ؼم اـخرار ٩ٰ٘ ا١لاْؽٯث

 ان ا٨١ٰػػ٠ي ٯغخػػؽؽي ا١غ٥ائػػ٠ى ـػػادر

 

ػافً  ٘ٮ ٞتًؽ ٤ٍؽ٬٤ؽً   ا١شػٸؿ ٤ٓي
(88)

 

ػػبي كس٫ػػ٩ ٤خػػأ١ٚ اٳكىػػاحً    حطفى

 

 أة٢ػػػزى ْتٜػػػؽمِّ ا١لػػػافً  ٛفػػػ٥اًت  

 :كٛاؿ ٘ٮ ٤ٍّٜ آعؽ 

ػؽيع ا١طفػاف حغا٫١ػا ٝي ةا١لع  كا٢ٙ١

 

٤ىػػؽى ا١  ٍٰػػ٬ر ح٫ػػ٣ٌ ةػػا١ٍٰؽافً زي
(300)

 

  ٍَّ  ٦ٰ كػت٩ ْػؽائؿو كا٨١غ٠ ٘ٮ ا١ل

 

  ٍَّ  افً ٯؾ٪ػػػ٬ ٪٨ػػػاؾ ةطفػػػ٫٨ا ا١لػػػ

                                                  

٤ػ٦ ٞتػار ٥٢ْػاء ا٢١ٖػث كاٳدب، ٞاحػب كػاْؽ،  :(3881-٤3803ط٥ػ ة٫شث اٳذؽم ) (83)

٘ػٮ ْػػدو ٤ػ٦ ٤شػا٤ّ ا٢١ٖػث  ان كٞػاف ْيػ٬ ،اؿ اٵدارٯػثاكخ٠ٖ ٘ٮ ا١هطا٘ث ك٘ٮ اٳ٥ْػ

 (.133ا١ٓؽةٰث، ٩١ ٤ ١ٙات كدٯ٬اف كٓؽ )٤ٸض٣ كأز٪ار( )إح٥اـ اٳْٸـ: 

 .111-٤113ٸض٣ كأز٪ار:  (89)

ـػادر: ٘اْػ٠ ٤ػ٦  ا١غ٢ٰ٥ث: اٳرض ا١ف٢٫ث ا٨٥١غٙيث ا١خٮ ٯيٍلت٩ ٧تخي٫ا ع٥ػ٠ى ا١ٍٰٜٙػث. (88)

( ٘ٮ ا١تٸد: ذ٪بى  ٠ي رى )ا١ؽَّسي ػى ٫ٰ٘ا ٣٢٘ ٯر٩٨ كٮء، كاـخٓار ا١لاْؽ ا٥١ادة ٨٢١ٰػ٠ ٢ْػ٭  ـى

 ا١خلغٰم.

 ا١لؽيع: س٥ّ كؽاع ا١ف٨ٰٙث: ٫ٓ٢ٛا )كٯٜاؿ ٘ٮ ا١ش٥ّ: أكؽْث(. (300)
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 ان ٞػػاٳكا٧ؿ ٬٤ٛٙػػ ٭ٛا٤ػػج ح٨ػػاس

 

ًؽ ا٢١ٍٰػٗ ا١   ٮا٫٧ػ٘ٮ ٤ش٥ّ ا١ٌف٥ى

 .كٛػ ا٧ل٢ٖخا ة٠٥ء سؽة ا٥١اء ٦٤ ٌؽؼ ا٠ٰ٨١ ،ككنٗ ا١ٙخاح٦ٰ - 

*   *   * 

(30) 

٥اـ ا٨١اس ة٩، كاـخٙادح٣٫ ٩٨٤ كا٪خ ،أذؽ ٬٫ُر ٦٘ ا١خه٬ٯؽ كك٩ْ٬ٰ :إذف

ككسػ٧ا ٘ػٮ  ،١ظإ.. .كاٷسخ٥اع ،٘ٮ س٬ا٧ب ٦٤ ا٣٢ٓ١ كا٢١ٖث كاٳدب كا٦ٙ١

١ٍّٜ  آذار ا١لٓؽاء كاٳدةاء ٨٤ؼ ا٨١هٗ ا١را٧ٮ ٦٤ ا١ٜؽف ا١خاـّ ْلؽ حفشٰٸن 

كائخ٢ػٗ ةٓػو ا١لػٓؽاء  ،كٓؽٯث ٫٥ِ٧ا أنطاة٫ا ٦٤ كضٮ ا١ٌه٬رة ا١ل٥فٰث

 .٫١ؼا ا١ٖؽض كاضػةو  ؽ ٦٤ ٍٛٓثو ٤ّ ٪ؼق ا١ِا٪ؽة ٬٥ِ٨٘ا أٞر

كةػػ٦ٰ  ،كحٙاكحػػج ا٤٬ِ٨٥١ػػات ةػػ٦ٰ ا١ٍٜٓػػث ا١خػػٮ ٷ حؾٯػػػ ٢ْػػ٭ ةٰخػػ٦ٰ

كا١ر٨ػاء  ،كاـخؽـ٠ ةٓو ا١لٓؽاء إ١٭ ا١ٟٸـ ٘ٮ ٦٘ ا١خه٬ٯؽ ٧ٙف٩ .ا١ٜهٰػة

 .٢ْ٭ ةٓو ا٥١تػ٦ْٰ ٩ٰ٘

ػ٣ ٍٛػّ حهػ٬ٌري كغهػٰات ٤لػ٬٫رة ٘ػٮ  كا٧خ٠ٜ ةٓو ا١لٓؽاء إ١ػ٭ ٧ِى

٬ا ٘ٮ ا١ه٬ر ا١ش٥اْٰث ا١خػٮ ٞا٧ػج ح٢ػخًٜ ٢١ػؼٞؽل ك٥ِ٧ ،أز٨٤خ٣٫ كة٢ػا٣٫٧

 .أك اضخٙاؿو أـؽم ،أك اسخ٥اع أك ٤ػرـثو  ٘ٮ ٫ٓ٤ػو 

أٌف  ان ٥٢ْػ ،كةا١ٔ ةٓي٣٫ ٬٘نٗ ا١ٍتٰٓث ٦٤ عٸؿ ن٬رة ك٥فٰث ٤خ٨ٜػث

 .ا٨٥١ِؽ ا١ٍتٰٓٮ ا٥١ه٬ر ٤خاح ٢١لاْؽ أف ٯؽاق ٤تاكؽة

١ػث ٯػ٬ـ ٫ُؽ كٓؽ ٯهٗ أكػؽٌث ا١غٰا (ا١ف٥٨ٰا)ك٥١ا ٫ُؽت ا١غٰا١ث أك 

 .كن٬رة ان ن٬ح :كةٓػ أف نارت ،أف ٞا٧ج نا٤خثن 

 ،٤ػػ٦ كغهػػٰث ٤غخ٢ٙػػثن  ان كضٜػػٚ ا١لػػٓؽاء ٘ػػٮ ٪ػػؼق ا٨١هػػ٬ص إٔؽاىػػ

ٯ٢خٙػج  :كٞرػؽ ٫ٰ٘ػا ا١طػ٬ار ا١ػؼاحٮ ،ك٧ٙفػٰث ،كس٥ا١ٰػث ،كأدةٰث ،كاسخ٥اْٰث

أك  ،أك ٯٜػـ رؤٯػثن  ،أك ٯتػم رٕتثن  ان،كٯخغؼ ٬٤ٛٙ ،ا١لاْؽ ٘ٮ ا١ٍٜٓث إ١٭ ٧ٙف٩

 .ٯفخغؽج ْتؽةن 
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٬ٰٜ٘ـ ا١خٙات ٤ػ٦ ٧ػ٬ع  ،كٛػ ٯ٢خٙج ا١لاْؽ إ١٭ ا١ؼم أ٪ػٯج ٩١ ا١ه٬رة

ك٤ػ٦ ٪ػؼا ا٥٢٥١ػص ٤ػا ٧شػػق ٘ػٮ ٍٛٓػث  .كحتؽز كغهٰث ا٥١ي٫ػل إ١ٰػ٩ ،آعؽ

٥١ٓؽكؼ ا١ؽنػا٘ٮ
(303)

٬٘ح٬ٕؽاٰ٘ػث أ٪ػػا٪ا إ١ػ٭  حطػج نػ٬رةو »٥٤ػا ٞختػ٩  

 :«اٳدٯب ا١ٟتٰؽ إـٓاؼ ا٨١لاكٰتٮ ا٥١ٜػـٮ

 نػػػٙا ١ػػػٝ ٘ػػػٮَّ ٯػػػا إـػػػٓاؼ كدٌّ

 

 ٣ٰ٥ه ٤ػػػا ١هػػػٌطخ٩ اْػػػخٸؿي نػػػ 

 ذم كدادو  ح٥رػػػػاؿ ُػػػػ٠ع  ٘غػػػػؼٍ  

 

 ٯ٥رػػػ٠ نػػػػ٩ٛ ١ػػػٝ ذا ا٥١رػػػاؿي  

 ك١ػػػؽٌب كػػػٮءو  ،عٰػػػاؿ ضٰٜٜػػػثو  

 

 ا١غٰػػػػاؿي  ٢ْػػػػ٭ ضٰٜٜخػػػػ٩ً  ٯػػػػػؿع  

دٌ عً  ان ك١فػػج ٥٤اذٛػػ   ٮ٢ِّػػ٘ػػٮ ا١ػػ٬ي

 

إذا ٤ىػػؼٛج ٬٤دٌح٫ػػا ا١ؽسػػاؿي  
(303)

 

 ك٤ر٢ػػٝ ٤ػػ٦ حيشػػاد ١ػػ٩ ا١ٜػػ٬ا٘ٮ 

 

 !كٯيٍط٥ػػػػ ٘ػػػٮ ٘يػػػائ٩٢ ا٥١ٜػػػاؿي  

كسٓػ٠ ا١ػ٨م رـػا١ث كدٌ  ،(ا١ٌهػ٬رة)كا٥١رػاؿ  ،ا١غٰػاؿ :ا١لػاْؽ ٘ؼٞؽ 

 ٨٭ ٢ْ٭ عهاؿ ا١ٌهػٯٚ أذ٨ػ٭ ٪ػ٬ ٢ْػ٭ك٤ر٥٢ا أذ ،٩٨٤ إ١٭ ا٥١غاٌب ك٤طتثو 

ك٪ػٮ  ،. كض٥ٌػ٠ ا١لػاْؽ ا١ٍٜٓػث.٘ػ٬دٌق ١ػ٩ كدٌّ نػ٣ٰ٥ ؛ك٘ائ٫اكنػؽ ٬٤دح٩ 

 .٤ا ٯ٦ٟ٥ أف حخفّ ٩١ ٛهٰػة ١٬ٌٍ٤ث ،ع٥فث أةٰات

رـا١ث ك٨ٌٰػث، أك دْاٯػث ـٰاـػٰث، أك اسخ٥اٌْٰػث؛  كٛػ ح٬ٟف ا١ٌه٬رة سؾءان ٦٤

ٞخب اٳـخاذ ا١لٰظ ٤تارؾ ا٢ٰ٥١ٮ
(301)

حطج ن٬رح٩، ٘ٮ ٤ٜػ٤ث أضػ ٞخت٩ 
(303)

: 

 إ١٭ ا١لٓب أ٪ػم ن٬رحٮ كرـا١خٮ

 

ٞؼٞؽل ٵعٸنٮ 
(303)

 ٩١ كس٫ادم 

 كأـػم ١ػ٩ ٘ػٮ ا١ٓػا٦ٰ٥١ ٧هػٰطثن  

 

 ةػػٸدمأرٯػػػي رىػػ٭ رةٌػػٮ ة٫ػػا ك 

                                                  

 .301دٯ٬اف ا١ؽنا٘ٮ:  (303)

 ك٤ؼىؽى ا٬١دٌ: كاة٩ ةٟػر. ٤ؼ٩ٛ: ع٩ٍ٢. (303)

 ٛػؽب ثْػا٣١ ٤ ١ػٗ )أنػ٩٢ ٤ػ٦ ٢ٰ٤ػ :ـ(3819-٪٤3133تارؾ ا٢ٰ٥١ٮ )حػ٬٘ٮ ٧طػ٬  (301)

ك١ٮ أ٤ا٧ػث ـػؽ س٥ٰٓػث ا٥٢ٓ١ػاء ا١شؾائػؽٯ٦ٰ. ٤ػ٦ ٞختػ٩ )ا١شؾائػؽ(  ،ٛف٨ٍٰ٨ث ةا١شؾائؽ(

 (.31: 1ك)ا١لؽؾ( )٤ٓش٣ ا٥١ ٦ٰٙ١ 

 ٦٤ دٯ٬اف ٤ط٥ػ ا١ٰٓػ آؿ ع٢ٰٙث. 333٘ٮ ضاكٰث ا١هٙطث ٥ٞا كرد  (303)

 ك٪٬ ٯٙفػ كزف ا١لٓؽ، ٘ه٬ةخ٩ ٥ٞا حؽل.« ١ٶعٸص»٘ٮ اٳن٠ ا٥١ٍت٬ع:  (303)
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 خٮكإف ٛتػػ٠ى ا١لػػٓبي ا١ٟػػؽٯ٣ ٪ػػػٯ

 

 ك٧هطٮ ٜ٘ػ أدرٞجي ٞػ٠ٌ ٤يػؽادم 

كٞخب ْتػػ ا١ػؽض٣ٰ ٢ٛػٰٸت - 
(301)

ٍٛٓػث ٤ػ٦ ، حطػج نػ٬رح٩ ةغٍػ٩ 

 :ع٥فث أةٰاتو ٛاؿ ٫ٰ٘ا

 ك٤ػػػا ا١ػػػ٬ى٦ٌ ا١ػػػ٬ا ٨٢ٞػػػا أعػػػ٬ةه 

 

 ا١ِٓػػػ٣ٰي  ضػػػػي إٷ ةٰػػػجي اٵعػػػاءً  ...

 ـػػ٣ٰ٢ه  -إف نػػٙج ٢ٛػػ٬به  -٨٢ٞػػا  

 

٘ػػٍج ْٜػػ٬ؿه  -٨٢ٞػػا  ...  ض٢ػػ٣ٰي  -إف كى

فا٤ص كاٵعػاء ا١ػ٨ٌ٬ٮ ٘ػٮ ة٢ػػ ٷةػػ ٰ٘ػ٩ ٤ػ٦ ك٪ٮ ٍٛٓث حػ٬ْ إ١٭ ا١خ 

 .ك٦٤ اٵعاء ا١هادؽ كا٬٥١ا٨ٌث ا١هطٰطث ،ضف٦ ا١خٓاٯق

ة٦ ا١لاْؽ كدٯّ ٠ْٜ حطج ن٬رح٩اكٞخب أ٬ٍ٧اف 
(303)

: 

ٗه ٢ْػػػ٭ ٤ػػػ٨ٌ٬ٍٮ  كػػػتاةٮى كٛػػػ

 

 ك٥٢ْػػػٮ ك٤ػػػا ٌا١ػػػ٩ ـػػػاْػم 

ػػكد   ـأ٫٧ز ٘ٮ ا٨ٰٓ١ػ٦ٰ ٫٧ػز ا١شي

 

 ٥ٞػػػا ٞػػػاف ٘ػػػٮ ْٰلػػػ٩ كا١ػػػػم 

 .ـ3830كا١لٓؽ ٤ رخ ٘ٮ  

*   *   * 

(33) 

٬ر ٛهٰؽةن  ٜ٘ػ اسخ٫ػػ ا١ٌلػٓؽاء ٘ػٮ أف  ك٥١ا ٞا٧ج ٧يه٬ص اـخٰطاء ا١هع

دةن  كٛانػةن  ،كذاحٰث ٤خأ١ٜث ،٤ ذؽةن  ح٬ٟف ْاٌٰٙثن  ؽِّ  .نٌػاضث ٥ٌ١اضث ك٤ٖي

حػ٬٪ز ، ككٯٸضَ ا٥١خاةّ أ٫٧ا ٧ه٬ص حٍهػير ٘ٮ ا١ٖا١ب ٦ْ حأ١ٚ ذ٪٦و 

 .كا٧رٰاؿ ْاٌٙث ،٤لاْؽ

ة ١خطٌؽؾ ٘ٮ ا١لٓؽاء س٬ا٧ب ٨ٰ٘ث ٤ا ٞا٧ج ١خ٫ِػؽ ١ٜػ ساءت ٪ؼق ا١ِا٪ؽ

كا٨١خائز ا٥١اذ٢ث ا١طاىؽة ة٦ٰ  ،كا١ه٨ٓث ا٥١ػ٪لث ،٬١ٷ ٪ؼا اٷعخؽاع ا١شػٯػ

٘نذا ةا١لاْؽ ٯؽل ٧ٙف٩ ٢ْ٭  ،ا١خٜاط ا١ه٬رة كحطٜٚ ا٧ٍتا٫ْا ٘ٮ دٛائٚ ٢ٰ٢ٛث

                                                 

 80: 3ٌث ٘ٮ س٬٫٥رٯث ١ت٨اف ض٦ٰ ٧لؽ ا٨١م ٘ٮ )ا٥١را١د كا٥١رػا٧ٮ( ٞاف رئٰؿ ا١لؽ (301)

 ـ.3810ا١ؼم نػر ـ٨ث 

 .1٘ٮ ٤ٜػ٤ث ا١ػٯ٬اف: ص (303)
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ٓيػ ٩٨ْ ضاىؽ ى  ان.كرؽ ا١خه٬ٯؽ أك ٯؽل ٤ى٦ ة

 (،ٙػث)ةأدكات ا١ؽـ٣ كا١خ٢ػ٬ٯ٦ ا٥١غخ٢كم ١ٜػ ْؽ٬٘ا ٦٤ ٛت٠ ا١ؽـ٣ ا١ٰػ

ك١ٟػ٣٫٨ ةٓػػ ٪ػؼا  ،كن٨اْث ا١ػ٤٭ كاٳٯ٧٬ٜات ،كْؽ٬٘ا ا٨١ٜق ٢ْ٭ ا١طشؽ

نػاركا أ٤ػاـ أذػؽ ضيػارم سػٯػػ  ان(ا١ؼم ٞاف ٘ٮ ةػاٯاح٩ ٤ػ٪ل)اٷٞخلاؼ 

 .اـخطٚ ٣٫٨٤ أف ٯيػع٬٢ق ٘ٮ أكٓار٪٣ ٢ْ٭ كس٬ق كخ٭

ؽٞػػث ا١لػػٓؽ كةػػ٦ٰ ض ،ك٧ٸضػػَ ٪ػػؼا اٷـػػخٖؽاؽ ةػػ٦ٰ ا١ٙػػ٦ ا١شػٯػػػ

٘ٮ ٤ر٠ ٍٛٓث ٢١ٖٸٯ٨ٰٮ (ا٬١سػا٧ٮ عاٌنث)
(309)

: 

ػػػػ٬رحٮ ح٥رػػػػ٠ي عػػػػٸ  ٪ػػػػؼق   ني

 

 ضخػػ٭ ٕػػػا ٞػػا١غٸؿ ذابى كػػ٬ٛان  

ػػٍّٰ إ٪ػػػاء ركضػػٮ  ـٍ  ك١ػػ٬ى ا٧ٌػػٮ أ

 

ٍّ ٤رػػا١ٮ أ٪ػػػٯخ٫ا ٤ػػّ ٤رػػا١ٮ   !٤ىػػ

كـٸـػػث  ،كا١تفػػاٌث ،ا١فػػ١٬٫ث :كٯ٢ٖػػب ٢ْػػ٭ ٬ٍٜ٤ْػػات ٪ػػؼا ا١لػػٓؽ 

ارةث ا٨١رؽ ،ا١ٓتارة ٷ  ،ةٰاتي ا١ٍٜٓث ـ٢فػث ـػ٢٫ث ٛؽٯتػث ا٥١أعػؼكح٨ػّ٘ أ .ك٤ٜي

 .حتخٓػ ٦ْ ا٥١تاكؽة إٷ ٢ٰٛٸن 

كٯ٠ٜ إٯؽاد ا٥٢ٟ١ات ا١ٖؽٯتث، كٯ٬ٟف ذ١ػٝ ْػادة ٘ػٮ أ٥ْػاؿ ا١لػٓؽاء ا١ػؼٯ٦ 

ك٧ٜؽأ  .ٯطت٬ف ا١شؾا١ث، أك ٯػ٫٧٬ْا حخفؽب إ١٭ ا٬ٍٜ٥١ْات ا١خٮ ح٬ٟف ْادة عٰٙٙث

ٜػـٮ٘ٮ ٍٛٓث ٢١ؽنا٘ٮ ةٓد ة٫ا إ١٭ نػٯ٩ٜ ْادؿ ستؽ ا٥١
(308)

: 

 رـػػ٣ى ذم ٤ٜػػثو  إ١ٰػػٝ ْػػادؿى ستػػؽو 

 

ٝى ضَّٰػػ   ْػػ٦ ا٨ٙ١ػػػً  ادو ٤ػػ٦ أنػػػٛائ

ٗو    ٬١ حػرؾ ا١ل٥ؿ ٤ا ٘ٮ ا٢ٜ١ب ٦٤ كٖ

 

د    ض٠ٌ ٘ػٮ ع٢ػػم ا١ه٬ٌرٍت ١ٝ كي

ٌٓ  :ادكضٌٰ  ،ا٥١طتث :٘ا٥١ٜثي   ٙى  ،اةخٓػ :اؿ ٦٤ ضاد ٦ْ ا١لٮءنٰٖث ٘  :ػ٨ىػكا١

 .ه٬ٯؽ ا١ٌل٥فٮآ١ث ا١خ :كأراد ةا١ٌل٥ؿ .ا١ٟؼب كاٵحٰاف ةا١تا٠ٌ

ك٪٨اؾ ٤ٓافو ك٤ٜانػ ٕا١تثه حػاك١خ٫ا أكٓار ا١ه٬ر، ٤ر٠ حفش٠ٰ ٧خائز حأ٤ػ٠ 

                                                 

 .333دٯ٬اف ا١ٖٸٯ٨ٰٮ:  (309)

 .301دٯ٬اف ا١ؽنا٘ٮ:  (308)
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ا١ه٬ر، كحٙفٰؽ اٷةخفا٤ث )ا١خ٢ٰٜػٯث( ٘ٮ ا١ه٬رة، كٟ٘ؽة إةٜػاء ا١هػ٬رة )اٳذػؽ( 

كاٷـخئ٨اس ةا١ٌه٬رة ا١خٮ ٯخ٢ٜا٪ا ا١لاْؽ ٤ػ٦ ضتٰػبو أك  ،ك٨٘اء ناضت٫ا )ا٦ٰٓ١(

، كا١خ٢ٰٓٚ ٢ْ٭ ن٬ًر  ٚو  اٱعؽٯ٦ ٨٥١اـتث حٍؽأ، أك ٬٤ٛٗ ٯطػث.نػٯ

كٛػ ٞخب ا١لػٓؽ حطػج نػ٬رح٩  ،ك٧ٜؽأ ١ها١ص ة٦ ٢ْٮ ا١طا٤ػ ا٬٢ٓ١م

كأرـ٩٢ إ١٭ ٤ش٢ث أة٬١٬
(330)

: 

 ػ٪ػػػؼق نػػػ٬رحٮ إ١ٰػػػٝ ٘ػػػٸ حٓػػػ

 

ٍب إذى ػ ...  ٦٤ ةلاكػخٮ كاةخفػا٤ٮ فٍ شى

 ٘يػػطٟٮ ،ضػػارةخ٨ٮ أٯػػاـي د٪ػػؽم 

 

ره   ـً  ٤ػػػػ٦ ضػػػػؼى  !كػػػػ٥احث اٳٯػػػػا

 ٪ػػػؼق نػػػ٬رحٮ ١ػػػػٯٝ ـػػػختٜ٭ 

 

ـً  ٕيػػػثن    ٘ػػػٮ كػػػتاة٫ا ٞػػػ٠ٌ ْػػػا

 ػـ٬ؼ حتٜ٭ ذٞػؽل ا١لػتاب إذا ٕتػ 

 

 كذٞؽل ا١طٰػاًة ةٓػػ ض٥ػا٤ٮ ،جي ػ ...

 كإذا ٤ػػا ـػػ٬٥تي ٘ػػٮ ْػػا٣١ ا١ػػؽعك 

 

ـً  ـػػػخطٰا ٘ػػػٮ ْػػػا٣١ً  حً  ...  اٳسفػػػا

٦ه رائٚ ٘ٮ حف٢ف٠ أٟ٘ارق  فى  (ةفػاٌث)ك٘ػٮ  ،ك١ٍا٘ػث أ١ٙاُػ٩ ،كا١لٓؽ ضى

١ٟرٰػؽ  . ك٩ٰ٘ نػٰإث ٤غخهػؽة.تكحأ٩٢٤ ٘ٮ ا١طٰاة كا٬٥١ ،كْاٌٙخ٩ ،ْؽى٩

 ،كا١خػػأذؽ ة٫ػػا ،٥ٌ٤ػػا ٯخػػؽدد ٢ْػػ٭ أ١فػػ٨ث ا١لػػٓؽاء ٘ػػٮ ٤ٓا١شػػث ٛيػػٰث ا١هػػ٬رة

 .كا٬١ن٠ ة٦ٰ ا١لغهٌٮ كاٷسخ٥اٌْٮ ٫ٰ٘ا

كأك٢ٕج ٍٛٓث ١خ٬ٰ٘ٚ ةؽةؽ
(333)

كىػ٫ٓا حطػج نػ٬رة ٤ػ٦ نػ٬رق ٘ػٮ  

ٜ٘ػ ٛاؿ ،ا٬١اٰٛٓث كاٳ١ٙاظ ا٥١تاكؽة
(333)

: 

 ٷ ٯشػػػػػؾ٦ٌْ ضتٰتػػػػػٮ

 

 ٤خػػػ٭ ٧ؾ١ػػػجي ىػػػؽٯطٮ 

 ٪ػػػؼم ا١ٜهػػػائػي ٨ْػػػٮ 

 

 ح٨ػػػ٬بي ةٓػػػػ ٧ؾكضػػػٮ 

 ٘ٮ ا١ؽـ٣ ن٬رة سف٥ٮ 

 

 ركضػػٮ كا١ػػ٣ِ٨ نػػ٬رةي  

                                                  

 .313ص: - 3813اٞخ٬ةؽ ـ٨ث  -٤ش٢ث أة٬١٬  (330)

ا١تؽازٯػ٠،  -ا٫٥١شػؽ كاْؽ ١ت٨ا٧ٮ ٦٤ كٓؽاء  :(3889-3833ح٬ٰ٘ٚ ة٦ سؽسٮ ةؽةؽ ) (333)

 ٩١ دٯ٬اف ٤ٍت٬ع.

 .131دٯ٬اف ح٬ٰ٘ٚ ةؽةؽ:  (333)
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ّّ اهظعرؼ  ، وثقن اهػَؽة اهفَٖة فٔ أطعؽر  اهػعْ  ٕمجفعٔ  -ؼعرةة  -لعن

وة جرثّعر،  وبد ا ة اهؽرطفة ؼوٓ اخجالف أٍْاؼّعر ،برهجؽبٖ  اهًبرط  اهقرغد

 .ل اهقطؽة اهًَغْيةواهج وٕح ؼٌ اهَفس يٌ خال

عر ط ٕطععٓ ؼوعٓ اهعَع وط  وٍجد ؼوٓ قوةٍ  ًّ بؽؼ اهػعْ  واخخٖوعة ي

يعٌ  وٍق أ يدالً  .اهبٖرّ واهبدٕػ فٔ اهَع ؼوٓ غع ه «ج ؼة»وقد ثزٕد  ،ٕدقوُ

طؽ  اهعالَٕٖٔ
(113)

: 

 إذا طبؽْت  شًٔ ذُلعرُُ لًعر ثع ى

 

 هُْٖؽَ ض إخالغٔ وخبٔ هجوك اهِدًٓ 

 ٍُْ ِر فقوبَك طًُس اهدّب أط قَ  

 

 ؼوٓ غفدرت اهط ِس فرٍطبؽت  ْشًر 

وقرل 
(117)

: 

 ثْصععطْ وِععٔ ِرة ععةٌ  اخفعع ِ  غزاهععةُ 

 

 اهوجِب  فجنشُ  اهوَٖح بٌٖ اهجدفنِ  

 ؼجبععُت هدشععد اهؾعع غرُ ثنشععُ ه 

 

در عبٖةٌ   ُِ   أةَ اهؾُّ  اخِطعِب  فٔ غٖوع

 .غْ  طًصٖة :ثدت ؼَْاّ ،يػ غٖ ِر ،وقد وؽػ اهظرؼ  اهقطؽة 

 (بٌٖ ٍػْص اهػعْ  ٍصبٖرً )يػ ازةخرُ اخهفرظ اهع ٕبة  وٕالخظ اهقر ئ

 ،واهؽبر ات اهج اخٖة اؼجًرة اهظرؼ  ؼوٓ اهػعْ ة اهفَٖعة يعٌ ثظعبُٖ واشعجؽر ة

وثمرة اهقطؽة اهدرٍٖة ثمّْ غريؾة اهًقػد هْط و وةِر فعٔ شعٖرق ٍػعْص 

 .يجْاهٖة ؼٌ طؽ  اهػْ 

                                                 

 .447ةْٕاّ اهعالَٕٖٔ:  (113)

 )ذُلرُ: ؼوٌى ؼوٓ اهظًس، واهً اة برهدًٓ: ةٕر  اخخبة، واهط س: اهّػدٖفة(.

 .447ةْٕاّ اهعالَٕٖٔ:  (117)

ٕقعرل: « وفٖعُ خٖعن»َد طوْؼّعر. واهَجْدفعن: اهجعٖض اهمدٖع  )اهعزاهة: اهّظًس ؼ

جٌٖض هجٌب؛ أي: فُٖ جوبة ولد ة. واهّؾع غرُ: اخشعد اهؾعر ي اهظعدٕد. و أة اهؾعدٓ 

و ا ده: وقت ا ثفرع اهظًس واٍبصرط اهؾُْ فٔ طبرب اهَّر . واهعٖن: اخَجًة ويْؽػ 

 اخشد. وأِطَب اهظج : اهجّف ولد ، فّْ أطب(.
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أو  ،ِذه اهَػْص اهظهرٕة يٌ قفهٍة وقػٖدٍة نبرت نٌ شعرلٍ  :خى أقْل

 ،وأةّت هوظعرنر -نوٓ ورُ يٌ اهْرْه  -أو ثنخر ،أو اٍفبرع ،، أو  ؤٕةيْقٍف 

 ووغعالً  ،ٍفصعٖرً  رً وبْشع ،و شعرهة طصػعّٖة ،رفَٖ ع اً فٔ وقجّعر ثهبٖعر ،واهقر ئ

ٌّ وي ؛و ؤٕة رًرهٖة رً،ارجًرنٖ فٔ أخعر  (اهظهر خرّغة)ظر لة يٌ اخةب واهف

 .اهجػْٕر اهّظًصٔ فٔ اهصٖرة اهًهرغرة

واهجهبٖعر نعٌ ـبٖهعة  ،ولرّ فٔ ِذه اهَّػْص يٌ اطهجفرت إهٓ اهعّذات

هعة ،اهظصػٖة ّْ  ،وإبداُ طُٔ يٌ فوصفة اهصٖرة يرط ٍزد يدوعُ فعٔ قػعر د يف

ُ واطنجًععرة نوععٓ واخجػععر  اهمععال ،وثععدقٖ  اهَلععر ،هجمدٖععف اهفمععرة اً ٍلععر

 .وةِظة اهًفررنة ،وغراشة اهبْح ،اهوًصة

ًٌٍؿ يٌ اهظهر ا ثبؿ بلرِرة يٌ ٍجرج اههوى فٔ اههػر اهصدٕح. وفٔ اهظعهر 

أخرى لدٖرةٌ هًر ـرأ يٌ ٍجر ذ اههوُْ اهًصجوفة اهجعٔ كّعرت يَعذ  اهصدٕح أغداٌُ 

 صٖرة.اهدْ ة اههوًٖة، وير ثبهّر يٌ شرلرت غَرنٖة وثفبٖقٖة فٔ ورْه اه

*   *   * 

(14) 

واهبْانح نوٓ ٍلعى ِعذه اهقفعم  ،هقد ثهّدةت يقرغد اهظهراُ و ؤاِى

وهمععَّى رًٖهععر ثععنخروا بّععذا  ،اهّػععْ  اهظًصععٖة واهقػععر د اهًصععجْشرة يععٌ

 ،واهجهبٖعر نعٌ اهًظعرنر ، رهعْا إهّٖعر هوعَلى اهزدٕد اهذي قعّدُ هّعى يعرةّةً 

 .واهجَبُٖ نوٓ اهصْاـر

وخػْغعٖرت ثصعّع لعّن  ،وُ بهْاين ذاثٖعةوثنخروا فٔ ثصزٖن ذهك ل

ر وقعر فعٔ ٍفْشعّى يًعر نرفعْه فعٔ ثعراث اخيعة  ،واشد فّٖى ًّ واشجفرةوا ي

ّٔ قدًُٕ وشدٕدُ  .اخةب
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أو إةدرا  امدسأ   ،أو صِغ امحكىث ،والوطج ةػض املطع طسب امىثل

 .وامفٌا  وامذنِد ،امىِصِل ةفنطفث امحٔاة وامىِت

 :طٔب وكارم وي عػس اوسئ املٔصوكر ضتلج اإلعارة إمّ اضخفادة ً

 فٔددا رضدده َددا إًددا اسٓتددان َاٌَددا

 

 «وكددل اسٓددب من سٓددب ًطددٔب  » 

 :اضخفادة أًِر امػطار وي األمفاظ وامىػاًْ اإلضالؤثوي َزا املتٔل و 

 ًخىٌددددّ امحٔدددداة ةػددددر حىددددي  

 

«كنٔال   ا  وخاغ»وَْ مٔطج إال  
(115)

 

وكر ًظه رعٔر عأَي غطٔث ةٔخٔي 
(116)

صِرة مدٍ فدْ ووطػُىا ححج  ،

ّْ وامردٔل»ولروث كخاةٍ   :وَىا ،«امرمٔل إمّ وسادف امػاو

 وحدددرودة   ودددا امػ ىدددس إال ر ندددث  

 

ٍ   :وامىددددس  فُٔددددا   كددددرره  ةفػامدددد

 ضددلٔا مىددي ٓحٔددا وٓ تلددْ ةػددره 

 

ٍ   ا  ذكدددس  ٍ  أو وامددد  مدددٍ ودددي غنىددد

إذا وات اإلًطدان اًلطدع غىندٍ » :وكر اضخفاد امغاغس وي األثس امىغُِر 

«ٓدرغِ مدٍ أو ومدر صدام    ،ٌٓخفع ةٍ صركث جارٓث أو غنه   :إال وي ثالث
(117)

، 

وكر كال امىخٌتْ
(118)

: 

 و اجخدٍ ،ذ كس  امفخّ غىدسه امثداًْ

 

دِل  امػدٔظ أعد ال   ،وا كاحدٍ   وفظ 

 .*   *   * 

                                                 

امتلدسة:  اًظدس ودثال  « امىخدا  املنٔدل»ورد فْ املسآن امكسٓه آٓات كثٔدسة ورد فُٔدا ذكدس  (115)

 ... إمخ.197، وآل غىسان: 126

كاحب، صحفْ، وررس، وؤمف، مٍ عػس، ضدافس  :(1956-1882رعٔر عأَي غطٔث ) (116)

 وي متٌان إمّ وصس، ثه إمّ أوسٓكا، وأكام فْ ضان ةاومِ، ومٍ كخاةان ةامن ث امػسةٔث.

امطتػدث  -دار امػنده منىالٓدٔي  -جدِرج صدٔرح  -)أدةٌا وأدةاؤًدا فدْ امىُ دس 

 (.717: 1، ووػ ه امىؤمفٔي مػىس رطا كحامث 563-562امثامثث 

 رواه وطنه وأةِ داود.. (117)

 .505«: ححلٔق د. غشام»دِٓان أةْ امطٔب امىخٌتْ  (118)



 330 (4-9)اجلصءان  (39)اجملمد  -دلمة دلمع المغة العسبية بدمػل 

 

 املصادر واملراجع
 

دار  -ا١ٍتٓػث ا١را٧ٰػث  -رٯػاض ا٥١ػا١ص كد. ٧ػؾار أةاُػث  -إح٥اـ اٳْػٸـ  -

 .3888 - ةٰؽكت - دار نادر - ثا١ٟٙؽ: ـ٬رٯ

دار ا٢ٓ١ػػ٣  -سػػ٬رج نػػٰػح  -أدة٨ػػا كأدةاؤ٧ػػا ٘ػػٮ ا٥١ي٫ػػاسؽ اٳ٤ؽٯٟػػٮ  -

 .ا١ٍتٓث ا١را١رث -ةٰؽكت  -٥٢١ٸٯ٦ٰ 

 .ا١ٍتٓث ا١را٧ٰث -دار ا٣٢ٓ١ ٥٢١ٸٯ٦ٰ  -عٰؽ ا١ػٯ٦ ا١ؾر٢ٞٮ  -اٳْٸـ  -

 .3839د٤لٚ  -ا١شؾء ا١را٧ٮ  -أد٪٣ ا١ش٨ػم  -أْٸـ اٳدب كا٦ٙ١  -

د٤لػػٚ  -كزارة اٵْػػٸـ  -٧ػػػٯ٣ ٤ط٥ػػػ  -اٳ٥ْػػاؿ ا١لػػٓؽٯث ا١ٟا٢٤ػػث  -

 .ا١ٍتٓث اٳك١٭ - 3883

نػ٨ٓث  -د٤لٚ  -كزارة ا١رٜا٘ث  -دٯ٬اف ٥ْؽ أة٬ رٯلث  -اٳ٥ْاؿ ا١ٟا٢٤ث -

 .٘اٯؾ ا١ػاٯث كر٩ٰٰٜ٘

 ا١ٜا٪ؽة. -ا١ٍتٓث ا١را٧ٰث  -ا١لٰظ ٤ط٥ػ ا١ػـ٬ٛٮ  -ح٫ؼٯب اٳ١ٙاظ ا١ٓا٤ٰث  -

ٌتػّ ٘ػٮ  -رةٓػث أسػؾاء أ -٢ٰٰ٘ب دم ٌػٌؽازم -حارٯظ ا١هطا٘ث ا١ٓؽةٰث  -

 .(3811 - 3831ةٰؽكت ة٦ٰ )

 -ةٰػؽكت  -دار ا٣٢ٓ١ ٥٢١ٸٯػ٦ٰ  -د. ٥ْؽ ٘ؽكخ  -حارٯظ اٳدب ا١ٓؽةٮ  -

 .ا١ٍتٓث اٳك١٭

 .٪3991 -ةٰؽكت  -ا٥١ٍتٓث اٳدةٰث  -ٛاـ٣ ا١ٟفخٮ  -حؽس٥اف اٳٟ٘ار  -

 -دار اةػ٦ ضػؾـ  -٤ط٥ػ عٰؽ ر٤ياف ٯ٬ـػٗ  -ح٢٥ٟث ٤ٓش٣ ا٥١ ٦ٰٙ١  -

 .ـ3883 -٪3339 -ٍتٓث اٳك١٭ ا١ -ةٰؽكت 
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كزارة ا١رٜا٘ػث  -ا١شػٯػ )٤ٓش٣ أـ٬٢ةٮ ضيارم( ٤ط٥ػ رى٬اف ا١ػاٯػث  -

 .3033 -د٤لٚ -

 ـ.3000د٤لٚ  -دار ا١تلائؽ  -ْتػ ا٨ٖ١ٮ ا١ٍٓؽم -ضػٯد ا١ٓتٜؽٯات  -

ؽ ا١طٰاة  - ٢ٮ رىا ا١طف٨ٰٮ  -٤ط٥ػ ا١غيؽ ضف٦ٰ  -ع٬ٌا  ْ:٩ٰ٢ ض٩ٜٜ ك٢ْْٚ 

ث ا -ا١ػار ا١طف٨ٰٰث ٢١ٟخاب  -  د٤لٚ. - 3880 - ٪3330 -١ٍتٓث ا١ؽآة

 -دار ا٥١ٓارؼ ة٥هػؽ  -د. ك٬ٛٮ ىٰٗ  -دراـات ٘ٮ ا١لٓؽ ا١طػٯد  -

 .ا١ٍتٓث اٳك١٭

٤ٟختػث ك٤ٍتٓػث سؽسػٮ  -٧شٰب ـػ٥ٰ٢اف ا١طػػاد  -دٯ٬اف حؼٞار ا١هتا  -

 .3803 -اٵـ٨ٟػرٯث  -ٕؽزكزم 

 ـ.3031 -اٳردف  -ْا٣١ ا١ٟخب  -اة٦ د٥ٛاؽ  -ا١ػر ا١ٙؽٯػ كةٰج ا١ٜهٰػ  -

١ش٨ث ا١خأ١ٰٗ  -حطٰٜٚ د. ْتػ ا٬١٪اب ْؾاـ  -دٯ٬اف أةٮ ا١ٍٰب ا٥١خ٨تٮ   -

 .ا١ٍتٓث اٳك١٭ -ا١ٜا٪ؽة  -كا١خؽس٥ث كا٨١لؽ 

 .ا١ٍتٓث اٳك١٭ -ا١ٜا٪ؽة  -٤ط٥ػ اٳـ٥ؽ  -دٯ٬اف اٳـ٥ؽ  -

دار ا١ٟٙػؽ  -حطٰٜٚ ٤ط٥ػ رى٬اف ا١ػاٯػث  -دٯ٬اف اة٦ عاح٥ث اٳ٧هارم  -

 .3883 - ٪3333 -ٰث ا١ٍتٓث ا١را٧ -د٤لٚ  -

 .ةٰؽكت -دار ٤اركف ْت٬د  -دٯ٬اف ا١غ٠ٰ٢ -

 .ـ3891 - ةٰؽكت -دار ا٬ٓ١دة  -دٯ٬اف ا١ؽنا٘ٮ  -

 .ا١ٜا٪ؽة -٤ٟختث ٫٧يث ٤هؽ -٠٥ْ د. أض٥ػ ا١ط٬٘ٮ  -دٯ٬اف ك٬ٛٮ  -

 .ـ3881 -١ت٨اف  -نٰػا  -ا٥١ٟختث ا١ٓهؽٯث  -دٯ٬اف ا١ٖٸٯ٨ٰٮ  -

 .ا١طٰاةدٯ٬اف ٤ط٥ػ ا١غيؽ ضف٦ٰ ا١خ٧٬فٮ = ع٬اٌؽ  -

كزارة ا١خؽةٰػث ا٨ٌ٬١ٰػث  -ا١شؾائؽ  -دٯ٬اف ٤ط٥ػ ا١ٰٓػ ٤ط٥ػ ٢ْٮ ع٢ٰٙث  -

 .٪3193ح٬زٯّ ا١لؽٞث ا٨ٌ٬١ٰث ٨٢١لؽ كا١خ٬زٯّ  -
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 .4202 -الجزائر  -غِن ملِلث  -دار الًدى  -دٌُان محمد الػِد آل خلِفث  -

 -تدٌري جمع وإغداد د. غتدد ا  الج -دٌُان محمد الًاشمَ التغدادي  -

 .الػراق - 0511( شوث 95شلصلث نتب التراث ) -وزارة اإلغالم 

المجلس األغلٍ للفودٌن واّدا  والػلدٌم  -دٌُان التزم )محمد التزم(  -

 .0592 -دمشق  -االجتماغِث 

دار التشِر للتٌزُع  -حللى وكدم لى د. مَ ٌُشف  -دٌُان أحمد ٌُشف  -

 .الطتػث األولٍ -غمان  -

 .م0542 -موشٌرات مارون غتٌد  -دٌُان ودُع غلل -

الطتػدث  -م 0549 -دمشدق  -حمد مظًر الػظمث(أدغٌة المجد )دٌُان  -

 األولٍ.

 .الطتػث األولٍ -مجمع اللغث الػرةِث ةدمشق  -دٌُان خلِل مردم ةم  -

 .م0599 -ةغداد  -دار الشؤون الثلافِث الػامث  -دٌُان غلَ الشركَ  -

 .الطتػث األولٍ -جدة  -دار الموارة  -ذنرُات غلَ الطوطاوي  -

 -الواشدر محمدد حدتحَ اللتاةِددي  -تألِف غمدر أةدٌ رُشدث  -ذي كار  -

 .الطتػث األولٍ -مطتػث المػارف ةحلب 

محمددد  -الرشددو والرددٌرة والمثددال والتمثددال فددَ شددػر خلِددل مطددران  -

 .4229ناهٌن األول  - 905الػدد  -مجلث المػرفث  -رضٌان الداُث 

 -نِدٌان للطتاغدث والوشدر والتٌزُدع  -ٌح غِصدٍ فتد -شخرِات أدةِث  -

 .4229دمشق 

 -دمشدق  -دار المػرفدث  -مػروف زرُدق وغمدر  دى  -شػراء من دوما  -

 .م0554 - ي0409

دة  -أهددٌر الػطددار  -ظددالل األُددام  -  -الرُددا   -الطتػددث األولددٍ المجددد 

 .م4204 -ي0444



 444 ن الدايةد. حممد رضوا -العني واألثر يف ما نظمه الشعراء يف العصر احلديث 

 -دار املادري  -ودىد شػٔد امتاًْ امدصٌْ  -غنىاء امشام كىا غرفتُه  -

 .امطتػث األومّ -دوشق 

 -امرٓااض  -امػطاار  غٌآاث َااًْ أًاِر -أًِر امػطاار  -غنىتٌْ امدٔاة  -

 .م4164 -6441َ

 -تدلٔق ودىد رضاِان امدآاث  -)دِٓان خنٔل شٔتِب(  -امفجر األول  -

 .امطتػث األومّ -دوشق  -وزارة امحلافث 

 -ةٔاروت  -دار متٌاان منطتاغاث وامٌشار  -د. غىار فارو   -فجر وشفق  -

 .م6896 -6416َ

 - مػرةاْار  دار امشا -غىر امادكا   -فٌِن األدب امىػاصر فْ شِرٓث  -

 .ةٔروت امطتػث األومّ

 -أخىاد امػووًاث  -كتاب األوث )غدد خاص غي امدكتِر غىار فارو (  -

 .امطتػث األومّ -كطر  -امدوخث 

شاٌث  6ج  -وطتػاث امػرفاان ةدأدا  -خنٔه دوِس  -امىحامث وامىحاًْ  -

 .م6841شٌث  4م، ج6841

 .م6914 -ةٔروت  -امىطتػث امػىِؤث  -كاشه امكصتْ  -ورآة امغرٓتث  -

دارٓث امػاواث امُٔئث امى -املاَرة  -ودىد ةُجث األجري -ووخه وأزَار  -

 .م6894 -منكتاب 

 -الروس  -جىاغاث واي امنغآِٔي امػارب  -امىػجه امػرةْ األشاشاْ  -

 .م6899 -6419َ

 -دوشاق  -وزارة امترةٔاث  -ودىد خٔر أةاِ خارب  -امىػجه امىدرشْ  -

 .م4119 -6449َامطتػث امحأًث 

 -دوشاق  -دار امفكار  -غتد املادر غٔااش  -وػجه امىؤمفٔي امصِرٓٔي  -

6891. 
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امطتػث  -دوشق  -وؤشصث امرشامث  -غىر رضا كدامث  -وػجه امىؤمفٔي  -

 .6884 -األومّ 

 .امطتػث امحامحث -املاَرة  -وجىع امنغث امػرةٔث  -امىػجه امِشٔط  -

رشاامث  -امدٌتناْ ودىد وائل  -وفتْ امشام امػووث ودىِد امدىزاوي  -

 .دوشق -وجىع امفتح اإلشووْ  - 4111 -4114 -جاوػٔث 

 .ةٔروت -دار امػنه منىوٓٔي  -غرةْ(  -امىٌُل )وػجه فرًصْ  -

 .ةٔروت -دار امػنه منىوٓٔي  -ؤٌر ةػنتكْ  -امىِرد امِشٔط  -

امىِشّ )أو امظرف وامظرفاء( ألةْ امطٔب امِشاء )أةاْ امطٔاب ودىاد  -

 .6884 -6464َ -ةٔروت  -ار صادر د -ةي إشدا ( ا

 -وجنث فٌٔث مخدوث امشػر امدْ )مصان خال جىػث أةِماِ(  -وجنث أةِمِ  -

 م.6844تشرٓي أول  -أكتِةر 

امىجناس األغناّ منحلافاث  -إةرأَه ًاجْ  -امىجىِغث امشػرٓث امكاونث  -

 .امطتػث األومّ -املاَرة  -

 .امطتػث األومّ -دوشق  -امىِشِغث امػرةٔث  -

إغاداد  -شاغر امػٌاكب وامىِاكب )وكائع امٌدوة امحلافٔث(  -ودىد  ًدٓه -

 -دوشاق  -وزارة امحلافاث  -وتِجٔق د. إشاىاغٔل واروة وًزٓاٍ امخاِري 

 .«ةدث مندكتِر ودىد رضِان امدآث» م 4169

.*   *   * 
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 جربي وانهغة شفٍق

 ()د. ىٍف٘ث تةؽاًْ٘ ةؽًْ 

إ١ػ٭ ٛػػ٬ؿ أضػػ اٳـػػاحؼة ٘ػٮ ٞخاةػػ٩  «كػٰٙٚ ستػػؽم»٧خغػؼ ٤ػ٦ إكػػارة 

«!ا١ٰػ، ا٢١ٖث، ٪ؼق ٪ٮ ا١تلػؽٯث»: (ا١تلؽٯث ٛت٠ ا١خارٯظ)
(3)

٤ػػعٸن ٢١طػػٯد  

، ة٬نػ٫ٙا ٨ْػ٬اف حٜػٌػـ ا٨٥١ٍػٚ ا٢٥ٓ١ػٮ،  ٦ْ ْٸٛخ٩ ةا٢١ٖث، ٤خشاكزٯ٦ ا١ٰػػى

٬افى حٌٜػـ ا٨٥١ٍٚ ا١ٟٙؽم٤ف٦ٌٍٰ٢ ا١ي٬ء ٢ْ٭ ا٢١ٖث، ة٬ن٫ٙا ٨ْ
(3)

، ك٤ٰؽاذ٨ػا 

ك١ػئ٦ ْترػج اٳٯػاـ ة٥ػٯػػ »ا٨ٌ٬١ٮ ا١ؼم ضَٙ ٪٬ٯخ٨ا ٤ػ٦ ا١يػٰاع. ٯٜػ٬ؿ: 

ك٪ػ٬: ا٢١ٖػث،  ،٨ٟ٢٤ا ٘ٮ ا١ٜػٯ٣ ٜ٘ػ ْشؾت ْػ٦ أف حٓتػد ة٥ٰؽاذ٨ػا ا١ػ٨ٌ٬ٮ

نارْج ١ٖخ٨ا ١ٖات كخ٭ حٓاٛتج ٢ْ٭ آ٘ا٨ٛا ٦٤ ٛػٯ٣ ا١ػػ٪ؽ ٘هػؽْج ٪ػؼق 

٢تج ضيػارات أ٪٫٢ػا أس٥ػ٠ س٥ا٫١ػا كأضفػ٦ ةطؼاٰ٘ؽ٪ا ةٓػ أف ـ ا٢١ٖاًت 

ٌٟػ٦ اٳضٰػاء ا١ػؼٯ٦ نػارْخ٣٫  ٨ٌٟج ٘ٮ ٞرٰؽ ٦٤ ةٜاع اٳرض ح٥ ضف٫٨ا كح٥

ا١ٍتٰٓث كنار٬ْ٪ا ك٤ارـخ٣٫ ك٤ارـ٬٪ا ٘ٓشؾت ٣٫٨ْ كحػؽٞخ٣٫ ككػأ٣٫٧، 

                                                 

()  ا١ٸذٰٛث. -سا٤ٓث حلؽٯ٦  -ٛف٣ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث  -أـخاذة ٤فاْػة ٘ٮ ٢ٰٞث اٱداب 

 ـ.38/33/3039كرد ا١تطد إ١٭ ٤ش٢ث ا٥١ش٥ّ ةخارٯظ 

٢تػث ٛفػ٣ ٢ْػ٭ ٌ «كػٰٙٚ ستػؽم» كٰٙٚ ستؽم، أ٧ا كا٨١رػؽ، ٤طاىػؽات أ١ٜا٪ػا اٳـػخاذ (3)

ا١ػراـات اٳدةٰث كا٬ٖ٢١ٯث، سا٤ٓػث ا١ػػكؿ ا١ٓؽةٰػث، ٫ٓ٤ػػ ا١ػراـػات ا١ٓؽةٰػث ا١ٓا١ٰػث، 

 .333، ص3810

 .333ٯ٨ِؽ: ا٥١هػر ا١فاةٚ، ص (3)
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عؽسج ١ٖخ٨ا ٦٤ س٥ٰػّ ٤هػائت٫ا ٬ٛٯػث ٘ػٮ أنػ٫١٬ا ك٘ؽك٫ْػا، ـػ٥ٰ٢ث ٘ػٮ 

«...ك٬٤ـٰٜا٪احؽٰٞت٫ا كة٨ٰخ٫ا، ٘خٌا٧ث ٘ٮ أ٧ٖا٫٤ا 
(1)

. 

 ٧خ٬ٛٗ ٘ٮ ٪ؼا ا٥١ٜت٬س ٨ْػ ٤ش٬٥ْث ٦٤ ا١ٓٸٛات حغٌم ا٢١ٖث، ٪ٮ:

ى:أواّل:ىاللعظىوالؼووظ
 :اللغة واهلوية الوطيية -1

ا٧ٍٸٛان ٤ػ٦ ْتػارة أف ٤ٰؽاذ٨ػا ا١ػ٨ٌ٬ٮ ٪ػ٬ ا٢١ٖػث، ة٬نػ٫ٙا ٨ْهػؽان ٤ػ٦ 

اة ٰػ٥ٰٛث س٬٪ؽٯث ٘ػٮ ض»٨ْانؽ ا٬٫١ٯث ا١خٮ حخطٌػد ٘ٮ ٫٤٬٫ٙ٤ا ا١لا٠٤ ةأ٫٧ا 

، كسػ٬٪ؽي ا٬٫١ٯػث اٛتػ٠ أف ٯٟػ٬ف ٞائ٨ػان ة٬١٬ٰسٰ ػ ااٵ٧فاف ة٬ن٩ٙ ٞائ٨ػان ذٜاٰ٘ ػ

اٷ٧خ٥اءي، ك٪٬ ا١ػؼم ةػ٩ ٯٙػارؽ اٵ٧فػاف آد٤ٌٰخػ٩ ا١ٖؽٯؾٯػث ٤ؽحٰٜػان إ١ػ٭ آد٤ٰخػ٩ 

«ا٥١خفا٤ٰث
(3)

ا٬٫١ٯث ا٨ٌ٬١ٰث، كا١ػ٦ٌ٬ سؾء س٬٪ؽٌم ٦٤ ا٢١ٖث ٪ٮ ٧شػ أٌف  = 

 ٨اإذا ـػ٢ت أ٨٧ػاك٪ػؼا ٯ٨ٓػٮ  ،ضػػ ٨٤ٌػاا١طٌٮ ا٥١خػٌ٘ٚ ا١ؼم ٯف٦ٟ ٢ٛب ٞػ٠ٌ كا

٤ػ٦ ٞػ٠ ٘ػؽد ٨ْػ٬اف  ٨ا٢تـػ ٟ٘أ٨٧ػا ،ك٪٬ ا٢١ٖث ،ا٧خ٥ائ٫ا ا٨ٌ٬١ٮ ٬٨ْافى  ا١تٸدى

ذاحٰخ٩
 (3)

٬٫٢١ٯث ْٸٛث ةا١خٍاةٚ ٤ّ ا١ؼات ٨ْػػ كػغم ٤ػا أك س٥اْػث »ٳف  ؛

ة٥ش٬٥ْث اسخ٥اْٰث ٤ا ٘ٮ س٥ّٰ اٳز٨٤ث كس٥ّٰ اٳض٬اؿ، ٫٘ٮ حخ٢ٓٚ ةٟػ٬ف 

٤ا ٛادران أك ٛادرة ٢ْ٭ اٷـػخ٥ؽار ٘ػٮ أف حٟػ٬ف ذاح٫ػا، كغم ٤ا أك س٥اْث 

«ك١ٰؿ كغهان آعؽ أك كٰئان آعؽ
(1)

ة٦ٰ ٬٫ٙ٤ـ ا٬٫١ٯػث  اكةؼ١ٝ ٧شػ ًٛؽا٧ان حا٤  ؛ 

                                                 

 .38ا٥١هػر ا١فاةٚ، ص (1)

د. ْتػػ ا١فػػٸـ ا٥١فػػػم، ا١ٓػؽب كاٷ٧خطػػار ا٢١ٖػػ٬م، دار ا١ٟخػاب ا١شػٯػػػ ا٥١خطػػػة،  (3)

 .13، ص3033ا١را٧ٮ/ٯ٨اٯؽ/ ، ٞا٬٧ف ١3ت٨اف، ط - ةٰؽكت

 .13، صٯ٨ِؽ: ا٥١ؽسّ ا١فاةٚ (3)

٤ٰٖػاف ٤ػ٬رٯؿ، ٤ٙػػاحٰص انػٍٸضٰث سػٯػػة: ٤ٓشػػ٣  - غؽ١ػ٬را٧ؿ ٕؽكـػػتٰ - ٌػ٧٬ٮ ة٨ٰٰػج (1)

ٰٓػ ا١ٖا٥٧ٮ، ا٥ِ٨٥١ث ا١ٓؽةٰث ٢١خؽس٥ث، ح٬زٯػّ: ٤ؽٞػؾ  ٤ه٢ٍطات ا١رٜا٘ث كا٥١شخ٥ّ، حؽس٥ث:ـ 

ات ا٬١ضػة ا١ٓؽةٰث، ةٰؽكت  .300ص ،3030أٯ٬٢ؿ )ـتخ٥تؽ(  ،١3ت٨اف، ط - درـا
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ةاٷ٧خ٥ػاء، ٪ػٮ ة٥ػا ٫ٰ٘ػا ٤ػ٦ إضفػاس ا٨ٌ٬١ٰث كا٬ٌٜ٥١ـ ا٬ٖ٢١م؛ ٳف ا٢١ٖث، 

٤ػ٦  ا١طا٠٤ ا١ؽ٤ؾم ا٥١لخؽؾ ة٦ٰ أة٨اء اٷ٧خ٥ػاء ا١طيػارم ا٬١اضػػ، كذاةػج

ذ٬اةج اٳ٤ػث، ك٤ٜػ٬ٌـ ٤ػ٦ ٤٬ٌٜ٤ػات ا١لغهػٰث ا٨ٌ٬١ٰػث ا١ؽاـػغث كاٷ٧خ٥ػاء 

ٯخطخ٣ٌ ا١فٓٮ إ١٭ ح٬ٍٯؽ ا٢١ٖث ا٨ٌ٬١ٰػث كاٷرحٜػاء ة٫ػا ضخػ٭ »ا١طيارم؛ ١ؼا 

كا١ٟٙػؽ ا٥١ٓانػؽ ع٢ٜػان كإةػػاْان  كا١خٜا٧ثح٫٨و ةٟٙاٯث كاٛخػار ةٜياٯا ا٣٢ٓ١ 

«كضخ٭ حف٣٫ ٦ْ سػارة ٘ٮ ضيارة اٵ٧فاف
(3)

٬ٟف ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث ح ؛ كةؼ١ٝ

٦٤ ٤٬ٌٜ٤ات ح٦ٌٰٓ ا٬٫١ٯث؛ ٳف ا١ل٬ٓر ةاٷ٧خ٥اء ٯيٓٗ أك ٯػؾكؿ  ا٤٬ٌٜ٤ان ٥٫٤  

ك٥٧ً حٰٟٙؽ٪ػا،  ،ك٤لاْؽ٪ا ،، حطاَ٘ ٢ْ٭ ٪٬ٯث اٳ٤ثف. ٘ا٢١ٖث، إذ٫ا٦٤ دك٧

٢ثن ٤٬ٌٜ٤ػان أـاـػٰ  كٌؽائٚ ضٰاح٫ا كذٜا٘خ٫ا كإرذ٫ػا  ٌٟ ان ٤ؽحتٍػ اا١طيػارم، ٤لػ

 ْتؽ حارٯغ٫ا. اسؼرٯ   ةٟٙؽة ا١ٓؽكةث ارحتاٌان 

نػارْج »ك٪ٮ ذ٨ائٰث ٤ت٨ٰث ٢ْ٭ ا١هؽاع ة٥٫٨ٰا،  ذِائ٘ث )اُٛا واٙعؽ(: -

٘هػؽْج ٪ػؼق ا٢١ٖػات  ،١ٖخ٨ا ١ٖات كخ٭ حٓاٛتج ٢ْ٭ آ٘ا٨ٛا ٦٤ ٛػٯ٣ ا١ػ٪ؽ

ةطؼاٰ٘ؽ٪ا ةٓػ أف ـ٢تج ضيػارات أ٪٫٢ػا أس٥ػ٠ س٥ا٫١ػا كأضفػ٦ ضفػ٫٨ا 

٨ٌٟج ٘ٮ ٞرٰػؽ ٤ػ٦ ةٜػاع اٳرض ٧طػ٦ ١ٖػث )اٳ٧ػا( ا٨ٌ٬١ٰػث  . ٢ٖ٘خ٨ػا«...كح٥

نارْج ١ٖات كخٌ٭ ١ٖث )اٱعؽ(؛ كةػؼ١ٝ أنػتص ٫ٙ٤ػ٬ـي ا٨ٌ٬١ٰػث، ة٬نػ٩ٙ 

ٛؽٯ٦ ا٬ٌٜ٥١ـ ا٬ٖ٢١م، ٤٬٫ٙ٤ان ٬٥٢١اس٫ػث، كـػٸضان ٤ػ٦ أـػ٢طث ا١ػػ٘اع ْػ٦ 

٪٬ٯث اٳ٤ث، ككـ٢ٰث ٦٤ كـائ٠ حأٰٞػػ ا٤خػػاد٪ا ا١خػارٯغٮ. ٘ا٢١ٖػث، ة٬نػ٫ٙا 

ط٥ٮ اٳ٧ػا ٤ػ٦ ا١يػٰاع كاٷٕخػؽاب، ح - «ستؽم»٥ٞا ٯؽل  -٤ٰؽاذ٨ا ا٨ٌ٬١ٮ 

كحؽدٌ ٫ٰ٢ْا ح٬از٫٧ػا ٘ػٮ نػؽا٫ْا ٤ػّ ٧ٜائيػ٫ا، كحتٜػٮ ٫ٰ٢ْػا كضػػح٫ا ٘ػٮ 

٬٤اس٫ث ٤ا ٯ٫ٌػد٪ا ةا١خٙخج، كحفاْػ٪ا ٢ْ٭ د٣ْ ٨ْانػؽ ٬ٛح٫ػا ٘ػٮ ضهػار 

ا٢١طِػث ا١خارٯغٰػث اٵكػػٟا١ٰث؛ كةػؼ١ٝ حٟػػ٬ف ا٬٫١ٯػث ردٌ ٘ٓػػ٠ ىػٌػ اٱعػػؽ، 

                                                 

 .333ص ،د. ْتػ ا١فٸـ ا٥١فػم، ا١ٓؽب كاٷ٧خطار ا٬ٖ٢١م (3)
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حتػؽز أٞرػؽ إ٫٧ػا  :٘ػٮ ٤ؽض٢ػث ا١هػؽاع؛ أمك٧ؾكْان ١خأٰٞػ اٳ٧ا ةه٬رة أٛػ٬ل 

٘ٮ ا٥١شاة٫ث كا١هؽاع، ٳ٫٧ا ٷ ح٬سػ د٘ٓث كاضػة، ة٠ كأٞتؽ ٤ا ٯ٬ٟف ا١تؽكز 

 ح٬سػ٪ا ٢٥ْٰث ح٬ٌٟف دائ٣، ح٫ٍٜٓا ا٬١ٛٙات كاٳز٤ات.

اٱعؽ، ك٪ػ٬  ٬رك٦٤ عهائم ٪ؼق ا١ر٨ائٰث ا١ل٬ٓر ة٬ٜة )اٳ٧ا( ٘ٮ ضي

أك  «اٱعػؽ»٤ػّ ٞػ٠ حٓا٤ػ٠ ٤ػّ ك٬ٓر ٯ٨فؽب ةأكٟاؿ ٤تاكؽة كٰٕؽ ٤تاكؽة 

٤خٓػٌػد، كذٜا٘خ٩ أك إ٧شازاح٩ ا١طيارٯث. ٘اٳ٧ا )ا٢١ٖث( كاضػة، كاٱعؽ ٤خ٨ػ٬ٌع، 

٤خ٨ا٘ؽ، ةطي٬ر٪ا ا١غاص، ك٩ٰ٢ْ ٯٖػك كس٬د٪ا ا٥١ياد ١ٲعؽ ك٤خ٨اٛو، ك

نػنل ٨٤ٟٓفان ١ٰٖاة٩، ٰ٘طٜػٚ عه٬نػٰخ٫ا ا١خػٮ حط٫ٰ٥ػا، أك أنػا١خ٫ا ا١خػٮ 

ٞؾٯػث )اٳ٧ػا = ا٢١ٖػث(، كإ١ػ٭ إذتػات ا١ػؼات حه٫٧٬ا. ٠ٞ ذ١ٝ ٯٙيٮ إ١٭ ٤ؽ

ػ أكك٧ٙٮ اٱعؽ؛ كةؼ١ٝ ح٬ٟف ن٬رة )اٳ٧ا(   اا٨١ٰٜو ا٬٥١سب، ٤٬ٌٜ٤ػان ٥٫٤ 

٦٤ ٤٬ٌٜ٤ات ا٬٫١ٯث. كا١طٰٜٜث أ٩٧ ٤ا ٦٤ ضيارة إ٧فا٧ٰث ازد٪ؽت كحأ١ٜػج إٷ 

ةػ٦ٰ ا٨٥١شػؾ  ا٧شػػ ا١خطا٤ػان ر٤ؾٯ ػ ٞا٧ج ١ٖخ٫ا ر٤ؾان ٷزد٪ار٪ا ك١خأ٫ٜ١ػا؛ ١ػؼا

ا١خطاـ  رم ا٨ٰٓ١ٮ كا٢١ٖث ا١خٮ حٓتٌؽ ٩٨ْ، كحشٌفػ ذٜا٘خ٩؛ كةؼ١ٝ ٯخطٜٚا١طيا

ةا٬٫١ٯث ا٬ٖ٢١ٯػث. ٘ٙػٮ ا٬٫١ٯػث ا١رٜاٰ٘ػث حلػخ٠ٖ سػ١ٰػث  اا٬٫١ٯث ا١رٜاٰ٘ث ضيارٯ  

اٳ٧ا كاٱعؽ، كحٰٓػ ٠ٌٞ ٤ش٬٥ْث ةلؽٯث حأكٯ٠ ذٜا٘خ٫ا ٤ػ٦ عػٸؿ احهػاٷح٫ا 

ٍنػ٭ سػا٪ؾان كا١رٜاٰ٘ث. ٘ا٬٫١ٯث ا١ر ٞػائ٦ ضػٌٮ  ، ةػ٠ ٪ػٮا٫٧ائٰ ػٜاٰ٘ث ١ٰفػج ٤ٓ

، إ٫٧ػا حٖخ٨ػٮ ةخشػارب أ٪٫٢ػا كا٧خهػاراح٣٫ اكعارسٰ ػ اٯخط٬ٌؿ كٯخٌٰٖػؽ داع٢ٰ ػ

كح٢ٍٓاح٣٫، ٥ٞا حٖخ٨ٮ ةاضخٟا٫ٞا ـ٢تان كإٯشاةػان ةا٬٫١ٯػات ا١رٜاٰ٘ػث اٳعػؽل. 

 ث،ا٥١لػػخؽٞ كا١فػػ٥ات ،٘ا٬٫١ٯػػث ا١رٜاٰ٘ػػث كا١طيػػارٯث ٳ٤ػػث ٪ػػٮ ا١شػػ٬٪ؽ

٤ث ٦٤ ٰٕؽ٪ا ٤ػ٦ ا١طيػارات، كا١خػٮ حشٓػ٠ كا١ٜف٥ات ا١خٮ ح٥ٌٰؾ ضيارة أ

 ؛ كةػؼ٢ٝ١لغهٰث ا٨ٌ٬١ٰث ٌاةٓان حخ٥ٌٰؾ ة٩ ٦٤ ا١لغهٰات ا٨ٌ٬١ٰػث اٳعػؽل١

 ا١فٰاؽ ٢ْ٭ ٬٫ٙ٤ـ نؽاع ا١طيارات. حٙخص ٪ؼق ا٬٫١ٯث
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 :اللغة واهلوية القومية -2
٨٭ ـ اؿ ا٬٫١ٯث ةٍؽائٚ ٤طٌػدة ٘ٮ حغ٠ٌٰ س٥اْات اسخ٥اْٰػث كحأـٰفػ٫ا  ٯٓي

٥اْٮ إ٫ٰ١ا، ٘خ٬ٟف ا٬٫١ٯث، ٪٨ا، ٪٬ٯث س٥ٰٓث، حيّ ٤تػادئ ا٬١ضػػة كاٷ٧خ٥اء ا١ش

كاٷـخ٥ؽارٯث ٘ٮ ا١هػارة. إ٫٧ا ٪٬ٯث ٯ٠٥ٓ ٫ٍٜ٨٤ا ٥١ه٢طث ا٥ٟ١اؿ كا١خ٥اـػٝ 

ػؽؼ ةا١ػؼات ا١ش٥ٰٓػث؛ إذٍ حػ٣ٌ حهػ٬ٌر ا١ش٥اْػث  ٘ٮ ىػ٬ء ا١ٓٸٛػث ة٥ػا نػار ٯٓي

ي٧ٟػػؽ  حٰٜٓػػػ٪ا ة٬نػػ٫ٙا ٰٞا٧ػػان ٨٤فػػش٥ان ٤خشا٧فػػان، كأ٤ػػث ذات سػػ٬٪ؽ ٤لػػخؽؾ، أ

ٌٓت٫ا؛ إذ ٯ٨٨ٟ٥ا أف ٧شػ، أكٷن، أف ا١هػ٬ر ا١ٖا١تػث ح٨خ٥ػٮ إ١ػ٭ ْائ٢ػث  ا١ػاع٢ٮ كحل

٤٬ٰٛػػث كاضػػػة، كسفػػػ كاضػػػ، كدـ ٤لػػخؽؾ، ككٌػػ٦ ٢١ش٥ٰػػّ. كذا٧ٰػػان، ٞا٧ػػج 

ا١ش٥اْث حؽٯػ ا٥١طاِ٘ػث ٢ْػ٭ ذٜا٘خ٫ػا كحؽاذ٫ػا كذٞؽٯاح٫ػا ك٫٥ٰٛػا كٌاة٫ٓػا، ٷ 

ا١خٌٰٖػؽ كاٷ٧ٍٜػاع ا١خػارٯغ٦ٰٰ؛ ٘أىػٙج ـ٥ٌٰا ٘ؽادح٫ا، ْتؽ ا١ؾ٦٤، كح٨ٟؽ كاٰٛٓث 

٥ٰٛث إٯشاةٰث ٢ْ٭ اٷـخ٥ؽارٯث ة٦ٰ اٳسٰاؿ كا٬ٜ١ة اٳعٸٰٛث ٢١خؽاث
(9)

. 

، «ستػػؽم»رؤٯػػث كٷ حٙػػارؽ ا٢١ٖػػث ٪ػػؼق ا١ٓائ٢ػػث ا٤٬ٜ١ٰػػث ا٬١اضػػػة ٘ػػٮ 

ٯٜػ٬ؿ: اٵضفاس ةا١ٓؾة ا٬ٖ٢١ٯث ٛػؽٯ٦ ٌتٰٓػٮ ١ٶضفػاس ةػا١ٓؾة ا٤٬ٜ١ٰػث، ٘

٤ث ا١خٮ حخ٨ٖ٭ ة٤٬ٰٜخ٫ا كحشا٪ػ ٘ٮ ـػت٠ٰ ٪ػؼق ا٢١ٖث أ٣ِْ كٮء ٘ٮ ضٰاة اٳ»

كإذا ذ٪تج أكٰاء ٞرٰؽة ٦٤ ٤ٰؽاذ٨ا ا١ٜػٯ٣ ٜ٘ػ ةٰٜج ٪ػؼق ا٢١ٖػث ا١خػٮ  ،ا٤٬ٜ١ٰث

، كإذا ٨ٞج أْشب ٦٤ كٮء ٘ػن٧ٮ ...٬ٌٯج ٢ٛتٮ ٢ْ٭ ضت٫ا ك٘خ٨ج ةفطؽ٪ا

أْشب ٦٤ ٪ؼق ا٥ٖ٨١ث ا١لائٓث، ٥ٖ٧ث ا١ٓا٤ٰث ٘ٮ ا١ٟخاةث، ٟ٘أف أنطاب ٪ػؼق 

ٌٟػػؽكف ٘ػػٮ ٬ْاٛػػب ٤ػػؼ٪ت٣٫، ٞػػأ٣٫٧ ٷ ٯ٥٢ٓػػ٬ف أف ا١ٓا٤ٰػػث إذا ا٥ٖ٨١ػػث ٷ  ٯٙ

اـخٙاىج ىٓٗ ةاـخٙاىخ٫ا ـ٢ٍاف ٤٬ٰٛخ٨ا ٧ٙف٩، ٘ا١ٓؽةٰػث ا١ٙهػٰطث ٪ػٮ 

ا١ؾ٤اـ ا٬١ضٰػ ا١ؼم ٯلٌػ أ٪٫٢ا ةٓي٣٫ ٢ْػ٭ ةٓػو، ٰ٘ ١ػٗ ةػ٦ٰ أ٤هػار٪٣ 

                                                 

٤ٰٖاف ٬٤رٯؿ، ٤ٙاحٰص انػٍٸضٰث سػٯػػة:  - غؽ٬١را٧ؿ ٕؽكـتٰ - ٯ٨ِؽ: ٧٬ٌٮ ة٨ٰٰج (9)

 .303ػ 303ص، ٤ٓش٣ ٤ه٢ٍطات ا١رٜا٘ث كا٥١شخ٥ّ، حؽس٥ث: ـٰٓػ ا١ٖا٥٧ٮ
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كٯ٨ٌفٚ ك٬ٓر٪٣ كٯ٬ٌضػ إضفاـ٣٫، ٢ْ٭ ض٦ٰ ا١ٓا٤ٰث حتاْػػ ةػ٦ٰ أة٨ػاء ٪ػؼق 

«٭ ٯأحٮ ز٤اف ٷ ٯ٣٫ٙ ٩ٰ٘ أضػ ٣٫٨٤ أضػان ا٢١ٖث ضخ
(8)

. 

٢٭ عٍػؽ ْة٦ٰ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهط٭ كا٤٬ٜ١ٰث، ٨٤ت٫ٌان  «ستؽم»١ٜػ رةً 

 :ا١ٓا٤ٰث، أك ا٫٢١شات ا١ٓا٤ٰث ا١خٮ اٞخفطج ا٥١شاؿ ا١ط٬ٰم ٢١ٖػث ا١ٙهػط٭

ا٢١ٖث ا٤٬ٜ١ٰث، ٖ٘ؾت ا١ٓا٤ٰث ٘ٮ ْهؽق أٛٸـ ا١ٟخاب، كٕػؾت ا١ٓا٤ٰػات ٘ػٮ 

٤شا١فػ٨ا  ا اٵْٸ٤ٰث: ا١ف٥ٰٓث كا١تهؽٯث، كـ٨ٟخ٨ا، ٥ٞػا ٕػؾتْهؽ٧ا ٨٤اةؽ٧

ض٬اراح٨ا ا١رٜاٰ٘ث. إف ةٜػاء ا٬١ىػّ ا٢١ٖػ٬م ٢ْػ٭ ضا١ػ٩، ك ؛ ا١خػرٯؿ،ا١ٟٙؽٯث

ٌٜػاف ٥٫٤ث  ٌٟٝ ا١خػرٯشٮ ا١ؼم ٯ٨غؽ ا٢١ٖث ا٤٬ٜ١ٰث ـٰٓي كاـخٙطاؿ ُا٪ؽة ا١خٙ

ا١طيارٯث، ك٪٬ ردـ ا١ٙش٬ة ا١رٜاٰ٘ث، ا١خٮ ٨٢٢ُا ٧فٓ٭ إ٫ٰ١ا ٨٤ؼ ةػاٯث ا٫٨١يث 

كىّ أ٧خز أـئ٢ث، أ٪٫٥ٌا ٤ا ٧شػق ٢ْػ٭ ١فػاف ْتػػ ا١فػٸـ ا٥١فػػم ة١٬ٜػ٩: 

ٰٞٗ ٧خطٌػث ٦ْ ا٬٥١ارد ا١تلػؽٯث كح٥٨ٰخ٫ػا، أك ْػ٦ ا١خغٍػًٰ ا٥١فػخٜت٢ٮ »

ا١لا٠٤، ك٧ط٦ ٧ٰٓق ا٧ٙها٤ان ة٦ٰ أدكات ا٤٬ِ٨٥١ث ا١خؽة٬ٯث ككؽكط ا٫٨١يث 

٠ ا١خ٬انػ٠؟ كٰٞػٗ ا١طيارٯث؟ ٰٞٗ ٧ؽٛ٭ إ١ػ٭ آ١ٰػات اٷـػخر٥ار ٘ػٮ ضٜػ

ٓي  ... ٨ا ا١ٓؽةٮ ٪٬ ا٥١شخ٥ّ ا٬١ضٰػػ٧ي٥فٝ ةأـاـٰات اٛخهاد ا٥١ٓؽ٘ث ك٤شخ٥

ك٪ػ٬ ْػاسؾ ْػ٦ حطؽٯػؽ ْلػؽ  ،ا١ؼم ٯخغؽج ٩ٰ٘ ا١خ٥٢ٰؼ ٦٤ ا١خ٣ٰ٢ٓ ا١رػا٬٧م

«نػػٙطات حطؽٯػػؽان ـػػ٥ٰ٢ان: ٷ ة٢ٖخػػ٩ ا٤٬ٜ١ٰػػث كٷ ة٢ٖػػث أس٨تٰػػث؟
(30)

. ٥٘ػػ٦ 

ٰػػث ٤ػػ٦ دكف أف ٯ٥خ٢ػػٝ ا٥١خٓػػٌؼر ٢ْػػ٭ أم ٤شخ٥ػػّ أٍف ٯ ـػػؿ ٤٬ِ٨٤ػػث ٤ٓؽ٘

 ،ٟ٘ػؽان  :٤٬ِ٨٤ث ٬ٖ١ٯث، كا٢٤ث، ٤لػخؽٞث، ٤خشػٌؼرة، ض٥ٌا١ػث ١ٴةٓػاد ا٥١خ٬٨ْػث

كإةػاْان. ٘ا٢١ٖث ٪ٮ ا١طا٠٤ ا١يؽكرٌم ا٥١طاٯد ٠ٌٟ١ إ٧شاز ح٬٥٨م؛  ،كركضان 

ر٨ٞػان  -ة٥ا ٪ػٮ ٬٤ىػ٬ع ٢١خ٢ٓػ٣ٰ ك٢١تطػد ك١ٶ٧خػاج  -كةؼ١ٝ ح٬ٟف ا٢١ٖث 
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٘ػٮ ٞػ٠ ٤لػؽكع اٛخهػادم اأـاـٰ  
(33)

كا٢١ٖػث ا٥١طػػَّدة، ٪٨ػا، ٪ػٮ ا٢١ٖػث  .

ا٢١ٖث ا٤٬ٜ١ٰث؛ ٳف ا١ٓا٤ٰث ح٬ٌٜض ا٢١ٖػث ٤ػ٦ داع٫٢ػا، ٘خػ دم إ١ػ٭  :ا١ٙهط٭

ٷ »حلِٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهط٭، كزْؾْث اٳ٤ػ٦ ا٢١ٖػ٬م ا١ػؼم ٯٓػٌػ سػؾءان 

ٯخشػػٌؾأ ٤ػػ٦ اٳ٤ػػ٦ ا١ٜػػ٤٬ٮ، كٷ ٯٜػػ٠ٌ أ٪٥ٰػػث ْػػ٦ اٳ٤ػػ٦ ا١ٖػػؼائٮ كاٳ٤ػػ٦ 

«ا٥١ائٮ
(33)

حٙخٰج ا٢١ٖث ا٤٬ٜ١ٰػث ٪ػ٬ ا١غٍػ٬ة اٳك١ػ٭ »ت٬ؿ ك٪ؼا ٯ٨ٓٮ أف ٛ .

ا١طاـ٥ث ٧طػ٬ ٛتػ٬ؿ حٙخٰػج ا١ػؼات، كٛتػ٬ؿ حٙخٰػج ا٬٫١ٯػث، ٜ٘تػ٬ؿ حٙخٰػج 

«ا١فٰادة، ذ٣ ٛت٬ؿ حٙخٰج اٳرض
(31)

؛ كةؼ١ٝ ٯ٬ٟف ٤لؽكع ا١خٙخٰج ا١رٜػا٘ٮ 

ةخٙخٰػج ا٢١ٖػث  ،ٛػ احغؼ ـت٩٢ٰ ْتؽ حٰٟٙٝ ٥ٓ٤ار ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ٤ػ٦ داع٫٢ػا

إف ا٤ػػخٸؾ ا١فػػٰادة ا١رٜاٰ٘ػػث داع٢ٰػػان كعارسٰػػان  :؛ أما١ٙهػػط٭ إ١ػػ٭ ْا٤ٰػػات

ٯخ٬ٛٗ، ٘ٮ اٳـاس، ٢ْ٭ ـٰادة ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث ا١ٙهػط٭ ةػ٦ٰ أة٨ائ٫ػا؛ ٳ٫٧ػا 

 ٬ٌٜ٤ـ ٣ٌ٫٤ ٦٤ ٤٬ٌٜ٤ات ا٬٫١ٯث ا١ٓؽةٰث.

٘ا٢١ٖث ا٤٬ٜ١ٰث ١ٰفج ٤شؽد كـ٢ٰث حٓتٰؽ كحٙا٪٣ ةػ٦ٰ إ٧فػاف كآعػؽ، ةػ٠ 

ة٨ا٪ػا كحؽاٰٞت٫ػا، راةٍػث اسخ٥اْٰػث ٪ٮ، ةط٣ٟ ٫ٍٜ٨٤ا ا١ػاع٢ٮ كحارٯغٌٰخ٫ا ك

ٟ٘ؽٯث ٦٤ ا١ػرسث اٳك١٭. ٯختػ٦ٌٰ ذ١ػٝ ٤ػ٦ زكاٯػا ذػٸث ٤ػ٦ ا٨١ِػؽ ٯخٟا٤ػ٠ 

ةٓي٫ا ٤ّ ةٓو: ٘ا٢١ٖث أداة ح٢ٜٮ ا٥١ٓؽ٘ث، كأداة ا١خٰٟٙؽ كر٤ػؾق كحشفػٰػق، 

إ٫٧ا ا١ٟٙؽ ٧ٙف٩ ٘ٮ ضا١ث ا٠٥ٓ١. ٢ٰ٘ؿ ذ٥ث ٟ٘ؽ ٤شؽد ةٰٖؽ ر٬٤ز ٬ٖ١ٯػث، كٷ 

. كةٜػر ٤ا ح٬ٟف ا٢١ٖث دٰٜٛث ضٰػث ٥ِ٨٤ػث ٯٟػ٬ف ا١ٟٙػؽ حٰٟٙؽ إٷ ٘ٮ اٳ١ٙاظ

٥ِ٨٤ان. كا٢١ٖث ٤ػ٦ س٫ػث أعػؽل ح٥رٌػ٠ ذاٞػؽة اٳ٤ػث، حغخػؾف ٫ٰ٘ػا  اٜان ضٰ  دٰٛ

حؽاذ٫ا، ك٤ٙا٪٫٥ٰا، ك٫٥ٰٛا، ٫٘ٮ أداة ا١خ٬ان٠ ة٦ٰ ا٥١اىػٮ كا١طاىػؽ، ٥ٞػا 
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ح٥ر٠ ا١ؼاٞؽة ا١طيارٯث، ك٬ٛاـ ا١لغهٰث، ك٨٤اط اٳنا١ث. كا٢١ٖث ٤ػ٦ س٫ػث 

١رث أداة أـاـٰث ٘ٮ ضؽٞث ا٥١شخ٥ّ ك٥٧ػ٬ٌق، كذات كُٰٙػث اسخ٥اْٰػث كذٰٜػث ذا

 ة٫ؼق اٳ٤ث كةخ٬ٌٍر٪ا ا٥١فخٜت٢ٮ.ا١ه٢ث 

ْٸٛث ٤ختاد١ػث نػ٥ٰ٥ٰث، ٳف ا٢١ٖػث ٫٘ٮ ا٢١ٖث كا٥١شخ٥ّ أ٤ا ا١ٓٸٛث ة٦ٰ 

ٷ حخطؽؾ ٦٤ دكف ٤شخ٥ّ ٯخطؽؾ، كٳف ا٥١شخ٥ػّ ٷ ٯخطػؽؾ ٤ػ٦ دكف ١ٖػث 

ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٫١ؼق اٳـػتاب س٥ٰٓػان حخهػ٠ ة٥ٰػادٯ٦ ضؽٰٞث ح٥اذ٩٢ كح٬اٞت٩. ك

ذٜاٰ٘ث ٌْػة ٪ٮ ٦٤ أٞرؽ ا٥١ٰادٯ٦ عٍػؽان ككػأ٧ان: ٫ٰٙ٘ػا ا١غه٬نػٰث ا٤٬ٜ١ٰػث، 

كا١خػػؽاث كا٬١ضػػػة ا١فٰاـػػٰث، كض٬ٰٯػػث ا١ٟٙػػؽ ا٥٢ٓ١ػػٮ، كاٵةػػػاع اٳدةػػٮ 

...، ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث ٪ػػٮ أةػػؽز ٤ِػػا٪ؽ ا١رٜا٘ػػث ا١ٓؽةٰػػث، كاٷـػػخ٥ؽارٯث ا١رٜاٰ٘ػػث

 ٤ػ٦ ة٬ن٫ٙا كْاء ا٬١سػاف ا١ٜػ٤٬ٮ، ٘ػٸ ذٜا٘ػث ٤٬ٰٛػث ،٪ا حٓتٰؽان كأذؽان كأٞرؽ

دكف ١ٖث ٤٬ٰٛث. كا٨٥١اٌٚ ا١رٜاٰ٘ث ا١ٟتػؽل كا١هػٖؽل، إ٥٧ػا ٯؽة٫ٍػا ةٓيػ٫ا 

ةتٓو ا٬١ضػة ا٬ٖ٢١ٯث ٘ٮ ا١ػرسث اٳك١٭، كٞرٰػؽان ٤ػا ح٨ػػ٤ز عٸئػً ْؽٰٛػث 

ٷسخ٥ػاْٮ ٤ختاٯ٨ث ٘ػٮ إٌػار ذٜا٘ػث ٤٬ٰٛػث كاضػػة ٧خٰشػث ٢١ٓا٤ػ٠ ا٢١ٖػ٬م كا

ا٬٥١ضػ
(33)

ٌٜٚ ا١غه٬نٰث ا٤٬ٜ١ٰث، كا٬١ضػة ا١فٰاـٰث،  . ٘ا٢١ٖث ا١ٙهط٭ حط

ٌٜٜث ةؼ١ٝ ا٬٫١ٯث ا١رٜاٰ٘ث كا١طيارٯث ١ٴ٤ث ا١ٓؽةٰث؛  كاٷـخ٥ؽارٯث ا١رٜاٰ٘ث، ٤ط

ػ ٤ػ٦ ٤٬ٌٜ٤ػات ا٬٫١ٯػث: ا٨ٌ٬١ٰػث كا٤٬ٜ١ٰػث،  اكةؼ١ٝ حٟػ٬ف ا٢١ٖػث ٤٬ٌٜ٤ػان ٥٫٤ 

ث ا٨١خاج ا٥١ٓؽ٘ٮ كاٵةػاْٮ، ٯخ٢ٌٍػب ا١رٜا٘ٮ كا١طيارم، كآ١ خؽاثكضا٢٤ث ا١

ا١طٙاظ ٫ٰ٢ْا، كا٬٫٨١ض ة٫ا، كا٠٥ٓ١ ٢ْ٭ أف ح٬ٟف كاٰ٘ػث ة٥ٍا١ػب ا١ٓهػؽ 

٤خفٓث ١طاساح٩ كذ٬رح٩ ا٥١ٓؽٰ٘ث، ٘يػٸن ْػ٦ ا١خٜػٌػـ ا٥١ػؼ٪٠ ٘ػٮ ٤شػاٷت 

أف ٯٟػ٬ف » -٥ٞػا ٯػؽل ا٥١فػػم  -ا٬٢ٓ١ـ كا١خ٬١٬٨ٟسٰا، ٯخ٢ٌٍب ذ١ٝ ٢ٌٞػ٩ 

سٰٓػث ا١ػؽأم ٤ػا ٯش٢ٓػ٩ ٛػادران ٢ْػ٭ ا١ٙٓػ٠ ٥١ش٫ٓ٥ا ٦٤ ـػ٢ٍث ا١ٜػؽار ك٤ؽ
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ٌٜٚ ةا٠ٓٙ١ ةا٨١فتث إ١٭ ْػػد ٤ػ٦ ا٥١شػا٤ّ ا٬ٖ٢١ٯػث  كا٠٥ٓ١، ك٪٬ اٳ٤ؽ ا٥١خط

رأم، ك٫١ؼا ا١ؽأم كزف، كٷ ةٌػ ٦٤ ا١خ٦ٰٟ٥ ٫١ؼا ا١ؽأم  ...ا١ٓؽةٰث، ٥٢٢٘ش٥ّ

ٌٜػٚ ٘ا٢ْٰخػ٩ «ضخ٭ ٯ٥ارس دكرق كٯط
(33)

؛ كةػؼ١ٝ ٯٜخػؽف كس٬د٧ػا ا١خػارٯغٮ 

٬د ا١رٜا٘ٮ، ٪ؼا ا٬١س٬د ا١ؼم ٯطػٌػد عه٬نػٰخ٨ا ا١رٜاٰ٘ػث، كا١شٖؽا٘ٮ ةا٬١س

٠ٌٟ ٪٬ٯخ٨ا كا٧خ٥اءاح٨ا أ٤ػاـ اٱعػؽٯ٦ ٘ػٮ ُػ٠ٌ ٤ػا ٯفػ٥ٌ٭ ا١ٰػ٬ـ ةا١رٜا٘ػث  كٯل

ةلٰؽان ةأز٤ث ٪٬ٯث. كٕا١تان ٤ا ح٬ٟف اـخشاةث ٤ى٦ٍ ٯلػٓؽكف »، ة٬ن٫ٙا ا٥١٬ٓ٥١ث

ةأف ٪٬ٯػاح٣٫ حخٓػؽض ٢١خٜػ٬ٯو ٢ْػ٭ ٪ػؼا ا٨١طػ٬ ٪ػٮ ا١خ٥فػٝ ة٬٫ٯػاح٣٫ 

«( ا٥١أ٬١٘ػػث كإْػػادة حأٰٞػػػ٪ا«ا١خ٢ٰٜػٯػػث»ذٜا٘ػػاح٣٫ )ك
(31)

إف كس٬د٧ػػا،  :أم ؛

٤ؽ٪ػ٬ف ةا٥١ٜػػاـ اٳكؿ ، ة٬نػ٨ٙا ٤شخ٥ٓػػات ْؽةٰػث ٘ػػٮ ا١خػارٯظ كا١شٖؽاٰ٘ػػا

ا١ؼم ٯي٦٥ ١ٴ٤ث اٷـخ٥ؽارٯث ا١خارٯغٰث، كدرسث ْا١ٰث ٤ػ٦  ة٬س٬د٧ا ا١رٜا٘ٮ

٤٬ٜ١ٰػػث ا١خشػػا٧ؿ كاٷ٧فػػشاـ ةػػ٦ٰ ا١فػػٟاف ٘ػػٮ ا١ػػ٦ٌ٬ ا١ٓؽةػػٮ، كا٬٫١ٯػػث ا

كةؼ١ٝ ٯ٬ٟف ٫ٙ٤ػ٬ـ  كا٨ٌ٬١ٰث ا١خٮ حطاَ٘ ٢ْ٭ ن٬رح٨ا أ٤اـ اٳ٣٤ اٳعؽل؛

ا٬٫١ٯث ٤٬٫ٙ٤ان ٤خطٌؽٞان، ك٪٬ ٘ٮ ضا١ث ة٨اء دائػ٣ ٤ػ٦ عػٸؿ ا٬١ىػٰٓات ا١خػٮ 

ٯ٬ٟف ٫ٰ٘ا اٳ٘ؽاد، كا١ش٥اْات، ك٬٧ْٰث ا١ٓٸٛات ا٬٥١س٬دة ة٫٨ٰا، ك٘ٮ ٞػ٠ 

كػ٬ٓر اٷ٧خ٥ػاء  ح٢ٝ ا٬١ىػٰٓات ك٤ػا ٯطػػث داع٫٢ػا ٤ػ٦ ْٸٛػات، ٯٜػ٬ـ

 كرـ٣ ٤ٸ٤ط٫ا. ،حأٰٞػ ا٬٫١ٯث ٪ٮة٬ُٰٙث ٥٫٤ث 

ى:ثانوّا:ىاللعظىوالتطور
أف ٥٢ْاء ا٢١ٖث ٘ٮ ا١ٜػٯ٣، اسخ٫ػكا ٘ٮ ضهػؽ ا٢١ٖػث ضخػ٭  «ستؽم»ة٦ٌٰ 

ٷ حخٜاذ٫٘ػا ٫٤ػاٌب اٳٌػػ٬ار ا١خػٮ ٌػػؽأت ٫ٰ٢ْػا، ٘اـخٓهػػج ا٢١ٖػث ٢ْػػ٣٫ٰ، 
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وٌضت فٖ سب٘يٓا ال ثئي غيٕ شيٖ،  ااعيػة فيٖ  ىيم ىجيت ٘يئت ا٘ جٓيا 

نػاٌيو ئىضضيا،ة  ئىجدٗدة  وىٍيا ُأيت فيٖ ْيله ئىب٘ ية ٌيَ غٔئٌيو ن ٘يية  

وئالججٍاع وؽ٘يٍْا
(17)

يان ئسيجِد هىٍ٘ٓيا  ٍا فيٖ  «جبييي»  وٍْا غياٌنن ٌٓ

، ئىيؾة؛ ألُٓا ثجت ي ااىب٘ ة وئىٍججٍع وئىضضيا،ة  ثيت يئً ٍٗي ا  ٔا حدٗ ّ غَ ثط

ئىيؾة ئىػيا٘ة ئىفصضٕ: ئىيؾية ئىلٌٔ٘ية  أهيفٓا ئىيٌيع ئألغييٕ ئىٍػبايي غيَ 

يٓا طب٘ػجٓيا ئىض٘ية ئىٓٔٗة فٖ ئىٔغٖ ئىفيدي  وئىٔغٖ ئىجٍػ ْا ٖ  وْٖ ىؾة ثؤ

 الحجضان ئى ٔ،ة ئىٍػيف٘ة غبي ئٙى٘ات ئٙث٘ة:

 :املشتقات -1
أن وجٔد ئىٍأجلات فٖ ئىيؾة ئىػيا٘ة أسًٓ فٖ غيدم ئىجِل٘ي   «جبيي»ٗيى 

غييَ ئىٍفيييدئت ئىٍ٘جيية  أو ئألىفيياة ئىضٔشيي٘ة ئىؾيٗبيية  السييجػٍاىٓا فييٖ اػيي  

ئىػصيي ئىيلي ٗػي٘ي ف٘يّل فاىيؾية ى٘ يت  نجاااثّ؛ ألُٓا  ايأٗيّ  ال ثِاسي  ،و 

هي٘ؾاً »ٗلٔل: هن ىيؾة  لجاٌدة  او ْٖ ح٘اة  ىٓا حينجٓا ئىدئىة غيٕ حينة ئىلَْ

شجٕ ثدلا غييٕ ئىٍػياُٖ ئىٍلجيفية  فليد ،حكيت حينية ؽيٗبية وأاػيد ئ  غِٓيا 

ئسجفػو أو فاغو أو ثفاغيوللل أو ؽ٘يي  :ئىجٍٔد  ونوا ه٘ؾة ٌَ ْله ئىص٘ؼ ٌ و

وغييٕ ْيلئ ئىأيهو   ٍُا ثدلا غيٕ حينة ااهة ٌَ حينات ئىلَْْله ئىص٘ؼ ه

ٌػِٕ ٌيَ ئىٍػياُٖ هي٘ؾة  ُجد ئىلَْ ٗجضياك ُأاطّ وال ٗجٍد  فٓٔ ٗليق ىهوا 

َا أن  :أي  ي غِيّ ااسيجؾفيػب  طي  ئىؾفيئن ٌ نً ٗ   ااهة  فإن   افػيو وئحيد  وأّي

ونيلىم  لياػ  ئىيؾات ال اد ىٓا فٖ ْلئ ئىٍػِٕ ٌَ ئىيجٔ، هىٕ ٌادثَ٘ أو أن ي

«ُجد ٌ و ْلئ ئىلص  فٖ أسٍا، ئىٍهان وئىعٌيان وئٙىيةللل
(18)

 «جبييي» فيي ل

ال ٗ جػٍو فٖ نجاااثّ أىفاّاً ال ثِاس  ،و  ئىػصي  نٍا ٗفػو اػ  أسياثلة 

                                                 

 ل148ِٗظي: شف٘ق جبيي  أُا وئىِ ي  ص (17)

 ل148-147شف٘ق جبيي  أُا وئىِ ي  ص (18)



 333 ة بسهميد. لطف -مغة غفيل جربي وال

٪ػ٣ كٮ ا١ٟخاةػث، ا٢١ٖث ا١ؼٯ٦ ٯفخ٫ِؽكف ٤ٓػا٧ٮ ا٥١ٙػؽدات، كٷ ذكؽ ٫١ػ٣ ٘ػ

ة٨٥ؾ١ث ٤ٓش٥ات ٤خطؽٞث
(38)

، ٧طػ٦ ٛػادركف ٢ْػ٭ ف، إذ. ٘تخ١٬ٰػ ا٥١لػخٜات

 ضاساح٨ػػاإٯشػػاد ا٥١ٙػػؽدات كا١خؽاٰٞػػب ا١ٓؽةٰػػث ا١فػػ٥ٰ٢ث ا١خػػٮ حطػػًٰ ةٟػػ٠ 

 .ا١خٓتٰؽٯث، ٦٤ دكف ا٢١ش٬ء إ١٭ اٳ١ٙاظ ا٥١ٰخث أك ا١ط٬كٰث

 ًٗ ٦ٰ ةؼ١ٝ، ة٠ ا١خٙج إ١ػ٭ ٤ؽاٛتػث ا٨١فػتث ا١ؽكضٰػث ةػ «ستؽم»ك٣١ ٯٟخ

ا٥١ادة ك٤لخٜاح٫ا، ك٪ٮ ٧فتث أك ن٢ث ركضٰث ٤ط١٬٥ث إ٤ا ٢ْ٭ ضٰٜٜث ا٨ٓ٥١٭، 

ٳف ا٥١ادة ك٤لخٜاح٫ا حٰٓق ٘ػٮ أـػؽة ٬ٖ١ٯػث كاضػػة ؛كإ٤ا ٢ْ٭ ا٥١شاز
(30)

 ،

ك٪٬ ا١خٙات ٯٙخص ا١فٰاؽ ٢ْ٭ ٧ِؽٯث ا١ط٬ٜؿ ا١ػٷ١ٰث، ة٬ن٫ٙا ٤ش٬٥ْث ٤ػ٦ 

ا٥٢ٟ١ات حؽحتً دٷٷح٫ا، كح٬ىّ حطج ١َٙ ْاـ ٯش٫ٓ٥ا
(33)

. 

 :التطور الداللي لأللفاظ -2
ةخختٌّ ا١خ٬ٌٍر كا٬ٌ٥٨١ ٘ٮ ْػا٣١ ا٢١ٖػث، ٤فػ٢ٌٍان ا١يػ٬ء ٢ْػ٭  «ستؽم»٘يخ٦ًى 

٠ٜ٧ ٤ٓػا٧ٮ اٳ١ٙػاظ ٤ػ٦ كسػ٩ إ١ػ٭ كسػ٩، ٥ٞػا ٢ٜ٧ػج ةٓػو ٤ٓػا٧ٮ أ١ٙػاظ 

ٞا٥١ؾ٪ؽ كٰٕؽق، ٛػ ٢٤ئج ة٫ػؼق اٳ١ٙػاظ  ،ا١شا٪٢ٰث ٘ٮ اٵـٸـ، كٞخب ا٢١ٖث

..إ١ظ.كا١ؾٞاة ،كا١ه٬ـ ،كا١هٸة ،ـ١ج ٤ٓا٫ٰ٧ا ٞاٵـٸ٬ِّ ا١خٮ ضي 
(33)

، اٳ٤ػؽ 

ا١ؼم د٩ٓ٘ إ١٭ اٷ٪خ٥اـ ةا٥١هادر كح٬ٌٍر ٤ٓا٫ٰ٧ا، ٘تٓي٫ا ذاةج ٢ْػ٭ أنػ٠ 

ٯخختػّ  «ستػؽم» . ٘ػ٨ٓ٤اق، كةٓي٫ا ٯ٨خ٠ٜ ٦٤ ٨ٓ٤٭ إ١٭ ٨ٓ٤٭، كةٓي٫ا ٯ٬٥ت

٘ٮ ضٰاة اٳ١ٙاظ ٤ٰٸد ةٓي٫ا، ك٤ػ٬ت ةٓيػ٫ا اٱعػؽ، ٥ٞػا ٯخختػّ ا٧طػؽاؼ 

                                                 

 .333ٯ٨ِؽ: ا٥١هػر ا١فاةٚ، ص (38)

 .338-333ٯ٨ِؽ: ا٥١هػر ا١فاةٚ، ص (30)

ث، ٤ٟختث دار ١ٌٸع ٢ْ٭ ٧ِؽٯث ا١ط٬ٜؿ ا١ػٷ١ٰث ٯ٨ِؽ: د. أض٥ػ ٤غخار ٥ْؽ، ٣٢ْ ا١ػٷ١ٸ (33)

ا١ٙهػ٠ د. ط، كد. ت، ا١ٓؽكةث ٨٢١لؽ كا١خ٬زٯّ، ـاْػت سا٤ٓػث ا٬ٟ١ٯػج ٢ْػ٭ ٧لػؽق، 

 .331-38ا١ؽاةّ، ص

 .338-333ٯ٨ِؽ: كٰٙٚ ستؽم، أ٧ا كا٨١رؽ، ص (33)
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٦ ٤ٓا٫ٰ٧ا، كدع٫١٬ا ٘ػٮ ا٥١ٓػا٧ٮ ا١شػٯػػة، ك٪ػؼا ٯ٨ٓػٮ أف ةٓو اٳ١ٙاظ ْ

٢١ٖث ْا٫٥١ا ا١ؼم ٯلت٩ ْا٣١ ا١ٍتٰٓػث
(31)

ٛػػ ٤رٌػ٠  «ستػؽم»؛ كةػؼ١ٝ ٯٟػ٬ف 

ا٢١ٖث ةا١ٟائ٨ات ا١طٰث، إذٍ ٯشػ٬ؿ ٫ٙ٤ػ٬ـ ا١طٰػاة ك٫ٙ٤ػ٬ـ ا٥٥١ػات، كة٥٫٨ٰػا 

 ٬٫ٙ٤ـ ا١تٜاء إذا اسخ٥ٓج ٤٬ٌٜ٤اح٩، ك٬٫ٙ٤ـ ا٨ٙ١اء إٍف حطخ٥ٌج دكا٩ْٰ. ك١ٟػ٦

ضػ٦ٰ ٧فخٟلػٗ  «ا٨١لػأة»٪ؼق ا١خش٢ٰات ا٥١غخ٢ٙث ١خ٬ٌٍر ا٢١ٖػث كػأ٫٧ا كػأف 

ٷ حطهػ٠ ٘ػٮ ا٥١ػػل ا١ؾ٨٤ػٮ  -ا٢١ٖات ةٓي٫ا ٦٤ ةٓػو  «كٷدة»ُؽكؼ 

ا١ؼم ٯطًٰ ةػ٩ إدراؾ ا١ٙػؽد اٱد٤ػٮ، ك١ػؼ١ٝ نػٓبى ا١ػ٬ْٮ ة٫ػا، ة٬نػ٫ٙا 

ضٜائٚ حخ٨ٌؾؿ ٢ْ٭ ا٬١اّٛ ا٬ٖ٢١م ٥ٞا ٧ٰٓل٩، كاٛخهؽ ا١ػ٬ْٮ ٢ْػ٭ ٤ػا ٤يػ٭ 

ا١ؾ٦٤ ا٨٥١ٜيػٮ ـػاةٜان ٘ٮ 
(33)

كاْٰػان ة٥ػا ٯخهػ٠  «ستػؽم»؛ كةػؼ١ٝ ٯٟػ٬ف 

ة٬٥ىػػ٬ع ضٰػػاة ا٢١ٖػػث، ٤ػػ٦ ضٰػػد ٬ْا٤ػػ٠ ةٜائ٫ػػا كدكا٫٤ػػا، أك أـػػتاب 

اكدٷ١ٰ ػ اإ٧لاء ٤ٓش٣ ٯخاةّ اٳ١ٙاظ ٞخاةٰ ػاى٥طٸ٫١ا كا٧ٜؽاى٫ا، ٤خ٨٥ٌٰان 
(33)

 ،

ٌٜػػك٪ا ا١ػؼٯ ٦ زادكا ٘ػٮ ٤ت٨ٌٰان أٌف ا١ٟخٌاب كا١لػٓؽاء ٪ػ٣ ٤خ٫ٌٓػػك ا٢١ٖػث، ك٤خٙ

... »٤طاـ٫٨ا ك٘خ٨خ٫ا، ك٪٣ ا٨ٓ٥١ٰػ٬ف ة٥فػأ١ث ا٢١ٖػث ٛػػٯ٥ان كضػػٯران. ٯٜػ٬ؿ: 

ٌٜػك٪ا ٘ؾادكا ٘ٮ ٤طاـ٫٨ا ك٘خ٨خ٫ػا «٘ؽض٣ اهلل ٞخٌاةان ككٓؽاء ح٫ٌٓػك٪ا كحٙ
(31)

 ،

 ،١ئ٦ ذ٪ب ة٢ٖاء ٞخٌاة٨ا ٘ٮ ا١ٜػٯ٣ ١ٜػ ةٰٜج آذار٪٣ ٢ْ٭ كس٩ ا١ػ٪ؽ» كٯ٬ٜؿ:

ك٣ٞ أكٓؽ ةأ٣١ إذا ٛاة٢ج ةػ٦ٰ ٰٕػؽة  .ؼق اٱذاركةٰٜج ا٢١ٖث ا١خٮ ع٢ٌػكا ة٫ا ٪

ٞخٌاة٨ا ٘ٮ ا١ٜؽف ا١خاـّ ْلؽ ٢ْ٭ ٪ؼق ا٢١ٖث كة٦ٰ ح٫اكف ٞرٰػؽ ٤ػ٦ ٞخٌاة٨ػا ٘ػٮ 

ٜ٘ػػ ا٧طػػرت اٳذكاؽ كىػٓٗ ا١لػ٬ٓر، ٘أنػتط٨ا ٷ  !٪ؼا ا١ٓهؽ ةأ٬٤ر٪ا

                                                 

 .330، 338، صا٥١هػر ا١فاةٚٯ٨ِؽ:  (31)

 .33د. ْتػ ا١فٸـ ا٥١فػم، ا١ٓؽب كاٷ٧خطار ا٬ٖ٢١م، ص: ٯ٨ِؽ (33)

 .318كٰٙٚ ستؽم، أ٧ا كا٨١رؽ، ص- (33)

 .333، صا٥١هػر ا١فاةٚ (31)
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«٨ٓ٧٭ ة٥ا ٧ٟخب كٷ ٧تا١ٮ ةؾٷت أٛٸ٨٤ػا كٷ ٥٧لػٮ ٢ْػ٭ آذػار ة٢ٖائ٨ػا
(33)

 ،

ٌٞؾ ٤ش٬٫دق  ٘ػٮ ٞخاةػ٩  «ٛػا٤ث ة٦ سٓٙؽ» ػ٢ْ٭ ٰٕؽة ٞخٌاة٨ا ة٤فخل٫ػان  ا١ؼم ر

)٧ٜػ ا١لٓؽ( ٢ْ٭ حغ٢ٰم سٌٰػ ا١لػٓؽ ٤ػ٦ ردٯئػ٩؛ ٳف ا٨١ػاس ٯغتٍػ٬ف ٘ػٮ 

٫ٌٜػ٬ا ٘ػٮ ا٢ٓ١ػ٣، ٢ٜ٘ػٰٸن ٤ػا ٯهػٰت٬ف ٣٢ْ سٌٰػ ا١لٓؽ ٦٤ ردٯئ٩، ٨٤ػؼ حٙ
(39)

 ،

٤ػث ةػ٦ ٛػا»٤خفائٸن: إذا ٞاف ا٨١اس ٯغت٬ٍف ٘ػٮ ٤رػ٠ ٪ػؼا اٳ٤ػؽ ٢ْػ٭ أٯػاـ 

ٰٟ٘ٗ ٯ٬ٟف عت٣٫ٍ ٰ٘ػ٩ ٢ْػ٭ أٯا٨٤ػا ٪ػؼق؟ ك٤ػ٦ ا٥١ػ ٣١ أف احفػاع  «سٓٙؽ

ا١ٓهؽ ٘ٮ ٤ؼا٪ب ا١رٜا٘ث، كـؽْث ا١طٰاة، كاٷ٪خ٥اـ ةخٟا٫ٰٙ١ا، ٞػ٠ٌ ٪ػؼا ٛػػ 

٘ٮ ا٥١اىٮ، ٣٢٘ ٧ٓػ ٧ٓخ٨ٮ ةا٢١َٙ ضخ٭  «ٛػا٤ث»زاد ٘ٮ ا١غتً ا١ؼم أ٣١ ٩٨٤ 

ْىؽىض اٳ ٬٤ر ٷ ٦٤ س٬٪ؽ٪ا، ك٣١ أنتط٨ا ٧ٓخٜػ أف ٪ؼا اٷْخ٨اء إ٥٧ا ٪٬ ٦٤ 

٧ٓػ ٧ٓؽؼ ٤ا ٬١ىّ ا٢١َٙ ٘ٮ ٬٤اى٩ٓ ٦٤ س٠ٰ٢ ا١لأف ٘ٮ أ٬٤ر ا٦ٌٙ١ ذاح٫ػا، 

ك٘ٮ ا١طٰاة ٫ٌ٢ٞا، ٘أٞرؽ ٤ا ٧ل٫ػق ٘ٮ ْهؽ٧ا ٪ؼا ٥ٌ٤ا ٧ف٩ٰ٥ ـ٬ء ا١خٙا٪٣ إ٥٧ا 

٪٬ ٧اك، ٦٤ ـ٬ء ٨٥٫٘ا ٬١س٬ق ا٢١َٙ، ك٤ا أنػؽ ٤ا ٛا٩١ إ٤اـ ٦٤ أئ٥ث ٞخٌاب 

إف كىػّ ا٢١ٙػَ ٘ػٮ  !اضؽكف؛ ٳ٫٧ػ٣ ٷ ٯخٙػا٪٬٥فا١ٖؽب ٤ػ٦ أف ا١تلػؽ ٯخ٨ػ

٬٤اى٩ٓ رأس ٬ٛاْػ ا٦ٌٙ١. ك٦٤ ٪٨ػا ٯختػ٦ٌٰ ٨١ػا عٍػأ ٪ػ ٷء ا١ٟخٌػاب ا١ػؼٯ٦ 

ٯٙؽدكف ٘ٮ ةٓو ٞخػت٣٫ أة٬اةػان ٯلػط٬٨ف ٫ٰ٘ػا أ١ٙاُػان ٤شػٌؽدة، ٤خٜارةػث ٘ػٮ 

ا٥١ٓا٧ٮ، ضخٌ٭ ٯف٠٫ ٢ْ٭ ا١ٜارئ اٷـخٓا٧ث ة٫ا ٘ٮ ٤ٜخيػ٭ ا١طػاؿ، ٟ٘ػأ٣٫٧ 

ا٢١ٙػػَ ٷ ح٫ِػػؽ ٤طاـػػ٩٨ أك ٤فػػاكئ٩ إٷ ٘ػػٮ ٬٤اىػػ٩ٓ ٤ػػ٦ ٷ ٯ٥٢ٓػػ٬ف أف 

 ا٢١َٙ. ااٷـخ٥ٓاؿ، أ٤ا حشؽٯػق ٦٤ ٪ؼق ا٬٥١اىّ ٥٘ا ٪٬ إٷ ْٸ٤ث ٬٤ت ٪ؼ

كٛػ ة٢ٔ ٦٤ ٢ٌٛث ٨ْاٯخ٨ػا ةا٢١ٖػث ٘ػٮ ا١ٓهػؽ ا١ػؼم ٧ٓػٰق ٰ٘ػ٩ أف ةٓػو 

                                                 

 .390-338، ص ا٥١هػر ا١فاةٚ (33)

ٯ٨ِؽ: أة٬ ا١ٙؽج ٛػا٤ث ة٦ سٓٙؽ، ٧ٜػ ا١لٓؽ، حطٰٜٚ كح٢ٰٓٚ د. ٤ط٥ػػ ْتػػ ا٥١ػ٣ٓ٨ عٙػاسٮ،  (39)

 .13، 13ـ، ص3890-٪3300، 3ث، ا١ٜا٪ؽة، طا٨١اكؽ: ٤ٟختث ا٢ٟ١ٰات اٳز٪ؽٯ
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ا١لتاب ٦٤ كٓؽائ٨ا ٛػ ة٢ٍج ٘ٮ ٤ٓخٜػ٪٣ ٤فأ١ث ا٢١ٖث؛ ٨ٓ٤٭ ٪ؼا أ٩٧ ٯشػ٬ز 

ا١ٓهؽ أف ٯٜؽف ١ِٙان ةأم ١َٙ ٯؽٯػ، كأف ٯيٰٗ ١ِٙان إ١٭ أم ١َٙ ١لاْؽ ٪ؼا 

ٯلاء، ـ٬اء أٞاف ٘ٮ ذ١ٝ كٮء ٦٤ ا١خ٨اـب أـ ٣١ ٯ٦ٟ، ك١فػج أدرم ٰٞػٗ 

ٯ٬ٟف ٤هٰؽ ا١ؼكؽ ا٨ٙ١ٮ إذا رـػغج ٤رػ٠ ٪ػؼق اٱراء ٘ػٮ اٳذ٪ػاف، ٷ ةػ٠ 

ٰٞٗ ٯ٬ٟف ٤هٰؽ ا٢١ٖث ٧ٙف٫ا
(38)

. ٘ا٢١ٖث ح٬ٜل كحطيؽ ة٬ٌٜة ا١ػؼٯ٦ ٯ٨خ٥ػ٬ف 

٤ػ٦ ىػ٫ٙٓا ٘ػٮ  «ستػؽم»٫ٰا كضي٬ر٪٣، كحيٓٗ ةيػ٣٫ٙٓ، ٘ػنف كػٟا إ١

 .ز٩٨٤، ٥٘ا ٨١٬ٛا ٧ط٦ ا٬ٰ١ـ؟

 :بقايا الفصاح -3
إٌف ا١ؽةً ة٦ٰ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهط٭ كا٬٫١ٯث ا٤٬ٜ١ٰث ٘ػٮ ٤ٓا١شػث ٤فػأ١ث 

ٯ٣ٌ٨ ٢ْػ٭ كْػٮ ١ٖػ٬م، ٤هػاًضبو ٢١خ٥ٰٰػؾ ةػ٦ٰ ا١ٓا٤ٰػث،  «ستؽم»ا٢١ٖث ١ػل 

ٞتؽ ١خٙخٰج ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، كةٜاٯا ا١ٙهاح ا١خٮ ا٪خ٣ٌ ة٬ن٫ٙا ا١ٓػٌك ا١ػاع٢ٮ اٳ

ٌٜب ٫٨ْا، ٘ش٫ٓ٥ا، ك ـخ٫٢٥ٓا ٘ػٮ ٞخاةاحػ٩، اا١ٟاحب ةٍائٙث ٦٤ أ١ٙا٫ُا ٞاف ٯ٨

اٳ١ٙاظ ا١خٮ اـخٙاىج ٘ٮ ا١ٓا٤ث كأن٫٢ا ٘هٰص، إٷ أ٫٧ا ٤ػّ حٓاٛػب »ك٪ٮ 

ا١فػػ٦ٰ٨ ٫ٰ٢ْػػا حتاْػػػ ٫٨ْػػا ٘ؽٯػػٚ ٤ػػ٦ ا١ٟخٌػػاب، ٘ػػؼ٪ب ك٪٨٥ػػا إ١ػػ٭ أ٫٧ػػا 

«ْا٤ٰث
(10)

ك٫١ػؼق اٳ١ٙػاظ ٛػ٬ة ٕؽٯتػث ٘ػٮ ضٰاح٫ػا، ٜ٘ػػ ع٫ٌٙ٢ػا ا٥١اىػٮ،  .

كحػاك١خ٫ا ا١ٓا٤ث ٣٢٘ حٜٙػ كٰئان ٦٤ ضٰاح٫ا ٢ْ٭ ا١ؽ٣ٕ ٤ػ٦ اعخٸ٫ٌػا ةأ١ٙػاظ 

أْش٥ٰث ا٧طػرت إ٫ٰ١ا ٦٤ اٳ٣٤ ا١خػٮ ا٧تفػً ـػ٢ٍا٫٧ا ٢ْػ٭ ٪ػؼق ا١ػتٸد أك 

٫ٰ١ػا ٌائٙث ٦٤ ٪ػؼق اٳ١ٙػاظ، ٯؽسػّ إ «ستؽم»٢ْ٭ ةٸد ا١ٓؽب ْا٤ث. س٥ّ 

٦٤ ض٦ٰ إ١٭ آعؽ، ٘خ٬ٍ٨م ٩١ أضٜاب ةٰٓػة، كٯؽل ٘ػٮ حيػا٫ْٰٙا ضٰػاة ة٢ػػ 

أك ْػ٦  ،ةأس٩ٓ٥؛ إذٍ إ٫٧ا حٙهص ٦ْ ٧اضٰث ٦٤ ٬٧اضٮ اٷسخ٥ػاع أك اٷٛخهػاد
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 ، أٯيػان،أك ٰٕؽ ٪ؼا ٩ٌ٢ٞ، ك٫١ؼق اٳ١ٙاظ ،٨ٓ٤٭ ٦٤ ا٥١ٓا٧ٮ ا٨١ٙفٰث أك ا٥١ادٯث

 ،ٓا٤ػث ٢ْػ٭ حؽاعػٮ ا١فػ١٦ٰ٨ه٢خ٫ا ةا١ ،٨٤ؾ١ث رٰ٘ٓث كـ٢ٍاف ٬ٛم ٘ٮ اٳدب

كٷ٤خؾاس٫ا ةأ١ف٨خ٣٫، كإذا ١ؾ٨٤ا أف ٧غاٌب ا٨١اس ٢ْ٭ ٤ٜادٯؽ ٣٫١٬ْٜ ضخ٭ 

ٯ٬ٟف ١ٟٸ٨٤ا حأذٰؽ ٘ٮ ٪ؼق ا٬ٜٓ١ؿ ٢ٰ٘ؾ٨٤ا أف ٧غاٌب ا١ٓا٤ث ةأ١ٙػا٣٫ُ ا١خػٮ 

ٜٓػ٠ أك ٘ػٮ ا٢ٜ١ػب أك ٘ػٮ ا١ٯأ٧ف٬ف ة٫ا، ٘ا٥٢ٟ١ث ا١خٮ حأ٧ؿ ة٫ػا ح٥ٓػ٠ ٘ػٮ 

ا٥١فخ٬ضق ا١ٟٸـٰٕؽ ا٠٥ٓ١ ا١ؼم ٯ٩٢٥ٓ  ا٨١ٙؿ
(13)

. 

كةؼ١ٝ ٧شػ إكارةن كاىطث إ١٭ ا١تطد ٦ْ ٪ؼق اٳ١ٙاظ ا١خٮ اـخٙاىج 

٢ْ٭ ضٜب ة٢ػػاف، ٘خيػٮء ٨١ػا  اكأن٫٢ا ٘هٰص؛ ٳ٫٧ا ح٨ٙخص دٷ١ٰ   ،٘ٮ ا١ٓا٤ث

ـػػٰاٛاح٫ا اٷسخ٥اْٰػػث، كاٷٛخهػػادٯث، كا١فٰاـػػٰث، كا١رٜاٰ٘ػػث، كا١طيػػارٯث، 

ةأ١ٙاظ أْش٥ٰث، ا٧طػرت إ٫ٰ١ا ٦٤ اعخٸ٫ٌا ٦٤ ؽ٣ٕ ا٤١طخِٙثن ةطٰاح٫ا ٢ْ٭ 

اٳ٣٤ ا١خٮ ا٧تفً ـ٢ٍا٫٧ا ٢ْ٭ ٪ؼق ا١تٸد، أك ٢ْ٭ ةٸد ا١ٓؽب ْا٤ػث. ١ػٰؿ 

٪ػؼا ٘طفػب، ةػ٠ إف ٫١ػؼق اٳ١ٙػػاظ ٨٤ؾ١ػث رٰ٘ٓػث ٘ػٮ اٳدب، ٳ٫٧ػا حطٜػػٚ 

٤ػػح ـػٰػ  «ستػؽم»ا١خ٬ان٠ ة٦ٰ ا٥١تػػع كا٥١خ٢ٜػٮ. ك٢ْػ٭ ا١ػؽ٣ٕ ٤ػ٦ أف 

كح ا١ٓا٤ػث، ٥٘ػاؿ إ١ػ٭ ٤هػ٢ٍطاح٣٫ ا١ٟخٌاب: ا١شاضَ، ا١ؼم ح٢ٖٖػ٠ إ١ػ٭ ر

كا٧تفً إ١٭ حٓاةٰؽ٪٣، ٷ ٯطٌؽض ٢ْػ٭ اـػخ٥ٓاؿ اٳ١ٙػاظ ا١ٓا٤ٰػث، أك ٢ْػ٭ 

ا١غؽكج ٢ْ٭ ٬ٛاْػ اٵْؽاب ٘ٮ ةٓػو ا٬٥١اىػّ، ٥٘ػا ٯشػ٬ز ٢١شػاضَ ٷ 

، كٷ ١ٰٖؽق، ٬٫٘ ـٰػ ا٢١ٖث ةطؼاٰ٘ؽ٪ا، ٷ ح٢ٙػج ٨٤ػ٩ ١ِٙػث «ستؽم» ٯش٬ز ١ػ

ء ٌائٙث ٦٤ اٳ١ٙاظ ا١ٓا٤ٰػث ا١خػٮ ٫١ػا أنػ٠ ٫٨٤ا، كإ٥٧ا ٤ػار ٞٸ٩٤ ٢ْ٭ إضٰا

٘هٰص، كحػؿ ٢ْ٭ ةٓو ا٥١ٓا٧ٮ اٷسخ٥اْٰث، أك اٷٛخهادٯث، أك ا٨١ٙفػٰث، أك 

ٰٕؽ ذ١ٝ، كٛػ ضاَ٘ ٛفػ٣ ٤ػ٦ ٪ػؼق اٳ١ٙػاظ ٢ْػ٭ ٨ٓ٤ػاق اٳكؿ، ٢٘ػ٣ ٯ٨لػأ 

ا٦ٰٰ٨ٓ٥١: ا١ٙهٰص، كا١ٓػا٤ٮ، كٛفػ٣ ٫٨٤ػا ْػٌػؿ ةٓػو ا١خٓػػٯ٠  ة٦ٰحٙاكت 

                                                 

 .333، صا٥١هػر ا١فاةٚ (13)



 310 (4-9)اجلصءان  (39)اجملمد  -دلمة دلمع المغة العسبية بدمػل 

٦ٰٰ ٤فخط٥ٟث ٢ْ٭ ا١ؽ٣ٕ ٦٤ ٪ؼا ا١خٓػٯ٠، ٤خ٬ٛٙان ٨ْػ ك٦ٟ١ ة٨فتث ة٦ٰ ا٨ٓ٥١

ةٓو دٷٷت ٪ؼق اٳ١ٙاظ ٘ٮ ا١ٜا٬٤س ا٥١طًٰ، ك٘ٮ اٷـػخ٥ٓاؿ ا١ٓػا٤ٮ، 

٤ت٨ٌٰان أف ة٦ٰ ا٦ٰٰ٨ٓ٥١: ا١ٙهٰص، كا١ٓا٤ٮ، ٧فتث كاضػة، ٘ٸ ٘ػؽؽ ةػ٦ٰ ٨ٓ٤ا٪ػا 

ا٧تفػً إ١ٰػ٩،  :٧ٖػق ١ػ٩ ٢ٛتػٮ، أم :ا١ٙهٰص ك٨ٓ٤ا٪ا ا١ٓا٤ٮ، ٦٤ ذ١ٝ ٣٫١٬ٛ

٫٘ػؼق ا٥١ػادة  .ٯ٥ٰػ٠ :ا٥١طًٰ: ك٪٬ ٯ٨ٖق إ١ٰػ٩؛ أم ؿ ة٩. ك٘ٮ ا١ٜا٬٤سكأ٧

٣١ حٜٙػ كٰئان ٦٤ ن٢خ٫ا ةأن٫٢ا ا٬ٖ٢١م، ٥٘ا زا١ػج ٢ْػ٭ ٨ٓ٤ا٪ػا اٳكؿ دكف 

أف ٯػع٫٢ا كٮء ٦٤ ا١خٓػٯ٠
(13)

. 

٨ْػ ةٓو ا١خؽاٰٞب ا١خػٮ حفػخ٫٢٥ٓا  «ستؽم»١ٰؿ ٪ؼا ٘طفب، ة٠ ح٬ٛٗ 

إضٰػاء ٌائٙػث ٤ػ٦ ةٜاٯػا  ٩ٟػ٬ف ٪ػ٘ػك٪ٮ ٘هػٰطث؛ كةػؼ١ٝ ٯ ،ا١ٓا٤ث ٘ٮ ٞٸ٫٤ا

ا١ٙهاح ـ٬اء أٞا٧ج ٪ؼق ا١تٜاٯا ٤ٙؽدات أـ حؽاٰٞب، كٛػ ٯ٬ٟف ٘ٮ ٪ؼق اٳ١ٙػاظ 

   .د٠ٰ١ ٬ٛم ٢ْ٭ ٘هاضث ا٢١ٖث ٘ٮ ا١لاـ أك ٢ْ٭ ٛؽة٫ا ٦٤ ا١ٙهاضث

ا١ٓا٤ث ٤ٙؽدات كحؽاٰٞب سػؽت ة٫ػا أ١فػ٦  ٧٦٤ف٥ّ ٘ٮ ْهؽ٧ا ٪ؼا  ٛػ

٘ػٮ عػٸؿ ٪ػؼق اٳ١ػٗ ا١فػ٨ث ٤ػ٦ ا٨١اس ٦٤ أ١ٗ ـ٨ث، ك٬١ ـ٥٢ج أ١فػ٨خ٨ا 

ا١ٙفاد ا٨١اك، ٦ْ ٤غا١ٍث اٳْاس٣ ١ٟا٧ج ١ٖخ٨ا ا١ٓا٤ٰث ٘ٮ ْهؽ٧ا ٛؽٯتث ٤ػ٦ 

ٯػؾكؿ  أ٧ػ٩ «ستؽم»ك٪٬ حتاْػ ٯؽل ١ٖث اٳدب، ٥٘ا ٨ٞا ٧لٓؽ ةختاْػ ا٢١ٖخ٦ٰ، 

أذػػؽق ةٓػػو ا١لػػٮء ٘ػػٮ ٤فػػخٜت٠ اٳٯػػاـ ةٙيػػ٠ أ٤ػػ٬ر ٞرٰػػؽة، ٞا١شؽائػػػ، 

ْث كأ٤را٫١ا. كإذا ٛار٧ا ة٦ٰ ١ٖخ٨ػا ا١ٓا٤ٰػث كا٥١شٸت، كا٥١ػارس، كدكر اٵذا

٘ٮ ٪ؼا ا٬ٰ١ـ ك١ٖخ٨ا ا١ٓا٤ٰث ٦٤ ٧هٗ ٛؽف ٘ن٧ا ٧ػرؾ ا١ٙؽؽ ة٥٫٨ٰا، ٘ػٸ كػٝ 

٘ٮ أف ا١ٓؽةٰث ا١ٓا٤ٰث حٜؽب ٠ٞ ٯ٬ـ ٦٤ ١ٖث اٳدب
(11)

١ٰؿ »، فإذ ،. ٘ا٫١ػؼ

ا٨١ؾكؿ ةا١ٙهٰطث إ١٭ ٤فخ٬ل ا١ٓا٤ٰث، ة٠ اٷرحٙاع ةا١ٓا٤ٰث إ١٭ ٤ا ٯٜػؽب ٤ػ٦ 
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ٰطث، ٤ػّ ٤ٸضِػث أف اـػخ٥ٓاؿ ٘هػاح ا١ٓا٤ٰػث ٷ ٯٟٙػٮ كضػػق ١ؽ٘ػّ ا١ٙه

٤فخ٬ل ا١غٍاب ا٤٬ٰ١ٮ ا١ل٫ٙٮ، ة٠ ٷ ةٌػ ٦٤ ٤ؽاْاة حؽٰٞب ا١ش٢٥ث ا١ٓؽةٰػث 

٬ٛاْػ ا٨١ط٬ كا١هؽؼ ا١ٓؽة٦ٰٰ، ك٤ؽاْػاة ٧ٍػٚ ا١طػؽكؼ ٤ّ ة٥ا ٷ ٯخٓارض 

«٦٤ ٤غارس٫ا اٳن٢ٰث
(13)

. 

٪٬ رّ٘ ٤فخ٬ل ا١فػٸ٤ث ٦٤ ا١ش٬٫د ا٬ٖ٢١ٯث ا١خٮ ةؼ٫١ا  «ستؽم»٫٘ػؼ 

ا٬ٖ٢١ٯث، ـٰٓان ٩٨٤ إ١٭ ردـ ا٬٫١ة ة٦ٰ ا١ٓا٤ٰث كا١ٙهط٭، كن٬ٷن إ١٭ ٤فػخ٬ل 

٦٤ ا١غٍاب ا٤٬ٰ١ٮ ا١ل٬ٙم ٯ٨ش٬ ٦٤ رٞاٞث ا١ٓا٤ٮ كعٍئ٩؛ كةػؼ١ٝ ٯٟػ٬ف 

ٛػ ٥ٌْٚ ا٬١ْٮ ةأ٪٥ٰث ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٙهط٭ ٘ٮ ضٰاح٨ا ك٤فػخٜت٨٢ا؛  «ستؽم»

ار ا٢١ٖػ٬م ةػ٦ٰ أة٨ائ٫ػا ٨٤ػؼ أٛػػـ ٧ػٌم ٳ٫٧ا حطٜٚ ٪ؼا ا١خ٬انػ٠ كاٷـػخ٥ؽ

٤ٟخػػ٬ب كضخػػ٭ أضػػػث ٤ػػا أ٧خشػػ٩ ْهػػؽ ا١طاـػػ٬ب كا١لػػتٟث ا١ٓا٥١ٰػػث 

٤٬٢ٓ٥٢١ات. ٠٫٘ ٰٕؽ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٤ا ٯ٬ٌضػ أة٨اء٪ا أ٤اـ اٳعٍػار كا١هػٓاب 

٘ٮ ز٦٤ أنتص ا٥١ختاْػكف ٰ٘ػ٩ ١ٖػث كحارٯغػان كحؽاذػان ٯخش٥ٌٓػ٬ف كٯطخلػػكف 

 إ١٭ ا٬ٌٜ١ة؟.٢ٌتان ٥٢١ه٢طث كرٕتث ٘ٮ ا٬١ن٬ؿ 

ى:خاتمظ
٤ػ٦ ا٨ٓ٥١ٰػ٦ٰ ة٥فػأ١ث ا٢١ٖػث  «ستػؽمكػٰٙٚ »ة٨اءن ٢ْ٭ ٤ا ـتٚ ٧شػػ أف 

ذاةخان ٦٤ ا٧٬ٌٟ٥١ات ا١خٮ حطػٌػد ا٬٫١ٯػث  اٰث ا١ٙهط٭، ة٬ن٫ٙا ٧٬ٌٟ٤ان ٥٫٤  ا١ٓؽة

ا٨ٌ٬١ٰث كا٤٬ٜ١ٰث كا١رٜاٰ٘ث كا١طيارٯث ١ٴ٤ث ا١ٓؽةٰث، ٤ّ ١ٙج اٷ٧ختػاق إ١ػ٭ أف 

 ، ٤خطػٌؽؾ، ك٪ػ٬ ٘ػٮ ضا١ػث حٌٰٖػؽ دائػ٣، ٷرحتاٌػ٩ؽخٌٰٖػ٬٫ٙ٤٤ـ ا٬٫١ٯث ٬٫ٙ٤ـ 

. ٠ٞ ذ١ٝ ٯ٨ٓٮ أف ا٬٫١ٯث حطخاج إ١ػ٭ نػٰإث، كحلػ٠ٰٟ، كح٥٨ٰػث، ٥شخ٥ّا١ة

ا١شٖؽاٰ٘ث، كا١خارٯغٰػث، كاٷسخ٥اْٰػث، كا١فٰاـػٰث  ا١فٰاٛاتْتؽ ا١خٙا٠ْ ٤ّ 
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كا١رٜاٰ٘ث، ٘خ٬ٟف ٤ؽ٧ث ةا١ٜػر ا١ؼم ٯ٫٨ٟ٥ا ٦٤ ا١طي٬ر ٘ػٮ ا٬١اٛػّ؛ كةػؼ١ٝ 

٤ش٬٥ْث ٤ػ٦ ا١غهػائم ا١خارٯغٰػث كا٬ٖ٢١ٯػث كا٨١ٙفػٰث ا١خػٮ »ٯث ح٬ٟف ا٬٫١

حٙه٠ ة٦ٰ س٥اْث كأعؽل، اٳ٤ػؽ ا١ػؼم ٯش٫٢ٓػا حغػؽج ٤ػ٦ إٌػار ا١رتػات، 

٫٧٬ٟ١ا ٧خاج ضؽٞث ٤خٓاٛتث ١ش٢٥ث ٦٤ ا١لؽكط ا١خٮ حٙؽض ٢ْػ٭ ٞػ٠ ٤ؽض٢ػث 

٤ش٬٥ْث ٦٤ ا١خط٬ٷت ا٬٨١ْٰث ٘ٮ ا٥١شخ٥ّ، ٘خ دم إ١ػ٭ ضػػكث ٧ػ٬ع ٤ػ٦ 

ؽار ةػػ٦ٰ ا١ٜػػػٯ٣ ا٥١ػ٬ركث كا١شػٯػػػ ا١ػػؼم ٯفػػٓ٭ ١خٰٓػػ٦ٰ ا١خػ٬ازف كاٷـػػخٜ

كس٬دق. ك١ٟٮ ٧ٓٮ ٪ؼا ا١خٌٰٖؽ كا١خ٬ٌٍر ٷ ةٌػ ٦٤ كْٮ ا١غ٢ٰٙث ا١خارٯغٰث ا١خػٮ 

«ك١ػت ٪ؼا ا١خٰٖؽ، كا٬ٓ١ا٠٤ ا١خٮ أـ٥٫ج ٘ٮ ضػكذ٩
(13)

. 

إف كْٮ ا١خٰٖؽ كا١خ٬ٍر ٘ٮ ـػٰاٛاح٥٫ا ا١خارٯغٰػث ٯشٌفػػ ا١خطػ٬ؿ ا١ػؼم 

ٰث، ة٬ن٩ٙ اٷ٧خٜاؿ ٤ػ٦ ا٬١ضػػة إ١ػ٭ ا١خٓػٌػد ا١ػؼم أناب ا٥١شخ٥ٓات ا١ٓؽة

أنتص ا٫١ػؼ ا١ٓا٥١ٮ. كا٫١ػؼ ا٬١ضٰػ ٘ٮ ٪ؼا ا١خط٬ؿ ٪٬ ٤ا ع٢ٜخ٩ ا٬٫١ٯػث 

٦٤ أ٪٥ٰػث ٤خ٨ا٤ٰػث ٢ْػ٭ ا١فػاضث ا١ٓا٥١ٰػث، ٳف ٞػ٠ٌ ٤ػا ٯفػ٥ٌ٭ اٳ٤ػث ٯ٥ػٌؿ 

ا١خشفٰػ ا١طيارم ٬٫٢١ٯث ا١رٜاٰ٘ث ا٤٬ٜ١ٰث، ة٬نػ٫ٙا ا٬٫١ٯػث ا٥١لػخؽٞث ا١خػٮ 

اء ا٦ٌ٬١ ا١ٓؽةٮ، ك٪ؼا ٷ ٯ٨ٓٮ إٛهػاء ا٬٫١ٯػات ا٨ٌ٬١ٰػث اٳعػؽل حش٥ّ أة٨

كإ١ٖاء٪ا، كٷ ٯ٨ٓٮ ٘ؽض ٥٧ً ذٜا٘ٮ ٤ٓػ٦ٌٰ ٤ػ٦ اٳ٥٧ػاط ا١رٜاٰ٘ػث ا٥١خٓػٌػدة 

اٳعػػؽل. ٘ا٬١ُٰٙػػث ا١خارٯغٰػػث ٫١ػػؼق ا١رٜا٘ػػث ٪ػػٮ كُٰٙػػث ا١خ٬ضػػػ ا٨ٓ٥١ػػ٬م 

ٜا٘ػث كا١ؽكضٮ كا٢ٜٓ١ٮ، كاٷرحٙاع ةا٦ٌ٬١، كإٯشاد أـتاب اٷ٧ٙخاح ٢ْػ٭ ا١ر

 ٤٬ٌٜ٤ػان  ا٢١ٖػثكا٬٫١ٯث ا١غارسٰث؛ ٳف ا١خ٬٨ع ٷ ٯ٢ٖٮ ا٬١ضػػة ا١ٓؽةٰػث، كٯتٜػٮ 

ٯيػٓٗ أك ٯػؾكؿ ا١ؼم ك٬ٓر اٷ٧خ٥اء ا١طا٢٤ث  ٦٤ أ٪٣ٌ ٤٬ٌٜ٤ات ح٦ٌٰٓ ا٬٫١ٯث

٦٤ دك٫٧ا، كةؼ١ٝ حطاَ٘ ٢ْ٭ اٳ٤ث، ك٤لاْؽ٪ا، ك٥٧ػً حٰٟٙؽ٪ػا، كٌؽائػٚ 

                                                 

دراـػث ٘ػٮ ا١ٟٙػؽ ا١ٓؽةػٮ  :٫ْػ ٥ٞاؿ ك٦ٰٖ٢، ا٬٫١ٯث ا١ٓؽةٰث نؽاع ٟ٘ؽم كأز٤ػث كاٛػّ (13)

 .3، ص3033ا٫١ٰئث ا١ٓا٤ث ا١ف٬رٯث ٢١ٟخاب، د٤لٚ،  - ا٥١ٓانؽ، كزارة ا١رٜا٘ث
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ٍػػث ةٟٙػػؽة ا١ٓؽكةػػث ٤ؽحتضٰاح٫ػا، كذٜا٘خ٫ػػا، كإرذ٫ػػا ا١طيػػارم؛ ة٨ٓ٥ػػ٭ أ٫٧ػػا 

 .اارحتاٌان سؼرٯ  

حشٌفػػ ا٢١ٖػث، ة٬نػ٫ٙا ٞائ٨ػان  أ٤ا ا١ٓٸٛث ة٦ٰ ا٢١ٖث كا١خ٬ٍر ٫٘ػٮ ْٸٛػث

ةا٥١لخٜات، كا١خ٬ٍر ا١ػػٷ١ٮ ١ٴ١ٙػاظ،  «ستؽم»، ٯخشٌػد ةال١ٰات ضٌػد٪ا اضٰ  

كةٜاٯا ا١ٙهػاح، ك٪ػٮ آ١ٰػات ح ٌ٪ػ٠ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ا١طٰػث ٷضخيػاف ا١رػ٬رة 

كةٓػػـ ٛػػرح٫ا ٢ْػ٭  ،٥١ٰث، ٧اٛيث رأم ٤ى٦ٍ ٯخ٫٧٬٥٫ػا ةػا١ش٬٥دا٥١ٓؽٰ٘ث ا١ٓا

دٷ١ٰػث حؽنػػ ٤فاٯؽة ح٬ٍر ا١ٓهؽ، كح ٌ٪٠ ا٥١لخ٦ٰ٢ٖ ٫ٰ٢ْا ٵ٧لاء ٤ٓػاس٣ 

 ، ٢ْ٭ ك٘ٚ ٧ِؽٯث ا١ط٬ٜؿ ا١ػٷ١ٰث.اح٬ٍر اٷ١ٙاظ دٷ١ٰ  

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

لػؽ كا١خ٬زٯػّ، أض٥ػ ٤غخار ٥ْػؽ، ٢ْػ٣ ا١ػٷ١ػث، ٤ٟختػث دار ا١ٓؽكةػث ٨٢١ -

 ـاْػت سا٤ٓث ا٬ٟ١ٯج ٢ْ٭ ٧لؽق، د. ط، كت.

٢ْػ٭  «كٰٙٚ ستػؽم»كٰٙٚ ستؽم، أ٧ا كا٨١رؽ، ٤طاىؽات أ١ٜا٪ا اٳـخاذ  -

٢ٌتث ٛفػ٣ ا١ػراـػات اٳدةٰػث كا٬ٖ٢١ٯػث، سا٤ٓػث ا١ػػكؿ ا١ٓؽةٰػث، ٫ٓ٤ػػ 

 .3810ا١ػراـات ا١ٓؽةٰث ا١ٓا١ٰث، 

ٰص انػٍٸضٰث ٤ٰٖاف ٬٤رٯؿ، ٤ٙاح -غ ؽ٬١را٧ؿ ٕؽكـتٰ -٧٬ٌٮ ة٨ٰٰج  -

سػٯػة: ٤ٓش٣ ٤ه٢ٍطات ا١رٜا٘ث كا٥١شخ٥ّ، حؽس٥ػث: ـػٰٓػ ا١ٖػا٥٧ٮ، 

ا٥ِ٨٥١ث ا١ٓؽةٰث ٢١خؽس٥ث، ح٬زٯّ: ٤ؽٞؾ دراـات ا٬١ضػة ا١ٓؽةٰث، ةٰػؽكت 

 .3030، أٯ٬٢ؿ )ـتخ٥تؽ( ١3ت٨اف، ط -
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ْتػ ا١فٸـ ا٥١فػػم، ا١ٓػؽب كاٷ٧خطػار ا٢١ٖػ٬م، دار ا١ٟخػاب ا١شػٯػػ  -

 .3033، ٞا٬٧ف ا١را٧ٮ/ٯ٨اٯؽ/ ١3ت٨اف، ط -ا٥١خطػة، ةٰؽكت 

دراـػث ٘ػٮ  :٫ْػ ٥ٞاؿ ك٦ٰٖ٢، ا٬٫١ٯث ا١ٓؽةٰث نؽاع ٟ٘ؽم كأز٤ث كاٛػّ -

ا٫١ٰئػث ا١ٓا٤ػث ا١فػ٬رٯث ٢١ٟخػاب،  -ا١ٟٙؽ ا١ٓؽةٮ ا٥١ٓانؽ، كزارة ا١رٜا٘ث 

 .3033د٤لٚ، 

٧ٜػ ا١لٓؽ، حطٰٜػٚ كح٢ٰٓػٚ د. ٤ط٥ػػ ْتػػ  ،ٛػا٤ث ة٦ سٓٙؽ )أة٬ ا١ٙؽج( -

، 3ا٨١اكػػؽ: ٤ٟختػػث ا٢ٟ١ٰػػات اٳز٪ؽٯػػث، ا١ٜػػا٪ؽة، ط ا٥١ػػ٣ٓ٨ عٙػػاسٮ،

 ـ.3890-3300٪

٥٤ػكح عفػارة، ٤ٓشػ٣ ٘هػاح ا١ٓا٤ٰػث ٤ػ٦ ١فػاف ا١ٓػؽب، ٤ٍت٬ْػات  -

 .ـ3033-٪٤3313ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ، 

*   *   * 
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ؽَّاخشد. ْتاس ْاُٖ اى
() 

١ًػػى ٘ػٮ  ًؽٯػٗ(، كي َِّ اب ا١ ٤ط٥ػ ة٦ ـ٥ٰ٢اف ا١خ٥٢فا٧ٌٮ، ا٥١ل٬٫ر ةػػ)ا١لَّ

٩ًًٙ،٪113ا١ٜا٪ؽة ـ٨ث  كدرسى ٢ْ٭  ، كا٧خ٠ٜ ٤ّ أة٩ٰ إ١٭ د٤لٚ، كْاشى ٘ٮ ٨ٞ

٥ٍٰػ٠ً ا١ػؼم ٧ى  ٯػٯ٩ًٍ، ك٢ْ٭ ْػدو ٦٤ ػ٩ً ا١شى ٍِّ ـً ْهػًؽًق، كاكػخ٫ؽى ةًغى ػأْٸ ظى ةػ٩ً فى

فػٮع  ا١ػػٯ٦ أةػ٬ أذٰؽي ٛػ رأل ٩ي، كٯ٬ا٧ى دً 
٪ػؼا ا١ػػٯ٬اف ٪(333 )ت ضَّٰػاف اٳ٧ػ١ي

«٘ٮ ٕاٯًث ا٬ٌٜ١ة كا٣٢ٜ١ ا١شارم» ككن٩ٙي ةأ٩َّ٧ي 
(3)

 -٦ْ دٯ٬ا٧ػ٩ً  يٸن ٘ى  - ؽؾى كحى ، 

ًَّ ا١فاةٓث كا١ٓلػؽٯ٦ غى خى ، ك٣ٍ١ ٯى ٪199ـ٨ث  احي٩ي ٘ى كى كٞا٧ج ، ا٥١ٜا٤ات ٦٤ ان ْػد

ْي٥ؽً ٤ً   ًق.٦ 

ًؽٯػٗ  أ٪٥َّٰػثً ٞافى ٦٤ً ك َِّ ػاب ا١ ىفٍ دٯػ٬اف ا١لَّ ٚى  أ ػ ِّٜ ًٚ ٢ْػ٭ كى  -٧يًلػؽى كضي  ٍ٘ػ

 ٢ْ٭ ا٨١َّط٬ً اٱحٮ: -ائ٨ًىا ضهى إً 

ًؽٯٗ، -3 َِّ اب ا١  ـ.3931٪/3333ةٰؽكت،  دٯ٬اف ا١لَّ

ًؽٯٗ، -3 َِّ اب ا١ حهطٰص ضف٦ٰ ة٦ أض٥ػ ا٥١ؽنٌٙٮ، ا٥١ٍتٓث  دٯ٬اف ا١لَّ

 ـ.3939٪/3333ا١ٟفخ٢٥َّٰث، ا١ٜا٪ؽة، 

                                                 

() ةاضد ٌَ اىٓؽاق. 

 م.7/11/2118ىٕ ٌشيث اىٍشٍّ ةخارٗظ ورد اىتطد ت

 .3/33، حارٯظ اٳدب ا١ٓؽةٮ 1/310ا٬١ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ات  (3)
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ـشٓج ٢ْػ٭  دٯ٬اف ا٬٢١ذْٮ اٳدٯب كا١ش٫تؼ اٳ٥١ٌٓٮ اٳرٯب ٤ى٦» -1

حطؽٯػػؽ ٤ط٥ػػػ ـػػ٣ٰ٢ اٳ٧فػػٌٮ، « إٔهػػاف ٘هػػاضخ٩ رٛػػائٚ ا٥١ٓػػا٧ٮ

 ـ.3993٪/3103ا٥١ٍتٓث اٳدةٰث، ةٰؽكت، 

ًَِّؽٯٗ، -3 اب ا١  ص. 13ـ. 3980٪/3393ا١ٜا٪ؽة، ٌتّ ضشؽ،  دٯ٬اف ا١لَّ

ًؽٯٗ، -3 َِّ اب ا١  ـ.3989٪/3393ا١ٜا٪ؽة،  دٯ٬اف ا١لَّ

ًؽٯٗ، -1 َِّ اب ا١  ٪.3101، ا٥١ٍتٓث اٳ٪٢ٰث، ةٰؽكت دٯ٬اف ا١لَّ

ًَِّؽٯٗ، -3 اب ا١  .ـ3800٪/3109ا٥١ٍتٓث ا١ٓر٥ا٧َّٰث، ا١ٜا٪ؽة،  دٯ٬اف ا١لَّ

ًَِّؽٯٗ -9 اب ا١ ا٥١ٟختػث اٳ٪٢ٰػث، ا٥١ٍتٓػث اٳدةٰػث، ةٰػؽكت، ، دٯ٬اف ا١لَّ

 ـ.٪3803/3133

ًؽٯٗ، -8 َِّ اب ا١  ا٥١ٍتٓث ا٥١ط٬٥دٯث، ا١ٜا٪ؽة، د.ت. دٯ٬اف ا١لَّ

٩ٜي كأْػَّ حٟ -30 َّٜ ًؽٯٗ، ض َِّ اب ا١ ٩ي كاٞؽ ٪ػادم دٯ٬اف ا١لَّ ُى ؽى أ١ٙا ٢٥خى٩ي ك٘فَّ

ّى ٘ٮ: تً ٌي ؽ، ك ٟي  كي

 ص. 103ـ. 3813٪/3193ا٨١شٗ اٳكؽؼ، ٤ٍتٓث ا٨١شٗ،  -أ

 ـ.3893٪/3303ةٰؽكت، ٤ٟختث ا٫٨١يث ا١ٓؽةٰػث كْػا٣١ ا١ٟخػب،  -ب

 ص. 138

ًَِّؽٯٗ، ٛى  -33 اب ا١ ّى ٘ى ؽى ٩١ي ككى  ػَّـى دٯ٬اف ا١لَّ ٩ي ككىى ػ٩ي د. نػٸح ا١ػػٯ٦ ارً ٫ى ضى ـى

 ص. 338ـ. 3003٪/١3333ٟخاب ا١ٓؽةٌٮ، ةٰؽكت، ا٬٫١ارٌم، دار ا

: إفَّ ا١ٍتٓات اٳيٍك١ى٭ ا٥١ٍت٬ْػث ٢ْػ٭ ا١طشػؽ ٤شخ٥ٓػثن ـػ٥ٰٜث، إذٍ  ٢ٛجي

ٗي  ٗي  كاة٫ا ا١خطؽٯ ٍٜمي  ـػٜاطي كاٳ كا١خَّهطٰ ا ٫ى ٯٍ ؽً اًكػ٧ى  ا١ٟتٰػؽ؛ ٷْخ٥ػادً  كا١ػ٨َّ

ٍي ٢ْ٭ ٤ى  ٌى غ أك ٤غ٬ٌٍخ٦ٰ ٢ْ٭ أٞرػؽ اٳضػ٬اؿ، كْػػـ ٤ٓػؽ٘خ٣٫  ةو،ػى اضً ثو كى ٬

اْؽي  ٤ه٢ٍطات ا١ٓهؽً ةٓوى   .ا١ؼم ْاش ٩ًٰ٘ ا١لَّ

يػَّ ٦٤ ٬٫ُر ٧لؽةو ٥٢َّْٰثو ٯؽسّ ٫ٰ٘ا  كٞافى ٷ ٜي ة ِّٜ ػ٤يط  ١ػ٭ ٤غ٬ٌٍػاتو ا إً ٫ى
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ث، يْذ قاهض   عرِ صِ  ق  وٍ  ر   تِرز  ألرر، ح   ح  ُِ اهعِّ اهعوًٖنث،  ينٌ اهًانانِّ  ا  اعر عوٓ وج

 .د ث  وِذا يا ح  

 ُِ نم ر وأعَٔ ةذهك  اهخحقٖق اهذي قام  ة صنالر ِنا ي ص 
(2)

م، 7967سنَث  

فنٔ اهًمختنث اهااِرٕنث ةِِديضنق، ةرقًنٔ ِن حقتعاعوٓ يخطْطخٌٖ فُٖ واعخًد 

ُِ اهسناةقث، لًنا ع   ، فؼل  4757و 5726 ُِ إهٓ ذلث يٌ طتعاحِ ر  ر نعٌ رجِْع

ٍع جدٕدة فٔ  ةعِغ اهًعا رعوٓ قِط 
(3)

عوٓ حروف  واهقعائِد   ع  ط  ورح ب  اهقِ  ،

  ً  اهنَ طِّ  ، وحاول  إذتات  375 اهر قىِ ةِ  سوسوٍث، اٍخّْج خ  ا ةأرقاٍم ي  ّ  اهًعجى، ورق 

ٔ اهًنخٌ، أينا اهخطنأ أو اهًرجنْح ينٌ اهًخطنْطخٌٖ أو اهطتعنات فن ا  سوًٖ

نَع  اهساةقث فأذتخُ   فٔ اهّْايش، ينع حعرٕنا االعنلم وصنرح اهًتنر ات وظ 

اهتّارس اهًتٖدة
(4)

. 

ةٖخا  عوٓ يا فٔ اهًطتْعنات اهسناةقث،  785حزٕد ث  اهمتٖرة وًٖ  عِ اه وِذه اهَضرة  

ًّث ً   ُ  وعقٖدح   ر  اعِ اهخٔ عر ف فّٖا اهض   عدا اهًقديث اهًّ ُِ إهنٓ يعنا ر ُ  وعو ، ةِرجْع

ِّْعث، همَُ   هْى ٕتحد فٔ يْػْعات صعِرِه أو ٕدرسُ   راسث فَٖ ث يخَ
(5)

. 

                                                 

م، له تحقيقات، منها )ديوان السييد الحييي( و و)وايوال ال(بيي  فيي 7091بغداد ُولِد في  (2)

   .131، 71اليجامي  الشع(ية م. معجم الدواوين و7001واواع البدي و. تُُوفَِّي سنة 

ث ذلث رسائن حَاوهْج  (3)  ً ِرٕا ةاهدراسث اهتَٖ   صعر   ذ اب اها   ث، ؤِ:اهض 

اب اها ِرٕا صاعر اهحنب واهزنزل: أحًند عتند اهًجٖند يحًند  وٖتنث، جايعنث  -أ اهض 

 م.7992جَْب اهْا ي، يعر، 

، جا -ب ّٔ اب اها ِرٕا حٖاحُ وصعره : ةّاء عتد اهتخ اح عو  م.7995يعث اإلسمَدرّٕث، اهض 

، لوّٖنث اهقائند هوخرةٖنث هوتَنات،  -ج ّٔ اب اها ِرٕا حٖاحُ وصعره : يحًند صنالر اهّرةٖعن اهض 

 ( = ]اهًجوث[.5اهًَاسب أن حمْن ِذه اهحاصٖث ةرقى ))*(  م.7999جايعث اهمْفث،

يجونث )اهًرةند(، جايعنث اهتعنرة، فنٔ لخب   . حسٌ اهتٖاحٔ يلحاات عونٓ اهندْٕان،  (4)

 .256 -257م، ص 7968ِ/ 7388اهعد  االول، 

)*( اهًَاسب أن حمْن ِنذه اهحاصنٖث  .365، 357، 774، 702، 87حَار يرل  اهقطع:  (5)

 .(.= ]اهًجوث[3رقى )ة
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ٚي ٟخى ٣ٍ١ ٯى ك ُى ضخَّ كٯفخٜهٮ  ٯتطدي  ة٫ؼا، ة٠ ٠َُّ  رض٩٥ اهلل ًٗ ا٥١طٜ  ؽى ٙىػ٭ 

ٍي ٥ى ةً  ٌى غ خ٦ٰ سػٯػػح٦ٰ، اٳك١ػ٭ ٘ػٮ ٤ٟختػث اٳكٛػاؼ ا١ٓا٤ػث ةتٖػػاد، ةػؽ٣ٛ ٬

ػ 33ككسػػ ٥٫ٰ٘ػا ، 3313، كاٳعؽل ة٥ٟختث ةؽ٧فخ٬ف، ةؽ٣ٛ 3/380 ، ا٧ه 

)٤ػا ١ػ٣ٍ ٯي٨لػؽ ٤ػ٦ كػٓؽ ٪ؼا ا١شػٯػ ٦٤ ا٨١ه٬ص ٘ٮ ٤ٜاؿو ة٬٨ٓاف  ؽى لى كٛػ ٧ى 

ا١لاب ا١ٍؽٯٗ(
(1)

 ـ.3839ـ٨ث  

ًٓ تً ٌى  كٞافى  ى  - ةٓػػي  - اٰ ػٰ ٰػػى ٍف ٯي أ ٚي طى ا٥١ي  ًٓ ػ ىػ٩ي ٯ٬اف ا١ػػِّ ٌتاْػثى ِّٜ ٰ٘يػّ ٤ٜا١

ًٌٞٮ ٘ٮ ٫٧اٯخػ٩ً ة٨ٓػ٬اف )ا١خ٢٥ٟػث(، ا اٵعػؽاج،  أ٧ٰٜػثً  حا١ٰػثو ٘ػٮ ٌتٓػثو  اٷـخًػرى

 ـ.3893ٍت ٘ٮ ةٰؽكت، رى ػى نى 

ىم:1891نظراتىفيىتحػوقىذاكرىهاديىُذكر،ى
 كأ٪٣ ٤ٸضِاح٨ا ٢ْ٭ ح٢ٝ ا٨١لؽة:

 ة:أواًل: مالحظات عامَّ
 أةٰات ١ٰفج ٢١لاْؽ: -3

 ٫ُؽٍت ٘ٮ ا٨١لؽة أةٰاته ١ٰفٍج ٢١لاْؽ، ة٠ ١لٓؽاء آعؽٯ٦، ك٪ٮ:

 :38أ/ص 

 كةػػػ٦ٰ ا١غػػػػ كا١لػػػٙخ٦ٰ عػػػاؿه 

 

 نػػػتاضا ان ٞؾ٧شػػػٮ أحػػػ٭ ركىػػػ 

 ٢٘ػػٰؿ ٯػػػرم ٯػػاضً ٘ػػٮ ا١ؽِّ  ؽى طَّٰػػحى  

  

 ٨ػػٮ اٳٛاضػػاشأٯش٨ػػٮ ا١ػػ٬رد أك ٯ 

ار اٳى٧ػ١يف  ٮِّ كا١ه٬اب أ٥٫َّ٧ا ٳةٮ ٢ٌْٮ ا١طف٦ٰ ا٨١لَّ
(3)

. 

، 33/313٘ػٮ: ٤فػا١ٝ اٳةهػار ٪( 338ك٧يًفتىا إ١٭ اةػ٦ ا١ؾَّٛػاؽ )ت 

 ك١ٰفا ٘ٮ دٯ٬ا٩ً٧.

 :191، ا١ٍٜٓث 313ب/)ا١خ٢٥ٟث(، ص 

                                                 

 .319 - 333 ص ـ،٤3839ش٢ث ا٬٥١رد، ا٥١ش٢ٌػ ا١فاةّ، ا١ٓػد ا١را١د،  (1)

 .1/303، ٧ٙص ا١ٍٰب 88، زاد ا٥١فا٘ؽ 3/119، ا٥١ٖؽب 338راٯات ا٥١تؽزٯ٦  (3)
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 أ٧ٜٙػػجي ٨ٞػػؾ ٤ػػػائطٮ ٘ػػٮ ذٖػػؽقً 

 

 ٭ كػػاردً ٨ٓ٤نػػ كس٥ٓػػج ٰ٘ػػ٩ ٞػػ٠ٌ  

ٝى ٛيت٢ٍػػثن   اءى ذى١ًػػ ػػؾى  ك٢ٌتػػجي ٨٤ػػ٩ي سى

  

١ػػػٮ ٘ػػػٮ ا١تػػػاردً    ٘ػػػأة٭ كراح حٖؾع

، ذٞؽ٪٥ا ٨١ٙف٩ ٘ػٮ ٞخاةػ٩: ٘ػو ا١غخػاـ ْػ٦ ا١خ٬رٯػث كا١تٰخاف ٢١  هٙػمِّ

 .3/31، أ٬٧ار ا١ؽةّٰ 3/313، كٯ٨ِؽ: ا١ٟل٬ٟؿ 333كاٷـخغػاـ 

 :193، ا١ٍٜٓث 313ج/)ا١خ٢٥ٟث(، ص 

ػػػ تٍػػػجي ةا١لِّ ًٓ ى ٧ًٍز ٤ىػػػّ كػػػادفو ٍٍ ١  ؽى

 

ٍٕهػػػػاًف ٤ًػػػػ٦ٍ ٛىػػػػٌػقً    رىكػػػػاٛىثي اٳى

ٍهػػػًؽقً   ػػػػى ا١تى٨ٍػػػًػ ٤ًػػػ٦ٍ عى ٍٜ ْى ػػػ٠ع  ىضي  أ

  

ى١ػػػػ  ػػػػٌػقً كأ  ري٣ي ا١ٌلػػػػا٤ىاًت ٤ًػػػػ٦ٍ عى

، سػ٬٪ؽ ا٨ٟ١ػؾ 188٘ٮ: دٯ٬ا٧ػ٩ ٪( 131ك٪٥ا ١فٰٗ ا١ػٯ٦ ا٥١لػ )ت  

، ٘ػػ٬ات ا٬١ٰ٘ػػات 331، ٘ػػو ا١غخػػاـ 33/133، ا١ػػ٬ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ػػات 383

 .3/30، أ٬٧ار ا١ؽةّٰ 1/31

، ٍٛٓث ٦٤ ذٸذػث أةٰػات، 311، ا١ٍٜٓث اٳعٰؽة 339د/)ا١خ٢٥ٟث(، ص 

 ساء آعؽ٪ا:

ٝى ا٢ٜ١بى ٤ً  ٌىػؽؼه ٢٤  ٩٨ي ُؽؼه كى

 

 اكىػػػػػٰٓٙاًف ٯ٢ٖتػػػػػاف ٬ٛٯَّػػػػػ 

ْىشػؾى ا١تٰػًج اٳعٰػًؽ   ٝى أفَّ  ك٪ؼق ا١ٍٜٓػث ١ٰفػج ٢١لػاب ا١ِؽٯػٗ؛ ذ١ػ

ٯ٦ً ا١ًط٢ٌِّٮ )ت  ، ك٪٬ ١هٙٮِّ ا١ػِّ ٦َّ٥ه ِّ٘ٮى 300٘ٮ: دٯ٬ا٩٧ ٪( ٤330ييى ، كٛػػ حيػ٬ي

 ِّٜٚ ، كا١ٓشٰبي أفَّ ا٥١ط ٜي٬دو ْي ًؽٯٗ ةفخًث  َِّ اب ا١ ٘ىاًة ا١لَّ ػى كى ٓى ا١ٟؽٯ٣ى أكارى إ١ػ٭ ة

ًٙٮِّ ا١ػِّٯ٦، ٩َّ٨ٟ١ي ٣ٍ١ ٯى٨خىت٩ً  ٦َّ٥ى ٪٬ ١ًهى ٓىشؾى ا٥١ييى ١٭ اـخطا١ًث ٧ًفػتىًث ا١ٍٜٓػًث إأفَّ ا١

ًؽٯٗ أنٸن  َِّ اب ا١  .إ١ً٭ ا١لَّ

ٚي ٦٤ ا١ػٯ٬اف؛ ٳ٥٫٧ا ١لاْؽ سػا٪٢ٮع  ِّٜ ٥٫ا ا٥١يطى ًٜٮى ا١تٰخاف ا٢١ؼاف أعؽىسى ى ة

ًؽٯٗ ةأٞرؽ ٦٤ َِّ اب ا١  ـتٓث ٛؽكف، ك٦ٟ١ ٣١ ٯٓؽؼ ٦٥١ ٪٥ا: ْاش ٛت٠ ا١لَّ

 إذا ٨ٞجى ٘ٮ ٬ٛـ ٘هاًضٍب عٰػار٪٣ٍ 

 

 كٷ حهطب اٳردل ٘خؽدىل ٤ّ ا١ؽدم 

 ٦ْ ا٥١ؽء ٷ حفأؿ كـ٠ ٦ْ ٛؽٯ٩٨ 

  

 ٟ٘ػػػ٠ع ٛػػػؽٯ٦ ةا٥١ٜػػػارف ٯٜخػػػػم 
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 ٢ٛ333ج: ٪٥ا ١ٓػم ة٦ زٯػ ا١ٓتادم ٘ٮ: دٯ٬ا٩٧ 

ة، ٘ -3  38ٜػػ كردى ص ذ٥ث حٟؽار ٘ػٮ إٯػؽاد ةٰػجو كاضػػو أٞرػؽ ٤ػ٦ ٤ػؽَّ

 (:3)ا١ٍٜٓث 

 كة٢ٜ٥ػػثو عٙػػٚ ا١ٙػػ اد كٛػػػ أحػػج

 

ػػ٬داءً    إفَّ ا١ش٨ػػ٬فى ٯٟػػ٬في ٘ػػٮ ا١فَّ

 (:9ا١ٍٜٓث ) 13ك٘ٮ ص  

 كة٢ٜ٥ػػثو عٙػػٚ ا١ٙػػ اد كٛػػػ ر٧ػػج

 

 إفَّ ا١غٙػػ٬ؽى ٯٟػػ٬في ْػػ٦ ـػػ٬داءً  

 (:8ك٘ٮ ا١هٙطث ٧ٙف٫ا ا١ٍٜٓث ) 

 كة٢ٜ٥ػػثو عٙػػٚ ا١ٙػػ اد كٛػػػ أحػػج

 

ػ  ٬٨في ٯٟػ٬في ٘ػٮ ا١فَّ  ٬داءً كٞؼا ا١شي

ٍي٬ٌاًت.  دى ٘ٮ إًضػىل ا٥١ىغ رى ؽار ا١ؼم كى ٚي إ١٭ ٪ؼا ا١خَّٟ ِّٜ  ك٣١ ٯيًلؽ ا٥١ط

[ 303كردٍت ٘ٮ )ا١خ٢٥ٟث( ـخثي أةٰاتو ٦٤ ٛهػٰػة ]ةػؽ٣ٛ  319ص  -1

 ، حتػأ ةػ:ان ةٰخ 38٘ٮ 

 ٰ٘ا عاح٣ ا١ؽعـػ٠ ا١ٟػؽاـ ك٤ىػ٦ ةػ٩ً 

 

٬٧ًب حغ٢ٌػمي    ٨١ا ٦٤ ٬٫٤ٷًت ا١ػؼع

ٚى أٍف كردٍت ٘ٮ ص  ٦ْ ٞخػاب )ا١فػ٬٥  [ ٧ٜٸن 333]ةؽ٣ٛ  313 كٛػ ـت

ػٍؼؼي ا٬٥١ىػّ اٳكَّؿ  ا١ؽكضٮ ٘ٮ اٳدب ا١ٓؽةٮ(، ١ؼا ٞػاف ٤ػ٦ ا١هػطٰص ضى

دىٍت ٩ٰ٘ ٧اٛهث، كإٯؽاد٪ا ٞا٢٤ث. رى  ا١ؼم كى

 ، كرد ا١تٰج ا١را٧ٮ ٫٨٤ا:133ا١ٍٜٓث  -3

قً  ًؽ ٛىػػػػِّ ػػػ٥ى ـى  ٷ حطؽ٤ػػػ٧٬ٮ ىػػػ٣َّ أ

 

ـً    ١ػػٰؿ ا١ٟػػؽٯ٣ي ٢ْػػ٭ ا٨ٜ١ػػا ة٥طػػؽَّ

خػ٩ً ا١لػ٫ٰؽة، ك١ػ٣ 330ٓشؾ ٨ٓ١خؽة ة٦ كػاد ٘ٮ دٯ٬ا٩٧ أ٬ٛؿ: ا١  َّٜ٦٤ ٢ٓ٤،

.٦ٰ ـى ٩ي داع٠ ٬ٛ ٍٓ ٚي ٪ؼا، ك٣ٍ١ ٯىيى ِّٜ  ٯؼٞؽ ا٥١ط

 :333ص  -3

 ٢٤ػػػػػػٰص خو ريبَّ ٌتَّػػػػػػا

 

ٕىؽٯػػػػؽً   ػػػػؽؼ  ٍَّ  ٘ػػػػاحؽ ا١

 ٤ػػػا١ٟٮ أنػػػتص ١ٟػػػ٦ 

  

 كػػػػػ٬٢ٖق ةا١ٜػػػػػػكرم 
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ٚي ٤ا ٘ٮ ا١تٰج ٦٤ ح٬رٯث س٢ٰ٥ث، ٥٢ٟ٘ث ) ِّٜ ؽ ا٥١ط : ٣١ ٯٙفِّ ا١ٜػػكر( أ٬ٛؿي

، كح٨ٓػٮ  ؽي ًْ ا تظ ة٫ا ا١ٍٓاـ، ك٪ؼا ٤ا ٷ ٯيؽٯػقي ا١لَّ ك٪ػؼا  -٪ٮ اٳكا٧ٮ ا١خٮ ٯٍي

اديقي  ف٦ٰ أض٥ػ ة٦ ٤ط٥ػ ا١ٜػكرم ا١تٖػػادم  -٤يؽى ٞخابى )ا١ٜػكرم( ٳةٮ ا١طي

٩، ك٪٪(339)ت  ؽىضى ّى ٘ٮ ا١ٜا٪ؽة  ٬ أك٫ؽ ٞخب ا١ط٨ٰٙث، كٛػ كى ت ٌي آعؽكف، ك

كاٵـخا٧ث
(9)

. 

 ٢ْ٭ ا٥١ؼ٪ب ا٥١ا١ٌٟٮ، ك٦ٟ١ ك٬٢ٖقي ة٥ؼ٪ب أةٮ ض٨ٰٙث. إفَّ ا٥١طت٬بى  :أم

ْػ٦  ذٞػؽى ٪ػؼا ا١تٰػج ٘ػٮ ا٫١ػا٤ق، ٧ٜػٸن  ،313ا١ٍٜٓث  ،318ص  -1

 :(كؼرات ا١ؼ٪ب)

 ٤ػػاذىا أذػػؽتى ٢ْػػ٭ ا٢ٜ١ػػ٬

 

 

ػ٬ىل  تاةًث كا١شى  ًب ٦٤ًى ا١هَّ

 .٬ْٰ31/10ف ا١خ٬ارٯظ ا١تٰجي ٩١ي ٘ٮ: : أ٬ٛؿي  

 .310ؽة ا١ٙغؽٯث ٘ٮ: ا١خؼٞ٪( 133ض٥ػ ة٦ ٕؾِّم )ت كٳ -

٭ ٨ىػ، سى 313ٙػٰؿ ٌر ا٨١َّ ا١ػػع ٨ٖ٤ػاٌٰؿ ، ٘ػٮ: ١فٓػ ا١ػٯ٦ ةػ٦ ْؽةػٮٌ ك -

 .113ا١ش٨اس 

 .١310ش٥اؿ ا١ػٯ٦ اة٦ ٤ٍؽكح ٘ٮ: دٯ٬ا٩٧ ك -

 ثاىيًا: أوهاو يف إثبات األبيات على الّصحَّة:
 ٫٨٤ا:

 (، كرد ا١ػكةٰج:11، ا١ٍٜٓث )33ص  -3

ًٓؼىار ٘ٮ ا  ٧تػاٍت  ١غػِّ ٦٤ ض٦ٰ سٸ ا١

 

 ا ة٬نػػػا٩ً١ كةػػػا٫١شًؽ أ٤ػػػاٍت أضٰىػػػ 

 (ٞػؼا)كضٰاًة ٪٬اؾى ٢ٌٌٚ ا٬ٌ٨١ـ ذٸث  

 

ٗى ٯتػاٍت   ق ٘ػٸ حفػ٠ ٰٞػ ؽي  ٤ى٦ٍ ح٫شي

ٝع كارد ٘ٮ ا٥١هؽاع ا١را١د، كا١ه٬اب:   كا١ل

                                                 

،دٯػ٬اف ـػٰٗ 331-1/318،حارٯظ اٳدب ا١ٓؽةٮ 3113-٬٨ِ3113ف ٯي٨ِؽ: ٞلٗ ا١ (9)

 .330ا١ػٯ٦ ا٥١لػ 
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ػػٰىػػكضى  ٌى ٬ى اًة ٪ى  ةخػػاٍت  ٬ـى ا٨١َّػػ ٚى ٢َّػػاؾى 

 ، كرد:313ص  -3 

 ٯػػا ٤ػػ٦ ٫١ػػ٣ ٢ْػػٮَّ كضػػػم ٘ػػؽض

 

ػػٍؽضي   ًْ  ١ػػ٣ ٯيتػػٚ ح٫خٟػػٮ ةٟػػ٣ ١ػػٮ 

ػًث ك   ٧ىطػ٬مٌّ ٘ػٮ ٥٢ٞى
ٍػأه ، «ْػؽض»٘ٮ ا٥١هؽاع ا١رػا٧ٮ ٤ػ٦ ا١ػػكةٰج عى

ا٧ػ ٟيػ٬فى ٤ٟى ىٍف حى عػؽىل حهػ٢صي أ
ي ٚي ركاٯثن أ ِّٜ ٞىؽى ا٥١يطى ٜع٫ا ا٨١َّهب، كٛىػ ذى ػا  ان كض ٥ً١ى

دىقي، ك٪ٮ: ىكرى  أ

ٚى  خٟع -٣١ ٯيت ٣ٍ  ان حى٫ى ٟي ػٍؽضي  -ةً ًْ  ١ًػٮ 

 :338ص  -1 

ف٨ ٨ًٮ ضي ًٌ ىا ا ة ٙى ا رىؽَّ ُ ان نى  ا٪ؽم٥ٞى

 

تجي ً٘خٰىا٧  اضى ػا ان كىنى ـى ٰا ٞى  ٦٤ً ا١ٌلٍؽًب أ

ى٫ػ٣ٍ كإفٍ   ٰ٘ػٚ ١ ٞي٨ػجي ا١ؽَّ ٬ا   إذا ٧ى٫يي

 

ًً سٸَّ   ا٪ي٥ي٬ س٢ف٬ا أ٤فٰجي ٘ٮ ا٬١ـ  ـى

  : ٚي ٚى ا٥١طٜ س: ٯطخ٠٥ أ٩٧ ٦٤ أدكات ا١لؽاب»ك٢َّْ  «.ا١شٸَّ

٢ٛج: ة٠ ٪٬: ٤هتاح، أك ٨ٛػٯ٠
(8.)

 

 :33ص  -3

 ٢١ٍػػػؽًؼ ٰ٘ػػػ٩ً ـػػػ٨ان كٰ٘ػػػ٩ ر٘ٓػػػث

 

ػػػػػ٩ي ٪ػػػػػؼ  ْي  ا كذاؾ ٯؽكٛػػػػػ٩ كٯؽك

ػػ٨ن٭»٢ٛػػج: ا١هػػ٬اب   ػػ٬ء، أ٤َّػػا «ـى ، ةػػاٳ١ٗ ا٥١ٜهػػ٬رة، ة٨ٓ٥ىػػ٭ ا١يَّ

٘ٓث ةا٥٥١ػكدة ٘خ٨ٓٮ ا١ؽِّ
(30)

ؿ.  ، كا١لاْؽي ٯؽٯػ ا٨ٓ٥١٭ اٳكَّ

 :311ص  -3

 ٯتػػػك اْخػػػاؿ ٬ٛا٤ػػ٩ ٘ػػٮ )٤ر٢ػػ٩(

 

ث س٨ٙػػ٩ ٘ػػٮ ٞفػػؽقً    كحتػػ٦ٰ نػػطَّ

  : ٚي ِّٜ ٚى ا٥١يطى اٳنػ٠ )٘ػٮ ذ٨ٰػ٩( ةٟفػؽ  ٘ٮ ٤ر٩٢( ٞػؼا كرد، ك١ٓػ٠»)ك٢َّْ

 «.كا٬١س٩ ا١را٧ٮ أرسص ،ا١راء، أك )٘ٮ ٩٢ٰ٤(

                                                 

 .3/333ح٢٥ٟث ا٥١ٓاس٣ ا١ٓؽةٰث  (8)

 .138، 19/133حاج ا١ٓؽكس )ـ٨ٮ(  (30)
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طػ٩ي «٢ٰ٤ػ٩»حطؽٯٗ ٥٢ٟ١ػث « ٤ر٩٢»٢ٛج:  ػاًْؽ، ك٤ػا رسَّ ، ك٪ػ٬ ٤ػؽادي ا١لَّ

خ٦ً. ، كٯ٨اـبي ا٨ٓ٥١ى٭، ك٩٨ٟ١ ٣١ ٯرتخ٫ا ٘ٮ ا٥١ى ٚي ِّٜ  ا٥١يط

 :318ص  -1

 ركضػػٮ حطػػ٦ع ١ٜؽةػػ٩ً  (٤ػػا إف رأل)

 

ػػػ   ةا١تٓػػػاًد ٘ؽا٫ٛػػػا ٠ى ضخػػػ٭ حٓشَّ

 حػػاهلل ٤ػػا ٧ِػػؽٍت ْٰػػ٧٬ٮ ٤ػػؼ ٧ػػأل 

 

ـً ٘ىؽاٛى٫ػػا (أةػػػان )  ٧ىػػا
ػػ٬اقي ٤ًػػ٦ى اٳى  ـً

ٚى ٢ْ٭ ٤ا ة٦ٰ ا٬ٜ١ـ٦ٰ ٘ػٮ نػػر اٳكؿ:   ٘ػٮ اٳنػ٠ )٥١ػا رأل( »ك٢َّْ

 «.ك٪٬ حطؽٯٗ ة٦ِّٰه ٤غ٠ ةا٨ٓ٥١٭

ٚى ٢ْػ٭ ٤ػا ةػ٦ٰ ا٬ٜ١ـػ٦ٰ ٘ػٮ ْشػؾ ا١رػا٧ٮ:  أةػػان( ٞػؼا كرد ٘ػٮ »)ك٢َّْ

 «.اٳن٠، كا١ه٬اب )أضػان(

ًؿ  كيبج: ٗه ةػ٦ِّٰه ٤غػ٠ٌّ »١ػٰؿى ٘ػٮ نػػًر اٳكَّ ػ٩ي ٘ػٮ «حطؽٯػ ، ك٤ػا اٛخؽضى

ٞيٍؽقي ٘ٮ ا٥١خ٦، ١ؼا ٯ٬ٟف ن٬اب إٯؽاد ا١تٰخ٦ٰ:  ا٬٥١ىّ ا١را٧ٮ ٣ٍ١ ٯىؼ

ػػػ١ ى ا رى ٥َّ  ؽةػػػ٩ً ٜي ٦ع ١ً ًطػػػٮ حى كًضػػػري  لأ

 

ػػػخَّػػػضى    ٫ػػػآػػػاًد ٘ؽاٛى ا١تً ةً  ٠ى ٭ حٓشَّ

 لأى ؼ ٧ىػػحػػاهلل ٤ػػا ٧ِػػؽٍت ْٰػػ٧٬ٮ ٤يػػ 

 

ى   ػػأ ػػ٬اقي ٤ًػػ٦ى  ان ػضى ـً ٘ىؽاٛى٫ػػاـً ٧ىػػا
 اٳى

ىنذرةىد.ىالؼواري: 
 ٌَّ ٓى ا ـ، 3003جي ٢ْ٭ ٧لؽة د. نٸح ا١ػٯ٦ ا٬٫١ارٌم، ا١هادرة ٘ٮ ةٰػؽكت، ٢

ى  ٞي٠ٌ ةٰج ٤ػ٦  ٬ـي ٢ْ٭ حٙفٰؽ ا٥١ٙؽدات،ٜي ا ٯى ٫ى ناضتً  فَّ ٫٨٤زى كرأٯجي أ كإٍْاء ٤ٓا٧ٮ 

ادرة ْػاـ إ١٭ ا٨١لػؽة ا١ٓؽاٰٛػث اٳك١ػ٭ ا١هػ -٘ٮ ٤ٜػ٤ِّخ٩ًً  -أةٰات ا١ػٯ٬اف، كأكار 

ـ إٷَّ ٘ػٮ ٛائ٥ػث 3893ك٣١ ٯؼٞؽ ا٨١لؽة ا١را٧ٰث ٘ٮ ةٰؽكت ا١هػادرة ـػ٨ث ـ، 3813

ٚى اٳىنػ٠ً ٤ًػ٫ٰا٢ْ ائ٩ً ٟى احِّ ا٥١هادر كا٥١ؽاسّ، ٢ْ٭ ا١ؽ٣ٕ ٦٤  ٦ ، كٞا٧ج ٧لؽحي٩ي ٌت

ى ٫ى خ٨ً ٤ى  ى ا، ة ػص اعػخٸؼ ا ٤ً ٪ى ؽَّدىٍف سى ٓػ أ ًر ا٥١ىغ٬ٌٍػات كا٫١ػ٬ا٤ق ا١خػٮ حي٬ىىِّ ػ٬ى ٦ ني

ـى ركاٯات اٳة ؽكًح ا٬١اردة ٫ٰ٘ا، ٢ظى ٞرٰؽان ٤ً ٰات ٘ٮ ا٥١غ٬ٌٍات ا٥١ٓخ٥ػة، ك ٦ ا١لع

 ٍٗ ى  ك٣١ٍ ٯيًي ٠ًٟ، كإذتاح٩  ْػا٫ٰ١ا، إً كاضػان ٰخان ة ٬رى ىت٩ًٍ ا٥٢ٟ١ات ةا١لَّ ًٓؽ. ةيطي  ا١لِّ
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ػٓؽى ا١ػؼم  اءى ا١ؼٯ٦ ٛىػ ٷ ٯ٥٫ٙػ٬فى ا١لِّ ٰػى ا١ٜؽَّ ٍف ٯٙي
ى ٥ى٠ي ا٬٫١ارمِّ ٯ٦ٟ٥ي أ ْى ك

اـ كا٥١ٓػؽِّم كأىػؽاة٣٫، أ٤ػا كػٓؽ ٯطخاج إ١٭ كؽكح ٞل ٓؽ ا٥١خ٨تٮ كأةٮ ح٥َّ

ًؽٯٗ ٘ٸ ٯطخاج إٷَّ إ١٭ ٤ٙؽدات ٢ٰ٢ٛث سػ   َِّ اب ا١ ٚي كػاٞؽ اا١لَّ ِّٜ ، ٛاـ ة٫ا ا٥١ط

ْى٩٢٥ ٪ؼا. ـً ا٬٫١ارمِّ ٢ْ٭ إعؽاًج  ٕان ًٵٛػا ٟؽ ٛت٩٢ي، ١ؼا ٷ أسػي ٤يف٬ِّ  ٪ادم كي

ة لػؽى ٘ػٮ ٧ى  ٤اذ٢ػثن سػاءٍت كػاٞؽ ٧لػؽة  ٘ػٮ ٍت دىرى ا١خػٮ كى  اٳعٍػاءى ة٠ إفَّ 

ادىٍت أك٪ا٤ػػ ، كزى ٘ػػٮ إذتػػات ٧ػػمِّ اٳةٰػػات، أك ا٥١ٙػػؽدات، أك ٘ػػٮ  ان ا٫١ػػ٬ارمِّ

 ا٥١ٓا٧ٮ، كْػـ ٘ى٣٫ٍ ٤ؽاد ا١لاْؽ، ٤ّ إٔٸط ا١ٍتاْث!

، كحػػؽس٣ى ٫١ػػ٣ ةاعخهػػار،  33-31ك٘ػػٮ ص  ـو أكردى أـػػ٥اءى ـػػخث أْػػٸ

ٟي٠ِّ كاضػو ٣٫٨٤ ٤هػر ىذتىجى ١ً ٗي  ان كا١ٖؽٯبي أ٩َّ٧ي أ ٦ْ اٱعػؽ، ٢ْػ٭ ا١ػؽ٣ٕ  ٯغخ٢

ا، كزاد اٳ٤ؽى ٕؽاةػث  ٥ي٬فى ٘ٮ ا٥١هادر ا١فخَّث ٧ًٙف٫ى ٓؽاء ٤يخىؽسى ٝى ا١لع ك١ئ
ي ٦٤ً أفَّ أ

٬٤مِّ اٳع٠ٍ، ةؽس٬ْػ٩ إ١ػ٭ )حػارٯظ اٳدب ا١ٓؽةػٮ( 
ك٪٬ ٯخؽس٣ ٢١لاْؽ اٳي

، كحىؽىؾى ْلؽات ا٥١هادر اٳن٢ٰث ا١خٮ حؽس٥ٍج ٩١!(ةؽك٥٢ٞافػ)١
 

 ا١غاص ة٫ؼق ا١ٍٜٓث:كأعٍأ ٘ٮ إٯؽاد ا١تطؽ 

 ا١ػػ كٓؽات ْارىػ٩ ان ٯا ٧احٙ

 

ٍج   َّٜ  ػػػػػخٮ ـػػػػاٛج ككػػػػ

ػػػ٬ؿى ضػػػػٯر٫ا  ٌي  أعلػػػٰجى 

 

 ٍٜ٘ٓخ٫ػػا ٤ػػ٦ ضٰػػدي رَّٛػػٍج  

 كذٞؽ أ٫َّ٧ا ٦٤ )ا١ػكةٰج(، كا١ه٬اب )٤شؾكء ا١ٟا٠٤(. 

 :333( ص 303ك٦٤ ا١غٍأ ا٬١اىص ٘ٮ ا٨ٓ٥١٭ كا٬١زف ٥ٰ٘ا ساء ٘ٮ ا٨١خٙث )

ٔو  ١ٍرىػػػػػ
ى ػػػػػ٦ٍ  كأ ًٟ ى ارى ١  زى

 

 ٖى٭أنػػػ ل رٰٛتػػػٮى رأ 

٠ أك ا٤ًيػٮ٘   ٜاؿى ادعي

 

َّٖػػا  ى  إ١ػػ٭ ٤ىخىػػ٭ أ٧ػػجى ة

ٚى ٢ْ٭ ا١تٰج ا١را٧ٮ:   ا٨ٓ٥١٭: ٛػاؿ ادعػ٠ ا١تٰػج أك ٕػادر ا٥١ٟػاف، »٢َّٓ٘

 «!إ١٭ ٤خ٭ ٯ٬ٍؿ اعخٰا١ٝ
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ثى  ىفَّ ٥٢ٞى ٬دي أ ٬ًض٩ً، ٘ىا٥١ىٜهي  ٘ٮ حٙفًٰؽ ا٥١ى٨ٓى٭، ةؽي٣ٕ كيىي
َّٖػا»ك٪ؼا عٍأه « ة

ا  ىن٢ي٫ى ا»أ ىؽَّ اء.، ٳ٧َّ «ة ٔي ٷ ٯفخٍّٰ إعؽاجى ا١ؽَّ ٩ي أ١ر
 

 كن٬اب نػر ا١را٧ٮ ١ٰفخ٣ٰٜ ا٬١زف ٢ْ٭ )ا٥١شخد(:

ػػ٠ أك ا٤ًيػػٮأم: ٜػػاؿى ٘  ادعي

 ( ذٸذث أةٰات، آعؽ٪ا:333، ا١ٍٜٓث )333ص  - 

س٫ًػػ٩ً  ػػثى ٘ػػٮ كى ٍ٪لى  ٤ىػػ٦ ْػػاٯ٦ى ا١ػَّ

 

ؽً٘ػػػ٩ً   ٌى ػػػ٣٫ٍى ٤ًػػػ٦ٍ  فَّ ا١فَّ
دىرىل ةػػػأى

 

ٚى د. ا٬٫١ارم:   ٦٤ رأل ا١طٰؽة ٘ٮ كس٫ػ٩، ٢ْػ٣ أف  ا٨ٓ٥١٭: ٯ٬ٜؿ:»ك٢َّْ

 «!ا١ف٣٫ ٦٤ ٩٨ْٰ

ؽ ككؽحى كأكىصى ٨ٓ٤ى٭ ا١تٰج! : ٪ٟؼا ٘فَّ  ٢ٛجي

٪ىػٮ ة٥خ٨ؾَّ  ان أفَّ ٘ػٮ ا١تٰػج ح٬س٫ٰػ -٥ٞا ٘ات ا٥١ؽض٬ـ كاٞؽ  -كٛػ ٘احى٩ي 

ّي )ا٨١ٰؽة٦ٰ( ٘ٮ ا١تٰػج ا١رػا٧ٮ،  ِّٞػي ٪ؼا ٬٤ى د٤لٚ )ا١ػ٪لث( ك)ا١ف٣٫(، كٯ 

ةى إ١ً ػػارى ػػ٠ى اٵكى ى٪٥ى ، ٘ػػٮ ضػػ٦ٰ أ٘ػػاض ٘ػػٮ كػػؽض٩ً ان ٰػػ٩ً د. ا٫١ػػ٬ارمع أٯيػػكٛػػػ أ

 ا٥١ؽض٬ـ كاٞؽ!

ىاالدتدراكىرلىىالدووان:
 ٩ً ٯ٬اف، ٘ػػٮ رـػػا١خً ٞان ٢ْػػ٭ ا١ػػػِّ فػػخػرى نػػ٨ّ ٤ط٥ػػػ كػػاٞؽ ا١ؽعةٰٓػػٌٮ ٤ي أكَّٷن: 

ًَِّؽٯٗ ضٰاحي٩ي ككٓؽقي( ٦٤ سا٤ٓث ا٬ٟ١٘ث، ٫٧اٯث ـ٨ث  اب ا١  .ـ٥٢١3888اسفخٰؽ )ا١لَّ

 ٯٸضَ ٢ْ٭ ٩٢٥ْ:ك

 ٯ٥ِّٰؾ ة٦ٰ ٤ا ٪٬ ٢١لاْؽ ك٤ا ٧يًفبى إ٣١.٩ًٰ١  -3

ؽو كاضػػػو ٪ػػ٬ ٞخػػابي )ضفػػ٦  رو ٤يخىػػأىعِّ ٗو ٤ػػ٦ ٤ىهػػػى يخىػػ ّى ٧ إًذ اـػػخػرؾى أرةػػ

ا ١ٰفٍج عا١هػث ا٨١فػتث إ١ػ٭ ا١لػاب ا١ِؽٯػٗ، ةػ٠  ى٫َّ٧ى ا٥١طاىؽة(، ٘ٮ ض٦ٰ أ

 ٪(.331حي٨فب إ١٭ نػر ا١ػٯ٦ اة٦ ا٠ٰٞ٬١ )ت 
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ٓي٫ا:  اٳيك١ى٭ ٤ى٢ٍ

ا ٸؿى ٞىأ٥َّ٧ػػػا ا١تىػػػؽؽي ًعػػػ ػػػ٥ى  ا١فَّ

 

ٕىػػ٤ًػػ٦ٍ ٘ىػػ  ٮا١ٟػػاةً ةً  ٣ٰو ١ػػٰؿى ٬ًؽ 
 

، ك٩٨ْ ٘ػٮ: 3/333ا٬١ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ات هػر ا١ػٯ٦ ة٦ ا٠ٰٞ٬١ ٘ٮ: ٢ٛج: ١ 

ػاقي إ١ػ٭ 318ـ(، ص 3008، 1، ع «ا٥١ػ٬رد»كٓؽق )٤ش٢ث  ٜى ِّٜ ، ك١ػ٣ٍ ٯيًلػٍؽ ٤يط

 ٧فتخ٫ا إ١٭ ا١لاب ا١ِؽٯٗ.

 كا١را٧ٰث ٫ٓ٢ٍ٤ا:

ػػخىا ٤ىػػ٨صى ا٨١َّػػ٬اُؽ ٧ىيػػ  ؽةن ٘هػػ٠ي ا١لِّ

 

ٍ٪ػػ  افى كى ػػا اٳ١ػػ٬ى ٞىفى ػػا  ى٥َّ ػػ١ ْى  ارً ٬ى ٮ 

، كأع٠َّ ة٫ػا ٤1/111فا١ٝ اٳةهار ١هػر ا١ػٯ٦ ة٦ ا٠ٰٞ٬١ ٘ٮ: ك٪ٮ  

 كٓؽق.

٫١ا:  كا١را١رث أكَّ

ػػ٨ان  ـً ا ًّ ٤ىطى ةٰػػ ػػٸ ٘هػػ٠ي ا١ؽَّ ػا سى َّ٥
ى ١  كى

 

ٜي٥ػًؽم  دى ا١ ٕىػؽَّ ٚى ٤اءي ا٫َّ٨١ػًؽ إذٍ  َّٙ نى  كى

، ٘ػ٬ات 3/330ةا٬١ٰ٘ػات ١هػر ا١ػٯ٦ ة٦ ا٬١ٰٞػ٠ ٘ػٮ: ا١ػ٬ا٘ٮ ٢ٛج:  

َّٙ٭ ا١ٟتٰؽ 3/33ا٬١ٰ٘ات  ك٦ْ ا١ٟخاة٦ٰ اٳك٦ٰ١ ٘ػٮ: كػٓؽق  ،1/330، ا٥١ٜ

ػاقي إ١ػ٭ ٧فػتخ٫ا 333ـ(، ص 3008، 1، ع «ا٬٥١رد»)٤ش٢ث  ٜى ِّٜ ، ك٣ٍ١ ٯيًلػٍؽ ٤يط

 إ١٭ ا١لاب ا١ِؽٯٗ.

٫١ا:  كا١ؽاةٓث، أكَّ

ٖى٨َّػػٍج ٘ػػٮ ذرىل اٳٕهػػاف كرؽه  ى  ح

 

في ٘ٙػػٮ اٳ٨٘ػػاف ٤ًػػ٦ٍ ٌػػؽىبو ٘ي٨ػػ٬ 
 

، ١3/333هػػر ا١ػػٯ٦ ةػ٦ ا٬١ٰٞػ٠ ٘ػٮ: ا١ػ٬ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ػات  ان ك٪ٮ أٯي 

ـ(، 3008، 1، ع «ا٬٥١رد»ك٥٫٨ْا ٘ٮ: كٓؽق )٤ش٢ث  ،3/33 ٬٘ات ا٬١ٰ٘ات

اقي إ١٭ ٧فتخ٫ا إ١٭ ا١لاب ا١ِؽٯ333ٗص  ٜى ِّٜ  .، ك٣ٍ١ ٯيًلٍؽ ٤يط

3-  :٦ خػرؾى ٧خٙثنْ   أك٫١َّا: ،٬ْٰ31/13ف ا١خ٬ارٯظ ١ؾٯادة ا١خغؽٯز أذٞؽي أ٩َّ٧ي ـا

قً  ػػػػِّ ٦ًٍ ةًغى ٰى ٍػػػًؽة ػػػاٯ٦ًي ركضى ا٨١َّٰ ْي  أ

 

ا  ػٍؽى ـى ًع ٯيًؽٯ٨ًٍٮ ةػ٩ً   ٘أْشبي ٦ٍ٤ً عى
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:  ب. ٬ْٜ333د ا١ش٥اف ٪ٮ ٘ٮ:  ٢ٛجي

 ٫ٓ٢ٍ٤ا: ،313ض٢تث ا٥ٟ١ٰج  كاـخػرؾ ٛهٰػة حّٜ ٘ٮ ْلؽة أةٰات ٦٤:

ٰيػػػ٬ًف ٯ٢ػػػؼع ٥ٍ٢ً١لػػػخاؽً  ٓي ػػػ٫ؽي ا١  ـى

 

ػػاؽً   ٓيلَّ  ٘ا١ٌفػػ٣ٜي عٰػػؽي ٤ىٸةػػًؿ ا١

 (،9، 3، 1)٤ا ْػا:  338-339 ا٥١هػر ٧ٙف٩ ٷة٦ ٛؽ٧اص ٘ٮ:٢ٛج:  

 .ك١ٰفٍج ٘ٮ كٓؽق

  ّو ٍى ٘ٮ ع٥ؿ ًٛ  ان زاد ـتٓث ْلؽ ةٰخ -1
ى )دٯ٬اف ٪٬ ػو اضً رو كى هػى ٦ ٤ى ٫ا ٤ً ٢ى ٜى ٧

 !ا إ١٭ اٷة٦ً ٫ى تى فى ك٧ى كا١ػ ا١لاْؽ،  (،ا١ٰٓٙٗ ا١خ٥٢فا٧ٮٌ 

٪ػ٬ى ٤ًػ٦  - )كؼرات ا١ػؼ٪ب(ٞخاب ٦ٍ فخٙػ ٤ً ٣ٍ١ ٯى  -3 ػاًدًرًق كى ٘ػٮ  -٤ىهى

 ا١تٰج ا١ٰخ٣ٰ:حغؽٯز 

 ٤ػػاذىا أذػػؽتى ٢ْػػ٭ ا٢ٜ١ػػ٬

 

ػ٬ىل  تاةًث كا١شى  ًب ٦٤ًى ا١هَّ

ػا٘ي ػى ٢ْ٭: )٬ْٰف ا١خ٬ارٯظ( ًٜ٘، ك٣ٍ١ ٯيًلؽ إ١٭ حى  ٩ي ؽَّسى عى إذ   كػٓؽاء  ّى ٤ىػ ٩ً ًٓ

 ؽٯ٦.آعى 

ٞي٨جي ٛػ ن٨ٓجي ٤فخػرٞان ذا٧ٰ سػٯػةن، كةٜٮى ٨ْػػم،  ان ٢١لاًْؽ ى٣َّ ًٍٛٓ ان : 

خي٩ي  أحط٦َّٰي  ىكدْى ارًق إ١٭ ا٨١اس، ذ٣َّ أ  -٤ّ ٤رٰٸح٩ً ٦٤ اٷـخػراٞات  -٘ؽنثى إ٫ُى

( َّ٣ ْػ٦  ( ٍٛٓث ٩١، ٘يػٸن 33٘ٮ ) ان ( ةٰخ31٘ٮ ٞخاةٮ )٘ٮ ٧ٜػ ا١خطٰٜٚ(، كىى

ٕىٰػؽًق، ةؽسػ٬ْٮ إ١ػ٭  ٪ػٮ: ، ٥٫٤َّػثدر ا٤هػٍٛٓخ٦ٰ ٦٤ ا٨٥١ف٬ب إ٩ًٰ١ كإ١ػ٭ 

، ك)ض٢تػث )ضف٦ ا٥١طاىؽة(، ك)٬ْٰف ا١خ٬ارٯظ(، ك)حارٯظ اٵ ـٸـ( ٢١ؼ٪تٮِّ

ٟي٥ىٰج(، ك)ذٯػ٠ ٤ػؽآة ا١ؾ٤ػاف(، ك)حلػ٨ٰٗ ا١فػ٥ّ(، )ا١ٟلػٗ كا١خ٨تٰػ٩(،  ا١

ك)ضػػػائٚ ا٥٨١ػػاـ(، ك)كػػؼرات ا١ػػؼ٪ب(، ك)٘ػػ٬ات ا٬١ٰ٘ػػات(، ك)ا١ػػ٬ا٘ٮ 

َّػؾتي كةا٬١ٰ٘ات(، ك)ا٥١غخػار ٤ػ٦ حػارٯظ اةػ٦ ا١شػؾرٌم(،  ػًج  ٤ٰى ةػ٦ٰى ٤ػا ٧ىهَّ

ى٩َّ٧ي ٩١ي كة٦ٰ ا٥١ ٘ػٮ ا١لػٓؽاء اٱعػؽٯ٦ ٨١فتث ة٩٨ٰ كة٦ٰ يٍؽب اا٥١هادري ٢ْ٭ أ

٬ى )ا٨٥١ف٬ب(.  ٛف٣و عاص ٪ي
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 ّٖ يؽُج ؼيٕ ٌسخصرك األخ اىطة٘ؽ
ًَّ اطَّ َحدصُت  - ا  وكص ةضل فّ٘ حٓص -ث َٔ فَ

إىٕ اىلطػ اىٔاردة فدٖ  ا  فٖ ةؽض اىلطػ ةِٖ٘ وةِّ٘؛ ةَِستَِب رحٔؼِا ٌؽ ا  حََشاةُٓ

)ؼ٘ددٔن اىخددٔارٗزذ و)ذٗددو ٌددطنة اىظٌددانذ و)ذسددَ اىٍرا ددطةذ  و)ذيتددث 

 ِلَطٍػ َعفطُت ةٓا َوكخََضاَك.اىهٍ٘جذ  وإْن زدُت ؼيّ٘ فٖ اىخشطٗج  واُفطدُت ةِ 

وكصٌَُّج اىهخاَب إىٕ دار اىشؤون اىثلاف٘ث ةتغصاد  وةلٖ ف٘ٓا إىدٕ نْن ُطتدػ 

ل ؼيٕ اىصٗٔان2002سِث  م  فهان ْضا اسخصرانٖ األوَّ
ذ 11)

ََ ىدٖ ةؽدَص   ًَّ حتدَّ٘ ث

ِّ نٗ د3ذ و)1)ةدد ٍخَ٘ َُشِطِه نَنَّ اىلطؽخَ٘ اىٍدطكَّ    ا  ذ ٍْدا ٌدَ اىٍِسدٔب إى٘د

َِ كطُاص. وفاحِٖ ننْ   نُشَ٘ط إىٕ ُستِث ةَؽِض األة٘ات اىلافَّ٘ث إِىٕ اة

كام د. نذٍص ؼتص اىٍخ٘دص ٌرٍدص سي٘فدث ةُعدِػ ٌسدخصرك حصٗدص  : ا  ثاىث

م2011ََُشَطهُ سدِث 
ذ12)

ةؽدص ؼثدٔرِه ؼيدٕ ٌشطدٍٔي فدٖ ٌهختدث ةدطىَ٘ ةدطكً   

اِؼِط  ٌََػ ُؼثُٔرِه ؼيٕ 7783 ة ٌدَ ٌعدادر نة٘ات حصٗص ثٍاُ٘ث  اُفَطدَ ةِِلَطٍػ ىيشَّ

 ِّ ِي ٍَ ُص ىُّ. 356نسطى  فهاَن ٌَخٍُٔع َؼ ٍَ  ة٘خا   ؤْ حٌٓص ُٗر

ا ٗاُلذظ ؼيّ٘: ٍَّ  وٌ

ُ َوكََػ فٖ سطٍأ ص  َّّ داِؼِط اىلعد٘صة )ركدً 44-43نُ ذ 1  ؼِدصٌا نوردَ ىيشَّ

   وٌطيؽٓا:ا  ة٘خ 23اىٔاكؽث فٖ 

 اءِ وَؼددصْت ةاسددخطاكٍث ىيَّلدد

 

 فدٖ َسَفداءِ  ْورةٍ وةإْصاء زَ  

ِّٖ )ت واىعر٘  ا كع٘صةٌ ٌشٓٔرةٌ ىألَرَّحاُ َّٓ  .1/14فٖ دٗٔاُّ ْذ 544ُد نَُ

                                                 

  14-13  ثدً فدٖ ٌخيدث )اىدضسا طذ  اىؽدصدان 351-345 فٖ نخاةِا )فٖ ُلص اىخرل٘قذ ذ11)

  فدٖ 183 - 172  ونؼصُت ذىم فٖ نخاةٖ: فدٔات اىدصواوَٗ 301-398  ص م2003

 .م2018م  وصصر ثاُ٘ث ؼَ دار اىهخب اىؽيٍ٘ث فٖ ة٘طوت  2008طتؽخّ األوىٕ ةتاةو 

ِطٗف  ٌخيدث ني٘دث اٙداب ذ12) اب اىغَّ   57حاٌؽدث اىظكدازٗق  ع  - اىٍسخصرك ؼيٕ دٗٔان اىشَّ

 .69-31  ص م2011
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ّي ٘ػٮ حفػٓث أةٰػات، 31أذتجى ٩١ي ٛهٰػةن أعؽىل )ةؽ٣ٛ  30ك٘ٮ ص  ( حٜػ

 ٫ٓ٢ٍ٤ا:

ًٗ ا١تىغ٢ٰػًث ٬٤ْػػا يراٛبي ٤ًػ٦ ٌٰػ  أ

 

 اك٪ػػػافى ٫ٰ٢ْػػػا أٍف أةٰػػػج ٤فػػػ٫َّػ 

، أٯيان، ٘ٮ دٯ٬ا٩ً٧   ا٧ًٮِّ رَّسى
ةه ١ٴى ٬رى ةه ٤ىل٫ي  .3/131ك٪ٮ ٛىًهٰػى

ًي ٤ػ٦ ٤فػخػر٩ٞ ) ًٜ ١ٰفػج ٢١لػاْؽ ٢ْػ٭ اٵٌػٸؽ،  ان ( ةٰخػ13كة٫ؼا ٧يف

ػاةًٜ ٦ْ13 ٍٛٓثو ٘ٮ ذٸذث أةٰاتو ص  ٘ىيٸن  ـى رىدٍت  ٘ػٮ  ان ٢ْ٭ ٛاٰ٘ث ا٥١ػ٣ٰ، كى

ؿ، ك٤فخػرؾ ا١ؽةٌٰٓٮ.  ٤فخػرٞٮ اٳكَّ

 كةٓػي،

ًؽٯػٗ(،٫٘ؼا ٪٬  َِّ ػاب ا١ ٩ي ٢ْ٭ )دٯػ٬اف ا١لَّ ٓي ىىى  اٷـخػراؾي ا١را٧ٮ ا١ؼم أ

ثن كًن٢ثن كذٰٜثن ة٩، ػه، كٯي٣ع  ٬ٰٟ١فى حخ٥َّ ضى
ى ( 31، ٘ٮ )ان ( ةٰخ18)٣١ ٯفت٨ٜٮ إ٩ًٰ١ أ

ٞى٦ًٰ ٤ٓػ -سػٯػةن، ٬ٰٟ١فى ٤ا س٥ٓخي٩ي ٢١لاْؽ  ٍٛٓثن   ان ( ةٰخػ93) - ان ٘ٮ ا٥١يفػخىػرى

٤ي٥٫ا ٤يشخ38٥٘ٮ ) إ١ػ٭ ٤يطتِّػٮ  -٤ػّ ا٨١ِػؽات ا٨١ٜػٯػث  -ٓى٦ٰ ( ٍٛٓث، كأٛػِّ

، ًعػ٤ػثن كٓؽ ٪ؼا ا١لاْؽ ا١ٌٙؼ، كإ١٭ ٤ى٦ٍ ٯتٖػٮ إْػادة حطٰٜػٚ ا١ػػٯ٬اف ٞػا٤ٸن 

 ٢١خؽاث ا١ٓؽةٌٮ ا١غا١ػ.

ىرلىىالديوواِنىُكالُمدتَدَر

ْج ُفتخُ  -أ ِؽِٗف  ُّ ٌا نطَّ َِّ اب اى  :تىٕ اىلَّ

[3] 

 )ا١ٟا٠٤( :ٷن ، كٯ٬ٟف أكَّ 9ٛاؿ، ك٪٬ ٤ا ٯيفخػرؾ ٢ْ٭ ا١ٍٜٓث 

ىػػىٍت  ، كٛػػ ة ًٰٛػبي  ٘ٮ ٢ٍٰ١ثو ٠ٕٙى ا١ؽَّ

 

 ٨٢١ػػػػاُؽٯ٦ٍى ٬ٞاٞػػػػبي ا١شػػػػ٬زاءً  

 .11، 3/13ا١خغؽٯز: ٤فخ٬٘ٮ ا١ػكاكٯ٦  
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[3] 

 )ا٬ٍ١ٯ٠( ٛاؿ ٢ْ٭ ١ًفاف ا١ت٨ٙفز:

ى  ٙي٬ا زيرؽى ا١ٰى٬اٍٰٛػػًج أ ػػ  تيػػ٬ا٨ٌى إذىا كنى

 

ػػزً   ٞى٢ىػػ٬ًف ا١ت٨ٙفى ي٬ا: ٫١ػػا ١ػػ٬فه   كٛػػا١

رد ا١ش  ّى ا١ػػػ٬ى  ٨ػػػٮِّ ةَّٰٜػػػثن ٞىػػػأفَّ ٤ػػػ

 

ػػؽَّجً   ػػػع ٤ييى  ٞىالذػػاًر ٛىػػؽصو ٘ػػ٬ؽى عى

 .330ا١خغؽٯز: ـٟؽداف ا١ف٢ٍاف  

[1] 

ٗي   )ا٬ٍ١ٯ٠( :ا٬٢١زً  ؽى ٪ٍ زى  ٛاؿ ٯه

ىئ٦ًٍ كابى زى٪ؽي  ١  ًٌ  كٛي٢ٍػخي٣ي  ،ٙٸن ا٬٢١ًز 

 

ٍِّ ًلػػفَّ ٤ى ةًػػأى   ػػٙػػ٠ً ١ػػٰؿى ٯى ٰبى ا١  ٬زي شي

تي٬ا إٍف كى   ٕى ٘ٸ حٓشى  ٛخًػ٩ً ًٰؽ كى ابى ٘ٮ 

 

ػػ٣ٍ ٧ى   ػػٟ٘ى ْى ْى  ان ٤٬ػػٍج ٯى ٙطى ػػ٢ٰػػ٩ً   ٬زي شي

 .333، ٧ؾ٪ث اٳ٧اـ 3/133ا١خغؽٯز: ٤فخ٬٘ٮ ا١ػكاكٯ٦  

[3] 

 ؽٯّ()ا١فَّ  ٛاؿ:

ْى افي ٛىػػػػلػػػػ٬ى ٧ى  ػػػػا٧ى ػ  ػػػػٜى  قي ٓؽي ٩ي كى

 

ػػ  ٍشتػػ٘ى٥ى ْي ٜى  ان اسى  ٍٚ رً ًيػػًٍٰب ا٬١ى ٞا١  ٯػػ

ىػػػا عى ٯىػػػ  ٨َّػػػ٩ي ا١غى ا١  ثً ا١ًػػػػى ً٘ػػػٮ سى

 

ى ٛى   ٖى ٢تػٮ، ٳى ٚي ا١طى ؽً ٧ػػجى ا١ ٍٚ ؽً ٯػػ ٯػػ
(31)

 

 .313ٗ ا١طاؿ ٘ٮ كنٗ ا١غاؿ ا١خغؽٯز: ٞل 

[3] 

 ٠(٬ٍٯ)ا١ :ٛاؿى 

ى  ٧ٮ ٯىػػأ ّه ٯفػػٓػي ػػثى ا١تىػػػًر ٌػػا١ ٓى ٢ ٌى  ا 

 

ػػِّؾى ٧ىػاًزؿي؟  ًٌّ ةًغى ػ حٮ عى  ك٦٤ً ًكػ٬ٜى

ػ  ٍس٨ىػثن  اك٬ٍ١ أفَّ ٛيف  ٝى كى ٗه ٨٤ًػ اًنػ  كى

 

ىاًٛػػ٠ي   ٍ٪ػػ٬ى ة قي ٧ىتٍػػجه ة٫ًػػا كى ػػؾى شى ْى  ٳى

 .300ا١خغؽٯز: حأ٪٠ٰ ا١ٖؽٯب  

                                                 

 طؽٯٗ كحهطٰٗ، ك٠ٓ١َّ ن٬اة٩:ٞؼا كردى ا١ٓشؾي ٘ٮ ٪ؼا ا٥١هػر، ك٪٬ ٰٕؽ ٬٤زكف، ك٩ٰ٘ ح (31)

« ٍٚ ًؽٯ ًٚ ا١طى ٖىؽٯ ىٍج ٢ً١ ٧ٍ  ٪٨ا ة٨ٓ٥٭ ٧ٙفٮ. «٢ٛتٮ»، ك«٢ٛتٮى ٷى
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[1] 

 )ا١ٟا٠٤( اءن:ػى اقي اةخً شى ٦ٰى ٪ى ، ضً ط٢تٮَّ ا١ ٛاؿ ٯ٫ش٬ ا١طفاـى 

ػػػٍ  ٓي ػػػَّل ٫٢١شػػاًء ك١ػػ٣ٍ ٯ ي٬ا: حهى  ٛػػا١

 

ػػ  فى ٝى ا١طي ػػ٬َّ  اـي ٨ْػػ ػػا ةًػػ٩ً ٤يخٜى  ؿي ة٥ًى

  ٍ٣ ا١ًػػػػ٩ً، كأستػػػػخي٫ي ٓى ٢ٍخي٩ي ة٨ًً ٜى ػػػػ  :٘ىهى

 

ػػػػَّ   ػػػاـى إذىا حىهى فى ٜى٠ي  اإفَّ ا١طي  ٯيٍهػػػػ

 .3/31ا١خغؽٯز: ذٯ٠ ٤ؽآة ا١ؾ٤اف  

[3] 

اؼ   )ا١ٟا٠٤( :331ا١ٍٜٓث ١٭ إٛاؿ، ك٪٬ ٤ا ٯييى

ػػػِّؾى سػػارى ٘ػػٮ حًٜفػػ٩٥ًًٍٰ   ٤ىػػا ةػػاؿي عى

 

تٍٰػػػػ٠ي  ١ًػػػػٮ  ٖىٍٰػػػػًؽمى ا١خَّٜ ً  ٧ىػػػػارقي، ك١

 .33/133ا١خغؽٯز: حارٯظ اٵـٸـ  

[9] 

اؼي  ا ا١تٰج، كٯ٬ٟف اٳكؿ: ١389٭ ا١ٍٜٓث إٯيى  )ا٬ٍ١ٯ٠( ٪ؼى

١ًػٮ ً٘  ػ٬ىلٰػ٩ً ٘يػ ى أةًٰجي كى  اده ٤ًػ٦ى ا١شى

 

ػتى ، ككى ـ٣ٰ٢ه   ى ٬ٛٮ ٘ٮ ا١هَّ ػاة ـى  ا٣ً١ي ًث 

ًؽٯٗ   َِّ اب ا١  .3ا١خغؽٯز: ٤ٜا٤ث ا١لَّ

[8] 

 ا١ٟا٠٤() :ان ٨ٰشً ْى  ٛاؿ ٘ٮ ٤ى٢ٰطثو حٓش٦ي 

ػػا س٫٫ًى َِّػػٸـى ة٬ًى ٢ىػػًج ا١  ك٢ً٤ٰطػػثو سى

 

ًى ١ًرىا٤ي   ي٤ػػػػٍٰ ػػػػا أ ى٥َّ ػػػػا ١ ًؽ٪ى ةًرٖى ػػػػكى  ا٫ى

٨ىػػٍج ك١ٟػػ٦ٍ ٤ي   ػػا٫شى ْىشى ا٫٤ًى ٖىؽى  خًػػٮ ةً

 

ٚي ك ٤ٓػػٮ،دى اءي ٥ػػ١ا  ٰٛ ػػا٬ٛا٤ي  ا١ػػػَّ  ٫ى

 .3/13: ذٯ٠ ٤ؽآة ا١ؾ٤اف ا١خغؽٯز 

[30] 

 )ا٬ٍ١ٯ٠( :ٛاؿ

ػػبع إًٷَّ ٧ِػػؽةه ذيػػ٣َّ ٯ٨ًٜيػػٮ  ك٤ػػا ا١طي

 

ػ٣َّ٨ً   ٫ى سى ِنػ٭ كى ى سًػ ٫٨٤ا ٘ٮ ١  أع٬ ا٬١ى

ًؽٯٗ  َِّ اب ا١  .3 ا١خغؽٯز: ٤ٜا٤ث ا١لَّ
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[11] 

 ()اىٔافر :421ىٕ اىلطعث إ َُٗضافُ 

ًِ كَففف    -1 ْٗ ِٔ  وأْ٘فففَي ِٗرِفففٖ ةَِلففف

 

  َِ َٔى ٌِفففُّ ةِيفففْ٘ ففف َٓ  ةُيِ٘فففا ففففٖ اى

ًْ أةففَ ى  َ -4  ففَعفف الالا فََهفف ٌِ  الل  َْ 

 

ًْ أْففَ ى  َْ فُُِففٔ ِ  اا فُُُِٔفف َوَنفف فف ٌِ 

ا   ىفففٕ َُففف ْ إهُ َٔشأطفففهُ  -3  َٔ  ب  َسففف

 

ففحِ  ِج ت ففرَ ٌُ   ٍَ تِفف ق  اىَحفف ثِ ه ٍُ َِ اى ٘ 

 ااىَِّففاِ  ُرففر   ٘ففرِ اىفف  َٗ  َ  ٖ  ِلففحَ  -2 

 

  ًْ ُٓ ٍَ إِ وأَُصففت ففرِف اى َِ خِففىففٕ اىظَّ ٘ 

ََّ َسففف -5   ْٔ  ىفففُّ ُسفففٔ   إ َا ٌفففا َ ففف

 

َِ اىَخف  ِ ْٓ اىعَ  ظُ وِحفْ    ْو ِ ؤُ فٖ اىزٌَّ

َُ عِ ففف -6   اا وحيٍْففف اا ُّ َنَرٌفففوٗحصففف

 

َِ عَ َ ٔ   َعففُِففْت عُ اءَ إ َا َشفف   ِففْ٘

 7-  َ َ  َ أ ََ ٍَ ٘ففففَر اىعففففاى  اوأٌُ فففف اا ةففففأ ٘

 

ٍَ  ٔلِ واىَلفففف و َا اٙراءِ   َِ اى  هففففْ٘

ٍَ  ًَ ْشففَُ  اا ٌُراكِتفف َت رْ ِٓ َشفف -8   عففاىٖاى

 

ٍُشفٔ ِ فٖ اىخَ  كَ ٘رُ وغَ    العفِث واى

رَت ى َ فَ  -9  َّٓ ًْ َشفف  اا عففَ ا ُسُفُٔففهفف

 

ٌِ ٓطَ   َُ٘ٔف   اىُشُففٔ ِ  ََ رَت ىٓا اىص 

ًْ وارْٗففَج  َا َطففَرف  ٌُففَ ا    -11   ونفف

 

ففَج  َا ِشفف  ٍْ ًْو َوذَي فف ُٓ َ  ُصففٔ ِ ٌَ  ر  ى

ْوِض ُحْصفِ فَِعْض ٌا افْخَرَّ ذَغرُ  -11   اا اىرَّ

 

  َ َٓ اىغَ  عُ  ٌُففوفاَ ففْج أ  ٔ ِ خُفف٘ففِد اى

 اا ٌٔفيَْج َٗ إِ َا ٌَا ُسفْ َت أْو َشفاسَ  -14 

 

حْ  فََغُْ٘د   َ اىص  َِ رِ اىَعف ُد ْ٘فِب أو ى ٗ 

َعففاىٖ -13  ٍَ ََ اى فف ٌِ  فإَُّفَم كفف  ُستِيفَج 

 

َْ ٌَفف وُنففو    فف ٌِ َِ اء  وِرففاىَِّففاِ   ْ٘ 

 .5/57اىخخرٗز:  ٗو ٌرآة اىزٌا   

[14] 

 ّٖ  (ىرٌو)ا :طٍس اى َٗ ٌحٍ  ةَ اىخيٍصاُ

 َشففففاءَُٖ واُِ ُشففففْهَِٕ ةَيَفففف ْ  -1

 

فا  َٓ ِّ حُف َعٕ فَِل٘  أَُج ٗفا َُحفُس ةِف

ُ٘ا إ ا ناُفففْج َ فففإَُّ  -4   راءا ٍفففا اىففف  

 

ففا ا٘ٓففنففاَ  ف  َٓ  ٌرففو ٌٔالُففا َوِس٘

 .78اىخخرٗز: اىٍِظآت اىيط٘فث  



 391 د. عباع اجلساخ -ديوان الػاب العسيف 

ٍَ  -ب   ِ٘ؽِه:غَ ٕ ىتو ِّ ٘ىتُٔب ِفُ اى

[3] 

ٓى ٬ً ٥ى ح٣ٰ٥ ا١طى  أك اة٦ي  ا٧ٮِّ ٥٢فى ا١خٌ  اة٦ي  ٛاؿى   ؽ(ا٬١ا٘) ٌم:ؽدً ٌم اٵـ

تًػػ٦ٰى ا١ػػػ ٍَّٜج سى ػػ ػػ٬ا ١ًشؽاضػػثو كى ٟى ى  ة

 

: ٤ىػٜي ، ٘ى ػطتًٰب   ٨ىػ٢ػجي  احي ا ٘ػٮ ذىا سي

ى   ػػػتٍط٨ٰيػػػتً ١ػػػٰؿى سى أ  ؟ان ٰػػػؽ٤ي٨ً  ان ٩ي ني

 

ْى   ػػػكٷ  ػػػشى ػػػتىاحي به إذىا ا٧لى  َّٚ ا١هَّ

 .3/83ا٬١ا٘ٮ ةا٬١ٰ٘ات ٩١ي ٘ٮ: ا١خغؽٯز:  

٤ا  ٢ٜ٘جي »، كركاٯثي ْشؾ اٳكؿ: ٥ً١33يشٰؽ ا١ػٯ٦ اة٦ ح٣ٰ٥ ٘ٮ: دٯ٬ا٩٧ * 

ٜاقي إ١٭ ٧فتخ٩ًً «ان كٷ ْشت»، كركاٯث ْشؾ ا١را٧ٮ: «ىٌؽ ٤تاحي  ِّٜ إ١٭ ، ك٣١ ٯيًلؽ ٤يط

ًؽٯٗ َِّ اب ا١  .ا١لَّ

[3] 

 )ا١ٟا٠٤( ٛاؿ:

ػ ٤ي٫ٙ٫ى ى كى ى ٗو أ ػةػػىل ٧ ػارةى عى قً يى ػِّ
(33)

 

 

ػػ٘ىػػا٦ٰٓ١ي حى   ِي ى ؽي ٤ً ٨ ػػ٨ػػ٩ي أ ػػ٤ى  ٦ى ضفى ِى  ؽً ٨

ى   ْى  ٭نػػ٢ى أ ػػػِّ  ىػػاًر ا١غى  ا١ًػػ٩ً عى  ؽى ٨تىػػة٨ً

 

ػ  ًٓ ػ ري اؼى ٪ؼا ا١ افي ديعى
(33)

ٓى ذى    ؽً ٨تىػاؾى ا١

 .٤3/319فخ٬٘ٮ ا١ػكاكٯ٦ ٩١ي ٘ٮ: ا١خغؽٯز:  

٫٥ً١ؼَّب ا١ػٯ٦ ٤ط٥ػػ ةػ٦ ٤ط٥ػػ ةػ٦ إةػؽا٪٣ٰ ا٥١ٓػؽكؼ ةا١طاـػب * 

، ٞلٗ ا١طاؿ ٘ػٮ كنػٗ 1/333٘ٮ: كٰ٘ات اٳْٰاف ٪( 133ا١ط٢تٌٮ )ت 

 .313ا١غاؿ 

 .1/331٘ٮ: ٛٸئػ ا١ش٥اف ٫٥٢١ؼب كا١را٧ٮ ًٜ٘ 

                                                 

س٩٫ً » كٰ٘ات اٳْٰاف: (33)  .«راٍٛج ٧يارةي كى

ًٓؼاري دعافى » كٰ٘ات اٳْٰاف، ٞلٗ ا١طاؿ: (33)  .«٘تػا ا١
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[1] 

 )ا١فؽٯّ( ٰٓٙٗ:ٛاؿ اة٦ ا١

ػػػػ ػػػػٞىأ٥َّ٧ى قً ا ا١غى ػػػػػِّ  اؿي ٢ْػػػػ٭ عى

 

ارٍ   ٢ًٍفػػ٢ثو ٤ػػ٦ٍ ْػػؼى ـً إذٍ ٷحى ٘ػػٮ 
(31)

 

ػػػػػ٬ٍٰده ٯى   ـى ي  ٨َّػػػػػثو ـي ٘ػػػػػٮ سى غػػػػػػً أ

 

َّػػػػػقي ٤ىػػػػ  ارٍ ٰٛى ًٙػػػػؽى ػػػػ٬ؼى ا١  ٬ٷقي عى

، نػػطائًٗ 313ٞلػٗ ا١طػػاؿ ٘ػٮ كنػػٗ ا١غػاؿ ١ػ٩ي ٘ػػٮ: ا١خغػؽٯز:  

ًٗ ا١غاؿ   .١338ٖؽٯب حأ٪٠ٰ ا ،18، ٤ؽاحّ ا١ٖؾٷف ؽ 83ا١طف٨ات ٘ٮ كن

، 8ا٥١ي٢َّٓػ٭  ٘ػٮ: اعخهػار ا١ٜػػحً ٪( 193)ت  ٮٌ ٥ٖؽةػـػٰٓػ ا١ ٷة٦ *

كْػ٦ ا٥١هػػرٯ٦  ،3/339، ٧ٙطػث ا١ؽٯطا٧ػث 193ا٥١ؽٛهات كا٥١ٍؽةػات 

، ك١ػػ٣ٍ حيًلػػٍؽ ، ككرد نػػػر اٳكؿ ٰ٘ػػ٩ ٤غػػخٸ  339اٳك١ػػ٦ٰ ٜ٘ػػً ٘ػػٮ: كػػٓؽق 

 سا٤ٓخي٩ي إ١٭ ٧فتخ٩ًً إ١٭ ا١لاب ا١ِؽٯٗ !

*  َّٟ ػ ـي ٘ػٮ: ضٰػاة ا١طٰػ٬اف ٪( 193)ت  ؽة ا٫١اكػ٥ٮِّ ٳةٮ ا١طفػ٦ ةػ٦ 

، ككى٩ٓ سا٤ٓػ٩ي ٘ػٮ ا١ٜفػ٣ ا١غػاص 18ك٩٨ْ ٘ٮ دٯ٬ا٩٧  ،3/333ا١ٟتؽىل 

، أك ٯػؼٞؽ «ا٨٥١فػ٬ب»، ك١ػ٣ ٯيػ٩ٓ ٘ػٮ ٛفػ٣ «كٓؽ اة٦ ـٟؽة ا٫١اكػ٥ٮ»ةػ

عؽىل إ١٭ ا١لاب ا١ِؽٯٗ.
 ٧فتخى٩ي اٳي

[3] 

 )ا٬ٍ١ٯ٠( :اؿى ٛى 

تى٬ا ٯبه ؽى ْي  ـى
(33)

ى    ٢ٜخٮػًر ٤ي ك٣ٍ١ حى  ٤٬ٮ،٧

 

ـى   ٓي حى  ٣١ٍ كى  ٢تٮ،ت٬ا ٛى ٢ى ٥ٞىا  ػااٳى  ؽً ل  ْيى

جي ٧ى   ٙيػ٬في ضى  ٤٬ٮ،ك٢ٌَّٜ  ا٤ًػ٠ه ٬كا١شي

 

ى ٘ى   ى ذىا ٘ٮ ا١غى  س٠ً ٦ٍ٥ً أ ٜى ػِّ أ اٍج ٫١ى ة  ا ٘ىؽىى

                                                  

 ا١ٟتؽىل:ضٰاة ا١ط٬ٰاف  (31)

ػػػػ قً  ٷحى ٘ػػػػٮ اٷن ٞىػػػػأفَّ عى ػػػػػِّ  عى

[ 

ػػػ٦ًٰ   ٓى ـً  ٢١ ارٍ ٘ػػػٮ   ٢ًٍفػػػ٢ثو ٤ػػػ٦ٍ ْػػػؼى

 
 

 أ.، عٍ«ـ٢ت٬ا» :ا١ػر ا٥١ه٬ف (33)



 485 د. عباس اجلراخ -ديوان الشاب الظريف 

ىُّ فٖ: اىدر اىٍصٔن اىتخرٗج:
(18)

ٍَّٕ بصرر اىع٘ٔن    .2/55اىٍص

، فههٔا  25/329* ىشههٓ ا اىههدَٗ ٌرٍههٔا فههٖ: اىههٔافٖ ب ىٔف٘هه   

 .4/83اىٔف٘   

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

ُ:المخطوطة ُ

ىخٍه ن  يٗهو وف٘ه   ايَعَ٘ه ن: ٌرٍهد بهَ بٓه ار اىزرنشهٖ )  علٔاُ اُ-

 .4434شت ُبٔل، ركً إ، ٌهتبة اىف تد بْ(794

-  ّٖ ٌراتُع اىغزالن فٖ َوصِف اىرص ن ٌَ اىغيٍ ن: ٌرٍد بَ ذصَ اىِهٔاح

 أاا. 756ركً  ،، ٌعٓد اىٍخطٔط   اىعربَّ٘ةْ(859)  

ّٖ )  ٌغِ ط٘س اىدّر اىِف٘س: أذٍد بَ ٗرٕ٘  ابَ أبهٖ ذ - خيهة اىتيٍصه ُ

 أاا. 1141، ح ٌعة اىٍيم شعٔا، ركً ْ(776

ُالرسائلُالجامعيَّة:

، اراشهة ْ(656اٗٔان ش٘ف اىدَٗ اىٍشد  عيٖ بهَ عٍهر بهَ كهزل )  ُ-

 -وترل٘ق وتذٗ٘و عب س ْ ُٖ اىخهرا،، رشه ىة ٌ حصهت٘ر، ني٘هة اىترب٘هة 

 م.2111،ب بو ح ٌعة

                                                 

ًَّ ُطبِهع ب شهً )اىهدر اىٍُصهٔن 1276ُْشره اىش٘ز عبد اىٓ اي ايب٘ ري فٖ اىله ْر   (18) ، ثُه

ٍّٕ بصرر اىع٘ٔن( فٖ اىل ْر ،  م، بخزأَٗ، بتصرُّف ٌهَ اىِ رهر اىهذي أشه   1998اىٍص

ذ حة إىٕ طبعهة حدٗهد   فٖ     ب ىغة، ٌع تررٗف   وتصر٘ف   نث٘ر ، واىهت ا إىّ٘ إش

.و ٍّٖ  ترل٘ق  عيٍ
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ًؽٯٗ ضٰاح٩ ككٓؽقي: ٤ط٥ػ كاٞؽ ا١ٌؽةٌٰٓٮ، ٢ٌٰٞػث ا١ٜائػػ ٢١خؽةٰػث  - َِّ اب ا١ ا١لَّ

 ـ.٢١3888ت٨ات، سا٤ٓث ا٬ٟ١٘ث،

 اىٍٍتْٔث:

ا١خارٯظ ا٥١ط٢َّ٭: أة٬ ا١طف٦ ٢ْػٮ ةػ٦ ٬٤ـػ٭  ٘ٮ اعخهار ا١ٜػح ا٢ٓ٥١٭ -

، اعخهػػؽق ٤ط٥ػػػ ةػػ٦ ْتػػػ اهلل ةػػ٦ ع٢ٰػػ٠، حطٰٜػػٚ إةػػؽا٪٣ٰ ٪(193)ت 

 ـ.3838اٳ٤ٰؽٯث، ا١ٜا٪ؽة،  ا٫١ٰئث ا١ٓا٤ث ١ل كف ا٥١ٍاةّ ٳةٰارم،ا

أ٬٧ار ا١ؽةّٰ ٘ٮ أ٬٧اع ا١تػٯّ: ٢ْػٮ ةػ٦ أض٥ػػ اةػ٦ ٤ٓهػ٬ـ ا٥١ػػ٧ٌٮ )ت  -

، حطٰٜٚ كاٞؽ ٪ادم كٟؽ، ٤ٍتٓث ا٥ٓ٨١اف، ا٨١شػٗ اٳكػؽؼ، ٪(3330

 ـ.3819-3818

 ـ(، اٵكػػؽاؼ ٢ْػػ٭3831حػارٯظ اٳدب ا١ٓؽةػػٮ: ٞػػارؿ ةؽك٥٢ٞػاف )ت  -

ا١خؽس٥ث ا١ٓؽةٰث د. ٤ط٬٥د ٥٫٘ٮ ضشازم كد. ضف٦ ٤ط٬٥د إـػ٥ا٠ْٰ، 

 ـ.3883ا٫١ٰئث ا٥١هؽٯث ا١ٓا٤ث ٢١ٟخاب، ا١ٜا٪ؽة، 

حارٯظ اٵـٸـ ككٰ٘ات ا٥١لػا٪ٰؽ كاٳْػٸـ: كػ٥ؿ ا١ػػٯ٦ ٤ط٥ػػ ةػ٦  -

ٚى ٢ْٰػ٩ً د. ٪(339أض٥ػ ة٦ ْر٥اف ا١ؼ٪تٌٮ )ت  ٩ي ك٢َّْػ ًى ٧ىهَّ ٩ٜي كىت َّٜ ، ض

اد ٤ٓؽكؼ ار ٬َّْ  ـ.3001٪/3333، دار ا١ٖؽب اًٵـٸ٤ٌٮ، ةٰؽكت، ةلَّ

، ٪(913حأ٪٠ٰ ا١ٖؽٯػب: أةػ٬ ةٟػؽ ةػ٦ ٢ْػٮ ةػ٦ ْتػػ اهلل ا١ط٥ػ٬ٌم )ت  -

حطٰٜػػٚ ٤ط٥ػػ٬د ضفػػ٦ ا٥١هػػؽٌم، ٧ػػادم ا٥١ػٯ٨ػػث ا٨٥١ػػ٬رة اٳدةػػٮ، 

 ـ.٪3033/3319

، حطٰٜػٚ د. ٧ػ٬رم ٪(183ا١خؼٞؽة ا١ٙغؽٯث: ة٫اء ا١ػٯ٦ ا٨٥١ل، اٵرة٢ٌٮ )ت  -

 ـ.3893د. ضاح٣ ا١يا٦٤، ْا٣١ ا١ٟخب، ةٰؽكت، ك ض٬٥دٌم ا١ٰٜفٮٌ 

ىػ٭ ا١ٓؽةٰػث 3991ح٢٥ٟث ا٥١ٓاس٣ ا١ٓؽةٰث: رٯ٫٨ات دكزم )ت  - ـ(، ٢ٜ٧ػ٩ي إ١

 .3883د. ٤ط٥ػ ـ٣ٰ٢ ا٥ٰٓ٨١ٮ، 
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، حطٰٜػػٚ كدراـػػث ٪(833س٨ػػ٭ ا١ش٨ػػاس: سػػٸؿ ا١ػػػٯ٦ ا١فػػ٬ٌٰٮ )ت  -

ككؽح د. ض٥ػؾة ا١ػػ٤ؽداش ز٢ٕػ٬ؿ، دار ا١ٍتاْػث ا٥١ط٥ٌػٯػث، ا١ٜػا٪ؽة، 

 ـ.٪3893/3303

، حطٰٜٚ ٪(313س٬٪ؽ ا٨ٟ١ؾ: اة٦ اٳذٰؽ ا١ط٢تٮ، أض٥ػ ة٦ إـ٥ا٠ْٰ )ت  -

 ـ.3833د. ٤ط٥ػ ز٬٢ٕؿ ـٸـ، ٨٤لأة ا٥١ٓارؼ، اٵـ٨ٟػرٯث، 

ض٢تث ا٥ٟ١ٰج ٘ٮ اٳدب كا٬٨١ادر ا٥١خ٢ٜٓث ةا١غ٥ؽٯات: ٤ط٥ػ ة٦ ضفػ٦  -

 ـ.3819، ا٥١ٟختث ا١ٓٸ٤ٰث، ٤هؽ، ٪(938ا٬٨١اسٮ )ت 

ػ٭ ا١ػػ٤ٰؽٌم )ت ضٰاة ا١ط٬ٰ - ـى ، حطٰٜػٚ ٪(909اف ا١ٟتؽل: ٤ط٥ػ ة٦ ٬٤

 ـ.3003إةؽا٪٣ٰ نا١ص، دار ا١تلائؽ، د٤لٚ، 

ا١ػٌر ا٥١ه٬ف ا٥١ف٥َّ٭ ةًفطؽ ا٬ٰٓ١ف: أة٬ ةٟؽ ْتػ اهلل ة٦ ٤ط٥ػػ ا١تػػرم  -

، حطٰٜٚ )؟( ـٌٰػ نٌػٯٚ ْتػ ا١ٙخاح، دار ا١لػٓب، ٪(983ا١ػ٤لٜٮ )ت 

 ـ.3889٪/3338ا١ٜا٪ؽة، 

، حطٰٜػٚ د. ٪(333سا٧ٌٮ، أض٥ػ ة٦ ٤ط٥ػػ ةػ٦ ا١طفػ٦ٰ )ت دٯ٬اف اٳر -

٤ط٥ػػػػ ٛاـػػػ٣ ٤هػػػٍٙ٭، ٤ ـفػػػث دار ا١ٟخػػػب ٢١ٍتاْػػػث كا٨١لػػػؽ، 

 ـ.3838ا٬٥١ن٠،

، حطٰٜػٚ ْٰٙٙػث ٤ط٥ػ٬د دٯؽا٧ػٮ، دار ٪(310دٯ٬اف اة٦ ا١ؾٛاؽ )ت ٧ط٬  -

 ـ.3813ا١رٜا٘ث، ةٰؽكت، 

٥ػ س٥ّ كحطٰٜٚ كدراـث د. ٤ط ،٪(193)ت ٯ٬اف اة٦ ـٟؽة ا٫١اك٥ٮ د -

 ـ.3033ةٖػاد،  -ـا٥١اف، ٨٤ل٬رات ا١ش٠٥، ةٰؽكت 

حطٰٜٚ د. ضف٦ٰ ٧هار، دار ا١ٟخب كا٬١ذائٚ ا٤٬ٜ١ٰػث،  دٯ٬اف اة٦ ٤ٍؽكح، -

 ـ.3003٪/3333ا١ٜا٪ؽة،

ٍٰتًػػ، كزارة  - ٓى ٩ي كس٩ٓ٥ ٤ط٥ػػ ستػار ا٥١ي ٜى َّٜ دٯ٬اف ْػم ة٦ زٯػ ا١ٓتادم، ضى
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ار ا١ش٬٫٥رٯػث ٨٢١لػؽ ا١رٜا٘ث كاٵركػاد، ٤ػٯؽٯػث ا١رٜا٘ػث ا١ٓا٤ػث، كػؽٞث د

 ـ.3813٪/3193كا١ٍتّ، ةٖػاد، 

دٯ٬اف ٨ْخؽة، حطٰٜٚ كدراـث ٤ط٥ػ ـٰٓػ ١٬٤ػ٬م، ا٥١ٟخػب اٵـػٸ٤ٌٮ،  -

 ـ.3830٪/3180ا١ٜا٪ؽة، 

د. ٧ػا٣ُ ضٜٜػ٩ ٪ػٸؿ ٧ػاسٮ ك ،٪(193دٯ٬اف ٤شٰؽ ا١ػٯ٦ اة٦ ح٣ٰ٥ )ت  -

 ـ.3888٪/3330ركٰػ، ْا٣١ ا١ٟخب، ةٰؽكت، 

، حطٰٜػػٚ ٪(331ةػػ٦ ٤ط٥ٌػػػ ا١ٰػػ٨ٰ٧٬ٮ )ت ذٯػػ٠ ٤ػػؽآة ا١ؾ٤ػػاف: ٬٤ـػػ٭  -

 ـ.3031، دار ا١ٟخب ا٥٢ٓ١َّٰث، ةٰؽكت، ؽاخشْتاس ٪ا٧ٮ ا١ د.

٭ ةػ٦ ـػٰٓػ اٳ٧ػ١فػٌٮ  - ـى راٯاتي ا٥١يتؽزٯ٦ كٕاٯات ا٥٥١ٰؾٯ٦: ٢ٌْٮ ة٦ ٤ي٬

، حطٰٜٚ د. ا٥ٓ٨١اف ْتػ ا٥١خٓاؿ ا١ٜاىٮ، ١ش٨ث إضٰاء ا١خؽاث ٪(193)ت 

 ـ.3831٪/3181اٵـٸ٤ٮ، ا١ٜا٪ؽة، 

ػا٘ؽ: أةػ٬ ةطػؽ نػ٬ٙاف ةػ٦ إدرٯػؿ  - ة ٤يطَّٰػا اٳدب ا١فَّ ٕيػؽَّ زاد ا٥١فا٘ؽ ك

ٚى ٩ًٰ٢ْ ْتػػ ا١ٜػادر ٤طػػاد، دار ٪(389ا١خٌشٰتٌٮ ا٥١يؽـٌٮ )ت  قي ك٢َّْ ، أْػَّ

 ـ.3830ا١ؽائػ ا١ٓؽةٌٮ، ةٰؽكت، 

٢ٍٍاف: أض٥ػ ة٦ ٯطٰ٭ اةػ٦ أةػٮ ضش٢ػث ا١خ٥٢فػا٧ٌٮ )ت  - ٟؽداف ا١فع ، ٪(331ـي

 ـ.3003٪/٥3333ػ ٥ْؽ، ا١ٜا٪ؽة، ٤ٟختث ا١غا٧شٮ، حطٰٜٚ د. ٢ْٮ ٤ط

كٓؽي اةػ٦ ـػٰٓػ ا٥١ٖؽةػٌٮ، س٥ػّ كدراـػث كحطٰٜػٚ ٪ا١ػث ٥ْػؽ إةػؽا٪٣ٰ  -

ا٫١ػػ٬ارٌم، ٤ؽٞػػؾ ا١تػػاة٦ٍٰ ١خطٰٜػػٚ ا٥١غ٬ٌٍػػات ا١لػػٓؽٯث، دار ا٬١٘ػػاء، 

 ـ.3033اٵـ٨ٟػرٯث، 

كدراـػث د. ٤ط٥ػػ ك١ٰػػ  كٓؽي ة٨ػٮ ٛؽ٧ػاص ٘ػٮ ض٥ػاة، س٥ػّ كحطٰٜػٚ -

ك١ٰػ ٤ط٥ػ ا١فؽاٛتٌٮ، ٤ؽٞؾ ا١تاة٦ٍٰ ١خطٰٜٚ ا٥١غ٬ٌٍات  د.ا١فؽاٛتٮ ك

 ـ.3033ا١لٓؽٯث، دار ا٬١٘اء، اٵـ٨ٟػرٯث، 



 398 د. عباع اجلساخ -ديوان الػاب العسيف 

نطائٗ ا١طف٨ات ٘ٮ كنٗ ا١غػاؿ: ٤ط٥ػػ ةػ٦ ضفػ٦ ا٨١ػ٬اسٌٮ )ت  -

، دراـػػث كحطٰٜػػٚ د. ضفػػ٦ ٤ط٥ػػػ ْتػػػ ا٫١ػػادم، دار ا٨ٰ١ػػاةّٰ، ٪(938

 ـ.٤3000ٍاةّ اٳرز، ةٰؽكت،

، حطٰٜٚ د. ٰ٘ه٠ ا١فػا٤ؽ ٪(313كاٞؽ ا١ٟختٮ )ت ٬ْٰف ا١خ٬ارٯظ: ٤ط٥ػ ة٦  -

 ـ.3883، حطٰٜٚ ٧ت٢ٰث ْتػ ا٣ٓ٨٥١، ةٖػاد، 33ك٧ت٢ٰث ْتػ ا٣ٓ٨٥١ داكد. ج

،دار ا١ٟخػػب ـ3009٘ػػ٬ات ا١ػػػكاكٯ٦: د. ْتػػاس ٪ػػا٧ٮ ا١شػػؽاخ، ةاةػػ٠،  -

 ـ.3039ا٥٢ٓ١ٰث، ةٰؽكت، 

، ٪(٬٘313ات ا٬١ٰ٘ػات كا١ػؼٯ٠ ٫ٰ٢ْػا: ٤ط٥ػػ ةػ٦ كػاٞؽ ا١ٟختػٮ )ت  -

 ـ.3831ٚ د. إضفاف ْتاس، دار نادر، ةٰؽكت،حطٰٜ

: دار ا١ل كف ا١رٜاٰ٘ث ا١ٓا٤ػث، 3٘ٮ ٧ٜػ ا١خطٰٜٚ: ْتاس ٪ا٧ٮ ا١شؽاخ، ط  -

 ـ.3001: دار ا٨ٰ١اةّٰ، د٤لٚ، 3ـ. ط 3003ةٖػاد، 

ٛٸئػ ا١ش٥اف ٘ٮ ٘ؽائػػ كػٓؽاء ٪ػؼا ا١ؾ٤ػاف: ٥ٞػاؿ ا١ػػٯ٦ ا٥١تػارؾ ةػ٦  -

٥٢اف ا١شتػػ٬رم، دار ، حطٰٜػػٚ ٞا٤ػػ٠ ـػػ٪(133ا١لػػٓار ا٬٥١نػػ٢ٮ )ت 

 ـ.3003ةٰؽكت،  ا١ٟخب ا٥٢ٓ١ٰث،

ًػٌم )ت  - ٙى ػ ، ٪(313ٞلٗ ا١طاؿ ٘ٮ كنٗ ا١غاؿ: ع٠ٰ٢ ةػ٦ أٯتػٝ ا١هَّ

حطٰٜػػٚ ْتػػػ ا١ػػؽض٦٥ ةػػ٦ ٤ط٥ػػػ ةػػ٦ ٥ْػػؽ ا١ٰٜٓػػ٠، ا١ػػػار ا١ٓؽةٰػػث 

 ـ.3003٪/٬٥٢١3331ـ٬ْات، ةٰؽكت، 

ٞلٗ ا٬٨ِ١ف ٦ْ أـا٤ٮ ا١ٟخب كا٬٨ٙ١ف: ٤هٍٙ٭ ة٦ ْتػ اهلل ا٥١ٓؽكؼ  -

 ٪.3139، 1، ا٥١ٟختث اٵـٸ٤ٰث، حتؽٯؾ، ط ٪(3013ةطاسٮ ع٢ٰٙث )ت 

، حطٰٜػٚ ا١ٍػا٪ؽ ٪(3013ا١ٟل٬ٟؿ: ٤ط٥ػ ةػ٦ ا١طفػ٦ٰ ا١ٓػا٢٤ٮ )ت  -

 ا١ؾاكم، ٤ٍتٓث دار إضٰاء ا١ٟخب ا١ٓؽةٰث، ا١ٜا٪ؽة، د. ت.

ػػػ٭ ةػػػ٦ ـػػػٰٓػ اٳ٧ػ١فػػػٌٮ  - ـى : ٢ْػػػٮع ةػػػ٦ ٬٤ ا٥١ؽٛهػػػاتي كا٥١ٍؽةػػػاتي
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ا٪٣ٰ ٤ط٥ػػػ ضفػػ٦ ا١ش٥ػػ٠ كد. ْتػػػ ، حٜػػػٯ٣ كحطٰٜػػٚ إةػػؽ٪(193 )ت

 ـ.3003ا١ط٥ٰػ ٪٨ػاكٌم، دار ا١ٙي٢ٰث، ا١ٜا٪ؽة، 

ٝي اٳةهار ٘ٮ ٥٤ا١ٝ اٳ٤هار: اةػ٦ ٘يػ٠ اهلل ا٥ٓ١ػؽم )ت  - ، ٪(٤338فا١

 ـ.3030حطٰٜٚ ٞا٠٤ ـ٥٢اف ا١شت٬رم، دار ا١ٟخب ا٥٢ٓ١َّٰث، ةٰؽكت، 

ٰػٚ ، حطٜ٪(٤993فخ٬٘ٮ ا١ػػكاكٯ٦: ٤ط٥ػػ ةػ٦ ْتػػ اهلل اٳز٪ػؽم )ت  -

ا١ٜػا٪ؽة، دار ا١ٟخػب كا٬١ذػائٚ ا٤٬ٜ١ٰػث، ْهػؽ، زٯ٨ب ا٬ٜ١نٮ كك٘اء اٳ

 ـ.3001-3003

٫َّٜٜػا ا١ٓؽاٰٛعػ٬ف ضخػ٭ ـػ٨ث  - ٤ٓش٣ ا١ػكاكٯ٦ كا٥١شا٤ّٰ ا١لػٓؽٯث ا١خػٮ ض

ـ: د. ْتػػاس ٪ػػا٧ٮ ا١شػػؽاخ، ا١ٓختػػث ا١ٓتاـػػٰث ا٥١ٜػـػػث، ٤ٍتٓػػث 3033

 ـ.3039٪/3318ا٠ٰٟٙ١، ٞؽةٸء، 

٢ى٭ ا٥١ى  - ، حطٰٜٚ د. ٪(193ًٍٖؽب: ٢ٌْٮ ة٦ ٬٤ـ٭ اٳ٧ػ١فٌٮ )ت ا٥١يٖؽب ٘ٮ ضي

 ـ.3001ث ا٥١هؽٯث ا١ٓا٤ث ٢١ٟخاب، ا١ٜا٪ؽة، ئزٞٮ ٤ط٥ػ ضف٦ كز٩ٰ٢ٰ٤ً، ا٫١ٰ

ًؽٯٗ: حهطٰص ٤ط٥ػ ـ٣ٰ٢ اٳ٧فػٌٮ، ا٥١ٍتٓػث اٳدةٰػث،  - َِّ اب ا١ ٤ٜا٤ث ا١لَّ

.ك٫اب ا١ػٯ٦ ـ، ٢٤طٜث ةػٯ٬اف 3993٪/3130ةٰؽكت،  ٙؽمِّ  ا١خ٢َّٓ

-  َّٙ ٜى ، حطٰٜػٚ ٪(933٭ ا١ٟتٰؽ: حٌٜٮ ا١ػٯ٦ أض٥ػ ة٦ ٢ٌْٮ ا٥١ٜؽٯؾٌم )ت ا٥١ي

 ـ.3883٪/٤3333ط٥ػ ا١ٰٓٸكم، دار ا١ٖؽب اٵـٸ٤ٮ، ةٰؽكت، 

ًػٌم )ت ا٨٥١لالت ا٢١ٍٰٙث:  - ٙى ػٯ٣ حطٰٜٚ كحٜػ ،٪(313ع٠ٰ٢ ة٦ أٯتٝ ا١هَّ

د. ضف٦ ٤ط٥ػ ْتػ ا٫١ادم، دار ا١ٟخب د. ٤ط٥ػ ٯ٬ـٗ إةؽا٪٣ٰ ة٨ات ك

 ـ.3039٪/3318ت، ا٥٢ٓ١ٰث، ةٰؽك

 ٧ؾ٪ث اٳ٧اـ ٘ٮ ٤طاـ٦ ا١لاـ: حٌٜٮ ا١ػٯ٦ أة٬ ةٟؽ ة٦ ْتػ اهلل ةػ٦ ٤ط٥ػػ ةػ٦ -

ةػؽا٪٣ٰ نػا١ص، دار إ، حطٰٜػٚ ٪(983أض٥ػ ة٦ ْتػ اهلل ةػ٦ ا١تػػرم )ت 

 ـ.3001ا١تلائؽ، د٤لٚ،
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٧ٙص ا١ٍٰب ٦٤ ٕه٦ اٳ٧ػ١ؿ ا١ؽٌٰب: ك٫اب ا١ػٯ٦ أض٥ػ ةػ٦ ٤ط٥ػػ  -

حطٰٜٚ د. إضفاف ْتػاس، دار نػادر،  ،٪(3033ا٥١ٜؽم ا١خ٥٢فا٧ٮ )ت 

 ـ.3819ةٰؽكت، 

ٸء ا١طا٧ث: ٤ط٥ػ ةػ٦ أض٥ػػ ا٥١ي  - ، ٪(3333ٌٮ )ت تِّػطً ٧ٙطث ا١ؽٯطا٧ث كركطثٌ 

ٰف٭ ا١تاةٮ ا١ط٢تٌٮ، ا١ٜا٪ؽة،  تػ ا١ٙخاح ٤ط٥ػ ا١ط٬٢، ٤ٍتٓثْ   ْٚ  ـ.3813حطٰٜ

ىات: ع٠ٰ٢ ة٦ أٯتٝ ا١هٙػم )ت  - ٰ٘ى ، حطٰٜٚ ٤ش٬٥ْث ٪(313ا٬١ا٘ٮ ةًا٬١ى

٦ ا٥١فخلؽ٦ٰٛ كا١ٓؽب، س٥ٰٓث ا٥١فخلؽ٦ٰٛ اٳ٥١ا٧ٰػث، ٘ؽا٧ػؾ كػخاٯ٨ؽ، ٤

 إـ٨ٍت٬ؿ كةٰؽكت.

كٰ٘اتي اٳْٰاف كأ٧تػاء أة٨ػاء ا١ؾ٤َّػاف: أض٥ػػ ةػ٦ ٤ط٥َّػػ ةػ٦ ع٢ٟػاف )ت  -

 ـ.3819، حطٰٜٚ د. إضفاف ْتاس، دار نادر، ةٰؽكت، ٪(193

 :اىػورٗات

-  : ًؽٯٗ... ٧ِؽاته ك٤يفخػرىؾه َِّ اب ا١ ؽَّاخ، ٤ش٢ػث شْتاس ٪ا٧ٮ ا١دٯ٬اف ا١لَّ

 ـ.3001/٪3333-3331، ا١ف٨ث ا١ؽاةٓث،33-31)ا١ؼعائؽ(، ا١ٓػداف 

كٓؽ نػر ا١ػٯ٦ اة٦ ا٠ٰٞ٬١، س٥ّ كحطٰٜػٚ د. ٧ػ٬رم ض٥ٌػ٬دم ا١ٰٜفػٮ  -

 ـ.3008كد. ٧ا٣ُ ركٰػ، ٤ش٢َّثي )ا٥١ى٬ًرد(، ا١ٓػد ا١را١د، 

ًؽٯٗ، حطٰٜػٚ كػاٞؽ ٪ػادم  - َِّ اب ا١ كػٟؽ، ٤ش٢ػث ٤ا ٣١ ٯي٨لؽ ٘ٮ كٓؽ ا١لَّ

 ـ.3839٪/3189، 1، ا١ٓػد 3)ا٥١ى٬ًرد(، ٤ز 

ًَِّؽٯػٗ - ػاب ا١ ٢٭ دٯ٬اف ا١لَّ ػخػراؾ» ا٥١فخػرؾْ  تػػ  «:حطٰٜػٚ، كـا د. أض٥ػػْ 

٢ٰث اٱداب  ـ.3033 ،33 ٤زسا٤ٓث ا١ؾٛازٯٚ،  - ا٥١شٰػ ٤ط٥ػ ع٢ٰٙث، ٤ش٢ثٞ 

٤ٸضِػػات ٢ْػػ٭ دٯػػ٬اف ا١لػػاب ا١ِؽٯػػٗ، د. ضفػػ٦ ا١تٰػػاحٮ، ٤ش٢ػػث  -

 ـ.3819٪/3199ٓث ا١تهؽة، ا١ٓػد اٳكؿ، )ا٥١ؽةػ(، سا٤

*   *   * 





 آلراءا و المقاالتُ 
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 حملة إىل كرا
 حملة مه كرا
 حملة ػه كرا

 ()ٌهٖ اىطفِٖد. أ. 

٘ٮ ٞخػاةٮ )٧طػ٬ إحٜػاف ا١ٟخاةػث ا٥٢ٓ١ٰػث ةا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث( ا١ػؼم أنػػرق 

/ ْػ٦ 39ا١ٜٙػؽة / اىٍتٓبث اٛوىبٕ، ٞختج ٘ػٮ 3008ـ٨ث  ان ٤ش٨ٓ٥ا ٤ل٬ٟر

 «:ا٥١ٓش٣ ا٬١ـًٰ»٦ْ  اء ٫ٰ٘ا ٧ٜٸن س ،٥٢ٞث )٥١طث(

ى٥ًٍٓث ا١تؽؽ ٦٤ اىيٍطث» ٓىٍش٢٭. كٯٜاؿ: رأٯخ٩ ٥١طث ا١تؽؽ: ٛىٍػرى ١ : ا٨١ِؽة ا١

تى٩ه   .٪ا « ا١ؾ٤اف. كٯٜاؿ: ٘ٮ ٘ٸف ٥١طثه ٦٤ أة٩ٰ: كى

 كٯٜاؿ: ٥١طث حارٯغٰث، كأدر٩ٞ ة٥٢طثو كاضػة...

 :ان أٯي« ا٬١ـًٰ»ك٘ٮ 

ى٥ٍط» : ا٤خػ إ١٭ ا١لٮء. كٯٜػاؿ: ٥١طػ٩ ةتهػؽق: ان ٥ٍ٢اضكحى  ان ١ى٥صى ا١تهؽي ٯ٥ٍ٢ىص ١

ة٩ إ٩ٰ١. ك٥١صى إ٩ٰ١: أةهؽق ة٨ِؽو  َّ٬  ...«.عٰٙٗ، أك اعخ٢ؿ ا٨١ِؽ ٬٫٘ ٷ٤ص نى

 ا١خؽٰٞب )٥١طث ٬٤سؾة(، ٥٘ا ٨ٓ٤اق؟ ان كٯيهادىؼ أضٰا٧

 «.أكسؾ ٞٸ٩٤ ك٘ٮ ٞٸ٩٤: ٛى٢َّ٢ى٩ي كاعخهؽق»٘ٮ ا٬١ـًٰ: 

 ك٢ْ٭ ٪ؼا ٯ٬ٟف ٨ٓ٤٭ ا١خؽٰٞب ا٥١ؼ٬ٞر:

                                                 

() .ْٚي٬ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤ل 
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ٞػٸـ  -٘ػٮ رأٯػٮ-٧ِؽة ْش٢٭ ٢ٰ٢ٛث/٤غخهػؽة! ك٪ػؼا  ىٍطث ٌٔسؾة:

 ُا٪ؽ ا١ٙفاد.

٧ِػؽة ْش٢ػ٭ ْػ٦ ٞػؼا، ك٪ػؼا  :أم ؛ذ٣ ٪٨اؾ ٦٤ ٯ٬ٜؿ )٥١طث ٦ْ ٞؼا(

 ٞٸـ ٰٕؽ ٤فخ٣ٰٜ! ان أٯي

إ١٭ ٪ػؼا ٜ٘ػاؿ: « ٤ٓش٣ اٳعٍاء ا١لائٓث»كٛػ أكار ٤ط٥ػ ا١ٓػ٧ا٧ٮ ٘ٮ 

 «.ضٰاح٩ تىٕ ىٍطثكٯ٬١٬ٜف: ٪ؼق ٥١طث ٦ْ ضٰاح٩. كا١ه٬اب: »

ا١هػادر ْػ٦ كزارة ا١خؽةٰػث ٘ػٮ ـػ٬رٯث: « ا٥١ٓش٣ ا٥١ػرـػٮ»كساء ٘ٮ 

 .«ضٰاة اٳدٯب ىٍطث تىٕكٯٜاؿ: »

ٞيؽي أف اٳدٯب ْتاس ٤ط٬٥د ا١ٜٓاد اـخ٠٥ٓ ٘ػٮ ٞخاة احػ٩ )٥١طػث إ١ػ٭...( كأذ

... ك٪ؼا حؽٰٞب ـ٣ٰ٢، إذ ٯٜاؿ )٥١ػص إ١ػ٭( ٥ٞػا رأٯ٨ػا، ٤ر٥٢ػا أم ٧ِؽة ْش٢٭ إ١٭

 .ان (. ٠ٞع ٤ا ذٞؽتي ساء ٘ٮ ا١ٍتٓث اٳك١٭ ٦٤ ٞخاةٮ ا٥١ؼ٬ٞر آ٧ٙٯٜاؿ )٧ِؽ إ١٭

ٗي اٱف ٤ا ساء ٘ٮ ٤ٜاؿو ٳـخاذ٧ا ـٰٓػ اٳٖ٘ػا٧ٮ رض٥ػ٩ اهلل، ْػ٦  يىٰ كأ

 ٧31لؽح٩ ٤ش٢ػث ٤ش٥ػّ ا١ٜػا٪ؽة )ا١شػؾء « ١ٴعٙق - ٤ٓا٧ٮ ا١ٜؽآف»ٞخاب 

٬ل ٘ه٢ي٩ اٳكؿ »(، ك٪٬ ٩١٬ٛ: ١3890ٓاـ   ارٗغ٘ثىٍطث حأ٤ا ا١تاب ا١را٧ٮ ٘ىطى

 «.حٙفٰؽ ا١ٜؽآف، ككٮءو ٦٤ حارٯظ ا١خٙفٰؽ كاحشا٪اح٩ تىٕ

٤ػ٦ ا١ٓتػارة )ك٪ػؼا  ( ٘تػػٷن 3039أ٤ا ٘ٮ ا١ٍتٓث ا١ؽاةٓث )ا١هادرة ـػ٨ث 

 ، كٞختج ةيٓث ـ٬ٍر...«ك٪ؼا ٞٸـه ٩ٰ٘ ٧ِؽ» :ٞٸـ ٰٕؽ ٤فخ٣ٰٜ( ٢ٛجي 

٠ ٪٨ا ٤ا ٢ٛخ٩ ٘ٮ ا١ف٬ٍر ا٥١ؼ٬ٞرة، كذ١ٝ ةٓػ أف سؽل ضػٯد  هِّ كـأ٘ي

ؿ ة٨ٰٮ كةػ٦ٰ نػػٯٚ ٤غػخم ةػا٨١ط٬ كا١هػؽؼ، ٪ػ٬ ا١ػػٞخ٬ر ٤ط٥ػ٬د ٬ٍ٤َّ 

٦٤ ا١لٓؽ، كٯ٣ِ٨ ٘ٮ ةٓو ا٨٥١اـػتات ا١غانػث  ان ا١طف٦، ا١ؼم ٯطَٙ ٞرٰؽ

 ٬ٍٜ٤ْات كٓؽٯث.

٢٥ج ٩ٰ٘ ٥٢ٞػث  ان ٘ٙٮ أذ٨اء ا١طػٯد، ذٞؽ نػٯٜٮ كٰئ ٦٤ ا١لٓؽ ا١ٜػٯ٣ اـخٓي
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 انببؽَٗاىٍٓ )٥١طػػث( ٤خٓػٯػػثن ةػػا١طؽؼ )٤ػػ٦(، ٥ٞػػا ذٞػػؽ أف ٘ػػٮ ٞخػػب ةٓػػو

... ٦ٰ٘ كردت ٥٢ٞث )٥١طث( ٤خٓػٯثن ةػ)٦ْ( ٘ػٮ ٨ْػاكٯ٦ ةٓػو ا١ٙهػ٬ؿا٥١ٓؽك

 .١لٓؽ كا٨١رؽ ا٥١خي٦٥ ٥٢ٞث )٥١طث(٘ؽس٬حي٩ أف ٯ٬ا٨ٰ٘ٮ ة٥ا ١ػٯ٩ ٦٤ ا

، أمٍ  ةو ٢١ٙٓػ٠ ١ى٥ػصى ٯ٥٢ىػصي  :٦٤ ا٬٢ٓ٥١ـ أف ا٥٢١طث ٘ٮ اٳن٠ ٤هػر ٤ىػؽَّ

٢٥ًج  ا ذٞؽ٧ا. ذػ٧٣ِؽ ٧ِؽة ْش٢٭. ٯٜاؿ ١ى٥ط٩ي ك٥١صى إ٩ٰ١ ٥ٞ  داٷ   ان اـػ٥ اـػخٓي

َٓشيب٢ْٕ٭ ا١لٮء  بٓٔا ةٓبا ، ذػ٣ وْبٔ اٛنبو ،اىبؼي ُٗيٍبص ةباىِِؽة اى َـّ حٔ

يٍؽد )ت فأٌيلْٔا ْيٕ ٌا ُٗؽى ةاىِِؽ ْاٌثً   (:٪313، ٥ٞا ٘ٮ ٬ٛؿ ةٌلاًر ة٦ً ة

ٞى٢ِّػػ٣ي 
ي  ٌِٓبببا٘ػػٮ ا١خيػػػؽًب  ىٍََطبببثً أ

 

ػػؼاًب   ٓى ٞىػػٸـى ا٥١يفػػخىشًٰؽ ٤ًػػ٦ى ا١
(3)

 

اس )ت    (:٪388ك٬ًٛؿ أةٮ ٧ي٬ى

ػػٙطخ٩ًً  ٌِببَ٘ػػٮ ا١تىػػػًر   ىٍََطببثٌ نى

 

تػػًٮ  وىٍَطببثٌ   ٌِ ٍؽً٘ػػ٩ً  ٌِببَ٘ػػٮ ا١  ٌى

ؽادي ةا٥َّ٢١طث ٘ٮ ةٰج ةلار نػ٬رةه ٷ٤ػؽأةو ٕاةػج ٨ْػ٩، ك٥ٌ١ػا اكػخاؽ   ٘ا٥١ي

ٕىج حفػ٥ٰث ا١هػ٬رة  إ٫ٰ١ا رـ٣ ٘ٮ ا١خؽاب نػ٬رةن ٫١ػا كسٓػ٠ ٯخأ٫٢٤ػا. كـػا

ؽ. كا٥٢١طث ٘ٮ ةٰج أةٮ ٧ػ٬اس ةا٨١ِ ا٤ؽئٰ   :أم ،ان ٤ى٬٥٢ض ان ٥١طثن ةاْختار٪ا كٰئ

ف٦ ا٬١س٩ كس٥اؿ ا٬ٰٓ١ف.  ح٨ٓٮ ٤ا ٯؽاق ا٨١ٌاُؽ ٦٤ ضي

ة ٢١ٙٓػ٠ ٥١ىػصى ٯى٥٢ىػص، ة٨ٓ٥ػ٭ اـػ٣  ٘ا٥٢١طث ٘ٮ ا١تٰخ٦ٰ ٪ٮ: ٤هػػر ٤ىػؽَّ

تِّؽ ةػ٩ ْػ٦ اـػ٣ ا١ػؼات )نػٙطثي  :أم ،ا٬ٓٙ٥١ؿ: ا٥١ى٬٥٢ضث ْي ا٥١ؽئٰث ةا٨١ِؽ، 

٨ٍٰي٩(، ١ػٷ١خ٫ا ٢ْ٭ ٤يف٥ ٭ ٯيػرى  ْى ٍس٩٫ً،  ؾ ةا١ط٬اس. كض٦ٰ حيفخ٥ٓى٠ ا٥٢١طػث كى

ىٍطثٌ ٌَ وسّٓ ْيٕ ، ٰٜ٘اؿ: ٍُٗهَ حٓػٗخٓا ةب )ٌَ( اىخٖ ىيختَ٘٘ة٫ؼا ا٨ٓ٥١٭ 

                                                 

 ٪ؼا ا١تٰج ٛت٩٢: (3)

ػػػػػػػؽو  ٟى ع ة ـي ٛىخ٨ػػػػػػػا أ ى٥ٌػػػػػػػا ٘ارى  ك١

 

ػػػػى اٞخًئػػػاًب   ٓى ٕيؽةػػػثن ة ٍَّج  ػػػ  ككى

٢ىفػػجي أكػػ٬ٟ  ى٫ػػا كسى ٍىٍػػجي ٤ًرا١  عى

 

٢ػػ٭ ا٧خًطػػاًب   ْى ٰػػجي  ٜى ٫ػػا ٤ػػا ١ ٰى  إ١
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٢ْػ٭ « ٤ٸ٤ػص»، كس٫ٓ٥ػا اىطل٘لث، وىٍطثٌ ٌَ أعتاره وـ٘ؽحّ ْيبٕ اىٍشباز

ٰٕؽ ٰٛاس
(3)

. 

تى٩ه. ٌَك٫١ؼا ٛا٬١ا: ٘ٮ ٘يٸفو ١ى٥طثه   أة٩ٰ: كى

٢٥ًج ا٥٢١طث  ٘ػٮ ٨ٓ٤ػ٭ ا١ٟػٸـ  ان أٯيػ - ةػ )٦٤( ا١خٮ ٢١خت٦ٰٰ ٤ٜخؽ٧ثن  -كاـخٓي

ػاؿ:  - ٬ً١ىسازح٩ -ا٬٥١سؾ ا١ؼم ٯ٦ٟ٥  أف حفخ٬ْت٩ ٥١طث، أك ا٨١تؼة ا٥١غخهؽة، ٰٜ٘ي

ك٨ٍ١ػؼٍٞؽ »، سػاء ٘ػٮ ٫٧اٯػث اٳرب: وىٍطثً ٌبَ ض٘احبّ، كؽأُت ىٍطثً ٌَ كٓؽ ففن

ٓىثن ٦٤ رـائ٠ ا١تي٢ٖاًء كا١ٙيٸء،  ي٥ٍ «كا١لٓؽاء أكٓاًر اٳدةاءً  وىٍطثً ١ٌَ
(1)

. 

ٍَّبَ ُٗطبخزُّ أ٤ا حٓػػِّم ا٥٢١طػث ك٘ػٚ ٪ػؼا ا٨ٓ٥١ػ٭  ةبب )ْبَ( فيبً ٗبؽد ْ

ٞىريػؽ ٘ػٮ ٞخاةػات ةفهاضخّ ٌَ اىلػٌاء واىٍخأعؽَٗ  اىٍٓانبؽَٗ،، ٢ْ٭ ض٦ٰ 

 ك٘ٮ ٨ْاكٯ٦ ا١ٟخب كاٳة٬اب كا١ٙه٬ؿ، ٧ط٬:

«اة٦ ْتاس ك٤ػرـخ٩ ىٍطث َْ» -
(3)

. 

(٪133اة٦ ٌتاٌتا )ت  ىٍطث َْ -
(3)

. 

«٪ؼق ا٥١فأ١ث ىٍطث َْآف آٯث ٦٤ اٱٯات أٍْخ٨ا ك٘ٮ ا١ٜؽ» -
(1)

. 

، ٌِٓببٔا ْببؼا االـببخٍٓالك٤ِٓػػ٣ ا١ػػؼٯ٦ ٞختػػ٬ا ٘ػػٮ اٳعٍػػاء ا١لػػائٓث 

 ال ٗشٔز أن حخٓػى ةب )َْ(.٤خ٥ف٦ٰٟ ةأف ا٥٢١طث 

كأساز ٪ؼا اٷـخ٥ٓاؿ ا٥١ش٥ٌٓٮ ا٥١هؽٌم أض٥ػ ٤غخار ٥ْػؽ ٘ػٮ ٞخاةػ٩ 

                                                 

 .3/319، ا٫١ٰئث ا٥١هؽٯث ا١ٓا٤ث ٢١ٟخاب، 3(، ط٪183س٨ٮ )ت ٯ٨ِؽ: ا١غهائم ٷة٦ (3)

، دار ا١ٟخػب كا٬١ذػائٚ ا٤٬ٜ١ٰػث، 3(، ط٪٫٧311اٯث اٳرب ٘ٮ ٬٨٘ف اٳدب ٨٢١ػ٬ٯؽم )ت (1)

 .3/333، ٪3331ا١ٜا٪ؽة 

، دار اٵركػاد ٢١لػ كف ا١شا٤ٰٓػث، 3إْؽاب ا١ٜؽآف كةٰا٧ػ٩ ٥١طٰػٮ ا١ػػٯ٦ ا١ػػركٯق، ط (3)

 .3/101، ٪3333ض٥م 

 .311، ص3891، دار ا١رٜا٘ث، ةٰؽكت 3حارٯظ ا٨١ٜػ اٳدةٮ ٨ْػ ا١ٓؽب ٵضفاف ْتاس، ط (3)

 .3/3313، 3883حٙفٰؽ ا١لٓؽاكم، ٤ٍاةّ أعتار ا٬ٰ١ـ  (1)



 388 د. مهي احلطين -حملة إىل نرا، حملة من نرا، حملة عن نرا 

: ٤ؽ٬٘ىث ٨ْػػ اىؽأيح٩. ضٰا ىٍطث َْ٪ؼق »، ٛاؿ: (٤ٓش٣ ا١ه٬اب ا٬ٖ٢١م)

ى٥ىصى »: ١خٓػٯث ٤هػر ا٠ٓٙ١ اىفتباٳٞرؽٯ٦.  كا١ػ٬ارد حٓػٯخػ٩ ةػػ  ،«ْػ٦»ةػػ « ١

: ٪ػػؼق ٥١طػث ْػػ٦ ضٰاحػػ٩ واىؽحتبث ،اىهببٔابا٨ٓ٥١ػػ٭: ٧ِػؽة ْاس٢ػػث. «. إ١ػ٭»

، «ة٥٢طػث» ان ]نطٰطث[، ا١خ٢ٰٓٚ: ا١شار كا٥١شػؽكر ٘ػٮ ا١ش٢٥ػث ١ػٰؿ ٤خ٢ٜٓػ

طػؼكؼ ةطفػب ٤ػا ٯ٨اـػب كإ٥٧ا ة٥طؼكؼ ٯّٜ نػٙث. كٯ٥ٟػ٦ حٜػػٯؽ ا٥١

٪ا « ٤ؼ٬ٞرة»ضؽؼ ا١شؽ، كٯٜػر ٪٨ا 
(3)

. 

خّ نط٘طثا٫٨١ائٮ أف ٤ى٦ ٨٤ّ ٪ؼا اٷـخ٥ٓاؿ  كا١ؽأم ، ٳ٩٧ ٣١ ٯػؽد فُطشَّ

٦ ٯيطخٌز ةٙهاضخ٩ ٦٤ ا١ٜػ٤اء كا٥١خأعؽٯ٦، كإ٥٧ػا اٛخهػؽ اـػخ٥ٓا٩١ ٢ْػ٭ ٥ٌْ 

 ٞخاةات ا٥١ٓانؽٯ٦.

خَّػ٘ٮ ا٢١ٖث ا٥١ٓا فطشخّ نرؽة كّْ٘ٔكأ٤ا ٤ى٦ أسازق  ٟي ي١ٙػث ا١ اب نػؽة، كأ

ٌؽاء ٩١. ك٢١ٟاحب أف ٯغخار ة٦ٰ ا١ٙهٰص ك٤ا ـ٬اق. ٜي  كا١

ك٘ٮ ا١خ٬س٩ٰ ا٨١ط٬م ٩١: ٷ ضاسث ١خ٢ٰٓٚ )٦ْ( ةهٙث ٤طؼك٘ث ٥٢١طػث، 

 ٥ٞا ٛؽَّر أض٥ػ ٤غخار ٥ْؽ، ٳف ا١هٙث ا٥١طؼك٘ث ٯشب أف ح٬ٟف إ٤ا ٤ػػ٬١ٷن 

كٷ  اْا٤   ان ١ٰفج ٧٬ٞ« ٬رة٤ؼٞ»، كحٜػٯؽ ا١هٙث اْا٤   ان ٫ٰ٢ْا ةا١فٰاؽ، كإ٤ا ٧٬ٞ

ٯػؿ ٫ٰ٢ْا ا١فٰاؽ، كا٬١س٩ أف ٯ٬ٟف ا١خ٢ٰٓٚ ة٬ٟفو ْاـٌ ٪٬ نٙث ٥٢١طػث، أم: 

٥١طثه ٞائ٨ثه ٦ْ ٘ٸف، كٯٟػ٬ف ٨ٓ٤ػ٭ )ْػ٦( ٪ػ٬ ا١تػػؿ أك ا٨١ٰاةػث، ك٪ػ٬ ٤ػ٦ 

، أم ٤ٓا٫ٰ٧ا ا٥١ل٬٫رة، كا١خٜػٯؽ: ٪ؼق ٥٢ٞػث ١٬ٜ٤ػث ٧ٰاةػثن  :٪ؼق ١ى٥طثه ٦ْ ٘ٸفو

٩ ١ػ٬ أراد أف ٯخطػػَّث ْػ٦ ـػٰؽح٩ ٳحػ٭ ةػا١ٟٸـ ذاحػ٩، ٟ٘ػاف ٩٨ْ، ٢ْ٭ اْختار أ٧

ّي ا٥َّ٢١طث ٧ائت  ٩٨ْ ٫ٰ٘ا. ان كاى

*   *   * 

                                                 

، 3009، ْا٣١ ا١ٟخب، ا١ٜػا٪ؽة ٤3ٓش٣ ا١ه٬اب ا٬ٖ٢١م ٢١ػٞخ٬ر أض٥ػ ٤غخار ٥ْؽ، ط (3)

3/133. 
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ابأ.  ّٔ  ()ٗٔـف ٌؽوان اىت

ى:صالملخَّ
، )ورد فّ٘ اْخؽاىبان  اً فؽٗػ احؽن٘ت٘   اً ٍٍُ اىِهخث اىيغٔٗثْؼه  حٓاىز ٌّٖ ُؽفب

(فلَ  ٌّٖ . وٗتبػو أنَّ اىخب «ىبٔال»ةٓػ  ؽٌ َ٘ ىبً االْخؽاىبْبؼَٗ  ٖ حف٘بػ اىطبوَّ

ُّ فٖ ت« ىٔال»ٗشخٍٓا ةٓػ   اىٍػوُث اىيغٔٗبث)ال فٖ اىلؽآن اىهؽًٗ؛ تذ أُٓؽ اىخخت

ىيٍهختث اىلاٌيث(
(1)

اُفؽاد ٍُاذج اىطو اٛعؽى اىخٖ وكبّ ف٘ٓبا االْخبؽاض  

 .ةأضػ ذِٗم االْخؽاىَ٘ -ةَ٘ أداة اىطو واىفٓو 

ُّٔ و ٌّٖ  رٌ ذٍث حٍ ضبَ٘  االْخبؽاض ةٓبػ اىطبوِّ ُٓبؽ فبٖ اـبخٍٓال  حبارٗغ

، أو ُغيِّتبْج ْي٘ٓبا، واكخهبؽ االْخبؽاض فبٖ «ّْف » اٛداة: «ىٔال» اـخُتػىج ةب

َِّ  ٍِاذجحيم اى  ؽط.ؽ  أو ْيٕ اىلَّ ْيٕ اى

ى:البحث
 .٘ٮ ا١ٓؽةٰث؛ إذ ٯّٜ ٘ٮ أ٥٧ػاط حؽٰٞتٰػث ٤خ٬٨ْػث أـ٬٢ب كائّاٷْخؽاض 

 «١ػ٬ٷ» ةٓػ ا١ؽأس ا١ػ٬ُٰٙٮ ٫ٰا أ٩٧ كردك٦٤ ا٬٥١اىّ ا٨١ادرة ا١خٮ اـخ٠٥ٓ ٘

 ڦ  ڦ   ڤ ژ :]93-91[٘ٙٮ ٩١٬ٛ حٓا١٭ ٘ٮ ـ٬رة ا٬١اٛٓػث  ؛ا٥١ٰٙػ ٢١طوٌ 

                                                 

() .٤اسفخٰؽ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث كآداة٫ا 

ا٢١ٖث كاٳدب كا١فٰؽة كا١خػارٯظ ك٢ْػ٬ـ ا١لػؽٯٓث ٤ئات ا١ٟخب ٘ٮ ي٨٥ج ٪ؼق ا٥١ػك٧ث ح (3)

 اعخٸؼ ْه٬ر حأ٫ٰٙ١ا. ١ٟخباؼق ٪ ك٧ط٬٪ا، كركْٮ ٘ٮ اعخٰار
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 ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ     ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 ؛ إذ«١ػ٬ٷ»ساء اْخؽاىاف ةٓػػ ، ژ ڎ          ڎ    ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ         ڇ ڇ

«٨ٞػخ٣ ٰٕػؽ ٤ػػٯ٦ٰ٨ حؽس٬ٓف ا١ؽكح إذا ة٢ٖج ا١ط٢ٜػ٬ـ إف ٫ٌ٘ٸ » ا١خٜػٯؽ:
(3)

 ،

ًهػػ٢ٍج ١ػػ٬ٷ ْػػ٦ ٫٢ٓ٘ػػا ٙي إذا ة٢ٖػػج » ُؽ٘ػػٮٌ اٳكؿ ةخػػؽٰٞت٦ٰ:  «حؽس٫٧٬ٓػػا» ٘

 .«إف ٨ٞخ٣ ٰٕؽ ٤ػٯ٦ٰ٨» كؽٌٮٌ  ، كاٱعؽ«ا١ط٬ٜ٢ـ

         ڇ ڇ ژ لػؽطا٬١اردة ٛتػ٠ ا١ ا١را٧ٰث «٬١ٷ» ٢ْ٭ أفاة٦ ٪لاـ  كٛػ ٧مَّ 

حٟؽاره ١ٴك١٭ ژ  ڍ ڇ
(1)

 «١ػ٬ٷ» ١ػػ ان اةس٬ «حؽس٫٧٬ٓا» ، ك٢ْ٭ ٪ؼا ح٬ٟف

ػ «١ػ٬ٷ» ة٨٥ؾ١ػث حػؼٰٞؽ ةػػاٳك١٭، كٯ٬ٟف ذ١ٝ ا١خٟؽاري  ٓي ػت اٳك١ػ٭ ا١خػٮ ة

ٷ ا١را٧ٰػث  «١ػ٬ٷ» كٯ٦ٟ٥ أف ٯٜاؿ ٨ْػئؼ: إف كس٬د .ا٥١فا٘ث ة٫٨ٰا كة٦ٰ ٫٢ٓ٘ا

 ،ا١خ٬ٰٞػ ٰٕؽ عاىّ ٬ٓ٢١ا٤ػ٠»ك ٳ٫٧ا ح٬ٰٞػه ١ِٙٮ،ٯ ذؽ ٘ٮ ا٥٨١ً ا١خؽٰٞتٮ؛ 

«٘ٸ ٤ط٠ ٩١ ٦٤ اٵْؽاب
(3)

. 

أ٤ػا اٳـ٥اء،  ٢ْ٭ حػع٠ض٦ٰ  لؽطا١ حٰٙػ ٨ٓ٤٭أف  «٬١ٷ»ٳن٠ ٘ٮ كا

إذا ٞا٧ج ٤ّ اٳ٘ٓاؿ ٫٘ٮ ة٨ٓ٥٭ )٪ٌٸ(، ٬١ـه ٢ْ٭ ٤ا ٤ي٭، كحطيٰو ٥١ػا »

«ٯأحٮ
(3)

٢ْػ٭  «١ػ٬ٷ»إذف ٯ٬سب أف حٟػ٬ف  ا١ٟؽٯ٥ث، ٘ا٥٨١ً ا٬١ارد ٘ٮ اٱٯث 

 ٨ٓ٤٭ ا١خطيٰو.

١ػ٣ ٯػؽد إٷ ٘ػٮ  «١ػ٬ٷ» ا٨١طػ٬ ةٓػػ ٪ػؼإٰؽ أف ٤شٮء اٷْخؽاض ٢ْ٭ 

ا١ٜؽآ٧ػٮ ٥٧ػ٬ذجاٳ
(1)

ّي ٪ػؼا ا١ػ ا٥١ػك٧ػػث )٘ػٮ ا١خؽٰٞتػٮ  ٥٨ً، ٜ٘ػػ أ٫ُػؽ حختػػ

                                                 

 .331، ٨ٖ٤ٮ ا٢١تٰب ٦ْ ٞخب اٳْارٯب، ْتػ اهلل ة٦ ٯ٬ـٗ اٳ٧هارم، س٥اؿ ا١ػٯ٦ اة٦ ٪لاـ (3)

 .331ا٥١ؽسّ ا١فاةٚ،  (1)

 .391ا٨١ط٬ كا١هؽؼ،  ةٍٰار، ْان٣، (3)

 .3/389اٳز٪ؽم، أة٬ ٨٤ه٬ر ٤ط٥ػ ة٦ أض٥ػ، ح٫ؼٯب ا٢١ٖث،  (3)

ا١خٮ حٰٙػ ا١طو ٘ٮ ٬٤اىّ أعػؽل ٤ػ٦ ا١ٜػؽآف ا١ٟػؽٯ٣، ١ٟػ٦ اٷْخػؽاض  «٬١ٷ»كردت  (1)

 = [،31اٳ٧ٓاـ: ] ژ ەئ ەئ ائ  ائ ى ژةٓػ٪ا ٞاف ةا١ِؽؼ كضػق، ك٦٤ ذ١ٝ: 
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اٷْخؽاض  أفَّ  ان ، ٥ٞا أ٫ُؽ أٯي«٬١ٷ» ٷ «٪ٌٸ » اٳداة ٥٢١ٟختث ا١لا٢٤ث( كركد

كة٫ػؼا . ا١ؼم ٯأحٮ ةٓػ ا١طو ٯٜخهؽ ٢ْ٭ أضػ ا٦ْٰ٬٨١: ا١ِػؽؼ أك ا١لػؽط

٘ػٮ ٤ِٓػ٣ اـػخ٥ٓاٷح٩ ٯٜػ٬ـ  اٷْخػؽاض( - ا٥٨١ً ا١خؽٰٞتٮ )ا١طػوٯ٬ٟف 

 ةلػؽط٢١ػٷ١ث ٢ْ٭ ا١طٌو،  «٪ٌٸ » داةاٳ ٥ٓاؿ: ٢ٕتث اـخ٥٫اأك٢ْ١٭ أ٤ؽٯ٦؛ 

: ٥٫ػاذا٧ٰك .٘ٮ اٷـػخ٥ٓاؿ ـػ٬اء «٬١ٷ»أف ٯأحٮ ةٓػ٪ا اْخؽاض، كإٷ ٫٘ٮ ك

كٯ٥ٟػ٦ ا٬١ٛػ٬ؼ  .ةٓػػ ا١طػوِّ ة٨ٰث حؽٰٞتٰث اْخؽاىٰث كاضػػة  اٷٛخهار ٢ْ٭

 :ٯ٦ اٳ٤ؽٯ٦٪ؼ ٬ىص٢ْ٭ ٥٧اذج ح

٦ْ أةٮ ٬٤ـ٭ ٛاؿ: ٕؾك٧ا ٤ّ رـ٬ؿ » ٦٥٘ ٧ه٬ص ا١فٰؽة ا٨١ت٬ٯث: -3

٨٢ٜ٘ػا: ٯػا رـػ٬ؿ اهلل،  ...اهلل ن٢٭ اهلل ٩ٰ٢ْ كـ٣َّ٢ ٘ٮ ةٓو أـٙارق

 -تذ ةػْت ىَم اىطاسبثُ  -فئالأ٧ج ةأرض ضؽب، كٷ ٧أ٦٤ ٢ْٰٝ، 

«١تٓو أنطاةٝ، ٜ٘اـ ٤ٓٝ... كيَج 
(3)

.   

( ٛيػػٰث نػػؽٰ٘ث ٘ػػٮ ٪393) ك٘ػػٮ ا١فػػٰاؽ ا٢١ٖػػ٬م ٯٓػػا١ز ا٥١تػػؽد -3

ػػاؿ ٫١ػػ٣: » ٰٜ٘ػػ٬ؿ: (ا٥١ٜخيػػب) َُ  - ْببّف ٰٜ٘ي يَّببج اىٓبب٘ ِْ ُ  - تذا أ

طِج  «ا١ٸـ ُنطِّ
(9)

. 

تذا  - ّْف » :ان ٥٢١تؽد أٯي (ا١ٟا٠٤)ك٘ٮ ا١فٰاؽ اٷسخ٥اْٮ ساء ٘ٮ  -1

ٍَاسِ  ُٓ ًَ اى ٍْفخٝ نٰطثن ضخ٭ حغ٢ّ ة٫ػا ٢ٛػب  أحْتََٓج  - نَِج ىك٘

«ا٢ٓ١ز..
(8)

. 

                                                 

  ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ژك [،18 :ا٫ٟ١ػػػػػٗ] ژ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ     ڎ ڌ ژك =

 ژ ﮹ ﮷﮸    ﮶  ﮴﮵    ﮳  ﮲  ۓ ۓ ژك [،33 :ا٨١ػػػ٬ر] ژ ڃ ڃ ڃ

 [.31 :ا٬٨١ر]

 .13/388، ف٨ػ اٵ٤اـ أض٥ػ ة٦ ض٨ت٠، ٤أض٥ػ، اة٦ ض٨ت٠ (3)

 .3/331ا٥١ٜخيب، ا٥١تؽد، أة٬ ا١ٓتاس ٤ط٥ػ ة٦ ٯؾٯػ،  (9)

 =كٯطف٦ ا١خ٨ت٩ٰ  .3/333ا٥١تؽد، أة٬ ا١ٓتاس ٤ط٥ػ ة٦ ٯؾٯػ، ا١ٟا٠٤ ٘ٮ ا٢١ٖث كاٳدب،  (8)
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ٜ٘ػاؿ: ٯػا ْػػك » (:٪333) ١ٲةٮ( ٥١طاىؽات٧رؽ ا١ػر ٘ٮ ا)٘ٮ ك -3

«...َْؾىَج  - تذا اةخيَ٘ج ةاىفاضلثِ  - ّْف اهلل، 
(30)

. 

٢١ؽإب اٳن٫ٙا٧ٮ  (٤طاىؽات اٳدةاء ك٤طاكرات ا١لٓؽاء)ك٘ٮ  -3

 ٛاؿ كاْؽ:» (:303٪)

ٰىػػ٦ٰي  ْي ى  - تذا أحببٕ كببػرٌ  -ْببّف أ

 

«ةٙارغ ا١ٜٓػ٠ نَِج اـخغرَج  
(33)

 

رةٰػّ اٳةػؽار )( ٘ػٮ ٪٤391غلؽم )ا١فٰاـٮ ذٞؽ ا١ؾ فٰاؽك٘ٮ ا١ -1 

تْن ناُْج ْبؼه اىليب٘ثُ  - ّْف ٜ٘اؿ اٳ٬٤ٯ٬ف: » :(ك٧ه٬ص اٳعٰار

 َِ ب. ٜ٘اؿ ٤ٓاكٯػث: ٥١ػا رأٯػخ٣٫ ٞػؼ١ٝ ة٫ا ٛت٠ ا١خطؾع  ةػأَت  - ِْػ

«ذٞؽت...
(33)

. 

 (:٪339ٳةٮ إـطاؽ ا٬ٌ٬١اط ) (ٕؽر ا١غهائم ا٬١اىطث)ك٘ٮ  -3

: ان أ ٰ٘ػ٩، ٜ٘ػاؿ ١ػ٩ ٯ٤٬ػ٩ ا١ؼم ٯخ٬ىػٞاف ٥٢١أ٬٤ف عادـ ٯفؽؽ ٌفَّ »

«ة٥ا حفؽ٩ٛ ٘أكخؽٯ٩ ٨٤ٝ... حأحِٖ٘ - تذا ـؽكَج  - ّْف 
(31)

. 

                                                 

، كٷ ىٰؽ ٘ػٮ ذ١ػٝ ٟ٘ٸ٪٥ػا «إذا»٦٤  ةػٷن  «إذ»٢٭ أ٩٧ ٛػ ٯأحٮ ٘ٮ ةٓو ا١ؽكاٯات ا١ِؽؼ ْ =

ُؽؼ، كا١ٖؽض ٦٤ ٪ؼق اٳ٤ر٢ث حختّ كركد ا١ِؽؼ أك ا١لؽط ةٓػ ا١طو. ك٦٤ أ٤ر٢ػث ٤شػٮء 

ا ةهػٰطث  إذ ٨ٞج ىٰٚ ا٨٥١غؽ ٞؾ ا١غٰل٬ـ أحتٓخ٫ػكٯ٢ٝ ٪ٌٸ »٤ا ساء ٘ٮ ا١تٰاف كا١خت٦ٰٰ:  «إذ»

 .3/333ا١شاضَ، ٥ْؽك ة٦ ةطؽ، ا١تٰاف كا١خت٦ٰٰ،  «حغ٢ّ ة٫ا ٢ٛب ا٢ٓ١ز

 .٧3/333رؽ ا١ػر ٘ٮ ا٥١طاىؽات، ، ٨٤ه٬ر ة٦ ا١طف٦ٰ، اٱةٮ (30)

٤طاىػؽات اٳدةػاء ك٤طػاكرات اٳن٫ٙا٧ٮ، ا١ؽإب أة٬ ا١ٜاـػ٣ ا١طفػ٦ٰ ةػ٦ ٤ط٥ػػ،  (33)

حلت٫٫ا ٧يفتج إ١ػ٭ ٤ا١ػٝ ةػ٦  ةٰاته ٞؽ ٘ٮ ا١تٰاف كا١خت٦ٰٰ أكذي ، 3/111ا١لٓؽاء كا١ت٢ٖاء، 

. «٨ٞػج اـػخ٨ٓج ةٙػارغ ا١ٜٓػ٠ ...... إذ كػٖٙج ة٫ػا ٪ػٌٸ  أْٰػ٦ٰي » أـ٥اء ةػ٦ عارسػث:

: اةػ٦ ٛخٰتػث، ْتػػ اهلل ةػ٦ . كٞػؼ١ٝ ٘ػٮ3/38ا١شاضَ، ٥ْؽك ة٦ ةطؽ، ا١تٰاف كا١خت٦ٰٰ، 

 .3/13 ،ا١لٓؽ كا١لٓؽاء ٤ف٣٢،

 .3/113ٰار، رةّٰ اٳةؽار ك٧ه٬ص اٳعا١ؾ٤غلؽم، سار اهلل،  (33)

 .38ٕؽر ا١غهائم ا٬١اىطث، ا٬ٌ٬١اط، أة٬ إـطاؽ ةؽ٪اف ا١ػٯ٦ ٤ط٥ػ ة٦ إةؽا٪٣ٰ،  (31)
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تذا  - فّٓف » (:٪٢١833ف٬ٌٰٮ ) (ا٥١طاىؽات كا٥١طاكرات)ك٘ٮ  -9

ْخًُ  - كيٕ اًُ ضبَّ اىٍاىهّ٘ث َّ٘ «٢ْ٭ ا٥١ف٦ٰ٥٢ ذا ٧ٙؿو زٰٞثَوى
(33)

. 

٘ػٮ  «ٷ١ػ٬» ٢ْػ٭ «٪ػٌٸ » ا١فػاةٜث ح٢ٰٖػب اـػخ٥ٓاؿ ا٥٨١ػاذجٯخت٦ٰ ٤ػ٦ 

ا١خؽاٰٞب ا١خٮ كرد ٫ٰ٘ا اْخؽاض، ٤ّ أ٥٫٧ػا رأـػاف كُٰٰٙػاف ٨ٓ٥١ػ٭ كاضػػ، 

ص ٤شٮء  أف اـػخ٥ٓاؿ ، كٯتػك ٦٤ ا١خف٢ف٠ ا١ؾ٨٤ٮ«٪ٌٸ » ٦ٟ١َّ اٷْخؽاض رسَّ

ذػ٣ ٢فػٰؽة ا٨١ت٬ٯػث، ا١ٜػٯ٥ػث ٨١هػ٬ص ا١٘ٮ ذ١ٝ ا١فٰاؽ ح٬ٛػٗ ٨ْػػ  «٬١ٷ»

 ا٨١ه٬ص.  ٥ا حٸ٪ا ٦٤ٰ٘ «ٸَّ ٪» ض٢ٍَّج 

َ أف ا  كإ٤اُؽ٘ٮ، ٢ْ٭ كس٦ٰ٫: إ٤ا ا٥٨١اذج ح٢ٝ ٘ٮ ا٬١ارد ٷْخؽاض كٯٸضى

ًٞؽ ٦٤ حٙؽد ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣ ةا١ش٥ّ ة٥٫٨ٰا ةٓػ خأ٫ؼا ٯةك ؛كؽٌٮ  «.٬١ٷ»ٞػ ٤ا ذي

حطاٞٮ ذ١ٝ ا١ػ٥٨ً ا١ٙؽٯػػ  أ٤ر٢ث أك حؽاٰٞب أك ن٬ر حؽٰٞتٰثك٠ٓ١ إ٧خاج 

ك٦٤ كػأف  :ا٬ٜ١ؿ ٤رٸن ٦ٟ٥ٰ ( أ٤ؽ ٦ٟ٥٤، ٘«٬١ٷ» )أم: ذ٨ائٰث اٷْخؽاض ةٓػ

٨ْػ ضػػكد اهلل، كرة٥ػا ٯٓخؽٯػ٩ ا١يػٓٗ ٘خػؾٌؿ ٛػ٤ػ٩،  ان ا٥١ف٣٢ أف ٯ٬ٟف كٌٛا٘

٩َّ، إٍف ٞاف حٰٜ   -٬٢٘ٷ  ٯ٨ػـي كٯفخٖٙؽ - اإذا ْه٭ رة
(33)

. 

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣. -

، ٨٤ه٬ر ة٦ ا١طف٦ٰ، ٧رػؽ ا١ػػر ٘ػٮ ا٥١طاىػؽات، حطٰٜػٚ: عا١ػػ اٱةٮ -

 ـ.3003، 3ا٥٢ٓ١ٰث، ةٰؽكت ط ٤ط٬ٙظ، دار ا١ٟخب

                                                 

 .  3/389ا٥١طاىؽات كا٥١طاكرات، ا١ف٬ٌٰٮ، سٸؿ ا١ػٯ٦ ْتػ ا١ؽض٦٥ ة٦ أةٮ ةٟؽ،  (33)

 .ان أٯي «٪ٌٸ »فخ٠٥ٓ اٳداة أف حي  ٯ٦ٟ٥ (33)



 301 (4-9)اجلصءان  (39)اجملمد  -دلمة دلمع المغة العسبية بدمػل 

اٳز٪ؽم، أة٬ ٨٤ه٬ر ٤ط٥ػ ة٦ أض٥ػػ، ح٫ػؼٯب ا٢١ٖػث، حطٰٜػٚ: ٤ط٥ػػ  -

  .3003، ٬ْ3ض ٤ؽْب، دار إضٰاء ا١خؽاث ا١ٓؽةٮ، ةٰؽكت ط

ػػب أةػػ٬ ا١ٜاـػػ٣ ا١طفػػ٦ٰ ةػػ٦ ٤ط٥ػػػ، ٤طاىػػؽات اٳدةػػاء  - اٳنػػ٫ٙا٧ٮ، ا١ؽٕا

ؽكت  .ـ3888، 3ط ك٤طاكرات ا١لٓؽاء كا١ت٢ٖاء، دار اٳر٣ٛ ة٦ أةٮ اٳر٣ٛ، ٰة

ٚ ط - ان٣، ا٨١ط٬ كا١هؽؼ، ٨٤ل٬رات سا٤ٓث د٤لٚ، د٤ل ٍار،ْ   ـ.3883، 3ٰة

 ـ.3003ا١شاضَ، ٥ْؽك ة٦ ةطؽ، ا١تٰاف كا١خت٦ٰٰ، دار ا٫١ٸؿ، ةٰؽكت،  -

اة٦ ض٨ت٠، أض٥ػ ة٦ ٤ط٥ػ ا١لٰتا٧ٮ، ٤ف٨ػ اٵ٤اـ أض٥ػ ة٦ ض٨تػ٠، حطٰٜػٚ:  -

 .ـ3003، 3ط كْادؿ ٤ؽكػ، ٤ ـفث ا١ؽـا١ث، طككٰٓب اٳر٧اؤ

ا١ؾ٤غلؽم، سار اهلل، رةّٰ اٳةؽار ك٧ه٬ص اٳعٰار، ٤ ـفث اٳ٥٢ْػٮ،  -

 .ـ3883، 3ةٰؽكت ط

ا١فػػ٬ٌٰٮ، سػػٸؿ ا١ػػػٯ٦ ْتػػػ ا١ػػؽض٦٥ ةػػ٦ أةػػٮ ةٟػػؽ، ا٥١طاىػػؽات  -

 .ـ3001، 3كا٥١طاكرات، دار ا١ٖؽب اٵـٸ٤ٮ، ةٰؽكت ط

اة٦ ٛخٰتث، ْتػ اهلل ة٦ ٤ف٣٢ ا١ػػٯ٬٨رم، ا١لػٓؽ كا١لػٓؽاء، دار ا١طػػٯد،  -

 ـ.3003ة، ا١ٜا٪ؽ

ا٥١تؽد، أة٬ ا١ٓتػاس ٤ط٥ػػ ةػ٦ ٯؾٯػػ، ا٥١ٜخيػب، حطٰٜػٚ: ٤ط٥ػػ ْتػػ  -

 ا١غا١ٚ ْي٥ٰث، ْا٣١ ا١ٟخب، ةٰؽكت.

ا٥١تؽد، أة٬ ا١ٓتاس ٤ط٥ػ ة٦ ٯؾٯػ، ا١ٟا٤ػ٠ ٘ػٮ ا٢١ٖػث كاٳدب، حطٰٜػٚ:  -

 .ـ3883، ٤3ط٥ػ أة٬ ا١ٙي٠ إةؽا٪٣ٰ، دار ا١ٟٙؽ ا١ٓؽةٮ، ا١ٜا٪ؽة ط

، ٨ٖ٤ٮ ا٢١تٰػب ْػ٦ ٯ٬ـٗ اٳ٧هارمة٦  ْتػ اهلل ، س٥اؿ ا١ػٯ٦اة٦ ٪لاـ -

ٞخب اٳْارٯب، حطٰٜٚ: د. ٤ػازف ا٥١تػارؾ ك٤ط٥ػػ ٢ْػٮ ض٥ػػ اهلل، دار 

 ـ.3889، 3ا١ٟٙؽ، د٤لٚ ط

ا٬ٌ٬١اط، أة٬ إـطاؽ ةؽ٪اف ا١ػٯ٦ ٤ط٥ػ ة٦ إةػؽا٪٣ٰ، ٕػؽر ا١غهػائم  -

 ـ.3009، 3ا٬١اىطث، دار ا١ٟخب ا٥٢ٓ١ٰث، ةٰؽكت ط



 دلنـقْا و  فُي  رـعْلت ا 
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 تم هى أسهىب صحٍح فصٍح

ا د. ْأ.  تػ اىِانؽ ْفَّ
() 

( 3038، 83، ـ3ك٧3يًلؽىت ٘ٮ ٤ش٢ث ا٥١ش٥ّ ٘ٮ ْػػد٪ا ا٥١ػؾدكج )ج

٨ًٮى ٫ٰ٘ا ا١تاضد  ْي ٤ٜا١ث ٳضػ ا١تاضر٦ٰ ة٬٨ٓاف )٤ا ٪٬ س٬اةٝ؟ ٤ى٦ٍ ٪٬ زٯػ؟( 

ةخ٨ٰٙػ أـ٬٢ب ٬ٖ١ٌم كائّ، ٯغخهؽق ا٥١راٷف ا٢١ؼاف ٬٨ْف ة٥٫ا ٤ٜا١خ٩، ك٪ػ٬ 

كةػ٦ٰ اٷـػ٣  «٤ىػ٦»أك  «٤ػا»٫ٙاـ أـ٬٢ب ٛائ٣ ٢ْ٭ ا١ٙه٠ ةػ٦ٰ اـػ٣ اٷـػخ

٣ ٩٨ْ ةي٥ٰؽ ا١ٖائب  ٌٜػب رأٯػان رأٯخيػ٩  «٪٬»ا٥١فخ٫ٙى ك٘ؽك٩ْ. كٞاف ةػؼ١ٝ ٯخٓ

٘ٮ ٞخٌٰب )٦٤ نطٰص ا٬ٜ١ؿ ك٘هػٰط٩( ا١ػؼم نػػر ١ػٮ ْػ٦ ا٫١ٰئػث ا١ٓا٤ٌػث 

٢١ٟخاب ٘ٮ كزارة ا١رٜا٘ث، أسؾت ٩ٰ٘ ٪ؼا اٳـ٬٢ب ة٥ا ةػا ١ٮ ٦٤ ة٨ٌٰات ٤ػ٦ 

 ـ٥اع أك ٰٛاس.

١ٟاحػب ٘ػٮ ٤ٜا١خػ٩ أف ٯيػؾرمى ة٫ػؼا اٳـػ٬٢ب كأف ٯ٨خٜػػق، كٛػ ضػاكؿ ا

كٯ٫ػـ اٳـؿ ا١خٮ ٛاـ ٫ٰ٢ْا ةا١ف٥اع حارة، كةا١ٰٜػاس حػارة أعػؽل؛ كا٧خ٫ػ٭ 

ةٓػ ٨٤اٛلث كاـخػٷؿ إ١٭ أٌف اٷـخ٥ٓاؿ ا١ػارج ٢ْػ٭ اٳ١فػ٨ث كاٳٛػٸـ ٘ػٮ 

 «٤ىػ٦»٪ؼا ا١ٓهؽ ٤ؽس٬ح، ٯ٦ٟ٥ أف ٯي٢خ٥ىؿ ١ػ٩ كسػ٩ ٤ػ٦ ا١هػٌطث ةػنْؽاب 

ن ذا٧ٰػػان؛ كأٌف اٷـػػخ٥ٓاؿ ا٢١ٖػػ٬م اٷـػػخ ٫ٙا٤ٰث ٤تخػػػأ، كا١يػػ٥ٰؽ ةٓػػػق ٤تخػػػأ

ا١ٙهٰص ا١ؽاسص ا٬ٜ١ٌم ٪٬ ا١ؼم ٯفخ٨ٖٮ ْػ٦ ا١يػ٥ٰؽ ةػ٦ٰ اـػ٣ اٷـػخ٫ٙاـ 

٣ ٩٨ْ، أم: ٤ا س٬اةٝ؟ ك٦٤ زٯػه؟.  كا٥١فخ٫ٙى

                                                 

() ْٚي٬ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤ل. 
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كٛػ ٬٧ٯج ض٦ٰ ٧يًلؽت ح٢ٝ ا٥١ٜا١ث، كٛػ ٧ِؽتي ٫ٰ٘ػا ٤ػؽاران، ككسػػتي 

٭ ا١ؽدٌ، أف أردٌ ٫ٰ٢ْا ة٥ا ٯشػب، كأةػ٦ٌٰ ٬ْار٪ػا، ةٰػػ ٫ٰ٘ا ا١ٟرٰؽى ٥٤ا ٯػ٬ْ إ١

 أ٧ٌٮ حؽٞج ذ١ٝ؛ ١ئٌٸ ٯ٢ٖب ٢ْ٭ ذ١ٝ ٪٬ل ٦٤ ٪٬ل ا٨١ٙؿ.

ضخ٭ إذا ٤ي٭ ز٦٤ ٢ْ٭ ذ١ٝ، ٣١ أرى ٩ٰ٘ ٦٤ ٯت٦ٌٰ ٤ا ا٧ٍػ٬ت ٢ْٰػ٩ ح٢ػٝ 

ا٥١ٜا١ث، ك٫ٰ٘ا ٤ا ٫ٰ٘ا؛ كأعؼى ةٓػوي ٢ٌتػث ا٢ٓ١ػ٣ ٯفػأ٨١ٮ ْػ٦ نػٌطث ٤ػا كرد 

اضر٦ٰ ك٢ٌتث ا٣٢ٓ١ ٯفخ٨ػكف إ٫ٰ١ا، ٯٖخ٥ؾكف ة٫ا رأٯٮ، ٫ٰ٘ا، كس٠ٓ ٧ٙؽه ٦٤ ا١ت

 ٘هػاضث»كرأمى ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ ٘ٮ ٛؽارق ا١ػؼم ٧ػٌم ٰ٘ػ٩ ٢ْػ٭: 

 ىػ٥ٰؽ أ٧ٌػ٩ ٢ْػ٭ اٳـػ٬٢ب، ٪ػؼا ٘ػٮ( ٪٬) ا٨٥١ٙه٠ ا١ؽّ٘ ى٥ٰؽ اـخ٥ٓاؿ

=رأٯج ٦٤ اٳ٤ا٧ث كا٬١اسب أف أةػ٦ٌٰ ٤ػا ا٧ٍػ٬ت ٢ْٰػ٩  .«ذافو  ٤تخػأ أك ٘ه٠،

١ث، ك٤ا ٛاـ ٫ٰ٘ا ٤ػ٦ أكػٰاء ٘ػٮ ا١طٟػ٣ كاٷـػخ٨خاج كاٷـػخػٷؿ، ح٢ٝ ا٥١ٜا

 حط٬ؿ دكف اٷ٥ٌئ٨اف إ١٭ ٤ا ٫ٰ٘ا، كاٷْخ٥اد ٩ٰ٢ْ.

[ ةيٓث كْلؽٯ٦ كػا٪ػان ٤ػ٦ ا١ٜػؽآف 333-331ـاؽ ا١تاضد ]ص( 3

ا١ٟؽٯ٣ كا١طػٯد ا٨١ت٬ٌم كٞٸـ ا١ٓؽب، ٫٥ِٓ٤ا ٦٤ ك٬ا٪ػ اٷضخشػاج، ١ػ٣ 

ػػ٠ ٫ٰ٘ػػا ةػػ٦ٰ اـػػ٣ اٷـػػخ٫ٙاـ  هى كاٷـػػ٣ ا٥١فػػخ٣٫ٙ ٨ْػػ٩  «٤ىػػ٦»أك  «٤ػػا»ٯٙي

٘ا٨١هػ٬ص ا١فػا١ٙث حلػ٫ػ أٌف ا١يػ٥ٰؽ ٷ »ةا١ي٥ٰؽ؛ ذ٣ٌ ٢َّْػٚ ٫ٰ٢ْػا ة١٬ٜػ٩: 

.٣ ٩٨ْ ـ ة٦ٰ اـ٣ اٷـخ٫ٙاـ كا٥١فخ٫ٙى  .«ٯيفخغػى

ك٪ؼق ٤ٖا١ٍث؛ ٳٌف ٪ػؼق ا٨١خٰشػث ح٨ٓػٮ أٌف ٞػٸـ ا١ٓػؽب داؿٌّ ٢ْػ٭ ٨٤ػّ 

٣ ٨ْػ ٗه ٤ػ٦ اـخغػاـ ا١يػ٥ٰؽ ةػ٦ٰ اـػ٣ اٷـػخ٫ٙاـ كا٥١فػخ٫ٙى ٢ٍػ ٩. ك٪ػؼا عي

ا٬ٜ١ؿ؛ ٳٌف ٪ؼق ا٨١ه٬ص ح٦٢ٓ نٌطث ٤ا ٞاف ٫ٰ٘ا، ك٤ػا ٞػاف ٢ْػ٭ كػا٢ٞخ٩، 

ك٘هػػاضخ٥٫ا، كٷ ح٨٥ػػّ ا١ٙهػػ٠ى ةا١يػػ٥ٰؽ ةػػ٦ٰ اـػػ٣ اٷـػػخ٫ٙاـ ا٥١ٜهػػ٬د 

ّو ٥١ػا ٕػاب ٫٨ْػا.  ٣ ٩٨ْ؛ ٫٘ٮ د٠ٰ١ إذتات ٥١ا ٞاف ٫ٰ٘ا، ٷ د٠ٰ١ى ٨٤ كا٥١فخ٫ٙى

ّي ١ؼ١ٝ ٯطخاج إ١٭ ٤ا ٯ٨تٖٮ ٦٤ أـت  اة٩ كة٨ٌٰاح٩ ا١هطٰطث ا١ٟاٰ٘ث.كا٨٥١
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ٓتخ٩ ٘ٮ ح٢ٝ ا٥١ٜا١ث ٥١ػا كسػػت ٰ٘ػ٩  ك٬١ ٧ِؽت ٥ٰ٘ا ٧رؽ ا١ٟاحب ٦٤ سى

د١ٰٸن نطٰطان ٯٍّٜ ة٨ٙػٮ كركد ٪ػؼا اٳـػ٬٢ب ٘ػٮ ٞػٸـ ا١ٓػؽب، أك ٧ٙػٮ 

س٬ازق، ك٩ٓ٨٤؛ ك٤ا كسػت ٘ٮ ذ١ٝ ا٨١عرار ٤ا ٯرتػج ٨٢١ٜػػ، كذ١ػٝ ٤ػا ٯٟػ٬ف 

٭ ذ١ٝ ةٓوى ٤ا ٯل٫ػ ةػ٬ركد ذ١ػٝ ٘ػٮ ا١ٟٸـ ٩ٰ٢ْ ةٓػي؛ ٰٟ٘ٗ إذا زدت ٢ْ

 ٞٸـ ا١ٓؽب؟.

ٍشؽو  ٢٤ٝ عتؽ ٘ٮ - أـػ ا١ؼم ـا٩ٛ اة٦ ٛخٰتػث ة٨ٮ ٢ْ٭ ضي
 (3)

 ٛػا٬١ا أ٫ٌ٧ػ٣ 

 «.رة٨ٌا؟ ٪٬ ٦٤: »١ٟا٪٣٫٨

ٰٛؿ ة٦ اٳض٨ٗ ك٘ٮ ٬ٛؿ -
(3)

 «.ذ٧ت٨ا؟ ٪٬ ٤ا ٘نذف: »

كٛػػػ ٞػػاف ٪ػػؼاف ا١لػػا٪ػاف ٥ٌ٤ػػا كػػ٫ػ ٥٢١ش٥ػػّ ٘ػػٮ ٛػػؽارق ةٙهػػاضث ٪ػػؼا 

ٝع داٌٷف ٢ْ٭ أٌف ٪ؼا اٳـ٬٢ب أـ٬٢ب ٛػٯ٣، ٩ٌ٨ٟ١ ٠ٰ٢ٛ.اٳـ٬٢ب، ك٪  ٥ا دكف ك

ذ٣ٌ إٌف ٪ؼا اٳـ٬٢ب ٥ٞا ٯػٌؿ ٞٸـي س٥اْث ٤ػ٦ ٥٢ْػاء ا١ٓؽةٌٰػث كا٥١ٙفػؽٯ٦ 

  ائ ائ ژك٤ٓؽةٮ ا١ٜؽآف كارده ٘ٮ ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣ ٘ٮ ٬٤ى٦ٰٓ: ٘ٮ ١٬ٛػ٩ حٓػا١٭: 

 ژ ىئ ېئ  ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ ەئ

؛ ٜ٘ػ ذ٪تج ح٣ٟ٢ [38 :ا٢٥١ٝ] ژ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ژ، ك٩١٬ٛ: [33 :٤ؽٯ٣]

٫ٙا٤ٌٰث، ٧ٌم ٢ْ٭ ذ١ػٝ ٘ٮ ا٬٥١ى٦ٰٓ ٯش٬ز أف ح٬ٟف اـخ «٤ى٦»ا١ش٥اْث إ١٭ أٌف 

، كد١ٌج ٩ٰ٢ْ ْتارة اٱعؽٯ٦ ٘ٮ حٙفٰؽ ا٨ٓ٥١٭ كحٜػٯؽ ا١ٟٸـ إكػارة اةٓي٣٫ ٧ه  

،  -ك٤٬٫ٙ٤ان كاٛخياءن. ك٣٫١٬ٛ ٘ٮ ا١طا١خ٦ٰ  ٌّٝ ك١ػ٣ ك٪٬ ٤ا ١ػ٣ ٯ٨ػاز٣٫ْ ٰ٘ػ٩ كػ

كػ٫ادةه ةنذتػات ٪ػؼا اٳـػ٬٢ب ٘ػٮ ٧ػٌم  -ٯ٨خٜػق أك ٯؾًر ة٩ أضػ ٦٤ أ٪٠ ا٢ٓ١ػ٣ 

 ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣، دا١ٌث ٢ْ٭ نٌطخ٩ ك٘هاضخ٩.

 ك٪ؼق ةٓو ا٨١ه٬ص ا١ػا١ٌث ٢ْ٭ ذ١ٝ:

                                                 

 .3/301ؽاء، اة٦ ٛخٰتث، ا١لٓؽ كا١لٓ (3)

 .3/31 ا١ت٫ٰٜٮ، ٤ط٥ػ ة٦ إةؽا٪٣ٰ كا٥١فاكئ، ا٥١طاـ٦: ا٧ِؽ (3)
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ٛػػػػاؿ ا١ٙػػػػٌؽاء
(1)

 مت خت حت جت يب ىب ژ :ك١٬ٛػػػػ٩»: 

 ا١ٜػؽآف ٘ػٮ ٞػاف ٤ػا ك٠ٌٞ  .رّ٘ ٬٤ىّ ٘ٮ« ٤ى٦ٍ »ك« ٤ى٦ٍ » :[313 ٩ٌ:] ژىت

 ژ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ژ ١٬ٛػ٩: ٤رػ٠ را٘ػّ ةٓػق ٞاف إذا ٤ؽ٬٘ع ٫٘٬ ٤ر٩٢

 ڀ ڀ ژ: ك٤ر٢ػػ٩ [33 ]ا٫ٟ١ػػٗ: ژ ھ  ھ ھ ہ ژ: ك٤ر٢ػػ٩ ،[38 :ا٢٥١ػػٝ]

 ٯ٬ٟف ن٬اةان، ٞاف ٧هب . ك٬١[93 ]ا١ٜهم: ژ ٿ ٿ ٿ    ٺ ٺ ٺ ٺ

 .«.[330 ]ا١تٜؽة: ژ ٹٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ژ اهلل: ٬ٛؿ ة٨٥ًؾ١ث

٘ػٮ ١٬ٛػ٩ حٓػا١٭: « ٪ػ٬ ٦ٍ ٤ىػ»ف ا٬٫ٙ٥١ـ ٦٤ ٞٸـ ا١ٌٙؽاء سػ٬ازي أف ٯٟػ٬ك

 ٺ ٺ ڀ ڀ ژ ، ك٩١٬ٛ حٓا١٭:[38 :ا٢٥١ٝ] ژ  چ چ چ ڃ ڃ ڃژ

، ك٤ا إ٥٫ٰ١ا = اـخ٫ٙا٤ان، ٳ٧ٌػ٩ ٧ػمَّ ٢ْػ٭ [93]ا١ٜهم:  ژ ٿ ٿ ٿ    ٺ ٺ

س٬از ٬ٞف ٠ٌٞ ٤ا ٞاف ٞؼ١ٝ ٤ؽ٬ْ٘ان، إذا ٞاف ةٓػػق را٘ػّ؛ كسػ٬از أف ٯٟػ٬ف 

ٮ ٪ؼا ا١خؽٰٞب ح٬ٟف ٬٤نػ١٬ث إذا ٘« ٤ى٦ٍ »٨٤ه٬ةان. كحأ٠ٌ٤ ذ١ٝ ٯػ٨ٌ١ا ٢ْ٭ أٌف 

 ٞا٧ج ٘ٮ ٤ط٠ٌ ٧هب؛ ٘نذا ٞا٧ج ٘ٮ ٤ط٠ٌ رّ٘ ٞا٧ج اـخ٫ٙا٤ٌٰث.

 ك٪ؼا ا١ط٣ٟ ا٢ٟ١ٌٌٮ ا١ؼم ٯػٌؿ ٩ٰ٢ْ ٬ٛؿي ا١ٙػٌؽاء ٯفػخ٬ْب ١٬ٛػ٩ حٓػا١٭:

، ك٦٤ ذ٣ٌ ٯػػٌؿ ٢ْػ٭ [33 :٤ػؽٯ٣] ژ ىئ ېئ  ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئژ

ك٪٬ ٤ا ٯ٨ٓٮ ةأعؽة  ٢ْ٭ اٷـخ٫ٙاـ. اٯ٬ٟف ا١ٟٸـ ٘ٮ ٪ؼق اٱٯث ٤ت٨ٰ  س٬از أف 

« ٪٬»أٌف ك٬ٛع ٪ؼا ا١خؽٰٞب اٷـخ٫ٙا٤ٌٮ ا١ؼم ٞاف ٩ٰ٘ ى٥ٰؽ ا١ؽّ٘ ا٨٥١ٙه٠ 

٣ ٩٨ْ ٘ٮ ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣ سائؾ ةٸ حرؽٯب.  ة٦ٰ اـ٣ اٷـخ٫ٙاـ كا٥١فخ٫ٙى

كٛاؿ أة٬ سٓٙؽ ا٨١طاس
(3)

 :[38 :ا٢٥١ػٝ] ژ  چ چ چ ڃ ڃ ڃژ»: 

 ٘ٮ ٯ٠٥ٓ كٷ اـخ٫ٙاـ، ٫اٳ٧ عتؽق؛ كا١ش٢٥ث ةاٷةخػاء، رّ٘ ٬٤ىّ ٘ٮ :«٦٤»

 ..«ا١ؼم ة٨ٓ٥٭ كٯ٬ٟف ٧هب ٬٤ىّ ٘ٮ ٯ٬ٟف أف كٯش٬ز ٛت٩٢، ٤ا اٷـخ٫ٙاـ

                                                 

 .3/383 ،٤ٓا٧ٮ ا١ٜؽآف، ا١ٙؽاء (1)

 .3/331ا٨١طاس، ا١ٜؽآف، إْؽاب (3)
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ا١ٟؽ٤ا٧ٮ كٛاؿ
(3)

« ٤ىػ٦ٍ » ك٤طػ٠ٌ  ،..ژ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئژ :١٬ٛػ٩: »

 ر٘ػػّ« ٤ػػ٦» ٘ػػػ ك٥ْػػادان، ٘هػػٸن « ٪ػػ٬» س٢ٓػػج كإف ٬٤نػػ٬ؿ، ك٪ػػ٬ ٧هػػب،

٢َّٚ ٛت٩٢ كا٠ٓٙ١ عتؽق، ژ  ېئ  ېئ ژ ةاٷةخػاء  .«٤ٓي

ا١ٟٓتؽمٌ  ا١تٜاء أة٬ كٛاؿ
(1)

 ٪ػٮ: ا١رػا٧ٮ:.... كس٫ػاف ٫ٰ٘ػا ژ ۈئ ۈئژ: »

 .«٤تخػأ ك١ٰفج ٘ه٠،« ٪٬»ك اـخ٫ٙاـ،

كٛاؿ أة٬ ضٰاف
(3)

 كحٓػل ،ژ ۆئژ: ة٩١٬ٜ ١٬ٓٙ٤ث ٬٤ن١٬ث«: ٤ى٦ٍ »» :

خ٫ٙا٤ٰث، كاضػ؛ إ١٭ ، ٛت٫٢ا كا٠ٓٙ١ أك ـا ٚه  ..«٧هب ٬٤ىّ ٘ٮ كا١ش٢٥ث ٢ٓ٤ٌ

ا١ط٢تٮٌ  ا١ف٦ٰ٥ كٛاؿ
(9)

« ٤ىػ٦ٍ » حٟػ٬ف أف ٯشػ٬ز ژ  ېئ  ېئ ۈئ ۈئژ ك: »

٢ى٥ػػ٬ف» ١ػػػ ٤ٙٓػػ٬ٷن  كحٟػػ٬فى  ا١ػػؼم، ة٨ٓ٥ػػ٭ ٬٤نػػ١٬ثن  ٍٓ  حٟػػ٬فى  أف كٯشػػ٬ز«. ٯى

ّو  ٤ط٠ٌ  ٘ٮ اـخ٫ٙا٤ٰثن  ي « ٪٬»ك ةاٷةخػاء، ر٘ ، ٤تخػأ ؽٌّ »ك ذافو ق،« كى ي  عتػؽي  كا٥١تخػػأ

٢ٌٜث ا١ش٢٥ث ح٬ٟف أف كٯش٬ز. اٳكؿ عتؽي  كا١غتؽي  ٓى  ٘ٮ ٘ا١ش٢٥ث ا١ؽؤٯث، ٠ٓٙ١ ٤ي

 «.خ٢ٰٓٚا١ ٢ْ٭ ٧هب ٤ط٠ٌ 

كٛاؿ ا١لػ٨ٍٰٜٮ
(8)

 ،ژ ۈئ ۈئ ۆئژ :١٬ٛػ٩ ٤ػ٦« ٤ىػ٦ٍ » ك١ِٙػث» :

 ةػػ٩ ا٥١ٙٓػػ٬ؿ ٢ْػػ٭ ٧هػػب ٤طػػ٠ٌ  ٘ػػٮ ٬٤نػػ١٬ثه  ٪ػػٮ: ا٥٢ٓ١ػػاء ةٓػػو ٛػػاؿ

٢ى٥ي٬فى » ١ػ ٍٓ ٣٢ًى » ٘ػ ك٩ٰ٢ْ«. ٯى ؽ٘ا٧ٌٰث ٪٨ا« ْى  كٛػاؿ. كاضػػ ٤ٙٓػ٬ؿ إ١ػ٭ حخٓػٌػل ًْ

٢» ٪٬ ا١ؼم ا٢ٜ١تٮع  كا٠ٓٙ١ اـخ٫ٙا٤ٌٰثه،« ٤ى٦ٍ : »ا٣٢ٓ١ أ٪٠ ةٓو ٚه « ٬٥فٯٓى ٢َّػ ٓى  ٤ي

 ..«٨ْػم أ٫ُؽ ك٪ؼا. ةاٷـخ٫ٙاـ

                                                 

 .301/ 3 ا١خأكٯ٠، ا١ٟؽ٤ا٧ٮ، كْشائب ا١خٙفٰؽ ٕؽائب (3)

 .333 ا١ٜؽآف، أة٬ ا١تٜاء ا١ٟٓتؽم، إْؽاب ٘ٮ ا١ختٰاف (1)

 .33/393ا١تطؽ ا٥١طًٰ، أة٬ ضٰاف اٳ٧ػ١فٮ،  (3)

 .3/111 ا٥١ه٬ف، ا١ف٦ٰ٥ ا١ط٢تٮ، ا١ػر (9)

 .3/333ا١تٰاف، ا١ل٨ٍٰٜٮ،  أى٬اء (8)
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ك٧ػػٌم ا١ػػػٞخ٬ر ٘غػػؽ ا١ػػػٯ٦ ٛتػػاكة
(30)

اـػػخ٫ٙا٤ٰث ٘ػػٮ  «٤ػػ٦»٢ْػػ٭ أٌف  

ا٬٥١ى٦ٰٓ ٢ٍ١ب ا١خ٦ٰٰٓ ٘ٮ ٤طػ٠ٌ ر٘ػّ ٤تخػػأ، كأٌف ا١يػ٥ٰؽ ٘ػٮ ا٬٥١ىػّ 

عتػؽ  «٪ػ٬ كػؽٌّ ٤ٟا٧ػان »، كا١ش٢٥ػث «كػؽٌّ »اٳٌكؿ ٘ٮ ٤ط٠ٌ رّ٘ ٤تخػأ ذافو عتؽق 

٘ػٮ ا٬٥١ىػّ ا١رػا٧ٮ ىػ٥ٰؽ ٘هػ٠  - أم: ا١يػ٥ٰؽ -٬ ٷـ٣ اٷـخ٫ٙاـ، ك٪

 كح٬ٰٞػ ٷ ٤ط٠ٌ ٩١ ٦٤ اٵْؽاب.

ـػ٥ٰ٢اف ةػ٦ كٛاؿ ٤ٜاحػ٠
(33)

: ٯ٨ٓػٮ ژ  ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئژ »: 

 ..«ا٥١ ٬٨٤ف؟ أـ ٪٣: ٘ئث كأ٠ٛ: ٯ٨ٓٮ ژ ىئ ېئ ژ ٨٤ؾٷن، كؽ

كٛاؿ ٯطٰ٭ ة٦ ـٸـ
(33)

 ذ١ػٝ ٨ْػ [33 :٤ػؽٯ٣] ژ ۆئژ :ٛاؿ»: 

: ٤ػػؽٯ٣] ژ ىئ ېئ ژ ا٥١ ٨٤ػػ٬ف، ـً أ أ٪ػػ٣ [33 :٤ػػؽٯ٣] ژ  ېئ  ېئ ۈئ ۈئژ

ً  ْؼاب ٦٤ ٯ٣٫ٓ٨٥ أضػه  ٣٫١ ١ٰؿ إ٣٫ٌ٧ أم: كا٨٥١ٓث، ا٨١ٌهؽة ٘ٮ [33  .«.اهللَّ

كٛػػاؿ ا١ٍتػػؽم
(31)

 ٤ػػ٣ٟ٨ ك٤فػػ٨ٟان  ژ  ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئژ » :

 .«أ٧خ٣؟ أـ أ٪٣ :ژ ىئ ېئ ژ ك٣٫٨٤،

كٛاؿ ا١ف٥ؽ٨ٛػم
(33)

 ٘ػٮ: ٯ٨ٓػٮ ژ  وئ ەئ ەئ  ائ ائ ژ: حٓػا١٭ ٛػاؿ»: 

 ا١فػاْث ٰٛػاـ: ٯ٨ٓػٮ ژ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ ابا١ٓػؼاب كا١رػ٬ ٦٤ اٱعؽة

: ٯ٨ٓػػٮ ژ  ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ژ ا١ٰٜا٤ػػث ٯػػ٬ـ ٘فػػٰٓؽ٬٘ف: ٯ٨ٓػػٮ ژ ۆئژ

 كٛػ٬ة ْػدان  أ٠ٛ: ٯ٨ٓٮ ژ ىئ ېئ ژ اٱعؽة ٘ٮ ك٨٤ؾٷن  ا١ػ٧ٰا، ٘ٮ ن٨ٰٓان 

 ..«ا٥١ ٬٨٤ف أـ أ٪٣ ك٨٤ٓث،

                                                 

ا٥١ٙهػ٠ ٘ػػٮ حٙفػػٰؽ ا١ٜػػؽآف ا١ٟػػؽٯ٣ ا٥١لػ٬٫ر ةخٙفػػٰؽ ا١شٸ١ػػ٦ٰ، حػػص: د. ٘غػػؽ ا١ػػػٯ٦  (30)

 .3881، 3333ٛتاكة،

 .3/113ـ٥ٰ٢اف، ة٦ ٤ٜاح٠ ـ٥ٰ٢اف، ة٦ ٤ٜاح٠ حٙفٰؽ (33)

 .3/330ـٸـ،  ة٦ ٯطٰ٭ ـٸـ، ة٦ ٯطٰ٭ حٙفٰؽ (33)

 .33/133 سا٤ّ ا١تٰاف، ا١ٍتؽم، (31)

 .3/113 ا١ف٥ؽ٨ٛػم، ا٬٢ٓ١ـ، ةطؽ (33)
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كٛاؿ ا١ر٢ٓتػٮ
(33)

 ،[٤33ػؽٯ٣: ] ژ ى    ې  ې ې ې ۉ        ۉ  ۅ ۅ ژ»:

 ا١ٓػؼاب ٤ػ٦ ژ  وئ ەئ ەئ  ائ ائ ژ ٞٙػؽق ٘ٮ كٯ٩٢٫٥ ٰا٩٧ٌٖ ٘ٮ ٢ٰ٘ػ٩ْ أم:

  ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئژ ا١ٰٜا٤ػػػػػث ٯ٨ٓػػػػػٮ: ،ژ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژ

 .«.ا٥١ ٬٨٤ف أـ أ٪٣ ژ ىئ ېئ

كٛاؿ ٤ٟٮٌ 
(31)

 ٤ػ٣ٟ٨ ٤ف٨ٟان،: أم ،ژ  ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئژ :٩١٬ٛ» :

 ..«ا٥١ ٦ٰ٨٤ اهلل ٧هؽ إذا: ٯ٨ٓٮ أ٧خ٣؟ أـ : أ٪٣ژ ىئ ېئ ژ ك٣٫٨٤؛

كٛػػاؿ ا٬١اضػػػم
(33)

 [33 :٤ػػؽٯ٣] ژ  ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ژ ؼض٨ٰئػػ ٘فػػ٬٥٢ٰٓف»:

 ېئ ژ ا١ش٨ػث، ا٥١ػ ٦ٰ٨٤ ك٤ٟػاف س٫ػ٣٨، ٤ٟػا٣٫٧ ٳف ا٥١ ٬٨٤ف، أـ أ٪٣

 ژ﮳ ﮲  ۓ  ۓ   ے ے ژ: ٛػػ٣٫١٬ ٘ػػٮ ٢ْػػ٣٫ٰ ردٌّ ك٪ػػؼا ژ ىئ

 .«.[31: ٤ؽٯ٣]

ٌٜػب أك ردع أك  ٪ؼق اٳ٬ٛاؿ، ك٤ر٫٢ا ٫ٓ٤ا، ٤ّ ٞرؽة ا١ٜائ٦ٰ٢ ة٫ا، دك٥٧ػا حٓ

ٌػ د١ٰٸن ٤ ذ٧ان ةش٬از ا ٷـخ٫ٙاـ سػ٬ازان ٷ ْٰػب ٰ٘ػ٩، ك٤ػ٦ ذػ٣ٌ ٯػػٌؿ ا٧خٜاد، حٓي

أك  «٤ػ٦»٘انٸن ةػ٦ٰ اٷـػخ٫ٙاـ ةػػ -ك٘ؽك٩ْ  «٪٬» -٢ْ٭ أٌف ك٬ٛع ا١ي٥ٰؽ 

٩ ةأ٧ٌػ٩ أـػ٬٢ب  «٤ا» كة٦ٰ ا٥١فخ٣٫ٙ ٩٨ْ سائؾ نطٰص ٘هٰص، ة٠ ١ٝ أف حًف٥ى

ٌٝ ٥١ػا  . ك٬١ ةػا ٥٢ٓ٢١اء كا٥١ٓؽة٦ٰ كا٥١ٙفؽٯ٦ ٩ٰ٘ أد٧ػ٭ كػ ٌٝ ٛؽآ٧ٮ دكف ك

  ـتطا٩٧ ٩ٰ٢ْ ٘ٮ ا٬٥١ى٦ٰٓ.ض٬٢٥ا ٞٸـ اهلل

                                                 

 .8/113كا٧ِؽ ٩ٰ٘:  .339/ 1ا١ر٢ٓتٮ،  ا١ٜؽآف، حٙفٰؽ ٦ْ كا١تٰاف ا١ٟلٗ (33)

 .3391ػ  3393/ 3ا١ٰٜفٮ، ٌا١ب أةٮ ة٦ ٤ٟٮ ا٫٨١اٯث، ة٬٢غ إ١٭ ا٫١ػاٯث (31)

؛ كا٧ِػؽ 3/113؛ كا٧ِػؽ ٰ٘ػ٩: 381/ 1ا٬١ـًٰ ٘ٮ حٙفػٰؽ ا١ٜػؽآف ا٥١شٰػػ، ا٬١اضػػم، (33)

٤ٓػا٣١ ا١خ٨ؾٯػ٠ ٘ػٮ ؛ كا٧ِؽ: 193/ 3أٯيان: ا٬١سٰؾ ٘ٮ حٙفٰؽ ا١ٟخاب ا١ٓؾٯؾ، ا٬١اضػم،

زاد ا٥١فػػٰؽ ٘ػػٮ ٢ْػػ٣ ا١خٙفػػٰؽ، اةػػ٦ ؛ ك9/393ك ،3/331حٙفػػٰؽ ا١ٜػػؽآف، ا١تٖػػ٬م، 

، ٤1/381ٓػػا٧ٮ ا١خ٨ؾٯػػ٠، ا١غػػازف،  ١تػػاب ا١خأكٯػػ٠ ٘ػػٮك ،3339، 983ا١شػػ٬زم، 

 .3/133ك
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ػػ٣ ٢ْػػ٭ ٤ػػا سػػؽل ٢ْػػ٭ ٪ػػؼا ا٨١فػػٚ ٤ػػ٦ ٞػػٸـ  ٟى ك١ػػؼ١ٝ ٯ٨تٖػػٮ أف ٯيط

ا٥١خأٌعؽٯ٦ ككٓؽ٪٣، ك٩٨٤ ٤ا اـخأ٧فج ة٩ ٘ٮ حأٯٰػ ٪ؼا اٳـػ٬٢ب ٤ػ٦ كػٓؽ 

ا٥١ٌٓؽم كاة٦ رزٯ٦ كا١فؽاج ا٬١راؽ، ك٪٬ ٤ا ٥ٕػؾ ٨٤ػ٩ ا١تاضػد ٘ػٮ ٤ٜا١خػ٩؛ 

ز كا١هٌطث، ٥٘ر٢يػ٩ ا٤خػػاد ٌتٰٓػٌٮ ٳ٣٫ٌ٧ ٤خأعؽكف ٷ ٯيطخٌز ةٟٸ٣٫٤ =ةا١ش٬ا

١ؼ١ٝ، كإذا ٣١ ٯطَ ةِٸؿ ا١ٙهاضث ٘ٮ ضٌػ٪ا ا١ؾ٨٤ٮ )ز٦٤ اٷضخشاج( ٜ٘ػ 

 ٛا٤ج ا١هٌطث ٩ٰ٘ ٤ٜاـ ا١ٙهاضث ك٧اةج ٫٨ْا.

ٞاف ٥ٌ٤ا أٯٌػتي ة٩ رأٯٮ ٘ٮ نٌطث ٪ؼا اٳـ٬٢ب ٘ػٮ ذ١ٟػ٣ ا١ٟخٌٰػب، ( 3

ي٩ حٓ ٌٞؽة ا١خٮ ٞا٧ج ة٦ٰ ٯػم ٛؽار ا٥١ش٥ّ، ١٬ٛ  ۆئژ ا١٭:ك٘ٮ ا٥١ؼ

رة٥ٌا ٞاف ة٦ٰ ٪ؼا اٳـػ٬٢ب » ، إذ ٢ٛج:[33 ]٤ؽٯ٣: ژ ىئ ېئ  ېئ  ېئ ۈئ ۈئ

 وئ  وئ ەئ ەئ  ائ ائ ىى    ې  ې ې ې ۉ        ۉ  ۅ ۅ ژ كة٦ٰ ٩١٬ٛ حٓػا١٭:

كس٩ي  [٤33ؽٯ٣: ] ژ ىئ ېئ  ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ

كحٙفٰؽق. كٯتػك  ٤يا٪اة ٯؽٛ٭ ة٩ إ١٭ ٤ؽحتث ٤يا٪اة ا١ٙهٰص، كٯٌٜؽب ح٬س٩٫ٰ

 :ْؽ٘ج رأمى ةٓو ا٥٢ٓ١ػاء ٘ػٮ ح٬سٰػ٩ ٪ػؼق ا١ٍٜٓػث ٤ػ٦ اٱٯػث١ٝ ذ١ٝ إذا 

 «.ژ  ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئژ

كٛػ ـٜجي ٦٤ ٞٸـ أك١ئٝ ا٥٢ٓ١اء ذ٥ٌث ٬ٛؿ سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ ا١تا١٬ٛٮ ا١ؼم 

٧ٌم ٢ْ٭ أ٩ٌ٧
(39)

 ٘هػٸن،« ٪ػ٬» حشٓػ٠ أف إٌٷ  ٪٨ػا اـػخ٫ٙا٤ان « ٤ىػ٦ٍ » ٯ٬ٟف ٷ» 

ٗي  ٤ٟا٧ػػان  كػػؽٌّ  أٯع٫ػػ٣ ٘فػػ٬٥٢ٰٓف: كحٜػػػِّر  ٥٢ٞػػث ةػػ٦ٰ كا١ٙهػػ٠ي  س٨ػػػان؛ كأىػػٓ

 .«٩ٰ٢ْ ٯٜاس ٷ ٠ٰ٢ٛ ْؾٯؾ عتؽق كة٦ٰ اٷـخ٫ٙاـ

ك٬ٛؿى ا١ٟؽ٤ا٧ٌٮ كا١ٟٓتؽمٌ 
(38)

 «٤ػ٦»ا٢١ؼٯ٦ ٧ٌها ٢ْػ٭ سػ٬از أف حٟػ٬ف  

                                                 

 .3/903 ا٥١ٓيٸت، سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ ا١تا١٬ٛٮ، كإٯياح ا٥١لٟٸت ٞلٗ (39)

ا١ٜؽآف،  إْؽاب ٘ٮ ؛ كا١ختٰاف3/301 ا١خأكٯ٠، ا١ٟؽ٤ا٧ٮ، كْشائب ا١خٙفٰؽ ٕؽائبا٧ِؽ:  (38)

 .333 ا١ٟٓتؽم،
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ن، اـ٣ عتؽق، دكف أف ٯٌٰٜػػا ذ١ػٝ  ژ  ېئ  ېئ ژ ك ٘ه٠،« ٪٬»ك اـخ٫ٙاـ ٤تخػأ

ا١فػػ٦ٰ٥ ا١ط٢تػػٮٌ  ؛ كٛػػ٬ؿى ة٢ٰٜػػ٠ أك ٞرٰػػؽ
(30)

« ٤ىػػ٦»ا١ػػؼم أسػػاز أف حٟػػ٬ف  

ن ذا٧ٰان، ك« ٪٬»اـخ٫ٙا٤ٰثن ٘ٮ ٤ط٠ٌ رّ٘ ةاٷةخػاء، ك ؽٌّ »٤تخػأ ي « كى عتػؽق، كا٥١تخػػأ

 كا١غتؽي عتؽي اٳكؿ.

كٛػ ةػا ٢١تاضد ٘ٮ ذ١ٝ ٤ا ةػا ٘اـخ٨ٙؽ ٬ٛاق ١ؽدٌ ذ١ػٝ، كـػٓ٭ ٯػ٨ٜو 

 ذ١ٝ كٯ٨ٌٙػق، ٠٫٘ أناب ٥ٰ٘ا أراد؟ ك٪٠ ٞاف ٬٤ٌٜ٘ان ٘ٮ ـ٩ٰٓ؟.

اٱٯث ى٥ٰؽ ٘هػ٠، إذا أْؽةػج  ٘ٮ ٪ؼق «٪٬»رأل ا١تاضد أٌف إْؽاب  -أ

اـخ٫ٙا٤ٰث ٤تخػأ، ٰٕؽي سائؾ ٦٤ ضٰد ا١ٖؽضي ٦٤ ٪ؼا ا١ي٥ٰؽ ككػؽ٩ٌ؛  «٤ى٦»

ٳٌف ا١ٖؽض ٦٤ دع٬ؿ ا١ٙه٠ ٘ٮ ا١ٟٸـ ٥ٞػا ٧ٜػ٠ ا١تاضػد ٤ػ٦ ٞػٸـ اةػ٦ 

، ك١ػٰؿ »ٯٰٓق  إرادةي اٵٯػؼاف ةخ٥ػاـ اٷـػ٣ ك٥ٞا١ػ٩، كأٌف ا١ػؼم ةٓػػق عتػؽه

يحٮ ة٩ ١ٰ ذف ةأٌف ا  .«١غتؽ ٤ٓؽ٘ث أك ٤ا ٯٜارة٫ا ٦٤ ا٨١ٟؽات.ة٨ٓج. ك٠ٰٛ: أ

إذا » ق ٪ػؼٯ٦ ا١فػ ا٦ٰ١:ذ٣ٌ أك٠ٕ ٘ٮ ذ١ػٝ، ٨٘فػز ة٥ػا أدٌاق إ١ٰػ٩ حهػ٬ٌري 

ًؽب اـ٣ اٷـخ٫ٙاـ  ْي ؽب ا١ي٥ٰؽ ٘ٮ اٱٯث ى٥ٰؽ ٘ه٠ أ ْي ن، ٫٘ػ٠  «٦٤»أ ٤تخػأ

٘ٮ ٨١٬ٛػا: زٯػػ ٪ػ٬  «زٯػ»٥ٞا ٯ٬ٟف  اأف ٯفخ٠ٌٜ ٪ؼا اٷـ٣ كٯ٬ٟف حا٤  ٯ٦ٟ٥ 

ر أف «زٯػ»٨٢ا: ا١ٜائ٣؟ إذا ٛ . ا١ش٬اب ةا٨١ٙٮ ٷ رٯػب. ك٪ػ٠ ٯشػ٬ز أف ٯيخهػ٬َّ

اٷـخ٫ٙا٤ٰث ٧ٓج ٫١ا، ٘شاء ى٥ٰؽ ا١ٙه٠ ١ٰؽ٘ػّ ٪ػؼا  «٤ى٦»اٷـ٣ ا١ؼم ٯ٢ٮ 

 .«ا١خه٬ٌر؟ كا١ش٬اب أٯيان ةا٨١ٙٮ.

٘ا١ٜهػػ ٤ػ٦ ىػ٥ٰؽ ا١ٙهػ٠ »كٛػ ْتٌؽ ٦ْ ذ١ٝ ةهٰإث أعؽل إذ ٛاؿ: 

ٓىػج، كٷ ا١تٓػ ٦ْ ا٬٥ٖ١ض كح٥ٰٰؾ ا٨١ٓج ٦٤ ا١غتؽ،  كاـ٣ اٷـػخ٫ٙاـ ٷ ٯي٨

 .«ٯخ٣ٌ ٨ٓ٤اق ة٨ٙف٩، ٟ٘ٸ اٳ٤ؽٯ٦ ٰٕؽي ـائٔ.

 ٪ٟؼا ٛاؿ. ك٘ٮ ٤ٜا١خ٩ ٧ِؽ ٦٤ كس٦ٰ٫:

                                                 

 .3/111 ا٥١ه٬ف، ا١ف٦ٰ٥ ا١ط٢تٮ، ا٧ِؽ: ا١ػر (30)
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سؽل ا١تاضد ٥ٰ٘ا ٛا٩١ ٘ٮ ٕؽض ى٥ٰؽ ا١ٙه٠، ك٪٬ ا١ٙهػ٠ ةػ٦ٰ  -3

ا١غتؽ كا٨١ٓج، كاٵٯؼاف ةأٌف ٤ا ةٓػق عتؽ ٥١ا ٛت٢ػ٩ ٷ ٧ٓػج ١ػ٩، ٢ْػ٭ ا١ػؽأم 

ٌٍؽد ٷ ٯفخ٬ْب ٠َّٞ ٤ا ٞاف ٩ٰ٘ ى٥ٰؽي ٘ه٠و ٦٤ ٞٸـ  ا١لائّ، ك٪٬ رأمه ٰٕؽي  ٤

ا١ٓػػؽب؛ ك١ػػؼ١ٝ رأٯػػج ةٓػػوى ٥٢ْػػاء ا١ٓؽةٌٰػػث ٯفػػخػر٬ٞف ٢ْػػ٭ ذ١ػػٝ، 

ٌٍؽد كٯفخ٬ْب.  كٯهٌطط٬ف أ٤ؽق ةطٰد ٯ

ٛاؿ اة٦ ٤ا١ػٝ
(33)

 ٯفػخ٨ٖٮ ٷ كػٰئ٦ٰ ةػ٦ٰ ةػ٩ ٢١ٙهػ٠ ٘هػٸن  ...٘فػ٥ِّٮ»: 

 ٳ٧ػ٩ ٥ْادان  كـ٥ِّٮ. ةٓان حا ا١غتؽ ح٬ٌ٪٣ ٦ْ ا١فا٤ّ كٷ٧ٙهاؿ اٱعؽ، ٦ْ أضػ٪٥ا

ٍٞؽي  .ا١تٰاف ك٤ؾٯػ ا٥١ؽاد حٜؽٯؽ ٘ٮ ٩ٰ٢ْ ٤ٓخ٥ػ ىك١٭« ا١خاةّ» كذ  ،«ا٨١ٓػج» ذٞؽ ٦٤ أ

ٓىج، ٷ ٤ا ةٓػ ٯّٜ ٛػ إ٩ٰ١ ا٥١لار ا١ي٥ٰؽ ٳف ٓىج ٷ ٤ا كٛت٠ ٯي٨  ..«ة٩ ٯي٨

كٛػ ٌ٘ي٠ اة٦ ٪لػاـ ذ١ػٝ ٜ٘ػاؿ
(33)

أ٤ػ٬ر:  ذٸذػث ك٪ػٮ ٘ائػحػ٩، ٘ػٮ»: 

، أضػ٪ا ٮٌّ ًِ ٍٙ  ك٫١ػؼا حػاةّ؛ ٷ عتػؽه  ةٓػػق ٤ػا ةأفٌ  اٳ٤ؽ أٌكؿ ٦٤ ٵْٸـا ك٪٬ ١

٥ِّٮ خ٥ًػػ ٳ٧ٌػ٩ ك٥ْػادان؛ كا١خٌاةًّ، ا١غتؽ ة٦ٰ ٘ه٠ ٳ٩ٌ٧ ٘هٸن؛ ـي  ٨ٓ٤ػ٭ ٢ْٰػ٩ ٯٓى

ٍٞػؽي  ا١ٙائػػة، ٪ؼق ذٞؽ ٢ْ٭ ٯٜخهؽ ا٨١ٌط٬ٯ٦ٰ كأٞرؽي  ا١ٟٸـ.  أك١ػ٭« ا١خٌػاةًّ» كذ

ٍٞؽ ٦٤  ژ ىې     ې ې     ې ژ ٧طػ٬ ٘ٮ ا١ٙه٠ ٬ٛ٬١ع ؛«ا١ٌهٙث» أٞرؽ٪٣ ذ

ٗ. ٷ ، كا١ي٥ائؽ[333 ]ا٥١ائػة:  .«حي٬نى

كٛاؿ ا١فػ٬ٌٰٮ
(31)

؛ ك٪ػؼا»:  ػ٠ ٛػػ ٳ٧ٌػ٩ أضفػ٦ي هى  ٯهػ٢ص ٷ ضٰػد ٯٙي

ى٧ٍج ٨ٞج» ٧ط٬: ا٨١ٌٓج ائ٣ً أ ٜى ٍ ٓىج. ٷ ا١ٌي٥ٰؽ إًذ ؛«ا١  .«ٯي٨

ىك١ػ٭  ١ؼ١ٝ ٯ٦ٟ٥ ا٬ٜ١ؿ: إٌف ٤ا ٨٤ٓػ٩ ا١تاضػد سػائؾه ٰٕػؽ ٥٤خ٨ػّ ٢ْػ٭ أ

 ٌٓػ عؽٛان ٩١ أك عؽكسان ٩ٰ٢ْ.ا١ياة٦ٍٰ؛ ١ٰؿ ٩ٰ٘ ٤ا ٯي 

                                                 

 .3/313 ٤ا١ٝ، اة٦ ٠ٰ٫،ا١خف كؽح (33)

 .3/338، ا٢١تٰب، اة٦ ٪لاـ ٨ٖ٤ٮ (33)

   .3/333ا٬٫١ا٤ّ، ا١ف٬ٌٰٮ،  ٪٥ّ (31)
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٘ػٮ اٱٯػث ىػ٥ٰؽى ٘هػ٠ ةٓػػ  «٪ػ٬»ذ٣ٌ إٌف ٤ا أكردق ا١تاضد ٢ْػ٭ ٞػ٬ف 

ن = «٦٤»إْؽاب  ٷ ٯ٢ػؾـ ٢ْػ٭ ا٬١سػ٩ ا١لػائّ ٘ػٮ ٕػؽض  اـ٣ اـخ٫ٙاـ ٤تخػأ

 ١ٰؿ ٥ٌ٤ا ٯ٬نٗ، ٘ٸ ٯ٨ػرج ٩ٰ٘. «٦٤»ى٥ٰؽ ا١ٙه٠؛ ٳٌف اـ٣ اٷـخ٫ٙاـ 

ٮ ضٌٰػاف ٘ػٮ ٞٸ٤ػ٩ ٢ْػ٭ ىػ٥ٰؽ كأ٧فبي ٤ا ٯ ٯٌػ ٪ؼا ٨ْػم اـخػراؾي أة

 ا١ٙه٠ كةٰاف ٕؽى٩.

ٛاؿ
(33)

دع كٷ»:   ٯًهػصع  ٷ« أ٧ج» ٬ٟ١ف« أ٧ج ا١ٜائ٣: »ة٣٫١٬ٜ ٪ؼا ٢ْ٭ ٯيؽى

٥ًػ٠ اٳـػ٥اء ةٓػو ٘ػٮ ذ١ٝ كسػكا ٥ٌ١ا ٳ٣٫٧ ٯ٬نٗ؛ أف  ا١تػاب ـػائؽي  ضي

« ا١خػاةّ» ٯٟػ٬ف ضخ٭ كا١خاةّ ا١غتؽ ة٦ٰ ة٩ ٘يًه٠: ٯٜاؿ أف اٳك١٭: ك٠ٰٛى . ٩ٰ٢ْ

ٓىج ٷ ٤ا ةٓػ ا١ٙه٠ ٯّٜ إذ ؛«ا٨١ٓج» ٦٤ أ٣ْ ٓىج ٷ ٤ا كٛت٠ ٯي٨  ..«ة٩ ٯي٨

ك١ٝ ٢ْ٭ ذ١ٝ أف حٌٜػر أٌف ا١ٖؽض ٤ػ٦ ىػ٥ٰؽ ا١ٙهػ٠ ٘ػٮ ذ١ػٝ ٞػاف 

 اٵٯؼاف ةأف ا١غتؽ ٤ٓؽ٘ث.

إذا ٧يػًؾع ٤ػ٦ س٢٥خػ٩  «زٯػ»ا٬٥١از٧ث ا١خٮ ْٜػ٪ا ا١تاضد ة٦ٰ ا٥١تخػأ  -3

ن، اٷـخ٫ٙا٤ٰث إذ« ٦٤»، ك ة٦ٰ «زٯػ ٪٬ ا١ٜائ٣» ؽةج ٘ػٮ ح٢ٟػ٣ اٱٯػث ٤تخػػأ ْي ا أ

ك٪ػٮ ٬٤از٧ػث أكضػ٭ ا١تاضػد ٫ٰ٘ػا ٢١ٜػارئ أٌف ٥٢ٞػث  -ك٧يؾْج ٦٤ ـٰا٫ٛا، 

، ك٪ػ٬ إٯطػاء ٯػ٬٪٣ «٤ىػ٦»٘ٮ ذ١ٝ حا٤ٌث ٤فخ٢ٌٜث، عٸ٘ان ٥٢١تخػأ اٱعؽ  «زٯػ»

١ٰفػج  اٷـخ٫ٙا٤ٰث ٘ٮ اٱٯػث ٤تخػػأ = «٤ى٦»ا١ٜارئ ةا٧خٙاء نٸضٰث أف ح٬ٟف 

كحٜػٯؽ ٤ط٣ٟ؛ ٳٌف ا٥١تخػأ، أٌم ٤تخػػأ، إذا ٧يػًؾع ٤ػ٦  ٤ت٨ٰث ٢ْ٭ حه٬ٌر نطٰص

ػػى دٷ١خػ٩ ا٬١ُٰٰٙػث  ٜى س٢٥خ٩، كةاف ٦ْ ْٸٛخ٩ اٵـ٨ادٯث، ٟ٘اف ٘ؽدان ٤فخٜٸن، ٘

ا١خٮ ح٨خش٫ا ْٸٛات ا١خؽٰٞب ك٩ٓٛ٬٤ اٵـ٨ادم، كحػ دٌم إ١ػ٭ ٨ٓ٤ػ٭ ٧طػ٬ٌم 

 ح٬اىػّ ٮا١خ حاـٌ، كاٛخهؽ ٢ْ٭ دٷ١خ٩ اٵ٘ؽادٯث ا٥١ٓش٥ٰث، ك٪ٮ دٷ١ث ا١ٓؽؼ

 ا٢١ٖث. ٤فخ٬٢٥ٓ ٫ٰ٢ْا

                                                 

 .3/393ا١خف٠ٰ٫، أة٬ ضٰاف اٳ٧ػ١فٮ،  ٞخاب كؽح ٘ٮ كا١خ٠ٰ٥ٟ ا١خؼٯ٠ٰ (33)
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ا٢١ؼاف كازف ة٥٫٨ٰا ا١تاضد ٘ٮ ذ١ٝ إذا ٞا٧ػا  «زٯػ»اٷـخ٫ٙا٤ٰث ك «٦٤»ك

ػػٌٰاف. كا١ٙػػؽؽ ا١ِػػا٪ؽ ة٥٫٨ٰػػا ٨٤لػػ ق ا١ػٷ١ػػث ا٥١ٓش٥ٰػػث  ـً ضػػٌؽٯ٦ ٤فػػخ٦ٌٰ٢ٜ 

اٷـػخ٫ٙا٤ٰث  «٤ػ٦»كاىػطث، كدٷ١ػث  «زٯػػ»اٵ٘ؽادٯث؛ ٳٌف دٷ١ث اـ٣ ا٣٢ٓ١ 

٥٫ث ٰٕؽ ٤طػٌػدة، ٷ حػػٌؿ ٢ْػ٭ ٨ٓ٤ػ٭ كاىػص، إذا ٞفائؽ أـ٥اء اٷـخ٫ٙاـ ٤ت

٧يؾْج ٦٤ ا١خؽٰٞب ا١ػؼم حٟػ٬ف ٰ٘ػ٩؛ ك١ػٰؿ ١ػؼ١ٝ ا١ٙػؽؽ ْٸٛػث ةػا٬٥١ّٛ 

اٵْؽاةٌٮ ٥ٞا ضاكؿ أف ٯيغ٠ِّٰ ا١تاضد، كٰٞٗ ٯٟػ٬ف ٞػؼ١ٝ، ك٪٥ػا ة٥ٓػؾؿ 

 ٦ْ ا١خؽٰٞب كْٸٛث اٵـ٨اد؟.

، كأٌف كةؼ١ٝ ٯتػك أٌف ٤ا ٛا٩١ ا١تاضد ٘ٮ ذ١ٝ )حل٬ٯق( ٷ ٯرتػج ٨٢١ٜػػ

ىػ٥ٰؽ  «٪ػ٬»اٷـخ٫ٙا٤ٰث ٘ٮ اٱٯث ا١ٟؽٯ٥ث ٤تخػػأ، ٤ػّ إْػؽاب  «٤ى٦»إْؽاب 

٘ه٠، سائؾ ٘ٮ ا١خه٬ٌر ا٨١ط٬ٌم ٰٕؽ ٥٤خ٨ّ. ك١ٝ أف ح ٯٌػ ذ١ٝ ة٥ؼ٪ب ٤ػ٦ 

ذ٪ب ٦٤ ا٥٢ٓ١اء إ١٭ ٪ؼا اٵْؽاب ٘ٮ ٪ؼق اٱٯث ا١ٟؽٯ٥ث دكف ردع أك حٰٜٓب. 

ٌٝ ا١خٮ ضاكؿ أف ٯتر٫ٌا ا١تاضدي  خبى  ٘أ٧ٌ٭ ١تؼرة ا١ل ٘ٮ ذ١ٝ ا١ؽأم أف حر٥ؽ كٯٟي

 ٫١ا ا١طٰاة؟.

٘ػٮ  «٤ػ٦»اـخٓؽض ا١تاضدي أ٬ٛاؿى ا٥٢ٓ١اء ا١خٮ ـٜخي٫ا ٘ػٮ ح٬سٰػ٩  -ب

ح٢ٝ اٱٯث ٢ْ٭ كس٩ اٷـخ٫ٙاـ اـخٓؽاىان عا٩ٍ١ ٦٤ ١ػف ا١تاضد ٤ا ٷ ٯيفػ٣ٌ٢ 

 ة٩. ك٪ؼا ٤ا ةػا ١ٮ ٦٤ ذ١ٝ:

ؽٌّ ٤ػ٦ ٪ػ٬ كػ٧فب ا١تاضد إ١٭ ا١ٟٓتػؽم كا١ٟؽ٤ػا٧ٮ ٘ػٮ إْػؽاب  -3

اـ٣ اـخ٫ٙاـ، كأف ٯ٬ٟف  «٦٤»٦٤ اٱٯث ا١ٟؽٯ٥ث أ٥٫ٌ٧ا أسازا أف ح٬ٟف  ان ٤ٟا٧

 ، أك ى٥ٰؽ ٘ه٠.«عتؽان »ا١ي٥ٰؽ 

ٯٟػ٬ف عتػؽان  «٪ػ٬»ك٘ٮ ٪ؼا ٤ا ٷ ٯهٌص. ٘ػنذا أراد ا١تاضػد أٌف ا١يػ٥ٰؽ 

ٷـ٣ اٷـخ٫ٙاـ؛ ٘ؼ١ٝ كٮءه ٣١ ٯ٠ٜ ة٩ أضػ ٦٤ ا٥٢ٓ١اء. كإذا أراد أف ٯٟػ٬ف 

ٰان، ك٢ٕت٩ ا١ف٬٫ ٜ٘اؿ: عتؽان =٘ػؼ١ٝ ٤ػا ٷ ٯػػٌؿ ٢ْٰػ٩ ٞػٸـ ا١ي٥ٰؽ ٤تخػأ ذا٧
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ػ اا١ٟٓتؽم كا١ٟؽ٤ا٧ٌٮ ٧ه   ، إذ ٛػاؿ: اأك إكارة. ة٠ إٌف ا١ٟٓتؽٌم ٧ٙ٭ ذ١ػٝ ٧ه 

ن »  .«ك٪٬ ٘ه٠، ك١ٰؿ ٤تخػأ

 اـػ٣ اـػخ٫ٙاـ «٤ى٦»ـٰاٛث ٬ٛؿ ا١ٟٓتؽم كا١ٟؽ٤ا٧ٮ ا١ؼم أْؽةا ٩ٰ٘  -3

ن، ،  ى٥ٰؽ ٘ه٠ إْؽابى ا٥ٍ٥١ئ٦ٌ « ٪٬»ك ٤تخػأ ٌٝ ا٬١اذٚ ا١ؼم ٷ ٯغا٩ٍ١ ٩ٰ٘ كػ

كٷ ٯؾْؾع ٯ٩٨ٰٜ ٩ٰ٘ كٮء ٦٤ ضٰد ا١ه٨اْث أك ا٨ٓ٥١٭ =ـٰاٛثن ع٢ج ٤ػ٦ أٌم 

٣ٌٟ، أراد ٩٨٤ ا١تاضد أف ٯ ٯٌػ ٤ػا رآق  اضخٙاؿ أك ا٪خ٥اـ ة٩، ٪٬ ىؽبه ٦٤ ا١خط

ًٌ ة٩ ٦ْ ضٌػ ا١ٜتػ٬ؿ.  ٗه ٩ٰ٘ ٤ا ٯ٨ط كٞاف ٯػاّ٘ ٩٨ْ ٦٤ أٌف ٪ؼا اٵْؽاب ىٰٓ

 ٮ ذ١ٝ ٤ا ةػا ٦٤ ك٪٣ كحغ٢ًٰ ٯ٬ٜداف إ١٭ حػا٩ْٰ كا٫٧ٰارق.كٛػ ةػا ١ٝ ٘

 «٤ىػ٦» حٟػ٬ف أف أسػاز ٰ٘ػ٩ ا١ؼم ا١ط٢تٮٌ  ا١ف٦ٰ٥ ـاؽ ا١تاضد ٬ٛؿى  -1

ن « ٪٬»ك ةاٷةخػاء، رّ٘ ٤ط٠ٌ  ٘ٮ اـخ٫ٙا٤ٰثن  ؽٌّ »ك ذا٧ٰان، ٤تخػأ ي  عتػؽق،« كى  كا٥١تخػػأ

ٰت٩؛ اٳكؿ؛ دكف أف ٯٓتأ ة٩، كٯخت٨ٌاق، ك٪٬ رأم عاؿو  عتؽي  كا١غتؽي  ٥ٌ٤ا ٯ٩٨ٍٓ كٯٓى

ٗى ٩ٰ٢ْ ا١تاضد ة٩١٬ٜ:  ٍى . ٞأ٧ٌػ٩ «ى٥ٰؽ ٘هػ٠. «٪٬»ك٣١ ٯؼٞؽ إْؽاب »ذ٣ٌ ْ

 ٯ٬ضٮ ٢١ٜارئ أٌف ا١ف٦ٰ٥ حؽؾ ذ١ٝ ٥١ا ٞاف ٩١ ٩ٰ٘ ٦٤ ٥ٖ٤ؾ.

٣ٌٟي كاٷ٧خٜاء ا٥١ٜه٬د ا١ػؼم ٯتػػك ١ػٝ  ٪ؼا ٤ا ٞاف، ك٠ٌٞ ذ١ٝ ٯطٌؽ٩ٞ ا١خط

 راء كراء ٯ٬٢ذ ةِٸ٩ٰ٘.٩١ ا١ؾ٪ػي ٘ٮ ركا٘ػ )ا٬٥١ى٬ْٰث كاٵ٧هاؼ( ٦٤ ك

اضخٙ٭ ا١تاضد ة٬ٜؿ سػا٤ّ ا٢ٓ١ػ٬ـ ا١تػا١٬ٛٮ ا١ػؼم ٌٰٛػػ ٰ٘ػ٩ ٞػ٬فى  -سػ

 ېئ  ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ژ اـػػخ٫ٙا٤ٌٰث ٘ػػٮ اٱٯػػث ا١ٟؽٯ٥ػػث «٤ىػػ٦»

ٌٜب ة٩ ٢ْ٭ ذ١ٝ ٤ػ٦ أٌف  «٪٬»ةش٠ٓ  [٤33ؽٯ٣: ] ژىئ ى٥ٰؽ ٘ه٠، كة٥ا ْ

كٛػاؿ  «.٢ْٰػ٩ ٯٜػاس ٷ ٢ٰٛػ٠ ْؾٯػؾ عتؽق كة٦ٰ اٷـخ٫ٙاـ ٥٢ٞث ة٦ٰ ا١ٙه٠»

تان ٢ْ٭ ذ١ٝ ة٩١٬ٜ:  ٌٜ ٘نذا ٣١ ٯشؾ أف ٯ٬ٟف ا١يػ٥ٰؽ ىػ٥ٰؽ ٘هػ٠ »ا١تاضدي ٤ٓ

ٷ ٯش٬ز أف ح٬ٟف اـ٣ اـػخ٫ٙاـ؛ ٷٌف إْػؽاب ا١يػ٥ٰؽ ىػ٥ٰؽ ٘هػ٠  «٤ى٦ٍ »٘ػ

 .«٤ؽحتً ةنْؽاة٫ا اـ٣ اـخ٫ٙاـ.
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٘ػٮ ٪ػؼق اٱٯػث اـػ٣ ٬٤نػ٬ؿ، ك٫٧ػو  «٤ػ٦»ذ٣ٌ أع٢ػ ا١تاضد إ١٭ أٌف 

٦ٌٟ كٯفخػٌؿ ٩١، كٯؼٌب ٩٨ْ،  ٘ٮ اٱٯث اـ٥ان  «٦٤»ك٥ٌ٤ا ٯ ٯٌػ إْؽاب »ٜ٘اؿ: ٯ٥

ٍٞؽي ا١ي٥ٰؽ ةٓػق، ك٪ؼا ا١ي٥ٰؽ ٪٬ ا١ٓائػ ٢ْ٭ اٷـػ٣ ا٬٥١نػ٬ؿ،  ٬٤ن٬ٷن ذ

؛ ذ٣ٌ ٠ٜ٧ ٦٤ ٞٸـ اة٦ س٨ٌٮ كاة٦ ٯٰٓق ا١ػ٨ٌم ٢ْػ٭ أٌف ضػؼؼ «كضؼ٩٘ ٛتٰص

. ٟ٘ػاف ةػؼ١ٝ ٯخٌغػؼ ٤ػ٦ ا٪ؼا ا١ي٥ٰؽ ا١ٓائػ ىٰٓٗ ٛتػٰص، أك ىػٰٓٗ سػػ  

 اـ٣ ٬٤ن٬ؿ، ٷ اـ٣ اـخ٫ٙاـ. «٤ى٦»ٰٸن ٢ْ٭ أٌف ذت٬ت ا١ي٥ٰؽ د١

٘ٮ ح٢ٝ اٱٯث اـ٥ان ٬٤ن٬ٷن ة٥ػا ٛا١ػ٩ ا١ٍتػؽم ٘ػٮ  «٦٤»ذ٣ٌ أٯٌػ إْؽاب 

إذ ٛػػػاؿ:  [38 :ا٢٥١ػػػٝ] ژ  چ چ چ ڃ ڃ ڃژ: حٙفػػػٰؽ ١٬ٛػػػ٩ حٓػػػا١٭

، ْػ٦ ذ٪اب ٘ٮ ٪٬ ا١ٌؼم ةاهللَّ  ا٥١لؽ٬ٞف أٯ٫ٌا ٘فخ٬٥٢ٓف» ٌٚ  ٪ػ٬ كا١ٌػؼم ا١طػ

ًلؽ٧ا إ٩ٰ١، نؽ٧ا إذا ك٣ٟ٨٤ ٨٤ٌا ٤فخ٣ٰٜ ٌؽٯٚ ٰٕؽ ٢ْ٭  ..«س٥ٰٓان  كضي

٫ِ٘ػ٬ر اٷـػ٣ ا٬٥١نػ٬ؿ ا١ػؼم ٘ػٮ ٞٸ٤ػ٩ د١ٰػ٠ ٢ْػ٭ »ٛاؿ ا١تاضد: 

 .«٘ٮ اٱٯث، ك٣١ ٯلؽ إ١٭ أ٫ٌ٧ا اـخ٫ٙا٤ٰث. «٦٤»٬٤ن١٬ٰث 

كزاد ا١تاضدي ٢ْ٭ ذ١ػٝ أٍف ْػػَّ ح٢ػٝ ا١لػ٬ا٪ػ ا١خػٮ ذٞؽ٪ػا ٘ػٮ ٤تخػػأ 

ٷـػخ٫ٙاـ، ٛؽٯ٨ػث ٬ٛٯٌػث ٢ْػ٭ أٌف ٤ٜا١خ٩، كٞا٧ج عا١ٰث ٦٤ ا١ي٥ٰؽ ةٓػػ اـػ٣ ا

 ٘ٮ ح٢ٝ اٱٯث ٦٤ ـ٬رة ٤ؽٯ٣ اـ٥ان ٬٤ن٬ٷن ٪٬ ا٬١س٩. «٦٤»إْؽاب 

٪ٟؼا ٛاؿ ا١تاضد، ك٘ٮ ٞٸ٩٤ ٬١ ٘يًطم ة٦ٰٓ ا٨١ػاُؽ ا٥١خػأ٧ٌٮ أكػٰاء ٷ 

 حرتج ٨٢١ٜػ. ك٪ؼا ا١ػ٠ٰ١:

 «٤ػ٦»حف٣ٰ٢ ا١تاضد ة٥ا رآق سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ ا١تا١٬ٌٛٮ ٤ػ٦ حٰٰٜػػ ٞػ٬ف  -3

ىػ٥ٰؽ ٘هػ٠ دكف ٨٤اٛلػث = ذ٥ػؽة  «٪ػ٬»ـ ٤تخػأ ة٬ٟف ا١يػ٥ٰؽ اـ٣ اـخ٫ٙا

ٌٜٚ ٩١ ةٓو ٤ا أرادق، كٯشػػ  ٣ٌٟ؛ ٛت٠ً ا١تاضدي ةؼ١ٝ كـٟج ٩٨ْ؛ ٳ٩ٌ٧ ٯط حط

ٯ٬ٜـ. ك١ػ٬ ٞػاف ا١تاضػد ة٥ٓػؾؿ  ٷ كا٪ٰان  ك٬١ ٞاف ٩ٰ٘ ٤خٌٟأن ١ؽأٯ٩ ا١ؼم ارحالق،

٣ٌٟ ٨١اٛق ذ١ٝ، ك١ٓؽؼ أ٩ٌ٧ رأمه ٤ؽـ٠ ١ٰؿ ٩١ د١ ٠ٰ ٯ ٯٌػػق ٦٤ ا١خ٢ٰٜػ كا١خط
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ٌٞػق، كأٌف ٬ٞف  اـخ٫ٙا٤ٰث ٘ػٮ اٱٯػث ٷ ٯخ٬ٌٛػٗ ٢ْػ٭ ٞػ٬ف ا١يػ٥ٰؽ  «٤ى٦»كٯ 

ن، ٤ّ ٞػ٬ف  «٦٤»ا١ؼم ةٓػ٪ا ى٥ٰؽ ٘ه٠، ة٠ ٯش٬ز أف ح٬ٟف  اـخ٫ٙا٤ٰث ٤تخػأ

٤تخػأ ذا٧ٰان، عتؽق اٷـ٣ ا١ؼم ةٓػق، ك٬ٞف ا١ش٢٥ث عتؽان ٥٢١تخػأ  «٪٬»ا١ي٥ٰؽ 

: ٱٯػػث، أك ٘ػػٮ ١٬ٛػػ٩ حٓػػا١٭اٳكؿ. ك٪ػػؼا ٤ػػؼ٪ب ةٓػػو ا٥٢ٓ١ػػاء ٘ػػٮ ٪ػػؼق ا

ٜىػػ ةػ٩ [38 :ا٢٥١ٝ] ژ  چ چ چ ڃ ڃ ڃژ ، ك٪ػ٬ ٤ػؼ٪ب ـػ٣٢ ٥ٌ٤ػا ٯي٨خ

اب، ٘ٸ حشػ أضػان ٯؽدٌق أك ٯ٨ٌٙػق.  كٯٓي

 اـػ٣ ٘ػٮ اٱٯػث «٤ػ٦» ا١ِا٪ؽ ٤ػ٦ ٞػٸـ ا١تػا١٬ٛٮ سػ٬از أف حٟػ٬ف -3

٘هػ٠؛ كأٌف اٱٯػث د١ٰػ٠ ٢ْٰػ٩، ك٪ػٮ  ىػ٥ٰؽ« ٪ػ٬» كا١يػ٥ٰؽ ٤تخػأ، اـخ٫ٙاـ

ع؛ ٦ٌٟ١ ا١ٙه٠ ة٦ٰ اـ٣ اٷـػخ٫ٙاـ كعتػؽق ةيػ٥ٰؽ ا١ٙهػ٠ ١ؼ١ٝ د٠ٰ١ ـ٥ا

٥ٞا دٌؿ حٰٜٓت٩ ٠ٰ٢ٛ ْؾٯؾ ٷ ٯٜاس ٩ٰ٢ْ. ك٬١ أراد ا١تػا١٬ٌٛٮ أٌف ذ١ػٝ ٤ٜخيػ٭ 

ٌٗ كدار. ١ٟػ٦ٌ ا١تاضػد أةػ٭ إٌٷ  ا١ٰٜاس، كأ٩ٌ٧ ٥٤خ٨ّ ٰٕؽ سائؾ ١هٌؽح، ك٥١ا ١

شػ٬ز أف ٯ٣٫ٙ ٦٤ ٥٢ٞث سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ أف ذ١ٝ ح٬س٩ٰ ٰٛػاس، كأ٧ٌػ٩ ١ػؼ١ٝ ٷ ٯ

كٷ ٯٓخٌػ ة٩. ك١ؼ١ٝ اسخػؽأ ا١تاضػد ٘ػٮ عاح٥ػث ٤ٜا١خػ٩ دكف د١ٰػ٠ ٛػاٌّ أف 

 !.«د٩ٓ٘ ٪ؼا ا٬١س٩»ٯ٨فب إ١٭ سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ 

ك١ٰؿ ٥١ٓخؽض أف ٯٓخؽض ةػأٌف ٪ػؼا ٢ٰٛػ٠ ْؾٯػؾ، ك٤ر٢ػ٩ ٷ ٯٟػ٬ف ٘ػٮ 

ا١ٜؽآف، كأٌف ا١ٜؽآف ٨٤ٌؾق ٩٨ْ؛ ٳٌف كركد ٤ا ٧ٌم ا٥٢ٓ١اء ٦٤ ٞٸـ ا١ٓؽب ٢ْ٭ 

ف ذاةج ةل٫ادة ا٥٢ٓ١اء، ك١ٰؿ ٤شٰئ٩ ٩ٰ٘ ٥ٖ٤ػؾان. ك١ػٰؿ ا٥١ٜػاـ ٢ٌٛخ٩ ٘ٮ ا١ٜؽآ

 ٪ا٪٨ا ١تٰاف ذ١ٝ كاٷـخػٷؿ ٩١.

ذ٣ٌ ٬١ ـ٣ٌ٢ ا٥١ؽء سػٷن ة٥ا رآق ا١تاضد ٦٤ أٌف ذ١ٝ ٰٛػاسه اٛخاـػ٩ ا١تػا١٬ٌٛٮ 

، كأ٧ٌػ٩ نػطٰص، ك١ػ٬ ا٬١سب أف ٯف٣ٌ٢ ةأٌف اٳن٠ ا٥١ٰٜؿ ٩ٰ٢ْ ذاةج ذت٬حان ٍٰٛٓ  

 ٦٤ ةأٌف ٪ؼا اٳـػ٬٢ب ذاةػج نػطٰص؛ ٥٘ػػار ا١غػٸؼ ٠ٌٛ كٌْؾ؛ ك٬١سب أف ٯ

 إذف ١ٰؿ ٘ٮ ذت٬ت اٳـ٬٢ب كنٌطخ٩، ة٠ ٘ٮ درسث اـخ٥ٓا٩١ كا٧خلارق.
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ا١ِا٪ؽ أٯيان أٌف حٰٜٓب ا١تا١٬ٌٛٮ ١ٰؿ د٠ٰ١ سؽح ٫١ػؼا ا١خ٬سٰػ٩، ةػ٠  -1

٪٬ كنٗ ٬٢١اّٛ ا٬ٖ٢١م ٤ٍاةٚ ٩١؛ ٳٌف ٤ا ٞاف ٢ْ٭ ذ١ٝ ٥ٌ٤ا كرد ٘ٮ ٞػٸـ 

 ٩ ٪احاف اٱٯخاف ا٢١خػاف حٓػٌػاف كػا٪ػٯ٦ ٢ْٰػ٩: ١٬ٛػ٩ حٓػا١٭:ا١ٓؽب ٠ٰ٢ٛ، ك٨٤

 ڃژ ، ك١٬ٛػػ٩:[33 ]٤ػػؽٯ٣: ژ ىئ ېئ  ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئژ

. ٦ٌٟ١ ا١تاضػد احٌغػؼ ٤ػ٦ ٪ػؼا ا١خٰٜٓػب د١ٰػ٠ [38 :ا٢٥١ٝ] ژ  چ چ چ ڃ ڃ

سؽح ك٨٤ّ ١ط٠٥ ا١ي٥ٰؽ ٘ٮ ٪ؼق اٱٯث، ك٘ٮ ٪ؼا اٳـ٬٢ب، ٢ْ٭ أ٩ٌ٧ ى٥ٰؽ 

ّى ٤شٮء   اٷـخ٫ٙا٤ٰث ٤ّ ٪ؼا ا١ي٥ٰؽ. «٤٦ى »٘ه٠؛ كرحٌب ٩ٰ٢ْ ٨٤ٍ

  ېئ ۈئ ۈئ ۆئژ ٘ػػٮ «٤ػػ٦»اٷـػػخػٷؿ ةػػؼٞؽ ا١يػػ٥ٰؽ ةٓػػػ  -3

اـ٥ان ٬٤ن٬ٷن ٪ػ٬ ٤ػ٦ ٛتٰػ٠ اٷـػخػٷؿ ٢ْػ٭ أضػػ  «٦٤»٢ْ٭ ٬ٞف  ژېئ

ا١شائؾٯ٦، ٷ ٢ْ٭ أ٩ٌ٧ ٦ٌٰٓ٤ه ٳضػ ا٬١س٦ٰ٫؛ ةػػ٠ٰ١ أٌف ةٓػو ا٥٢ٓ١ػاء ٧ٌهػ٬ا 

ف حٟػ٬ف اـػ٥ان : أف حٟػ٬ف اـػ٣ اـػخ٫ٙاـ، كأ«٤ػ٦»٢ْ٭ س٬از ا٬١س٦ٰ٫ ٘ػٮ 

٬٤ن٬ٷن. كا١ف٬ٟت ٘ٮ ٞٸـ ةٓو ا٥٢ٓ١اء ٦ْ أضػػ ا١ػ٬س٦ٰ٫ ١ػٰؿ د١ٰػ٠ 

٘ٮ ٪ؼق اٱٯث ٢ْػ٭ كسػ٩ اٷـػخ٫ٙاـ، ٥ٞػا حػػٌؿ  «٦٤»٨٤ّ. ة٠ إٌف ٞرؽة ض٠٥ 

أٛػػ٬اؿ ا٥٢ٓ١ػػاء كا٥١ٙفػػؽٯ٦، دكف ردٌ أك ح٨ٰٙػػػ، ٤ ٯٌػػػه ٛػػ٬ٌم ١شػػ٬از ٫٧٬ٞػػا 

ائػ ٢ْ٭ اٷـ٣ ا٬٥١نػ٬ؿ اـخ٫ٙا٤ٰث. ك٦٤ ذ٣ٌ ٷ ٯش٬ز أف ٯٜاؿ: إٌف ا١ي٥ٰؽ ْ

 إٌٷ ٢ْ٭ كس٩.

 ڃژ: اـخل٫اد ا١تاضد ة٥ا ٛا٩١ ا١ٍتؽم ٘ٮ حٙفٰؽ ٩١٬ٛ حٓا١٭ -3

٥ٞا حػٌؿ ْتارح٩ ٢ْػ٭ أ٧ٌػ٩  «٦٤»ا١ؼم ض٠٥ ٩ٰ٘  [38 :ا٢٥١ٝ] ژ  چ چ چ ڃ ڃ

اـ٣ ٬٤ن٬ؿ، دكف اٵكارة إ١٭ ا٬١س٩ اٱعػؽ؛ ٢ْػ٭ أ٧ٌػ٩ د١ٰػ٠ ٤ ٯٌػػ ١ٟػ٬ف 

 = ژېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئژ: ا١٭اـػػ٥ان ٬٤نػػ٬ٷن ٘ػػٮ ١٬ٛػػ٩ حٓػػ «٤ػػ٦»

 ٤ؽدكد ٦٤ كس٦ٰ٫:

أٌكٷن: إٌف اٛخهار ا١ٍتؽم ٘ٮ حٙفٰؽ آٯث ـ٬رة ا٢٥١ٝ، ك٪ػ٬ حٙفػٰؽ ٨ٓ٤ػ٭ 
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فّٖا اشى يْصْل، هٖس دهٖن يَع  هواعا ز اٗ،عر، وِعْ لعْن  «يٌ»ٕفٖد أّن 

اشَى اشخفّام. ٍعى، ًٕمٌ أن ٕمْن دهٖن ا،خٖار، همَُّ قطعاً هعٖس دهٖعن  «يٌ»

 يَ  وإٍمار.

عا  ًّ عا قاهععُ هعٓ اهَّرععر واهخْقّع  دعْ إٕععذاٍٖعاً  إّن ي ًّ أن ٕغُفعن اهتاثععد ع

تري فٔ حفصٖر إٓث شعْرة يعرٕى، وٕعرلل إهعٓ يعا قاهعُ فعٔ حفصعٖر إٗعث اهط

األ،رى، وأن ٕواأ إهٓ اهحًن واهقٖاس. وهْ ٍرر اهقارئ فًٖعا قاهعُ اهطتعري 

فٔ حفصٖر إٗث األوهٓ هصاوره شكٌّ ةأّن اهتاثعد اٍرعرع ععٌ حفصعٖر حومعى 

ًّث عوٓ وجُ االشخفّام «يٌ»إٗث عٌ ححّمى؛ ألّن اهطترّي فّصر  ، وِْ يعا ال ذ

ٕرٕده اهتاثد، ألٍُّ ال ٕخدم رإُٔ اهذي لان ٕصعٓ إهُٖ شععٖاً. وقعْل اهطتعري 

ةٌٖ ٕدي اهقارئ، شقخُُ فًٖا شقج يٌ أقْال اهعوًعا  واهًفصعرٌٕ فعٔ يطوع  

 ِذه اهموًث، فعوُٖ ةُ.

 يعٌ ،اهٖعث ولاٍعج يقاهخُ، يتخدأ فٔ شاقّا اهخٔ اعختار اهتاثد اهشْاِدَ  -6

 يعٌ إٗعث حوك فٔ« يٌ» إعراب أنّ  عوٓ قّْٕث قرَٕثً  الشخفّام،ا اشى ةعد اهضًٖر

اهْجُ =اشخدالل غرٕب، لعان ايخعداداً الشعخدالهُ  ِْ يْصْالً  اشًاً  يرٕى شْرة

ةّا عوٓ يَ  يأ  اهضعًٖر ةععد اشعى االشعخفّام فعٔ لعرم اهععرب، وِعْ يعا 

ذتعات  ؛ ألّن ِعذه اهشعْاِد دهٖعن إيغاهطعثوصفخُ فٔ يطو  ِعذا اهخعقٖعب ةأٍّعُ 

إذتات صّحث وفراثث هًا لان فّٖا، ال دهٖعن يَع  وٍفعٔ هًعا هعى ٕمعٌ فّٖعا يعٌ 

. ويعٌ ذعّى ال «يعا»أو  «يعٌ»وقْع ضًٖر اهرف  اهًَفرعن ةععد اشعى االشعخفّام 

ضعًُٖر  «يعا»أو  «يعٌ»ٕصخدّل ةّا عوٓ أّن يا لان يٌ ِذا اهقتٖن، ولعان فٖعُ ةععد 

 ْالً؛ إاّل ةدهٖن ،اص قاط .فُٖ اشًاً يْص «يا»أو  «يٌ»رف  يَفرن، حمْن 

( ذِب اهتاثد فٔ يقاهخُ إهٓ أّن اهفرعٖ  فًٖعا حَاوهعُ ثعذُع ضعًٖر 3

ال ذْلُره، وةذهك صّرح فعٔ  «يا»أو  «يٌ»اهرف  اهًَفرن ةعد اشى االشخفّام 
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ٌٞػق ذ٥ٌث ة٩١٬ٜ:  ا١ٙهػٰص ا٢١ٖػ٬م اٷـػخ٥ٓاؿ كٯتٜ٭» عاح٥ث ا٥١ٜا١ث. ك٪٬ ٤ا أ

٣ اٷـػخ٫ٙاـ اـػ٣ ة٦ٰ ْػـ ا٥١شٮء ةا١ي٥ٰؽ ا٬ٜ١مٌ  ا١ؽاسص ٨ْػ٩.  كا٥١فػخ٫ٙى

 .«ك٥ٰ٘ا ـ٢ٗ دٷ١ث ـآٌث ٢ْ٭ ٪ؼا كحهػٯٚ كح٦ٰٟ٥.

 ٪ػؼا ٘ػٮ كاٳٛػٸـ اٳ١فػ٨ث ٢ْػ٭ ا١ػػارج ك٧ت٩ٌ ذ٥ٌث ٢ْػ٭ أٌف اٷـػخ٥ٓاؿ

 ٤تخػأ، اٷـخ٫ٙا٤ٰث« ٤ى٦» ةنْؽاب ا١هٌطث ٦٤ كس٩ ٩١ ٯي٢خ٥ىؿ أف ٯ٦ٟ٥ ا١ٓهؽ

ن  ةٓػق كا١ي٥ٰؽى  ذا٧ٰان، كعتؽق اٷـ٣ ا١ؼم ٯ٢ٰػ٩، كس٢٥ػث ا١يػ٥ٰؽ كعتػؽق  ٤تخػأ

 .«ك٪٬ كس٩ ٤ؽس٬ح»اٷـخ٫ٙا٤ٰث...؛ ذ٣ٌ ٛاؿ:  «٦٤»عتؽ 

 كٞٸـ ا١تاضد ة٬س٩ٰ٫ ٥ٌ٤ا ٷ ٯ٨تٖٮ ٛت٩١٬ كاٷ٥ٌئ٨اف إ٩ٰ١:

ؽك٩ْ ة٦ٰ اـ٣ ك٘ «٪٬»أٌكٷن: اٳـ٬٢ب ا١ٜائ٣ ٢ْ٭ ا١ٙه٠ ةي٥ٰؽ ا١ؽّ٘ 

كا٥١فػخ٣٫ٙ ٨ْػ٩ ا١ػؼم ـػٓ٭ ا١تاضػد إ١ػ٭ ٧ٜيػ٩ « ٤ػا»أك  «٦٤»اٷـخ٫ٙاـ 

كح٨ٰٙػق ٘ػٮ ٤ٜا١خػ٩ = نػطٰص ٘هػٰص ٥ٞػا ة٨ٌٰػج ٘ػٮ ٪ػؼق ا٥٢ٟ١ػث ةا١ػػ٠ٰ١ 

ٌٞاق ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣ ٘ٮ ٬٤ى٦ٰٓ ٩٨٤: ٘ػٮ  كا١ت٨ٌٰات، اـخ٩٢٥ٓ ا١ٓؽب ٛػٯ٥ان، كز

٥ٓػؽة٦ٰ كا٥١ٙفػؽٯ٦ ـ٬رة ٤ؽٯ٣، كـ٬رة ا٢٥١ٝ، ةلػ٫ادة ٞػٸـ ا٥٢ٓ١ػاء كا١

ح٬س٫ٰان كحٙفٰؽان كحٜػٯؽان. ٩ٌ٨ٟ١ ٞاف ٦٤ ا٢ٜ١ٌث ة٥ٟػاف. ك٪ػؼا ٤ػا ١طِػ٩ سػا٤ّ 

ا٬٢ٓ١ـ ا١تا١٬ٛٮ ك٧ت٩ٌ ٩ٰ٢ْ. ك٦٤ ٪٨ا ٯ٦ٟ٥ ا٬ٜ١ؿ: إٌف ٢ٕٙث ٞرٰؽ ٦٤ ا٥١طػذ٦ٰ 

٦ْ ٪ؼق ا٢ٜ١ٌث، ضخ٭ ٞأ٫ٌ٧ا ٣١ ح٦ٟ، ٞا٧ػج كراء ٤ػا أضػذػ٩ ٞرٰػؽ ٤ػ٣٫٨، ٯ٢ٌٜػػ 

 اٵزراء ة٫ؼا اٷـخ٥ٓاؿ، كح٩ٍٰ٢ٖ، ك٩ٓ٨٤.ةٓي٣٫ ٘ٮ ذ١ٝ ةٓيان، ٦٤ 

٘ػٮ ٪ػؼا اٳـػ٬٢ب ٢ْػ٭  «٪ػ٬»ذ٣ٌ ٬١ ٞاف ذ٥ٌث ٦ٍٓ٤ه ٘ػٮ ض٥ػ٠ ا١يػ٥ٰؽ 

يػٮ  ا١ٙه٠، ك٪٬ ٦ٍٓ٤ أضػذ٩ ا١تاضد ٘ٮ ٤ٜا١خ٩ كاضخ٠ٙ ةػ٩، ٥١ػا ا٧تٖػ٭ أف ٯٙي

٤ر٢ي٩ إ١٭ ا٦ٍٓ١ ٘ٮ ٪ؼا اٳـ٬٢ب ةؼاحػ٩؛ ٳٌف ذ٥ػث كس٫ػان آعػؽ ـػائٖان ٯشػ٬ز أف 

ٌٍغ٩: ٯط٥ى٠ ٩ٰ٢ْ، ٷ   .«ك٪٬ كس٩ ٤ؽس٬ح»ٯىل٩٨ٰ ٬ٛؿي ا١تاضد إذ أراد أف ٯ٢

كا١خطٰٜٚ أٌف ٪ػؼا اٷـػخ٥ٓاؿ ة٬س٫ٰػ٩: ذٞػؽ ا١يػ٥ٰؽ كضؼ٘ػ٩ نػطٰص 



 725 د. عبد الناصر عساف -صيح بل هو أسلوب صحيح ف

فصٔح، واالخجالف ٓكىي فْ امشِٔع وامدوورا.  ومدكمي ٓىكدي ام:دِنّ  .  

غنبة االشدجنٌء  ندي اميدىٔي فدْ ام:ديك. امكديٓه وامددوٓح امٌبدِ  و دال  

امعيب فْ ذمي َِ وي قبٔل  ٓدءر أخو امجءئزٓي ننّ إخدي  ٓددءراو ورا م ودء 

وودنٍ ال ٓصىح بجننٔط وء  ء. وٌُىء قنٔل االشجعىءن وامدط  وٌٍ، ومِ ورا م  

اقجيء و، وال شٔ ىء  ذا  ء. ودنٍ وارداو فْ ام:يك.  ووي خه   ء. وي غٔدي امالئد  

أ. ِٓصف االشجعىءن امكدٔي بىء ٓفيْ  مّ امدكه نندّ االشدجعىءن إخدي 

 بأًٍ  ويجِح أو غٔي فصٔح 

ة خءًٔءّو امدكه ننّ امجِجٍٔ  امك  خءون امبءخح أ. ٓنجىس بٍ وجٍَ صد 

مالشجعىءن اموارج، وَِ ثِجٍٔ قدوٓه، بأً دٍ وجدٍ ويجدِح  خكده ال ٓدبدت 

دي  دء ٓفص  منٌ:و؛ فُِ خكه ويشل، أطن:ٍ امبءخح دو. ثعنٔل، ومدِ بدددت نى 

دء ٓك  دو  غٍ وي خٔح امصٌءنة أو امىعٌّ مه ثجو مٍ فٍٔ شٌواو  ووى   ِ ذمي وٓص

ىء  ٓدىنِ. وء ورد فْ إٓجٔي امكيٓىجٔي نندّ َدكا ذمي أ. ثجو بعض امعن

 امٌدِ دو. أ. ُٓيد  أو ٌُٓجَ:و 

ٍ، وَِ ٌٓ:ض وء شدعّ  مٔدٍ امبءخدح فدْ  َكا وء  ء. وي امِاجب أ. أبٌٔ 

و:ءمجٍ شعٔءو، وارثكب فٍٔ ودء ارثكدب ودي ثدك ده فدْ امىٌءقشدة وامىدء ىدة 

ي نندّ أ.  امدكده واالشجوالن، ووء ورا  ذمي وي ظٌِ. وأوَء   وودنٍ ٓوم  

امعنىْ امصدٔح ٓجب أ. ُٓعو  ننّ ًءر َءدئة، بىء ٓكفدْ ودي اميوٓ دة، بعٔدواو 

الو وكخياو امعجنةوني امج:نٔو     وامدىو هلل أو 

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

كػؽاؼ ةٟػؽ أةػ٬ زٯػػ، دار ْػا٣١ ا١تٰاف، ٤ط٥ػ أ٤ػ٦ٰ ا١لػ٨ٍٰٜٮ، إ أى٬اء -

 .٪3331، ٤3ٟث ا٥١ٟؽ٤ث، ط -ا٬ٙ١ائػ 

أةػ٬ سٓٙػؽ ا٨١طػاس، حػص: د. ز٪ٰػؽ ٕػازم زا٪ػػ، ْػا٣١  ا١ٜؽآف، إْؽاب -

 .3893، 3ا١ٟخب ك٤ٟختث ا٫٨١يث ا١ٓؽةٰث، ط

ا١فػ٥ؽ٨ٛػم، حػص: ٤ش٬٥ْػث ٤ػ٦  أض٥ػػ ة٦ ٤ط٥ػ ة٦ ٧هؽ ا٬٢ٓ١ـ، ةطؽ -

 .3881 ،3ةٰؽكت، ط -ا٥١ط٦ٰٜٜ، دار ا١ٟخب ا٥٢ٓ١ٰث 

، حص: ٤ط٥ػػ أ٧ػؿ ا١غػ٦، دار 33ضٰاف اٳ٧ػ١فٮ، ج أة٬ ا٥١طًٰ، ا١تطؽ -

 .3033، 3د٤لٚ، ط -ا١ؽـا١ث ا١ٓا٥١ٰث 

 -ا١ػك١ٰػث  ٟ٘ػارةٰػج اٳ ا١ٜؽآف، أةػ٬ ا١تٜػاء ا١ٟٓتػؽم، إْؽاب ٘ٮ ا١ختٰاف -

 .٥ْ3889اف كا١ؽٯاض، 

 ،3اٳ٧ػ١فػٮ، ج  ضٰػاف أةػ٬ ا١خفػ٠ٰ٫، ٞخاب كؽح ٘ٮ كا١خ٠ٰ٥ٟ ا١خؼٯ٠ٰ -

 .3889 ،3ط د٤لٚ، - ا٣٢ٜ١ دار ٪٨ػاكم، ضف٦. د حص

 ٤ط٥ػ٬د اهلل ْتػػ. د حػص: ـػ٥ٰ٢اف، ةػ٦ ٤ٜاحػ٠ ـ٥ٰ٢اف، ة٦ ٤ٜاح٠ حٙفٰؽ -

 .3003 ،3ط ةٰؽكت، - ا١ٓؽةٮ ا١خارٯظ ٤ ـفث كطاح٩،

 ا١ٟخػب دار كػ٢تٮ، ٪٨ػػ. د: حػص ـٸـ، ة٦ ٯطٰ٭ ـٸـ، ة٦ ٯطٰ٭ حٙفٰؽ -

 .3003 ،3ط ةٰؽكت، - ا٥٢ٓ١ٰث

 ٪شػؽ دار ا١خؽٞٮ، ا٥١طف٦ ْتػ ة٦ اهلل ْتػ. د: حص ؽم،ا١ٍت ا١تٰاف، سا٤ّ -

 .3003 ،3ط ، ا١ٜا٪ؽة -

ا١ف٦ٰ٥ ا١ط٢تٮ، حص: د. أض٥ػ ٤ط٥ػ ا١غػؽاط، دار ا٢ٜ١ػ٣  ا٥١ه٬ف، ا١ػر -

 .ـ3883-3891، 3، طد٤لٚ -
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اةػ٦  كدار ا١ش٬زم، ا٥١ٟخػب اٵـػٸ٤ٮ اة٦ ا١خٙفٰؽ، ٣٢ْ ٘ٮ ا٥١فٰؽ زاد -

 .3003، 3ط ةٰؽكت، - ضؾـ

 ةػػكم ٤ط٥ػػ. د ا١فٰػ، ا١ؽض٦٥ ْتػ. د: حص ٤ا١ٝ، اة٦ ، ٠ا١خف٫ٰ كؽح -

 .3880 ،3ط سٰؾة، -٪شؽ  ا٥١غخ٬ف،

، 3أض٥ػ ٤ط٥ػ كاٞؽ، دار ا٥١ٓػارؼ، ط :حص ٛخٰتث، اة٦ كا١لٓؽاء، ا١لٓؽ -

3813. 

ا١خأكٯ٠، ٤ط٬٥د ةػ٦ ض٥ػؾة ا١ٟؽ٤ػا٧ٮ، حػص: د.  كْشائب ا١خٙفٰؽ ٕؽائب -

 .ةٰؽكت -ا١ٜؽآف  سػة، ٤ ـفث ٬٢ْـ -ك٥ؽاف ا١ٓش٢ٮ، دار ا١ٜت٢ث 

د.  حػص: ا٥١ٓيٸت، سا٤ّ ا٬٢ٓ١ـ ا١تػا١٬ٛٮ، كإٯياح ا٥١لٟٸت ٞلٗ -

 .٤3883ط٥ػ ا١ػا١ٮ، ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ،

 ْاكػ٬ر، ةػ٦ ٤ط٥ػػ أةٮ: حص ا١ر٢ٓتٮ، ا١ٜؽآف، حٙفٰؽ ٦ْ كا١تٰاف ا١ٟلٗ -

 - ا١ٓؽةػٮ ا١خػؽاث إضٰػاء دار ا١فػاْػم، ٧ِٰػؽ اٳـػخاذ: كحػٰٛٚ ٤ؽاسٓث

 .3003 ،3ط ةٰؽكت،

 ةٰػؽكت، - ا٥٢ٓ١ٰػث ا١ٟخػب دار ا١غازف، ا١خ٨ؾٯ٠، ٤ٓا٧ٮ ٘ٮ ا١خأكٯ٠ ١تاب -

 .3003 ،3ط

 ا١ٙيػ٠ أة٬ ٤ط٥ػ: حص ا١ت٫ٰٜٮ، ٤ط٥ػ ة٦ إةؽا٪٣ٰ كا٥١فاكئ، ا٥١طاـ٦ -

 .دار ا٥١ٓارؼ إةؽا٪٣ٰ،

 ا٥١طٜٜػ٦ٰ، ٤ػ٦ ٤ش٬٥ْػث حػص: ا١ت٬ٖم، ا١ٜؽآف، حٙفٰؽ ٘ٮ ا١خ٨ؾٯ٠ ٤ٓا٣١ -

 .3898 ،3ط ا١ؽٯاض، -ٌٰتث  دار

، حػص: ٤ط٥ػػ ٢ْػٮ ا٨١شػار، ا١ػػار ا٥١هػؽٯث 3ا١ٙػؽاء، ج ا١ٜػؽآف، ٤ٓا٧ٮ -

 .٢١خأ١ٰٗ كا١خؽس٥ث

 اهلل، ض٥ػػ ٢ْػٮ ك٤ط٥ػ ا٥١تارؾ، ٤ازف. د حص: ٪لاـ، اة٦ ا٢١تٰب، ٨ٖ٤ٮ -

 .3813 ،3ط د٤لٚ، - ا١ٟٙؽ دار
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. د حػص: ا١شٸ١ػ٦ٰ، ا١ٟػؽٯ٣ ا٥١لػ٬٫ر ةخٙفػٰؽ ا١ٜػؽآف حٙفٰؽ ٘ٮ ا٥١ٙه٠ -

 .3009، 3ةٰؽكت، ط -تث ١ت٨اف ٧اكؽكف ٤ٟخ ٛتاكة، ا١ػٯ٦ ٘غؽ

 رـػائ٠ ٤ش٬٥ْػث ا١ٰٜفػٮ، ٌا١ػب أةٮ ة٦ ٤ٟٮ ا٫٨١اٯث، ة٬٢غ إ١٭ ا٫١ػاٯث -

 .3009 ،3ط ا١لارٛث، سا٤ٓث سا٤ٰٓث،

 - ا٥٢ٓ١ٰػث ا١ٟخػب دار ا١ػٯ٦، ك٥ؿ أض٥ػ: حص ا١ف٬ٌٰٮ، ا٬٫١ا٤ّ، ٪٥ّ -

 .3889 ،3ط ةٰؽكت،

 ْػػػ٧اف ٬افنػػٙ حػػص: ا٬١اضػػػم، ا١ٓؾٯػػؾ، ا١ٟخػػاب حٙفػػٰؽ ٘ػػٮ ا١ػػ٬سٰؾ -

 .3883 ،3ط ةٰؽكت، - ا١لا٤ٰث ا١ػار د٤لٚ، - ا٣٢ٜ١ دار داككدم،

 ٤ػػ٦ ٤ش٬٥ْػػث حػػص: ا٬١اضػػػم، ا٥١شٰػػػ، ا١ٜػػؽآف حٙفػػٰؽ ٘ػػٮ ا٬١ـػػًٰ -

 .3883 ،3ط ةٰؽكت، - ا٥٢ٓ١ٰث ا١ٟخب دار ا٥١ط٦ٰٜٜ،

*   *   * 
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 وهٍة دٌاب وتكمهة انتاج

 ()أ. د. ٌازن اىٍتارِ

٤ػات ، كـ3838=  ٪٤3119لػٚ ـػ٨ث ػ ٘ػٮ د١ػك٪ٰب ة٦ أض٥ػ دٯاب، ك

كدرس ٘ػٮ د٤لػٚ، كْؽ٘ػ٩ ٤ٟخػب  ،قكا١ػق ك٪٬ دكف ا١غا٤فث ْلؽة ٤ػ٦ ٥ْػؽ

٨ْتؽ، ك٪٬ ا٥١ػرـث ا١خٮ ح٣ٌ٢ٓ ٫ٰ٘ا، ك٫ُؽت ٫ٰ٘ا ٧ؾْخػ٩ إ١ػ٭ ضػٌب ا٢ٓ١ػ٣، ٥ٞػا 

٫ُؽت ٢٤ٟخ٩ ٘ٮ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١خٮ ْل٫ٜا كٷزـ ٫ٰ٥ٌ٢ٓ٤ػا كعانػث ا١لػٰظ ْتػػ 

ٌػـ ٩١ ح٥٢ٰؼق ك٪ٰب دٯاب ٤ا ٯٟختػ٩ ٤ػ٦ ٬٤ىػ٬ْات ا١ٜادر ا٥١تارؾ ا١ؼم ٞاف ٯٜ

٘ٮ ا٢١ٖث كحؽاذ٫ا، ك٤ا ٯ٩٥ِ٨ ٦٤ كٓؽ، كٞاف ا١لٰظ ا٥١تارؾ ٯؽْػاق كٯؽكػػق إ١ػ٭ 

٤هادر ا٢١ٖث ك٤ٓاس٫٥ا، كٯٓشب ة٩ كةخخت٩ٌٓ، كٯر٨ٮ ٢ْ٭ ذٜا٘خ٩ ا٬ٖ٢١ٯػث ا٥١خ٥ٰػؾة 

 ٘ٮ ح٢ٝ اٳٯاـ، ٥ٞا ٞاف ٯلش٩ٓ ٢ْ٭ ٤خاةٓث ٣ِ٧ ا١لٓؽ.

ث ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث، ة٠ أح٦ٜ ا٢١ٖخ٦ٰ ا١ٙؽ٧فػٰث ك٣١ ٯٟخٗ ذ١ٝ ا ٢ٓى ٍي ١لاب ا١

 كاٵ٢ٟ٧ٰؾٯث.

كٛػ ْؽ٘خ٩ ٦ْ ٛؽب، ك٨ٞج أْشب ٳ٤ؽق، ٳ٧ٮ أْػؽؼ أف ا٬١اضػػ ٨٤ػا 

إذا درس كح٢ٓٚ ةا٢١ٖث كاٳدب ا٧هؽؼ إ١٭ ا١خػرٯؿ أك ا١ٟخاةػث، ٞػأٞرؽ ٤ػ٦ 

 ْؽ٘ج ٘ٮ ح٢ٝ اٳٯاـ!

ٯ٥ٓػ٠ ٘ػٮ أرىػ٩ أك ٤ط٢ػ٩ ك٣١ أٞػ٦ أٛػٌػر أف ٤ؾارْػان ٤ػرٸن أك حػاسؽان، 

كحشارحػػ٩، ٯفػػخٍّٰ أف ٯٓػػٰق ضٰػػاة ا٥١رٜٙػػ٦ٰ ا٨١اكػػ٦ٍٰ ٘ػػٮ ٤ٰػػػاف ا١ٟخاةػػث 

                                                 

() ْٚي٬ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤ل. 
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واألدب واىِظً، وحضٔر اىٍحاضرات واىِدوات األدة٘ث واىرلاف٘ةث، وىهِةٖ 

أدْشِٖ ٌَ ٌشارنخّ فٖ نو حيم اىٍ٘ادَٗ اىزراغ٘ث  رأٗج فٖ ْذا اإلُسان ٌا

ذً اىخجارٗث ٌع ةلائّ ُش٘طاً فٖ ٌ٘دان اىيغث وٌخاةػث كضةاٗاْا وددٌةث حراذٓةا، 

 ٘ق اىجٍ٘و!واىخفرغ ىِظً اىشػر اىرك

ناُج أول صيخٖ ةاألسخاذ وْ٘ب دٗاب فٖ أوائو اىسخِ٘٘ات غلب غٔدحٖ 

وىسةج أُسةٕ  ٌَ اىلاْرة.. ىلد فاجأُٖ ةزٗارة ناُةج فاححةث صةداكث وٌحتةث.

حدٗرّ ذات ٗٔم غَ ح٘احّ حيٍ٘ذاً غِةد واىةدي فةٖ ٌهخةب غِتةر، وغةَ ح٘احةّ 

ّ اىػٍةو فةٖ ٌشرفاً غيٕ أرض فٖ اىجزٗرة فةٖ اىشةٍال اىسةٔري، وٌةا ٗخطيتة

وغَ ح٘احّ واحداً ٌَ حجار دٌشق، ذً ٌٔظفاً فٖ اىشةرنث  ؛اىزراغث ٌَ اىٍشاق

اىخٍاسةة٘ث ذات اىفضةةو ااكخ ةةادي واألٍُةةٔذ  اىِةةاجص ىيػٍةةو اى ةةِاغٖ 

ذً اُلطع اىحدٗد فجأة، وحغ٘رت ىٓجث اى ٔت، وحِةاول اىحةدٗد  اىٍشخرك.

 ّ..!!ب إىّ٘ ٌغادرة ٌهختي  ٌا جرى ٌػّ حَ٘ صٔدرت اىشرنث وط  

أذنره إا ألكٔل: إن ْةذا اإلُسةان اسةخطاإ ةاٍٗاُةّ  وىسج أذنر اى٘ٔم ٌا

نان ىّ، ةو اسةخطاإ أن ٗدفِةّ فةٖ  نان فّ٘ ونو ٌا وحتّّ ىيغخّ أن ِٗسٕ نو ٌا

 كيتّ، وأن ٗهِّّ فٖ صدره، وأن ِٗفخص غيٕ اىح٘اة اىرلاف٘ث واىػيٍ٘ث.

خح٘اء فةٖ ةاسة رت غيةٕةظٓةج فةٖ ٌهخةب غِتةر، ةٔاة اىخٖ زرغةإن اىِ

وةػةد ةٓةا إىةٕ رةاغر  «ىفافةث حتةؼ»أة٘ات ُظٍٓا اىفخٕ وْ٘ب دٗاب ةػِٔان 

خيلاْةةا اىشةاغر أةةةٔ ٌاضةةٖ وْةةٔ إٗي٘ةا أةةةٔ ٌاضةٖ، ف ،ػرهةأحةب وْ٘ةةب رة

ىخهةةٔن أول ظٓةةٔر  ُشةةرْا...و غرضةةٓا ح٘ةةد نةةان غيةةٕ رةةػراء اىٍٓجةةرو

ٍةّ فيلد نان وْ٘ةب دٗةاب رح ىٍْٔتث ىً ححب اىظٓٔر وىً حيحق اىشٓرة..

ًَّ األدب ٗحةب اىِةاس، ٗةأىف  اهلل إُساُاً رك٘لاً، دف٘ف اىظو نر٘ر اىيطف، ج
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كٯ ١ٗ، ك١ٍا٥١ا ٨ٞج أـ٩ٓ٥ ٯر٨ٮ ٢ْ٭ أنػٛائ٩ ٦٤ رساؿ ْػؽ٘خ٣٫ ٞتػػكم 

٥ٞا ـ٥ٓخ٩ ٯخطػػث إ١ػٌٮ ْػ٦ ؛ ا١شت٠ ككاٞؽ ٤هٍٙ٭ ك٥ْؽ ا٨١م كٰٕؽ٪٣

ٓو ا١ش٢فات ا١ػٌكارة، ا١خٮ ٞا٧ج حٜٓػ ٘ٮ ةٓػو ا١تٰػ٬ت، كٞػاف ٬٤اُتػان ة

 ٢ْ٭ ضي٬ر٪ا.

ـ، ك٨ٞج ٕائتػان ْػ٦ د٤لػٚ، ٢٘ػ٣ أْػػ 3883ك١ٜػ ح٬٘ٮ رض٩٥ اهلل ـ٨ث 

أْؽؼ ٤اذا ٌٛػر اهلل ٳ٥ْاؿو ٞاف ٛػ ةػأ ة٫ا، ك١ػ٣ أْػؽؼ ٪ػ٠ حػؽؾ ٤ش٬٥ْػث 

 كٓؽٯث ٥ٞا أٌٛػر؟!

« ح٢٥ٟػث ٤ٓشػ٣ حػاج ا١ٓػؽكس»٥ٌاق أ٤ا ا١ؼم أْؽ٩٘ ٬٫٘ أ٩٧ كىػّ ٞخاةػان ـػ

ةٰػػم ٘ػٮ ا١خػاج، أكردق ا١ؾَّ  ٌت٩ٓ ٛت٠ ك٘اح٩ ةف٨ث، ك٪٬ ٞخاب اـخػرؾ ٩ٰ٘ ٢ْ٭ ٤ا

ضهػؽ  كزاد ٩ٰ٢ْ، كاـخل٫ػ ٢ْ٭ زٯاداح٩ ة٨ه٬ص اـخ٥ػ٪ا ٦٤ ٤ٟختػث حؽاذٰػث ٷ

ٯخ٥خّ ة٩ اٳـخاذ دٯاب ٦٤ عتؽة كاٌٸع كاـّ، ك٦٤ دٛػث  ٫١ا، حػؿ ٢ْ٭ ٤ػل ٤ا

نتؽ ٢ْ٭ ا١خختّ كاٷـخٜهاء، ٥ٞا أْػؽؼ أ٧ػ٩ ٛتٰػ٠ ك٘احػ٩، ٘ػٮ ٘ٮ ا٥١ٸضِث، ك

 أك٫١ا:« ك٤ي٭ ز٤اف»٩١ أ٪ػا٧ٮ ٛهٰػة ٞخت٫ا ةغ٩ٍ ٬٨ْا٫٧ا  ةآعؽ زٯار

 ك٤يػػػ٭ ز٤ػػػاف كا٧ٜيػػػ٭

 

 كعٍام حتطد ٦ْ عٍا٪ػا 

 ك٫٨٤ا: 

 ك٤يػػػ٭ كػػػتاةٮ كا٧ٜيػػػ٭

 

 اك٪ػػ٬ام ٯفػػأؿ ْػػ٦ ٪٬ا٪ػػ 

 كآعؽ٪ا: 

 ٪٫ٰػػػػات أ٧فػػػػا٪ا ٢ٜ٘تػػػػٮ

 

 ٥٢ٞػػػػػػا نػػػػػػ٢ٌ٭ رآ٪ػػػػػػا 

 ـ33/33/3893حارٯظ ٫٥ِ٧ا ك 

١ٜػ ٤ي٭ ا١تاضد ا٬ٖ٢١م كا١لاْؽ ا١ؽٰٛػٚ اٳـػخاذ ك٪ٰػب دٯػاب ٛتػ٠ 

أضٰا كٰئان ٤ػ٦ آذػارق، ٘ػأردت  رأٯج ٦٤ ٞخب ٩٨ْ أك رةّ ٛؽف ٦٤ ا١ؾ٤اف، ك٤ا
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إْػادة ٧لػؽق ١ٶ٘ػادة  كأف أد٬ْ إ١٭ إضٰائ٩ أك ،أف أ٧ت٩ ٢ْ٭ ٥ٰٛث ٞخاة٩ ا١خ٢٥ٟث

٦ ٯٓػؽؼ كػٰئان ْػ٦ كػٓؽق، كأ٧لػؽ أـأؿ ٥ٌْػأف ك ؛٩٨٤، ٬٫٘ ذؽكة ٬ٖ١ٯث ٥ٰٛث

ًٌ ٯػق، رض٩٥ اهلل.  ن٬رة ٵضػل ٛهائػق أ٪ػا٫ٰ٧ا ةغ

*   *   * 
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 معجم موسوعي
 روبولوجية ثللمصطلحات األن

 )متابعة لمصطلحات العالقات والعادات والتقاليد في المختمع العربي منذ القدم(

عبد الملك مرتاض األستاذ الدلتير
(1)

 

 لخنة إدارة المىرحانات والبرامج الثقافية والتراثية

 لشعرألاديمية ا -أبيظبي 

 م8112 - و1341

 ()د. عبد اإلله نبىان أ.

يَؼ اهقػٕى كٓؽ اهًٓشًْٖن أن يٓشًات اهوغث وضػِا همى حٓمػ لاةٖمث  

وهٌ حفخٍّٖ حوتٖث ضاسات اهػارـٌٖ ةمٔ يغخوما اهٓومْم  ةممان أن نمَّ ْا 

يٓشًممات حَُٓممٓ ةًهممٍوطات اهٓوممْم اهًغخو ممث لمممتللا  انممٍ ضات 

اٍْي يطًػ ْومٔ  /( وتاهموٖمات( هممتأةٔ اهتقما  5551ِت/اه َْن( همتاهخَّّ

/(  وتاهخٓؽٕ ممات( همممتاهشؽسأٍ ْوممٔ ةممٌ يطًممػ 5901ِ/تاهم ممْي 

                                                 

وِمْ   5035وهػ ةْالٕث حوًفان ةٔ اهشؾائؽ ـمَث  :ػ اهقادرد. ْتػ اهًوك يؽحاض ةٌ ْت (5ت

وقمػ دّرس   أـخاذ سايٓٔ وأدٕب وٍاقػ  هُ آذار ْػٕػة ةٔ اهَقػ اهقػٕى واهَقمػ اهطمػٕد

 األدب اهلٓتٔ ٍطْاً يٌ ْلؽ ـَْات.

 .ْيْ يشًّ اهوغث اهٓؽةٖث ةػيلق (ت

ّمان رضًمُ ام يشومث وِؼه اهًقاهث يٌ آعؽ يا زود ةُ اهؾيٖن اهػلخْر ْتػ اإلهمُ ٍت

 اهًشًّ قتن وةاحُ.
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وِْ   ةانٍ ضات اههْةٖث ا/(..  ونَا أضػِى يٓشًاً عان  155ِت/

/(  وةٔ اهٓهؽ اهطػٕد احشُ ْوًما  535ِتاهقاكأٍ يطًْد ةٌ ْؤ /ت

ٓشى اهٍتٔ اهمؼي لن ْوى إهٓ حهَٖا يٓشى عاص ةٓوًّى  ةمان َِاك اهً

قايج ْوٓ نَٓخُ يشًْْث يمٌ ْوًما  األٌتما   وقمػ أنمػر يشًمّ اهوغمث 

اهٓؽةٖممث ةػيلممق ةمم َعؽٍة ذ ذممث يٓشًممات: يٓشممى يهممٍوطات اهمًٖٖمما  

ويٓشمى يهمٍوطات   /4955ويٓشى يهمٍوطات اه ٖؾٕما  /  /4951/

ٍاكؽون ةَلمؽ يٓشًمات اهٓومْم  -وَْٖج دار هتَان   /4951اهؽٕاىٖات /

 هظ.إلًٓشى اهت غث وأنْل اه قُ...  اهًغخو ث

وهممٌ ةمٔ   ويا ةٌٖ ٕػَٕا اهْٖم يٓشى سػٕػ لّن اهِشّػة  ال ةٔ ييًٍُْ

حَٓمٔ ةمٔ اإلغؽٕقٖمث:  (Anthroposتحفًٖخُ وحّْسُّ.. ةموًث األٍرؽوةْهْسٖا 

ةاألٍرؽوةْهْسٖا حَٓٔ تْوى اإلٍفمان(    حَٓٔ اهٓوى (Logosتاإلٍفان  ولوًث 

 اإلٍاـث.وٕخؽسًّا ةٓيّى ة

واألٍرؽوةْهْسٖمما تحممػرس اإلٍفممان ةممٔ اهًشخًممّ لًمما حممػرس اهًقممّػس 

ّٔ واألـٍْرّي(  ةّٔ حَُٓمٓ ةػراـمث اإلٍفمان اهقمػٕى ةمٔ دٕاٍاحمُ وْاداحمُ  واهْٖي

االسخًاْٖث وٌقْـُ  لًا حمػرس اإلٍفمان اهًٓانمؽ  ويمٌ َِما لاٍمج كمًْهٖث 

ةّمْ همٖؿ  -ؽ يمٌ اـمًُ لًا ِّٕم -اهػراـث األٍرؽوةْهْسٖث.. أيا حّْسُ اهًٓشى 

إهٓ اهوغث  وإن لان ًٕخص يٌ يٓشًاحّا  وهٖؿ إهٓ اهخؽاث  وإن لان ْومٓ احهماٍل 

ةُ وذٖق  وإًٍا ٕخْسُ إهٓ وىّ يْادّ يٓشًُ اهوغْٕث واهخؽاذٖث واهلٓتٖث أضٖاٍماً ةمٔ 

 هٖيًٌ هًٓشًُ ضػاذخُ وايخٖازه يٌ ـائؽ اهًٓشًات. ؛إٌارِا األٍرؽوةْهْسٔ

حقمػًٕاً هًٓشًمُ  حطمػث ةٖمُ ْمٌ إع مال اهًٓمن  نَّ واىمّ اهًٓشمى

اهشًٓٔ ةٔ ة دٍا  يٓو ً ح ّؽده ةهَاْث ِؼا اهًٓشمى اهمؼي ٕطخماج ةمٔ ضقٖقمث 
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أيؽه إهٓ يشًْْث ةطرٖث سادّة يوخؾيث ألن اهًْادّ األٍرؽوةْهْسٖمث ال ضهمؽ هّما  

ال َٕتغمٔ اهخيمطٖث ةّما   -ْوٓ يا ِٔ ْوُٖ  -ورأى أن يا سًُٓ يٌ ِؼه اهًْاد 

. ويمٌ يٖمؾات ِمؼا -ْوٓ األقمن  -وإن يٌ ضّقّا أن حؽى اهَْر هخمْن ًٍْذساً 

أن اهخؽلٖممؾ لممان ْوممٓ اهًٓممأٍ »اهًٓشممى لًمما وّىممص ذهممك ةممٔ حقػًٕممُ 

ٌّ األضادٕمد  األٍرؽوةْهْسٖث ةٔ اهًشخًمّ اهتمػوي اهشماِؤ عّهٖهمٓ  وهمم

وَماه اهَتْٕث وآذار اههطاةث لان هّا ٍهٖب ةٔ حْذٖمق هغمث اهًهمٍوص اهمؼي اسخٓ

مادّة  ًَ يػع ً  وْوٓ ذهك همى ٍمَؽ ة ـماً ةمؼلؽ لرٖمؽ يمٌ اهًهمٍوطات اهًَّٖٓمث ه

 .«يْىَْْا يٌ اهًشخًّ اهشؾائؽي  يياةاً إهُٖ اهًشخًّ اهٓؽةٔ عهٖهٓ

ورأى ناضب اهًٓشى أن ٕؤذّمن اهًهمٍوطات اهخمٔ أوردِما  ة ْادِما 

ٓؽةمث  إهٓ أنْهّا ةٔ االكخقال  ألن اهشاٍمب اهوغمْي ةؽإٔمُ ِمْ ي خماح اهً

ةّؼه اهًهٍوطات هى حخَؾل يمٌ اهفمًا  وهمى حَتمّ يمٌ األرض  وإًٍما هّما 

 أنْل َٕتغٔ اهط ؽ َّْا واهخَقٖؽ ٌْ أنْهّا.

 َٔ ورأى أن أكممٓار األْمممؽاب وأرسممازِى حطًمممن ةممٔ ٌٖاحّممما يٓممماٍ

ألٍّا يؽآة اهًشخًّ اهٓؽةمٔ اهتمػوّي اهقمػٕى  وهٓمّن أّول  ؛أٍرؽوةْهْسٖث غَٖث

ٌْ حَتُّ إهٓ ذهك  ِْ األٍرؽوةْهْسٔ اهٓؽةٔ تأةْ ْرًان ًْمؽو ةمٌ  -ةؽإُٔ  -يَ

/( ةٔ لختُ لاةث  وةٔ تاهتٖان واهختٌٖٖ( وتاهطْٖان( 455ِةطؽ اهشاضَ /ت

 ْوٓ وسُ اهغهْص.

 ِّ ٌّ اهرايَمث وذلؽ اهًؤه ا أن ٍل حُ ةٔ ةادٕث يَقٍٓث ٌْ اهٓماهى  ضخمٓ ـم

ا وأقمْى ًمق دالالحّمْلؽة  أحاضمج همُ أن ٕٓمإق األٍرؽوةْهْسٖما تةمٔ أْ

( ةقػ ْاش يّ اه  ضٌٖ ويّ نَائّٓى اهٖػوٕث  ةن إٍُ رْمٓ ايِاِؽِا ًْوٖ  

يممّ اهؽْٖممان ويممخص ةاهممػهْ يممٌ اٗةممار واهؽلإمما  وَلممَؽَ  يممٌ اهِقمم ت
(4ت

  

                                                 

 اهِق ت: اهَقؽ اهخٔ ةٔ اههغْر. (4ت
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واهفؽإا
(3ت

ٌَ اهًمْقَؽ ةاهَطمبِّ  وغمؽس ضمػائق اهتٍمٖظ واهمّػهّّٖ    وذّرى اهخِّت

تُّؽ اهتشأٍ(  ولن يا احهمن  واهِغٖار واهًٍاٌى واهتٍاٌا ةٔ يفقً رأـُ

 ةّؼه األيْر قّٖػه وأغَٓ ةُ يٓشًُ.

وٕقْل: إن اهًهٍوطات األٍرؽوةْهْسٖث هًشخًّ يا قتمن اإلـم م ويما 

 ةٓػه ُلفؽت ْوٓ يػاعن لرٖؽة لاٍج ٍطْاً يٌ ذ ذث آال  ةًَّا:

 اهخٓاين اهتلؽي يّ اهطْٖاٍات ة سَاـّا اهًغخو ث. -

 ؽاحّ واهًٓاٌٌ.اهخٓاين يّ اهًؽأْ واهً -

اهخٓاين يّ اهٍتٖٓث يرن ْْٖن اهًما  واٗةمار واهغمػران واهًفمإن...  -

 واهؽٕاح.

 اهخٓاين يّ اهَتات واهؾراْث: اهؾرو  واهَغٖن واألكشار. -

 اهٓادات واهخقاهٖػ واهقٖى واألِْا  واهًٓخقػات واهخّػَٕات ويا ةٔ ضمًّا. -

قوٖػٕمث ةمٔ ألوّما وأٌتاقّما  اهخٓاين يّ اهًٍتظ واهًائمػة اهٓؽةٖمث اهخ -

 ػِا وردٕئّا.سِّٖ 

 اهخٓاين يّ األضْال االسخًاْٖث: اهٓ قات األـؽٕث ةخ هٖ حّا. -

 ّا يٌ ـتال ورِان وضؽب وذ ر وأهٓاب ونٖػ..ةاه ؽوـٖث ويا ٕخّهن  -

 اهخشارة واهَقػ واألًْال ويا ٕخّهن ةّا. -

 .اهِطؽ  واههَاْات لاهطػادة واهَشارة واهَِّفاسث -

 اهَٓال واألضؼٕث واهًٓائى وـائؽ األزٕا  اهٓايث واهغانث. -

 اهٍْٓر ة ٍْاّْا وحفؽٕطات اهلٓؽ واهؾَٕث. -

 األـوطث وأٍْاّْا. -

 أذاث اهتٖج وأيخٓخُ ويا ٕلخًن ْوُٖ يٌ أدوات قػًٕاً وضػٕراً. -

                                                 

 اهفؽإا: األٍّار اههغٖؽة أو اهشػاول. (3ت
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 اهٍب واهخٍتٖب واأليؽاض واهٓاِات. -

ى هػّٕى  واهْك - ـْ ى اإلةن وأٍْا  اهْ ـْ  ى هؽساهّى وٍفائّى.و

 اٗالت اهًْـٖقٖث.. واهؽقم ويشاهؿ اهٍؽب. -

 اهغٖاٌث وح هٖوّا وأدواحّا. -

 اهَار وأٍْاّْا. -

ٌّ اهًٓشمى همى  وأٍاةج يػاعن اهًٓشمى ْومٓ ذ ذمث آال  يمػعن  همم

األهما  -ٕهَّا ضفب اهًػاعن  وإًٍا نَّا ضفب اهخهَٖا اهًٓشًمٔ 

 ضفب أضؽةّا اهًتػو ة ةّا.وِمؼا حْزْج ي ؽدات لن يػعن  -ةائٔ 

 ِّ ا لوًث ٌْ اهً ّمْم اهخقوٖمػي هثٍرؽوةْهْسٖما  ةٓػ اهخقػٕى قّػم اهًؤه

/(  لان ـمتّاقاً 191ِوذلؽ أن اهًؤرخ اهٓؽةٔ تْتػ اهؽضًٌ ةٌ عوػون /ت

أكمماالً ويِماِؽ يمٌ األٍرؽوةْهْسٖما »إذ درس ةٔ يقّػيخُ  ؛ةٔ ِؼا اهًشال

ماهفٖاـٖث واالسخًاْٖث واهرقاةٖمث   ؽ ةمٔ اهخمارٕظ ٕخَماول ِمؼا ةممان أول ي مِّ

 .«اهًْىْ  وإن هى ٕخّى هُ ذهك حطج ِؼا اهًهٍوص

وأحتّ ِؼا اهتطد ةتطد الضق َْْاٍُ: تاهًطاور اهمتؽى هًْىمْْات 

 ِؼا اهًٓشى اهًْـْْٔ(:

 ي ةؿ اهًؽأة اهٓؽةٖث وضيْرِا ةٔ يشخًّٓا. -5

 اهْكى. -4

ِْٕؾة  -3 ههماهص ةمؽٍد واضمٍػ ةمٔ  وِمٔ ًْمن سًمأْ عٖمؽّي ٕمخىّ »اهخَّ

  وِممٔ عانممث ةممٔ «اهًشخًممّ  ٕمممْن إيمما ْمماسؾاً وإيمما ةقٖممؽاً وإيمما أذٖممؽاً 

اهًشخًٓممٌٖ اهممؽٕ ٌٖٖ اهشؾائممؽي واهًغؽةممٔ  وهٓممن اهو ممَ آٍت يممٌ أنممْل 

 أيازٕغٍٖث قػًٕث.

ّٔ اهًٓؽو  ةػ اً ةماهًّؾة  ةٓػ ِؼه اهًػاعن ةػأ اهًٓشى ةاهخفوفن اهًٓشً
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ظ تاهًهممٍوطات( ِممٔ اهخممٔ هّمما ْ قممث يمما واٍخّمما ً ةاهٖمما   همممٌ األه مما

ةاألٍرؽوةْهْسٖا  ةتػأ ةمتاألّب( ذى ةمتاألةؾار( ذى ةمتاةٌ سٓؽان( ذى تأةمْ ياهمك( 

ذى تاضخ ال اهٓؽب ةاألْٖاد( ذى تأضؽار اهتقْل وذلْرِا( ذمى تأضم م ٍمائى( ذمى 

 تأزٕا  اهٓؽب( ذى تاـخٓاذة اهٓؽب يٌ اهغٍؽ( ذى تاـخغلا  اهرٖاب( ذمى تأـمًا 

 .األًٌٓث ٌْ اهٍ ٖوٌٖٖ( ذى تأـًا  األًٌٓث ةٔ اهًَاـتات(

وواىص أن ناضب اهًٓشى ال ٕم حٔ ةشمؼر ذ ذمٔ أو رةمأْ لًما ةمٔ 

 :أيْ   يٓشًات اهوغث  وإًٍا ٕ حٔ ةاهو َ لًا ِْ  واهًػعن قػ ٕممْن ْتمارةً 

ًّٓ َْمػ   سًوثً  ةْٖىّ ضفب اهطؽ  األول يٌ أول لوًث يَُ لمتأٌْر اهُط

ْٖاص قؽٕق(  وتأْهام اهمم ب(  وتإًْمار اهمػار(  وتاإلةمن اهٓؽب( وتأ

 .اهطتطتث(  وتاإلةن اهْٓاقب(  وتاإلةن اهًٓاقتث(

ويِٓى اهً ؽدات حلؽح يٌ يٓشًات اهوغث لاههطاح واهوفان  وهمٌ 

قػ حمْن َِاك اـخ اىث ةٔ كؽح ي ؽدات هى حفمخٍّ اهًٓشًمات إٍْا ِما 

 .حيًٌ كؽضُ هّا ٍقػاً هوًٓشًٌٖٖضّقّا يٌ اهخ فٖؽ لموًث تاهؽضتث( اهخٔ 

َضتَممثُ »قممال:  ْضتممث ةمم ٌ ل اه  ضممٌٖ ةممٔ أقٍممار اهًغممؽب  واهؽَّ  اهؽَّ

ةاهخرقٖن -
(1ت

ٌّ ْمْامّ  -  أةهص اـمخًٓاالً وسًّٓما: رضماب وَرضتمات  وهمم

 .اهَاس ًٕٖوْن إهٓ اهفمْن هغ خُ  وذهك ةٔ يِٓى اـخًٓاالحّى اهوغْٕث

ق ْوُٖ اهًلمارقث: اهتٖمػر  ٍوِ ب ْوٓ يا ُٕ ق تاهؽضتث( ةٔ أقٍار اهًغؽٍوَ وحُ 

وِمْ   وحٓؽٕا اهًٓاسى غايو وقانؽ هًَٓٓ تاهتٖػر(  ضٖد ٕؽى اهشِْؽي

يٌ أِْى يهادر اهًٓشًٌٖٖ اهٓؽب: أن اهتٖػر ِمْ األٍمػر
(5ت

  لًما َٕقومُ اةمٌ 

إذ ٕقْل: وعّم ُلؽا   يَِْر
(5ت

ةُ أٍػر اهقًص  َٕٓٔ تاهِمْػس( يَمُ  وةمؼهك  

                                                 

 ل ٍُ ٕؽٕػ: ةاهخطؽٕك. (1ت

 األٍػر: ج أٍادر  اهمػس يٌ اهقًص عانث واهتٖػر. (5ت

 /.390ِت ةٓػ ِْ ُلؽا  اهًَن ْؤ ةٌ اهطفٌ / (5ت
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 وقمْل .اهتٖػر: اهًْىّ اهؼي ُٕػاس ةٔ اهٍٓام تاهوفان: ةمػر( ةّفؽه اهشِْؽي:

ٕػّل ْومٓ أنَّ يٓشًَٖٖما لماٍْا ةُٓمػاٍاً  «وةؼهك ةّفؽه اهشِْؽي»اةٌ يَِْر: 
(5ت

 

ٌْ اهطٖاة اهٓايمث  ةمماٍْا يٍَمٌْٕ يَمؾوٌٕ ةمٔ ةْٖحماحّى ٕخوّقمْن اهٓومى يمٌ 

  األـمْار اههطا غاهتاً دون يطاوهث اهفٓٔ إهٓ االٌ   ْوٓ يا ٕشمؽي ورا

يٌ أضْال اهَاس  وعهْناً ةٔ اهّْٓد اهخٔ ُسًٓج ةّٖا اهوغث وض ِج  ذمى 

لٖا ٕمْن اهتٖػر يؽةً: األٍػر  ةن ِْ أٍػُر اهتُّؽ  ول ّن أٍمػر اهلمٖٓؽ أو اهمػُّْعٌ 

وٕمْن يؽةً اهًْىّ اهؼي ُٕػاس ةٖمُ اهٍٓمامث ذمى يمٌ   يغخوا ٌْ أٍػر اهتُؽّ 

ْومٓ ضمٌٖ أن اهؽضتمث يهمػر واىمص  وةمٌّٖ إٌٔ سا  ِؼا اهتٖػر ويّى اكمخّقث 

ٍْ ٕهوص ألن حُػاس ةٖمُ اهِغم ل  غٖمؽ  يَٓاِا ةٔ اهٓؽةٖث  ةّٔ يمان رْضٌب يفخ

ول ٍّى حًِْمْا اهً مؽد   أن ة ضَٖا ال ٕشًٍُْٓ ةٔ هغخّى إال ْوٓ تاهّؽضاةٔ(

ةشًٓمْه ْومٓ تةٓماهٔ( لممتْؾال :   وِْ غٖؽ يْسمْد ةمٔ اهٓؽةٖمث  ترضتا (

ا : ْؼاري(  وتنطؽا : نطاري(  ويَمُ قمْهّى ْمٌ اهًٍمؽ ْؾاهٔ(  وتْؼر

: تـّؽاي اهّؽضاةٔ( ّٔ ٕ حٔ اهًٍؽ يتمؽاً هًٖفص اهَطمبَّ اهمؼي قمػ  :أي ؛اهًْـً

 ٕمْن ال ٕؾال ْاهقاً ةٔ اهؽْضتث ةٖغفوّا غْف ً.

واهؼي ََٕٖٓا ورا  لن ِؼا ألرمؽ  ِمْ اهًَٓمٓ األٍرؽوةْهمْسٔ هوّؽضتمث  

 اهمٖا  يَمؾالً نمٖ ٖ  ألقمن يمٌ أواعمؽ إٔمام اهضٖد حمْن ٌْال كٍّؽ ْوٓ ا

هو  ح وأةَائُ وكمؽلائُ وإعْاٍمُ  ةٖتَمٔ ضمْل اهؽضتمث عًٖمثً يمٌ عمق
(1ت

 

ٕشٓوّا حَِؽ إهٓ اهتطؽ يٌ ضٖد ٕ حٔ اهَفمٖى إذا لاٍمج اهؽضتمث حقاةمن وسمُ 

اهتطؽ  وةّٖا ٕيّ يا ه ضخمٓ ال ٕفمغٌ  ةمن قمػ ٕومخقً ةٓمو اهتمؽودة يمٌ 

اهتطؽ إذا لان ةٔ ِيتث حلؽ  ْوُٖ  لًا لان ذهمك اهَفٖى اهًَتٓد يٌ سّث 

                                                 

ْٓػان. ةٖٓػ سًّٓا: ةُٓػا  (5ت ُ ُٓػ وة ُ  وة

 واهغٖق ٍفٖز علٌ يٌ اهمخّان.  ٕتػو أٍُ ٕؽٕػ يٌ عٖق (1ت
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ةمن لمان اه م ح ٕيمّ ةمٔ عًٖخمُ اههمغٖؽة   ةٔ رضتخَا ةٔ تُّؽ اهتشمأٍ(

ٔط هوٓممق( ٌٓايممُ وةٓممو هتاـممُ اههممٖ ٔ  ْٓلٖلممث( توِممْ حهممغٖؽ ْمماي
َ ته

اهغ ٖا  لًا لان ٕخَاول ٌٓام اهغػا  عهْناً حطج ُّن حٖمك اهغًٖمث يمّ 

ْػُٕ  ورةًّا قالإعْاٍُ أو أةَائُ ولّن يفا
(0ت

 ةّٖا. 

ذى إن اهطؽلث لاٍج ال حَقٍّ ٌْ ِؼه اهؽضتمث أذَما  اهوٖمن  ضٖمد لمان 

َٕمايْن ةمٔ  -إال إذا لاٍج اهؽضتث ةٖٓػة ٌْ يَمازهّى  -اه خٖان واهًخؾوسْن 

ما ةمٔ اهخّمتٌْ اهًمؼّرى ضمػٕراً  وال  اهخّتٌْ ضٖمد لماٍْا ٕمػةَْن أسفمايّى لوَّّ

ا ٍّ وقمػ  -ه هخشَّب االعخَال  ولاٍج ِؼه اهَْيث ٕخؽلْن إال رؤوـّى غٖؽ يغ

ةًراةث ٍْيث ْوٓ ـؽٕؽ ةٔ  -لَا ٍَام ين  اهش ْن ةٔ ذهك اهخّتٌْ اهَاْى اهْذٖؽ 

غؽةث ةٔ ةَػل يٌ درسث ـتّ ٍشمْم: اهؽاضمث واهفممْن واهِم م  ال كمٔ  

 أةين يٌ ِؼا هوًَام.

 لًمما لممان اه  ضممْن ضممٌٖ ٕػوـممْن اهغوّممث وٕهمم ْن ضتّّمما  ٕمٖوٍّْمما

ةًمٖال لان همػّٕى يٓؽوةماً  هٖٓؽةمْا لمى َسََمْا يمٌ اهًْـمى اهؾراْمٔ يمٌ 

ذمى َٕقوٍْمُ ْومٓ ُّمْر   يطهْل  وهمَّى لاٍْا ال ٕ حْن إال ةُٖٓػ اهغؽوب

اهػواب هٖػعؽوه ةمٔ اهًٍمايٖؽ  ةماٍمج اهطٖماة ةمٔ اهؽضتمات ويما ضْهّما 

 .«ث(يخّهوث اهطؽلث ةاهوٖن واهَّار إذن. تَِٕؽ يػع  اهتؽلث  اهٓتاـٖ

ّْل ٍفتٖ   ٕتٌّٖ آةال اهًٓشمى األٍرؽوةْهمْسٔ  وةٖمُ لرٖمؽ يمٌ  اِؼا ًٍْذج يٍ

أيرال يا ْؽىَاه  ةّْ ٕلخًن يٌ ٍاضٖث ْوٓ يا اكخًوج ْوُٖ يٓشًات اهوغث لًما 

 ٕلخًن ْوٓ يَاقلث وحهطٖص وةٖان هًا حَُٖٓ اهًادة َْػ ة ضٔ اهًغؽب.

وَِما  .لوًث تاهََْٖتمْ (اٍخّٓ اهًٓشى ةطؽ  اهٖا   ولاٍج آعؽ لوًث ةُٖ 

ٌّ ناٍّ اهًٓشمى أورد ةٓمػ اهَٖتمْ  ٍطمْاً  إُ خؽض ةَٖ   أن َٕخّٔ اهًٓشى  هم

                                                 

 قال: يٌ اهقٖوْهث. (0ت
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يٌ حفّ وذًاٌٍٖ ويئث يادة يؽحتث ضفب اهخؽحٖب اهًٓشًٔ  ولمان ةاإليممان 

أن حَُْردَ ِؼه اهًْاد ةٔ يْاىّٓا ةٔ اهًٓشى  وقػ نَّ اهػلخْر ةّؽـماً هّما 

ٓو يْادِّما ح همٖن هًما ورد ةمٔ يادّحّما ةمٔ أهطقُ ة ّؽس اهمخاب  وةٔ ة

ِْٕؾة اهخٔ وردت  ؾة واهخّمْٕؾة ةٔ اهًٓشى ةٔ ذ ذث يػاعن: اهخْٕاهًٓشى  ةاهخّ

ِْٕؾة هوًؽأة اهًغٖتث  أورد هّا ـتٓث ْلمؽ يمػع ً ةًٖما ًٕممٌ أن  اهَلْٕث واهخّ

 ٍفًُٖ اهًوطق..

وةْهْسٖما  وهمٌ إنَّ ِؼا اهًٓشى ٕٓػُّ ةطقٍّ يٓشًاً رائػاً ةٔ يشمال األٍرؽ

ٕمخًن يٓشى األٍرؽوةْهْسٖا اهٓؽةٖث إال ةشّْد اهًٓشًٌٖٖ ةٔ لن ةقٓمث يمٌ 

ةقا  اهت د اهَاٌقث ةاهٓؽةٖث. ةمن قٍؽ هُ عهْنٖخُ ةٔ ِؼا اهًشال  ةن لمن 

ٍّٔ ةمٔ يػَٕمث لتٖمؽة  لمنط قؽٕث ويػَٕث نغ يَّما همُ عهْنمٖخُ ةمٔ  ٖؽة أو ضم

ِّى ًٕممٌ أن اـخًٓاالحُ اهوغْٕث... وَْػيا حشًّ ِؼه  اهشّمْد وحؽحّمب وحمَ

 ٕهػر ضَٖئٍؼ يٓشى أٍرؽوةْهْسٔ كاين.

*   *   * 





 
 

 ()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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فظي
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َ
 إشكالية ترمجة املشرت

 يف القرآن الكريم

 ()أ.د. لبانة مشـوِّح

َذا بحث فْ امترحىة ٓتٌاول تحدٓداً إشكامٔةَ ترحىِة امىشتتر  امنظيتْ 

وي امىشتتراا  امنظئتة امتتْ ورد   فْ امقرآن امكرٓه، ًستعرض فٍٔ عدداً 

بعَض األدطتا  امتتْ  وًرضُد ِضىي وٌٍُج وضظْ تحنٔنْ فْ امٌص امقرآًْ،

ارتكبُا امىترحىِن فْ وحاومتُه ًقل وعأًُا امدقٔقتة إمتّ امن تة امظرًستٔة، 

وأسبابُا امىعرفٔة وامٌظسٔة، وامىٌُج امذي اتّبعِه فْ عىنٔة امٌقل َذه. وقتد 

بحث وي بعض وا ورد فْ أربع ترحىا استقٌٔا وادة ام
(1)

َْ وفق امتسنسل  

 امزوٌْ متارٓخ إًخازَا ترحىة الٍّ وي:

 .(1444) أمبٔر اازٓىرسكْ -

 .(1695ًِر امدٓي بي وحىِد ) -

(1661)حا  بٔر   -
(2)

. 

                                                 

() عضِ وخىع امن ة امعربٔة بدوشق. 

ا ترحىا  مىعاًْ امقرآن امكترٓه، اىتا َتِ واضتد عنتّ سٌتٌاول َذه األعىال عنّ أًُ (1)

غالفْ امترحىتٔي امثأًة وامرابعة، ال عنّ أساس أًُا ترحىا  منقرآن امكرٓه، اىا ذِاتر 

 عنّ غالفْ امترحىتٔي األومّ وامثامثة.

 امعىل عنّ إًخاز َذه امترحىة ستة عشر عاواً. است رق (2)
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اهترجمث اهصادرة عن اهرئاشث اهعامث إلدارة اهتحٌث اهعومِةث ااإلتتةا   -

اهتةةَ شةة إِن اهًِةةا اًتصةةارا  ٌدُث، عااهةةوعٌة ااإلردةةاد تةةَ اهممومةةث اهصةة

ةاهترجمث اهصعٌدُث
(3)

. 

مةن ايواك ترجمات أًرى لثِرة ال تتّصة  إةواد اهتحةل هووفةر تًِةا، 

، ااداار Étienne Savary-Claude (3783) لوٌد اتِِْن شةاتار  اتةِوًا ترجم

 ،Denise Masson( 3967، اداهِز ماشةٌ  )Edouard Montet( 3958مٌهتِى )

 هةٌ  مِشةٌ  - ، ا جةا  Jean Grosjean( 3979) جةا  رراجةا ااهشاعر 

Jean-Louis Michon
(4)

)صور  Mouhammed Hamidullah ، امحمو إمِو اهلل

، Régis Blachère( 3947) لثةر مةن عشةرُن ةتعةث(، ارجةِس ة دةِرأ اهًة

 .Dominique Abdullah Penot( 8008) اهلل ةٌهٌ دامِوِك عتوا

 نائية والوظيفية:الترجمة األدبية بين الث
ال مرا  أّ  اهترجمث أهٌاع ةحْصب اهمادّة اهمترجمث. اهمن هٌع من أهةٌاع 

اهترجمث ًصائُصى اهممِِّزة امقٌماتُى ادراُةى اهتَ ُوتغَ اهتقُِّو ةًةا ااهعمةُن 

ةمٌجب معاُِريا اهٌاظمًةا. اهعةّن اهترجمةث ايدةِةث يةَ مةن أدةعِّ أهةٌاع 

َ تقٌم من اجًث اهوفر اهتحوِوِث عوةٍ جموةث  اهترجمث اأمتعًا تَ آ  معا ؛ تً

 تتجوٍّ تَ ثوائِات ث ث: (dichotomies) من اهثوائِات

 .اهثوائِث اهوغٌُث (3

 .اهثوائِث اهثقاتِث (8

                                                 

 .(اهمِ دُةِن 3990-3989ةةِن عةامَ همةا ًجر  اهمٌاتع اه 3430)أهجزت تَ عام  (3)

ادا  اهةٍ مةا رأتةى تةَ اقو اعتموت أشاشا  هًا ترجمث محمو إمِو اهلل ةعةو توقِحًةا اشةتو

 أتضن اهترجمات ايًرى اهمتاإث.

 Libislamأُهِجزت تَ اهوصف اهثاهَ من اهقر  اهعشرُن، اهِشرت آًر ةتعث هًا تةَ دار (4)

 .8038عام 
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 .ذ٨ائٰث اٳذؽ (1

ؽس٣ ٫٨٤ػا، ا٢١ٖث ا٥١هػر ا١خػٮ ٯخػ :٘ا٥١خؽس٣ ٯخهػل ٢١ٖخ٦ٰ ٘ٮ آف ٤ٓان 

٧اح٫ا ا١رٜاٰ٘ػث، ٥ٞػا  كا٢١ٖث ا٫١ػؼ ا١خٮ ٯخؽس٣ إ٫ٰ١ا، ك٠ٌٟ١ ١ٖث ٬ٛاْػ٪ا ك٬ٟ٤ِّ

ٌٞتث ٤خٌٓػدة ا٥١لارب، حٜاة٫٢ػا ٘ػٮ ا٥١لػؽب  أٌف ذٜا٘ثى ا٥١خؽس٣ً ٧ًٙف٩ ذٜا٘ث ٤ؽ

اٱعؽ ذٜا٘ثي ا١ٜارئ ا٥١خ٢ٜٮ ٢١خؽس٥ث ٘ٮ ا٢١ٖث ا٫١ػؼ. كا٥١خؽس٣، ٤ػ٦ س٫ػث 

ٚو ٥١يا٦ٰ٤ ا١ػ٨م ا٥١ ٯٓػٌػ ةػؼ١ٝ ٞاحتػان »هػػر ٤خػأذِّؽه ة٫ػا، ك٪ػ٬ أعؽل، ٤خ٢

٠ه ٤ ذِّؽه ٘ٮ آف ٤ٓان.... ةطفب ركٷف ةارت؛ ٩٨ٟ١ أٯيان  «سػٯػان ٨٢١م ـً  ٤ؽ

كعٸ٘ان ٥١ا ٯؽاق ٯا٬ٞةفػ٬ف، ٷ حٜػ٬ـ ا١خؽس٥ػث اٳدةٰػث ة٬ُٰٙػث حٙفػٰؽٯث 

كحأكٯػ٠ً ٬ٛا١ت٫ػا،  (décodage)٘طفب، إذ ٷ حٟخٙٮ ةٙٝ ر٬٤ز ا٢١ٖث ا٥١هػر 

، ٢ْ٭ ٤ا ٯٜخيػ٩ٰ recodage)١٭ ا٢١ٖث ا٫١ػؼ ٘ٮ ٢٥ْٰث إْادة حؽ٤ٰؾ )ذ٣ ٫٢ًٜ٧ا إ

ػ٨ٓثو، كدٛػثو ٘ػٮ ا١خأكٯػ٠ كأ٤ا٧ػثو  ًٚ ٤ٓؽ٘ػثو، ك٫٤ػارًة نى ٥ٍػ ْي ٘ػٮ ٧ٜػ٠ ذ١ٝ ٦٤ 

٩ إ١٭ اٳ٤ا٧ث ٘ٮ ٠ٜ٧ اٳذؽ ا٬١اٛػّ ٢ْػ٭ ا٥١خ٢ٜػٮ. ا٨ٓ٥١٭؛ ة٠ حخٓػل ذ١ٝ ٢َّٞ 

 .حٍاةق فٖ اىػالالت واٛـئب واىخأذ٘ؽ٪ٮ إذف 

ا١خؽس٥ث اٳدةٰث ٤٬٥ْان إكٟا١ٰث ٘ٮ س٬٪ؽ٪ػا إ١ػ٭ ٪ػؼا ا١طػٌػ،  إذا ٞا٧ج

 ٥٘اذا ٦ْ حؽس٥ث ٤ٓا٧ٮ ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣؟

٦٤ ا١ٓتد ٤طاك١ثي ح٣ٰٰٜ أٯٌػث حؽس٥ػث ٥١ٓػا٧ٮ ا١ٜػؽآف ا١ٟػؽٯ٣ كٜ٘ػان ٥١ٓػاٯٰؽ 

إذ ٥٫٤ػا ة٢ػٔ  ؛ا٥١ٍاةٜث ح٢ٝ، أك ك٘ػٚ ٤ٓػاٯٰؽ ٥٢ْٰػث ٬٤ىػ٬ْٰث دٰٜٛػث ك٢ٍ٤ٜػث

٨ٓث، ك٥٫٤ا ة٢ٍٖج حؽس٥خػ٩ ٤ػ٦ دٌٛػث كإحٜػاف، ا٥١خؽس٣ ٦٤ ٬ٌ٢ْ كأف ة٦ٰ أ٪ ٠ ا١هى

ح٠ٌِ ْاسؾة ٦ْ اضخػ٬اء س٥ا١ٰػات ا١ٜػؽآف ا١ٟػؽٯ٣ كدٌٛػث حٓتٰػؽق، كٛانػؽة ْػ٦ 

 ٤يا٪اة ا٨١ٌم ا١ٜؽآ٧ٌٮ ةنْشاز ٩ِٙ١ ك٨ٓ٤اق، ك٥ْٚ أذؽق ٘ٮ ا٬ٙ٨١س.

ث، ٷ ةػٌػ ٤ػ٦ اٵنػؽار ٢ْػ٭ أف حطٜػٚ حؽس٥ػث ٤ٓػا٧ٮ أ٤اـ ٪ؼق ا٥١يف٥َّ٢

اىخؾام اىػكث فبٖ ُلبو »١ٰؿ ةا٦ٌٰ٫١، أٷ ك٪٬  طػ اٳد٧٭ ٪ػ٘ان ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣ ةا١
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، بحْصب ٌلٔىة  وةٔم ٌةزو   «لمعنى كلِّ المعنىا
(5)

 Jules Marouzeau  ٖفة

 (.1991) (la Traduction du latin) تروٍ  اىالتِ٘٘  نتزبّ

ة  اىعةزك  ـيةٕ ٍل  ٓ ٍَّ تروٍة    إذا ٌز اكتصر غٍةٔح ٌةَ ٗتصةله ىٓةلم اى

ٌفزُٖ اىلرآن اىهرًٗ فحصب، فإن اىٍصةزـب  و ُ ةّ نح٘ةرةل وي٘ية ، ىفةو  ٌةَ 

ع  والالت اىيفؾ  اىٔاحةلة،  اىعفةل  أـؾٍٓز ا  ٔ ت صزع  أىفزظ اىيغ  اىٍصلو،  تِ

و  والالتٓز ـعر اىزٌَ. ىلل أـجزت ىغ  اىلةرآن   ٔ اىتزوٗخٖ ىعفض األىفزظ  تػ

اىهةةرًٗ أْةةو اىيصةةزن اىفربةةٖ اىظةةي٘فَ٘ بيغةةتًٓ، فٍةةز بةةزىهً بةةزىٍتروٍَ٘ 

ةز اىٔ؟! إن  ىألىفزظ اىلرآُ٘  خصٔصة٘تٓاىٍصتفربَ٘ ؽ٘ف٘ة ،  ِْةز  ز،  ٌٍٓتٓ 

ةز كصةرُز بححِةز ز،  ىغٔٗ  ز،  حظزوٗ  زز وِٗ٘  و ن شم إشهزى٘ ل فٖ تروٍتٓ . ىهِِ 

و ْٔ إشهزى٘  تروٍة  اىٍعةتر  اىيفؾةٖ  ٍٖ ىغٍٔي ٌحل  ْلا ـيٕ وزُب تروٍ

فٖ اىلرآن اىهرًٗ.  ال ٗخئ اىعحث ٌَ بفض أٌحي  ىٍعترنزت ىفؾ٘  ٍٗهةَ 

 تَّلو ج فٖ بزب اىٔؤم  اىِؾزئر.أن 

 هو المشترك اللفظي؟ما 
اىيفةؼَّ »فرلف اىٍعتر  اىيفؾةٖ ـِةل أبيةب اىلةلٌزل  اىٍحةلجَ٘ ب ُةّ َّٗ 

«اىٔاحلَّ اىل ام ـيٕ ٌفَِ٘٘  أنحر
(6()7)

، شةٔال أنزُةت تيةم اىٍفةزُٖ ٌتعزِٗة  

                                                 

أشةةتزذ األوب  اىيغةة  اىالتِ٘٘ةة  فةةٖ  :Jules Marouzeau (1878-1961)وةٔم ٌةةزو     (5)

فةزت ٌٍٓة  ٌِٓةز: اىيصةزُ٘زت أ  ـيةً اىيغة  وزٌف  اىصٔوبٔن ىِحةٔ وبةؿ كةرن. ىةّ ـةلة ٌ ى

(، 1999إُجي٘زي( ) -أىٍزُٖ -(، ٌفجً اىٍصػيحزت اىيصزُ٘  )جالجٖ اىيغ : فرُص1991ٖ)

(، بحةث فةٖ 1959-1999ترت٘ب اىهيً فٖ اىيغ  اىالتِ٘٘  )أوبف  أوزال(  طفّ بَ٘ ـزٌٖ )

 (.1919ألوب٘  )اىيغ  اىالتِ٘٘  ا و(، بفض ٌؾزْر تعه1995األشئب٘زت اىالتِ٘٘  )

ؾر ـعل اىرحٍَ والم اىلٗ (6) اىص٘ٔغٖ، اىٍزْر فةٖ ـيةٔا اىيغة   أُٔاـٓةز، ٌهتعة  واو  ََِّٗ

 .«تزج اىفر س».  اىزب٘لي فٖ ٌللٌ  1اىتراث، اىلزْرة، ط

ٖ   ٍْٗ٘ ز ـيٍزل اىلالى   (7)  =  اىيفؼ اىٔاحل اىل ام ـيٕ أنحر  ٔفٖ اىغرب بَ٘ اىٍعتر  اىيفؾ
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ْةةٔ األصةةو  اٙخةةرَّ ٌ جةةز ا  ىةةّ،  ْةةٔ ٌةةز َّٗلزبةةو  تٍزٌةةز ، أا نةةزن أحةةلَّْز

(polysemie فةةٖ اىٍصةةػيل اىيصةةزُٖ.  ٗختيةة )  ةةز  ٍ اىٍعةةتر  اىيفؾةةٖ ـ

ي ل ـيةةٕ تصةةٍ٘تّ فلٓ٘ ةة بزىةةة ) وةةٔم(،  ٌفةةروم ) وةةّ(،  ْةةٔ اىيفةةؼ  زاصةةػَّ

ة ٌفزن،  ْلا ال ٗخر وّ بزىظةر وة ٌةَ بةزب  اىٍعتر  اىلي َّْٗصتفٍو فٖ ـل 

 اىٍعتر  اىيفؾٖ نٍز ْٔ حزم ىفؾ  )أٌْر( نٍز ش٘رو الحلز .

ـيةٕ حةل    ٗهٔن اىٍعتر  اىيفؾٖ فٖ األشةٍزل  األففةزم  اىحةر ف،

فٓةةٖ ىيِةةزؽر،  ىفةةَ٘ اىٍةةزل، »شةةٔالو  ٌحةةزم ذىةةم فةةٖ األشةةٍزل )اىفةةَ٘(، 

« ىيعٍس،  ىيٍ٘زان،  ىيِلةل ٌةَ اىٍةزم،  ىيعةٖل اىٍفةَ٘ 
(8)

.  ٌحزىةّ فةٖ 

) ر ه(   )طول نٍز شةِره الحلةز .  ٌحزىةّ فةٖ اىحةر ف  األففزم )كزا(  ) ش 

حو )واح( اىةلي ٗعتٍو ـيٕ اىتظزو: ٌ )اىٔا ( اىتٖ تهٔن ىيفػ   اىحزم. 

  ٌفِزم اىفلم  اىجٔو. ،ٗحتٍو ٌفَِ٘٘: ذْب  ووؿ،  )اىل صع(

وة ؽةزْرةل ىغٔٗة  ٌػةروة فةٖ  إن  اشتٍزم اىهيٍ  اىٔاحلة ـيٕ ٌفزنٍ  ٌتفل 

و  ة ٌِٓةةز اىٍجةةز ،  االشةةتفزوة،  تفةةل  نةةالا اىفةةرب.  ىِعةةٔئٓز أشةةعزبل ـةةل 

نٍز فةٖ ففةو »ىليب اىيغزت،  اختالفَّ اىع٘ئ ،  تغ٘ رَّ ُػق اىهيٍ  ٌؿ اىزٌَ بز

ٗحٍو ٌفَِ٘٘: خزط ٌةَ  زىفؾ٘   ز  خػز اىلي كَّي ب إىٕ خزط فصزو خزط ٌعترن

 :أي ،خزط فٖ اىصة٘ر :ٌظٕ شرٗفز ،  َّٗلزم :أي ،خػز :اىخ٘زغ ،  خزط بٍفِٕ

 ْٔ ٌز نزن شععز  فٖ تهَٔٗ ـةلو نع٘ةر »ٖ اىحرف بزإلبلام فو أ  « اصو اىص٘ر

ْغب(ٌَ اىٍعترنزت اىيفؾ٘  نٍز حلث فٖ ن «اىجةٔع :أي ويٍ  )اىص 
(9)

 ، اىتةٖ

                                                 

ٍَّتجزُصةةزت اىيفؾ٘ةة  )(polysémes) ٌةةَ ٌفِةةٕ  احةةل =  ْةةٖ  ،homonymies)،  اى

 ىٓز اىعهو ُفصّ ىهِٓز تختي  ٌَ ح٘ث اىجلو  األصو اىيغٔي.نيٍزت 

 .1/196 اىصرخصٖ: (8)

ؾر ـيً اىٍفزُٖ اىجزٌؿ،  (9) َِّٗhttps://www.almaany.com 

https://www.almaany.com/
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ٍٖػب ٘ػٮ  ٍٖب( ة٢ٜب ا١ف٦ٰ حاء، ٘أدع٢ج ا١خ أنتطج ة٢ٖث ةٓو ٛتائ٠ ا٦٥ٰ١ )ا١خ

إىػا٘ث إ١ػ٭ ٨ٓ٤ا٪ػا اٳنػ٢ٮ ك٪ػ٬  ،ا٥١ٓاس٣ ة٨ٓ٥٭ إىا٘ٮو ٪٬ ا١ش٬ع كا٫١ٸؾ

ٓيػَّت ٦٤ ا٥١لخؽؾ  ٷ ةٌػ ٤ػ٦ ذٞػؽ ْا٤ػ٠ ا١خٍػ٬ر ا١ػػٷ١ٮ ذ٣ ا٢١ِٙٮ. ا٬١ـظ، ٘

 خؽٞات ا٢١ِٰٙث ٥ٌ٤ا ـٰؽد ٷضٜان.أـتاب ٧ل٬ء ةٓو ا٥١ل٘ٮ ٥٢ٟ٢١ث 

ى:المذتركىاللغظيىفيىالػرآنىالكروم
ـػتتان ٤ػ٦ »ك٘ٮ ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣ ا١ٟرٰؽ ٦٤ ا٥١لخؽٞات ا٢١ِٰٙث ا١خٮ ٞا٧ج 

ٯػ٠ ا١ٟرٰػؽ ٤ػ٦ أـتاب اعخٸؼ ا٥١ٙفؽٯ٦ كا٫ٜٙ١اء ك٥٢ْاء اٳنػ٬ؿ ٘ػٮ حأك

«ا٨١ه٬ص ا١ٜؽآ٧ٰث
(30)

اٳكؿ ١ٖػ٬ٌم  :. ك٪٨ا ٷ ةٌػ ٦٤ ا١خ٥ٰٰؾ ة٦ٰ ٤هػ٢ٍط٦ٰ

ك٪٬ ٤ه٢ٍص )ا٬١س٬ق( ا١ؼم ٯؽد ٘ػٮ  ،٪٬ )ا٥١لخؽؾ ا٢١ِٙٮ(، كا١را٧ٮ ٫ٜ٘ٮٌ 

 ا٣٢ْ ا٬١س٬ق كا٨١ِائؽ، كٛػ كرد حٓؽٯٗ )ا٥١لخؽؾ ا٢١ِٙػٌٮ( ٥ٰ٘ػا حٜػٌػـ؛ أ٤ٌػ

، ؽؾ ا١ؼم ٯيفخ٠٥ٓ ٘ٮ ٌْػة ٤ٓػافو )ا٬١س٩( كس٩ٓ٥ )كس٬ق(، ٬٫٘ ا٢١َٙ ا٥١لخ

 .ك٪ؼا كأف ١ِٙث )اٳ٤ٌث(

٘ٮ ٤ٓؽض ةطر٣٫ ٦ْ ٤ٓا٧ٮ ا١ٜؽآف ا١ٟػؽٯ٣، اـػخٓاف ا٥١خؽس٥ػ٬ف ةػٸ 

رٯب ةػٷٷت اٳ١ٙاظ ا٥١ٓش٥ٰث، كض٦ٰ ك٬ٓٛا ٢ْ٭ ٤لخؽٞات ١ِٰٙث ْػادكا 

٪ٮ ٤ا رٌسطج ٘ٮ اٳ٢ٕػب اٳْػ٣ٌ ٨ْػ٪٣ إ١٭ ا٥١ٌٙفؽٯ٦. ٦ٟ١ دٷ١ث ا١فٰاؽ 

٨ٰٓ٤ػان ٢ْػ٭ آعػؽ. كٛػػ ح٨تٌػ٩ ا١ٜػػ٤اء إ١ػ٭ أ٪٥ٰػث ا١فػٰاؽ  ٨ٓ٤٭ن  ٦٤ ا١طاٷت

كأدرٞػػ٬ا ا١ٙػػؽؽ ةػػ٦ٰ ٫ٙ٤ػػ٦ٰ٤٬ ٤ٓانػػؽٯ٦ ٪٥ػػا دٷ١ػػث ا٢١ٙػػَ ا٨١هػػٰث 

(connotationك ،)ػػػٰاؽ ا١ًغٍػػػاب ـً (، كرأكا أف (dénotation دٷ١خػػػ٩ عػػػارجى 

ق ٪٬ ٤ا ٯطٌػد دٷ١ث ا٥٢ٟ١ث.  ا١فٰاؽ كضػى

٤ػ٦ ا٥١لػخؽٞات ا٢١ِٰٙػث ٨ْػ٤ا اعخ٢ػٗ أ٪ػ٠ ا١خأكٯػ٠ ٘ػٮ ٨ٓ٤ػ٭ ْػػد 

                                                 

 .3033ٵـٸ٤ٮ، ا٬ٟ١ٯج، ، ٤ش٢ث ا٬١ْٮ ا«ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣ كا٥١لخؽؾ ا٢١ِٙٮ»أض٥ػ ْؾكز،  (30)
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ل ا٧٣ذؿ ص٧ٮن ٤ٔٯ ا٣كٲةق، وّٚٞوٮا ٚوٰ ك٣وٟ ا٣ٮاردة ٰٚ ا٣ذ٪ـٱ٢ ا٣ع١ٲ٥، ٔٮَّ

 ظٲ٪ةً وأػٛٞٮا أظٲة٩ةً.

ٚوٰ  اػذ٤ٙ أ٢٬ ا٣ذأوٱ٢ [02ا٤ٞ٣و٥: ] ژ            ڤ ڤ ژ ٰٚٛ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ:

ث٢ ٬ٮ ا٣٪٭وةر نن ٠و٢ واظوؽ  :إ٫٩ ا٤٣ٲ٢، وٝٲ٢ :٦ٕ٪ٯ )ا٣ىؿٱ٥(: ثٌٕ٭٥ ٝةل

٬وٮ اقو٥  :ا٣ىوؿٱ٥ ا٣ؿ٦وةد انقوٮد، وٝٲو٢ :٦٪٭٧ة ٱ٪ىؿم ٨ٔ اٳػوؿ، وٝٲو٢

ُٕؽ قوذح أ٦ٲوةل ٔو٨  ٝةظ٤حٍ ن، ودعؽٱؽاً اق٥ ر٤٦ح ٦ٕؿوٚح ٰٚ ا٣ٲ٧ووو٨ ١٦ة ودج

 comme ثوو وٝؽ ظةر ا٧٣ذؿص٧ٮن ثٲ٨ د٤ٟ ا٧٣ٕة٩ٰ، ٚذؿص٥ ثٲؿك )وؿٱ٥( و٪ٕةء.

ténèbres٧وؽ٦ّؿة٦ٕ٪وٯ )انر  ا٣ اػذوةر ٠ةيٱ٧ؿقو١ٰو ؛)٠ة٧٤ْ٣ةت( :أي ؛ 

 .le jardin fut détruit comme si on avait coupé toutؽو ٝةظ٤ح(: دجا٣ذٰ 

 ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ   ۀ ۀ ڻ ژ ٰٚ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ:و

 .[16ا٣جٞؿة: ] ژ ۓۓ ے  ے

 ؛٪ُوحؿ ثة٣عِ ٱضوٮي أن دّٛكوو ؛ٰٚ اٳٱوح ثوة٣ؼجـ «ا٣ٛٮم»ٱضٮي دٛكٲؿ ٧٤٠ح 

. (زوٮم) ٚأووجعخ )ٚوٮم( د٤ُٛوِ ،ا٣ٛوةء زوةءً ثإثؽال ، (ا٣سٮم)و٬ٰ أٱٌةً ٣٘ح ٰٚ 

ُٛٮ٦َح إّن ا٣ٛٮم قةاؿ ا٣عجٮب ا٣ذوٰ  :ج٤ح، وٝٲ٢ا٣ك٪ :أي ،وا٣ٛٮم أٱٌةً ٬ٮ ص٧ٓ ا٣

َٕ  دؼجـ ٠ة٣ِع٪ُح وا٣ٛٮل وا٣ِع٧َّه ٱ٨١٧ أن ٢ّٕ٣ إٱسةر ٧٤٠وح  و. س و٩عٮهؽَ وا٣

 ؛و٬٪وة د٧١و٨ ووٕٮثح ا٣ذؿص٧وح .ة٦ٕة٩ٲ٭و ذٕوّؽد٠ةن ٣ا١٣ؿٱ٧ح ٰٚ اٳٱح  «ا٣ٛٮم»

 ،عذ٢٧ ٢٠ د٤ٟ ا٧٣ٕة٩ٰ ٦ضذ٧ٕح. ا٣جٕي ظةر ٰٚ أ٦وؿه٤ٚٲف ٰٚ ا٣ٛؿ٩كٲح ٦ة ٱَ 

ا٣سوٮم  :أي ؛ة٧٣ٕ٪ٯ ا٣سوة٩ٰثوز٥ أردٚو٫  ،((blé ع٪ُحا٣ :أي ؛ا٧٣ٕ٪ٯ انولٚأورد 

(ail .ثٲ٨ ٝٮقٲ٨ ) ٠ؾ٣ٟ ٤ٕٚخ ا٣ذؿص٧ح ا٣كٕٮدٱح، ا٣ذٰ رّصعخ ٤٣ٛوٮم ٦ٕ٪وٯ

( ا٧٣ٞةث٢ ا٣ٛؿ٩كٰ ٤٣ع٪ُح ثٲ٨ ٝٮقوٲ٨. bléٚٮًٕخ ) ،ا٣سٮم، ١٣٪٭ة اقذؽر٠خ

ـَم أ٦ؿه وصةك ثٲؿك أ٦ّة   و٬وٰ ٩جذوح ا٣سوٮم. ،(aulx)اػذةر ٦ٞةثالً ٣ٛٮم ٔجوةرة َٚع

ردجوةك ٚوٰ دؿص٧وح ا٧٣نوذؿك ٬ؾا ا٣ذوؿدّد واا (.٠ailؾ٣ٟ ٢ٕٚ ٠ةيٱ٧ؿق١ٰ )و
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نَّ ا٣كوٲةق ٱكو٧ط إا٤٣ْٰٛ )ٚٮم( قجج٫ أواً اػذالف أ٢٬ ا٣ذٛكٲؿ ظٮ٣َو٫، زو٥ 

َٞجٮل ٦ٕ٪ٯ ا٣ِع٪ُح وا٣سٮم ٤ٔٯ ظّؽ قٮاء،   و٬ؾا دعؽٱؽاً ٦ة دكجّت ثةإلرثةك.ث

 ژ ڦ ڤ ڤ    ڤ ڤ ژ ٝٮ٣و٫ دٕوة٣ٯ: ٰآػؿ ٧٤٣نذؿك ا٤٣ْٰٛ ٚو ٦سةل

وٕح ٚوٰ داادِو٫ ا٧٣ذٕوؽّ )٩ََ٭ؿ( ٦نوذؿك ٣ْٛوٰ، ٦ِو٨ دَو٧٤٠ح . [55 :ا٧ٞ٣ؿ] ة ا٣كَّ

ٌِ  ،وا٧٣ٕٲنحا٣ؿيق  ٲةء. و٨٦ ٦ٕة٩ٰ ا٣٪ََ٭ؿ ٰٚ ا٤٣٘ح أٱٌةً ٦ضؿى و٦٪٭ة أٱٌةً ا٣

وثعكت ص٧٭ٮر ا٧٣ٛكؿٱ٨ ا٣٪ََ٭ؿ ٬٪ة ٬ٰ أ٩٭ةر ا٧٣ةء وا٣ؼ٧ؿ وا٣ٕكو٢  .ا٧٣ةء

أذ٧ؽت ا٣ذؿص٧ةت انرثٓ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣سة٣ر ا٧٣ٕؿوف )٦ضؿى ا٧٣ةء(،  وا٤٣ج٨.

 ، وا٣وجٕي(sources) «ٔٲٮن»ثو٦ٓ دٛةوت ا٧٣ٞةثالت ا٧ُ٣ؼذةرة: ا٣جٕي دؿص٧٭ة 

( )صووؽاول(، ruisseaux)ثووو، ودؿص٧٭ووة ثٲووؿك (fontaines) «ٱ٪ووةثٲٓ»ثووو اٳػووؿ 

ؿص٧ٲ٨ ٥٣ ٱ٪ٞو٢ ٨٦ ا٧٣ذ ةدج٪ّخ ا٣ذؿص٧ح ا٣كٕٮدٱح أٱٌةً ٬ؾا ا٧٣ٞةث٢. ٨١٣َّ أٱ  و

ثؽّٝح ٦ٕ٪ٯ )٩ََ٭ؿ( ٧٠ة أورده ص٧٭وٮر ا٧٣ّٛكوؿٱ٨، و٣وٮ ٤ٕٚوٮا اٝذٌوٯ ك٣وٟ 

٦٪٭٥ دؿص٧ح ٧٤٠ح واظؽة ثؼ٧ف ٧٤٠ةت، و٬ؾا ٦ة ٥٣ ٱضؿؤ أظؽ ٦٪٭٥ ٤ٔوٯ 

ا٣ٞٲةم ث٫، ٧٤ٔةً أ٩ّ٭٥ ٱذؿص٧ٮن ا٧٣ٕة٩ٰ ا ا٧٤١٣ةت، وأ٫ّ٩ ٨٦ ا٧٣جةح ٧٤٣ذؿص٥ 

ثإًةٚح ٧٤٠ةت دُٕٲ٨ ٤ٔٯ  :٣ـٱةدة، أيق٤ٮب ا٣ذؿص٧ح ثةأٰٚ ٬ؾه ا٣عةل ادِّجةع 

 ا٣ذٕجٲؿ ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣عّؽد.

 ۆئ   ۇئ ۇئ ژ٧٤٠ح )ا٧٣٪١ؿ( ٦نذؿك ٣ْٛوٰ، أدوخ ٚوٰ ٝٮ٣و٫ دٕوة٣ٯ: 

 إ١٩وةر ا٣ٞوؿآن، و٬وٰ ٬٪وة ٦ىوؽر :أي ؛[20ا٣عش: ] ژ ېئۈئ             ۈئ  ۆئ

 (répulsion)ثو )ا٣٪ٛٮر(، ودؿص٧٭ة ثٲؿك  aversion ثو ٦ٲ٧ٰ. دؿص٧٭ة ٠ةيٱ٧ؿق١ٰ

 ۋ ۋ  ٴۇ ژ أدخ ٧٤٠ح )ا٧٣٪١ؿ( ٰٚ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح:و)اام٧بـاي(. 

وٝؽ اػذ٤ٙ أ٢٬ ا٣ذأوٱ٢ ٰٚ ٦ٕ٪ٯ ا٧٣٪١ؿ ٬٪وة،  ،[04ا٣ٕ٪١جٮت:] ژ ۅۅ

 و٬ٮ ُٝٓ ا٣ُؿٱٜ. ،ٚآزؿ ا٧٣ذؿص٧ٮن انرثٕح اػذٲةر ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣سة٩ٰ

 چ چ    ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژ: وٰٚ اٳٱوح ا١٣ؿٱ٧وح
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 ٦نووذؿك ٣ْٛووٰ آػووؿ أموو٢١ ٦ٕ٪ووةه ٤ٔووٯ( التنّوو  ، )[52 ٬ووٮد:] ژ چ چ

( قجٕح أٝٮال: وص٫ انر ، ود٪ّوٮر ا٣ؼجوـ، و٦ٮًوٓ التن  ا٧٣ّٛكؿٱ٨. وٰٚ )

ؽ ٚوٰ ا١٣ٮٚوح، اصذ٧ةع ا٧٣ةء ٰٚ ا٣كٛٲ٪ح، و٤َٮع ا٣ٛضؿ و٩ٮر ا٣ُىجط، و٦كوض

. ٠و٢ّ د٤وٟ ا٧٣ٕوة٩ٰ «ٔوٲ٨ ا٣وٮردة»ٰٚ ا٣ضـٱؿة ٬وٰ  وأٔة٣ٰ انر ، ؤٲ٨ٌ 

ٰٚ صٮ٬ؿ٬ة ٦ذ٪ةٌٝح ثة٣ٌوؿورة. و٧٠وة  وردت ٣ؽى ا٧٣ّٛكؿٱ٨، و٬ٰ ٣ٲكخ

ؿون، اػذ٤ٙ ا٧٣ذؿص٧وٮن ٚوٰ ٩ٞو٢ د٤وٟ ا٣ٕجوةرة إ ٣وٯ ا٣ٛؿ٩كوٲح؛ ٢ٕٚ ا٧٣ٛكِّ

٦ؼذةراً ا٧٣ٕ٪وٯ ا٣سوة٩ٰ )٤ٗوٯ ا٣ذ٪ّوٮر(، و٠وؾ٣ٟ ٤ٕٚوخ  ةٚذؿص٧٭ة ثٲؿك ظؿٚٲ  

وًوٕذ٭ة ؤجةرة )ثة٧٣وةء(  «٤ٗٯ ا٣ذ٪ّٮر»ا٣ذؿص٧ح ا٣كٕٮدٱح ١٣٪٭ة أًةٚخ إ٣ٯ 

٠ةيٱ٧ؿقوو١ٰ اػذووةر و .le four se mit à bouillonner (d'eau) ثووٲ٨ ٝٮقووٲ٨

و٬وٮ  ،أٝوؿب إ٣وٯ ٣ْٛو٫ ة، ١٣٪٫ّ اػذةر ٫٣ ٦ٞوةثالً ٚؿ٩كوٲ  ا٧٣ٕ٪ٯ ٩َٛك٫ )ا٣ٛؿن(

((fournaise ٚذؿص٧٭وة ث٧وة ٦ٕ٪وةه:  ،آزؿ ث٨ ٦ع٧ٮد ا٧٣ٕ٪وٯ انػٲوؿ ٤٣ذ٪ّوٮرو؛

 .(et l'eau se mit à bouillonner dans sa source) )أػؾ ا٧٣ةء ٱ٤ٰ٘ ٰٚ ٱ٪جٮ٫ٔ(

ّة٬ؿة ا٧٣نذؿك ا٤٣ْٰٛ ٤ٔٯ ا٧٣ذوؿص٧ٲ٨ ا٣ذ٧ِوةَس ا٧٣ٕوة٩ٰ  نظذ٧ّخ إك

وؿون،  ا٣ؽٝٲٞح ٤٣ِٛ ا٣ٮاظؽ اقذ٪ةداً إ٣وٯ ٠ذوت ا٣ذٛةقوٲؿ. ٚوإكا اػذ٤وٙ ا٧٣ٛكِّ

، قوٮاء ٦٪و٫  ّٰ اٝذٌخ ٦٪٭٥ ٦ُةثٞح ا٤٣ِٛ وا٧٣ٕ٪وٯ ا٣٪ْوَؿ ٚوٰ ا٣كوٲةق ا٣٪ىو

ُٜ ا٧٣عؽودُ ثٕجةرة، أو ا٣كٲةُق انوقٓ ا٣ؾي ٱنذ ٍٓ ٨٦ آٱوح، ا٣ٌٲّ ٢٧ ٤ٔٯ ٦ُٞ

ٚوٰ ٠و٢ ا٣كوٲةٝةت اإل٦ٕوةن أو ٤ٔٯ اٳٱح ٠ة٤٦ح، ورث٧ة ك٬جٮا أظٲة٩ةً إ٣ٯ ظوّؽ 

 ورد ٚٲ٭ة ا٧٣نذؿك ا٤٣ْٰٛ ا٣ٮاظؽ.ا٣ٞؿآ٩ٲح ا٣ذٰ 

٦وسالً أن  ط  ِىوه؛ ٚال ٱَ وظؽَ  ده ا٣كٲةقُ )ٝةم( ٱعؽّ ا٧٣نذؿك ا٤٣ْٰٛ  ٧ٕ٪ٯٚ

٣كوةٔح ٝةا٧وح( ثو٪ٛف ظوٲ٨ ٱوؿد ٚوٰ ٔجوةرة )ا ٦نوذٞةد٫أظوؽ ص٥ )ٝةم( أو ٱُذؿَ 

. ٦و٨ ك٣وٟ ٦وسالً ػ٧كوح ٰٚ قٲةق آػوؿظٲ٨ وروده ا٣ُؿٱٞح ا٣ذٰ ٱُذؿص٥ ٚٲ٭ة 

قٲةٝةت ٦ؼذ٤ٛح وردت ٚٲ٭ة ٧٤٠ح )ٝوةا٥(، ١ٚوةن ٣٭وة ٚوٰ ٠و٢ّ قوٲةق ٦ٕ٪وٯ 

ٌٙ ٨ٔ ٦ٕة٩ٲ٭ة ٰٚ ا٣كٲةٝةت انػؿى:  ٦ؼذ٤
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٧وووؿان] ژ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ژ ٚوووٰ -6 ِٔ  :[54 :آل 

 ( )واٝٙ(.deboutودذؿص٥ ثو ) ،ا٣ٞٲةم ٬ٮ ا٣ٮٝٮف

، ا ٱ١٧و٨ [51]ا١٣٭ٙ:  ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ: ٰٚ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧ح -0

 ظ٧ٲووووؽ ا   حذؿص٧ووووػالٚووووةً ٣أن ٱ١ووووٮن ٦ٕ٪ووووةه ا٣ٮٝووووٮف واا٩ذىووووةب 

(je ne pense pas que l'heure se dresseثو٢ ،) )ا٣ٮٝوٮع وا٣عوؽوث  ٦ٕ٪وٯ )ٝةا٧وح

 je ne crois pas à) . و٬وٮ ٦وة ا٬ذوؽى إ٣ٲو٫ ثٲوؿك ٚوٰ دؿص٧ذو٫ا٣ٮموٲٟ ا٧٣ٛوةصئ

l'imminence de l'Heure)، نووٲغ، ا٦٣ووة ادٛٞووخ ٤ٔٲوو٫ دؿص٧ووةت ٦ٮ٩ذٲوو٫، وثوو٨ و

٦ٓ دٛؿد ٢٠ ٦٪٭ة ثأق٤ٮث٫ ا٣ؼةص. أ٦ّة ٩ٮر ا٣ؽٱ٨ ثو٨ ٦ع٧وٮد  ا٣ذؿص٧ح ا٣كٕٮدٱح،و

 Je ne crois guère au jugement)ٚٞوؽ ٩ٛوخ دؿص٧ذو٫ ٦ٕ٪وٯ )ا٣ٮٝوٮع( ثوة٤ُ٧٣ٜ 

dernier)ٰث٪ٰٛ وصٮد ٱٮم ا٣ِعكةب ٩ٛٲوةً ك٣ٟ ؿص٥ إك د ،، و٠ؾ٣ٟ ٢ٕٚ ٠ةيٱ٧ؿق١

 .je ne pense pas que l'heure arrive jamais)ٝةَٕةً: )ا أ٨ّ أن ا٣كةٔح آدٲح ا٣جذح( )

 ڦ ڦ  ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ: ٝٮ٣ووو٫ دٕوووة٣ٯٚوووٰ و -5

 ، ١٣وو٨ ظ٧ٲووؽ ا م جوو ومسممووت  ، )ٝووةا٥( ٦ٕ٪ووةه [622 ٬ووٮد:] ژ ڦ

٧ؿق١ٰ ٣ضؤوا إ٣ٯ ا٣ذؿص٧وح و٩ٮر ا٣ؽٱ٨ و٠ةيٱ PGDRSIوا٣ذؿص٧ح ا٣كٕٮدٱح 

و٬وٰ ٚوٰ ا٣ٛؿ٩كوٲح ووٛح  ،ا٣ٮٝٮف ا٧٣٪ذىت :( ث٧ٕ٪ٯêtre deboutا٣عؿٚٲح )

 ٦الي٦ح ٣إل٩كةن، و٬ٮ ٦ة ٱؼة٣ٙ ا٣كٲةق.

و٬وٰ  ،)ٝوةا٥( ٦و٨ )ا٣ٞٲوةم( :أي ؛(être encore sur pied) أذ٧وؽ ثٲوؿكو

ٝٮف(وإن ٠ة٩خ ٨٦ ٦ؿادٚةت )ا٣ٮ ،وٛح ٗٲؿ ٦الي٦ح ثة٣ٌؿورة ٤٣جنؿ
(66)

. 

: آل ٧ٔووؿان] ژ﮶ ﮵  ﮴ ﮲﮳  ۓ ۓ ے ژ: ٚووٰوأ٦ّووة  -5

٦٭ذٍؽ وةدُق اإلٱ٧ةن. وٝوؽ ا٬ذوؽت أ٤ٗوت ا٣ذؿص٧وةت  :، )ٝةا٥( ث٧ٕ٪ٯ[665

 ا٣ؽا٣ح ا٣كٲةٝٲح ثؽرصةت ٦ذٛةودح ٰٚ ا٣ؽٝح وا٣ٛىةظح. ٬ؾه إ٣ٯ

                                                 

ح  (66)  .6441ا٩ْؿ ثٲؿك و٦نٮِّ
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 ڤ ڤ    ٹ  ٹ  ٹ    ٹ ٿ  ٿ ژ ٚوٰ ػوة٦ف ٝوةا٥( ٦ٕ٪وٯو٣و ) -5

أو ا٣ٞوةا٥ ٤ٔوٯ موؤون  ،دلا٣ٕوة :أي ؛[63: ل ٧ٔؿان]آ ژ  ڦڦ ڦ ڤ ڤ

 ، وٝؽ أُٔخ ا٣ذؿص٧ح ا٣كٕٮدٱح ودؿص٧ح ثٲؿك ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ظ٫ٞ: ؽلثة٣ٕ ٔجةده

(le Mainteneur de la justice) ا٣ٞةا٥ ثة٣ٕؽل(، ٚٲ٧وة أػُوأ ثو، ودؿص٧٭ة ثٲؿك(

إك ٥٣ ٱُكو٪ِؽ ووٛح ا٣ٕؽا٣وح  ، ثو٢ ٤٣ٕجوةد ا٣وؾٱ٨ ٱنو٭ؽون ٦وٓ  ؛٠ةيٱ٧ؿق١ٰ

 ا . ا٧٣الا١ح ثأ٫٩ ا إ٫٣ إا

و٨٦ ا٧٣الظِ ٰٚ ا٣ذؿص٧ةت انرثٓ أ٩٭ة ٥٣ دؿاع داا٧وةً ٦ؿأوةة ٦٪٭ضٲوح 

 ٢ٞ٩ ٦ؼذ٤ٙ أوص٫ دؿص٧ح ا٤٣ْٛح ا٣ٞؿآ٩ٲح ا٣ٮاظؽة؛ و٦و٨ ان٦س٤وح ٤ٔوٯ ك٣وٟ

ا٧٣نذؿك ا٤٣ْٰٛ )أ٦ْؿ( ا٣ؾي ٱذىّؿف ثعكت ا٣ٞؿَجٰ
(60)

٤ٔوٯ ٔوؽة أوصو٫  

  ا٣عىؿ:٦٪٭ة ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سةل ا ،داات ثعكت ا٣كٲةق ا٣ٞؿآ٩ٰ( :)أي

    ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ژ( ا٣ٞٮل: ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ: 6

)ٝٮ٣٪وووة(. ا٣ذؿص٧وووةت انرثوووٓ  :أي ؛[52 ٬وووٮد:] ژ ...چ چ چ چ

 notre décret ثوو ةثالت ٦ؼذ٤ٛوح، ث٧ٕ٪وٯ ان٦وؿ: دؿص٧٭وة ثٲوؿكٞوأوردد٭ة، ث٧

)ٝؿار٩ة ا٧ُ٣جؿم( و٦ٕ٪ة٬ة ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كوٲح ا٧٣ٕةووؿة )٦ؿقوٮم(، ودؿص٧٭وة 

 ،commandement)أ٦وؿ( ثوو ، وا٣ذؿص٧ح ا٣كوٕٮدٱح notre ordre ثو ؿق٠ٰ١ةيٱ٧

 و٤٠ ٭ة ث٧ٕ٪ٯ ان٦ؿ ا٧٣ٕؿوف.

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ : ٧٠ووة ٚووٰ ٝٮ٣وو٫ دٕووة٣ٯ:ٱ٨( ا٣ووؽِّ 0

؛ [53 ا٣ذٮثووووح:] ژ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ  پ   پ پ

أي: دٱ٨ ا . ا ٩ضؽ ٰٚ ا٣ذؿص٧ح ا٣كٕٮدٱح ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣وؽٝٲٜ، ثو٢ ا٣ذـ٦وخ 

(؛ و دؿص٧٭وووة ٠ةيٱ٧ؿقووو١ٰ commandementا٧٣ٕوووؿوف ) ٦ٕ٪وووٯ )أ٦وووؿ(

                                                 

 .(34، 33ص0ا٣ٞؿَجٰ )ج (60)
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 laثوو )إرادة ا (، ودؿص٧٭ة ٢ّ٠ ٨٦ ث٨ ٦ع٧ٮد وثٲوؿك  la volonté de Dieu ثو

cause de Dieu .) ٌٝٲح ا ( أو )قجٲ٢ ا( 

. ٬٪وة [6 ا٣٪عو٢:] ژ ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ژ ٧٠ة ٰٚ ٝٮ٫٣ دٕوة٣ٯ: ( ا٣ٞٲة٦ح:5

 ،٧٣ٕ٪ٯ انول ا٣ْة٬ؿ )أ٦ؿ، وص٧ٕ٭وة أوا٦وؿ(أٱٌةً ٥٣ دّٛؿق ا٣ذؿص٧ةت انرثٓ ثٲ٨ ا

٧ٞووةثالت )أ٦ووؿ( ث٧ٕ٪ة٬ووة ثوا٧٣ٕ٪ووٯ ا٣سة٣وور ا٣ٌوو٧٪ٰ )ا٣ٞٲة٦ووح(، وا٣ذـ٦ووخ ٤٠ ٭ووة 

( ordreانّول: دؿص٥ ٢٠ٌّ ٨٦ ثٲؿك و٠ةيٱ٧ؿق١ٰ )أ٦ؿ( ثة٧٣ٕ٪ٯ انول ا٧٣ٕوؿوف )

 ٠ؾ٣ٟ ٤ٕٚخ ا٣ذؿص٧ح ا٣كٕٮدٱح، ١٣٪٭ة مؿظذ٭ة ٰٚ ا٣عةمٲح ثأ٩٭وة ٱوٮمو(؛ (arrêtو

)ٔ٭وؽ ا (. إّن  ٩règne de Dieuٮر ا٣ؽٱ٨ ثو٨ ٦ع٧وٮد وًوٓ ٣٭وة ٦ٞوةثالً و ؛ا٣ٞٲة٦ح

ا٤٣ضٮء إ٣ٯ ا٣عٮامٰ، ٧٠ة ا٤٣ضٮء إ٣ٯ اإلًةٚةت ا٧٣ٮًٮٔح ثٲ٨ ٝٮقوٲ٨، ٣وؽ٣ٲ٢ 

و٬وٮ ، ٨ ا٣ؿ٬جح ٣ٞؽقوٲح ا٣و٪هّ ٤ٔٯ مٕٮر ٧ٔٲٜ ٣ؽى ا٧٣ذؿص٥ ثةاردجةك ا٣٪ةدش ٔ

 ٕ٪ٯ.٩ةً إ٣ٯ دؿص٧ح ا٧٤١٣ح ا ا٧٦٧٣ة ٱؤدي أظٲة

 ژ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ژ ٧٠ووة ٚووٰ ٝٮ٣وو٫ دٕووة٣ٯ: ( ا٣ووؾ٩ت:5

ث٧ٕ٪ة٬وة  «أ٦ؿ»أي: صـاء ك٩ج٭ة. ٬٪ة ا ٱ٨١٧ ثعكت ا٣كٲةق ٚ٭٥ ٧٤٠ح  ؛[4 ا٣ُالق:]

 Elles ont éprouvé desثوو٠ةيٱ٧ؿق١ٰ دٛوةدى ا٧٤١٣وح د٧ة٦وةً ثوأن دؿص٧٭وة  ؛انّول

maux mérités ّٞح(، وثٲؿك دؿص٧٭ة )قو٤ٮك(،  comportement ثو )كاٝخ آا٦ةً ٦ُْكذَع

َِ ثوة٧٣ٕ٪ٯ ٩ِٛكو٫ ٣ذؿص٧وح ا٣كوٚوٰ او٠ؾ٣ٟ ان٦ؿ  ٕٮدٱح، و٩ٞو٢ ثو٨ ٦ع٧وٮد ا٤٣ٛو

(conduite.و٤٠ ٭ة ا٦كخ ا٧٣ٕ٪ٯ ١٣٪٭ة ٥٣ د٪٫٤ٞ ثِؽٝح .) 

ٞووخ ٚووٰ ٩ٞوو٢ ٦ٕ٪ووٯ ا٧٣نووذؿك ِّٚ ٱُكووذَؽّل ٧٦ووة قووجٜ ٤ٔووٯ أن ا٣ذؿص٧ووح وُ 

ةٝٲح ا ٤ٔوٯ دا٣ذو٫ ا٤٣ْٰٛ، ثؽرصةت ٦ذٛةودح، ٔ٪ؽ٦ة اد١أت ٤ٔٯ دا٣ذ٫ ا٣كٲ

 ،٤ٔوٯ ا٧٣ذوؿص٥ سٲؿاً ٨٦ ا٧٣نذؿ٠ةت ا٤٣ْٛٲح أ٣جفا٧ُ٣ٕض٧ٲح. و٦ٓ ك٣ٟ، ٚإنَّ ٠

ٚعةد ٨ٔ صةدِّة ا٣ّىٮاب، ٧٠ة رأٱ٪ة. و٨٦ ك٣ٟ ٤ٔٯ قجٲ٢ ا٧٣سوةل ا ا٣عىوؿ 

)ا٣ٛذ٪ووح(. أول ٦ٕووة٩ٰ ا٣ٛذ٪ووح ٚووٰ ٣كووةن ا٣ٕووؿب ااثووذالء ٦ووة ٠ووةن ٚووٰ ٧٤٠ووح 
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    ڦ ڦ ڦ ڤ ژ: دعؽٱؽاً ٰٚ ٝٮ٣و٫ دٕوة٣ٯوردت ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ وااػذجةر. وٝؽ 

ژ ڦ
 
٠ؾ٣ٟ ٬ٰ ا٣ٌالل واإلز٥، وا٣ىو٤ح ثوٲ٨ ا٧٣ٕ٪ٲوٲ٨ و .[65ا٣ؾارٱةت: ]

َٓ ٦ؼذ٤ٛح أ٣جف ٤ٔٯ ا٧٣ذؿص٥؛ ٰٚٛ اٳٱوح  واًعح. ٨ّ١٣ ورود ا٤٣ِٛ ٰٚ ٦ٮاٝ

ا١٣ٛوؿ و٣وٲف  ٬وٰا٣ٛذ٪ح ، [645ا٣جٞوؿة: ] ژ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ: ا١٣ؿٱ٧ح

١٣و٨ ا٣ذؿص٧وح ٣و٥ د١و٨ أ٦ٲ٪وح ٚوٰ ٩ٞو٢ ٬وؾه  .وا٣ؼىٮ٦ح أو ا٣ٕوؽاوة ا٣٪ـاع

(، troublesِٚ٭٧َ٭ة ثٲؿك ٤ٔوٯ أ٩٭وة )اًوُؿاثةت  ا٣ؽا٣ح ٨٧ً قٲةٝ٭ة ا٧٣ٕٲ٨ّ:

 Combattez-les jusqu'à ce que tout)ا٣ؼُوؿ:  :و٤ٞ٩٭وة ٩وٮر ا٣وؽٱ٨ ث٧ٕ٪وٯ

(danger) soit écarté) .)ٝةد٤ٮ٥٬ ظذٯ ٱـوَل ٢٠  ػُؿ( 

٢ٕٚ )َٚذ٨ََ( ٰٚ ٦ٮاًوٓ ٦ؼذ٤ٛوح ث٧ٕ٪وٯ  و٢ّٕ٣ ٦ة أ٣جف ٤ٔٯ ا٧٣ذؿص٥ ورود

  ىب     مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی  ی ی ژ: ٝؿٱت، ٧٠وة ٚوٰ

 ، و٣ووٲف(إن ػٛووذ٥ أن ٱٕذووؽوا ٤ٔووٲ٥١) :: أي[626 ا٣٪كووةء:] ژ متخت حت  جت يب

ٌِ  )إن ِػٛذ٥ أن ٜ أيٌّ ٦و٨ ا٣ذؿص٧وةت ٮَّٚو٦وة ٣و٥ دُ  (، و٬ؾا أٱٌةً ٥ ٨ٔ دٱ٪٤٥١ٮ٠ُ ٱ

 ،ذ٭ة ا٣ذؿص٧وح ا٣كوٕٮدٱح ثوة٧٣ٕ٪ٯ انٔو٥ّ ٤٣ٛذ٪وحانرثٓ ٰٚ ٫٤ٞ٩. ودٛةدٱةً ٤٣ّجف ٤ٞ٩

؛ و٠وووؾ٣ٟ ٕٚووو٢ (vous mettent à l'épreuve) و٬وووٮ ااثوووذالء وااػذجوووةر:

٠ةيٱ٧ؿق١ٰ، ٨١٣ ثؽرصح أ٢ٝ، إك ٩ٞو٢ )ا٣ٛذ٪وح( ث٧ٕ٪وٯ اإلٗوؿاء وا٣وؽاٚٓ ٤ٔوٯ 

 (. و٠ال٧٬ة ٥٣ ٱال٦ف ٦ٕ٪ٯ اأذؽاء.tentation) ارد١ةب ا٧٣ٕةوٰ

)ا٣ـوج( ا٣ؾي ٬وٮ ٚوٰ ا٣ٕؿثٲوح زوة٩ٰ ااز٪وٲ٨، و٨٦ ا٧٣نذؿ٠ةت ا٤٣ْٛٲح 

٫ آػُؿ ٨٦ ص٪كو٫، و٬وٮ َٕ ١٣و٨ ٬وؾا ا٧٣نوذؿك ا٤٣ْٛوٰ  ا٣ٞوؿٱ٨. و٢٠ واظؽ ٦

  ۇ ڭ ڭ ڭ ژ: أموو٢١ ٤ٔووٯ ا٧٣ذووؿص٧ٲ٨ ٚووٰ اٳٱووح ا١٣ؿٱ٧ووح

 ، ٧٠وة ورد ٚوٰالزسجات. ٤ٞ٩٭ة ا٧٣ذؿص٧ٮن ث٧ٕ٪ٯ [22ا٣ـػؿف: ] ژ ۇ

 vous et vosح )دؿص٧وةت ٠و٢ ٦و٨ ثٲوؿك وثو٨ ٦ع٧وٮد وا٣ذؿص٧وح ا٣كوٕٮدٱ

épouses( ٰو٣ؽى ٠ةيٱ٧ؿق١ )vous et vos compagnonsو٣٪وة أن ٩ذكوةءل .): 
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وٰٚ د٤ٟ  ،الق ائنمساألشباهأم ٬ٰ  ،٠ة٩خ )أيواج( دٕ٪ٰ ٕٚالً )يوصةت(٢٬ 

 ؟(vous et vos semblables)ثوا٣عة٣ح ٱ٪جٰ٘ دؿص٧ذ٭ة 

 ٰٚؽا٣ح وإكا ٠ة٩خ )انيواج( ٝؽ أدخ ٬٪ة ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ، ٚ٭٢ ٣٭ة ٩ٛف ا٣

   مئ حئ جئ  ی ی ی ی          ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ژ :ٝٮ٫٣ دٕوة٣ٯ

ّٰ ٩ووٮحٍ و ؟[05-00ا٣ىووةٚةت: ] ژ يئ ىئ  ٬وو٢ ٬ووؾا ٱٕ٪ووٰ أن يوصذووٰ ا٣٪جوو

ّٰ ٣ٮط ان٩جٲوةء وا٣ىوة٣عٲ٨؟ و٬و٢ ا٦وؿأة ٚؿٔوٮن  قذؽػالن ا٣ض٪ح ٦وٓ وا٣٪ج

٭ة ا٣ُةٗٲوح؟ ث٧وة أن ا٣ٕؽا٣وح اإل٣٭ٲوح ا٧٣ؤ٦٪ح قٲؿاٚٞ٭ة إ٣ٯ ص٪ةت ا٣٪ٕٲ٥ يوصُ 

َر وايرةٌ ِوْيَر أػؿى، ٱؿصطُ دٌٰٞ ثأّا  ـِ َ أن )أيواج( ٣٭وة ٬٪وة دعؽٱوؽاً ٦ٕ٪وٯ   د

ّٰ ٚوٰ ٩ُةٝو٫ انوقوٓ ٱذوٲط  أٝؿان. و٬وؾا ٱٕ٪وٰ أن ا٣٪ْوؿ إ٣وٯ ا٣كوٲةق ا٣٪ىو

دعؽٱوَؽ ا٧٣ذؿص٥ إيا٣ح ٦ة ٝؽ ٱٕذؿي ا٧٣نذؿك ا٤٣ْٛوٰ ٦و٨ ٣َوجْف، و ٧٤٣ذ٤ٰٞ/

 دا٣ذ٫ ا٣كٲةٝٲح ا٣ؽٝٲٞح.

ٚووٰ ا٣ٞووؿآن ا١٣ووؿٱ٥ )َٚووْؿم(؛ ٧ٚوو٨ ٦ٕة٩ٲوو٫ و٦وو٨ ا٧٣نووذؿ٠ةت ا٤٣ْٛٲووح 

ُٓ ا٣ووؾي ٱ١سُووُؿ ٚٲوو٫  وو ًِ ِٛووؿام( و )ا٣ٌٛووةء ا٣ٮاقووٓ ٦وو٨ انر (، و)ا٧٣ٮ )ا٣

و)ا٣ـرع ٱ٪جِكٍ ٤ٔٯ انر (، و )ِو٘ةُر ان٩ٕوةم وا٣وّؽواب ا٣ذوٰ ا  ،ا٣٪جةت(

: دُُٲٜ ا٣ع٧ْو٢(. وٝوؽ أ٣وجف ٬وؾا أٱٌوةً ٤ٔوٯ ا٧٣ذوؿص٧ٲ٨ ٚوٰ ٝٮ٣و٫ دٕوة٣ٯ

 ٬٪وة أدوخ ث٧ٕ٪وٯ (ٚؿم): [650 :مان٩ٕة] ژ ېې ې  ۉ ۉژ

ِٛوؿامثا ا٣٘٪٥ أو و٘ةر اإلث٢  ١٣و٨  ،و٬وؾا ٝوٮل أ٠سوؿ ا٧٣ٛكوؿٱ٨ ،٧ٕ٪ٯ ا٣

 pour) ا٣ؽا٣وح: ه٣٭ؾ ، و٬ٮ ٦٘ةٱؿا٣ذؿص٧ح ا٣كٕٮدٱح أدخ ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٣جٕٲؽ ٣ٛؿم

diverses utilités)  ٌٔح(، ودؿص٧٭ة ٠ةيٱ٧ؿق١ٰ ث٧وة ٦ٕ٪وةه )أ٩ٕوةم )٧٣٪ةٚٓ ٦ذ٪ٮِّ

و٬وٮ ا٧٣ٕ٪وٯ  ،(٦des animeaux faits pour être égorgésؼىىوح ٤٣وؾثط( )

انٝؿب؛ أ٦ّة ثٲؿك ٚذعةٱ٢ ٚوٰ دؿص٧ذو٫ ٤ٔوٯ ا٧٣ٕ٪ٲوٲ٨ ا٧٣ٕض٧ٲوٲ٨، ودوؿص٥ 

 dont la toison fournie) (ُٓ ا٣ٛوؿموٮٚ٭ة ٱُى٪ ثو٧ة ٦ٕ٪ةه )أ٩ٕةم ٨٦)َْٚؿم( 
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la literie)، .ِٛؿام  ٚض٧ٓ ثؾ٣ٟ ٦ٕ٪ٯ و٘ةر اإلث٢ وا٣٘٪٥ و٦ٕ٪ٯ ا٣

 ه.ٕ٪وٰ دوؾ٠ّؿَ ٱأن و ،ثة٣نٰء َٜ ُٕ٪ٰ ا٣٪ٱ٠ؿ( أن ؾِّ ا٣)٧نذؿك ا٤٣ْٰٛ وٱ٨١٧ ٤٣

ثعْكوت ا٧٣وؿادُ ٬٪وة  [0 :ان٩ٛةل] ژ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ژ: ٰٚ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯو

ٚ٭وٮ قو٧ٲٓ ثىوٲؿ  ؛ا ِ  ؿُ ث٢ دؾ٠   ،ة٤٣كةن ٍٚٞا٥٤ٕ٣، ثة٣ؾ٠ؿ ٣ٲف ا٣٪ُٜ ث أ٢٬ِ 

ٕٚجوؽ ا٣٪وٮر  ا٧٣ذوؿص٧ٲ٨، ٗوةب ٔو٨ا٧٣ٕ٪ٯ  إا أّن ٬ؾا ٤ٔٲ٥ٌ ثؾات ا٣ىؽور.

 ؛ (lorsqu'on prononce le nom de Dieu))ٔ٪ؽ٦ة ٱ٤ُِٛ اق٥ ا ( ثو:  دؿص٧٭ة

 (quand on mentionne Allah) :ا٣كٕٮدٱح ذؿص٧حا٣ٰٚ  ٩ضؽ ا٧٣ٕ٪ٯ ٔٲ٪٫و

ووٝوٓ ٠ةيٱ٧ؿقو١ٰ  ٱُ٪ُٜ اق٫٧ أو ٱُنةر إ٣ٲ٫ ٝوٮاً. :)ٔ٪ؽ٦ة ٱُؾ٠ؿ ا ( ث٧ٕ٪ٯ

 (lorsque le nom de Dieu est prononcé): ثوو ك دؿص٧٭وةإ ؛٫ا٣ؼُوأ ٩ِٛكوٚوٰ 

 au moindre rappel))ٔ٪ؽ٦ة ٱُ٪ُٜ اق٥ ا (. وظؽه ثٲؿك ٢ٞ٩ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ؽٝٲٜ: 

de Dieu)  ٤ٝجةً و٣كة٩ةً.ث٧ٕ٪ةه ا٣ذةمّ )٧٣ضؿد دؾ٠ّؿ ا (، وا٣ؾ٠ؿ ٬٪ة 

ّٟ ٰٚ أّن ا٣ٮٝٮع ٰٚ ٦سو٢ ٬وؾه انػُوةء ٱِؼو٢ّ ثأقةقوٲةت ٦جوةدئ  ا م

ٱ٪ةل ٨٦ ا٣ٮاٝٓ و ؛ؽٝح وان٦ة٩ح ٰٚ ٢ٞ٩ ا٣ؽاات ا٧ٕ٣ٲٞح٠ة٣ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذؿص٧ٲح

٧٤٣ذ٤ٞوٰ اٳػوؿ ث٧وة ٣وٲف ٚوٰ ا٣وؽٱ٨ ٦و٨ ٔٞٲوؽة  ٚٲُة٫٣ ثة٣ذنٮٱ٫؛ إك ٱٮظٰ

دجذٕؽ ٰٚ صٮ٬ؿ٬ة ٨ٔ ا٣ٞنٮر ٰٚ ٔجةدة ا  ص٤ّخ وٛةد٫، ودؿ٠ّـ  و٧٦ةرقةت

 ٤ٔٯ صٮ٬ؿ ا٣ٕجةدة ٰٚ دٞٮى ا٣ٞؽٱؿ.

: ك ا٤٣ْٰٛ )دأوٱ٫٤( ٰٚ اٳٱح ا١٣ؿٱ٧وح٩الظِ أ٦ؿاً ٦نةث٭ةً ٰٚ دؿص٧ح ا٧٣نذؿو

. ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧ٌ٣٪ٰ ا٣جٕٲؽ ٣ذأوٱ٫٤ ٬٪وة ٬وٮ ٦وة [55انٔؿاف: ] ژ ٺٺ  ٺ ڀ ڀ ژ

ٞوةب ٚوٰ ا٣٪وةر،  ِٔ ؽوا ٰٚ ا٣ٞؿآن و٦ة ٱؤول إ٣ٲ٫ أ٦ؿ٥٬ ٨٦ زوٮاب ٚوٰ ا٣ض٪وح أو  ِٔ ُو

و٣وٲف ٦ٕ٪ووةه )دٛكووٲؿه(. أػُووأ ٠ةيٱ٧ؿقوو١ٰ ٚووٰ ٩ٞوو٢ ا٧٣ٕ٪ووٯ ٚذووؿص٥ )دأوٱ٤وو٫( 

(؛ ودعةٱ٢ ثٲؿك ٦ؿة أػؿى ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ، ٚذؿص٧و٫ son interprétation)دٛكٲؿه( ) ثو

٢ٞ٩ ٩ٮر ا٣ؽٱ٨ ث٨ ٦ع٧وٮد ا٧٣ٕ٪وٯ ثؽّٝوح: و(؛ la mise en oeuvreذُجٲٜ أو د٪ٛٲؾ )ث

  ٞ  (.la réalisation de sa menace et de sa promesse) ٜ ا٣ٮٔؽ()دع
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  ٺ ٺ  ڀ  ڀ     ڀ ڀ پ ژٝٮ٣وو٫ دٕووة٣ٯ: وا٧٣نووذؿك ا٤٣ْٛووٰ )٦كووجٮٝٲ٨( ٚووٰ 

أم٢١ أٱٌةً ٦ٕ٪ةه ٤ٔٯ ا٧٣ذؿص٧ٲ٨، ٚآزؿ أ٤ٗوج٭٥ دؿص٧ذو٫  [56ا٧٣ٕةرج: ] ژ ٺ

ّٰ ا٣عؿ٠وٰ ا١٧٣وة٩ٰ أو ا٣ـ٦وة٩ٰ )  :(، أيnul ne peut nous devancerث٧ٕ٪وةه ا٣عكو

ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧ٕ٣ٲٜ ا٧٣ضوةيي ٬وٮ ٰٚ ظٲ٨ أن )ا ٱ٨١٧ نظؽ أن ٱكجٞ٪ة إ٣ٯ ا٣ذجؽٱ٢(؛ 

٧وح ا٣كوٕٮدٱح ا٦كوخ ان٦ة٩وح ٚوٰ ٤ٞ٩٭وة )٨٣ ٱُٕضـ٩ة أظوؽ(. وظوؽ٬ة ا٣ذؿص ٩عٮ

 (.٧٤٣nul ne peut nous en empêcherٕ٪ٯ ا٧ٕ٣ٲٜ: ٨٣ ٱ٧٪ٕ٪ة أظؽ )

٢ٕٚ )٢ًّ( ٦نذؿك ٣ْٰٛ آػؿ ٨٦ ٦ٕة٩ٲ٫ ا٧٣ٕض٧ٲح: يّل وا٩عؿف ٔو٨ و

ْة٫ُ٦ ٰٚ ا٣ذؿاب. وٰٚو ا٣ُؿٱٜ، ِٔ  ەئ ائ ژ: ٝٮ٣و٫ دٕوة٣ٯ ٩كٰ، ودالمخ 

ةرت ٣عٮ٦ُ٪ووة ذ٪ووة وووو٦ُ ا ، ا٧٣ٕ٪ووٯ ٬ووٮ: إك[62 ا٣كووضؽة:] ژ    وئ وئ ەئ

ٚ٭٧وة )ًو٤٤٪ة(  ثٲؿك وثو٨ ٦ع٧وٮد ٨١٣ّ  ؛واػذ٤ُ٪ة ٰٚ انر  دؿاثةً ؤْة٦ُ٪ة 

 .ث٧ٕ٪ٯ دُ٭٪ة وإًٔ٪ة ا٣ُؿٱٜ

٤َوت،  :أي ،و٨٦ ٦ٕة٩ٰ ا٧٣نذؿك ا٤٣ْٰٛ )٧ََ٣ف(: ٦فَّ ثٲؽه، وا٣وذ٧َف

٣وغ. إك٬وت ثة٣جىوؿ...  :أي ؛)٧ََ٣ف ا٣جىَؿ( :وأظّف، وا٬ذؽى، و ٱُٞةل أٱٌةً 

ا٣ضو٨: ] ژ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ژ: ٫ دٕة٣ٯوٰٚ ٝٮ٣

ا٣ذؿص٧وةت  .و٣وٲف ٦و٨ ا٧٤٣وف، أي ٤َج٪وة ػجؿ٬وة ،٣ذ٧وةس٧٣ك٪ة ٨٦ اا [3

ّٰ  ،أػُأت ا٧٣ٕ٪ٯ انرثٓ دؿص٧٭وة  ،ا٧٣فِّ ثة٣ٲؽ :أي ؛إك ٤ٞ٩ذ٭ة ث٧ٕ٪ة٬ة ا٣عّك

وظوؾت ا٤٣ض٪وح ا٣كوٕٮدٱح  ،(nous avons frôlé le ciel) ث٧ٕ٪وٯ ا٧٤٣وفثٲؿك 

 nous avons approché)اٝذؿث٪ة ٦و٨ ا٣كو٧ةء( )ثو ٧ٮد ودؿص٧٭ة ث٨ ٦ع ،ظؾوه

du ciel ( و٢ٞ٩ ٠ةيٱ٧ؿق١ٰ ا٧٣ٕ٪ٯ ٩ٛك٫ ،)nous avons touché le ciel.) 

ٰٚ ا٣ٞؿآن ا١٣ؿٱ٥ ص٭و٢ ا٧٣ذوؿص٥  و٨٦ أقجةب إم١ةل دؿص٧ح ا٧٣نذؿك

ثؼىةاه ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح وثؽاات أث٪ٲذ٭وة ا٣ىوؿٚٲح. إّن ٦و٨ ا٧٣ذٕوةرف ٤ٔٲو٫ 

ن اق٥ ا٣ذٌٛٲ٢ ا ٱؽّل داا٧ةً ٤ٔٯ ٔالٝح ٦ٛة٤ًح ثوٲ٨ أ٦وؿٱ٨، ٔ٪ؽ ا٣٪عٮٱٲ٨ أ
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ث٧ٕ٪وٯ  )أ٬ٮن( ٬٪وة ،[02 ا٣وؿوم:] ژ ڃڄ ڄ ڄ ژ ٨٦ ك٣ٟ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ:

نن قووجعة٫٩ ٣ووٲف ٤ٔٲوو٫ مووٰء أ٬ووٮن ٦وو٨ » ؛٬ووٲ٨ِّ، وا دٌٛووٲ٢ ثووٲ٨ مووٲبٲ٨

«مٰء
(65)

. ٨ّ١٣ ا٣ذؿص٧ح ا٣كٕٮدٱح ٔجّؿت ٔ٪٭ة ٤ٔٯ أ٩٭ة ٔالٝح ٦ٛةًو٤ح ثوٲ٨ 

و٬وٰ دؿص٧ووح  ،[et cela lui est plus facileا٣ؼ٤ووٜ وإٔةددو٫: ]قو٭ٮ٣ح ثوؽء 

 ٦أػٮكة ٨ٔ دؿص٧ح ظ٧ٲؽ ا :

Et c’est Lui qui commence la création puis la refait; et cela Lui est 

plus facile. 

 ٥ ٩ٮر ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ٮد وٲ٘ح ا٣ذٌٛٲ٠:٢ؾ٣ٟ ٚ٭و

[Il lui ai encore plus facile de la faire renaître] 

ـّ وصو٢ّ أن ٱٕٲوؽ ا٣ؼ٤وٜ ٦و٨ أن ٱجوؽأه(، و٬وؾا  )إ٫٩ نق٭٢ ٤ٔوٯ ا  ٔو

 ٦ؼة٣ٙ ٧٤٣ٕ٪ٯ ثعكت ص٧ٮع ا٧٣ّٛكؿٱ٨.

 :«٬ٲ٨ِّ»ن( و٬ٮ ٮَ ثٲؿك ٔجّؿ ثؽّٝح ٨ٔ ٦ٕ٪ٯ )أ٬ْ و

C'est Lui qui instaure la création, puis la recommence. Ce qui est 

pour lui bien facile[ 

 ،١٪٫ ػة٣ٙ ٰٚ ١٦ةن آػؿ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣نوؿٰٔو٠ؾ٣ٟ ٢ٕٚ ٠ةيٱ٧ؿق١ٰ، ٣

و٬وٰ  ،)ز٥ ٱٕٲوؽه إ٣وٯ كادو٫ اإل٣٭ٲوح( :إك دؿص٥ ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ )ز٥ّ ٱُٕٲُؽه( ث٧ٕ٪ٯ

 دؿص٧ح ا دذٜٛ وا٣ٕٞٲؽة اإلقال٦ٲح ٨ٔ َجٲٕح ا٣ٕالٝح ثٲ٨ ا٣ؼة٣ٜ وػ٫ٞ٤:

C'est lui qui produit la création et qui la fera rentrer dans son sein, 

cela lui est facile. 

امذج٭خ ان٣ٛةظ أظٲة٩ةً ٤ٔٯ ا٧٣ذؿص٥ ٣ذنةث٭٭ة؛ ٧ٚسالً ٧٤٠وح )موؿوا( ٚوٰ و

( ٦ٕ٪ة٬وة )ثوةٔٮا [620ا٣جٞوؿة: ] ژ ںں  ڱ ڱ ڱ ڱ ژ: ٝٮ٫٣ دٕة٣ٯ
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. ١٣٪٪وة ٩ضوؽ ٩ٞوٲي ٬وؾا ٱٌعٰ ث٭ة :ودٕ٪ٰ ٦ضةياً ٱجٲٕ٭ة،  :أي ،و)ٱنؿي ٩ٛك٫(

 A quel vil moyen ils en sont venus pour»ا٧٣ٕ٪وٯ ٚوٰ دؿص٧وح ٩وٮر ا٣وؽٱ٨: 

racheter leurs âmes» ة امذؿوا ث٫ أ٩ٛك٭٥ ٨٦ ز٨٧ ثؼف(.)٣جبف ٦ 

و٥َ٤( ٬وٮ  ،[42 ا٣٪كوةء:] ژ ۋ   ۋ ٴۇ ژ: ٠ؾ٣ٟ ٚوٰ ٝٮ٣و٫ دٕوة٣ٯو )ا٣كَّ

  ى  ې ژ: و٩ضؽ٬ة ث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ أٱٌوةً ٚوٰ ٝٮ٣و٫ دٕوة٣ٯ ،ا٣ؼٌٮع وااقذكالم

. ٦ٕ٪وٯ اٳٱوح إكن: ٦وحٱوٮم ا٣ٞٲة اقذك٧٤ٮا   ِ :أي ،[32ا٣٪ع٢: ] ژ ەئائ ائ ى

٥َ٤ ا٣ذجف ٤ٔوٯ ا٧٣ذوؿص٧ٲ٨ انرثٕوح ٦وٓ ا٩ٞةدوا ٥١٣ َةإٲ٨ ٦كذك٧٤ٲ٨ . ٨١ِ٣َّ ا٣كَّ

٥ْ٤، ٚذؿص٧ٮا ٤٠ ٭٥ اٳٱح ث٧ٕ٪ٯ ٦ؼذ٤ٙ د٧ة٦ةً   ٥٤.و٬ٮ: ٔؿًٮا ٤ٔٲ٥ُ١ُ ا٣كِّ  ،ا٣كِّ

 الخاتمة:
روؽ٩ة ٰٚ ٬ؾا ا٣جعور، ًو٨٧ ٦و٪٭ش وووٰٛ دع٤ٲ٤وٰ، اقوذ٪ةداً إ٣وٯ أرثوٓ 

ح ٧٣ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآن ا١٣وؿٱ٥، إمو١ة٣ٲح دؿص٧وح ا٧٣نوذؿك ا٤٣ْٛوٰ ٚوٰ دؿص٧ةت ٚؿ٩كٲ

ا٣ٞؿآن ا١٣ؿٱ٥ واٳ٣ٲح ا٣ذٰ ادّجٕ٭ة ا٧٣ذؿص٧ٮن ٣ذ٧س ٢ِ ٦ٕة٩ٲ٭ة، و٤ٞ٩ِ٭ة إ٣وٯ ا٣ٛؿ٩كوٲح. 

ٮا ٤ٔٯ دااد٭ة ا٧٣ٕض٧ٲح ٣ذٕوّؽِد٬ة، ثو٢ أذ٧وؽوا أواً ٤ٔوٯ ٦وة ورد ٚوٰ ب٥٤ٚ ٱذ١ّ

وا ٤ٔوٯ ا٣كوٲةق، ؤٍف ٰٚ ا٣ذأوٱ٢، اد١ّو٠ذت ا٣ذٛةقٲؿ، وظٲ٨ وٕٝٮا ٚٲ٭ة ٤ٔٯ اػذال

ًةق أم ادّكٓ. ٨ّ١٣ مٕٮَر٥٬ ثؿ٬جح ا٣٪ه، ود٭ٲ جَ٭٥ ٨٦ ٧ْٔذ٫، وظكةقوٲحَ د٪وةول 

٦ٕة٩ٲ٫ أ٣ضأد٭٥ ٰٚ ٠سٲوؿ ٦و٨ انظٲوةن إ٣وٯ ٩ٞو٢ ا٧٣نوذؿك ا٤٣ْٛوٰ ث٧ٕ٪وةه انٔو٥ّ 

انوقوٓ؛ ثوو٢ وٕٝووٮا ٚووٰ ٠سٲوؿ ٦وو٨ انظٲووةن ٚووٰ ٚوّغ ا٣ذؿص٧ووح ا٣عؿٚٲووح ر٬جووح أو 

أو ٨٦ ثةب ا٣عٲُح وا٣عؾر، و٬ٮ ٦ة أقةء إ٣وٯ داات ا٣و٪ّه ا٧ٕ٣ٲٞوح.  اقذك٭ةاً 

٠ؾ٣ٟ أمؿ٩ة ثٕضة٣ح إ٣ٯ أنَّ ٨٦ انػُةء ا٣ذؿص٧ٲح ٦ة ٩َضو٥ ٔو٨ ٝىوٮر ٚوٰ ٚ٭و٥ و

داات ثٕووي ا٣ىووٲٖ وا٣ذؿا٠ٲووت ا٤٣٘ٮٱووح ٦وو٨ ٦سوو٢ ا٣ذٕؿٱووٙ وا٣ذ٪١ٲووؿ، ووووٲٖ 

ا٣ذٌٛٲ٢ وٗٲؿ٬ة
(65)

 ذ٫ وا٣٪ه رو٧٦.٫ٞ٩ة أػ٢َّ ثة٧٣ٕ٪ٯ وأٚٞؽ انق٤ٮب قالق ،

                                                 

 قٲأدٰ ا٣ذٮّقٓ ٰٚ ٬ؾه ان٦ٮر وٗٲؿ٬ة ٰٚ ثعر آػؿ. (65)
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٥١ػا ٢١خؽس٥ػث ٤ػ٦ أ٪٥ٰػث ٘ػٮ ة٨ػاء سفػ٬ر  كأعٰؽان ك١ٰؿ آعػؽان، ك٧ِػؽان 

ا١خ٬ان٠ ا٥١ٓؽ٘ٮ كحؼ٠ٰ١ ا١فت٠ أ٤اـ ح٢ٰٖب ا١ط٬ار ا١رٜا٘ٮ ة٦ٰ اٳ٤ػ٣، ٘ػنف 

ٮ ضاسث ٢٤ٌطث ٘ػٮ ا١خهػم ١تطد إكٟا١ٰات حؽس٥ث ٤ٓا٧ٮ ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣ ٯ٢ت

 أف حٟػ٬ف حه٬ٯب ا٥٥١ارـات ا١خؽس٥ٰث اٳدةٰث ٤٬٥ْان، ككىّ ٤ٓاٯٰؽى ٧ؽس٬

١خؽس٥ث ٤ٓا٧ٮ ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣، ٠ٌْ ذ١ٝ ٯف٣٫ ٘ٮ كن٬ؿ ح٢ٝ ا٥١ٓػا٧ٮ  دٰٜٛثن 

ا٥١ٜػـًث ا٨١ت٢ًٰث إ١٭ ٤خ٫ٰٜ٢ا ٘ٮ ا٢١ٖات كا١رٜا٘ػات اٳعػؽل ـػ٥ٰ٢ث ٤ػ٦ ٞػ٠ 

 ٤٬٫ٮع ضيارٌم.عٍأ دٷ١ٮ ك٬ٖ١م، ٧ٰٜث ٦٤ ٠ٞ حل٬ٯ٩ ٤ٙ

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 .اة٦ س٨ٮ، ا١غهائم، )عهائم ا١طؽكؼ ا١ٓؽةٰث ك٤ٓا٫ٰ٧ا( -

ػٮ ا٥١هػؽم، ١فػاف  - ػ٬ر اٵ٘ؽٜٯ ـ ةػ٦ ٨ِ٤ ي٠ س٥اؿ ا١ػٯ٦ ٤ط٥ػ ة٦ ٤ٟػؽ أة٬ ا١ٙ

ؽكت ؽب، دار نادر، ٰة ٟختث ا١لا٢٤ث ا١طػٯرث،ك .ا١ٓ  .https://al-maktaba.org ا٥١

 .٤ٟختث اٳ٧ش٢ػ٬ ا٥١هؽٯث ،إةؽا٪٣ٰ أ٧ٰؿ، ٘ٮ ا٫٢١شات ا١ٓؽةٰث -

، ٤ش٢ػػث ا١ػػ٬ْٮ «ا١ٜػػؽآف ا١ٟػػؽٯ٣ كا٥١لػػخؽؾ ا٢١ِٙػػٮ»أض٥ػػػ ْػػؾكز،  -

 .3033اٵـٸ٤ٮ، ا٬ٟ١ٯج، 

سػا٤ّ ا١تٰػاف ْػ٦  :أة٬ سٓٙؽ ٤ط٥ػ ة٦ سؽٯػؽ ا١ٍتػؽم، حٙفػٰؽ ا١ٍتػؽم -

طفػ٦ ا١خؽٞػٮ كْتػػ ا١فػ٨ػ حطٰٜٚ ْتػ اهلل ة٦ ْتػ ا٥١ ،حأكٯ٠ آم ا١ٜؽآف

ضف٦ ٯ٥ا٤ث، ٤ؽٞؾ ا١تط٬ث كا١ػراـات ا١ٓؽةٰػث كاٵـػٸ٤ٰث ةػػار ٪شػؽ 

 .ـ3003 -٪3/3333ث كا٨١لػؽ، ط ٢١ٍتاْ

https://al-maktaba.org/
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أة٬ ْتػ اهلل ٤ط٥ػ ة٦ أض٥ػ اٳ٧هارم ا١ٜؽٌتٮ، ا١شا٤ّ ٳضٟػاـ ا١ٜػؽآف  -

 )حٙفٰؽ ا١ٜؽٌتٮ(.

 .3883أـٓػ ض٤٬ػ، أٯفؽ ا١خٙاـٰؽ، دار ا١تلائؽ، د٤لٚ،  -

ب، ا٥١ٍتٓث ا١ش٥ا١ٰث، ٤هػؽ، ط اٳنٙ -  .٪3138/ ٫3ا٧ٮ، ٤ٜػ٤ث ا١خٙفٰؽ ٢١ؽٕا

، ةٰػؽكت، 3سٸؿ ا١ػٯ٦ ا١ف٬ٌٰٮ، ٤ٓخؽؾ اٳٛؽاف ٘ٮ إْشاز ا١ٜػؽآف، ط  -

 .ـ3899 -٪3309دار ا١ٟخب ا٥٢ٓ١ٰث، 

خػػب ، دار ا3ٟ١سػػٸؿ ا١ػػػٯ٦ ا١فػػ٬ٌٰٮ، اٵحٜػػاف ٘ػػٮ ٢ْػػ٬ـ ا١ٜػػؽآف، ط -

 .١3893ت٨اف،  -ا٥٢ٓ١ٰث، ةٰؽكت

اعخٸؼ ا٨ٓ٥١٭ ٷعخٸؼ ا١طؽكؼ كا١طؽٞات ٘ػٮ » إـ٥ا٠ْٰ، ضازـ ذ٬٧ف -

 (.3009، 3، ا١ٓػد ٣٢ٓ33، ا٥١ش٢ػ ، ٤ش٢ث ا١خؽةٰث كا١«ا١ٜؽآف ا١ٟؽٯ٣

ؽة، ط ختث ا١غا٧شٮ ةا١ٜػا٪٤ٟ ،ر٤ياف ْتػ ا١خ٬اب، ٘ه٬ؿ ٘ٮ ٩ٜ٘ ا١ٓؽةٰث -

 .ـ3888 -3330٪ /1

ؿ ٥ٞػا حؽس٥ػث كحٜػػٯ٣ كح٢ٰٓػٚ ،ـخ٦ٰٙ أك٥١ػاف، دكر ا٥٢ٟ١ػث ٘ػٮ ا٢١ٖػث -

 .٤ط٥ػ ةلؽ، ٤ٟختث ا١لتاب

ٛؽآ٧ٰػث ٯغٍػ، ٘ػٮ ٫٥٫٘ػا ةٓػو  أٞرؽ ٦٤ ٤ئث ٥٢ٞث»ْتػ ا٥١شٰػ ا١ف٨ٰػ،  -

 .http://future .maktoobblog.com ،3033حلؽٯ٦ اٳكؿ 33، «ا٨١اس

ا٥١ؾ٪ؽ ٘ٮ ٢ْػ٬ـ ا٢١ٖػث كأ٬٧ا٫ْػا،  ْتػ ا١ؽض٦٥ سٸؿ ا١ػٯ٦ ا١ف٬ٌٰػٮ، -

ك٤ط٥ػػػػ أةػ٬  حطٰٜٚ ٤ط٥ػ أض٥ػ ساد ا١٬٥١٭ ك٢ْٮ ٤ط٥ػػ ا١تشػاكم

 ا١ٙي٠ إةؽا٪٣ٰ. ٤ٟختث دار ا١خؽاث. ا١ٜا٪ؽة.

٤ػ ح٥ؽ  ،«حؽس٥ث ا١ٜؽآف ة٦ٰ ا٦ٟ٥٥١ كا٥١فػخط٠ٰ»٢ْٮ ْتػك اٵةؽا٪٣ٰ،  -

ا١خؽس٥ث ٘ٮ ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث أ٪٥ٰخ٫ا كدكر٪ا ٘ٮ ا١خ٬انػ٠ ا١طيػارم ةػ٦ٰ 

 .3001ـ٬رٯث،  -، ا١ٸذٰٛث3جاٳ٣٤، 

ٮ ٘ػػٮ ا١ٜػػؽآف ا١ٟػػؽٯ٣ نػػا١ص ْتػػػ اهلل ٤ط٥ػػػ ا١لػػرؽم، ا٥١خلػػاة٩ ا٢١ِٙػػ -
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 .1002وراه، جاوعة أم امقرى،وأسراره امبالغٌة، أطروخة دكت

امقرآن امكرًه وترجىة وعاًٌٍ إمى امنغة امفرًسٌة، تٌقٌح وإعدااد امرااسدة  -

ء وامداعوة واإلراداد، امىىنكدة امعاوة إلدارات امبدوث امعنىٌة واإلفتدا

 .م2110-2191بٌي عاوي مىا امىوافق  2120َعودًة، امس

المة امىدورًة فدي االاتراك امنفظي في ضوء اما»كاظه فضٌل امغرًري،  -

كتاب وجىل امنغة البي فارس، وجنة دراسات إسالوٌة وعاصدرة، امعداد 

 .1021امسادس، امسٌة امثامثة، 

ح، ترجىددة أًسددر امتفاسددٌر إمددى امنغددة امفرًسددٌة، ج - ، أًسددر 2مباًددة وِّددوت

 .2116، دوِّق، امتفاسٌر، دار امبِّاار

 امفكر، بٌروت.ترجىة وعاًي امقرآن امكرًه، دار ًور اماًي بي ودىود،  -

- Berque, J. (    ), Le Coran, Essai de traduction revue et corrigée, 

Albin Michel. 

-  Hamidullah, M, (    ), Le Saint Coran, traduction en langue 

française du sens de ses versets revue et corrigée par le complexe du 

roi Fahd, version online. 

- Kazimirsky, A. (    ), Le Coran, Edition de Kazimirsky, Classiques 

Garnier, édition électronique, www.lenoblecoran.fr. 

- Morouzeau, J, (    ), La traduction du latin, Société d'édition "les 

Belles lettres". 

*   *   * 

http://www.lenoblecoran.fr/mohammed-hamidullah/
http://www.lenoblecoran.fr/
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 عالـم جميننعي 

 

 ٯى٨ٓ٭ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ ا١ٓا٣١ ا١ش٠ٰ٢: 

 اٛـخاذ اىػنخٔر

 ذلمد هيجم اخلياط

ٓث ٌا كػٌّ ٌٛخّ اىٓئ اىٓاٌو فٖ اىٍشٍّ، رضٍّ اً اىؽضٍث اىٔاـٓث  ـَ

ت   اً ٌَ ْئم ٌخٓػدة، ُِؽ ٌِ ، ٌٍا ٗشٓو ٌَ اً وىغثً واسخٍاْ اىخٓػد ٌٔاْتّ 

 . اوتُفاُ٘   اوكٌٔ٘   افلػاُّ عفارة نت٘ؽة ْيٕ ٌغخيف اىهٓػ وٌِ٘  

ح٥ٖػ اهلل ٰٜ٘ػ٧ا ا١ٟتٰؽ ة٬اـػّ رض٥خػ٩، كأـػ٩٨ٟ ٘فػٰص س٨احػ٩، 

 اف،كأ٣٫١ أ٪٩٢ كذكٯ٩ كأنػٛاءق كٌٸة٩ ا١هتؽ كا١ف٬٢

 وتُا ً، وتُا تىّ٘ راسٓٔن.

 

 دلمع المغة العسبية بدمػل 
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 نعي عالـم جمين

 

 :ٯى٨ٓ٭ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤لٚ ا١ٓا٣١ ا١ش٠ٰ٢

 اٛـخاذ اىػنخٔر

 عبد اإللى نبوان

ٓث ٌا كػٌّ ٌٛخّ  ـَ اىٓئ اىٓاٌو فٖ اىٍشٍّ، رضٍّ اً اىؽضٍث اىٔاـٓث 

ْتّ، ٌٍا ٗشٓو ٌَ فلػاُّ عفارة نت٘ؽة ىخٓػد ٌٔا اً ٌَ ْئم ٌخٓػدة، ُِؽ

 . اوتُفاُ٘   اوكٌٔ٘   اْيٕ ٌغخيف اىهٓػ وٌِ٘  

ح٥ٖػ اهلل ٰٜ٘ػ٧ا ا١ٟتٰؽ ة٬اـػّ رض٥خػ٩، كأـػ٩٨ٟ ٘فػٰص س٨احػ٩، 

 كأ٣٫١ أ٪٩٢ كذكٯ٩ كأنػٛاءق كٌٸة٩ ا١هتؽ كا١ف٬٢اف،

 وتُا ً، وتُا تىّ٘ راسٓٔن.

 

 دلمع المغة العسبية بدمػل
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 نعي فاضل

 ًٌَعى وجىع امنغث امعرةٌث ةدوشق:

 وراألستاذ الدكت

 عز الدين البدوي الّنجار

 م.0222العضو المراسل في مجمعنا منذ عام 

م( وًال شهادة امدراسث امثاًوًث في دوشق 7497ومد فلٌدًا في متٌان )طراةنس 

دا  ويي جاوعيث دوشيق عيام 7495سٌث  م. 7471م، وحصل عنى اإلجازة فيي ٍا

ي )امتاكسيتان( عيام ًال درجث امدكتوراه وي جاوعث امدراسات اإلسالوٌث في كراتشو

ٍ )حىاسث أةي تىام ،م7445  دراسث وتحلٌق(. -وكان عٌوان أطروحت

كان فلٌدًا وي عنىاء امعرةٌث وكد وارس تدرًس األد  وامٌليد فيي جاوعيث 

وشيار  فيي ًيدوات ووياتىرات وجىيع  -كسه امدراسات امعنٌيا  -ةالد امشام 

 مه تطتع ةعد. ق ةعض امكتب، مكٌهاامنغث امعرةٌث ةدوشق وفي وجنتٍ، وحل

 م69/7/6262توفاه اهلل في دوشق ًوم 

ومغيتهه جيااء امعياونٌي  رحه اهلل امفلٌد وجيااه عيي امعير  وقلياكتهه

 امىخنصٌي.

 

بدمشق جممع اللغة العربية
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 عامل جليلنعي 

 َّيعُ نجهع اللغة العربْة بدنشق:

 األستاذ الدكتور

 عمر الدقاق

الػضو المراسل في المجمع، رحمه اهلل الرحمة الواسػة َسػة ما قدمه ألمته 

 لتػدد مواهبه، مما ًجػل من فقداهه  ا  من غلوم متػددة، هظر

 خسارة كبٌرة غلى مختلف الصػد.

تغهد اهلل فقْدىا الكبْر بَاسعع رمههعًو وكسعكيً ف عْا هياتعًو 

 وكلٍم كٌلً وذوًّ وكصدقاءه وطالبً الصبر وال لَانو

 وإها هلل، وإها إلٌه راجػون.

 

 جممع اللغة العربية بدمشق
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 األستاذ الدكتور خالد اللركي

 رئٌس مجمع اللغة الػربٌة في األردن

 

 :فِ وفاة إّن نجهع اللغة العربْة فِ دنشق ّشارككم آالم

 األستاذ الفاضل الدكتور

 عبد اللريم خليفة

رئْس نجهعكم ال ابقو وّقّدم إلْكم مار تعازًّ ونَاساتً بٍذا 

سععة نعا  الهصاب األلْمو وىعدوَ اهلل كن ّهغهعده برمههعً الَاسععةو

قّدنً إلُ لغهً العربْة نو خدنات هلْلةو وكن ّ كيً ف عْا هياتعًو 

صعبر وال علَانو ولكعم نعو بععده وّلٍهكم وكٌلً وذوًّ وطالبً ال

 طَل البقاء.

 وإها هلل وإها إلٌه راجػون

جممع اللغة العربية بدمشق
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 اجملمغ جمهس قسازات مه
 واألسانٍة األنفاظ يف

*)5102-5102نؼامً 


) 
 

(213) 

 ِٗتغٖ ْيّ٘

 

 اىٍفأىث: -1

ٍِّ، ةٓيػ٣٫ ْتػارة: )ٯ٨تٖػٮ ٢ْٰػ٩( ة٨ٓ٥ػ٭ ٯى٢ؾ٤ػ٩ أك ٯشػب ٢ْٰػ٩ أك  ٯغ

ػػَّل ةػا١ٸـ،  ٯىه٢ص ٩١، كا١ه٬اب ٨ْػ٪٣: )ٯ٨تٖٮ ٩١(، ٳف ا٠ٓٙ١ )ٯ٨تٖػٮ( ٯٓي

 .[18ٯؿ: ] ژ ۇئۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ژؽآف ا١ٟؽٯ٣: كة٫ا ساء ا١ٜ

 االكخؽاح: -2

س٬از ٣٫١٬ٛ: )ٯ٨تٖٮ ٩ٰ٢ْ( ك٧ط٬ق ة٨ٓ٥٭ ٯ٢ؾ٩٤ أك ٯشب ٢ْٰػ٩، كأ٤َّػا ٛػ٣٫١٬: 

٦ ة٩ كٯىه٢يص ٩١، كٷ ٯ٥خ٨ّ ٦٤ إ٘ادة ٨ٓ٤٭ ا٬١س٬ب.  )ٯ٨تٖٮ ٩١( ٬٫٘ ة٨ٓ٥٭ ٯىطفي

 فٖ اىٍٓاسً: -اىخٓي٘و: أ -3

  :)ا٧تٖ٭ ١ٙٸف أف ٯٙٓػ٠ ٞػؼا،  ٯٜاؿ:»ساء ٘ٮ ١فاف ا١ٓؽب )ةٖ٭

ن٢ىص ٩١ أف ٯ٠ٓٙ ٞؼا.. ك٤ا ٯ٨تٖٮ ١ػ٩ ك٤ػا ٯهػ٢ص ١ػ٩، ك٤ػا  :أم

٠ ٩١ ذ١ٝ :أم ؛ٯ٨تٖٮ ٩١  .«٤ا ٯخف٫َّ

                                                 

() ٚك٪ٮ ٛاة٢ث ٢١خٓػٯ٠ ٘ٮ ٤ ح٥ؽ ا٥١ش٥ّ.، ٪ؼق ٛؽارات ٤ش٢ؿ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ةػ٤ل 

 ٤ٸضِات ٫ٰ٢ْا أف ٯخٙي٠ ةنرـا٫١ا إ١٭ ا٥١ش٢ث(.)ٯؽس٭ ٦َّ٥٤ ٩١ 



 393 (4-9)اجلصءان  (39)اجملمد  -دلمة دلمع المغة العسبية بدمػل 

  :)ٯ٨تٖٮ ١ٝ أف ح٠ٓٙ ٞؼا، ك٪ػ٬ ٤ػ٦ أ٘ٓػاؿ »حاج ا١ٓؽكس )ةٖ٭

كٯٟػ٬ف  ك٤ا ٯ٨تٖٮ.. ٤ا ٯه٢ص ٩١.. :أم ؛٤ا ٯ٨تٖٮ ٩١ ا٥١ٍاكْث..

٦كة٥ٓ ،ة٨ٓ٥٭ ٷ ٯهص كٷ ٯش٬ز  .«٨٭ ٷ ٯىٍطفي

  :)ٌب  :ٯ٨تٖٮ ١ٙٸف أف ٯ٠٥ٓ ٞؼا»ا٬١ـًٰ )ةٖ٭ ٦ ة٩ كٯيفخىطى  «.ٯىٍطفي

ككاىص أف ا٥١ٓاس٣ أذتخج ا٠ٓٙ١ )ٯ٨تٖٮ( ٷز٤ان ك٤خٓػٯان ةػا١ٸـ ة٨ٓ٥ػ٭ 

٦ كٯش٬ز.  ٯىه٢يص كٯىٍطفي

 فٖ اىػالىث: -ب

كرد ٪ؼا ا٠ٓٙ١ ٞرٰؽان ة٨ٓ٥٭ ا٠ٓٙ١ )ٯشب(، إذ ٌا٥١ا كرد ٩١ ٪ؼا ا٨ٓ٥١ػ٭ 

 ـ ا٥١خٜػ٦ٰ٤، ك٦٤ ذ١ٝ:٘ٮ ٞٸ

٦، كٞاف ٯ٨تٖٮ »ساء ٘ٮ ١فاف ا١ٓؽب )ذرأ(:  - ٢ٰى ٜى ٯَّث: ك٪ٮ ٧ىٍف٠ ا١رَّ رِّ ا١ؼع

 .«أف ح٬ٟف ٬٥٫٤زة

ػجي »كساء ٘ٮ ا٢١فاف )١ت٭(:  - ١تَّأتي ةا١طز، كٞاف ٯ٨تٖٮ أف ٯٜػ٬ؿ: ١تَّٰ

 .«ةا١طز

٘ى٨ىًفٰجى ٤ا ٯشب »(: 3/33ساء ٘ٮ حارٯظ ٤ػٯ٨ث د٤لٚ ٷة٦ ْفاٞؽ ) -

جى ٤ا ٯ٨تٖٮ ٢ْٰٝ أف حط٩ِٙ ،٢ٰٝ أف حؼٞؽقْ  .«كىَّٰٓ

 ٯخيص ٦٤ ا٨١ه٬ص ا١فاةٜث أف ٨ٓ٤٭ ا٠ٓٙ١ )ٯ٨تٖٮ( ٪٬ )ٯشب(.

كٛػ حٟؽَّر ٪ؼا ا٠ٓٙ١ آٷؼ ا٥١ؽات ة٨ٓ٥٭ ٯشب أك ٯى٢ػؾـ، كٷـػ٥ٰا ٘ػٮ 

ٯ٨تٖٮ ٢ْ٭ ٪ػؼا »(: 3/138ٞٸـ ا٫ٜٙ١اء، ٬ٜٞؿ ا١فؽعفٮ ٘ٮ )ا٥١تف٬ط( )

ٟ٘اف ٯ٨تٖػٮ »(: 33/33، ك٩١٬ٛ ٘ٮ )«ا١ٍٸؽاٳن٠ أف ٯؾكؿ ا٢٥١ٝ ة٨ٙؿ 

 .«٢ْ٭ ٪ؼا أف ح٨ٜيٮ ا١ٓػَّة

٘نذا نصَّ ٘ٮ )ٯ٨تٖٮ( أف حشٮء ة٨ٓ٥٭ )ٯشب( نصَّ أف ٯيط٠٥ ٢ْٰػ٩ ٘ػٮ 

ػاد ا١ػَّٯ٦( ٥ٞػا ٯٜػاؿ: )ٯشػب ٢ْػٮَّ  ،ا١خٓػٯث ةػ )٢ْ٭( ـً ٰٜ٘اؿ: )ٯ٨تٖٮ ٢ْٮَّ 
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ىن  ُن سداد اهدُن(. وُودظ أن )ُوتغَ( فَ قٌهوا: )ُوتغَ هى( ُدمن معوىٍ ُحدس

 دمن معوٍ ُوزمى وُجب عوِى.أو ُحصونح، وأمَّا فَ قٌهوا: )ُوتغَ عوِى( فِ

 في النحو: -ج

ة قىىد  ىىل َ ةمعوىىٍ )عوىىٍ( هاسىى عا   مىىن اهمعىىرو  أن اهىىار اهجىىارَّ

 ے ے ھ ژ: [7 :سٌرة اإلسرا ]، لما فَ قٌهى  عاهٍ فَ اهمجازي  

 ، وفىى082َعوًِىىا ةدُىىب مغوىىَ اهوتِىىب  :أي ژ﮵ ﮳﮴ ﮲  ۓۓ

 لذا(.اهٌجٌب معوٍ االس عا  فَ مثن قٌهوا: )ُجب عوِى أن ُفعن 

 في االستئناس: -د

ولان »(: 1/11[ فَ )ي909اإلعجاز واإلُجاز( هوثعاهتَ ]جا  فَ ) -

 .«ُقٌل: ُوتغَ عوٍ اهمحوك أن ُع وَ ةمنوك رعِ ى لعواُ ى ةمنومى

ولان »(: 0/932[ فَ )ي973َ ) مموث اإللمال( هوتغدادي ]جا  ف -

ر ذهىك فىَ ُوتغَ عوِى إذا وحجدح يذه األسما  مخ وفث اهضتط أن ُىذل

 .«اهمخ وحف فِى

أسىىما  اهرجىىال( هودىىافظ اهمىىزي جىىا  فىىَ ) ًىىذُب اهممىىال فىىَ  -

وإن لان ُوتغَ عوِى  رجمىث مىن ذنلوىروا »(: 91/102[ فَ )ي790]

 .«فَ اهم ٌن

هتخىىاري( الةىىن خجىىر جىىا  فىىَ )فىىِر اهتىىاري  ىىر   ىىدِح ا -

 «ويٌ اهذي ُوتغىَ عوِىى اهعمىن»(: 5/95[ فَ )ي830اهعُقاهَ ]

 مرات لثِرة عوده. ولنررت

[ فىىَ ي970اهمٌلىىب اهموِىىر( الةىىن اهوجىىار ]جىىا  فىىَ ) ىىر   -

 .«فمان ُوتغَ عوِى أن ُخ ار قٌل اهرازي»(: 1/119)

 اهعضٌ: د. ممدو  خُارة
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 كؽار اىيشِث: -4

أو ٗشب ْي٘بّ، وأٌَّبا كبٔىًٓ:  سٔاز كٔىًٓ: )ِٗتغٖ ْيّ٘( وُطٔه ةٍِٕٓ ٗيؾٌّ

 )ِٗتغٖ ىّ( فٓٔ ةٍِٕٓ َٗطُفَ ةّ وَٗهيُص ىّ، وال ٍٗخِّ ٌَ تفادة ٌِٕٓ اىٔسٔب.

*   *   * 

 

(214) 

 = )ةو و(اىشٍّ ةَ٘ )ةو واىٔاو( 

 

 اىٍفأىث: -1

حلّٰ ٢ْ٭ أ١ف٨ث ا٥١خ٥٢ٟػ٦ٰ كأٛػٸـ ا١ٟخَّػاب ْتػارات ٤ػ٦ ٤رػ٠: )ٞػاف 

)سؽل ا١طػٯد ة٨٨ٰا ة٥ػ٬دة ةػ٠ كةهػؽاضث(، ا١غٍاب ة٢ٰٖان ة٠ ك٨ٜ٤ٓان(، أك: 

٥ّ ة٦ٰ )ة٠ كا١ػ٬اك( ٘ػٮ  أك: )٣١ ٯفخٜت٨٢ا ا٥١ػٯؽ ًٜ٘، ة٠ كأٞؽى٨٤ا(، ضٰد سي

 ْتارة كاضػة.

 االكخؽاح: -2

كا١ػػ٬اك )ةػػ٠ ك( ٤خخػػاة٦ٰٓ ٢١ػٷ١ػػث ٢ْػػ٭  «ةػػ٠»نػػطث اـػػخ٥ٓاؿ ضؽ٘ػػٮ 

ٌؿ ، ٢ْ٭ حٜػٯؽ أٌف ا٬١اك ْاٌٙػث ٢ْػ٭ ٤ٜػٌػر ٯػػواىٍٓف واىخٔن٘ػاٷـخػراؾ 

 ٩ٰ٢ْ ا١ٟٸـ.

 فٖ اىِطٔ: -أ اىخٓي٘و: -3

٘نف حٸ٪ا س٢٥ث ٞاف ٨ٓ٤٭ اٵىؽاب »ا٥١ٓؽكؼ أف )ة٠( ضؽؼ إىؽاب 

 ژ ڤ ٹ ٹ  ٹٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ژإ٤ا اٵةٍاؿ، ٤را١ػ٩: 

 ی ژ، أم ة٠ ٪٣ ْتاد، كإ٤ا اٷ٧خٜاؿ ٦٤ ٕؽض إ١٭ آعؽ، ك٤را١ػ٩: [31]اٳ٧تٰاء:

 ،[31-33٭ ]اٳ٢ْػػػػ ژ ٻ ٻ ٻ ٱ  مب خب حب جب   يئ ىئ     مئ حئ جئ
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كإف حٸ٪ػا ٤ٙػؽد  ك٪ٮ ٘ٮ ذ١ٝ ٩٢ٞ ضؽؼ اةخػاء ٷ ْاٌٙث ٢ْ٭ ا١هػطٰص...

)  [.1/133]ا٨١ط٬ ا٬١ا٘ٮ  «.٫٘ٮ ْاٌٙث ٧ط٬: )ٛاـ زٯػه ة٠ ٥ْؽكه

 كٯ٨ٓٮ ٪ؼا أف )ة٠( ٘ٮ ٤فأ١خ٨ا ضؽؼ ا٧خٜاؿ كاةخػاء.

أ٤ا ا٬١اك ٫٘ٮ ْاٌٙث ٢ْ٭ ٤طؼكؼ، ٬ٰٟ٘ف ا١خٜػٯؽ: )اـخٜت٨٢ا ا٥١ػٯؽ ة٠ 

ْ ٠ ٢ْػ٭  «ٞػاف ا١غٍػاب ة٢ٰٖػان ةػ٠ ك٨ٜ٤ٓػان » كإذا ٢ٛػج : ٨ٰ٢ا كأٞؽ٨٤ا(.حٙيَّ

ا١تٸٕػػث »حٜػػػٯؽ ا١ػػ٬اك ْاٌٙػػث، د٢١ػػج ةػػؼ١ٝ ٢ْػػ٭ اسخ٥ػػاع ح٨ٰػػٝ ا١هػػٙخ٦ٰ

، كٞػاف ا١خٜػػٯؽ: ةػ٠ ٞػاف ا١غٍػابي ة٢ٰٖػان ك٨ٜ٤ٓػان. «ا١غٍاب»٘ٮ  «كاٵ٨ٛاع

[: 931] كا١ٍٓٗ ٢ْ٭ ٤طؼكؼ ٞرٰؽ ٘ٮ ا١ٓؽةٰث؛ ٯ٬ٜؿ اة٦ ٪لاـ ٘ٮ ا٨ٖ٥١ٮ

ا١طؼؼ ا١ؼم ٯ٢ؾـ ا٨١ط٬مَّ ا٨١ِؽي ٩ٰ٘ ٤ػا اٛخيػخ٩ ا١هػ٨اْث، ذ١ػٝ ةػأف ٯشػػ »

عتؽان ةػكف ٤تخػأ أك ةا١ٟٓؿ، أك كؽٌان ةػكف سػؾاء أك ةػا١ٟٓؿ، أك ٬ٍٓ٤٘ػان 

 .«ةػكف ٬ٍٓ٤ؼ ٩ٰ٢ْ، أك ٬٥ٓ٤ٷن ةػكف ْا٠٤

ٛػػ د١ٌػج ٢ْػ٭ اٷـػخػراؾ كاٷ٧خٜػاؿ اٵىػؽاةٮ،  «ةػ٠»كةؼ١ٝ حٟػ٬ف 

، «ةػ٠»ةٓػ٪ا ٢ْ٭ ٤طؼكؼ ٤ٌٜػر ٯػٌؿ ٩ٰ٢ْ ٤ا ٛت٠  كا٬١اك ا١ٓاٌٙث ٍْٙج ٤ا

٢ْ٭ ا١ش٥ّ؛ كةػا ١ٝ ٦٤ اسخ٥ا٥٫ْا أٯيان ٨ٓ٤ػ٭ ا١خ٬ٰٞػػ، ح٬ٰٞػػ  ٍْٙان داٷ  

 .ا٬ٍٓ٥١ؼ كا٬ٍٓ٥١ؼ ٩ٰ٢ْ

[ ذ١ػٝ ٢ْػ٭ 1/133كٛػ ض٠٥ اٳـخاذ ْتاس ضف٦ ٘ػٮ ا٨١طػ٬ ا١ػ٬ا٘ٮ ]

م كً ػٌؿ ١ػ٩ ة٥ػا ري ١ٙهٰص ا٠ٰ٢ٜ١، كاـخزٯادة ا٬١اك ةٓػ )ة٠(، كْػَّق ٦٤ ا٥١ف٬٥ع ا

ػػةي أةػػان ٳ٫٧ػ٣ ٷ »٦٤ ٬ٛؿ ٢ْٮ رىٮ اهلل ٩٨ْ ك ٧يًفػب إ١ٰػ٩:  فى إ٥٧ػا ٯطػؾف ا١طى

«ٯطؾ٬٧ف ٥١ا ٯ٨ؾؿ ة٣٫ ٦٤ ا١لؽ ًٜ٘ ة٠ ك٥١ا ٯ٨اؿ ا٨١اس ٦٤ ا١غٰؽ أٯيان 
(3)

. 

                                                 

٪ؼق كردت ٘ٮ ٤ا س٩ٓ٥ اة٦ أةٮ ا١طػٯػ ٘ػٮ آعػؽ كػؽض٩ ١ػ٫٨ز ا١تٸٕػث،  ٥٢ٞث ٢ٌْٮ  (3)

كـا٩ٛ ٘ٮ ٛفػ٣ أـػ٥اق )ا١طٟػ٣ ا٨٥١فػ٬ةث إ١ػ٭ أ٤ٰػؽ ا٥١ػ ٦ٰ٨٤ ٢ْػٌٮ ةػ٦ أةػٮ ٌا١ػب( 

3/113. 
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 فٖ االـخكِاس: -ب

 كرد ٤ر٠ ٪ؼا ا١خؽٰٞب ٘ٮ ٬٤اىّ ٞرٰؽة أ٪٫٥ا:

 [333ةٰج ا١لاْؽ أةٮ ٬٧اس: ]دٯ٬ا٩٧  -

خػػٮ ٥ٰ٘ػػا أحٰػػجي ك٤ػػا٤ػػ شَّ  ا ضي

 

 ١٬ٛٮ ١ؽةِّٮ ةػ٠ ك٤ػا ْػؼرم 

٥٘طػاؿ أف حٟػ٬ف »[: ٬ٛ3/333ؿ اة٦ ضؾـ اٳ٧ػ١فٮ ٘ٮ رـػائ٩٢ ] - 

َّٜج ةا١طٚ ضٰٜٜخ٩، ة٠ كٯطٚ ٨ْػ٧ا ةا١طٚ ٢ْ٭ ٨ٓ٤٭ ا١ػٷ١ث ٩ٰ٢ْ  ض

 .«أ٩٧ ا١طٚ ا٥١ت٦ٰ

٬ٛؿ ا١تٰؽك٧ػٮ ٘ػٮ ٞخػاب: )حطٰٜػٚ ٤ػا ٨٫٢١ػػ ٤ػ٦ ١٬ٜ٤ػث ٤ٜت١٬ػث أك  -

كرة٥ا ـ٥شج ٥ٞا ٯ٬سػ ٤ر٩٢ ٘ٮ ـائؽ ا٠٢٥١ ة٠ »[: ٤3/8ؽذك١ث( ]

 .«ك٘ٮ اٵـٸـ

ذٞػؽ ٤ط٥ػػ ةػ٦ إـػطاؽ ذػ٣ »[: ٬ٛ3/31ؿ اة٦ ٞرٰػؽ ٘ػٮ ا١فػٰؽة ] -

ا٬١اٛػم كا١تغارم ذ٣ ا١ت٫ٰٜٮ ةٓػ٪٣ ٦٤ ا٬٘٬١د ٤ا ٪٬ ٤خٜػـ حػارٯظ 

 .«ٛػك٣٫٤ ٢ْ٭ ـ٨ث حفّ ة٠ ك٢ْ٭ ٘خص ٤ٟث

٢ػٞخ٬ر ٤ٟٮ ا١طفػ٨ٮ كساء ٘ٮ ٞخاب: )٧ط٬ إحٜاف ا١ٟخاةث ا٥٢ٓ١ٰث( ١ -

كٛػ حؾاد ا٬١اك ةٓػ ة٠ ٘خٰٙػػ ٪ػؼق اٳداة ا١شػٯػػة )ةػ٠ ك( »[: 339]

اٷـخػراؾى ٤ّ اٵىا٘ث، كٛػ اـخ٫٢٥ٓا اٳٛػ٬٤ف ٨٤ؼ ا١ٜؽف ا٫١شػؽم 

كاـخ٫٢٥ٓا اة٦ ا١ؽك٤ٮ كاة٦ ـ٨ٰا كاة٦ ركػػ كاةػ٦ ع٢ػػكف  ا١را٧ٮ..

 ا١ٓي٬: د. ٥٤ػكح عفارة .«كاة٦ ا١شؾرم كٞرٰؽ ٰٕؽ٪٣

 ر اىيشِث:كؽا -4

واىببٔاو )ةببو و( ٌخخبباةَٓ٘ ىيػالىببث ْيببٕ  «ةببو»نببطث اـببخٍٓال ضؽفببٖ 

، ْيٕ حلػٗؽ أّن اىبٔاو ْاٌفبث ْيبٕ ٌلبّػر ٗبػّل واىٍٓف واىخٔن٘ػاالـخػراِ 

 ْيّ٘ اىهفم.

*   *   * 
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(215) 

 ذاَر ىػَّ االضخفل

 

 اىٍفأىث: -1

ٍِّ، ةٓو ا٬ٖ٢١ٯ٦ٰ ْتارة: )ذارى ىػَّ اٷضخٸؿ( ك٧ط٬٪ػا، كا ١هػ٬اب ٯغ

 ٨ْػ٪٣ أف ٯٜاؿ: )ذارى ةاٷضخٸؿ(.

 االكخؽاح: -2

 س٬از ٣٫١٬ٛ:)ذارى ٢ْ٭ اٷضخٸؿ، كذار ىػَّ اٷضخٸؿ(، ك٘هاضثي اٳكؿ.

 فٖ اىٍٓاسً: -اىخٓي٘و: أ -3

  :١فاف ا١ٓؽب«... را٧ػان: ٪ػاجى كذػارى إ١ٰػ٩  ذارى ا١لٮء ذى٬ٍران كذي كران كذى٬ى

.. ذىبى ذى  ذى٬ران: كى : كى  .«ت٬ا ٩ٰ٢ْكذارى ة٩ ا٨١اسي

  :حاج ا١ٓؽكس«.. ذىتػ٬ا.. ذارى ا١لٮءي: ٪اجى كذػارى ةػ٩  كٛػ ذػاركا إ١ٰػ٩ إذا كى

٩ي كأ٫ُؽىق رى ٣٫ٰ٢ْ ا١لؽَّ: إذا ٪َّٰشى ذىت٬ا ٩ٰ٢ْ.. كذ٬َّ  «.ا٨١اس: أم كى

  :ًٰذىت٬ا ٩ٰ٢ْ..»ا٬١ـ  «.حىرى٬َّرى: ذارى  ذارى: ٪اجى كا٧خلؽى.. كذارى ة٩ ا٨١اس: كى

 فٖ اىهؽ  واىػالىث: -ب

دان -ص ٥٤ا ـتٚ أف ا٠ٓٙ١ )ذارى( ٯخي ، كأف ٪ػؼا  -٤شؽَّ ٯ٨ٓٮ ٪ػاجى كا٧خلػؽى

ذٍػب  ا٠ٓٙ١ ٯٓػَّل ةا١تاء كإ١٭ ٢١ػٷ١ث ٢ْػ٭ ٨ٓ٤ػ٭ ا١غػؽكج ٢ْػ٭ ا١لػٮء كا٬١ى

: إذا كذت٬ا ٩ٰ٢ْ»٩ٰ٢ْ ١خٰٰٖؽق ٥ٞا كرد:  ، كذارى إ٩ٰ١ ا٨١اسي  .«ذارى ة٩ ا٨١اسي

٢ْػ٭ اٷضػخٸؿ( كٛػ ٧اٛق ةٓو ا٬ٖ٢١ٯ٦ٰ ا١ٓتارة اٳك١٭ ٤ر٠: )ذػاركا 

كذ٪ت٬ا إ١٭ حش٬ٯؾ٪ا ٢ْ٭ ٛاْػة حٓاٛب ضؽكؼ ا١شؽ كحتادؿ ا١ػػٷٷت ٥ٰ٘ػا 

٢ْ٭ أٌف ٨١ا ٨٤ػكضث ٦ْ ٪ؼا ا٬١سػ٩ ٤ػ٦ ا١خغػؽٯز؛  ة٫٨ٰا ٘ٮ ةٓو ا٬٥١اىّ.
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ٛػٯ٥ث كردت ٘ٮ ْتارة ٞرٰػؽ ٤ػ٦  «٢ْ٭»ةطؽؼ ا١شٌؽ  «ذار»ٳٌف حٓػٯث ا٠ٓٙ١ 

٢ْػ٭ اٳٛػ٠ٌ كركدان ٯ٨هػؽ ٛػ٬ؿ ا٥١ه٦ٌٰٙ٨ ا١ٜػ٤اء ٨٤ؼ ا١ٜؽف ا١را١د ا٫١شؽم 

ا٨١اس دكف حأكٯ٠، كرة٥ٌا ٞػاف ٘ػٮ ٛػ٬ؿ ةٓػو ا١ٓػؽب: )ذػار ضػاة٢ي٣٫ ٢ْػ٭ 

 ٧اة٣٫٢( ٤ا ٯ ٧ؿ ٪ؼا اٷـخ٥ٓاؿ إٯ٨اـان ٯؽٛ٭ ة٩ إ١٭ ضٌػ ا١ٙهٰص.

أ٤ا ا١ٓتارة ا١را٧ٰث ك٪ٮ: )ذارى ىػَّ اٷضػخٸؿ( ك٧ط٬٪ػا ٘ن٫٧ػا أسٰػؾت ة٨ٓ٥ػ٭ 

٘خ٬ٟف ٥٢ٞػث )ىػػ( ٘ػٮ ٬٤ٛػّ ا١طػاؿ أك ٬٤ٛػّ )ذار ٤غا١ًٙان ك٤يادان اٷضخٸؿ(، 

 نٙث ٥٢١هػر ا٥١طؼكؼ، ٞأ٩٧ ٠ٰٛ: )ذارى ذ٬را٧ان ٤يادان ك٤غا١ٙان ١ٸضخٸؿ(.

 فٖ االـخكِاس: -د

ٞػاف ذػار ٢ْٰػ٩ ذػائؽه »(: ٪139٘ٮ ا١ٜٓػ ا١ٙؽٯػ ٷة٦ ْتػػ رةٌػ٩ )ت  -

ى٢ٍػة ًٙؽ ةػ٩ كأـػؽى ، ةٖؽةٌٮ ة ِى .)ط «ق،...ك٪ٮ ٤ػٯ٨ث ةاٳ٧ػ١ؿ، ٖ٘ؾاق ٘

 .(3/313ا١ٟخب ا٥٢ٓ١ٰث دار 

٘رار  ...» (:٪333ك٘ٮ ٘خ٬ح ٤هؽ كا٥١ٖؽب ٷة٦ ْتػ ا١ط٣ٟ )ت  -

ٌٟاكثي ة٦ي أٯٌػ٬ب ا١ٙػؾارٌم  ٩ٰ٢ْ ةٓػ عؽكج ٢ٞر٬ـ ٯؽٯػ ةؽةؽى ٨ٌشث، ْ

. )ط ٤ٟختػث «٦٤ ٧اضٰػث ٛػاةؿ، ك٪ػ٬ نػٙؽٌم، كأرـػ٠ أعػان ١ػ٩...

 (333ا١رٜا٘ث ا١ػٯ٨ٰث 

ٓىػؽىب: كٞػاف ٛاؿ » ( :٪111ك٘ٮ ٞخاب ا٥١ط٦ ٢١خ٥ٰ٥ٮ )ت  - أة٬ ا١

ٌػث أفَّ أ٪٠ ٤ػٯ٨ث حي٧٬يؿى  ـتب ٛخ٠ ْتاس اة٦ ا١٬١ٰػ ا١ٙارـٌٮ ا٥ٍ١يطى

٢ٍٕىب ا١خ٥ٰ٥ٌٮ ـ٨ث حفّ  اهللذاركا ٢ْ٭ اٳ٤ٰؽ زٯادًة  ة٦ إةؽا٪٣ٰى ة٦ اٳ

 (311.)ط دار ا١ٖؽب اٵـٸ٤ٮ«ك٤ئخ٦ٰ....

 ٛاؿ أة٬ زٯػ: ٯٜاؿ ٬ٜ٢١ـ إذا أك٘ى٬ا ٢ْ٭» ( :٪333ٛاؿ أة٬ ْتٰػ )ت  -

)اٳ٤رػاؿ، دار ا٥١ػأ٬٤ف  «.ا١لٌؽ كا١ٙفاد: ٛػ ذار ضاة٢ي٣٫ ٢ْ٭ ٧اة٣٫٢

 (133 ٢١خؽاث،
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ػػَّة حيهػٰب »(: ٪130ٛاؿ اٳز٪ؽٌم )ت  - ك٤ػ٦ أ٤رػاؿ ا١ٓػؽب ٘ػٮ ا١لِّ

ىػثى،  : ٛػ ذىارى ضاة٢ًي٣٫ ٢ْ٭ ٧ػاة٣٫٢ًٍ. كا١طاةًػ٠ي ا١ػؼم ٯ٨هػب ا١ًطتىا١ ا٨١اسى

ةػ٠ي نػاضبى ا٨١تػ٠. كٛػػ كا٨١اة٠ي ا١ؽَّا٤ٮ ٦ْ ٬ٛـ٩ ةا٨١ٌت٠، كٯٟػ٬ف ا٨١ا

٣٫ ٢ْ٭ ةٓو ةٓػػ  ي٫ي٣ كٯري٬ر ةٓيي ٯيٍيؽىب ٪ؼا ٤رٸن ٬ٜ٢١ـ ح٢ٜ٨ب أض٬ا١

 .(3/33 )ضت٠( .)ح٫ؼٯب ا٢١ٖث، دار إضٰاء ا١خؽاث«ا١ٌف٬ٟف كا١ؽعاء

: ذػار ضػاة٣٫٢ ٛػ٣٫١٬»(: ٪183كٛاؿ أة٬ ٪ٸؿ ا١ٓفٟؽم )ت ٧ط٬  -

ػٍٰز ا١ٌلػ ٦ ك٪ى ٌؽ. كا١طاةػ٠: ٢ْ٭ ٧اة٣٫٢، ٤ر٠ه ٯيٍيؽىب ١ٙفاد ذات ا١تٰى

ناًضبي ا١طتا١ث، ك٪ػٮ ا١لػتٟث، كا٨١ٌاةػ٠: نػاضب ا٨١تػ٠، أم ٛػػ 

ة ا١ٌلٌؽ، ٘هٰٖؽي٪٣ ٯر٬ر ٢ْ٭ ٞتٰؽ٪٣، كٞتٰؽي٪٣  ٜى٬ـي ٦٤ كػَّ اعخ٢ً ا١

 (3/399ةٰؽكت، -.)س٫٥ؽة اٳ٤راؿ، دار ا١ٟٙؽ«٢ْ٭ نٰٖؽ٪٣

 ةا١هطث كا١ٙهاضث. «ذار ٢ْ٭»ك٪ؼق ا٨١ه٬ص حل٫ػ ٫١ؼا اٷـخ٥ٓاؿ 

 (.3/331ش٥ّ ا١ٜا٪ؽة ٘ٮ اٳ١ٙاظ كاٳـا١ٰب )أساز٪ا ٤ -

 ا١ٓي٬: د. ٥٤ػكح عفارة

 كؽار اىيشِث: -4

 سٔاز كٔىًٓ:)ذاَر ْيٕ االضخفل، وذار ىػَّ االضخفل(، وفهاضثُ اٛول.

*   *   * 

  

(216) 

 ساْؾَّٗث وُسٓٔزَّٗث

 

 اىٍفأىث: -1

٫ ٬زٯػث( حلّٰ ٢ْ٭ أ١ف٨ث ا١ٟخَّػاب كا٥١خ٥٢ٟػ٦ٰ ٥٢ٞخػا: )ا١شا٪ؾٯػث كا١شي



 380 (4-9)اجلصءان  (39)اجملمد  -دلمة دلمع المغة العسبية بدمػل 

ة٨ٓ٥ػػ٭ ح٥ػػاـ اٷـػػخٓػاد كا١خ٫ٰعػػ  ٢١ٙٓػػ٠، كٯغخ٢ػػٗ ا٥١خ٥٢ٟػػ٬ف ٘ػػٮ أٯ٥٫ػػا 

 ا١هطٰص أك اٳنص.

 االكخؽاح: -2

٬٫زٯػث(، كإىػا٘خ٥٫ا إ١ػ٭ ا٥١ٓشػ٣  نطث اـخ٥ٓاؿ ٥٢ٞث )سا٪ؾٯث( ك)سي

 ا١ٓؽةٮ ة٨ٓ٥٭ ح٥اـ اٷـخٓػاد كا١خ٫ٰ  ٠ٓٙ٢١.

 فٖ اىٍٓاسً: -اىخٓي٘و: أ -3

  :ػؾتي ا١شػ»٘ٮ ١فػاف ا١ٓػؽب .. كحش٫ٰػؾ ا١ٖػازم: حط٢ٰ٥ػ٩ س٫َّ ٰقى

: أذتجى  كإْػاد ٤ا ٯطخاج إ٩ٰ١ ٘ٮ ٕؾكةو.. ىس٫ؾى ؾى ٢ْ٭ ا١شؽٯص كأ ٫ى كسى

 .«أس٫ؾتي ٢ْ٭ ا١شؽٯص: إذا أـؽْجي ٛخ٩٢ كح٥َّ٥جي ٩ٰ٢ْ ٛىخ٩٢ٍ..

  :)ػؾى  ا٨١اسؾ كا٨١َّشٰؾ: ا١طاىؽ..»ك٘ٮ ا١ٜا٬٤س ا٥١طًٰ )٧شؾ ى٧شى كأ

يى  ٢ْ٭ ا١ٜخ٠ٰ: أس٫ؾى.. ؾى ا٬١ْػي: ضى ْػه ٧اسؾه ك٧ىشٰؾك٧ىشى . ككى  .«ؽى

  :ًٰػ٣ى ٢ْٰػ٩. »٘ٮ ا٬١ـ ٫ٍؾان: أـؽعى ٘ٮ ٛخ٩٢ كح٥َّ ؾى ٢ْ٭ ا١شؽٯص سى ٫ى سى

ؾى ١ٴ٤ؽ: ح٫َّٰأى   .«كحش٫َّ

 فٖ اىهؽ  واىػالىث: -ب

ؾى »٦٤ ا٬١اىص أٌف ا٠ٓٙ١ ا١رٸذٌٮ  ٫ى ٣١ ٯؽد ٘ٮ ا٥١ٓػاس٣ ٢١ػٷ١ػث ٢ْػ٭  «سى

٢٥ٟػث ٘ػؽكع ا٥١ػادٌة ا٬ٖ٢١ٯٌػث اٷـخٓػاد كا١خ٫ٌٰ  ٠ٓٙ٢١. ٦ٌٟ١ ٨١ا ٢ْ٭ ٛاْػػة ح

ًٞؽ ةٓي٫ا، كٕاب ةٌٰٜخ٫ا، ك٪ٮ ةٓو ٤ا رآق كٌٛؽرق ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٌٰػث  ا١خٮ ذي

ؾى »أف ٧ٌٜػر ا٠ٓٙ١  ة٘ٮ ا١ٜا٪ؽ ٫ى ة٨ٓ٥٭ اـخٌٓػ ١ٴ٤ؽ كح٫ٌٰأ ٩١، كأف ٧ت٨ٮ ٨٤ػ٩  «سى

، ك٪٬ ٦٤ اٳ١ٙاظ ا١لائٓث ا٥١فخ٢٥ٓث ٨ْػػ ا٥١ٓانػؽٯ٦، «سا٪ؾ»اـ٣ ا١ٙا٠ْ 

 .«ا١شا٪ؾٯٌث»٩٨ ا٥١هػر ا١ه٨اٌْٮ ذ٣ٌ ٧ه٬غ ٤

٬زٯٌػث»كأ٤ٌا ٥٢ٞػث  ٫ي ةػا٨ٓ٥١٭ ٧ٙفػ٩ ٘ػ٦ٟ٥ٰ أف ٧فػخ٨ػ ٘ػٮ إسازح٫ػا  «ا١شي

 كحٙفٰؽ٪ا إ١٭ ا١ٰٜاس، اْخ٥ادان ٢ْ٭ ٤ا ٛا٩١ ا١ٌٙؽاء، كحاة٩ٓ ٩ٰ٘ ةٓو ا٥٢ٓ١اء.
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ٕي٤٬٢خػ٩، ك٘ػٮ »ٛاؿ ا١ٌٙؽاء:  ٕي٤٬٢ٌٰخ٩، ك٘ػٮ  ٓى٠ ذ١ٝ ٘ٮ  كا١ٓؽب ح٬ٜؿ: ٘ى

ٟفائٌٮ ا١ٓؽب ح٬ٜؿ: ٘ٓػ٠ ذ١ػٝ ٘ػٮ ك١ٰػٯخػ٩ ٯؽٯػػ: ك٪ػ٬ ٕيٸ٤ٰخ٩. كـ٥ّ ا١

ٙي١٬ٓػث،  ك١ٰػ، أم: ٬١٬٤د. ٥٘ا ساءؾ ٦٤ ٤هػر ٷـ٣ ٬٤ى٬ع، ٢٘ػٝ ٰ٘ػ٩: ا١

ٙي١٬َّٰٓث، كأف حش٩٢ٓ ٨٤ف٬ة ة٦ِّٰ  ٢ْ٭ ن٬رة اٷـ٣، ٦٤ ذ١ٝ أف ح٬ٜؿ: ْتػه  ان كا١

ٓيت٬دة كا١ٓتػٯٌث، ٜ٘ؿ ٢ْ٭ ٪ؼا ٓيت٬دٯث، كا١  (1/313 .)٤ٓا٧ٮ ا١ٜؽآف«ا١

٦ ا٬١اىص أٌف ا١ٌٙؽاء أساز ة٨اءى ا٥١هػر، ك٪٬ ٯؽٯػػ ٨ْػػ ا١خػػةٌؽ ا٥١هػػر ٥٘

ٓي١٬ث»ا١ه٨اٌْٮ ٦٤ اـ٣ ا١ؼات ٰٛاـان ٢ْ٭  ٓي١٬ٌٰث»ك «٘ي  ، كةؾٯادة ٯاء ا٨١فتث ٩ٰ٘.«٘ي

كٛػ ةػ٦ٌٰى اةػ٦ي ْػادؿ ا١ػ٤لػٌٜٮ ذ١ػٝ، كٌٰٛػػق ةٟػ٠ٌ اـػ٣ ١ػٰؿ ١ػ٩ ٘ٓػ٠ 

ٯٜػاؿ: ٕػٸـ ةػ٦ِّٰ »اؿ ا١ٙػؽاء: ٛػ»ٞأ٩ٌ٧ ٯؽٯػ ة٩ ا٠ٓٙ١ ا١رٸذٌٮ، ٜ٘اؿ :  ٤ٓؽكؼ،

ٖيٸ٤ٰىث، ٛاؿ: كا١ٓؽب حش٠ٓ ٤هػر ٞػ٠ٌ اـػ٣ ١ػٰؿ ١ػ٩  ٖي٤ً٬٢َّٰث كا١ ٖي٤٬٢ث كا١ ا١

تىادٯَّػث ٓي ٓيت٬دٯث كا١ ٦ِّي ا١ ٰى ٯ٨ٓػٮ  - ٠ٓ٘ ٤ٓؽكؼ ٢ْ٭ ٪ؼا ا٥١راؿ، ٬١٬ٰٜ٘ف: ْتػ ة

 (3/301. )حٙفٰؽ ا٢١تاب ، «٣١ حخ٣٢ٟ ا١ٓؽب ٦٤ ٪ؼا ة٠ٓٙ

( ٦٤ كػ٬ا٪ػ ٪311كأة٬ ـ٠٫ ا٫١ؽكٌم )ت  ك٬١ ٧ِؽت ٥ٰ٘ا ـا٩ٛ ذ٢ٓبه 

ٙيؽكـػػٌٰث »٪ػػؼا ا١ٜتٰػػ٠ كأ٤ر٢خػػ٩ ٧طػػ٬ :  ؽكرٯٌػػث، ا١ ا١ؽعس١٬ٌٰػػث، ا٢١عه٬نػػٌٰث، ا١طي

٬١سػت ٫ٰ٘ا ٤ا ٯ٢ٜٮ ٘ٮ ٧ٙفٝ ك٬ٓران ةا٥ٍ١أ٨ٰ٧ث، كٯ ٯٌػ ٬ٛؿ ا١ٙػٌؽاء ةفػ٨ػ »

 ، كإـػٙار ا١ٙهػٰص ٫٢١ػؽكم393 ،)ا٧ِػؽ ا١ٙهػٰص٦٤ ا١ف٥اع كاٷـخ٥ٓاؿ. 

3/333-338). 

٠ )ت كٛػ ا١خًٜ اة٦ي ا٥١ي  ( ذ١ٝ، كْتٌػؽ ٨ْػ٩ ٘ػٮ ٧ِػ٣ ٘هػٰص ٪188ؽضَّ

 ٜ٘اؿ: ،ذ٢ٓبو 

 كا١غاؿي أٯيان ةػ٦ٌٰي ا١غ٬ؤ١ػث

 

ٓي١٬ػػػث  ٙي ٓي١٬ٌٰػػػث كا١ ٙي  كاةػػػ٦ً ا١

ػػ٠   ٢١ٓتػػػ كا١ٖػػٸـ ذػػ٣ٌ ا١ؽَّسي

 

 كًٛؿ ٢ْ٭ ٪ؼا ا٥١راؿ كٛيػ٠ٍ  
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أة ا١ٙهٰص ٣ِ٧ ٘هٰص ذ٢ٓب، دار ا١ؼعائؽ  ٌٌ  (13ا١ؽٯاض،  -)٤خ٦ ٬٤

اؿ: ٯش٬ز أف ح٬ٟف ٥٢ٞػث ك٦٤  ٬٫زٯٌػث»٪٨ا ٯ٦ٟ٥ أف ٯٜي  ا٤هػػران نػ٨اْٰ   «سي

ي٨ٮ ٦٤ اـ٣ ا١ػؼات  ٤ٰٜفان، ، ك٪ػ٬ «ا١ش٫ػاز»ة٨ٓ٥٭ اٷـخٓػاد ١ٴ٤ؽ كا١خ٫ٰع  ٩١، ة

 .٤ا ٯيطخاج إ٩ٰ١ ٘ٮ ا١خ٫ٌٰ  كاٷـخٓػاد ٳ٤ؽ ٦٤ ـٙؽ كْؽس كٕؾك ك٬٤ت

 فٖ االـخكِاس: -ج

٘ػٮ ٞخػاب اٳ١ٙػاظ  «ا١شا٪ؾٯٌػث»أٛؽ ٤ش٥ػّ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ةا١ٜػا٪ؽة  -

 (.3/138كاٳـا١ٰب )

أكرد ٤ٓش٣ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا٥١ٓانؽة ٳض٥ػ ٤غخار ٥ْؽ اـػ٣ ا١ٙاْػ٠  -

 )سا٪ؾ( ة٨ٓ٥٭ )٤ي٫َّٰأ كضاىؽ( ك٪٬ ٤ا ٣١ حؼٞؽق ا٥١ٓاس٣ ا١ٜػٯ٥ث.

 ا١ٓي٬: د. ٥٤ػكح عفارة

 كؽار اىيشِث: -4

تىبٕ اىٍٓشبً  نطث اـخٍٓال نيٍث )ساْؾٗث( و)ُسٓٔزٗث(، وتىبافخٍٓا

 اىٓؽةٖ ةٍِٕٓ حٍام االـخٓػاد واىخٓ٘ؤ ىيفٓو.

*   *   * 

  

(217) 

ّ ٍَ  أسَٓو اٌَٛؽ ةٍِٕٓ أضت

 

 اىٍفأىث: -1

ًى أك  ( ة٨ٓ٥٭ أضػت ٯلّٰ ٘ٮ اٷـخ٥ٓاؿ ا٬ٖ٢١م ا٥١ٓانؽ ا٠ٓٙ١ )أس٫وى

س٠ٓى اٳ٤ؽ ٰٕؽ ٧ا٘ؼ، ك١ٰؿ ٠ٓٙ٢١ ٪ؼق ا١ػٷ١ث ٘ٮ ا٥١ٓاس٣ ا١ٓؽةٰث، ك٪٬ ٤ػا 

 ٥ارم ٩ٰ٘.س٠ٓ ةٓي٣٫ ٯ
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 االكخؽاح: -2

ػ٩ ٛتػ٠ ح٥ا٤ػ٩،  ٓى ًى اٳ٤ػؽى ك٨٤ ( ة٨ٓ٥٭ أضت ىس٫وى س٬از اـخ٥ٓاؿ ا٠ٓٙ١ )أ

 كإىا٘ث ٪ؼق ا١ػٷ١ث إ١٭ ا٥١ٓش٣ ا١ٓؽةٮ.

 فٖ اىٍٓاسً: -اىخٓي٘و: أ -3

  :)ػًج ا٨١اٛػث إس٫اىػان: أ١ٜػج ك١ػػ٪ا »١فاف ا١ٓؽب )س٫و ىٍس٫ىيى أ

ٍج س٨ٰ٨ان: أ ىٍس٫ىيى  .«ـٍٜج ض٫٢٥ا١ٰٖؽ ح٥اـ، ك٪ٮ ٤يٍش٫ًو.. كأ

 :)أس٫يج ا٨١اٛثي كا٥١ؽأة س٫٨ٰ٨ػا أك ك١ػػ٪ا، إذا » ا٥١هتاح )س٫و

 .«أـٍٜخ٩ ٧اٛم ا١غ٢ٚ

 ( 1/3033ا١ػٷئ٠ ٘ٮ ٕؽٯب ا١طػٯد ٢١فؽٛفػٍٮ :)« أس٫يػجي

ا١ؽس٠ى ة٨ٓ٥٭ ٫ٛؽح٩ كأذ٢١خ٩. ك٩٨٤ ٬ٛؿ ٤ٓاكٯث ٷة٦ ْتاس: إ٧ٌٝ ٣١ 

ًع رسٸن إٌٷ أس٫يخى٩ كأ٤يٍيخى٩  .«ح٨ازع ٛ

  :ًٰاٵس٫اض: عؽكج ا١ش٦ٰ٨ ٦٤ ا١ؽض٣ ٛت٠ ا١ل٫ؽ ا١ؽاةّ»ا٬١ـ.» 

 فٖ اىػالىث: -ب

٥٢١خأ٤ٌػ٠ ٘ػٮ ىػ٬ء  «أس٫وى اٳ٤ؽ، ة٨ٓ٥ػ٭ أضتٍػ٩»ٯتػك ٬ٛؿي ا٥١ٓانؽٯ٦ 

ي٨ٮا٨١ه٬ص ا٬ٖ٢١ٯث ا١فاةٜث، ٬ٛٷن ـائٖان  ٢ْ٭ ىؽب ٤ػ٦ اٷحٌفػاع أك اٷ٧خٜػاؿ  ة

ًٜػ٠ ٤ػ٦ ٛػ٬ؿ ا١ٓػؽب: ي يػٍج س٨ٰ٨ى٫ػا أك أس٫» ا٥١ت٨ٌٮ ٢ْ٭ ا٥١شاز كاٷـخٓارة، ٧

، ٧ٜٸن ٦٤ ا١طٰٜٜث إ١٭ ا٥١شػاز، ٥٘ػا «ك١ػ٪ا، إذا أـٍٜخ٩ٍ ٧اٛمى ا١غ٢ٚ، ١ٰٖؽ ح٥اـ

يس٫ًػوى ٤ػ٦ اٱ٤ػاؿ كاٱراء  ٞاف ٞؼ١ٝ ٞاف ٤هػٰؽيق ا٥١ػ٬ت ٛتػ٠ ح٥ا٤ػ٩، ك٤ػا أ

كا٥١لؽكْات كـائؽ اٳ٬٤ر ض٥ٸن ٢ْ٭ ذ١ٝ ٥ٞا ٘ٮ اـخ٥ٓاؿ ا٥١ٓانؽٯ٦ ٞػاف 

ًؽـ ا١طٰاةى، ي٩ اٵعٙاؽ، كضي  كض٠ٰ ة٩٨ٰ كة٦ٰ ا٬٨١ر. ٤ال١

٠ًٜ ذ١ٝ ٢ْ٭ كس٩ ا٥١شاز كاٷـخٓارة ٦٤ ٬ٛؿ ا١ٓؽب:  ك١ٝ أف ح٬ٜؿ: ٧ي

 .«أس٫يجي ا١ؽس٠ى ة٨ٓ٥٭ ٫ٛؽح٩ كأذ٢١خ٩»
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 فٖ االـخكِاس: -ج

أساز ذ١ٝ ٤ش٥ّ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا١ٜا٪ؽة ٘ٮ ٛائ٥ث اٳ١ٙاظ كاٳـػا١ٰب 

 ا١ٓي٬: د. ٥٤ػكح عفارة .3033( ٢١ٓاـ 39ا١ػكرة )

 ؽار اىيشِث:ك -4

بّ كتبو حٍاٌبّ،  َٓ ًَ اٌٛبَؽ وٌِ سٔاز اـخٍٓال اىفٓو )أَسَٓو( ةٍِٕٓ أضت

 وتىافث ْؼه اىػالىث تىٕ اىٍٓشً اىٓؽةٖ.

*   *   * 

 

(218) 

 ْػم سٔاز كٔىًٓ: )ضيَؽ اىؽئُ٘ؿ ـاْثً ةٓػ ونٔل اىٔفػ(

 

 اىٍفأىث: -1

ٰؿي ـاْثن ٯلّٰ ٘ٮ ١ٖث كـائ٠ اٵْٸـ ا٥١ٓانؽ ْتارات ٦٤ ٤ر٠: )ضيؽى ا١ؽئ

 ةٓػ كن٬ؿ ا٬١٘ػ(، ك٪٣ ٯ٬٨ٓف: )ضيؽ ا١ؽئٰؿ ةٓػ ـاْث ٦٤ كن٬ؿ ا٬١٘ػ(.

 كٯخفاءؿ ةٓي٣٫ ٦ْ نطث ٤ر٠ ٪ؼا ا١خؽٰٞب أك س٬ازق.

 االكخؽاح: -2

ْػـ س٬از ٣٫١٬ٛ: )ضيؽ ـاْثن ةٓػ ٞؼا( ة٨ٓ٥٭ )ضيؽ ةٓػ ـاْث ٦٤ ٞػؼا(، 

 ا٬١٘ػ(.كا١ه٬اب أف ٯٜاؿ ٘ٮ ا٥١راؿ: )ضيؽ ا١ؽئٰؿ ةٓػ ـاْث ٦٤ كن٬ؿ 

 فٖ اىٍٓاسً: -اىخٓي٘و: أ -3

ٍٓػى، كـاْثن( ٘ٮ ٤ر٠ ٪ؼق ا١خؽاٰٞب ٪٥ا ُؽ٘ا ز٤ػاف؛ اٳكؿ ٤ػت٣٫  ى ا٥٢ٟ١خاف )ة

كا١را٧ٮ ٤غخم أك ٤طػكد. ك٤ػا ٯ٫ٙػ٣ ٤ػ٦ ْتػارة ا٥١رػاؿ ٘ػٮ ا١ٓؽةٰػث أف ا١ػؽئٰؿ 

 ضيؽى ٥١ػة ـاْث ةٓػ أف كن٠ى ا٬١٘ػ، ك١ٰؿ ٪ؼا ا٨ٓ٥١٭ ٪٬ ا٥١ٜه٬دى ٨ْػ٪٣.
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( ٷ ٯشػػ٬ز اْختار٪ػا ُؽ٘ػان ٳف ا١ِػػؽؼ ٯشػب أف ٯٟػػ٬ف ٥٢ٟ٘ػث )ـػاْث

٨ان ٨ٓ٤٭ )٘ٮ(، كٷ ٯهص ٪٨ا حي٫٨ٰ٥ا ٨ٓ٤٭ )٘ٮ(، إذ ٷ ٯٜػاؿ: )ضيػؽى  ٤خي٥ِّ

٘ٮ ـاْثو ةٓػ كن٬ؿ ا٬١٘ػ( إٷ إذا ٛيهػ: )ضيؽى ٘ٮ ٕي٬ف ـػاْث ٤ػ٦ ةٓػػ 

٩ أ٫٧ا ١ٰفج ةِؽؼ، ةػ٠ ٪ػٮ اـػ٣ ٤خهػؽِّؼ، كة٫ػؼا  كن٬ؿ ا٬١٘ػ(، كاٳكسى

ة ـػاْث، ٘ػنذا أرٯػػ ٤ٜػػار ٤ػػة ٯ٬ٟف ٨ٓ٤٭ ) ضيػؽى ـػاْثن( ٪ػ٬: ضيػؽى ٤يػػَّ

ا١طي٬ر ٠ٰٛ: )ضيؽى ـاْثن ةٓػ كنػ٬ؿ ا٬١٘ػػ(، كإذا أرٯػػ ز٤ػاف ا١طيػ٬ر 

ٍٓػى ـاْثو ٦٤ كن٬ؿ ا٬١٘ػ(. ى  ككٛخ٩ ٠ٰٛ: )ضيؽ ة

 ا١ٓي٬: د. ٥٤ػكح عفارة

 كؽار اىيشِث: -4

ٌبَ ْػم سٔاز كٔىًٓ: )ضيؽ ـباْثً ةٓبػ نبؼا( ةٍِٓبٕ )ضيبؽ ةٓبػ ـباْث 

 نؼا(، واىهٔاب أن ٗلال فٖ اىٍرال: )ضيؽ اىؽئ٘ؿ ةٓػ ـاْث ٌَ ونٔل اىٔفػ(.

 

*   *   * 
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 انفهازس انؼامة
 انتسؼنيانثانث ونهمجهد 

 

ىفؼرسىأدماءى-أ
ىكٌتابىالمػاالت

 

 331 د. إةؽا٪٣ٰ ْتػ اهلل

 333 ٛػكرد. أض٥ػ 

 303، 31 رى٬اف ا١ػاٯث د.

 338 د. ر٘ٓج ٪ؾٯ٣

 313، 88 ْتاس ا١شؽاخ د.

 313 ْتػ اٵ٩١ ٧ت٫اف د.

 308، 38 د. ْتػ ا٨١انؽ ْفاؼ

 113، 311 د. ْٰف٭ ا١ٓا٬ٞب

 133 ٘اركؽ اـ٣ٰ٢ د.

 333 ١تا٧ث ٤ل٬ٌح د.

 333 ١ٍٰٙث ةؽ٪٣ د.



 389 (4-9)اجلصءان  (39)اجملمد  -دلمة دلمع المغة العسبية بدمػل 

 313، 313 د. ٤ازف ا٥١تارؾ

 393 د. ٤ط٥ػ س٥ٓث ا١ػرةٮ

 138، 33 ٤ط٬٥د أض٥ػ ا١فٰػد. 

 133 د. ٤ؽكاف ا٥١طاـ٨ٮ

 383، 338 ٤ٟٮ ا١طف٨ٮ د.

 133، 33 ٥٤ػكح عفارة د.

 333 د. ٤ٰغائ٠ٰ ٤ٍٓٮ

 303 د. ك١ٰػ ا١فؽاٛتٮ

 303 ٯ٬ـٗ ا١ت٬اب أ.

*   *   * 



 955 والتسعنيالثالث الفهارس العامة للمجلد 

 
 المقاالتعناوين فهرس  -ب

 
 945 إشكامٔث تردىث امىشترك امنفظْ فْ املرآن امكرٓه

 509 أطِاء غنّ امىشكنث امنغِٓث امػرةٔث

 905 االغتراض ةػد امسض

 585 م(5050-5445َأغظاء وذىع امنغث امػرةٔث ةدوشق فْ وطنع غام )

 595 امتٌاء وامتلدم امتسث امػنىْ فْ وصٔرة

 905 ةل َِ أشنِب صسٔر فصٔر

 57 ةٔي اشتٔساء األزِال واشتسالء األًغام

 755 امػصر األوِي تذارب فْ إٓلاع امشػر زتّ ًُآث

 955 تػزٓث مرئٔس وذىع امنغث امػرةٔث األردًْ

 585 مذٌث امنغث امػرةٔث غنّ ولامث امدكتِر إةرأَه غتد اهللتػلٔب 

 45 )أِوي، أَوَر، زَدث، وصل( تكىنث وادة مغِٓث

َِضةََسث، ةََدر، شَ ) تكىنث وادة مغِٓث  749 (َػب، فَ

 557 درى امسدٓث ةٌٌٔا ةىِدة ةل وةصرازث

 755 االدتىاغْ غنّ مغتٌا امػرةٔثامُذٔي امنغِي فْ وِاكع امتِاصل  خطر

 469 دِٓان امشاب امظرٓف

 449 شفٔق دتري وامنغث

 555 صنّ ٓصنِّْ صالة

 765 غٌاصر تداومٔث فْ امدرس امنغِي امػرةْ

 405 فْ امػصر امسدٓث امػٔي واألجر فٔىا ًظىٍ امشػراء

 955 فُرس امىذند امحامث وامتصػٔي



 600 (4-9)اجلزءان  (39)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 95 كراءة فْ شْء وي وادة )دِز( فْ ورآة امتكاجر امنغِي

 569 كتاب دِاَر املرآن وًتائخ امصٌػث

 587 امكتب وامىذالت امىُداة إمّ وكتتث امىذىع

 459 مىسث إمّ كذا

 559 وتادئ امتشكٔل امصِتْ: ورادػث وتلٔٔه

 545 امىذىع امػنىْ امػرةْ إمّ وذىع امنغث امػرةٔثوذىع دوشق وي 

ورآا امسكآا: ودُا شىس ووِالًا فْ زكآث ركػث امكٌز فْ امىلاالت 

 577 وامىحٌِي

 55 امفلٔصْ امىصتدرك غنّ دِٓان اةي امٌلٔب

فْ امتػنٔىٔي امػام وامذاوػْ مدى امطالب  وصتِى األداء امنغِي

 55 وامىدرشٔي

 585 وػاده امىذىع امىصريامىصطنر امػنىْ فْ 

 979 دٔثِاألًحروةِم وػذه وِشِغْ منىصطنسات

 985، 565 األشامٔبووي كرارات وذنس امىذىع فْ األمفاظ 

 755 وِكع امنغث امػرةٔث فْ امفكر امػامىْ

 955 ًػْ فاطل

 975 ؤَب دٓاب وتكىنث امتاج

*   *   * 
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