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حالثنائياخ الضذيح يف يائيح قي
ّ
 س تن امللى

 ()د. ـٍؽ اىػٗٔب أ.

ػطضخص
ٱ٪٤ُػػٜ ا٣جعػػر ٦ػػ٨ ١ٚػػؿة أف ا٣عٲػػةة ٦ؿ٠جػػح ٤ٔػػٯ أقػػةس ا٣ض٧ػػٓ ثػػٲ٨ 

ا٣س٪ةاٲةت ا٣ٌؽٱح ٠ة٣ؼٲؿ كا٣نؿ، ا٣٪ٮر كا٣ْٺـ، اٵثٲي كاٵقػٮد...، ك٬ػٰ 

ّػػة٬ؿة ٤ٚكػػٛٲح ٩ضػػؽ ّػػٺٹن ٣٭ػػة ٚػػٰ اٵدب. ك٩كػػٕٯ إ٣ػػٯ دراقػػح ظٌػػٮر 

اٵدثٰ، كٝؽ كٝػٓ اػذٲةر٩ػة ٤ٔػٯ ٱةاٲػح  ا٣س٪ةاٲةت ا٣ٌؽٱح، كٚة٤ٔٲذ٭ة ٰٚ ا٣٪ه

ٝٲف ث٨ ا٤٧٣ٌٮح، ٧ٞٚ٪ة ثؿوؽ ا٣س٪ةاٲةت ا٣ٌؽٱح ٰٚ ا٣ٞىٲؽة، كدع٤ٲ٤٭ة. كٝػؽ 

 قةر ا٣جعر ٤ٔٯ كٜٚ ا٣ؼُح اٳدٲح:

 .ا٣س٪ةاٲةت ا٣ٌؽٱح: ا٣ؽٹ٣ح كاٹوُٺح -

 .مٕؿ ا٣٘ـؿ ا٣ٕؾرم، كٝىٲؽة ٝٲف ث٨ ا٤٧٣ٌٮح ا٣ٲةاٲح -

 .ٰ ا٣ٞىٲؽة ا٣ٲةاٲحا٣س٪ةاٲةت ا٣ٌؽٱح ا٣٪ة٦ٲح ٚ -

 ا٣س٪ةاٲةت ا٣ٌؽٱح ا٧٣ذعٌٮ٣ح ٰٚ ا٣ٞىٲؽة ا٣ٲةاٲح. -

ػ:اضثظائغاتػاضضدغظ:ػاضدالضظػواالصطالحػ-1
، ك٨٦ ٦ٕة٩ٲ٭ة د١ؿار ا٣نػٰ  (ث ف م)دٕٮد ا٣س٪ةاٲةت إ٣ٯ ا٣ضؾر ا٣سٺزٰ 

                                                 

()  قٮرٱح. -ظ٧ه -أقذةذة اٵدب ا٣ٕؿثٰ ا٣ٞؽٱ٥ ٰٚ صة٦ٕح ا٣جٕر 

 .ـ96/9/2599كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 
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ٌرثَ٘ ٌجٔاى٘جَ٘
(1)

واىثِّٖ: ردّ اىشٖء بعظّ عيٕ بعض .
(2)

وك٘و: إن اىثِائيٖ  .

ء ٌئ نئن ذا شلٌََ٘ األش٘ئ
(3)

. 

ٗجعَ٘ عيٕ ٌئ شبق أن دالالت اىثِئي٘ئت ثفجرض وجٔد طرفَ٘، وثعجٍا  

 عيٕ اىجثِ٘ة، وْذان االثِئن ك  ٗهُٔئن ٌجٔاىَ٘٘، أو ٌعطٔفَ٘، أو ٌجزاٌَِ٘.

وٗ ّل اىٍعِٕ اىيغٔي ىيثِئي٘ئت عيٕ ٌئ ْٔ أنثر ٌاَ اىٔاخا  ٌٍٓائ نائن 

 هِٓئ ثظو ث ور فٖ فيم اىركً اثَِ٘.ع د اىثِئي٘ئت، فل  ثجع د اىثِئي٘ئت، ى

وٗعِٖ ىفظ اىثِئي٘ة طعف اىع د واخ ، وك  ٗهٔن ْذا اىّظاعف شابّ٘ٓ، أو 

وٗعِٖ ْذا األٌر أن اىع د واخا  ٗشاّهو ٌاا واخا  ثنار ثِئي٘اة  .ُظ٘ره، أو طّ ه

ٌٍٓئ نئُت اىعالكة بٍِ٘ٓئ، وفٖ ْذه اىدئل ٗالزم نّو طار  ٌاَ طرفاٖ اىثِئي٘اة 

 ّم عِّ، وإذا نئن كئبالً ىالُفهئك عِّ اُجفت عِّ صفة اىثِئي٘ة.اٙنَر، وال ِٗف

وٗخجيف اىٍعِٕ االصاطالخٖ عاَ اىٍعِإ اىيغأي ٌاَ جٓاة عٍلاّ، 

اىثِائيٖ ٌاَ »وأبعئده اىفيصف٘ة واىعيٍ٘ة، فل  عّرفٓئ اىٍعجاً اىفيصافٖ بهُٓائ 

األش٘ئء ٌائ نائن ذا شالَ٘، واىثِئي٘اة ْاٖ اىلأل بزوج٘اة اىٍبائدر اىٍفّصار  

ٌَ جٓاة ٌئْ٘اة  - ، أو ثِئي٘ة اىٔاخ  واىٍئد ٔن، نثِئي٘ة األط اد وثعئكبٓئىيه

                                                 

ثِٖ ثهرٗر اىشٖء ٌارثَ٘، أو جعياّ شا٘ َ٘ ٌجأاىَ٘٘ أو ٌجبائَِٗ٘، واىثِاٖ: األٌار ٗعائد اى (1)

، 2002إذا وىا ت اثِاَ٘. اُظار أخٍا  باَ فائرس باَ زنرٗائ:  :، ٗلئل ىيٍرأ  ثٌِٖرثَ٘

ٌلئٗ٘س اىيغة، بعِئٗة ٌدٍ  عٔض ٌرعب، وفئطٍاة ٌدٍا  أصاالن، دار إخ٘ائء اىجارا  

 اىعربٖ، ٌئد  ثِٖ.

، اىثِئي٘اائت 2012شااٍر اىاا ٗٔ :  ىيجٔشااا فااٖ ٌفٓاأم اىثِئي٘اائت اىظاا ٗة ِٗظاار:

 ّ، اىعجبة اىعبئش٘ة، نربالء، اىعراق.اىظ ٗة: دراشة فٖ اىٍصطيح ودالىج

ثِٕ اىشٖء ثِ٘ئً: ردّ بعظّ عيٕ بعض، ثِ٘ت اىشٖء ثِ٘ائً: عطفجاّ، وٌِٓائ ٗلائل: ثِ٘جاّ: إذا  (2)

صرُت ىّ ثئُ٘ئً، وثِّ٘جّ ثثِ٘ة؛ أي: جعيجّ اثَِ٘، وجئء اىلٔم ٌثِإ ٌثِإ؛ أي: اثِاَ٘ اثِاَ٘. 

 .اُظر ابَ ٌِظٔر: ىصئن اىعر ، ٌئد  ثِٖ

 .1/323صي٘بئ، اىٍعجً اىفيصفٖ، دار اىهجئ  اىيبِئُٖ، ب٘روت،  جٍ٘و (3)
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أك  ،أك ز٪ةاٲح ا٣ٮاظؽ كٗٲػؿ ا٧٣ذ٪ػة٬ٰ ٔ٪ػؽ ا٣ٛٲسػةٗٮرزٲٲ٨ ،- ٦جؽأ ٔؽـ ا٣ذٕٲٲ٨

٣غ، كا٣س٪ةاٲح ٦ؿادٚػح إز٪ةاٲح ٔة٥٣ ا٧٣س٢ كٔة٥٣ ا٧٣عكٮقةت ٔ٪ؽ أٚٺَٮف... 

ةث٤٭ػة ٠ػٮف ا٣ُجٲٕػح ذات ٦جػؽأ ٣ٺز٪ٲ٪ٲح، ك٬ٰ ٠ٮف ا٣ُجٲٕح ذات ٦جػؽأٱ٨، كٱٞ

«كاظؽ، أك ٔؽة ٦جةدئ )ا٣س٪ٮٱح كاٹز٪ٲ٪ٲح(
(4)

. 

ٚةٹز٪ٲ٪ٲح ٬ٰ ٠ٮف ا٣ُجٲٕح ذات كظػؽدٲ٨، أك ٬ػٰ ٠ػٮف ا٣نػٰ  ا٣ٮاظػؽ 

 ٦نذ٧ٺن ٤ٔٯ ظٌؽٱ٨ ٦ذٞةث٤ٲ٨، ك٦ذُةثٞٲ٨ ٠ذٞةث٢ ا١ٛ٣ؿ كا٢٧ٕ٣.

ـ ا٣كةثٜ أف اٹز٪ٲ٪ٲح دٛذؿض امذ٧ةؿ ا٣نٰ  ٤ٔٯ ٦جؽأٱ٨ ٦ كذ٤ٞٲ٨ كٱٕ٪ٰ ا١٣ٺ

 ٹ ٱؾكب أظؽ٧٬ة ٰٚ اٳػؿ، كٹ ٱنج٭٫، ٠ة٣ْٺـ كا٣٪ٮر، كا٤٣ٲ٢ كا٣٪٭ةر...

 ٛٲح ٧ٔٲٞػح، دذضػةكز ا٣ض٧ػٓ ا٧٣جةمػؿإف ا٣س٪ةاٲةت ا٣ٌػؽٱح ّػة٬ؿة ٤ٚكػ

كا٣كُعٰ ثٲ٨ َؿٚٲ٨. ٚ٭ؾاف ا٣ُؿٚةف دؿثُ٭٧ة راثُح ٬ػٰ راثُػح ا٣ذٌػةد؛ إذ 

ٹ ٦ذ٪ةٌٝػح، ٚس٧ػح  ٱضذ٧ٓ ا٣ؼٲؿ كا٣نؿ، أك ا٣ْٺـ كا٣٪ٮر ٰٚ ز٪ةاٲػةت ًػؽٱح

ٔٺٝح ثٲ٨ ا٧٣ذٌةدٌٱ٨ ا٧٣ضذ٧ٕٲ٨ ٰٚ ز٪ةاٲح، ٚػٺ ٱ٪ٛػٰ أظػؽ٧٬ة اٳػػؿ، ثػ٢ 

ٱؽػٺف ٰٚ ٔٺٝح دٮاز، كث٭ؾا ا٣ن٢١ ٹ ٱذ٪ةٌٝػةف، ثػ٢ ٱذ١ػة٦ٺف. ٚعٞٲٞػح 

 ا٣ٮصٮد د٪ُٮم ٤ٔٯ دٞةث٢ داا٥ ثٲ٨ َؿٚٲ٨، ٢ٌ١٣ ٦٪٭٧ة ٝٮا٩ٲ٪٫ ا٣ؼةوح.

ًؽاد كوؿأ٭ة، ٢١ٚ مٰ  كدن٢١ اٵًؽاد ٦ة ٱك٧ٯ ثٞة٩ٮف كظؽة اٵ

ٱعذٮم ٤ٔٯ أًؽاد، ككظؽة اٵًؽاد ٩كجٲح، كوػؿأ٭ة ٤ُ٦ػٜ، ك٬ػٮ ٝػة٩ٮف 

٤ُ٦ٜ ٤٣ٮاٝٓ، كٚ٭٫٧ ثة٢ٕٞ٣ اٷ٩كة٩ٰ ٱٕجؿ ٨ٔ ٦ة٬ٲح ا٣ضؽؿ ا٧٣ةدم ك٣جٌػ٫.. »

كوؿاع اٵًؽاد ٱٕ٪ٰ أف ا٣ذ٪ةٝي داػ٢ ٦ة٬ٲح مٰ  ٦ة ٱذ٥ ظ٫ُّ٤ ثن٢١ داا٥، 

ػةد دٞؽٱ٧ػ٫ ثنػ٢١ دااػ٥  ٚإ٩ػ٫ ٱذكػجت ٚػٰ دعٮٱػ٢ ا٣ٞػؽٱ٥ إ٣ػٯ ك٧٣ة ٠ػةف ٱٕي

صؽٱؽ... كٝؽ ٌٚكؿت ا٧٣ةر٠كٲح، كٔؿٚخ ٝة٩ٮف كظػؽة اٵًػؽاد ثأ٩ػ٫ ٝػة٩ٮف 

«ا٧٣ٕؿٚح، كٝة٩ٮف ا٣ٕة٥٣ ا٧٣ٮًٮٰٔ
(5)

. 

                                                 

 .9/379ص٧ٲ٢ و٤ٲجة: د. ت، ا٧٣ٕض٥ ا٤ٛ٣كٰٛ،  (4)

 .373ا٧٣ٮقٮٔح ا٤ٛ٣كٛٲح، ص (5)
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 ٍُّاةأ اهضادٕث  اهثَائٖاات يفّاْ  - سات  ياا عوٓ ةَاء -ًٕمٌ أن ٍحّدد 

عالقث حْاٍز  اهعالقث ةٌٖ اهطرفٌٖ  وحمْن واحد  يقا  فٔ وضّده األير اجخًاع

ويٌ ِذه اهفمارة ٍداد  .وّٕدف اهخضاد ةٌٖ اهطرفٌٖ اهًخْازٌٕٖ إهٓ اهخماين

أن اهثَائٖات اهضدٕث حخخوا  عاٌ اهثَْٕاث اهخأ حعَأ إقحااء أحاد اهطارفٌٖ 

 .اهطرَف اٗخر  فٔ حٌٖ أن ِدف اهثَائٖات اهضدٕث اهخماين ةاٌٖ اهًخضاادٌٕ

ةاٌٖ اهًخَاقضاٌٖ عالقاث ٕخخو  ِذا اهًحطوح عٌ اهخَااق؛  ألن اهعالقاث و

ٍفأ  فْجاْد أحاد اهطارفٌٖ َٕفأ وجاْد اٗخار  أياا اهطرفاان اهًخضاادان 

ٕخخو  عٌ يحاطوح و .فٖخْازٕان  وال ٕوخقٖان  وٕخخفٔ أحدًِا وراء اٗخر

وٕوخقٔ يحطوَح اهددل اهذي ٕعرَّف ةأٍاُ  .اهخَاظر اهذي ال ٕشخرط فُٖ اهخضاد

وٕخفا  يا   .ٍايٖااً  اع شمالً هْهتًّٖاخذ ِذا اهحرصراع األضداد فٔ وحدة  وٕأ

ّٕادف عوآ  ةاٌٖ اهطارفٌٖ شاموًّٖافّٖاا ٔ ٕمْن اهحراع يحطوح اهقطتٖث اهخ

وٕوخقٔ فٔ ةعا؛ جْاٍتاُ يحاطوَح اهًفارقاث  .اهًسخْى اهعًٖ  إهٓ اهخماين

واهخضاد واهطتاق واهًقاةوث  ففٔ اهًفارقث اهدً  ةٌٖ األير وضده  ولذا فأ 

  ةاٌٖ اهموًاث وضادِا  يا  أن يحاطوح اهثَائٖاات ٕعَٔ اهدًاهذي اهطتاق 

 اهضدٕث أوس  يٌ ذهك.

ا حدوٓ حضاْرِا فأ  وألن اهثَائٖات اهضدٕث يحْر حٖاحَا ةفروعّا لوِّّ

 األدب  وخاصث فٔ شعر اهغزل اهعذري.

 :شعر الغزل العذري -2
ٍُسب اهغزل اهعذري إهٓ ةَٔ عذرة إحدى قتائن قضااعث  ولاٍاج حَازل 

ال اهحدااز  هماٌ اهغازل اهعاذري شااع فأ ةاْادي ٍداد ةْادي اهُقرى شاً

واهحداز وخاصث فٔ ةَٔ عاير  فأصتح ظاِرة عاياث احخاجاج إهآ حفساٖر. 

قد حعددت اهدراسات اهخٔ اِخًج ةشعر اهغزل اهعذري  فًاَّى ياٌ وجاد و
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 ٌُ عةن ٚٲ٫ مٕؿان ٦ك
(6)

، ك٦٪٭٥ ٨٦ كصؽق ا١ٕ٩ةقةن ٤٣ذٕة٣ٲ٥ اٷقػٺ٦ٲح ٚػٰ ٩ضػؽ 

كا٣عضةز
(7)

ةاصذ٧ةٔٲًّ  ٥ ٨٦ ٌٚكؿق دٛكٲؿان اٝذىةدٱًّة، ك٦٪٭
(8)

، ك٦٪٭٥ ٦ػ٨ ٌٚكػؿق 

ةدأكٱ٤ٲًّ  دٛكٲؿان ٩ٛكٲًّة
(9)

. 

                                                 

دراقػةت ٚػٰ  -ٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ ثذٛكٲؿات ا٣٘ـؿ ا٣ٕؾرم كردكد٩ة ٤ٔٲ٭ة ٱ٪ْػؿ: ا٣س٪ةاٲػةت ا٣ٌػؽٱح  (6)

 .ك٦ة ثٕؽ٬ة 973، د٦نٜ، ص، ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب2559ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ ا٣ٞؽٱ٥، 

ٌُط، ك٬ػؾق ا٣ٕؾرٱػح  R. Blachereٚٞؽ كصؽ ا٧٣كذنؿؽ ثٺمٲؿ  أف ٬ؾا ا٣نٕؿ ٦ك

ثػؿا٬ٲ٥ ا١٣ٲٺ٩ػٰ، دار ا١ٛ٣ػؿ إ، دةرٱغ اٵدب ا٣ٕؿثٰ، دؿص٧ح د. 9998قةذصح: ثٺمٲؿ: 

 .783ا٧٣ٕةوؿ، ثٲؿكت، ص

ٷقػٺ٦ٲح ٚػٰ قػ٧ٮ٬ة رأل د. م١ؿم ٚٲى٢ أف ٬ؾق ا٣ُةاٛح ٠ة٩خ ٦سٺن كاًعةن ٤٣ذؿثٲػح ا (7)

كدٕة٣ٲ٭ة، ٚٞؽ نزؿت أف دٕؽؿ ٨ٔ م٭ٮاد٭ة: د. مػ١ؿم ٚٲىػ٢: د. ت، دُػٮر ا٣٘ػـؿ ثػٲ٨ 

. ك٩ضؽ ا٣ؿأم ٩ٛك٫ ٣ؽل 232، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨، ثٲؿكت، ص5ا٣ضة٤٬ٲح كاٷقٺـ، ط

 .359، دار ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ، ص4د. مٮٰٝ ًٲٙ: د.ت، ا٣ٕىؿ اٷقٺ٦ٰ، ط

أف اٵدب ا١ٕ٩ػةس ٤٣ٮاٝػٓ اٹصذ٧ػةٰٔ، كٹ ٱ٧سػ٢  إف ٬ؾا ا٣ذٛكػٲؿ ٱأػػؾ ث٧ٞٮ٣ػح

 ا٣نٕؿي ا١ٕ٩ةقةن ٦جةمؿان ٤٣ٮاٝٓ اٹصذ٧ةٰٔ.

كصؽ د. ٫َ ظكٲ٨ أف أ٢٬ ا٣جةدٱح ا٣عضةزٱح ٠ة٩ٮا ٚٞؿا  ثةاكٲ٨، ٥٤ٚ ٱيذىط ٣٭٥ ا٤٣٭ٮ، كٝػؽ  (8)

ظٲ٢ ثٲ٪٭٥ كثٲ٨ مٕؿا  ا٣ضة٤٬ٲح، كٝؽ دأزؿكا ثةٷقٺـ كا٣ٞػؿنف ا١٣ػؿٱ٥: د. َػ٫ ظكػٲ٨: 

 .2/954، دار ا١٣ذةب ا٤٣ج٪ة٩ٰ، ٣ج٪ةف، ج2، ا٧٣ض٧ٮٔح ا١٣ة٤٦ح، ط9985

ٔيػؿؼ ٔػ٨ ٝػٲف ثػ٨  ؛٨١٣ ا٣ٛٞؿ ٣ٲف ّة٬ؿة ٦نذؿ٠ح ثٲ٨ ا٣نػٕؿا  ا٣ٕػؾرٱٲ٨ ٚٞػؽ 

كٱجٞػٯ ا٣كػؤاؿ ٝةا٧ػةن: ٧٣ػةذا ٣ػ٥ ٱْ٭ػؿ أزػؿ ا٣ذٕػة٣ٲ٥  .ذرٱط ٗ٪ةق، ك٠ػؾ٣ٟ ص٧ٲػ٢ ثسٲ٪ػح

 .اٷقٺ٦ٲح إٹ ٰٚ مٕؿ ا٣٘ـؿ ا٣ٕؾرم؟!!

جٲت ٚٞؽ أ١٩ؿ أزؿ ا٣ذٕة٣ٲ٥ اٷقٺ٦ٲح ٰٚ أمػٕةر ا٣ٕػؾرٱٲ٨، كٌٚكػؿ٬ة دٛكػٲؿان أ٦ة ا٣ُة٬ؿ ٣

اصذ٧ةٔٲًّة اٝذىةدٱًّة، كرأل أف ا٣عؿ٦ةف اٹٝذىةدم ٝػؽ أكصػؽ ظؿ٦ة٩ػةن ص٪كػٲًّة: ا٣ُػة٬ؿ ٣جٲػت: 

ا٣ٕػؾرم ٧٩ٮذصػةن، دؿص٧ػح ظػةِٚ ا٣ض٧ػة٣ٰ،  ا٣نػٕؿ -، قٮقٲٮ٣ٮصٲة ا٣٘ـؿ ا٣ٕؾرم 9989

 .993، 999، 955ٷرمةد ا٣ٞٮ٦ٰ، د٦نٜ، ص٦٪نٮرات كزارة ا٣سٞةٚح كا

٧٦ةزٺن؟! إف  ٨١٣ ٰٚ ٦س٢ ٬ؾق ا٣عةؿ أٹ ٱضت أف ٱٮ٣ٌؽ ا٣عؿ٦ةف دٕٮٱٌةن ٹ ظؿ٦ة٩ةن 

ثعس٫ ٱٛذٞؿ إ٣ٯ ا٣ؽٝح ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ. ٚٞؽ أذ٧ؽ ٤ٔٯ ٦ىةدر ٔؿثٲػح ٝؽٱ٧ػح، كدراقػةت 

ٌْؿ ٣ٞؿا ة ،٣جٕي ا٧٣كذنؿٝٲ٨  ث٪ٲٮٱح د١ٮٱ٪ٲح. ٚٮٝٓ ٰٚ ٦ُت ا٣ٞؿا ة ا٣كٲةٝٲح ٦ٓ أ٫٩ ٩

 رأل د. وةدؽ ا٥ْٕ٣ أف ا٣نةٔؿ ا٣ٕؾرم ٠ةف زا٩ٲةن، ٵ٫٩ د٤ٕٜ ثة٦ؿأة ٦ذـكصح، كرأل ٰٚ   (9)
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كٱؤدم كصٮد ا٣ذٞةثٺت ا٣س٪ةاٲح ٰٚ ا٣ػ٪ه اٵدثػٰ إ٣ػٯ ا٣ذ٪ْػٲ٥، كظػٲ٨ 

ٱٮصؽ ا٣ذ٪ْٲ٥ دٮصؽ ٫ٕ٦ ٚضٮة ا٣ذٮدؿ، ٚذ٘٪ٰ ٬ؾق ا٣ذٞػةثٺت ا٣ػ٪ه ا٣نػٕؿم 

ي٪ٰ ا٣٘ـؿ ا٣ٕػؾرم ث٪ػة ن ثة٧ٕ٣ٜ كا٣ذٮدؿ ث٧ة ٱْ٭ؿق ٨٦ دٞةث٢ ثٲ  ٨ َؿٚٲ٨. كٝؽ ث

، ٚ٭ٮ ٩ٌه ٦نعٮف ثة٣ذٮدؿ، كا٣عؿ٠ح، كاٵقب٤ح ٦ػ٨ ٝجٲػ٢: ٧٣ػةذا دٞةث٤ٲًّة ز٪ةاٲًّة

ٓ ٔ٪٫ إف امػذي٭ؿت ٧٪ى وٌؿح ا٣نةٔؿ ا٣ٕؾرم ثةق٥ ظجٲجذ٫ ٦ة داـ ٱٕؿؼ أ٩٭ة قذي 

ك٧٣ػةذا دنػةث٭خ  ؟ٝىح ظج٭٧ة؟ ك٧٣ةذا دنةث٭خ ٝىه ا٣ٕػؾرٱٲ٨ ك٩٭ةٱةد٭ػة

نٕؿا  ا٣ٕؾرٱٲ٨؟ كدْ٭ؿ ٬ؾق ا٣س٪ةاٲػةت ٚػٰ أزكاج ٠جػؿل دٮ٣ٌػؽ مؼىٲةت ا٣

كق٪ؽرس ظٌٮر ا٣س٪ةاٲةت ا٣ٌؽٱح ٰٚ مػٕؿ ا٣٘ػـؿ ا٣ٕػؾرم  ز٪ةاٲةت ٚؿٔٲح.

 ٰٚ ٝىٲؽة ٝٲف ث٨ ا٤٧٣ٌٮح ا٣ٲةاٲح.

ٱٞٮؿ ٝٲف ث٨ ا٤٧٣ٌٮح
(95)

: 

 دػػؾ٠ٌؿتي ٣ٲ٤ػػٯ كا٣كػػ٪ٲ٨ ا٣ؼٮا٣ٲػػة

 

 كأٱةـى ٹ ٩ؼنٯ ٤ٔػٯ ا٤٣٭ػٮ ٩ة٬ٲػة 

                                                  

٧٣ؤقكح ا٣ػـكاج ا٧٣ٞػؽس: د. وػةدؽ ا٣ْٕػ٥: د.ت، ٚػٰ ا٣عػت  ا٣ٕؾرٱح دعُٲ٧ةن ٤ٕٚٲًّة  

 .79، دار ا٣ضؿ٦ٜ، ثٲؿكت، ص4كا٣عت ا٣ٕؾرم، ط

ت ا٧٣سػػة٣ٰ ٔ٪ػػؽ ا٣ٕػػؿب، دار ، ا٣عػػ9969ك٠ػػؾ٣ٟ دراقػػح د. ٱٮقػػٙ ػ٤ٲػػٙ: 

 .52-48-99-95ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ، ص

ك٬ـٱ٧ػح ا٣ػ٪ٛف اٵ٦ٌػةرة  ،ٱؿل ا٣عت ا٣ٕػؾرم ا٩ذىػةران ٤٣ػؿكح ٤ٔػٯ ا٣ضكػؽٚ٭ٮ 

ك٦سػ٢ ٬ػؾق ا٣ٞػؿا ات ٹ  .ا٣ٕةمػٜ ا٣ٕػؾرم ثة٣كٮ  أ٦ةـ ا٧٣سة٣ٲح ا٣ؼ٤ٞٲح ا٣ذٰ ٱػؤ٨٦ ث٭ػة

 ٣كُط.دذٕؽل ٦ة دُٕٲ٫ ا٣ٞىٲؽة ٦ٓ أف ٦ة دؼٛٲ٫ أ٥٬ ٧٦ة ٱْ٭ؿ ٤ٔٯ ا

٣ٞؽ ٝؿأ ا٣٪ه ا٣نٕؿم اقذ٪ةدان إ٣ٯ اٵػجةر ا٧٣ؿكٱح، كأ٢٧٬ ٰٚ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ اٵظٲػةف 

 ا٣٪ه اٵدثٰ ٦ؿ٠ـان ٤ٔٯ ا٣ؽٹ٣ح اٹصذ٧ةٔٲح كا٣كٲةقٲح.

كز٧ح دراقح ٔة٣ضخ ا٣٘ـؿ ا٣ٕؾرم ٨٦ زاكٱح ا٣٪كٜ ا٣ْة٬ؿ كا٣٪كٜ ا٧٣ٌػ٧ؿ كٚٞػةن 

، ٦٪نػٮرات 9ٜ كا١٣ذةثػح، ط، ا٣ٕنػ2553رصة  ث٨ قػٺ٦ح:  ٧٣ُٕٲةت ا٣٪ٞؽ ا٣عؽٱر ٬ٰ:

 .ا٣ض٢٧، ٠ٮ٣ٮ٩ٲة، أ٧٣ة٩ٲة

دٱٮاف ٦ض٪ٮف ٣ٲ٤ٯ: د.ت، دعٞٲٜ كص٧ػٓ كمػؿح: ٔجػؽ ا٣كػذةر أظ٧ػؽ ٚػؿاج، دار ٦ىػؿ  (95)

 ك٬ؾق ا٣ٞىٲؽة أم٭ؿ ٝىةاؽق، كأَٮ٣٭ة، كاق٧٭ة ا٧٣ؤ٩كح. .296-٤٣292ُجةٔح، ص
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ـو ٠ْػػ٢  ا٣ػػ ػػؿتي ٤ٌّػػ٫كٱػػٮ  ؿ٦ًط ٝى 

 

 ث٤ٲ٤ػػٯ ٤ٌٚ٭ػػة٩ٰ ك٦ػػة ٠٪ػػخي ٹ٬ٲػػة 

ػعجذٰ  ٱ٨ً ٹظخ ٩ةري ٣ٲ٤ٯ كوي  ثسى٧ؽى

 

ٌٰ ا٣٪ٮاصٲػة  صٰ ا٧٣ُ  ثؾاًت ا٣ٌ٘ٯ دـي

ـً أ٧٣عػخي ٠ٮ٠جػةن    ٚٞةؿ ثىٲؿي ا٣ٞػٮ

 

 ثػػؽا ٚػػٰ قػػٮاًد ا٤٣ٲػػ٢ً ٚػػؿدان ٱ٧ة٩ٲػػة 

 ٤ٞٚػخي ٣ػ٫: ثػػ٢ ٩ػةري ٣ٲ٤ػٯ دٮٌٝػػؽت 

 

ث٤ٕٲة دكة٦ٯ ًػٮ ٬ة ٚجػؽا ٣ٲػة 
(99)

 

ًٓ ا٣ٌ٘ٯٚ  ـً ٥٣ دُٞ  ٤ٲخ ر٠ةبى ا٣ٞٮ

 

 ك٣ٲخ ا٣ٌ٘ٯ ٦ةمٯ ا٣ؿ ٠ةبى ٣ٲة٣ٲة 

. 

 

 

 ٚٲة ٣ٲ٢ي ٠ػ٥ ٦ػ٨ ظةصػحو ٣ػٰ ٦٭٧ٌػحو 

 

 إذا صبػػذ٥١ ثة٤٣ٲػػ٢ً ٣ػػ٥ أدًر ٦ػػة ٬ٲػػة 

ٰ  إٌٹ   ٰى أ٣ػػػػذ٧فٍ ػ٤ٲ٤ػػػػ   دج١ٲػػػػة٩

 

 ػ٤ٲٺن إذا أ٩ـٚػخي د٦ٕػٰ ث١ػٯ ٣ٲػة 

يمػػًؿؼي اٵٱٛػػةعى إٹ وػػجةثحن    ٧ٚػػة أ

 

ي٩نػػػؽي اٵمػػػٕةرى    إٹ دػػػؽاكٱة كٹ أ

ٓي اهللي ا٣نػػذٲذٲ٨ ثٕػػؽ٦ة   كٝػػؽ ٱض٧ػػ

 

 ٱْ٪ٌػػػةف ٠ػػػ٢  ا٣ْػػػ٨  أف ٹ دٺٝٲػػػة 

 ٣عػػػٯ اهللي أٝٮا٦ػػػةن ٱٞٮ٣ػػػٮف إ٩٪ػػػة 

 

 كصؽ٩ة َٮاؿى ا٣ٌؽ٬ًؿ ٤٣عػت  مػةٚٲة 

ػؽو    كٔ٭ؽم ث٤ٲ٤ٯ ك٬ػٰ ذاتي ٦ؤو 

 

ٰ  ا٧٣ٮامػػٲة  ٕىنػػ دػػؿدُّ ٤ٔٲ٪ػػة ثة٣
(92)

 

 ٚنت  ث٪ٮ ٣ٲ٤ػٯ، كمػت  ث٪ػٮ اث٪٭ػة 

. 

 

 ؽي ٣ٲ٤ٯ ٰٚ ٚػؤادم ٧٠ػة ٬ٲػةكأٔٺ 

ق   إذا ٦ػػػة ص٤كػػػ٪ة ٦ض٤ًكػػػةن ٩كػػػذ٤ؾُّ

. 

. 

 

ػػٮا ث٪ػػة ظذػػٯ أ٦ػػ٢  ١٦ة٩ٲػػة   دٮامى

 قٞٯ اهللي صػةراتو ٤٣ٲ٤ػٯ دجةٔػؽت 

 

 ث٭٨ٌ ا٣٪ٮل ظٲر اظذ٨٤٤ى ا٧٣ُة٣ٲػة 

 ك٥٣ ٱي٪ك٪ٰ ٣ٲ٤ػٯ اٚذٞػةره كٹ ٗ٪ػٯ 

 

 كٹ دٮثحه ظذٯ اظذٌػ٪خي ا٣ٌكػٮارٱة 

ػػ كٹ ٩كػػٮةه    ٤ٕػػؽان ٨ى ٠جػػؽا ى صٍ٘ جى وى

 

ًػػ٪ى٭ة ٣ٲػػة٣ذينػػج٫ً ٣ٲ٤ػػٯ زػػ٥  ٔؿى  
(93)

 

ٟي ا٣ػػػؾم  ٰ  ٹ كاهلل ٹ أ٤٦ػػػ  ػ٤ٲ٤ػػػ

 

 ٌٝٯ اهللي ٰٚ ٣ٲ٤ٯ كٹ ٦ة ٌٝٯ ٣ٲػة 

 ٌٝػػة٬ة ٣٘ٲػػؿم كاثذٺ٩ػػٰ ثعج ٭ػػة 

 

 ثنػػٰ و ٗٲػػًؿ ٣ٲ٤ػػٯ اثذٺ٩ٲػػة ٚ٭ػػٌٺ  

. 

 

 كػجٌؿدي٧ػػػػة٩ٰ أف دٲ٧ػػػػة ى ٦٪ػػػػـؿه 

. 

 

ٙي أ٣ٞٯ ا٧٣ؿاقٲة   ٤٣ٲ٤ٯ إذا ٦ة ا٣ىٲ

                                                  

 .٠ذجخ ا٣٭٧ـة ٰٚ ا٣ؽٱٮاف ٰٚ ٧٤٠ح ًٮ ٬ة ٤ٔٯ ا٣ن٢١ اٳدٰ: ًٮؤ٬ة (99)

ؽ٦ي  (92)  .ك٬ٮ ٧ٝٲه و٘ٲؿ ٱي٤جف دعخ ا٣سٮب ،٨٦ اٵوؽة ؤو 

 .ة ا٣ٌؼ٧ح ا٣ٮقٍأا٣ض٤ٕؽ: ا٧٣ك٪ٌح، كا١٣جؽا : ا٧٣ؿ (93)
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ًٙ ٔ٪ة ٝؽ ا٩ٌٍٞخ  ٚ٭ؾم م٭ٮري   ا٣ىٲ

 

 ٧ٚة ٤٣٪ػٮل دؿ٦ػٰ ث٤ٲ٤ػٯ ا٧٣ؿا٦ٲػة 

ق   ٤ٚػػػػػػٮ أف كاشو ثة٣ٲ٧ة٦ػػػػػػًح داري

 

 كدارم ثأ٤ٔٯ ظٌؿ٦ٮتى ا٬ذؽل ٣ٲػة 

 ك٦ػػةذا ٣٭ػػ٥ ٹ أظكػػ٨ى اهللي ظػػة٣٭٥ 

. 

. 

 

ِ  ٰٚ دىؿٱ٥ً ٣ٲ٤ػٯ ًظجة٣ٲػة   ٨٦ ا٣ع

 كٝؽ ٠٪خي أ٤ٔٮ ظت  ٣ٲ٤ٯ ٥٤ٚ ٱـؿ 

 

 ثٰ ا٣ػ٪ٞيي كاٷثػؿاـي ظذػٯ ٔٺ٩ٲػة 

 ٚٲػػة رب  قػػٮ  ا٣عػػت  ثٲ٪ػػٰ كثٲ٪٭ػػة 

 

ٰ  كٹ ٣ٲػػػة   ٱ١ػػػٮفي ٠ىٛةٚػػػةن ٹ ٤ٔػػػ

ٓى ا٣ػ٪ض٥ي ا٣ػؾم ٱي٭ذػؽل ثػ٫   ٧ٚة ٤َ

 

 كٹ ا٣ىػػجطي إٹ ٬ٲٌضػػة ذ٠ؿى٬ػػة ٣ٲػػة 

ٜى كٹ ثػؽا   كٹ ًقؿتي ٦ٲٺن ٨٦ د٦ن

 

ـً إٹ ثػػؽا ٣ٲػػة   قػػ٭ٲ٢ه ٵ٬ػػ٢ً ا٣نػػة

ػ٧ٲ حو   ٧ ٲخ ٔ٪ؽم ٣٭ػة ٦ػ٨ قى  كٹ قي

. 

 

 ٢  د٦ٕػػٰ ردااٲػػة٦ػػ٨ ا٣٪ػػةًس إٹ ثػػ 

. 

 

 

 

ػ٭ة ًً  كٹ ٬جًٌخ ا٣ؿٱطي ا٣ض٪ٮبي ٵر

. 

 

 ٦ػػ٨ ا٤٣ٲػػ٢ً إٹ ثػػخُّ ٤٣ػػؿٱًط ظة٩ٲػػة 

 ٚإف د٧٪ٕٮا ٣ٲ٤ػٯ كدع٧ػٮا ثٺدى٬ػة 

 

ٰ  ا٣ٞٮاٚٲػػة  ٰ  ٤ٚػػ٨ دع٧ػػٮا ٤ٔػػ  ٤ٔػػ

 ٚأمػػػ٭ؽي ٔ٪ػػػؽ اهللً أ٩ػػػٰ أظجُّ٭ػػػة 

 

 ٚ٭ػػؾا ٣٭ػػة ٔ٪ػػؽم ٧ٚػػة ٔ٪ػػؽ٬ة ٣ٲػػة 

. 

. 

 

 ٌٝٯ اهللي ثػة٧٣ٕؿكًؼ ٦٪٭ػة ٣٘ٲًؿ٩ػة

 

ـً ٌٝػٯ ٣ٲػة   كثة٣نٮًؽ ٦٪ػٰ كا٣٘ػؿا

ٟو    كإٌف ا٣ػػػؾم أ٤ٌ٦ػػػخي ٱػػػة أـ  ٦ة٣ػػػ

 

ٱؽم كاقذ٭ةـى ٚؤادٱػة  أمةبى ٚيٮى
(94)

 

. 

 

 أٔػػػؽُّ ا٤٣ٲػػػة٣ٰ ٣ٲ٤ػػػحن ثٕػػػؽ ٣ٲ٤ػػػحو 

. 

 

 كٝػؽ ٔنػػخي د٬ػػؿان ٹ أٔػػؽُّ ا٤٣ٲة٣ٲػػة 

 كأػػػؿجي ٦ػػ٨ ثػػٲ٨ً ا٣جٲػػٮًت ٤ٕ٣٪ػػٰ 

. 

 

ًٟ ا٣٪ٛفى ثة٤٣ٲػ٢ً ػة٣ٲػة   أظؽ ث ٔ٪

 خي ٱ٧٧ٌػػخي ٩عٮ٬ػػةأرا٩ػػٰ إذا وػػ٤ٌٲ 

 

 ثٮص٭ٰ كإف ٠ػةف ا٧٣ىػ٤ٌٯ كرااٲػة 

 ك٦ػػة ثػػػٰ إمػػػؿاؾه ك١٣ػػػ٨  ظج ٭ػػػة 

 

ٔي٥ْى ا٣ضٮل أٔٲة ا٣ُجٲتى ا٧٣ؽاكٱة   ك

ٜى اقػ٧ى٭ة   أظتُّ ٨٦ اٵق٧ةً  ٦ة كاٚ

 

ى    أك ٠ػػػةف ٦٪ػػػ٫ ٦ػػػؽا٩ٲة ٫ي ٭ى جى ٍمػػػا كى أ

ٰ  ٣ٲ٤ٯ أ٠جػؿي ا٣عػةًج كا٧٣٪ػٯ   ػ٤ٲ٤

 

 ٧ٚى٨ ٣ٰ ث٤ٲ٤ػٯ أك ٧ٚػ٨ ذا ٣٭ػة ثٲػة 

. 

 

                                                 

 .ا٣ٛٮٱؽ دى٘ٲؿ ا٣ٛٮد، ك٬ٮ ٥ْٕ٦ مٕؿ ا٣ؿأس (94)

داًف ٠ؾا، كا٣ىعٲط: ٥ْٕ٦ مٕؿ ا٣ؿأس ٧ٌ٦ة ٱ٤ٰ اٵذف؛ أك ٩ةظٲح ا٣ؿأس، ك٧٬ػة ٚىػٮٍ 

   ]ا٧٣ض٤ح[.
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 ٧ٕ٣ؿم ٣ٞؽ أث١ٲذ٪ٰ ٱة ظ٧ة٦حى ا٣ٕٞٲػػ

 

ًٜ كأث١ٲػػػًخ ا٣ٕٲػػػٮفى ا٣جٮا٠ٲػػػة   ػػػػ

ٰ  ٦ة أرصٮ ٨٦ ا٣ٕػٲًل ثٕػؽ٦ة   ػ٤ٲ٤

 

 أرل ظةصذٰ دينؿل كٹ دينذؿل ٣ٲة 

 كديضػػػًؿـي ٣ٲ٤ػػػٯ زػػػ٥ٌ دػػػـ٥ٔي أ٩٪ػػػٰ 

 

 ق٤ٮتي كٹ ٱؼٛٯ ٤ٔٯ ا٣٪ةًس ٦ة ثٲػة 

ٍٰ وػػػجةثحو    ٤ٚػػػ٥ أرى ٦س٤ٲ٪ػػػة ػ٤ٲ٤ػػػ

 

 دىػةٚٲةأمؽ  ٤ٔػٯ رٗػ٥ اٵٔػةدم  

 ػ٤ٲٺًف ٹ ٩ؿصػٮ ا٤٣ٞػة ى كٹ ٩ػؿل 

 

 ػ٤ٲ٤ػػػػٲ٨ إٹ ٱؿصػػػػٮاًف دٺٝٲػػػػة 

ًٟ أف دٕؿضى ا٧٣٪ٯ   كإ٩ٰ ٵقذعٲٲ

 

ؿًٰ ٰٚ ا٧٣٪ٯ ٣ٲػة  ًٟ أك أف دٕى  ثٮو٤

 ٱٞػػٮؿي أ٩ػػةسه ٔػػ٢  ٦ض٪ػػٮفى ٔػػة٦ؿو  

 

ػػ٤ٮًّ    ٤ٝػػخي أ٩ٌػػٯ ٧٣ػػة ثٲػػة اٱػػؿكـي قي

ـً أوػػةث٪ٰ  ٲػػة  ثػػٰ ا٣ٲػػأسي أك دا ي ا٣٭ي

 

 ثػػٟ ٦ػػة ثٲػػة ٚإٱػػةؾ ٔ٪ػػٰ ٹ ٱ١ػػ٨ 

. 

 

ٟو   إذا ٦ة اقػذُةؿى ا٣ػٌؽ٬ؿي ٱػة أـ  ٦ة٣ػ

 

 ٚنػػأفي ا٧٣٪ةٱػػة ا٣ٞةًػػٲةًت كمػػة٩ٲة 

ًٟ ٣ػ٥ دػـؿ   إذا ا٠ذع٤ٍخ ٔٲ٪ٰ ثٕٲ٪

 

 ثؼٲػػؿو كص٤ٌػػٍخ ٧ٗػػؿةن ٔػػ٨ ٚؤادٱػػة 

 ٚأ٩ًخ ا٣ذٰ إف مبًخ أمٞٲًخ ٔٲنػذٰ 

 

 كأ٩ًخ ا٣ذٰ إف مػبًخ أ٧ٕ٩ػًخ ثة٣ٲػة 

ٜو كٹ ٔػؽا   كأ٩ًخ ا٣ذٰ ٦ة ٨٦ وػؽٱ

 

 ٩ًٌػٮى ٦ػة أثٞٲػًخ إٹ رزػٯ ٣ٲػةٱؿل  

 أ٦ٌػػؿكثحه ٣ٲ٤ػػٯ ٤ٔػػٯ أف أزكر٬ػػة 

. 

 

 ك٦يذ ؼػػػػؾه ذ٩جػػػػةن ٣٭ػػػػة أف دؿا٩ٲػػػػة 

 إذا قؿتي ٰٚ اٵرًض ا٣ٌٛةً  رأٱذي٪ػٰ 

 

ٓي رظ٤ػػٰ أف ٱ٧ٲػػ٢ى ظٲة٣ٲػػة   أوػػة٩

 ٱ٧ٲ٪ػػةن إذا ٠ة٩ػػخ ٱ٧ٲ٪ػػةن كإف د١ػػ٨ 

 

 ًم٧ةٹن ٱ٪ةزٔ٪ٰ ا٣٭ٮل ٨ٔ ًمػ٧ة٣ٲة 

 كإ٩ػػٰ ٵقذ٘نػػٰ ك٦ػػة ثػػٰ ٩ٕكػػحه  

 

ًٟ ٱ٤ٞػػٯ ػٲة٣ٲػػة   ٣ٕػػ٢ٌ ػٲػػةٹن ٦٪ػػ

 ٬ػػٰ ا٣ٌكػػعؿي إٹ أف ٤٣ٌكػػعًؿ رٝٲػػحن  

 

ي٣ٛػػ  ٰى ٹ أ  ٣٭ػػة ا٣ػػٌؽ٬ؿى راٝٲػػة ٰكأ٩ػػ

 إذا ٩عػػػ٨ي أد٣ض٪ػػػة كأ٩ػػػًخ أ٦ة٦٪ػػػة 

 

 ٠ٛػػػٯ ٧٣ُةٱة٩ػػػة ثػػػؾ٠ؿاًؾ ٬ةدٱػػػة 

. 

 

 ذ٠خ ٩ةري مٮٰٝ ٰٚ ٚؤادم ٚأوجعخ

 

ـه ٚػػٰ ٚؤادٱػػة  ػػشه ٦كذٌػػؿى ٬ى  ٣٭ػػة كى

. 

 

 ضذ٧ػةأٹ ٱة ظ٧ة٦ٰى ث٨ًُ ٧ٕ٩ػةفى ٬

 

ٰ  ا٣٭ػػػٮل ٧٣ػػػة د٘٪ٌٲذ٧ػػػة ٣ٲػػػة   ٤ٔػػػ

ٍى وعجٰ ك٥٣ أ٠ػ٨   كأث١ٲذ٧ة٩ٰ كق

. 

 

يثة٣ٰ د٦ٮعى ا٣ٕٲ٨ً ٣ػٮ ٠٪ػخي ػة٣ٲػة   أ
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 أوػػ٤ٌٰ ٧ٚػػة أدرم إذا ٦ػػة ذ٠ؿدي٭ػػة

 

ز٪ذٲ٨ً و٤ٌٲخي ا٣ٌعٯ أـ ز٧ة٩ٲة؟ 
(95)

 

 ٚٲة رٌب إذ وٲٌؿتى ٣ٲ٤ٯ ٬ٰ ا٧٣٪ػٯ 

 

 ٚـ٩ٌػػػٰ ثٕٲ٪ٲ٭ػػػة ٧٠ػػػة ز٩ذ٭ػػػة ٣ٲػػػة 

  ٌٰ ٌٌ٘ػػػػػ٭ة إ٣ػػػػػ  كأ٤٬٭ػػػػػة كإٹ ٚج

 

 ٚػػإ٩ٰ ث٤ٲ٤ػػٯ ٝػػؽ ٣ٞٲػػخي ا٣ػػؽكا٬ٲة 

 ٤ٔٯ ٦س٢ ٣ٲ٤ػٯ ٱٞذػ٢ ا٧٣ػؿ ي ٩ٛكػ٫ 

 

 كإف ٠٪خي ٨٦ ٣ٲ٤ٯ ٤ٔٯ ا٣ٲأًس َةكٱػة 

ٰ  إف ًػػػ٪ٌٮا ث٤ٲ٤ػػػٯ ٌٚٞؿثػػػة   ػ٤ٲ٤ػػػ

 

 ٣ٰ ا٣٪ٕلى كاٵ٠ٛةفى كاقػذ٘ٛؿا ٣ٲػة 

ػسؽػاضػصغدةػاضغائغظ:ػطدتوغاتػاضتػابالتػاضثظائغظػاضضوضبغظػاضظاطغظػ-3 
 :ؾيٌفخٔى رٌ -3-0

ٱؿدجٍ مٕؿ ا٣٘ـؿ ا٣ٕؾرم ث٧ٞٮ٣ح اٵ٠ؿ ا٧٣ٞكٮ٦ح
(96)

، كٝؽ كردت ٬ػؾق 

ا٧٣ٞٮ٣ح ٔ٪ؽ ا١٣سٲؿٱ٨ ٨٦ ا٣ٛٺقٛح كا٣٪ٞةد ا٣ٞؽا٦ٯ، ك٬ٰ دٕ٪ٰ أف اهلل دٕػة٣ٯ 

ظػػٲ٨ ػ٤ػػٜ اٵركاح مػػُؿ٬ة مػػُؿٱ٨، ككزع ٬ػػؾٱ٨ ا٣نػػُؿٱ٨ ٚػػٰ ا٣عٲػػةة، 

ٌٰ إ٣ٯ أف ٱ ٤ذٰٞ ٚأوجط ٢ٌ٠ مُؿ ٱجعر ٨ٔ مُؿق اٳػؿ، كٱنٕؿ ثٮصٓ ٔنٞ

 ا٣ٞكٲ٥ اٳػؿ، ٚذعى٢ ا٣ؿاظح ثة٣ذ١ة٢٦ ٨٦ صؽٱؽ.

إف اٵركاح ٠ة٩ػػخ ٦ٮصػػٮدة ٝجػػ٢  :ٝٲػػ٢» (٩٭ةٱػػح اٵرب)كٝػػؽ كرد ٚػػٰ 

اٵصكةـ، ٧ٚةؿ ا٣ض٪ف إ٣ٯ ا٣ض٪ف، ٧٤ٚة اٚذؿٝخ اٵصكةد ثٞػٰ ٚػٰ ٠ػ٢ٌ ٩ٛػف 

ظٌت ٦ة ٠ةف ٦ٞةر٩ةن ٣٭ة، ٚإذا ٦ة مة٬ؽت ا٣٪ٛف ٨٦ ا٣٪ٛف ٩ٮعى ٦ٮاٚٞحو ٦ة٣خ إ٣ٲ٭ػة 

أ٩٭ة ٬ٰ ا٣ذٰ ٠ة٩خ ٝؿٱ٪ذ٭ة. ٤ٔٯ أ٩٪ة ٱضت أف ٩ٛؿؽ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ٞةـ ثٲ٨ ٦ىٲػ٢  ّة٩ٌح

ك٦ٲ٢، ٚة٣ذضة٩ف ا٣ؾم ٱؤدم إ٣ٯ ٦ٲ٢ ٱ١ػٮف ٤ٔػٯ ٩ػٮٔٲ٨: دضػة٩ف ثة٧٣ٕػة٩ٰ، 

كدضة٩ف ثة٣ىٮر، ٚأ٦ة ا٣ؾم ٬ٮ دضػة٩ف ثة٧٣ٕػة٩ٰ ٚٲ١ػٮف ا٧٣ٲػ٢ ٚٲػ٫ ٦ػ٨ ٩ػٮع 

«ٮف ٔنٞةن ا٣ىؽاٝح كا٧٣ٮدة، كأ٦ة ا٣ؾم ٬ٮ دضة٩ف ٰٚ ٩ٮع ا٣ىٮرة ٚٲ١
(97)

. 

                                                 

 .299ٰٚ دؿدٲت ٦ؼذ٤ٙ ٵثٲةت ا٣ٞىٲؽة ص كرد ٬ؾا ا٣جٲخ (95)

 .327، 354كا١٣ذةثح: ص ٤٣ذٛىٲ٢ ٰٚ ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة ٱ٪ْؿ: ا٣ٕنٜ (96)

، دعٞٲٜ ٦ٛٲؽ ٧ٝٲعػح 9، ٩٭ةٱح اٵرب ٰٚ ٚ٪ٮف اٵدب، ط2554ا٣٪ٮٱؿم، م٭ةب ا٣ؽٱ٨:  (97)

 .٦2/935ش، ج 3ذ٨3، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ٱكنػؿ
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إف ز٧ح كظؽة قةثٞح ثٲ٨ ا٧٣٪نُؿٱ٨/ ا٣ٕةمٞٲ٨، ك٬ػٰ ا٣كػٌؿ ٚػٰ اٚذٞػةر 

٢٠ َؿؼ إ٣ٯ ا٣ُؿؼ اٳػؿ، كٱٕ٪ٰ ذ٣ػٟ أف مػٮؽ ا٣ٕةمػٜ ا٣ٕػؾرم ٔػٮدة 

رًػٰ اهلل »ٔػ٨ ٔةانػح  ، ٚٞؽ ٢ٞ٩ اث٨ داكد ظؽٱسةن ٦ؿكٱًّةإ٣ٯ اٵو٢/ اٹدعةد

ٙ، ك٦ػة د٪ػة٠ؿ ٦٪٭ػة اٵركاح ص٪ػٮد ٦ض٪ٌػؽة، ٧ٚػة دٕػةرؼ ٦٪٭ػة ااذ٤ػ»: «ٔ٪٭ة

كزٔػ٥ ثٕػي ا٧٣ذ٤ٛكػٛٲ٨ أف اهلل » :كذ٠ؿ أٝٮاٹن ٣ػجٕي ا٣ٛٺقػٛح ،«اػذ٤ٙ

ص٢ٌ ز٪ةؤق ػ٤ٜ ٢ٌ٠ ركح ٦ػؽٌكرة ا٣نػ٢١ ٤ٔػٯ ٬ٲبػح ٠ػؿة، زػ٥ ُٕٝ٭ػة أٱٌػةن، 

ٚض٢ٕ ٰٚ ٢ٌ٠ صكؽ ٩ىٛةن، ك٢ٌ٠ صكؽ ٣ٰٞ ا٣ضكؽ ا٣ػؾم ٚٲػ٫ ا٣٪ىػٙ ا٣ػؾم 

ٓ ٨٦ ا٣٪ىٙ ا٣ؾم ٫ٕ٦ ٠ةف ثٲ٪٭٧ة ٔنٜ ٧٤٣٪ةقجح «ا٣ٞؽٱ٧ح ُٝي
(98)

. 

ػٕٙ ا٣ٛؿٝػح ا٣ُػؿٚٲ٨، ٚٲػأدٰ  ٚةٵو٢ اٹدعةد، كا٣ٕةرض ا٣ٛؿٝػح، كدٌي

إف دٞػػةثٺت ا٣ٮظػػؽة/ ا٣ذٛػػؿؽ، أم:  ا٣ٕنػػٜ ٦عةك٣ػػح ٹقػػذٕةدة ا٣ٮظػػؽة؛

اٵو٢/ ا٣ٕةرض د٭ؽؼ إ٣ٯ ا٣ٕٮدة إ٣ٯ اٵو٢ ظػٲ٨ ٠ة٩ػخ ا٣ػؿكح كاظػؽة 

 ؽة:٨٦ ٗٲؿ ذ٠ؿ/ أ٩سٯ ٱكٕٯ ٢ٌ٠ ٦٪٭٧ة إ٣ٯ اٳػؿ؛ ٷٔةدة ا١٣ؿة ٦ٮظٌ 

ٓي اهللي ا٣نػػذٲذٲ٨ ثٕػػؽ٦ة  كٝػػؽ ٱض٧ػػ

 

 ٱْ٪ٌػػػةف ٠ػػػ٢  ا٣ْػػػ٨  أف ٹ دٺٝٲػػػة 

 ٚنت  ث٪ٮ ٣ٲ٤ػٯ، كمػت  ث٪ػٮ اث٪٭ػة 

. 

 

 كأٔٺؽي ٣ٲ٤ٯ ٰٚ ٚػؤادم ٧٠ػة ٬ٲػة 

 صػـأم ثػٲ٨ اٹدعػةد ٱٕٲػؽ - ا٧٣ٞكٮ٦ح اٵ٠ؿ ٦ٞٮ٣ح كٜٚ ٤ٔٯ -ا٣ٕنٜ  

 ٱػؤدم ادىػةؿ/ ؿا٩ٛىة دٞةث٢ ٚس٧ح. اٹدعةد إ٣ٯ ٱكٕٲةف أك ا٧٣ٞكٮ٦ح، ا١٣ؿة

 ك٬ػٰ ظٲػةة، اٹدعػةد كٚػٰ ٦ػٮت، اٹ٩ٛىػةؿ ٚٛػٰ ظٲػةة،/ ٦ٮت دٞةث٢ إ٣ٯ

ـو  ٣ٮ٣جٰ َةثٓ ذات ز٪ةاٲةت  .٩ة

٬ػ٢ ٬ػٰ ا٩نػُةر ٧٠ػة  ٨ ظــ كاث٨ داكد ٰٚ ٦كأ٣ح ا٣ٞكػ٧ح:كاػذ٤ٙ اث

                                                 

، ٠ذػةب ا٣ـ٬ػؿة، ا٣٪ىػٙ اٵكؿ ٦٪ػ٫، 9932 أثٮ داكد ٦ع٧ػؽ ثػ٨ قػ٤ٲ٧ةف اٵوػٛ٭ة٩ٰ: (98)

دعٞٲٜ: ٩ٲ٢١ ا٣جٮ٬ٲ٧ٰ ث٧كػةٔؽة إثػؿا٬ٲ٥ ٔجػؽ ا٣ٛذػةح َٮٝػةف، ثٲػؿكت، ٦ُجٕػح اٳثػة  

 .98-9/94ا٣ٲكٮٔٲٲ٨، 
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أك دضـؤ إ٣ٯ أصـا  ٦ذٕؽدة ٧٠ة ذ٠ؿ اث٨ ظــ ،اث٨ داكد ذ٠ؿ
(99)

؟ ٚعكت اث٨ 

ٱ٨ ٍٚٞ، كاػذ٤ٛة ٰٚ َجٲٕػح ا٣ٞكػ٧ح ٦ػٓ أ٩٭٧ػة داكد ا٩ٞك٧خ ا١٣ؿة إ٣ٯ مُؿ

 ا٣ٕنٜ ٩ةص٥ ٨ٔ دضةذب ٝؽٱ٥ ثٲ٨ ركظٲ٨.كادٛٞة ٰٚ ا٣ٞك٧ح ذاد٭ة. 

ػػُؿت إ٣ػػٯ  - ٦ٞٮ٣ػػح اٵ٠ػػؿ ا٧٣ٞكػػٮ٦ح ظكػػت -إف ٝٲكػػةن ك٣ٲ٤ػػٯ  ٠ػػؿة مي

مُؿٱ٨، كا١٣ؿة ذات ٦ُٞٓ دااؿم، كا٣ؽااؿة أ٢٧٠ اٵمػ١ةؿ كأد٧٭ػة، كدعذػٮم 

٤ن٢١ ا١٣ؿكم ا٣ؽااؿم و٤ح ثة٣ٕنػٜ، كا١٣ػؿة ٤ٔٯ ا٣٪ىٛٲ٨: ا٣ؾ٠ؿ/ اٵ٩سٯ، ٤ٚ

٦ذنةث٭ح ا٣ض٭ةت، ١٦ذٛٲح ث٪ٛك٭ة، ١٣٪٭ة د٪ُٮم ٤ٔػٯ أمػ١ةؿ ٬٪ؽقػٲح داػ٤٭ػة، 

ٚذٕ٪ٰ ا٣ؽااؿة اٹ٠ذ٧ةؿ؛ أم: اٵو٢، كثٕٮدة إ٣ٯ ٦ٛ٭ٮـ ا٣س٪ةاٲػةت ا٣ٌػؽٱح ٩ضػؽ 

أف َؿٰٚ ا٣س٪ةاٲح ا٣ٌؽٱح ٦ٮصٮداف ٰٚ دااؿة، ٚة٣ؽااؿة دض٧ٓ ا٧٣ذٌػةدات، كٚٲ٭ػة 

 ة٢٦ ا٧٣ذٌةداف، كٔنٜ ٝٲف ٦عةك٣ح ٷٔةدة اٹدىةؿ ٨٦ صؽٱؽ.ٱذ١

كٱٮ٥٬ ا٣ٕنٜ ا٣ُؿٚٲ٨ ثٕٮدة اٹدعةد، ٚٞٲف ٱؿل أف ا٣نذٲذٲ٨ ٱ١٧ػ٨ أف 

ٱضذ٧ٕة ثٕؽ أف ٱىٺ إ٣ٯ ٦ؿظ٤ح ٱُٕٞةف ٚٲ٭ة اٵ٢٦ ثة٤٣ٞة ، ٰٚٛ ٬ؾق ا٣ػؽااؿة 

دٕٲؽ ز٪ةاٲح ا٩ٛىةؿ/ ادىةؿ، دؤدم إ٣ٯ ز٪ةاٲح ٦ٮت/ ظٲةة، ك٬ٰ ظؿ٠ح دااؿٱح 

ٞةك٦ح ا٣٪ٞه كاٹ٩نػُةر، كز٧ػح ا٣عٲةة، ٚس٧ح ٔٺٝح ٝٮٱح ثٲ٨ ٧٠ةؿ ا٣ؽااؿة ك٦

دٌٛؿؽ دٞةث٤٭ة ٝٮة دٕٲؽ اٹدىةؿ، كد٢٧١ ا٣ن٢١ ا٣ؽااؿم، ٚة٣عت كو٢،  ٝٮةه 

كا٣ٌؽ٬ؿ ٦ٌٛؿؽ ٱ٪ؾر ثة٧٣ٮت
(25)

. 

كد٪٧ٮ ٬ؾق ا٣س٪ةاٲح، ٚذٞٮد إ٣ٯ ز٪ةاٲػح ا٣ٕنػٜ ا٣ٕػةرض/ ا٣ٕنػٜ ا٣ٞػؽٱ٥، 

 ،أف ٱ١ٮف ٔةرًةن، ٚٞؽ مػت أث٪ػة  ٣ٲ٤ػٯ، كأث٪ػة  أث٪ةا٭ػة ٕٚنٜ ٝٲف ٹ ٱ٨١٧

ٕى  ٝػةت، ٕٚنػ٫ٞ ٮ  كٔن٫ٞ زةثخ؛ ذ٣ٟ ٵ٫٩ ٝؽٱ٥، ٹ ٔػةرض؛ ٣ػؾا ٱذعػٌؽل ا٧٣

                                                 

، َٮؽ ا٣ع٧ة٦ح ٰٚ اٵي٣ٛح كاٵٌٹؼ، دعٞٲٜ: إظكةف ٔجػةس، ا٧٣ؤقكػح 9993اث٨ ظــ:  (99)

 .94-83ا٣ٕؿثٲح ٤٣ؽراقةت كا٣٪نؿ، ثٲؿكت، ص

ا ٣٭ة. ا٩ْؿ:  ،«اٹ٠ذ٧ةؿ»ؿل اث٨ ظــ ٰٚ ا٣ٮو٢ كًٕٲح ٚؿدكقٲح ٱ (25) كٱؿل ٰٚ ا٧٣ٮت ظؽًّ

 .989-985َٮؽ ا٣ع٧ة٦ح، ص



 925 د. مسر الديوب -الجٍائيات الضدية يف يائية قيض بَ املموح 

، ثػةؽ ثٕػؽ ٚ٪ػة  اٵصكػةد؛ ٵ٩ػ٫ ٔنػٜ ذك أوػ٢  ٝؽٱ٥ ٝؽـ ػ٤ٜ اهلل اٵركاحى

، زةثخ، ٝؽٱ٥، كٱؤدم ذ٣ٟ إ٣ٯ كظؽا٩ٲح ا٧٣ٕنػٮٝح،  ٤ٔٮٌم ق٧ةكم، ٚ٭ٮ ثةؽو

 ٝكٲ٫٧ قٮل ٣ٲ٤ٯ.٤ٚٲف 

ٚؿكظة٧٬ة د٪ذ٧ٲةف إ٣ٯ مػ٢١ دااػؿم، كظػٲ٨ ٠ػةف ٬٪ة٣ػٟ كظػؽة ٠ػةف 

٬٪ة٣ٟ د٧ةـ ك٧٠ةؿ، ك٥٣ ٱ٨١ ٬٪ة٣ٟ ز٪ةاٲةت كاًعح، ١٣ػ٨ ظػٲ٨ ا٩نػُؿت 

اٵثٕةد ٩ْؿٱح ظكت -ا١٣ؿة ا٩ؼٛي ا٣جٕؽ 
(29)

إ٩٪ػة ٦ٮصػٮدكف  :ا٣ذػٰ دٞػٮؿ 

ص٤٧ح ز٪ةاٲػةت  ٩سٯ ا٣ذٰ ٝةدت إ٣ٯأكّ٭ؿت ا٣س٪ةاٲح: ذ٠ؿ/  - ٰٚ ا٣جٕؽ ا٣سة٣ر

٬ػٰ  «ٝكٲ٧ة ا١٣ػؿة»٣ٮ٣جٲح: ا٩ٛىةؿ/ ادىةؿ، ٦ٮت/ ظٲةة، ٚس٪ةاٲح ذ٠ؿ/ أ٩سٯ 

ز٪ةاٲح ًؽٱح، ثة٣ذٞة  َؿٚٲ٭ة ٱعى٢ ا٣ذ١ة٢٦، كظٲ٨ ا٩نُؿت ا٩ؼٛي ا٣جٕػؽ، 

ٰٚٛ ا٣جٕؽ ا٣سة٣ر ز٪ةاٲةت ًؽٱح، ٚ٭ٮ ٦ع١ٮـ ثة٣س٪ةاٲةت ا٣ٌؽٱح، كظػٲ٨ ٱػذ٥ 

ٞػة  ثة٣جٕػؽ إ٣ػٯ ثٕػؽ أ٤ٔػٯ ظٲػر اٹدعةد د١ٮف ا٣ٕٮدة إ٣ٯ اٵوػ٢، كاٹرد

 دؼذٰٛ ا٣س٪ةاٲةت، كٱعى٢ ا٣ذ١ة٢٦.

كث٧ة أف َؿٰٚ ا٣س٪ةاٲػح ٚػٰ ا٣جٕػؽ ا٣سة٣ػر ٱذٮازٱػةف، كٹ ٱ٤ذٞػٰ ا٣ؼُػةف 

ا٧٣ذٮازٱةف، ٹ ٱعى٢ ا٤٣ٞة  ا١٣ة٦ػ٢ ثػٲ٨ َؿٚػٰ ا٣ٕٺٝػح ا٣ٕنػٞٲح ٚػٰ مػٕؿ 

 ا٣٘ـؿ ا٣ٕؾرم: ٝٲف/ ٣ٲ٤ٯ.

 ا٩نػُؿت كظػٲ٨ اٵركاح، ٔػة٥٣ ٚػٰ أ٤ٔػٯ، ثٕؽ ٰٚ ٠ة٩خ - إذف -ا٣ٮظؽة 

جكخ صكؽٱ٨، ثٲ٨ دٮزٔخ : ا٣ؿكح ٦ٕ٪ٯ ا٩ٛىػ٢ ٦ػ٨ ا٣ٕػة٥٣ ٝٮـ ٝةؿ. »ٚٲ٭٧ة كظي

يق٨١ً ٠ؿ٬ةن، ك٢ٌ٠ كاظؽ ٦٪٭٧ػة ٱػؿكـ ا٧٣ىؼ٤ىػه  ا١٣جٲؿ، ٚةدى٢ ثة٣ٕة٥٣ ا٣ى٘ٲؿ، كأ

٨٦ وةظج٫؛ ٣ٲؿصٓ إ٣ٯ وةظج٫، كا٣ُجٲٕح د٧٪٫ٕ، ٚإذا ًٕٛخ ث٧ؿض، أك ثعػةدث 

                                                 

إف اٵثٕػةد قػذح ٔنػؿ ثٕػؽان،  :٤٣ذٮقٓ ٰٚ اٵثٕةد، ك٬ٰ ٦ذٕؽدة، ٚجٕي ا٣ؽراقةت دٞٮؿ (29)

 كا٣٭ؽؼ ٨٦ دراقح اٵثٕةد د١ٮٱ٨ ٬٪ؽقح ٦ٮظؽة ١٤٣ٮف ثأ٫٤٧٠، ٱ٪ْؿ:

Malt Williams: http: universetoday.com/author/mvill   nov      
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٤ٯ ٬ؾا ٱضت أف ٱ١ٮف ااذٺؼ ا٣ؿكظٲ٨ ٚػٰ ا٣جػؽ٩ٲ٨. ٱعؽث ٱؿصٓ إ٣ٯ ٦ؿ٠ـق، ٕٚ

ي٩ػػف ثٌٕػػ٭ة ثػػجٕي،  كا٧٣عجػػح إ٧٩ػػة ٬ػػٰ دكػػ٤ٌٰ ا٣ضػػ٪ف ثػػة٣ض٪ف ٤٣٘ؿثػػح، كأ

«٠ة٧٣عجٮس إذا كصؽ ٰٚ ا٣عجف ٨٦ أث٪ة  ص٪ك٫ إ٩كة٩ةن اقذأ٩ف ث٫
(22)

. 

 -ٝٲف ك٣ٲ٤ٯ ٣ٞة  ثٲ٨ ركظٲ٨، ٹ كوػ٢ ثػٲ٨ صكػؽٱ٨  مٍ إف ٣ٞة  صكؽى 

 إ٣ػٯ ٔػٮدة كا٤٣ٞػة  قػةثٞةن، ٦ذعٌى٤ح ا٧٣ٕؿٚح ٵف ؛- ا٣كةثٜ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ث٪ة 

 ث٧ٕ٪ٯ ٨٦ ا٧٣ٕة٩ٰ: ٝٲف ٱؤ٠ؽق ٦ة ك٬ؾا اٵو٢،

ٍٰ وػػػجةثحو   ٤ٚػػػ٥ أرى ٦س٤ٲ٪ػػػة ػ٤ٲ٤ػػػ

 

 أمؽ  ٤ٔػٯ رٗػ٥ اٵٔػةدم دىػةٚٲة 

 ػ٤ٲٺًف ٹ ٩ؿصػٮ ا٤٣ٞػة ى كٹ ٩ػؿل 

 

 ػ٤ٲ٤ػػػػٲ٨ إٹ ٱؿصػػػػٮاًف دٺٝٲػػػػة 

٤٣سػة٩ٰ، ٚ٭ػؾا ا٣ٕنػٜ إف ز٧ح أ٣ٛح ثػٲ٨ ركظٲ٭٧ػة ٦ج٪ٲػح ٤ٔػٯ مػٮؽ ا٣ضػـ   

٦ٮصٮد ٦٪ؾ ا٣جؽ ، كظٲ٨ دٌٕؿؼ ٝٲف ٣ٲ٤ٯ أظج٭ة، ٚة١٩نػٛخ ٣ػ٫ اٵ٣ٛػح ا٣ٞؽٱ٧ػح 

ػؽ   ا٣س٪ةاٲػةت ثٕػؽ -ثٲ٪٭٧ة، كٱعٌٮؿ ٬ؾا ا٤٣ٞة  ا٣ٛٮًٯ ا٧٣ٮصػٮدة ٚػٰ ٬ػؾا ا٣جٕي

٦ٞٮ٣ح اٵ٠ؿ ا٧٣ٞكٮ٦ح ٤ٔٯ كظؽا٩ٲح ا٧٣ٕنػٮؽ،  أ٣عخ ٚٞؽ ٩ْةـ، إ٣ٯ - ا٣ٌؽٱح

ب اٵركاح ٨٦ ٗٲؿ أف دذى٢ اٵصكةد. ٚ٭ػؾق ا٣ُةٝػح كًٝؽـ ا٣ٕنٜ كزجةد٫، كدضةذ

ا٣٪ةرٱح ٰٚ ٤ٝت ا٣ٕةمٜ دضةق ٣ٲ٤ٯ ٬ٰ َةٝح ا٣نػٮؽ، دعٲػ٢ ٤ٔػٯ ز٪ةاٲػح ًػؽٱح، 

ٚة٣ٕنٜ َةٝح ٩ةرٱح دعػؿؽ ا٣جػؽف؛ ٣ذعػٌؿر ا٣ػؿكظٲ٨، كٱعىػ٢ ا٤٣ٞػة  ا٣ؿكظػٰ 

ا٣٪ٮرا٩ٰ، كا٣ضكؽم ا٥٤ْ٧٣، ٧ٚٞٮ٣ح اٵ٠ؿ ا٧٣ٞكٮ٦ح دعٲ٢ ٤ٔٯ ز٪ةاٲػح: ركظػٰ 

ٰ/ صكؽم ٥٤ْ٦، كا٣ٕنٜ ٣ؽل ٝٲف ادىةؿ ثػٲ٨ ركظػٲ٨؛ ٣ػؾا كصػت أف ٩ٮرا٩

 ٱٕذ٢ٌ صكؽق، كٱٛ٪ٯ؛ ٵ٫٩ ّٺـ ٱعضت ا٣ؿكح.

كدٮو٢ ٦ٞٮ٣ح اٵ٠ؿ ا٧٣ٞكٮ٦ح إ٣ٯ أقُٮرة ا٧٣ٮت ٔنٞةن 
(23)

، ٚة٣ٕةمػٜ 

                                                 

، ُٔػٙ اٵ٣ػٙ ا٧٣ػأ٣ٮؼ ٤ٔػٯ ا١٣ػٺـ 9962ا٣ؽٱ٧٤ٰ، أثٮ ا٣عكػ٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ:  (22)

ا٧٣ُٕػػٮؼ، دعٞٲػػٜ: ج.ؾ. ٚةدٱػػ٫، ٦ُجٕػػح ا٧٣ٕ٭ػػؽ ا٧٤ٕ٣ػػٰ ا٣ٛؿ٩كػػٰ ٣ٴزػػةر ا٣نػػؿٝٲح، 

 .49ا٣ٞة٬ؿة، ص

 .475-479، 999-٤٣958ذٛىٲ٢ ٰٚ ٬ؾق ا١ٛ٣ؿة ٱ٪ْؿ: ا٣ٕنٜ كا١٣ذةثح: ص (23)
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ٚػٰ مػٕؿ  ٝٲف ٱ٧ٮت ٨٦ مؽة ٔن٫ٞ، ك١ٚؿة ا٧٣ٮت ٔنٞةن ١ٚؿة دذؿدد ٠سٲؿان 

 ا٣٘ـؿ ا٣ٕؾرم، ٱٞٮؿ ٝٲف:

 ٣ٲ٤ػٯ ٱٞذػ٢ ا٧٣ػؿ ي ٩ٛكػ٫ ٤ٔٯ ٦س٢

 

 كإف ٠٪خي ٨٦ ٣ٲ٤ٯ ٤ٔٯ ا٣ٲأًس َةكٱػة 

ٰ  إف ًػػػ٪ٌٮا ث٤ٲ٤ػػػٯ ٌٚٞؿثػػػة   ػ٤ٲ٤ػػػ

 

 ٣ٰ ا٣٪ٕلى كاٵ٠ٛةفى ز٥ٌ اقذ٘ٛؿا ٣ٲة 

ٔيؿؼ ٰٚ ا٣نٕؿ ا٣ٕؿثٰ ا٣ٞؽٱ٥ ا٧٣٭٤ً٭٢ ا٣ؾم ٝٲػ٢  إ٩ػ٫ أكؿ ٦ػ٨ ٤٬٭ػ٢  :ك

ػذ٥ ثػ٫، أ٦ػة ٚػٰ  ٍؿ٦ح ا٣ؾم ٌٔؽ ا٣٪ٞػةدي ا٣نػٕؿ ٝػؽ ػي مػٕؿ ا٣٘ػـؿ ا٣نٕؿ، كاث٨ ٬ى

ا٣ٕؾرم ٢١ٚ مةٔؿ ٱٌٕؽ ٩ٛك٫ نػؿ مةٔؿ، كأ٠سؿ مةٔؿ دأ٥٣ ثكجت ا٣ٕنٜ، ك٬ٮ 

٣ٲف إٹ ق٤ٲ٢ مضؿة ٔنٜ قػجٞذ٫، ٚس٧ػح ٝذ٤ػٯ ٔنػٜ قػةثٞٮف، كز٧ػح ٔةمػٜ 

ٱ٤ُت ٦ٕنٮٝح ٨ٌ١٣ َؿٚةن زة٣سػةن ٱ٧٪ػٓ ٣ٞة ٧٬ػة، ٚٲ٧ػٮت ا٣ٕةمػٜ ٤ٔػٯ أثػٮاب 

٦ػةدٮا ٔنػٞةن ٦ػ٪٭٥  دعٞٲٜ ا٣ٕنٜ، كز٧ح مٕؿا  ٠سؿ أػجؿد٪ة ٠ذػت اٵدب أ٩٭ػ٥

إ٫٩ نػػؿ مػةٔؿ ٦ػةت ٔنػٞةن، ك٤ٔػٰ ثػ٨ أدٱػ٥ مػةٔؿ  :٤ٰٔ ث٨ أدٱ٥ ا٣ؾم ٝٲ٢

ك٬ٮ ا٣ٌٛة  ا٣جػؽكم ا٣ػؾم ٱعٲػ٢  ،ظٌؿم ٦ؼذ٤ٙ ٨ٔ ٌٚة  ا٣ٕنٜ ا٣ٕؾرم

ك ٱٕ٪ػٰ ٬ػؾا اٵ٦ػؿ أف ا٧٣ػٮت ٔنػٞةن أقػُٮرة  .٤ٔٯ ا٣٪ٞة  كا٣ٕػٮدة ٣ٶوػ٢

ٰ دعٲػ٢ ٤ٔػٯ ز٪ةاٲػح كصؽت نزةران ٣٭ة ٚٲ٧ة دٺ ا٣ٕىػؿ اٵ٦ػٮم ٦ػ٨ ز٦ػ٨، ٚ٭ػ

ا٣ٕةمٜ اٵكؿ/ ا٣ٕةمٜ اٵػٲؿ، كز٪ةاٲح اٹدىةؿ/ اٹ٩ٛىةؿ، كٝؽ دٮ٣ؽت ٦ػ٨ 

 ٬ؾق ا٣س٪ةاٲح ز٪ةاٲح ر٦ـٱح صؽٱؽة ٬ٰ ر٦ـ ا٣ع٧ة٦ح كٚؿػ٭ة ا٣٭ؽٱ٢.

ر٦ػـ ٣ؼىػت ا٧٣ػؿأة، ك٣ٶ٩ٮزػح ا٣ع٧ةـ دٹ٣ٲًّة
(24)

٦ػؿدجٍ  ك٬ػٮ دٹ٣ٲًّػة ،

ٝؽ ٣ضأ ٝٲف إ٣ٯ ا١ٛ٣ؿة ا٣ذٰ دٞٮؿكثة٣ٛٞؽ. 
(25)

إف ٩ٮظػةن ٤ٔٲػ٫ ا٣كػٺـ ثٕػؽ : 

٦ؿظ٤ػػح ٦ػػ٨ ا٣ُٮٚػػةف أراد أف ٱعػػؽد اٵرض ا٣ٲةثكػػح، ٚأرقػػ٢ ظ٧ة٦ػػح ١٣ػػٰ 

                                                 

، ا٣ػػؽار 2ا٧٣ؿمػػؽ إ٣ػػٯ ٚ٭ػػ٥ أمػػٕةر ا٣ٕػػؿب كوػػ٪ةٔذ٭ة، ط 9975ا٣ُٲػػت، د. ٔجػػؽ اهلل:  (24)

 .2/924ا٣كٮدا٩ٲح، ا٣ؼؿَٮـ: 

ا٣ؽ٦ٲؿم، ٧٠ةؿ ا٣ؽٱ٨: ظٲػةة ا٣عٲػٮاف ا١٣جػؿل، ا٣ػؽ٦ٲؿم، ٦ُجٕػح اٹقػذٞة٦ح، ا٣ٞػة٬ؿة،  (25)

 .(٬ؽؿ)، ك٣كةف ا٣ٕؿب، ٦ةدة 2/382 .9954
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ك٬ػٰ دع٧ػ٢  ،د١نٙ ٨ٔ ا٣ٲةثكح، ك٬ٮ ٔةا٥ ٰٚ ا٣كػٛٲ٪ح، ٕٚػةدت ا٣ع٧ة٦ػح

ٔيؽ ت ر٦ـ ا٣كٺـ كٱٞةؿ: إف ٬ػؾق  .ٗى٨ زٱذٮف ٱجنؿ ثٮصٮد ا٣ٲةثكح؛ ك٣ؾ٣ٟ 

ٮح ٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ ٚةثٲٌػخ، كظجج٭ػة اهلل ا٣ع٧ة٦ح ٠ة٩خ دا٠٪ح ا٤٣ٮف، ٚؽٔة ٣٭ة ٩

كز٧ح ١ٚؿة أػؿل دٞٮؿ: إف ٚؿخ ظ٧ةـ ٱػؽٔٯ ا٣٭ػؽٱ٢ ٠ػةف ٤ٔػٯ  .إ٣ٯ ػ٫ٞ٤

ٔ٭ؽ ٩ٮح ٤ٔٲ٫ ا٣كٺـ وةدق ثٕي صػٮارح ا٣ُٲػؿ، ٚعـ٩ػخ أ٦ػ٫ ٤ٔٲػ٫ ظـ٩ػةن 

مؽٱؽان، كٔػةد ٣ٮ٩٭ػة ا٣ػؽا٨٠، ك٦ٕػ٫ َػٮؽ أقػٮد إمػةرة إ٣ػٯ مػؽة ا٣عػـف، 

 ٤ٔٲ٫ ظذٯ ٩٭ةٱح ا٣ٕة٥٣.كٱـ٧ٔٮف أ٫٩ ٦ة ٨٦ ظ٧ة٦ح إٹ دج١ٰ 

 ةظةن ٤ٔٯ ذ٠ؿ ا٣ع٧ة٦ح ا٣ذٰ دج١ٰ:ك٩ضؽ ٣ؽل ٝٲف إ٣ع

 ٧ٕ٣ؿم ٣ٞؽ أث١ٲذ٪ٰ ٱة ظ٧ة٦حى ا٣ٕٞٲػػ

 

ًٜ كأث١ٲػػػًخ ا٣ٕٲػػػٮفى ا٣جٮا٠ٲػػػة   ػػػػ

إف ز٧ح ظٌٮران ٣ٞىح ا٣ع٧ة٦ح ا٣ذٰ ٚٞؽت ٚؿػ٭ػة، كث١ػخ ٤ٔٲػ٫، كأث١ػخ  

ٵثٲػةت ثكػ٧ح ٨١٣ ٬ؾق ا٣ٞىح دعٌؿ ثٮوػٛ٭ة ر٦ػـان ٱؿٚػؽ ا ،ا٣ع٧ةا٥ كٹ دـاؿ

ٚعة٫٣ ٠عةؿ ا٣ع٧ة٦ح ٠ٺ٧٬ة ٱنٕؿ ثأ٥٣، كٱج١ٰ إ٣ٯ أف ٱٕػٮد إ٣ػٯ  ؛مٕؿٱح ٦ةاـة

 أـ. ٪ىؿ اٵ٦ٮ٦ح، ٚة٣ع٧ة٦ح أـ، ك٣ٲ٤ٯاٵو٢/ اٹدعةد. كز٧ح دؿ٠ٲـ ٤ٔٯ ٔ

كٱؽػ٢ ٬ػؾا اٵ٦ػؿ ٚػٰ  ،إف أقةس ا٣ٕنٜ ا٣ٕؾرم اٷٚؿاط ٰٚ ا٧٣نةٔؿ

اٹٔذػؽاؿ، ٧٦ػة ٱػؤدم إ٣ػٯ ٔٺٝح ًؽٱح ٦ٓ ا٣ٞٲ٥ اٵػٺٝٲح ا٣ذٰ دٞٮـ ٤ٔػٯ 

كصٮد دٮدؿ ٰٚ ا٣ؼُةب ٱ٤ُػٜ ٤ٔٲػ٫ ا٣ٛضػٮة، أك ٦كػةٚح ا٣ذػٮدؿ. كٚػٰ إَػةر 

٦ػ٨ ٣ٲ٤ػٯ ٔٺٝح ٝػٲف ا٧٣ذػٮدؿة ث٤ٲ٤ػٯ كٚضػٮة ا٣ذػٮدؿ ا٣ٮاقػٕح ٱذؼػؾ ٝػٲف 

ا ٦٪ؾ ثؽ  ا٣ٮصٮد، كظؿ٦ح ٤ٔٲ٫، ٧٦ة ٱٕ٪ٰ أف ٣٭ػة  ٦ٕنٮٝح كظٲؽة كٝؽٱ٧ح صؽًّ

٣ذعػؿٱ٥ كا٣ذٞػؽٱف، ٣٘ٮٱػح ثػٲ٨ اثٕي ق٧ةت ا٣ذ٧ٲـ كا٣ذٛػؿد، كز٧ػح ٔٺٝػح 

كص٫ قة٣ت ٤٣ذٞؽٱف ٚة٣ذعؿٱ٥ ٣٘ٮٱًّة
(26)

. 

٤ٚٲ٤ٯ ا٣ذٰ ذي٠ؿت ٚػٰ ا٣ٞىػٲؽة أمػج٫ ثة٧٣ٕنػٮؽ ٗٲػؿ ا٣جنػؿم، ك٬ػٰ 

                                                 

 .(ظؿـ)٣ٕؿب، ٦ةدة ٣كةف ا :ا٩ْؿ (26)
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ا٧٣ؿأة ا٧٧٣٪ٮٔح؛ ٣ؾ٣ٟ ٱٕنٞ٭ة، كٱعٌؿ٦٭ة ٤ٔٯ ٩ٛك٫ ٰٚ ا٣ٮٝػخ ٔٲ٪ػ٫، ك٬ػٮ 

 ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ أ٩٭ة ٝةقٲح ثع٫ٞ: ٱذؼؾ٬ة مؼىةن أ٤ٔٯ ٨٦ ٦كذٮل ا٣جنؿ

 ا٩ػػٰ إذا وػػ٤ٌٲخي ٱ٧٧ٌػػخي ٩عٮ٬ػػةأر

 

 ثٮص٭ٰ كإف ٠ػةف ا٧٣ىػ٤ٌٯ كرااٲػة 

 ك٦ػػة ثػػػٰ إمػػػؿاؾه ك١٣ػػػ٨  ظج ٭ػػػة 

 

ٔي٥ْى ا٣ضٮل أٔٲة ا٣ُجٲتى ا٧٣ؽاكٱة   ك

كٱضػت  .رث٧ة كصؽ٩ة ٰٚ ٔنٜ ٝٲف إمةرة ٧ً٪ٲح إ٣ٯ ٔ٭ٮد اٳ٣٭ح ا٣ٞؽٱ٧ح 

كثٕػٮدة إ٣ػٯ  .أف ٩٪ذج٫، ٚة٣عت ا٣ٕؾرم مٰ  كمٕؿ ا٣عت ا٣ٕػؾرم مػٰ  نػػؿ

٠ذت اٵػجةر ٹ ٩ضؽ ذ٠ؿان ٣ٕنػةؽ ٔػؾرٱٲ٨، ثػ٢ إف ٬٪ة٣ػٟ ظػؽٱسةن ٔػ٨ مػٕؿا  

كٱٕ٪ٰ ٬ؾا اٵ٦ؿ أف ا٣نٕؿ مٰ  كا٣ٮاٝٓ مٰ  نػػؿ، ٚٞػؽ د٘٪ٌػٯ  .ا٣عت ا٣ٕؾرم

كا٣عت ا٣ٕؾرم ّة٬ؿة ػ٤ٞذ٭ة اٵػجةر، أ٦ػة مػٕؿ ا٣٘ػـؿ  .ٝٲف ثة٣عت ا٤ُ٧٣ٜ

ٯ ث٪ػٰ ٔػؾرة ك٬ؾق ا٣ك٧ح ٹ دٞذىؿ ٤ٔػ .ا٣ٕؾرم ٚٲع٢٧ ق٧ةت ا٣عت ا٤ُ٧٣ٜ

 ٰٚ ا٣ٕىؿ اٵ٦ٮم، ث٢ ٬ٰ ق٧ح ٔة٦ح ٰٚ أم ٔىؿ، ك١٦ةف.

٨١٣ ا٣٪ْؿة ا٧ٕ٣ٲٞػح ٚػٰ  ،٤ٔٯ ًٮاثٍ ا٣ؽٱ٨ كٱجؽك ٝٲف ٦ذ٧ؿدان ّة٬ؿٱًّة

كٝؽ ٠ةف ٝٲف كأٲةن  .ا٣جٲذٲ٨ دعٲ٢ ٤ٔٯ ز٪ةاٲح أػؿل ٬ٰ ز٪ةاٲح ا٣ٕنٜ/ ا٣ؽٱ٨

ؽٱ٨ ٚػٰ ٤ذٕةرض ثٲ٨ ا٣ٕنٜ كا٣ؽٱ٨، ٨١٣ كٔٲ٫ كٰٔ ٦أقٮم، ٚٞؽ ظة٠ٯ ا٣٣

كدٞٮـ ٬ؾق ا٧٣عة٠ةة ٤ٔٯ ٔٺٝح ًػؽٱح، ٚس٧ػح  .ٔن٫ٞ، كاقذ٢٧ٕ أ٣ٛةّةن دٱ٪ٲح

٦٪ُٞح كقُٯ ثٲ٨ ا٣ُؿٚٲ٨ دذ٧س٢ ٚػٰ كٔػٰ ا٣ذٕػةرض ثػٲ٨ ا٣ٕنػٜ كا٣ػؽٱ٨، 

ٚؾات ٝٲف ا٣نةٔؿ ا٣ٕةمٜ ٦٪ٞك٧ح ثٲ٨ ا٣ٕنٜ ا٣ؾم ٱٞٮـ ٤ٔٯ أقةس ا٣ُةٝح 

أقػةس اٹٚذٞػةر ك٤ٔػٯ  ،ا٣٪ةرٱح ا٣ذٰ دذأصش ٰٚ ٤ٝت ا٣ٕةمٜ دضػةق ٦ٕنػٮٝذ٫

ٱذضةذب ذات ٝػٲف  .ا٣ؽٱ٨ ا٣ؾم ٱٞٮـ ٤ٔٯ اٹٔذؽاؿ ٰٚ ا٧٣نةٔؿثٲ٨ى إ٣ٲ٭ة، ك

ٚ٭ػٮ  ،ا٣ُٞجةف، كٵ٩٭ة ذات ٔةمٞح ٱذ٤٘ت ُٝت ا٣ٕنٜ ٤ٔػٯ ا٣ُٞػت اٳػػؿ

ٱ٪ٰٛ أف ٱ١ٮف ٰٚ دٮصٲػ٫ كص٭ػ٫ إ٣ػٯ ١٦ػةف كصػٮد ٣ٲ٤ػٯ ٚػٰ أز٪ػة  ا٣ىػٺة 

ٱ٪كٯ؛ ٣ُ٘ٲةف َؿؼ ٨٦ إمؿاؾ، ٚة٢ٕٛ٣ ا٣ُٞكٰ ٹ ٱي٪كٯ، ٨١٣ ٝٲكةن ا٣ٕةمٜ 
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َؿٰٚ ا٣س٪ةاٲح ٤ٔٲ٫، ٚٲذٮص٫ ٦جةمؿة إ٣ٯ ٩ٰٛ اٷمؿاؾ، ٚؾاد٫ ٦٪ضؾثح إ٣ٯ ٝج٤ػح 

 ػةوح ٬ٰ ٣ٲ٤ٯ.

إف ز٧ح ٦كةٚح دٮدؿ ثٲ٪٫ كثٲ٨ ا٧٣ٕنػٮٝح، ٱ٤٧ؤ٬ػة ثة٣نػٕؿ، كٱػ٪٥ْ ظة٣ػح 

ا٧٣٪ٓ ا٣ٞةا٧ح ٤ٔٯ اصذ٧ةع ا٧٣ذٌةدات، ٚذ٘ؽك ٣ٲ٤ٯ ذات ق٧ح ٩ٮرا٩ٲػح، ثةٔسػح 

١٣ٰ ٱذ٘٪ٯ ث٭ػة، كثٕؾاثػ٫، كٱذٕػٲ٨  كٱ٘ؽك ا٣عؿ٦ةف ًؿكرٱًّةٝٮؿ ا٣نٕؿ، ٤ٔٯ 

٤ٔٯ ذ٣ٟ أف ا٣ض٪ٮف ا٣ؾم أوػةب ٝٲكػةن ٬ػٮ ص٪ػٮف ا٧٣نػةٔؿ، كا٤ٞ٣ػت، ٹ 

ص٪ٮف ا٢ٕٞ٣، ٚ٭ػؾا ا٣عػت ا٧٣ٞٲٌػؽ ثٌػٮاثٍ ا٧٣٪ػٓ اٹصذ٧ةٔٲػح ٚػٰ ا٣جةدٱػح، 

كا٣ؽٱ٪ٲح ثكجت ًٮاثٍ ا٣ؽٔٮة اٷقٺ٦ٲح ا٣ضؽٱؽة ٱنػذ٢٧ ٤ٔػٯ ػػؿؽ ٣٭ػؾا 

 ٢ ٰٚ رٚٓ ٣ٲ٤ٯ إ٣ٯ ٦ؿدجح ٔة٣ٲح، كدعؿٱ٧٭ة ٤ٔٯ ٩ٛك٫.ا٧٣٪ٓ ٱذ٧س

كٱجؽك ٔنٜ ٝٲف ذا َةثٓ ٦أقػٮم، ٱجػؿز ٚػٰ ٦ٲ٤ػ٫ إ٣ػٯ ا٣ػؿٚي، ك٬٪ػة 

دذٮا٣ٯ ا٣س٪ةاٲةت ا٣ٌؽٱح ا٤٣ٮ٣جٲػح، ٚس٧ػح ٦ٮاص٭ػح ٧٤٣ضذ٧ػٓ، كز٧ػح مؼىػٲح 

ٝػػٲف ا٣ذؿاصٲؽٱػػح ا٣ذػػٰ ٱذػػؽاػ٢ ٚٲ٭ػػة ا٧٣ػػٮت ثة٣عٲػػةة، كا٧٣ع١ػػٮـ ٤ٔٲ٭ػػة 

كـ ا٣ع٤ٮؿ ا٣ذٰ دٞؽ٦٭ة ا٣ػ٪٥ْ اٹصذ٧ةٔٲػح كا٣ؽٱ٪ٲػح، ثة٧٣ٮت، ٚة٧٣أقٮم ٱٞة

٨١٣ ٝٲكةن ٰٚ ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة ٱٞةكـ ٤ٞٔ٪ح اٵ٦ٮر، كٱٛذع٭ة ٤ٔٯ ا٤ُ٧٣ػٜ، ٚٞػؽ 

 ٭ؿ ز٪ةاٲح ا٣ذكؼٍ/ ا٣ٞجٮؿ ثٞٮ٫٣:دضؿأ، كدكؼٍ، ٚأّ

ٟي ا٣ػػػؾم ٰ  ٹ كاهلل ٹ أ٤٦ػػػ  ػ٤ٲ٤ػػػ

 

 ٌٝٯ اهللي ٰٚ ٣ٲ٤ٯ كٹ ٦ة ٌٝٯ ٣ٲػة 

 عج ٭ػػةٌٝػػة٬ة ٣٘ٲػػؿم كاثذٺ٩ػػٰ ث 

 

 ثنػػٰ و ٗٲػػًؿ ٣ٲ٤ػػٯ اثذٺ٩ٲػػة ٚ٭ػػٌٺ  

. 

 

ٍ ٣ٌٞػة  اهلل (: »اٵٗػة٩ٰ)كصة  ٚػٰ  ٩ػٮدم ٚػٰ ا٤٣ٲػ٢: أأ٩ػخ ا٧٣ذكػؼ 

كا٧٣ٕذؿض ٤ٔٯ أظ١ة٫٦؟ كاػذي٤ًف ٫٤ٞٔ، ٚذٮٌظل ٦٪ؾ د٤ٟ ا٤٣ٲ٤ػح، كذ٬ػت 

«٦ٓ ا٣ٮظل ٤ٔٯ كص٭٫
(27)

. 

                                                 

، دعٞٲٜ: ٔجؽ ٤ٔػٰ ٦٭٪ػة، كقػ٧ٲؿ صػةثؿ، دار ا١٣ذػت 2، اٵٗة٩ٰ، ط9992اٵوٛ٭ة٩ٰ:  (27)

 .2/69ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت، 
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إ٫٩ ٱذكؼٍ اظذضةصةن ٤ٔٯ ٦ة ٱؿاق ٗٲػؿ ٦ٕٞػٮؿ، ١ٚٲػٙ ٱيجذ٤ػٯ ثٕنػٞ٭ة، 

كدىٌؿ اٵػجةر ٤ٔٯ أف د٪ػـؿ ٔٞٮثػح ٤ٔٲػ٫ اظذضةصػةن  ؟عؿـ ٦٪٭ة دكف ٗٲؿقكٱي 

 ٤ٔٯ دكٌؼ٫ُ، ٚٛٞؽ ٫٤ٞٔ.

كٱ٨١٧ د٧سٲ٢ ا٣س٪ةاٲةت ا٣ٌػؽٱح ا٤٣ٮ٣جٲػح ا٣ذػٰ دٕػٮد إ٣ػٯ ٦ٞٮ٣ػح اٵ٠ػؿ 

 ا٧٣ٞكٮ٦ح ثة٣ذ٧سٲ٢ اٳدٰ:

 .ذ٠ؿ/ أ٩سٯ  ر٦ـ ا٣ع٧ةـ/ اٵـ  ١ٚؿة ا٧٣ٮت ٔنٞةن   ٠ؿة

 دكؼٍ/ ٝجٮؿ  ٔةرض/ ٝؽٱ٥  ةة٦ٮت/ ظٲ  ا٩ٛىةؿ/ ادىةؿ

 أ٥٣/ قٕةدة  .ٰصكؽم ٥٤ْ٦/ ركظٰ ٩ٮرا٩ 

 :ٌفخٔى نٔجٖ -3-2

ز٧ح ا٣ذٞة  ثٲ٨ ػُةب ا٣ٕنٜ ا٣ىٮٰٚ كػُةب ا٣ٕنٜ ا٣ٕؾرم ٰٚ ٦ٮاًػٓ 

كٱذض٤ٯ ٬ؾا ا٤٣ٞػة  ٚػٰ ز٪ةاٲػةت ا٣عٌػٮر/ ا٣٘ٲػةب، ا٣٪ػٮر/  .٨٦ ٬ؾق ا٣ٞىٲؽة

إ٣ػٯ ٗةٱػح كاظػؽة ٬ػٰ اٹدعػةد  ا٣ْٺـ، ا٣ٮصٮد/ ا٣ٕؽـ. كدٮو٢ ٬ؾق ا٣س٪ةاٲةت

 ثة٧٣ٕنٮؽ ا٣ؾم ٱ٭ؽؼ إ٣ٯ إد٧ةـ ا٣ؽااؿة، كاٹ٠ذ٧ةؿ، كا٣ٕٮدة إ٣ٯ اٵو٢.

٣ٞؽ ٔنٜ ٝٲف اٵ٥٣ ا٣٪ةص٥ ٨ٔ ا٣عت، كٔنٜ أذٺ٫٣ ثكػجت ا٣ٕنػٜ؛ 

ٵف صكؽق ظةصـ ٥٤ْ٦ ٱٛى٢ ركظػ٫ ٔػ٨ ركح ٣ٲ٤ػٯ؛ ٣ػؾا كصػت أف ٱٕذػ٢ٌ 

اٲػح ا٣٪ػٮر/ ا٣ْػٺـ دعٲػ٢ ا٣ضكؽ، كٱٛ٪ٯ؛ ١٣ٰ دذى٢ ا٣ؿكظةف ٦ضػؽدان، ٚس٪ة

٤ٔٯ كصٮد ا٣ؿكح ا٣٪ٮرا٩ٲح ٦ٞةث٢ ا٣ضكؽ ا٥٤ْ٧٣ ٦ػ٨ ص٭ػح، ك٤ٔػٯ ظٌػٮر 

 ٞةث٢ ظٲةد٫ ا٧٤ْ٧٣ح ٨٦ ص٭ح أػؿل:٣ٲ٤ٯ ا٣٪ٮرا٩ٰ ٦

 ٬ػػٰ ا٣ٌكػػعؿي إٹ أف ٤٣ٌكػػعًؿ رٝٲػػحن 

 

٣ٛػػٯ ٣٭ػػة ا٣ػػٌؽ٬ؿى راٝٲػػة 
ي ٰى ٹ أ  كأ٩ػػ

 إذا ٩عػػػ٨ي أد٣ض٪ػػػة كأ٩ػػػًخ أ٦ة٦٪ػػػة 

 

 ٱػػػة٠ٛػػػٯ ٧٣ُةٱة٩ػػػة ثػػػؾ٠ؿاًؾ ٬ةد 

. 

 

إ٩٭ة ًقعؿ، ك٬ؾا ٱٕ٪ٰ أف ظٌٮر٬ة ٩ٮرا٩ٰ، ك٬ػٰ ٩ػٮر ٱ٭ؽٱػ٫ ٚػٰ رظ٤ذػ٫، 

ك٬ٰ ٦ٛؿدات وٮٚٲح، ٤ٚٲ٤ٯ/ ا٣٪ٮر ديعضت ٔ٪٫، ٚذعٲ٢ ظٲةد٫ ّٺ٦ةن، كظٌػٮر 
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٣ٲ٤ٯ ظٌٮر ٩ٮرا٩ٰ، ٹ ظٞٲٰٞ، كدعٲ٢ ٬ؾق ا٣س٪ةاٲح ٤ٔٯ ز٪ةاٲح ظٌٮر/ ٗٲػةب، 

ٌػٮر٬ة ٱضٕػ٢ ٝٲكػةن ٚعٌٮر ٣ٲ٤ٯ ٱٕ٪ٰ ٗٲةب ٝٲف؛ ٵ٩٭ة ٦عؿ٦ػح ٤ٔٲػ٫، أك ظ

 ٱ٘ٲت ٨ٔ كٔٲ٫، ٚة٧٣٪ٓ ا٧٣ٛؿكض ٤ٔٲ٫ ٱض٢ٕ ٣ٞة ٬ة ظ٧٤ةن:

 أ٦ٌػػؿكثحه ٣ٲ٤ػػٯ ٤ٔػػٯ أف أزكر٬ػػة

 

 ك٦يذ ؼػػػػؾه ذ٩جػػػػةن ٣٭ػػػػة أف دؿا٩ٲػػػػة 

ٚعٲ٨ ٱعٌؿ َؿؼ ٱؼذٰٛ ا٣ُؿؼ اٳػؿ، ك٬ؾا ٦ة ٱض٫٤ٕ ٱٞػٌؽـ أَػٺؿ  

٫ ٔنٜ ػةوح ٦ؼذ٤ٛح ٨ٔ اٵَٺؿ ا٣ٕةدٱح ا١٧٣ة٩ٲح ا٧٣ؿدجُح ثـ٨٦ ٦ٌػٯ. إ٩ػ

٬ٮ ٢٤َ ز٦٪ٰ ػة٣ه، ٚة٣ـ٨٦ ا٧٣ةًػٰ ٠ػةف ز٦ػ٨  ،ٱٞؽـ ٢٤َ ٔنٜ ٦ؼذ٤ٛةن 

اٵ٣ٛح كاٹدعةد، ك٬ٮ ٱٞٙ ٤ٔٲػ٫ كٱج١ٲػ٫ ٦ذ٧٪ٲػةن ٔٮددػ٫، كقػةٔٲةن إ٣ػٯ ذ٣ػٟ 

ضكػؽ، كدعؿٱؿ٬ػة؛ ثإٔٺؿ صكؽق، كإٚ٪ةا٫ قٕٲةن إ٣ٯ دؼ٤ٲه ركظ٫ ٨٦ ٝٲؽ ا٣

 ٣ذذعؽ ثؿكح ٣ٲ٤ٯ:

 دػػؾ٠ٌؿتي ٣ٲ٤ػػٯ كا٣كػػ٪ٲ٨ ا٣ؼٮا٣ٲػػة

 

 ٩ؼنٯ ٤ٔػٯ ا٤٣٭ػٮ ٩ة٬ٲػة كأٱةـى ٹ 

 ٱٞػػٮؿي أ٩ػػةسه ٔػػ٢  ٦ض٪ػػٮفى ٔػػة٦ؿو  

 

ا  ػػ٤ٮًّ  ٤ٝػػخي أ٩ٌػػٯ ٧٣ػػة ثٲػػة ٱػػؿكـي قي

إف ز٪ةاٲػػح ا٣عٌػػٮر/ ا٣٘ٲػػةب دعٲػػ٢ ٤ٔػػٯ ز٪ةاٲػػح ا٣عٌػػٮر/ اقػػذعة٣ح  

ا٣عٌٮر، ٚ٭ٰ ظةًؿة، كٝؿٱجح ٦٪٫ ١٣٪٭ة ٧٦٪ٮٔح ٤ٔٲ٫. ٚذؾ٠ٌؿ ٣ٲ٤ٯ كص٫ ٦ػ٨ 

ٹقػذعة٣ح، كٱنػذؿؾ ٦ػٓ كصٮق ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ا٢٤ُ٣، ك٬ٮ ٱؽػ٢ ٚػٰ ٔػة٥٣ ا

ا٢٤ُ٣ ٰٚ أ٫٩ ٬ٲٌش ٦نػةٔؿق، ٚة٤ُ٣ػ٢ ١٦ػةف اردػجٍ ث٤ٲ٤ػٯ ا٣٘ةاجػح، كا٣ػؾ٠ؿل 

ز٦ةف ٦ٌػٯ اردػجٍ ث٭ػة، كٱػؽٌؿ ا٣ذػؾ٠ؿ ٤ٔػٯ ٗٲػةب ٣ٲ٤ػٯ ٤ٔػٯ ا٣ػؿ٥ٗ ٦ػ٨ 

كإف ٠ػةف ٱذعػؽث ٔ٪ػ٫ ثٮوػ٫ٛ  ،ظٌٮر٬ة، ٧ٚة ٱؾ٠ؿق ٱ٪ذ٧ػٰ إ٣ػٯ ا٧٣ةًػٰ

٨ ظةًػؿ، ١٣ػ٨ ٦ػ٨ ز٦ػ ٨٦ ز٨٦ ٦ٌػٯ، كا٣نػٮؽ نتو  ظةًؿان، ٚة٣ذؾ٠ٌؿ نتو 

ا٢٤ُ٣ ٱيؾ٠ىؿ ثة٣ج١ة  ٤ٔٲ٫، ز٥ ٱكذٛٲٜ ا٣نػةٔؿ ٔػةدة اقػذٛةٝح ٦ٮصٕػح، ٚٲٞػةكـ 

٤ٔٯ ٩ةٝذ٫ إ٣ٯ ا٣ٮاٝٓ اٹصذ٧ػةٰٔ.  أظٺ٫٦، كٱٌٞؿر ادجةع زٞةٚح ا٢٧ٕ٣ كا٣ؿظٲ٢ى 

ٟ ث٫، كا٩ُٺؽ ٦٪ػ٫ أ٦ة ٬٪ة ٚ٭ؾا ا٢٤ُ٣ ػةص، ٬ٮ ٔٮدة إ٣ٯ ا٧٣ةًٰ، كد٧كُّ 
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٪ػػؽق كٝػػٮؼ ٤ٔػػٯ ا٤ُ٣ػػ٢؛ ٵف ٣ٲ٤ػػٯ/ إ٣ػػٯ ا٧٣كػػذٞج٢، ٚة٣عة٣ػػح ا٣ٕنػػٞٲح ٔ

 ا٧٣كذعٲ٢ ٹ دعٌؿ إٹ ك٬ٰ ٗةاجح.

ٱض٢ٕ ا٧٣ذ٤ٰٞ ٦ػ٪ٕٛٺن،  ٬ؾق ا٣س٪ةاٲةت دن١ٲٺن ٦ٕض٧ٲًّة وٮٚٲًّةإف دن١ٲ٢ 

ٛىػةؿ، ك٦ٺًظٞةن ٬ؾا ا٣ذٮدؿ ثعسةن ٨ٔ ا٩ٛؿاج، ٚس٧ػح ثؽاٱػح ا٣ٛضػٮة، كٝػخ اٹ٩

كوػعٮة، ك٦جػؽأ  ، كز٧ح ّ٭ٮر كٗٲةب، كٗٲجٮثحكز٧ح ٦كةٚح دٮدؿ َٮٱ٤ح صؽًّا

ك٦٪ذ٭ٯ، كدٞةث٢ أَؿاؼ، كدٕةرض أظٮاؿ ا٣ٮصػؽاف، كٱػؤدم ٬ػؾا ٤٠ػ٫ إ٣ػٯ 

كصؽا٩ٰ، ٚٞؽ أ٠كجخ ا٣ذٞةثٺت ا٣٪ه ظؿ٠ح داػ٤ٲح، ٨٧ٚ  (دٱة١٣ذٲٟصؽؿو )

٬ؾق ا٣س٪ةاٲةت ّ٭ؿت ز٪ةاٲح كصٮد/ ٔؽـ، ٚٮصٮد ٝٲف ٦ؿدجٍ ثٮصػٮد ٣ٲ٤ػٯ، 

 كصٮدق: ثة٩ٕؽاـ ؿى ٕى كإف اػذٛخ مى 

ٰ  إف ًػػػ٪ٌٮا   ث٤ٲ٤ػػػٯ ٌٚٞؿثػػػةػ٤ٲ٤ػػػ

 

 ٣ٰ ا٣٪ٕلى كاٵ٠ٛةفى ز٥ٌ اقذ٘ٛؿا ٣ٲة 

كدعٲ٢ ز٪ةاٲح ا٣ٮصػٮد/ ا٣ٕػؽـ ٤ٔػٯ ز٪ةاٲػح أقةقػٲح ٚػٰ ٝىػٲؽة ا٣٘ػـؿ  

 ا٣ٕؾرم ٬ٰ ز٪ةاٲح أكؿ/ نػؿ:

 ٚٲة رٌب إذ وٲٌؿتى ٣ٲ٤ٯ ٬ٰ ا٧٣٪ػٯ

 

 ٚـ٩ٌػػػٰ ثٕٲ٪ٲ٭ػػػة ٧٠ػػػة ز٩ذ٭ػػػة ٣ٲػػػة 

اٵك٣ٯ كاٵػٲػؿة،  ٤ٚٲ٤ٯ ٬ٰ ا٧٣٪ٯ ٹ اٵ٦٪ٲح، ٚ٭ٰ ٢٠ مٰ  ٰٚ ظٲةد٫، إ٩٭ة 

كٵ٩٭ة ٠ؾ٣ٟ ٱكٕٯ إ٣ٲ٭ة، كٹ ٱؿل قجٲٺن إ٣ٯ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٲ٭ة إٹ ث٤ٞػة  ا٣ػؿكظٲ٨، 

كٹ ٱ١ٮف ٬ؾا ا٤٣ٞة  ثٮصػٮد ا٣ضكػؽ ا٣ػؾم ٱعضػت ٩ػٮر ا٣ػؿكح، ٚٲكػٕٯ إ٣ػٯ 

 إٔٺؿ صكؽق، ٚٲذجة٬ٯ ث٪عٮ٫٣، كد٦ٮ٫ٔ ا٣٘ـٱؿة، كمعٮث٫:

ٜو كٹ ٔػؽا  كأ٩ًخ ا٣ذٰ ٦ة ٨٦ وػؽٱ

 

 ٞٲػًخ إٹ رزػٯ ٣ٲػةٱؿل ٩ًٌػٮى ٦ػة أث 

كٱ٤ذٰٞ أذٺؿ ٝٲف أذٺؿ ا٣نةٔؿ ا٣ىٮٰٚ، ٚٲؿدجٍ ا٣ٮصؽ ث٧ٛؿدات ا٣ٕنٜ  

اٷ٣٭ٰ، ك٧٤٠ح ا٣ٮصؽ ٨٦ ا٧٤١٣ةت ا٣ذٰ دع٢٧ ٦ٕ٪ٲٲ٨ ٦ذٌةدٱ٨: ٚة٣ٮاصؽ ٬ػٮ اهلل 

ا٣ٮاقٓ ا٣٘٪ٰ، كا٣ٮاصؽ ٬ٮ ا٣ٕةمٜ مؽٱؽ اٹٚذٞةر إ٣ٯ اهلل، كا٣ٮاصػؽ ا٣ٕػؾرم ٬ػٮ 

ك٤٣ٕةمٜ ا٣ىػٮٰٚ ظؿ٠ػح ٦ٌػُؿثح دضػةق ٦ٕنػٮ٫ٝ  .ٲ٤ٯٝٲف مؽٱؽ اٹٚذٞةر إ٣ٯ ٣
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اٵق٧ٯ، ٚٲ٘ٲت ٨ٔ ٩ٛك٫، كٱٛ٪ٯ ٰٚ ا٧٣ٕنٮؽ، ك٬ٮ ٦ٕ٪ػٯ وػٮٰٚ ٩ػؿل ّٺ٣ػ٫ 

ٞى  ٮا إ٣ٯ ٔة٥٣ ا٣ؿكح، كمٕؿ ا٣عت ا٣ىػٮٰٚ ٹ ظػٌؽ ٣ؽل ٝٲف ٦ٓ أف ا٣ىٮٚٲٲ٨ ارد

 ٫٣ ٰٚ ظٲ٨ أف ٝٲكةن ٱؿل أذٺ٫٣، كٝذ٢ ٩ٛك٫ قٕٲةن ٤٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ٣ٲ٤ٯ.

٣س٪ةاٲح ا٣كةثٞح: ا٣ٮصػٮد/ ا٣ٕػؽـ ز٪ةاٲػح اٹقػذ٘ؿاؽ/ ا٣٪ٛػٰ، كٱ٪جسٜ ٨ٔ ا

ك٬ٰ ز٪ةاٲح وٮٚٲح، ٰٚٛ ا٣عػت اٷ٣٭ػٰ اصذ٧ػةع ًػؽٱ٨: اٹقػذ٘ؿاؽ، ك٬ػٮ 

أق٤ٮب إزجةدٰ ٱض٢ٕ ٢ٌ٠ مٰ  داػٺن ٰٚ ظ١ػ٥ اهلل، كا٣٪ٛػٰ؛ إذ ٱ٪٤ٞػت ٠ػ٢ 

 أق٤ٮب اٹقذ٘ؿاؽ كا٣٪ٰٛ ٣ؽل ٝٲف:ك٩ضؽ  .مٰ  إ٣ٯ ٹ مٰ 

 ث٪ػٮ اث٪٭ػة ٚنت  ث٪ٮ ٣ٲ٤ػٯ، كمػت  

. 

 

 كأٔٺؽي ٣ٲ٤ٯ ٰٚ ٚػؤادم ٧٠ػة ٬ٲػة 

 قٞٯ اهللي صػةراتو ٤٣ٲ٤ػٯ دجةٔػؽت 

 

 ث٭٨ٌ ا٣٪ٮل ظٲر اظذ٨٤٤ى ا٧٣ُة٣ٲػة 

 ك٥٣ ٱي٪ك٪ٰ ٣ٲ٤ػٯ اٚذٞػةره كٹ ٗ٪ػٯ 

 

 كٹ دٮثحن ظذٯ اظذٌػ٪خي ا٣ٌكػٮارٱة 

كػػ٪ٮف، ٚ٭ػػٮ ٱكػػذ٘ؿؽ إف ظج٭ػػة ٝػػؽٱ٥، كزةثػػخ، كأز٣ػػٰ ٦٭٧ػػة ٦ػػؿت ا٣ 

ٰ ظج٭ة، ز٥ ٱ٪ٰٛ أف ٱ١ٮف ا٣ٛٞؿ أك ا٣٘٪ٯ ٝؽ أ٩كٲةق ٣ٲ٤ٯ ٦ٓ أف ٚ اقذ٘ؿاٝةن دة٦ًّة

 ا٣٪ٰٛ ٗٲؿ كارد ٬٪ة ٹقذ٘ؿا٫ٝ ٰٚ ظةؿ ا٣٭ٲةـ ث٭ة.

إف ا٣ٕةمٜ ا٣ىٮٰٚ ٱعٜٞ اٹدعةد ث٧ٕنٮ٫ٝ اٵق٧ٯ ٦ػ٨ ٗٲػؿ كقػةاٍ، 

ٱػؤدم إ٣ػٯ ٝذػ٢  ٞٮا٩ٲ٨ ا١٣ٮف كا٣ٛكةد، ٚٲ٤ُت ا٧٣ٮت ا٣ؾم٣كٱؼٌٓ ٝٲف 

ٱةاف إ٣ٯ ٣ٲ٤ٯ. كا٣نٮؽ ٣ػؽل ا٣ٕةمػٜ ا٣ىػٮٰٚ  ٰٚ مٮؽ ٩ٛك٫ ٝذٺن ٦ضةزٱًّة

كٱنذؿؾ ا٣ٕةمٞةف ٰٚ دكاٌؿ ا٣ٕنػٜ، كاٹٔػذٺؿ؛  ،ظؿ٠ح ٧ٔٮدٱح إ٣ٯ اٵ٤ٔٯ

 ٣٘ٲةب ا٧٣ٕنٮؽ.

 كٱ٨١٧ د٧سٲ٢ ا٣س٪ةاٲةت ا٤٣ٮ٣جٲح ا٣ىٮٚٲح ثة٣ن٢١ اٳدٰ:

 .أكؿ/ نػؿ  كصٮد/ ٔؽـ  ظٌٮر/ ٗٲةب  ٩ٮر/ ّٺـ

 :ٌفخٔى اسخٍاغٖ -3-3

ػؿ ز٧ح ػ٤ػٍ ثػٲ٨ ٦ ٛ٭ػٮ٦ٰ ا٣ٕنػٜ كا٧٣عجػح؛ ذ٣ػٟ أف أظػؽ٧٬ة ٝػؽ ٚيك 
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ثة٣سة٩ٰ، ك٣ٲف اٵ٦ػؿ ٠ػؾ٣ٟ، ٚة٣ٕنػٜ ٬ػٮ ٚػؿط ا٣عػت، كٔضػت ا٧٣عػت 

ثة٧٣عجٮب، كٱ١ٮف ا٣ٕنٜ ٰٚ ٔٛةؼ ا٣عت كدٔةردػ٫
(28)

ٚة٧٣عجػح صػ٪ف،  ؛

كا٣ٕنٜ ٩ٮع ٦٪٫، ٢١ٚ ٔنٜ ظت، ك٣ٲف ٠ػ٢ ظػت ٔنػٞةن؛ ٵف ٚػٰ ا٣ٕنػٜ 

إٚؿاَةن 
(29)

ـ ٤ٔػٯ ر٠ٲػـة ا٣ٕٞػ٢، كا٣ٕنػٜ ٱٞػٮـ كٱٕ٪ٰ ذ٣ٟ أف ا٧٣عجح دٞػٮ ،

 ٤ٔٯ ر٠ٲـة ا٣ؿكح.

ؽ ا٣ٕنٜ ا٣ٕػؾرم صً إف ٦كأ٣ح ا٣ٕنٜ أ٦ؿ ٦ٕٞؽ ٦ذى٢ ثٕة٥٣ اٵركاح، كٝؽ كي 

٭ػؿ دٰٚ ا٣جةدٱح، ٰٚ صٮ  كٮدق ا٣ٌٮاثٍ اٹصذ٧ةٔٲح كا٣ؽٱ٪ٲح، ٚ٭ٮ ظت ٦ٌُٮؽ، ٱْي

٭ؿ ا٣ٕٛح ٰٚ ظٲ٨ أ٫٩ راٗت ٚٲ٭ة، ٚٞػؽ ا ٚذٕػ٢ ٝٲف قٕٲ٫ إ٣ٯ ٣ٲ٤ٯ ا٧٧٣٪ٮٔح، كٱْي

 ٱؾ٠ؿ٬ة ٚػٰ مػٕؿق، ثٕي ا٣ٕٮااٜ ١٣ٰ ٱُٲ٢ ٦كةٚح ا٣ذٮدؿ؛ إذ ٠ةف ٰٚ إ١٦ة٫٩ أٌٹ 

ٚٺ د٪ذنؿ ٝىح ظج٭٧ة، كٹ دي٧٪ٓ ٔ٪٫، ٨١٣ ٬ػؾا اٵ٦ػؿ ٱنػٲؿ إ٣ػٯ أ٩ػ٫ ٝػؽ ٔنػٜ 

ا٣ٕنٜ ٩ٛك٫، أك اٵ٥٣ ا٣٪ةص٥ ٨ٔ ا٣ٕنػٜ، ٤ٚٲ٤ػٯ ٱضػت أف د١ػٮف ثٕٲػؽة؛ ١٣ػٰ 

 ةن ٣ذعؿٱؿ ركظ٫.ٱذأ٥٣، كٱٕذ٢ٌ، كٱذؼ٤ه ٨٦ صكؽق ا٥٤ْ٧٣؛ قٕٲ

 ٤ٔٯ ا٧٣كذٮل اٹصذ٧ػةٰٔ ا٣ٌؽٱح ا٣س٪ةاٲةت وٕٲؽ ٤ٔٯ -ك٩ضؽ أ٩ٛك٪ة 

أ٦ةـ ز٪ةاٲح إثةظٰ/ ٔٛٲٙ ا٣ذٰ دٮو٢ إ٣ٯ ز٪ةاٲح ظٌؿم/ ثؽكم -
(35)

، ٚٞػؽ 

٣جةدٱح؛ ٵ٫٩ ٱ٧س٢ ا٣٪ٞة  كا٣ٕٮدة إ٣ٯ اٵوػ٢، ٚس٧ػح ا٣٘ـؿ ا٣ٕؾرم إ٣ٯ ا تى كً ٩ي 

٩ـٔح أػٺٝٲح دىٙ ٢٠ ٦ة ٱػؿدجٍ ظ٪ٲ٨ إ٣ٯ ٚؿدكس ٦ٛٞٮد ٬ٮ ا٣جةدٱح، كز٧ح 

                                                 

 :كٝؽ قب٢ أثٮ ا٣ٕجةس أظ٧ؽ ث٨ ٱعٲػٯ ٔػ٨ ا٣عػت كا٣ٕنػٜ (ٔنٜ)٣كةف ا٣ٕؿب، ٦ةدة  (28)

 .أٱ٭٧ة أظ٧ؽ؟ ٚٞةؿ: ا٣عت؛ ٵف ا٣ٕنٜ ٚٲ٫ إٚؿاط

 .٨358 قٺ٦ح ٨ٔ ٬ؾق ا٣س٪ةاٲح ٰٚ صدعؽزخ د. رصة  ث (29)

ٱؿكل أف ثٕي ا٣ٕنةؽ ٩ْؿ إ٣ٯ صةرٱح ٠ػةف ٱ٭ٮا٬ػة، ٚةردٕػؽت ٚؿااىػ٫، كٗنػٰ ٤ٔٲػ٫،  (35)

٦ة ا٣ؾم أوةث٫؟ ٚٞةؿ: ٩ْؿ إ٣ٯ ٨٦ ٱعجػ٫، ٚػة٩ٛؿج ٤ٝجػ٫، ٚذعػؿؾ  :ٚٞٲ٢ ٣جٕي ا٣ع٧١ة 

د٤ػٟ  ٚٞٲ٢ ٫٣: ٩ع٨ ٩عت أ٬ة٣ٲ٪ة كٹ ٱىػٲج٪ة ٦سػ٢ ذ٣ػٟ، ٚٞػةؿ: .ا٣ضك٥ ٹ٩ٛؿاج ا٤ٞ٣ت

، ذـ ا٣٭ػٮل، 9987أثػٮ ا٣ٛػؿج اثػ٨ ا٣ضػٮزم:  ٦عجح ا٢ٕٞ٣، ك٬ؾق ٦عجح ا٣ػؿكح. ا٩ْػؿ:

 .295دعٞٲٜ: أظ٧ؽ ٔجؽ ا٣كٺـ ُٔة، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت، ص
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ثة٣جةدٱح ثة٣٪ٞة  كا٣ُ٭ةرة؛ ٣ؾ٣ٟ ٩كت ا٣جةظسٮف ا٣عػت ا٣ٕٛٲػٙ إ٣ػٯ ا٣جةدٱػح، 

 كا٣٘ـؿ ا٣ٺ٬ٰ إ٣ٯ ا٧٣ؽٱ٪ح.

كٝؽ دأقكخ ز٪ةاٲذة إثةظٰ/ ٔٛٲٙ، ظٌؿم/ ثػؽكم ٤ٔػٯ ظ٪ػٲ٨ ٣ٶوػ٢، 

ٚة٣عؿٱه ٤ٔٯ اٵػٺؽ ٱضؽ ٰٚ ا٧٣ةًٰ ٦ٺذق، كا٣عت ا٣ؾم ٱج٪ٯ ٤ٔٯ ا٣ٕٛػح، 

ضؿد ٨٦ مٮؽ اٵصكةد ظت ٗٲؿ ٦ٮصػٮد؛ ٵ٩ػ٫ ظػت ٦ذأقػف ٤ٔػٯ ا٣ُةٝػح كا٣ذ

 ا٣٪ةرٱح ا٣ذٰ دنذ٢ٕ ٰٚ ٤ٝت ا٣ٕةمٜ، كدؤصض٫، كٹ ٱؿل راظح إٹ ثة٣جٮح:

يمػػًؿؼي اٵٱٛػػةعى إٹ وػػجةثحن   ٧ٚػػة أ

 

ي٩نػػػؽي اٵمػػػٕةرى إٹ دػػػؽاكٱة   كٹ أ

 ٚإف د٧٪ٕٮا ٣ٲ٤ػٯ كدع٧ػٮا ثٺدى٬ػة 

 

ٰ  ا٣ٞٮاٚٲػػة  ٰ  ٤ٚػػ٨ دع٧ػػٮا ٤ٔػػ  ٤ٔػػ

إف ا٣عت َةٝح ٩ةرٱح دعؿ٫ٝ، ك١٣ٰ ٱؿدػةح ٦ػ٨ ٣٭ٲج٭ػة ٱ٤ضػأ إ٣ػٯ ا٣جػٮح  

ح دُ٭ٲؿٱح، ٚٞؽ ١٣ٰ ٱؼٛٙ ٨٦ ٣٭ٲت ٬ؾق ا٣٪ةر، ٚٲ٘ؽك ٤٣نٕؿ كّٲٛ ؛ا٣نٕؿم

 ٣ٲؿٱط ٩ٛك٫، ك٬٪ة دضذ٧ٓ ز٪ةاٲح ا٣٪ةر/ ا٧٣ة : ٠ةف ا٣جٮح ًؿكرٱًّة

  ٰ ٰى أ٣ػػػػذ٧فٍ  إًٌٹ ػ٤ٲ٤ػػػػ  دج١ٲػػػػة٩

 

 ػ٤ٲٺن إذا أ٩ـٚػخي د٦ٕػٰ ث١ػٯ ٣ٲػة 

إ٫٩ ٱ٤ذ٧ف أف ٱج١ٰ ػ٤ٲٺق ٫ٕ٦ ثٕؽ أف أ٩ـؼ د٫ٕ٦، كٱػٮظٰ ا٣٪ـٱػٙ ث٧ػٮت  

كٝػؽ ٔػٌؽت ٠ذػت اٵدب  .ٹظٜ، ٚ٭ٮ ٱؿٗت ٰٚ ا٧٣ٮت، كإدٺؼ ٩ٛك٫ كصكػؽق

ا٧٣٪ذعؿٱ٨ ٨٦ ا٣ٕنةؽ م٭ؽا ، ٚة٣ن٭ٲؽ ٨٦ م٭ؽ ا٣٪ةس ٤ٔٯ ٔن٫ٞ، كٱن٭ؽ ا٣٪ةس 

٤ٔٯ ٩عٮ٫٣
(39)

٤ٔٯ ٔن٫ٞ، كدْ٭ؿ  كا٣٪عٮؿ كا٣ج١ة  كا٣ؽ٦ٮع ا٣٘ـٱؿة أ٦ٮر دن٭ؽ ،

٤ٔٯ صكؽق، ٚس٧ح م٭ٮد ٤ٔٯ ٔن٫ٞ؛ ٣ؾا ٱؼةَػت ػ٤ٲ٤ٲػ٫، كز٧ػح مػ٭ةدة ٱجذ٘ٲ٭ػة، 

كٱؤدم ذ٣ٟ إ٣ٯ إزجةت ا٣ٕنٜ ا٤ُ٧٣ٜ. ك٬٪ة دضذ٧ٓ َةٝح ا٣ٕنٜ ا٣٪ةرٱح ٦ػٓ َةٝػح 

ا٣ؽ٦ٓ ا٧٣ةاٲح؛ ٣ذٮوٺ إ٣ٯ ٗةٱح كاظؽة. ٚة٤٣ٞة  ٱٞذىػؿ ٤ٔػٯ ا١٣ػٺـ، كٱـٱػؽ ٬ػؾا 

                                                 

ا٣عةًػؿ ا٣ػؾم ٹ  :ٚة٣نػ٭ٲؽ ٣٘ػح (٣كةف ا٣ٕؿب)ا٩ْؿ ا٧٣ٕة٩ٰ ا٧٣ؼذ٤ٛح ٢ٕٛ٤٣ م٭ؽ ٰٚ  (39)

ػ ٵف اهلل ك٦ٺا١ذػ٫ مػ٭ٮد ٣ػ٫ ٚػٰ ا٣ض٪ػح،  ٰ ا٣نػ٭ٲؽ مػ٭ٲؽان ٧  ٱ٘ٲت ٨ٔ ٫٧٤ٔ مٰ ، كقي

 كصكؽ ا٣ٕةمٜ ث٪ة  ٤ٔٯ ذ٣ٟ ٱن٭ؽ ٤ٔٯ ٔن٫ٞ.
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ٵف َةٝح ا٧٣ة / ٣ٲ٤ٯ ثٕٲؽة، كظكت ٔ٪ةوؿ ا٣ُجٲٕػح  ؛حاٵ٦ؿ ا٣نٮؽ كَةٝذ٫ ا٣٪ةرٱ

دعذةج ا٣ُةٝح ا٣٪ةرٱح إ٣ٯ َةٝح ا٧٣ة ، ك٣ٲ٤ٯ ثٕٲػؽة؛ ٣ػؾا ٹ ثػؽ ٦ػ٨ ا٣ػؽ٦ٮع، ٚٞػٲف 

٦ٌُؿ ٷػؿاج ا٣ُةٝح ا٣٪ةرٱح ٨٦ ٤ٝج٫؛ ٣ؾا ٠ةف ا٣جٮح ا٣نػٕؿم، كا٣ػؽ٦ٮع دٕٮٱٌػةن 

٪ػةر، ك٦ذٮ٣ػؽة ٦ػ٨ ٨٦ اظذجةس َةٝح ا٧٣ة / ٣ٲ٤ٯ، ٚة٣ؽ٦ٮع َةٝػح ٦ةاٲػح ٦٪ة٬ٌػح ٤٣

 ا٣ُةٝح ا٣٪ةرٱح، إ٩٭ة ٦ة  ٱ٪ـؿ ٤ٔٯ ٩ةر ا٤ٞ٣ت، ٚٲٕٞت ذ٣ٟ مٰ  ٨٦ ا٣ؿاظح.

٣ػؾا ٹ ثػؽ ٦ػ٨ اقذعٌػةر ٣ٲ٤ػٯ إف ٦كةٚح ا٣ذٮدؿ ثٲ٨ ٝٲف ك٣ٲ٤ٯ َٮٱ٤ح؛ 

ظج٫، كاقذ٧ؿارق.  ـى ؽى ٣ٲ٤ٯ، ك٩ٮر٬ة، كظٌٮر٬ة ا٣ؽاا٥، كًٝ  ٩ةرى  ؿى ؛ ٣ؾا ذ٠ى مٕؿٱًّة

ا٣كػةثٞح ٬ػٰ ز٪ةاٲػح ُٔػل/ اردػٮا ، ٤ٚٲ٤ػٯ ٦ػ٨  ك٬٪ة دذٮ٣ؽ ز٪ةاٲح ٨٦ ا٣س٪ةاٲح

 ٪٭ة ثٕٲؽة؛ ٣ؾا ٱ٢ْ ُٔنةن إ٣ٲ٭ة:ٱؿكم ٧ّأق ١٣

ـً أوػػةث٪ٰ ٲػػة  ثػػٰ ا٣ٲػػأسي أك دا ي ا٣٭ي

 

 ٚإٱػػةؾ ٔ٪ػػٰ ٹ ٱ١ػػ٨ ثػػٟ ٦ػػة ثٲػػة 

. 

 

إ٫٩ ا٣٭ٲةـ؛ دا  ا٣ٕنٜ، ٱ٧س٢ ٧ّأ ٤٣ٕٮدة إ٣ػٯ اٵوػ٢، كٱكػذعٲ٢ أف ٱػؿكم 

٧٣ة  ٦ٮصٮد، ٨ٌ١٣ ز٧ح ٦٪ٕػةن ٣ٺردػٮا  كا٣٭ٲةـ ٨٦ أ٤ٔٯ درصةت ا٣ٕنٜ، ٚة .٤ٗٲ٫٤

٧٤٣ىةب ثؽا  ا٣٭ٲةـ قٮا  ظٌؿت ٣ٲ٤ٯ، أك ٗةثخ، ث٢ إف ا٧٣ة  ٹ ٱـٱؽ ٝٲكػةن إٹ 

كز٪ةاٲػح ٧ّػأ/ اردػٮا  دعٲػ٢ ٤ٔػٯ كصػٮد  .٧ّأن، ٚة٧٧٣ذ٪ٓ ٬ٮ اٹردٮا ، ٹ ا٧٣ة 

ؽ٬ة ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫، ٤ٚٲ٤ٯ صكػؽ ٩ػٮرا٩ٰ ٱيػ ؾ أك ٱذػٮ٥٬ أ٩ػ٫ ٱؿا٬ػة، ؽرً ٣ٲ٤ٯ كثٕي

 ٲ٤ٯ ٗةاجح ظةًؿة، كػٲة٫٣ ٬ٮ ا٣ؾم ٱىٮر٬ة ٫٣ ٝؿٱجح كثٕٲؽة.٤ٚ

إف نػؿ ٦ة ٫٤ٕٚ ٝػٲف صؿٱػ٫ كرا  ّجٲػح، ٚػأكدل ثعٲةدػ٫  :كدٞٮؿ ا٣ؿكاٱح

ا٣ضؿم كرا  ا٣ْجٰ
(32)

ػ . ا٣نػ٧ف  ٲًخ ٧  كز٧ح ٔٺٝح ثٲ٨ ا٣ْجٰ كا٣نػ٧ف، ٚكي

ٵ٩٭ة د٘ػـؿ ا٣ؼٲػٮط ؛ٗـا٣ح
(33)

كا٣ْجٲػح وػٮرة ٔػ٨ ٣ٲ٤ػٯ، ك٬ػٰ اقػذٕةرة  .

 ذٰ ٹ دؽرؾ، كٹ ٱ٨١٧ ا٣٪ْؿ إ٣ٲ٭ة.٤٣ن٧ف ا٣

                                                 

 .ك٦ة ثٕؽ٬ة 96ا٩ْؿ د٤ٕٜ ٝٲف ثة٣ْجٰ ٰٚ دٱٮا٫٩، ص (32)

 .(ٗـؿ)٣كةف ا٣ٕؿب، ٦ةدة  (33)
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كدؤدم ٬ؾق ا٣س٪ةاٲةت ٤٠٭ة إ٣ٯ أف ٱض٢ٕ ا٣نةٔؿ ٨٦ ٩ٛكػ٫ َؿٚػةن ٦ٌػةدان 

٧٤٣ضذ٧ٓ، ٣ٞؽ ٚؿض ا٧٣٪ٓ ٤ٔٯ ٩ٛك٫، كدعؽل ٦ضذ٫ٕ٧ ثة٣سجػةت ٤ٔػٯ ظػت 

أ٣ٙ اٷَػٺؽ، ٚس٧ػح وػٮت ككدجؽك وٮرة ٨٦ ذ٣ٟ ٰٚ ظؿ٠ح ا٣ؿكم  .٣ٲ٤ٯ

ٙ اٷَػٺؽ ٣ذػؽػ٢ ٚػٰ ٔٺٝػح مٕؿم ٦ؼ٪ٮؽ ٰٚ ا٣جٲخ ا٣نٕؿم، دػأدٰ أ٣ػ

 دٌةد ٫ٕ٦، ٚذ٤ُٜ ا٣نع٪ةت ا٣ٕةَٛٲح ا٧٣ذأصضح ٰٚ ٤ٝج٫.

 ١ٚؿ ا٣نةٔؿ ثٲ٨ اٵ٩ة كا٧٣ضذ٧ٓ: كدأدٰ وٮرة اٵ١٦٪ح ظة٤٦ح ا٣ذٌةد ٰٚ

 ٤ٚػػػػػػٮ أف كاشو ثة٣ٲ٧ة٦ػػػػػػًح داريق

 

 كدارم ثأ٤ٔٯ ظٌؿ٦ٮتى ا٬ذؽل ٣ٲػة 

 ك٦ػػةذا ٣٭ػػ٥ ٹ أظكػػ٨ى اهللي ظػػة٣٭٥ 

. 

. 

 

ِ  ٰٚ دى   ؿٱ٥ً ٣ٲ٤ػٯ ًظجة٣ٲػة٨٦ ا٣ع

ا٣ٲ٧ة٦ح/ )إف ا٣ٮامٰ ٔ٪ىؿ ق٤جٰ ٰٚ ا٣ٕٺٝح ا٣ٕنٞٲح، كدعٌؿ اٵ١٦٪ح  

ٹ ثٞٲ٧ذ٭ػػة ا٣ض٘ؿاٚٲػػح، ثػػ٢ ثٞٲ٧ذ٭ػػة ا٧٣ٕ٪ٮٱػػح، ٚ٭٧ػػة ١٦ة٩ػػةف  (ظٌػػؿ٦ٮت

 ٦ذٌةداف ٱعٲٺف ٤ٔٯ دٌةد ثٲ٨ ا٣نةٔؿ، كا٧٣ضذ٧ٓ.

كٱ٨١٧ د٧سٲػ٢ ا٣س٪ةاٲػةت ا٣ٌػؽٱح ا٤٣ٮ٣جٲػح ٤ٔػٯ ا٧٣كػذٮل اٹصذ٧ػةٰٔ 

 ن٢١ اٳدٰ:ثة٣

  دا / دكا   ٔنٜ/ ظت  ظٌؿم/ ثؽكم  إثةظٰ/ ٔٛٲٙ

 ٝٲف/ ا٧٣ضذ٧ٓ.  ٩ةر/ ٦ة   ُٔل/ اردٮا 

ػ:ثظائغاتػضدغظػطتحّوضظػ-4
دذعٮؿ ا٣س٪ةاٲح ا٣ٌؽٱح، ٚٲ٘ػؽك أظػؽ َؿٚٲ٭ػة ٝػؽ ا٠ذكػت قػ٧ح ا٣ُػؿؼ 

اٳػؿ، ٚس٪ةاٲح ٔةمٜ/ ٦ٕنػٮؽ دٕ٪ػٰ أف ٝٲكػةن ا٣ٕةمػٜ، ا٣ٛةٔػ٢، كأف ٣ٲ٤ػٯ 

كٱجؽك ٨٦ ا٣ذ٧ٕٜ ٰٚ ٬ؾق ا٣س٪ةاٲح أف ٣ٲ٤ٯ ٬ػٰ ا٣ٛة٤ٔػح،  .ح، ا٧٣٪٤ٕٛحا٧٣ٕنٮٝ

 ٚ٭ٰ ا٣ٞةدرة ٤ٔٯ إقٕةدق، أك زٱةدة دٕةقذ٫:

 ٚأ٩ًخ ا٣ذٰ إف مبًخ أمٞٲًخ ٔٲنػذٰ

 

 كأ٩ًخ ا٣ذٰ إف مػبًخ أ٧ٕ٩ػًخ ثة٣ٲػة 

٣ٲ٤ٯ دع٢٧ ا٣ٌؽٱ٨، ٚ٭ػٰ ا٣ٛة٤ٔػح ا٣ٌػ٧٪ٲح، ك٬ػٮ ا٧٣٪ٕٛػ٢ ا٣ٌػ٧٪ٰ،  

 كا٣ٛة٢ٔ ا٣ْة٬ؿم.
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ةن ػةًٓ ٣ٌٮاثٍ ا٧٣ضذ٧ٓ ٧٠ة ٱجؽك ٨٦ ّة٬ؿ ٠ٺ٫٦، ٚ٭ٮ ٦ذػأ٥٣ إف ٝٲك

ثكجت ثٕؽ٬ة، ٱج١ٰ، كٱذ٧٪ٯ، ٨١٣ ث٪ْؿة ٧ٔٲٞح ٩ضؽ أف ز٪ةاٲح ػٌٮع/ د٧ؿد 

دعٲ٢ ٤ٔٯ د٧ؿدق ٤ٔػٯ ٦كػذٮل ا٣٪كػٜ ا٧٣ٌػ٧ؿ، كػٌػٮ٫ٔ ٤ٔػٯ ٦كػذٮل 

ا٣٪كٜ ا٣ْة٬ؿ، ٚٞؽ د٧ؿد ظػٲ٨ أ٤ٔػ٨ زجةدػ٫ ٤ٔػٯ ظج٭ػة، ظذػٯ ثٕػؽ زكاص٭ػة، 

٬ؿ ثعجػ٫ ٚػٰ مػٕؿق، كد٧ػؿد ظػٲ٨ كوػٙ مػٮ٫ٝ ٣٭ػة، ٚس٧ػح كد٧ؿد ظٲ٨ صة

َؿٚةف: ا٣ٕةمٜ ا٣ٛة٢ٔ ا٧٣ذأ٥٣ أ٧٣ةن ٣ؾٱػؾان، كا٧٣ٕنػٮٝح ا٧٧٣٪ٮٔػح ا٣ىػة٦ذح، 

كٱعؽث ا٣ذعٮؿ ظٲ٨ ٱىػجط ا٣ٕةمػٜ ٦ػ٪ٕٛٺن، كا٧٣ٕنػٮٝح ٚة٤ٔػح، كثٲ٪٭٧ػة 

ٚضٮة، ٚ٭ٮ ٱٞٙ ٤ٔٯ ٔذجح ا٧٣٪ٓ، كٱنٕؿ ث٤ؾة اٵ٥٣ ا٣ٕنٰٞ ثٮٝٮ٫ٚ ٬ؾا، إ٩ػ٫ 

 نػؿ ٱٞةرب ا٧٣ذٕح، كٱعؿص ٤ٔٯ ٔؽـ ث٤ٮٗ٭ة.ث٧ٕ٪ٯ 

٣ٞؽ ٝةدت ز٪ةاٲح ٔنٜ/ ٦٪ٓ إ٣ٯ ز٪ةاٲح ا٣ٕةمٜ ا٣ٞةث٢ ًٮاثٍ ا٧٣ضذ٧ٓ/ 

١٣٪ػ٫  ،ا٧٣ذ٧ؿد ٤ٔٲ٭ة، ك٬ٰ ز٪ةاٲح ٦ذعٮ٣ح، ٚىعٲط أ٫٩ أّ٭ؿ إَةٔػح ا٧٣ٮا٩ػٓ

 ٢ ٦ذٕح أػؿل ٦ٞةث٤ح ٣٭ة.د٪ةزؿ ٨ٔ ٦ذٕح، كظى  

ٓي  ، ك١٣٪٭ػة ا٧٣ذٕػحى  ٞىػٰ ا٣ٕٛػحي ح، كدي إ٣ٯ ٣ٲ٤ٯ ا٣٘ةاجػ ا٣نٮؽى  ٣ٞؽ ك٣ٌؽ ا٧٣٪

دٮ٣ؽ ٦ذٕح ٦ٞةرثح ٣ٲ٤ٯ دكف ٧٣ك٭ة، ٨١٣ ا٣ٕٛػح دعػٌٮؿ ا٣نػٮؽ إ٣ػٯ أػذٺؿ، 

٤ٚٲ٤ٯ ذات َجٲٕح ػةوح، إ٩٭ة ٰٚ ٦٪ُٞح كقُٯ ثػٲ٨ ا٣ُجٲٕٲػح كاٷ٣٭ٲػح؛ ٣ػؾا 

 ٱجؽك ٦ذٮدؿان ك٦ذؿددان ثٲ٨ كص٭ذٲ٨ ٣ىٺد٫.

ٚٲ١ػٮف ا٣نػٛة  ٦ػ٨  كا٣ٕنٜ دا  دكاؤق ا٣ٕنٜ ذاد٫، ك٬ٰ ز٪ةاٲح ٦ذعٮ٣ح،

 ا٣عت ثة٣ذؽاكم ثةٵمٕةر: 

يمػػًؿؼي اٵٱٛػػةعى إٹ وػػجةثحن   ٧ٚػػة أ

 

ي٩نػػػؽي اٵمػػػٕةرى إٹ دػػػؽاكٱة   كٹ أ

٨١٣ ا٣ؽا  ٱجٞٯ دا ، كٱض٫٤ٕ ا٣ؽكا  دا  ٦ٌةٔٛةن، ٚعٲ٨ ٱذػؽاكل ثة٣نػٕؿ  

ثػ٢  ،ٱؽاكم ا٣ٕنٜ ثة٣ٕنٜ ٩ٛك٫، كٹ ٱؼٛٙ ذ٣ٟ ٦ػ٨ َةٝػح ا٣ٕنػٜ ا٣٪ةرٱػح

 ٚة٣ن١ٮل ٰٚ ا٣نٕؿ دؽاكو ثة٣نٕؿ.ٱـٱؽ٬ة اقذٕةران، 
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كدذعٮؿ ز٪ةاٲح ظٲةة/ ٦ٮت، ٚٲ٘ؽك ا٧٣ٮت كقٲ٤ح ٣عٲةة ٦ٓ ٣ٲ٤ػٯ، كإ١٦ػةف 

ادىةؿ، ك٣ٞة ؛ ٣ؾا ٱ١ؿق ٝٲف ا٣نٛة ، كٱكذ٧ذٓ ثة٣ن١ٮل ٨٦ اٹٔذٺؿ، ٚذذعػٮؿ 

 ذاد٫ إ٣ٯ ذات ٦ٕذ٤ح د٤ُت ا٧٣ٮت، أ٦ة ٣ٲ٤ٯ ٚذجؽك ػةرج ق٤ُح ا٣ـ٨٦.

ػ:خاتطظ
ح ٝػؽ ٩٭ٌػخ ٤ٔػٯ ص٤٧ػح ٦ػ٨ ٱذجٲ٨ ٧٦ة قجٜ أف ٝى ٲؽة ٝٲف ث٨ ا٤٧٣ٮ 

ا٣س٪ةاٲةت ا٣ٌؽٱح ا٤٣ٮ٣جٲح ا٣٪ة٦ٲح، كا٧٣ذعٌٮ٣ح. كٱسجخ ٬ؾا اٵ٦ؿ ظٲٮٱػح ا٣ػ٪ه 

ٚة٣نػٕؿ  ؛ا٣ٕؾرم ٨٦ ص٭ح، كا٣ٛؿؽ ثٲ٨ ا٣نػةٔؿ ا٣ٕػؾرم كا٣ٕةمػٜ ا٣ٕػؾرم

ا٣ٕؾرم ظةؿ ػةوح، ٱكػٕٯ ا٣نػةٔؿ ٚٲ٭ػة إ٣ػٯ ا٣ض٧ػٓ ثػٲ٨ ا٣ٌػؽٱ٨: ٬ػٮ/ 

 جٮح/ اٷػٛة ، اٹ٩ٛىةؿ/ اٹدىةؿ....ا٧٣ضذ٧ٓ، ٬ٮ/ ٬ٰ، ا٣

٣عٲةة ا٣نةٔؿ ا٣ٕؾرم، كثةقػذ٪ُة٫ٝ  ٣ٲف ا٣٪ه ا٣ٕؾرم دكضٲٺن كزةاٞٲًّةك

ثة٣ذأكٱ٢ ١٩ذنٙ ٩كٞةن ٧ٌ٦ؿان ٱؼذ٤ٙ ٨ٔ ا٣٪كٜ ا٣ْػة٬ؿ، كٱػؽػ٢ ٦ٕػ٫ ٚػٰ 

ٰٛ ا٣ذٕجٲػؿ ٔػ٨ ا٣ٮصػٓ ا٣ٕنػٰٞ دىػةدـ ثػٲ٨ ا٣ٞػٲ٥ ا٣ؼةوػح ٔٺٝح دٌةد. ٚ

٧ٓ ا٣ٞةا٧ح ٤ٔٯ اٹٔذؽاؿ. كظٲ٨ ٱجػٮح ا٣نػةٔؿ ثة٣نٕؿا  ا٣ٕنةؽ كٝٲ٥ ا٧٣ضذ

 ثعج٫ ٱٛؿغ ا٣ُةٝح ا٣٪ةرٱح، ٚٲذ٤ؾذ ثَٹـ ٔن٫ٞ.

 ؛كز٧ح دؽاػ٢ ثٲ٨ ا٣ض٪ٮف كرٚي ا٣نةٔؿ ا٣ٕؾرم ٣ٺ٦ٕٞٮؿ ٰٚ ٦ضذ٧ٕػ٫

ز٧ح دؽاػٺن ثٲ٨ ا٣٘ػـؿ ا٣ٕػؾرم،  فٌ ز٥ إٚض٪ٮ٫٩ ص٪ٮف ا٣ؾم د٨١٧ ا٢ٕٞ٣ ٦٪٫. 

ؽ٦٭ة ذثٲعػح ٧٤٣ٕنػٮٝح. كز٧ػح كا٣ؿزة ؛ ٚة٣ٕةمػٜ ا٣ٕػؾرم ٱؿزػٰ ٩ٛكػ٫، كٱٞػ

ٰٚٛ ا٣٘ػـؿ ٱىػ٢ ا٣نػةٔؿ إ٣ػٯ ٦ؿظ٤ػح  ؛اػذٺؼ ثٲ٨ ا٣٘ـؿ كا٣ٕنٜ ا٣ٕؾرم

ا٣ؼٌٮع كا٣ؾؿ، كٱ١ٮف ٝٮ٫٣ ٦ٮاٚٞةن ٫٤ٕٚ ا٣٘ـ٣ٰ، أ٦ة ا٣نةٔؿ ا٣ٕةمٜ ٚٲْ٭ػؿ 

كٰٚ ا٣عٞٲٞح ٱ١ٮف َؿٚةن ٚةٔٺن ٚػٰ ا٣ٕٺٝػح ا٣ٕنػٞٲح ذات اٵثٕػةد  ،ا٣ؼٌٮع

 ، كا٣ٕنٜ(.)ا٣ٕةمٜ، كا٧٣ٕنٮٝح :ا٣سٺزٲح

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

، ٠ذةب ا٣ـ٬ػؿة، ا٣٪ىػٙ 9932اٵوٛ٭ة٩ٰ، أثٮ داكد ٦ع٧ؽ ث٨ ق٤ٲ٧ةف:  -

اٵكؿ ٦٪٫، دعٞٲٜ: ٩ٲ٢١ ا٣جٮ٬ٲ٧ٰ ث٧كةٔؽة إثؿا٬ٲ٥ ٔجؽ ا٣ٛذةح َٮٝػةف، 

 .ثٲؿكت، ٦ُجٕح اٳثة  ا٣ٲكٮٔٲٲ٨

ٰ ٦٭٪ػة، ، دعٞٲٜ: ٔجػؽ ٤ٔػ2، اٵٗة٩ٰ، ط9992اٵوٛ٭ة٩ٰ، أثٮ ا٣ٛؿج:  -

 .كق٧ٲؿ صةثؿ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت

ثػؿا٬ٲ٥ ا١٣ٲٺ٩ػٰ، دار إ، دةرٱغ اٵدب ا٣ٕؿثٰ، دؿص٧ػح د. 9998ثٺمٲؿ:  -

 .ا١ٛ٣ؿ ا٧٣ٕةوؿ، ثٲؿكت

، ذـ ا٣٭ٮل، دعٞٲٜ: أظ٧ػؽ ٔجػؽ ا٣كػٺـ 9987اث٨ ا٣ضٮزم، أثٮ ا٣ٛؿج:  -

 .ُٔة، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت

٦ػح ٚػٰ اٵي٣ٛػح كاٵٌٹؼ، دعٞٲػٜ: إظكػةف ، َٮؽ ا٣ع٧ة9993اث٨ ظــ:  -

 .ٔجةس، ا٧٣ؤقكح ا٣ٕؿثٲح ٤٣ؽراقةت كا٣٪نؿ، ثٲؿكت

 .، دار ا١٣ذةب ا٤٣ج٪ة٩ٰ، ٣ج٪ةف2، ا٧٣ض٧ٮٔح ا١٣ة٤٦ح، ط9985ظكٲ٨، د. ٫َ:  -

 .، ا٣عت ا٧٣سة٣ٰ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، دار ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ9969ػ٤ٲٙ، د. ٱٮقٙ:  -

١٣جػػؿل، ا٣ػػؽ٦ٲؿم، ٦ُجٕػػح ا٣ػػؽ٦ٲؿم، ٧٠ػػةؿ ا٣ػػؽٱ٨: ظٲػػةة ا٣عٲػػٮاف ا -

 .اٹقذٞة٦ح، ا٣ٞة٬ؿة

، ُٔػٙ اٵ٣ػٙ ا٧٣ػأ٣ٮؼ 9962ا٣ؽٱ٧٤ٰ، أثٮ ا٣عك٨ ٤ٰٔ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ:  -

٤ٔٯ ا١٣ػٺـ ا٧٣ُٕػٮؼ، دعٞٲػٜ: ج.ؾ. ٚةدٱػ٫، ٦ُجٕػح ا٧٣ٕ٭ػؽ ا٧٤ٕ٣ػٰ 

 .ا٣ٛؿ٩كٰ ٣ٴزةر ا٣نؿٝٲح، ا٣ٞة٬ؿة



 942 (2-1)اجلسءاُ  (49)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوعل 

دٱٮاف ٦ض٪ٮف ٣ٲ٤ػٯ: د.ت، ص٧ػٓ كدعٞٲػٜ كمػؿح: ٔجػؽ ا٣كػذةر أظ٧ػؽ  -

 .دار ٦ىؿ ٤٣ُجةٔح ٌٚؿاج،

دراقػةت ٚػٰ ا٣نػٕؿ ا٣ٕؿثػٰ  -ا٣س٪ةاٲةت ا٣ٌؽٱح، 2559ا٣ؽٱٮب، ق٧ؿ:  -

 .ا٣ٞؽٱ٥، ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب، د٦نٜ

، ٦٪نػٮرات ا٣ض٧ػ٢، 9، ا٣ٕنػٜ كا١٣ذةثػح، ط2553ث٨ قػٺ٦ح، رصػة :  -

 .٠ٮ٣ٮ٩ٲة، أ٧٣ة٩ٲة

 .ىؿ، دار ا٧٣ٕةرؼ، 4٦ًٲٙ، د. مٮٰٝ: د.ت، ا٣ٕىؿ اٷقٺ٦ٰ، ط -

ا٧٣ؿمؽ إ٣ٯ ٚ٭ػ٥ أمػٕةر ا٣ٕػؿب كوػ٪ةٔذ٭ة،  9975ا٣ُٲت، د. ٔجؽ اهلل:  -

 .، ا٣ؽار ا٣كٮدا٩ٲح، ا٣ؼؿَٮـ2ط

، دار ا٣ضؿ٦ػٜ، 4ا٥ْٕ٣، د. وةدؽ: د.ت، ٰٚ ا٣عت كا٣عت ا٣ٕؾرم، ط -

 .ثٲؿكت

، دار 5ٚٲى٢، د. م١ؿم: د. ت، دُٮر ا٣٘ـؿ ثٲ٨ ا٣ضة٤٬ٲح كاٷقػٺـ، ط -

 .ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨، ثٲؿكت

 ا٣ٕػؾرم ا٣نػٕؿ –، قٮقػٲٮ٣ٮصٲة ا٣٘ػـؿ ا٣ٕػؾرم ٣9989جٲت، ا٣ُة٬ؿ:  -

 كاٷرمػػةد ا٣سٞةٚػػح كزارة ٦٪نػػٮرات ا٣ض٧ػػة٣ٰ، ظػػةِٚ دؿص٧ػػح ٧٩ٮذصػػةن،

 .د٦نٜ ا٣ٞٮ٦ٰ،

، 3، ٣كػةف ا٣ٕػؿب، ط9994اث٨ ٦٪ْٮر، ص٧ةؿ ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ١٦ػؿـ:  -

 .دار وةدر، ثٲؿكت

، 9ٮف اٵدب، ط، ٩٭ةٱػػح اٵرب ٚػػٰ ٚ٪ػػ2554ا٣٪ػػٮٱؿم، مػػ٭ةب ا٣ػػؽٱ٨:  -

 .٨، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲحٱدعٞٲٜ ٦ٛٲؽ ٧ٝٲعح كنػؿ

Malt Williams: http: universetoday.com/author/mvill   nov      
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