








 

 أغراض المجلة:

إن أغساض اىٍزية ٌسجٍرة ٌَ أغساض اىٍزٍع اىٔاردة فٖ كأُُّ والئحجهّ 

 اىرادي٘ة وأبسزْا:

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

واىفِٔن، وٌةئٍة ىحارات اىح٘اة اىٍجلٔرة، ووضهع اىٍطهليحات اىػيٍ٘هة وايدب٘هة 

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

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

 :النشر قواعد

ة وايصاىة واىٍٔضٔغ٘ة. –1  أن ٗجسً اىبحح باىزرَّ

 .ىهجسوُٖإلواىػِٔان اىبسٗري وا باىس٘سة اىزاث٘ة اىبححأن ُٗسفق  -2

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

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

 غَ غاس صفحات. ٗلو   ٌِٓا ٌا

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

 ال٘جِاوىٓا باىجفط٘و.

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

 .اىٍػجلرات اىرِٗ٘ة واىفهسٗة ىياػٔا

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

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

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



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

 ٗهجآل: المصادر والمراجع

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

 .«وثارٗذٓا

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

 ثٔخ٘ق اىٍطادر واىٍسارع واىحٔاشٖ. فٖواحر 

أن ثهههٔن اىبحههٔث واىٍلههاالت اىٍسالههية إىههٕ اىٍزيههة ٌِضههرة بههاىحس   –8

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

 باىبسٗر اإلىهجسوُٖ.ثسالو ، أو اىبحح ٌسزٍو غيّ٘ غِٔان

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

 ىألصو ايرِبٖ وايوىٕ أن ٗهٔن ٌٍا راء فٖ اىٍػارً اىٍجذططة.

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

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

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

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

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

 .ادلً٘  بزىم وٗجػٓر اىباحح ،رالاىة

 فق اغجبارات فِ٘ة.ثَّآل اىبحٔث واىٍلاالت و  سثُ  –14

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

 :اٙثٖ ث واىٍلاالت إىٕ اىٍزية غيٕ اىػِٔانثسالو اىبحٔ –16

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

 ت(:ٔكع اىٍزٍع غيٕ اىاابهة )اإلُجسُاس اىٍزية فٖ ٌِثُ 
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 األول والثاني أينفهرس اجلز

 والتسعينالرابع من المجلد 

 ابلحوث وادلراسات
 دور وجاوع امنغث امػرةٔث فْ خدوث -

 9 ودىِد امصٔد د. امػرةٔثامنغث 

 تكىنث وادة مغِٓث -

 53 وىدوح خصارة د. فػل، طخع، راد، وغل

 امظكر وفُِواً أخالكٔاً  -

 ;6 ّ امػاكِبغٔص د. اإلشالوْ فضاء وا كتل امتػِف

 كراءة فْ امىػطندات امػِتٔث فْ -

 95 واَر ختٔب د. ولدوث كتاب امػٔي

 اشتظراف امىػجه امتأثٔنْ ألمفاظ -

 3; مىّ غاًه د. امنغث امػرةٔث

 335 دِٓبامشىر  د. امثٌائٔات امضدٓث فْ ٓائٔث كٔس ةي امىنِح -

 امٌفح امػاطر امٌظق فْ ودح وظىض دوظق -

 365 غتاس امجراخ د.تدلٔق  مىدىد خنٔل امىرادي

 385 وفٔق شنٔطي د. فْ ًظرٓث امىػرفث غٌد امغزامْ -

 



 املقاالت واآلراء
 3:7 وكْ امدصٌْ د. غي امتلِٓه امظىصْ -

 اتلعريف وانلقد
 كظف امىظكل فْ امٌدِ -

 7;3 غتد اإلمٍ ًتُان د. تأمٔف امدٔدرة امٔىٌْ وتدلٔق َادي غطٔث

 أًىِذجاً  وامتكىٔل كتاب امتذٓٔل طروح امتصُٔل -

 447 ككِةُاء ودىد د.  تدلٔق ومٔد امصراكتْاألًدمصْ  ألةْ خٔان

 واملدارسات املحارضات
 دور امىجاوع امنغِٓث امػرةٔث -

 459 د. وازن امىتارك فْ خدوث امنغث امػرةٔث

 أنباء جممعية وثقافية
 483 ًػْ فاضل -

 ;48 وي كرارات وجنس امىجىع فْ األمفاظ واألشامٔب -

 489 ىجىعوكتتث امامىُداة إمّ وامىجالت امكتب  -

 4:9 م4243-3664َوطنع غام ةدوظق أغضاء وجىع امنغث امػرةٔث  -

 529 اشتدراك -

*   *   * 
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 دور جماهع اللغح العرتيح
 يف خذهح اللغح العرتيح

 ٌشٍع اىيغث اىػؽة٘ث ةػٌلق ٍُٔذساً 

 ()د. ٌطٍٔد اىفّ٘ػ أ.

٩عةكؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ا٧٣ٮصـ أف ٩ذٕؿؼ اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقػٮ٦ح ٧٣ض٧ػٓ 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ككقةا٢ دعٞٲٞ٭ة، زػ٥  ا٣ٮٝػٮؼ ٤ٔػٯ ثٕػي اٷ٩ضػةزات ا٣ذػٰ 

 ظٞٞ٭ة ا٧٣ض٧ٓ ٔجؿ ٦كٲؿد٫.

ػ:أعدافػطجطعػاضضعظػاضطربغظػوطؼاطػػ-أواّل
ٱٕؽ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ د٦نػٜ أثػة ا٧٣ضػة٦ٓ ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٤٣٘ٮٱػح ٤ٔػٯ 

ثٕػؽ ا٣ذعػؿر ٦ػ٨ اٹظػذٺؿ  9999ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕؿثٰ، إذ إف دأقٲك٫ ٠ػةف ٔػةـ 

ا٣ذؿ٠ٰ ٣جٺد ا٣نةـ، ك٠ةف اقػ٫٧ ن٩ػؾاؾ ا٧٣ض٧ػٓ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ٕؿثػٰ، كدض٤ػخ 

 أ٬ؽا٫ٚ ٰٚ أرثٕح ٬ٰ:

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كأكًةٔ٭ة ا٣ٕىػؿٱح، ك٩نػؿ نداث٭ػة، كإظٲػة   ا٣٪ْؿ ٰٚ -9

٦ؼُٮَةد٭ة، كدٕؿٱت ٦ػة ٱ٪ٞىػ٭ة ٦ػ٨ ٠ذػت ا٤ٕ٣ػٮـ كا٣ىػ٪ةٔةت 

كا٣ٛ٪ٮف ٨ٔ ا٤٣٘ةت اٵكرثٲح، كدأ٣ٲٙ ٦ػة دعذػةج إ٣ٲػ٫ ٦ػ٨ ا١٣ذػت 

 ا٧٣ؼذ٤ٛح ا٧٣ٮاًٲٓ ٤ٔٯ ٧٩ٍ صؽٱؽ.

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 
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 .٣٭ة ص٧ٓ ا١٣ذت ٦ؼُٮَح ك٦ُجٮٔح كدأقٲف دار ٠ذت ٔة٦ح -2

 ا٣ٞؽٱ٧ح ٔؿثٲح كٗٲؿ ٔؿثٲح كدأقٲف ٦ذعٙ ٣٭ة.ص٧ٓ اٳزةر  -3

إوؽار ٦ض٤ح ػةوح ثة٧٣ض٧ٓ ٱ٪نؿ ٚٲ٭ة أ١ٚػةرق كأ٧ٔة٣ػ٫، كد١ػٮف  -4

راثُح ثٲ٪٫ كثٲ٨ ا٧٣ؤقكةت ا٧٧٣ةز٤ح
(9)

. 

كٗ٪ٰ ٨ٔ ا٣جٲةف أف دار ا١٣ذت ا٣ٕة٦ح ا٣ذٰ اردجُػخ ثػة٧٣ض٧ٓ ٬ػٰ ا١٧٣ذجػح 

ثػة٧٣ض٧ٓ ٝجػ٢  ا٣ْة٬ؿٱح، كأف ٦ٮًٮع اٳزةر كدأقٲف ٦ذعٙ ٣٭ػة ٠ػةف ٦ؿدجُػةن 

 .9958إظؽاث كزارة ا٣سٞةٚح إثةف ا٣ٮظؽة ثٲ٨ قٮرٱح ك٦ىؿ ٔةـ 

ٚػٰ ٔ٭ػؽ ا٣ٮظػؽة ثػٲ٨ « ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح»كأًعٯ اق٥ ا٧٣ض٧ػٓ 

قٮرٱح ك٦ىؿ ١٦ةف ا٣ذك٧ٲح ثػة٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ٕؿثػٰ، كذ٣ػٟ ٤ٔػٯ ٗػؿار 

ح دت أ٬ؽاؼ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػؽ  كظي  .دك٧ٲح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة

٤ٔػٯ  2558كا٣ذػةرٱغ  55ثؽ٦نٜ ث٧ٮصت ا٧٣ؿقػٮـ ا٣ذنػؿٱٰٕ ذم ا٣ػؿ٥ٝ 

 ا٣٪عٮ اٳدٰ ٰٚ ا٧٣ةدة ا٣سة٣سح ٦٪٫:

كص٤ٕ٭ة كاٚٲح ث٧ُة٣ت اٳداب  ،ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ قٺ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح -9

 كا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٛ٪ٮف ك٦ٺا٧ح ٣عةصةت ا٣عٲةة ا٧٣ذُٮرة.

كًػػػٓ ا٧٣ىػػػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػػػح كا٣ٛ٪ٲػػػح كاٵدثٲػػػح كا٣عٌػػػةرٱح،  -2

دراقذ٭ة كٜٚ ٦٪٭ضٲح ٦عؽدة، كا٣كٰٕ ٰٚ دٮظٲؽ٬ة ك٩نػؿ٬ة ٚػٰ ك

 قٮرٱح كا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ.

ا٣ٕ٪ةٱػػح ثة٣ؽراقػػةت ا٣ٕؿثٲػػح ا٣ذػػٰ دذ٪ػػةكؿ دػػةرٱغ اٵ٦ػػح ا٣ٕؿثٲػػح  -3

 كظٌةرد٭ة كو٤ذ٭ة ثة٣عٌةرات اٵػؿل.

 ا٣ٕ٪ةٱح ثإظٲة  دؿاث ا٣ٕؿب ٰٚ ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٛ٪ٮف كاٳداب دعٞٲٞةن ك٩نؿان. -4

٣ٕؿثٲح كًجٍ أٝٲكذ٭ة، كاثذ١ةر أقػة٣ٲت ٦ٲكػؿة ا٣٪ْؿ ٰٚ أوٮؿ ا٤٣٘ح ا -5

                                                 

 ا٣ىٛعح ا٣كةدقح. -ا٧٣ض٤ؽ اٵكؿ -ا٣ضـ  اٵكؿ -٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ (9)



 9 د. حمىود الصيد -دور جماوع المغة العربية يف خدوة المغة العربية

٣ذ٤ٕٲ٥ ٩عٮ٬ة كوؿٚ٭ة، كدٮظٲؽ َؿااٜ إ٦ٺا٭ة ك٠ذةثذ٭ة، كا٣كػٰٕ ٚػٰ 

 ٢٠ ٦ة ٨٦ مأ٫٩ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كدُٮٱؿ٬ة كا٩ذنةر٬ة.

 ٨٦ اقذٛعةؿ ا٣ٕة٦ٲح ٰٚ ٦ؼذ٤ٙ ا٧٣ضةٹت. ا٣عؽٌ  -6

 ا٣٪ْؿ ٰٚ ٢٠ ٦ة ٱؿد إ٣ٯ ا٧٣ض٧ٓ ٨٦ ٦ٮًٮٔةت دذى٢ ثأ٬ؽا٫ٚ. -7

ػ:ودائلػتحػغقػأزراضػاضطجطعػ-ثاظغّا
ةـ ٩ٌى  ة٩ٮف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ا٣ىةدرٔ  ح ٨٦ٝ  ، 2558خ ا٧٣ةدة ا٣ؿإث

٤ٯ ا٣٪عٮ اٳدٰ:  ٔٓ ؿاض ا٧٣ض٧ ٜ ٗأ ٤ٯ كقةا٢ دعٞٲ  كا٧ٕ٧٣ٮؿ ث٫ ظة٣ٲةنٔ 

كًٓ ٦ٕض٧ةت ٣٘ٮٱح ٔىؿٱح، ك٦ٕض٧ةت ٧٤٣ىػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػح  -9

 كدعؽٱس٭ة ك٩نؿ٬ة. ،كا٣ٛ٪ٲح كا٣ذٞة٩ٲح ذات دٕؿٱٛةت ٦عؽدة

كدنضٲٓ اٷ٩ذةج اٵدثٰ، ثة٣ذ٪ٮٱ٫ ث٫، أك  ،دراقح ٌٝةٱة اٵدب ك٩ٞؽق -2

 أك ثأم كقٲ٤ح أػؿل. ،ثٕٞؽ ٩ؽكات أك ٦كةثٞةت ٚٲ٫ ذات صٮااـ

ك٩نؿ ٦ة ٱؿاق ٦٪ةقجةن ٵ٬ؽاٚػ٫ ٚػٰ ٦ض٤ػح  ،إوؽار ا١٣ذت كا٣٪نؿات -3

ا٧٣ض٧ػػٓ، ك٦ػػة ٱٺاػػ٥ أ٧ٔة٣ػػ٫ ا٧٣ض٧ٕٲػػح كا٣سٞةٚٲػػح ٦ػػ٨ ٩ىػػٮص 

 كدعٞٲٞةت ك٦ى٤ُعةت. كدراقةت

ٔٞؽ ٦ػؤد٧ؿ قػ٪ٮم ٤٣٪ْػؿ ٚػٰ أ٧ٔػةؿ ا٧٣ض٧ػٓ ا٣كػ٪ٮٱح، كا٣ٞٲػةـ  -4

ثةٵ٩نُح ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣سٞةٚٲح ا٣ذٰ دذى٢ ثأ٬ؽاؼ ا٧٣ض٧ٓ ٨٦ ٩ؽكات 

ؽٔٯ إ٣ٲ٫ ا٧٣ض٧ٓ ٦ػ٨ ك٦ؤد٧ؿات ك٦عةًؿات، كاٹمذؿاؾ ٰٚ ٦ة ٱي 

 ٩ؽكات ك٦ؤد٧ؿات ٧٦ةز٤ح.

ا٣ٕؿثٲح، كا٣ذٕةكف ٦ػٓ دٮزٲٜ ا٣ى٤ح ثةدعةد ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٧٤ٕ٣ٲح  -5

 ا٧٣ضة٦ٓ كا٣٭ٲبةت ا٤٣٘ٮٱح كا٧٤ٕ٣ٲح اٵػؿل ٣ؼؽ٦ح أ٬ؽا٫ٚ.

اٹقذٕة٩ح ث٢١ ٦ة د٪ذض٫ ا٣ذٞة٩ةت ا٣عؽٱسح ٨٦ كقةا٢ ٣ؼؽ٦ػح ا٤٣٘ػح  -6

 ا٣ٕؿثٲح.
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٦ذةثٕح د٪ٛٲؾ ٦ة ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٲ٫ ا٧٣ض٧ٓ ٨٦ ٝؿارات ٧ٌ٣ةف قٺ٦ح ا٤٣٘ػح  -7

ٮظٲػػؽ كظ٧ةٱذ٭ػػة كد١٧ٲ٪٭ػػة ٚػػٰ ا٧٣ضذ٧ػػٓ، كدٲكػػٲؿ د٤ٕٲ٧٭ػػة، كد

 ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ ٱٞؿ٬ة ٣ؽل ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح ٠ةٚح.

 ادؼةذ ٦ة ٱؿاق ٨٦ دؽاثٲؿ أػؿل ٣ؼؽ٦ح أ٬ؽا٫ٚ. -8

ػ:طنػإظجازاتػاضطجطعػ-ثاضثّا
دٕؽدت إ٩ضةزات ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٰٚ ٦ضةٹت ٔؽة، ك٣كػخ 

اٳف ٰٚ ٦ضةؿ ا٣عىؿ، كإ٧٩ة ٬ٰ إمةرات إ٣ػٯ ثٕػي ٦ػ٨ ٬ػؾق اٷ٩ضػةزات 

 ةن ٣ٶ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقٮ٦ح ٧٤٣ض٧ٓ، ك٨٦ ٬ؾق اٷ٩ضةزات:ا٣ذٰ صة ت دعٞٲٞ

ٔنػػؿة ٣ض٪ػػح ٚػػٰ ثٌػػٓ : ز٧ػػح حػددػد اىيشددان اىػاٌيددث جددٖ اىٍشٍددع -9

 :٦٪٭ةا٧٣ض٧ٓ، 

 ٣ض٪ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ك٤ٔٮ٦٭ة. -

 ٣ض٪ح أ٣ٛةظ ا٣عٌةرة. -

 ٣ض٪ح ا٧٣ؼُٮَةت كإظٲة  ا٣ذؿاث. -

 ٣ض٪ح ا٣٪نةط ا٣سٞةٰٚ. -

 ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت َت اٵق٪ةف. -

 ة .٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت ا٣ٛٲـٱ -

 ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ـرأٲح. -

 ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت ٥٤ٔ اٵظٲة  ا٣عٲٮا٩ٲح. -

 ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت اٷٔٺـ. -

 ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت ا٣جٲبح. -

 ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ذؿثٮٱح كا٣٪ٛكٲح. -

 ٣ض٪ح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح. -
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 ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت ا٣ضٲٮ٣ٮصٲة. -

 ٣ض٪ح ٦ٮٝٓ ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔٯ ا٣نةث١ح. -

 ٣ض٪ح ا٣ذؿص٧ح. -

 حٓا ىشان اىٍشٍع:اىٍػاسً اىخٖ أُشؾ -2

وؽرت ٦ٕةص٥ ٔؽة أٱةـ ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿثٰ، كاقذ٧ؿ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح 

 ا٣ٕؿثٲح ثإ٩ضةز ٦ٕةص٥ أػؿل، ك٨٦ ٬ؾق ا٧٣ٕةص٥:

٦ٕض٥ اٵ٣ٛةظ كا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٛ٪ٲح ا٣ػٮاردة ٚػٰ أ٦ػؿاض ا٣ض٤٧ػح  -أ

ا٣ٕىجٲح، كك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ظك٪ٰ قجط، كَجٕذ٫ ا٣ضة٦ٕػح ا٣كػٮرٱح 

 .9935ٔةـ 

ا٣ؽث٤ٮ٦ةقٲح ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ػأ٦ٮف ا٣ع٧ػٮم  ٦ٕض٥ ا٧٣ى٤ُعةت -ب

 .9949ٔةـ 

٦ٕض٥ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٞة٩ٮ٩ٲح ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ٔؽ٩ةف ا٣ؼُٲت ٔػةـ  -ج

9952. 

ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، كًػٕ٭ة اٵ٦ٲػؿ ٦ىػُٛٯ  -د

كا٣سة٩ٲػح ٔػةـ  ،9955ا٣ن٭ةثٰ، كٝؽ وؽرت َجٕذ٭ػة اٵك٣ػٯ ٔػةـ 

 .9988كا٣سة٣سح ٔةـ  ،9965

ٕضػػ٥ ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٣ُجٲػػح ا١٣سٲػػؿ ا٤٣٘ػػةت ٤٣ػػؽ٠ذٮر ٤٠ٲػػؿ ٚٲػػ٢ ٦ -٬ػ

دؿص٫٧ ٦ؿمؽ ػػةَؿ، كأظ٧ػؽ ظ٧ػؽم ا٣ؼٲػةط، ك٦ع٧ػؽ وػٺح 

 .9956ا٣ؽٱ٨ ا١٣ٮا٠جٰ َجٕذ٫ ا٣ضة٦ٕح ا٣كٮرٱح ٔةـ 

٦ٕض٥ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣عؿاصٲح، ك٬ٮ ٦ٕض٥ ثةٷ٩ض٤ٲـٱح كا٣ٛؿ٩كػٲح  -ك

ٲػؿ كا٣ٕؿثٲح ٦ٓ دٕؿٱػٙ ا٧٣ىػ٤ُعةت ثة٣ٕؿثٲػح، كٝػؽ كًػ٫ٕ اٵ٦

 .٦9962ىُٛٯ ا٣ن٭ةثٰ ٔةـ 
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ا٧٣ٕضػػػ٥ ا٤ٛ٣كػػػٰٛ ثةٵ٣ٛػػػةظ ا٣ٕؿثٲػػػح كا٣ٛؿ٩كػػػٲح كاٷ٩ض٤ٲـٱػػػح  -ز

 .9979كا٣ٺدٲ٪ٲح، ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ص٧ٲ٢ و٤ٲجة ٔةـ 

ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثػٰ ك٩ْػؿات ٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ كًػ٫ٕ ا٣ػؽ٠ذٮر  -ح

 .9965ٔؽ٩ةف ا٣ؼُٲت ٔةـ 

 .٦9967ٕض٥ ا٧٣ى٤ُعةت اٵزؿٱح ك٫ًٕ ٱعٲٯ ا٣ن٭ةثٰ ٔةـ  -ط

٦ٕض٥ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣عؽٱسٲح ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ٩ٮر ا٣ؽٱ٨ ا٣ٕذػؿ ٔػةـ  -م

9976. 

٦ٕض٥ أق٧ة  اٵٕٚةؿ ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر أٱ٨٧ ا٣نٮا ٰٚ َجٕذ٫ اٵك٣ػٯ  -ؾ

 .2594، كٰٚ َجٕذ٫ ا٣سة٩ٲح ٔةـ 2556ٔةـ 

ا٤ٕ٣ػٮـ(  -٦ٕض٥ ا٧٤١٣ةت ا٧٣ى٤ُعٲح ٰٚ ٣كػةف ا٣ٕػؿب )ا٣ُػت -ؿ

 .2557ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة ٔةـ 

ا٣٪جػةت(  -٦ٕض٥ ا٧٤١٣ةت ا٧٣ى٤ُعٲح ٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب )ا٣عٲٮاف -ـ

 .2599ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة ٔةـ 

اٝذىػةد(  -٦ٕض٥ ا٧٤١٣ةت ا٧٣ىػ٤ُعٲح ٚػٰ ٣كػةف ا٣ٕػؿب )إدارة -ف

 .2594ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة ٔةـ 

 .٦2599ٕض٥ ٚىةح ا٣ٕة٦ٲح ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة ٔةـ  -س

٤عةت ا١٣ٲ٧ٲػػة  ا٣سٺزػػٰ ا٤٣٘ػػةت كًػػٕذ٫ ٣ض٪ػػح ٦ٕضػػ٥ ٦ىػػُ -ع

 .٦2594ى٤ُعةت ا١٣ٲ٧ٲة  ٔةـ 

كًػٕذ٫ ٣ض٪ػح ا٣ٛٲـٱػة  سٺزٰ ا٤٣٘ةت ا٦٣ٕض٥ ٦ى٤ُعةت ا٣ٛٲـٱة   -ؼ

 .2595ٔةـ 

 .٦2598ٕض٥ اٷثؽاؿ ا٤٣٘ٮم ك٫ًٕ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة ٔةـ  -ص

ؽ أف كز٧ح ٦ٕةص٥ أ٩ضـد٭ة ٣ضةف ا٧٣ض٧ٓ ٦ة دـاؿ د٪ذْؿ دٕٚ٭ة ٤٣ُجةٔح ثٕ
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٦ػػؿ ا٣ػػٮ٨َ ثػػة٣ْؿكؼ ا٣ٞةقػػٲح كا٣ىػػٕجح ٩ذٲضػػح ٤٣عىػػةر ا٧٣ٛػػؿكض ٤ٔٲػػ٫ 

 كا٣عؿب ا٣ٕؽكا٩ٲح ا٧٣ضؿ٦ح ا٣ذٰ م٪خ ٤ٔٲ٫، ك٨٦ ٬ؾق ا٧٣ٕةص٥:

 .2594ٔةـ  ٦9ٕض٥ ٦ى٤ُعةت أ٣ٛةظ ا٣عٌةرة ج -

 .٦2598ٕض٥ ٦ى٤ُعةت ا٣ؿٱةًٲةت ا٣سٺزٰ ا٤٣٘ةت ٔةـ  -

ٹدىػةٹت ١٣ذؿك٩ٲػح كا٦ٕض٥ ٦ى٤ُعةت ا٣٭٪ؽقح ا١٣٭ؿثةاٲح كاٷ -

 .2596ٔةـ 

ـ  - ة ـ ا٣ذؿثٮٱح كا٣٪ٛكٲح ا٣سٺزٰ ا٤٣٘ةتٔ   .٦2525ٕض٥ ٦ى٤ُعةت ا٤ٕ٣ٮ

 ٌَ ٌٍتٔغات اىٍشٍع: -3

/ أرث٧ٕبػح كقػجٕح كػ٧كػٲ٨ ٠ذةثػةن 457ث٤ٖ ٔؽد ٦ُجٮٔةت ا٧٣ض٧ػٓ /

ثٲ٨ ٠ذت ٦ؤ٣ٛح ك٦عٞٞح، كد٪ةك٣ػخ ٦ٮًػٮٔةت ٬ػؾق ا١٣ذػت ا٤٣٘ػح كا٣٪عػٮ 

كػٛح كظٛػٺت ا٣ذػأثٲ٨ كا٣ٛ٭ػةرس كاٵدب كا٣ؽٱ٨ كا٣ذؿاص٥ كا٣ذػةرٱغ كا٤ٛ٣

 كا٧٣عةًؿات كا٧٣ٕةص٥ كا٣٪ؽكات.

/ ٠ذةثةن، ٰٚ ظٲ٨ ث٤ٖ ٔؽد ا١٣ذػت 296ك٣ٞؽ ث٤ٖ ٔؽد ا١٣ذت ا٧٣عٞٞح /

/ ٠ذةثػةن، كٱضػٰ  ٚػٰ ٤َٲٕػح ا١٣ذػت ا٧٣عٞٞػح دػةرٱغ ٦ؽٱ٪ػح 969ا٧٣ؤ٣ٛح /

ث٨ ٔكػة٠ؿ، كٝػؽ ٝة٦ػخ اٵقػذةذة قػ١ٲ٪ح ا٣نػ٭ةثٰ ثذعٞٲػٜ اد٦نٜ ٤٣عةِٚ 

إًةٚح إ٣ٯ ا٧٣ض٤ؽ ا٣كةثٓ، كٝػةـ ا٧٣ض٧ػٓ أػٲػؿان  69إ٣ٯ  35 ا٧٣ض٤ؽات ٨٦

 ثُجةٔح ثٕي ا٧٣ض٤ؽات ٨٦ ٬ؾا ا٧٣ؤ٣ٙ ا٣ٌؼ٥، ك٬ٰ:

 .دعٞٲٜ ا٣ؽ٠ذٮر ٚؼؿ ا٣ؽٱ٨ ٝجةكة 99ا٧٣ض٤ؽ  -

 .دعٞٲٜ ا٣ؽ٠ذٮر أظ٧ؽ ٚٮزم ا٣٭ٲت 92ا٧٣ض٤ؽ  -

 .دعٞٲٜ أدٱت ا٣ضةدر 98ا٧٣ض٤ؽ  -

 .دعٞٲٜ ٦أ٦ٮف ا٣ىةٗؿصٰ 99ا٧٣ض٤ؽ  -

 .ٞٲٜ ٔؽ٩ةف ٧ٔؿ ا٣ؼُٲتدع 22ا٧٣ض٤ؽ  -
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 دعٞٲٜ أر٩ةؤكط ك٦ؿاد كػُٲت. 55ا٧٣ض٤ؽ  -

ك٣ػػ٥  2598ك ٦2599ض٤ػػؽان ثػػٲ٨ اٵٔػػٮاـ  92كٝػػؽ ٝػػةـ ا٧٣ض٧ػػٓ ثذعٞٲػػٜ 

 ٱذٮٝٙ ٨ٔ ا٢٧ٕ٣ إثةف ا٣عؿب ا٣ْة٧٣ح ا٣ذٰ م٪٭ة ا٣ٕؽكاف ا٣٘ةم٥ ٤ٔٯ قٮرٱح.

 ك٨٦ أ٦٭ةت ا١٣ذت ا٧٣عٞٞح:

، ٝك٥ مػٕؿا  ا٣نػةـ - ػؿٱؽة ا٣ٞىؿ كصؿٱؽة ا٣ٕىؿ ٧ٕ٤٣ةد اٵوٛ٭ة٩ٰ

اٷثؽاؿ ٵثٰ ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم كاٷدجةع ككٝةـ ثذعٞٲٞ٭ة ا٣ؽ٠ذٮر م١ؿم ٚٲى٢، 

٫٣، كاٵمجةق كا٣٪ْةاؿ ٚػٰ ا٣٪عػٮ ٤٣كػٲٮَٰ، كاٵمػؿثح ٹثػ٨ ٝذٲجػح، كدػةرٱغ 

، ٦ٞذُٛةت - ظ٧١ة  اٷقٺـ ٣ْ٭ٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣جٲ٭ٰٞ، كزصؿ ا٣٪ةثط ٵثٰ ا٣ٕٺ 

، كمٕؿا  ظ٧ٲؿ، ك٠ذةب اٵًػؽاد ٵثػٰ كٝؽ ظ٫ٞٞ ا٣ؽ٠ذٮر أ٦ضؽ ا٣ُؿاث٤كٰ

ا٣ُٲت ا٤٣٘ٮم، ك٠ذةب ا٣ٺ٦ةت ٹثػ٨ ٚػةرس، ك٦ٕؿٚػح ا٣ؿصػةؿ ٣ٲعٲػٯ ثػ٨ 

٦ٕٲ٨، كا٧٣٪ذٞٯ ٨٦ أػجةر اٵو٧ٰٕ ٧٤٣ٞؽقٰ، كا٣٪ٮادر ٵثػٰ ٦كػع٢ ٔجػؽ 

 .؛ ٌٚٺن ٨ٔ دعٞٲٜ دكاكٱ٨ مٕؿٱحا٣ٮ٬ةب ث٨ ظؿٱل اٵٔؿاثٰ

 اظ٤ٲ٨:ك٨٦ ا١٣ذت ا٣ذٰ أوؽر٬ة ا٧٣ض٧ٓ ٨ٔ أٌٔةا٫ ا٣ؿ

 ا٧٣ض٧ٕٲٮف اٵكاا٢ دأ٣ٲٙ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ةزف ا٧٣جةرؾ. -

 ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣جةرؾ دأ٣ٲٙ اٵقذةذ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ـٱجٜ. -

 ٦ع٧ؽ ق٤ٲ٥ ا٣ض٪ؽم دأ٣ٲٙ اٵقذةذة ثك٧ح رظٲ٥. -

 رمٲؽ ثٞؽك٩ف دأ٣ٲٙ اٵقذةذ ز٬ٲؿ ثٞؽك٩ف. -

 ا٣ؽ٠ذٮر ص٧ٲ٢ و٤ٲجة دأ٣ٲٙ اٵقذةذة ٦٭ةة ٚؿح ا٣ؼٮرم. -

 ا٣ُؿاث٤كٰ دأ٣ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كٲٌؽ.ا٣ؽ٠ذٮر أ٦ضؽ  -

 ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب ظٮ٦ؽ دأ٣ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كٲٌؽ. -

 ا٣ؽ٠ذٮر وٺح ا٣ؽٱ٨ ا٧٣٪ضؽ دأ٣ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ةزف ا٧٣جةرؾ. -

 ٔـ ا٣ؽٱ٨ ا٣ذ٪ٮػٰ دأ٣ٲٙ اٵقذةذ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ـٱجٜ. -
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 ا٣ؽ٠ذٮر ٔؽ٩ةف ا٣ؼُٲت دأ٣ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر ٩ـار أثةّح. -

 دأ٣ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر ١٦ٰ ا٣عك٪ٰ. اٵ٦ٲؿ صٕٛؿ ا٣عك٪ٰ -

 ٝؽقٰ دأ٣ٲٙ اٵقذةذ أٱ٭٥ ثُعٮش. ق٣ٲةس ٔجؽإ -

 ٦ذؿم ٝ٪ؽ٣ٛخ دأ٣ٲٙ اٵقذةذ أٱ٭٥ ثُعٮش. -

 ا٣ؽ٠ذٮر ظ٧١ح ٬ةم٥ دأ٣ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كٲٌؽ. -

 اٵ٦ٲؿ ٦ىُٛٯ ا٣ن٭ةثٰ دأ٣ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽكح ػكةرة. -

 ا٣نٲغ أ٦ٲ٨ ا٣كٮٱؽ دأ٣ٲٙ ػٲؿ اهلل ا٣نؿٱٙ. -

 وُػواحّ: ٌؤحٍؽات اىٍشٍع -4

ٔٞؽ ا٧٣ض٧ٓ ٩ؽكات ك٦ؤد٧ؿات ٔؽة مةر٠خ ٚٲ٭ة ٦ضة٦ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح 

 :وٌَ اىِػوات اىخٖ غلػتٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ، 

 .٩9994ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ٦ٕض٥ ا٣٪ٍٛ ٔةـ  -

 .٩9994ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة دراقح ا٧٣ٕض٧ةت ٔةـ  -

 .٩9996ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة دراقح ٦ٕض٥ ا٣جٲٮ٣ٮصٲة ٰٚ ٤ٔٮـ اٵظٲة  ٔةـ  -

 .9997ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ٕة٥٣ ا٣عةًؿ كنٚةؽ ا٧٣كذٞج٢ ٔةـ  ٩ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة -

 .٩9998ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كاٷٔٺـ ٔةـ  -

٩ػػؽكة ٔ٪ٮا٩٭ػػة إٝػػؿار ٦٪٭ضٲػػح ٦ٮظػػؽة ٣ٮًػػٓ ا٧٣ىػػ٤ُط ا٧٤ٕ٣ػػٰ  -

 .9999ا٣ٕؿثٰ كدٮظٲؽق ٔةـ 

 .٩2555ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كا٣ذ٤ٕٲ٥ ٔةـ  -

 .٩2559ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ٔةـ  -

 .٩2559ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ا٧٣ع٤ٺت ا٣ىؿٚٲح ا٣عةقٮثٲح ٔةـ  -

 .٩2559ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ٦ؿوؽ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كنٚةؽ ا٣ذٕؿٱت  -

ٰ ا٣ضة٦ٕةت ا٣كٮرٱح  - ٓ ا٣ذؽرٱف ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚ ٪ٮا٩٭ة كٝا  .٩2592ؽكةٔ 
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٩ػػؽكة ٔ٪ٮا٩٭ػػة دراقػػح ٝػػؿارات ٣ض٪ػػح ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ اٵ٣ٛػػةظ  -

 .2593كاٵقة٣ٲت 

 .2594أًٮا  ٤ٔٯ ٦ضةٹت اٷوٺح ٔةـ  ٩ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة -

 .٩2596ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ا٣ٲٮـ ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٔةـ  -

 .٩2596ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ٱٮـ ا٤٣٘ح اٵـ كٱٮـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٔةـ  -

 .٩2596ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ٱٮـ ا٧٣ؼُٮط ا٣ٕؿثٰ ٔةـ  -

 .٩2597ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت كاٵوٮؿ ٔةـ  -

 .2597ز٨٦ ا٧٣ؼةَؿ ٔةـ  ٩ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ا٣ذؿاث ٰٚ -

٩ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ػة دكر ا٧٣ؤقكػةت ا٣ٮَ٪ٲػح ا٣ٕة٤٦ػح ٚػٰ ػؽ٦ػح ا٤٣٘ػح  -

 .2597ا٣ٕؿثٲح ٔةـ 

 .٩2598ؽكة ٔ٪ٮا٩٭ة ٱٮـ ا٤٣٘ح اٵـ كٱٮـ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٔةـ  -

 وٌَ اىٍؤحٍؽات اىخٖ غلػْا اىٍشٍع:

 ، كامذؿ٠خ ٚٲ٫ ا٣ض٭ةت اٳدٲح:٦9956ؤد٧ؿ ٦ضة٦ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٔةـ  -

 .ا٣ٕؿاؽ، ٦ىؿ، اٵردف، ا٣كٕٮدٱح، ٣ج٪ةف، ٣ٲجٲة، دٮ٩ف، ا٣ٲٮ٩ك١ٮ قٮرٱح،

، كامػذؿ٠خ ٚٲػ٫ ا٣ض٭ػةت ٦2552ؤد٧ؿ دٲكػٲؿ د٤ٕػٲ٥ ا٣٪عػٮ ٔػةـ  -

 .قٮرٱح، ا٣ٕؿاؽ، ٦ىؿ، ٣ج٪ةف، ا٣كٕٮدٱح، إٱؿاف، دٮ٩ف اٳدٲح:

، كمػةر٠خ ٦2553ؤد٧ؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦ٮاص٭ح ا٧٣ؼػةَؿ ٔػةـ  -

، ا٣ضـااػؿ، اٵردف، دػٮ٩ف، ٣ج٪ػةف، ٚٲ٫: قٮرٱح، ا٣كٕٮدٱح، ا٧٣٘ؿب

 ٦ىؿ، اٷ٦ةرات.

، كمػػةر٠خ ٚٲػػ٫: ٦2554ػػؤد٧ؿ ٌٝػػةٱة ا٧٣ىػػ٤ُط ا٧٤ٕ٣ػػٰ ٔػػةـ  -

 قٮرٱح، دٮ٩ف، ا٣ضـااؿ، اٵردف، ا٧٣٘ؿب، ٦ىؿ، ٣ج٪ةف، ا٣ٕؿاؽ.

، كمػةر٠خ ٚٲػ٫: دػٮ٩ف، ٦2555ؤد٧ؿ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كا٧٣ضذ٧ػٓ ٔػةـ  -
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 ، ا٧٣٘ؿب، قٮرٱح.ا٣ضـااؿ، ا٣كٕٮدٱح، ا٣ٕؿاؽ، ٚؿ٩كة، ٤ٚكُٲ٨، ٦ىؿ

، كمػةر٠خ ٦2556ؤد٧ؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٔىؿ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح ٔػةـ  -

 ٚٲ٫ اٵردف، دٮ٩ف، ا٣ضـااؿ، ا٣ٕؿاؽ، ا٧٣٘ؿب، ٦ىؿ، قٮرٱح.

، كمػةر٠خ ٚٲػ٫ ٦2557ؤد٧ؿ ٣٘ح ا٣ُٛػ٢ كا٣ٮاٝػٓ ا٧٣ٕةوػؿ ٔػةـ  -

 دٮ٩ف، ا٣ضـااؿ، ا٣ٕؿاؽ، ٦ىؿ، قٮرٱح.

٫ اٵردف، دػٮ٩ف، ، كمةر٠خ ٚٲ٦2558ؤد٧ؿ ا٣ذضؽٱؽ ا٤٣٘ٮم ٔةـ  -

 ا٣كٕٮدٱح، ا٣ٕؿاؽ، ٦ىؿ، قٮرٱح.

، كمػػةر٠خ ٚٲػػ٫ ٦2559ػػؤد٧ؿ ٩عػػٮ رؤٱػػح ٦ٕةوػػؿة ٤٣ذػػؿاث ٔػػةـ  -

 اٵردف، دٮ٩ف، ا٣ضـااؿ، ا٣ٕؿاؽ، ٤ٚكُٲ٨، ٦ىؿ، قٮرٱح.

، كمػةر٠خ ٚٲػ٫ ٦2595ؤد٧ؿ ا١٣ذةثح ا٧٤ٕ٣ٲػح ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٔػةـ  -

 اٵردف، ا٣ضـااؿ، ٦ىؿ، ا٣ٕؿاؽ، ٤ٚكُٲ٨، قٮرٱح.

، 2599كاٝػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ٔىػػؿ٩ة ا٣عةًػػؿ ٔػػةـ ٦ػػؤد٧ؿ  -

 كمةر٠خ ٚٲ٫ ٦ىؿ، ا٣ٕؿاؽ، اٵردف، ا٣كٮداف، ٣ٲجٲة، قٮرٱح.

، ٦2599ػػؤد٧ؿ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ ا٣ٕػػةـ كا٣ضػػة٦ٰٕ ٔػػةـ  -

 كاٝذىؿت ا٧٣نةر٠ح ٚٲ٫ ٤ٔٯ ٦ىؿ، كقٮرٱح.

 355كٝؽ ث٤ٖ ٔػؽد ا٣ذٮوػٲةت ا٣ذػٰ أٝؿ٬ػة ا٧٣ػؤد٧ؿكف ٦ػة ٱـٱػؽ ٤ٔػٯ 

ٙ ٬ػؾق ا٣ذٮوػٲةت ٚػٰ ى٪ٌ ح، د٪ةك٣خ ٦ؼذ٤ٙ ٌٝةٱة ا٤٣٘ح، ك٣ٮ رظ٪ة ٩دٮوٲ

ًٮ  ٧ٌ٦ٮ٩٭ة كا٣ض٭ػةت ا٣ذػٰ ٱ٪ج٘ػٰ ٣٭ػة أف د٪ٛػؾ٬ة ٣ٮصػؽ٩ة أف ٦ػ٨ ٬ػؾق 

ا٣ذٮوٲةت ٦ة ٬ٮ ٦ٮص٫ إ٣ٯ ا٣ع١ٮ٦ػةت ا٣ٕؿثٲػح، ك٦٪٭ػة ٦ػة ٬ػٮ ٦ٮصػ٫ إ٣ػٯ 

كزارة ا٣ذؿثٲح، ك٦٪٭ة ٦ة ٬ٮ ٦ٮصػ٫ إ٣ػٯ كزارة ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ، ك٦٪٭ػة ٦ػة ٬ػٮ 

 ٣غ.إٮص٫ إ٣ٯ كزارة اٷٔٺـ، كإ٣ٯ كزارة اٹٝذىةد كا٣ذضةرة كا٣كٲةظح... ٦

ك٨٦ ا٧٣ؤقٙ أف ز٧ح دٮوٲةت ٠ة٩خ دذ١ؿر ٨٦ ٦ؤد٧ؿ إ٣ٯ نػػؿ ثكػجت 



 98 (2-1)اجلسءاُ  (49)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوعل 

ٔؽـ د٪ٛٲؾ٬ة ٨٦ ا٣ض٭ةت ا٣ذٰ أرق٤خ إ٣ٲ٭ػة، ك٣ػٮ ٠ػةف ز٧ػح إ٣ػـاـ ث٧ٮصػت 

ؽ ك٤٠٪ة أ٢٦ ٰٚ أف ٱؿل ٝة٩ٮف ا٧٣ض٧ٓ ا٣ضؽٱػ .ٝة٩ٮف ا٧٣ض٧ٓ ٹػذ٤ٙ اٵ٦ؿ

ا٣ؾم وة٫ٗ ا٧٣ض٧ٓ، ككاٚٞخ ٤ٔٲػ٫ ٣ض٪ػح ا٣ذ٪٧ٲػح ا٣جنػؿٱح ثؿاةقػح ٦ض٤ػف 

 ا٣ٮزرا  ا٣٪ٮر ٝؿٱجةن ث٧نٲبح اهلل.

 ٌَ اىٍطاىؽات اىخٖ أىل٘ج جٖ اىٍشٍع: -5

ٝةـ رصةٹت ا٣ذٕؿٱت اٵكاا٢ ثإ٣ٞة  ا٧٣عةًؿات ا٣ٕة٦ح ثؽ ان ٨٦ دػةرٱغ 

ٱغ أ٣ٞٲػخ ٦عةًػؿدةف إظػؽا٧٬ة ٔػ٨ دػةر 9925إ٩نة  ا٧٣ض٧ػٓ، ٚٛػٰ ٔػةـ 

كٚػٰ ٔػةـ  .د٦نٜ كظٌةرد٭ة، كا٣سة٩ٲح ٨ٔ ٤٦ذٞٯ اٵدثٲ٨ ٤٣ػٮٱف ٦ةقػٲ٪ٲٮف

أ٣ٞٲػػخ أرثػػٓ ٔنػػؿة ٦عةًػػؿة، د٪ةك٣ػػخ اٵدب كا٤٣٘ػػح كا٣عٞػػٮؽ  9929

 ٣غ.إكا٣ٌٞة  ٰٚ اٷقٺـ... 

أ٣ٞٲخ ػ٧ف ٔنؿة ٦عةًػؿة د٪ةك٣ػخ اٵدب كا٣ذػةرٱغ  9922كٰٚ ٔةـ 

٣ػغ. كٚػٰ ٔػةـ إ٪ةٔةت ... كا٣ُت كا٧٣ؿأة ٰٚ أدكار٬ة ا٣ذةرٱؼٲح كاٳزةر كا٣ىػ

أ٣ٞٲػػػخ إظػػػؽل كػ٧كػػػٮف ٦عةًػػػؿة د٪ةك٣ػػػخ اٳزػػػةر كا٣ذػػػةرٱغ  9923

كا٧٣ؼُٮَػػةت كا٣ُػػت كا٤ٕ٣ػػ٥ كا٣ذؿثٲػػح اٹصذ٧ةٔٲػػح كٚىػػعة  اٵٔػػؿاب، 

كٰٚ ٔػةـ  .٣غإ كاٵ٣ٕةب اٵك٧٣جٲح، كا٣ضة٦ٕح ا٣كٮرٱح، كا٣ٕة٦ٲح كا٣ٛىٲعح...

رٱغ كا٣ذؿثٲػػح أ٣ٞٲػػخ إظػػؽل كقػػذٮف ٦عةًػػؿة د٪ةك٣ػػخ اٳزػػةر كا٣ذػػة 9924

كاٹٝذىةد كا٣ٞٲ٥ كا٣ٕةدات اٹصذ٧ةٔٲػح كاٳداب، كز٧ػح ٦عةًػؿات ٦ٮص٭ػح 

 ٤٣كٲؽات ٦س٢: ا٣عٲةة ا٣كٕٲؽة ٤٣كٲؽات، كدرس ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲ٥ كا٣ذأدٱػت ٤٣كػٲؽات،

ٚػػٰ اٵػػػٺؽ كاٳداب ككا٣ج٪ػػخ ٚػػٰ ا٣جٲػػخ كا٧٣ؽرقػػح كا٣ٕػػة٥٣ ٤٣كػػٲؽات، 

صذ٧ةٔٲػػح ٤٣كػػٲؽات، ا٣عٲػػةة اٹكا٣ذٕػػةكف كا٣ذعػػةب ٤٣كػػٲؽات، ك٤٣كػػٲؽات، 

 ا٣ذؿدٲػت ٤٣كػٲؽات،كا٣ىعح كا٣ذػؽاكم ٤٣كػٲؽات، كا٣ـكصح ٰٚ ا٣جٲخ كا٣ٕة٥٣، ك

٧٤٠ح اصذ٧ةٔٲػح ٤٣كػٲؽات، كظٞػٮؽ ا٧٣ػؿأة ٚػٰ اٷقػٺـ ٤٣كػٲؽات، ا٣٘ٲجػح ك
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كا٣٪٧ٲ٧ح ٤٣كٲؽات، كاٵػٺؽ ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ٤٣كٲؽات، كدجؽؿ ا٣عٲةة ا٣جٲذٲػح ٚػٰ 

دك٭٥ ٰٚ إ٣ٞة  ثٕػي ا٧٣عةًػؿات، ا٣نؿؽ اٵٝىٯ ٤٣كٲؽات. ك٠ة٩خ ا٧٣ؿأة 

كاصجػةت ا٧٣ػؿأة ٚػٰ ا٣٭ٲبػح »إذ إف ا٣كٲؽة ركز معٛح أ٣ٞخ ٦عةًؿة ٔ٪ٮا٩٭ػة 

 «.درس اٝذىةدم ٤٣كٲؽات»، ك٦عةًؿة ٔ٪ٮا٩٭ة «اٹصذ٧ةٔٲح

ا٧٣ػؿأة ككاصجةد٭ػة ا٣ٮَ٪ٲػح »أ٣ٞخ ا٣كٲؽة قةرة ا٣ؼُٲت ٦عةًؿة ٔ٪ٮا٩٭ة ك

، كأ٣ٞخ ا٣كٲؽة ػٲؿٱح رٱػف «٦ٮًٮع اٝذىةدم»، ك٦عةًؿة ٔ٪ٮا٩٭ة «كا٣ـكصٲح

أ٣ٞٲػػخ قػػخ  9927كٚػػٰ ٔػػةـ «. ٦ٮًػػٮع أػٺٝػػٰ أدثػػٰ»٦عةًػػؿة ٔ٪ٮا٩٭ػػة 

كٔنؿكف ٦عةًؿة، أ٣ٞٯ ٧ْٕ٦٭ة راٲف ا٧٣ض٧ٓ ٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ كٔجػؽ ا٣ٞػةدر 

أ٣ٞٲػخ ػ٧ػف كٔنػؿكف ٦عةًػؿة، أ٣ٞػٯ ٧ْٕ٦٭ػة  9928كٰٚ ٔةـ  .ا٧٣٘ؿثٰ

ٲػخ دكػٓ ٔنػؿة أ٣ٞ 9929كٚػٰ ٔػةـ  .٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ كٔجػؽ ا٣ٞػةدر ا٧٣٘ؿثػٰ

أ٣ٞٲػخ دكػٓ  9935كٚػٰ ٔػةـ  .٦عةًؿة، أ٣ٞٯ ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣٘ؿثٰ ػ٧كةن ٦٪٭ة

أ٣ٞٲػخ  9939كٚػٰ ٔػةـ  .ٔنؿة ٦عةًؿة أ٣ٞٯ ٔجؽ ا٣ٞػةدر ا٧٣٘ؿثػٰ قػذةن ٦٪٭ػة

 إظؽل ٔنؿة ٦عةًؿة أ٣ٞٯ ا٧٣٘ؿثٰ زٺزةن ٦٪٭ة.

ٔػ٨ أ٣ػٙ  9932ك٣ٞؽ أ٣ٞٯ اٵقذةذ أظ٧ؽ ظك٨ ا٣ـٱةت ٦عةًؿة ٚػٰ ٔػةـ 

ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕػةـ إٹ ٦عةًػؿدةف ٚٞػٍ، اٵك٣ػٯ ٤٣ـٱػةت كا٣سة٩ٲػح  ٜى ٤ٍ ٤ح، ك٥٣ دي ٣ٲ٤ح ك٣ٲ

. ٣9933ٌٕٮ ا٧٣ض٧ٓ ٔـ ا٣ؽٱ٨ ا٣ذ٪ٮػٰ ٨ٔ ٣٘ح مٮٰٝ. ك٠ةف ز٧ػح ا٩ُٞػةع ٚػٰ 

إٹ ٦عةًؿدةف ٣ٶ٦ٲؿ ٦ىُٛٯ ا٣ن٭ةثٰ ٨ٔ ا٧٣ىػ٤ُعةت  ٜى ٤ٍ ٥٤ٚ دي  9934أ٦ة ٰٚ 

أ٣ٞٲػخ دكػٓ  9936ةـ كٚػٰ ٔػ .ا٧٤ٕ٣ٲح كاٵقة٣ٲت ا٧٤ٕ٣ٲح ٔ٪ػؽ ا٧٤ٕ٣ػة  ا٣ٕػؿب

٦عةًػؿات، أ٣ٞػٯ أظ٧ػػؽ أ٦ػٲ٨ ٦عةًػػؿدٲ٨ ٦٪٭ػة ٔػ٨ ا٧٣ذ٪جػػٰ كقػٲٙ ا٣ؽك٣ػػح، 

ا٧٣ذ٪جػٰ » :أ٣ٞٯ أ٦ٲ٨ ا٣ؿٱعة٩ٰ ٦عةًػؿة ٔ٪ٮا٩٭ػةكك٤ٚكٛح ا٣ٞٮة ٰٚ مٕؿ ا٧٣ذ٪جٰ، 

 «.قٲٛٲةت ا٧٣ذ٪جٰ»، كأ٣ٞٯ إقٕةؼ ا٣٪نةمٲجٰ ٦عةًؿة ٔ٪ٮا٩٭ة «رقٮؿ ا٣ٕؿكثح

أزػؿ »ٍٚٞ ٣ن١ٲت أرقٺف ٔ٪ٮا٩٭ة أ٣ٞٲخ ٦عةًؿة كاظؽة  9937كٰٚ ٔةـ 
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٠ة٩خ ز٧ح ٦عةًػؿة  9938، ك٠ؾ٣ٟ ٰٚ ٔةـ «ا٣ؿظ٤ح ٰٚ ا٣عٲةة ا٧٤ٕ٣ٲح كاٵدثٲح

ز٥ اقذؤ٩ٛخ ا٧٣عةًػؿات  .«٧٦ٲـات ث٪ٰ أ٦ٲح»كاظؽة ٧٣ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ ٔ٪ٮا٩٭ة 

أ٣ٞٲػػخ ػ٧ػػف ٔنػػؿة ٦عةًػػؿة ثٲ٪٭ػػة زػػٺث ٦عةًػػؿات إذ  9949ٚػػٰ ٔػػةـ 

 عةٱؿم، كداد ق١ة٠ٲ٪ٰ.٤٣كٲؽات: ٤ٟٚ َؿزم، ٦٪ٲؿة ٤ٰٔ ا٧٣

أ٣ٞٲخ ػ٧ف كزٺزػٮف ٦عةًػؿة، ك٠ػةف ٔػؽد ا٣٪كػة   9942كٰٚ ٔةـ 

ك٬ػػ٨: ٦ٞجٮ٣ػػح ا٣نػػ٤ٜ، ٦٪ٲػػؿة ٤ٔػػٰ ا٧٣عػػةٱؿم، كداد  ،ا٧٣نػػةر٠ةت ػ٧كػػةن 

 ق١ة٠ٲ٪ٰ، ٤ٟٚ دٱةب، ٔٛٲٛح ا٣عى٪ٰ.

٭٧خ قػػخ أ٣ٞٲػػخ إظػػؽل كزٺزػػٮف ٦عةًػػؿة، كأقػػ 9943كٚػػٰ ٔػػةـ 

ا٣عةِٚ، ص٭ػةف ا٧٣ٮوػ٤ٰ، ٦٪ٲػؿة ك٨٬: زؿٱة قٲؽات ٰٚ إ٣ٞة  ا٧٣عةًؿات، 

 ٤ٰٔ ا٧٣عةٱؿم، ٔؽكٱح ا٣ُجةخ، ٧٣ٲف ا٣ن٭ةثٰ، ٦ؽٱعح ظ٧ٮدة.

أ٣ٞٲخ ز٧ةف كٔنؿكف ٦عةًؿة، ٠ةف ٦ػ٨ ثٲ٪٭ػة ػ٧ػف  9944كٰٚ ٔةـ 

٦عةًؿات ٤٣كٲؽات: ٦٪ٲؿة ٤ٰٔ ا٧٣عةٱؿم، ٦ٞجٮ٣ح ا٣ن٤ٜ، ٧٣ٲف ا٣نػ٭ةثٰ، 

كٚػٰ ٔػةـ رٱ٧ح ٠ؿد ٤ٰٔ ا٧ْٕ٣ػح، ٧ٝػؿ ٝـٔػٮف مػٮرل، ٦ؽٱعػح ا٣جػؿازم. 

 .أ٣ٞٲخ قجٓ ٔنؿة ٦عةًؿة، ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ثٲ٪٭ػة أم ٦عةًػؿة ٤٣كػٲؽات 9945

أ٣ٞٲػػخ ٔنػػؿ ٦عةًػػؿات، ٣ػػ٥ ٱ١ػػ٨ ثٲ٪٭ػػة أم ٦عةًػػؿة  9946كٚػػٰ ٔػػةـ 

أ٣ٞٲخ ٦عةًؿة كاظؽة ٣ٕجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا١٣ٲة٣ٰ ٨ٔ  9947كٰٚ ٔةـ  .٤٣كٲؽات

 ا٣ؽٱ٧ٞؿاَٲح كأ٬ؽاٚ٭ة ٰٚ ا٣ذؿثٲح كا٣ذ٤ٕٲ٥.

كٰٚ دكٕٲ٪ٲةت ا٣ٞؿف ا٧٣ةًػٰ  .ةًؿاتز٥ ظؽث ا٩ُٞةع ٰٚ إ٣ٞة  ا٧٣ع

، 9993دضؽد إ٣ٞػة  ا٧٣عةًػؿات، ١ٚػةف ز٧ػح زػٺث ٦عةًػؿات ٚػٰ ٔػةـ 

 2555ك 2554ك 9998ك 9996، كزػٺث ٚػٰ 9995ك٦عةًؿدةف ٰٚ ٔةـ 

 2599، ككاظػػؽة ٚػػٰ 2595ك 2559، كػ٧ػػف ٦عةًػػؿات ٚػػٰ 2558ك

 2595كز٧ػة٩ٰ ٦عةًػؿات ٔػةـ  ،2594كدكٓ ٦عةًػؿات ٔػةـ  ،2592ك

 .2599ك 2598ٰٚ ك، 2597كقجٓ ٦عةًؿات ٰٚ  ،2596ك
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٧٣ة ٠ة٩خ ٣ض٪ح ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٝؽ م٤١خ ث٧ٮصت ا٣ٞؿار ا٣ض٧٭ػٮرم 

، ك٠ةف ٨٦ ٦٭ة٦٭ػة كًػٓ ػُػح ٧ٔػ٢ كَ٪ٲػح ٣ذ١٧ػٲ٨  ٣2557ٕةـ  4ذم ا٣ؿ٥ٝ 

ة٩٭ة كاٹردٞػة  ث٭ػة ك٦ذةثٕػح ػُػٮات ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كا٣عٛةظ ٤ٔٲ٭ة كاٹ٬ذ٧ةـ ثإدٞ

ك٧٣ة ٠ةف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ٬ػٮ ا٧٣ؿصػٓ ؛ ا٣ذ٪ٛٲؾ ثة٣ذٕةكف ٦ٓ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح

ٝة٦ػخ ٣ض٪ػح ثٲح ٰٚ قٮرٱح ث٧ٮصت ٝة٩ٮف ا٧٣ض٧ػٓ   اٵ٤ٔٯ ٣نؤكف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿ

ا٣ذ١٧ٲ٨ ث٧ؼةَجح راةقػح ٦ض٤ػف ا٣ػٮزرا  ٤٣ذ٧ٕػٲ٥ ٤ٔػٯ ا٣ض٭ػةت ا٧٣ٕ٪ٲػح ٚػٰ 

ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثٞٮاا٥ دنػذ٢٧ ٤ٔػٯ ا٧٣ىػ٤ُعةت اٵص٪جٲػح قٮرٱح ٧٣ٮاٚةة ٦ض٧

 ٰٚ ٦ضةؿ ٢٧ٔ ٢٠ ٦٪٭ة ٣ٮًٓ ا٣جؽٱ٢ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٞةث٢ ٣٭ة.

كثٕؽ أف أوؽرت راةقػح ٦ض٤ػف ا٣ػٮزرا  د٧ٕٲ٧ػةن ٤ٔػٯ ا٣ض٭ػةت ا٧٣ٕ٪ٲػح 

كردت إ٣ػػٯ ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ٝػػٮاا٥ ث٧ىػػ٤ُعةت أص٪جٲػػح ٣ٲٞػػٮـ ا٧٣ض٧ػػٓ 

ٲػػح، ك٦ػػ٨ ٬ػػؾق ا٣ٞػػٮاا٥: ٦ىػػ٤ُعةت ثؽراقػػذ٭ة ككًػػٓ ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٣ٕؿث

اٹقذنٕةر ٨ٔ ثٕؽ ٨٦ ا٧٣ؿ٠ـ ا٣ٮَ٪ٰ ٣ٺقذنٕةر ٨ٔ ثٕؽ، كٝةا٧ح ٦ىػ٤ُعةت 

ثؿٱؽٱح دك٣ٲح ٦ذٕؽدة ا٤٣٘ةت ٨٦ ا٧٣ؤقكػح ا٣ٕة٦ػح ٤٣جؿٱػؽ، كٝةا٧ػح ٦ىػ٤ُعةت 

٣جٕي ا٧٣ٮاد ا٣ؽراقػٲح كردت ٦ػ٨ كزارة ا٣ذؿثٲػح، ك٦ض٧ٮٔػح ٦ىػ٤ُعةت ٚػٰ 

كد٦نػٜ كا٣جٕػر، كٝةا٧ػح ٦ىػ٤ُعةت ٚػٰ ا٣٭٪ؽقح كردت ٨٦ صة٦ٕح ا٣ٛؿات 

ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح كردت ٨٦ صة٦ٕح ظ٤ػت كا٣ض٧ٕٲػح ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣كػٮرٱح ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲػح، 

كٝةا٧ح ٦ى٤ُعةت ٰٚ اٷٔٺـ كردت ٦ػ٨ ا٣٭ٲبػح ا٣ٕة٦ػح ٣ٸذأػح كا٣ذ٤ٛـٱػٮف، 

 كٝةا٧ح ٦ى٤ُعةت ٦كؿظٲح كردت ٨٦ ٣ض٪ح ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ظ٤ت.

ةؿ ا٧٣ى٤ُعةت، ٚٞػؽ كرد إ٣ػٯ ا٤٣ض٪ػح ا٤ٕ٣ٲػة ك٥٣ ٱٞذىؿ ا٣ذٕةكف ٤ٔٯ ٦ض

٤٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ػُح ٤٣ٌجٍ ا٤٣٘ػٮم صػة ت ٦ػ٨ كزارة ا٣ذؿثٲػح، ٚعٮ٣ذ٭ػة 

٫٩ ا٧٣ؿصٕٲح ا٤ٕ٣ٲة ٣نؤكف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، كٝػةـ ٵا٤٣ض٪ح إ٣ٯ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح 
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ا٧٣ض٧ٓ ثؽراقذ٭ة، كا٧٣ٮاٚٞح ٤ٔٲ٭ػة ثٕػؽ إدػػةؿ ا٣ذٕػؽٱٺت ٤ٔٲ٭ػة، كأرقػ٤ذ٭ة 

 ٤٣ض٪ح إ٣ٯ ا٣ٮزارة ٹٔذ٧ةد٬ة ٰٚ ًجٍ ا١٣ذت ا٧٣ؤ٣ٛح ثة٣ن٢١.ا

 :ٌَ اإلساةات غَ أـئيث اىٍٔاٌَِ٘ اىٍخػيلث ةلؽغِث اىيغث اىٍفخػٍيث -7

٧٣ة ٠ةف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٮ ا٧٣ؿصٕٲػح ا٤ٕ٣ٲػة ٣نػؤكف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

كصػ٫ ٠ة٩خ اٵقب٤ح ا٧٣ٮص٭ح إ٣ٲ٫ ٨٦ ثٕي ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨ دذ٤ٕٜ ثةٹقذٛكةر ٨ٔ 

 ٦س٢:ذ٧ٕةؿ ثٕي اٵ٣ٛةظ، أك ٨ٔ وٌعح د٤ٟ اٵ٣ٛةظ اق

ك٠ة٩خ إصةثح  .اٹقذٛكةر ٨ٔ وٲ٘ح ا٣ض٧ٓ ٧٤١٣ح ٚيذٲة ث٧ٕ٪ٯ ا٣ٛذٮل -

ٛىذٮل  ، ٧٠ة دض٧ٓ ا٣ ٛيذٯ كثة٣ذ٪١ٲؿ ٚيذٯن ذٲة دض٧ٓ ٤ٔٯ ا٣ ٛي ا٧٣ض٧ٓ أف ا٣

ذٲة ٤ٔٯ كزف ٚذةكل كٚذةكم. ٛي  كا٣

َػح أـ قػٮرٱة ثة٣ذػة  ا٧٣ؿثٮأ :اٹقذٛكةر ٔػ٨ ٠ذةثػح ٧٤٠ػح )قػٮرٱح ( -

 قٮرٱىح ثٲة  ٦ؼٛٛح ثٕؽ٬ة دة . :ثةٵ٣ٙ ا٧٧٣ؽكدة؟ ك٠ة٩خ اٷصةثح

ك٠ة٩ػخ  ؟ك٬ػ٢ ٱ١٧ػ٨ اقػذ٧ٕة٣٭ة ،«ص٪٧ػةر»اٹقذٛكةر ٨ٔ دكػ٧ٲح  -

ٵ٩٭ة ٦ػ٨ ا٤٣٘ػةت ا٣ٕؿكثٲػح ا٣ٞؽٱ٧ػح،  ؛اٷصةثح ٹ ٦ة٩ٓ ٨٦ اقذ٧ٕة٣٭ة

 كدٕ٪ٰ ص٪ح ا٣كٲٌؽ ٰٚ ا٣كؿٱة٩ٲح.

ٵف ا٧٤١٣ح اق٥ ٤ٔػ٥ ٤ٔػٯ  ؛«ثٲنةكر»ٹ ٦ة٩ٓ ٨٦ دك٧ٲح مؿ٠ح ثةق٥  -

 ٦ؽٱ٪ح ٰٚ ا٣جة٠كذةف.

ٵ٩٭ػة اقػ٥  ؛ٚػٰ دكػ٧ٲح مػؿ٠ح« أ٩ػؽرٱ٨»ٹ ٦ة٩ٓ ٨٦ اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح  -

 ٝؿٱح ٤ٔٯ ٦كةٚح ٨٦ ظ٤ت.

أف كدجٲةف ا٣ٛؿؽ ثٲ٨ ا٣ٕةا٤ح كاٵقؿة، كأف ا٣ٕةا٤ح أو٘ؿ ٨٦ اٵقػؿة،  -

ا٣ٕةا٤ػح، »دؿدٲت ا٧٣ض٧ٮٔةت ٰٚ إَةر ا٣ٞجٲ٤ح ا٣ٮاظػؽة وػٕؽان ٬ػٮ: 

 «.ؿة، ا٣ٕنٲؿة، ا٣ٛؼؾ، ا٣ج٨ُ، ا٧ٕ٣ةرة، ا٣ٞجٲ٤حاٵق

دجٲةف ا٣ؼُأ ا٧٣سجخ ٤ٔٯ كرٝػح ا٤٧ٕ٣ػح ا٣كػٮرٱح ٦ػ٨ ٚبػح ا٣ؼ٧كػٲ٨  -
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، وثىو  «وصور  ووِرُٓ ا امىريو ي»مٔرة، إذ جاء عنّ امٌحوِ إيوْ 

لا وووِرٓ   ووْ  امفوو؛  غنغوواا الوا امطوواظ مامطووه، وامصووِا  

امثواًْ يدودٓد امٔواء  امعاارة وطا  إمٍٔ وىٌِع وي امصر ، وامغنوظ

  ْ ينى  وِرٓ ، وامصِا  ام؛خفٔف.

 ؟وا وفردَا ووا  عنُا ووا وعٌاَا :«امرٓاضٔات»االو؛فسار عي ينى   -

، و عنُوا ر و     ْ وياًت اإلجامو  وفورد ينىو  امرٓاضؤ ات: امرٓاضو

 ووعٌاَا عنه عقنْ ٓطه امحسا  وامجار وامٌُدو . ،ٓرو ا 

، 2، 1، 0ه ووي امرووِز امعدورة  ق  د: امرُ ه وامعدق  يأاا امفرق مٔي امرُ  -

 ..( امىس؛عىن   ْ يىثٔل العداد  ْ ًظام امعد امعدري.4، 3

 امعدد: يىثٔل منكنى  امىعدودة ماو؛عىاا الرقام: عدد عال  امصف.

 ه  ْ االو؛عىاا اإلداري: رقه امسٔارة، رقه امُايف.ق  وٓأيْ امعدد مىعٌّ امرُ 

 «.أرادوس»و« يريِاز»مكنى؛ْ مْ امىقامل امعراالو؛فسار عي  -

و ٔروزي صف ، وامىقامول  اً امىقامل امعرمْ مكنى  يريِاز َِ  ٔروز اوى

 امعرمْ مكنى  أرادوس َِ أرواد.

 االو؛فسار عي وعاًْ ينىات: مدرة، مدره، مدرا. -

 مىعٌّ شأُ  مامادر. ،امادرا: اوه وقصِر وي امصف  مدراء وؤًث أمدر

 .أورع :مدر مىعٌّ مدرة: وصدر ورة وي امفعل

 .ام؛او  يامادرو

 .امادره مامُاء ال يِجد

 اإلوراع. :أي  امىاادرة :امادرى مالمف امىقصِرة مىعٌّ

وَوول يعوود أ وور   ،االو؛فسووار عووي  وورو  ام ٓووادة  ووْ ال عوواا -

 ؟امىطارع  وي أ ر  ام ٓادة
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 ؟ك٦ي١ٮرًف ٨٧٣ أوٲت ث٧ؿض ا١٣ٮرك٩ة ،٢٬ ٱضٮز اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ ٠ٮرف -

 .٨ٔ اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح ا٣ذٞٲٲ٥ ١٦ةف ا٣ذٞٮٱ٥ اٹقذٛكةر -

 ك٬ٮ: ٧٦ذةز، ٚةاٜ، ٚةػؿ. ،٧٤١٣ح )إ٠ك٢(ا٣ٕؿثٰ اٹقذٛكةر ٨ٔ ا٧٣ٞةث٢  -

 «.٦٪كٟ»ك٬ٮ  ،«أر٦ٲذةج»اٹقذٛكةر ٨ٔ ا٧٣ٞةث٢ ا٣ٕؿثٰ ٧٤١٣ح  -

 ٢٬ ٬ٰ ٦ٌٕؿثح أـ ٹ ؟ :«إٱجة٩ٮ»اٹقذٛكةر ٨ٔ ٧٤٠ح  -

أوػ٤٭ة ا٧٤١٣ػح  ك٠ةف رد ا٧٣ض٧ٓ أف ٬ؾق ا٧٤١٣ػح ٣ٲكػخ ٔؿثٲػح، ك٣ٕػ٢

، «أث٪ػٮس»(، كٝػؽ ٌٔؿثػخ إ٣ػٯ ébéne( أك ا٧٤١٣ح ا٣ٛؿ٩كٲح )ébénusا٣ٺدٲ٪ٲح )

ك٬ٮ مضؿ ٠جٲؿ ٨٦ أصٮد اٵمضةر ا٣ؼنجٲح، ػنج٫ أد٨٠ ا٤٣ػٮف إ٣ػٯ ا٣كػٮاد 

٦ذؿا٥٠ ا٣ى٧ٖ ٤ٔٲ٫، ك٬ٮ و٤ت زٞٲ٢، ٹ ٱُٛػٮ ٤ٔػٯ ا٧٣ػة ، أكراٝػ٫ ٦ؿ٠جػح 

 ب ا٣٭٪ؽ.رٱنٲح، ٱ٪جخ ٰٚ ا٣كٮداف كا٣عجنح كقٲٺف كص٪ٮ

 .( ا٣ٺدٲ٪ٰ إ٣ٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كَؿٱٞح ٠ذةثذػG٫اٹقذٛكةر ٨ٔ ٢ٞ٩ ا٣عؿؼ ) -

( ثعكػت ٩ُٞػ٫ ٚػٰ Gك٠ةف رأم ا٧٣ض٧ٓ أف ٱ١ذػت ا٣عػؿؼ ا٣ٺدٲ٪ػٰ )

إذا ٠ةف ٫ُٞ٩ ٰٚ ٧٤٠ح  ا٧٤١٣ح ا٣ٮارد ٚٲ٭ة ٰٚ ٣٘ح اٵو٢: ٚ٭ٮ ٱ١ذت صٲ٧ةن 

. ٥George أك اقػ٥ ا٤ٕ٣ػ Geologyا٤٣٘ح اٵوػ٤ٲح صٲ٧ػةن ٦سػ٢: صٲٮ٣ٮصٲػح 

ٗؿا٩ٲػخ  :إذا ٠ةف ٹ ٱ٪ُٜ صٲ٧ةن ٰٚ ٧٤٠ح ا٤٣٘ح اٵوػ٤ٲح ٦سػ٢ كٱ١ذت ٗٲ٪ةن 

Granite  كاقػػ٥ ا٤ٕ٣ػػ٥ ٗة٩ػػةGana ك٣ػػؾ٣ٟ ٱ١ذػػت ثىػػٮردٲ٨ ٚػػٰ ٧٤٠ػػح ،

 ٵ٫٩ ٱ٪ُٜ ٰٚ أكؿ ا٧٤١٣ح صٲ٧ةن، كٰٚ كقُ٭ة ٗٲ٪ةن. ؛Geographyص٘ؿاٚٲح 

 :حهط٘ص األعٍاء اىلائػث -8

ٚػػٰ ا٧٣ض٧ػػٓ ثؽراقػػح اٵ٣ٛػػةظ  دٞػػٮـ ٣ض٪ػػح ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ك٤ٔٮ٦٭ػػة

كاٵقة٣ٲت ا٣ذٰ دٞٓ ٚٲ٭ة اٵػُة  ا٣نػةإح، كد٧ٕػ٢ ٤ٔػٯ دىػٮٱج٭ة، كد٧ٕػ٥ 

ٝٮاا٥ ا٣ىٮاب كا٣ذ٤ٕٲ٢ ٤ٔٯ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح، كَة٧٣ة ٩نؿت ٣ض٪ح ا٣ذ١٧ػٲ٨ 

 ١٣ذؿك٩ٰ د٧ٕٲ٧ةن ٤٣ٛةاؽة.٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ؾق ا٣ٞٮاا٥ ٤ٔٯ ٦ٮٕٝ٭ة اٷ
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 وىع أدىث ىخ٘ف٘ؽ اىيغث: -9

ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ك٤ٔٮ٦٭ػػة ٚػػٰ ا٧٣ض٧ػػٓ ثٮًػػٓ أد٣ػػح ٤٣ٞٮأػػؽ ٝة٦ػػخ ٣ض٪ػػح 

اٷ٦ٺاٲح، ك٢٧ٔ ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔٯ ٦ٌؽ ا٣ض٭ةت ا٧٣ٕ٪ٲح ث٭ة، كٝة٦ػخ ٣ض٪ػح ا٣ذ١٧ػٲ٨ 

٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثذٮزٱٕ٭ة ٤ٔٯ ا٤٣ضةف ا٣ٛؿٔٲح، ٧٠ة ٤٧ٔخ ٤ٔٯ دٮزٱٓ د٣ٲ٢ ٝػؿارات 

ا٧٣ض٧ػػٓ ٚػػٰ اٵ٣ٛػػةظ كاٵقػػة٣ٲت ٣ٺقػػذب٪ةس ث٭ػػة، كأذ٧ةد٬ػػة ٚػػٰ ٦ضػػةٹت 

ا٣ذ٪جٲػ٫ ٤ٔػٯ ك٤٧ٔخ ٣ض٪ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ك٤ٔٮ٦٭ة ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ أٱٌةن ٤ٔػٯ  .٤٧ٔ٭ة

 ضؽٱؽة ٣جٕي اٵ٣ٛةظ ٰٚ اقذ٧ٕةٹت ظٲةد٪ة ا٧٣ٕةوؿة.ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣

 :حغه٘م سٔائؾ ةاـً اىٍشٍع -01

دنضٲٕةن ٤٣جةظسٲ٨ ٰٚ ٦ٲةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚح ا٧٣ؼذ٤ٛح، ػىه ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

ط ٧ػ٪ى ٤ٔػٯ أف دي  ،ا٣ؾٱ٨ أق٭٧ٮا ٚػٰ ٦كػٲؿد٫ثؽ٦نٜ صةاـة ثةق٥ رصةٹت ا٣ذٕؿٱت 

ٵ٢ٌٚ ثةظر ٚػٰ ٦ضػةؿ ا٣ضػةاـة، كذ٣ػٟ ثٕػؽ أف ٱ٤ٕػ٨ ا٧٣ض٧ػٓ ٔػ٨ ا٣ضػةاـة 

كدعؽٱؽ ٦ؽة ٣ذٞؽٱ٥ ا٣جعٮث ا٧٣نةر٠ح، كدن١ٲ٢ ٣ض٪ػح ٤٣ع١ػ٥ ٤ٔػٯ  ،كمؿكَ٭ة

 ٣ٲىةر إ٣ٯ اػذٲةر ا٣جعر ا٣ٛةاـ ثة٧٣ؿدجح اٵك٣ٯ. ،٬ؾق ا٣جعٮث ا٧٣ٞؽ٦ح

 اٳدٲح: كٝؽ ػىه ا٧٣ض٧ٓ ا٣ضٮااـ

صةاـة ا٧٣ض٧ٓ ثةق٥ ٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ ٰٚ ٦ضػةؿ ا٤ٕ٣ػٮـ اٷ٩كػة٩ٲح،  -

ا٤٣كػةف اٵ٠ػةدم، »٩ة٣٭ة اٵقذةذ ا٣ػؽ٠ذٮر ٔٲػؽ ٦ؿٔػٰ ٔػ٨ ثعٮزػ٫ 

دٞٮٱ٥ كظكةب ا٣ـ٨٦ ٰٚ ا٣نؿؽ ا٣ٞؽٱ٥، ٔجةدة ن٣٭ح ا٣ؼىػٮثح ٚػٰ 

 «.ا٣نؿؽ ا٣ٞؽٱ٥، دةرٱغ ١٤٧٦ح إٱجٺ كنزةر٬ة

اٳداب، كٝؽ ٩ة٣٭ة ا٣ؽ٠ذٮر صةاـة ا٧٣ض٧ٓ ثةق٥ ػ٤ٲ٢ ٦ؿدـ ثٟ ٰٚ  -

دراقػح ٚػٰ ا٣نػٕؿ  :٦ؿاٱة ا٣ْٺؿ ا٣ٞةد٦ػح»زةاؿ زٱ٨ ا٣ؽٱ٨ ٨ٔ ثعس٫ 

 .«ا٣ٕؿثٰ ا٧٣ٕةوؿ

صةاـة ا٧٣ض٧ٓ ثةق٥ اٵ٦ٲؿ ٦ىُٛٯ ا٣ن٭ةثٰ ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣عٲةة، ك٦ػة  -
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٬ؾق ا٣ضػةاـة  ٦ضةؿزاؿ ا٧٣ض٧ٓ ٱذ٤ٞٯ ا٣جعٮث ٨٦ ا٧٣نةر٠ٲ٨ ٰٚ 

ضةؿ، ك٨٦ ز٥ اٷٔػٺف ٣ؽراقذ٭ة ٨٦ ػجؿا  ٦ذؼىىٲ٨ ٰٚ ٬ؾا ا٧٣

 ٨ٔ ا٣ٛةاـ.

 ٌشيث اىٍشٍع: -00

٨ٔ دار وةدر ثؽ٦نػٜ،  9929وؽر ا٧٣ض٤ؽ اٵكؿ ٧٣ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ٔةـ 

 ./ از٪ػٲ٨ كدكػٕٲ٨ ٦ض٤ػؽان 92كٝؽ ث٤ٖ ٔؽد ا٧٣ض٤ؽات ا٣ىةدرة ظذػٯ اٳف /

كدضؽر اٷمةرة إ٣ٯ أف ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ٬ػٰ ٦ض٤ػح ٦ع٧١ػح ٚىػ٤ٲح، كدكػذ٧ؽ 

دة ٰٚ ٝة٩ٮ٫٩ كٹاعذ٫ ا٣ؽاػ٤ٲػح، كأثؿز٬ػة أٗؿاً٭ة ٨٦ أٗؿاض ا٧٣ض٧ٓ ا٣ٮار

ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ قٺ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كص٤ٕ٭ة كاٚٲح ث٧ُة٣ػت اٳداب كا٤ٕ٣ػٮـ 

كا٣ٛ٪ٮف، ك٦ٺا٧ح ٣عةصةت ا٣عٲةة ا٧٣ذُٮرة، ككًٓ ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲػح 

كاٵدثٲح كا٣عٌةرٱح، كدراقذ٭ة كٜٚ ٦ػ٪٭ش ٦عػؽد، كا٣كػٰٕ ٣ذٮظٲػؽ٬ة ٚػٰ 

 اٵُٝةر ا٣ٕؿثٲح ٠ةٚح.

 :اإلـٓام جٖ اىفػاى٘ات اىرلاج٘ث عارج اىٍشٍع -02

٥٣ دٞذىؿ ص٭ٮد أٌٔة  ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔٯ ٦ة ٱٞٮ٦ٮف ثػ٫ ٦ػ٨ أ٧ٔػةؿ داػػ٢ 

ا٧٣ض٧ٓ، كإ٧٩ة ٠ة٩ٮا ٱنةر٠ٮف ٚػٰ إ٣ٞػة  ا٧٣عةًػؿات ا٣ٕة٦ػح ٚػٰ ا٧٣ؿا٠ػـ 

ا٣سٞةٚٲح، كٰٚ ا٣٪ٮادم كا٣ضة٦ٕػةت، كٚػٰ ا٣٪ػؽكات ا٣ذػٰ دٞػةـ، كٚػٰ إ٩ضػةز 

ا٣ض٭ػةت ا٣سٞةٚٲػح ٚػٰ ا٧٣ضذ٧ػٓ ٤ٔػٯ دج٪ٲ٭ػة  ثٕي ا٧٣نؿكٔةت ا٣ذٰ د٧ٕػ٢

ك١٬ؾا ٱذجٌؽل ٣٪ة أف ا٧٣ض٧ٓ ٥٣ ٱ٨١ ٚػٰ ٦٪ػأل ٧ٔػة ٱضػؿم ٚػٰ  .كأذ٧ةد٬ة

 ا٧٣ضذ٧ٓ ٨٦ ٦٪ةمٍ كٕٚة٣ٲةت دىتُّ ٩ذةاض٭ة ٰٚ ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

 ىهخؽوُٖ جٖ اىٍشٍع:اىِلؽ اإل  -03

 د٨٧ٌ ٦ٮٝٓ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٤ٕ٦ٮ٦ةت ٨ٔ ا٧٣ض٧ٓ أٌٔػة ن 

ك٣ضة٩ةن ك٩نةَةت كدٞةرٱؿ كأػجةران، ٧٠ة دٌػ٨٧ ٦ُجٮٔػةت ا٧٣ض٧ػٓ  كػجؿا ى 
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ك٦ض٤ذ٫ كٚ٭ةرس ١٦ذجذ٫ ٠ذجةن كدكرٱػةت كٚ٭ػةرس أص٪جٲػح كدكرٱػةت أص٪جٲػح 

 كٚ٭ةرس دار ا١٣ذت ا٣ْة٬ؿٱح.

 اإلـٓام جٖ وىع اىٍػشً اىخارٗغٖ ىيغث اىػؽة٘ث:  -04

ٰ ٤٣٘ػح أق٭٥ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ د٦نػٜ ٚػٰ كًػٓ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ذػةرٱؼ

ا٣ٕؿثٲح، ك٠ةف أقذةذ٩ة ا٧٣ؿظٮـ ا٣ؽ٠ذٮر إظكػةف ا٣ػ٪ه رظ٧ػ٫ اهلل ٬ػٮ ٦ػ٨ اٝذػؿح 

كمػ٢١ ا٧٣ض٧ػٓ ٣ض٪ػح  .٤ٔٯ ادعةد ا٧٣ضػة٦ٓ ٚػٰ ا٣ٞػة٬ؿة إ٩ٛػةذ ٬ػؾا ا٧٣نػؿكع

ٷ٩ضةز ٦ة ٤َت إ٣ٲ٫ أف ٱ٪ضـق، كٝة٦خ ا٤٣ض٪ح ا٣ذٰ ٧ًخ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ػٮد ا٣كػٲٌؽ 

ٵقذةذ ٦ؿكاف ا٣جػٮاب ٌٔػٮٱ٨ ثإ٩ضػةز راٲكةن، كاٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ةزف ا٧٣جةرؾ، كا

ي  كٝػةـ ادعػةد  .ـ إ٣ػٯ ادعػةد ا٧٣ضػة٩ٓ٦ضً اٵدثٲ٨ ا٣ضة٤٬ٰ كاٵ٦ٮم، كأرق٤خ ٦ة أ

ا٧٣ضة٦ٓ ثإوؽار ز٧ة٩ٲح أصـا  ٨٦ ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ ٤ٔػٯ ٩عػٮ دضؿٱجػٰ، ك٤َػت 

 إ٣ٯ ٦ض٧ٕ٪ة ا٣عؽٱر ٨ٔ ا٧٣ٮًٮع ٰٚ اٹظذٛةؿ ثة٣ٲٮـ ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

ػ:صظاضخالػ-رابطّا
إف ز٧ح ص٭ٮدان ٠جٲؿة ٝػةـ ث٭ػة ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  :ك٩ؼ٤ه إ٣ٯ ا٣ٞٮؿ

ثؽ٦نٜ ٔجؿ ٦كٲؿد٫ ا٣ذٰ ا٦ذؽت ٝؿ٩ةن ٠ة٦ٺن ٠ةف ػٺ٣٭ة ظؿٱىػةن ٤ٔػٯ قػٺ٦ح 

ك٦ػة ذ٠ؿ٩ػةق ٣ػٲف إٹ  .ا٤٣٘ح ٰٚ قٲؿكرد٭ة كا٩ذنةر٬ة ٤ٔٯ اٵ٣كػ٪ح كاٵٝػٺـ

كاٹردٞة  ث٭ػة، إ٧٩ػة ٗٲٌةن ٨٦ ٚٲي، ٦ٓ اٵػؾ ثة٣عكجةف أف ا٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح، 

٬ٰ ٦كؤك٣ٲح ٦ضذ٧ٕٲح، ٹثٌؽ ٣٭ة ٨٦ ا٣ؽ٥ٔ ا٣ؿق٧ٰ كا٣نٕجٰ ٦ٕةن، ك٦ة دا٦ػخ 

ؽة كا٧٣ٮٌظؽة ٧ٚػة ٤ٔٲ٪ػة إٹ أف ١٩ػٮف أث٪ػة  ثػؿرة  ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ٣٘ذ٪ة اٵـ ا٧٣ٮظ 

٣٭ة، كٹ مٰ  أ٦ؿُّ ٨٦ ا٣ٕٞٮؽ كا٣ضعػٮد، كٝػؽ صػة  ٚػٰ اٵدب اٷ٩ض٤ٲػـم 

 .٢ ٔةًّٝة أدع٧ٌ ٣كٕح إٔٚٯ، ٤ٔٯ أٌٹ  ٝٮؿ ا٣ٞةا٢: ٱ١٧٪٪ٰ أف أدع٢٧

كإذا ٠ةف ا٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٱذ٤ُػت ا٣جػؿ ثأ٦٪ػة ا٤٣٘ػح اٵـ ، كا٣ٮٚػة  

ٵ٩٭ة ٣٘ح ٝؿن٩٪ة ا١٣ؿٱ٥  ؛٣٭ة، كاٹ٩ذ٧ة  إ٣ٲ٭ة، كا٣عؿص ٤ٔٯ اقذ٧ٕة٣٭ة ق٤ٲ٧ح
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٧ٚػػة ٤ٔٲ٪ػػة إٹ أف ١٩ػػٮف كأػػٲ٨ ٣٭ػػؾق ا٣٭ٮٱػػح ا٣ج٪ٌػػة ة،    كا٣٭ٮٱػػح ا٣ضة٦ٕػػح

ُؿ ا٣٭ٮٱةت ا٣٭ٌؽا٦ح ا٣ذػٰ أ٤َػٜ ٤ٔٲ٭ػة أ٦ػٲ٨ ٤ٕ٦ػٮؼ ا٣٭ٮٱػةت ك٦ؽر٠ٲ٨ ػ

ا٧٣ٛؼؼػػح ٦سػػ٢: ا٤٣٭ضػػةت، كاٵ٦ةزٱ٘ٲػػح، كا١٣ؿدٱػػح، كا٣ُةاٛٲػػح، كا٣ٞج٤ٲػػح 

٣غ، ذ٣ٟ ٵف ا٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح ٬ٰ ر٦ـ ١٤٣ٲػةف ا٣ٕؿثػٰ ٦٪ػؾ إ .كا٣ٕنةاؿٱح ..

 ا٣ٞؽٱ٥ ظذٯ اٳف، ك٧٠ة ٝةؿ ا٣نةٔؿ:

 ٝجػػػ٢ ا٧٣كػػػٲط كأظ٧ػػػؽ

 

 ب٠٪ػػػػة ك٦ةز٣٪ػػػػة ٔػػػػؿ 

 كرظ٥ اهلل ا٣نةٔؿ ا٣ؿوةٰٚ ا٣ٞةا٢: 

 كدض٧ٕ٪ػػػػة صٮا٦ػػػػٓ ٠جؿٱػػػػةت

 

 كأك٣٭ػػػػػ٨ قػػػػػٲٌؽة ا٤٣٘ػػػػػةت 

 ا٣نةٔؿ ثؽكم ا٣ضج٢ ٰٚ ٬ؾا ا٣ىؽد: ك٦ة أص٢٧ ٝٮؿى  

 ٤٣ٌػػػةد دؿصػػػٓ أ٩كػػػةب ٦ٌٛؿٝػػػح

 

 ٚة٣ٌػػػػةد أظكػػػػ٨ أـ ثػػػػؿة كأب 

 دٛ٪ٯ ا٣ٕىٮر، كدجٞٯ ا٣ٌةد ػة٣ؽة 

 

 !مضةن ثع٤ٜ ٗؿٱت ا٣ؽار ٦٘ذىت 

ٔجٌؿ ا٧٣ض٧ٰٕ ا٣ؿاظػ٢ أقػذةذ٩ة ا٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ ا١٣ػؿٱ٥  ك٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ 

 ا٣ٲةٰٚ رظ٫٧ اهلل ٝةاٺن:

 ٦٭٧ة دجةٔؽت اٵُٝػةر أك ٝؿثػخ

 

 ٚة٣ٌػػةد ٔ٪ػػؽم أمػػؿؼ ا٣٪كػػت 

ٜى مػٰ  ثأٱػؽٱ٪ة قػٮل ٣٘ػح   ٥٣ ٱج

 

 ٩ىٮ٩٭ة ثكػٮاد ا٤ٞ٣ػت كا٣٭ػؽب 

٤ٚ٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ ٦كذٮدع دػؿاث أ٦ذ٪ػة، كظة٤٦ػح زٞةٚذ٪ػة ٔجػؿ ا٣ٕىػٮر،  

 ؿة ٨ٔ مؤكف ظٲةد٪ة ٠ةٚح ٧٠ة ٝةؿ ا٣ٲةٰٚ ٩ٛك٫:كا٧٣ٕج

 أٱػػػة ٣٘ػػػح ا٣ٞػػػؿنف أ٩ػػػخ ظٲةد٪ػػػة

 

 ك٦ؿند٪ػػػة ٚٲ٧ػػػة ٩ٞػػػٮؿ ك٩ٕٛػػػ٢ 

كرزػػػػخ ٠٪ػػػػٮز اٵرض ٧٤ٔػػػػةن  

 كظ٧١ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح

 

 ٧ٚة ٣٘ح ٚػٰ اٵرض إٱػةؾ دٕػؽؿ 

ك٠ةف ا٣نةٔؿ ا١٣جٲؿ ٩ـار ٝجة٩ٰ ٝؽ أق٭٥ ٰٚ قٲؿكرة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ك٭٤ح  

٣ك٪ح ا٣نجةب كا٣نػةثةت، ك٬ػٮ ا٣ٞةاػ٢ ٚػٰ كا٧٣ٲكؿة كا٩ذنةر٬ة ق٤ٲ٧ح ٤ٔٯ أ

 ٣٘ذ٫ ا٣ٕؿثٲح:
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 إ٩ٰ أظجٟ ٠ٰ أثٞػٯ ٤ٔػٯ وػ٤ح

 

 ثػػةهلل ثػػةٵرض ثة٣ذػػةرٱغ ثػػة٣ـ٨٦ 

 أ٩ػخ ا٣ػػجٺد ا٣ذػٰ دُٕػػٰ ٬ٮٱذ٭ػػة 

 

 ٨٦ ٹ ٱعجٟ ٱجٞػٯ دك٧٩ػة كَػ٨ 

٫، ك٬ػة ٬ػ٥ أكٹ  ٲإف ٣٘ذ٪ة ٬ٰ ر٦ػـ ١٤٣ٲػةف ا٣ٕؿثػٰ ث٧كػ٧٤ٲ٫ ك٦كػٲعٲ   

ة إق٭ةـ ٰٚ ا٣عٛةظ ٤ٔٯ ٣٘ح ا٣ٌةد ٨٦ أ٦سػةؿ اٵػٮة ا٧٣كٲعٲٮف أق٭٧ٮا أٱ٧

ثُؿس ا٣جكذة٩ٰ، كا٣نػؿدٮ٩ٰ، ك٩ةوػٲٙ ا٣ٲػةزصٰ، كصجػؿاف ػ٤ٲػ٢ صجػؿاف، 

ك٦ٲؼةاٲ٢ ٩ٕٲ٧ػح، كأ٦ػٲ٨ ا٣ؿٱعػة٩ٰ، كثنػةرة ا٣ؼػٮرم، كٚػةرس ا٣ؼػٮرم، 

٣ٲةس ٚؿظةت، كا٧٣ٕة٣ٛح ٚػٰ ا٣جؿازٱػ٢، كز٠ػٰ ٝ٪ىػ٢، إكا٣نةٔؿ ا٣ٞؿكم، ك

 اهلل ا٣نةٔؿ ثؽكم ا٣ضج٢ ا٣ٞةا٢:كظ٪ة صةقؿ ٰٚ اٵرص٪ذٲ٨، كرظ٥ 

 ٣ػػ٥ ٱؼػػؾ٣ٮا ٣٘ػػح ا٣ٞػػؿنف أ٦٭ػػ٥

 

ػؽي   ٌي  ك٠ٲٙ ٱؼؾؿ ٝؿثػٯ ٠ٛػ٫ ا٣ٕ

 ك٣ػػٶذاف ك٤٣٪ػػةٝٮس ٦ػػ٨ ٝػػؽـ 

 

 ٔ٭ؽه ٤ٔٯ ا٣عٌت كا٣٘ٛؿاف ٱ٪ٕٞػؽ 

 دٕة٩ٞػػػػخ ٦ػػػػؿٱ٥ه ٚٲػػػػ٫ كن٦٪ػػػػح 

 

 كظػػ٨  ٤٣ؿمػػؽ اٷٱ٧ػػةف كا٣ؿمػػؽي  

ة كا٣ذ١٧ػٲ٨ ٣٭ػة كأػٲؿان إف ا٣ٕجؿة ٰٚ ا٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كاٹردٞة  ث٭ 

ٹ دذض٤ٯ ٰٚ ا٣ذ٘٪ٰ ثض٧ة٣ٲح ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح كػىةاى٭ة ا٧٣ذ٧ٲػـة ٚٞػٍ، كإ٧٩ػة 

 .دذض٤ٯ ٰٚ ٠سؿة اقذ٧ٕة٣٭ة، كا٣عػؿص ٤ٔػٯ قػٺ٦ذ٭ة ٚػٰ ٬ػؾا اٹقػذ٧ٕةؿ

 .ژ ۅ ۋ ژ :كوؽؽ اهلل ا٣ْٕٲ٥ ا٣ٞةا٢ ٰٚ ٝؿن٫٩ ا١٣ؿٱ٥

*   *   * 
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 تكولح هادج لغىيح

 ()أ. د. ٌٍػوح ٌطٍػ عفارة

(26)(**



) 

 َوَنو

ا٣ٮاك كا٣ىةد كا٣ٺـ أوػ٢ه » صة  ٰٚ ٦ٕض٥ )٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح( ٹث٨ ٚةرس:

ػ٫  كاظؽه ٱؽؿ ٤ٔٯ ٥ً  مػٰ ٤ٞى ٍٕ كٝػؽ ٚؿ ٔػخ ا٧٣ٕػةص٥  .«إ٣ػٯ مػٰ  ظذػٯ ٱى

كاظػؽ كزٺزػٲ٨ ٦ػؽػٺن دذٌػ٧ ٨ ٩عػٮ  ا٣ٞؽٱ٧ح ٨٦ ٬ؾا اٵو٢ ا٣ٮاظػؽ ٩عػٮ

 ك٦٪٭ة: ،-٧٠ة ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس  - أرثٕح كأرثٕٲ٨ ٦ٕ٪ٯ

ٍُٔةق ٦ةٹن. َنيَُّ ك -  : أ

 .أ٩٭ةق إ٣ٲ٫ كأث٫٘٤ إٱةق :أونيّو ،وَنَو اىلٖءَ َوَوَنيّ إىّ٘ -

يَُّ حٔن٘لً  - ٤ى٫. ،ٵى٦ى٫ي  :َونَّ  ك٬ٮ ًؽ ٚىىى

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 

ة ٰٚ ا٣ٕؿثٲح، ث٪ػة  أك دٹ٣ػح أك ٧٬ػة ٦ٕػةن،  ق٤ك٤ح (**) دراقةت دجعر ٰٚ ا٧٤١٣ةت ا٧٣كذضؽ 

ؽ ث.  كدٞذؿح إًةٚذ٭ة إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٧٣يعى

ك٬ؾق ا٧٣ةدٌة ٨٦ نػؿ ٦ة زٌكد ثػ٫ ا٣ؿاظػ٢ د. ٧٦ػؽكح ػكػةرة رظ٧ػ٫ اهلل ا٧٣ض٤ػح. ك٦ػ٨ 

ةرٱٙ ك٦نػذٞةت ك٦ػة ادٌىػ٢ ثػ٫ ٦ػ٨ دىػ« كوػ٢»ا٣ٮاصت ٬٪ة ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ أٌف ا١٣ػٺـ ٤ٔػٯ 

، 2-9، ج93ك٦ؽاػ٢ ك٦ٕةفو ٝؽٱ٧ح كظؽٱسػح   ٝػؽ د٪ةك٣ػ٫ ا٣ؿاظػ٢ ٦ػ٨ ٝجػ٢ ٚػٰ ا٧٣ض٤ػح )ـ

( د٪ةكٹن ٚٲ٫ ٨٦ اٹدٛةؽ كاٹػذٺؼ ثإزا  ٠ٺ٫٦ ٬٪ػة ٦ػة ٹ ٱؼٛػٯ ٔ٪ػؽ 57-53ـ، ص2525

 ٬٪ة ٧٠ة كرد ٰٚ أو٢ ا٧٣ةدة   ]ا٧٣ض٤ح[.« كو٢»ا٧٣ٞةث٤ح. كٝؽ رأٱ٪ة أف ٩ذؿؾ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ 
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 .: ٥٣ ٱ٪ُٞٓاحَّهو اىلٖء ةاىلٖء -

و إىّ٘ - ُ ٙ ظذٯ ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫حٔنَّ  .: دى٤ى

 .: دٞؿ بى 

ق    .٢: دٮى

ٌؽ ٬ىضى وانيَُّ ٌُٔانيثً وِونالً  - ًً ؿق[، كٱ١ٮف ٠ٺ٧٬ة ٰٚ ٔٛػةؼ : ]

 ا٣عت كدٔةرد٫.

 .: ا٣ذٰ دى٢ مٕؿ٬ة ثنٕؿ ٗٲؿ٬ةاىٔانيث -

ادة. ٮ  ٞى ٌٰ ا٣  : ا٣ج٘

ِنيث - ْٔ ْفخَ ٍُ  : ا٣ُة٣جحي كو٢ى مٕؿ٬ة ثنٕؿ ٗٲؿ٬ة.اى

ِْٔنو - ٍَ ج٢ٍ.اى ًٞؽ ا٣عى ٍٕ  : ٦ى

 .: ا٧٣ىٍٮت

ٍو٢. ،: ا٧٣ٛةًو٢األونال -  كاظؽ٬ة ًكٍو٢ ككي

ْٔنٔل - ٍَ ثؿ دى٤ٍكى اى  .ٓ: داث ح ٠ة٣ؽ 

َٔن٘و -  .: ٨٦ ٱؽػ٢ ٦ٕٟ كٱؼؿجاى

ػػالحّهددال - ُى  :٠ػػأف ٱٞػػٮؿ :٩ٍٲػػةن ]٣ٺٔذػػـا  ث٭ػػ٥دً  ٫ي : دٔػػة ي ا٣ؿصػػ٢ ر٬

 ] ٞىٲفو ى ىذى٧ٲ٥ أك ٱة٣  ٱة٣

ْنيَث - ُٔ  .اٹد ىةؿ :اى

اد ـ   .: ا٣

ِن٘يث - َٔ ُي٨اى ٍ ىث  .: ا٣٪ةٝح ا٣ذٰ كو٤خ ثٲ٨ ٔنؿة أ

ُي٨ ٍ ىث  .: ا٣نةة ا٣ذٰ كو٤خ ثٲ٨ قجٕح أ

٧ًٕةرة كا٣ًؼٍىت  .: ا٣

: ٌٍُ  .زٮب أظ٧ؿ ٦يؼى

ٛؿ ٚٞح ٰٚ ا٣ك   .: ا٣ؿُّ
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 .: أرضه ذات ٠ىٶ

ٲٙ  .: ا٣ك 

ـٍؿ ٘ى  .: ٠يج ح ا٣

 .اٵرض ا٣جٕٲؽة ا٣ٮاقٕح :

ٍَّاع - ال كَ  .: ٠سٲؿ ا٣عٲى٢ كا٣ذؽثٲؿَونَّ

كٱ٤عِ أ٩٪ػة أكرد٩ػة ا٣ػؽٹٹت ا٣ٞؽٱ٧ػح ٣٭ػؾق ا٧٣ػةدة ا٤٣٘ٮٱػح ٣ٲىػؿىل ا٣ٞػةرئ 

 ،ذػؽاكؿ ا٤٣٘ػٮم ا٧٣ٕةوػؿ إ٣ٲ٭ػة ٧٠ػة قػٲأدٰا٣ذُٮر ا٣ؽٹ٣ٰ ا١٣جٲؿ ا٣ؾم أدػ٫٤ ا٣

 .ٝؽٱ٧٭ة ا٣ذؿازٰ ٬٨ٔٮ ٦ذُٮر صؽٱؽ ٰٚ ٣٘ذ٪ة ٗٲؿ ٦جذٮت ا٣ى٤ح  ك٣ٲؿل أف ٦ة

 ك٧٦ة أًة٫ٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ا٧٣ٕةوؿ:

 : ػٺؼ دىةر٦ة ]أك دٞةَٕة[.حٔاَنل -

ٍ  اإلٗهال - ٫٧ُّ٤ : ػى ُىةق ٨٦ أد ل ٦ةٹن ك٩عٮق إ٣ٯ نػؿ ق٪ؽان ث٫ كثذىكى ٍٕ  .ٱي

-  ْٔ ٍَ  .: ١٦ةف ا٣ٮوٮؿِنواى

ْنيث - َٔ دىٲ٨ٍ. :: )ٰٚ ٥٤ٔ ا١٣ٲ٧ٲة (اى  ر٦ـ ا٣ٞٮة ا٣ذٰ دؿثٍ ثٲ٨ ذر 

ِن٘يث - َٔ ٢ي ث٫اى  .: ٦ة ٱيٮوى

ٍََّ ُطٔ أرةػَ٘ ٌػِٕ ث ُطٔ ـتػث وذلذَ٘ ٌػعلً سػٗػاً، حخي ٍَّ  ،وىهَ ذ

 ك٬ؾق ا٧٣ؽاػ٢ كدٹٹد٭ة ٬ٰ: .وةػيٓا ٌٍا أوردَحّ ٌػاسً ٌػانؽة رنِ٘ث

ؽ ثٲ٪٭٧ة٘ئَََْ٘وَنو ةَ٘ اىل -9 ٍى ككظ  ى  .: رث

 : ص٫٤ٕ ٱضؿم ٰٚ اٵقٺؾ.َوَنو اىخ٘ار اىهٓؽةائٖ -2

ٍَع اٙىث -3 ٕى٭ةَوَنو كِ  .: رى٠ ج٭ة كص٧ى

ـو أك ق٤ٮؾ أك إمةرة. :َوَنيج اىؽـاىثُ  -4  ٚيً٭٥ ا٧٣ؿاد كا٧٣ٞىٮد ٨٦ ٠ٺ

ػ٤ى٫ إ٣ػٯ أَْوَنيَُّ إىٕ نؼا -5 ىٍكوى ٫ إ٣ٯ ٦ٮًٓ ٦ٕػٲ ٨، ٱٞػةؿ: )أ ٕى : قةر ٦ى

٤ ٥ ا٣  ُةاؿة(.قي
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٘ى٫ي ٦ةأَْوَنيَُّ إىٕ ةَؽِّ األٌان -6 ىث٤ٍى ٧ٍُب٨ُّ إ٣ٲ٫، كا٣ : أ د ٱى ػ٢، ٧ضػؿ  ٦٪ػ٫ كىوى

٢ إ٣ٯ ثؿ اٵ٦ةف(.  ٱٞةؿ: ) كىوى

ـىاحَّهو ةاىلٖء -7  .: اردجٍ كا٣ذىأ

 .: دضةكرا كدٺوٞةاحَّهو اىٍِؾلن -8

 .: ٥٣ ٱى٪ٍُٞٓاحَّهو اىطػٗد -9

 اٹدىةٹت.: ػةَج٫ ثة٣٭ةدٙ أك ٔجؿ مؿ٠ةت احَّهو جلٌن ةفلن -95

ٞىُٓحٔاَنيَج اىشٓٔدُ -99 ٕىٍخ ك٥٣ دى٪ٍ ى  .: دذةث

ٍَو -92 ـ ٤ٔٲ٫ ثةقذ٧ؿارواَنَو اىَػ  .: داكى

 ٱٞةؿ: )ز٨٧ ا٣ٮصجح كاو٢(. .: ٦ىٍؽٚٮع ا٣س٨٧واِنو -93

94-  ّٖ : ٔٺٝػح مػ٭ٮا٩ٲح ثػٲ٨ ا٣ػؾ٠ؿ كاٵ٩سػٯ، أك ٤ٔػٯ الحِّهال اىشِف

 .ػٺؼ ا٣ُجٲٕح

ك٩عٮ٬ػة ثػٲ٨  : دجةدؿ اٵ١ٚةر كا٧٣ٕػةرؼ كا٣ٞػٲ٥الحهال اىرلاجٖ -95

ي٦ ذٲ٨  .ٚبذٲ٨ أك أ

يث:  -96  .()ثٲ٪٭٧ة و٤ح ٝؿاثح أك ٦ٮد ة :ٱٞةؿ ،أك ا٣ٕٺٝح ا٣ؿاثُحاىهِّ

ٍٞػػ٢ ا٣عػػؿارة أك ا١٣٭ؿثػػة اإلٗهدداىّ٘ث -97 ى ك٬ػػٰ  ،: ٝةث٤ٲػػح صكػػ٥و ٦ػػة ٣ً٪

 ا٧٣يٮًو٤ٲ ح.

ٍُِٔنو:  -98  ٥ ٱ٧ذةز ث٪٢ٞ ا٣عؿارة كا١٣٭ؿثة .٠ي٢ُّ صك ا٣ؿاثٍ:اى

ْنيَث -99 َٔ  ٮًو٤ىٲ٨ٍ ٠٭ؿثةاٲ ٲ٨.: أداة دىًى٢ ثٲ٨ ٦ي اى

 : ُٕٝح ٣ذُٮٱ٢ مٰ  كرث٫ُ ثنٰ  ٦نةث٫.

ٍُِٔنددلت -25 : اٵصكػػةـ ا٣ذػػٰ د٪ٞػػ٢ ا١٣٭ؿثةاٲػػح أك ا٣عػػؿارة أك اى

 ا٣ىٮت، ك٬ٰ ١ٔف )ا٣ٕٮازؿ(.

لت -29 ٍُٔنِّ  : ا٧٣يٮًوٺت.اى
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ٍُِٔنلت -22 ٤ٍجح ث٤ٮرٱح ٣٭ػة ٝػؽرة دٮوػٲ٢ ٠٭ؿثةاٲػح أكتاه اى : ٦ةد ة وي

ٲ ؽة.  أ٢ٌٝ ٨٦ ا٧٣ٮوٺت ا٣ضى

ٍُٔاَنيثا -23 ٲ٨ٍ ٣كٲةرات ا٣٪٢ٞ ا٣ٕةـ، ٱٞةؿ: )ثٲ٨  : ٦كةٚىحي ٦ةى ٛى ثٲ٨ ٦ٮٝ

 ٦٪ـ٣ٰ كا٣ضة٦ٕح ٦يٮاو٤ذةف(.

ٍُٔاَنلت -24  : َؿااٜ ٢ٞ٩ اٵمؼةص كا٣جٌةآ.اى

اُنو -25  : ا٣ذ عةدث ٔجؿ ا٣٭ةدٙ كا٣نةث١ح.اىخَّٔ

اُنو السخٍاغٖ -26 جٍؿ أ٧ْ٩ح كدٞة٩ةت ٢ٞ٩ اىخَّٔ ٔى : ا٣ذعةدث كا٣ذؿاق٢ 

ؿ(، ذكا٣ذ٘ؿٱػؽات )دػٮٱ ،ة٣ٮاص٭ةت )ٚٲكػجٮؾ(ا٣ىٮت كا٣ىٮرة ٠

ٍق٥ )٬نذةغ(.  كا٣ٮى

 أم١ةؿ ا٣ذٞةريب كا٣ذٛة٬ي٥ ثٲ٨ اٵٚؿاد كا٧٣ض٧ٮٔةت. :

ؿ ٣ٶمؼةص أك ا٣جٌةآ.اىخٔن٘يث  -27 ٢ٍٞ ٨٦ ١٦ةفو إ٣ٯ نػى  : ا٣٪ 

28-  ّٖ ُنٔى ُٔ ػ٫اى ًً ٛيؿىصى ٤٣ٮوٮؿ إ٣ػٯ ٗؿ ٢ٌ ا٣  ،: اٹ٩ذ٭ةزم ا٣ؾم ٱىٍكذ٘ى

 أٱٌةن ٠ة٩خ ا٣ٮقٲ٤ح.

ُن  -29 ُٔ ٤ح ٰٚ ٩ٛٮس ا٣ػجٕي ٔىَّ٘ثاى ، كدٕ٪ٰ: َجٲٕح ٦ذىأو  ٌٰ : ٦ىؽر و٪ةٔ

 .ٹقذ٘ٺؿ ا٣ٛؿص كا٧٣٪ةقجةت ٣ج٤ٮغ ٗةٱح مؼىٲ ح أك ٦ى٪ٍٕٛح

٢، كدجةدؿ ا١٣ػٺـ كاٳرا  كا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ثػٲ٨ لحِّهالتا -35 : ا٣ذٌٮاوي

كةت.  اٵٚؿاد أك ا٣ض٧ةٔةت أك ا٧٣ؤق 

كثػؿا٦ش أ٧ْ٩ػح : دٞة٩ح ر٧ٝٲح ٦ؤ٣ٛح ٨٦ ٦ٕػؽات كتهث الحِّهالت -39

كد١٧ ػ٨ ٦ػ٨ ا٣ٮوػٮؿ  ،كدُجٲٞةت، دنػذ٢٧ ٤ٔػٯ ٝٮأػؽ ثٲة٩ػةت

 إ٣ٲ٭ة، كدجةديؿ ا١٣ٺـ كاٵظؽاث ثة٣ىٮت كا١٣ذةثح كا٣ىٮرة.

: ا٣٭ٲبح ا٣ذ٪ٛٲؾٱح ا٤ٕ٣ٲة ٰٚ ا٣ؽك٣ح ا٣ذٰ ٦٭٧ذ٭ػة د٪ْػٲ٥ وزارة الحهالت -32

كقةاٍ اٹدىةؿ كا٣ذٮاو٢ كاٷمػؿاؼ ٤ٔٲ٭ػة، ٔجػؿ مػج١ةت ادىػةؿ 

 ٭ةدٙ اٵرًٰ أك ٹق١٤ٲ ح ٠ة٣٭ةدٙ ا٣ضٮ اؿ أك ا٣نةث١ح.ق١٤ٲ ح ٠ة٣
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33-  ّٖ لح َٔنَّ : ًظٍؿٚح ٨٦ ٱيٮًو٢ ٤َجةت ا٣ـثةا٨ ٦ػ٨ ا٧٣نػذؿٱةت إ٣ػٯ ٌُ

 أوعةث٭ة ظٲر ٥٬.

و -34 َٔنَّ ٍَّع ٌُ جٍر ٌَُل ك٬ٮ  ،-ٗة٣جةن  -: ٠سٲؿ ا٣ًعٲى٢ كا٣ذ ؽثٲٍؿ ثؽى٬ة  ك ػي

ةؿ( :ٝؿٱت ٧٦ة صة  ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ُ ةع كو   .)ٝى

ٞ ةت دػؽكٱؿ  اىفانو وانو -35 )ٰٚ ا٧٣ٲ١ة٩ٲٟ(: ص٭ةز ٦يكػ٪ ٪ةت ٦نػذ

ػ٪ ٪ةت ا٧٣عػؿ ؾ ػؿٔح ٚػٰ  ،ا٣ٕضٺت ٰٚ ا٣كػٲةرة ث٧يكى أك ٤ٔجػح ا٣كُّ

ٲةرة.  ٦عؿ ؾ ا٣ك 

*   *   * 

(27) 

 راد

ا٣ؿا  كا٣ٮاك كا٣ؽاؿ ٦ْٕػ٥ »صة  ٰٚ ٦ٕض٥ )٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح( ٹث٨ ٚةرس: 

 «.ص٭ح كاظؽةٰٚ ؽ ٤ٔٯ ٦ضٰ  كذ٬ةب ٨٦ ا٩ُٺ ثةث٫ ٱؽؿُّ 

 كٚؿ ٔخ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٺظٞح ٤ٔٯ ٬ؾا اٵو٢ ٦ؽاػ٢ ٠سٲؿة:

  صة  ٰٚ ٦ٕض٥ )دةج ا٣ٕؿكس( ٩عػٮ زٺزػٲ٨ ٦ػؽػٺن، دنػذ٢٧ ٤ٔػٯ

 ٩عٮ أرثٕٲ٨ ٦ٕ٪ٯ، ٦٪٭ة:

ًٕ أو ٌِؾلً، وارحاد ارح٘اداً  - ْْيَُّ ٗؽودًْ ٌؽغ
َ  : ا٣ٍذى٧ف ٣٭٥ ٠ٶن أك ٦٪ـٹن.رادَ أ

دىاف. كصة  راد ٱىؿيكد: إذا ذى٬تى  :  ك٥٣ ٱ٧ُب٨ٌ، ك٦ىؽرق ركى

ى٭ة :راد ا٣ؽار :  .قأ٣

 : مة ق.أراد اىلٖء -

خؽادت اىػواّب  - ـْ ٔىٍخ.ا  : رى

خَؽاد ألٌِْؽ اهلل - ـْ ٓ كٹف.ا  : رىصى

ٱٍذي٫.راَودْحُّ غَ األٌؽ وغيّ٘ -  : دارى
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ٍط .غَ ُففٓا وراودحّ غَ ُففّ اراَودَْ -  : إذا ظةكؿ ٢٠  ٨٦ وةظج٫ ا٣ٮى

 .: ا٧٣نٲبحاإلرادة -

٢ :داىؽُّو -  .ا٧٣ى٭ى

 .اٷ٦ٍ٭ةؿ :اإلْرواد -

ْود واىؽُّواد واىؽائػة -  ا٣ؿ ٱط ا٤٣ٲ٪ح ا٣٭جٮب. :اىؽَّ

ادة -  .ا٣ؿٱط ا٣٭ٮصة  :اىؽَّ

ائِػ - ٢ ٰٚ ا٣ذ٧ةس ا٣٪ ضٕح ك٤َت ا١٣ىٶى ك٦كةٍٝ ا٣٘ٲر :اىؽَّ ٍؿقى  .ا٧٣ي

ـًؿى ٫٣ : ٨٦ ٹ  .٦ى٪ٍ

 .: ا٣ضةقٮس

 : ٱىؽي ا٣ُةظٮف.

ْؽَود - ٍِ  ث٫.: ا٧ً٣ٲ٢ ا٣ؾم ٱي١ٍذىع٢ اى

ؿةى. : ر ا٣جى١ى  ٦ًٍعٮى

ًٍٛى٢. :  ا٧٣ى

ْفخَؽاد - ٍُ ج٤حن ٦يؽثؿة.اى ٍٞ ٓ اػذٺؼ اٷث٢ ٰٚ ا٧٣ؿٔٯ ٦ي ًً  : ٦ىٍٮ

 :ٰكزاد ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ا٧٣ٕةوؿ ثٌٕح ٦ؽاػ٢، ٬ 

َّث - اة ٤٭ة دىؿيكد :راد اىػَّ ٕى  .صى

ٜٚى :أَْرَود جٖ ٌل٘خّ -  .رى

٫٤ :أَْرَود جلُاً  -  .أ٦٭ى

ٗى٫. :راَودَه - ٫ي كراكى ٔى  ػةدى

  َىاجخٓاإذٍث ذٍاُ٘ث غلؽ ٌػعلً ٌَ ْؼه اىٍادة اىيغٔٗث ٗلخؽح وىه 

 إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٧٣عؽ ث، كٝؽ أكردىٍت ثٌٕ٭ة ٦ٕةص٥ ٦ٕةوؿة، ك٬ٰ:

٤ىج٫.ءَ رادَ اىلٖ -9 َى  : د٤ى٧ ك٫ ك
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٦ى٭٥ كٝةدى٥٬ :رادَ اىلٔمَ  -2  .دٞؽ 

ـ ا٣ؿًٯ(.أراد ةٓؼا نؼا -3 ؽ  ٔ٨ ىىؽ ث٫ ٠ؾا، ٱٞةؿ:)أراد ثى٧ذ٫ ا٣ذٕجٲؿٔ   ٝ: 

٤ى٫ ٤ٔٲ٫.اىلٖء أراده غيٕ -4 ٧ى  : ظى

د د ٤ٔٲ٫ كأذةد ذ٣ٟ. ٱٞةؿ: )ٱؿدةد ا١٧٣ذجةت(.اْرحاد اىٍهانَ  -5  : دىؿى

٤ىج٫ي ثذؿدُّد.اـخؽاد اىلٖء -6 َى  : 

٢ٍٕ ٦ٕٲ ٨. كٱٛؿ ع ٤ٔٲ٭ة:اإلرادة -7  : دى٧ٲ٥ كاعو ٤ٔٯ أدا  ًٚ

٢ٍٕ ٦ةاىلٔي اإلرادة -0 ٧ ٥ ٤ٔٯ ًٚ  ٱؿٱؽ. : ا٧٣يىى

٢ٍٕ ٦ػة : ٨٦ ٹ ٔـٱ٧حى اىيػ٘ف اإلرادة -2 ًٛ ً ح ٣  ٱؿٱػؽ. ٣ؽٱ٫ كٹ ٧٬ً 

 كٱٞةؿ أٱٌةن: ٚةٝؽ اٷرادة.

٢ٍٕ إرادٌم(. : وٛح ٦ةاإلراديّ  -8  ٱذ٥ُّ ثةػذٲةر كَٮأٲح، ٱٞةؿ: )ا٣ٞؿا ة ًٚ

إرادّي: -9  ًوٛح ٦ةٹ ٱذ٥ُّ ثةػذٲةر كَٮأٲح، ٱٞةؿ: )دجٮُّؿ ٹ إرادٌم(. اىلَّ

٤ح ٰٚ ا٣ضك٥ د٢٧ٕ ٨٦ د٤ٞػة  ٩ٛكػ غييَثٌ لإرادَّٗث: -95 ٌى ٭ة، ٱٞػةؿ: ٔى

 )ا٤ٞ٣ت ٤ٌٔحه ٹإرادٱح(.

ك٬ػٰ ا٣ذػٰ د٧ٕػ٢ ثػأ٦ٍؿو ٦جةمػؿ ٦ػ٨  ،كٱٞةث٤٭ة: )٤ٌٔح إرادٱح(

ٺته إرادٱ ح(. ٌى  ا٧٣ؼ٤ٮؽ: ٱٞةؿ: )ٌٔٺت ا٣ٲؽ ٔ

ائِػ -99 ـ ٰٚ ٚى٨   :اىؽَّ ٞىؽ  ذى اد.  ح،ةٔو٪ أك ا٧٣ي ا٧٣ؤ٩ر رااػؽة، كا٣ض٧ػٓ ريك 

ٮظ رااػؽ )٩ضٲت ٦عٛػصذ٧ةع(، كٱٞةؿ: )اث٨ ػ٤ؽكف رااؽي ٥٤ٔ اٹ

 ا٣ؿكاٱح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة(.

ٔى٧ى٢. ةؼ: ك٬ٮ أك ؿ ٨٦ ٱ٪٤ُٜ ٰٚ ٦نؿكعو كٱٞذع٥ ٦ٲؽاف  ن 
 : ا١٣ى

ٌٰ رائػ اىفياء -92 : ا٣نؼه ا٣ؾم ٝػةـ ثؿظ٤ػح إ٣ػٯ ا٣ٌٛػة  ا٣ؼػةرص

٤ىػٜ ٤ٔػٯ ٠يػ٢  ٦ػ٨ ٱٞػٮـ ثػؿظٺت إ٣ػٯ  ٍُ ة اٵك٣ٯ، كوػةر ٱي ٧٤٣ؿ 

 ا٣ٌٛة  ا٣ؼةرصٰ، أك ا١٣ٮا٠ت اٵػؿل.
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 ٧ذٞؽ ٦ح ٰٚ ا٤ُ٣ٲٕح، ٱٞةؿ: )قٮرٱح رااؽة دٕؿٱت ا٤ٕ٣ٮـ(.ا٣ اىّؽائػة: -93

ٗادة: -94 ؽُّ  اىؽِّ ٔى٧ى٢.ا٣ذٞ  جٍٜ ٰٚ ٠نٙ أك   ـ كا٣ك 

ِؽٗػ -95 ٍُ ٓه ٦ذ٤ٕ ٥ ٤ٔٯ ٱؽ مٲغ أك ٚٲ٤كٮؼ.اى  : دةث

دٍجح ٨٦ ريدىت ا٣ىٮٚٲح. :  ري

ٍُفخَؽاد: -96 ا٣نةرع ا٣ْٕٲ٥ ٰٚ ا٧٣ؽٱ٪ح، ٱٞةثػ٢ ا٧٣ىػ٤ُط اٵص٪جػٰ  اى

 ٲ٢ ا٧٣ضةز.كدٮقذؿاد(، ٤ٔٯ قجأ)

ٍُؽاد -97 ًٍٞىؽ: اى ٤ٍُٮب. ا٧٣ى  كا٧٣ى

ٕيٍؿس، أك ٱػؿدُّ ث٭ػة اىخَّْؽوٗػة -98 : دىٍ٭٤ٲ٤ح ٱيعٲٰ  ث٭ة ا٣ٞةد٦ٮف أوعةب ا٣

 كدؼذ٤ٙ ٔجةراد٭ة ٨٦ ث٤ؽو ٳػؿ. ؛أوعةب ا٣ٕؿس ٤ٔٲ٭٥

*   *   * 

(28) 

 كغم 

ا٣نػٲ٨ كا٣ؼػة  كا٣ىػةد أوػ٢ه »ٹث٨ ٚةرس:  (٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح)صة  ٰٚ ٦ٕض٥  

ٍؼه ٤ٔٯ اردٛةعو ٰٚ مٰ و، كاظؽ ٱؽؿُّ  ك٬ٮ قٮاد اٷ٩كةف إذا قػ٧ة  ،٨٦ ذ٣ٟ: ا٣ن 

ٍٕؽ ي ٢٧ً ٤ٔٯ ذ٣ٟ اٵو٢ ا٣ٮاظؽ ٦ٕةف ٠سٲؿة ٰٚ ٦ؽاػ٢ ٔؽٱؽة.«٣ٟ ٨٦ ث  ، ز٥ ظي

  صة  ٰٚ ٦ٕض٥ )دةج ا٣ٕؿكس( ٧٦سٺن ٧٤٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ٩عػٮ ز٧ة٩ٲػح

 ٔنؿ ٦ؽػٺن ك٦ٕ٪ٯ، ك٦٪٭ة:

ْغم - ٍٕؽ.: قٮاد اٷ٩كةف كٗٲؿق دؿاق ٦اىلَّ ي  ٨ ث

 ًصٍك٥ه ٫٣ اردٛةعه كّ٭ٮر.  :

ٓ. كٱذٛؿع ٤ٔٲ٫:َكَغم -  : اٍردٛى

ًٍُؿؼ. ؿق: رٚٓى ٔٲ٪ٲ٫ كص٢ٕ ٹ ٱ ؼىه ثًجىىى  مى
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د ا٣٪ْؿ كا٩ـٔش. :  ظؽ 

ٍؿحي  : ًرـ. :مؼىهى ا٣ضي  ا٩ٍذىجؿ ككى

٭٥ي  ؼىه ا٣ك  ٍؿ٦ىٯ.مى  : اردٛٓ ٨ٔ ا٧٣ى

٪ٟى اٵ٤ٔٯ. خ ا٧٤١٣ح ٨٦ ا٥ٛ٣: اردٕٛخ ٩عٮ ا٣عى ىى  مؼى

ٲٍؿًق كذ٬ةث٫.م جلنٌ أَْكغَ  - ٍٝخي قى  : ظةفى كى

٫٧.أَْكَغم إىّ٘ - ٭   : دىضى

٫ ٚىؾى٬ت.أَكغهّ ٌَ اىٍهان - ٞى ٔىض٫ كأ٤ٍٝى  : أٍز

غُٔص:  -  ًؽ ا٣٭جٮط.اىلُّ

غ٘م: - ؼٲىح. اىلَّ  ا٣ضكٲ٥. كاٵ٩سٯ مى

 .ا٣كٲ ؽ :

غانث - ْى٥ ا٣ًضٍك٥.اىلَّ ًٔ  : 

خَلاِعما - ٍُ  .: اٵى٦ؿ ا٧٣ؼذ٤ٙى

 : ا١٣ٺـ ا٧٣ذٛةكت.

ـٍك: اىلاعم - ٘ى ً٘تُّ ا٣  ٱجةٔؽ ثٲ٨ ا٣٘ـكة كاٵػؿل[. ]ٹ :ا٣ؾم ٹ ٱي

ٲٲ٪٫.حلغ٘م اىلٖء - ٍٕ ى  : د

  وزاد غيّ٘ )اىٍػشً اىٔـً٘( ٌٍرلً ىيٍػاسً اىٍػاِندؽة ُطدٔ أرةػدث

 غلؽ ٌػعلً وٌػِٕ ْٖ:

ؿىج.كَغَم ٌَ ةيػه وَغِّْ -  : ػى

ٓ. :كغم إىّ٘ -  رصى

 .٢: ٦ىسى َكَغم أٌاٌّ -

ٔى م َْٗلُغم َكغانثَكغُ  - ٥ ك ؼي ًى  ْي٥ ًصك٧ي٫.: 

ٍػؿىص٫.أْكَغم جلُاً ٌَ ةيػه -
ى  : أ
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ٕىر ث٫ إ٣ٲ٫.أْكَغم جلُاً إىّ٘ - ى  : ث

ٲ ٪٫ ك٦ٲ  َكغَّم اىلٖء - ٔى  ة قٮاق.ـق ٧٦ٌ : 

.حََلغَّم األٌْؽُ  - ٲ ٨ كد٧ٲـ  ٕى ى  : د

 : ا٣نٰ  ا٧٣ةز٢اىلاِعم -

 ح ا٣جةرزة.٦ا٣٭ؽؼ كا٣ٕٺ :

ْغمُ  - ٗى٤ىت ٰٚ اٷ ،: ٢٠ُّ صك٥ ٫٣ اردٛةع كّ٭ٮراىلَّ  ٩كةف.ك

ّٖ ا - ْغه  ٱىؼهُّ إ٩كة٩ةن ]ٚؿدان[ ثٕٲ٪٫. : ٦ةىلَّ

غهَّ٘ث - ٍؼه ٨٦ ٗٲؿق. ٱٞةؿ: )ٚٺف ذك مؼىٲ ح اىلَّ : ًوٛةت د٧ٲـ  ا٣ن 

 ٝٮٱ ح(.

ػح ثةٵقػؿة ٠أظ١ػةـ األضٔال اىلغهدَّ٘ث - : ا٧٣كػةا٢ ا٣نػؿٔٲح ا٧٣ذ٤ٕٞ 

 ا٣ـكاج كا٧٣ٲؿاث...

٢ ٚٲ٭ة ثٲةف ٱسجخ اىتٍاكث اىلغهَّ٘ث - ض  مؼىػٲ ح وػةظج٭ة : وعٲٛح ٱيكى

. ٌٰ  ثةٔذؿاؼ رق٧

  ،ذٍث ُطٔ ذلذث وغلدؽَٗ ٌدػعلً ك٦ٓ ذ٣ٟ ا٣ذُٮٱؿ كا٣ذٮ٣ٲؽ ا٤٣٘ٮم

 وْٖ: ،أو ٌػِٕ ٗلخؽح إىاجخٓا إىٕ اىٍػشً اىػؽةٖ اىٍطػَّث

ْغم -9  ٤٣ؾ٠ؿ كاٵ٩سٯ. ،: اٷ٩كةفاىلَّ

دق.كغَّم اىٍتُ٘ب اىٍَؽضَ  -2  : ٔٲ ٪٫ كظؽ 

ٍُْلهيَث -3  ةث٭ة كٔ٪ةوؿ٬ة..: ظؽ د٬ة كثٲ ٨ أقجَكغَّم اى

ٍَْهيَطث -4 ٢ٍٕ.كص٫ : ثٲ ٨ كغَّم اى  ا٧٣ى٤عح أك اٷوٺح ٰٚ ٝٮؿو أك ًٚ

: ا٣ذ٧سٲ٢ ٰٚ ا٧٣كؿح، ك٠ةف ٱٞةؿ ٧٧٤٣س ٢ ٰٚ ا٧٣كؿح: اىخَّْلغ٘م -5

.) ٌٰ ىةد ؼ   )٦ينى

اعهث -6 ٦ي اىلَّ ت ٤ٔٲ٫ ري ٧يٮده ٱي٪ٍىى ٔى ٮزه أك د٤ٕٲ٧ةت. ٱٞةؿ: )مةًػىح : 

 أك مةػىح إٔٺ٩ٲح(. ،٦ؿكرٱٌح
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ك٬ػػٰ وػػٛح دٞةثػػ٢ كدجػػةٱ٨ ا٧٣ٮًػػٮٔٲح  ،ا٣ؾادٲ ػػحغهددَّ٘ث: اىلَّ  -7

 كا٣عٲةدٱح، ٱٞةؿ: )٠ة٩خ أظ١ة٦ي٫ مؼىٲ ح ٹ ٦ٮًٮٔٲ ح(.

ؽ ثةرزاىلغهَّ٘ث -8  كٱذٛؿع ٤ٔٲ٭ة: ،: مؼه ٦ذٛٮ 

ة٦ىػ٢ ثىػٛذ٭ة ٚػؿدان أك اىلغهَّ٘ث الغختارٗث -9 ٕى ي كػح د : ٬ٲبح أك ٦ؤق 

 ظٲر ا٣ٞة٩ٮف كا٣ٮاصجةت كا٣عٞٮؽ. مؼىةن ٨٦

: ٚىػػٍؿده ٱىٍؿ٦ػػـ إ٣ػػٯ ٝٲ٧ػػح ٦ػػ٨ ا٣ٞػػٲ٥، ٱٞػػةؿ: اىلغهدد٘ث اىٍػِٔٗددث -2

ٍُؿؾ مؼىٲ ح  ٦ٕ٪ٮٱح(. )ا٣جى

ٍؼه ٱذٕةَٯ ا٣نأف ا٣ٕةـ ٧٤٣ٮاَ٪ٲ٨: )ٌٔػٮ اىلغهَّ٘ث اىػاٌَّث -3 : مى

 .ٔة٥ً٣ه ٠جٲؿ ٦ن٭ٮر...( ،٦ض٤ف ٩ٲةثٰ، ٩ٞٲت أَجة ، إٔٺ٦ٰ ٠جٲؿ

ػػٍؼه ٱ٧س ػػ٢ ا٣ؽك٣ػػح أاىلغهددَّ٘ث اىؽَّـددٍَّ٘ث -4 ك ٦ؤقكػػح ٦ػػ٨ : مى

 ٦ؤقكةد٭ة: )كزٱؿ، قٛٲؿ، راٲف صة٦ٕح...(.

ٱػةت اىلغهَّ٘ث اىخارٗغ٘ث -5 ٍؼهه ٠ةف ٣ػ٫ دػأزٲؿ ٠جٲػؿ ٚػٰ ٦يٍضؿى : مى

ٱٞػػةؿ: )٠ػػةف  .أظػػؽاث ا٣ذػػةرٱغ ا٣كٲةقػػٲح أك اٵدثٲػػح ك٩عٮ٬ػػة

أك ٱٞػػةؿ: )٠ػػةف  ،وػػٺح ا٣ػػؽٱ٨ اٵٱػػٮثٰ مؼىػػٲ ح دةرٱؼٲػػح(

 ا٧٣ذ٪جٰ مؼىٲ ح دةرٱؼٲ ح(.

: ٔػػػة٥٣ ٠جٲػػػؿ ٚػػػٰ اػذىةوػػػ٫، ٱٞػػػةؿ: اىػيٍَّ٘دددث اىلغهدددَّ٘ث -6

ٌٰ مؼىٲ ح ٧٤ٔٲح ٦ؿ٦ٮٝح(.  )ا٣ؼٮارز٦

ـٍـ.اىلغهَّ٘ث اىلَّٔٗث -7  : مؼه ذك إرادة كظى

مؼىٲ ح راٲكٲ ح ٰٚ ركاٱح أك ٦كؿظٲح، ٱٞػةؿ:  :اىلغهَّ٘ث اىٍطٔرَّٗث -8

 )٣ٲ٤ٯ ٬ٰ ا٣نؼىٲ ح ا٧٣عٮرٱٌح ٰٚ ٦كؿظٲح )٦ض٪ٮف ٣ٲ٤ٯ(.

غهّ٘ث اى -9 ْفخاضَّ٘ثاىلَّ ٍٛ٭٥  ،: مؼه ذك دكر ٠جٲؿ ٰٚ ٦كأ٣حو ٍِ كٹ دي

 .ػٺ٫٣ اٵ٦ٮر إٹ ٨٦
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ٍٍََّ٘ث -95 ٍؼه ٔةدٌم ٣ٲف ٚٲ٫ ٦ةاىلغهَّ٘ث اىَِّ ق ٨٦ ٗٲؿق؛  : مى ٱ٧ٲـ 

 .(ٱٞةؿ: )٠ةف صؽ م مؼىٲ ح ٧٩ُٲ ح

ػػ٤ٍُح ك٩ٛػػٮذ ٚػػٰ دك٣ػػح أك اىلغهددَّ٘ث اىَِّاجِددؼة -99 ػػٍؼه ذك قي : مى

كح.  ٦ؤق 

9-  ّٖ ْغه ؛ ٱٞةؿ: )ا٣ـكاج ٦كأ٣ح مؼىٲ ح(.: ااىلَّ ٌٰ ، ا٣ؼىٮو ٌٰ  ٣ؾاد

 ةن(.ًٍٛك٫، ٱٞةؿ: )ظٌؿ ا٣ؿاٲف مؼىٲ: ثؾاد٫ ك٩ى اكغه٘   -95

99-  ََ ، َكْغَه : ص٢ٕ اٵ٦ٮر كا٣عٮار ظٮؿ ٦كةا٢ ذادٲػح ػةوػح ثٛػؿدو

ؼٍ ظٮؿ ا٧٣كةا٢ ا٣ٕة٦ ح؛ ٱٞةؿ: ٱ١ٮف ذ٣ٟ  ثؽٹن ٨٦ أف  ٨ً ًىػ)ٹ دينى

٫ ٔة٦ًّة  (.ا٣عٮار كدٔى

ػؽىؿو ظػٮؿ ٦كػةا٢ ذادٲ ػح ػةوػح، ٔارُ حََلْغَهَ اىطِ  -92 ؿ إ٣ػٯ صى : دعٮ 

(. .٥ْٕ٦ ا٣٪ةس ك٣ٲكخ ٔة٦ ح د٭٥ ٨ى ٍؼىى  ك٬ٮ ٦ُةكع ا٢ٕٛ٣ )مى

ٝػؽرة ا٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ  - ٧٠ػة ٚػٰ ٗٲؿ٬ػة -كٱ٤عِ ٨٦ د٤٧١ح ٬ؾق ا٧٣ةدة 

 -ك٣ػٮ ٠ة٩ػخ دٝٲٞػح  -ا٣ٕىٮر، دكف ا٩ُٞػةع ا٣ىػ٤ح  ا٣٪٧ة  كا٣ذُٮر ك٦ٮا٠جح

 ا٧٣كذضؽة. ٣ٞؽٱ٧ح ا٣ذؿازٲح، كا٧٣ٕةوؿةثٲ٨ ٦ؽاػ٤٭ة كدٹٹد٭ة ا

*   *   * 

(29) 

 جََػو

ا٣ٛػة  كا٣ٕػٲ٨ (: »4/599ٹث٨ ٚةرس ) (٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح) ٦ٕض٥صة  ٰٚ  

ك٠ة٩ػخ ٦ػ٨  ٱؽؿُّ ٤ٔٯ إظؽاث مٰ و ٨٦ ٢٧ٔو كٗٲػؿق.. ،كا٣ٺـ أو٢ وعٲط

ؿىـ ك٦ة ٱي  ٛىٕةؿ: ا١٣ى ٢ٍٕ، كا٣ ٕىةؿ ص٧ٓ ًٚ ًٛ ٪ىح أك ٝجٲعح، كا٣ كى ٤ح ظى ٍٕ ٕى٢ ٨٦ ٚٺف ٚى ٍٛ

. كثٞٲخ ٧٤٠حه  ٨و كى جىح ا٣ٛأس ٦ةظى ًٕٛةؿ: ػنى ذ٭ة، ٱٞٮ٣ٮف: ا٣  «.أدرم ٠ٲٙ وع 
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ك٢ٕ٣ دكةؤؿ اث٨ ٚةرس ٨ٔ وعذ٭ة ٦ؿدُّق إ٣ٯ ا٣جٕػؽ ثػٲ٨ اٵوػ٢ اٵكؿ 

ٕى٢( كثػٲ٨ اقػ٥ ىػح ثة٣ٛػأس. كٹ ٱيٍكػذىجٕؽ أف  ٧٤٣ةدة ا٤٣٘ٮٱح ) ٚى ى  اٵداة ٦يؼى

ٕىةؿ( اق٥ أداة ٨٦  ًٛ ٕى٢( )ٱ١ٮف )ا٣ أظؽث مػٲبةن، ٵف ػنػجح ا٣ٛػأس  :ث٧ٕ٪ٯٚى

ك٬ٮ ا٣ذ١٧ٲ٨ ٨٦ اقذ٧ٕةؿ ظؽٱؽة ا٣ٛأس ك٩عٮ٬ػة. كز٧ػح  ،دعؽث مٲبةن ٦يؿادان 

)ًقػ٪ةف، ًوػٮاف،  :أق٧ة  أدكات ٠سٲؿة ٰٚ ا٣ٕؿثٲح كردت ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ج٪ة  ٩عػٮ

٣ػ٥ ٫ دًػ٠ة٩خ ٤ٝٲ٤ػح؛ كرث٧ػة ٣٪ؽرى  ٩ًىةب..(، كٱ١ٰٛ ٰٚ ا٣ذك٧ٲح ا٧٣ٺثكح ك٣ٮ

ا٣سة  كا٣ٮاك كا٣ؿا  أوػٺف، »٧٠ة و٪ٓ ٰٚ )زٮر(، ٝةؿ:  ،ٞٺًّ ٱض٫٤ٕ أوٺن ٦كذ

كؿ ا٩جٕةث ا٣نٰ ، كا٣سة٩ٰ ًص٪فه ٦ػ٨ ا٣ض٧ٓ ثٲ٪٭٧ة ثأد٩ٯ ٩ْؿ، ٚةٵ ٝؽ ٱ٨١٧

 (.٦9/395ٞةٱٲف ا٤٣٘ح «.)ا٣عٲٮاف

 ٩عػٮ  ،أكرد دةج ا٣ٕؿكس ٤٣ـثٲؽم ٧٦ػسٺن ٧٤٣ٕػةص٥ ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٞؽٱ٧ػح

 ٱ٨ ٦ٕ٪ٯ، ك٦٪٭ة:أرثٕح ٔنؿ ٦ؽػٺن ٧ً خ ٩عٮ از٪ٲ٨ كٔنؿ

 : ظؿ٠ح اٷ٩كةف.اىِفْػو -

ٕى٢٧. هُّ ٨٦ ا٣  :إظؽاث ٢٠  مٰ  ٨٦ ٢٧ٔو أك ٗٲؿق، ك٬ٮ أػى

 ا٣ذأزٲؿ ٧٤٣ؤز ؿ ٰٚ ٗٲؿق.:

هُّ ٦٪٫.  : ، كا٣ى٪ٓ أػى ٧ى٢ي ٕى  ا٣

 : ٠٪ةٱح ٨ٔ ظٲة  ا٣٪ةٝح، ك٨ٔ ٚىٍؿج ٢٠  أ٩سٯ..اىَفْػو -

 : اق٥ ا٢ٕٛ٣ ا٣عك٨ ٨٦ ا٣ضٮد كا١٣ؿـ ك٩عٮق.اىَفَػال -

ٞىؽيكـ. :  ٩ًىةبي ا٣

ِ أف ٦ٞػةٱٲف ا٤٣٘ػح كا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ صٕػٺ ٩ىػةبى ا٣ٛػأس أك عى ٤ٍ كٱي 

 - ٧٠ة ٩ػؿل - ا٣ٞؽكـ ٤ٔٯ )ًٕٚةؿ( ث١كؿ ا٣ٛة ، ٰٚ ظٲ٨ ص٤ٕ٭ة دةج ا٣ٕؿكس

ةؿ( ثٛذط ا٣ٛة .  ٤ٔٯ )ٕٚى

ٍٛؿ.اىَفَػيث - ُ ٲ٨ كا٣عى ٤ح ا٣ ٧ى ٔى  : وٛح ٗة٣جح ٤ٔٯ 



 45 د. ممدوح خصارة -تكىمة وادة لغوية

 : ا٣ٕةدة.اىَفِػيث -

ٕى  : ]٦ةاىَفْػيث - ٍٛ ي ٪حن أك ٝجٲعحن.د كى  ٢[ ظى

ت ٦٪٫. األُجْػٔل: - ض   وٲ٘ح دؼذهُّ ث٧ة ٱيذٕى

٪ىة . : ً٘  ا٣عةو٢ ٨٦ ا٣

ُ ؿب كدعؿؾ ا٣ٕةمٜ ٣ؿؤٱح ٦ٕنٮ٫ٝ.ُفػالال -  : ا٣

 :كزاد ٤ٔٲ٫ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ٩عٮ دكٕح ٦ؽاػ٢، ٦٪٭ة 

 : دأز ؿ ث٫ ا٩جكةَةن كا٩ٞجةًةن.اَُْفػو ةهؼا -

 : أز ؿ ٢٠ ٦٪٭٧ة ثةٳػؿ.حفاَغل -

٣٭ؾق  ك٠ةف ا٣ذةج ص٢ٕ .: اٵ٦ٍؿي ا٣ٕضٲت ٱيٍكذى٪١ٍىؿ، ج أٚةٔٲ٢جُْػٔىثاألُ  -

ٍٕٮؿ(.  ا٣ؽٹ٣ح ٧٤٠ح )اٵٚي

ة٢ٔ ا١٣ٲ٧ٲةاٰ([.اىخَّفاُغو -  : ]٥٣ ٱنؿظ٫، ك١٣٪٫ ٦س ٢ ٫٣ ثٕجةرة )ا٣ذٛ 

ٙه ٰٚ ٠ي٢  ٦ةاىفاغيَّ٘ث - ٍو ٢. : كى ًٔ  ٬ٮ ٚة

َِْػِهؿ - ٍُ ٰ  ردًّا: اىِفْػو اى ٰ  ظؿ٠ح ٱٞٮـ ث٭ة ٌٔٮه ظؿ٠ ٤ٔٯ دى٪ٍجٲ٫ ًظك 

. ٌٰ  ٦ٮًٕ

٢ٍٕ ا٧٣يكػذ٪١ٍىؿ. )ك٠ػةف دػةج ا٣ٕػؿكس ذ٠ىػؿى أ٩٭ػة ٤٣ٕٛػ٢ اىَفْػيث - ًٛ : ا٣

 ط(.ٲا٣عك٨ أك ا٣ٞج

ٍُفاِغو اىؼريّ  -  : ص٭ةز دذعٮؿ ٚٲ٫ ا٧٣ةدة إ٣ٯ َةٝح...اى

ٙه ٰٚ ٢٠ ٦ة اىٍفػٔىّ٘ث: -  ٬ٮ ٦ٕٛٮؿ. كو

ََّ اىخػاول اىيغٔي اىٍػاندؽ أدعدو جدٖ ْدؼه اىٍدادة أنردؽ ٌدَ  غلدؽَٗ  وىه

الـدخػٍال، وُلخدؽح إىداجخٓا إىدٕ اىٍػشدً  ٌػعلً أو دلىث سػٗػة، راَسدْج جدٖ

)٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة( قك٠سٲؿ ٦٪٭ة أكرداىػؽةٖ اىٍطػَّث. 
(9)

 ك٬ٰ:، 

                                                 

 ؽ٠ذٮر أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ كٚؿٱ٫ٞ، كا٣٘ؿض ٨٦ إٱؿاد٬ة ٔؿً٭ة ٤ٔٯ ٦ؿصٕٲح ٣٘ٮٱح ٤ٔٲة  ٤٣ (9)
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 جَػَّو اىلٖءَ: -0

اؿ(. -9 ٕ ٤خي مؿٱعح ا٣٭ةدٙ ا٣ضٮ  ٢٧ٍٕ ثؽ ان، ٱٞةؿ: )ٚ ٫٤ ٱى ٕى  صى

ٍى ا٧ٕ٣ػػ٢ ثة٣نػػٰ  ثٕػػؽ  -2 ػػ ٤ىػػخ ٩ىن   ٕ ػػةؿ: )ٚى ٞى دػػؿاخو ٚػػٰ دُجٲٞػػ٫، ٱي

ا٣ع١ٮ٦ػػح ٝػػة٩ٮف ا٣ٕٞٮثػػةت اٹٝذىػػةدٱ ح(. كا٧٣ىػػؽر ٦٪٭٧ػػة 

ٍٕٛٲ٢(؛ ٱٞةؿ:)أد ل دٕٛٲ٢ اٹدٛةٝٲح ا٣سٞةٚٲح إ٣ٯ ٚٮااؽ ص٧ٌح(.  )دى

 :حَفاَغو ٌع اىطػث -2

٤ىخ ا٣ض٧ة٬ٲؿي ا٣ -9 ٔى  ٕؿثٲح ٦ٓ اٹ٩ذٛةًح ا٤ٛ٣كُٲ٪ٲح(.دأز ؿ ث٫، ٱٞةؿ: )دٛة

ٔى٢ ا٧٣كػذ٧ٕٮف دضةكب ٦ٓ  -2 ا٣نٰ  أك اٵ٦ؿ، كمةرؾ ٚٲ٫، ٱٞةؿ: )دٛة

ٛىة٢ٔ ا٣ُة٣تي ٦ٓ  (، أك )د ٌٰ  قذةذق(.أ٦ٓ ا٣جؿ٩ة٦ش اٷذأ

، كا٧٣نػةر٠ح زُّ : دأاىخَّفاُغو -3 ؿ ا٣نؼه كدضةكث٫ ٦ػٓ ٝىػٍٮؿو أك ظػؽثو

ٔي٢ ا٣ض ةؿ: )٠ةف دٛة ٌٰ ٝٮٱًّةٚٲ٫، ٱٞي  (.٧ة٬ٲؿ ٦ٓ ٦٭ؿصةف ا٧٣ذ٪ج

وّي: -4 ٣٭ة إ٣ٯ َةٝح. د٘ٲُّؿه  اىخَّفاغو اىَِّٔ  ٰٚ دؿ٠ٲت ث٪ٲح ٦ةد ة، ٱعٮ 

: دىجىةدؿ ا٣ذأزٲؿ ثٲ٨ ٔ٪ىؿٱ٨ أك ٦ةد دٲ٨ ٱؤد م إ٣ٯ اىخفاُغو اىهٍ٘٘ائٖ -5

 ٦يؿى٠ ت صؽٱؽ ٦٘ةٱؿ ٢١٣ ٦٪٭٧ة.

ؿق اَُْفػو ةاألٌؽ: -6 ًٔ  .ا٬ٍذةج ٚسةرىٍت ٦نة

ٛىٕػ٢ ا٧٣ػؽٱؿ ٤ٔػٯ ا٧٣ٮاَُْفَػو غيّ٘ -7 ٍ ت؛ ٱٞػةؿ: )ا٩ ًٌ ٗى ّ ػٙ : زةر ك

ًٕٛةؿ(.ا٧٣٭٢٧(.ك٦ى ٍ  ؽرق )ا٩

ٌٰ » الُِْفػال: -8 ز ؿ ٚػٰ ا١٣ػةا٨ ا٣عػ ؛ ٱٞػةؿ: «ظة٣ح ٩ٛكػٲ ح ٱسٲؿ٬ػة ٦يػؤى

ٗى٤ىت ٤ٔٲ٫ اٹ٩ٕٛةؿ( (. 

9-  : ّٖ  الُِْفػاى

 قؿٱٓ ا٣ذأزُّؿ كاٹ٬ذٲةج، ٱٞةؿ: )ٹ ٱ١ٮف ا٣ٞةًٰ ا٩ٕٛة٣ٲةن(. -9

                                                 

٧٣٪ةٝنذ٭ة كإٝؿار ٦ة دؿاق ٦٪٭ة. كٹ ٱىٍؼٛػٯ أ٩٪ػة أذ٧ػؽ٩ة د٧سٲٺدػ٫ أظٲة٩ػةن ككًػٕ٪ة٬ة ثػٲ٨   

 ٔٺ٦ذٰ د٪ىٲه.
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2- .) ٌٰ ٌٰ ك٦ي٭ٲ ش، ٱٞةؿ: )ًػُةبه ا٩ٕٛة٣  ٔةَٛ

 الُِْفَػاى٘ث:  -01

 .٬ٮ ٦ذأز ؿ كٗةًت ظة٣حي ٦ى٨ٍ  -9

ٌٰ ٦ػػ٨ اٹ٩ٕٛػػةؿ، ٱٞػػةؿ: )اٹ٩ٍٕٛة٣ٲ ػػح ديًكػػ -2 إ٣ػػٯ   ي ٍٰ ٦ىػػؽر وػػ٪ةٔ

 ٦ٮًٮٔٲح ا٣٪ٞةش كا٣عٮار(.

٢ٍٕ ا٣ٛةظنح.٠٪ةٱح ٔ٪ؽ ثٌٕ٭٥ ٨ٔ ا٤٣   :اجْخَػو جّ٘ -00  ٮاَح كًٚ

اىَّ٘ددث -02 : ا٣٪ٌنػػةط -لددػٗػ اىػددَ٘ واى٘دداءخة -اىَفَػاىَِ٘ددث واىَفَػاىَّ٘ددث واىَفػَّ

ة  ٍؽرىة كٝيٮ  ٞي ٱٞػةؿ: )أص٭ػـة ذات ٕٚة٣ٲػح ٔة٣ٲػح(.كديٍض٧ىٓ  ا٣ذأزٲؿ،كا٣

ػػٍخ ٕٚة٣ٲػػةت  ٧ػػٓ قػػٺ٦ح، ٱٞػػةؿ: )أٝٲ٧ى ثـٱػػةدة اٵ٣ػػٙ كا٣ذػػة  صى

 .أك ا٩ذ٭خ ٕٚة٣ٲةت ا٧٣ؤد٧ؿ(، اٝذىةدٱٌح

)ا٧٣ػؽٱؿ ٬ػٮ ا٣ٕ٪ىػؿ  :كٱٞػةؿ .: ا٣٪ ةٚؾ، كا٧٣ؤز ؿ؛ كا٧٣ٛٲػؽاىَفػَّال -03

ٕ ةؿ(. كذ٫(، كٱٞةؿ: )دىكا ه ٚى ٕ ةؿ ٰٚ ٦ؤق  ٛى  ا٣

ٍَْفػٔل -04 ٍٕٛٮؿ(.اى  : ا٣ذأزٲؿ، ٱٞةؿ: )دكا ه قؿٱٓ ا٧٣ى

َفاغ٘ددو -05 ٍَ ٍٕٛػػٮؿ(اى اٳزػػةر كا٣٪ذػػةاش، ٱٞػػةؿ: )٠ػػةف ، أم: : ص٧ػػٓ )٦ى

ا٣٘ٺ ي ٦ػ٨ ٦ٛةٔٲػ٢ ا٣ًعىػةر اٹٝذىػةدٌم(. ك٦ٕػؿكؼ أف ا٣ىػٛح 

٪٢ٞ ص٧ٕ٭ػة إ٣ػٯ ٱدض٧ٓ ص٧ٓ قٺ٦ح، ك٨١٣ ا٩ذٞة٣٭ة إ٣ٯ اٹق٧ٲ ح 

 ٲ٢، ك٦ٛ٭ٮـ ك٦ٛة٬ٲ٥(.)٦ىٍض٭ٮؿ ك٦ضة٬ :وٲ٘ح ا٣ذ١كٲؿ ٦س٢

ْفػٔىَّ٘ث -06 ٍَ : ا٣ذػأزٲؿ كا٣ٞػؽرة ٤ٔػٯ اٷظػؽاث، ٱٞػةؿ: )دكا  ٔػؽٱ٥ اى

ٍٕٛٮ٣ٲ ح(  ا٧٣ى

 : ظٞٲٞحن ككإٝةن، ٱٞةؿ: )٠ةف ا٧٣نؿكع ػةقؿان ثة٢ًٕٛ٣(.جِْػلً وةاىفْػو -07

٤ٲًّةاجِْػي٘   -08 ٍٕ ًٛؽ ًٚ ٨٦ ٥ْٕ٦ ا٣ؽراقػةت  : ٤٧ٔٲًّة ككإٝٲًّة؛ ٱٞةؿ: )٥٣ ٩كذ

 ا٤٣كة٩ٲح(.
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ْفػٔل ـاري -09 ٍَ : ٦ٍكذى٧ًٌؿ ا٣ىػٺظٲح، ٱٞػةؿ: )صػٮاز قػٛؿق قػةرم اى

 ا٧٣ٕٛٮؿ(.

ا٩ٲح. كٱذنةاىفاِغيث -21 ـ  اثػ٨  ٱػة(: ٥ ثٕي ا٣ٕة٦ػح ثٞػٮ٣٭٥د: ٠٪ةٱح ٨ٔ ا٣

٤ ٥١ اهلل. ىصى  ا٣ٛة٤ٔح(، أ

ػأٍثٮف.اىفاِغو واىٍفػٔل -20 ٌٰ كا٧٣ى كرد ٚػٰ ثٕػي  : ٠٪ةٱح ٔػ٨ ا٤٣ػٮَ

ػ» ٠ذت ا٣ىعةح كا٣كػ٪٨: ٧ى ٔى ػٍؽد٧ٮق ٱ٧ٕػ٢  ٢ ٝػٮـ ٣ػٮط ٦ىػ٨ٍ كصى

ٍٕٛٮؿ ث٫  [.57]ق٪٨ ا٣ذؿ٦ؾم: «ٚةٝذ٤ٮا ا٣ٛة٢ٔ كا٧٣ى

كاٵوػ٢:  ،كظؾؼ ظؿؼ ا٣ضؿ كارده ٰٚ ا٣ٕؿثٲح، ٱٞةؿ: )ٚػٺفه ٦ىٍٮزػٮؽ(

: إ٣ٯ ٗٲػؿ ٦ٮزػٮؽو ٦ػ٨ ك٤ٔٲ٫ ٝٮؿ اٳػؿً (: »كزٜ)٦ٮزٮؽه ث٫؛ صة  ٰٚ ا٤٣كةف 

تى ا٣ؼ .«اٵرض، أراد ٦ٮزٮؽ ث٫ جػؿ ك٦س٫٤ ٰٚ ثٕي ا٧٣ٕةص٥ ا٧٣ٕةوؿة: )٩ىكى

 إ٣ٯ ٦ىؽر ٦ىٍٮزٮؽ(.

*   *   * 
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 ()د. عيسى علي العاكوب أ.

 الَقْصُد العامُّ:
َرقةُ إهٓ اهْقِْف َِدَع  َْ دْمػِ »ثَقِمُع ِغه اه ٔ   دٔ « اهقُّ بًِد  ِدْ يوّدْأٌ أطٌّقد

دْمػَ »ٌّأ. ويّودْأٌ َِدَع لدٖدٍػ أّ  اهجّػبِٖة اهّمْ ِّٖة  دٔ اسؾد دِػَف  دٔ اهصٖد ةِ « اهقُّ ُِ

  ٔ ٔ  اسٕزدد ب ددوُْل ٌِ اهؿُّ ددٔ بِ ِجًدد ٍأ للٖددٍػ  ددٔ اهجّمددْٕ َِ اهّػبّٖددِة قَلْددَن اسؾددٌّأِ وَش

 ٌَ ًُص َلًدِة اارجً ِّٖدِة اهّػبّٖدِة ِشدٖ هِْْل ػاد. وقع أبػَزثُُْ اهصٖ ةُ اهّػبّٖدةُ  دٔ ثَّٖد ِر اه

َّوَجُْ يُق بًٌِّ  َُ شػلدةَ ِدغا اهًوّدِْأ «. اهُمْوػ»   ٔ اهع اهِة هِ  ر َرقدةُ أ  ثَجَلعد َْ وثُص وُل اه

َعه اهَّػُب يَدُغ رد ِوّٖجّى  ِّ ّٔ اهغي َف وُْل ٔ  واهؿُّ ٔ  واهّقو ِر اهّػوش ّْ  ٔ ِطَوى  اهجًّ

َٔ اهوَِمِػ وَّٕٖقٍَّْ  بِغَْٖدِػ ثََٖدٍػ وثَووُْؿدٍ   ٌَ ل ٍْا َٕوًَّْ  يّ ٍِ يُدعوعٍ ِ األوهٓ ِشٖ

                                                 

()  ْيةٌ  ٔ اهَّعوِة اهلَص اهًوّْيد ُت األطٌّقّٖدةُ  دٔ »دّٖدِة اهًغوَقدِة  أَْلُن ِغا اهلَْصِح َوَرقةٌ يُقعع

ُْ «اهَُّمِْص واهجُّػاث ْود ُّ ٔ  واألطدٌّ ِ اه ُِ اسؾدٌّي ِ اهجٔ أق يَّ  يػلُؼ ِدراؾ ِت اهجّقػٕ

ًَع بٌ طوٖوةِ  ٔ اهّعوشة  أ. 9114لد ٍْ  األّول  3-1قًدػ  دٔ اهًدّعة   - ٔ ر يِّة َش

ًُِْل اهلَْصِح ٍِْؿلًّٖ  بََعا هََ  ٍَْقػُ  ٌِ وهِ ْٖ َّ ٌِ يُججد بِ دَعدَْٕ َِ وَدٓ  َِ زعِ ً  َْ هُ  ٔ ِغه اهّعورِّٕة اهمػًِٕة يُ

دَعِد  َّ ّْفِ و دٔ اه َعِد اهًؿأهةَ  ٔ  و ِء ي  قَلْدَن اهجّمد َّ ٌَ  ٔ ِغا اه بِ هَّْاِ  ٍَْوِؿُِ ِ ِرِهٖ

ّْف.   قجَوٓ األَيُْػ اهجّغلَٖػ.  اهجّ هٔ اهًؿأهةَ  ٔ  و ِء اهجّم

() اه ُِ ًَ ُْ يَْز ْو  ِ أؾج ذُ اهلٌّغِة واهَّقِع  ٔ ر يِّة َشوَب.وّغِة اهّػبِّٖة  ٔ ِديَْققُِ

 أ.8/1/9191ورد إهٓ يزوة اهًزًُ بج رٕض 
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01 

دِى َِدَعِىِ  ّْ ََ أَدَواِت اهَو ةٍ اهدغي َشدّػ ّْ ُُ بقد ًَّى ثَّٖد ُر اسؾدٌِّأ اهًَدَع ِ َِ إهٓ أ  دا

دِى ُلدن   ّْ دُع  دٔ  َ َّ ّٔ شَؿ ِؾدّٖ ٍت يُْوِػيدةً ثَْز وُْل ٔ  واهؿُّ وأٍَّن  ٔ ثَْمَِّْٕى اهَّوؿ

َى اهّعقَٖق اهغي َٕلغٔ ََِعِى أ  ًُٕ بَِق ثً يد ً اهوِْمد ّْ ٔع اهًمجدَْبِ يًَّٓ اهَو َػ اهُقػآٍد

ًُّدى يل ِفدػاً ِدٌ طد هِقّىِ  ٌَ أ  ٕمدَْ   َّ ًَوًّٖ  ِيٌ َرُؾٍْل ٕػٕدُع هِوًْدنيَٖ َِ ًُقععأَ  اه

ددػاِده ِيددَّى ًُ ِ شٖددُح لدد   اهقددػآُ  واهػعُؾددُْل واهجّْالددٔ بِدد هَصق   ؛ويًُ بِقدد ً ثً يدد ً ه

ٌَ بِ هػُُّؾدِنِ َٕوًّدَْ  واهجّْالٔ بِ هّملِػ أَدَواِت ثصػٍٕن ِ ئن ِسٕزد ِد بََقدٍػ َفد لّٖٖ

ُُِقدْهّى همدٌّٖ  َّْع  َجِْس  َو ءاِت قُوُْبِّى و َ ًِقم ِة اسهّّٖة ب ِر ِيٌ اه ٌِ اهلل بِجوَق ٔ اهَُّْ

ًَوّْيد ِت اهُقدػآِ   َِّٖأْت َشٖد ةُ اهقودِْب بِ ًَوُّ  ِغا اهَُّْر. وقع  ثلَقٓ  ّٖ  ٍُقًةٌ ا َٕق

ٍر للٍٖػ  ٔ يوِّْأ  ّْ ْمػ»هِجً َّْع أ  لد   قَلْدَن اهُقدػآِ  َّٕدٔ ااِجدػاَف بَِصدق  «اهقُّ .  لَ

ِِّى  دَْ ًُ ٌِ اهزعٕدِع َّٕدٔ ااِجدػاَف بَِوْودِن اه ِِّى اهلَقػّيِ ل ر  ٔ ثَّد هِٖى اهدّعٕ ًَُ اه

ًَِع. وهَّوُع ِيٌ ِغا ااِجل ِر ل ٍَْت أُوهَٓ ِلد راِت اهقدػآِ  اهمدػٕى  األَْوَشِع اهَوْػِد اهمع

ًَوةِ  دددَع اهلَْؿددد ّْ َ ُر [9 اهو ثصدددة ] ژ پ پ پ پژ  ب ّْ . ويددد  ِدددغا اهجًّددد

ِ  مد روا  ٌَ ٌَ لدٖدػٕ ًِّدٖ ُّٔ اهًلم ُػ ِرعًّا إّا أِلّ  اهَّػَب ل ٍْا قَلْدُن َٕدَػوَ  يَُ اهًوّْي

دىِ أي ُّّ ًِّ ً واِشدعاًِ ِدْ َرب ْ َُ اهجّّوِٖى اهزعِٕع ََٕػو  يَُ ّى ويُدَعب ُػ   ي  ٖ طد هُِقّى ويُدػب

ِعُن هِ أَيِْػِىِ اهغي ِْ َوشْ  ًُن ْمػِ »  َعه اه  ِ وِْ اهللُ ثّ هٓ.«اهقُّ

ِّوْدُى  َِّٖدأَ اه ٌِ وارثو ِء اهلل ُؾلْص ٍَُ اسؾٌّأَ ِدَٕ ً هِوْلَقدػِّٕةِ  ٕ َّْع إلً ِل اهع  َ خّى ب

ٌُ بَِصؿ ؾدٍّٖة إًٕ ٍّٖدٍة  ًُؿجّٖ ُّٔ اهص ِدُث هِْْلُيّةِ اٗثٔ ِيٌ اهقػآِ  واهصعٕحِ اه و ًَ َّ اه

ِْيٍّ ِرعًّا  ٔ اؾجلععْت بِ هَُّوْ ّٔ قَ َُُِمٍػ إًٕ ٍ  َِ ْمػ»ِسِ ِسدرا  «.اهقُّ

ًعْا يػثلةَ اسؾٌِّأ إهٓ ِؾدْعرِة اسشؿد ِ ِ  ٌَ أ ػاِد األُيِّة يٌَ ثظ ٌَ َلدَُػ بٖ خّى ِشٖ

ْمػُ »ُِعع  دَصُ  « اهقُّ دَ اهمُّ ْع َِّٖةِ اهجدٔ اؾدجصقعْت أ  ثَُؿد ًَق ي ِت اهّمْ ِّٖة اهؿع ٌَ اه بَْٖ

ٍ ثّ .اهمدٖػةُ  ٔ   ْ  بَٖ ِ  يَق ِلِعِ  واهجّققِٖق  ٔ ثصعِٕع َِ ِلِػِ  ويم

جّعةُ اهجٔ ارثصوَّ  يوّْأُ  ًْ ًُ ْشوةُ اه ْمػِ »وِغه اهػ  وَدْت  ّٖد  «اهقُّ ًِ ِْ ُ ِ اهجدٔ أ
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ّٖ ُت ِلقػّٕ ٍت بََقػٍّٕة يُجل َٕدٍةِ وَشؿ ِؾدّٖ ٌت يّػ ّٖدةٌ  يََْراٌت يظجووةٌِ وط ل 

رَ  َْ ِةٌِ قَمَعْت ِغه اه  ْ ٌَ أَْؾػاَرِ ِ وثمِقدَ  يجَ قةُ إهٓ أ  ثَْؿلَُػ أغْاَرِ ِ وثجلّٖ

ددعِ وَٕؿددأُل  ِّ ًُزج َرقددِة بِددأَْرِػ اه َْ ٍ ثِّدد . وٕػَهددٓ اهم ثِددُب اهوقٖددُػ هِّددغه اه  ْ يُم

ًُّجَقع! ِن واه ًَ َّ ِل واه ْْ ُ ُؾلْص ٍَُ اسل بةَ  ٔ اهَق ًِ وْ ِّ ًُصَٖى بِ  اه

 ُمناَقشِة: ِنقاُط ال
َ قَقةُ  ٔ ًُ ًّ ِت اٗثٖة  ثَِقُ  اه ًَص  اه

َُْر. - ًََْ ّْفِ اه ِ اهجّم ّٔ َُّْا   اهًوّْأِ األطٌّق  يَق ِلُع يُْوػداِت اه

ِْيُّ وَشقٖقجُُ. - ْمُػ اهوَُّغ  اهقُّ

َٔ ِيَّ   - ْمُػ واهًََْراُت اهجٔ ُرئ  اهقُّ

 .قَلَْن اسؾٌّأ ُّٔ  اهًََُْر اهّػب

 . ُّٔ ُّٔ واهَصعٕد  اهًََُْر اهقػآٍ

  ْػ ِّ ُّٔ اه  ْ ّٔ اهًََُْر اهمُّ ٍ   

o .ْوػدِة اهّؿ ئػة ًُ ل راِت اه ِّ ْمُػ  ٔ اه  اهقُّ

o .قَق ِت اهجّألٖوِّٖة اهًوّموة َ ًُ ْمُػ  ٔ اه  اهقُّ

نُ  - ًُصمع  األَِطُٖػ. اه

 مقاِصُد ُمِفرداِت العنوان: -
 مفهوم:ال 

دى»اهًوّْأُ  ٔ اهوّغِة اْؾُى يوّدٍْل ِيدٌ  ّْ ْٖئدةٌ هِْإٍؿد ِ  بِّد  »ِ وِدْ «اهَو َِ

 َٔ «يد  ُِٕصدؽُّ ٕجصّقُق يّ ٍِ
(1)

هُدُُ ثّد هٓ  ْْ  ہ ژ . و دٔ اهقدػآِ  اهمدػِٕى قَ

دِى يد [٩4 األٍلٖ ء ] ژ ہہ ّْ ِة اهَو ّْ َن اهللُ هدُ ِيدٌ  َْودِن قد َّ  ِ وذهَك إيّ  بِأ  َر

                                                 

ِ يوػداُت أهو ِظ اهقػآ ِ بجصقٖق لوْا  داووديِ ٍَْقػ دار اهَقوَى  دٔ  (1) ُّٔ اهّػاغُب األلوّ ٍ

 .696أِ ص9119-1993ِديققِ 
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دُِ أو بِدأ  أوَشدٓ إهٖدُ  ِِ ََ بُ ذهَك ]اهُصْمَى[ِ وإيّ  بِأَ  أَهَْقٓ ذهدَك  دٔ ُرو أدر

ُ بُ وَطمع
(9)

. 

َػ أبد  وُٕػَوى  ٔ ش دخٍة يقّْ ِِ ٔ  أّ  اهّقد  ِػ اهّػبد ّْ رٍة  ٔ ث رِٕض ثوّقٔ اهّق

ِ أٍقَع يًعوَشُ فٖئ ّٔ  ئ
ًّ ٌَ أَْوٍس اه ًّ ٍأِ َشلَٖب ب َ ِػ أبَّى  ٖدُِ  قد َل   ً ث ّْ ِيٌ اهق 

ُى؟ َّ ًٌّ َشَوػوا  هًِ ذا ثقُْل ي  ا ُٕو ُػ  وهًِد ذا ا  -هُ واِشٌع ِي ِِ  أر بَدُ اهّقد 

ُى ي  ُٕق ُل؟ َّ ثو
(3)

وْ  ًَ ّْػ..   ه ُن ِيٌ يََّٓ اهق  ًُصمع  ّْأُ َِ  ِْ اه

وٕلعو أٍُّ اٍَمَػأَ ٌِّع يَعٌٕع ِيٌ ااؾجًّ ِل اهوّغْي  إهٓ أ  ل َرْت لوًدةُ 

ُّْأ» ًُّدجىُّ ِيدٌ شقٖقدِة األيْدِػ أو اهّقدٔء. ولدأّ  لوًدةَ   ً اْؾً «يَْو هًِ  ُْٕعِرُلُ اه

ْأ» ُّ ػبِّٖة اهّؼي ِ  األطِٖػ اهغي ٍَْصٖ «يَْو َِ    ُٖ بَِقّٖدةٌ ِيدٌ ِلد رٍة أيدَْل ِدٔ   ٔ 

ٌَ بدُِ اهدغٌٕ َٕصُمدوَْ  ِيدٌ  ََقدِغِوٖ ًُ ََْع اه ِِ ِء  ْٔ اهًوّْأُ ِيٌ يََّٓ األَيِْػ أو اهقع

ٔ  هِِعاهَجِّ . ٌٍ ِيٌ اسدراَ اهًّػ  ًْى يُّٖع وَٓ يؿج َِ ََْع إيٌّقِّ   ِِ  اهموًِة 

ْأِ »وُٕق بُِن يُػادٍَ  ِيٌ  ُّ ْو ًَ ّعةُ  conceptؼِّٕة لوًةُ َِ   ٔ اسٍموٖ «اه ًَ ًُؿدج اه

ٍر  ْع ٍء يُجَم ْٔ ػِة بًََِّٓ َف جأط  ًُ . thoughtِ  ِْمػٍة a thing conceivedِيٌ اهٌّّثَِّٖٖة اه

ُن 1830ِيٌ ِ ِأ  اً وبَْعء ٍء ي  ثُقدمع ْٔ ْأُ  ٔ اسٍموٖؼِّٕة  ِْمػةً ٌِ َف ُّ ْو ًَ أ ل ر اه

ُِ ِقوًّٖ  ًْ ُِ َطم   ِيٌ يػِٕق اهَز ٌَ َرًٖ ئِمُ ويًُٖ ؼاثُبَْٖ
(9)

. 

ْمػِ »هِغهَكِ يوّْأُ   ً وثَلَّ ٌَ ثًُوَدُق اهموًدةُ  «اهقُّ  ٔ اهَّْاِ  ِْ  ِْمػثُُ ِشدٖ

ػاِد ِيَّ  َهْػب ًُ ََْع رً ٍِة ثََُّٓ بِ ه َ ٕة.  ً ِِ ِّ  ِيٌ اه

 :ُّاألخالقي 
ُُ ُطوُدقِ  د ًْ ُّٔ  ٔ اهَّْاِ  َوْلٌ  يَؿٌْب إهٓ األطٌّ . ؤِ َر األطٌّق

                                                 

 .696اهّؿ بقِ ص (9)

ٌُ َرفٖ (3) دع يُْصٖدٔ اب ًّ ًْعة  ٔ يَص ِؾدٌ اهّقدّػ وآدابدُ وٍَْقدعهِ بجصقٖدق يُص ُّ ِ اه ّٔ ق اهَقَْٖػواٍ

 .133ص 1أِ ج1481اهّعٌٕ ِلعاهصًٖعِ دار اهزٖنِ بٖػوتِ 

وْى هوًٌٌِّٕٖ بٖػوتِ  (9) ِّ ِ اهًْردُ األللػِ ٍَْقػةُ دار اه ّٔ وَلم ّْ  .93٩أِ ص146٩يَُٖػ اهلَ
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وةُ  ُػ ؤِ اهم  ِِ َد هُ اهّقد  َِ ٌُ يد   دْٖ َِ وَّْٖد  اسٍؿد ُ . وهَّدنع ذهدَك  َِ اهجٔ ُْٕظوَُق 

ُّٔ بِ  ٌَ ق ل  «اهَظِوٖقة»  اهّػب  ِشٖ

ٌْ ََِع ايِْػٍئ ِيدٌ َطِوٖقدةٍ  ً  ثَُم ّْ  ويَ

 

ّْوَىِ   ُ َِوَٓ اهَّ ِس ث وإِْ  ط هَّ  ثظَوٓ 
(0)

 

ُّٔ أّ    دْػِب اهَظوَْق واهُظوَْق  ٔ األَ »وٕػى اهّػاِغُب األلوّ ٍ ْلِن واِشدٌعِ ل هقع

ِر  َْ د ْٖئد ِت واألفدم ِل واهمُّ َّ ٌْ ُطدكع اهَظوْدُق بِ ه ْػِأِ هم ْػِأ واهمُّ ْػِبِ واهمع واهقُّ

ًُْعَرلِة بِ هلَمٖػة ز ٕ  اه ًُْعَرلِة بِ هلََمػِ وُطكع اهُظوُُق بِ هُقْى واهؿع «اه
(6)

. 

ٔ  َّٕٔ ٍؿلجَُ ْمِػ بِأٍُّ أطٌّق ُِّْأ اهقُّ ُِ اهلََقدِػ وِردلٌِّّثِّى  وَوْلُ  يَْو إهٓ يل ئ

ًْػِّٕة اهجٔ ُْٕهَعو  ِوَّٖد . وٕدػى بَُّودّى أّ  يلّٖدةَ اهِوْمدِػ  وِلو ثِّى اهُظوُقِّٖة اهِو

ّٔ ثُصج ُى ِوََْٖ   ِ »اهقػآٍ ََ .  َّد  ّٔ ٌَ خدٌِّث َيلقد ٍت هِوِْظًد ِب األطٌّقد ٖدَؼ بَدْٖ ًِ َ أ  ٍ

 ًَ ُّْي ِت األطٌّقِّٖة  دٔ اهقدػآ   ثِوْدَك اهجدٔ بِجّلٍٖػ آَطَػِ خٌّخةُ ألَ ٍف يظجووٍة هِوْ ْو

و ِت األطٌّقِّٖة هِوَْصق  ثّ هَٓ وثَِمُوّ ؛ وثِوَْك اهجٔ ثَِمدُ  اهزْاٍدَب  ثُِقُٖػ إهٓ اهم 

ٔ  هِْإٍؿ ِ  ِيٌ اهللِ ط هِِقُ؛ وثِوَْك اهجٔ ثُقُٖػ إهٓ يَلد د   قِِ  األَْلو ْْ ًَ اهًظجووةَ هِوْ

ِعه اهجٔ ِِ َِ وقْا وُْ ٌَ األ دػاِد اهدغٌٕ َٕجًدَْ  إهدٓ  اهؿُّ َ ُى اهٌّّق ِت األطٌّقّٖةَ بَْٖ ثَُ

«اهزً ِِة اهّعَِّٕٖة هِْإؾٌِّأ وّٕٖقَْ   ٔ إي ِرِ 
(٩)

. 

َرقةُ بِ  َْ ْمِػ يوّْي»  وإذ ثََُّٓ اه ََْع ِغا  « أطٌّقًّٖ   ً اهقُّ ِِ َِٔ بِغهَك اهْقَْف  ّْ َ ث

ِْأ ِيدٌ شٖدُح ِدْ ذو يلّٖدٍة أطٌّقّٖدة. و ُّ ْو ًَ ثظوعُقدْا »قدع رد ء  دٔ األَخَدِػ  اه

                                                 

ًَِٓ دْٕا   (0) ٖػ بٌ أبٔ ُؾوْ َِ فّػهِ بجصقٖق  ظدػ اهدّعٌٕ قلد وةِ اهًمجلدة اهّػبّٖدةِ شودبِ ُز

 .99أِ ص14٩1

 .94٩يوػداتِ ؾ بقِ ص (6)

(٩) Izutsu, Toshihiko. Ethico- Religious Concepts in the Qur'an. McGil University 

Press, Montreal, Canada,     , p.   . 

ٌُ يُػارّةُ اهجّػرًة اهّػبّٖة هِّغا اهمج ب بَّْا   اهًوّْي ُت األطٌّقّٖةُ اهّعَّٕٖةُ  دٔ  وًٕم

َرقةِ ٍَْقػ دار اهًوجقٓ  ٔ شوبِ  َْ  .66أِ ص9118-1994ِاهقػآ ِ بَّ ٕة ل ثب اه
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«بِأطٌِّ  اهّػشًٌ
(8)

ٌُ شقٖقة أّ  اهللَِ َو ْق»ِ و ْٖ ِر اهُقػآٍِٔ ذُو ِلو ٍت   ً َِ ُّْ هِوجّم

جًد وةَ  ًُ ُن اهع اهةَ اهظًٖػةَ اه ًِ ػٕقٍة أطٌّقٍّٖة ثص ًَ َُ اسٍؿ ِ  بِ أطٌّقٍّٖة وٕجّ يَُن ي

ُُ أ  َٕؿجزَٖب   ً  ٔ أّ  اسٍؿ َ  إٔو ػٕقٍة أطٌّقّٖدة. واؾدجز بةُ اسٍؿد ِ   ُٕجْقع ًَ بِ

ٌَ ٍوَؿُ. إٍّّد ِ بِجّلٖدٍػ آَطدَػِ  ٕ ػة اهقػآٍِّٖة اهع  َْ األطٌّقّٖةُ أِل ّ ِل اهلل ثَّٔ  ٔ اهَع

« ٔ اهْقِت ٍوِؿُ أطٌٌّ  ودٌٕ
(4)

. 

 :الّتصّوف 
دْ ّٖة»إّ  أقَعأَ لج ٍب وَردَْت  ٖدُ لوًدةُ   قِٖنَ  بًًَِّدٓ طد صٍّ ِدْ لجد ُب « اهمُّ

دْ ّٖةُ ِيدٌ اهَُّّؿد َ»(ِ َشْٖدُح ٕقدُْل  900ِ تهِوْزد شٌ )« اهلٖ ِ  واهجّلٖدٌٖ» ِ «اهمُّ

 َٔ  ً ُّٔ )« ُلْ ًّٖ »وأّوَل َفْظٍك ُؾ ُّٔ اهمدْ   ْ وَٕقَٖد ً ِ(. 101 تِْ أبْ ِ ِفٍى اهمُّ

ٌُ اهلَْمد دعُّ اهَصَؿد َّ د دٌ ذَُوو َوَرٍع وثْلُّدٍن ويصلّدةٍ.. وُٕ ِّ ػيُّ ُوِرَع قَلَْن أبدٔ ِ ِفدٍى ُز

ًَق يد ِت ِ(111 ت) ٌَ أَّوَل يَدٌ َفدَػَح اه ُ ثعٍْ ِيدٌ اهدًّد ٍٖ ِ اهغي َودعَع اهّعٍٖ  وِؾَُُّ

 ُِ ْ ِّٖة  ٔ لج بِ لَِب ٕمدُْ  ِدغا اهمجد ُب «. اهّػِ ٕةُ هُِصقِْ  اهلل»اهّ هِٖةَ هِومُّ وهِّغا اهؿع

ٌُ اهقْلُ  َِوَٓ ذهَك ًٕم ّْف. واِجً داً  ُ   أّوَل لج ٍب  ٔ اهجّم ُع ِ لد   إٍ ٌِ ِ قَلَْن اهز ش

ّٔ »قع أف َر إهٓ ثّلِٖػ  ًعدْاِف »بًًَّٓ ِ أٍِّ َشُْٖح ق َل  « اهّمْ  رإٔدُت ُلدْ ًِّٖ   دٔ اه

« أًِٖجُُ فٖئ ً  وى ٕأُطْغِ وق َل  ئّ أربّةُ دَواٍَٖقِ  ٖمؤَٖ ي  ئّ
(11)

. 

وَد َِ ِػ إهٖدُ  ََ ِفِ وثَل َََْٕت ِورّ ُت اهَع ّْ ٍْ وقع ثّّعدَْت ثّػٕو ُت اهجّم ٓ ٍصد

ٌُ  ٖدُ. وُربًّد  ٕمدُْ   َُ ِيٌ ِغا اهدغي ٍصد ثصج ُج اسش يةُ بّ  إهٓ يز ٍل أوؾ

ود ِد    ٔ يَْؿأهَجَِ  َِ  أ  ٍقْلَ  اً يُوٖع ًُ ِ ُّٔ اهم ِيُن ه و ًَ َّ َف ِْ اهجًّلُٖق اه ّْ إّ  اهجّم

                                                 

ِ بٖػوتِ  (8) ّٔ  .08ص ٩ِ ج1991ِاهوظػ اهّػازيِ اهجّوؿٖػ اهملٖػِ دار إشٖ ء اهجّػاث اهّػب

(4) Ethico- Religious Cancepts, p.   . -  6٩-66اهّػبّٖةِ صواهجّػرًة. 

ع  ثػرًةً ٌِ اهو رؾّٖة ِيدٌ يّدٌٖ  (11) ًَ  ِ ر د  ِ طدٌّ ِ أ  َد ِٓپِيٌ أّوِل اهوقػة إهٓ َِ  يُؿج

ْ  ة أطدٌّ  ًُجمدد ْػ  ٍّٖددةِ اهًجدْ  طددٌّلِ  ِيدٌ اه ِّ اهّؿدد بُ  اهقددػ  أوائدن إهددٓ اهلَدْعء يَددغ اه

 ع. أِ س1444-.ش13٩8ِاهّزػّيِ اٍجق راِت روزٍُِ يّػا ِ 
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َع همٔ ٕجصّقدقَ [106 اهلقػة ] ژ ڄڃڃ ڄ ڄ ژ اهّل رِة اهقػآٍّٖة  َّ ًٌَ ارج َ  . 

ًًَ هِِب  ِف بًًَِّدٓ ِيدٌ  بِ ّْ ًَدٓ إهدٓ اهجّمد ُُ  قع اٍج ًع َِ َن ذهَك  َّ ِغه اهّل رِة وَر

ْمػيع ُؾئَِن ٌِ  ًِ ِ  اه اهًّ ٍٔ. وٕعٍْ ِيٌ ِغا اهغي قُوَْ ه ي  ُٕق ُل ِيٌ أّ  ذا اهَُّْ

ْ ِّٖة  ق َل   دؼّ »اهمُّ َِ ٍءِ  دَخََػِى اهللُ  ْٔ وَدٓ ُلدن  َفد َِ ؼع َوَرنع  َِ أٌ آخَُػوا اهللَ  ْْ  ِى قَ

وَٓ ُلن  َفٔءٍ  َِ «وَرنع 
(11)

ِل  ْْ جأي ُن  ٔ ٍَْقأِة اهّمدْ ِّٖة إهدٓ قَلدِْل قَد ًُ ُٖن اه ًِ . وَٕ

ٌَ »  ِ(960 تأبٔ اهق ِؾِى اهُقَقٖػّي ) ٖ ًِ ْؿدِو ًُ ًُْا َرِشًُمى اهللُ ثّد هَٓ أّ  اه وَ ِْ ا

َع َرُؾِْل اهلل  ّْ َ َْ  هى ملسو هيلع هللا ىلصب وٍَى ِؾد َِ ِٖة  ًِ ْمِػِى بِجَْؿ َِ ى ُلدْصلِة َٕجؿىع أَ  ِهوُّى  ٔ 

قَّ ِ  َوٖوةَ  ا إذ ِملسو هيلع هللا ىلصَرُؾِْل اهلل  ْْ ص بة  هّى  َِقٖنَ   َ د . اهمع ًّ َ  أِدنُ  أدرَلّدى وه

ْمػِ  َّ َٔ  اهدع ٍٔ اه  ً ِ وَرأَوا ذهدَك أَْفدػَف ِؾدًٍة.  َلِصَب  يٌَ ُؾ ٌَ ص بةَ اهجّ بِّٖ اهمع

َّْعِى   َ ًٌَ ب ٌَ »خّى قَِٖن هِ ػاثِدُبِ  ََدِت . خّى اطجودَ  اهَّد ُس وثَل ٕ«أثل ع اهجّ بِّٖ ًَ اه

لّد د. خدّى  ُّ د د واه ِّ َ ٕدٍة بِدأيِْػ اهدع ٌٕ  اهؼُّ ِِ ًٌّ هّى ِفّعةُ   ِقَٖن هَِظْاص  اهَّ ِس ِي

د د ِّ دْا أّ   ِدّٖى ُز َِ ٌَ اهِوَػ ِ  ُمنُّ  َػٍٕق ادّ َػِت اهلَِعُع وَشَمَن اهجّعأِ بَْٖ َّ ِ اً ٍ

ًُػاِددَْ  أٍَو َؾددّى  ددَِّة اه ددِن اهؿُّ ِْ َ َُ اهللِ ثّدد هَِٓ اهصدد  ََْ   دد ٍوَػدَ َطددْاصُّ أ يدد

ّْف»قُوُْبَّى ٌِ َيْاِرِ  اهَغْوودِة بِ ْؾدِى  َػ ِدغا ااْؾدُى هِّدناِء «اهجَّمد َّ . وافدج

ِّزػة ٌِ ِيٌ اه ئجَْٖ ًِ «األل بِِػ قَلَْن اه
(19)

. 

ٔ  »  وٍُػُٕع بِ  ِف اسؾٌّي ّْ ِف  دٔ  «اهجّم ّْ َْاِ  ي  ُلجَِب  ٔ فأِ  اهجّم ُّ  ٔ اه

 األدواِر اهًظجووة.

 مهظور:لا 
دُ  دٔ اهَّدْا   ُّ ًْ َُِْرِ اهدغي رد ء َر َْ ًَ ػادُ بِ ه ًُ َُدْرات»اه َْ ًَ ِ ذهدَك «اه

                                                 

ّْفِ ٍَْقدػةُ دار اهمجد ب أبْ اه (11) وِْى اهجّمد ِِ ق ؾى ِلعاهمػٕى اهُقَقٖػّيِ اهّػؾ هة اهُقَقٖػّٕة  ٔ 

ّٔ  ٔ بٖػوتِ ص  .19٩اهّػب

 .8-٩اهّؿ بقِ ص (19)
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ْقُن ِيٌ اهِوْمػِة  ٔ اهوّصَِة اهجٔ ٕجصّعُث  ّٖد  اسٍؿد ُ  ِدٌ ِدغه  َّ اهغي َٕػاهُ اه

ػةَ ثِّزدُؼ غ هلد ًُوم  ِػُٕوّ . ذهَك أِلّ  اهّقَْل اه ّْ َ   ً اهِوْمػةِ أو ُٕػادُ ِيَُ َشعُِّ  أو ث

داِت اهِوْمػِة دَ ّْةً واشعة. وُٕق بُِن يُػادٍَد  بِ  ًُصع  َُدْرِ »  ٌِ اسش يِة بِ َْ ًَ َِد   «اه

دَػ اهًْهدِْع لًد  perspectiveاهوّوَةُ اسٍموٖؼّٕةُ  َّ يَْ   يَ َِٔ لً  قَدعع ّْ َ ِ اهجٔ ث

ْقِن ِيٌ زاوٍٕة يَُّّٖة َّ َٕجلععى هِوْ
(13)

. 

َُْراِت » وقَْمُعٍ  اهّعقُٖق ِيٌ اؾجًّ ِل ثّلٖػِ  ًََْ َرقدة  ورّد ُت « اه َْ َُِْاِ  اه  ٔ 

ََِػ إهٓ يوِّْأ  ْمػِ »اهَع ّد ِ « اهقُّ  ٖ ه َْ ََِػهْا هُ؛  إّ  هُِمنٍّ ِيدَّى ِوْرّدةً ِدْ يُ ََْع يٌَ  ِِ

.. ّٔ ِ وذاَ ٕػاهُ ِيٌ يٍََْر ث رٕظ ٍّٔ   ّغا ٕػى اهًْهَْع ِيٌ يٍََْر أطٌّق

 الشُّْكُر اللَُّغِويُّ وَحقيقُته: -
ٖ  -أّوهُّ  وِْ اهغي ََّٕٖ  َِد   -ٌُ واهم ُف واهّػاءُ ألٌْل أربّةٌ يُجل َِٕةٌِ اهق 

وَٓ اسٍؿ ِ  بًِّػوٍف ُْٕهَِٖمدُُ  َِ ْمُػ بًََِّٓ اهدَع ِء  اهقُّ
(19)

. وثُقدُٖػ ِدغه اهع اهدةُ 

ِ  إٍُّ   ٔ ْمِػ إهٓ  َْػِط َشؿ ؾٍّٖة  ٔ ااؾجز بِة هِوًْنخ ِػ اسٕز ب   قد لُ ُٕ »األلوّٖةُ هِوقُّ

ْكِر الرِّضا بِاليَسيرِ إّ  َشقٖقةَ  وَُ    . ٕقْهَْ    ََػٌس َفُمْرٌ الشُّ َّ َُِ اه ًَ إذا َلو هُ هِِؿ

 وَُِٕقعوَ  قَْل األِقٓ  ؛اهقوٖنُ 

ِمٖددد ًَ  وا بُددعع ِيددٌ َغددْؼوٍة  ددٔ اه

 

دُمْرا  قد َح اهقع َْ ٍب ثُِمدنُّ اه ِْ  دِ  َر

دَن    ًَ وذهَك أٍَّّد  ثظَودػُّ ِيدٌ اهَغدٖىِ ِيدٌ  أَْفَمُػ ِيٌ بَْػوقٍةِ»وُٕق ُل  ٔ اه

ًَػ «َغِْٖػ ي
(10)

 .«أَْفَمُػ ِيٌ َلوٍْب »   ً . وثقُْل اهّػُب إٔو

( ُّٔ ًَْٖعاٍ ٌُ »ِغه اهِصم ٕةَ  ِ( 018 تو ٔ ِغا اهًََّٓ َْٕػِوي اه دُع بد ًع  ق َل يُص

                                                 

 .1340اهًْرد األللػِ ؾ بقِ ص (13)

ًعع ِد رو ِ ٍَْقدػةُ  (19) أشًع بٌ   رسِ يّزى يق ٕٖؽ اهوّغةِ بجَصقٖق وَهلْى ِلعاهّؿٌّأ يُص

 .91٩ص 3أِ ج9119-1993ِاهُمجّ ِب اهّػِب  ٔ ديققِ  اثّص دِ 

 .918-91٩ص 3اهّؿ بق ج (10)
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أِ  ًُظػع ّٔ بِ ه جّ ب َّ وَٓ اه َِ َشْػٍب  دََطوُْت 
(16)

  ٌَ وَٓ َشمٍٖػ وبَْٖ َِ ُِ َفػاٌب   ػإٔجُُ  ََٕعْٕ

وُْٕهُِغُُ أطػى. ق َل  ُقوُْت هدُ  يد    ً  ٔ إٍ ٍءِ وَلوٌْب رابٌِن بِ هِوَ ِءِ َْٕقَػُب لأؾ

َ دٔ أَذاهُ وَْٕمِوَٖدٔ أذَى ِؾدْاهُِ  -َت بًِ  اطجَْػَت؟أردْ َِ ِ إٍُّ ُٕم ُّ  ُْ ًَ  ق َل  اْؾ

ٌِ اهَصَٖ  ٌُ يَلٖجٔ ويَقٖؤِ  ّْ ِيٌ بَْٖ ٌُ وَٕقُمُػ قَوٖؤ وَٕصو ْاِ  َطوٖودٔ. قد َل ابد

ُْتِ واهللِِ أ  ألَْ  َلوْل  َشْػٍب  َت ِيَُ  ً  جًَٖع ّْ «هُ أِلَشَْز ِغا اهَع
(1٩)

. 

ػثِّى إهٓ  َْ َ ََْع اهّػِب  ٔ ٍ ِِ وُٕقُٖػ ِغا اهغي أَثََٖ  بُ إهٓ َشؿ ِؾٍّٖة يُْوِػيٍة 

ِرِى ِدغ ُّْ ه اهَظوّدةَ أَيْدػاً أفٖ ِء اهّ هَىِ وثَّػُِّف َيل ئّّ ِ وُٕقُٖػ إٔود ً إهدٓ ثَمد

دُمُْر  و ً.  د هَوَػُس اهقع ّْ ةً وَهد ّْ ًّ  ِطوْقًّٖ  ثَجو وُت ُشَدُْظ اهم ئَد ِت ِيَدُ قُد ِرلِوٖ 

وَد ِ وهدٖؽ األَ ْدػاُس َرًّٖد ً لدغهَك.  َّ َُُ اهَقوٖدُن ِيدٌ اه ًِ ََْعِى اهدغي ُْٕؿد ِِ

ْمِػ؛ أِلٍَّّ  ثظ دَِن  ٔ اهقُّ ًَ َزِػ يَْوِػُب اه َوػُّ بًِ  ِْ أقَنُّ لدٖدػاً واهلَْػوقةُ ِيٌ اهقع

ص ُب أو اهَغُْٖىِ وهٖؽ اهّقدَزُػ ُلوُّدُ لدغهَك. واهَموْدُب ِيدٌ  ِيٌ اهً ءِ وِْ اهؿع

ْمِػ؛ أِلٍُّ ٕقُمُػ اهقوَٖنِ وهٖؽ اهِمدٌُّب رًّٖد ً  دَِن  ٔ اهقُّ ًَ اهِمٌِّب يَْوِػُب اه

َُمَػ  َْػِط اهصَ  ُِ ُُ  ٔ اهِصؿ ِب  ََنُّ ٍََو َ َْدَع لغهَك. وهَّوَع  ٍ ِِ دْمِػ  ؿ ؾِّٖة  ٔ اهقُّ

ٌَ ُٕقد ُل  دٔ اسٍؿد  . وِدٌ ِدغه  دْمِػ ِشدٖ يَُ قَقجَِ  اهع اهةَ االدًٌّشّٖةَ هِوقُّ

خَُ  يٌَ ٕقُْل  ْمِػ ُٕصع  ْوِػيِة  ٔ يوِّْأ اهقُّ ًُ  اهَصؿ ؾِّٖة اه

ىُ  ُّ َ لِْع قُودْب ّْ ٌْ إهٓ اهَّ ِس ثَْؿدجَ  أَْشِؿ

 

لَع اسٍؿ َ  إشؿ  ُ   ّْ  ً هًَ  اؾجَ
(18)

 

 وٌِ ثَل َُِّٕ   ٔ األَ ْػاِد ٕقُْل هََ  اَٗطُػ  

                                                 

ًْػو ) (16) َِ  ٌَ ٔع ُلوْدُْأَ ب لّ ؾ َّ َػ اه ِِ دُػ ِ(918 تُٕػُٕع اهّق  ََ ٌُ  دٔ بغدعادِ وَُٕ َظػعأُ يْهد ًُ ِ واه

 .٩1ص 0يّزى اهلوعا ِ دار ل درِ بٖػوتِ ج -ٕ قْت  ٔ فأٍُِ  

(1٩)  ًَ ِ يَْز ّٔ ًَْٖعاٍ ًّعِ اهق ِػةِ اه  .911ص 1ِ ج1309ُُِ األيد لِ ٍَْقػة يًلّة ِلعاهّػشًٌ يص

ِ دْٕا ُ  (18) ّٔ ٕدة اهظًٖدب وهًودٔ اهّمدّق لِ ٍَْقدػةُ يزًدُ  أبْ اهوجس اهلُْؿج ِػهِ بجصقٖق دُر  ّْ ِف

 .18٩أِ ص1484اهوّغة اهّػبّٖة  ٔ ديققِ 
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 إذا أٍددَت ألَػيْددَت اهمددػَٕى يَوَمجَددُُ 

 

دا  وإ  أٍَت ألَػيَْت اهوّئَٖى ثًَدػع
(14)

 

  ٌِ ٌَ َفدٖئَْٖ ّٔ ٌِّقدةٌ بَدْٖ ْمِػ  ٔ أَْلدِن ااؾدجًّ ِل اهّػبد يُدنخ ٍػ    أؾ ُس اهقُّ

ًُنخ ِػ يَُ ِؾل ً  ُن اه ّْ جأخ ػِ أو إٕز بًّٖ   دٔ هُغدِة َزي ٍَِد .  ويُجأخ ػ. وٕمُْ   ِ ًُ هًِلِّٖة اه

دٍن يد  بِ  ّْ ِٖة  ِ ًِ ًُْاَهّةَ اهوّغّْٕةَ  دٔ ثَْؿد ًّ  ثقّعأَ أّ  اه دْمػِ »  وٕلُعو ِي بدعأَْت « اهقُّ

ٌَ أَْفٖ ِء اهْردِْد اهز يدعِة واهَصّٖدِةِ واٍَمدَػَف  ٌَّّق ٍت أُدِْرَلْت أّواً بٖ َوْلو ً هِ

ْمػِ »اْؾُى  وَٓ هِ « اهقُّ َِ ٌُ  دٔ « اؾجز بةٍ »ًُٖوََق  دنخ ِػ. وُٕوَْصد ًُ دِن اه ّْ جدأخ ِػ هِِو ًُ  ٔ اه

دَنخ ِػ َٕؿدٌٖػ َزِٖدٌعِ وأّ  اهًجدأخ َػ َٕؿدجزُٖب  ًُ ِغه ااؾجز بِة أَيْػا   أّ  ِيْقعاَر اه

ْمِػ ي  ل َ   دٔ األَْلدنِ  ًُنخ ػ اهَِٖؿٖػ. إه  ةً إهٓ أّ  اهجّّلَٖػ ٌِ اهقُّ ٍة هِّغا اه ّْ  بُِق

ق بِودِة هِِعاهدِة  ًُ دَن اؾدجز بٍة. وِدغا ٕدغل ُػٍ  بِِعاهدِة اهصد ِل اه ّْ َلٌّي ً ُٕق ُل بن  ِ

وَٓ  َِ ًَق لِ أو بِِعاهِة ااِجل ر. وِيٌ ِداهِة اهص ِل  ْمػِ »اه ِ « اهقُّ بِ هًََّٓ اهوّغْي 

ِ لد   أي َػ األُيَدْيع ِِ ٌَ َرب حِ اهّق     دٔ َلدَعِد اهدَع ءِ ي  ُٕق ُل ِيٌ أّ  ٍَُمَٖب ب

َٔ َرً ِدةً لد ٍْا قدع زاُروا ُؾدوًَْٖ َ   ًَِوكِ  غَلَػ أٍُّ هَِقد لِْعاه َِ  ٌِ يَْعِح ُؾوًَٖ َ  ب

 ٌَ ودٖ ًع ٌَ ِو د دثَّىِ خدّى َلدَعُروا َِدُ يُص دعِ  أَْشَؿد ّْ َّ ََ َوهًِّٖ  هِوْ اهغي ل   إذ ذا

ٖع  ًِ ِْ ًعػٕقِ  بِ ألُ ُػ  ٔ اه ِِ ى اهّق  ُّ َعإ ِ خّى اؾجْقَو َّ ؿأَهَّى ٌِ ُؾدوًَٖ َ ِ  ِت واه

وُدُ ِيدٌ اهَمدَػِأ واهلَدْغلِ  ِْ َ وَٓ ُؾدوًَٖ َ  بًِد  ِدْ أ َِ ًّػٕقِ وأخََْا   ّ ُرْا ٌِ اه

جوئدةُ  ًْ ًُ ْمِػ هََقدَمَػثُُْ اهَصق ئدُب اه ُّْا ٌِ اهقُّ ى َؾَمجُْا وايجََ ّع وٕقُْل  شجّٓ هْ أٍَ

دمْ  ى إّٕ ِ  ُؾدوًَٖ ُ .  ّدغا اهَقلِٖدُن ِيدٌ اهقُّ ُّ وَ ًّ ِػ ٕمدُْ  بِِعاهدِة اهصد ِلِ اهجٔ َش

 وذهَك َشُْٖح ٕقُْل ٍَُمٖب 

ىْ  ُّ ٌَ هَقٖددجُ  أَقددُْل هَِػْلددٍب لدد ِدِرٕ

 

ََ قد ِرُب   ا ْْ  قَو  ذاِت أَْوفد ٍل ويَد

 قُِوْا َطل ُػوٍدٔ ِدٌ ُؾدوًَٖ َ  إٍَّدٔ 

 

ددِن َودّاَ  ي هِددُب   ِْ َ ُِ ِيددٌ أ ّْػو ِدد ًَ ِ  ه

                                                  

ِػهِ بَّ ٕة ِلعاهّػشًٌ اهلػ (14) ّْ جَلِّٔ فػُح دْٕاِ  ِف ًُ قْقِٔ دار اهمجد ب اهّػبدِٔ بٖدػوتِ اه
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وُددُُ  ِْ َ   ّدد ُرْا  ددأَخََْْا بِ هددغي أٍددَت أ

 

َِوََْٖك اهَصق ئُِب  وهْ  َؾَمجُْا أَخََْْت 
(91)

 

َرقدِة   ْْ دْمِػ قَلْدُنِ  دٔ َشدعِٕح اهلَ وَدٓ اهقُّ َِ دَػْت هََد  ِداهدةُ اهصد ِل  َّ ٍَ وقع 

وَشِعِٕح اهَموْب. وا ًٍَجَِوُك أَدَواِت ااؾجٖق ِ  ِيٌ َؾلِْق ِغا اهَِّْع ِيٌ اهع اهِة 

ق ِل  ًَ ِع ِداهِة اه ْْ َ ْمِػِ هَِ وَٓ اهقُّ َِ. ّٔ َغْي  اهّػب
وَُِٖ  ٔ ااؾجًّ ِل اهوُّ َِ 

ِل  ٔ اهع اهِة اهوَُّغّْٕدِة األَْلدوِّٖة هِ  ْْ ًْوةُ اهَق دْمػِ »  وُر أٍّدُ اهػ هد  بِ هَٖؿدٖػِ « اهقُّ

َرْت َفْٖئ ً  َقْٖئ ً إهٓ أ  ل َر  ّْ ٌّ ِغه اهع اهةَ ثً ٌِ »هم ًُْصِؿد َِوَدٓ اه د ءَ  دْمُػ اهدَع اهقُّ

«اهًّػوفبًِ  أَْواَلُُ ِيٌ 
(91)

َْْلدُ  بِ هَزًٖدِن »ِ وقِٖدَن   ِْيُّ ِدْ اه دْمُػ اهوَُّغد اهقُّ

ًِة ِيٌ اهو ؿ ِ  واهَزَ ِ  واألرل   َِوَٓ اهَّ  «َِوَٓ ِرِّة اهجَِّّٖى واهجعلِْزِٖن 
(99)

. 

 منظوراُت التي ُرئَي ِمنكا: الشُّْكُر وال -
ْزدُؼ اس َِ ػ ِة اهلََقػِّٕة و ّْ ًَ ودِة اؾجوَؼيَْت ٍِْؿلّٖةُ اه ًْ ٍؿد ِ  ِدٌ اسش يدِة بُِز

دِْأ  ُّ ْو ًَ دِػ إهدٓ اه ََ دُ ِورّد ِت اهَع َِ ِلِػ اهِوْمػِة اهْاشدعة دَ ّْدةً واشدعةً وثَّدعُّ

أُ  َُ يد  ُْٕصِعخُدُ ثقدعُّ ْي ِت يَ ُّ ْو ًَ اهْاِشِعِ أ  ثظجوَ  يُػاداُت األَْفظ ِص ِيٌ اه

َٔ لدٖددػةٌ  اهّؼيدد ِ  ِيددٌ إٕزدد ِد اِجً يدد ٍت رعٕددعة و ُّددٍْأ ش ِدخددٍة. وأِل ع  ًَّدد ٍِ اه

ػُّ اهوُّغةُ إهٓ اؾجًّ ِل ااْؾدِى اهْاِشدِع  ًَ وأؾً ءَ اهًّ ٍِٔ أو األهو َظِ قوٖوةٌ ثُو

أُ أيُْػ ااؾجًّ ِل اهوّغدّْي إهدٓ دائدػِة ااؾدجًّ ِل  ٖ ٍت لدٖػةِ بن َٕجقعع ًع  ٔ يَُؿ

ْوػدِة اهْاِشعة. واالًٌُّح  ًُ ِ َشُْٖح ثظجَِوُ  ِداهةُ اه ّٔ ِل رةٌ ٌِ »االًٌّش

ُ األَّول ِِ ِء بِ ْؾدٍى يد ِ ََُٕقدُن ِدٌ يْهدْ ْٔ د وَدٓ ثَْؿدًِٖة اهقع َِ «اثّو ِ  قٍْأ 
(93)

 .

                                                 

َّػاءِ بِجصقٖق أ. ج. دي غُِْٕ ٍَْقػةُ يًلّة بػٕدنِ هٖدع ِ  (91) ُػ واهقُّ ّْ أِ 1419ابٌ قُجَٖلةِ اهق 

ًّ هُِب هِوًْ ِء هًٌَّْٖ.993ص  . واهق ِرُب  اه

َِػيِ إِعاد وثَْمدَٖ  ٍدع (91) ْْ ِ ثزعٕع ِلص ح اهٌّّّية اهَز َِػيُّ ْْ ْقدؤ وأُؾد ية اهَز َِ ٕى يَْػ

ْقؤِ دار اهصو رة اهّػبّٖةِ بٖػوتِ  َِ ْمػ»أِ ي دّة 14٩9يَْػ  .«اهقُّ

ِ لج ُب اهجّّػٕو تِ يمجلة هلَ  ِ بٖػوتِ  (99) ُّٔ ػُٕ  اهُزْػر ٍ  .133أِ ص14٩8اهقع
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ُِ بَُّوّى  ٖ  ً ْػَف اهظ صع »وَُٕؿ ُّ «اه
(99)

. 

َُ يوّْأُ  ْمػِ »وقع َطَو ٔ  بَِؿدلِب  «اهقُّ هَِوػوراِت ااؾجًّ ِل االدًٌّش

ِع اهصَ  ّْ ًَّ ِرِف وثَ ِد اهُوِّْأ واثّؿ ِع اه ؤ ثّعُّ ًِ ؿ ِؾّٖ ِت اسدرالّٖدِة َِدَع يُؿدجّ

ٌَ بدُ  دٔ  ًُدنيَٖ ِع اه ّْ ًَم ِدِره األؾ ؾّٖةِ وثََ اهوّغِة اهّػبّٖة. وٕلعو أّ  اسؾٌّأَ بِ

ى بِإلدٌِّح دَطد ئِوّىِ إهد  ةً إهدٓ ِْاِيدَن أَُطدػ  ِّ ُقْهِّى واٍِقغ هِ ُِ ػاقِّى و ِْ َ أ

ٍُ للٍٖػ  ٔ اهع اهِة االًٌّ ٖعأَ هِجْؾُّ َِ ْمػ»  شِّٖة هِ لدٖػٍةِ   .«اهقُّ

دْمػ»وَؾَِقُ   ًٖ  َؾٖأثٔ ََِع خٌّخِة يََْراٍت ث رٕظٍّٖة يُجج بٍّة إهدٓ  ِ «اهقُّ

َٖ  ُلًٌّّ  ًَ َُ أّ  ُلدًٌّّ  اً ِيَّ  يََْر وقع أَْؾ ْرِسِ ي ِيَّد  ًَٕدْي  ابجغ ءَ اهجّأيُِّن واهعع

ُِّ  يَََْر اهَزً ِِة اهمل ُؽ يزًْ وَٓ يََْراٍت داطوٍّٖة ٕنؾ   ٖػة.َِ

 الشُِّكر»مهظوُر العربيُّ َقِبَل اإلسالِم ِلَمِفهوِم ال:» 
وْلِّٖة ََِع َرً ٍِة ِيٌ اهَزً ِ ِت أو أُيّدٍة  ُُ ٍُقْءُ اهِقَِٖى اسٕز بِّٖة واهؿع َٕظَو

ع. وقع ثؿجًػُّ قًِٖةٌ ِيٌ اهِقَٖى  ّْ َّ ِأ اه َّْاِيَن لدٖػٍة يُجعاِطوٍة ٍ ِيٍٖة بِجقعُّ ِيٌ األُيَى هِ

وَٓ  دمِْ  َزيََدَِ ِ خدّى َٕلدِدُق ِ ِيدٌن ِيدٌ يدًٌّْٕ   ً ش هٍة أقدػَب إهدٓ اهدعلد ِت واهؿُّ

ّؼةً للٖػةً  ٔ َيلّٖدِة ِدغه اهِقًٖدِةِ وقدع  ِِ ِ ُْٕصِعُث   ٔ ٔ  أو ط رر اهّْاِيِنِ داطو

 ِارجد خِّ  ِيٌ األؾ س.  ً ٕمُْ  َؾلَل

لِّٖة اهصٖ ِة اهجٔ َْٕصٖ ِ  اهَّ ُس ثأخٌٖػ  ٔ ٍَْقأِة  ًَ ِ ًُص  ََدِة وه اهِقًٖدِة و دٔ اه

ًَمدِٖػ ازدادَ  وَّٖ   ٔ بِٖئٍة ِيٌ اهلٖئ ِت. وُلوًّد  اثَّمدوَِت اهِقًٖدةُ األطٌّقّٖدةُ بِ ه َِ

دَػِب  َِ جَٔ اهَمَػِأ واهّقز ِِة َِدَع  ًَ وَّٖ  واهجّغَٔ  بِّ ِ لً  ِٔ ش ُل قِٖ َِ اهِصو ُظ 

ََدىُ  ْمِػ ي  قَلَْن اسؾٌّأ.  قع داَر يُّ َِ ِػ  اهَزؼٕػِة  ٔ  ّْ دْعِح  دٔ ِفد ًَ اهَوْظدِػ واه

؛ ِاثّمدد هًِّ  ِلوْجًَّْٖدد  بِ هلقدد ِء  ٌِ ٌِ اهَظوّجَددْٖ اهّددَػِب  ددٔ اهز ِوّٖددِة شددَْل ِدد ثَْٖ

                                                 

َ ٕة  (99) ِّ ًعع ِؤ اهجّّ ٍّْيِ لّق ُف الًٌّش ِت اهُوَْ  واهّوْأِ بِ ر ٖق اهّزى وآَطدِػٌِٕ يُص
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وَدٓ قًِٖدِة  َِ ُى ِغا اهغي قُوَْ ه  ََ دْمػِ »وااؾجًػار. وًََٕلُِق يُّ  دٔ اهَصٖد ِة  «اهقُّ

ًع  ٕمُْ   ْعأُ »اهّػبِّٖة قَلَْن اسؾٌّأ. وُرب ُّ َِ «اه ِ ِ ِيًٌّ ِ أو  َِ غ ٕةً  دٔ  َعأُ اايجٌّ

ْمِػ ََِع ِغه اهزً ِِة اهلََقػّٕة وَدٓ  ؛ِلٖ غِة يوّْأ اهقُّ َِ  إّ  ُلّْبةَ اهُصُمدِْل 

ٔ واِٗطغِ  ًِ ّْ ًُ ـِ  ٔ ِغه اهلٖئِة ألدََػْت ِيٌ اه ْٖ َّ  اً للٖدػ  ً وأق يَْت َوْزٍ ِأؾل ِب اه

وْٖ  اهجٔ ثُ   ً ِ هٖ  ارجً ًِّٖ  اً وثقعٕػ ُّ ٔهِوَِْٖع اه ًِ ُِ   ول   ِ ِدًّٕ  ؛ّ د ًَ ْزج ًُ  ٔ ذهَك اه

 يٌَ ٕمُْ  ذا  َْوٍن  ٖلَظُن بَِوْوِوُ  اً أ  ُّٕ َب لدٖػ

 ُِ  ويٌَ َُٕك ذا  َْودٍن  َٖلَْظدْن بَِوْودِو

 

َْدُُ وُٕدْغيَىِ   َِ  ٌَ ُِ ُْٕؿجغ ِي ْْ وَٓ قَ َِ
(90)

 

ْمػَ »وَٕلُْعو أّ    ّْػوٍف ُٕ «اهقُّ ًَ وَٓ اسٍؿ ِ  بِ َِ ْهَِٖمُُِ قَدع ًٍَد  ِ بًََِّٓ اهدَّ ِء 

ًَدٌ  َّْمػ  ا بُعع هِغي اهَوْوِن أ  َٕلُْغَلِ وا بُدّع هِ ًُّ دَهَِة  ٔ ذهك اه َو َْق ِغه اه

ُى قَْل اهق ئن   ً ٕجوقعٓ اهَوْوَن أ  َْٕقُمَػ. وَو ْق َّ  هِّغا اهًلَْعأ ٍو

 ُِ ْػِه ِِ َِّن اهًّػوَف ِيٌ دُوِ    ويٌَ َْٕز

 

جَْى ُٕقدجَىِ َِٕوْػهُِ ويٌَ ا ٕجِّق اهقع  
(96)

 

ًُوَْ   َعُح أَشَع اه ًْ َٕ ّٔ ْعواٍ َّ ُى يَْعهَْل بَِْٖت ِ ِيٍػ اه َّ  وٍو

ددْى وبٌَّءَِددى ُِ ددْى آاءَ ُّ َ  َفددَمْػُت ه

 

وي  ه َع يّػوٌف ُٕم  ِئُُُ ُفْمػُ  
(9٩)

 

ُى رٖ ع  َّ ٌَ   رقَدُ ويَدَعَح ُطمدْيَُُ  اً وٍَْو ً ِ  ِشٖ ٔ  هِوَُّّ بْٖ ٍ اِجغاَر اهَّ بغِة اهغُّ

 اهَغؿ ِؾَةَ 

َٔ ر ٍِددٌب   وهمََّددٔ ُلَْددُت ايْددَػأً هِدد

 

ُب   َِ  ِيٌ األَْرِض  ُٖ يُْؿدجًَ ٌز ويَدْغ

ٌَ وإطدددْاٌ  إذا يددد  هَِقٖدددجُّىْ    يُوُدددْ

 

ْى وأُقَدددػعُب   ِّ ِ دددُى  دددٔ أيْدددْاه  أَُشمع

ىْ   ُّ جَ ّْ ََ ًَ ََ اْلد ٍأ أَرا ْْ ِوَك  ٔ قَد ّْ  لِو

 

ْى  دٔ ُفدْمِػ ذهدَك أذٍَلُدْا  ُِ  وهَْى ثََػ

                                                  

ٖػِ ؾ بقِ ص (90) َِ ػ ُز ّْ  .99دْٕاُ  ِف

 .99اهّؿ بقِ ص (96)

ْيْاطِ ُغَػُر اهظم ئِك اهْاهصةِ بَِّ ٕة إبػاِٖى فًؽ اهدّعٌِٕ دار  (9٩) َْ ٌُ إبػاَِٖى اه ُع ب ًع يُص

 .399أِ ص9118اهمجب اهّوًّٖةِ بٖػوتِ 
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ّْجَّى وأَشَؿدََْت » ٕقُْل  ًَََ ِ   ْلد ََ َُ غَِْٖػ َّؤَْ لَقٍْأ ل ُروا إِهََْٖك ول ٍْا يَ اْر

َََِْك إهٓ  َُِّ ٕقُْل   أٍَ  ِيدْوُّىِ ِلْػُت  ٌَ إذ   رقُْا يٌَ ل ٍْا يَ ُِى يُْغٍِلٖ إِهَّٖى وهى ثَػ

ِ  ٌّ ثََػٍٔ يُْغٍِل ًِ إِذْ هى ثََػ أوهئَك يُغ ٔع
َ َُ إِه ًَََ ََ   ْل ٌَ غَِْٖػ «ٍِلِٖ

(98)
. 

دػوَ   َِ ِ لد   اهلد ذهَْ  َٕج ٌَ دػوَ  بَدْغَل اهلد ِذهٖ َِ وِيدْوًَ  ل َ  اِٗطُغوَ  َٕج

ٌَ أَْشَؿدَُْا إِهَدّٖى. وَو ْقد ِ وَُٕغيَّْ  يٌَ ا َْٕقُمػوَ  اهدغٕ ٌَ هِّدغا   ً ُفْمَػ اِٗطغٕ

َُْمِػ  ٔ ثػلِٖب يوِّْأ  ُّ ْمػ»اه ٔ  اه «اهقُّ و ِِ ٔ  اهز  ُى قَْل اهّػب َّ  ق ئِن ٍَْو

دد  َلَقددْوَ  أَلْيددةَ اهددغُّل  ِددَُمىُ  ًّ َ  أَه

 

ا بِػ  َرًٌٖن وا ُفْمُػ؟ ثَزّػدَت  
(94)

 

َل اَٗطِػ   ْْ  وقَ

ْؿدددجَّ ِأ  ُدددنادُه ًُ َْدددَعِ  هِوْ ِِ  ويددد  

 

ًعْتِ ِيٌ َرؼاٍء وِيٌ ُفْمػِ   َ بِّ ِ إِْ  أه
(31)

 

ُى إٔو  َّ َل اَٗطػ   ً وٍَْو ْْ  قَ

 ِّ ٌَ ِ ٍِٖدد ً أَْيوَْقدُت ِيدٌ َفدْٖل َ  َؾدلْ ٖ 

 

ددْى هددَٖؽ َْٕقددُمػُ   ُّ   ددَبُْا رًّٖدد ً ُلوُّ

ًِّد ً   ْ   ٌّ ُفْمَػُلْى أَبْغٔ إذا ُلَْدُت يَُ

 

ػُ   ًِ ِػ أُْهد ِْ وا ُودعُلْى  ٔ آِطِػ اهعع
(31)

 

ْمػِ »وهِدَِقِن َوْزِ    ِ  «اهقُّ ّٔ و ِِ  ٔ ِيٖؼاِ  اهِقدَِٖى اارجً ِّٖدِة األطٌّقّٖدِة اهزد 

 ٌَ ٌَ اهل ِذهٖ ُٖب ٍَْوؿ ثَِزُع بَْٖ ًِ ٌَ يٌَ َٕ ِوٖٖ  ِِ ُ  ً اهز  َّ شجّدٓ  ؛بُِقدْمِػ اَٗطدِػٌٕ َلدَ ئ

ِ ٕقُْل هَِؼْوِرُ  ٌَ ِ ِيد ُل اهَمَػِأ ََِع أواِطِػ اهز ِِوّٖٖ ُّٔ  ئ
ًّ  ش ثٌِى اه

ِوددَى األقددْاأُ هددْ أّ  ش ثًِدد ً  َِ  وقددع 

 

 أرادَ خَددػاءَ اهًدد ِل لددد َ  هَددُُ َو ْدددػُ  

                                                  

َّػاءِ ؾ بقِ صابٌ قجٖ (98) ّْػ واهقُّ  .81-81لةِ اهق 

(94)  ِ  ًّ َِ ُػهِ بِجصقٖق فػٕ  ٌِّوٍةِ دار اهًَ ِذِ  ّْ ّيِ ِؾٖػثُُ وِف ػ  ًُ ٌُ اهِصً أ اه ٌُ ب اهُصَمٖ

 .٩٩أِ ص9119

ِػهِ بِجصقٖق ٕصٖٓ اهزلدْريِ دار اهقودىِ اهمْٕدتِ  (31) ّْ ْغرّيِ دْٕاُ  ِف ُّ ٌُ اهَظْقَػأ اه ْعبةُ ب ُِ

 .133أِ ص1486

ًّدع أشًدع ِلدعاهّؼٕؼ ؾد هىِ دار  (31) أبْ ِلٖعة يًّػ بٌ اهًدَِّٓ لج ب اهَّقد ئنِ بَّ ٕدة يص

 . وقع اطجُوَ   ٔ فأ  اهق ئن.1٩3-1٩9ص 1اهمجب اهّوًّٖةِ بٖػوتِ ج
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ِ إّ  اهًددد َل يددد ٌل بَغَ   هْجُدددُُ أَيَددد ِويع

 

 أّوهُدددُُ ُفدددْمٌػ وآِطدددُػهُ ِذْلدددػُ  
(39)

 

دُ األقدْاأَ   ٌَ اٍلَدَػى ُّٕدع  ٌُ ُلودٍُْأ إهٓ أبَّع ِيٌ ذهَك ِشدٖ ُػو ب ًْ َِ بن يََوٓ 

ِيُ  ْْ َُ قَ ٌَ َفَمػوا َلَ ئ  اهغٕ

 أهَددددْى ثقددددُمْػ هََدددد  أَبَْدددد ءُ ثَددددْٖىٍ 

 

ددد ِزأُ واهُقّدددْرُ   ثُّددد  اهوّع َْ وإِْط
(33)

 

  ِْ وَٓ ِغا اهَعْص َِ  َ ُّٔ يُّد ِداً  ْوَرعَ أ و ِِ ُّٔ اهزد  َػبد َّ ُّٔ اه   ً ٍَوٖؿد اهجّومٖدُػ اهِقًٖد

ُِ اهًّػوفِ ِْ  ْمػُ »هَِمَ ئ ِذْلُػ إشؿ ِ  اَٗطِػ بِ هو ؿ  . وقدع َرإََْٔد    ِ أي«اهقُّ

ر َْ ٍر  اً قَلُْن ُل ُّْ د ًَ َ ًع  َُٕلِدُُ ِدغا ِدٌ ث َِعة. وُرب ًُق  هَُُ بِِوؿ ِ  اهص ِلِ أو اهّٖئِة اه

ْمػ»  ٔ ُلْرةِ  ًَق ل!«اهقُّ  ِ ِيٌ ُفْمٍػ بِِوؿ ِ  اهص ِل إهٓ آَطَػ بِِوؿ ِ  اه

ْمػِ »وقع زادَ ُوهَْح يوِّْأ  ٌع ِيدٌ اسٍّد ِر  «اهقُّ ْْ ِ اهغي ِدْ ٍَد  ٔ و ِِ اهز 

َ قِِن هُِ وِدْ  ًُ ٍُُّْر اهًوِّْأ اه ِ بًََِّدٓ َؾدجِْػ «اهُمْودػُ »واهَمْقِ  هِوَْوْوِنِ 

جّد هَى  وبِِودع ِ  ثَجًّٖدُؼ األفدٖ ءُ. َِ  اً اِجًد د ؛اهَوْوِن وإطو ئدُ ًُ وَدٓ اهًلدَعأ اه

ٌِ ُطوَْٖع   ً وٕجػاءى ِغا واِهص َّْزٌِّ  ب   ٔ قِْل اه

ًّْدةً  ٍِ َٔ   ِإْ  ثَْقُمػؤٍ ثَْقدُمُػوا هِد

 

ُفْمػي ىُ مُ وإِْ  ثمُوػؤٍ ا أُلو وْ  
(39)

 

وَمة   ٌِ اهؿُّ وَِْٖك ب َِ اهؿُّ وُْ ّْ ِػ اهمُّ ِِ ِل اهّق  ْْ  و ٔ قَ

 ًِ ىْ َؾ ِّ ْى  ََػَهدْظُت  ِدٖ ِّ ِّ ًْ ُت بَِز ّْ 

 

ددِػو  ًْ َِ  ٌِ ٌِ َغْوقدد َ  بدد ًّْدد َ  بدد ُ  بَِ

  َددددِإْ  ثَْمُوددددْػ  ددددِإٍٔ  ا أُبدددد هٔ 

 

وإِْ  ثَْقددُمْػ  ددِإٍٔ  هَْؿددُت أدري 
(30)

 

                                                  

ِ اهقدد ِػةِ  (39) ّٔ ددَعٍ ًَ ِػهِ بِجصقٖددق ِدد دل ؾددوًٖ   رًدد لِ دار اه ّْ ِ دٕددْاُ  ِفدد ّٔ دد ئ
ًّ شدد ثى اه

 .913-919ص

ِػهِ بَّ ٕة ِؤ أبدْ زٕدعِ دار ؾدّع اهدّعٌِٕ ديقدقِ ًِػو بٌ لُ  (33) ّْ أِ 1441ودْأِ دْٕاُ  ِف

 .09ص

 .113ص 3أِ ج1490اهّغهّْٖ ِ دْٕاُ  أفّ رِىِ دار اهمجب اهًمػّٕةِ اهق ِػةِ  (39)

اهّقّػاء اهّمدّ هٖكِ دٕدْا  أفدّ رِىِ بَّ ٕدة يدٌّل شدػبِ اهدّعار اهّ هًّٖدةِ بٖدػوتِ  (30)

 .11أِ ص1443
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ي  َردؼاءُ اسشؿد ِ  إّا »أؾ ُؾُ   أَْطٌّقًِّٖ  وا َٕغُٖب ٌِ اهل ِل َِ  أّ  ِ ِيًٌّ 

َّْمػِ وهى َُٕمٌ ذهك  دٔ غعا اهص لِ  «اسشؿ  ُ  ْمِػ اهلََقػي   ٔ ِغا اه َى  ٔ اهقُّ

ْع »أّ    ً ُفْمِػ اهزْاِيِع واهَّل ِت واهَصَْٖا . وهَْؿَ  ٍَََْؿٓ إٔو د ًُ ُ دْمِػ  «ٍ يََّدٓ اهقُّ

لدَعأ  ًَ ِ َُ ه ْمِػ َطَود َّ ٔ  » ٔ ِغا اه ٔ  األطٌّقد دِن اارجًد ِ ُِ اٍلدد َ  ِ وأّ  «اهجّو 

ِ َِ ِلَػ رعٕعٍة  ٔ بََِْٖ  ّٔ ِٔ األطٌّقد ِْ َْ ُّْ اهد د ًُ ُ دُ األّوُل ٍ ُّ دْمِػ يَْػِر ِة يوِّْأ اهقُّ

ٍُّْرَ  ْمِػِ وِْ اهُمْوػُ  وأّ   ًٌّ   ً ِ ل   يُصػ هٍَقِٖن اهقُّ ِِ َ ِلدَػ   د  َِ  دٔ ثوجٖدِق 

ِْٔ   ً ِداهٍّٖة لدٖػٍة رعٕعة  ٔ بَِِْٖة ِغا اهًوّْأ. وا َفّك إٔو َْ َر اهد ّْ  ٔ أّ  ثًَد

ٔ  ب ثّز هِ  ْرِة اهَّّ ئِّٖة «اهْاِرِب »ُوهِْح  األطٌّق ِ ِيٌ اهّْاِيِن اهًنخ ػِة  ٔ اهمُّ

ُُ ِيدٌ  ُّدٍْأ رعٕدعٍة وأٍَد ٍر  ػّٕةُِ بًِ  ثُِغٕ ّْ ُع اهدّق  ةُ اهق  ِِ ْمِػ. وثُؿ  هًِوِّْأ اهقُّ

وَٓ ثَؿ ُرِع َشَػلِة إِْلً ِل اهًوّْأ. َِ  رعٕعٍةِ 

 َٔ ِْ َْ َُ  ٔ اهِصؿ ِب أّ  اه َِوََٖ  أ  ٍََو ْمِػ ِدغا و ًَْوِّْأ اهقُّ ِ ٔع ه و ِِ ٔع اهز  اهّػب

ًّ هُ اهقدػآُ   دٔ اهًػشودِة  َّْع وقٍت قَِمدٖػ هًِد  َؾد َ ٍَ يًُٖعٍؼ ب ٖعأَ َٕقَٖ ً هَِقلُِْل إدرا َِ قع 

ٌَ »اهجّ هِٖة   ْع   ٔ اِٗطػٕ «هَِؿ َ  اهم 
(36)

َُ اهغ ْلػ»ِ و «َر ْ
(3٩)

َِوََٖ  أ  ٍُغل َػ بِدأّ   . و

ْمػِ » راً ِ ئًٌّ  ٔ يَْػَشوِة اهقػآِ  واهصعٕح.« يوّْأَ اهقُّ ُّْ ُػ ثًَ َِ  ِغا َٕج

 الشُِّكر»ِفهوِم ملمهظوُر الُكرآنيُّ واحَلديثيُّ ال:» 
َْدَع اهّدػب ِِ  ِأشَعَث اهقػآُ  اهمػُٕى اًٍّ  ةً ِ ئوةً  دٔ اهِقدَِٖى األطٌّقّٖدِة 

ْمِػ ٍَمٌٖب واِهٌس ثً يد ًَوِّْأ اهقُّ اهًودػداُت  ِيدٌ ذهدك. وقدع زادَِت   ً ول   هِ

 ٌَ دلّٖ وَٓ اهؿع َِ ْمِػ  جِّموةُ بِ هقُّ ًُ دَػ ذهدك اِجً يد ِاهقػآٍّٖةُ اه َّ   ً ًَِٖد  إهًّّٖد  ً وأٍ

ِوّٖةَ بِأٍّدُُ  َّ ْمِػِ شجّٓ إّ  اهلل ُؾلْص ٍَُ َوَلَ  ذاثَُُ اه «فد ِلػٌ »بِ هقُّ
(38)

. واألؾد ُس 

                                                 

ََػ  (36) َّػاءِ إٗة  َُٕ ِ واهدَّ ءُ اهزًٖن.89ُؾْرة اهقُّ ٌُ ْلُػ اهَصَؿ ْعِ   اهغ  ػادُ بِِوؿ ِ  اهم  ًُ  . واه

ُػ  ُؾْرة اهّقػحِ إٗة  (3٩) ََ َُٕ9. 

ّ ] ژ ی ی ىئ ىئ ژِ [108 اهلقػة ] ژ ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژ (38)  .[19٩ ؿ ء اَه
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ٔع اهْاِشَع شَ  َى اسهّ ِّ َْ ًُ َقعيُّ هِّغه ااًٍّ  ِة أّ  اه َّ دن  اهقدػآِ  يََصدنع اه ٍِ نع  دٔ 

دٍػ أّ   ٌَ  ٔ اهًػشوِة اهّؿ بقة. وقع أّلَع اهُقػآُ  يَدُغ وقدٍت يُلم  ٌَ اهمدٖػٕ ٖ ًِ ِّ ْ َ ًُ اه

ِع وشقٖقجَُ  ًْ دُع بِ هو ؿد ِ  هلل ِرََْؽ اهَص ًْ ِ ا هَِغْٖدِػه. وٕمدُْ  اهَص ٌَ ٖ ًِ َ َرب  اهّد ه

ْمػِ وِيٌ ِغا قْ ِب اهقُّ َّ ُِ اهّؿٌّأُ  َوْشَعهِ وِْ إِْشَعى ُف وَْٖ َِ دُع رأُس »هُُ  ًْ اهَص

ًَعْ  لٌْع هى َْٕص َِ ْمِػِ ي  َفَمَػ اهللَ  «هُ اهقُّ
(34)

. وُلنُّ ُفْمٍػ  ٔ اهقدػآِ  يََُمدِػٌف ِيدٌ 

ل ِده. وا ٍَزدُع  دٔ  ِِ اسٍؿ ِ  إهٓ اهظ هِِق ُؾلْص ٍَُِ أو ِيٌ اهظ هِِق ُؾلْص ٍَُ إهٓ 

   إّا  دٔ اهَعدْؼر اهَٖؿدٖػهُِقْمِػ اسٍؿد ِ  هِْإٍؿد اً اهقػآِ  ِذْلػ
(91)

. وأِلّ  اهقدػآَ  

 ُّٔ وأّ  اهَّد َس ِدى اهوقدػاءُِ لد   ا ِغََدٓ ِدٌ  َِشَمَى بِأّ  اهللَ ُؾلْص ٍَُ ِْ اهغَد

دْمِػ ِيدٌ  ٔ  األَْوَشِع إهٓ اهوقػاءِ وا ِغََٓ ِدٌ  َدِْٖن اهقُّ  َِْٖن اسٍّ ِأ ِيٌ اهَغَِ

ِّى. وَٕق َ ًُ وَٓ اه َِ وَُٖ  َِ ِى  َّ َْ ًُ وَدٓ اه َِ  ُ ًَ َّ ُّْ إٍّ ِر اهللِ ُؾلْص ٍَُ ٍِ ُُ  ٔ اهقػآِ  َر ٖ

َّى. ُِ ُفْمَػ اسٍؿ ِ  هِجوَك اهَ   اسٍؿ ِ ِ وَيوَلِ

َِوَدٓ اسٍؿد ِ  وإرادَثِدُ  ٌَ إٍّ ِأ اهللِ ُؾدلْص ٍَُ  و ٔ اهقػآِ  َربٌْى واِهٌس ثًَ ي ً بَْٖ

ْمَػ ِيَُ. وثأُطُغ إٓ ٌت لدٖػةٌ  ٔ اهقػآِ  ُلد دٍى ِيدٌ خٌَّخدِة َِ ِلدػ  ثّ هَٓ اهقُّ ًَ َ ْرةَ ٍ

ًِّْة اهللِ وثّلُٖػ  ْمُػ. وٍَمجؤ َِ  بِِغْلِػ قوٍٖن ِيٌ لدٍٖػِ ِيدْن «هَّنع »ِذْلُػ ٍِ  ِ واهقُّ

 .[09 اهلقػة ] ژ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ژ

 .[84 اهً ئعة ] ژ يئ  ىئ مئ حئ یجئ ی ژ

 .[96 األٍو ل ] ژ ٿ ٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ژ

َّْٔ ذهَك ثً ي ْمَػ ِيَدُِ أّ  إٍ  ً وَٕ لِْع ٕؿجِْرُب اهقُّ َّ وَٓ اه َِ ّ أَ اهَصق  ثّ هَٓ 

ٌَ أّ  » إّ   دػٕ ًُوؿ  ٌُ وإفو ٌ . وذَلَػ بُّن اه ًَ َّنع َي َ َّدنع »ه َ ِيدٌ اهللِ واِردٌبِ  «ه

                                                 

ُػ  اهّؼيظقػّيِ اهمّق فِ ٍَْقػةُ دار اهمج ب اهّػ (34) ََ ِ بٖػوتِ جَُٕ ّٔ  .4ص 1ب

ُػ يَددًٌَّ قْهُدُ ثّد هٓ   (91) ََ ِ وقْهُدُ [4 اسٍؿد   ] ژ  ڦڄ  ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ژَُٕ

 .[19 هقً   ] ژ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ژُؾلْص ٍَُ  
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ُِ بِ  َػ  ٔ لدٍٖػ ِيٌ اهًْاِه ْٔ »  و ُؿ  َُ واِسْفدو َ  ا َِٕمدسُّ «َل د ًَ ًّ ِ وقد هُْا  إّ  اه

وَٓ اهلل ثّ هَٓ َِ»
(91)

. 

لِْع بِ هو ؿد ِ  يَُلِدٌُ ِدٌ إرادٍة ِيدٌ  َّ ٔع هُِقْمِػ اه وََب اسهّ ًع وغُٖػ ط ٍف أّ  اه

لد ِده. و دٔ اهقدػآِ  ثألٖدٌع  ِِ وَٓ  َِ  ُِ ً ئِ ّْ َ َػَفِ وأ  َُٕقػع بَِ ّْ هَٓ ُؾلْص ٍَُ أِلَْ  ُٕ ْْ ًَ اه

 ٌَ هَِزؼاِء اهلل اهّق لػٕ
(99)

. 

وًُْوٕػبُِى اهُقػآُ  يوّْأَ ُفْمِػ اهللِ ُؾلْص ِّ  ٍَُ بِ
(93)

. و ٔ ِلٖغِة ثألٍٖع قدّْي 

 ٌَ وَُى بِ هّق لػٕ ِْ ٌُ أٍُّ ثّ هَٓ األ ُٕلٖ 
(99)

دِػ  ََ َ . وبِغهَك ٕمُْ  قَوُْب اسٍؿ ِ  يََصدىع ٍ

دْمػ دْمػُ »وٕمدُْ   ِاهصق  ثّ هَٓ  ٔ َفأِ  اهقُّ . واهلل  ِدًَّٕٖد  أَْطٌّقًّٖد  ً يوّْيد «اهقُّ

ْمِػ ِغه  ُّٕ ِيُن اسٍؿ َ  بِد ألطٌِّ  اسهّّٖدِة اهمػًٕدةِ وا ُؾلْص ٍَُ  ٔ َطوِّة اهقُّ

ًُقجَودٓ ِدغه األطدٌّ . اهللُ ُؾدلْص ٍَُ فد ِلٌػ  عدُ بِ بُعع ِيٌ أْ  ُّٕ ِيدَن اسٍؿد ُ  َرب

ددٌن أِل  َٕقددُمَػه ِْ َ ًَددٌ ِددْ أ وددٌٖى بِ َِ ددنِيٌ أ   ؛و ًُ وَددٓ اه َِ ٕجظوّددَق بِددأطٌِّ  »و

ِوًٖ اً ِ  ٖمَْ  ف ِلػ«اهّػشًٌ ُِ أ  َٕقدُمَػه. اؾ  ً ثً ي  ً َِ دْمُػ  دٔ »جصق َ  َرب د اهقُّ

.  إذا لد َ  واردُب   ٔ ُلَْرثُِ اهم يوِة هٖؽ أُش ديع اهز ٍب  ٔ اهقػآ ؛ إٍُّ ثَل دُه

ُُ ِيَدُ أ  َٕؿدجزَٖب  ُِِ ُٕجْقعد ِى اهللِ َُٕنوُل إهٓ اسٍؿ ِ ِ  إّ  اهللَِ ِيٌ ر ٍلِ َّ ُفْمِػ ٍِ

ْمِػ. ويِ  ْمِػ ِغا ب هقُّ ِن اهقُّ ّْ دْمِػ ِدٔ هِِو جلد دَِل هِوقُّ ًُ دُْن ِدغا اهًّد ِء واألَْطدِغ اه

ٌَ اهللِ واسٍؿ   د هّٖةُ هِوٌّّْقِة بٖ ًِ «اهّمْرةُ اه
(90)

. 

                                                 

 .٩91يوػدات أهو ظ اهقػآ ِ ؾ بقِ ص (91)

ُِ ُؾلْص ٍَُ   (99) ِ ه ْْ  ڻ ژِ وقْهُ  [199 ًِػا   آل] ژ ک ک ک ژلً   ٔ قَ

 .[190 ًِػا   آل] ژ ھ ھ ہہ  ہ  ہ ۀ ۀ

ُِ ُؾددلْص ٍَُ   (93) هِدد ْْ ِ وقْهددُ  [108 اهلقددػة ] ژ ں  ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژلًدد   ددٔ قَ

 .[19٩ ؿ ء اهَّ ] ژ ی ی ىئ ىئژ

 .03األٍّ أ  اٍَػ ؾْرة  (99)

(90) Ethico-Religious Concepts in the Qur'an, p.    . -  ِواهجّػرًدة اهّػبّٖدة هِّدغا اهمجد ب
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 دًّ   ً 6٩

عإة اسهّّٖة ِّ ْمِػ واه ٌَ اهقُّ وَْٕػبُِى اهقػآُ  بَْٖ
(96)

جَدٍع  ؛ ّْ  قد ِلُػ اهللِ ُؾدلْص ٍَُ يُ

 ٌُ لٖنِ ويٌَ ا َْٕقُمُػ اهللَ ه ل  يُوٖ  هًِ  ُطِوَق ِيٌ أَْرِوُ. إهٓ َؾْاِء اهؿع

   ئعثُُ هُ ِْ ٍَْوِؿُ هللِ وُِْٕهُس اهقػآُ  أّ  ُفْمَػ اسٍؿ ِ  

 .[91 ًن اهَّ ] ژ﮴﮵ ﮳ ۓ﮲ ۓ ےھے ھ ھ ھ ژ

 .[19هقً    ] ژ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺڀڀ  ڀ  ڀ پ ژ

َّغاِب اهلل  ًٌّ هِ ًِ ْمَػ يُلْ ُن اهظ هُِق اهَُّٖى اهقُّ َّ  وألدَُػ ِيٌ ذهَكِ ٕز

 .[19٩ ؿ ء اهَّ ] ژ ېئ ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ژ

وَدٓ اهّقد ِلِػِ و دٔ ِدغا  َِ ُ  إ ود َل اهللِ ُؾدلْص ٍَُ  ِِ دِى اهلل ُٕود  َّ وُفْمُػ ٍِ

 اهًََّٓ ر ء اهجّألُٖع اهقْيُّ 

  ژڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤژ

 .[٩ إبػاِٖى ]

ر ّْ ْمػِ » ٔ يوِّْأ  اً للٖػ اً ؤَّٕ ِغا ثً ُِ  دٔ اهًػشودِة  «اهقُّ وَٖد َِ ًّ  ل    َِ

ِداهز ِوّٖة ُّْ َ ٌُ ثََ ِ وَٕوَصد ٌَ ٌَ لدٖدػٕ دٖ ًِ ِّ ْ ُّٔ َٕدَػى يَُ ُّٔ اهزد ِو   ً .  قع ل َ  اهّػبد

د ْمػَ  اً وثَّعُّ وَدٓ  ؛ ٔ يَْمَعِر اسٍّ ِأ اهغي ٕؿجوؼأُ اهقُّ َِ  ُّٔ ُّٔ اهزد ِو ول َ  اهّػبد

دن  اهقدػآ  ٍِ ٔءُ اهمدٖػ. أيّ   دٔ  ُِ اهقع وَْٖ َِ ْمِػِ أو اهُمْوَػِ ا ٕجػثُّب  َعأَ اهقُّ َِ ِ أّ  

 ُِ وَٓ َطوِْق َِ  ُِ َػ إٍّ ِي ِِ دُ يََ  ُى واِشٌعِ وِْ ُّٕع  ِّ َْ ًُ دػ ِ  ه َّ  اً وا ََِٕٔ ُٕغل ُػ بِّ  يَ

ػ َّ َْ ُى اً يَ ِّ دَْ ًُ وَٓ اهصقٖقِةِ أيّد  اه َِ وَُى يٌَ َْٕقُمُػه  ّْ ُّٔ اهقعُٕى ا َٕ َػب َّ ُى اه ِّ َْ ًُ . واه

ٌَ اهصقٖقّٖد وَدُى بِ هّقد لػٕ ِْ َ ُّٔ  ٔ اهُقػآِ    ّْ أ َى اسهّ ِّ دَْ ًُ . إهد  ةً إهدٓ أّ  اه ٌَ ٖ

ُى  ِّ دَْ ًُ ْمِػ هِوّق ِلِػ ٍوِؿُِ وهٖؽ هُ ِْ ُؾلْص ٍَُ. ولغا اه ُن  َْوَن اهقُّ َّ ٔع ٕز اسهّ

ُن  َّ ُّٔ َْٕز ْمػَ »اهُقػآٍ َّّد ِ  «اهقُّ ًًْئَّدِة اهجدٔ ا ِدغاَب يَ ًُ َؾلَٖن اهصٖ ِة اٗيَدِة اه

 اهصٖ ِة اهجٔ َٕؼُٕع  ّٖ  إٍّ يَُ هِوّق ِلِػ.

                                                 

 .180  ِ اهلقػة3  ِ اسٍؿ  191  اهَّصنؾْر  ََٕػ  (96)
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َِ إٗدد ِت اسهّّٖددِة وَلددلِْػ  ٌَ إدرا ٌُ  ددٔ اهقددػآ  بَددْٖ ددْٖ َّ ئُددُ اه ًِ ددةَ َربْددٌى ا ثُظ ًّ َ وخ

اسٍؿ ِ  وُفْمِػه
(9٩)

دَع اهؼعيظقدػيُّ ) َّ َُّى ِيٌ ذهَك أَيٌْػ َِدٌٖى ارج ِ( 038 ت. وُْٕو

ُِ ُؾدلْص ٍَُ  َِوَدٓ قْهِد َِوَّق   ٌَ ُِ ِشٖ  ۓ ے ے ھ ھ ژ  ٔ بَٖ ٍِ

 ﮽ ﮼  ﮻ ﮺﮹  ﮸ ﮷ ﮶ ﮵    ﮴      ﮳      ﮲       ۓ

ٖى ] ژ ﯁ ﯀ ﮾﮿  ژ ﯁ ﯀ ﮿ ژ»ِ  قددد َل  [0 إبدددػِا

َِوَدٓ األُيَدىِ  َُ بًِ  أٍؼَل اهللُ ِيٌ اهلٌَِّء  ًِ ًّْ ءَهُ؛  إذا َؾ َ َِوَٓ بٌَِّء اهللِِ وَْٕقُمُػ ٍ َْٕملُِػ 

دمْ  دلِْػ واهقُّ ُِ ِيدٌ اهمع َِوَْٖد َِوَٓ يد  َِٕزدُب  َّىِ ثَلَُّ  َِوَّْٖى ِيٌ اهَ  ِػ واِجلدَػ. أو أ  َض 

َِوَّٖى لَْػ ِيٌ َؾز ٕ ِىِ ثََْلِّٖ ً  ْمَػ واهمع ؛ أِلّ  اهقُّ ٌٍ «وقَِٖن  أرادَ هُِمن  ينِي
(98)

. 

ُن ِيٌ ِغا أّ   ِػ اسًٕد  . وِدْ  «ُفْمػَ »وُٕصمع ِِ ٌػ ِيدٌ يَد  َّ لِْع اهللَ يَ َّ اه

ٌَ   ً إٔو لَْع بٖ َّ ٌُ أّ  اه ً  اهًنِي ِّ َُ بِ وٍْى وُطلٍْػ ُٕعِر ِّ ِ ٌػ ه َّ د ٍءِ ٕجػثّدُب  يَ ًَ َِ ٍُ و يََْد

ةَ شؿ ِؾّٖةٌ إًٕ ٍّٖةٌ  ٔ ثَْصِعٕدِع  ًّ وَٓ اهًّ ء. وخ َِ ُِ وُفْمٌػ  َْ ًَ وَٓ اه َِ وًَّْٖ  َللٌْػ  َِ

ِ اهغي َْٕؿجِصقُّ  ِى اهَصق  ِّ َْ ًُ ْمػَ »اه . ويُنثٔ ِدغه اهصَؿ ؾدِّٖة اهِصْمًّٖدِة ِدْ «اهقُّ

ٌُ ُفْمِػ اهلل ْٖ َِ ِْْرِّة ر ءَ قْهُُ ثّ هٓ وِيٌ ِغ .اهَصقُّ َوْشَعهِ ؤِ   ٱ ژ ه اه

 .[19 هقً   ] ژ پپ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ

ٔ  هِ  دْمػِ »  و ٔ بَِِْٖة اهًوِّْأ اهُقػآٍ وَدٓ َلدٌِّح اسٍؿد ِ   «اهقُّ َِ ٌَِّيدةٌ  عدُُ  أٍَ

ُّٔ  َْٖقُمُػ أو ٕمُوػ ُِ اهَوْوُن اسهّ ٌَ َِٕمُن إِهَٖ وثُق ثُِ ِشٖ
(94)

َْدَع ِدغه اهَّقًدة  ِِ . و

ْمُػ يِ  ٌُ اهقدُْل «اهُمْوػَ »ِيًَّ  ُٕق بُِن  ٌ اسًٕ  ؛ ذهك أّ  ُلًٌّّ ٕعٍْ اهقُّ ِ بن ًُٕمد

ْمَػ  ٔ اسؾٌِّأ ِْ اؾٌى آَطُػ هِ  «اسًٕ  »  إّ  اهقُّ
(01)

ْمُػ ل ِفٌ  هِْإًٕد ِ   . واهقُّ

. وِيدْوًَ  َشَمَى اهُقػآُ  بِأَ ع  ّٔ و ًَ َّ ِ وِْ َهْػٌب ِيٌ اسًٕ ِ  اه  ٺ ٺ ژ اهَصق 
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 دًّ   ً 64

 .[38 ْٕؾ  ] ژ ڤ  ڤ  ڤ ٹ ژِ َشَمَى بِأّ  [1  ِعاهػّ ] ژ ٺ ٺ

خَُ   ِّةِ وُٕصدع  ُى ِيٌ اهقػآِ  أّ  اهُمّو َر ا ٕقمػوَ  اهللَ  ٔ اهػعط ِء واهؿع َّ وُْٕو

ٍّٔ ُْٕؿَعى إِهَّٖىِ أو إٍزد ٍء ِيدٌ  ٌِ أّ  ُفْمَػِى اهللَ ُؾلْص ٍَُ يقػوٌط بَِوْوٍن إهّ

بٌٍَّء ش َ  بّى
(01)

. 

ْمُػ  ٔ اه ِ وُطوٌُق ٍَلَْي  َوَلَ  بدُ اهًدْهَٓ ُؾدلْص ٍَُ واهقُّ  ٔ قػآِ  ُطوٌُق إهّ

لْدع  ً ٍْش َِ وَُٖ اهّؿٌّأُِ اهغي لد   َِدَعه  اً َفدُمْر اً َِ
(09)

ِ ِيدْوًَد  لد   آُل داوودَ 

ُِ اهّؿٌّأُ  وَْٖ َِ
(03)

ُمْر ل ِد اهللِ  قِوٌٖن ِيَّْى اهقع ِِ وةُ  ًْ . أيّ  ُر
(09)

. 

ٌُ  ٔ اهُقػآِ  يُج بَّةٌ  ٔ   دٔ اهز ِوّٖدةِ  دٔ  وُٕوَْص َغْي  اهّػب
هٌِّؾجًّ ِل اهوُّ

ْمػِ »يُق بَوِة  َػ «اهُمْوػِ »  هِ  «اهقُّ ٌَ إهٓ ذهَك  وؿع ْصَعخٖ ًُ  «اهُمْودػَ ». وقع ثَلَُّ بُّن اه

ٍْ دقٍٖق بًََِّٓ  وَٓ ٍص ْمػِ »َِ «اا جق ِر إهٓ اهقُّ
(00)

. 

أَ  ٔ فأِ  يوِّْأ  ْمػِ »وِيٌ ُلن  ي  ثقعع دْمَػ  دٔ اه «اهقُّ دُى أّ  اهقُّ َّ قدػآ ِ ُْٕو

َػِب أخَػ َّ جدأخ ِػِ خدّى لد َر   إٕز بًّٖ  اً اهغي بََعأ  ٔ ر ِوِّٖة اه ًُ ِء اه ْٔ د َٕلْدُعو  دٔ اهقع

ّْدػوٍف ُْٕهِٖدُِ ]ِدغا   ً ِره ًَ ِ وَدٓ اسٍؿد ِ  ه َِ بِ هَٖؿٖػِ خُدّى بد َت خََد ءً بِ هو ؿد ِ  

ددْمُػ[ آَل  ددٔ ثّدد هِٖى اهقددػآِ  إهددٓ أ  ٕمددَْ  ِيدد ٌ اسٍؿدد ِ  إهددٓ اهلل َوْشددَعه اهقُّ

ُؾلْص ٍَُِ وِيٌ اهللِ إهٓ اسٍؿ ِ  اهّق ِلِػِ  ٔ َشَػلٍة يُجْاِلدوٍَةِ َٕؼٕدُع  ِّٖد  إٍّد أُ 

وًْ ِِ ِ وُٕصُٖى اهللُ  ِّٖ   ٌَ وَٓ اهّق لػٕ َِ دُ   ً اهللِ  ًِ َّ ِ بُِقْمِػ اهّقد ِلِػِ اهدغي ُٕدغل ػهُ بَِ

وَّْٖ .   َِ ُِِ وٕؿأهُُُ أ  ٕقُمَػه  وَْٖ ِى األَْوَشدِع َِ ِّ دَْ ًُ وَدٓ اه َِ ْمُػ  ٔ اهقػآِ  خََ ءٌ   هقُّ

وَٓ يّػ ٍة َٕجو وُت اهًنيََْ   ٔ دَرر ثِّد ِ  َِ  ٍّٔ . وِْ ثّلٌٖػ ٌِ إًٕ ٍ  يَلَْ اهَصق 
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ََػ   (09)  .3  اسؾػاءؾْرة َُٕ

 .13  َؾلَأاٍَػ  ؾْرة  (03)

 ٍوؿُ. (09)
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 (2-1)اجلزءان  (49)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 

٩1 

ُعه   ً  ٔ ِيْوً ٍر يًُجعٍّ ا غ ٕدةَ هدُ. ولد َ  ذهدَك ُلوُّدُ أؾ ؾد َّ ٍر ِ ئدٍن َٕقد ّْ هِجًد

ََّْ  إهدٓ اهًوّْأُ  ٔ اهًػشوِة اهٌّّشقدةِ ِشد ٍٖ  يُنيَدَْ  َْٕؿد ٌَ رد ءَ إهدٓ اهدعُّ ٖ

ْػؾوٌٖ. ًُ ى  ٔ ذهَك ش ُل األٍلٖ ِء واه ُّ ُ ًَْػه ِة اهللِ ش ه ِق اهجّ أ  بِ  اهجّصقُّ

دَع اهقدػآ ِ  ّْ َ ُِ  ٔ اسؾٌِّأ ب ْمَعُر اهدّ ٍٔ هِوجّقػٕ ًَ وأِلّ  اهصعَٕح اهَعلَْيع اه

 ٌُ ََُْْر اهغي ٍص ًَ ُِ اه وَْٖ َِ َِ  ٕؿجعِٔ إثً أُ ي   ٍُ هُؿدوُْ ْػٍض ؾدػٕ َِ إزاءَه ثقعَٕى 

ُِ اهّمٌّةُ واهّؿٌّأُ  ٔ ِغا اهّقأ . وُلَّ  قع أََفْػٍ  قَلْدُن إهدٓ أّ   وَْٖ َِ ٍع  ًع ٔ  يَُص اهَعلِ

ِْي  وإهٓ ِذْلِػ اهقدػآِ  ٍُْشد ْمَػ ُطوٌُق ٍَلَ ٌَ بِّدغا اهُظوُدق.   ً اهقُّ وآَل داوودَ يُجَصو دٖ

أُ اٗخ ُر اهَعلَّْٕ  ْمػِ  اةُ ُلْرةً يُجقع يةً ِرعًّ وثُقع  ٔ   ؛ ٔ يَز ل اهقُّ  قع أُخِدَػ ِدٌ اهَّلد

ُِ اهّمددٌّةُ واهّؿددٌّأُ أٍّددُ قدد َل   وَْٖدد َِ ددٍع  ًع َِْؼهددِة اهّمدد ئِى »يَُص ًَ ُى اهّقدد ِلُػ بِ ِِ دد  ًّ اه

«اهّم بِػ
(06)

ُى  ٔ اهوّغِة ِْ اِٗلُن. ويُػادُ اهصعِٕح أّ  اِٗلدَن اهّقد ِلَػ  ِِ  ًّ . واه

َِْؼهدِة  َّىِ هَِِ  ًَ ُِ وااٍجو ِع بُِ بِ ِ وَٓ ثََ ُوه َِ ًّّ أِ و ٔ إِقْعاِره  ُِ  ٔ إيعاِده بِ ه وَْٖ َِ اهلل 

ْ  ِددغه  وُدد ُِ ددأ. وا َفددكع اهلجّددةَ  ددٔ  ًَ َع وَددٓ أَلواِء اهُزددِْع واه َِ اهّمدد ئِى اهّمدد بِِػ 

َِْؼهِةِ اِجً د ًَ ّٔ  اً اه ِل اهَّل ْْ ْػوي  ِيٌ قَ ًَ وَٓ اه اهّمٖ أَ  إٍعدُُ  إّا . .»  ربُّ ٌِ ملسو هيلع هللا ىلصَِ

«هٔ وأٍ  أَْرؼي بُ
(0٩)

إرادةً ٍَلَّْٕدةً َربّ ٍّٖدةً   ً . وَّٕدٔ ِدغا اهصدعُٕح األَّوُل إٔود

دْمُػ َِد   ًّّ أ. واهقُّ َُ اؾجًػاِر ثََ وِل اه ْمِػ ِيٌ اسٍؿ ِ  واؾجًػاِره يَ هَِعواِأ اهقُّ

 َّ ِى األَْوَشِع ُؾلْص ٍَُ وبِِمو ثُِ اه ِّ َْ ًُ ٔ  بِ ه وٌْى ٕقَٖ  ًَٖة.ِِ

ًَوِّْأِ إذ َْٕغدُعو   ٌُ هِوْ ْمِػ وثِْؾٖ َِ اهَعلَْي  إه  ةٌ  ٔ ِداهِة اهقُّ وُْ و ٔ اهؿُّ

ل دةً يُقجَِػٍةً بِ سطٌِّص اهجّ أ   ِِ ْمُػ  َِدُ بِ هلُمد ِء وَؾدْمِب  اً ُؾدلْص ٍَُ يُّلعدػهللِ اهقُّ

ًَِ ٍء أٍُّ ق َل   لَػات.  قع ُرِوَي ٌِ  َّ وَٓ ِ ئقدةَ »اه َِ َّد ِ  دََطوُْت  َِ َٔ اهللُ  َرِهد
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 دًّ   ً ٩1

 وأيُّ   وق هَدْت   لََمدْت  ِملسو هيلع هللا ىلص ُقوُْت  أَْطلِػَٕ  بِأَِزِب يد  رإٔدِت ِيدٌ َرُؾدِْل اهللِ 

 ُِ ٌْ  هى فأٍِ َزل َُٕم أو ق هَدْت   دٔ  - دَعَطَن يَّدٔ  دٔ  ِػافدٔ  ِ! أَث ٍٔ هَْٖوَدةً ؟ ً َِ

ذَِرَٕدٔ أثَّلعدْع  ٕد  ابَْدةَ أبدٔ بَْمدٍػِ»شجّٓ يَؽع ِروِْعي ِروَْعه. خّى قد َل   -هِص  ٔ 

 ٔ ِ  أَِذٍُْت هُ.  قد أَ إهدٓ «َرب ََ َِْا ِ  ق هَْت  قُوُْت إٍّٔ أُِشبُّ قُْػبََكِ همَٔ  أُوخُِػ 

ّهأَِ  وى ُٕمدِْػ َلبع اهًد ء. خدّى قد أَ َُٕمدؤ   لمدٓ شجّدٓ ؾد هَْت  َْ قِْػبِة ي ٍءِ  جَ

َُ  لَمِٓ خّى َؾَزَع  لمٓ وَٓ َلْعِرِهِ خّى َرَل َِ  ُ ُِ َُ رأَؾُ  لمِٓ  ودى دُيْ ِ خّى َر َ

دٌّة.  ُقوْدُت  ٕد  َرُؾدَْل اهللِ يد   ََٕؼْل لغهَك ٕلمٔ شجّٓ ر ءَ بِدٌٌّل  َذٍََدُُ بِ همع

 اً أَ ٌَّ أَلُْ  ِلدع»ق َل   -ُٕلمَٖك وقع َغَوَػ اهللُ هََك ي  ثقّعأَ ِيٌ ذٍَْلَِك وي  ثأّطَػ؟

ُن ذهَك وقدع أٍدؼَل اهللُ ثّدِ وهَِى ا اً َفُمْر َّ ٔع أ  وَد َِ  ٻ ٻ ٻ ٱ ژ  هَٓ 

«إٗة ژ ٻ
(08)

دْمِػ ِدغا  دٔ اهصدعِٕح  وَٓ بُم ِء اهقُّ َِ  ُّٔ وَّق اهغؼاه َِ . وقع 

هُِ   ْْ وَٓ أّ  اهلُم ءَ َٕلغٔ أاع »بَِق َِ َُ أبَعاً وِغا َُٕعلُّ  « ََٕقً
(04)

. 

ْػشودِة ُفدْمُػ  ًَ ِْ ََْٕود ُف إهدٓ ُفدْمِػ اهو ؿد ِ   دٔ ِدغه اه وَٓ ِغا اهَعْص َِ و

دْمُػ شجّدٓ اهلُمد ِء اهَزَ  ِّْن اهْقت. واهقُّ ُػ بُم ءً ٕؿجًػُّ هلَ ّع َْى  ٖجَ ِ  اهغي َْٕق

ًََددِة اسهّّٖددِة وايددجٌِِّء  َّ ٌٌ هِْإًٕدد ِ  واؾجِْقددّ ِر اه ِو ّْ ددٌػ يُؿددجَ َّ َْ ُِ يَ يْ وذَْرِف اهددعع

ٌُ يَْؿّْد   لُْدّٕةِ شجّٓ ق َل اب ُّ ْمُػ ٍِْمُ  اسًٕ  »اهَقوِْب بِ ه «اهقُّ
(61)

. 

َػ َددْت وٍَصْ  َِ دْمِػ ط ّلدّٖةٌ أِلْرواٍح  َؿدُب أّ  ِدغه اهّعرردةَ اهو ئقدةَ ِيدٌ اهقُّ

ْمِػ ويََوْت  ُٖ إهٓ  لَٖنِ   طج َرْت َؾلَٖن اهقُّ َػ َِت اهؿع َِ ّع ِ و َػ َْت َرب َِ ٍوَؿّ  و

اهَّ  ٕددةِ وازورعْت ِددٌ َيػٕددِق اهُموددػ. وِددغا يدد  ؾددُٖوُٖن  ددٔ اهصددعِٕح َِددُ 

  ء اهلل.اهًََُْر اهدّ هحِ إ  ف
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 ٍوُؿُ. (04)

 ٍوُؿُ. (61)
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ِْ ٌَ د.   ()ت٘ب٘فٕ ضَ ؽ غِ ا

ػسؽػُطذصضظػاضبحث:
ٲ ػػـ، رىٍوػػ عةك٣ػػحً ٦ي  ًر ٚػػٍٰعػػؿةي ا٣جى ١ٍػػهي ًٚ ٤ؼ  ذى دىػػ ًؽ ٦يىػػ٤ُعةًت: )ا٣عى

ػػ جػػؽأ، كا٧٣ىؼػػؿج( ا٣ى  ػػٲ٨، ٚػػٰ ٮدٲ حكا٧٣ىػػؽرج، كا٧٣ى ٕى كا٣جىعػػًر ٚػػٰ  ٠ًذىػػةب ا٣

يوػٮ٣ً٭ة ا٤٣٘ٮٱ ػح،  ٝٲٞػًح، كٚػٰ أ ٮٱ ًح ا٣ؽ  ػةعى ٣ػؽل ا٣جىػةظسٲ٨ دىٹٹدً٭ة ا٤٣ُّ٘ ػؽ مى ٚٞى

ٕى  ػةثٞح ٦يذؿادٚػةتو ا٣ ٤ًٲ٢ى اقذ٢٧ٕى ا٧٣يى٤ُعةت اٵرثٕػح ا٣ك  ث٧ًٕ٪ػٯ  ؿب أف  ا٣ؼى

ػ٭ة اٳػػؿ ث٧ٕ٪ػٯ ٦يؼذ٤ػ ٌي ذؿادًؼ، كثٕ ٌ٭ة ٨٦ ا٧٣ي ٙكاظؽ، أك ثٕى
(9)

ث ٧ػة  . كري

ٍؽ٩ة ٨٦ًى ا٣جىةًظسٲ٨ ٦ى٨ٍ ٚى  صى ىٲ٨ٍى دٹٹد٭ةكى كػٲؿ٬ة إ٣ػٯ  ،ؿ ؽ ث ك١٣٪ ٫ ٥٣ ٱىكذ٪ؽ ٚػٰ دٛى

                                                 

()  ي ٕي ٤ٲ  ح، ٠ي ٘ح ا٣ٕؿثٲ  ك٥ ا٤٣ُّ ًٝ  -كةٔؽ قذةذ ٦ي أ َى ٕى ة٦ً ح، صى ٤ٮـ اٷ٩كة٩ٲ  ح اٳداب كا٣ َي ح   ٮس، قٮرٱح.ؿ

 ـ.29/8/2599ثذةرٱغ كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ 

ْىؿ ٦سٺن:(9) ة٦ٕػح ٦ع٧ػؽ ٩ْؿٱح ا٧٣ىؼةرج )٦ىض٤ ح ٤٠ٲ ح ا ،د. ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٣ىٲٖ ٱي٪ ةت، صى ٳداب كا٤٣ُّ٘

ػػةرىف ث(، 2599 ، ا٣ٕػػؽد ا٣س ػػة٨٦، صػػة٩ٰٛةؿ ثكػػ١ؿٌػػٲػ ٌٰ ٚػػٰ  ١ذةثػػ٫كٱٞي ػػٮد )ا٧٣يىػػ٤ُط ا٣ى 

ػػةت ٕىؿثٲ ػػح، دار ا١ٛ٣ػػؿ، د٦نػػٜ، ط ا٣ؽ راقى ػػؿ، كٱي 59( ص2555، 9ا٣ ْى ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ قػػة٥٣  :٪

ٕىٲ٨ )ا٧٣ىض٤ ح اٵرد٩ٲح ٚ ٤ًٲ٢ ٰٚ ٠ًذىةب ا٣ ٕىؿثٲ ػح كنداث٭ػة ٦ػشا٧٣ٕن٪ٰ، ٦٪٭ضٲح ا٣ؼى ح ا٣ ( 3)ٰ ا٤٣ُّ٘

ٕىػٲ٨ 98( ص2557 (4)ع ، كد. إثؿا٬ٲ٥ ا٣كػة٦ؿااٰ،اٷثؽاع كا٧٣يعة٠ػةة ٚػٰ ظ١ةٱػح ٠ذػةب ا٣

ٔى٧ ةف، ط  .79( ص2559 ،9)دار ا١٣ؿ٢٦، 
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وٖنَالمَ لَ  ياَهىَٕ قنَ َٕ قْلَ َُ َو َعَ سَ َ،مؿَ َٓاهعَ و َة نَعَ َ،اهغ 
(2)

.ََ ول ر ؽ تَاهخَّففٖؽات 

ً فأهثواهخَّأوٕال َاه َحوك  اول  َاهخَٔح خَ  ت 
(3)

نَِّوالَ،  ِ و نَ ََـًٖاَئَ ََاهغ  ػ  س  اهؼيَو 

َْدحأذُّؽ إهَٓاضخًالَّىوذِبَة عظ ََابَاهع ٌَٖل اي الً،ئَل خ َ  ّ هَة اه
(4)

.َ

 :افههَدوَأ ِثْحة الَبهميََّأ
اَ ةاةقثَاهخةَٔاـةخعًوّ  َاألرةعةثَاهفَّ ً صطوطات  َاه َإهَٓر صػ  َاهتطد  ػف   ّٕ

َئَ و ٖن  َاهي قػِّياهغ  ْحَّٖث،َي فخعَٖاًَة اهًادَّة  َاهصَّ  ُ َيةَٔلخاةةُ،َذ ةىََّاهم ة َخ  وُّغَّْٕث 

َيةارس،َألٍَّةُ َ  ٌ َاة ى  ٍثَئَي عش  ا،َوة غاصَّ  َّ َي صطوٍصَي  َاهوُّغَّْٕثَهم نِّ عٌَاهػَّالهث 

َاهْضٖػَاهةؼيَخعةؼَلخةابَاهع ةٌَٖروإةثًَ اهوُّغْيُّ
(5)

خوَلةانَيةٌَرواحةَُعةٌََ،

اهوٖد
(6)

و ٖةن،َي عخ َاهغ  َ ةػ  َاالصطالضَّٖثَع  َ،َي اهم  َعٌَاهػالهث  ةَّز   ً ًةػاًَاه

َ َةعضَاهوُّغٌَْٕٖة عةػه،َوية   َ ػ  اتَع  ً صطوط  َحوكَاه ْٖع  ،َذ ىََّرصػَش  َّٔ اهْصف

ةتالَاٗحةٔ َِةنَ َةَُضػود َاهتطةد  َيةَٔي طاوهةٍثَه بساةةث َعةٌَاهفُّ ياَح فًص 

َيةةٌَةةةابَ ِّٔ ً عَاِةةاَاالصةةطالض َة  ً صةةطوطات  َحوةةكَاه و ٖةةن  َاهغ  اـةةخعًن 

ةة ةةاه ى َذوَاهفِّ خةةؽادف َوِةةَْاهع   ً ًَّٖةةؾةاه  ً غصةةَّٖث َاه َاه   ًات 
(7)

ةةٍثَيةةََٔ، وة غاصَّ

                                                 

ً ةةَاهوُّغةثََ(2) ةْتَ)ي شوَّةثَي ش  و ٖةنَرا ةػَعوةىَاهصَّ وًٖانَاهطوةٔ َاهغ  ـ  ظؽَي رالً َد.َضازمَ  َٕ

ؽةَّٖثَ  .395(َص2َ،3993،َج68يزََدي  َ-اهع 

ارَئَلخاةَُاَ(3) ظ ؽَيرالًَد.َضفٌٍَٖصَّ رهَ)دارَيصةؽَهوطتاعةثَد.ََٕ  ّْ ٍَ  أحَُوح ط ّٔ ؽة ً عشىَاهع  ه

 .3/245َت(

ةار،َعةؽواَاهغوٖةن َخصةاهثَاهًَتةجَوإشةعاعاتَاٗعةؽَ)يشوةثََ(4) ظ ؽ َةطدَْٕـ َةمَّ  َٕ

(2116ََ،َيةارس23،َسةؾ 31َسؼور،َصادرةَعٌَاهَاديَاألدةَٔاهرقائَةشةػة،َيشوةػَ

 .336-329ص

هَاهوُّغَّْٕةثَيةٌَاهقةؽنَاهؽاةةةٍَ فظَلخابَاهع ٌَٖويةْادَّد.َيطًػَستارَاهًعٖتػ َاالططؽابَئَ(5)

 .5(َص2119(َعام2َ(َاهعػدَ)36ضخَٓاهفاةةَاهّشؽٌَٕٖ)ي شوَّثَاهًْردَاهعؽاقٖثَيشوػَ)

ٌَٖهوغوٖنَةٌَخضًةػَ)ي شوَّةثَل وَّٖةثَاٗداب،َسايعةثََ(6) ار َد راـثَئَلخابَاهع  د.َضفٌٍَٖصَّ

 .55(َص3967ة غػاد،َاهعػدَاهعاشؽَ

غصٖثََ(7) ٍفَّٖثَيٌَخقْالَئَش  ظ ؽَياَسًعَُعتػَاهقادرَاهًّٖؽيَئَضْهٖاتَاهشايعثَاهخُّْ  َٕ=َ



 75 د. ماهر حبيب -قراءة يف املصطلحات الصوتية يف مقدمة كتاب العني 

َا ًَ اهُفروؽ اهوُّغَّْٕث؟ ِخ اهوَُّغْي اهذي ُٕػََٓ ةأدؽِّ اه
(8)

 

 الَخِليل الصَّوتيَّة: اسِةَرفي ِد -
ْحَّٖثَ يُسػخَاا   هَػٓ يػا أسػًاهذ )ذَواؽ اهطػروِؼ( اهخػٔ إِ أقامَ اهَخوُِٖن دراسخَُُ اهعَّ

ػُر اهطػرؼ ٍطػْ ٕفخصلان ... »حخوخَُّط ةأنا  ِّ ، احا  ،ابا  ذفاه ةاألهف ذُىَّ ُٕظ اعا،  ،اتا

َ  اهِمخَػاِب، ذُػىَّ يػا قَػُرَب  َسَا اهَػٌٖ أداَخَن اهُطُروِؼ فٔ اهَطواػ،، فََشَػوَّػا أوَّ َْ اغا، فَ

«يَّا، األرفُع فاألرفُع، ضخٓ أحٓ َغوَٓ آخرِا، وِْ اهًٖى
(9)

. 

ْحَّٖثَ فأَنا ٍَشػَن ِدَراسثَ اه ،إسرائٖا   ،وًُٕمََا ، َخِوٖن اهعَّ ٔ ذَػثِث ُخوػْات 

اهُ ةِطإرِ  َٕخًرَّنُ  ٕستُقّا يَاخن   ًَ ا أس ًَّ َِّْٕثَ  اهطروؼَ ُ َغ َف اَ، واهضَّ سػخَّثاهاهُذه
(10)

 ،

ُى األظْاِت إهٓ َظػطٖطث  ويُػخوَّػثٖذ حَقسفَأوهّااهُخوْات  أيَّاو
(11)

 ، وأَضػاؼَ 

ًاَزةَ  َّ ًُػخوَّث اه فٔ يَْضع  ذَػان   إهٓ اه
(12)

)اهُطػروؼ  ػذفػٔ يَْضػع  ذاهػد ةِػ ّػاهقَّتَ و ،

فَِّٖث( ْا اهَش
(13)

. وذَاٍّٖاذ حَرحُٖب األظػْاِت َغوَػٓ أضٖػاز  
(14)

ُُ حَسػًٖثَ إذ  ، ٍُثضػ

ْٕخػػان( فقػػ  َضِّٖػػزٌٕ ٔ وزَّع َغوّٖػػا  )ضوقَّٖػػث وهّ ٔ ةَقَّٖػػث األضٖػػازِ اهخػػ ًِّ ُسػػ دون أَنإ 

                                                 

 ، ويػا ذَلػرهولخػاب اهػػٌٖ ا(ذ اهَخِوٖن ةٌ أضًػ45ص 1988، غام 28)اهػاد اهَخِوٖن،  =

ًَػع اهوُّغػث اهَػرةَّٖػث  د.  ،ديضػ، -يطًا ضسان اهوٖان، غوى األظْات غَا اهػرب )يَشوَّػث يَشا

 .779( غٌ صخعٖث اهَخِوٖن ص1994 ،1، ج69يز

ًُعووص اهَطْي  (8) َِايش اه فٔ لخاب اهَػٌٖ )ضْهٖات اهشايػػث غتا اهقادر اهًّٖريذ غوٓ 

ٍسَّٖث  .23( ص1988، 27ع ،اهخُّْ

ػايرائٔ، يػٌ ، اهَػػٌٖ اهخوٖن ةػٌ أضًػا، (9) ًَخزويػٔ، ود. إةػراِٖى اهسَّ )حػص. د. يَّػاي اه

وذُقاػػُج فثٍػػا   ..»ذ 5/201وََُٕظػػرذ  .1/47 (1405ِ 1ط ،يَضػػْرات دار اهّشػػرة قػػى

 .«خَُوذُقاُج يا غَاه، ويا ٍز  ةك يمروه فقا ذُقا 

 .52-1/51 َػٌٖاه (10)

ًَعار ٍفسُ  (11)  .1/57اه

ًَعار ٍفسُ (12)  .1/58 اه

ًَعار ٍفسُ (13)  .8/91 اه

ًَعار ٍفسُ  (14)  .58-1/57اه



 76 (2-1)اجلسءاُ  (49)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوعل 

ا٧٣ىض٧ٮٔػػةت
(95)

ػػكى  ض٧ٮٔػػحو ٦ى  ٠يػػ٢   حي كػػجى ٩ً زة٣س٭ػػة: ك .  جػػؽأً ٲ ػػـ إ٣ػػٯ ٦ى ٭ة ٚػػٰ ظى ٕى ًى

٭ةؿكصً ػي 
(96)

ٲـ زى٧ة٩ٲحه  ٚة٧٣ىجةدئي  . ِي أف  ك .، كا٣ذ ةقٓ ظى إ٣ػٯ  حه جى كٍ ٩ً  أق٧ةا٭ة ٠ي٢   ٱيٺظى

ى  ى  ة ً ٧ى قٍ أ ػإ٣ٯ أك  ،حو ٮقى كي ٦ىعٍ  ة و ٌى ٍٔ أ ٕيٌػٮً  ـ و صي ْػ٥ى  ،٦ػ٨ ا٣ ٟى أف  ٦ٕي ِي ٠ػؾ٣ ػ كٱيٺظى

ػةرجى اٵوػٮاًت ٔ٪ػؽ ا٣ ةًت ا٣ذػٰ دىذى٪ػةكؿي ٦ىؼى ٤ًٲػ٢ً دٕذ٧ػؽي دى ا٣ؽ راقى ٮزٱٕػ٫ ٤ٔػٯ ؼى

!ا٧٣ىجةًدئ دٮزٱٕةن ٤ٔٯ ا٧٣ؼةرج
(97)

٪ؿل.  ىٲ ٨ه كىاًطه ثٲ٪٭٧ة ٧٠ة قى ٛىٍؿؽي ث  كا٣

ػ:هوادُّوَطػِثْحاضَبػطرغػُظ
ي ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ثًؿوؽً  ٪جؽأ ارج، ٦ىجؽأ، ٦ىؼؿج)٧يى٤ُعةًت: ا٣ كقى  .(أظٲةز، ٦ىؽى

ػاضُطصطضّّػاِّول:ػاضَحغؼز:
ٕىٲ٨:  ـي »صة ى ٰٚ ٠ًذىةب ا٣ ًٜ كا٧٣ى٪ػةٚٓ، ك٠ػ٢ُّ  ظٲ  ٥  إ٣ٲ٭ة ٨٦ ا٧٣ىؿىاًٚػ ٌى ا٣ؽ ار: ٦ة ا٩

                                                 

كػ٨ نؿ ٱىةقػٲ٨، ك٬ػٰ أرصػطي  (95) ٦ىح ثذعٞٲػٜ ا٣نػٲغ ٦ع٧ػؽ ظى ٞؽ  ٟى اٵ٦ؿ ٰٚ ٩ىه  ا٧٣ي ك٠ؾ٣

حن، ٧٠ة ذ٠ؿ د. أظ٧ؽ ٝؽكر ٰٚ ٠ذةث٫: أوة٣ح ٤ٔػ٥ اٵوػٮات ٔ٪ػ ٮًص ًوع  ٤ًٲػ٢ ا٣٪ُّىي ؽ ا٣ؼى

٦ىح ٠ذػةب ا٣ٕػٲ٨ ، ك١٣ػ٨ ٣ػ٥ دىػؿد 94-93(، ص2553، 2دار ا١ٛ٣ػؿ، ط)٨٦ ػٺؿ ٦يٞؽ 

ى٭ٮٱذةف( ٰٚ ا٣٪   ْىؿ ص ٫ه ا٣ؾم ٤ٞ٩)ظ٤ٞٲح، ك٣ ْىؿ: ٦يٕض٥ دى٭ؾٱت 953اٵز٬ؿم، ٱي٪ ، كٱي٪

ح، اٵز٬ؿم، )دط ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف، ا٧٣ؤقكػح ا٧٣ىىػؿٱح ا٣ٕة٦ػح ٤٣ذػأ٣ٲٙ كاٵ٩جػة   ا٤٣ُّ٘

ؿدا ٰٚ ٩ه  أثٰ ظٲةف ٱ، ٧٠ة ٥٣ 9/48 ٣ؽار ا٧٣ىىؿٱح ٤٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح، د.ت(كا٣٪نؿ، ا

ح اػذٺؼه ٠ىجٲؿه ًصػؽًّ  ىػةٰٝ  ا ثػٲ٨ ٩ىػه  اٵ٩ؽ٣كٰ ٰٚ ٠ذةب دىؾ٠ؿة ا٣٪عةة، كزى٧  ٲ ػةف كث أثػٰ ظى

ْىؿ ص ػةة، (د. ٝؽكر ٨٦ ٠ذةب 993ا٣٪ُّكغ )ٱي٪ ْىؿ: أثٮ ظٲػةف اٵ٩ؽ٣كػٰ، دىػؾ٠ؿة ا٣٪يعى ، كٱي٪

 (.9986، 9ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧، ٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح، ثٲؿكت، ط)دط ٔٛٲٙ 

ْىؿ: ، 9/58 ا٣ٕٲ٨(96) ٜي كٱي٪ جػةد  كٔػؽدً  ٔؽدً  دُةث ٥، ٠ذػةب ا٣ػ٪٥٘ ٣ٲىعٲػٯ ثػ٨ ٤ٔػٰ  ا٧٣ى ا٣ػ٪٘ 

ٍض٧ىػٓ ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣ٕؿاٝػٰ حا٧٣ي٪ض٥، ٩ةمؿق ٦ع٧ػؽ ث٭ضػ  9ث٘ػؽاد، ج - اٵزػؿم )٦ىض٤ ػح ا٧٣ى

 .925( ص9955

ْىؿ ٦سٺن  (97) ٤ًٲ٢ إثؿاٱي٪ ػٮدٲ ح ٚػٰ ٠ذػةب : دراقح ػى ٬ٲ٥ ا٣ع٧ةش: ًدراقػح ٦يٞةر٩ػح ٤٣٪ػٮاظٰ ا٣ى 

ؿٱ ح ا٣عؽٱسح ٰٚ ٤ٔػ٥ اٵوػٮات )٦ىض٤ ػح ٠ي٤ٲ ػح اٳداب، صة٦ٕػح ث٘ػؽاد، ع ٲ٨ كا٣٪ْ  ٕى ، 96ا٣

٤ًٲ٢ى اقػذٕةضى ٔػ٨ اٵوػٮاًت كذ٣ٟ ٦ة ٨٦ ا٣جعر،  554( ص9973 ْي٨ُّ أف  ا٣ؼى ص٫٤ٕ ٱى

 ٣جعر.٨٦ ا 556ص :ثأظؿؼ ا٣ؾ ٹٝح اٵق٪ة٩ٲ ح
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ٔى٤ىٯ ًظؽة ثًذىنؽٱؽ ا٣ٲة ، كص٫ٕ٧ أ ـه  ...«ظٲةز٩ىةظٲحو ظٲ 
(98)

ٚػةرس . كٰٚ ٦ٞةٱٲف اث٨ 

ة ي كا٣ٲة ي كا٣ـا ( ٣ٲفى ثأو٢و  ٲ ػـ ؛)ا٣عى ا٣٪ ةظٲىػح :ٵف  أوػ٢ى ا٣ٲػةً  كاكه. ك٦٪ػ٫ ا٣عى
(99)

. 

ٟى ٚإف   ٓي  ،ٮاك كا٣ـا  أو٢ه كاظؽا٣عة  كا٣»ك٣ؾ٣ «ك٬ٮ ا٣ض٧ٓ كا٣ذض٧ُّ
(25)

. 

٤ًٲ٢ي  ك٥٣ ٱيك٥   كً  ا٣ؼى ٪ٍؽى دٞى ذ٤ ػح إٌٹ ٫ً٧ اٵٲًٔ ةح ك٦ٕي ظٲ ػـان  وػٮات إ٣ػٯ ًوػعى

٪ٍؽى ظؽٱس٫ ًٔ ٮؼ، كذ٣ٟ  ٲـ  ا٣ضى ٤ٚى٥ ٱى١يػ٨ ٣٭ػة » ،أوٮات ا٤ٕ٣ ح ٨ٍ ٔى  كاظؽان ٬ٮ ظى

ٍٮؼ تي إ٣ٲ٫ إٹ ا٣ضى ـه دي٪ٍكى ٲ  «ظى
(29)

٧ٲٕػةن كٔ٪ؽ٦ة أًة . ػةرت صى ة وى ـى ٧ٍ ؼى إ٣ٲ٭ة ا٣٭ى

ـو كاظؽو ٬ٮااٲ ح ٲ  ٰ ٭ة مى ثً  ٜي ذ٤ٕ  ٵ٩ ٭ة ٹ ٱى  ؛ٰٚ ظى
(22)

. 

ز عي  ذ٤ ػحو، ٱيػٮى حو ك٦ٕي ػعٲعى ٤ًٲػ٢ اٵوػٮات إ٣ػٯ وى كػٲ٥ً ا٣ؼى ٟى أز٪ىػة ى دٞى ك٠ؾ٣

ػة  كا٣٭ػة ( ٣ًذٞػةرًب  ٕىػٲ٨ كا٣عى ٲ ػـٱ٨: ٚػٰ اٵكؿ )ا٣ ىٲ٨ٍى ظى ٤ٍٞٲ حى ث اٵوٮات ا٣عى

ة٦ىؼةرً  ػة  كا٣٘ػٲ٨(، )٠ي٤٭ػ٨   ،ًص٭ى ، كٚػٰ ا٣س ػة٩ٰ )ا٣ؼى ٓي ٦ػ٨ ثٕػيو ٭ة أرٚ ٌي كثٕ

٤ٞٲ ح( ٞيػ٢ً ظى ٤ٞٲ ػح( ا٣ػؾم ؛ ك٣ػ٥ ٱى ، ثػ٢ اقػذ٢٧ٕى ٦يىػ٤ُط )ظى ٌٰ ٤ٍٞػ ٲ ػـ ا٣عى : ا٣عى

جةد  ٧٠ة ق٧   ٤ىٯ ا٧٣ى ٔى ُػٮًة ا٣س ة٣سػح، ك)ا٣ٞػةؼ اقذ٤٧ٕى٫ ٰٚ ا٣ذ ؿدٲًت  ة٬ة ٰٚ ا٣ؼي

ٞي٢ٍ  ـو نػػؿ كا١٣ةؼ( ٣ى٭ٮٱذةف، ك٥٣ ٱى ٲ ػ ٩ ػ٫ي ٣ػ٥ ٱيكػ٥  أم  ظى
ى : ا٣عٲـ  ا٤٣ ٭ٮٌم، ٧٠ة أ

٤ىٯ اٵظٲةًز. ٔى ٢ٕى ٚٲ٫ ٦ض٧ٮٔحن ٨٦ًى اٵوٮاًت ٚٲ٧ة دٺ ٨٦ دىؿدٲتو   صى

٪ٍؽى ظؽٱس٫ ٨ٔ ا٣ ًٔ ٓو نػؿ ٨٦ ٠ذةث٫ً،  ًً ٲ ػـٱ٨ نػػؿٱ٨ كق٧ ٯ ٰٚ ٦ىٮ ٧ػٲ٥، ظى

ـي  ٲ  ذىٲ٨ ٧٬ة: ظى ٛى ٛىًٮمُّ  ،ا٣ن  ػ ـي ا٣ن  ـى  ـي ، كظٲ ػأك ا٣عٲ  ٲ ػ ػةٔٺن ا٣عى ًٜ ا٤٣ كػةًف، صى ىػ ذىٍك٣

، ٝةؿ: ـى اٵكؿى ٲ  ٛٮم  ا٣عى ٍٞػ خى ٧ٍػُجٞح، ٵ٩ٌٟ إذا د٤١  كا٧٣ٲ٥ ٦ي » ا٣ن   ..خى ث٭ػة أَج

ذىٲ٨،  ٛى ـً ا٣نػ ٲ ػ ـىٱ٨: ظى ٲ  ح ا٣ذٰ ٰٚ ظى ٞى ى ٍؾ٣ ذح ا٧٣ي ةًح ا٣ك  عى ؿيكؼ ا٣ى  كا٧٣ٲ٥ي ٨٦ ا٣عي

                                                 

ٕىٲ٨ (98)  .3/275 ا٣

ٺـ ٬ةركف  ،اث٨ ٚةرس (99) ح، )دط ٔجؽ ا٣ك  ةٱٲف ا٤٣ُّ٘ ض٥ ٦ٞى  .2/923( 9979 دار ا١ٛ٣ؿ، -٦ٕي

 .2/997ا٧٣ىىؽر ٩ٛك٫  (25)

 .9/57ا٣ٕٲ٨  (29)

 .9/58ا٧٣ىىؽر ٩ٛك٫  (22)
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ةف ًٜ ا٤٣ كى ى ـً ذىٍك٣ ك٬ٰ نػؿي  ٙ: ا٣عؿؼ ا٣سٌة٣ر ٤٣ٛة  كا٣جة ،ك٬ٰ ٨٦ ا٣ذٌأ٣ٲ ،كظٲ 

ٛىًٮمُّ  ـي ا٣ن  ؿ، ك٬ٮ ا٣عٲ  ـً اٵك  ٲ  ؿيكؼ ٨٦ ا٣عى «ا٣عي
(23)

. 

ػة  ةً  كا٣جىػةً ، ٧٦ً  ٛى ؽى ا٣ ٍٕ ى ٛىٮم  ث ـً ا٣ن  ٲ  ًٙ ا٣عى ٮتو ٰٚ دىأ٣ٲ ٚة٧٣ٲ٥ي ٬ٰ زىة٣ري وى

ؽ   ًٔ ٓي  ٲـ  ٦ة ٱىض٧ ٤ًٲ٢ى أرادى ٨ٍ٦ً ٦يى٤ًُط ا٣عى  ةى ٦ىؼةرجى ٦يذٞةرثح.ٱيؤ٠ ؽي أف  ا٣ؼى

٤ًٲػػ٢  ػػةثًٞح أف  اقػػذ٧ٕةؿى ا٣ؼى اًػػًط ٦ػػ٨ دىع٤ٲػػ٢ً ا٣٪ُّىػػٮًص ا٣ك  ٚى٧ًػػ٨ى ا٣ٮى

ٍؼؿىجً  ٓي ٨٦ًى ا٧٣ى ، اٵظٲةز( أكق ٧٣يى٤ُط )ا٣عٲـ 
(24)

ػٮى ا٣ٛػؿاغي  ، ق ٬ي ٪ٍػؽى ًٔ ٲـ   ٚة٣عى

ةى ٦ىؼػةرجى ٦يذٞةرثػحو،  ،٨٦ ا٣٭ٮا ً  ػؽ  ًٔ ٓي  أك ٨٦ ا٣ٌٕػٮ ا٧٣ىعكػٮس ا٣ػؾم ٱىض٧ػ

ٲـ  كاظػؽ ،اقذؼؽا٫٦ ٫ٕ٦ ظؿؼ ا٣ضؿ )ٰٚ(ثؽ٣ٲ٢  كا٣ٞػٮؿي  .ٚة٧٣ض٧ٮٔح ٰٚ ظى

ٍؼؿىجى أٱٌةن ٱىن٢٧ي أ٠سؿى ٦ػ٨ وػٮتو ٗٲػؿي  ثًٕؽـ وعح ٬ؾا ا٣ؿأم، ثًعضًح أف  ا٧٣ى

ٜو  ٲ دٝى
(25)

ـى ٹ ٱىن٢٧ي أ٠سؿى ٨٦ وٮت، ثػ٢ ٱىنػ٢٧ي أ٠سػؿى  ٲ  ٦ػ٨  ٦ػ٨ ٦ىٍؼػؿىجو  ، ٵف  ا٣عى

ةًرج ا٧٣يذٞةرثح، ك٨ٍ٦ً ٗٲًؿ ا٣ ـى ث٧ًٕ٪ػٯ ا٧٣ىؼػؿج، ا٧٣ىؼى ٤ًٲ٢ي ا٣عٲ  ىٍف ٱىكذ٢٧ٕى ا٣ؼى ٧ي٨ً١٧ أ

ٮٱ ح ٦ينذؿ٠ح ثٲ٪٭٧ة ٘ي ح، كٹ دٹ٣ح ٣ ُ ٮٱ٢ ثة٤٣ُّ٘ ك٬ٮ وةظتي ا٣جةع ا٣
(26)

. 

ػٲ٨ ٚػٰ مػؿح ٧٤٠ػح  «ا٣عٲـ »ككردٍت ٠ى٧٤حي  ٕى ىػٲ٤ح»ٚػٰ ٠ًذىػةب ا٣ ، «ا٣ؼى

ٔى٤ىٯ ظى »ظٲري صة ى:  ٛى ٲ  كىا٣ؼىىٲ٤حي: ٠ي٢ٌ ٣ع٧حو  ٕى ٱؼػؾى ـ٬ة ٰٚ ا٣ ...«ٌػؽٱ٨٨ كا٣
(27)

 ؛

                                                 

 .8/429 ٧ىىؽر ٩ٛك٫ا٣ (23)

ٜي ذ٣ٟ دراقح  (24) ةث ٨ ٚػٰ ٤ٔػ٥ اٵوػٮات )٦ىض٤ ػح د. ػ٤ٲ٢ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ُٕٲح: ص٭ٮد ا١٣ٮٚٲٲكٱُي

ة٦ٕح ا٣جىؿة ،٤٠ٲ ح اٳداب ػؿ أٱٌػةن: 46( ص9999 ،22 ا٣ٕؽد ،صى ْى ػ٤ٲ٧ةف ، كٱي٪ د. ظػةزـ قي

ٕىؿثٲ ػح  ح ا٣ ٮت )٦ىض٤ ح ٦ىٍض٧ىٓ ا٤٣ُّ٘ ٤ًٲ٢ رااؽ ٥٤ٔ ا٣ى  ج ػؿ إذ ، 995د٦نػٜ( ص -ا٣ع٤ٰ: ا٣ؼى ٔى

 ا٣عؿكؼ. ٨ى ٦ً  ٫ ٔؽدهن٤٘ي ا٣ؾم ٱى  ٨ٔ ا٣عٲـ  ثة٣ٛؿاغً 

ٳداب دراقػذ٫: ٩ْؿٱػح ا٧٣ىؼػةرج )٦ىض٤ ػح ٤٠ٲ ػح ا ٰٚذ٬ت إ٣ٯ ذ٣ٟ د. ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٣ىٲٖ  (25)

ة٦ٕح ٦ع٧ؽ ػ ةت، صى  .٦ٞةؿ قةثٜ (ةؿ ثك١ؿٌٲكا٤٣ُّ٘

ػةثٜ ٩ٛكػ٫، كصػة  ٚػٰ ٩ي  (26) ٞ ٞ٭ػة د. ٔجػؽاهلل دركٱػلا٧٣يٞؽ ٦ػح كػؼح ا٧٣ىٞةؿ ا٣ك  )أظٲػةز  :ا٣ذػٰ ظ

ٕىؿثٲ ػح ك٬ٮ دىىعٲٙ أمةر إ٣ٲ٫ د. إثؿا٬ٲ ،ك٦ؼةرج( ػح ا٣ ٌٰ ٰٚ )٦ىض٤ ػح ٦ىٍض٧ىػٓ ا٤٣ُّ٘ ة٦ؿاا  -٥ ا٣ك 

ٕىٲ٨ ٤٣ؼ٤ًٲ٢ ث٨ أظ٧ؽ ج4، ج ٦45ش ،د٦نٜ  .97ثؿ٥ٝ  824، ص9( دعخ ٔ٪ٮاف: ٠ذةب ا٣

ٲ٨  (27) ٕى  .4/986ا٣
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٤ىٯ ٦ى١ة٩٭ة. :أم  ٔى

٤ًٲػػ٢ ـً ثٕػػؽ ا٣ؼى ػػةعى ٦يىػػ٤ُطي ا٣عٲ ػػ ٪ٍػػؽى  ،كمى ًٔ ٚىضػػة ى )ا٣عٲ ػػـ، اٵظٲىػػةز( 

قٲجٮٱ٫
(28)

ٌٰ  ، كٔ٪ؽى  ٌٰ ا٣ٛةرقػ أثػٰ ٤ٔػ
(29)

 ٌٰ ، كٔ٪ػؽى اثػ٨ ص٪ػ
(35)

٪ػؽى ،  ًٔ  ككردى 

، ٕىػؿكضى ٤ًٲػ٢ ا٣ ٲٮَٰ ٔ٪ؽ٦ة دعؽ ث ٔػ٨ اػذػؿاًع ا٣ؼى ا٣كُّ
(39)

كاٵظٲػةز ا٣ذػٰ  

٤ٲ٢ي ة أق٧ة٬ ٛذةف، كا٣ؼى ٮؼ، كا٣ن   .ةفكى ذك٣ٜ ا٤٣  زٺزح ٬ٰ: ا٣ضى

ػاضَطَداِرج:ػ–اضُطصطضّّػاضثَّاظؽ:ػاضَطْدَرَجظػ
ح ٍؽرىصى ُ ؿٱٜ :ا٧٣ى ٤ىٯ ا٣ ٔى ؿُّ  ٧ى ًٟ » ،ا٧٣ى ٤ىػٯ ٦ىٍكػ٤ى ٔى ػؿُّ اٵمػٲةً   حي: ٦ى٧ى ٍؽرىصى كا٧٣ى

ًٜ ك٩عًٮ٬ة ؿٱ  ُ « ا٣
(32)

٤ىػ»، ك ٔى ٰ  ا٣ؽاؿ كا٣ؿا  كا٣ضٲ٥ أو٢ه كاظػؽه ٱػؽؿُّ  ٯ ٦يٌػ

 ٰ ٰ  ٰٚ ا٣ن  ٰ  كا٧٣يٌ حي ٚٲ٭ة.ا٣ن  ًى اًرجي اٵ٠ى٧ح: ا٣ُؿؽي ا٧٣يٕذًؿ «.. ك٦ىؽى
(33)

. 

ِي  ىف  ا٣ؼ٤ٲػ٢ى ك٩يٺظ ٟى ٦ػ٨ ٗٲػؿ  أ ٤ىػٯ ا٧٣ىػؽارج، ك٣ًػؾ٣ ٔى ٙى اٵظٲػةزى  ُٔػ

ىٍف ٱ١ٮ٩ة ث٧ًٕ٪ٯ كاظؽ، إذٍ  ؿثٲ ح دكػٕحه كٔنػؿكف ظؿٚػةن: » ٝةؿ: ا٧٣ي٨١٧ أ ٕى ٰٚ ا٣

دى ا٧٣ىػؽارج، «٣٭ة أظٲةزه ك٦ؽارجي  ...٦٪٭ة ػ٧كحه كٔنؿكف ؽ  ى٩ ٫ي ظى ِي أ  ،٧٠ة ٩يٺًظ

                                                 

 .489ك 468ك ،4/959 قٲجٮٱ٫، ا١٣ذةب (28)

جٕح أثٮ ٤ٰٔ ا٣ٛةرقٰ، ا٣عضح (29) ٞيؿا  ا٣ك  ؽ كا٣نػةـ ا٣ػؾٱ٨ اٵ٦ىةر ثة٣عضػةز كا٣ٕػؿا أا٧ح ٤٣

ٮٱضػةدٰ، دار ا٧٣ػأ٦ٮف صدعٞٲٜ ثؽر ا٣ؽٱ٨ ٝ٭ٮصٰ، كثنٲؿ ) ذ٠ؿ٥٬ أثٮ ث١ؿ اث٨ ٦ضة٬ؽ،

)ظٲػػـ ك٦ؼػػؿج ٗٲػػؿ ٦ؼػػؿج  2/75ك 9/96 ـ(9984، ٤٣9ذػػؿاث، د٦نػػٜ، ثٲػػؿكت، ط

 .)ا٣ُة  كا٣ؽاؿ كا٣ذ ة  ٨٦ ظٲـ كاظؽ( 3/973ك اٳػؿ(،

٣٭ػؽل ٤٣ُجةٔػح كا٣٪نػؿ، ثٲػؿكت ظ٫ٞٞ ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ضػةر، دار اا٣ؼىىةاه ) اث٨ ص٪ٰ، (35)

 .3/93، د. ت(٣2ج٪ةف، ط

ح كأ٩ٮأ٭ة، )دػ، ا٣ٌكٲٮَٰ (39) ٨، ٱ٦ع٧ػؽ أثػٮ ا٣ٌٛػ٢ إثػؿا٬ٲ٥ كنػػؿ طا٧٣يـ٬ؿ ٰٚ ٤ٔٮـ ا٤٣ُّ٘

 .9/89 ، د. ت(3طا٣ٞة٬ؿة، ١٦ذجح دار ا٣ذؿاث، 

ػؿ: ا٧٣يؼىػه 6/78ا٣ٕٲ٨  (32) ْى ، كص٢ٕ اث٨ قٲؽة أو٢ ا٣ؽ رصح ا٧٣٪ـ٣ػح كا٣ض٧ػٓ دىرىج، ٱي٪

 .5/934)دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح ثٲؿكت، د. ت(

ح  ،اث٨ ٚىةرس (33)  .٦2/275ٞةٱٲف ا٤٣ُّ٘
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ؿيكؼ  ٓي ا٣عي ٞى ى ٮؼ ٚٺ د ارج ا٤٣ كػةف، كٹ ٦ًػ٨ ٦ىػ»ا٣ضي حو ٦ًػ٨ ٦ىػؽى  ارجً ؽى ٰٚ ٦ىٍؽرىصى

٤ٍٜ، كٹ ٨٦ً ٦ىؽ ـه اا٣عى ٲ ػ ا ، ٤ٚىػ٥ ٱى١يػ٨ ٣٭ػة ظى ٮى ةة، إ٧٩ة ٬ٰ ٬ةكٱحه ٰٚ ا٣٭ى رج ا٤٣ ٭ى

ػػٍٮؼ ػػتي إ٣ٲػػ٫ إٹ ا٣ضى «دي٪ٍكى
(34)

 : ػػةثٜ زىػػٺثه ٤ًٲػػ٢ ا٣ك  ػػؽارجي ٚػػٰ ٩ىػػه  ا٣ؼى ، ٚة٧٣ى

ػػة ٤ٍػػٜ، كا٤٣ ٭ى ػػحه ا٤٣ كػػةف، كا٣عى ٮقى ٜو ٦ىعكي ػػ ٍُ ي ػػة ي ٩ ٌى ػػتى ة. ك٬ػػٰ أٔ ٟى ٩ىكى ، ك٣ًػػؾ٣

ٲ ػـ، أم ٮؼ إ٣ٯ ظى ؿيكؼى ا٣ضي ػح، ٵ٩ ػ٫ أراد  :ا٣عي إ٣ػٯ ٚىػؿاغ، ك٣ػٲفى إ٣ػٯ ٦ىٍؽرىصى

٩ ٫ي ذ٠ؿى ٦ىػؽرصى 
ى ي ذٲ٨ ثًة٧٣ىؽرصح ا٣ٌٕٮ ا٧٣ىعكٮس، ثؽ٣ٲ٢ أ ٓو ٱػػؿأ ٲ٨ ٚػٰ ٦ىٮًػ

٧ٍكةن، ٝػةؿ:  ق ػى ٪ٍؽى ًٔ ٧ػة ٬ػٰ ٵف  ا٣ؾ ٹٝػح ٚػٰ ا٧٣٪ُػٜ إ٩  »نػؿ ٣ذىٲؿى ا٧٣ىؽارجي 

  ًؼ ؿى ُى ثً 
ى ػةف، كا٣ن  كى ا٤٣   حً ٤ى قى أ ػًؾًق اٵظػؿؼ ا٣ك  «ذح...ٛذٲ٨، ك٧٬ة ٦ؽرصذة ٬ى

(35)
 .

ىفً  ؽى أ ٍٕ ى ٤ى  زي٥  ٝةؿى ث ٔى ةًت اٵىٍظٲىةًز  ٔى ٮ ًٙ ٦ىٍض٧ي جىػةًدئ: ا٩ذ٭ٯ ٨ٍ٦ً دىى٪ًٲ ٚي٪ًكػتى »ٯ ا٧٣ى

ًٕ  ؼو ؿٍ ٠ي٢ٌ ظى  ًً ذ٫ً ك٦ىٍٮ أ ٦٪٫إ٣ٯ ٦ىٍؽرىصى «٫ ا٣ؾم ٱىجٍؽى
(36)

. 

، كى  اًرجي ػػؽى ، ا٧٣ى٧ػػٌؿ أك ا٧٣ىكػػ٤ٟ، ٚ٭ػػٰ ٌٔػػٮه ٚة٧٣ى ػػٮم  ٜى ٦ٕ٪ة٬ػػة ا٤٣ُّ٘ ٚػػ

ٓي ٚٲ٫ اٵوٮاتي ٨٦ ٦ىٍؼؿىج إ٣ٯ ٦ىٍؼؿىج أ٤ٔػٯ  ًٛ ى ٜ دىؿد ٦عكٮسه ٨٦ أٌٔةً  ا٣٪ُُّ

ػؿ:  ٦٪٫، أك ٨ٍ٦ً ٦يكذٮل إ٣ٯ نػؿ ٓو نػى ٣ذجػةٱي٨ »أ٤ٔٯ ٦٪٫، ثؽ٣ٲ٢ً ٝٮ٫ً٣ ٰٚ ٦ىٮًػ

 ًٛ ؿيكؼ ا٣ ًٍٛخ ؼى ٦ىٍؽرىصح ا٣عي ؿيكؼ ا٣ؼي ...«ةـ ٨٦ ٦ىؽارج ا٣عي
(37)

. 

ةـ )أم٤ً ٚى  ًٛؼى ؿيكًؼ ا٣ ارجي  :٤عي ػحى ٦ىػؽى ح ثىٲ٘ح ا٧٣يٛؿد، كزى٧  ٧ىح( ٦ىٍؽرىصى ا٧٣يٛؼ 

ٍٛخ )أم ؿيكؼ ا٣ؼي ٤ىػٯ ا :٤٣عي ٔى ح(، ٚى٧ؼةرص٭ة ٦يٮز ٔح  ؿٝٞ  ٧٣ىػؽارج ا٣ػس ٺًث ا٧٣ي

ؽ د٬ة قةثٞةن  ؿاغي ا٣ػؾم  :أم ؛ا٣ذٰ ظى ٛى ٲـ  ٚ٭ٮ ا٣ ةة. أ٦ ة ا٣عى ٤ٍٜ كا٤٣ كةف، كا٤٣ ٭ى ا٣عى

، أم ٟى ٮؼ ٝج٢ ٝى٤ٲ٢، كثًؾ٣ ؿيكؼى ا٣ضي تى إ٣ٲ٫ ا٣عي ىػٲ٨ٍى  :٩ىكى ؿٝىػًح ث ٦ًػ٨ٍ ًػػٺًؿ ا٣ذٛ 

ٙى اٵوػ ٤ًٲػ٢ي ٝػؽ اقػذُةعى دىىػ٪ٲ ٲـ  ريث٧ػة ٱى١ػٮفي ا٣ؼى ٤ىػٯ ا٧٣ىؽرج كا٣عى ٔى ٮاًت 

                                                 

ٲ٨  (34) ٕى  .9/57ا٣

 .9/59 ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ (35)

 .9/58ا٧٣ىىؽر ٩ٛك٫  (36)

 .8/967ا٧٣ىىؽر ٩ٛك٫  (37)
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٩ٲ٨ ٤٣ىٮت، ٧٠ة ٢ٕٚى قٲجٮٱ٫ ك٠يػ٢ُّ  ًٜ ا٧٣ي١ٮ  ٔيٌٮم ا٣٪ُُّ ةًرج دكفى ذ٠ًؿ  ا٧٣ىؼى

ىػٲ٨ٍى  ًٜ ث ٝٲ ًٜ ا٣ػؽ  ؿٱػ جٲؿًة ٚػٰ ا٣ذٛ  ٮٱ ًح ا١٣ى د٫ًً ا٤٣ُّ٘ ٤ىٯ ًػجٍؿى ٔى قي، ث٢ أذ٧ؽ  ؽى ٍٕ ى ة  ث ٦ى٨ٍ صى

ٝٲٞح. ٫ً ا٧٣يؿ٬ىٙ، ك٦يٺظْذ٫ًً ا٣ؽ   دٹ٣ًح ا٧٣يى٤ُعةت، كًظك 

حكٱيٺظى  ٍؽرىصى ٤طى ا٧٣ى ُى اًرج ،ِي أف  ٦يى ؽى ٪ٍؽى قػٲجٮٱ٫، ك١٣٪ػ٫  ،أك ا٧٣ى ًٔ ٥٣ ٱىؿد 

٪ٍؽى اث٨ ديرىٱؽ ًٔ ردى  كى
(38)

ٌٰ  ، كٔ٪ؽى اث٨ً  ص٪
(39)

. 

ػةة، كَػؿؼ ك ٤ٍػٜ، كا٤٣كػةف، كا٤٣ ٭ى ٤ًٲ٢ ٬ٰ: ا٣عى ا٧٣ىؽارجي ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة ا٣ؼى

ٛذةف.أق٤ح ا  ٤٣ كةف، كا٣ن 

ػاضُطصطضّّػاضثَّاضث:ػاضَطْبَدأ:
ىؽأ » ي  ا٣نٰ ى ث ٫٤ٕي ٝج٢ ٗٲؿق :أم ؛ٱجؽأ ػ.. كا٣جؽم .ٱٛى  ...ٰ  ا٧٣ىؼ٤ػٮؽ: ا٣ن 

ةؿ ػؽُّ ٚػٰ قػةدات ٝٮ٦ػ٫ :كا٣جىؽ ي ٨٦ ا٣ًؿصى ًؿ ٦ػ٨ ٱٕي ؽُّ ٚػٰ أك  ٕى .. .ا٣كٲ ؽ ا٣ؾم ٱي

ىػؽم  ...ا٧٣ىٛةو٢ :كاٵثؽا  ىػؽٱبةن  ،٣ٲكػخ ثًٕةدٱ ػح :كثبػؿه ث ًٛػؿت ث اثذػؽاخ ٚىعي

ؽٱسةن  «ظى
(45)

ٮ ٤ىػٯ . كٱىؽؿُّ أو٤ي٫ ا٤٣ُّ٘ ٔى اٚذذػةح ا٣نػًٰ ، ٱٞػةؿ: ثػؽأتي ثػةٵ٦ؿ »مُّ 

«كاثذؽأتي ٨٦ اٹثذؽاً ...
(49)

. 

٤ًٲ٢ي  ٍُ  اقذ٤٧ٕى٫ ا٣ؼى ٪ٍؽىق ٰٚ ا٣ؼي ًٔ ، كحه ز٧ة٩ٲٮًة ا٣س ة٣سح، كا٧٣ىجةدئ  ٲـ  ٬ٰ كا٣ذ ةقٓ ظى

ضؿٱ ح، أقػ٤ٲ ح، ٩ُٕٲ ػح، ٣ً » ٤ًٍٞٲ ح، ٣٭ٮٱذةف، مى ػٮً سى ظى ٛىٮٱ ح، أك مى ػ «حٲ  ٭ٛى ٱ ػح، ذ٣ٞٲ ػح، مى
(42)

 .

  ْ ٤ًٲ٢ى كأ٤ٗتي ا٣ ٍؿًؼ كاٹقذ٭ٺؿً  ٨  أف  ا٣ؼى  .ث٫ أرادى ث٫ًً ١٦ةفى اثذؽاً  ا٣ذ ىٮٱخ ثة٣عى

                                                 

٘ىح اث٨ درٱؽ، ص٧٭ؿة (38)  ،9)دعٞٲٜ ر٦ـم ٦ي٪ٲؿ ا٣ج٤ٕج١ٰ، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨، ثٲػؿكت، ط ا٤٣ُّ

9987) 9/46. 

 (9993، 2د٦نػٜ، ط ،اث٨ ص٪ٰ، قؿ و٪ةٔح اٷٔؿاب )دعٞٲٜ ظك٨ ٬٪ؽاكم، دار ا٥٤ٞ٣ (39)

9/4-5. 

ٕىٲ٨ (45)  .84-8/83 ا٣

ح (49)  .9/292 اث٨ ٚةرس، ٦ٞةٱٲف ا٤٣ُّ٘

ٕىٲ٨ (42)  .9/58 ا٣
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ً نان َخِّ٘زاً، وٌَْدَرَجةً  وشبق أَْن رأِٗا أنَّ اىَديْقَ  ااة ، وٌَبدأ َٓ ، وٌَْخَرجاً، واىيَّ

 َ َٗ ءُر ُجازْناذِ  اءَ َجا وْ ْٖ ٌَْدَرَجة، وٌَبَدأ، وال ذنر ىيصان اىذي نان ٌَدرجةً، ب

اة أنَّ نان ٌَدرجة أٗضااً، وذىلاّ ،  طرفّ : ٌصتدق)أشيتّ :ٌِّ ٍْا ََ ٌا  ٌُحخ

افة  باائ  لىإ اىشَّ ٍَ فتَ٘ ناُتا َخِّ٘زاً وٌَدرجة، فٖ خَ٘ َجاءت اىِِّصبَةُ فٖ اى اىشَّ

ٍُفرئ،  جرَّٗة، واىِِّ بص٘غة اى  طعَّ٘ة، واىيِّحَّٔٗة.وٗبلٕ ىدِٗا: اىشَّ

ًِ  :أي»شجر اىفً اىذي شرخّ بِلٔىاّ:  لىٕ واألوىٕ ُِصبةٌ  وجااء  .«ٌَفار  اىَفا

جْ »فٖ ٌٔضٍ  آخر:  ًِ واىشَّ «ُر: ٌَفِرُ  اىف
(:9 

ْجر، وَجاءَ ٌُصطيُح )   فاٖ خروف اىشَّ

ِْٔضٍ  جَاىث ٌَ
(:: 

اةُ  . ََ بٓاذِِ اىدَّالىاة  «شاجر»وأشتطُ٘  أَْن أكَٔل بهوِّ جَِلةٍ: ىًَْ تَِرئْ ىَف

ٍُصاطيِح  لاِّل فٖ نِتَاب اىَعَ٘ ناٌحً  اا َٗعهاُس ِجادَّةَ اى ٍَّ ٌِ ٍَٔاِضِ  اىحَّحجةِ،  ِِ اى فٖ ْذ

ٍُصطيداِت. ٍَِة فٖ تَٔىِِ٘د اى ْخ ِّ اىيُّغَِّٔٗة اىضَّ  ِعَِْد اىَخيِ٘و، واعتٍائِ َعيَٕ ذَِخ٘رتِ

 ٌاا: وفَْخاذ فِْخاذ ٌحو ْط ُ واىِِّ »، األعيٕ اراىغَ  ط ُِ  وأٌا اىِِّطع٘ةُ فٖٓ ُِصبَةٌ لىٕ

ٍُ  اىجياادةُ  وْااٖ األعياإ، اراىَغاا ٌااَ ظٓاار ًِ  يتصاالةُ اى اا َْ  آجااارٌ  وف٘ٓااا اىُخيَْ٘لاااء، بَع

«ُِْطعان: واألعيٕ ىألشفو ٗلٔل َْ ٌَ  وًٌِٓ ...ناىتّدزٗز
(:; 

اَق فاٖ » وناذىَم  . ٍَّ تََع

«نحٌّ: تََِطَّ َ 
(:< 

َٔنْف: اىِط »و . «اى
(:= 

اذِ َٗاوىً  . َٓ رئ أٗضااً فاٖ نِتَااب اىَعاَ٘ بِ

ٍَٔافٖ ْذِ لاِّل اىدَّالىة  ٍُصاطيِح أٗضااًأ وأنَّ اىَخي٘اَو ْأاى  ض ، ٌٍا ُٗؤنُِّد ِجادَّةَ اى

ٍُصطيدات.  ٌَ ابتدَع ْذِ اى

                                                 

 .98/> اىٍصدر اىصابق  9:)

ٍَصدر ُفصّ   ::)  .=>7/<اى

ٍُخصص اىَِِّط ، واىََِّط ، واىَِّْطا  ئَرَ ، ووَ >8/7 ٍَصدر ُفصّاى  ;:) ٌاا ظٓار ٌاَ  اار  :فٖ اى

 .>;7/7اىفً األعيٕ 

ٍَصدر ُفصّ   >:)  .=<7/7اى

ٍَصدر ُفصّ   =:)  .79:/;اى
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ٕىٲ٨كا٤٣ سٮٱ ح ٩كجحه إ٣ٯ ا٤٣ سى  ح ا٣ذٰ ٥٣ دؿد ٰٚ ٦ٕض٥ ا٣
(48)

ةٱٲف  ، كٹ ٰٚ ٦ٞى

ػةة، ا٣س ة٬حي »اث٨ ٚةرس، ر٥ٗ كركد٬ة ٰٚ مؿح ثٕي اٵ٣ٛةًظ؛ ٚضة ى ٦سٺن:   ا٤٣ ٭ى

ةؿي  «س حا٤٣ ٬ٰ :كٱٞي
(49)

. 

ِي  جةدئى ا٣س ٧ة٩ٲحى  أف   كٱيٺظى ى  حه جى كٍ ٩ً  ٭ة٠ي٤   ا٧٣ى ى  ة ً ٧ى قٍ إ٣ٯ أ ػكي ٦ىعٍ  ة و ٌى ٍٔ أ أك  ،حو ٮقى

ٕيٌٮ، ـ و صي إ٣ٯ  ٤ىػٯ اٵ٤ٗػًت  ك٬ػٮ .ةف ٚٲ٭ة ٦ىجؽنف: أق٤ذ٫، كذ٫ٞ٣ي ك٤٣ ك ٨٦ ا٣ ٔى

ٲ ػـ، أ٦ ػة أقػ٤ذ٫ ُٚؿٚػ٫ ٦ػ٨ أ ةف رأق٫ ٨٦ اٵى٦ةـ، ك٬ٮ ظى ًٜ ا٤٣ كى ى ٣ ٤ٔػٯ، أرادى ثًؾى

ح، ك٠ٺ٧٬ة ٦ىجؽأ.  ك٬ٰ ٦ىؽرىصى

ِي ك ػػ ػػ ةبي ٲىػػًٗ ٱيٺظى ػػ ٮًت وى ٤ٍٞٲػػح  ة ً ا٣٭ى ٬ة ؤا٣ذػػٰ ٦جػػؽ٦ًػػ٨ٍ ٦ىض٧ٮٔػػًح ا٣عى

ٍٜ٤ ا٣عى
(55)

ًة ا٣س ة٩ٲح،ا٣ؾم  ، ٮى ٍُ دى ٰٚ ا٣ؼي رى ػ»، ٚىػػ ٵظٲػةزٰٚ دىؿدٲت ا :أم كى ة ي ا٣٭ى

ىٲ ٨ه ٝؽ ٱى ؿٍ ظى  ةن  ٰ ي ضً ؼه ٬ىل  ٣ ٤ٛى ٞى  ػى «٨٦ٍُٓ اٵى٣ًٙ ا٣ٌذٰ ديجٍ٪ىٯ ٤٣
(59) 

ٛىػفه »ك  ٬ػٰ ٩ى

«ٚٲ٭ة ٹ أذٲةصى 
(52)

. 

                                                 

ْىؿ: ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ ٬٪ؽاكم،  (48) ٲ٨ ٦يؿدجةن ٤ٔٯ ظؿكؼ ا٧٣يٕض٥ ٠ذةب ٱي٪ ٕى  .4/75ا٣

ْىؿ:4/82 ا٧٣ىىؽر ٩ٛك٫ (49)  .9/996، ك4/392، ك8/344، ك6/95 ، ك8/974 ، كٱي٪

ػؿ ا٧٣ػؽػ٢ (55) ْى  إ٣ػٯ ٨٦ ا٣ضؽٱؿ ذ٠ؿق أف  د. أظ٧ؽ ٝؽكر ذ٠ؿ ا٣٭ة ٰٚ ا٣ذ ؿدٲت ٤ٔػٯ ا٧٣ىجػةدئ )ٱي٪

ح كػؼح ا٣ذػٰ ثػٲ٨ أٱػؽٱ٪ة ١٣ذػةب كا٣٪ُّ  .(956ص ،9999 اٳداب ٤٠ٲح ظ٤ت، ة٦ٕحصى ، ٫ٞٚ ا٤٣ُّ٘

ٕىٲ٨ ٹ كصٮد ٣٭ؾا ا٣ىٮت  ًٓ ٤ٔػٯ ا٧٣ىجػةدئ )دػط.ٚٲ٭ة ا٣ ٪ٍػؽى ا٣ذ ٮزٱػ ًٔ ٤ٍػٜ  د.  ثٲ٨ أوػٮات ا٣عى

ة٦ؿااٰ(، كٹ كصٮدى ٣٭ة ٰٚ ا٣ذ ؿدٲت ا٣ػؾم أكردق د. ٱعٲػٯ  ٦ى٭ؽم ا٧٣ىؼـك٦ٰ، كد. إثؿا٬ٲ٥ ا٣ك 

ٕىػٲ٨ 2555ػؿٱٙ  ،4ا٣ؾػةاؿ ا٣ٕؽد ا٣ضجٮرم ٰٚ )٦ىض٤ ح  حو ثًٕ٪ٮاف: ٦ػ٨ ٦ػٮارد ا٣ ـ( ٰٚ ًدرىاقى

ٮدة ٰٚ ٩ي  ،٤٣257ؼ٤ٲ٢ ث٨ أظ٧ؽ ا٣ٛؿا٬ٲؽم ص ٮًص ا٧٣يٞؽ ٦ح ٰٚ ٠يػ٢  اك٬ٰ ٦ىٮصي ٣ؿ كاٱػةت ىي

ؽ ٦ىػح  ٤ًٲػ٢ ٦ػ٨ ػػٺؿ ٦ٞي ْىؿ ٠ذةب د. أظ٧ؽ ٝؽكر: )أوة٣ح ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ؼى اٵػؿل، ٱي٪

 .993، كص953، كص94-٠93ذةب ا٣ٕٲ٨( ص

ٲ٨  (59) ٕى ْىؿ: 4/952ا٣  .4/953، ك4/85، ك3/365، ك5/259، كٱي٪

ْىؿ 9/54ا٧٣ىىؽر ٩ٛك٫  (52) ػٛةت ا٣ذػٰ كوػٙ ا .3/355، كٱي٪ ؿي دذجػٓ ا٣ى  ْى ٤ًٲػ٢ ث٭ػةكٱي٪  ٣ؼى

٦ىػح ٠ذػةب  :ا٣٭ة ، د. أظ٧ؽ ٝؽكر ٤ًٲػ٢ ٦ػ٨ ػػٺؿ ٦يٞؽ  )أوػة٣ح ٤ٔػ٥ اٵوػٮات ٔ٪ػؽ ا٣ؼى

 .44ص ،ا٣ٕٲ٨(
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ًٓ ٤ٔٯ ا٧٣ىجةدئ ٧٠ػة ٣ػ٥ ٱى٪كػت ٤ٔٯ اٵ٤ٗت،  ،ك٣ؾ٣ٟ ٥٣ ٱىؾ٠ٍؿ٬ة ٔ٪ؽ ا٣ذ ٮزٱ

، ٤ٔٯ اٵرصػط، ٵ٩ ٭ػة ديٍنػج٫ًي  ،ظؿكؼ ا٤ٕ٣ ح ٰٚ ا٣ؼيُٮة ا٣س ة٣ًسىح إ٣ٯ ٦جؽأ ٲـ  ث٢ إ٣ٯ ظى

٤ًٕ ح ٍظؿيؼى ا٣
ى أ

(53)
ى٥ٍ ٱى٪كج٭ة إ٣ٯ ٦ىجؽأ؛ .  ٟى ٣ ٔي  :أمك٣ؾ٣ ، ثػ٢ ٩كػج٭ة ٦عكٮسو  ٌٮو إ٣ٯ 

ـو ٨٦ أظٲ ٲ  ٕىٲ٨ كا٣عة  إ٣ٯ ظى ٤ٍٜ ٰٚ ا٣ؼيُٮة ا٣س ة٩ٲح.٦ٓ ا٣  ةز ا٣عى

ٕيًٌٮ ٚى  ٮًت ٨٦ ا٣ ؿكًج ا٣ى  ىٍؽً  ػي أ ٩ُٞحي ث جؽى ٲىجؽك أف  ا٧٣ىٞىٮدى ث٧ًيى٤ًُط ا٧٣ى

ٟى أٍػؿىجى ا٣٭ة ى ٨٦ ا ٤ٍٞٲ ح ا٣ذٰ ٦ىجؽؤا٧٣ىعكٮس، ك٣ؾ٣ ح ا٣عى ٔى ٤ٍٜ، ٬ة ا٣عى ٧٣ىض٧ٮ

ٟى أٱٌػةن  ُػٮة ا٣س ة٩ٲػح، ك٣ػؾ٣ ٤ٍٜ ٧٠ة ثؽا كاًعةن ٚػٰ ا٣ؼي ٲـ  ا٣عى ٝػؽ ٚ٭ٰ ٨٦ ظى

ٍظػػؿيؼى ٱ١ػػٮف 
ى ٲ ػػ ٩كػػتى أ ة إ٣ػػٯ ظى ـى ٧ٍػػ ٤ ػػًح كا٣٭ى ًٕ ، ا٣ ٪ٍػػؽى دىىػػ٪ٲٙ ٹ ـو ًٔ إ٣ػػٯ ٦ىجػػؽأو 

جىةًدئ،  ٔى٤ٯ ا٧٣ى ارج ا٤٣ كػةف، كٹ ٦ًػ٨ اٵوٮات  ػحو ٦ًػ٨ ٦ىػؽى ٓي ٚػٰ ٦ىٍؽرىصى ٞى ى ٚٺ د

٤ٍ ارً ؽى ٦ى  ةةاٜ، كٹ ٨٦ً ٦ىؽج ا٣عى  .رج ا٤٣ ٭ى

ػاضُطصطضّّػاضرابع:ػاضَطْخَرج:
ٕىٲ٨ : ٩ٞٲيي » :صة ى ٰٚ ٠ًذىةب ا٣ ؿيكجي ؿيكصػةن  ا٣ؼي ا٣ؽُّػٮؿ، ػػؿج ٱىٍؼػؿيج ػي

«ٚ٭ٮ ػةرجه 
(54)

ةٱٲف اث٨ ٚةرس:  . .. .ا٣ؼة  كا٣ضػٲ٥ كا٣ػؿا  أوػٺف»كٰٚ ٦ٞى

ةذي ٨ٔ ا٣ن   «ٰ . كا٣س ة٩ٰ اػذٺؼي ٣ٮ٩ٲ٨ٚةٵكؿ ا٣٪ٛ 
(55)

. 

٤ٲ٢ً ٤٣ْٛح ك٩ي  ِي اقذ٧ٕةؿى ا٣ؼى ٚٲ٧ة أ٤َٞ٪ة ٤ٔٲػ٫ إصؿااٲػةن اقػ٥  «ا٧٣ىٍؼؿىج»ٺًظ

٪ٍؽى دٞك ًٔ  ٢ ُػٮًة ٲا٧٣ىٍؽػى ، زي٥  ٚػٰ ا٣ؼي ُٮاتو ٮدٲ ح إ٣ٯ زٺًث ػي ٥ دراقًح ا٣ؼ٤ٲ٢ً ا٣ى 

ًٕ٪ٍؽى ظؽٱس٫ ٔػ٨ أظػؿؼ  ٢ ٚى ريكدق ٰٚ ا٧٣ىٍؽػى ٔى٤ىٯ اٵظٲةز؛ أ٦ ة كي  ًٓ ٪ٍؽى ا٣ذ ٮزٱ ًٔ ا٣س ة٩ٲًح 

ػػ»... ٣ؾ ٹٝػػح ٚػػٰ ٝٮ٣ػػ٫: ا ىػػٲ٨ٍٮٱ  ٛى كزٺزػػح مى ٛىذٲ٨ٍ  ح: ؼ ب ـ، ٦ىٍؼؿىص٭ػػة ٦ػػ٨ ث ػػ ا٣ن 

                                                 

ْىؿ ٦ة ذ٠ؿق د. رًٮاف ٩ٲف ٔجؽ (53) ؿ٠ةت ٔ٪ؽ ا٧٣يعؽزٲ٨ كاػػذٺٚ٭٥  ٱي٪ اهلل ٨٦ ٝيؿث٭ة ٨٦ ا٣عى

ؿثٲ ح :ٚٲ٭ة ٕى ٮت كا٣ٮّةاٙ )دراقح دٮ٣ٲؽٱ :٦ىٞةؿ ثٕ٪ٮاف: ا٣٭ة  ا٣ ح ا٣ى  ح( )٦ىض٤ ح ٤ٔٮـ ا٤٣ُّ٘

ؿثٲ ح ٕى  .75ا٣ٞة٬ؿة(، ص 2557 ،3ع ،٦95ش ،ا٣

ٕىٲ٨ (54)  .4/958 ا٣

ح  (55)  .٦2/975ىٞةٱٲف ا٤٣ُّ٘
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حن  ةو  ٕىٍخ ٚػٮؽ ّ٭ػؿً ةاؿ ا٣عي كأ٦ة قى ... ػى ػةف ٦ًػ ؿكؼ ٚإ٩ ٭ة اردٛ ىػؽيفٍ  ٨ٍ ا٤٣ كى ٨  ٣ ًَ ىػة ث

٪ٍؽ ًٔ ّىٍ٭ػؿ  ا٣س ٪ةٱىة ٨٦  ىػٲ٨ٍى ا٣٘ػةًر اٵ٤ٔىػٯ كثػٲ٨  ػٲ٨ ث ٦ىٍؼػؿىج ا٣ذػة  إ٣ػٯ ٦ىٍؼػؿىج ا٣ن 

ةف.ا٤٣   ىٲ٨ٍكأ٦ ة ٦ىٍؼؿىج  ..كى ػةة  ا٣ضٲ٥ كا٣ٞةًؼ كا١٣ةًؼ ٨٧ٚ ث ةف كثٲ٨ ا٤٣ ٭ى ٔيٞؽة ا٤٣ كى

ٛى٥. ٤ٍٜ. ٰٚ أٝىٯ ا٣ ٕىٲ٨ كا٣عة  كا٣٭ة  كا٣ؼػة  كا٣٘ػٲ٨ ٚىػة٣عى ة كأ٦ ػ كأ٦ة ٦ىٍؼؿىج ا٣

َىح ٤ٍٜ ٦ىٍ٭ذيٮدح ٦ٌ٘ٮ ٯ ا٣عى ٭ة ٨٦ أٝىى ـىة ٚى٧ىٍؼؿىصي ٧ٍ «ا٣٭ى
(56)

. 

ًْح  ريكد ٣ٛى ٪ٍػؽى ظؽٱسػ٫ً ٔػ٨ أظػؿًؼ  «ٍؼؿىجا٧٣ى »كأ٦ ة كي ًٕ ُٮًة ا٣س ة٩ٲح ٚى ٰٚ ا٣ؼي

 : ؿكًؼ ا٣ذٰ كز ٔ٭ة ٤ٔٯ اٵظٲػةًز؛ ٝػةؿى ةاًًؿ ا٣عي ٤ٍٜ دكفى ذ٠ًؿ ٦ىؼةرًج قى  ...»ا٣عى

ؿيكًؼ ٚأٝىى  ٕىٲ٨ زي٥  ا٣عى ٤  ٠ي  ٯ ا٣عي ٕىػٲ٨ ٰٚ ا٣عة ً  حه ك٣ٮٹ ثع   ،ة ي ٭ة ا٣  ؛ٵمػج٭خ ا٣

ٕىٲ٨  -كٝػةؿ ٦ػؿة ٬٭ػح  -ح ٰٚ ا٣٭ة  ذ  ك٣ٮٹ ٬ى  ،ة زي٥  ا٣٭ ،٣ٞؿب ٦ىٍؼؿىص٭ة ٨٦ ا٣

ػٚى  ،٦ىٍؼؿىج ا٣٭ة  ٨٦ ا٣عة  ؿًب ٞي ٣ً  ؛ٵمج٭خ ا٣عة  ٍظػؿيؼو  حي ٺزىػزى  قً ؾً ٭ى
ى ـو  أ  ٚػٰ ظٲ ػ

٭ة أرٚٓ ٨٦ ثٕي كاظؽو  ٌي ٕى «...ث
(57)

. 

٤ٲػ٢ً  ٪ٍػؽى ا٣ؼى ًٔ ٍؼػؿىج  ِي أف  دىعؽٱػؽى ا٧٣ى ًؿ ٰٚ ا٣٪ ه  اٵكًؿ ٩يٺظ ثًإ٦ٕةًف ا٣٪ْ 

ٔي  ىٲ٨ٍى  دى ٦ىٍؼؿىج )٠ةف ث ؽ  ٍُٜ ٤ٔٯ اٵ٤ًٗت؛ ٚىعى ا٣ٛة  كا٣جػة  كا٧٣ػٲ٥( ٦ػ٨ ٌٮم ٩ي

ىٲ٨ٍ ٔيٌٮٱ٨ ٤ٔٯ ٩عػٮ  ث ىٲ٨ٍى  دى ٦ىٍؼؿىج )ا٣ضٲ٥ كا٣ٞةؼ كا١٣ةؼ( ث ؽ  ٛذٲ٨، كظى ا٣ن 

ػؿكًؼ ٦ػ٨ ٦ىٍؼػؿىج ا٣ذ ػة   ةاًؿ ا٣عي دى ٦ىؼةرجى قى ؽ  ٟى ظى ً ٦ة ٢ٕٚى قٲجٮٱ٫ ثٕؽق، ك٠ىؾ٣

ٲ٨ ىٲ٨ٍى  :إ٣ٯ ٦ىٍؼؿىج ا٣ن  ٪ٍؽى دىعًؽٱًؽًق ٦ىٍؼؿىج  ٦ة ث ًٔ ةف، أ٦ ة  ّى٭ًؿ ا٤٣ كى ا٣٘ةًر اٵ٤ٔٯ ك

٤ٍٜ ٚٞػٍ ة ٚىؾ٠ىؿى أٝىٯ ا٣عى ـى ٧ٍ ٤ٍػٜ  ؛ا٣٭ى ٤ًٲػ٢ى صٕػ٢ى ا٣عى ىٍف رأٱ٪ػة ا٣ؼى ٵ٩ ٪ػة قػجٜ أ

، ك٬ٮ اٳف ٦ىٍؼؿىج.
ن ٲـان، ك٦ىٍؽرىصةن، ك٦ىجؽأ  ظى

ٟى اٵ٦ؿ  ٭ؿي ٰٚ ك٠ؾ٣ ًْ ىح ٚٲ٫ دي ًوٌعحى ٦ػة ذ٬ج٪ػة  ا٣٪ ه  ا٣س ة٩ٰ ٚى٪ْؿة ٦يذٛع 

ةى ٦ىؼةرج ٦يذٞةرً  ؽ  ًٔ ـى ٱىن٢٧ي  ى إ٣ٲ٫ ٨٦ أف  ا٣عٲ  ة  ٝؿٱته ٨٦ ٦ىٍؼؿىج  ؛حث ٚى٧ىؼؿج ا٣عى

                                                 

ٕىٲ٨ (56)  .9/52 ا٣

 .58-9/57 ٧ىىؽر ٩ٛك٫ا٣ (57)
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٤ٍٜ، ك٦ىٍؼؿىجي ا٣٭ة  ٝؿٱته ٨٦ ٦ىٍؼػؿىج ا٣عػةً ، كاٵظػؿؼ ا٣س ٺزػح  ٕىٲ٨ ٰٚ ا٣عى ا٣

. ـو كاظؽو ٲ  ٰٚ ظى

ٓي  ىذىجُّ ًْح  كد ٛى ً٭ؿي أف  اٰٚ ٠ذةب ا٣ «٦ىٍؼؿىج»٣ ٤ٲػ٢ى اقػذ٤٧ٕٕىٲ٨ ٱْي ٫ ٤٣ؽٹ٣ػح ٣ؼى

ةرج ٨٦ مٰ  ؿكج ٠ي٢  مٰ و ػى ٤ىٯ ١٦ةف ػي ٔى
(58)

، ك٨١٣  أ٠سػؿ ٦ٮاًػٓ كركدق 

٤ىٯ ٦ىٍؼػؿىج ا٣عػؿًؼ  ٔى ىًح  ٤٣ؽىٹ٣
(59)

ػٮم   ٤ىػٯ اٷثػؽاًؿ ا٤٣ُّ٘ ٔى ، أك ٤٣ؽٹ٣ػًح 
(65)

، أك 

٤ىٯ ا٣ذ ىؿٱٙ أظٲة٩ةن  ٔى
(69)

. 

ٲ ػـ، كا٧٣ؽ ٚة٧٣ىؼؿجي  ٮت ٦ػ٨ ا٣عى ق ٩ُٞح ػؿكج ا٣ى  ٪ٍؽى جػؽأ، ًٔ رصػح، كا٧٣ى

ٮٱٲ٨ ا٣ؾٱ٨ صػةؤكا ثٕػؽق إ٣ػٯ  ًٓ ا٤٣ُّ٘ ٧ٲ ك٬ٮ ا٧٣يى٤ُط ا٣ؾم مةع ثٕؽق ٔ٪ؽ صى

 ٱٮ٦٪ة ٬ؾا.

ػ:االدتظتاجات
ػ٢ى إ٣ٲ٭ػة ا٣جعػري ٬ػٰ أف  ا٧٣يىػ٤ُعةًت اٵرثٕػحى ا٣ذػٰ  ٢ٕ٣  أك ؿى ٩ذٲضحو دٮو 

ػػ٨ٍ ٦يذؿادٚػػحن دى  ىػػ٥ٍ دى١ي ػػة ت ٦ًػػ٨ى ، ٔ٪ػػؽ ا٣ؼ٤ٲػػ٢ ٪ىةك٣٭ػػة ٣ ىػػ ثػػ٢ٍ صى ـً ث ػػٮا٬ًؿ ا٣ذ ٧ٲٲػػ  ْ ٲ٨ٍى ا٣

ٍؼ٧ىًح، ٌٚٺن  ،ا٧٣يذٞةرثح  ٌ ٮٱ ًح ا٣ ُٚؿٱذ٭ػة، كٔٛٮٱذ٭ػة، ٔػ٨ ٦يكذ٪ؽان إ٣ٯ ذىًػٲؿد٫ًً ا٤٣ُّ٘

ٮٱ ح. ةثٞذ٭ة ٣ؽٹٹدً٭ة ا٤٣ُّ٘  ك٦ُي

ةًرج ٚة٣عى  ٓي ٔؽدان ٨٦ ا٧٣ىؼى : ٬ٮ ا٣ٛؿاغي ا٣ؾم ٱىض٧ ذٞةرثًػحٲـ  ، كاٵظٲػةز ا٧٣ي

ٛذةف،  ٮؼ، كا٣ن  ةف.ٔ٪ؽ ا٣ؼ٤ٲ٢ زٺزحه: ا٣ضى  كذك٣ٜ ا٤٣ كى

ٓي ٚٲ٫ ٦ىؼػةرجي اٵوػٮاًت  ٜ، دؿدٛ ٔيٌٮه ٦ىعكٮسه ٨٦ أٌٔة  ا٣٪ُُّ ح:  كا٧٣ىٍؽرىصى

ػؽىارجي  ٨٦ ٦ىٍؼؿىج إ٣ٯ ٦ىٍؼؿىج أ٤ٔٯ ٦٪٫، أك ٨٦ ٦يكػذٮل إ٣ػٯ نػػؿ أ٤ٔػٯ ٦٪ػ٫. كا٧٣ى

ٛذةف. ةف، كا٣ن  ةف، كا٤٣ ٭ىةة، كَؿؼ أق٤ًح ا٤٣ كى ٤ٍٜ، كا٤٣ كى  ا٣ذٰ أق٧ة٬ة ٬ٰ: ا٣عى

                                                 

ٕىٲ٨ (58) ْىؿ:3/28 ا٣  .7/425، ك7/975، ك5/345، ك5/996، ك5/77، ك9/968 ، كٱي٪

 .7/986، ك5/259، ك4/243 ا٧٣ىىؽر ٩ٛك٫ (59)

 .2/297ا٧٣ىىؽر ٩ٛك٫  (65)

 .7/975ا٧٣ىىؽر ٩ٛك٫  (69)
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جٍ  أ: كا٧٣ى ٍؿًؼ كاٹقذ٭ٺؿ ث٫ ١٦ةفي ؽى ق ك .اثذؽاً  ا٣ذ ىٮٱخ ثة٣عى ٪ٍؽى ًٔ جةدئي  ا٧٣ى

ى ٦ى٪كٮثحه ٭ة ٠ي٤ُّ  زى٧ة٩ٲحه، ى  ة ً ٧ى قٍ إ٣ٯ أ ٕيٌػٮ،إ٣ػٯ أك  ،حو ٮقى كي ٦ىعٍ  ة و ٌى ٍٔ أ  صػـ  ٦ػ٨ ا٣

ي ٨٦ كى ك٠ةفى ٤٣   جؽأ ٫٤ٕي ٦ىٍؽرىصحن، ٚٲ٭ة ٦ىجؽنف: أق٤ذ٫، كذ٫ٞ٣ي، كصة ى ا٧٣ى ةف، ا٣ؾم صى

ٛذٲ ان ك٦ىؽرصح٨ اا٣ن  ٲـ  ٛح. :ثىٲ٘ح ا٧٣يٛؿد ٤٣ذٲ٨ ٠ة٩ذة ظى  ا٣ن 

أ.  جٍؽى ًح، كا٧٣ى ٍؽرىصى ، كا٧٣ى ـً ٲ  ٮًت ٨٦ ا٣عى ؿكًج ا٣ى  : ٩ُٞحي ػي  أ٦ ة ا٧٣ىؼؿىجي ٚى٭ٮى

ةًت كٱيٺظى  ىػٲ٨ٍى دىٹ٣ػًح ا٧٣يىػ٤ُعى ًٜ ث ٝٲ ًٜ ا٣ػؽ  ؿٱػ ػةًدًق ٤ٔػٯ ا٣ذٛ  ِي أ٩ ػ٫ ثًةٔذ٧ًى

ىٲ٨ٍى اقذ٘٪ٯ  ٜ.٨ٔ دىعؽٱؽ ا٧٣ىؼؿًج ث ًم ا٣٪ُُّ  ٔيٌٮى

ٔى٭ة؛ ك ٤ًٲ٢ي ٦يجذؽ ةت وٮدٲح رث ٧ة ٠ةف ا٣ؼى ٢ى ا٣جعري إ٣ٯ صؽًة ٦يى٤ُعى دٮو 

.ٓ ٛى٥، كا٣٪ُ  ؿ ا٣ ضى  ٦س٢: مى

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

ػػٲ٨، دار  - ٕى إثػػؿا٬ٲ٥ ا٣كػػة٦ؿااٰ: اٷثػػؽاع كا٧٣يعة٠ػػةة ٚػػٰ ظ١ةٱػػح ٠ذػػةب ا٣

٧ ةف، ط ٔى  .2559 ،9ا١٣ؿ٢٦، 

ىةاه اث٨ ص٪ٰ )أثٮ ا٣ٛذط - ظ٫ٞٞ ٦ع٧ؽ ٤ٔػٰ ا٣٪ضػةر، دار  ،ٔس٧ةف(: ا٣ؼى

 ، د. ت.٣2ج٪ةف، ط -ا٣٭ؽل ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ، ثٲؿكت 

قػػؿ وػػ٪ةٔح اٷٔػػؿاب، دعٞٲػػٜ ظكػػ٨  اثػػ٨ ص٪ػػٰ )أثػػٮ ا٣ٛػػذط ٔس٧ػػةف(: -

 .9993، 2د٦نٜ، ط -٬٪ؽاكم، دار ا٥٤ٞ٣ 

٘ىػح ص٧٭ػؿة اث٨ درٱؽ )أثٮ ث١ؿ ٦ع٧ؽ ث٨ ا٣عكػ٨ اٵزدم ا٣جىػؿم(: - ، ا٤٣ُّ

 .9987، 9م ٦ي٪ٲؿ ا٣ج٤ٕج١ٰ، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨، ثٲؿكت، طدعٞٲٜ ر٦ـ
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: ا٧٣يؼىػه، دار ا١٣ذػت (إقػ٧ةٔٲ٤ٔ٢ػٰ ثػ٨ أثػٮ ا٣عكػ٨ اث٨ قػٲؽق ) -

 ا٧٤ٕ٣ٲ ح، ثٲؿكت، د. ت.

ػةٱٲف  اث٨ ٚةرس )أثٮ ا٣عكٲ٨ أظ٧ػؽ ثػ٨ ٚػةرس ثػ٨ ز٠ؿٱػة(: - ضػ٥ ٦ٞى ٦ٕي

ٺـ ٬ةركف ح، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ك   .9979 د٦نٜ،دار ا١ٛ٣ؿ، ، ا٤٣ُّ٘

ظٲةف اٵ٩ؽ٣كٰ، دؾ٠ؿة ا٣٪عةة، دعٞٲٜ ٔٛٲٙ ٔجؽ ا٣ػؿظ٨٧، ٦ؤقكػح أثٮ  -

 .9986، 9ا٣ؿقة٣ح، ثٲؿكت، ط

ػؿا   أثٮ ٤ٰٔ ا٣ٛةرقػٰ )ا٣عكػ٨ ثػ٨ ٔجػؽ ا٣٘ٛػةر ا٣ٛةرقػٰ(: - ٞي ا٣عضػح ٤٣

جٕح أا٧ح اٵ٦ىةر ثة٣عضةز كا٣ٕؿاؽ كا٣نةـ ا٣ؾٱ٨ ذ٠ؿ٥٬ أثٮ ث١ؿ اثػ٨  ا٣ك 

ٰ، دار ا٧٣ػػأ٦ٮف ٮٱضػػةدص٦ضة٬ػػؽ، دعٞٲػػٜ ثػػؽر ا٣ػػؽٱ٨ ٝ٭ػػٮصٰ، كثنػػٲؿ 

 .9984 ،٤٣9ذؿاث، د٦نٜ، ثٲؿكت، ط

٦ىػح  :أظ٧ؽ ٦ع٧ؽ ٝؽكر - ؽ  أوة٣ح ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ؼ٤ٲ٢ ٨٦ ػػٺؿ ٦ٞي

ٕىٲ٨، )دار ا١ٛ٣ؿ،  .(2553 ،2ط د٦نٜ، ٠ذةب ا٣

ح: أظ٧ؽ ٦ع٧ؽ ٝؽكر - ، صة٦ٕػح ظ٤ػت، ٤٠ٲػح ا٣ٕؿثٲػح ا٧٣ؽػ٢ إ٣ٯ ٫ٞٚ ا٤٣ُّ٘

 .9999 ،اٳداب

ػح، دعٞٲػٜ اٵز٬ؿم )أثٮ ٦٪ىٮر ٦ع٧ؽ ث٨  - ضػ٥ دى٭ػؾٱت ا٤٣ُّ٘ أظ٧ػؽ(: ٦ٕي

ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف، ا٧٣ؤقكح ا٧٣ىىؿٱح ا٣ٕة٦ح ٤٣ذػأ٣ٲٙ كاٵ٩جػة  كا٣٪نػؿ، 

 ا٣ؽار ا٧٣ىىؿٱح ٤٣ذأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ح، د.ت.

ٌٰ ٩نأد٫ كدُٮرق )دار ٦ىؿ ٤٣ُجةٔح د. ت(. - ؿث ٕى ةر: ا٧٣يٕض٥ ا٣  ظكٲ٨ ٩ى 

ػػٲ٨، دػػط د. ٦ى٭ػػؽم ا٧٣ى  - ٕى ؼـك٦ػػٰ، كد. ا٣ؼ٤ٲػػ٢ ثػػ٨ أظ٧ػػؽ ا٣ٛؿا٬ٲػػؽم: ا٣

ة٦ؿااٰ، ٨٦ ٦٪نٮرات دار ا٣٭ضؿة  .9455٬ ،9ط ،٥ٝ - إثؿا٬ٲ٥ ا٣ك 

ا١٣ذةب، دعٞٲٜ ٔجػؽ ا٣كػٺـ  قٲجٮٱ٫ )أثٮ ثنؿ ٧ٔؿك ث٨ ٔس٧ةف ث٨ ٝ٪جؿ(: -

 .9982، ٬2ةركف، ١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ ثة٣ٞة٬ؿة، دار ا٣ؿٚةٰٔ ثة٣ؿٱةض، ط
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 :٣ػؽٱ٨(ٲٮَٰ: )أثٮ ا٢ٌٛ٣ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ ا٧١٣ةؿ أثػٮ ث١ػؿ صػٺؿ اا٣كُّ  -

ػح كأ٩ٮأ٭ػة، دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ أثػٮ ا٣ٌٛػ٢ إثػؿا٬ٲ٥  ا٧٣يـ٬ؿ ٰٚ ٤ٔػٮـ ا٤٣ُّ٘

 ، د. ت.3ط ا٣ٞة٬ؿة، ٨، ١٦ذجح دار ا٣ذؿاث،ٱكنػؿ

ؿثٲ ح، دار ا١ٛ٣ػؿ، ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٣ىٲٖ: - ٕى ةت ا٣ ٌٰ ٰٚ ا٣ؽ راقى ٮد  ا٧٣يى٤ُط ا٣ى 

 .2555 ،9ط د٦نٜ،

ػٲ٨ ٦يؿدجػةن ٤ٔػٯ ظػؿكؼ ا٣ - ٕى ٧يٕضػ٥، دار ٔجؽ ا٣ع٧ٲػؽ ٬٪ػؽاكم، ٠ذػةب ا٣

 .2553، 9ثٲؿكت، ط -ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح 

اٵزػؿم، ٦ض٤ػح  ح٩ةمؿق ٦ع٧ؽ ث٭ضػ ،٠ذةب ا٣٪٥٘ :ٱىعٲٯ ث٨ ٤ٰٔ ا٧٣ي٪ض٥ -

 .9955 ،9ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿاٰٝ ث٘ؽاد، ج

 الدَّوريات:
ٕىٲ٨ ٤٣ؼ٤ًٲ٢ ث٨ أظ٧ػؽ  - ، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ 9ج -إثؿا٬ٲ٥ ا٣كة٦ؿااٰ، ٠ذةب ا٣

ؿثٲ ح  ٕى ح ا٣  .9975، 4،ج 45د٦نٜ ٦ش  -ا٤٣ُّ٘

ػح  - ػٮت، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣ُّ٘ ٤ًٲ٢ رااػؽ ٤ٔػ٥ ا٣ى  ٤ٲ٧ةف ا٣ع٤ٰ: ا٣ؼى ظةزـ قي

ؿثٲ ح د٦نٜ ٕى  .9993، 2، ج٦68ش  ،ا٣

ػٲ٨ ٤٣ؼ٤ٲػ٢ ثػ٨ أظ٧ػؽ، ٦ض٤ػح ٠ي٤ٲ ػح  - ٕى ظكٲ٨ ٩ىةر، ًدراقح ٚػٰ ٠ذػةب ا٣

ؽاد، ا٣ٕؽد ا٣ٕةمؿ ٘ى  .9967 ،اٳداب، صة٦ٕح ث

ةر٩ح ٤٣٪ٮاظٰ ا - ٕىػٲ٨ ػ٤ٲ٢ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ع٧ةش: ًدراقح ٦ٞي ٮدٲ ح ٰٚ ٠ذةب ا٣ ٣ى 

ؿٱ ح ا٣عؽٱسح ٰٚ ٥٤ٔ اٵوٮات، ٦ض٤ح ٠ي٤ٲ ح اٳداب، صة٦ٕػح ث٘ػؽاد،  كا٣٪ْ 

 .9973، 96ع

ػ٤ٲ٢ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ُٕٲح: ص٭ٮد ا١٣ٮٚٲٲ٨ ٚػٰ ٤ٔػ٥ اٵوػٮات، ٦ض٤ػح ٤٠ٲ ػح  -

ة٦ٕح ا٣جىؿة  .9999، 22ا٣ٕؽد  ،اٳداب، صى

ؿثٲ ح - ٕى ٮّةاٙ )دراقح دٮ٣ٲؽٱح(، ا٣ىٮت كا٣ :رًٮاف ٩ٲف ٔجؽاهلل، ا٣٭ة  ا٣

ؿثٲ ح ٕى ح ا٣  .2557 ،3ع ،٦95ش ، ا٣ٞة٬ؿة،٦ىض٤ح ٤ٔٮـ ا٤٣ُّ٘
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ة٦ٕػح  - ػةت، صى ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٣ىٲٖ ٩ْؿٱح ا٧٣ىؼةرج، ٦ض٤ح ٤٠ٲ ح اٳداب كا٤٣ُّ٘

 .2599، ا٣ٕؽد ا٣س ة٨٦، صة٩ٰٛ ةٌؿ ثك١ؿٲ٦ع٧ؽ ػ

ٕىػٲ٨، ظٮ٣ٲػةت ا٣ضة٦ٕػ - ح ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣٭ٲؿم: ا٣ؼ٤ٲ٢ ث٨ أظ٧ؽ ك٠ذةب ا٣

 .9988، ٔةـ 28ا٣ٕؽد  ،ا٣ذٮ٩كٲح

ػٲ٨،  - ٕى ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣٭ٲؿم: ٤ٔٯ ٬ىة٦ل ا٧٣يى٤ُط ا٣٪عػٮم ٚػٰ ٠ذػةب ا٣

 .9988، 27ع ،ظٮ٣ٲةت ا٣ضة٦ٕح ا٣ذٮ٩كٲح

ػٲ٨، ا٧٣ىض٤ػح ح ا٣ؼى ٲ ػ٭ضً ٪ٍ ٦ع٧ؽ ث٨ قة٥٣ ا٧٣ٕنػ٪ٰ، ٦ى  - ٕى ضػ٥ ا٣ ٤ًٲػ٢ ٚػٰ ٦ٕي

ؿثٲ ح كنداث٭ة ٕى ح ا٣  .2557 ،(4)ع ،(3)٦ش ،اٵرد٩ٲح ٰٚ ا٤٣ُّ٘

ٮٱ ػح  - ٕىػٲ٨ ك٦ػٮادق ا٤٣ُّ٘ ٦ع٧ؽ صجةر ا٧٣ٕٲجؽ: اٹًُؿاب ٰٚ ٩يكغ ٠ذػةب ا٣

٦ض٤ػؽ  ،٦ض٤ػح ا٧٣ػٮرد ا٣ٕؿاٝٲػح ،٨٦ ا٣ٞؿف ا٣ؿاثٓ ظذٯ ا٣كةثٓ ا٣٭ضػؿٱٲ٨

 .2559ٔةـ  ،(2ا٣ٕؽد ) ،(36)

ػح  - ٦ع٧ؽ ظكةف ا٣ُٲةف، ٥٤ٔ اٵوٮات ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣ُّ٘

ؿثٲ ح، د٦نٜ، ٦ش  ٕى  .9994، 9، ج69ا٣

ٕىٲ٨ ٤٣ؼ٤ٲػ٢ ثػ٨ أظ٧ػؽ ا٣ٛؿا٬ٲػؽم ،ٯ ا٣ضجٮرمٱعٲ - ٦ض٤ػح  ،٨٦ ٦ٮارد ا٣

 .2555، ػؿٱٙ 4ا٣ؾػةاؿ، ا٣ٕؽد 

٦ض٤ػح  ،ٱٮقٙ ث١ ةر، ٔؿكض ا٣ؼ٤ٲ٢: أوة٣ح ا٧٣٪جخ كإمػٕةٔةت اٳػػؿ -

، ٦ػػةرس 23، صػػـ  95صػػؾكر، ا٣٪ػػةدم اٵدثػػٰ ا٣سٞػػةٰٚ ثضػػؽة، ٦ض٤ػػؽ 

2556. 

*   *   * 
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 لغة العربيةاملعجم التأثيلي أللفاظ الاستشراف 
 إعدادهمنهجية يف دراسة 

 ()لمى إبراهيم غانم الدكتورة 

 المقدِّمة:
ٍنً  ألننن سنْا  -ًٕدِّن اهًعزى اهوغْي هعى إَّٔة أُيٍَّة ينٌ اُُينى   غٖنػ أم ينعََّّ

َّثعبٖػاً عٌ شضنرثّى َّخقنفجّى، َّينعى  اُُيَّة، ثوك أبَن  هصٖنة اٍعمنسنً  - يعََّّنٍ 

َّشنػي   يى اُطػى، َّبنهجننهٔ فنٔ اهصضننرة ايٍ.ننٍٖة ثأخُّػِى َّثأخٖػِى فٔ اُُ 

ٍق أسنهَٖب اسجعًنل يفػداثّنن أن ٕ.نأل ٍف.نُ أسن وةً  بمنِّ بنشٍح فٔ اهوغة، يجغَِّّ

ًَّٓ، َّلٖنت َّيجنٓ شنعث  االْسىِ  الدٖػة عٌ سبب إطالق ِغ عونٓ لهنك اهً.ن

هغجنُ ثوك اُس وة فنٔ يعننرى  عٌلهك؟؛ َّيٌ شقُِّ إٔضنً أن ٕزع إرنبنت لنفٖة 

اهجأخٖوٖة، اهجٔ ثمشت اهعالقنت االشجقنقٖة َّاهصالت اهجنرٕظٖة بنٌٖ اهًفنػدات؛ 

لهك أن رغَّر اهموًنت اهجٔ ثجمنخػ فٔ أسػ يجبنَٕنة ينٌ اهًفنػدات عبنػ اهنؼيٌ 

ر فٔ اهجػاب؛ فجَنجذ خًننراً يجبنَٕنة، بغَ ِٔ أشبُ بزغَّر اهَبنت، أَّ اهصبْب اهجٔ ثُ 

 َّْ ٍنت يَنُ، َّهمنٌ بنءرػا  اهعراسنة اهجأخٖوٖنة قع ال ثشبُ لدٖنػاً رنغرِن اهنغي ثم

ُهفنظ اهوغة ثجضس اهصوة بٌٖ أصْل اُهفنظ َّفػَّعّنن؛ أي  بنٌٖ ين نٔ اهوغنة 

 َّشن ػِن، َّيعى ثأخػِن َّثأخٖػِن فٔ غٖػِن يٌ اهوغنت 

                                                 

()  سْرٕة  -رنيعة طػطْس 

 م19/8/1191َّرد إهٓ يزوة اهًزًع بجنرٕض 
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ا٣ٕؿثٲح، ٚٞؽ د٤ٞٲ٪ة٬ة ٣٘حن ٠ة٤٦ػح ظ٤٧ػخ إ٣ٲ٪ػة ا٣ػٮظٰ  ا٤٣٘حى ٱؼهُّ أ٦ة ٦ة 

د ث٧ػة  ا٣ٞؿن٩ٰ ٰٚ أد٥  ثٲةف كأركع إٔضةز، ك٬ػٰ ٣٘ػح ذات ٝػؽرةو ٤ٔػٯ ا٣ذضػؽُّ

ؿت ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٝٮأؽ كأوٮؿ ٧ً٪خ ٣٭ة اٹقذ٧ؿار ًُ دكف ٦ة ٔةوؿ ٩نػأد٭ة  ،ٚي

٨٦ ٣٘ةت ا٣جنؿ
(9)

ة ٦جػؽٔٲ٭ة،  . ػةس ثٞػٮ  د٭ػة دٞي ٗٲػؿ أف اقػذ٧ؿارٱح ا٤٣٘ػح كٝٮ 

ك٠ػةف ٧٤٣ٮٝػٓ . إ٣ٯ أ٩عة  ا٣ٕة٥٣ ا٣ٮاقٕح ٥كٝؽرد٭٥ ٤ٔٯ ا٣ٮوٮؿ ثإثؽأةد٭

ٰ ا٧٣ذٮقػػٍ ٧٤٣٪ُٞػػح ا٣ٕؿثٲػػح، ا٣ػػؾم ٱىػػ٢ ثػػٲ٨ ا٣نػػؿؽ ظٲػػر ا٣ض٘ؿاٚػػ

ا٣عٌةرات ا٣٭٪ؽٱح كا٣نػؿؽ نقػٲٮٱح، كا٣٘ػؿب ظٲػر ا٣عٌػةرات ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح 

كاٵكرثٲػػح، كدٛةٔػػ٢ ا٣ٕػػؿب ٦ػػٓ ٬ػػؾق ا٣عٌػػةرات ا٧٣ضػػةكرة؛ إًػػةٚح إ٣ػػٯ 

أزػؿ ٠جٲػؿ ٚػٰ اػػذٺط أ٣كػ٪ذ٭٥    ػٌٮٔ٭٥ ٣كٲُؿة ا٣ٕس٧ة٩ٲٲ٨ كاٵكرثٲػٲ٨

ذٲضػػح ٣ػػؾ٣ٟ دػػػ٢ ا٣ٕؿثٲػػح ٠سٲػػؿ ٦ػػ٨ اٵ٣ٛػػةظ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػػح كد٘ٲُّػػؿ أ٣ٛػػةّ٭٥. ك٩

اٵكركثٲػح  كا٣ك٪ك١ؿٱذٲح كا٣ؿك٦ٲح كا٣ج٭٤ٮٱح ٰٚ ا٧٣ةًٰ، ك٨٦ أ٣ٛةظ ا٤٣٘ةت

... ٰٚ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر؛ إًةٚح إ٣ٯ اٵ٣ٛةظ ا٣ذٰ د٪ذ٧ػٰ إ٣ػٯ ا٤٣٘ػةت كا٣ذؿ٠ٲح

ا٣ٕؿكثٲح، مٞٲٞةت ا٣ٕؿثٲح، ا٣ذػٰ اوػ٤ُط ٤ٔػٯ دكػ٧ٲذ٭ة )ا٤٣٘ػةت ا٣كػة٦ٲح( 

أز ػؿت ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ٗٲؿ٬ػة  كٝؽكؿٱة٩ٲح كا٣ٕجؿٱح كاٵ٠ةدٱح كاٵكٗةرٱذٲح... ٠ة٣

٦ػ٨ ا٤٣٘ػػةت؛ إذ دػػػ٢ ٠سٲػػؿ ٦ػػ٨ ا٧٣ٛػػؿدات ا٣ٕؿثٲػػح ٚػػٰ ا٤٣٘ػػةت ا٧٣ضػػةكرة 

٠ػةف ٤٣٘ػح  ، كٝػؽ٠ة٣ذؿ٠ٲح كا٣ٛةرقػٲح، كٚػٰ ثٕػي ا٤٣٘ػةت اٵكركثٲػح أٱٌػةن 

 ؽ كا٣٘ؿب.ا٣ٕؿثٲح دكر ا٣ٮقٲٍ ٰٚ ٢ٞ٩ ا٣ٕؽٱؽ ٨٦ ا٧٣ٛؿدات ثٲ٨ ٣٘ةت ا٣نؿ

 ٤٧ٔٲػػح ا١٣نػػٙ ٔػػ٨ ظٲػػةة ا٧٤١٣ػػةت ٚػػٰ ا٧٣ٕضػػ٥ )ا٣ذأزٲػػ٢ديكػػ٧ ٯ ك

etymology)ك٦ػة ٬ػٰ ؟ك٦ػة ٬ػٮ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ذػأزٲ٤ٰ ،ك٨١٣ ٦ػة ٦ٛ٭ػٮـ ا٣ذأزٲػ٢؟ ؛ ،

ا٤ٕ٣ػ٥ ف كذ٣ػٟ ٵ؛ ذ٣ٟ ٦ػة ٱ٭ػؽؼ ٬ػؾا ا٣جعػر إ٣ػٯ ٦ٕة٣ضذػ٫؛ ٦٪٭ضٲح إٔؽادق؟

ا٣ػؾم ٱض٧ػٓ ا٣عؽٱر ٥٣ ٱٕػؽ ٱٕػؿ ؼ ا٧٣ٕضػ٥ أ٩ػ٫ ا٧٣كػذٮدع ا٣ػؿاٲف ٧٤٣ٕ٪ػٯ، 

                                                 

 .989ـ، ص 9985، ٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح، ثٲؿكت 2ٰٚ ا٣ذُٮر ا٤٣٘ٮم، د. ٔجؽ ا٣ىجٮر مة٬ٲ٨، ط (9)
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٧٤٠ةت ا٤٣٘ح كٱؿد ج٭ة ٚعكت؛ ث٢ أوجط ٨٦ و٤ت ا٬ذ٧ة٦ةد٫ ا١٣نٙ ٨ٔ ٦ىػةدر 

ا٣ٮظؽات ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ذٰ دذ١ٮ ف ٦٪٭ة ٦ةدة ا٧٣ٕض٥، كثٲةف ا٣ٕٺٝػةت ا٣ذػٰ دؿثُ٭ػة 

؛ ظذٯ ٱ١ٮف ٦كذ٢٧ٕ ا٧٣ٕض٥ ٝةدران ٤ٔػٯ ا٣ذ٧ٲٲػـ ثٮًػٮح ثػٲ٨ ٦ػة ثجٕي ثٌٕ٭ة

 ٲ٭ة ٨٦ أ٣ٛةظ دػٲ٤ح.ٱ٪ذ٧ٰ إ٬٣ٮ أزٲ٢ ٱ٪ذ٧ٰ إ٣ٯ ا٤٣٘ح، كثٲ٨ ٦ة ٹ 

ػطغؼومػاضتأثغل:
إف ا٣ذأزٲ٢ ٬ٮ ٦ىؽر ٧٤٠ح ٔؿثٲح وؿٚح، دض٧ٓ ٰٚ ٦ؽ٣ٮ٣٭ة ثٲ٨  اىخأذ٘و ىغثً: .9

٦ٕة٩ٰ اٵو٢ كاٹصذ٧ةع كا٣ٞؽـ كا٣ؽٝ ح كا٣ؿٕٚح كا٣سجػةت، ٱٞػٮؿ اثػ٨ ٚػةرس ٚػٰ 

ٔى »٣ضؾر أز٢: ادأزٲ٫٤  ـي ٱىؽيؿُّ  ا٣س ة ي كىا٣ٺ  ـىةي كى ٧ٍ : ا٣ٍ٭ى ىزى٢ى ػ٫ً أ ًٕ ُّ٧ دىضى ً  كى ٍٰ ػ ٍو٢ً ا٣ن 
ى «٤ىٯ أ

(2)
 .

و٢، ٚى٭يٮى ٦يؤىز ٢»
ى ى٫ي أ ذ ٯ ٱىًىٲؿى ٣ ٓى ظى ٧ً ك صي

ى و٢ ٝىًؽٱ٥ه أ
ى ى٫ي أ ٍٰ و ٣ «كى٠ي٢ُّ مى

(3)
. 

ٚػٰ ٦ضػةؿ  ةاقذ٧ٕةؿ ا٣ذأزٲ٢ ٦ىػ٤ُعةن ٣٘ٮٱًّػ: ٱٕٮد اىخأذ٘و انٍلضاً  .2

ٗةن  ذ٣ػٟ:  ا٣ؽرس ا٤٣كة٩ٰ إ٣ٯ ا٣جةظر ا٣ٕؿاٰٝ ٔجؽ ا٣عٜ ٚة٢ً؛ ٱٞػٮؿ ٦كػٮ 

 etymologyك٠٪ٌة اردأٱ٪ػة أف ٩كػذ٢٧ٕ ٧٤٠ػح ا٣ذأزٲػ٢ اوػُٺظةن ٦ٞةثػ٢ ٧٤٠ػح »

ٰى ٔة٦ ػح  ةد٭ة ٦ٕػة٩ ٌٞ اٵكرثٲح ٬ؾق ث٧ٕ٪ٯ )ا٣ذأوٲ٢(؛ ٵف ٧٤١٣ح اٵوػ٢ ك٦نػذ

٤٭ػة اٳف  ٩كذ٤٧ٕ٭ة ٰٚ ٦ؼذ٤ٙ اٵٗؿاض ٨٦ ظٲةد٪ة ا٣ٲٮ٦ٲٌح، ٚٺ ٩ؿٱؽ أف ٩ع٧ 

«.٦ٕ٪ٯن نػؿ ٫٣ وج٘ذ٫ ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ذؼىىٲح
(4) 

ك٣ػ٥  ،Etymology ك١٬ؾا ٩ٺظِ أف ٚة٢ً ٥٣ ٱكذ٢٧ٕ ا٧٤١٣ػح ا٣ٮاٚػؽة

كإ٧٩ة ثعر ٰٚ دؿاز٪ة ا٤٣٘ٮم ٨ٔ ٧٤٠ح ٔؿثٲح ٦ٮازٱػح ٣٭ػة ٱ٢٧ٕ ٤ٔٯ دٕؿٱج٭ة؛ 

ٰٚ ا٣ؽٹ٣ح؛ ٬ٰ ٧٤٠ح ا٣ذأزٲػ٢. كٝػؽ ٠يذًػتى ٣٭ػؾق ا٧٤١٣ػح ا٣نػٲٮع ٚػٰ ٦ضػةؿ 

                                                 

ركف، دار ا١ٛ٣ػػؿ، ثٲػػؿكت ٦ٕضػػ٥ ٦ٞػػةٱٲف ا٤٣٘ػػح، اثػػ٨ ٚػػةرس، دعٞٲػػٜ ٔجػػؽ ا٣كػػٺـ ٬ػػة (2)

 .59-9/58ـ، 9979

 .99/9، ٣2554كةف ا٣ٕؿب، اث٨ ٦٪ْٮر، دار وةدر، ثٲؿكت  (3)

٥٤ٔ ا٣ذؿقٲف، ٔجؽ ا٣عٜ ٚة٢ً، ٦ض٤ح ا٤٣كةف ا٣ٕؿثٰ، ١٦ذػت د٪كػٲٜ ا٣ذٕؿٱػت ثة٣ؿثػةط، (4)

 .98ـ، ص 9967، 5ع
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ةلكو ددلالصددعٍحفلفجَّيت ددتلفددٌلال ددجع   ل وددًالعػبددٌلالددعرسلالويددي ل

 لetymology»ال صددعوس لوددغاللWebster دد سيسلل ددػت و ددعللاإلث يليرَددة 

ث رٍضلالكو ة،لالغ لٍظىػلسنلطدل لثصعٍدعلد دعسلا دجع   للىد ،لوث دزَ ل

«ثيَػاثى لفٌلالشك لوال عنً
(5)

 لجأخَ لويلدرا ةلدصي لالكو  ت،لوثجبُّد لفل 

ل ًلث رٍضلا جع  لى ،لس لاإلش رةلإل ودللَ لل الجيَػاتلالجٌلظػدتل وَى لبنَيٍ ل

 ظهور التأثيل:
سلاألبص ثلالوييٍةلالج رٍظَةلدنهلشجدًلالردػالالج  د ل شدػللد لثكدنل ثػرِّ

صيرةلوغالالثز هلالويي ل علاكج وتفلإذلك الفٌلال  ضٌلالبصحلفٌلالوي تل

سنلشَحلدصيلى لوصَّ ثى لوالصلتلبَنى ،لوا جػاضلبعضى لسنلبعد لٍج د ل

لدًلاليخد  الالج رٍظَدةلوالي د   لال جرعِّسدةب لصعسلوالجظ َنفللفجر رهلإ
(6)

ل 

وٍػثبطلظىيرلوغالالعو لبظىيرلفرهلالويةلال ر را،لالغ لبعدلفدٌلدواطدػلالردػال

َػلولَ سلردينؼل) (لاإلنكوَدؼ لSir William Jonesالد سنل شػ،لشَنلاكجشفلال ِّ

لوخ د نَنلالويدةلال ن دكػٍجَة،لوالعل دةلبَنىد لوبدَن ل نةلدلٍفلو بع ئةلو تٍّ

دطددغلالعو دد  لفددٌلسر رنددةلالويددةلالىنعٍددة،لواإلٍػانَددة،للإذلفالَين نَددة،لواللثَنَددة

ونجذل نلسعػفةلالويةلال ن كػٍجَةلإدراكلالعل دةلل   بعضى لببع لواألوروبَة

بَنى لوبَنلالويةلاللثَنَةلوس لثَّػعل نى  لسنللي ت
(7)

ل 

                                                 

 ,WEBSTER’S ΙΙ New Riverside Dictionary, Berkley Booksل(5)

Boston:Houghton Mifflin Company,     , p.    .ل

ٍنظػلدخػلالعطَ ل وًلالعػبَةلالَّصدصًلفدٌل صدػلالشجزد ج،لد لس دعيدلبيبدي،لوزارةلل(6)

  7س،لصل2981الدر فةلواإلرش دلالريسٌ،لدسشال

 ودد لالويددةلسرعسددةللوردد ر،لالعػبددٌ،لد لسص دديدلال ددعػاا،لدارلالَّكددػلالعػبددٌ،لالردد وػةلل(7)

  168،لصل2997
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ػ:اضػداطؼػاضتأثغلػضدىػاضضعوغغنػاضطرب
٦ة دٞؽ ـ ٤ٔػ٥ه أكركثػٰ ٚػٰ ا٣ٮاٝػٓ، كإف ٠ػةف ا٣ٕػؿب ٝػؽ ٯ إف ا٣ذأزٲ٢ ث٪ة ن ٤ٔ

قجٞٮا إ٣ٲ٫. كٝؽ ٱ١ٮف ا٬ذ٧ةـ اٵكرثٲٲ٨ ثذأزٲ٢ ٣٘ةد٭٥ ٩ةثٕةن ٨٦ ٠ػٮف أ٠سػؿ أ٣ٛػةّ٭٥ 

ْي ٦ٞذجكةن ٨٦ ٣٘ةت أػؿل. أ٦ة ا٣ٕؿب ٥٤ٚ ٱى  ٥ أ٦ؿ ا٣ذأزٲػ٢ ٔ٪ػؽ٥٬ ثة٣ٞػؽر ا١٣جٲػؿ؛ ٕ

٥٣ د١ؽ دج٤ٖ ا٣سٺث ٨٦ ا٧٣بػح ٦ػ٨ ٵف ا٧٤١٣ةت ا٣ؽػٲ٤ح ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ٤ٝٲ٤ح ٩كجٲًّة، إذ 

٦ض٧ٮٔح اٵ٣ٛةظ ا٣ٕؿثٲح
(8)

ك٨١٣ إذا ٠ةف دٞكٲ٥ ا٤٣٘ةت إ٣ٯ ٔػةاٺت ٱؿصػٓ ٚػٰ . 

إذ  أٝػؽـ ٦ػ٨ ذ٣ػٟ ث١سٲػؿ؛ٔ٪ؽ ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٣ٕؿب أكركثة إ٣ٯ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ٔنؿ ٚإ٫٩ 

ك٠٪ٕػةف ثػ٨ : »إذ ٝػةؿ( إ٣ٯ دٞةرب ا٣ٕؿثٲػح كا١٣٪ٕة٩ٲػح 975٬أمةر ا٣ٛؿا٬ٲؽم )ت

«ك٠ة٩ٮا ٱذ٧٤١ٮف ث٤٘ػح دٞػةرب ا٣ٕؿثٲػح ،ٮح إ٣ٲ٫ ٱ٪كت ا١٣٪ٕة٩ٲٮفقةـ ث٨ ٩
(9)

زػ٥  .

٣ٞػؿنف ا١٣ػؿٱ٥ ٠ػة٩ٮا ٱنػٲؿكف إ٣ػٯ ا٠سٲؿان ٨٦ ٧٤ٔة  ا٧٣كػ٧٤ٲ٨ ٔ٪ػؽ دٛكػٲؿ٥٬ إف  

ثٕػػي أ٣ٛػػةظ دنػػةث٭خ ٚػػٰ ا٣ٕؿثٲػػح كا٣ٕجؿٱػػح كا٣كػػؿٱة٩ٲح؛ ك٦ػػ٪٭٥ ا٣ؿاٗػػت 

ٌفدؽدات اىلدؽ ن( ٰٚ ٠ذةث٫ 552٬اٵوٛ٭ة٩ٰ)ت
(95)

إ٣ػٯ أف ٣ٛػِ ٺن ٦ػسإذ أمػةر  ؛

ٌٰ ٰٚ اٵو٢ قؿٱة٩ٰ، ٧ٌ٤ٞٚة ٱٮصؽ ٰٚ ٠ٺ٦٭٥ رثٌة٩
(99)

. 

ٱٕ٪ػٮف ثؽراقػح  كاؤٕ٪ػؽ٦ة ثػؽص٭ٮد دأزٲ٤ٲح كاًعح؛ ٚك٠ةف ٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٣ٕؿب 

إذ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، كص٧ٓ ٦ٛؿداد٭ة، كدى٪ٲٛ٭ة ظػةك٣ٮا د٧ٲٲػـ ا٣ػؽػٲ٢ ٦ػ٨ اٵزٲػ٢؛ 

ا٣ػؽػٲ٢ ٦ػ٨ ٚػح ٬ٮ ٦ٕؿ اىٍػؽَّب( أف ٬ؽ٫ٚ ٨٦ كًٓ 545٬ذ٠ؿ ا٣ضٮا٣ٲٰٞ )ت

                                                 

 .98ا٣ذؿقٲف، ص  ٥٤ٔ (8)

 ك١٦ذجػح دار ا٣كػة٦ؿااٰ، إثػؿا٬ٲ٥. د -٦٭ؽم ٦ؼـك٦ػٰ  ٠ذةب ا٣ٕٲ٨، ا٣ٛؿا٬ٲؽم، دط: د. (9)

 .9/255 ا٣٭ٺؿ،

، دار ا٤ٞ٣ػ٥، د٦نػٜ 2د. ظك٨ ّةّة، ط، : ٦ؽػ٢ إ٣ٯ ٦ٕؿٚح ا٤٣٘حٱ٪ْؿ ا٤٣كةف كاٷ٩كةف (95)

 .946 - 945ص ـ، 9995

دم، كوٛ٭ة٩ٰ، دط: وػٛٮاف ٔػؽ٩ةف ا٣ػؽاكٱ٪ْؿ ا٧٣ٛؿدات ٰٚ ٗؿٱت ا٣ٞؿنف، ا٣ؿاٗت اٵ (99)

 .337 ص ،9492٬ كثٲؿكت د٦نٜ ا٣نة٦ٲح، ا٣ؽار -، دار ا٥٤ٞ٣ 9ط
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ٚٺ ٱضٕػ٢ مػٲبةن  ،ك٬ٰ أف ٱعذؿز ا٧٣نذٜ ،ا٣ىؿٱط؛ ٰٚٛ ٦ٕؿٚح ذ٣ٟ ٚةاؽة ص٤ٲ٤ح

٨٦ ٣٘ح ا٣ٕؿب ٣نٰ و ٨٦ ٣٘ح ا٣ٕض٥
(92)

١ةف ٬ؽٚ٭٥ ٦ػ٨ ٬ػؾا ٦ٕؿٚػح ا٤٣٘ػةت ٚ .

 .ا٣ذٰ كردت ٰٚ ا٣ٞؿنف ا١٣ؿٱ٥، ك٦ة دػ٢ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ٨٦ أ٣ٛةظ

ػؿ ثذأزٲػ٢ ا٧٤١٣ػةت ( أكؿ ٦ى٨ 395٬ٚكٱٕؽُّ ا٤٣٘ٮم ا٣ٕؿثٰ اث٨ ٚةرس )ت  ١

( ٦٪٭ضػةن ٣ؽراقػح ا٧٤١٣ػةت ا٣ٕؿثٲػح ٌلداٗ٘ؿ اىيغدثا٣ٕؿثٲح؛ ٚٮًٓ ٰٚ ٦ٕض٧ػ٫ )

دراقح دأزٲ٤ٲ ح؛ كذ٣ٟ ٨٦ ػٺؿ رد ٬ة إ٣ٯ صػؾكر٬ة ا٣سٺزٲػح أك ا٣س٪ةاٲػح، كدعؽٱػؽ 

دٹ٣ذ٭ة اٵو٤ٲح، ا٣ذٰ دٛؿ ٔخ ٦٪٭ة ٔؽ ة وٲٖ كدٹٹت؛ ٱٞٮؿ ٰٚ ٦ٞؽ ٦ػح ٦ٕضػ٥ 

ة ٚيؿيكعه  إًف  »ا٧٣ٞةٱٲف:  ٛىؿ عي ٦ً٪ٍ٭ى ىذى ٮٹن د وي
ي أ حن، كى ًعٲعى ٞىةٱًٲفى وى ٕىؿىًب ٦ى ٍ ٘ىًح ا٣ «٤ً٣ي

(93)
. 

٨١٣ اث٨ ٚػةرس ٝىػؿ دراقػذ٫ ا٣ذأزٲ٤ٲػح ٬ػؾق ٤ٔػٯ اٵ٣ٛػةظ ذات ا٣ضػؾكر 

ثةن؛ ك٬ؾا ٩ٞهه  ٚػٰ ا٧٣ٕضػ٥؛ ذ٣ػٟ أف  ٠جٲؿه  ا٣ٕؿثٲح، كأ٢٧٬ ٦ة ٠ةف دػٲٺن أك ٦ٕؿ 

ؿل ٣ٲف ثة٣نٰ  ا٣ٲكػٲؿ، ك٣ػ٥ ٱ٪عىػؿ ٚػٰ ٦ة دػ٢ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٤٣٘ةت اٵػ

ٔىػػؿو ٦عػػؽد أك ٦ضػػةؿو ٦ٕػػٲ ٨؛ كإف ٠سػػؿ ظػػؽٱسةن ٚػػٰ ٦ضػػةؿ أ٣ٛػػةظ ا٣عٌػػةرة 

ٱ١ٮف اث٨ ٚةرس أ٢٧٬ ا٣ؽػٲ٢ ٚػٰ ٦ٞةٱٲكػ٫ . كٝؽ ك٦ى٤ُعةت ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ٛ٪ٮف

أف ٤ٔػٯ ٵ٫٩ ٹ دضؿم ٤ٔٲ٫ أظ١ةـ ا٣ٞٲةس كاٹمذٞةؽ ٧٠ة دضؿم ٤ٔٯ ا٣ٕؿثػٰ. 

ػ٥ى  سى ؽى ٪ٍ ٯ ٝؽ امذٞٮا ٨٦ اٹق٥ ا٧٣ٕؿ ب؛ ٚٞة٣ٮا: ٬ى ا٣ٞؽا٦ا٤٣٘ٮٱٲ٨ كا٣ٕؿب  كىدر٬ى

ٜى  ٪ؽؽى كص٪  كٱ١٧٪٪ة ا٣ٲٮـ أف ٩ٞػٮؿ: د٤ٛ٪ػح كد٤ٛٮ٩ٲػح ٦ػ٨ ا٣ذ٤ٛػٮف، ك٠٭ػؿبى  .كػى

ػٕةن  ك٠٭ؿثةاٲح ٨٦ ا١٣٭ؿثة ، كد٤ٛـ د٤ٛـة ٨٦ ا٣ذ٤ٛـٱٮف، كأ٠كؽ ٨٦ اٵ٠كػٲؽ؛ دٮقُّ

ٰٚ ا٣ٞٲةس؛ ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ٦ٕة٩ٰ ا٣عٌةرة كا٥٤ٕ٣
(94)

. 

                                                 

٨٦ ا١٣ٺـ اٵٔض٧ٰ ٤ٔٯ ظؿكؼ ا٧٣ٕض٥، أثٮ ٦٪ىٮر ا٣ضٮا٣ٲٰٞ، دػط: د. ؼ. ا٧٣ٕؿب  (92)

 .99ـ، ص 9995ٔجؽ ا٣ؿظٲ٥، دار ا٥٤ٞ٣، د٦نٜ، 

 .٦9/3ٕض٥ ٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح،  (93)

د. ظة٦ؽ وةدؽ ٝ٪ٲجٰ، ٦ض٤ح ا٤٣كةف ا٣ٕؿثٰ، ٲ٢ ا٧٣ٕؿثةت كا٧٣ى٤ُط، دراقةت ٰٚ دأو (94)

 .958ص ـ، 9988، 39ع
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ٰ أذٞةد٩ة أف ا٣ٕػؿب ٣ػٮ أرادكا كًػٓ ٦ٕضػ٥ دػأزٲ٤ٰ، ٣ى١ػةف ٣٭ػ٥ ذ٣ػٟ؛ كٚ

ا٣كػ٤ٲٞح كٵ٩٭٥ ا٦ذ١٤ٮا ا٣ؼجؿة ا٤٣٘ٮٱح ا١٣ةٚٲح ٚػٰ ا٣ذ٧ٲٲػـ ثػٲ٨ اٵزٲػ٢ كا٣ػؽػٲ٢، 

ا٤٣٘ٮٱح ا٣ك٤ٲ٧ح ٤٣ٕؿب ص٤ٕذ٭٥ ٱؿثُٮف ا٧٣ٕة٩ٰ ا٣عٞٲٞٲح ثة٧٣ٕة٩ٰ ا٧٣ضةزٱح ا٣ذػٰ 

أمةر ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ذؿازػٰ إ٣ػٯ أف ا٧٣ٕ٪ػٯ ١ٚسٲؿان ٦ة »ٱ٨١٧ أف ٱؤدٱ٭ة ا٣ضؾر ا٤٣٘ٮم، 

ٍٛؿ ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ُ٘ػة  أقػجٜ ٦ػ٨  ا٣عكٰ ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف أوٺن ٧٤٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٕ٪ٮم، ٚة١٣ي

ٞىح ث٧ٕ٪ٯ ا٣ىؼؿة ا٣٪ة٧ٔػح ا٣ٞةقػٲح أقػجٜ ٧٦ػة ١٣ٛؿ ا٣ؾم ٬ٮ ًؽ اٷٱ٧ةف، كا٤٧٣ى ا

«دُٮر ٨ٔ ذ٣ٟ ٨٦ ٦ٛ٭ٮـ ا٣ذ٤٧ٌٜ كا٣ؿٱة 
(95)

٠ةف ٦ػ٨ ثػٲ٨ ٧٤ٔػة  ا٣ٕؿثٲػح ٦ىػ٨ ك. 

اٹقذٕة٩ح ث٭٥ ٨٧٦ ٱٕؿٚٮف ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح ٠ة٣ٛةرقػٲح كا٣ذؿ٠ٲػح؛ كا٣٭٪ؽٱػح ٱ٨١٧ 

كا٣ٲٮ٩ة٩ٲح، إذ ٝػة٦ٮا ثذؿص٧ػح ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ٠ذػت ا٤ٛ٣كػٛح كا٣ُػت كا٤ٛ٣ػٟ ٦ػ٨ ٬ػؾق 

 ا٤٣٘ػػةت إ٣ػػٯ ا٣ٕؿثٲػػح؛ إًػػةٚح إ٣ػػٯ ٦ٕػػؿٚذ٭٥ ا١٣ةٚٲػػح ثة٤٣٘ػػةت ا٣ٕؿكثٲػػح ا٣ٞؽٱ٧ػػح

ٲح، ك٦ة امػذؿؾ ٦ػ٨ ٦ٛػؿدات ثػٲ٨ )ا٣كة٦ٲح(، ٠ة٣كؿٱة٩ٲح كاٳرا٦ٲح كا٣ٕجؿٱح كا٣عجن

ا٣ٕؿب ٰٚ ٦ٕةص٧٭٥ ٠سٲؿان ٦ة ٠ة٩ٮا ٱػؾ٠ؿكف أف ٧٤٠ػح ك٬ؾق ا٤٣٘ةت كا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. 

٦ة ٦ٕؿ ثح ٨ٔ ا٣ٛةرقٲح ٦سٺن؛ أم: إ٩٭٥ ٱٕؿٚٮف أز٤٭ة ثة٣ٛةرقٲح، ك٠ٲػٙ ا٩ذ٤ٞػخ إ٣ػٯ 

ا٣ٕؿثٲح. ك٨١٣ ٝؽ ٱ١ٮف ا٣ؼٺؼ ٰٚ ٦كأ٣ح ا٧٣ٕؿ ب ٚػٰ ا٣ٞػؿنف ا١٣ػؿٱ٥، كادؼػةذ 

ؾا ا٣ؼٺؼ ثٕؽان ٤ٚكٛٲًّة ٱؿدجٍ ثأوػ٢ ا٤٣٘ػح ك٠ٲٛٲػح ّ٭ٮر٬ػة ص٤ٕ٭ػ٥ ٱذض٪جٮ٩ػ٫، ٬

كٱ٭٤٧ٮف دعٞٲٜ اٵ٣ٛةظ ا٣ؽػٲ٤ػح؛ ٦جذٕػؽٱ٨ ثػؾ٣ٟ ٔػ٨ ٦٪٭ضٲػذ٭٥ ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣ذػٰ 

ٰ ا٣ؽٝ ح ٰٚ دٮزٲٜ ٦ة ٱ٪٤ٞٮ٫٩ ٦ػ٨ ٦ٛػؿدات.  ٤ٔػٯ أذ٧ؽك٬ة ٰٚ ٦ٕةص٧٭٥، ٨٦ دٮػ 

ٚٞػؽ ظٮ ٣ػخ ا٧٤١٣ػةتي ا٧٣يٞذؿىًػحي أف ا٣ؼٮؼ ٤ٔٯ ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٣ؽػٲ٢ ٗٲؿ ٦جػؿر؛ 

ا٤٣٘حى اٷ٤١٩ٲـٱح ٨٦ ٣٭ضح ٱذ٧٤١٭ة ٦ضذ٧ٓ ٦عؽكد ٚػٰ مػ٧ةؿ مػؿؽ أكركثػة إ٣ػٯ 

 أ٥٬ ٣٘ح ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ٨٦ ظٲر قٕح اٹ٩ذنةر.

                                                 

إق٧ةٔٲ٢ ٧ٔةٱؿة، ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح د.  ا٣ذأوٲ٢، ٰٚ ٦عةك٣ح -ٰٚ قجٲ٢ ٦ٕض٥ دةرٱؼٰ  (95)

 .759ـ، ص 2553، 3 ، صـ 78ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ٦ش
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ػصظارظػاضططاجمػاضططاصرة:
٣ٞؽ ثةت ٦يؤ٠ ؽان أف ٤٧ٔٲح و٪ةٔح ا٧٣ٕض٥ ٬ٰ ٥٤ٔه ك٨ٚ  ثٞؽرو ٦ذكةكو؛ ذ٣ٟ 

٦ػػ٨ إٚػػةدات ٧٤ٔٲػػح ٱػػٮازم ٚػػٰ أ٧٬ٲذػػ٫ َؿٱٞػػح دٞػػؽٱ٥  أف ٦ػػة ٱٞؽ ٦ػػ٫ ا٧٣ٕضػػ٥

٥٤ٔ و٪ةٔح ا٧٣ٕػةص٥ ٬ػٮ ٚػؿع ٦ػ٨  فٌ إا٧٣ؽاػ٢ كصٮدة ٔؿً٭ة كإػؿاص٭ة. ك

كدٞػٮـ ا٣ىػ٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲػح ٤ٔػٯ ٦جػؽأٱ٨ أك صػة٩جٲ٨  .٥٤ٔ دراقػح ا٧٣ٛػؿدات

ا٣ضة٩ت ا٣٪ْؿم: أك ٦ض٧ٮٔح اٵقف ا٣٪ْؿٱح ا٣ذٰ دع١ػ٥ اٵكؿ ٬ٮ  أقةقٲٲ٨:

٧٪٭ش كَؿٱٞح اٷٔؽاد كا٣عؽٱر ٔػ٨ ٩ْؿٱةدػ٫ ك٦ؽارقػ٫. ا٢٧ٕ٣ ا٧٣ٕض٧ٰ كا٣

ا٣ضة٩ت ا٣ذُجٲٞػٰ اٷصؿااػٰ: أك ٤٧ٔٲػح دػأ٣ٲٙ ا٧٣ٕضػ٥ كوػ٪ةٔذ٫ كا٣سة٩ٰ ٬ٮ 

 LE PETIT ROBERT ذ٣ٟ ٰٚ ٦ٕةص٥ ٦س٢ادٌط كٝؽ  كٜٚ اٵقف ا٣كةثٞح.

LAROUSSEك
(96)

 ؛ٱؼٲح كظٌػةرٱح ٠جٲػؿة ٚػٰ أٱػح ٣٘ػحدةر ٧٤٣ٕةص٥ أ٧٬ٲحه ك .

ا٣عضؿ اٵقةس ٤٣ذ٭ؾٱت ا٤٣٘ٮم، كث٭ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ٬ٰ ٔجػةرة ا٧٣ٕةص٥ ٬ٰ »ٵف 

«ٔػػ٨ اقػػذس٧ةر
(97)

ا٧٣ٕض٧ٲػػح ا٣عؽٱسػػح ا٣ضة٩ػػت ا٣ذػػأزٲ٤ٰ ٚػػٰ كٝػػؽ أدػ٤ػػخ  .

ّ٭ػػؿت ك، إ٣ػٯ صة٩ػػت ا٣ذػػةرٱؼٰ؛ ا١٧٣ٮ٩ػةت اٵقةقػػٲح ٧٤٣ٕضػػ٥ ا٣عػػؽٱر

ح ثة٣ضة٩ت ا٣ذأزٲ٤ٰ أك ثة٣ضة٩ت ا٣ذةرٱؼٰ ٧٤٣ٛؿدات  .٦ٕةص٥ ٦ؼذى 

ػخؽػواضططجمػاضتأثغضؽ:بغنػاضططجمػاضتارغاضغروقػ
ٚػؿكؽ ز٧ٌػح  ؛ا٣ذػأزٲ٤ٰكا٣ذػةرٱؼٰ ثؿ٥ٗ ا٣ذنةث٫ ٰٚ ٧ٌ٦ٮف ا٧٣ٕض٧ػٲ٨ 

 ٤ٔٯ ا٣٪عٮ اٳدٰ:كاًعح ثٲ٪٭٧ة ٩جؿز٬ة 

 ٌَ ض٘د اىٍفٓٔم:  -أ

ؿ ؼ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ذػأزٲ٤ٰ أ٩ػ٫: ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ػؾم  Etymological Dictionary ٱٕي

                                                 

ٔـكز، ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٪ْؿ و٪ةٔح ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح كنٚةؽ دُٮر٬ة، د. أظ٧ؽ ٱ (96)

 .9546، ص 2559، 4 ، صـ 84ثؽ٦نٜ، ٦ش

ٰٚ قجٲ٢ ا٣ٕؿثٲح، د. ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲؽ، كزارة ا٣سٞةٚح، ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ا٣كػٮرٱح ١٤٣ذػةب،  (97)

 .994ـ، ص 2595د٦نٜ 
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ة٣ش أزٮؿ ا٧٤١٣ةت ا٧٣كذ٤٧ٕح ٰٚ ٣٘ػح ٦ٕٲ ٪ػح؛ قػٮا  أ ٠ة٩ػخ أزٲ٤ػحن ٚٲ٭ػة أـ ٱٕي

ر وػػٲٖ  ػػةن دُػػٮُّ ػػٲةن ثػػؽاٱةت ّ٭ٮر٬ػػة، ك٦ذذجٕ  دػٲ٤ػػح ٦ػػ٨ ٣٘ػػةت أػػػؿل؛ ٦ذٞى 

. اٵػؿل ةقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ ا٤٣٘ةتث اقذ٧ٕة٣٭ة كدٹ٣ذ٭ة ٰٚ ا٤٣٘ح ٩ٛك٭ة؛ ك٦ٞةر٩ةن 

ٙو   كز٧ة٩ٲػح، ٦بػح فةكز٧ػكّ٭ؿ أكؿ ٦ٕض٥ دأزٲ٤ٰ ٧٤١٤٣ةت ٰٚ أكركثة ٔةـ أ٣

٤٣٘ػػح  ةن دأزٲ٤ٲػػ ةن ٦ٕض٧ػػ (John Jamiesen - صػػٮف صة٦ٲٲكػػ٨) ٩نػػؿظٲ٪٧ػػة 

، (Etymological Dictionary of the Scottish Language) اٷقػػ١ذ٤٪ؽٱح

ة ٚأّ٭ؿ ا٧٤١٣ةت ٰٚ اقذ٧ٕةٹت ٦ذذة٣ٲح، ٦ٓ أ٦س٤ح ٦ٞذجكح ٦ؿد جح دؿدٲجةن دةرٱؼٲًّػ

٨٦ ٠ذٌةب ٝؽا٦ٯ ك٦عؽزٲ٨
(98)

. 

ا٧٣ٕض٥ ا٣ؾم  ٚٲٕؿ ؼ أ٫٩ (Historical Dictionary) ا٣ذةرٱؼٰأ٦ة ا٧٣ٕض٥ 

ٱٞٮـ ٤ٔٯ ص٧ٓ ا٧٣ٛؿدات ا٣ذٰ اقػذ٤٧ٕخ ٚػٰ ٣٘ػح ٦ٕٲ ٪ػح، كدكػضٲ٢ دػةرٱغ 

ر وػٲ٘٭ة كدٹٹد٭ػة  ظٲةة ٢٠ ٦٪٭ة ٦٪ؾ أٝؽـ ٩ه كردت ث٫، ػةن دُػٮُّ ا٣ذػٰ ٦ذذجٕ 

دٕةٝجخ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٧٣ٛؿدات ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػٮم، ٦ؿد جػح دةرٱؼٲًّػة ثعكػت 

٦ٕضػ٥ أك٠كػٛٮرد ا٣ذػةرٱؼٰ أكؿ ٦ٕض٥ ّ٭ؿ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪٭ش ٬ٮ كا٣ٕىٮر. 

٦بح كز٧ةفو كٔنؿٱ٨ ا٣عؽٱر ٤٣٘ح اٷ٤١٩ٲـٱح، ق٪ح أ٣ٙ كدكٓ
(99)

. 

 ٌَ ض٘د أـتل٘ث اىظٓٔر: -ب

رة ٔػ٨ ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ذػةرٱؼٰ؛  إف ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٬ٮ ظة٣ح ٦ذٞؽ ٦ح ك٦ذُػٮ 

ٲػح ا٣ذػٰ ا٣ذ٘ٲؿات ا٣ج٪ٲٮٱػح كا٣ؽٹ٣ز٨٦ دذجُّٓ ٱٞٙ ٔ٪ؽ ٵف ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٹ 

٦ٮًٮ٫ٔ دراقح ٩نأة ا٧٤١٣ةت ٨٦ ظٲػر »؛ ٵف ٧٤ح ٔجؿ ا٣ٕىٮرظؽزخ ١٤٣

ٞ ح  ا٣ـ٨٦، ك٨٦ ظٲر ا٣ٕٺٝح ثػٲ٨ ا٣ىػٲ٘ح اٵوػ٤ٲح كا٣ىػٲ٘ح ا٣ٛؿٔٲػح ا٧٣نػذ

                                                 

ٱ٪ْؿ كّٲٛح ا٣ذأزٲ٢ ٰٚ ا٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ٕؿثٲح، د. أظ٧ؽ ٔػـكز، ٦ض٤ػح ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح  (98)

 .968-967، ص 2599 ،4، ج86ثٲح ثؽ٦نٜ، ٦شا٣ٕؿ

د. ٦ع٧ػؽ ظكػ٨ ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ، دار ٱ٪ْؿ ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح: كزةاٜ ك٧٩ػةذج،  (99)

 .94-93ص ـ، 2558ا٣كٺـ ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ، ا٣ٞة٬ؿة، 
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 :، أمةّ٭ػٮر وػٲ٘ح صؽٱػؽة؛ أـ دٹ٣ٲًّػ :، أمة٦٪٭ة؛ قٮا  أ٠ػةف ا٣ذٛػؿُّع وػؿٚٲًّ 

«ّ٭ٮر ٦ٕ٪ٯ صؽٱؽ
(25)

 . ٚ٭ػٮ ثػؾ٣ٟ ثعةصػح إ٣ػٯ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ا٣ذػٰ ٱٞػؽ ٦٭ة

ٱٞؽ ٦ػػ٫ ا٧٣ٕضػػ٥ ٦ػػة ٦ػػ٨ ثٕػػي ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ذػػةرٱؼٰ؛ ا٣ػػؾم ٹ ٱكػػذٛٲؽ ٠سٲػػؿان 

 ا٣ذأزٲ٤ٰ، ٠ٕٺٝةت ا٧٣ٞةر٩ح كاٹمذٞةؽ.

 ٌَ ض٘د اىطشً واإلضاٌث: -ت

ٱضػت أف »إذ إف ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ أًؼ٥ كأم٢٧ ٨٦ ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ؛ 

«ًك٣ىخ ٚػٰ ا٤٣٘ػحكٱعٮم ا٧٣ٕض٥ ا٣ذػةرٱؼٰ ٠ػ٢  ٧٤٠ػح ديػؽي 
(29)

ٱكػذ٪ؽ ٚػٰ ك؛ 

ةرٱغ ا٧٤١٣ةت إ٣ٯ ا٣نٮا٬ؽ ا٣ذٰ د٪ذ٧ٰ إ٣ػٯ ٔىػٮر ٦ؼذ٤ٛػح، ٧٦ػة ددعؽٱؽق 

ٺ ٱنػ٢٧ ٚػأ٦ة ا٧٣ٕض٥ ا٣ذػأزٲ٤ٰ  .٨٦ ا٧٣ض٤ؽات ا٣ٌؼ٧ح ٱكذ٤ــ ٔؽدان ٠جٲؿان 

٧٤٠ةت ا٤٣٘ح ٤٠ ٭ة؛ إذ إف ثٕي ا٧٤١٣ةت ٱيؤز ػ٢ ثكػُؿ أك قػُؿٱ٨، كثٌٕػ٭ة 

ػح ٤ٔػٯ ظٲةدػ٣٫ٕؽـ ك ٫ٱ٭٢٧ دأزٲ٤ ٚػٰ  اصػٓ اقػذ٧ٕة٫٣، أك ٣ذؿصٮد أد٣ ػح ٦ٮزٞ 

 ا٤٣٘ح؛ ٧٠ة أ٫٩ ٹ ٱ٭ذ٥ ثؾ٠ؿ ا٣نٮا٬ؽ ا٣ذٰ كردت ٚٲ٭ة ا٧٤١٣ةت.

 ٌَ ض٘د اىٍِٓز: -ث

٦ُّ٪ػٰ ثػٲ٨ ا٣جٕػؽ ا٣ذػةرٱؼٰ )ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٱض٧ػٓ إف   (diachronicا٣ذـ 

ر ا٤٣٘ح ا٣ٮاظؽة ٔجؿ ا٣ٕىٮر، ٨٦ ػٺؿ دراقػح د٘ٲػؿ ا ٧٤١٣ػح ا٣ؾم ٱذذجٓ  دُٮُّ

ا٣ػؾم  (synchronic٪ٲح كأػؿل؛ كثػٲ٨ ا٣جٕػؽ ا٣ذـا٦٪ػٰ )ثٲ٨ ٦ؿظ٤ح ز٦ ةدةرٱؼٲًّ 

ٱٞٮـ ٤ٔٯ دراقح ا٤٣٘ح ٰٚ ٦ؿظ٤ح أك ٔىؿو ٦ٕٲ ٨، ٵ٫٩ ٱٺظػٜ ا٩ذٞػةؿ ا٧٤١٣ػح 

دـا٦٪ٲةن إ٣ٯ ا٤٣٘ةت اٵػػؿل؛ ٠ة٩ذٞػةؿ ا٧٤١٣ػح ٦ػ٨ ا٣ٕؿثٲػح إ٣ػٯ ا٣ٛةرقػٲح أك 

 ا٣ذؿ٠ٲح أك ا٤٣٘ةت اٵكرثٲح، كثة١ٕ٣ف.

                                                 

٦ض٤ػح ثٕي اٷم١ةٹت ا٧٣٪٭ضٲح ا٣ؼةوح ثة٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ ا٣ذةرٱؼٰ، ا٣ُٲت ا٣ج١ٮش،  (25)

 .399ص ـ، 9995، 6-٩5ف، عا٧٣ٕض٧ٲح دٮ

ا٧٣ٕض٥ ا٤٣٘ٮم ا٣ذةرٱؼٰ، أكٗكخ ٚٲنؿ، ٩نؿق ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثة٣ٞػة٬ؿة، ا٣٭ٲبػح  (29)

 .7ـ، ص 9967ا٣ٕة٦ح ٣نؤكف ا٧٣ُةثٓ اٵ٦ٲؿٱح، ا٣ٞة٬ؿة 
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ا٣نؿح ا٧٣ٕض٧ٰ ٧٤١٤٣ةت ٨٦ كص٭ح ا٣٪ْػؿ أ٦ة ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ ٚٲ١ٮف 

ٰٚ ا٧٣ؿاظػ٢ ا٣ذةرٱؼٲػح ا٧٣ذٕةٝجػح، ثػأف دٞػٮؿ: إف ٬ػؾق  :ا٣ؿأقٲح ٍٚٞ؛ أما٣ذـ٦٪ٲح 

ا٧٤١٣ح ٠ة٩خ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ٛٺ٩ٰ ٠ؾا، كأوجعخ ٚٲ٧ة ثٕؽ ٠ؾا، ز٥ ن٣خ إ٣ٯ ٠ؾا
(22)

. 

ػأرصانػاضطظؼجػاضتأثغضؽػسؽػاضططاجمػاضتأثغضّغظ:
 ٣٨ذأزٲ٤ٰ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ذأزٲ٤ٲػح اٵص٪جٲػح ٚإ٩٪ػة ٣ػإذا ظةك٣٪ة ا٣ذ٧ةس ا٧٣٪٭ش ا

ؽ، كاًط ا٧٣ٕة٥٣، ٦ذٌجٓ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ٕةص٥؛ ظذٯ د٤ػٟ ا٣ذػٰ  ٩ٕسؿ ٤ٔٯ ٦٪٭ش ٦ٮظ 

اٷ٤١٩ٲـٱػح  ا٣ذأزٲ٤ٲػح ٚػٰ ٪ة ثٕػي ا٧٣ٕػةص٥ٱد٪ذ٧ٰ إ٣ٯ ٣٘ػح كاظػؽة؛ ٚػإذا اقػذٞؿ

 .٩ٺظِ اػذٺؼ ٬ؾق ا٧٣ٕةص٥ ٰٚ ٦٪٭ضٲذ٭ة ثذأزٲ٢ ا٧٤١٣ةت٦سٺن كا٣ٛؿ٩كٲح 

٩Websterضؽ أف ٝة٦ٮس ٰٚ اٷ٤١٩ٲـٱح كإذا ٦ٌٲ٪ة ٦ٓ ٬ؾق ا٧٣ٕةص٥ 
(23)

 

كٝػػػة٦ٮس  ؛ثذعؽٱػػػؽ أوػػػ٢ ا٧٤١٣ػػػح، زػػػ٥ ٱجػػػٲ ٨ دٹ٣ذ٭ػػػة كامػػػذٞةٝةد٭ةٱجػػػؽأ 

CHAMBERS
(24)

ٱجؽأ ثٕؽ ثٲةف ا٣ىػٲ٘ح ا٣ىػٮدٲح ا٧٣ُٕٞٲػح ٧٤١٤٣ػح ثة٣ؽٹ٣ػح  

ا٣ذػٰ كوػ٤خ  ا٣ٮقٲُحا٣عؿٚٲح ٣٭ة، د٤ٲ٭ة ا٣ؽٹ٣ح اٹوُٺظٲح، ز٥ ٱجٲ ٨ ا٤٣٘ح 

ٰٚ ٣٘ح أك  ىٲٖ اقذ٧ٕة٣٭ةثا٧٤١٣ح ٨ٔ َؿٱٞ٭ة إ٣ٯ اٷ٤١٩ٲـٱح، ٦ٞةر٩ةن وٲ٘ذ٭ة 

٣٘ةت أػؿل؛ كأػٲؿان ٱػؾ٠ؿ أوػ٢ ا٧٤١٣ػح كا٤٣٘ػح ا٣ذػٰ ا٩عػؽرت ٦٪٭ػة، ٦ػٓ 

 An Etymological Dictionaryof Modernدٹ٣ذ٭ػػة اٵوػػ٤ٲح. كٝػػة٦ٮس 

English
(25)

ة إ٣ػٯ اٷ٤١٩ٲـٱػح، كا٤٣٘ػح ٱجؽأ ثؾ٠ؿ ا٤٣٘ح ا٣ذٰ ا٩ذ٤ٞخ ا٧٤١٣ح ٦٪٭ 

                                                 

 .235ٱ٪ْؿ ٦٪ة٬ش ا٣جعر ٰٚ ا٤٣٘ح، د. د٧ةـ ظكةف، ١٦ذجح اٵ٩ض٤ٮ ا٧٣ىؿٱح، ا٣ٞة٬ؿة، ص  (22)

(23) Webster's Etymological Dictionary, A. Macpherson, C. E., F. E. I. S, 

New York,     . 

(24) CHAMBERS'S: Etymological Dictionary of the English Language, 

James Donald, W. & R. Chambers, London and Edinburgh,     . 

(25) An Etymological Dictionary of Modern English, Weekley Ernest, 

Publisher London Murray, Albemarle Street, W,     . 
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كا٤٣٘ػح ا٣ذػٰ ا٩عػؽرت ٦٪٭ػة؛ كأػٲػؿان  ٭ةا٣سة٩ٲح أك ا٣سة٣سح ا٣ٮقػٲُح؛ زػ٥ ٱػٮرد أوػ٤

ٱعةكؿ دعؽٱؽ ز٨٦ اقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ اٷ٤١٩ٲـٱح ٨٦ ػٺؿ إٱؿاد٬ة ٰٚ مٮا٬ؽ أدثٲػح أك 

٩ORIGINSىٮص ٩سؿٱح ٦ن٭ٮرة. أ٦ة ٝة٦ٮس 
(26)

ٚٲجػؽأ ثػؾ٠ؿ ا٣ىػٲٖ ا٣ذىػؿٱٛٲح  

ا٣ضؾر ا٣ؾم ث٪ٲخ ٤ٔٲ٫ َةاٛح ٨٦ ا٧٤١٣ةت؛ كٱٕؿض وٲٖ ٬ػؾق  ٧٤١٤٣ح، ز٥ ٱعؽد

ا٧٤١٣ةت كامذٞةٝةد٭ة ا٧٣ٮ٣ ؽة ٦٪٫، كاقذ٧ٕةٹد٭ة ا٧٣ذنةث٭ح ٰٚ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ا٤٣٘ػةت، 

 دكف دعؽٱؽ دةرٱغ ٣٭ة.٨٦ ٦ٓ اٷمةرة إ٣ٯ دٹٹد٭ة، ك٨١٣ 

٩ٺظِ ٦س٢ ٬ؾا اٹػذٺؼ ا٣ٛؿ٩كٲح دةثٕ٪ة اقذٞؿا  ا٧٣ٕةص٥ ا٣ذأزٲ٤ٲح ك٣ٮ 

 Dictionnaire D' étymologie؛ إذ ٱجػؽأ ٝػة٦ٮس ٧٪٭ضٰ ثٲ٨ ا٧٣ٕض٥ كاٳػؿا٣

Française
(27)

، ٦ػٓ ا٣ضػؾر ا٧٤١٣ح كا٤٣٘ح ا٣ذػٰ ا٩عػؽرت ٦٪٭ػة ثذعؽٱؽ أو٢ 

ٞ خ ٦٪٫ كدٹ٣ذ٫ اٵو٤ٲح، زػ٥ ٱػٮرد ا٣ىػٲٖ ا٣ذػٰ دٮ٣ ػؽت ٦ػ٨ ٬ػؾا  ا٣ؾم امذي

ة إ٣ػػٯ ا٣ضػػؾر كاقػػذ٧ٕةٹد٭ة ٚػػٰ ا٣ٛؿ٩كػػٲح كا٤٣٘ػػةت اٵػػػؿل، ٦ػػٓ اٷمػػةر

Petit Robert ٝػة٦ٮسأ٦ػة  .دٹٹد٭ة ا٣عؽٱسح؛ ك٨١٣ ٨٦ دكف ذ٠ؿ دػٮارٱغ
(28)

 

دٲح ا٣ٕة٧٣ٲػح؛ عكت اٵ٣ٛجةاٲػح ا٣ىػٮثٲسجخ ا٣ن٢١ ا١٣ذةثٰ كا٣٪ُٰٞ ٧٤١٤٣ح ٚ

ز٥ ٱؾ٠ؿ اٵو٢ ا٣ؾم ا٩عؽرت ٦٪ػ٫ ا٧٤١٣ػح كا٣ُؿٱػٜ ا٣ػؾم قػ١٤ذ٫ ٝجػ٢ أف 

 ،ٲػح ك٦٪٭ػة إ٣ػٯ ا٣ٛؿ٩كػٲحدى٢ إ٣ٯ ا٣ٛؿ٩كٲح؛ ٠ةٹ٩ذٞةؿ ٨٦ ا٣ٕؿثٲح إ٣ٯ ا٣ٺدٲ٪

كذ٣ٟ ٦ٓ ذ٠ؿ ا٣ؽٹ٣ح اٵك٣ٯ ا٣ذٰ صة ت ث٭ة، كا٣ذُػٮرات ا٣ذػٰ ٣عٞػخ ث٭ػة 

                                                 

(26) ORIGINS: A Short Etymological Dictionary of Modern English, Eric 

Partridge, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New 

York, First Edition    . 

(27) Dictionnaire D' étymologie Française, Auguste Scheler, Paris, 

Librairie de Firmin Didot, Freeres, Fils, Rue Jacob   ,     . 

(28) Petit Robert: dictionnaire de la langue française, le robert, paris, 

    . 
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كٝؽ ٱنٲؿ إ٣ٯ ا٣ٕٺٝةت ا٣ذٰ  ؛ثة٣ذٮارٱغ ٔجؿ ا٣ـ٨٦، ك٢ٌ٠ ذ٣ٟ ٱؾ٠ؿ ٦ىعٮثةن 

دؿثُ٭ة ث٘ٲؿ٬ة ٨٦ ا٧٤١٣ةت
(29)

. 

ػاضتأثغلػاضضعوي:ػظؼجط
 :٨ ٦ذٮازٱىٲ٨ ٧٬ةدك٤ٟ ٦٪٭ضٲ٧ةت ٰٚ ا٧٣ٕض٥ دأزٲ٢ ا٤١٣ ٤٧ٔٲ ح  فإ

ثذعؽٱؽ ا٤٣٘ح ا٣ذٰ ا٩عػؽرت  :دأزٲ٢ ا٧٤١٣ح ٨٦ ٩ةظٲح ا٣ٮ٨َ ا٤٣٘ٮم؛ أم

٦٪٭ة، أك اٵقؿة ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذٰ د٪ذ٧ٰ إ٣ٲ٭ػة؛ ك٬ػؾا ٦ػؿدجٍ ثةٵ٣ٛػةظ ا٧٣ٞذؿًػح 

ا٣ٛةرقػٲح كا٣ٺدٲ٪ٲػح ة٧٤١٣ةت ٠ ؛ا٣ذٰ دػ٤خ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٤٣٘ةت اٵػؿل

 كا٣ذؿ٠ٲح كٗٲؿ٬ة.

ثؾ٠ؿ ا٣ضػؾر ا٤٣٘ػٮم ا٣ػؾم  :ةظٲح ا٣ضؾر ا٤٣٘ٮم؛ أمدأزٲ٢ ا٧٤١٣ح ٨٦ ٩

ي٪ٲخ ٤ٔٲ٫ ا٧٤١٣ح ث
(35)

ٞ ح، أك ا٣ذػٰ  ؛ك٬ؾا ٱذعٜٞ ٰٚ ا٧٤١٣ةت ا٧٣ٮ٣ ؽة كا٧٣نػذ

ا٣ٕؿكثٲػح ٠ذأزٲ٢ ا٧٤١٣ةت ا٣ٕؿثٲح، كا٧٤١٣ػةت  ؛د٪ذ٧ٰ إ٣ٯ أقؿة ٣٘ٮٱح كاظؽة

٦ػ٨ ٠ة٣ٕجؿٱح كا٣كؿٱة٩ٲح كاٳرا٦ٲح كٗٲؿ٬ة ٨٦ ا٧٤١٣ػةت ا٧٣٪عػؽرة  (ا٣كة٦ٲح)

 أقؿة ٣٘ٮٱح كاظؽة.

ػاضتأثغضؽػِّضغاظػاضضعظػاضطربغظ:اضططجمػأرصانػطػترحظػضطظؼجػ
ٱٕذ٧ػؽق كاقذ٪ةدان إ٣ٯ ٦ة قجٜ، ثٮقٕ٪ة أف ٩ٞذؿح ا٧٣٪٭ش ا٣ػؾم ٱ١٧ػ٨ أف 

ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٵ٣ٛةظ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٔة٦ػح، قػٮا  أ٠ة٩ػخ أزٲ٤ػحن أـ دػٲ٤ػح، 

 كا٣ؾم ٱٞٮـ ٤ٔٯ أرثٕح أر٠ةف؛ ٬ٰ:

ٕ٪ػٯ ٬ػؾا ا٣ضة٩ػت ثذعؽٱػؽ ا٣ضػؾر ا٤٣٘ػٮم ا٣سٺزػٰ أك : ٱي أنو اىهيٍدث

ا٣س٪ةاٰ ا٣ؾم دٮ٣ ؽت ٦٪٫ ا٧٤١٣ح إف ٠ة٩خ ٔؿثٲح، كدعؽٱؽ ا٤٣٘ح ا٣ذٰ ا٩عؽرت 

                                                 

، 48ظػٺـ ا٣ضٲٺ٣ػٰ، ٦ض٤ػح ا٤٣كػةف ا٣ٕؿثػٰ، عٵزٲ٢ كا٣ؽػٲ٢ ٰٚ ٦ٕةص٧٪ػة ا٣ٕؿثٲػح، ا (29)

 .85ص ـ، 9999

 .963، ص ٢ ٰٚ ا٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲح ا٣ٕؿثٲحٱ٪ْؿ كّٲٛح ا٣ذأزٲ (35)
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 ،أك دػٲ٤ح؛ ٦ػٓ اٷمػةرة إ٣ػٯ ٠ٲٛٲ ػح وػٲةٗذ٭ة (قة٦ٲحٔؿكثٲٌح )٦٪٭ة إف ٠ة٩خ 

 إف ٠ة٩خ ٦٪عٮدح ٰٚ ٣٘ذ٭ة اٵو٤ٲح ٨٦ ٧٤٠ذٲ٨ أك أ٠سؿ.قٲ٧ٌة  كٹ

ر ا٣ىػػٲ٘ح ا٣ىػػٮدٲح هدد٘غث اىتِ٘ٔٗددث ىيهيٍددثاى : ٱذذج ػػٓ ٬ػػؾا ا٣ضة٩ػػت دُػػٮُّ

أز٪ة  ا٩ذٞة٣٭ة ثٲ٨ ا٣ٕىٮر، إف ٠ة٩خ ٔؿثٲح، اقػذ٪ةدان إ٣ػٯ ٰٚ كا٣ىؿٚٲح ٧٤١٤٣ح 

ح ا٣نٮا٬ؽ كا٣٪ىٮص ا٧٣ٮزٞ 
(39)

كا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞؽٱ٧ػح كا٣عؽٱسػح؛ ٧٠ػة  ،

ٰ ا٤٣٘ةت اٵػؿل ٦ػة إ٣ٯ اقذ٧ٕةٹد٭ة ا٧٣ذنةث٭ح ٚ -إف ٠ة٩خ دػٲ٤ح  -ٱنٲؿ 

. كٱجػٲ ٨ ا٤٣٘ػح ا٣ٮقػٲُح ا٣ذػٰ دػ٤ػخ ٔػ٨ ، كا٣ٛػؿكؽ ٚٲ٧ػة ثٲ٪٭ػةأ٨١٦ ذ٣ٟ

َؿٱٞ٭ة ٬ؾق ا٧٤١٣ح إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح؛ كذ٣ٟ اقذ٪ةدان إ٣ٯ ٦نةث٭ح أك ٦ٞةرثح وػٲ٘ذ٭ة 

، كإ٣ػٯ ا٣ىػٺت ا٣ذةرٱؼٲػح ثػٲ٨ ٰٚ ٬ؾق ا٤٣٘ح ٤٣ىٲ٘ح ا٧٣كذ٤٧ٕح ٰٚ ا٣ٕؿثٲح

ر وػٲ٘ذ٭ة ا٣ىػٮدٲح كا٣ىػؿٚٲح ٚػٱؽ. كا٣ٕؿثٲح ك٬ؾق ا٤٣٘ح ا٣ٮقٲُح ٰ رس دُٮُّ

٣٪كش ا٣ىٮدٲح ا٣ٕؿثٲح، ك٨٦ ػػٺؿ ا٣ىػٲٖ اا٣ٕؿثٲح؛ ٨٦ ظٲر ٦ؽل ٦ٮاٚٞذ٭ة 

؛ ٠ىػٲٖ اٵٕٚػةؿ، كاٵقػ٧ة ، ٲػحا٣ٕؿثٚػٰ  ٭ةاقػذ٧ٕة٣ٔ٪ػؽ ا٣ذٰ دٮ٣ ؽت ٦٪٭ة 

ا٧٣ىػػةدر ا٣ىػػ٪ةٔٲح، كا٧٣نػػذٞةت ٠أقػػ٧ة  ا٣ٛةٔػػ٢ كا٧٣ٕٛػػٮؿ ك ،كا٣ض٧ػػٮع

إ٣ٯ كركد ٬ؾق ا٣ىٲٖ ٰٚ ا٧٣ٕػةص٥ ا٤٣٘ٮٱػح ا٣عؽٱسػح، كا٣٪كجح؛ كذ٣ٟ اقذ٪ةدان 

 ا٤٣٭ضةت ا٣ٕة٦ٲ ح.كٰٚ ا٤٣٘ح ؽراقةت ا٣أك  ،ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱحك٦ٕةص٥ 

ر ا٣ػؽٹ٣ٰ ا٣ػؾم َػؿأ ٤ٔػػٯ : دلىدث اىهيٍدث ٱؿوػؽ ٬ػؾا ا٣ضة٩ػػت ا٣ذُػٮُّ

ا٧٤١٣ح، ٦٪ؾ دٹ٣ح صػؾر٬ة ا٤٣٘ػٮم إف ٠ة٩ػخ ٔؿثٲػح، كاقػذ٧ٕة٣٭ة ٚػٰ ٣٘ذ٭ػة 

ر اٵوػػ٤ٲح إف ٠ة٩ػػخ دػ ٲ٤ػػح، ظذػػٯ دػٮ٣٭ػػة ا٣ٕؿثٲػػح؛ كٱػػؽرس أٱٌػػةن دُػػٮُّ

ر ك٩ٮٔػ٫، كأزػؿ ا٧٣ضػةز كا١٣٪ةٱػح  اقذ٧ٕة٣٭ة ٰٚ ا٣ٕؿثٲػح، كمػ٢١ ٬ػؾا ا٣ذُػٮُّ

كا٣ؿ٦ـ ٰٚ د٘ٲُّػؿ ا٣ؽٹ٣ػح؛ ٦ػٓ اٷمػةرة إ٣ػٯ دٹ٣ذ٭ػة اٹوػُٺظٲح ا٣عؽٱسػح؛ 

 كذ٣ٟ اقذ٪ةدان إ٣ٯ ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسح ك٦ٕةص٥ ا٧٣ى٤ُعةت.

                                                 

٤ح ٦٪ٕةن ٣ٸَة٣ح.(39)  ٨٦ دكف ذ٠ؿ ٬ؾق ا٣نٮا٬ؽ ٦ٛى 
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ٕىػؿ ا٣ػؾم اقػذ٤٧ٕخ ٚٲػ٫ ٬ػؾق ٩ت دعؽٱؽ ا٣: ٱعةكؿ ٬ؾا ا٣ضةاىخارٗظ

ة  ا٧٤١٣ح إف ٠ة٩خ ٔؿثٲح، كا٣ٕىػؿ ا٣ػؾم دػ٤ػخ ٚٲػ٫ إ٣ػٯ ا٣ٕؿثٲػح إف أكؿ ٦ؿ 

٠ة٩ػػخ دػٲ٤ػػح؛ كذ٣ػػٟ اقػػذ٪ةدان إ٣ػػٯ اقػػذ٧ٕةٹد٭ة ٚػػٰ ا٣نػػٮا٬ؽ كا٣٪ىػػٮص 

ح ا٣ذٰ د٪ذ٧ٰ إ٣ٯ ٔىٮر ٝؽٱ٧ح أك ظؽٱسح، ك٨٦ ػٺؿ روؽ اقػذ٧ٕة٣٭ة  ا٧٣ٮزٞ 

 ؽٱ٧ح كا٣عؽٱسح. ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞ

ػ:وسقػاضطظؼجغظػاضطػترحظػضضططجمػاضتأثغضؽػظطاذجػطنػاضصضطاتػاضطؤثَّضظ
 ةَاِعَؽة

ػؿى  ر وػٮدٲةن ٔػ٨ ٦ىؼى اٵو٢: صؾر ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ٦ذُػٮ 
(32)

  ٌٜ ػ ث٧ٕ٪ػٯ ا٣ن 

ؿت ا٣ٌكٛٲ٪حي ا٧٣ة ى ٦ى كا٣ٛذط. ك٦٪٫  ذٍ  :ؿان ؼٍ ٦ىؼى  ٞ  .٫مى

ت ا٧٣ػٲ٥ ٚػٰ ٧٤٠ػح ا٣ىٲ٘ح: إف وٮت ا٣جة  ٰٚ ٧٤٠ح ثةػؿة ٦جؽؿ ٦ػ٨ وػٮ

٦ةػؿة؛ كذ٣ٟ ثٕؽ اقذ٧ٕةؿ ٝٮة ا٣جؼةر ٰٚ دكٲٲؿ ا٣ك٨ٛ؛ ظؽث ٬ؾا اٷثؽاؿ ثػٲ٨ 

ا٣جةػؿة كا٧٣ةػؿة ٣ذٞةرب ٦ؼؿصٰ ا٣جة  كا٧٣ٲ٥ ٰٚ ذ٣ػٜ ا٤٣كػةف. كا٣جػةػؿة ٬ػٰ 

وٲ٘ح اق٥ ٚةٔػ٢ اقػذ٤٧ٕخ ث٧ٕ٪ػٯ اقػ٥ ن٣ػح؛ أم: اٳ٣ػح ا٣ذػٰ د٧ٕػ٢ أك دكػٲؿ 

ىةًػؿى  ٧ٕخ ص٧ٓ ٦ؤ٩ر ث اًػؿ.كات، كص٧ٓ د١ثة٣جؼةر؛ كٝؽ صي ىٮى  ٲؿ ٤ٔٯ ث

ر دٹ٣ٰ د٧س ٢ ثذٮقٲٓ ا٣ؽٹ٣ػح؛ ٚجٕػؽ أف  ا٣ؽٹ٣ح: ظؽث ٣٭ؾق ا٧٤١٣ح دُٮُّ

٤ىػٜ  ٕخ دٹ٣ذ٭ة ٣ذُي ة ا٣جؼةر دٮق  ٠ة٩خ دؽؿُّ ٤ٔٯ ا٣كٛٲ٪ح ا١٣جٲؿة ا٣ذٰ دكٲؿ ثٞٮ 

٤ٔٯ ا٣كٛٲ٪ح ا١٣جٲؿة ٔة٦ ح، ٦٭٧ة ٠ة٩خ ا٣ٞٮة ا٣ذٰ دكػٲ ؿ٬ة؛ إذ ثٞٲػخ ا٣ذكػ٧ٲح 

ةن ٦عؿ ٠ح.٦ٓ   أف ا٣ك٨ٛ ٥٣ دٕؽ دكذ٢٧ٕ ا٣جؼةر ٝٮ 

ا٣ذةرٱغ: ٨٦ ا٧٣ٺظِ أف اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح ا٣جؼةر ظؽٱر ٰٚ ا٣ٕؿثٲح؛ إذ ٱٕػٮد 

                                                 

ٚأ٦ٌة »: ٧9/255ة ظؽث ٰٚ ث٪ةت ثؼؿ ا٣ؾم ذ٠ؿ٬ة اث٨ ٚةرس ٰٚ ا٧٣ٞةٱٲف، ٦ةدة ثؼؿ ٠ (32)

ىٍؼؿ ٤ٚٲف ٨٦ ا٣جةب،  :٢ى ا٣ٌىٲٙجٍ ٝٮ٣٭٥ ٤٣كعةات ا٣ذٰ دأدٰ ٝى  كذ٣ٟ أٌف ٬ؾق ا٣جػة  ث٪ةتي ث

٣ح ٨٦ ٦ٲ٥، كاٵو٢ ٦ىٍؼؿه   .«٦جؽى
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ة ٦عؿ ٠ػح ٤٣كػ٨ٛ؛ ٣٭ػؾا  ٢٧ ا٣جؼػةر ٝػٮ  إ٣ٯ أكاػؿ ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦ ٔنؿ، ظٲ٨ اقذٕي

   .ٚإ٩٭ة ٥٣ دؿد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح، ٠ة٤٣كةف كا٣ٞة٦ٮس كا٣ذةج ك٦عٲٍ ا٧٣عٲٍ

 سٍارك

 ٦٪عٮدػحك٬ػؾق  ؛٧٤١commerciumح إ٣ػٯ ا٣ٺدٲ٪ٲػح ا٣اٵو٢: ٱٕٮد أو٢ 

 .ث٧ٕ٪ٯ ٦ذةصؿة merx، ك٨٦ ةن ث٧ٕ٪ٯ ٦ٕ -comٰٚ ا٣ٺدٲ٪ٲح ٨٦ ا٣جةداح 

إ٣ػٯ ا٤٣٘ػةت اٵكرثٲػح  commerciumا٣ىٲ٘ح: ا٩ذ٤ٞػخ ا٧٤١٣ػح ا٣ٺدٲ٪ٲػح 

ٲح زػػ٥ ا٣ٛؿ٩كػػ ،commerqueا٣ٛؿ٩كػػٲح ا٣ٮقػػُٯ ثىػػٲٖ ٦ذٞةرثػػح؛ ١ٚة٩ػػخ ٚػػٰ 

٧٠ة ا٩ذ٤ٞخ إ٣ٯ ا٣ذؿ٠ٲػح ثىػٲ٘ح اثذٕػؽت ٤ٝػٲٺن ٔػ٨  ؛commerceكاٷ٤١٩ٲـٱح 

ا٣ػؾم  c ثػؽؿ وػٮت g ٨٦ ػٺؿ اقذ٧ٕةؿ وػٮت، gümrükاٵو٢ ا٣ٺدٲ٪ٰ 

... ك٦ػػ٨ ا٣ذؿ٠ٲػح دػ٤ػخ ٬ػػؾق ا٧٤١٣ػح إ٣ػػٯ ٠mةٚػةن كدؼٛٲػػٙ وػٮت  ٱي٤ٛػِ

ٞخ ٚٲ٭ة ٠ي٧ؿيؾ ثة١٣ةؼ، كص٧ؿؾ ثػة٣ضٲ٥ ا٧٣ىػؿٱح، زػ٥ ثػة٣ض ٲ٥ ا٣ٕؿثٲح، ك٩ُي

ٜ  ٦ػ٨ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح ظٞػ٢ ٦ػ٨ اٵ٣ٛػةظ ٤ٔػٯ اٵكزاف ا٣ٕؿثٲػح؛  ا٣ٕؿثٲح؛ كامذ

ٚىٲ٘ح ا٣ض٧ٓ ص٧ػةرؾ، كا٣ٕٛػ٢ ص٧ػؿىؾى ٱض٧ػؿؾ، ص٧ؿ٠ػحن، ٚ٭ػٮ ٦يض٧ػًؿؾ، 

٧ؿ٠ٲ ح. ، كدٕؿٚح صي ٌٰ ٠ً ٧ٍؿي ٠ىح، كادعةد صي ٧ٍؿى  كا٧٣ٕٛٮؿ ٦يض٧ؿىؾ، كا٣جٌةٔح ٦يضى

ة٩ذٞػػةؿ ا٣ؽٹ٣ػػح ا٣ؽٹ٣ػػح: ظػػؽث ٧٤١٣ػػح ا٣ض٧ػػةرؾ دُػػٌٮره دٹ٣ػػٰ د٧س ػػ٢ ث

كدؼىٲى٭ة، كذ٣ٟ ٨ٔ َؿٱٜ ا٧٣ضةز كإَٺؽ ا١٣ػ٢ ٤ٔػٯ ا٣ضػـ ؛ ٚجٕػؽ أف 

زػ٥ٌ د٣ ػخ ٚػٰ ا٣ذؿ٠ٲػح ٔة٦ٌػح ٠ة٩خ ٬ؾق ا٧٤١٣ح دؽؿُّ ٰٚ ا٣ٺدٲ٪ٲح ٤ٔٯ ا٣ذضةرة 

٢ٞ٩ ا٣جٌةآ ثٲ٨ ا٣ؽكؿ، ز٥ ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ ا٣ؿقٮـ كا٣ٌؿاات ا٣ذٰ دٛؿض ٤ٔٯ 

٣جٌػةآ، ك٤ٔػٯ ا٣ؿقػٮـ كٚعػه اد٣ خ ٤ٔٯ ا١٧٣ةف ا٣ؾم ٱذ٥ ٚٲ٫ دٚٓ ٬ػؾق 

ح ا٣٭ٲبح   ذ٣ٟ.ثةٷمؿاؼ ٤ٔٯ ا٤١٧٣ٛ 

ا٣كػٲُؿة ز٦ػ٨ ا٣ذةرٱغ: دػ٤خ ٧٤٠ح ا٣ض٧ؿؾ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ٨٦ ا٣ذؿ٠ٲح ٰٚ 

، ك٬ػٰ ٣ػ٥ أٱٌػةن  ا٣ٕؿثٲػح كا٣عؽكد٤ٔٯ ا٣ذضةرة كا٣ذؿ٠ٲح ٤ٔٯ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲح، 
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ذة٩ٰ ٚػٰ دؿد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٞؽٱ٧ح ٠ة٣ذةج كا٣ٞػة٦ٮس، كأكرد٬ػة ا٣جكػ

٦عٲٍ ا٧٣عٲٍ؛ كٝؽ ظ٤ خ ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٣ٕؿثٰ ٦عػ٢ ا٧٤١٣ػح 

 ٝج٢ ذ٣ٟ.٩ٛك٫ ة٧٣ٕ٪ٯ ث١ف ا٣ذٰ ٠ة٩خ ٦كذ٤٧ٕح ا٣ٕؿثٲح ٦ى 

 ُٗت٘و

 ،ث٧ٕ٪ٯ ٝػؿف ا١٣ػجل יֹוֵבלا٣ٲٮثٲ٢ إ٣ٯ ا٣ٕجؿٱح  ٧٤٠حاٵو٢: ٱٕٮد أو٢ 

 .٨٦ỉώβηλος  ,ỉωβηλαîοςا٣ٲٮ٩ة٩ٲح أػؾت ك٦٪٭ة 

زػ٥ ، ióbēlos إ٣ػٯ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح ثىػٲ٘ح yōbēl ا٧٤١٣ح ا٣ٕجؿٱحا٣ىٲ٘ح: ا٩ذ٤ٞخ 

، ك٦٪٭ػة إ٣ػٯ ا٣ٺدٲ٪ٲػح aiosثإًػةٚح ا٣ٺظٞػح  ،iōbēlaiosوةٗخ ٦٪٭ػة ا٣ىػٛح 

jubilaeus، ٲٙ ظؿؼ ا٩ذ٤ٞػخ ك؛ jubilationثكجت دأزٲؿ ا٧٤١٣ح ا٣ٺدٲ٪ٲػح  j ٚأًي

٧٣ة٩ٲػح ، كاٵjubilee، كاٷ٤١٩ٲـٱػح ٬jubiléؾق ا٧٤١٣ح إ٣ػٯ ا٣ٛؿ٩كػٲح ا٣ٮقػُٯ 

jubileum كاٷٱُة٣ٲح ،giubila كاٷقجة٩ٲح ،jubilee.  كٝؽ دػ٤خ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح ٨٦

ٜ ا٣ٕؿثٰ ٱٮثٲ٢. yōbēl ا٣ىٲ٘ح ا٣ٕجؿٱح  ٧٣نةث٭ذ٭ة ا٣٪ُُّ

ا٣ؽٹ٣ح: ظؽث ٣٭ؾق ا٧٤١٣ح دٌُٮره دٹ٣ٰ د٧س ٢ ثذٮقٲٓ ا٣ؽٹ٣ح كا٩ذٞة٣٭ػة، 

دػؽؿُّ  ٠ة٩ػخٞػؽ ٚكذ٣ٟ ٨ٔ َؿٱٜ ا٧٣ضةز ٨٦ ثةب إَٺؽ ا٣ضـ  ٤ٔٯ ا٢١٣؛ 

ٱكػذ٤٧ٕٮ٫٩ ثٮٝػةن  ا٣ٲ٭ٮد ا١٣جل ك٤ٔٯ ٝؿف ا١٣جل ا٣ؾم ٠ةف ٰٚ ا٣ٕجؿٱح ٤ٔٯ

ٱـ٦ ػػؿكف ثػػ٫ ٤ٕ٦٪ػػٲ٨ ثؽاٱػػح قػػ٪ح اظذٛة٣ٲػػح ٔ٪ػػؽ٥٬ دػػأدٰ ٠ػػ٢  ػ٧كػػٲ٨ قػػ٪ح، 

د٣ ػػخ ٤ٔػػٯ ا٣ٕٲػػؽ ا٣ػػؽٱ٪ٰ كٚةقػػذ٤٧ٕخ ا٧٤١٣ػػح ٦ضػػةزان ث٧ٕ٪ػػٯ ر٩ ػػح ا٣جػػٮؽ، 

؛ زػ٥ ةتا٣ٕجٲؽ كإَٺؽ ا٣عؿٱ ٫ ثذعؿٱؿٚٲا٣ٲ٭ٮدم ٩ٛك٫، ا٣ؾم ٠ة٩ٮا ٱعذ٤ٛٮف 

ا٩ذ٤ٞخ ٬ؾق ا٧٤١٣ح إ٣ٯ ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح كا٣ٺدٲ٪ٲح ٚػؽ٣ خ ٚٲ٭ػة ٤ٔػٯ وػٲعح ا٣ٛػؿح، 

كد٣ خ ثٕؽ ذ٣ػٟ ٚػٰ اٷ٤١٩ٲـٱػح ٤ٔػٯ اٹظذٛػةؿ ا٣ػؾم ٱٞػةـ ثػؾ٠ؿل دذػٮٱش 

ا٤٧٣ٟ، ز٥ ادكٓ ٦ؽ٣ٮؿ ا٧٤١٣ح ٰٚ ا٤٣٘ةت اٵكرثٲح كٗٲؿ٬ة ٨٦ ٣٘ةت ا٣ٕػة٥٣ 

ة ٦ٕٲ ٪ح ٤ٔػٯ ظةدزػح أك ٦٪ةقػجح ٦ػة، كٝٲ ػؽك٬ة  ٚؽ٣ خ ٤ٔٯ اٹظذٛةؿ ث٧ؿكر ٦ؽ 
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كٔنؿٱ٨ ق٪ح، أك ذ٬جٲح إذا ٠ة٩ػخ ا٧٣ػؽة  ةن ث١ٮ٩٭ة ٌٚٲح إذا ٠ة٩خ ا٧٣ؽة ػ٧ك

 كقجٕٲ٨ ق٪ح.... ةن ػ٧كٲ٨ ق٪ح، ك٦ةقٲح إذا ٠ة٩خ ا٧٣ؽة ػ٧ك

، أ٦ة ا٣ٕٲؽ ا٣ٲ٭ٮدم ٝؽٱ٧ح :ا٣ذةرٱغ: إف ٧٤٠ح ا٣ٲٮثٲ٢ ث٧ٕ٪ة٬ة ا٣ٕجؿم؛ أم

ة ٤ٔػٯ ٦٪ةقػجح ٚعػؽٱر ٦ػأػٮذ ٔػ٨ اقذ٧ٕة٣٭ة ث٧ٕ٪ ٯ اٹظذٛػةؿ ث٧ػؿكر ٦ػؽ 

 اٷ٤١٩ٲـٱح؛ كا٧٤١٣ح دػ٤ػخ ا٣ٕؿثٲػح ٚػٰ ا٣ٕىػؿ ا٣عػؽٱر ثة٣ىػٲ٘ح ا٣ٕجؿٱػح

ا٣عؽٱسػػح، كٝػػؽ أ٤٧٬٭ػػة ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ٮقػػٲٍ  اٷ٤١٩ٲـٱػػح، كثػػؽٹ٣ذ٭ة ا٣ٞؽٱ٧ػػح

يدثةا٭ػة ٚػٰ ا٣ٕىػؿ ك ا٣جكذة٩ٰ ٰٚ ٦عٲٍ ا٧٣عٲٍ؛ ٦ٓ أف ٠جةر ٠ذٌةب ا٣ٕؿثٲح كأ

 اقذ٤٧ٕٮا ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٰٚ أمٕةر٥٬.نٮٰٝ ٝؽ ا٣عؽٱر ٠

ػاالدتظتاجاتػواضتوصغات:
إف ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ أوجط ًؿكرة ٧٣ٮا٠جح ا٤ٕ٣ػٮـ ا٤٣٘ٮٱػح ا٣عؽٱسػح؛ ذ٣ػٟ 

ُّٕت ا٣جعٮث ا٤٣كة٩ٲح، كدٮُّٚؿ اٷ١٦ة٩ٲػةت  أ٫٩ ٦ٓ دُٮُّر ا٣ؽراقةت ا٣ذةرٱؼٲح، كدن

ا٧٤١٣ةت ا٧٣كذ٤٧ٕح ٚػٰ  ا٧٣ةدٱح كا٣ؼجؿات دـداد ا٣عةصح إ٣ٯ ٦ٕض٥ ٱٕة٣ش أزٮؿ

 ٌٰ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح؛ قٮا  أ٠ة٩خ أزٲ٤حن أـ دػٲ٤ح. كٱٕؽُّ إ٩ضػةزق دعٞٲٞػةن ٤ُ٧٣ػتو ٧٤ٔػ

ٱكؽُّ ز٘ؿة ٠جٲػؿة ٚػٰ ا٧٣ٕض٧ٲػح ا٣ٕؿثٲػح؛ ك٬ٮ ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٣ٕؿب؛ ٔ٪ؽ ك٣٘ٮٌم ٠جٲؿ 

ذ٣ٟ أف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٬ٰ أٝؽـ ٣٘ح ٦كذ٤٧ٕح ٣ٲف ٵ٣ٛةّ٭ػة ٦ٕضػ٥ دػأزٲ٤ٰ ظذػٯ 

 ف أ٧٬ٲذ٫ دٮازم أ٧٬ٲح ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ.اٳف؛ ٣ؾا ٚإ

إف ٦٪٭ضٲح إٔؽاد ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٚٲ٭ة ٠سٲؿه ٦ػ٨ ا٣ٲكػؿ كا٣كػ٭ٮ٣ح؛ ٵ٩٭ػة ٹ 

د٭ذ٥ُّ ثة٣ذعؽٱؽ ا٣ذةرٱؼٰ ٣ـ٨٦ اقػذ٧ٕةؿ ا٧٤١٣ػح ثٞػؽر ا٬ذ٧ة٦٭ػة ثأوػ٤٭ة كد٘ٲُّػؿ 

ان إ٣ػٯ أز٪ة  ا٩ذٞة٣٭ة ثٲ٨ ا٤٣٘ةت أك ا٤٣٭ضػةت؛ اقػذ٪ةدٰٚ  ،وٲ٘ذ٭ة ا٣ج٪ٲٮٱح كدٹ٣ذ٭ة

٩ح، أك ا٣نػٮا٬ؽ ا٧٣ذٮاًػٓ ٤ٔػٯ اقػذ٧ٕة٣٭ة.  ٦ػ٪٭ش كا٣٪ىٮص أك ا٣ٮزةاٜ ا٧٣ؽك 

ٌٰ ٦ٞػةرف، كٹ ٱعذػةج إ٣ػٯ  ٰ  دػةرٱؼ ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٣ٲف ٦ٕٲةرٱًّة، ث٢ ٬ٮ كوػٛ

ح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٣ذةرٱؼٲح أك ٔؽ٦٭ة؛ إذ إ٫٩ ٱٞػةرف ا٣ىػٲٖ كا٣ػؽٹٹت  ا٣ع٥١ ثىع 
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ٕٮثح دُجٲػٜ ٬ػؾا ا٧٣ػ٪٭ش ٤ٔػٯ ٦ٛػؿدات ا٤٣٘ػح كٱذذجٓ  دُٮُّر٬ة. إًةٚحن إ٣ٯ أف و

٤٠ ٭ة ٹ ٱ٤ٞ ٢ ٨٦ ٧٤ٔٲذ٫؛ ٵ٫٩ ٦ؿدجٍ ثةٵد٣ ح كا٣نٮا٬ؽ، ا٣ذٰ إف ٣ػ٥ د١ػ٨ ٦ذػٮٚ ؿة 

 ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ؿظ٤ح ٚإ٩٭ة ٝؽ دذٮٚ ؿ ٰٚ ٦ؿاظ٢ ٹظٞح.

ٚػػٰ ٬ػػؾا ا٧٣ٞذؿظػػح كأػٲػػؿان ٱٮوػػٰ ا٣جعػػر ثةٹقػػذٛةدة ٦ػػ٨ ا٧٣٪٭ضٲػػح 

٤جؽ  ثإٔؽاد ا٧٣يٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٵ٣ٛةظ ا٤٣٘ح ا٣جعر، ككًٓ ا٣ؼٍُ كاٳ٣ٲةت ٣

 ا٣ٕؿثٲ ح، ا٣ؾم ٱذ٤ُ ت إ٩ضةزق دٌةٚؿ ا٣ض٭ٮد اٵ٠ةدٱ٧ٲح كا٣ذٞ٪ٲح كا٧٣ةدٱح.

كٱٮوػػٰ ا٣جعػػر أٱٌػػةن ثةٹقػػذٛةدة ٦ػػ٨ ا٧٣عػػةكٹت ا٣ٮأػػؽة ٚػػٰ إٔػػؽاد  

٦ض٧ػػٓ كا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ذػػةرٱؼٰ ٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح؛ ٠ض٭ػػٮد ٦ضػػة٦ٓ ا٣ٞػػة٬ؿة كد٦نػػٜ، 

ٕض٥ ا٣ؽكظح ا٣ذػةرٱؼٰ ٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح كٗٲؿ٬ػة....؛ ٵف ٚػٰ ا٣نةرٝح، ك٦نؿكع ٦

إ٩ضةزق دٲكٲؿان ٠جٲؿان ٧٤٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٵ٣ٛةظ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح. ك١٣ػ٨ ٱضػت دٮظٲػؽ 

٭ػة ٚػٰ ادضػةقو كاظػؽ؛ كذ٣ػٟ ثذعؽٱػؽ ٦٪٭ضٲػح ٤٠ُّ  ٬ؾق ا٣ض٭ٮد كد٪ْٲ٧٭ة ٣ذىت  

٥ كاًعح ا٧٣ٕة٥٣، ٣ٲف ٚٲ٭ػة ا٣ذجػةس أك ٧ٗػٮض، ٱ١٧ػ٨ أف دػؤدم إ٣ػٯ ٦ٕضػ

 دةرٱؼٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٱٌة٬ٰ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ذةرٱؼٲح ٰٚ ا٤٣٘ةت اٵػؿل.

؛ كا٣٘ؿثٲػح ٱٮوٰ ثةٹقذٛةدة ٨٦ ص٭ٮد اٵ٠ةدٱ٧ٲٲ٨ ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲػحك

ٵف ٚٲ٭ة زػؿكة ٠جٲػؿة ٦ػ٨ ا٣ؽراقػةت كا٣ؿقػةا٢ ا٣ضة٦ٕٲػح ٚػٰ دأزٲػ٢ ا٧٤١٣ػةت 

ػٞخ ٦ػة إذا -ا٣ٕؿثٲح؛ ا٣ذٰ دٮٚ ؿ   ا٧٣ٕضػ٥ إٔػؽاد ٚػٰ ثػ٫ ٱكػذ٭ةف ٹ ص٭ػؽان  - ٩ك 

٧ٲٲ٨ ثذـكٱػؽ دراقػةد٭٥ ٱكٱٮوٰ ا٣جةظسٲ٨ كاٵ٠ػةد ا٣ٕؿثٲح. ا٤٣٘ح ٵ٣ٛةظ ا٣ذأزٲ٤ٰ

 ث١ٌنةٚةت كٚ٭ةرس دك٭ ٢ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت.

كٱٮوٰ أػٲؿان ثإمؿاؾ ا٤٣٘ٮٱٲ٨ كا٣جةظسٲ٨ ا٣ٕؿب كا٧٣كذنؿٝٲ٨ ٰٚ ا٣ٕػة٥٣ 

٩ػح إٔؽاد ا٧٣ٕض٥ ا٣ذأزٲ٤ٰ ٵ٣ٛةظ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح؛ كذ٣ٟ ٦ػٰٚ  ٨ ػػٺؿ إ٩نػة  ٦ؽك 

دذٲط ٤٣جةظسٲ٨ دٞؽٱ٥ ٦ة ٣ؽٱ٭٥ ٨٦ دراقػةت كإقػ٭ة٦ةت  ،إ١٣ذؿك٩ٲح ٤ٔٯ ا٣نةث١ح

؛ كد١٧ ٪٭٥ ٦ػ٨ ا٧٣كػةٔؽة ٚػٰ ص٧ػٓ ٦ػٮاد ا٧٣ٕضػ٥ كد٪كػٲٞ٭ة ،ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ
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بٓدف إدخال ٌا ٍٗهَ إدخاىّ فٖ اىٍعجً بعد عرطهّ عيهٕ ىجِهن ٌهَ اىء هرا  

ش ٘ٓاً بإشهرا  ٌاهات اىلهر ا  الُهي٘هز فهٖ  ىتدك٘لّ وتِص٘لّ. وش٘هٔن ْذا اىعٍو

برٗطاُ٘هها ورٌرٗههها واىٍصههتعٍرات اى رٗطاُ٘ههن بجٍههم اىتههٔاْد ٌههَ نتهه  ٌاههات 

إذ  ؛رثِا  إعداد ٌعجً رونصفٔرد اىتارٗءٖ ىيغهن الُهي٘زٗهنفٖ  ،اىهتّاب الُهي٘ز

ٔ ع نث٘هر  ٌهَ اى هانثَ٘ بتِ هً٘ ْهذه اىتهٔاْد وتِصه٘لٓا ألن ْهذا ٌهَ شه ُّ  ؛تط

 فٖ إُجاز ْذا اىٍعجً. اً تصرٗعوف اىع   عيٕ اىجٓات اىٍٔنين بذىم، تءف٘

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

د. ٌصهعٔد بٔبهٔ، رثر اىدخ٘و عيٕ اىعرب٘ ن اىفصهٕ فٖ عصر االنتجاج،  -

 م.1891دٌتق، وزارة اىثلافن والرشاد اىلٌٖٔ، 

يصهان األث٘و واىدخ٘و فهٖ ٌعامٍِها اىعرب٘هن، نهلم اىج٘لىهٖ، ٌجيهن اى -

 .م1888، 89عاىعربٖ، ٌهت  تِص٘ق اىتعرٗ  باىرباط، 

اىط٘ه  بعض الشهاالت اىٍِٓج٘ن اىءاصهن بهاىٍعجً اىعربهٖ اىتهارٗءٖ،  -

 م.1881، ب٘ت اىههٍن، تُٔس 6-5اى هٔش، ٌجين اىٍعجٍ٘ن تُٔس، ع/

ٍصصهطي م ٌهَ خهلل دراشهن  - تهل٘هق »دراشات فٖ ت ص٘و اىٍعربهات واى

، )اىلصهً 881َْ نٍال باشا اىٍتٔفٕ شِن الب «تعرٗ  اىهيٍن األعجٍ٘ن

ٌجيهن اىيصهان اىعربهٖ، ٌهته  تِصه٘ق  ،ٖ هكِ٘ اىثاُٖ(، د. ناٌهد صهاد 

 م.1899، 11/ع، باىرباطاىتعرٗ  

صِاعن اىٍعامً اىعرب٘ن وآفا  تطٔرْها، د. رنٍهد عهزوز، ٌجيهن ٌجٍهم  -

 م.1118، 8 ، مز 98 ، ٌجيدقاىيغن اىعرب٘ن بدٌت
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وزارة امثقافدة، امييةدة امػاودة أحىد  امصدي ،  د. وحىودفي شبيل امػربية،  -

 م.5112امصورية منكجاب، دوشق 

وحاومة فدي امجصيديل، د. مشدىاغيل غىدايرة،  -في شبيل وػجه ثاريخي  -

 م.5113، 3 ، جزء45 وجنة وجىع امنغة امػربية ب وشق، وجن 

، وؤشصددة امرشددامة، 5طد. غبدد  اموددبور نددا يي، فددي امجرددور امنغددو ،  -

 م.1652 ،بيروت

وجندة امنصدان امػربدي، وكجدس ثٌصديق فاضل، غب  امحق  غنه امجرشيس، -

 م.1634 ،2ع امجػريس بامرباط،

دار امفكددر د. وحىددود امصددػران، غندده امنغددةد وق وددة منقددار، امػربددي،  -

 م.1664امقا رة، امػربي، 

، ثحقيقد ( 141)تامفرا ي   أبو غب  امرحىي امخنيل بي أحى   كجاب امػيي، -

 د. مبرا يه امصاورائي، دار ووكجبة اميالل، بيروت.د. وي   امىخزووي؛ 

(،  411)ت أبو امفضل جىال ام يي بي وكرم ابي وٌظور،مصان امػرب،  -

 . 1111بيروت، ، دار يادر، 3ط

، دار 5طد. حصدي ااادا، امنصان واإلًصاند ود لل ممدم وػرفدة امنغدة،  -

 م.1661دوشق، امقنه، 

 د. وحى  حصي غب  امػزيدز،وًىاذج،  امُىػجه امجاريخي منغة امػربيَّةد وثائق -

  م.5115امقا رة، دار امصالم منرباغة وامٌشر وامجوزيع وامجرجىة، 

امُىػجه امنغو  امجاريخي، امقصه األول وي أول حرف اميىزة ممدم أبد ،  -

ًشره وجىع امنغة امػربيَّة بامقدا رة، امييةدة امػاودة مشدؤون أغصت فيشر، 

 م.1634- 1354امىرابع األويرية، 

ثحقيقد غبد  امصدالم  ،أبو امحصيي أحى  بي فارسوػجه وقاييس امنغة،  -

 م.1646 ارون، بيروتد دار امفكر، 
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ا٧٣ٕػػؿب ٦ػػ٨ ا١٣ػػٺـ اٵٔض٧ػػٰ ٤ٔػػٯ ظػػؿكؼ ا٧٣ٕضػػ٥، أثػػٮ ٦٪ىػػٮر  -

 ـ.9995ٔجؽ ا٣ؿظٲ٥، دار ا٥٤ٞ٣، د٦نٜ  ؼ. ا٣ضٮا٣ٲٰٞ، دعٞٲٜ: د.

٧٣ٕػؿكؼ ا٧٣ٛؿدات ٰٚ ٗؿٱت ا٣ٞؿنف، أثػٮ ا٣ٞةقػ٥ ظكػٲ٨ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ا -

دم، ك(، دعٞٲػػٜ: وػػٛٮاف ٔػػؽ٩ةف ا٣ػػؽاك552٬)تاٵوػػٛ٭ة٩ٰ ثة٣ؿاٗػػت

 .9492٬ كثٲؿكت، د٦نٜ ا٣نة٦ٲح، ا٣ؽار -، دار ا٥٤ٞ٣ 9ط

ا٣ٞػػة٬ؿة: ١٦ذجػػح اٵ٩ض٤ػػٮ د. د٧ػػةـ ظكػػةف، ٦٪ػػة٬ش ا٣جعػػر ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح،  -

 ـ.9995ا٧٣ىؿٱح، 

٦ض٤ػح د. أظ٧ػؽ ٔػـكز، كّٲٛح ا٣ذأزٲ٢ ٚػٰ ا٣ىػ٪ةٔح ا٧٣يٕض٧ٲػح ا٣ٕؿثٲ ػح،  -

 ـ.2599، 4 ، ا٣ضـ 86ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲ ح ثؽ٦نٜ، ا٧٣ض٤ؽ ٦ض٧

- An Etymological Dictionary Of Modern English, Weekley Ernest, 

Publisher: Murray- Albemarle Street- W, London,     . 

- Dictionnaire D' étymologie Française, Auguste Scheler, Paris, 

Librairie de Firmin Didot, Freeres, Fils, Rue Jacob   ,     .  

- ORIGINS: A Short Etymological Dictionary of Modern English, Eric 

Partridge, First Edition, Routledge, Taylor & Francis Grou, London 

and New York,     , (This edition published in the Taylor & Francis 

e-Library,     ). 

- Petit Robert: dictionnaire de la langue française, le robert, paris,     .  

- CHAMBERS'S: Etymological Dictionary of the English Language, 

James Donald, W. & R. Chambers, London and Edinburgh,     . 

- WEBSTER’S ΙΙ New Riverside Dictionary, Berkley Books, Boston: 

Houghton Mifflin Company,     . 

- Webster's Etymological Dictionary, A. Macpherson, Cassell, Petter, 

London, & Galpin- And     Broadway, New York,     .  

*   *   * 
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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
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، 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      



 926 (2-1)اجلسءاُ  (49)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوعل 

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
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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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ػ:(9)اضطصظُِّف

ٌٰ  ،أك أثٮ ا٧٣ٮد ة ،أثٮ ا٢ٌٛ٣ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ  ٦ع٧ؽ ػ٤ٲ٢ ث٨ ٤ٔ

 ٌٰ  .٦ؿاد ا٣عكٲ٪

كٝؿأ ا٣ٞؿنف ا١٣ؿٱ٥ ٤ٔػٯ ا٣نػٲغ  ،ـ9973٬/9765ق٪ح  ٰٚ د٦نٜ ؽى ٣ً كي 

 ٌٰ حى ا٣ؼ٤ٮدٲ ح  ،ق٧٤ةف ا٣ؽرٱ١ ٞى ؿٱ َى ؾى  ىػى ا٣نٲغ ٦ع٧ؽ ث٨ ٔٲكٯ ا١٣٪ػة٩ٰ  ٨ٔكأ

، كٰٚ ا٣ك٪ح ا٣ذة٣ٲػح ٩9999٬ْةرة ا٣ضة٦ٓ اٵي٦ٮٌم ق٪ح ك٣ٰ ك ،(9953٬)ت 

ٰى  ٦ػة  9255٬ككٝٓ ٰٚ ق٪ح ، ٩9255٬ٞةثح اٵمؿاؼ ق٪ح زي٥   ،حٚذٲة ا٣ع٪ٛٲ  ك٣

ى  ٛؿ ق٪ح  ث٭ة ٰى دٮٚ  ، ك٤ت٣ٯ ظى رظ٤ذ٫ إً  تى كصى أ  .ـ9256٬/9799أكاػؿ وى

                                                 

() .ثةظر ٨٦ ا٣ٕؿاؽ 

 .ـ29/8/2599كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 

، ظ٤ٲػح ا٣جنػؿ 358-2/354اٳزػةر  ، ٔضةاػت294-944دؿص٧ذ٫ ٚػٰ: ٔػؿؼ ا٣جنػةـ  (9)

، اٵٔػٺـ 3/399، دةرٱغ نداب ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح 94-87، ركض ا٣جنؿ 3/9393-9455

 .9/295، ٦ٕض٥ ا٧٣ؤ٣ٛٲ٨ 999- 6/998
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ػطؤضَّغاتػ:
ًؼ قٺى اٵى  ةًؼ كوى أى ثً  اٵػٺًؼ  إدعةؼي  -9

(2)
ىقػٺ٫ًًٚ ٦ًػ٨  : ك٬ٮ ٰٚ دػؿاص٥ أ

 نؿ ٦يؿاد.

ذجػػةس إدعػػ -2 ٰ ٝا جػػؽژ چ چ چ چ ژةؼي أ٬ػػ٢ ا٣ٕىػػؿ ٚػػ ٞ ٞػػ٫ي د.ٔ   : ظ

، 9438٬، ذك ا٣ٕٞؽة كذك ا٣عضح، 6ك 5ا٣ؿازؽ ظٮٱـم، ٦ض٤ح )ا٣ٕؿب(، ج 

 .634-629، ص 9349٬، ا٣ؿثٲٕةف 8ك 7، كج 295-275ص 

ةًر: -3 ٛى ةًر ٰٚ ٦ىًؽٱًط اٵىق ٛى دعٞٲػٜ كدراقػح د. ٧ٔػؿ ظ٧ػؽاف  دىٮمٲطي اٵىق

، ٦ض٤ح ٌٰ جٲك ، 23ا٣ٕؽد  )دثٰ(، ؽراقةت اٷقٺ٦ٲح كا٣ٕؿثٲحا٤٠٣ٲ ح  ا١٣ي

 .948- 99ص  ـ،2552/ ٱٮ٩ٲٮ  9423٬رثٲٓ ا٣سة٩ٰ 

دٱٮاف مٕؿ -4
(3)

. 

٤ت -5 ةً  ظى ٧٤ى ٔي يى  ٥ى ٚٲ٭ة ثٕى رقة٣حه دىؿصى
(4)

. 

ااٲ٢: ٦ؼُػٮط ٚػٰ ١٦ذجػح  -6 ًة اث٨ً إًقػؿى ًىٲؽى ٞى ٤ٜ  ثً ٕى ا٣ؿكضي ا٣ج٤ٲ٢ي ًٚٲ٧ة ٱىذى

 .3 -/٦ضة٦ٲٓ 4756مكذؿثذٰ ثؿ٥ٝ 

7- ٤ ػة٣ٰ: ٦ؼُػٮط ٚػٰ ا٣ك  ٕى ًٓ ا٣ ًٛٲ ػ ة  ا٣ن  قػ٧ى
ى ٓي ا٣٘ة٣ٰ ٚػٰ ًذ٠ٍػًؿ أ ٟي ا٣جىؽٱ

(، ك٦٪ػ٫ وػٮرة ٚػٰ 2) ١٦6/4756ذجح مكػذؿثذٰ ٚػٰ دث٤ػ٨ ثػة٣ؿ٥ٝ 

/٦ضة٦ٲٓ، كأػؿىل ٰٚ ١٦ذجح صة٦ٕػح ١٦4756ذجح ٦ؿ٠ـ ا٣جةثُٲ٨ ثؿ٥ٝ 

. ك٬ٰ ٦٪ْٮ٦ح مػٕؿٱح، ٱ٧ٕػ٢ د. ٔجػؽ 2( ٦ش 3523ا١٣ٮٱخ ثة٣ؿ٥ٝ )

 ٞٲٞ٭ة.ا٣ؿازؽ ظٮٱـم ٤ٔٯ دع

ٟي قً  -8 ٞى  ةفً ر ٰٚ أٔٲى رى ا٣ؽُّ  ٤ ٔى ا٣س   ؿفً ا٣ ا٧٣ُجٕػح ا٧٣ٲؿٱػح : ٦ُجٮعه ٚػٰ ؿنى ة٩ٰ 

رد٫ي  ا٣ٕة٦ؿة ثجٮٹؽ، ، 3دار ا٣جنةاؿ اٷقٺ٦ٲح، دار اثػ٨ ظػــ، ط  كوٮ 

                                                 

 .  6/998، اٵٔٺـ 954، أٔٲةف د٦نٜ 2/349، ٬ؽٱح ا٣ٕةرٚٲ٨ 2/72ق٤ٟ ا٣ؽرر  (2)

 .  9954ظ٤ٲح ا٣جنؿ  (3)

 . 2ٔؿؼ ا٣جنةـ  (4)
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 .أرثٕح أصـا ، ٰٚ ـ9988/ 9458٬

ـً  ٔؿؼي  -9 ػل دً ٨ ك٣ٰ ٚذٮى ٚٲ٧ى  ا٣جنة ذعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ ث: ٦ُجػٮعه ةـ٦نػٜ ا٣ن 

ـ. ط 9979: د٦نػٜ، 9ط رٱةض ٔجؽ ا٣ع٧ٲػؽ ٦ػؿاد، ك٦ُٲٓ ا٣عةِٚ 

 .ـ9988ثٲؿكت،  -د٦نٜ دار اث٨ ٠سٲؿ، : 2

٫ٞي د. ٔجؽ ا٣ػؿازؽ ظػٮٱـم، ٦ض٤ػح  -95  ٞ اًر: ظ ؾى ًٕ ة٩ٰ ا٣ ةًر ٰٚ دى٭ى ة٩ٰ ا٣س ٧ى ٦ىضى

 .974 -949ـ، ص 2598، 959)نٚةؽ ا٣سٞةٚح كا٣ذؿاث(، ع 

ؽً ا٣ًػا٣ٮى  حً ٧ىػؿصى ٰٚ دى  ؽً اصً ا٣ٮى  طي ٧ُى ٦ى  -99
(5)

ٚ ٯ قػ٪ح  قي كا٣ػؽى  ٫ً ٚٲػ ٥ى ؿصى دىػ:  ذىػٮى ا٧٣ي

 695. ٦٪ػػ٫ ٩كػػؼح ٚػػٰ ١٦ذجػػح ا٧٣ذعػػٙ ا٣جؿٱُػػة٩ٰ ثػػة٣ؿ٥ٝ 9984٬

)ا٤٧٣عػػٜ(، ك١٦ذجػػح ٦ؿ٠ػػـ ا٤٧٣ػػٟ ٚٲىػػ٢ ٤٣جعػػٮث كا٣ؽراقػػةت 

 (.29652 -29597اٷقٺ٦ٲح ثة٣ؿٱةض ثة٣ؿ٥ٝ )ب 

ة ً   -92 ٧٤ى ٕي ًٞٲى٫ي ٨٦ًى ا٣ ى ٥ ٦ى٨ٍ ٣ ضى ٦ٕي
(6)

. 

ؿي ا٣٪ ٍنٜ ٰٚ ٦ىٍؽحً  -93 ًَ ة ٕى طي ا٣  ٦ًٍن٧ًل ًد٦ىٍنٜ: كقٲأدٰ دٛىٲ٫٤ي. ا٣٪ٛ 

٪ىة  -ك٨٦ ا٧٣٪ةقت  ىف   -٬ي ًمٲؿى إ٣ًٯ أ
ي ىٍف أ ػتى إ٣ًٲػ٫ً  (ثؿك٧٤٠ةف)أ  إًذٍ ٩ىكى

أى ُى ىػ أ

ـ ٬ػػؿ ٚػػٰ أٔٲػػةف ا٧٣ؽٱ٪ػػح ٦ػػ٨ أ٬ػػ٢ ا٣ٕىػػؿ( دعٛػػح ا٣ػػؽ٬ؿ ٠ذػػةبى ) ك٩ٛعػػح ا٣

229ا٧٣ؼُٮط ٰٚ ٧٠جؿدج 
(7)

،  ُّٰ ـ ر٤٠ػ ٫ي ا٣ ٕى كدىةث
(8)

٦ع٧ػؽ ٦ُٲػٓ ا٣عػةِٚ ك 

ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ ٦ؿاد رٱةضك
(9)

،  ٌٰ كد. ٧ٔؿ ظ٧ؽاف ا١٣جٲك
(95)

. 

                                                 

 . 83أ(/ 93-92) 8اٵدب ا٣ٕؿثٰ  دةرٱغ (5)

 . 87ركض ا٣جنؿ  (6)

 .83أ(/ 93-92) 8دةرٱغ اٵدب ا٣ٕؿثٰ  (7)

٫ي  8/294، 5/55خ( ٍٚٞ، ك١٣٪ ٫ي ٰٚ  -، كٚٲ٫ )دعٛح ا٣ـ٬ؿ6/998اٵٔٺـ  (8) أزجػخى اقػ٧ى

.٫ً ًَ ٓى إ٣ًٯ ٦ؼُٮ ، كٝؽ رىصى  ٰ  ٠ة٦ًٺن ٤٣ؽاٗكذة٩

 ٔؿؼ ا٣جنةـ )ا٧٣ٞؽ٦ح( وٛعح: م. (9)

، ٦ض٤ػح« دٮمٲط اٵقٛةر ٰٚ ٦ؽٱط اٵقػٛةر»٦ٞؽ٦ح دعٞٲ٫ٞ:  (95) ا٣ؽراقػةت ٤٠ٲ ػح  ٧٤٣ػؿادم 

 .98، ص ـ2552، 23 ا٣ٕؽد ،اٷقٺ٦ٲح كا٣ٕؿثٲح
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ٌٰ )ت  (، كٱيٮصػؽ 9259٬كا٣ىعٲط أ٩ ٫ي ٧ٕ٣ؿ ث٨ ٔجؽ ا٣كٺـ ا٣ؽاٗكػذة٩

ٰٚ ٫ًًٛ  ٣ ٍ  ٦يؤى ٩كػؼح ك٬ٰ  ،599ثؿ٥ٝ ٮ قؿام جدؿ٠ٲة / َٮثٞ :٦ؼُٮطه ٦٪٫ي ثًؼى

 .كرٝح 953ٰٚ  ،جح ٩ٛٲكح٦ؾ٬  

غى ٩كؼحن ٔ٪ػ٫ي ٚػٰ وػ ٚػٰ  ك٬ػٰ، 9252٬ٛؿ قػ٪ح ك٠ةف ا٧٣ؿادمُّ ٝىؽ ٩ىكى

 ك٨٦ ٬٪ة صة  ا٣ٮ٥٬ي ٰٚ ٩ًكجىًح ا١ً٣ذىةًب إ٣ًٲ٫ً. ،١٦ذجح ٧٠جؿدج

ػطوضوُعػاضرؼداضِظ:
ة ٱٛؼؿكف ثس٧ؿ ا١٣ؿز ٤ٔػٯ  ة٩ى٭ى  ١ ؽى قي صى ٔ٪ؽ٦ة زارى ا٧٣ؿادمُّ ا٣ٞكُ٪ُٲ٪ٲ ح كى

ٙى ٬ػؾق ا٣ؿقػة٣ح ا٣ٞىػٲؿة ٚػٰ  ،ا٧٣ن٧ل ػة رأل ٦ػ٪٭٥ ذ٣ػٟ ٝػؿ ر دىػ٪ٲ  ٧٤ٚ

ؿا  أ٠سػؿ٥٬  ،ص٫ً ا٧٣ىؽًح كا٣س ٪ة ٤ٔٯ كى  ،ا٧٣ن٧ل ٕى ة مٕؿٱ ح ٣ًني ك٧ً ٍخ ٩ىٮون

 ٌٰ ػضٓ  ،كثٌٕ٭٥ ٨٦ ا٧٘٧٣ٮرٱ٨ ،د٦نٞ ق٤ٮبو ٤ٗػتى ٤ٔٲػ٫ً ا٣ك 
ة ثأي ج ؿ٬ى كٝؽ ظى

ؿ ةد٫ًً اٵيػى ٛى  ٣ ٚ٪ىةقي ٰٚ ٦يؤى ؿى ٔى ا ٰٚ ٔىؿقً  ،ا٣ؾم   .ك٠ةف قةاؽن

ٙو ٦٪ٛؿدو   .ك٥٣ ٱكجٜ ٵظؽو أٍف أٚؿدى ٚة٠٭ح ا٧٣ن٧ل ثذى٪ٲ

ٔيػًؿؼى ٚػٰ اٵدب كٱي  ؿىات( ا٣ػؾم  ػةػى ٛى ٕ٭ة ٰٚ ٦ٮًػٮًع ٚىػ٨  )ا٧٣ي ٨١٧ي أٍف ٩ٌى

،  ٰ  ٛةػؿ.٨٦ ا٣ذ   ، ٤ٔٯ أقةسو ٰٚ ا٣جعر كاٹقذن٭ةدة ٭ى ًٛ ٪  ىى ٝيؽرة ٦ي  كٚٲ٫ دذجٲ ٨ي  ا٣ٕؿث

ػاضطخطوُط:
٣ٞؽ دٕٚذ٪ة َؿاٚح ٦ٮًٮع ٬ؾق ا٣ؿقة٣ح إ٣ٯ دعٞٲٞ٭ة ٦٪ػؾ زػٺث قػ٪ٮات 

٤ىػػٍخ  ػػ٢ أػػػٰ د. ،ػى  ٌ ثإرقػػةًؿ  - ـ2596قػػ٪ح  -٦ع٧ػػؽ ٗؿٱػػت  ٔ٪ػػؽ٦ة دٛ

رد٭ة ا٧٣ٮصٮدة ٰٚ ٦ؿ٠ػـ ا٣جػةثُٲ٨ ثة١٣ٮٱػخ ثػة٣ؿ٥ٝ  ٔػ٨ ٩كػؼح  ،٦296ىٮ 

ك٬ػٰ  ،/٦ضػة٦ٲ4756ٓٚؿٱؽة دعذِٛ ث٭ة ١٦ذجػح مكػذؿثذٰ ٚػٰ دث٤ػ٨ ثػؿ٥ٝ 

٨٧ٍى ا٧٣ىض٧ٮع ًً  .٦٪٫ي  936- 932كدعذ٢ُّ ا٣ىٛعةت  ،ا٣كةثٕحي اٵػٲؿةي 

ٍ  ا٣٪   ػػ ُيػػٮطي ٦ى١ذػػٮبه ثًؼى ٕذىػػةًد ٚػػٰ ا٣ٞػػؿف ا٣سة٣ػػر ٔنػػؿ كا٧٣ىؼ ٍكػػًغ ا٧٣ي

ـً ا٣ذٕٞٲجح ،ا٣٭ضؿمٌ   .كًٝؽ ا٣ذــى ٚٲ٫ً ا٣٪ ةًقغي ثً٪ْة
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ػطظؼجػاضتحػغق:
 ٱذ٧س ٢ي ٦٪٭ض٪ة ٰٚ دعٞٲٜ ا٣ؿقة٣ح ث٧ة ٱأدٰ:

ة ٠ىة٦ٺن  هٌ ٍ ا٣٪  جٍ ًى  -9 ُن ج ًٕٲ٨ي ٤ٔٯ ٚىٍ٭٥ً ا٧٣ىٕ٪ىٯ ًى    .ٱي

ًٕؿ إزا  ٢٠  ُٕٝح -2    .إزجةت أق٧ة  ثعٮر ا٣ن 

كدػػؿصٲط ا٣ؿكاٱػػح اٵثٲػػةت، اٹػػػذٺؼ ا٣عةوػػ٢ ٚػػٰ ركاٱػػةت ًذ٠ٍػػؿ  -3

 كإزجةد٭ة ٰٚ ا٧٣ذ٨. ا٣٪ٛفي  إ٣ٲ٭ةا٣ىعٲعح ا٣ذٰ د٧ُب٨ 

ٮًع إ٣ٯ دىكاكٱ٨ً  -4 ٞ ٞح ٤ٔٯ أو٢و  ا٠ذٛٲ٪ىة ثًة٣ؿُّصي ٕؿا  ا٧٣يعى ٦ىؼُػٮطو أك  ا٣نُّ

ٕىح ٪ دىٍت ٬ؾق ا٣ُٕٞػح أك  ،ثُؿٱًٞح ا٣ى  ىكرى ةًدر ا٣ذٰ أ ك٥٣ ٩ىؿًصٓ إ٣ٯ ا٧٣ىىى

ؿ ص٪ة٬ػة ٤ٔػٯ ا٧٣ىػةدر  ،د٤ٟ ػ٨ٍ ٤٣نػةًٔؿ دٱػٮافه ٚٞػؽ ػى أ٦ ة إذا ٥٣ ٱ١ي

ٔح  .ا٧٣ذ٪ٮ 

ٙي ٨ٔ ٔـًك ٔػؽدو ٦ػ٨ ا٣ُٞػٓ ا٣نػٕؿٱ ح إ٣ػٯ أوػعةث٭ة -5  ،ق١خى ا٧٣ى٪ 

 .٧ٞٚ٪ة ثًًؾ٠ًؿ٥٬ً ٦ٓ ا٧٣ىةدر

كاٷظة٣ػػح ٤ٔػػٯ  ،دؿص٧ػػح اٵٔػػٺـ ا٣ػػؾٱ٨ كرد ذ٠ػػؿ٥٬ ثةػذىػػةر -6

اًص٧ً  ،٦ىةدر٥٬ ٍٙ ٤ٔٯ دىؿى
ٝى  .  ً٭٥ٔؽا زٺزح ٥٣ أ

)دػةج ا٣ٕػؿكس(  إ٣ػٯثة٣ؿصٮع  ٗى٧ٌٍخ ٦ٕة٩ٲ٭ة ٣ٛةظ ا٣ذٰدٮًٲط اٵ -7

ثٲؽم   ـٌ  .(9255٬)ت ٤٣

ةرًة إ٣ًٯ ثٕ -8 ُيٮطً  ًي اًٷمى  .اٵػُةً  ٰٚ اٵىو٢ً ا٧٣ىؼ

 .كا٣ع٧ؽي هللً رب  ا٣ٕة٧٣ٲ٨
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 نٔرة اىهفطث األع٘ؽة ٌَ اىٍغٍٔط نٔرة اىهفطث األوىٕ ٌَ اىٍغٍٔط

 

 
 

٧ؽي هللً ا٣ؾم زى  ةرً ا٣عى ٱىػةضى ثًةٵىمػضى ػةرً  ،ٱ ٨ى ا٣ؿ  ٲىػةضى ثًة٣س ٧ى ً٘ ػٺةي  ،كا٣ كا٣ى 

ٲةدىق ًح ا٣ك  ٗيى٨ً دىكظى ٮ٫ًً٣  ٺـي ٤ٔٯ رىقي ةدىق ،كا٣ك  ٕى ػ ػة٣ًح كا٣ك  ػًح ا٣جىكى ٞى ًؽٱ ٬ًٍؿ ظى  ،كزى

ػةد ػؽىل كا٣ؿ مى اثًػٰ ا٣٭ي كى عج٫ًً ا٣ؾٱ٨ى اصذػى٪ىػٮا ٦ًػ٨ رى ػةا٢ًً  ،كن٫ًً٣ كوى ٌى ٛى اًت ا٣ ػؿى زى٧ى

ادً كا١٣ى   .٧ىةٹًت كا٣ٌكؽى
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ؽي  ٕى ٌٰ  ،كث ًٞٲؿي أثٮ ا٢ٌٛ٣ وؽري ا٣ؽ ٱ٨ ٦ع٧ ؽ ػ٤ٲ٢ ثػ٨ي ٤ٔػ ٛى جؽي ا٣ ٕى ٞيٮؿي ا٣ ٚىٲى

ُّٰ ا ُّٰ ا٣ع٪ٛػ ُّٰ ا٧٣ػؿادمُّ ا٣ؽ٦نػٞ ٲ٪ً كى ًؽ ث٨ً ٦ع٧ ؽ ٦ؿاد ا٣عي ُّػ٫ي  ،ث٨ً ٦ع٧  ث ػ٫ي رى ٦ى٪ىعى

٫ي  ٞى ٫ي  ،دىٮٚٲ ٞى ًٚٲ ٫ي رى ٛى ُي ٕى٢ى ٣  :كصى

ٲذي٫ي   ٧ ٜه قى ؿي ا٣٪ ٍنٜ ٰٚ ٦ىٍؽًح ٦ًٍن٧ًل ًد٦ىٍنٜ()ا٣٪   :٬ؾا د٤ًٕٲ ًَ ة ٕى ك٠ػةفى  ،ٛطي ا٣

ااًًؽقً  ًٓ ٚىؿى ٧ٍ جىتي ٣ًضى اًرًدقً  ،ا٣ك  ٮى ًٍ مى جٍ ًى ٚىػحً  ،ك ًٟ كا٣ًؼٺى ٤ٍػ اًر ا٧٣ي ة ٠ي٪خي ثًػؽى ى٩ٰ  ٧٣   ،أ

ػة٦ٲىًح  ًٙ ا٣ك  ٍت ٤ٔٯ ا٣ذُّعى ةٚػحثكا٧٣ىؿ ا٣ذٰ اظذىٮى ٝكػُ٪ُٲ٪ٲ ح  ،ة٧٣ىٺظػًح كا٤٣ُ 

  ا٣ٞػؿكـاٵصػٺ  دار  ،ا٣ؿُّكـ
(99)

ػة ا٣ػؾٱ٨ى اقػذ٤ُّْٮا  ، ى٤ً٬٭ى ػة ٦ًػ٨ أ ٌن ٕى ػؽتي ث صى كى

ػة ،ثؿكاٝ٭ة اًٝ٭ى ىكرى ة كأ ةًقػ٪ً٭ى ٜى  ،كدٛٲ ؤيكا ّػٺؿى ٦ىعى كا مػٞ ا١٣ػؿاـ ا٣ػؾٱ٨ ٦ػة َػٮى

ةر ٛى ًٞ ة٫٦ً كا٣ ٭ى ار ،ا٧٣ى ػؽى اًب كاٵقػٛةر ،ك٥ٍ٣ دىؿ٦ًً٭٥ي اٵٝى ٰ  اٹٗذًػؿى ًًٞكػ ٦ًػ٨ ٠يػ٢   ،ثً

٧ًح مى  ـىغ ،ت  ك٩جػ٦ٖٮ٣نٯ ٰٚ ا٣٪ٕ  ىػ ػة كث ٲ ٭ى ػًٕؽًق ٚػٰ ظى اًر قى مػؿىؽى ثًػؽى
ى ىًدٱػتو  ،كأ  كأ

اد٫ًً اٵى٣جىةب ؿى جذى١ى ةًرًؼ ثًًض٤جىػةب ،اػذى٤فى ث٧ًي ٕى ٌٰ  ،ك٥ٍ٣ ٱ١ذًف ٨٦ً ديكًف ا٧٣ى ك٣ػٮذٔ

ةاًًؽقً  ة٩ٰ ٰٚ ٝىىى ٕى ةًد ا٧٣ى ااًػًؽقً  ،اقذجؽ  ثًًإٱضى ٞيٮؿى ثكٺقػ٢ ٚىٮى ٕي ٞى٢ى ا٣ ٱٛؼػؿكف  ،كٔ

ًؿ ا٧٣ ٥ٍ ثػة١٣ؿزثة٣س ٧ى كٔ٪ػؽ٩ة ثة٣ٞؿاوػٲة ،ٕؿكًؼ ٔ٪ػؽ٬ي
(92)

 ،٤ٔػٯ أ٬ػ٢ د٦نػٜ 

ًٖ كا٣٪ ٍنػٜ ػ ٌٍ ًح ا٧٣ى
ٛى ٲ ًُ ةًر ا٤٣  ةاًًؿ اٵىز٧ى كٱسجذٮفى ٫٣ي ا٧٣ـٱ حى ٤ٔٯ قى

(93)
ػ٤ٮ٩ى٫ي  ،  ٌ كٱٛي

ٕىٞٲػٜ ،٤ٔٯ ا٣س ٧ًؿ ا٧٣ٕؿكؼ ثة٧٣ن٧ل اٵى٩ًٲٜ ًٓ ا٣
ُى ًٞ ٮى ٠ ػ٥ٍ ًظٲػري  ،ا٣ؾم ٬ي ٚى٭ي

ٛيٮا اٹٗذؿىاب ى ك٥٣ ٱضذ٤جٮا ٨٦ ا٣ٛؽاٚؽ ،٥ٍ٣ ٱىأ٣
(94)

اًب   ٍص٫ى ا٣ذُّؿى ةٱىػة  ،كى ُى ٔى ىف   ٪ُّٮا أ ّى

ًي ا٣جٺد ٕى ح ٰٚ ث ٤ُة٫٩ ػةو  ـ  قي كصؽقي اهللي ٚػٰ  ،ا٧٣ٮ٣ىٯ ٔ
ى ىف  ثٕيى اٵز٧ةر أ كأ

                                                 

ٞىؿـ، ك٬ٮ  (99) ػةًرًب اٵ٦يػٮرً ا٣ٞؿكـي، ص٧ٓ ا٣ ًؿٚىػًح كدىضى ٍٕ ـي ًٚػٰ ا٧٣ى ؽ  ٞى . دػةج ا٣ٕػؿكس )ٝػؿـ( ا٧٣ي

33/252. 

 .4/8كٱح ٱي٪ْؿ: ا٣ضة٦ٓ ٧٣ٛؿدات اٵد (92)

٥ُّ. دةج ا٣ٕؿكس )٩نٜ(  (93)  .26/425ا٣٪ نٜ: ا٣ن 

ٰى اٵىرضي ا٣ٛؽاٚؽي، ص٧ٓ ٚؽٚؽ،  (94) ٝٲ٢: ٬ً ة، كى  مٰ ى ث٭ى
ٛىٺةي ا٣ذٰ ٹى ٘ى٤ٲْػحي  ا٣ ػٯ ا٣ ىى ، ذىات ا٣عى

٘ى٤ًٲِ: كٝٲ٢ ٤ٍتي ا٣  .8/485. دةج ا٣ٕؿكس )ٚؽد( ا٧٣ى١ىةف ا٣ىُّ
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اد ةًر كا٣جىٮى ٦ىى
ـى ٩ْٲؿقي ٤ٔٯ ٗٲؿًق ٨٦ًى اٵى  .١٦ةفو كظؿ 

ُٮر ا ،ٕٚ٪ؽ٦ة رأٱخي ٦٪٭٥ ٦ة رأٱخي  ٧٣نذ٤٧ح ٤ٔػٯ ٦ػؽًح ص٧ٕخي ٬ؾق ا٣كُّ

ا ٤ٔٯ ٦ىة ًٝٲػ٢ى ًٚٲػ٫ً  ،ا٧٣ن٧ًل كث٭ة أدٲخي  ذىؿن ٪نػٯ  ،٦ٞي ٟى ث١ًيػ٢  ٦ٕى ا ذ٣ػ ٦يؼذىىػؿن

ك٨ ا٣ذ نجٲ٫ً  ٫ ،ظى ًٔ ا ٩ٮى
ى دى أ ؽى ٔى ذ٠يؿى 

ى ىٹ  أ ةًز٦نة أ ةدػ٫ً  ،ٔى ٔى ٮ ٛي اص  ٦ى٪ ػٮى ػة  ،كػى ىةدى٬ى ٚى ا٣ذػٰ أ

ج ػة ي  ًَ ةي اٵى ةثًػؾى ٭ى ةي اٵ٣ج ػة ي  ،ا٣ضى ػةدًؾى ى  ،كاٵىقى ػ٫ي ٩ىةٚىػٍخ ٤ٔػٯ ا٣ٕنػؿٱ٨ ٦ػ٨ إذٍ أ ٔي ٩ٮا

اٵ٩ٮاع
(95)

ٍك٪٫ًً  ، ةعى  ،كامذ٭ؿٍت ٦ىـٱ حي ظي ة مى ٬ى جٲؿقي ًػةع ،كذ٠ؿي ٔى كمؾا 
(96)

ك٦ىػة  

ةع ىػة  ،ًى ٦ًٲ٨ى اٵيدث ػؽ  ٞى ذى ػ٨ً ا٧٣ي ٔى ىدىٍخ ٚٲػ٫ً نزػةره  اؽي ٦ػ٨  ،أ ػؾ  ػ٫ي ا٣عي ٕى كذى٠ىػؿىٍت ٦ى٪ىةًٚ

حي ا٣٪ ٮا٫٠ ،اٵَج ة  ا٫٠ًكًزٱ٪ىحي اٵىز٧ى  ،ٚ٭ٮ ٦ًك١ى ٮى ٛى اح ،ةًر كا٣ ػحي اٵىركى ا ي  ،كرىاظى ػؾى ًٗ ك

احً  ـً كاٵىركى ة صكى
٢ٍٞي  ،اٵى ى ك٩

(97)
ً٭ٲ٨ٍى   ٛى١  ذى ًؿٱ٨ى  ،ا٧٣ي ًّ ذىأى٦ ٤ٲ٨ى كا٣٪ ة ٲيٮًف ا٧٣ي ٔي ةي   .كٝؿ 

ق، ٚىػًإذا ٤ٔػٯ  كى ُ ٺى ا٣ ًح كى ااًعى ؿى ا٣ؿ  ٍُ ًٔ ق، ك كى ٺى ُ ٥ًٕ كا٣عى ٍك٨ى ا٣ ؽى اهللي ٚٲ٫ً ظي كصى
ى أ

 ًً عٮًف كي جيٮؿ، ا٣ىُّ ٞى ٥ٍ ثًػة٣ ٛيػفي ٦ًػ٪٭ي ٩
ػةقي اٵى  ٞ ًٓ، دىذى٤ ؽكًر دٚي ـً كا٣ىُّ ا ٣ؽىل ا١ً٣ؿى ٓ، كى

ػةاًٜ،  ىٍػػؾى ا٧٣ينػذً٭ٰ ا٣ن  ىٱًؽٱً٭٥ أ ة٣جٲ٫ً ٦ىع٧يٮؿ، كٱأػؾك٫٩ي ثًأ ةًت صى ك٬ٮ ٤ٔٯ رىاظى

ػة، كٱ٘ػؽ ٌن ٌ٭٥ٍ ثٕ ةى ا٣٭ةا٥ ا٣ٕةًمٜ، كٱي٭ةدٱ٫ً اٵ٩ةـي ثٕى ؿى ٹن ٩ْى ك 
ى ٥ أ ٲي٪ي٭ي ٔى قي أ ك كد٪ْؿي

ػػة  ٌ ػػؽي دًجٍػػؿو ٦يؿٚى ٍٞ ًٔ ٓى ٚٲػػ٫ً ٠أى٩ ػػ٫ي  ػػ ًً ٚػػٰ ٠يػػ٢  إ٩ًػػة و كي
(98)

ػػةًر  ٌى ٤ ػػحى ا٣٪ٌ ػػ٫ي اهللي ظي ٣جكى
ى ، أ

ػة٫ًً٩ ٱىػؽع ا٣٪ ػةّؿى ٠ػة٧٣ىج٭يٮت، ٚىٲىػة  ىى
ٗى ٨ى ػ٤ٞذ٫ي ٚىذى٧ىةدىل ٤ٔٯ أ ىظكى ا٣ٲىةٝيٮت، كأ كى

ا٩ي٫ي  ٲؽى ًٔ ػةف،  ظج ؾا ٦ً٪٫ي  ٧ى قي ٠أى٩ ػ٫ي ا٤٣ؤ٣ػؤي كا٣ضي اري اًرًق، ٱىجػؽك ٩ػٮ  ة٩ي٫ي ثً٪ٮ  ىى
ٗى ةًرًق، كأ ىز٬ى ثًأ

رىجه ٦ة ٩ٛعح ا٣ػٮرد كا٧٣كػٟ كا٣ؿ ٱعػةف، ٚذ٘ػؽك أمػضةريقي ٠كػ٧ة و 
ى ٮحي ٦ً٪٫ي أ كٱٛى

ػحي ا٣٪ كػٲ٥،  ػؿىد٭ة رىاظى ٌر، إذا ٬ىىى ا٬ًًؿ كا٣ػؽُّ ػٮى ٞىٺاًػؽ ا٣ضى ـ ٬ؿ، كدىذى٤١ ػ٢ي ثً ٠ٮا٠ج٭ة ا٣

                                                 

ة. ٱي٪ْؿ: ٩ـ٬ح اٵ٩ة (95) ٛن   ٠ؾا، كا٣ٮارد ٚٲ٫ كاظػؽ كٔنػؿكف  .968ـ ا٧٣ن٧ل أظؽ ٔنؿ و٪

ة.   ]ا٧٣ض٤ح[. ٛن  و٪

ٟي  (96) ذي٫ًةع ا٧٣ك ٍت رااعى  .29/429. دةج ا٣ٕؿكس )ًٮع( : دعؿ ؾى ٚة٩ذنؿى

ؿاًب  (97) ٓى ا٣ن  ىٍو٤ي٫ي اٵى٢٠ٍي ٦ى أ ٩ىٍعًٮ٬ة، كى ٛىٮا٫٠ كى ى٢٠ٍي ا٣ : أ ٢ٍٞي  .39/26. دةج ا٣ٕؿكس )٢ٞ٩( ا٣٪ 

. دةج ا٣ (98) : دٛؿ ؽى  .98/352ٕؿكس )رٚي( ارٚي 
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ػ٪ىحو د١ كى ٱ ػحو ظى ـً ٓي ا٤٣ُّضػٲ٨ً ا٣ٮقػٲ٥، كز٧ػؿقي ا٧٣ػؾ٠ٮر، ث١ًيػ٢  ٦ى ػ ُى ًٝ ٫ً ًً ىر كٮ ثٞةعى أ

ى٤ىػؽ، إًذا ذي٠ًػؿى  ؛٦ن٭ٮر ػةدىل ثػ٫ً ٦ًػ٨ ث٤ػؽو إ٣ػٯ ث ٤ىػؽ، كٱيذى٭ى ػٲ٥ً صى  ٌ ٣ٲفى ٫٣ي ٤ٔػٯ ا٣

ةًر.ذى ث٧ًض٤فو دي  ٕى ٯ اٵز٧ةر، كدذٺٔتي ث٧ًىؽظ٫ً أٱؽم اٵ١ٚةر ٨٦ اٵىم  ٪ةقى

ٔي  كٝة٣ٮا ،كٝة٣ٮا ًوؽٝنة ،ٮا ثضٺثٲت ا٧٣ٕةرؼىجحه ا٠ذكى كٝؽ ا٦ذؽظذ٫ي 
(99)

 

ًٜ ا٣ٮارؼ ٣ػٲف ٣ػ٫ي ٦يػؽافو  ،٦ًػ٨ٍ ٠يػ٢  أدٱػتو ٩جٲػ٫ ،ٰٚ ٤ّ ٫ً ا٣ٮرٱ
(25)

ػجٲ٫ه    ،كٹ مى

ؿو ٦ىة٬ًؿو  ًٔ ة ٚىةدًؿ ،كمى ٮقى ا٣ؽ  صي ةًق٪٫ًً كي ٱ ٨ى ث٧ًىعى عو  ،زى ٲؽى ٧ى كقى
(29)

ػةـ   ْ ى ٓى  ،٩ ػٯ ثػؽااً ى٩كى أ

ةـ  ْ ا٣٪ 
(22)

. 

ىة ً ك٬ةؾى ٦ ٙي اٵيدىث ًَ ة ٕى ُـّ ٣٭ة ٦ى ٤٧ح أثٲةت د٭ذ ٟى صي ػٮؿي  ،٨ ذ٣ ة ٚيعي ٩ طي ثً٭ى كدىذىؿى

 اٵذ٠ٲة .

ػحى  دٱػتي اثػ٨ ظض 
ح اٵى طى ا٧٣عض  ًً ا ٨ى ا٣ذ نجًٲ٫ى ا٣ٮى ظكى

ى ْى٥ى ًٚٲ٫ً كأ ى ٨ٍ ٩ ٚى٧٧ً 
(23)

 

ةؿى  ٞى ٚى
(24)

 )ا٣جكٲٍ( :

ك٦ن٧لو ٝؽ ز٬ة
(25)

ُـ٬ًٍّؿ ٦ينؿٝىحه    ٠ة٣

 

ٍك٨ً ٦ة ٚٲػ٫ً ٦ػ٨    ٩يػٮرو ك٦ًػ٨ ٩ىػٮرً ثًعي

قي  ٠ػػأىف    ػػؿ  ًٍ  ٚػػٰ ٦يع٧ى ٍقػػ ػػ٫ً  كى ًٌ ىثٲ  أ

 

ة ظ١ىٯ  ٞن ًٞٲ ة٦ىةًت  ٤ٔٯ ٔى صى
(26)

ى٤ُّٮرً    ث

                                                  

ًٙ ا٣٪٭ةرً )ٝة٣ٮا( ا٣سة٩ٲح ٨٦ ا٣ٞٲ٤ٮ٣ح،  (99) ٬ًٰ ا٣٪ ٮـي ًٰٚ ٩ى  .كى

 «.٦ؽا٩ٰ»ٰٚ اٵو٢:  (25)

٧ٲؽعي:  (29) ٲ ؽي ا٣ك  ُّٰ  ا٣ك  ًؼ ٙي ا٣ك  ؿٱ  .29/222. دةج ا٣ٕؿكس )ق٧ؽع( ا١٣ؿٱ٥ي ا٣ن 

ًح ا٧٣ٕذـ٣ح. ديػ (22) ةـ، ٨٦ أا٧   ْ ٰى قػ٪ح أثٮ إقعةؽ إثؿا٬ٲ٥ ث٨ قٲ ةر ا٣٪  ٚ . دؿص٧ذػ٫ ٚػٰ: 239٬ٮي

 .9/43، اٵٔٺـ 2/234، ا٣٪ضٮـ ا٣ـا٬ؿة 6/623دةرٱغ ٦ؽٱ٪ح ا٣كٺـ ث٘ؽاد 

ٱ٨  (23) ُّٰ ا٣ؽ  ٌٰ دٞ ٣ًؽى ٰٚ ظ٧ةة قػ٪ح ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ع٧ٮمٌ  أثٮ ث١ؿ ث٨ ٤ٔ ا 767٬. كي ، ٠ػةف مػةٔؿن

ٰى ق٪ح   ٚ ةد٫ )ػـا٩ح اٵدب(. ديٮي
 ٛ مػؾرات دؿص٧ذ٫ي ٰٚ: . 837٬صٲ ؽ اٷ٩نة . ٨٦ أم٭ؿ ٦ؤ٣

 .68- 2/67، اٵٔٺـ 7/299ا٣ؾ٬ت 

٫ي: 969ٰٚ: ٩ـ٬ح اٵ٩ةـ « ٣ضعْح»٧٬ة  (24) ٞي  ٞ ٜى ٦يعى ٌٰ »، ك٤ٔ   «.٣ٲكة ٰٚ دٱٮاف صعْح ا٣جؿ١٦

قي »٩ـ٬ح اٵ٩ةـ:  (25)  «.ك٦ن٧لو زى٬ؿي

حو إً  ا٣ضة٦ةت، ص٧ٓ صةـ، ك٬ٮ (26)  ٌ  .39/435. دةج ا٣ٕؿكس )صٮـ( ٩ة ه ٨٦ ًٚ
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كٝةؿ اٳػؿي 
(27)

 )ا٣جكٲٍ( :

ىػ٦ى  لو ن٧ً ك٦ً  ى ؾً ة ٣ًػٮ٦نػا ٱى ؽى ة ث ػم ث  ؿو ىى

 

ى ٹ  إً   ى  طى وجى  كأ ٕي  ٲ٨ى ث ٕى ا٣ ػضًت كا٣  ًت ضى

ٛن كى  قي ؿى ؼجىػػػف  ٦ى ٠ػػػأى   ػػػة ك٦ى وػػػ ْى  قي ؿى ٪

 

ؽه ٭ٍ مى  
(28)

 ًت ٬ى ا٣ػؾ   ٨ى ؿه ٦ًػٍنػ٫ي ًٝ ٛى ١٪  دى  

قي   ؿىؼى ٦ٞؽارى ٔى قي: ،كٝةؿ ثٕيي ٦ى٨ٍ  ةرى ٌى ي ٲ٪ى٫ي ك٩ اا٫ًً ٣يضى ىؾىؿى ٰٚ امذًؿى  )ا٣جكٲٍ(كث

ةًقػػػ٪٫ًً  ةري رىكضو ٦ًػػػ٨ ٦ىعى  هللً أمػػػضى

 

ةري   ىمضى جىػة ٣٪ة أثؽٍت  ٝؽ ٦ًٍن٧ًل أ  ٔىضى

 دىجىػػػةرىؾى اهللي ظذ ػػػٯ ٦ًػػػ٨ٍ ١٦ةر٦ػػػ٫ً  

 

ـ    تي ا٣ ًؽ أًعٍخ ٌٝي ىؿصى جىة ث  دس٧ػؿي ا٣ػؾ ٬ى

كٝةؿ اث٨ي ك٠ٲٓ 
(29)

ٓجؽٱذك اٵدب ا٣ 
(35)

 )ا٣ُٮٱ٢( :

ىػػ ػػةًر ًٚ مػػضى لي اٵى ٧ً ٍنػػا ٦ً ؽى ث  ٫ي ٩ ػػة ٠أى ٲ٭ى

 

٘ي ٤ٍ ٮحي ٤ٔٯ دً ٤ي ٱى   ػٟى ا٣  ٢ً ااًػٮى ٮًف ا٧٣ى ىي

ٌى ٧ي ةبه ثً جى ًٝ   ى ؿ  ا٣ؽ  ؼ ؿ صى  ٲشً ةثً ث ٍخ ًي
(39)

 

 

ٔى ٍخ ٦ًػ٪ى ٱ  ؽ زي كٝى    ٢ً ٺًصػضى ؽو ثً ضى ٍكػ٨ 

  ٥ً ظٲٍ ؿ  ا٣ كٝةؿ ٔجؽي  
ى كى  ،ةقي ٕ٪ى ٧ى ثً  ةرمُّ ٩ىى اٵى ى ٫ي كى ٧ى ْى ة ٩ى ٧ى صةدى ثً أ  )ا٣كؿٱٓ( :اقي ثؽى أ

ػػػ ى ةظً كوى ػػػةن٧ً ة ٦ً ٬ػػػؽىل ٣٪ىػػػتو أ  نن

 

  ٍٜ ًظٲػ ػةًٰٚ ا٣ؿ  ة ثًىى ـيكصن ٍ٭ًؽ ٦ى٧  ٠ة٣ن 

ػػػػًؽٱؿقً   ٍكػػػػ٨ً دٞى  ٠أى٩ ػػػػ٫ي ٚػػػػٰ ظي

 

  ٍٜ ٘ىٍخ ٣٪ػػة ٦ًػػ٨ ٔٞٲػػ ٺًصػػ٢ه ًوػػٲ  صى

ة ٚٲ٫ً:  ٌن  )ا٣كؿٱٓ( كٝةؿى أٱ

ػػػةًدفو ك ى  مى ػػػ٧ً نٍ ؽىل ٣٪ػػػة ٦ً ٬ٍػػػأ  ةنن

 

ػػةًٰٚ ا٣ٕٞػػةرٍ   ػػة ثًىى ـيكصن ػػٍ٭ًؽ ٦ى٧  ٠ة٣ن 

ػػػػًؽٱًؿقً   ٍكػػػػ٨ً دٞى  ٠أى٩ ػػػػ٫ي ٚػػػػٰ ظي

 

٘ىٍخ ٣٪ػػة ٦ًػػ٨ ٩ي   ٺًصػػ٢ي ًوػػٲٍ ػػةرٍ صى  ٌى

                                                  

ٌٰ ُٲح ث٨ ظٲ  ٦ع٧ؽ ث٨ ٔ (27) ٗؿاات ا٣ذ٪جٲ٭ػةت ، 399ٰٚ: أ٧٩ٮذج ا٣ـ٦ةف  ةف ا١٣ةدت ا٣ٞٲؿكا٩

 .975، ٩ـ٬ح اٵ٩ةـ 958

 «.م٭ت»ٰٚ اٵو٢:  (28)

ٌٰ أثٮ ٦ع٧ ؽ  (29) ٌٰ  ا٣عك٨ ث٨ ٤ٔ ٌٰ ٪  ا٣ذ   ا٣ٌج ، ٦ػ٨ ٚػٰ د٪ػٲف ث٧ىػؿ ؽى ٣ً كي  ٌم اٵو٢ً.ث٘ؽاد .ٲك

ةد٫:  ٛ ٰى قػ٪ح  (، ك٣ػ٫ دٱػٮافىٙ ٰٚ قؿٝةت ا٧٣ذ٪جٰ٪)ا٧٣ أم٭ؿ ٦ؤ٣  ٚ . ٦393٬ُجػٮعه. ديػٮي

 .  2/259، اٵٔٺـ 2/954دؿص٧ذ٫ ٰٚ: كٚٲةت اٵٔٲةف 

ٜي دٱٮا958.٫٩ٰٚ: ٗؿاات ا٣ذ٪جٲ٭ةت « ٣٘ٲؿق». ك979دٱٮا٫٩  (35)  ٞ  ، ك٥٣ ٱيًنؿ إ٣ٯ ٬ؾا ٦يع

ٲىٍخ »ا٣ؽٱٮاف كٗؿاات ا٣ذ٪جٲ٭ةت:  «.ا٣ؽثةج دٌؿ صخ»ٰٚ اٵو٢:  (39)  .«ٗين 
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قي ا٧ً٣ٍكػػٟ ]مػػؾاقي[ ػػةرى ٔى أ
(32)

ػػة   ٧٠ى

 

ػػػ٧ف ا٣٪ ٭ػػػةرٍ   ذػػػ٫ي مى ُى ٔى ٤ ذى٭ػػػة أ  ظي

ٛىًؽم    ٺًح ا٣ى  كٰٚ ٦ىٕ٪ىةق ٝىٮؿ ا٣ى 
(33) 

جىةقا٣ٕؽٱ٥ اٵىم
(34)

 )ا٣ُٮٱ٢( :

ى  ى ٭ى ًمػ ٱيجًؽم ةرً مضى اٵى  لي ٧ً نٍ ا ٦ً ؽى ث  ٫ي ةث

 

ٍك٨ً ٤ٔٯ   ى  ظي ٍكحً ٨ ا٣ةفو ٦ً ٗىى أ  ٲ ؽً ٦ي  ؽ 

ى ١ى ٯ كظى ظ١ى    ة٬ى ارً ؿى ًٌ ةرقي ٰٚ اػٍ مضى ٍخ أ

 

ى ةًب زى جىػػؿو ٚػػٰ ًٝ جٍػػدً  ٢ى ٺًصػػصى   ػػث  ؽً ؿصى

ػ  ىػٲ٨ى ا٣٪ ػةًس ٝىػٮؿ ا٣ن  ٮًر ث ًٓ ٚػٰ دىٍنػجًٲًٍ٭٫ً ا٧٣ىنػ٭ي ٨٦ًى ا٣جىًؽٱ ٌٰ كى ؿؼ ا٣ؽ ٦نػٞ

اس ا٣ٞٮ 
(35)

 )٦ضـك  ا٣ؼٛٲٙ( :

ػػػة  ًػ٤ػػػخي ٚػػػٰ ا٣ػػػؿ كًض ٦ًٍن٧ٍنن

 

ٕيضػػػػًت   صػػػػة ى ثة٣
(36)

ػػػػٍت   ٕىضى  كا٣

ثىؿصػػػػػػػػؽو   ة ٦ًػػػػػػػػ٨ زى ػػػػػػػػ٧ى  ٠كى

 

ٍت   ٬ى ـو ٦ًػػػػػػػ٨ى ا٣ػػػػػػػؾ  ػػػػػػػٮ  ث٪يضي

ٗل  ة٬ًٲ٫ً ٝىٍٮؿي ٔجؽ اهلل ث٨ ثـي ٌى ة٤٠ًي٫ي كٱي كٱينى
(37)

 )ا٣ُٮٱ٢( :ٰٚ ا٣ذ نجٲ٫ً  

 ٨ى ثػؽىا ٣٪ػةا٤٣ ٮزم  ًظٲ ا٧٣ٍن٧لى  لدىؿى 

 

ؿو ٦ًػ٨ ا٣ػؿ م  ٦يٲ ػؽً   ٌٍ تو ػي ٌي  ٤ٔٯ ٝي

 دىأ٦ ٤ذيػػػػ٫ي ٚػػػػٰ دىكًظػػػػ٫ً ٚى١أى٩ ػػػػ٫ي  

 

ػػٮـي   ػػؽً  ٩يضي ىؿصى ث ةً  زى ػػ٧ى ٜو ٚػػٰ قى ًٞٲػػ  ٔى

   ٰ جً
٤ى ٰ  ا٣عى ٮ٩ً

كٰٚ ٦ىٕ٪ىةقي ٝيٮؿي ا٣جىٲ٤ٍي
(38)

٫ي اهللي    )ا٣ٮاٚؿ( :رىًظ٧ى

                                                 

٫ً ٨٦ًى اٵو٦.٢ة ثٲ٨ى ا٣ٌٕةددٲ٨ ٦ (32) ًَ ة ؛ ٣كٞٮ  ٨ ٔ٪ؽم دؿصٲعن

٣ًؽى ث٧ؽٱ٪ػًح وػٛؽ قػ٪ح  (33) .كي ٌٰ ًؽٌم ا٣نةٕٚ ٛى أثٮ ا٣ىٛة  ػ٤ٲ٢ ث٨ أٱجٟ ث٨ ٔجؽ اهلل اٵ٣ج١ٰ ا٣ى 

٦ػٮم  ثؽ٦نػٜ. ٣ػ٫ي ٔػؽده ٦ػ٨ 695٬
ًٙ ٚػٰ ا٣ضػة٦ٓ اٵي ًؽٱًر ا٣نػؿٱ اٱىًح ا٣عى ؽ ل ٣ًًؿكى . كدىىى

ةت، أم٭ؿ٬ة )ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػةت(. دؿص ٛ ػٯ ٧3/268ذػ٫ي ٚػٰ: دػؾ٠ؿة ا٣٪جٲػ٫ ا٧٣ى٪ٛ  ، ا٧٣ٞ

، ا٧٣٪٭ػػ٢ ا٣ىػػةٰٚ 99/99، ا٣٪ضػػٮـ ا٣ـا٬ػػؿة 2/87، ا٣ػػؽُّرر ا١٣ة٦٪ػػح 3/767ا١٣جٲػػؿ 

 ، ك٦ٞؽ٦ح ٠ذةث٫ )ا٧٣٪ذٞٯ( ثذعٞٲٞ٪ة.9/295، ا٣ؽ٣ٲ٢ ا٣نةٰٚ 5/249

ٛؽم  أ٩نؽ٧٬ة ٰٚ ٠ذةث٫: ا١٣نٙ كا٣ذ٪جٲ٫  (34) ٹث٨ ك٠ٲػٓ، ك٧٬ػة ٚػٰ:  353ا٣ىٮاب أف  ا٣ى 

 .69، )ث٘ؽاد( 52ٱٮاف اث٨ ك٠ٲٓ )ثٲؿكت( د

 .٩975ـ٬ح اٵ٩ةـ  (35)

٢٧ًٍ »ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫:  (36)  «.ثة٣عى

 .257، ظ٤جح ا٧١٣ٲخ 977خي ٨٦: ٩ـ٬ح اٵ٩ةـ ، كا٧٣سجٍ «ثؿٔل»ٰٚ اٵو٢:  (37)

(38)  ٌٰ ٌٰ ا٣ع٤ج ٣ًؽى ٚػٰ ظ٤ػت قػ٪ح ٚذط اهلل ث٨ ثؽر ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ٮد ا٣جٲ٤ٮ٩ ، قػةٚؿ إ٣ػٯ ثػٺدو 977٬. كي

٤ٯ أ٩ٮار ا٣ذ٪ـٱ٢ ٤٣جٲٌةكم(، ٠سٲؿةو، ةد٫ )ظةمٲحٔ   ٛ ةٕٚٲ ح ٰٚ ا٣ٞؽس. ٨٦ ٦ؤ٣    كدٮ٣ ٯ إٚذة  ا٣ن 
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ػػح ٦ٍنػػ٧لو دىع١ػػٰ إًذا ٦ىػػة  كدىكظى

 

ػػػػة  ز٩ىة٬ى ـى ٬ى
(39)

اًؼ ا٣ج٪ػػػػةفً ثًػػػػأَى   ؿى

٤ىٲ٪ىػػػة  ٔى ٍت  ىسىػػػؿى ػػػؽو ٩ ىؿصى ث ة ى زى ػػػ٧ى  قى

 

ا٠ًػػتى ٦ًػػ  افً ٠ىٮى ػػؿى ٛى ٔ ـ  ًضػػٲ٨ً ا٣ ٔى  ٨ٍ 

 )ا٣جكٲٍ( :كٚٲ٫ ٝٮؿ اٳػؿ 

ىؽىا ٍؿ إ٣ٯ ا٧ً٣ٍن٧ًًل ا٤٣ٮزم  ظٲ٨ى ث ْي  ا٩

 

ػػٮري ٠أ٩ ػػ٫ي ٔةًمػػ  ػػت  ٦ى٭ضي  ٜه ٚػػٰ ا٣عي

ة ى ٣ػ٫ي   ٞى ى ت  ظذ ٯ ٹ ث  ٝىؽ ذىابى ٰٚ ا٣عي

 

ىوػػٛ  ػػٮري  ،ؿه ٚى٤ٮ٩يػػ٫ي أ  كا٤ٞ٣ػػتي ٦ى١ٍكي

ةػؿ   )ا٣جكٲٍ( :كٝٮؿ اٳػؿ ا٣ؾم ث٫ًً ٱٛي

حو  ًى ك ةري  ٠ى٤٧ػٍخ  كرى ىمػضى ة أ  ٦ًٍن٧ًًنػ٭ى

 

ػًت   ٔىضى ػؿو  ْى ؿىٍت ٔضجنة ٦ػ٨ ٦ى٪ ٭ى
ّى  كأ

ػػة اقػػذىجىةفى ثً٭ػػة  ة ٧٣  ػػ٭ى  ٠ػػأف  ٦ًن٧نى

 

اًٝ   ىكرى ىٲ٨ى أ ػًت ٦ىة ث ٌي ٞي  ٫ً ٚػٰ ٦ى٪جىػًخ ا٣

ؿي   ًّ ٘يٍىػػػ٨ً ٩ىػػػة ٦ ٤ىػػػ٫ي ٚػػػٰ ا٣
 قي إًذا دىأى

 

ًت   ٬ى ٘ىٍخ ٦ًػ٨ى ا٣ػؾ  ة ٠ٮا٠ج٭ة ًوٲ ٧ى  قى

ٝىػػةؿى ًٚٲػػ٫ً   ًدٱػػتي كى
ٲ ػػةط اٵى ُّٰ اثػػ٨ي ا٣ؼى ٦ىٍنػػٞ ا٣ؽ 

(45)
ٟى  ، ػػجٍ ىظكػػ٨ى ا٣ك  كأ

كاٹردًجىةط
(49)

 )ا٣ؼٛٲٙ( :

ؿًٚػػٰ ُى ظج ػػؾا ٦ًنػػ٧له ٱىػػؿيكؽي ثً
(42)

 

 

ٮري   ؽٱسيػػػػ٫ي ٦ىٍنػػػػ٭ي كػػػػ٨ه ظى  ٦ً٪ػػػػ٫ي ظي

ج ٫ً   ؿنل ٰٚ ظي أ٩ىة ٦٘ي
(43)

٬ٍػٮى ٦ًس٤ػٰ ،  كى

 

ػػػٮري  ،وػػػٛؿي ا٤٣ ػػػٮفً أ   ٝى٤جيػػػ٫ي ٦ى١ٍكي

                                                  

ٰى قػ٪ح     ٚ ٢ ٤ٔٲ٫ ا٣كةٔٮف ٰٚ أدكٱح دٚػٓ ا٣ٮثػة  كا٣ُػةٔٮف(. ديػٮي . 9542٬ك)ػٺوح ٦ة دعى 

، ٬ؽٱػػح ا٣ٕػػةرٚٲ٨ 233-239، ػجةٱػػة ا٣ـكاٱػػة 254-9/253دؿص٧ذيػػ٫ي ٚػػٰ: رٱعة٩ػػح اٵ٣ج ػػة 

 .2/694، ٦ٕض٥ ا٧٣ؤ٣ٛٲ٨ 5/935، اٵٔٺـ 9/945، إٱٌةح ا١٧٣٪ٮف 9/895

 ، كٹ ٱكذٞٲ٥ ث٭ة ا٣ٮزف.«ز٩ة٬ـ»ٰٚ اٵو٢:  (39)

ٌٰ م٧ف ا٣ؽ   (45) ًٛ ٪ى ًٰٞ ا٣عى ٦ىٍن ٙ ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ؼٲةط ا٣ؽ  ٧ ؽ ث٨ ٱيٮقي ػٛؽع. ٱ٨ ٦يعى  ٌ ةؿ ٫٣ي ا٣ . كٱٞي

٣ًؽى ٰٚ د٦نٜ ق٪ح  . امذ٭ؿ ثة٣٭ضػة . ٨ ٝٺككفا٣٪ةوؿ ٦ع٧ؽ ث زار ٦ىؿ، ك٦ؽح. 693٬كي

ٰى ق٪ح   ٚ ، ا٣ػؽرر 5/353، أٔٲةف ا٣ٕىؿ 5/283. دؿص٧ذ٫ ٰٚ: ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت 756٬ديٮي

 .7/957، اٵٔٺـ 95/325، ا٣٪ضٮـ ا٣ـا٬ؿة 6/55ا١٣ة٦٪ح 

 .5/365، أٔٲةف ا٣ٕىؿ 286-5/285ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت  (49)

ُىؿٰٚ»ٰٚ ا٧٣ىؽرىٱ٨:  (42) ً٣.» 

ج ٫ً  ٝؽ»ٰٚ ا٧٣ىؽرىٱ٨:  (43)  «.ثىٺ٩ٰ ثًعي
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ػػؽ ثػػ٨ي ُٔٲ ػػح ا٣ٞٲؿكا٩ػػٰ ا١٣ةدػػتي كٝػػةؿ  ٦ع٧ 
(44)

ٔـٱػػـ ا٣ٌػػؿٱت  ،

كا٧٣ؽا٩ٰ
(45)

 )ا٣جكٲٍ( :

ى ة ٦ً ٩ى ة ى لو صى ٧ً نٍ ك٦ً  ٕى  ًت ٔضى ٨ أ  ًت ضى ا٣

 

ى   ٰ  ٯ إً ٭ى مٍ أ ػاك ؾاًت ا٤٣ ػ ٨ى ٦ًػ ٣ػ  ُ  ًب ؿى ٣

ػػ ٱطً ٮبي ا٣ػػؿ  جيػػك٬ي  ٩ ػػ٫ي ٠أى   ٛي ًُ ٕى ٫ي د
(46)

 

 

ى    ًت ٬ى ا٣ػؾ   ًه ة٣ً ٨ ػى ٦ً  ٍخ َى ؿً ؽه ػي ةدً ٪ى ث

ٲؿقً  اٳػؿكٝٮؿ   ًْ ى ٲًؿقً  ،ٰٚ ٩ ًْ ٔى٨ دى٪ ٲبنة ٤ٝٲٺن  ٝىؽ ذى٬ىتى مى كى
(47)

 )ا٣ؿصـ( :

ى   اٵىدىٍب  ٢  ٱىػة ًػػ لى ٧ً ٍنػل ا٧٣ً ؿى ة دى ٦ى أ

ػػ٦ي   ى  ،ةجن ُ  نى  ٍُت ا٣ٌنػػ ٟى ةدٲًػػ٭ى ثً  ـٍ ٠ٍػػؿً أ

ػػ   ٞ ٗى ٦ًػػ ا٣٭ة٦ػػةًت  تى ٦س ػػزي  ٲػػؿً ٨   ٍت ٞى

٠ىأى٩ ػػػ٫ي  
(48)

ى٪ىػػػةًدؽه   ٍت  ٨ى ٦ًػػػ ث ٬ى  ا٣ػػػؾ 

٨ي ٦ى٨ٍ   ىظكى ٙى كأ وى ًؾًق ا٧٣ـٱ ٫ كى دى ثً٭ى ؿى ٛى ٣ىٮًزٱ ٫، كا٩
(49)

 )٦ضـك  ا٣ؼٛٲٙ( :

 ٜو ص٤ ػػػػػػػػػػػػػ ٣ػػػػػػػػػػػػػٮزم   إف  

 

ٕىْػػػ٥ً ا٣ ٨ي ا٬ًػػػكى  
(55)

لكا٣ٞػػػٮى  
(59)

 

                                                  

 .4/95، ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت 397دؿص٧ذ٫ ٰٚ: أ٧٩ٮذج ا٣ـ٦ةف  (44)

 ، كأػ٢  ث٭٧ة دٱٮا99/949.٫٩ٹث٨ ا٧٣ٕذـ ٰٚ: ٩٭ةٱح اٵرب  (45)

ٌٰ ٰٚ: ٩ـ٬ح اٵ٩ةـ   .975ك٣ٕٺ  ا٣ؽٱ٨ ث٨ أٱجٟ ا٣ؽ ٦نٞ

ك٨ ا٧٣عةًؿة 259ك٨٦ ٗٲؿ ٔـك ٰٚ: ظ٤جح ا٧١٣ٲخ   .  2/394، ظي

 «.د٪نؿق»٩ـ٬ح اٵ٩ةـ: «. دػ٪سؿق»٧ٲخ: ظ٤جح ا١٣ (46)

، ٚػٰ: أظةقػ٨ ا٧٣عةقػ٨  (47) ٌٰ ة٦ ٮؽ ا٣ن  ٰ  ا٧٣ىني ، ٱذٲ٧ػح 963-963اٵمُةري ٤٣نةٔؿ ا٣ٕجةق

 .95/4459، دعؿٱٙ(، ث٘ٲح ا٤ُ٣ت «ا٧٧٣نٮؽ»)كرد اق٥ ا٣نةٔؿ ٚٲ٫  9/356ا٣ؽ٬ؿ 

ة»ث٘ٲح ا٤ُ٣ت:  (48)  «.٠أى٩ ٭ى

، ٩ىػؿة ا٣سػةاؿ 5/292(، ٰٚ: ذٱػ٢ ٦ػؿنة ا٣ـ٦ػةف ٦692٬عٲٰ ا٣ؽٱ٨ ث٨ ٔجؽ ا٣ْة٬ؿ )ت  (49)

، 259، ظ٤جػػح ا٧١٣ٲػػخ 3/222، ػـا٩ػػح اٵدب 9/977، دػػةرٱغ ظػػٮادث ا٣ـ٦ػػةف 298

 ب. 95ا٧٣ؿج ا٣٪ْؿ 

ٍض٥ً »٩ىؿة ا٣سةاؿ:  (55) ٕى  «.ا٣عج٢»ػـا٩ح اٵدب: «. ا٣

 «.ٔض٫٧ ٣ٲ٨ ا٣ٞؿل»ة ا٣ـ٦ةف، دةرٱغ ظٮادث ا٣ـ٦ةف، ظ٤جح ا٧١٣ٲخ: نذٱ٢ ٦ؿ (59)
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 قي ؿى ٍكػػػػػػػ٠ى  ٟى ٍٛ ػ٤ ػػػػػػػػ١ػٱي  ٣ػػػػػػػ٥ٍ 

 

ٜي )  ػػػػ ٚػػػػة٣ (لٮى كا٣٪ ػػػػ ت  ا٣عى
(52)

 

ٍت كٝؽ   ٰ  ا٣ؽ   اظذىٮى ي٤ًٍك قذىةًذ ا٣٪ ةث
ىثٲىةتي اٵي ٰ  أ ًٞ ٦ىٍن

(53)
ػةثًٲ٫  ػًي ا٣ذ نى ٕى  ،٤ٔٯ ث

ةو ٫٣ي ٦ىن٭ٮرة ،ا٣ذٰ ًٝٲ٤ٍخ ًٚٲ٫ً  ٨٦ً ٝىًىٲؽى
(54)

 )ا٣ؼٛٲٙ( :

ٮ٦نػػة ٙي ٩يضي ٲػػ ًُ ىػػؽا ا٧ً٣ٍنػػ٧ًلي ا٤٣  ث  كى

 

ٗيٍىػػ٪ي٫ي ذات ٩يػػٮرً   اتو  ةكى ػػ٧ى  ٚػػٰ قى

افي   ـ ٔٛػػؿى ػػٍ٭ؽه  ،٣ٮ٩يػػ٫ي ا٣ ُ ٕػػ٥ي مى  كا٣

 

٪ػػًؽم  ًٔ ػػٮًرم ،٣ػػؾ   ردي صي ػػ٫ي كى  كًرٱعي

ٮقي   ُعي ػ قى ١ى  ٯ ٣ػ٤ٰٔػٯ ا٣س ػؿىل ٚىعى

 

ٞػػػػؿيكرً   ػػػٰ ي ٧٤٣ى ًٌ ٧ٍػػػؿى ٩ىػػػةرو ٱي  صى

ُيٮا ٦ًػػ٨ٍ   ػػ ىكى ًٜ ٝىػػؽ ث ًٞٲػػ ٕى ػػةطى ا٣ ىك ثًكى  أ

 

حن ٦ًػػػػ٨ى ا٣جى٤ُّػػػػٮرً   ٛى  دىعذًػػػػ٫ً ػىػػػػ

ٍخ    ٛ ػػ ًد وى ٦يػػؿُّ ُـّ ؿىاته ٦ًػػ٨ى ا٣ ػػضى مى
(55)

 

 

ػػةٚيٮرً   ػػحى ا١٣ى ٲ٧ى ػػ٧في ػى ػػة ا٣ن   ٚىٮٝى٭ى

ؽى   ى٩نى اٱًح اٵىدىًب  ًٚٲ٫ً كأ ة٢٦ًي رى ا ظى ٮ  اث٨ي ا٣ن 
(56)

ى   ٤تأ اً  ظى ؿى ٕي ؽي مى ظى
(57)

 )ا٣ٮاٚؿ(:

ؿ  ٱىجػػػؽيك ٛى ٍىػػػ ف  ا٧ً٣ٍنػػػ٧ًلى ا٧٣ي
 ٠ػػػأى

 

ٲيػػػػٮفً   ٕي ػػػػؿ  ٦ً٪ػػػػ٫ي ٤٣ ٌى ٓى ا٧٣يؼ  ٦ىػػػػ

                                                  

 .95رة اٵ٩ٕةـ قٮ (52)

(53)  ٌٰ ٌٰ  ث٨ إق٧ةٔٲ٢ ث٨ ٔجؽ ا٣٘٪ ، 9555٬قػ٪ح  د٦نػٜ ٚػٰ ؽى ٣ًػ. كي ٌٰ ا٣ع٪ٛ ٔجؽ ا٣٘٪ٰ ا٣٪ةث٤ك

يقؿةو ٧٤ٔٲ حو،  ٞ  ٨٦ أ ٚػٰ  ٞؿ  كاقػذ كٗٲؿ٬ػة، كا٣ٕػؿاؽ ك٤ٚكػُٲ٨ ك٦ىػؿ ا٣عضػةزٚػٰ  ٢ى كد٪

ةت. دؿص٧ذيػ٫ي ٚػٰ: قػ٤ٟ 9943٬ة ق٪ح ٚٲ٭ ٰى ٚ  ٮي كدي  ،د٦نٜ ٦ؽٱ٪ذ٫ ػ٪ٛ  . ٫٣ي ٔػؽده ٦ًػ٨ى ا٧٣يىى

، ٦ٕضػ٥ ا٧٣ػؤ٣ٛٲ٨ 4/32، اٵٔػٺـ 83-67، دؿاص٥ ثٕي أٔٲػةف د٦نػٜ 3/35ا٣ؽرر 

5/279-273. 

 .99ا٣عٞٲٞح كا٧٣ضةز  (54)

 «.وٲ٘خ»ا٧٣ىؽر ٩ٛك٫:  (55)

ٌٰ أثٮ ا٧٣عةق٨ ٱٮقٙ ث٨ إق٧ةٔٲ٢  (56) ٌٰ ٮ  ا٣ن  ث٨ ٤ٔ ٌٰ  ا  ا١٣ٮٚ ٘ة٣ٲ٨ ٚػٰ  .ا٣ع٤ج ٠ةفى ٨٦ً ا٧٣ي

. ًٓ ةر كاث٨ ػ٤ ١ةف، كدؿص٧ة ٣ػ٫.  ا٣ذ نٲُّ  ٕ ، كا٣ذٞٯ ث٫ اث٨ ا٣ن  ٰ وعتى دةج ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ضجؿا٩

 ،«(٦عةقػ٨»)دؿص٥ ٫٣ ثةقػ٥  76-6/63ٝٺاؽ ا٣ض٧ةف  . دؿص٧ذ٫ي ٰٚ:635٬ٰ ق٪ح ٚ  ٮي دي 

، 237-7/239كٚٲػةت اٵٔٲػةف ، 254-95/945ٰٚ « ٱٮقٙ»ز٥  دؿص٥ى ٫٣ي زة٩ٲح ثةق٥ 

)دػػؿص٥ ٣ػػ٫ ثةقػػ٥  962-959/ 25، ا٣ػػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػػةت 4/397قػػٲؿ أٔػػٺـ ا٣٪ػػجٺ  

 .3/978مؾرات ا٣ؾ٬ت ، 6/352ا٣٪ضٮـ ا٣ـا٬ؿة ، «(٦عةق٨»

 .356- 355، ا١٣نٙ كا٣ذ٪جٲ٫ 95/984ٝٺاؽ ا٣ض٧ةف  (57)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82


 751 د. عباس اجلراخ -النفح العاطر النشق يف مدح مشمش دمشق 

ب حوترررتطب ُترررج  بُتتو ِط ررر ٍُ  ُكرررُت ُتبُزةُت

ب

ابُصررررتُشررررلوخُب  ُٗ بُ٘ لوُجثُب لُغُصرررر٘نوبُق

ٜ وبب ُقراتو ُّ بُ  ل ب ألُةُٜراتو ُْ ِو ُتب راُتبب،ُ ُغُٜتبُِابذُكو رابأُِٗل ُٗ َو بةوُمّ َُرج  بحُفَّل ار  َُ أُشر

ب ألُب ٛ ُكخُبو ِو ب  لتُ  .دُبو

َُجب قِب ادُحٚبفُُقَُجببحُُطَّل َُ ب)ِجز ءب لتِل(ب:ك

بلُُقررررِبقُررررا ُلب لررررتل  و ّو رررر بِوش 

ب

ب  ب:ُلب ُحٜلرررررررررررآٚبةوُقرررررررررررتبو

ب ُب ٜ ت بأ ٗو بُشررررررر  ٓرررررررُجبةورررررررالُجت تو

ب

رررررررُتبقُب  رررررررابحُف  و ُّ َو ب؟َترررررررٚفُ

ب ُٔاب ُٖ ٛرتبفُُتغُب ٖاب ب لخلمتو ُْ ر ِو ب ُُ ٛلب، لُقَُر ِو ر ُٗ ب ل ْو ر ُِ ب رتو ُ ب لَّوف  ب، ُسرُفُجبُصرادو

ٛت.  ِو ُٗ ب ل ُْ ِو ب ُٛمثو ُتب لُقتو  ٗ ُ  ُسُفُجبٓ

ب ٕوبأٍَُّْٜب للُب صَٙل ب آلٕب صمت ِط ّل ٕوبُُِم بُتَقو ب.َِٙبُتٜتو

ُلب ب.ح

 *ببب*ببب*

 

 املصادر واملراجع
 

 :المخطوطة

ررصرر  ب لررِْٛبب:ر ب لَطررتتب  ألضرر لٔب لّررت ُب - ٚ ب ل   ب،(958ٖ)تببٜ٘ت

ب.7021تقُب لب،ةغِ دلَّخط٘تات،بب لّتكزب ل٘تٔٚ

 عة:المطبو

ب)تبب:أحاسررْب لّماسررْ - ب لٜٔل رراة٘ر    ٚ ِتررِب لَّرر بةررْبِمّررِب لاَررالت

ٚ بب،(908ٖ ةَر بَِٜرٕبأحّرِبِترِب لَزٛرزب لت  َُ ر
ٓراد بب،ُُٓ ُخُٕب ضتطُٕب َِل

بم[.0277]ب،دِشَب،د رب لٔ٘ درب، لِّٛٔثب لّٔ٘رةب ألدةٚ
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٤ػ٥ ٧٤٣ٺٱػٲ٨، ط ،(9396٬ٰ )ت : ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٤٠ػاٵٔٺـي  - ًٕ ، 4دار ا٣

 ـ.9979 ،ثٲؿكت

 9259د٦نٜ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سة٣ر ٔنؿ ك٩ىٙ ا٣ٞؿف ا٣ؿاثٓ ٔنؿ ٦ػ٨  أٔٲةفي  -

 ،د٦نػػػػػٜ ،دار ا٣جنػػػػػةاؿ ،٦ع٧ػػػػػؽ ص٧ٲػػػػػ٢ ا٣نػػػػػُٰ :9355٬ -

 .ـ9994/9494٬

ًؽٌم ا٣ؽٱ٨ ػ٤ٲ٢ ث٨ أٱجػٟ وٺح  :أٔٲةفي ا٣ٕىؿ كأٔٮاف ا٣٪ىؿ - ٛى ػ )ت ا٣ى 

 ـ.9998 ،د٦نٜ ،دار ا١ٛ٣ؿ ،ثٮ زٱؽ كنػؿٱ٨أٰ دعٞٲٜ د. ٤ٔ (،764٬

(، دعٞٲػٜ 463٬أ٧٩ٮذجي ا٣ـ٦ةف ٰٚ مٕؿا  ا٣ـ٦ةف: اث٨ رمٲٜ ا٣ٞٲؿكا٩ٰ )ت  -

، ثٲؿكت،  ٌٰ  ـ.٦9999ع٧ؽ ا٣ٕؿكقٰ ا٧٣ُٮم، دار ا٣٘ؿب اٷقٺ٦

 ،(٧ٔ665٬ؿ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ اثػ٨ ا٣ٕػؽٱ٥ )ت  :ا٤ُ٣ت ٰٚ دةرٱغ ظ٤ت ث٘ٲحي  -

ًٞٲٜ د. ق٭ٲ٢ ز٠ةر  ـ.9988 ،ًد٦نٜ ،دار ا١ٛ٣ؿ ،دىع

دعٞٲػٜ ٦ىػُٛٯ  ،(٦9255٬ع٧ؽ ٦ؿدٌٯ ا٣ـثٲػؽٌم )ت  :ا٣ٕؿكس دةجي  -

 ـ.9459٬/9989 ،٦ُجٕح ظ١ٮ٦ح ا١٣ٮٱخ ،ظضةزم

دار  ،٦ؿاصٕػح د. مػٮٰٝ ًػٲٙ ،صؿصٰ زٱؽاف :دةرٱغي نداب ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح -

 .ـ9957 ،ا٣ٞة٬ؿة ،ا٣٭ٺؿ

اٷمػػؿاؼ ٤ٔػػٯ  ،ـ(9956ا٣ٕؿثػػٰ: ٠ػػةرؿ ثؿك٧٤٠ػةف )ت  اٵدب دػةرٱغي  -

٤ٞ٩ػ٫ي إ٣ػٯ ا٣ٕؿثٲ ػح د. ظكػ٨  ،ا٣ذؿص٧ح ا٣ٕؿثٲح د. ٦ع٧ٮد ٚ٭٧ٰ ظضػةزم

 ـ.9995 ،ا٣ٞة٬ؿة ،ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب ،٦ع٧ٮد إق٧ةٔٲ٢

ـ ٦ػةف كأ٩جةاًػ٫ً ككٚٲػةت اٵ٠ػةثؿ ٦ػ٨ أث٪ةاًػ٫ً ؛ ا٧٣ٕػؿكؼ  - دةرٱغ ظػٮادث ا٣

ـىرم ٌٰ  :ثذةرٱغ اث٨ ا٣ضى )ت ٦ع٧ؽ ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ث٨ أثٰ ث١ؿ ا٣ضـرم ا٣ٞؿمػ

ٺـ دؽ٦ؿم ،(738٬  –وػٲؽا  ،ا١٧٣ذجح ا٣ٕىػؿٱ ح ،دعٞٲٜ د. ٧ٔؿ ٔجؽ ا٣ك 

 .ـ9426٬/2556 ،ثٲؿكت
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ػػٺـ ث٘ػػؽاد دػػةرٱغي  - أظ٧ػػؽ ثػػ٨ ٤ٔػػٰ ا٣ؼُٲػػت ا٣ج٘ػػؽادٌم )ت  :٦ىًؽٱ٪ػػح ا٣ك 

اد ٦ٕػػؿكؼ ،(463٬ ػػةر ٔػػٮ  ػػ٫ ك٤ٔ ػػٜ ٤ٔٲػػ٫ د. ثن  ٍى ٩ى  ػػج ًى ػػ٫ي ك ٞى  ٞ دار  ،ظ

 ٌٰ  .ـ9422٬/2559 ،ا٣٘ؿب اٷقٺ٦

ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ا٧٣نػ٭ٮر  :ثٕي أٔٲةف د٦نٜ ٨٦ ٧٤ٔةا٭ة كأدثةا٭ة ص٥ي دؿا -

 .ـ9886 ،ا٧٣ُجٕح ا٤٣ج٪ة٩ٲح ،ثٲؿكت ،ثةث٨ مةمٮ

ٓي ٧٣ٛؿدات اٵدكٱح - ث٨ ا٣جٲُػةر )ت ٦ع٧ؽ ٔجؽ اهلل  ٮًٲة  ا٣ؽٱ٨ أث :ا٣ضة٦

 .ا٣ٞة٬ؿة ،(646٬

ةـ - ةـ ك٦ىؿ كا٣ن   ٔجؽ ا٣٘٪ٰ ا٣٪ةث٤كٰ :ا٣عٞٲٞحي كا٧٣ضةز ٰٚ رظ٤ح ثٺد ا٣ن 

 ،د٦نػٜ ،دار ا٧٣ٕؿٚػح ،(، دعٞٲٜ رٱةض ٔجػؽ ا٣ع٧ٲػؽ ٦ػؿاد9943٬)ت 

 ـ.9989/9495٬

ٌٰ )ت  :ا٧١٣ٲػػخ ٚػػٰ اٵدب كا٣٪ػػٮادر ظ٤جػػحي  - ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ ظكػػ٨ ا٣٪ػػٮاص

 ـ.9859/ 9227٬ ،٦ىؿ ،ا٧٣ُجٕح ا٧٣ىؿٱح ،(859٬

ا٣جٲُػةر ثػ٨ ظكػ٨ ٔجؽ ا٣ػؿزاؽ  :ا٣جنؿ ٰٚ دةرٱغ ا٣ٞؿف ا٣سة٣ر ٔنؿ ظ٤ٲحي  -

٫ٞي ك ،(9335٬)ت   ٞ قي ٦ع٧ػؽ ث٭ضػح ا٣جٲُػةرظ ٜى ٤ٔٲػ٫ً ظٛٲػؽي ٫ٞي ك٤ٔ ػ  ،٩ك 

 ـ.9385٬/9969 ،د٦نٜ ،٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲ ح

ـ كاٱة ٚٲ٧ة ٰٚ ا٣ؿصةؿ ٨٦ ا٣جٞةٱةػجةٱى  - م٭ةب ا٣ػؽٱ٨ أظ٧ػؽ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ  :ة ا٣

ٌٰ )ت ا دعٞٲػٜ كدراقػػح د. ٦ع٧ػؽ ٦كػػٕٮد  ،(9569٬ثػ٨ ٧ٔػؿ ا٣ؼٛػػةص

 ،ح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػ٦ٜض٧ػٓ ا٤٣٘ػ ،أذ٪ٯ ثػ٫ ٦ع٧ػؽ أدٱػت ا٣ضػةدر ،أر٠ٲ٨

 ـ.2595/9436٬

ةٰٚ كا٧٣كذٮٰٚ ثٕؽ ا٣ٮاٰٚ - ص٧ػةؿ ا٣ػؽٱ٨ ٱٮقػٙ ثػ٨ د٘ػؿم  :ا٣ؽ٣ٲ٢ي ا٣ن 

١٦ػح  ،صة٦ٕح أـ ا٣ٞػؿل ،(، دعٞٲٜ ٚ٭ٲ٥ ٦ع٧ؽ م٤ذٮت874٬ثؿدم )ت 

 ـ. 9983 ،ا١٧٣ؿ ٦ح
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٦ع٧ػؽ ص٧ٲػ٢  :ا٣جنؿ ٰٚ أٔٲػةف د٦نػٜ ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣سة٣ػر ٔنػؿ ركضي  -

ٰ ُ  .ـ9946 ،د٦نٜ ،ا٣ن

ٰ  ا٣ن٭ٲؿ ثةث٨ ك٠ٲٓ ا٣ذ٪ٲكػٰ دٱٮافي ا - ج  ٌ ٌٰ ا٣ ػ٫ي  ،٬(393)ت ٣عك٨ ث٨ ٤ٔ ٞى  ٞ ظى

 ـ.٤ٔ9999ٯ أو٢و ٦ؼُٮط كو٪ٓ دذ٧ ذى٫ي ٬ٺؿ ٩ةصٰ، ثٲؿكت، دار ا٣ضٲ٢، 

ٌ   دٱٮافي  - ٰ  ا٣عك٨ ث٨ ٤ٰٔ ا٣ ػ٫ي ٬ًػٺؿ  ج ٞى  ٞ ا٣ن٭ٲؿ ثػةث٨ ك٠ٲػٓ ا٣ذ٪ٌٲكػٰ، ظى

 .ـ9998 ،ث٘ؽاد ،داري ا٣نؤكف ا٣سٞةٚٲح ا٣ٕة٦ح ،٩ىةًصٰ

ًٞٲػٜ د.  ،(٦726٬ٮقػٯ ثػ٨ ٦ع٧ ػؽ ا٣ٲػٮ٩ٲ٪ٰ )ت  :ذٱ٢ ٦ػؿنة ا٣ـ٦ػةف - دع

٧ًٍ٤ٲٌح ،ؿ اخضٔج ةس ٬ة٩ٰ ا٣ ًٕ  .ـ9434٬/2593 ،ثٲؿكت ،دار ا١٣ذت ا٣

ٟي  - ٌٰ ث٨ ٦ع٧ؽ  :ا٣ؽرر ٰٚ أٔٲةف ا٣ٞؿف ا٣سة٩ٰ ٔنؿ ق٤ ٦ع٧ؽ ػ٤ٲ٢ ث٨ ٤ٔ

ٌٰ )ت ا  دار اثػ٨ ،دار ا٣جنةاؿ اٷقػٺ٦ٲح ،(9256٬ث٨ ٦ع٧ؽ ٦ؿاد ا٣عكٲ٪

 .ـ9988/ 9458٬، 3ط  ،ظــ

ٌٰ  ٔضةاتي  - اٳزةر ٰٚ ا٣ذؿاص٥ كاٵػجةر: ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ثػ٨ ظكػ٨ ا٣ضجؿدػ

دار ا١٣ذػت  ،دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ؿظٲ٥ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ٔجؽ ا٣ؿظٲ٥ ،(9245٬)ت 

 ـ 9998 ،ا٣ٞة٬ؿة ،ا٧٣ىؿٱح

ٌٰ  :ا٣جنػةـ ٚػٲ٨٧ ك٣ػٰ ٚذػٮل د٦نػٜ ا٣نػةـ ٔؿؼي  - ٦ع٧ػؽ ػ٤ٲػ٢ ثػ٨ ٤ٔػ

رٱػػةض ٔجػػؽ ك٧ػػؽ ٦ُٲػػٓ ا٣عػػةِٚ دعٞٲػػٜ ٦ع ،(9256٬ا٧٣ػػؿادم )ت 

 ـ.9988/ 9458٬ ،2ط  ،ثٲؿكت -د٦نٜ  ،دار اث٨ ٠سٲؿ ،ا٣ع٧ٲؽ ٦ؿاد

ٌٰ ثػ٨ ّػةٚؿ اٵى  :ا٣ذنػجٲ٭ةت ا٣ذ٪جٲ٭ةت ٤ٔٯ ٔضةاػًت  ٗؿااتي  - )ت  زدمٌ ٤ٔػ

ٛى  ،(693٬ ػدعٞٲٜ د. ٦ع٧ؽ ز٤ٗٮؿ قػٺـ ك٦ىػُ ػٯ ا٣ى  ٌٰ ةكم ا٣ضي ، ٮٱ٪

 .ـ9979ا٣ٞة٬ؿة،  ،دار ا٧٣ٕةرؼ

٧٠ػةؿ ا٣ػؽٱ٨ ا٧٣جػةرؾ ثػ٨  :ؿااػؽ مػٕؿا  ٬ػؾا ا٣ـ٦ػةفا٣ض٧ةف ٰٚ ٚ ٝٺاؽي  -

دار  ،دعٞٲػػٜ ٠ة٦ػػ٢ قػػ٧٤ةف ا٣ضجػػٮرم ،(654٬ا٣نػػٕةر ا٧٣ٮوػػ٤ٰ )ت 

 .ـ9426٬/2555 ،ثٲؿكت ،ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح
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ٙي  - ػ٤ٲػ٢ ثػ٨ أٱجػٟ ا٣ٌىػٛؽٌم )ت  :كا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٯ ا٣ٮوٙ كا٣ذنػجٲ٫ ا١٣ن

 ،ز٣ٲػؽ ،ك٣ٲؽ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ا٣عكٲ٨ ا٣ـثٲؿمٌ ، دعٞٲٜ ٬ٺؿ ٩ةصٰ ك(764٬

 .ـ9999ثؿٱُة٩ٲة، 

ا٧٣ػػػؤ٣ٛٲ٨: ٧ٔػػػؿ رًػػػة ٠عة٣ػػػح، ٦ُجٕػػػح ا٣ذؿٝ ػػػٰ، د٦نػػػٜ،  ٦ٕضػػػ٥ي  -

 ـ.9959/9378٬

ٞى  - ػٛؽٌم )ت ػ٤ٲ٢ ثػ٨ أٱجػٟ ا «:ا٧٣ضةراة كا٧٣ضةزاة» ٨ ٠ذةًب ٯ ٦ً ا٧٣٪ذ ٣ى 

 ،دار ا٣نػؤكف ا٣سٞةٚٲػح ا٣ٕة٦ػح ،ؿاخضػا٣د. ٔجػةس ٬ػة٩ٰ دعٞٲٜ  ،(764٬

 ـ.2598 -ـ2597 ،ث٘ؽاد

ص٧ةؿ ا٣ػؽٱ٨ ٱٮقػٙ ثػ٨ د٘ػؿم  :ذٮٰٚ ثٕؽ ا٣ٮاٰٚا٧٣٪٭٢ي ا٣ىةٰٚ كا٧٣ك -

٩جٲػػ٢ ٦ع٧ػػؽ ٔجػػؽ  ،دعٞٲػػٜ د. ٦ع٧ػػؽ ٦ع٧ػػؽ أ٦ػػٲ٨ ،(874٬ثػػؿدم )ت 

 ،دار ا١٣ذػت كا٣ٮزػةاٜ ا٣ٞٮ٦ٲ ػح ،ح ا٧٣ىػؿٱح ا٣ٕة٦ػح ١٤٣ذػةببػا٣ٕـٱـ، ا٣٭ٲ

 .ـ2552 -9985 ،ا٣ٞة٬ؿة

ٮـي ا٣ـا٬ؿة ٰٚ ٤٦ٮؾ ٦ىؿ كا٣ٞة٬ؿة: ص٧ةؿ ا٣ؽٱ٨ ٱٮقٙ ثػ٨ د٘ػؿم  - ا٣٪ُّضي

 ـ.9936 ،ا٣ٞة٬ؿة ،دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح ،(874٬ت ثؿدم )

ٌٰ )ت  :٩ـ٬حي اٵ٩ةـ ٰٚ ٦عةق٨ ا٣نةـ - أثٮ ا٣جٞػة  ٔجػؽ اهلل ا٣جػؽرٌم ا٣ؽ٦نػٞ

 ـ.2556 ،د٦نٜ ،دار ا٣جنةاؿ ،دعٞٲٜ إثؿا٬ٲ٥ وة٣ط ،(894٬

دار ا١٣ذػت  ،(733٬أظ٧ؽ ث٨ ٔجػؽ ا٣ٮ٬ػةب ا٣٪ػٮٱؿم )ت  :اٵرب ٩٭ةٱحي  -

 .ـ9923/ 9324٬ا٣ٞة٬ؿة  ،ا٧٣ىؿٱح

ا٣ٕػػةرٚٲ٨ ؛ أقػػ٧ة  ا٧٣ػػؤ٣ٛٲ٨ كنزػػةر ا٧٣ىػػ٪ٛٲ٨: إقػػ٧ةٔٲ٢ ثةمػػة  ٬ؽٱػػحي  -

 ـ.9452٬/9982،ثٲؿكت ،دار ا١ٛ٣ؿ ،(9339٬)ت  ا٣ج٘ؽادمٌ 

دىعٞٲػٜ ص٧ةٔػح  ،(764٬ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت: ػ٤ٲ٢ ث٨ أٱجٟ ا٣ىػٛؽم )ت  -

 .ة ٰٚ ق٪ٮات ٦ؼذ٤ٛحٕؽ دأصـا  ٦ذ ،٨٦ ا٧٣عٞٞٲ٨ ا٣ٕؿب كا٧٣كذنؿٝٲ٨
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ـ ٦ػةفكٚٲةتي اٵٔٲةف كأ٩جػ - )ت  ثػ٨ ػ١٤ػةفأظ٧ػؽ ثػ٨ ٦ع٧ ػؽ  :ة  أث٪ػة  ا٣

 ـ.9968 ،ثٲؿكت ،دار وةدر (، دعٞٲٜ د. إظكةف ٔجةس،689٬

ٌٰ )ت  ٱذٲ٧حي  - ا٣ؽ٬ؿ: أثٮ ٦٪ىٮر ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ إق٧ةٔٲ٢ ا٣سٕػة٣ج

 ،ثٲػؿكت ،دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح ،عػحٲدعٞٲٜ د. ٦ٛٲػؽ ٦ع٧ػؽ ٧ٝ ،(429٬

 .ـ9983/9453٬

 :اىػورٗات

، رثٲػٓ ا٣سػة٩ٰ 23ا٣ٕؽد  )دثٰ(، ا٣ؽراقةت اٷقٺ٦ٲح كا٣ٕؿثٲحح ٤٠ٲ   ٦ض٤ح -

٦ع٧ػؽ دٮمػٲط اٵقػٛةر ٚػٰ ٦ػؽٱط اٵقػٛةر:  :ـ2552/ ٱٮ٩ٲٮ 9423٬

دعٞٲػٜ  ،(9256٬ا٧٣ػؿادم )ت  ػ٤ٲ٢ ث٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ

. ٌٰ  كدراقح د. ٧ٔؿ ظ٧ؽاف ا١٣جٲك

*   *   * 



- 963 - 

 

 

 

 يف نظريح املعرفح عنذ الغزايل
 يذ املعرفح الصىفيحهفهىم احلة وتقع

 ()د. وج٘ق ـيٍَ٘٘

( ٱؿصٓ إ٣ٯ ا٣ذػؿاث اٷٗؿٱٞػٰ، ٚػإف EROSإذا ٠ةف ثعر ٩ْؿٱح ا٣عت )

أٚٺَٮف، ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫، ٬ٮ أكؿ ٨٦ ٝؿف ٦ٛ٭ٮـ ا٣عػت ث٪ْؿٱػح ا٧٣ٕؿٚػح، 

ك٩٭ي ثذأقٲف ٬ؾا ا٣ٞػؿاف، كأ٠كػج٫ ٝػٮة ا٣ػؿثٍ كا٣ذكػٮٱٖ ا٤ٛ٣كػٰٛ. ٚٛػٰ 

اٚػح ٯ ا٣عت ث٤كةف قٞؿاط، ا٣ػؾم ٱكػأؿ ا٣ٕؿٌ )ا٧٣أدثح( ٩ؿاق ٱذٮ٣ٌٯ ا١٣ٺـ ٤ٔ

اٚػح، كدضٲػت: ك٦ػ٨ )دٱٮدٲ٧ة(: أ٣ٲف ا٣عٌت إ٣٭ةن ٧٠ة ٱٞٮ٣ٮف؟ ٚذٌ٘ػت ا٣ٕؿٌ 

ٝةؿ إ٫٩ إ٫٣؟! اٳ٣٭ح ظةو٤ٮف ٤ٔٯ ا٧١٣ةٹت ٤٠٭ػة، كا٣عػٌت ٣ػٲف ثعةوػ٢ 

٤ٔٲ٭ة ٤٠٭ة. ٚ٭ٮ كقٲٍ ثٲ٨ ا٣ؼة٣ؽ كا٣ٛة٩ٰ، أك ثٲ٨ اٳ٣٭ح كاٷ٩كةف
(0)

. 

ًػؿب ٦ػ٨  -ٚٲ٧ػة ٱػؾ٬ت إ٣ٲػ٫ أٚٺَػٮف  -ف ا٣عػت ٨٦ ا٣ٮاًػط، إذان، أ

ا٣ؿٗجح كا٣٪ـكع إ٣ٯ مٰ  ٗٲؿ ٦ذ٤٧ٌٟ. كث٭ػؾا ٬ػٮ ٝػؿٱ٨ ا٣عةصػح كاٹٚذٞػةر إ٣ػٯ 

 -٧٠ة دٞؽـ ٤ٔٯ ٣كةف قػٞؿاط  -٦ٮًٮ٫ٔ. ك٨٦ ٬٪ة ٠ةف اٷٱؿكس اٵٚٺَٮ٩ٰ 

                                                 

()  صة٦ٕح دنؿٱ٨. -أقذةذ اٵدب ا٤٧٧٣ٮ٠ٰ كا٣ٕس٧ة٩ٰ ٰٚ ٤٠ٲح اٳداب 

 .ـ4/92/2599كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 

 اٵ٬ػٮا٩ٰ ٚػؤاد أظ٧ػؽ د. أزجذػ٫ ا٣عػٌت. ث٧ٛ٭ػٮـ ا٣ؼةص ا٣ٞك٥ ػ ا٧٣أدثح أٚٺَٮف. ٱ٪ْؿ: (9)

 .967 ا٣٘ؿثٰ( ا١ٛ٣ؿ ث٩ٖٮا )ق٤ك٤ح )أٚٺَٮف(، ٠ذةب: ٰٚ ثذؿص٧ذ٫

 ا٣سٞةٚح، كزارة )د٦نٜ: كا٧٣كٲعٲح. ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح ا٤ٛ٣كٛح ٰٚ ا٣عت ٦ٞؽقٰ. أ٩ُٮاف

 .73 (2558 ١٤٣ذةب، ا٣ٕة٦ح ا٣٭ٲبح
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ٚ٭ٮ ٣ٲف ػة٣ؽان كٹ ٚة٩ٲةن، كٹ ظ١ٲ٧ةن كٹ صػة٬ٺن، كٹ  ،ٱذٮقٍ ثٲ٨ ظٌؽم ا٣ذٞةث٢

ػٲٌؿان كٹ مؿٱؿان، كٹ ص٧ٲٺن كٹ ٝجٲعةن. إ٫٩ ٔة٢٦ اٹردٞػة  ٦ػ٨ ا٧٣عكػٮس إ٣ػٯ 

 ا٧٣ٕٞٮؿ، ذ٣ٟ أ٫٩ ا٣كجٲ٢ إ٣ٯ ا٧٣ٕؿٚح، ٚٺ ٦ٕؿٚح دكف ظٌت.

كإذا ٠ة٩خ ا٧٣ٕؿٚح دٕ٪ٰ ازدٱةد ا٣ٮصٮد ٧٠ةٹن، ظذٯ دج٤ٖ ا٣ػ٪ٛف أٝىػٯ 

سي٢، دجٲ٨ٌ أف ا٣عت ٬ٮ كقٲ٤ح ٣ج٤ٮغ ٬ػ ؾق ا٣٘ةٱػح. ظؽكد ا٧٣ٕؿٚح ث٧نة٬ؽة ا٧٣ي

كثكجت ٠ٮف ا٣عت ًؿثةن ٨٦ اٹٚذٞةر دٕٲ٨ٌ أف اٳ٣٭ح ٹ دعػٌت، ٦ػة دا٦ػخ ٹ 

دٛذٞؿ إ٣ٯ مٰ . ك٤ٔٲ٫ ٚإف اٷٱؿكس، ٰٚ ٩ػـكع ا٣ذٕػة٣ٰ ٩عػٮ ا٤ُ٧٣ػٜ، ٬ػٮ 

 :ظٌت ٨٦ صة٩ت اٷ٩كةف ٍٚٞ، ٹ ٱذ٤ٌُػت ا٧٣جةد٣ػح ٦ػ٨ ا٣ضة٩ػت اٳػػؿ، أم

ـٌؿ ا٤ُ٧٣ػٜ ٩عػ ٮ ا٧٣ٞٲٌػؽ. ٚة٣عػت دكف أف د١ٮف ٬٪ػةؾ اقػذضةثح دٞذٌػٰ د٪ػ

اٵٚٺَٮ٩ٰ ٬ػٮ ذ٣ػٟ ا٣ضػؽؿ ا٣ىػةٔؽ، ا٣ػؾم ٱعػؽث ٦ٕػ٫ اردٞػة  ٦ؿادػت 

ا٣ٮصٮد ٨٦ اٵد٩ٯ إ٣ٯ اٵ٤ٔٯ، ظذٯ ٱ٪ذ٭ٰ اٵ٦ؿ إ٣ٯ ظٌت )ا٣ؼٲؿ اٵق٧ٯ(، 

 أك ا٣ض٧ةؿ ا٤ُ٧٣ٜ ا٣ؾم ٹ ٱذٞٲٌؽ ثن٢١ أك وٮرة.

ف ك١٣ٰ ٩ٛ٭٥ ٔٺٝح ا٣عٌت ث٪ْؿٱح ا٧٣ٕؿٚح ٔ٪ؽ أٚٺَػٮف، ٤ٔٲ٪ػة أف ٩ػؽرؾ أ

ا٧٣ٕؿٚػػح اٵٚٺَٮ٩ٲػػح د٧١ػػ٨ ٚػػٰ اقػػذؼٺص ا٧٣ة٬ٲػػح ا٧٣ضػػٌؿدة، ٵف ا٣ٕ٪ةوػػؿ 

ا٣ضـاٲح ا٧٣ذ٘ٲٌؿة دـكؿ ٚػٰ ٦ضػؿل ا٣ىػٲؿكرة. أ٦ػة ا٧٣ة٬ٲػح ٚذ٪ذ٧ػٰ إ٣ػٯ ا٣ٕػة٥٣ 

اٵز٣ٰ ا٧٣ٕٞٮؿ ا٣ؾم ٬ٮ ٔة٥٣ ا٧٣سي٢، ك٬ٮ ٦ة ٱيذٮٌوػ٢ إ٣ٲػ٫ ٔػ٨ َؿٱػٜ ا٣عػت، 

ٌٰ )ص٧ػةؿ ٤ٔٯ ٦ؿاظ٢ ٦ذؽٌرصح، دجؽأ ثذؿثٲح اٷ٩كػةف ٤ٔػٯ دأ٦ٌػ ٢ ا٣ض٧ػةؿ ا٣عكػ

ا٣ضك٥(، ٱذ٤ٮق اٹ٩ذٞةؿ ٨٦ ص٧ةؿ ا٣ضك٥ إ٣ٯ ص٧ةؿ ا٣ػ٪ٛف. ك٬ػؾا ًػؿب ٦ػ٨ 

ا٤ٕ٣ٮ ٰٚ إدراؾ ا٣ض٧ةؿ، كإف ٠ةف ظةوٺن ٰٚ صك٥ ٗٲػؿ ص٧ٲػ٢. كٱٕٞػت ذ٣ػٟ 

ٱ٪ذ٭ػٰ ثج٤ػٮغ ا٤ٕ٣ػ٥ )ا٧٣ٕؿٚػح( ٚػٰ ك٬ٮ ٦ة ا٣ذؿٌٰٝ ٩عٮ ظٌت ا٧٣ٕةرؼ ا٣ض٧ٲ٤ح، 

ثة٣ض٧ةؿ ا٤ُ٧٣ٜ. ك٬٪ة ٱ٪ذ٭ٰ دكر ا٣عػت  نػؿ ا٧٣ُةؼ ث٧نة٬ؽة ا٧٣س٢ كاٹدعةد
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(NOUS( إ٣ٯ ٗةٱح ا٧٣ٕؿٚح )٨٦EROS ظٲر ٬ٮ كقٲٍ، إذٍ ٱٌٰٛ ا٣ػ )
(2)

. 

( ٤ٔٯ إٝؿار ا٣ذجػةدؿ ٤ٔAgapéٯ ػٺؼ اٷٱؿكس ٱٞٮـ ا٧٣ٛ٭ٮـ ا٧٣كٲعٰ )

كا٧٣نةر٠ح، أذ٧ةدان ٤ٔٯ ٦جؽأ )ا٣ذضٌكؽ اٷ٣٭ٰ(، ا٣ؾم ٱذٲط إ١٦ة٩ٲح ا٣ذٮاٚػٜ ثػٲ٨ 

ٚعؿ٠ح ا٣عٌت اٷٱؿكقٰ ا٣ىػةٔؽة ٦ػ٨ اٷ٩كػةف إ٣ػٯ اهلل، ديٮاصػ٫  اهلل كاٷ٩كةف.

( ٨٦ ظٲر ٬ٮ ظؿ٠ح ٬ةثُح ٨٦ اهلل إ٣ٯ اٷ٩كةف. ك٣ػؾ٣ٟ Agapéث٪ٞٲٌ٭ة ٰٚ ا٣ػ )

٠ة٩خ ا٧٣عجح ا٧٣كٲعٲح ٧ٕ٩ػح إ٣٭ٲػح، دٕجٌػؿ ٔػ٨ ا٧١٣ػةؿ ا٧٧٣٪ػٮح ٦ػ٨ ا٣ضة٩ػت 

ا٧٣كػٲعٲح دجػؽأ اٷ٣٭ٰ ٤٣٪ٛف ا٣ذٰ ا٩ٛى٤خ ثة٣ؼُٲبح. ك٨٦ ٬٪ة ٱذجٲ٨ٌ أف ا٧٣عجح 

ٱجؽأ اٷٱؿكس ث٧ٕةٱ٪ح ا٣٪ٞه كاٹٚذٞةر. كإذا ٠ةف ٬ؾا اٵػٲػؿ ٰٚ ظٲ٨ ثة٧١٣ةؿ، 

( ٬ػٮ ٦Agapéع١ٮ٦ةن ثةٵقةس ا٤ٕٞ٣ٰ كا٧٣جؽأ ا٣كججٰ، ٚإف ا٧٣ٛ٭ٮـ ا٧٣كٲعٰ )

ٌُٯ اٹ٩ؽراج ا٣كججٰ، ٨٦ ظٲر ٬ٮ ا٧٣٪جػٓ ا٣ٮصػٮدم  ظة٥٠ ا٧٣ٕٞٮ٣ٲح ا٣ؾم ٱذؼ

كٝٮاـ ا٣ؾات اٷ٣٭ٲح
(3)

ك٬ػؾق ا٧٣عجػح، ا٣ذػٰ ٬ػٰ )٬جػح اهلل(، دذػٲط  ،٦عجػح . ٚةهلل

٣ٸ٩كةف إ١٦ة٩ٲح ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ا٣عٲةة اٷ٣٭ٲح، كدؿق٥ ٫٣ ا٣ُؿٱػٜ إ٣ٲ٭ػة، إذٍ دػؽٔٮق 

إ٣ٯ ا٣جؾؿ كا٣ذٌعٲح، ث٪جؾ اٵ٩ة٩ٲح، ك٦عجح ا٣ٞؿٱت )اٷ٩كةف(، ا٣ذٰ ٬ػٰ ٦نػةر٠ح 

ٚػٰ اهلل  عٲػةٮد٭ػة ٦٪ػ٫، كد٭ٲٌػئ ٣ٸ٩كػةف أف ٱٰٚ ا٣عت اٷ٣٭ٰ، كوٮرة دكذ٧ؽُّ ٝ

كثةهلل
(4)

( ٦ضػؿد ٠EROSػةف ا٣عػت )ٰٚ ظٲ٨ . ك٬٪ة د٘ؽك ا٧٣عجح ٗةٱح ا٧٣ٕؿٚح، 

 كقٲ٤ح ٗةٱذ٭ة ث٤ٮغ ا٧٣ٕؿٚح.

٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٦ػ٨ كصػٮق اٹػػذٺؼ كا٣ذجػةٱ٨ ثػٲ٨ ٦ٛ٭ػٮ٦ٰ ا٣عػٌت ا٧٣نػةر 

(، أك ثػٲ٨ Agapé( كا٣ػ )EROSإ٣ٲ٭٧ة، صؿت، ٹظٞةن، ٦عةكٹت ٤٣ذٮٚٲٜ ثٲ٨ ا٣ػ )

٠ػةف ٦ػ٨ أ٧٬٭ػة ٦عةك٣ػح أ٤ٚػٮَٲ٨  ،ؽ كصؽؿ ا٣عت ا٣٭ػةثٍصؽؿ ا٣عت ا٣ىةٔ

                                                 

 .254. كا٧٣كٲعٲح ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح ا٤ٛ٣كٛح ٰٚ ا٣عت ٦ٞؽقٰ. أ٩ُٮاف (2)

 .275 ا٣كةثٜ. ا٧٣ىؽر (3)

 .954: دار ٦ىؿ ٤٣ُجةٔح، د.ت( ٱ٪ْؿ: ز٠ؿٱة إثؿا٬ٲ٥. ٦ن٤١ح ا٣عت. )ا٣ٞة٬ؿة (4)
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إظؽاث ا٤٣ٞة  ثٲ٪٭٧ة ٔػ٨ َؿٱػٜ ٦ػة ٱكػ٧ٯ ثػػ)ا٣ك٥ٌ٤ اٷ٣٭ػٰ( أك )ا٣كػ٧ةكم(، 

ا٣ؾم ٱذٲط إ١٦ة٩ٲح ا٣ىٕٮد كا٣٭جٮط ٦ٕػةن. ٚة٧٣ٕؿٚػح ٔ٪ػؽ أ٤ٚػٮَٲ٨ ٬ةثُػح كٚػٜ 

َؿٱػٜ ا٣عػت وػةٔؽة، ٵ٩ػ٫ مػٮؽ، كدٌُ٭ػؿ، ك٦جؽأ وؽكر ا٢١٣ ٔػ٨ ا٣ٮاظػؽ، 

٤٪ٛف ٨٦ أص٢ دٞج٢ٌ ا٧٣ٕؿٚح كاٹردٞة  إ٣ٲ٭ةكإٔؽاد ٣
(5)

. 

٣ٞؽ ٠ةف ٨٦ ٩ذٲضح ا٦ذػـاج ا٧٣كػٲعٲح ثة٣ذىػٌٮؼ ا٣نػؿٰٝ، كدػؽاػ٢ ا١ٛ٣ػؿ 

اٷٗؿٱٰٞ ثؽٱة٩ةت ا٣نؿؽ، ٝٲةـ ٬ؾق ا٣٪ـٔح ا٣ذأ٣ٲٛٲح ثٲ٨ ا١ٛ٣ؿ ا٣ٲٮ٩ػة٩ٰ كا٣ٕٞٲػؽة 

ا٧٣كٲعٲح. كٰٚ ٬ؾا ا٣كٲةؽ، أٱٌػةن، د٪ػؽرج ٦عةك٣ػح ا٣ٞػؽٱف أكٗكػُٲ٨، ا٣ذػٰ 

٬ػٮت ا٧٣كػٲعٰ، كادؼػؾت ٦٪عػٯ ان ثة٣٘ػةن ٚػٰ ا٣ذُػٌٮر ا٣ٺظػٜ ٣ٌٺ ؿت دػأزٲؿأزٌ 

اٵٚٺَٮ٩ٲح ا٧٣عؽزح ٰٚ دٞؿٱت ا٣ذىٮر اٷٗؿٱٰٞ ٨٦ ٦ٛ٭ٮـ ا٧٣عجح ا٧٣كػٲعٲح، 

٤٧ٕٚخ ٤ٔٯ د١ٲٲ٫ٛ ثعٲر ٱكذضٲت ٤٣٪كػٜ اٷٱ٧ػة٩ٰ ا٣ؼػةص ثػػ )٦ؽٱ٪ػح اهلل(، 

ح(ا٣ذٰ ٬ٰ ا٧٣ٞةث٢ ا١٣٪كٰ ٧٣ؽٱ٪ػح اٵرض ا٣ؽ٩ٲٮٱػح )ا٣ؼةَبػ
(6)

. ٚة٧٣ؼ٤ٮٝػةت 

ص٧ٲٕةن ٨٦ و٪ٓ اهلل. ك٧٣ة ٠ة٩خ ٤٠ٌ٭ة دكجٌط ثع٧ؽق، ٠ةف ٰٚ ٦ٞؽكر٩ة أف ٩كػذ٧ذٓ 

ث٭ة، ك٩٪٥ٕ ثعجٌ٭ة، ٨٦ ظٲر ٬ٰ كقػةاٍ دٞٮد٩ػة إ٣ػٯ اهلل، كدػؽػ٢، ٠ضػـ ، ٚػٰ 

و٧ٲ٥ ا٣٪ْػةـ اٷ٣٭ػٰ ا٣نػة٢٦، ك١٣ػ٨ ثنػؿط أف ٱْػ٢  ظجٌ٪ػة ٣٭ػة ٦ضػؿد ظػٌت 

٩كجٰ
(7)

(، ٗػؽا Agapé( ثة٣ػػ )EROSؤ٨ٌ٦ ا٣ذٞة  ا٣ػػ ). كٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضؿل، ا٣ؾم ٱ

)ا٣عت( ك)ا٧٣ٕؿٚح( ٦ذؽاػ٤ٲ٨، أك ٦ذُةثٞٲ٨، ٰٚ ٦ٕ٪ٯ اٹقػذ٘ؿاؽ ٚػٰ ا٣ٮصػٮد 

ٌٜ كاٹدعةد ث٫، ٤ٔٯ ٩عػٮ ٦ػة ا٩ذ٭ػخ إ٣ٲػ٫ ا٤ٛ٣كػٛةت ا٣ؽٱ٪ٲػح ا٣٘٪ٮوػٲح ٚػٰ  ا٣ع

 ا٣ٕىٮر ا٣ٮقُٯ.

عجػح ٚة٧٣ ،ٔ٪ؽ وٮٚٲح اٷقٺـ كٹ٩ٕؽـ ٬ؾا ا٣ؿثٍ ثٲ٨ ا٧٣عجح كا٧٣ٕؿٚح

                                                 

 ثٕؽ٬ة. ك٦ة 225 (9983 ٔٮٱؽات، دار )ثٲؿكت، ا٣ٮظؽا٩ٲح. رااؽ أ٤ٚٮَٲ٨ ػة٣ؽ. ٗكةف ٱ٪ْؿ: (5)

)٦ػةدة أكٗكػُٲ٨(.  ٱ٪ْؿ: ٦ض٧ٮٔح ٦ؤ٣ٛٲ٨. ا٧٣ٮقٮٔح ا٤ٛ٣كٛٲح، دؿص٧ػح: قػ٧ٲؿ ٠ػؿـ، (6)

 .67( 9985، 2)ثٲؿكت: دار ا٤ُ٣ٲٕح، ط

 .959 ،ا٣عت ٦ن٤١حز٠ؿٱة إثؿا٬ٲ٥.  (7)
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اٷ٣٭ٲح ٬ٰ ا٣ٮص٫ اٳػؿ ٧٤٣ٕؿٚح ا٣ىٮٚٲح، أك ٬ٰ ز٧ؿة ٬ػؾق ا٧٣ٕؿٚػح. ٱٞػٮؿ 

«ٔٺ٦ح ا٧٣ٕؿٚح ا٧٣عجح، ٵف ٨٦ ٔؿٚػ٫ أظجٌػ٫»ا٣نج٤ٰ: 
(8)

. كٚػٰ أٝػٮا٣٭٥ ٦ػة 

ٌٜ دذىػٙ ٔ٪ػؽ٥٬  ٱؤ٠ؽ كظؽة ا٧٣ٕؿٚح كا٧٣عجح. ٚة٣ىػ٤ح ثػٲ٨ ا٣ؼ٤ػٜ كا٣عػ

ٌٜ ٹ  ٦ػ٨ د٤ٕػٲ٥ ثة٧٣عجح ٨٦ ظٲر ٬ٰ ٦ٕؿٚح. كا٧٣عجح ٬ٰ ٨٦ ٦ٮا٬ػت ا٣عػ

ا٣ؼ٤ٜ ٧٠ة ٱؾ٠ؿ ا٣ك٧٤ٰ
(9)

كا٧٣عجح ٬ٰ اٷدراؾ  ،. ك٧٠ةؿ ا٣٘ةٱح ٰٚ ا٧٣ٕؿٚح

ا٣ىٮٰٚ ا٣ؾكٰٝ ٣ٮظػؽة ا٣ٕػةرؼ كا٧٣ٕػؿكؼ
(95)

٧٠ػة  -. كٔ٪ػؽ ا٧٣عٞٞػٲ٨ 

ا٧٣عجػح اقػذ٭ٺؾ ٚػٰ ٣ػؾة، كا٧٣ٕؿٚػح مػ٭ٮد ٚػٰ » -ٱٮرد وةظت ا٣ؿقػة٣ح 

«ظٲؿة، كٚ٪ة  ٰٚ ٬ٲجح
(99)

د٪ذ٭ٲػةف إ٣ػٯ ٗةٱػح  -٧٠ة ٱذجٲ٨ٌ ٨٦ ا٣نة٬ؽ  -. ٚ٭٧ة 

 كاظؽة ٦ٓ اػذٺؼ ٰٚ ا٣ٮوٙ.

كٰٚ ا١٣ٺـ ٤ٔٯ ٦ؿاظ٢ ا٣ُؿٱٜ ا٣ىٮٰٚ، ٩ضػؽ ٦ػ٪٭٥ ٦ػ٨ ص٤ٕ٭ػة دجػؽأ 

ثة٣ذٮثح، كد٪ذ٭ٰ ثة٧٣عجح، ز٥ٌ ا٧٣ٕؿٚح
(92)

 –٤ٔػٯ أٱػح ظػةؿ  –. ك٢ٕٚ ا٧٣عجػح 

ٚة٣ٕجؽ ٹ ٱكذُٲٓ أف ٱعٌت اهلل ظذٯ ٱ١ٮف اٹثذؽا   ٱ١ٮف ٦جةدأة ٨٦ اهلل دٕة٣ٯ.

ة٣عت ٫٣. ك٦ػ٨ ٬ػؾا ا٣ٞجٲػ٢ ٦ػة ٱػ٪ٌه ٤ٔٲػ٫ ا٧٣عةقػجٰ ٦ػ٨ أف أكؿ ٨٦ اهلل ث

ـٌ كص٢ٌ، إذٍ ٠ةف ٬ٮ ا٧٣جذػؽئ ث٭ػة،  ا٧٣عجح ا٣ُةٔح، ك٬ٰ ٦٪ذـٔح ٨٦ ظٌت اهلل ٔ

ذ٣ٟ أ٫٩ ٌٔؿٚ٭٥ ٩ٛك٫، كد٣ٌ٭٥ ٤ٔٯ َةٔذ٫، كدعجٌػت إ٣ػٲ٭٥ ٤ٔػٯ ٗ٪ػةق ٔػ٪٭٥، 

                                                 

 دار )٦ىػؿ: قػؿكر. ا٣جةٰٝ ٔجؽ ك٫َ ٦ع٧ٮد ا٣ع٤ٲ٥ ٔجؽ ثذعٞٲٜ ا٧٤٣ٓ، ا٣ُٮقٰ. ا٣كؿاج (8)

 .296 ـ(9965 ا٣عؽٱسح، ا١٣ذت

 .89ـ( 9969ا٣ك٧٤ٰ. َجٞةت ا٣ىٮٚٲح، دعٞٲٜ ٩ٮر ا٣ؽٱ٨ مؿٱج٫. )ا٣ٞة٬ؿة: دار ا٣ذأ٣ٲٙ،  (9)

 ا٣ض٤ٲػ٢، دار ثٲػؿكت: ٧ػةر،ٔ دار )اٵردف: ا٣ىػٮٚٲح. ا٧٣ٕؿٚػح ٔٮدة. ظكٲ٨ ٩ةصٰ ٱ٪ْؿ: (95)

 .966 ـ(9992

ا٣ٞنػػٲؿم. ا٣ؿقػػة٣ح ا٣ٞنػػٲؿٱح، مػػؿح كدٞػػؽٱ٥ ٩ػػٮاؼ ا٣ضػػؿاح. )ثٲػػؿكت: دار وػػةدر،  (99)

 .297 ـ(2،2556ط

 ٣ػػ كا١٣ػٺـ 95/64 صػػ (9359٬ اٵك٣ٲة .)ا٣ٞة٬ؿة: ظ٤ٲح ٩ٕٲ٥(. )أثٮ اٵوٛ٭ة٩ٰ ٱ٪ْؿ: (92)

 «.٦ٕةذ ث٨ ٱعٲٯ»
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ٚض٢ٕ ا٧٣عجح ٫٣ كداآ ٰٚ ٤ٝٮب ٦عجٲ٫
(93)

. 

ا٧٣ذٞػؽ٦ٲ٨ ٦ػ٪٭ٺن ٤٣٘ـا٣ػٰ، كظػةٚـان ٣ػ٫ ٤ٔػٯ ٣ٞؽ ٠ةف دؿاث ا٣ىػٮٚٲٲ٨ 

ق٤ٮؾ َؿٱٜ ا٣ذىٌٮؼ، ٚٞؽ كٝٙ ٤ٔٯ ٥ْٕ٦ ٠ذت أك٣بػٟ ا٧٣ذىػٮٚٲ٨، ٦ػ٨ 

(، 388٬(، كا١ٌ٧٣ػػٰ )ت297٬(، كا٣ض٪ٲػػؽ )ت٦243٬سػػ٢ ا٧٣عةقػػجٰ )ت

(، كا٣ٞنػػٲؿم 435٬(، كأثػػٰ ٩ٕػػٲ٥ اٵوػػٛ٭ة٩ٰ )ت492٬كا٣كػػ٧٤ٰ )ت

صٮ٬ةن ٨٦ ا٣نػج٫ ثػٲ٨ ٹظِ ثٕي ا٣جةظسٲ٨ ك ٤ٜ(، ك٨٦ ٬ؾا ا٧٣٪465٬ُ)ت

ثٕػػي ٠ذةثػػةت ا٣٘ـا٣ػػٰ كثٕػػي ٠ذةثػػةت ٬ػػؤٹ  ا٧٣ذٞػػؽ٦ٲ٨، ٦ػػٓ اٹظذٛػػةظ 

ثة٣ٛةرؽ ا٣ؾم ٱ٤ٛخ إ٣ػٯ ػىٮوػٲح ٩٭ػش ا٣٘ـا٣ػٰ كمػ٧ٮ٣ٲح ٩ْػؿق ا١ٛ٣ػؿم 

كا٤ٛ٣كٰٛ ا٣ىٮٰٚ
(94)

. 

ػطغؼومػاضحبػرنػاضعزاضؽ:
ٱض٧ٓ ٦ٛ٭ٮـ ا٣عت ٔ٪ؽ ا٣٘ـا٣ٰ ثٲ٨ ظؿ٠ذٰ ا٣ىٕٮد كا٣٭جػٮط، أك ثػٲ٨ 

ىةٔؽ ٨٦ اٷ٩كةف إ٣ٯ اهلل كَؿٱٜ ا٣عػت ا٣٪ػةزؿ ٦ػ٨ اهلل إ٣ػٯ َؿٱٜ ا٣عت ا٣

اٷ٩كةف. ٬ؾا، ٤ٔٯ أف ا٧٣ٛ٭ٮـ ٱ٪ُٮم ٤ٔٯ اػذٺؼ ا٣ؽٹ٣ح ثػٲ٨ ا٧٣كػذٮٱٲ٨ 

٧٠ة ٱذٞؿر ٔ٪ؽق. كا٣عت، ٧ٔٮ٦ةن، ٦ذعٌى٢ ثة٧٣ٕؿٚػح، ك٦نػؿكط ث٭ػة. ك٬ػٮ، 

٨٦ ا٣ضة٩ت اٵكؿ، ػةوٲح ا١٣ةا٨ ا٣عٰ ا٧٣ؽرؾ )اٷ٩كةف(. كثٲةف ذ٣ٟ ٝٮؿ 

ٚػػأكؿ ٦ػػة ٱ٪ج٘ػػٰ أف ٱذعٞػػٜ أ٩ػػ٫ ٹ ٱذىػػٌٮر ٦عجػػح إٹ ثٕػػؽ ٦ٕؿٚػػح »٣٘ـا٣ػػٰ: ا

٣ٟ ٣ػ٥ ٱذىػٌٮر أف ٱذىػػٙ ٦ػة ٱٕؿٚػػ٫، ك٣ػؾ كإدراؾ، إذٍ ٹ ٱعػٌت اٷ٩كػةف إٌٹ 

٢١ٚ ٦ة ٰٚ إدرا٫٠ ٣ؾة كراظح ٚ٭ٮ ٦عجػٮب ٔ٪ػؽ ا٧٣ػؽرؾ،  ثة٣عت ص٧ةد....

ةب ك٢٠ ٦ة ٰٚ إدرا٫٠ أ٥٣ ٚ٭ٮ ٦ج٘ٮض ٔ٪ؽ ا٧٣ؽرؾ، ك٦ػة ٱؼ٤ػٮ ٔػ٨ اقػذٕٞ

                                                 

ٺ٦ٰ، دؿص٧ح ٔؽ٩ةف ٔجػةس ٤ٔػٰ. )أ٧٣ة٩ٲػة: ٦٪نػٮرات ٱ٪ْؿ: دٮر أ٩ؽرٱ٫. ا٣ذىٮؼ اٷق (93)

 .299( 2553ا٣ض٢٧، 

 .9/248( صػ9998ٱ٪ْؿ: ٦ٲس٥ ا٣ض٪ةثٰ. ا٣٘ـا٣ٰ.)د٦نٜ: دار ا٧٣ؽل،  (94)
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أ٥٣ ك٣ؾة ٹ ٱٮوٙ ث١ٮ٫٩ ٦عجٮثةن كٹ ١٦ؿك٬ةن. ٚإذف ٢٠ ٣ؾٱؾ ٦عجػٮب ٔ٪ػؽ 

ا٤٧٣ذٌؾ ث٫. ك٦ٕ٪ٯ ٠ٮ٫٩ ٦عجٮثةن أف ٰٚ ا٣ُجٓ ٦ٲٺن إ٣ٲ٫، ك٦ٕ٪ػٯ ٠ٮ٩ػ٫ ٦ج٘ٮًػةن 

أف ٰٚ ا٣ُجٓ ٩ٛؿةن ٔ٪٫. ٚة٣عت ٔجةرة ٨ٔ ٦ٲ٢ ا٣ُجٓ إ٣ػٯ ا٣نػٰ  ا٤٧٣ػٌؾ، ٚػإف 

ٔػ٨  رة ٔػ٨ ٩ٛػؿة ا٣ُجػٰٓ ٔنػٞةن. كا٣ػج٘ي ٔجػةدأ٠ؽ ذ٣ٟ ا٧٣ٲ٢ كٝٮم قػ٧ٌ 

٦ٞذةن. ٚ٭ػؾا أوػ٢ ٚػٰ ظٞٲٞػح ٦ٕ٪ػٯ ا٣عػت  ا٧٣ؤ٥٣ ا٧٣ذٕت، ٚإذا ٝٮم ق٧ٌٰ

«ثٌؽ ٨٦ ٦ٕؿٚذ٫ ٹ
(95)

. 

ٚػػٰ ٬ػػؾا اٹدضػػةق ٱ٤ذٞػػٰ د٪ْٲػػؿ ا٣٘ـا٣ػػٰ ٤٣عػػت ث٧ٛ٭ػػٮـ اٷٱػػؿكس 

اٵٚٺَٮ٩ٰ ا٣ىةٔؽ، ٨٦ ظٲر ٬ٮ ٩ـكع إ٣ٯ ا٧١٣ةؿ ٱضٕػ٢ ا٣ػ٪ٛف د٪ضػؾب 

٫ٕ أف ا٣عت ٬ٮ ٦ٲ٢ ك٩ٞه، كظؿ٠ح اردٞة  ٩عٮ ٦ة دٛذٞؿ إ٣ٲ٫. ك٬ٮ ٦ة ٱذٞؿر ٦

د٭ؽؼ إ٣ٯ ٢٦  ٩ٞه ا٣ٮصٮد، ك٣ؾ٣ٟ ٱذٕػٲ٨ٌ ٤ٔٲ٭ػة أف دذؼػؾ ٬ػؾا ا٧٣٪عػٯ 

ا٣ىةٔؽ ٨٦ اٵد٩ٯ إ٣ٯ اٵ٤ٔٯ، ك٨٦ ا٣ٕؽـ إ٣ٯ ا٣ٮصػٮد. ك٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣٪عػٮ 

ا٧٣عجٮب اٵكؿ ٔ٪ػؽ ٠ػ٢ ظػٰ ٩ٛكػ٫ كذادػ٫. ك٦ٕ٪ػٯ ظجٌػ٫ »ٱجٲ٨ٌ ا٣٘ـا٣ٰ أف 

ٯ دكاـ كصػٮدق، ك٩ٛػؿةن ٔػ٨ ٔؽ٦ػ٫ ك٬ٺ٠ػ٫، ٵف ٣٪ٛك٫ أف ٰٚ َج٫ٕ ٦ػٲٺن إ٣ػ

ا٧٣عجٮب ثة٣ُجٓ ٬ٮ ا٧٣ٺا٥ ٧٤٣عٌت. كأم مٰ  أدػ٥ٌ ٦ٺ ٦ػح ٣ػ٫ ٦ػ٨ ٩ٛكػ٫ 

«كدكاـ كصٮدق؟ كأم مٰ  أ٥ْٔ ٦ٌةدة ك٦٪ةٚؿةن ٫٣ ٨٦ ٔؽ٫٦ ك٬ٺ٫٠
(96)

. 

ك٨٦ ظٌت ا٣ؾات، ا٣ؾم ٬ٮ دكاـ ٰٚ ا٣ٮصٮد، كرٗجػح ٚػٰ ا٣جٞػة  كا٣ؼ٤ػٮد، 

أ٩ٮاع ا٣عت اٵػؿل، ا٣ذٰ دذؽرج، ثٕؽ ذ٣ػٟ، وػٕٮدان ٱ٪ذ٢ٞ ا٣٘ـا٣ٰ إ٣ٯ ٔؿض 

٨٦ ظت اٷظكةف، إ٣ٯ ظٌت ا٣ض٧ةؿ، إ٣ٯ ا٣عت ا٣جةَ٪ٰ ا٣ػؾم ٱ٪ٕٞػؽ ٧٣٪ةقػجح 

ػٛٲح. ك٦عى٤ح ذ٣ٟ ٔ٪ؽق أف أٝكةـ ا٣عػت دؿصػٓ إ٣ػٯ ػ٧كػح أقػجةب، ٬ػٰ: 

ظٌت اٷ٩كةف ذاد٫، كظج٫ٌ ٨٦ أظك٨ إ٣ٲ٫، كظج٫ٌ ٨٦ ٠ػةف ٦عكػ٪ةن ٚػٰ ٩ٛكػ٫ إ٣ػٯ 
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٥٣ ٱ٨١ ٦عك٪ةن إ٣ٲ٫، كظج٫ٌ ٢١٣ ٦ة ٬ٮ ص٧ٲ٢ ٰٚ ذاد٫، قٮا  ٠ةف ٚػٰ ا٣٪ةس، كإف 

ا٣ىٮرة ا٣ْة٬ؿة أك ا٣جةَ٪ح، كظج٫ٌ ٨٧٣ ثٲ٪٫ كثٲ٪٫ ٦٪ةقجح ػٛٲح ٚػٰ ا٣جػة٨َ. كث٪ػة ن 

ٚػٰ مػؼه كاظػؽ دٌػةٔٙ ٤ٚػٮ اصذ٧ٕػخ ٬ػؾق اٵقػجةب »٤ٔٯ ذ٣ٟ ٱٞٮؿ: 

ت ٝػٮة ، كد١ٮف ٝٮة ا٣عت، ثٕؽ اصذ٧ةع ٬ؾق ا٣ؼىةؿ، ثعكػا٣عت ٹ ٦عة٣ح...

٬ؾق ا٣ؼٺؿ ٰٚ ٩ٛك٭ة. ٚإذا ٠ة٩خ ٬ؾق ا٣ىػٛةت ٚػٰ أٝىػٯ درصػةت ا٧١٣ػةؿ، 

٠ةف ا٣عت، ٹ ٦عة٣ح، ٰٚ أ٤ٔٯ ا٣ؽرصةت. ٤ٚ٪ذجٲ٨ٌ اٳف أف ٬ػؾق اٵقػجةب ٤٠٭ػة 

ٌٜ ا٧٣عجح ثة٣عٞٲٞػح  ٹ ٱذىٌٮر ٧٠ة٣٭ة كاصذ٧ةٔ٭ة إٹ ٰٚ ظٜ اهلل دٕة٣ٯ، ٚٺ ٱكذع

«إٹ اهلل قجعة٫٩ كدٕة٣ٯ
(97)

. 

٣ٟ ٱؾ٬ت ا٣٘ـا٣ٰ إ٣ٯ إ٩نة  ا٣جؿ٬ةف ٤ٔػٯ أف ٬ػؾق اٵقػجةب كدأ٠ٲؽان ٣ؾ

ٌٜ اهلل نظةد٬ػة، كأ٩٭ػة ظٞٲٞػح   ثض٤٧ذ٭ة، كٹ ٱٮصؽ ٰٚ ٗٲػؿق إٌٹ ٦ضذ٧ٕح ٰٚ ظ

ٌٜ اهلل دٕة٣ٯ ٌٜ ٗٲؿق ك٥٬ كدؼٲ٢ٌ، ك٬ٮ ٦ضػةز ٦عػي  ،ٰٚ ظ ككصٮد٬ة ٰٚ ظ

ٹ ظٞٲٞح ٫٣. ز٥ٌ ٱجؽأ ٨٦ ا٣٪ْؿ ٰٚ ا٣كػجت اٵكؿ، ك٬ػٮ ظػٌت اٷ٩كػةف ٩ٛكػ٫ 

ثٞة ق ك٧٠ة٫٣ كدكاـ كصٮدق، ٚٲؤ٠ؽ أف ٬ػؾا اٵ٦ػؿ ٱٞذٌػٰ ٗةٱػح ا٧٣عجػح هلل ك

دٕة٣ٯ، ٵف ٨٦ ٔؿؼ ٩ٛك٫، كٔؿؼ رث٫، ٔؿؼ ُٕٝةن أ٫٩ ٹ كصٮد ٫٣ ٰٚ ذادػ٫، 

كإ٧٩ة كصٮد ذاد٫ كدكاـ كصٮدق ٨٦ اهلل كإ٣ٯ اهلل كثةهلل، ٚ٭ٮ ا٧٣ؼذؿع ا٧٣ٮصػؽ 

 ا٣ٞٲٮـ ا٣عٰ ا٣ؾم ٬ٮ ٫٣. كثة٣ض٤٧ح ٤ٚٲف ٰٚ ا٣ٮصٮد مٰ  ٫٣ ث٪ٛك٫ ٝٮاـ إٹ

ٝةا٥ ثؾاد٫، ك٢٠ ٦ة قٮاق ٝةا٥ ثػ٫. كث٧سػ٢ ذ٣ػٟ ٱ٪ذٞػ٢ إ٣ػٯ د٪ػةكؿ اٵقػجةب 

اٵػؿل، ٦جٲٌ٪ػةن أف ٦ؿصٕ٭ػة إ٣ػٯ اهلل كظػؽق. ٚة٣ض٧ٲػ٢، ٤ٔػٯ قػجٲ٢ ا٧٣سػةؿ، 

٬ٮ ا٣ٮاظؽ ا٣ؾم ٹ ٩ٌؽ ٣ػ٫، ا٣ٛػؿد ا٣ػؾم ٹ ًػؽ  »كا٣ض٧ٲ٢ ا٤ُ٧٣ٜ  ،٦عجٮب

«اٹٔذؿاؼ ثة٣ٕضـ ٨ٔ ٦ٕؿٚذ٫٣٫...، ا٣ؾم ٧٠ةؿ ٦ٕؿٚح ا٣ٕةرٚٲ٨ 
(98)

. 
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كإذا ٠ةف ٬ؾا ا٣ذٮٌص٫ ا٣ىةٔؽ ٱ٤ذٰٞ ثةٷٱؿكس اٵٚٺَٮ٩ٰ، ٨٦ ظٲر إف 

ا٣عت ٔ٪ؽق ٬ٮ ا٣كجٲ٢ ٣ج٤ػٮغ ا٧٣ٕؿٚػح ك٦نػة٬ؽة ا٧٣سيػ٢، ٚإ٩ػ٫ ٱ٤ذٞػٰ أٱٌػةن 

ث٧ٛ٭ٮـ ا٣عت ٔ٪ؽ أرقُٮ كأ٤ٚٮَٲ٨، ثة٣٪ْؿ إ٣ٯ أف ا٣عت ٬ٮ ٩ـٔح ا٣ٮصػٮد 

اٷ٣ػ٫ ٔ٪ػؽ أرقػُٮ، كإ٣ػٯ ا٣ٮاظػؽ، ٦ػ٨ ٬ػؾق  إ٣ػٯ :إ٣ٯ ٦ة ٬ٮ أ٤ٔٯ ٦٪٫، أم

ا٣ض٭ح، ٔ٪ػؽ أ٤ٚػٮَٲ٨. ١٣ػ٨ٌ ٦ٛ٭ػٮـ ا٣٘ـا٣ػٰ ٹ ٱٞذىػؿ ٤ٔػٯ صػؽؿ ا٣عػت 

ا٣ىةٔؽ، ٚ٭ٮ ٱٺٰٝ ثٲ٨ َؿٱٞػٰ ا٣ىػٕٮد كا٣٭جػٮط، كٱض٧ػٓ ثػٲ٨ أٚٺَػٮف 

كأ٤ٚٮَٲ٨. ٚإذا ٠ةف ا٣عت اٵٚٺَٮ٩ٰ قجٲٺن إ٣ٯ ا٧٣ٕؿٚح، ٚإف ا٧٣ٕؿٚح، ٦ػ٨ 

ا٣عػت. ٚة٧٣ٕؿٚػح، ٔ٪ػؽ أ٤ٚػٮَٲ٨، ٬ػٰ ٚػٲي ا٣ض٭ح اٵػؿل، دٛػذط قػجٲ٢ 

كإمؿاؽ ٨٦ ٝج٢ ٝٮة ٠ٮ٩ٲح ٬ٰ )ا٢ٕٞ٣(، ك٣ؾ٣ٟ ٚة٧٣ٕؿٚػح ٠ةا٪ػح ٦٪ػؾ اٵزؿ، 

ك٬ٰ وةدرة ٨٦ أ٤ٔٯ ٤٧ٕ٠ٲح ا٣ؼ٤ٜ. كٰٚ ٦ٞةث٢ ذ٣ٟ ٱذٕػٲ٨ٌ ا٣عػت ثىػٛذ٫ 

٩ـٔح ٩عٮ ا٤ٕ٣ٮ، ٱٌُ٭ؿ ا٣٪ٛف، كٱٌٕؽ٬ة ٣ذٞج٢ٌ ا٧٣ٕؿٚح ٰٚ ظؿ٠ح دذؼؾ ادضة٬ػةن 

 ؽأ اٵكؿ.وةٔؽان ٩عٮ ا٧٣ج

كٔ٪ؽ ا٣٘ـا٣ٰ ٱعذِٛ ٬ؾا ا٣ذٞةث٢ ثُؿٚٲ٫، إذٍ ٱض٧ٓ ثٲ٨ ٦عجح اٷ٩كةف هلل 

ك٦عجح اهلل ٣ٸ٩كةف، ٧٠ة ٱعذِٛ ثذسجٲخ ا٣ٛةرؽ ثٲ٪٭٧ػة، ذ٣ػٟ أف ا٧٣عجػح ٦ػ٨ 

ص٭ح اٷ٩كةف ٬ٰ ٦ٲ٢ ٦ٞؿكف ثة٣٪ٞه كا٣عةصح كاٹٚذٞػةر. أ٦ػة ٦ػ٨ ص٭ػح اهلل 

إ٣ٲ٫ ٬ػٮ ٚػةرؽ ٱذجػٓ ص٭ػح  ٚ٭ٰ ٣ٲكخ ٠ؾ٣ٟ ٤ٔٯ اٷَٺؽ. كا٣ٛةرؽ ا٧٣نةر

كٝػؽ »ا٣٪ْؿ ثٲ٨ ا٣٪كجٲح كاٷَٺؽ. ك٬ٮ ٦ة ٱذٮ٣ٌٯ ا٣٘ـا٣ٰ إٱٌةظ٫، إذٍ ٱٞػٮؿ: 

ذ٠ؿ٩ة أف ٦عجح ا٣ٕجؽ هلل دٕة٣ٯ ظٞٲٞح ك٣ٲكػخ ث٧ضػةز، إذ ا٧٣عجػح ٚػٰ كًػٓ 

. ٚأ٦ة ظٌت اهلل ٤٣ٕجؽ ٚػٺ ...ٔجةرة ٨ٔ ٦ٲ٢ ا٣٪ٛف إ٣ٯ ا٣نٰ  ا٧٣ٮاٜٚ :ا٤٣كةف

ٕ٪ٯ أوٺن، ثػ٢ اٵقػة٦ٰ ٤٠ٌ٭ػة إذا أ٤َٞػخ ٤ٔػٯ اهلل ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ث٭ؾا ا٧٣

دٕة٣ٯ، ك٤ٔٯ ٗٲؿ اهلل، ٥٣ د٪٤ُٜ ٤ٔٲ٭٧ة ث٧ٕ٪ػٯ كاظػؽ أوػٺن، ظذػٯ إف اقػ٥ 

)ا٣ٮصٮد(، ا٣ؾم ٬ٮ أ٥ٌٔ اٵق٧ة  امذؿا٠ةن، ٹ ٱنػ٢٧ ا٣ؼػة٣ٜ كا٣ؼ٤ػٜ ٤ٔػٯ 
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 ،كص٫ كاظؽ، ث٢ ٢٠ ٦ة قٮل اهلل دٕة٣ٯ ٚٮصٮدق ٦كذٛةد ٨٦ كصػٮد اهلل دٕػة٣ٯ

«ا٣ذةثٓ ٹ ٱ١ٮف ٦كةكٱةن ٤٣ٮصٮد ا٧٣ذجٮع ٚة٣ٮصٮد
(99)

. 

( ٤ٔEROSٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ ٱٺٰٝ ا٣٘ـا٣ٰ، ٰٚ ٩ْؿد٫ ٤٣عت، ثٲ٨ ٦ٛ٭ٮ٦ٰ ا٣ػػ )

( ٤ٔٯ أقةس إٝؿار ا٧٣ىؽر اٷ٣٭ٰ ٤٣عػت، دكف أف ٱ١ػٮف وػةدران Agapéكا٣ػ )

٨ٔ ٦ٲ٢ أك ظةصح. ٚعؿ٠ذ٫ ٣ٲكخ ظؿ٠ح ا٣٪ٞه ا٣ؾم ٱذ٤ٌُت ٧٠ة٣ػ٫، ثػ٢ ظؿ٠ػح 

ذأ٠ؽ ثة٣ذٕٲ٨ٌ، دكف أف ٱؼؿج ٨ٔ ذاد٫. كا٣عٜ أف ٦ٛ٭ػٮ٦ٰ ا٣عػت ا٧١٣ةؿ ا٣ؾم ٱ

ا٣كةثٞٲ٨ ٱؾكثةف، ٣ؽل ا٣٘ـا٣ٰ، ٰٚ وٲ٘ح ٤ٔٲة ٱ٪ذٰٛ ٦ٕ٭ػة كصػٮد ا٣ذٞةثػ٢ ٤ٔػٯ 

ا٣عٞٲٞح أوٺن. ك٬ٮ ٦ة ٱٞذؿف ٔ٪ؽق ثؿٚٓ ا٣ٮصٮد ا٧٣ٌةؼ كا٧٣ٕةر، ٤ٔػٯ ا٣٪عػٮ 

ٲػ٫ ا٣٘ـا٣ػٰ ا٣ؾم ٱذٞؿر ٫ٕ٦ أف ٹ كصػٮد إٹٌ ٤٣عػٜ كظػؽق. كذ٣ػٟ ٦ػة ٱػ٪ٌه ٤ٔ

ٔجػةرة ٔػ٨ ٦ٲػ٢ ا٣ػ٪ٛف إ٣ػٯ ٦ٮاٚػٜ ٦ٺاػ٥.  :كا٧٣عجح ٰٚ كًٓ ا٤٣كةف»ثٞٮ٫٣: 

ك٬ؾا إ٧٩ة ٱذىٌٮر ٰٚ ٩ٛف ٩ةٝىح ٚةد٭ة ٦ة ٱٮاٚٞ٭ػة، ٚذكػذٛٲؽ ث٪ٲ٤ػ٫ ٧٠ػةٹن، ٚذ٤ذػٌؾ 

ث٪ٲ٫٤. ك٬ؾا ٦عةؿ ٤ٔٯ اهلل دٕة٣ٯ، ٚإف ٢٠ ٧٠ةؿ كص٧ػةؿ كث٭ػة  كصػٺؿ ١٧٦ػ٨ 

ٌٜ اٷ٣٭ٲح ٚ٭ٮ ظةًؿ كظةو٢ ككا صت ا٣عىػٮؿ أثػؽان كأزٹن، كٹ ٱذىػٌٮر ٰٚ ظ

دضؽدق كٹ زكا٫٣، ٚٺ ٱ١ٮف ٫٣ إ٣ٯ ٗٲؿق ٩ْؿ ٨٦ ظٲر إ٩ػ٫ ٗٲػؿق، ثػ٢ ٩ْػؿق إ٣ػٯ 

«ذاد٫ كإٔٚة٫٣ ٍٚٞ. ك٣ٲف ٰٚ ا٣ٮصٮد إٹ ذاد٫ كإٔٚة٫٣
(25)

. 

ك٨٦ ذ٣ٟ ٱ٪ذ٭ٰ ا٣٘ـا٣ٰ إ٣ٯ اقذٲٕةب ا٧٣ٕؿٚح داػػ٢ ٕٚػ٢ ا٣عػت ٚػٰ 

ٮصٮد ا٧٣ؼ٤ٮؽ، ث٪ٛػٰ ا٣٪ْػؿ إ٣ٲػ٫ ٚػٰ م٧ٮ٣ٲذ٫ اٷ٣٭ٲح، ا٣ذٰ دٞذٌٰ د٤ٕٲٜ ا٣

ذاد٫، كاٷثٞة  ٤ٔٲ٫ ٨٦ ظٲر ٬ٮ، ظٞٲٞحن، ٦ضؿد ظؿ٠ح داػ٢ ا٧٣ؽار ا٣ؼػةص 

ػؿ ثٕٺٝػح ا٣ػؾات ثةٵٕٚػةؿ، إذ ٹ  ثة٣ٮصٮد اٷ٣٭ٰ ٩ٛكػ٫، ٤ٔػٯ ا٣٪عػٮ ا٧٣ٛك 

 ٚة٢ٔ، ٤ٔٯ ا٣عٞٲٞح، إٹ اهلل.
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ؽل ٰٚ قػجٲ٢ دأ٠ٲػؽ ٦ػة ذ٬ج٪ػة إ٣ٲػ٫، ٱ١٧ػ٨ اٹقػذٕة٩ح ث٧ٛ٭ػٮـ ا٣٪ػٮر ٣ػ

ٌٞ٭ػة  ،ا٣٘ـا٣ٰ. ٚ٭ٮ، ٔ٪ؽق، ٨٦ اٵق٧ة  ا٧٣نذؿ٠ح ا٣ذٰ دٛٲؽ دٹٹت ٦ذٕؽدة أظ

إَٺؽ اق٥ ا٣٪ٮر ٤ٔٯ ٗٲؿ ا٣٪ٮر »ثةق٥ ا٣٪ٮر ٬ٮ اهلل دٕة٣ٯ. ك٣ؾ٣ٟ ٱٞٮؿ: إف 

، كٱٛٲؽ أف ٬٪ةؾ دؿدٲجةن ٦ذؽرصةن ٣ٶ٩ٮار ٨٦ ا٣ك٧ةكٱح إ٣ػٯ «اٵكؿ ٦ضةز ٦عي

ؿ ٬ػٮ ٩ػٮر ا٣نػ٧ف. أ٦ػة اٷدراؾ اٵرًٲح. ٧ٚة ٱٕٲ٨ ٤ٔٯ اٷدراؾ ٰٚ ا٣ْػة٬

ٌٕػةؿ(، أك )ا٤٣ػٮح(، أك  ا٣جةَ٪ٰ ٚٲذعٜٞ أذ٧ةدان ٤ٔٯ ٩ٮر نػؿ ٬ػٮ )ا٣ٕٞػ٢ ا٣ٛ

ٲ٫)ا٧٣ٲـاف(، ا٣ؾم دىجط ا٣جىٲؿة ٩ةٚؾة ٔ٪ؽ دض٤  
(29)

. 

كا٣٪ٮر ٬ٮ ٦ة د٪١نٙ ث٫ اٵمٲة ، كأ٤ٔٯ ٦٪٫ ٦ة ٱ٪١نٙ ث٫ ك٣ػ٫، كأ٤ٔػٯ 

٣٪ٮر ا٣عٞٲٰٞ ا٣ؾم ٣ػٲف ٚٮٝػ٫ ٦٪٫ ٦ة ٱ٪١نٙ ث٫ ك٫٣ ك٦٪٫. ك٬ؾا اٵػٲؿ ٬ٮ ا

٩ٮر ٦٪٫ اٝذجةق٫ كاقذ٧ؽادق، ث٢ ذ٣ٟ ٫٣ ٨٦ ذاد٫ ٹ ٨٦ ٗٲؿق. ك٬٪ة ٱذٌط أػػؾ 

ا٣٘ـا٣ػػٰ ثة٣ذىػػٌٮر )اٷمػػؿاٰٝ( ٔ٪ػػؽ اٵٚٺَٮ٩ٲػػح ا٧٣عؽزػػح كا٣ٛٺقػػٛح 

ةثػػ٢ ثُؿٱػػٜ وػػةٔؽ ٦ػػ٨ ص٭ػػح  ا٧٣كػػ٧٤ٲ٨. ك٬ػػؾا ا٣ذػػؽرج ا٣٪ػػةزؿ ٣ٶ٩ػػٮار ٱٞي

ٕؽاد، ٚٲ٘ؽك ٦ضؿد ٠ةقت ٤٣ٕٛػ٢ ك٣ػٲف اٷ٩كةف، ا٣ؾم ٱؼ٤ٜ اهلل ٣ؽٱ٫ اٹقذ

ٚةٔٺن ٫٣. كا٣٪ذٲضح كاظؽة ٰٚ اثذؽا  ا٣عؿ٠ح كا٩ذ٭ةا٭ة داػ٢ ا٧٣ضػةؿ اٷ٣٭ػٰ، 

. ٌٜ  ا٣ؾم ٱذىٙ كظؽق ثة٣ٮصٮد ا٣ع

ٹ مٟ أف ٦ٛ٭ٮـ ا٣٪ٮر، ٰٚ رؤٱح ا٣٘ـا٣ٰ ٬ؾق، ٱذُةثٜ ٦ٓ ٦ٛ٭ٮـ ا٣عت 

٫ ٚػٰ ٣ؽٱ٫، كٱضؿم ٫ٕ٦ ٤ٔٯ ٗػؿار كاظػؽ، ٱكػةكؽ ا٧٣كػةر ا٣ؼػةص ٣٪ْؿٱذػ

ا٧٣ٕؿٚح. ك٫ٌ٤ٕ٣ ٨٦ ا٣ؽاؿ، ثؼىٮص ٬ؾق ا٣ٕٺٝح، ٦ة ٱؾ٬ت إ٣ٲ٫، ٬ػٮ ٩ٛكػ٫، 

ٰٚ دؿدٲت ا٧٣ٞة٦ةت ا٣ىٮٚٲح ٰٚ )اٷظٲة (، إذٍ ٱض٢ٕ نػؿ٬ػة ٦ٞػةـ ا٧٣عجػح. 

أ٦ة ثٕؽ، ٚإف ا٧٣عجػح ٬ػٰ ا٣٘ةٱػح ا٣ٞىػٮل ٦ػ٨ ا٧٣ٞة٦ػةت، كا٣ػؾركة »ٱٞٮؿ: 

                                                 

ٱ٪ْؿ: أ٩ٮر ا٣ـٔجٰ. ٦كأ٣ح ا٧٣ٕؿٚػح ك٦ػ٪٭ش ا٣جعػر ٔ٪ػؽ ا٣٘ـا٣ػٰ. )د٦نػٜ: دار ا١ٛ٣ػؿ،  (29)
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اىػي٘ا ٌَ اىدرجات، فٍا ةػد إدراك اىٍدتث ٌلام إال وْؤ جٍو ة ٌوَ جٍارْوا، 

ُ  واى اا وخرٔاتٓا، وال كتوو اىٍدتوث ٌلوام وتاةع ٌَ تٔاةػٓا ناىشٔق واأل

«إال ؤْ ٌلدٌث ٌَ ٌلدٌاتٓا ناىتٔةث واىزْد واىصت  وغ٘ ْا
(22)

. 

فٍلام اىٍدتث ِٗتٖٓ إىّ٘ نو ٌا كتيّ فٖ تدرج صاغد، وٗصدر غِّ، ٌَ اىجٓوث 

 األر ى، فٖ تدرج ُازل، ف٘الكٖ ةَ٘ االتجاَْ٘ فٖ اىتدء ةّ واالُتٓاء إىّ٘.

ىغزاىٖ فٖ )اإلخ٘اء( ٌا نوان ٌوَ نوالم اىشو٘ذ خةوٖ وغيٕ ذىم ٗسٔق ا

 ،[54اىٍائودة  ] ژ ہ   ہ ژسػ٘د اىٍِٖ٘ٓ، غِدٌا ك ئ غيّ٘ كٔىّ تػواىٕ  

فإُّ ى٘  ٗدّب إال ُفسّ غيٕ ٌػِٕ خُّ اىهوّو، وخن ىو٘   ؛ةدّق ٗدتًّٓ  فلال

خٌا ٌا ورد ٌَ األىفاظ فٖ ختّّ ىػتاده فٓٔ ٌؤول، وٗ جع  ...فٖ اىٔجٔد غ٘ ه

إىٕ نشف اىدجاب غَ كيب غتده ختٕ ٗ اه ةليتوّ، وإىوٕ تٍهِ٘وّ إٗواه  ٌػِاه

ٌَ اىل ب ٌِّ، وإىٕ إرادتّ ذىم ةّ فٖ األزل. فدتوّ ىٍوَ خختّوّ خزىوٖ ٌٍٓوا 

اىويي ٗهشوف اىدجواب فػيّ وإذا خُِاَ٘ف إىٕ  ...اإلرادة األزى٘ثخُا٘ف إىٕ 

غَ كيب غتده، فٓٔ خادث ٗددث ةددوث اىستب اىٍلتضٖ ىّ
(23)

. 

ىٔااح خن ٌا كام ةّ اىغزاىٖ ِٗطٔي غيٕ ته٘٘ف جدٗد ىٍفٓؤم اىدوّب وٌَ ا

نٍا غ اِا ىّ فوٖ اىتو اث اىسواةق غي٘وّ. وْؤ ٌوا ٗتتوّدى فوٖ غٍي٘وات اىجٍوع، 

 ٌِطيلّ األشػ ي ورؤٗتّ اىصٔف٘ث. واىتٔف٘ق، واىتػدٗو اىجدٗد، اىيي ٗٔافق

 مركزية الحب في التسويغ النظري وبناء المعرفة الصوفية:
 ان اىٍػ فث ةاىدب، ٌَ خ٘ث إن خخد اىطو فَ٘ ٗفضوٖ إىوٕ اٙرو ، إن اكت

ٗسٍح ةإُشاء ا ب ٌَ اىتٔازي ةَ٘ رّطوٖ اىدوب واىٍػ فوث، سؤاء خنوان فوٖ 

خ نث اىتدىٖ خم فٖ ٌ اكٖ اىٍػ اج. وُظ اً ىهٔن اىدب )اىٍدتث( ٗدؤز اىويروة 

                                                 

 .4/345اىغزاىٖ  إخ٘اء غئم اىدَٗ. جو  (22)

 .4/346 جو اىساةق. ٍصدراى (23)
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ا٣كجٲ٢ إ٣ٲ٫ ٱذػؽرج ٚػٰ  ٠ةف٣ىٮٰٚ ا٣ىةٔؽ ٧٠ة دجٲ٨ٌ ٨٦ ٝج٢، ا٤ٕ٣ٲة ٰٚ ا٣ُؿٱٜ ا

اٹردٞة  ٨٦ ظٌت ا٣عكٲٌةت، ا٣ؾم ٬ٮ ظٌت ٤٣ؾات ثؽاٚٓ ا٣ذ٤٧ٌٟ كد٥ٔ ا٧١٣ػةؿ 

ا٣ؾادٰ، إ٣ٯ ظٌت ا٧٣ٕٞٮٹت، ز٥ إ٣ٯ ا٣عت اٷ٣٭ٰ. كٱٞةث٢ ذ٣ػٟ، ٤ٔػٯ َؿٱػٜ 

ا٧٣ٕؿٚػػح ا٧٣ٕؿٚػػح، اٹردٞػػة  ٦ػػ٨ ا٧٣ٕؿٚػػح ا٣عكػػٲح، إ٣ػػٯ ا٧٣ٕؿٚػػح ا٤ٕٞ٣ٲػػح، إ٣ػػٯ 

ا٣ىٮٚٲح. ك٬ؾا ا٣ذٮازم ٱٌٰٛ إ٣ٯ ا٣ذُػةثٜ ثػٲ٨ ا٧٣ٕؿٚػح كا٣عػت ٚػٰ ا٧٣ؿٝػٯ 

اٵ٤ٔٯ ٤٣ُؿٱٜ، كإف ٠ة٩خ ا٣ٕٺٝػح ثٲ٪٭٧ػة د٪ُػٮم ٤ٔػٯ إٝػؿار ا٣ذؿادػت، ا٣ػؾم 

 ٱعِٛ ا٧٣كةٚح ثٲ٨ ا٣ضة٩جٲ٨ ٝج٢ ٣عْح ا٣ؾركة ا٧٣نةر إ٣ٲ٭ة.

ٗػؿار  ٰٚ ٬ؾا ا٣ذىػٌٮر ٱؿدكػ٥ ث٪ػة  ا٧٣ٕؿٚػح، ٚػٰ دٕةٝػت درصةد٭ػة، ٤ٔػٯ

ا٣ذأقٲف ا٣٪ْؿم ا٣ؾم ٱذن٢١ ث٫ ٦ٛ٭ٮـ ا٣عت. ك١٬ؾا ٱ٘ؽك ٦ٛ٭ٮـ ا٣عت، ٚػٰ 

رؤٱح ا٣٘ـا٣ػٰ، ظة٧٠ػةن ٣٪ْؿٱػح ا٧٣ٕؿٚػح ا٣ذػٰ د٪ذكػش ٤ٔػٯ أ٧٩ٮذصػ٫ ٚػٰ ٩٭ةٱػح 

ا٧٣ُػػةؼ. ك٧٠ػػة ٱ٧ػػذٌه ا٣عػػت ا٣ىػػٮٰٚ )اٷ٣٭ػػٰ( ا٧٣ؿاظػػ٢ ا٣كػػةثٞح ٤ٔٲػػ٫، 

ؽ أف ا٧٣ٕؿٚػح كٱذضةكز٬ة، ٣ذ٘ؽك ٦ضؿد ٣عْةت ٰٚ ٦ؿٝةق ا٧١٣ػة٣ٰ، ٠ػؾ٣ٟ ٩ضػ

ا٣ىٮٚٲح ا١٣نٛٲح دذٕٲ٨ٌ ذركة ٧٣ة ٤ٝج٭ة، كدؿ٠ٲجةن أ٤ٔٯ، ٱعٮز ا٤٣عْػةت ا٣كػةثٞح، 

كٱذضةكز٬ة ثُؿٱٞح ا٣٪ٰٛ ا٣ضؽ٣ٰ. ك٬ؾا ا٣ٞؿاف ثٲ٨ ا٣عت كا٧٣ٕؿٚػح ٱذجػٌؽل ٚػٰ 

٦كٕٯ ا٣٘ـا٣ٰ ٣ؿثٍ ا٧٣ٕؿٚح ثة٤٣ؾة. ك٤ٔٯ ٬ؾا اٵقةس ٠ةف ٝػؽ ٦ٲٌػـ ثػٲ٨ ا٤٣ػؾة 

ا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ أف ا٤٣ؾة ا٣ىػٮٚٲح ٚػٰ ا٧٣ٕؿٚػح دكػذ٘ؿؽ ٠ػ٢ ا٣عكٲح كا٤٣ؾة ا٤ٕٞ٣ٲح، ك

ا٤٣ؾات ا٣كةثٞح ثىٮرة ٦٪ٛٲح، ٨٦ ظٲر ٬ٰ أصـا  ٦٪ع٤ٌح ٚٲ٭ة
(24)

. 

كا٩كضة٦ةن ٦ٓ ٬ؾا ا٣ذٮٌص٫ أػٌٓ ا٣٘ـا٣ٰ ٠ٺًّ ٦ػ٨ ا٣عػف كا٣ٕٞػ٢ ٤٣نػٟ، 

ٰٚ ٦ٞةث٢ ا٥٤ٕ٣ ا٣ٲٞٲ٪ػٰ ا٧٣ٮوػٮؿ ثػة٣٪ٮر اٷ٣٭ػٰ ا٣ػؾم ٝؾٚػ٫ اهلل ٚػٰ ا٤ٞ٣ػت. 

ٲح ك٠ؾ٣ٟ ا٤ٕٞ٣ٲح ٹ دٌٛٲةف إ٣ٯ ا٣ٲٞػٲ٨، ا٣ػؾم ٱذعىػ٢، ٚٞػٍ، ٚة٧٣ٕؿٚح ا٣عك

ا٣٘ـا٣ػٰ مػأف ا٧٣ٕؿٚػح ٹ ٱ٪١ؿ ثُؿٱٜ ا١٣نٙ ا٣ىٮٰٚ. ك٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ ذ٣ٟ، 

                                                 

 .3/998 صػ ا٣٘ـا٣ٰ. ا٣ض٪ةثٰ. ٦ٲس٥ ٱ٪ْؿ: (24)
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ٲٌؽ إ١٦ة٩٭ة، كٱض٢ٕ ٣٭ة ظٌؽ٬ة ا٣ؾم ٹ دذٕؽاق، ٚذك٥٤ ٔ٪ػؽق إ٣ػٯ ٦ػة  ا٤ٕٞ٣ٲح، ث٢ ٱٞي

ٹ  -٧٠ة ٱٞػٌؿر  -٢ ٚٮٝ٭ة، ك٬ٮ َٮر ٦ة كرا  ا٢ٕٞ٣ ا٣ؼةص ثة٥٤ٕ٣ ا٤٣ؽ٩ٰ. ٚة٣ٕٞ

ٱؽرؾ ظٞةاٜ اٵمٲة ، ثػ٢ ٱػؽرؾ أقػجةث٭ة ك٤٤ٔ٭ػة، ك٧٠ ٭ػة ك٩ٮٔ٭ػة ك٦ىػؽر٬ة، 

ك٩كجح ثٌٕ٭ة إ٣ٯ ثٕي. ك٦ػ٨ ٬٪ػة دذػأدٯ أ٧٬ٲػح ا٣ذؼُػٰ ا٣ىػٮٰٚ ٧٣عؽكدٱػح 

 ا٢ٕٞ٣ ثةٹ٩ٛذةح ٤ٔٯ ٦ة كرا ق، ا٣ؾم ٱ٪ةؿ ثة٣ؾكؽ كا١٧٣ةمٛح.

٫ٌُ ١ٚؿ ا٣٘ـا٣ٰ ٨٦ ا٣نٟ ا٧٣ٕ ؿٚػٰ ا٧٣ٮوػٮؿ ث٪ٞػؽ ٬ؾا ا٧٣كةر ا٣ؾم ٱؼذ

ا٢ٕٞ٣، إ٣ٯ دضةكزق ا٣ٺظٜ ث٪ٮر ا١٧٣ةمٛح ا٣ىٮٚٲح، ٱذٞؿر ٫ٕ٦ أف ٬ػؾا ا٣ٌػؿب 

اٵػٲؿ ٨٦ ا٧٣ٕؿٚػح ٱذٌػ٨٧ ٚػٰ ذادػ٫ َؿااػٜ ا٧٣ٕؿٚػح اٵػػؿل ثىػٮرة ٦٪ٛٲػح 

٣٭ػة ٚػٰ ٦ضؿا٬ػة ا٣ىػةٔؽ. ك٬ػٮ ٦ػة  دذضةكز ٔٞٺ٩ٲح ا٣ٺ٬ػٮت ا٣ذ٤ٞٲؽٱػح، كديعٮ 

عػت ٧٠ػة ٱىػٮ٫ٗ ا٣٘ـا٣ػٰ، إذٍ ٱضٕػ٢ ٦ػة ٱىؽؽ، ثة١٣ٲٛٲح ٩ٛك٭ة، ٤ٔٯ ٦كةر ا٣

دكف ا٣عت اٷ٣٭ٰ ا٣ىٮٰٚ ٦ضؿد ٣عْةت ٦٪ٛٲح ٰٚ قٲة٫ٝ ك٦ذعٌٮ٣ح ٚٲ٫. ك٤ٔػٯ 

٬ؾا ا٣٪عٮ د٪ض٤ٰ ٦ؿ٠ـٱح ا٣عت ٰٚ ٬ؾق ا٧٣٪ْٮ٦ح. ٚػإذا ٠ة٩ػخ ا٧٣ٕؿٚػح دٌٛػٰ 

 ٌٙ إ٣ٯ ا٣عت ٰٚ ذركة ا٣ُؿٱٜ ا٣ىٮٰٚ، ٚإ٩٭ة دذٌعؽ ث٫ ٰٚ ا٤٣عْح ٩ٛكػ٭ة، إذٍ د١ػ

اٹ٩ذٞػةؿ ٦ػ٨ ٱ١ػٮف ة ا٧٣٪نٮد، ٣ذٌٕؾر اٷظةَح ث٧ٕؿكٚ٭ة. ك٣٭ػؾا ٨ٔ ث٤ٮغ ٧٠ة٣٭

٤َت ا٧٣ٕؿٚح إ٣ٯ اٹقذ٘ؿاؽ ٰٚ ا٧٣عجػح. ك٦كػةر ا٣عػت، ٚػٰ ٦٪ْػٮر ا٣٘ـا٣ػٰ 

 ٬ؾا، ٱٕٮد ثُؿٱٜ راصٓ ٣ذكٮٱٖ ث٪ة  ا٧٣ٕؿٚح كدعؽٱؽ درصةد٭ة ٤ٔٯ وٮرد٫.

٨٦ ػٺؿ دأ٢ٌ٦ ٬ؾق ا٣ٕٺٝح، ٱ٨١٧ أف ٩ٛ٭ػ٥ اٵ٧٬ٲػح ا٣ؼةوػح ٧٣ٛ٭ػٮـ 

عت ٔ٪ؽ ا٣٘ـا٣ٰ، ٰٚ ا١ٕ٩ةق٫ ٤ٔػٯ ٌٝػٲح ا٧٣ٕؿٚػح، كاًػُٺ٫ٔ ثذٮَٲػؽ ا٣

أر٠ة٩٭ة، كدٞٲٲؽ ٦ؿاظ٤٭ػة، كإظ١ػةـ ا٣ػؿثٍ ٚٲ٧ػة ثٲ٪٭ػة، ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٧٣كػذٮل 

ٌٞػػٜ ا٣نػػة٢٦، ا٣ػػؾم  كظػػؽة ا٧٣كػػةر ثػػٲ٨ اٵٝكػػةـ ا٧٣ؼذ٤ٛػػح، كا٣ٌػػؿكب ٱع

ا٧٣ذجةٱ٪ح، ٚٲٺٰٝ ثٲ٪٭ة ٰٚ وٲ٘ح ٨٦ ا٣ذأ٣ٲٙ كا٣ػؽ٦ش كا٣ذٮظٲػؽ، دضٕػ٢ ٦ػ٨ 

ذاد٭ة إَةران ٣ٺ٩كضةـ ثٲ٨ ا٧٣ؾا٬ت كا٣ذٲةرات ا٧٣ذٕؽدة، ٰٚ ٦ضػؿل ا٣ذعػٮؿ 
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ا٣ىٮٰٚ، ا٣ؾم ٱُٮم ا٧٣ٮاٝٙ ا١ٛ٣ؿٱح كا٣ٕٞؽٱح، كٱ٧ؼٌ٭ة ٦ٕػةن ٚػٰ ٩كػٜ 

٢ٌٛ ث٫ ٤٧ٔٲةت ا٣ذأ٣ٲٙ كا٣ى٭ؿ كا٣ذؿ٠ٲت.  ٤٠ٌٰ ٦ٮٌظؽ، دذ١

-ك٤ٔٯ ٬ؾا اٵقةس ا٣ؾم ٩٭ػي ثػ٫ ا٣٘ـا٣ػٰ ٦كػذس٧ؿان ص٭ػٮد قػةثٞٲ٫ 

٥٣ ٱٕؽ ا٣٪نةط ا٣ىٮٰٚ ٦ضػؿد ٣عْػةت ٚؿدٱػح  -ٞنٲؿم كا١ٌ٧٣ٰ كٹقٲ٧ة ا٣

٦ذ٪ةزؿة د٪ؽُّ ٨ٔ اٹاذٺؼ، كا٣ذٕٞٲؽ، كا٣ىٲةٗح ا٧٣٪ْٮ٦ٲح، ا٣ذػٰ ١ٌ٦٪ػخ قػج٢ 

ا٣ػػؿثٍ كا٣ذٮظٲػػؽ ثػػٲ٨ ا٣عٞٲٞػػح كا٣نػػؿٱٕح ٦ػػ٨ ص٭ػػح، ك٧ٔ ٞػػخ ا٣ذػػ٣َٙ ثػػٲ٨ 

٦ؼذ٤ػػٙ اٹدضة٬ػػةت ا١ٛ٣ؿٱػػح كا٣ىػػٮٚٲح، اقػػذ٪ةدان إ٣ػػٯ ا٧٣٪ُػػٜ ا٣ػػؽاػ٤ٰ 

ةت ا٣ذعٮٱ٢ ا٣ذٰ أ٩ذض٭ة ا٣٘ـا٣ٰ، كقٌٮغ ث٭ة ٬ػؾا ا٣ػؿثٍ، ا٣ػؾم ٱ٪ذ٭ػٰ ٤٧ٕ٣ٲ

إ٣ٯ د٦ش ا٣ذىٮؼ ٚػٰ ا٣ج٪ٲػةف ا٣سٞػةٰٚ ا٣نػة٢٦، ٦ػ٨ ػػٺؿ دٕٞٲػؽ ا٧٣ٕؿٚػح 

ا٣ىػػٮٚٲح، كإظ١ػػةـ رثُ٭ػػة ثة٣نػػؿٱٕح، كإٝػػؿار ظة٧٠ٲذ٭ػػة ا٣نػػة٤٦ح ٣ػػؽرصةت 

٨ ا٧٣ٕؿٚح ا٣كةثٞح ا٣ذٰ دذعٮؿ ٰٚ ٦ضؿا٬ة، كد٪ُٮم ٰٚ ٣عْذ٭ػة ا٣ؾركٱػح، ٦ػ

ظٲر ٬ٰ ٦ٞؿك٩ح ثة٣٪ٮر اٷ٣٭ٰ ا٣ؾم ٱضؽ د٧سٲ٫٤ اٵ٤ٔٯ ٰٚ ٦ٛ٭ػٮـ )ا٣٪جػٮة( 

 ا٣ؼةٌص ثأ٤ٔٯ درصةت ا٧٣ٕؿٚح ا٣جنؿٱح.

ػتأدغسػاضعزاضؽػسؽػأسقػاضتأوغلػواضطداءضظػاضظػدغظ:
ٱ٪ذ٭ٰ ١ٚؿ ا٣٘ـا٣ػٰ، ٧ٔٮ٦ػةن، إ٣ػٯ دج٪ٌػٰ ا٣ؼُػةب ا٣كػةاؽ كدٔػ٥ ا٣ج٪ٲػح 

ةـ ا٣ؿثٍ ثٲ٨ صٮا٩ج٭ة، ٤ٔػٯ ا٣٪عػٮ ا٧٣ٕؿٚٲح ا٧٣ذن٤١ح، ثذ٧ذٲ٨ ٣ع٧ذ٭ة، كإظ١

ٌٜٞا٣ؾم  وٲة٩ح دكرد٭ة، كٱضٌؽد ا٩ُٺٝ٭ة كد٧ةق١٭ة ا٣ػؽاػ٤ٰ. ٚٞػؽ دػٮٌٚؿ  ٱع

ػُةث٫ ٤ٔٯ اقذس٧ةر ٔ٪ةوؿ٬ة، كمعؾ أدكاد٭ػة، كدٕٛٲػ٢ ن٣ٲةد٭ػة ٚػٰ د١ػٮٱ٨ 

دأ٣ٲٰٛ ٱكٌٮغ ا٢١٣ ٰٚ ٔٺٝح ا٣ؽ٦ش كا٣ذٮظٲؽ كا٣ذ١ٲٲػٙ ا٣ضؽٱػؽ. ك٦ػ٨ ٬٪ػة 

ٮركث، ا٣ػؾم ٹ ٱؼػؿج ٔػ٨ ظػؽكد ا٧٣٪ُػٜ ا٧٣ػ٠ةف د٪ةك٫٣ ٧٣ٛ٭ٮـ ا٣عػت 

ثذ١٧ٲ٨ زٮاثذػ٫ كدؿقػٲغ ٦٪٤ُٞةدػ٫. ٣ٞػؽ أػٌػٓ ٦ٛ٭ػٮـ  أ٠كج٫ دٕـٱـان إًةٚٲًّة

٭ػةن ثػةٷرادة ا٤ٛ٣كػٛٲح  ا٣عت ٣ؼُػةب ا٧٣ٕؿٚػح، كص٤ٕػ٫، ٦سػ٢ قػةثٞٲ٫، ٦ٮص 
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ا٣ىٮٚٲح ٰٚ ٩ـكٔ٭ة ٩عٮ ا٤ُ٧٣ػٜ. كٚػٰ ٬ػؾا ا٣ذىػٌٮر ا٣ػؽااؿ أوػجط ا٣عػت 

 ٚػٰ ظ٧١٭ػة ٦ػ٨ ص٭ػح، ٧٠ػة أوػجط ظة٧٠ػةن ٤ٔٲ٭ػة ػةد٦ةن ٧٤٣ٕؿٚح، كداػػٺن 

كأ٧٩ٮذصةن ٣٭ة، ا٩ذ٭خ إ٣ػٯ دؿقػ٥ ٦سة٣ػ٫ كا٣ػؾكثةف ٚٲػ٫. ك٬ػؾا اٹ٦ذػـاج ثػٲ٨ 

ا٣عت كا٧٣ٕؿٚح، ا٣ؾم ٔؿٚذ٫ ا٤ٛ٣كٛةت ا٣٘٪ٮوٲح، ٨٦ ٝج٢، ٱ٪ذ٭ٰ إ٣ٯ د٤ٕٲٜ 

ٌٝٲح ا٧٣ٕؿٚح، ٵف ٬ؾق اٵػٲؿة دٞذؿف ث٪نةط ا٣ؾات دضػةق ٦ٮًػٮٔ٭ة. ١٣ػ٨ٌ 

٤عْػح ثذٮٌصػ٫ ا٣عػت إ٣ػٯ ا٣ٛ٪ػة ، كثىػٲؿكرة ا٧٣ٕؿٚػح ادعػةدان ظؾؼ ٬ؾق ا٣

 ثة٧٣ٕؿكؼ، ٬ٮ ٰٚ صٮ٬ؿق ٩ٰٛ ٧٤٣ٕؿٚح، كد٤ٕٲٜ ٣٪نةط ا٢ٕٞ٣.

ػة؟ ٧ٚػ٨  ٰٚأ٦ة  ًّٞ ٩ْؿٱح ا٧٣ٕؿٚح كقؤا٣٭ة اٵقةقٰ: ٢٬ ا٧٣ٕؿٚػح ١٧٦٪ػح ظ

ا٧٣ٺظِ أف ا٣٘ـا٣ٰ ٱٌٞؿ ثإ١٦ة٩ٲح ا٧٣ٕؿٚح، ٨٦ داػ٢ د٤ٕٲ٫ٞ ٣٭ػة ٦ػ٨ ظٲػر ٬ػٰ 

ٚ٭ٰ ١٧٦٪ح، ٍٚٞ، ٨٦ ص٭ح ٦ىؽر٬ة اٷ٣٭ٰ )ا٤٣ػٮح ا٧٣عٛػٮظ(.  ؛ٲحٌٝٲح إ٩كة٩

ك٬ؾا ٦ة ص٢ٕ ا٣٘ـا٣ٰ ٱذؼػؾ ٦ٮٝٛػ٫ ا٧٣ٕػؿكؼ ٦ػ٨ ا٣ٞػٮؿ ثة٣كػججٲح، أك ثٮصػٮد 

ٝٮا٩ٲ٨ ٤٠ٲح ٰٚ ا٣ُجٲٕح. ٚ٭ػٮ ٱجُػ٢ ٕٚػ٢ ا٣كػججٲح ٚػٰ ذاد٭ػة، كٱيجٞػٰ ٤ٔٲ٭ػة ٚػٰ 

ٹٝذؿاف ٚػٰ ٩ٛكػ٫( ارد٭ة٩٭ة ٧٤٣نٲبح اٷ٣٭ٲح ا٤ُ٧٣ٞح. ك٨٦ ٬٪ة ٠ة٩خ دٛؿٝذ٫ ثٲ٨ )ا

ٱٕ٪ٰ أف اٹٔذٞةد ثة٣كججٲح ٹ ٱٕٮد إ٣ٯ مػٰ  ٚػٰ ا٤ٕ٣ٌػح ك٬ٮ ٦ة ك)كص٫ اٹٝذؿاف(. 

ٱػؽٌؿ  -٧٠ػة صػؿت ا٣ٕػةدة  -ٱٮصت ا٤ٕ٧٣ٮؿ. ٚةٹٝذؿاف ثٲ٨ ا٣كجت كا٧٣كػجت 

٤ٔػػٯ ا٣عىػػٮؿ ٔ٪ػػؽ اٹٝذػػؿاف، ك٣ػػٲف ٤ٔػػٯ ا٣عىػػٮؿ ثػػ٫. ك٬ػػٮ د٧ٲٲػػـ ٱ٤٘ػػٰ 

ٌَؿاد٬ػػة، ٚٲضٕػػ٢ ٦ٮًػػٮٔٲح ا٣ٮصػػٮد، كٱذ٪١ػػؿ ٧٣ٮًػػٮٔٲح ٝػػٮا٩ٲ ٨ ا٣ُجٲٕػػح كا

ا٣ٮصٮد، ز٥ٌ ا٧٣ٕؿٚح، ر٬٪ةن ثةٷرادة اٷ٣٭ٲح، ا٣ذٰ دذىػٙ، كظػؽ٬ة، ثة٣ٕٛػ٢ ٤ٔػٯ 

ٱ١ػػٮف ثذػػؽثٲؿ ٦كػػجت اٵقػػجةب »ا٣عٞٲٞػػح. ٚػػةٹٝذؿاف ثػػٲ٨ ا٣كػػجت كا٧٣كػػجت 

«كدكؼٲؿق كدؿدٲج٫، ثع٥١ ظ٧١ذ٫ ك٧٠ةؿ ٝؽرد٫
(25)

ك٤ٔٯ ٬ؾا اٵقةس ٩ذجػٲ٨ٌ  .

إف ٦ػ٨ »دٕٚخ اث٨ رمؽ إ٣ػٯ ا٣ػؿدٌ ٤ٔٲػ٫ ثػة٣ٞٮؿ:  صٮ٬ؿ ٩ْؿٱح ا٣٘ـا٣ٰ، ا٣ذٰ

                                                 

 .4/285ا٣٘ـا٣ٰ. إظٲة  ٤ٔٮـ ا٣ؽٱ٨. صػ  (25)
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، «ٚؿٚٓ ٬ؾق اٵمٲة  ٦ج٢ُ ٤ٕ٤٣ػ٥ كراٚػٓ ٣ػ٫ ...رٚٓ اٵقجةب ٚٞؽ رٚٓ ا٢ٕٞ٣

٬ػٮ )٦ٕؿٚػح ا٤ٕ٣ػ٢(. ك٦ػ٨ ٱ٪١ػؿ  -٤ٔٯ ظٌؽ دٕجٲؿ أرقُٮ  -ذ٣ٟ ٵف ا٥٤ٕ٣ 

ا٢٤ٕ٣ ٚٞؽ أث٢ُ ا٥٤ٕ٣ ثة٣ٌؿكرة
(26)

. 

ا١ٛ٣ػؿ  ؽ أُٔػٯكا٣ؼٺوح ا٣ذٰ دذ٧ٌؼي ٔػ٨ ذ٣ػٟ ٤٠ٌػ٫ أف ا٣٘ـا٣ػٰ ٝػ

، ٰٚ ٦٪ْٮ٦ذ٫، اقذ٧ؿارٱح ٚة٤ٔح، كإف ٠ػةف ٝػؽ أظ٤ ٭ػة داػػ٢ ا٣ذ١ػٮٱ٨ ا٣كةاؽ

ا٣ضؽٱؽ، ا٣ؾم ٱعِٛ َٮاثٓ ا٣ذ٧ةقٟ كاٹدكةؽ ٰٚ ا٣ىٲةٗح، كٱضػٌؽد دكراف 

ن٣ح ا١ٛ٣ؿ ا٣٪ْة٦ٲح ٰٚ ا٣ذأقٲف ا٣ضؽٱؽ. ٚػإذا ٠ػةف ٦ػ٨ ا٣كػةاٖ، مػ١ٺن، مػٌؽ 

ا٣ُؿٱػٜ ا٣ىػٮٰٚ ا٣ىػةٔؽ، ظ٤ٞةت ا٧٣ٕؿٚح، ثٌٕ٭ة إ٣ٯ ثٕي، ٚػٰ ٦ؿدكػ٥ 

ٚإف ا٣ٕ٪ىؿ ا٧٣٭ٲ٨٧ ٢ّ  ٬ٮ ا١ٛ٣ؿ ا٣ذ٤ٞٲؽم ا٣ؾم ٱع٥١ ا٧٣٪ْٮ٦ح، كٱٌػجٍ 

ادضةق ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ٦ؼذ٤ٙ ا٣ٕ٪ةوؿ ا٣ذ١ٮٱ٪ٲح، كٱعٌؽد ٝٲ٧ح ٢ٌ٠ ٦٪٭ػة، ا٩ُٺٝػةن 

٫، كا٩عٺ٫٣ ٚٲ٫.  ٨٦ ػٌٮ٫ٔ ٧٤٣٪ُٜ ا٣ذأ٣ٲٰٛ ا٧٣ٮص 

ػخاتطظػوادتظتاجات:
دأقػػٲف ا٣٘ـا٣ػٰ ا٣كػػةثٜ ٧٣ٞذٌػػٲةت  ٚػٰ ػذػػةـ ا٣جعػر، ٱضػػؿم إػٌػةع

ا١٣نٙ ٧ٌٔة ا٩ذ٭ٯ إ٣ٲ٫ ١ٚػؿ ا٣٘ـا٣ػٰ ٦ػ٨  ٱ١ٮفا٣ذأكٱ٢ كا٧٣كة ٣ح ا٣٪ٞؽٱح. ك٬٪ة 

دج٪ٌٰ ا١ٛ٣ؿ ا٣كةاؽ، كد٥ٔ ا٣ج٪ٲح ا٧٣ٕؿٚٲح ا٧٣ذن٤١ٌح. ك٬ػٮ ٦ػة ٱذجػٌؽل، ٤ٔػٯ كصػ٫ 

ا٣كؤاؿ اٵقةقٰ ٣٪ْؿٱح ا٧٣ٕؿٚح، ا٣ػؾم ٝػةد إ٣ػٯ  ٨٦ػةص، ٰٚ ٦ٮٝٙ ا٣٘ـا٣ٰ 

 ٨٦ ظٲر ٬ٰ ٌٝٲح إ٩كة٩ٲح، ٚض٤ٕ٭ة ر٬٪ةن ثة٧٣نٲبح اٷ٣٭ٲح ا٤ُ٧٣ٞح.د٤ٕٲٞ٭ة 

*   *   * 

                                                 

 ا٣ٕؿثػػٰ، اٹ٩ذنػػةر ٦ؤقكػػح )ثٲػػؿكت: ا٣٘ـا٣ػػٰ. ٔ٪ػػؽ ا٧٣ٕؿٚػػح ثػػـكف. ظكػػ٨ ٱ٪ْػػؿ: (26)
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 املصادر واملراجع
 

 (.إثؿا٬ٲ٥، ز٠ؿٱة. ٦ن٤١ح ا٣عت. )ا٣ٞة٬ؿة: دار ٦ىؿ ٤٣ُجةٔح، د.ت -

 (.9359٬اٵوٛ٭ة٩ٰ )أثٮ ٩ٕٲ٥(. ظ٤ٲح اٵك٣ٲة . )ا٣ٞة٬ؿة:  -

ذػ٫ د. أظ٧ػؽ ٚػؤاد ا٣ٞك٥ ا٣ؼةص ث٧ٛ٭ٮـ ا٣عٌت. أزج -أٚٺَٮف. ا٧٣أدثح  -

 ق٤ك٤ح ٩ٮاثٖ ا١ٛ٣ؿ ا٣٘ؿثٰ. -اٵ٬ٮا٩ٰ ثذؿص٧ذ٫ ٰٚ ٠ذةب: )أٚٺَٮف( 

أ٩ؽرٱ٫، دٮر. ا٣ذىٮؼ اٷقٺ٦ٰ، دؿص٧ح ٔػؽ٩ةف ٔجػةس ٤ٔػٰ. )أ٧٣ة٩ٲػة:  -

 (.ـ٦2553٪نٮرات ا٣ض٢٧، 

ثـكف، ظك٨. ا٧٣ٕؿٚح ٔ٪ؽ ا٣٘ـا٣ٰ. )ثٲؿكت: ٦ؤقكػح اٹ٩ذنػةر ا٣ٕؿثػٰ،  -

 ـ(.9997

 ـ(.٣9998ٰ. )د٦نٜ: دار ا٧٣ؽل، ا٣ض٪ةثٰ، ٦ٲس٥. ا٣٘ـا -

 ـ(.9983ػة٣ؽ، ٗكةف. أ٤ٚٮَٲ٨ رااؽ ا٣ٮظؽا٩ٲح. )ثٲؿكت: دار ٔٮٱؽات،  -

ا٣٘ـا٣ػٰ. )د٦نػٜ: دار ا٣ـٔجٰ، أ٩ٮر. ٦كأ٣ح ا٧٣ٕؿٚح ك٦٪٭ش ا٣جعر ٔ٪ػؽ  -

 ـ(.2555ا١ٛ٣ؿ، 

ج٫. )ا٣ٞػػة٬ؿة: دار ا٣كػػ٧٤ٰ. َجٞػػةت ا٣ىػػٮٚٲح، دعٞٲػػٜ ٩ػػٮر ا٣ػػؽٱ٨ مػػؿٱ -

 ـ(.9969ا٣ذأ٣ٲٙ، 

، ا٣كؿاج. ا٧٤٣ٓ، ثذعٞٲٜ ٔجؽ ا٣ع٤ٲ٥ ٦ع٧ػٮد كَػ٫ ٔجػؽ ا٣جػةٰٝ ا٣ُٮقٰ -

 (.ـ9965قؿكر.)٦ىؿ: دار ا١٣ذت ا٣عؽٱسح، 

ر ٧ٔػةر، ثٲػؿكت: دار ٔٮدة، ٩ةصٰ ظكٲ٨. ا٧٣ٕؿٚح ا٣ىٮٚٲح. )اٵردف: دا -

 ـ(.9992ا٣ض٤ٲ٢، 
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 ـ(.9994ا٣ؽٱ٨. )ثٲؿكت: دار ا١ٛ٣ؿ،  ا٣٘ـا٣ٰ، أثٮ ظة٦ؽ. إظٲة  ٤ٔٮـ -

٣ٞنٲؿٱح، مؿح كدٞؽٱ٥ ٩ػٮاؼ ا٣ضػؿاح. )ثٲػؿكت: دار ا٣ٞنٲؿم. ا٣ؿقة٣ح ا -

 ـ(.2556، 2وةدر، ط

٦ض٧ٮٔح ٦ؤ٣ٛٲ٨. ا٧٣ٮقٮٔح ا٤ٛ٣كٛٲح، دؿص٧ح ق٧ٲؿ ٠ؿـ. )ثٲػؿكت: دار  -

 (.ـ9985 2ا٤ُ٣ٲٕح،، ط

٦ٞؽقٰ، أ٩ُٮاف. ا٣عت ٰٚ ا٤ٛ٣كٛح ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح كا٧٣كٲعٲح. )د٦نٜ: كزارة  -

 (.ـ2558ا٣سٞةٚح، ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب، 

 *   *  * 
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 صفحة لغة

 

 

 عن التقىين الشوسي

 ()ٌهٖ اىطفِٖد. أ. 

ا٣كػ٪ح » ( وٛعح ٣٘ٮٱح 2٨ٔ/ج87قجٜ أف ٩نؿت ٣ٰ ٬ؾق ا٧٣ض٤ح )٦ش

٠ذت وٛعح أػػؿل أ. كٝؽ رأٱخ ٨٦ ا٧٣٪ةقت أف «ا٧ٞ٣ؿٱح كا٣ذٞٮٱ٥ ا٣٭ضؿم

 .١ٚة٩خ ٬ؾق ا٣ىٛعح «ا٣ك٪ح ا٣ن٧كٲح كا٣ذٞٮٱ٥ ا٧٣ٲٺدم»٨ٔ 

 ٱٮ٦نة دٞؿٱجنة،  365‚25ا٣ك٪ح ا٣ن٧كٲح دكةكم 

ة + ٱٮـ +  (7÷364)  : أم ٔن  ٱٮـ 5‚25أقجٮ

ٔنة 52    ٱٮـ. 5‚25+ ٱٮـ +  أقجٮ

٦ػسٺن  اىفدتج ك٣ٮٹ ٬ؾا ا٣ٲٮـ )ا٣ـااؽ ٨ٔ اٵقػةثٲٓ( ٣جػؽأت ا٣كػ٪ح ٱػٮـ

ا٣كػ٪ٮات ٠ػة٩ٮف اٵكؿ(، ك٣جػؽأت  39)رأس ا٣ك٪ح( كا٩ذ٭خ ٱػٮـ ا٣ض٧ٕػح )

 ا٣ٺظٞح ٤٠٭ة ٱٮـ ا٣كجخ.

)ا٣كػجخ ٦ػسٺن(.  حتػأ وحِخٓدٖ جدٖ اى٘دٔم ُففدّ «اى٘ٔم»٨١ ثكجت ٬ؾا ك٣

ةٝػػت( أٱػػةـ رؤكس  كدجػػؽأ ا٣كػػ٪ح ا٣ذة٣ٲػػح ٱػػٮـ اٵظػػؽ، أم ٱذ١ػػؿر دىػػٮا٣ٰ )دٕى

 ٵقجٮع قجٕح(.)ٵف أٱةـ ا ـِٔات 7نو ا٣ك٪ٮات 

 4ندو ٱ٪نػأ ٔ٪ػ٫ ٱػٮـه ٠ة٦ػ٢  ٱػٮـ( 5‚25ا٧٣ؾ٠ٮر ) رةع اى٘ٔم «دؿا٥٠»ز٥ إف 

 366نت٘فدث: كٱض٢ٕ ا٣كػ٪ح  ،ٱٮ٦نة( 29)ٚٲىجط  ،ؿ مجةط، ٱٌةؼ إ٣ٯ م٭ـِٔات

 ، كدجؽأ ا٣ك٪ح ا٣ذة٣ٲح ٱٮـ اٷز٪ٲ٨.األضػكد٪ذ٭ٰ ٱٮـ  اىفتج، ٚذجؽأ ٦سٺن ٱٮـ ًٌٗٔا

                                                 

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 
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ٙ  ٦ػ٨    ضادْدا وغلدؽاحٓاكا٣ك٪ٮات ا١٣جٲكح ٬ٰ ا٣ذٰ ٱٞج٢ ا٣ٕؽد ا٧٣ؤ٣

. ٠2525جٲكح، ك٠ػؾ٣ٟ  9948، 9944، 9945: ٚة٣ك٪ٮات 4ا٣ٞك٧ح ٤ٔٯ 

ا٣ك٪ٲ٨ي أ٦ة 

ؿ٩ٲح ا٣ذٰ ٹ ٱٞج٢ ٔؽد ٦بةد٭ػة كنٹٚ٭ػة ا٣ٞكػ٧ح ٤ٔػٯ   ٞى ٚذ١ػٮف  4ا٣

، كا٣كػػ٪ٮات 2955، 9955، 9855، 9755ثكػػٲُح )ٔةدٱػػح( ٠ة٣كػػ٪ٮات 

 ٠جٲكح! 2455، 2555، 9655

٣ػٮ ٠ة٩ػػخ قػػ٪ٮات ا٣ػػؽ٬ؿ ٤٠٭ػػة  :ك٣ػٮٹ كصػػٮد ا٣كػػ٪ٮات ا١٣جٲكػػح، أم

جٍ ٣ذ١ػؿر دػٮا٣ٰ أٱػةـ ٱٮ٦نػة ثة٣ٌػ ٦365ذ٧ةز٤ح د٧ة٦نة، ك٠ةف ٔؽد أٱػةـ ا٣كػ٪ح 

 ق٪ٮات ٧٠ة ذ٠ؿ٩ة. 7س ا٣ك٪ٮات ٢٠ رؤك

ة أف ٱٮـ  ٛن وىهدَ ٱ٪ـاح ٢٠ ق٪ح إ٣ٯ ا٣ٲٮـ ا٣ػؾم ٱ٤ٲػ٫.  رأس اىفِثرأٱ٪ة ن٩

ا! ًٍ  ْؼا األٌؽ ى٘ؿ دائ

 ٧٣سةؿ:٤ٔٯ قجٲ٢ ا

 .غادٗث ، ٵ٩٭ة ق٪حاإلذَِ٘كا٩ذ٭خ ٱٮـ  اإلذَِ٘ٱٮـ  9997ثؽأت ق٪ح 

 ٱٮـ ا٣سٺزة  9998كثؽأت ق٪ح 

 ٱٮـ اٵرثٕة  9999أت ق٪ح ثؽك

 .اىشٍػثا٩ذ٭خ ٱٮـ  نت٘فثك٬ٰ  ،ٱٮـ ا٣ؼ٧ٲف 9925كثؽأت ق٪ح 

 ٱٮـ ا٣كجخ، ك٣ٲف ا٣ض٧ٕح! 9929٪ح ٚجؽأت ق

 ٱٮـ اٵظؽ.  9922كثؽأت ق٪ح 

ة إًةٚٲًّة )ٔ٪ؽ ا٣ك٭٥( ٣ػؿأس ا٣كػ٪ح، ٝػؽرق ٱػٮـ كاظػؽ ثكػجت  ٩ٺظِ ا٩ـٱةظن

                                                 

()  ىحي ٠ض٧ٓ ا٧٣ؾ٠ٌؿ ا٣كة٥٣ ٚٲٞةؿ: ًق٪ي٪ ، كديعؾؼ ا٣٪ٮف ٣ٸًػةٚح.ديض٧ٓ ا٣ك  كٚػٰ  ٮفى كًق٪ٲ٨ى

حو دىسجيخي ا٣ٲة ي ٰٚ اٵظٮاؿ ٤٠ ٭ة ) ا٣ٌؿٚٓ كا٣٪ٌىت كا٣ضؿٌ  ٘ي ض٢ٕ ا٣٪ٮف ظػؿؼ إٔػؿاب كدي  ،(٣

في ٰٚ ا٣ذ٪١ٲؿ كٹ ديعؾؼ ٦ٓ اٷًةٚح ٠أ٩٭ة ٨٦ أوٮؿ ا٧٤١٣ح، ك٤ٔٯ ٬ػؾق ا٤٣٘ػح ٝػٮؿ  دي٪ىٮ 

ىجٲ ٪ة ٤ٔٲ٫ ا٣ىٺة كا٣كٺـ: ٤٭» ٩ ٕى ػ٪ىح ٤ٔػٯ  .«ة ًقػ٪ٲ٪ةن ٠ًكػ٪ٲ٨ً ٱٮقػٙا٤٣٭٥  اص كديض٧ػٓ ا٣ك 

 ٝةؿ ٔؿكة ث٨ ا٣ٮرد: ق٪ٮات أٱٌةن.

 ك٦ة مةب رأقٰ ٨٦ ق٪ٲ٨و دٕةٝجخ

 

، ك١٣ػػػ٨ مػػػٲ جذٍ٪ٰ ا٣ٮٝػػػةآ   ٰ  ٤ٔػػػ
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ثػ٢ ا٣كػجخ. ك٧٣ػة  9929ا٣كػ٪ح ا٣ك٪ح ا١٣جٲكح، ٥٤ٚ ٱْ٭ؿ ٱٮـ ا٣ض٧ٕػح ٚػٰ رأس 

٣ػ٥ ٱْ٭ػؿ  9924قػ٪ٮات ظػؽث ا٩ـٱػةح نػػؿ قػ٪ح  ٠4ة٩خ ا١٣جٲكح دعؽث ٢٠ 

 9932ك 9928ثكجج٫ )٧٠ة قٮؼ ٩ؿل( ٱٮـ اٵرثٕة ، كد١ؿرت اٹ٩ـٱةظةت قػ٪ح 

 ك٬ٮ نػؿ ٱٮـ ٰٚ ا٣ك٪ح ا٧٣ؾ٠ٮرة(. ،٥٤ٚ ٱْ٭ؿ ٱٮـ اٵظؽ 9944ك) 9936ك

أٱةـ اٵقػجٮع ا٣كػجٕح ٤ٔػٯ ك٧٠ة ٩ؿل ٗةثخ ٨ٔ ا٣ْ٭ٮر ٰٚ رأس ا٣ك٪ح 

 -9997ا٣ذػػٮا٣ٰ)كّ٭ؿت قػػجٓ ٠جٲكػػةت(، كذ٣ػػٟ ػػػٺؿ ا٧٣ضػػةؿ ا٣ـ٦٪ػػٰ 

حّ ا٣ؾم  9944  (.9944  27+  9997كٵف  28  7×  4)ٵف  ـِث 28ٌُػَّ

 .0945ةػءًا ٌَ ق٪ح،  ٧٠28ة ٠ةف ٝج٢ ةخٔارٗغٓا كٔةد دٮا٣ٰ أٱةـ ا٣ك٪ٲ٨ 

(، ك٦يٌؽدػ٫ ٬ػٮ 9972 -٣9945٪٪ْؿ ٰٚ ٦ضةؿ ز٦٪ٰ نػؿ، ٬ٮ ا٧٣ضػةؿ )

ة  ٌن  ق٪ح: 28أٱ

، كا٩ذ٭ػخ ٦9997سػ٢  :ٱٮـ اٷز٪ٲ٨، ك٬ٰ ٔةدٱػح، أم 9945ثؽأت ق٪ح 

 ٦س٤٭ة ٱٮـ اٷز٪ٲ٨.

 ، ٦9998س٢  :ٱٮـ ا٣سٺزة ، ك٬ٰ ٔةدٱح، أم 9946كثؽأت ق٪ح 

 ، ٦9999س٢  :، ك٬ٰ ٔةدٱح، أمرثٕة ٱٮـ اٵ 9947كثؽأت ق٪ح 

كا٩ذ٭خ ٱٮـ  ،9925س٢ ٱٮـ ا٣ؼ٧ٲف، ك٬ٰ ٠جٲكح ٦ 9948كثؽأت ق٪ح 

 .اىشٍػث

 9929ا٣ض٧ٕح ٦س٢ ٹ ٱٮـ ا٣كجخ  9949كثؽأت ق٪ح 

 ٱٮـ اٵظؽ!  9955كثؽأت ق٪ح 

٣كػ٭٥( ٣ػ٥ ٱْ٭ػؿ )ٔ٪ػؽ ا 9948ك٩ٺظِ أ٫٩ ظى٢ ا٩ـٱةح إًةٰٚ قػ٪ح 

 ثكجج٫ ٱٮـ ا٣ض٧ٕح.

كقٮؼ دذ١ؿر اٹ٩ـٱةظةت ٧٠ة ظؽث ٰٚ ا٧٣ضةؿ ا٣كػةثٜ. ك٬ػؾا ٱٕ٪ػٰ 

 ٲح كأ٦سة٣٭ة ٦ذ٧ةز٤ح د٧ة٦نة:اٳدأف ا٧٣ضةٹت ا٣ـ٦٪ٲح 
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٦٪٭ة ٱػٮـ  أ ٢٠  جؽٱ)ٔةدٱح(، كةفٍ٘ث ق٪ٮات ا٧ٕ٣ٮد اٵٱ٨٧  9944 -9997

 !الذَِ٘

، ك٬ػٰ قػ٪ٮات ٩٭ةٱػةت نت٘فدثق٪ٮات ا٧ٕ٣ػٮد اٵٱكػؿ ك  9972 -9945

 كتو ةػء اىخهؽار!ا٧٣ضةٹت 

 (ىًٍِا!)أرٝةـ ا٧ٕ٣ٮد اٵٱ٨٧  ـِث 28ٌشال كٔؿض ٢٠  2555 -9973

2559- 2528 2559  +27  2528 

2529-2556  

إىدٕ  28ُيد٘ف ٚٲ٭ة دىٮا٣ٰ أٱةـ ق٪حو ٦ٌػة، س،  ٗخهؽرك٧٣ٕؿٚح ا٣ك٪ح ا٣ذٰ 

 .28+س جِشػ س 

 ك٠ػؾ٣ٟ ،٤٠ذة٧٬ة ثكٲُذةف() 9945ق٪ح  ٗخهؽر 9997ٚذٮا٣ٰ أٱةـ ق٪ح 

 ك... 2559ك 9973ق٪ح 

ك٠ػؾ٣ٟ  ،)٤٠ذة٧٬ة ٠جٲكػذةف( 9972ٱذ١ؿر ق٪ح 9944كدٮا٣ٰ أٱةـ ق٪ح 

 ك... 2528ك 2555٪ح ق

ٱُةثٜ د٧ة٦نػة دػٮا٣ٰ أٱػةـ  ةخٔارٗغٓاأٱةـ ا٧٣ضةؿ اٵكؿ  حَٔاىٖ ةػتارة أعؽى:

 ، ٧٠ة ٱُةثٜ دٮا٣ٰ أٱةـ ثٞٲح ا٧٣ضةٹت ثذٮارٱؼ٭ة.ةخٔارٗغٓاا٧٣ضةؿ ا٣سة٩ٰ 

 كد٪ذ٭ٰ ٤٠٭ة ٱٮـ اٷز٪ٲ٨.  اإلذَِ٘دجؽأ ٤٠٭ة ٱٮـ  األٍَٗٚك٪ٮات ا٧ٕ٣ٮد 

كد٪ذ٭ػٰ ٤٠٭ػة ٱػٮـ اٵظػؽ  اىفتج٤٠٭ة ٱٮـ  دجؽأ األٗفؽكق٪ٮات ا٧ٕ٣ٮد 

 )٠جٲكح(.

 ق٪ح! ٢٠28  ةخٔارٗغٓا ٗخهؽرإف دىٮا٣ٰ أٱةـ أم  ق٪ح )٠جٲكح أك ثكٲُح(  :أم

)ا٣ػؾم ثػؽأ ٱػٮـ اٵرثٕػة  كٱ٪ذ٭ػٰ  ٣2121ٕةـ  سػاريّ ٨٧ٚ ٣ؽٱ٫ دٞٮٱ٥ 

 ٫2548 ٹقذ٧ٕة٫٣ ق٪ح ، ث٧ٞؽكرق اٹظذٛةظ ثنٔرة سٍ٘يثا٣ؼ٧ٲف( ٱع٢٧ 

 ك... 2576ك
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٣ٲف ٨٦ ا٣ٕكٲؿ دٕٲػٲ٨ أٱػةـ رؤكس ا٣كػ٪ٮات ا٧٣ذذة٣ٲػح، إذا ٧٤ٔ٪ػة ٱػٮـ 

رأس إظؽا٬ة، كأدػ٤٪ة ٰٚ ظكةث٪ة كصٮد ا٣ك٪ٮات ا١٣جٲكػح: ٧ٚػسٺن، ا٧٣ضػةؿ 

 دذٮا٣ٯ أٱةـ ق٪ٮاد٫ ٧٠ة ٱ٤ٰ: 9972 -9945ا٣ـ٦٪ٰ 

 ق٪ٮات دجؽأ اٷز٪ٲ٨ ٬6٪ة  9955 9949 9948 9947 9946 9945

 ظؽاٵ كجخا٣ ؼ٧ٲفا٣ رثٕة اٵ سٺزة ا٣ َذِ٘اإل كق٪ح ٠جٲكح كاظؽة

   ض٧ٕحا٣   

 

9959 9952 9953 9954 9955 9956 

ة  ٬99٪ة  ٌن ق٪ح دجؽأ اٷز٪ٲ٨ أٱ

ق٪ٮات ٠جٲكح دكجت زٺزح  3ك

ا٩ُٞةٔةت ٰٚ دٮا٣ٰ أٱةـ 

 رؤكس ا٣ك٪ٮات..

 ظؽاٵ كجخا٣ ض٧ٕحا٣ ؼ٧ٲفا٣ سٺزة ا٣ ذَِ٘اإل

 ز٪ٲ٨اٷ    رثٕة اٵ 

9957 9958 9959 9961 9969  

  ظؽاٵ ض٧ٕحا٣ ؼ٧ٲفا٣ رثٕة اٵ سٺزة ا٣

   كجخا٣   

 

ة  ٬99٪ة  9967 9966 9965 9964 9963 9962 ٌن ق٪ح دجؽأ اٷز٪ٲ٨ أٱ

 3ق٪ٮات ٠جٲكةت  دكجت  3ك

 ا٩ُٞةٔةت... 

ا٧٣ض٧ٮع ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ 

 ق٪ح. 28ا٣ـ٦٪ٰ 

 

 ٠جٲكةت 7   3+ 3+ 9

 ظؽاٵ كجخا٣ ض٧ٕحا٣ ة رثٕاٵ سٺزة ا٣ ز٪ٲ٨اٷ

    ؼ٧ٲفا٣  

9968 9969 9975 9979 9972  

  كجخا٣ ض٧ٕحا٣ ؼ٧ٲفا٣ رثٕة اٵ ز٪ٲ٨اٷ

  ظؽاٵ    سٺزة ا٣

 - إذا أ٧ٕ٩٪ػة ا٣٪ْػؿ -ق٪ح( ٩ٺظِ 28ا٣ذ١ؿار ا٧٣ؾ٠ٮر )٢٠ ٨ٔ كٌٚٺن 

ك...(دذ١ػػؿر ٚػػٰ 9973ك 9945ك 9997 :أف قػػ٪ٮات ا٧ٕ٣ػػٮد اٵٱ٧ػػ٨ )أم

 ذلذث ٌشالت زٌِ٘ث جؽغ٘ث:ةػاٗات 

كٚٲػ٫ قػ٪ح ٠جٲكػح كاظػؽة، كٱ٧ذػؽ ٦ػ٨  ،(9-7ق٪ٮات ) 6اٵكؿ: ٦يٌؽد٫ 

 .9955إ٣ٯ  9945
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 9959ق٪ٮات ٠جٲكح، كٱ٧ذؽ ٨٦  3( كٚٲ٫ 3-94ق٪ح ) 99ا٣سة٩ٰ: ٦يٌؽد٫ 

 .9969إ٣ٯ 

٦ػػ٨ قػػ٪ٮات ٠جٲكػػح، كٱ٧ذػػؽ  3( كٚٲػػ٫ 3-94قػػ٪ح ) 99ا٣سة٣ػػر: ٦يٌؽدػػ٫ 

 .9972إ٣ٯ  9962

 9945ٔػ٨ ا٣كػ٪ٮات ا٣ػسٺث ا٣ذػٰ قػجٞذ٭ة ) جخغخيدف 9968أ٦ة قػ٪ح 

 9968قػ٪ح ( كا٣ذٰ ثؽأت اٷز٪ٲ٨ كا٩ذ٭خ اٷز٪ٲ٨، ذ٣ٟ أف 9962ك 9959ك

 ح ثؽأت اٷز٪ٲ٨ كا٩ذ٭خ ا٣سٺزة .٠جٲك

 !28  99+ 99+ 6ك٩ٺظِ أف 

قػ٪ح 99قػ٪ح زػ٥  99قػ٪ٮات زػ٥  6: ٢٬ ا٣ذ١ؿار ٠ػ٢ اىفؤال اٙح٬ٖ٪ة ٱجؿز 

ة ٝةا٧نة ٚ  ق٪ح ٦٭٧ة ٠ة٩خ ق٪ح ثؽاٱذ٫؟  28ٰ أٌم ٦ضةؿو ز٦٪ٰ ٔؿ٫ً ٱجٞٯ وعٲعن

 28! ٚىذىٮا٣ٰ اٵٱةـ كدٮارٱؼ٭ة ٰٚ ٦ضةؿ ز٦٪ٰ ٦ٕٲ٨ ٔؿًػ٫ اىشٔاب: ل

اق٪ح  ًٍ كذ٣ػٟ ٵف  ٌشال زٌِٖ ىّ ُفدؿ اىػدؽض! أيّ دىٮا٣ٲ٭ة ٰٚ  ل ٍٗاةق دائ

 ق٪ٮات! 4جٕح، كا١٣جٲكح دذ١ؿر ٢٠ أٱةـ اٵقجٮع ق

ا٣ػػؾم ٱجػػؽأ اٵرثٕػػة ، دذػػٮا٣ٯ  9946 -٧ٚ9999ػػسٺن ا٧٣ضػػةؿ ا٣ـ٦٪ػػٰ 

 ٧٠ة ٱ٤ٰ: ٧99،99،6ضةٹت ا٣ٛؿٔٲح ق٪ٮاد٫ ٰٚ ا٣

 )٬ؾا ا٧٣ضةؿ ا٣ـ٦٪ٰ ٱجؽأ ثك٪حو ٔةدٱح )ع( د٤ٲ٭ة ٠جٲكح كٱ٪ذ٭ٰ ثك٪ح ٔةدٱح!(

9999 9921 9929 9922 9923 9924  

 ق٪ٮات دجؽأ اٵرثٕة  6

 كق٪ذةف ٠جٲكذةف!

 رلذاءاى ذَِ٘اإل ضػاأل فتجاى غٍ٘ؿاى رةػاءاأل

 رثٕة اٵ    ض٧ٕحا٣ 

 

9925 9926 9927 9928 9929 9935  

 

 ق٪ح دجؽأ ا٣ؼ٧ٲف 99

 كق٪ذةف ٠جٲكذةف

 رثٕة اٵ سٺزة ا٣ ظؽاٵ كجخا٣ ض٧ٕحا٣ ؼ٧ٲفا٣

   ز٪ٲ٨اٷ   

9939 9932 9933 9934 9935  

  سٺزة ا٣ ز٪ٲ٨اٷ ظؽاٵ ض٧ٕحا٣ ؼ٧ٲفا٣

     كجخا٣ 
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9936 9937 9938 9939 9941 9949  

 ق٪ح دجؽأ اٵرثٕة   99

 ق٪ٮات ٠جٲكح  3

 

 7  3+ 2+ 2ا٧٣ض٧ٮع 

 ٠جٲكةت

 رثٕة اٵ ز٪ٲ٨اٷ ظؽاٵ كجخا٣ ض٧ٕحا٣ رثٕة اٵ

  سٺزة ا٣    ؼ٧ٲفا٣

9942 9943 9944 9945 9946  

  سٺزة ا٣ ز٪ٲ٨اٷ كجخا٣ ض٧ٕحا٣ ؼ٧ٲفا٣

    ظؽاٵ  

ا٣ٮاًػعح ثػٲ٨ دػٮا٣ٰ قػ٪ٮات ا٧٣ضػةؿ ا٣ـ٦٪ػٰ  ٩ٺظِ ثك٭ٮ٣ح ا٣ٛؿكؽ

 . 9946 -9999كدٮا٣ٰ ق٪ٮات ا٧٣ضةؿ ا٣ـ٦٪ٰ  9972 -9945

 9972 -)ع(  ٣9945ًػ  اىٍٍاذيثكدعٞٞخي ثة٢ٕٛ٣ أف ا٧٣ضةٹت ا٣ـ٦٪ٲح 

٦كجٮٝح ث١جٲكح كد٪ذ٭ٰ ثك٪ح ٠جٲكػح )ؾ(   ك٤٠٭ة دجؽأ ثك٪ح ٔةدٱح )ع(  -)ؾ( 

 ةـ ثذٮارٱؼ٭ة. ص٧ٲٕ٭ة ٦ذُةثٞح ٨٦ ظٲر دٮا٣ٰ اٵٱ

 كأف ا٧٣ضةٹت ا٣ـ٦٪ٲح ا٣ذٰ دجؽأ ثك٪ح ٠جٲكح )ؾ( كد٪ذ٭ٰ ثك٪ح ٔةدٱح )ع( ٦س٢:

9944-9979 

9972-9999 

 ا٧٣ضةٹت ا٣كةثٞح! ل حٍاذو 2527 -2555

2528- 2555 

2556- 2583 

*   *   *





 دلنـقْا و  فُي  رـعْلت ا 
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شكل يف النحى
 
 كشف امل

ّٖ ةَ ـيٍ٘ان اىط٘ػرة اىٍِٖ٘ ت   599٬حأى٘ف: غي

حطل٘ق: د. ْادي غٍ٘ث ٌٍؽ اىٓلىٖدراـث و
(9)

 

 دار غٍار - 2112 - غٍان

 ]غؽض وُلػ[

 ()د. غتػ اإلىّ ُتٓان أ.

ط  243: 93»دؿص٥ ٫٣ )ٱةٝٮت ا٣ع٧ٮم( ٰٚ )٦ٕض٥ اٵدثة ( اىٍؤىف: 

ٞ ػت ظٲػؽرة ا٣ٲ٧٪ػٰ ا٣٪عػٮم ا٣ذ٧ٲ٧ػٰ، »، ٝةؿ: «ا٣ؿٚةٰٔ ٤ٰٔ ث٨ ق٤ٲ٧ةف، ٱي٤

ةن ك٩عٮان كمٕؿان، كوػ٪ٙ  ٠ذجػةن ٦٪٭ػة: ٠ةف ٨٦ كصٮق أ٢٬ ا٣ٲ٨٧ كأٔٲة٩٭٥ ٧٤ٔ

٠ذةب ٰٚ ا٣٪عٮ ق٧ةق: ٠نٙ ا٧٣ن٢١ ٰٚ ٦ض٤ؽٱ٨، ك٦ٮ٣ؽق ثجٺد ث١ٲػ٢ ٦ػ٨ 

 .«أ٧ٔةؿ ذ٦ةر، ك٦ةت ق٪ح دكٓ كدكٕٲ٨ كػ٧ك٧بح

ـ ا٧٣عٜٞ ٚىٺن ٨ٔ ا٧٣ؤ٣ٙ كمٲؼ٫ كدٺ٦ٲؾق، كٚىٺن ٔػ٨ اىهخاب : ٝؽ 

اٳٱةت ا١٣ؿٱ٧ح ا٣ذٰ ا٧٣ؤ٣ٙ كٔٺٝذ٫ ث٥٤ٕ ا٣ٞؿا ات، كذ٠ؿ ٰٚ ا٣ٞك٥ ا٣سة٩ٰ 

اقذنػػ٭ؽ ث٭ػػة ا٧٣ؤ٣ػػٙ ٚػػٰ ا٧٣ٮًػػٮٔةت ا٣٪عٮٱػػح ٦كذٕؿًػػةن إٱة٬ػػة ظكػػت 

ه ٚىػٺن ٧٣ػة ذ٠ػؿق ا٧٣ؤ٣ػٙ ٧٣نػة٬ٲؿ ا٣٪عػةة:  كركد٬ة ٰٚ ا٣كٮر، ز٥ ػى 

                                                 

 أقذةذ ثضة٦ٕح ث٘ؽاد. (9)

() .ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 

 ـ8/9/2525كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 
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 (974٬ت )، كا٣ؼ٤ٲػ٢ (469٬ت ))٤ٰٔ ث٨ أثٰ َة٣ػت، َػة٬ؿ ثػ٨ أظ٧ػؽ 

ةج كا٣ـصػػ (257٬ت )كا٣ٛػػؿا   (988٬ت )كقػػٲجٮٱ٫  (285٬ت )كا٧٣جػػؿد 

كاثػػػ٨  (232٬ت )كاثػػػ٨ اٵٔؿاثػػػٰ  (258٬ت )كاٵػٛػػػل  (399٬ت )

كأثػػٮ  (989٬ت )كا١٣كػػةاٰ  (377٬ت )كا٣ٛةرقػػٰ  (396٬ت )ا٣كػػؿاج 

 (299٬ت )كز٤ٕػت  (296٬ت )كاٵوػ٧ٰٕ  (954٬ت )٧ٔؿك ث٨ ا٣ٕٺ  

ز٥ ٔػؿ ج ٤ٔػٯ نرا  ثٕػي  (.392٬ت )كاث٨ ص٪ٰ  (375٬ت )كاث٨ ػة٣ٮٱ٫ 

ه ٚىٺن ٣ػؾ٠ؿ ا٣٪عةة ٨٦ ٗٲؿ ذ٠ؿ ٵق٧ة ا٭٥، كذ٠ؿ ثٕي ا٧٣كةا٢، ز٥ ػى 

 ثٕي نرا  ا٧٣ؤ٣ٙ ك٣ذٛكٲؿق ثٕي اٳٱةت ك٣٘ٲؿ ذ٣ٟ.

٥ ا٧٣ؤ٣ٙ ٠ذةث٫ أرثٕح ٠ذت، كص٢ٕ ٠ػ٢ ٠ذػةب أثٮاثػةن، كادجػٓ َؿٱٞػحن  ٝك 

ُ ؿدة ٰٚ ٢٠ اٵثٮاب، ٚ٭ٮ ٱجؽأ وؽر ٠ػ٢ ثػةب ثأقػب٤ح، كٱؼىػه ٚىػٺن  ٦ي

 ٣ٸصةثح ٨ٔ ٢٠ قؤاؿ، ٨٦ ٬ؾق اٵقب٤ح:

 ُوٗفأل جّ٘ غَ أرةػث أـئيث:»ٰ ثةب اٹق٥ ٦سٺن ٝةؿ: ٚ

ًَ ـٍٖ اـٍاً؟ وٌا غلٌاحّ؟ وغيٕ نً ِٗلفً؟  «ٌا الـً؟ وى

كاٷصةثح ٨ٔ ا٣كؤاؿ اٵكؿ دكذؽٰٔ ٦٪ػ٫ ذ٠ػؿ ٔػؽدو ٦ػ٨ ظػؽكد اٹقػ٥ 

نو اـً ٗػل غيٕ ٌػِٕ جٖ ُففدّ، وندو ٌدا »: ٚٲٞٮؿ ،٣ٲؼذةر ا٣عؽ ا٧٣٪ةقت

 .«ًدل غيٕ ٌػِٕ جٖ ُففّ جٓٔ اـ

 ه ٚىٺن ٣ٸصةثح ٨ٔ ا٣كؤاؿ ا٣سة٩ٰ ٚٞةؿ:كػى  

ـُ » كدال )ٌداْؽ ةدَ أضٍدػ(، وٌػِدٕ  ٖ اـٍاً ألُّ ـٍا ةٍفدٍاه نٍداٍّ و

 ٍُ ه أُّ أةان غِّ كغهاً وغ٘ؽ كغم، جؽجػدّ إىدٕ رحتدث اىفاغدو  ألن ندو ّٔ ـُ

اـً ٗشٔز أن ُِٗفب إىّ٘ اىفػو، وأعؽسّ إىٕ ضاىدث اىٔسدٔد، إذْ ْدٔ كتدو أن 

َق ةّ غ٘ ٍَ ًُ ىدً ٗػدؽ  ُِٗ ُؽ كٍٖء، جإذا ٍُُق ةدّ دل غيدٕ اىدؼوات، وىدٔل الـد

ٍَّٕ  ز٥ ٱؾ٠ؿ رأم ا١٣ٮٚٲٲ٨ ٰٚ ذ٣ٟ كٱؿصط ا٣ؿأم اٵكؿ. .«اىٍف
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كٰٚ ٚى٢و دةؿو ٱذعؽ ث ٨ٔ ٔٺ٦ةت اٹق٥، ك٠ةف اث٨ ٦ة٣ٟ ٝػؽ اٝذىػؿ 

 ٰٚ ٔٺ٦ةت اٹق٥ ٤ٔٯ ٔؽد ٦عؽكد صؽان:

 ثػػػػة٣ضؿ  كا٣ذ٪ػػػػٮٱ٨ كا٣٪ػػػػؽا كأؿٍ 

 

 

 

ـه ظىػػػ٢ٍ ك٦كػػػ٪ؽو ٣ٺ   قػػػ٥ د٧ٲٲػػػ

 

 

 ٱٞٮؿ ا٣عٲؽرة:

غلٌات الـدً ذلذدٔن غلٌدث حُيدخٍؿ ٌدَ أرةدع سٓدات، ٌدَ أوىدّ، »

وْٖ: ضؽو  اىشؽ، وضدؽو   ،و عؽه، وسٍيخّ، وٌػِاه، جاىخٖ جٖ أوىّ ـتع

اىِػاء، واألىف واىلم ىيخػؽٗف، وىٔل ىلٌخِاع، وإن وأعٔاحٓا، وواو اىطال، 

 وأٌا ىيخفه٘و.

وْٖ: ٗاء اىِفب، وحاء اىخأُ٘د اىٍتػىث جٖ اىٔكدف  ،لؽواىخٖ جٖ  عؽه غ

ْاءً، وأىف اىخأُ٘د اىٍلهٔرة، وأىف اىخأُ٘د اىٍٍدػودة، وحِدَٔٗ اىخٍهدَ٘، 

ك٣ػؽل  وحَِٔٗ اىخِه٘ؽ، وضؽو  اىخرِ٘ث، واىشٍع اىفداىً اىٍدؼنؽ واىٍؤُدد.

 .()ان ٹ ٔنؿ ٔٺ٦ةت ٬ة ٠ة٩خ ز٧ة٩ٰٔؽٌ 

اىخهددغ٘ؽ، واإلىددٍار، وْددٖ: اىخهفدد٘ؽ، و ،واىخددٖ ٌددَ سٍيخددّ عٍددؿ

 واإلةٓام، واىِلهان ُطٔ )اىؼي واىخٖ(.

وْدٖ نُٔدّ: جداغلً أو ٌفػدٔلً أو ٌغتدؽاً غِدّ أو  ،واىخٖ ٌَ ٌػِاه ذٍدان

جاً أو ٌِهدؽاً أو ٌؤُرداً أو ٌدؼنؽاً  ك٠ػةف ٱػؾ٠ؿ ٦سػةٹن ثٕػؽ ٠ػ٢ . «ٌِػٔحاً أو ٌػؽَّ

 ٔٺ٦ح. كثؾ٣ٟ اقذٮٔت )ا٣عٲؽرة( ٔٺ٦ةت اٹق٥.

ككٕٝػخ ٣ؽٱػ٫ ٚػٰ ٩عػٮ  ،ٺ٦ةت اٹق٥ كذ٠ؿ٬ة ٤٠٭ةك١٬ؾا قأؿ ٨ٔ ٔ

 زٺزٲ٨ ٔٺ٦ح.

والـدً »ٝػةؿ:  ،كا٣ٛى٢ ا٣ذة٣ٰ ثنأف أٝكػةـ اٹقػ٥ صػة  ٚػٰ قػُؿٱ٨

                                                 

() ة، ك٬ػٰ ٔؽد٬ة ٧٠ة ٬ٮ ّة٬ ؿ دكٓ ٹ ز٧ةف؛ ٵف ظؿكؼ ا٣ض٧ٓ ا٣كة٥٣ ا٧٣ؤ٩ر ٤ٔٯ ًظػؽى

 ٦كذ٤ٞح ٨ٔ ظؿكؼ ا٣ض٧ٓ ا٧٣ؾ٠ؿ ا٣كة٥٣.   ]ا٧٣ض٤ح[.
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َٕقسى عوٓ ثالثة أقسام: ظاِر ويضًر ويبّى، وسَفرد همن واحد  يدٌ ِد ه 

 .«اهثالثة باباً ٍستْفٔ شرحُ

وحصعَ٘ ةاةاً اطخٍو نو ةاب عيٕ فػٔل،  ثوةيغج أةٔاب اىهخاب خٍص

 نو شؤال فٖ فػو أو أنثر. ٗتدأ اىتاب ةأشئيث دك٘لث، ثً ٗج٘ب عَ

ٓػا فػٖ أازا ػّ اعرةعػث خػػع اىجػز  وةعد أن ذنر أةػٔاب اىِوػٔ ني  

اىخػػاٌس عةػػٔاب أخػػرص، فخػػػع ةاةػػاً ىيعيػػو شػػٍان ءةػػاب عيػػو اىتِػػا  

 ،وآخػر ىئكػ  ،واإلعراب فٖ اىٍعرب واىٍتِٖ(، ثً أىوق ةػّ ةاةػاً ىيخِػَٔٗ

 .ثً ىيٍٍدود واىٍلػٔر ،ثً ىيوهاٗث ،وآخر ىألىفات

وٌا  ،واا  اىهخاب اىراةع ىيخػرٗ  واىخط وٌا ٗخػو ةذىم ٌَ اىلرا ة

ثً اا  ةتاب شػٍان ءةػاب  .وعلد ىهوٍّ ةاةاً وفػٔلً  ،ٗفخلر إىٕ ٌعرفث اىظاعر

وىً أر ٌثيّ فػٖ  ،وْذا اىتاب، وإن ىً ٗهَ ىّ ةاىِؤ احػال .ٌواشَ اىظعر(

ن ٌؤىفِا علػد ىػّ نخب اىظراح نػءاةَ ٗع٘ض( وءاعشخراةاذي( وغ٘رًْ، إل أ

ةاةاً فر عّ إىٕ حصعث وثالثَ٘ فػالً ذنر فٖ نو فػو ِغتغاً ٌَ أغتاغ اىتػدٗع  

ءالةخػػدا (، ءالعخٍػػاد(، ءاى(تػػال(، ءاىجِػػاق(، ءاىخلصػػً٘(، ءاىخصػػًٓ٘(، 

وٗعرفّ وٗذنر ىّ أٌثيث،  ،ءاىخػدٗر(... وْهذا، فهان ٗتدأ ةذنر اىِٔع اىتدٗعٖ

 فٍثالً ٗلٔل 

فّْ ذلدر اهيدٔو وهد ه عًٖ داً فدٔ اهبٖدت، لد ن ٕد لر وأيا اهطباق: »

واهبرد واهحرلدة واهسدمْن واهًداو واهَدار ويدا أشدبُ  اهبٖاض واهسْاد واهحر  

دٌّ  .ذهك بٖر األس ي( ٕصد  ٍسدْم يس  ويٌ يستحسَُ قْل )عب  اهلل بٌ اهز 

 اهزيان باألس  واهضر فقال:

 رٌػػٕ اىوػػدثانو ُصػػٔة آل  ػػرب  

 

 

ػػػػ  ٍْد ن ىػػػػّ شو  ٍؤداةٍلػػػػدار  ْشػػػػ

 

 

َ  اىصػػػٔدْ ة٘ ػػػاً   فػػػرد  طػػػعْٔرْ

 

َ  اىتػػػْ٘ؼ شػػػٔدا   ورد  واػػػْٔٓ
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 كا٣ك٧ٮد: د٘ٲؿ ا٣ٮص٫ ٨٦ ا٣عـف. .«جٍاةق ةَ٘ اىت٘اض واىفٔاد

ك١٬ؾا ٩ضؽ أف )ا٣عٲؽرة( ٣ػ٥ ٱػؿد ١٣ذةثػ٫ أف ٱ١ػٮف ٚػٰ ا٣٪عػٮ كا٣ىػؿؼ 

ك٠ػةف ٝةوػؽان ٣٭ػؾا ٬ةدٚػةن ٣ػ٫،  ،ةن صة٦ٕةن ٣ٛ٪ػٮف ا٣ٕؿثٲػحكإ٧٩ة أرادق ٠ذةث ،ٚعكت

وىً ُشػو نخاةِا ْؼا ٌٔكٔجاً غيٕ جًٓ اىٍتخدػ،، »٣ؾ٣ٟ ٩ضؽق ٱؼذ٥ ٠ذةث٫ ثٞٮ٫٣: 

وىهَ ُٓاٗث ىيٍخٔـً، وحؼناراً ىيٍِخٖٓ، ونؼىم جيً ُلهؽه غيٕ اىِطدٔ وضدػه 

دى إى٘دّ وٌػؽجث اإلغؽاب، وىهَ سٍػج جّ٘ ٌَ جِٔن ل ٗفخغِٕ غِٓدا ضفدتٍا أ

 .«ـأل اهلل حػاىٕ أن ٗٔجلِٖ ىطفَ اىغاحٍثأوأُا  .اىِظؽ وةيغّ السخٓاد

 :اىِلػ

ف أ٠ذٰٛ ثذٞؽٱ٥ ٔؿض ١٤٣ذةب كدٕؿٱػٙ ثػ٫، ١٣ػ٨ أٰٚ ا٣جؽ  ٠٪خ أرٱؽ 

٣ٛخ ٩ْؿم كأكٝٛ٪ٰ ٠سٲؿ ٨٦ ا٣نٮا٬ؽ كردت ٗٲؿ ق٤ٲ٧ح، إ٦ػة ثة٣ؿكاٱػح كإ٦ػة 

 .ٕػػي ا٧٣ٺظػػِثة٣ٌػػجٍ، ٚذذجٕػػخ ٦ػػة ٝػػؽرت ٤ٔػػٯ دذجٕػػ٫، كدك٩ػػخ ٤ٔٲػػ٫ ث

 كق٪ؾ٠ؿ ذ٣ٟ ثعكت دذة٣ٰ ا٣ىٛعةت:

 ( كٝػةؿ: 945ٰٚ ا٣ىٛعح )ك٠ػةف »( دؿص٥ ٚػٰ ا٣عةمػٲح ٣ػػ)اٵٔنٯ

، كا٧٣ٕؿكؼ ٚػٰ دؿص٧ذػ٫ ٧٠ػة ذ٠ؿ٬ػة )ا٣ـر٤٠ػٰ( أ٩ػ٫ ٠ػةف ًػٕٲٙ «أ٧ٔٯ

ٔى  ،ا٣جىؿ  ٰٚ نػؿ ٧ٔؿق. ٰى ٧ً ك

 ( ٦ٞىٮرد٫ ١٬ؾا:946ٰٚ ا٣ىٛعح ٰٚ )( أكرد ٝٮؿ )اث٨ درٱؽ 

 كا٣ػػػٍخ  ٚػػػإٍف ٔسػػػؿت ثٕػػػؽ٬ة إف

 

 ٩ٛكػػػٰ ٦ػػػ٨ ٬ةدػػػة ٚٞػػػٮٹ: ٣ٕػػػة 

 

 

 «ثنػؿح ا٧٣جػةرؾ»( 926( كرد ٰٚ مؿح ا٧٣ٞىػٮرة )39كا٣جٲخ ر٫٧ٝ )

 ك١٬ؾا ٬ٮ:

 ٚػػػإٍف ٔسػػػؿت ثٕػػػؽ٬ة إف كأ٣ػػػٍخ 

 

ٰى ٦ػػ٨ ٬ةدػػة ٚٞػػٮٹ: ٹ ٣ٕػػة   ٩ٛكػػ

 

 

 كثؾ٣ٟ ٱىط ا٣ٮزف كدىط ا٣ؿكاٱح.

 :ٟا٣ىٛعح ٩ٛك٭ة كرد: كٝةؿ )٠نةص٥( ٰٚ دٲ ٰٚ 
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 ث١ػػػػػؿاف ١٣ػػػػػ٨ ٣٭ػػػػػؾق ٦بػػػػػحه 

 

  

 كدٲػػػػٟ ز٪ذػػػػةف كاز٪ذػػػػة ٔنػػػػؿة 

 

 

 (:256ص  28ب 57كوٮاث٫ ٧٠ة ٰٚ دٱٮا٫٩ )ؽ 

 ث١ػػػػػؿاف ١٣ػػػػػ٨ ٣٭ػػػػػؾق ٦بػػػػػحه 

 

 

 كد٤ػػػػٟ ز٪ذػػػػةف كاز٪ذػػػػة ٔنػػػػؿقٍ  

 

 

 ( ا٣ذٮثٲغ:962ٰٚ ا٣ىٛعح ٰٚ )ٰٕ( كرد: ٝةؿ )اٵمذؿ ا٣٪ؼ 

 ٱػػؾ٠ؿ٩ٰ ظ٧ػػٲ٥ى كا٣ػػؿ٦يط مػػةصؿه 

 

 

ـ  ػػػؽُّ ٞى  ٚ٭ػػػٺ دػػػٺ ظ٧ػػػٲ٥ ٝجػػػ٢ ا٣ذ 

 

 

مؿٱط ثػػ٨ أكٚػٯ ا٣ٕجكػػٰ(. كظ٧ػٲ٥ ٬ػػٰ: كا٣جٲػخ كرد ٚػٰ ا٤٣كػػةف ٣ػػ)

 ،ككرد ٰٚ ٠ذةب )ا٣جؿ٬ةف ٰٚ إٔضػةز ا٣ٞػؿنف( ٣ػػ)اث٨ أثػٰ اٷوػجٓ( .ظة٦ٲ٥

 ك٬ٮ ٩ٛك٫ ا٣ؾم َجٓ ٨٦ ٝج٢ ثٕ٪ٮاف )ثؽٱٓ ا٣ٞؿنف(.

 ( كرد ٝٮؿ ا٣نةٔؿ:974ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

 ٣ٕػػػ٨ اٷ٣ػػػ٫ د٤ٕ ػػػح ثػػػ٨ ٦كػػػةٚؿو 

 

اـي   ػػػ٨ُّ ٤ٔٲػػػ٫ ٦ػػػ٨ ٝػػػؽ   ٣ٕ٪ػػػةن ٱينى

 .959ٞٮ٫٣: ذ٠ؿق ا٣عؿٱؿم ٰٚ درة ا٣٘ٮاص: صك٤ٜٔ ٤ٔٲ٫ ا٧٣عٜٞ ث 

: كا٣جٲخ ٰٚ ا٣جٲةف كا٣ذجٲٲ٨ ) ( كٰٚ درة ا٣٘ٮاص دػط ثنػةر ٤ٝ3/356خي

 ( كا٣ؿكاٱح ٚٲ٫: )د٤ٕح ث٨ ٦كةكر(.358ث١ٮر )

٨ٔ اٷًةٚح  «ٝؽاـ»٧٣ة ُٝٓ ا٣ْؿؼ  :]أم ٧٤ٚة ُٝٓ ٥ً»ٝةؿ ا٧٣ؤ٣ٙ: 

 .«ث٨ د٤ٕح ث٨ ٦كةٚؿاف ا٣جة»ث٪ةق ٤ٔٯ ا٥ٌ٣[، كا٣ٞةٚٲح ٧ٌ٦ٮ٦ح ثؽ٣ٲ٢ ٝٮ٫٣: 

. ٤ٌح ث٨ ٦كةٚؿو  ٤ٝخ: ا٣ىٮاب: أ٣جةف إث٢ًٍ دٕى

 ز٥ أ٩نؽ:

٤ٌػػػح ثػػػ٨ً ٦كػػػةٚؿو   ا٣جػػػةفي ثػػػ٨ي دٕى

 

9.  

 

ٌٰ ظػػػؿاـي    ٦ػػػة داـ ٱ١٤٧٭ػػػة ٤ٔػػػ

 

 

كوػٮاث٫ ٧٠ػة ٚػٰ درة ا٣٘ػٮاص  ،كث٫ ٱٛكؽ ٦ٕ٪ٯ ا٣ىؽر كٱ٪١كػؿ كز٩ػ٫

 «.أ٣جةف إًث٢ًٍ د٤ٌٕح ث٨ ٦كةٚؿو...»: 357

 ( أ٩نؽ ثٲ974ٰٚ ا٣ىٛعح ):)خ )اٵٔنٯ 

 رًػػػٲٰٕ ٣ًجػػػةفو زػػػؽمى أـ  دعة٣ٛػػػة

 

9.  

 

 ثأقػػػع٥ى داجو ٔػػػٮضي ٹ ٩ذٛػػػؿؽ 
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 .«ٱ٧ؽح ا٧٣ٌع٤ًٙ ث٨ ػس٥ٕ»ٝةؿ ا٧٣عٜٞ: 

٤ٝخ: ا٣ىٮاب ٱ٧ؽح )ا٧٣ع٤ٜ  ث٨ ظ٪ذ٥( كاق٫٧ )ٔجؽ ا٣ٕـل ث٨ ظ٪ذ٥( 

 ،(9/994كا٩ْػػػؿ اٵٗػػػة٩ٰ: ) ،(٧٠7/945ػػػة ذ٠ػػػؿ ٚػػػٰ ػـا٩ػػػح اٵدب )

 (.3/226كمؿح ا١٣ةٚٲح ) ،(2/327) كا٧٣كةٔؽ ٤ٔٯ دك٭ٲ٢ ا٣ٛٮااؽ

 ( أ٩نؽ ا٣جٲخ:978ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

ٝيٮ٬ة ـً ٚىػػػػؽ   إذا ٝة٣ػػػػخ ظػػػػؾا

 

9.  

 

ـً    ٚػػػإف ا٣ٞػػػٮؿ ٦ػػػة ٝة٣ػػػخ ظػػػؾا

 

 

ٍٕت(»ٝةؿ ا٧٣عٜٞ:   .«ا٣جٲخ إ٣ٯ )كقٲ٥ ث٨ َةرؽ( كٝٲ٢: )٣يعٲ٥ ث٨ و

٤ٝخ: دعؿ ؼ اٹق٧ةف كا٣ىٮاب ٚٲ٭٧ة: )كمٲ٥ ثػ٨ َػةرؽ( أك )دٱكػ٥ 

 كوٮاب ا٣سة٩ٰ: )٣يضٲ٥ ث٨ وٕت(. ث٨ ّة٥٣ اٵٔىؿم(،ا

كصٕػ٢ ا٧٣عٞػٜ ٚػٰ ظةمػٲذ٫ ٦ػ٨ ٦ؿاصٕػ٫: )مػؿح مػؾرات ا٣ػػؾ٬ت( 

 كا٣ىٮاب )مؿح مؾكر ا٣ؾ٬ت(.

 ( أكرد ا٣ؿصـ:984ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

ٚٲ٨ ٦ىػػػػػػٍؿدٲ٨ٍ    ٦ىٍ٭٧ى٭ػػػػػػٲ٨ ٝيػػػػػػؾى

 

0.  

 

ٚٲ٨ ٦ػػػػػٍؿدىٲ٨ كا٣ىٮاب:  ك٦٭٧٭ػػػػػٲ٨ ٝىػػػػػؾى

 

0.  

 

ٕض٧ح: ا٣جٕٲػؽ ثٛذط ا٣ٞةؼ ٰٚ )ٝؾٚٲ٨(، كا٣ٞؾؼ ثٛذط ا٣ٞةؼ كا٣ؾاؿ ا٧٣

 (.397ك 2/394ػـا٩ح اٵدب: ) ٨٦ اٵرض.

 ( أ٩نؽ ثٲخ صؿٱؿ:988ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

ٙي ا٣كٲٮؼ كٗٲؿ٥٠ ٱٕىػٯ ث٭ػة  دى

 

9.  

 

 ٱػػةث٨ ا٣ٞٲػػٮف كذاؾ ٕٚػػ٢ي ا٣ىػػٲ٢ًٞ  

 

 

 كوٮاث٫:

 دىٙ ا٣كٲٮؼ كٗٲؿ٥٠ ٱٕىػٰ ث٭ػة

 

9.  

 

 ٱة ث٨ ا٣ٞٲػٮف كذاؾ ٕٚػ٢ ا٣ىػٲ٢ٞ 

 

 

، ب 33ٲ٢ دٱػٮاف صؿٱػؿ )ؽك٦ٕ٪ٯ )ٱٕىٰ(: ٱذؼؾ٬ة مجٲ٭ةن ثة٣ٕىة، دؾٱ

 (.943، ص 59
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 ( أ٩نؽ:999ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

 أٝػػػٮؿ ظػػػٲ٨ أرل ٠ٕجػػػةن ك٣عٲذػػػ٫

 

9.  

 

ٓو كقػػػذٲ٨ً    ٹ ثػػػةرؾى اهلل ٚػػػٰ ثٌػػػ

 

 

 ٦ػػ٨ ا٣كػػ٪ٲ٨ى د٧ٌٺ٬ػػة ثػػٺ ظكػػتو 

 

 كٹ ظٲػػػػة و كٹ ٔٞػػػػ٢و كٹ دٱػػػػ٨ً  

( كا٣ؼـا٩ػح: 248 -247: 4ا٣جٲذةف ٰٚ )اٵمجةق كا٣٪ْةاؿ( ط ا٧٣ض٧ػٓ ) 

(، كٝةؿ ا٧٣ؿزكٰٝ د٤ٕٲٞةن ٤ٔػٯ 9528ع٧ةقح ٧٤٣ؿزكٰٝ )( كمؿح ا68٣: 8)

٦ٮًٓ ا٣نة٬ؽ )قذٲ٨ً(: أصؿل ص٧ػٓ ا٣كػٺ٦ح ٚػٰ أف أٔػؿب نػػؿق ٦ضػؿل 

 ص٧ٓ ا٣ذ١كٲؿ، كٝؽ صة  ذ٣ٟ ٠سٲؿان ٦س٢: كٝؽ صةكزتي ظؽ اٵرثٕٲ٨ً.

 ( 993ٰٚ ا٣ىٛعح:)( ذ٠ؿ ثٲخ )ا٧١٣ٲخ 

 كٹ أٔ٪ػػػػػٰ ثػػػػػؾ٣ٟ أرذ٣ػػػػػٲ٥١ٍ 

 

9.  

 

 ك١٣٪ػػػػٰ ٔ٪ٲػػػػخي ثػػػػ٫ ا٣ػػػػٌؾكٱ٪ة 

 

 

 ٝةؿ ا٧٣عٜٞ: ا٣جٲخ ٗٲؿ ٦ٮصٮد ٰٚ دٱٮاف ا٣٭ةم٧ٲةت.

 (.626( ٰٚ ا٣ٞىٲؽة )959: ٤ٝ2خ: ا٣جٲخ ٰٚ دٱٮاف ا٧١٣ٲخ )

 ( ٝةؿ ا٣نةٔؿ:998ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

٠ىجىةدي٪ػػػػة  ٧ٌ٤ٚػػػػة رأك٩ػػػػة ثةدٱػػػػةن ري

 

9.  

 

ـىؿً   ٍي ا٣ضؽ  ثة٣٭ى  ٤ٔٯ ٦ٮ٨َو ٹ ٩ؼ٤

 

 

ـىؿٍ 982: 9ٰٚ قػٲجٮٱ٫ ) قػٲجٮٱ٫  ك٠ػؾ٣ٟ ٚػٰ ٚ٭ػؿس مػٮا٬ؽ ،(: ثػة٣٭ى

(: ٝةؿ )٧ٔؿك ثػ٨ 243: 2كٰٚ مؿح أثٲةت قٲجٮٱ٫ ٹث٨ ا٣كٲؿاٰٚ ) .(933)

 س اٵقؽم(.أم

 ( أ٩نؽ:299ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

 ٦ىػػػ٨ٍ ٱػػػٟ ذاثػػػخ  ٚ٭ػػػؾا ثذ ػػػٰ

 

9.  

 

ِه ٦نػػػػػػذٌٰ   ٦ىػػػػػػٲٌٙ ٦ٞػػػػػػٲ

 

 

 ٩ضٮدػػػػ٫ ٦ػػػػ٨ ٩ٕضػػػػةتو قػػػػٌخ 

 

 ٦ػػػ٨ ٗػػػـؿ أ٦ٌػػػٰ ك٩كػػػٲش ث٪ذػػػٰ 

 :اٵ٢ٌٚ أف ٱيجةٔؽ ٰٚ ا٣نُؿ اٵكؿ ثٲ٨ )ذا( ك٦ة ثٕؽ٬ة 

 ٦ػػػ٨ ٱػػػٟ ذا ثػػػخ  ٚ٭ػػػؾا ثذ ػػػٰ

 

9.  

 

ػػػػػػذٌٰ ٦ِىػػػػػػٲٌٙ ٦ٞػػػػػػٲ   ٦نى

 

 

 دؼؾدػػػػ٫ ٦ػػػػ٨ ٩ٕضػػػػةت قػػػػخ  

 

 قػػٮدو صٕػػةدو ٦ػػ٨ ٩ٕػػةج ا٣ؽٍمػػًخ  
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ٔ٪ؽم ٦ة ٱ١ٛٲ٪ػٰ  :أم ،ٝٮ٫٣: ٦ىٲٙ ٦ٞٲِ ٦نذٰ .كا٣جٌخ: ا٣ضجح ٨٦ ا٣ىٮؼ

 (.229كا٣ؽمخ: ا٣ىعؿا ، ا٩ْؿ ا٣ذٞٛٲح ٰٚ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح: ) .ٰٚ ا٣ٞٲِ كا٣نذة 

 ( ٝةؿ224ٰٚ ا٣ىٛعح ) ( 5ا٧٣عٜٞ ٰٚ ا٣عةمٲح): ا٣جٲذػةف ٣ػػ)ٔٞٲ٢ ثػ٨ 

٤ٍٞح(، كصة  ٦س٫٤ ٰٚ ا٣عةمٲح ) ح(.225( ص9ٔي  ٛ٤ ٔي  ، كا٣ىٮاب )

 ( 7( ٚػػٰ ا٣عةمػػٲح )226ٚػػٰ ا٣ىػػٛعح ،) ػػجٓي ًي ( كرد: )ا٣ؿثٲػػٓ ثػػ٨ 

.) جٓي ًى  كا٣ىٮاب )

 ( 4( ا٣عةمػػٲح )227ٚػػٰ ا٣ىػػٛعح ،)( كرد: )٬ؽثػػح ثػػ٨ ا٣عنػػؿـ

 كا٣ىٮاب ا٣ؼنؿـ.

 ( 228ٰٚ ا٣ىٛعح) :كرد ثٲخ رؤثح 

ػعة  ٝؽ ٠ةد ٨٦ َٮؿ ا٣ج٤ًٯ أف ٱ٧ى 

 

0.  

 

 (355، 349، 348: 9كا٣ىٮاب: )ٱى٧ٍىعة(، ا٣ؼـا٩ح )

 (.592)صكٝؽ ًج٫ُ ا٧٣عٜٞ ٤ٔٯ ا٣ىعح ٰٚ 

 ( ( كرد: )ا٣ـثٌة  ث٪خ ٧ٔؿك 4( ٰٚ ا٧٣ذ٨ كا٣عةمٲح )228ٰٚ ا٣ىٛعح

 ث٨ ا٣ٌؿب(، كا٣ىٮاب: )ا٣ًْؿب(.ا

ؽع ث٨ ٬ػٮثـ ٤٦ػٟ ٦ؽٱ٪ػح ا٣ضجةرٱػخ(، ككرد: )ظكةف ث٨ أذٱ٪ح ث٨ ا٣ك٧ٲ

ك٬ٰ ٦ؽٱ٪ح )أرٱعة( ثػػ)٤ٚكُٲ٨(، أ٦ػة )٬ػٮثـ( ٤ٚػ٥  ،كا٣ىٮاب: )ا٣ضجةرٱ٨(

 ك٫٤ٕ٣ دعؿٱٙ. ،أدًر ٨٦ ٬ٮ

 كا٣ىٮاب: )نٱجةن( .كٚٲ٭ة كرد: ك٨٦ ٠ٺ٦٭٥: ٠ةد زٱؽ نثٲةن 

( ٨٦ ا٣ىٛعح ٩ٛك٭ة كرد ٰٚ ظٜ ا٣ـث ة  أ٩٭ة: ٝةا٤ػح 7كٰٚ ا٣عةمٲح ر٥ٝ )

 ٩ٰ، كا٣ىٮاب: ٝةد٤ح، ك٥٣ أدًر ٦ة اٵٱٮ٩ٰ ٬ؾا؟!.صؾٱ٧ح اٵٱٮ

 ( كرد: ٝةؿ ص٧ٲ٢ ث٨ زٱةد:263ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

 كظجؾا ظػٲ٨ دي٧كػٰ ا٣ػؿٱطي ثػةردةن 

 

9.  

 

ػػػ٥ي   ٌي ٰ  كٚذٲػػػةفه ثػػػ٫ ٬ي مػػػ
ي  كادم أ
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ٝةؿ ا٧٣عٜٞ: ا٣جٲخ ٰٚ مؿح دٱٮاف ا٣ع٧ةقح ٧٤٣ؿزكٰٝ، كٝؽ ٩كج٫ إ٣ػٯ 

 زٱةد ث٨ ص٢٧.

( كٝػؽ 9395ص  3ج 4ب 578ؽ ٤ٝخ: ا٣جٲخ ٰٚ مػؿح ا٧٣ؿزكٝػٰ )

 ٩كج٫ ٣ـٱةد ث٨ ظ٢٧ كٝٲ٢: زٱةد ث٨ ٦٪ٞؾ.

 ( ذ٠ؿ ثٲذٲ٨ ٤٣ن٧ٌةخ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ:276ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

 أ٦ػػ٨ د٦٪ذػػٲ٨ ٔػػؿ ج ا٣ؿ٠ٍػػتي ٚٲ٭٧ػػة

 

9.  

 

  ًَ  ٺ٧٬ػة٤ثع٢ٞ ا٣ؿ ػة٦ٯ ٝػؽ ٔٛػة 

 

 

 أٝة٦خ ٤ٔٯ رثٕٲ٭٧ػة صةردػة وػٛةن 

 

ٍٮدى٪ىة ٦ىػُٺ٧٬ة   ٠ي٧ٲخى اٵٔة٣ٰ صى

 ٩نةد كا٣ٌجٍ:كوٮاب اٷ 

َى٤ٺ٧٬ة ثٛذط ا٣ُة .  اق٥ ٩ىجٍخ. :كا٣ؿػة٦ٯ ٰٚ ا٣جٲخ اٵكؿ: 

ٍٮ٩ذة. -ٰٚ ا٣جٲخ ا٣سة٩ٰ: ٧٠ٲذة   صى

 ( ٤ٔٯ ٬ػؾا 3( ذ٠ؿ ٰٚ ا٣عةمٲح )289ٰٚ ا٣ىٛعح )( ثٲخ )ذم ا٣ؿ٦ح

 ا٣٪عٮ:

 صػػػؿاصٲط ٦ػػػة د٪ٛػػػٟ إٹ ٦ي٪ةػػػػحن 

 

9.  

 

ًٙ أك دؿ٦ٰ ث٭ة ث٤ؽان ٝٛػؿا  ٍك  ٤ٔٯ ا٣ؼى

 

 

( كدٛكػٲؿق ٚػٰ 247: 9أك ٩ؿ٦ٰ، ا٩ْؿ ا٣ؼـا٩ح ) -كا٣ىٮاب: ظؿاصٲش 

(9 :256.) 

 ( ٝةؿ ا٣نةٔؿ:359ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

ػػٍٮؼو ٧٠ػػة ٝػػؽ ٧٤ٔػػذ٥ي  ٔى  كإف  ث٪ػػٰ 

 

9.  

 

 ٦٪ػػةطى ا٣سُّؿٱ ػػة ٝػػؽ د٤ٕ ػػخ ٩يضٮ٦ي٭ػػة 

 

 

كٝػؽ ٚػةت اٵقػذةذ )ا٣٪ٛػةخ( »ٝةؿ ا٧٣عٜٞ ثٕؽ أف ذ٠ؿ دؼؿٱض٫ ٤٣جٲخ: 

 .«ذ٠ؿق ٰٚ ٚ٭ؿقخ مٮا٬ؽ قٲجٮٱ٫

 (.936)صاٵقذةذ )ا٣٪ٛةخ( ٰٚ ٚ٭ؿقخ مٮا٬ؽ قٲجٮٱ٫  ٤ٝخ: ذ٠ؿق

 ( ٝػةؿ ا٧٣عٞػٜ: 4( ٰٚ ا٣عةمٲح )395ٰٚ ا٣ىٛعح :)« ٩كػج٫ إ٣ػٯ...

 كا٣ىٮاب )صسة٦ح(. «صنة٦ح
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 (أ٩نؽ:329ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

 د٧نٰ ا٣ُٞٮؼى إذا ٗ٪ ٯ ا٣عػؽاةي ث٭ػة

 

9.  

 

جػػة  ػػٮاد ٚىجى٤ٍػػ٫ى ا٣ض٤ ػػح ا٣٪ُّضي ٰى ا٣ضي  ٦نػػ

 

 

 (:294: 6كٰٚ ا٣ؼـا٩ح )

 نٰ ا٣ُٞٮؼي إذا ٗ٪ ٯ ا٣عؽاةي ثػ٫ٱ٧

 

9.  

 

جػػة  اد ٚىج٤ٍػػ٫ى ا٣ًض٤ ػػح ا٣٪ٌضي ػػٮى ٰى ا٣ضى  ٦نػػ

 

 

 ( ٝةؿ: كٰٚ مؾرات ا٣ؾ٬ت، كا٣ىٮاب مؾكر.6كٰٚ ا٣عةمٲح )

 ( أكرد مُؿ ثٲخ:329ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

ػػػةظٰ كإٹ ٠ًٲػػػؿى ٩ٛػػػةخً   إٹ ا٧٣ىكى

 

0.  

 

 أ٦ ة وؽرق ٰٚٛ ٩كؼح )ت( ٍٚٞ: :(2كٝةؿ ا٧٣عٜٞ ٰٚ ا٣عةمٲح )

 ٦خُّ ٥٣ دػٮرٍث ا٣جػةٝٲ٨ ١٦ؿ٦ػحن  إف 

 

0.  

 

 إف ٦خ  ٥٣ دػٮرًث ا٣جػةٝٲ٨ ١٦ؿ٦ػحن  كا٣ىٮاب:

 

0.  

 

 كثؾ٣ٟ ٱكذٞٲ٥ كز٫٩ ٨٦ )ا٣جكٲٍ(.

 (4( كرد ٚػػٰ ا٣عةمػػٲح )335ٚػػٰ ا٣ىػػٛعح ،)ٜ٣ٲ٤ػػٯ ث٪ػػخ َؿٱػػ( :)

 كا٣ىٮاب: )َؿٱٙ(.

 ( 333ٰٚ ا٣ىٛعح:)(: ذ٠ؿ ثٲخ )ا٣ٛؿزدؽ 

 ٱػػػة ٦ػػػؿكى إٌف ٦ُٲذػػػٰ ٦عجٮقػػػحه 

 

9.  

 

جػػة  ُّ٭ػػة ٣ػػ٥ ٱٲػػأسً دؿصػػٮ ا٣عى   ى كرث

 

 

 ك٬ٮ ا٣ُٕة . ،كا٣ىٮاب: )ا٣ًعجة (

 ( أ٩نؽ:336ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

ٜى ا٧٣ػةًؿ ٩ػٍؽؿى ا٣سٕة٣ػًت   ٱػ  ٚ٪ٍؽٹن زرى

 

0.  

 

ٜي ا٧٣ػةؿى ٩ػؽؿى ا٣سٕة٣ػت كوٮاث٫: ٱػ رى  ٚ٪ٍؽٹن زي

 

0.  

 

 .«٬ةركف»( 996: 9، )«ثٮٹؽ»( 95: 9ا٩ْؿ قٲجٮٱ٫: )

 ( 345ٰٚ ا٣ىٛعح:)( ذ٠ؿ ٝٮؿ )درٱؽ ث٨ ا٣ى٧ح 

 ٝذ٤ػػخى ثٕجػػؽ اهلل ػٲػػؿ ٣ؽادػػ٫....

 

0.  
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(، ا٩ْؿ قٲجٮٱ٫ )  .«ثٮٹؽ»( 425: 9كا٣ىٮاب: )ٝذ٤خي

 ( ١٬ؾا:346ٰٚ ا٣ىٛعح )( ذ٠ؿ ٝٮؿ )اٵٔنٯ 

 ٣ٞػػؽ ٠ػػةف ٚػػٰ ظػػٮؿو زىػػٮا و زٮٱذىػػ٫

 

9.  

 

ػػػٰ ٣جة٩ػػػةتو كٱكػػػأـ قػػػةا٥ي    ٌ ٞي  د

 

 

.)ٰ  ٌ ٞى ى  كا٣ىٮاب: )د

 ( 352ٰٚ ا٣ىٛعح:)ٰ( أكرد ٝٮؿ ا٣نةٔؿ )ا٧٣ةز٩ 

 أقػػؿع ٚػػٰ دٛػػٌؿؽ ٚػػة٣شو  ٦ػػ٨ ٠ػػةف

 

9.  

 

ًت    ٤ٚجٮ٩يػػػ٫ رى٤٦ػػػٍخ ٦ٕػػػةن كأٗػػػؽ 

 

 

: ٦ػ٨ «٬ةركف»( 328: 2) «ثٮٹؽ»( 368: ٤ٝ9خ: ا٣ؿكاٱح ٰٚ قٲجٮٱ٫ )

 ٠ةف أمؿؾ.

 ، كا٣ىٮاب: ٣ٕ٪ـ.«ا٣جٲذةف ٣ػ)ٔ٪ذؿ ث٨ دصةصح ا٧٣ةز٩ٰ(»ٝةؿ ا٧٣عٜٞ: 

ؿً  :كٝةؿ  ثٍخ(.ٰٚ قٲجٮٱ٫: )صؿٱخ( ثؽؿ )ر٤٦خ(، ٤ٝخ: ٰٚ قٲجٮٱ٫: )صى

 ا٣جٲخ ثٕؽق ٧٠ة ًج٫ُ ا٧٣عٜٞ:ك

 إٹ ٠٪ةمػػػػػؿًة ا٣ػػػػػؾم ًػػػػػٲٕذ٥ي 

 

9.  

 

ٗي٤ٮااػػ٫   ٘يىػػ٨ ٚػػٰ   ا٧٣ذى٪ىج ػػًخ ٠ة٣

 

 

كا٣ىٮاب: )إٹ ٠٪ةمػؿةى(، ك٦س٤ػ٫: )إٹ ٠ؼةرصػح( ٚػٰ ثٲػخ )اٵٔنػٯ( 

 (.353ا٣ذة٣ٰ ٰٚ ا٣ىٛعح )

 ( 355ٰٚ ا٣ىٛعح)( كرد: كٝةؿ )٣جٲؽ: 

ـو ٚٞذٲػػػػػ٢و ٦ػػػػػ٨ ٣ي١  مػػػػػة٬ؽو  ٲػػػػػ

 

ـو كر٬ػٍ اثػ٨ً   ٍى ٦ؿصػٮ  ا٧٣ٕػ٢ر٬

 

 

 (٤ٝ995خ: ركاٱح ا٣ؽٱٮاف )

ٞٲػػػػ٢و وػػػػةدؽه  ٔي  كٝجٲػػػػ٢ه ٦ػػػػ٨ 

 

9.  

 

 ٤٠ٲػػػٮث ثػػػٲ٨ ٗػػػةبو كٔىػػػ٢ٍ  

 

 

 ( كٝةؿ نػؿ:369ٰٚ ا٣ىٛعح :) 

 إذا ٦ػػػػة ا٣ؼٲػػػػؿي دأًد٦ػػػػ٫ ث٤عػػػػ٥ً 

 

9.  

 

 ٚػػػػػػؾاؾ أ٦ة٩ػػػػػػحى اهلل ا٣سؿٱػػػػػػؽي  

 

 

 كا٣ىٮاب: )٦ة ا٣ؼجـ(.

 ( 362ٰٚ ا٣ىٛعح:)( ٝةؿ )ذك ا٣ؿ٦ح 



 257 د. عبد اإللْ ٌبّاُ -كعف املعكن يف الٍحو 

 ك١٣ػػ٨ ٧ٕ٣ػػؿي اهلل ٦ػػة َػػ٢  ٦كػػ٧٤ةن 

 

9.  

 

٘يػػؿُّ ا٣س٪ةٱػػة كاًػػعةًت ا٧٣ٺٗػػ٥   ٠ى

 

 

.) ٘يؿ   كوٮاب ا٣ٌجٍ: )٠ى

 ( ٝةؿ ا٣نةٔؿ:363ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

٪ةد٭ػػة ٤ٔػػ٥ى اهللي  ٣ػػ٥ أ٠ػػ٨ٍ   ٦ػػ٨ صي

 

9.  

 

 كإ٩ٌػػػػٰ ٣عؿ ٬ػػػػة ا٣ٲػػػػٮـى وػػػػة٣ٰ 

 

 

ج ةد ا٣جؿم(»ٝةؿ ا٧٣عٜٞ...:  ٔي  .«ٝةؿ )ا٣عةرث ث٨ 

ٔيجةد ا٣ج١ؿم(. : ا٣ىٮاب )  (.356، 938ا٩ْؿ اٹمذٞةؽ ٹث٨ درٱؽ: ) ٤ٝخي

 ( أ٩نؽ:365ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

 أٹ ث١ػػػػؿٍت أ٦ة٦ػػػػحي ثةظذ٧ػػػػةؿً 

 

9.  

 

ًٟ ٦ػػػة أثػػػة٣ٰ  ٩ى٪ػػػٰ ٚػػػٺ ثػػػ ـً  ٣ًذيٍع

 

 

٧ٍ٤ٯ(»ٝةؿ ا٧٣عٜٞ:   .«ا٣جٲخ ٦٪كٮب إ٣ٯ )ٝٮثح ث٨ قي

كٚٲ٫: ا٣نػةٔؿ ٬ػٮ  ،(٤ٝ9559خ: ا٣جٲخ ٰٚ مؿح ا٣ع٧ةقح ٧٤٣ؿزكٰٝ )

ٌٰ ث٨ رثٲٕح( كأك٫٣: )أٹ ٩ةدت(. ٧ٍ٤ ٗيٮٱٌح ث٨ قي ( 

 ( ٝةؿ ا٣نةٔؿ:375ىٛعح)ٰٚ ا٣ 

 ٚأوػجعٍخ أ٩ٌػػٯ دأد٭ػػة دكػػذضؿ ث٭ػػة

 

9.  

 

 ٠ٺ ٦ؿ٠جٲ٭ة دعخى ًرص٤ًػٟ مػةصؿ 

 

 

.)  كث٭ؾا ا٣ٌجٍ ٱٛكؽ ا٣ٮزف، كا٣ىٮاب: )ٚأوجٍعخى

 (كرد ا٣جٲخ:379ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

 ٦ذػػٯ دأد٪ػػة دي٧٤ػػ٥ٍ ث٪ػػة ٚػػٰ دار٩ػػة

 

9.  

 

 دىًضػػؽ ظُجػػةن صػػـٹن ك٩ػػةران دأصضػػة 

  

 

 .«ا٣عؿ( إ٣ٯ )ٔجؽ اهلل ث٨»ٝةؿ ا٧٣عٜٞ: 

جٲؽ اهلل ث٨ ا٣عؿ(. ٔي  ٤ٝخ: ا٣ىٮاب )

 (.495كٝؽ د١ؿر ٬ؾا وٛعح ) .(95: 9( ك)254: 5ا٩ْؿ ا٣ؼـا٩ح )

 ( 385ٰٚ ا٣ىٛعح. ٜي ، كوٮاث٫: ا٣ًؼٍؿ٩ً ٜي ٍؿ٩  ( كرد: كٝة٣خ ا٣ؼى

 ( كرد ا٣جٲخ:386ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

٤ ح ًْ ٰى كا٣ٞ٪ػػة ٦كػػذ  كدعػػخ ا٣ٕػػٮا٣

 

9.  

 

 ّجػػػة  أٔةرد٭ػػػة ا٣ٕٲػػػٮفى ا٣ضػػػَذر 
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. كث٭ؾا ٍٰ  ا٣ٌجٍ ٱٛكؽ ا٣ٮزف، كا٣ىٮاب ا٣ٕٮا٣

 ( كرد ا٣جٲخ:397ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

ػػػػتو ثػػػػةدؿً  ٌٍ  ثػػػػةت ٱٌ٘نػػػػٲ٭ة ثٕ

 

9.  

 

ًىػػػؽي ٚػػػٰ أٍقػػػٮ  ٍٞ  ٭ة، كصػػػةاؿي ًٝ ٱ

 

 

 كٚٲ٫: ثٌخ أٌٔنٲ٭ة. ،«٠٭٢»كا٣ىٮاب: )كصةاًؿ( ٧٠ة ٰٚ ا٤٣كةف 

 ( ٝػةؿ ا٧٣عٞػٜ: 6( ٰٚ ا٣عةمػٲح )399ٰٚ ا٣ىٛعح )« كا٣جٕٲػري ٬ػٮ

 ا٣ىٮب: )ػؽاش ث٨ ثنؿ ا٧٣ضةمٰٕ(.ك .«)صؽامؿ ث٨ ثنؿ(

 ( ١٬ؾا:3( أكرد ا٧٣عٜٞ ٰٚ ا٣عةمٲح )453ٰٚ ا٣ىٛعح )ٰ( ثٲذةن ٣ػ)ا٧٣ذ٪ج 

٤يػػٮٍف ٦ىػػ٨ٍ دٕػػة٣ٯ ٍٕ  ذم ا٧٣ٕػػة٩ٰ ٚى٤ٍٲى

 

9.  

 

 ١٬ػػػػػؾا ١٬ػػػػػؾا كإٹ ٚػػػػػٺ ٹ 

 

 

 (.432كا٣ىٮاب: ذم ا٧٣ٕة٣ٰ. دٱٮا٫٩: ا٣ٕؿؼ ا٣ُٲت ٤٣ٲةزصٰ )

 ( ُىة٦ٰ:454ٰٚ ا٣ىٛعح ٞى  (: كٝةؿ ا٣

 ا٣ذٲػػػةري ذك ا٣ٌٕػػػٺت ٝػػػة٣ٮاإذا 

 

9.  

 

 إ٣ٲػػٟ إ٣ٲػػٟ ًػػةؽ ث٭ػػة ذرأػػة 

 

 

 (.483كٝؽ د١ؿر ٬ؾا وٛعح )

ٞيُة٦ٰ: ثٌػ٥ ا٣ٞػةؼ ك٣ػٲف ثٛذع٭ػة. كأكؿ ا٣جٲػخ )إذا ا٣ ذٲػةز( ٤ٝخ: ا٣

( دػػط: 275ص  59ب  93ٚػػٰ دٱٮا٩ػػ٫ )ؽ  ثػػة٣ـام ا٧٣ٕض٧ػػح. ك١٬ػػؾا كرد

ػػؾ٬ة  :أم ،كا٣ذٲػةز: ا٤٘٣ػٲِ ا١٣سٲػؿ ا٤٣عػ٥، كإ٣ٲػٟ إ٣ٲػٟ .٦ع٧ٮد ا٣ؿثٲٰٕ

 ٱٞٮؿ: إذا ٩ٞٮؿ ٫٣ اًجُ٭ة ٥٣ ٱٞٮى ٤ٔٲ٭ة.

 ( كرد: ٔجػػؽة ثػػ٨ ا٣ُٲػػت، 5( ٚػػٰ ا٣عةمػػٲح )499ٚػػٰ ا٣ىػػٛعح )

 كا٣ىٮاب ا٣ُجٲت.

 ( 494ٰٚ ا٣ىٛعح:)(: كٝةؿ )ا٣ٛؿزدؽ 

 أٝػػػٮؿ ٣ٕجػػػؽ اهلل ٧ٌ٣ػػػة ًقػػػٞةؤ٩ة

 

9.  

 

 ك٩ع٨ ثٮادم ٔجؽ مػ٧فو ك٬ةمػ٥ً  

 

 

 ٤ٔٯ ظة٣حو ٣ٮ أٌف ٚػٰ ا٣ٞػٮـ ظةد٧ػةن 

 

 ٦ػة صػةد ثة٧٣ػة  ظػةد٥ً  ٤ٔٯ صٮدق 

ت ٤ٝخ: ا٣جٲخ اٵكؿ   إ٣ٯ )د٧ٲ٥ ث٨ راٚٓ ا٧٣ؼـك٦ٰ( ٧٠ة ٰٚ مػؿح ٱي٪كى
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 كا٣جٲخ ا٣سة٩ٰ ٣ػ)ا٣ٛؿزدؽ( كركاٱذ٫: ،(953: 5أثٲةت ٦٘٪ٰ ا٤٣جٲت )

 ٤ٔٯ قةٔح ٣ٮ ٠ةف ٰٚ ا٣ٞٮـ ظػةد٥ه 

 

9.  

 

 ٤ٔٯ صٮدق ً٪ٌخ ثػ٫ ٩ٛػف ظػةد٥ً  

 

 

 ( أكرد ا٧٣ع9ٜٞ( ٰٚ ا٣عةمٲح )496ٰٚ ا٣ىٛعح ) :ٰٞيُة٦  ثٲذةن ٤٣

 ١ٚػػػػؿ ٍت ٔ٪ػػػػؽ ًٚٲٞذ٭ػػػػة إ٣ٲػػػػ٫

 

9.  

 

ػػػٍخ ٔ٪ػػػؽ ٦ٍؿثًٌػػػ٫ ا٣كػػػجةٔة  ٞى  ٚأ٣

 

 

( دػػط: 279ص  65ب  93كا٣ىػػٮاب: ٚأ٣ٛػػخ. دٱػػٮاف ا٣ُٞػػة٦ٰ )ؽ 

ا٣ٛٲٞح: ٦ة ٱض٧ػٓ ك .(٦2559ع٧ٮد ا٣ؿثٲٰٕ، ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب )

 ٨٦ ٣ج٪٭ة ثٲ٨ ا٣ع٤جذٲ٨.

 ( ذ٠ؿ ٬ؾا ا٣جٲخ:433ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

 ٝيؿٱنػػػػٯ  ٤ٔٲػػػػ٫ ٦٭ةثػػػػحث١ػػػػ٢ 

 

9.  

 

ٓه إ٣ػٯ دأػٰ ا٣٪ػؽل كا٣ذ١ػٌؿـ   قؿٱ

 

 

، «٬ػةركف»( 337: 3ثٮٹؽ، ) (75: ٤ٝ2خ: ا٣جٲخ ٨٦ مٮا٬ؽ قٲجٮٱ٫ )

 كركاٱذ٫:

ٌٰ إذا ٦ػػػػة ٣ٞٲذيػػػػ٫ي   ث١ػػػػ٢  ٝؿٱنػػػػ

 

9.  

 

ـً   ٓو إ٣ػٯ دأػٰ ا٣٪ػؽل كا٣ذ١ػٌؿ  قؿٱ

 

 

 ( ٤جػػة  ثػػ٨ أرٱػػ٥، 9( كرد ٚػػٰ ا٣عةمػػٲح )437ٚػػٰ ا٣ىػػٛعح ًٔ  :)

٤كا٣ىٮاب:   ث٨ أر٥ٝ.جة  ًٔ

(: إ٣ػٯ 962ز٥ ٝةؿ ا٧٣عٜٞ ٰٚ ا٣عةمٲح ٩ٛك٭ة: أ٦ػة ٚػٰ اٵوػ٧ٕٲةت )

 )٤ٔٲة  ث٨ أر٥ٝ(.

 (:984ص  9ب  ٤ٝ56خ: كركاٱح ا٣جٲخ ٰٚ اٵو٧ٕٲةت: )ؽ 

 ك٣ٞػػؽ رأثػػخي زػػأل ا٣ٕنػػٲؿة ثٲ٪٭ػػة

 

9.  

 

 ك٠ٛٲػػػخي صة٩ٲ٭ػػػة ا٤٣ٌذٲػػػة كا٣ذػػػٰ 

 

 

عٛخ ٰٚ ركاٱح ا٧٣عٜٞ: رأثخ إ٣ٯ رأٱخ،  ٯ صة٩ج٭ػة صة٩ٲ٭ػة إ٣ػككٝؽ وي

 )ٰٚ ا٧٣ذ٨ كا٣عةمٲح(. ك٦ٕ٪ٯ رأثخ: أو٤عخ، كا٣سأل: ا٣ٛكةد.

 ( أكرد ثٲخ ا٣ٛؿزدؽ:443ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

ػػحو ٣ػػٟ ٱػػة صؿٱػػؿي كػة٣ػػحو   ٠ػػ٥ ٧ٔ 

 

9.  

 

نػػةرم  ًٔ   ٰ  ٚػػؽٔة ى ٝػػؽ ص٤جػػخ ٤ٔػػ
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 (: ٝؽ ظ٤جخ.563( كمؿح ا٧٣ؿزكٰٝ: )293، 253: 9كٰٚ قٲجٮٱ٫: )

: 2مؿح ا٣ض٧ةف ٧٤٣ؿزكٰٝ: )( ٤ٔٯ 4كٝؽ أظةؿ ا٧٣عٜٞ ٰٚ ا٣عةمٲح )

 كا٣ىٮاب )مؿح ا٣ع٧ةقح(. ،(563

 ( :ٝةؿ ا٣ٛؿزدؽ:453ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

 أ٦ػػة ٤٠ٲػػتي ثػػ٨ي ٱىؿثػػٮعو ٤ٚػػٲف ٣٭ػػة

 

9.  

 

 د  كٹ وػػؽري رٍ ٔ٪ػػؽ ا١٧٣ػػةرـ ٹ كً  

 

 

 كا٣ىٮاب: )ٹ كرده( ثإقٞةط ا٣نؽة ٨ٔ ا٣ؽاؿ.

 كٝؽ وعط ا٧٣عٜٞ ٩كجح ا٣جٲخ كٔـاق ٣ػ)اٵػ٢ُ(.٬ؾا، 

 ( ٝػةؿ ا٧٣عٞػٜ: 457( وػٛعح )4ٰٚ ظةمػٲح )« ،ٝػةؿ أثػٮ ا٣عكػٲ٨

 ك٦س٫٤ ٝٮؿ ثٺؿ رظ٫٧ اهلل:

 أٹ ٣ٲػػخ مػػٕؿم ٬ػػ٢ٍ أثٲػػذ٨  ٣ٲ٤ػػحن 

 

9.  

 

ػػػؿه كػ٤ٲػػػ٢   «ث١٧ػػػحى ظػػػٮ٣ٰ أذٍػي

 

 

ا٣سي٧ػةـ، ظضةزٱػح،  :ٝةؿ: كا٣ض٤ٲػ٢ ،٤ٝخ: ا٣جٲخ كرد ٰٚ ا٤٣كةف )ص٢٤(

ٯ ث٫ ػىةص ا٣جٲٮت ٪ٲٛح كاظؽد٫ ص٤ٲ٤ح، أ٩نؽ أثٮ ظ ،ك٬ٮ ٩جخه ًٕٲٙ ٱيعنى

 )ا٣ؽٱ٪ٮرم( ٣جٺؿ:

 أٹ ٣ٲػػخ مػػٕؿم ٬ػػ٢ أثٲػػذ٨  ٣ٲ٤ػػحن 

 

9.  

 

 ثٛػػػشو كظػػػٮ٣ٰ إذًػػػػؿه كص٤ٲػػػ٢ي  

 

 

.  كٰٚ ٦ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف )ٚغ(: ثٛغو

 ( 464ٰٚ ا٣ىٛعح:)( ذ٠ؿ ا٧٣ؤ٣ٙ ثٲخ )قعٲ٥ ٔجؽ ث٪ٰ ا٣عكعةس 

ٱ٪ى٪ًػٰ رى ٨ٌ رثٌػٰ ٦سػ٢ى ٦ػة ٝىػٍؽ كى ا٬ي رى  كى

 

9.  

 

 كأظ٧ػػٯ ٤ٔػػٯ أ٠جػػةد٨ٌ٬ ا١٧٣ةكٱػػة 

 

 

ك٣ػ٥ ٱنػؿح ا٧٤١٣ػةت ا٣ذػٰ  ،٧عٞػٜ ٦ػ٨ ا٣ػؽٱٮاف كٗٲػؿقكٝؽ ػؿ ص٫ ا٣

ك٬ٮ دا  ٱ٤ىٜ ثة٣ؿاح ٚٲٞذػ٢ وػةظج٫.  ،ٚٮرا٨٬ ٨٦ ا٣ٮرم ؛ٱكذعك٨ مؿظ٭ة

 (.24إذا أٝؿظ٫. دٱٮاف قعٲ٥ ) :ك٢٠ أ٦ؿ ٱعٮل ٦٪٫ ا٣ضٮؼ ٚٞؽ كراق

 ( كًػػج٫ُ 474ٚػػٰ ا٣ىػػٛعح )( أكرد ا٧٣ؤ٣ػػٙ ثٲذػػةن ٣ػػػ)ا٦ؿئ ا٣ٞػػٲف

 ا٧٣عٜٞ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ:



 299 د. عبد اإللْ ٌبّاُ -كعف املعكن يف الٍحو 

 ٦ػػة أقػػٕٯ ٵد٩ػػٯ ٦ٕٲنػػحو ك٣ػػٮ أف  

 

9.  

 

 ٠ٛة٩ٰ ك٥٣ أ٤َتي ٤ٝٲ٢ه ٦ػ٨ ا٧٣ػةؿ 

 

 

( ٱٛكؽ ا٣ٮزف كٱضـع ا٣٪عٮ، كا٣ىٮاب: )ك٥٣ أ٤ٍَت(.  كث٭ؾا ا٣ٌجٍ )أ٤َتي

 ( جٍ ٤ٔػٯ 487ٰٚ ا٣ىٛعح ًي ( أ٩نؽ ا٧٣ؤ٣ٙ ثٲخ ٔٮٱٙ ا٣ٞٮاٰٚ، ك

 ا٣٪عٮ اٳدٰ:

 كذ٠ػػػؿت أمُّ ٚذػػػٯن ٱكػػػؽُّ ١٦ة٩ػػػ٫

 

9.  

 

ٞىةوػػػؿي اٵرٚػػػةدً   ٚػػػؽ ظػػػٲ٨ دى  ثة٣ؿ 

 

 

 اٵرٚةدي. :(264: 9كا٣ىٮاب ٧٠ة ٰٚ مؿح ا٣ع٧ةقح ٧٤٣ؿزكٰٝ )

 ( كأكردق ا٧٣عٞػٜ 494ٰٚ ا٣ىٛعح ،)( ذ٠ؿ ا٧٣ؤ٣ٙ ثٲخ )اث٨ درٱػؽ

 ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣ىٮرة:

 ٥٬ي اٵك٣ٯ إٍف ٚػةػؿكا ٝػةؿ ا٣ٕػٺ

 

9.  

 

ٛػػؿ ا٣جىػػؿل  ٔى  ثٛػػٰ ا٦ػػؿٍئ ٚػػةػؿ٥٬ 

 

 

ك٬ػٮ  ٤ٝخ: ٬ؾا ا٣جٲخ ٬ٮ ا٣ذةقٓ كا٣ذكٕٮف ٨٦ ٦ٞىػٮرة )اثػ٨ درٱػؽ(،

 كوٮاب ٠ذةثذ٫ كًج٫ُ: ،(499ٰٚ مؿح ا٣نٲغ ا٧٣جةرؾ وٛعح )

 ٬ػػ٥ي اٵي٣ػػٯ إٍف ٚؼػػؿكا ٝػػةؿ ا٣ٕػػٺ

 

9.  

 

ػػؿي ا٣جىػػؿل  ٍٛ ٔى  ثٛػػٰ ا٦ػػؿٍئ ٚػػةػؿ٥٠ 

 

 

ٝةؿ ا٣نٲغ ا٧٣جػةرؾ ٩ٞػٺن ٔػ٨ ا٧٣ىػجةح ا٧٣٪ٲػؿ: ا٣ٕٛػؿ ثٛذعذػٲ٨: كصػ٫ 

 اٵرض، كٱ٤ُٜ ٤ٔٯ ا٣ذؿاب، كا٣جؿل: ا٣ذؿاب.

 ( أ٩نؽ ا٧٣ؤ499٣ٰٚ ا٣ىٛعح ):ٙ 

 ٠ٲػػٙ ٩نػػ١ٮ ٦٪ػػٟ ٦ػػة ظػػ٢  ث٪ػػة

 

9.  

 

 أ٩ػػػة أ٩ػػػخ ا٣ٌػػػةرثٰ أ٩ػػػخ أ٩ػػػة 

 

 

 ٝةؿ ا٧٣عٜٞ: ذ٠ؿق )ا٣كٲٮَٰ( دكف ٩كجح ٩ٞٺن ٨ٔ دؾ٠ؿة )أثٰ ظٲةف(.

( ط: ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ثؽ٦نٜ، 296: ٤ٝ3خ: ا٣جٲخ ٰٚ )اٵمجةق كا٣٪ْةاؿ( )

 (595ك٬ٮ ٦ٓ إٔؿاث٫ ٰٚ دؾ٠ؿة )أثٰ ظٲةف(، دؾ٠ؿة ا٣٪عةة )

 ( 595ٰٝٚ ا٣ىٛعح ) ةؿ ا٧٣ؤ٣ٙ: ٰٚ ظؽٱر رقٮؿ اهلل ا٣ٮو٢( :

 ثةٷٔؿاب، كا٣ٮٝٙ ٤ٔٯ ا١٣ذةب(.

 .«٥٣ أٔسؿ ٤ٔٲ٫»ٝةؿ ا٧٣عٜٞ: 
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 كأّ٪٫ ٨٦ ٝٮؿ أظؽ ا١٣ذةب. ،٤ٝخ: ك٠ؾ٣ٟ ٥٣ أٔسؿ ٤ٔٲ٫

 ( ا٣كػةثٞح: كٝػؽ ٩كػج٫ 4( صة  ٰٚ ا٣عةمٲح دذ٧ػح )539ٰٚ ا٣ىٛعح )

ج٫ )اثػ٨ ٦٪ْػٮر( ك٩كػ :(4أثٰ د٧ةـ...، كا٣ىٮاب: أثٮ، كصة  ٚػٰ ا٣عةمػٲح )

 .٤ٝخ: كٰٚ ا٤٣كةف اث٨ ٝ٪ةف .٦ةدة )ٝٮب( إ٣ٯ اث٨ ٝذةذ

 ( ٝةؿ ا٣نةٔؿ:532ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

 ٠ػػةد ا٧٣يػػٺ  ٦ػػ٨ ا١٣ذ ػػةف ٱنػػذ٢٧

 كث٭ؾق ا٣ؿكاٱح ٹ ٱكذٞٲ٥ ا٧٣ٕ٪ٯ. 

 (:997ص  23ب  9كركاٱح ا٣جٲخ ٰٚ دٱٮاف )ا٣ُٞة٦ٰ(: )ؽ 

ػػٮٱؿ كٝػػؽ ٕى  ظذػػٯ كردف ر٠ٲٌػػةت ا٣

 

9.  

 

٢ًٕي  ٠ػػةد ا٧٣يػػٺ ي ٦ػػ٨  ذ ػػةًف ٱىٍنػػذى  ا١٣ى

 

 

 كا٣ؿ٠ٲةت: اٳثةر، كا٣ٕٮٱؿ: ٦ٮًٓ، كا١٣ذ ةف: ا٨ُٞ٣، ك٬ٮ ٱنذ٢ٕ ٨٦ ا٣عٌؿ.

 ( 534ٰٚ ا٣ىٛعح:)( كرد ٝٮؿ )ا٧٣٭٤٭٢ 

 ٦ىػػػ٨ٍ ٔؿٚػػػٍخ ٱػػػٮـ ػػػػـازل ٣ػػػ٫

 

9.  

 

ًٜ ا٣ٌؿدػػػٮؽٍ   ٤ٲػػػة ٦ٕػػػؽ  ٱػػػٮـ ٚىذٍػػػ  ٔي

 

 

ٲػخ إف ا٣ج :(6كذ٠ؿ ا٧٣عٜٞ أف ا٣جٲخ ٨٦ ا٣كؿٱٓ، ز٥ ٝةؿ ٰٚ ا٣عةمٲح )

كا٣ىٮاب أ٫٩ ٨٦ ا٣كؿٱٓ، كا٣جٲخ ٬ٮ ا٣عةدم ٔنؿ ٨٦ ٝىٲؽة ٣ػ٫  .٨٦ ا٣ؿصـ

 (، أك٣٭ة:298ٰٚ ص٧٭ؿة أمٕةر ا٣ٕؿب )

 صػػةرت ث٪ػػٮ ث١ػػؿو ك٣ػػ٥ ٱٕػػؽ٣ٮا

 

9.  

 

  ٍٜ  كا٧٣ػػؿ ي ٝػػؽ ٱٕػػؿؼ ٝىٍىػػؽى ا٣ُؿٱػػ

 

 

 ( ١٬ؾا:537ٰٚ ا٣ىٛعح )( كرد ثٲخ )اث٨ درٱؽ 

 كَج ػػػٜ ا٣جُ٪ػػػةًف ثة٧٣ػػػة  ا٣ػػػؿ كل

 

0.  

 

( ٚػٰ 996كا٣جٲػخ ٬ػٮ ا٣جٲػخ ) .٪ٯ ٣ٞةؿ: )كَجٜ  ا٣جُ٪ٲ٨(ك٣ٮ أراد ا٧٣س

٪ىةف ص٧ٓ ث٨ُ،  ٍُ ٪ىةفى(، كا٣جي ٍُ مؿح ا٧٣ٞىٮرة ٤٣نٲغ ا٧٣جةرؾ، كٚٲ٫ )كَجٜ ا٣جي

جٍؽاف ص٧ٓ ٔجؽ، كا٣ج٨ُ ٕي  (.٬535ٮ ٦ة ٠ةف ٦٪ؼٌٛةن، مؿح ا٧٣ٞىٮرة ) :٠ة٣

 ( 539ٰٚ ا٣ىٛعح:)( أكرد ثٲخ )اث٨ درٱؽ 
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 ا٣ػؽ كىل٦ة٣خ أداة ا٣ؿص٢ً ثة٣ًضجٍف 

 

0.  

 

 (:686( ٨٦ ا٧٣ٞىٮرة، كركاٱذ٫ ٧٠ة كرد ٰٚ مؿظ٭ة )992ك٬ٮ ا٣جٲخ )

ػػؿل ظذػػٯ إذا  مػػةٱٕذي٭٥ ٤ٔػػٯ ا٣كُّ

 

9.  

 

ٍظ٢ً ثة٣ًضجٍف ا٣ػٌؽكىل   ٦ة٣خ أداة ا٣ؿ 

 

 

كرٍظ٢ ا٣جٕٲؿ ث٧٪ـ٣ح قؿج ا٣ٛؿس، كا٣ضجف: ا٣ؿصػ٢ ا٣ضجػةف ا٣ٌػٕٲٙ 

 ا٣ؽكل: اٵظ٧ٜ.كا٤٣بٲ٥...، 

 ( كرد ٝٮؿ539ٰٚ ا٣ىٛعح ) :اث٨ درٱؽ( ١٬ؾا( 

ٞػػؿه ا٣جىػػؿىل ٔى  ثٛػػٰ ا٦ػػؿٍئ ٚػػةػؿ٥٠ 

 

0.  

 

ركاٱذػػ٫ ، كٝػػؽ ذ٠ػػؿت ٬ػػٮ ا٣ذةقػػٓ كا٣ذكػػٕٮف ٦ػػ٨ ا٧٣ٞىػػٮرة كا٣جٲػػخ

 ٝج٢ ٤ٝٲ٢. ا٣ىعٲعح

 ( 577ٰٚ ا٣ىٛعح:)( كرد: ٝة٣خ )ٔجٞؿة ث٪خ ٗٛةر ا٣ضؽٱكٲح 

 ٚٺ دً٘ك٤ى٨  ا٣ػؽ٬ؿى ٦٪٭ػة رؤكقػ٥١

 

0.  

 

ٛٲػؿة ث٪ػخ ٔج ػةد(، ك٬ػٰ ) ،(: ا٣نػ٧ٮس965: ٤ٝ99خ: ٰٚ اٵٗة٩ٰ ) ٔى

كٝىذ٭ة ٦جكٮَح ٰٚ اٵٗػة٩ٰ، ك٬ػٰ ٚػٰ ٝىػٲؽد٭ة دؼةَػت ٝٮ٦٭ػة، ٣ػؾ٣ٟ 

.)...  ٱ١ٮف وٮاب ا٣ٌجٍ: )ٚٺ د٘ك٤ي٨ 

 ( ٱذعؽث ا٧٣ؤ٣ٙ ٨ٔ ظؿؼ ا٣٭٧ـة: 595ٰٚ ا٣ىٛعح )« ٚػإف ك٬ػ٨

 «.ثة٣ذؼٛٲٙ ا٤ٞ٩جخ كاكان أك ٱة ن أك أ٣ٛةن، كٔةد ٬ٮااٲةن ٠عؿكؼ ا٤ٞ٣ح...

 ٤ح.كا٣ىٮاب: ٠عؿكؼ ا٣ٕ

 ( ٱذعؽث ا٧٣ؤ٣ٙ ٨ٔ إثؽاؿ ا٣ٮاك ٧٬ػـة، كٱي٧س ػ٢ 596ٰٚ ا٣ىٛعح )

 ٣ؾ٣ٟ ثٞٮ٫٣: )ًكمةج( ك)إمةج(، كا٣ىٮاب: )كمةح( ك)إمةح(.

 ( ٝػةؿ ا٧٣ؤ٣ػٙ: 597ٰٚ ا٣ىٛعح )« ك٦ذػٯ أمػ٤١خ ٤ٔٲػٟ ا٣٭٧ػـة

ذ٪٭ة ك٠ذجذ٭ة ٤ٔٯ ظؽ٬ة دؿصٓ إ٣ٲ٫ ٰٚ ا٣ذٮ٨٬  .«كاقذ٤ُخ ٰٚ أو٤٭ة ك٬ 

 ٬.٨ُّ ة ا٣ؾم دؿصٓ إ٣ٲ٫ ٰٚ ا٣ذٮى كوٮاب ا٣ٕجةرة: ٤ٔٯ ظؽ٬
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 ( 652ٰٚ ا٣ىٛعح:)( أكرد ا٧٣ؤ٣ٙ ٝٮٹن ٣ػ)ٵػٛل قٕٲؽ ث٨ ٦كٕؽة 

٧٤ٚػػة أزجذػػٮا اٵ٣ػػٙ ٦ػػٓ ا٣ػػٮاك ا٧٣٪ٛىػػ٤ح ٚػػٰ ٦سػػ٢: )مػػ١ؿكا ك٠ٛػػؿكا( 

زجذٮا اٵ٣ٙ ثٕؽ ٢٠ كاك ًػ٧ٲؿ ٦٪ٛىػ٤ح أكادكٕٮا ٰٚ ذ٣ٟ ٚض٤ٕٮق ٦ؾ٬جةن، ك

 ن٦٪ٮا ك٤٧ٔٮا. :٠ة٩خ أك ٦ذى٤ح، ٦س٢

٩ُٞٓ ا١٣ٺـ ك٥٣ ٱأًت صٮاب ٧٣ة، ك٥٣ ٱ٪ذجػ٫ ا٧٣عٞػٜ إ٣ػٯ ذ٣ػٟ، ك٬٪ة ا

 كثؾ٣ٟ ٱكذٞٲ٥ ا١٣ٺـ. ،«ادكٕٮا ٰٚ ذ٣ٟ...»كا٣ىٮاب: 

 ( كرد:632ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

 إٹ ك٣ػػ٥ ٱٛػػًي ٦ػػ٨ أظجةثػػ٫ كَػػؿان 

 

0.  

 

 كا٣ىٮاب: ك٥٣ ٱًٞي 

 ( ١٬ؾا:632ٰٚ ا٣ىٛعح )( كرد ٝٮؿ )ا٦ؿئ ا٣ٞٲف 

ـو ٦ًػػػػػػ٨ ث٪ػػػػػػٰ دي٧ػػػػػػ٢و   رٌب را

 

9.  

 

ػػػػػذيًؿقً ٦ؼػػػػػؿجو ٠  ٲػػػػػ٫ً ٦ػػػػػ٨ قي ٌٛ 

 

 

 (:923كوٮاب ا٣ؿكاٱح ٧٠ة ٰٚ دٱٮا٫٩ )

ػػػػػػ٢و  ـو ٦ػػػػػػ٨ ث٪ػػػػػػٰ زٕي  رٌب را

 

9.  

 

 شو ٠ٛٲػػػػػ٫ ٚػػػػػٰ ٝيذىػػػػػًؿق٦يػػػػػذ٤ًٍ  

 

 

ٱؽػ٢ ٠ٛٲ٫ ٰٚ ا٣ٞذؿ، ك٬ٰ ثٲٮت ا٣ىػةاؽ ا٣ذػٰ ٱ٧١ػ٨  :أم ؛ك٦ذ٤ش ٠ٛٲ٫

 .«٨ٔ ا٣ؽٱٮاف»ٚٲ٭ة ٣بٺ ٱ٨ُٛ ٫٣ ا٣ىٲؽ ٚٲ٪ٛؿ ٦٪٫ 

 ( كرد:632ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

 ٣ٕػػػؾؿ ٱٮ٣ٕػػػ٫ٹ دٕؾ٣ٲػػػ٫ ٚػػػإف ا

 

 

 

 ، كا٣ىٮاب: اث٨ زرٱٜ.«ا٣جٲخ إ٣ٯ )أثٰ زرٱٜ ا٣ج٘ؽادم(»ٝةؿ ا٧٣عٜٞ: 

 ( كرد ا٣جٲذةف ١٬ؾا:635ٰٚ ا٣ىٛعح ) ( ٰٚ ظؽٱر ا٧٣ؤ٣ٙ ٨ٔ )اٷٝٮا 

 ٹ ٬ػػػ٥  إٌف ا٣عػػػةرث ثػػػ٨ ٩ً٭ػػػ٥ً 

 

9.  

 

ضػػػةن ٚػػػٰ زٲػػػةبو ديٍقػػػ٥ً    أكذـ ظى

 

 

 إٍف د٘ٛػػػػًؿ ا٤٣٭ػػػػ٥  د٘ٛػػػػٍؿ ص٧ٌػػػػة

 

ػػػػػػ  ى٧   ةكأٌم ٔجػػػػػػؽو ٣ػػػػػػٟ ٹ أ٣

 ١ٚكؿ ز٥ ٚذط. 
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٤ٝخ: ا٣جٲذةف ٹ ٔٺٝح ٵظؽ٧٬ة ثةٳػؿ، ٚة٣سة٩ٰ ٣ػػ)أ٦ٲح ثػ٨ أثػٰ ا٣ىػ٤خ( 

 ٫.ع٤  (، أ٦ة اٵكؿ ٧ٚض٭ٮؿ ا٣ٞةا٢، ٚة٣ذ٧سٲ٢ ث٭٧ة ٣ٲف ٰٚ ٦ى 499ٰٚ دٱٮا٫٩، )

 .ٰٚ دؼؿٱش ثٲػخ أ٦ٲػح: ك٬ػٮ ٣ػػ)أ٦ٲح ثػ٨ ٔجػؽ ا٣ىػ٤خ( كٝةؿ ا٧٣عٜٞ

 كا٣ىٮاب: )اث٨ أثٰ ا٣ى٤خ(.

 ( ي٩نؽ زة٩ٲ٭ة ١٬ؾا:639ٰٚ ا٣ىٛعح  ( كردت أثٲةت )ا٣ى٤ذةف ا٣ٕجؽم(، أ

 إذا ٣ٲ٤ػػػػػػحه أ٬ؿ٦ػػػػػػخ ٱٮ٦٭ػػػػػػة

 

9.  

 

 أ٩ ػػػػٯ ثٕػػػػؽ ذ٣ػػػػٟ ٱػػػػٮـه ٚىذًػػػػٰ 

 

 

 كثؿكاٱح )أ٩ ٯ( ٱٛكؽ ا٣ٮزف كا٧٣ٕ٪ٯ، كا٣ىٮاب )أدٯ(.

 ( ذ٠ؿ ٝٮؿ ثٌٕ٭649:٥ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

 ٫٣ راظح ٣ٮ ٚػةض ٦ٕنػةري صٮد٬ػة

 

9.  

 

 ٤ٔٯ ا٣جىؿ  ٠ةف ا٣جؿُّ أ٩ؽل ٨٦ ا٣جعػؿ 

 

 

 ٣ػػػ٫ ٧٬ػػػ٥ه ٹ ٦٪ذ٭ػػػٯ ١٣سٲؿ٬ػػػة

 

 ك٧٬ذ٫ ا٣ى٘ؿل أصػ٢ُّ ٦ػ٨ ا٣ػؽ٬ؿ 

( 995: 2إف )ا٣ذٛذةزا٩ٰ( ٩كػج٭ة ٚػٰ مػؿكح ا٣ذ٤ؼػٲه )»ٝةؿ ا٧٣عٜٞ:  

ثػؽٹن ٦ػ٨  «١٣جةر٬ػة»، كٚٲػ٫: ملسو هيلع هللا ىلصإ٣ٯ )ظكػةف ثػ٨ زةثػخ( ٱ٧ػؽح رقػٮؿ اهلل 

 .«ك٣ٲكخ ٰٚ دٱٮا٫٩ ،«١٣سٲؿ٬ة»

 ،ار ا٣٘ؿب اٷقٺ٦َٰجٕح د ،(264: ٤ٝ9خ: ا٣جٲذةف ٰٚ دٱٮاف ا٧٣ٕة٩ٰ )

 كٚٲ٫ دؼؿٱش ٦ٮقٓ ٤٣جٲذٲ٨.

 ( ذ٠ؿ ا٧٣ؤ٣ٙ ثٲذةن زة٣سةن ٤٣جٲذٲ٨ ا٣كةثٞٲ642:٨ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

ٜى اهلل ٰٚ ٦ىٍكػٟ ٚػةرسو  ٍ٤  ك٣ٮ أف  ػى

 

9.  

 

ٰ  ٦ػػ٨ ا٧ٕ٣ػػؿ   كثػػةرزةو ٠ػػةف ٌا٣ؼ٤ػػ

 

 

 ٤ٝخ: ا٣ىٮاب: )كثةرىزق ٠ةفى(، كذ٣ٟ ٣بٺ ٱٛكؽ ا٣ٮزف كا٧٣ٕ٪ٯ.

 ( كرد ٝٮ645ٰٚ ا٣ىٛعح ):ؿ )أثٰ ٩ٮاس( ٰٚ ٦ؽٱط ا٣جؿا١٦ح ١٬ؾا 

ػػؽدي٥ي  ٞى  قػػٺـ ٤ٔػػٯ ا٣ػػؽ٩ٲة إذا ٦ػػة ٚى

 

9.  

 

ٟو ٦ػػ٨ رااعػػٲ٨ كٗػػةدم   ث٪ػػٰ ثؿ٦ػػ

 

 

ًٍٞؽد٥ي( ثة٣ج٪ة  ٧٤٣ض٭ٮؿ.  كا٣ىٮاب: )٦ة ٚي

 ( كرد ٝٮؿ رص٢ ٨٦ ثة٤٬ح646ٰٚ ا٣ىٛعح ): 
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كييييجْ ه ييييج     يييي   ً َر فر  إذا سييييٌ

 

1.  

 

ييدًاْ  سيي  ا   ثٌجبييجْ  ييل ا صييرا  و

 

 

كجْ(.  ً   ا ص اب: )فو

    فبي  ا  بيل ا يبٌيً  كي ا صدحة ند ي ج  د :   يل   جح يق   ي

بًٌ بيل ا وي اا(  1األس ي.  كي ا حجشٌة ) ( ثً م ا محقق  ي)فب  ا  بل ا يُّ

  أ   أسمجء بقت أبي بكً.

بًٌ  : صت بل األشيٌم  -بجش ً  ا ياي  كجح ج  -ا ص اب: فب  ا  بل ا يَّ

  ه   ل شوًاء ا    ة األ  ًة.  ًقج ي ن ب  إ ى أس  بل خيًمة

 .(121(  ا حمجسية بشيًا ا مًق  يي )622: 6 ب ) انظً خيانية األ

  ييل ا ييي ًً بج يي هً أ   حقييق ثحًًييً ا جحبٌييً عييبل اسييم ا شييجفً فصييى 

بًٌ  دحة ) :كقج   ا ص اب  (.063ابل ا يَّ

 ( 226كي ا صدحة:)(  د  بٌت )قًج  األفيم 

  َ   نوبئييييج م ً جقصييييً   بكجهيييي

 

1.  

 

َ   سييييقجاو   ا كييييٌ م هجهيييي    صيييي ي

 

 

  ا ص اب:   صرا.

 (  د   ثص      اٍخً:221 صدحة )كي ا 

 أ   ِيييتو ثق يييقو صٌيييً ا صييي اِب 

 

1.  

 

ٌييي  خيِفييي  ًيييج    يييتو    كيييَ  ر

 

 

 ب  ه ا ص دة. َ  كِ ش   فيي ا بٌت  و 

 ( م ًجً م  ي  ا محقيق253كي ا صدحة    )(  د  اسم )ا خصٌت ا بجهصي  

  ت ذ   أهمَ بوض م.    ت أن  ًجً م  كَ فصم  ً هً كي ا كججب

 ( 256كي ا صدحة:)( ذهً     )سحٌم فب  بقي ا ح حجس 

صرية   د    ًكشف فق ج  هيي بٌضيجءو فر

 

1.  

 

     جْ ثصت  ًنجْ  ل ا شمس عجحٌج 

 

 

 صت: فيي ا بٌت صًٌ  د  ا ب ي ه ا ً اًية   هي  هميج  د  كيي  ً اني  

نجْ  ل ا شمس عجحٌج (:11)  ً ا  ت  ر       ر
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 (.547ص  8ب  476ٟ ٰٚ ا٣ع٧ةقح ا٣نضؿٱح )ؽ ك٠ؾ٣

 ( 653ٰٚ ا٣ىٛعح:)( كرد ثٲخ )ز٬ٲؿ ث٨ أثٰ ق٧٤ٯ 

ٍ٭ػ٨ً ٚػٰ ٠ػ٢ ٦٪ػـؿو  ًٕ  ٠أف  ٚيذىػةتى ا٣

 

9.  

 

ػػ٥   ُ ٨ٍ٣ى ثػػ٫ ظػػت ا٣ٞ٪ػػة ٣ػػ٥ ٱع ـى  ٩ىػػ

 

 

كزٔػ٥ ا٣كػٲؽ ا٧٣عٞػٜ أ٩٭ػة ٚػٰ ص٧٭ػؿة أمػٕةر  .كا٣ىٮاب: ظت ا٣ٛ٪ة

ك٬ػٮ  ،ة ٚٮصؽدػ٫ )ا٣ٛ٪ػة(ا٣ٕؿب: ظت ا٣ٞ٪ة، كرصٕخ إ٣ٯ ا٣ض٧٭ؿة ا٧٣ػؾ٠ٮر

كٚٲػ٫: ا٣ٛ٪ػة:  ،(٠249ؾ٣ٟ ٰٚ دٱٮا٫٩ كٰٚ مػؿح ا٣ٞىػةاؽ ا٣كػجٓ ا٣ُػٮاؿ: )

 مضؿ ز٧ؿق ظت أظ٧ؿ كٚٲ٫ ٩ُٞح قٮدا .

 ( كرد ٝٮؿ أثٰ د٧ةـ:655ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

ًٛػ٢و ٩٭ػؽً  ػؽو ك٦ػ٨ ٠ى ٍٕ  ك٨٦ ٚةظ٥و صى

 

9.  

 

ٍٕؽو ك٦ػػ٨ ٩ةاػػ٢ زى٧ٍػػؽً   ػػ  ك٦ػػ٨ ٧ٝػػؿو قى

 

 

ٛى٢( ثٛذط ا٣ٛػة :٤ٝخ كٝػةؿ ا٧٣عٞػٜ: ا٣جٲػخ ٚػٰ دٱٮا٩ػ٫  . ا٣ىٮاب: )٠

 (.9ب 56ؽ 999: 2دٱٮا٫٩ ثنؿح ا٣ذجؿٱـم ) ٤ٝخ: كا٣جٲخ ٰٚ .(927)

 ( 656ٰٚ ا٣ىٛعح:)( كرد ٝٮؿ )ا٦ؿئ ا٣ٞٲف 

ـ٥٬ٌي ٔػػػػـزتي ٚػػػػإٍف ٱػػػػؾ٣ٮا  ثٕػػػػ

 

9.  

 

ٟى ٦ػػػػػة أ٩ػػػػػةٹ  ُّ٭٥ي أ٩ة٣ػػػػػ  ٚػػػػػؾ٣

 

 

) ـىٍزتى ٔى ثٛػذط ا٣ذػة   -ٝةؿ ا٣نةرح: إذا ٝةؿ: ٔـزتى  .٤ٝخ: ٰٚ ا٣ؽٱٮاف )

ٚإ٧٩ة ٱؼةَت ٩ٛك٫ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ػٯ ا٣ذػؾ٠ٲؿ، كإذا ٠كػؿ٬ة ٤ٕٚػٯ ٦ٕ٪ػٯ دأ٩ٲػر  -

 ا٣٪ٛف ٤ٔٯ ا٤٣ِٛ ٹ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذؾ٠ٲؿ.

 ( كرد ٝٮؿ ثٌٕ٭666:٥ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

 ك٩ٮرد٬ػػة ثٲٌػػةن ًػػ٧ة ن وػػؽكر٬ة

 

9.  

 

٧ٍػػؿي    ك٩يىػػًؽر٬ة ثػػة٣ؿ م  أ٣ٮا٩ي٭ػػة ظي

 

 

 كا٣ىٮاب: ٧ّة ن.

 ( 667ٰٚ ا٣ىٛعح:)ٰٞيُة٦  ( كرد ٝٮؿ )ا٣

ٜى ػٲػؿان ٝػةا٤ٮف ٣ػ٫كا٣  ٪ةسي ٦ى٨ٍ ٱى٤ػ

 

9.  

 

جىػػ٢  ٰى كٵـ  ا٧٣ؼُػػئ ا٣٭ى  ٦ػػة ٱنػػذ٭

 

 

 كا٣ىٮاب ظؾٚ٭ة. ،ٱٛكؽ كزف ا٣جٲخ «ٱنذ٭ٰ»كث٭ؾق ا٣ٛذعح ٤ٔٯ ٱة  
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جى٢: ا٣س٢١، ك٦٪٫ ٬ج٤ذٟ أ٦ٟ.993ص 8ب 9)ؽكا٣جٲخ ٰٚ دٱٮا٫٩   ( كٚٲ٫ ا٣٭ى

 ( 668ٰٚ ا٣ىٛعح:)( كرد ٝٮؿ )ا٣ى٧ح ا٣ٞنٲؿم 

 ٭ي٥ ٹ دىػػؽ ٔةأٹ ٱػػة ٗؿاثػػٰ ثٲػػ٪ى 

 

9.  

 

 كَٲؿان ص٧ٲٕةن ثػة٣٭ٮل أك ٕٝػة ٦ٕػة 

 

 

 كا٣جٲخ ٧٠ة كرد ٰٚ ا٣ُؿااٙ اٵدثٲح ٤ٔٯ ا٣ىٮاب:

ػػػة  أٹ ٱػػػة ٗؿاثػػػٰ ثٲذً٭ػػػة ٹ دؿٕٚ 

 

9.  

 

ٲػػؿا ص٧ٲٕػػةن ثػػة٣٭ٮل كٕٝػػة ٦ٕػػة  ًَ  ك

 

 

 ف د١ٮف ث١كؿ ا٣٪ٮف ٤ٔٯ اٷًةٚح.أك٧٤٠ح )ثٲ٪٭٥( ٰٚ ركاٱح ٠ذةث٪ة ٱضت 

 ( كرد ثٲ679ٰٚ ا٣ىٛعح ):خ )اٵٔنٯ( ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ن٢١ 

 كٹ ٣ٮـى ٣ٰ إٍف ظةش ثعؿي اث٨ أ٥١٦

 

0.  

 

كا٣ىٮاب: إف صةش. كا٣٘ؿٱػت أف ا٧٣عٞػٜ أكردق ٤ٔػٯ ا٣ىػٮاب ٚػٰ 

 (.4ا٣عةمٲح )

 كٰٚ ا٣ىٛعح ٩ٛك٭ة كرد ثٲخ ا٣ٛؿزدؽ:

ػػػػػػػػػػةح اٵزد.... ٞى  ٠ػػػػػػػػػػأف  ٚى

 

0.  

 

 .كا٣ىٮاب: ًٚٞةح، ٧٠ة ٰٚ ا٣ٞة٦ٮس

 بح(:كٰٚ ا٣ىٛعح ٩ٛك٭ة كرد ثٲخ )ا٣عُٲ

كػػةن ك١٣ػػ٨....  ك٣ػػ٥ أمػػذ٥ ١٣ػػ٥ ظى

 

0.  

 

 (.98كا٣ىٮاب: )ظكجنة(، دٱٮا٫٩ )

 ( ا٣ٺظٞٲ٨ ثة٣كةثٜ:672ٰٚ ا٣ىٛعح )( أكرد ثٲذٰ )ا٣عُٲبح 

ػػػػػػة أف أدٲػػػػػػذي٭٥ٍ ظجػػػػػػٮ٩ٰ  ك٧٣ 

 

9.  

 

 ًظجػػة ي  -٣ػػٮ مػػبذ٥  -كٚػػٲ٥١ ٠ػػةف  

 

 

ػػػػػػة أف أدٲػػػػػػذ٥ٍ١ أثٲػػػػػػذ٥  ك٧٣ 

 

 كمػػػٌؿ ٦ػػػٮا٨ًَ ا٣عكػػػت اٷثػػػة  

أدٲػػذ٥١( ٱ١كػػؿ ا٣ػػٮزف، كا٣ىػػٮاب ًػػ٧٭٧ة. ٤ٝػػخ: دكػػ١ٲ٨ )أدٲػػذ٭٥ ك 

(: ك٧٣ة ٠٪ػخ صػةر٥٬ ظجػٮ٩ٰ. كركاٱػح 98كركاٱح ا٣جٲخ اٵكؿ ٰٚ ا٣ؽٱٮاف )

 ا٣سة٩ٰ: ٧٤ٚة ٠٪خ صةر٥٠ أثٲذ٥.
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 ( أكرد ٝٮؿ اٳػؿ:675ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

٤ػػػٮؿ أٌٹ ديًضٲجػػػة ُُّ  ٦ػػػ٨ قػػػضةٱة ا٣

 

0.  

 

 .«ا٣جٲخ ٨٦ ا٣ؼٛٲٙ ك٥٣ أ٬ذؽ ٣ٞةا٫٤»ٝةؿ ا٧٣عٜٞ: 

 9ب ٤ُ92ٓ ٝىٲؽة ٦ٕؿكٚح ٣ػ)أثٰ د٧ػةـ( ٚػٰ دٱٮا٩ػ٫ )ؽ٤ٝخ: ا٣جٲخ ٦

 ( ك٬ٮ:957: 9ج

 ٦ػػػ٨ قػػػضةٱة ا٤ُ٣ػػػٮؿ أٹ دضٲجػػػة

 

9.  

 

 ٚىػػػٮابه ٦ػػػ٨ ٤ٞ٦ػػػحو أف دىػػػٮثة 

 

 

 ( مػة٬ؽان 685ٰٚ ا٣ىٛعح )٤ػٯ ٔ( أكرد أثٲةدةن ٩كج٭ة إ٣ٯ )أثٰ ٩ػٮاس

 أك٣٭ة: ،ك٬ٮ د٤ٕٲٜ ا٣جٲخ اٵكؿ ثة٣سة٩ٰ ،ا٣ذ٧ٌٲ٨

 ٱة ذا ا٣ؾم ٚػٰ ا٣عػت ٱ٤عػٯ أ٦ػة

 

9.  

 

ػػػخى ٦٪ػػػ٫ ٧٠ػػػة   ٞ٤ ٔي  ...كاهلل ٣ػػػٮ 

 

 

ثٰ ٩ٮاس، أاٵثٲةت ٨٦ ا٣ؿصـ ك٣ٲكخ ٦ٮصٮدة ٰٚ دٱٮاف »ٝةؿ ا٧٣عٜٞ: 

 .«ك٣ٲكخ ٰٚ دٱٮا٫٩ ،ك٩كج٭ة ا٣ؽ٠ذٮر ق٤ٮـ )داكد( إ٣ٯ أثٰ ا٣ٕذة٬ٲح

( )د٤٧١ػح 638ك٬ٰ ٰٚ دٱٮاف أثٰ ا٣ٕذة٬ٲح ) ،٤ٝخ: اٵثٲةت ٨٦ ا٣كؿٱٓ

 م١ؿم ٚٲى٢(. ٨ٔ ا٧٣ٮمط. )دط د. ا٣ؽٱٮاف( ٩ٞٺن 

 ( أكرد ا٧٣ؤ٣ٙ ٝٮؿ ثٌٕ٭٥ ٱىٙ إثٺن:685ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

ػػػة و ٤ٔػػػٯ ػػػػؽ  ا٤٣ٲػػػ٢ٍ  ٌَ  ث٪ػػػةتي ك

 

 ٹ دنػػػػذ١ٲ٨ أ٧٣ػػػػةن ٦يػػػػًؾ ا٣ٞػػػػٲ٨ٍ 

 

 

ػػٲ٨ٍ  ٔى ػػٺ٦ٯ أك   ٦ػػة داـ ٦ػػغ  ٚػػٰ قي

ٝػةؿ اٵقػذةذ )ا٣٪ٛػةخ( ٚػٰ ٠ذػةب  .كا٣ىٮاب: ٹ ٱنذ١ٲ٨ أ٧٣ةن ٦ة أ٩ٞٲ٨ 

ا٣جٲذػةف ٦ػ٨ »٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣ؿصػـ:  ( ٤ٕ٦ٞةن 9ج 94)ا٣ٞٮاٰٚ( ٣ػ)اٵػٛل( )ص

أرصٮزة َٮٱ٤ح ٰٚ ٩ٕخ ا٣ؼٲ٢ ٵثٰ ٦ٲ٧ٮف ا٣٪ٌؿ ث٨ قػ٧٤ح ا٣ٕض٤ػٰ، أ٩نػؽ 

( كقةٝ٭ة ثذ٧ة٦٭ة ٰٚ ا٧٣ٕػة٩ٰ 956: 9ُٕٝح ٦٪٭ة اث٨ ٝذٲجح ٰٚ ٔٲٮف اٵػجةر )

، ا٩ْؿ ٠ذػةب ا٣ٞػٮاٰٚ «(... إ٣غ62( ك٧٬ة ٚٲ٫ أٱٌةن )ص976-979جٲؿ )ا١٣

 (.5كص 4)ص
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( ٤ٔٯ ٠ذةب ا٣ٞٮاٰٚ ٣كٕؽ ثػ٨ ٦كػٕؽة. ٣9عةمٲح )كأظةؿ ا٧٣عٜٞ ٰٚ ا

 ٤ٝخ: ا٣ىٮاب ٣كٕٲؽ.

 ( كذ٠ػؿق ا٧٣عٞػٜ 695ٰٚ ا٣ىٛعح )( أكرد ا٧٣ؤ٣ٙ ثٲخ )ذم ا٣ؿ٦ح

 ث٭ؾا ا٣ٌجٍ:

 ٠ػػأف  أوػػٮاتى ٦ػػ٨ إٱ٘ػػة٣٭٨  ث٪ػػة

 

9.  

 

 أكاػػػًؿ ا٧٣ػػٲًف إ٩ٞػػةًض ا٣ٛػػؿارٱش 

 

 

. (؛ ٵ٩٭ة ػجؿ ٠أف   كا٣ىٮاب: )إ٩ٞةضي

 ( كرد: ك699َٰٚ ا٣ىٛعح ) ؿح اٵ٣ٙ ٨٦ )أ٩ة( ا٧٣ٌػ٧ؿ، كمػة٬ؽق

 ٣ػ)ٔؽم ث٨ زٱؽ(:

 ٱػػػة ٣ٲػػػخ مػػػٕؿم كإف  ذك ٔضػػػحو 

 

9.  

 

 ٦ذػػٯ أرل مػػؿثةن ظػػٮا٣ٰ أظػػٲهٍ  

 

 

ح. فى ذك ٔض   ٤ٝخ: وٮاب ا١٣ذةثح: كى

ٍؿثةن ظٮا٣ٰ أوٲه.  كٔضـ ا٣جٲخ وٮاث٫: ٦ذٯ أرل مى

كاٵوٲه: ٩ىٙ  .(995 -988( كرقة٣ح ا٣٘ٛؿاف: )75دٱٮاف ٔؽم )

 ا٣ؼةثٲح. ٩ىٙ ا٣ضؿة أك

 ( كرد: 696ٰٚ ا٣ىٛعح ) 

 كا٣ذؿػٲ٥ ٰٚ ٗٲؿ ا٣٪ؽا  كمة٬ؽق: ٝةؿ ٔة٦ؿي ث٨ ٦ة٣ٟ:»

 أ٩ػػػػة ندػػػػٰ َةإػػػػةن 

 

9.  

 

 ٰٚ ا٢ٞ٧٣ ٗٲػؿ ١٦ػٲ٨ 

 

 

٥  .«أراد ٔة٦ؿان ٚؿػ 

ك٥٣ ٱ٤ٕٜ  ا٧٣عٜٞ ثنٰ ، ٦ٓ أ٫٩ ٹ ٔٺٝػح ٤٣نػة٬ؽ ثة٣٪ػؽا ، ك٣ػٲف ٚٲػ٫ 

٥، كٹ رٱت أف قُٞةن ٦ة ٝؽ أوةب ا٣٪ه،  كا٣جٲخ ٗٲؿ ٦ٛ٭ٮـ. ٔة٦ؿ ٣ٲؿػ 

 ىٛعح ٩ٛك٭ة كرد ٝٮؿ )أثٰ ا٣٪ض٥(:كٰٚ ا٣

 ا٣ع٧ػػػػػؽ هلل ا٤ٕ٣ػػػػػٰ اٵص٤ػػػػػ٢ً 

 

 

 

0.  

 ( أكرد ا٧٣عٜٞ ٔضـ ا٣جٲخ:4كٰٚ ا٣عةمٲح)
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 ا٣ٮا٬ت ا٢ٌٛ٣ ا٣ٮصٮب ا٧٣ضـؿ

 

0.  

 

 كا٣ىٮاب: ا٣ٮ٬ٮًب ا٧٣يضـًؿ.

٬ؾق ٬ٰ ا٧٣ٮآً ا٣ذٰ قض٤ذ٭ة ٔؽا ٦ػة ٚػةد٪ٰ كٔػؽا ٦ػة دضةكزدػ٫، كثٞٲػخ 

٦ٮر ٱ٪جٰ٘ ا٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔٲ٭ة، كأك٣٭ة ًؿكرة ذ٠ؿ قةاؿ ا٧٣ؿاصٓ ا٣ذٰ ٱػؿد ٬٪ةؾ ثٕي أ

ذ٠ؿ٬ة ٰٚ ا٣عٮامٰ ٰٚ ٚ٭ؿس ا٧٣ؿاصٓ، كٝؽ أػ٢  ا٣كٲؽ ا٧٣عٞػٜ ث١سٲػؿ ٦٪٭ػة، 

ك٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿ )دٱػٮاف  ،ك٤ٔٯ قػجٲ٢ ا٧٣سػةؿ ٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿ ا٧٣عٞػٜ )دعؿٱػؿ ا٣ذعجٲػؿ(

ج٘ػٰ، ٚ٪ضػؽق اٵػ٢ُ( كٹ )٠نةص٥(، ٧٠ة أ٫٩ ٥٣ ٱؽٜٝ أق٧ة  ا٧٣عٞٞٲ٨ ٧٠ػة ٱ٪

كٱٞػٮؿ: )٦ع٧ػؽ  ،ٱٞٮؿ: )دعٞٲٜ ٦ىُٛٯ ا٣عٲػؽرم(، كا٣ىػٮاب )ا٣عػؽرم(

)٦ع٧ػؽ ثػ٨ أثػٰ ا٣ؼُػت  :قٕٲؽ ا٣جٲُةر(، ك٬ٮ )٦ع٧ؽ ث٭ضح ا٣جٲُػةر( كٱٞػٮؿ

كا٣ىٮاب )ا٣ؼُةب(. ك٠ؾ٣ٟ ٩ضؽ ثٕػي اٵػُػة  ٚػٰ ا٣ٛ٭ػةرس،  ،ا٣ٞؿمٰ(

٭ة: اٵرٚػةدي ، كوٮاثة(: )اٵرٝةد( ٰٚ ا٣ؽاؿ ا١٧٣كٮر754ٚٞؽ ذ٠ؿ ٰٚ ا٣ىٛعح )

( كرد: ٩عش ٧٦ػة، 774ثة٣ؽاؿ ا٧ٌ٧٣ٮ٦ح، كٰٚ ٚ٭ؿس أ٩ىةؼ اٵثٲةت وٛعح )

كا٣جػؿ ػٲػؿ ظٞٲجػح ا٣ؿصػ٢،  :(775كا٣ىٮاب: ٩عٌش ٦ٕةن... ككرد ٰٚ ا٣ىٛعح )

( كرد: ظػ٢ ٚػة٩ْؿق ٵم ظػةؿ دىػٲؿ، 776كا٣ىٮاب: ا٣ؿظ٢، كٚػٰ وػٛعح )

 كا٣ىٮاب ٧٠ة كرد ٰٚ قٲجٮٱ٫: أ٩خ ٚة٩ْؿ ٵم ظةؿ دىٲؿ.

إف ٠ذػػةب )٠نػػٙ ا٧٣نػػ٢١ ٚػػٰ ا٣٪عػػٮ( ٠ذػػةب ص٤ٲػػ٢ ث٧٪٭ضػػ٫، ٗ٪ػػٰ 

ث٧ٌ٧ٮ٫٩، ٗـٱؿ ثنٮا٬ؽق، كاًط ثأقػ٤ٮث٫، صػة٦ٓ ٧٣ػة دٛػؿؽ، إ٩ػ٫ ٱكػذعٜ 

 ٔ٪ةٱح أ٠جؿ ٧٦ة ثيؾؿ ٚٲ٫.

*    *    * 
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 املصادر واملراجع
 

اٵمجةق كا٣٪ْةاؿ ٰٚ ا٣٪عٮ، ا٣كٲٮَٰ، ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ ا٧٣عٞٞػٲ٨، ٦ض٧ػٓ  -

 .9985ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، 

 .9958اٹمذٞةؽ، اث٨ درٱؽ، دط: ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف، ا٣ؼة٩ضٰ،  -

 اٵٗة٩ٰ، اٵوٛ٭ة٩ٰ، دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح. -

ا٣جؿ٬ةف ٰٚ إٔضةز ا٣ٞؿنف، اث٨ أثٰ أوجٓ ا٧٣ىؿم، دط د. أظ٧ؽ ٤ُ٦ٮب  -

 .2556كد. ػؽٱضح ا٣عؽٱسٰ، ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿاٰٝ، 

ٛ٪ػٰ ٦ع٧ػؽ مػؿؼ، دعؿٱؿ ا٣ذعجٲؿ، اث٨ أثٰ اٷوجٓ ا٧٣ىؿم، دط: د. ظ -

 .9963ا٣ٞة٬ؿة، 

دؾ٠ؿة ا٣٪عةة، أثٮ ظٲةف اٵ٩ؽ٣كٰ، دط: د. ٔٛٲٙ ٔجؽ ا٣ػؿظ٨٧، ٦ؤقكػح  -

 .9986ا٣ؿقة٣ح، ثٲؿكت، 

ا٣ذٞٛٲح ٰٚ ا٤٣٘ح، ا٣ٲ٧ةف ا٣ج٪ؽ٩ٲضٰ، دط: د. ػ٤ٲ٢ إثػؿا٬ٲ٥ ا٣ُٕٲػح، كزارة  -

 .9976اٵكٝةؼ، ث٘ؽاد، 

 .9926ح، ٦ىؿ، ص٧٭ؿة أمٕةر ا٣ٕؿب، أثٮ زٱؽ ا٣ٞؿمٰ، ا١٧٣ذجح ا٣ذضةرٱ -

ا٣ع٧ةقح ا٣نضؿٱح، اث٨ ا٣نضؿم، دػط: ٔجػؽ ا٧٣ٕػٲ٨ ا٤٧٣ػٮظٰ كأقػ٧ة   -

 .9975ا٣ع٧ىٰ، كزارة ا٣سٞةٚح، د٦نٜ، 

ػـا٩ح اٵدب، ٔجؽ ا٣ٞػةدر ا٣ج٘ػؽادم، دػط: ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٬ػةركف، ٦ىػؿ،  -

9967- 9986. 

درة ا٣٘ٮاص ٰٚ أك٬ةـ ا٣ؼٮاص، ا٣عؿٱؿم، دط: ثنةر ث١ٮر، دار ا٣سٞةٚػح  -

 .2552ٜ، ٤٣ذؿاث، د٦ن
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دٱػػٮاف اٵٔنػػٯ، دػػط كمػػؿح: د. ٦ع٧ػػؽ ٦ع٧ػػؽ ظكػػٲ٨، ٦ىػػؿ، ١٦ذجػػح  -

 .9955اٳداب، 

ٕةرؼ، ٦ىؿ،  - ٢ٌ إثؿا٬ٲ٥، دار ا٧٣ ٞٲف، دط: ٦ع٧ؽ أثٮ ا٣ٛ  .9958دٱٮاف ا٦ؿئ ا٣

ثػٰ ا٣ىػ٤خ، دػط: د. ٔجػؽ ا٣عٛػٲِ ا٣كػ٤ُٰ، ا٧٣ُجٕػح أدٱٮاف أ٦ٲػح ثػ٨  -

 .9974ا٣ذٕةك٩ٲح، د٦نٜ، 

٦ع٧ػؽ ٔجػؽق ٔػـاـ، دار  :٣ذجؿٱػـم، دػطدٱٮاف أثٰ د٧ةـ ثنؿح ا٣ؼُٲت ا -

 .9964ا٧٣ٕةرؼ، 

دٱٮاف قعٲ٥ ٔجؽ ث٪ٰ ا٣عكعةس، دط: ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٧٣ٲ٧٪ػٰ، دار ا١٣ذػت  -

 .9955ا٧٣ىؿٱح، 

ٕةرؼ، ٦ىؿ،  -  .9968دٱٮاف ا٣ن٧ةخ، ظ٫ٞٞ كمؿظ٫ وٺح ا٣ؽٱ٨ ا٣٭ةدم، دار ا٧٣

 .9965دٱٮاف اثٰ ا٣ٕذة٬ٲح، دط: د. م١ؿم ٚٲى٢، صة٦ٕح د٦نٜ،  -

 .9965ؽم ث٨ زٱؽ، دط ٦ع٧ؽ صجةر ا٧٣ٕٲجؽ، ث٘ؽاد، دٱٮاف ٔ -

ٜ كدراقح ٦ع٧ٮد ا٣ؿثٲٰٕ، ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦ح،  -  .2559دٱٮاف ا٣ُٞة٦ٰ، دعٞٲ

 .9997دٱٮاف ٠نةص٥، دط: د. ا٣٪جٮم ٔجؽ ا٣ٮاظؽ مٕٺف، ا٣ؼة٩ضٰ،  -

 .9969دٱٮاف ا٧١٣ٲخ، ص٧ٓ كدٞؽٱ٥ د. داكد ق٤ٮـ، ث٘ؽاد،  -

 .9984كةف ٔجةس، ا١٣ٮٱخ، دٱٮاف ٣جٲؽ )مؿح( دط: د. إظ -

دٱٮاف ا٧٣ٕة٩ٰ، أثٮ ٬ٺؿ ا٣ٕك١ؿم، دط: أظ٧ؽ ق٤ٲ٥ ٗػة٥٩، دار ا٣٘ػؿب  -

 .2553اٷقٺ٦ٰ، 

دٱٮاف ا٣٪ةث٘ح ا٣ؾثٲة٩ٰ، دط: ٦ع٧ػؽ أثػٮ ا٣ٌٛػ٢ إثػؿا٬ٲ٥، دار ا٧٣ٕػةرؼ،  -

 .9977ث٧ىؿ،

رقة٣ح ا٣٘ٛؿاف، ا٧٣ٕػؿم، دػط: د. ٔةانػح ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧، دار ا٧٣ٕػةرؼ،  -

 .9969، ٦5ىؿ، ط
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ؿح أثٲةت قٲجٮٱ٫، اث٨ ا٣كٲؿاٰٚ، دط: د. ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ قػ٤ُة٩ٰ، ٦ض٧ػٓ م -

 .9976ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، 

مػؿح ظ٧ةقػح أثػٰ د٧ػػةـ ٧٤٣ؿزكٝػٰ، ٩نػؿق أظ٧ػػؽ أ٦ػٲ٨ كٔجػؽ ا٣كػػٺـ  -

 .٬9967ةركف، ٣ض٪ح ا٣ذأ٣ٲٙ، 

ٱٮقػٙ ظكػ٨  ٔي٪ٰ ثػ٫مؿح ا٣ؿًٰ ٤ٔٯ ا١٣ةٚٲح، ا٣ؿًٰ اٵقذؿاثةذم،  -

 .٧ٔ9978ؿ، ٣ٲجٲة، صة٦ٕح ٝةرٱٮ٩ف، 

مؿح ا٣ٞىةاؽ ا٣كجٓ ا٣ُٮاؿ، اث٨ اٵ٩جةرم، دط: ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ػةركف، دار  -

 .9963ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ، 

٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح َجٕػح مؿح ٦ٞىٮرة اث٨ درٱؽ، ا٣نٲغ ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٧٣جةرؾ،  -

 .2594ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، 

 .9887، ا٣ٕؿؼ ا٣ُٲت ٰٚ مؿح دٱٮاف أثٰ ا٣ُٲت، ا٣نٲغ ٩ةوٲٙ ا٣ٲةزصٰ -

 .9974، و٪٫ٕ أظ٧ؽ رادت ا٣٪ٛةخ، دار اٵ٦ة٩ح، ثٲؿكت، ٚ٭ؿس مٮا٬ؽ قٲجٮٱ٫ -

٠ذةب ا٣ٞٮاٰٚ، اٵػٛل اٵكقٍ، دط أظ٧ؽ رادػت ا٣٪ٛػةخ، دار اٵ٦ة٩ػح،  -

 .9974ثٲؿكت، 

 ٣كةف ا٣ٕؿب، اث٨ ٦٪ْٮر، دار وةدر، ثٲؿكت. -

 .٦9992ض٧ٮٔح ا٧٣ٕة٩ٰ، إٔؽاد ٔجؽا٣كٺـ ٬ةركف، دار ا٣ضٲ٢، ثٲؿكت،  -

اثػ٨ ٔٞٲػ٢، دػط: ٦ع٧ػؽ ٠ة٦ػ٢ ثؿ٠ػةت،  ا٧٣كةٔؽ ٤ٔٯ دكػ٭ٲ٢ ا٣ٛٮااػؽ، -

 .9985صة٦ٕح ا٤٧٣ٟ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ، 

ا٧٣ىجةح ٧٣ة أذ٥ٌ ٨٦ مٮا٬ؽ اٷٱٌةح، اث٨ ٱكٕٮف، دط: ٦ع٧ؽ ٦ع٧ػٮد  -

 .2558ا٣ؽٔضةكم، ا٣ضة٦ٕح اٷقٺ٦ٲح، ا٧٣ؽٱ٪ح ا٧٣٪ٮرة، 

 .٦9977ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف، ٱةٝٮت ا٣ع٧ٮم، دار وةدر، ثٲؿكت،  -

أظ٧ػؽ ٦ع٧ػؽ مػة٠ؿ كٔجػؽ ا٣كػٺـ ا٤ٌٛ٧٣ٲةت، ا٢ٌٛ٧٣ ا٣ٌجٰ، دػط:  -

 .٬9964ةركف، دار ا٧٣ٕةرؼ، ٦ىؿ، 
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 أًُىِذَراً  «امجّذٓٔل وامجّكىٔل»كجاُب 

( ّْ  (547َألبْ حّٔاَن األًَدمس

 ثحلٔق ودراسة د. ومٔد امسراكبْ

 ()ككِ حىد بُاءود. 

 ككن٩٧ -( ٪672ٞان ٤خ٦ُ )حف٠ٰ٫ ا٬ٙ١ائػ, وح٠ٰ٥ٟ ا٥١ٜانػ( الة٦ ٤ا١كٝ )

َٚ ا٨ٓ٥١ك٭, ككػٯَػ ا١خؽٰٞكؾ, إٔكؽى ا٨١طك٬ٯ٦ّٰ ٬٤سَؾ ا١ٓتكارة, دٰٛك - كنن ا٥١خ٬ن

 ِٗ ٩, ا١ؼي ْاس٩٢ أس٢ك٩ ٛتك٠ ٩ٜ٢ٖ٤, ةػءاً ٦٤ ا٥١اح٦ ٧ٙفِ  ةا١خهّػي ١لؽض٩, وٞل

 ٩ ة٢كػٯه٥٫ا أةك٬ ضّٰكانضَ (, ذك٣ّ ككؽَ ٪٩686 ةكػر ا١كػٯ٦ )٩ اة٨ُكإح٥ا٩٤؛ ٘كنح٣ّ ككؽضَ 

١ط٢تكّٮ (, وا١فك٦ٰ٥ ا٪749, ٘خال٤ؼحُك٩  ا٥١كؽادّي )ا١شّٰا٧ّٮ ا١ٖؽ٧اٌّٮ األ٧ػ١فكٮّ 

(, ٪808(, وا١خ٨ََّّفكّٮ )٪778(, و٧كاُؽ ا١شكٰق )٪769(, واة٦ ْٰٜك٠ )756٪)

 (...٪827(, وا١ػ٤ا٨ٰ٤ّٮ )٪770وكَؽَض٩ ٰٕؽ٪٣  ٞا١ف٢ف٢ّٰٮ )

 -اهلل  رض٥ك٩ -و٢ٓ١ّٮ ال أةا١ٔ ٘ٮ د٬ْى ا٤خٰاز كؽح أذٰؽ ا١ػٯ٦ أةٮ ضّٰان 

ٰك٩ ٤َك٦ َع٢َٙك٩ , ةا١ػّٛث وا٥ٓ١ٚ وا١خط٠ٰ٢؛ ٟ٘ان ضشؽ أـاس ة٨٭ ٢ْأٛؽا٩٧ ٦٤

١ككػن ذٞككؽه  )ا١خككؼٯ٠ٰ وا١خ٥ٰٟكك٠,  -كككؽوَض٣٫, وٯش٨٢ٓككٮ ٛكك٬ل ا١فكك٬ٌّٰٮ 

                                                 

() ٰسا٤ٓث ض٥اة. -ث ٤ػّرس ا٨١ط٬ وا١هؽف ٘ٮ ٛف٣ ا٢١ٖث ا١ٓؽة 

 م.80/7/2089ورد إ١٭ ٤ش٢ث ا٥١ش٥ّ ةخارٯظ 



 226 (2-1)اجلزءان  (49)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

و١ك٣ ٯُل١ّكٗ ٘كٮ »  -٤هك٨ّٙات أةكٮ ضّٰكان ٩وارحلاف ا١يؽب( ى٦٥ ْؽىك

, وال أضهكك٭ ٢١غككالف  ُّ ا١ٓؽةّٰككث أِْكك٣ُ ٤كك٦ ٪ككؼٯ٦ ا١ٟخككاة٦ٰ, وال أس٥كك

«واألض٬ال
(8)

 أ٥ٌئ٦ّ ١ط٥ٟٮ ٪ؼا. 

٦٤ ٪ؼا ا١لؽح وحط٩ٰٜٜ, ودراـخ٩ ا١كػٞخ٬ر ا١شؾء األّول  ١ٜػ حهّػى إلعؽاجِ 

٥ّٰكث )ا١كػٞخ٬راه( ٘كٮ اعخاره ٬٤ى٬ْاً ٠ٰ٨١ درسث ا١ٓا١ِ  و١ٰػ ة٦ ٤ط٥ّػ ا١فؽاٛتّٮ؛ إذِ 

م. 2000حغّهم ا٨١ط٬ وا١هؽف, ٦٤ سا٤ٓث د٤لٚ, ٨٘ال ة٢٥ٓك٩ ا١ػرسكث ـك٨ث 

دٯكؽ اإلـك٬ٟرٯال ٘كٮ  ٤ٟختكث٤ك٦    األو١ك٭وِٛػ اْخ٥ػ ٢ْ٭ ذالث ٧فظ ٤غ٬ٌٍث

ا١خٮ ُس٢ٓج أنالً؛ ١ٜؽب ٫ْػ٪ا ٦٤ ا١لارح, و٫٢ٜ٨١ا ْك٦ ٧فكغخ٩ ٧ِٙفك٫ا  إـتا٧ٰا,

٤ك٦ ا١را١ركث ٤ٟختث دار ا١ٟخب ا٥١هؽٯّث ٘كٮ ا١ٜكا٪ؽة, وا١را٧ٰث ٦٤ ٦٤ ِٛت٠ ح٥٢ٍٰؼ ٩١, و

, ٘كٮ ٞكا٬٧ن ا١ركا٧ٮ, -٤ٓخ٨ًك٭ ة٫كا  - ٤ٟختث األض٥ػٯّث. وٛا٤ج ة٨لكؽه ٌتٓكثً أو١ك٭

ٯ٦ء٨ٛػٯ٠, ٘ٮ إ٤ارة دةّٮ ٘ٮ سؾ م, دارُ 2089
(2)

. 

٩٢٥ْ ّٜٚ ٍٗ ٤ٜخيٍب ةا٥١خ٦, وذٞكٍؽ ١كتٓو دوا٘كّ  - ة٨٭ ا٥١ط ةٓػ حٓؽٯ

 ٢ْ٭ أرٞاٍن ذالذٍث  - ا١خطٰٜٚ

, -٢ْك٭ ٫١٬ٌكا  - (, ا١خٮ ٞا٧ج ىاٰ٘ثً كائٜثً 865 -8/88ا١ػراـث ) أّومُا:

؛ ٘ٓكؽض ح٨اول ٘ٮ ٘ه٫٢ا األّول أةا ضّٰان إ٧فا٧اً وْا٥١اً  ٞفؽ٪ا ٢ْ٭ ٘ه٬ٍل ذالذثٍ 

                                                 

 .8/282ةٰٖث ا٬١ْاة  (8)

 ا١ش٢ٰك٠ ا١فكٙؽ ٪ؼا إعؽاج ٢ْ٭ ةا٠٥ٓ١ -اهلل  ض٩ِٙ –د. ضف٦ ٪٨ػاوّي  وال ٯغٙ٭ ٰٛامُ  (2)

ُ ٞا٤الً  وٯٓكادل  .٢ْ٭ إح٥ا٤ك٩ أْا٩٧ اهلل ,٩ إ١٭ ا١شؾء ا١را١د ْلؽ, ةخٜف٨٤٩٥ّٰش٥اً, وون١٬

 837فؽاٛتّٮ ٢١شؾء األّول ا٥١غ٬ٍط ٦٤ )ا١خؼٯ٠ٰ( ا١شؾء األّول, وا١را٧ٮ, و حطٰٜٚ د. ا١

نٙطث ٦٤ ا١شؾء ا١را١د ٦٤ ا٥١ٍت٬ع ةخٜفك٣ٰ د. ٪٨كػاوّي. و٥٢١ٜار٧كث ةك٦ٰ اإلعكؽاَس٦ٰ 

٤ٟاٌن ٰٕؽ ٪ؼا؛ إذ ال ٯّٖو ٦٤ ٥ٰٛكث ٥ْك٠ د. ا١فكؽاٛتّٮ إعكؽاج د. ٪٨كػاوّي ١ك٩؛ ٧٬ٟ١ك٩ 

 ٥١غخّه٦ٰ.رـا١ث سا٤ّٰٓث ٧اٛل٫ا ذ٢ّثٌ ٦٤ ا

و٦٤ ا٨٥١اـب ٪٨ا ا١خ٨ت٩ٰ ٢ْ٭ أن ا١ػٞخ٬ر ضف٦ ٪٨ػاوي ضٜٚ ةٓػ ا١شكؾء ا١را١كد ]

ًْا86, 85, 84ْلؽ ٦٤ ا١ٟخاب ذالذث أسؾاء أعؽى    . = ]ا٥١ش٢ث[.[, أنػر٪ا حتا
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ًٌّا رضا٩١ ٫ٰ٘ا, وـؽد حكؽاس٣ حٙان٠ٰ ضٰاح ٩, و٤ٖادرح٩ األ٧ػ١ؿ, ودع٩١٬ ٤هؽ ضا

٬ق آذاره, وحال٤ٰؼه, وعخ٣ ةا١طػٯد ٦ْ و٘اح٩. ـَ  ١تٓو ك٬ٰع٩, ذ٣ّ أوسؾ ٘ٮ 

٤ٙخخِطكاً  ٥٢١كخ٦, ٘كٮ األو١ك٭ ْكؽض ٢ْ٭ دْا٤خ٦ٰ  ا١را٧ٮ أٛامَ ا١ٙه٠و

ٍٗ ٬٤سٍؾ ة٬اى٩ٓ اة٦ ٤ا١كٝ وأ٪ك٣ّ آذكاره, ٤ّٙهكالً ٘كٮ )ا١خفك٠ٰ٫ ( ٤ك٦ ةخٓؽٯ

ضٰد ـ٥اح٩ ا١ٓا٤ّث, وٌؽٯٜث حؽحٰت٩ ٥٤راّلً ٫١كا, ذك٣ّ ـكؽدَ إٯشاةّٰاحك٩ وـك٢تّٰاح٩, 

 وك٬ا٪ػه, وعخ٣َ ضػٯر٩ ةخٓؽٯٍز ٢ْ٭ ٤ا٪ّٰث ٤ؼ٪ب ا١ؽس٠ ا٨١ط٬ّي.

٥ٰ٘ككا رآه ا١لككؽح  ذكك٣ّ ح٢تّككد ٢٤ًّٰككا, )ا١خفكك٠ٰ٫( كككؽوحوح٨ككاول ٘ككٮ ا١را٧ٰككث 

 و٪ك٬ )ا١خكؼٯ٠ٰ وا١خ٥ٰٟك٠( األضف٦, واأل٢ْ٭ ٞٓتاً, واألٞرؽ ٥ْٜكاً و٬٤ـك٬ّْٰثً,

 ٘كٮ ككؽض٩, خك٩ٌؽٯ٤ٜادّة ا١ٟخاب, واإلٌار ا١ٓامّ ٫٨٥١ز أةٮ ضٰان ٩ٰ٘, ذك٣ّ ؼٞؽ ٘

و٨ْاٯخكك٩ ةا١طككّػ, وحٙفككٰؽه ا٥١هكك٢ٍطات, وحٙفككٰؽه ٞككالم ا٥١ككاح٦ اةكك٦ ٤ا١ككٝ, 

ث أةكٮ ضّٰكان  ذٜا٘ك وكؽض٩ ا٢١ٖث وا٨١ّم ٢ْ٭ ا٢١ٖات, ذ٣ّ ا٧خ٠ٜ إ١٭ ا١طػٯد ٦ْ

وا٬ٖ٢١ٯّث, واألدةّٰث ا١خارٯغّٰث, وا٨٥١ٍّٰٜكث,  ,وا١طػٯرّٰث, وا٫ٜٙ١ّٰث(ا١ػٯ٨ّٰث )ا١ٜؽآ٧ّٰث, 

وأعٰؽاً عخ٣ ٘ه٩َ٢ ا١ركا٧ٮ ٪كؼا ةٙكؽٍش ٥١هكادر )ا١خكؼٯ٠ٰ وا١خ٥ٰٟك٠(  ا٬ٖ٢١ٯّكث, 

 ا١لارح. ٥١ا حؽّسص ١ػٯ٩ أ٩ّ٧ ٞان ة٦ٰ ٯػيِ واألدةّٰث, وا٨١ط٬ٯّث, نا٧ٓاً ذتخاً 

ّٜكٚ ا١را١د اـخ٠٥ٟ٘ه٠ ا١ػراـث و٘ٮ  أـكؿ ا ةكػأه؛ ّ٘ٙهك٠ ٘كٮ ٤ك ا٥١ط

أةٮ ضّٰان ٘ٮ كؽض٩, و٪ٮ  ذُٞؽ ا١ك٨ّم األنك٢ّٮ ٥٢١كخ٦, وْٜكُػ ا٥١ٜار٧كِث ٫٨٤ِز 

ة٦ٰ اٱراء, ساْالً ٪ؼا األّس ٪٬ ا٫ِ٥١ؽ األس٢٭ ٦٤ ٤ِا٪ؽ ٫٨٤ز أةٮ ضّٰكان؛ إذ 

ّٓتث وإرسكاءُ ةٓكو ا٥١فكائ٠ إ١ك٭ أة٬اة٫كا,  ,٫ُؽت ٩ٰ٘ ٥٤اضٟاح٩ وذٜا٘خ٩ ا٥١خلك

ّٜكٚ ٬٤ٛكٗ ا١لككارح ٤ك٦ ا٥١ككاح٦,  .وْكؽُض ا١غكالف ا٨١طكك٬يّ  ذك٣ّ ح٨ككاول ا٥١ط

واْخؽاىاح٩ ٩ٰ٢ْ, و٩ٙٛ٬٤ ٦٤ ا٨١ط٬ٯ٦ّٰ ا١فاة٦ٰٜ, وحؽسٰط٩ ةك٦ٰ اٱراء, وح٬ذٰٜك٩ 

٫١ا وْؾو٪ا, ذ٣ّ ع٢ُم إ١٭ اـخ٨تاط ٤ؼ٪ب ا١لارح ا٨١ط٬ّي ٘كٮ ىك٬ء ٤كا ـكتٚ 

 عاح٥اً ٘ه٩٢ ا١را١د ٪ؼا ةإ٥١ا٤ث ٬٤سؾة ةتٓو ا٥١ٖا٤ؾ ٢ْ٭ )ا١خؼٯ٠ٰ(. ٩ّ٢ٞ,
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ُٗ ا٨١فظ امركي امداًْ: وْكؽٌض ١هك٬ر ةٓكو  ,ا١خٮ أككؽُت إ٫ٰ١كا ون

ّٜككٚ, وا١خ٢ٰٓككٚ ٢ْٰكك٩ ذكك٣ّ وـككؽدُ ٤كك٫٨ِز ا١خطٰٜككٚ,  نككٙطاح٫ا, ا١كك٨ّم ا٥١ط

(8/867-2/8885.) 

, (8306-2/8887)  ا٫ٙ١كككارس ا٨ٙ١ّٰكككث ا٥١خ٬ّ٨ْكككث امرررركي امدامرررح:

واٱذار,  وك٢٥ج  ا٥١هادر وا٥١ؽاسّ, واٱٯات ا١ٜؽآ٧ّٰث, واألضادٯد ا٨١ت٬ٯّث

وا١لٓؽ واألرساز, واأل٤رال وأ٬ٛال ا١ٓؽب واألـكا١ٰب ا٨١ط٬ٯّكث, واألْكالم, 

وا١ٟخب ا٬١اردة ٘ٮ ا٥١خ٦, وأـ٥اء ا١ٜتائ٠ واأل٬ٛام وا١ش٥اْات, واأل٤ا٦ٞ, 

 وأعٰؽاً ا٥١طخ٬ٯات.

١ٜػ نطتُج ٪ؼا ا٠٥ٓ١ ا١ؼي ة٦ٰ أٯػٯ٨ا ٨٤ؼ أن ٞكان رـكا١ثً ٤ؽ٧٬ٛكثً ٥ّ١كا 

ٓكاً ةٜؽاءحك٩, ٤ٖؽٯكاً ةاإلٛتكال ٢ْٰك٩, ُؽ ٩ٰ٘ ـٰشػه ٤خ٥خ  أضفب أّن ا٨١احٍُتّ, و

 ا٥١ٖارةكث ألنكطاة٩ آراءً  - اهلل رض٩٥ - اٛخ٨اءً و٤ٍا١ٓث؛ إذ ضلػ ٩ٰ٘ أة٬ ضّٰان

 ٪ا ٛت٢َك٩ ٨ْكػ ٰٕكؽه, وـُٰفكؽّ ٯشكػُ  ال ٫١ك٣ ٤هك٨ّٙاٍت  ٦ْ و٠ٜ٧, واأل٧ػ١ف٦ّٰٰ

ٜك٩؛ إذْ  ّٜ ٞك٠ّ ٤كا  آحك٭ ا١ط٬اككَٮ ٤ك٦ س٫كػه وعتؽحك٩ ةغػ٤ث ٤خ٩٨ ٦٤ ِٛتك٠ ٤ط

حٜخي٩ٰ دواْٮ اإلسادة واإلحٜان؛ ٟ٘ان ا١ش٫كُػ ا٥١تكؼول ٤ك٦ ِٛت٢ك٩ واىكطاً, 

 ٌّٝ ّٜٚ ـخهادف ٪٬ى ة٤ر٨ً٭ ٩ٰ٢ْ, وال ٯػاع٨٢ٮ ك نّن ا٨ٓ١اٯث ة٫ؼا ا١شؾء ا٥١ط

 ٘ٮ ٬ٙ٧س ا٫٥١خ٦ٰ٥ّ ةا١خؽاث ا٨١ط٬ّي.

ِّ ا٬٢ٓ١م ا٥١خ٬ّ٨ْث ا١خٮ اـخ٥ّػ ٫٨٤كا أةك٬  أنّ  أز٣ْو ٚ أضاط ة٥ؽاس
ّٜ ا٥١ط

كؽض٩  ٧ط٬ٯّكث, وأدةّٰكث, وككٓؽٯّث, و٨٤ٍّٰٜكث, و٢٘فكّٰٙث,  - رض٩٥ اهلل -ن ضّٰا

ِّ ٥َ٢ْٮ  ا١ٜكؽاءات, وا١خٙفكٰؽ؛ إذ ٞكان أذٰكؽ ا١كػٯ٦ ٞرٰكؽ ا٥١طٙك٬ظ,  و٤ؽاس

ّٜكٚ حهك٬ّراً  ٨كاً ا٤كخالك ا٥١ط ّٜ ٌّالع, ٥ّ٤ا ٯش٠ٓ ا١ٜكارئ ٢١ٟخكاب ٤خٰ واـّ اال

ّٓتات ا٥١فائ٠   ا١خٮ ْؽض ٫١ا.كا٤الً ١لغهّٰث أةٮ ضّٰان وٟ٘ؽه, و١خل

ّٜٚ ٞان و ذا ٧ٍٙؿ ٬ٌٯ٠ٍ ٘ٮ حٓا٩٢٤ ٤ّ ٤ؽاس٩ٓ, ٢ْك٭ درسكث رٰ٘ٓكث ا٥١ط
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خك٦ٰ ٦٤ حختّّ ٌتٓاح٫ا, وحطٰٜٜاح٫ا ا٥١خ٬ّ٨ْكث؛ إذ ْكاد ٘كٮ ٞرٰكٍؽ ٫٨٤كا إ١ك٭ ٌتٓ

, ٞطا٩١ ٤ّ  ارحلاف ا١يكؽب, واألككتاه وا٨١ِكائؽ, وا١ختهكؽة ٘كٮ ٤ٓخ٥َػح٦ٰ

ّّٟٮ, وكؽح أةٰات ـٰت٬ٯ٩  ٨٢١ّطكاس, و٢١فكٰؽاّ٘ٮ, وككؽح ا١ٜؽاءات ا١فتّ ٥١

كككؼور ا١ككؼ٪ب, وا٢ٜ١ككب واإلةككػال, وا١شكك٣ٰ, وا١لككٓؽ, و٤ٓككا٧ٮ ا١ٜككؽآن 

١ألعٙق, وا٥ّٓ٥١ؽون, و٧ٙص ا١ٍٰب, وا٬٨١ادر ٘ٮ ا٢١ٖث, و٪٥كّ ا٬٫١ا٤كّ... 

و٦٤ ا١ػواوٯ٦  دٯ٬ان أةٮ األـ٬د ا١ػؤ١ّٮ, وأةٮ ا١ك٨ش٣ ا١ٓش٢كّٮ, واألْلك٭ 

٘كٮ أضكاٯ٦ٰ ْكاد إ١ك٭ ذكالث ٌتٓكات ا١ٟتٰؽ, وُض٥ٰػ ة٦ ذ٬ر, وا١لك٥ّاخ... و

ْك٦  يَ ٢ْ٭ األ١ّٰٙث(, وال أُك٦ّ ا١خطكؽّ  ٥١ؽس٩ٓ, و٦٤ ذ١ٝ  )كؽح األك٧٬٥ٮّ 

.ّٜٚ  ا١ؽواٯث األدّق, أو ا٥٢ٟ١ث األنّص إاّل ٦٤ وراء ٤ا ٛهػه ا٥١ط

وة٥ا أّن ا٥ٟ١اَل ١ٟخاِب اهلل وضػه س٠ّ ٘ٮ ْاله, وا١ك٨َٜم ٤فكخ٬ٍل ٢ْك٭ 

ّٜٚ و٪٬ا٤ل٩ ٤ك٦ ٤الضِكاٍت ٯفكٰؽٍة, ا١تلؽ وال ةّػ, ال ٯغ٬٢ ٤خ٦ ا٨١ ّم ا٥١ط

 , ال ٤فكخ٬ٰ٘اً ٥٤كراّلً  ٤فخِٓؽىاً  - ٕارٍٛث ٘ٮ ةطؽ ضف٨اح٩, ـنحٍّؽق إ١٭ ةٓي٫ا

ٜك٩ ٬٢١نك٬ل إ١ك٭ ٤ؽحتكث - ّٜ ؛ ٠ّٓ١ ذٞؽ٪ا ٯغػم ا٨١ّم أّوالً, ذ٣ّ ٯنعؼ ةٰكػ ٤ط

. واهلل ٦٤ وراء ا١ٜهػ. ٍٚ  أٛؽَب إ١٭ ٤ا ٯؽٯػ ٘ٮ الض

 وركرره, - ُورررد إن - نررِاً ورري ركرره امزررزءاسرره امىرررر    أّوالً: ذكرررُ 

  9٪ ,209صو, (ا٥١تاضكد ا١ٟا٢٤ّٰكث) 5٪ ,884و٦٤ ذ١كٝ  ص, امصفحة

)ككؽح أ١ّٰٙكث اةك٦ ٤ا١كٝ الةك٦ ا٨١كا٣ُ(,  80٪ ,286صو)وحت٩ٓ األةّكؼّي(, 

 ,386صو, (ا١تفكًٰ٘كٮ اة٦ أةٮ ا١ؽةّٰ ) 80٪ ,308صو, 2٪ ,293صو

ككككؽح ا٥١ّٜػ٤كككث ) 5٪ ,409صو, (ككككؽح ا١شؾو١ّٰكككث٘كككٮ ألةّكككؼّي )وا ٪8

  6٪ ,648صو, (كؽح ا٥١ّٙهك٠ الةك٦ ٯٓكٰق) 8٪ ,445صو, (ا١شؾو١ّٰث

 (.ا١شؾو١ّٰث  )3٪ ,8024صو)وٯف٩ٰ٥ّ ا١شؾو١ّٮ(, 

)كككؽح  3, ٪272, و٤كك٦ ذ١ككٝ  صسررُِ  ررْ ركرره امصررفحة أو وكررِ ُ 
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كؽح ا٥١ّٙه٠ الة٦ ٯٓكٰق  5, ٪309صو(, 8/22(, وا١ه٬اب  )8/2ا١خف٠ٰ٫

 88, ٪638صو, (87  ), وا١هكككك٬اب52ث ا١شؾو١ّٰكككك 7, ٪364صو, 8075

يص ١ٮ ا٥١ٜه٬د ة٫كؼا ا٥١ؽسكّ, وٞكؼ١ٝ ٘كٮ خ(؛ إذ ٣١ ٯ8/888)كؽح ا٥١ّٜػ٤ث 

 !(534ا١شؾو١ّٰث ) 4, ٪783صو(, 8889, 8888)كؽض٫ا  3, ٪632ص

 ا, و٪ؼا ٫ُؽ س٢ًّٰكاسه امىرر  بركه امززء ثارة ووي دوًٍ أ رى ذكرُ أو 

, 3٪ ,255صو, 4٪ ,248صب )كككؽح ا١شؾو١ّٰككث( ١ألةّككؼّي ٘ككٮ ٤ككّ ٞخككا

 .6٪ ,684صو, 80٪ ,308صو, 2٪ ,259صو

٥ٞكا وٛكّ ١ٟخكاب )ا٥١تاضكد  أ ررى وبركه مِحة منىخعِط ووي دوًٍ

 ,388ص, 4٪ ,369ص, 80٪ ,308 ,2٪ ,887ا١ٟا٢٤ّٰث( ٘ٮ ا١هكٙطات  

 .8, 7٪ ,440, ص٪8

ا٥١ّٜػ٤كث )٥ٞا ضػث ٤ّ   وعبِ  ال وخعِط وإععاء ركه مِحة مىرر ٍ 

 ,797وص, 2٪ ,792وص, 3٪ ,632وص, 5٪ ,536٘ككٮ ص (ا١شؾو١ّٰككث

 .5٪ ,563)كؽح ا١خف٠ٰ٫( ٢١ػ٤ا٨ٰ٤ّٮ ٘ٮ ص, و٪3

ّْ مررب   امىصررادر,  و٤كك٦ ذ١ككٝ ٘ككٮ خأًرراً: عرردل االمجررزال بامجرثٔررّ امزوٌرر

( ةٓككػ ٤ٓشكك٣ )١فككان ٪ 255سككاء ٞخككاب )ا١طٰكك٬ان( ٢١شككاضَ ) 8, ٪290ص

, 656و٘كٮ صا٧كث(, وساء )ا٢١فان( ةٓكػ )ا١غؾ(, ٪788ا١ٓؽب( الة٦ ٬ِ٨٤ر )

(, ٪457( ٛتكك٠ )ا٥١ط٢ّكك٭( الةكك٦ ضككؾم )٪678سككاء )حٙفككٰؽ ا١ٜؽٌتككّٮ  ٪3

ٍّاب ) )٨ٖ٤ٮ ا٥١طخاج( ٢١لكؽة٨ّٰٮ ٛت٠ (, ٪954و)٬٤ا٪ب ا١ش٠ٰ٢( ٢١ؽ٨ّْٰٮ ا١ط

 5, ٪992(, و٘كٮ ص٪620ٛتك٠ )ا٨ٖ٥١كٮ( الةك٦ ٛػا٤كث )ا١ؼي ساء ( 799٪)

 شؾو١ّٰث( ٢١ل٬٢ة٦ٰ.ساء ٞخاب )ا٥١تاضد ا١ٟا٢٤ّٰث( ٛت٠ )كؽح ا٥١ّٜػ٤ث ا١

خامداً: والحظاٌت ثج نّق بامحِاشْ: ووٌُا: عدل ثٌاسرق أركرال امحِاشرْ 

٘كٮ ا١فكٍؽ  ُٞكّؽر رٛك٣ ا٫١كا٤ق ا١خاـكّ 880صو٤ك٦ ذ١كٝ  و  وضاؤٌُا, 
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, 325( ص2, 8) ٦ٰا١طاكككٰخو٘ككٮ ٤كك٦ دون ٤يكك٬٥ٍن ١كك٩,  ا١را١ككد ْلككؽ

)ا٧ِكككؽ  4٪ ,803وص٥يككك٬٥ن, ا١ُْٟكككؿ  379( ص2, 8) ٦ٰوا١طاككككٰخ

 ,843و٘كٮ ص ,(٦٤6 ا١هٙطث ا١فاةٜث(, وا١ه٬اب  )ا١طاككٰث  8اكٰث ا١ط

ّٜكٚ  ٪6 ككؽح )٧ُفب رأٌي إ١٭ األةّؼّي, و٪٬ الة٦ ْه٬ٙر, ٥ٞا ٧تّك٩ ٢ْٰك٩ ٤ط

ّٜككٚ ا٥١ٍتكك٬ع ٤كك٦ 645, ص8٪٘ككٮ  ١ألةّككؼّي( ا١شؾو١ّٰككث ا١خككؼٯ٠ٰ ), و٤ط

 .225, 2, ج9٪ ٘ٮ (وا١خ٠ٰ٥ٟ

ألضػ ا٬ٜ٨١ل ٫ٰ٘كا,  ؛ إذ ٣١ ٯ٬ُذ83ّٚص٥ٞا ٘ٮ وورِد سلط  ْ ب ضُا 

  ٘ككٮ  4٪ ,«ٰ٘طككؾن»  ٘ككٮ  كككؽح ا١خفكك٠ٰ٫  3 ٪)؛ إِذ ا١هكك٬اب  272صو

ضٰكد  4٪ ,709, وص(«ا١ؼ٪اب», ةػالً ٦٤  «و٪٬»  8/22كؽح ا١خف٠ٰ٫ 

(, و٣١ أٛكٗ ٢ْك٭ 2/832ـٍٜج ٥٢ٞث )كؽح( ٘ٮ ْتارة  )ساء ٘ٮ ا١ٟاٰ٘ث 

 ذ٥ّث. ٪ؼا ا١خغؽٯز

٣ ٞك٠ّ ةاضكد أّن ٫٘كؽس ٯ٢ٓكحرِ   ُررا األعرالل:  راب اً: والحظراٌت 

راء ا٥٢ٓ١كاء ٘كٮ ٞخت٨كا آاألْالم ٦٤ أ٪٣ّ ا٫ٙ١ارس؛ إذ ٯ٬ُٛٗ ٦٤ عال١ك٩ ٢ْك٭ 

 ا١خؽاذّٰث. وٛػ ةػت ١ٮ ا٥١الضِات اٱحٰث 

ِّ  ُرا األعالل وي ب ضرُا: (أ أةك٬ ذؤٯكب, واألْلك٭ و٫٨٤كا    ن

وزٯػ ةك٦ ٢ْكّٮ , 342واة٦ ا١ٜاـ٣ ٘ٮ ص, 274ا١تا٪٢ّٮ ٘ٮ ص

وأةكك٬ سٓٙككؽ , 833ا٤ّٮ ٘ككٮ ص, وأةكك٬ ةٟككؽ ا١شككؼ407٘ككٮ ص

ار ٘ككٮ ص ّٙ واةكك٦  ,995, 992, وا١ككػٯ٬٨رّي ٘ككٮ ص890ا١هكك

 .8034ةَؽ٪ان ٘ٮ ص

ا١خكٮ عدل اإلحاظة بىِاظي ورود األعرالل امىرذكِرة  رْ امىرجي  (ب

ّٰٟج إذ إٔٙك٠  ؛ذٞؽت ٘ٮ ا٫ٙ١ؽس, و٦٤ ذ١ٝ  ٯ٬ٜٓب ةك٦ ا١فك

٘كٮ  اةك٦ األ٧تكاريّ , و562, 396, 248ا٫ٙ١ؽس وروده ٘كٮ ص
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, وٍٛككؽب ٘ككٮ 377ْٰفك٭ ةكك٦ ٥ْككؽ ٘ككٮ صو, 449, 305ص

 .949ص

  اوساً: والحظات حِ   ُرا أسىاء امكجّ امِاردة  ْ امىجي:

ّٜكٚ ١كك)ا٥١خ٦(  ٥ك٬ا٦ٌ ورود٪كا ٘كٮ ة سكاء٢ْ٭ ا١ؽ٣ٕ ٦٤ حطػٯكػ ا٥١ط

 (,اإل٧هككافٞخككاةٮ ) , أىككٗ إ١كك٭ ذ١ككٝ إٕٙا١كك٩ ذٞككؽ ةٓيكك٫ا ٤ركك٠ثػراـككا١

 ١ٰٖؽ اة٦ ْهك٬ٙر - (ا٥١ّٜؽب ٘ٮ ا٨١ط٬), و305٘ٮ ص ٯ٦ا٬١اردَ( ا١خت٦ٰٰ)و

 .495٘ٮ ص -

امىحّلق بىرِاظي ورود امكجرّ  حطِ وكىا حصل  ْ  ُرا األعالل مه ُٓ 

, وا١خككؼٞؽة ٘ككٮ 248٘ككٮ ا٥١ككخ٦, و٤كك٦ ذ١ككٝ  األ١ٙككاظ ٘ككٮ ص رىٔ ُررا

 ٘كٮ ا١هكٙطات , وا١خ٥ٰٟك٠ ١لكؽح ا١خفك976٠ٰ٫, 322, 264ا١هٙطات  

ًٍ 486٘ككٮ ص , وا١غهككائم866, 865, 352 , وكككؽح أ١ّٰٙككث اةكك٦ ٤ٓكك

, 987٘ككٮ ص , وكككؽح ا١ٟككّؽاس ٢١لكك٬٢ة٦ٰ ا١هككٰٖؽ455٘ككٮ ص ٢١ٜكك٬ّاس

 .8009٘ٮ ص ا١لٰؽازٯّاتو, 972ورؤوس ا٥١فائ٠ ٘ٮ ص

ِّ  ُرا امىصادر وي ب ضرُا, ب ٪لكام )ٞكؼا( و٫٨٤كا  ٞخكا سادساً:  ن

, وا٥١ٓككؽب الةكك٦ س٨ّككٮ, وكككؽح ا١ٟاٰ٘ككث الةكك٦ 887, ص6٪ا٥١ككؼ٬ٞر ٘ككٮ 

 .ا)ةػائّ ا١ه٨ائّ( أ١ٙتائًّٰ ا١طاسب, ٤ّ وس٬د حٜػٯ٣ وحنعٰؽ ٘ٮ حؽحٰب 

و٫٨٤ا  ,امجْ ال ثخفّ عنّ املارئ عب ّٔةىساب اً: ورِد ب   األ عاء ام

, ا١فٍؽ ا١خاـكّ  )اةك٦ ِع٢ّٟكان(, وا١هك٬اب  38ص٘ٮ ٪ؼا ا١فٙؽ ا١يغ٣  

(, وا١هك٬اب  )٧فكغث )٧فكغث األض٥كػ  873, 872ص)َع٢ّٟان( ةا١ٙخص, و

٨١ٙكؾّي, ا٨٥١ٙكؽد, ا٥١خّٙيك٠, ىتً ا٥٢ٟ١ات اٱحٰكث  )ا 877األض٥ػٯّث(, ص

 ,994ص  )ضهؽح٦ٰ(, وا١ه٬اب  )ضانكؽح٦ٰ(, 3٪ ,685صا٨٥١خ٦ٰ٥(, 

, ا١فٍؽ 8064ص  )األ٤ا١ٮ ا١لشؽّي(, وا١ه٬اب  )األ٤ا١ٮ ا١لشؽٯّث(, ٪4
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 .)٘إزدات(, وا١ه٬اب  )٘ازدادت( األعٰؽ

, ا١فٍؽ ا١را٦٤  و٘كاة اةك٦ 8855  صووٌُا  ْ  ُرا امىصادر وامىرار 

٦  )أةكك٬ ـككٰٓػ ٯ(, وا١فككٍؽ ا١ٓلككؽ٪768(, وا١هكك٬اب  )٪747)٪لككام ٘ككٮ 

, ا١فكٍؽ ا١غكا٤ؿ  8860صوا١فٰؽاّ٘ٮ(, وا١ه٬اب  )أة٬ ٤ط٥ّػ ا١فكٰؽاّ٘ٮ(, 

, 8868صو(, ٪733(, وا١هك٬اب  اةك٦ َس٥اْكث )ت ٪723اة٦ ُس٥اْكث )ت 

 (.٪325(, وا١ه٬اب  )٪388ا١فٍؽ ا١را١د  و٘اة اة٦ ا٬١ّراق ٘ٮ )

  رْ وصرادر ثخررٓذ امدراَد امدر رّي, - رأٓرت وا عنّ -: امجزّٓد خاوٌاً 

ٯياف إ١٭ ذ١ٝ ا١خغؽٯز ٤ك٦ ٤ؽاسكّ ال نك٢ث ٫١كا ةا٥١كادّة ا٨١ط٬ٯّكث األدةّٰكث 

 حغؽٯز ا١لا٪ػ ا١را١د ْلؽ ٤رالً.٨ْػ ٞك)ذٯ٠ ٌتٜات ا١ط٨اة٢ث(, 

 ... ٘ا٣٢ٓ١ رض٣ٌ ة٦ٰ أ٪٩٢. وهلل ا١ط٥ػ ٦٤ ٛت٠, و٦٤ ةٓػ.وةٓػُ 

*   *   *





 
 

 ()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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ة العر
ّ
ةدور اجملامع اللغوي

ّ
 بي
ة
ّ
 يف خدمة اللغة العربي

 ()د. مازن المباركأ. 

ملد شعرت ةامسعادة وامسرور حٔي دعاًْ امىجىع  إمعّ اميعدٓد ععي 

دور امىجاو  امنغِٓث امعرةٔث فْ خدوث امنغث امعرةٔث، وحنّلٔج امعدعِة ةٔسعر، 

 ومكٌْ مسج أكخه أًٌْ حٔي جنسج ألكخب شعرت ةامّضٔق وامعسر!

حًدا إذتات أور وخخنٍف فٍٔ، أو امخدمٔل عنٍٔ أو إٓجاد إذا كان صعتًا أن ًكنّف أ

حلٍّ مىشكنث وسخعصٔث، فإن أَصعب وٌٍ أن حطنب امترَان عنّ أور كائه فعْ ةدائعٍ 

 امعلِل، أو شاع واًخشر وحىخّ  ةرؤٓخٍ امٌاس وعاش فْ ًعٔىٍ امىخخّصِن.

ا وىا حسىعًِ ا وىا ًلِمٍ وًكختٍ امِٔم، وكرًٔرا جدًّ ٍ وحكختًِعٍ إن كرًٔرا جدًّ

امِٔم وا كان مٔكِن عنّ األمسٌث واألكالم مِال وا كام ةعٍ امىجىع  ووعي هزره 

 ُِّ  هدفْ إحٔاء امنغث وإخراج كٌِزَا وًشر وفرداحُا. ومكعي إمعف امشعْء وحعع

ة امخٌّعه ةٍ! فامىرء ال ٓعرف كٔىعث امصعّيث إاّل إذا  ٌُٓسْ امىرء كٔىخٍ وُٓفلده مذَّ

 إذا افخلر، وال كٔىث امعزٓز وي أم أو أ  أو صدٓق افخلدَا، وال كٔىث امىال إاّل 

إاّل إذا رحل عي دًٔاه. فُل مٌا أن ًفّكر ةلٔىث امنغث امخْ حرافلٌا حٔاحٌا، وحعتِّعر 

                                                 

()  وعازن امىتعاره َعذه امىيا عرة  مدكخِراأملّ عضِ وجى  امنغث امعرةٔث ةدوشق األسخاذ

 م.7272/شتاط/72فْ كاعث امىيا رات فْ امىجى  ةخارٓخ 
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ة ثة٣٪ُٜ، ٧ٚػة ٠٪ػة  ٨ٔ ظةصةد٪ة كٔٮاَٛ٪ة كن٦ة٣٪ة، ث٢ ٬ٰ ر٦ـ إ٩كة٩ٲٌذ٪ة ا٧٧٣ٲـ 

٤ػٜ ٚٞػةؿ: ٣ٮٹ٬ة؟ أ٣ىٲكخ ٬ٰ ا٧٣٪ٌح ا٣ذٰ ٨٦  اهلل ث٭ة ٤ٔٲ٪ة ثٕؽ ١٩ٮف  ٦٪ ػح ا٣ؼى

ك٠ٲػٙ ٠٪ػذ٥ د١ٮ٩ػٮف  ؟[4-3ا٣ػؿظ٨٧: ] ژ ڇ ڇ  ڇ چ چ ژ

٣ٮٹ ا٣جٲةف؟ ك٦ةذا ٠٪ة ١٩ٮف ٣ٮٹ ا٤٣كةف؟ أٚٲعذةج ا٣ٕة٤٦ٮف ٰٚ ظِٛ ا٤٣كةف 

 !كوٮف ا٣جٲةف إ٣ٯ دٞؽٱ٥ ا٣ٮزةاٜ كدٕؽاد اٷ٩ضةزات ٰٚ ػؽ٦ح اٷ٩كةف؟

ك٦ة أ٨ٌّ ا٣ؾم كًٓ ٬ػؾا ا٣ٕ٪ػٮاف ٔػ٨ دكر ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح، كص٤ٕىػ٫ 

ػة رأل ز٬ػؽ ا٣٪ػةس ٚػٰ  ا ٤٣ٲٮـ ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح   إٹ رصػٺن ظ١ٲ٧ن مٕةرن

كرأل ٤ٛٗح ا٣٪ةس ٨ٔ أزؿ ا٤٣٘ػح  ،ك٦ة ثٌةٔذ٭٥ إٌٹ ا٤٣٘ح... ،ثٌةٔح ا٧٣ضة٦ٓ

ا٣ىٕت، ٱؿٱػؽ أف  ٰٚ ظٲةة اٵ٦ٌح، ٚؿاح ٱكأؿ ٨ٔ دكر ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ ٬ؾا ا٣ـ٨٦

ؿ ٨٦ ٹ ٱؽرؾ كٹ ٱؿل! ك٣ٞؽ ذ٠ٌؿ٩ػٰ ٬ػؾا ثٮاظػؽ ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ػة  ٬ػٮ أثػٮ  ٱيجى 

ا٣عك٨ ا٣ؼٮٹ٩ٰ ا٣ؾم م١ة ٔػـكؼ ا٣٪ػةس ٔػ٨ ٤ٔػٮـ اٵدب ٚػٰ ٔىػؿق، 

كم١ة ا٣ٛٞؿ ٤ٔٯ ٫٧٤ٔ ك٫٤ٌٚ، ٚؿاح ٱجٲٓ ٠ذجػ٫ ٣ٲٕػٲل، ك٧ٌ٣ػة ٔةدجذػ٫ ا٦ؿأدػ٫ 

 أ٩نأ ٱٞٮؿ:

 كأثػػػػؽت وػػػػٛعحن  -ٝة٣ػػػػٍخ 

 

 :- خ ا٣ٞ٪ػةع٠ة٣ن٧ف ٨٦ دعػ 

 ثٕػػػػػخى ا٣ػػػػػؽٚةدؿ ك٬ػػػػػٰ ن 

 

 ػػػػؿ ٦ػػػة ٱيجػػػةع ٦ػػػ٨ ا٧٣ذػػػةع 

 ٚأصجذ٭ػػػػػة كٱػػػػػؽم ٤ٔػػػػػٯ 

 

ػػػػخ ثة٩ىػػػػؽاع   ٠جػػػؽم، ك٧٬ 

 ٹ دٕضجػػػػػػٰ ٧ٌ٦ػػػػػػة رأٱػػػػػػػ 

 

ػٲةع!   ٌ  ػخ ٚػ٪ع٨ ٚػٰ ز٦ػ٨ ا٣

 :أٱٌ٭ة ا٣ٕؿب، كٱة ٨٦ دعجٌٮف ا٣ٕؿثٲٌح 

أٱ٭ػة ا٣ٌكػةدة، ٧٠ػة صػؿت ا٣ٕػةدة، ٵ٩٪ػٰ أظػٌؽز٥١ ثةقػ٥  :ك٥٣ أ٢ٝ ٥١٣

٣ؾم ٱ٪ذكت إ٣ٯ ا٣ٕؿب، أك ٱ٪ذكت ا٣ٕؿب ا٣ٲٮـ إ٣ٲ٫، كا٣ٕؿب قػةدة ا٤٣كةف ا

 ا٣كةدات، ك٣٘ذ٭٥ أـ ا٤٣٘ةت؛
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 أـُّ ا٤٣٘ػػػةت ٗػػػؽاة ا٣ٛؼػػػؿ أ٦ٌ٭ػػػ٥ي 

 

 كإف قػػأ٣خى ٔػػ٨ اٳثػػة  ٚػػة٣ٕؿبي  

ٲٜ إذ اي    ٌ ُى ٣ٞؽ مٕؿت ثة٣ إ٣ٯ أف أدعٌؽث إ٣ٯ ٔؿب ا٣ٲٮـ ٔػ٨ ٦٭٧ٌػح  ؿُّ ً

٭ػة! أدعػٌؽث ٧ٌٔػ٨ ٱػؽإٚٮف رصةؿ ٱٞٮ٦ٮف ثؼؽ٦ح ٣٘ذ٭٥ كا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ رٔةٱذ

٨ٔ ٦٭٧ٌح ا٤٣كةف! أ٣ٲف ا٤٣كةف ٥٤ٝى ا٤ٞ٣ت كدؿص٧ةف ا١ٛ٣ؿ كرقػٮؿى ا٣ٕٞػ٢؟ 

كا٧٣ضذ٧ػٓ  ،كاٵقؿة كصةرد٭ة ،أ٣ٲف ا٤٣كةف ن٣ح ا٣ذٮاو٢ ثٲ٨ اٷ٩كةف كأػٲ٫

 أ٣ٲف ٣كةف ا٣ٛؿد ٬ٮ ٣كةفى اٵ٦ٌح؟ ؟كا٣نٕت كأ٦سة٫٣ ،كَجٞةد٫

ك٦ػؿنةى  ،ٍ ثػ٫، كد٣ٲػ٢ى ٤ٞٔػ٫ٱؿٕٚػ٫ أك ٱ٭ػج ،أ٣ٲف ا٤٣كةف وٮرة ٣ىةظج٫

 ٩ٛك٫، كد٣ٲ٢ى ا٩ذ٧ةا٫، ك٦ٛذةحى مؼىٲذ٫ً ك٩كجذ٫ً إ٣ٯ أ٦ٌذ٫؟

أٚ٪ذعٌؽث ثٕؽ ذ٣ٟ ٤٠ ٫ ٔػ٨ دىٍكر ا٧٣ضة٬ػؽٱ٨ دعػخ راٱػح ٬ػؾا ا٤٣كػةف 

٭ػة: أف ٬ػؾق أ٦ػذ٥١ أ٦ػحن كاظػؽة، كأ٩ػة ٣كػة٥١٩ ا٧٣٪ةدم ٚػٰ ثػٺد ا٣ٕػؿب ٤٠ٌ 

 ٚةق٧ٕٮًف؟!

ٵف ٣كة٩ٰ ٱىٕت ٤ٔٲ٫، ك٬ٮ ٥٤ٝ إذا إ٩٭ة ٧٣٭٧ٌح مةٌٝح زٞٲ٤ح ٤ٔٯ ٩ٛكٰ؛ 

٧ٗكذ٫ ٰٚ ٦ؽاد ا٤ٞ٣ت ٔةد ٱع٢٧ ظؿٚنة ٨٦ ظؿكؼ ا٣ٕؿثٲح ا٣ذػٰ دكػؿم ٚػٰ 

، أوعةبى ا٤٣٘ح   أف ٱك٧ٕٮا ٩ؽا ق؟ -ك٬ٲ٭ةت  -ٔؿكٰٝ، أٚٲكذضؽم ا٣ٕؿبى

ػؿكا ثٞٲ٧ػح ٣٘ػذ٭٥ ٚػٰ  أأٔٲل ٰٚ ٔىؿ ٱعذةج ا٣ٕػؿب ٚٲػ٫ إ٣ػٯ أف ٱيجىى 

ٌٛةّ٭ػة ٚػٰ رٔةٱذ٭ػة كإ٣ػٯ أف ٱيجػٲ ٨ ٣٭ػ٥ دكر  ،ظٲةد٭٥ ٧٤ٔةا٭ػة كػػٌؽا٦٭ة كظ

ٕيٛخ ًػٕٛٮا، كإذا ًػةٔخ ، كإ٩٭ةً٭ة ك٬ٰ ا٣ذٰ إذا ٩٭ٌخ ٩٭ٌٮا، كإذا ً

! أثٕؽ ٦بح ق٪ح ٨٦ ٝٲةـ ا٧٣ض٧ٓ ٩كػأؿ ٔػ٨ دكرق كإ٩ضةزادػ٫، ك٩عػ٨ ؟ًةٔٮا

٩ٕٲل ٰٚ ػٲؿاد٫؟ أ٥٣ ٱأف ٤٣ؾٱ٨ ٱٞؿؤكف ا٣ٕؿثٲػح كٱ١ذجٮ٩٭ػة أف ٱػؽر٠ٮا دكر 

 ذجٮف؟ا٧٣ض٧ٓ ٚٲ٧ة ٱٞؿؤكف كٱ١

إ٩٪ة إذا ٠٪ة ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕىؿ ٰٚ ظةصح إ٣ٯ ثٲةف دكر ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ 
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ػؿً  ًي ب ٚٲػ٫ ثة٣كػؽكد ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ، ٧ٕٚ٪ٯ ذ٣ٟ أ٩٪ة ٩ٕٲل ٰٚ ٔىؿ وٕتو 

ضػػت ٤ٔػػٯ اٳذاف كا٣ٕٲػػٮف، ك٤ٔػػٯ كٔػػٰ ا٣٪ػػةس ٗنػػةكة دعػػٮؿ دكف  كا٣عي

٠جٲؿ! إدرا٠٭٥ ٣ٶدكا  كظةصذ٭٥ إ٣ٯ ا٣ؽكا ! ك٬ٮ أ٦ؿ ٤ٔٯ صة٩ت ٨٦ ا٣ؼُؿ 

د ٦ٛػػةػؿ ا٧٣ضػػة ٌٰ أف أٔػػؽ  ا ٤ٔػػ ٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػػح كإ٩ضةزاد٭ػػة، أك كإذا ٠ػػةف ٔكػػٲؿن

ا ث٧ض٧ٓ ٨٦ ٦ضة٦ٕ٭ػة،  إ٩ضةزاًت  ٦ض٧ٓ ٦٪٭ة، ٚعكجٰ أف أًؿب ٦سةٹن كاظؽن

 ك٬ٮ ٦ض٧ٓ د٦نٜ.

ؽ ثٕػي ا٣٪ػةس ٬ٍػزي  ٤ٔٯ أ٩ٰ أذ٠ٌؿ ٝج٢ ا٣عؽٱر ٔػ٨ ٦ض٧ػٓ د٦نػٜ أفٌ 

ٲػ ٤ٞي ا، ٚةٵقجةب ا٣ؼي ا صؽٱؽن ح كا٣٪ٛكػٲح ا٣ؽأٲػح إ٣ػٯ ًػٲٜ ثة٧٣ض٧ٓ ٣ٲف أ٦ؿن

ػف!! كٝػؽ دعػٌؽث اٵقػذةذ  يق  ثٕي ا٣٪ػةس ثػة٧٣ض٧ٓ ٠ة٩ػخ ٦ٕؿكٚػح ٦٪ػؾ أ

٠ؿد٤ٰٔ ٧ٌٔة ٹٝةق ٨٦ وٕٮثةت ٔ٪ؽ إ٩نةا٫ ٧٤٣ض٧ٓ، كدعٌؽث ٧ٌٔة ٠ةف ٦ػ٨ 

إف »كػػػذ٥ ظؽٱسػػ٫ ثٞٮ٣ػػ٫:  ،كمػػةٱةت كأ٠ةذٱػػت ٚػػٰ ا٣عػػؽٱر ٔػػ٨ ا٧٣ض٧ػػٓ

ٕىٮف ا٧٣ض٧ٓ أٔةد إ٣ٯ ا٣نةـ رك٩ٞ٭ة ا٣ٞؽٱ٥ ٰٚ ػؽ٦ح  اٳداب، كإف رصة٫٣ ٱكػ

إ٣ٯ رثٍ ظةًؿ٬ة ث٘ةثؿ٬ة، كٱٌٕؿٚٮف ا٣ٕؿبى أف أرً٭٥ ٣ػٲف ٣٭ػة ٦ػة ٱ٧٪ٕ٭ػة 

٨٦ أف د١ٮف ٦جة ة ٥٤ٔ ك٦٘٪ٯ أدب. كإف ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ث٧ة ٱ٪نػؿكف ٦ػ٨ ٠ذػت 

كرقةا٢ ك٦ض٤ٌح ٣ٲؼؽ٦ٮف قٮرٱح ػةوػح كا٣ٕػؿب ٔة٦ٌػح ثذٕػؿٱٛ٭٥ ث٧ػة ٠ػةف 

«ؼ٭٥ ك٦ؽ٩ٲٌذ٭٥ثٌٕ٭٥ ٱض٭٤ٮ٫٩ ٨٦ ٧ْٔح ٣٘ح ا٣ٕؿب كدةرٱ
(9)

. 

ا٧٣ض٧ٕٲٌػٮف ٣ػٲف ٣٭ػ٥ إٌٹ »كػذ٥ ا٣ؿاٲف اٵكؿ ٧٣ض٧ٕ٪ة ٠ٺ٫٦ ثٞٮ٫٣: 

 «.ا٣ىجؿ كقٕح ا٣ىؽر

ا،  ٔي٧ػؿن ػة، كأَٮ٣٭ػة  ػة كدأقٲكن إ٫٩ أٝػؽـ ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ٕؿثٲػح دةرٱؼن

كأدك٦٭ػة ٦ض٤ٌػػح، ك٤ٕ٣ٌػػ٫ أ٠سؿ٬ػػة ٦ٕة٩ػػةة، كأ٤ٌٝ٭ػة ٦ػػٮردنا، ك٦ػػ٨ أ٠سؿ٬ػػة ٧ٔػػٺن 

                                                 

 .398ص 5ا٧٣يؾ٠ؿات ج (1)
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ة، كأثٕؽ٬ة ا، كأٗ٪ة٬ة ثـ٬ؽ ا٣٪ةس ٨٦ ظٮ٫٣ ٚٲػ٫! ك٦ػٓ  كإ٩ذةصن ٨ٔ اٷٔٺـ ذ٠ؿن

رظػ٥ اهلل  -ذ٣ٟ ٚ٭ٮ ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؾم د٧٪ٌٯ د. ٫َ ظكٲ٨، ٰٚ ٱٮـ ٦ػ٨ اٵٱػةـ، 

ق ٚٲ٧ة ٱٞٮـ  -د٤ٟ اٵٱةـ  أف دكذُٲٓ ا٧٣ضة٦ٓ ا٣ٕؿثٲح ا٣كٲؿ ٤ٔٯ ٬ؽاق، كد٤ٞٲؽى

 ث٫.

٤ٞػؽ كإف ا٧٣ذعٌؽث إ٣ٲ٥١ ٠ةف ٦٪ؾ َٛٮ٣ذ٫ ٤ٔػٯ وػ٤ح ث٭ػؾا ا٧٣ض٧ػٓ، ٚ

٣ؽتي ثٕؽ كٹدد٫ ثٕنؿ قػ٪ٲ٨، كَة٧٣ػة ٣ٕجػخ َٛػٺن ثجةظػح ٦ج٪ػةق ٚػٰ ثػةب  كي

خ ظذٯ ٔؿٚخ ا١٣سٲؿٱ٨ ٦ػ٨ أٌٔػةا٫ اٵكااػ٢، كص٤كػخ ٲٍ ٔى ا٣جؿٱؽ، ك٦ة إف كى 

إ٣ػػٲ٭٥، كقػػ٧ٕخ أظػػةدٱس٭٥، كظػػٮار٥٬ كَػػؿااٛ٭٥، ك٦ػػة زا٣ػػخ وػػٮر٥٬ 

 كذ٠ؿا٥٬ ظٲٌح دي٪ٕل ا٣ٮٰٔ كد٧ٶ ا٣٪ٛف.

ة؛ ك٠ ٕن ذت اهلل ٣ٰ أف أ٠ٮف ٨٧٦ أدر٠ٮا ٦ػة ٠ػةف ٚػٰ ٠جؿ٩ة أ٩ة كا٧٣ض٧ٓ ٦

ز٨٦ ا٣ُٛٮ٣ح، ك٦ة د٥ٌ ٰٚ ٔ٭ػؽ ا٣ٛذػٌٮة كا٣نػجةب، كأ٦ػة ا٣ٌكػ٪ٮف اٵك٣ػٯ ٚٞػؽ 

أدر٠خ ٚٲ٭ة ا٣عٲةة ك٦ة ٠ةف ٱ٤٘ت ٤ٔٲ٭ة أك ٱ١سؿ ٚٲ٭ة ٨٦ ٣٘ػحو ٬ضٲ٪ػحو ٹ دُػ٢ُّ 

٤ٗج٭ػة ٤ٔػٯ اٵ٣كػ٨ ٦ٛػؿداته  ،ٚٲ٭ة ٧٤٠ػح ٔؿثٲٌػح إٌٹ ٤ٔػٯ ٩يػؽرةو كاقػذعٲة !

ةت كٚةرقػػٲةت كٚؿ٩كػػٲٌةت ك٬ضٲ٪ػػةت ٦ػػ٨ ٣٘ػػةت أػػػؿل! مػػ٤١ٌخ دؿ٠ٲػػ

ة ٨٦ ٠ٺـ كٌظؽت أك ص٧ٕخ ثٲ٪٫ ٔة٦ٌٲػح أ٬ػ٢ ا٣نػةـ ١ٚػةف  ث٧ض٧ٮٔ٭ة ٩كٲضن

 ٣٘ذى٭٥!

٣ٞؽ ق٧ٕخ ٱٮ٦نة ػة٣ٰ، كٝؽ قأ٣ذ٫ أ٦ٌٰ ٨ٔ وٌعذ٫، ٱٞٮؿ: كاهلل ٱة أػذػٰ 

، كدػؿدٌ (ٱٞٮ٣ػٮف: ٚػٺف ٦ؼكػذٟ ،ػكذ٫، )كػكذ٫ ثة٣ذؿ٠ٲح ٱٕ٪ٰ: ٦ؿٱي ةأ٩

 ،ٚٲٞٮؿ: ٩ٕػ٥ ؟إ٣ٯ ا٧٣كذنٛٯ :أم ؛ٰ ٤ٔٲ٫: ك٢٬ ذ٬جخ إ٣ٯ )ا٣ؼكذؼة٩ح(أ٦

ا٣ٮوٛح ا٣ُجٲٌح، ٚٞة٣خ ٫٣: ٬ةد٭ػة ٵثٕػر اث٪ػٰ إ٣ػٯ  :كأُٔٮ٩ٰ )رامٲذ٫(، أم

)ٜ ٵدض٪ٌػت  ؛)اٵصـػة٩ح( ٣ٲعٌؿ٬ة ٣ٟ! ك٠ة٩خ دك٧ٌٰ ٣ٰ ا٣ُؿٱػٜ ا٣ػػ)ٱىكى
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ؿما٧٧٣٪ٮع أك ا٧٣كؽكد ثة٣عةصـ ا٣ٕك١ :ا٣ؾ٬ةب ٦٪٫، كا٣ٲكٜ ٱٕ٪ٰ
(2)

. 

إف ٔنػؿات ا٧٣بػةت ٦ػ٨ ا٧٣ٛػؿدات ا٣ٕؿثٲٌػػح ا٣ذػٰ ٩كػذ٤٧ٕ٭ة ا٣ٲػٮـ ٚػػٰ 

أظةدٱس٪ة ك٠ذةثةد٪ة ا٣ؿق٧ٲح كاٷدارٱػح كا٣ُجٲٌػح كا٣ٕكػ١ؿٱٌح كاٵدثٲٌػح ٬ػٰ ٧٦ػة 

٧ٔػ٢ ٦ٕ٭ػ٥ ٚػٰ ظ٤٧ػح ا٣ذٕؿٱػت ا٣ذػٰ  ٨ٍ أظٲةق رصةؿ ا٧٣ض٧ٓ كا٣ضة٦ٕح ك٦ى 

٨٤ ا٣٪ٛٲؿ ٨٦ أص٤٭ػة، كمػ٤٧خ ا٤٣٘ػح ث٧ٛؿداد٭ػة كدؿا٠ٲج ٔي ٭ػة ك٦ىػ٤ُعةد٭ة أ

ا٣ُجٲٌح كاٷدارٱح كا٣ٕك١ؿٱح ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ؤقكةت ا٣ؽك٣ح كرقةا٤٭ة ك٦ؽارقػ٭ة 

ك٠ذج٭ة ا٣ذؽرٱكٲٌح. ك٩ع٨ ا٣ٲٮـ ٢ٌٝ أف ٩كػ٧ٓ ٚػٰ اٵُٝػةر ا٣ٕؿثٲػح ٤٠ٌ٭ػة اقػ٥ 

ـى أ٦ؿو ٨٦ اٵكا٦ؿ ا٣ذؽرٱجٲٌح إٌٹ ك٦ىىؽريق د٦نٜ.  ردجح ٔك١ؿٱٌح أك ر٦

ٌٰ دٕؿٱجػ ٌٰ مػ٢٧ ظٲػةة اٵ٦ػح ثض٧ٲػٓ ٣ٞؽ ٝةـ ٦ض٧ٓ د٦نػٜ ثػؽكرو ٔؿثػ

ك٠ػةف ٦ػ٨ إ٩ضةزادػ٫ دٕؿٱػت ا٤٣كػةف، كدٕؿٱػت اٷ٩كػةف، كدعؿٱػؿ  ،صٮا٩ج٭ة

ػؽ  ٌٰ ا٧٣ٮظ  اٵكَةف؛ ٵ٫٩ ٹ دعؿٱؿ كٹ اقذٞٺؿ ٤٣ٕػؿب ث٘ٲػؿ ا٤٣كػةف ا٣ٕؿثػ

 ا٣ضة٦ٓ ٵ٫٤٬ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٫.

٣ٞؽ ٝةـ ا٧٣ض٧ٕٲٌٮف ثجٕر ا٤٣٘ح ظٲٌح ثٕؽ ٬ضؿ٬ة، كٝة٦ٮا ثإظٲػة  ا٣ذػؿاث 

كدػأ٣ٲٙ ا١٣ذػت كإوػؽار ا٣٪نػؿات كا٧٣ضػٌٺت، ك٦ؿاصٕػح ا١٣ذػت  ك٩نؿق،

ا٧٣ؽرقٲٌح، ككًٓ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ٕك١ؿٱح كا٣ىػعٲٌح كا٣ـرأٲػح كاٷدارٱػح، 

كٝة٦ٮا ث٪نؿ ا٣ٮٰٔ كا٧٣ٕؿٚح كا٣سٞةٚح، كإمؿاؾ ا٣ؿصػةؿ كا٣٪كػة  ٚػٰ ا٣عٲػةة 

ي   ٩نػبخ ٚػٰا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح كا٣سٞةٚٲح، ككًٕٮا ا٧٣٪ة٬ش ٵكؿ ٦ؽرقح ٤ٔٲة ٣ٴداب أ

 ـ.9924د٦نٜ ق٪ح 

ك٢ٌٕ٣ ػٲؿ ٦ة أٌٝؽ٦ػ٫ ا٣ٲػٮـ ثػٲ٨ أٱػؽٱ٥١ مػ٭ةداته قػ٧ٕذ٭ة ث٪ٛكػٰ ٦ػ٨ 

أوعةث٭ة، ك٬ٰ ٤ٝٲ٢ ٨٦ ٠سٲؿو ٧٦ة ق٧ٕذ٫ ٨٧٦ ٔةش ٰٚ د٤ٟ اٵٱةـ، كمػةرؾ 
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 ٦ةوح: ١٦ذت. ثٮردرك: صؽكؿ ا٣ؿكادت. -أك ثٌٮاب 
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ااو  أكما ثٙراام ثىخاٖ ح نٓاا لٍاو ثىٍ ٍاك فاٖ حيام  ًٍ اا أ  ٌميم ًٍ ف٘ٓا ٌخميّ

 ثىِٓضث ثىخٖ ثىخّف حٔىّ ف٘ٓا  ٌَ أجيٓا ليٍاء  جاٌمّ٘ٔن.

ٍّا  ٓا ٌَ نوٍّ ٌاَ ثىشا٘  خُ مْ ٍِ شَ   أنخفٖ ةشٓاكثِت رالرٍث ٌٍَ ل فُج  ٌح

ثىخضاا  حصااَ٘ ثىخُٔصااٖو  ثسشااخال شااا ك ثىحااا عو  ثسشااخال شاام٘  

 ثسفغاُٖ.

أٌا ثىش٘  ثىخض  فٓٔ ٌَ ثىٍ ٍمَّ٘٘ ثس ثئوو  ٌَ ألالم ثىميٍااء فاٖ 

 ْأ ٗحاّ رِٖ لاَ  -ثىٔ َ ثىم ةٖو  شُ٘  ثى اٌك ثسنْا و  ىلا  كااي ىاٖ 

ىلا  شاٍمج فاٖ »ةثالرث أشٓ :  -محٍّ ثهلل  -كتو  فاحّ  ولن ٗاحّ فٖ كٌشق

كٌشق ىغث ل ةّ٘ث ىً أشٍك ٌثيٓا فٖ ثىتالك ثىم ةّ٘ث نيّٓاو  ىل٘ج فٖ كٌشق ٌَ 

 «.ْٔ أليً ثىم ب ةيغث ثىم ب

 كا  نِاج أحضا  كم شاّ فاٖ ٌمٓا   - كاي ثسشخال شا ك ثىحا ع 

ن(  ك  شّ و شٓاكحّ فاٖ نخاةاّ وٗأم ٌ٘صائ -ثى مثشات ثىمي٘ا فٖ ثىلاْ ة 

ىل  أصتحج ثى  ىث ثىصٔمٗث حصخحق ثشاً ثى  ىاث ثىم ةّ٘اث ةاأمٍة : »23ص

 «.فميّ٘ث

 أٌا ثسشخال شم٘  ثسفغاُٖو فل  نان ٌَ  اّلب ٌهخاب لِتا و  أصات  

أشخالًث ىيغث ثىم ة٘ث فٖ رأُٗث جأكة ثىٓاشاٍٖ راً فاٖ ني٘اث ثٙكثب ة اٌماث 

ٖ ثىٍاا حيخَ٘ كٌشااق ثىخااٖ نااان ثشاآٍا ثى اٌمااث ثىصاأمّٗث.  كاا  كمشااِٖ فاا

ثإلل ثكٗث  ثى اٌمّ٘ث.  ىل  شٍمج ٌِّ ثىهث٘  لَ حيم ثسٗاام  لاَ مجاىٓاا 

ناُاج ثىخ ناث ثىخاٖ ليإ ثىمٓا  ثى  ٗا  وٗمِاٖ لٓا  » ليٍائٓاو  ك  كاي: 

خُٓا رل٘يثٌ ٌم زةو ىهَ ثهلل آحٕ ثىحهٌٔث ثىم ةّ٘ث ثىخٖ أشس ثىٍ ٍك فّ٘( حافَ٘ 

ة ثىغ٘ا ةو ثىلائٍَ٘ ليٕ ثسٌٔم حِ٘ئٍذ ٌَ حاافز ثإل ّٔ ٍٗاان  صا ل ثىمازم  كا

ّٓ  ثىاتالك ٌِٓاا حيٓ٘اً ث ٗا خو فاٖ ُياال ثىخأثملو   إخالص ثىمٍوو ٌا  
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كٝؽ أدٯ ٰٚ ق٪ذٲ٨ ٤ٔػٯ نٚػةت كركاقػت كركاقػغ  ،ك٠ٲٙ ٹ ٱ١ٮف ٠ؾ٣ٟ

ٌَؽ ٦بةت ا٣ك٪ٲ٨؟! «ثٞٲخ دذٮ
(3)

. 

ٔةمٮا ٰٚ د٤ٟ اٵٱٌةـ، ك٤ٞ٩ػٮا إ٣ٲ٪ػة ٦ػة د٤ٟ ٠ة٩خ ثٕي م٭ةدات ا٣ؾٱ٨ 

مة٬ؽكق ثأٔٲ٪٭٥ كٔؿٚٮق ثأ٩ٛك٭٥. ك٣ٮ أًٛ٪ة إ٣ٲ٭ة مػ٭ةدات ثٕػي ا٣ؿصػةؿ 

ا٣ؾٱ٨ ٔةمٮا مجةث٭٥ ٰٚ د٤ٟ اٵٱةـ أ٦سةؿ ٤ٰٔ ا٣ُ٪ُػةكم، كّػةٚؿ ا٣ٞةقػ٧ٰ 

ا، ك١٣٪٭ػة  ، ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ا٣كػجٲ٢ إ٣ٲػ٫ ٧٦٭ػؽن ٌٜٞ ٥٣ ٱ١ػ٨ قػ٭ٺن ٣ٕؿٚ٪ة أف ٦ة دع

ك٨ ا٣ذ٪كٲٜ كا٣ذٕةكف ثٲ٨ ا٣ع١ٌةـ كا٣ع٧١ػة  كا٧٤ٕ٣ػة ، ا٣ٕـاا٥ كا٣٭٥٧، كظي 

ٌٜٞ د٤ٟ ا٣ؼٮارؽ.  ٬ٮ ٦ة أز٧ؿ د٤ٟ ا٣٪ذةاش كظ

٣ٞؽ ٔة٩ٯ أك٣بٟ ا٣ؾٱ٨ ٩كأؿ ا٣ٲٮـ ٨ٔ دىكر٥٬ ٰٚ ظٲةد٪ة ٦ٕة٩ػةةن مػؽٱؽة 

٦ؤ٧٣ح؛ ١ٚةف ٦ػ٪٭٥ ٦ىػ٨ َػٮرد ك٣ٮظػٜ ٠ة٣نػٲغ َػة٬ؿ ا٣ضـااػؿم، كرمػٲؽ 

ـ، ك٠ةف ٦٪٭٥ ٨٦ قػض٨ ٠ة٣نػٲغ ثٞؽك٩ف، كٔـ ا٣ؽٱ٨ ا٣ذ٪ٮػٰ، كػ٤ٲ٢ ٦ؿد

ا٣ؼٌؿ ا٣ذٮ٩كٰ كق٤ٲ٥ ا٣ٕ٪عٮرم ك٦ع٧ؽ ا٣جػــ، ك٦ػ٪٭٥ ٦ػ٨ ظ١ػ٥ ٦ع٧ٌؽ 

ى٢ ٨ٔ ٫٤٧ٔ ٠ٕةرؼ ةٷٔؽاـ ٠ة٣نٲغ قٕٲؽ ا١٣ؿ٦ٰ، ك٠ةف ٦٪٭٥ ٨٦ ٚي ٤ٔٲ٫ ث

 ا٣٪١ؽم.

٣ٞػػؽ ك٬ػػت أك٣بػػٟ ا٧٣ض٧ٕٲٌػػٮف أ٩ٛكػػ٭٥ ٣ؿقػػة٣ذ٭٥ ا٣ٕؿثٲٌػػح، كدٌكت 

أمةد ث٭ػ٥ ٧٤ٔػة  ا٧٣٘ػؿب كدػٮ٩ف ك ،أوٮاد٭٥ ٰٚ أرصة  ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ ٫ٌ٤٠

ك٦ىؿ كاٵردف ك٣ج٪ةف، ك٩أدٰ ٩ع٨ ا٣ٲٮـ ٣٪كأؿ ٨ٔ دكر٥٬ أك دكر ٦ض٧ٕ٭٥ 

 ٌٰ ٌٰ ا٣ٞػٮ٦ ا٤٣٘ٮٌم، دكف أف ٩ؽرؾ أف ا٤٣٘ٮٌم ٬٪ة ٱٕ٪ٰ ا٣ػؽكر ا٤٣٘ػٮٌم ا٣ػٮَ٪

 كا٣ذعؿٱؿم ا٣٪٭ٌٮٌم!

إف أكؿ ٦ة ٱعك٨ أف ٱٞةؿ ٨٧٣ ٱؿٱؽ أف ٱٕؿؼ دكر ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح ٬ػٮ 

                                                 

 .57ظةًؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح/ (3)
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٥ًٕ ظٲ٨ ٱٕٲنٮف ٰٚ ثعجٮظػحو ٦ػ٨ أف ٩ٞٮؿ  ٮا ا٧٣٪ ٫٣: إف ا٣جنؿ دٌٕٮدكا أف ٱ٪كى

٫٧ٕ٩! ٣ٞؽ أ٩كة٥٬ ا٣٪ٕٲ٥ي ا٣ػؾم ٱٕٲنػٮف ٚٲػ٫ كٱذ٧ذٕػٮف ثػ٫ وػةظتى ا٣٪٧ٕػح 

ك٤ٌٚى٫! كأذ٠ؿ ٬٪ة ٦سٺن أًؿث٫ ٨٧٣ ٱٕػٲل ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ٕىػؿ ٹ٬سنػة كرا  ٠ػ٢ 

ة ث٫. ٣ٞؽ ثٕر ٣ٰ وؽٱٜ ٬ةصؿ إ٣ ٕن ٯ إٱُة٣ٲة ٦٪ػؾ صؽٱؽ، ٗةٚٺن ٧ٌٔة ٱٕٲل ٦ذ٧ذٌ

زٺزٲ٨ ق٪ح ٝىح ظةدزح ٩نؿ٬ة ٤ٔٯ إظؽل كقةا٢ اٹدىػةؿ اٹصذ٧ػةٰٔ ٝػةؿ 

 ،ٚٲ٭ة: إف رصٺن ٰٚ ا٣سة٣سح كا٣ذكػٕٲ٨ ٦ػ٨ ٧ٔػؿق، أوػٲت ثػأٔؿاض ا١٣ٮرك٩ػة

ٌٛف  ا ٤ٔػػٯ ص٭ػػةز ا٣ذػػ٪ ٤ٚضػػأ إ٣ػػٯ ا٧٣كذنػػٛٯ ٤٣ٕػػٺج، كثٞػػٰ ٱٮ٦نػػة كاظػػؽن

ضٲ٨، ٚػؽٕٚ٭ة اٹوُ٪ةٰٔ، كمٰٛ كَٮ٣ت ثؽٚٓ زٺز٧بح دكٹر ز٨٧ اٵك٠كػ

ز٥ ػؿج كد٦ٮ٫ٔ ٤ٔٯ كص٪ذٲ٫! كٔضت ا٧٣عةقت كا٧٣ٮّٛٮف ٨٦ ث١ةا٫ ٧٣ػة 

رأكق ٨٦ ظك٨ ا٧٣ْ٭ؿ... ٚكأ٣ٮق ٨ٔ قجت ث١ةا٫، كٔؿًٮا ٤ٔٲػ٫ ا٧٣كػةٔؽة 

٨٦ و٪ؽكؽ ا٧٣كذنٛٯ، ٚة٣ذٛخ إ٣ٲ٭٥ كٝةؿ: أ٩ة ٹ أث١ػٰ ٤ٔػٯ ا٧٣ػةؿ ا٣ػؾم 

ٌٛف ٦ػ ٨ ٬ػٮا  رثػٰ دٕٚذ٫، ك٨١٣ أث١ٰ ٵ٩٪ٰ ٔنخ زٺزنػة كدكػٕٲ٨ قػ٪ح أدػ٪

ك٣ػػ٥ ٱؼُػػؿ ثجػػة٣ٰ أف أمػػ١ؿق ٱٮ٦نػػة ث٧٤١ػػح أك وػػٺة!! كأ٩ػػذ٥  ،كأك٠كػػضٲ٪٫

ـو كاظؽ ٦س٢ى ٬ؾا ا٧٣ج٤ٖ... ٥١ٚ ٬ٮ ا٣ػؽ   ٌٰ دأػؾكف ز٨٧ د٪ٛف ٱٮ ٱ٨ ا٣ػؾم ٤ٔػ

 أف أد٫ٕٚ إ٣ٯ رثٌٰ؟!

إف ٨٦ ٹ ٱؿل دكر ا٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ٮم ك٥٣ ٱؽرؾ نزةرق، ٠ةٵوػٌعة  ا٣ػؾٱ٨ 

٤ٔػٯ رؤكقػ٭٥ ٤ٔػٯ ظػٲ٨ أف ص٧ٲػٓ ا٧٣ؿًػٯ كف ا٣ذةج ا٣ؾم ٱ٤جكٮ٫٩ ؿى ٹ ٱى 

 ك٫٩!!ؿى ٱى 

   ېئ    ېئ ېئ ژ كد٤ٟ ٬ٰ ٔةدة ا٣جنؿ كَجةٔ٭٥، أ٥٣ ٱ٢ٞ رثٌ٪ة صػ٢ٌ صٺ٣ػ٫:

ا٤٧٣ػٟ: ] ژ مئ حئ جئ ژ ، ز٥ ٝػةؿ:ژ یی   ی  ی ىئ ىئ ىئ

 ؟![23

ٌٰ ٫ٌ٤٠ ٔة٦ٌحن، كٰٚ ثػٺد ا٣نػةـ ػةٌوػح أف  ٢٬ ٱ٥٤ٕ ا٣٪ةس ٰٚ كَ٪٪ة ا٣ٕؿث
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ا٤٣٘ػح ٚػٰ ٦ؿاقػٺت ا٣ػٮزارات كا٧٣ؤقكػةت  أ٠سؿ ٦ة ٱذؽاك٣ٮ٫٩ ٨٦ ٦ٛؿدات

ا٣ع١ٮ٦ٲٌح كا٣نٕجٲٌح، كٰٚ ٠ذةثةت ا١٣ذٌةب كاٷٔٺ٦ٲٲ٨، ٬ٰ ثٕي ٦ة أكرز٭ػ٥ 

إٱٌةق ٦ض٧ٓ د٦نٜ؟! ك٦ة ٨٦ كزارة كٹ دااؿة كٹ ٦ؤقكح رق٧ٲح أك مػٕجٲٌح إٌٹ 

اقذُةٔخ ث٢ٌٛ ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ كٝػؽ٦ة  ا٣ضػة٦ٕٲٲ٨ أف دكػذجؽؿ ثة٤٣٘ػح ا٣ذؿ٠ٲػح 

ةف ا٣ض٧ٲٓ كأٝٺ٦٭٥ ٣٘حن ٔؿثٲح ث٧ٛؿداد٭ة ك٦ى٤ُعةد٭ة ا٧٣ؽ٩ٲح ا٣ذٰ ٠ة٩خ ٣ك

دػػت  كا٣ٕكػػ١ؿٱح ٦ػػ٨ إدارٱػػح كوػػٌعٲح كزرأٲػػح كٗٲؿ٬ػػة، كإف أقػػ٧ة  ا٣ؿُّ

ُػٯ ث٭ػة اٵكا٦ػؿ ا٣ٕكػ١ؿٱح ٚػٰ ا٣ذػؽرٱجةت،  ا٣ٕك١ؿٱح، كا٧٤١٣ػةت ا٣ذػٰ دٕي

ٌٰ ٦ػ٨ د٦نػٜ،  ًٛػؿىؽ، ٤٠ٌ٭ػة ػؿصػخ إ٣ػٯ ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػ كأق٧ة  ا١٣ذةاػت كا٣

ٌُػةب ا٣ػؾم أمػؿؼ ٤ٔػٯ ا٧٣ٕضػ٥ كٱن٭ؽ ٤ٔ ٯ ذ٣ٟ ا٤٣ٮا  ٦ع٧ٮد مٲخ ػ

ا٣ٕكػػ١ؿم ا٧٣ٮٌظػػؽ، ٧٠ػػة ٱنػػ٭ؽ ا٧٣ٕضػػ٥ ا٣ُجٌػػٰ ا٧٣ٮٌظػػؽ ٤ٔػػٯ ص٭ػػٮد 

كٚػٰ  .ا٧٣ض٧ٕٲٌٲ٨ كا٧٤ٕ٣ة  ا٣ضة٦ٕٲٌٲ٨ ثؽ٦نٜ ٚػٰ كًػٓ ا٧٣ىػ٤ُط ا٣ُجٌػٰ

د٦نػػٜ ك٣ػػؽت ٦ٕػػةص٥ أػػػؿل ٠سٲػػؿة ٚػػٰ ا٧٣ىػػ٤ُعةت ا٣ـرأٲٌػػح، كٚػػٰ 

ىػػػ٤ُعةت َػػػٌت اٵقػػػ٪ةف، ٦ىػػػ٤ُعةت ا٤ٛ٣كػػػٛح ك٤ٔػػػ٥ ا٣ػػػ٪ٛف، ك٦

ك٦ى٤ُعةت ا٫ٞٛ٣، كٗٲؿ٬ة. كٚػٰ د٦نػٜ ك٣ػؽت ١ٚػؿة ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ذػةرٱؼٰ 

ا٣ؾم دذ٪ةٚف ثٕي اٵُٝةر ا٣ٕؿثٲح ا٣ٲٮـ ٤ٔٯ إػؿاص٫، كٰٚ د٦نػٜ كًػٕخ 

ك٦ة زا٣خ دٮًٓ ٦ٕةص٥ ا٤ٕ٣ػٮـ ا٧٣ذؼٌىىػح ثة٣ؿٱةًػٲةت كا٣ٛٲـٱػة  كا٣جٲبػح 

 كا٣عٌةرة كدٹٹت اٵث٪ٲح كٗٲؿ٬ة.

ا أف ٱ٘ٲٌػؿكا ٣ٞؽ اقذُةع ا٧٣ ض٧ٕٲٌٮف ك٨٦ مةر٠٭٥ ٰٚ ق٪ٮاتو ٤ٝٲ٤ح صػؽًّ

كص٫ ا٣عٲةة كوج٘ذ٭ة ا٣ٕة٦ٌح، كأف ٱض٤ٕٮ٬ة ٔؿثٲٌح ٦نػؿٝح، ٱنػةرؾ ٚػٰ ث٪ةا٭ػة 

ٌٞٛػٮف كا٣نػجٌةف ك٠ػ٢ُّ ا٧٣ذنػٌٮٝٲ٨ إ٣ػٯ  كٔؿكثذ٭ة ا٣ع١ٌػةـ كا٧٣ٮّٛػٮف كا٧٣س

ا ك٣كة٩نة.  ا٣ٕؿكثح ك٦ة ٱذى٢ ث٭ة ٩كجنة ك١ٚؿن

ف ٦ػة أٝػٮؿ، كا٣ػؾٱ٨ ٱٞػؿؤكف ٦ػة أ٠ذػت، أف كإ٩ٰ اقذأذف ا٣ؾٱ٨ ٱك٧ٕٮ
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أ٤ٞ٩٭٥ ٦ٰٕ إ٣ٯ وٛعح ٦ؼذىؿة ٨٦ ا٣ذةرٱغ ا٣ؾم ٔنخ ٝؿٱجنة ٦٪٫، كأدر٠خ 

 نزةرق، كٔؿٚخ ا١٣سٲؿٱ٨ ٨٧ٌ٦ و٪ٕٮق كث٪ىٮا أقٮارق.

ي ٣9925ٞؽ ٠ةف ا٣ٲٮـ ا٣سة٨٦ي ٦ػ٨ نذار قػ٪ح  ٚٲػ٫  ٨ى ٤ًػٍٔ ـ ٬ػٮ ا٣ٲػٮـ ا٣ػؾم أ

ك٠ةف  أف د٥ٌ صٺ  ا٣ذيؿؾ ٨ٔ ا٣جٺد. ثٕؽ ،اقذٞٺؿ قٮرٱح ٨ٔ ا٣ؽك٣ح ا٣ٕس٧ة٩ٲح

ٓي كا٣ٕنؿكف ٨٦ م٭ؿ د٧ٮز ٨٦ ا٣ك٪ح ٩ٛك٭ة ٬ٮ ا٣ٲٮـ ا٣ؾم دػ٥ٌ ٚٲػ٫  ا٣ٲٮـي ا٣ؿاث

 اظذٺؿ ا٣ٛؿ٩كٲٲ٨ ٣كٮرٱح.

ـ، 9999ٚإذا ٧٤ٔ٪ة أف ٦ض٧ٓ د٦نٜ أ٩نئ ٰٚ ا٣سة٨٦ ٨٦ ظـٱػؿاف قػ٪ح 

ا٧٤ٕ٣ػة   ٢ ٩ٮاة ٨٦رأٱ٪ة أف ا٧٣ض٧ٓ ٥٣ ٱ١ؽ ٱجةمؿ ٫٤٧ٔ ظذٌٯ اقذُةع أف ٱن١ٌ 

ا إ٣ٲ٭ػة ٦ػ٨ أُٝػةر ٔؿثٲػح أػػؿل ا٣كا١ٌٛ٧٣ؿٱ٨ ٨٦  ؽ٦نٞٲٲ٨ ك٨٧ٌ٦ ٠ػةف كاٚػؽن

٠ة٣ضـااؿ كدػٮ٩ف كا٣ٕػؿاؽ كاٵردف ك٤ٚكػُٲ٨ ك٣ج٪ػةف، كأف ٱجػؽأ ٤٧ٔػ٫ ثػ٢ 

٦ٕؿ٠ذ٫ ٰٚ اٷوٺح كا٣ذٕؿٱت ٰٚ ز٨٦و ثة٣ٖ ا٣ىػٕٮثح كا٣ذٕٞٲػؽ؛ ٵ٩ػ٫ ز٦ػ٨ 

، كدٌػػػةربو ٚػػػٰ  ٌٰ اٳرا  ػ٤ؼ٤ػػػحو اصذ٧ةٔٲػػػح، كاًػػػُؿاب كَ٪ػػػٰ كٝػػػٮ٦

كاٹدضة٬ةت كا٣٪ـٔػةت كا٧٣ىػة٣ط ثػٲ٨ ٦ػٮا٣ٲ٨ ٦ؤٱٌػؽٱ٨ ٤٣ضػٲل ا٧٣٪٭ػــ 

ك٦ٕةدٱ٨ ٫٣ ٱُػةردكف ٤ٚٮ٣ػ٫، كثػٲ٨ ٦٪ذْػؿٱ٨ ٤٣ضػٲل ا٣ٞػةدـ ٧ٌ٦ػ٨ أٗػؿد٭٥ 

ٌٛكػٮف ٔجٲػؿ ا٣عؿٱٌػح  ا٣ٮٔٮد كػؽٔذ٭٥ اٳ٦ةؿ، كثٲ٨ ٦ٮاَ٪ٲ٨ ٣ػ٥ ٱ١ػةدكا ٱذ٪

 ا٣ذٰ ا٩ذْؿك٬ة ظذٯ ٚٮصبٮا ثةظذٺؿ صؽٱؽ!!

ت، ٚٞؽ ٠ة٩ػخ كأ٦ة ا٤٣٘ح ٰٚ ذ عي ٣ٟ ا٣ضٌٮ ا٣ؾم دأٌزـ كدؿا٧٠خ ٚٮ٫ٝ ا٣كُّ

ص٧ةٔح اٹدعةد كا٣ذؿٰٝ أ٣ـ٦خ ٢٠ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲح ا٣ذةثٕح ٣٭ػة أف د١ػٮف ا٤٣٘ػح 

ا٣ذؿ٠ٲح كظؽ٬ة ٬ٰ ٣٘ذى٭ة ٰٚ ٢٠ ٦٪ةظٰ ا٣عٲةة... كأ٣ـ٦خ ٚٲ٧ة ثٕؽ ا٧٣ؤذ ٩ٲ٨ 

 ٰٚ دؿ٠ٲة ػةٌوح أف ٱؿٚٓ اٵذاف ثة٤٣٘ح ا٣ذؿ٠ٲٌح!

قح اٹدعةدٱٲ٨ ٝةا٧ح ٤ٔٯ ٧َف ٦ٕة٥٣ ا٣نؼىٲح ا٣ٕؿثٲح، ٣ٞؽ ٠ة٩خ قٲة

 كٰٚ ٦ٞؽ٦ذ٭ة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح.
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ٌٛك٫ كَ٪٪ة ٧٤ٔ٪ػة  إ٩٪ة إذا دىٌٮر٩ة ذ٣ٟ ا٣ضٌٮ ا٣ؾم ٠ةف ٬ٮ ا٣٭ٮا  ا٣ؾم ٱذ٪

٧٣ٞةك٦ػح ٠ػ٢ٌ د٤ػٟ أف أ٬ؽاؼ ا٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ٮم ا٣ٕؿثٰ ٠ةف ٬ٮ ا٣ؽكا ى ا٣٪ةصٓ 

ًن اٵٗؿاض ا٧٣ٕةدٱ ا ك٣كة٩نة.ح ٤٣ٕؿكثح كدعؿٱؿ٬ة أر  ة ك١ٚؿن

كإ٩ٰ أٔذٞؽ أف ٬ػؾق اٵمػ٭ؿ ا٣س٧ة٩ٲػح ا٣ذػٰ ٠ػةف ا٧٣ض٧ػٓ ٚٲ٭ػة ٚػٰ أكؿ 

ة َجٌػٜ اٳٚػةؽ، ك٠ػةف  ٕن ا ٔؿثٲًّػة قػةَ ٩نأد٫ كإثٌةف ٩نة٫َ، ك٠ةف ٫٤٧ٔ ٚٲ٭ة ٩ٮرن

ٌٰ ٫ٌ٤٠، كٰٚ ا٣ؽكؿ ا٣٘ؿثٲٌػح  وٮد٫ ٚٲ٭ة وٮدنة ٔؿثٲًّة دؿدٌد وؽاق ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿث

٫ كرقػة٣ذ٫..   ٬ػٰ كظػؽ٬ة ا٣ذػٰ ٠ة٩ػخ ا٣كػٌؽ ا٣ذٰ أ٧٤ٔ٭ة ا٧٣ض٧ٓ ثذأقٲكػ

٫ًٕ ٨٦ أف ٱؿد١ت ٚػٰ قػٮرٱح  ا٧٣٪ٲٓ ٰٚ كص٫ اٹظذٺؿ ا٣ٛؿ٩كٰ ا٣ضؽٱؽ، ك٦٪

٦ة ارد١ج٫ ٨٦ ظ٧ةٝح كإصؿاـ ٰٚ ٚؿض ا٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح ٤ٔٯ ا٣ضـااػؿ ظػٲ٨ دػ٥ٌ 

 ٫٣ اظذٺ٣٭ة.

٢٬ ػُؿ ٰٚ ذ٬ػ٨ أظػؽ ٧ٌ٦ػ٨ ٱكػأ٣ٮف ٔػ٨ دكر ا٧٣ضػة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ 

ٞ ػٜ أك ػؽ٦ح ا٤٣٘ح ا٣ ٙ  أك دػؿاثو ظي ي٣ ٕؿثٲح أف ٱ٪ْؿ إ٣ٯ ٦ة ٬ٮ أثٕؽ ٨٦ ٠ذةب أ

٦ض٤ٌحو وؽرت؟ إف ا٣جىةاؿ ٣ٮ اقذ٪ةرت ٔ٪ؽ أوعةث٭ة ٣كأ٣ٮا ٧ٌٔػة ٬ػٮ أك٣ػٯ 

 ٨٦ ذ٣ٟ كأز٢ٞ ٰٚ ٦ٲـاف ا٣عٲةة كأٔؿؽ ٰٚ دةرٱغ ا٣٪٭ٌح كا٣ذٌٞؽـ!

ٕىٛح ٦ػ٨  ة٠ٲػٙ ٩ضػخ قػٮرٱح، ك٬ػٰ ا٣ىػ٘ٲؿ :٢٬ قأؿ قةا٢ ا٧٣يكذٌػ

ٛ ػؾ٬ة ٚػٰ ا٣ضـااػؿ ثقٲةقح اٹق ؿض ٛػذ٧ٕةر ا٣ٛؿ٩كٰ اٵظ٧ٜ ا٣٘ةم٥ ا٣ذٰ ٩

 ٣٘ذ٫ ا٣ٛؿ٩كٲح ٦ع٢ٌ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲٌح؟

٢٬ أدرؾ ا٣ؾٱ٨ ٠ذجٮا ٨ٔ د٤ػٟ اٵٱٌػةـ أف ا٣ٛؿ٩كػٲٲ٨ ٣ػ٥ ٱكػذؿٱعٮا ٚػٰ 

ثٺد٩ة ٱٮ٦نة ٨٦ ٦ْة٬ؿة َٺثٲٌح، أك ٬ض٧ح زٮرٱٌح، أك وؿػةت قٲةقٲح، كأ٩٭ػ٥ 

ىكا ٰٚ ثٺد ا٣نةـ ظٲ٨ دػ٤ػٮا  ة دؽ٧ٔػ٫ ظ١ٮ٦ػح رأ ٛن ا ٔؿثٲًّػة ٔةوػ د٦نػٜ صػٮًّ

ٔؿثٲٌح، كدعذٌ٪٫ ٔٮاَٙ مٕجٲٌح دٕٲػؽ إ٣ٲػ٫ ٔؿكثذػ٫ ٤ٔػٯ اٵ٣كػ٪ح كاٵٝػٺـ، 

ٚؼةؼ ا٣ٛؿ٩كٲٮف أف ٱٛذعػٮا ٤ٔػٯ أ٩ٛكػ٭٥ زػٮرة زٞةٚٲػح ٔؿثٲٌػح ٣ػ٥ ٱعكػجٮا 
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ظكةث٭ة، ٱٞٮـ ث٭ة إ٣ٯ صة٩ت ا٣سٮار ا٧٣ضة٬ؽٱ٨ كا٧٣ٞةد٤ٲ٨ رصةؿه ٧٤ٔػة  ٦ػ٨ 

ا٤ٕ٣ٲػػة ٱعػػةرثٮف ا٣سٞةٚػػح ا٣ٛؿ٩كػػٲح كٱؿٌٚػػٮ٩٭ة، ٚؿًػػٰ ا٧٣ض٧ػػٓ كا٧٣ٕة٬ػػؽ 

ا٣ٛؿ٩كٲٮف ثذ٤ٕٲ٥ ٣٘ذ٭٥ إ٣ٯ صة٩ت ٗٲؿ٬ة، ك٥٣ ٱٛؿًٮ٬ة ثػؽٱٺن ٔػ٨ ٗٲؿ٬ػة، 

ظذٯ صة ت قػ٪ٮات ٠ة٩ػخ دراقػح ا٤٣٘ػح اٵص٪جٲػح ٚػٰ قػٮرٱح ظػٌؿة ٱؼذػةر 

ا٣ٌُٺب ٦٪٭ة إظؽل ا٤٣٘ذٲ٨ اٷ٤١٩ٲـٱح أك ا٣ٛؿ٩كٲح إ٣ٯ صة٩ػت ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

 ٣٘ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ ٢٠ ا٧٣ؽارس كا٧٣ٕة٬ؽ. ا٣ذٰ ٬ٰ

ٌٰ ا٣ػؾم ٠ػةف ٩ذٲضػح ا٣ٕةوػٛح  ٚ٭٢ ذ٠ؿ أظؽ ٨٦ ا١٣ذٌةب ٬ؾا اٵزؿ ا٣ٮَ٪

 ؟كا٣ٕةَٛح ا٣ٕؿثٲٌح ا٣٪ٞٲٌح ا٣ذٰ ٠ةف ٱٞٮد٬ة ا٧٣ض٧ٕٲٌٮف كا٣ضة٦ٕٲٌٮف ٰٚ د٦نٜ

ٌٰ ٤ٔٯ أ٫٩ أزػؿه  ٌٰ ا٣ع ك٢٬ ذ٠ؿ أظؽه ٨٦ ا٣ٮَ٪ٲٌٲ٨ ٬ؾا اٵزؿ ا٣ٮَ٪ٰ ا٣ٞٮ٦

 ض٧ٓ ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ د٦نٜ؟!٨٦ نزةر ا٧٣

إف ص٧٭ؿة أكٹد٩ػة ا٣ٲػٮـ، ثػ٢ إف ٠ػ٢ ا٣ػؾٱ٨ ك٣ػؽكا ٚػٰ ٔىػؿ ا٣عؿٱػح 

ـ ٣٭ػ٥ ا٤ٕ٣ػ٥ ٚػٰ  ػؽ  كاٹقذٞٺؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣ٮ٨َ، كد٤ٌٞجٮا ٰٚ ظٲػةة ا٣٪ٕػٲ٥، ٱٞي

ؿ، كٱؽرقٮف ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت ٚذٞػٌؽـ ٣٭ػ٥ ا٧٣ىػةدر  ا٧٣ؽارس ث٤كة٩٭٥ ا٧٣يٲك 

٧٦ة ٔة٩ةق كَػ٪٭٥، ك٧٦ػة ٝػةـ ثػ٫  كا١٣ذت ا٧٣ؼذٌىح ث٤كة٩٭٥، ٱض٭٤ٮف ا١٣سٲؿ

رصةؿ د٤ٟ اٵٱةـ، ا٣ؾٱ٨ أكرزٮ٩ة أٱػةـ ا٣ٕؿكثػح كا٣ٕؿثٲػح كا٣عؿٱػح  :أصؽاد٥٬

ا٣ذةرٱغ ا٣ٞؿٱت ا٧٣ضٲؽ ٗٲؿ كأ٩ة كاظؽ ٨٧٦ ٥٣ ٱٕؿٚٮا ٨ٔ ذ٣ٟ  ،كاٹقذٞٺؿ

ٮا ٣٪ة ٨ٔ ٱٮـ ٦ٲك٤ٮف، ك٣ٞؽ ٔؿٚ٪ة ٨ٔ دةرٱغ ا٣ؿك٦ةف، ك٨ٔ وػةدرات ٦ة ظ١ى 

٧٦ة ٔؿٚ٪ةق ٨ٔ ص٭ةد أصؽاد٩ة كأق٧ة  ا٣ؿصةؿ ا٣ؾٱ٨ ٠ػةف  ا٣ؽكؿ اٵكرثٲح أ٠سؿ

٣٭٥ ا٢ٌٛ٣ ٰٚ ٠سٲؿ ٧٦ة ٩ٕٲل ٚٲ٫ ك٩ذ٧ذٓ ٚٲ٫. ك٤ٔٯ ٢٠ قة٨٠ أف ٱٕػؿؼ أف 

ا٣ػػؽار ا٣ذػػٰ ٱكػػ١٪٭ة إذا اردٕٛػػخ ٚة٣ٌٛػػ٢ اٵكؿ ٚػػٰ اردٛةٔ٭ػػة ٧٣ػػ٨ كًػػٓ 

 اٵقةس ا٣ؾم ٝةـ ٤ٔٲ٫ ا٣ج٪ٲةف.

ػؽ٦ػح ا٤٣٘ػح  أ٦ة ٠ةف ٱضؽر ث٧ػ٨ ٱكػأؿ ٔػ٨ دكر ا٧٣ض٧ػٓ ا٤٣٘ػٮم ٚػٰ
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ح أو ثتد  ا٣نتةم ا٣ذتٰ ٠ة٩تخ دٕ٪تٰ ٠ٲٙ اقتذُةٔخ قتٮ ٱ :ا٣ٕؿثٲّح أن ٱكأل

و٬تٰ أٝتتؿل ا٣تجد  ا٣ٕؿثٲتتح ٦ت٨ دؿ٠ٲتتة،  ،قتٮ ٱح وار  ن و٤ٚكتُٲ٨ و٣ج٪تتةن

وأ٠سؿ٬ة دةثٕٲّح ٣٭ة، ٠ٲتٙ اقتذُةٔخ أن د٪ضتٮ ٦ت٨ قٲةقتح ايدعتة ٱٲ٨ ا٣ذتٰ 

؟! ّٰ  أظ٤ّخ ا٣عؿف ا٣ددٲ٪ٰ ٰٚ ا١٣ذةثح ٦ع٢ّ ا٣عؿف ا٣ٕؿث

٧ُٔؿ ٦ض٧ٓ  ٦نٜ أ ثٓ ق٪ٮات ظذٯ ٬جّتخ ٔ ٤تٯ ا٣تجد  ٔٮاوتٙ ٥٣ ٱ٨١ 

٬ٮصةء ظ٤٧ذ٭تة ٔٮاَتٙ ػة ٔتح ٦ت٨ أٔتؽاٍء ث٤كتةن أوتؽٝةء، وأٱّتؽد٭ة ٩ىتةاط 

٦ُنٛٞٲ٨ ٨٦ ا٣ؼجؿاء، ٱعةو٣ٮن ٤٠ّ٭٥ إٝ٪ةع أو٣ٰ ار٦ؿ ثأ٫٩ ٨٣ دذؼ٤ّه ثد ٩ة ٦ت٨ 

ا٣ذؼ٤ّٙ، و٨٣ د٤عٜ ثؿ٠ت ا٣٪٭ٌح ا٧٤ٕ٣ٲتح إّي إاا دؼ٤ّتخ ٔت٨ ا٣عتؿف ا٣ٕؿثتٰ 

 َ وثؽأت ا٣ٌت٘ٮ  ٣ذعٞٲتٜ ا٣تٟ ٦ت٨  .٪ٰ ٦ع٫ّ٤خ ا٣عؿف ا٣ددٲّظ٤ٰٚ ٠ذةثذ٭ة وأ

تدؿ٠ٲة و٨٦ ٠ةزاػكذةن و٨٦ أ٣جة٩ٲة و٨٦ ثٕي ا٣ؽول ارو ثٲّح ا٣ذٰ دَ  ٠ِجَْؿ٬تة  ٢َ ع٧ 

 اإل٤١٩ٲـ ٚأ ق٤ٮا ا٧٣كذنؿق ٦ؿٗٮ٣ٲٮث إلٝ٪ةع ا٣كٮ ٱٲ٨ ثؾ٣ٟ.

أي ٱضؽ  ثة٣ّكةا٤ٲ٨ ٨ٔ  و  ا٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ٮّي أن ٱؾ٠ؿوا أن ٦ض٧ٓ  ٦نتٜ 

ا٣ٕٮاوتٙ وا٣تؽٔٮات، وأن از٪تٲ٨ ٦ت٨ أٌٔتةا٫ ٧٬تة  ٬ٮ ا٣ؾي وٝٙ ٰٚ وص٫

ا٤٣ّؾان دىّؽٱة ٤٣٭ض٧ح ا٣نؿقتح ا٣ع٧ٞتةء، و ٕٚتة ٔت٨ ا٣تجد  أاا٬تة: ٤ٚٞتؽ ٝتةم 

 اٲف ا٧٣ض٧ٓ ارقذةا ٦ع٧ؽ ٠ؿ ٤ٰٔ ُٚٞٓ ا٣ُؿٱتٜ ٤ٔتٯ ٦ؿٗٮ٣ٲتٮث ظتٲ٨ 

ة رن ٚتٰ ا٣تٟ ٝتؿاً ا ُٕٝٲ ت ؛ي ظةصح إ٣ٯ َؿح ا٧٣ٮًٮع أو ٦٪ةٝنذ٫ْن أَث٫٘٤ أ

وثٲ٨ّ ٫٣ أن د٘ٲٲتؿ ا٣عتؿوف ا٣ٕؿثٲتح ٱُٞتٓ  ،ٱكذُٲٓ أظؽ أن ٱذضةوزه ظةق٧ًة ي

ارصٲةل ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞة ٦ح ٨ٔ دؿاز٭ة ا٣ٕؿثٰ اإلقد٦ٰ ا١٧٣ذٮل ثذ٤ٟ ا٣عتؿوف، 

ٚ٭٢ ٩جٞٯ ٝؿ٩ًة ٨٦ ا٣ـ٦ةن ٦ذؿص٧ٲ٨ ٣ذؿاز٪ة ا٣ٞؽٱ٥ إ٣ٯ دتؿاث ١٦ذتٮل ثعتؿوف 

ةن ٱتذ٨ٞ صؽٱؽة؟!! و٤َت إ٣ٯ ٌٔٮ ا٧٣ض٧ٓ ارقذةا إ٣ٲتة  ٝؽقتٰ ا٣تؾي ٠ت

٤ح ٰٚ ا٧٣ٮًتٮع ٱجتٲ٨ّ ٚٲ٭تة  ا٣ٲٮ٩ة٩ٲح وا٣ٛؿ٩كٲح واإل٤١٩ٲـٱح أن ٱّٕؽ ٦َؾ٠ّؿة ٦ٛى 

٢ٌٚ ا٣عؿوف ا٣ٕؿثٲّح ٤ٔٯ ا٣عؿوف ا٣ددٲ٪ٲّح، ٚٞةم ارقذةا ا٣ٞؽقٰ ثإٔتؽا ٬ة 
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وثٲ٨ّ ٚٲ٭ة ٦ة ٱ٧ذةز ا٣عؿف ا٣ٕؿثٰ ٤ٔٯ ٗٲؿه، ؤؿً٭ة ٤ٔٯ ٦ض٤تف ا٧٣ض٧تٓ 

ةًٚؾا ُٝتٓ ا٣ُؿٱتٜ ثت٫ ٤ٔتٯ د٤تٟ ا٣تؽٔٮات ٚأّٝؿ٬ة و٧٧ّٔ٭ة، وأوجعخ ٝؿاً ا ٩

ا٣٭ٮصةء. و٠ة٩خ ثٕي ا٣ىتعٙ ا٤٣ج٪ة٩ٲّتح ٝتؽ ٩نتؿت ٦تة ٱتؽٔٮ إ٣تٯ ٦٪ةوتؿة 

ا١٣ذةثح ثة٣ددٲ٪ٲّح، و٩نؿت وعٲٛح )أ٣ٙ ثةء( ا٣ؽ٦نٞٲح ٰٚ ٔؽ ٬ة ا٣ىتة   ٚتٰ 

دؿص٧ح ٧٣ة ٩نؿ ٰٚ ٣ج٪ةن 27/20/2701
(2)

. 

قتتٰ ٬تتٮ ا٣كتتؽ  و١٬تتؾا ٠تتةن   ّ ارقتتذةاٱ٨ ا٧٣ض٧ٕٲ تتٲ٨ ٠ؿ ٤ٔتتٰ وا٣ٞؽ

ا٧٣٪ٲتٓ  ون د٘ٲٲتتؿ ا٣عتتؿوف ا٣ٕؿثٲّتح ا٣ذتتٰ د٧ذّتتٓ ث٭تة ٝتتؿاءةً و٠ذةثتتحً ا٣ُتتّدُل 

ٞ ٛٮن، وا٣ذٰ ٩نأ٩ة ٤ٔٲ٭ة وي ٩ٕؿف أوتعةل ا٣ٌٛت٢ ٚتٰ ثٞةا٭تة.. ثت٢  وا٧٣س

٩أدٰ ا٣ٲٮم ٣٪كأل ٔت٨ ا٣تؽو  ا٣تؾي ٝتةم ثت٫ ا٧٣ض٧تٓ ٣ؼؽ٦تح ا٤٣٘تح ا٣ٕؿثٲتح! 

٧جةمتؿ ٚتٰ ثٞةا٪تة ٤ٔتٯ وت٤ٍح وظكج٭٥ ٬ؾا ا٣تؽوُ  وظتؽه، إا ٬تٮ ا٣كتجت ا٣

. ّٰ  ث٧ةًٲ٪ة و٦ٕؿٍٚح ثذؿاز٪ة ا١٧٣ذٮل ثة٣عؿف ا٣ٕؿث

أأا٠ؿ ٥١٣ ٩ٮاة ٢ٍ٧ٔ آػتؿ وًتٓ ا٧٣ض٧تٓ أقةقت٫ و٩عت٨ ا٣ٲتٮم ٩ذ٧ذتٓ 

 ثج٪ٲة٫٩ ا٣نة٦غ؟

« ٦ؽ قتح اٳ ال ا٤ٕ٣ٲتة»٣ٞؽ أ ا ت ا٣ع١ٮ٦ح ا٣ٕؿثٲّح اٚذذتةح ٦تة أقت٧ذ٫ 

، وص٤ٕخ ا٣٘تؿ  ٦ت٨ د٤تٟ ٱضٮ ١٦ذت ٔ٪جؿ   اقذ٭٥ ا٣ٕة٣ٲح٣ٲذةثٓ ٚٲ٭ة ػؿّ 

وأو٤٠خ إ٣ٯ ا٧٣ض٧ٓ د٪ٛٲؾ  ،«٩نؿ ا٤٣٘ح ا٣ٛىعٯ واٳ ال ا٣ٕؿثٲّح»ا٧٣ؽ قح 

٦ة دعذةج إ٣ٲ٫ د٤ٟ ا٧٣ؽ قح، ٚذُّٮع ثٕي أٌٔةء ا٧٣ض٧ٓ ٣ذتؽ ٱف َدث٭تة 

٦ّؽة زدزح أم٭ؿ ٣ذأ٬ٲ٤٭٥ ٤٣ؽ اقتح ٚتٰ د٤تٟ ا٧٣ؽ قتح، ووًتٕٮا ٧٤٣ؽ قتح 

ةا مٛٲٜ صجؿي، ودٮ٣ّٯ ا٣ذؽ ٱف ٚٲ٭ة ٦٪ة٬ض٭ة ا٣ذؽ ٱكٲّح، و٠ةن ٦ؽٱؿ٬ة ارقذ

م، 2702أ ثٕح أقةدؾة، زدزح ٦٪٭٥ أٌٔةء ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ، وثؽأ اإلٔؽا  ٣٭ة ق٪ح 

ّٰ ٚتٰ  ّٰ ٰٚ ا٧٣ؽا  ، وا٣تٮّٲٛ و٠ةن ا٣ؾٱ٨ دؼّؿصٮا ٦٪٭ة ِٝٮامَ ا٢٧ٕ٣ ا٣ذ٤ٕٲ٧

                                                 

 و٦ة ثٕؽ٬ة. 255ص 1ا٩ْؿ ٦ض٤ح ٦ض٧ٓ  ٦نٜ، ا٧٣ض٤ّؽ  (2)
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٦ؼذ٤ٙ ٦ؤقكةت ا٣ؽو٣ح. و٥٣ ٱ١ت٨ ٚتٰ  ٦نتٜ ٝج٤٭تة ٗٲتُؿ ٦ٕ٭تؽ ا٣عٞتٮق 

ت٥ّ ثٌٕت٭ة إ٣تٯ ثٕتي وأ٤٧٠ُتخ ث٤١ٲتةت و٬ٰ  ،وا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ُجّٰ ًُ ٤٠ّ٭ة ا٣ذٰ 

م وَظ٤٧َخ اق٥ ا٣ضة٦ٕح ا٣كٮ ٱح ا٣ذتٰ 2724اٳ ال وا٤ٕ٣ٮم وا٣٭٪ؽقح ق٪ح 

أوجعخ ٚٲ٧ة ثٕؽ صة٦ٕح  ٦نٜ. و٠ةن ٦تؽٱؿ ٦ؽ قتح اٳ ال ا٤ٕ٣ٲتة ارقتذةا 

 مٛٲٜ صجؿي ٬ٮ ٩ٛك٫ ٧ٔٲؽ ٤٠ٲح اٳ ال ا٣ضؽٱؽة ٰٚ ا٣ضة٦ٕح ا٣كٮ ٱح.

 و ة د٤ٕٲ٧ٲّح دؤ٢٬ ا٣ُدل ٣د٩ذكةل إ٣تٯ ٦ؽ قتح و ٔخ ا٣عةصح إ٣ٯ 

ٚذُّٮع زدزح ٨٦ ا٧٣ض٧ٕٲّٲ٨ ٣ذؽ ٱف ا٤٣٘ح وار ل ٧٣ؽة زدزح  ،اٳ ال ا٤ٕ٣ٲة

أم٭ؿ، ٧٠ة ٝة٦ٮا ثة٣ذؽ ٱف ا٧٣كةاٰ ٤٣ؿاٗجٲ٨ ٰٚ د٥ّ٤ٕ ا٣ٕؿثٲّح ٨٦ ا٧٣تٮّٛٲ٨ 

 ثٲّح.ٰٚ وزا ات ا٣ؽو٣ح و٦ؤقكةد٭ة، وأ ػ٤ٮا د٤ٕٲ٥ ا٣ٕؿثٲّح ٰٚ ا٧٣ؽ قح ا٣عؿ

٣ٞؽ ٠ةن أ٥٬  ٦ة ٱَنت٢٘ ا٧٣ض٧ٕٲّتٲ٨ إٱضتة ُ ا٣ستؿوة ا٤٣٘ٮٱتح ا٣ٕؿثٲتح ا٣ذتٰ 

ٱعذةج إ٣ٲ٭ة ا٧٣ضذ٧تٓ، ٣تؾ٣ٟ  اظتٮا ٱذ٪ةٚكتٮن وٱذٕتةو٩ٮن ٤ٔتٯ إظٲتةء ٦تة 

ٱكذُٲٕٮن ٨٦ ٦ٛؿ ات ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح أو إػؿاص٭ة ٦ت٨ دعتخ ا٣تؿ  م ٧٠تة ٝتةل 

 ارقذةا ا٣جـم.

٧٣ض٧ٓ ٱ٪نؿ ٝٮاا٥ ا٧٣ٛتؿ ات ود٪ّٮٔخ ٰٚ قجٲ٢ ا٣ٟ وقةا٤٭٥؛ و٠ةن ا

ا٣ضؽٱؽة ٚتٰ ا٣ىتعٙ، و٠تةن ا٧٣جتة ك ٱ٪نتؿ ا٧٣ٛتؿ ات وا٧٣ذؿا ٚتةت ٚتٰ 

  وق٫، ٧٠ة ا٠ؿ ا٣ٟ َدث٫ ٤ٰٔ ا٣ُ٪ُتةوي
(3)

وّتةٚؿ ا٣ٞةقت٧ٰ 
(4)

و٦ُٲتٓ  

ا٧٣ؿاثٍ
(5)

و٬تٮ  ،و٣ٞؽ ق٧ٕخ ٦٪٭٥ ث٪ٛكٰ ٦ة قّض٤ٮه ثٕؽ ا٣ٟ ٚتٰ ٠ذتج٭٥ .

ٔت٨ ٦ٕ٪تٯ ٧٤٠تح ا٤ُ٩تٜ  أن ا٣نٲغ ا٧٣جتة ك ٠تةن ٚتٰ ١٦ذتت ٔ٪جتؿ إاا قتب٢

٠ة٣نتتّدل أو ٠ة٣ّؿٔتتؽ ٱٕتتّؽ  ٦ذؿا ٚتتةت ٦تت٨ ا٧٤١٣تتةت ث٧ٕ٪تتٯ واظتتٍؽ، ٱٞتتٮل 

                                                 

 ٰٚ ٦ؾ٠ؿاد٫. (3)

 م.2742ثٲؿوت  -،  .  ا  ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣دٱٲ٨ «١٦ذت ٔ٪جؿ»ٰٚ ٠ذةث٫  (4)

 م.2772 ٦نٜ  -،  ا  ا١ٛ٣ؿ «ا٣٪ٮ  وا٣٪ة » ٰٚ ٠ذةث٫ (5)
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قّض٤ٮ٬ة واظْٛٮ٬تة و٣ٲكتذؼؽم ٠ت٢ّ ٦ت٪٥١ ٦تة ٱ٪ةقتت ٦ٮًتٮ٫ٔ  :٤٣ُدل

٠ةن ا٧٣جة ك ٱ٪نؿ٬ة ث٘ـا ة ٰٚ ٠ذت ا٣نؿوح ا٣ذتٰ أػؿص٭تة، ١٠ذتةل و٦٪٭ة. 

«٠ٛةٱح ا٧٣ذعِٛ يث٨ ارصؽاثٰ»
(6)

«ا٣ؽ ٱؽٱّتح مؿح ا٧٣ٞىتٮ ة»و 
(7)

. و٠تةن 

ارقتتذةا ا٣ض٪تتؽي ٱ٪نتتؿ ا٧٣ٛتتؿ ات ا٣ذتتٰ دذ٤ّٕتتٜ ث٧ٮًتتٮع واظتتؽ، ٠أقتت٧ةء 

ا٣ُؿق
(22)

، وأق٧ةء ا١٣ؿم، وٱ٪نؿ٬ة ارقذةا ا٣جِـم ٰٚ ٝىةاؽه، وأ٦تة ارقتذةا 

ِٛىةح ٨٦ ٠دم ا٣ٕة٦ّح ٰٚ ا٧٣ؽن وار ٱتةف، وثتؾ٣ٟ  صجؿي ١ٚةن ٱكذؼؿج ا٣

ٰ ٣٘ذ٭ة ا٣ذتٰ ُظضجتخ ٔ٪٭تة، وٗةثتخ ٣ج ٯ ا٧٣ض٧ٕٲٮن ظةصح ار٦ّح إ٣ٯ ٣٘ح ٬

٨ٔ أ٣ك٪ذ٭ة وأٝد٦٭ة. وٝؽ وؽ ت ٦ت٨  ٦نتٜ زتؿوة ٣٘ٮٱتح ي دعىتٯ إ٣تٯ 

 وي قٲ٧ّة ٰٚ ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ُجٲّح واإل ا ٱح وا٣ٕك١ؿٱح. ،ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ ٫ّ٤٠

إن ٦ْٕتت٥ ٦تتة ٩تت٪٥ٕ ثتت٫ ا٣ٲتتٮم ٦تت٨ ا٧٣ٛتتؿ ات و٦تتة ٩كتتذؼؽ٫٦ ٦تت٨ ٧٤٠تتةت 

ظٲةد٪ة ٨٦ إ ا ٱح وَجٲّح ؤكت١ؿٱح  و٦ى٤ُعةت ٰٚ ظٲةد٪ة ٤ٔٯ ص٧ٲٓ ٦كذٮٱةت

 إ٧٩ة ٠ةن ث٢ٌٛ د٤ٟ ا٣ض٭ٮ  ا٣ذٰ ثؾ٣٭ة  صةل د٤ٟ ارٱةم و٧٤ٔةؤ٬ة.

وظكجٰ أن أًٓ ثٲ٨ أٱؽٱ٥١ ٦سةًي واظًؽا ٧٦ة ٠ةن ٤ٔٲ٫ ار٦ؿ ٰٚ أواػتؿ 

ا٣ٕ٭ؽ ا٣ذؿ٠ٰ ٰٚ  ٦نتٜ، و٦تة أوتجط ٤ٔٲت٫ ا٣عتةل ٚتٰ ا٣ؽو٣تح ثٕتؽ ػ٧تف 

ٙ اقذُةع ا٧٣ض٧ٕٲّٮن ٦عَٮ وتٛعح ٣ذؽ ٠ٮا ٠ٲ ؛ق٪ٮات ٨٦ ا٣ضدء ا٣ذؿ٠ٰ!

و٧ََف آزة ٬ة وػ٤ٜ وٛعح صؽٱؽة دٞٮل ٠أْن ٥٣ ٱ٨١ ٰٚ ا٣تجد  متٰء ٧٦تة 

ق٧ٕ٪ة ٔ٪٫، ٚ٪ع٨ ا٣ٲٮم ٰٚ وَ٪٪ة، و٣كة٩ُ٪ة ٣٪ة، و٬ة ٬ٮ ٦تة و ز٪تةه ثتٲ٨ أٱتؽٱ٪ة 

وٰٚ ٦ؽا ق٪ة و٠ذج٪ة ووعةٚذ٪ة وصٲن٪ة، ٩ٕٲل ٚٲ٫، ود٪ذٕل ث٫ ظٲةد٪ة، و٠تأْن 

 ٲؿ٩ة!٥٣ ٱ٨١ ٰٚ ثد ٩ة ٗ

                                                 

 ٦نتٜ  -٠ٛةٱح ا٧٣ذعِٛ و٩٭ةٱح ا٧٣ذ٤ِٛ. دط: ٦ةزن ا٧٣جة ك وٗةزي ٤َٲ٧ةت.  ا  ا١ٛ٣ؿ  (6)

 م.0221

 م.0226 ٦نٜ  -دعٞٲٜ  . إثؿا٬ٲ٥ ٔجؽ اهلل.  ا  قٕؽ ا٣ؽٱ٨  (7)

 م.0223دعٞٲٜ ٦ٲك٥ ا٣ىٮاف. ٦ُجٮٔةت ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ  (22)
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ا٣ٲتٮم   و  ٝٮأتؽ ا٤٣٘تح ا٣ٕؿثٲتح )  و  ا٣٪عتٮ(، و  و   ثٲ٨ ٱؽي  

ا٣ذؿثٲح اإلقد٦ٲح وا٣نؿٱٕح اإلقتد٦ٲح ا٣ذتٰ ٠تةن ٱ٤ٞٲ٭تة ٤ٔتٯ َّدثت٫ ثة٤٣٘تح 

ا٣ٕس٧ة٩ٲح
(22)

ّٰ ا٣نتٲغ ٔجتؽ ا٣ٞتة   ا٧٣جتة ك،   ٰٚ ١٦ذت ٔ٪جؿ ارقذةا ا٧٣ض٧ٕ

ٍّ ٱؽه، أّٝؽ٦٭ة ٬ؽٱّتح ١٧٣ذجتح ا٧٣ض٧تٓ ٣ذجٞتٯ مت ة٬ًؽا دة ٱؼٲ تة ٤ٔتٯ و٬ٰ ثؼ

ٔىؿ٬ة، وأّٝؽم ٦ٕ٭ة ٩كؼح ٨٦ ا٣ؽ و  ا٣ٕؿثٲّح ا٣ذٰ أ٣ٞة٬تة ا٣نتٲغ ا٧٣جتة ك 

٩ٛك٫ ثٕؽ ػ٧ف ق٪ٮات ٍٚٞ ٤ٔتٯ َّدثت٫ ٚتٰ ٦ؽ قتح اٳ ال ا٤ٕ٣ٲتة، ا٣ذتٰ 

 اٚذذعذ٭ة ا٣ع١ٮ٦ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ  ٦نٜ.

إن ٠د  ٦٪٭٧ة د٧س٢ّ ٦ؿظ٤تح، ودتؽّل ٤ٔتٯ ٔىتؿ، ودع١تٰ ٦تة ثتٲ٨ ظٲتةة 

ٔ٭ؽٱ٨ ٨٦ ٚؿوق! ٬ٰ ٚؿوق ٦ة ثٲ٨ ا٧٤ْ٣ح وا٣٪ٮ ، و٦ة ثٲ٨ ا٣ٌٲٜ ا٣٪ة  ٰٚ 

إن ا٧٣ٮاز٩تح  .وا٣ّكٕح، و٦ة ثٲ٨ ا٣ٞ٭ؿ وا٣ذعّؿ ، و٦ة ثٲ٨ ايظذدل وايقذٞدل

ثٲ٨ ا٣ٕ٭ؽٱ٨ دتؽّل ٤ٔتٯ ا٣ٞٛتـة ا٣ذتٰ ٝٛـ٬تة ا٣تٮ٨َ، أو ٝٛـ٬تة ا٧٣ض٧ٕٲتٮن 

ٰ  ا٣كذة ة ا١٣سٲ ٛح ا٣ذٰ ظضجخ وا٧٤ٕ٣ةء ا٣ضة٦ٕٲّٮن ثة٣ٮ٨َ ظٲ٨ اقذُةٔٮا َ

 أ٩ٮا  ا٣ٕؿوثح ٨ٔ أ٤٬٭ة، و٩نَؿ ٣٘ح ا٣ٞؿآن ٤ٔٯ ار٣ك٪ح وارٝدم.

ٰٚ ٩ٛٮق٪ة ظتٲ٨ ٩تؿى ٬تؾه ا٣تؿ ّة ا٣ْة٧٣تح ا٣ع٧ٞتةء ٚتٰ ٣٘تح  ـ  عِ و٥٠ ٱَ 

ا٣ذٮاو٢ ثٲ٨ ا١٣سٲؿٱ٨ ٨٦ أث٪ةء ٬ؾا ا٣ضٲ٢ ا٣ؾي أ٣ٞذت٫ ا٣عٲتةة ا٧٣ٕةوتؿة ٚتٰ 

ٲةع، وص٤ٕذ٫ ٱـ٬ؽ ٚتٰ ٣٘ذت٫ وٚٲ٧تة و زت٫ ٦ت ًَ ٨ ٝتٲ٥َ، وأ٣جكتذ٫ زٲتةَل َظٲؿة و

٦ٕةوؿٍة ي أوة٣ح ٚٲ٭ة وي ٩كت د٪ذ٧تٰ إ٣ٲت٫، ٚتد ٬تٮ ٔتةع ا٧٣ٕةوتؿة ٚتٰ 

، وي ٬ٮ ثٰٞ ٤ٔٯ أوة٣ذ٫... ٣ٞؽ دؼ٤ ٯ ٨ٔ ٩كج٫، و٣ت٥ ٱ٤ُعٞت٫  ّٰ دّٞؽ٦٭ة ا٧٤ٕ٣

 أظؽ ث٪كٍت صؽٱؽ!

٣ٞؽ أًةٔذ٫ ا٣عٌة ة ا٣٘ؿثٲّح ثٞٲ٧َ٭ة ا٣ـااٛح، وث٭ؿد٫ ث٧تؽ٩ٲّذ٭ة ا٧٣ذّٞؽ٦تح، 

                                                 

أ ٱؽ ثة٤٣٘ح ا٣ٕس٧ة٩ٲح ا٤٣٘ح ا٣ذؿ٠ٲح ا٣ذٰ د١ذت ثة٣عؿوف ا٣ٕؿثٲح، رن  ا٤٣٘ح ا٣ذؿ٠ٲتح ٠ذجتخ  (22)

 ٚٲ٧ة ثٕؽ ثة٣عؿوف ا٣ددٲ٪ٲح.
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ع٫ٞ ث٭ة، و٥٣ دٛذط ٫٣ ٠سٲًؿا ٨٦ أثٮال ٤ٔٮ٦٭ة، و٥٣ دذؿ٫٠ ٱٕٲل ٔٲنتح و٥٣ د٤ُ

 ا١٣ٛةف ٤ٔٯ ٦ة ثٰٞ ٨٦ اػةاؿ ٔؿوثذ٫ و٩ٛةاك٭ة ا٣ذٰ قؿٝذ٭ة!!

و٣ٲخ ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٲٮم ٝة  ة ٤ٔتٯ ا٣ٮٝتٮف ٚتٰ وصت٫ ٬تؾه ا٣تؿ ّة 

 ،ا٤٣٘ٮٱح اٳز٧ح ٧٠ة اقذُةع قت٤ٛ٭٥ أن ٱٞتٙ ٚتٰ وصت٫ ا٣ذذؿٱتٟ وا٣ٛؿ٩كتح!

١ّ٪تتٮا ثٌٛتت٢ ا٣تتؽ٥ٔ ا٣ع١تتٮ٦ٰ وايقتتذضةثح ا٣نتتٕجٲّح أن ٱؼٮًتتٮا و٧٠تتة د٧

وٱ٪ضعٮا ٰٚ ٦ٕؿ٠ح ا٣ذٕؿٱت ا٣ذتٰ مت٤٧خ ا٤٣كتةن واإل٩كتةن وا٣عٲتةة ث١ت٢ّ 

٤ٰٔ ا٣تؾي ٠تةن ٝةاتؽ  ٦ٲة ٱ٪٭ة وآٚةٝ٭ة. وٱذٌط ٣٪ة ا٣ٟ ٰٚ ٝٮل ارقذةا ٠ؿ 

ت ٗةٱتتةت ظ١تتة٦٭٥ عتتؽَ إن ا٣ٕتتؿل إاا ادّ » :د٤تتٟ ا٧٣ض٧ٮٔتتح ٦تت٨ ا٧٤ٕ٣تتةء

ٍُّ ظ١ّة٦٭٥ و١ّٛ٦ؿو٥٬ ٣ذعٞٲتٜ ٗةٱتةد٭٥ ثتإػدص، ٠تة٩ٮا  ومٕٮث٭٥، وػ

 «.أقجٜ ٨٦ ا٣ـ٨٦ ٰٚ دعٞٲٜ ٦ة ٱىجٮن إ٣ٲ٫

إن ٠تت٢ّ ٦تت٨ متت٭ؽ إ٩ضتتةزات أو٣بتتٟ ا٣ؿصتتةل ٧٦تت٨ ٔتتؿٚ٭٥ ٚتتٰ  ٦نتتٜ 

وا٣ٞة٬ؿة وث٘ؽا  ٱن٭ؽ أن ا٣ٕٞٮ  ارو٣ٯ ٨٦ ا٣ٞؿن ا٣ٕنؿٱ٨ ٔؿٚخ ثٌٛت٤٭٥ 

ّٰ و٤ٔٯ أٱؽٱ٭٥ ٩٭ٌح ٔؿثٲّح ٔـٱـة ا٧٣سةل  ٰٚ ثٕت ر ا٣تٮٰٔ ا٤٣٘تٮّي وا٣سٞتةٚ

، و٩ع٨ ٩ٞٮل: ّٰ ّٰ وا٣ٞٮ٦  وا٣ٮَ٪

 وٚتتٰ ٗتتةثؿ ارٱّتتةم ٦تتة ٱٕتتِ ا٣ٛذتتٯ

 

 وي ػٲؿ ٚٲ٨٧ ٥٣ دَْٕت٫ ا٣ذضتةِ ل 

إن ٦ستت٢ د٤تتٟ ا٣٪٭ٌتتح، وأ٠ستتؿ ٦تت٨ د٤تتٟ اإل٩ضتتةزات ا٣ٮَ٪ٲتتح  :و٩ٌتتٲٙ 

وا٣ٞٮ٦ٲح ٱ٨١٧ أن دذعٜٞ ٣ٮصٮ  وقةا٢ وإ١٦ة٩ةت ودٞ٪ٲةت ظؽٱسح، ٣ت٥ ٱ١ٮ٩تٮا 

ّٜٞ ٣ؿقة٣ح ا٧٣ضة٦ٓ ا٣ٲٮم اظذٌةن ا٣ع١ّةم و ٧ٔ٭ت٥ ٣٭تة ثضتّؽ  ٱ١٤٧ٮ٩٭ة، إاا دع

وظـم، واقذضةثخ ٣٭ة ا٣نٕٮل ثؿٗجح وإػدص. و٤ٕ٣ّ٪ة ٰٚ قجٲ٢ ٦ٕؿٚح ا٣س٧تة  

ِٛدظتح ا٣تؾي ٱٞتٮل  ا٣ذٰ دض٪ٲ٭ة ار٦ح ٨٦  و  ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح، ٩ُٛٲؽ ٨٦ ٤ٔت٥ ا٣

ٲْت ا٧ُ٣ضذ٪تٯ :٧٤ٔةؤه َِ ٚةقتأل ٔت٨ ٩تٮع ا٣ذؿثتح  إاا أ  ت أن دٕؿف ٩ٮع ا٣س٧ؿ و

َ٘ؿ  وظُك٨ ا٣س٧ؿ.  وػىج٭ة، ٧ّ٤١ٚة َةثخ ا٣ذؿثح ا٣عةً٪ح ٤٣نضؿ َةل ا٣
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وأٔٮ  أػٲًؿا، وثٕؽ ٢ّ٠ ٦ة قجٜ إ٣ٯ ا٣كتؤال ٔت٨  و  ا٧٣ضتة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱتح 

ا٣ٕؿثٲّح ٰٚ ٬ؾا ا٣ٕىؿ، و٨ٔ ادؼةاه مٕةً ا ٤٣ٲٮم ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲتح، ر ى 

ٰ اٝذؿاظت٫ ظ٧١تحً ث٤ٲ٘تح وثة٣٘تح و١٦ذٮثتح ور ى ٚت ،ٚٲ٫ مٕةً ا ٫٣ ٦تة و اءه!

 ر٢٬ ز٦ة٩٪ة ٤ٔٯ ٔىة!!

٦تتة أّتت٨ واًتت٫ٕ أ ا  ا٣عتتؽٱر ٔتت٨  و  ا٧٣ضتتة٦ٓ ظٞٲٞتتحً؛ رن أ٬تتؽاف 

ا٧٣ضة٦ٓ د١نتٙ ٧ّٔتة دؿٱتؽ، و٧٣تةاا أ٩نتبخ؟ و٦تة أّ٪ّت٫ أ ا  دٕتؽا  إ٩ضتةزات 

ا٧٣ضة٦ٓ؛ رن ٠ت٢ّ ٦تة د٪ضتـه ا٧٣ضتة٦ٓ ٦ت٨ دعٞٲتٜ ٤٣ذتؿاث ودتأ٣ٲٙ ١٤٣ذتت، 

ٕةص٥، وإوتؽا  ٧٤٣ضتّدت، ووًتٓ ٧٤٣ىت٤ُعةت، و٩نتؿ ا٣تٮٰٔ ووًٓ ٧٤٣

ا٤٣٘تتٮّي ثة٧٣عةًتتؿات وا٣٪تتؽوات، وا٣ٞٲتتةم ٤ٔتتٯ  ٔةٱتتح ا٤٣٘تتح ا٣ٕؿثٲّتتح و٦٭٧ّتتح 

ا٧٣عةْٚح ٤ٔٲ٭ة وص٤ٕ٭ة ٦ٮا٠جتح ٧٣ذ٤ُّجتةت ا٣ٕىتؿ ودُتّٮ  ا٤ٕ٣تٮم ٚٲت٫ وٝتؽ ة 

٢ إن ٠ت ا٣ذٕجٲؿ ٨ٔ ظٞةاٜ ا٤ٕ٣ٮم ٧٠ة ٠ة٩خ ٱٮم ٠ةن ا٣ٕؿل ٬ت٥ أ٬ت٢ ا٤ٕ٣تٮم...

ا٣ٟ وٗٲؿه ٨٦ إ٩ضةزات ي ٱٕؽو ٠ٮ٫َ٩ وقٲ٤ح ٦ت٨ وقتةا٢ ػؽ٦تح ا٤٣٘تح ا٣ٕؿثٲتح 

وأقجةل ٧٩ةا٭ة و ٕٚذ٭ة. وػؽ٦ح ا٤٣٘ح دٕ٪ٰ  ٔةٱح ا٤٣كةن، وا٤٣كتةن ا٣٪تةَٜ ٬تٮ 

٦ٲتتـة اإل٩كتتةن ا٧٧٣ٲ تتـ ثتتة٧٣٪ُٜ ث٧ٕ٪ٲٲتت٫ ا٤٣كتتة٩ٰ وا٤ٕٞ٣تتٰ، وا٤٣كتتةن ٬تتٮ أ اة 

ذ٧تتةع وي ٦ضذ٧تتٓ، و٣تتٮي ا٣ذٮاوتت٢ ثتتٲ٨ ا٣٪تتة ، و٣تتٮي ا٣ذٮاوتت٢ ٦تتة ٠تتةن اص

 ايصذ٧ةع ٦ة ٠ة٩خ ٧ٔة ة وي ث٪ٲةن، وي ٠ة٩خ ا٣عٌة ة وي دّٞؽم اإل٩كةن.

أٚؿأٱذ٥  و  ا٧٣ضتة٦ٓ ا٣تؾي ٱؿٔتٯ ا٤٣٘تح ا٣ذتٰ ٬تٰ ارقتة  ٚتٰ ث٪تةء 

تة وي ٔتةًٝد وي ١ّٛ٦تًؿا وي  ًٞ مؼىٲح اإل٩كةن، و٣ٮي٬ة ٧٣ة ٠ةن اإل٩كةن ٩ةَ

ا٣ؿاثٍ ٰٚ ا٣ذٮاو٢ ا٣ٞتٮ٦ٰ، و٬تٰ ا٣ٞ٪ُتؿة وٱؿٔٯ ا٤٣٘ح ا٣ذٰ ٬ٰ  ،اصذ٧ةٔٲ ة

ا٣ذٰ دىت٢ ا٣ذتة ٱغ وا٣ذتؿاث ا٧٣ةًتٰ إ٣تٯ ا٣عةًتؿ، وٱٕجتؿ ٤ٔٲ٭تة ظةًتؿ 

 .؟!ارصٲةل إ٣ٯ أصٲةل ا٧٣كذٞج٢، و٬ٰ ا٣عةً٪ح ا٣ضة٦ٕح ٢ّ١٣ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة

إ٩تٰ أ ى و اء متٕة  ا٣ٲتٮم ا٣ٕتة٧٣ٰ ٤٣٘تح ا٣ٕؿثٲتح، وا٣ذؿ٠ٲتـ ٤ٔتتٯ  و  
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٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، قؤاًي ٱٞٮل: أ٥٣ ٱأِن ٤٣ّؾٱ٨ ٱ٤ٕٞتٮن ا٧٣ضة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ ػؽ٦ح ا

٨٦ ا٣ٞؿاء وا١٣ذّةل وا٣ٕؿل ٠ةٚح أن ٱؽ ٠ٮا  قة٣ح ا٧٣ضتة٦ٓ ا٤٣٘ٮٱتح ا٣ٕؿثٲّتح 

 ٣ٲكذضٲجٮا ٣ؿقة٣ذ٭ة ٦ؤاز ة و ٧ًٔة؟!

 :أٱّ٭ة ا٣ـ٦دء ا٧٣ض٧ٕٲّٮن

ة، ووٲة٩ح ووتٮ٩ًة،  ًْ أ٩ذ٥ ا٧٣ٮ٤٠ٮن ثة٣ٞٲةم ٤ٔٯ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲّح  ٔةٱحً وظٛ

 ٩ذ٥ ارٝؽ  ٤ٔٯ إ  اك ٝٲ٧ح ٥١٤٧ٔ وػُٮ ة ٦ُ٭٧ ذ٥١ وثُٕؽ آزة   قة٣ذ٥١.وأ

ُٔكٍؿ وٱُكؿ، وًٲٜ وقتٕح، ومتّؽٍة و٣تٲ٨،  و٢١٣ ز٦ةن د٤ّٞجةت ثأ٫٤٬ ثٲ٨ 

واًُؿال وقت١ٮن، و٤ٝتٜ وا٧َب٪تةن، وثتٲ٨ وتؽاٝح وػىتٮ٦ح، و٦ٮا ٔتح 

و٦ىة ٔح. و٩ع٨ ا٣ٲٮم ٩ٕٲل ٰٚ ز٨ٍ٦ وٕت ٱعذؽم ٚٲ٫ وتؿاع ا٣عٌتة ات 

 ٚف ا٤٣٘ةت.ود٪ة

ُٕٛخ قت٤ُح ا٣ٞتٲَ  ت ًَ ٥، إ٩٪ة ٚتٰ ز٦ت٨ٍ وتٕت اػذ٤ّتخ ٚٲت٫ ا٧٣ٞتةٱٲف، و

ُّٕتخ ٦تٮ ّات ار ظتةم ؤدٝتةت ارُٝتة   واًُؿثخ ودت ا٣٪تة ، ودٞ

ا٣ٕؿثٲّح، إ٫٩ ا٣ـ٨٦ ا٣ؾي ٥٣ ٱٕؽ أظؽ٩ة ٱٕؿف ٚٲ٫ وؽٱ٫ٞ ٦ت٨ ٔتؽّوه، و٣٪َع٧تِؽ 

ؿف ز٘تٮ  ا٣تٮ٨َ ٪ة ٤ٔٯ زٍ٘ؿ ٦ت٨ أمتْٕ ًِ ٤ٔٯ أن وُ  -٩ع٨ ا٧٣ض٧ٕٲّٲ٨  -اهللَ 

ة وأزًؿا، وأقأ٫٣ دٕة٣ٯ أّي ٱٛذ٪٪ة ٧ّٔتة ٩عت٨ ٚٲت٫،  ًٕ ٝؽاقحً ومؿًٚة، وأػُؿ٬ة واٝ

وأّي ٱَن٤٘٪ة ٨ٔ واصج٪ة ٦ة ٱن٢٘ ٗٲؿ٩ة ٨٦ أ٬ٮاء ا٣٪ٛٮ ، و٠سؿة ا٣ضؽل و٤ّٝتح 

 ا٢٧ٕ٣، وا٩ذْة  ا٣ن١ؿ وظّت ا٣ْ٭ٮ .

٦تة ٩عت٨ و٣ْ٪ذؿك ٣٘ٲؿ٩ة ٨٦ أ٢٬ ٬ؾا ا٣ـ٦ةن أن ٱعجٍَ أو ٱٲتأ  وٱٞت٪ٍ، أ

أ  وا٣ٞ٪تٮ  ٚتٰ متؿٱٕذ٪ة، ٲتٚٞؽ ٦ََعٮ٩ة اإلظجة  ٨٦ ٣٘ح ظٲةد٪تة، وظّؿ٦٪تة ا٣

 ّٙ وأػؾ٩ة   ًقة ٨٦ ا٣ُجٲٕح ا٣ذٰ ٔؿٚ٪ة ٚٲ٭تة ٚىتًد دىتّٛؿ ٚٲت٫ ارو اق ودضت

ارٗىةن، وٱ١كٮ ٣ٮُن ا٧٣ٮت اروٛؿ ٢ّ٠ ظؽٱٍٞح وثكذةن، زت٥ ٱتأدٰ ا٣ؿثٲتٓ، 

ـّت ار   و ثخ وأ٩جذتخ ٦ت٨ ٠ت٢ زو ج ث٭تٲش، و٠تؾ٣ٟ ظٲتةة ٚإاا أدٯ ا٬ذ
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اإل٩كةن، أٚؿا ًا وص٧ةٔتةت، و وًي و٦ؤقكتةت؛ د٤ٕٮ٬تة ا٣ىتٛؿة ظٲ٪ًتة ٦ت٨ 

ا٣ؽ٬ؿ، وٱ٢ّٞ ٚٲ٭ة ؤ٪٭ة ا٧٣ٮ   وا٧٣ةء، ٚذ٢ّ١ ا٣ٕـاا٥، ودٌٕٙ ا٣٭٥٧... زت٥ 

 ٱأدٰ ٚى٢، ٚٲ٫ ٱذّٛضؿ ا٧٣ةء ود١سؿ ا٣ؼٲؿات ودع٤ٮ ا٣س٧ة .

ح، و٨٧٣ ٱٕؿف ا٣ٕؿثٲّتح و٢ّٕ٣ ػٲؿ ٦ة ٩ٮوٰ ث٫ ا٣ٲٮم أن ٩ٞٮل ٤٣٪ة  ٔة٦ّ 

 ػةّوح:

ٝٲ٧ِّٮا ا٣ٕؿل ا٣ٲٮم ٨٦ ػدل ٣٘ذ٭٥، ٣ذؿٕٚٮ٥٬ إ٣ٯ ٦٪ـ٣ذ٭ة ثتٲ٨ ا٤٣٘تةت، وي 

دٞٲ٧ّٮا ا٤٣٘ح ا٣ٲٮم ٨٦ ػدل ا٣ٕتؿل ٣تبد دض٤ٕتٮا ٦٪ـ٣ذ٭تة ٧٠٪تـ٣ذ٭٥ ثتٲ٨ ار٦ت٥! 

وأؿٚٮا ٣ٛؿقةن ا٣ٕؿثٲّح  و ٥٬ ٰٚ ٢ّ٠ ٔىؿ، وٝٲكتٮا ا٣ٛتة   ث٧تة ٱ٧ذُٲت٫ وث٧تة 

ة ٱذةح ٫٣ ٨٦ إ١٦ة٩ةت، وث٧ة ٱ٤ٞةه ٨٦  ٥ٔ ٦ة ّي و٦ٕ٪ٮّي... زت٥ اا٠تؿوا ٱ٫١٤٧ وث٧

 ا٣ٕة٢٦ ث٫٤٧ٕ، وا٧٣٪٥ٕ ث٪٧ٕذ٫، وي دجؼكٮا ا٣٪ة  أمٲةء٥٬.

إ٧٩تة ٩ؼتؽم ٣٘تذ٥١ ٣ٮصت٫ »وإ٩ٰ رٝٮل ٤٣ٕؿل ا٣ٲٮم ثةق٥ ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨: 

 «.اهلل ي ٩ؿٱؽ ٦٪٥١ صـاء وي م١ٮً ا

٦تح ا٣ٕؿثٲّتح وثٞةا٭تة َظٲ تح و٩ٞٮل: د٤ٟ ٬ٰ ثٕي ص٭ٮ  ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ٣ؼؽ

ٚة٤ٔح، ٠ؿٱ٧تح ٔـٱتـة،  اا٧تح ا٣نتجةل، صة٦ٕتح ٧٤٣٪ذكتجٲ٨ إ٣ٲ٭تة، ٧ٚت٨ متةء 

أٔذتؽ ٧٤٣٪١تؿٱ٨  ٤ٚٲىّؽق و٣ٲتؤ٨٦، و٦ت٨ متةء ٤ٚٲ٪١تؿ و٣ٲ١تةثؿ، إن ا٣ذتة ٱغ

ة ٦عذٮ٦ًة، ًٔ ٲة ًَ 

 ٱتة ٗتةًٚد و٣تت٫ ٚتٰ ا٣تؽ٬ؿ ٦ٮْٔتتحٌ 

 

 إن ٠٪تَخ ٚتٰ ِقت٪ٍح ٚة٣تؽ٬ؿ ٱْٞتةن 

 وا٣ع٧ؽ هلل  ل ا٣ٕة٧٣ٲ٨. وا٣ٕةٝجح ٧٤٣ذٞٲ٨، 

*    *   * 



 وثقافية مجمعيةٌ  ءٌأنبا
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 وفـاة فـاضـن

 

 :ٱ٪ٕٯ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ  ٦نٜ

 األشخاذ امدكخِر

 عبد اجلبار الضحاك

 امػضِ امىراشل فْ امىخىع

 م(0491-7/00/0101)

قد خصر امىخىع ةرذٔنٍ قاوث غنىٔث طاركج فْ مخان امىخىع و

 ووراضراحٍ ةكل كفآث وحدارة.

أق١٪٫ ٚكٲط ص٪ة٩ت٫، وأ٣٭ت٥ اوٱت٫  ظ٫٧ اهلل ا٣ؿظ٧ح ا٣ٮاقٕح، و

 .وَدث٫ و٦عجٲ٫ ا٣ىجؿ وا٣ك٤ٮان، وصـاه اهلل ٨ٔ أ٦ذ٫ ػٲؿ ا٣ضـاء

 وإ٩ة هلل وإ٩ة إ٣ٲ٫  اصٕٮن.

 

  جمىع المغة العربية بدوشق
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 جمين عاملنعي 

 

 ٱ٪ٕٯ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ا٣ٕة٥٣ ا٣ض٤ٲ٢:

 األشخاذ امدكخِر

 ممدوح خصارة

 م0112وٌذ غام  خىعامػضِ امػاول فْ امى

 م(0490-02/0/0100)

رذىٍ اهلل امرذىث امِاشػث َشػث وا قدوٍ ألوخٍ وي خدوث حنٔنث منغث امػرةٔث 

وًرَِا وغرفُا وىا ٓخػل وي فقداًٍ خصارة كتٔرة غنّ وخخنف امػػد 

 وظٌٔاً وقِؤاً وإًصأًاً.

د٧٘ؽ اهلل ٚٞٲؽ٩ة ا١٣جٲؿ ثٮاقتٓ  ظ٧ذت٫، وأقت١٪٫ ٚكتٲط ص٪ةدت٫، 

 ان.وا٣ك٤ٮ وأ٣٭٥ أ٫٤٬ واوٱ٫ وأوؽٝةءه وَدث٫ ا٣ىجؿ

 وإ٩ة هلل، وإ٩ة إ٣ٲ٫  اصٕٮن.

 

  جمىع المغة العربية بدوشق
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 جمين عاملنعي 

 

 ٪ٕٯ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ا٣ٕة٥٣ ا٣ض٤ٲ٢:ٱ

 األشخاذ امدكخِر

 ووفق دعبوه

 0110وٌذ غام  امػضِ امػاول فْ امىخىع

 م(0492-09/0/0100)

 وٓػد غٔاةٍ غي امصاذث امػنىٔث وامثقافٔث خصارة كتٔرة

 فقٔد وي وٌُج غنىْ وخىٔز، ووٌاقبًظراً مىا كان ٓخرنّ ةٍ ام

 رفٔػث ووفاء منغث امضاد، وحفان فْ خدوخُا

 ظ٥ اهلل ٔة٧٣٪ة ا٣ٛةًت٢، وأقت١٪٫ ٚكتٲط ص٪ةدت٫، وأ٣٭ت٥ أ٤٬ت٫ 

 .واوٱ٫ وَدث٫ و٦عجٲ٫ ا٣ىجؿ وا٣ك٤ٮان

 وإ٩ة هلل وإ٩ة إ٣ٲ٫  اصٕٮن

 

  جمىع المغة العربية بدوشق
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 اجملمع جملس قراراث من
*)ليبواألسا األلفاظ يف



) 
 

(014) 

 «َذَقَب األوخػثَ »

 

 امىصأمث: -0

ََٞت( ث٧ٕ٪ٯ ظـمَ ارمتٲةء أو  :ٱنٲٓ ٣ؽى ا٧٣ٕةوؿٱ٨ اقذ٧ٕةل ا٢ٕٛ٣ )َظ

 وًٕ٭ة ٰٚ ظٞٲجح، و٣ٲف ٢ٕٛ٤٣ ٬ؾه ا٣ؽي٣ح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح.

 االقخراح: -0

ََٞت ار٦ذٕحَ( و٩عتٮه، ث٧ٕ٪تٯ صٮاز ٝٮ٣٭٥: ٭ة ٚتٰ ظـ٦َ٭تة أو وًتٕ :)َظ

 ، وإًةٚح ٬ؾه ا٣ؽي٣ح إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥.ظٞٲجح

 فْ امىػاحه: -امخػنٔل: أ -9

  :َٞت )ثة٣ذعؿٱتٟ(: ا٣عتـام ا٣تؾي ٱ٤تٰ َظٞتَٮ ا٣جٕٲتؿ. »٣كةن ا٣ٕؿل ا٣َع

وٝٲ٢: ظج٢ٌ ٱَنتؽ  ا٣ؿ ْظت٢ ٚتٰ ثُت٨ ا٣جٕٲتؿ ٧٦تة ٱ٤تٰ زٲ٤ت٫ ٣تبد ٱؤاٱت٫.. 

ّٰ دنت تٜ ثت٫ ٦ٕتة٣ٲٜ ا٣ُع٤ت
ؽ ه ٤ٔتٯ وا٣ِعٞةل: متٰء دذؼتؾه ا٧٣تؿأة د٤ُٕ 

َٞت: ظجت٢ٌ دُنتؽ  ثت٫ ا٣عٞٲجتح.. وا٣عٞٲجتح: ا٣ٮٔتةء ا٣تؾي  َوَقُ٭ة.. وا٣َع

تتَت زا ه ػ٤ٛتت٫: ص٤ٕتت٫ و اءه ظٞٲجتتحً..  َٞ ٱضٕتت٢ ا٣ؿصتت٢ ٚٲتت٫ زا َه.. وأَظ

                                                 

() .ٓ٬ؾه ٝؿا ات ٦ض٤ف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، و٬ٰ ٝةث٤ح ٤٣ذٕؽٱ٢ ٰٚ ٦ؤد٧ؿ ا٧٣ض٧ 

 )ٱؿصٯ ٧٦ ٨ ٫٣ ٦دظْةت ٤ٔٲ٭ة أن ٱذ٢ٌٛ ثإ قة٣٭ة إ٣ٯ ا٧٣ض٤ح(.
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٫َٕ واظذٞج٫َ ٨٦ َػ٫ٛ٤..واظذٞج٫َ واقتذعٞج٫َ  :واظذَٞت ٚدٌن اإلز٥ ٠أ٫٩ ص٧

 «.٨٦ِ َػ٤ٙ..ارز٬ؿي: ايظذٞةل: مّؽ ا٣عٞٲجح  ث٧ٕ٪ٯ اظذ٫َ٤٧..

 : ٦تتة ٧ِّ ا٣عٞٲجتتح: ا٣ٕضٲتتـة، وا٣ض٧تتٓ ظٞةاتتت...ز٥ّ قتت» ا٧٣ىتتجةح ٰ

ر٩ّت٫  ٱُع٢٧َ ٨٦ ا٧ٞ٣ةع ٤ٔٯ ا٣ٛؿ  ػ٤ٙ ا٣ؿا٠ت ظٞٲجتح ٦ضتةزاً؛

جْذُ٭ة: ظ٤٧ذ٭ة َٞ  .«٦ع٧ٮل ٤ٔٯ ا٣ٕضـ، وظٞجذُ٭ة واظذَ

  : تت٫، وايظذٞتتةل: متتّؽ »دتتةج ا٣ٕتتؿو َٕ اظذٞتتَت ٚتتدٌن اإلزتت٥: ص٧

 .«ا٣عٞٲجح ٨٦ِ َػ٤ٙ

 َٕٞتت: »ض٥ ا١٣جٲؿ: ا٧٣ جتةً: ظ٤٧َ٭ة..وا٣َع ْٞ ظَٞت ا٣عٞٲجحَ و٩عَٮ٬ة َظ

 .«ظج٢ٌ دُنؽ  ث٫ ا٣عٞٲجح، وا٣عـام

 فْ امػرف وامدالمث: -ب

ََٞت( ٰٚ ٦ٮ٫ًٕ ٦٪٭تة ا٣ٕٛت٢َ  واًط أن ا٧٣ٕةص٥ ٥٣ دٮ   ٨٦ ا٣ضؾ  )َظ

ََٞت( ث٧ٕ٪ٯ ٰ  )َظ ظـم ار٦ذٕح أو وًٕ٭ة ٰٚ ظٞٲجح، وأّن ثٌٕ٭ة ا٠تؿ:  :ا٣سدز

. ٨١٣ ٰٚ ٔجة ة ثٕي ا٤٣٘ٮٱّٲ٨ ٨٦ ٦ىت٪ّٰٛ «َت ا٣عٞٲجحَ و٩عٮ٬ة: ظ٤٧َ٭ةظٞ»

َت »ا٧٣ٕةص٥ ٰٚ ٗٲؿ ٦ة ّة )ظٞت( ٦ة ٱؽّل ٤ٔٯ أّن ا٢ٕٛ٣  َٞ ٱؽّل ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ  «َظ

 ا٣عـم وا٣نّؽ.

وا٣ِ٭َضتة : »(: 0/021ٝةل اث٨ قٲؽة ٰٚ ٦ع٧١ت٫ )٬ضتؿ( و٦ؼّىىت٫ )

ّٞٲ٨، و  ِٞؽ ٚتٰ وّٲتٙ ا٣ٲتؽ ظج٢ ٱٕٞؽ ٰٚ ٱؽ ا٣جٕٲؿ و ص٫٤ ٰٚ أظؽ ا٣ّن ُٔ ث٧ة 

َِٞت ثة٣ُؿف اٳػؿ، وٝٲ٢: ا٣ِ٭ضةُ : ظج٢ ٱَُنّؽ ٰٚ  قتٖ  ص٤ت٫ زت٥ ٱُنتّؽ  ز٥ ُظ

ز٥   ّ  اث٨ ٦٪ْٮ  وا٣ـثٲؽي )٬ضؿ( ا٣ٟ ٧٠ة ا٠تؿه  .«إ٣ٯ ظٞٮه إن ٠ةن ٔؿٱةً 

 اث٨ قٲؽة.

َِٞت ثة٣ُؿف اٳػؿ» :وا٢ٕٛ٣ ا٧٣ج٪ٰ ٧٤٣ض٭ٮل ٰٚ ٝٮ٫٣ ٱؽّل ٤ٔٯ أّن  «ُظ

٣ ّٰ ََٞت »٤ٕ٧٤ٮم ا٢ٕٛ٣ ا٧٣ج٪  ٱُكذ٢٧ٕ ٦ذٕتؽٱةً ث٧ٕ٪تٯ متّؽ ا٣نتٰءَ وظـ٦ت٫ «َظ
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ُّةع:  جُْخ ا٣جٕٲَؿ وأظٞجذت٫:»و٢ّٕ٣ ٧ّ٦ة ٱؤ٠ّؽ ا٣ٟ ٝٮَل اث٨ ا٣ٞ َٞ متؽ ت إ٣تٯ  ظ

 .«ثُ٪٫ ظجدً 

َت ا٣نٰءَ »ٞٮل: إّن ٩و٨٦ ٬٪ة ٣٪ة أن  َٞ ه ٦ت٨ ٚةاتخ  :ث٧ٕ٪ٯ «َظ ظـ٫َ٦ ومؽ 

٤تٲ٭٥ وٱُت٪ه  ٤ٔٲت٫ ٚتتٰ ٦ْٕت٥ ٦ٕتةص٥ ا٣ٞتؽ٦ةء، و٧ّ٦تة ٱ٪ج٘تٰ أن ٱُكتذؽَ ك ٔ

٦ٮ٫ًٕ؛ وإّن ٬ؾٱ٨ ا٣٪ّىٲ٨ ق٪ؽ وعٲط ٚتٰ إصتةزة اقتذ٧ٕةل ا٧٣ٕةوتؿٱ٨. 

ظٞتت » إّن ٦ة دضؿي ث٫ ٔجة ةُ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٨٦ ٝتٮ٣٭٥: و٨٦ ز٥ّ وّط أن ٱٞةل:

ظـ٦٭ة ومّؽ٬ة ٦ٮوتٮل ثةقتذ٧ٕةل ا٣ٞتؽ٦ةء، و٬تٮ  :و٩عٮ٬ة ث٧ٕ٪ٯ «ار٦ذٕح

 ةء.وص٫ ٨٦ ا٣ٮصٮه ا٣ذٰ دؽّل ٤ٔٲ٭ة ٔجة ة ا٣ٞؽ٦

ََٞت ار٦ذٕحَ »و٣٪ة أن ٩ٞٮل: إّن ٝٮل ا٣٪ة :  ظـ٦٭ة ووًٕ٭ة ٚتٰ  :ث٧ٕ٪ٯ «َظ

ا٣عٞٲجح ٝؽ ٱ١ٮن ٨٦ ٝجٲ٢ ا٣ذُّٮ  وايدّكةع، اقتذ٢٧ُِٕ أويً ث٧ٕ٪تٯ ظتـم ار٦ذٕتح 

 وًٕ٭ة ٰٚ ا٣عٞٲجح. :ظـ٦ةً ص٤ٕ٭ة ٠ة٣عٞٲجح، ز٥ّ اد ِكٓ ٚٲ٫ ٚىة  ث٧ٕ٪ٯ

 فْ االشخئٌاس: -ج

( ٤٣ٕتتةم 54ؿثٲتتح ٚتتٰ ا٣ٞتتة٬ؿة ٚتتٰ ا٣تتؽو ة )أصةز٬تتة ٦ض٧تتٓ ا٤٣٘تتح ا٣ٕ

(0227-0222). 

 ا٣ٌٕٮ:  . ٧٦ؽوح ػكة ة

 قرار امنخٌث: -9

ذزوَُوا أو َوَضوػُا فوْ  :)َذَقَب األوخػثَ( وًروِه، ةىػٌوّ حِاز قِمُه:

 ، وإضافث َذه امدالمث إمّ امىػخه.ذقٔتث

*   *   * 
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(001) 

 امَرٌآا

 

 امىصأمث: -0

ا٣ٌت٤ٮع و واػت٢ ا٣ضكتؽ  :ا٣ع٪ةٱة( ث٧ٕ٪ٯٱكذ٢٧ٕ ا٧٣ٕةوؿون ٧٤٠ح )

ْٛف وارمٲةء، و٥٣ ٱؿ  ٧٤١٤٣ح ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ وي ٬ؾا ا٣ض٧ٓ ٚتٰ ا٧٣ٕتةص٥  وا٣٪

 ا٣ٞؽٱ٧ح.

 االقخراح: -0

ْٛف صٮاز ٝٮ٣٭٥: )ظ٪ةٱة( ث٧ٕ٪ٯ ارًدع، وث٧ٕ٪ٯ   واػ٢ ا٣ضكؽ وا٣ت٪

 وإًةٚح ٬ؾه ا٧٤١٣ح إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ. ،وارمٲةء

 ىػاحه:فْ ام -امخػنٔل: أ -9

  :َّ٭تتؿ  ،ص٧تتٓ ظة٩ٲتتح :ا٣َعتتٮا٩ٰ»٣كتتةن ا٣ٕتتؿل و٬تتٰ ا٣ذتتٰ دع٪تتٰ 

ّٰ وظ٪ةٱتة.. ا٣نٲغ.. َٞٮ ، وص٧ٕ٭تة ِظ٪ِت وا٣ِع٪ْتٮ: ٠ت٢  وا٣َع٪ِٲ ح: ا٣

٤ٓ، وا٣ض٧ٓ أَظ٪تةء  ٌِّ ٥َْٕ ا٣َعضةج وا٤٣ عٰ وا٣ مٰء ٚٲ٫ أِٮصةج ٠

 .«وِظ٪ِٰ. وا٣َعٮا٩ٰ: أَٮل ارًدع

  : َٞتٮ ، و»دةج ا٣ٕؿو ، و٬تٮ  :ا٣َع٪ةٱتةا٣َع٪ِٲ ح: ا٣ ّٰ ص٧تٓ َظ٪ِٲ تح أو ِظ٪ِت

 «.٦ُٕٮٚح، وا٣عٮا٩ٰ: ارًدع :َٕٚٲ٢ ث٧ٕ٪ٯ ٦ٕٛٮل ر٩٭ة ٦َع٪ٲ ح، أي

  :ٍَٞتتٮ »ا٣ٮقتتٲ ّٰ وظ٪ةٱتتة.. ا٣َعتتٮا٩ٰ: أَتتٮل  ،ا٣َع٪ِٲ تتح: ا٣ ج ِظ٪ِتت

َٞ٭ة ٨٦ اإلث٢ وا٣٘٪٥ ارًدع..  .«وا٣عة٩ٲح: ا٣ذٰ د٤ٮي ٔ٪

٥ دؾ٠ؿ ٧٤٠ح )ظ٪ةٱتة( إي ص٧ٕتةً وواًط أن ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح وا٣عؽٱسح ٣

، و٬تٰ ا٣ٞتٮ ، أ٦تة ا٣ِع٪ْتٮ ّٰ ٚٞتؽ ص٧ٕذْت٫ ٤ٔتٯ  ،ا٣ٌت٤ٓو٬تٮ  ،٣َع٪ِٲ ح، وِظ٪ِ

( ث٥ٌ ا٣عةء و٠كؿ٬ة.)أَظ٪ةء( و ّٰ  )ظ٪
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 فْ امدالمث وامػرف: -ب

ا٧٣كأ٣ح ٬٪ة  ي٣ٲح ثة٧٣ٞةم ارول؛ وٝؽ ٬تؽا٩ة ا٣جعتر إ٣تٯ أن ٠سٲتؿاً ٦ت٨ 

ارًتدع و واػت٢  :٧٤تح )ا٣ع٪ةٱتة( ث٧ٕ٪تٯا١٣ذ ةل وا٧٣ذ٧ِّ٤١ٲ٨ اقتذ٤٧ٕٮا ٠

ْٛف أو دٌةٔٲٙ ارمٲةء ٦٪ؾ ا٣ٞؿن ا٣٭ضؿي ا٣كتة   ٤ٔتٯ أٝت٢ّ  ا٣ضكؽ وا٣٪

دٞتتؽٱؿ، و٣تتٲف ٧٤١٤٣تتح ٬تتؾه ا٣ؽي٣تتح ٚتتٰ ا٧٣ٕتتةص٥ ا٣ٞؽٱ٧تتح ٧٠تتة ا٠ؿ٩تتة، إا 

ٰ  »أو  «َظ٪ِٲ ح»)ا٣ع٪ةٱة( ٔ٪ؽ٥٬ ٬ٰ ص٧ٓ   ا٣ذٰ ٬ٰ ا٣ٞٮ . «ِظ٪ِ

 فْ االشخئٌاس: -ج

٧ُْخ ا٣ؿزٱ تح ظذتٯ ٗةوتخ »(: 362٬ث٨ ٦٪ٞؾ )تٝةل أقة٦ح  - وٝؽ ٔ

َٚتتؿات ظذتتٯ أٝة٦تتخ ظ٪ةٱتتة ا٣ٌتت٤ٮع ـ   .«ثتتٮا   ا٣تتؽ٦ٮع، ودذةثٕتتخ ا٣

 .(1  ا  قٕة  ا٣ىجةح .ا٧٣٪ةزل وا٣ؽٱة ،  )

ثةمتَؿ »[: ٬ 542صةء ٰٚ )أٔٲةن ا٣ٕىؿ وأٔٮان ا٣٪ىتؿ( ٤٣ىتٛؽي   -

٢َ ث٭ة ٰٚ ظ٪ةٱة ثتد  وأظنتةء  ٞ  :( ث٧ٕ٪تٯ0/025) «٠ذةثح اإل٩نةء ود٪

وأ٥٬ ٩ٕٛةً ٧٦ة ٰٚ ظ٪ةٱة ا٣ـواٱتة »: أ٩عةء ا٣جد  وصٮا٩ج٭ة. وصةء أٱٌةً 

 ا٣ٞ٪ةَؿ أو ا٣ٕٞٮ  أو ارٝٮا . :( ث٧ٕ٪ٯ0/067. )«٨٦ ا٣ؼجةٱة

 [: ٬ 427توٝةل اث٨ ق٭٢ اإلمجٲ٤ٰ   -

ٰءُ ٨٦ ا٣ذٞٮى ظ٪ةٱة وؽو ٥٬ ٌِ  د

 

 وٝتتؽ ٣جكتتٮا ا٤٣ٲتت٢َ ا٣ج٭تتٲ٥َ ٦َتتؽا ٔة 

 (١2/02ذجٰ )ٚٮات ا٣ٮٚٲةت ٤٣ 

( ٧٤٣٪ةوي   - ؿٙٱ ٤ٯ ٦٭٧ةت ا٣ٕذ  ٔ ٝٙٲ ٰ )ا٣ذٮ  :ا٧٣نٮ ة[: »٬ 2212وصةءٚ 

 (.2/734«. )أن دكذؼ٤ه ظدوة ا٣ؿأي ػة٣ىح ٨٦ ظ٪ةٱة ا٣ىؽو 

 وٝةل اث٨ ا٣ٛة   ٰٚ  ٱٮا٫٩: -

 وٱة ٩ةَ  أظنةاٰ أٝٲ٧ٰ ٨٦ ا٣ضتٮى

 

 ظ٪ةٱتتة ًتت٤ٮٰٔ ٚ٭تتٰ ٗٲتتؿ ٝٮٱ٧تتح 
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 وٝةل ا٣نةٔؿ ا٧٣ٕةوؿ ز٠ٰ ٦جة ك: -

َٜ ٚٲ٭تة  ٦تٮعٌ إ  ن ٔٲ٪ٰ ٥٣ دج

 

ٌٓ وتجٲُت    ٰٚ ظ٪ةٱة ا٣ٛؤا   ٦

و٠ة٩خ ٬تٰ ا٣عتة   ا٣تٲِٞ »وصةء ٰٚ )ّدل ا٣ٞؿآن( ٣كٲِّؽ ُٝت:  - 

 (.2/216) «ٰٚ  اػ٢ ا٧ٌ٣ةاؿ وٰٚ ظ٪ةٱة ا٤ٞ٣ٮل

وصةء ٰٚ )٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة( رظ٧ؽ ٦ؼذة  ٧ٔؿ وٚؿٱ٫ٞ  -

 ك٫: ٰٚ أ٧ٔة٫ٝ وٰٚ  اػ٤ت٫..ٰٚ ظ٪ةٱة وؽ ه وٰٚ ظ٪ةٱة ٩ٛ»)ظ٪ٰ(: 

 .«وا٣َعٮا٩ٰ ص٧ٓ ٦ٛؿ ه ظة٩ٲح: ارًدع ار ثٓ ا٣ُٮال

و١٬ؾا ٱذٌط أن ٧٤٠ح )ا٣ع٪ةٱة( أػؾت ٦ٕ٪ٯ ارًدع و واػ٢ ا٣ضكؽ 

وا٣تت٪ٛف وارمتتٲةء، وث٭تتؾا ا٧٣ٕ٪تتٯ اقتتذ٤٧ٕ٭ة ٠ذ تتةل ٚتتٰ ٦ضتتدت ٣٘ٮٱتتح 

ؾه ٦ذؼىىح ٧٠ض٤ح ٦ض٧ٓ ا٣ٞتة٬ؿة. وا٣ْتة٬ؿ أّن ٬تؾه ا٧٤١٣تح ا٠ذكتجخ ٬ت

ا٧٣ٕتتة٩ٰ ٧٣تتة ٚتتٰ ثٌٕتت٭ة ٦تت٨ وصتت٫ متتج٫ ثتتةرٝٮا ، ٦تت٨ ظٲتتر اي٩ع٪تتةء 

وائٮصةج، ز٥ّ أوةث٭ة مٰء آػؿ ٨٦ ايدّكةع ا٧٣ضةزي ا٣ؾي دجٲعت٫ أوتٮل 

 ا٣ٕؿثٲّح وٝٮأؽ٬ة، أٌٚٯ إ٣ٯ ا٧٣ٕة٩ٰ ارػؿى.

)ثةٔذجة ات  1/177وٝؽ أصةز٬ة ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة ٰٚ ار٣ٛةظ وارقة٣ٲت 

 أػؿى(.

 ػكة ةا٣ٌٕٮ:  . ٧٦ؽوح 

 قرار امنخٌث: -9

دواخل امخصد واموٌفسس حِاز قِمُه: )ذٌآا( ةىػٌّ األضالع، وةىػٌّ 

 واألطٔاء، وإضافث َذه امكنىث إمّ امىػخه امػرةْ.

*   *   * 
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(000) 

َه ُخعاه  حََرشَّ

 

 امىصأمث: -0

ت٥َ ُػُتة ٚتدن( ث٧ٕ٪تٯ  :ٱنٲٓ ٰٚ ايقذ٧ٕةل ا٤٣٘ٮي ا٧٣ٕةوؿ ٝتٮ٣٭٥: )دَؿق 

٭ة اٝذؽى ث٫ واٝذٛتٯ  :أي و٥٬ ٱؿٱؽون ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ضةزّي: واٝذٛة٬ة وقة  ٤ٔٲ٭ة، دذجٕ 

 أزؿه؛ وٱ٪١ؿه ثٌٕ٭٥ ر٫٩ ٣ٲف ٢ٕٛ٤٣ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح.

 االقخراح: -0

٥َ ُػُة ٚدن( ث٧ٕ٪ٯ صٮاز ٝٮ٣٭٥: ٭ة :)دَؿق  واٝذؽى ث٭ة وٝة ث٭ة  وقة  ٤ٔٲ٭ة دذجٕ 

 وإًةٚح ٬ؾه ا٣ؽي٣ح إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥.واٝذٛٯ أزؿه؛ أي: اٝذؽى ث٫ ود٤ُ ت ٦س٤َ٭ة، 

 فْ امىػاحه: -امخػنٔل: أ -9

  :٧ُخ ا٧٣ٮًٓ: إاا ٤َجخ  قٮ٫َ٦ ظذتٯ »ص٧٭ؿة ا٤٣٘ح يث٨   ٱؽ ودؿق 

ٲخ ٦ٮًٕةً ٣ذعٛؿ ٚٲ٫ ٧ُخ ار َ : إاا دٮػ   «.دٞٙ ٤ٔٲ٭ة. ودؿق 

  :ْق٥ ا٣تؽا : ٦تة ٠تةن ٦ت٨ آزة ٬تة يوتٞةً ثتةر  . »٣كةن ا٣ٕؿل َ

ت٧ُخ دَؿق   ٧ُخ: ٩ْؿت إ٣ٯ  قٮم ا٣ؽا . دؿق  ٥ ا٣ؿق٥: ٩َْؿ إ٣ٲ٫. دَؿق 

ؿ قتذ٫ُ. ا٣ؿ قت٥: ار٦ْتؿ.  قت٧ُخ ٣ت٫ ٠تؾا  َٛ َ ا٧٣٪ـَل: دأ٦ ٤ُخ  قت٫٧َُ ود

 .«ا٦ذس٫َ٤ :أي ؛ٚة دك٫٧َ

  : تت٥َ ا٣ٞىتتٲؽة:   َقتت٭ة  اي دكتتةم: اي٦ذستتةل..»دتتةج ا٣ٕتتؿو دؿق 

ؿ٬ة.. ت ودؾ٠ ؿ٬ة ودجى  ٥َ ا٣نتٰءَ: دجى  ت٥ ٠تؾا: أدتؾ٠ ؿه  ؿه..دؿق  أدؿق 

٫ٞ ٞ  .«وي أدع

  :ٍة٬ة»ا٣ٮقٲ ُ  .«..وأ٩ة أ دك٥ ٦ؿاق٧َٟ: ي أدؼ
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  :ٰ٥َ ُػُةه: قة  ٤ٔٯ ٩٭ض٫»ا٧٣ٕض٥ ا٧٣ؽ ق  .«دؿق 

 فْ امػرف وامدالمث: -ب

ٕ ٢َ( ٨٦ ا٣سدزٰ ) ق٥(، وٝؽ صةء ٰٚ ا٧٣ٕتةص٥  َٛ َ ٥َ( ٤ٔٯ ث٪ةء )د ا٢ٕٛ٣ )دؿق 

ودذجٓ  ُػُتة متٰء وا٣كتٲؿ  .وأن ٨٦ ٦ٕة٩ٰ ا دك٥َ ا٦ذس٢َ  ،أن اي دكةم ٬ٮ اي٦ذسةل

ت٢َ( ٱتأدٰ ث٧ٕ٪تٯ  َٕ ٤ٔٲ٭ة إ٧٩ة ٬ٮ ٨٦ اي٦ذستةل ٣٭تة، و٦ت٨ ا٧٣ٕتؿوف أن ث٪تةء )اٚذَ

٢َ، أي ت٥َ، وا  ػت٢َ ودتؽػ  ٕ ٢َ( ٠سٲؿاً، و٨٦ ا٣ٟ: اثذك٥ ودجك  َٛ َ إ٩ت٫ ٱ١٧ت٨ ٔتؽ   :)د

٥َ( ث٧ٕ٪ٯ ا دك٥َ. و٧٦ة ٱذ٧ٌ٪٫ ا٦ذستةل ا٣نتٰء  ت٫ وا٣كتٲؿ ٤ٔتٯ ػُتةه، )دؿق  دذجٕ 

ُ ة٬ة»و٢ٕ٣ ٬ؾا ٦ٛ٭ٮم ٔجة ة ا٣ٮقٲٍ:   «.أ دك٥ ٦ؿاق٧َٟ: ي أدؼ

ت٢َ( ٦دثكتح ٦تة   ٕ َٛ َ وٱ٨١٧ أن ٱُؿ٨٠ إ٣ٯ د٤ٕٲ٢ آػؿ، و٬ٮ أن ٨٦ ٦ٕة٩ٰ ث٪تةء )د

٥َ ٬ٮ يثَتَف ارزتَؿ،  امذُٜ ٦٪٫، و٦ة ام ٝؽ صةء أن ا٣ؿق٥ ٬ٮ ارزؿ ٚٲىجط ٦ٕ٪ٯ دؿق 

ت٥ َٕٚت٢َ ٦تة ٱنتةث٫ ارزتَؿ  و٦دثكح ا٣نتٰء دٕ٪تٰ ٦نتةث٭ذ٫ و٦ٞة ثذت٫، ١ٚتأن ا٧٣ذؿقِّ

٥َ ُػُة ٚدن(   يثَك٭ة وٝة ث٭ة ود٤ُّت ٦س٤٭ة. :ث٧ٕ٪ٯوٱٞة ث٫، وٱىجط ٝٮ٣٪ة: )دَؿق 

تةً  و٣ٟ أن دٞٮل ٰٚ دٮصٲ٫ ا٣ٟ: ت٫ دذجٕ  َٕ ت٥ ا٣نتٰء دذج  إّن ٦ت٨  ي٣تح دؿق 

 ٟ ٝتٮُل اثت٨   ٱتؽ:، وايصذ٭ة َ ٚتٰ ٤َجت٫. وأوًتُط ٦تة ٱنتٲؿ إ٣تٯ ا٣تةظّكٲ  

٧ُخ ار َ : إاا دٮّػٲَخ ٦ٮًٕةً ٣ذعٛؿ ٚٲ٫» ؛ رّن دٮّػٰ ا٣نٰء، و٬ٮ «ودؿق 

ُٕٝح ٨٦ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذؿّقت٥ ٧٠تة ٱتؽّل ٝتٮل اثت٨   ٱتؽ، ٱٞذٌتٰ ايدّضتةه ٩عتٮه، 

وايصذ٭ة  ٰٚ ٤َجت٫ وا٣ذتؽٝٲٜ، و٠ت٢  ا٣تٟ ٦ت٨ ا٣ذذجّتٓ. وٚتٰ  ي٣تح ا٧٤١٣تح 

ت٥» ّٰ ثتتة٣٪ْؿ، أو ث٧تتة ٱٞذٌتتٲ٫ ٦تت٨ قتتٲؿ ا٧٣ٕض٧ٲّتتح ٱْ٭تتؿ ا٣ذذجّتتٓ ا٣ع «دؿق  ّكتت

٥َ ػُتة ٚتدن، أو ػُتة متٲؼ٫»وثعر. وٰٚ ٝٮل ا٧٣ٕةوؿٱ٨:  ث٧ٕ٪تٯ  «دؿق 

اٝذؽى ث٫ واٝذٛٯ أزؿه ًؿٌل ٨٦ ا٣ذذجّٓ ا٧٣ضةزّي. و٨٦ ز٥َّ ٠ةن ٣ٟ أن دٞتٮل: 

إّن ٰٚ ٝٮل ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ًؿثةً ٨٦ ايدّكةع واي٩ذٞةل ثة٧٣ضةز ٨٦ ا٧٣ة ّّي إ٣تٯ 

 ا٣ٕدٝح ي دعذةج إ٣ٯ ٠سٲؿ ٩ْؿ إل  ا٠٭ة. ا٧٣ٕ٪ٮّي. و٬ؾه
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 فْ االشخئٌاس: -ج

( ٤ٔتٯ 2/025أصةز٬ة ٦ض٧ٓ ا٣ٞة٬ؿة ٰٚ ٠ذتةل ار٣ٛتةظ وارقتة٣ٲت )

إن ا٣ذذجتٓ وايٝذٛتةء  :دك٧ٲح ا٣نتٰء ثكتجج٫، أي :أي ؛أ٩٭ة ٨٦ ا٧٣ضةز ا٧٣ؿق٢

 ٦كج ٌت ٨ٔ ا٣٪ْؿ إ٣ٯ ارزؿ أو ار٦ؿ و  اقذ٫ِ.

 ا٣ٌٕٮ:  . ٧٦ؽوح ػكة ة

 قرار امنخٌث: -9

ِاز قِمُه: َه ُخعا فالن( ةىػٌّ ح واقخدى ةُا وقارةُا  وشار غنُٔا حختَّػُا :)حَرشَّ

ّ أثره؛ وحعنَّب وثنَُا،  ٍ واقخف ّ امىػخه.أي: اقخدى ة ذه امدالمث إم  وإضافثَ 

*   *   * 

  

(000) 

 َطَفَط وَطفَّاط

 

 امىصأمث: -0

٧تٲ٨ وا٧٣ذتؿص٧ٲ٨ ٱنٲٓ ٚتٰ ايقتذ٧ٕةل ا٤٣٘تٮي ا٧٣ٕةوتؿ ثتٲ٨ ا٧٣ذ٤١

( ث٧ٕ٪ٯ ٍَ َٛ ٧٠ة ٱنتٲٓ اقت٥  ؛ا٦ذه  ا٧٣ةءَ أو ا٣٭ٮاء وصؾث٭٧ة ثٞٮة :ا٢ٕٛ٣ )َم

ٛ ة ( ،اٳ٣ح ٦٪٫ ٤٣ؽي٣تح ٤ٔتٯ ص٭تةز ٱؿ٠ تت ٚتٰ ثٕتي ار١٦٪تح أو  ،و٬ٮ )َم

وٝتؽ اٳيت ٤٣ٞٲةم ث٭ؾا ا٢٧ٕ٣. و٥٣ ٱؿ  ٬تؾا ا٣ٕٛت٢ ٚتٰ ا٧٣ٕتةص٥ ا٣ٕؿثٲتح. 

ا٣تٟ ٚتٰ ٦ضتةيت أػتؿى، ٚٞتة٣ٮا ٦تسدً:  ٚةقذ٤٧ٕٮا ،ادّكٓ ا٣٪ة  ٰٚ ز٦ة٩٪ة

ٍْٛ ا٣ؽ٬ٮن، ومٍٛ اردؿثح.  َم

 االقخراح: -0

(، ث٧ٕ٪تٯصٮاز اقذ٧ٕةل ا٢ٕٛ٣  ٍَ َٛ ا٦تذه ا٧٣تةء أو ا٣٭تٮاء وأمتٲةء  :)َم
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ٍْٛ( وقتةاؿ  أػؿى ٠سٲؿة وصتؾث٭ة ثٞتٮة، ٧٠تة ٱضتٮز اقتذ٧ٕةل ا٧٣ىتؽ  )َمت

ٛ ةَح( وٗٲتؿه،  ٛ ة ، َمت ذ٧ٕةل ا٣تٟ ٚتٰ وصتٮاز اقت٦نذٞةد٫ ٠ةق٥ اٳ٣تح )َمت

وإًتةٚح ٬تؾه ، ا٧٣ضةيت ارػتؿى، ٩عتٮ: متٍٛ ا٣تؽ٬ٮن، ومتٍٛ اردؿثتح

 ا٣ؽي٣ح إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ.

 امخػنٔل: -9

٥٣ ٱؿ  ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٰٚ ا٧٣ٕتةص٥ ا٣ٕؿثٲتح ٧٠تة ٝتؽ٦٪ة، و١٣ت٨ ٚتٰ ا٣ٕؿثٲتح 

ّة٬ؿة ٣٘ٮٱح ٱ٨١٧ اإلٚة ة ٦٪٭ة ٰٚ دكٮٱٖ ٝجٮل ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ا٧٣كذعَؽث ا٣ؾي 

ٲح ٣ذؿص٧ح ٦ٞةث٤ت٫ ارص٪جتٰ، و٬تؾه ا٣ْتة٬ؿة ٬تٰ ّتة٬ؿة اإلثتؽال و٣ ؽد٫ ا٣ٕؿث

ا٤٣٘ٮي أو ايمذٞةق ا١٣جٲؿ ٧٠ة ٱك٧ٲ٫ ثٕي ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ا٣ٞتؽ٦ةء، و٬تٰ وًتٓ 

 ظؿف ثؽيً ٨٦ ظؿف آػؿ ٰٚ صؾ  ا٢ٕٛ٣ أو ا٧٤١٣ح ٣٘ؿ   ي٣ٰ أو ٗٲؿه.

و٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ؾي ٩ؿاه أن ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ٱ٨١٧ أن ٱ١ٮن ٦نتذٞةً ثةإلثتؽال ٦ت٨ 

ٕ ٙ. صتةء ا٢ٕٛ٣  ( ثإثؽال ظؿف ا٣ُةء ثعؿف ا٣ٛةء ٨٦ ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ا٧٣ٌ  ٙ )َم

ٛ  »ٰٚ ٣كةن ا٣ٕؿل:  ٫ َمت  ٛ ٙ  ا٧٣تةءَ ٱَُنت تٯ ُمتؿث٫َ،  ةمت ٛ ٫ ودنتةٚ ٫ُ: دٞى  وامتذ

. وصتةء «ص٧ٲٓ ٦ة ٚٲت٫ و٣ت٥ دُكتبِؿ ٦ةٰٚ اإل٩ةء وامذٛٛذ٫ُ: إاا مؿثَخ ودنةُٚٛخ 

ٙ  ا٣٭ٮاءُ ا٧٣ةءَ: ا٬َت ثجٌٕ»ٰٚ ا٣ٮقٲٍ:   .«٫م

٪ح ٚتتٰ ٔجتتة ات  وٱ٤عتتِ أن ٦ٕتتة٩ٰ ا٧٣تته وا٣ضتتؾل واإلزا٣تتح ٦ذٌتت٧ 

 ا٧٣ٕةص٥، و٬ٮ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ؿا  ٨٦ ا٢ٕٛ٣ )مٍٛ(.

 و٦ٕؿوف أن اإلثؽال واٝٓ ٰٚ إٔٚةل ٠سٲؿة ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ٦س٢: 

   دؿ :    وٮد٫ُ ٰٚ صٮ٩.٫ٚط 

 .دؿ   وٮت ث١ةا٫ ٰٚ صٮ٫ٚ : ٍَ  ٩ََع

 ، َٓ ٍَ ا٧٣ةءُ ٱ٪جٍ ٩جُةً و٩جٮَةً: ٩ج و٩جٓ ا٧٣ةء ٩َجْٕةً و٩جٮٔةً: ػؿج ٨٦  ٩َجَ

 ا٣ٕٲ٨.
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 .٧َُٗةً: اظذٞؿ٥٬ واقذى٘ؿ٥٬ ٍَ ا٣٪ةَ   ٧ٗ 

 .٧َٗي ا٣٪ةَ  ٧ٌٗةً: اظذٞؿ٥٬ واقذى٘ؿ٥٬ 

 .٧َٗه ا٣ؿص٢َ: اظذٞؿه واقذى٘ؿه 

٤ٔٯ اإلثؽال ٦ست٢:  ٢َ ع٧َ و٣ٲف ثجٕٲؽ ٦٪ة ٦ة و   ٰٚ ا٤٣٘ح ٧٦ة ٱ٨١٧ أن ٱُ 

َٓ و٢َُٝ وَُٝؿ وُٝٙ و٥َُٝ.. ٍ  وُٝ ٦تٓ أن ز٧تح  ،٤٠٭ة ٚٲ٭ة ٦ٕ٪ٯ ا٣ُٞتٓو َٝ

 ٨٦ ٱٕؽ ٬ة ٤٠٭ة أوٮيً.

وواًط أن اإلثؽال ي ٱٛٲؽ ا٣ذؿا ف أو ا٣ذُةثٜ ٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ وا٣ؽي٣ح، ثت٢ 

.)  ٍ  ٱٛٲؽ د٪ٮٱٓ ٬ؾه ا٣ؽي٣ح ٧٠ة  أٱ٪ة ٰٚ إثؽايت ا٢ٕٛ٣ )ٝ

ي ٱؿ٦ٰ ٠د٦٪ة إ٣تٯ أن ٩ٛتذط ثتةل ا٣ذٮ٣ٲتؽ ١٣ت٢ ٧٤٠تح متةٔخ، ثت٢ أن 

 وٰٚ ظؽو  ا٣عةصح إ٣ٲ٭ة. ،٤ٯ ظؽةدُؽ   ٢٠ ٧٤٠ح ٔ

ٍَ »٨٦ ٦ة ّة  ةوٝؽ ٱ١ٮن ٬ؾا ايقذ٧ٕةل ٰٚ أو٫٤ ٦ج٪ٲ   َٛ ثة٣كتٲ٨، ٧٣تة  «َقت

 ثٲ٪٭٧ة ٨٦  ي٣ح صة٦ٕح.

ءَ إقتٛةَةً: و٬تٮ أن »ٝةل اث٨ ٔجة  ٰٚ ٦عٲ٫ُ )قٍٛ(:  ْٰ ُخ ا٣نت
ُْ َٛ وأْقت

 ٍُ ِٛٲْ َٰ ٤ٔٲ٫ ُمْؿثةً. وُق٧ّٰ اإلْق ٩ةن رن اروا٩ - ٨٦ أق٧ةء ا٣ؼ٧ؿ -دأد َٰ وا٣تؽِّ

ِٞٲَْخ َوٛٮدُ٭ة ذْ٭ة: أي دََنّؿثَْخ أ٠ْسََؿ٬ة ٚجَ َُ  ٛ  .«َق

 .«وايْقذِٛةُ : ايْمذِٛةفُ »وٝةل ا٣ـثٲؽّي )قٍٛ(: 

ٍَ ٦تة ٚتٰ  اقذٍٛ ٦ة ٰٚ اإل٩ةء:» وٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ:  ٛ متؿث٫ ٤٠ت٫. دكت

 .«اإل٩ةء: اقذ٫ُٛ

خ ا٣كتٲ٨ ز٥ّ ٠ةن ٰٚ ٬ؾه ا٧٤١٣ح دُّٮ  وٮدٰ )دىعٲٙ وٮدٰ(، ٚأُثِؽ٣

مٲ٪ةً؛ ز٥ّ ٠ةن دٮّقٓ ٰٚ ايقذ٧ٕةل ٝةم ٤ٔٯ ا٧٣نةث٭ح وا٧٣عة٠تةة، واي٩ذٞتةل 

 ٨٦ ظ٢ٞ ا٧٣ةء إ٣ٯ ا٣٭ٮاء واردؿثح وا٣ؽ٬ٮن.

وٱكذأ٩ف إلصةزد٫ ثأن ٦ض٧تٓ ا٤٣٘تح ا٣ٕؿثٲتح ثة٣ٞتة٬ؿة ٝتؽ أٝتؿه ٚتٰ ٠ذتةل 
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 ( و٨١٣ ثذ٤ٕٲ٢ ٦٘ةٱؿ ٧٣ة ا٬ج٪ة إ٣ٲت٫، ٧٠تة ٱكتذأ٩ف2/252ار٣ٛةظ وارقة٣ٲت )

ٍَ ا٧٣ةء وا٣٭ٮاء: ا٦ذى٫ وقعج٫ُ »ث٧ة و   ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ارقةقٰ:  ، وث٧تة و   «مٛ

ٍَ ا٧٣ةء: ا٦ذى٫ وقعج٫ُ »ٰٚ ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة:   «.مٛ

 ا٣ٌٕٮ:  . ٧٦ؽوح ػكة ة

 قرار امنخٌث: -9

اووخع امىواء أو امُوِاء وأطؤاء  :)َطَفَط(، ةىػٌوّحِاز اشخػىال امفػل 

ِة، كىوا ٓخوِز اشوخػىال امىػودر )َطوفسط( وشوا ر أخرى كثٔرة، وحذةُا ةق

وحوِاز اشوخػىال ذموي فوْ وظخقاحٍ كاشه إموث )َطوفَّاط، َطوفَّاظث( وغٔوره، 

وإضافث َذه امدالمث  ،امىخاالت األخرى، ًرِ: طفط امدَِن، وطفط األحرةث

 إمّ امىػخه امػرةْ.

*   *   * 

  

(009) 

َل ةىػٌّ أًظأَ   طكَّ

 

 امىصأمث: -0

٢َ( ث٧ٕ٪ٯ ٱكذ٢٧ٕ ٠سٲؿ ٚتٰ  ،أ٩نتأَ  :٨٦ ا١٣ذةل وا٧٣ذ٧٤١ٲ٨ ا٢ٕٛ٣ )م١ 

ر٩ت٫ ٣تٲف  ؛٦س٢ ٝٮ٣٭٥: )ٱن٢ِّ١ ا٣ض٭٢ ٔةاٞةً أ٦ةم ا٣ذ٪٧ٲح(، وٱ٪١تؿه ثٌٕت٭٥

 ٢ٕٛ٤٣ ٬ؾه ا٣ؽي٣ح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح.

 االقخراح: -0

٢َ( ث٧ٕ٪ٯ أ٩نأَ ٤ٔٯ م٢١ أو وٮ ة ٰٚ ٦س٢  :صٮاز اقذ٧ٕةل ا٢ٕٛ٣ )َم١ 

٢َ ا٧٣ؽٱُؿ ٣ض٪حً(ٝٮ٣٭٥: )م١ ٢ ا٣  .ض٭٢ ٔةاٞةً أ٦ةم ا٣ذ٪٧ٲح وا٣ذٞؽم(، أو )َم١ 
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 فْ امىػاحه: -امخػنٔل: أ -9

  :تج٫ وا٧ِ٣سْت٢..»ا٣ىعةح ووتٮ ة ا٣نتٰء ا٧٣عكٮقتح  ا٣ن٢١: ا٣ن 

٫٤ دن١ٲدً: وتٮ  هُ، وا٧٣نتة٤٠ح  وا٧٣ذٮ٬ ٧ح.. َ ، وم١  ٢َ: دىٮ  ودن١ 

 .«ا٧٣نةث٭ح ٠ة٣ذنة٢٠

  :٢َ ا»٣كةن ا٣ٕؿل ٫٤: وٮ  ه .٣نٰءُ: دىٮ  َ دن١   .«وم١ 

  : وٚتٰ ارقتة :  ا٣نت٢١: ٬ٲبتح ظةوت٤ح ٤٣ضكت٥..»دةج ا٣ٕتؿو

جتةً. وا٧٣نت١ ٢:  ََ أم٢١ ا٣٪ؼ٢ُ: َةل ثكُؿه وظد وأمج٫َ أن ٱىٲؿ ُ 

 .«وةظت ا٣٭ٲبح

قجٜ أن ا٣ن٢١ ٬ٮ ا٣ىٮ ة وا٣٭ٲبح وا٧٣س٢، وأن ٦ٕ٪ٯ مت١ ٢  وٱٛ٭٥ ٧٦ة

َ ، وأن ا٧٣ن١ ٢ ٬ٮ وةظ  ا٧٣ىٲ ؿ ٤ٔٯ ٬ٲبح أو ٦سةل. :أي ؛ت ا٣٭ٲبح٬ٮ وٮ 

 فْ امدالمث: -ب

٢َ( ٦ٕ٪ٯ ا٣ض٢ٕ وا٣ذىٲٲؿ ٤ٔٯ ظة٣ح أو ٬ٲبتح، ٚٞٮ٣٪تة:   ٕ ٧٦ة ٱٛٲؽه ث٪ةء )َٚ

َ  و٦س ت٢َ، أي صٕت٢  :)م١ ٢ ا٣كٲ٢ ٔةاٞةً أ٦ةم ا٧٣ة ة( ٬ٮ ٰٚ ٦ٕ٪ٯ ٝٮ٣٪ة: وتٮ 

٤تٙ ٔت٨ ٦ٕ٪تٯ: ا٣كٲ٢ ٦س٢ ٔةاٜ أو وٮ ِة ٔتةاٜ أ٦تةم ا٧٣تة  ة، و٬تٮ ي ٱؼذ

ن ا٣كٲ٢ُ ٔةاٞةً(.  )٠ٮ 

 فْ االشخئٌاس:  -ج

٢َ( ٬تٮ  - ٢ٕ٣ أول ٦ة وو٢ إ٣ٲ٪ة ٨٦ ٬ؾه ا٣ؽي٣ح ا٧٣ذُٮ ة ٢ٕٛ٤٣ )مت١ 

أٚد دؿاه ٠ٲتٙ »(: ٦1/217ة صةء ٰٚ ٠ذةل ا٣ؼىةاه يث٨ ص٪ٰ )

 ُطوكلنج اقذٕةن ٤ٔٯ يم زٛة ثٛةء َوزَٙ، وإ٧٩ة ا٣ٟ ر٩٭ة ٦ة ة واظؽة

 ادؼؾت أم١ةيً وأث٪ٲح. :أي ،«٤ٔٯ وٮ  ٦ؼذ٤ٛح

( ٰٚ ٬ 265وصةء ٰٚ ٠ذةل ا٧٣كة٣ٟ وا٧٧٣ة٣ٟ ٤٣ج١ؿي ار٩ؽ٣كٰ ) -

قٮٌ  ْٔٲ٥ ٧٦ذ٪ٓ ٨٦ ا٣عضؿ ٚٲ٫ وتٮ  رمتؼةص ٝتؽ »(: 2/255)

 «.وأزجذخ وأُثٞٲخ ُطكلنج
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وقت٤ٮك ا٣ُؿٱتٜ »(: 2/232وصةء ٰٚ إظٲةء ٤ٔٮم ا٣تؽٱ٨ ٤٣٘ـا٣تٰ ) -

ٮ ة ٚتتٰ ا٣عؽٱتتؽ إاا ٱضتتؿي ٦ضتتؿى إ١٩تتة  ٦تت٨ أ١٩تتؿ ا١٩نتتةف ا٣ىتت

ِّٞٲخ وُو٤ٞخ وُوتٮِّ ت ثىتٮ ة ا٧٣تؿآة ُطكلنج ٩تخ  :أي ؛«و٩ُ إاا ٠ٮِّ

 ا٣عؽٱؽة وو٪ٕخ ٦س٢ ا٧٣ؿآة.

ٚٲت٫ »(: 2/50وصةء ٰٚ ٦كة٣ٟ ارثىتة  يثت٨ ٌٚت٢ اهلل ا٧ٕ٣تؿي ) -

 .«وأُدٞ٪خ ُطكلنجوٮ  رمؼةص ٝؽ 

وصةء ٰٚ ٠ذةل   اقةت ٰٚ ا٣٪عٮ ٤٣ـٔجدوي، و٬ٮ ٨٦ ا٧٣ضذ٭تؽٱ٨  -

ايمتتذٞةق ا١٣جٲتتؿ[  أيو٬تتٮ  »(: 330ٚتتٰ ا٣ذىتتعٲط ا٤٣٘تتٮي ٚتتٰ )

ٱ٤ُـ٦ٟ أثؽاً أن دذ٧٤ف ا٣عؿوف ارو٤ٲح ا٧٣ؤد٤ٛح ٬ؾه أودً ٦نتذؿ٠ةً 

د٤ٞٲتت اروت٢ »(: 332وٚتٰ ) «ُطوكلنجٰٚ ا٧٣ٕ٪ٯ ٤ٔٯ أي وٮ ة 

وٰٚ ا٣ٕجتة دٲ٨ صتةءت ُمت٤ِّ١خ  .«ُطكلنجا٣ٮاظؽ ٤ٔٯ وصٮ٫٬ ٠ٲٙ 

 ث٧ٕ٪ٯ ُ ٠ِّجخ.

٢ٕٛ ث٭ؾه ا٣ؽي٣ح ٦بةت ا٧٣ؿات ٚتٰ ٠ذةثتةت ا٧٣عتؽزٲ٨، وي وٝؽ و   ا٣

 ٱ١ة  ٱُكذ٢٧ٕ ٰٚ ٣٘ح اإل ا ة إي ٦س٢ ٝٮ٣٭٥: )ُم٤ِّ١خ ٣ض٪حٌ ١٣ؾا(.

 ا٣ٌٕٮ:  . ٧٦ؽوح ػكة ة

 قرار امنخٌث: -9

َل( ةىػٌّ فْ وثول  أًظأَ غنّ طكل أوغِرة :حِاز اشخػىال امفػل )َطكَّ

َل امىدُٓر مخٌثً(.قِمُه: )طكَّل امخُل غا قاً أوام امخٌ  ىٔث وامخقدم(، أو )َطكَّ

*   *   * 
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(009) 

 مىػنرث فالن ال مػامد فالن

 

 امىصأمث: -0

ٱنٲٓ ٤ٔٯ أ٣ك٪ح ثٕي ا٧٣ٕةوؿٱ٨ ٔجة ات ٨٦ ٦س٢: )٢َ٧ٔ ٬ؾا ٣ىتة٣ط 

تة  ا٤٣٘تٮٱّٲ٨، ٦تٮصجٲ٨  ّٞ ٚدن( أو )٬ؾه ا٣ن٭ة ة ٣ىة٣عٟ(، وٱ٫ُّ٤٘ ثٕي ا٣٪

 .«٦ى٤عح»اقذ٧ٕةل 

 اح:االقخر -0

٫، ٧٣٪ٕٛذت٫ أو ٣ٛةاؽدت٫، وٚىتةظذُ  :وعح ٝٮ٣٭٥: )٣ىة٣ط ٚتدن( ث٧ٕ٪تٯ

و٠تتؾ٣ٟ ٝتتٮ٣٭٥: )٧٣ىتت٤عح ٚتتدن(، ١٣تت٨ اقتتذ٧ٕةل )٧٣ىتت٤عح ٚتتدن( ٚتتٰ 

 ا٣ؽي٣ح ٤ٔٯ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ أ٠سؿ.

 فْ امىػاحه: -امخػنٔل: أ -9

  :ًتتؽ ا٣ٛكتتة ، ووتت٤ََط ٱَىتت٤َط وٱىتت٤ُط  :ا٣ىتتدح»٣كتتةن ا٣ٕتتؿل

وا٣ض٧تتٓ ُوتت٤َعةء  ،وَوتت٤ٲطو٬تتٮ وتتة٣ط  وتتدظةً وُوتت٤ٮظةً..

و ص٢ٌ وة٣ط ٰٚ ٩ٛكت٫ و٦ُىت٤ِط ٚتٰ أ٧ٔة٣ت٫ وأ٦تٮ ه..  وُو٤ُٮح..

 .«واظؽة ا٧٣ىة٣ط :وا٧٣ى٤عح: ا٣ىدح، وا٧٣ى٤عح

  : ًؽ ا٣ٛكة .. و٤ََط ٠٪ََىتَؿ، ٱىت٤ُط وتدظةً  :ا٣ىدح»دةج ا٣ٕؿو

وُو٤ٮظةً، و٬ٮ ِو٤ٌْط ووة٣ط وو٤ٲط.. و أى اإل٦تةم ا٧٣ىت٤عح ٚتٰ 

 «.ا٣ىدح، وا٣ىة٣ط: ا١٣سٲؿ :أي ؛ىة٣طواظؽة ا٧٣ ،٠ؾا

  :ٍو٤ُط ودظةً وُو٤ٮظةً: زاَل ٔ٪٫ ا٣ٛكة ُ.. ووت٤ُط ا٣نتٰء»ا٣ٮقٲ: 

٠تتةن ٩ةٕٚتتةً أو ٦٪ةقتتجةً، ٱٞتتةل: ٬تتؾا ا٣نتتٰء ٱىتت٤ط ٣تتٟ. وا٣ىتتة٣ط: 
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ا٧٣كذٞٲ٥ ا٧٣ؤ ي ٣ٮاصجةدت٫، و ث٧تة اقتذ٢٧ُٕ ث٧ٕ٪تٯ ا١٣سٲتؿ ا٣تٮاٚؿ، 

 «.ى٤عح: ا٣ىدحٚٲٞةل: )ٔ٪ؽه ٝؽٌ  وة٣ٌط ٨٦ ا٧٣ةل(.. ا٧٣

 فْ امدالمث: -ب

إّن ا٣ٮوٙ ٱذ٨٧ٌّ ٦ٕ٪ٯ ا٧٣ىؽ ؛ وإن ٥٣ ٱ١ت٨ ٦ُةثٞتةً ٣ت٫ ٚتٰ ٦ٕ٪تةه، 

او ٦٪ٕٛتح  :، ٦ٕ٪تةه او وتدح، أي«وتة٣ط»وا٣ٮوٙ ٬٪ة، و٬ٮ اق٥ ا٣ٛة٢ٔ 

وٚةاؽة، ٧ٕٚ٪ٯ ا٧٣٪ٕٛح وا٣ٛةاؽة ٚٲ٫، وإن ٥٣ ٱ٨١ ٦ُةثٞةً ٧٤٣ىؽ  ٚتٰ ٦ٕ٪تةه. 

ؾا ا٣ٮوتٙ و ي٣ذت٫ ٚتٰ ٬تؾا ا٣ٮصت٫ ٦ت٨ و٬ؾا وص٫ قةاٖ ٰٚ دجٲٲ٨ ٦ٕ٪ٯ ٬ت

 «وتة٣ط»ايقذ٧ٕةل. و٨٦ ٬٪ة ٱ٨١٧ أن ٱ١ٮن ا٣ٮوٙ ٰٚ ٬تؾا ايقتذ٧ٕةل 

 ، و٦س٫٤ ٦ٕؿوف ٰٚ ا٣ٕؿثٲّح.«ودح»ٝةم ٦ٞةم ا٧٣ىؽ  

 فْ االشخئٌاس: -ج

( 207٬ٝةل ٔجؽ اهلل ث٨ ٦ٕةوٱتح ثت٨ ٔجتؽ اهلل ثت٨ صٕٛتؿ ا٣ُتة٣جٰ )ت -

ل اهلل أن ٱض٪ِّج٥١ ٦ة د١ؿ٬تٮن ..و٩كأ»ٱ٭٪ئ ثٕي ا٣٭ةم٧ٲٲ٨ ثإ٦دك: 

، و٦ذةٔةً ظك٪ةً، و مؽاً زةثذتةً  ٨٦ ا٧٣عؾو ، وٱض٢ٕ ٦ة أظس٫ ٥١٣ زٱ٪ةً،

٦تة قت٧ٮت إ٣ٲت٫؛ ٦ت٨  مػوامدوٱض٢ٕ قجٲ٢ ٦ة أوجعخ ٤ٔٲ٫ د٧ة٦تةً 

٢٧، وظك٨ ٦ٮاٚٞح ار٢٬.. . )ز٬ؿ اٳ ال، ٤٣عىتؿي، «اصذ٧ةع ا٣ن 

 (2/205 ا  ا٣ضٲ٢ .  

٨ٔ ٔـ ا٣ؽو٣تح إ٣تٯ  ( 162٬)ت ٣ىةثئ و   ٚٲ٧ة ٠ذت أثٮ إقعةق ا -

..ز٥ دٌٰٛ ث٫ ٌٗتة ة ٬تؾه ا٣تؽا  ا٣تؽ٩ٲة إ٣تٯ ٝتؿا ة »ٌٔؽ ا٣ؽو٣ح: 

ً ا٣ؽا  ارػؿى، ٦جٮّ  ةً أٝىٯ ٦جة٣٘٭تة، ظتةي   أ أ ٚتٓ  أوٚٯ ٦ؿادج٭ة، ٦ج٤٘ 

 مػوامد  صةد٭ة، ٦ؼذىةً ثأ٧ٕ٩٭تة، ٦جذ٭ضتةً ث٭تة، ٦كتذس٧ؿاً ٦تة ٝؽ٦ت٫ 

 .(٧٤ٕ2/123ٲح وجط ارٔنٯ،  ا  ا١٣ذت ا٣) «قٕٲ٫..

وأ٦ تة ص٧تةل ارٕٚتةل ٚ٭تٮ وصٮ ٬تة »(: 321٬ٝةل اثت٨ ا٣ٕؿثتٰ )ت -
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ا٣ؼ٤ْٜ، وٝةًٲحً ثض٤ت ا٧٣٪ةٚٓ إ٣ٲ٭٥، ووتؿف ا٣نتؿ  مػامد٦دا٧ح 

 (1/226أظ١ةم ا٣ٞؿآن، ).«ٔ٪٭٥

ِّٰ )ت - ..ٚجؾ٣ٟ ٠ة٩خ ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ ا٣ى٤ٮات »(: 416٬ٝةل ا٣عؿا٣

 .«ٰ ص٧ٲتٓ أظتٮا٣٭٥أظتٮال ا٣ؼ٤تٜ ٦تٓ أزواص٭ت٥ ٚت مػوامد٦د٠ةً 

 (222دؿاث أثٰ ا٣عك٨ ا٣عؿا٣ّٰ، )

٦ض٭نتتةً ٚتتٰ ٦ضتتةل ا٣ؿٝتتح، ٠سٲتتؿ »(: 554٬ ٝتتةل اثتت٨ ا٣ؼُٲتتت )ت -

)اإلظةَتح ٚتٰ  .«ا٣ٕة٦تح، ٦ذأقتٛةً ٣ٌتٲةع اروٝتةت.. مػامدا٣نٛٞح 

 (0/62أػجة  ٗؿ٩ةَح، 

 ،ؤؿٚ٭٥ ثإٝجة٣ٟ ٤ٔٯ ٦ىة٣ط أ٦ٮ ٥٬»وا٠ؿ ا٤ٞ٣ٞن٪ؽي ٚٲ٧ة ا٠ؿ:  -

وا٣ذعتةٚ٭٥  ،ثؿ٠تح امتذ٧ة٣٭٥ ثٌٛت٤ٟ ،متؤو٩٭٥مػوامد وادضة٬ٟ 

 .«واٝىؽ ٨٦ ٱ٤ٲ٭٥ ث٧ة ٱجكٍ ،ث٤ْٟ

ي زال ٱضؽِّ  ٦دثف ٫٤ٌٚ، وٱ٤ِّٞؽ ٢٠ ٢٧ٔ –ٚؿق٥ ثةر٦ؿ ا٣نؿٱٙ » -

أن ٱٛتتٮ  إ٣ٲتت٫ ٌٝتتةء ٌٝتتةة ا٣نتتةٕٚٲح ثؽ٦نتتٜ  -أ٤٬تت٫ مػووامد

)وجط ارٔنتٯ، ٤ٔتٯ  .«ا٧٣عؿوقح وأ٧ٔة٣٭ة وص٪ؽ٬ة وًٮاظٲ٭ة..

 (.20/21، 22/122ا٣ذٮا٣ٰ 

ث٧ٕ٪تتٯ  «وتة٣ط»وٚتٰ ثٕتتي ٬تؾه ار٦س٤تتح ٦تة ٱتتؽّل ٤ٔتٯ أّن اقتتذ٧ٕةل 

٭ة إ٣تٯ ز٦ت٨ ايظذضتةج، وٱكت٫٧  ٌُ ٦ى٤عح وودح زةثخ ٝؽٱ٥، ٱؿٝٯ ث٫ ثٕ

 ا٣ٌٕٮ:  . ٧٦ؽوح ػكة ة ث٧ٲك٥ ا٣ٛىةظح.

 قرار امنخٌث: -9

مىٌفػخووٍ أو مفا دحووٍ، وكووذمي  :غوورث قووِمُه: )مػووامد فووالن( ةىػٌووّ

(، مكي اشخػىال )مىػنرث فوالن( فوْ امدالموث غنوّ قِمُه: )مىػنرث فالن

 َذا امىػٌّ أكثر.

*   *   *
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 املهداة واجملالث الكتب
 العربيت اللغت جممع مكتبت إىل

 ()دروٓض أًِر .أ

٤ٮٱح: - ُٔ  .0202 ٱٮان مٕؿ، أقٲؽة م٭ج٪ؽ ،  ٦نٜ، آٚةق 

 .0224أزا٬ٲؿ أ ثٲح: ٦ع٧ٮ  ا٣كٲؽ،  ا  ا٣نؿق ٤٣ُجةٔح وا٣٪نؿ،  ٦نٜ، -

اي٩ٛضة  ار٥ْٔ و٩نٮء ا١٣ٮن: ٬تة٩ٰ ػ٤ٲت٢  زق،  ا  ا١ٛ٣تؿ،  ٦نتٜ،   -

0226. 

ثعسةً ٨ٔ ا٣ن٧ف ٨٦ ٝٮ٩ٲ٫ إ٣ٯ  ٦نٜ: ُٔةء ا٣ؽٱ٨ دؽٱ ٨؛ دؿص٧ح: ٔٲكتٯ  -

 .0223ا٣ٕة٠ٮل،  ا  ٩ٲ٪ٮى،  ٦نٜ،

صتتدل ا٣تتؽٱ٨ ا٣ؿو٦تتٰ وا٣ذىتتٮف: إٱٛتتة ي ٚٲذتتؿاي ٦ٲتتؿوٚذل؛ دؿص٧تتح:  -

 .0224ٔٲكٯ ا٣ٕة٠ٮل،  ا  ٩ٲ٪ٮى،  ٦نٜ، 

ٰٚ  ظتةل ٣٘ذ٪تة ا٣ٕؿثٲتح: ٦ع٧تٮ  ا٣كتٲؽ، وزا ة ا٣سٞةٚتح، ا٣٭ٲبتح ا٣ٕة٦تح  -

 .١٤٣0225ذةل،  ٦نٜ، 

ٰٚ قجٲ٢ ا٣ٕؿثٲح: ٦ع٧ٮ  ا٣كتٲؽ، وزا ة ا٣سٞةٚتح، ا٣٭ٲبتح ا٣ٕة٦تح ١٤٣ذتةل،  -

 .0223 ٦نٜ،

                                                 

() .ٓأ٦ٲ٨ ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٧٣ض٧ 
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: ٦ع٧ٮ  ا٣كٲؽ، وزا ة ا٣سٞةٚح، ا٣٭ٲبتح ا٣ٕة٦تح ١٤٣ذتةل، (0)٧٤٠ةت زٞةٚٲح -

 .0226 ٦نٜ، 

ثعٮث ٦٭ؽاة ٤٣ؽ٠ذٮ  ٦ع٧ؽ ُظّٮ ، دعؿٱتؿ: ٔجتؽ ا٣جةقتٍ وٮى ٦ٕؿٚٲح:  -

 .0225ا٣ـٱٮ ، أ وٝح ٤٣ؽ اقةت وا٣٪نؿ، ٧ٔةن،

ا٧٣ؼذة  ٨٦ دؿاث ا٣ضةظِ وأثٰ ظٲةن ا٣ذٮظٲؽي: ٦ع٧ٮ  ا٣كتٲؽ، وزا ة  -

 .0202ا٣سٞةٚح، ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةل،  ٦نٜ،

٩عتتٮ ٤ٔتت٥ ٦ؼُٮَتتةت ٔؿثتتٰ: ٔجتتؽ ا٣كتتذة  ا٣ع٤تتٮصٰ، ١٦ذجتتح اإل٦تتةم  -

 .0226ي ٤٣٪نؿ وا٣ذٮزٱٓ، ٦ىؿ،ا٣جؼة 

ا٣٭ٮٱح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣نتٕؿ ا٧٣ٕةوتؿ:٦ع٧ؽ ُظتّٮ ، وزا ة ا٣سٞةٚتح، ٧ٔتةن ،  -

0223. 

وإن ٦ع٧ؽ  قٮل اهلل دجضٲ٢ ا٣٪جٰ ٚتٰ ا٣ذتؽٱ٨ اإلقتد٦ٰ: أٱ٪٧تة مت٧ٲ٢،  -

 .0226دؿص٧ح:ٔٲكٯ ا٣ٕة٠ٮل،  ا  ٩ٲ٪ٮى،  ٦نٜ،

*   *   *
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 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق
 (م2224 -ه 4112يف مطلع عام )

 

 األعضـاء –أ 
 

 تاريخ دخول املجمع

 حسشـلادالدكتقر حمؿد مروان 

شرئقس ادجؿع»  

9121 

 الدكتقر حمؿقد السقد

شكسئب رئقس ادجؿع»  

7009 

 الدكتقر حمؿد مؽل احلسـل

شأمغ ادجؿع»  

7009 

 7007 الدكتقر مقفؼ دظبقل

 7002 الدكتقر مسزن ادبسرك

 7008 الدكتقر ممدوح خسسرة

 تاريخ دخول املجمع

 7008 إشتسذ مروان البقاب

 7008 الدكتقر ظقسك العسكقب

 7008 الدكتقرة لبسكة مشقح

 7090 الدكتقر هسين رزق

 7090 الدكتقر أمحد قدور

 7092 الدكتقر وهب رومقة

 7092 الدكتقر رفعت هزيؿ

 7092 الدكتقر ظبد الـسس ظسسف

 7092 الدكتقر ظبقد الرساج



 (2-1) نءااجلز (49)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

788 

 
 
 

 )*(األعضاء المرادلون في البلدان العربية -ب
 

 

 تاريخ دخول املجمع

  اململكة األردىوة اهلاشموة

 7007 الدكتقر ظدكسن بخقت

 7007 الدكتقر ظع حمسفظة

 7092 الدكتقر شؿر  الدرويب

  اجلمهورية التوىسوة

 9111 الدكتقر إبراهقؿ صبقح

 9111 كتقر إبراهقؿ بـ مرادالد

 7007 الدكتقر ظبد السالم ادسّدي

 7007 الدكتقر ظبد الؾطقػ ظبقد

  اجلمهورية اجلزائرية

 9127 الدكتقر أمحد ضسلب اإلبراهقؿل

 7007 الدكتقر ظبد ادؾؽ مرتسض

 7007 الدكتقر العريب ولد خؾقػة

 7002 الدكتقر صسلح بؾعقد

 7092 الدكتقر ظثامن السعدي

 تاريخ دخول املجمع

  اململكة العربوة السعودية

 7000 الدكتقر أمحد حمؿد الضبقب

 7000 الدكتقر ظبد اهلل الغذامل

 7002 الرحقؿ ظسقالن ظبد الدكتقر ظبد اهلل ـب

  مجهورية السودان

شتسذ ظع أمحد بسبؽر  7002 ٕا

 الدكتقر حسـ بشر صديؼ

 شرئقس ادجؿع»

7092 

ـ حسج مس  7092 جدالدكتقر وايف صالح الدي

  اجلمهورية العربوة السورية

 7000 الدكتقر أمحد دمهسن

 7000 الدكتقر حمؿد مرايسيت

 7007 رضقان الدايةحمؿد الدكتقر 

 7007 الدكتقر صالح كزارة

 7007 الدكتقر ظبد الؽريؿ رافؼ
 

____________________________________ 

 ، وإشامء وفًؼس لؾستقب الزمـل.ت إقطسر وفًؼس لؾستقب اهلجسئلر  ك  ( ذ  *)



 (م2221هـ/1992)أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

 

781 

 تاريخ دخول املجمع

 7007 الدكتقر ظع أبق زيد

 7007 الدكتقر ظع ظؼؾة ظرشسن

 7007 الدكتقرة فستـ حمجسزي

 7007 الدكتقر حمؿد حسسن الطقسن

 7007 الدكتقر حمؿقد الربداوي

 7007 الدكتقر حيقك مر ظؾؿ

 7002 الدكتقر أمحد احلسج شعقد

 7002 تقر ظبد احلؾقؿ مـصقرالدك

 7002 الدكتقر ظامد الصسبقين

 7092 الدكتقرة أشقدة بشر صفبـدر

 7092 الدكتقر ظدكسن بركة

 7092 الدكتقر ظؼقؾ ادرظل

 7092 الداية زالدكتقر فسي

 7092 الدكتقر فقصؾ احلػقسن

 7092 الدكتقر قسشؿ شسرة

 7092 الدكتقر حمؿد ظبدو فؾػؾ

 7092 د ظدكسن شسملإشتسذ حمؿ

 7092 الدكتقرة مـك إلقسس

 7092 الدكتقر مقخسئقؾ معطل

 تاريخ دخول املجمع

  اجلمهورية العراقوة

 7000 الدكتقر كسجح الراوي

 7007 الدكتقر بشسر ظقاد معروف

 7002 الدكتقر داخؾ حسـ جريق

 7002 الدكتقر ظع الؼسشؿل

 7002 الدكتقر صالح مفدي الػرضقد

 7092 الدكتقر مسسرع الراوي

  فلسطني

 7002 الدكتقر أمحد حسـ حسمد

  الكويت

 9111 الدكتقر ظبد اهلل غـقؿ

 7000 الدكتقر ظع الشؿالن

 7000 الدكتقر شؾقامن العسؽري

 7000 الدكتقر شؾقامن الشطل

 7007 إشتسذ ظبد العزيز البسبطغ

  اجلمهورية اللبناىوة

 7007 الدكتقر جقرج ظبد ادسقح

  اللوبوة العربوة يةاجلامهري

 9111 الدكتقر حمؿد أمحد الرشيػ



 (2-1) نءااجلز (49)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

710 

 تاريخ دخول املجمع

  مجهورية مرص العربوة

 9182 الدكتقر رصدي الراصد

 9182 إشتسذ وديع فؾسطغ

 9111 إشتسذ مصطػك حجسزي

 7000 الدكتقر جسبر ظصػقر

 7007 الدكتقرة وفسء كسمؾ فسيد

 تاريخ دخول املجمع

 7092 الدكتقر صالح فضؾ

  اململكة املغربوة

 9111 ظبسس اجلراري الدكتقر

 7007 الدكتقر الشسهد البقصقخل

  اجلمهورية العربوة الومنوة

 7000 الدكتقر ظبد العزيز مؼسلح



 (م2221هـ/1992)أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

 

719 

 

 األعضاء المرادلون في البلدان األخرى -ج
 

 تاريخ دخول املجمع

  أزبكستان

 9111 الدكتقر كعؿة اهلل إبراهقؿقف

  إسباىوة

 9117 الدكتقر خقسقس ريق شسلقدو

  إيران

 9182 الدكتقر حمؿد بسقر حجتل

 9182 الدكتقر مفدي حمؼؼ

 7007 الدكتقر حمؿد ظع آذر صب

 7007 الدكتقر حمؿد ظع التسخري

  باكستان

 9111 الدكتقر أمحد خسن

  البوسنة واهلرسك

 7007 الدكتقر أشعد دراكقفقتش

 7007 الدكتقر فتحل مفدي

 7007 الدكتقر حمؿد أركسؤوط

 تاريخ دخول املجمع

  تركوة

 9182 وغؾقأالدكتقر إحسسن أكؿؾ الديـ 

  روماىوة

 7007 الدكتقر كؼقٓ دويرصقسن

  الصني

 7002 الدكتقرة أمؾ ققه صقه هقه

  فرىسة

 9182 كدره مقؽقؾأإشتسذ 

 9111 إشتسذ جسك ٓكغسد

 9111 إشتسذ جقرج بقهسس

 9111 إشتسذ جرار تروبق

  اهلنـد

 7007 مجؾ أيقب اإلصالحلالدكتقر حمؿد أ

 



 (2-1) نءااجلز (49)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

717 

 
 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق الراحلون

 
 رؤداء المجمع الراحلون -أ

 

 مدة تولِّوه رئاسة املجمع رئوس املجمع

 (9121 - 9191) إشتسذ حمؿد كرد ظع

 (9121 - 9121) إشتسذ خؾقؾ مردم بؽ

 (9128 - 9120) إمر مصطػك الشفسيب

 (9182 - 9128) حالدكتقر حسـل شب

 (7008 -9111) الدكتقر صسكر الػحسم

 

     



 أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

 

711 

 

 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق الراحلون
 األعضاء الراحلون -ب

 

 الوفاة 

 9170 الشقخ ضسهر السؿعقين اجلزائري

 9172 إشتسذ إلقسس قدد

 9178 إشتسذ شؾقؿ البخسري

 9171 إشتسذ مسعقد الؽقاكبل

 9119 سذ أكقس شؾقمإشت

 9111 قريحإشتسذ شؾقؿ ظـ

 9111 إشتسذ مسي قـدلػت

 9112 الشقخ شعقد الؽرمل

 9112 الشقخ أمغ شقيد

 9112 إشتسذ ظبد اهلل رظد

 9199 الشقخ ظبد الرمحـ شالم

 9191 إشتسذ رصقد بؼدوكس

 9192 إشتسذ أديب التؼل

 9192 الشقخ ظبد الؼسدر ادبسرك

 9198 شتسذ معروف إركسؤوطإ

 الوفاة 

 9129 الدكتقر مجقؾ اخلسين

 9127 إشتسذ حمسـ إمغ

 إشتسذ حمؿد كرد ظع

 «رئقس ادجؿع»

9121 

 9122 إشتسذ شؾقؿ اجلـدي

 9122 إشتسذ حمؿد البزم

 الشقخ ظبد الؼسدر ادغريب 

 شكسئب رئقس ادجؿع»

9122 

 9122 إشتسذ ظقسك إشؽـدر ادعؾقف

 إشتسذ خؾقؾ مردم بؽ 

 شرئقس ادجؿع»

9121 

 9129 الدكتقر مرصد خسضر

 9127 إشتسذ فسرس اخلقري

 إشتسذ ظز الديـ التـقخل

 شكسئب رئقس ادجؿع»

9122 



 (2-1) نءااجلز (49)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

719 

 الوفاة 

 إشتسذ إمر مصطػك الشفسيب

 شرئقس ادجؿع»

9128 

 إمر جعػر احلســل 

 شأمغ ادجؿع»

9120 

 9129 الدكتقر شسمل الدهسن

ـ الؽقاكبل  9127 الدكتقر حمؿد صالح الدي

 9122 إشتسذ ظسرف الـؽدي

 9122 البقطسر ةإشتسذ حمؿد هبج

 9122 الدكتقر مجقؾ صؾقبس

 9121 الدكتقر أشعد احلؽقؿ

 9180 إشتسذ صػقؼ جزي

 9180 الدكتقر مقشقؾ اخلقري

 9189 إشتسذ حمؿد ادبسرك

 9187 الدكتقر حؽؿة هسصؿ

 9182 شتسذ ظبد الؽريؿ زهقر ظديإ

 الدكتقر صؽري فقصؾ

 «أمغ ادجؿع»

9182 

 9182 الدكتقر حمؿد كسمؾ ظقسد

 الوفاة 

 الدكتقر حسـل شبح

 شرئقس ادجؿع»

9182 

 9188 إشتسذ ظبد اهلسدي هسصؿ

 9117 إشتسذ أمحد راتب الـػسخ

 9117 إشتسذ ادفـدس وجقف السامن

 الدكتقر ظدكسن اخلطقب

 شادجؿع أمغ»

9112 

 9111 الدكتقر مسعقد بقبق

 7000 الدكتقر حمؿد بديع الؽسؿ

 7009 الدكتقر أجمد الطرابؾز

 7007 الدكتقر خمتسر هسصؿ

 7007 الدكتقر ظبد القهسب حقمد

 7007 الدكتقر ظسدل العقا

 7002 إشتسذ حمؿد ظسصؿ بقطسر

 7002 الدكتقر ظبد احلؾقؿ شقيدان

 7002 د الرزاق قدورةالدكتقر حمؿد ظب

 الدكتقر صسكر الػّحسم

 شرئقس ادجؿع»

7008 

 7008 الدكتقر ظبد الؽريؿ القسيف



 أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

 

712 

 الوفاة 

 7090 إشتسذ جقرج صدقـل

 7099 الدكتقر حمؿد زهر البسبس

 الدكتقر ظبد الؽريؿ إصس

 شظضق ذف»

7099 

إحسسن الـصحمؿد الدكتقر   7097 

 7097 الدكتقر حمؿد ظزيز صؽري

قرة لقذ الصبسغالدكت  7091 

 7091 إشتسذ شؾقامن العقسك

 الوفاة 

 7092 الدكتقر ظبد اهلل واثؼ صفقد

صحسدة اخلقري إشتسذ  7092 

 7098 الدكتقر أكقر اخلطقب

 7091 الدكتقر حمؿد حمػؾ

 7091 الدكتقر حمؿد ضقب تقزيـل

كتقر حمؿد هقثؿ اخلقسطالد  7070 

 7070 الدكتقر ظبد اإللف كبفسن

 

 

     



 (2-1) نءااجلز (49)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

712 

 األعضاء المرادلون الراحلون من األقطار العربية -ج
 

 الوفاة 

  اململكة األردىوة اهلاشموة

 9120 إشتسذ حمؿد الرشيؼل

 الدكتقر حمؿقد إبراهقؿ

 الدكتقر شسمل خؾػ محسركة

9111 

7090 

 7092 الدكتقر كسس الديـ إشد

 7092 الدكتقر كشلت محسركة

 7098 رةالدكتقر حمؿقد السؿ

 7070 الدكتقر ظبد الؽريؿ خؾقػة

  اجلمهورية التوىسوة

ـ حسـل ظبد القهسب شتسذ حس  9128 ٕا

 9120 إشتسذ حمؿد الػسضؾ بـ ظسصقر

 9121 إشتسذ حمؿد الطسهر بـ ظسصقر

 9122 إشتسذ ظثامن الؽعسك

 9112 الدكتقر شعد غراب

 9111 الدكتقر شؾقؿ ظاّمر

 7002 قيز سالالدكتقر حمؿد 

 الدكتقر صسلح اجلسبري

 إشتسذ حمؿد ادزايل

 الدكتقر حمؿد احلبقب بؾخقجة

7001 

7090 

7097 

 7092 إشتسذ أبق الؼسشؿ حمؿد كرو

 الوفاة 

 7098 الدكتقر رصسد محزاوي

 7070 الدكتقر ظبد القهسب بقحديبة

  اجلمهورية اجلزائرية

 9171 الشقخ حمؿد بـ أيب صـب

 9122 شر اإلبراهقؿلإشتسذ حمؿد الب

 9121 حمؿد العقد حمؿد ظع خؾقػة

 9117 إشتسذ مقلقد قسشؿ

 9118 إشتسذ صسلح اخلريف

 7091 الدكتقر أبق الؼسشؿ شعداهلل

 7092 الدكتقر ظبد الرمحـ احلسج صسلح

  اململكة العربوة السعودية

 9111 إشتسذ ظبد العزيز الرفسظل

 7000 إشتسذ محد اجلسرس

 إشتسذ حسـ ظبد اهلل الؼرر

 إشتسذ ظبد اهلل بـ مخقس

 الدكتقر ظقض الؼقزي

7009 

7099 

7091 

 7092 الدكتقر ظبد اهلل صسلح العثقؿغ

  مجهورية السودان

 9120 الشقخ حمؿد كقر احلسـ

 7001 الدكتقر حمقل الديـ صسبر



 أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

 

712 

 الوفاة 

 7001 الدكتقر ظبد اهلل الطقب

 7002 إشتسذ حسـ فستح قريب اهلل

 7002 إشتسذ رس اخلتؿ اخلؾقػة

  اجلمهورية العربوة السورية

 9172 الدكتقر صسلح قـبسز

 9178 إب جرجس صؾحت

 9111 إب جرجس مـش

 9111 إشتسذ مجقؾ العظؿ

 9111 الشقخ كسمؾ الغزي

 9112 إشتسذ جزائقؾ ربسط

 9118 إشتسذ مقخسئقؾ الصؼسل

 9199 يصإشتسذ قسطسكل احلؿ

 9197 امن إمحدقالشقخ شؾ

 9191 الشقخ بدر الديـ الـعسسين

 9198 دوارد مرقصإإشتسذ 

 9129 إشتسذ راغب الطبسخ

 9129 الشقخ ظبد احلؿقد اجلسبري

 9129 الشقخ حمؿد زيـ العسبديـ

 9122 الشقخ ظبد احلؿقد الؽقسيل

 9122 الشقخ حمؿد شعقد العريف

 9122 ضققس افرامغـسأالبطريرك مسر 

 الوفاة 

 9128 ادطران مقخسئقؾ بخسش

 9122 إشتسذ كظر زيتقن

 9121 الدكتقر ظبد الرمحـ الؽقسيل

 9122 إشتسذ حمؿد خر الزركع

 إشتسذ حمؿد شؾقامن إمحد

 شبدوي اجلبؾ»

9189 

 9110 إشتسذ ظؿر أبق ريشة

 9112 الدكتقر صسكر مصطػك

 7000 الدكتقر قسطـطغ زريؼ

 7000 الدكتقر خسلد ادسغقط

 7002 إشتسذ ظبد ادعغ ادؾقحل

 الدكتقر ظبد السالم السمسكقـل

 الدكتقر ظبد السالم العجقع

7002 

7002 

 7008 الدكتقر ظبد اهلل ظبد الدايؿ

 7090 الدكتقر صالح الديـ ادـجد

 7099 الدكتقر ظدكسن تؽريتل

 7099 إشتسذ مدحة ظؽسش

البطريـــرك مـــسر أغــــسضققس 

 7099 زكس إول ظققاص

 7099 الدكتقر برهسن العسبد

 7092 الدكتقر ظؿر مقشك بسصس

 7092 إشتسذ حمؿقد فسخقري



 (2-1) نءااجلز (49)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

718 

 الوفاة 

 7092 الدكتقر صسدق فرظقن

 7098 الدكتقر ظدكسن احلؿقي

 7099 الدكتقر ظدكسن درويش

 7070 الدكتقر ظؿر الدقسق

 7070 الدكتقر ظبد اجلبسر الضحسك

  اجلمهورية العراقوة

 9179 إشتسذ حمؿقد صؽري ألقد

 9112 إشتسذ مجقؾ صدقل الزهسوي

 9192 إشتسذ معروف الرصسيف

 9192 إشتسذ ضف الراوي

 9192 كستسس مسري الؽرمعأإب 

 9120 الدكتقر داود اجلؾبل ادقصع

 9129 إشتسذ ضف اهلسصؿل

 9122 لإشتسذ حمؿد رضس الشبقب

 9121 إشتسذ شسضع احلرصي

 9121 إشتسذ مـر الؼسيض

 9121 الدكتقر مصطػك جقاد

 9129 إشتسذ ظبسس العزاوي

 9127 إشتسذ كسطؿ الدجقع

 9121 إشتسذ كامل إبراهقؿ

 9122 الدكتقر كسجل معروف

 الوفاة 

ـسضققس يعؼقب الثسلثأالبطريرك   9180 غ

 9181 ـظبد الرزاق حمقل الديالدكتقر 

 9181 الدكتقر إبراهقؿ صقكة

 9181 الدكتقر فسضؾ الطسئل

 9189 الدكتقر شؾقؿ الـعقؿل

 9189 إشتسذ ضف بسقر

 9189 الدكتقر صسلح مفدي حـتقش

 9182 إشتسذ أمحد حسمد الرصاف

 9188 الدكتقر أمحد ظبد الستسر اجلقاري

 9110 الدكتقر مجقؾ شعقد

 9117 إشتسذ كقركقس ظقاد

 9112 الشقخ حمؿد هبجة إثري

 9118 إشتسذ حمؿقد صقت خطسب

 9118 الدكتقر فقصؾ دبدوب

 7009 الدكتقر إبراهقؿ السسمرائل

 7007 الدكتقر حمؿد تؼل احلؽقؿ

 7001 الدكتقر صسلح أمحد العع

 7002 الدكتقر ظبد العزيز البسسم

 7002 الدكتقر مجقؾ ادالئؽة

 7002 البدري كتقر ظبد الؾطقػالد

 7001 الدكتقر حسغ ظع حمػقظ



 أعضاء جممع اللغة العربية الراحلون

 

711 

 الوفاة 

 كتقر ظبد العزيز الدوريالد

 الدكتقر حمؿقد اجلؾقع

7090 

7099 

 7099 هالل كسجلإشتسذ 

 7091 الدكتقر يقشػ ظز الديـ

 7098 الدكتقر أمحد مطؾقب

 7098 الدكتقر حمؿقد حقسوي محسش

  فلسطني

 9179 إشتسذ كخؾة زريؼ

 9199 خلسلديالشقخ خؾقؾ ا

 9192 إشتسذ ظبد اهلل خمؾص

شتسذ حمؿد إشعسف الـشسصقبل  9198 ٕا

 9121 إشتسذ خؾقؾ السؽسكقـل

 9122 إشتسذ ظسدل زظقس

ـقؽل ب أوغسطغ مرمرجل الدوم  9121 ٕا

 9129 إشتسذ قدري حسفظ ضققسن

 9112 إشتسذ أكرم زظقس

 7001 الدكتقر إحسسن ظبسس

 7001 د صدقل الدجسينإشتسذ أمح

 7001 الدكتقر إدوارد شعقد

 7092 الدكتقر أمحد صػقؼ اخلطقب

  الكويت

 7091 الدكتقر خسلد ظبدالؽريؿ مجعة

 الوفاة 

  اجلمهورية اللبناىوة

 9172 إشتسذ حسـ بقفؿ

 9172 إب لقيس صقخق

 9172 إشتسذ ظبسس إزهري

 9171 إشتسذ ظبد البسشط فتح اهلل

 9110 بد اهلل البستسينالشقخ ظ

 9110 إشتسذ جز ضقمط

 9190 إشتسذ أمغ الرحيسين

 9199 إشتسذ جرجل يـل

 9192 الشقخ مصطػك الغاليقـل

 9192 إشتسذ ظؿر الػسخقري

 9198 إشتسذ بقلس اخلقيل

 9129 الشقخ إبراهقؿ ادـذر

 9121 شالعسمع»الشقخ أمحد رضس 

 9122 إشتسذ فقؾقب ضرزي

 9122 الشقخ فماد اخلطقب

 9128 الدكتقر كؼقٓ فقسض

 9120 إشتسذ شؾقامن طسهر

 9127 إشتسذ مسرون ظبقد



 (2-1) نءااجلز (49)ـ اجمللد  بدمشق العربية اللغة جممع جملة

 

100 

 الوفاة 

 إشتسذ بشسرة اخلقري

 شإخطؾ الصغر»

9128 

 9122 إشتسذ أمغ كخؾة

 9122 إشتسذ أكقس مؼدد

 9128 إشتسذ حمؿد مجقؾ بقفؿ

 9182 الدكتقر صبحل ادحؿصسين

 9182 لدكتقر ظؿر فّروخا

 9112 إشتسذ ظبد اهلل العاليع

 7002 الدكتقر كؼقٓ زيسدة

 7001 الدكتقر حمؿد يقشػ كجؿ

 7091 الدكتقر فريد شسمل احلداد

جسر ـ البدوي اـل  7070 الدكتقر ظز الدي

  لوبوا

 9182 إشتسذ ظع الػؼقف حسـ

 7099 الدكتقر ظع ففؿل خشقؿ

  عربوةمجهورية مرص ال

 9179 إشتسذ مصطػك لطػل ادـػؾقضل

 9172 إشتسذ رفقؼ العظؿ

 9172 إشتسذ يعؼقب سوف

 9110 إشتسذ أمحد تقؿقر

 9117 إشتسذ أمحد كامل

 الوفاة 

 9117 إشتسذ حسفظ إبراهقؿ

 9117 إشتسذ أمحد صققل

 9111 إشتسذ داود بركست

 9119 إشتسذ أمحد زكل بسصس

 9112 ؿد رصقد رضسإشتسذ حم

 9112 إشتسذ أشعد خؾقؾ داغر

 9112 إشتسذ مصطػك صسدق الرافعل

 9118 إشتسذ أمحد اإلشؽـدري

 9191 الدكتقر أمغ ادعؾقف

 9191 الشقخ ظبد العزيز البرشي

 9199 إمر ظؿر ضقشقن

 9192 الدكتقر أمحد ظقسك

 9192 الشقخ مصطػك ظبد الرازق

 9198 اجلؿقؾإشتسذ أكطقن 

 9191 إشتسذ خؾقؾ مطران

 9191 إشتسذ إبراهقؿ ظبد الؼسدر ادسزين

 9121 إشتسذ حمؿد لطػل مجعة

 9129 الدكتقر أمحد أمغ

 9122 إشتسذ ظبد احلؿقد العبسدي

 9128 الشقخ حمؿد اخلرض حسغ

 9121 الدكتقر ظبد القهسب ظزام
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 9121 الدكتقر مـصقر ففؿل

 9121 أمحد لطػل السقدإشتسذ 

 9129 إشتسذ ظبسس حمؿقد العؼسد

 9129 إشتسذ خؾقؾ ثسبت

 9122 إمر يقشػ كامل

 9128 إشتسذ أمحد حسـ الزيست

 9121 الدكتقر ضف حسغ

 9122 الدكتقر أمحد زكل

 9189 إشتسذ حسـ كسمؾ الصريف

 9182 إشتسذ حمؿد ظبد الغـل حسـ

 9112 ؿد صسكرإشتسذ حمؿقد حم

 7007 إشتسذ إبراهقؿ السزي

 7001 الدكتقر ظبد الؼسدر الؼط

 7001 الدكتقر أمحد خمتسر ظؿر

 7002 الدكتقر صققل ضقػ

 7002 الدكتقر ظز الديـ إشامظقؾ

 7001 الدكتقر أمغ ظع السقد

 7099 الدكتقر حمؿقد حسفظ

 7097 الدكتقر ظبد احلسفظ حؾؿل

 7091  مؽلالدكتقر حمؿقد ظع

 7092 الدكتقر كامل برش

 الوفاة 

 7092 الدكتقر حمؿقد فقزي ادـسوي

 7092 إشتسذ فسروق صقصة

 7092 الدكتقر كبقؾ ظع

 7092 الدكتقر حسغ كصسر

 7091 إشتسذ حمؿقد ففؿل حجسزي

  اململكة املغربوة

 9122 إشتسذ حمؿد احلجقي

 9127 إشتسذ ظبد احلل الؽتسين

 9121 الل الػسدإشتسذ ظ

 9181 إشتسذ ظبد اهلل كـُّقن

 9119 إشتسذ حمؿد الػسد

 9119 إشتسذ حمؿد ادؽل الـسسي

 7009 إشتسذ ظبد الرمحـ الػسد

 7008 إشتسذ ظبد القهسب بـ مـصقر

 7008 إشتسذ إخرض الغزال

 7092 الدكتقر ظبداهلسدي التسزي

 7092 الدكتقر ظبد الؾطقػ بربقش

 7098 الدكتقر حمؿد بـ ذيػة

 7091 إشتسذ ظبد الؼسدر زمسمة

  اجلمهورية العربوة الومنوة

 7008 الؼسيض إشامظقؾ بـ ظع إكقع
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 األعضاء المرادلون الراحلون من البلدان األخرى -د
 

 الوفاة 

  «سابًقا»االحتاد السوفووتي

شتسذ كراتشؽقفسؽل  ـسضققس»ٕا  9129 شأغ

 شايػؽـل ادواردوفقتش»ٕشتسذ برتؾ ا

 الدكتقر غريغقري ذبستقف

9122 

7002 

  إسباىوة

 9199 شمقؽؾ»إشتسذ آشغ بالشققس 

 9112 مقؾقق غسرشقس غقمزإإشتسذ 

  أملاىوة

 9178 شمسرتغ»إشتسذ هسرمتسن 

 9110 شإدوارد»إشتسذ شسخسو 

 9119 شيقشػ»إشتسذ هقروفقتز 

 9112 شفزيتز»قؾ إشتسذ هقم

 9197 شأوجغ»إشتسذ مقتػقخ 

 9198 شأركست»إشتسذ هرزفؾد 

 9191 شأوغست»إشتسذ فقرش 

 9122 شكسرل»إشتسذ بروكؾامن 

 9122 شريتشسرد»إشتسذ هسرمتسن 

 الوفاة 

 9129 شهؾؿقت»الدكتقر ريس 

 7091 الدكتقر رودلػ زهلسيؿ

 7091 الدكتقر فقلػ ديسيش فقرش

  إيران

 9192 الشقخ أبق ظبد اهلل الزكجسين

 9122 إشتسذ ظبسس إقبسل

 9189 الدكتقر ظع أصغر حؽؿة

 9112 الدكتقر حمؿد جقاد مشؽقر

 7002 الدكتقر هسدي معرفت

 7092 الدكتقر حمؿد  مفدي أصػل

 7092 الدكتقر فروز حريرجل

  إيطالوة

 9172 شوجقـققأ»إشتسذ غريػقـل 

 9172 شلققن»تسين إشتسذ كسي

 9112 شاغـسزيق»إشتسذ غقيدي 

 9118 شكسرلق»إشتسذ كّؾقـق 

 9112 شفركسقسؽق»إشتسذ غزيقّع 
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 الوفاة 

  باكستان

 9122 إشتسذ حمؿد يقشػ البـقري

شتسذ ظبد العزيز ادقؿـل الراجؽقيت  9128 ٕا

ـ ادعصقمل شتسذ حمؿد صغر حس  9112 ٕا

شتسذ حمؿقد أمحد غسزي  7090 الػسروقل ٕا

  الربازيل

 9129 الدكتقر شعقد أبق مجرة

 إشتسذ رصقد شؾقؿ اخلقري

 «الشسظر الؼروي»

9189 

  الربتغال

 9197 شدافقد»إشتسذ لقيس 

  بريطاىوة

 9172 شبراون»إشتسذ إدوارد 

 9111 شأكطقين»إشتسذ بػـ 

 9190 شد.س.»إشتسذ مرغؾققث 

 9121 شزفريت»إشتسذ كريـؽق 

 9122 شألػريد»إشتسذ غؾققم 

 9121 شأ.ج.»إشتسذ اربري 

 9129 شهسمؾتقن أ.ر.»إشتسذ جقب 

 الوفاة 

  بولوىوة

 9198 شكقفسلسؽل»إشتسذ 

  تركوة

 .... إشتسذ أمحد اتش

 9117 إشتسذ زكل مغسمز

 7098 الدكتقر فماد شزكغ

  تشكوسلوفاكوة

 9199 شألقا»إشتسذ مقزل 

  داىمركال

 9117 شفراكز»إشتسذ بقهؾ 

 9118 شحيقك»وب ْس إشتسذ اش  

 9129 شجقن»إشتسذ بدرشـ 

  السويد

 9121 شك.ف.»إشتسذ شقسشتغ 

 9182 إشتسذ ديدريـغ شػـ

  سويرسة

 9172 شإدوارد»إشتسذ مقكتة 

 9191 إشتسذ هقس 
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 الوفاة 

  الصني

 7008 إشتسذ ظبد الرمحـ كسجقكغ

  فرىسة

 9179 شريـف»إشتسذ بسشقف 

 9172 إشتسذ مسٓكجق

 9172 شكؾقامن»إشتسذ هقار 

 9178 شأرثقر»إشتسذ غل 

 9171 شبؾر»إشتسذ مقشق 

 9197 شلقشقسن»إشتسذ بقفس 

 9121 شجزيؾ»إشتسذ فران 

 9122 شولقؿ»إشتسذ مسرشقف 

 9128 شريـف»إشتسذ دوشق 

 9127 شلقيس»شقـققن إشتسذ مس

 9120 شهـري»إشتسذ مسشقف 

 9121 شرجيقس»الدكتقر بالصر 

  شجقرج»إشتسذ كقٓن 

 9181 شهـري»إشتسذ ٓوشت 

 9112  إشتسذ كقؽقتس إيؾققسػ

  فنلندة

 .... شيقحـس اهتــ»إشتسذ كرشقؽق 

  

 الوفاة 

  املجر

 9179 شأغـسضققس»إشتسذ غقلدزهير 

 .... شإدوارد»ؾر إشتسذ مسه

 9121 إشتسذ ظبد الؽريؿ جرمسكقس

  النروج

 .... إشتسذ مقبرج

  النمسا

 .... شكسرل»الدكتقر اصتقلز 

 9171 شرودلػ»إشتسذ جر 

 9129 شهسكز»الدكتقر مقجقؽ 

  اهلند

 9172 احلؽقؿ حمؿد أمجؾ خسن

 9189 إشتسذ آصػ ظع أصغر فقيض

ـ ظع ا أ.   9111 حلسـل الـدويأبق احلس

 7002 الدكتقر ظبد احلؾقؿ الـدوي

 7090 الدكتقر خمتسر الديـ أمحد

  ندةهول

 9112 ششـقك»إشتسذ هقرغروكج 

 إشتسذ هقتسام

 شمسرتقـقس تققدوروس»

9191 

 9192 شك. فسن»إشتسذ اراكدوكؽ 
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 9120 شيقشػ»إشتسذ صخت 

  الواليات املتحدة األمريكوة

 9191 شب»مؽدوكسلد الدكتقر 

 9198 شركستأ»إشتسذ هرزفؾد 

 الوفاة 

 9122 شجقرج»إشتسذ شسرضقن 

 9129 شبقسرد»الدكتقر ضقدج 

 

 





- 703 - 

 

 

 

 استدراك
 

الفٍسس فلسة )ىعيي فالي.(  ( جاءت في 4و 37/7في العرد السابق )

، وليم تيز س ىعي العلهاء اآلتية أسهاؤٌم 133 -135في الصفحات ثم جاء 

 تَاريخ وفاة  . نيٍم:

 م 1/3/0000الذياط الزي تَفي في  الر تَر نحهر ٌيثم -5

 م 02/50/0000ر تَر عبر اإللً ىبٍان الزي تَفي في ال -0

 م 02/3/0000اليجار الزي تَفي في الر تَر عش الريو البروي  -7

 م  3/55/0000الر تَر عهس الركاق الزي تَفي في  -4

 م  0000الر تَر عبر الكسيم دليفة الزي تَفي عام  -1

 فيسجَ الهعزرة 
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