






 

 أغراض المجلة:

إن أغػاض اىٍزية ٌسجٍعة ٌَ أغػاض اىٍزٍع اىٔاردة فٖ كأُُّ والئصجهّ 

 اىعاطي٘ة وأبػزْا:

، ورػيٓها واف٘هة بٍلاىهآل اٙداا واىػيهٔ  ىٍصافظة غيهٕ الهةٌة اىي هة اىػػب٘هةا

واىفِٔن، وٌةئٍة ىصارات اىص٘اة اىٍجلٔرة، ووضهع اىٍطهليصات اىػيٍ٘هة وايدب٘هة 

 ٘ة نافة.باىػػ رفٖ ايكلا ٓا وفق ٌِٓذ ٌصعد، واىسػٖ ىجٔش٘عْاة، ودراالجٗواىصضار

 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 اىبصح باىزعَّ

 .ىهجػوُٖإلواىػِٔان اىبػٗعي وا باىس٘ػة اىغاث٘ة اىبصحأن ُٗػفق  -2

ٗؼٗههع غيههٕ خةخههَ٘ صههفصة ٌههَ  الَّ أٗلههوَّ اىبصههح غههَ غاههػ صههفصات و أالَّ  -3

ػػٗه  باىهجهآل فُ٘لب هو أٌها اىٍلهاالت واىجنيٍة(،  7000صفصات اىٍزية )

 غَ غاػ صفصات. ٗلو   ٌِٓا ٌا

د اىػئ٘سه٘ة اىجهٖ ثهجآل فٖ بعاٗة اىبصح ٌلعٌة ثبهَ٘ اى هػض ٌِهّ واىبِهٔأن  -4

 ال٘جِاوىٓا باىجفط٘و.

ػ  جهاا واىباشدَ٘ أو غ٘ػًْ، وأن ٗصأن ٗظئ اىبصُح ٌَ أي إالاءة إىٕ اىُهج   -5

 .اىٍػجلعات اىعِٗ٘ة واىفهػٗة ىياػٔا

 اىفػُس٘ة. وأٌيظطاً ىبصدّ باإلُهي٘ؼٗة  -إذا رغآل فٖ ذىم  -عَّ اىباشح أن ُٗػ   -6

7–  َّٖ فجُػلٕ اىصٔاشٖ أركاٌهاً ٌجسيسهية  ،فٖ اىجٔخ٘ق أن ٗيجؼ  اىباشح اىٍِٓذ   اىػيٍ

 ٌَ بعاٗة اىبصح شجٕ ُٓاٗجّ، وثغنػ شٔاشٖ نو صفصة فٖ أالفيٓا نٍا ٗيٖ:

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

 ٗهجآل: المصادر والمراجع



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

 .«وثارٗظٓا

غيٕ أن ٗزػي غيٕ ُسهق  )أ( أو )ا( وٍٗهَ ىيهاثآل أن ٗجظ٘ ػ أشع اىبِعَٗ

 ثٔخ٘ق اىٍطادر واىٍػارع واىصٔاشٖ. فٖواشع 

أن ثهههٔن اىبصههٔث واىٍلههاالت اىٍػالههية إىههٕ اىٍزيههة ٌِضههعة بههاىصػ   –8

(Mylotus( أو )Traditional Arabic( ك٘اس )16)،  وأن ثاهفع بلهػم ٌهعٌذ

 باىبػٗع اإلىهجػوُٖ.ثػالو ، أو اىبصح ٌسزٍو غيّ٘ غِٔان

غيٕ اىباشح أن ٗيجؼ  ٌطليصاً واشعاً فٖ بصدّ إذا ثػهعدت اىٍلهابةت اىػػب٘هة  –9

 ىألصو ايرِبٖ وايوىٕ أن ٗهٔن ٌٍا راء فٖ اىٍػارً اىٍجظططة.

ٍُ ثُٔضع اىهيٍات اىأن  –10  أول مير ٌلابيٓا ايرِبٖ غِع ورودْها  قبلبة ػػَّ ػػب٘ة أو اى

 (.Psychologic، ُفس٘ة )(Computer(، شاالٔا )Technologyث لاُة ) ، ُصٔ:فقط

 .ىضإ... ، اىفاصية اىٍِلٔطة،اىفاصية ،ػِٕ اىهاثآل بػةٌات اىجػكً٘: اىِللةأن ُٗ  –11

ػ ي. غي٘ٓااىجٖ ثػد  ثِاػ اىٍزية اىبصٔث واىٍلاالت –12  بػع أن ثظضع ىيجلًٔٗ اىسِّ

ٌهَ  أو ٌسهجًة أو ٌػالةً ىيِاهػ فهٖ ٌزيهة أطهػ   اً  ٗهٔن اىبصح ٌِأرأال   -13

 .اطلً٘  بغىم وٗجػٓع اىباشح ،رالاىة

إذا ىً ٗيجؼ  اىهاثآل بإرػاء ٌا ٗزآل ٌَ ثػعٗةت ٗلجػشٓا اىٍصهٍهٔن فهٖ  -14

ال ثػهاد و -ٌادثّ اىجٖ أراليٓا إىٕ اىٍزية، فٖ اىفػصهة اىٍجاشهة ىيجطهص٘س 

ة واشهعة فله   اىٍاد ة إىٕ صاشبٓا إلرػاء اىجػعٗةت إال   نهان ىيٍزيهة  -ٌػ 

 اىصق  فٖ رفض ُاػ ثيم اىٍاد ة.

 فق اغجبارات فِ٘ة.ثَّآل اىبصٔث واىٍلاالت و  ػثُ  –15

 إىٕ أصصابٓا. واىٍلاالت اىجٖ ال ثُِاػ ال ثػد  اىبصٔث –16

 :اٙثٖ ث واىٍلاالت إىٕ اىٍزية غيٕ اىػِٔانثػالو اىبصٔ –17

 E – mail: mla@net.sy. اىبػٗع اإلىهجػوُٖ: 327دٌاق م. ا 

 ت(:ٔكع اىٍزٍع غيٕ اىاابهة )اإلُجػُاػ اىٍزية فٖ ٌِثُ 
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 الثالث والرابع أينفهرس اجلز

 والتسعينالرابع من المجلد 

 ابلحوث وادلراسات

 ولارةات فْ حٔصٔر امٌحِ -

 315 وىدوح خصارة د. امىىٌِع وي امصرف ًىِذجا  

 329 د. أحىد كدور وامصكِنوطامػث فْ وفُِم امصاكي  -

 امظكر وفُِوا  أخالكٔا   -

 355 غٔصّ امػاكِب د. اإلشالوْ فضاء امخصِف

 375 د. رضِان امدآث كخاةث األطػار غنّ امجدران -

 399 شامه طراةْ د. امخنفٔق فْ طِاَد امٌحِ امظػرٓث -

 ًظرات مغِٓث حلاةنٔث فْ امخراث -

 435 د. غتاس امصِشِة امػرةْ اإلشالوْ

 املقاالت واآلراء
 455 د. وازن امىتارك ودرشث دار امحدٓد األطرفٔث -

 461 وكْ امحصٌْ د. ث أمف امخفرٓقحذكرة ةلاغدة كخاة -

 465 د. رفػج َزٓه (1) امكظكِل امنغِي -





 راسات لدِّا و  ثُلبحوا
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 نُذىا يقاستاخ يف تٍسري
 ا  املًُىع يٍ انصشف منىرج

 ()أ. د. يًؽوح يعًؽ ػكةرة

ىتمؼود:
 إٍَٔ يقؽِّم هّؾا اهجعر وأيسةهُ يًة قؽ أٔؿًُ فٔ قةثٍن، ثأيْر:

 ،ٱذعؿَّج ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ا٣جػةظسٲ٨ ٚػٰ ا٣٪عػٮ ٦ػ٨ ٔجػةرة ادٲكػٲؿ ا٣٪عػٮ  -1

ٚةن ٧٦ة  ٝؽ ٱيٍؿ٦ىػٮف ثػ٫ ٦ػ٨ ٦ٕػةداة ٚٲكذ٤٧ٕٮف ٔجةرة ادٲكٲؿ د٤ٕٲ٥ ا٣٪عٮ ، دؼٮُّ

٥٤ٔ ا٣٪عٮ، أك اٷٝٺؿ ٨٦ ٝٲ٧ذ٫ ك١٦ة٩ذػ٫  ذ٣ػٟ أفَّ ٤ٔػ٥ ا٣٪عػٮ ٔ٪ػؽ ثٕػي 

ي ٨٦ ثػٲ٨ ٱؽٱػ٫ كٹ ٦ػ٨ ػ٤ٛػ٫، ٦ػٓ أف  ا٧٣ذنؽِّدٱ٨ ٥٤ٔه ١٦ذ٢٧ ٹ ٱأدٲ٫ ا٣٪َّٞ

٩ىػةؼ ٠سٲؿان ٨٦ ٝٮأؽق ػٺٚٲح  كإذا ٠ةف اث٨ اٵ٩جةرم ٝؽ ذ٠ؿ ٰٚ ٠ذةثػ٫ ااٷ

، ٚإف ٰٚ ا٣٪عٮ ٦كةا٢ ػٺٚٲػح ()كقٌخ ٔنؿة ٦كأ٣حٰٚ ٦كةا٢ ا٣ؼٺؼ  ٦بح 

ٹ أصػؽ ظؿصػةن ٚػٰ اقػذ٧ٕةؿ  -جةظر ٰٚ ا٣٪عػٮ ا٣ -أػؿل ٠سٲؿة  ك٣ؾا ٚأ٩ة 

فَّ ٰٚ ٝٮأؽ ذ٣ٟ ا٥٤ٕ٣ ا٣ْٕٲ٥ ا٣ض٤ٲػ٢ ٦ػة ٱىٍكػذؽٰٔ ٵ ،ٔجةرة ادٲكٲؿ ا٣٪عٮ 

ٱِّػؽ ٚٲػ٫ ٚة٣ٌٞػٲح ٹدٞػٙ ٔ٪ػؽ ظػؽكد دٲكػٲؿ د٤ٕػٲ٥   دٲكٲؿق كدؼ٤ٲى٫ ٧٦ة دـي

                                                 

 آػؿ ٦ة زٌكد ث٫ ا١٣ةدت رظ٫٧ اهلل ا٧٣ض٤ح ٝج٢ كٚةد٫   ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ  ا

ا٧٣ؾ٠ٮر ٰٚ ٠ذةب أثٰ ا٣جؿ٠ةت ٧٠ةؿ ا٣ؽٱ٨ اٵ٩جةرم ااٷ٩ىػةؼ ٚػٰ ٦كػةا٢ ا٣ؼػٺؼ    ا

  ٦كأ٣ح، كزٱؽ ٰٚ ثٕػي ا٣٪كػغ زػٺث ٦كػةا٢، ثعٲػر ٧٠118ة كرد ٰٚ ثٕي ٩كؼ٫ ا

   ٦كأ٣ح  = ]ا٧٣ض٤ح[ 121ث٤٘خ ا
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ك٦ػة ٬ػؾا  ،ٹ َةاػ٢ ٦ػ٨ كرااػ٫ ، ث٢ إ٣ٯ دىعٲط ٦ةٹ ٱسجػخ ٱٞٲ٪ػةن ك٦ػةا٣٪عٮ

 ا٣ذىعٲط إٹ م٢١ ٨٦ أم١ةؿ ا٣ذٲكٲؿ 

ٯ ٚٲ٫ ٦ػة  -2 ٫ إ٣ٯ ا٣٪عٮ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ ا٣ؾم ٱيذىٮػَّ إفَّ ٦ة ٩ٞؽ٫٦ِّ ك٩ٞذؿظ٫ ٦ذٮصِّ

ك٦ة ٠ذةب اث٨ رمؽ اا٣ٌؿكرم ٰٚ ا٣٪عػٮ   ٬ٮ وعٲط كًؿكرم ٰٚ ا٣٪عٮ 

اا٣ػؿدُّ ٤ٔػٯ ا٣٪عػةة ، :  593٬ثػ٨ ٦ٌػةا ا٣ٞؿَجػٰ ا٦٪ة ثجٕٲؽ، ك٦س٫٤ ٠ذةب ا

 ٠ؾا ٦ؤد٧ؿات ك٩ؽكات دٲكٲؿ ا٣٪عٮ ك

إ٩٪ة إذ ٩ٞؽِّر ك٩ض٢ُّ ٥٤ٔ أقػةدٲؾ٩ة ا٧٤ٕ٣ػةا ا٣ٞػؽا٦ٯ، ٩ػؤ٨٦ صػةز٦ٲ٨  -3

كثة٧٤ٕ٣ةا كا٧٣ذ٧ِّ٤ٕػٲ٨ ٦ػ٨ ٝػٮؿ ا٣ٞةاػ٢: ٦ػة دػؿؾ  ٹ ٧٤٠ح أًٌؿ ثة٥٤ٕ٣»ثأ٫٩: 

«اٵكؿ ٣ٴػؿ مٲبةن 
 1ا

ا٥٠ دىؿىؾ اٵٌكؿ ٣ٴػؿ! ، :ا٧٤ٕ٣ةا ٔجةرة   ك٠سٲؿان ٦ة ردَّد

 ٰ دٕ٪ٰ أ٩٭٥ دؿ٠ٮا ا٣نٰا ا١٣سٲؿ ا٣ذ

ة ٱٮوٙ ثػ٫ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ا٣٪عػةة  ُّٕتى  -٩ػة ٦ػ٨ دٺ٦ػؾد٭٥ أك -إف ٧٦َّ  ا٣ذىػ

د ظٲ٪ةن، كا٣٪ـكع إ٣ٯ ا٧٣ؼة٣ٛح ثعػٜ كث٘ٲػؿ ظػٜ أظٲة٩ػةن، كا٣ذـٱُّػؽ ٚػٰ  كا٣ذنؽُّ

ذات ٚةاػؽة، كٹ  اٵػٲػؿة ا٣ذنٕٲت كا٣ذٛؿٱٓ أظةٱٲ٨  كإذا ٠ة٩خ ٬ػؾق ا٣ىػٛح

ٲ٨ ٍٕضـة  ؛قٲ٧ة ٧٤٣ؼذىِّ ٚػٰ اا٣ٕضػـ  ٚإ٩٭ة ٹ دؼ٤ٮ ٨٦ اٷٔ٪ةت إ٣ٯ ظؽِّ ا٧٣ى

ػٲ٨ ٣ٞػؽ   ٦ٮآً ٠سٲؿة ٚٲ٧ة ٹ ٚةاؽة ٠جٲؿة ٨٦ كراا٫، كٹ قٲ٧ة ٣٘ٲػؿ ا٧٣ؼذىِّ

ٞٲؽ َّٕؽكا كأ٤َٞٮا أظ١ة٦ةن ٬ٰ أٝؿب إ٣ٯ ا٣ذَّٕ ٕٲؽ  ٝى  ٦٪٭ة إ٣ٯ ا٣ذَّٞ

٬ػؾا زٺزػح ٦جةظػر ٚػؿَّع ا٣٪عػةة ٚٲ٭ػة ٝٮأػؽ، قٮؼ ٩ذ٪ةكؿ ٰٚ ٠ٺ٦٪ػة 

٦٪ػٓ وػؿؼ ا٤ٕ٣ػ٥  ا٣ذـٱُّؽ كا٣ؼُػأ  ك٬ػٰ: كٚؿًٮا امذؿاَةت دؿاكظٍخ ثٲ٨

ػذ٥ًى  ٦٪ػٓ ٦ػةك ،٦٪ٓ ا٣ىؿؼ ٧٤ٕ٤٣ٲح كا٣ٕؽؿك ،ا٧٣٪ذ٭ٰ ثأ٣ٙ ك٩ٮف زااؽدٲ٨ ػي

 ثةٵظؿؼ اكٱ٫  ٨٦ ا٣ىؿؼ 
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 ً  313 د. ممدوح خسارة -ت يف تيسري النحو املمنوع من الصرف منوذجا مقاربا

 أواًل: منع صرف العلم المنتهي بألف ونون زائدتين:
ًًٌْ وًحتَّالانًيالًٌ:ً»فالًشٖتُْٕ ال ًَّانًيالًٌاهصَّ الانً وًشال حََّّ ًََّْٖجًرجالًً  إذاًش

اهخِّتٌ،ًصرؾخًُؾًٔاهًعرؾثًواهَمرة،ًألٍّاًٍْنًيًٌٍؿسًاهَّرفً]اهموًالث،،ًوِالًٔ

ًًَّٓاد(ِقالانل،ًؾقالال:ًإنًشالًَّٖخَُ ًيالًٌ ًٕ َصال النس الاد ًوشالتهخًُ الًٌَرج  ًَّ ةًَزهثًدالًح

ِْق ًٌؾًّْيصروف  الْٖ ًًوإنًجعوَْجًدِقانً  ،اهخََّد َّْ ِْـ،ًويالٖنانًيالًٌاه يًٌاهالدَّ

«هىًحَْصر(ؾُْ
ل2ا

الًُؾقالاهْا:ًً  ًَ ْم وحَافنًاهََّاةًؾًٔيتاحدًاهًًَالْ ًيالًٌاهصالرفًح 

ةتهؽًوٍْنًزائدحٌٖ،ًشالْا ً لالانً» يخخْياً  ًَٕعًاالشىًيًٌاهصرفًإذاًلانً وًاً 

  ً شالًا ً يالخا ،ًويالعتانًاهعوَىًإلٍصانً مًهؼٖره،ًٍَّْ:ًةَْدران،ًحَّٖان،ًيروان

ًيالًٌاهصالرفًريو ضانًيًٌ شالًا ًاهْالّْرًاهعرةٖالث  ًوحمالىًِالذاًاهَالْ ًاهًَالع 

ًٌيعالا ،ً ةْرَحُْٖ،ًوًِاًاهعوًٖثًواهزٕادة  ًؾإذاًلانًاهَّرؾانًاألهؽًواهَالْنً صالوَّٖٖ

ٌ:ًاةالان،ً(الانل،ً  وًاهَْنًوحدِا،ًهىًًَٕعًاالشىًيًٌاهصرف ًؾًثالالًاألصالوَّٖٖ

صالاهًٌََّٖهلصالاهثًويثالً صاهثًاهَْن:ًا يالان،ًهصالان،ًاالًانل ًوإذاًلا ٍالاًيعالاً 

ًو دي الًُ وهوزٕادة،ً وًلانً حدًِاًًِْاهصاهحًوحده،ًجالازًؾالًٔاالشالىًاهصالرف 

ًةًعَالًٓاهْالعْرً السِّ انلًَ وَىً وًٓرجالن،ًؾٖوالْزً نًٕمالْنًيالًٌاهَّ( ٍَّْ:ًاحصَّ

ْصالٌلًؾالًً ًََْعًيًٌاهصرفًهوعوًٖثًوزٕادةًاهَّرؾٌٖ،ًوٕوْزً نًٕمْنًيًٌااهَّ  ؾَٖ 

لًةًعَالًًَٕٓع،ًألنًاهزائدًحرفًواح انل،ًفدًٕمْنًيالًٌااهؼالسِّ د ًولذهكًاػصَّ

ؾًَٖالعًيالًٌاهصالرفًهوعوًٖالثًوزٕالادةًاهَّالرؾٌٖ،ًوفالدًٕمالْنًيالًًٌ،د(ْلًاهتًد

ًَْضغ،ًؾًًًَٕع،ًألنًاهزائدًحرفًواحدا «األهؽ،ً:] يً؛اهَؼْصٌلًةًعًَٓاه
ل3ا

 ً

ً نًِذهًاهخْقٖقاتًواهخؿرٕعاتًًِٔيًاًجا ًؾًٔلخبًاهََّالًْ ٌُّ ولَجً ظ

ًهوًخ ّٔ ٌٖ،اهعوً رًاهخعؤًًٖفدً(ًًيَّالا،ًإالً نًلخالا ًًخصِّ ًًَّاهًََّْاهًٖصَّ و ن

ًَّت،ًإذًفال:ً يالًًٌاهعوىًَٕعً»ااهًََّْاهْااحلًاهخعؤًًٖوفعًؾًِٔذهًاهخًَّ

                                                 

  212-3ً:213اهمخا ًً-شٖتًًُْٕل2ا

  4ً:233اهًََّْاهْاؾًًٔ- تاسًحصًًٌل3ا
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ذ٥ ثأ٣ٙ ك٩ٮف زااؽدٲ٨، ٚإ ٚػٰ اظ٪َّػةف  ٠ة٩خ ا٣٪ٮف أو٤ٲح ٧٠ة فا٣ىؿؼ إذا ػي

ٲٍ  ت ا٣ىؿؼك٦٪َّةف ، إذا ق٧َّ «خى ث٭٧ة، كىصى
 4ا

  

ػه، ك٠ذػت ا٣٪عػٮ ا٣ذ٤ٕٲ٧ػٰ ٱٕ٪ٰ ٬ ؾا أف ٠ذت ا٣٪عٮ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٧٣ذؼىِّ

ؿ دٮاَأىٍت ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ع٥١ ٱُّػؽ كا٣ذٍَّىػٕٲت ٦ػة ا٧٣ٲكَّ ٹ  ا٣ؾم ٩ؿل ٚٲ٫ ٨٦ ا٣ذَـّ

٪ة إ٣ٯ اٝذؿاح ا٣ذٲكٲؿ ٚٲ٫ ث٢ ٕى دىعٲع٫، ثأف ٱ١ٮف  َةا٢ ٨٦ كراا٫  ك٬ؾا ٦ة دٚ

وَى اهًَذّٔ ثأأه  وٍأْنا٣ع٥١ ٧٠ة ٱ٤ٰ:  َٕ َٓ اقى اه ًْ  :أم ؛يأٌ اهىأؿ   )ُٕ

ذ٪ة  ٣ٙ كا٣٪ٮف ٦ٕةن، أك ا٣٪ٮف كظؽ٬ة اٵزٱةدة امذؿاط  دكف ذ٣ػٟ أف ٰٚ كظضَّ

كا٣٪ٮف زااػؽدٲ٨ ٧٣٪ػٓ وػؿؼ اقػ٥ ا٤ٕ٣ىػ٥ ا٧٣٪ذ٭ػٰ  امذؿاط أف د١ٮف اٵ٣ٙ

أف  -ٝجػ٢ أف ٱ٪ُػٜ ث٭ػؾا اٹقػ٥  -ثأ٣ٙ ك٩ٮف ٱٌٰٛ إ٣ٯ أف ٤ٔػٯ ا٧٣ػذ٥٤١ 

ٮف ٦ٕةن أك ا٣٪ٮف كظػؽ٬ة زااػؽة ٠ة٩خ اٵ٣ٙ كا٣٪٢٬ ٱٕٮد إ٣ٯ ا٧٣ٕةص٥ ٣ٲىؿل 

ػ٧ِّٰ ٣ٲ٧٪ٕػ٫ ٦ػ٨ ا٣ىػؿؼ أك ٣ٲىػؿ٫ٚ  ٤ٕٚٲػ٫ أف ٱٕػؿؼ  ٤ٔٯ اٵوػ٢ ٬ػ٢ قي

ٞي٨  ث٧ٕ٪ٯ  ث٧ٕ٪ٯ ا٢٧٣ا ٚٲ٧٪٫ٕ اًد٬ٍٞةف  ٨٦ اا٣ؽ٬َّٜ  ٬ٍ ا٣ىؿؼ، أـ ٨٦ اا٣ذَّؽى

ٕى٢ُّ٧ ٬ؾا؟ كأمُّ إٔ٪ةتو ٱن٢٘ ا٣ٞٮة ٤ٔٯ ا٢٧ٕ٣، ٚٲىؿ٫ٚ  ٢ٞٔ ا٧٣ذ٥ِّ٤١  ٚأمُّ دى

 ٧س٢ ٬ؾق اٵق٧ةا ٦ٕؿثح؟ٝج٢ أف ٱ٪ُٜ ث

ػةف  كَّ ٬ػ٢ قػ٧َّةؾ  :ك٢ٕ٣َّ اٵَؿؼ أف ٩كأؿ ٨٦ ٩ؼةَج٫ ٧٦َّػ٨ اقػ٫٧ اظى

ٍك٨  ةف  ٨٦ اا٣عي ػٌف  ٚ٪٧٪ٕػٟ  ،ٚ٪ىؿٟٚ أ٤٬ٟ اظكَّ أـ ٨٦ اا٣ًعٌف أك ا٣عى

ةف : ٢٬ ق٧َّةؾ ٨٦ ا٣ىؿؼ؟! ك٠ؾا أف ٩كأؿ ٨٦ اق٫٧ ػةف   اٗكَّ ٗىكَّ أ٤٬ػٟ ا

٘ىك٨ ٚ٪ىؿٟٚ ٘ىفِّ ٚ٪ى  ،٨٦ ا٣ ٟ ٨٦ ا٣ىؿؼأـ ٨٦ ا٣  ؟٧ٍ٪ٕى

إف دٲكٲؿ ا٣٪عٮ كد٤ٕٲ٫٧ ٱٞذٌٲةف أف د١ٮف ا٣ٞةٔؽة ٰٚ ٦٪ٓ ا٣ىػؿؼ ٚػٰ 

ََٓ يٌ اهىأؿ  اقأى اهٕوأى اهًَذّأٔ ثأأه  وٍأْن ) ٬ؾق ا٣عة٣ح أف ٱٞةؿ: ًْ ٕ، 

 ثىؿؼ ا٣٪ْؿ ٨ٔ ٠ٮف اٵ٣ٙ كا٣٪ٮف زااؽدٲ٨ أـ أو٤ٲَّذٲ٨ 

                                                 

  355: 2ا٣٪عٮ ا٣ٮاًط  -٤ٰٔ ا٣ضةرـ ك٦ىُٛٯ أ٦ٲ٨   4ا
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ىثانوًا:ىالمنعىمنىالصرفىللَطْدل:
ٹ ٱ٪ىؿؼ ، ٰٚ ثةب ٦ة ٧كة٣ٟأكًط ا٣اٝةؿ اث٨ ٬نةـ ٰٚ 

 5ا
ا٣٪ػٮع » :

ك٬ٮ ٩ٮٔةف ،ا٣سة٩ٰ  ٦ة ٱ٧ذ٪ٓ وؿ٫ٚ ث٤َّٕذٲ٨
 6ا

أظؽ٧٬ة: ٦ة ٱ٧ذ٪ٓ وؿ٫ٚ ١٩ػؿة  :

وٛح، ك٬ٮ إ٦َّة ٦ـٱؽ ٰٚ آػػؿق أ٣ػٙ ك٩ػٮف، أك ٦ػٮازف  ك٦ٕؿٚح، ك٬ٮ ٦ة كًٓ

وأيَّة ذو اهٕؽل فَْٔةن  أك ٦ٕؽكؿ ،٢ٕٛ٤٣
 7ا

: 

ٕى٢  ٍٛ ةؿ  ك ا٦ى ٚػٰ ك ،٨٦ ا٣ٮاظؽ إ٣ٯ اٵرثٕح ثةدٛةؽ أظؽ٧٬ة: ٦يٮاًزف إٚي

ٚأوػ٢  ،ا٣جةٰٝ ٤ٔٯ اٵوط  ك٬ٰ ٦ٕؽك٣ح ٨ٔ أ٣ٛةظ ا٣ٕؽد اٵوػٮؿ ١٦ػؿرةن 

كٹ دكذ٢٧ٕ ٬ػؾق   صةؤكا كاظؽان كاظؽان، ك٠ؾا ا٣جةٰٝ :أم ؛اصةا ا٣ٞٮـ أظةدى 

أك أظػٮاٹن،  ،[1ٚػةَؿ: ] ژ ھھ ھ ہ ہ ہ ژاٵ٣ٛةظ إٹ ٩ٕٮدةن، ٩عٮ: 

أك أػجػػةران، ، [3ا٣٪كػػةا: ] ژ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژژ٩عػػٮ: 

 ٹ ٷٚةدة ا٣ذ١ؿٱؿ كإ٧٩ة ٠ؿر ثٞىؽ ا٣ذٮ٠ٲؽ  ،٦ىسٍ٪ىٯ  اوٺة ا٣ىجط ٦ىسٍ٪ىٯ :٩عٮ

ػػؿ  ٚػػٰ ٩عػػٮ يػى ػػؿى، ٵ٩٭ػػة ص٧ػػٓ اٵيٍػػػؿل،  :ا٣سػػة٩ٰ: اأ ػى
ي ٦ػػؿرت ث٪كػػٮةو أ

ؿ ا ك٠ةف ا٣ٞٲةس أف ٱٞةؿ: كاٵيػؿل أ٩سٯ آػؿ     ٦ؿرت ث٪كةاو آػى

                          

 :ا٣كةثٓ: ا٧٣ٕؿٚح ا٧٣ٕؽك٣ح، ك٬ٰ ػ٧كح أ٩ٮاع

ٓي ةأظؽ٬ ٧ى ٕى٢  ٰٚ ا٣ذٮ٠ٲؽ، ك٬ٰ صي ٓي : اٚي ٓ ،، ك٠يذى يذٓ  ،كثيىى  كث

ي اا٣سة٩ٰ:  ؿ  إذا أ عى ٚإ٩ػ٫ ٦ٕؿٚػحه  ؛كاقػذ٢٧ٕ ّؿٚػةن  ،قعؿ ٱػٮـ ثٕٲ٪ػ٫ ٱؽى رً قى

عؿ    ٦ٕؽك٣ح ٨ٔ اا٣كَّ

٧ًٓ ٧٦٪ػٮع ا٣ىػؿؼ ٕى٢  ٧٤ٔةن ٧٣ؾ٠َّؿ، إذ قي ٚٲػ٫ ٤َّٔػح  ك٣ػٲف ،ا٣سة٣ر: اٚي

                                                 

 ك٦ة ثٕؽ٬ة  57: 2أكًط ا٧٣كة٣ٟ  -اث٨ ٬نةـ   5ا

  58: 2أكًط ا٧٣كة٣ٟ  -اث٨ ٬نةـ   6ا

  66: 2ا٧٣ىؽر ا٣كةثٜ   7ا
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ٚىؿ :ّة٬ؿة ٗٲؿ ا٧٤ٕ٣ٲح، ٩عٮ ؿ كزي ٧ى ٧ىط، ٚػإ٩٭٥ ٝػؽَّركق ٦ٕػؽكٹن،  ٔي ٢ كصي كزيظى

 ٵف ا٧٤ٕ٣ٲح ٹ دكذ٢ُّٞ ث٧٪ٓ ا٣ىؿؼ 

ةًؿ  ٧٤ٔةن ٧٣ؤ٩ر ٠ ػةـ  ٚػٰ ٣٘ػح د٧ػٲ٥، ٚػإ٩٭٥ ػا٣ؿاثٓ: إٚى اظؾاـ  كاُٝى

د:  ٧٤ٕ٤٣ٲػح» ٱ٧٪ٕٮف وؿ٫ٚ؛ ٝةؿ قٲجٮٱ٫: ٤ػح ، كٝػةؿ ا٧٣جػؿِّ ًٔ كا٣ٕػؽؿ ٔػ٨ اٚة

 « ٧٤ٕ٤٣ٲَّح كا٣ذأ٩ٲر ا٧٣ٕ٪ٮم ٠ـٱ٪ت

ٙ ك٣ػ٥ ٱٞػؿف  ٌى ى٦ًٍف  ٦ؿادان ث٫ ا٣ٲٮـ ا٣ؾم ٱ٤ٲ٫ ٱٮ٦ٟ، ك٥٣ ٱي ا٣ؼة٦ف: اأ

ٵ٫٩  ؛ثةٵ٣ٙ كا٣ٺـ، ك٥٣ ٱٞٓ ٍّؿٚةن، ٚإف ثٕي د٧ٲ٥ د٧٪٫ٕ ٨٦ ا٣ىؿؼ ٤ُ٦ٞةن 

ى٦ٍكة    «٦ٕؽكؿ ٨ٔ ااٵى٦ٍف  ٠ٞٮ٫٣: ا٣ٞؽ رأٱخ ٔضجةن ٦ؾ أ

٬ؾق اٵٝٮاؿ كاٵظ١ةـكٝؽ دؽاك٣خ ٥ْٕ٦ ٠ذت ا٣٪عٮ 
 8ا

  

َْٕؽل  ٔوَّح يَأٓ وأؿ  دعذأةج إهأٓ إٔأةدة ٍْأؿ،  واهؾي ٍؿاه أن يقْهح )اه

 :ثغؿض اهذٖكٖؿ واهذكّٖن. وثٖةن ذهك

اٚذؿض ا٣٪عةة كصٮد ٤ٔذٲ٨ ٧٤٣٪ٓ ٨٦ ا٣ىؿؼ ٠ة٧٤ٕ٣ٲَّػح ككزف ا٣ٕٛػ٢ أك  -1

ا ٚػٰ ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ذأ٩ٲر   ك٨١٣ ٣ٲف ٨٦ ا٣ٌؿكرم د٤ٕٲ٢ ٦٪ٓ ا٣ىؿؼ ث٤ٕذٲ٨؛ صػة

وَّذأةن يأٌ ٔوأٍن : » مؿح اث٨ ٔٞٲ٢ا ِٔ وإًٍة ًََُٕٓ االقى يٌ اهىأؿ  إذا ُوِصأؽ فٖأُ 

 ك٦ة ٱٞٮـ ٦ٞةـ ٤ٔذٲ٨ ٦٪٭ة از٪ةف: ...دكٓ، أو واظؽة يَّة دقْم يقةم اهٕوَّذٌٖ

ج٤ٍىٯ ، أك ٧٦ؽكدة ٠ػأظؽ٧٬ة: أ٣ٙ ا٣ذأ٩ٲر ٦ٞىٮرة ٠ة٩خ   اظ٧ؿاا  ٠ػاظي

«ثٲطا٣ض٧ٓ ا٧٣ذ٪ة٬ٰ ٧٠كةصؽ ك٦ىة كا٣سة٩ٰ:
 9ا

  

 : ٌٰ  :أم ؛ٹ ٱ٪ىؿؼ أثؽان ٦ة ٚٲ٫ أ٣ٙ ا٣ذأ٩ٲر ٤ُ٦ٞةن  ا٣ؿاثٓ ٧٦ة»كٝةؿ ا٣ج٤ٕ

٬ٰ ٚٲ٫ أك ٦ٕؿٚح، ٦ٛؿدان أك ص٧ٕػةن، اقػ٧ةن  ٦ة ٧٦ؽكدة ٠ة٩خ أك ٦ٞىٮرة، ١٩ؿةن 

                                                 

ا٣ٛةػؿ ٰٚ مػؿح ص٧ػ٢ ٔجػؽ  -  كا٣ج٤ٰٕ  46: 1مؿح ا١٣ةٚٲح  -م ذاٵقذؿاثة: ٱ٪ْؿ ٦سٺن   8ا

  127: 1ا٣ٞة٬ؿ 

  321: 2مؿح أ٣ٛٲح اث٨ ٦ة٣ٟ  -اث٨ ٔٞٲ٢   9ا



 ًً 123 د. ممدوح خسارة -ت يف تيسري النحو املمنوع من الصرف منوذجا مقاربا

َْىًويَْرضٓلـأوًصؿة،ً َْىً،)ِذْلَرىًوًخْجوًَٓوَشوْ وصدراء،ًوأشـٖءءً،ًوَرْض

ًًِٔؾُٖ.ًَٕصرفًيءًوخًراء،ًوأصدفءء،ًوزلرَّٕءء(،ًؾال

ْشـًُِِ)يَؿءلـنًأوًيؿءلٖـن(ًاهخءيسًيًء ًُ «الًَٕصرفًأبداًًاهجًعًاه
(30)

ً.

ًوٕعًَٔبًُصٖؼةًيَجًّٓاهجًْع.

وهعدمًوجْدًلوَّجًٌٖؾًِٔذًٌٕاهَْلًٌٖلوَّنًبعضّىًيَعّـءًيـًٌاهصـرفً

ؤًًِ،ؤًِاهجًعٖة،ًوواخدةًؾًٔاهوؿظً،بْجْدًؾَرلَّٖجٌٖ:ًواخدةًؾًٔاهًعَٓ

نًالًطءئنًيًٌورائًُوالًلءئدًإالًً.اٗخءدًاهعربٖةًاهخروجًلًٌصٖغ وًِْثًدُّ

ًاهجَّْصعٖب.ًوٕودظًأٍّىًلدهْاًلًٌلوًةًلوَّجًٌٖإهًٓؾرلَّٖجٌٖ.

إِخراجًاالشىًلًٌصٖؼجًُاألصوٖةًبؼٖرًاهقوـبً»اهَعْدلًؾًٔاهَدًًًِْْ-2

«ٓهًعًَـًوالً،الًهوجخؿٖؽًأوًاإلهدءق
(33)

لًـءًؾـًٔشـرحًً-.ًوأوزانًاهعـدلً

ِٔ:ًؾَُعءل،ًأوًيَْؿَعن،ًأوًؾَُعن،ًأوًؾَعءلً-اهمءؾٖةً
(32)

.ً

ًَر(ًيعـدوالًًلـًٌ)لـءير(لًاهْافـعًأًٍّـءً واهصؤالًَِء:ًهًءذإًَُعدُّونً)ُل

اشًءنًَلوًَءنًبًَزهةًواخدة،ًوهٖسًأخدًِءًؾرلءًًيًٌاٗخر.ًوٕقءلًيدوّءًؾًٔ

ًلِذًٌٕاهَِـءءًٌٕ)خذاِمًورفءِش(،ًؾّنًَلَدهتًاهعربًلًٌخءذيةًورافشةًإهٓ

لوًءًًبأنًاهعربًهىًثصىًِّبدءذيةًوالًرافشة.ًواهْافعًلذهكًَِءًأًٍّءًاشـًءنً

يًَّءًفءئىًبذاثُ،ًوهٖسًيعدوالًًلًٌػٖره.ًولـذاًفـْهّى:ً)يَدَْـًًٓلنً ً،لوًَءن

،ًألنًهمنًيًَّءً()لًٌاخًٌَٖوخالخةًوخاُلث(ًؾًٔاأللداد،ًؾًّءًهٖصءًيعدوهٌٖ

                                                 

 .331-3ً:331اهؿءخرًؾًٔشرحًجًنًلِدًاهقءِرًً-اهِعؤًيدًدًبًٌأبًٔاهؿجحًً(30)

 .13-3ً:10شرحًاهمءؾٖةًً-شجرابءذيًاألً(33)

 اهًصدرًاهصءبـًٍؿصُ.ً(32)

()ًًْاهذيًفّدرهًاهعوًءءًؾًٔذهكًاهعدوُلًلًٌاخًٌَٖاخٌَٖ،ًوخالخةًخالخة،ًالًلًءًوردًَِـء،ًوِـ

يءًرثّبًلوًُٖاهِءخحًاخجالفًاهًعٌَٖٖ.ًواهًعًَٓلوًٓثقدٕرًاهعوًءءًواخـدًالًيخجوـؽ.ً

ً=ً]اهًجوة[.



 322 (9-3)اجلصءاُ  (49)اجملمد  -جممة جمىع المغة العسبية بدوػل 

كزيػٺث،  صةؤكا ٦سٍ٪ٯ :٤ٙ ٨ٔ ٦ٕ٪ٯصةؤكا از٪ٲ٨ أك زٺزح ٱؼذ :٦ٕ٪ٯ، ٚٞٮ٣٭٥

 أم صةا ٢٠ از٪ٲ٨ ٦ٕةن أك زٺزح ٦ٕةن 

ٕىٍؽؿ ٦كػأ٣حه اٚذؿاًػٲح دٞؽٱؿٱػح ٹ ٗٲػؿ، أٝػؿَّ ثػؾ٣ٟ ا٣ٞػؽ٦ةا  -3 ٦ٞٮ٣ح ا٣

ػػٍؽؿ: ٕى  كا٧٣عػػؽزٮف  ٱٞػػٮؿ ا٣٪عػػٮم ا١٣جٲػػؿ أجػػةس ظكػػ٨  ظػػٮؿ ٦كػػأ٣ح ا٣

ٕىٍؽؿ ٝك٧ةف:»  كا٣

٣ىػؿؼ، ثعٲػر ٣ػٮ عٞٲٰٞ، ك٬ٮ ا٣ؾم ٱؽؿُّ ٤ٔٲػ٫ د٣ٲػ٢ه ٗٲػؿ ٦٪ػٓ اد -أ

ًؿؼ ٬ؾا اٹق٥ ٥٣ ٱ٨١ وؿ٫ٚ ٔةاٞةن ٨ٔ ٚىٍ٭ػ٥ ٦ػة ٚٲػ٫ ٦ػ٨ ا٣ٕػؽؿ، ك٦ٺظْػح  وي

ؿى، ك٦ىسٍ٪ىٯ ث٧ٕ٪ٯ از٪ػٲ٨ ك١٬ػؾا    ؿ  ث٧ٕ٪ٯ آػى ػى
ي ؿ  ك اأ عى ٕىٍؽؿ ٰٚ اقى كصٮدق، ٠ة٣

٣ٲف ا٣ىػؿؼ  -ٚة٣ؾم دؿَّ ٤ٔٯ أف ٢٠َّ كاظؽ ٨٦ ٬ؾق اٵ٣ٛةظ كأمجة٬٭ة ٦ٕؽك٣ح 

ٮٔػح ٪٣٧ٕؿب ثىٲ٘ح أػػؿل دؼػة٣ٙ وػٲ٘ذ٫ ا٨ٔ٧٣ ا أك ٔؽ٫٦، كإ٧٩ة ٬ٮ كركدق

 ثٕي ا٧٣ؼة٣ٛح، ٦ٓ ادعةد ٦ٕ٪ةق ٰٚ ا٣عة٣ذٲ٨ ثؿ٥ٗ ٬ؾق ا٧٣ؼة٣ٛح 

دٞػػؽٱؿم: ك٬ػػٮ ا٣ػػؾم ٱي٧ٍ٪ىػػٓ ٚٲػػ٫ ا٤ٕ٣ىػػ٥ ٦ػػ٨ ا٣ىػػؿؼ قػػ٧ةٔةن ٦ػػ٨  -ب

٥ٌ إ٣ٲ٭ة ٰٚ ٦٪ٓ ا٣ىؿؼ،  ٌى ا٣ٕؿب، ٨٦ ٗٲؿ أف ٱ١ٮف ٦ٓ ا٧٤ٕ٣ٲح ٤َّٔحه أػؿل د٪

، ٣بٺ ٞىؽَّر ٚٲ٫ ا٣ٕؽؿي ٚىػؿ ، ٤ٚػٮ  ٚىٲي ٧ىػؿ كزي ٔي ٱ١ٮف ا٧٣٪ٓ ثة٧٤ٕ٣ٲح كظؽ٬ة، ٦سػ٢ ا

٧ًٓ ٦ىؿكٚةن ٥٣ ٱيٍع١ى٥ ثٕؽ٫٣ ٦س٢  يدىد ، ك٬ٮ صٌؽ إظؽل ا٣ٞجةاػ٢ ا٣ٕؿثٲػحاقي    أ

٧ىػط، كٹ  ػسى٥، صي ٚىػؿ، صي ٧ىػؿ، زي ٔي ك٬ؾا ا٣٪ٮع ا٣ذٞؽٱؿٌم ػةص ثةٵٔٺـ، ك٦٪٭ة: 

 َّ٤ ًٔ ٥ُّ إ٣ػٯ د٣ٲ٢ ٱؽؿُّ ٤ٔٲ٫ إٹ ٦٪ٓ ا٥٤ٕ٣ ٨٦ ا٣ىؿؼ، كٔؽـ كصٮد  ٌى ح أػؿل د٪

٤٭٥ ا٧٤ٕ٣ٲح ٰٚ ٦٪ٓ وؿ٫ٚ، ٕى  رة ٱٕذجؿكف ا٤ٕ٣َّح ا٣سة٩ٲح ٦ٞؽَّ  صى

ؤَؽي أن لن ية قٖأن فأٔ اهٕأؽل ودٕؿٕوأُ ودقكأًُٖ وفةاؽدأُ يَْىأَْ  

٧ةع  كيذموَّ  اٷٔؿاب ٰٚ قجت ػٲؿ ٦ة ٱٞةؿ ٔ٪ؽ ، كٹ ٦ؿدَّ ٣نٰا ٚٲ٫ إٹ ا٣كَّ

ٕىػػ٢ ٍٛ ػػةؿ أك ٦ى ٕى ػػ٢ أ ا٧٣٪ػػٓ إ٩ػػ٫ ا٧٤ٕ٣ٲػػح كوػػٲ٘ح ٚي ٕى ك ٗٲؿ٬ػػة ٦ػػ٨ ا٣ىػػٲٖ أك ٚي

«ة ٨ٔ ا٣ٕؿبا٧٣ك٧ٮٔح ٩ى  
 13ا

  

                                                 

  222: 4ا٣٪عٮ ا٣ٮاٰٚ  -ٔجةس ظك٨   13ا
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 ،كا٣ؾم أراق أف ٦ة ٝة٫٣ ا٣٪عٮم ا١٣جٲؿ ٔجةس ظكػ٨ ٬ػٮ ٔػٲ٨ ا٣ىػٮاب

ٕىٍؽؿ  ٚػٰ د٤ٕٲػ٢ ا٧٣٪ػٓ ٦ػ٨  ٤َّح اا٣ ًٔ ك٢ٕ٣َّ ا٣ذٲكٲؿ ٰٚ ا٣٪عٮ ٱٞذٌٰ أف ٩كٍٞ 

ٛىٯ ثة٣ٞٮؿ ٰٚ ٦س٢ ٬ؾق اٵ٩ٮاع ٨٦ ا٥٤١٣:   ًَٕأٓ يأٌ اهىأؿ ا٣ىؿؼ، كٱي١ذى

 اهموًةت اٗدٖح:

ًَؿ. -1 ُٔ َٕن ، ٍعْ   أقًةء األٔالم ٔوٓ وزن )فُ

ًَٓ، ثُذَٓ، ُلذَٓ، وأيسةهّة. -2  ووةت اهذْلٖؽ: ُص

 اهىوح )أَُػؿ  صًٓ )أُْػؿى .  -3

 ّؿ  اهـيةن )َقَعؿ  يؿاداً ثُ َقَعؿ ْٕم ثَُٕٖ. -4

َٕةل ، ٍعْ -5 َٕن وفُ   يَسَْٓ وزالث... :أقًةء األٔؽاد ٔوٓ وزن )يَْو

٪ح ٚػٰ ٝةٔػؽة ٦٪ػٓ كٹ ظةصح ٣ؾ٠ؿ  ػ٧َّ ـً كرٝػةًش ، ٵ٩٭ػة ٦ذٌى ؾا ٩عٮ اظى

 ا٣ىؿؼ ٧٤ٕ٤٣ٲح كا٣ذأ٩ٲر  

ثالثًا:ىاألدماءىالمنتؼوظىباألحرفى)ووه(ىممنورٌظىمنىالصرفىالىمبنوةظىىى
ىرلىىالكدر.

رىد ٰٚ ٬ؾق ا٧٣كأ٣ح ٨٦ أظ١ةـ ٦ةٱ٤ٰ: ة كى َّ٧٦ 

كا٧٣ػؿاد ثػة٧٣ـج ا٣ذؿ٠ٲػت »: ٹثػ٨ ٦ة٣ػٟ  مػؿح ا٣ذكػ٭ٲ٢اصةا ٰٚ  -

ٚإف ٥٣ ٱ٨١ ٔضـقاكٱ٫  ٚ٭ػٮ ٦ٕػؿىبه  ٔضـ ا٧٣ؿ٠َّت ٦٪ـ٣ح دةا ا٣ذأ٩ٲر، ثذ٪ـٱ٢

ػةؼ وػؽرق إ٣ػٯ ٔضػـق ٚٲٞػةؿ: ا٬ػؾا  ٦ىٍٮتى ، كٝؽ ٱٌي ؿى ٌٍ ٗٲؿ ٦٪ىؿؼ ا٠ع

ؿي ٦ىٮتو   ٌٍ ُِ ظى وإن لةن ٔضأـه )وٕأُ  ثَأٔ ٔوأٓ اهمكأؿ، فقٖن:)ِأؾا قأٖجْٕ

ؿْ  ُِ ويؿرُت ثكٖجُِْٕ . وثٕي اهٕؿب ٕٕؿثُ وًَُٕٕ اهىَّ « ورإٔخ قٖجْٕ
 14ا

. 

أ٦ػة ا٧٣ؿ٠َّػت ا٧٣ـصػٰ : » مؿح اٵمػ٧ٮ٩ٰ ٤ٔػٯ اٵ٣ٛٲػحاكصةا ٰٚ  -

ٱ٫ٍ،  كى ٧ٍؿى ٔى ْٕأَؿب  ٖأؿ ا٧٣ؼذٮـ اثٮٱ٫  ٠ًكٲجٮٱ٫ ك فإٍُ ٕجَٓ ٔوٓ اهمكأؿ، وقأؽ ُٕ

                                                 

  173: 1مؿح ا٣ذك٭ٲ٢  - اث٨ ٦ة٣ٟ  14ا
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يَىؿ  لةهًؼذْم ثغٖؿ )وُٕ 
 15ا

. 

ِـّؿ » ٤٣كٲٮَٰ:   ٧٬ٓ ا٣٭ٮا٦ٓاكصةا ٰٚ  - ذك ا٧٣ػـج ٬ػٮ ٠ػةٹز٪ٲ٨ ٩يػ

)وُٕ  لكٖجُْٕ وٍِْوُُْٕ، وفُٖ ثأيؼذْم ك٬ٮ ٩ٮٔةف:  زة٩ٲ٭٧ة ٦٪ـ٣ح دةا ا٣ذأ٩ٲر،

هغةت: اهُوْىعٓ ثَةؤه ٔوٓ اهمكؿ دغوٖجةً هضةٍأت اهىأْت، وٕوّٖأة اأأؿاب 

«يًَْ  اهىؿ 
 16ا

. 

ك٦ػ٨ اٵقػ٧ةا ا٣ٞؽٱ٧ػح، ا٧٧٣٪ٮٔػح ٦ػ٨ : » ا٣٪عٮ ا٣ػٮاٰٚاكصةا ٰٚ  -

ُىٮٱ٫، ٮا٣ىؿؼ ػة٣ ٍٛ  ا١٣كػؿ قٲجٮٱ٫، كٗٲؿ٬ة ٨٦ اٵٔٺـ ا٧٣ج٪ٲػح ٤ٔػٯ كٱ٫، ٩ً

«ا٧٣ؼذٮ٦ح ث٧٤١ح اكٱ٫  - ٗة٣جةن  -
 17ا

  

٥١، إذٍ صػةا ٚػٰ ك - ؿة ٥٣ دؼ٢ ٨٦ ٬ؾا ا٣عي ٠ذت ا٣٪عٮ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ ا٧٣ٲكَّ

«أف ا٧٣ؼذٮـ ث٧٤١ح اكٱ٫  ٱج٪ٯ ٤ٔٯ ا١٣كؿ» : ا٣٪عٮ ا٣ٮاًطا
 18ا

  

ـ أف ٬ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ اٵق٧ةا ٦ج٪ٰ ٤ٔٯ ا١٣كؿ ٗة٣جةن، ط ٧ٌ٦ة دٞؽَّ ٵ٩َّػ٫  كٱذٌَّ

 -ث٪ةاق ٤ٔٯ ا١٣كؿ د٤٘ٲت ٣ضة٩ت ا٣ىٮت  ك٬ؾا ظ٥١ ٚٲ٫ ٩ْػؿ ٦يؿى٠َّت، كأفَّ 

 أك ٱعذةج إ٣ٯ إٔةدة ٩ْؿ ٧٠ة ٱٞٮؿ ا٧٣عؽزٮف  -٧٠ة ٱٞٮؿ ا٣ٞؽ٦ةا

كإٔةدة ا٣٪ْؿ ٰٚ ذ٣ػٟ ا٣ع١ػ٥ ٱٌٛػٰ إ٣ػٯ أفَّ ٚػٰ ذ٣ػٟ ا٣ع١ػ٥ ػُػأن 

ٔىؽ٥٬ُّ ٦ة ا٩ذ٭ٯ ثة٦٪٭ضٲ    ة اكٱ٫  ٦س٢ ًقٲجىٮٱ٫ٍ ك٩ُٛٮٱ٫ٍ ٦ؿ٠جةن ٦ـصٲ   ػ، ك٬ٮ 

ٍؿ٫ًٚ ٤ٔٯ ا٤١٣ػ٥  ك٦ٮرد ٮا ٝٮأؽ ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ كوى ا٣ؼُأ أ٩٭٥ َؿديكا أك َجَّٞ

اٵص٪جٰ، ك٦ٕؿكؼه أف ٝٮأؽ ٢٠ ٣٘ح إ٧٩ػة ٬ػٰ ٦كػذٞؿاةه ٦ػ٨ ٦٪ْٮ٦ذ٭ػة ا٤٣٘ٮٱػح 

ثأ٧ْ٩ذ٭ة ا٣٪عٮٱح كا٣ىؿٚٲح كا٣ؽٹ٣ٲػح  كد٤ػٟ ا٧٤١٣ػةت ٦سػ٢ قػٲجٮٱ٫ ك٩ُٛٮٱػ٫ 

                                                 

  116: 1مؿح اٵم٧ٮ٩ٰ ٤ٔٯ أ٣ٛٲح اث٨ ٦ة٣ٟ  -اٵم٧ٮ٩ٰ   15ا

  282: ٧٬1ٓ ا٣٭ٮا٦ٓ  -ا٣كٲٮَٰ   16ا

  35: 1ا٣٪عٮ ا٣ٮاٰٚ  -ٔجةس ظك٨   17ا

 237: 2ا٣٪عٮ ا٣ٮاًط  -٤ٰٔ ا٣ضةرـ   18ا
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ا٤٣٘ةت ا٣٭٪ؽ أكرثٲح، ك٬ػٰ  أق٧ةا أٔض٧ٲح ٨٦ ا٤٣٘ح ا٣ٛةرقٲح ا٧٣٪ذ٧ٲح إ٣ٯ ٚىٲ٤ح

ٚىٲ٤ح ٦٘ةٱؿة ثأ٧ْ٩ذ٭ػة ٣ٛىػٲ٤ح ا٤٣٘ػةت ا٣ضـٱؿٱػح ٔة٦َّػح، كا٣ٕؽ٩ة٩ٲػح ا٣ٛىػعٯ 

ٌٰ ا٣ؼةوح ثة٣ٕؿثٲػح ٤ٔػٯ ٧٤٠ػةت أك  جَّٜ ٝةٔؽة ا٣ذؿ٠ٲت ا٧٣ـص
ُى ي ح  ١ٚٲٙ د ػةوَّ

دؿا٠ٲت ٨٦ ٣٘ةت ٦ؼذ٤ٛح د٧ة٦ةن؟ كدؾ٠ِّؿ٩ة ٬ؾق ا٣عة٣ح ثؼُػأ ٦ػ٨ ٱػـف ا٧٤١٣ػةت 

ثػػح ثػػة٧٣ٲـاف ا٣ىػػؿٰٚ ا٣ٕؿثػػٰ؛ ٵف ا٧٣ٲػػـاف ا٣ىػػؿٰٚ ا٣ٕؿثػػٰ اٵٔض٧ٲػػح ا٧٣ٕؿَّ 

٦ٮًٮعه ٣ذ٧ٲٲـ اٵظؿؼ اٵو٤ٲح ٨٦ اٵظؿؼ ا٣ـااؽة ٰٚ ا٧٤١٣ػح ا٣ٕؿثٲػح، ك٬ػٮ 

ٹ ٱ٪ُجٜ ٤ٔٯ ا٧٤١٣ةت اٵٔض٧ٲح، ٵ٩٪ػة ٹ٩ٕػؿؼ ٝٮأػؽ ا٣ـٱػةدة ٔ٪ػؽ٥٬، ك٦ػة 

٣ػؽرس اٵو٤ٰ كا٣ـااؽ ٦٪٭ة إف ٠ةف ٚٲ٭ة زكااػؽ، ٔػؽا أف ٬ػؾا ٣ػٲف ٦ػ٨ ٦٭٧ػح ا

ك٬ؾا ٦ة ظؽا ثة٣ؼٛةصٰ إ٣ٯ أف ٱؾ٠ؿ أفَّ: ا٧٣ٕػؿَّب اٵٔض٧ػٰ ٹ   ا٤٣٘ٮم ا٣ٕؿثٰ

ٱٮزف أوٺن ٣ض٭ة٣ح ٦ٕؿٚح اٵو٤ٰ كا٣ـااؽ ٰٚ ا٧٤١٣ح اٵٔض٧ٲح
 19ا

  

ػك٢ٕ٣َّ ٬ؾا ٦ة ص٢ٕ ثٕي  ة ٱ٧سػ٢ ا٣٪عةة ا٣ٕؿب ٱضؽكف ٦ىػ٤ُعةن ػةو 

ٌٰ ،  ،ذ٣ٟ ا٥٤١٣ ا٧٣ٕؿَّب ٜ ثج٪ةا ٔؿثػ ػٜ ث٭ضػؿىع، ٚػًؽرٍ »ك٬ٮ اا٤٧٣ٍعى ٥٬ ٦ي٤ٍعى

ٍٮرىب أ٣عٞٮق ٮر ااٳصػٌؿ ،ثػ كدٱ٪ةر أ٣عٞٮق ثؽٱ٧ةس    كصى  اٚىٍٮ٢ٔ ، كٝة٣ٮا آصي

«ٚأ٣عٞٮق ثٕةٝٮؿ
 26ا

  

ٍزف ٬ؾق اٵق٧ةا ك٬ٮ ااٷٱٞةع ا٣ىٮدٰ ا٣ٕؿثػٰ ،  ،ك٣٪ة ٦ى٤ُط ثؽٱ٢ ٣ٮى

كٱٕ٪ٰ دٮا٣ٰ ظؿ٠ةت أظؿؼ ا٧٤١٣ح كق١٪ةد٭ة كأوٮاد٭ة ٤ٔٯ ٗػؿار ٩ْةاؿ٬ػة 

ى٦يٮف فا٣ٕؿثٲح، ٚإ ٕيػٮؿ ، أ٦ػة ٧٤٠ػح ح ٤٣٪ةٝح ٬ٰ ٤ٔٯ٦سٺن وٛ  ٧٤٠ح اأ  كزف اٚى

ىٱيٮف  ا٣ ٕيػٮؿ ، ٩ْٲؿد٭ػة ٚػٰ  ٧ى٤ُط ا١٣٭ؿثةاٰ ا٧٣ٕؿَّب ٚ٭ٰ ٤ٔٯاأ إٱٞةع اٚى

ا٣٪ُٜ ا٣ٕؿثٰ
 21ا

  

                                                 

  23 :مٛةا ا٤٘٣ٲ٢ ٰٚ ٦ة ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٕؿب ٨٦ ا٣ؽػٲ٢ -ا٣ؼٛةصٰ   19ا

  264: 4ا١٣ذةب  -قٲجٮٱ٫   26ا

٦٪٭ضٲػػح دٕؿٱػػت اٵ٣ٛػػةظ ٚػػٰ ا٣ٞػػؽٱ٥  -٧٦ػػؽكح ػكػػةرة : ٧٣ـٱػػؽ ٦ػػ٨ ا٣ذٛىػػٲ٢، ٱ٪ْػػؿ  21ا

  82-59: كا٣عؽٱر
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ةتو اكٱػ٫  ٣ٲكػخ ٦ؿ٠َّجػ ػٚإذا وطَّ أف د٤ٟ اٵق٧ةا اٵٔض٧ٲح ا٧٣٪ذ٭ٲح ثػ

ؽا ًٔ ثػح، ٦ـصٲح ٤ٔٯ ا٣ذعٞٲٜ، ٵ٩َّ٭ة دؽػ٢ ٰٚ  د أق٧ةا اٵٔٺـ اٵص٪جٲح ا٧٣ٕؿَّ

ُّٞػػٜ مػػؿك٫َ، أم اٷٚػػؿاد كٔػػؽـ  :كظ٧١٭ػػة أف دي٧ٍ٪ىػػٓ ٦ػػ٨ ا٣ىػػؿؼ ٔ٪ػػؽ دع

ٱ٫ٍى   ،اٷًةٚح كٔؽـ ا٣ذ٪١ٲؿ؛ ٚٲٞةؿ: اصةا ًقٲجىٮٱ٫ي  ٱ٫ى، ٦ؿرت ثكٲجٮى كرأٱخ قٲجٮى

ٕىة٢٦ ٠ةٵٔٺـ ا٧٣ٌٕؿثح ٨٧٣ٛ ٠ةف ٬ؾا اق٫٧  أ٦ة إذا ا٩ذ ٯ أظؽ مؿكط ا٧٣٪ٓ ٚٲي

ٱ٫ٍو آػؿى  أك ا٬ؾا قٲجىٍٮٱ٫ي ٔىؿق  ا٧٣٪ىؿ  ٚح؛ ٚٲٞةؿ: ا٦ؿرتي ثكٲجٮٱ٫و كقٲجٮى

ٝػةؿ  ؛ إذٍ قجٞ٪ة ٠سٲؿ ٨٦ ٩عةد٪ة إ٣ٲػ٫ ك٣ك٪ة ٨٦ ا٧٣جذؽٔٲ٨ ٰٚ ٬ؾا ا٣ع٥١

٧ٍؿكٱػ٫، ٚإ٩ػ٫  ػأ٦ة ا٧٣ؿ٠َّت ا٧٣ـصٰ ا٧٣ؼذٮـ ث»اٵم٧ٮ٩ٰ:  ٔى اكٱ٫  ٠كٲجٮٱ٫ ك

«ؿ )وُٕ وقؽ ٕٕؿب  ٖؿ يَىؿ  لةهًؼذْم ثغ٦ٖج٪ٰ ٤ٔٯ ا١٣كؿ، 
 22ا

. 

كٚٲ٫ ٣٘ةت: ا٣ٛىعٯ ث٪ػةؤق ٤ٔػٯ ا١٣كػؿ ٣ضة٩ػت »ٝةؿ ا٣كٲٮَٰ ٔ٪٫: و

«كٱ٤ٲ٭ة اٷٔؿاب ٧٦٪ٮع ا٣ىؿؼ ،ا٣ىٮت
 23ا

إًٍأة ِأْ ٧٠ػة قػجٜ  ك٠ٺ٦٪ػة  

َٔؽُّوه صْازاً، أو أقن فىةظح يٌ اهجَةء ٔوٓ اهمكؿ.  دؿصٖط هًة لةن اهَعةة قؽ 

ٵقػ٧ةا اٵٔػٺـ  كٝؽ ٱىًؿد ٤ٔٲ٪ة أ٫٩ إذا ٠ةف ظ٥١٧١ كدؿصٲع٥١ ٱىػ٤ط

 :أم ؛ٵص٪جٲح ا٧٣٪ذ٭ٲح ثةٵظؿؼ اكٱ٫ ، ٧ٚة ا٣ع٥١ ٰٚ أق٧ةا اٵٔٺـ ا٣٭ضٲ٪ػحا

٧ٍؽكٱػ٫ كػة٣ٮٱػ٫؟  ٧ٍؿكٱ٫ كظى ٔى ا٧٣ؤ٣ٛح ٨٦ د٦ش ٧٤٠ذٲ٨ ٔؿثٲح كأٔض٧ٲح ٦س٢ٍ: 

ة٦ى٢ ٦ٕة٤٦ح أق٧ةا اٵٔٺـ اٵٔض٧ٲح، ٦س٤٭ة ٰٚ ذ٣ػٟ  ٩ٞٮؿ: ا٣ع٥١ ٚٲ٭ة أف دٕي

أق٧ةا اٵٔٺـ ا٣نةإح ٚػٰ ثػٺد آقػٲة ا٣ٮقػُٯ، ٦س٢ ٩ْٲؿاد٭ة ا٧٣ٕةوؿة ٨٦ 

٧َّؽكؼ ك٩ـاركؼ ك٤ٔٲِّٲٙ   ػؿ  ٩عٮ: ٦يعى ٌى إذ د٧٪ٓى ٦ػ٨ ا٣ىػؿؼ؛ ٚٲٞػةؿ: اظ

ٙى   ، ك٦ىؿرتي ث٤ٕٲِّٲ ، أ٠ؿ٦خ ٩ـاركؼى  ٦ع٧َّؽكؼي

ـ  ثح قؽًٕةً أو ظؽٕسةً ٩ؼ٤ه ٧٦ة دٞؽَّ إهٓ أن أقًةء األٔالم األصَجٖح اهًٕؿَّ

                                                 

  116: 1مؿح أ٣ٛٲح اث٨ ٦ة٣ٟ  -ٵم٧ٮ٩ٰ ا  22ا

  282: ٧٬1ٓ ا٣٭ٮا٦ٓ مؿح ص٧ٓ ا٣ضٮا٦ٓ  -ا٣كٲٮَٰ   23ا
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ََٓ يٌ اهىؿ  هوٕوًٖح وا ًْ ُ هٕضًح، قْاء ألةٍخ يَذّٖح ثةألظؿ  )وُٕ  يسأن د

ًْؿوُٕ .و)قٖجُْٕ ، أم يُْؽيَضح يٌ اقى ٔؿثٔ  َٔ  آػؿ أٔضًٔ يسن )

د ثٌٕح أق٧ةا  ؿى ٍٛ َُّؿد ٝةٔؽة ٦٪ٓ ا٣ىؿؼ ٧٤ٕ٤٣ٲح كا٣ٕض٧ح، كٹ د كث٭ؾا دى

أٔٺـ أٔض٧ٲح ثع٥١ ػةص ث٭ة، ك٬ٮ ث٪ةؤ٬ة ٤ٔٯ ا١٣كػؿ  كٚػٰ ٬ػؾا ثٕػي 

 ؽ ا٣٪عٮ ا٣ٕؿثٰ    كاهلل أ٥٤ٔ دٲكٲؿ ٰٚ ٝةٔؽة ٨٦ ٝٮأ

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 - دػط إ٦ٲػ٢ ٱٕٞػٮب -اث٨ ٬نةـ  -أكًط ا٧٣كة٣ٟ إ٣ٯ أ٣ٛٲح اث٨ ٦ة٣ٟ  -

  ـ 1997ط ا -ثٲؿكت  -دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح 

 ادكف دةرٱغ   4ط -ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب  -اث٨ ص٪ٰ  -ا٣ؼىةاه  -

 -ثٲػؿكت -ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح دار  -مؿح اٵم٧ٮ٩ٰ ٤ٔٯ أ٣ٛٲح اث٨ ٦ة٣ػٟ  -

   1998ا1ط  - ٣ج٪ةف

دط ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣كٲؽ ك٦ع٧ػؽ ثػؽكم  -اث٨ ٦ة٣ٟ  -مؿح دك٭ٲ٢ ا٣ٛٮااؽ  -

 اد ـ   -  1996ا 1ط -٬ضؿ ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ  -ا٧٣ؼذٮف 

٦٪نػٮرات ا١٧٣ذجػح ا٧٣ؿدٌػٮٱح  -اٵقػذؿاثةذم  -مؿح ا١٣ةٚٲػح ا٣نػةٚٲح  -

 اد ت ـ  

دػط ٔجػؽ  -ا٣ؼٛػةصٰ  -ٺـ ا٣ٕؿب ٨٦ ا٣ػؽػٲ٢ مٛةا ا٤٘٣ٲ٢ ٰٚ ٦ة ٰٚ ٠ -

 اد ت   -ا٣ٞة٬ؿة  -ا٧٣٪٥ٕ ا٣ؼٛةصٰ 
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دػط د   -٦ع٧ؽ ث٨ أثٰ ا٣ٛذط ا٣ج٤ٰٕ  -ؿ ٬ةٞا٣ٛةػؿ ٰٚ مؿح ص٢٧ ٔجؽ ا٣ -

ا١٣ٮٱػخ  -ا٧٣ض٤ف ا٣ٮَ٪ٰ ٤٣سٞةٚح كا٣ٛ٪ٮف كاٳداب  -٧٦ؽكح ػكةرة 

  ـ 2662ا 1ط -

ا٣ٞػة٬ؿة  -ح ا٣ؼػة٩ضٰ ١٦ذج -دط ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف  -قٲجٮٱ٫  -ا١٣ذةب  -

  ـ 1988ا 3ط -

ا٣ؽار ا٧٣ىؿٱح ا٣كٕٮدٱح  -٤ٰٔ ا٣ضةرـ ك٦ىُٛٯ أ٦ٲ٨  -ا٣٪عٮ ا٣ٮاًط  -

 اد ت ـ   - ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ

 اد ت   15ط -٦ىؿ  -دار ا٧٣ٕةرؼ  -ٔجةس ظك٨  -ا٣٪عٮ ا٣ٮاٰٚ  -

ٲٮَٰ -٧٬ٓ ا٣٭ٮا٦ٓ مؿح ص٧ٓ ا٣ضٮا٦ٓ  - دط ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ ٬٪ؽاكم  -ا٣كُّ

 اد ت   -٦ىؿ  -١ذجح ا٣ذٮٚٲٞٲح ا٧٣ -

*   *   *
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كىٌ
ُّ
اكٍ وانس

َّ
 يطانؼح يف يفهىو انس

ًّؽ قّؽور .د أ. أظًؽ يع
() 

ىتمؼود:ى-1
ا٤ٔػ٥ اٵوػٮات  ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب أك ظٲ٨ ٱ٪ْؿ ا٣ؽارس إ٣ٯ ا٣ٌؽرس ا٣ٌىٮدٰ 

ٞيػؽا٦ٯ ٦ػ٨ أ١ٚػةرو  ٨٦ ا٣ٮص٭ح ا٤٣ٌكة٩ٲٌح ا٣عؽٱسح ٱذٌٌط ٫٣ ٦ج٤ػٖ ٦ػة دٮٌوػ٢ إ٣ٲػ٫ ا٣

اشى ٦ٓ ٤ٌٝح ا٣ٮقةا٢ كا٩ٕؽاـ اٵص٭ػـة ا٧٣كػةٔؽة  ١٣ػ٨ٌ ٬ػؾق ا٣٪ْػؿة دؼػذ٤ٍ ك٩ذة

ٌٟ كا٣ذٌن١ٲٟ ٚػٰ إ٩ضػةز ٧٤ٔةا٪ػة  أظٲة٩ةن ثج٤ج٤حو ٣ٶ١ٚةر، كّ٭ٮر ٦ٮصةت ٨٦ ا٣ن

ٰٚ دراقح ا٤٣٘ح، كٹ قػٲ٧ٌة ا٣ؽراقػح ا٣ىػٮدٲح  ثػ٢ ذ٬ػت ثٌٕػ٭٥ إ٣ػٯ دؼُبػح 

ٰى ثػة٧٣٪٭ش  ػ ًٔ ا٣ىػٮدٰ ٤٣ج٪ٲػح ا٣ٕؿثٲػح٬ؤٹا ا٧٤ٕ٣ةا ص٤٧ح، كاوُ٪ةع ثؽٱ٢و دي
 1ا

  

ىٍخ ٦٪ػؾ ٚذػؿة ٣ٲكػخ  يػًؾ٣ ٦ٓ أٌف ٬٪ةؾ ٰٚ صة٩ت آػؿ ٨٦ ا٣ىٮرة ص٭ٮدان ًػؼ٧ح ث

ثة٣ٞىٲؿة ٤٣ذٕؿٱٙ ث٥٤ٕ اٵوٮات ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، ك٦ؿاصٕح ا١٣سٲؿ ٨٦ ٦كػةا٫٤ ٚػٰ 

 ًٮا ا٣ؽرس ا٤٣كة٩ٰ ٨٦ ٗٲؿ اٚذبةت ٤ٔٯ ا٣ٞؽا٦ٯ، أك ا٩ج٭ةر ثة٧٣عؽزٲ٨ 

٦ؿاصٕح ٔة٦ح ٣ٕؽد ٨٦ ا٧٣كػةا٢ ا٣ىػٮدٲح  كدأدٰ ٬ؾق ا٧٣ُة٣ٕح ٰٚ قٲةؽ

ٰٚ درق٪ة ا٣ٕؿثٰ  كٱينةر ٬٪ة إ٣ٯ ثعر ٦ٌُٮؿ ٤٣ؽ٠ذٮر ٧٠ةؿ ثنػؿ ٩نػؿق ٚػٰ 

                                                 

  ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ  ا

  ٦1ة اوُ٪٫ٕ ٔجؽ ا٣ىػجٮر مػة٬ٲ٨ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ ا٧٣ػ٪٭ش ا٣ىػٮدٰ ٤٣ج٪ٲػح ا٣ٕؿثٲػح، ط ا٩ْؿ  1ا

ـ  كا٩ْؿ ردان ٤ٔٯ ثٕي ٦ة اٝذؿظ٫ ٣ؽل ٚؼؿ ا٣ؽٱ٨ ٝجةكة ٰٚ ٠ذةث٫ إمػ١ة٣ٲةت ٚػٰ 1977

  44-36ا٣جعر كا٣٪ٞؽ ا٣٪عٮٱٲ٨، ص
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، ثٕ٪ػٮاف: ا٣كػ١ٮف ٚػٰ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح، «دراقةت ٰٚ ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح»٠ذةث٫ ا٣ٞٲ٥ٌ 

٫٧ًٌ ا٣ضـا اٵٌكؿ ٨٦ ا١٣ذةب  كٱ٧س٢ٌ ٦٪٭ش ا٣ؽ٠ذٮر ثنؿ كقُةن ثػٲ٨ ٚػؿٱٞٲ٨ 

٫، أظؽ٧٬ة ٹ ٱعٛػ٢ ثة٣ٮاٚػؽ ا٣ضؽٱػؽ، كٹ ٱ٪ْػؿ ٚٲػ :٣ؽارقٲ٦٨ذ٪ةٌٝٲ٨ ٨٦ ا

 كاٳػؿ أٔؿض ٨ٔ ا٣ٞؽٱ٥ ص٤٧حن 

ٌُػةت ٚػٰ درس ا٣كػة٨٠ كا٣كػ١ٮف،  كدٕؿض ٬ؾق ا٧٣ُة٣ٕح ٣ػسٺث ٦ع

أٌك٣٭ة ٩ٞٙ ٚٲ٭ة ٔ٪ؽ قٲجٮٱ٫، كا٣سة٩ٲح ٩ٞٙ ٚٲ٭ة ٔ٪ؽ اثػ٨ ص٪ٌػٰ، كا٣سة٣سػح ٩ٞػٙ 

ٌُعةف  كٝؽ ا٩ٛؿد ٢ٌ٠ ٦٪٭٥ ثنٰا ٦ؼذ٤ٙ ٔػ٨ اٳػػؿ، ك١٣٪ٌػ٫  ٚٲ٭ة ٔ٪ؽ اث٨ ا٣

ٱىٌت ٰٚ ظٮض ا٧٣ٮًٮع ا٧٣ؽركس  ٤ٔٯ أٌف إٚةدد٪ػة ٦ػ٨ ثعػر ا٣ػؽ٠ذٮر 

إًػةٚح إ٣ػٯ أ٩ٌػ٫  ،ثنؿ ٠ة٩خ ٦عىٮرة ٰٚ إَػةر ا٣جعػر كثٕػي اٳراا ٚٞػٍ

 ا٣جةٔر ٤ٔٯ إ٩نةا ٬ؾق ا٧٣ُة٣ٕح أوٺن 

ٰٚ ٤ٔٮـ ا٤٣٘ح ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب، ٚٞػؽ د٪ةك٣ػ٫ ا٣٪عػةة  ةأزةر ا٣ك١ٮف درقةن ٦٭٧  

ا٣ىػٮدٲح  :ا ١٣سٲؿ ٦ػ٨ ٦نػ١ٺد٫ ٤ٔػٯ ٦ؼذ٤ػٙ ا٧٣كػذٮٱةت ا٤٣٘ٮٱػحكٔؿًٮ

أٌف ا٣كػ١ٮف ٦ػ٨ »كا٣ىؿٚٲح كا٣٪عٮٱح، ك٦ة ٱذ٤ٌٕػٜ ثؿ٦ػـق ٚػٰ ا١٣ذةثػح  ٤ٔػٯ 

كص٭ح ا٣٪ْؿ ا٣ىٮدٲح ٥٣ ٱ٧س٢ٌ ٦ن٤١ح ٰٚ ٩ْؿ ا٧٣ذٞػؽ٦ٲ٨ ٦ػ٨ ا٤٣٘ػٮٱٲ٨، ٤ٚػ٥ 

ر ٔ٪٭٥ ٚٲ٧ة ٥٤ٕ٩ أٌم مٰا ٱ٪ةٝي ٝٲ٧ذػ٫ ا٣ىػٮدٲح، أك ظٞٲٞذػ٫ ٦ػ٨ ظٲػ ؿكى ٱي 

«ا٣٪ُٜ ثة٧٣ٛ٭ٮـ ا٣ػؾم ٩ؿدٌػٲ٫ ا٣ٲػٮـ
 2ا

٧٠ػة ٱػؾ٠ؿ  -  أ٦ػة آراا ا٧٣ذػأٌػؿٱ٨ 

ٙ ٰٚ زٺث ٦ض٧ٮٔةت راٲكح، ٬ٰ: اٵك٣ٯ ٩ْػؿ ٚٲ٭ػة أوػعةب ى٪َّ ٚذي  -ثنؿ

٤ٔٯ أ٫ٌ٩ ظؿ٠ػح، ٚض٤ٕػٮق ٝكػٲ٧ةن ٤٣عؿ٠ػةت،  «ا٣ك١ٮف»٬ؾق ا٧٣ض٧ٮٔح إ٣ٯ 

ظؿ٠ػح،  «١ٮفا٣كػ»ككاظؽان ٰٚ ق٤ك٤ح ٔػؽد٬ة  كا٣سة٩ٲػح ٣ػ٥ ٱكػ٥ٌ أوػعةث٭ة 

ٌِٛ ث٫ دعٞٲٞةن  كاقػذ٤ٜ٘ اٵ٦ػؿ ٤ٔػٯ  ١٣٪ٌ٭٥ ٔة٤٦ٮق ٤ٔٯ أ٫ٌ٩ مٰا ٱ٪ُٜ، كٱذ٤

٥٤ٚ ٱكذُٲٕٮا ا٣ذٛؿٱٜ ثٲ٨ ا٣عؿ٠ةت كثٲ٨ ٦ػة قػ٧َّٮق ثة٣كػ١ٮف  ،ثٕي ٬ؤٹا

                                                 

  1/265، ٧١٣ةؿ ثنؿ دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح  2ا
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ٌع أّن اىسهٔن ْٔ غدم اىحرنة اىٍيفٔظة، أو ٌا ٗتليّف  هتّ   ،ٌَ ُاح٘ة اىِطق

حتر  التم ٌتَ اىحرنتات غيتٕ نتّو  «ستانَ»وكد أطيق ْتالء  ٌطتطي  

ٍّة سٔا  أنان  حرفاً صتح٘حاً، أم حتر  ٌتّد   اىثمث: اىفلحة واىهسرة واىض

َّ إء ستٔانَ  وْتٖ نتاىحرو  اىطتح٘حة  فاىٍّدات غِدًْ ء ٍٗهَ أّن ٗه

ْا ٌَ اىحرنات، ىذىم ُظروا إىٕ ْذه اىٍّدات ُظرتًٓ إىٕ اىستانَ  ّٔ فٖ الي

ٍٔغتة اىثاىثتة رأت أّن اىستهٔن ء ٌلأثّرَٗ فٖ ذىم هتاىرٌٔز اىهلاه٘تة  واىٍ 

  واغلتر  هػت  «غتدم اىحرنتة»، ؤْ ى٘س هحرنة أصمً، هو ْتٔ هّ قِط  ٗ  

غيتٕ أوىكتم اىتذَٗ ٗػتاٌئن اىستهٔن  - ٌتَ اىٍ ٍٔغتة ايال٘ترة -ْالء  

 ٌػاٌية اىحرنة ٌَ ُاح٘ة اىِطق واىليّف  

وغيّق نٍال هشر غيٕ ْذه اٙرا  هلٔىّ: إّن اىسهٔن ْتٔ غتدم اىحرنتة، 

ر  وتسٍ٘ة ْذا اىػدم سهُٔاً أٌر وْ ّٔ ذا اىػدم ء ٌِطٔق ىّ فٖ اىٔاكع أو اىلط

َة أتترٗطة أن ٗهتتٔن اىتتدارس غيتتٕ وغتتٖ هٍفٓتتٔم ْتتذا  ٗ تتٔز كلٔىتتّ، وىهتت

ء ُٔافق غيٕ نث٘ر ٌٍا ُسلٔه إىٕ اىستهٔن ٌتَ واىٍططي  ٌَ ُاح٘ة اىِطق  

فٓتٔ  الٔاّص ت ػيّ نٍا ىٔ نان صٔتاً ىّ تحّلق ٌادّي نايصتٔات ايالترى 

طق«غدم» ، وى٘س ىّ أّي تأث٘ر سٍػٖ  وٌػِٕ ْذا هّ ، أو ء أٖ  ، إذ إُّّ ء ِٗ 

«صائلاً »أو حرنة  «صاٌلاً »أُّّ ى٘س صٔتاً 
(3)

  

وِٗلغٖ أن ُش٘ر إىٕ أّن ٌفٓتٌٖٔ اىحرنتة واىستهٔن ٌفٌٓٔتان االتلّم هٍٓتا 

ِٗظتروا اىِحاة غِدُا، وى٘س ىٍٓا ٌا ٍٗاثيٍٓا فتٖ اىطتٔت٘ات اىغره٘تة  فاىِحتاة ىتً 

إىٕ اىلسيسو اىطٔتٖ فٖ اىهمم غيٕ أُّّ ٌ ّرد تٔاٍل ىٍلاطع صٔت٘ة، هو ءحظتٔا 

وصتيّ ورهتع غِاصتره  فاىِظرٗتة  :تضافر اىحرنة واىستهٔن ددراج اىهتمم، أي

٘ت  غيتٕ ايصتٔل اىستانِة، أينذىم اىلِائ٘ة ىدى اىػرب   ِ اىحترو  اىلتٖ ء  :ه
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َ ثيم األضٔل. وجاا  ىارى با٘هّٔٗ  ثرديٓا اىحسنة، إال حَ٘ اىِطق بهيٍة ٌا ٌ

َّ ٗيحلَ اىحاس  ى٘ٔضاو » ٍّة زوائر، وْ وزعً اىذي٘و أّن اىفجحة واىهسسة واىغ

«إىٕ اىجهيًّ بّ. واىهِا  ْٔ اىسانَ اىزي ال زٗااةة ي٘اّ
(5)

. وُشا٘س إاااتات عىيإ 

إىٕ بعظ ٌا وتة ىرى اىرنجٔت بشس، عيٕ أن ُعٔة إىإ بعغآا باىجفطا٘و الحلااً. 

وضفٔا حسو  اىٍّر باىسهٔن، ألّن اىٍّر ٗجالإ، وال ٗجأثّٕ ىّ اىذاسو  ياىلرإٌ 

إىٕ ٌذس  اىحس  اىجاىٖ ىّ، يأاهّ بزىم اىسانَ اىَىيْر يٖ عىاشه عاَ اىٔضأل 

إىٕ اىٍذاس  اىجااىٖ. ياال داال  باَ٘ ٌعسياة اىلارإٌ ىىأْس اىٍاّر اىطاائجٖ، 

جلاىاّ، نٍاا ثلاّرم. واعجهاتًْ حس  اىٍّر بانِاً الُحطاته ياٖ ٌٔعاعّ، وعارم اُ

عسيأا اىٍاّر وةتبأه وبِّ٘أا أحهاٌاّ، وٌاَ « اىفُٔ٘ج٘ه٘اة»يٍَ اىٔجٓة اىطٔث٘ة 

ه  الحظأا عىاشه عاَ ااةتا  واُجٓاا« اىفُٔٔىٔج٘اة»اىٔجٓة اىطٔث٘ة اىجشاه٘ي٘ة 

بأوضاا  « اىساهٔن»ٌجالا٘اً باىسهٔن، يعّروه بانِاً ٌَ ْزه اىٔجٓة. أٌا وضف 

ّٔز حجٍااً، وىازىم ٗذجياف « اىساانَ»، ياىٔضف ىيحس  ُطل٘ة يٓٔ ٌَ باب اىجى

اىسااهٔن بااادجال  اىحااس  ٌااَ جٓااة دطائطااّ اىِطل٘ااة. وإنا ُظسُااا إىاإ أّن 

جااز أن ٗٔضاف اىحاس  اىساانَ  - نٍاا ثلاّرم -اىٍلطٔة ْٔ اىحس  اىساانَ 

 بأوضا  ضٔث٘ة جسب٘ة ناىليلية واىِفخ واىغِّة وُحٔ نىم.

 -نٍا ٗسجذيص ٌاَ رتا  ني٘اسة-إّن ٌفٓٔم اىسهٔن أو اىحس  اىسانَ 

ّٔ اىحاس  ٌاَ اىحسناة اىظااْسة، عيإ أّن ىاّ كٍ٘اة إٗلاع٘اة ٌعسوياة،  ْٔ دي

وىزىم بِ٘ت اىجفع٘الت اىعسوع٘ة عيٕ ثٔاىٖ اىحسناة واىساهٔن. واىحاس  

ابجٍّرْا ٌَ اىٍجحّسك اىسابق ىاّ جعيجاّ  «ةادي٘ة»اىسانَ ال ٗذئ ٌَ حسنة 

ٔن حل٘لاة ْأ اىهلاا  ياٖ اىحّ٘اش )أو بجاأي٘س نىام اىٍجحاّسك، ياىساه بّ قِطَ ٗ  

 اىٍذس ( وعرم االُجلال إىٕ حّ٘ش ردس.
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 الحرف الحّي والحرف المّيت: -2

بأُّهّ ٌّ٘هتإ ا ا نهمن ٌهَ  هروف  «اىحرف»( 081ْوصف ش٘بّٔٗ )ت 

اىٍّد اىثالثةإ ووصف اىٔاو واى٘مء ا ا ثحّرنجهم بأٍُّٓهم  ّ٘جهمني وٗبهدو هّن ْهذا 

هُّّ شأىّ  ش٘بّٔٗ ٗرجع اىٕ اىخي٘وإ فلد  نراىٍفٓٔم فٖ وصف  روف اىٍّد 

غهَ واو غوهٔو وهىهف لشهمىة وٗهمء صهح٘فةإ  ّي  -ٗلصد طَ٘خّ اىخي٘هو-

َّ نٍػمٗض زن فٖ اىوٍعإ وىً ٗه ٍِ ُْ اّن ْهذه اىحهروف ىهً »ي فلهم:  ؟طٖء 

َْ هصيٓم اىجحرٗمإ ونمُت ٌ٘جة ال ثدخيٓم اىحرنهة غيهٕ  هم:ي هٌهم ُحهٔ  ٗه

صيّ اىحرنةإ فٓٔ بٍِزىهة ٌهم  ّرنهت نوهدَو:يي ٌػمٗض وٌَػمون فأجٍُع ٌم ه

«فٓذه ا  رف اىٍ٘جة اىجٖ ى٘س هصهيٓم اىحرنهة هجهدل هن ثرّ٘هر
(5)

ي غيهٕ هّن 

 إش٘بّٔٗ شبق هن غرض فٖ ٌٔضع ٌجلّدم ٌهَ اىهجهمل ىهٔاو َغوهٔو وَجهزول

وكم:  آُّم ال ثثبتإ واٍُّم ْٖ ٌّدة ثبػت اىضٍةإ وىً ثوئ ىجُيحق بِمءً ببِمءيي 

واو غوهٔو(   ثبت فٖ اىوٍع ا ا كيهت  غوهم.زيي فٓهذه اىٍ٘جهة )هيفٖٓ ال ث

اىجٖ ال ثثبت فٖ اىوٍع ال ٗؤو ف٘ٓهم هن ثثبهت
(6)

اّن )غوهٔو( »ي ثهً ٗلهٔ:  

ل َٔ هال ثهرى هُّهم ىهٔ جبهت بمىفػهو غي٘ٓهم ىليهت   يى٘صت نودَو:إ وال كصه

ْلُت  َٔ «وْذا ال ٗهٔن فٖ ٌثو غوهٔو يَجْدَوىُْت وكَْص
(7)

ي وٗصهف واو جهدو: 

                                                 

ي وكههملن برههمًُ كههدولي اىحٍههدإ اىدلاشههمت اىصههٔث٘ة غِههد غيٍههمء 4/356اىهجههملإ  (5)

وٗرٗد بمىصؤا: هشجم ه اىخي٘وإ فلهد  نهر اىصه٘رافٖ هّن نهّو ٌهم كهم:  ي381اىجؤٗدإ ص

اىهجمل ىصه٘بّٔٗإ ٌهَ   وشأىجّإ هو كم: ٌَ غ٘ر هن ٗذنر كم.يّإ فٓٔ اىخي٘وي اُظر  ش٘بّٔٗ

 ي45ىم ُزْة ا ىبّمء فٖ طبلمت ا دبمء البَ ا ُبمليإ صي ونذ0/00ٌلدٌة اىٍحلق 

فمى٘مء واىٔاو فٖ ٌػمٗض )ٌفهرده ٌػ٘ظهة(إ وٌَػهمون )ٌفهرده ٌػُٔهة(  ي3/471اىهجملإ  (6)

 رفمن هصالنإ ونمُم ٌجحرنَ٘ كبو اغالىٍٓم فٖ اىٍفرد ىٍٔاوُة اىفػهوي هٌهم اىهٔاو فهٖ 

 غؤو فحرف ٌد وا.د ىً ثهَ ٌجحرنة ٌَ كبوي

 ي3/470ىصمبقإ ا (7)
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كٝكٮر ثأٌف ا٣ٮاك ٚٲ٭ة ظٲٌح
 8ا

َٮٱ٢ كَٮاؿ ٚ٭ٰ ث٧٪ـ٣ح »  ك٠ؾ٣ٟ اا٣ٮاك  ٰٚ 

ار، ٵ٩ٌ٭ة ظٲٌح ٰٚ ا٣ٮاظؽ ٤ٔٯ اٵو٢ ر كًصٮى «صةكى
 9ا

٬ػؾا ٚػٰ أٱٌػةن  ؾ٠ؿي   كٱىػ

أ٩ٌ٭ػ٥ ثٲٌ٪ػٮا ٚػٰ ٬ػؾق اٵظػؿؼ ا٩عػٮ أصػٮدت كأَٮ٣ػخ كاقػذعٮذ »ا٣٪عٮ 

٤ٮ٬ة ث٧٪ـ٣ذ٭ػة ظٲػر ٚض٤ٕٮ٬ة ث٧٪ـ٣ذ٭ة ٰٚ أ٩ٌ٭ة ٹ دذ٘ٲؿ، ٧٠ة صٕ ،كاقذؿكح 

«أظٲٮ٬ة ٚٲ٧ة دٕذ٢ٌ ٚٲػ٫ ٩عػٮ اصذػٮركا
 16ا

  كٱىػٙ ٠ػؾ٣ٟ ا٣ػٮاك ٚػٰ ٩عػٮ 

ٍٮط كقٲةط، كزىٍٮب كزٲةب، كركًح كرٱةض   ثأٌف ا٣ٮاك ٚٲ٭ة ٦ٲذح قػة٠٪ح، »اقى

«٣ؾ٣ٟ مجٌ٭ٮ٬ة ثٮاك ٱٞٮؿ، ٵ٩ٌ٭ة قة٠٪ح ٦س٤٭ة، كٵ٩ٌ٭ة ظؿؼ اٹٔذٺؿ
 11ا

  

ٔىٲ٧ح كٱؾ٠ؿ قٲجٮٱ٫ أٱٌةن أ٩ٌ٭٥ صةؤكا ثة٧٣ى ٤ىح، ٩عٮ ا ٍٕ ٵ٩ٌػ٫  ؛ؽر ٤ٔٯ ٚى

ٕى٢   ك١٣٪ٌ٭٥ أق١٪ٮا ا٣ٲةا كأ٦ةدٮ٬ػة ٠ةف ٰٚ اٵو٢ ٤ٔٯ ٚى
 12ا

   كا٣ٲػةا إذا ٠ة٩ػخ

قة٠٪ح ٥٣ د٨١ ظٲٌح
 13ا

  كاٵ٣ٙ ظؿؼ ٦ٲٌخ داا٧ةن، كإ٧ٌ٩ة وةرت ٬ؾق اٵ٣ػٙ 

ٮا٣ػٜ، ٵ٩ٌ٭ػة ٦ٲذػح ٦س٤٭ػة إذا ٠ة٩خ ػة٦كح ٔ٪ؽ٥٬ ث٧٪ـ٣ح أ٣ٙ ٦جةرؾ كصي
 14ا

  

ٚإف ظٌؿ٠ػخ وػةرت ٗٲػؿ أ٣ػٙ، »اٵ٣ٙ ٦ٲذح داا٧ةن أ٩ٌ٭ة ٹ ديعٌؿؾ، كقجت أٌف 

«كا٣ٮاك كا٣ٲةا دعٌؿ٠ةف كٹ د٘ٲٌؿاف
 15ا

  

كإ٧ٌ٩ة صكؿكا ٤ٔٯ ظؾؼ اٵ٣ٙ، ٵ٩ٌ٭ة ٦ٲذػح ٹ ٱػؽػ٤٭ة »كٱٞٮؿ ٠ؾ٣ٟ: 

                                                 

  3/469ا٣كةثٜ،   8ا

  4/363ا٣كةثٜ،   9ا

  4/346ا٣كةثٜ،   16ا

  4/366ا٣كةثٜ،   11ا

كأ٦ة ٦ة ٠ةف ٨٦ ث٪ةت ا٣ٲةا كا٣ٮاك ا٣ذٰ ٬ػٰ ٔػٲ٨، ٚإ٧٩ػة دضػٰا »:   كٚٲ25٫-4/24، ا١٣ذةب  12ا

٧ٍخي دٕةـي ٔٲ ًٔ ٕى٢ ٦ٕذ٤ح ٹ ٤ٔٯ اٵو٢، كذ٣ٟ  ٢ًٕى ٱٛ ٧ػح، ك٬ػٮ ٔٲ٧ػةف، ك٬ػٰ ٔٲ٧ػٯ، ٤ٔٯ ٚى

  4/24:   ا٩ْؿ«ص٤ٕٮق ٠ة٣ُٕل، ك٬ٮ ا٣ؾم ٱنذ٭ٰ ا٤٣ج٨، ٧٠ة ٱنذ٭ٰ ذاؾ ا٣نؿاب

  2/261ا٣كةثٜ،   13ا

  3/419ا٣كةثٜ،   14ا

  548-4/547ا٣كةثٜ،   15ا
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صٌؿ كٹ رٚٓ كٹ ٩ىت ٚعؾٚٮ٬ة، ٧٠ة ظؾٚٮا ٱةا رثٲٕح كظ٪ٲٛػح  ك٣ػٮ ٠ة٩ػخ 

  ا٧٣ذعػٌؿؾ  ك٬ػؾق اٵ٣ػٙ ا٩عػٮ ٦ؿ٦نػٯ ٞػٮةا٣ٲةااف ٦ذعػٌؿ٠ذٲ٨ ٣ػ٥ دعػؾٚة ٣

«إًٔٙ دؾ٬ت ٦ٓ ٢ٌ٠ ظؿؼ قة٨٠
 16ا

ٚة٣عؿ٠ح ٬ٰ ا٣ذػٰ دضٕػ٢ ا٣عػؿؼ   

ٱؽػ٤ػػ٫ ا٣ضػػٌؿ كا٣ؿٚػػٓ  ةكذ٣ػػٟ أٌف آػػػؿ اٹقػػ٥ ٧٣ػػة دعػػٌؿؾ ك٠ػػةف ظٲ ػػ» ظٲ ػػة،

«كا٣٪ىت وةر ث٧٪ـ٣ح قٺ٦ةفو كزٔٛؿافو  
 17ا

  

، كٝؽ ث٤٘خ ثأ٩ٌ٭ة ظؿكؼ ٦ٲذح»كٱىٙ قٲجٮٱ٫ ا٣عؿكؼ ا٣سٺزح ا٣كٮا٨٠ 

«ٗةٱح ٣ٲف ثٕؽ٬ة دٌٕٲٙ
 18ا

  ك٦ة ذ٣ٟ إٹ ٣ك١ٮ٩٭ة كًٕٛ٭ة، إذ ٠ة٩خ ٦ٲذح 

ػٛٲػػح
 19ا

ك٣ػػؾ٣ٟ ٱضكػػؿكف ث٭ػػؾا ٤ٔػػٯ ٬ػػؾق ا٣عػػؿكؼ ا٧٣ٲذػػح، كقػػذؿل »  

«٧٤٣ذعٌؿؾ ٌٝٮة ٣ٲكخ ٤٣كة٨٠ ٰٚ ٦ٮآً ٠سٲؿة
 26ا

  

٧٤٠ح ظٲٌػح ٣ػ٥ دضػئ ٧٤٣ػٌؽ، كإ٧ٌ٩ػة »كٱىٙ قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٩ٌه ٩ةدر ا٣٭٧ـة ثأ٩ٌ٭ة 

يؿاا٢   ٚةٵ٣ٙ أك٣ٯ ثة٣ُؿح ٨٦ ا٣٭٧ـة٬ٰ ث٧ «٪ـ٣ح صٲ٥ ٦كةصؽ، ك٧٬ـة ث
 21ا

  

كا٣ؼٺوح أٌف ق١ٮف ٬ؾق ا٣عؿكؼ كًٕٛ٭ة ٬ٮ ا٣ؾم ٱض٤ٕ٭ة ٦ٲذح ٝةث٤ح 

ذٲ٨ ٔىػٲٌذٲ٨ ٤٣عؾؼ، ٤ٔٯ ظٲ٨ أٌف ا٣عؿ٠ح ٬ٰ ا٣ذٰ دض٢ٕ ا٣ٮاك كا٣ٲػةا ٝػٮٱٌ 

٤ٔٯ ا٣عؾؼ، ٚة٣ذعٌؿؾ ٌٝٮة كا٣كػ١ٮف ًػٕٙ
 22ا

كوػةر ٣ػؾ٣ٟ ا٧٣ذعػؿِّؾ  ،

                                                 

  356-3/355ا٣كةثٜ،   16ا

 ، ا٧٣ٮًٓ ٩ٛك٫ ا١٣ذةب  17ا

  3/544ا٣كةثٜ،   18ا

  2/262ا٣كةثٜ،   19ا

  3/356ا٣كةثٜ،   26ا

٧٠ة أ٤َٜ  ، ا٣٭٧ـةا٤ٔٯ ظؿؼ ا٣٭ضةا  «ا٧٤١٣ح»  كقٲجٮٱ٫ ٱ٤ُٜ ٣ِٛ 3/439، ا١٣ذةب  21ا

ػؽٱضػح :   ا٩ْػؿٚػٰ ٦ٮاًػٓ ٦ػ٨ ٠ذةثػ٫ ا٧٤١٣ػح ٤ُ٦ٞػةن أٱػةن ٠ة٩ػخ٤ٔػٯ  «ا٣عؿؼ»٣ِٛ 

  174، ص «٫ٱا٧٣ى٤ُط ا٣ىؿٰٚ ٰٚ ٠ذةب قٲجٮ»: ا٣عؽٱسٰ

ٌٰ كا٣عػؿؼ ٱؾ٠ؿ أٌف ا٣ؽ٠ذٮرة ػؽٱضح ا٣عؽٱسٰ ٌٔؿٚخ اقذ٪ةدان   22ا إ٣ٯ قٲجٮٱ٫ ا٣عػؿؼ ا٣عػ

 = ٮف ػس٭ة ا٧٣ٕ٪ػٜ ز٥ٌ  ا٩ْؿ ثعٲػٲجٮٱ٫ ٨٦ ٗٲؿ د٤ٕػةن ٨٦ ٠ذةب قػ٤خ ٩ىٮوػا٧٣ٲٌخ، ك٩ٞ
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 ظٲ ة، كا٣ٌكة٨٠ ٦ٲذةن 

  688٬كدةثٓ قٲجٮٱ٫ ثٕيي مٌؿاح ا٣نةٚٲح ٠ةٵقػذؿاثةذم ارًػٰ ا٣ػؽٱ٨ ت

إ٧ٌ٩ػة ٣ػ٥ دعػؾؼ ا٣ٲػةاات، ٵ٩ٌ٭ػة إذا »ٚؾ٠ؿ أٌف قػٲجٮٱ٫ ٝػةؿ:  ،ٰٚ مؿظ٫ ٤٣نةٚٲح

«دعٌؿ٠خ ٝٮٱخ ٠ة٣عؿكؼ ا٣ىعٲعح
 23ا

ٍٮض»  كٔؿض ٣ًٮاك  ، إذ ٣ػ٥ دٕػ٢ٌ، «ظى

جى٫ اٹٔذٺؿ، ك٬ػٮ ٠ٮ٩٭ػ ة قػة٠٪ح، ٵٌف ا٣كػ١ٮف ٱض٤ٕ٭ػة ٦ٲذػح، ١ٚأ٩ٌ٭ػة ث٢ ٚٲ٭ة مى

٤ٕ٦ٌح
 24ا

كوٙ ظؿكؼ ا٤ٕ٣ٌح ثأ٩ٌ٭ة ٹ دعذ٢٧ ا٣عؿ٠حك  
 25ا

  

  ٠ٺـ قػٲجٮٱ٫ ٔػ٨ دؼٛٲػٙ 725٬ق٪ح  ةك٢ٞ٩ ا٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم ا٠ةف ظٲ  

ٱػخ، ٤ٚػٮ إٌف ثٲ٨ى ثٲ٨ى ٝؿٱت ٨٦ ا٧٣ذعٌؿؾ، ٧٠ػة در»ا٣٭٧ـ، ك٤ٌٜٔ ٤ٔٲ٫ ثٞٮ٫٣: 

٤ٕخ ٠ؾا ٥٣ ٱ٨١ دؼٛٲٙ أ٦ة ا٧٣ٺز٦ح ٚػٶٌف ا٣كػة٨٠  ،ا٤ُ٧٣ٮب ٬ٮ ، ٨١٣ٌ صي

ٌٙ ٨٦ ا٧٣ذعٌؿؾ، ك٦ة ٝؿب ٦٪٫، كأ٦ة ا٣ٺزـ ْٚة٬ؿ   «أػ
 26ا

  ك٠ػٺـ قػٲجٮٱ٫ 

، ٵ٩ٌ٭ػة ظػؿكؼ  ا٧٣ٞىٮد ٬ٮ: إ٧ٌ٩ة ٦٪ٕٟ أف دض٢ٕ ٬ػؾق ا٣كػٮا٨٠ ثػٲ٨ى ثػٲ٨ى

ج٤ػٯ،  ، كظي ٰى ٦ٲذح  كٰٚ إ٦ة٣ح اٵ٣ٙ ا٣ىةاؿة ٱةا ٦ٛذٮظح، ٩عٮ دٔة، ٚ٪ٞٮؿ: دٔي

٣بٺ ٱؿد صٮاز إ٦ة٣ػح ٦سػ٢:  :ج٤ٲةف ٤ٌٜٔ ٤ٔٯ ٝٲؽ ا٣ٲةا ث١ٮ٩٭ة ٦ٛذٮظحٚ٪ٞٮؿ: ظي 

كقذؿد ٹظٞةن ثة٧٣٭٤٧ح ، ٚإف أ٫ٛ٣ ٝؽ دىػٲؿ ٱػةا، ٧٠ػة ٚػٰ  ،دةب، كصةؿ ا٠ؾا

دًٲٍت، كًظٲ٢ٍ، ٨١٣ ٹ دىٲؿ ٱةا ٦ٛذٮظح ُٕٝػةن، ٵٌف ا٣ذعػٌؿؾ ٱـٱػؽ٬ة ٝػٌٮة ٚػٰ 

ٌف ا٣عػػؿؼ ا٣كػػة٨٠ ا٣ٲةاٲػػح، كإف ٠ػػةف ٔةرًػػةن ثؼػػٺؼ ا٩ٞٺث٭ػػة قػػة٠٪حن، ٵ

٠ة٧٣ٲٌخ، كٹ قٲ٧ٌة ظؿكؼ ا٤٣ٲ٨
 27ا

  

                                                 

ـ، صة٦ٕػح 1994ا٧٣ى٤ُط ا٣ىؿٰٚ ٰٚ ٠ذةب قٲجٮٱ٫، ٦ؤد٧ؿ ا٣٪ٞؽ اٵدثٰ ا٣ؼة٦ف، »ػث =

  8، ص«ا٣ٲؿ٦ٮؾ، إرثؽ، اٵردف

  1/26ث٨ ص٪ٌٰ، ٹف ثكٌؿ و٪ةٔح اٷٔؿاب ، كٝةر2/366ٶقذؿاثةذم، ٣مؿح ا٣نةٚٲح   23ا

  3/138، مؿح ا٣نةٚٲح ٣ٶقذؿاثةذم  24ا

  3/46ا٣كةثٜ،   25ا

  752-٤2/751ٲـدم، ٣مؿح ا٣نةٚٲح   26ا

  3/544:   كا١٣ذةب ٣كٲجٮٱ726٫-2/725، ا٣كةثٜ  27ا
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 -ك٬ٮ أظؽ ا٣ٌٞؿاا ك٧٤ٔةا ا٣ذضٮٱؽ-  ٩561٬عٮ كذ٠ؿ اث٨ ا٣ُعةف ات 

ظػٲ٨ ٔػؿض ٧٤٣ؼػةرج ا٣ٲػةا  «٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ إ٣ٯ ٦ٕػة٥٣ ا٧٣ٞػةرئ»ٰٚ ٠ذةث٫ 

٧٠ة ذ٠ؿ ا٣ٲةا كا٣ٮاك ا٧٣ٌؽٱذٲ٨ ٨٦ ٗٲؿ مؿح، إٹ أ٩ٌػ٫  ،ا٣عٲٌح ٦ٓ ا٣ضٲ٥ كا٣نٲ٨

ٌٰ ذ٠ؿ ٦ ٨ ٝج٢ أٌف ا٧٣ذعٌؿؾ ظ
 28ا

  كٚػٰ ٬ػؾا د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ دػأزٌؿق ثكػٲجٮٱ٫ ٚػٰ 

ٌٰ كا٣عؿؼ ا٧٣ٲٌخ   ٦ٛ٭ٮـ ا٣عؿؼ ا٣ع

ظػػؿكؼ ا٧٣ػػٌؽ  ٤ٔػػٯك٩ؼ٤ػػه ٦ػػ٨ ٬ػػؾا ا٣عػػؽٱر إ٣ػػٯ أٌف اٵ٦ػػؿ ٱػػؽكر 

 ؛ٚإف ٠ة٩خ قة٠٪ح ٚ٭ٰ ٦ٲذح، ٵ٩ٌ٭ػة ًػٕٲٛح كػٛٲػح كٝةث٤ػح ٤٣عػؾؼ ؛كظؽ٬ة

ٝٮٱذة كوػةردة ظٲٌذػٲ٨، ٵٌف  - ؽان كاٵ٣ٙ قة٠٪ح أث -كإذا دعٌؿ٠خ ا٣ٮاك كا٣ٲةا 

ا٣عؿ٠ح دؼؿص٭٧ة ٨٦ ٠ٮ٩٭٧ة ظؿٰٚ ٣ٲ٨، أك ٠ٮ٩٭٧ة ٨٦ ا٧٣ٕذػ٢ٌ 
 29ا

  ك٣ػٲف 

 ٚٲ٧ة دٌٞؽـ أٌم ظؽٱر ٨ٔ َجٲٕح ا٣ك١ٮف، أك ٦ٞةر٩ذ٫ ثة٣عؿ٠ةت 

 الداكنىالصحوحىوالمّد:ى-3

كٌٚىػ٢ أظػٮاؿ  ،  ٔ٪ػؽ ا٧٣ذعػٌؿؾ كا٣كػة392٬٨٠كٝٙ اث٨ ص٪ٌػٰ ات 

٢ٍٕ»ا٣ك١ٮف ظٲ٨ ادؼؾ كزف  إذ رأل أٌف ٬ؾا ا٣ػٮزف أٔػؽؿ  ؛أقةقةن ٤٣ؽرس «ٚى

اٵكزاف ا٣ذٰ ٱذىؿؼ ٤ٔٲ٭ة ا٣سٺزػٰ ا٧٣ضػٌؿد، كا٣ذػٰ دج٤ػٖ از٪ػٰ ٔنػؿ ث٪ػةا، 

ٱيكذ٢٧ٕ ٦٪٭ة أظؽ ٔنؿ، كٱي٭٢٧ كاظؽ ٣ٺقذسٞةؿ
 36ا

  كذ٠ؿ أٌف ا٣كة٨٠ ٤ٔػٯ 

                                                 

كقٍٞ كوػٙ   59، 58، 36ث٨ ا٣ُعةف، صٹ ٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ إ٣ٯ دعٞٲٜ ٦ٕة٥٣ ا٣ٞةرئ  28ا

٨٦ ٦ُجٮٔح ٦ؼةرج ا٣عؿكؼ كوػٛةد٭ة ٹثػ٨ ا٣ُعػةف، ك٬ػٮ صػـا ٦ػ٨ ٠ذػةب  «ا٣عٲح»

ؿكؼ كوػٛةد٭ة، ثذعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ ٱٕٞػٮب ع٦ؼةرج ا٣: ٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ ا٧٣ؾ٠ٮر آ٩ٛةن  ا٩ْؿ

٣جؿ٬ةف ا٣ؽٱ٨ ثػ٨ ٧ٔػؿ  «٦ؼةرج ا٣عؿكؼ كوٛةد٭ة»  كصةا ٰٚ ٠ذةب 81دؿ٠كذة٩ٰ، ص

ؽ ا٣ٞػةرئ كٚػٜ ٦ػة صػةا ٰٚ ا٧٣ض٧ٮع ا٣ؾم ٥ًٌ ٦ؿم٬  733ث٨ إثؿا٬ٲ٥ ا٣ضٕجؿم ات ا

:   ا٩ْػؿ«ا٣ضٲ٥ كا٣نٲ٨ كا٣ٲةا ا٧٣ذعٌؿ٠ػح كا٤٣ٲ٪ػح ٦ػ٨ كقػٍ ا٤٣كػةف  »: حَٮؼُٰٚ ا٧٣

  27، ك٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ ٫٣ ٠ؾ٣ٟ، ص73ا٣ُعةف، ص ث٦٨ؼةرج ا٣عؿكؼ ٹ

  3/316: ، كا٩ْؿ384، 4/193ا١٣ذةب،   29ا

  57-56، 1/68ا٣ؼىةاه،   36ا
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شررنلٌ ًٕمررٌ يهرٕمررُن الشررنلٌ ح ًٕمررٌ يهرٕمررُن   ال  يًَّررن  :ضرررنٌٖ

ح   هف  هصنلَو  هًّدة. ال هثنٍٔ ِْ ِذه   هفن ٍهرْ لهرف جًٖع  ههرالف إ

لًنب الحصنب الننع القنم
(31)

. القصى  نٌ جَٔ  هصرنلٌ نهصرم يْق رُ إهرٓ 

ّْ نُن الشرنلٌ يْقرْف يوٖرُن ال ررع ٕ ّصرر لحْ هًّرن فصرمْ   ؛شنلٌ يهش

فطنر  هصنلٌ  هًًّْشط هًن ذلرٍرن  ن ه ٌٖ هٖس لصمْ   هالم )فٔ الز  فَْ ن(

َ لأٍُّ ح شنل ين قهوُ ) هًًهّرك(ن الين  ْٔ ٌ الح يًهّركن اليوك حن  يخنهف حنه

ّْ نرُ ٕجردر   ن ده ) هصنلٌ فٔ  هْقف(. الشهم ذهك لّ  ِذ   هصرنلٌ  هًهشر

فًخًورف حنهررُ يرٌ  هًًهرّرك ال هصررنلٌن إذ ٕدردال نررن  ر    نإهرٓ يرن ن ررده

يضنرينً هوًًهّرك. فنههرف  هصرنلٌ هٖصرى حنهرُ إذ ل رجًرُ إهرٓ يرن ن رده 

الذهك  ّ  يٌ  ههرالف حرالفنً إذ  الق ى يوّٖن ههقّن  ؛هْ الق ى يوُٖلهنهُ 

ٕى  َْ ر ٕى ين يٌ ن دِنن فرذذ  ل رجًّرن إهرٓ يرن ن ردِن ضر ف ذهرك  هط  َْ ضج

فٖصًّوك إ ر جك إّٕنه ظرفنً يٌ  هطْت  هذي لن   هْقرف  ناليضنء  هوهسّ 

ٕقّره يوُٖن الٕصْغك إيد  ك نُ
(32)

ج     ر  . اليًرن ٕردهّك يورٓ لّ   هصرنلٌ إذ  ل

هٖصى هُ حن   هًْقْف يوُٖ لٍّك قد يجًع فٔ  هْقف نرٌٖ  هصرنلٌَٖن ٍهرْ 

ًْرال(. فوْ لنٍى حن  شمْ  لنف  لهن  شرمْ  ر هرُ هًرن  (نمر))نْمر( ال)ي

جنز ل  يجًع نًَّٖن يٌ حٌٖ لن   هْقف هوصمْ  يوٓ  همنف لهنهُ هْ هى 

ًرد ء فمرن  ٕوزيرك حَٖ رذ ل  يهًردل نرنهر ء شرنلَون ال حن نٕمٌ ن رده  رٔء

هرى  (نمرر)نن  ّ  ذهك يوٓ لّ  لنف  نننهصنلٌ هٖس فٔ ِذه  هودو  ه رنٖون ح

يًًمٌ فٔ  هصمْ  يًّمرٌ يرن ْٕقرف يوٖرُن الح ًٕعرنال  إهرٓ يرن الر ءه
(33)

 .

                                                 

 .2/333ن  هخطنهص (31)

 .75-1/73 هصننقن  (32)

 .06-1/73 هصننقن  (33)
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ككاًط أٌف اث٨ ص٪ٌٰ ٱٕذٞؽ أٌف ٬ؾا ا٣كة٨٠ ٚٲ٫ أزؿ ٤٣عؿ٠ح ا٧٣كذ٧ٌؽة ٦ػ٨ ٚػةا 

أو٢ اٷدراج ٧٤٣ذعؿؾ، إذ  ج ٦نة٠ٺن ٧٤٣ذعٌؿؾ، ٵفٌ ؽرى ا٧٤١٣ح ص٤ٕذ٫ ظٲ٨ ٱي 

٠ة٩خ قججةن ٫٣ كٔٮ٩ةن ٤ٔٲ٫
 34ا

  ٤ٔٯ أٌف ٬ؾا اٷدراج ٱ٪ذٞى٫ ثٕي ا٣ؼىةاه 

 ا٣ضؿقٲح ا٣ذٰ دْ٭ؿ ٰٚ ا٣ٮٝٙ 

ٚة٧٣ٮٝٮؼ ٤ٔٲ٫ أد٥ٌ وٮدةن ٨٦ ا٣كة٨٠ ا٧٣عنٌٮ ثػ٫  كقػجت ذ٣ػٟ أ٩ٌػٟ »

إذا كٝٛخ ٤ٔٲ٫، ك٥٣ دذُةكؿ إ٣ٯ ا٣٪ُٜ ثعؿؼ آػػؿ ٦ػ٨ ثٕػؽق د٤جٌسػخ ٤ٔٲػ٫، 

كؿع اٹ٩ذٞةؿ ٔ٪٫، ٚٞؽرت ثذ٤ٟ ا٤٣جسح ٤ٔػٯ إدجػةع ذ٣ػٟ ا٣ىػٮت إٱٌػةق  ك٥٣ د

ٚٞؽ ٩ضؽ ٨٦ ا٣عؿكؼ ٦ة ٱذج٫ٕ ٰٚ ا٣ٮٝٙ وٮت، ك٬ٮ ٦ٓ ذ٣ٟ قة٨٠، ٩عػٮ 

 ااًٍؼ، اًٍس، اًٍص   ٝٲ٢: ٬ؾا ا٣ٞؽر ٨٦ ا٣ىٮت إ٧ٌ٩ة ٬ٮ ٦ذ٥٧ٌ ٤٣عؿؼ، ك٦ٮؼ  

ٌف ا٣ٮٝػٙ ٫٣ ٰٚ ا٣ٮٝٙ، ٚإذا كو٤خ ذ٬ت أك ٠ةد  كإ٧ٌ٩ة ٣ع٫ٞ ٰٚ ا٣ٮٝٙ، ٵ

«ٱٌٕٙ ا٣عؿؼ
 35ا

أ٩ٌػٟ دٞػٮؿ ٚػٰ  -٧٠ػة ٱٞػٮؿ-  كٱـٱػؽ ٚػٰ ثٲػةف ذ٣ػٟ 

ا٣ٮٝٙ: ا٣٪ٛف، ٚذضؽ ا٣كٲ٨ أد٥ٌ وٮدةن ٨٦ ا٣ٛةا، ٚػإف ٤ٝجػخ ٤ٝػخ: ا٣٪كػٙ، 

كصؽت ا٣ٛةا أد٥ٌ وٮدةن، ك٣ٲف ٬٪ة أ٦ؿ ٱٕؿؼ ٬ؾا إ٣ٲ٫، كٹ ٱضٮز ظ٫٤٧ ٤ٔٲػ٫ 

إٹ زٱةدة ا٣ىٮت ٔ٪ؽ ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٯ ا٣عػؿؼ أ٣جذػح
 36ا

ذ٣ػٟ ٚػإٌف ٬ػؾا   ك٦ػٓ 

ا٣كة٨٠ ٦ٓ د١ٌ٧٪٫ ٰٚ ا٣ؼىةاه ا٣ضؿقٲح اا٣٪ُٜ ثػ٫ قػة٠٪ةن ٗٲػؿ ٦ػؽرج  ٹ 

ٱؼؿص٫ ٨ٔ ق١ٮ٫٩، ٵٌف ذ٣ٟ ا٣ىٮت ا٣ٺظٜ ٤٣ٛةا كا٣كٲ٨ ك٩عٮ٧٬ػة إ٧ٌ٩ػة 

٬ٮ ث٧٪ـ٣ح اٷَجةؽ ٰٚ ا٣ُػةا، كا٣ذ١ؿٱػؿ ٤٣ػؿاا، كا٣ذٛنػٰ ٚػٰ ا٣نػٲ٨، كٝػٌٮة 

إ٧ٌ٩ػة د١ػةؿ ٚػٰ ٦ٲػـاف  اٹٔذ٧ةد ٰٚ ا٣ػٺـ  ٧١ٚػة أٌف قػٮا٨٠ ٬ػؾق اٵظػؿؼ

ا٣ٕػػؿكض ا٣ػػؾم ٬ػػٮ ٔٲػػةر ا٣عػػٌف كظػػة٥٠ ا٣ٞكػػ٧ح كا٣ٮًػػٓ ث٧ػػة د١ػػةؿ ثػػ٫ 

                                                 

  1/58، ا٣ؼىةاه  34ا

  329-2/328، 58-1/57ا٣كةثٜ،   35ا

  1/66ا٣كةثٜ،   36ا
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ا٣عؿكؼ ا٣كٮا٨٠ ٗٲؿ٬ة، ١ٚؾ٣ٟ ٬ٰ أٱٌةن قٮا٨٠
 37ا

  

٭٥ ٨٦ ٠ػٺـ اثػ٨ ص٪ٌػٰ أٌف ٬ػؾق ا٣ٛػؿكؽ ا٣ؽٝٲٞػح قػجج٭ة اٷدراج أك  كٱٛي

ٚةٷدراج ٱكذ٭٤ٟ ثٕػي ا٣ؼىػةاه ا٣ضؿقػٲح، ٤ٔػٯ ظػٲ٨ أٌف ٔػؽـ  ؛ٔؽ٫٦

ٌٜٞ ٬ؾق ا٣ؼىةاه ٠ة٤٦ح، ٦ٓ ثٞةا ا٣ك١ٮف ٰٚ ا٣ػٮزف ا٣ٕؿكًػٰ  اٷدراج ٱع

ق١ٮ٩ةن، إذ ٥٣ ٱج٤ٖ ٦ة ٰٚ ث٫ٌٕ ٨٦ ا٣ىٮٱخ ا٣ٺظٜ ٦ٞؽار ا٣عؿ٠ح ا٧٣كػذ٤ٌٞح 

٧٠ة أٌف ا٧٣ؽرج ا٣ؾم ٱ٪ٞى٫ ثٕي ا٣ؼىػةاه ا٣ضؿقػٲح ٱجٞػٯ  ،٨ٔ ا٣عؿؼ

قػػة٠٪ةن ثػػة٧٣ٕ٪ٯ ٩ٛكػػ٫  ك٬ػػؾا ظػػةؿ ا٧٣ٮٝػػٮؼ ٤ٔٲػػ٫ ثة٣كػػ١ٮف ا٧٣ضػػٌؿد، 

ةـ، ٵٌف اٷمػ٧ةـ ٤٣ٕػٲ٨ دكف اٵذف  أ٦ٌػة ركـ ا٣عؿ٠ػح ٚٲ١ػةد ٱ١ػٮف كثةٷم٧

دٛى٢ ث٫ ثٲ٨ ا٧٣ؾ٠ؿ كا٧٣ؤ٩ر ٰٚ  -٧٠ة ٱٞٮؿ-ا٣عؿؼ ث٫ ٦ذعٌؿ٠ةن، أٹ دؿاؾ 

ٝٮ٣ٟ ٰٚ ا٣ٮٝٙ: أ٩خى كأ٩ًخ  ٤ٚٮٹ أٌف ٬٪ةؾ وٮدةن ٧٣ػة كصػؽت ٚىػٺن 
 38ا

  

٢ٍٕ»ك١٬ؾا ٱذجٲ٨ٌ أٌف ٬٪ةؾ زٺث أظٮاؿ ٣ٮزف  ٨ ص٪ػٰ ٦سػةٹن ا٣ؾم ادؼؾق اث «ٚى

٣ؽرس ا٣ك١ٮف، ٬ٰ دعػٌؿؾ ا٣ٛػةا أ٣جذػح، كظنػٮ ا٣ٕػٲ٨ ا٣ػؾم وػةر ٠أ٩ٌػ٫ ٹ 

قة٨٠ كٹ ٦ذعٌؿؾ، كقة٨٠ ا٣ٺـ ا٣ؾم ٬ٮ أد٥ٌ وػٮدةن ٦ػ٨ قػةث٫ٞ  ٚذ٤ػٟ إذف 

زٺث أظٮاؿ ٦ذٕةدٱح ٣سٺزػح أظػؿؼ ٦ذذة٣ٲػح، ٧١ٚػة ٱعكػ٨ دػأ٣ٌٙ ا٣عػؿكؼ 

أذػؽاؿ كٝػؿب، ٹ ا٧٣ذٛةكدح، ٠ؾ٣ٟ ٱعك٨ دذػةثٓ اٵظػٮاؿ ا٧٣ذ٘ػةٱؿة ٤ٔػٯ 

أٔػؽؿ اٵث٪ٲػح ظذػٯ ٠سػؿ كمػةع   ٢ٍٕٚى ا٤ٔٯ إٱ٘ةؿ ٰٚ ا٣جٕؽ  ٣ؾ٣ٟ ٠ةف ٦سةؿ 

ٚٛذعح ا٣ٛةا كق١ٮف ا٣ٕٲ٨ ٚػٰ ا٣ػؽرج، كإقػ١ةف ا٣ػٺـ ٚػٰ ا٣ٮٝػٙ  ؛كا٩ذنؿ

أظٮاؿ ٦ٓ اػذٺٚ٭ة ٦ذٞةرثح
 39ا

  

ك٬٪ةؾ ٨٦ ثٕؽ رأٱػةف ٚػٰ اصذ٧ػةع ا٣كػة٠٪ٲ٨ ا٣ىػعٲعٲ٨  ٚػةث٨ ٱٕػٲل 

                                                 

  2/329، ا٣ؼىةاه  37ا

  2/328ا٣كةثٜ،   38ا

  59-1/58ا٣كةثٜ،   39ا
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ٙ قػػٌؽ ٦كػػٌؽ ا٣عؿ٠ػػح، ٵ٩ٌػػ٫ ٱ١ٌ٧ػػ٨ صػػؿس ذ٣ػػٟ   ٱػػؿل أٌف ا٣ٮٝػػ643٬ات

ا٣عؿؼ، كٱٮٌٚؿ ا٣ىٮت، ٚٲىٲؿ دٮٚٲؿ ا٣ىٮت ٤ٔٲ٫ ث٧٪ـ٣ح ا٣عؿ٠ػح ٣ػ٫، ٚجػةف 

ثؾ٣ٟ ث٧ة ذ٠ؿد٫ أٌف ا٣عؿؼ ا٧٣ٮٝػٮؼ ٤ٔٲػ٫ أدػ٥ٌ وػٮدةن، كأٝػٮل صؿقػةن ٦ػ٨ 

ا٧٣ذعٌؿؾ، ٚكٌؽ ثؾ٣ٟ ٦كٌؽ ا٣عؿ٠ح، ٚضةز اصذ٧ة٫ٔ ٦ٓ قة٨٠ ٝج٤ػ٫
 46ا

  ١٣ػ٨ٌ 

ٌف اصذ٧ػةع ا٣كػة٠٪ٲ٨ ا٣ىػعٲعٲ٨ ظٞٲٞػح ٦كػذعٲ٢، إذ ٹ اٵقذؿاثةذم ٱؿل أ

ٱ٨١٧ ا٣ذٞةؤ٧٬ة إٹ ٦ٓ إدٲة٩ٟ ث١كؿة ٦ؼذ٤كح ٗٲؿ ٦نجٕح ٤ٔٯ اٵٌكؿ ٦٪٭٧ػة، 

٩عٮ ث١ٍؿ، ثٍنؿ، ثٍكؿ ظٌؿ٠خ ٔٲ٨ ا٣سٺزح ث١كؿة ػٛٲٛح، كإٹ اقذعةؿ أف دػأدٰ 

٤ذضئ ثٕؽ٬ة ثة٣ؿاا ا٣كة٠٪ح  ٚإذا ػ٤ٲخ ٩ٛكٟ كقضٲٌذ٭ة كصؽت ٦٪٭ة أ٩ٌ٭ة ٹ د

ٚػٰ ا٣٪ُػٜ ثة٣كػة٨٠ ا٣سػة٩ٰ ا٧٣كػذعٲ٢ ٦ضٲبػ٫ ثٕػؽ ا٣كػة٨٠ اٵٌكؿ ٦ػ٨ ثػػٲ٨ 

ٌِٛ ث٫،  ؛ا٣عؿ٠ةت إٹ إ٣ٯ ا١٣كؿة ٵٌف ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٣كة٠٪ٲ٨ ٬ٮ ا٣ؾم ٱ٧ذ٪ٓ ا٣ذ٤

إذا ٠ػػةف اٵٌكؿ وػػعٲعةن  ٚةٵوػػ٢ أف ٱذٮٌوػػ٢ إ٣ػػٯ ا٣٪ُػػٜ ثة٣كػػة٨٠ ا٣سػػة٩ٰ 

٧ػة٩ٓ ٦ػ٨ ا٣٪ُػٜ ثػ٫، ثذعؿٱٟ ا٣كة٨٠ اٵٌكؿ، ٹ ثعؾٚػ٫، ٵٌف قػ١ٮ٫٩ ٬ػٮ ا٣

ٚٲؿٚٓ ذ٣ٟ ا٧٣ة٩ٓ ٍٚٞ، كذ٣ٟ ثة٣ذعؿٱٟ
 41ا

  

كٱذٌٜٛ ٬ؾا ا٣ؿأم ٦ٓ اث٨ ص٪ٌٰ ا٣ػؾم رأل أٌف ا٣كػة٨٠ ا٧٣عنػٌٮ ثػ٫ ٣ػٮ ٠ػةف 

قة٠٪ةن ظٞٲٞح ٧٣ة دٮٌو٤٪ة إ٣ٯ ا٣٪ُٜ ثة٣كة٨٠ ا٧٣ٮٝٮؼ ٤ٔٲ٫
 42ا

  ١٣٪ٌػ٫ ٣ػ٥ ٱػ٪ٌه 

٬ػؾا ا٣كػة٨٠ ٤ٔٯ ظؿ٠ح ٦ؼذ٤كح ٤ٔٯ ا٣كة٨٠ اٵٌكؿ، ث٢ ا٠ذٛٯ ثجٲػةف اػػذٺؼ 

ٚػذ٥ٌ  ،وٮدٲ ة ٨ٔ ا٣كة٨٠ اٳػؿ ا٧٣ٮٝٮؼ ٤ٔٲ٫  ك٬ػؾا اٹػػذٺؼ قػجٌج٫ اٷدراجي 

 ا٣ٮو٢ ث٧ة ٰٚ ذ٣ٟ ا٣كة٨٠ ا٧٣عنٌٮ ث٫ ٨٦ أزؿ ا٣ذعٌؿؾ ٗٲؿ ا٣ْة٬ؿ 

                                                 

ٶقػػذؿاثةذم، ٣، كٝػػةرف ثنػػؿح ا٣نػػةٚٲح 121-9/126ثػػ٨ ٱٕػػٲل، ٹ مػػؿح ا٧٣ٛىػػ٢  46ا

   1، ا٣عةمٲح ر٥ٝ ا2/215

  237، 267، 211-2/216ٶقذؿاثةذم، ٣نةٚٲح مؿح ا٣  41ا

  1/66ا٣ؼىةاه،   42ا
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ػؿِّؾ ا٩جٕػر  كٱٌٞؿر اث٨ ص٪ٰ أٌف ا٣ىػٮت ٹ ٱضػؿم ٚػٰ ا٣كػة٨٠، ٚػإذا ظي

ٟ ا٣عػؿؼ، ا٣ىٮت ٚػٰ ا٣عؿ٠ػح، زػ٥ ا٩ذ٭ػٯ إ٣ػٯ ا٣عػؿؼ، زػ٥ أمػجٕخ ذ٣ػ

٧٣ة ٠ةف قة٠٪ةن وعٲعةن ٥٣ ٱضؿ ا٣ىٮت ٚٲػ٫، ٧٤ٚػة ٣ػ٥ ٱضػًؿ ٚٲػ٫ »ك٤ُ٦ذ٫   ك

«ظٌؿ٫٠ ثة١٣كؿ، ز٥ أمجٓ ٠كؿد٫، ٚأ٩نأ ٔ٪٭ة ٱةا
 43ا

  كٱػؿل أٌف ظػؿكؼ ا٧٣ػٌؽ 

ك٦ػ٨ ذ٣ػٟ » :ٹ ٱكٮغ دعؿٱ١٭ة، ٵ٩ٌ٭ة ٨٦ ص٪ف ا٣عؿ٠ح، كا٣عؿ٠ح ٹ دعٌؿؾ

ٮ اٵ٣ػٙ ، ٚضػؿت ٣ػؾ٣ٟ أٌف إٔٝؽ ا٣سٺزػح ٚػٰ ا٧٣ػٌؽ ٹ ٱكػٮغ دعؿٱ١ػ٫، ك٬ػ

«٦ضؿل ا٣عؿ٠ح، أٹ دؿل أٌف ا٣عؿ٠ح ٹ ٱ٨١٧ دعؿٱ١٭ة  
 44ا

ٚةٵ٣ٙ كا٣ٲػةا   

كا٣ٮاك ٬ٰ ظؿكؼ ٣ٲ٪ح ٦ىٌٮدح، ٚٲ٭ة ا٦ذؽاد كٝةث٤ٲح ٢ُ٧٤٣  أ٦ة ظٲ٨ ٱ٪٭ٌٮف 

ثةٵ٣ٙ ثٌٞٮة اٹٔذ٧ةد ٤ٔٲ٭ة، ٚٲض٤ٕٮف َٮ٣٭ة ككٚةا ا٣ىٮت ث٭ة ٔٮًػةن ٧٦ػة 

دعؿٱ١٭ػة، إذا ٣ػ٥ ٱضػؽكا ٤ٔٲػ٫ دٌُؿٝػةن، كٹ ٠ةف ٱضت ٹ٣ذٞةا ا٣كػة٠٪ٲ٨ ٦ػ٨ 

كذ٣ػٟ ٩عػٮ: مػةثٌح   كإذا ٠ػةف ٠ػؾ٣ٟ ٧ٌ٤١ٚػة رقػغ  ،ثةٹقذؿاظح إ٣ٲ٫ د٤ٌٕٞةن 

ا٣عؿؼ ٰٚ ا٧٣ٌؽ ٠ةف ظٲ٪بؾو ٦عٛٮّػةن ثذ٧ة٦ػ٫، كد٧ػةدم ا٣ىػٮت ثػ٫، كذ٣ػٟ 

ٛى٭ػة  ٬ػٮ أكٚػٯ وػٮدةن، كأ٩ٕػ٥  اٵ٣ٙ ز٥ ا٣ٲةا ز٥ ا٣ٮاك  ٚنةثٌح إذف اٱٞىػؽي أ٣

ٲ٭ة اا٣ٮاك كا٣ٲةا صؿقةن ٨٦ أػذ
 45ا

  ٚ٭ؾا ٫ٌ٤٠ ٱضؿم ًػ٨٧ ا٧٣ػٌؽ كٹ ٱؼػؿج 

٤ٔٲ٫ أ٣جذح  كٱٞٮـ ٬ؾا ا٢ُ٧٣ ٦ٞػةـ دعؿٱػٟ ا٣كػة٨٠ ا٣ىػعٲط ٦٪ٕػةن ٹ٣ذٞػةا 

 ا٣كة٠٪ٲ٨، ٧٠ة ٬ٮ كاًط  ك٦ٓ ذ٣ٟ ٚ٭ٮ ٹ ٱٌٕؽ دعؿٱ١ةن 

كٱؿل ا٣ؼٌؿ ا٣ٲـدم أٌف ا٣ىعٲط ٬ػٮ أٌف ا٧٣ػٌؽ ٦٭ػٌٮف ٤٣٪ُػٜ ثة٣كػة٨٠ 

اقذ٧ؿار ا٣ىٮت، ١ٚأٌف ا٧٣ؽة ظؿؼ ٦ذعٌؿؾ ثٕؽق، ك٧ً٣ة ٚٲ٫ ٨٦
 46ا

  كػ٤ه 

                                                 

  131-3/136ا٣كةثٜ،   43ا

  2/319ا٣كةثٜ،   44ا

  126 -3/124، ا٣كةثٜ  45ا

  554، ٤1/472ؼٌؿ ا٣ٲـدم، ٣مؿح ا٣نةٚٲح   46ا
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إٌا ٌػجٍد غيٕ خرنجهّ  أو  بّ اى٘زدي فٖ ْذا اىصدد إىٕ أّن اىدرف اىٍِطٔق

خرنة ٌجاوره  أو ىَ٘ كبيّ.. وٌَ أُهر ذىم فلد نابر اىٍدصٔس
(47)

. 

وٗفضٖ بِا ْذا اىددٗح إىٕ اىٔكٔف غِد اغجبهار خهرف اىٍهّد شهانِاً  نٍها 

بدح. فاىلدإٌ أجٍػٔا غيهٕ أّن خهرف اىٍهّد شهانَ ب ٗلبهو ثلّدم فٖ ٌطيع اى

ااىدرنة بدال ٌا دام ٌد  
(48)

ٌع أًُّٓ فٍٓٔا اىجْٔر اىصائجٖ ىدرف اىٍهّد فٍٓهاً   

 ؛بو ىلهد ذْبهٔا إىهٕ أّن اىدرنهات ٌةجزىهة وٌِجزغهة ٌهَ خهروف اىٍهدّ   غٍ٘لاً 

ٍّة ٌَ اىٔاو» اىصه٘رافٖ أّن وذنهر «. فاىفجدة ٌَ األىف  واىهصرة ٌَ اى٘اء  واىض

اىفجدة خرف ٌَ األىف  واىهصرة خرف ٌَ اى٘اء  ونهذىم اىضهٍة خهرف ٌهَ 

اىٔاو. بو إّن اىدرنات أبػاض خروف اىٍهدّ 
(49)

فأبهدىٔا ْهذه اىدهروف اىجهٖ » ؛

ٌِٓا اىدرنات  ألُّٓا أخٔات  وْٖ أٌّٓات اىبدل واىزوائد  وى٘س خهرف ٗةيهٔ 

«ٌِٓهها أو ٌههَ بػضههٓا  وبػضههٓا خرناثٓهها
(50)

رنههات اىٍههأخٔذة ٌِٓهها. اىد :أي ؛

« شهّر نهِاغة ارغهرا »وٌػروف وذائع درس ابَ جِٖ ىيدرنهات فهٖ نجاب٘هّ 

وكد اُجٕٓ ٌِّ إىٕ ب٘ان اىػالكة اىٍجبادىة بَ٘ اىدرنات وخهروف «. اىةصائص»و

 اىٍّد بٍا ب ٗدجاج إىٕ إغادة  وكد غرضِا ىهث٘ر ٌِّ فٍ٘ا ثلّدم.

َّ اىٍههدود غيههٕ اىٍصههجٔى اىج ههه٘يٖ  ُغٌٔيههتم ٌػاٌيههة « ىههٔجٖاىفُٔٔ»ىههه

اىصانَ  ألشبا  نث٘رة  ٌِٓا: أُّٓا ب ثلبو اىدرنة ناىدرف اىصد٘ح  فهال ثدهّرك 

خال األىهف اىجهٖ ب ثدهّرك أبهداً. وأُّهّ  نباكٖ اىدروف ٌا داٌت فٖ خاىة اىٍّد ٌا

                                                 

 .1/498اىصابق   (47)

 .1/28بَ جِٖ  بشّر نِاغة ارغرا   (48)

  313  171  115 -4/114واُظر نذىم  .( 1ٌِّ  واىداش٘ة ركً )4/242اىهجا    (49)

نجها  اىرغاٗهة : . و27-1/17بَ جِٖ  ب شّر نِاغة ارغرا :   و434  339  314

 .81ٍهٖ اىل٘صٖ  صىىججٔٗد اىلراءة وثدل٘ق ىفظ اىجالوة 

 ( ٌِّ.6  واىداش٘ة ركً )3/544اىهجا    (50)
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٤ٍؽ، كا٣ٮٝٙ ٹ ٱ١ػٮف إٹ ٤ٔػٯ ٱٮٝٙ ٤ٔٲ٭ة ٧٠ة ٱٮٝٙ ٤ٔٯ ا٣كة٨٠ ا٣ىعٲط ا٣ضى 

٤ٔٯ ظؿ٠ح  كأ٩ٌ٭ػة ٹ د٤ذٞػٰ ٦ػٓ قػة٨٠ وػعٲط، إٹ إذا ٠ػةف  ا٣كة٨٠، ٚٺ ٱٮٝٙ

٧ً٣ىة ٰٚ ا٣عػؿؼ ا٧٣ػؽ٥ٗ ٦ػ٨ ا٣ذنػجٌر  ؛٦ؽ٧ٗةن، كٰٚ ٧٤٠ح كاظؽة، أك ٦ٮٝٮٚةن ٤ٔٲ٫

كا١٣ٺـ ٤ٔٯ ا٣ٮوػ٢ كاٷدراج  كأ٩ٌ٭ػة دٕػٌؽ  ،ثة٣عؿ٠ح، كٵٌف ظة٣ح ا٣ٮٝٙ ٔةرًح

ٵٌف ا٧٣ٕذجػؿ ٬ػٮ ٰٚ كزف ا٣نٕؿ قة٠٪ح، ٦س٤٭ة ٦س٢ ا٣كة٨٠ ا٣ىعٲط ٨٦ ٗٲؿ ٚػؿؽ، 

ا٣ذعٌؿؾ ا٣ؾم ٹ ثٌؽ ٨٦ أ٫ٌ٩ ٱ٪ذ٭ٰ ثة٣ك١ٮف
 51ا

  ك٬ٰ دجٞٯ داا٧ةن ٰٚ إَػةر ا٧٣ُٞػٓ 

دنػ٢١ٌ ٦ػٓ ا٣عػؿؼ ا٣كػةثٜ  :أم -ثعكػت ا٣ذٞكػٲ٥ ا٤٣كػة٩ٰ ٧٤٣ٞػةَٓ-ا٣ٮاظؽ 

ا٧٣ذعٌؿؾ ٝج٤٭ة ٦ُٕٞةن ٗٲػؿ ٝةثػ٢ ٣ٺ٩ٛىػةؿ  كٚػٰ ٬ػؾا د٣ٲػ٢ ٤ٔػٯ اردجػةط ا٧٣ػٌؽ 

٫  ك٬ػٰ دنػ٢١ٌ ٚػٰ درج ا١٣ػٺـ دؿ٠ٲجػةن ٦٪ػٹ ١ٚػةؾ  ثة٣عؿ٠ح ٝج٫٤ اردجةَػةن كزٲٞػةن 

وٮدٲ ة، ٱٕةدؿ ا٧٣ذعٌؿؾ كا٣كة٨٠ ٦ة دا٦خ ٦ؽكدان، كٱٕػةدؿ ٬ػؾا ا٣كػجت ا٣ؼٛٲػٙ 

ٰٚ ا٣ٕؿكض ٦ة ػٺ ظةٹت ػةوح د١ٮف ٚٲ٭ة ٦٪٤ٞجح ٨ٔ ظؿؼ ٦ذعػٌؿؾ، ٚٲؿأػٯ 

أو٤٭ة ٰٚ ا٧٣ٲـاف ا٣ىؿٰٚ ٔػٮدان إ٣ػٯ اٵوػ٢
 52ا

ٹ « ٝػةؿ، ٱٞػٮؿ، ٱجٲػٓ»ٚ٪عػٮ  ؛

، ث٢ ٱٕذجؿ ظؿٚةن وعٲعةن ٦ذعٌؿ٠ةن ٩ْؿان إ٣ػٯ اٵوػ٢ إذجؿ ظؿؼ ا٧٣ٌؽ ٰٚ ا٣ٮزف ٦ؽ  ٱ

ا٧٣٪٤ٞت ٔ٪٫  كا٧٣ٌؽات دعذ٢ٌ ١٦ة٩ةن كاًعةن ٚػٰ درج ا١٣ػٺـ، ك٬ػؾا ٦ػة ٱىػٲٌؿ٬ة 

إذ ٱ٨١٧ أف ٱجؽؿ ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ٌؽات كإ٣ٲ٭ػة  ٚػة٣٭٧ـة »ظؿٚةن ٦س٢ ا٣عؿكؼ اٵػؿل، 

ٰٚ ا٣ٕىػةثح، كا٣ػٮاك ا٣ذػٰ ٚػٰ اا١٣ٮا٬ػ٢ ، ا٣ذٰ ٰٚ اا٣ٕىةات  ٬ٰ اٵ٣ٙ ا٣ذٰ 

«٬ٰ اٵ٣ٙ ا٣ذٰ ٰٚ ا١٣ة٢٬
 53ا

٧ٚٺظْذ٭٥ ٬ؾق ٰٚ دىؿٱٙ ا٥٤١٣ ٨٦ وػٲ٘ح » ؛

                                                 

  ١٧76ٰ ا٣ٞٲكٰ، ص٣ ٠ذةب ا٣ؿٔةٱح ٣ذضٮٱؽ ا٣ٞؿااة كدعٞٲٜ ٣ِٛ ا٣ذٺكة  51ا

، كا٩ْػؿ ٚػٰ كزف 126كػ٧٤ةف ظكػ٨ ا٣ٕػة٩ٰ، ص٣ا٣ذن١ٲ٢ ا٣ىٮدٰ ٰٚ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح   52ا

ا٧٣ػ٪٭ش ا٣ىػٮدٰ : اٝةؿ  ك اٗـا  ك اٱٞٮؿ  ك اٱجٲٓ  ٣ؽل ٔجؽ ا٣ىجٮر مة٬ٲ٨ ٰٚ ٠ذةثػ٫

 ، إذ ٱؾ٬ت إ٣ٯ قٞٮط ا٧٣ٌؽ ٨٦ ا٧٣ٲـاف 87-٤٣82ج٪ٲح ا٣ٕؿثٲح، ص

ث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػح ٣ٕجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ا٣عػةج   كثعٮ1/51د٭ؾٱت ا٤٣٘ح،   53ا

  2/187وة٣ط، 
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إ٣ٯ أػؿل ٬ٰ ا٣ذٰ أدد٭٥ إ٣ػٯ أذجػةر ا٧٣ػٌؽات ظؿكٚػةن دػٮاـٌ ٦سػ٢ ا٣عػؿكؼ ٗٲػؿ 

«ا٤٣ٲ٪ح، ٵٌف ٢ٌ٠ ٦ة ٱٞٮـ ٦ٞةـ مٰا كٱؤدٌم ٦ة ٱؤدٌٱ٫ ٚ٭ٮ ث٧٪ـ٣ذ٫
 54ا

  

 ّيىوالدكونىالمّوت:الدكونىالحى-4

 ، ٌٰ ٤َٓ اث٨ ا٣ُعةف ٤ٔٯ ا٣ؽارقٲ٨ ث٧ىػ٤ُط صؽٱػؽ، ٬ػٮ ا٣كػ١ٮف ا٣عػ

ًػ٨٧ ٚىػ٢ ػٌىىػ٫ ٣عػؽكد ا٣عؿ٠ػةت كا٣كػ١ٮف، ٚػٰ   كا٣ك١ٮف ا٧٣ٲٌػخ

ا٧٣ٞؽ٦ح ا٣سة٩ٲح ا٣ذٰ د٪ةكؿ ٚٲ٭ة أوٮؿ ا٣ٞػؿااات  ك٩نػٲؿ ثػؽاان إ٣ػٯ أٌف ا٣ػؽ٠ذٮر 

دٛكٲؿق، ٤ٚػ٫ ا٣ٌٛػ٢  ٗة٥٩ ٝؽكرم ا٣ع٧ؽ ٩ج٫ٌ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٧٣ى٤ُط، كاصذ٭ؽ ٰٚ

ٌٰ ك ٦ٲٌػخ   :ٰٚ ذ٣ٟ  ٚة٣ك١ٮف إذف ٣ؽل اث٨ ا٣ُعةف ٩ٮٔػةف ٌٰ ٬ػٮ »ظػ ٚػة٣ع

 ٥١ٍ ٗىٲٍؿ   ٚأ٩خ دضػؽ ك ا٣ؾم ٱذ٭ٲٌأ ٫٣ ا٣ٌٕٮ كٱأػؾق ٚٲك٧ٓ ٝؿ٫ٔ ث٫، ٦س٢ اظي ا

ا١٣ةؼ كا٣ٲةا ّة٬ؿدٰ ا٣ضك٥ كا٣ٞؿع ٷ٧ٔػةؿ ا٣ٌٕػٮ ٚٲ٭٧ػة، ٧٠ػة ٱ٧ٕػ٢ ٚػٰ 

، ٤ٚؾ٣ٟ ا٣ك١ٮف ا٣ؾم ٱٮصػؽ   ،٢ى ٧٣عؿَّؾ، ٦س٢ اظ١ى٥  ك ا٦ىٲً ا ٌٰ كا٧٣ذعٌؿؾ ظ

ٌٰ أٱٌةن  كا٣ك١ٮف ا٧٣ٲٌخ ٹ ٱ١ٮف إٹ ٰٚ ظػؿكؼ ا٧٣ػٌؽ  ٚٲ٫ أػؾ ا٣ٌٕٮ إٱةق ظ

كا٤٣ٲ٨ ا٣سٺزح : ٰٚ اٵ٣ٙ ا٣سةثذح ا٣ك١ٮف، كٰٚ ا٣ٮاك ثٕؽ ا٥ٌ٣، كٰٚ ا٣ٲةا ثٕػؽ 

ا١٣كؿ  ٚأ٦ة اٵ٣ٙ ٚن٭ؿد٭ة ثٕػؽـ ظ٧١٭ػة ٦ػ٨ أف ٱ٪ُٞػٓ ٣٭ػة ٚػٰ ا٣ٛػ٥ صػـا 

٭٧ة ٩إ٣ٲ٫ ّة٬ؿة  كأ٦ة ا٣ٮاك كا٣ٲةا ٚإ٩٭٧ة ٦ة كٕٝذة ثٕؽ ظؿ٠ذ٭٧ة ٚإف قػ١ٮ دذعٲٌـ

٦ٲٌخ، كذ٣ٟ أ٫٩ ٗٲؿ صةر ٤ٔٯ ٌٔٮ، كٹ ظةوػ٢ ٚػٰ ظٲٌػـ، إ٧ٌ٩ػة ٱىػٲؿ ا٣ٛػ٥ 

٣ىٮدٲ٭٧ة ٠ةٵ٩جٮب  ك٧٬ة إذا ا٩ٛذط ٦ػة ٝج٤٭٧ػة ٠كػةاؿ ا٣عػؿكؼ، ٚكػ١ٮ٩٭٧ة 

ٌٰ ٱذٛةًػ٢ ث٧ٞذٌػٯ َجػٓ ٌٰ ٣كػ١ٮ٩٭٧ة  إٹ أٌف ا٣كػ١ٮف ا٣عػ ا٣عػؿؼ ٦ػ٨  ظ

ا٣ٞٮة، كد١ٌ٧٪٫ ٦٪٭ة  ٧٠ة أ٫٩ ٰٚ ا٣ٮٝػٙ أ٩ػؽل ٦٪ػ٫ ٚػٰ ا٣ٮوػ٢، ٧٠ػة أ٩ػ٫ ٚػٰ 

«ا٣ٮٝٙ ثعؿكؼ ا٤ٞ٤ٞ٣ح أ٧٩ٯ ظٲةة ٦٪٫ ٰٚ ا٣ٮو٢
 55ا

  

                                                 

  188-2/187ٕجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣عةج وة٣ط، ٣ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲح   54ا

  58ث٨ ا٣ُعةف، صٹ ٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ إ٣ٯ ٦ٕة٥٣ ا٧٣ٞةرئ  55ا
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ِّٞػٜ ٣ػ٫ ٦ػ٨ »كٱٌٲٙ إ٣ٯ ذ٣ٟ أٌف ا٣ٞةرئ  إف كوػ٫٤ ث٘ٲػؿق ثٲٌ٪ػ٫ ث٧ػة ٱع

وٛةد٫ ا٣ٞةا٧ح ثؾاد٫، ٨٦ ٗٲػؿ ُٝػٓ ٦كػؿؼ، كٹ ٚىػ٢  ٦ذٌٕكػٙ قػٮل ٦ػة 

٫ َجٲٕذ٫ ٨٦ اظذجةس ا٣ٌٕٮ ٷّ٭ةر ٝؿ٫ٔ، ٚإف كٝٙ ٤ٔٲ٫ ثٲٌ٪ػ٫ أٱٌػةن ٱع٥١ ث

«ث٧ة ٱضت ٫٣ ٨٦ وٛةد٫ ا٣ٞةا٧ح ثؾاد٫، ا٧٣ٕٲ٪ح ٤ٔٯ ظٲةد٫  
 56ا

  

ا٣كػ١ٮف  ٰٚ ا٣ٮاك كا٣ٲةا ا٣عٲٌذٲ٨ دٮٝٲٛةن ٨٦ اٵداا، ك٠ؾ٣ٟ»ز٥ ٱؾ٠ؿ أٌف 

«ا٧٣ٲٌخ ظٌؽق ٦ٞٲٌؽ ثةٵداا ٨٦ مؿع ا٣ٌٞؿاا
 57ا

  

٨ ا٣ُعةف ٰٚ دٞكٲ٥ ا٣ك١ٮف دٕذ٧ؽ ٤ٔػٯ قػٲجٮٱ٫ ٚػٰ كٱجؽك أٌف ١ٚؿة اث

دٞكٲ٥ ا٣عؿكؼ ا٣سٺزح إ٣ػٯ ظٲٌػح ك٦ٲٌذػح،
 58ا

أ٩ػ٫ أذ٧ػؽ، ٚٲ٧ػة ٱجػؽك، ٤ٔػٯ ك 

 ٪ٰ ٤٣كة٨٠ ا٧٣ؽرج كا٧٣ٮٝٮؼ ٤ٔٲ٫ ٦ٛ٭ٮـ اث٨ ص

ة٨٠  ٔ٪ؽ ٨٦ دٌٞؽ٫٦، ٵٌف ا٣عػؿؼ ٬ػٮ ا٣ػؾم  ٚة٣ك١ٮف ٔ٪ؽق ٱٕةدؿ اا٣كَّ

ٙ ثة٣عٲػػةة كا٧٣ػػٮت إٹ كا٣كػػ١ٮف ٹ ٱٮوػػ ،ٱٮوػػٙ ثة٣عؿ٠ػػح كا٣كػػ١ٮف

، ك٬ػٰ ١ٚػؿة قػٲجٮٱ٫ ٔػ٨ ا٣ػٮاك  ٌٰ دضٌٮزان  كٱؿل اث٨ ا٣ُعةف أٌف ا٧٣ذعٌؿؾ ظ

ٌٰ كيوٙ ثؾ٣ٟ، ٵ٫٩ ٱؿد ٦ٕػ٫ أػػؾ  كا٣ٲةا ا٧٣ذعؿ٠ذٲ٨ ػةٌوح  كا٣ك١ٮف ا٣ع

ا٣ٌٕٮ إٱٌةق، ٹ ث٢ إ٫ٌ٩ ٱيك٧ٓ ٝؿ٫ٔ ث٫  ك٣ؾ٣ٟ ٱجؽك ا٣عؿؼ ا٣ػؾم ٬ػؾق وػٛذ٫ 

ٚٲ٫  كٱػؾ٠ؿ٩ة ٬ػؾا ا١٣ػٺـ ث٧ٛ٭ػٮـ اثػ٨  ّة٬ؿ ا٣ضك٥ كا٣ٞؿع ٷ٧ٔةؿ ا٣ٌٕٮ

ة٨٠ ا٧٣عنٌٮ ث٫، إذ ٬ػٮ ٹ قػة٨٠ كٹ ٦ذعػٌؿؾ، إذ ٚٲػ٫ أزػؿ ا٣عؿ٠ػح  ص٪ٰ ٤٣كَّ

ا٣٪ةدش ٨٦ ظؿ٠ح ا٣ٌٕٮ ا٣٪ةَٜ، ٣ؾ٣ٟ ٚ٭ٮ ٝةدر ٤ٔٯ اٹ٩ذٞػةؿ إ٣ػٯ ا٧٣ؼػؿج 

٪جٰ٘ اٷمةرة إ٣ٯ أٌف اث٨ ا٣ُعةف ذ٠ؿ اأ٩ٌػ٫ ٱيكػ٧ٓ ٝؿٔػ٫ دا٣ذة٣ٰ ٠ة٧٣ذعٌؿؾ  ك

، ٚة٣كػ١ٮف ا٣ػؾم ٱضػؿم ث٫  د٣ٲٺن  ٌٰ ٤ٔٯ أزؿ ا٣عؿ٠ح ٚٲ٫  كٵٌف ا٧٣ذعٌؿؾ ظػ

ٌٰ ٠ؾ٣ٟ   ٤ٔٯ ظؿؼ ٱذ٭ٲأ ٫٣ ا٣ٌٕٮ ظ

                                                 

  59-58ا٣كةثٜ، ص  56ا

  59ا٣كةثٜ، ص  57ا

  386٘ة٥٩ ٝؽكرم ا٣ع٧ؽ، ص٣٣ذضٮٱؽ ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح ٔ٪ؽ ٧٤ٔةا ا  58ا
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 ، ٌٰ ط ٨٦ ٠ػٺـ اثػ٨ ا٣ُعػةف أٌف كصػ٫ ا٣ذٞةثػ٢ ثػٲ٨ ا٣كػ١ٮف ا٣عػ كٱىذٌَّ

كا٣ك١ٮف ا٧٣ٲٌخ ٝةا٥ ٤ٔٯ أقةس َجٲٕػح ٦ؼػؿج ا٣عػؿؼ ٚػٰ أز٪ػةا ا٣٪ُػٜ  

، ٵفٌ ٚة٣عؿكؼ ا٣ىعٲعح ا٣ضى  ٌٰ أٌٔػةا ا٣٪ُػٜ د٧ٕػ٢ ٚػٰ  ٤ٍػؽة قػ١ٮ٩٭ة ظػ

٦ؼةرص٭ة، إ٦ة ثكٌؽ ٦ضؿل ا٣٪ٛف، كإ٦ة ثذٌٲٲ٫ٞ  أ٦ة ظؿكؼ ا٧٣ٌؽ ٚإف أٌٔةا 

ا٣٪ُٜ ٹ دٕذؿض ٦ضؿل ا٣٪ٛف ٔ٪ؽ وػؽكر٬ة، ك٣ػؾ٣ٟ قػ١ٮ٩٭ة ٦ٲػخ
 59ا

  

كذ٣ٟ أٌف ا٣ك١ٮف ا٧٣ٲٌخ ٗٲؿ صةرو ٤ٔػٯ ٌٔػٮ، كٹ ظةوػ٢ ٚػٰ ظٲٌػـ  إ٧ٌ٩ػة 

  ٠ةٵ٩جٮبٱىٲؿ ا٥ٛ٣ ٣ىٮدٲ٭٧ة اا٣ٲةا كا٣ٮاك ا٧٣ٌؽٱذٲ٨
 66ا

  

ك٬ؾا اصذ٭ةد كاًط ٦٭٥ٌ ٨٦ اث٨ ا٣ُعةف، ٣ػ٥ ٩ضػؽ ٦ػ٨ ٱذةثٕػ٫ ثة٣نػؿح 

كا٣ذ٧سٲ٢ ٚٲ٧ة ا٤َٕ٪ة ٤ٔٲ٫  ك رث٧ة ٥٣ ٱ٨١ اث٨ ا٣ُعةف ٬ٮ أٌكؿ ٨٦ مؿح ٬ؾق 

ا١ٛ٣ؿة ا٣ذٰ ٱؿصٓ أو٤٭ة إ٣ٯ قٲجٮٱ٫، ٦ٓ أٌف أظؽان ٨٧ٌ٦ ٔؿًٮا ٣٭ػؾق ا١ٛ٣ػؿة 

ة اظذ٧ةٹن، ٥٣ ٱينؿ إ٣ٲ٭ة، كٹ  ، كٗٲؿ٠923٬٧٬ةث٨ ا٣ُعةف كا٣ٞكُٺ٩ٰ ات

دعٌؽث ٔ٪٭ة ٦٪كٮثح إ٣ٯ ٦ىؽر٬ة
 61ا

    

ٌٰ ٱذٛة٢ً ث٧ٞذٌٯ َجٓ ا٣عؿؼ ٨٦ ا٣ٞٮة، كد١ٌ٧٪٫ ٦٪٭ة، »ك ا٣ك١ٮف ا٣ع

«٧٠ة أ٫ٌ٩ ٰٚ ا٣ٮٝٙ أ٩ؽل ٦٪٫ ٰٚ ا٣ٮو٢
 62ا

   ك٬ؾا ٧٦ةز٢ ٧٣ٛ٭ٮـ اث٨ ص٪ػٰ:

 أٌف ا٣كة٨٠ ا٧٣ٮٝٮؼ ٤ٔٲػ٫ أدػ٥ٌ وػٮدةن ٦ػ٨ ظٲػر ا٣ؼىػةاه ا٣ضؿقػٲح ٦ػ٨

ٚػػٰ ا٣ٮٝػػٙ ثعػػؿكؼ ا٤ٞ٤ٞ٣ػػح أ٧٩ػػٯ ظٲػػةة ٦٪ػػ٫ ٚػػٰ »ا٣كػػة٨٠ ا٧٣ػػؽرج  ك

«ا٣ٮو٢
 63ا

  ك٣٭ؾا ا١٣ٺـ أو٢ ٣ؽل اثػ٨ ص٪ػٰ ٠ػؾ٣ٟ، إذ ٔػؿض ٤٣ٮٝػٙ 

ٱذةن ٦ػٓ ٬ػؾق  ػٮى ٤ٔٯ أ٦س٤ح ٨٦ ا٣عؿكؼ ٠عؿكؼ ا٣٭٧ػف، كذ٠ػؿ أٌف ٬٪ػةؾ وي

                                                 

  379٘ة٥٩ ٝؽكرم ا٣ع٧ؽ ، ص٣ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح ٔ٪ؽ ٧٤ٔةا ا٣ذضٮٱؽ   59ا

  58ث٨ ا٣ُعةف، صٹ ٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ  66ا

  379، ص٤٣ع٧ؽ ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح  61ا

  58ث٨ ا٣ُعةف، صٹ ٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ  62ا

  58ا٣كةثٜ، ص  63ا
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ا٣عؿكؼ ٱْ٭ؿ كاًعةن ٰٚ ا٣ٮٝٙ  أ٦ة إذا أدرصذ٭ة إ٣ٯ ٦ة ثٕؽ٬ة ًٕٙ ذ٣ٟ 

ٱخ  ٮى ٌٙ ٦ة ٠ةف ٫٣ ٨٦ ا٣ضػؿسا٣ىُّ ٧٠ػة  ؛كدٌةاؿ ٤٣عٌف، كػٰٛ، ك٢ٌٝ، كػ

ذ٠ؿ أٌف ظؿكؼ ا٤ٞ٤ٞ٣ح ٹ دكذُٲٓ ا٣ٮٝٮؼ ٤ٔٲ٭ة إٹ ثىٮت
 64ا

  

كٱىػػ٪ٌٙ اثػػ٨ ا٣ُعػػةف ا٣ػػٮاك كا٣ٲػػةا إذا ا٩ٛػػذط ٦ػػة ٝج٤٭٧ػػة ٦ػػٓ ا٣ىػػعةح، 

ٌٰ  أ٦ة إذا كٕٝذة ثٕؽ ظؿ٠ذٲ٭٧ػة، ٚػإٌف قػ١ٮ٩٭٧ة ٦ٲٌػخ  كٚػٰ  ٚك١ٮ٩٭٧ة ظٲ٪بؾ ظ

ىػػ٪ٲٙ صػػؿل ٤ٔٲػػ٫ ٧٤ٔػػةا ا٣ذضٮٱػػؽ، ك٬ػػٮ صٕػػ٢ ا٣ػػٮاك كا٣ٲػػةا ٣ذ ٬ػػؾا وػػؽنل

ٌٞٞػٲ٨  :ا٧٣ذعؿ٠ذٲ٨ كا٤٣ٌٲ٪ذٲ٨ اأم ا٣كة٠٪ذٲ٨ ا٧٣كجٮٝذٲ٨ ثٛذط  ٰٚ ٦ؼػؿصٲ٨ ٦ع

ٰٚ ٦ؼؿج ٦ٌٞؽر ٦ػٓ اٵ٣ػٙ   - ك٧٬ة ٦ؽٱٌذةف -٦ٓ ا٣ىعةح اٵػؿل، كص٤ٕ٭٧ة 

كٝؽ دٌٞؽـ أوػ٢ ٬ػؾق ا١ٛ٣ػؿة ٣ػؽل قػٲجٮٱ٫
 65ا

  كذ٠ؿ٩ػة ٚٲ٧ػة قػجٜ صٕػ٢ اثػ٨ 

عةف ا٣ٲةا ا٣عٲٌح ٦ٓ ا٣نٲ٨ كا٣ضٲ٥ ظٲ٨ ٔؿض ٣ًًؾ٠ؿ ا٧٣ؼةرجا٣ُ
 66ا

  

ٚعػٌؽق ٬ػٮ أف د٧١ػ٢ ًػؽٱذ٫ ٣٪ٞٲٌػ٫، ك٬ػٮ  ةك٦٭٧ة ٠ػةف ا٣كػ١ٮف ظٲ ػ

ا٣عؿ٠ح
 67ا

  ٚ٭ؾا ا٣ك١ٮف ٦ٓ ظٲةدػ٫ ٱجٞػٯ قػة٠٪ةن ٗٲػؿ ٦ذعػٌؿؾ  ٚة٧٣ٛةًػ٤ح 

، كق١ٮف ٦ٲٌػخ :كا٣ٛؿؽ ٧٬ة ثٲ٨ ق١ٮ٩ٲ٨ ٌٰ ك٣ػٲف ثػٲ٨ ا٣كػ١ٮف  ،ق١ٮف ظ

ٌٰ ٝةثػ٢ ٤٣عؿ٠ػح كا٣عؿ٠ح  كر ث٧ة ٚ٭٥ ٨٦ ٠ٺـ اث٨ ا٣ُعةف أٌف ا٣كػ١ٮف ا٣عػ

ٌٰ ٰٚ كًٮظ٫ كثٲةف ٝؿ٫ٔ كق٧ة٫ٔ، ٤ٔٯ ظػٲ٨  ثؽ٣ٲ٢ ٦نة٤٠ذ٫ ٧٤٣ذعٌؿؾ ا٣ع

أك  ؛أٌف ا٣ك١ٮف ا٧٣ٲٌخ ٣ٲف ٝةثٺن ٤٣عؿ٠ح ٦ػة دا٦ػخ ظؿكٚػ٫ ٚػٰ ظة٣ػح ا٧٣ػؽٌ 

١٬ؾا ٱذجةدر إ٣ٯ ا٣ؾ٨٬ ٕٚٺن 
 68ا

  

٠ةت كأ٩ٮأ٭ة كظػؽكد٬ة ٝجػ٢ كٱٺظِ أٌف اث٨ ا٣ُعةف دعٌؽث ٨ٔ ا٣عؿ

                                                 

  58 -٣1/57ؼىةاه، ، كا1/63ث٨ ص٪ٰ، ٹ قٌؿ و٪ةٔح اٷٔؿاب  64ا

  361، ص٤٣ع٧ؽ ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲحك، 197-4/193ا١٣ذةب،   65ا

  ٦36ؿمؽ ا٣ٞةرئ، ص  66ا

  58ا٣كةثٜ، ص  67ا

  378رأٱةن ٦ؼة٣ٛةن ٣ؽل ا٣ع٧ؽ، ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح، ص: ا٩ْؿ  68ا
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كرأل أف ٤٣عؿ٠ح ٰٚ اٵداا أرثٓ درصةت،  ؛أف ٱذعٌؽث ٨ٔ ا٣ك١ٮف كظؽكدق

ٌٜ ٢٠ ظؿؼ دعٌؿؾ ثأظؽ٬ة »٬ٰ ا٧١٣ةؿ، ك٬ٮ  أف ٱ٤ٛػِ ثػ٫  - ا٣عؿ٠ةت -ظ

١ٌ٧٦٪ةن ٨٦ ٦ؼؿص٫، ٦ٕذ٧ؽان ٤ٔٲ٫ ٰٚ ٦ؽرص٫ ظذٯ ٱع٤ٌٯ ثض٧ٲٓ وٛذ٫، كد٧ػةـ 

«ظؿ٠ذ٫، ٦ٕذؽ٣ح ٰٚ ا٣ٮزف  
 69ا

ا٣ؼؿكج ٔػ٨ ا٣عػٌؽ ٱ٤ـ٦ػ٫ ظػؽكث  ٤ٔٯ أفٌ  

ظؿؼ ٱٞٮـ ٨ٔ ذاد٭ة  كا٣ؽرصح ا٣سة٩ٲح ٰٚ أداا ا٣عؿ٠ح ٬ٰ اٹػػذٺس، ك٬ػٮ 

ٔجةرة ٨ٔ اٷقؿاع ثة٣عؿ٠ح إقؿأةن ٱع٥١ ا٣كة٦ٓ ثػ٫ أف ا٣عؿ٠ػح ٝػؽ ذ٬جػخ، 

كا٣ؽرصح ا٣سة٣سح ٬ػٰ اٷػٛػةا، ك٬ػٮ ٩ٞىػةف ا٣ىػٮت   ك٬ٰ ٠ة٤٦ح ٰٚ ا٣ٮزف

ؽرصح ا٣ؿاثٕػح ٬ػٰ ا٣ػؿكـ، ك٬ػٮ ٔجػةرة ٔػ٨ ثعؿٚ٭ة، أك ٩ٞىةف د٧ُٲُ٭ة  كا٣

ا٣٪ُٜ ثجٕي ا٣عؿ٠ح، كٱ١ٮف ا٣ٛة٩ٰ ٦٪٭ة أ٠سؿ ٨٦ ا٣جػةٰٝ
 76ا

  كأوػٮؿ ٬ػؾق 

ا٣عؽكد كا٣ؽرصةت كاردة ٣ؽل قٲجٮٱ٫ ٚػٰ ا١٣ذػةب، كإ٧ٌ٩ػة ٝىػؽ٩ة أف ٩ٞػٙ 

٤ٔٯ دٌُٮر ا٣٪ْؿ ٰٚ ٬ؾق ا٧٣كةا٢ ٣ؽل ا٤٣٘ٮٱٲ٨ ك٧٤ٔػةا ا٣ذضٮٱػؽ
 71ا

  كٝػؽ 

 َؿؼه ٨٦ ا٣جعر أظجج٪ة اقذٲٛةاق  أٌٚٯ ث٪ة إ٣ٯ ٬ؾا ا٣عؽٱر

 خاتمظىوتطلوق:ى-5

درس ا٣ؽ٠ذٮر ٧٠ةؿ ثنؿ ا٣ك١ٮف دراقح ٔة٦ٌح ٦ٕذ٧ػؽان ٤ٔػٯ ص٤٧ػح آراا 

كظكػ٪ةن  ،ٝجك٭ة ٨٦ ٦ى٪ٛةت ا٣٪عةة ا٧٣ذأػؿٱ٨، كادؼؾ٬ة كقٲ٤ح ٷٔةدة ا٣٪ْؿ

ٵٌف أػُةا ص٧ٌح  ؛٢ٕٚ ظٲ٨ ٌٚؿؽ ثٲ٨ ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨ ٨٦ ٬ؤٹا، كا٧٣ذأػؿٱ٨ ٦٪٭٥

إ٣ٯ ا٣جةظسٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ٱ٪ْؿكف إ٣ٯ ا٣ؽرس ا٤٣٘ػٮم ٔة٦ٌػح ٩ْػؿة كاظػؽة  دذكٌؿب

 ًٛ ؿ ا٧٣جؽٔح إ٣ٯ دةثٕٲ٭٥ ثٕػؽ ا٣ٞػؿف ا٣ؿاثػٓ ١ى دض٧ٓ ا٣ؿٌكاد اٵكاا٢ أوعةب ا٣

إذ ٦ػ٨ ا٣ٌػؿكرة ث١٧ػةف دعؽٱػؽ  ؛٤٣٭ضؿة، كٹ قٲ٧ٌة ا٧٣ذػأػؿٱ٨ ز٦٪ػةن ٦ػ٪٭٥

                                                 

  ٦57ؿمؽ ا٣ٞةرئ، ص  69ا

  ٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ، ا٧٣ٮًٓ ٩ٛك٫  76ا

  569، ص٤٣ع٧ؽ ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح  71ا
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ٯ قػٺ٦ح ا٣٪ذػةاش  ا٣ٛذؿة ا٣ذٰ ٱؽكر ٚٲ٭ة ا٣ؽرس ًٚؿاران ٨٦ ا٣ذ٧ٕٲ٥، كقػٕٲةن إ٣ػ

١٣ػػ٨ٌ ا٣ػػؽ٠ذٮر ثنػػؿ ٌٚكػػؿ أمػػٲةا ٦ػػ٨ ثعػػر ا٣كػػ١ٮف دٛكػػٲؿان مػػةإةن ٣ػػؽل 

ا٧٣كذنؿٝٲ٨ كثٕي ا٤٣كة٩ٲٲ٨، كٹ قػٲ٧ٌة ٦ػة ٱذٌىػ٢ ثكػ١ٮف ا٧٣ػٌؽ ككصػٮد 

ظؿ٠ػػةت ٝجػػ٢ ظػػؿكؼ ا٧٣ػػٌؽ، ك٩عػػٮ ذ٣ػػٟ ٧٦ػػة ٬ػػٮ ذااػػٓ ٚػػٰ ا٣ؽراقػػةت 

ا٣عؽٱسح
 72ا

اٵظػؿؼ ٚ٭ػؾق »  ك٤ٌٜٔ ا٣ؽ٠ذٮر ثنؿ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع ثٞٮ٣ػ٫: 

ٰٚ ٩ْؿ٥٬ ٦ػٌؽات، ك٬ػٰ ٚػٰ ا٣ٮٝػخ ٩ٛكػ٫ قػة٠٪ح، ك٬ػؾق ا٧٣ػٌؽات ٠ػؾ٣ٟ 

٦كػػجٮٝح ثعؿ٠ػػةت ٦ضة٩كػػح، ظ٧١ػػةف ٹ وػػٌعح ٵظػػؽ٧٬ة، كٱػػؽٌٹف ٤ٔػػٯ 

«اًُؿاب ٰٚ ٚ٭٥ ظٞةاٜ اٵمٲةا
 73ا

  كا٣ىعٲط أٌف ا٣ٞؽا٦ٯ ٔة٤٦ٮا ظؿكؼ 

ٌٟ ٚٲ٭ػة، ثػ٢ إٌف  ا٧٣ٌؽ ٦ٕة٤٦ح وٮدٲح ٩ُٞٲح، ك٬ػٰ ٬٪ػة ظؿ٠ػةت َٮٱ٤ػح ٹ مػ

عؿ٠ةت ا٣ٞىةر ٦أػٮذة ٦٪٭ة، ١٣٪ٌ٭ة د٪ذ٭ٰ ثة٣ك١ٮف، ٚٺ ٱٞٓ ثٕؽ٬ة قة٨٠، ا٣

كٹ دؽرج إ٣ٯ ٦ة ثٕؽ٬ة  كٝؽ دٌٞؽـ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر إ٧٣ةـ كاقٓ ث٭ؾا ا٣ذٛكػٲؿ  

٨ٌ١٣ ا٣ذٞ٪ٲةت ا٣ىٮدٲح ا٣عؽٱسح ٌٚكؿت أمٲةا ٧٦ة اقذ٤ٜ٘ ٤ٔٯ ا٣٘ؿثٲٲ٨ كرزػح 

أظػؽ٧٬ة  :ٙ ٦ػ٨ صػـأٱ٨كػ٤ىخ إ٣ٯ أٌف ظؿؼ ا٧٣ػٌؽ ٱذػأ٣ ،٫ا٣ٲٮ٩ة٩ٲٲ٨ ٚ٭٧ي 

كأٌف ا٣ٮٝػٙ ٤ٔػٯ  ؛٦ذىةٔؽ ا٣عؿ٠ح، كاٳػػؿ ٦ذؼة٦ػؽ ا٣عؿ٠ػح، ك٬ػٮ ا٧٣ػؽٌ 

ا٧٣ؽكد كٝٙ ٦ذؽٌرج، ٧٠ة ق٪جٲ٨ٌ ٹظٞةن 
 74ا

  

٧ٚػػٓ أٌف ا٧٣ػػٌؽ ٱٕػػةدؿ ٦ىػػٌٮدةن َػػٮٱٺن، ٱٛذٞػػؽ ا٣ٞػػٮة ا٣عؿ٠ٲػػح ا٣ؽإٚػػح 

ٹ ك٣ؾ٣ٟ ا٧٣ػٌؽات  ؛كا٧٣ذىةٔؽة ا٣ٞٮة ا٣ذٰ دذىٙ ث٭ة ا٣عؿ٠ح  Cinetic Forceا

« ا٣ىػؿؼ»دكذُٲٓ ا٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ا٧٣ؼؿج ا٣ذػة٣ٰ  ك٬ػؾا ٦ٕ٪ػٯ أ٩ٌ٭ػة دٛذٞػؽ إ٣ػٯ 

                                                 

، ك٧٠ةؿ ثنؿ، دراقةت ٰٚ ٤ٔػ٥ 39إثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف، اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱح، ص آراا ا٩ْؿ ٦سٺن   72ا

، 469-468، كر٦ٌةف ٔجؽ ا٣ذٮاب، ٚىٮؿ ٰٚ ٚٞػ٫ ا٣ٕؿثٲػح، ص262-1/261ا٤٣٘ح، 

  381كٗة٥٩ ا٣ع٧ؽ، ا٣ؽراقةت ا٣ىٮدٲح، ص

  ٧١1/261ةؿ ثنؿ، ٣ دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح  73ا

  261-2/175ٕجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣عةج وة٣ط، ٣ ت ا٣ٕؿثٲحثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲة  74ا
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ث٧ىػػ٤ُط ا٣ؼ٤ٲػػ٢
 75ا

، ٵ٩ٌ٭ػػة دعىػػ٢ ثػػؽٚٓ ا٣عؿ٠ػػح، كد١ػػٮف ٌٝٮد٭ػػة ا٣عؿ٠ٲػػح 

ظٲ٨ دعٌؿؾ د١ٮف ٣٭ة ٝػٌٮة « ا٣ىعةح»٤ٔٯ ظٲ٨ أٌف ا٣عؿكؼ ا٣ضٮا٦ؽ  ،٦ذ٪ةٝىح

ا٣ذعٌؿؾ كاٹ٩ذٞةؿ إ٣ٯ ا٧٣ؼؿج ا٣ذة٣ٰ :، أم«ا٣ىؿؼ»
 76ا

كا٣ك١ٮف ٬ٮ دٮٝٲػٙ   

٨٦ زى٥ٌ ظجف دةـٌ أك ٗٲؿ دػةـٌ ادػةـٌ ٚػٰ ا٣عػؿكؼ ا٣نػؽٱؽة، ٬ٮ ٣عؿ٠ح ا٣عؿؼ، ك

كٗٲؿ دةـٌ ٰٚ ٗٲؿ٬ة   ٚة٣عجف ٱؼذ٤ٙ ثةػذٺؼ ا٣عؿكؼ، ٚٲ١ٮف ٦ػٓ ا٣ىػعةح 

 كٰٚ ا٧٣ػؽكد ٱ١ػٮف ا٣كػ١ٮف ،ا٣كة٠٪ح آ٩ٲ ة، ٦ٓ ٝجٮ٫٣ ٣ٺ٦ذؽاد ثإثٞةا ا٣ذٮدؿ ا٤ٌٕ٣ٰ

دٕٚػح كاظػؽة، كٱ١٧ػ٨ أف « ا٣ىػٮا٦خ»ٲٙ ٰٚ ا٣ىعةح إذ ٱعى٢ ا٣ذٮٝ ؛ز٦ة٩ٲ ة

ٱ٧ذٌؽ ٚٲ٫ ظجف ا٣٪ٛف  أ٦ة ٰٚ ا٧٣ؽكد ٚٲعى٢ ٬ػؾا ا٣ذٮٝٲػٙ داا٧ػةن ثة٣ذػؽٌرج، ٹ 

دٕٚح كاظؽة، كٱعؽث ظجف ا٣٪ٛف ٚٲ٫ ثٛذٮر ا٣عؿ٠ح كدٺمٲ٭ة مػٲبةن ٚنػٲبةن 
 77ا

  

إف ا٩ذ٭ٯ ا٣ىػٮت إ٣ػٯ ظٲٌػـ »كػٺوح ا٣ٛؿؽ ثٲ٨ ا٧٣ذعٌؿؾ كا٣كة٨٠ ٬ٰ أ٫ٌ٩ 

ٝؿع ٦ؼؿصةن ٨٦ ٦ؼػةرج ا٣ع٤ػٜ أك ا٣ٛػ٥ أك ا٣نػٛذٲ٨ د٧ػٌٮج ٣ػؾ٣ٟ ا٣ٞػؿع، ك

ٚذ١ٲٌٙ ث١ٲٛٲح ٬ٰ ا٣عؿؼ   ٚإف ٌٝؿ ا٣٭ٮاا ٝؿاران دة٦ ة، ك٥٣ ٱٌُؿب ٚػة٣عؿؼ 

قة٨٠، كإف ٥٣ ٱذ٥ٌ ٝػؿارق، كاًػُؿب ٔ٪ػؽ اٹٔذ٧ػةد ٠ػةف ا٣عػؿؼ ٦ذعٌؿ٠ػةن 

ٮ ٤ُ٦ػٜ ٹ٩ٛىة٫٣ ٨ٔ ا٣عٲٌـ ثعؿ٠ح  ٚة٧٣ذعٌؿؾ ٹ ٱعػجف ٦ٕػ٫ ا٣ػ٪ٛف، ك٬ػ

«٣ٮصٮد ٦ة ٱٕٲ٪٫ ٤ٔٯ ا٣ؼؿكج
 78ا

  

أ٦ٌة اث٨ ص٪ػٰ ١ٚػةف  ،٤ٔٯ ظؿكؼ ا٧٣ٌؽ كظؽ٬ة ة٣ٞؽ ٠ةف ا٬ذ٧ةـ قٲجٮٱ٫ ٦٪ىج  

ا٬ذ٧ة٫٦ ٦٪ىؿٚةن ٩عٮ ٚعه ا٣كة٨٠، كثٲةف ػىةاى٫ ٰٚ قٕٲ٫ ٷٱٌػةح اٷدراج، 

٦ٓ ٔؿ٫ً ا٣ٮاقٓ ٵظٮاؿ ا٧٣ٌؽ كا٣عؿ٠ةت  كا٩ٛؿد اث٨ ا٣ُعػةف ثػة٣٪ٌه ٤ٔػٯ أٌف 

 ا٣عؿؼ، ٧٠ة دٌٞؽـ ٣ؽل قٲجٮٱ٫ كاث٨ ص٪ٌٰ ٹ ٬ٮ ا٣ك١ٮف، ا٧٣ٞىٮد 

                                                 

  1/56ٶز٬ؿم، ٣ د٭ؾٱت ا٤٣٘ح  75ا

  2/198، 1/284ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲح،   76ا

  1/368ا٣كةثٜ،   77ا

  2/184ا٣كةثٜ،   78ا
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 ٨٦ ػٺؿ ادضة٬ػةت« ا٣كة٨٠ كا٣ك١ٮف»ك١٬ؾا ٔؿً٪ة صٮا٩تى ٨٦ ٦ٛ٭ٮـ 

٦ذٌٕؽدة، ٔجٌؿت ٨ٔ ٦ٛ٭ٮ٦ةت ٧٤ٔٲح صؽٱؿة ثة٣ػؽرس ا٧٤ٕ٣ػٰ
 79ا

   ٌٟ كٹ مػ

 ٰٚ أٌف ٠سٲؿان ٨٦ ٬ؾق ا٧٣ٛ٭ٮ٦ةت ٠ةف قػةثٞةن ٣ٕىػؿق ٚػٰ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ اٵظٲػةف 

مٲبةن ٨٦ ا٣٘ج٨ دػ٢ ٤ٔٯ ٤ٔٮ٦٪ة ا٤٣٘ٮٱح ٨٦ ا٣ٞٲػةس ا٣ػؾم أصػؿاق  ك٩ؤ٠ٌؽ أفَّ 

اا٧٣عؽزٮف ثٲ٨ ٬ؾق ا٤ٕ٣ٮـ كا٧٣ٛة ، ٹ ٬ٲ٥ ا٤٣كة٩ٲح  ك٬ٮ ٝٲػةس ًػٕٲٙ صػؽ 

ٱىأػؾ ٰٚ ا٣عكجةف ٦ة ثٲ٨ ا٣ٕؿثٲح كا٤٣٘ةت اٵكرثٲح ٦ػ٨ ػٺٚػةت
 86ا

ٌٚػٺن  ؛

  ٚٞػؽ ٨ٔ ا٣ذ٪ج٫ إ٣ٯ دُػٮر ا٣ػؽرس ا٣ذٞ٪ػٰ ٤٣٘ػح، كٹقػٲ٧ٌة درس اٵوػٮات

٩ٞػػي ٬ػػؾا ا٣ذُػػٮر ٔػػؽدان ٦ػػ٨ ا٧٣كػػ٧ٌ٤ةت ا٧٣ٮركزػػح ٔػػ٨ ا٣ذػػؿاث ا٣ٲٮ٩ػػة٩ٰ 

اا٣ٛٲ٤ٮ٣ٮصٲػح  كثػؽاٱةت ا٣ػؽرس ا٤٣كػة٩ٰ  ٫ٞٚ ا٤٣٘ػح كثعٮث اٹقذنؿاؽ ك

ك٨٦ ا٧٣ٛؿكض أف ٱكذ٧ٌؽ ا٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ ٦ى٤ُعةد٫ ك٦جةدا٫ ٨٦ كاٝٓ ا٤٣٘ػح 

٤ٛعػػه ٩ٛكػ٭ة، ك٦ػة ٱ٪ةقػػج٭ة، ظذػٯ دػػأدٰ ا٣٪ذػةاش ٧٤ٔٲٌػح وػػعٲعح، ٝةث٤ػح ٣

 كا٣ذٌُجٲٜ، ٹ أ٦نةصةن ٨٦ ٩ْؿٱةت ٦ذ٪ةٌٝح أك ٦جذٮدح ٨٦ قٲةٝ٭ة اٵو٤ٰ 

*   *   * 

 
 املصادر واملراجع

 
إم١ة٣ٲةت ٰٚ ا٣جعر كا٣٪ٞؽ ا٣٪ٌعٮٱٌٲ٨ ٣ٛؼؿ ا٣ػؽٱ٨ ٝجػةكة، دار ا٤٧٣ذٞػٯ،  -

 ـ 2664، 1ظ٤ت، ط

                                                 

دٌٛكػؿ آ٣ٲػح ا٣٪ُػٜ كاٷدراج وػة٣ط آراا ٌٚؾة ٤ٞ٩٭ة ا٣ػؽ٠ذٮر ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ا٣عػةج : ا٩ْؿ  79ا

ثعٮث كدراقػةت ٚػٰ  :ؾ كا٣ك١ٮف  ك٧ْٕ٦٭ة ٨٦ ٦ىةدر ٦ؼُٮَح  ا٩ْؿ ٠ذةث٫كا٣ذعؿٌ 

  261-2/175ا٤٣كة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲح، 

  42-39إم١ة٣ٲةت ٰٚ ا٣جعر كا٣٪ٞؽ ا٣٪عٮٱٲ٨ ٣ٛؼؿ ا٣ؽٱ٨ ٝجةكة، ص  86ا
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 اٵوٮات ا٤٣٘ٮٱػح ٷثػؿا٬ٲ٥ أ٩ػٲف، ١٦ذجػح اٵ٩ض٤ػٮ ا٧٣ىػؿٱح، ا٣ٞػة٬ؿة، -

   ـ 1947، 1ـ اط1971، 4ط

ثعٮث كدراقةت ٰٚ ا٤٣كػة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػح ٣ٕجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ا٣عػةج وػة٣ط،  -

  ـ2667ا٣ضـااؿ،  ،٦٪نٮرات ا٧٣ض٧ٓ ا٣ضـااؿم ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

ا٣ذن١ٲ٢ ا٣ىٮدٰ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح اٚٮ٩ٮ٣ٮصٲػة ا٣ٕؿثٲػح  ٣كػ٧٤ةف ظكػ٨  -

ا٣ٕة٩ٰ، دؿص٧ػح ٱةقػؿ ا٧٣ػٺح ك٦ؿاصٕػح ٦ع٧ػؽ ٦ع٧ػٮد ٗػة٣ٰ، ا٣٪ػةدم 

 ـ  1983أك٣ٯ  ا٣سٞةٰٚ، صٌؽة، ط اٵدثٰ 

ٌٞٞػ٫ كٝػٌؽـ ٣ػ٫ ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٦ع٧ػؽ  - د٭ؾٱت ا٤٣٘ح ٣ٶز٬ػؿم، ا٣ضػـا اٵكؿ، ظ

 ـ ٬1964ةركف، راص٫ٕ ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ٌضةر، ا٣ؽار ا٣ٞٮ٦ٲح ٤٣ُجةٔح اا٣ٞة٬ؿة  

كت، ؿٰ، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ا٣٪ٌضػةر، دار ا٣٭ػؽل، ثٲػا٣ؼىةاه ٹث٨ ص٪ٌ  -

 زة٩ٲح، د ت  ط 

ٲح ٔ٪ػؽ ٧٤ٔػةا ا٣ذضٮٱػؽ ٣٘ػة٥٩ ٝػؽكرم ا٣ع٧ػؽ، كزارة ا٣ؽراقةت ا٣ىػٮد -

 ـ 1986اٵكٝةؼ كا٣نؤكف ا٣ؽٱ٪ٲح، ث٘ؽاد 

دراقةت ٰٚ ٥٤ٔ ا٤٣٘ح ٧١٣ةؿ ثنػؿ، ا٣ٞكػ٥ اٵكؿ، دار ا٧٣ٕػةرؼ ث٧ىػؿ  -

 ـ 1971زة٩ٲح  ـ، كا٣ٞك٥ ا٣سة٩ٰ دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ، ط 1971

ة٣ت ا٣ٞٲكٰ، ا٣ؿٔةٱح ٣ذضٮٱؽ ا٣ٞؿااة كدعٞٲٜ ٣ِٛ ا٣ذٺكة ١ٌ٧٣ٰ ث٨ أثٰ َ -

 ـ  1973أك٣ٯ  دعٞٲٜ أظ٧ؽ ظك٨ ٚؿظةت، دار ا٧٣ٕةرؼ، د٦نٜ، ط 

دار ا٤ٞ٣ػػ٥،  ،قػٌؿ وػػ٪ةٔح اٷٔػؿاب ٹثػػ٨ ص٪ٌػٰ، دعٞٲػػٜ ظكػ٨ ٬٪ػػؽاكم -

  1985أك٣ٯ  ط  د٦نٜ،

ٌٍ ٤٣ؼٌػؿ ا٣ٲػـدم  - مؿح مةٚٲح اث٨ ا٣عةصت ٰٚ ٧٤ٰٔ ا٣ذىػؿٱٙ كا٣ؼػ

ف، ٦ؤقكػح أظ٧ؽ ا٣ٕس٧ة ظك٨ ٤٣٭ضؿة ، دراقح كدعٞٲٜ 726 اأد٫٧ٌ ق٪ح

 ـ 2668أك٣ٯ  ا٣ؿٱٌةف، ثٲؿكت، ط 
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ٌٰ ا٣ؽٱ٨ ا٧٣ذػٮٌٚٯ ٔػةـ  -  688مؿح مةٚٲح اث٨ ا٣عةصت ٣ٶقذؿاثةذم ارً

 ٤٣1693٭ضؿة  ٦ٓ مؿح مٮا٬ؽق ٣ٕجؽ ا٣ٞػةدر ا٣ج٘ػؽادم اا٧٣ذػٮٚٯ ٔػةـ 

٤٣٭ضؿة  دعٞٲٜ ٦ع٧ػؽ ٩ػٮر ا٣عكػ٨ ك٦ع٧ػؽ ا٣ـٚػـاؼ ك٦ع٧ٌػؽ ٦عٲػٰ 

  1358٬-1356 ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ، ٦ُجٕح ظضةزم ثة٣ٞة٬ؿة

مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫ ٤٣كٲؿاٰٚ، دعٞٲٜ أظ٧ؽ ظكػ٨ ٦٭ػؽ٣ٰ، ك٤ٔػٰ قػٲؽ  -

    ـ اوٮرة ٨٦ ا٣نةث١ح 2668أك٣ٯ  ٤ٰٔ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ط 

جةٔح ا٧٣٪ٲؿٱٌح ث٧ىؿ، د ت مؿح ا٧٣ٌٛى  - ٌُ  ٢ ٹث٨ ٱٕٲل، إدارة ا٣

ٚىٮؿ ٰٚ ٫ٞٚ ا٣ٕؿثٲح ٣ؿ٦ٌػةف ٔجػؽ ا٣ذػٮاب، ١٦ذجػح ا٣ؼػة٩ضٰ ثة٣ٞػة٬ؿة  -

 ـ 1983زة٩ٲح  ؿٚةٰٔ ثة٣ؿٱةض، ط كدار ا٣

ا١٣ذػػةب ٣كػػٲجٮٱ٫، دعٞٲػػٜ كمػػؿح ٔجػػؽ ا٣كػػٺـ ٬ػػةركف  ٔػػة٥٣ ا١٣ذػػت،  -

  1317٬ثٮٹؽ ق٪ح  كط  ،ثٲؿكت، د ت

٦ؼػػةرج ا٣عػػؿكؼ كوػػٛةد٭ة ٹثػػ٨ ا٣ُعػػةف، دعٞٲػػٜ ٦ع٧ػػؽ ٱٕٞػػٮب  -

 ـ 1984أك٣ٯ  دؿ٠كذة٩ٰ، ط 

ٌعةف ا٣كػ٧ةدٰ، دعٞٲٜ ٦ؿمؽ ا٣ٞةرئ إ٣ٯ  - ٌُ دعٞٲػٜ ٦ٕة٥٣ ا٧٣ٞةرئ ٹث٨ ا٣

ة٨٦، دار ا٣جنٲؿ، ٧ٌٔةف ك٦ؤقكػح ا٣ٌؿقػة٣ح، ثٲػؿكت، ط  ٌٌ  ظةد٥ وة٣ط ا٣

 ـ 1999أك٣ٯ 

ؼؽٱضح ا٣عػؽٱسٰ، ٦ػؤد٧ؿ ا٣٪ٞػؽ ٣ «ا٧٣ى٤ُط ا٣ىؿٰٚ ٰٚ ٠ذةب قٲجٮٱ٫» -

 ـ 1994اٵدثٰ ا٣ؼة٦ف ثضة٦ٕح ا٣ٲؿ٦ٮؾ، إرثؽ، 

ا٧٣٪٭ش ا٣ٌىٮدٰ ٤٣ج٪ٲح ا٣ٕؿثٲػح ٣ٕجػؽ ا٣ىػجٮر مػة٬ٲ٨، ٦ؤقكػح ا٣ؿقػة٣ح،  -

 ـ 1986ثٲؿكت، 

 ، دعٞٲٜ إثؿا٬ٲ٥ ٩577٬ـ٬ح اٵ٣جٌةا ٰٚ َجٞةت اٵدثةا ٹث٨ اٵ٩جةرم ات -

 ـ 1985ا٣كة٦ؿااٰ، ١٦ذجح ا٧٣٪ةر، ا٣ـرٝةا ثةٵردف، ط  زة٣سح 
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 الشُِّكر: إىلمهظوُر الّصويفُّ الِعِرفانيُّ ال 
ػؽٱري ا٣ٌىػٮٚٲًٌح ٔػ٨  ٞٲٞذًػ٫  كظى ٌؽـى ا٣ٞٮؿي ٰٚ مأًف ٩ىٍنػأًة ا٣ذٌىػٌٮًؼ كظى دٞى

١ٍؿً » ٍٚ٪ة ظٞٲٞحى ا٣ذٌىػٌٮًؼ « ا٣نُّ ؿى ٔى ٱينج٫ًي ظؽٱسى٭٥ ٨ٔ ا٧٣ىكةا٢ً ا٧٣يؼذ٤ًٛح، كإذا ٦ة 

ًٓ ٝؿٱجنػة ٢َّ ٰٚ ا٣ٮاًٝ
ّى ة٬ًًؿ  ٌْ ٙى ٰٚ ا٣ ٠ٍ٪ة أٌف ٠ٺـى ا٧٣ىنةٱًغ ٦ىٍ٭٧ة اػذ٤ى ػ٫  أدرى ٌي ثٕ

ة ث٧ًٕ٪نٯ كاًظؽو كظٞٲٞحو كاًظؽة  أ٦ٌػة اٹػػذٺؼي ٚػٰ  ُن ٰى ٫ُّ٤٠ ٦ؿدج ًٞ ى ٨٦ً ثٕيو كث

ة٦ػةدً٭٥ ك٦ىػؿادجً٭٥  ا٣ذٌٕجٲؿاًت ٚ٪ةمئه ٨ٔ اٹػػذٺًؼ ٚػٰ أظػٮاًؿ ا٣ٞػةا٤ٲ٨ى ك٦ٞى

رىصػًح  ـً كا٣ؽَّ ٞػة جِّػؿي ٔػ٨ ا٧٣ى ذ٫ً ٬ٮ، كٱٕي
ى ٣ ـً كدىرصةد٭٥، ك٠ي٢ُّ كاًظؽو ٱذعٌؽثي ٨ٔ ٦٪

، ٨٦ً دىرىصًح اٹ٩ُٞةًع ا٣ذٰ ٬ٮ ٚٲ َّٰ ٤ٮؾى ا٣ؿُّكظة٩ ٲٍؿى كا٣كُّ ؿي ٬ٮ أٌف ا٣كَّ ٭ة  كأ٦ٍؿه آػى

ة٦ػةته كدىرىصػةته كأظػٮاؿه  ىػ٫ي ٦ىؿادًػتي ك٦ٞى ٪ػةًا ٚػٰ اهلل، ٣ ٛى ـً ا٣ ػة ًت إ٣ٯ ٦ٞى
٤ى َُّ كا٣

ةـه ػةص   ًٟ ٰٚ ٠ي٢ِّ ٦ؿظ٤حو ظةؿه ك٦ٞى ً «كأكٝةته ٦ؼذ٤ٛحه، ك٤ً٣ٌكة٣
 1ا

  

                                                 

ػ٪ة ٚٲػ  ا ًٍ ٔىؿى ًٜ ا٣ػؾم  ًد ا٣ٌكةث ٕىؽى ٔىٍؽ٩ة ث٫ ا٣ٞةرئى ا١٣ؿٱ٥ ٰٚ ا٣ ٕىؽىًد ٬ٮ ٦ة كى ـٍاٲٌػحى ٦ة ٱأدٰ ٰٚ ٬ؾا ا٣ ٫ صي

 إًذ ٱًضؽ ا٣ٞةرئي ٬٪ة ا٧٣كأ٣حى ٰٚ ٌٚةًا ا٣ذٌىٌٮؼ  ،«ٌٚةا ٦ة ٝىج٢ٍى ا٣ذٌىٌٮؼ»  ا٧٣ٮًٮًع ا٧٣ذًٌى٤حى ثً 

ًٓ ا٤٣ًٌ٘ح ا٣ٕؿثٲًٌح ٰٚ ًد٦ىٍنٜ  ا ٮي ٦ىٍض٧ى ٌٍ ٤ىت ٔي  ، أقذةذي ا٣جٺًٗح كا٣٪ًٌٞؽ ٰٚ صة٦ًٕح ظى

 ـ 8/1/2626كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 

جٕػح ا٣ذٌةقػٕح،  گٍ ٚؿ٬٪: قٌضةدمقٲٌؽ صٕٛؿ   1ا ٌُ اوُٺظةًت كدٕجٲؿات ٔؿٚة٩ٯ ]ثة٣ٛةرقٲٌح[ ا٣

  243ـ، ص2616- ش1389٬ا٩ذنةرات َ٭ٮرل، َ٭ؿاف 
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٪ة ا٧٣٪ْٮرى  ًً ٍؿ ٔى ١ٍؿً » ٯإ٣كٰٚ  ؿكرةى « ا٣نُّ ًى ، ٩ىؿىل  ٌٰ ٰٚ ا٣ذٌىٌٮًؼ اٷقٺ٦

ٲ٨ًٍ ٧٬ػػة:  ػػؿدةي ا٣ٌكػػةاؿةي   -1دٞػػؽٱ٥ً ٩ى٧ػػٮذصى ٍٛ ٪ةٝىنػػةتي  -2ا٣ٕجػػةراتي ا٧٣ي ا٧٣ي

٤ح   ا٣ذٌأًوٲ٤ٲٌحي ا٧٣يٛىَّ

 ُمِفردِة ِلَأِعالِم الّتصّوِف ويف احِلكايات:الشُِّكُر يف الِعباراِت ال 
ـً  ري ٦ٛ٭ٮ ٮُّ ِّٰ « ١ٍؿً ا٣نُّ »ٱي٧س٢ِّي دُى ػًش ا٣ٌؿكظػ ٌٍ ٦نة ثًةدٌضػةًق ا٣٪ُّ ػؽُّ ـً دٞى ٰٚ اٷقٺ

٤ىٲٍػ٫ً ا٣ٌىػٺةي كا٣ٌكػٺـي  ٚىجىػٍؽانا ٦ًػ٨  ٔى ػٮؿي  ٞيػؿآفي كا٣ؿَّقي ٫ي ا٣ ٔى ؿى كا١ٛ٣ؿمِّ ا٣ؾم مى

 ًٜ ٥ًٍ٤ كا٧٣يؽارىقًح كا٣ذٌعٞٲػ ًٕ ٠ًح ا٣ ؿى ٓى ظى ٦٪ذىٙ ا٣ٞؿًف ا٣سٌة٩ٰ ا٣٭ضؿٌم دٞؿٱجنة، ك٦ى

ـً كا٧٣ٕة ٤ٍػ٥ه، ٰٚ ٦ىٮادِّ ا٤ٕ٣ٮ ًٔ ٤يٮ٠ً٭٥  زى إ٣ٯ ا٣ٮصٮًد أٚؿاده ٠ي٢ُّ ٔ٪ةًوًؿ قي ىؿى رؼ، ث

٤ٍػ٥ ًٔ ٩ةًت ٠ٺ٦ً٭٥  ػجٍعة٩ى٫، كٹ  :ك٠ي٢ُّ ٦ي١ٮِّ ٗىٲٍػؿى اهللً قي أٚػؿاده ٹ ٱىػؿىكفى ٦ٞىػٮدنا 

ٲىػٮاًت ٠سٲػؿو ٦ًػ٪٭٥  ِي ٰٚ ظى نة ظٞٲٞٲ ة ًقٮاق  كا٧٣يٺظى ٱىًضؽكفى ٰٚ ٤ٝٮثً٭٥ ٦عجٮث

ٲةد٫ً ٦ى  يدٲطى ٫٣ ٰٚ ظى ا، زيػ٥ٌ دػؿاقي ا٤ٞ٩ىػتى أ٫ٌ٩ أ ٲػؽن ًٕ ى ػجٲ٫٤ً ث ٍعجٮبه دي٩ٲٮم  ٦ٌٯ ٰٚ قى

ٲؽي إ٣ٯ اٵذ٬ةًف ٰٚ ٬ػؾا  ًٔ ي ِّٰ إ٣ٯ اٳًػؿ  كأ ِّٰ ا٣ٌؿكظ ٱ٪ ًق ا٣ؽِّ ؽِّ ًً ٯ ٰٚ  ٌى ٲ٫ًٍ ك٦
٤ى ٔى

ػٲ٢ً ثػ٨ً  ٌى ٛي كٱٌػًح كا٣ ٕىؽى ىد٬ٍى٥ كراثٕحى ا٣ ٲىٮاًت إثؿا٬ٲ٥ى ث٨ً أ ا٣ؾم ٩ع٨ي ٚٲ٫، دؾ٠ُّؿى ظى

ٲةض كأثٰ ظة٦ؽو ا٣ ؿٱ٨ى ٠سٲؿ ًٔ ٌٰ كآػى  ٘ـا٣

ًٜ ا٧٣عجًٌح اٷ٣٭ٲًٌح اثذؽاان  ؿٱ ُى ً ك أٌف ٠ىسٍؿةى ا٣ٕةرٚٲ٨ى اٷ٣٭ٲٌٲ٨ى كا٣ٌكة١٣ٲ٨ى ٣ كٱىجٍؽي

٘ى٤ىٍخ  ٭ٲٌحه ا٩نػ ٛى ػ ٍؿٚة٩ٲٌػحه مى ًٔ ػٮٚٲٌحه  ةٚػحه وي ٍؿًف ا٣سٌػة٩ٰ ٩نػأ ٔ٪٭ػة زٞى ٞى ًٙ ا٣ ٨٦ً ٦ي٪ذىى

ؽكًد ٣ًٍٶظٮاؿً  ًٓ ا٣عي ًٍ ًٜ ا٣عةٹًت ا٣ٌؿكظٲًٌح ككى ٞةا ػ٭ة  ثًعى ٲني كا٧٣ٞة٦ةًت ا٣ذػٰ ٱٕى

ؽي ٦ًٲٺدى  ٍؾ٩ة ٩ىٍن٭ى ىػى ٍؿًف ا٣سٌة٣ًًر ا٣٭ضؿٌم دٞؿٱجنة، أ ٞى ًٓ ا٣
٤ى ٍُ ا٣ٌكة١٣ٮفى  كاثذؽاان ٨٦ً ٦ى

ـي ٦ٛ٭ٮـي  ؽِّ ًط ا٧٣ىٕة٥ً٣  كٱٞي ًً ٰ  كا ٮٚ ٍٛفو وي ٥ًٍ٤ ٩ى ػ١ٍؿً »ًٔ ا ٣ً٭ػؾق « ا٣نُّ ٲِّػؽن ٦ًسػةٹن صى

ؽكًد كا٣ذٌٕؿٱٛ ٘ىٲٍػًؿ رىٱٍػتو ٔػ٨ ٝىٍىػؽو ا٧٣يكةرىًٔح إ٣ٯ دٞؽٱ٥ً ا٣عي ٟى ثً ةت  كٱي٪جًئي ذ٣

ًٜ ا٣عةٹًت ا٣ٌؿكظٲٌح  ٞةا ـً ظى ىٲ٨ِّو إ٣ٯ إٚ٭ة  ث

ٜى ٚػػٰ َجٲٕػػًح  ٜى ٚػػٰ ا٧٣ٕػػة٩ٰ كا٣ذٌعٞٲػػ ػػٲ٨ًٍ ا٣جىىػػٲؿًة أٌف ا٣ذٌنػػٞٲ ٕى ً ك ٣ كٱىجٍػػؽي
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ؿآ٩ٲٌػًح ا٣ذػٰ صػةاىٍت  ٞي ـً ا٧٣ٕػة٩ٰ ا٣ ٩ةًت ٦ىػؿدُّق ٩يػـكعه إ٣ػٯ إٚ٭ػة ا٣ٕ٪ةًوًؿ كا٧٣ي١ٮِّ

٤حن  جٍعة٩ى٫  ٦يٍض٧ى ١ًٍؿ اهللً قي ـً مي ٟى دٛىٲ٢ي ا٣ٞٮًؿ ٰٚ ٦ٛ٭ٮ ٰٚ أظٲةفو ٠سٲؿة  ك٨٦ً ذ٣

١ًٍؿ اٷ٩كةف، ٚإٌف  ٥ً »كمي ًٕ ٍ٪ ٧ًٍٕح ا٧٣ي ًٜ اٹٔذؿاؼي ث٪ً ى٢ً٬ٍ ا٣ذٌعٞٲ ١ًٍؿ ٔ٪ؽى أ ظٞٲٞحى ا٣نُّ

ػجٍعة٩ى٫ ثًأ٩ٌػ٫  ِّٜ قي ػ ًٙ ا٣عى ٍوػ ٤ىػٯ ا٣ٞػٮًؿ ثًٮى ٔى ٍصػ٫ً ا٣ؼٌػٮع، ك ٤ىٯ كى ػ١يٮره »ٔى « مى

ة ٕن قُّ ا، ٧٠ػة دىٮى ١ٍؿن ١ًٍؿ مي ـااى ا٣نُّ ٧َّٯ صى ١ٍؿ  ٚكى ٤ىٯ ا٣نُّ ٔى جٍؽى  ٕى ٪ةقي أ٫ٌ٩ ٱيضةزم ا٣ ٍٕ ، ك٦ى

 : ٌٜ [46 ٮرل:ا٣ٌنػ] ژ ۓے ے ھ ھ ژٝةؿى ق ]ا٣عى ١ٍؿي : مي [ إُٔةؤق   كًٝٲ٢ى

١يٮره  ٢ً ا٣ٲكٲؿ، ٨٦ً ٝىٍٮ٣ًً٭٥: داثٌحه مى ٧ى ٕى ٤ىٯ ا٣ ٔى ؿىٍت ٨٦ً  :ا١٣سٲؿى ٨٦ً ا٣سَّٮاًب  إذا أّ٭ى

 ٨ً ٧ى ٤ىػٯ ا٣كِّ ٔى ١ًٍؿ ا٣سٌ٪ةاي  ٞٲٞحي ا٣نُّ : ظى ةؿى ًٙ  كٱيعذ٧ى٢ي أف ٱٞي ٤ى ٕى ُىٯ ٨٦ً ا٣ ٚٮؽى ٦ة دٕي

جًٍؽ  ٕى ١ٍؿي ا٣ ٍعًك٨ً ثًًؾ٠ًٍؿ إًٍظكة٫٩: ٚني ىٲٍػ٫ً،  هللا٧٣ي ٤ىٲٍػ٫ً ثًػًؾ٠ًٍؿ إًٍظكػة٫ًً٩ إ٣ ٔى دٕة٣ىٯ زى٪ةؤق 

٤ىٲ٫ًٍ ثًًؾ٠ًٍؿ إًٍظكة٩ً  ٔى جًٍؽ زى٪ةؤقي  ٕى جٍعة٩ى٫ ٤ً٣ٍ ِّٜ قي ١ٍؿي ا٣عى جٍػًؽ كمي ٕى ىػ٫ي  زػ٥ٌ إٌف إًٍظكػةفى ا٣ ٫ً ٣

١ًٍؿ ٫٣هللً َةٔذي٫  ًٜ ٤ً٣نُّ جًٍؽ ثًة٣ذٌٮٚٲ ٕى ٤ىٯ ا٣ ٔى ِّٜ إ٩ٍٕة٦ي٫  «دٕة٣ٯ، كإًٍظكةفى ا٣عى
 2ا

  

ىًك اٳ٣ػًح ا٣ذػٰ ديؤدٌٱػ٫ً ٚػٰ  ػ١ًٍؿ ٦ًػ٨ ًص٭ػًح ا٣ضةرظػًح أ ْيؿي ا٣ذٌىٌٮؼي إ٣ػٯ ا٣نُّ كٱى٪

ٔى٤ىٯ ذ٣ٟ ٬ٮ:  ١ٍؿه ثًة٤٣ِّكةًف، ك٬»اٷ٩كةف، ك ًٍٕخ اٹقػذ١ة٩ًح، مي ى ٮ أذؿاٚي٫ ثًة٣٪٧ًٌٕح ثً٪

ٞى٤ٍػًت، ك٬ػٮ  ػ١ٍؿه ثًة٣ ١ٍؿه ثة٣جىؽىًف كاٵر٠ةف، ك٬ٮ ادٌىةؼه ثًة٣ًٮٚةًؽ كا٣ًؼٍؽ٦ػًح، كمي كمي

ٍؿ٦ػح ًِ ا٣عي ػ ٍٛ ٭ٮًد ثًًإدا٦ًح ًظ ٔى٤ىٯ ثًكةًط ا٣نُّ «أذ١ةؼه 
 3ا

ػ١ًٍؿ    ك٬ػؾق دىػ٪ٲٛةته ٤ً٣نُّ

ًف ا٣٪٧ًٌٕح اٷ٣٭ ِي دىرىصحى دعكُّ ٤ٍػ٥ً دى٤ٍعى ًٔ ٰو ٔػةؿو ٚػٰ  ػ ٍٔ جِّؿي ٨ٔ كى ٕى ي ٲًٌح ٔ٪ؽى ا٣ٌنة٠ًؿ، كد

ِّٜ دٕة٣ٯ ٠سٲػؿةه ك٦يذجةٱ٪ػحه  كٱينػٲؿي  ًٜ ا٣عى َىؿٱ ٌٰ  ٧ٚى٪ةًزؿي ا٣ٌكةاؿٱ٨ى ٰٚ  ًٍٛف ا٣ٌىٮٚ ا٣٪ٌ

ي٤ػٮًغ ا٣٘ةٱػةت، كدع٧ُّػ٢و  ػؿكرًة ث ًى ٤ىػٯ  ٔى ٰي ٬ػؾا إ٣ػٯ إٍوػؿارو ٔ٪ػؽى ا٣ٌكػة١٣ٲ٨ى  ٍٔ كى

٦ٍؿى ١ًٚىؿو ٦يضٌؿدةو ٱيٍ٭ؾىل ث٭ة كٱيٍ٭ؾىري ًٹصذٲةًز ا٣ٕٞجةًت  ك٣ٲف اٵى٦ٍ 
ى  ؿي أ

ذٍ٭ػة اٵركاحي  ْى ٲٞػحه ٹظ ؿىصػةته دٝى ٕى ػ١ًٍؿ ٩ًٛكػ٫ ٦ي٪ٍ ـً ا٣نُّ ز٥ٌ ٰٚ داًػ٢ً ٦ٛ٭ػٮ

                                                 

٥ًٍ٤ ا٣ذٌىٌٮؼ، قةثٜ، ص  2ا ًٔ ٲؿٱٌحي ٰٚ  ٞينى ٲؿٌم، ا٣ٌؿقة٣حي ا٣ ٞينى ا١٣ؿٱ٥ ا٣   81أثٮ ا٣ٞةًق٥ ٔجؽي

  81ا٣ٌكةثٜ، ص  3ا
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٤ٌحه »ا٣ٕةرٚحي، ٚٞؽ  ًٔ ١ٍؿي ٚٲ٫  ٪ىٲؽي: ا٣نُّ ًٍٛكػ٫ ا٧٣ىـٱػؽى، ؛ٝةؿى ا٣ضي ى  ًٵ٫ٌ٩ ]ا٣ٌنة٠ؿى[ َة٣ًته ٣ً٪

٤ىٯ ٔى ٓى اهللً دٕة٣ىٯ  ٙه ٦ ػ١ٍؿي ٦ٕؿٚػحي  ٚ٭ٮ كاٝ : ا٣نُّ س٧ٍػةفى ٔي ًكػ٫  كٝػةؿى أثػٮ  ٍٛ ى ٩ ِِّ ػ ظى

١ًٍؿ؛ كذ٣ٟ ثًأف دىػؿىل  دى٥ُّ ٨٦ً ا٣نُّ
ى ١ًٍؿ أ ٤ىٯ ا٣نُّ ٔى ١ٍؿي  : ا٣نُّ ةؿي ـً ٨ٔ ا٣ٌن١ًٍؿ  كٱٞي ٍض ٕى ا٣

٤ىػٯ  ٔى ق  ؿي ، ٚذىنػ١ي ٟى ٤ىٲٍػ ٔى  ٥ً ٕى ػ٢ِّ ا٣ػ٪ِّ صى
ى ٜي ٨٦ً أ ٟى ا٣ذٌٮٚٲ ٫ًًٞ، كٱ١ٮفى ذ٣ ١ٍؿىؾى ثًذىٍٮٚٲ مي

١ًٍؿ، ز٥ٌ  ١ًٍؿ إ٣ٯ ٦ة ٹ ٱذ٪ة٬ىٯ ا٣نُّ ١ًٍؿ ا٣نُّ ٤ىٯ مي ٔى ق  ؿي «دىن١ي
 4ا

  

ـي  : ٚٲى٧ٲػ ٌٰ ػ٥ً ا٣ٞؿآ٩ػ ٍٕضى ١ًٍؿ ٦ًػ٨ ا٧٣ي ُّٰ ٰٚ ٦ٮًٮًع ا٣نُّ ٲؽي ا٣ذٌ٪ْٲؿي ا٣ٌىٮٚ كٱٛي

 : ػػ١يٮًر، ٚٞػػؽ ًٝٲػػ٢ى ىػػٲ٨ٍى ا٣ٌنػػة٠ًًؿ كا٣نَّ ٤ىػػٯ ا٧٣ٮصػػٮًد، »ث ٔى ؿي  ا٣ٌنػػة٠ًؿي ا٣ػػؾم ٱىٍنػػ١ي

٤ىٯ ا٧٣ٛٞٮ ٔى ؿي  ٍٚػًؽ، كا٣ٌن١يٮري ا٣ؾم ٱىٍن١ي ٤ىػٯ ا٣ؿِّ ٔى ؿي  : ا٣ٌنة٠ًؿي ا٣ؾم ٱىٍن١ي ةؿي د  كٱٞي

 ، ًٓ ػ
ٍٛ ٤ىػٯ ا٣٪َّ ٔى ؿي  : ا٣ٌنػة٠ًؿي ا٣ػؾم ٱىٍنػ١ي ػةؿي دٌ  كٱٞي ٤ىٯ ا٣ػؿَّ ٔى ؿي  ١يٮري ا٣ؾم ٱىٍن١ي كا٣نَّ

٤ىػٯ ا٣ُٕػةًا،  ٔى ؿي  : ا٣ٌنة٠ًؿي ا٣ؾم ٱىٍنػ١ي ةؿي ًٓ  كٱٞي ٍ٪ ٯ ا٧٣ى
٤ى ٔى ؿي  كا٣ٌن١يٮري ا٣ؾم ٱىٍن١ي

ؿي  ؿي ٔ٪ػؽى ا٣جىػٍؾؿ،  كا٣ٌن١ٮري ا٣ؾم ٱىٍن١ي : ا٣ٌنػة٠ًؿي ا٣ػؾم ٱىٍنػ١ي ةؿي ًا  كٱٞي ٤ىٯ ا٣جىٺى ٔى

 ً٢ٍُ ؿي ٔ٪ؽ ا٧٣ى «كا٣ٌن١يٮري ا٣ؾم ٱىٍن١ي
 5ا

  

ٔى٤ىػٯ دىرىصذىػٲ٨ًٍ ٣ً٭ػؾا ػ١ًٍؿ د١ػٮفي ٦يذًٌٛٞػحن  ػؽكدي ٤ً٣نُّ  كدى١ةدي ٬ؾق ا٣ذٌٕؿٱٛػةتي كا٣عي

ٔى٤ىٯ أٌف  ١يٮرى »ا٧٣ىٞةـ، ك ِّػ٫، كٚػ« ا٣نَّ ًٍٛكػ٫، ٰٚ ٗةٱًح ا٧٣عجًٌح ٣ًؿىث ى ٛى٪ػةًا ٔػ٨ ٩ ػٯ ا٣ ٰ ٦ي٪ذ٭ى

ٔى٤ىٲٍػ٫ً  ػٮًؿ اهلل  ٔىجٌػؿى ٔ٪٭ػة ظػؽٱري رىقي ٜه ثًؽىرصحو ٔة٣ٲػحو ٦ًػ٨ اٷٱ٧ػةًف،  ٔى٤ىٯ أ٫ٌ٩ ٦يذؼ٤ِّ ك

ٞىٍٮًؿ:  ٺـي ثًة٣ ٕنة ٧ً٣ة صبػخي ثػ٫»ا٣ٌىٺةي كا٣كَّ ىجى ؽي٠ي٥ ظذٌٯ ٱ١ٮفى ٬ىٮاقي د ىظى «ٹ ٱيؤ٨٦ًي أ
 6ا

  

َنة أٌف  ٍٛ٭ى٥ي اقذ٪جة ١يٮرى »كٱي ٜه ثًػأػٺًؽ اهللً كثًػأػٺًؽ ا٣ٌؿقػٮًؿ « ا٣نَّ ًٜ ٦يذؼ٤ِّػ ٤ٍػ ٨٦ً ا٣ؼى

ٙى ذادى٫ ثً  ١يٮر»  ٔى٤ىٲ٫ًٍ ا٣ٌىٺةي كا٣ٌكٺـي؛ ًٵٌف ٠يٺ  ٦ً٪٭٧ة كىوى  ٧٠ة دٌٞؽـى « ا٣نَّ

                                                 

٫   4ا  ٩ٛكي

٫   5ا  ٩ٛكي

ٍؿح ٦ىذ٨ًٍ اٵرثٕٲ٨ى ا٣٪ٌٮكٱٌح، ثٕ٪ةٱح ٣ٮٱف ثٮزٱػ٫، دار ا٧٣نػؿؽ، ثٲػؿكت، اٷ٦  6ا ةـ ا٣٪ٌٮكٌم، مى
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٧ةٔػةًت  ٤ىٯ ٦كػذٮل ا٣ضى ٔى ١ًٍؿ  ٙو ٤ً٣نُّ ٤ىٯ دىٍى٪ٲ ٔى  ُّٰ كد٪ج٫َّى ا٣ذٌىٌٮؼي اٷقٺ٦

ًٛبةًت، ٚإ٫ٌ٩ ٱيذعؽَّثي ٚ ١ٍؿي ا٣ٕة٧ً٣ٲ٨ى ٱ١ػٮفي ٦ًػ٨ أٝػٮا٣ً٭٥، »ٲ٫ ٨ٔ كا٣ ١ٍؿو ٬ٮ مي مي

ػ١ٍؿي ا٣ٕػةرٚٲ٨ى  ١ٍؿو ٬ػٮ مي ة ٨٦ً إٔٚة٣ً٭٥، كمي ٔن ٍٕخي ا٣ٕةثًؽٱ٨ى ٱ١ٮفي ٩ٮ ١ٍؿو ٬ٮ ٩ى كمي

ػ١ٍؿي  : مي س٧ٍػةفى ٔي ـً أظٮا٣٭٥    كٝػةؿ أثػٮ  ٔي٧ٮ ٯ[ ٰٚ 
ٱ١ٮفي ثًةقذٞة٦ذً٭٥ ٫٣ ]دٕة٣ى

٤ٍجىًف، ك ٥ً كا٧٣ى ٕى ٍُ ٤ىٯ ا٧٣ى ٔى ٤ىٯ ٝي٤ػٮثً٭٥ ٦ًػ٨ ا٣ٕة٦ًٌح  ٔى ٤ىٯ ٦ة ٱىًؿدي  ٔى ١ٍؿي ا٣ؼٮاصِّ  مي

«ا٧٣ىٕة٩ٰ
 7ا

ٕي٭٧ة  ٮ٫٦ً، ٦ىٍؿًص ١ًٍؿ كدٛىٲ٢ه ٧ً٣ىٛ٭ي ٪ىٯ ا٣نُّ ٍٕ ٜه ٧ً٣ى ٟى ٠ي٫ِّ٤ دٛذٲ   كٰٚ ذ٣

ػة  ٌن ٤ىٲٍػ٫ً  كٚٲػ٫ أٱ ٔى ٤ىٯ ٦ة ٬ػٰ  ٔى ٤ىٯ ٚىٍ٭٥ً اٵمٲةًا  ٔى ؽَّ ًٵٚؿادو ٨٦ً اٵ٦ًٌح  ًظٍؿصه صى

٤ىٯ ٦ة أظؽثى اٷ ٔى ؿةى، دى٣ًٲ٢ه  ٍٕ ػ ُّٜ ا٣نَّ ػ كةقػٲٌةتو دىني قٺـي ٔ٪ؽى أث٪ةًا اٵ٦ٌػًح ٦ًػ٨ ظى

، ٰٚ دىٍع٤ًٲ٢ً دىػةا٢ً ا٣٪ٌٛٮس  ةؿي  ٧٠ة ٱٞي

ًٙ ٚٲػ٫ دىٲٌػةره  ؿى٠ًح ا٣ذٌػأ٣ٲ ِّٰ كظى ًؼ اٷقٺ٦ ٥ِّ زٞةًٚح ا٣ذٌىٮُّ ٌى تَّ ٰٚ ًػ كٝؽ وى

ٞىػهِّ  ٓي ا٣ ى ؽي َػةث ًٔ ١ًٍؿ اٵ٩جٲةا  كٱيكة ٮٚٲٌحو ٨ٔ مي ٚػٰ ٬ػؾق  ّة٬ًؿه ٨٦ً ًظ١ةٱةتو وي

٤ىػٯ إمػةًٔح  ٔى جيػٮًؿ ٧ً٣ىٌػ٧ٮ٩ةد٭ة،  ٞى ؿاًٚح ٚٲ٭ة، كٝةث٤ٲٌحي ا٣ ٌُ ؿي ا٣ ٪ٍىي ٔي ا٣ًع١ةٱةًت، ك

ٟى أ٩ٌػ٫  ١ًٍؿ  ك٦ًػ٨ ذ٣ػ ٤ىٲ٫ًٍ ٦ٛ٭ٮـي ا٣نُّ ٔى ري٬ة ا٣ؾم دىؽيكري  ٮٚٲٌحو كاًقٕحو ٦ًٍعٮى ًػجٍؿةو وي

 : ىػ»ًٝٲ٢ى ػ١ٍؿم ٣ ؿيؾى كمي ٍم١ي
ى ٙى أ ٤ىٲ٫ًٍ ا٣ٌكٺـي: إ٣٭ٰ، ٠ٲ ٔى ٧ٍٕػحه ٦ًػ٨ ٝةؿى داككدي  ٟى ٩ً

؟ ٪ًٍؽؾى ٤ىٲٍػ٫ً ا٣ٌكػٺـي  -ًٔ ٔى : ٝةؿى ٦ٮقػٯ  ٍؿدى٪ٰ  كًٝٲ٢ى ١ى ىٲ٫ًٍ: اٳفى ٝؽ مى ٯ اهللي إ٣ ٚأكظى

؟ ؿىؾى ١ى ٙى مى ٲٍ ، ١ٚى ٤ٍخى ٕى ٤ٍخى كٚى ٕى ٍٞخى آدىـى ثًٲىًؽؾى كٚى ٤ى :  -ٰٚ ٦ي٪ةصةد٫ًً: إ٣٭ٰ، ػى ٚٞةؿى

ق ٣ػٰ    ػ١ٍؿى ٟى مي ٥٤ًى أٌف ذ٣ػٟ ٦ً٪ِّػٰ، ١ٚة٩ىػٍخ ٦ٕؿٚذيػ٫ ثًػؾ٣ : ٦ىػؿَّ ثٕػيي  ٔى كًٝٲػ٢ى

ػتى ٦ً٪ػ٫   ، ٚذٕضَّ ٘ٲؿو ٱىؼؿيجي ٦ً٪٫ي ا٧٣ػةاي ا١٣سٲػؿي ؿو وى ضى ٺـي، ثًعى ٤ىٲً٭٥ ا٣كَّ ٔى اٵ٩جٲةًا، 

 : ػػٮؿي ٞي ٍٕخي اهللى ٱى ػػ٧ً : ٦يػػٍؾ قى ػػ٫ ٚٞػػةؿى ٕى ػػ٫ اهللي دٕػػة٣ىٯ ٦ ٞى  ۉ ۉ ۅ ژٚأ٩ُ

ُّٰ أف ٱيضً [6 عؿٱ٥:ا٣ذٌ ] ژې ٟى ا٣٪ٌجػ : ٚىؽىٔة ذ٣ ٮ٫ًًٚ  ٝةؿى ٲػؿى ، كأ٩ة أث١ٰ ٨٦ً ػى

 ، ُّٰ ٟى ا٣٪ٌجػ ؿَّ ذ٣ ٍؿدي٫ ٨٦ً ا٣٪ٌةر  ٧ٚى صى
ى ِّٰ أ ٯ اهللي دٕة٣ىٯ إ٣ٲ٫: إ٩ً كظى

ؿى  ٚأى ضى ٟى ا٣عى اهللي ذ٣

                                                 

ٞينٲؿٱٌح، قةثٜ، ص  7ا   81ا٣ٌؿقة٣ح ا٣
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 ََ ِجكَب، فكقً َا اع حَكامَّ ذمك ََ ََ  فَ فنَّىا عادَ َوَجَد امىاءَ ٓخفّجُر ِوٌٍُ، ِوثَْل ذمك

 ََ َ ٍََ، فقاَل مٍ: مَِه حتكْ وقد َغَفَر اعُ حَامَّ م ََ كاَن ةُككاءَ  ؟امَحَجَر و فقاَل: ذم

رور ْكِر وامسُّ ِف، وَذا ةُكاءُ امشُّ ِْ «امُحْزِن وامَخ
(8)

  

ةَْكاٍد  ِْ ِف َعنَّ َضْرٍب ِوكي امَقك ا امُىِِضكِِل  ِّ ْت وَصاِدُر امخّص َِ وقد اً 

ِن امحٔكاةُ امَرةّٔكثُ  ِْ كْكر  ووَْصكَدُر ةَكِق قَِصكِ  َكذا امن ك ِِم امشُّ ُُ خاّصٍث مَِىْف

ََ وا ُْٓحَكّ ِوي أًٍّ قَِدمَ َوفٌْد َعنَّ ُعَىَر ةكِي عتكِدامَزٓز، وككان ًَْفُسُا  وِوي  ذم

: ٓكا أَِؤكَر  ، فقَخَذ ٓخُ ُب  فقاَل ُعَىُر: امِكتَكَر امِكتَكَر  فقكاَل امّشكابُّ فُِٔه شابٌّ

ََ  فقكاَل:  يا مَكاَن فْ امُىْسِنىَٔي وَي َِ أََسيُّ ِوٌْك امُىؤؤٌَي، مِ كاَن اَْوُْر ةِامسا

ْغتكثُ فقكد أوَصكنَُا امٌٔكا حَ  تث  أَوّكا امر  َْ ْغتِث وال َوفَْد امر  كن ْه  فقاَل: مَْسٌا َوفَْد امر 

تثُ فقد آوٌٌَََا ِوٌُْا  فقكاَل: فَىكا أًكخُه؟ َْ ، وأَوّا امر  ََ كْكِر،  -فَْضنُ فقكاَل: َوفْكٌد مِنشُّ

 جئٌاَك ًَْشُكُرَك وًٌَصِرُف  وأًَشُدوا:

 ْكِري صككاِوٌج وِوككَي امّرِزّٓككِث أّن ُشكك

 

َك ًكككاِ اُ   نْكككَج، وأّن ةِكككر  ََ  َعّىكككا فَ

ََ أككّه أُِسككرَُّا  ككٌَٔثَ ِوٌْكك  وأََرى امص 

 

اًاككْ اِذَْن مَِٔككِد امكككرِٓه مَسككاِر ُ  
(9)

 

كْكِر   ْكِر ةِام  رافِث وامَغراةث، وُٓشُٔر امّ َضْرٍب ِوكي امشُّ وَٓخِّسُه ةََُق قَِصِ  امشُّ

 ََ َْ عي ةَِضكُه أًّكٍ امُىخِاِصِل امذي ٓكُِن فٍٔ ام ِث ًفِسٍ  فقد ُحِك َِٓص  ٍا ال مُِخ تُْد مَِرة

كيا » َََي فْ امسا ٍِ  ،قاَل: رأُٓج فْ ةَِق اَْْسفاِر َشًْٔخا كتًٔرا قد َ   ،فَسكقَمْخٍُ عكي حامِك

كِاًْ ُْ َ َِى اةٌكثَ َعكهي مكْ، وَكْ مِكْ ككذمَ ح ك َْ
َ  ؛فقال: اًّْ كٌُُْج فْ اةخداِء ُعُىري أ

نكثَ ُشكْكًرا فاح َفَا أًَُّا   عِ ُزواَجْج ِوٌْا  فنَٔنثَ َزفافُِا قُنٌْا: حَكاَل حخّكّ ًُْحٔكْ َكذه امنٔ 

ْْ أََحكُدًا مِصكاِحتٍِ  فنَّىكا كاًكِج  ََ امنّٔنثَ ومه ٓخفكر  ٌْا حن ٌََا  فَصنٔ  حَامَّ َعنَّ وا َجَى

 ََ ََِٔي أو أَىأًَِي سٌ ؛امنّٔنثُ امثّأًثُ قُنٌْا ِوثَْل ذم كفِث ُككل  فُىٌُذ َستْ ََ امصا ثً، ًحُي َعنَّ حن

                                                 

  88-88ًفسٍ، ص (8)

 ًفسٍ  (9)
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ٟى ٱة ٚيٺ٩حي  ىٲ٤ٍحو  أ٣ٲف ٠ؾ٣ ٮزي: ٧٠ة ٱٞٮؿي ا٣ٌنٲغ ؟٣ ٕىضي ىًخ ا٣ «ٚٞة٣
 16ا

  

٪ةًزًؿ  ؽكدى ا٧٣ىٞة٦ةًت كا٧٣ى ؿي أظٲة٩نة ظي ك أٌف ثًٲبةًت ا٣ذٌىٌٮًؼ ٠ة٩ىٍخ دىذؽاكى كٱىجٍؽي

ٜى ا٧٣ٛ٭ٮ٦ةًت ا٣ٌىٮٚٲٌح ٞةا ٨ِّ ٩ىى  كظى ، ك٦ػة كٝؽ ٱ١ٮفي ٣ًًى٘ةًر ا٣كِّ ٟى ٲته ٨٦ً ذ٣

ـً ٠ة٩ىػٍخ ٦ىػؽارسى ٚػٰ ا٣ذٌؿثٲػًح ا٣ٌؿكظٲٌػًح كد٭ػؾٱًت  ػٍٮ ٞى ٟى إٌٹ ًٵٌف ٦ىضػة٣ًفى ا٣ ذ٣

٫ اهللي أ٩ٌػ٫  ٪ىٲًٍؽ رىًظ٧ى ةاًٛح ا٣ٌكٲًٌؽ ا٣ضي ٌُ ـً ا٣ ٢ً اٵركاح  كٱيٍؿكىل ٨ٔ إ٦ة ٍٞ ا٣٪ٌٛٮًس كوى

 : ، كأ٩ػة ا»ٝةؿى ٕىػتي ٍ ٣
ى [ أ ٌٰ ٞىُ ًؿمِّ ]ا٣كَّ ىػٲ٨ٍى ٠ي٪خي ثٲ٨ى ٱىؽىم ا٣كَّ ، كث ًٓ ًقػ٪ٲ٨ى ػجٍ ثػ٨ي قى

ػ١ٍؿي؟ ٗيٺـي: ٦ة ا٣نُّ ١ًٍؿ، ٚٞةؿى ٣ًٰ: ٱة  ٧ةٔحه ٱذ٧ٌ٤١ٮفى ٰٚ ا٣نُّ ٱ٫ًٍ صى ىٌٹ  -ٱىؽى : أ ٤ٍػخي ٞي ٚ 

ٟى  ٚػٺ  ى ٟى ٦ًػ٨ اهللً دٕػة٣ىٯ ٣ًكػة٩ ُّْ ٟي أف ٱ١ٮفى ظى : ٱيٮًم ٧ٍٕحو  ٚٞةؿى ٰى اهللى ثً٪ً ًى ٍٕ ى د

ى٭ة ا٣كَّ  ٤ىٯ ٬ؾق ا٧٤١٣ًح ا٣ذٰ ٝة٣ ٔى ىزاؿي أث١ٰ  !أ «ًؿمُّ
 11ا

  

٪ىٲػؽى  ػةؿي ٦ًػ٨ أٌف ا٣ضي ػًؿمُّ إذا أرادى أف »ٝػةؿ: ك٦ًس٢ٍي ٬ؾا د٧ة٦نة ٦ة ٱٞي ٠ػةف ا٣كَّ

ػ١ٍؿي؟ ي٪ٰ، ٚٞةؿى ٣ًػٰ ٱٮ٦نػة: ٱػة أثػة ا٣ٞةًقػ٥ً، إٱػل ا٣نُّ ٕى٪ٰ ٱىٍكأ٣ ىٌٹ  -ٱ٪ٛ : أ ٤ٍػخي ٞي ٚ

ٟى  ىػ : ٦ًػ٨ أٱػ٨ى ٣ ةًوػٲ٫ً  ٚٞػةؿى ٤ىٯ ٦ٕى ٔى ٥ً اهللً دٕة٣ىٯ  ٕى ٰاو ٨٦ً ٩ً  -٬ػؾا؟ٱيكذٕةفى ثًنى

ٟى  ذً ىكى : ٨٦ً ٦يضة٣ ٤ٍخي ٞي ٚ»
 12ا

  

 ُمفصَّلة:ُمهاَقشاِت الّتأصيلّيِة الالشُِّكُر يف ال 
ٍػٮاًؿ  ػؽ٦ُّنة ٦ًػ٨ اٵٝى ٌٰ دٞى ًٙ ٰٚ ا٣ذٌىٌٮًؼ اٷقػٺ٦ ٓي ٣ًعؿى٠ًح ا٣ذٌأ٣ٲ  ا٧٣يذةثً

ِي ٱيٺًظ

ةًت ا٣ذٰ د٪عٮ ٩ىٍعػٮى ا٣ذٌ٪ػةكي  َّٛ ٍٛؿدًة ٰٚ اٵثٮاًب ا٧٣يؼذ٤ًٛح ٩ىٍعٮى ا٧٣يؤ٣ ٌٰ ا٧٣ي ًؿ ا٣ذٌأوػٲ٤

ػٮٚٲٌحه ٦ًػ٨ ٝىجٲػ٢ً  ػةته وي َّٛ ًؿ ٬٪ػة ٦يؤ٣ ًَ ٨ًُّٕ ٤ً٣ٍؼػة ٌٰ  كٱى ٞي٤ػٮًب ٚػٰ »ا٣ذٌٛىٲ٤ ٝيػٮت ا٣

ة٦ى٤ًح ا٧٣عجٮب ـً ا٣ٌؽٱ٨» ، ك386٬ ًٵثٰ َة٣ًتو ا٧٣ى١ِّٰ ات« ٦ٕي ٔي٤ٮ ًٵثػٰ « إًٍظٲةًا 

٘ىـا٣ٰ ات ىؽىٍت ٣ٰ ٚةاؽةه ٰٚ إزٍجةًت 565٬ ظة٦ؽو ا٣ ٗىٲًٍؿ ٬ؾىٱ٨ًٍ  كٝؽ ث يجػةًب ٦ػة  ، ك ٣

                                                 

  ٩82ٛك٫، ص  16ا

٪ىٲؽ ٩81ٛك٫، ص  11ا ًؿمُّ ػةؿى ا٣ضي    ك٠ةف ا٣كَّ

  ٩82ٛك٫، ص  12ا
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١ٍؿ  كٱ٪ُٮم ٦ػة ٠ذىجىػ٫ ٚػٰ ٬ػؾا  ـً ا٣نُّ ُّٰ ٰٚ ٬ؾا ا١٣ذةًب ٰٚ مأًف ٦ٛ٭ٮ ٘ىـا٣ ٌٝؽ٦ى٫ ا٣

ٍُٮٱؿو ٠جٲؿو ٤ً٣ٍجً٪ٍٲًح ا٧٣ٛ٭ٮ٦ٲٌح ٣ً  ٔى٤ىٯ دى ١ٍؿ»  ا٣ٌنأًف   « ا٣نُّ

 عهَد الَغزالّي:« الشُِّكر»مفهومّيُة ِلِفِكرة الِبِهيُة ال 
 ٨ٔ ِّٰ ١ٍؿً »صةا ظؽٱري ا٣٘ـا٣ ا٧٣ض٤ًَّؽ ا٣ٌؿاثٓ ٦ًػ٨ ٠ًذةثًػ٫ً اٷظٲػةا،  ٰٚ« ا٣نُّ

ٕى٢ي ا٣ٕ٪ٮافى ا١٣ة٢٦ًى ١٬ؾا:  ٲٍري ٱض ػ١ٍؿ»ظى جًٍؿ كا٣نُّ ك٬ػٮ ا١٣ذػةبي  -« ٠ًذةبي ا٣ىَّ

٪ٍضٲةًت ٨٦ً ٠ًذةًب  ًٓ ا٧٣ي ٍ ث ـً ا٣ٌؽٱ٨اا٣سٌة٩ٰ ٨٦ً ري ٮ
٤ي ٔي ٙي ٚػٰ  إظٲةا  ِّػ   كٝػةؿى ا٧٣ؤ٣

ًٙ ا٣ذٌٞػؽٱ٥:  ةٔٲ ٙه »دٌى ، ٧٠ػة  إٌف اٷٱ٧ػةفى ٩ًٍىػٛةًف: ٩ًٍىػ ػ١ٍؿه ٙه مي ػجٍؿه ك٩ًٍىػ وى

ٍوػٛةًف ٦ًػ٨ أكوػةًؼ اهلل  ػة كى ٌن دىٍت ث٫ اٳزةري كم٭ؽىٍت ٫٣ اٵػجةري  ك٧٬ػة أٱ رى كى

ٍ٭٢ي  ا  ٚة٣ضى ١يٮرن ا كمى جيٮرن ٫ وى ٧َّٯ ٩ٛكى ٍك٪ٯ، إذ قى دٕة٣ٯ، كاٍق٧ةًف ٨٦ً أق٧ةا٫ًً ا٣عي

ؿىم اٷٱ٧ةف، ز٥ٌ ٬ٮ ٍُ ٍ٭٢ه ث١ًٺ مى ١ًٍؿ صى جًٍؿ كا٣نُّ ٲ٨ًٍ  ثًعٞٲًٞح ا٣ىَّ ٛى ٍوػ ٤حه ٔػ٨ كى ٍٛ ٗى

ٱ٨ًٍ ٰٚ ٠ذةبو كاًظؽو ًٹردجػةًط  ؿى ٍُ طي ٠ًٺ ا٣نَّ ًً ٨٦ً أكوةًؼ ا٣ٌؿظ٨٧    ك٩ع٨ي ٩يٮ

ًؿ، إف مةا اهللي دٕة٣ٯ ًؽ٧٬ة ثًةٳػى ظى
ى «أ

 13ا
  

ٙي ا٣عؽٱرى ٨ٔ ا٣ٌىجؿ أػؾى ٰٚ ا٣عؽٱر ٨ٔ  ِّ ٍٕؽى أف أ٩٭ٯ ا٧٣ؤ٣ ى ػ١ٍؿ»كث  ،«ا٣نُّ

٤ىػػٯ زٺزػػًح أر٠ػػ ٔى ى٪ػػٯ ظؽٱسىػػ٫ ٚٲػػ٫  ػػ١ًٍؿ كظٞٲٞذيػػ٫ كأٝكػػة٦ي٫ كث ةفو ٬ػػٰ: ٌٚػػٲ٤حي ا٣نُّ

ػ١ًٍؿ  ػ٢ً ٦ًػ٨ ا٣نُّ ٌى ىٲةفي اٵٚ ٧ًح كأٝكة٦ي٭ة ا٣ؼةٌوحي كا٣ٕة٦ٌحي، كث كأظ١ة٦ي٫، كظٞٲٞحي ا٣٪ِّٕ

ٕنة ظؽٱسي٫ ٰٚ  ١ًٍؿ كظٞٲٞذ٫»كا٣ٌىجؿ  كٱيً٭٧ُّ٪ة ٬٪ة ٨٦ً ٬ؾق ص٧ٲ ؽِّ ا٣نُّ  « ثٲةًف ظى

٤٧ٍػًح ٦ٞى ١ٍؿى ٨٦ً صي ُّٰ ا٣نُّ ٕى٢ي ا٣٘ـا٣ دي ٣ػ٫ زٺزػحى ٱض ، كٱيعػؽِّ ة٦ػةًت ا٣ٌكػة١ً٣ٲ٨ى

٥ٍ٤ى ٬ٮ اٵىٍو٢ى ا٣ػؾم ٱيػٮًرثي  ًٕ ٕى٢ي ا٣ ٧ى٢ي  كٱىٍض ٕى ٥ٍ٤ي كا٣عةؿي كا٣ ًٕ ٩ةتو ٬ٰ: ا٣ ٦ي١ٮِّ

٧ى٢ى  ٕى ٫ ا٣ ، ا٣ؾم ٱيٮًرثي ٬ٮ ٩ٛكي ا٣عةؿى
 14ا

٩ػةت:  ٰى ٬ػؾق ا٧٣ي١ٮِّ ػة٩ طي ٦ٕى ًً   ز٥ٌ ٱيٮ

ػ٪ٍ » ٧ٍٕػًح ٦ًػ٨ ا٧٣ي ًؿٚػحي ا٣٪ِّ ٍٕ ٤ٍػ٥ي ٚ٭ػٮ ٦ى ًٕ ػؿىحي ا٣عةًوػ٢ي ٚأ٦ٌة ا٣ ٛى ٥ًٕ، كا٣عػةؿي ٬ػٮ ا٣
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ي٫ ٥ً ك٦عجٮث ًٕ ٍ٪ ًٞٲةـي ث٧ًة ٬ٮ ٦ٞىٮدي ا٧٣ي ٧ى٢ي ٬ٮ ا٣ ٕى «ثًإ٩ٕة٫ً٦ً، كا٣
 15ا

  

١ٍؿً »  ك١٬ؾا دجؽك ا٣جً٪ٍٲحي ا٧٣ٛ٭ٮ٦ٲٌحي ٣ً  ٌٰ ٦ًػ٨ ٔ٪ةًوػؿى « ا٣نُّ ٦يؿ٠َّجحن ٔ٪ؽى ا٣٘ـا٣ػ

  ٰ ػ
ِّ٤ ًٔ ػ٢و  ٤ٍكي ٭ة إ٣ٯ ثٕيو ٚػٰ دىكى ٌي ٍٕ ى ٓي ث ، ا٩ذجىػ٫ إ٣ٲػ٫ ا٣ٕػةرٚٮفى ٩ٛكٲٌحو ثةَ٪ٲٌح ٱؽٚى

ٓي ثًػًؾ٨٬ٍو ٚػٰ ٗةٱػًح  َّٰ ٱذ٧ذٌػ ٘ىـا٣ػ ٤ٮ٠ًً٭٥  كظٞٲٞػحه أٌف ا٣ ٲًٍؿ٥٬ كقي اٷ٣٭ٲٌٮفى ٰٚ قى

٤ٲ٢ً كا٣ذٌ٪ْٲ٥، ١٣٪٫ٌ ٚػٰ أز٪ػةًا إٔػؽاًد ٠ذةثًػ٫ اًٷٍظٲػةًا  ٍٕ ٤ىٯ ا٣ذٌع٤ٲ٢ً كا٣ذَّ ٔى ا٣ٞؽرًة 

٫ ا٣عةٹًت ا٣ؿُّكظٲٌحى ا٣ذٰ ٱذعٌؽثي ٔ٪٭ة، ٚػإٌف ٬ػؾا ا١٣ذػةبى  ٠ةف ٱٕٲلي ٬ٮ ٩ٛكي

ٛةتو » ٓى كىوى ٤ًٍت اٷ٩كةًف ٦ى ٞى ً ٣ ِّٰ ٪ةًا ا٣ٌؿكظ ٕى
٧ٮًؿ ٤ً٣ٍ ٔىٍؿضه ٰٚ ٗةٱًح ا٣ذٌ٪ْٲ٥ً كا٣نُّ

ًٍٛك٫  كٱ١٧ػ٨ي  ى ٩ ِّٰ ٘ىـا٣ جٲًؿ ا٣ ٍٕ ٥ًٍ٤ ا٧٣يٕة٦ىٺًت، ثًذى ًٔ ضذ٫ً  إ٫ٌ٩ ٠ذةبه ٰٚ 
ة٣ى ١ً٣ٲٛٲًٌح ٦ٕي

ٱةًت  ، أٌف ٦يعذىٮى ٟى ة ٣ًؾ٣ ٕن ىجى ، د اٷظٲػةًا ذاتي ًوػ٤ىحو ث٧ًػة ٠ػةف  أف ٩ٛذؿضى ثًة٧َب٪ةفو

ٰ   كإًػةٚحن إ٣ػٯ ذ٣ػٟ، ٦يً٭ػ٥  دى٧ة٦نػة، ًظػٲ٨ى  ػٮٚ ة٩ًٲ٫ً ٱٮ٦ٲ ة ث٧ًة ٬ٮ وي ٫ كٱٕي ٱٕٲني

٩ىٍؽريسي ٚىؾاذةى 
()  أف ٩ذؾ٠ٌؿى أٌف ٠ي٢َّ ًرٱةًػةد٫ً دٞؿٱجنػة ، ٌٰ ٌٰ ٰٚ ا٣ذ٤ٌٞٲًؽ ا٣ٌىٮٚ ا٣٘ـا٣

٣حو  ـٍ ٔي «٠ة٩ىٍخ ديؤدَّل ٰٚ 
 16ا

  

 ُّٰ ػؿىح  ز٥ٌ ٱذٌٞؽـي ا٣٘ـا٣ ٛى ٤ًٍٕػ٥ كا٣ ػ١ٍؿ: ا٣ ٞىٍٮؿى ٰٚ ٠ي٢  ٨٦ً ٔ٪ةًوػًؿ ا٣نُّ ٢ى ا٣ ىِّ ٣ًٲٛي

ٍصػ٫ً ٠ىٍٮ٩ً٭ػة  ٧ٍٕػح، كثًٮى ػٲ٨ًٍ ا٣٪ِّ ٕى ٥ٍ٤ي ثً ًٕ ة زٺزحى أ٦ٮر ٬ٰ: ا٣ ٌن ؿي أٱ ٥ٍ٤ًٕي ٱذ٪ةكى ٕى٧ى٢  ٚة٣ كا٣

٥ًٕ كًوػٛةد٫ً ا٣ذػٰ ٱػذ٥ُّ ثً٭ػة اٷ٩ٕػةـي كٱىٍىػؽي  ػ٪ٍ ِّٜ ا٣ٌكة٣ًٟ، كثًػؾاًت ا٧٣ي ٧ٍٕحن ٰٚ ظى ر ٩ً

٧ٍٕػحي ٦ًػ٨  ٤ىٲٍػ٫ً دىًىػ٢ي إ٣ٲػ٫ ا٣٪ِّ ٔى ٕى٥و  ٥ًٕو ك٦ي٪ٍ ٧ٍٕحو ك٦ي٪ٍ يؽَّ ٬٪ة ٨٦ً ٩ً ٤ىٲ٫ًٍ  كٹ ث ٔى اٷ٩ٕةـي ٦ً٪٫ي 

 : ػٌؿ ثًػسىٺًث ٦ىؿاًظػ٢ى ٤ًٍٕػ٥ى ٱى٧ي ُّٰ ٬٪ػة أٌف ٬ػؾا ا٣ ٘ىـا٣ػ ٞىٍىػؽو كإرادة  كٱيجػٲ٨ِّي ا٣ ٥ًًٕ ثً ٍ٪ ا٧٣ي

ى٥ً ٔ ؽكري ٠ي٢ِّ ٦ة ٰٚ ا٣ٕة٣ ٨ ا٧٣يٞػؽًَّس ا٣ٮاًظػًؽ، ٚػإٌف ا٣ؿُّدجػحى ا٣ذٌٞؽٱفي كا٣ذٌٮظٲؽي كوي

                                                 

 ٩ٛك٫   15ا

خ ٤ٔٲ٫ ٦ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح، ١ٚأ٫ٌ٩   ا اقذ٧ٕةؿ اٚىؾاذة  ث٧ٕ٪ٯ ٚؿادة ٥٣ ٱيك٧ىٓ ٨ٔ ا٣ٕؿب، كٹ ٩ىَّ

ٰ  ٚٲ٫  = ]ا٧٣ض٤ح[  ، ك٣ك٪ة ٤ٔٯ ٱٞٲ٨ ٨٦ كص٫ ٝٲةق ؽه ٦ٕةوؿه
َّ  ٦ٮ٣
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ػأ ٔ٪٭ػة  ، ٧ٕٚؿٚػحي ا٣ػٌؾاًت ا٧٣يٞؽَّقػًح ٱ٪نى ةًرًؼ اٷٱ٧ةًف ٬ٰ ا٣ذٌٞػؽٱفي ك٣ىٯ ٰٚ ٦ٕى
اٵي

، ك٬ػؾا ٬ػٮ ا٣ذٌٮظٲػؽي  زػ٥ٌ ٦ٕؿٚػحي  ػؽَّسو ٔىؽاقي ٗٲؿي ٦ٞي ٦ٕؿٚحي أٌف ا٧٣يٞؽَّسى كاًظؽه ك٦ة 

ى٥ً ٦ٮصٮده ٨٦ً ذ٣ػٟ ا٣ٮاًظػؽ  ا٧٣يٞؽًَّس ا٣ٮاًظًؽ ٱى٪نأي ٔ٪٭ة ٦ٕؿٚحي أٌف ٠ي٢َّ ٦ ة ٰٚ ا٣ٕة٣

ِّٜ كدىٍٮًظٲًؽق ك٠ى٧ةًؿ ٝيٍؽرىد٫ً دٕة٣ىٯ كا٩ٛػؿاًدق  ٔى٤ىٯ دٞؽٱًف ا٣عى كد٪ُٮم ٬ؾق ا٧٣ٕؿٚحي 

٤ىٲٍػ٫ً ا٣ٌىػٺةي كا٣ٌكػٺـي ثًػة٣ٞٮًؿ:  ٔى ٮؿي اهللً  جَّؿى ٔ٪٫ رىقي ٔى ٢ٍٕ  ك٬ؾا ٦ة  ًٛ  :٦ىػ٨ ٝػةؿ»ثًة٣

، ٪ةتو كى ٔىٍنؿي ظى جٍعةفى اهللً ٤ٚى٫ي  ػ٪حن، ك٦ىػ٨  قي كى ٍنػؿيكفى ظى ًٔ ك٦ى٨ ٝةؿى: ٹ إ٫٣ى إٌٹ اهللي ٤ٚى٫ي 

ػ٪حن  كى ٧ٍؽي هللِّ ٤ٚىػ٫ زىٺزػٮفى ظى : ا٣عى ًٟ «    ٝةؿى ػ٪ةتي ٦ًػ٨ دعؿٱػ كى كٹ دىذػأدَّٯ ٬ػؾق ا٣عى

ٞى٤ٍت  كاٵٝٮاؿي ا٣سٌٺزػحي  ة٩ٲ٭ة ٰٚ ا٣ ىٮًؿ ٦ٕى يؽَّ ٨٦ً ظي ا٤٣ِّكةًف ثً٭ؾق ا٧٤١٣ةًت، ث٢ ٹ ث

ٔى٤ىٯ ا٣ًٮٹاً  ِّٜ دٕ٪ٰ  ٧ٍٕحى ٨٦ً ا٣ٮاًظًؽ ا٣عى ، كا٣ذٌٮظٲؽى، كا٣٪ِّ : ا٣ذٌٞؽٱفى
 17ا

  

ٞىػؽم  ثػٲ٨ى ٦ٕػةرًؼ اٷٱ٧ػةًف أك  ٔى ٜو  ٤ُّػ ـً دٕى ػ١ًٍؿ ثًػة٣ذًـا ُّٰ ظٞٲٞػحى ا٣نُّ ٘ىـا٣ كٱيجٲ٨ِّي ا٣

ٞىٍٮًؿ:  ١ًٍؿ ٬ؾق، ثة٣ ٟى رىٱٍػته ٚػٰ  ؿٹ دىٍن١ي »ا٣نُّ ىضى ًٍٕؿؼى أٌف ا١٣ي٢َّ ٦ً٪٫ٍي، ٚإف ػة٣ إٌٹ ثًأف دى

٘ىٲٍػًؿق،  ٬ؾا ٥ًًٕ كىٍظػؽىق، ثػ٢ كثً ؿىح ثًػة٧٣ي٪ٍ ٥ًٕ، ٚٺ دٛى ٧ًٍٕح كٹ ثًة٧٣ي٪ٍ ٥٣ د١ي٨ٍ ٔةرٚنة ٹ ثًة٣٪ِّ

ٟى  ٤ي ٔى٧ى ٞيهي  ٟى ٱ٪ ٍٞىةًف ٚىؿىًظ ي ٛىؿىح، كثً٪ ٟى ٰٚ ا٣ ي ٞيهي ظة٣ ٟى ٱ٪ ٍٞىةًف ٦ٕؿٚذً ي «ٚىجً٪
 18ا

  

ػًؿ ا ٍٮؿى ٰٚ مأًف اٵىٍوػ٢ً ا٣سٌػة٩ٰ، أك ا٣ٕ٪ىي ٞى ُّٰ ا٣ ٢ي ا٣٘ـا٣ ىِّ ٣سٌػة٩ٰ، ٦ًػ٨ كٱٛي

١ٍؿً »ٔ٪ةًوًؿ  ٓى «ا٣نُّ ٥ًٕ ٦ىػ ٍ٪ ػؿىحي ثًػة٧٣ي ٛى ، ك٬ٰ ا٣عةؿي ا٣٪ٌةمبحي ٨٦ً ا٧٣ٕؿًٚح، ك٬ػٮ ا٣

، ٦ًس٤ٍى٧ػة أٌف ا٧٣ٕؿٚػحى  ١ٍؿه ٲٍ٪ى٫ مي ٔى حى  ؿى ٛى ق أٌف ٬ؾا ا٣ ٪ٍؽى ًٔ ٓ  ك ًي ٬ٲبًح ا٣ؼٌٮًع كا٣ذٌٮا

،٥ً ًٕ ٍ٪ ة ثًة٧٣ي ٍٮ٫ًً٩ ٚىؿىظن  ث١ًى
ا ٦نؿكطه ١ٍؿن ، ٨ٍ١٣ ٠ىٍٮ٩ي٫ مي ١ٍؿه ٧ًٍٕح كٹ ثًةٷ٩ٕةـ   مي ٹ ثًة٣٪ِّ

٫ي اهللي:  ُّٰ رىًظ٧ى ج٤ٍ ٟى ٝةؿى ا٣نِّ ٧ٍٕحً »ك٣ًؾ٣ ٥ًٕ، ٹ ريؤٱحي ا٣٪ِّ ٍ٪ ١ٍؿي ريؤٱحي ا٧٣ي «ا٣نُّ
 19ا

  

ؿى ا٣سٌة٣ًرى ٨٦ً ٔ٪ةًوًؿ  ، أك ا٣ٕ٪ىي ٍو٢ى ا٣سٌة٣ًرى
طي وةًظتي اٷظٲةًا اٵى ًً ز٥ٌ ٱيٮ
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١ٍؿ» ػؿى «ا٣نُّ ٛى ٧ى٢ي ا٣ؾم ٱي٤ً٧ٍٲ٫ً ا٣ ٕى ٥ًٕ  ك٬ػؾا ، ك٬ٮ ا٣ ػ٪ٍ حي ا٣٪ٌةمػئي ٔػ٨ ٦ٕؿٚػًح ا٧٣ي

٤ٍتي كا٤٣ِّكػةفي كا٣ضػٮاًرحي   ٞى ، ٬ٰ ا٣ دىكاتو
ى ِّٰ زٺثي أ ٧ى٢ي ٱى٪٭يي ث٫ ٔ٪ؽى ا٣٘ـا٣ ٕى ا٣

ػػٮاًرًح  ػػ٢ي ا٣ضى ٧ى ٔى ػػة، كٱٕ٪ػػٰ  ٕن ًٜ ص٧ٲ ٤ٍػػ ٲٍػػًؿ ٤ً٣ٍؼى ٤ٍػػًت ٝىٍىػػؽى ا٣ؼى ٞى ػػ٢ي ا٣ ٧ى ٔى كٱٕ٪ػػٰ 

ذ٫ً ٍٚٞ ٔى ٥ً اهللً دٕة٣ىٯ ٰٚ َة ٕى اقذ٧ٕةؿى ٩ً
 26ا

  

ػػ ؽِّـ وػػةًظتي اًٷٍظٲػػةًا دع٤ػػٲٺن ٤ً٣ٍٕجػػةراًت ا٧٣ٛػػؿدًة ا٣ضة٦ًٕػػًح ا٣ذػػٰ كٱٞي

٪ة٬ة ٝىج٢ٍي  ٍْ ٓي  ،ٹظى ُّٰ ا٣ضة٦ً ؽُّ ا٧٣٪ُٞ ٲ٭ة ا٣عى
٤ى ٔى ٜي  كٱيجٲ٨ِّي أٌف ٬ؾق ا٣ٕجةراًت ٹ ٱ٪ُج

ِي أظٮاٹن ػةٌوحن ٔ٪ؽى ٝةا٤ٲ٭ة:  ، ث٢ دى٤ٍعى ٓي ػ١ٍؿى »ا٧٣ة٩ً ٚأ٦ٌة ٝىػٍٮؿي ٦ىػ٨ ٝػةؿ: إٌف ا٣نُّ

ٓى ٬ٮ اٹٔذؿ ٢ً ا٤٣ِّكػةًف ٦ػ ٍٕ ؿى إ٣ٯ ًٚ ْى ى ٍص٫ً ا٣ؼٌٮًع ٚ٭ٮ ٩ ٤ىٯ كى ٔى  ٥ً ًٕ ٍ٪ ٧ًٍٕح ا٧٣ي اؼي ثً٪ً

ٍعًكػ٨ ثًػًؾ٠ًٍؿ  ٤ىٯ ا٧٣ي ٔى ١ٍؿى ٬ٮ ا٣سَّ٪ةاي  : إٌف ا٣نُّ ٤ًٍت  كٝىٍٮؿي ٦ى٨ ٝةؿى ٞى ثًٕي أظٮاًؿ ا٣

٢ً ا٤٣ِّكةًف  كٝىٍٮؿي ا٣ٞةا٢ًً  ٧ى ٔى ًد  ؿى إ٣ٯ ٦يضؿَّ ْى ى ١ٍؿى ٬ػٮ  :إٍظكة٫ً٩ ٩ اٹٔذ١ػةؼي إٌف ا٣نُّ

ػؾُّ  ػ١ًٍؿ ٹ ٱىني ػة٩ٰ ا٣نُّ ٓه ًٵ٠سىػًؿ ٦ٕى ٍؿ٦ًح، صة٦ً ًِ ا٣عي ٍٛ ٭ٮًد ثًإدا٦ًح ًظ ٤ىٯ ثًكةًط ا٣نُّ ٔى

ٙي  ٟى دؼذ٤ًػ ىٍظٮا٣ً٭٥، ٤ًٚؾ٣ ًٍٕؿبي ٨ٔ أ ٧ى٢ي ا٤٣ِّكةف    ك٬ؤٹًا أٝٮا٣ي٭٥ دي ٔى ٦ً٪٫ي إٌٹ 

ٙي صػٮابي ٠يػ٢ِّ كاًظػؽو ٚػٰ ظػة٣ذىٲٍ  ، ز٥ٌ ٝؽ ٱؼذ٤ً ٜي ًٛ ٨ً؛ ًٵ٩ٌ٭ػ٥ ٹ أصٮثذي٭٥ كٹ دذٌ

٧ٌػة ٹ  ٔى ٤ىػٲ٭٥؛ امػذ٘ةٹن ث٧ًػة ٱي٭٧ُّ٭ػ٥  ٔى ٱىذ٧َّ٤١ٮفى إٌٹ ٨ٔ ظة٣ذً٭٥ ا٣ٌؿا٬٪ًح ا٣٘ة٣ًجًح 

ػٍؽًر  ٞى ٤ىػٯ ًذ٠ٍػًؿ ا٣ ٔى ا  ة ثًعة٣ًح ا٣ٌكةا٢، اٝذىػةرن ٞن ك٩ى٫ ٹا ٱي٭٧ُّ٭٥، أك ٱذ٧َّ٤١ٮفى ث٧ًة ٱىؿى

ىٲ٫   ٧ٌة ٹ ٱىعذةجي إ٣ ٔى ة  ًن ؿا ٍٔ «ا٣ؾم ٱىعذةجي إ٣ٲ٫، كإ
 21ا

  

٤ىٯ ٬ػؾا ا٣٪ٍَّعػًٮ دجػؽك ا٣جً٪ٍٲػحي ا٧٣ٛ٭ٮ٦ٲٌػحي ٣ً  ػ١ٍؿً »  ٔى ٚػٰ ٗةٱػًح ا٣ذٌؿ٠ٲػًت « ا٣نُّ

ٟى  يػ٫ي ٚػٰ ذ٣ػ ٤ىٯ إٚ٭ة٦ً٭ة، ظة٣ ٔى ا  ة ًصؽ  ُّٰ ظؿٱىن ٘ىـا٣ ا ا٣ ىؽى ، كث ٌٰ ٞ ًُ ٍ٪ ٢ً ا٧٣ى ٤ٍكي كا٣ذَّكى

ذأ٦ِّػ ك ٧ٍ٤ً٣ي ٤ػٲ٥ً دىٺ٦ٲػًؾق  كٱىجٍػؽي ٍٕ ى ق ٚػٰ د ٍ٭ػؽى ًٛؽي صي ٢ً أٌف ظةؿي ا٧٣ي٤ِّٕػ٥ً ا٣ػؾم ٱىكػذى٪ٍ

ػ٪ًٌح ا٣٪ٌجىٮٱٌػح، كٹ  ٤ىٯ ٦جػةد  ا٣ٞػؿآًف كا٣كُّ ٔى  ِّٰ جٍ٪ ًؼ ا٧٣ى ة ٤ً٣ذٌىٮُّ ٧ن
ِّ٤ َّٰ ٠ةفى ٦ٕي ٘ىـا٣ ا٣
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ٙي إ٣ٯ ا٣ٞؿآًف كا٣عؽٱر  ِّ  دضؽي ٰٚ اًٷٍظٲةًا اصذ٭ةدنا ٹ ٱكذ٪ًؽي ٚٲ٫ ا٧٣ؤ٣

ُّٰ َٮٱٺن ٔ٪ؽى  ٙي ا٣٘ـا٣ ِّٜ اهللً دٕة٣ىٯ»كٱٞ ١ًٍؿ ٰٚ ظى ـي دى٧ٍ «ا٣نُّ ػؽِّ سػٲٺتو ، كٱٞي

ٓى ٝىٍىًؽق اٵٌكًؿ ٰٚ  ٤حن ٣ً٭ؾا اٵى٦ًٍؿ، ا٩كضة٦نة ٦ ىَّ ـً ا٣ؽِّٱ٨»٦ٛي ٤ٮ ٔي كٱيجػٲ٨ِّي «  إًٍظٲةًا 

ؽى إًٍق٭ةب:  ٍٕ ى جٍعة٩ى٫، ٚٲٞٮؿي ث ٜى ٚػٰ »ظٞٲٞحى ا٣ٌنة٠ًًؿ كا١٣ةًًٚؿ إزااى اهللً قي ٤ً ٠ي٢ُّ ٦ة ػي

ٕة ٢ى ث٫ إ٣ٯ قى جًٍؽ؛ ٣ًٲذٮوَّ ٕى ٜى آ٣حن ٤ً٣ٍ ٤ً ػٍؿًب ٦ًػ٨ اهللً ا٣ٌؽ٩ٲة إ٧ٌ٩ة ػي ٞي دًة اٳًػؿًة ك٩ىٲ٢ًٍ ا٣

٧ٍٕػػحى اهللً ٚػػٰ اٵقػػجةًب ا٣ذػػٰ  ػػٍؽًر َةٔذًػػ٫ مػػة٠ًؿه ٩ً ٞى ٓو ٚ٭ػػٮ ثً ٲػػ ًُ ػػ٢ُّ ٦ي
دٕػػة٣ىٯ  ١ٚي

، أك ٔػةصو اقػذ٤٧ٕى٭ة ٚػٰ  ةًٔح  ك٠ي٢ُّ ٠ىٍكٺفى دىؿىؾى اٹقذ٧ٕةؿى ٌُ اقذ٤٧ٕى٭ة ٰٚ ا٣

ًؽ، ٚ٭ٮ ٠ػةًٚؿه صػةرو ٚػٰ ٗٲػًؿ ٦ىعجٌػًح اهللً دٕػ ٍٕ ًٜ ا٣جي ٌُةٔػحي َؿٱ ًىػٲحي كا٣ ٍٕ ة٣ىٯ  ٚة٧٣ى

ًنػػٲبحي  ٤ي٭٧ة ا٧٣ى ٤ي٭٧ة ا٧٣عجٌػػحي كا١٣ؿا٬ػػحي، ثػػ٢ ريبَّ ٦يػػؿادو  ،دنػػ٧ى ك١٣ػػ٨ٍ ٹ دىٍنػػ٧ى

، كريبَّ ٦يؿادو ٦ى١ٍؿكقه  «٦عجٮبه
 22ا

  

ـً  ١ٍؿً »كٰٚ ٦ٛ٭ٮ ؿكرًة أذٞػةًد ا٣ذٌٮظٲػًؽ « ا٣نُّ ًى ُّٰ اٹ٩ذجةقى إ٣ٯ  ًٛخي ا٣٘ـا٣
ٱى٤ٍ

ػ١ٍؿ، ٢ً ا٣نُّ ٍٕ ًٛ ػةرؽى  ؛أك ا٣ٌنػة٠ًؿ ٣ؽل ا٣ٞةا٥ً ثً ٲٞػحو ٹ ٱ٪ج٘ػٰ أف دٛي ٤ىػٯ دٝى ٔى كٱي٪جِّػ٫ي 

ػ٢ى  ًٔ ٟى ًٵٌف ا٣ٛة ػٍخ ظٞٲٞٲٌػحن؛ ذ٣ػ جٍػًؽ ٣ٲكى ٕى ١ًٍؿ إ٣ػٯ ا٣ اٵذ٬ةفى، ك٬ٰ أٌف ٩ًٍكجحى ا٣نُّ

ػ٢   ١ًٍؿ اٷ٩كةًف اهللى ٬ٮ اهلل دٕة٣ٯ، ك٦ػة اٷ٩كػةفي إٌٹ ٦ىعى ١ًٍؿ ٔ٪ؽى مي َّٰ ٤ً٣نُّ ا٣عٞٲٞ

١ًٍؿ ا٣ؾم  ٢ٍٕه ٧ً٣ٕ٪ىٯ ا٣نُّ ٍؽرًة اٵز٣ٲٌح، ٚةٷ٩كةفي ًٚ ٞي ٟى ثًة٣ ًصؽى ٚٲ ػة  هللً،كي ٌن ك٬ػٮ أٱ

٢ى ٣ى٭ة ًٔ يػؿل ٣ٲف ٬ٮ ا٣ٛة ٢  ًٵٕٚةؿو أ ، كأ٩ػخى » ؛٦ىعى ٤ىٯ ٠يػ٢ِّ ظػةؿو ٔى ١ٍؿي  ٤ٚى٫ي ا٣نُّ

ػ١ٍؿي ٔجػةرةه ٔ٪ػ٫، ٹ  ٢ُّ ا٧٣ٕ٪ىػٯ ا٣ػؾم ا٣نُّ ٟى ٦ىعى ٌ ٟى مة٠ًؿه ث٧ًٕ٪ىٯ أ٩ ٌ ٦ٮوٮؼه ثًأ٩

ٟى ٦يٮًصؽه  ٌ ٟى  ث٧ًٕ٪ىٯ أ٩ ٟى ٔةًرؼه كٔة٥ً٣ه، ٹ ث٧ًٕ٪ىػٯ أ٩ٌػ ٌ ٟى ٦ٮوٮؼه ثًأ٩ ٌ ٫٣، ٧٠ة أ٩

ػٍؽرًة اٵز٣ٲٌػًح  ٞي ًصؽى ثًة٣ ٢  ٫٣، كٝؽ كي ٟى ٦ىعى ٌ ق، ك٨ٍ١٣ ث٧ًٕ٪ىٯ أ٩ ٥ًٍ٤ ك٦يٮًصؽي ًٕ ٜه ٤ً٣ٍ ً ػة٣

ٜي  ً ٟى ػػة٣ ٤ىػ ٕى اه إذ صى ٍٰ ػ ، كأ٩ػخى مى ٟى ػ
ى ٲبٲٌحو ٣ ٟى مة٠ًؿه إزجةتي مى ٌ ٟى ثًأ٩ ٛي ٍو ٟى  ٚىٮى ًٚٲ

ٟى    اٵمٲةًا، كإ ٟى مػٲبنة ٦ًػ٨ ذادًػ ًكػ ٍٛ ى ٧ٌ٩ة أ٩خى ٹ مٰاه إذا ٠٪خى أ٩ػخى ّة٩ ػة ٣ً٪
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ة ٨٦ً  ٌن ٢ُّ إٔٚة٫ًً٣، كإف ٠ة٩ٮا ٥٬ أٱ ٜى ٦ىضةرم ٝيٍؽرًة اهللً دٕة٣ىٯ ك٦ىعى ٍ٤ ٚذىجٲ٨ٌى أٌف ا٣ؼى

٢  ٤ً٣ٍجٕي «إٔٚة٫ًً٣، ك٨ٍ١٣ ثٕيي إٔٚة٫ًً٣ ٦ىعى
 23ا

  

ُّٰ إ٣ٯ دٛىٲٺتو دٝٲٞػحو ٱ٪ُػٮ ًٛخي ا٣٘ـا٣ ػ١ٍؿً »م ٤ٔىٲٍ٭ػة ٦ٛ٭ػٮـي كٱ٤ذ ، «ا٣نُّ

ـاٲ ة ٪ٮا٩نة صي ٔي ٟى  ًٞؽي ٣ًؾ٣ ٍٕ ٫ي »٬ٮ:  ،ٚٲى ٧ٌة ٱ١ؿ٬ي ٔى ـً ٦ة ٱيعج٫ُّ اهللي دٕة٣ىٯ  ىٲةفي د٧ٲٲ ، ز٥ٌ «ث

 : ٍٛػؿ  كٚػٰ ٬ػؾا ٱٞػٮؿي ػ١ًٍؿ كدىػٍؿًؾ ا١٣ي ٢ً ا٣نُّ ٍٕ ة ًٵداًا ًٚ َن ٍؿ ٟى مى ٕى٢ي ٦ٕؿٚحى ذ٣ ٱىض

١ًٍؿ كدىٍؿؾى ا١٣ي » ٢ٍٕى ا٣نُّ ٤ى٥ٍ أٌف ًٚ ٍٔ ٧ٌػة ا ٔى ؿًٚح ٦ػة ٱيعجُّػ٫ي اهلل دٕػة٣ٯ  ٍٕ ًؿ ٹ ٱذ٥ُّ إٹَّ ث٧ًى ٍٛ

٫ي،  ، ويََٕٓ اهُمْوِؿ ٍقأُٖي ٱ١ؿ٬ي ُِّ ُ دٕةهَٓ فٔ يَعةث ًِ َٕ ْمِؿ اقذًٕةُل ٍِ إذ يََٕٓ اهنُّ

ُ ِِ «ذهَك: إيّة ثِذَْؿِك االقذًٕةِل أو ثِةقذًٕةهِّة فٔ يَمةِر
 24ا

  

ـً ٦ة ٱيعج٫ُّي ا ىذٰى د٧ٲٲ ٓي اٳٱػةًت ز٥ٌ ٱيجٲ٨ِّي أٌف آ٣ ػ٧ٍ ػ٫ي ٧٬ػة قى هلل دٕة٣ىٯ ٧ٌ٦ًػة ٱ١ؿ٬ي

ػ٢ى ا٣ػؾٱ٨  ٍص٢ً اٵٌكًؿ أرقػ٢ى اهلل دٕػة٣ٯ ا٣ؿُّقي
ى ٤ٍت  ك٨٦ً أ ٞى كاٵػجةر، كثىىٲؿةي ا٣

ٍؿًع ٰٚ إٔٚةًؿ ا٣ٕجػةد ـً ا٣نَّ ًٓ أظ١ة ٧ٲ وَأٓ أظمأةِم » ؛صةؤكا ثًضى َٔ  ْٓ وِأ َُّ ًَأٌ هأى َٕ ف

ُِ هى ًُٕمَُُْ اهِقٖةمُ  ِ ِٓ أفٕةه ْؿِ  فٔ َصًٖ ْمِؿ أَْواًل  اهنَّ «ثَِعقِّ اهنُّ
 25ا

  

ق  :أ٦ٌة اٳ٣حي ا٣سٌة٩ٲحي، أم ٪ٍػؽى ًٔ ػٲ٨ًٍ اٹٔذجػةر، ٚ٭ػٰ  ٕى ؿي ثً ْى إدراؾي »ا٣جىىٲؿةي كا٣٪َّ

ى٥ً إٌٹ كٚٲػ٫  ٜى مػٲبنة ٚػٰ ا٣ٕػة٣ ٤ىػ ٞى٫، إذ ٦ة ػى ٤ى ًظ٧١ًٍح اهللً دٕة٣ىٯ ٰٚ ٠ي٢ِّ ٦ٮصٮدو ػى

ٮدي  ٍٞىي «٬ٮ ا٧٣عجٮبي ًظ٧١ٍحه، كدعخى ا٣ًع٧١ًٍح ٦ٞىٮده، كذ٣ٟ ا٧٣ى
 26ا

  

٤ىٯ َؿٱٞذًػ٫ ٚػٰ دٞػؽٱ٥ً  ٔى ا ٰٚ إٱٌةًح اٵى٦ًٍؿ،  ا ٠جٲؿن ٍ٭ؽن ٙي صي ِّ ىؾىؿى ا٧٣ؤ٣ كٝؽ ث

ـً كا٣ذ٧ٍَّسٲٺت  ؽيكًد كاٵٝكة  ا٣عي

 ًٜ ٤ىٯ ا٣ذٌٛذٲػ ٔى ، ٝةدرو  ٧ٍٺؽو ًٔ   ٰ ٮٚ ؿو وي ِّ١ ٦ةـى ٦ٛي
ى ٙي أ ًٞ ى كظٞٲٞحي اٵى٦ًٍؿ ٬٪ة أ٩ٌ٪ة ٩

ى٩ػػةةو ك ًٜ كا٣ذٌ٪ْػػٲ٥ً، ذم أ ًع كا٣ذٌنػػٞٲ ًٓ ا٣سٌٞةٚػػًح ٦يذ٪ػػٮِّ ػػؿو كاًقػػ
ِّ١ ُّؿ، ٦ٛي رىكٱٌػػحو كدىػػؽث
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ق،  ٍىػؿى ٔى ٍخ  ٞى ػجى ٤٧ٍػًح ا٧٣ٕػةرًؼ ا٣ذػٰ قى ٍو دٞؿٱجنػة ثًضي ا٧٣ٕةرًؼ كا٣ًؼجٍؿات، ٦يعػٲ

٤ىػٯ ا٦ذػؽاًد ٝيػؿكف   ٔى ـً  ذٍ٭ة أ٦ىػةري اٷقػٺ ٔى ق، ككى ٍىؿي ٔى ٚ٭ة  ؿى ٔى كا٧٣ٕةرًؼ ا٣ذٰ 

ًؿ ا٣ ٧َّة ٱ١ٮفي ٰٚ ٦يذ٪ةكى ث ذأ٦ِّػ٢ً أف ٱٞػٮؿى كٰٚ ٬ؾا ا٣ٌنأًف ري َّٰ ٱ٪ذ٧ػٰ  :٧ي ٘ىـا٣ػ إٌف ا٣

ضٲٌػًح  ٪ٍ٭ى ٟى ٚػٰ ا٧٣ى ػؽى ذ٣ػ ٍٕ ى ػطو ث ًً ػٯ ٩عػٮو كا
٤ى ٔى ػؿى  ٙو ٦ًػ٨ ا٣ٌىػٮٚٲًٌح ّ٭ى إ٣ٯ ًو٪ٍ

٤ىٲ٫ٍ ٚػٰ  ٔى ٜى  ٤ً ٍَ ي ، أ ٌٰ ٘ىٍٮًص ٰٚ ا٣ذٌضةرًب ا٣ٌؿكظٲٌح كا٣ذٌ٪ْٲًؿ ا٤ٛ٣كٛ ىٲ٨ٍى ا٣ ا٣ضة٦ًًٕح ث

٤ٍكٛح»ٚةًرسى  ٛى ا٣جىٌعةزػحي   دٮمػٲ٭ٲ١ٮ إٱـكدكػٮا٪٫ ، ٱٞٮؿي ٔ«٩ى٧ىٍ ا٣ًع٧١ًٍح ٰٚ ا٣

 : ُّٰ ٙي اٵقػةسى ٤ً٣ٍجً٪ٍٲػًح »ا٣ٲةثة٩ ِّ كٰٚ مأًف ا٣ذٌضؿثًح ا٣ٌىٮٚٲًٌح أك ا٣ٌؿكظٲٌح، ا٣ذٰ ديؤ٣

ػة  ى ث٧ًيٺظْػًح أ٩ٌػ٫ ٣ػٲف ٩ًذةصن أ ًٍ ا٣ًع٧١ًٍح ٰٚ ا٤ٛ٣كٛح، ٱ٨١٧ي أف ٩ىجػؽى ى٧ى ا١٣ة٤٦ًح ٣ً٪

٤ىٯ ٦كذٮل ا٣ٕٞػ٢  ثػ٢  ٔى ٰ  ًوٍؿؼو  ٤ ٍٞ ٔى ٢و  ٧ى ٕى ٧ىػ٢و ٣ً ٔى ٰ  ٣ً٪ىنػةًط  ٍوػ٤
ى ٬ػٮ ٩ًذػةجه أ

رااى ذ٣ػٟ  ػٰاو كى ٜه ٤ً٣ٍعٞٲٞػًح أك ٣ًنى ٧ًٲ ٔى   ٰ ٍؽًق ق ٚىٍ٭٥ه ظى ٱَّؽى
ى جى٫ كأ ٰ  ٝىًٮم  وةظى دع٤ٲ٤

ٞٲ ػة  ًُ ا ٦ى٪ٍ ٍي ا٣ًع٧١ٍػًح د١ٛٲػؿن ػ ؿ  كٱي٧سِّػ٢ي ٩ى٧ى ٍٰٔ ا٣جىنى ذةًح ٣ًٮى ٞٲًٞح ا٧٣ي ا٣٪ٌٮًع ٨٦ً ا٣عى

ػػ٫ ٦ػػة ٱ ٧ي ٭ى او ٱٛى ٍٰ ػػ ػػٯ مى
٤ى ٔى ػػة  ٍٰٔ ٝةا٧ن ٲى٫ي ٦ػػة ٚىػػٍٮؽى ا٣ػػٮى  - ١٧supraػػ٨ي أف ٩يكػػ٧ِّ

consciousness ٚػػٰ ثً٪ٍٲػػحو ِّٰ ١ًٍٛػػًؿ ا٣ذٌع٤ٲ٤ػػ     إًد٦ٍػػةجه دػػةـ  ٤ً٣ذٌضؿثػػًح ا٣ٌىػػٮٚٲًٌح كا٣

٤ٍكًٛح ا٧٣ىٍؽرقٲٌح ٛى ٍٛ٭ٮ٦ٲٌحو ٤ً٣ٍ «٦ى
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ًٰٕ د٧ة٦نة ُّٰ ٱى ٘ىـا٣ ًٍ ا٣ًع٧١ٍػحً  أف كٝؽ ٠ةف ا٣ ق ٦يكػةكو دٞؿٱجنػة ٣ًػ٪ى٧ى ٪ٍؽى ًٔ  ٦ة ٬ٮ 

٫ ٰٚ ٚةًرسى ٚٲ٧ػة  ، كأ٩ٌضى ٌٰ ث ؿى ٔى ٍرًدمُّ كاث٨ي  كى ٍ٭ؿى ٤ٍكًٛح ا٣ؾم أٌقفى ٫٣ ا٣كُّ ٛى ٰٚ ا٣

ـىكارٌم  جٍ ٍؽري ا٣ٌؽٱ٨ً ا٣ٌنٲؿازمُّ ك٦يٌٺ ٬ةدم ا٣كَّ ٍٕؽي وى ى  ث

ـً ا٣ٮاًظؽ، ٣ػ٫ أذجػةراته ٠سٲػؿةه،  ٦ًٍؿ ا٣ٮاًظًؽ، أك ا٧٣ٛ٭ٮ
ؿى إ٣ٯ اٵى ْى كًٵٌف ا٣٪َّ

ُّٰ إ٣ٯ أف ٱ ٘ىـا٣ ٧ٌة ٱ١ؿ٫٬»ٞٮؿى ٰٚ ٱىًى٢ي ا٣ ٔى ـً ٦ة ٱيعج٫ُّي اهللي دٕة٣ىٯ  ىٲةًف دى٧ٍٲٲ ٦ًػ٨ « ث
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٤ىٲ٫ٍ:  ٔى ًؿ  ٍٛ ١ًٍؿ كا١٣ي او، كإ٩ٌػ٫  هللً إفَّ »ًص٭ًح أذ٧ةًد ا٣نُّ ٍٰ ػ ٯ ًظ٧١ٍػحن ٚػٰ ٠يػ٢ِّ مى
دٕػة٣ى

ػؿاًد ٦ً٪٭ػة،  ٭ػة ٗةٱػحى ا٧٣ي ًٗ ي٤يٮ ـً ا٣ًع٧١ٍػًح كث ػجىجنة ٣ًذى٧ػة جػةًد قى ًٕ ٕى٢ى ثٕيى إٔٚػةًؿ ا٣ صى

ٕى٢ى ث ـً ا٣ًع٧١ٍح، كصى ة ٨٦ً دى٧ة ٕن جةد[ ٦ة٩ً ًٕ ٍٕة٣ً٭ة ]ا٣
ٚى ٓ ٕيى أ ٌَ ٍن وافَق يُقذ ْٕ فُمنُّ فِ

 َٓ اهِعْمًِح ظذّٓ اٍكةقِخ اهِعْمًحُ إهٓ  ةٕذّة فّْ ُمْمٌؿ، وُلأنُّ يأة ػأةهََ  ويَََأ

أؿادِة ثِّأة فّأْ ُلْوأؿان ًُ «األقجةَب ِيٌ أن دََْكةَق إهٓ اهغةِٕح اه
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يجػةًب    ٚى٤يػتُّ ٣

١ٍؿً » ـً ًظ٧١ًٍح اهللً دٕة٣ىٯ « ا٣نُّ جٍؽي ٦يكذ٧ٕىٺن ٰٚ إد٧ة ٕى ق أف ٱ١ٮفى ا٣  ٔ٪ؽى

ـً  ٍٛ٭ػٮ ُّٰ ٚػٰ مػأًف ٦ى ٘ىـا٣ػ دىٯ ثػ٫ ا٣
ى ػ١ٍؿً »كا٣عٞٲٞحي أٌف ٦ة أ ٠سٲػؿه كٚػٰ ٗةٱػًح « ا٣نُّ

ٞىٯ ث٧ًػة ٩عػ٨ي إزااىق   ا٣ذٌٛىٲ٢ زٍ دىٲ٪ة ث٫ ٣ًًى٤ىذ٫ً ا٣ػٮي
ى ٔى٤ىٯ ٬ؾا ا٣ؾم أ كٝؽ آزىٍؿ٩ة اٹٝذىةرى 

ـً  ؿ  ٨٦ً ٦ٛ٭ٮ ٺ  آػى ًٜ ٦ضةًؿ ا٣ٞٮًؿ ٨ٔ ا٣ذٌٛىٲ٢، ا٣ؾم ٩ىؼةؿي أٌف ٫٣ ٦ىعى ٲ ًٌ ً ١ًٍؿ، ك٣  ا٣نُّ

ىُمَحصَُّلىاأَلِخوُر:ىال
ـً  خ ا٣ٮىرىٝحي ًرٍظ٤حى ٦ٛ٭ٮ ١ٍؿً »دةثٕى ٰ  ٚػٰ ا٣ذٌىػٌٮًؼ «ا٣نُّ ، ث٧ًة ٬ػٮ ٦ٛ٭ػٮـه أػٺٝػ

ٍٛػؿدةو ٚػٰ ا٣ٕؿثٲٌػًح ا٣ٞؽٱ٧ػًح  ، ٦٪ؾي أٍف ٠ػةف ٦ىػٍؽ٣ٮٹن ٧ً٣ي ِّٰ ّي٭ػٮرى اٵىزىػًؿ اٷقٺ٦ دٕ٪ػٰ 

ؿةً ا٣جىػػٍؿكًؽ، أك ا٣جىٍؿكىٝػػحً، ثذػػأزٲًؿ  ػػضى ػػؿاًر مى ًٌ ػػسَّٺن ٣ػػ٫ ثًةٍػ ِّٰ ٚػػٰ ا٧٣يذػػأزًِّؿ، ٦ي٧ى اٷٱضػػةث

ػؿنا، إ٣ػٯ أف وػةرى ٱٕ٪ػٰ ا٣ؿًِّػة  ُى ػة، أك ٦ى ٕن ٗىٲٍسنػة ٩ةًٚ عةبي  ٍؽيكى ا٣كَّ عةًب ٝىج٢ٍى أف د٘ى ا٣كَّ

٥ًًٕ ًٷ٩ٕة ٢ً ا٧٣ي٪ٍ ٌٍ ِّٰ  ك١٬ػؾا إ٣ػٯ أف ثًة٣ٲىكٲؿ، ز٥ٌ ًذ٠ٍؿى ٚى ٕىٍىًؿ ا٣ضػة٤٬ ـو ٱيٮ٣ًٲ١ى٫ي، ٰٚ ا٣

ػ٤يٮؾي  ٲٌػأ ا٣ٞػؿآفي كا٣كُّ ٓى ٩يػٮريق ٚػٰ ا٤ٞ٣ػٮًب كا٣ٕٞػٮًؿ، ٚ٭ى ُى ػ ـىغى ٚىٍضؿي اٷقػٺـ، كقى ى ث

١ٍؿً »ا٣٪َّجىًٮمُّ ٔٞٮؿى ا٧٣يؤ٦٪ٲ٨ى ًٵف ديٍؽرًؾى ٰٚ  ؿىدٍػ٫ « ا٣نُّ ؽٱػؽةن، أّ٭ى ٔى٪ةًوػؿى ٦ٛ٭ٮ٦ٲٌػحن صى

ة ٨٦ً ا٧٣يؤ٦٪ٲ ٭ن ٔىػٺ إ٣ػٯ ٦يٮصَّ ػ٢َّ ك ػجٍعة٩ى٫، زػ٥ٌ ٦ً٪ٍػ٫ي صى ػًؽ قي ِّٜ اٵىٍكظى ٥ًًٕ ا٣عى ٨ى إ٣ٯ ا٧٣ي٪ٍ

٥ًًٕ، ا٣ػؾم  ػ٪ ٔىؿىٚيٮا كىٍظؽةى ا٧٣ي ٔى٤ىٯ ٬ؾا ا٣٪ٍَّعًٮ ًوٍؿ٩ة ٩ىًضؽي٩ة أ٦ةـى مة٠ًؿٱ٨ى  ا٣ٌنة٠ًؿٱ٨ى  ك

ػػؿةن:  َىجى٭٥ ٚػػٰ ا٣ٞػػؿآًف ٦يجةمى ، [18 عػػ٢:ا٣٪ٌ ] ژ ڄڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ژػػػة

ٔىؽَّدى ٣٭٥ ٠سٲؿنا ٦ً  ، كأ٩ٌػ٫ ٹ ٦ىعة٣ػحى ك ٤ٍٔىػ٥ي ثًة٣ٌنػة٠ًؿٱ٨ى
ى٭ي٥ أ٫ٌ٩ اٵى ىٲ٨ٌى ٣ ٔى٤ىٲٍ٭٥، كث ٕى٫٧ً  ً٨ ٩
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ىػ٫ي  ىٲٍ٪ ى٭ي٥ ا٣ٕٺٝػحى ث ٌؽدى ٣ ٞيٌٮًة ا٣جٺٗٲًٌح ظى ًٕ٭٥ ٬ؾا  كثًٕجةرةو ٰٚ ٗةٱًح ا٣ ٪ًٲ صةزًٱ٭٥ زىٮابى وى

ٔى٤ىػٯ ٬ػؾا ا٣٪ٌعػٮ:  ٫قجعة٩ ىٲٍػ٪ى٭٥   ژ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ژكث

رنا   ك١٬ػػؾا [152 ا٣جٞػػؿة:] ػػ٤يٮؾي ا٣٪َّجػػٮمُّ ٦ٛ٭ٮ٦نػػة ٦ذُػػٮِّ أمػػةعى ا٣ٞػػؿآفي ا١٣ػػؿٱ٥ي كا٣كُّ

١ٍؿ»  ٣ً  ػٲًي اٷٱ٧ػةف، « ا٣نُّ ٞى ػةثًٺن د٧ة٦نػة ٣ً٪ ١ًٍؿ كاٷٱ٧ةف، ظذٌٯ وةر ٦ٞي ىٲ٨ٍى ا٣نُّ قةكىل ث

ػٍؿًف ا٣ً٭ٍضػؿمِّ ا٣سٌػة٩ٰ  ٞى ًٙ ا٣ ػ ِّٜ دٕػة٣ىٯ  زػ٥ٌ اثذػؽاان ٦ًػ٨ ٦ي٪ذىى ػ ٍٛؿي كإ١٩ىةري ا٣عى ك٬ٮ ا١٣ي

ٔيٞٮ ٌُة٣ًجحي أػؾٍت  ي٭٥ ا٣ ى٢ً٬ٍ اٷظكةًف كٝي٤يٮث ػ١ٍؿً »كىٍظػؽىق دػؿل ٚػٰ  هللً ؿي أ ـًٹن « ا٣نُّ ٦ى٪ٍػ

٩ةدًػ٫، إ٣ػٯ  ـً ٔ٪ةًوػًؿق ك٦ي١ٮِّ ؽُّ كٱيضذ٭ىؽي ٠سٲؿنا ٰٚ إٚ٭ة ؿَّؼي كٱيعى ٨٦ً ٦ى٪ةزًؿ ا٣ٌكةاؿٱ٨، ٱٕي

ؽِّـي ٣ً  جٍعة٩ى٫ ٦ى٨ ٱٞي ١ٍؿً »  أف ٬ىٲَّأ اهللي قي ٤حن د٪ةكى « ا٣نُّ ىَّ ٞٲٞذىػ٫ كٔ٪ةًوػؿىقي ًدراقةتو ٦ٛي ىػٍخ ظى ٣

ٕى٤ىػ٫ي  ىػ٫، ظذٌػٯ ص ىٲٍ٪ ًٕجػةًد كث ىػٲ٨ٍى ا٣ ٓى ا٣ذػٰ دعػٮؿي ث ٔى٤ىٲٍػ٫ً، كا٧٣ٮا٩ًػ ػرى  ًٔ ا٣ٌؿكظٲٌحى كا٣جٮا

١ٍؿي ٰٚ ا١٧٣ػةًرقً، كأٌٹ  ، كا٣نُّ ١ٍؿي ٰٚ ا٧٣ىعةبِّ : ا٣نُّ ٭٥ دىرصةتو ٌي ٕىجٍػؽي إٌٹ ثٕ  ٱىٍنػ٭ىؽى ا٣

٥ًٕى  ٔيجٮدةن » ؛ا٧٣ي٪ٍ ٥ًٕى  ً٭ؽى ا٧٣ي٪ٍ ج ة اقػذىٍع٤ىٯ ٦ً٪ػ٫ي  ٚإذا مى ً٭ؽىقي ظي ٧ٍٕحى، كإذا مى ْى٥ى ٦ً٪٫ ا٣٪ِّ اقذٕ

٧ٍٕحن  ٍؽ ٦ً٪٫ٍي ًمٌؽةن كٹ ٩ً ٍٛؿٱؽنا ٥٣ ٱىٍن٭ى ً٭ؽىق دى ٌؽةى، كإذا مى «ا٣نِّ
 29ا

  

جٲ٢  ٮاًا ا٣كَّ جٍعة٩ى٫ ا٣٭ةدم إ٣ٯ قى  كاهللي قي

*   *   * 
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ٌٞةؿ،  - ٱٌح ا٣ؼُٲػت ك٣ُٛػٰ ا٣ٌىػ ًؿق، ثًذعٞٲٜ ديرِّ ٍٕ ، دٱٮافي ًم ٌٰ ذٍط ا٣جيٍكذ ٛى أثٮ ا٣
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ًؿٌم، إٔػؽاد كدىٍىػ٪ٲٙ ٩ػؽٱ٥  - ػٍٮ٬ى ، دضؽٱػؽي ًوػعةح ا٣ٌٕٺ٦ػًح ا٣ضى ٍٮ٬ىؿمُّ ا٣ضى

ٔىٍن٤ٰ، دار ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲٌح،  يقة٦ح ٦ىٍؿ ٔىٍن٤ٰ كأ  ـ 1974ثٲؿكت، ٦ىٍؿ

ق، ثًذعٞٲٜ مػؿٱٙ ٔٺك٩ػح، دار  - ؿي ٍٕ ٌم، ًقٲؿدي٫ كًم ؿِّ ٲ٨ي ث٨ي ا٣ًع٧ةـ ا٧٣ي ىى ا٣عي

٧ٌةف،  ٔى  ـ 2662ا٧٣٪ة٬ش، 

ٍٛؿداتي أ٣ٛػةًظ ا٣ٞػؿآف، ثًذعٞٲػٜ وػٛٮاف داككدم،  - ، ٦ي ُّٰ ا٣ٌؿاٗتي اٵوٛ٭ة٩

٤ى٥ ٰٚ د٦نٜ،  ٞى  ـ 2662-٩1423٬ىٍنؿ دار ا٣

ٕي٧ٍؽ - ، ا٣ ٌٰ كا٩ ٲٍؿى ٞى ػًؽق، ثًذعٞٲػٜ اث٨ي رىمٲٜ ا٣ ٍٞ ى ة ٰٚ ٦ىعةًق٨ً ا٣ٌنػًٕؿ كآداثًػ٫ ك٩

 ـ ٦1981يع٧ٌؽ ٦يٍعٲٰ ا٣ٌؽٱ٨ ٔجؽا٣ع٧ٲؽ، دار ا٣ضٲ٢، ثٲؿكت، 

ًؿق، ثًذعٞٲػٜ ٚؼػؿ ا٣ػٌؽٱ٨ ٝجػةكة، ا١٧٣ذجػح  - ٍٕ ٧ٍ٤ىٯ، دٱٮافي ًمػ ٲؿ ث٨ي أثٰ قي زي٬ى

 ـ 1976ا٣ٕؿثٲٌح، ظ٤ت، 

، ثٲ - ٌٰ ؿٌم، ا١٣ٌنةؼ، ٩ىٍنؿةي دار ا١٣ذةًب ا٣ٕؿث ٦ىٍؼنى ـٌ  ؿكت ا٣

، ا٣ٞة٬ؿة  - ٌٰ ًٍٕؿق، ثًذعٞٲٜ ٔةدؿ ق٤ٲ٧ةف ص٧ةؿ، دار ا٧٣ىؽى٩ ، دٱٮافي ًم ٌٰ ةا
ٌُ  ظةد٥ ا٣

٧ٌػػؽ أظ٧ػػؽ  - ٪ةٱػػح ٦يعى ًٕ س٪ٌػػٯ، ٠ذػػةب ا٣٪ٌٞػػةاي، ثً ػػؿي ثػػ٨ي ا٧٣ي ٧ى ٍٕ جىٲٍػػؽة، ٦ى ٔي أثػػٮ 

 ٔجؽا٣ٕـٱـ قة٥٣، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲٌح، ثٲؿكت 

، ٦ى٪ - ًكمُّ ؿى اهللً اٵ٩ىةرمُّ ا٣٭ى ـً ٔجؽي ٲٍغي اٷقٺ ةًزؿي ا٣ٌكةاؿٱ٨، ثًذعٞٲٜ أظ٧ػؽ مى

ٱ٪ٲٌح، ا٣ٞة٬ؿة،  ٬ٍجح، ١٦ذجح ا٣سٌٞةٚح ا٣ؽِّ  ـ 2667-1428٬ا٣ٌكةٱط كدىٮٚٲٜ كى

١ًٍٛؿ، ثٲؿكت  - ـً ا٣ٌؽٱ٨، ٩ىٍنؿة دار ا٣ ٤ٮ ٔي ، إظٲةاي  ٌٰ  ا٣٘ـا٣
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ػػؽ  - أظ٧ػػؽي ثػػ٨ي ٚػػةرس، ٦ٕضػػ٥ ٦ٞػػةٱٲف ا٤٣ٌ٘ػػح، ثًذعٞٲػػٜ ٔجؽا٣ٌكػػٺـ ٦يع٧َّ

ذٌةًب   ـ 2662-1423٬ا٣ٕؿب ٰٚ د٦نٜ،  ٬ةركف، ٩ىٍنؿةي ادٌعةًد ا١٣ي

، ثٲؿكت،  - ٌٰ ٛىٍؼؿي ا٣ٌؿازٌم، ا٣ذٌٛكٲؿي ا١٣جٲؿ، دار إظٲةا ا٣ذٌؿاث ا٣ٕؿث   1426٬ا٣

ؿاا، ثًذعٞٲٜ ـ  ج  دم ٗٮٱ٫، ٩ىٍنػؿةي ٦ُجٕػح ثؿٱػ٢،  - ٕى ؿي كا٣نُّ ٍٕ اث٨ ٝيذىٲجح، ا٣نِّ

 ـ ٣1962ٲؽف، 

ػٲٍؿٱٌحي  - ٞينى ػٲؿٌم، ا٣ٌؿقػة٣ح ا٣ ٞينى ا١٣ؿٱ٥ ا٣ ٤ٍػ٥ً ا٣ذٌىػٌٮؼ،  أثٮ ا٣ٞةق٥ ٔجؽي ًٔ ٚػٰ 

، ثٲؿكت  ٌٰ  ٩ىٍنؿةي دار ا١٣ذةب ا٣ٕؿث

ًؿق، ثًٕ٪ةٱػح ٤ٔػٰ أثػٮ زٱػؽ، دار قػٕؽ ا٣ػٌؽٱ٨،  - ٍٕ ٧ٔؿك ث٨ي ٠ي٤سٮـ، دٱٮافي ًمػ

 ـ 1991د٦نٜ، 

، دار ا١٣ذػةب  - ٌٰ ًؿق، ثًٕ٪ةٱػح ٔجػؽا٣ٌؿظ٨٧ ا٣جؿٝػٮٝ ٍٕ ٍؿحي دٱٮاًف ًمػ ، مى ذ٪جِّٰ ا٧٣ي

، ثٲؿكت،  ٌٰ  ـ 1986ا٣ٕؿث

ٝيٮتي ا٤ٞ٣ٮب، ثًذعٞٲٜ ٦ع٧ٮد ا٣ٌؿًػٮا٩ٰ، ١٦ذجػح دار أثٮ َة٣ت ا١٧٣ِّٰ،  -

 ـ 2661-1422٬ا٣ذٌؿاث، ا٣ٞة٬ؿة، 

، ا٧٣ػٮردي اٵ٠جػؿ اٝػة٦ٮس إ٤١٩ٲػـٌم  - ٌٰ ج١ػ
٤ى ٍٕ ٌٰ ، ٩ىٍنػؿةي دار  -٦ي٪ٲؿ ا٣جى ٔؿثػ

٥ًٍ٤ ٧٤٣ٺٱٲ٨، ثٲؿكت،  ًٕ  ـ 1967ا٣

ٓي اٵ٦سةًؿ، ٩ىٍنؿةي ٦ُجٕح ٔجؽا٣ٌؿظ٨٧ ٦يع٧ٌؽ، ا٣ٞة٬ - ، ٦ىٍض٧ى ٌٰ   1352٬ؿة، ا٧٣ىٲٍؽا٩

كٱٌػح، ثًٕ٪ةٱػح ٣ػٮٱف ثٮزٱػ٫، دار  - ػٍؿحي ٦ىػذ٨ًٍ اٵرثٕػٲ٨ى ا٣٪ٌٮى ، مى ًكمُّ اٷ٦ةـي ا٣٪َّٮى

 ـ 1982ا٧٣نؿؽ، ثٲؿكت، 

ًؿق، ثًذعٞٲػٜ ٱعٲػٯ ا٣ضجػٮرٌم، دار  - ٍٕ ، دٱػٮافي ًمػ ٕيٍؾرمُّ ـً ا٣ ٍنؿى ٍؽثحي ث٨ي ا٣ؼى ٬ي

٤ى٥، ا١٣ٮٱخ،  ٞى  ـ 1986ا٣

ىٍمٕةر٥٬، دار ا - ، دٱٮافي أ ٣ًٲُّٮفى ؾى  ـ ١٣1945ذت ا٧ً٣ٍىؿٱٌح، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣٭ي
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ىػةاًه ا٣ٮاًػعح، ثًٕ٪ةٱػح إثػؿا٬ٲ٥  - ري ا٣ؼى ٗيؿى ٍَٮاط،  ؽي ث٨ي إثؿا٬ٲ٥ى ا٣ٮى ٦يع٧َّ

٧ٍف ا٣ٌؽٱ٨، داري ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲٌح، ثٲؿكت،   ـ 2668مى

: ٦ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف، دار وةدر، ثٲؿكت  - ٧ىًٮمُّ  ٱةٝٮت ا٣عى

 يف الفارسّية: -ب
ٌضةدم: ٚؿ٬٪ - ٲِّؽ صٕٛؿ قى  ٩ي٭ػ٥ بةچػظةًت كدٕجٲؿات ٔؿٚة٩ٯ، اوُٺ گقى

 ـ 2616- ش1389٬َ٭ٮرل، َ٭ؿاف  ا٩ذنةرات

ٚح أػػػٺؽ ٔةرٚػػةف، اػػػٺؽً : ٪ػػة٬ٯپ٦٭ػػٲ٨  -  ا٧٣ذػػٮفً  ػػػٺؿً  ٦ًػػ٨ ا٧٣يذىػػٮِّ

ٍؿٚة٩ٲٌح ًٕ  ركز٩ػ٫، ا٩ذنػةرات ا٣٭ضػؿٌم، ا٣ٌكةثٓ ا٣ٞؿف أكاا٢ إ٣ٯ ا٣جىٍؽا ٦٪ؾ :ا٣

  ـ1999-ش 1378٬ َ٭ؿاف،

 يف اإلنكليزّية: -ج
 - Izutsu, Toshihiko. Ethico - Religious Concepts in the Qur'an. McGil 

University Press, Montreal, Canada,     . 

 - ________________, The Concept and Reality of Existence. Islamic 

Book Trust, Kuala Lumpur,     . 

 - Nakamura, Kojiro. Ghazali and Prayer. Islamic Book Trust, Kuala 

Lumpur,     . 
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ْ
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 كتاتح األشؼاس ػهى اجل

 
ّ
 تني انت

ّ
ىحٍق واإلتذاع األدتً

ّ
 زٌني وانت

 ()يعًؽ رًْان اهؽإحأ. د. 

د٧ٲٌـت ا٣عٌةرة ا٣ٕؿثٲح اٷقٺ٦ٲح ثؼىػةاه َجٕذ٭ػة ثُػةثٓ ػػةص، كٝػؽ 

ٕنة ٦٪ؾ ا٣ٞؿف ا٣٭ضػؿم اٵكؿ، ك٦٪ػؾ ا٩ذجػ٫  رقؼخ ٬ؾق ا٣ؼىةاه، كدُٮرت قؿٱ

ٞٺؿ ثُؿاز ٔؿثٰ ػةص، كث٪ٞؽو ٱذ٧ٲٌـ ث٪ٞٮمػ٫ ا٣ؼ٤ٛةا اٵ٦ٮٱٮف إ٣ٯ ًؿكرة اٹقذ

كا١٣ٺـ ا١٧٣ذٮب ٤ٔٲ٫  كأق٭٧خ ا٣عٲةة اٷقٺ٦ٲٌح ٰٚ رق٥ ا٣ٞٮأؽ ا٣ٕة٦ٌػح ا٣ذػٰ 

: ٨٦ ا٣ُؿاز كا٣ٌؿقػ٥ كا٣ػ٪ٞل كا٣ـػؿٚػح كا٧ٕ٣ػةرة   ٌٰ د٪ذ٥ْ صٮا٩ت ا٨ٌٛ٣ اٷقٺ٦

ٚػٰ  ك٠ةف ٹقذجعةر ا٣عٌػةرة ٚػٰ ا٣ؽك٣ػح ا٣ٕؿثٲػح اٷقػٺ٦ٲٌح ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣سة٣ػر

 ا٧٣نؿؽ كاٵ٩ؽ٣ف أزؿه ٰٚ اقذ٧١ةؿ ٔ٪ةوؿ ا٨ٌٛ٣ اٷقٺ٦ٰ 

كظػٲ٨ أٔػؿض ا٣ٛ٪ٌػة٩ٮف ٚػٰ ا٣ؽك٣ػح ا٣ٕؿثٲٌػح اٷقػٺ٦ٲح ٔػ٨ اٹظذٛػةؿ 

دٮٌرٔٮا ٨ٔ اقذ٘ٺؿ وٮرة ا٧٣ػؿأة ، كثذىٮٱؿ ا٣جنؿ ك٩ٞل د٧ةزٲ٢ ػةوح ث٭٥

ٰٚ صكؽ٬ة ٠ة٣ػؾم وػ٪٫ٕ ا٣ٲٮ٩ػةف كا٣ؿك٦ػةف كٗٲػؿ٥٬ ا٣ذٛذػٮا إ٣ػٯ ا٣ُجٲٕػح 

، د٭ة ا٧٣ؼذ٤ٛح كاقػذٛةدكا ٦ػ٨ ا٣٭٪ؽقػح كٚ٪ٮ٩٭ػة كا٣ؿقػ٥ كدٛىػٲٺد٫ث٧ُٕٲة

ا ٨٦ إثػؽأةد٭٥ ٍُّ كاظؽن ظػٲ٨ مػ٤١ٮا ا٣عػؿؼ ا٣ٕؿثػٰ دنػ١ٲٺتو  ك٠ةف ا٣ؼ

                                                 

ٞنةٰٚ صة٦ًٕح اٵدب اٵ٩ؽ٣كٰ  أقذةذ  ا   د٦نٜ قةث

 ـ 16/6/2626غ كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱ
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  كأدػ٤ٮا ا٣ذ٪ٮٱٓ ٰٚ ا١٣ذةثح ٰٚ ص٤٧ح إثؽأةد٭٥ ا٣ٛ٪ٲح، مذٌٯ

  1ا

ٌٍ ا٣ٕؿثػٰ كد٪ػٌٮع ، كٷثػؽأةت ا٣٪ٌُّكػةخ كا٣ؼُػةَٲ٨، ك٠ةف ٣ذٌُٮر ا٣ؼػ

ا٣ؼػٍ ا٣ٕؿثػٰ  اكا٣ذػـٱٲ٨ أزػؿه ٚػٰ دػػٮؿ ، ت ا١٣ذةثح كا٣ؼٍ كا٣٪ٞلأقة٣ٲ

  ة ٨٦ ٔ٪ةوؿ ا٨ٛ٣ ا٣ٕؿثٰ اٷقٺ٦ٰصـانا أقةقٲ  

ٌٰ ثأم١ة٫٣ كأ٩ٮا٫ٔ  ا٣ٕؿث
ٌٍ كص٧ة٣ٲةد٫ ٰٚ ٩كغ ، كاظذةج ا٣ٛ٪ٌة٩ٮف إ٣ٯ ا٣ؼ

، كٰٚ ا١٣ذةثح ا٣ٛ٪ٲح ٤ٔٯ أمٲةا أػؿل ٗٲػؿ ا٣ػٮرؽ، كد٪٧ٲٜ ػُٮَ٭٥، ا١٣ذت

ضؿ كا٣٪كٲش كا٧٣ٕػةدف كا٣ض٤ػٮد كٗٲػؿ ذ٣ػٟ ٧ٌ٦ػة ٱ١٧ػ٨ ٦س٢ ا٣ؼنت كا٣ع

 أك دٞذٌٰ أظٮاؿ ا١٣ذةثح ا٧٣ؼذ٤ٛح اقذ٧ٕة٫٣ كاٹقذٛةدة ٦٪٫ ، ا١٣ذةثح ٤ٔٲ٫

ك٦ػػٓ ٩٭ٌػػح ا٧ٕ٣ػػؿاف ٚػػٰ ا٣ػػؽكر كا٣ٞىػػٮر كا٧٣ىػػة٩ٓ كا٣ٞ٪ػػةَؿ 

كا٧٣ؿاٜٚ ا٧٣ؼذ٤ٛػح ٦سػ٢ ا٣ٞةٔػةت كا٣عػؽااٜ ك٦ػة ، كا٣ٞٲكةرٱٌةت كا٧٣كةصؽ

  سؿ ٨٦ ٦٭٧حمةث٫ ذ٣ٟ وةر ٤٣ؼٍ أ٠

ٚٞػػؽ وػػةر كقػػٲ٤حن ٤٣ذٌ٪٧ٲػػٜ كا٣ذػػـٱٲ٨ ٤ٔػػٯ مػػ٢١و ٱػػذٺاـ كا٧٣ضػػةؿ  -

 ا٤ُ٧٣ٮب ا١٣ذةثح ٚٲ٫؛

  كوةر كقٲ٤ح ٤٣ذٌأرٱغ كا٣ذٮزٲٜ -

 ٍُّ ٌٰ ثأ٩ٮا٫ٔ ا٧٣ذٕؽدة ٬ٮ أرٝٯ ػُٮط ا٣ٕة٥٣ كأص٤٧٭ػة ٤ٔػٯ  كا٣ؼ ا٣ٕؿث

ك٨ م٫٤١ كص٧ةؿ ٬٪ؽقذ٫، كص٫ ا٣جكٲُح كصةذثٲح ، كثؽٱٓ ٩ك٫ٞ، ٚإٌف ٫٣ ٨٦ ظي

نة وٮر ٌٚٺن ٨ٔ ١٦ة٩ذػ٫ ، ٣ؽل اٵصة٩ت ا٣٘ؿثٲٲ٨ «٦عذؿ٦نة»د٫ ٦ة ص٫٤ٕ ٦عجٮث

كٱجذ١ػؿكف ٣ػ٫ ، كٱذٛ٪ٌ٪ػٮف ٚٲػ٫، ثٲ٨ ا٧٣ك٧٤ٲ٨ ا٣ؾٱ٨ ٥٬ ٦ة ٱـا٣ػٮف ٱؼؽ٦ٮ٩ػ٫

ا كأم١ةٹن ثؽٱٕح وٮرن
 1ا

  

كاقذؿق٢ ا٣نٲغ ٦ع٧ؽ َػة٬ؿ ا١٣ػؿدم ٚػٰ ثٲػةف ٦ـاٱػة ا٣ؼػٍ ا٣ٕؿثػٰ 

                                                 

  166: ٦ع٧ؽ َة٬ؿ ا١٣ؿدم ا١٧٣ٰ ا٣ؼُةط –ٱي٪ْؿ دةرٱغ ا٣ؼٍ ا٣ٕؿثٰ كآداث٫   1ا
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د٬َّة إ٣ٯ ز٧ة٩ٲح أ٦ٮر ٢ ثػأم مػ٢١ ٦٪٭ػة أ٩ػ٫ ٱذنػ١ٌ ، ٚٲ٭ػةأَػةؿ ا٣ذٛىػٲ٢ ، كرى

كٹ ٱُػؿأ ٤ٔػٯ ، ثعٲر ٹ دؼذ٤ػٙ ٦ة٬ٲٌذػ٫ كٱذ٧نٯ ٤ٔٯ أٱح وٮرة، ٬٪ؽقٰ

كقٌض٢ أ٫٩ ّ٭ؿ ٤٣ؼػٍ ا٣ٕؿثػٰ ٦٪ػؾ وػؽر اٷقػٺـ   صٮ٬ؿق د٘ٲٲؿ أك دجؽٱ٢

أ٠سؿ ٨٦ ػ٧كٲ٨ م١ٺن 
 2ا

  

 ٌٰ ٌٰ م٢١ه ٬٪ؽق  ا٣ٕؿث
ٌٍ كاٵم١ةؿ ا٣٭٪ؽقٲٌح ا٣ـػؿٚٲٌػح ٬ػٰ َػٮع ، كا٣ؼ

 ا٣٪ةثٖ كا٧٣جؽع ا٣ٛ٪ٌةف ٱذىٌؿؼ ٚٲ٭ة ٧٠ة ٱنةا ٱؽ ا٧٣ة٬ؿ ك

كٝؽ أدػ٢ ا٣نػٕؿاا ٚػٰ ٦ػؽااع٭٥ اٷمػةدة ثة٧ٕ٣ػةاؿ كا٧٣جػة٩ٰ ا٣ذػٰ ٱ٪نػب٭ة 

ا٣ؼ٤ٛةا كا٣ع١ةـ كا٣ٮزراا ك٦ػ٨ صػةرا٥٬ ٚػٰ ذ٣ػٟ، كاقذعكػ٨ أوػعةب د٤ػٟ 

ك٠ذجٮا ٨٦ د٤ػٟ اٵمػٕةر ك٩ٞنػٮا ٚػٰ  ،ا٣ٌؽكر كا٣ٞىٮر كا٧٣ضة٣ف د٤ٟ اٵمٕةر

٨ ا٣ج٪ةا؛ كٰٚ ػجؿ ركاق ا٣ٮٌمةا٦ٮآً ٦ؼذ٤ٛح ٦
 3ا
ٝةؿ: أػجؿ٩ٰ أثٮ صٕٛؿ ا٣ٞػةرئ  

 ٝةؿ: أػجؿ٩ٰ ثٕي مٲٮػ٪ة أ٫٩ ٝؿأ ٰٚ وؽر ٦ض٤فو ٵ٦ٲؿ ا٧٣ؤ٦٪ٲ٨ ا٧٣أ٦ٮف:

 ًو٢ٍ ٦ى٨ٍ ٬ىٮٱخى كدٍع ٦ٞة٣ح ظةقػؽً 

 

ٮدي ٤ٔٯ ا٣٭ٮل ث٧يكةٔؽً   كي  ٣ٲف ا٣عى

كا٣ذ٪كػٲٜ ٦ػ٨ كظؽزخ ٤ٞ٩ح ذات أ٧٬ٲح ٰٚ ا٨ٌٛ٣ اٷقٺ٦ٰ ظٲ٨ وةر ا٣ذـٱٲ٨  

ص٭ح، كا٣ذٮزٲٜ كا٣ذأرٱغ ٨٦ ص٭ح أػؿل ٦ؿدجُٲ٨ ثة٣نٕؿ ثٕؽ أف ٠ةف ٦ٮٝٮٚنػة ٤ٔػٯ 

ا٣٪سؿ ا٣ذٌكضٲ٤ٰ، ذ٣ٟ ثأٌف ادكةع ظؿ٠ػح ا٧ٕ٣ػؿاف ٚػٰ اٵُٝػةر ا٣ٕؿثٲػح اٷقػٺ٦ٲح، 

كر٬ةٚح ا٣ٌؾكؽ ا٣ٛ٪ٰ كاٵدثٰ، كدػٮؿ ا٣نٕؿاا قةظح ا٧٣نػةر٠ح ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ذُػٌٮر 

ٕؿاا  ا٣ٛ٪ٌٰ ا٣ض٧ة٣ٰ: ٢٠ أك٣بٟ  أدٌل إ٣ٯ اٹقذٛةدة ٨٦ ا٣ٌنٕؿ، ك٨٦ إثؽاع ا٣نُّ

ة ٹ٬ذ٧ػةـ اٵ٦ػ٥ ثة٣ج٪ٲػةف كا٧ٕ٣ػؿاف ٚػٰ ٠ذػةب ا٧٣عةقػ٨  ك٩ٞؿأ إٱٌةظن

كاٵًؽاد
 4ا

٦آزؿ٬ػة ثة٣ج٪ٲػةف كا٧٣ػؽف   دكػٌض٢ا٠ة٩ػخ ا٣ٕضػ٥ دٞٲٌػؽ »ٚٞػؽ  ،

                                                 

 ـ 1939-٬1358٬ؾا ا٣ٕؽد ا٧٣ؾ٠ٮر ٦ؤرخ ثك٪ح   161: ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ  2ا

  276: ا٧٣ٮٌمٯ  3ا

  3: ا٧٣عةق٨ كاٵًؽاد اا٣ؼة٩ضٰ   4ا



 378 (9-3)اجلصءاُ  (49)اجملمد  -جممة جمىع المغة العسبية بدوػل 

  زػ٥ إٌف  كا٣عىٮف ٦س٢ ث٪ةا أردمٲؿ كث٪ةا إٍوػٍُؼؿ كث٪ػةا ا٧٣ػؽاا٨ كا٣ٌكػؽٱؿ

كا٣نػٕؿ ، كدٛػٌؿدت ثة١٣ذػت كاٵػجػةر، مػةر٠خ ا٣ٕضػ٥ ٚػٰ ا٣ج٪ٲػةفا٣ٕؿب 

، كٝىػؿ ٦ػةرد، كٝىؿ ٦أرب، ك٠ٕجح ٩ضؿاف، ٧ٗؽاف :٤ٚ٭ة ٨٦ ا٣ج٪ٲةف، كاٳزةر

كدى٪ٲٙ ا١٣ذػت أمػؽ ، كٗٲؿ ذ٣ٟ ٨٦ ا٣ج٪ٲةف، كاٵث٤ٜ ا٣ٛؿد، كٝىؿ مٕٮب

ا ٧٤٣آزؿ ٤ٔٯ ٦ىٌؿ اٵٱةـ    ك٠ة٩خ ا٣ٕضػ٥ دضٕػ٢ ا١٣ذػةب ٚػٰ ا٣ىػؼٮر  دٞٲٲؽن

ة ٰٚ ا٣عضةرة ، ةدئ٦ؿ٠جحن ٰٚ ا٣ج٪ٲةف؛ ٚؿث٧ة ٠ةف ا١٣ذةب ٬ػٮ ا٣٪ٌػ كػ٤ٞحن ، ك٩ٞنن

ػة ٵ٦ػؿو صكػٲ٥و  ا ٵ٦ػؿو ، كرث٧ة ٠ةف ٬ٮ ا٧٣عٛٮر إذا ٠ػةف ذ٣ػٟ دةرٱؼن  أك ٔ٭ػؽن

ٕي٭ة، ْٔٲ٥ ٧٠ػة ، أك إظٲةا مػؿؼ ٱؿٱػؽكف دؼ٤ٲػؽ ذ٠ػؿق، أك ٦ٮْٔح ٱيٍؿدضٯ ٩ٛ

ك٤ٔػٯ ، ةب قػ٧ؿٝ٪ؽك٤ٔػٯ ثػ، ك٤ٔٯ ثػةب ا٣ٞٲػؿكاف، ٠ذجٮا ٤ٔٯ ٝجح ٧ٗؽاف

، ٧ٔػػٮد ٦ػػأرب   ٱ٧ٕػػؽكف إ٣ػػٯ ا٧٣ٮاًػػٓ ا٧٣نػػ٭ٮرة كاٵ٦ػػة٨٠ ا٧٣ػػؾ٠ٮرة

كأصػؽر ، كأ٦٪ٕ٭ة ٨٦ ا٣ػؽُّركس، ٚٲٌٕٮف ا٣ؼٍ ٰٚ أثٕؽ ا٧٣ٮآً ٨٦ ا٣ؽزٮر

 « أف ٱؿاق ٨٦ ٦ىؿَّ ث٫ كٹ ٱي٪كٯ ٤ٔٯ كص٫ ا٣ٌؽ٬ٮر

  كٝؽ أكردت ٬ؾا ا٣٪ٌٌه، ٵ٫٩ ٱٮًط ٦ة ٩ع٨ ثكجج٫ ٨٦ ا٣ذٌٮزٲػٜ اكا٣ذٌؼ٤ٲػؽ

كا٣ذـٱٲ٨؛ كدكضٲ٢ ا٣٪ىٮص ا٧٣٪ةقجح ٨٦ ا١٣ػٺـ ٚػٰ ا٧٣ٮاًػٓ ا٧٣ٺا٧ػح ٦ػ٨ 

ًٞجةب كا٣ٞ٪ةَؿ كقةاؿ ا٧ٕ٣ةاؿ ك٦ؼ٤ؽات ا٧٣جة٩ٰ   ا٣ؽُّكر كا٣ٞىٮر كا٣

ك٦ػػ٨ أػجػػةر ا٣ؼ٤ٛػػةا ا٣ٕجٌةقػػٲٲ٨ ٦ػػة ذ٠ػػؿق ٱػػةٝٮت
 5ا
٦ػػ٨ أف ا٧٣ٕذىػػ٥  

٠ػة٩ٮا إذا   ك٥٬ ػ٤ٛةا ٔجةقٲٌٮف صةؤكا كٹان ثٕؽ ا٧٣أ٦ٮفاكا٣ٮازٜ كا٧٣ذٮ٢٠ٌ 

ا ى٪ٯ أظؽ٥٬ ٝىؿن ا، ث ٦ػ٨ ، أك ٗٲؿق ٨٦ ا٧٣جة٩ٰ أ٦ؿ ا٣نٕؿاا أف ٱ٤٧ٕٮا ٚٲ٫ مػٕؿن

ٛىؿٌم ا٣ؾم ٧٤٣ذٮ٢٠: ٍٕ  ذ٣ٟ ٝٮؿ ٤ٰٔ ث٨ ا٣ض٭٥ ٰٚ ٝىؿ ا٣ضى

ٓي أف ا٤٧٣ػػٮ  ك٦ػػة ز٣ػػخي أقػػ٧

 

 دج٪ػػٰ ٤ٔػػٯ ٝىػػٍؽًر أٝػػؽار٬ة ؾى     

 ٔٞػػػٮؿ ا٣ؿصػػػة كأ٤ٔػػػ٥ أفٌ  

 

 ةة ثآزةر٬ػػػٱٌٞػػػٯ ٤ٔٲ٭ػػػ ؿً     

                                                  

  3/175: اقة٦ؿاا  ٦ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف  5ا
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 ث٪ػػػػةا اٷ٦ػػػػة ٧ٌ٤ٚػػػػة رأٱ٪ػػػػة

 

 ةـً رأٱ٪ػػة ا٣ؼٺٚػػح ٚػػٰ دار٬ػػ    

 ة ٚػػػةرسه ثػػػؽاآ ٣ػػػ٥ دؿ٬ػػػ 

 

 !كٹ ا٣ؿكـ ٰٚ َٮؿ أ٧ٔةر٬ة 

ك٬ػٮ  ،ٱىٮر ٧ْٔػح ا٣ؼ٤ٲٛػح ا١٣جٲػؿ -ٱٞٮؿ ا٣نةٔؿ  -ٚٞىؿ ا٣ضٕٛؿم  

ٕنة   ٦ج٪ٯ ٱـٱؽي ٰٚ ٚؼة٦ذ٫ ٤ٔٯ ٦ة و٪ٓ ا٣ٛؿس كا٣ٌؿكـ ٦

ةب ٠سػؿة ك٬ؾا ا٣ؼجؿ ا٣ؾم أكردق ٱةٝٮت ٱ١نٙ ٨ٔ قجت ٦٭٥ ٨٦ أقػج

كٗٲؿ٬ػػة ٚػػٰ ، أكوػػةؼ ا٧٣جػػة٩ٰ كا٣ٞىػػٮر كا٣ضكػػٮر كا٧٣ىػػة٩ٓ كا٣عػػؽااٜ

  دكاكٱ٨ ا٣نٕؿاا ا٣ٕجةقٲٲ٨ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سة٣ر ك٦ة كرااق

كٱى٪ًٍٛى٢ي ٨ٔ ٬ؾق ا٣ٞىةاؽ ا٧٣٭٧ح ٰٚ ا٣ذةرٱغ ا٣ٛ٪ٌٰ كاٹصذ٧ةٰٔ صة٩ػت 

َؿٱٙ ٱ٨١٧ ا٣ذٞةط أمٕةرق كأػجةرق ٨٦ ز٪ةٱة ٠ذت اٵدب كا٣ٌنػٕؿ كا٣ذٌػةرٱغ 

ك٬ػػٮ ٠ذةثػػح اٵمػػٕةر ٤ٔػػٯ ا٣ضػػؽراف ، ا٣ض٘ؿاٚٲػػح كا٣ذٌػػؿاص٥ كا٣ػػٌؿظٺتك

  ك٤ٔٯ ٦ٮآً أػؿل ثةرزة، كاٵثٮاب ٨٦ ا٣ؽاػ٢ ك٨٦ ا٣ؼةرج

اٵ٦ٲؿ ا٣٪ٌىؿم أثة ا٣عضةج ٱٮقٙ كأػجؿ ٣كةف ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲت أف
 6ا
 

ق ث٪٥ْ ٝىٲؽة ٱىٙ ٚٲ٭ة ا٣ٌنؿكع ثج٪ةا ا٣ٞىؿ ا١٣جٲػؿ ٚػٰ ٗؿ٩ةَػح ك٠ػةف  ،أ٦ىؿى

ٍٔضػةؿ، ٝؽ ص٤تى ا٣ٌؿػةـاٵ٦ٲؿ  كثؿز ا٣٪ةس إ٣ٯ ٦نة٬ؽد٭ة ديكةؽ ٤ٔػٯ اٵ
 7ا

  

ة :ٝةؿ ا ٚؼ٧ن ك٠ةف ثؿكزن
 8ا

: 

ػػػػٺ ك٧ٌ٣ػػػػة اقػػػػذذ٥ٌ  ٕي  ث٪ػػػػةاى ا٣

 

 كأٍظػػؿزى مػػأك ا٣ضػػٺًؿ ا٣جٕٲػػؽً  

                                                  

، 733٬، كدػٮ٣ٯ ا٣كػ٤ُ٪ح قػ٪ح 718٬قٙ ث٨ إقػ٧ةٔٲ٢ ثػ٨ ٚػؿج ك٣ػؽ أثٮ ا٣عضةج ٱٮ  6ا

  كٝؽ دؽٌرج ٣كةف ا٣ؽٱ٨ ثػ٨ ا٣ؼُٲػت ٚػٰ ػؽ٦ػح ا٣ػؽٱٮاف، ٚػٰ 745٬كدٮٰٚ ٗٲ٤حن ق٪ح 

ا١٣ذةثح، ز٥ دٮ٣ٯ ٦٭٧ح ٦كةٔؽة أقذةذق ا١٣ةدت ا٣ٮزٱؿ اث٨ ا٣ضٲةب  كٚػٰ أٱػةـ اٱٮقػٙ  

ة  ٔن ة ثةر ٦عج ة ٧ٕ٤٣ػؿاف، ك٦ػ٨ آزػةرق ٝكػ٥ ث٪ٲخ ا٧٣ؽرقح ا١٣جؿل ٰٚ ٗؿ٩ةَح، ك٠ةف ظة٧٠ن

كا٧٤٣عػح ا٣جؽرٱػح  ،114: ٠جٲؿ ٨٦ ٝىؿ ا٣ع٧ؿاا  ا٩٭ةٱح اٵ٩ؽ٣ف ٧٣ع٧ؽ ٔجؽ اهلل ٔ٪ػةف

   84: ٹث٨ ا٣ؼُٲت

 ا٣ٕؿثةت ا٣ذٰ دضؿ٬ة ا٣ج٘ةؿ كٗٲؿ٬ة : اٵٔضةؿ  7ا

  461-466: ا٣ىٲت كا٣ض٭ةـ  8ا



 386 (9-3)اجلصءاُ  (49)اجملمد  -جممة جمىع المغة العسبية بدوػل 

ٍع ٗةٱػػػحن   كأٱٞػػػ٨ أف ٣ػػػ٥ ٱػػػؽى

 

ة ٧٤٣ـٱػػػؽً   ٕن  ٣ػػػؿاجو كٹ ٦ٮًػػػ

ـً   كػػٮ كػػٮـ ا٣ضي  كأٌف ا٣ػػؽٱةر صي

 

 دػػػٮ٣ٌٯ إٝة٦ػػػحى ٝىػػػؿو ٦ىًنػػػٲؽً  

ا   دضٲػػػػػػؿ أ٧ْٔػػػػػػ٫ ٦ؿ٦ػػػػػػؿن

 

    ٝػػٮم  مػػؽٱؽً  كصػػةؤكا ث١ػػ٢ٌ  

  2ا 

 :ذتي ٤ٔٲ٫ اٵمٕةر١ٍ كأ٠سؿ ٦ة دي 

ؽراف ٚإ٩٭ة وة٣عح ١٤٣ذةثح كإف َة٣خ اٵثٲةت - ٝةث٤ح ٤٣جٞةا ٦ة ثٰٞ ، ا٣ضي

  ّة٬ؿة ٤٣٪ةس ٧٠ة ٠ةف ٱنذ٭ٰ ٩ة٧ّ٭ة، ا٣ضؽار ٦ةزٺن 

اف صػؽر، ككا٣ضؽراف د١ٮف صؽراف ا٣ٞىٮر ٨٦ ا٣ؽاػ٢ ك٨٦ ا٣ؼةرج -

كصؽراف ، إف ٠ةف ٬٪ةؾ ٦٪ةقجح، كصؽراف ا٣ٛ٪ةدؽ، ا٣جٲٮت ٰٚ ا٣ؽكر

ٚٞػؽ كصػؽ ، ا٣كضٮف ٤٣نٕؿاا ا٣ؾٱ٨ دػ٤ٮ٬ػة ك٧ْ٩ػٮا ا٣نػٕؿ ٚٲ٭ػة

ؿٗذ٧لاثؼٍ    ٰٚ قض٨ إق١٪ؽرٱحوي
 9ا

: 

٩ػػػدكػػػذؿدُّ ٦ػػػة دى  أثػػػؽان  ػػػتي ا٣ؽُّ  ػ٭ى

 

ٍٮدى٬ػة ٠ػةف ثيؼػٺ، ٲةػ      !ٚٲة ٣ٲػخى صي

ٝػػةؿ ، ك ٗىػػ٨و كاؼو ٦٪٭ػػةأ، كٝػػؽ ٱ١ذػػت ا٣٪ػػة٥ّ ٤ٔػػٯ صػػؾع مػػضؿة - 

ى  :ا٧٣جؿد ٌٮافٝؿأت ٤ٔٯ مضؿة ثًنٕت ث
 16ا

: 

 ا٧٣عـكف ٨٦ رأًس د٤ٕػحو  أمؿ َ إذا 

 

 ٤ٔٯ مٕت ثٌٮاف اقذؿاح ٨٦ ا١٣ىٍؿًب  

ى  كأ٣ٍ٭ػػػةقي   ػػػث  ٫ي ٠ػػػة٣عؿٱؿة ٦ىٌكػػػ ٨ه ٍُ

 

  ٌُ  ؿده ٱضؿم ٦ػ٨ ا٣جػةرًد ا٣ٕػؾًب ك٦ي

 ٚػػٰ رٱػػةضو أرٱٌػػحو  َٲػػتي ز٧ػػةرو ك 

 

ًب ٤ٔٯ ٝؿب أٗىةفو ص٪ة٬ة ٤ٔٯ ٝيؿ 
 11ا

 

 ٤ػػ٧ٌٰ عى ا٣ض٪ػػٮب دى  ٚجػػةهلل ٱػػة رٱػػطى  

 

تِّ ٚذن  ٺـى قى  إ٣ٯ أ٢ً٬ ث٘ؽادً    !ٯ وى

 ،كٝؽ ٱ١ذت ا٣نٕؿ ٤ٔٯ ا٣٪ٌكٲش -

                                                 

   856 -725اظٮادث  –٤٣كؼةكم  –ا٣ؾٱ٢ ا٣ذةـ ٤ٔٯ دكؿ اٷقٺـ   9ا

  564: ٫٤ٞ٩1 ٱةٝٮت ٰٚ ٦ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف اوةدر    16ا

ٍنجي٭ة، كظكي : ٨٦ أًرًخ اٵرض  11ا ٔي  ٨ ٦ىٍؿآ٬ة ز٠خ ك٠سيؿ 
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 ،كٱ١ذت ٤ٔٯ ا٣ؼنت -

  كٗٲؿق ٧٦ة ٱٮصؽ ٨٦ أ٩ٮاع اٵظضةر، كٱ١ذت ٤ٔٯ ا٣ؿُّػةـ -

ٌٰ ك٨٦ ا٣نػٕؿ ا٣ػؾم ٠ي  ذػتى ٤ٔػٯ ا٣٪كػٲش ٦ػة ٧ْ٩ػ٫ أثػٮ ا٣عكػ٨ ا١٣ٍكػذ

ٚٞؽ ٝةؿ، ظ٧١ح اٵ١ٚةر :ذ٫ ا٣ذٰ ق٧ة٬ةا٣جٲؿكدٰ ٤ٔٯ قذةر ركاٱ
 12ا

: 

ا  ٱة أٱٌ٭ػة ا٣ٞػٮـي ا٣ػؾٱ٨ ث٭ػ٥ ٗػؽى

 

 ٮٝػػػةرً ثً  ٤ػػػٺن ٬ػػػؾا ا١٧٣ػػػةفي ٦ي١ى  

 كػػ٨ ركاٱػػحو ٰ أدٲػػخ ١٣ػ٥ ثعي إ٩ٌػ 

 

 ٌر ٣ٶث١ػػةرً أ٬ػػؽت ٔٲػػٮفى ا٣ػػؽٌ  

 ق٧ٌٲذ٭ة ٨٦ ثٕؽ ٦ة ادٌْٕػخ ث٭ػة 

 

 ٩ٛػػفي ا٣ـ٦ػػةف ثع٧١ػػح اٵ١ٚػػةرً  

 ٝؽ ٠٪خي ٝجٺن ثة٧ٌ٣ٲؿ ظضجٍذي٭ػة 

 

خ ٦ػ٨ كراا قػذةرً ، ٚأثٍخ    كٹظى

ؽراف كٗٲؿ٬ة د١ٮف ٔةدةن ثؿٗجػح وػةظت ا٣ػٌؽار   ك٠ذةثح اٵمٕةر ٤ٔٯ ا٣ضي

ٚإذا ٠ة٩ػخ ٚػٰ اٵ٦ػة٨٠ ا٣ٕة٦ػح ٚ٭ػٰ ، أك ا٣ٞىؿ أك ا٧٣ع٤ٌح ٵٗؿاضو ٦ؼذ٤ٛح

ة ٦ػ٨ ا٣٪ػة٥ّ ٣٘ػؿضو ٱؿٱػؽق، دةثٕح ٣ْؿكٚ٭ة ٔن أك ظةدزػحو ، كٱ١سؿ أف د١ٮف دٌُٮ

ٙو ٱيسٍ ، ٱكض٤٭ة     إ٣ٯ ٗٲؿ ذ٣ٟ ٫جًذأك ٦ٮٝ

ٕؿاا ٩ْػ٥ ك٨٦ ا٣ُؿٱٙ أف د٤ُػت إدارة ٦ؤقكػح رقػ٧ٲٌح ٦ػ٨ أظػؽ ا٣ٌنػ

كذ٣ػٟ دسجٲذنػة ٵ٧٬ٲٌػح ا١٧٣ػةف كا٧٣٭٧ٌػح ا٣ذػٰ  ؛ٰٚ ٝةٔح ٠جػؿل ٝىٲؽة ٣ذيسجخى 

ا، ٱؤدٌٱ٭ػػة ٚٞػػؽ اٝذؿظػػخ ا٣ع١ٮ٦ػػح ا٧٣ىػػؿٱٌح ٤ٔػػٯ ا٣ٌنػػةٔؿ ٩ضٲػػت ، كأذػػـازن

ا٣عؽاد
 13ا

٥ ٤ٔٯ ٦عُح ا٣ٞة٬ؿة ،  ا٣ضؽٱؽة٥ْ٩ أثٲةت ديٍؿقى
 14ا

: 

ٕيٺ اثذك٧ة ٍك٨ ٔىؿو ثٕجٌةس ا٣ ا ٫٣ ك٧ٚػةظذٌ   ٱة ظي ٯ ا٣عؽٱؽي ٗؽا ز٘ؿن
 15ا

 

                                                  

ك٬ٮ مةٔؿ ثٲؿكدٰ ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ  ،167: دؿص٧ةف اٵ١ٚةر: دٱٮاف أثٰ ا٣عك٨ ا١٣كذٰ  12ا

 ٫٣ دكاكٱ٨ ك٠ذت أػؿل  ،ٔنؿ

  59: ٣٪ضٲت ا٣عؽاد: دؾ٠ةر ا٣ىجة: دٱٮاف  13ا

 « ٦عُح ا٣ٞة٬ؿة»: ، ك٬ؾا ٬ٮ ا٣ذٕجٲؿ ا٣نةآ ٨ٔ«٦عُح ٦ىؿ»: دٕؿؼ ثةق٥  14ا

كٝؽ ٩ج٭٪ٰ ثٕي ٨٦ ظ٥َّ١ ٬ؾا ا٣جعر ٤ٔٯ أٌف ا٣ع١ٮ٦ح ا٧٣ىؿٱح أصػؿت ٦كػةثٞح 

 ٣ؾ٣ٟ ٚةز ٚٲ٭ة ٩ضٲت ظؽاد ث٭ؾق اٵثٲةت، كٝؽ ذ٠ؿت ذ٣ٟ ٦ض٤ح اا٣ـ٬ٮر  

 ٬ٮ ا٣ؼؽٱٮم ٔجةس أظؽ أٚؿاد أقؿة ٦ع٧ؽ ٤ٰٔ ثةمة   15ا
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ٜه ٰٚ ًػٮاظٰ ا٣ُٞػًؿ دج٤٘٪ػة  َؿاا

 

ػ، أٝىٯ ا٣جٺد  ٞي  ؽ٦ة٢ٍ ث٭ػة ٝىػك٥٣ ٩٪ٍ

 ٍؿثذ٭ػػةذي ٦ىػػؿه ٠ىػػٛعح ٝؿَػػةسو ثً  

 

ٌٍ كا٧٤ٞ٣ػة  ٗؽا ا٣ُٞةري ٤ٔٲ٭ة ا٣ؼ
 16ا

 

اأرضه ث٭ة ٠ةف ػىت ا٣٪ٌ   ةًر ٚة٩ذ٧ْػةٯ أدة٬ة ُٝةر ا٣٪ٌػظذٌ   ٲ٢ ٦٪ذسؿن
 17ا

 

 ٣٪ة ٗ٪نٯ ٨ٔ ُٝةر ا٣كعت ٦٪كػض٧نة 

 

كٹ ٗ٪ٯ ٨ٔ ُٝةر ا٣٪ةر ٦ٌُؿ٦ة 
 18ا

 

ٰ صك٥ ا٣جٺد ٧٠ة   ٱضؿم ث٭ة ا٣ؿزؽ ٚ

 

ٱضؿم دـه ٰٚ ٔؿكؽ ا٣ضك٥ ٦٪ذ٧ْة 
 19ا

 

 ثػؽٍت  كا٣ؼُٮط، ٦عُحه ٬ٰ ٤ٝته  

 

 ةا٣ُٞػػةر د٦ىػػك ؿاٱٲ٨ ٚٲ٭ػػة٦سػػ٢ ا٣ٌنػػ 

ػ٨ٍ ٺ٦ح ٱػة ٦ىػ٦ٓ ا٣ٌكػ   ؿدعٺن ةر ٦يػقى

 

٦ةؽً كأ٬ٺن كق٭ٺن ثة٣ؾم ٝى ، ةٔ٪ٌ  
 26ا

 

ككّٲٛذػ٫ ، كا٣ؼجؿ ٱٮًط ا٩ذجةق ا٣٪ٌةس آ٩ؾاؾ إ٣ٯ أ٧٬ٲٌح ا٣ٌنػٕؿ كص٧ة٣ٲذػ٫ 

  كاٷدارٱٌح كاٷٔٺ٦ٲٌح، ا٣ض٧ة٣ٲٌح

  3ا

 :ك٦ة ٱنج٭٭ة، كديسجىخ اٵمٕةر ٤ٔٯ ا٣ضؽراف

ا٣ؼُػةَٮف  ك٬ٰ أٝٺـ ٦ؼذ٤ٛح دٛػ٪٨، ٠ذةثحن ثةٵٝٺـ ا٧٣٪ةقجح ٧٤٣ٮٝٓ -

  كا٣٪ٞةمٮف ٰٚ اقذؼؽا٦٭ة

ة ثةٷز٦ٲ٢ ك٦ة ٱنج٭٫ ٨٦ أدكات ا٣٪ٞل ا٧٣ٺا٧ح ٧٤٣٪ٞٮش ٤ٔٲ٫  -  ك٩ٞنن

ٌؿغ ٦ة ظٮ٣٭ة ثى٪ٕح ٚ٪ٲح دٝٲٞح  -  كدضٰا ٩ةٚؿةى ا٣عؿكًؼ ثةرزةن، ك١٣ٰ دجؿز ٱٛي

ٓي ، كد١ٮف أظٲة٩نة ٦سجٌذػحن إزجةدنػة ٚػٰ ٦ٮاًػٕ٭ة - ٦ٮاٚٞػح  ٝػجٺن ٵ٩٭ػة ديٍىػ٪

ح كٗٲؿ١٧٣٬ةف كًٕ٭ة ٦س٢  ٌٌ   ة٧ا١٣ذةثح ثة٣ؾ٬ت كا٣ٛ

                                                 

  ا٣ىٮرة ظك٪ح، ٦جذ١ؿة  16ا

 ا٣ُٞةر ا٣جؼةرم   17ا

 إٍف ٠ةف ا٣٪ٲ٢ ٱ٘٪ٰ ٨ٔ ا٧٣ُؿ ٚٺ ٗ٪ٯ ٨ٔ ُٝةر ا٣عؽٱؽ : ا٧٣ُؿ  ٱٞٮؿ: ا٣ُٞةر اٵك٣ٯ  18ا

ك٨   19ا  ا٣ذنجٲ٫ ظى

 ٰٚ ا٣جٲخ َؿاٚح، كٚٲ٫ ركح ا٧٣ىؿٱٲ٨ دٔةثحن ك٣ُةٚحن، اكا٣نةٔؿ ٣ج٪ة٩ٰ ٩ـٱ٢ ٦ىؿ    26ا
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ُّٰ ثػ٨ ا٣ض٭ػ٥، ك٩ٌؿب ٦سٺن ٣٭ؾق ا٣ٛٞؿة ٚٞػؽ ٝػةؿ ٤ٔػ
 21ا

رأٱػخ ٚػٰ »: 

نة ثأ٣ٮاف ٚىٮص ٦٪ٌؽة  :وؽر ٝجٌحو ١٦ذٮث

ػػػػ٤ٮِّ إذا ًٓ ٧ًُػػػػٹ دي   ا٣ػػػػ٪ٌٛف ثة٣كُّ

 

ػػػأظججٍػػػخى ظذٌػػػٯ ديػػػ   ؽاؾٱج٭ة ٧٠ى

ػؽك   ك٣ػ٥ دً ٨٦ ٣ػ٥ ٱػؾؽ ٣ٮٔػح ا٣ىُّ

 

 ٱىػػجٍؿ ٤ٔػػٯ ا٣ػػؾٌؿ كا٣ٌنػػٞة أثػػؽا 

 اؾ ٦كػػػذُؿؼ ا٣ٛػػػؤاد ٱػػػؿلٚػػػؾ 

 

ىػػػ  داٚػػٰ ٠ػػػ٢ٌ ٱػػػٮـ أظجةث ػػػؽي  !«٫ صي

اٵمٕةر ثأق٤ٮب آػؿ ذ٠ؿق ا٣ٮمةا كٝؽ دي٪ٍٞلي  - 
 22ا

ٝػؿأتي : »ٚٞؽ ٝػةؿ ؛

ٕيٮدو  ة ٰٚ ا٣ًضٌه ث  :٤ٔٯ ثةب دارو ػٍؽمن

 ٬ػػػٌٺ رظ٧ٍػػػذي٥ٍ ٦ػػػٮٰٝٛ ثٛ٪ػػػةا٥١ٍ 

 

ٜي   ػػػػػة ٣٪كػػػػػٲ٥١٧ أد٪ٌنػػػػػ ًن  ٦ذٌٕؿ

 ٦ذ٤ػػٌؽدنا أث١ػػٰ ٧٣ػػة ٝػػؽ ظػػ٢ٌ ثػػٰ 

 

ٜي ٦سػػ٢ ا٣٘ؿٱػػٜ ث   «٧ػػة ٱػػؿل ٱذ٤ٌٕػػ

ؽ رث٫ ٰٚ ا٣ٕٞؽك٢ٞ٩ اث٨ ٔج 
 23ا

: 

ؽير ثٲخ ا٧٣ٞؽس ثٲذٲ٨ ٦ى١ذٮثٲ٨ ثة٣ؾ٬َّت»  :رأٱخ ٰٚ صؽارو ٨٦ صي

ًٞػػك٠يػػ  ٢  ظػػٲ٨ ٱ٘ػػؽك ٣عةصػػحو ٢ُّ ٦ي

 

 إ٣ٯ ٢ٌ٠ ٨٦ ٱ٤ٞٯ ٨٦ ا٣٪ةس ٦ؾ٩تي  

 ٦ؿظجنػػة :ك٠ػػةف ث٪ػػٮ ٧ٌٔػػٰ ٱٞٮ٣ػػٮف 

 

ا ثػةف   ذًػؿن ػتي »٧٤ٚة رأك٩ػٰ ٦ٞي  «٦ىٍؿظى

ذةثح ث٧ةا ا٣ؾ٬ت، كدٛؿٱٖ ا١٧٣ذٮب ٦ػ٨ رٝػةاٜ ا٣ػؾ٬ت ك٬ؾا ٱعذ٢٧ ا١٣ 

 كدسجٲذ٭ة 

، ٩كػٰ  كا٣ٌنٕؿ ا١٧٣ذٮب ٱ١ٮف أظٲة٩نة ٦ٕؿكؼ ا٣ٞةا٢، كٱ١ٮف أظٲة٩نػة ٦ؿقػٺن

ا٣ذٌةرٱغ اق٥ ا٣ٌنةٔؿ ٵقجةب ٦ؼذ٤ٛح  كا٣ٌنٕؿ ا٧٣ض٭ٮؿ ا٣ٞةا٢ ٰٚ ٦ة ٱ١ذػت ٤ٔػٯ 

ػػؽراف ٠سٲػػؿ، كأًػػؿب ٦ػػسٺن ٦ػػ٨ ٦ٕضػػ٥ ا٣ج٤ػػؽاف، ٚٞػػؽ أكرد ٱػػةٝ ٮت ٚػػٰ ا٣ضي

٦ٕض٫٧
 24ا

نة:»ػجؿٱ٨ ٦ذٮا٣ٲٲ٨، ٝةؿ:   كيًصؽ ٤ٔٯ ثٕي اٵ٦ٲةؿ ثُؿٱٜ ١٦ح ١٦ذٮث

                                                 

 ض٭٥ ٬ٮ ا٣ٌنةٔؿ ا٣ٕجةقٰ ا٧٣ن٭ٮر ك٤ٰٔ ث٨ ا٣  276: ا٧٣ٮٌمٯ  21ا

  271: ا٧٣ٮمٯ  22ا

  35: 3ا٣ٕٞؽ   23ا

  462: ٦1ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف   24ا
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 ًٟ  أٱػػػة ث٘ػػػؽاد ٱػػػة أقػػػٰٛ ٤ٔٲػػػ

 

  ًٟ ٌػػٯ ا٣ؿصػػٮع ٣٪ػػة إ٣ٲػػ  ؟٦ذػػٯ ٱٞي

ٚ٪عٲػػػة 
 25ا

 قػػػة٧٣ٲ٨ ث١ػػػ٢ٌ ػٲػػػؿو  

 

ٕى    ٥ي ٔٲنػػػػ٪ة ٚػػػػٰ صة٩جٲػػػػٟكٱػػػػ٪

نة   :ككيصؽ ٤ٔٯ ظةاٍ ثضـٱؿة ٝجؿص ١٦ذٮث

 ٚ٭ػػ٢ ٩عػػٮ ث٘ػػؽاد ٦ىػػـاره ٚٲ٤ذٞػػٰ

 

 ؟ٮؽه كٱعْػػٯ ثة٣ـٱػػةرة زااػػؿي ٦ىنػػ 

 إ٣ػٯ اهلل أمػػ١ٮ ٹ إ٣ػػٯ ا٣٪ٌػػةس إ٩ٌػػ٫ 

 

 «٤ٔٯ ٠نٙ ٦ة أ٣ٞٯ ٨٦ ا٣٭٥ٌ ٝةدري  

كٝؽ ٱ١ٮف ٩ة٥ّ ا٣نٕؿ ا١٧٣ذٮب أك ا٧٣٪ٞٮش ٬ٮ ٩ٛك٫ وةظت ا٧٣ٮٝػٓ  

ٱ٨ٌ ثة٣نٕؿ ك٨٦ ٬ؤٹا ٣كةف ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲت ٚٞؽ ٝةؿ، ا٣ؾم زي
 26ا

: 

  كدسجخ أػذ٭ة ثجةب ا٣كٲ٨اك٠ذجخ ٣ٲ٪ٞل ٤ٔٯ َةؽو ٣٪ة ثجةب ا٣ٞجٌح 

ٰى  ٬ػػػٯ ثػػػ  ةـي اٵٱٌػػػ أ٩ػػػة َػػػةؽه دـي

 

 دٕجػػػٍخ ٚػػػٰ ثػػػؽاإٰ اٵٚ٭ػػػةـي  

 ٮاّؿ ٦عػػػػػؿاكدجػػػػػٌؽٱخ ٤٣٪ٌػػػػػ 

 

نػػػػ     ٌٰ  ةث  إ٦ػػػػةـي  ٠ػػػػأٌف اٷ٩ػػػػةا ٚػػػػ

 كاٝػػػٙ ٤٣ىػػػٺة ظذػػػٯ إذا ٦ػػػة 

 

 صبخ ٤٣نػؿب ظػةف ٦٪ػٰ ا٣كػٺـي  

ٙ ٣كةف ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲت ٝجح ادؼػؾت ٣ػ٫ ٦ج٪ٲػح ٤ٔػٯ ا٧٣ػةا ٚػٰ   ككىوى

ؿ ٚٲ٭ةُٕٝح ٝة
 27ا

: 

 ٥ٍ ٣ٶ٦ػػؿ ٚػػٮؽ قػػؿٱؿً إذا ٧٩ػػخى ٩ىػػ

 

 ٥ٍ ٚػٰ ٗجُػح كقػؿكرً كإف ٧ٝخ ٝيػ 

 كدك٩ٟ ٚةقذ٘ؿب ٤ٔٯ ا٧٣ةا ٦ٮٰٝٛ 

 

 !٧٠ة كٝٙ اث٨ي ا٧٣ةا كقػٍ ٗػؽٱؿً  

  4ا 

أك ثؿٗجح ٨٦ وةظت ا٣ج٪ػةا ك٦نػٲٌؽق إ٣ػٯ ، ث٪ْؿو ٦٪٭٥، ك٧٣ة ٦ةؿ ا٣ٌنٕؿاا

ا ا٣ذػػٰ   ا٣ٞىػػةاؽأك اًػػ٧٪ٮا ا٣ُٞػػٓ ، دكػػضٲ٢ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت ا٧٣ؼذ٤ٛػػح مػػٕؿن

زػ٥ ، ٧ْ٩ٮ٬ة ٦ة ٱؿٱؽكف إزجةد٫ ٦ػ٨ ا٣س٪ػةا كاٷمػةدة كا٣ػؽٔةا ك٦ػة مػةث٫ ذ٣ػٟ

                                                 

 ٚ٪ىٍعٲة : ك٥٣ أصؽ ٣٭ة ٦ٕ٪نٯ ٦٪ةقجنة، كاٝذؿظخ ٦ؤٝذنة ،«٦ى٪ٕ٪ة»: ٰٚ ا٧٣ُجٮع  25ا

  584: ا٣ىٲٌت كا٣ض٭ةـ كا٧٣ةًٰ كا١٣٭ةـ  26ا

  546: ا٣ىٲت كا٣ض٭ةـ ادٱٮاف ٣كةف ا٣ؽٱ٨   27ا
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٢٧ٌ ا ثعكةب ا٣ضي   أًةٚٮا ا٣ذةرٱغ مٕؿن

  كاقذ٧ؿ ثٕؽ٥٬ إ٣ٯ ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر، ك٠سيؿى ٬ؾا ٦ٓ ٔىؿ ا٧٧٣ة٣ٲٟ

٢٧ٌ ثةػذىةر:  ٕى٢ي ٚٲػ٫ ١٣ػ٢ٌ »ك٦ٕؿكؼ أف ظكةب ا٣ضي ٩ٮع ٨٦ ا٣عكةب ٱيٍض

اٵثضؽٱح ٔؽد ار٥ٝ  ٨٦ ا٣ٮاظػؽ إ٣ػٯ اٵ٣ػٙ ٤ٔػٯ دؿدٲػت ظؿؼ ٨٦ ا٣عؿكؼ 

«ٖأثضؽ ٬ٌٮز ظُٰ ٨٧٤٠ قٕٛه ٝؿمخ زؼؾ ًْ»ػةص، ك٬ٮ: 
 28ا

  

، كا٣ٞػةؼ ٦بػح، كا٣ٲةا ٔنػؿة،    ٚةٵ٣ٙ كاظؽ كا٣جةا از٪ةف كا٣ضٲ٥ زٺزح

، ز٥ ٨٦ ٔنؿٱ٨ إ٣ٯ ٦بػح، ٱكذ٧ؿ ا٣ٕؽد ٨٦ كاظؽ إ٣ٯ ٔنؿة :أم ؛كا٣٘ٲ٨ أ٣ٙ

  ز٥ٌ ٨٦ ٦بح إ٣ٯ أ٣ٙ

كوةر ا٣ذأرٱغ ثة٣نٕؿ ّة٬ؿة دن٢٧ ٦ة ٱ١ذػت ٤ٔػٯ ا٧٣جػة٩ٰ كا٧٣كػةصؽ 

كا٣ؽُّكر كا٣ٞىٮر كا٣ٞ٪ةَؿ كا٣ٞٲكةرٱٌةت كا٣ٞجةب كا٣ـكاٱػة كا٣ػٌؿثٍ كا٣٘ػؿؼ 

كا٩ذٞػ٢ إ٣ػٯ ، ٤ٔٯ كصٮق مذٯ ٨٦ ا٣٪ٞل كا١٣ذةثػح كا٣ذ٤ػٮٱ٨، داػ٢ ا٣ٞىٮر

  ٚأٌرػٮا ا٣ٮٚٲةت ثة٣نٕؿ، مٮا٬ؽ ا٣نٮا٬ؽ

ذؽٌ  ؿكؼ ا٣ذٰ ٱٕي ث٭ة ٨٦ ا٣ُٕٞح ٬ػٰ ٦ػ٨ ا٣ٕجػةرة أك ا٣ٕجػةرات ا٣ذػٰ  كا٣عي

ٚٞػؽ ٝػةؿ أثػٮ ، كأًًؿٍب ٣٭ؾا ٦سػةٹن   مةث٭٭ة ٨٦ ٧٤٠ةت ك٦ة  أٌرخادذ٤ٮ ٧٤٠ح 

ة ٔػ٨  :ٰٚ ثٲؿكت «ا٧٣ضؾكب»ؽي ضً ا٣عك٨ ا١٣كذٰ ٧ٌ٣ة دضٌؽد ٦ىكٍ  ٤ٝخ ٦ؤٌرػن

٣كةف ظة٫٣
 29ا

: 

ػػٰٕ ًٍ  إٌف ٦ىػػ٨ٍ قػػٕٯ ٣ذضؽٱػػؽ ك

 

ٔي٧ػػػٮـ ا٣سٌػػػٮى    اًب كثػػػ٫ً ٱؿدضػػػٯ 

ى   ٔى ٌنػػػػث  ٪ٌػػػػٰ ثؼٲػػػػؿو صـٱػػػػ٢و ؿكق 

 

ػػػ٫   «ثً٘ٲػػػًؿ ظكػػػةًب » :صػػػةا دةرٱؼي

  1283٬: كا٣ذةرٱغ ٬ٮ - 

  أك ٩ٞػلا٦ػة ٠ذػت   ثؽ٦نػٜاك٨٦ أمٕةر ا٣ذأرٱغ ٰٚ صة٦ٓ ا٣ؽركٱنٲح 

                                                 

 ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ اج ـ ؿ    28ا

  18: ٦ؿآة ا٣٘ؿٱجح  29ا
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ٰٚ وؽر٬ة، ٤ٔٯ ثؿ٠ح ٦ةا ٰٚ ظةا٫ُ ا٣ن٧ة٣ٰ
 36ا

: 

 ق٤كػػجٲ٢ه  ثػػ٢ ٬ػػؾا قػػجٲ٢ه 

 

ٗى عٍ ٱي    ٤ػػٲٺٲػػٰ ٤ٔػػٲٺن ٱنػػٰٛ 

 كز٦ػػــ ا٧٣ػػةا ٦٪ػػ٫ ٱضػػؿم 

 

ـو ٔ   ظػػٮل ػ٤ػػٲٺ ٪ػػؽ ٦ٞػػة

ا ٚػػػػأرِّػي أصػػػػؿاق أٍصػػػػ   :ٮقي ؿن

 

 «ٲٺجدركٱل ثةمػة ث٪ػٯ قػ» 

  قجٓ كز٧ة٩ٮف كدكٓ ٦بح ٬ضؿٱح :كا٣ذةرٱغ ٬ٮ - 

  كٹ ٱؼ٤ٮ ٬ؾا ا٧٣ٮًٮع ٨٦ َؿااٙ دؿكل

  5ا

كإ٧ٌ٩ػة ظػٌؿؾ ، كٝؽ ٱسٲػؿ ٩ػٌه صػؽارم  قػضةٹن ثػٲ٨ مػةٔؿٱ٨ ٣ػ٥ ٱ٤ذٞٲػة

ك اقذسةرق؛ ك٦ػ٨ ذ٣ػٟ ٦ػة ٤ٞ٩ػ٫ ٣كػةف أ، دأزؿ ث٫ ا٣سة٩ٰك ضةؿ ٦ة ٠ذج٫ اٵكؿا٣كٌ 

ٝةؿ، ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲت
 31ا

: 

٦ٌؿ أثٮ ا٣عك٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ ، كةـ ا٣ٛذ٪ح د٭ؽ٦خ ٝىٮر ث٧ؿا٠لٰٚ ثٕي أٱٌ »

ي  ٌت ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ قٕٲؽ ا٣ٕ٪كٰ اٵ٩ؽ٣ك٣ٰ
 32ا

ٚٮصػؽ ، ثجٕي ا٣ٞىٮر ا٣ؼؿثح 

نة ثة٣ٛع٥ ٤ٔٯ ثٕي صي   :ؽرا٩٭ة ا٧٣ذ٭ؽ٦ح١٦ذٮث

ـً دٱػةر٥٬ٍ   ك٣ٞؽ ٦ؿٍرتي ٤ٔػٯ رقػٮ

 

ثٍػػ  ٙي ٚج١ٲذي٭ػػة كا٣ؿُّ  ٓ ٝػػةعه وٛىػػ

ٔىؿىوةد٭٥  ٮر ٰٚ   كذ٠ؿتي ٦ضؿل ا٣عي

 

ٙي    !٧٤ٕٚخ أٌف ا٣ؽ٬ؿ ٦٪٭٥ ٦٪ى

ٲٌ  ة ٨٦ ثٞٲح صى ًن  :ك٠ذت دعخ ذ٣ٟ ا٣نٕؿ، ةرو ٚذ٪ةكؿ أثٮ ا٣عك٨ ثٲة

 ٣٭ٛػػٰ ٤ٔػػٲ٭٥ ثٕػػؽ٥٬ ٧ٚسػػة٣٭٥ٍ 

 

؟  ٙي  ثةهلل ٢ٝ ٣ٰ ٰٚ ا٣ؿكل ٢٬ ٱيؼ٤ػ

 ة ثٮقػػػٲ٤ح٦ػػػ٨ ذا ٱضٲػػػت ٦٪ةدٱنػػػ 

 

ٙي أـ ٨٦ ٱض   ؟ٲؿ ٨٦ ا٣ـ٦ػةًف كٱُٕػ

 إٍف صػػةرى ٚػػٲ٭٥ كاظػػؽ ٦ػػ٨ ص٤٧ػػحو  

 

ٙي    !«٥٠ ٠ةف ٚٲ٭٥ ٨٦ ٠ػؿٱ٥و ٱ٪ًىػ

                                                  

  377: ٦٪ةد٦ح اٵَٺؿ ك٦كة٦ؿة ا٣ؼٲةؿ  36ا

  73: 4اٷظةَح ٰٚ أػجةر ٗؿ٩ةَح   31ا

  627٬: دٮٰٚ  32ا
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 :كٰٚ ٩ٛط ا٣ُٲت ػجؿ َؿٱٙ ٝةؿ ٚٲ٫ -

ػؿج زٺزػح أدثػةا ٤٣٪ـ٬ػح»
 33ا

ػػةرج ٦يٍؿقػٲح 
 34ا

ـو كوػ٤َّ ،  ٮا ػ٤ػٙ إ٦ػة

٭ة ٰٚ وٺد٫، ٚأػُأ ٰٚ ٝؿااد٫، ث٧كضؽ ٝؿٱحو  ٧٤ٚة ػػؿج أظػؽ٥٬ ٠ذػت  !كقى

 :٧كضؽ٤ٔٯ ظةاٍ ا٣

ضٍ   ىػػػٺةو ٤ذػػػٰ ٣ً ٱػػػة ػى

 

  ًٙ ٍ٤ ٙى ػى ٍ٤ و٤ٲذي٭ة ػى
 35ا

 

 :٧ٌ٤ٚة ػؿج ا٣سة٩ٰ ٠ذت دعذ٫ 

ٗيػػػػيُّ   ٲػػػػةان ٦٪٭ػػػػة ظى  أ

 

ػػ  ٭ى َى ٦ػػ٨ ا٧٣ي  ٍؿٚػػٰٲ٨٧ٍ 

 :٠ذت دعذ٫ ر٧٤ٚة ػؿج ا٣سة٣ 

 ة٢ي ٦٪ٌػػػػجىػػػػٍٞ ٤ٚػػػػٲفى دي 

 

ٙي ٣ػػٮ أ٩ٌ   ًٙ  ٭ػػة أ٣ػػ  !«أ٣ػػ

ؽراف ك٦ة مةث٭٭ة ك٣ٲػ  ؽة كٝؽ دضٰا ٩ىٮص اٵمٕةر ا٣ذٰ ديسجخ ٤ٔٯ ا٣ضي

كدجػؽك ٣٪ػة أظػؽازنة ٠أ٩ٌ٭ػة ك٣ٲػؽة ، ٬ٰ كٝةآ د٧ٌخ ٵوػعةث٭ة، ّؿكؼ ػةوح

  ا٧٣ىةدٚةت

  ٚػٰ ٦ٕضػ٥ ٱػةٝٮتأٍردٍؼن٧ٲنػ٨اكٰٚ ٦ػةدة 
 36ا

ػجػؿ َؿٱػٙ صػؿل  

ٚٞؽ كو٢ إ٣ٯ ٬ؾق ا٧٣ؽٱ٪ح ثٕؽ مػؽااؽ ٣ٞٲ٭ػة ٦ػ٨ مػؽة ا٣جػؿد   ٣ٲةٝٮت ٬٪ةؾ

ٝػؽ أٱٞ٪ػخ ك» :ٝةؿ، كص٧ٮد ا٧٣ةا ٰٚ ٩٭ؿ صٲعٮف ا٣ؾم ٠ةف ٱؿ٠ت قٛٲ٪ح ٚٲ٫

ٕىُت اقػ٪ح ٌٚؿج اهلل ٤ٔٲ٪ة ثة٣ٌىٕٮد إ٣ػٯ ا٣جىػٌؿ  إ٣ٯ أفٍ ، أ٩ة ك٨٦ ٰٚ وعجذٰ ثة٣

١ٚةف ٦ػ٨ ا٣جػؿد كا٣س٤ػٮج ٚػٰ ا٣جىػٌؿ ٦ػة ٹ ٱج٤ػٖ ا٣ٞػٮؿ إ٣ػٯ كوػٙ  ، 616٬

ٌْ ، ظٞٲٞذ٫ ـً ا٣ ؽ ٔى ، ٚٮو٤خي إ٣ػٯ ٬ػؾق ا٧٣ؽٱ٪ػح ثٕػؽ مػؽااؽ، ؿ ا٣ؾم ٱيؿ٠ت٭ٍ ك

ٍؿصة٩ٲح ١ٚذجخ ٤ٔٯ ظةاٍ ػةفو ق١٪ذ٫ إ٣ٯ أف دٲىٌكؿ ُّٰ إ٣ٯ ا٣ضي  :ا٧٣يٌ

                                                 

  18: ٩4ٛط ا٣ُٲت   33ا

 ٨٦ ٦ؽف مؿٰٝ اٵ٩ؽ٣ف : ٦يؿقٲح  34ا

٤ٍٙا٣  35ا  ا٣ٮ٣ؽ ا٣ُة٣ط، ا٣ؿدما : ؼى

  142: ٦1ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف   36ا
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 ٤٤٪ػػػػةذ٧٦٪ػػػػة رػن٧ٲنػػػػ٨ إذ ظى 

 

٪ػػػةثكػػػةظذ٭ة ٣نػػػؽة ٦ػػػة ٣ٞٲٍ  
 37ا

 

 كػػػػػةرو أدٲ٪ة٬ػػػػػة ك٩عػػػػػ٨ ذىكك ٱى  

 

ػػػػػ  ٕي ٤كػػػػػٲ٪ةٚ  ؽ٩ة ٤٣ٌنػػػػػٞةكة ٦ٛي

ـو    ١ٚػػػ٥ ثػػػٍؿدنا ٣ٞٲػػػخي ثػػػٺ قػػػٺ

 

 ة ٦يجٲ٪ػػػػػةك٠ػػػػػ٥ ذيٹ  كػكػػػػػؿا٩ن  

ػػػػ   ة دُٞػػػػؿ ا٣ٕٲ٪ػػػػةفي ٦٪ػػػػ٫ي كز٤ضن

 

ـي ا٣ٛٲػػػػ٢ ا٧٣ذٲ٪ػػػػةكى   ًضػػػػ  ظػػػػٺن ٱٕي

ـو ك٠ةٵ   ٩ٕػػػػةـ أ٬ػػػػٺن ٚػػػػٰ ٠ػػػػٺ

 

 كإٔٚػػػةٹن كدٱ٪ػػػة، كٚػػػٰ قػػػ٧ٍخو  

٘ى »إذا ػػػػػةَجذ٭٥ ٝػػػػة٣ٮا   ى  «ٌكػػػػةث

 

ٌؿٔٮ٩ػػةك٠ػػ٥ ٦ػػ٨ ٌٗىػػحو ٝػػؽ صى  
 38ا

 

 ٪ػػػػػة أٱػػػػػة رثٌػػػػػةقي ٦٪٭ػػػػػةٚأػؿصٍ  

 

ػػػػ  ٔي  ة ّة٧٣ٮ٩ػػػػةٍؽ٩ة ٚإ٩ٌػػػػٚػػػػإف 

 ك٣ػػٲف ا٣نػػأف ٚػػٰ ٬ػػؾا ك١٣ػػ٨ٍ  

 

 ٔضٲػػػػته أف ٩ضٮ٩ػػػػة قػػػػة٧٣ٲ٪ة 

 ك٣كػػػػخي ثٲػػػػةافو كاهلل أرصػػػػٮ 

 

ٲٍػػ  ٕى ي ٍكػػث ٕي ؿ ٦ػػ٨ ٱيكػػؿو ٱى٤ٲ٪ػػةؽى ا٣
 39ا

 

٣كةف ا٣ؽٱ٨ ث٨ ا٣ؼُٲت ٰٚ دٱٮا٫٩ كأزجخ - 
 46ا

ٝىٲؽة ٨٦ ٔنؿة أثٲةت  

، ٤ٝػخ كٝػؽ ظ٤٤ػخ ٚػٰ ثٕػي ا٣ذٮص٭ػةت ث٧ؽٱ٪ػح قػجذح» :ٝةؿ ٰٚ ٦ٞػؽ٦ذ٭ة

 ك٠ذجذ٭ة ٰٚ ظةاٍ ا٣ٞىؿ:

 ٱػػة قػػجذح ا٣ٕػػـٚٲٲ٨ٌ اٵي٣ػػٯ درىصػػٮا

 

أرجي  كٝؽ دٌٌٮع ٦ػ٨ أػجػةر٥٬ 
 41ا

 

                                                  

 ج٫ٌ ٱةٝٮت إ٣ٯ أ٫٩ اػذىؿ اق٥ ا٧٣ؽٱ٪ح ٣ٲٮاٜٚ ٠ٺ٫٦ كزف ا٣نٕؿ ٩  37ا

ٗيٌىح « ثٌ٘كة»٠ؾا ٚٲ٫   38ا ة كوٮدنة ث٧٤١ح  ْن  ٣ْٛح ٱٞٮ٣ٮ٩٭ة ٰٚ ٠ٺ٦٭٥، كٝةث٤٭ة ٣ٛ

ٌُؿ٬ة ٤ٔػٯ ر٠ة٠ذ٭ػة كٗسةزذ٭ػة ٵف ا٣ؼػةَؿ »ٝةؿ ٱةٝٮت ثٕؽ ا٣نٕؿ   39ا ٝةؿ ٬ؾق اٵثٲةت كقػ

ؽا٫ ٥٣ ٱك٧ط ث٘ٲؿ٬ة    كٝؽ ٹٝٯ ا جىؿ ٰٚ كٔسةا ا٣كٛؿ ٱؼٰٛ ٩ٛك٫ ٔٛةٚنػة ٣ًىى ًٕ ٩ة٧ّ٭ة  ا٣

ٚة٣ج٤ػؽ كأ٤٬ػ٫ ثة٧٣ػؽح أك٣ػٯ »كإٌٹ «  616٬كٱكأؿ ا٣٪ةس ٠ٛةٚنة، ك٠ذت ٰٚ مٮاؿ قػ٪ح 

ٌٜ كأظؿل  « كثة٣ذٞؿٱِ أظ

كٝؿأد٭ػة ٧٠ػة « ٵف ا٣ؼةَؿ ٣ىؽاق   ك٣ٲ٪ةؿ ا٣٪ةس ٠ٛةٚنة»: ٤ٝخ ٰٚ أو٢ ٱةٝٮت -

 قجٜ أف أزجٌخ 

٭ةـ كا  46ا   355: ٧٣ةًٰ كا١٣٭ةـا٣ٌىٲت كا٣ضى

٦ؽٱ٪ح ٦٘ؿثٲح ٤ُ٦ػح ٤ٔػٯ ا٣جعػؿ، ك٤ٔػٯ ا٣ٞكػ٥ ا٣ض٪ػٮثٰ ٦ػ٨ صـٱػؿة اٵ٩ػؽ٣ف، : قجذح  41ا

ـىٰٚ  أقؿة ٠ةف ٣٭٥ ظ٥١ كدةرٱغ ٰٚ ا٧٣ؽٱ٪ح  ٕى  كا٣ٕـٚٲٮف اأك ث٪ٮ ا٣
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ٕى  ٦ة  ٛػةاي ثػ٫ثةؿ رثٕػٟ ٝػؽ ظػ٢ٌ ا٣

 

ك٪ٟي ا٣ج٭ىشي    رظ٢ ا٧٣ٞٲ٥، كأكدل ظي

 أٱ٨ ا٧٣ضة٣ف؟ أـ أٱ٨ ا٣ٛ٭ػةرسي أـ 

 

ػشي   ضى  أٱ٨ ا٧٣ؽارسي ٹ د٪جٮ ث٭ػة ا٣عي

صٯ ٨٦ قٮاثع٭ةأ   ٱ٨ اٵقةَٲ٢ي دـي

 

ػػشي   ػػة، ٦ٕذٌٞػػحن ثٲػػؽاؤ٬ة ا٤٣ٌضى  ؟دي٧٬ن

ٍخ   ؽكر إذا ٦ة ا٧٣يٌٕٺت دىصى  أٱ٨ ا٣ىُّ

 

شي   ضى  ؟٬ىؽىٍت إ٣ٯ ا٣ٞىؽ ٨٦ آراا٭٥ ظي

ػػػٌؿٚٮف ٦ػػػ٨ ا٣ؼى   ػػػٱيىى  ٔةقػػػ٤حن  ٌٰ ٌُ

 

ػشي   ٭ى ا دكٲ٢ي ٤ٔٯ أُٔةٚ٭ػة ا٧٣ي ٧ؿن  قي

ٌؿ٦ٮا ٥٣ ٱ٨١ ٰٚ اٵرض ٦ي٪عػؽره    ديؼي

 

 ٦ي٪ٍٕػؿىجي  ٱٰٞ ا٧٣٪ٮفى كٹ ٰٚ ا٣ضػٮٌ  

ـ٦ٌةًف ٤ٚػ٥ :ٝة٣خ  ٩٪ٰ وؿؼي ا٣ ٮَّ  دىؼى

 

ؿصٮا   ٱؽػ٢ ٣ٰ اٵ٩في ٤ٝجنة ٨٦ ٣ؽيٍف ػى

ةو ٱج٤ػػٯ إذا ٣ٕجػػخذم ًصػػ ك٠ػػ٢ٌ    ؽى

 

ػٲة٣ٰ كقػةرت دك٩ػ٫ ا٣عً ٤ٌ ث٫ ا٣   شي ضى

 ٫ي ٦يػػػرً عٲٲ٪ػػػٰ ١٦ة٣ٕػػػ٢ٌ ٚػػػةرسى دي  

 

ػػ إفٌ   ٛى  «ؿجي ا٣نػػؽااؽ ٱػػأدٰ إزؿ٬ػػة ا٣

  6ا 

جي٢ ٤ٝػح ٔػؽد  كا٣٘ة٣ت ٤ٔٯ ا٣٪ىٮص ا٣نٕؿٱح ا١٧٣ذٮثح ٤ٔٯ صؽراف ا٣كُّ

  كٝؽ دـٱؽ ٤ٔٯ ذ٣ٟ ،اٵثٲةت، ٚ٭ٰ ُٝٓ ٝىٲؿة ثٲ٨ ثٲذٲ٨ كأرثٕح أثٲةت

ٍؽرً  ك٨٦ ا٣٪ىٮص ا٧٣ٌُٮ٣ح ٦ة ٠ذت ٤ٔٯ «قجٲ٢ ا٣٪ٌػؿصف» وى
 42ا

أ٤ٞ٩ػ٫ ، 

 :1216٬كا٣٪ٌه ٦ؤٌرخ ثك٪ح  ،-ٔة٦ٌح  -كظك٪٫ ، ٣ُؿاٚذ٫

 ػ٦ػػ٨ ق٤كجٲػػ ٫ي كػػ٪ى ٱػػة ظي 

 

دىجًػػ٫ٍ ػػػ   ٢و ٝػػؽ قػػ٧ة ٚػػٰ ري

 ٫ ٔػػػ٨ ركًح ٦ػػػ٨ٍ ٩ٌػػػإإذ  

 

ػػػججً ػي    ٫ٍ ٤ػػػٜ ا٣ػػػٮرل ثكى

 ا٣ػؾم ٦ػة إف ٱىػ٢ٍ   ٫َا 

 

 ؿثًػػػػػػػػ٫ٍ ٞي ٣ً  ٞػػػػػػػػٌؿبه ٦ي  

 إ٦ػػػػؽادق ٪ػػػػة٧ٌ ٔى  ٨ٍ ٦ىػػػػ 

 

ػػػػ٨ٌ ثًػػػػأف ٱى  ٚعػػػػٜ   ٫ٍ ٧ي

 ٬ػػػػؽا٩ة قػػػػجٺن  ك٦ػػػػ٨ٍ  

 

ػػػ  ٪ذجًػػػ٬ػػػٰ ا٣٭ي  ٫ٍ ؽل ٧٤٣ي

قي ٩يػػػػػػػ أزاحى  ك٦ػػػػػػػ٨ٍ    ٮري

 

ـو ٦يٍنػػػػ٠يػػػػ   ٫ٍ ذجً ٢ٌ ّػػػػٺ

                                                  

  74-73: ا٣كج٢ ٰٚ ٦ؽٱ٪ح د٦نٜ  42ا

 كٰٚ ا٣٪ه مٰا ٨٦ ا٧٣ؽٱط ا٣٪جٮٌم، ث٧٪ةقجح اٚذذةح ٬ؾا ا٣كجٲ٢  -
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 ك٦ػػػػ٨ ص٧ٲػػػػٓ اٵ٩جٲػػػػة

 

ػػػ  ج٫ًٍ ٩ٍؿصي ػػػعي  ٮ ٬جػػػةًت قي

 ٗىٍٮثي ا٣ٮىرل ٰٚ ٦ٮٝٙ ا٣ػ 

 

ث٫ًٍ ػ  عكةًب ٦يض٤ٰ ٠ؿى
 43ا

 

 ؽٍ ًعػػػػػدى  كٹ ثػػػػػ٫ ؾ٤ٚيػػػػػ

 

 ٫ٍ ٫ كٹ ٔػػػػ٨ ٤َجًػػػػٔ٪ٍػػػػ 

 ٨ٍ ٹذ ثػػػػػ٫ً ٦ىػػػػػ ٚػػػػػإفٌ  

 

ثًػػػػػ٩ػػػػػةؿ ص٧ٲػػػػػ   ٫ٍ ٓ أرى

٘ن  كامػػػؿب زٹٹن    ةقػػػػةا

 

 ٫ٍ جًػػػجى وػػػٲ٘خ ٳ٣ػػػٰ ظى  

ًٙ ٚٲػػػ٫ ٚة٣نػػػٛة   كاقذنػػػ

 

ػػػػ٧ٌ٦ػػػػ٨ صػػػػـل ثً    ٫ٍ جً جى كى

 كدك٩ػػػٟ ا٣ذػػػةرٱغي ٚػػػٰ 

 

 ٫ٍ ثٲػػػخو ٔػػػٺ ٚػػػٰ أدىثًػػػ 

 ٦ػػػػة وػػػػ٤ٯ ٤ٔٲػػػػ٫ اهلل 

 

 ٝػػػؽ َػػػةب ًكٍردي ٦نػػػؿث٫ٍ  

ج٢ ٰٚ د٦نٜ كٗٲؿ٬ة  -كا٣٪ٌه   ٤ٌَٕخي ٤ٔٲ٫ ٨٦ ٩ىٮص ا٣كُّ ٚؿٱػؽه  -ٰٚ ٦ة ا

ٔػ٨ ركح رقػٮؿ اهلل »ٚٞؽ ث٪ةق كا٫ٛٝي كأصؿل ٦ػةاق  ؛ٓ كاٝٛٮ د٤ٟ ا٣كج٢ٚٲ٧ة و٪

  1216٬كا٣٪ه ٨٦ ا٣ٛذؿة ا٣ٕس٧ة٩ٲح، ٦ض٭ٮؿ ا٣٪ة٥ّ، ٦ؤرخ ثك٪ح  « ملسو هيلع هللا ىلص

 :ثٲ٨  ا٣ٞىٲؿةاكٝؽ ص٧ٓ ا٣نةٔؿ ا٣٪ة٥ّ ٰٚ ٝىٲؽد٫ 

  كزػؿٚذ٫، كوٙ ا٣كجٲ٢ ا٣ؾم أد٨ٞ ا٧ٕ٧٣ةرم و٪٫ٕ -

  ملسو هيلع هللا ىلصكك٫ٛٝ ٤٣٪ةس ثعج٫ ٣ؿقٮؿ اهلل  -

قةؿ إ٣ٯ ٦ؽح رقٮؿ اهلل، كد١ؿٱ٫٧ كذ٠ؿ مٰا ٦ػ٨ ػىػة٫٣، كاٹقذؿ -

 كٌٚةا٫٤ 

٪ٌح رقٮؿ اهلل ، كدٔٮة ٦ؿدةد ا٣كجٲ٢ -   ملسو هيلع هللا ىلصكا٧٣ةٌر ث٫ إ٣ٯ ادجةع قي

٤ٔٯ ا٣ٮصٮق ا٧٣ؼذ٤ٛح ا٣ذػٰ ٱعذػةج : كإثةظح اٹقذٛةدة ٨٦ ٦ةا ا٣ٌكجٲ٢ -

 ٝةوؽ ا٣ٌكجٲ٢ إ٣ٲ٭ة 

ٵ٩ػ٫  ؛كػجٲ٢ز٥ زاد ٚ٪ج٫ٌ ا٣ٮاردى ٤ٔٯ ا٣كػجٲ٢ ٤ٔػٯ اٹقذنػٛةا ث٧ػةا ا٣ -

ـ ثإ٩نةا٫ ٨ٔ ركح ا٣٪جٰ ا١٣ؿٱ٥   ١٦ؿَّ

                                                 

 ٦يٍض٤ًٰ : ٠ؾا ٚٲ٫  43ا
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كٰٚ اٵمٕةر ا٧٣٪ٞٮمح ٤ٔٯ ا٣ضؽراف ٝىةاؽ كُٝٓ كأثٲةت ٧ْ٩٭ة ٠جػةر 

، ٣كػةف ا٣ػؽٱ٨ ثػ٨ ا٣ؼُٲػت :مٕؿاا ٗؿ٩ةَح ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سة٨٦ ا٣٭ضػؿم ٚػٲ٭٥

  كاث٨ زي٦ٍؿىؾ

٣ٞؽ دـٱٌ٪خ ٝةٔةت، كأٝػٮاس، ك٩ٮاٚػؾ، ك٦ػؽاػ٢ أثػٮاب، ك٦ىػة٩ٓ ٦ؼذ٤ٛػح 

ؿ ا٣ع٧ػؿاا كػةرصػ٫؛ ك٬ػٰ ٩ٞػٮش ثٌٕػ٭ة ٩ػةٚؿ كثٌٕػ٭ة ٗػةاؿ، كٝػؽ داػ٢ ٝى

صةات دذ٧ح ٤٧١٦ح ٣ؿكٔح ا٣ج٪ةا ا٣ؾم اصذ٧ٓ ٚٲ٫ ا٨ٛ٣ ا٧ٕ٧٣ةرم اٵ٩ؽ٣كػٰ كقػةاؿ 

كػةوح ٩ْةـ ا٧٣ٲةق ا٣ٮاردة إ٣ٲػ٫ ثػةردة ا٦ػ٨ ا٣ٲ٪ػةثٲٓ  كظػةٌرة ٦ػ٨  ،ا٣ٛ٪ٮف كا٤ٕ٣ٮـ

ؽ ٠ةف ا٣ج٪ٲةف ث٢١ ٦ػة ا٣ع٧ٌةت، كثٌٕ٭ة أد٩ٯ ٦كذٮل ٨٦ أرًٲح ٝىؿ ا٣ع٧ؿاا  ٣ٞ

 ٚٲ٫ ٨٦ ٬٪ؽقةت ٦ؼذ٤ٛح ٨٦ ُٔةا ٔجٞؿٱح أ٢٬ اٵ٩ؽ٣ف كدٌٛٮٝ٭٥ ا٣عٌةرم 

 أك ثةظػػح اٵقػػٮداك٩ٞػػٙ ٔ٪ػػؽ ٚ٪ػػةا اٵقػػٮد 
 44ا

ػػؽٌ ،  ٕى ثُػػؿازق  ك٬ػػٮ ٱي

ك٩ةٚٮردػ٫ ، كزػةرٚػ٫ ا٣جؽٱٕػح، كأ٧ٔؽد٫ ا٣ؿمٲٞح، ٕحكٝجةث٫ ا٤ٌ٧٣ٌ ، ا٧٣ىٞٮؿ

ا، ٣ع٧ػؿااأص٪عح ا ا٣ٛؿٱؽة ا٣ذٰ دع٤٧٭ة اٵقٮد أركعى  ، كأكٚؿ٬ػة ريكاان كقػعؿن

ا كٔؿًػ٫ ٔنػؿكف ،ك٬ٮ ًٚ٪ةا ٦كذُٲ٢ ١٦نٮؼ ، َٮ٫٣ ػ٧كػح كزٺزػٮف ٦ذػؿن

٦نػؿٚٲٌةت أك أركٝػح ذات ٔٞػٮد دع٤٧٭ػة ٦بػح  حدعٲٍ ث٫ ٨٦ ا٣ضٮا٩ت اٵرثٕ

٦ذ٪ة٬ٲػح ٚػٰ ، وػ٘ٲؿة ا٣عضػ٥، كأرثٕح كٔنؿكف ٧ٔٮدنا ٨٦ ا٣ؿػػةـ اٵثػٲي

دٞػٓ ٠ػ٢ٌ كاظػؽة ٦٪٭ػة كقػٍ  ،٤ٕحك٤ٔٲ٭ة أرثٓ ٝجةب ٦ٌػ، ا٣ض٧ةؿ كا٣ؿمةٝح

نػة٦٪٭ػ از٪ذػةف :٤ًٓ ٨٦ أًٺع ا٧٣كذُٲ٢ كاٵػؿٱػةف  ؛ة دذٞػةثٺف مػؿٝنة كٗؿث

نػػة   ٨ي ك٬ػػٰ ٦ذ٧ةز٤ػح ا٣ىػػ٪ٓ كا٣ـػػػؿؼ ٠أ٩ٌ٭ػػة ركاًمػػ  دذٞػةثٺف مػػ٧ةٹن كص٪ٮث

كٰٚ كقػٍ ا٣ٛ٪ػةا ٩ػةٚٮرة   كٱع٢٧ ٢٠ كاظؽةو ٦٪٭ة ٔؽد ٦ذ٧ةز٢ ٨٦ اٵ٧ٔؽة

اٵقػٮد َةاٛػح ٦ػ٨ ا٣٪ٞػٮش ا٣ذػٰ ٠ذجػخ ثؼػٍ اٵقٮد ا٣ن٭ٲؿة    كٰٚ ٚ٪ةا 

   ا٣٪كغ أك ا١٣ٮٰٚ ا٣ض٧ٲ٢ ٤ٔٯ ا٣ضؽراف كاٵ٧ٔؽة

                                                 

 ك٦ة ثٕؽ٬ة  199: ٦ع٧ؽ ٔجؽ اهلل ٔ٪ةف: اٳزةر اٵ٩ؽ٣كٲح ا٣جةٝٲح ٰٚ إقجة٩ٲة كا٣جؿد٘ةؿ  44ا
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، ٨ ٧ٔػ٢ ا٣ٌكػ٤ُةف ا٣٘٪ػٰ ثػةهلل ٚػٰ ٝىػؿ ا٣ع٧ػؿاانخ ٔجةرات دجػٲٌ ًٞ ك٩ي 

ا ٔجةرة ًٞ ك٩ي  نخ ًٞ ك٩ي   ك٠ة٩خ مٕةر دك٣ح ٗؿ٩ةَح ،«كٹ ٗة٣ت إٹ اهلل»نخ ٠سٲؿن

  أدٔٲح ٠سٲؿة

ٍخ ٝىٲؽةه  ًٞنى ي ٚٮؽ دااؿة وػع٨ ا٣٪ػٮٚؿة ا٣ذػٰ دع٤٧٭ػة اٵقػٮد راإحه  ك٩

اثػ٨ زى٦ػؿىؾ٦ػ٨ ٩ْػ٥ ا٣ػٮزٱؿ ا١٣ةدػت ، از٪ٰ ٔنؿ ثٲذنة د٥ٌٌ 
 45ا

ك٬ػٰ أثٲػةته ، 

 :ا٣ع٧ؿاا  ٝةؿاكردت ٰٚ ٝىٲؽد٫ ٰٚ كوٙ 

 ؽنا٨ أُٔػػٯ اٷ٦ػػةـ ٦ع٧ٌػػدجػةرؾ ٦ىػػ

 

٘ىػػ  ٰى زا٩ػػخ ثة٣ض٧ػػةؿ ا٧٣ى٘ة٩ٲػػة٦ى  ة٩

ٓه  كإٌٹ ٚ٭ػػػؾا ا٣ػػػؿكضي    ٚٲػػػ٫ ثػػػؽاا

 

 ٤ٰٛ ٣٭ػة ا٣عكػ٨ي زة٩ٲػةأثٯ اهلل أف ٱ 

ٌٜ ٩ٮر٬ػػةك٦٪عٮدػػحه ٦ًػػ   ٨ ٣ؤ٣ػػؤ مػػ

 

ػػٍؿٚى ثً  ٯدع٤ٌػػ  ػػ٧ي ٧ى  ٮأٲػػةا٣٪ٌ  ةفً ٌي ا٣ضي

ػػ ٱػػؾكب ٣ضػػٲ٨   ٮا٬ؿو قػػةؿ ثػػٲ٨ صى

 

 ٗؽا ٦س٤٭ة ٰٚ ا٣عك٨ أثٲي وةٚٲة 

 أ٥٣ دػؿى أٌف ا٧٣ػةا ٱضػؿم ثىػٛع٭ة 

 

 ٭ػػػة ٦ػػػٌؽت ٤ٔٲػػػ٫ ا٧٣ضةرٱػػػةك١٣٪ٌ  

 ٫٪يػٍٛ ٧٠س٢ ٦عت  ٚػةض ثة٣ػؽ٦ٓ صى  

 

 ٣ؽ٦ٓ إذ ػةؼ كامػٲةكٌٗه ثؾاؾ ا 

 ك٢٬ ٬ٰ ٰٚ ا٣ذعٞٲٜ ٗٲػؿ ٧ٗة٦ػحو  

 

 ؟دٛٲي إ٣ٯ اٳقةد ٦٪٭ػة ا٣كػٮاٝٲة 

  ٌٙ  ا٣ؼ٤ٲٛح إذ ٗؽٍت  كٝؽ أمج٭خ ٠

 

 ًؽ ا٣ض٭ػةد اٵٱةدٱػةدٛٲي إ٣ػٯ أٍقػ 

 ٚٲة ٨٦ رأل اٳقةد ك٬ػٰ ركاثػي 

 

 ٔؽا٬ة ا٣عٲة ٨ٔ أف د١ػٮف ٔٮادٱػة 

 كٱػػة كارث اٵ٩ىػػةر ٹٔػػ٨ ٠ٺ٣ػػحو  

 

ٙ ا٣ٌؿكاقٲةصٺؿ ٱكذؼدؿاث  
 46ا

 

ا٤ٔٲػػٟ قػػٺـ اهلل ٚةقػػ٥ٍ٤ ٦ؼ٤ٌػػ   ؽن

 

 !ج٤ػػػٰ أٔةدٱػػػةأٔٲػػػةدنا كدي  دضػػػٌؽدي 

كٝؽ ٱض٢ٕ ا٣نةٔؿ اٵثٲةت ٤ٔٯ ٣كةف ا٣ٞىؿ ٩ٛك٫ أك ٝةٔحو ٨٦ ٝةٔةد٫ ٠ة٣ػؾم  

ٛؿاا، كٰٚ ٬ؾق اٵثٲةت ٩ضؽق ٰٚ صة٩ت ا٣ٕٞؽ اٵٱ٨٧ ٨٦ ث٭ٮ ا٣كُّ
 47ا

: 

                                                 

٦ٍؿىؾ ادٮٰٚ   45ا    795٬أثٮ ٔجؽ اهلل ٦ع٧ؽ ث٨ ٱٮقٙ ث٨ زى

ٵف ا٧٧٣ؽكح ا٣٘٪ٰ ثةهلل، ٬ٮ ٨٦ ٩ك٢ ا٣ىعةثٰ قٕؽ ث٨ ٔجةدة  ؛كارث اٵ٩ىةر: ٝةؿ ٚٲ٫  46ا

 اٵ٩ىةرم 

  191-196: اٳزةر ا٣جةٝٲح  47ا
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 ذػػٰ كثذػػةصٰٲى ا٣عكػػةف ثًع٤ٍ  ٚٞػػخي 

 

  َّٰ  ا٣نػ٭ت ٚػٰ اٵثػؿاجً ك٬ٮت إ٣ػ

  َّٰ  ٠ٕةثػػػؽو  ٱجػػػؽك إ٩ػػػةا ا٧٣ػػػةا ٚػػػ

 

 ٝػػةـ ٱي٪ػػةصٰ ٚػػٰ ٝج٤ػػح ا٧٣عػػؿاًب  

 ٧ً٪خ ٤ٔٯ ٦ػؿ ا٣ـ٦ػةف ١٦ػةر٦ٰ 

 

ـً  رمٌ    كظةصػػػػػح ا٧٣عذػػػػػةجً  اٵكا

 ؽل٪ٰ اقػػػذٞؿثخ آزػػػةر ا٣٪ٌػػػ١ٚػػأ٩ٌ  

 

  ٌٙ  ةج٦ٮٹ٩ػػة أثػػٰ ا٣عٌضػػ ٦ػػ٨ ٠ػػ

ػػ  ا ٚػػٰ قػػ٧ةاٰ ٹاعن  ةٹزاؿ ثػػؽرن

 

 اصٰ!٦ة ٹح ثػؽر ٚػٰ ا٣ْػٺـ ا٣ػؽٌ  

  7ا 

ك٤ٔٯ ٢٠ مٰا ٱ٨١٧ ، ٬ؾق ا٣٪ٌىٮص ا٣ٌنٕؿٱح ا٣ذٰ دسجخ ٤ٔٯ ا٣ضؽراف

٬ٰ دع٤ٲحه كدكػضٲ٢ه ك٦نػةر٠ح  :إزجةت ا١٣ذةثح ٤ٔٲ٫ ٬ٰ ٩ذةج ٦نذؿؾ ا٧٣ٞةوؽ

  ٨٦ ا٣نٕؿاا ٰٚ ٔةدة اصذ٧ةٔٲٌح َؿٱٛح

ٰٚ ثٕي ٬ؾق ا٣٪ىٮص إزجػةت ظػةؿ، كدكػضٲ٢ ٦ٮٝػٙ ٚٲػ٫ ػىٮوػٲح  -

ؿض ٦ػة ػُػؿ ٣ػ٫ ٤ٔػٯ ٠ػ٢ ٦ضذػةز دة٦ح، ٨١٣ ا٣٪ة٥ّ ا٣نةٔؿ أراد أف ٱٕ

ث١٧ةف ا١٣ذةثح  ك٨٦ ذ٣ٟ ٦ػة أػجػؿ ثػ٫ ٣كػةف ا٣ػؽٱ٨ ثػ٨ ا٣ؼُٲػت ٔػ٨ 

٩ٛك٫، أ٫٩ ٧ٌ٣ة اصذةز ٤ٔٯ ٦ؽٱ٪ح اقجذح  ٠ذت ٰٚ ثٕي ا٣عٲُةف
 48ا

: 

 ٪ػػػػةاردع٤ٍ  أ٧ٝ٪ػػػػة ثؿ٬ػػػػحن زػػػػ٥ٌ 

 

 ثٕػػؽ ظػػةؿً  ٠ػػؾاؾ ا٣ػػٌؽ٬ؿ ظػػةؿه  

 ثؽاٱػػػػحو ٚػػػػإ٣ٯ ا٩ذ٭ػػػػةاو  ك٠ػػػػ٢ٌ  

 

 ك٠ػػػػ٢ٌ إٝة٦ػػػػحو ٚػػػػإ٣ٯ اردعػػػػةؿً  

 ٨ قػػػةـ ا٣ـ٦ػػػةف ثٞػػػةا أ٦ػػػؿو ك٦ػػػ 

 

 !ٚٞؽ كٝٙ ا٣ؿصػةاى ٤ٔػٯ ا٧٣يعػةؿً  

 :ك٣ٛذػح إ٩كػة٩ٲح أكرد٬ػة ٤ٔػٯ ا٣ؼػةَؿ، ٨٦ ٔجؿ ا٣عٲػةة كٰٚ ا٣نٕؿ ٔجؿة 

  ا٣ع٢ٌ كاٹردعةؿ

ك٦٪ػػ٫ ا٣ذػػأرٱغ ، كٚػػٰ أٗػػؿاض ٠ذةثػػح ا٣ٌنػػٕؿ ٤ٔػػٯ ا٣ضػػؽراف ا٣ذػػأرٱغ -

                                                 

  525: 4اٷظةَح ٰٚ أػجةر ٗؿ٩ةَح   48ا

كٝػؽ « ثٕػةـ أ٦ػؿ»: كٚػٰ ا٣سة٣ػر« ٠ؾ٣ٟ ا٣ػؽ٬ؿ»: ٤ٝخ اٵو٢ ٰٚ ا٣جٲخ اٵكؿ -

 وٌٮثذ٫ي ٧٠ة دؿل 
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٢٧ٌ   كٱ٪ُٮم ا٣نٕؿ أظٲة٩نة ٤ٔٯ اق٥ وةظت ا٣ٕٺٝح، ثعكةب ا٣ضي

٬ؾق ا٣٪ٌىٮص ا٣ٌنٕؿٱح ا٧٣٪ٞٮمح ٤ٔٯ ا٣ضؽراف ٦ػة ٱسجػخ ظػةٹن كٰٚ  -

  ك٦نػػةر٠ح ٤٣نػػٕؿ ٚػٰ ص٧ة٣ٲػػةت ا٧٣ج٪ػػٯ ا٧٣نػػٲٌؽ، دةرٱؼٲٌػح ٠جٲػػؿة

كأركع ٦ة ٝؿأتي ٰٚ ٬ؾا ا٣جةب ٦ة ٫٧ْ٩ مٕؿاا اٵ٩ػؽ٣ف ٦ػ٨ ٔىػؿ 

ة ٦ة ٩ٞل ٨٦ ا٣نٕؿ ٰٚ ، ٗؿ٩ةَح ٤ٔٯ ٦ٕة٧٣٭٥ ا٣عٌةرٱح كػىٮون

   اؼ أثٮاثػ٫ ك٩ٮاٚػؾق كأ٧ٔؽدػ٫أث٭ةا٫ كٗؿٚػ٫ كأَػؿ :ٝىؿ ا٣ع٧ؿاا

كدؿل اٳف د٤ٟ اٵمٕةر ٦ةز٤حن ٦ػٓ ثٞةٱػة ا٣ٞىػؿ ا٣ْٕػٲ٥ دا٣ٌػحن  ٣غ إ

 ٤ٔٯ صٮا٩ت ٨٦ ا٣عٌةرة    كٚٲ٭ة ٬ؾا ا٣ٌنٕؿ ا٣ؼة٣ؽ 

-  ٙ ٤ػٯ صٮا٩ػت ٠سٲػؿة ٦ػ٨ اا٣ع٧ػؿاا : كوػ ػلٔ  ػي ٦ػة ٩ٞي ٰ ٕث  ٍٚ كٱؼذ٤

ُٕح ٟ ٬ؾق ا٣ٞ ، ك٨٦ ذ٣ ا٧٣ن٭ؽ ك٦ؽح ا٣جة٩ٰ
 49ا

ٰ٘٪ ث ٚٲ٭ة ٦ؽح ٤٣  :ةهلل، ك

 ٚٲة اث٨ ا٣ٕٺ كا٣ع٥٤ كا٣جأس كا٣٪ؽل

 

 ك٨٦ ٚػةؽ آزػةر ا٣٪ضػٮـ إذا ا٩ذ٧ػٯ 

 ةس رظ٧ػحن ٤َٕخى ثأٜٚ ا٤٧٣ٟ ٤٣٪ٌػ 

 

 ٧ػة٣ذض٤ٮ ٦ػة ٝػؽ ٠ػةف ثػة٥٤ْ٣ أ٤ّى  

 ؿ ا٣٪ػػٮـ ٚؼٲٛػػحن ٚػػإف رٔنػػخ زي٬ػػ 

 

 كإف ٦ةؿ ٗى٨ ا٣جةف م١ؿؾ ٱ٧٧ٌػة 

ٛنة مؼىػٲ ة ٣عػةؿ   كٝؽ ٱ١ٮف ا١٧٣ذٮب ٨٦ ا٣نػٕؿ ٤ٔػٯ ا٣ضػؽراف كوػ

ًٍ ٦عػجف ، ا٣٪ة٥ّ كدكضٲٺن ٣ْؿؼو َةرئ كٝٓ ٫٣ كٰٚ ػجؿو أ٫٩ كصؽ ٤ٔٯ ظةا

اث٨ ا٧ٕ٣ٲؽ ثٕؽ ٝذ٫٤ ٬ؾاف ا٣جٲذةف
 56ا

: 

ػػػ ٔي  ؿا ا٧٣ٲسػػػةؽً ٤٦ػػػٟ مػػػؽ ٣ػػػٰ 

 

 ثأ٦ػػػةفو ٝػػػؽ قػػػةر ٚػػػٰ اٳٚػػػةؽً  

ػػػ٢ٍ رأٱػػػ٫ ك١٣ػػػ٨ٌ د٬ػػػؿم   ٣ػػػ٥ ٱىعي

 

 !ظػػػةؿ ٔػػػ٨ رأٱػػػ٫ ٚنػػػٌؽ كزػػػةٰٝ 

ا٧٣ٕة٬ؽ كا٧٣جػة٩ٰ مٕةر ٤ٔٯ ا٣ضؽراف ٰٚ ا٣جٲٮت كا٣ؽكر كك٠ذةثح اٵ - 

ك٠ػػةف ا٣٪ٞةمػػٮف   ا٣ٕة٦ػػح كٗٲػػؿ ذ٣ػػٟ دٛٲػػؽ ا٣ـػؿٚػػح كا٣ذٌػػـٱٲ٨

                                                 

  194: اٳزةر اٵ٩ؽ٣كٲح ا٣جةٝٲح  49ا

  426: 24ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت   56ا
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ٌُةَٮف ٱذٛ٪ٌ٪ػٮف ٚػٰ ٠ذةثػح د٤ػٟ اٵمػٕةر ثػأ٩ٮاع ٦٪ةقػجح ٦ػ٨  كا٣ؼ

  أم١ةؿ ا٣ؼٍ ا٣ٕؿثٰ

ك٬ؾق ا٣٪ىٮص ا١٧٣ذٮثح ٤ٔٯ ا٣ضؽراف، ك٦ة مةث٭٭ة ٬ٰ ٩ىٮص أدثٲح: 

٩ٲح ٦ُٮ٣ح ثٲ٨ ُٕٝح دضٰا ٦ؼذىؿة ٦عؽكدة اٵثٲةت، ك٬ؾا ٠سٲؿ، كدضٰا ٦ذأ

 كٝىٲؽة 

 ،ٚٲ٭ػة ػىػةاه ا٧٣ُٞٮٔػةت ٦ػ٨ اٵمػٕةر :ك٬ٰ دةثٕح ٣ٸثؽاع اٵدثٰ

ػػة ػىػػةاه ا٣ٞىػػةاؽ  كٱ٤٘ػػت ٤ٔػػٯ ٬ػػؾق ا٣٪ٌىػػٮص ٌن ، ا٣ٌكػػ٭ٮ٣ح :كٚٲ٭ػة أٱ

  كاٷظكةس ث٧ٺ٦ط ا٣ض٧ةؿ، كا٣ذٌٮزٲٞٲح، كا٣ٮًٮح

 ا٣ذأرٱغ كاٷمػةدة :كٱٌةؼ إ٣ٯ ٦٭٧ح ا٣ذـٱٲ٨ كا٣ـػؿٚح ٰٚ ٬ؾق اٵمٕةر

  كا٧٣ٍؽح ظٲ٨ ٱٞذٌٰ اٵ٦ؿ ذ٣ٟ، ثة٣جة٩ٰ

كظٲ٨ ٱُٮؿ ا٣٪ٌهُّ ٱىجط ٠٪ىٮص اٵمٕةر اٵػؿل ٰٚ دٱٮاف ا٣نػةٔؿ 

ٝىػٲؽة ٩ضٲػت  ٠ة٣ػؾم ٝؿأ٩ػةق ٚػٰ  دؼؿج ٨ٔ ٠ٮ٩٭ة ٨٦ مػٕؿ ا٧٣٪ةقػجةتا

  ا٣عؽاد كٝىٲؽة اث٨ زى٦ٍؿىؾ

ـ٦ٌةف ػؽراف ، ٬ؾق اٵمٕةر ٩ىٮصه أدثٲحه ٠سٲؿة اػذؿٝخ ا٣ كزجذخ ٤ٔٯ ا٣ضي

ٌٰ ٣ػ٫ ، ٭ة ٰٚ ٠ذت اٵدب كا٣ذةرٱغ كاٳزةر كٗٲؿ٬ػةزجةد ٌٰ ٚ٪ػ ك٬ػٰ د٤ػٮٱ٨ أدثػ

  ٦س٧٤ة زجذخ ٫٣ أظٮا٫٣ ا٣ٌؽأٲح إ٣ٯ إثؽا٫ٔ كّؿك٫ٚ، ػىةاى٫

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

دعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ  -٣كةف ا٣ؽٱ٨ ثػ٨ ا٣ؼُٲػت  -اٷظةَح ٰٚ أػجةر ٗؿ٩ةَح  -

 ُجٕح اٵك٣ٯ ا٣ -ا٣ٞة٬ؿة  -١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ  -ٔجؽ اهلل ٔ٪ةف 

 -١٦ذجػػح ا٣ؼػػة٩ضٰ  -٦ع٧ػػؽ ٔجػػؽ اهلل ٔ٪ػػةف  -اٳزػػةر اٵ٩ؽ٣كػػٲح ا٣جةٝٲػػح  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -ا٣ٞة٬ؿة 

 -ا٣ٞػػة٬ؿة  -١٦ذجػػح ا٣ؼػػة٩ضٰ  -ا٣ؼُٲػػت ا٣ج٘ػػؽادم  -دػػةرٱغ ث٘ػػؽاد  -

 ـ 1931 - 1349٬

 ثٲؿكت ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -٩ضٲت ا٣عؽاد  -دؾ٠ةر ا٣ىجة  -

   756٬-745اظٮادث  -كؼةكم ا٣ذؾٱٲ٢ ا٣ٕةـ ٤ٔٯ دكؿ اٷقٺـ ٤٣ -

 -ادٱػٮاف مػٕؿ   -ٵثػٰ ا٣عكػ٨ ا١٣كػذٰ ا٣جٲؿكدػٰ  -دؿص٧ةف اٵ١ٚةر  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -ثٲؿكت 

دعٞٲػٜ د   -اثػ٨ ثكػةـ ا٣نػ٪ذؿٱ٪ٰ  -ا٣ؾػٲؿة ٰٚ ٦عةق٨ أ٬ػ٢ ا٣ضـٱػؿة  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -دار وةدر  -إظكةف ٔجةس 

 -ُػؿ ػنػةف ٦ك ٣ٲٙ: أظ٧ػؽ ٚػؿزة َؿٝضػٰأد -ا٣كج٢ ٰٚ ٦ؽٱ٪ح د٦نٜ  -

 ـ 2665 -د٦نٜ  -ا٣٪ةمؿ: ا٣ض٧ٕٲح ا٣ذٕةك٩ٲح ٤٣ُجةٔح 

 -٣كػػةف ا٣ػػؽٱ٨ ثػػ٨ ا٣ؼُٲػػت  -ا٣ىػػٲت كا٣ض٭ػػةـ كا٧٣ةًػػٰ كا١٣٭ػػةـ  -

 ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ  -ا٣ضـااؿ 

ا٣ُجٕػح  -ا٣ٞػة٬ؿة  -دار ا١٣ذػت ا٧٣ىػؿٱح  -اثػ٨ ٝذٲجػح  -ٔٲٮف اٵػجػةر -

 اٵك٣ٯ 
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اللرهٌر   -ترجهة واليشرر لْف والألجية الت -ابو عبد ربً  -العلد الفرّد  -

 الطبعة األولُ. -

الهطبعرة  -لصهن الدّو بو الخطْب  -اللهدة البدرّة فِ الدولة اليصرّة  -

 الطبعة األولُ. -اللهٌر   -الصلفْة 

تدلْق نصرطفُ مهره   -أبَ الطْب ندهد بو أخهد  :الَشهء -الهَشُ  -

 الطبعة الثهىْة. -4731ٌاللهٌر   -

الطبعرة الثهىْرة  -بْروت  -دار صهدر  -دهَي ّهكَت ال - نعجم البلدان -

 .م4991 -

 اللهٌر . -نكتبة الخهىجِ  -الجهخظ  -الهدهشو واألضداد  -

بْرروت  -ألبِ الدصو الكصتِ البْروترِ  -)دَّان شعر(  -نرآ  الغرّبة  -

 الطبعة األولُ. -

الهكتررب  -عبررد اللررهدر برردران  -نيهدنررة األلررم  ونصررهّر  الخْرره   -

 الطبعة الثهىْة. -ق دنش -اإلشمنِ 

بْرروت  -دار صهدر  -تدلْق د. إخصهن عبهس  -الهلري  -ىفح الطْب  -

 الطبعة األولُ. -

الطبعرة -الخرهىجِ  -اللرهٌر   -ندهرد عبرد اع عيرهن  -ىدلس ىٍهّة األ -

 األولُ.

 -ىشررر لجيررة الهصتشررركْو األلههىْررة  -الصررفدي  -الررَافِ بهلَفْررهت  -

 31جزء  -)اليشرّهت اإلشمنْة( 

-)الدَادث الَْنْة نو تهرّذ أخد عشر وألرف ونْةرة(  -َّنْهت شهنْة  -

 -دنشق  -دار الطبهع  -تدلْق أمرم العلبِ  -ندهد بو مهه  الصهلدِ 

 الطبعة األولُ.
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 ٰدعٞٲػٜ ٦ع٧ػؽ ٦عٲػ -ا٣سٕػة٣جٰ  -ٱذٲ٧ح ا٣ؽ٬ؿ ٰٚ ٦عةق٨ أ٢٬ ا٣ٕىؿ  -

 اٵك٣ٯ ا٣ُجٕح  -ا٣ٞة٬ؿة  -ا١٧٣ذجح ا٣ذضةرٱح  -ا٣ؽٱ٨ ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ 

*   *   * 
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ّ
ذى انش

ّ
هفٍق يف شىاهذ انُ

ّ
 انت

ّ
 حؼشٌ

 ()قةهى مؿاثٔأ. د. 

ىمػدمظ:
دٌٕؽ ا٣ٌنٮا٬ؽ ا٣ٌنٕؿٱٌح ا٣٪ٌعٮٱٌح ٨٦ أ٥ٌ٬ اٵوٮؿ ا٣ٌذػٰ ث٪ػٯ ٤ٔٲ٭ػة ا٣٪ٌعػةة 

ٝٮأؽ٥٬ ٧٣ة ٱذ٧ٲٌـ ث٫ ا٣ٌنٕؿ ٨٦ ق٭ٮ٣ح ظِٛ، كٚىػةظح دؿ٠ٲػت ٚػٰ أ٤ٗػت 

٘نػةاٵظٲةف، كٝػؽ ٣ٞٲػخ ٬ػؾق ا٣ٌنػٮا٬ؽ ا٬ذ٧ ٣ٌٛػخ ٦ؤ٣ٌٛػةت ٠سٲػؿة ٚأي  ،ة٦نػة ثة٣

دذ٪ةك٣٭ة ثة٣ٌنؿح، كا٣ذٌٛكٲؿ، كثٲةف ٦ع٢ٌ اٹقذن٭ةد ث٭ة، كاػذٺؼ ركاٱةد٭ة إٍف 

ة كظؽٱسنة كً ري   ٱخ ثؿكاٱةت ٦ؼذ٤ٛح، ٝؽٱ٧ن

ٗٲؿ أٌف اٹقذن٭ةد ث٭ؾق ا٣ٌنٮا٬ؽ أذؿاق ثٕي اٵظٲػةف ػ٤ػ٢ د٧سٌػ٢ ٚػٰ 

ة ٦ػػ٨ ثٲذػػٲ٨ ٣نػػةٔؿٱ٨ د٤ٛٲػػٜ ثٲػػخ مػػة٬ؽ ٦ػػ٨ ثٲذػػٲ٨ ٣نػػةٔؿ كاظػػؽ، كأظٲة٩نػػ

 ٦ؼذ٤ٛٲ٨، ٚٲٮردكف ا٣جٲخ ا٣ٌنة٬ؽ ٤ٔٯ ٗٲؿ كص٭٫ ا٣ٌؾم ٝٲ٢ ٤ٔٲ٫ 

ٌٟ ٚٲ٫ أٌف دؿ٠ٲت اٵثٲةت كد٤ٛٲٞ٭ة ٫٣ أقجةث٫، ٵٌف اٵوػ٢ ٚػٰ  ك٧ٌ٦ة ٹ م

دى ا٣ٌنة٬ؽي ٤ٔٯ ا٣ٮص٫ ا٣ٌؾم ٝة٫٣ وةظج٫،  ٫٣ أزػؿق كٝؽ ٱ١ٮف اٹقذن٭ةد أف ٱيٮرى

 ٤ٯ ا٣ع٥١ ٰٚ اٹقذن٭ةد ا٣٪ٌعٮٌم، كدٹ٣ذ٫ ٔ

، كا٣٪ٌعٮٱٌػح ٦٪٭ػة ٤ٔػٯ كصػ٫ ٔة٦ٌػحك٦كأ٣ح ا٣ذ٤ٌٛٲٜ ٰٚ ا٣ٌنٮا٬ؽ ا٣ٌنػٕؿٱٌح 

د٪جٲ٭ػةت  ا٣ؼىٮص ٧ٌ٦ة ٩ج٫ٌ ٤ٔٲ٫ ا٣ٞؽ٦ةا كا٧٣عؽزٮف، ٨٧ٚ ا٧٣ذٌٞؽ٦ٲ٨ ٩ػؾ٠ؿ

                                                 

  2صة٦ٕح ا٣ج٤ٲؽة  -أ-أقذةذ ٦عةًؿ   ا

 ـ 9/9/2626ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ كرد إ٣ٯ ٦



 466 (9-3)اجلصءاُ  (49)اجملمد  -جممة جمىع المغة العسبية بدوػل 

ٰٚ اقػذؽرا٠ةد٫ ٤ٔػٯ ا٣ضػٮ٬ؿٌم ٚػٰ   ا٣ذ٤٧١ٌح كا٣ؾٱ٢ كا٣ٌى٤حاا٣ٌى٘ة٩ٰ ٰٚ 

ٰ ٦ٮاًػٓ ٦ٕػؽكدات، ك٦ػ٨ ٚػ  ػـا٩ػح اٵدبا، كا٣ج٘ؽادٌم ٚػٰ  ا٣ٌىعةحا

أذ٠ػؿ إ٦ٲػ٢ ثػؽٱٓ ٱٕٞػٮب ٚػٰ ٦ٮقػٮٔذ٫  ،ا٧٣عؽزٲ٨ ا٣ػؾٱ٨ اقػذٛؽت ٦ػ٪٭٥

٤ػٯ دؿ٠ٲػت ا٣ٌنػٮا٬ؽ ٚػٰ ٦ٮاًػٓ ٔؽٱػؽة ٔ، ٚٞؽ ٩جٌػ٫  مٮا٬ؽ ا٤٣ٌ٘ح ا٣ٕؿثٲٌحا

ٌٰٞٞ ا١٣ذت ا٣ٌذٰ أذ٧ؽت ٤ٔٲ٭ػة  ٦٪٭ة، ٧٠ة اقذٛؽت ٨٦ ٦ٺظْةت ثٕي ٦ع

ٌٜٞ قٲ٧ة  كٹ    عح ٰٚ مؿح ا٤٧٣عحا٧ٌ٤٣اا٣٪ٌعٮٱٌح ٦٪٭ة، ػةٌوح ٦ع

ى:ىمطنىىالّتلغوقىفيىالٍلعظىواالصطالح:أّواًل
 ٍٞٚ ٌٰ  كقأد٪ةكؿ ٰٚ ٦ٕ٪ةق ا٤٣ٌ٘ٮٌم ٦ة ٱذٮااـ ٦ٓ ا٧٣ٕ٪ٯ اٹوُٺظ

ٜى ، كزٺزٲ٫ٌ فةهذّووٖق فٔ اهوّغح َّٛ ى ٜى ا: ٦ىؽر ا٢ٕٛ٣ ا٣ ػ ٛى ى ـي »ك ، ٣ ػةاي  ا٣ػٺَّ ٛى ٍ ا٣  كى

ٞىةؼي  ٍ ا٣ ٲ٢ٍه  كى يوى ؿُّ  أ ٤ىٯ ٱىؽي اى٦ىػحً  ٔى ى٦ٍػؿً ا ٦يٺى ػةؿي   ٍٵ ٞى ٍٞػخي : ٱي ٛى ى ػة ثًػة٣سٍَّٮًب  ا٣سَّػٍٮبى  ٣ ٞن ٍٛ ى ٣  

ا ؾى ٬ى ٜي  كى ٍٛ ً ا، ٣ ؾى ىمٍ  ٬ى ٫ي  :أ اا٧ًي ٜى   ٱيٮى ٚى دىٺى ٬ي٥ٍ  كى ٦ٍؿي
ى ى : أ اـى «دىٺى

 1ا
  

ٍٞػخ»كصةا ٰٚ ا٤٣ٌكةف: ٛى ى ػ٫ ا٣سَّػٍٮبى  ٣ ٞي ًٛ ٍ ى٣ ػة أ ٞن ٍٛ ى ػٮى : ٣ ٬ي ىف كى ػ٥َّ  أ ٌي ى حن  د َّٞ ػ ىػٯ مى  إ٣ً

يػؿل ة أ ٧ى ٭ي ُى ٛىٜ  ٚىذيًؼٲ ى ذىٲ٨ًٍ ا ك٣ َّٞ ًٛ  ٣نَّ ة ٞي٭٧ةٱ٤ ٞن ٍٛ ٞى٭٧ػة ٣ َّٛ ػ٥ٌ : ك٣ ة ًى ٧ى ا٬ي ىػٯ إًٍظػؽى  إ٣ً

ة، اٵيػؿل ٧ى ٭ي َى ة ٔى٥ُّ  كا٣ذ٤ٌٛٲٜ ٚىؼى
ى «أ

 2ا
  

ا٧٣ٞىٮد ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ٚ٭ٮ ٱٞذؿب ٨٦ ا٧٣ٕ٪ٯ  صّح االوُالحأ٦ٌة ٨٦ 

وُ »ا٤٣ٌ٘ٮٌم، ك٬ٮ  ْٕ ِؿ ثَْٖأٍخ آَػأَؿ، َوَص ُْ ِؿ ثٍَْٖخ إِهَأٓ َمأ ُْ ىُّ َم أة ثَْٖذًأةًَّ َواِظأًؽا  ًَ

ة«َصِؽًٕؽا ٌن   ، ك٬ٮ أ٦ؿ مةآ ٰٚ ا٣٪ٌعٮ كٗٲؿقثةهذّؿلٖت ، كٱٕجٌؿ ٔ٪٫ أٱ

ٌٰ ٱٕجٌؿ ٔ٪ػ٫ ث٧ىػ٤ُط  أَؽاَػنُ »ك٠ةف ا٣ٌى٘ة٩ ًُ ْ ، ٦ػ٨ ا٣ذٌػؽاػ٢، ك٦سة٣ػ٫ «اه

ٝٮ٫٣
 3ا

 كٝةؿ ا٣ضٮ٬ؿٌم: ٝةؿ ا٣ٛؿزدؽ:»:

                                                 

  5/275ا٣ٜٛ  : ٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح، أظ٧ؽ ث٨ ٚةرس  1ا

  16/336: ٣كةف ا٣ٕؿب، اث٨ ٦٪ْٮر، ٦ةدة ا٣ٜٛ   2ا

، 3/71، 354، 326، 1/284: ، كٱ٪ْؿ أٱٌةن 1/29: ا٣ذ٤٧١ٌح كا٣ٌؾٱ٢ كا٣ٌى٤ح ٤٣ٌى٘ة٩ٰ  3ا

4/446 ،568 ،5/49 ،168   ، 
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٦ٍػػؿي ٚػٰ صة٤ً٬ًٲَّػػح
 ٤ٚىػٍٮ ٠ػػةف ٬ػؾا اٵى

 

ٗىػهَّ ثة٧٣ػةًا مػةرً   ٪ًبخي ثػ٫ أٍك  ي٫مى  ث

، كا٣ؿكاٱح:  ٢ه  ك٬ٮ إ٩ٍنةده ٦يؽاػى

ػ ةفى ٚى٤ىػٍٮ ٠ىػػ ٦ٍػػؿي ؾى ٬ى
 ٚػٰ صة٤ً٬ًٲَّػػح ا اٵى

 

٤ًٲػ٢ي ظٺاًجيػ٫ٍ   ٞى ٍٮ٣ىٯ ا٣ ٍٚخي ٦ى٨ً ا٧٣ى ؿى  ٔى

٦ٍؿي ٰٚ ٗٲؿ ٦ي١١ًٍ٤ي٥ 
 ك٣ٮ ٠ةفى ٬ؾا اٵى

 

ي٫ٍ   ٗىػهَّ ثة٧٣ػةًا مػةًرث ٪ًبخي ثػ٫ أٍك   مى

  «أَلَدَّْٕذُُ أْو َ هَّ كٱيٍؿكىل:  

ٝةؿ ا٣ج٘ؽادمٌ 
 4ا

ىٲخ كدؿ٠ٲت» : ىٲٍذىٲ٨ًٍ  ٨٦ ث ٩ىٍعٮق ث ػةآً اٹقذنػ٭ةد ًٚػٰ كى  مى

٪ٍؽ   «ا٧٣ى٪ٌٛٲ٨ ًٔ

ىثانوا:ىأدبابىالّتلغوق:
ٜى ذٌ ا٣ٱؾ٠ؿ ا٣ج٘ؽادٌم أٌف  ٤ي٫ي  ٤ٛٲ ٕى ٍٛ ا، ك٣ػؾ٣ٟ  ثٲ٨ ثٲذٲ٨ ٝؽ ٱى ا٣٪ٌعٮٱٌػٮف ٝىػؽن

 ٰٚ رأٱ٫ قججةف:

1- ََْٕٓ ًَ جَُت األَوَُّل: الْػذَِىةِر اه َْٕٓ ألَنَّ  ؛اهكَّ ًَ ْ أَثَْٖةٍت  فِٔ يُذََوؿقًة َُٕمْنُ  اه
 5ا

: 

كذ٣ٟ ٱٕ٪ٰ أٌف ا٣٪ٌعٮٌم ٱؿٱؽ اػذىةر ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ذٌٛؿؽ ٰٚ أثٲةت ٌٔؽة ٣ٲٞذىػؿ 

٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ اٵقةس، كٱكذ٘٪ٰ ٔػ٨ ا٧٣ٕػة٩ٰ ا٣سٌة٩ٮٱػح، ٣ٲض٤ٕػ٫ ٚػٰ ثٲػخ كاظػؽ، 

ٌٜٞ ٫٣ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٕةـ، ككص٫ي اٹقذن٭ةد ٰٚ ثٲخو كاظؽو ٔٮض ا٧٣ضػٰا ثأثٲػةت  ٚٲذع

 ، إذ ا٣٘ؿض ٬ٮ ٦ٮًٓ اٹقذن٭ةد ٦ٓ ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٕةـ ٌٔؽة

، ك٬ػٮ ٦ػة اقذنػ٭ؽ كٝؽ ًؿب ا٣ج٘ؽادٌم ٤٣ذ٤ٌٛٲٜ ٰٚ مٮا٬ؽ ا٣٪ٌعٮ ٦سةٹن 

اٵقؽمٌ  ث٫ ٠سٲؿ ٨٦ ا٣٪ٌعٮٱٌٲ٨ ٨٦ ٝٮؿ ا٣ض٧ٲط
 6ا

: 

                                                 

  4/181ٕؿب، ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ج٘ؽادم: ف ا٣ػـا٩ح اٵدب ك٣ت ٣جةب ٣كة  4ا

 ا٧٣ؿصٓ ا٣ٌكةثٜ، ا٣ٌىٛعح ٩ٛك٭ة   5ا

، 3/99ٱ٪ْؿ: مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫، أثٮ قػٕٲؽ ا٣كػٲؿاٰٚ ا٣عكػ٨ ثػ٨ ٔجػؽ اهلل ثػ٨ ا٧٣ؿزثػةف:   6ا

ٰٚ و٪ٕح اٷٔػؿاب،  ، كا٧٣ٌٛى76٢ٰٚ ا٣ٕؿثٲح، أثٮ ا٣ٛذط ٔس٧ةف ث٨ ص٪ٰ ا٧٣ٮو٤ٰ:  كا٧ٌ٤٣ٓ

ةا٢ ػكػػاٷ٩ىةؼ ٰٚ ٦، ك386: ؿم صةر اهللػ٧ٔؿك ث٨ أظ٧ؽ، ا٣ـ٦ؼنأثٮ ا٣ٞةق٥ ٦ع٧ٮد ث٨ 

 = ا٣جؿ٠ةت ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ٮا٣ؼٺؼ ثٲ٨ ا٣٪ٌعٮٱٌٲ٨ ا٣جىؿٱٲ٨ كا١٣ٮٚٲٲ٨، أث
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ىػػػػةفى إًفَّ ظى  ىثػػػػٰ زىٍٮث ػػػػٯ أ  ثًػػػػ٫ً ةمى

 

ػػػ  ػػػػذ٥ًٍ ًً ػػػةًة كا٣نَّ ٤ٍعى  ٪ ة ٔػػػ٨ً ا٧٣ى

، ا٧٣جػٌؿد، ا٣ٕجٌةس أثٮ أ٩نؽق ١٬ؾا» ٝةؿ اث٨ ٱٕٲل:  ٌٰ  كٗٲؿ٧٬ػة كا٣كػٲؿاٚ

ٍه  كٚٲ٫  ا٣جىؿٱٌٲ٨ ٨٦  ٤ٔػٯ وػؽرق ر٠ٌػت أ٩ٌػ٫ كذ٣ػٟ  ا٣ٌؿكاٱػح ص٭ح ٨٦ دؼ٤ٲ

ـً  «ٗٲؿق ٔض
 7ا

  

«ا٣٪ٌعٮٱٌٲ٨ أ٠سؿ أ٩نؽق ٠ؾا»كٝةؿ اث٨ ٦ة٣ٟ: 
 8ا

  

ٮى  ٬ي ٌٜٛ ٨٦ ثٲذٲ٨ كى ىٍو٢ ،ثٲخ ٤٦ اٍٵ كى
 9ا

: 

ػػػػٯ ىثػػػػٰ ظةمى ىػػػػةفى  أ ىثػػػػة إًفَّ  زىٍٮث  أ

 

ىػػػػةفى   ػػػػحو  ٣ػػػػٲفى  زىٍٮث ـً  ثًجي٧١ٍى  ٚىػػػػٍؽ

٧ٍػػػػؿىك   ثػػػػ٫ً  إًفَّ  اهللً  ٔجػػػػؽ ثػػػػ٨ى  ٔى

 

ػػػ٪ ة  ػػػةةً  ٔػػػ٨ً  ًً ٤ٍعى ػػػذ٥ًٍ  ا٧٣ى  كا٣نَّ

ٚأ٩خ دؿل ٠ٲٙ ري٠ِّتى ا٣جٲخ ا٣ٌنة٬ؽ ٨٦ وؽر ثٲخ ٦ٓ ٔضػـ ثٲػخ آػػؿ  

ا٠ذٛةا ثعىٮؿ ا٧٣ٕ٪ػٯ ٦٪٭٧ػة، ٚػٰ ظػٲ٨ ٩جٌػ٫ آػػؿكف ٤ٔػٯ ٬ػؾا ا٣ذٌؿ٠ٲػت، 

اثػ٨ ا٣ؼجٌػةز، كاثػ٨ ٱٕػٲل، كاثػ٨ ٦ة٣ػٟ، كأثػٮ  كأكردكق ٤ٔٯ أو٫٤ ٧٠ة ٢ٕٚ

، ك٩ةّؿ ا٣ضٲل، كٗٲؿ٥٬ ٌٰ ظٲٌةف اٵ٩ؽ٣ك
 16ا

  

                                                 

: ، كا٧٤٣عػح ٚػٰ مػػؿح ا٤٧٣عػح ٹثػ٨ ا٣ىػػةا2/716ٖ، 1/228: أثػٰ قػٕٲؽ اٵ٩جػػةرم =

، 3/412: ٲػح ٤٣نػةَجٰا٧٣ٞةوؽ ا٣نػةٚٲح ٚػٰ مػؿح ا٣ؼٺوػح ا١٣ةٚ، ك478، 1/238

    ثة٣٪ىت ٤ٔٯ أٌف اظةمة  ٢ٕٚ ٠ػأؽا  كاػٺ  َظةَمة أثة زْثةن: كٱؿكل

  4/516: مؿح ا٧٣ٛى٢، ٦ٮٜٚ ا٣ؽٱ٨ أثٮ ا٣جٞةا اث٨ ٱٕٲل ا٧٣ٮو٤ٰ  7ا

  2/368: مؿح ا٣ذك٭ٲ٢، ص٧ةؿ ا٣ؽٱ٨ ث٨ ٦ة٣ٟ ا٣ضٲة٩ٰ اٵ٩ؽ٣كٰ  8ا

كدٮصٲ٫ ا٧٤٣ٓ، أظ٧ؽ ث٨ ا٣عكػٲ٨ ثػ٨  ،367: ٠ؾا كرد ٰٚ ا٤ٌٛ٧٣ٲٌةت، ا٢ٌٛ٧٣ ا٣ٌجٰ  9ا

ا٣ذٌػؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٌٲػ٢ ٚػٰ مػؿح ، ك2/368: مؿح ا٣ذكػ٭ٲ٢ ٹثػ٨ ٦ة٣ػٟ، ك226: ا٣ؼجةز

د٧٭ٲػػؽ ا٣ٞٮأػػؽ ثنػػؿح دكػػ٭ٲ٢ ا٣ٛٮااػػؽ، ، ك8/312: ، أثػػٮ ظٲٌػػةف اٵ٩ؽ٣كػػٰا٣ذكػػ٭ٲ٢

: ث٨ ٱٮقٙ ث٨ أظ٧ؽ، ٦عت ا٣ؽٱ٨ ا٣ع٤جٰ ز٥ ا٧٣ىؿم، ا٧٣ٕؿكؼ ث٪ةّؿ ا٣ضٲل ٦ع٧ؽ

مػؿح » ٧٣ٞةوؽ ا٣٪ٌعٮٱٌح ٚػٰ مػؿح مػٮا٬ؽ مػؿكح اٵ٣ٛٲػح ا٧٣نػ٭ٮر ثػػ، كا5/2266

 ،    3/1163: ، ثؽر ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ٮد ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ٦ٮقٯ ا٣ٕٲ٪ٰ«ا٣نٮا٬ؽ ا١٣جؿل

: مػؿح ا٧٣ٛىػ٢، اثػ٨ ٱٕػٲلك ،226: دٮصٲ٫ ا٧٤٣ٓ، أظ٧ؽ ث٨ ا٣عكٲ٨ ث٨ ا٣ؼجةز: ٱ٪ْؿ  16ا

 = ا٣ذٌؾٱٲ٢ك ،2/368: ٩ؽ٣كٰمؿح ا٣ذك٭ٲ٢، ص٧ةؿ ا٣ؽٱ٨ ث٨ ٦ة٣ٟ ا٣ضٲة٩ٰ اٵك ،4/511
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ك٦ٓ دؿ٠ٲت ا٣جٲخ إٌف كص٫ اٹقذن٭ةد ث٫ ثةؽ، ك٬ٮ ا٣ضٌؿ ثػاظةمة  ٤ٔػٯ 

 ركاٱح ا٣ضٌؿ، كا٣٪ٌىت ث٭ة ٤ٔٯ ركاٱح ا٣٪ٌىت 

ة ٌن ٦ة اقذن٭ؽ ث٫ ص٧ٓ ٦ػ٨ ا٣٪ٌعػٮٱٌٲ٨ ٤ٔػٯ زٱػةدة ااؿ  كٔػؽـ  ك٦سة٫٣ أٱ

ٔذؽاد ث٭ة ٨٦ ٝٮ٫٣ اٹ
 11ا

: 

ٓى إًذىا دى٪ىجَّػػ٫ى ٦ىٍٮ٬ً٪نػػة ػػًضٲ ٌَّ ػػٰ ا٣ ًُ ٍٕ ي  د

 

 ًٰٞ ٍكػذى ةًش ا٧٣ي ٮاًف ٨٦ًى ا٣ؿَّمى ٍعي
 ٠ىةٵٝي

ًُْكذَِقٔ: اٚٲ٫ كا٣ٌنة٬ؽ  ٌَ اهؿََّمةِش اه ةشً ا ٰٚ كا٣ٌٺـ اٵ٣ًٙ إذً   ِي  زااؽدةف،  ا٣ٌؿمى

ا٧٣ٌةؼ ٰٚ  أؿا زٱةدة ٤ٔٯ ث٫ ؿَّ ؽً كاقذي  ا٧٣كذٰٞ؛ رمةش ٨٦: كا٣ذٌٞؽٱؿ
 12ا

  

 ٌٰ ة٦ ُى ٞي  ؛ ك٬ي٧ةٰٚ دٱٮا٫٩ ٠ٌت ٨٦ ثٲذٲ٨ري كٝؽ  ،ك٬ٮ ٤٣
 13ا

 : 

ٓى إًذىا دى٪ىجَّػػ٫ى ٦ىٍٮ٬ً٪نػػة ػػًضٲ ٌَّ ػػٰ ا٣ ًُ ٍٕ ي  د

 

ًٞػػٰ  ىػػ٫ي ٦ىػػ٨ٍ ٱىذَّ ى٦ً٪ىػػٍخ ٣ ٝىػػٍؽ أ ػػة كى  ٦ً٪ٍ٭ى

اٚيػػػ٫ي   ؿى ٍَ
ى ػػػة أ ٤َّضن اًؽ ٦ٛي ػػػؾى ػػػٍؾبى ا٧٣ى  ٔى

 

 ًٰٞ ٍكػذى ةًش ا٧٣ي ٮاًف ٨٦ًى ا٣ؿَّمى ٍعي
 ٠ىةٵٝي

ٌِ  أََظأأؽِ  فِأأٔ ّكأأجت اهسّأأةٍٔ: أَنَّ اه -2  ْٖ َٔ ْىأأَؿا ًِ ًَأأٓ قاََلقَأأحَ  اه ْٕ  هَُغأأٍح، أَوْ  يَ

ٌِ  ثِأَْػؾِ  ُؿوٍَُُ ِى فََْٖؼذَ  ْٖ َٔ ٌِ  ِيْىَؿا ٌِ يُْؼذَوَِوْٖ ٌْ ثَْٖذَْٖ ِي
 14ا

: 

ػة، ١٣ػ٨  ك٦ٕ٪ةق أٌف ا٧٣ٕ٪ٯ ٹ ٱكذٞٲ٥ ٨٦ وؽر ثٲخ كٔضـق، كٱجٞٯ ٩ةٝىن

٭ؽ ث٫ ٨٦ نً ا٣ذ٧ٌسٲ٢ ٣ؾ٣ٟ ث٧ة اقذي كٱ٨١٧   ٱذٌٌط ٨٦ ٦ىؿأٰ ثٲذٲ٨ ٦ؼذ٤ٛٲ٨

ٝٮؿ ا٣ٌنةٔؿ
 15ا

: 

                                                 

٧٭ٲػؽ ا٣ٞٮأػؽ ثنػؿح دك ،8/312: ، أثػٮ ظٲٌػةف اٵ٩ؽ٣كػٰكا٣ذ٧١ٌٲ٢ ٰٚ مؿح ا٣ذك٭ٲ٢ =

  5/2266: دك٭ٲ٢ ا٣ٛٮااؽ، ٩ةّؿ ا٣ضٲل

، كا٧٤٣عػح ٚػٰ 2/386، 1/266: ٬ٮ ا٣ُٞة٦ٰ، ٠ؾا كرد ٰٚ مؿح ا٣ذك٭ٲ٢ ٹث٨ ٦ة٣ػٟ  11ا

، 2/834: كد٧٭ٲػػؽ ا٣ٞٮأػػؽ، 9/283: ، كا٣ذٌػػؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٌٲػػ1/428٢: مػػؿح ا٤٧٣عػػح

5/2384 ،2465 ،16/5182  

ٌٜٞ ا٧٤٣عح ٰٚ مؿح ا٤٧٣عح  12ا    4ا: ، ظةمٲح1/428: ٨٦ ٠ٺـ ٦ع

  4/1536: ، كا٧٣ٞةوؽ ا٣٪ٌعٮٱٌح111-116: دٱٮاف ا٣ُٞة٦ٰ  13ا

  4/181: ػـا٩ح اٵدب  14ا

  96/ 8: ا٣جٲخ ٹث٨ أثٲي ٰٚ مؿح أثٲةت ٦٘٪ٰ ا٤٣جٲت ٤٣ج٘ؽادم ٩كجح  15ا
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ػٯ ىٍف دى٪ٍجيػخى ا٤٣ِّعى ًٛذٍٲىةف أ ٍ ٧ٍؿيؾى ٦ىة ا٣ ٕى ى ٣ 

 

ًٛذٍٲىػػةفي ٠يػػ٢ُّ ٚىذنػػٯ ٩ىػػًؽم  ٍ ػػة ا٣ ى١ً٪٧َّى ٣  كى

٤٣ٌٛؿاا  ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآفاكرد ث٭ؾق ا٣ٌىٮرة ٰٚ ٚٞؽ  
 16ا

  ٌٰ ، ٨٦ إ٩نةد ا١٣كةا

ٌٰ   إٱٌػػةح مػػٮا٬ؽ اٷٱٌػػةحاك ٤٣ٞٲكػػ
 17ا

ٵثػػٰ   ؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٌٲػػ٢ا٣ذٌػػا، ك

ٹث٨ ٬نػةـ  ا٧٣٘٪ٰاك
 19ا

أ٦ة٣ٰ ػا، ك٠ػؾ٣ٟ كرد ٚػٰ ثٕػي ٠ذػت اٵدب ٠ػ

 ا٧٣ؿدٌٯ
 26ا

٤٣ٞة٣ٰ  ا٧٣ٞىٮر كا٧٧٣ؽكدا، ك
 21ا

  

ػة٬ؿ أٌف «أْن دَجأَخ اهوِّعأٓاهوذٖأةن يأة » ك٦ع٢ٌ ا٣ٌنة٬ؽ ٨٦ ا٣جٲخ ٝٮ٫٣: ٌْ ، إذ ا٣

 ٰٚ اٵ٣ٛٲح  - ٕجٲؿ اث٨ ٦ة٧٠ٟ٣ة ٬ٮ د -ا٧٣ىؽر ا٧٣ؤٌكؿ كاٝٓ ػجؿنا ٨ٔ صسٌح 

ثٌٕ٭٥ ٤ٔٯ اٷػجػةر ثة٧٣ىػؽر ٔػ٨ اٷ٩كػةف اا٣ٛذٲػةف ، كٝؽ اقذؽٌؿ ث٫ 

كذ٬ت اث٨ ٬نةـ إ٣ػٯ أٌف كا٧٣ؿدٌٯ ٰٚ أ٦ة٣ٲ٫، ك٤ٔٯ ذ٣ٟ اقذؽٌؿ ث٫ ا٣ٌٛؿاا، 

ا٧٣ىؽر ا٧٣ؼجؿ ث٫ ٨ٔ اٷ٩كةف ٦ؤٌكؿ ثةق٥ ا٣ٛة٢ٔ ظذٌػٯ ٹ ٱؼجػؿ ثة٧٣ىػؽر 

٨ٔ اٷ٩كةف
 22ا

ٚٞػةؿ ٚػٰ  ،أٌف ٚػٰ ا١٣ػٺـ ٦ٌػةٚنة ٦عػؾكٚنة ، كٌٝؽر أثٮ ظٲةف

ا٣ذٌؾٱٲ٢
 23ا

ة ٚٺ ظضحى » : ٌن ٫ ٱعذ٧ػ٢ أف ٰٚ ا٣جٲخ ا٣ٌؾم ٝؽ اقذن٭ؽ ث٫؛ ٵ٩َّ  كأٱ

  «أن دَجخ اهوعٓ اهوذٖةن لهًٕؿك ية لًةٞؽٱؿ: ٱ١ٮف ٤ٔٯ ظؾؼ ٦ٌةؼ، ا٣ذٌ 

ا٣ج٘ؽادٌم ٰٚ مؿح أثٲةت ا٧٣٘٪ٰ كٝؽ ٩ج٫ٌ
 24ا

ا٣جٲػخ » ٤ٔٯ دؿ٠ٲج٫ ٚٞػةؿ: 

 ٨٦ ٌٜٛ  ك٬ٰ: ،٭ة ا٣ٌؿاا٦ىؿأٲ٨ ٨٦ أثٲةت ٹث٨ ثٲي، كٝةٚٲذي ٤٦

                                                 

  427، 1/165ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف ٤٣ٌٛؿاا: ٦  16ا

ٌٰ   17ا   1/484: إٱٌةح مٮا٬ؽ اٷٱٌةح ٤٣ٞٲك

    8/339: ا٣ذٌؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٌٲ٢ ٵثٰ ظٲٌةف  18ا

  6/695: ا٧٣٘٪ٰ ٹث٨ ٬نةـ  19ا

  261: أ٦ة٣ٰ ا٧٣ؿدٌٯ، ا٣نؿٱٙ ا٧٣ؿدٌٯ ٤ٰٔ ث٨ ا٣عكٲ٨ ا٧٣ٮقٮم ا٤ٕ٣ٮم  26ا

  ٧25ةٔٲ٢ ث٨ ا٣ٞةق٥: ٣ٰ إقا٧٣ٞىٮر كا٧٧٣ؽكد، أثٮ ٤ٰٔ ا٣ٞة  21ا

  8/97: ، كمؿح أثٲةت ا٧٣٘٪6/695ٰ: ، كا٧٣٘٪1/165ٰ: ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف ٤٣ٛؿاا  22ا

  8/339: ا٣ذٌؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٌٲ٢ ٵثٰ ظٲٌةف  23ا

  8/97: مؿح أثٲةت ا٧٣٘٪ٰ  24ا
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ػٯ ىٍف دى٪ٍجيػخى ا٤٣ِّعى ًٛذٍٲىةف أ ٍ ٧ٍؿيؾى ٦ىة ا٣ ٕى ى ٣ 

 

جٍػػؿً   ػػةًؿ ٦ًػػ٨ى ا٣٭ى افي ا٣ؿِّصى ثٍػػؽى
ى ػػ٥ى أ ْي ٍٕ ى د  كى

ًٛذٍٲىػػةفي ٠يػػ٢ُّ ٚىذنػػٯ ٩ىػػًؽم  ػػة ا٣ ى١ً٪٧َّى ٣  كى

 

ٕيٍكؿً   ٔى٤ىٯ اٳٚىةًت ٰٚ ا٣ جيٮرو      «كا٣ٲكؿ وى

ٌنة٬ؽ كرد ٔ٪ؽ أ٤ٗت ٨٦ اقذؽٌؿ ث٫ ثة٣ٌؿكاٱح اٵك٣ػٯ، كٝػؽ ٤ٝخ: ا٣جٲخ ا٣ 

 ٌٰ ك٬ٮ زٞح ٰٚ ركاٱذ٫، ٫ٌ٤ٕ٤ٚ ركاٱح ٤٣جٲخ، كظٲ٪٭ة ٹ ٱ١ٮف ٦ػ٨  ،أ٩نؽق ا١٣كةا

 ثةب ا٣ذ٤ٌٛٲٜ 

 ٫كٱىٌط ا٣ذ٧ٌسٲ٢ ث٫ ٤ٔٯ رأم ا٣ج٘ؽادٌم، إذ ٣ٮ أدٯ ثػ٫ ا٣٪ٌعػةة ٤ٔػٯ كص٭ػ

 ١٣ةف ث٭ؾق ا٣ٌىٮرة:

ى  ًٛذٍٲىةف أ ٍ ٧ٍؿيؾى ٦ىة ا٣ ٕى ى ػٯ٣  ٍف دى٪ٍجيػخى ا٤٣ِّعى

 

جٍػػؿً   ػػةًؿ ٦ًػػ٨ى ا٣٭ى افي ا٣ؿِّصى ثٍػػؽى
ى ػػ٥ى أ ْي ٍٕ ى د  كى

ػة، ٵٌف ا٣ٌنػةٔؿ أراد ثٲػةف ٦ػ٨ ٬ػٮ  ا٣ٌنةٔؿ قأرادك٠ةف ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٌؾم   ٩ةٝىن

، ك٦ػؿادق ٹ ٱذٮٌوػ٢ إ٣ٲػ٫ إٌٹ ثة٣جٲػخ ا٣سٌػة٩ٰ، أك ٤ٔػٯ اٵٝػ٢ٌ  ٌٰ ا٣ٛذٯ ا٣عٞٲٞػ

 ثة٣جٲخ اٵٌكؿ ٦ٓ وؽر ا٣سٌة٩ٰ 

ة  ا٣ٌنة٬ؽ ذٰٱركا ٤٠ذة ك٤ٔٯ  ٱجٞٯ ٦ع٢ ا٣ٌنة٬ؽ وعٲعن

جَُت اهسَّةهُِر: -3 : اهكَّ ٌِ َواِوٕ دَِة هِوؽَّ ْْ َٕ ُِ دُوَن اه ِْ ٌْ ِظْو  إَِٕؿادُ اهَّعْيِّ اهّنةِؽ ِي

ٌٛٞح ٨٦ ثٲذٲ٨ ٨٦ ٝىٲؽة كاظؽة، أك ٨٦  ك٬ٮ أ٦ؿ ٦عذ٢٧ ٰٚ اٵثٲةت ا٤٧٣

ٵٔضػةز، أك ثٲذٲ٨ ٨٦ ٝىٲؽدٲ٨، ٚٞؽ ٱٌٞؽـ ا٣٪ٌعػٮٌم كٱػؤٌػؿ ثػٲ٨ ا٣ٌىػؽكر كا

ٱؼ٤ٍ ثٲ٨ مُؿ ٨٦ ٝىٲؽة ٦ٓ مُؿ آػؿ ٦ػ٨ ٝىػٲؽة أػػؿل، ٣ٮٝػٮع ا٣ٌنػج٫ 

ك٬ؾا ٱٕ٪ٰ أٌف ا٣٪ٌعػٮٌم ٣ػ٥   ثٲ٪٭٧ة ٰٚ ا٣ٮزف، أك ا٣ٞةٚٲح، أك ا٤٣ِٛ، أك ا٧٣ٕ٪ٯ

ٚٲؼُػئ ٚػٰ اٷدٲػةف  ،ٱٞىؽ إٱؿاد ا٣جٲخ ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣ٮص٫، ث٢ ٱٞٓ ٚػٰ ا٣ػٮ٥٬

ا٧٣ؿ٠ٌجح ٨٦ ٬ؾا ا٣٪ٌػٮع ٔؽٱػؽة، كأ٦س٤ح اٵثٲةت   ثة٣ٌنة٬ؽ ٤ٔٯ كص٭٫ ا٣ٌىعٲط

 كأ٤ٗت ا٣ٮ٥٬ آت ٨٦ دنةث٫ اٵثٲةت أك أمُةر٬ة 

ك٨٦ أ٦س٤ح ٦ة ٱ٨١٧ أف ٱ١ٮف ٚٲ٫ ا٣ذ٤ٌٛٲٜ ٣عىٮؿ ا٣ٮ٥٬ ٦ػة اقذنػ٭ؽ ثػ٫ 

 قٲجٮٱ٫ ٰٚ ٠ذةث٫، ك٬ٮ ٝٮ٫٣:
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ٌٰ ٹى ٱٕضػػـ اٵٱٌػػةـ ذيك ًظٲىػػؽو   ٱىػػة ٦ػػ

 

ػػٍٮت رى  حً ٦ىػػٮٍ ًٚػػٰ ظى    اسي ؿَّ ٚىػػكى  اـه زَّ ا٧ٍ٣ى

ا  ٱ٫ًٍ ك٬ٰ ًركى ك٬ٮ ٝٮ٫٣ ،٤٣ٌنة٬ؽ ٦ٓ ثٲخ ثٕؽق ٱىح ًقٲجىٮى
 25ا

: 

ظؽافي ا٣ؿِّصةًؿ ٣ػ٫
ي  ٱىع٧ٯ ا٣ىؿٱ٧حى أ

 

 وػػٲؽه ك٦ضذػػؿئه ثة٤٣ٲػػ٢ ٧ٌ٬ػػةسي  

ٱ٫ًٍ  كى٬ىؾىاًف ا٣جٲذةف»  ة اٍقذٍن٭ؽ ث٭٧ة ًقٲجىٮى ٌن ػة  أٱ ٛىةت ٤ٔٯ ٦ىػة ٝج٤٭ى ٤ٔٯ صؿم ا٣ىِّ

ػةز ىػٮ ٩ىػت ٣ضى ٣ ٲ٥ كى ًْ ٍٕ ٓى ٦ىة ًٚٲ٭ىة ٨٦ ٦ٕ٪ٯ ا٣ذَّ «٦ى
 26ا

، ٚٞٮ٣ػ٫: ارزاـه ، كاٚػٌؿاس ، 

ظؽافي ا٣ؿِّصةًؿ ٫٣ وٲؽه ، كا٦ضذػؿئه ثة٤٣ٲػ٢ ، كا٧ٌ٬ػةسي  
ي كاٱىع٧ٯ ا٣ىؿٱ٧حى ، كاأ

ك٣ػٮ ٩ىػت ا٣ٌىػٛةت ا٣ٌذػٰ ثٕػؽ ا٣ٌىػٛح اٵك٣ػٯ   ك٬ٮ ١٩ؿة ، ؽو ٲى وٛةت ٣ػػاذك ظً 

 ٵٌف ا٣٪١ٌؿة إذا كوٛخ دٌٞؿثخ ٨٦ ا٧٣ٕؿٚح  ؛٤ٔٯ ا٣عة٣ٲح ٣ضةز

ذ٣ٟ ٬ٮ ٦نةث٭ح ا٣ٌىؽر ٣ىؽر ٔضـ ثٲػخ آػػؿ،  كا٣ٌؾم أكٝٓ قٲجٮٱ٫ ٰٚ

 ٝٮ٫٣: جٲخ ثٕؽق، ٬ٮا٣ٚىؽر 

ٌٰ ٹى ٱٕضػػـ اٵٱٌػػةـ ٦يجٍذىػػًؿؾه   ٱىػػة ٦ػػ

 

                                

٤ػؽ  ا٣ؼ٪ػةٰٔ ٱ٧٣ة٣ػٟ ثػ٨ ػة٣ػؽ اأك ػٮ :كٝؽ اػذ٤ٙ ٰٚ ٩كجح ا٣ٌنٕؿ ٚٞٲػ٢ 

، كٝٲ٢ ٌٰ ىٲٍذىٲ٨ًٍ ك٬ٮ ث٭ؾق ا٣ٌىٮرة ٦ؿ٠ٌت ٨٦ ٦ىؿ  ٵثٰ ٬ؾٱ٢ :ا٣٭ؾ٣ أٲ٨ ٨٦ ث
 27ا

: 

٪ٍفي ٹى ٱٕضـ اٵٱٌػةـ ذيك ظٲػؽو   كا٣ؼي

 

ٲٌػػػػةف كاٳس  ٌْ  ث٧نػػػػ٧ؼؿ  ثًػػػػ٫ً ا٣

ٌٰ ٹى ٱٕضػػـ اٵٱٌػػةـ ٦يجٍذىػػًؿؾه    ٱىػػة ٦ػػ

 

ػػٍٮت رٌزاـ كٚػػٌؿاس   ًٚػػٰ ظٮ٦ػػح ا٧ٍ٣ى

  ٌٰ  مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫اٰٚ  ٝةؿ ا٣ٌكٲؿاٚ
 28ا

ؿ ٦ػ٨ ككٝٓ ٰٚ ا٣جٲخ اٵكٌ : »

رٌزاـ، اكٔػ٢، ك  :ذك ظٲػؽاٝٮ٣ػ٫:  ٮٱ٫، ٵفٌ ٬ؾٱ٨ ا٣جٲذٲ٨ ٤ٍٗ ٰٚ ٠ذةب قػٲج

ى  كٌٚؿاس  كاة:، كا٣ٌىٮاب ا٣ٌؾم ظ٤٧ذ٫ ا٣ؿٌ ؽه قى : أ

                                                 

  2/67: ا١٣ذةب ٣كٲجٮٱ٫  25ا

  5/176: ػـا٩ح اٵدب  26ا

: ، كػـا٩ػح اٵدب228-226: ٭ػؾ٣ٲٲ٨، كمػؿح أمػٕةر ا64٣-3/62: دٱٮاف ا٣٭ػؾ٣ٲٲ٨  27ا

  123-122: دٱٮاف أثٰ ذؤٱتك ،5/178

  2/398مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫:   28ا
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ٌٰ ٹ ٱٕضػػـ اٵٱٌػػةـ ذك ظً   ؽو ٲىػػٱػػة ٦ػػ

 

ٲٌػػػػةفي   ٌْ  كاٳسي  ث٧نػػػػ٧ؼؿ  ثًػػػػ٫ً ا٣

ٌٰ ٝؽ ٌٚكؿ ك  ٠ػؾا كٝػٓ » ٞػةؿ:قػجت د٤٘ٲُػ٫ ركاٱػح قػٲجٮٱ٫ ٚ اث٨ ا٣ٌكػٲؿاٚ

ٲخ إ٣ٯ ٔضـ ثٲػخ آػػؿ، كا٣جٲػخ اٷ٩نةد ٰٚ ٠ذةب قٲجٮٱ٫، كٝؽ أ٣ٌٙ وؽر ث

«اٵٌكؿ ا٣ٌؾم أ٩نؽق؛ وؽرق ٰٚ وٛح ك٢ٔ، كد٧ة٫٦ ٰٚ وٛح أقؽ
 29ا

  

4- : ـِ ُض َٕ ْؽِر أَِو اه ٌِ فٔ اهىَّ ٌَ اهجَْٖذَٖ : دََنةثٌُُ ثَْٖ ُٓ اثِ جَُت اهؿَّ  اهكَّ

٠َّػتي ؿى ٚٲي  ،ٚٲعؽث ا٣ؼ٤ٍ ثػٲ٨ ا٣جٲذػٲ٨ ،ٱعؽث أف ٱذنةث٫ ثٲذةف ٰٚ مُؿٱ٭٧ة

كٱعىػ٢ ٬ػؾا ٚػٰ ثٲذػٲ٨ ٦ػ٨ ٝىػٲؽة   ٦ػ٨ مػُؿٱ٭٧ة ٦٪٭٧ة ثٲخ زة٣ػر ٱذػأ٣ٌٙ

كاظؽة، ٧٠ة ٱعىػ٢ ثػٲ٨ ثٲذػٲ٨ ٦ػ٨ ٝىػٲؽدٲ٨ ٦ؼذ٤ٛذػٲ٨، ٧ٚسػةؿ ٦ػة ٠ػةف ٦ػ٨ 

ا٣ٞىٲؽة ٩ٛك٭ة اقذن٭ةد اث٨ ا٣ٌىةاٖ ٰٚ مؿح ا٧ٌ٤٣عح ثٞٮؿ اٵٔنٯ ٦ٲ٧ٮف
 36ا

: 

ٯ عى ٌُّ ا٣ ٕىًنٲَّةًت كى ٔى٤ىٯ ًظٲ٨ً ا٣  ِّ٢  كىوى

 

اهللى   ةفى كى ُى ػػػٲٍ جيػػػًؽ ا٣نَّ ٍٕ ى ٹى د ا كى جيػػػؽى ٍٔ  ٚىة

ا ث٫ ٤ٔٯ ٦ضٰا   ٌٛػٜ ا٤ٔٯ  ث٧ٕ٪ػٯ اٚػٰ ١٬ؾا أ٩نؽق ٦كذن٭ؽن ، ك٬ػٮ ٤٦

٨٦ ثٲذٲ٨، ك٧٬ة ٝٮ٫٣
 31ا

: 

تى  ذىا ا٣٪ُّىي ٪٫َّي  كى ػ١ى ٮبى ٹ دى٪ٍكي ٪ٍىي  ا٧ٍ٣ى

 

ا كىٹ  جيػػػؽى ٍٔ اهللى ٚىة ٍكزىػػػةفى كى
جيػػػًؽ اٵى ٍٕ ى  د

عىٯ  ٌُّ ا٣ ٕىًنٲَّةًت كى ٔى٤ىٯ ًظٲ٨ً ا٣  ِّ٢  كىوى

 

ػ كىٹ  ادىٍع٧ىؽ ا٣نَّ ػؽى اهللى ٚىةٍظ٧ى ةفى كى ُى  ٲٍ

ـ آػؿ ٣ذنةث٫ ٔضـٱ٭٧ة وال دَعًؽ اهًسؿٌٕكٱؿكل:   ٓ ٔض  ، ٚؿ٠ت وؽر ثٲخ ٦

 ا٧٣ٞةوؽ ا٣٪ٌعٮٱٌحاكٝةؿ ا٣ٕٲ٪ٰ ٰٚ 
 32ا

كٝؽ أكرد ا٣جٲخ ٧٠ة ذ٠ؿق وػةظت  

  «ٲ٨ دكف مٕؿ اٵٔنٯ، كا٧٣ٕ٪ٯ ّة٬ؿ١٬ؾا ردج٫ اث٨ ظجٲت ظ»:  ا٧ٌ٤٣عحا

                                                 

  1/344: مؿح أثٲةت قٲجٮٱ٫، اث٨ ا٣كٲؿاٰٚ  29ا

  229: ٧عح ٰٚ مؿح ا٤٧٣عحا٤٣ٌ   36ا

: ، ك٩٭ةٱػح اٵرب1/17: ، كمؿح ا٣ٞىػةاؽ ا٣كػجٓ ا٣ُػٮاؿ137: دٱٮاف اٵٔنٯ ٦ٲ٧ٮف  31ا

: ، كمػػؿح مػػٮا٬ؽ ا٧٣٘٪ػػٰ ٤٣كػػٲٮ1655َٰ: ٮٱػػح ٤٣ٕٲ٪ػػٰعوػػؽ ا٣٪ٌ ، كا٧٣ٞة18/71

ٌٜٞ ا٧ٌ٤٣عح ٰٚ مؿح ا٤٧٣عح ٤ٔٯ د٤ٛٲٜ ا٣جٲخ 2/577  ، كٝؽ ٩ج٫ٌ ٦ع

  1817: ا٧٣ٞةوؽ ا٣٪ٌعٮٱٌح  32ا
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 ٚٺ ٱ١ٮف ظٲ٪بؾ ٨٦ ثةب ا٣ذ٤ٌٛٲٜ  ك٬ؾا ٱٮظٰ أ٫ٌ٩ ركاٱح ٤٣جٲخ،

 ٰٚ ٌٰ ٌٰ ا٣ٛةرق ا ثػ٫ ٤ٔػٯ   ا٣عضحاك٦سةؿ ا٣سٌة٩ٰ ٦ة ذ٠ؿق أثٮ ٤ٔ ٦كذنػ٭ؽن

كٝٮع ا٠ةف  ث٧ٕ٪ٯ اكٝٓ ، ك٬ٮ ٝٮ٫٣
 33ا

: 

ػٲٍجةفى  ثػ٨ً  ذي٬ٍػ٢ً  ٣ًجى٪ٰ ًٚؽنل  ٩ػةٝىذٰ مى

 

ة ٠ىٮا٠ًػػتى  ذيك ٱػػٮـه  ٠ػػةفى  إًذا  ٕى ىٍمػػ٪ى  أ

ٌٜٛ ٨٦ ثٲذٲ٨ أظؽ٧٬ة ٝٮؿ  ٌٞ  ك٬ٮ ثٲخ ٤٦ ا٣ٕةاؾمٌ  ةس٦
 34ا

: 

ػٲٍجةفى  ثػ٨ً  ذي٬ٍػ٢ً  ٣ًجى٪ٰ ًٚؽنل  ٩ػةٝىذٰ مى

 

ٍمػػ٭ىتي  ٠ىٮا٠ًػػتى  ذيك ٱػػٮـه  ٠ػػةفى  إًذا 
ى  أ

مأس ث٨ ٧ٔؿك ٝٮؿ كا٣سٌة٩ٰ: 
 35ا

: 

ى٪ػػٰ ػػؽو  ث ىقى ػػ٢ٍ  أ ٤ى٧ػػٮفى  ٬ى ٍٕ ى  ثىٺاى٩ػػة د

 

ة  ٕى ىٍمػػ٪ى  إًذا ٠ػػةفى ٱػػٮـه ذيك ٠ىٮا٠ًػػتى أ

٤٣جٲخ كٝؽ ٩ج٫ٌ اث٨ ُٔٲٌح ٰٚ دٛكٲؿق ٤ٔٯ ا٣ٌؿكاٱح ا٣ٌىعٲعح 
 36ا

  

ـٌصةج ا٣جٲخ ا٣ٌنة٬ؽ ٦ػ٨ ا٣جٲذػٲ٨، ٚضٕػ٢  ك٣نٌؽة دنةث٫ ا٣ٕضـٱ٨ ر٠ٌت ا٣

 ٌٞ ، كوؽر ثٲخ ٧ٔؿك ٦ٓ ٔضػـ ةسو ٔضـ ثٲخ ٧ٔؿك ث٨ مأس ٦ٓ وؽر ثٲخ ٦

 ٌٞ ةسو ثٲخ ٦
 37ا

  

ىا:ىصورىالّتلغوقىفيىذواهدىالٍنحوىالٍذطرّوظ:ثالّث
ٌٛٞ٭ة ا٣٪ٌعةة  أك ثٌٕػ٭٥، ٧ٌ٦ة كٝٛخ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ػٺؿ ثٕي ا٣ٌنٮا٬ؽ ا٣ٌذٰ ٣

ٌٛٞح ٤ٔٯ وٮر ٔؽٱؽة ٱ٨١٧ دٞكٲ٧٭ة ٨٦ كص٭ٲ٨:  صةات اٵثٲةت ا٤٧٣

 : ا٣ذٌؿ٠ٲت كا٣ذ٤ٌٛٲٜ ٨٦ ص٭ح ا٣ٞةا٢ ٩ٮٔةف ٧٬ة:ثةٔذجةر اهقةان -1

كٝػؽ ٦ػٌؿ ا٣ذ٧سٲػ٢ ٣ػؾ٣ٟ ٚػٰ : اهذّووٖق يٌ ثٖذٌٖ يٌ قىأٖؽة واظأؽة -أ

                                                 

  441، 2/439: ، كا٣عٌضح ٤٣ٞؿاا ا٣كجٕح2/259: ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف كإٔؿاث٫ ٤٣ـصةج  33ا

  1/171: كمؿح أثٲةت قٲجٮٱ٫، 1/362: ، كمؿح ٠ذةب قٲجٮٱ1/47٫: ا١٣ذةب  34ا

  31: ٧ٔؿك ث٨ مأس اٵقؽم مٕؿ  35ا

  1/384: ا٧٣عؿر ا٣ٮصٲـ ٰٚ دٛكٲؿ ا١٣ذةب ا٣ٕـٱـ  36ا

  2/259: ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف كإٔؿاث٫ ٤٣ـصةج  37ا
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 ٥ْٕ٦ اٵ٦س٤ح ا٣ٌكةثٞح 

٤ػح ٤ٔٲ٭ػة ٚػٰ كاٵ٦س: اهذّووٖق يٌ مُؿي ثٖذٌٖ هنأةٔؿٌٕ يؼذووأٌٖ -ب

 ٠ذت ا٣٪ٌعٮ ٔؽٱؽة، كقأ٠ذٰٛ ثسٺزح أ٦س٤ح ٍٚٞ 

 ٨٧ٚ أ٦س٤ح ذ٣ٟ ٝٮ٫٣:

ـىل ٕىػٺ ٦ة ثًةٷٍظكةفً  اهللي  صى  ث١ًيػ٥ ٚى

 

ػػػٲ٨ًٍ   ٞى ًٚٲٍ ٍٰ  ٝىػػػةٹى  رى ذىػػػ ٲ٧ٍى ِّ  ػى ـي جىػػػؽً  أ ٍٕ  ٦ى

اقذن٭ؽ ث٫ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣ٌىٮرة اث٨ ٔىٛٮر ٰٚ مػؿظ٫ ٤ٔػٯ ا٣ض٧ػ٢ 
 38ا

 ،

 ا٣ذٌؾٱٲ٢اكأثٮ ظٲٌةف ٰٚ 
 39ا

  

ٌْػؿؼ كا٣ ٌنة٬ؽ ٔ٪ؽ٧٬ة ٰٚ ا٣ٕضػـ، ك٬ػٮ كوػٮؿ ا٣ٕٛػ٢ اٝىػةٹ  إ٣ػٯ ا٣

ؿكرات ا٣ٌنٕؿٱٌح  ا٧٣ؼذهٌ  ٌٌ ٍٰ  ثٺ كاقُح اٰٚ ، ك٬ٮ ٨٦ ا٣ ذى ٲ٧ٍى  اػى

ك٣ٕػ٢ٌ ا٣ٌػؾم   كا٣جٲخ ث٭ؾق ا٣ٌىٮرة ٦ؿ٠ٌت ٨٦ ثٲذٲ٨ ٣نةٔؿٱ٨ ٦ؼذ٤ٛػٲ٨

أكٕٝ٭٧ة ٰٚ ذ٣ٟ ٬ٮ دنةث٫ ا٣ٌىؽرٱ٨، ك٢ٌٕ٣ أثة ظٲٌةف دػةثٓ اثػ٨ ٔىػٛٮر ٚػٰ 

 ؿاد ا٣ٌنة٬ؽ دكف أف ٱؿاص٫ٕ زٞح ثؿكاٱذ٫:إٱ

ٲٍؿ أ٦ٌة وؽرق ٚ٭ٮ وؽر ثٲخ زي٬ى
 46ا

: 

ـىل ةفً اهللي  صى ٍظكى ٕىػٺى  ٦ىة ثًةٍٷً ػ٥ٍ  ٚى  ث١ًي

 

ػػة  ٧ى ٬ي ٲٍػػؿى  ٚىأىثٍٺى اً  ػى  ا٣ٌػػؾم ٱىج٤ٍيػػٮ ا٣ٍػػجىٺى

ٝػؽ دػأدٰ  «أثٺق»ثٕي ا٣٪ٌعةة كا٤٣ٌ٘ٮٱٌٲ٨ ٤ٔٯ أٌف  ك٬ؾا ا٣جٲخ اقذن٭ؽ ث٫ 

ك٬ٮ ث٭ؾق ا٣ٌىٮرة ٹ مة٬ؽ ٚٲػ٫ ٤ٔػٯ ٦ػة اقذنػ٭ؽ   ا ظك٪نةٰٚ ٦ٕ٪ٯ أثٺق ثٺ

 ث٫ اث٨ ٔىٛٮر كأثٮ ظٲٌةف 

ك٣ػ٫ ٌٝىػح ٚػٰ ٠ذػت  ،كأ٦ٌة ا٣ٕضـ ٚ٭ٮ ٔضـ ثٲخ ٦٪كٮب ٣ػجٕي ا٣ضػ٨ٌ 

                                                 

مؿح ص٢٧ ا٣ـصةصٰ، أثػٮ ا٣عكػ٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ ٦ػؤ٨٦ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ ٔىػٛٮر   38ا

ٌٕةر : ادط اٷمجٲ٤ٰ   1/316: ا٣ن

  8/46: ذٌؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٌٲ٢ا٣  39ا

  56: دٱٮاف ز٬ٲؿ ث٨ أثٰ ق٧٤ٯ  46ا
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ا٣ذٌةرٱغ
 41ا

 ك٬ٮ ٝٮ٫٣: ،

ٲٍػؿى  ا٣٪َّػةسً  ربُّ  اهلل لصـ ااًػ٫ً  ػى ـى  صى

 

ذػػػٰ ٝػػػةٹ رٚٲٞػػػٲ٨  ٲ٧ٍى ِّ  ػى ـي  ٦ٕجػػػؽ أ

 ثةؽ ٤ٔٯ ركاٱح ا٣ذٌؿ٠ٲت  -ا٣ٌنة٬ؽ  - ك٬ٮ ،كٚٲ٫ ٦ع٢ٌ ا٣ٌنة٬ؽ 

 اهجٖخ اهسّةٍٔ:

ى كى  ٓي  خى ٩ٍػػػٵى ىٍمػػػضى ػػػة٦ىح إًذٍ  ٨ٍ ٦ًػػػ أ يقى  أ

 

يػػكى  اؿً ـى ٩ىػػ: ٍخ ٲىػػًٔ دي  ٍٰ  شَّ ٣  ؿً ٔي ا٣ػػؾُّ  ًٚػػ

٠ؾا ركاق ٠سٲؿ ٨٦ ا٣٪ٌعةة 
 42ا

ـىاًؿ : ٝىٍٮ٫٣ ًٰٚ ، كا٣ٌنة٬ؽ ىػ ػٮى  ،ا٩ ٬ي ٞىٍٮ٣ػ٫ اٍقػ٥ كى ٣ 

ـًٍؿ  ٍ ى٫٩ ٤ٔٯ كىدؿٌ ، اا٩ ٲىٍخ  كى٬يٮى  ،٫٤ٕٚ ًٰٚ ا٣ذَّةا ٮؿديػي  ٦ؤ٩ر اق٥ه  أ ًٔ ػة  ادي ٧َّى إ٩ً  أػجػؿ كى

إًٹَّ  ا٣ًٍع١ىةٱىح َىًؿٱٜ ٤ٔٯ ٔى٪ٍ٭ىة ٦ىة ٚة٢ٕٛ٣ كى ى٫ي  ةاٍق٧ن  ٠ىةفى  كى ًٰ٘ ٹى  ٣ ىف ٱى٪ٍجى   ٔى٪٫ي  ٱؼجؿ أ

ك٬ؾا ا٣جٲخ ث٭ؾق ا٣ٌؿكاٱح ٦ؿ٠ٌت ٨٦ ثٲذٲ٨ ٣نةٔؿٱ٨ ٦ؼذ٤ٛٲ٨، ٕٚضـق ٨٦ 

، ك٬ٮ ٝٮ٫٣ق٧٤ٯ ٰثأ٣ـ٬ٲؿ ث٨  ثٲخ
 43ا

: 

                                                 

ا٣ٛػةاٜ ٚػٰ ك، 1/464: ٗؿٱت ا٣عؽٱر، أثٮ ٦ع٧ؽ ٔجؽ اهلل ث٨ ٦ك٥٤ ث٨ ٝذٲجح ا٣ؽٱ٪ٮرم  41ا

، 1/95: ٗؿٱت ا٣عؽٱر، أثٮ ا٣ٞةق٥ ٦ع٧ٮد ث٨ ٧ٔؿك ث٨ أظ٧ؽ، صػةر اهلل ا٣ـ٦ؼنػؿم

ٔجؽ اهلل ث٨ ٱٮقٙ ثػ٨ ٬نػةـ كمؿح مؾكر ا٣ؾ٬ت ٰٚ ٦ٕؿٚح ٠ٺـ ا٣ٕؿب، ص٧ةؿ ا٣ؽٱ٨ 

، كمؿح مؾكر ا٣ؾ٬ت ٰٚ ٦ٕؿٚح ٠ٺـ ا٣ٕؿب، م٧ف ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ؽ ث٨ 365: اٵ٩ىةرم

ؿم ا٣ٞة٬ؿم ا٣نةٰٕٚ ٮصى ، كا٣ؽرر ا٤٣ٮا٦ٓ ٤ٔٯ ٧٬ٓ 2/438: ٔجؽ ا٧٣٪٥ٕ ث٨ ٦ع٧ؽ ا٣ضى

    1/429: ا٣٭ٮا٦ٓ مؿح ص٧ٓ ا٣ضٮا٦ٓ، أظ٧ؽ ث٨ اٵ٦ٲ٨ ا٣ن٪ٞٲُٰ

، 2/339: ثػ٨ ثةثنػةذا، كمؿح ا٧٣ٞؽ٦ح ا٧٣عكػجح، 4/44، 1/63: مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫  42ا

٨ ا٣ٕجػةس، ، ك٢٤ٔ ا٣٪ٌعٮ، ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ثػ2/435: كاٷ٩ىةؼ ٰٚ ٦كةا٢ ا٣ؼٺؼ

كا٤٣جةب ٰٚ ٢٤ٔ ا٣ج٪ةا كاٷٔؿاب، أثٮ ا٣جٞةا ٔجػؽ اهلل ثػ٨  ،473أثٮ ا٣عك٨، اث٨ ا٣ٮراؽ: 

، كمػػؿح ٠ةٚٲػػح اثػػ٨ 1/454اهلل ا١ٕ٣جػػؿم ا٣ج٘ػػؽادم ٦عػػت ا٣ػػؽٱ٨: ا٣عكػػٲ٨ ثػػ٨ ٔجػػؽ 

٦ػٓ  كمؿح مػةٚٲح اثػ٨ ا٣عةصػت، 3/169/249: ثةذماقذؿا٣عةصت، رًٰ ا٣ؽٱ٨ اٵ

  2/363ثةذم: اقذؿمؿح مٮا٬ؽق، رًٰ ا٣ؽٱ٨ اٵ

، 2/132: ، كاٵوػٮؿ ٚػٰ ا٣٪ٌعػٮ3/376: ، كا٧٣ٞذٌت3/271: ، كا١٣ذةب32: دٱٮا٫٩  43ا

: كمػؿح ا٧٣ٛىػ٢، 2/696: ، كإٱٌػةح مػٮا٬ؽ اٷٱٌػةح2/212: كمؿح أثٲةت قٲجٮٱ٫

، كا٧٤٣عػح 231: ا٣نةٚٲح، كمؿح مٮا٬ؽ مؿح 319، 6/318: ، كػـا٩ح اٵدب3/4،47

  3/1249: ، كا٧٣ٞةوؽ ا٣٪ٌعٮٱٌح8/3867: ، كد٧٭ٲؽ ا٣ٞٮأؽ2/913: ٰٚ مؿح ا٤٧٣عح
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ٍرًع أ٩ٍػػػخى إذىا ٍنػػػٮي ا٣ػػػؽِّ ٥ٍٕى ظى ىػػػ٪ً ٣  كى

 

ؿً   ٍٔ يػػشَّ ًٚػػٰ ا٣ػػؾُّ ٣ اًؿ كى ـى ٲىػػٍخ ٩ىػػ ًٔ  دي

 ك٦ع٢ ا٣ٌنة٬ؽ ثةؽو  

ٝٮ٫٣ ٬ٮك ،ت ث٨ ٤ٔف٧٤٣كٲٌ كوؽرق ٨٦ ثٲخ 
 44ا

: 

ػػػة٦ىحى  يقى ٓي ٦ًػػػ٨ٍ أ ٵى٩ٍػػػخى أٍمػػػضى  إذٍ  كى

 

ؿً   ٍٔ يػػشَّ ًٚػػٰ ا٣ػػؾُّ اخي ك٣ ػػؿى ٓي ا٣ىُّ ػػ ٞى  ٱى

 كٹ مة٬ؽ ٰٚ ا٣جٲخ  

ؿِ نذؿ٠ةف ٰٚ آػؿ٧٬ة: اكا٣ٕضـاف ٱ ْٔ ك٬ػٮ ا٣عة٦ػ٢ ٤ٔػٯ  ، وهُشَّ فِٔ اهأؾُّ

 دؿ٠ٲت ا٣جٲخ 

 اهجٖخ اهسّةهر: 

ػػٮ دىأدًػػ٫ ٦ىذىػػٯ ٍٕني  ٩ػػةًرق ًػػٮاً  إ٣ػػٯ دى

 

جنػػة دىًضػػؽٍ   ُى ـٍٹن  ظى ػػ ا صى ػػة ك٩ػػةرن ضى  دىأىصَّ

 ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآفااقذن٭ؽ ث٫ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣ٌىٮرة اٵػٛل ٰٚ  
 45ا

، كا٣ٌؿًٰ 

ٕةد٫ٰٚ ثٕي َج  مؿح ا١٣ةٚٲحاٰٚ 
 46ا

ىػٲ٨  دٕنػٮا ، اقذن٭ؽا ث٫ ٤ٔٯ رٚػٓ  ث

ٍؿط ا٧٣ضـك٦ٲ٨ اا ، اا٣نَّ ـى ا٣ٍضى ى٫َّ٩ي  كى ؽ ًٵ ػةؿ، ثًػ٫ً  ٝىىى ىم ا٣ٍعى  ؛ٔةمػٲنة دأدػ٫ ٦ىذػٯ: أ

ىم ىٯ ٩ىةّؿان : أ  ٩ةرق  ًٮا إ٣ً

٤ػٯ ٔك٨٧ٌ٦ ٩جٌػ٫   ا٣٪ٌعةة٨٦ ٧٠ة أكرد ذ٣ٟ ص٧ةٔح ت ٨٦ ثٲذٲ٨ ك٬ٮ ٦ؿ٠ٌ 

 ػـا٩ح اٵدباٰٚ دؿ٠ٲج٫ ا٣ج٘ؽادٌم 
 47ا

٭ٮن ، كذ٠ؿ أ٫ٌ٩ كٝٓ ٠ؾ٣ٟ   ، ٚىػؽرقاقى

٨٦ ٝٮ٫٣ ،٤٣عُٲبح
 48ا

: 

ػػٮ إ٣ػػٯ ًػػٮًا ٩ػػةًرق ٦ىذىػػٯ ٍٕني  دىأدًػػ٫ دى

 

٪ػؽ٬ة ٩ػةرو  ػٲػؿى  دىًضؽٍ   ٲٍػؿي  ًٔ  ٦يٮٝػؽً  ػى

                                                  

: ، كػـا٩ػح اٵدب231: ا٣نػةٚٲح، كمػؿح مػٮا٬ؽ مػؿح 87: دٱٮاف ا٧٣كٲت ث٨ ٤ٔػف  44ا

6/318-325  

  2/514: ف، أثٮ ا٣عك٨ اٵػٛل اٵكق٦ٍٕة٩ٰ ا٣ٞؿآ  45ا

  2/266: مؿح ا١٣ةٚٲح ٤٣ٌؿًٰ  46ا

  91-9/96: ػـا٩ح اٵدب  47ا

 ، كٰٚ ٠سٲؿ ٨٦ ٠ذت ا٣٪ٌعٮ 3/86: ، كا١٣ذةب53: دٱٮاف ا٣عُٲبح  48ا
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ٌٰ  كٔضـق ٨٦ ٝٮ٫٣ ٣ٕجؽ اهلل ث٨ ا٣عؿ ا٣ضٕٛ
 49ا

  : 

ىػػة ٦ىذىػػٯ ىػػة دي٧ًٍ٤ػػ٥ٍ  دىأٍدً٪  ًدٱةًر٩ػػة ًٚػػٰ ثً٪

 

ا  دىًضػػؽٍ   ـٍٹن ك٩ػػةرن ػػ جنػػة صى ُى ػػةظى ضى  دىأىصَّ

أ٩خ دؿل مٌؽة ا٣ذٌنةث٫ ثٲ٨ ا٣جٲذٲ٨ ٰٚ ا٣ٌىؽر كا٣ٕضـ ٨٦ ص٭ح ا٣ذٌؿ٠ٲػت   كى

اف ٩عٮٱٌػةف، أ٦ٌػة اٵٌكؿ ثٕػي أ٣ٛػةظ ا٣ٕضػـ  كا٣جٲذػةف مػة٬ؽ كا٧٣ٕ٪ٯ، كٰٚ

ٚةقذن٭ؽكا ث٫ ٰٚ ٦ٮًٕٲ٨ ٦٪٫، ٰٚ ٝٮ٫٣ ٚػٰ ا٣ٌىػؽر: ادٕنػٮ  ثػة٣ٌؿٚٓ، ٵٌف 

 ا٣عةؿ، ك٣ٲف صٮاب ا٣ٌنؿط  ا٧٣ٕ٪ٯ ا٦ذٯ دأد٫ ٔةمٲنة   ، ٚ٭ٮ ٰٚ ٦ٮًٓ

ة ٰٚ ٝٮ٫٣: اد٥٧٤ ث٪ػة ،  ٌن كأ٦ٌة ا٣ٌنة٬ؽ ا٣سٌة٩ٰ ٚةقذن٭ؽكا ث٫ ٰٚ ا٣ٌىؽر أٱ

ــى، ٵ٫ٌ٩ ثؽؿ ٨٦ ادأد٪ة   ٚة٢ٕٛ٣ اد٥ٍ٧٤  صي

كدؿ٠ٲت وؽر أظؽ٧٬ة ٦ٓ ٔضـ اٳػؿ ٱٛػٌٮت كصػ٫ اٹقذنػ٭ةد ٤ٔػٯ أظػؽ 

 ٨ صةا ث٫ ٦ؿ٠ٌجنة ا٣ع٧١ٲ٨، ١٣٪٫ٌ ٱ١ٮف وعٲط اٹقذن٭ةد ث٫ ٤ٔٯ ٦ة اقذن٭ؽ ث٫ ٦

ُق:  -2 وَوَّ ًُ ذِجَةِر يَة دََؿلََّت ِيَُُْ اهجَُْٖخ اه ْٔ ا٣ذ٤ٌٛٲٜ ٨٦ ص٭ح ٦ػة دؿ٠ٌػت ٦٪ػ٫ ثِة

ا٣جٲخ ا٧٣ؿ٠َّت زٺزح أ٩ٮاع: إ٦ٌة أف ٱذؿ٠ٌت ٨٦ وؽرم ثٲذٲ٨ ٦ؼذ٤ٛٲ٨، أك ٦ػ٨ 

ٔن   ة ٔضـٱ٨، أك ٨٦ وؽر كٔضـ، ك٬ؾا ا٣٪ٌٮع اٵػٲؿ أ٠سؿ٬ة كٝٮ

 ا٣جٲخ ٦ؿ٠ٌجنة ٦ػ٨ وػؽر ثٲػخ ٦ػٓ وػؽرٱ١ٮف اهذّووٖق يٌ وؽرٌٕ:  -أ

 ثٲخ آػؿ  ك٨٦ أ٦س٤ذ٫:

 اهجٖخ األول: 

ػة ى٭ى  اد١ٌػٰ :ك٩ة٬ؽة ا٣سٌػؽٱٲ٨ ٤ٝػخ ٣

 

ة٣ىخ  ٞى ػح :ٚى ٔى ة َى ى٦ػؿؾ   ٤ٔٯ اٍق٥ اهلل أ

٩كت ا٣ج٘ؽادمٌ  
 56ا

ركاٱذ٫ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣ٌىٮرة ٹث٨ ا٣ٌنضؿٌم كاثػ٨ ٬نػةـ  

٥٤ أصؽ اٵ٦ػؿ ٧٠ػة ، كٝؽ ٔؽت ٵ٦ة٣ٰ اث٨ ا٣ٌنضؿٌم، كا٧٣٘٪ٰ ٚ ا٧٣٘٪ٰاٰٚ 

                                                 

، كقػؿ وػ٪ةٔح 2/77: ، كمػؿح أثٲػةت قػٲجٮٱ3/86٫: ٣ٕجؽ اهلل ث٨ ا٣عػؿ ٚػٰ ا١٣ذػةب  49ا

  9/96: كا٣ؼـا٩ح ،4/281 :كمؿح ا٧٣ٛى٢، 2/678: اٷٔؿاب

  4/181: ػـا٩ح اٵدب  56ا



 413 د. ضامل غسابي -التمفيل يف غواِد الٍخو الػعسية 

ادٌٔةق ا٣ج٘ؽادٌم، ث٢ ٚٲ٭٧ة ا٣جٲخ إ٦ٌػة ٤ٔػٯ ا٣ٌؿكاٱػح ا٧٣نػ٭ٮرة ٧٠ػة ٔ٪ػؽ اثػ٨ 

ا٣ٌنضؿٌم، أك اٹ٠ذٛةا ث٧ع٢ٌ ا٣ٌنة٬ؽ ٧٠ة ٰٚ ا٧٣٘٪ػٰ، ٤ٕٚػ٢ٌ ذ٣ػٟ كٝػٓ ٚػٰ 

 ثٕي ا٣٪ٌكغ ا٧٣ؼُٮَح ا٣ٌذٰ كٝٙ ٤ٔٲ٭ة 

ٝةؿ ا٣ج٘ؽادمٌ 
 51ا

ا:» : ؾى ىٍو٢ ٬ى١ى اٍٵ  كى

ًة ا٣سَّػٍؽٱىٲٍ  ٩ىة٬ًؽى ػة: اد١َّػٰكى ى٭ى  ٨ً ٝي٤ٍػخي ٣

 

٤ىٯ ا٣ؿَّ   ػٔى قَّ ىػ٥ٍ ديٮى ٪ىجىةدًػ٫ً ٣  ؽً ٢ًٍ٦ ٦ًػ٨ٍ صى

ىٍخ   ة٣ ٞى ػحه  :ٚى ٔى ة َى ٦ٍػؿيؾى 
ى ٤ىٯ اٍق٥ً اهللً أ  ٔى

 

دً   ػٮَّ ٔى
ي ىػ٥ٍ أ ٍٛػخي ٦ىػة ٣ إًٍف ٠ي٪ٍخي ٝىٍؽ ٠ي٤ِّ  كى

ة ٦ىؿأٲ٨،  ٧ى ا أظؽ ٨٦ مٌؿاح ا٧ٍ٣ي٘٪ًٰ ٚىأػؾ ٦ً٪ٍ٭ي ؾى ٥٣ ٱذى٪ىج٫َّ ٣٭ى   «كى

 :ٍٔاهجٖخ اهسة

ـىل ػػ ٪ِّػػٰ اهللي  صى ااي  ٔى ـى ػػ ا٣ٍضى ٛىٌػػ٫٤ًً  كى  ثً

 

ػػحى   ٕى ا رثٲ ٲػػؿن َّٙ  ٦ىػػة ػى ػػ ٔى ٦ىػػة أ أ٠ؿى  كى

كرد ٠ؾ٣ٟ ٰٚ أ٤ٗت ٠ذت ا٣٪ٌعٮ 
 52ا

ٌٙ  ٦ة: اٚٲ٫ كا٣ٌنة٬ؽ ، !  كأ٠ؿ٦ػة أٔ

ٕى٢ى » ثٕؽ ا٧٣٪ىٮب ك٬ٮ - ٦٪٫ ا٧٣ذٌٕضت ظؾؼ ظٲر ٍ ٚى  ٱؽؿٌ  ٧ًٲؿ ٵ٫ٌ٩ ؛- «أ

 ٦ػة: كا٣ذٌٞػؽٱؿ ا٧٣ٕ٪ٯ ك٣ٮًٮح ثٲٕحى ؛ا١٣ٺـ ٔةاؽ ٤ٔٯ ا٣ٞجٲ٤ح ار قٲةؽي  ٤ٔٲ٫

ٌٛ٭ة   !كأ٠ؿ٦٭ة أٔ

ة ٌن ا٣ٛى٢ ثٲ٨ ا٢ٕٛ٣ اصـل  ك٦ٕٛٮ٫٣ ارثٲٕحى  ثض٤٧ح أذؿاًػٲٌح  كٚٲ٫ أٱ

 اكا٣ضـاا ث٫٤ٌٛ  

ٌٰ ث٨ أثٰ َة٣ت ٰٚ ا٣ٌؽٱٮاف ك٬ٮ ٤٦ٜٛ ٨٦ ثٲذٲ٨ ٤ٕ٣
 53ا

: 

                                                 

  4/181: ، كػـا٩ح اٵدب116: دٱٮاف ٧ٔؿ ث٨ أثٰ رثٲٕح مؿح ا٣جٲذةف ٰٚ   51ا

، 16/197: ، كا٣ذػؾٱٲ328٢: ، كمػؿح اثػ٨ ا٣٪ػة1/512٥ّ: ا٧٤٣عح ٰٚ مؿح ا٤٧٣عػح  52ا

؛ 236/ 3: ؛ كأكًط ا٧٣كػة491ٟ٣: دؼ٤ٲه ا٣نٮا٬ؽك، 2/889: كدٮًٲط ا٧٣ٞةوؽ

: ، كا٧٣ٞةوؽ ا٣٪ٌعٮٱٌػح4/453: كا٧٣ٞةوؽ ا٣نةٚٲح ،261: كمؿح ا١٧٣ٮدم ٤ٔٯ اٵ٣ٛٲح

: ظةمػٲح ا٣ىػجةفك؛ 63/ 2: ؛ كمؿح ا٣ذىػؿٱط266/ 2: كمؿح اٵم٧ٮ٩ٰ، 3/1477

  2/296: ، كا٣ؽرر ا٤٣ٮا56ٓ٦/ 3: ، ك٧٬ٓ ا٣٭ٮا٦ٓ مؿح ص٧ٓ ا٣ضٮا3/28ٓ٦

كز٬ػؿ  ،14/393: ، كدةرٱغ د٦ن135ٜ: دٱٮاف اٷ٦ةـ ٤ٰٔ ث٨ أثٰ َة٣ت رًٰ اهلل ٔ٪٫  53ا

  26/456: كدةج ا٣ٕؿكس اكدؽ  ،1/82: اٳداب كز٧ؿ اٵ٣جةب
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ـىل ػةاًً٭٥ٍ  ًٚػٰ ٝىػةدى٤يٮا ٝىٍٮ٦نػةاهللي  صى ٞى ً ٣ 

 

ٍٮًت  ٣ىؽىل  َـّ  ٦ىػة ٦نةًٝؽٍ  ا٧ٍ٣ى ػ ٔى ى ٦ىػة أ ٠ٍؿى
ى أ  كى

ػػحى   ٕى ثًٲ ٪ًػػٰ رى ٍٔ ى ػػ٥ٍ  أ ى٬ٍػػ٢ي  إ٩َّ٭ي ةو  أ  ٩ىٍضػػؽى

 

ىػػأٍسو   ث ٝىػػٮا إًذىا كى ػػة ٹى ًؿٱكن ٦نػػة ٔى ٦ٍؿى ؿى  ٔى

ة ٰٚ ٝٮ٣ػ٫:   ة ٣٭ؾق ا٣ٌؿكاٱح ٱجٞٯ ا٣ٌنة٬ؽ وعٲعن ٕن ٌٙ كأ٠ؿ٦ػة!»كدج  «٦ػة أٔػ

ػػٚٞػػؽ  ٕىػػ٢ً اك٬ػػٮ ا٧٣٪ىػػٮب ثٕػػؽ  -ا٧٣ذٌٕضػػت ٦٪ػػ٫  ؼى ؾً ظي ٍ ٚى ، -   ا٣ذٌٕضػػتأ

ٌٛ٭كا٣ ا ٤ٔٯ اا٣ٞػٮـ  ا٧٣ػؾ٠ٮر !٥كأ٠ؿ٦٭ ٥ذٌٞؽٱؿ: ٦ة أٔ ٧ٲؿ ٔةاؽن ٌٌ ، كٱ١ٮف ا٣

  ٰٚ وؽر ا٣جٲخ اٵٌكؿ

ػة ٌن  كٱٛٮت اٹقذن٭ةد ث٫ ٤ٔٯ ا٣ٛى٢ ثٲ٨ ا٢ٕٛ٣ ك٦ٕٛٮ٣ػ٫، كٱؼذ٤ػٙ أٱ

ٌٰ ٣ػارثٲٕح  ٚ٭ٮ ٰٚ ا٣جٲخ ا٧٣ؿ٠ٌت ٦ٕٛػٮؿ أٌكؿ ٣ػػاصـل ،  ؛ا٧٣ٮًٓ اٷٔؿاث

٪ٰ ، كٚٲ٫ دىؿٱط ث٧ة ٱٌٞؽرق ا٣٪ٌعةة ٰٚ كٰٚ ا٣جٲذٲ٨ ٦ٕٛٮؿ ث٫ ٦ٌٞؽـ ٢ٕٛ٤٣ اأٔ

 ا٧٣٪ىٮب ٤ٔٯ اٹػذىةص 

ك٬ٮ أف ٱذؿ٠ٌػت ا٣جٲػخ ا٣ٌنػة٬ؽ ٦ػ٨ ٔضػـم اهذّووٖق يٌ ٔضـٌٕ:   -ب

 ثٲذٲ٨ ٦ؼذ٤ٛٲ٨، ك٨٦ أ٦س٤ذ٫ ٝٮؿ ا٣ٌنةٔؿ:

ػػػٮري  ٪يٮٝى٭ػػػة ٱىىي ل ٔي ٍظػػػٮى
ى ٩ػػػٲ٥ي  أ  زى

 

ىػػ٫ي   ػػة ّػػأبه  ٣ ٘ىػػًؿٱ٥ي  ٠ى٧ى ػػًؼتى ا٣  وى

ٌٰ ٚػٰ   ٌٰ ا٣ٛةرق  ا٣ٌٕػؽمٌ  اٷٱٌػةحااقذن٭ؽ ث٫ أثٮ ٤ٔ
 54ا

ا٣عٌضػح ا، ك

 ٤٣ٌٞؿاا ا٣ٌكجٕح
 55ا

، ك٠ؾا أكردق ا٣ٞة٣ٰ ٚػٰ أ٦ة٣ٲػ٫
 56ا

، كا٣ٌنػة٬ؽ ٚٲػ٫ أٌف كزف 

ٕيٮؿ ، ٚٞٮ٫٣ ةؿ  ٱضٮز ص٫ٕ٧ ص٧ٓ ٠سؿة ٤ٔٯ كزف اٚي ٪يٮٝ٭ة  ٤ٔٯ كزف  إٚى ٔي ا

ٕيٮؿ ، ك٬ٮ ص٧ٓ ٠سؿة ةؿو  اٚي ٕى ٪ىةؽو  ٤ٔٯ كزف اٚى ٔى ٕيػ٢ ٣ػا ٍ ٚى   ، كٱض٧ػٓ ٤ٔػٯ اأ

                                                 

ػؿىحى 449: ٥٣ أصؽق ٰٚ ا٧٣ُجٮع ٨٦ اٷٱٌةح، ١٣٪٫ٌ ٰٚ ٠ذةب ا٣ذ٤٧١ح ٣ػ٫  54ا ، ك٣ٕػ٢ٌ ٦ػ٨ مى

نػ ٱٌػةح ٚػٰ مػٮا٬ؽ اٷ: ا، ٱ٪ْػؿة كاظػؽن مٮا٬ؽ اٷٱٌةح صٕػ٢ اٷٱٌػةح كا٣ذ٤٧١ػح ٠ذةث

  547: ، كمؿح مٮا٬ؽ اٷٱٌةح2/861: اٷٱٌةح

  391- 2/389: ا٣عضح ٤٣ٞؿاا ا٣كجٕح  55ا

  2/52: ا٣٪ٮادر، أثٮ ٤ٰٔ ا٣ٞة٣ٰ -مؾكر اٵ٦ة٣ٰ  -اٵ٦ة٣ٰ   56ا
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ة كٱض٧ٓ ،اأٔ٪ٜ  ا٣ٕؽد أد٩ٯ ٰٚ ٌن أ٪ٜ  ٤ٔٯ أٱ
 57ا

  

، كٔ٪ػ٫ أػػؾ اثػ٨ ا٣ٌكػ١ٲخ ٚػٰ  ٌٰ ا٤ٞ٣ػت اكث٭ؾق ا٣ٌؿكاٱػح ركاق اٵوػ٧ٕ

 كاٷثؽاؿ
 58ا

ة ٌن  ا٣٘ؿٱػت ا٧٣ىػ٪ٌٙاأػؾ ا٣ٌؿكاٱح أثٮ ٔجٲؽ ٰٚ  ، كٔ٪٫ أٱ
 59ا

 ،

 ا٣ض٧٭ؿةاكث٭ة ركاق اث٨ درٱؽ ٰٚ 
 66ا

 ، ٫ٌ٤ٕ٤ٚ ركاٱح ٤٣جٲخ 

ثٲذػٲ٨ ٦ؼذ٤ػٙ ٚػٰ  ٦ؿ٠ػت ٦ػ٨ ٔضػـم جٲخ٤ٯ أٌف ا٣ٔكٝؽ ٩ج٫ٌ ا٣ج١ؿٌم 

ٔجٲؽة ٧ٕ٦ؿ ث٨ ا٧٣س٪ٯ،  ٰأث  ٩٨ٔٞٺن ٣ض٧ةؿ ث٨ ق٧٤ح ا٣ٕجؽٌم  :٩كجذ٭٧ة، ٚٞٲ٢

 ا٧٣سة٣ت ٠ذةباٰٚ 
 61ا

أثػٮ ٔجٲػؽ ك،  ٦ضػةز ا٣ٞػؿآفاأثٮ ٔجٲػؽة ٚػٰ ٩كج٫ ، ك

ا٣ٕجؽمٌ ث٨ ص٧ةؿ ٯ ٤ٕ٧٤٣ٌ  كاث٨ اٵ٩جةرمٌ  ا٣ج١ؿم،
 62ا

  

ؿٵكس ث٨ ظض قؽقٲٍ  ث٨ا٣ؼ٤ٲ٢، كا٣ٞةق٥ ث٨ قٺـ، كاك٩كج٫ 
 63ا

  

ٔ٪ؽ ا٣ج١ؿمٌ  كوٮاب إ٩نةدق
 64ا

: 

ػػػةاى  ػػػٍت ػً كصى ٕى ةٱىة حه ٤ٍ ٛى ػػػ  دي٬ٍػػػفه وى

 

٩ػػػٲ٥ي   ٍظػػػٮىل زى
ى ٪يٮٝى٭ػػػة أ ٔي ػػػٮري   ٱىىي

ىػػػػةع  ث عه رى ػػػػؽى ىٲٍ٪ى٭ػػػػة وى ػػػػؿِّؽي ث ٛى  ٱي

 

٘ىػػًؿٱ٥ي   ػػًؼتى ا٣ ػػة وى ىػػ٫ي ّػػأبه ٠ى٧ى ٣ 

                                                  

  2/815: ، كإٱٌةح مٮا٬ؽ اٷٱٌةح449: ا٣ذ٤٧١حا٩ْؿ   57ا

  16: ا٤ٞ٣ت كاٷثؽاؿ ٹث٨ ا٣ٌك١ٌٲخ ا٨٧ً ا١٣٪ـ ا٤٣ٌ٘ٮٌم : ٱ٪ْؿ  58ا

  1/344: ت ا٧٣ى٪ٌٙا٣٘ؿٱ: ٱ٪ْؿ  59ا

  1161، 782: ص٧٭ؿة ا٤٣٘ح  66ا

  2/814: ، كإٱٌةح مٮا٬ؽ اٷٱٌةح173-172: ا٣ٕجةب ا٣ـاػؿ اظؿؼ ا٣كٲ٨   61ا

، 37: اٵًػؽاد، أثػٮ ث١ػؿ، ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ا٣ٞةقػ٥ اٵ٩جػةرمك، 1/81: ٦ضةز ا٣ٞػؿآف: ٱ٪ْؿ  62ا

  1/685: ق٧ٍ ا٣ٴ٣ٰ ٰٚ مؿح أ٦ة٣ٰ ا٣ٞة٣ٰ، أثٮ ٔجٲؽ ا٣ج١ؿمك

ا٣٘ؿٱػت ، ك8/172: ٠ذةب ا٣ٕٲ٨، ا٣ؼ٤ٲ٢ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ٧ٔؿك ث٨ د٧ٲ٥ ا٣ٛؿا٬ٲؽم: ْؿٱ٪   63ا

جٲؽ ا٣ٞةق٥ ث٨ قٌٺـ ثػ٨ ٔجػؽ اهلل ا٣٭ػؿكم ا٣ج٘ػؽادم ٔي ا٧٣ع١ػ٥ ، ك368: ا٧٣ى٪ٌٙ، أثٮ 

ػؿو ٬ػؾا ٬ػػٮ »: ، كٝػةؿ43، 16/36، 2/361: كا٧٣عػٲٍ اٵْٔػ٥ ضى ٍكسي ثػ٨ي ظى
ى ىػٲٍفى أ ك٣

 َّٰ ًؿقٵىفَّ ٬ؾا ٥٣ ٱىضً  ؛ا٣ذ٧ًَّٲ٧ً ٍٕ   «ئٍ ٰٚ ًم

ا٤٣كةف ك، 814،/2: ، كإٱٌةح مٮا٬ؽ اٷٱٌةح1/685: ، كق٧ٍ ا٣ٴ37ٰ٣: اٵًؽاد  64ا

  12/276:  از ف ـ
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 التّلفيق نو صدر وعجز: -ج

 ت اىٍيّفلث، وأٌثيخّ عدٗدة ٌِٓا:وْذا اىِّٔع أنثر األُٔاع وكًٔعا فٖ األة٘ا

البيت األّول
(45)

: 

 ٖ يييييييَِ اض  َٔ  ذَاَك َخي٘يييييييٖ وذَو َٗ

 

   ً ْٓ ّْ او َْٗرٌييٖ َوَراي ييٖ ةاٌَْميي ٍَ  ٌَْميييَ

ٗرٗد: ةاىّمًٓ واىّميٍث، جيا  عييٕ  (نَْسلََههْ او بانَْسْهم  : )اىّشاْد فّ٘ كٔىّ 

ًٍيفٖ ىغث كٔم ٌَ أْو اىٍَ٘  ييٕ حييم اىيّغيث وع .ا(إةدال )الم( اىخّعرٗي  )ٌ٘

 اهلل رعٖ األشعري عاضً ةَ نعب جا  اىحدٗد فٖ رواٗث اىٍِّر ةَ حٔىب و

عٍِٓا
(44)

يام   انْب رّ  ن و ليس»:   .«انَْسَفر في انْص 

،  اىطايٖ عٍِث ةَ ىتج٘ر شعر ٌَواىت٘ج  ّٖ ٌيفق ٌَ اىت٘خَ٘اىجاْي
(47)

: 

ْٔاليَ  وإن    ََٗعَِّ٘رُ ييييييييٖ ذَو ٌَيييييييي

 

 ٌَيييييّْ َحرَ  وال ةََِِ٘يييييا إ حَِيييييثَ  ال 

ِْييييَم  ََِْٗطييييَرُٖ   ر   َغ٘ييييرَ  ٌ   ٌَْعخَييييذ 

 

   ً ْٓ ّْ او َْٗرٌييٖ َوَراي ييٖ ةاٌَْميي ٍَ  ٌَْميييَ

وأنثر اىِّحاة ٗرووُّ ٌرّنتًا ٌع حغ٘٘ر فٖ ةعظ نيٍات ضدره، وكّو ٌيًِٓ  

ّٖ فيٖ عٌَ ُتّّ  (اىٍلاضيد اىِّحّٔٗيث)يٕ حيف٘لّ نٍيا فعيو اىعِ٘ي
(48)

، وانخفيٕ 

(اف٘ثاىشّ شرح شرح شٔاْد )اىتغدادّي فٖ 
(49)

 . ّٖ  ةذنر اىّرواٗث نٍا ذنرْا اىعِ٘

                                                 

، 371، 1/145: ، وشيرح اىهاف٘يث اىّشياف٘ث119، 5/111: شرح اىٍفطو الةَ ٗعي٘  (45)

وحاشي٘ث 161: ، واىجِيٕ اىيّدا1/53ُٖ: ، واىخّيذٗ٘و واىخّهٍ٘يو59: وشرح اةَ اىِّيامً

: ، وٌغِييٖ اىيت٘ييب161: ىشيئاْد وحيخيي٘ص اىفٔايييدا ص٘يييخ، وح1/338: اىطييتان

 ...161، 1/161: /، وشرح األش1ٍُٖٔ: ، واىٍلاضد اىشاف٘ث1/118

   .157: ٌمِد اىشافعٖ (44)

، 13/397: ، واىيميان )سييً(4/566: ، )ذا(4/54: اىخهٍيث واىذٗو واىّطيث )سييً( (47)

: وس )سييييً(وحيييال اىعييير، 1/639: ، واىٍلاضيييد اىِّحّٔٗيييث15/659: )ذو وذوات(

: ، وشييرح شيئاْد اىهاف٘ييث اىٍطتيئع ٌييع شييرح اىهاف٘ييث61/611: ، )ذو(13/171

 .1/141: ، شرح شٔاْد اىٍغِٖ ىيم٘ٔط6/653ٖ

 .1/639: اىٍلاضد اىِّحّٔٗث (48)

 .653اىشاف٘ث: شرح شرح شٔاْد  (49)
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ةاٲٌح ث٧ٕ٪ػٯ اا٣ٌػؾم   ٌُ كا٣جٲخ اٵٌكؿ ٦٪٭٧ة مة٬ؽ ٤ٔٯ اذك  ا٧٣ٮوٮ٣ح ا٣

 ٰٚ ٝٮ٫٣: اذك ٱٕٲٌؿ٩ٰ  

اهجٖخ اهسّةٍٔ
 76ا

 : 

ٙو  ًَ ٛٮفى دىعػػٲ٨ى ٦ػػة ٦ًػػ٨ٍ ٔػػة ًَ  ا٣ٕػػة

 

ػػ٥ي   ًٕ ٍُ ٧ًٕػػٮفى ز٦ػػةفى أٱػػ٨ى ا٧٣ي ٍُ ا٧٣ي  كى

  ، كٚٲ٫ زٺزح آراا:٨ا٣ٕةَٛٮف دعٲا ا٣ٌنة٬ؽ ٚٲ٫ ٝٮ٫٣: 

 ٬ػؾا كأو٢  اظٲ٨  ٧٤٠ح : أٌف اا٣ذٌةا  ٰٚ ادعٲ٨  زااؽة أكؿاهّؿأي األّول

 ثٕي أكاا٢ ٰٚ اا٣ذٌةا  زٱةدة ا٣ٕؿب ثٕي ٨٦ ق٧ٓ أ٫ٌ٩ ز٥ٔ زٱؽ، ٵثٰ ا٣ٌؿأم

ٌْؿكؼ  دٴف، ظكجٟ: ٱٞٮؿ ٨٦ ق٧ٕخ» زٱؽ: أثٮ ٝةؿ كاٳف ، اا٣عٲ٨ ٦س٢ ا٣

«ا٣ذةا ٚـاد اٳف، ٱؿٱؽ
 71ا

  

 ٬ػةا كأوػ٤٭ة ،«ا٣ٕػةَٛٮف» ٝٮ٣ػ٫ ٚػٰ زااؽة ا٣ذٌةا ٬ؾق أفٌ  :اهسّةٍٔ هؿأيوا

 ٤ٝػت ز٥ ا٣ٮٝٙ، ظةؿ ٰٚ ٦ضؿا٬ة ا٣ٮو٢ ظةؿ ٰٚ ا٧٤١٣ح أصؿل ز٥ ا٣ٮٝٙ،

 ٔػ٨ اٵٌكؿ ا٣ؿأم ذ٠ؿ أف ثٕؽ قٲؽق اث٨ ا٣ؿأم ٬ؾا ذ٠ؿ كٝؽ  ٦جكٮَح دةان  ا٣٭ةا

 ٱ١ػٮف ٦ػة ظؽ ٤ٯٔ ا٣ٮو٢ ٰٚ ٚأصؿاق ا٣ٕةَٛٮ٫٩، أراد: كٝٲ٢»: ٝةؿ  زٱؽ أثٰ

 كًػةرثٮ٫٩، ٦كػ٧٤ٮ٫٩، ٬ػؤٹا: ا٣ٮٝػٙ ٚػٰ ٱٞةؿ أ٫ٌ٩ كذ٣ٟ ا٣ٮٝٙ، ٰٚ ٤ٔٲ٫

 ٧ٌ٤ٚػة ا٣ذٌأ٩ٲػر، ٭ػةاث ا٣ٮٝػٙ ٬ةا مج٫ٌ إ٫ٌ٩ ز٥ٌ  ا٣٪ٮف    ظؿ٠ح ٣جٲةف ا٣٭ةا ٚذ٤عٜ

«دةا ٤ٝج٭ة ا٣٭ةا ظؿ٠ح إ٣ٯ ا٣ٮزف ٷٝة٦ح اظذةج
 72ا

  

ظػػٲ٨ ، زػػ٥ٌ  : زٔػػ٥ ثٕػػي ا٣٪ٌعػػٮٱٌٲ٨ أٌف اٵوػػ٢: اٹتواهأأّؿأي اهسّةهأأر

                                                 

، 1/89: ا٣ؼػػٺؼ ، كاٷ٩ىػػةؼ ٚػػٰ ٦كػػةا3/364٢: إٔػػؿاب ا٣ٞػػؿآف ٤٣٪عػػةسا٩ْػػؿ:   76ا

، كد٤ٕٲػٜ 2/316: ، كاٷثة٩ح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح4/241، 2/198: مؿح ا١٣ةٚٲح ٤٣ؿًٰك

: ا٣ٛؿااؽ ٰٚ مؿح دك٭ٲ٢ ا٣ٛٮااؽ، ٦ع٧ػؽ ثػؽر ا٣ػؽٱ٨ ثػ٨ أثػٰ ث١ػؿ ثػ٨ ٧ٔػؿ ا٣ػؽ٦ة٦ٲ٪ٰ

  4/146: ، كمؿح اٵم٧ٮ1/487ٰ٩: ، كا٣ض٪ٯ ا٣ؽا3/266ٰ٩

 ا٣٭ة٦ل  96-1/89ةؼ ٰٚ ٦كةا٢ ا٣ؼٺؼ: ، كدعٞٲٜ اٷ٩ى1/166قؿ و٪ةٔح اٷٔؿاب:   71ا

  ا٣٭ة٦ل  1/96: دعٞٲٜ اٷ٩ىةؼ ٰٚ ٦كةا٢ ا٣ؼٺؼ: ٱ٪ْؿ  72ا
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ظؾٚخ اٹ  كثٞٲخ اا٣ذٌةا 
 73ا

  

ك٧٬ة ،٤٦ٜٛ ٨٦ ثٲذٲ٨٦٨ مٕؿ ٵثٰ كصـة ا٣ٌكٕؽٌم، ك٬ٮ كا٣جٲخ 
 74ا

: 

ٛيٮفى  ًَ ػػة ٕى ٍ ٙو  ٦ًػػ٨ٍ  ٦ىػػة دىًعػػٲ٨ى  ا٣ ًَ  ٔػػة

 

٘يٮفى   ٍكػػجً ا كا٧٣ي ػػٮا ٦ىػػة إًذا ٱىػػؽن ٧ي ٕى ٍ ى٩  أ

ٞيٮفى   ًظ ا٣ٺَّ ٥ٍ  كى ػة٩ى٭ي ٛى ٓى  ًص رىل ٝى٧ٍػ  ا٣ػؾُّ

 

ػػٮفى   ٧ي ًٕ ٍُ ا٧ٍ٣ي ىٱػػ٨ زى٦ىػػةفى  كى ػػ٥ي  أ ًٕ ٍُ  ا٧ٍ٣ي

٧ٌ٤ٚة ٠ةف ٔضـ ا٣جٲخ اٵٌكؿ، كوؽر ا٣سٌة٩ٰ كٔضـق ٦ُٕٮٚح ثٌٕ٭ة ٤ٔػٯ  

ًٰٛ ثؾ٠ؿ ا٣جٲخ ٦ؿ٠ٌجنة ٨٦ وؽر اٵٌكؿ كٔضـ ا٣سٌػة٩ٰ، كٱجٞػٯ ٦عػ٢ٌ  ثٕي، ا٠ذي

ة ٤ٔٯ اٳراا ا٣سٌٺزح   ا٣ٌنة٬ؽ وعٲعن

اهجٖخ اهسّةهر 
 75ا

: 

ى ؿى ٍٞ ٹ دى  ةًت ٲذىػػػػا٧٣ى كى  ةؾى ٱَّػػػػإً ٚى  ػػػػ٪َّ ث  ة٭ى

 

اهللٹكى   ةفى كى ُى ػػػٲ جيػػػًؽ ا٣نَّ ٍٕ ى ا د جيػػػؽى ٍٔ   ٚىة

جيػؽٍ ا ٤ٔػٯ ا٣ؼٛٲٛػح ا٣٪ٌػٮف إدػةؿ: ٚٲ٫ ا٣ٌنة٬ؽ  ٍٔ أ٦ػؿ،  ٕٚػ٢ ا٣ٌػؾم ٬ػٮ  اي

ة ٰٚ ا٣ٮٝٙ، كا٣ٌكجتي  ٛن  ثػٲ٨ ا٣ذٌٛؿٝػحً  ٝىػؽ ذ٣ػٟ ٚػٰ كإثؽاؿ ا٣٪ٌٮف ا٣ؼٛٲٛح أ٣

٧٠ة٣٭ة ثٕؽ ا٧٤١٣حى  ا٣ٌذٰ د٤عٜ كا٣٪ٌٮف ا٧٤١٣ح، ٩ٛف ٨٦ ا٣ٌذٰ ٬ٰ ا٣٪ٌٮف
 76ا

  

ٌٛ ا٣جٲخ ٨٦ مٕؿ اٵٔنٯ ٦ٲ٧ٮف ث٨ ٝٲف، ك ٧٬ة ٨٦ ثٲذٲ٨ ٜك٬ٮ ٤٦
 77ا

: 

                                                 

    487: ا٣ض٪ٯ ا٣ٌؽا٩ٰا٩ْؿ:   73ا

، 1/339ا٣ٲػخ :  ، كا٣ذ٤٧١ح كا٣ؾٱ٢ كا٣ى٤ح ٤٣ىػ٘ة66ٰ٩دٱٮاف أثٰ كصـة ا٣كٕؽم: ا٩ْؿ:   74ا

كا٤٣كػػةف اٹت : ، 1/272، كا٧٣ٞةوػػؽ ا٣٪ٌعٮٱٌػػح: 6/226، اظػػٲ٨ : 4/532أُػػٙ ، 

  4/179، كػـا٩ح اٵدب: 13/134، اظٲ٨ : 9/251، أُٙ : 2/87

، 5/167: ، كمؿح ا٧٣ٛى٢ ٹث٨ ٱٕػٲل2/541: اٷ٩ىةؼك، 3/516: ا١٣ذةبا٩ْؿ:   75ا

، كد٧٭ٲػؽ 3/1466: ، كمػؿح ا١٣ةٚٲػح ا٣نػةٚٲح1/662: ، كا٣جؽٱٓ ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ٕؿثٲح241

، كمػؿح 2/313: كمػؿح ا٣ذىػؿٱط، 5/533: ، كا٧٣ٞةوؽ ا٣نةٚٲح8/3921: ا٣ٞٮأؽ

  3/136: اٵم٧ٮ٩ٰ

    271: ا٧٧٣ذٓ ا١٣جٲؿ ٰٚ ا٣ذٌىؿٱٙ ٹث٨ ٔىٛٮر: ٱ٪ْؿ  76ا

، كا٧٣ٞةوػؽ 2/222: ، كمؿح أثٲةت قٲجٮٱ٫ ٹث٨ ا٣كػٲؿا137ٰٚ: دٱٮاف اٵٔنٯا٩ْؿ:   77ا

    4/1816، 3/1656: ا٣٪ٌعٮٱٌح
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ػػػػة ى٪َّ٭ى ث ؿى ٍٞ ى ٲٍذىػػػػةًت ٹى د ا٧ٍ٣ى  ٚىًإٱَّػػػػةؾى كى

 

ٍف قى   ؾى ٹى دىأٍػي ة ظى ٭ٍ كى ا ٣ً ؽً ٧ن  ًىػؽاٍٛ ذى ٱػؽن

تى ذى كى   ٪ٌ ٪ٍ ٹ دى  ٮبى ىي ٪ٍ ا٧٣ى  ا ا٣٪ىي ػ١ى  ٫كي

 

  ٍٕ  كاهللى ٚةٔجيػػػؽا اٵىٍكزىػػػةفى  ؽً جيػػػكٹ د

ؽ ٦ؿ٠ٌجنة ٦ٓ وؽر ثٲخ آػؿ ك٬ٮا٣نُؿ ا٣ٌنة٬ ككرد 
 78ا

: 

ٯ عى ٌُّ ٕىًنٲٌةت كا٣ جٍِّط ٤ٔٯ ظٲ٨ً ا٣  كقى

 

ػػػٲُةفى كاهللى ٚةٔجيػػػؽا  جيػػػًؽ ا٣نَّ ٍٕ ى  كٹ د

ة  ٌن ٌٛ  ك٬ٮ أٱ  ٦ٓ وؽر ثٲخ ٤٣ٌنةٔؿ ٩ٛك٫، كٝؽ ٦ٌؿ ا٣عؽٱر ٔ٪٫  ٤٦ٜ

ىا:ىبونىتطّددىالّرواوظىوالّتلغوق:رابّط
٫ ٤ٔػٯ ا٣ٌكػ٧ةع كا٧٣نػةٚ٭ح، ٠ةف ا٣ٌنٕؿ دٱٮاف ا٣ٕؿب، كٝؽ أذ٧ػؽكا ٚػٰ ٤ٞ٩ػ

ك٬ػؾا ا٣ذٌٕػٌؽد ٣ػ٫ وػٮر   ك٣٭ؾا دذٌٕؽد ٰٚ ٠سٲؿ ٨٦ اٵظٲةف ركاٱح اٵثٲةت كا٣ٞىةاؽ

٦٪٭ة د٘ٲٲؿ ٣ِٛ ث٤ِٛ، ك٦٪٭ة ا٣ذٌٞؽٱ٥ كا٣ذٌأػٲؿ ٰٚ اٵثٲةت، ك٦٪٭ة ا٣ـٱػةدة كا٣٪ٌٞىػةف 

ت د٘ٲٲػؿ دؿ٠ٲػ -ك٬ٮ ٦ة ٝؽ ٱػؤدٌم إ٣ػٯ ا٣ٞػٮؿ ثػة٣ذ٤ٌٛٲٜ  -ٰٚ ٔؽد اٵثٲةت، ك٦٪٭ة 

ـٌٱةدة أك ثة٣٪ٌٞىةف ثٲ٨ ركاٱح كركاٱح  ك٣٪ٌؿب ٤ٔٯ ذ٣ٟ أ٦س٤ح:  اٵثٲةت، إ٦ٌة ثة٣

  اهجٖخ األّول:

٧٤ًػٮا ٔى ٲٮًؼ ا٣ً٭٪ػًؽ ٝىػؽ   ٰٚ ًٚذٲىحو ٠ىكي

 

ٟه ٠يػ٢ُّ ٦ىػ٨ ٱىعٛػ  ً ًٕػ٢ي  ٯأٍف ٬ة٣ ٱى٪ذ  كى

اقذن٭ؽ ث٫ ثٕي ا٣٪ٌعػٮٱٌٲ٨٦٨ مٕؿ اٵٔنٯ ٦ٲ٧ٮف ث٨ ٝٲف،  
 79ا

٤ٔػٯ  

ٛى  ٌٛ ىٍف  ٦يؼى ىٌف اأ : ػجؿ ٦ٞػؽـ أ ٟه أٍف ٦ىٍعؾيكؼ، ك٬ة٣ ة ٧ًٲؿ مى اٍق٧٭ى ًٞٲ٤ىح كى ح ٨٦ ا٣سَّ

ٟه ٢٠ُّ        ة  كا٣ذٌٞؽٱؿ: أ٫ٌ٩ ٬ة٣ جىؿ٬ى ٤٧ٍىح ػى ا٣ٍضي : ٦يجٍذىؽأ ٦يؤػؿ، كى  ك٢٠ُّ

                                                 

  229ٰٚ دؼ٤ٲه ا٣نٮا٬ؽ:  أثٲةت ا٣ٞىٲؽةٚٲ٧ة ذ٠ؿ ٨٦ ك٬ٰ ركاٱح اث٨ ٬نةـ   78ا

، كا٧٣ٞذٌػت: 1/239وػٮؿ ٚػٰ ا٣٪ٌعػٮ: ، كاٵ164، 3/74، 2/137ا١٣ذةب: ا٩ْؿ:   79ا

ةاه: ػ، كا٣ؼىػ285ةح ا٣ٌٕػؽم: ػ، كاٷٱٌػ1/726ةت: ػةا٢ ا٣جىؿٱػػكا٧٣ك، 3/8

كا٧٤٣عػػػح ٚػػػٰ مػػػؿح ا٤٧٣عػػػح:  ،396كا٧٣ٛىػػػ٢:  ،1/162كاٷ٩ىػػػةؼ:  ،1/356

، 2/41، كمؿح ا٣ذكػ٭ٲ٢ ٹثػ٨ ٦ة٣ػٟ: 369 ،4/32، كمؿح مٮا٬ؽ ا١٣ةٚٲح: 2/558

، 1/468، ك٦٘٪ػػٰ ا٤٣جٲػػت: 2/468، 4/547، كمػػؿح ا٧٣ٛىػػ٢ ٹثػػ٨ ٱٕػػٲل: 4/8

  5/123كا٧٣ٞةوؽ ا٣نةٚٲح: 



 426 (9-3)اجلصءاُ  (49)اجملمد  -جممة جمىع المغة العسبية بدوػل 

كا٣ٌؾم زجخ ٰٚ دٱٮا٫٩
 86ا

: 

٧٤ًػٮا ٔى ٲٮًؼ ا٣ً٭٪ػًؽ ٝىػؽ   ٰٚ ًٚذٲىحو ٠ىكي

 

ٔى٨ ًذم ا٣ٍعٲ٤ىًح ا٣ًعٲى   ٓي  ىٲٍفى ٱىٍؽٚى ٍف ٣
ى  ٢ي أ

ٌٛٛػح ٦ػ٨   ة، ك٬ٮ ٝٮ٫٣: اأٍف ٣ػٲف    ، ٚػػاأٍف  ٦ؼ ٌن كٚٲ٫ ٦ع٢ٌ ا٣ٌنة٬ؽ أٱ

أٍف ٦ىٍعؾيكؼ، كا٣ٲف  ك٦ة ٰٚ ظٲٌـ٬ة ػجؿ٬ػة ا٣سٌٞٲ٤ح، ة ٧ًٲؿ مى اٍق٧٭ى ، ١٣ػ٨ كى

ٌٛٛح، ٤ٕٚٯ ركاٱح ا٣٪ٌعةة ٦ة ثٕؽ٬ة ص٤٧ح اقػ٧ٲح،  ٱؼذ٤ٛةف ٰٚ ٦ة ثٕؽ اأٍف  ا٧٣ؼ

  ٠ٺ٧٬ة ٨٦ ٦ٮآً دؼٛٲٙ اأٌف ك٤ٔٯ ركاٱح ا٣ٌؽٱٮاف ٝؽ ك٣ٲ٭ة ٩ةقغ، ك

ٛىػٯ  كأ٦ٌة ا٣ٕضـ ا٣ٌؾم أكردكق ٤ٚٲف ٚٲ٫ ٨٦ ٠ٺـ اٵٔنػٯ إٌٹ ٝٮ٣ػ٫: اٱىٍع

ـ ثٲخو آػؿ ٨٦ ا٣ٞىٲؽة؛ ك٬ٮ ٢ًٕي  ٚإ٫ٌ٩ ٔضي ٱى٪ٍذى  :كى

ػػػةةن ٹ٦ىػػػأ ٛى ىػػػة ظي ٱٍ٪ ى٪ىػػػة ة دىؿى ػػػةؿى ٣ ٕى ً٩ 

 

ػػػ٢ي   ًٕ ى٪ٍذى ٩ ٛىػػٯ كى ٟى ٦ىػػة ٩ىٍع ً َّػػة ٠ىػػؾ٣  إ٩ً

ٔن ك٨٦ ا٣٪ٌعةة ٨٦ ٌٔؽ ا٣جٲ  ا، ٚٞػؽ ٝػةؿ ٗٲٌؿ ا٣٪ٌعةة ركاٱذ٫ ٝىؽن  ةخ ا٣ٌنة٬ؽ ٦ى٪ٮ

: ٌٰ ٧ٍٕيٮؿ» ا٣ٌكٲؿاٚ ىم: ٦ىٍى٪يٮع ،كىًٰٚ ٠ذةب أثٰ ث١ؿ ٦جؿ٦ةف: ٬ىؾىا ا٧٣ىؿاع ٦ى «أ
 81ا

  

ػًعٲط»كٝةؿ اثػ٨ ا٧٣كػذٮٰٚ:  ا٣ٌػؾم ذ٠ػؿق ا٣ٌكػٲؿاٰٚ وى ىف  ،كى ٌٟ أ ٹى مػ كى

ٌٛٛح ٦ى  ىٍف  ا٧٣ؼ ٞىٓ اًٹٍق٥ ثٕؽ اأ ٔن ا٣٪ٌعٮٱٌٲ٨ ٗٲٌؿكق ٣ٲى ػٓ ثٕػؽ  ،ةٍؿٚيٮ ىف ٱٞى كىظ٫٧١ أ

نة ٮث ٤ح ٦ى٪ٍىي ٌٞ ىفَّ  ا٧٣س ٍِٛ د٘ٲٌ  ،اأ ة د٘ٲٌؿ ا٤٣َّ «ؿ ا٣ع٥١ٚى٤ى٧َّ
 82ا

  

 : ٌٰ  ٦ػ٨ كٗٲػؿق قػٲجٮٱ٫ ا٣٪ٌعػةة: أكردق ١٬ؾا ث٫ ا٧٣كذن٭ؽ كا٣جٲخ»كٝةؿ ا٣ٕٲ٪

 :ا٣جٲخ ٔضـ أفٌ  ٨٦ ذ٠ؿ٩ةق ٦ة ٦س٢ دٱٮا٫٩ ٰٚ كا٣ٌؾم زجخ كا٧٣ذأٌػؿٱ٨، ا٧٣ذٌٞؽ٦ٲ٨

                                 

 

ٓي  ٣ػػٲفى  أفٍ   ػػ٨ٍ  ٱىػػٍؽٚى  ا٣عٲ٤ىػػحً  ذم ٔى

 ا٣عٲػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ٢ي 

 

  ا٣ضة٦ؽ ا٢ٕٛ٣ ٦كأ٣ح ٤ٔٯ مة٬ؽ ك٬ٮ

 ٦ػ٨ إ٩ٌػ٫: ٝٲػ٢ كٝؽ اٵٔنٯ، ٠ٺـ ٨٦ ٬ٮ ٤ٚٲف ا٣ٌؾم أكردق ا٣ٕضـ كأ٦ة

                                                 

    2/766: ا٧٣ٞةوؽ ا٣٪ٌعٮٱٌحا٩ْؿ: ، ك59: دٱٮاف اٵٔنٯ ٦ٲ٧ٮف  86ا

  11/356، 8/391: ، كػـا٩ح اٵدب3/273: مؿح ٠ذةب قٲجٮٱ٫  81ا

    8/391: دبػـا٩ح اٵ  82ا
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 :ك٬ٮ ،ٳػؿ آػؿ ثٲخ

ػػػةةن ٹ ٛى ىػػػة ظي ٱٍ٪ ى٪ىػػػة أ٦ىػػػة دىؿى ػػػةؿى ٣ ٕى ً٩ 

 

ٛىػػٯ كى   ٟى ٦ىػػة ٩ىٍع ً َّػػة ٠ىػػؾ٣ ػػ٢ي إ٩ً ًٕ ى٪ٍذى ٩ 

ة، ا٣جٲخ ٬ؾا ٔضـ ٱؼة٣ٙ ا٣ٌؾم أكردق ا٣ٕضـ: ٤ٝخي   ٌن  ا٣ٕضـ ٬ؾا أف ٚة٣عٜ أٱ

«أ٥٤ٔ كاهلل  اٵٔنٯ ثٲخ ٰٚ ركاٱح ٬ٮ أك ا٣جٲخ، ٬ؾا ٗٲؿ ثٲخ ٔضـ ٨٦ إ٦ٌة
 83ا

  

كا ا٣جٲػخ ا٣ٌنػة٬ؽ  ٠سٲؿ ٨٦ ا٣٪ٌعةة ا٧٣ذٌٞؽ٦ٲ٨، ك٨٦ مػٌؿاح ا٤ٕ٧٣ٌٞػةت رىكى

٠ػؿكا ا٣ٞىػٲؽة ٠ة٤٦ػح، ك٬ػٰ ٤ٕ٦ٌٞذػ٫ ا٣ٌذػٰ ٧٠ة ٬ٮ ٰٚ أ٤ٗت ٠ذت ا٣٪ٌعٮ، كذ

٧٣ػة ركاق قػٲجٮٱ٫  صٲ٢، كٚٲ٭ة ا٣جٲػخ ا٣ٌنػة٬ؽ ٦ٮاٚػٜد٪ة٤ٝذ٭ة ا٣ٌؿكاة صٲٺن ٨ٔ 

ة ٌن ا٣جٲخ ا٣ٌؾم ٱذ٨٧ٌٌ ا٣ٕضـ ا٣ٌؾم ادٌٔٯ ا٣ٞػةا٤ٮف ثػة٣ذ٤ٌٛٲٜ  كٗٲؿق، كٚٲ٭ة أٱ

ٌٜٛ ٦٪٫ ك٨٦ وؽر ثٲخ آػػؿ ك٬ػؾا ٱػؽٌؿ ٤ٔػٯ أٌف اٵ٦ػؿ   أٌف ا٣جٲخ ا٣ٌنة٬ؽ ٤٦

ة ثٞؽر ٦ة ٬ٮ اػذٺؼ ركاٱح  ٤ٔٯ أٌف اػذٺؼ ا٣ٌؿكاٱػةت أظٲة٩ػةن ٣ ٞن ٣ػ٫  ٲف د٤ٛٲ

ة أك ٹ، ٚ٭٪ةؾ ٨٦ ا٣ٌنٮا٬ؽ ٦ة  ٞن ٌٛ دكر ٰٚ ا٣ع٥١ ٤ٔٯ ا٣ٌنة٬ؽ ٨٦ ص٭ح ٠ٮ٫٩ ٤٦

ا٣٪ٌعٮٱٌػٮف ٤ٔػٯ ركاٱػح ٦ػ٨ ا٣ٌؿكاٱػةت، كٚػٰ ركاٱػةت أػػؿل دٞػؽٱ٥  ةأكرد٬

 كدأػٲؿ أك زٱةدة دض٢ٕ ٨٦ ٬ؾق ا٣ٌنٮا٬ؽ ٦ع٢ٌ ٩ْؿ 

 :اهجٖخ اهسّةٍٔ

٤َّػػ٥ٍ  ٕى ى ٟى  اهلل رقػػٮؿ د  ٦يػػٍؽًر٠ٰ أ٩َّػػ

 

ىفَّ   ا كأ ٔٲػػؽن ٟى  كى  ثة٣ٲىػػؽً  ٠ةٵٍػػػؾً  ٦ً٪ٍػػ

دٌٕؽدت ٩كجذ٫ مٕؿ ٨٦ ا٣جٲخ 
 84ا

،  إٱػةس أثػٰ ث٨ ، ٚ٪كت ٵقٲؽ ٌٰ ا٣٭ػؾ٣

                                                 

  2/766: ا٧٣ٞةوؽ ا٣٪ٌعٮٱٌح  83ا

ا٣ػٮاٰٚ ك، 1/87ح ا٧٣٘ؿثٲػح: قػا٣ع٧ة، ك4/1665قػذٲٕةب: ٚػٰ اٹ ألٍف ثٌ زٍٖى٩كت   84ا

، 4/311: ا٣جؽاٱػح كا٣٪٭ةٱػحك، 249: ا٣نٕٮر ثة٣ٕٮرك، 246، 238، 9/233: ثة٣ٮٚٲةت

-7/258م: مػؿح أثٲػةت ٦٘٪ػٰ ا٤٣جٲػت ٤٣ج٘ػؽادك، 1/272وةثح ٰٚ د٧ٲٲـ ا٣ىعةثح: اٷك

: ٯٚػٰ أ٦ػة٣ٰ ا٧٣ؿدٌػ وهمٕأت ثأٌ زِٖأؿ، 3/4: ٚػٰ اٷوػةثح هكةرٕح ثٌ زٍٖىو ،259

ٵقٲؽ ث٨ أثٰ إٱػةس ا٣٭ػؾ٣ٰ ٚػٰ مػؿح ك، 2/335: ، كاٷثة٩ح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح1/418

  2/627أمٕةر ا٣٭ؾ٣ٲٲ٨ 
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ركاق ث٭ؾق ا٣ٌىػٮرة اٵمػ٧ٮ٩ٰ
 85ا

، ك٦ٮًػٓ ا٣ٌنػة٬ؽ ٚػٰ ا٣جٲػخ ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ : 

ك٬ػٰ ٧ٌ٦ػة  ،اد٤ٌٕػ٥ٍ  ث٧ٕ٪ػٯ ا٤ٔػ٥ اد٥ٌ٤ٕ رقٮؿ اهلل أ٩ٌػٟ ٦ػؽر٠ٰ ، ٤ٔػٯ أفٌ 

 ٱ٪ىت ٦ٕٛٮ٣ٲ٨ أو٤٭٧ة ٦جذؽأ كػجؿ 

ٌٜٛ ٨٦ ثٲذػٲ٨ ٧٠ػة ٚػٰ ركاٱػح وػةظت  ك٬ٮ ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣ٌؿكاٱح ٦ؿ٠ٌت ك٤٦

 ا٣٭ؾ٣ٲٲ٨ أمٕةر مؿحا
 86ا

 ؛ كا٣جٲذةف ٧٬ة:

ػػػ ٤َّػػػ٥ٍ رىقي ٕى ى ٟى ٝىػػػةًدره ٮؿى اهللً د ى٩َّػػػ   أ

 

ٰ   ٠ػػ٢ِّ  ٤ٔػٯ  ـو  ٦ػػ٨ ظػػ  ك٦ي٪ضػػؽً  د٭ػػة

ٟى ٠ىة٤٣َّ   َّػ ى٩ أ ػٮى ٦يػػٍؽًر٠ًٰكى  ٲٍػ٢ً ا٣ٌػؾم ٬ي

 

ا فٌ أك   ثًة٣ٍٲىػػؽً  ٠ةٵػػػؾ ٦ً٪ٍػػٟ كٔٲػػؽن

ٌٰ ٰٚ ٠سٲػؿ ٦ػ٨   كٝؽ كردت اٵثٲةت ٦ٓ ا٣جٲخ ا٣ٌنة٬ؽ ٧٠ة ذ٠ؿق اٵم٧ٮ٩

كٗٲؿ٬ة ٠ذت ا٣ٌكٲؿة
 87ا

 ، كٚٲ٭ة ا٣جٲذةف ١٬ؾا:

٤َّػػ٥ٍ  ٕى ى ػػٮؿى  د ٟى  اهللً  رىقي ى٩َّػػ  ٦يػػٍؽًر٠ًٰ أ

 

ىفَّ   أ ا كى ٲػػؽن ًٔ ٟى  كى ىٍػػػؾً  ٦ً٪ٍػػ ٍ  ٠ىةٍٵ  ٲىػػؽً ثًة٣

٤َّػػػ٥ٍ   ٕى ى ػػػٮؿى  د ٟى  اهللً  رىقي ى٩َّػػػ  ٝىػػػةًدره  أ

 

٤ىػػٯ  ـو ك٦ي٪ضػػؽً  ٠يػػ٢ِّ  ٔى ٰ  ٦ػػ٨ د٭ػػة  ظػػ

٤ٔػٯ ٬ػؾا  ٫ككركد ا٣جٲخ ٰٚ أ٤ٗت ا١٣ذت ٤ٔٯ ٬ػؾا ا٣ٮصػ٫ ٱػٮظٰ ثأ٩ٌػ 

٣ٲف ٨٦ ا٣ذ٤ٌٛٲٜ، ثػ٢ ٦ػ٨ ثػةب دٕػٌؽد ا٣ٌؿكاٱػح، كٱجٞػٯ ٦عػ٢ٌ ا٣ٌنػة٬ؽ ا٣ٮص٫ 

 ٦ٮصٮدنا ٦ٓ اػذٺٚ٭ة 

 اهجٖخ اهسّةهر:

٤ًٞيٮ٩ىػػ٫ي  ١ٚػػٺ   ٍٕ ٮا ٱى ىٍوػػجعي ػػ٥ أ ا٬ي ىرى  أ

 

ـً وعٲع  ٍؼػًؿ ٕىػةتو ٧ً٣ى ة٣ً َى  ةًت ٦ىػةؿو 

 ٮكرد ٨ٔ أ٠سؿ ٨٦ ركل ٤ٕ٦ٌٞح ا٣ٌنةٔؿ، ك٬ػ٠ؾا كا٣جٲخ ٣ـ٬ٲؿ ث٨ أثٰ ق٧٤ٯ،  

                                                 

: كا٣ػػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػػةت، 1/87: ا٣ع٧ةقػػح ا٧٣٘ؿثٲػػح، كا٩ْػػؿ: 1/366مػػؿح اٵمػػ٧ٮ٩ٰ   85ا

  4/311: ا٣جؽاٱح كا٣٪ٌ٭ةٱحك، 3/4، 1/272: اٷوةثح ٰٚ د٧ٲٲـ ا٣ىعةثح، ك9/238

    6/627: مؿح أمٕةر ا٣٭ؾ٣ٲٲ٨  86ا

، كاٷوػةثح ٚػٰ د٧ٲٲػـ 9/238: ا٣ػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػةتك، 1/87: ا٣ع٧ةقػح ا٧٣٘ؿثٲػحا٩ْؿ:   87ا

  4/311: ، كا٣جؽاٱح كا٣٪ٌ٭ةٱح3/4، 1/272: ا٣ىعةثح
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 ٌٰ ٠ؾ٣ٟ ٰٚ دٱٮا٫٩ كمؿح ا١٣ةٚٲح ٤٣ٌؿً
 88ا

 كا٣ٌنة٬ؽ ٰٚ ا٣جٲخ ٚػٰ ا٣ٌىػؽر ٤ٔػٯ  

ى٫ٌ٩ ٢ٍٕ اٍمذ٢٘ ٧٦ًَّة أ ًٛ ٍ ف ًٚٲ٫ً  ا٣ ٧ًٲؿ ثً٪ٛى ٌَّ ًٍٞؽٱؿ إًذٍ  ؛ا٣ ٤ٍٕٞيٮفى : ا٣ذَّ  ٠ٺ    اٱ

اٵ٥٤ٔ ا٣ن٪ذ٧ؿمٌ  لرك
 89ا

ا٣ٌىؽر ٦ػٓ ٔضػـ آػػؿ، كا٣ٕضػـ ٦ػٓ وػؽر  

اٱىذ٫ ًؾق ًركى ٬ى  آػؿ، كى

ػػٌٺ  ػػ٥ٍ  ٚى١ي ا٬ي ىرى ٮا أ ىٍوػػجىعي ٤ًٞيٮ٩ىػػ٫ي  أ ٍٕ  ٱى

 

ىػػحى ٔيٺى   ٙو  ٣ ى٣ٍػػ ػػؽى  أ ٍٕ ى ٙو  ث ى٣ٍػػ ػػذ٥ًَّ  أ  ٦يىى

ا٦ىػػػح  ٗىؿى ىػػػٯ ٝػػػٮـ ٣ٞػػػٮـ   دكػػػةؽ إ٣ً

 

ـً ةًت ٦ىػوعٲع  ٍؼػًؿ ٕىػةتو ٧ً٣ى ة٣ً َى  ةؿو 

ككا٫ٞٚ ٰٚ ركاٱح ا٣جٲخ اٵٌكؿ ا٣ذٌجؿٱػـم ٚػٰ مػؿح ا٣ٞىػةاؽ ا٣ٕنػؿ 
 96ا

، 

ككرد ٰٚ مؿح ا٣ٞىةاؽ ا٣كجٓ ا٣ُٮاؿ ا٣ضة٤٬ٲةت
 91ا

 ٝؿٱجنة ٨٦ ركاٱح اٵ٥٤ٔ: 

ػػٌٺ  ػػ٥ٍ  ١ٚي ا٬ي ىرى ٮا أ ىٍوػػجعي ٤ًٞٮ٩ػػ٫ي  أ  ٱٕى

 

ؽى  أ٣ٙ ةًت وعٲع  ٍٕ ى ٙو  ث ػذ٥ًَّ  أ٣ػ  ٦يىى

٭ػؿة أمػٕةر ا٣ٕػؿب ٚٞػؽ ١ٔػف ركاٱػح اٵ٤ٔػ٥أ٦ٌة ا٣ٞؿمٰ ٰٚ ص٧ 
 92ا

 .

ة   ك٤ٔٯ ٢ٌ٠ ا٣ٌؿكاٱةت ٱجٞٯ ٦ع٢ٌ ا٣ٌنة٬ؽ وعٲعن

ٰٚ ٩٭ةٱح ا٣جعر ٩ػؿل أٌف ا٣ذ٤ٌٛٲػٜ ٚػٰ ا٣ٌنػٮا٬ؽ ا٣٪ٌعٮٱٌػح ظٞٲٞػح ٦ٮصػٮدة، 

ٵ٩ٌػػ٫ ٱعػػؿص ٤ٔػػٯ ٦عػػ٢ٌ ا٣ٌنػػة٬ؽ ٦ػػٓ  ؛أظٲة٩نػػة د١ػػٮف ٦ٞىػػٮدة ٦ػػ٨ ا٣٪ٌعػػٮمٌ 

ا٣ٌنةٔؿ، كٰٚ أػؿل ٱ١ٮف ٗٲؿ ٦ٞىػٮد، ا٧٣عةْٚح ٤ٔٯ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٣ٕةـ ا٣ٌؾم أرادق 

ٚٲٞٓ ٰٚ ا٣ذ٤ٌٛٲٜ ٣ٮٝٮع ا٣ذٌنةث٫ ثٲ٨ أٔضةز اٵثٲةت ا٧٣ؼذ٤ٛػح أك وػؽكر٬ة، كٚػٰ 

كٝػؽ   زة٣سح ٱ١ٮف دٞىٲؿنا ٦٪٫ ٰٚ اٹٔذ٧ةد ٤ٔٯ ا٣عِٛ كظػؽق ٚػٰ إٱػؿاد ا٣ٌنػة٬ؽ

 دجٲ٨ٌ ٨٦ ا٣جعر أٌف ذ٣ٟ ٹ ٱؤزٌؿ ٰٚ ا٣٘ة٣ت اٵ٥ٌٔ ٰٚ ٦ٮًٓ ا٣ٌنة٬ؽ 

*   *   * 

                                                 

  1/446: ؿح ا١٣ةٚٲح ٤٣ؿًٰ، كم69: دٱٮاف ز٬ٲؿ ث٨ أثٰ ق٧٤ٯ  88ا

  3/5: ػـا٩ح اٵدبا٩ْؿ   89ا

  124: مؿح ا٣ٞىةاؽ ا٣ٕنؿ  96ا

  286: مؿح ا٣ٞىةاؽ ا٣كجٓ ا٣ُٮاؿ ا٣ضة٤٬ٲةت  91ا

  174: ص٧٭ؿة أمٕةر ا٣ٕؿب  92ا
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 املصادر واملراجع
 

ػعةرم، دػط: ٔجػؽ اٷثة٩ح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح - ػٍٮدجٰ ا٣ىي ٕى ٤ى٧ح ث٨ ٦يٍكػ٥٤ً ا٣ ، قى

٦ع٧ػؽ ظكػ٨  -وػٺح صػؿار  -٩ىؿت ٔجؽ ا٣ػؿظ٨٧  -ا١٣ؿٱ٥ ػ٤ٲٛح 

 -٦كػػٍٞ  -صةقػػؿ أثػٮ وػػٛٲح، كزارة ا٣ذػؿاث ا٣ٞػػٮ٦ٰ كا٣سٞةٚػح  -ٔػٮاد 

 ـ  1999-1426٬ق٤ُ٪ح ٧ٔةف، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا

، اث٨ ظضؿ ا٣ٕكٞٺ٩ٰ، دط: ٔةدؿ أظ٧ػؽ ٔجػؽ ٰ د٧ٲٲـ ا٣ىعةثحاٷوةثح ٚ -

 ا٣ُجٕػح ثٲػؿكت، -٦ع٧ؽ ٦ٕػٮض، دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح  ٰا٧٣ٮصٮد ك٤ٔ

   1415٬ا: اٵك٣ٯ

، أثػٮ ث١ػؿ ثػ٨ ا٣كػؿاج، دػط: ٔجػؽ ا٣عكػٲ٨ ا٣ٛذ٤ػٰ، اٵوٮؿ ٰٚ ا٣٪عػٮ -

   1465٬ا َجٕح ثٲؿكت، -٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح، ٣ج٪ةف 

ا٣ٞةقػ٥ اٵ٩جػةرم، دػط: ٦ع٧ػؽ أثػٮ ا٣ٌٛػ٢  ، أثٮ ث١ؿ ٦ع٧ؽ ث٨اٵًؽاد -

 ـ  1987-1467٬، َجٕح اإثؿا٬ٲ٥، ا١٧٣ذجح ا٣ٕىؿٱح، ثٲؿكت

ٔجؽ ا٧٣٪٥ٕ ػ٤ٲ٢ إثػؿا٬ٲ٥، ٦٪نػٮرات  إٔؿاب ا٣ٞؿآف، أثٮ صٕٛؿ ا٣٪عةس، دط: -

 ٬  ٦1421ع٧ؽ ٤ٰٔ ثٲٌٮف، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا

ؿكت، ٣ج٪ػةف، ر إظٲةا ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ، ثٲأثٮ ا٣ٛؿج اٵوج٭ة٩ٰ، دااٵٗة٩ٰ،  -

   1415٬ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ:ا

جؽ ا٣ضػٮاد  - مؾكر اٵ٦ة٣ٰ -اٵ٦ة٣ٰ  - ٤ٰ ا٣ٞة٣ٰ، دؿدٲت: ٦ع٧ؽٔ  ا٣٪ٮادر، أثٮٔ 

 ـ  1926-1344٬اٵو٧ٰٕ، دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح: ا

٤ٮم، أ٦ة٣ٰ ا٧٣ؿدٌٯ، ا٣نؿٱٙ ا٧٣ؿدٌٯ ٤ٰٔ ث٨ ا٣عكٲ٨ ا٧٣ٮقٮم ا٣ٕ -

دط: ٦ع٧ؽ أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥، دار إظٲةا ا١٣ذت ا٣ٕؿثٲح، ا٣ُجٕح اٵك٣ػٯ: 

 ـ  1954-1373٬ا
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 ٮاٷ٩ىةؼ ٰٚ ٦كةا٢ ا٣ؼٺؼ ثػٲ٨ ا٣٪عػٮٱٲ٨ ا٣جىػؿٱٲ٨ كا١٣ػٮٚٲٲ٨، أثػ -

ا٣جؿ٠ػػةت ٔجػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧ ثػػ٨ ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ أثػػٰ قػػٕٲؽ اٵ٩جػػةرم، ا١٧٣ذجػػح 

  ـ 2663-٣1424٬ج٪ةف، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ ا -ا٣ٕىؿٱح، ثٲؿكت

، ص٧ةؿ ا٣ؽٱ٨ ث٨ ٬نػةـ اٵ٩ىػةرم، أكًط ا٧٣كة٣ٟ إ٣ٯ أ٣ٛٲح اث٨ ٦ة٣ٟ -

ٱٮقػػٙ ا٣نػػٲغ ٦ع٧ػػؽ ا٣جٞػػةٰٔ، دار ا١ٛ٣ػػؿ ٤٣ُجةٔػػح كا٣٪نػػؿ  :دعٞٲػػٜ

 كا٣ذٮزٱٓ، ثٲؿكت، ٣ج٪ةف  د ط، د ت 

ٌٰ اٷٱٌةح ا٣ٌٕؽم - دط: ظك٨ مػةذ٣ٰ ٚؿ٬ػٮد، ا٤٠ٲػح  ،، أثٮ ٤ٰٔ ا٣ٛةرق

 ـ  1969-1389٬اٵك٣ٯ: ا ا٣ُجٕح صة٦ٕح ا٣ؿٱةض ، -اٳداب 

، أثػٮ ٤ٔػٰ ا٣عكػ٨ ثػ٨ ٔجػؽ اهلل ا٣ٞٲكػٰ، دػط: إٱٌةح مٮا٬ؽ اٷٱٌػةح -

، ثٲػػؿكت، ٣ج٪ػػةف، ٦ٰع٧ػػؽ ثػػ٨ ظ٧ػػٮد ا٣ػػٌؽٔضة٩ٰ، دار ا٣٘ػػؿب اٷقػػٺ٦

 ـ  1987- 1468٬ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا

دار ا١ٛ٣ؿ، ثٲؿكت،  ،، أثٮ ا٣ٛؽاا إق٧ةٔٲ٢ ث٨ ٧ٔؿ ث٨ ٠سٲؿا٣جؽاٱح كا٣٪ٌ٭ةٱح -

 ـ  1986-1467٬ا٣ج٪ةف، َجٕح: 

، ٦ضؽ ا٣ؽٱ٨ أثٮ ا٣كٕةدات اث٨ اٵزٲؿ، دػط: ٚذعػٰ ا٣جؽٱٓ ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ٕؿثٲح -

 أظ٧ؽ ٤ٔػٰ ا٣ػؽٱ٨، صة٦ٕػح أـ ا٣ٞػؿل، ١٦ػح ا١٧٣ؿ٦ػح، ا١٤٧٧٣ػح ا٣ٕؿثٲػح

   1426٬ا٣كٕٮدٱح، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا

، ا٧٣ُجٕػح ا٣ؼٲؿٱػح ا٧٣٪نػأة مدةج ا٣ٕؿكس ٨٦ صٮا٬ؿ ا٣ٞػة٦ٮس ٤٣ـثٲػؽ -

 ـ  1393/٬1973ا ثض٧ة٣ٲح ٦ىؿ، ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح

دؼ٤ٲه ا٣نٮا٬ؽ كد٤ؼٲه ا٣ٛٮااؽ، ٔجؽ اهلل ث٨ ٱٮقٙ ث٨ ٬نػةـ اٵ٩ىػةرم،  -

 ـ  1986ا ٔجةس ا٣ىة٣عٰ، ثٲؿكت، دار ا١٣ذةب ا٣ٕؿثٰ، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ دط:

ا٣ذؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٲ٢ ٰٚ مؿح ا٣ذكػ٭ٲ٢، أثػٮ ظٲػةف اٵ٩ؽ٣كػٰ، دػط: ظكػ٨  -

 ا٣سٌة٣ػػر ا٣ضػػـا: اٵك٣ػٯ ا٣ُجٕػػح ،قػػٮرٱح -٬٪ػؽاكم، دار ا٤ٞ٣ػػ٥، د٦نػٜ 

ا٣ضػػػػـا ـ /2666-1421٬ٓ: اا٣ٌؿاثػػػػ ا٣ضػػػػـا /ـ2666-1426٬ا

 ـ  2662-1422٬ا٣ؼة٦ف: ا
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ظٲػةف اٵ٩ؽ٣كػٰ، دػط: ظكػ٨  ا٣ذؾٱٲ٢ كا٣ذ٧١ٲ٢ ٰٚ مؿح ا٣ذكػ٭ٲ٢، أثػٮ -

 ا٣ضػـا: اٵك٣ػٯ ا٣ُجٕػح ا٣كٕٮدٱح، -مجٲ٤ٲة، ا٣ؿٱةض إدار ٠٪ٮز  ٬٪ؽاكم،

ـ / 2616-1431٬ / ا٣ضػػػـا ا٣ذةقػػػٓ: اـ2669-1436٬: اا٣سٌػػػة٨٦

 ـ  2611-1432٬ا٣ضـا ا٣ٕةمؿ: ا

، ٦ع٧ؽ ثؽر ا٣ؽٱ٨ ث٨ أثٰ ث١ػؿ ثػ٨ د٤ٕٲٜ ا٣ٛؿااؽ ٰٚ مؿح دك٭ٲ٢ ا٣ٛٮااؽ -

٧ٔؿ ا٣ؽ٦ة٦ٲ٪ٰ، دط: ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ػؿظ٨٧ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ا٧٣ٛػؽل، َجٕػح 

 ـ  1983-1463٬دكف ٩ةمؿ، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا

٣عكػ٨ ثػ٨ ا٣ذ٤٧١ح كا٣ؾٱ٢ كا٣ىػ٤ح ١٣ذػةب دػةج ا٤٣٘ػح كوػعةح ا٣ٕؿثٲػح، ا -

٦ع٧ؽ ث٨ ا٣عك٨ ا٣ى٘ة٩ٰ، ٦ُجٕػح دار ا١٣ذػت، ا٣ٞػة٬ؿة، ص٧٭ٮرٱػح ٦ىػؿ 

، دط: ٔجػؽ ا٤ٕ٣ػٲ٥ 4ج  ـ  1976ٔجؽ ا٤ٕ٣ٲ٥ ا٣ُعةكم، ا ، دط:1ج  ا٣ٕؿثٲح:

 ـ  1979، دط: ٦ع٧ؽ أثٮ ا٢ٌٛ٣ إثؿا٬ٲ٥، ا6ج  ـ  1974ا٣ُعةكم، ا

ا٧٣ؿصػةف، ٔػة٥٣ ا١٣ذػت،  ؿدػط: ٠ػة٥ّ ثعػ ، أثٮ ٤ٰٔ ا٣ٛةرقػٰ،ا٣ذ٤٧١ح -

 ـ  1999-1419٬ثٲؿكت، ٣ج٪ةف، ا٣ُجٕح ا٣سٌة٩ٲح:ا

، ٦ع٧ؽ ث٨ ٱٮقٙ ث٨ أظ٧ؽ، ٦عػت د٧٭ٲؽ ا٣ٞٮأؽ ثنؿح دك٭ٲ٢ ا٣ٛٮااؽ -

٤ٔػٰ ٦ع٧ػؽ  ط:ا٣ؽٱ٨ ا٣ع٤جٰ ز٥ ا٧٣ىؿم، ا٧٣ٕؿكؼ ث٪ةّؿ ا٣ضػٲل، دػ

 -٨، دار ا٣كٺـ ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ كا٣ذؿص٧ح، ا٣ٞة٬ؿة ٱٚةػؿ كآػؿ

   1428٬ا ٕح اٵك٣ٯص٧٭ٮرٱح ٦ىؿ ا٣ٕؿثٲح، ا٣ُج

، أظ٧ؽ ث٨ ا٣عكٲ٨ ث٨ ا٣ؼجةز، دط: ٚةٱـ ز٠ٰ ٦ع٧ػؽ دٱػةب، دٮصٲ٫ ا٧٤٣ٓ -

-1428٬دار ا٣كٺـ ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ، ا٣ٞػة٬ؿة، ٦ىػؿ، ا٣ُجٕػح ا٣سة٩ٲػح: ا

 ـ  2667

ٰ ٦ع٧ؽ  - ٤ ص٧٭ؿة أمٕةر ا٣ٕؿب، أثٮ زٱؽ ٦ع٧ؽ ث٨ أٰث ا٣ؼُةب ا٣ٞؿمٰ، دط:ٔ 

، ا جٕح ٣ض٪ح ا٣جٲةف ا٣ٕؿٰث  ـ  1967-٣1387٬ُجٕح اٵك٣ٯ اا٣جضةكم،َ 



 427 د. ضامل غسابي -التمفيل يف غواِد الٍخو الػعسية 

ٚؼػؿ  ط:ا٣ض٪ٯ ا٣ؽا٩ٰ ٰٚ ظؿكؼ ا٧٣ٕة٩ٰ، ا٣عكٲ٨ ث٨ ٝةق٥ ا٧٣ؿادم، د -

 ٣ج٪ػةف، -دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح، ثٲػؿكت  ،ٚةًػ٢ا٣ؽٱ٨ ٝجةكة، ٦ع٧ؽ ٩ؽٱ٥ 

   ـ1992-1413٬ااٵك٣ٯ ا٣ُجٕح

 ٵ٣ٛٲح اث٨ ٦ة٣ٟ، أثٮ ا٣ٕؿٚةف ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٰظةمٲح ا٣ىجةف ٤ٔٯ مؿح اٵم٧ٮ٩ -

ةف ا٣نةٰٕٚ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت، ٣ج٪ةف، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ٤ٰٔ ا٣ىج

 ـ  1997-1417٬ا

ثػؽر  :طأثٮ ٤ٰٔ ا٣عك٨ ث٨ ٔجؽ ا٣٘ٛةر ا٣ٛةرقٰ، د، ا٣عضح ٤٣ٞؿاا ا٣كجٕح -

  حقٮرٱ -ٰ، دار ا٧٣أ٦ٮف ٤٣ذؿاث، د٦نٜدٮٱضةصا٣ؽٱ٨ ٝ٭ٮصٰ، ثنٲؿ 

٦ػؿاد،  ٯٲ، اث٨ ا٣كٲؽ ا٣ج٤ُٲٮقٰ، د٤ٕٲٜ ٱعا٣ع٢٤ ٰٚ مؿح أثٲةت ا٣ض٢٧ -

 ـ  2664-1424٬دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت، ٣ج٪ةف، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا

، ا٣ع٧ةقح ا٧٣٘ؿثٲح، ٦ؼذىؿ ٠ذػةب وػٛٮة اٵدب ك٩ؼجػح دٱػٮاف ا٣ٕػؿب -

دط: ٦ع٧ػؽ  ،ا٧٣ؤ٣ٙ: أثٮ ا٣ٕجةس أظ٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣كٺـ ا٣ضٌؿاكم ا٣ذةد٣ٰ

ٯ: كت، ٣ج٪ػةف، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػثٲػؿ -رًٮاف ا٣ؽاٱػح، دار ا١ٛ٣ػؿ ا٧٣ٕةوػؿ 

 ـ  1991=1412٬ا

 ،، ٔجػؽ ا٣ٞػةدر ثػ٨ ٧ٔػؿ ا٣ج٘ػؽادمػـا٩ح اٵدب ك٣ت ٣جةب ٣كةف ا٣ٕؿب -

ص٧٭ٮرٱػح ٦ىػؿ  -ٔجؽ ا٣كػٺـ ٬ػةركف، ١٦ذجػح ا٣ؼػة٩ضٰ، ا٣ٞػة٬ؿة  ط:د

 ـ  1999-1418٬ا٣ٕؿثٲح، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ ا

ٌٰ ا٣٪ٌٌضةر، ٔػة٥٣  :، أثٮ ا٣ٛذط ٔس٧ةف ث٨ ظ٪ٰ، دعٞٲٜا٣ؼىةاه - ٦ع٧ٌؽ ٤ٔ

  1463٬  3ا ا١٣ذت ثٲؿكت، ط

، أظ٧ؽ ثػ٨ اٵ٦ػٲ٨ مؿح ص٧ٓ ا٣ضٮا٦ٓ ٤ٔٯ ٧٬ٓ ا٣٭ٮا٦ٓ ا٤٣ٮا٦ٓ ا٣ؽرر -

ا٣ن٪ٞٲُٰ، دط: ٦ع٧ؽ ثةق٢ ٔٲٮف ا٣كٮد، دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح، ثٲػؿكت، 

 ـ  1999-٣1419٬ج٪ةف، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا
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، دط: أظ٧ؽ ػ٤ٲ٢ ا٣نػةؿ، ٦ؿ٠ػـ ا٣جعػٮث كا٣ؽراقػةت دٱٮاف أثٰ ذؤٱت -

 ـ  2614-1435٬ا، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ:قٺ٦ٲح، ثٮر قٕٲؽ، ٦ىؿاٷ

، وػػ٪ٕح ك٣ٲػػؽ ا٣كػػؿاٝجٰ، ٦ض٤ػػح ٦ٕ٭ػػؽ دٱػػٮاف أثػػٰ كصػػـة ا٣كػػٕؽم -

ف اٵٌكؿ كا٣سٌػة٩ٰ، اص٧ػةدل اا، ا٣ضػـ34ا٧٣ؼُٮَةت ا٣ٕؿثٲػح، ا٧٣ض٤ػؽ 

   1996 ٱٮ٣ٲٮ-ٱ٪ةٱؿ ،1416٬ ا٣عضح ذك -اٳػؿة 

ظك٨ ٦ع٧ؽ ثةصٮدة، ٦ُجٮٔػةت  ، دط:دٱٮاف أظٲعح ث٨ ا٣ضٺح اٵكقٰ -

ٌُةاٙ، ا٣كٕٮدٱح، د ط٩ةدم ا٣  دت -ٌُةاٙ اٵدثٰ، ا٣

، مػؿح كد٤ٕٲػٜ ٦ع٧ٌػؽ ٦ع٧ٌػؽ ا٦ٲ٧ٮف ثػ٨ ٝػٲف  دٱٮاف اٵٔنٯ ا١٣جٲؿ -

 ظكٲ٨، ١٦ذجح اٳداب ثة٣ض٧ة٦ٲـ، ا٣ٞة٬ؿة، اد  ت   

دٱػػٮاف اٷ٦ػػةـ ٤ٔػػٰ ثػػ٨ أثػػٰ َة٣ػػت رًػػٰ اهلل ٔ٪ػػ٫، ٔ٪ةٱػػح: ٔجػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧  -

 ـ  2665-1426٬ة٣سح: اا٧٣ىُةكم، دار ا٧٣ٕؿٚح، ثٲؿكت، ٣ج٪ةف، ا٣ُجٕح ا٣س

، أذ٪ػةا: ظ٧ػؽك ٧َػةس، دار ا٧٣ٕؿٚػح، ثٲػؿكت، ٣ج٪ػػةف، دٱػٮاف ا٣عُٲبػح -

 ـ  2665-1426٬ا٣ُجٕح ا٣سٌة٩ٲح: ا

، مؿح ٤ٰٔ ٚةٔٮر، دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح، ثٲػؿكت، ٣ج٪ػةف، دٱٮاف ا٣ٛؿزدؽ -

 ـ  1987-1467٬ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا

، كأظ٧ػؽ ٤ُ٦ػٮدٱٮاف ا٣ُٞة٦ٰ - ٌٰ ب، دار ا٣سٞةٚػح، ، دط: إثػؿا٬ٲ٥ ا٣كػة٦ؿاا

 ـ  1966ثٲؿكت، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا

، دػط: ٦ع٧ػؽ صجػةر ا٧٣ٕٲجػؽ، دار ا٣ض٧٭ٮرٱػح ٤٣٪نػؿ دٱٮاف ٔؽم ث٨ زٱؽ -

 ـ   1965-1385٬كا٣ُجٓ، ث٘ؽاد، َجٕح: ا

٤ىػفو  - ٔى ٲَّت ث٨  ، دػط: ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ٦ع٧ػؽ ا٣ٮوػٲٰٛ، ١٦ذجػح دٱٮاف ا٧٣يكى

 ـ  2663-1423٬داب، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ااٳ

، ٱٮقػػٙ ثػػ٨ أثػػٰ قػػٕٲؽ ا٣عكػػ٨ ثػػ٨ ٔجػػؽ اهلل ثػػ٨ ؿح أثٲػػةت قػػٲجٮٱ٫مػػ -
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ا٧٣ؿزثةف أثٮ ٦ع٧ػؽ ا٣كػٲؿاٰٚ، دػط: ٦ع٧ػؽ ٤ٔػٰ ا٣ػؿٱط ٬ةمػ٥، ١٦ذجػح 

 ٦ىػؿ، -ا٤١٣ٲةت اٵز٬ؿٱح، دار ا١ٛ٣ؿ ٤٣ُجةٔح كا٣٪نؿ كا٣ذٮزٱٓ، ا٣ٞة٬ؿة 

   ـ1974-1394٬: اَجٕح

: ٔجؽ ا٣ٕـٱػـ ، ٔجؽ ا٣ٞةدر ث٨ ٧ٔؿ ا٣ج٘ؽادم، دطمؿح أثٲةت ٦٘٪ٰ ا٤٣جٲت -

أظ٧ؽ ٱٮقٙ دٝةؽ، دار ا٧٣أ٦ٮف ٤٣ذؿاث، ثٲؿكت، ٣ج٪ةف، ا٣ُجٕح:  -رثةح 

   1414٬-1393، ااٵك٣ٯ  8-5  ا٣سة٩ٲح، اصػ4-1اصػ

، ٤ٔػٰ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٔٲكػٯ، أثػٮ مؿح اٵم٧ٮ٩ٰ ٤ٔٯ أ٣ٛٲح اث٨ ٦ة٣ٟ -

 -ا٣عك٨، ٩ٮر ا٣ػؽٱ٨ اٵيٍمػ٧يٮ٩ٰ ا٣نػةٰٕٚ، دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح ثٲػؿكت

 ـ  1998-1419٬جٕح اٵك٣ٯ: ا٣ج٪ةف، ا٣ُ

ا٣٪عػٮ،  مؿح ا٣ذىؿٱط ٤ٔٯ ا٣ذٮًٲط أك ا٣ذىؿٱط ث٧ٌ٧ٮف ا٣ذٮًٲط ٰٚ -

٣ج٪ػةف، ا٣ُجٕػح اٵك٣ػٯ: -ثٲػؿكت-ػة٣ؽ اٵز٬ػؿم، دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح 

 ـ  2666-1421٬ا

، دط: إظكةف ٔجػةس، كزارة اٷرمػةد كاٵ٩جػةا، مؿح دٱٮاف ٣جٲؽ ث٨ رثٲٕح -

 ـ  1962ا١٣ٮٱخ، َجٕح: ا

أثٮ ا٣عك٨ ٤ٰٔ ٱ٨ ٦ع٧ؽ ثػ٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ ػػؿكؼ ٢٧ ا٣ـصةصٰ، مؿح ص -

ا٣ُجٕػح  -ثٲػؿكت  -دار ا١٣ذػت ا٧٤ٕ٣ٲػح  -اٷمجٲ٤ٰ، دط: ٚػٮاز ا٣نػٕةر 

   1419٬اٵك٣ٯ ا

مؿح ا٣ٌنٮا٬ؽ ا٣ٌنٕؿٱٌح ٰٚ أ٦ٌػةت ا١٣ذػت ا٣٪ٌعٮٱٌػح، ٦ع٧ػؽ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ظكػ٨  -

ؿَّاب، ٦ؤقكح ا٣ؿقة٣ح، ثٲؿكت     ـ2667-1427٬: ااٵك٣ٯ ا٣ُجٕح ٣ج٪ةف، -مي

اثػ٨ ٬نػةـ  ص٧ػةؿ ا٣ػٌؽٱ٨مؿح مؾكر ا٣ؾ٬ت ٰٚ ٦ٕؿٚػح ٠ػٺـ ا٣ٕػؿب،  -

، حٮرٱقػ -اٵ٩ىةرم، دط: ٔجؽ ا٣٘٪ٰ ا٣ػٌؽٝؿ، ا٣نػؿ٠ح ا٧٣ذعػؽة ٤٣ذٮزٱػٓ 

   1984ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا
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مػػؿح مػػؾكر ا٣ػػؾ٬ت، مػػ٧ف ا٣ػػؽٱ٨ ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ ٔجػػؽ ا٧٣ػػ٪٥ٕ ثػػ٨ ٦ع٧ػػؽ  -

ؿم ا٣ٞة٬ؿم ا٣نةٰٕٚ، دط: ٩ٮاؼ ثػ٨ صػـاا ا٣عػةرزٰ، ٮصى ٧ٔػةدة ا٣جعػر  ا٣ضى

ا١٤٧٧٣ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣كػٕٮدٱح،  -ا٧٤ٕ٣ٰ ثة٣ضة٦ٕح اٷقػٺ٦ٲح، ا٧٣ؽٱ٪ػح ا٧٣٪ػٮرة

 ـ  1423/٬2664ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ ا

ػة٣ؽ ٔجػؽ ا١٣ػؿٱ٥،  ث٨ ثةثنةذ، َة٬ؿ ث٨ ٦ع٧ؽ، دط:امؿح ا٧٣ٌٞؽ٦ح ا٧٣عكجح،  -

 ـ  1977 - 1976ا٧٣ُجٕح ا٣ٕىؿٱح، ا١٣ٮٱخ، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ:ا

، أثٮ زٱؽ ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ثػ٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ وػة٣ط ٛٲحمؿح ا١٧٣ٮدم ٤ٔٯ اٵ٣ -

 ٣ج٪ػةف، -ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ ٬٪ؽاكم، ا١٧٣ذجح ا٣ٕىؿٱح، ثٲؿكت  ا١٧٣ٮدم، دط:

 ـ  2665 -1425٬: اَجٕح

، ٹث٨ ثػٌؿٌم، دػط: ٔٲػؽ ٦ىػُٛٯ دركٱػل، ا٣٭ٲبػح مؿح مٮا٬ؽ اٷٱٌةح -

   1465٬ا٣ٕة٦ح ٣نؤكف ا٧٣ُةثٓ اٵ٦ٲؿٱح، ا٣ٞة٬ؿة: َجٕح:ا

دار ا٧٣كػٲؿة، ثٲػؿكت،  عٞٲٜ ظكٲ٨ ٱٮقػٙ ث١ػةر،دمٕؿ زٱةد اٵٔض٥،  -

 ـ  1983-٣1463٬ج٪ةف، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا

ا٣ضجٮرم، دار ا٥٤ٞ٣، ا١٣ٮٱػخ، ا٣ُجٕػح  ٯ، دط: ٱعٲمٕؿ ٧ٔؿك ث٨ مأس -

 ـ  1983-1463٬ا٣سة٩ٲح:ا

دار  ،، أثٮ ٦ع٧ؽ ٔجػؽ اهلل ثػ٨ ٦كػ٥٤ ثػ٨ ٝذٲجػح ا٣ػؽٱ٪ٮرما٣ٌنٕؿ كا٣ٌنٕؿاا -

   1423٬اا٣عؽٱر، ا٣ٞة٬ؿة، َجٕح: 

جىةب ا٣ـاػؿ كا٤٣جىةب ا٣ٛةػؿ - ٕي ٍؿؼ ا٣كٲ٨ - ا٣  ، رًٰ ا٣ؽٱ٨ ا٣عك٨ ثػ٨- ظى

ًٛػٰ،  ٌٰ ا٣ع٪ ٘ىة٩ً ػ ٕىؽٌكم ا٧ٕ٣ؿم ا٣ٞؿمٰ ا٣ىَّ ٧َّؽ ث٨ ا٣عك٨ ث٨ ظٲؽر ا٣ ٦يعى

٧َّؽ ظك٨ ةًٚٲ دط: ٦يعى ٞى ؿىاؽ،  - ح ا٣ٕة٦ح، ث٘ؽادآؿ ٱةقٲ٨، دار ا٣نؤكف ا٣س ًٕ ا٣

 ـ  1987ا ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ

 ؽ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ ا٣ٕجةس، أثٮ ا٣عك٨، اث٨ ا٣ٮراؽ، دػط:٦ع٢٤ٔ٧ ا٣٪عٮ،  -
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، ٣ؿٱػةض، ا٣كػٕٮدٱحا -٦ع٧ٮد صةق٥ ٦ع٧ؽ ا٣ػؽركٱل، ١٦ذجػح ا٣ؿمػؽ 

 ـ  1999-1426٬ا اٵك٣ٯ:ا٣ُجٕح 

، أثٮ ٦ع٧ؽ ٔجؽ اهلل ث٨ ٦كػ٥٤ ثػ٨ ٝذٲجػح ا٣ػؽٱ٪ٮرم، دػط: ٗؿٱت ا٣عؽٱر -

   1397٬ٔجؽ اهلل ا٣ضجٮرم، ٦ُجٕح ا٣ٕة٩ٰ، ث٘ؽاد، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا

جٲػػؽ ا٣ٞةقػػ٥ ثػػ٨ قػػٺٌـ ثػػ٨ ٔجػػؽ اهلل ا٣٭ػػؿكم ا٣٘ؿٱػػت ا٧٣ىػػ٪ٌٙ - ٔي ، أثػػٮ 

ا٣ج٘ؽادم، دط: ر٦ٌةف ٔجؽ ا٣ذػٮاب، ١٦ذجػح ا٣سٞةٚػح ا٣ؽٱ٪ٲػح، ثػٮر قػٕٲؽ، 

 ـ  ٦1989ىؿ، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا

صػةر  ، أثٮ ا٣ٞةق٥ ٦ع٧ٮد ث٨ ٧ٔؿك ث٨ أظ٧ػؽ،ا٣ٛةاٜ ٰٚ ٗؿٱت ا٣عؽٱر -

٦ع٧ؽ أثٮ ا٣ٌٛػ٢ إثػؿا٬ٲ٥،  -ةكم اهلل ا٣ـ٦ؼنؿم، دط: ٤ٰٔ ٦ع٧ؽ ا٣جض

 دار ا٧٣ٕؿٚح، ٣ج٪ةف، ا٣ُجٕح ا٣سة٩ٲح، د ت 

ٲًٍخ ا٤ٞ٣ت كاٷثؽاؿ - ِّ١ ٌٰ ٨٧ً = ، اًث٨ٍ ا٣كِّ ثًػ ؿى ٕى ٨ً ا٤٣ك٨ ا٣ ٔى ، ا١٣٪ـ ا٤٣٘ٮم 

 ٌٰ ًٕ ثًػ٢ ٣ٶىٍوػ٧ى ٲًٍخ، ٠ًذىػةب اٍٷً ِّ١  ،ااظذٮل ٠ًذىةب ا٤ٞ٣ت كاٷثؽاؿ ًٹث٨ٍ ا٣كِّ

ةف ٣ٶىٍو  ٌٰ ، ٩نؿ كد٤ٕٲػٜ: أكٗكػخ ٬ٛ٪ػؿ، ٠ًذىةب ػ٤ٜ اًٷ٩ٍكى ًٕ ا٧٣ُجٕػح ٧ى

 ـ  ٨1963 ًٰٚ ثٲؿكت، اٲٮٔٲكي ا١٣ةزٮ٣ٲ١ٲح ٣ٴثةا ا٣ٲى 

قػٲجٮٱ٫، دػط: ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٦ع٧ٌػؽ  ، ٧ٔػؿك ثػ٨ ٔس٧ػةف ثػ٨ ٝ٪جػؿا١٣ذةب -

 ـ  1988-1468٬ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح ا٣سة٣سح: ا ١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ، ٬ةركف،

ا٣ٛؿا٬ٲؽم، دط: ٦٭ػؽم ، ا٣ؼ٤ٲ٢ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ٧ٔؿك ث٨ د٧ٲ٥ ٠ذةب ا٣ٕٲ٨ -

 ا٧٣ؼـك٦ٰ، إثؿا٬ٲ٥ ا٣كة٦ؿااٰ، دار ك١٦ذجح ا٣٭ٺؿ، َجٕح دكف دةرٱغ 

، أثٮ ا٣جٞةا ٔجؽ اهلل ث٨ ا٣عكػٲ٨ ثػ٨ ٔجػؽ ا٤٣جةب ٰٚ ٢٤ٔ ا٣ج٪ةا كاٷٔؿاب -

 -اهلل ا١ٕ٣جؿم ا٣ج٘ؽادم ٦عت ا٣ؽٱ٨، دط: ٔجؽ اٷ٫٣ ا٣٪ج٭ػةف، دار ا١ٛ٣ػؿ 

   ـ1995-1416٬: ااٵك٣ٯ ا٣ُجٕح د٦نٜ،

، ٦ع٧ؽ ث٨ ١٦ؿـ ث٨ ٦٪ْٮر اٵٚؿٱٰٞ ا٧٣ىؿم، دار وػةدر، ٣كةف ا٣ٕؿب -

   ٣1414٬ج٪ةف، ا٣ُجٕح ا٣سة٣سح: ا -ثٲؿكت
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ا٧٤٣عح ٰٚ مؿح ا٤٧٣عح، ٦ع٧ؽ ث٨ ظك٨ ث٨ ًقجةع ث٨ أثػٰ ث١ػؿ ا٣ضػؾا٦ٰ،  -

أثٮ ٔجؽ اهلل، م٧ف ا٣ؽٱ٨، ا٧٣ٕؿكؼ ثةث٨ ا٣ىػةاٖ، دػط: إثػؿا٬ٲ٥ ثػ٨ قػة٥٣ 

ثة٣ضة٦ٕػح اٷقػٺ٦ٲح، ا٧٣ؽٱ٪ػح ا٧٣٪ػٮرة،  ا٣ىةٔؽم، ٧ٔةدة ا٣جعػر ا٧٤ٕ٣ػٰ

 ـ  2664-1424٬ا١٤٧٧٣ح ا٣ٕؿثٲح ا٣كٕٮدٱح، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا

، أثٮ ا٣ٛذط ٔس٧ةف ث٨ ص٪ٰ ا٧٣ٮو٤ٰ، دط: ٚػةاـ ٚػةرس، ا٧ٌ٤٣ٓ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح -

  ت د  ط د ا١٣ٮٱخ، -دار ا١٣ذت ا٣سٞةٚٲح 

٧َّؽ ٚ دط: ا٣جىؿم، ٌٰ ، أثٮ ٔجٲؽة ٧ٕ٦ؿ ث٨ ا٧٣س٪ٯ ا٣ذٲ٦٧ضةز ا٣ٞؿآف - اد ؤ٦يعى

   1381٬:اا٣ُجٕح ا٣ٞة٬ؿة، - ٨ٰ، ١٦ذجح ا٣ؼة٩ض٠ٲقـ

أثػٮ ٦ع٧ػؽ ٔجػؽ ا٣عػٜ ثػ٨ ا٧٣عؿر ا٣ٮصٲـ ٚػٰ دٛكػٲؿ ا١٣ذػةب ا٣ٕـٱػـ،  -

ٔجػؽ ا٣كػٺـ ٔجػؽ ا٣نػةٰٚ ٦ع٧ػؽ، دار ط: ث٨ ُٔٲػح اٵ٩ؽ٣كػٰ، دػ ٗة٣ت

 ـ  1993-1413٬كت، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: اؿثٲ -ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح، ٣ج٪ةف 

، أثػٮ ا٣عكػ٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ إقػ٧ةٔٲ٢ ثػ٨ قػٲؽق اٵْٔػ٥ا٧٣ع٥١ كا٧٣عٲٍ  -

 ا٣ُجٕح ثٲؿكت، -ا٧٣ؿقٰ، دط: ٔجؽ ا٣ع٧ٲؽ ٬٪ؽاكم، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲح 

   ـ2666-1421٬: ااٵك٣ٯ

ا٧٣كةا٢ ا٣جىؿٱةت، أثٮ ٤ٰٔ ا٣ٛةرقٰ، دػط: ٦ع٧ػؽ ا٣نػةَؿ أظ٧ػؽ ٦ع٧ػؽ  -

 ـ  1985-1465٬أظ٧ؽ، ٦ُجٕح ا٧٣ؽ٩ٰ، ا٣ٞة٬ؿة، ٦ىؿ، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا

، ٦ع٧ؽ ث٨ إدرٱف ا٣نةٰٕٚ، دار ا١٣ذت ا٧٤ٕ٣ٲػح، ثٲػؿكت ٪ؽ ا٣نة٦ٰٕٚك -

   1466٬ا َجٕح ٣ج٪ةف، -

، أثٮ ز٠ؿٱة ٱعٲٯ ا٣ٛؿاا، دط: أظ٧ؽ ٱٮقٙ ا٣٪ضةدٰ ك٦ع٧ؽ ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف -

٤ٔػػٰ ا٣٪ضػػةر كٔجػػؽ ا٣ٛذػػةح إقػػ٧ةٔٲ٢ ا٣نػػ٤جٰ، دار ا٧٣ىػػؿٱح ٤٣ذػػأ٣ٲٙ 

   ت دا اٵك٣ٯ، ا٣ُجٕح ٦ىؿ، -كا٣ذؿص٧ح 

عٞٲػٜ: ٬ػؽل ٦ع٧ػٮد د، أثػٮ ا٣عكػ٨ اٵػٛػل اٵكقػٍ، ف٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآ -

 ـ  1996-١٦1411٬ذجح ا٣ؼة٩ضٰ، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا ،ٝؿأح
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أثٮ إقػعةؽ إثػؿا٬ٲ٥ ثػ٨ ا٣كػؿم ا٣ـصػةج، مػؿح ٦ٕة٩ٰ ا٣ٞؿآف كإٔؿاث٫،  -

٣ج٪ػةف، ا٣ُجٕػح  -كد٤ٕٲٜ: ٔجؽ ا٣ض٤ٲ٢ ٔجؽق م٤جٰ، ٔة٥٣ ا١٣ذت، ثٲػؿكت 

   ـ1988- ٬ 1468اٵك٣ٯ: ا

، ص٧ػػةؿ ا٣ػػؽٱ٨ ٱٮقػػٙ ثػػ٨ ٬نػػةـ ٦٘٪ػػٰ ا٤٣جٲػػت ٔػػ٨ ٠ذػػت اٵٔةرٱػػت -

اٵ٩ىةرم، دعٞٲػٜ كمػؿح: ٔجػؽ ا٤٣ُٲػٙ ٦ع٧ػؽ ا٣ؼُٲػت، ا٧٣ض٤ػف 

   1421٬ا١٣ٮٱخ، ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا ،ا٣ٮَ٪ٰ ٤٣سٞةٚح كا٣ٛ٪ٮف

ا٧٣ٌٛى٢ ٰٚ و٪ٕح اٷٔؿاب، أثٮ ا٣ٞةق٥ ٦ع٧ػٮد ثػ٨ ٧ٔػؿك ثػ٨ أظ٧ػؽ،  -

 - ثٲػؿكت -١٦ذجػح ا٣٭ػٺؿ  ا٣ـ٦ؼنؿم صةر اهلل، دػط: ٤ٔػٰ ثػٮ ٤٦عػ٥،

 ـ  1993ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ ا ٣ج٪ةف،

ٔجػؽ ا٣كػٺـ  -، ا٢ٌٛ٧٣ ا٣ٌجٰ  دط: أظ٧ػؽ ٦ع٧ػؽ مػة٠ؿ ا٤ٌٛ٧٣ٲٌةت -

 ـ  ٬1964ةركف  دار ا٧٣ٕةرؼ، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ُجٕح ا٣سة٣سح: ا

 ط:دػ ا٧٣ٞةوؽ ا٣نةٚٲح ٰٚ مؿح ا٣ؼٺوح ا١٣ةٚٲح، أثٮ إقعةؽ ا٣نػةَجٰ، -

جٕػػح ا٣ُ ا٣كػػٕٮدٱح، -ـ ا٣ٞػػؿل، ١٦ػػح٦ض٧ٮٔػػح ٦ػػ٨ ا٣جػػةظسٲ٨، صة٦ٕػػح أ

   ـ2667-1428٬اٵك٣ٯا

مػؿح »ا٧٣ٞةوؽ ا٣٪عٮٱح ٰٚ مؿح مػٮا٬ؽ مػؿكح اٵ٣ٛٲػح ا٧٣نػ٭ٮر ثػػ  -

ثؽر ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ٮد ث٨ أظ٧ؽ ثػ٨ ٦ٮقػٯ ا٣ٕٲ٪ػٰ، دػط:  ،«ا٣نٮا٬ؽ ا١٣جؿل

٤ٰٔ ٦ع٧ؽ ٚةػؿ، أظ٧ػؽ ٦ع٧ػؽ دٮٚٲػٜ ا٣كػٮدا٩ٰ، ٔجػؽ ا٣ٕـٱػـ ٦ع٧ػؽ 

ص٧٭ٮرٱػح ٦ىػؿ ا٣ٕؿثٲػح،  -٪نػؿ، ا٣ٞػة٬ؿة ٚةػؿ، دار ا٣كٺـ ٤٣ُجةٔح كا٣

 ـ  2616-1431٬ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ: ا

، أظ٧ؽ ث٨ ٚةرس ثػ٨ ز٠ؿٱػةا ا٣ٞـكٱ٪ػٰ ا٣ػؿازم، دػط: ٔجػؽ ٦ٞةٱٲف ا٤٣٘ح -

 ـ  1979 -1399٬ا٣كٺـ ٦ع٧ؽ ٬ةركف، دار ا١ٛ٣ؿ، َجٕح: ا

٦ع٧ؽ ٔجػؽ ا٣ؼػة٣ٜ  ط:د -أثٮ ا٣ٕجةس ٦ع٧ؽ ث٨ ٱـٱؽ ا٧٣جؿد ، ا٧٣ٞذٌت -
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 ٬  1399اٵ٤ٔٯ ٤٣نؤكف اٷقٺ٦ٲح أٌٲ٧ح، ا٧٣ض٤ف 

دػط: أظ٧ػؽ  ،، أثٮ ٤ٰٔ ا٣ٞة٣ٰ إق٧ةٔٲ٢ ثػ٨ ا٣ٞةقػ٥ا٧٣ٞىٮر كا٧٧٣ؽكد -

: اٵك٣ػػٯ ا٣ُجٕػػح ا٣ٞػػة٬ؿة، -ٔجػػؽ ا٧٣ضٲػػؽ ٬ؿٱػػؽم، ١٦ذجػػح ا٣ؼػػة٩ضٰ 

   ـ1999-1419٬ا

ٚؼػؿ ا٣ػؽٱ٨  ط:اثػ٨ ٔىػٛٮر اٷمػجٲ٤ٰ، دػ، ا٧٧٣ذٓ ا١٣جٲؿ ٰٚ ا٣ذٌىػؿٱٙ -

   ـ1996ا ٣ُجٕح اٵك٣ٯٝجةكة، ١٦ذجح ٣ج٪ةف ٩ةمؿكف، ا

أظ٧ػػؽ  ط:وػػٺح ا٣ػػؽٱ٨ ثػػ٨ أٱجػػٟ ا٣ىػػٛؽم، دػػ، ا٣ػػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػػةت -

٣ج٪ػةف،  -اٵر٩ةؤكط، دؿ٠ٰ ٦ىُٛٯ، دار إظٲةا ا٣ذػؿاث ا٣ٕؿثػٰ، ثٲػؿكت

   2666-1426٬ا ا٣ُجٕح اٵك٣ٯ

*   *   * 
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 تقابلية يف الرتاث العربي اإلسالميلغوية نظرات 
 عند البريونيبني العربية واهلندية والفارسية 

 ()عباس علي السوسوةأ. د. 

 مدخل:

مخفرقث منذ القرر  الارانٌ )حقاةلَث( فٌ حراثنا الػرةٌ اإلسالمٌ نظرات لغيٍث 

الىجري
 

مخخلفرث وما حاله، نجدوا غند فئات
 

مر  الػلاراو والاخراه اوخاامراحى  

 ةررَ  الن رري والاػجرر  والتالنررث واإلناسررث الاقارنررث والررر الت مخنيغررث، مررا

لاناستث ستقج فٌ الارال،، وةػظرىا جراو  ػض النظرات جاو غرطاً ةوالفلسفث. 

للاقاةلرث ةررَ  مسرخيٍَ  لغرريٍَ  ٍنخاَرا   لررً لغرث وا ررد    ردواا ٍػررد  قصرداً 

وةػظرىا  لر   ؛كارا فرٌ مفلفرات ل ر  الػامرث فصَ ىا واُخر ٍػد مل ينىرا

فررٌ افلفررات الخررٌ اقخرطررخىا الػرةَررث مرر   لسررنث  خرررى فرر جرى غلَىررا  قصررداً 

كاا فرٌ كخرب  ةي  حغََرات فٌ  صياحىا و ةنَخىا لخخناسب مع  نظاث الػرةَثالاػر

 الاػره والدخَل ومياطع مخفرقث م  مػاجانا القدٍاث.

لاػطَرات الػصرر الرذي  سراةقاً ، م  وذه النظرات كا  مخفرداً  قلَل جداً 

 لرً السرَاا الاقرافٌ الزمنرٌ  فنظرت  لَىا ةػَ  الخػراف  نظرراً ، فَهئج  ُنش

                                                 

()  سخاذ اللسانَات، حػزجامػث . 

 ،.9/6/0202ورد  لً مجلث الاجاع ةخارٍخ 
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ي  أف أ٠ٮف  راصٲةن ، كٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ أظ٤٤٭ة كأ٤٤ٔ٭ة كأ٩ذٞؽ٬ة، ٩ذضخ ٚٲ٫ا٣ؾم أ

 ٚٲ٧ة ري٦خ  ٝؽ كٚٞخ

ك٣ػ٥  ،دٞةث٤ٲػح  ٣٘ٮٱػح ا٩ْؿات :٤ٝخ ؛ًجٍ يمٍْةت اهَْٕان٨٦ ا٣ٺزـ 

ا٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣ذٞةث٤ٰ  أك اا٤٣كة٩ٲةت ا٣ذٞةث٤ٲح ؛ ٚأ٤ٗت اٵ٧ٔةؿ ٨٦ ٝجٲ٢  :أ٢ٝ

ا٧٣ذٛةكدح ٰٚ ٦ؽل اٝذؿاث٭ػة ٦ػ٨  - تكا٧٣ٺظْة إف مبخى ا٣٪ْؿات - اٵ٩ْةر

ا٣ذكػػجٲط  ٗةٱذ٭ػػةك٣ٲكػػخ ٬ػػؾق ا٣ؽراقػػح ا٧٣ذٮاًػػٕح ٦٪ةٝجٲػػح  أ١ٚػػةر ز٦ة٩٪ػػة 

 ٬ةكٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫ ٣ٲكخ إقػٞةَٲح دػؿكـ ظنػؿ، كا٣ذ٧ضٲؽ ٵقٺٚ٪ة كدؿاز٪ة

ٰٚ قٲةٝ٭ة ا٣ـ٦٪ػٰ ا٣سٞػةٰٚ، ٤ٞؿااة ٣إ٧٩ة ٬ٰ ٦عةك٣ح   ٰٚ زٲةب ٦ٕةوؿة ٝكؿان 

 ةد٫ ٦٪٤ُٞح ٨٦ ٔىؿ٩ة ك٦ُٕٲ

٩ْؿٱػح ٤ٔػ٥ »كٝؽ اصذ٧ٓ د٧ضٲؽ دؿاز٪ة ٦ٓ ظنؿق ٰٚ زٲةب ٦ٕةوػؿة ٚػٰ 

«ا٤٣٘ح ا٣ذٞةث٤ٰ ٰٚ ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ
 1ا

ك٬ػؽٚ٭ة ثٲػةف أقػجٞٲح ا٣ٕػؿب ا٣ٞػؽا٦ٯ  ،

٬ػ٢ كصػؽت دراقػةت دٞةث٤ٲػح  :ةك٨٦ أقب٤ذ٭ ، 242اص ٝج٢ ٧٤ٔةا ا٣٘ؿب

 ٦ٕؿكٚػةن إف د٥٤ٕ ا٤٣٘ةت كدراقذ٭ة ٠ػةف  كأصةب: ٝؽٱ٧ح ثٲ٨ ا٣ٕؿثٲح كٗٲؿ٬ة؟

 ئرك٦ٲح كٚةرقٲح ٰٚ مٕؿ اٵٔنػٯ كا٦ػؿ ٚ٪ضؽ أ٣ٛةّةن  ٨٦ ا٣ٕىؿ ا٣ضة٤٬ٰ!!

ػ   244صا ا٣ٞٲف ٠ة٣كض٪ض٢ كا٣ؽٱةثٮذ! ٔي ٠ذػةب  ضى ٣ػ٥ ٱذٕػؽَّ ؿً ك٠ػ٢ ٦ػة 

٤ضةظِ ٰٚ ا٣جٲةف ٣ ك٩ْؿات ، 245ا ا١٬ؾا  قٲجٮٱ٫ ثةب اَؿاد ٰٚ ا٣ٛةرقٲح

٣ذٞػػةث٤ٰ ٣ػػٲف أف ٤ٔػػ٥ ا٤٣٘ػػح ا  256ا كػػػذ٥ كازٞػػةن    248-246ا كا٣ذجٲػػٲ٨

 ٚ٭ٮ ٦ٮصٮد ٦٪ؾ ا٣ؼ٤ٲ٢ كقٲجٮٱ٫ كا٣ضةظِ كا٣كٲٮَٰ!، إٹ ثةق٫٧ صؽٱؽان 

، ٣ٲؽػ٢ ٚٲ٫ ٨٦ ٠ةف ٦كػ٧٤ةن   اهذؿاث اهٕؿثٔ ااقالئاٰٚ  كٰٚ ا٣ٕ٪ٮاف

ا٣ٕ٪ػٮاف  كٰٚ ثة٣ٕؿثٲح  مؿٱُح أف ٱ١ٮف ٫٤٧ٔ ١٦ذٮثةن ، ٠ةف أـ ٗٲؿ ٔؿثٰ ٔؿثٲةن 

                                                 

قػجذ٧جؿ  84-83د٦نٜ، ا٣ٕؽد  -ض٤ح ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ ٣ضةق٥ ٤ٰٔ صةق٥ كأػٲ٫ زٱؽاف، ٦  1ا

  251-242، ص2661
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ة٣ىتى ثة٣ن٧ٮؿ  ٍْؿات ا وووأوَة  ا٣ؾم ٣ٲف ٚػٰ إ١٦ة٩٪ػة ثة٣ذ٪١ٲؿ ظذٯ ٹ ٩ُي

٦٪ؾ ٔٞٮد ٰٚ أدثٲةد٪ة ٨٦ أف دراقح  ثةٔذجةر ٦ة أوجط ٦كذٞؿان  اهَْؿات ثةهذقةثوٖح

٩ْػػة٦ٲ٨ ٣٘ػػٮٱٲ٨ ث٘ػػؿض ٦ٕؿٚػػح أكصػػ٫ ا٣ؼػػٺؼ ثٲ٪٭٧ػػة
 

 دٕػػؽ دراقػػح دٞةث٤ٲػػح

contrastive، ْػة٦ٲ٨ ٝػؽ ٱ١ٮ٩ػةفك٣كخ ٰٚ ظةصح ٤٣ذ٪جٲ٫ ٤ٔػٯ أف ٬ػؾٱ٨ ا٣٪: 

٣٘ذػٲ٨ أك، ٣٘ٮٱػح كاظػؽة ٠ة٣ٕؿثٲػح كا٣كػؿٱة٩ٲح٣٘ذٲ٨ ٦٪ذ٧ٲذٲ٨ إ٣ٯ أقػؿة 
 

٠ػ٢ 

٦كذٮٱٲ٨ ٦٪ذ٧ٲٲ٨ إ٣ػٯ  أك، ؿة ٦ؼذ٤ٛح ٠ة٣ٕؿثٲح إزاا ا٣ذؿ٠ٲح٦٪٭٧ة د٪ذ٧ٰ إ٣ٯ أق

٣٘ح كاظؽة
 2ا
 ،ا٣ٕؿثٲػح ٦ٞةثػ٢ أم ٦كػذٮل آػػؿ ٚٲ٭ػة٠ة٧٣كذٮل ا٣ٛىٲط ٰٚ  

َْأؿات ثك٩جػؽأ ثةقػ٥ اهلل دٕػة٣ٯ   أـ ٥٣ ٱ١ػ٨ كقٮاا ٠ةف ا٣٭ؽؼ ٦٪٭ة د٤ٕٲ٧ٲةن 

 ز٥ أ٩ذ٢ٞ إ٣ٯ ا٣جٲؿك٩ٰ ٦ٮًٮع ا٣جعر ،   فٔ اهمذةب181ِ)ت  جُْٕقٖ

٠ة٣ؼ٤ٲػ٢ ، كأثؽأ ثػأف ثٕػي أٔٺ٦٪ػة ا٣ْٕػةـ ٠ػة٩ٮا قػةثٞٲ٨ ٣ٕىػٮر٥٬

كأزٱػؽ أف ا٣سٺزػح  ؛كاثػ٨ ػ٤ػؽكفكا٣ضةظِ، كد٧٤ٲؾق كٔجؽ ا٣ٞة٬ؿ كا٣ٛةراثٰ 

كآػؿ٥٬ ظ٧ة٣ٮ أكص٫ ٱ٨١٧ ٝؿااة أ٧ٔة٣٭٥ ٨٦ كص٭ػةت ٩ْػؿ ٦ذٕػؽدة  ؿى كى اٵي 

ٚ٭ػٮ  - ٦ٮًٓ ٠ٺ٦٪ة - ٚإذا اٝذىؿ٩ة ٤ٔٯ ٠ذةب قٲجٮٱ٫ ؽد ٰٚ ٢٠ ز٦ةف دذض

ك٬ٮ ا٣جعؿ ا٣ػؾم ٱ٪ج٘ػٰ ٧٣ػ٨ أراد ا٣٘ػٮص ٤ٔػٯ دررق أف ، ٝؿآف ا٣٪عٮ ثعٜ

ٙى ٠ذػت ا٧٣ذػأػؿٱ٨ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ٦ضػؿد ٠ذػةب ٚػٰ ، ٱذأ٩ٯ كٱ٭ةث٫ ك ٬ٮ ٨٧٣ أ٣ًػ

                                                 

، 1998دار ٝجػةا، ا٣ٞػة٬ؿة،  7راصٓ ٦ع٧ٮد ٚ٭٧ٰ ظضةزم: ٦ؽػ٢ إ٣ػٯ ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح، ط  2ا

ك٦ع٧ػػٮد إقػػ٧ةٔٲ٢ وػػٲ٪ٰ كإقػػعةؽ ٦ع٧ػػؽ اٵ٦ػػٲ٨: ، 1976ٔػػةـ  1ط، 26-24ص

  95-77ص، 1981 ا٣ذٞةث٢ ا٤٣٘ٮم كدع٤ٲ٢ اٵػُةا، صة٦ٕح ا٤٧٣ٟ قػٕٮد، ا٣ؿٱػةض

 Fisiak,J: Contrastive Linguistics and the Language Teacherكا٩ْػػؿ

.Oxford Univ Press      

ٚػٰ » كا٣جؽراكم ز٬ػؿاف، 7، ص«٤٣٘ح ا٣ذٞةث٤ٰٰٚ ٥٤ٔ ا» أ٦ة أظ٧ؽ ق٤ٲ٧ةف ٱةٝٮت

ثػٲ٨ ٣٘ذػٲ٨ ٦ػ٨ أقػؿدٲ٨  ٚٲضٕٺ٩ػ٫ ػةوػةن ، 11، ص«٥٤ٔ ا٤٣٘ح ا٣ذٞةث٤ٰ دراقةت ٩ْؿٱح

 ٲف ثىعٲط ك٣ ٦ؼذ٤ٛذٲ٨!
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 ك٬ػٮ ٔ٪ػؽ ٦٪ذٞػؽم ا٣٪عػٮ ٔجةرد٫ ك٦ى٤ُعةد٫ ٗٲؿ قػةا٘ح ، ا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ

 َّْ ت دُ٘ػٯ ٤ٔٲػ٫ ا٧٣ٕٲةرٱػح ٹ ا٣ٮوػٛٲح ٥ كٹ ٦ؿدَّػا٣ٕؿثٰ ٔة٦ح ٠ذةب ٗٲؿ ٦٪

كٱكٲُؿ ٤ٔٲ٫ ا٧٣٪ُٜ كأ١ٚةر ٗٲؿ ٧٤ٔٲح ٠ة٣ٕة٢٦ كا٢٧ٕ٣  ك٬ػٮ ٔ٪ػؽ آػػؿٱ٨ 

كٔ٪ؽ آػؿٱ٨ ٬ٮ ٚػٰ ا٣٪عػٮ ا٣ذٮ٣ٲػؽم ا٣ذعػٮٱ٤ٰ  ٧٩ٮذج ٤٣كة٩ٲةت ا٣ٮوٛٲح 

ك٬ػٮ ٔ٪ػؽ  ا٧٣ٮقٕح ٰٚ أ٤ٗت أَٮارق اثذؽاا ٨٦ ا٣٪ْؿٱح ا٧٣ٕٲةرٱح ٚة٧٣ٕٲةرٱح 

ـو قةثٜ إ٣ٯ ٩ْؿٱح ا٣كٲةؽ ث٢١ ١٦ٮ٩ةد٭ة ظذٯ إ٩ػ٫ ٱؿأػٰ ذ٣ػٟ ٚػٰ كًػٓ  ٝٮ

 ٤٣ذؽاك٣ٲح رااؽ  ةن ك٬ٮ أٱٌ ا٣ٞٮأؽ 

، ثػ٢ أزٔػ٥ أف كٹ أز٥ٔ ٬٪ة أف قٲجٮٱ٫ رااؽ ا٣ؽراقةت ا٣ذٞةث٤ٲح ٰٚ دؿاز٪ة

 ٱٞةثػػ٢ ٚٲ٭ػػة ثػػٲ٨ ا٣ٕؿثٲػػح كاٵ٣ٛػػةظ اٵٔض٧ٲػػح/٣ؽٱػػ٫ ٦ٺظْػػةت/٩ْؿات، 

ك٦ة ٱعؽث ، ٔ٪ؽ٦ة دٕؿب ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب ث١سؿة اقذ٧ٕة٣٭٥ ٣٭ة ٦٪ؾ د٬ؿ ا٣ٛةرقٲح

ك٦ذػٯ ، ؟ك٬ػ٢ دؼٌػٓ ٣ٶث٪ٲػح ا٣ٕؿثٲػح ،٣٭ة ٨٦ د٘ٲٲػؿ ٚػٰ أكاػؿ٬ػة وػٮدٲةن 

٣ػـ٥ٔ ٚؿقػذٲغ أف  ػٺٚػةن ، ٰٚ أرثٕح أثٮاب ؟،ك٦ذٯ ٱ٧ذ٪ٓ وؿٚ٭ة ؟،د٪ىؿؼ

٤٣ٕؿثٲح ك٥٣ ٱنؿ إ٣ٯ ا٣ٛةرقٲح ٍٝ ٠ة٦ٺن  قٲجٮٱ٫ ٝؽـ ٰٚ ا١٣ذةب كوٛةن 
 3ا

! 

ػػؿب » ثأأةب األقأأًةء األٔضًٖأأح األول: ٔي ا٤ٔػػ٥ أف ٠ػػ٢ اقػػ٥ أٔض٧ػػٰ أ

ٚإ٩ػٟ إذا قػ٧ٲخ ثػ٫ ، كوةر ١٩ػؿة٨ ٰٚ ا١٣ٺـ ٚؽػ٤ذ٫ اٵ٣ٙ كا٣ٺـ، كد١٧

كذ٣ػٟ ٩عػٮ ا٤٣ضػةـ  إٹ أف ٱ٧٪٫ٕ ٨٦ ا٣ىؿؼ ٦ة ٱ٧٪ٓ ا٣ٕؿثٰ ، وؿٚذ٫ رصٺن 

ًًٛؿ٩ؽ كا٣ـ٩ضجٲ٢ كاٵر٩ؽىج كا٣ٲة ٩ؽىج كا٣٪ٲؿكز كا٣ ق٧ٲ٨ ٰٚ ٦ػ٨ كا٣ؽٱجةج كا٣ٲىؿى

ؿي    «ٝةؿ: ٱةق٧ٲ٨ه ٧٠ة دؿل كا٣ك٭ؿٱـ كاٳصي
 4ا

كاًط أ٫٩ ٱٞىؽ ثةٵٔض٧ٲح   

                                                 

  ك٥٣ ٱؾ٠ؿ ٔٺٝذ٫ ث٤٘ح أػؿل 97ٱ٪ْؿ: ٠ٲف ٚؿقذٲغ: ا٣ٕؿثٲح، دؿص٧ح ٦ع٧ؽ ا٣نؿٝةكم   3ا

، كٱ٪ْػػؿ 85-65ٮٱ٫ ٚػػٰ: أٔػػٺـ ا١ٛ٣ػػؿ ا٤٣٘ػػٮم، صجٚػػٰ ا٣ٛىػػ٢ ا٧٣ؼىػػه ٣كػػٲ

٥ٍٔ يصةق٥ ٤ٰٔ كأػٲ٫ ا٧٣نةر إ٣ٲ٫ ٨٦ ٝج٢   «!! ثةب اَؿاد ا٣ٛةرقٲح»زى

  235-3/234ـ، 1988ف، ١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ ثة٣ٞة٬ؿة، ٠ذةب قٲجٮٱ٫، دعٞٲٜ ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةرك  4ا
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ة د١ػٮف ٦٪١ػؿ، ك٬ؾق ١٣سؿة دؿدد٬ة ٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب وةرت ٔؿثٲػح ا٣ٛةرقٲح 

 ظذٯ ٣ٲٛذؿض أف دك٧ٰ ثٮاظؽ ٦٪٭ػة إ٩كػة٩ةن دةرة كدؽػ٢ ٤ٔٲ٭ة أداة ا٣ذٕؿٱٙ، 

 إذا كصػؽت ٚٲػ٫ ٤ٔػ٢ ا٧٣٪ػٓ  ٚذىؿ٫ٚ أك دٕة٫٤٦ ٦ٕة٤٦ح ا٧٧٣٪ٮع ٨٦ ا٣ىؿؼ

 ك٩ٺظِ أف اٵق٧ةا ا٣ذٰ ٦س٢ ث٭ة أث٪ٲذ٭ة ا٣ىؿٚٲح ٦ذٕؽدة 

ُ اهسةٍٔ ب فمكأؿدُؿِ ْٔ : ثةب ية لةن يٌ األٔضًٖح ٔوٓ أرثٕح أظؿ  وقؽ أ
 

ن.  ِٔ  ٦سػ٢ ٢ أ٩٭ػ٥ ٱ٤عٞػٮف ص٧ٕػ٫ ا٣٭ػةا ٠سٲػؿان ٔػ٨ ا٣ؼ٤ٲػ ٢ٞ٩ٔوٓ يسةل يَوة

ٮ٣ىش كوٮا٣ضح، ٦ىٮزىج ك٦ٮازصح» َىٲ٤كةف كَٲة٣كح، اثضحك٠يؿثيش ك٠ؿ، كوى ، ك

ػػٮرىب كصٮارثػػح  ة ٠ة٣ىػػٮا٦ٓ ٧ػػك٠ٲػػة٣ش ص٤ٕٮ٬كٝػػؽ ٝػػة٣ٮا: صػػٮاربي  كصى

ك٩ْٲؿق ٰٚ ا٣ٕؿثٲح وػٲ٢ٞ ، كٝؽ أدػ٤ٮا ا٣٭ةا أٱٌة ٚٞة٣ٮا: ٠ٲة٣ضح  كا١٣ٮا٠ت

ٕى٥ كٝنة٧ٔح، كوٲؿؼ كوٲةرٚح، كوٲة٤ٝح ي ، كٝىن ٤ىػٟ ؿً ٍٔػٚٞؽ صػةا إذا أ ب ٧٠ى

آؿ ٚػٺف أك ص٧ةٔػح  كأ٩ػخ دؿٱػؽ: ا     ك٠ؾ٣ٟ إذا ٠كؿت اٹقػ٥ ك٦ٺا١ح

ٕىح كا٧٣٪ةذرة كا٧٣٭ة٣جػح كاٵظػة٦ؿة كاٵزارٝػح ا٣عٰ أك ث٪ٰ ٚٺف  ا    ا٧٣ىكة٦ً

٧ٕػخ ص٧ػٓ د١كػٲؿ ٱ١ػٮف  «ا     ٱؿٱؽ أف اٵ٣ٛةظ اٵٔض٧ٲح إذا دٕؿثػخ كصي

٤ىح ًٔ ة كٱ١ػٮف ، ٧ٚس٤٭ػة ٦سػ٢ ا٣ٕؿثٲػح د٤عٞ٭ػة ا٣٭ػةا أك ٹ د٤عػٜ ،٤ٔٯ ٦سةؿ ٦ٛى

٤ىح ٣ض٧ٮع ا٣ج ًٔ ة نؿ ا٧٣٪ذ٧ٲ٨ ٣عٰ أك ٝجٲ٤ح ك٩عٮ٧٬ة٦ٛى
 5ا

  

ُ  اهسةهر: ٦ػة ٱ٘ٲػؿكف  ٱؿل أف ا٣ٕػؿب ٠سٲػؿان   ب يٌ األٔضًٖحؿِ ْٔ ثةب ية أ

كأ٩٭٥ أػٌٕٮا اٵ٣ٛػةظ ٵث٪ٲػح ، ا٣عؿكؼ اٵٔض٧ٲح ا٣ذٰ ٣ٲكخ ٨٦ ظؿكٚ٭٥

كرث٧ػة دؿ٠ػٮا ، ا٣ٕؿثٲح ٦س٢ در٥٬ كث٭ؿج كدٱ٪ةر كإقعةؽ ك ٱٕٞٮب كصٮرب

، ظؿكٚػ٫ ٦ػ٨ ظػؿكٚ٭٥ ث٘ػي ا٣٪ْػؿ ٔػ٨ ا٣ج٪ػةااٹق٥ ٤ٔٯ ظة٣ػ٫ إذا ٠ة٩ػخ 

ثذٛىٲ٢ ٠ةؼ
 6ا

  

                                                 

  621-٠3/626ذةب قٲجٮٱ٫   5ا

  364-4/363ٱ٪ْؿ ٠ذةب قٲجٮٱ٫   6ا



 446 (9-3)اجلصءاُ  (49)اجملمد  -جممة جمىع المغة العسبية بدوػل 

ٚػٰ زػٺث وػٛعةت ٱػؾ٠ؿ   ثأةب اَأؿاد ااثأؽال فأٔ اهوةرقأٖح اهؿاثٓ:

، اٷثػػؽاؿ ا٧٣ُػػؿد ٣عػػؿكؼ ا٣ٛةرقػػٲح إذا دػ٤ػػخ ا٣ٕؿثٲػػح ثذٛىػػٲ٢ مػػؽٱؽ

ك٣ٶوٮات ا٣ذٰ ٹ دسجػخ ٚػٰ ا٣ٛةرقػٲح ، ٣ٶوٮات ا٣ذٰ ٹ دٮصؽ ٰٚ ا٣ٕؿثٲح

كٱؾ٠ؿ اٷثؽاؿ ٗٲػؿ  ؛ثٕي ا٣عؿ٠ةتك٣ذ٘ٲٲؿ٥٬  ؛٢٤ ٢١٣كٱٕةن، أك كٝٛ كوٺن 

ٰٚ ا٣عؿكؼ ا٧٣نذؿ٠ح ثٲ٨ ا٤٣٘ذٲ٨ ا٧٣ُؿد
 7ا

  

 ك٬ؾا قجٜ ز٦٪ٰ كاًط ٦٪٫ ٢١٣ ٨٦ دعؽث ثٕؽق ٨ٔ ا٧٣ٕؿب 

دعقٖأق يأة »فأٔ   441-362)اهجٖؿوٍأٔ كاٳف ٩أدٰ إ٣ٯ ٦ٮًٮع ثعس٪ة 

«يقجْهح فٔ اهٕقن أو يؿذوهح، هوَّؽ يٌ يقْهح
(8 
 . 

ا٣ؿٱعةف، ٦ع٧ؽ ث٨ أظ٧ؽ ا٣جىٲؿك٬ٰ٩ٮ أثٮ 
 9ا
 رٱةًػٰ ٦ذ٤ٛكػٙ ،ا٣ؼٮارز٦ٰ 

ا٤َٓ ٤ٔٯ ٤ٚكٛح ا٣ٲٮ٩ةف كا٣٭٪ػٮد، كاردٕٛػخ ٦٪ـ٣ذػ٫ ٔ٪ػؽ ، ٦ؤرخ ٦٭٪ؽس ١٤ٰٚ

 أٝةـ ٰٚ ا٣٭٪ؽ ثٌٓ ق٪ٲ٨، ك٦ةت ٚػٰ ث٤ػؽق  ٤٦ٮؾ ٔىؿق ٨٦ ا٣٘ـ٩ٮٱٲ٨ كٗٲؿ٥٬ 

َي  ٠سٲػؿة ٦٪٭ػة: و٪ٙ ٠ذجػةن  ٥ إ٣ػٯ ؿصً كديػ ٓجًػاٳزػةر ا٣جةٝٲػح ٔػ٨ ا٣ٞػؿكف ا٣ؼة٣ٲػح 

قُؿٹب، ا٣ض٧ػة٬ؿ ٚػٰ ٦ٕؿٚػح ا٣ضػٮا٬ؿ، اٷ٩ض٤ٲـٱح، اٹقذٲٕةب ٰٚ و٪ٕح اٵ

دةرٱغ اٵ٥٦ ا٣نؿٝٲح، ا٣ٞة٩ٮف ا٧٣كٕٮدم ٰٚ ا٣٭ٲبح كا٣٪ضٮـ كا٣ض٘ؿاٚٲػح، دػةرٱغ 

                                                 

  367-٠4/365ذةب قٲجٮٱ٫   7ا

ٮ٣ػح، ٦ٞجٮ٣ػح ٚػٰ ا٤ٕ٣ػ٥ أك أثٮ ا٣ؿٱعةف ٦ع٧ؽ ث٨ أظ٧ؽ ا٣جٲؿك٩ٰ: دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ ٨٦ ٦ٞ  8ا

، ٧1958ٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩ٲح، ظٲؽر أثةد ا٣ػؽ٨٠ دكارد قؼةك، ص٧ٕٲح دااؿة ا٣إثٕ٪ةٱح ٦ؿذك٣ح، 

    كٝؽ كرد قؼٮ، كقؼةك ٦ٕةن 1999وٮرد٫ ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ٣ٞىٮر ا٣سٞةٚح ٰٚ ٦ىؿ 

ث١كؿ ا٣جةا ا٧٣ٮظؽة، كدةثٕػ٫  2/392ذةب اٵ٩كةب ٤٣ك٧ٕة٩ٰ ٠ٰٚ ًجٍ ثةا٫: صةا ٰٚ:   9ا

 526-1/524، ك٣ػٲف ٚػٰ ٦ٕضػ٥ ا٣ج٤ػؽاف ٣ٲػةٝٮت ج1/197اث٨ اٵزٲػؿ ٚػٰ ا٤٣جػةب 

، دعٞٲػٜ 2331-2336، ص5، ك٨١٣ ٚػٰ ٦ٕضػ٥ اٵدثػةا، ج٦ٮًٓ ثةق٥ ثٲؿكف أوٺن 

كأ٩ػ٫ رأل  ،٦ٕ٪ة٬ة ا٣جؿا٩ٰ ٨٧٣ ٬ٮ ػػةرج ا٣ج٤ػؽ -دكف ًجٍ  -إظكةف ٔجةس أف ثٲؿك٩ٰ 

ثٛػذط ا٣جػةا ا٧٣ٮظػؽة ك٠كػؿ ا٣ٲػةا  8/138ٚ٭ؿقخ ٠ذج٫ ٰٚ قذٲ٨ كرٝح  كٰٚ ا٣ىٛؽم 

 ٱةٝٮت ٨ٔ   ا٣جؿا٩ٰاآػؿ ا٣عؿكؼ    ك٢ٞ٩ ا٧٣ٕ٪ٯ 
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ه إمّ اإلًجنٔزٓة، اإلرشاد فْ أحكام امٌجِمرج  ع وت  ب  امٌُد ط  
(10)

. 

 وبٌُٔىيا أشيةنة وجِابيات... غاصر ابي شئٌا» وفْ امِافْ بامِفٔات أًٍ

وأكيام ، دخل صحبة امصنطان امغزًِي بالد امٌُد وأكيام بٔيٌُه وتػنيه مغي ُه

مٍ امجىاَر فْ وػرفية امجيِاَر وامدئدمة  بغزًة ح ّ وات غي شي غامٔة...

«واملاًِن امىصػِدي وتحلٔق وا منٌُد وي ولِمة وولامٔد امُٔةة...
(11)

. 

كد طبع أول وير  فيْ مٌيدن  «لرون امخامٔةإثار امباكٔة غي ام» كان ك ابٍ

وطبييع ثأًيية فييْ ، 1879 دوارد شييخِ وييع ترجى ييٍ إمييّ اإلًجنٔزٓييةإبػٌآيية 

فطبيع « تحلٔق وا منٌُد وي ولِمة ولبِمية فيْ امػليل أو ورةومية».أوا 1923

ص منىي ي امػربيْ وولدوية باإلًجنٔزٓية 365فيْ  1887بػٌآة شخِ ًفصيٍ 

1888 ةٓص. وترجىٍ إمّ اإلًجنٔز41فْ
(12)

. 

بل هو دراسة إناسية، منغة ميس امكتاب خامصا  
 

منهند في امقرن امهجرر  

امخررا س
 

األدٓييان وامىػ لييدات  فرري contrastive/تقابنيررة  دراسررة  واةنررة

ويي تػيدد أًيِال اميزوا ، وامػادات وام لامٔد االج ىاغٔية
(13)

وكثير  أًيِال  ،

ِال امىذًبٔيواخ داصاتُا بأً - ٕخر  وص لر امػدا ا ًار - امجٌُىات
(14)

، 

ٓ ضي  ويي  امحاويل امرئصيْ مكيل ويا شيبق.وظِاَر مغِٓة، باغ بيار امنغية 

                                                 

، 206-6/205، 1985ركنْ: األغيالم، ط دار امػنيه منىالٓئي بٔيروت خٔر امدٓي امز (10)

 وأحال غنّ غد  ودادر.

ِافْ بامِفٔات  (11)  ت  س.دٓدرٌٓؼ، وكد شُا فجػنٍ أحىد بي وحىد. 142-8/138امدفدي: ام

مٔان شركٔس: وػجه امىطبِغات امػربٔة وامىػربة، وطبػة شركٔس بىدر إاًظر: ِٓشف  (12)

 .امىحلق غٌده شخِ وشخاو وػا  . 1/615-616،  1928

 .84-82امبٔروًْ: تحلٔق وا منٌُد  (13)

د.اشِك كِوار شيٌُا، فيْ وٌزميْ ب ػيز فيْ أ.. وأخبرًْ امزؤل 49-45تحلٔق وامنٌُد  (14)

أن بػض أشىايُا امِارد  غٌد امبٔروًْ وا زال فْ اغ لاد امٌاس فْ امٌُد،  2010وا10ِٓ

 ح ّ إن فْ حٔي أن بػضُا وٌلرض.
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قػػُٮ ٚ٭ػػٮ ٱ٪ذٞػػؽ أر ،ا١٣ذػػةب أف زاد ا٧٣ؤ٣ػػٙ ٦ػػ٨ ا٤ٕ٣ػػٮـ ا٤ٕٞ٣ٲػػح كٚٲػػؿ

٧٬٪ػة ٚػٰ ا١٣ذػةب ٩ْؿادػ٫ ا٤٣٘ٮٱػح ٤٣٭٪ؽٱػح كٚٲسةٗٮرس كٗٲؿ٧٬ة ٠سٲػؿٱ٨  ك

 ٦ٞةث٢ ا٣ٕؿثٲح ك٣٘ةت أػؿل 

ؼ ٱٛٲػؽ ٚػٰ دٕػؿٌ اش ٗٲؿ أف ثٕي ٦ة ٔؿًػ٫ جةؽ ا٣٪ذةك٩ع٨ ٹ ٩عت اقذ

ا٣ذُٮر /ا٣ذ٘ٲؿ ٰٚ ا٤٣٘ةت ا٣٭٪ؽٱح ٹ ٩ضؽق ٚػٰ ٦ىػؽر آػػؿ
 15ا

٢ ٧٠ػة ٱـٱػ، 

ا٣نػةإح ثػٲ٨ ا٣ؽارقػٲ٨ ٔػ٨ ثٕػي ا٤٣٘ػةت ثٕي اٵك٬ةـ كاٵ١ٚةر ا٣٪٧ُٲح 

 كػىةاى٭ة قٮاا أ٠ة٩خ ا٣٭٪ؽٱح أـ ٗٲؿ٬ة 

٩كػذ٪ذش  - ٲؿ ٬ؾاٗ ا٣ذٰ ٥٣ ٱؾ٠ؿ ٣٭ة اق٧ةن  - ٨٦ ظؽٱس٫ ٨ٔ ا٤٣٘ح ا٣٭٪ؽٱح

ٚػة٤ٕ٣ٮـ  ؛٨٦ ػػٺؿ أكوػةٚ٭ة ا٧٣ذ٪ػةزؿة ٚػٰ ٠ذةثػ٫ أ٩٭ػة ا٤٣٘ػح ا٣ك٪كػ١ؿٱذٲح

 ك٬ٮ ٱىٛ٭ة ثأ٩٭ة:، كاٳداب كاٵمٕةر ٦ؽك٩ح ث٭ة

ـو » -1  َٮٱ٤ح ٔؿٱٌح دنةث٫ ا٣ٕؿثٲح، ٱذك٧ٯ ٚٲ٭ػة ا٣نػٰا ا٣ٮاظػؽ ثٕػؽة أقػة

ةؿي ثة٣نػ٧ف كا٧٣س  ٚإ٩٭٥ ٱك٧ٮف ا٣نٰا ا٣ٮاظؽ ثأق٧ةا ٠سٲؿة صؽان  ا     ٦ٞذٌجح

٤ٔٯ ٦ة ذ٠ؿكا، ٠ذك٧ٲح ا٣ٕؿب اٵقؽ ثٞؿٱت ٨٦ ذ٣ػٟ،  ٮ٬ة ثأ٣ٙ اق٥و ٚإ٩٭٥ ق٧َّ 

، كثٌٕػػ٭ة ٦نػػذٞح ٦ػػ٨ اٵظػػٮاؿ ا٧٣ذ٘ػػةٱؿة أك اٵٕٚػػةؿ ثٌٕػػ٭ة ٦ٞذٌػػجح اٝذٌػػةثةن 

ك٥٬ ٱذجضعٮف ثؾ٣ٟ، ك٬ٮ ٨٦ أ٥ْٔ ٦ٕةٱت ا٤٣٘ح، ٧ٚٮًٮٔ٭ة إٱٞػةع  ا٣ىةدرة 

ػ٭٥ اق٥ ٤ٔٯ ٢٠ كاظؽ ٨٦ ا٧٣ٮصٮدات كآزةر٬ة ث٧ ٌي ٮاَأة ثٲ٨ ٩ٛؿ ٱٕؿؼ ث٭ة ثٕ

٫ ٔ٪ؽ إّ٭ةر ذ٣ٟ اٹق٥ ثة٣٪ُٜ ًى «٨ٔ ثٕيو ٗؿ
 16ا

  

ٗي٤ٮاا ثٕي ا٣ٕؿب ٝؽ٦ةا ك٦عؽزٲ٨ ، ك٢ٕ٣ ٦ة ذ٠ؿق ا٣جىٲؿك٩ٰ ٱؼٛٙ ٨٦ 

٠سؿة ا٧٣ذؿادٚػةت  - دكف قةاؿ ا٤٣٘ةت - ا٣ؾٱ٨ ٱؤ٦٪ٮف ثأف ٨٦ ٦ٲـات ا٣ٕؿثٲح

٨٦ ا٣ض٢٧ كا٣ٛؿس  كٵف ٤٣ن٧ف ٔ٪ؽ ا٣٭٪ٮد أ٧٬ٲح أ٥ْٔ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ كاظؽ 

                                                 

  ٦9ؿثٮر٠ؿ ٤٣٪نؿ صأدٲٮارم: ٚىٲ٤ح ا٤٣٘ةت ا٣٭٪ؽٱح اٷٱؿا٩ٲح، ثةد٪ة:   15ا

  186-185ك13دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ   16ا
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كاٵقؽ كا٣ؽا٬ٲػح كٗٲؿ٬ػة ٦ػ٨ اٵمػٲةا كا٧٣ٕػة٩ٰ ٔ٪ػؽ ا٣ٕػؿب ٚٞػؽ ٠سػؿت 

كٝؽ ٧٣ف ا٧٣ؤ٣ٙ ثٕػي أقػجةب ظػؽكث  أق٧ةؤ٬ة ظذٯ كو٤خ إ٣ٯ أ٣ٙ 

أك ، ككًػٓ ٤٣ىػٛح ٦عػ٢ اٹقػ٥ ا٠ذٛػةا ث٭ػة، ٦ػ٨ اػذىػةر ٤٣ٛػِ، ا٣ذؿادؼ

 اٹٝذىةر ٤ٔٯ ثٕي أظٮا٫٣ 

٦ٲػـة ٵم ٣٘ػح ٚإ٩٪ػة ٹ ٩ٮاٚػٜ  ك٩ع٨ كإف ٠٪ة ٹ ٩ٕػؽ ٠سػؿة ا٧٣ذؿادٚػةت

 أمِّ  - ٧ٚكػذ٢٧ٕ ا٤٣٘ػح٣ٮف ٨٦ ٔٮاٝج٫، ٱ٭ٮٌ  ٬ة ٔٲجةن ا٧٣ؤ٣ٙ كٹ ٗٲؿق ٤ٔٯ ٔؽِّ 

 - ٹ ٱذةح ٫٣ ٰٚ ا٧٣ٮٝٙ ا٤٣٘ػٮم اٹصذ٧ػةٰٔ ا٧٣ٕػٲ٨ ٬ػؾا ا٧٣ؼػـكف - ٣٘ح

ث٢ ا٣ؾم ٱعٌؿ ٣ؽٱ٫ ٦ة أذػةدق أث٪ػةا ، ٣ٲ٪ذٰٞ ٦٪٫ ثٲ٨ ثؽاا٢ - ٦٭٧ة د٨١ قٕذ٫

ك٣ػػٲف ٔ٪ػػؽ  كٝػػؽ ٹ ٱعٌػػؿق إٹ كاظػػؽ ، إ٣ػػٯ زٺزػػح ثػػٲ٨ ٣ٛػػِ ٦ضذ٧ٕػػ٫ ٦ػػة

اًػؿاش  ظٲ٨ د١ةزؿت ا٣ْجةا  ٹ ا٣عٲؿة ا٣ذٰ أوةثخ، ك٦كذ٢٧ٕ ا٤٣٘ح ا٣ذؿؼ

 ٥٤ٚ ٱؽر ٦ة ٱؽع ك٦ة ٱىٲؽ ، ٤ٔٲ٫

٨ ا٣ذؿادؼ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣٭٪ؽكقذة٩ٲحك٠٪ة ٰٚ ثعر قةثٜ ٔ
 17ا

 ٣٘ػح ك٬ٰ -

، قػػٮرىج :ك٬ػػٰ- كٗٲؿ٬ػػة - ا٣نػػ٧ف ٦ذؿادٚػػةت اقػػذؼؿص٪ة - ٦ٕؿثػػح ٗٲػػؿ

ؿ، ث٭ةق١ىؿ، قٮرٱٰ /g/دٱٮاٝىؿ، دٱ٪١ى
 18ا

  

ذا ٝةث٤٪ة٬ػػة ث٧ػػة ذ٠ػػؿق ا٣جٲؿك٩ػػٰإك
 19ا

 - ٵ٩ػػ٫ ٣ػػ٥ ٱػػؾ٠ؿ اٵ٣ػػٙ ٤٠٭ػػة - 

ك٢ٕ٣ دٱػٮا٠ؿ ٬ػٰ ا٣ذػٰ  ٬ٲ٢ي ، ثًجىذة، رىًب ، دٱجة٠ىؿ، ارؾ، ث٭ةف، قٮرىج :كصؽ٩ة

 ثضة٦ٓ ا٣نٛٮٱح ثٲ٪٭٧ة ٰٚ ا٧٣ؼؿج  دعٮ٣خ ا٣جةا كاكان ، ٠ة٩خ دٱجة٠ؿ

                                                 

 ٦1439٬ٞجٮؿ ٤٣٪نؿ ٰٚ ٦ض٤ػح ٔٺ٦ػةت « ا٣ذؿادؼ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣٭٪ؽٱح ٨٦ ػٺؿ ا٣كٲ٪٧ة»  17ا

 ك٧٣ة ٱ٪نؿ ظذٯ اٳف 

دٮ٠ٲؽ أف أ٣ٛةظ ا٣ن٧ف أ٣ػٙ،  175-174كٰٚ ا٣جٲؿك٩ٰ   14ا٣ذؿادؼ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣٭٪ؽٱح   18ا

كمؿح ٣جٕي امذٞةٝةد٭ة  كٝؽ أٱؽ ز٦ٺؤ٩ة ا٣٭٪ٮد ٰٚ ٤٠ٲذٰ اٳداب كا٣ذؿثٲح ثضة٦ٕػح دٕػـ 

 ٦ة دٮو٤خ إ٣ٲ٫ كوععٮا ٣ٰ ثٕي ٦ة ق٧ٕذ٫ ػُأ 

  137دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ   19ا
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ةظت ا٣ن٧ف ٰٚ ا٣ؾ٠ؿ ٔةدة، أكرد ا٣جىٲؿك٩ٰ ٨٦ أقػ٧ةا٫: قػٮـى، كا٧ٞ٣ؿ ٱى

ٟي  اصٲ٥ ٦٪ٞٮَح ثسٺث  ص٪ؽري  ا٤ٔٯ َؿؼ ا١٣ةؼ ٩ُٞذػةف ، مٲذىؿىمػ٥ي،  إ٩ؽي، ٧٬ًى

٥ي، مٲذة٩ف، مٲذىؽٱؽىت، ٧٬ًى٧ىـؾي  / Jاز ٦٪ٞٮَح ثسٺث د٪ُٜ/ ٧٬ًىؿمي
 26ا

  

دنة٩ؽىر٦ة، ٠ة٩خ، ك٬ٰ اٳف: دنة٩ؽ
 21ا

  

ا٣٭٪ؽكقػذة٩ٲح  ك٬ٰ ٰٚ، ذؿادٚةت ٤ٔٯ ا٣ٌٮا/ا٣٪ٮرك٥٣ ٱؾ٠ؿ ا٣جىٲؿك٩ٰ ٦

كدػػ٢ ٚٲ٭ػة ٣ٛػِ ٔؿثػٰ ٧٠ػة ٹ ، ٦ؿادٚػح ٧ٞ٤٣ػؿ أظٲة٩ػةن ا٧٣ٕةوؿة ٦كذ٤٧ٕح 

٪ؽيردة، ٍْر، أكصةٹ، ثىؿ٠ةش، ك٬ٰ: ركم٪ٰ ٱؼٛٯ  ٪ؽيرج، قي قي
 22ا

  

، لسٖأؿ فأٔ اهَّؽٕأح يسأن لسؿدأُ فأٔ اهٕؿثٖأح واهًنذؿك اهوؤْ إٌٔةً  -2

صػػح ٚػػٰ عٮً ٲةت ٦ي اٹقػػ٥ ا٣ٮاظػػؽ ٤ٔػػٯ ٔػػؽة ٦كػػ٧ٌ ثٮٝػػٮع » ٚة٣٭٪ؽٱػػح دذ٧ٲػػـ

إذ ٹ ٱٛػؿؽ ثٲ٪٭ػة إٹ ذك ُٚ٪ػح ٧٣ٮًػٓ ا١٣ػٺـ ، ا٧٣ٞةوؽ إ٣ٯ زٱةدة وػٛةت

، ٦ػ٨ كٱٛذؼؿكف ثؾ٣ٟ اٚذؼةر ٗٲػؿ٥٬ ثػ٫، كٝٲةس ا٧٣ٕ٪ٯ إ٣ٯ ا٣ٮراا كاٵ٦ةـ

«٬ٮ ثة٣عٞٲٞح ٔٲت ٰٚ ا٤٣٘ح!ا    ظٲر 
 23ا

  

ٚػإذا ٠ػةف » :ٗٲؿ٬ػة ٝػةاٺن  كٱٮقٓ رأٱ٫ ٰٚ أف ا٧٣نذؿؾ ٔٲت ٰٚ ا٣٭٪ؽٱح كٚػٰ

ٓى  اٹق٥ ا٣ٮاظؽ ثٕٲ٪٫ كإٝةن  ٤ٔٯ ٔؽة ٦ك٧ٲةت دؿ ٤ٔٯ ًٲٜ ا٤٣٘ح كأظػٮجى ا٣كػة٦

إ٣ٯ قؤاؿ ا٣ٞةا٢ ٧ٔة ٱٕ٪ٲ٫ ث٫ْٛ٤، ٚكٍٞ ذ٣ٟ اٹقػ٥ي إ٦ػة ثػآػؿى ٦س٤يػ٫ ٱ٘٪ػٰ كإ٦ػة 

٠سٲؿة ك٥٣ ٱ٨١ قػجتي ذ٣ػٟ  كإذا ٠ةف ٤٣نٰا ا٣ٮاظؽ أق٧ةاه  ؼ ٧٤٣ٕ٪ٯ ثذٛكٲؿ ٦ٕؿِّ 

٢٠ ٝجٲ٤ح أك َجٞح ثٮاظؽ ٦٪٭ة ك٠ةف ٰٚ ا٣ٮاظؽ ٦٪٭ة ٠ٛةٱػح، ادىػٛخ ا٣جةٝٲػح اقذجؽادى 

ر، كوػةرت قػجت ا٣ذ٧ٕٲػح كاٷػٛػةا أك دع٧ػ٢ كا٣٭ػؾٱةف كا٣٭ػؾى  ا١٬ؾا  ثة٣٭٧ؿ

                                                 

 ٩ٛك٫   26ا

  17ا٣ذؿادؼ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣٭٪ؽٱح ٨٦ ػٺؿ ا٣كٲ٪٧ة   21ا

  18ا٣ذؿادؼ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣٭٪ؽٱح   22ا

  13دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ   23ا
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«ا٧٣نةؽ ٣عِٛ ا٣ض٤٧حا! ثٺ ٚةاؽة ٗٲؿ ًٲةع ا٧ٕ٣ؿ
 24ا

  

ك٦٪٭ػة دٕػؽد  ،٤ٝخ: ٧٣ف ا٧٣ؤ٣ٙ ثٕي أقجةب ٩نػٮا ا٧٣نػذؿؾ ا٤٣ْٛػٰ

ع اٹقذ٧ٕةؿ، ظذٯ ٱى٢ اٵ٦ؿ إ٣ٯ ا٣ذ٧ٕٲح  ك٦ة ٤ٝ٪ةق ٔػ٨ ا٣ذػؿادؼ ا٣ٮًٓ، كد٪ٮ

َى  ٓى  - قػجعة٫٩ كدٕػة٣ٯ - اهلل ٓى جىػ٩ٞٮ٫٣ ٨ٔ اٹمذؿاؾ، ٨٦ أ٩٭٧ػة إ١٦ة٩ٲذػةف   ص٧ٲػ

ٱيكػذعٲة ٦٪ػ٫ كٹ  ٤ٚٲكػخ ٔٲجػةن  ػ٫ٞ٤ ٤ٔٲ٭٧ة ك٤ٔٯ ٗٲؿ٧٬ة ٨٦ إ١٦ة٩ٲةت ا٤٣٘ػح 

ذؼؿ ث٭ة  إذا ٝىؽ ا٧٣ذ٥٤١ إ٣ػٯ ذ٣ػٟ  أ٦ة ا٣ذ٧ٕٲح ثة٧٣نذؿؾ ٚٺ دعؽث إٹ ٦ٲـة ٱٛي

ٔؽا ذ٣ٟ ٚػةث٨ ا٤٣٘ػح ٹ ٱجػؿز ٣ؽٱػ٫ إٹ ٦ٕ٪ػٯ  أ٦ة ٦ةكثةٵظةصٰ كاٵ٣٘ةز   ٝىؽان 

كاظؽ ٤٣ِٛ ٰٚ ا٧٣ٮٝٙ ا٧٣ٕٲ٨، كٹ ٱٞٙ ٦ٮٝٙ ا٧٣ذعٲؿ أ٦ةـ ٠سؿة ا٧٣ٕػة٩ٰ، إذ 

٦ػ٪٭٥  دع٧١ةن  -ٹ كصٮد ٣٭ة ظٲ٪بؾ  كٱجؽك أف ٦٪١ؿم ا٣ذؿادؼ كاٹمذؿاؾ أرادكا 

تة أراد ٣٭ة ا٧٣٪ةَٞح ٧٠ػة ٝػةؿ ٦عٌكػ٧٦ أ٠سؿ ٦٪ُٞٲح ؿثٲحا٣ٕ د١ٮف أف -
 25ا

ثػ٢   

إف ثٌٕ٭٥ ٹ ٱؿٔٮم ٨ٔ ا٣ٞٮؿ ثأ٫٩ د١سٲؿ ٤٣٘ح ث٧ة ٹ ٚةاػؽة ٚٲػ٫
 26ا

أ٩ػ٫ ٱـٱػؽ ك؛ 

٤ٌٚح ٹ ٱيعذةج إ٣ٲ٭ة
 27ا

، كٰٚ ٬ػؾا اصذػؿاا ٤ٔػٯ ٦ٞػةـ ا٣ؼػة٣ٜ صػ٢ كٔػٺ  

 ٱ٪جٰ٘ أف ٱذٮرع ٔ٪٫ ا٣عىٲٙ 

ظ٫ْ ثةظسٮف ٗؿثٲٮف ك٬٪ػٮد ٦عػؽزٮف، ك٠سؿة ا٧٣نذؿؾ ٰٚ ا٣ك٪ك١ؿٱذٲح ٹ

أف ا٧٤١٣ح ا٣ٮاظؽة ٝؽ دٛٲؽ أ٠سؿ ٨٦ از٪ٰ ٔنؿ ٦ٕ٪ٯ، ز٥ ٔٞت ٤ٔػٯ ذ٣ػٟ » ٢ى ًٞ ك٩ي 

إذا أذجػؿ دٕػؽد ا٧٣ٕ٪ػٯ ٔٺ٦ػح ا٣عٌػةرة ٚػإف ا٣ك٪كػ١ؿٱذٲح رث٧ػة دػـ٥ٔ  ثٞٮ٫٣:

«٣٪ٛك٭ة أ٩٭ة ٣٘ح ٝٮـ ذكم ظٌةرة ٔة٣ٲح
 28ا

 كٹ د٤ٕٲٜ!  

                                                 

  186دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ ٨٦ ٦ٞٮ٣ح   24ا

٩عػةة ا٣ٞػؿف ا٣ؿاثػٓ  -ٱ٪ْؿ: ٦عٲٰ ا٣ؽٱ٨ ٦عكت: ا٣سٞةٚح ا٧٣٪ُٞٲػح ٚػٰ ا١ٛ٣ػؿ ا٣٪عػٮم   25ا

  117ا٣٭ضؿم ٧٩ٮذصةن 

  13أثٮ ٬ٺؿ ا٣ٕك١ؿم: ا٣ٛؿكؽ ٰٚ ا٤٣٘ح   26ا

  17ك16ٱ٪ْؿ ا٣ٛؿكؽ ٰٚ ا٤٣٘ح   27ا

  21-26ـ، ص1972أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ: ا٣جعر ا٤٣٘ٮم ٔ٪ؽ ا٣٭٪ٮد، دار ا٣سٞةٚح، ثٲؿكت   28ا
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هًنأأذؿك َٔأأؽ اهًقةثوأأح ثأأٌٖ اهَّؽٕأأح وال ٕقأأ  اِذًأأةم اهجٖؿوٍأأٔ ثة -3

اٷ٣ػ٫ كاٳ٣٭ػح ٔ٪ػؽ ٱٮ٩ػةف »إف  :ٚ٭ٮ ٱٞٮؿ، واهٕؿثٖح ثن ٕذٕؽاًِة إهٓ اهٍْٖةٍٖح

، ٚذةرات ٠سٲؿة ٱؿٱؽكف ث٭ة ا٧٣ٺا١ح ا٧٣ؼذىح ث٢٧ٕ ٦ػة، ٨٦ ا٧٣نذؿؾ ا٤٣ْٰٛ

كدػػةرة ٱؿٱػػؽكف ثػػ٫ ػػػة٣ٜ ا١٣ػػٮف  إ٣ػػ٫ ا٣جعػػؿا    ، إ٣ػػ٫ ا٣ػػؿٱط ٠ػػأف ٱٞٮ٣ػػٮا:

«٦سٺن 
 29ا

«إ٣ٲةذة ٬ٮ٦ٲؿكس» ٝةؿ ق٤ٲ٧ةف ا٣جكذة٩ٰ ٰٚ دؿص٧ذ٫٫ كث٧س٤  
 36ا

  

: ٚٲٞٮؿ وفٔ يْاٌَ ٕذعؽث ٌٔ ثَةء اهموًح فٔ أقًةء إٔةم األقجْ  -4

كٱكػ٧ٮف ا٧٣ٮٝػٓ ٦ػ٨  ،ٔ٪ؽ٥٬ ٬ٰ أق٧ةا ا١٣ٮا٠ت ا٣كجٕح ثأم٭ؿ أقػ٧ةا٭ة»

ٓي اق٥ى ا١٣ٮ٠ت ٤ٔٯ ٬ٲبح إدجةع اٵقجٮع ٪ج٫ً  ٚػٰ ا٣ٛةرقػٲح ٔػؽة  اثةر  ٚٲيذج امى

ٮـ ٨٦ اٵقجٮعا٣ٲ
 31ا

  

٤٣ن٧ف :أم، ٚٲٮـ اٵظؽ: آًدت ثةر
 32ا

 :أم، قػٮـى ثػةر :ز٪ػٲ٨كٱػٮـ اٹ، 

 ٧٤٣ػؿٱغ  كٱػٮـ اٵرثٕػةا: :اث١ةؼ ٚةرقػٲح ، أم ٦ى٪١ى٢ ثةر زةا:كٱٮـ ا٣سٺ ؛٧ٞ٤٣ؿ

يؽثةر ىؿ٬ىكجىخ ثةر كٱٮـ ا٣ؼ٧ٲف: ؛٣ُٕةرد :أم، ث  :أم ،اا٣جةا ا٣سة٩ٲح ٦٭٧ٮقح  ث

ػ كٱػٮـ ا٣ض٧ٕػح: ؛٧٤٣نذؿم ثةرمي ة :أم، ١ؿى ػؿى ٬ى ـي ؿ كٱػٮـ ا٣كػجخ: ؛٤٣ ٪ٲنػضى  مى

«٣ـظ٢ :أم، اثضٲ٥ ٦س٤سح 
 33ا

  

                                                 

  27-26دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ ٨٦ ٦ٞٮ٣ح   29ا

 1ٱ٪ْؿ: إ٣ٲةذة ٬ٮ٦ٲؿكس ٦ٕؿثح ٧ْ٩ةن ك٤ٔٲ٭ة مؿح دػةرٱؼٰ، ث٤ٞػ٥ قػ٤ٲ٧ةف ا٣جكػذة٩ٰ، ط  36ا

  83ك 82ك 1/78ـ، 1963ث٧ىؿ

ز ٬ةم ٬ٛذ٫، ٨٦ ا٣كػجخ إ٣ػٯ ا٣ض٧ٕػح: مػ٪ج٫، ٱػٟ مػ٪ج٫، أٱةـ اٵقجٮع ٰٚ ا٣ٛةرقٲح، رك  31ا

ػ٫   دكم٪ج٫، ق٫ م٪ج٫، ص٭ةر م٪ج٫ اصٲ٥ ثسٺث ٩ٍٞ ، ث٪ش م٪ج٫ اصٲ٥ ثسٺث ٩ٞػٍ ًٕ ٧ ، صي

  كا٧٣ٺظػِ أف 13ٱ٪ْؿ أظ٧ؽ ٧٠ةؿ ا٣ػؽٱ٨ ظ٧٤ػٰ: ا٧٣ؿصػٓ ٚػٰ ٝٮأػؽ ا٣ٛةرقػٲح ص

 ٵقةقٲح ا٣ٕؿثٲح كأػٮاد٭ة أػؾت اٵٱةـ ٨٦ اٵظؽ إ٣ٯ ا٣ؼ٧ٲف ٨٦ اٵٔؽاد ا

/ كاٷثؽاؿ ثػٲ٨ ا٣ػٮاك كا٣ٛػةا ا٧٣ض٭ػٮرة ٠سٲػؿ ٚػٰ vٰٚ أٱة٦٪ة: آدت كار، ٤ٕ٤ٚ٭ة ٠ة٩خ/  32ا

 ٣٘ةت ا٣ٛىٲ٤ح ا٣٭٪ؽٱح 

  171دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ ٨٦ ٦ٞٮ٣ح،   33ا
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أن البثرونوة  م(3232 مواي  34)تواية  وترى الػالم الهندي تثواايي

أتامووف يووة الاوورن الشووا ي غ وور تصووح لووال الالوود الهندتوود ا   ثوود  كووان

وقوود ازلووزل الاصووم ا زثوور موو  ال اموود ، المثال ي/الخووامس الهيووري

ويووة ، أو واي vaarيووة الاصووان الهندوشوولانة يأصووب   ،vaasara لثدالصنصوو رت

وية البنلالة  اي ،vaar البنيا ة:
(45)

. 

ولما كانت  ي  قاالةتب لتلغ لن تلغ زمت ةحد ثلعت وح اتغ و ت ثز ا  -5

يونن  - وهما أمور والود غنود أكاور الاودما  - و روف ا في ثلك الب، ثلصوزلب

 هوا غو  الػر ثود والىايشوثد مػواً ل نوف اكلىوب  ازلاليصالبنا لم تنس ذلو،، 

هوة » كان لإللوح أرور يوة ذلو،. قوال:و. وصػا د نطاها وغدم اللمثثز  ثنها

، مركبد م  لروف ال تطا ق  ػضها لروف الػر ثود والىايشوثد وال ت وا هها 

 ل ال ت ا  ألصنلنا ولهااتنا تناا  إلزراجها غاب لاثاود مخايجهوا وال اذاننوا 

«لمثثزها م  نظائرها وأشباهها(  ولػاها تصم  )ه ذا تصمع
(46)

. 

كموا تيلموع  - تيلمع يوة للولهم»وتدزل ية االزلاليات الصاتثد أنف 

وهة اللة تصومثها أصوشا نا ، لريان شاكنان ورالرد - ية شائر للات الػيم

وتصوػ  غاثنوا اللىواه  وأكار كاماتهوا وأشومائها ، ملشركات  شركود زىثىود

«اليللالها  الصااك 
(47)

 يوة ن لالػوا   )تصػ  غاثنا(: االفوقد ألص    .

، )أكاور كاماتهوا(: وألصو  يوة قالوفية الصهالد،  الالد منذ الصلر أرراً نطق 

 ياللركث  الماطػة ية الهندتد تصم   بد  الماطع  صاملث .

اروض ولةمااطع يثر في -7
 

ذُكتر ل ت ا ثل متملب يو ثلشعر في ثلةنات، 

                                                 

 .24-22يصثاد الالات الهندتد  :تنظر تثاايي مرجع شبق (45)

 .24تشاثق ما لاهند  (46)

 .25نىصف  (47)
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فهنن  ،ال ٓستغٌِن غٌهٍ» امذي دوهوامبَرونٌ ٍذكر أوىَة امعروض عن بغَروا.

«وقصدَه أن ٓسُل استظُارَا ،كتبُه وٌظِوة
(37)

ف أًٍ مه ٓطنع وقد اغتر .

فْ أوزان امشػرغنّ شْء وي كتبُه 
(38)

كتهبُه فهْ امػنهِع وهع »وقهرر أن . 

«بأًِاع وي امهِزن فهْ ذوقُههذمك وٌظِوة 
(39)

وٌَها ٌٓبغهْ أن ً هر منٌُهد  .

 بامسبق فْ امىٌظِوات امتػنٔىٔة.

 ،وفْ وِضع ٓرى أن امىتدهر  وهع سهاكي وأكحهر ٓسهىٍٔ امًِٔهان )سه بْ(

وٓسههىِن امتعاغٔههل با ر ههل
(40)

ف سههعة  syllabeف ههد ً ههل امسهه بْ  وفػهه ً . 

كهل خهرف  :غربٔاً  وشرخِه وابتكروا مٍ اسىاً  (339َامىسنىٔي وحل امعارابْ )ت

مػهر  غٔر وصِت أتبع بىصِت قصٔر قرن بهٍ فنًهٍ ٓسهىّ امى طهع ام صهٔر، وا

ٓسىًٍِ امدرف امىتدر ، وي قبل أًُه ٓسىِن امىصِتات خركات وكهل خهرف 

. فهنًُه ٓسهىًٍِ امدهرف امسهاكي ،وَِ ٓىكي أن ٓ رن بٍ ،مه ٓتبع بىصِت أص ً 

«وكل خرف غٔر وصِت قرن بىصِت طِٓل ًسىٍٔ امى طع امطِٓل
(41)

. 

استعىل امبَرونٌ امحروف امعربَة وع  عععدٍ ع عنَىعا -8
 

مَعد  عنعً 

كىا  هب  وال ش   مكنه مألسف مه ٍذكر كَف عنطق وال قارب  ، اع غَر عربَةأصي

و هدًا  فػل غنىاء امػربٔة وع امدروف امعروع وستدسهٌة وغٔهر وستدسهٌة.

ٌها أًُها فخى  ، إخداَا كاف بزٓادة خط أف ْ غنّ ذراغُا :منكاف ج ث صِر

                                                 

. وامشهػر 122مبدث امنغِي غٌهد امٌُهِد ، وأشار إمٍٔ أخىد وختار غىر: ا105تد ٔق  (37)

 امٌُدي كىْ، وٓسىح بامٌبر واإلطامة، كىا قال امزؤل تِٔاري.

 .106تد ٔق (38)

 .14تد ٔق  (39)

 .110تد ٔق (40)

، 1963امعارابْ: كتا  امىِسٔ ّ امكبٔر، تح غطاس غبد امىنك خشبة، وزارة امح افة بىصهر  (41)

بدهِث »وع تػنٔق غبد امرخىي امداج صامح:  وغٌد ابي سٌٔا شرح أوسع، اًظره .1157ص

 .177-175، ص2ع، ج2012وِفه منٌشر، امجزائر « ودراسات فْ امنسأًات امػربٔة
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 :وػٮردةفك٤٣ضػٲ٥  كإظؽا٬ة ث٪ُٞذٲ٨ أٚٞٲذٲ٨ ٤ٔٯ ذرأ٭ػة  ،ا١٣ةؼ ا٣ٛةرقٲح

٪ة٬ة كزام ٤ٔٲ٭ة زٺث ٩ٍٞ ػ٧ٌ ، ٪ة٬ة ا٣ضٲ٥ ا٣ٛةرقٲحإظؽا٧٬ة ثسٺث ٩ٍٞ ػ٧ٌ 

ذ٠ؿ٩ػة ذ٣ػٟ ٚػٰ  ٪ة٬ػة ا٣جػةا ا٧٣٭٧ٮقػح كثةا ثسٺث ٩ٞػٍ ػ٧ٌ ، ا٣ضٲ٥ ا٣نة٦ٲح

ك٩٪ذ٭ػٰ ٦ػ٨ ا١٣ذػةب دكف أف ٤ٕ٩ػ٥ ٦٪ػ٫ ٔػؽد ظػؿكؼ ٬ػؾق ا٤٣٘ػح  ٦ٮا٫ًٕ 

ؿ ٨ٔ ثػٮ٣ؿ أف كٝؽ ٢ٞ٩ أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔ ،- ظكت كو٫ٛ - ا٣ُٮٱ٤ح ا٣ٕؿٱٌح

ر٦ـان 51أٝؽـ أثضؽٱح ٬٪ؽٱح ٨٦ 
 42ا

٦٪ٲؿ ك٣ٲػة٦ـ ٚػٰ ٦ٞؽ٦ػح ا٧٣ٕضػ٥  كٱٞٮؿ  

52إف ظؿكٚ٭ة  :ا٣ك٪ك١ؿٱذٰ
 43ا

  

ٕٕـون قجت ٍنأأة ٔوأى اهَعأْ  أن اهٕوًةء اهَّْدك٨٦ ا٣ُؿٱٙ أف ٱؾ٠ؿ 

َٔؽِى
 

٦س٤٭ػة ٦سػ٢ ؼ دٹ٣ذ٭ة، ؿَّ ٤٣ض٤٧ح ظى  ئ٦ذ٤ٕٜ ث٪ُٜ ػةَ قجت دَٕٔ إهٓ

ك٠ةف ٝٮا٩ٲ٨ ٱكٲؿة ٧٠ة كًػٕ٭ة     » قٮد ا٣ؽؤ٣ٰ ٦ٓ أثٲ٭ةظ١ةٱح ث٪خ أثٰ اٵ

«ٰٚ ا٣ٕؿثٲح أثٮ اٵقٮد ا٣ؽؤ٣ٰ
 44ا

  

ٚٲ٭ػة  - قةثٞح ز٦٪٭ػةأف ٤٣جٲؿك٩ٰ ٩ْؿات دٞةث٤ٲح ٩ةًضح  وػالوح اهقْل

ك٣ػٲف ٔ٪ػؽق ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح ، ثٲ٨ ا٣ٕؿثٲح ك٣٘ح ا٣٭٪ؽ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣ؼة٦ف -ٔٲٮب 

 ٝ٭ة ا٣ـ٦ة٩ٰ كا١٧٣ة٩ٰ كٱ٪جٰ٘ أف دٮًٓ ٩ْؿاد٫ ٰٚ قٲة، ا٣ذٞةث٤ٰ

كآػؿان  أوالً  أقأؿ اهلل دٕة٣ٯ أف أ٠ٮف ٝؽ كٚٞخ ثٕي ا٣ذٮٚٲٜ  كا٣ع٧ؽ هلل
(45 

. 

*   *   * 

                                                 

  ٨ٔ65 آػؿٱ٨ أف ٔؽد٬ة 27كٰٚ 25أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ: ا٣جعر ا٤٣٘ٮم ٔ٪ؽ ا٣٭٪ٮد ص  42ا

 ;Williams; M.M: “A Sanskrit English Dictionaryٱ٪ْػؿ ٦ٞؽ٦ػح ٦ٕض٧ػ٫   43ا

Etymologically and Philologically Arranged.(Motial Banarsidass 

Publishers; Delhi;     , p . 

  كا٩ْؿ د٤ٕٲٜ أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ ٰٚ ا٣جعر ا٤٣٘ٮم ٔ٪ػؽ 165دعٞٲٜ ٦ة ٤٣٭٪ؽ ٨٦ ٦ٞٮ٣ح   44ا

  141ا٣٭٪ٮد 

 ا٣جعر ا٣ن١ؿ ا٣ضـٱ٢ ٣ٶقذةذ ظكٲ٨ ٦٪ىٮر ا٣نٲغ ا٣ؾم ٩كٜ   45ا
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 املصادر واملراجع
 

اث٨ اٵزٲؿ ا٣ضـرم أـ ا٣ػؽٱ٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ا٣نػٲجة٩ٰ : ا٤٣جػةب ٚػٰ  -

 ـ 1986ث٘ؽاد، ١٦ذجح ا٧٣س٪ٯ، د٭ؾٱت اٵ٩كةب

دار ا٧٣ٕؿٚػػح ، 1ط، ا٤٣٘ػػح ا٣ذٞػػةث٤ٰأظ٧ػػؽ قػػ٤ٲ٧ةف ٱػػةٝٮت: ٚػػٰ ٤ٔػػ٥  -

 ـ 1984، اٷق١٪ؽرٱح، ا٣ضة٦ٕٲح

٦٪نػٮرات ، أظ٧ؽ ٧٠ةؿ ا٣ؽٱ٨ ظ٧٤ٰ: ا٣ضة٦ٓ ٰٚ ٝٮأؽ ا٤٣٘ػح ا٣ٛةرقػٲح -

 ـ 1986، ذات ا٣كٺق٢ ثة١٣ٮٱخ

، دار ا٣سٞةٚػح ثٲػؿكت، أظ٧ؽ ٦ؼذػةر ٧ٔػؿ: ا٣جعػر ا٤٣٘ػٮم ٔ٪ػؽ ا٣٭٪ػٮد -

  ـ1972

دار اٳٚػةؽ ، دراقػةت ٩ْؿٱػح، ٞػةث٤ٰا٣جؽراكم ز٬ؿاف: ٰٚ ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ذ -

  ـ2668، ا٣ٞة٬ؿة، ا٣ٕؿثٲح

اأثٮ ا٣ؿٱعةف ٦ع٧ؽ ثػ٨ أظ٧ػؽ : دعٞٲػٜ ٦ػة ٤٣٭٪ػؽ ٦ػ٨ ٦ٞٮ٣ػح  ا٣جٲؿك٩ٰ -

ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ػح ٣ٞىػٮر ، دكارد قؼةكإدعٞٲٜ ، ٦ٞجٮ٣ح ٰٚ ا٢ٕٞ٣ أك ٦ؿذك٣ح

 ـ 1999، ا٣سٞةٚح ٰٚ ٦ىؿ

٘ػح ا٣ذٞػةث٤ٰ ٔ٪ػؽ ٥٤ٔ ا٤٣ ٩ْؿٱح» صةق٥ ٤ٰٔ صةق٥ كزٱؽاف ٤ٰٔ صةق٥: -

 ـ 2661 قجذ٧جؿ، 84-83 ا٣ٕؽد، د٦نٜ، ٦ض٤ح ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ، «ا٣ٕؿب

 ـ 1985، ثٲؿكت، دار ا٥٤ٕ٣ ٧٤٣ٺٱٲ٨، ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٤٠ٰ: اٵٔٺـ -

، ك٤ٔٲ٭ػة مػؿح دػةرٱؼٰ ق٤ٲ٧ةف ا٣جكذة٩ٰ: إ٣ٲةذة ٬ٮ٦ٲؿكس ٦ٕؿثح ٧ْ٩ػةن  -

 ـ 1963، ٦ٍ ا٣جكذة٩ٰ ث٧ىؿ
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وػعع٫ ، : ٠ذػةب اٵ٩كػةب ١٣ؿٱ٥ ث٨ ٦ع٧ػؽاأثٮ قٕؽ ٔجؽ ا ا٣ك٧ٕة٩ٰ -

ظٲػؽر ، ص٧ٕٲح دااؿة ا٧٣ٕةرؼ ا٣ٕس٧ة٩ٲػح، ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ث٨ ٱعٲٯ ا٧٤ٕ٧٣ٰ

 ـ 1963 ثةد ا٣ؽ٨٠آ

دعٞٲػٜ ٔجػؽ ، اأثٮ ثنؿ ٧ٔؿك ث٨ ٔس٧ةف ث٨ ٝ٪جػؿ : ٠ذػةب قػٲجٮٱ٫ قٲجٮٱ٫ -

 ـ 1983، ١٦ذجح ا٣ؼة٩ضٰ ثة٣ٞة٬ؿة، ا٣كٺـ ٬ةركف

دعٞٲػػٜ ، أٱجػٟ : ا٣ػٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػةتاوػٺح ا٣ػؽٱ٨ ػ٤ٲػ٢ ثػ٨  ا٣ىػٛؽم -

  ـ1971 ٚٲكجةدف، ٚؿا٩ـ مذةٱ٪ؿ، س دٱؽرٱ٪ٖ

، «ا٣ذؿادؼ ٰٚ ا٤٣٘ػح ا٣٭٪ؽٱػح ٦ػ٨ ػػٺؿ ا٣كػٲ٪٧ة»ٔجةس ٤ٰٔ ا٣كٮقٮة:  -

 ٦ٞجٮؿ ٰٚ ٔٺ٦ةت ٰٚ ا٣٪ٞؽ ك٥٣ ٱ٪نؿ 

، ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ ا٣عةج وة٣ط: ثعػٮث كدراقػةت ٚػٰ ا٤٣كػة٩ٲةت ا٣ٕؿثٲػح -

 ـ 2612 ا٣ضـااؿ، ٦ٮ٥ٚ ٤٣٪نؿ، 2ج

١٦ذجح ا٣ٞؽقٰ ، اأثٮ ٬ٺؿ ا٣عك٨ ث٨ ق٭٢ : ا٣ٛؿكؽ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕك١ؿم -

  1353٬ ثة٣ٞة٬ؿة

ا٣ٛةراثٰ اأثٮ ٩ىؿ ٦ع٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ َؿػةف ث٨ أكز٣ٖ : ٠ذةب ا٧٣ٮقػٲٞٯ  -

 ـ 1963ا١٣جٲؿ، دعٞٲٜ ُٗةس ٔجؽ ا٤٧٣ٟ ػنجح، كزارة ا٣سٞةٚح ٦ىؿ 

 ٠ٲف ٚؿقذٲغ: 

دؿص٧ػح أظ٧ػؽ مػة٠ؿ ، ا٤٣٘ػٮم ا٣ٕؿثػٰا٣ذ٤ٞٲػؽ  - أٔٺـ ا١ٛ٣ػؿ ا٤٣٘ػٮم -

 ـ 2667 ثٲؿكت، دار ا١٣ذةب ا٣ضؽٱؽ ا٧٣ذعؽة، ا١٣ٺثٰ

، دؿص٧ػػح ٦ع٧ػػؽ ا٣نػػؿٝةكم، دةرٱؼ٭ػػة ك٦كػػذٮٱةد٭ة كدأزٲؿ٬ػػة - ا٣ٕؿثٲػػح -

 ـ 2663، ا٧٣ض٤ف اٵ٤ٔٯ ٤٣سٞةٚح ث٧ىؿ

٦ع٧ػػٮد إقػػ٧ةٔٲ٢ وػػٲ٪ٰ كإقػػعةؽ اٵ٦ػػٲ٨: ا٣ذٞةثػػ٢ ا٤٣٘ػػٮم كدع٤ٲػػ٢  -

 ـ 1981 قٕٮدصة٦ٕح ا٤٧٣ٟ ، اٵػُةا
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، دار ٝجػةا ثة٣ٞػة٬ؿة 8ط، ٦ع٧ٮد ٚ٭٧ٰ ظضةزم: ٦ؽػ٢ إ٣ٯ ٤ٔػ٥ ا٤٣٘ػح -

 ـ 1997

٩عػةة ا٣ٞػؿف  - ٦عٲٰ ا٣ؽٱ٨ ٦عٌكت: ا٣سٞةٚح ا٧٣٪ُٞٲح ٰٚ ا١ٛ٣ؿ ا٣٪عػٮم -

  1428٬ ٦ؿ٠ـ ا٤٧٣ٟ ٚٲى٢ ثة٣ؿٱةض، ا٣ؿاثٓ ٧٩ٮذصةن 

ؿٚػح إرمةد اٵرٱػت إ٣ػٯ ٦ٕ = ٦ٕض٥ اٵدثةا ٱةٝٮت ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ع٧ٮم: -

 ـ 1993 ثٲؿكت، دار ا٣٘ؿب اٷقٺ٦ٰ، دعٞٲٜ إظكةف ٔجةس اٵدٱت 

  د ت  ثٲؿكت، دار وةدر، ٦ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف -

٦ٍ قؿ٠ٲف ، ٱٮقٙ إ٣ٲةف قؿ٠ٲف: ٦ٕض٥ ا٧٣ُجٮٔةت ا٣ٕؿثٲح كا٧٣ٕؿثح -

 ـ 1928 ث٧ىؿ

 األصَجٖح

- Fisiak;j: Contrastive Linguistics and The Language Teacher.(Oxford 

Univ Press;    ). 

- Tiwari; k.m: Indo-Iranian Languages Family (Patna; Amarpurker 

Publishers.    ). 

- Williams;m.m: A Sanskrit
 

English Dictionary ;Etymologically 
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 يذسسح )داس احلذٌج األششفٍح(

 ػذادٌح داس احلذٌج انُثىي انششػٍح نهثُنيإ

 ()يةزن اهًجةرك د. أ.

٬ٰ ث٪ةا ٣ىةرـ ا٣ؽٱ٨ ٝةٱ٧ةز ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣٪ض٧ٰ ٰٚ ا٣ٕىػؿك٩ٲح، امػذؿاق 

، ك٠ػةف ثضة٩جػ٫ ظ٧ٌػةـ ٣ٞةٱ٧ػةز، امػذؿاق ا٤٧٣ػٟ 628٬ا٤٧٣ٟ اٵمؿؼ قػ٪ح 

اٵمؿؼ، ك٫٧ً إ٣ػٯ ا٣ج٪ػةا ا٣ػؾم أٝة٦ػ٫ ٦ؽرقػح أك داران ٤٣عػؽٱر، كصٕػ٢ 

 ٣ع٧ةـ داران ٣ك٨١ ا٧٣ؽٌرس ا

، كصٕػ٢ أ٦ؿ٬ػة 636٬كاٚذذط دار ا٣عؽٱر ٰٚ ا٣٪ىٙ ٨٦ مػٕجةف قػ٪ح 

 كا٣ذؽرٱف ٚٲ٭ة إ٣ٯ مٲغ اٷقٺـ ا٧٣ٕؿكؼ ثأثٰ ٧ٔؿك ث٨ ا٣ىٺح 

إ٣ٲ٫ دار ا٣عؽٱر اٵمؿٚٲح، ٬ٮ ٦ٮقٯ ث٨  ٍخ جى كً كا٤٧٣ٟ اٵمؿؼ ا٣ؾم ٩ي 

 دٹن ٦عجٮثػةن ٦عج ػةك٠ةف ٔة، 635٬ا٤٧٣ٟ ا٣ٕةدؿ ٦ع٧ؽ ث٨ أٱٮب، دٮٰٚ ق٪ح 

٤٣ؼٲؿ، أ٠سؿ ٨٦ ث٪ػةا دكر ا٤ٕ٣ػ٥ كا٧٣كػةصؽ، كث٪ػٯ ٚػٰ د٦نػٜ ٦كػضؽ أثػٰ 

ا٣ؽرداا، ك٦كضؽ ا٣ذٮثح، كصة٦ٓ ا٣ضؿاح، كدارٱ٨ ٤٣عؽٱر ا٣٪جٮم، إظػؽا٧٬ة 

ٰٚ ا٣ٕىؿك٩ٲح، ك٬ٰ ا٧٣ٕؿكٚح ا٣ٲػٮـ ثػؽار ا٣عػؽٱر اٵمػؿٚٲح، كا٣سة٩ٲػح ٚػٰ 

 ػه ا٣سة٩ٲح ثة٣ع٪ةث٤ح قٛط ٝةقٲٮف، كأكٝٙ اٵك٣ٯ ٤ٔٯ ا٣نةٕٚٲح، ك

٨٦ اث٨ أثٰ ا٣عؽٱػؽ ا٣ػؾم أكوػٯ  ملسو هيلع هللا ىلصكظى٢ اٵمؿؼ ٤ٔٯ ٢ٕ٩ ا٣٪جٰ 

ث٫ إ٣ٲ٫، ٚٮ٫ًٕ ٰٚ دار ا٣عػؽٱر، كٝىػح ظىػٮ٫٣ ٤ٔٲػ٫ كوػٮرد٫ ك٦ٮًػ٫ٕ 

                                                 

 ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ   ا
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 ٦ٛى٤ح ٰٚ ا١٣ذت ا٣ذٰ دعؽزخ ٨ٔ دار ا٣عؽٱر اٵمؿٚٲح 

ك٨٦ ا٣ضؽٱؿ ا٣ذ٪ٮٱ٫ ث٭ػؾق ا١٣ذػت ا٣ذػٰ د٪ةك٣ػخ دػةرٱغ ا٣ػؽار، كث٪ةا٬ػة، 

أكٝةٚ٭ػػة، كأقػػ٧ةا مػػٲٮػ٭ة، ك٦ػػة َػػؿأ ٤ٔٲ٭ػػة ٦ػػ٨ ظؿااػػٜ كأظػػؽاث،  كذ٠ػػؿ

كدؼ٤ٙ كازد٬ةر، ك٨٦ أم٭ؿ٬ة: ا٣جؽاٱح كا٣٪٭ةٱػح ٹثػ٨ ٠سٲػؿ، كا٣ػؽارس ٚػٰ 

دةرٱغ ا٧٣ؽارس ٤٣٪ٕٲ٧ٰ، ك٦٪ةد٦ح اٵَٺؿ ٣ٕجؽ ا٣ٞةدر ثؽراف، كدار ا٣عؽٱر 

 اٵمؿٚٲح ٤٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٦ُٲٓ ا٣عةِٚ 

ٲؿ٬ة أف ا٣ج٪ةا ٦ؽرقح ٚٲ٭ػة ٦كػضؽ أك كٱؿل ٨٦ ٱٕٮد إ٣ٯ ٬ؾق ا١٣ذت كٗ

، ٝةٔح ٣ىٺة ا٣ٕة٤٦ٲ٨ ٚٲ٭ة كا٣ؽارقٲ٨، ك٣ٲكخ صة٦ٕػةن أٝػٲ٥ ٤٣ىػٺة ٤٣ٕة٦ٌػح

كٱٞؿأ ٰٚ د٤ٟ ا١٣ذت ٠سٲؿان ٨٦ أػجةر ا٣ؽار، ككزػةاٜ أكٝةٚ٭ػة كأظػٮاؿ ث٪ةا٭ػة 

ك٩ٛٞةت ا٣ٕة٤٦ٲ٨ كا٣ؽارقٲ٨ ٚٲ٭ة، ك٦ة ٱٮٌزع ٤ٔٲ٭٥ ٨٦ أٝػٺـ كأكراؽ، ك٦ػ٨ 

٦٪٭ػة  ك٨٦ ٤٦ط كز٤ش، كٱٕؿؼ ٦ٞػؽار ٦ػة ٱأدٲ٭ػة ٦ػ٨ أكٝػةؼ،َٕةـ كمؿاب، 

 ز٤ر ٝؿٱح ظـر٦ة، ك٦٪٭ة ٔؽد ٨٦ ا٣عٮا٩ٲخ ٰٚ ثةب ا٣جؿٱؽ كٗٲؿ٬ة!

َّػٮا  ك٣ٮ أف ا٣ٞةرئ ٦ٌؿ ٤ٔٯ أق٧ةا ا٣نٲٮخ ا٣ؾٱ٨ ق١٪ٮا ٰٚ دار٬ػة، أك دٮ٣

ا٣ذؽرٱف ٚٲ٭ة ٣ٕؿؼ ٦ٞؽار ٦ة ػٌؿصخ ٨٦ َٺب ك٧٤ٔةا، ك٦ة ٝؿئ ٚٲ٭ػة ٦ػ٨ 

ٌ ٠ذت! ث٢ ٦ة أ  ٙ ٚٲ٫ أٱٌةن ٨٦ ٠ذت ٣

زػ٥ دػٺق ٠جػةر ٧٤ٔػةا ا٣عػؽٱر،  ،٤ٚٞؽ ٠ةف أكؿ ٨٦ دٌرس ٚٲ٭ة اث٨ ا٣ٌىٺح

ـٌم، كا٣كج١ٰ، كاث٨ ٠سٲؿ، كٗٲؿ٥٬   ١ٚةف ٦٪٭٥ أثٮ مة٦ح، كاٷ٦ةـ ا٣٪ٮكم، كا٧٣

ك٠ة٩خ دركق٭٥ ٦ن٭ٮرة، ك٦ضة٣ك٭٥ ٗةوح ٱعٌؿ٬ة ٠سٲؿ ٨٦ ا٧٤ٕ٣ػةا 

ا٣عؽٱر كٗٲؿ٬ػة أٱٌػةن رصػةؿ  كاٵٔٲةف، ك٠ةف ٨٧٦ ٱعٌؿ ا٣ؽركس ٰٚ دار

 ٠ةث٨ ػ١ٌ٤ةف ك٠ىٺح ا٣ؽٱ٨ اٵٱٮثٰ 

ك٠ةف ٨٧٦ دٌرس ٚٲ٭ة ا٣نٲغ ٱٮقٙ كا٣ؽ ا٣نٲغ ثؽر ا٣ؽٱ٨ ا٣عكػ٪ٰ، كٝػةؿ 

كذ٣ٟ ٰٚ رقة٣ذ٫ ا٣ذٰ ثٕػر  «دار ا٣عؽٱر اٵمؿٚٲح أٌقكخ ٤ٔٯ ا٣ذٞٮل»ٔ٪٭ة: 
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ا٣ػؽار ٧٦ػ٨  ث٭ة إ٣ٯ اٵ٦ٲؿ ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ضـااؿم ٱ٤ُت ٚٲ٭ة ٦كةٔؽد٫ ٤ٔٯ ا٩ذػـاع

امذؿا٬ة، كإٔةدد٭ػة إ٣ػٯ ٦ػة أ٩نػبخ ٦ػ٨ أص٤ػ٫، ٤ٚٞػؽ ٦ػؿت ا٣ػؽار ٚػٰ دةرٱؼ٭ػة 

كقػ٪ح  637٬ثأظؽاث ٦ؤقٛح: ٦٪٭ة ٦ة ذ٠ؿق اث٨ مة٦ح ٦ػ٨ ػػؿاب أوػةث٭ة قػ٪ح 

658٬ 
 1ا

، كٝػؽ دػأػؿت ظة٣٭ػة ثٕػؽ ا٣عؿٱػٜ ٦762٬٪٭ة ظؿٱٜ أوةث٭ة قػ٪ح   ،

ؽل ٝةٔةد٭ػة ٦كػذٮدٔةن ا٣ؾم أوةث٭ة ظذٯ آؿ أ٦ؿ٬ة إ٣ٯ رص٢ ٗٲؿ ٦ك٥٤ ادؼؾ إظػ

٤٣ؼ٧ٮر ا٣ذٰ ٱجٲٕ٭ة، ٚٞٲَّي اهلل ٣٭ة ثٕػؽ ظػٲ٨ ا٣نػٲغ ٱٮقػٙ كا٣ػؽ ا٣نػٲغ ثػؽر 

 ةا٣ؽٱ٨ ا٣عك٪ٰ ا٣ؾم اقذُةع ٨ٔ َؿٱٜ ٔةرؼ ظ٧١خ ٚػٰ اٳقػذة٩ح كث٧كػةٔؽ

اٵ٦ٲؿ ٔجؽ ا٣ٞةدر ا٣ضـااؿم ا٣ؾم دٚٓ ٦ة اقذٕةد ث٫ ا٣ػؽار كر٧ٌ٦٭ػة ككٝٛ٭ػة ٤ٔػٯ 

ي  ص٧ةدل اٵك٣ػٯ  2ػخ ٬ؾق ا٣عضح ا٣ٮٝٛٲح ثذةرٱغ رِّ ا٣نٲغ ٱٮقٙ كذرٱذ٫، كٝؽ أ

ٚأظٲة٬ػة كأٔػةد  ،، كٝةـ ٚٲ٭ة ثٕؽ ذ٣ٟ ا٣نٲغ ثؽر ا٣ؽٱ٨ ثػ٨ ٱٮقػ1272٬ٙق٪ح 

 إ٣ٲ٭ة ٩نةَ٭ة كص٤ٕ٭ة ٦ؿ٠ـ إمٕةع ٧٤ٰٔ كركظٰ 

ك٨٦ ا٣ضؽٱؿ ثة٣ؾ٠ؿ أف اٵ٦ٲػؿ ٔجػؽ ا٣ٞػةدر ا٣ضـااػؿم ظػٲ٨ دػ٥ٌ اقػذٺـ 

ٰٚ ا٧٣ؽرقح ا٣٪ٮرٱػح ثٞػؿااة  1273٬ا٧٣ؽرقح كثؽئ ثذؿ٦ٲ٧٭ة ٝةـ ٰٚ رصت 

٣ىعٲط ا٣جؼةرم ظٌؿق ا٣نػٲغ ٱٮقػٙ، ك٠ػةف ٦ٮٔػؽ ا٣ػؽرس ثٕػؽ وػٺة 

ا٣ْ٭ؿ إ٣ٯ وٺة ا٣ٕىؿ، ك٠ةف درس ا٣ؼذةـ ١٣ذةب وعٲط ا٣جؼةرم ٰٚ آػؿ 

أٱةـ ر٦ٌةف، كا٩ذ٭خ ا٣ض٤كح ثٞىٲؽة أ٣ٞة٬ة ٩ة٧ّ٭ة ا٣نٲغ ٱٮقػٙ ثعٌػٮر 

 ا٤ُ٣جح كاٵٔٲةف، ٝةؿ ٚٲ٭ة:

 ذ٥ ٝػؽ ٚذعػةثةب ا٣ٞجٮؿ ٣٭ؾا ا٣ؼػ

 

 ٚٺح ٨٦ ٱ٧٪٫ ثؽر ا٣كٕٮد ًػعٯ 

 أ٦ة دؿل ا٣كٕؽ ٝؽ ٹظػخ ثنػةاؿق 

 

 كَةاؿ ا٣ٲ٨٧ ٚػٰ أدكاظػ٫ وػؽظة 

 دؿصػٮق ٦ػ٨ أ٦ػػ٢ اقػأؿ إ٣٭ػٟ ٦ػة 

 

 كاًؿع إ٣ٲ٫ ٚٮص٫ ا٣ٞؿب ٝؽ كًػعة 

 كاثكٍ ٱؽٱٟ إ٣ػٯ ٦ػٮٹؾ ٦جػذ٭ٺن  

 

 ٚػػإف ٦ػػ٨ أـٌ ثػػةب اهلل ٝػػؽ ٩ضعػػة 

                                                  

  216ك169ذٱ٢ ا٣ؿكًذٲ٨   1ا
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ٞةف  ٰٚ ا٣ض٧ٞٞٲػح، زػ٥ ٝػؿأ اا٣نػٛةا  كا٩ذ٢ٞ اٵ٦ٲؿ ثٕؽ ذ٣ٟ ٚٞؿأ ااٷد

كا٣ىعٲعٲ٨ ٰٚ ٦ن٭ؽ ا٣عكٲ٨ ثة٣ضة٦ٓ اٵ٦ٮم
 2ا

  

 1266٬ك٦٪٭ة ٦ة ذ٠ؿق ثػؽراف ثٕػؽ قػ٪ح 
 3ا

 1912، ك٦٪٭ػة ظؿٱػٜ قػ٪ح 

 أوةث٭ة كذ٬ت ث١٧ذجح ا٣نٲغ ثؽر ا٣ؽٱ٨ ا٣عك٪ٰ 

ز٥ أٔٲؽ ث٪ةؤ٬ة كدضؽد ٩نػةَ٭ة أٱػةـ ا٣نػٲغ ثػؽر ا٣ػؽٱ٨ ا٣عكػ٪ٰ ا٣ػؾم 

 ٧٤ٕ٣ػػةا ٠ة٣ػػؽٝؿ كا٣ؼُٲػػت كا٣جٲُػػةر كٚؿٚػػٮر كا٣ؿٚػػةٰٔدرس ٤ٔٲػػ٫ ٠جػػةر ا

 كاٵدةقػػٰ كا٣ُٕػػةر كا٣ع٤جػػٰ كا٣ؿ١٩ٮقػػٰ كدثػػف كزٱػػخ كا٣ؿ١٩ٮقػػٰ

 اا٣عةِٚ  كا٧٣جةرؾ كا٣ٞٮد٤ٰ كا٣ؽكصٰ ك٠سٲؿكف ٗٲؿ٥٬ 

ك٠ة٩خ ٤٣نٲغ ا٣جؽر ثؽار ا٣عؽٱر ٔ٪ةٱح ػةوح، ٚٞػؽ ٠ة٩ػخ ٚٲ٭ػة ٗؿٚػح 

ك٠ة٩خ ا٧٣ؽرقح ا٣ذٰ ػػٌؿج ٚٲ٭ػة أثٲ٫، ك٠ة٩خ ٫٣ ٨٦ ثٕؽ أثٲ٫ ١٦ذجح ك٦ٕذ١ٛةن، 

ٔػػؽدان ٦ػػ٨ ٠جػػةر ا٧٤ٕ٣ػػةا كأذ٠ؿ ظةدزػػح كٕٝػػخ أٱػػةـ ا٣نػػٲغ ٤ٔٲػػ٫ رظ٧ػػح اهلل 

كرًٮا٫٩، كذ٣ٟ ظٲ٨ َؿؽ ثةث٭ة ٔؽد ٨٦ دضػةر ا٣ٕىػؿك٩ٲح ٱؿٱػؽكف وػٺة 

٥٬ ٝػةاٺن: إف ٚٲ٭ػة ٦كػضؽان ا٣ٕىؿ ٰٚ ٦كضؽ٬ة، ٚؼؿج إ٣ػٲ٭٥ ا٣نػٲغ كوػؽَّ 

٣ٕة٦ح ا٣٪ػةس، كا٣ضػة٦ٓ اٵ٦ػٮم  صة٦ٓ ٣ُٺث٭ة ك٤٣ٕة٤٦ٲ٨ ٚٲ٭ة، ك٣ٲف ٚٲ٭ة ا

 ٝؿٱت ك٤ٔٲ٭٥ أف ٱى٤ٌٮا ٚٲ٫ ٦ٓ ا٣ض٧ةٔح، كأ٤ٜٗ ا٣جةب دك٩٭٥ 

ا٣ػػؽار، كأف دجٞػػٯ ٝةا٧ػػح ثؼؽ٦ػػح  ؾى ذػػؿى  دي كأكوػػٯ ا٣نػػٲغ ثػػؽر ا٣ػػؽٱ٨ أٌٹ 

ا٣نػػٲؼةف ا١٧٣ذجػػٰ ٹ قػػٲ٧ٌة ا٣عػػؽٱر ا٣٪جػػٮم، ٚٞػػةـ َٺثػػ٫ ٦ػػ٨ ثٕػػؽق ك

اٷمؿاؼ ٤ٔٯ ا٣ػؽار، كثػؾ٣خ ا ثة٣ذضةر، كدأ٣ٛخ ٣ض٪ح ٮكا٣ؿ١٩ٮقٰ، كاقذٕة٩

ـ ثض٤ٕ٭ػة ٦ؽرقػح 1954ص٭ٮد ػٲِّػؿة ظذػٯ وػؽر ٦ؿقػٮـ ص٧٭ػٮرم قػ٪ح 

ػمؿٔٲح ثةق٥ اإٔؽادٱح دار ا٣عؽٱر ا٣٪جٮم ا٣نػؿٔٲح ٤٣ج٪ػٲ٨ ، ككي  ٕخ ٣٭ػة ًً

                                                 

  795: أٔٲةف د٦نٜ ٰٚ ا٣ٞؿف ا٣سة٣ر ٔنؿ  2ا

 ك٦ةثٕؽ٬ة  ٦26٪ةد٦ح اٵَٺؿ   3ا
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ط ٧ػ٪ى ؼ كزارة ا٣ذؿثٲح ٤ٔٯ ا٦ذعة٩ةد٭ػة، كٱي نؿً اٵ٧ْ٩ح كا٧٣٪ة٬ش ا٣ذؽرٱكٲح، كدي 

 ٔٲح ا٧٣ٕةد٣ح ٣ٸٔؽادٱح ا٣ٕة٦ح ا٣ُٺب ا٣ن٭ةدة اٷٔؽادٱح ا٣نؿٚٲ٭ة 

ك٬ػٰ ا٣ٲػٮـ ثػإدارة ا٣نػٲغ   كدٮ٣ٯ إدارد٭ة ٔػؽد ٦ػ٨ ا٣نػٲٮخ اٵٚةًػ٢

ص٤ٕ٭ة ٝج٤ػح  ظكٲ٨ وٕجٲح، ا٣ؾم رأٱخ ا٬ذ٧ة٫٦ كظك٨ رٔةٱذ٫ ٧٤٣ؽرقح، ٧٦ة

٤٣ؿاٗجٲ٨ ٨٦ ا٣ُٺب كا٣ؽارقٲ٨ كٱضؿم ا٢٧ٕ٣ ٚٲ٭ة كٜٚ ٩ْةـ دنػؿؼ ٤ٔٲػ٫ 

ٯ اٵمػؿٚٲح ٦ؽرقػح ٣ٸمػٕةع ا٣٪جػٮم ص٧ٕٲح دار ا٣عؽٱر كأقأؿ اهلل أف دجٞػ

دذةثٓ رقة٣ح كاٝٛ٭ة، كأف ٱٮٜٚ ا٣ٞةا٧ٲ٨ ٤ٔٲ٭ة ث٧كػةٔؽة كزارة اٵكٝػةؼ إ٣ػٯ 

ي   كٝٛخ ٫٣ إظٲةا أكٝةٚ٭ة كا٣٪٭ٮض ث٧ة أ

*   *   *
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 صفحة لغة

 

 

 

 تزكشج تقاػذج كتاتح أنِفِ انتفشٌق
 فٔ آػؿ اهموًح  وثٌؿورة ٍَْىت اهْاو واهٖةء ثٕؽ اهَةوت

 ()اهعكَٔ يمٔد. أ. 

  ٰٚ ٗٲؿ ا٧٣ٮًٓ ا٣ؾم أهٍِ  ا٣٪ةدر أف أٹظِ ػُأن ٰٚ زٱةدة ا ٣ٲف ٨٦

 ٚؿأٱخ ٨٦ ا٧٣ٛٲؽ ا٣ذؾ٠ٲؿ ث٭ة ٰٚ ٬ؾق ا٣ىٛعح  ،اهقةٔؽةٝؿرد٫ 

 األيؿ اهًَىْب اهًضـوم اهًٌةر  اهًةًٔ اهًٌٖؿ

 ٤ٍٚٲ١ذٍت  ٨٣ ٱ١ذتى  ٥٣ ٱ١ذٍت  ٱ١ذتي  ٠ذت ٬ٮ

 ١ذيٍت ٚى٤ٍذى  ٨٣ د١ذتى  ٥٣ د١ذٍت  د١ذت ٠ذجخ ٬ٰ

٠ذجٮا ٥٬
 1ا

 ٚى٤ٍٲى١ذجٮا ٨٣ ٱ١ذجٮا ٥٣ ٱ١ذجٮا ٱ١ذجٮف 

 ٤ٍٚٲ١ذج٨ٍى  ٨٣ ٱ١ذج٨ٍى  ٥٣ ٱ١ذج٨ٍى  ٱ١ذج٨ى  ٠ذج٨ٍ ٬ي٨ٌ 

٨٣ ٱؽٔٮى  ٥٣ ٱىٍؽعي  ٱؽٔٮ دٔة ٬ٮ      
 ٚى٤ٍٲٍؽعي   ا

ٔىٍخ  ٬ٰ ٍٰ  ٨٣ دؽٔٮى  ٥٣ دؽعي  دؽٔٮ دى  ٚى٤ٍذىٍؽٔ

ٔىٮا ٥٬ ٔي  دى  ٮفى ٱؽ

ٕيٮفى  اٱٛى
 2ا

 

 ٤ٍٚٲٍؽٍٔٮا ٍٮا٨٣ ٱؽٔ ٥٣ ٱؽٍٔٮا

ٱؽٔٮفى  دٍٔٮفى  ٨َّ ٬ي 
 3ا

 

٨ٍ٤ى  ٕي  اٱٛى

ٔي  ٔي  فى ٮٍ ٥٣ ٱؽ ٍٮفى  فى ٮٍ ٨٣ ٱؽ ٔي  ٤ٚٲٍؽ

                                                 

 ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ   ا
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 األيؿ اهًَىْب اهًضـوم اهًٌةر  اهًةًٔ اهًٌٖؿ

ٕىٯ ٬ٮ ٓى  ٱكٕٯ قى ٓى  ٨٣ ٱىٍكٕٯ ٥٣ ٱىٍك  ٚى٤ٍٲٍك

ٕىخ ٬ٰ ٓى  دكٕٯ قى ٓى  ٨٣ دكٕٯ ٥٣ دىٍك  ٚى٤ٍذك

ٕىٮا ٥٬ ٕىٮفى  ق ٱك
 2ا

ٮا  ٕى ٍٮا ٥٣ ٱك ٕى ٍٮا ٨٣ ٱك ٕى  ٚى٤ٍٲٍك

ٲ٨ٍى  ٨٬َّ  ٕى ٲ٨ى  ق ٕى ٱٍك
 3ا

ٲ٨ٍى ٣  ٕى ٲ٨ٍى  ٥ ٱك ٕى ٲ٨ٍى  ٨٣ ٱىٍك ٕى  ٤ٍٚٲىٍك

ٰى  ٥٣ ٱ٧لً  ٱ٧نٰ ٦نٯ ٬ٮ        ٚى٤ٍٲ٧ٍلً  ٨٣ ٱ٧ن

ٰى  ٥٣ د٧لً  د٧نٰ ٦نخ ٬ٰ  ٤ٍٚذ٧نٰ ٨٣ د٧ن

ٍٮا ٥٬ ٮفٱ٧ني  ٦ىنى
 2ا

ٍٮا ٨٣ ٱ٧نٍٮا ٮا٥٣ ٱ٧ني    ٤ٍٚٲى٧ني

ٍٮا        اك٨١٣ أ٩ذ٥ ا٦ًني

٨ٲٍ ٧نً ٱى  ٨ى ٲٍ ٦نى  ٨٬َّ 
 3ا

ٲ٨ى ٤ٍٲى٧نً ٚى  ٲ٨ى ٧نً ٨٣ ٱى  ٲ٨ى ٧نً ٥٣ ٱى  

 اأ٩ذ٨ ا٦ًًنٲ٨ٍى 

 ٚى٤ٍذى٧ًنٰ ٨٣ دى٧ًٍنٰ ٥٣ دى٧ًٍنٰ ٲ٨ى دى٧نً  ٦نٲًخ  أ٩ًخ 

   ًٕ جىح! ادٛ َى : ا٣ٲةا ٬٪ة ٱةا ا٧٣ؼة   ٲ٨ى

 ٤ٚذى٧ًٍنٲ٨ٍى  ٨٣ دى٧ًٍنٲ٨ى  ٥٣ دى٧ًنٲ٨ٍى  د٧نٲ٨ى  ٦ىنٲٍذي٨َّ  أ٩ذ٨

٨ٍ٤ًٕى :    ٍٛ ى ـ ا٢ٕٛ٣ ]ٹـ أواد  ح[: ٦نٯ ٱ٧نٰ ٲ٤اا٣ٲةا ٬٪ة ٬ٰ ٹ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٙي ا٣ذٛؿٱٜ»٬ؾق  - 1ا  :«أ٣

ثٲ٨ كاك ا٣ض٧ةٔح ا٠ذجٮا  ككاك وٲ٘ذٲ٨ ٧٤٣ٌةرع ا٧٣ضـكـ أك ا٧٣٪ىػٮب ٦ػ٨ وػٲٖ  -

ٍٮا،   ٥٣ ٱىٍؿ٦يٍٮا  اٵٕٚةؿ ا٣ؼ٧كح ا٥٣ ٱ١ذجٮا، ٨٣ د١ذجٮا، ٥٣ ٱ٪ضي

ؿة ا٣ٞػؽـ ، ككاك ا٣ٕٛػ٢ كثٲ٨ كاك ص٧ٓ ا٧٣ؾ٠ؿ ا٣كة٥٣ ا٧٣ؿٚٮع كا٧٣ٌةؼ اصةا ٹٔجػٮ ٠ػ -

 ادٔة ٱؽٔٮ، ٩ضة ٱ٪ضٮ      اهًٌةر  اهًوؿدا٣سٺزٰ ا٧٣ٕذ٢ اٳػؿ ثة٣ٮاك ٰٚ وٲ٘ح 

 ثعؾؼ ٹـ ا٢ٕٛ٣   2ا

 ثإثٞةا ٹـ ا٢ٕٛ٣   3ا
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٣ضأ ٗٲؿ ٤ٝٲ٢ ٨٦ ا٣نٕؿاا اكثٲ٪٭٥ ٚيعٮؿه ٠ة٧٣ذ٪جٌٰ كا٧٣ٌٕؿم  إ٣ػٯ دكػ١ٲ٨ ا٣ػٮاك كا٣ٲػةا   ا

 ثٕؽ ا٣٪ةوت، ٠ٞٮؿ ا٧٣ٌٕؿم:

ٍُّ ٚػٰ  ١ٚٲٙ ةدىؼي ًٞؿَػةس رقػ٧ن  ا٣



ٍعًت   ْْ كمأفي ا٣كُّ  ا٣ؿقػٮ٦ة أن دًعأ

 كٝٮؿ ا٧٣ذ٪جٌٰ: 

ْْ إذا ٦ػػػة مػػػبخى   ظجٲجنػػػة أن دَْكأأأوُ

 

 ٚػػػػأ٠سًٍؿ دك٩ػػػػ٫ ٔػػػػؽدى ا٤٣ٲػػػػة٣ٰ 

ٰى   ِّ٧   «ًؿكراتو ًمٕؿٱح»ك٬ؾا ٦ة قي

أ٦ة ا٣ٞؿآف ا١٣ؿٱ٥ ٚٞؽ كردٍت ٰٚ آٱةد٫ ا٣ٮاكي كا٣ٲةاي ٦ٛذػٮظذٲ٨ ثٕػؽ ا٣٪ةوػت، ٩عػٮ 

چ ژ -[ 99ا٣٪كةا: ] ژ  ۓے ے ۓ ژ  -[ 14ا١٣٭ٙ: ] ژائى ژ دٕة٣ٯ: ٝٮ٫٣ 

 ژوئ ۇئ   ۇئۆئ وئائ ەئ ەئ ژ  -[ 183آؿ ٧ٔػػػػػػؿاف: ] ژڇ      چ

       گژ  -[ 12ا٣ضةزٲػػػح: ] ژىئ ی ی ىئېئ  ېئ ىئ ژ  -[ 32إثػػػؿا٬ٲ٥: ]

ڤ         ڤ   ژ  - [33اٵظٞػةؼ: ] ژھھ ھہ ہ ژ  -[ 25ا٣ٞىه: ] ژڳ ڳ ڳ ڳڱ

    [26ا٣ٞٲة٦ح: ] ژڦڤ 

  ا٣نػٲغ اٵز٬ػؿم ٦ىػُٛٯ ا٣٘ٺٱٲ٪ػٰ:  ،2/138 «صة٦ٓ ا٣ػؽركس ا٣ٕؿثٲػح»ٝةؿ وةظت

ٝٮ٣ػ٫ دٕػة٣ٯ:  116 :  ٣ؾا ٩ضؽ ٚػٰ آػػؿ قػٮرة ا١٣٭ػٙ«كرىٍق٥ي ا٧٣ىعٙ ٹ ٱٞةس ٤ٔٲ٫»

ٙو ثٕؽ كاك  ثـٕةدة ژ  جح مج  حج يث ىث  مث          جث يتژ ً ٚػٰ   ٩ػؽٔٮاك٠ػؾ٣ٟ  ، ٱؿصٮاأ٣

  ژائى ژ : 14ا١٣٭ٙ: 

ٙو ثٕؽ كاك ا٣ض٧ةٔح    ژ ڃ ڃ ڃ ڄ    ژ: 4: ٝةفك٩ضؽ ٰٚ قٮرة ا٣ٛؿ  ثٺ أ٣

  [21: ا٣ٛؿٝةف] ژ             ٿ ٿ ٿ    ژ: ك٠ؾ٣ٟ ٰٚ اٳٱح

*   *   * 
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 انك

ْ
 (1انهغىي ) كىلش
ًِؼالة  -اهَمنمْل   اهُمَّةش -اه

 اهِمَٖكخ -اهمَٖكح  -َٖف اهمَ 

 ()رفٕخ ِـٕىأ. د. 

ا٣ٞػة٦ٮس »أك « ٣كػةف ا٣ٕػؿب»أك  «ا٣ىػعةح»ٰٚ « ا١٣ىٍن١ٮؿ»٥٣ ٱؿد ٣ِٛ 

ٚػػٰ دىػػة٩ٲٙ  -ٚٲ٧ػػة أ٤ٔػػ٥  -أك قػػٮا٬ة ٦ػػ٨ ا٧٣ٕػػةص٥، ك٣ػػ٥ ٱػػؿد « ا٧٣عػػٲٍ

 ك٣ػؾا دض٪ٌجػ٫ ا٤٣٘ٮٱػٮف ؛ا٧٣ذٞؽ٦ٲ٨ كأمٕةر٥٬، كرث٧ة ٠ةف أٌكؿ اٵ٦ؿ ٰٚ ٣٘ح ا٣ٕة٦ٌح

٦ع٧ػؽ ثػ٨  ث٭ػةا ا٣ػؽٱ٨كاٵدثةا ظذٯ ا٣ٞؿف ا٣ٕةمػؿ ا٣٭ضػؿم ا٣ػؾم ٔػةش ٚٲػ٫ 

ٌٰ  ا٣عكػػ٨ ٌٰ  ا٣ٕػػة٤٦ ، ك٬ػػٮ ٔػػة٥٣  ـ1622-1631٬/1547-953ا ا٣عػػةرز

٦ػٓ أثٲػ٫ إ٣ػٯ  -ك٬ٮ ٚذنػٯ  -كأدٱت ٨٦ ا٣نٲٕح اٷ٦ة٦ٲح، كي٣ؽ ٰٚ ث٤ٕجٟ، كرظ٢ى 

١ٌ٦ػػح ٚػػٰ ٝػػـكٱ٨، كأصػػةد ا٣ٛةرقػػٲح، كزار ٦ىػػؿ كا٣نػػةـ، كأدٌل ٚؿٱٌػػح ا٣عػػٌش 

ػ٨ ٬٪ػةؾ  كٱْ٭ػؿ أفٌ   ٠ػةف ا٣ٕػة٤٦ٰ ا١٧٣ٌؿ٦ح، ز٥ اقذٌٞؿ ٰٚ أوٛ٭ةف، كديػٮٰٚ كدٚي

 ٔ٪ٮا٩ػةن « ا١٣نػ١ٮؿ»٢٧ ٬ؾا ا٤٣ِٛ ٰٚ ٣٘ح ا٥٤ٕ٣ كاٵدب، إذ ص٢ٕ ٨٦ اقذٕ أٌكؿ

ٌٰ ٰٚ ػ٧ك ،ةد٦٫ؤ٣ٌٛ٣ٮاظؽو ٨٦ أم٭ؿ  ٦ض٤ٌؽات، ظ١ػٯ ٚػٰ  حك٬ٮ ٠ذةبه ٦ٮقٮٔ

كثٲ٨ٌ ٦٪٭ض٫ كأص٧ػ٢ ٦ٌػ٧ٮ٫٩،  ،٦ٞؽ٦ذ٫ قجت دأ٣ٲ٫ٛ كا٣ؽأٰ إ٣ٯ اػذٲةر ٔ٪ٮا٫٩

، «او أظكػ٪٫ كأظػٺق٨٦ ٢٠ مٰ»ظٮل « ا٧ً٣ٍؼٺة»إ٫٩ أ٣ٌٙ ٝج٫٤ي ٠ذةثةن ق٧ٌةق  :ٚٞةؿ

٦ة دنذ٭ٰ اٵ٩ٛف كد٤ػٌؾ اٵٔػٲ٨ ٦ػ٨ صػٮا٬ؿ ا٣ذٛكػٲؿ كزكا٬ػؿ »كذ٠ؿ أ٫٩ ٧ًٌ٪٫ 

                                                 

 ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ   ا
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ا٣ذأكٱػػ٢، كٔٲػػٮف اٵػجػػةر ك٦عةقػػ٨ اٳزػػةر، كثػػؽاآ ظ١ػػ٥و ٱيكذٌػػةاي ث٪ٮر٬ػػة، 

كصٮا٦ٓ ٠ى٥٤ًو ٱي٭ذؽل ثجؽكر٬ة، ك٩ٛعةت ٝؽقٲٌح   ، كأثٲةت راإػح   ، كظ١ةٱػةت 

كد٭ػٌل ٣٭ػة  ٤ٔٯ ٩ٮادر دذعٌؿؾ ٣٭ة ا٣ُجػةع،»دأ٣ٲ٫ٛ  ، ز٥ ٔسؿ ثٕؽ ا٩ذ٭ةا٫ ٨٦«مةاٞح

رم ثة٣ؽٌُّر ا٧٣ؼـكف، ك٣ُةاٙ أوٛٯ ٦ػ٨  اٵق٧ةع، كَؿااٙ دىكؿُّ  ا٧٣عـكف، كدـي

رااٜ ا٣نؿاب كأث٭ٯ ٨٦ أٱةـ ا٣نجةب، كأمٕةر أٔؾب ٨٦ ا٧٣ػةا ا٣ػـٹؿ كأ٣ُػٙ 

عؿ ا٣عٺؿ، ك٦ٮأِ ٣ٮ ٝيؿاػخ ٤ٔػٯ ا٣عضػةرة ٹ٩ٛضػؿت أك ا١٣ٮا٠ػت  ٨٦ ا٣كِّ

ٍو ٦ؼػذ٤ٍ رػٲىػ٫ ٹ ٌٛٞخي ٠ذةثةن زة٩ٲةن ص٤ٕذ٫ ٠كػٛ ٩ذسؿت، ٚةقذؼؿتي اهلل دٕة٣ٯ ك٣

ػةثٜ اقػ٧ي٫ي  ث٘ة٣ٲ٫، أك ٔٞؽو ا٩ٛى٥ ق٫١٤ ٚذ٪ةزؿت ٳ٣ٲػ٫، كقػ٧ٌٲذ٫ ثة١٣نػ١ٮؿ ٣ٲُي

اق٥ى أػٲ٫، ك٥٣ أذ٠ؿ مٲبةن ٧٦ة ذ٠ؿد٫ ٚٲ٫، كدؿ٠خي ثٕػي وػٛعةد٫ ٤ٔػٯ ثٲةًػ٭ة 

ٲٌؽ ٦ ٺ ٱ١ٮف ث٫ ٨ٔ قٕح ذ٣ٟ ١٩ػٮؿ، ٚػإف ٲة ٱك٪ط ٨٦ ا٣نٮارد ٰٚ رٱةً٭ة، ٠ٵٝي

«ا٣كةا٢ ٰٚ ٦ٕؿض ا٣عؿ٦ةف إذا ا٦ذٶ ا١٣ن١ٮؿ
 1ا

  

ك٣ٍ٪ذٌٛعٍه ٔ٪ٮا٩ٰ ا١٣ذػةثٲ٨ ٠ػٰ ٩ٛ٭ػ٥ قػجت اػذٲػةر ا٣ٕػة٤٦ٰ ٣٭٧ػة، ٚأ٦ػة 

٤ىػٯ»اٵكؿ ٚٞؽ ثٲ٨ٌ ا٤٣٘ٮٱٮف امذٞة٫ٝ ك٦ٕ٪ةق، ٚٞػةؿ ا٤٣ٲػر:  ٬ػٮ ا٣عنػٲل  :ا٣ؼى

٧ٌٲخ ٮؿ ا٣ؿثٲٓ، كث٫ قي ٤ػٯ ٚػٰ  ا٣ؾم ٱيعذلُّ ٨٦ ثٞي ا٧ً٣ؼػٺة، كٝػةؿ ا٤٣عٲػة٩ٰ: ػى

ٓى  «ا٧ً٣ؼٺة: ص٧
 2ا

أكؿ ٦ػ٨ أكردق، « ٦عػٲٍ ا٧٣عػٲٍ»٤ٕٚػ٢ « ا١٣ن١ٮؿ»كأ٦ة   

ٌٰ ٣ػ   ٚةرق
ِه ، ز٥ ثٲ٨ٌ أدم مػٲؿ أوػ٫٤ «م ٱض٧ٓ ٚٲ٫ رز٫ٝا٧٣ي١ؽ ٝؽح»ٚؾ٠ؿ أ٫٩ ٣ٛ

، ٚ٭ٮ  ٌٰ ؿَّ  :أمٍ  ؛٦ؿ٠ٌت ٨٦: ٠ىلٍ »ا٣ٛةرق «٠ذػٙ :أمٍ  ،ك٨٦: ٠يػٮؿ ،صى
 3ا

٤ىػ ٜ ، كٱُي

«كٔةا ٱؽٌكرقي ا٣نعةذكف ثأٱؽٱ٭٥، ك٠ٲف ا٣ٛٞؿاا ٱٌٕٮف ٚٲػ٫ ظةصٲػةد٭٥»٤ٔٯ 
 4ا

  

ك٬ؾا ٱٕ٪ٰ أف ا٣ٕة٤٦ٰ أ٢٧٬ ا٣ؽٹ٣ذٲ٨ ا٧٣ٕػؿكٚذٲ٨ ٤٣ْٛػٲ٨ ا٣ٕؿثػٰ كا٣ٛةرقػٰ، 

                                                 

  4ا٣ٕة٤٦ٰ   1ا

  اػ٤ٯ  ا٤٣كةف  2ا

  6دم مٲؿ أ  3ا

  469: ا٧٣ٕض٥ ا٣ؾ٬جٰ  4ا
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 ؛٣ٲض٤ٕ٭٧ػػة ٔ٪ػػٮا٩ٲ٨ ١٣ذةثٲػػ٫ ؛ا٣ٲػػٮـ« ا٧٣ؼذػػةرات»كاقػػذ٤٧ٕ٭٧ة ٦ضػػةزان ث٧ٕ٪ػػٯ 

 ؛«ا١٣نػ١ٮؿ»ك« ٺةا٧٣ؼػ»ٚٲ٪ػةّؿاف ثػؾ٣ٟ  ،ٵ٩٭٧ة ٱذ٧ٌ٪ةف ٦ٮًٮٔةت مذٯ

٧ٓ، كٝؽ وٌؿح ث٪ٛك٫ ثأ٩٭٧ة   ٦ذؿادٚةف  -ٔ٪ؽق  -ٵ٩٭٧ة ٱعٮٱةف ٢ٌ٠ ٦ة صي

ى  ٮا ٤ٔٯ ٠ن١ٮؿ ا٣ٕػة٤٦ٰ ٚػإٌف ٬ػؾا ٪ى زٍ كثة٣ؿ٥ٗ ٨٦ أٌف ا٧٤ٕ٣ةا كا٣جةظسٲ٨ أ

ا٤٣ِٛ ٦ػة ٱػـاؿ إ٣ػٯ ا٣ٲػٮـ ٦٭ضػٮران، ٗٲػؿ أف ٣ْٛػةن آػػؿ ٱنػج٭٫ ٚػٰ ا٣ؽٹ٣ػح 

ٕيض٧ح ٪ٌػةش»٤٣ذآ٣ٲٙ ٬ػٮ  كٱيكذؼؽـ ٔ٪ٮا٩ةن  ،كٱنةر٫٠ ٰٚ ا٣ ا٣ػؾم أ٤٧٬ػ٫ « ا١٣ي

أٱٌػةن، ٗٲػؿ أف وػةظت « ا٣ٞػة٦ٮس ا٧٣عػٲٍ»ك« ٣كةف ا٣ٕؿب»ك «ا٣ىعةح»

٪ٌةمح « ا٣ذةج» ٲٌػؽ ٚٲ٭ػة ا٣ٛٮااػؽي كا٣نػٮارد »ذ٠ؿ أف ا١٣ي أكراؽ ديض٢ٕ ٠ة٣ؽٚذؿ ٱٞي

٤٣ٌجٍ، ١٬ؾا ٱكذ٫٤٧ٕ ا٧٣٘ةرثح، كاقػذ٫٤٧ٕ مػٲؼ٪ة ٚػٰ ظةمػٲذ٫ ٤ٔػٯ ٬ػؾا 

«ا١٣ذػػةب ٠سٲػػؿان 
 5ا

٨ ا٣نػػ٭ةب ا٣ؼٛػػةصٰ ا٣ػػؾم قػػج٫ٞ ثٞػػؿفو ك٩ىػػٙ ك١٣ػػ  

٠ي٪ػػةش »ـ  ذ٠ػؿ أوػ٢ ا٤٣ٛػػِ كأكًػط دٹ٣ذػػ٫، ٚٞػةؿ: 1669٬/1659 ات

ٌٰ ٦ٕ٪ػػةقي ا٧٣ض٧ٮٔػػح كا٣ذػػؾ٠ؿة،   قػػؿٱة٩
ِه ٗيػػؿاب: ٣ٛػػ ثذؼٛٲػػٙ ا٣٪ػػٮف ثـ٩ػػح 

: ا٣ض٧ةٔح ٧٠ة أػجؿ٩ٰ ث٫ ثٕيي ا٣سٞةت ٨٦ اٵص٪ةد ٪ىلي «كا١٣ى
 6ا

كٱيسجخي ذ٣ٟ   

ٓه » -ثة٣ذؼٛٲٙ أٱٌػةن  - kÔnâŠâ أ٫٩ ٰٚ ا٣كؿٱة٩ٲح ٧ٍػ ك٬ػٮ ٦ػ٨ « ٦ض٧ٮٔػح، صى

، ًػ٥َّ » knaŠا٢ٕٛ٣ ا٣سٺزٰ  ٓى «ص٧
 7ا

زػ٥ ثػٲ٨ٌ ا٣ؼٛػةصٰ ٦ٮًػٓ اقػذ٧ٕة٫٣،   

ِي ٠سٲؿان ٰٚ ٠ٺـ ا٣ع٧١ةا كق٧ٌٮا ث٫ ثٕػي ٠ذػج٭٥، »ٚٞةؿ:  كٝؽ كٝٓ ٬ؾا ا٤٣ٛ

«٧٠ة ٱٕؿ٫ٚ ٨٦ َة٣ٓ ٠ذت ا٣ع٧١ػح
 6ا

  كٱؤ٠ٌػؽ ا٣ُجٲػت ا٧٣ٕػؿكؼ اثػ٨ أثػٰ 

يوٲجٕح ات ٔٲػٮف اٵ٩جػةا ٚػٰ »ٵ٫٩ ٱٮرد ٚػٰ ٠ذةثػ٫  ؛ـ  ذ668٬/1276ٟ٣أ

                                                 

٪ٌةش، ك٬ٮ ٦ىؽر ٦ة كرد ٰٚ ا٠٪ل  ا٣ذةج  5ا ا٧٣ٕضػ٥ »ك« ٦عػٲٍ ا٧٣عػٲٍ»، ك٥٣ ٱؾ٠ؿ ا١٣ي

 ا٤٣ؾٱ٨ ظؾكا ظؾكق « ا٣ٮقٲٍ

  263 مٛةا ا٤٘٣ٲ٢:  6ا

ثة٣ؽٹ٣ح ٩ٛك٭ة، كٰٚ ٩ؼ٤ػح  kanneŠ، كٰٚ ا٣كؿٱة٩ٲح أٱٌةن ا٢ٕٛ٣ ا٧٣ٌٕٙ 155ثؿوٮـ   7ا

  ٔح ٠ة٣ؽٚذؿ ٚٲ٭ة ٚٮااؽ كمٮارد: ٦ض٧ٮknīŠÔtâ: ٠ي٪ٌةمح 264
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٬ؾا ا٤٣ِٛ ٦ؿاران ٔ٪ٮا٩ةن ٧٣ؤ٣ٛةت ٠سٲؿة ٱض٧ٓ ثٲ٪٭ة أ٩٭ة ٤٠٭ػة « َجٞةت اٵَجٌةا

إ٩٭٥ ٨٦ اٵَجػةا ا٧٣نػ٭ٮرٱ٨ » ٮف:ٰٚ ا٣ٌُت، كأٌف ٥ْٕ٦ ٦ؤ٣ٛٲ٭ة ا٣ؾٱ٨ ٱٞٮ٣

٦كػٲعٲٮف كثٌٕػ٭٥ ٦ػ٨ ا٣كػؿٱةف« ثٕؽ كٚػةة صػة٣ٲ٪ٮس
 8ا

، ك٦ػ٪٭٥ أ٬ػؿكف 

كأ٣ٌٙ ٠٪ٌةمةن ثة٣كؿٱة٩ٲح ٰٚ زٺزٲ٨  ،٧٣ٕؿكؼ ثة٣ٌٞف ا٣ؾم ٔةش ٝج٢ اٷقٺـا

٦ٞة٣ح ز٥ دؿص٫٧ إ٣ٯ ا٣ٕؿثٲح َجٲت ا٣جىؿة ٦ةقؿصٮٱ٫ ا٣ٲ٭ٮدم ا٧٣ٕةوؿ ٵثٰ 

٩ٮاس، كصٮرصٲف ث٨ صجؿٱ٢ ث٨ ثؼذٲنٮع ا٣ؾم ٠ةف ٔ٪ؽ ا٣ؼ٤ٲٛح ا٧٣٪ىػٮر 

ـ  298٬/911تثة٣كؿٱة٩ٲح، كظ٪ٲ٨ ث٨ إقػعٜ ا« ا١٣ي٪ٌةش»ٰٚ ث٘ؽاد، ك٫٣: 

ٌٙ »وةظت  ، ك٤ٰٔ ث٨ ا٣ٕجةس ا٧٣ضٮقٰ ا٣ؾم ٠ةف َجٲجةن ٣ٌٕؽ «٠٪ةش ا٣ؼ

ا٣ٞة٩ٮف ا٣ٌٕػؽم ٚػٰ »ـ ، ك٫٣: 982-372٬/949-338ا٣ؽك٣ح ا٣جٮٱ٭ٰ ا

 كٱْ٭ؿ أف مٲٮع اقذؼؽاـ ٬ػؾا ا٤٣ٛػِ ٚػٰ ا٣ُػت«  ا١٣٪ةش ا١٤٧٣ٰ»أك « ا٣ُت

ج٤ٮف ٤ٔٯ اقذ٧ٕة٫٣ ٰٚ   ،٬ػؾا ا٧٣ضػةؿص٢ٕ ا٧٣ؤٌرػٲ٨ كأوعةب ا٧٣ٮقٮٔةت ٱٞي

ـ  أظػؽ 311٬/923ات كإٍف ٥٣ ٱ٢ٕٛ ا٧٣ؤ٣ٌٛٮف، ٚٞؽ ق٧ٌٯ أثٮ ث١ؿ ا٣ػؿازم

  ٬ٮ ا٣ؾم قػ٧ٌةق 446٬ك٨١٣ ا٣جٲؿك٩ٰ ات  ،«٠ذةب ا٣ٌُت ا٧٣٪ىٮرم»٠ذج٫ 

٢٧ ا٤٣ٛػِ ٔ٪ٮا٩ػةن «! ا١٣٪ةش ا٧٣٪ىػٮرم»  ك٦ػٓ أف ا٣٭ٲ٧٪ػح ٠ة٩ػخ ٤٣ُػٌت اقػذٕي

ٌٰ ٠٪ةش ا٣ضؽؿ ثٲ٨ ا٣»١٣ذتو ٰٚ ٦ٮًٮٔةت أػؿل، ك٦٪٭ة   «٧ؼػة٣ٙ كا٣٪ىػؿا٩

، ك٦ؤ٣َّػٙ ٣321٬كٕٲؽ اث٨ ا٣جُؿٱػٜ ا٣ػؾم ٠ػةف ثُؿٱػؿؾ اٷقػ١٪ؽرٱح ٔػةـ 

ـ ، 713٬/1374ات ك٫ًٕ اٵدٱت اٵ٩ؽ٣كٰ ٣كػةف ا٣ػؽٱ٨ اثػ٨ ا٣ؼُٲػت

ٗةٱػح  ٠٪ةش ٦٪ْٮـ ٰٚ ٔؿكض ا٣ؿصػـ ٦عػؾكؼ ا٣ٌٛػٮؿ، ٹ»إ٫٩  :كٝةؿ ٚٲ٫

ٲٛػح ، ك٦ض٧ٮٔػح ٦٪ذؼجػةت ٚػٰ ٤ٔػ٥ ا٣٪عػٮ ٣عػةصٰ ػ٤«ٚٮ٫ٝ ٚػٰ اٵراصػـ

٧٠ة ٱٞٮؿ دكزم -ـ  ق٧ٌة٬ة وةظج٭ة 1667٬/1657ات
 9ا
 ٠٪ةمةن  - 

                                                 

  365-257ص 4دةرٱغ اٵدب ا٣ٕؿثٰ ٠ةرؿ ثؿك٧٤٠ةف ج  8ا

  9/152دكزم   9ا



 964 د. رفعت هزيم -الكشكول اللغوي 

بشمشمٔي  -knaŠامىصمِ  ومي املػمل امد خمْ « امُكٌّمش »ومٔس االسمه 

فْ امسرٓشًٔة َِ امنلظ امدخٔل امِشٔد وي َذا املػل فْ امػربٔة،  -امىػزىة

موهىأو أ وشمجةة« امِكٌٔست»و «امكٌٔسةُ »و «امكٌٔسُ »امدخٔنة امد خة:  فشألملشظ

مٔدّل أّومُش فْ امػبرٓة  -بشمسٔي امىُىنة  - «، ثزّىع  اجتمع»أkanasمنأهظيرهأ

، وخشًُٔمش «د امُٔمِ ػب مجوُ »( غنمّ «بٔمت االرجىمش » bet kneset)فْ امػبرٓمة: 

(knesâّغن ) « ُوخشمدُش«د امىسٔصٔٔيػب  جو ، (kneset) -  غنمّ  -وَمِ شمدٓح

 .8491غشم  صُشٌٓة بػد االشج لامذي أقشوٍ ام« امبرمىشن اإلسرائٔنْ»

فمْ  kanasفمْ امػربٔمة ال ٓةشبمل املػمل « كمٌ س  »وربىش ظي امىرء أن املػل 

مِرمد « امنسشن»، فنِ ًظر فْ -بشمشٔي امىػزىة فْ امسرٓشًٔة  - knaŠ امػبرٓة أو

: كسس  امُةىشوة غٌٍ»أن وػٌّ  وَِ امىػٌمّ اممذي ثػرفمٍ امػشوّمة، « كٌس  امىِضع 

ًةممرن امجػبٔممر غممي رىممع امُةىشوممة بشمدالمممة غنممّ بٔممِ  ا    فكٔممي ٓزممِ  أن

« االرجىمش »وامزِاب أن امدالمة األصمنٔة منلػمل فمْ امػبرٓمة وامسمرٓشًٔة َمْ 

، ومٌٌظر ثجّىة وش ٓةِمٍ ابي وٌظِر فْ امدالمة األصنٔة منلػمل امػربمْ: «امجزّىع»و

« مةْ بػُضمٍ غنمّ بػم قشل امنصٔشًْ: ُكٌشسةُ امبٔت: وش ُكسس  وٌٍ وي امجراب فأُ »

 أًُش ثُسّىّ كذمك ألًُش وزىِغة، خه ٓبّٔي سبب ثسىٔة كٌِمش  امظبمْ فٔةمِل: :أي

ألًُش ثزىُع امرول فْ امىِضمع  :أي ؛«ألًُش ثكٌُُس امر ول  شجّ ثصل إمّ امدرى»

امُكسمششةُ: »وٓةمِل فمْ وِضمع :خمر:  .فٌٔكشي مُش ومش كمشن ثصجمٍ ومي امدمرى

سششةُ امبٔت: وش ُكسس ومي امجمراب فمأُمةْ بػُضمٍ غنمّ امُكٌشسة، قشل امنصٔشًْ: كُ 

«ثممراب وزىمِ   :بػم ، وامُكسمششةُ 
(80)

وٓكممِن  ،. فٔكمِن امنلظممشن وجمرا فٔي

ىمعُ »امىػٌّ فْ كنُٔىمش َمِ  أٓضمشً، وال ُٓسمجٌجذ ومي  ممك أن « امجزّىمع»و« امز 

ألن امػربٔمة أخمذثُش ومي امننجمٔي امنجمٔي  ؛غربٔمة امكٌٔس وامكٌٔسمة وامِكٌٔسمت

                                                 

 .)كسس( امنسشن (80)
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« ا١٣٪ٲكػح»كإذا ٠ة٩خ . ك٧٬ة ا٣ٕجؿٱح كا٣كؿٱة٩ٲح ،٤٧ٕ٭٧ة كإًٮ ٬ؾق اٵ٣ٛةظاقذ

٧ٌٲخ ٠ؾ٣ٟ ثة٣ٕجؿٱح كا٣كؿٱة٩ٲح ٚ٭ػٰ ٠ػؾ٣ٟ  ،ٵ٩٭ة ١٦ةف اٹصذ٧ةع كا٣ذض٧ٌٓ ؛قي

ا٧٣ض٧ػٓ، »ك٦ٕ٪ػةق  ،ثة٣ٲٮ٩ة٩ٲح Ekklesiaا٧٣٪ٞٮؿ ٨ٔ  Ecclesiaٰٚ اق٧٭ة ثة٣ٺدٲ٪ٲح 

ٞي٤ٌػٲف»ثىػٲ٘ح ا٣ذٰ ذ٠ؿ٬ة ا٧٣ذٞؽ٦ٮف  ٬ٰ، ك«اٹصذ٧ةع اقػ٧ةن ١٤٣٪ٲكػح ا٣ذػٰ « ا٣

ث٪ة٬ة أثؿ٬ح اٵمؿـ ٰٚ و٪ٕةا
 11ا

ىػ   أف  -٧٠ػة ٱ٪ٞػ٢ ٔ٪ػ٫ ٚؿ١٩ػ٢ -٨ ٩ٮ٣ؽ٠ػ٫ ٲَّ كث

ٞي٤ٌٲف» ٣ٲكخ قٮل دٕؿٱت ٤٣ٛػِ ا٣ٲٮ٩ػة٩ٰ ا٧٣ػؾ٠ٮر« ا٣
 12ا

كٹ ٱؼػؿج ٦يذٕجَّػؽ   

ثةٷ٤١٩ٲـٱػػح كا٣ٛؿ٩كػػٲح ٔػػ٨ ٬ػػؾق  Synagogueا٧٣يكػػ٧ٌٯ   bet knesetا ا٣ٲ٭ٮدٱػػح

ثة٣ٲٮ٩ة٩ٲػح كا٧٣ٕ٪ػٯ  SynagÔgêثة٣ٺدٲ٪ٲح ا٧٣٪ٞٮؿ ٨ٔ  Synagogaٚ٭ٮ ٨٦  ،ا٣ؽٹ٣ح

ٵ٩ػ٫  ؛ٰٚ ا٣ٕؿثٲػح« ا٧٣كضؽ ا٣ضة٦ٓ»٩ٛك٫  كا٣ُؿٱٙ أٌف ذ٣ٟ ٱ٪ُجٜ ٤ٔٯ دك٧ٲح 

ٓي أ٫٤٬، ك٬ٮ ٩ٕخه ٫٣ ٵ٫٩ ٔٺ٦حه ٣ٺصذ٧ةع» «ا٣ؾم ٱض٧
 13ا

ك٬ؾا ٱٕ٪ػٰ أف ثٲػخ   

ػ٧ٌٰ ٔ٪ػؽ ا٧٣كػ٧٤ٲ٨ كا٧٣كػٲعٲٲ٨ كا٣ٲ٭ػٮد ث٤٘ػةت  -دكػ٧ٲةت مػذٯ  ا٣ٕجةدة قي

دذٜٛ ٤٠٭ة ٰٚ ا٣ؽٹ٣ح، كٝؽ ٨ُٚ ثُؿس ا٣جكذة٩ٰ إ٣ٯ ذ٣ػٟ ٚٞػةؿ ثٕػؽ  -٦ؼذ٤ٛح 

«كا٢ٌ١٣ ٦أػٮذ ٨٦ ٦ٕ٪ٯ اٹصذ٧ةع»إٱؿاد د٤ٟ ا٣ذك٧ٲةت ٰٚ ٦ٕض٫٧: 
 14ا

  

، ك٩ٞػ٢ ٔػ٨ «ا١٣٪ٲكػح ٤٣ٲ٭ػٮد، كص٧ٕ٭ػة ٠٪ػةاف»كذ٠ؿ اثػ٨ ٦٪ْػٮر أٌف 

٩ػخ ٔ٪ػؽ ا٧٣ذٞػٌؽ٦ٲ٨ ٤١٣ذػة ٠ؾ٣ٟ  كا٣ْة٬ؿ أ٩٭ػة ٠ة ا٣ضٮ٬ؿم أ٩٭ة ٤٣٪ىةرل

ٰٚ ثٲػخ « ٠٪ةاف ا٣ٲ٭ٮد كا٣٪ىةرل»ـ  996ا٣ؽٱة٩ذٲ٨، إذ ذ٠ؿ ا٧٣ٞؽقٰ ات 

ـ  ٠٪ٲكح ا٣ٲ٭ٮد ٰٚ د٦نٜ، كدعػؽث 1176ا٧٣ٞؽس، كذ٠ؿ اث٨ ٔكة٠ؿ ات 

« ا١٣٪ٲكػح»كٝؽ كرد ٣ٛػِ  ـ  ٨ٔ ٠٪ٲكح ا٣ٲ٭ٮد ٰٚ ث٘ؽاد 1372اث٨ ٠سٲؿ ات 

 ٔؽم ث٨ زٱؽ:ٌٰ ا٣نةٔؿ ا٣ضة٤٬ٰ ا٧٣كٲعٰٚ ٝٮؿ ٧٤٣كٲعٲٲ٨ 

                                                 

  26اث٨ ٬نةـ   11ا

      Fraenkel  12ا

 اص٧ٓ   ا٤٣كةف  13ا

  ٦794عٲٍ ا٧٣عٲٍ   14ا
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 ثـصةصػػػحو ٦ػػػ٢ًا ا٣ٲػػػؽٱ٨ ٠أ٩٭ػػػة

 

 ٝ٪ػػؽٱ٢ي وػػجطو ٚػػٰ ٠٪ٲكػػح را٬ػػًت  

ا٣نةآ ا٣ٲػٮـ ٣جٲػخ ا٣ٕجػةدة ٔ٪ػؽ ا٣ٲ٭ػٮد ٚٞػؽ أ٤٧٬ػ٫ « ا١٣ى٪ٲف»أ٦ة ٣ِٛ  

كأ٦ٌة ا٧٣ٮ٣ػؽكف ٚٲيكػ٧ٌٮف »دكزم، ك٢ٕ٣ ثُؿس ا٣جكذة٩ٰ أٌكؿ ٨٦ ذ٠ؿق، ٝةؿ: 

«٦يذٕجَّؽ ا٣ٲ٭ٮد ثة١٣٪ٲف
 15ا

 ٕ٭ؽ ، ك٬ؾا ٱٕ٪ٰ أ٫٩ ظؽٱر ا٣

٦ٌٕؿثػح أوػ٤٭ة » ٭ػةذ٠ػؿ اثػ٨ ٦٪ْػٮر أ٩ٌ ؟ ٣ٞػؽ «ا١٣٪ٲكػح»٧ٚة أو٢ ٣ٛػِ 

 اٳرا٦ٲػحٚػٰ  ’٦knwštػ٨  ٫ٌف ا٣ٕؿثٲػح أػؾدػكا٧٣ؾ٬ت ا٣كػةاؽ ٬ػٮ أ ،«٠ي٪ًٍنٍخ 

ا٣ٲ٭ٮدٱح
 16ا

٠٪ٲكػح  :أم ؛ا٣كػؿٱة٩ٲح ٬kenÔštâؾق ٬ػٰ  «٠ي٪ًٍنٍخ »، كا٣ْة٬ؿ أف 

ا٣ٲٮ٩ة٩ٲػح Ekklesia ػك٬ػٰ دؿص٧ػح ٣ػ ،ا٧٣كٲعٲٲ٨
 17ا

 -ٚػٰ ا٣ضٕـٱػح  knesâ أ٦ػة  

ٰٚ ا٣ٕؿثٲح« ٠٪ٲكح»ٚٲؿل ٩ٮ٣ؽ٫٠ أ٩٭ة ٨٦  - ٣٘ةت ا٣عجنح أٝؽـ
 18ا

ٰٚ ظػٲ٨ ، 

ك٬ػٮ اٳرا٦ٲػح  ،ٱؿل آػؿكف ك٦٪٭٥ ٣كٺك أف أو٢ ا٣ٕؿثٲح كا٣ضٕـٱػح كاظػؽ

كا٣كؿٱة٩ٲح أك ا٣ٕجؿٱح
 19ا

 Leslau      

إ٣ػٯ كقٲ١ٮف ٰٚ ٬ؾق ا٧٣ض٤ح ثةب زةثخ ديجعري ٚٲ٫ أ٣ٛةظه ٰٚ ا٣ٕؿثٲح دعذةج 

يوٮ٣٭ة أك امذٞةٝ٭ة أك دٹٹد٭ة كٚػٜ ٬ػؾا ا٧٣ػ٪٭ش، كٝػؽ صػؿت ا٧٣ٛةًػ٤ح  ثٲةف أ

، ٚة٩ذ٭ػخ إ٣ػٯ «ا١٣ي٪ٌةش»ك« ا٧٣ؼٺة»ك« ا١٣ن١ٮؿ»٣ذك٧ٲذ٫ ثٲ٨ ا٣ٕ٪ةكٱ٨ ا٣سٺزح 

ٵ٩ػ٫  ؛«ا١٣ي٪ٌةش»ٵ٫٩ ٱؿدجٍ ٰٚ اٵذ٬ةف ثة٤ٕ٣ٙ كا٣عٲٮاف، ك ؛«ا٧٣ؼٺة»اقذجٕةد 

 « ا١٣ن١ٮؿ ا٤٣٘ٮم»ةف اق٫٧ ، ك٣ؾا ٠ٔوٓ ية ُٕمذت فٔ اهُت٤ٗت 

*   *   * 

                                                 

  ٦794عٲٍ ا٧٣عٲٍ   15ا

      KBL، ك ٝةرف ب    .Fraenkel      +WKAS,I  16ا

  156ثؿوٮـ   17ا

    Nöldeke  18ا

      Leslau  19ا



 472 (9-3)اجلصءاُ  (49)اجملمد  -جممة جمىع المغة العسبية بدوػل 

 

 املصادر واملراجع
 

ىبالطربوظ:

اٵ٣ٛػػةظ ا٣كػػؿٱة٩ٲح ٚػػٰ ا٧٣ٕػػةص٥ ا٣ٕؿثٲػػح: ٦ػػةر أٗ٪ػػةَٲٮس أٚػػؿاـ اٵكؿ  -

  1951ثؿوٮـ، د٦نٜ 

دؿص٧ػح ا٣كػٲؽ ٱٕٞػٮب ث١ػؿ  4دةرٱغ اٵدب ا٣ٕؿثٰ: ٠ػةرؿ ثؿك٧٤٠ػةف ج -

  1977، ا٣ٞة٬ؿة 2كر٦ٌةف ٔجؽ ا٣ذٮاب ط

دؿص٧ػح ص٧ػةؿ ا٣ؼٲٌػةط،  ٣9ٕؿثٲػح: رٱ٪٭ػةرت دكزم، جد٤٧١ح ا٧٣ٕةص٥ ا -

  1999ث٘ؽاد 

  1989، ا٣ٞة٬ؿة 6د٭ؾٱت قٲؿة اث٨ ٬نةـ: ٔجؽ ا٣كٺـ ٬ةركف ط -

مٛةا ا٤٘٣ٲ٢ ٚٲ٧ة ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٕؿب ٨٦ ا٣ٌؽػٲ٢: م٭ةب ا٣ػؽٱ٨ ا٣ؼٛػةصٰ،  -

  1998دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٠نةش، ثٲؿكت 

  1984ثٲؿكت  ،3ٗؿاات ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح: رٚةاٲ٢ ٩ؼ٤ح، ط -

  ١٣1288٬ن١ٮؿ: ث٭ةا ا٣ؽٱ٨ ا٣ٕة٤٦ٰ، ا٣ٞة٬ؿة ا -

  ٣كةف ا٣ٕؿب: اث٨ ٦٪ْٮر، ثٲؿكت د ت -

  1876ثٲؿكت  ،٦عٲٍ ا٧٣عٲٍ: ثُؿس ا٣جكذة٩ٰ -

ثح: ا٣كٲٌؽ أدٌم مٲؿ، ثٲؿكت  -   ٦1986ٕض٥ اٵ٣ٛةظ ا٣ٛةرقٲٌح ا٧٣يٕؿَّ

  1986، ثٲؿكت، 2طا٧٣ٕض٥ ا٣ؾ٬جٰ: ٦ع٧ؽ ا٣ذٮ٩ضٰ،  -
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ىباللعاتىاألجنبوظ:

- Fraenkel, S.: Die aramäischen Fremdwörter im Arabischen. Leiden 

    , Neud.     . 

- Jeffery, A.: The foreign vocabulary of the Qur'an. Baroda     . 

- KBL = L. Koehler & W. Baumgartner: Hebräishes und Aramäisches 

Lexikon zum Alten Testament.   Auflage. Leiden     -     . 

- Leslau, W.: Comarative Dictionary of Gecez. Wiesbaden     . 

- Littmann, E.: Morgenländische Wörter im Deutschen. Tübingen     . 

- Nöldeke, Th.: Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft. 

     Neud. Amsterdam     . 

- WKAS: Wörterbuch der klassischen arabischen Sprache, Bd. I. hrsg. 

von M. Ullmann. Wiesbaden     . 
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ؼشِب ششح كتاب انقىايف نـ)األخفش
 
 (ه512خ ) (امل

ً املىصهً
ِّ
 (ه295خ ) (نـ)أتً انفتخ ػخًاٌ تٍ جُ

 قؿأه وظققُ ؤوق ٔوُٖ واقذؽرك ٍقىُ:

د.يعًؽ وهٖؽ اهكؿاقجٔ و د. وهٖؽ يعًؽ اهكؿاقجٔ
(1 

 

 ٔؿًُ

 ()د. ٔجؽ ااهُ ٍجّةن .أ

ا٣نةٔؿ ا٣ضة٤٬ٰ اا٣٪ةث٘ح ا٣ؾثٲة٩ٰ  كرد ٰٚ مٕؿق اػذٺؼ ظؿ٠ح ا٣ػؿكم 

 ٰٚ ٝىٲؽد٫ ا٣ؽا٣ٲح:

ى٦ػػػ٨ آؿ ٦ٲَّػػػح رااػػػط أك ٦٘ذػػػؽم  أ

 

دً   ٍضػػػػٺفى ذا زادو كٗٲػػػػؿى ٦ػػػػـكَّ  ٔى

 ز٥ ٝةؿ: 

 زٔػػػ٥ ا٣جػػػٮارح أفَّ رظ٤ذ٪ػػػة ٗػػػؽان 

 

 كثػػؾاؾ ػجَّؿ٩ػػة ا٣٘ػػؿابي اٵقػػٮدي 

يج٫ِّ اا٣٪  ةث٘ح  إ٣ٯ ٬ؾا ا٣ؼ٢٤ ث٤ُةٚح كأٝةـ ٦٪آدق، قػ٧ِّٰ ٬ػؾا ا٣ؼ٤ػ٢ كٝؽ ٩

ٔيؽَّ ٨٦ ٔٲٮب ا٣ٞةٚٲح   ثػااٷٝٮاا ، ٚٲ٧ة ثٕؽ، ك

٬ؾا ا٣ؼجؿ ك٦ة ٦ةز٫٤ ٠ةف اٹٔذ٧ةد ٚٲ٫ ٤ٔٯ ا٣عف ا٧٣ٮقٲٰٞ، ك٣ػ٥ ٱ١ػ٨ 

                                                 

 / ك٬ٮ أقذةذ ا٣٪عٮ كا٣ىؿؼ ثضة٦ٕح ظ٧ةة 1956أ  د  ك٣ٲؽ ٦ع٧ؽ ا٣كؿاٝجٰ: ك٣ؽ ق٪ح /  1ا

  ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ  ا

 ـ 4/12/2619كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 

 ا٧٣ض٤ح  -رظ٫٧ اهلل  -ك٬ٮ آػؿ ٦ة زٌكد ث٫ ا٣ؿاظ٢ 
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٧ِّٰ ٚٲ٧ة ثٕػؽ ثػػا٥٤ٔ ا٣ٞةٚٲػح  ا٣ػؾم أ٣ٞػٯ أوػٮ٫٣ ٤ٔػٯ دٺ٦ٲػؾق  ٬٪ةؾ ٦ة قي

، ز٥ أدٯ ثٕؽق ٦ػ٨   175٬تا  ٲ٢ ث٨ أظ٧ؽ ا٣ٛؿا٬ٲؽمٔجٞؿمُّ ا٣ٕؿثٲح اا٣ؼ٤

ػ٫٤ ٢ ٦ة أكصـق كٚػؿَّع ٦ػة أوَّ ػ ،ٚىَّ ك٠ػةف   ٧ِّٰ ثػػا٥٤ٔ ا٣ٞػٮاٰٚ ك٩نػأ ٦ػة قي

ٮا ٰٚ ٬ػؾا  َّٛ ااٵػٛل اٵكقٍ قٕٲؽ ث٨ ٦كٕؽة أثٮ ا٣عك٨  ٨٦ أكاا٢ ٨٦ أ٣

ا٨ٛ٣، ١ٚةف ٣٪ة ٦٪٫ ا٠ذةب ا٣ٞٮاٰٚ  ا٣ؾم ذ٬ت صٮري ا٣ـ٦ةف ث٪كؼ٫ ك٣ػ٥ دجػٜ 

ك٤ٔػٯ ٦ىػٮرة ٬ػؾق  ،إٹ ٩كػؼح كظٲػؽة ٚػٰ ٦ؽٱ٪ػح اثؿكقػح  ثػػادؿ٠ٲة  ٦٪٫

ا٣٪كؼح ٠ةف أذ٧ةد أقذةذ٩ة ا٣ٕٺ٦ػح اأظ٧ػؽ رادػت ا٣٪ٛػةخ 
 2ا
ٚػٰ دعٞٲٞ٭ػة،  

ك٠ةف ظؿٱىةن أمؽ ا٣عؿص أف ٱ١ٮف ثٲ٨ ٱؽٱ٫ ٠ذػةب ااثػ٨ ص٪ػٰ  اا٧٣ٕػًؿب 

ّيػ٨َّ أ٩٭ػ ة ثنؿح ٠ذةب ا٣ٞٮاٰٚ ٣ٶػٛل ، ك٥٣ د٨١ ا٣٪كػؼح اٵ٧٣ة٩ٲػح ا٣ذػٰ 

٠ذةب اا٧٣ٕؿب  ٗٲؿى ٠ذةب ا٦ؼذىػؿ ا٣ٕػؿكض  ٣ػػااث٨ ص٪ػٰ   ك٧٣ػة ٠ػةف 

ًٍٕؿب  ٨٦ ا٧٣ىةدر اٵقةقٲح ٰٚ ٥٤ٔ ا٣ٞٮاٰٚ ٠سؿ اٹٝذجػةس ٦٪ػ٫،  ٠ذةب اا٧٣ي

 ، كٔ٪ػ٫ 458٬ت ا  كإٱؿاد ٩ىٮص ٦٪٫ ٰٚ ٦ٕض٥ اا٧٣ع٥١  ٣ػػااث٨ قػٲؽق

  ٚػػٰ ا٣كػػةف ا٣ٕػػؿب   كٝػػؽ اقػػذٕةف ا٧٣ؿظػػٮـ 711٬ا  أػػػؾ ااثػػ٨ ٦٪ْػػٮر

٪ٛةخ  ث٭ؾق ا٣٪ىٮص ا٧٣ٮزٔح ٰٚ ا٧٣يٕض٧ىٲ٨ ٰٚ دعٞٲٜ ٠ذةب اا٣ٞٮاٰٚ ، اا٣

 ك٠ة٩خ ػٲؿ د٣ٲ٢و ٤ٔٯ وعح ٩كجح ا١٣ذةب إ٣ٯ ااث٨ ص٪ٰ  ٚٲ٧ة ثٕؽ 

ٍٕػًؿب  ٣ػػااث٨ ص٪ػٰ  ثذعٞٲػٜ اٵخ اا٣ػؽ٠ذٮر  َّٰ ٠ذةب اا٧٣ي ٧٣ة كو٢ إ٣

ك٣ٲػػؽ ٦ع٧ػػؽ ا٣كػػؿاٝجٰ  ث٧نػػةر٠ح اث٪ػػ٫ اا٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػؽ ك٣ٲػػؽ ا٣كػػؿاٝجٰ ، 

ًصػؽ كوػؽر  قؿرت أٱ٧َّة قؿكرو؛ ٵف ٬ؾا اٵو٢ ا٣ؾم اظذيكت ٦ٛٞٮدان ٝػؽ كي

 ك٨٦ أٱ٨ ظى٢ ٤ٔٲ٫ ا٧٣عٜٞ؟ ؟٦عٞٞةن ٰٚ َجٕح أ٩ٲٞح، ك٨١٣ أٱ٨ كيصؽ

وهمَّة األقؽار قةقذُ إهَٖة ٕأْم وصأؽٍةه يَنأْراً دذٕأةوره »ٝةؿ ا٧٣عٜٞ: 

صّأٌؽ األٕؽي ٔوٓ اهنةثمح، فْقٓ فٔ ٍوكَٖة يْقٓ األيَٖةت فٔ أن ٕمأْن هَأة 

                                                 

 ٌٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ   1992-1926ا٧ؽ رادت ا٣٪ٛةخ أظ  2ا
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ٌَّ ظةل اهَكؼح يٌ اهَقه واالًُؿاب فأٔ أوراقّأة  فٔ إػؿاصُ يعققةً، وهم

صٕوَة ٍُعضى  ٖؿ يؿة، وٍعضأى ال ٔأٌ فذأؿة، وٍأؿوز ْٔاقأت ااقأؽام ٔوأٓ 

 .«اهًٕن فّٖة ؤِ ٔوٓ ِؾه اهعةل

ٚإذا ٠ة٩خ ٬ؾق ٬ٰ ا٣٪كؼح ا٣ٮظٲػؽة ١٤٣ذػةب ٚ٭ػٰ ٩ٛكػ٭ة إذف ا٣٪كػؼح 

ٕـٱػػـ  ا٣ٕة٦ػػح ثة٣ؿٱػػةض دعػػخ رٝػػ٥ ا٧٣عٛٮّػػح ٚػػٰ ١٦ذجػػح ا٤٧٣ػػٟ أجػػؽ ا٣

وِأٔ ٍكأؼح  ٖأؿ »/ ٧٠ة ذ٠ؿ ذ٣ٟ ا٧٣عٞٞةف، ككوٛة٬ة ثٞٮ٣٭٧ػة: 4474/

لةيوح، وفّٖة ثٕي اهؼؿوم، واًُؿاب فٔ دؿدٖت أوراقّأة، ووإْٔثح قأؿاءة 

هّأة  ثٌّٕة ثوٕن اهِقؽم، وقأؽ ُلذأت ثٌٕأّة ثؼأٍ يغأةٕؿ هألوأن، وهعأق أوَّ

 .«وأزَةءِة ٍقٌه لجٌٖؿ ُٕقؽَّر ثَى  اهمذةب

ِّٜٚ ا٧٣عٞٞةف ث٧ة ثؾٹق ٨٦ ص٭ؽ ٚػٰ ا٧٣ؿاصٕػح كا٣ذػؽٝٲٜ، أٝػٮؿ:  كٝؽ كي

ة إ٣ٯ اقذؽراؾ ٠سٲؿ ٨٦ ا٣٪ٞه، كذ٣ٟ ٨٦ ا١٣ذت ا٣ذٰ أ٠سؿت ٦ػ٨ ا٣٪ٞػ٢  ِّٞٚ كي

 ٨ٔ ٠ذةب ااث٨ ص٪ٰ ، ك٬ٰ ٠ذت ٠سٲؿة، أثؿز٬ة:

ا١٣ةٰٚ ٰٚ ا٣ٕؿكض كا٣ٞٮاٰٚ: ٤٣ؼُٲت ا٣ذجؿٱـم ٱعٲػٯ ثػ٨ ٤ٔػٰ  -

   562٬تا

   569٬تاا٣ٛىٮؿ ٰٚ ا٣ٞٮاٰٚ: ٹث٨ ا٣ؽ٬ةف قٕٲؽ ث٨ ا٧٣جةرؾ  -

جٲػؽم ٔجػؽ اهلل ثػ٨ ٔجػؽ  - ٕي ا٣ٮاٰٚ ٰٚ ٧٤ٰٔ ا٣ٕػؿكض كا٣ٞػٮاٰٚ: ٤٣

   749٬تاا١٣ةٰٚ 

٪َّةثٰ م٭ةب ا٣ؽٱ٨  - ٕي    776٬تاا٣ٮاٰٚ ٰٚ ٦ٕؿٚح ا٣ٞٮاٰٚ: ٤٣

ا٣ٕٲٮف ا٣٘ة٦ـة ٤ٔٯ ػجةٱة ا٣ؿا٦ـة: ٤٣ػؽ٦ة٦ٲ٪ٰ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ أثػٰ ث١ػؿ  -

   827٬تا

ٝػػؽـ ا٧٣عٞٞػػةف ٤ٔػػٯ ا٧ٕ٣ػػ٢، ٚجػػؽاا ثإٔػػةدة دؿدٲػػت أكراؽ ا٧٣ؼُػػٮط كأ

كاقػػذؽر٠ة ثٕػػي ا٣ػػ٪ٞه ٩ٞػػٺن ٔػػ٨ اٵكراؽ ا٧٣عٛٮّػػح ٚػػٰ ٦ؿ٠ػػـ  ،ا٧٣ٌػػُؿثح
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ٌٰ ، كٝةثٺ ٩ىٮص ااٵػٛل  ا٣ذٰ ٚػٰ ٠ذػةب اا٧٣ٕػؿب   اص٧ٕح ا٧٣ةصؽ  ثػادث

٫ ٰٚ ٠ذةب اا٣ٞٮاٰٚ  ا٧٣عٜٞ، كٝةثٺ ٩ىٮص ااث٨ ص٪ٰ  ث٧ة ٤ٞ٩ػ٫ ٦٪ ٭ػة ٤ٔٯ ٩ىِّ

ااث٨ قٲؽق  ٰٚ ٠ذةث٫ اا٧٣ع٥١ كا٧٣عػٲٍ اٵْٔػ٥ ، ك٬ػٮ ٦ٕضػ٥ ٠جٲػؿ ٦ٌػجٮط 

َّٜٞ، ٧٠ة ٝةثٺ ٬ؾق ا٣٪ىٮص ث٧ة ٤ٞ٩ػ٫ ٦٪٭ػة وػةظت ا٤٣كػةف  ٬ػؾا ك٠ة٩ػخ  ،ك٦ع

٠ِّٞٞذت ا ث٧ػة ٠ػةف ٣ػ٫  ،ٲ٨ ٚةقذٕة٩ة ث٧ة صةا ٚٲ٭ػةاث٨ ص٪ٰ  اٵػؿل ثٲ٨ ٱؽم ا٧٣ع

ًٍٕؿب ، زػ٥ ٝة٦ػة ث٧ػة ٱٞػٮـ ثػ ٫ ا٧٣عٞٞػٮف ٔػةدةن ٦ػ٨ ًػجٍ اردجةط ٦ة ث١ذةب اا٧٣

اٳٱةت كدؼؿٱش اٵظةدٱر كا٣نٮا٬ؽ ا٣نٕؿٱح، ك٩كجح ا٣نػٕؿ إف ٣ػ٥ ٱ١ػ٨ ٦٪كػٮثةن 

كا٣٪ه ٤ٔٯ ٦ٮًٓ ا٣نة٬ؽ ٚٲ٫، ٦ٓ اٷمةرة إ٣ػٯ اػػذٺؼ ا٣ؿكاٱػح، ٦ػٓ ا٣ذؿص٧ػح 

 ٣ٶٔٺـ ككًٓ ا٣ٕ٪ةكٱ٨ ا٧٣٪ةقجح ٰٚ ا٣ٞك٥ ا٧٣كذؽرؾ ٤ٔٯ ا١٣ذةب 

اًعح ٰٚ ا٣ُجةٔح، ١ٚةف ٠ٺـ ااٵػٛل  ادجٓ ا٧٣عٞٞةف ٰٚ ا١٣ذةب َؿٱٞح ك

ؽَّـ ثؼٍ أقٮد ظة٣ٟ ٦ٌجٮط كٱ٤ٲػ٫ دٛكػٲؿ ااثػ٨  ،كٝؽ كًػٓ ثػٲ٨ ٦ٕٞػٮٚذٲ٨ ،ٱٞي

 كٱؿد ا٣ذٛكٲؿ ثٕؽ ذ٣ٟ  ،ص٪ٰ  ٦ىؽَّران ثػاٝةؿ اث٨ ص٪ٰ  ثؼٍ أقٮد ظة٣ٟ أٱٌةن 

 ٬ؾا   كٝؽ امذ٢٧ ٠ذةب ااث٨ ص٪ٰ  ٤ٔٯ ا٧٣ٮًٮٔةت ا٣ذة٣ٲح:

ثٕؽق ٨٦ ا٣عؿكؼ، ثةب ٦ة ٱ٤ــ ا٣ٞػٮاٰٚ ٦ػ٨ ثةب ا٣ؿكم ك٦ة ٱ٤ــ ٝج٫٤ ك

ا٣عؿ٠ةت، ٔٲػٮب ا٣ٞػٮاٰٚ، ػةد٧ػح ٚػٰ اٷ٩نػةد، ٍٚىػ٢ اٹمػذٞةؽ، أ٣ٞػةب 

ا٣ٞةٚٲح، ا٣ٞٮؿ ٤ٔٯ ا٣عؿكؼ، ا٣ٞٮؿ ٤ٔٯ ا٣عؿ٠ػةت، ا٣ٞػٮؿ ٤ٔػٯ ا٧٣ٕػة٩ٰ، 

 ٬ؾق ٬ٰ ا٧٣ٮًٮٔةت ا١٣جؿل ١٤٣ذةب 

٢ ااث٨ ص٪ٰ  ا٣ٞٮؿ ٰٚ ٢٠   ٚػٰ  ٨٦ ا٧٣جةظر ا٧٣ػؾ٠ٮرة، كاقػذُؿد ٚىَّ

كأ٠سؿ ٨٦ مٮا٬ؽ ا٣نٕؿ كا٣ؿصـ، كٝؽ ًجُ٭ة ا٧٣عٞٞةف ًجُةن دة٦ػةن  ،٢٠  ٦٪٭ة

إًةٚحن إ٣ٯ ذ٠ؿ  ،٦ٓ ا٣ذؼؿٱش ا٧٣كذٛٲي كمؿح ا٧٣ٛؿدات ا٣ذٰ دعذةج ٣ؾ٣ٟ

 آرااو ٣ػااث٨ ص٪ٰ  ٦ذ٧٧ح ٧٣ة كرد ٰٚ ٬ؾا ا١٣ذةب 

/ 132كإذا ٠ةف ٠ذةب ا٣ٞٮاٰٚ ث٤ٖ ٰٚ َجٕح أقذةذ٩ة ا٧٣ؿظٮـ اا٣٪ٛةخ  /
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/ وٛعح ٦ة ٔؽا 638ح ٦ة ٔؽا ا٣ٛ٭ةرس، ٚإف مؿظ٫ ٦ٓ ا٧٣ذ٨ ٝؽ ث٤ٖ /وٛع

د ث٭ػػة  ا٣ٛ٭ػػةرس، كقػػجت ذ٣ػػٟ ٬ػػٮ ٗػػـارة ا٣ذ٤ٕٲٞػػةت كاٷظػػةٹت ا٣ذػػٰ زكَّ

ا٧٣عٞٞةف ا٣ٛةًٺف ٩ػه ااثػ٨ ص٪ػٰ ، ٚٞػؽ ٩ٞػٺ ٚػٰ ظٮامػٲ٭٧ة ٩ىػٮص 

ٍٕؿب  ا٣ٮاردة ٰٚ اا٧٣ع٥١  كاا٤٣كةف  كٰٚ ٠ذػت ا٣ٞػٮاٰٚ ك٧ْٕ٦٭ػة  ،اا٧٣ي

٢ ٨٦ ا ًٍٕؿب ، ٧ٚسٺن ٝةؿ اث٨ ص٪ٰ: ٩ٞي فأية إذا لةٍخ قُٕح، ٍعأْ اهٕنأؿة »ا٧٣

أو اهؼًَف ٔنؿةَ فأال، وال ٕكأْذ ذهأك فأٔ اهجٖذأٌٖ واهسالزأح؛ ألن اهٕٖأت ال 

 ]ا٣جكٲٍ[ ٕمْن ألسؿ يٌ األون ٍعْ قْل اثٌ يقجن:

قي  ري ٰ  دٕػػػػػةكى  أك ٠ػػػػة٬ذـاز ردٱ٪ػػػػ

 

 أٱػػؽم ا٣ذِّضػػةر ٚػػـادكا ٦ذ٪ػػ٫ ٣ٲ٪ػػة 

ذىىػػػؿو ٩ةزٔػػػخ أ٣جةث٭ػػػة ٣  ٍٞ  جِّػػػٰ ث٧

 

 ٨٦ اٵظةدٱر ظذٯ ازددف ٣ٰ ٣ٲ٪ػة 

  «فضةء ثأ)هَٖة  و)هَٖة  قةفٖذٌَٖ وهٖف ثًَّٖة ظةصـ وِؾا ال ٕقةس ٔوُٖ 

 :٩٪ْؿ اٳف ٰٚ ا٣ذ٤ٕٲٞةت ٤ٔٯ ٠ٺـ اث٨ ص٪ٰ

أظةؿ ا٧٣عٞٞػةف ٚػٰ دٮزٲػٜ ٠ػٺـ ااثػ٨ ص٪ػٰ  ٤ٔػٯ ٠ذػةب اا٣ٞػٮاٰٚ  

/ 662ٮاٰٚ  ٣ػاا٣ٕجٲؽم  // ثذىؿؼ كث٘ٲؿ ٔـك ٰٚ اا٣185٣ػااٷرث٤ٰ : /

 / 172-171كاا٣ٮاٰٚ  ٣ػاا٣ٕ٪َّةثٰ  /

ٝػةؿ ا٧٣عٞٞػةف: أوػ٢ . «ٍعأْ قأْل )اثأٌ يقجأن »ز٥ ٝةؿ ااث٨ ص٪ٰ : 

، كٚػٰ «فقؽ روى )اثٌ صَٔ  ٔأٌ )اثأٌ يقجأن »ا٣ٕجةرة ٰٚ ا٣ٞٮاٰٚ ٣ٸرث٤ٰ: 

فإن هى ٕمٌ ثأٌٖ اهجٖذأٌٖ فىأٌن فأأقجُط، لقأْل )اثأٌ »اا٣ٮاٰٚ  ٣ػاا٣ٕجٲؽم ، 

صػة ٦ػ٨ از٪ػٰ ااث٨ ص٪ٰ ، أ٦ة ا٣جٲذةف ٚٞػؽ ػؿِّ  ك٬ٮ ٚٲ٫ ث٘ٲؿ ٔـكو إ٣ٯ ،«ن يقج

 ٔنؿ ٦ؿصٕةن ٦٪٭ة دٱٮاف ا٣نةٔؿ ٦ٓ ذ٠ؿ اػذٺؼ ركاٱةد٫ 

فأٔ )اهأْافٔ  »ك٤ٜٔ ا٧٣عٞٞةف ٤ٔٯ ٝٮؿ ااث٨ ص٪ٰ  اٵػٲػؿ ثٞٮ٣٭٧ػة: 

 ،«ألن اهجٖذٌٖ يذالوقةن هأٖف ثًَّٖأة ظأةصـ ؛هأ)اهَٕةثٔ : فًسن ِؾا يكذقجط

 ٘ٲؿ ٔـك إ٣ٯ ااث٨ ص٪ٰ  ك٬ٮ ث
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د ا٧٣عٞٞػةف دعٞٲٞ٭٧ػة ٣ػ٪ه ٠ذػةب  ث٧س٢ ٬ػؾق ا٣ذ٤ٕٲٞػةت ا٣ٮقػٲٕح زكَّ

ًٍٕؿب ، كاقذ٧١ٺ ٦ة ٩ٞى٫ ثةقذؽرا٠ةد٭٧ة، ١ٚةف ٤٧ٔ٭٧ػة إظٲػةان ظٞٲٞٲػةن  اا٧٣

ذجىؿ ثع٥١ ا٧٣ٛٞٮد كثؾ٣ٟ أق٭٧ة إق٭ة٦ةن راإةن ٰٚ إظٲػةا ٬ػؾا   ١٣ذةب ٠ةف ٱٕي

م ٩ؿصػٮ ا٠ذنػةؼ ٠ذجػ٫ ا٣ذػٰ ٦ػة زاؿ ثٌٕػ٭ة اٵزؿ ا٣ؿاآ ٣ػاأثٰ ا٣ٛػذط  ا٣ػؾ

 ٦ٛٞٮدان ظذٯ ٱٮ٦٪ة ٬ؾا 

*   *   * 
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ة ملعجم
َّ
 مراجعة نقدي

 شاكرحممد حممود 

 ()محمد جمعة الدِّربي   د.

 توطئة:
  ليار الااتيحْو    نهتىا  للهَّْااليلرَّّاالعلهَّْا  واللاساتا   للهساجعات 

فاِ   ألهتًًل للهَّْ  ِ  تسنْا ِ  للًْ نو جٍر تحلْل يونيٍم نو ّعرٌُّت بهت تحتَ

نو تعهْق لاحَجاً وكضاتّته  ِ  نً إلُ نجتلٍت الهعسف  فضًًل لهت تلرِّ يرِّ ذاتٍت

ونستئلً وتطَّس لٍت
(1)

بصاَر  أو  - وًل شمَّ أن الهساجعت  الهعجهَّْ  تَُعر   .

. - بأدسى  ِ ِ  العسب  نَردًا نو نَارد الهعجم التترّذ

ِ  باْسو  الطاع  الحتىْ  ناو نتات م أصرر الههتب اإل2007وفِ لتم   لسًلن

 )نعجم نحهَد نحهر شتنس( الزي ألرَّه األلستتذ نيزر نحهر لساعْر أباَ شاعس 

ات   فاً  فلارولْس غسّاًت أن تللُ طاعتت الهعجام شاٍس  لسّضا  باْو اللاس  تللَّ

ٌاَ الهحْاس للجار  فلْس أ ؟ولَم ًل .نحاَُّ األلستتذ شتنس وتًلنْزه وأصركتؤه

ِ  الرنتَر طً يسْو؟الحتئس للُ ش  ،فحساب لْس ٌازا ْذً لهْر األد  العسب

                                                 

() بتيث   ِ ِ  للغ  العسبَّْ . ونحلِّق نعجه  لغَي  ولضَ اتحتد نتت  نصس واًلتحتد الرَّول

 م.12/8/2020ورد إلُ نجل  الهجهع بتترّخ 

 .2/185جا -60نجلر  -العسبْ  بتللتٌس  الهذطَطت  نعٍر راجع نجل  (1)
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ا ث٧ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲَّػح ثة٣ٞػة٬ؿة؛ ١ٚػةف روػٲؽق  ا كٌٔٮن ث٢ ٠ةف مة٠ؿ مةٔؿن

ا ثة٣ض٧ٓ كا٣ؽِّراقح   ا٤٣٘ٮٌم صؽٱؿن

ك٨١٣ ٢٬ ا٣ذــ وة٩ٓ ا٧٣ٕضػ٥ ثػإصؿااات ا٣ىػ٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲَّػح ٚػٰ ص٧ػٓ 

٢ ٬ػؾا ا٧٣ٕضػ٥ ٣٘ػح اٵقػذةذ ا٧٣ٮادٌ كا٧٣ؽاػ٢ ا٧٣ٕض٧ٲَّح كدؿدٲج٭ػة؟ ك٬ػ٢ ٱ٧سِّػ

اٵك٣ػٯ:  :مة٠ؿ ك٦ٛؿداد٫ ا٤٣٘ٮٱَّح؟ ٬ؾا ٦ة ٩عةكؿ اٷصةثح ٔ٪٫ ٨٦ ػٺؿ ٦كأ٣ذٲ٨

٩ٞؽ ٔةـٌ ٧٤٣ٕض٥  كا٣سة٩ٲح: ٚٮااػخ ا٧٣ٕضػ٥  كٚػٰ ٤٠ذػة ا٧٣كػأ٣ذٲ٨ ٧٩ػةذج دٛػٰ 

 ثة٣٘ؿض كد٘٪ٰ ٨ٔ ا٣ذُٮٱ٢؛ إذ ٱ١ٰٛ ٨٦ ا٣ٞٺدة ٦ة أظةط ثة٣ًضٲؽ 

ىأوًلا:ىنػدىراّمىللمطجم:
 ٔػ٨ وػٮرة دُٕػٰ ا٣ذػٰ ا٧٣ٛػؿدات ص٧ٓ ا٧٣ٕض٥ ٬ؾا ٨٦ ا٧٣ذٮَّٝٓ ةف٠

َّٞػٜ؛ ٵف وػة٩ٓ  ٣ػ٥ ٬ػؾا ك١٣ػ٨َّ  ا٤٣٘ػٮٌم، كٚٞ٭ػ٫ ا٧٣ٕض٧ٲَّػح مة٠ؿ زٞةٚح ٱذع

٤َّ٭ة  ا٧٣ٕض٥ ٥٣ ٱض٧ٓ ٦ةدَّد٫ ٨٦ ٠ذت مة٠ؿ أك ٦ٞةٹد٫ ا٣ذٰ ص٧ٕ٭ة أك ص٧ٓ صي

 أظؽ دٺ٦ٲؾق ك٦عجِّٲ٫ اٵقذةذ ٔةدؿ ق٤ٲ٧ةف ص٧ةؿ!

قذةذ ٦٪ؾر ٦ٕض٥ ٦ع٧ٮد مة٠ؿ ٨٦ ٬ٮا٦ل دعٞٲٞةدػ٫ ا٣ذػٰ ٣ٞؽ ص٧ٓ اٵ

ٹ د٧س٢ِّ ٨٦ ٦ٕض٫٧ ٦ٕنةر ٦ة د٧س٫٤ِّ ٦ٞةٹد٫ ك٠ذج٫ ك٠ػؾ٣ٟ دىػؽٱؿاد٫ ١٣ذػت 

ك٣ػٮ رصػٓ   دٺ٦ٲؾق ك٦عجِّٲ٫؛ ٚةثذٕؽ ا٧٣ٕض٥ ٔػ٨ ا٣نػ٧ٮؿ ٦ػٓ ا٣ٞػؽرة ٤ٔٲػ٫

ػػٓ ا٣٪ْػػؿ ٚػػٰ ٠ذػػت مػػة٠ؿ  وػػة٩ٓ ا٧٣ٕضػػ٥ إ٣ػػٯ ٦ػػٮارد ا٧٣ػػٮادٌ ا٤٣٘ٮٱَّػػح ككقَّ

د٫ كدىؽٱؿاد٫ ٣ؼؿج ٦ٕض٫٧ ٰٚ إًٔةؼ ٦ٌػةٔٛح! ك٠ػةف ٚػٯ إ١٦ػةف ك٦ٞةٹ

ث٧ىػةدر٬ة؛ ٵف  - أك ٬ػٮا٦ل ا٣ذعٞٲػٜ - وة٩ٓ ا٧٣ٕض٥ رثػٍ ٬ػؾق ا٧٣ػٮادٌ

 إ٣ػٯ ا٣ؿصػٮع ٚؿوػح مة٠ؿ ًػٲَّٓ ٤ٔػٯ ا٣ٞػةرئ اٵقذةذ ٠ذت إ٣ٯ ا٣ٕـك ٔؽـ

ٌٜٞ أراد إذا ا٧٣ىؽر  ا١٣ٺـ! قٲةؽ ٨٦ ا٣ذع

ظؽث اًُؿاب ٰٚ ٦ٕة٣ضح  ًَّٖحاهقىْر فٔ صًٓ اهًةدة اهًٕضكثضة٩ت 

ث٧ػة  -ك٦ة اقذٞىػٯ ٠ػؿٱ٥ ٝػٍ - ثٕي ا٧٣ؽاػ٢ ا٧٣ٕض٧ٲَّح، كٱ٨١٧ ا٣ذ٧سٲ٢
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ػُػة ٱؼُػٮ كاػذُػٯ كاػذػةط: »ث٤ٛػِ:  166اخ ط ك  ص صةا ٰٚ ا٣ضؾر

! كًٮاثٍ ا٣ى٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲٌح دٞذٌػٰ ا٣ػؿثٍ ثةٷظة٣ػح ثػٲ٨ ااػذػةط  «٦نٯ

 ٌٰ كااػذُٯ ، كاٷمةرة إ٣ٯ ا٤ٞ٣ت ا١٧٣ة٩
 2ا

٨١ ٠ٲػٙ أ٣ػٮـ اٵقػذةذ أثػة ، ك٣

كٝؽ ٤ٛٗخ ٔ٪٭ة ٦ٕةص٥ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٧٣ىؿمٌ  ،دؿك ااظةهحمٕؿ ٤ٔٯ 
 3ا

 ؟!

ا٣ؾم ٬ٮ مؿط راٲف ٰٚ أٌم ٦ٕض٥،  َػوَن اهذؿدٖتكٹ ٱؼ٤ٮ ٦ٕض٥ مة٠ؿ ٨٦ 

ٝج٢ اع « ا٤ً٧٣ٟ :ا٣ٕـٱـ»كٚٲ٫  ،222اع ز ز  ا٣ؾم كٝٓ ص كٱ٨١٧ ا٣ذ٧سٲ٢ ثة٣ضؾر

كا٣ذؿدٲت ا٣ىعٲط ٱٞذٌٰ كًٓ اع ز «! ٚؿكفٔؿَّس ا٧٣كة»كٚٲ٫  ،232ر س  ص

ثٕؽ اع ز ب   كٱ٨١٧ ا٣ذ٧سٲ٢ ٠ؾ٣ٟ ث٧٤١ػح ا٣ٮقٮقػح ا٣ذػٰ صػةات  227ز  ص

اك س ط ! كاٵوػٮب  اك س س ؛ ١ٚة٩ػخ ٝجػ٢ ا٣ضػؾر دعخ ا٣ضؾر 353ص

 ٌٰ َّٕٙ ا٣سٺز ٌ٨ٔ ٦ ٌٰ َّٕٙ ا٣ؿثةٔ  ٚٲضت أف دٮًٓ ا٣ٮقٮقح ٰٚ ا٣ضؾر ؛ٍٚى٢ ٦ٌ

   ك٨٦ ا٣ٕضٲت كٝٮع ثٕي اٵػُةا ٰٚ دؿدٲت اك س ف اك س ك س  ثٕؽ ا٣ضؾر

ؿ ٦ضٰا اؾ ح ؿ  ص  ٝج٢ اؾ ث ر ؟! 282ا٣ضؾكر ا٧٣ذذة٣ٲح؛ ١ٚٲٙ ٩ٛكِّ

ة  ٌن ؛ كٱ٨١٧ ا٣ذ٧سٲػ٢ ثة٣ٕٛػ٢ اهقىْر فٔ اهٌجٍكٱؤػؾ ٤ٔٯ ا٧٣ٕض٥ أٱ

ؿحي »ٰٚ ٔجةرة  327ا٩٘ؿ  ص ًج٫ُ اٵقذةذ ٦٪ػؾر ثٛػذط ا٣٘ػٲ٨ إذ ؛ «٩٘ؿ ا٣ضي

: ؿ ا٣٘ٲ٨؛ كٝػؽ وػؿَّح ا٣ـثٲػؽم ثػؾ٣ٟ ٚٞػةؿٍٚٞ، ٦ٓ أف اٵم٭ؿ ًج٫ُ ث١ك

ً٘ػؿىت:  ٦ػ٨ ٦ػأػٮذ        أ٠سػؿ كاٵك٣ػٯ ك٦٪ػٓ، كًؿب ٠ٛؿح ٤ٔٲ٫، ٩٘ؿ» ى ٩ 

ًٍٞؽري  ٌ٘ةر صؿحه : ا٧٣ضةز ك٨٦        ا٣ ٩»
 4ا

  

                                                 

  5/285، اخ ط ك  صػ5/256ٹث٨ قٲؽق اخ م ط  صػ ا٧٣ع٥١  2ا

، كا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿاخ ط ك  1/274، اخ م ط  صػ1/254ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍاخ ط ك  صػ  3ا

، كأ٦ة ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮصٲـ ٥٤ٚ ٱؾ٠ؿ اػذػةط كٹ اػذُػٯ! 6/976، اخ م ط  صػ6/561صػ

كراصٓ ا٧٣ـٱؽ ٨ٔ أػُػةا ٦ٕػةص٥ ا٧٣ض٧ػٓ ٚػٰ ثعسػٰ: ٦ٺظْػةت ٩ٞؽٱػح ظػٮؿ ٦ػةدة 

 ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮصٲـ ك٦٪٭ض٫ 

  264: 14/262صػ  ر غ فا٤٣ـثٲؽم ا٣ٕؿكس دةج  4ا
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ػٓ  ؛إ وةل اهًوؿدات أو األقةهٖت اهٕةيَّٖأحكٱ٤ٛخ ا٣٪ْؿ ٠ؾ٣ٟ  ٚٞػؽ دٮقَّ

٤ٔػػٯ ا٣ػػؿ٥ٗ ٦ػػ٨  -ؿٱَّح مػػة٠ؿ ٚػػٰ اقػػذ٧ٕةؿ ثٕػػي دٕجٲػػؿات ا٣ٕة٦ٲَّػػح ا٧٣ىػػ

كٱ١٧ػ٨   كرث٧ة أراد إزجةت وعح ثٕػي ٬ػؾق ا٣ذٕجٲػؿات ،- ٦عةرثذ٫ ٤٣ٕة٦ٲَّح

ػٓ كٹ ٱعـ٩ػٮف، ٧٠ػة »ا٣ذ٧سٲ٢ ٤ٔٯ ا٣ٕة٦ٲَّح ا٣ٛىٲعح ثٞػٮؿ مػة٠ؿ:  كٹ أدٮقَّ

ػة        ك٠ػةف اهلل  ٛن ٱٞٮ٣ٮف       ٦ة ٤ٔٲ٪ة! قأٔٮد اٳف إ٣ٯ دٛكػٲؿ ٦ػة ٤ٝذيػ٫ آ٩

٨٦ ا٣ؿ٠ة٠ػح        ْٔػٲ٥ كاهلل!       أًػٕةؼ  ٱعت ا٧٣عك٪ٲ٨، كأقذٕٛٲٟ

إًٔةؼ ٦ة ذ٠ؿ        دػ٢ ٦ؽػٺن آػؿ ٰٚ ا٣ذؽ٣ٲ٢ ٤ٔٯ    ٤ٔٯ ٦ةذا؟ ٤ٔػٯ 

ك٤ٞ٩خي ٦ة ٤ٞ٩ػخي   ك٨١٣ ٦ة ظٲ٤ذٰ؟ آق: ٩كٲخي        ٠ؾثٰ، إف مةا اهلل       

كأ٩ة ٠٪خي ٱٮ٦بؾ ٰٚ ا٣كةثٕح ٔنؿة ٨٦ ٧ٔؿم       ٤ٚٲؼُٙ ًرٍص٤ىػ٫ ا١٣ؿٱ٧ػح 

«      ١٦ذجح صةقذؿثذٰ إ٣ٯ
 5ا

ة ثٞٮؿ مة٠ؿ:    ٌن ٦ة أقػؼ٥ »كٱ٨١٧ ا٣ذ٧سٲ٢ أٱ

«٨٦ قذٌٰ إٹ قٲؽم
 6ا

! ك٨٦ ٱذةثٓ ا٤٣٭ضح ا٧٣ىػؿٱَّح ٱٕػؿؼ أف دٕجٲػؿ اك٠ػةف 

كٹ  ا٣كػؿٱٓ، كاٷ٩ضػةز اٹػذىػةر قػٲةؽ ٰٚ اهلل ٱعت ا٧٣عك٪ٲ٨  ٱيكذ٧ٕى٢

ا٣ٞػػؿآف  ٦ػػ٨ - كا٧٣ٕ٪ػػٯ ا٤٣ٛػػِ ٚػػٰ ثذىػػؿُّؼ - ٦ػػأػٮذ ٱؼٛػػٯ أف ا٣ذٕجٲػػؿ

ا١٣ػػؿٱ٥
 7ا

 ثضة٩ػػت - ا٧٣ىػػؿٱح ا٣ٕة٦ٲػػح ٚػػٰ «اهلل مػػةا إف» دٕجٲػػؿ كٱيكػػذ٢٧ٕ  

كدىكػػذ٢٧ٕ ا٤٣٭ضػػح   كا٣ػػذ٭٥ُّ١ ا٣كػػؼؿٱح قػػٲةؽ ٚػػٰ - ا٣ٞؿآ٩ٲػػح اقػػذ٧ٕةٹد٫

ة دٕجٲؿ ٌن ٙى رص٫٤  ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ ا٣كؿٔح  كٝؽ ٠ةف ٰٚ إ١٦ةف  ا٧٣ىؿٱَّح أٱ اػُ

                                                 

، 149، 144-143، 137، 122، 126، 118، 115ثؿ٩ة٦ش َجٞةت ٚعٮؿ ا٣نٕؿاا ص  5ا

153 ،164  

، كٝؽ ٠ذت د٧٤ٲؾق ا٣ُ٪ةظٰ ثٕي ا٣ض٢٧ ثة٣ٕة٦ٲػح 166رقة٣ح ٰٚ ا٣ُؿٱٜ إ٣ٯ زٞةٚذ٪ة ص  6ا

ٝ٪ة» ٦س٢: ٤يى٪ة ك٠٪ة»، «إظ٪ة ٦ة وؽَّ ! راصٓ: ٦ٞةٹت ا٣ٕٺ٦ح ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ػٮد ٦ع٧ػؽ «ػي

  616-669ا٣ُ٪ةظٰ ص

: ا٧٣ةاػػؽة] ،[148، 134 :آؿ ٧ٔػؿاف] ، ژڤ ڤ ٹ ژٚػٰ ا٣ٞػؿآف ا١٣ػػؿٱ٥:   7ا

ة:[93 ٌن   [13: ا٧٣ةاؽة[، ]195: ا٣جٞؿة] ژ ے  ے ھ  ھ ژ ، كٚٲ٫ أٱ
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د٧سِّػ٢ ٦ٕضػ٥ مػة٠ؿ ٦ػ٨ اٵقذةذ ٦٪ؾر د٘ؾٱح ا٧٣ٕضػ٥ ث٭ػؾق ا٣ذٕجٲػؿات ا٣ذػٰ 

 ٩ةظٲح، كد٧س٢ِّ ٦ٮردنا ٧٣ٕةص٥ ا٣ٕة٦ٲَّةت كا٧٣ٕةص٥ ا٣ذةرٱؼٲَّح ٨٦ ٩ةظٲح أػؿل 

ا االصذؿار دون دىوٖح أو دٕوٖقكٱؤػؾ ٤ٔٯ وة٩ٓ ا٧٣ٕض٥  ؛ ٚٞؽ دةثٓ مػة٠ؿن

ةا٫ أف  ػٌؽ »ٰٚ ادِّٔ ٕى ي اٳٱح ث٧ٕ٪ٯ ا٣ؿقة٣ح ٥٣ دؾ٠ؿق ٠ذت ا٤٣٘ح، ك١٣ػ٨ مػٮا٬ؽق ٹ د

«٠سؿة؛ ٨٦ ذ٣ٟ   
 8ا

  آٱػحا! كأٝٮؿ: إف ٠ذت ا٤٣٘ح كا٧٣ٕةص٥ ٥٣ د٭٢٧ اقذ٧ٕةؿ 

َـّثٲػؽم «اٳٱػح ا٣ؿقػة٣ح»  أف 1265٬ات ث٧ٕ٪ٯ رقػة٣ح؛ ٚٞػؽ ذ٠ػؿ ا٣
 9ا

، ك١٣ػ٨ 

٠ٲٙ أ٣ٮـ اٵقذةذ ٦٪ؾر أثػة مػٕؿ كٝػؽ ا٩ؼػؽع ٝج٤ػ٫ ا٣ػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػٮد ا٣ُ٪ػةظٰ 

ٌٰ »ث١ٺـ مة٠ؿ، كرأل أ٫٩  «إًةٚح ٤ٔٯ ٦ٮادٌ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿث
 16ا

 ؟!

ذ٠ؿ اٵقػذةذ ٦٪ػؾر أف  ٨٦6 اٵػُةا؛ ٰٚٛ ص يقؽيح اهًٕضىؼ٢ي ك٥٣ د

ػػؽاق »٦ٕضػػ٥ مػػة٠ؿ:  ٣يع٧ذػػ٫ ٝػػؿااة اٵقػػذةذ ١٣ذػػت ا٣ٕؿثٲػػح ك٩ىٮوػػ٭ة، كقي

ؽىل«٦ض٧ٮع ٦ٞةٹد٫ ا٧٣ؼذ٤ٛح  ! كٱٕؿؼ ا٣نؽاة كا٧٣جذؽاٮف ٰٚ ا٣ٕؿثٲح أف ا٣كَّ

ثٛػذط ا٣كػٲ٨ - ك٬ٮ ٦ة ٦يؽَّ ٨٦ ا٣سٮب َٮٹن ٰٚ ا٣٪ٍَّكػش -
 11ا

ٞؽ٦ػح   كٚػٯ ا٧٣

ة ٦ة ٱي٤ٰٞ ٤ٔٲ٭ة ّٺٹن ٨٦ ا٣ذػٮ٬ٲ٨؛  ٌن ٩ٞػ٢ اٵقػذةذ ٦٪ػؾر ٚػٰ ٦ٞؽ٦ػح  ٚٞػؽأٱ

٦ٕض٫٧ ٨ٔ ا٣ؽ٠ذٮر أٱ٨٧ ٚؤاد قٲؽ ثٺ إظة٣ح إ٣ٲ٫
 12ا

! 

ىثانّوا:ىفوائتىالمطجم:
٦٪ؾر ٱذٌط أف ا٧٣ػٮادٌ ا٣ذػٰ  اٵقذةذ و٪٫ٕ ٨٦ ا٣٪ٞؽ ا٣ٕةـٌ ٧٤٣ٕض٥ ا٣ؾم

                                                 

 1/166ؿم صػػ، كراصٓ ظةمٲح دعٞٲٞػ٫ دٛكػٲؿ ا٣ُجػ1/166َجٞةت ٚعٮؿ ا٣نٕؿاا صػ  8ا

 !«كص٭٫ ٤ٔٯ ا٣عؿؼ ٬ؾا دٛكٲؿ ا٤٣٘ح ٠ذت كأ٤٧٬ٍخ »ث٤ِٛ: 

ا، ك٣ػ٥ ٱ٤ِّٕػ 37/127دةج ا٣ٕػؿكساأ م م  صػػ  9ا ِّٞػٜ ك٣ػ٥ ٱػؾ٠ؿ ا٣ـثٲػؽم مػة٬ؽن ٜ ا٧٣ع

 اٵقذةذ ٦ىُٛٯ ظضةزم!

، ك٦ٕضػ٥ ٦ع٧ػٮد ٦ع٧ػؽ ٦485ٞةٹت ا٣ٕٺ٦ح ا٣ػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػٮد ٦ع٧ػؽ ا٣ُ٪ػةظٰ ص  16ا

  27مة٠ؿ ص

ثٲؽمدةج ا٣ٕؿكس ٤٣  11ا   38/255اس د م  صػ َـّ

ةزح  ا٣ؾم قٲأدٰ ٰٚ دؿدٲج٫ ٨٦ ٚٮااخ ا٧٣ٕض٥   12ا ٌٛ  راصٓ د٤ٕٲٞ٪ة ٤ٔٯ دٕجٲؿاَةاؿة ٩
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د ٧٩ػػةذج - ٚةدذػػ٫ ٠سٲػػؿة؛ ك٬ػػؾق ٧٩ػػةذج ٌٰ ظ - ٦ضػػؿَّ كػػت ا٣ذؿدٲػػت ا٣٭ضػػةا

ٌٰ ٧ٌ٦ة أػ٢َّ ث٫ ا٧٣ٕض٥،  ثػٲ٨ مػة٠ؿ ٦ٕضػ٥ كأ٠ذٰٛ ث٧ة ٱؽؿُّ ٤ٔٯ د٪ٮع ا٧٣نؿٝ

 ا٣نةآ: كا٧٣عؽىث ا٧٣٭ضٮر ا٣ٛىٲط

ا٣ٛٞػؿات ا٣ذػٰ »ٝةؿ مة٠ؿ ٰٚ دعٞٲ٫ٞ ٣ُجٞةت ٚعٮؿ ا٣نٕؿاا:  زَةٕة: -1

     اا٧٣ؼُٮَح ، ك٦ة أػ٤َّخ ث٫ ٰٚ ز٪ةٱة ا٣ٛٞؿات    أػ٤َّخ ث٭ة ٩كؼح ا٧٣ؽٱ٪ح

ة أرٝةـ ٦ة أػ٤َّخ ث٫ اـ  ٰٚ ز٪ةٱػة اٵػجػةر ٌن «ز٥ أزجخُّ أٱ
 13ا

، كٝػةؿ ٚػٰ ٠ذةثػ٫ 

ٚإذا دػ٥َّ ذ٣ػٟ أوػجعٍخ ٬ػؾق اٳزػةر ا٣ٞؽٱ٧ػح »ا٧٩ٍ وٕت ك٧٩ٍ ٦ؼٲٙ : 

ح ٤٣ذؽاػ٢ ٰٚ ز٪ةٱةق جح ٣ٺ٣ذعةـ ثة٣عؽث ا٣ضؽٱؽ ا٧٣سٲؿ ٦ذ٤ُِّٕ «٦ذأ٬ِّ
 14ا

  

 كص٧ٕ٭ة ا٣س٪ةٱة - ف ا٣س٪ٲَّحك٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ ٱٕذؿض ٤ٔٲ٫ ثٕيي ا٧٣ٕةوؿٱ٨؛ ٵ

ٞىجح ك٦٪ُٞٓ ا٣ػٮادم أك ا٣ضجػ٢ ك١٦ػةف ا٩ُٕةٚ٭٧ػة،  ٬ٰ - ٕى ٨ٌ ٰٚ ٦ٞؽَّـ ا٥ٛ٣ كا٣ ا٣كِّ

ٍٰ  كٵف ا٣ىٮاب اقذ٧ٕةؿ أز٪ةا دٌةٔٲ٫ٛ ا٣نٰا؛ أم: أز٪ةا :ٱٞةؿ ؛ص٧ٓ زً٪
 15ا

! 

 أقػٮة ٣نة٠ؿ ٠ةف كا٣عٜ أف اٹقذ٧ٕةؿ مةآ ٰٚ ٣٘ح ا٧٣ٕةوؿٱ٨، كرث٧ة

ا٣ٞؽ٦ةا كا٧٣عؽزٲ٨ أ٠ةثؿ ٕيث ٨٦ قج٫ٞ ٚٲ٨٧
 16ا

ػة ا٣ٕضٲت ك٨٦    ٞ  ٤ٛٗػح ظ

٦ػةدة اث ف م  ٦ػ٨  ٚػٰ اٹقػذ٧ٕةؿ ٬ػؾا إزجػةت ا٤٣٘ح ا٧٣ىؿٌم ٔػ٨ ٦ض٧ٓ

ا٤٣٘ٮٱٌح ا٣ٕة٦َّػح ا٣سٺزػح، ٤ٔػٯ ا٣ػؿ٥َّٗ ٦ػ٨ كٝػٮع ٬ػؾق ا٧٣ٕػةص٥ ٚػٰ  ٦ٕةص٫٧

درجى ا٣نٰاى ٚػٰ »أم٭ؿ ٦ٕةص٥ ا٧٣ض٧ٓ:   ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍااٹقذ٧ٕةؿ؛ ٰٚٛ 

                                                 

 ٔ٪ٮاف: 985، كٰٚ ٩٭ةٱح دعٞٲٜ ا٣ُجٞةت ص41 ،39ص ا٣نٕؿاا ٚعٮؿ َجٞةت ثؿ٩ة٦ش  13ا

  «ا٣ٛٞؿات ز٪ةٱة ٰٚ  ـا ث٫ أػ٤ٍَّخ  ٦ة أرٝةـ»

  357ص ٚىٮؿ ٦ض٤ح راصٓ ا١٣ذةب ٨٧ً  14ا

، كا٣ٕؿثٲح ا٣ىعٲعح ٤٣ؽ٠ذٮر أظ٧ؽ 91، 81، 78أزا٬ٲؿ ا٣ٛىعٯ ٣ٕجةس أثٮ ا٣كٕٮد ص  15ا

  ٦224ؼذةر ٧ٔؿ ص

ث٤ٛػِ:  47راصٓ ٦سٺن اقذ٧ٕةؿ ا٣ؽ٠ذٮر إثؿا٬ٲ٥ أ٩ٲف ٰٚ ٠ذةث٫: ٰٚ ا٤٣٭ضةت ا٣ٕؿثٲح ص  16ا

  «ز٪ةٱة ٠ذت ا٤٣٘ح ا٤ٞ٣ٲ٢ ٰٚ»
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٪ؽكؽ ٱؽػ٢ ٚػٰ ز٪ةٱػة ا١٧٣ذػت أك  :أدػ٫٤ ٰٚ ز٪ةٱةق    ا٣ؽٍُّرجا٣نٰا:  مج٫ وي

: د٧٤َّكػػ٫ ٦ػػ٨ ز٪ةٱػػة ا٣كػػؤاؿ ػػٮاف ك٩عػػٮق    كاقػػذ٪جٍ ا٣ضػػٮابى «ا٣ىُّ
 17ا

 ،

: ص٢ٕ ٚٲ٫ زى٪ةٱػةت»ث٤ِٛ:   ا٣ٮقٲٍاكاٵٔضت ٦ة صةا ٰٚ  «٠ن١لى ا٣سٮبى
 18ا

! 

 ػُػٮة ٱؼُػٮ أف أ٠جػؿ ٦ٕػةص٥ ا٧٣ض٧ػٓ  ا١٣جٲؿ ا٧٣ٕض٥ا ٨٦ ا٧٣ذٮَّٝٓ ك٠ةف

ة ٤ٔٯ ٦ك٧ ٯ، إ٣ٯ ٚعػؾؼ  ا٣ػٮراا؛ إ٣ػٯ رصػٓ ك١٣٪ػ٫ اٵ٦ةـ ظذٯ ٱ١ٮف اق٧ن

«َٮاق كأدػ٤ػ٫ ٚٲػ٫»، ككًٓ ١٦ة٩٭ة «ز٪ةٱةق ٰٚ أدػ٫٤» : ا٣ٮقٲٍأجةرة 
 19ا

 ،

٫!!  ا٣ٮقٲٍا٦ٓ أ٫٩ ٢ٞ٩ دٕؿٱٙ   ٤٣ؽُّرج ث٪ىِّ

ك٠كػضٲح ا٣٪ُػٜ »ٝةؿ مة٠ؿ ٰٚ دٞؽٱ٫٧ ٤٣ْػة٬ؿة ا٣ٞؿآ٩ٲػح:  دضوضَن: -2

ةة ثة٤٣كةفٰٚ ا٣جًٌٕح  «ا٧٣ذض٤ض٤ح ا٧٣ك٧َّ
 26ا

   كدض٤ض٢ ث٧ٕ٪ٯ دعؿَّؾ 

أف اٳزةر ا٣ْٕٲ٧ح ا٣ؼة٣ػؽة ا٣ذػٰ  مة٠ؿ ٰٚ ٦ض٤ح ا٣ؿقة٣ح ذ٠ؿ اهضٖن: -3

٩نأت كرثٍخ كدؿٔؿٔخ كا٦ذؽَّت دعخ ّػٺؿ ا١٣٪ٲكػح كا٣ٕٞةاػؽ ا٧٣كػٲعٲَّح 

ٌٰ ٚػػٰ ٤َٲٕػػح ا٣ٕجٞؿٱَّػػح  ٦ػػ٨ أْٔػػ٥ اٳزػػةر ا٣ٛ٪ٲػػح ا٣ذػػٰ ٱٕػػؽ٬ُّة ا٣ضٲػػ٢ اٵكرثػػ

٣ٛ٪ٲَّحا
 21ا

ٌٰ ٬ؾا »  كٝؽ ا٩ذٞؽق اٵقذةذ ق٧ٲؿ ٗؿٱت ٚٞةؿ:  كدٕجٲؿ ا٣ضٲ٢ اٵكرث

«ٗة٦ي؛ ٰٚٛ ٢٠ ١٦ةف ك٢٠ ز٦ػةف أصٲػةؿ ك٣ػٲف صٲػ٢ كاظػؽ
 22ا

! كدٕجٲػؿ 

ػ٪ٙ ٦ػ٨ ا٣٪ػةس؛ ٚػة٣ذؿؾ  :مة٠ؿ ٹ ٧ٗٮض ٚٲ٫؛ ٚة٣ضٲ٢ ٰٚ ٠ٺـ ا٣ٕؿب ا٣ىِّ

مػٕت، كا٣ض٧ػٓ أصٲػةؿ : صٲػ٢ صٲ٢، كا٣ػؿكـ صٲػ٢، كا٣ىػٲ٨ صٲػ٢، ك٠ػ٢

                                                 

كٹ دؼٛػٯ ا٣ؿ٠َّة٠ػح ٚػٰ  2/934اف ب ط  صػػ ،1/287صػػ  ج ر داا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقػٲٍ   17ا

!٫  دٕؿٱٙ ا٣ؽُّرج، كٝؽ ٫٤ٞ٩ ا٧٣ٕض٥ ا١٣جٲؿ ث٪ىِّ

 ؛ ك٬ؾا ٨٦ ا٣ٞىٮر!1/166ك٥٣ ٱؿد ٬ؾا ا٣ض٧ٓ كٹ ٦ٕ٪ةق ٰٚ ا٣ضؾراث ف م  صػ  18ا

  267ص ٤٣ؽُّرج دٕؿٱ٫ٛ كراصٓ ،7/261صػ  ج ر داا١٣جٲؿ ا٧٣ٕض٥  19ا

  47ص ا٣ٞؿآ٩ٲح ثذٞؽٱ٥ مة٠ؿ ا٣ْة٬ؿة  26ا

 ـ 1946 ٚجؿاٱؿ 12 ثذةرٱغ 345 ٔؽد -ؿقة٣حا٣ ٦ض٤ح  21ا

  86ق٧ٲؿ ٗؿٱت ص -ٰٚ دةرٱغ ا٣ٛ٪ٮف ا٣ض٧ٲ٤ح  22ا
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ٲٺفكصً 
 23ا

 كٝؽ اقذ٢٧ٕ مة٠ؿ ا٤٣ِٛ ثػة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٕةوػؿ ٚػٰ ٦ٞة٣ػ٫ ث٧ض٤ػح 

ك٬ػؾا ٧ٔػ٢ »، كصةا ٰٚ ص٧٭ػؿة ٦ٞةٹدػ٫: «ثٲ٨ صٲ٤ٲ٨»ـ 1946ٔةـ  ا٣ؿقة٣ح

«ٱ٭ٮد ٰٚ ٢٠ صٲ٢، كٰٚ ٠ػ٢ أ٦ٌػح، كٚػٰ ٠ػ٢ ز٦ػةف
 24ا

، كصػةا ٚػٰ دٞؽٱ٧ػ٫ 

 ثٕػؽ أ٦ة ٦ٲؽاف ا٣سٞةٚح ٚٞؽ ثٞٲخ ا٧٣ٕةرؾ ٚٲ٫ ٦ذذةثٕح صػٲٺن »٤٣ْة٬ؿة ا٣ٞؿآ٩ٲح: 

ٌٰ ٚػٰ ٦ٲػؽاف ا٣سٞةٚػح صػٲٺن ثٕػؽ  صٲ٢       كدذةثٕخ ٬ػـاا٥ ا٣ٕػة٥٣ اٷقػٺ٦

«صٲ٢        كٱذ٘ٲَّؿ كٱذجؽَّؿ صٲٺن ثٕؽ صٲ٢
 25ا

  

ٱذ٪ةكؿ زٞةٚذػ٫ »ٝةؿ مة٠ؿ:   رقة٣ح ٰٚ ا٣ُؿٱٜ إ٣ٯ زٞةٚذ٪ةاٰٚ  دعؽَّر: -4

«ٕةٝجػحا٧٣ذ١ة٤٦ح ا٧٣ذعؽِّرة إ٣ٲ٫ ٰٚ دٲةر ا٣ٞؿكف ا٧٣ذُةك٣ح كاٵصٲػةؿ ا٧٣ذ
 26ا

  

 كدعؽَّر ث٧ٕ٪ٯ أٝج٢ 

ك٦ة ٩٭ٌػٍخ إٹ ٧٤٣ؿا٦ػةة »ٝةؿ مة٠ؿ ٰٚ دٞؽٱ٫٧ ٤٣ْة٬ؿة ا٣ٞؿآ٩ٲح:  يؿايةة: -5

«دكف إٔضةز ا٣ٞؿآف
 27ا

   كا٧٣ؿا٦ةة ٦ىؽر ا٢ٕٛ٣ را٦ىٯ ث٧ٕ٪ٯ ٝةد٢ ك٩ة٢ً 

زا٦ ػة ثنػٛذٲ٫ كأ٩ٛػ٫ »ٝةؿ مة٠ؿ ثذعٞٲ٫ٞ ٣ُجٞػةت ٚعػٮؿ ا٣نػٕؿاا:  َزمَّ: -6

ِـّز ا «٧٣ذٞػػؾِّر٠٭ٲبػػح ا٧٣ذٞػػ
 28ا

: زىـَّ ثأ٩ٛػػ٫؛ أم: مػػ٧غ   كا٧٣نػػ٭ٮر ٚػػٰ ا٧٣ٕػػةص٥

ٌٰ ا٧٣ٕةوؿ  ٕيؿؼ اٹصذ٧ةٔ ٛنة ٤٣  كد١جَّؿ، كاقذ٫٤٧ٕ مة٠ؿ ٦ٓ ا٣نٛذٲ٨ دٮّٲ

كث٤ػٖ ا٣كػٲ٢ : » رقة٣ح ٰٚ ا٣ُؿٱٜ إ٣ػٯ زٞةٚذ٪ػةاٝةؿ مة٠ؿ ٰٚ  مةل: -7

ُـّثٯ؛ ١ٚة٩خ ٱْٞح ٦عكٮقح ٰٚ صة٩ت، كٗٛٮة ٹ دعف ٰٚ صة٩ت، كمػةؿ  ا٣

                                                 

    28/259، كدةج ا٣ٕؿكساج م ؿ  صػ1/382ا٧٣ع٥١ ٹث٨ قٲؽق اش ع ب  صػ  23ا

  526مة٠ؿ ص ٦ع٧ؽ ٦ع٧ٮد ص٧٭ؿة ٦ٞةٹت اٵقذةذ  24ا

  54 ،24-23ص مة٠ؿ ثذٞؽٱ٥ ا٣ٞؿآ٩ٲح ا٣ْة٬ؿة  25ا

  35ا٣ُؿٱٜ إ٣ٯ زٞةٚذ٪ة صرقة٣ح ٰٚ   26ا

  49ص مة٠ؿ ثذٞؽٱ٥ ا٣ٞؿآ٩ٲح ا٣ْة٬ؿة  27ا

  12ص ا٣نٕؿاا ٚعٮؿ َجٞةت ثؿ٩ة٦ش  28ا
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«افا٧٣ٲـ
 29ا

  كمةؿ ا٧٣ٲـاف: اردٕٛخ إظؽل ٠ٛذٲ٫، ك٠ةف ٰٚ إ١٦ةف مة٠ؿ أف 

 ٱٞٮؿ: اػذ٢َّ ا٧٣ٲـاف، ك١٣٪٫ اقذ٢٧ٕ ا٣ٛىٲط ا٧٣٭ضٮر!

ٝؽ ٗة٦كذ٫ » : ثؿ٩ة٦ش َجٞةت ٚعٮؿ ا٣نٕؿاااٝةؿ مة٠ؿ ٰٚ   ةيَف: -8

٫ ٰٚ ثةبو ٨٦ أثٮاب ٬ضةا «٩ٛكي
 36ا

   كٱٞةؿ: ٗة٦فى ٚٺ٩نة: أدػ٫٤ ٰٚ ا٧٣ةا 

ٝػػةؿ مػػة٠ؿ ٔػػ٨ ا٧٣ٲ٧٪ػػٰ:   ا٣ٮظنػػٲةتاٚػػٰ ٦ٞؽ٦ػػح دعٞٲػػٜ  اقأأذوةد: -9

َّٰ ك٤ٔٯ قةاؿ ٨٦ اقػذٛةد ٦ػ٨ ٧٤ٔػ٫، كٹ قػٲ٧ة ٠ذةثػ٫ » ٤ٕٛٚخي ٦ٕذؿٚنة ث٫٤ٌٛ ٤ٔ

«ا٣ؾم ٹ ٱؽا٩ٲ٫ ٠ذةبه ٚػٰ ا٣ذعٞٲػٜ، ك٬ػٮ قػ٧ٍ ا٣ٴ٣ػئ
 31ا

  كٝػةؿ مػة٠ؿ ٚػٰ 

ا٣ؾم ٩جَّػ٫ ا٣ػؽ٠ذٮر ٤ٔػٰ صػٮاد إ٣ػٯ ا٣ذ٧ػةس : » ثؿ٩ة٦ش َجٞةت ٚعٮؿ ا٣نٕؿااا

٬ػٮ د٤ٕٲٞػٰ ٤ٔػٯ أثٲػةت  -س٢ ٬ؾا ا٣ُؿٱػٜ ٚػٰ اٹ٩ذٛػةع كاٹقػذٛةدة ث٧ػة ذ٠ػؿ٦

٦ؿكاف    ك٬ٰ ٨٦ ذػةاؿ ا١٣ذت ا٣ٕؿثٲح اقذٛةد ٦٪٭ة ٢٠ُّ َة٣ت ٥٤ٔ    ذ٠ؿ ٣ٛػِ 

ٚعٮؿ ٰٚ ا٧٣ٮًٕٲ٨ ٦ٕ٪نٯ ٱكذٛةد    ٱٮ٥٬ ٰٚ ٦ٮآً ٦ذٛؿٝػح ٦ػ٨ ٦ٞة٣ذػ٫ أ٩ػٰ 

«اقذٛؽتي ٦٪٫
 32ا

ٝةؿ مػة٠ؿ ٔػ٨ ا٣ضجؿدػٰ   رقة٣ح ٰٚ ا٣ُؿٱٜ إ٣ٯ زٞةٚذ٪ةا  كٰٚ 

ك٣ضأ إ٣ٲ٫ ٦٭ؿة ا٣ى٪ٌةع ٰٚ ٢٠ و٪ةٔح ٱكذٛٲؽكف ٨٦ ٫٧٤ٔ، ك٦ةرس ٠ػ٢َّ »ا١٣جٲؿ: 

ؽى٫٦ ٰٚ ثٲذ٫ «ذ٣ٟ ث٪ٛك٫، ك٥َّ٤ٔ كأٚةد ظذٯ ٥َّ٤ٔ ػى
 33ا

  

كوٲ٘ح ااقذٛةد  ٰٚ ٩ه ا٣ؿقة٣ح دعذ٢٧ ٦ٕ٪ٯ ا٤ُ٣ت، ك١٣٪٭ة ٰٚ ٩ه 

ث٧ٕ٪ٯ اٷٚةدة  ا٣ُجٞةتاك  ا٣ٮظنٲةتا
 34ا

اقذ٢ٕٛ  دػأدٰ ث٧ٕػةفو ، كوٲ٘ح ا

                                                 

  121ص زٞةٚذ٪ة إ٣ٯ ا٣ُؿٱٜ ٰٚ رقة٣ح  29ا

  173ص ا٣نٕؿاا ٚعٮؿ َجٞةت ثؿ٩ة٦ش  36ا

 كثٕػػي ؛ ا٣ٴ٣ػػٯ قػػ٧ٍا ا٣ىػػٮابك ،16: 9ا٣ٮظنػػٲةت ص  دعٞٲػػٜ ٠ػػؾا ٚػػٰ ٦ٞؽ٦ػػح  31ا

 !ػُأ ك٬ؾا ا٣ج١ؿم؛ إ٣ٯ ٱ٪كجٮ٫٩ ا٧٣عٞٞٲ٨

  168 ،139 ،118 ،29ص ا٣نٕؿاا ٚعٮؿ َجٞةت ثؿ٩ة٦ش  32ا

  125ص زٞةٚذ٪ة إ٣ٯ ا٣ُؿٱٜ ٰٚ رقة٣ح  33ا

 = ٦ع٧ؽ ٦ع٧ٮد ٚ٭ؿ أثٰ ا١٣جٲؿ ا٣ٕؿثٲح أدٱت إ٣ٯ كراصٓ: دراقةت ٔؿثٲح كإقٺ٦ٲح ٦٭ؽاة  34ا
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أػؿل ٗٲؿ ا٤ُ٣ت ٦س٢: اقذجٌػٓ ا٣نػٰاى: ص٤ٕػ٫ ثًٌػةٔح، كاقػذضؽَّ ا٣نػٰاي: 

، كاقػذؾـَّ كاقػذٺـ:  ، كاقػذؼةؿ ا٣كػعةبى : امذؽَّ ا، كاقذعؿَّ ا٣ٞذ٢ي وةر صؽٱؽن

َّٙ ا٣نػٰاى، كاقذىػٕت اٵ٦ػؿى، كاقذٌػٕٙ  أدٯ ث٧ة ٱيؾـُّ كٱٺـ ٤ٔٲ٫، كاقذن

ثػ٫ ٱ٤ٕػ٨ ٵف دٕؿَّض: ٨٤ٚٺ٩نة، كاقذُةر، كاقذْ٭ؿ، كاقذٕ
 

ق  ، كاقػذ٘ؿَّ ٔػؽكَّ

كاقػػذ٘ؿَّ ثػػ٫، كاقذ٪نػػٯ: ا٩ذنػػٯ، كاقػػذ٪ٜٛ ٦ة٣ػػ٫: أ٩ٛٞػػ٫، كاقػػذٮصت اٵ٦ػػؿ، 

، كٝؽ اقذ٢٧ٕ مة٠ؿ ثٕي ٬ؾق اٵٕٚػةؿ كاقذٮٔت اٵ٦ؿ، كاقذٲ٨ٞى
 35ا

  كٝػؽ 

صةا ا٢ٕٛ٣ ااقذٛةد  ث٧ٕ٪ٯ اٷٚةدة ٰٚ ٠ذةثػةت ا٣ٞػؽ٦ةا
 36ا

ؿ ٤ٔػٯ  ؛ ٚػٺ ٱٕػٮَّ

 وؿٱ٨، كاٝذىةر٥٬ ٤ٔٯ ٦ٕ٪ٯ ا٤ُ٣ت!ا٧٣ٕة إ١٩ةر ثٕي

: 165ص  رقػة٣ح ٚػٰ ا٣ُؿٱػٜ إ٣ػٯ زٞةٚذ٪ػةاٝةؿ مػة٠ؿ ٚػٰ  قَْؿن: -16

أٝىٯ ٦ة ٱج٫٘٤ ٬ؾا ا٧٣كذنؿؽ ثٕػؽ ٔنػؿات ا٣كػ٪ٲ٨ ٦ػ٨ ا٣ػؽأب كا٣ض٭ػؽ، »

أف ٱ١ػٮف مػةدٱنة ٹ   ا٣ػؿأس مػٕؿ ًػٛةاؿ كا٣ٞػؿكفا ٝؿك٩ػ٫ دنػٲت أف كثٕؽ

«أ٠سؿ
 37ا

٠ؿ، كإف ٠ةف ا٣نةآ اقذ٧ٕة٫٣ ٦ػٓ   كمة٠ؿ ٱكذ٢٧ٕ ا٣ٞؿف ٬٪ة ٦ٓ ا٣ؾَّ 

اٵ٩سٯ؛ كاٝذىؿت ٤ٔٲ٫ ثٕي ا٧٣ٕةص٥ ا٣عؽٱسح
 38ا

! 

أؽ: -11 ١ٚػػةف » :53ٝػةؿ مػة٠ؿ ٚػٰ دٞؽٱ٧ػ٫ ٤٣ْػة٬ؿة ا٣ٞؿآ٩ٲػح ص قىَّ

«٩ىٲج٫ ٨٦ إ٩نةد٥٬ كدٞىٲؽ٥٬ ا٣ٞىةاؽ أٝػ٢َّ ٧٦ػة ٠ػةف ٚػٰ صػة٤٬ٲذ٭٥
 39ا

 ،

 كا٣ذٞىٲؽ ٬٪ة ٦ٕ٪ةق ا٣ذ٭ؾٱت كا٣ذ٪ٞٲط كا٣ذضٮٱؽ 

                                                 

 « ة دؿاص٥ أثٯ ا٣ُٲت٤ٔٯ ٬ؽل ٦ة اقذٛؽد٫ ٨٦ ٝؿاا: »465ا٣كجٕٲ٨ ص ث٤ٮ٫ٗ ث٧٪ةقجح مة٠ؿ =

  21، كدٞؽٱ٥ ا٣ْة٬ؿة ا٣ٞؿآ٩ٲح ص62راصٓ ٦سٺن ثؿ٩ة٦ش َجٞةت ٚعٮؿ ا٣نٕؿاا ص  35ا

، كػٺوح اٵزػؿ 291ص 1، كظك٨ ا٧٣عةًؿة ٤٣كٲٮَٰ صػ4َجٞةت ٚعٮؿ ا٣نٕؿاا ص  36ا

ةت ا٣ٞؽٱ٧ػح ٦سػ٢: ا٧٣كػذٛةد ٧٤٣2/452عجٰ صػ َّٛ ، ث٢ كرد ا٧٣ٕ٪ٯ ٰٚ ٔ٪ةكٱ٨ ثٕي ا٧٣ؤ٣

 ث٘ؽاد ٹث٨ ا٣٪ضةر، كا٧٣كذٛةد ٨٦ ٦ج٭٧ةت ا٧٣ذ٨ كاٷق٪ةد ٵثٰ زرٔح  ٨٦ ذٱ٢ دةرٱغ

  165ص زٞةٚذ٪ة إ٣ٯ ا٣ُؿٱٜ ٰٚ رقة٣ح  37ا

  ٦3/1865ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿةاؽ ر ف  صػ  38ا

  53ص ا٣ٞؿآ٩ٲح ثذٞؽٱ٥ مة٠ؿ ا٣ْة٬ؿة  39ا
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ٝػػةؿ مػػة٠ؿ ٚػػٰ دعٞٲٞػػ٫ ٣ُجٞػػةت ٚعػػٮؿ ا٣نػػٕؿاا:  وأأٓ:قةوأأؿ ٔ -12

«ٚة٣ٕ٪ٕ٪ح إذف ٣ٲكخ ٝةوؿة ٤ٔٯ ث٪ٰ د٧ػٲ٥ كث٪ػٰ أقػؽ»
 46ا

  كٹ ٱؼٛػٯ ٬٪ػة 

كٰٔ مة٠ؿ ثة٣ْٮا٬ؿ ا٤٣٘ٮٱَّح، ك١٣ػ٨ ٱ٤ٛػخ ا٣٪ْػؿ اقػذ٧ٕةؿا ٝةوػؿ ٤ٔػٯ ؛ 

 اٚةٔػ٢  وػٲ٘ح دٹ٣ػح ك٬ٮ اقذ٧ٕةؿ مةآ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲَّح ا٧٣ٕةوؿة ثةٔذجةر

ا٣نةٔؿ ٕٛٮؿ  ٠ٞٮؿا٦ ٦ٕ٪ٯ ٤ٔٯ
 41ا

: 

 * ا١٣ةقٰ ا٣ُة٥ٔ أ٩خ ٚإ٩ٟ * كإٝؽ

 ؛ ٦ٞىػٮرا ا٧٣ٕٛػٮؿ اقػ٥ اقػذ٧ٕةؿ اٵٚىط ك٨١٣َّ  ا١٧٣كٌٮ  ا٧٣ُٕٮـ: أم

 ا٣ؾم أرادق مة٠ؿ  ا٧٣ٕ٪ٯ ٤ٔٯ أدؿُّ  ك٬ٮ كا٣ذؼىٲه، ا٣عىؿ ٤ٔٯ ٱؽؿ ٵ٫٩

13- : ٦ؽارقػح ا٣نػٕؿ »ٝػةؿ مػة٠ؿ ٚػٰ دٞؽٱ٧ػ٫ ٤٣ْػة٬ؿة ا٣ٞؿآ٩ٲػح:  اقذقنَّ

؛ ٵ٫٩ ٹ ٱكذ٢ٌٞ أظؽ ثٛ٭٥ ا٣ٞؿآف ظذٯ ٱكذ٢َّٞ ثٛ٭٧ػ٫ا٣ضة٤٬ ٌٰ»
 42ا

  كاٹقػذٞٺؿ 

٬٪ة ث٧ٕ٪ٯ اٹردٛةع؛ ٱٞةؿ: اقذ٢َّٞ ا٣ُةاؿ ٰٚ َٲؿا٫٩، كاقذ٢َّٞ ا٣٪جةت
 43ا

  

ػػ»ٝػػةؿ مػػة٠ؿ ٚػػٰ دٞؽٱ٧ػػ٫ ٤٣ْػػة٬ؿة ا٣ٞؿآ٩ٲػػح:  يَقأأةدة: -14 ٞى ٮا إ٣ٲػػ٫ كأ٣

«ا٧٣ٞةدة
 44ا

ك٦ػؿاد مػة٠ؿ: ا٩ٞػةدكا ث٧ٕ٪ٯ ا٣ٞٲةدة؛  - ثٛذط ا٧٣ٲ٥ -   كا٧٣ٞةدة

«أُٔةق ٦ٞةدد٫»٫٣  كاٝذىؿ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ٤ٔٯ دٕجٲؿ 
 45ا

! 

كٚػٯ »:  رقػة٣ح ٚػٰ ا٣ُؿٱػٜ إ٣ػٯ زٞةٚذ٪ػةاٝةؿ مة٠ؿ ٚػٰ  يًةذقح: -15

«اٵ٣ك٪ح ا٣عٺكةي كا٣ًؼٺثح كا٧٧٣ةذٝح
 46ا

  كا٧٧٣ةذٝػح ٦ىػؽر، ٱٞػةؿ: ٦ػةذؽ 

                                                 

  563ص ا٣نٕؿاا ٚعٮؿ َجٞةت  46ا

ثٲؽماط ع ـ  صػ  41ا َـّ   39/461، اؾ س ك  صػ14/ 33دةج ا٣ٕؿكس ٤٣

  53ص ا٣ٞؿآ٩ٲح ثذٞؽٱ٥ مة٠ؿ ا٣ْة٬ؿة  42ا

ثٲؽماؽ ؿ ؿ  صػ  43ا َـّ   36/276دةج ا٣ٕؿكس ٤٣

  51ص مة٠ؿ ثذٞؽٱ٥ ا٣ٞؿآ٩ٲح ا٣ْة٬ؿة  44ا

  2/795ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍاؽ ك د  صػ  45ا

  86ص زٞةٚذ٪ة إ٣ٯ ا٣ُؿٱٜ ٰٚ رقة٣ح  46ا
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ا٣ٮد: ٥٣ ٱيؼ٤ه
 47ا

  

كٚػٰ »أٱ٨٧ ٚػؤاد قػٲؽ ٚػٰ دٕؿٱٛػ٫ ثنػة٠ؿ:  ٝةؿ ا٣ؽ٠ذٮر َةاؿة ٍَوَّةزح: -16

اقػذُةع أف ٱٞػؽِّـ ٦كػذٮنل   ا٧٣ؼذػةراا٣ٛذؿة ا٤ٞ٣ٲ٤ح ا٣ذٰ مةرؾ ٚٲ٭ة ٚػٰ إػػؿاج 

، كأدػ٢ ٔؽدنا ٦ػ٨ ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣ضؽٱػؽة  ؿىؼ ٨٦ ٝج٢ي ٤٣ذؿص٧ح ا٣ىعٛٲح ٥٣ ٱٕي

«ٰٚ ا٤٣٘ح ٤٣ذٕجٲؿ ٨ٔ كقةا٢ كاػذؿأػةت ظؽٱسػح ٦ػ٨ ٩ػٮع ا٣ُػةاؿة ا٣٪ٛةزػح
 48ا

  

 9ص  مػة٠ؿ ٦ع٧ػؽ ٦ع٧ػٮد ٦ٕضػ٥ا ٦ٞؽ٦ػح ٚػٰ مػٕؿ أثٮ قذةذ ٦٪ؾراٵ ك٢ٞ٩

ٌٛةزػحاٱػؾ٠ؿ ٣ػ٥ ذ٣ػٟ ٦ػ٨ ا٣ؿ٥ٗ ثٺ إظة٣ح إ٣ٲ٫! ك٤ٔٯ أٱ٨٧ ا٣ؽ٠ذٮر ٠ٺـى   ٚػٰ  ٩

 !مة٠ؿ؟ ٣٘ح ٤ٔٯ د٣ٲٺن  ا٧٣ٕض٥ ٱى٤ط ١ٚٲٙ ا٧٣ٕض٥؛ ٦ؽاػ٢ ٨٦ ٦ٮًٕ٭ة

ك١٣ػ٪٭٥ كصػؽكا »ٝةؿ مة٠ؿ ٰٚ دٞؽٱ٫٧ ٤٣ْة٬ؿة ا٣ٞؿآ٩ٲػح:  ِوصؽان:-17

ك٭٥ ٦ٛةرٝذ٫ ٣جٲةف ا٣جنؿ ًكصؽا٩نة أ٣ضأ٥٬ إ٣ٯ دػؿؾ ا٧٣ٕةرًػح    ٱضػؽ ٰٚ أ٩ٛ

ة أف ػىةاه ثٲػةف ا٣ٞػؿآف ٦ٛةرٝػح ٣ؼىػةاه ثٲػةف  ٰٚ ٩ٛك٫ كصؽا٩نة كاًعن

«ا٣جنؿ
 49ا

ا ٧ٕٚ٪ػةق أظػتَّ أك  ٍصؽن   كا٣ًٮصؽاف ٬٪ة ث٧ٕ٪ٯ اٷدراؾ، كأ٦ة كصؽ كى

ا كًصؽة: وةر ذا ٦ةؿ، ككصؽ ٦ٮصؽة: ٌٗت  ٍصؽن  ظـف، ككصؽ كي

ىخاتمظ:ال
ا ٤ٔػٯ ٦ٕضػ٥ اٵقػذةذ ٦ع٧ػٮد مػة٠ؿ  ٌٰ دػأزٲؿن ٹ مٟ أف ٤٣نٕؿ ا٣ضة٤٬

ٕى٥ ثة٣٘ؿٱػت، ك٣ػ٥ ٱٞذىػؿ ا٣٘ؿٱػت ٔ٪ػؽق ٤ٔػٯ اٵ٣ٛػةظ؛ ٚٛػٰ دعٞٲٞػ٫  ا٧٣ٛ

«ث٫٤ى أقذةذو ٱٞٮؿ ٨ٔ ٩ٛك٫» ٣ُجٞةت ٚعٮؿ ا٣نٕؿاا ٝةؿ:
 56ا

؛ ٚٞؽ صؿَّ ٦ة ثٕػؽ 

                                                 

  26/381دةج ا٣ٕؿكساـ ذ ؽ  صػ  47ا

 مػة٠ؿ ٦ع٧ػؽ ٦ع٧ػٮد ٚ٭ػؿ أثٰ ا١٣جٲؿ ا٣ٕؿثٲح أدٱت إ٣ٯ ٔؿثٲح كإقٺ٦ٲح ٦٭ؽاةدراقةت   48ا

، كا٣٪ه ثذىؿُّؼ ٱكٲؿ ٨٦ ٗٲؿ إظة٣ح ٰٚ ٦ٞػةؿ ٤٣ُ٪ػةظٰ 15ا٣كجٕٲ٨ ص ث٤ٮ٫ٗ ث٧٪ةقجح

ثٕؽ ػ٧كح ٔنػؿ ٔة٦نػة ٦ػ٨ ٠ػٺـ أٱ٧ػ٨ ٚػؤاد! راصػٓ  :ـ؛ أم٦1997٪نٮر ثة٣٭ٺؿ ٔةـ 

  483ٰ ص٦ٞةٹت ا٣ٕٺ٦ح ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ٦ع٧ؽ ا٣ُ٪ةظ

  58 ،56ا٣ٞؿآ٩ٲح ثذٞؽٱ٥ مة٠ؿ ص ا٣ْة٬ؿة  49ا

  168ص ا٣نٕؿاا ٚعٮؿ َجٞةت ثؿ٩ة٦ش  56ا
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أ٩٭ػة اقػ٥  ٤ٔٯ أ٩٭ة ٦ىؽر، ٤ٔٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ م٭ؿة ا٣٪ىت ثٕػؽ٬ة ٤ٔػٯ «ث٫٤»

٢ٕٚ أ٦ؿ
 51ا

«ٚ٭أ٩ؾا»ثؽٹن ٨٦  «ٚ٭ؾا أ٩ة»! كٝةؿ ٰٚ ا٣ذعٞٲٜ ٩ٛك٫: 
 52ا

! 

ػط اقػذ٧ٕة٫٣ ٤٣نػةآ  ًِّ كٝؽ أمؿتي ٰٚ ا٣ىٛعةت ا٣كةثٞح إ٣ٯ ٧٩ةذج دٮ

ا٧٣عؽىث ثضة٩ت ا٣ٛىٲط ا٧٣٭ضٮر إٱ٧ة٩نػة ٦٪ػ٫ ثػأف ا٤٣٘ػح ث٪ػخ اٹقػذ٧ٕةؿ  

 ٤٘ٮٌم ك٢ٕ٣َّ ا٣ذ٧ُّٕٜ ٰٚ ٦ٕض٥ مة٠ؿ ٱ١نٙ ا١٣سٲؿ ٨ٔ ١ٚؿق ا٣

ٛىخ ا٣ىٛعةت ا٣كةثٞح ٨ٔ ثٕي ٦ة أػ٢َّ ث٫ اٵقػذةذ ٦٪ػؾر ٦ع٧ػؽ  ك٠ن

ٚةد٫ ا١٣سٲؿ ٨٦ ا٧٣ٮادٌ ا٤٣٘ٮٱَّح ا٣ذٰ د٧س٢ِّ ٦ٕضػ٥  ٚٞؽقٕٲؽ أثٮ مٕؿ ٰٚ ٫٤٧ٔ؛ 

ػة ٚػٰ ثٕػي إصػؿااات ا٣ىػ٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲَّػح ٦سػ٢  ٌن اٵقذةذ مة٠ؿ، كأػُأ أٱ

ا ٰٚ ث ٕي أػُةا٫ ثػٺ ٩ٞػؽ أك ا٣ذؿدٲت، كا٣ٌجٍ اٵم٭ؿ، كدةثٓ اٵقذةذ مة٠ؿن

 د٤ٕٲٜ!

ؿٱة٩ػ٫ ثٞػؿااة  ك٢ٕ٣َّ دٮآً وة٩ٓ ا٧٣ٕض٥ كظج٫َّ ٤٣نٲغ ٦ع٧ٮد مػة٠ؿ ٱ٘ي

ٲ٪٫ ٤ٔٯ إػؿاج َجٕح زة٣سػح ٦ـٱػؽة  ٬ؾق ا٧٣ؿاصٕح ا٣٪ٞؽٱَّح ٝؿااة ٦ذأ٩ٲح ٦ي٪ىٛح دٕي

َّٞعح ٨٦ ٫٤٧ٔ ا٧٣ن١ٮر     ٦ٕض٥ ٦ع٧ٮد ٦ع٧ؽ مة٠ؿا٦٪

*   *   * 

 

 املصادر واملراجع
 

 ٦ىػؿ -ا٣ٞػة٬ؿة -ا٧٣ؽ٩ٰ ٦ُجٕح -مة٠ؿ ٦ع٧ؽ ٦ع٧ٮد -ق٧ةركأ أثةَٲ٢ -

 ـ 2/1972ط

                                                 

ثٲػػؽماب ؿ ق  صػػػ  51ا َـّ   ق ؿ باا٣ٮقػػٲٍ  ، كا٧٣ٕضػػ36/345٥راصػػٓ دػػةج ا٣ٕػػؿكس ٤٣

  1/73صػ

  172ص ا٣نٕؿاا ٚعٮؿ َجٞةت ثؿ٩ة٦ش  52ا
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 - دار ا٧٣ٕػةرؼ - ٔجةس أثػٮ ا٣كػٕٮد - أزا٬ٲؿ ا٣ٛىعٯ ٰٚ دٝةاٜ ا٤٣٘ح -

 ـ ٦1/1976ىؿ ط -ا٣ٞة٬ؿة

 - اٵقػةدؾة ٦ػ٨ ٦ض٧ٮٔػح دعٞٲٜ -  1265٬تا ٤٣ـثٲؽم ا٣ٕؿكس دةج -

  ـ2661-1965/ط ا١٣ٮٱخ - ا١٣ٮٱخ ظ١ٮ٦ح ٦ُجٕح

٫َّٞٞ -  316٬تا ما٣ُجؿ دٛكٲؿ -  مػة٠ؿ، ٦ع٧ؽ ٦ع٧ٮد ظٮامٲ٫ ك٤َّٜٔ ظ

 - ا٣ٞػة٬ؿة - ا٧٣ٕػةرؼ دار - مة٠ؿ ٦ع٧ؽ أظ٧ؽ أظةدٱس٫ كػؿَّج كراص٫ٕ

  ـ1969-1954/ط ٦ىؿ

 كًػٓ - ٤٣911٬كٲٮَٰات كا٣ٞة٬ؿة ٦ىؿ أػجةر ٰٚ ا٧٣عةًؿة ظك٨ -

 ٣ج٪ػػةف - ثٲػػؿكت - ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا١٣ذػػت دار - ا٧٣٪ىػػٮر ػ٤ٲػػ٢ ظٮامػػٲ٫

  ـ1/1997ط

دار  - 1111٬ات ح اٵزؿ ٰٚ أٔٲةف ا٣ٞؿف ا٣عةدم ٔنػؿ ٧٤٣عجػٰػٺو -

 -٦ىػٮرة ٔػ٨ َجٕػح ا٧٣ُجٕػح ا٣ٮ٬جٲػح -اد ت  ٣ج٪ػةف -ثٲؿكت -وةدر

  ٦1284٬ىؿ ط/ -ا٣ٞة٬ؿة

دراقةت ٔؿثٲح كإقٺ٦ٲح ٦٭ؽاة إ٣ٯ أدٱت ا٣ٕؿثٲح ا١٣جٲؿ أثٰ ٚ٭ؿ ٦ع٧ػٮد  -

 -٧ػؽ١٦ٰ٩ذجح ا٣ؼة٩ضٰ ك٦ُجٕػح ا٣ -٦ع٧ؽ مة٠ؿ ث٧٪ةقجح ث٤ٮ٫ٗ ا٣كجٕٲ٨

 ـ ٦1982ىؿ ط/ -ا٣ٞة٬ؿة

 -اٵقػؿة ١٦ذجػح -مػة٠ؿ ٦ع٧ػؽ ٦ع٧ػٮد -زٞةٚذ٪ػة إ٣ٯ ا٣ُؿٱٜ ٰٚ رقة٣ح -

  ـ2669/ط ٦ىؿ -ا٣ٞة٬ؿة -١٤٣ذةب ا٣ٕة٦ح ا٧٣ىؿٱح ا٣٭ٲبح

ٝػؿأق كمػؿظ٫  - 231٬تا قٌٺـ ا٣ض٧عٰ ا٣نٕؿاا ٹث٨ ٚعٮؿ َجٞةت -

 ـ 1986/ا٣كٕٮدٱح ط -صؽة -ا٧٣ؽ٩ٰ دار -مة٠ؿ ٦ع٧ؽ ٦ع٧ٮد

 ا٣٭ٲبػح -مػة٬ٲ٨ ا٣ىػجٮر ٔجؽ د دؿص٧ح -٩جٰ ث٨ ٦ة٣ٟ -ا٣ٞؿآ٩ٲح ا٣ْة٬ؿة -

 ٩ػػؽكة ثإمػػؿاؼ كَجٕػػح ـ،2661/ط ا٣ٞػػة٬ؿة -ا٣سٞةٚػػح ٣ٞىػػٮر ا٣ٕة٦ػػح
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  ـ1985/ط حقٮرٱ-د٦نٜ -ا١ٛ٣ؿ دار -٩جٰ ث٨ ٦ة٣ٟ

٦ىػؿ  -ا٣ٞػة٬ؿة -ٔة٥٣ ا١٣ذت -د أظ٧ؽ ٦ؼذةر ٧ٔؿ -ا٣ٕؿثٲَّح ا٣ىعٲعح -

 ـ 2/1998ط

 -١٦ذجػح اٵ٩ض٤ػٮ ا٧٣ىػؿٱح -ا٬ٲ٥ أ٩ػٲف إثػؿ د  -ٰٚ ا٤٣٭ضػةت ا٣ٕؿثٲػح -

 ـ ٦8/1992ىؿ ط -ا٣ٞة٬ؿة

 ٦ىػؿ -ا٣ٞػة٬ؿة -ا٣نؿكؽ دار -ٗؿٱت ق٧ٲؿ -ا٣ض٧ٲ٤ح ا٣ٛ٪ٮف دةرٱغ ٰٚ -

 ـ 1/1998ط

 ٦ُجٕػح -مػة٠ؿ ٦ع٧ػؽ ٦ع٧ػٮد -زٞةٚذ٪ػة إ٣ٯ ا٣ُؿٱٜ ٰٚ رقة٣ح ا٧٣ذ٪جٰ، -

  ـ1987/ط ٦ىؿ -ا٣ٞة٬ؿة -ا٣ؼة٩ضٰ ك١٦ذجح ا٧٣ؽ٩ٰ

 دار - ٬٪ػؽاكم ا٣ع٧ٲؽ ٔجؽ  د دعٞٲٜ -  458٬ تاقٲؽق ٹث٨ ا٧٣ع٥١ -

 ـ 1/2666ط ٣ج٪ةف - ثٲؿكت - ا٧٤ٕ٣ٲح ا١٣ذت

 ا٣ؽٱ٨ م٭ةب ا٩ذٞةق -ا٣ج٘ؽادم ا٣٪ضةر ٹث٨ ث٘ؽاد دةرٱغ ذٱ٢ ٨٦ ا٧٣كذٛةد -

٫َّٞٞ - 749٬تاا٣ؽ٦ٲةَٰ  ٦ؤقكػح -ػ٤ػٙ ٦ٮ٣ػٮد ٦ع٧ؽ ٤ٔٲ٫ ك٤َّٜٔ ظ

 ـ 1/1986ط ٣ج٪ةف -ثٲؿكت -ا٣ؿقة٣ح

 دعٞٲٜ - 826٬تاا٣ٕؿاٰٝ زرٔح ٵثٰ كاٷق٪ةد ا٧٣ذ٨ ٦ج٭٧ةت ٨٦ ا٧٣كذٛةد -

 - كا٣ذٮزٱػٓ كا٣٪نػؿ ٤٣ُجةٔػح ا٣ٮٚػةا دار -ا٣جػؿ ا٣ع٧ٲػؽ ٔجػؽ ا٣ػؿظ٨٧ ٔجؽ  د

  ـ1/1994ط ا٣كٕٮدٱح -صؽة -اٵ٩ؽ٣ف كدار ٦ىؿ، - ا٧٣٪ىٮرة

 ظػؿؼا٦ىؿ  -ا٣ٞة٬ؿة -ا٣ٕؿثٲح ا٤٣٘ح ٦ض٧ٓ ٦ُجٮٔةت -ا١٣جٲؿ ا٧٣ٕض٥ -

 ـ 1/2666ؿ  طـ، اظؿؼ ا٣ؽا1/2664ط  ا٣ؼةا

 ٢٧ٔ ٚؿٱٜ ث٧كةٔؽة ٧ٔؿ ٦ؼذةر أظ٧ؽ د -ا٧٣ٕةوؿة ا٣ٕؿثٲح ا٤٣٘ح ٦ٕض٥ -

  ـ1/2668ط ٦ىؿ -ا٣ٞة٬ؿة - ا١٣ذت ٔة٥٣ -

 ٦ىػػؿ -ا٣ٞػػة٬ؿة -ا٣ٕؿثٲػػح ا٤٣٘ػػح ٦ض٧ػػٓ ٦ُجٮٔػػةت -ا٣ػػٮصٲـ ا٧٣ٕضػػ٥ -
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 ـ 1986/ط

 ٦ىػػؿ -ا٣ٞػػة٬ؿة -ا٣ٕؿثٲػػح ا٤٣٘ػػح ٦ض٧ػػٓ ٦ُجٮٔػػةت -ا٣ٮقػػٲٍ ا٧٣ٕضػػ٥ -

 ـ 3/1985ط

 -مػػٕؿ أثػػٮ قػػٕٲؽ ٦ع٧ػػؽ إٔػػؽاد ٦٪ػػؾر -مػػة٠ؿ ٦ع٧ػػؽ ٦ع٧ػػٮد ٦ٕضػػ٥ -

  ـ2/2667ط ٣ج٪ةف -ثٲؿكت -اٷقٺ٦ٰ ا١٧٣ذت

 ا٣جنػػةاؿ دار -ا٣ُ٪ػػةظٰ ٦ع٧ػػؽ ٦ع٧ػػٮد ا٣ػػؽ٠ذٮر ا٣ٕٺ٦ػػح ٦ٞػػةٹت -

  ـ2662/ط ٣ج٪ةف -ثٲؿكت -اٷقٺ٦ٲح

٦ع٧ػؽ ص٧ٕػح  د  - ك٦٪٭ض٫ ا٣ٮصٲـ ا٧٣ٕض٥ ٦ةدة ظٮؿ ٩ٞؽٱح ٦ٺظْةت -

 ٌٰ رث  - كاٷٚؿٱٞٲػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣جعػٮث ٦ؿ٠ػـ - ٤٣٘حا ٦ض٤ح - 8ا٣ٕؽد  -ا٣ؽِّ

  ـ2616/ط ٦ىؿ - ا٣ٞة٬ؿة

 ٤ٔٲػ٫ ٤َّٔػٜ -  231٬تا د٧ػةـ ٵثػٰ  ا٣ىػ٘ؿل ا٣ع٧ةقػحا ا٣ٮظنٲةت -

٫َّٞٞ  دار -مػة٠ؿ ٦ع٧ؽ ٦ع٧ٮد ظٮامٲ٫ ٰٚ كزاد ا٧٣ٲ٧٪ٰ، ا٣ٕـٱـ ٔجؽ كظ

  ـ3/1987ط ٦ىؿ - ا٣ٞة٬ؿة - ا٧٣ٕةرؼ

*   *   * 
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 ()ضؿاخاهد. ٔجةس ِةٍٔ 

ى  ا٣ؼٌؿ ث٨ إقؿااٲ٢  ث٨ً  إقؿااٲ٢ى  ار ث٨ً ٮَّ قى  ث٨ي  ؽي ض٥ ا٣ؽٱ٨ أثٮ ا٧٣ٕة٣ٰ ٦ع٧َّ ٩

ٌٰ ا ٌٰ  ث٨ ا٣عكٲ٨ ث٨ ا٣عك٨ ث٨ ٤ٔ ٕؿً  ،ا٣نٲجة٩ ، ٗـٱؿي ا٣نِّ  ٰ زَّؿى ثآراًا  ؛مةٔؿه ًد٦نٞ
ىأى د

  كأثػػٰ ا٣عكػػ٨ ا٣عؿٱػػؿمِّ ا٣جيٍكػػًؿمِّ 638٬ٱ٨ اثػػ٨ ٔؿثػػٰ ات ٦يعٲػػٰ ا٣ػػؽ

ٰى ق٪ح 645٬ ات ِّٚ 677٬  ٰٚ كظؽة ا٣ٮصٮًد ككظؽةً ا٣ٌن٭ٮد. ديٮي
 1ا

. 

٦ىةاي ثػ ؽى ٞي ٚى٫ي ا٣ ؿى ٔى ار»كٝىؽ  ٮَّ ا ،«اث٨ إقؿااٲ٢»أك  ،«اث٨ قى  .اػذىةرن

ىٍكًؼ٫ً ثًٲىًؽقً  ٫ي كٝةـى ثً٪ ٕى ٪ى ي٫ي ا٣ؾم وى ٓى إ ،أ٦ة دٱٮا٩ ٞىؽ رىص ٮقي  ٣ٲ٫ً ٚى ٤ٮا  ،٦يذىؿص٧ي ٞى ك٩

 ًٙ ًٓ كا٣٪ُّذػ ػ
ُى ًٞ ُّٰ  ،٦٪٫ي ٔؽدنا ٨٦ًى ا٣ٞىػةاؽ ا٣ُػٮاؿ كثٕػي ا٣ ٧٠ػة ٕٚػ٢ى ا٣ٲػٮ٩ٲ٪

                                                 

 ثةظر ٨٦ ا٣ٕؿاؽ.  ا

 .ـ12/2/2626كرد إ٣ٯ ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 

، دػةرٱغ 142دػة٣ٰ ٠ذػةب كٚٲػةت اٵٔٲػةف ، 51-4/25دؿص٧ذ٫ ٰٚ: ذٱ٢ ٦ػؿآة ا٣ـ٦ػةف   1ا

-3/383ٚٲػةت ، ٚٮات ا٣ٮ145-3/143ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲةت ، 352-15/347اٷقٺـ 

، ا٣٪ضػٮـ ا٣ـا٬ػؿة 7/131دةرٱغ اثػ٨ ا٣ٛػؿات  ،215-21/265، ٔٲٮف ا٣ذٮارٱغ 389

، 216-2/269، ٔٞػؽ ا٣ض٧ػةف 128-126، ٩ـ٬ح اٵ٩ةـ ٚػٰ دػةرٱغ اٷقػٺـ 7/282

 .2/626، ا٣ؽ٣ٲ٢ ا٣نةٰٚ 86-16/78ا٧٣٪٭٢ ا٣ىةٰٚ 
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 726٬ ات
 2ا

ُّٰ ات   726٬، كا٣ىٞةٔ
 3ا

ُّٰ ات  ، ٬ج  748٬كا٣ؾَّ
 4ا

اثػ٨ ك ،

 867٬ات ا٣ٛؿات 
 5ا

٫ً ٣ػ٥ٍ ٱىًىػ٢ٍ إ٣ًٲ٪ػة ، ُِّ ثػ٢  ،ك٨١٣ ٬ؾا ا٣ؽٱٮاف ا٣ؾم ثًؼى

ٗىٲًؿًق. كو٤ٍخ ٦ؼُٮَةته   ٍِّ  ٦٪٫ي ثًؼى

ـ ادٱػٮاف 1431٬/2616 قػ٪ح كوؽر ٨ٔ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ

ًٜ اٵيقذةًذ ٦ع٧ؽ أدٱت ا٣ضػةدر ٌٰ  ثذعٞٲ ٓى  ،٩ض٥ ا٣ؽٱ٨ ث٨ قٮار ا٣ؽ٦نٞ ٝىػ ككى

ةرًق٫ً  - ٓى ٚى٭ى  .وٛعةت 867ٰٚ  -٦ى

ٜي ص٭ؽنا ٠جٲؿنا ٰٚ دىعٞٲٞػ٫ً كإػؿىاًصػ٫ً كًػؽ٦ىذًػ٫ً، كٝىػ ِّٞ ؽَّـى ثػؾ٣ٟ ٣ٞؽ ثؾؿى ا٧٣يع

٫َّي ٥٣ٍ ٱٕسػؿ  ٞىؽ٦ِّىذ٫ًً أ٩ ح، كذى٠ىؿى ٰٚ ٦ي ةوَّ ٕؿٱًَّح ػى إًةٚحن ص٤ٲ٤حن ١٧٤٣ذجىًح ا٣ٕؿثٲح ٔة٦ح ك٤٣نِّ

؛  ػغو ًٓ ٩يكى ىػ رث
ى ٙى ٤ٔػٯ أ ٝىػ ة ا٣نةٔؿي ثًٲىًؽقً، ك١٣٪٫ كى ٤ٔٯ ٦ؼُٮَح ا٣ؽٱٮاف ا٣ذٰ ٩كؼ٭ى

ج٭ة ا٣٪ةقغي ٤ٔػٯ ٝؽٱ٧حه ردَّ  ، ك٬ٰ ٩كؼحه 437اٵيك٣ىٯ ٩كؼح اٷق١ٮرٱىةؿ ثة٣ؿ٥ٝ ا

 ًٜ ٚ ،  كى ىوػٺن ٜي ا٣ٛةًػ٢ي أ ػ ِّٞ ػؾى٬ة ا٧٣يع ذى٧ى٭ة ثة٣ؽكثٲذةت، كٝؽ ادَّؼى ٔىةًت، كػى ا٧٣ٮًٮ

غي ا٣ػسٺث ا٣جةٝٲػةت ٚى٭ػٰ ٚػٰ ١٦ذجػح ا٣ْة٬ؿٱػح ثؽ٦نػٜ،  كر٦ـ ٣٭ة ثػاأ ، أ٦َّة ا٣٪ُّكى

 ، كر٦ـ ٣٭ة ثػاب  كاج  كاد ، ك٠ة٩خ ٩ةٝىحن 49  كا6573  كا766ثةٵرٝةـ ا

ىحي ٤ٔٯ صة٩تو ٦٪٭ة.٦ؽمٮدح ()ك٦ؽمٮمحن  َيٮث دىًخ ا٣ؿُّ
ى  ، كٝؽ أ

ػػةدىقي ٚػػٰ  ٧ى ًٔ ي٦ ػػة ٚػػٰ دعٞٲػػٜ ا٣ػػؽٱٮاف، ك ػػ٢ى ٩كػػؼحى اٷقػػ١ٮرٱةؿ أ ٕى كٝػػؽ صى

ة ٰٚ ا٣ىعٲًٛح  ٭ى ٮوي ذى٥ى  665ا٣ذَّؿدًٲًت، كث٭ة د٪ذ٭ٰ ٩يىي اًف ا٧٣ىُجيٮًع، كػى ٱٮى ٨٦ًى ا٣ؽِّ

                                                 

 .36-4/27ذٱ٢ ٦ؿآة ا٣ـ٦ةف  ٱ٪ْؿ:  2ا

 .142ٔٲةف دة٣ٰ ٠ذةب كٚٲةت اٵ ٱ٪ْؿ:  3ا

 .15/347دةرٱغ اٷقٺـ  ٱ٪ْؿ:  4ا

ٱ7/131.٨دةرٱغ اث٨ ا٣ٛؿات  ٱ٪ْؿ:  5ا ٫َّي ٰٚ ٦يض٤َّؽى ى٩  ، كذ٠ؿى أ

ا٣ٮرؽ ا٧٣جٕسػؿ، «: ا٣ؽمخ»٦ؽمٮمح: أم: ٦ؼؿك٦ح، أك ٦نذٌذح ٗٲؿ ٦ؿدٌجح. ك٬ٰ ٦ج٪ٲح ٨٦   ا

 -ٕؿثػٰ ٗٲؿ ا٧٣ض٧ٮع ٰٚ ٠ذةب،... كاٵكراؽ ا٧٣نذذح؛ ٧٠ػة ٚػٰ ادٞة٣ٲػؽ ا٧٣ؼُػٮط ا٣

 -٦ٕض٥ ا٧٣ى٤ُعةت ، آدـ صةقٟ، دؿص٧ح ٦ؿاد دؽٗٮت، ٦ٕ٭ؽ ا٧٣ؼُٮَةت ا٣ٕؿثٲح 

 . كا٧٤١٣ح ٨٦ أو٢ ٚةرقٰ. = ]ا٧٣ض٤ح[.168، ص2616ا٣ٞة٬ؿة، 
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٧ػػة ، كًػػ٧ٍَّخ ٦كػػذؽر761-667دعٞٲٞػػ٫ي ثػػػاد٤٧١ح ا٣ػػؽٱٮاف ، ص  َّجى٭ي د ٠ٲ٨ رى

ٜي ثذك٤ك٢ً ٝٮاٚٲ٭٧ة ٤ٔٯ ظؿكؼ ا٧٣ٕض٥؛ اٵكَّؿ: ٦ة ٥٣ ٱؿد ٚػٰ ٩كػؼح  ِّٞ ا٧٣ع

اأ  ككرد ٰٚ ا٣٪كغ ا٣سٺث ا٣جةٝٲح، كا٣سػة٩ٰ: ٦ػة كرد ٚػٰ ا٧٣ىػةدر ا٧٣ُجٮٔػح 

ك٥ٍ٣ ٱىًؿد ٰٚ ٦ىؼُٮَػةت ا٣ػؽٱٮاف، ك٬ػٰ ادػةرٱغ اثػ٨ ا٣ٛػؿات  كاذٱػ٢ ٦ػؿآة 

ػٯ ا١٣جٲػؿ  كأٲػٮف ا٣ـ٦ةف  كا٦كػة٣ٟ اٵثىػةر  كاقػؿكر ا َّٛ ٣ػ٪ٛف  كاا٧٣ٞ

 ا٣ذٮارٱغ  كأٞؽ ا٣ض٧ةف  كاظك٨ ا٧٣عةًؿة  كاا٣٘ٲر ا٧٣كض٥ .

 .ٚٞةا٧ح ا٧٣ىةدر كا٧٣ؿاصٓ ،كػذ٥ ٫٤٧ٔ ثة٣ٛ٭ةرس ا٣ٛ٪ٲح ا٧٣ٛٲؽة

ٮًص ا٣ؽٱٮافً  ة 777ٚى١ة٩ٍخ  ،كٝةـى ثًذىؿًٝٲ٥ً ٩يىي ٕحو  ،٩ىى  َُّ ٞى ٦ة ثٲ٨ ٝىٲؽة ك٦

 ك٩يذٛحو كديكثٲخو ك٦ٮا٣ٲىة.

ػحى ٝؽ ك رىاقى ؽٱَّػًح ا٣ذػٰ دنػ٢٧ي ا٣ؽِّ ػؿاًت ا٣٪َّٞ ْى ػيى ا٣٪َّ ىٍف ٩يػٮردى ٬٪ػة ثٕى رأٱ٪ىة أ

ة أػ٢َّ ث٫ً ا٣ؽٱٮافي  ، زي٥َّ ٦يكذؽر٠نة ٧ً٣ى ٜى َّٞ  .كا٣٪َّهَّ ا٧٣يع

ىنظراتىنػدوظ:
ٱٮافً  ٦ًح ك٩هِّ ا٣ؽِّ ٥ُّ ٦ة كردى ٰٚ ا٧٣ٞؽِّ ٌي ى  .كد

: ٟى  ٨٦ ذ٣

ٜي ا١٣ػؿٱ٥ :«قػٮار»٧٤٠ًح ًجٍ  -1 ٍى ا٧٣عٞػ ػةٔؿ  ًػج ٚػٰ  -كا٣ػؽى ا٣نَّ

ار» :ث١كؿ ا٣كٲ٨ كٚذط ا٣ٮاك -ك٤ٔٯ ٗٺؼ ا٣ؽٱٮاف  ،5ص كا٣ىٮاب  ،«ًقٮى

ػٲ٨ كدنػؽٱؽ ا٣ػٮاك كٚذع٭ػة ار» :ثٛذط ا٣كِّ ػٮَّ ػؽي ك ،«قى : اٵىقى ذَّػةفو ػٌٮاري، ١٠ى  ،ا٣كَّ

زيٮث٫ًً  ةًكرً ، ٠ة٧٣يكى ٣ٮي
 6ا

ِّٰ ات ٪ؽى ا٣ػؾ٬َّج ًٔ  ٢ً١ جٮَحه ث٭ؾا ا٣نَّ  748٬ ، ك٬ٰ ٦ٌى
 7ا

، 

ٺن  جٍ ٣ٺق٥ً ٌٚى ٌَّ حو ٨٦ى اٵٔٺـ ث٭ؾا ا٣ ٔى ة ٧ى ضؿ  ، ٨ٔ كصٮًد صى ظذٯ ٝةؿ اث٨ي ظى

 ٌٰ «، ثة٣ذنؽٱؽ كٚػذط أك٣ػ٫: ٠سٲػؿه اره ٮَّ كقى »:  852٬ات ا٣ٕكٞٺ٩
 8ا

، ٥  :ك٦ًػ٪٭ي

                                                 

 .12/167دةج ا٣ٕؿكس اقٮر    6ا

 .15/347دةرٱغ اٷقٺـ   7ا

قي 8/144، 3/145، كٱي٪ْؿ: اٵٔٺـ 766-2/699دجىٲؿ ا٧٣٪ذج٫   8ا ح.، ك٦ىةدري  ز٧َّ
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ةدًتي ا٧ً٣ٍىًؿمٌ  ٲ٨ًٍ ا١٣ى كى اري ث٨ي ا٣عي ٮَّ ار ث٨ ظ٧ؽكف ث٨ ٱىعٲٯك، قى ٮَّ  ،اٵى٣جٲػؿمٌ  قى

ار ث٨ ٔجؽ اهلل ا٣ٞةًٰك ٙى ، كقٮَّ ٌٮاري ث٨ي ٱيٮقي ار قى ٮَّ  كٗٲؿ٥٬. ،مٌ دً ا٧٣ؿاث٨ قى

ًؿ ٬ػٰ  -2 ًٔ ة ٚىةةً ا٣نَّ ٪ىحى كى ىفَّ قى ةًدري ٤ٔٯ أ ـ، 677٬/1278كٚةدي٫ي: أص٧ًٕخ ا٧٣ىىى

ٞي٫ي ا٣ٛة٢ًي ٰٚ ا٣ىعٲٛذىٲ٨  ِّٞ ًح. 36-35ك٬ٮ ٦ىة ٝةؿى ث٫ًً ٦يعى  ٨٦ً ا٣ؽِّرىاقى

ٱ٨ً ث٨ د٧ٝةؽ ات  ةًب ا٩ـ٬ػح اٵ٩ػةـ ٚػٰ   ٰٚ ٠ذػ869٬ك٨١٣َّ وةرـى ا٣ؽِّ

٥ى ٣ػ٫ي ٚػٰ كٚٲػةت قػ٪ح  ك٬ػؾا  ،، ك٬ػٮ ػُػأه ٦٪ػ637٬٫دةرٱغ اٷقٺـ  دىػؿصى

ػذ٫ًً  ٪ىةٝىنى اًف ٧ً٣ي ٱٮى ٜي ا٣ػؽِّ ػ ِّٞ ىك ٣ٸٚػةدًة ٦ػ٨ ا٣٪ىػٮص  ،ا١٣ذةب ٥ٍ٣ ٱؿصٓ إ٣ٲ٫ً ٦يعى أ

ٜي ٦ًػ٨  ،ا٣نٕؿٱح ا٣ذٰ كردٍت ٚٲ٫ ٤٣نةٔؿ ػ ِّٞ ٤ىػ٫ي ا٧٣يعى ٞى ى زي ٦ىة ٩ ِـّ ٕى ي ٚ٭ؾق ا٣٪ىٮصي د

 ٱغ اث٨ ا٣ٛؿات  ٍٚٞ.ادةر

ٓى إ٣ػٯ أرثػٓ ٩كػغو ٦ػ٨  -3 ٜى ٝؽ رصػ ٦ؼُٮَةت ا٣ؽٱٮاف: ذ٠ؿتي أفَّ ا٧٣عٞ

٢ ا٣عؽٱر ٚٲ٭ة،  ػؿىادمَّ دٱٮا٫ً٩، ٚىَّ فَّ اٵدٱتى كا٧٣ؤرِّخى ٦ع٧ؽ ػ٤ٲ٢ ا٧٣ي
ى ٨١٣ ٚةدى٫ي أ

غى دٱٮافى اث1266٬٨ات  ٫َّي ٩ىكى ى٩ ةرى إ٣ًٯ أ ىمى حو ٔذٲٞػحو، إًذ ٝىػةؿى    أ ػ٨ ٩يكػؼى ٔى : إقػؿااٲ٢ 

٪٫ُّي » ُّّ ى ، كأ ٜو ذٲ ٔى   ٍ ٤ى٧ىةًا ثًؼى ٕي ةثً٪ة ٨٦ًى ا٣ ىوعى ًي أ ٕى ؽدي٫ي ٔ٪ؽى ث كامذ٭ؿى دٱٮا٩ي٫ي، كٝؽ كىصى
 9ا
 

ٗىٲػؿى  ػٮدىة ٔ٪ػؽم  حن ٦ىٮصي ٔى٪ػ٫ي ٩يكػؼى ٠يذًتى أٱَّةـ ا٣٪َّة٥ًّ، ٗٲؿى أفَّ أ٠سؿق ٦٪ؼؿـه، ك٠ىذىجخي 

ٞىىةاؽ كاٵىثٲةًت ٰٚ اٵىو٢ً ا ٗىة٣ت ا٣ ةًف  ىى ٔى٪٫ي دىة٦َّحو؛ ٣٪ٞي ٞيٮًؿ  ٪ «٧٣ى
 16ا

. 

ػةرى إ٣ًٲػ٫ً  ىمى ىك أ ػغى ا٣ػؽٱٮافى أ ػةؼي إ٣ًػٯ ٦ىػ٨ٍ ٩ىكى ٌى ٦ؿه ٦يً٭ػ٥  ٱي
ى ٧ً٣ىٕؿٚىػًح  ؛ك٬ؾا أ

ٲؿيكرًة ًمٕؿقً  رِّ  ،قى ؤى ـً ا٧٣ي ة ىةًا ث٫ًً. ًػٲ٨ٍى كا٬ذ٧ًى  كاٵيدىث

رىدىٍت ١٬ؾا753اا٣ُٕٞح  696-689ص  -4  :  كى

 .. أ٩َّػػػ٫ي ٣ػػػٰ ٦يػػػج٘يه ............

 

 .......................... 

 ١٣ػػػ٨ درل أفَّ ا٣جٕػػػةدى ٱـٱػػػؽ٩ٰ 

 

زى[ ٦ي٭ضذػػػٰ ثجٕػػػةًدقً   َـّ ا ]ٕٚػػػ ـ   ٔػػػ

                                                  

 ، ك٢ٕ٣َّ ا٣ىٮابى ٦ة أزجذ٪ةقي.«ا٤٣٭٥»ٰٚ اٵو٢:   9ا

ىٲؽةً اث٨ً إًقؿىااٲ٢   16ا ٜي ٞث ٲ٧ة ٱذ٤َّٕ  ٚ  أ، كٝؽ ا٩ذ٭ٲ٪ة ٨٦ دعٞٲ٫ًٞ، كدٕٚ٪ة ث٫ًً إ٣ٯ ا٣٪َّنًؿ. 84ا٣ج٤ج٢ي ا٣ج٤ٲ٢ي
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ٓى  ٜي ٰٚ إزجةد٭ة ١٬ؾا إ٣ٯ: كٝؽ رىص ِّٞ ، كذ٠ػؿى 7/134دةرٱغ اث٨ ا٣ٛػؿات  ا٧٣يع

 .«ٷد٧ةـ ا٧٣ٕ٪ٯ كا٣ٮزف»ثٲ٨ ٌٔةددٲ٨ ٰٚ ٔضـ ا٣سة٩ٰ  أفَّ ا٧٤١٣ح ا٣ذٰ زاد٬ة

ػـكو  ،127ٰٚ دةرٱغ اٷقٺـ  ٩ـ٬ح اٵ٩ةـ :ٰٚ: ا٣جٲذةف ٤خي ٝي  ٔى ك٦ػ٨ ٗٲػًؿ 

ٜي  ،277ا٣ٕٞؽ ا٣س٧ٲ٨  :ٰٚ ػ ِّٞ ٍٓ إ٣ًٲ٭٧ة ا٧٣يعى  ٝػؽ كردىك ،ك٧٬ة ٦ىؽرىاف ٥ٍ٣ ٱؿص

ة  ةً  ٨ً ٲ٤ى ٠ة٦ً ا٣جٲذةًف ًٚٲً٭٧ى ٮرى  :ثً٭ًؾًق ا٣ىُّ

ػػك٦ىػػ  ؽَّ ٔ٪ِّػػٰ أ٩َّػػ٫ي ٣ػػٰ ٦يػػج٘يه ة وى

 

ٮىل ٦ػ٨ ٦يػؿاًدقً    كٹ أفَّ ٝىذ٤ٰ ٰٚ ا٣٭ى

ىفَّ اك  ١٣ٰ٩ػػػ٨ٍ دىرىل أ ٱػػػؽي ـً ػػػةدى ٱى ٕى  ٣جً

 

ا٦نػػػة  ػػػةًدقً  ،ٗىؿى ٕى ذػػػٰ ثًجً  ٚىأىظٲىػػػة ٦يٍ٭ضى

٫ًً٣: ، كرد دكثٲخ572اا٣ُٕٞح  615ص -5   ، صةا ٰٚ أكَّ

ثًػ٫ً   ٨٦ً أٔضػًت ٦ػة ٱيػؿل ك٦ًػ٨ٍ أٗؿى

 

ٍه ٤ٔػػػػٯ ٦ي٪ذىجػػػػ٫ً    كىقػػػػ٪ةفه ٦يكػػػػ٤َّ

زفي ا٣ػػؽكثٲخ ا٣٪ػػٮف ٱى٪١كػػؿي  ثذ٪ػػٮٱ٨ «كقػػ٪ةفه »٤ٝػػخ:   ، كا٣ىػػٮابي ثػػ٫ كى

ق٪ىةفي » ٥ِّ ٍٚٞ.ثًة «كى ٌَّ ٣ 

ٙي  ٲ ًي ٫َّي كى ٯ ٣إكأ ى٩  .2/95: ا٣ؽٌر ا٧٣ىٮف ٰٚ اردهدؼؿٱًش ا٣ؽُّكثٲخ أ

ػ٬ي أكردى ،كرد ثٲذةف ٦ػ٨ ا٣ُٮٱػ٢ ، 763اا٣ُٕٞح  694ص -6 ػعى ة ٦ي ٧ى  ٜي ِّٞ

  افً ٱٮى ا٣ؽِّ 
ى ة ٨٦أ ٌن  :كصةا اٵكَّؿ ١٬ؾا ،7/132دةرٱغ اث٨ ا٣ٛؿات  :ٱ

ٍك٨ً كص٭٫  ك٩نٮاف ٱض٤ٮ ا٣جؽرى ٨٦ ظي

 

 .........٤ٔٲ٪ػػػػػػػػة ٌٝػػػػػػػػٲته  

 :كاٝذؿحى أٍف ٱ١ٮفى  ،كذ٠ؿ ٰٚ ا٣٭ة٦ل أفَّ ا٣ٕضـ ٰٚ ا٧٣ىؽر ثٲةض 

 .«٤ٔٲ٪ة ٌٝٲته ٰٚ ا٧٣ٮدَّة ٦ةافي »

وػعةاٙ ك ،٠224نػٙ ا٣عػةؿ ٚػٰ كوػٙ ا٣ؼػةؿ  :ا٣جٲذةف ٰٚ :٤ٝخ

ة ،71ا٣عك٪ةت  ٌن ٜي أٱ ِّٞ عى ٍٓ إ٣ًٲ٭٧ة ا٧٣ي ةاى ك ،ك٧٬ة ٦ىؽرىاف ٥ٍ٣ ٱؿص ةٚٲ٭ ٝؽ صى  ٧ى

 :ؾاٺن ٠١٬ة٦ً  ٲخي ا٣جى 

ٍك٨ً كىٍصً٭٫ً   ك٩نٮىاف ٱىض٤يٮ ا٣جىؽرى ٨ٍ٦ً ظي

 

ًٕ ٤ٔٲ٪ة ٝى   ًٙ ٦ىػٌٲته ٣ػٲ٨ِّي ا٣ ػ  في ةاً ٍُ

 ، ٨ٔ ا٧٣ؼُٮَذٲ٨ اج  كاد  كردى 669اص ٰٚ ا٧٣كذؽرؾ اٵكؿ  -7 

 :٬ؾاف ا٣جٲذةف
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ؿي ٔنػػػٰٞ ٚيذيػػػٮر ٔٲ٪ػػػٰ  أكَّ

 

ـً آًػػػؿٍ    ٣ػػٲف ٣ػػ٫ ٚػػٰ ا٣٘ػػؿا

٪ػػػٯ  ٤ٞذػػػٲ٨ً ٱٛى ٜي ا٧٣ي  كٔةمػػػ

 

 ٞػػةثؿٍ ك٣ػػٲف ٱكػػ٤ٮ إ٣ػػٯ ا٧٣ 

 :٤ٝخي  

 .64-63ا٣ؽر ا٧٣ىٮف ا٧٣ك٧َّٯ ثكعؿ ا٣ٕٲٮف  :ا٣جٲذةًف ٫٣ي ٰٚ :أ

ة  :ب ٧ى ًنػؽٌ ةًو ٕى ٧ي ٣ً ٬ي  ،462  ٚػٰ دٱٮا٩ػ٫ 656٬ات  ؿًق قٲٙ ا٣ػؽٱ٨ ا٧٣ي

 :كركاٱح اٵكَّؿ

ى  ًٔ أ ؿي   ػٲٍػػػ٪ى ٲٍ ٔى  ٰ ٚيذيػػػٮري ًٞ ٍنػػػكَّ

 

ًٟ ٦ىػة   ىػػ ٘ىػ ٫ي ٣ ـً آًػػؿٍ ؿى ٚػٰ ا٣  ا

 :ا٣جٲذةف  كرد ٬ؾاف 744اا٣ُٕٞح  686ص  -8 

 م٭ٮدم ٚػٰ ٬ػٮاؾ ٠سٲػؿةه  :ك٤ٝخي 

 

ٰى ٦كػػٛٮحي ٝ٭ة ٤ٝجػػٰ كدىكأوػػؽى    ٦ٕػػ

ي٭ػػة :ٚٞػػةؿ  جىػػ٢ي ٝٮ٣  مػػ٭ٮده ٣ػػٲف ٱٞي

 

ٟى ٦ضػؿكحي   ٟى ٦ٞؾكؼ ك٤ٝجيػ ٕي  ٚؽ٦

ٜى ٰٚ ا٣٭ة٦ل أ٩َّ٭٧ة ٱي٪كجةًف ٰٚ ا٣ٮاٰٚ ثة٣ٮٚٲػةت   َّ٤ ٔى كٚػٮات  ،3/266ك

 .٦ع٧ؽ ث٨ ٔجةس ٧ٔةد ا٣ؽٱ٨ ا٣ؽ٩ٲكؿمٌ إ٣ٯ  3/393ا٣ٮٚٲةت 

 .٦1/133كذٮٰٚ ا٣ؽكاكٱ٨  :٬ي٧ة ٹث٨ قٮار ٰٚ :٤خي ٝ

ٰٚ ٌٰ ة ٹث٨ ا٣ْ٭ٲؿ اٷرث٤ ٌن  .255دٱٮا٫٩ اا٧٣٪كٮب   :ك٧٬ة أٱ

 :151ص  -9

٪َّةًت ا٣ قٞٯ أثؿؽى   ٥ىٲ١ٛي ٦ى  ظٲري  ضى

 

ػػ  ى ؽى ٲٍػػف دا٩ػػٰ ا٣٭ى ـٍ ٦ػػ٨ ا٧٣ي   ٲػػؿي ًُ ٦ى  ٨ً ٲٍ ث

٪َّةًت » ٤ٝخ:  ٮاب:  «أثؿؽى ا٣ضى ، كا٣ىَّ ٙه ٪َّةفً »دىعٲ ثؿىؽ ا٣عى
ى ٓه «أ ، ك٬ٮ ٦ٮً

 11ا
. 

٠يذجػٍخ »١ٮ٩٭ة ٣ً  ؛أكردى ا٧٣عٜٞ زٺزح أثٲةت ٰٚ ا٣٭ة٦ل ،358ص  -16

  ٍ ٣٭ة:«٦٘ةٱؿ ثؼ  ، أكَّ

 ك٣ػػٲف أػػػٰ ٦ىػػ٨ كد٩َّػػٰ ث٤كػػة٫٩ً 

 

ااػًت    ك٨ٍ١٣ أػٰ ٨٦ كد٩َّٰ ٰٚ ا٣٪َّٮى

ِّٰ ٬ٰ ٤٣ٕذَّ  :٤ٝخي    .1/687ث٭ضح ا٧٣ضة٣ف  :ٰٚ ةث

                                                 

 .٦1/67ٕض٥ ا٣ج٤ؽاف  ٱ٪ْؿ:  11ا
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، 879ا٣ع٧ةقح ا٣جىػؿٱح  :ك٣ٕجؽ اهلل ث٨ ا٧٣ؼةرؽ ا٩ةث٘ح ث٪ٰ مٲجةف  ٰٚ

 .ٰٚ دٱٮا٫٩ ٍخ ك٣ٲك

 كصةا ا٧٣ىؿاع اٵػٲؿ ٦٪٫: ، 572كرد ا٣ؽكثٲخ ا ،615ص  -11

ت ٚٲيى٧ًٲ٫ً ث٫ًً  ٭٥ي ٦يعضَّ  كا٣كَّ

 :ثؿكاٱح 2/95ا٣ؽر ا٧٣ىٮف  :ك٬ٮ ٰٚ

ٟى ث٫ًً  ته ٚٲيى٧ًٲٍ ٭٥ي ٦يعضَّ  كا٣كَّ

رىدىٍت ٔجػػةرة  ،173ص  -12 ٜي  ،«ٱىػػٙ مػػٕؿٱح»كى ػػ ِّٞ دى ا٧٣يع ٚػػٰ ٚىػػأكرى

ا قػٮل ٝػٮؿ  :٬ة٦ًًن٫ً ٝىٮؿى د. مٛٲٜ ا٣جٲُةر كٝؽ ثعسخ ٔ٪٭ة ٥٤ٚ أصؽ ٣٭ة ذ٠ؿن

 :اث٨ دا٩ٲةؿ

 ك٠ػػػأفَّ ٩ىكػػػشى ا٣ٕ٪١جػػػٮًت كثٲذىػػػ٫ي 

 

ػػٕؿٱٌحه ٦ًػػ٨ ٚػػػٮؽ  ٤ػػًح أر٦ػػػؽً  مى  ٦ٞي

ٓى إ٣ٯ اا٣٪ضٮـ ا٣ـا٬ؿة  كا٩٭ةٱح اٵرب  ٰٚ إٱؿاد إمةردٲ٨ ٣٭ة  زػ٥َّ  ،كرىصى

 .«٪ٓ ٨٦ ا٣نٕؿ ٱٮًٓ ٚٮؽ ٔٲ٪ٰ اٵر٦ؽك٬ؾا ٱؽؿُّ ٤ٔٯ أ٩٭ة مٰا ٱيى» :كرد

 :ٝي٤خي 

٦ٍػؿي إًزجةد٭٧ػة  ،٥ٍ٣ ٱىؾ٠يًؿ ا٣ضـاى كٹ ا٣ىٛعح ١ً٣ٺ ا١٣ذػةثٲ٨ ا٣كػةثٞٲ٨ :أ
ى كأ

ؿكرم  ٬٪ة ًٜ  ؛ًى  :ٚة١٣ذػةب اٵكؿ ٚػٰ ،ك٧٬ة ٰٚ أصـاا ٦ذٕؽدة ،٤٣ؽًَّٝح كا٣ذَّٮزٲ

 .2/55 :كا١٣ذةب ا٣سة٩ٰ ٰٚ ،11/4

َّٚٯ قػ٪ح ٥ٍ٣ ٱيٮردٍ ٦ىىؽرى ثٲػخ اثػ٨ دا :ب ذىػٮى  :، ك٬ػٮ ٚػ٩716٬ٰٲػةؿ ا٧٣ي

 .٦155ؼذةر دٱٮا٫ًً٩ 

ى٦َّة ٝٮؿ د. ا٣جٲُةر ا قٮل ٝٮؿ اث٨ » :كأ كٝؽ ثعسخ ٔ٪٭ة ٥٤ٚ أصؽ ٣٭ة ذ٠ؿن

ٜو  «دا٩ٲةؿ ػٕؿٱح»٣ٮصٮًد مةٔؿو أقػجٜ ٦٪ػ٫ ذى٠ىػؿى ٧٤٠ػحى  ؛ٚ٘ٲؿ دٝٲ حن  «ا٣نَّ ػؿاظى وى

ًكػ٫ً  ٌٰ ات  ،ثًة٧٣ٕ٪ىٯ ٩ٛى ؤ٣ػؤ ا٣ػؾ٬ج
ي ٙي ثػ٨ي ٣   ٚػٰ ٝٮ٣ػ٫ ٚػٰ 686٬ك٬ػٮ ٱيٮقػ
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أر٦ؽ
 12ا

 ]ا٣جكٲٍ[ :

٦ىػػؽو  ٲ٪ىٲٍػػ٫ً ٦ًػػ٨ٍ رى ٔى ٤ػػٯ  ٔى ا ك ىػػؽى ػػة ث َّ٧٣ 

 

  ًٜ ػ ٘ىكى ة مػج٫ه ًقػٮىل ا٣ ٕؿٱَّحه، ٦ىة ٣٭ى  مى

 ٱكػػذؿقي  ،٠أى٩َّػػ٫ي ا٣جىػػؽري ٚىػػٮؽى ا٣٪َّىػػ٢ً  

 

ًٜ  ،ٗٲ٥ه   ٛى ػ ٤ىذ٫ٍي ا٣ن٧في ثة٣نَّ  كٝؽ ٠عَّ

ة  :ج  ى٩َّ٭ى ىػًح ثػ٢ ٹ ًػؿكر ،ٹ دأٰ ٣ػ٫ي  «...مٰا ٱٮًٓ»اقذ٪ذةجي أ ةى ٣ٸَة٣

ٲِّػؽي ٬ػؾًق  ٞى ضػ٥و ٱي كًذ٠ًٍؿ ا٣نٮا٬ؽ كإزٞةؿ ا٣٭ة٦ل، ك٠ةفى اٵك٣ىٯ ا٣ؿصٮع إ٣ٯ ٦ٕي

 :ا٣نػٕؿٱح» :كٚٲ٫ ،6/317د٤٧١ح ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح  :كٝؽ رصٕخي إ٣ٯ ،ا٧٣ةدة

 .«ُٗةا و٘ٲؿ ٨٦ مٕؿ ا٣عىةف اٵقٮد ٱُٰ٘ ا٣ٕٲ٪ٲ٨ ٍٚٞ

ٙو  كردٍت  679-678ص  -13 يذ اٵ٣ػٙ ،  ٤٣نةًٔؿ ٰٚ اظػؿؼ زٺثي ٩

ٜي أكرد٬ ، ًػ٨٧ى ٩ػه  ٤ٞ٩ػ٫ي ٦ػ٨ ٠ذػةب [737دعخ ر٥ٝ كاظؽ ٬ٮ ]ة ا٧٣عٞ

ِّٰ ات  ٲ٪ ٕى  . 855٬أٞؽ ا٣ض٧ةف  ٤٣

ٜي ٗٲؿ دٝٲٜ ِّٞ ، ٌٚػٺن ا٣٪ذٛح ا٣سة٣سح ٦ػ٨ ٝةٚٲػح ا٣ػؽاؿ! ؛ ٵفَّ ك٦ة ٫٤ٕٚي ا٧٣ع

٫َّي  دى ا٣٪أ٢٧٬ى ًظكةب ا٣٪ذٛذٲ٨ اٵيػؿٱٲ٨ ٨ٔ أ٩ ىكرى ٫َّي أ ى٩ ٦ضذ٧ٕحن  ذٙ؛ ٧ً٣ة ٝي٤٪ة ٨٦ً أ

ٞىٮاٰٚثؿ٥ٝ كاظؽ! ك٨٦ ز٥َّ   !إفَّ ا٣٪ذٛذٲ٨ اٵػٲؿدٲ٨ ٥ٍ٣ دىًؿدا ٰٚ ٚ٭ؿس ا٣

٭ؿس ا٧٣ىةدر:863ص  -13 ـ ككٚٲةت ٦نة٬ٲؿ اٵٔٺـ» ،ٚ   .«دأرٱغ اٷقٺ

 .دأرٱغ اٷقٺـ ككٚٲةت ا٧٣نة٬ٲؿ كاٵٔٺـ :كا٣ىٮاب

ٜى  ِّٞ  .: د. ٧ٔؿ ٔجؽ ا٣كٺـ ا٣ذؽ٦ؿم«٠ذةب ا٣جؿزا٣ٰ»كصةا أفَّ ٦يع

 : دؽ٦ؿم.ا٣ىٮاب

: كًػػح اٵدب ٚػٰ َجٞػػةت مػٕؿاا ا٣ٕػػؿب كصػةا أف ٦ؤ٣ػػٙ ٠ذػةب ار

 .ؽٱ٨ ا٧٣ؼـك٦ٰ ا٣عضةرمم٭ةب ا٣

 ث٨ ظك٨ ث٨ ٰظ٧ؽ ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ٤ٔأ كا٣ىٮاب أفَّ ٣ٞج٫: ا٣عضةزم، ك٬ٮ

  .875٬، ككٚةد٫ اثؿا٬ٲ٥إ

                                                 

ٌٰ   12ا  .197دٱٮاف ٱٮقٙ ث٨ ٣ؤ٣ؤ ا٣ؾ٬ج
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ٌٰ ٰٚ ا٧٣ىػؽر ]كٱيىع [: ٤٣ؽارقػةت، كا٣ىػٮاب: 25ط ا٣ؼُأ ا٣ُجةٔ

 ٤٣ؽراقةت.

 [؛ ٵ٫٩ إظة٣ح ٤ٔٯ ا١٣ذةب اٵو36.٢] ثػ دأٰ ٣ذؿٝٲ٥ ا١٣ذةب ا٧٣ؿ٥ٝكٹ 

ىالُمدتدَرُك
، ٔسىؿ٩ػة ٤ٔػٯ  ِّٰ ار ا٣ؽ٦ِّنػٞ ػٮَّ ة ٥ٍ٣ ٱىًؿدٍ ٰٚ دٱٮاًف اث٨ً قى ٪ة ٦يكذؽر٠نة ٧ً٣ى ٩يسجخي ٬ي

ٮًو٫ً  ػ٥ً،  ٩يىي ؿيكًؼ ا٧٣يٕضى ًٕ٪ة ٧٣ىةدر ا٣ذؿاث، كٝؽ ردَّج٪ةقي ٤ٔٯ ظي ىذىجُّ ٲ٪ىة كد ؽى دٞىِّ ٕى ث

ًى  ٪ىة ٧٤٠ةد٫، ككىًٕ٪ة أق٧ةاى ك اًف: جُى ٱٮى حن ٤٣ؽِّ ىذ٧ًَّ ٮًرًق، ك٩يٮًرديقي ٣ٲ١ٮفى ًو٤حن كد يعي  ث

[1] 

ااٲ٢  ]ا٣كؿٱٓ[ :ٝةؿى اث٨ي إقؿى

٤ٲػػ٫ً دى٦نػػة ٔى ى١ٲػػخي ٦ًػػ٨ٍ كىصػػؽم   ث

 

ػػػػػؿيكحي   ًٓ ٦ٞى ٍ٦ ؿم ثًة٣ػػػػػؽَّ ًّ ػػػػػة
٩ى  كى

ٝي٤ػػخي   ٮىل :كى ػػة٬ًؽه ثًػػة٣٭ى ؿٚػػٰ مى  َى

 

ػػػػةؿى   ٞى ػػػػة٬ًؽي ٦ىضػػػػؿيكحي  :ٚى  ذا ا٣نَّ

 .٦1/133يكذٮٰٚ ا٣ؽكاكٱ٨  :اهذؼؿٕش 

[2] 

 ]ا١٣ة٢٦[ :ٝةؿ اث٨ي إقؿااٲ٢

ةدم -1 ارى ًكقى ًٟ ًظٲ٨ى زى ٛى ٲٍ َى ؿَّ  ًى  ٦ىة 

 

ٝىػةدم  ًؿم ثًؿي ًّ ىػة ػة٦ىطى ٩  ٣ٮ ٠ةفى قى

ػػحه دىػػأٍدٰ ثًػػ٫ً  -2  كى ىػػ٥ٍ دىٍكػػذى٤ًجٍ٪ًٰ ٩ٕى ٣ 

 

ػػػةدم  ٕى ػػػ٧ًٲًٍؿًق إًث ًى ػػػؽي  ٍٞ ٔى  إًٹَّ كى

ٲىة -3  كى ٣ٲفى ًصٍك٧ٰ ٠ة٣ؼى
ى ى٫ي أ ة ٣  ًؿ، ٚى٧ى

 

٪ُّػػتى اٵىمػػؽادً   ىػػؽىمَّ دىضى  ؟ٱيجػػًؽم ٣

ة -4  ٱً٭٧ى ػٕؽى ٱ٨ً ٚػٰ قى ػؿى ٧ى ٞى ةى ا٣ ؿَّ ًى  ٱىة 

 

ٕىةدم؟  ٙى ٨ٍ٦ً إًق ٲٍ َُّ ًخ ا٣ ا ٦ى٪ٕى ى٠ىؾى  أ

ػذٰ -5  ةمى نى ة ٦ى٤ى١خى ظى ى٧َّ ؿدى٪ٰ ٣ ٬ىضى  كى

 

ؿتى كٚػٰ ٱىػؽىمَّ ًٝٲىػةدم   ٬ىٺَّ ٬ىضى

ًٞػػٲ٥ً ثًػػ -6  ِّٰ ا٧٣ي ػػ ػػحى ا٣عى
ًٞٲ٤ى ٔى ى ٍو أ ا٬ً  ؿى

 

ػةًدم  ٕى ٧ىؿيكا إًٱ ًٍ
ى ٟى أ ًُ ىةؿي رى٬ٍ ٦ىة ث

 13ا
 

                                                  

ا٣جةا، ٚة٧٤١٣ح ٨٦ ا٣ٕٛػ٢:  ، ك٬ٮ ػُأ، كا٣ىٮاب ٦ة أزجذ٪ةقي ثة٣ٲةا ٹ«مإثٕةد»ٰٚ اٵو٢:   13ا

ؽ: ٔى دى، ٌٚٺن ٨ٔ أفَّ إٱؿاد ٧٤٠ح ا٣ٞةٚٲح ٬٪ة  أك ؽَّ ٝٮع ٰٚ ا« إٱٕةدم»إذا ٬ى ٷٱُةًا ٦ٓى د٧٪ٓ ا٣ٮي

 ٝةٚٲح ا٣جٲخ ا٣سة٩ٰ.
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يٲيػٮدًً٭٥ٍ  -7 ـً ديكفى ث ة ةجى ا٣نَّ كا ًٚضى ؽُّ  قى

 

ًصٲىػػػػةدً   ـو كى ػػػػٮاًر كاث٢ًو كىوى  ثًػػػػؾى

٪ىة -8  ٞى ٧ٍؿى ا٣ ؽيكا قي ى٥ٍ ٱىؿوي ٛيٮا ٣ ٩ىى
ى  ٣ٮ أ

 

ٲَّػػػةدً   ًؿ ٝىػػػؽِّؾى ا٧٣ى ىٍقػػػ٧ى ػػػٲ٨ً أ ًٕ ُى ً ٣ 

ةـي  -9  ٟى ٹ ديكى ًْ ىٍع ٲيٮؼي ٣ ٧َّة ،ٚىكي ث ري  كى

 

ػةدً   ٧ى ٟى ٚػٰ اٵٗى ٍ ىثًٲ ٲيٮؼي أ  ٝىؿٍَّت قي

 .617-616دأ٬ٲ٢ ا٣٘ؿٱت  :اهذؼؿٕش 

[3] 

ى٫ي: ٣  ]ا١٣ة٢٦[ كى

ى٠ٍؤيًقٰ ٟى أ ةثً ًى  ٔىؽِّ ا١٣يؤيكسى ٚى٨ٍ٧ً ري

 

ٍَ كى   ٕى مى  ٩خى أى ٚى  ٮعى ٧ي ا٣نُّ  ًٙ ا  ض٤ك٦ٰى  حي ٧

ى   ٤ىػٯأ ٌُ ٦نػة كا٣ ّىٺى ىك  ا أ ٍعٮن ةؼي وى ػى
ى  أ

 

ٟى   ٱ ؿى ًّ ىة ى٩خى ٩يٮري ا٣ًع٪ًٍؽسً كى  ،ٰٚ ٩  ؟أ

 .أ 283ٔٞٮد ا٣ض٧ةف  :اهذؼؿٕش 

[4] 

:٢ً ٛىؿصى ٬ًٍؿ ا٣كَّ ـى ِّٞتى ثً ي  ]٦ضـكا ا١٣ة٢٦[ ك٫٣ي ٰٚ ٤٦ٲطو ٣

ػػػػ ؿي ٬ٍػػػػزى  ى  ؽٍ ٝىػػػػ ٢ً صى ؿٍ ٛى ا٣كَّ  ٯدىػػػػأ

 

ػػػ زً ٮٍ ا٤٣َّػػػ ؿً ٬ٍػػػزى  ٢ً جٍػػػ٨ ٝى ٦ًػػػ   ٍٜ ةثً قى

٦ىػػػػػػة  َـّ ىػػػػػػٍؿدي ا٣ ةٝىػػػػػػ٫ي ث ٔى  ٦ىػػػػػػة 

 

ٍٜ  ،فً   ػػػػةاً ٔى ٪ػػػػ٫ي  ٔى ػػػػ٥ٍ  ١ي ٍٞ ٕي  ٚىػػػػٺى ٱى

ػػػػػػػػػػػػجىةث٫ًً   ػػػػػػػػػػػػٮا ثًنى ٕي ذَّ  كدى٧ى

 

  ٍٜ ً ػػة٣ ٬ػػٮى ظى ٯ كى ػػعى ٌٍ  ٦ًػػ٨ٍ ٝىجٍػػ٢ً ٱى

ٔٞٮد ا٣ض٧ةف، 1/129دةرٱغ ظٮادث ا٣ـ٦ةف  :اهذؼؿٕش 
 14ا

 .أ 283 

[5] 

ٙى ،  ةًقػ٨ً ٱيٮقػ ىثػة ا٧٣ىعى ِى أ ػةًٚ ةدًػتي ا٣عى ٕى ااًٲ٢ى ٱي ٱ٨ً ث٨ي إًقػؿى كٝةؿى ٩ىض٥ي ا٣ؽِّ

جىة: َّٞتي ثة٣ىَّ ٮؽو ٫٣ي ٱي٤ ؿِّضي ث٧ًىٕني  ؼٛٲٙ[]ا٣ كٱٕي

دٍ -1 ٓي ٤ً٣ػػٮي ػػٲِّ ٌى ِي ا٧٣ي ػػةًٚ ػػة ا٣عى ٱُّ٭ى
ى  أ

 

ػػؽي دً   ػػٺـى ا٣ىُّ ٔى  ؟كدي كاٷ٧٬ػػةؿي ، 

ى  -2  دػػٰأ ٟى ا٣ٺَّ ػػ ا٧٬ًى ػػٰ دىرى ي٪ى٧ِّ  ثً٭ػػؾا د

 

٬ػػٮى دىؿا٦ىػػٍخ  
ػػة اٵى  ؟اؿي ٦ًػػ٨ٍ ديك٩ً٭ى

                                                  

ٍِّ  ١٦ذجػح ا٣ٛػةدط ٚػٰ دؿ٠ٲػة،ا٩ذ٭ٲ٪ة ٨٦ دعٞٲٞػ٫ً ٠ػة٦ٺن ٝجػ٢ قػ٪ذٲ٨ ٤ٔػٯ ٦ؼُٮَػح   14ا ثؼػ

 ًٙ رة.ا٧٣ى٪ِّ ػؿىل ٦ذأػؿة ٰٚ ١٦ذجح ٔةرؼ ظ٧١خ ثة٧٣ؽٱ٪ح ا٧٣٪ٮَّ
ي  ، كأ
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 أـٍ ثً٭ؾا اًٷٔؿىاًض ٨ٔ كيدِّؾى ا٧٣يٍؼػػ -3

 

ػجىة إًٝجىػ  ك ٦ًػ٨ى ا٣ىِّ  ؟ةؿي ػ٤ًًه ٱىجػؽي

ػػػ -4  د  ٣ًًؼػػػ٢  ٚػػػٰ قى  جٲ٢ً ا٣ٮٚػػػةًا كي

 

ػػةؿي   ا٧٣ى ػػٮىل كى ٲ٪ػػٰ ثًػػ٫ً ا٣٭ى ٔى  ٦ىػػةؿي 

 .363ا٣ٛةاٞح  ا٧٣ؼذةرات اهذؼؿٕش: 

[6] 

ةًرؼي ثًةهللً دٕة٣ىٯ ٩ ٕى ٜي ا٣ ِّٞ عى ٲغي اًٷ٦ىةـي ا٧٣ي ض٥ي ا٣ػؽٱ٨ اثػ٨ي إقػؿااٲ٢ ٝىةؿى ا٣نَّ

 ٌٰ  ]ا١٣ة٢٦[ :ا٣ؽ٦نٞ

ػػة٫ً٣ً  -1 ػػٮا ٣ًٮوى ًي ؿَّ ٕى ى  ٝيػػ٢ٍ ٤٣َّػػًؾٱ٨ى د

 

ةؿً  ٬ى٢ٍ   ٧ى ٰ ثًضى ٙه ٱٛى ٘ى ٠ي٥ٍ م ٪ؽى  ؟ًٔ

ٲىةديػ٫ي  -2  ػٍخ ٤ٔٲػ٫ً ظى ٕى ٥ي رىصى  ٦ى٨ٍ ٦ًػ٪١ي

 

ٗىػةؿً ٚىكى   ػةؿو  ٔى ـً  ٍٮ ة ثً٭ة ٨٦ً قى  ؟ؼى

٧ىٍخ ٤ٔٲػ٫ً إرادىدىػٰ -3  ١ى ٥ي ظى  ٦ى٨ٍ ٦ً٪١ي

 

ػػػ٢و ك٦ىػػػٺؿً ٣ػػػ  ٧ٍ٤ي  ؟٥ٍ ٱى٪ػػػسى٨ً ثًذى٧ى

ؽديػػػ٫ي  -4  صى اٚىٲذيػػػ٫ي ٚىٮى ٥ي كى  ٦ىػػػ٨ٍ ٦ًػػػ٪١ي

 

ػػ  ٔى ػػة  ٔن ِـّ ػػةاً ٦يذىضى ةرً ٨ قى ٕى  ؟ًؿ اٵىمػػ

ػإًفَّ ا٣ؾم رى  -5  ػ٫ي ٔى جَّػحى ريكظي  ًخ ا٧٣ىعى

 

ذً  ؽى ٝىٍىػػ  ٥ً  ا٣ذ٤َّػػؾُّ ُّٕ  ٹ ٣ػػٰ كا٣ذَّػػ٪

قي  -6  ػػٛٮى رى وى ػػؽَّ ى١ى ػػؿىضه ٣ ٔى  ٣ػػٮ ٚىةدىػػ٫ي 

 

ػػة٦ًؿي اٳ٦ػػةؿً   ٬ٍػػٮى ٦يكى  ٚىٲىجًٲػػخي كى

 7-  ٍ٥ ػؽدي٭ي صى ٥ٍ ٚىٮى ؿادى١ي ى٤ىٮتي قي ؽ ث ٞى ى ٣  كى

 

ًة اٵى٬ػػػػٮ  ػػػػٮفى ث٤ًىػػػػؾَّ ٧ي َّٕ  اؿً ٱىذى٪ى

ي٩ىػػةًدًق: -8  ٤ًػػ٥ُّ أ  كإذا أدىػػٯ ا٤٣ٲػػ٢ي ا٧٣ي

 

ػػة٣ٰٱىػػ  ىظجَّذػػٰ كًرصى ىٱػػ٨ى أ  ؟ة ٣ٲػػ٢ي أ

ؿ٠َّي٥ٍ ]٬ؾا[ -9  إٍف قى
 15ا

 ا٣ؾم ٝىؽ ٝي٤ذيػ٫ي  

 

ػػةؿً   ٤كى ىظ٤ىػػٯ ٦ًػػ٨ى ا٣كَّ ي٪ىػػة أ ذىةث ًٕ ى ٚ 

ػة -16  ًى ٓى ا٣ؿِّ ٥ي ًػ٤ىػ ٤ػٲ١ي ٔى  َّ٨ ٕى ػ٤ى
 ٚىٶى

 

ةثػػػػ٢ي اٵىذٱىػػػػةؿى ثًػػػػةٳزاؿً   ٝي  كأ

ةر اهذؼؿٕش :  ٕى ةًر كركًحي اٵم َّْ ٬حي ا٣٪  .21 ٩ـي

[7] 

ةؼي إ٣ٯ ا٣ٞىٲؽة ر٥ٝ ا ثٕؽ ا٣جٲػخ ا٣سة٣ػر  586  ٰٚ ا٣ىعٲٛح 496ٱٌي

 ]ا١٣ة٢٦[ :٬ؾق اٵثٲةت

                                                 

.  15ا  ٦ة ثٲ٨ ا٣ٌٕةددٲ٨ زٱةدةه ٦٪ِّٰ ٠ٰ ٱكذٞٲ٥ى ا٣ٮزفي
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ا٦ىػحو  -1 ؽ دىؿى٠خي ثًؿى ٞى ٮا، ٚى  كٝي٢ً: اٍق٤ى٧ي

 

ىحو ٹى ٱىٍكػػ٤ى٥ي   ػػجىةث ػػ٤ٲ٥ى وى ػػ٥ قى ى١ي ٣ 

ػػػ٥ي اٵركاحى ٦ًػػػ٨ٍ د٤ًٞػػػةا١ًي٥ٍ  -2   ٱىذى٪ىكَّ

 

ى   ٣ ػػ٥ي كى ػػٮؽى دى٪ىكُّ ٪ػػٰ ا٧٣ىني ػػة ٱ٘ي ٧َّ٤ى  ٞى

ػػةاًٺن  -3  ػػؿَّضى قى ٕى ى ىػػؿؽه د ا ث ىػػؽى  كإذا ث

 

٥ي   ػ٪١ي ٔى اقي ٔػ٢َّ ا٣جىػؿؽى ٱيؼجًػؿي   ٦ىٍكؿى

٘ي  -4  ىًظجَّذػػػٰ ثًػػػة٣ ىأ ٜو أ ًص٤َّػػػ ذىٲ٨ً كى َى  ٮ

 

٥ي   ػعَّ ٘يٲيػٮثي ا٣كُّ ٲٍَّخ ًدٱػةرى٠ي٥ي ا٣  ظى

ٜي  -5   ، كٹ٣ػػ٥ٍ ٱيٍكػػ٤ً٪ٰ ا٣جٲػػخي ا٣ٕذٲػػ

 

ٔى   ا ٬ىٮا٠ي٥  ـي ٗىؽى ـى ٦ٍػ ُٲ٥ً كزى  ٨ً ا٣عى

ىٲ٪ى٪ىػػة -6  ة٦ًػػ٫ً ث ٭ى ازي ا٧٣ى صػػٮى
ى  إٍف دي٧ٍػػًف أ

 

٥ي   ٬ًٍؿ ديػؽ٩ٰ ٦ًػ٪١ي ٍؿؼى ا٣ػؽَّ ٢َّ وى  ٣ٕى

 .49-48ا٣ٛةاٞح  ا٧٣ؼذةرات اهذؼؿٕش: 

[8] 

ٱىةدىًة:ثً  ٤ٲطو ٰٚ ٦ى  ٫٣ي ، ٩ض٥ ا٣ؽٱ٨ ث٨ إقؿااٲ٢ ِـّ  ]٦ؼ٤ٌٓ ا٣جكٲٍ[ ة٣

ػػ :ٝىػػة٣ٮا ٍٛ ٤ً ػػ٨ٍ ٝىػػؽ ٠ى اث٧ًى صػػؽن  ؟خى كى

 

: ٝي   ػػ٨ٍ ]٤ػػخي [ث٧ًى
 16ا

 ٚٲػػ٫ً ٣ػػٰ إرادىقٍ  

ًؿ ا٣ػػػػػػذ٥ِِّّ ٠ػػػػػػةثؿك٩ٰ  ٧ى ٞى  ٠ػػػػػػة٣

 

ٱىػػػةدىقٍ ٝي٤ػػخي   ِـّ ٬ٍػػػٮى ٚػػٰ ا٣ ػػ٥ٍ كى ٕى ى ٩ : 

َّ  اهذؼؿٕش:   .71ت ٤ٔٯ ا٣عؿكؼ ٦ض٧ٮع مٕؿٌم ٦ؿد

[9] 

 ]ا٣ؼٛٲٙ[ :ٝةؿ

 ػٲٍ ا٣كَّ كى  ،ؿي ٞى مٍ اٵ ةفي ىى ا٣عً كى  ٫ي صي ؿٍ قى  -1

 

 ةٲَّ عى ا٧٣ي  ٨ي ذاؾى كٍ كظي  ٤َّٯ،عى ٙي ا٧٣ي ػ 

ىػػ٨ ٚىػػ٦ًػػ ؿو ٺى ً٭ػػ٠ى  -2   ٤ٲػػ٫ً ٔى  ،ؿؽو ٮًؽ ث

 

ىػػػػ   ةٱَّػػػػؿى ة٣سُّ ؽه ثً ٤َّػػػػٞى ٥  ٦ي ؽري دًػػػػث

ٙي ا٣ـٹؿ ٰٚ كوٙ ا٣٭ٺؿ أةٱل   اهذؼؿٕش:   .118، اا٣ؿثٰٕ  166رىم

ىًح ٰٚ ٘ةرث  .166ا٣ذؾ٠ؿة ا٣ٛؼؿٱح  :كٵىظًؽ ا٧٣ى

ىالمندوُب
[11] 

ااٲ٢:  ]ا٣ُٮٱ٢[ ٱٞٮؿي اث٨ي إًقؿى

                                                 

.  16ا  ٦ة ثٲ٨ ا٣ٌٕةددٲ٨ زٱةدة ٦٪ِّٰ ٠ٰ ٱكذٞٲ٥ى ا٣ٮزفي



 511 خد. عباس اجلرا -ديوان نجم الدين بن سوار نظرات نؼدية 

ى٭ةري ا٣ػؿَّكًض ًظػٲ٨ى  ة٩ٰ ث ١ى ى٣ًٛذيػ٫ي  ظى  أ

 

ك٠ي٢ُّ ٦ىنٮؽو ٧ٍ٤ً٣ىنٮًؽ ٱيىةًظتي  
 17ا

 

ٞي٤خي ٫٣ي   ا :ٚى ؿن ٛى وػ
ى ٟى أ ىٮ٩ًػ ىػةؿي ٣  ؟٦ىػة ث

 

ةؿى   ا٬ًػتي  :ٚٞى ١ٍٔىػفي رى
ي  ٵى٩ِّػٰ ًظػٲ٨ى أ

 .٩138ـ٬ح اٵ٩ةـ ٰٚ ٦عةق٨ ا٣نةـ  اهذؼؿٕش: 

 .252ظ٤جح ا٧١٣ٲخ  :* ٧٬ة ٢ٌٛ٤٣ ث٨ إق٧ةٔٲ٢ ٰٚ

كو ٚػٰ ـٍ ػ ٔى  ،1/457ػـا٩ػح اٵدب  ،362 ا١٣نػٙ كا٣ذ٪جٲػ٫ :* ٨٦ً ٗٲػؿ 

 .٩24ٛعةت اٵز٬ةر 

*   *   * 

 

 المصادر والمراجع

 

ىالمخطوطُظ:
ااٲ٢ - ًة اثػ٨ً إًقػؿى ًىػٲؽى ٞى ٤َّٜ ثً ٕى ٦ع٧ػؽ ػ٤ٲػ٢ ا٧٣ػؿادم  :ا٣ج٤ج٢ي ا٣ج٤ٲ٢ي ًٚٲ٧ة ٱىذى

 ./٦ضة٦ٲ١٦4756ٓذجح مكذؿثذٰ ٰٚ دث٨٤ ثؿ٥ٝ  ، 1266٬ ات

ػػؽ :كٚٲػػةت اٵٔٲػػةف ٤ٔػػٯا٣ض٧ػػةف  ٔٞػػٮدي - ٌٰ  ٦يع٧َّ ثػػ٨ ث٭ػػةدر ا٣ـر٠نػػ

 .4435ؿ٥ٝ ا٣ ،١٦ذجح ا٣ٛةدط ثذؿ٠ٲة ، 794٬ ات

دَّت ٤ٔٯ ا٣عؿكؼ ثعكت ا٧٣ٮوٮٚةت: ٦ؼذةرات ٨٦  - ٦ض٧ٮع مٕؿم ٦يؿى

 ،اػذٲةراًت ٠ذةبو ٧٣ض٭ٮؿ ٨٦ ا٣ٞؿف ا٣ذةقٓ ا٣٭ضؿٌم، دار ا١٣ذت ا٣ٞٮ٦ٲح

 .مٕؿ دٲ٧ٮر 678ا٣ؿ٥ٝ  ،ا٣ٞة٬ؿة

ةًر كركًحي اٵمٕةر - َّْ ٬حي ا٣٪  .479ا٣ؿ٥ٝ  ،١٦ذجح اٷق١ٮرٱىةؿ ،٭ٮؿ٦ض :٩ـي

                                                 

ؿ  -ٰٚ ا٧٣ىةدر   17ا  «.٦يىةظتي : »-ٔؽا اٵكَّ



 512 (9-3)اجلزءان  (49)املجلد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ىالمطبورُظ:
ٔجؽ ا٣ْٕٲ٥ ثػ٨ ٔجػؽ ا٣ٮاظػؽ ثػ٨  :ا٣ؿااٞح ا٣ٛةاٞح ٨٦ اٵمٕةرً  ا٧٣ؼذةراتي  -

ٌٰ ات  كا٩ ٌٰ  ، 654٬أثٰ اٷوجٓ ا٣ٕؽى  ،دعٞٲٜ أظ٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٣ؿثٕػ

 .ـ1434٬/2613 ،ثٲؿكت ،دار ا٣جنةاؿ اٷقٺ٦ٲَّح

ٌٰ  :اٵٔٺـي  -  ،4ط ،دار ا٤ٕ٣ػ٥ ٧٤٣ٺٱػٲ٨ ، 1394٬ات  ػٲؿ ا٣ؽٱ٨ ا٣ـر٤٠ػ

 ـ.1979 ،ثٲؿكت ،٦ُجٕح ٠ٮقذٮدكٮ٦ةس

أثػٮ ٧ٔػؿ  :ا٧٣ضة٣ف كمػعؾ ا٣ػؾا٨٬ كا٣٭ػةصف ا٧٣ضة٣ف كأ٩في  ث٭ضحي  -

 ، 463٬ٱٮقٙ ث٨ ٔجؽ اهلل ث٨ ٦ع٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣جٌؿ ا٣٪٧ػؿم ا٣ٞؿَجػٰ ات 

ا٣ػؽار ا٧٣ىػؿٱح ٤٣ذػأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ػح  ،دعٞٲٜ د. ٦ع٧ػؽ ٦ؿقػٰ ا٣ؼػٮ٣ٰ

 ـ.1967 ،، ا٣ٞة٬ؿةكا٣٪نؿ

ٌٰ ثػػ٨ ا٣ٛػػؿات  :اثػػ٨ ا٣ٛػػؿات دػػةرٱغي  - ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ ٔجػػؽ ا٣ػػؿظٲ٥ ثػػ٨ ٤ٔػػ

ـٌ ا٣ػػؽٱ٨ ، 867٬ ات ا٣ضة٦ٕػػح  ،دعٞٲػػٜ ٝكػػُ٪ُٲ٨ زرٱػػٜ ك ٩ضػػٺا ٔػػ

 .ـ1942 ،ثٲؿكت ،اٵ٦ؿٱ١ٲٌح

ـً  رٱغي ةد - ٦يع٧َّؽ ث٨ أظ٧ؽ ثػ٨ ٔس٧ػةف  :ككٚٲةت ا٧٣نة٬ٲؿ كاٵٔٺـ اٷقٺ

ٌٰ ات  ٞػػ٫ي كًػػج ، 748٬ا٣ػػؾ٬ج َّٞ اد ظ ػػةر ٔػػٮَّ ٜى ٤ٔٲػػ٫ً د. ثنَّ ػػ٫ي ك٤َّٔػػ ٍ ٩ىَّ

ٌٰ  ،٦ٕؿكؼ  .ـ1424٬/2663 ،ثٲؿكت ،دار ا٣٘ؿب اٷقٺ٦

٦ةف كأ٩جةا٫ًً ككٚٲةت اٵ٠ةثؿ ٨٦ أث٪ةا٫ًً  ادًث ٮى دةرٱغي ظى  - َـّ ا٧٣ٕؿكؼ ثذةرٱغ  ؛ا٣

ـىرم ػػ ٌٰ  :اثػػ٨ ا٣ضى ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ إثػػؿا٬ٲ٥ ثػػ٨ أثػػٰ ث١ػػؿ ا٣ضػػـرٌم ا٣ٞؿمػػ

ػ ، 738٬ ات  ،ا١٧٣ذجػػح ا٣ٕىػػؿٱَّح ،ٺـ دػػؽ٦ؿمدعٞٲػٜ د. ٧ٔػػؿ ٔجػػؽ ا٣كَّ

 .ـ2666/ 1426٬ ،ثٲؿكت –وٲؽا 

ٌٰ ات ثػػ٨ أثػػٰ ا٣ٛؼػػؿ كٚٲػػةت اٵٔٲػػةف: ٌٚػػ٢ اهلل  دػػة٣ٰ ٠ذػػةًب  - ا٣ىػػٞةٔ

ٌٰ ثؽ٦نػػٜ، حدعٞٲػػٜ صػػة٤٠ٲ٨ قػػٮث٤ ، 726٬ ا٧٣ُجٕػػح  ،ا٧٣ٕ٭ػػؽ ا٣ٛؿ٩كػػ

 ـ.1974 ،ثٲؿكت ،ا١٣ةزٮ٣ٲ١ٲَّح
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٦ع٧ػؽ ثػ٨ أظ٧ػؽ ثػ٨  أظ٧ؽ ث٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ :ا٧٣نذج٫ ا٧٣٪ذج٫ ثذعؿٱؿً  دجىٲؿي  -

 ٌٰ ٌٰ  ، 852٬ات  ظضؿ ا٣ٕكٞٺ٩ ٌٰ  ،ا٣٪ضةر دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٤ٔ  ٦ؿاصٕح ٤ٔػ

 .ا١٧٣ذجح ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت ،٦ع٧ؽ ا٣جضةكمٌ 

 ، 837٬أثػٮ ث١ػؿ ثػ٨ ٤ٔػٰ ثػ٨ ٔجػؽ اهلل ا٣ع٧ػٮٌم ات  :ا٣٘ؿٱػًت  دأ٬ٲ٢ي  -

دعٞٲػػٜ ٦ع٧ػػٮد ظكػػ٨ ا٧٣ىػػؿٌم، ٩ػػةدم ا٧٣ؽٱ٪ػػح ا٧٣٪ػػٮرة اٵدثػػٰ، 

 ـ.2617/1438٬

ٌٰ ات ا٣ٛؼؿٱحي  ا٣ذؾ٠ؿةي  - ٯ اٷرث٤ ٌٰ ث٨ ٔٲكى دعٞٲٜ  ، 692٬: ث٭ةا ا٣ؽٱ٨ ٤ٔ

 ـ.1425٬/2664 ،د٦نٜ ،دار ا٣جنةاؿد. ظةد٥ وة٣ط ا٣ٌة٨٦، 

د. ٦يع٧َّؽ  دؿص٧ح ،ـ 1883رٱ٪٭ةرت دكزم ات  :ا٣ٕؿثٲح د٤٧١حي ا٧٣ٕةص٥ً  -

، ث٘ؽاد،  ٌٰ  ـ.1996ق٤ٲ٥ ا٣٪ٕٲ٧

ٌٰ ث٨ أث وؽري  :ا٣ع٧ةقحي ا٣جىؿٱَّحي  - ٰ ا٣ٛؿج ثػ٨ ا٣عكػ٨ ا٣جىػؿٌم ا٣ؽٱ٨ ٤ٔ

ًٞٲٜ كدراقح د. ٔةدؿ ق٤ٲ٧ةف ص٧ةؿ ، 656٬ات  ١٦ذجػح ا٣ؼػة٩ضٰ،  ،دىع

ة ة٬ًؿى ٞى  .ـ1426٬/1999 ،ا٣

ٌٰ ات  :كا٣٪ػػٮادر ظ٤جػػحي ا٧١٣ٲػػخ ٚػػٰ اٵدًب  - ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ ظكػػ٨ ا٣٪ػػٮاص

 ـ.1227٬/1859 ،٦ىؿ ،ا٧٣ُجٕح ا٧٣ىؿٱح ، 859٬

ى ـى ػً  - ٌٰ  أثٮ ث١ؿ ث٨ :رباٵ كٗةٱحي  اٵىدًب  حي ا٩ ا٧٣ٕؿكؼ ثػةث٨  ،ٔجؽ اهللث٨ ٤ٔ

ح  ،ثٲؿكت ،دار وةدر ،دعٞٲٜ د. ٠ٮ٠ت دٱةب ، 837٬ات  ا٣ع٧ٮمٌ  ظضَّ

 .ـ1425٬/2665 ،2ط 

ٌٰ ا٣ػؽٱ٨ ا٧٣ىٮف ا٧٣ك٧َّٯ ثكعؿ ا٣ٕٲٮف:  ا٣ؽرُّ  - ٌٰ  ا٣جػؽرمٌ أثٮ ث١ؿ دٞ ا٣ؽ٦نػٞ

ٕت ٔجؽ ا٣ٛذةح، قٲؽ وؽِّٱٜ دعٞٲٜ  ،894٬ات   ـ.1998 ،، ا٣ٞة٬ؿةدار ا٣نَّ

٭ٲؿ اًٷرث٤ٌٰ ات د - َّْ ص٧ٓ كدعٞٲٜ كمؿح كدراقػح د.  ، 677٬ٱٮافي اث٨ ا٣

ازؽ ظٮٱـم  .ـ1427٬/2666 ،ا٣ٞة٬ؿة ،١٦ذجح اٳداب ،ٔجؽ ا٣ؿَّ
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ٌٰ ثػ٨ ٧ٔػؿ ثػ٨ ٝػـؿ ات  ؛قٲٙ ا٣ؽٱ٨ ا٧٣نؽ دٱٮافي  - دراقػح  ، ٤ٔ656٬

 ،ا٣ذؿثٲػح ٤٠ٲَّػح ،٦ةصكػذٲؿ رقػة٣ح ،اخضػؿٌ كدعٞٲٜ كدؾٱٲ٢ ٔجػةس ٬ػة٩ٰ ا٣

 .ـ2666 ،ثةث٢ صة٦ٕح

 ،٦ُجٕح دار ا١٣ذت ا٧٣ىػؿٱح ،ثةٔذ٪ةا أظ٧ؽ ٩كٲ٥ ،دٱٮافي ٩ةث٘ح ث٪ٰ مٲجةف -

 ـ.1351٬/1932 ،ا٣ٞة٬ؿة

ٌٰ ات  - دعٞٲٜ ٦ع٧ػؽ أدٱػت  ، 677٬دٱٮافي ٩ض٥ ا٣ؽٱ٨ ث٨ قٮار ا٣ؽ٦نٞ

 ـ.1431٬/2616 ،٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ،ا٣ضةدر

ٌٰ  دٱٮافي  - عٞٲػٜ كدراقػح د. ص٧ػٓ كد ، 686٬ات  ٱٮقٙ ث٨ ٣ؤ٣ؤ ا٣ػؾ٬ج

اخٔجةس ٬ة٩ٰ   ـ.1437٬/2616 ،ثٲؿكت ،دار وةدر ،ا٣ضؿَّ

ٌٰ  :٦ػؿآة ا٣ـ٦ػةف ذٱ٢ي  - ػؽ ا٣ٲػٮ٩ٲ٪ ًٞٲػٜ د.  ، 726٬ات  ٦ٮقػٯ ثػ٨ ٦ع٧َّ دع

٧ًٍ٤ٲٌح ،ؿَّاخضٔجَّةس ٬ة٩ٰ ا٣ ًٕ  .ـ2613 ،ثٲؿكت ،دار ا١٣ذت ا٣

ٙي ا٣ـٹؿ ٰٚ كوٙ ا٣٭ٺؿرى  -  : 764٬ػ٤ٲ٢ ث٨ أٱجٟ ا٣ىٛؽٌم ات  :م

ٌٰ دعٞٲ * ثٕػ  ،٩ةمػؿكف -١٦ذجػح ا٣ؿُّمػؽ  ،ٜ أظ٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٣ؿُّ

 ـ.1436٬/2669 ،ا٣ؿٱةض

 .ـ2669 ،د٦نٜ ،دار اٵكاا٢ ،دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٔةٱل *

ٌٰ ات  - ٪ىةًت ٰٚ كوٙ ا٣ؼةؿ: م٧ف ا٣ػؽٱ٨ ا٣٪ػٮاص كى ٙي ا٣عى عةا ، ٬ 859وى

 ـ.2666دعٞٲٜ كدراقح د. ظك٨ ٦ع٧ؽ ٔجؽ ا٣٭ةدم، دار ا٣ٲ٪ةثٲٓ، ٧ٔةف، 

دةرٱغ ا٣ج٤ؽ اٵ٦ٲ٨: دٰٞ ا٣ؽٱ٨ ٦ع٧ؽ ث٨ أظ٧ؽ ا٣عك٪ٰ  ٰٞؽ ا٣س٧ٲ٨ ٚا٣ٕ -

دار ا١٣ذػت  ،ٜ ٦ع٧ؽ ٔجؽ ا٣ٞةدر ُٔػةٲعٞد ، 832٬ تا٣ٛةقٯ ا١٧٣ٰ ا

 .ـ1998ا٧٤ٕ٣ٲح، ثٲؿكت، 

-  ٌٰ ٧ػػةف ٚػػٰ دػػةرٱغ أ٬ػػ٢ ا٣ـ٦ػػةف : ثػػؽر ا٣ػػؽٱ٨ ٦ع٧ػػٮد ا٣ٕٲ٪ػػ ٔٞػػؽ ا٣ضي

ٕة٦ح ١٤٣ذةًب، ٨، ا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣  ، دعٞٲٜ ٦ع٧ؽ ٦ع٧ؽ أ٦ٲ855٬ ات

 .ـ1988ا٣ٞة٬ؿة، 
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دعٞٲٜ ٩جٲ٤ح  ،23ج  ، ٦764٬ع٧ؽ ث٨ مة٠ؿ ا١٣ذجٰ ات  :ٔٲٮفي ا٣ذٮارٱغ -

 ـ.1991 ،ث٘ؽاد ،ٔجؽ ا٧٣٪٥ٕ

ٌٰ ات  ا٣ٮٚٲػةت كا٣ػؾٱ٢ي  ٚٮاتي  - ػؽ ثػ٨ مػة٠ؿ ا١٣ذجػ  ، ٤ٔ764٬ٲ٭ػة: ٦يع٧َّ

جَّةس ٔى ًٞٲٜ د. إظكةف   ـ.1974 ،دار وةدر، ثٲؿكت ،دىع

ٙي ا٣عةؿً  -  ، 764٬ٙ ا٣ؼةؿ: ػ٤ٲ٢ ثػ٨ أٱجػٟ ا٣ٌىػٛؽٌم ات ٰٚ كو ٠ن

ا٣ػػؽار ا٣ٕؿثٲػػح  ،دعٞٲػػٜ ٔجػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧ ثػػ٨ ٦ع٧ػػؽ ثػػ٨ ٧ٔػػؿ ا٣ٕٞٲػػ٢

 .ـ1426٬/2665 ،ثٲؿكت ،1ط  ،٧٤٣ٮقٮٔةت

ٙي  - ًٙ  ا١٣نػػ ػ٤ٲػػ٢ ثػػ٨ أٱجػػٟ ا٣ٌىػػٛؽٌم  :كا٣ذنػػجٲ٫ كا٣ذ٪جٲػػ٫ ٤ٔػػٯ ا٣ٮوػػ

 ،ك ك٣ٲؽ ث٨ أظ٧ؽ ث٨ ا٣عكػٲ٨ ا٣ـثٲػؿمٌ  دعٞٲٜ ٬ٺؿ ٩ةصٰ ، 764٬ ات

 .ـ1999ثؿٱُة٩ٲة،  ،ز٣ٲؽ

ا٧٣ؼذةري ٨٦ مٕؿ اث٨ دا٩ٲةؿ ا٣ع١ٲ٥، اػذٲةر اٷ٦ةـ وػٺح ا٣ػؽٱ٨ ػ٤ٲػ٢  -

ٜى ٤ٔٲ٫ كاقذؽرؾى ٦ع٧ؽ ٩ةٱٙ 764٬ث٨ أٱجٟ ا٣ىٛؽم ات ا ٫ي ك٤َّٔ ٞى َّٞ  : ظى

، ا٧٣ٮو٢، ٦ُجٕح صة٦ٕح ا٧٣ٮو٢،  ٌٰ  .ـ1399٬/1979ا٣ؽ٣ٲ٧

٣ْٕٲ٥ ثػ٨ ٔجػؽ ا٣ٮاظػؽ ثػ٨ : ٔجؽ اا٣ؿااٞح اٵمٕةرً  ٨ى ٦ً  ا٣ٛةاٞحي  ا٧٣ؼذةراتي  -

ٌٰ ات  كا٩ ٌٰ ، دعٞٲٜ أظ٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ٕـٱـ ا٣ؿَّ  654٬أثٰ اٷوجٓ ا٣ٕؽى ، ثٕػ

 .ـ1434٬/2613، ثٲؿكت ، ٷقٺ٦ٲَّحدار ا٣جنةاؿ ا

دعٞٲػٜ  ، ٦887٬ع٧ػؽ ثػ٨ ٔجػؽ اهلل اٵز٬ػؿم ات  :كذٮٰٚ ا٣ؽكاكٱ٦٨ي  -

 ٌٰ  ،ا٣ٞػة٬ؿة ،دار ا١٣ذػت كا٣ٮزػةاٜ ا٣ٞٮ٦ٲَّػح ،كٚةا اٵٔىؿ ك زٱ٪ت ا٣ٞٮو

 ـ.2664 -ـ 2663

 ،دار ثٲػؿكت ،دار وػةدر ، 626٬ٱػةٝٮت ا٣ع٧ػٮم ات  :ا٣ج٤ؽاف ٦ٕض٥ي  -

 ـ.1965 ،ثٲؿكت

ا٬ؿة ٰٚ ٦ي٤يٮؾ ٦ىؿ كا٣ٞة٬ؿة - َـّ ٮـي ا٣ ص٧ةؿ ا٣ؽٱ٨ ٱٮقٙ ثػ٨ د٘ػؿم  :ا٣٪ُّضي

 ـ.1936 ،ا٣ٞة٬ؿة ،دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح ، 874٬ثؿدم ات 
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ٔجؽ ا٣٘٪ٰ ث٨ إق٧ةٔٲ٢ ثػ٨ ٔجػؽ : اٵقعةر٤ٔٯ ٩ك٧ةت  اٵز٬ةر ٩ٛعةتي  -

 ٌٰ ٌٰ  ا٣٘٪  .1299٬ ،ثٮٹؽ ، 1143٬ات  ا٣٪ةث٤ك

ٌٰ  :دةرٱغ اٷقٺـاٵ٩ةـ ٰٚ  ٩ـ٬حي  -  ،إثػؿا٬ٲ٥ ثػ٨ ٦ع٧ػؽ ثػ٨ أٱػؽ٦ؿ ا٣ٕٺاػ

ػػت ثػػةث٨ د٧ٝػػةؽ ات  َّٞ  ،دراقػػح كدعٞٲػػٜ د. قػػ٧ٲؿ َجػػةرق ، 869٬ا٤٧٣

 .ـ1426٬/1999 ،ثٲؿكت –وٲؽا  ،ا١٧٣ذجح ا٣ٕىؿٱح

ٌٰ  ا٣جػؽرمٌ أثػٮ ا٣جٞػةا ٔجػؽ اهلل  :ٰ ٦عةقػ٨ ا٣نػةـاٵ٩ػةـ ٚػ ٩ـ٬حي  -  ا٣ؽ٦نػٞ

 .ـ2666 ،د٦نٜ ،دار ا٣جنةاؿ ،دعٞٲٜ إثؿا٬ٲ٥ وة٣ط ، 894٬ ات

، ٬ ٩733٭ةٱحي اٵرب ٰٚ ٚ٪ٮف اٵدب: أظ٧ؽ ث٨ ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب ا٣٪ٮٱؿٌم ات  -

ة٬ًؿىة،  ٞى  ـ.1975دار ا١٣ذت ا٧٣ىؿٱح كا٣٭ٲبح ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕة٦َّح ١٤٣ذةب، ا٣

ٚىٲىةتا٣ٮاٰٚ ثً  - دعٞٲٜ ٦ض٧ٮٔح  ، 764٬ػ٤ٲ٢ ث٨ أٱجٟ ا٣ىٛؽم ات  :ة٣ٮى

 ،ٚؿا٩ػـ مػذةٱ٪ؿ ،كذنؿٝٲ٨ اٵ٧٣ة٩ٲػحص٧ٕٲح ا٧٣ي  ،٨٦ ا٧٣كذنؿٝٲ٨ كا٣ٕؿب

 .إقُ٪جٮؿ كثٲؿكت

*   *   * 



 
 

 ()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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 اإلَساٍَح انؼهىو يف انكتاتح
 انهغىٌح انكفاءج دشكح يُظىس يٍ

 ()اهٕل يّؽي. د .أ

ى:خالصظ
 ٱٕذ٧ػػؽ ا١٣ذةثػػح ٧٣٭ػػةرة صؽٱػػؽ ٦٪ْػػٮر دٞػػؽٱ٥ ٮرٝػػحا٣ ٬ػػؾق ٦ػػ٨ ا٣٘ةٱػػح

 ظؿ٠ػحا ا٧٣ذ٧ٲػـ إ٣ػٯ ا٧٣جذػؽئ ٦ػ٨ ا٧٣ؼذ٤ٛػح ث٧كػذٮٱةد٭ة ا١٣ذةثح دٮوٲٛةت

 ا٧٣ذٞػؽـ: ٦كذٮٱٲ٨ أ٤ٔٯ ٤ٔٯ ٬٪ة كا٣ذؿ٠ٲـ   2612 أ٠ذ٢ٛ - ا٤٣٘ٮٱح ا١٣ٛةاة

 أث٪ػةا ٦ػ٨ ا٤ٕ٣ٲػة كا٣ؽراقػةت ا٣ضة٦ٕٲٲ٨ ا٤ُ٣جح ٠ذةثح ٱ٧سٺف ا٤٣ؾٱ٨ كا٧٣ذ٧ٲـ

  كٗٲؿ٥٬ ا٤٣٘ح

 ٦٭ػةرة اػذجػةر أقػ٤ٮب إ٣ػٯ ٱذُػؿؽ أف ثػؽ ٹ ا١٣ذةثػح ٤٧ٔٲػح ٚػٰ ا٣٪ْؿ

٨ ٦كذٮل د٪ةقت ٦ؼذ٤ٛح ٧٩ةذج اٵق٤ٮب ٣٭ؾا  ا١٣ذةثح  ٦ػ٨ كا٣٘ةٱػح ا٧٧٣ذعى

٨  اٹػذجةر  ا٣ػؾٱ٨ ٦ػ٨ ٗٲؿ٬ػة ٦ػ٨ أك ا٣ٕؿثٲػح أث٪ػةا ٦ػ٨ ٱ١ػٮف ٝػؽ ٚػة٧٧٣ذعى

 ا٣ذعىػٲ٢ درصػح ٤ٔٯ اٹ٬ذ٧ةـ ٱ٪ىت ا٤٣٘ح، أث٪ةا ظةؿ ٰٚ  ا٣ٕؿثٲح ٱؽرقٮف

 كذ٣ػٟ ا٤٣٘ٮٱػح، ا١٣ٛػةاة ٦كذٮل ٨ٔ ٌٚٺن  ا٣ؽراقٲح ا٧٣ٞؿرات ٨٦ ٦ٞؿر ٰٚ

                                                 

 ا٤٣٘ػةت ٣ذ٤ٕػٲ٥ اٵ٦ؿٱ١ػٰ ا٧٣ض٤ػف ٌٔٮ، د٦نٜ صة٦ٕح، ا٣كٮرٱح اٹٚذؿاًٲح ا٣ضة٦ٕح  ا

  ك٦كذنةر ك٦ؽرب  أ٠ذ٢ٛا اٵص٪جٲح

ٓ ثذػػةرٱغ ا٧٣ض٧ػػأ٣ٞػػٯ ا٣ػػؽ٠ذٮر ٦٭ػػؽم ا٣ٕػػل ٬ػػؾق ا٧٣عةًػػؿة ٚػػٰ ٝةٔػػح 

  ـ25/11/2626
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 اٹػذجػةر أف :أم زة٩ٲػح، ص٭ح ٨٦ ا٣ذ٥٤ٕ ك٦ٞؽار ص٭ح ٨٦ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٚة٤ٔٲح ٣ذٞٲٲ٥

 ٦ػ٨ ا٣٪ٮع ٬ؾا  أٱٌةن  ثة٣ذ٤ٕٲ٥ دٞٮـ ا٣ذٰ ٤٣ض٭ح ث٢ ٚعكت ٤٣ُة٣ت ٦ٮص٫ ٗٲؿ

 ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٧٣ػػةدة ٧٠ٲػػح ٝٲػػةس ٱذػػ٫كٗة ا٣ذعىػػٲ٤ٰ اٹػذجػػةر ٱػػؽٔٯ اٹػذجػػةر

 ا٣عة٣ػح ٚػٰ  ٦ٞة٣ٲػةن  أك ٦ٮًػٮٔٲةن  اٹػذجػةر كٱ١ػٮف ر،٦ٞػؿٌ  ٬ٮ ة٧٦ٌ  ا١٧٣ذكجح

 ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح ٗٲػؿ ث٤٘ح ا٣٪ةَٜ ا٣ُة٣ت ٠ٛةاة ٦كذٮل ٤ٔٯ ا٣ذؿ٠ٲـ ٱ١ٮف ا٣سة٩ٲح

 صـا ك٬ٮ ا٣ٕؿثٲح، ٠ذةثح ٰٚ ٠ٛةاد٫ ٦كذٮل كٜٚ ٦عؽدة ٣٘ٮٱح كّةاٙ دعٞٲٜ

 ٦ػةدة أك ٦عػؽدان  ٧٤ٔٲةن  ٦ٞؿران  ٱٕذ٧ؽ ٹ ا٣ؾم ثة٣ٕؿثٲح ٣ٕة٦حا ا١٣ٛةاة اػذجةر ٨٦

 كا٧٣ٮًػٮٰٔ ا٧٣ٞػة٣ٰ اٹػذجػةرٱ٨ ث٪ػةا إ٣ػٯ ا٣ٮرٝح كقذذُؿؽ  ثٕٲ٪٭ة ٧٤ٔٲح

  أقب٤ذ٭٧ة كأ٩ٮاع

 :بالكتابظىالكغاءةىتػوومىفيىحالوظىمماردات

 ٚػٰ ص٧ػح وػٕٮثةت اٷ٩كػة٩ٲةت ٦ضػةؿ ٚػٰ ا١٣ذةثػح دٞٲٲ٥ ٤٧ٔٲح دٮاص٫

 ٚػٰ ا٧٣ػؽرس كأداا ا١٣ذةثػح ٚػٰ ا٣ُة٣ػت ٝػؽرة ٣ٞٲػةس ٤ٔحٚة أدكات دى٧ٲ٥

 كا٣ٞػة٩ٮف كا٤ٛ٣كػٛح كا٣جٺٗح ا٧٣٪ُٜ كٰٚ ك٩ٞؽٱح كأدثٲح دةرٱؼٲح ٦ٮًٮٔةت

 ٤٣ُة٣ػت، كا١ٛ٣ؿٱػح ا٤٣٘ٮٱػح ٤٣ٞػؽرة ٦٭ػ٥ٌ  ٦ؤمػؿ ا١٣ذةثػح اػذجةر إف  كٗٲؿ٬ة

 اٷ٩كػة٩ٲح، ا٤ٕ٣ػٮـ ٚػٰ ا٣ضة٦ٕٲػح ٤٣ؽراقح ا٣ذٞؽـ ٤٧ٔٲح ٨٦ صـا إ٣ٲ٫ كا٣ذٞؽـ

 صة٦ٕػح ٦ػ٨ اٷصػؿااات دؼذ٤ػٙ  ا٣ٕة٥٣ ث٤ؽاف مذٯ ٰٚ ػىٮوةن  ٦٪٭ة ا٤ٕ٣ٲة

 ٠ٛػةاة ٦كػذٮل ظػٮؿ قػؤاؿ ٔػ٨ اٷصةثػح دعػةكؿ ٧ٔٮ٦ةن  ١٣٪٭ة ،أػؿل إ٣ٯ

 ١ٚػ٢ ،٧٤٣كػذٮٱةت كاًػط دٮوٲٙ ٱٮصؽ ٹ أ٫٩ ٥٤ٕ٩ ١٣٪٪ة  ا١٣ذةثٲح ا٣ُة٣ت

ػ كصػٮد ٦ػٓ مؼىػٰ أقػةس ٤ٔػٯ دىػعط ٧ٔٮ٦ػةن  ا١٣ذةثػح اػذجةرات  ٤٥َّ قي

 ٠ػةف كرث٧ػة  مؼىػٰ أقػةس ٤ٔػٯ ٗة٣جةن  ٦ج٪ٰ اٵظٲةف ثٕي ٰٚ ط٤٣ذىعٲ

 درصػح ٤ٔػٯ ٦ٞة٣ٲح إصةثح دعى٢ ٝؽ ا٧٣سةؿ قجٲ٢ ٤ٕٚٯ ،٩ٮٔٲةن  أك ٧٠ٲةن  ا٣ذٞٲٲ٥

 ثعسخ أك ،ا٣ىٙ ٗؿٚح ٰٚ صؿت ا٣ذٰ ا٣ذع٤ٲ٤ٲح ثة٧٣٪ةٝنح دٰٛ ٹ ١٣٪٭ة ،86
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 ٤ٔػٯ دعذػٮم ١٣٪٭ػة ،أد٩ٯ ٣٘ٮٱح ٩ٮٔٲح ذات أػؿل ٦ٞة٣ح ك٬٪ةؾ ا٧٣ٞؿر، ٰٚ

 ٬ػؾا دضػةكز ٦عةك٣ػح ا٣ٮرٝػح ٬ػؾق أ٬ػؽاؼ ٦ػ٨ك  أٱٌػةن  86ثػػ كدٞٲ٥ٌ دع٤ٲ٢

  ٦٪ُٰٞ ثؽٱ٢ كدٞؽٱ٥ ا٣ذ٪ةٝي

 ثٕػي ثٞػؽرة اٷ٩كػة٩ٲح ا٤ٕ٣ػٮـ أقػةدؾة ٦ْٕػ٥ ٣ؽل م١ةن  ٬٪ةؾ أف ٱجؽك

 دٞٲػٲ٥ ٚػٰ  ٦ذٕػؽد ٨٦ اٹػذٲةرا ا٧٣ٮًٮٰٔ اٹػذجةر ٦س٢ اٹػذجةرات أ٩ٮاع

 ٕذػةدكفٱ ٗة٣جػة ٚ٭ػ٥  َٺث٭ػ٥ ٔ٪ػؽ ٲذ٭ػةد٪٧ ٱعةك٣ٮف ا٣ذٰ ا١ٛ٣ؿٱح ا٧٣٭ةرات

 ٚػٰ ا٬ذ٧ة٦ػةن  ا٧٣ٮًٮٰٔ ا٣ذٞٲٲ٥ ٱٕٲؿكف كٹ ٦ٞة٣ٰ ٹػذجةر ا٣نؼىٰ ا٣ذٞٲٲ٥

 ٱػؽؿ ٧٣ػة اٵداا اٚذٞػةر أقػةس ٤ٔٯ ا٧٣ٮًٮٰٔ ا٣٪٭ش ٱي٪ذٞؽ  اٵظٲةف ٥ْٕ٦

 ٚةٹػذجػةر ؛از٪ػةف ٤ٔٲػ٫ ٱؼذ٤ػٙ ٹ أ٦ؿ ك٬ؾا ا١٧٣ذٮب، ا٣ذٕجٲؿ ٰٚ ٝؽرة ٤ٔٯ

 ٠ةدػت ٩ْػؿ ٰٚ ا٣ع٢ ٱ٨٧١  دٌٕؿٰٚ ا٧٣ٮًٮٰٰٔ ظٲ٨ أٌف ٚ إ٩ذةصٰ ا٧٣ٞة٣ٰ

 ٦ػػ٨ ١٣ػػ٢    ك٦ٮًػػٮٰٔ ٦ٞػػة٣ٰ مػػٞٲ٨ ٦ػػ٨ ا٣ذٞٲػػٲ٥ صٕػػ٢ ٚػػٰ ا٧٣ٞة٣ػػح ٬ػػؾق

٫ ٭ٲ٨ا٣ذٮصُّ   اٵقػذةذ ٣ذٮٕٝةت اٷ٩ىةؼ ٣ذعٞٲٜ ٔؿً٭٧ة ٤ٔٯ كق٪أدٰ ،أقكي

  قٮاا ظؽ ٤ٔٯ كَٺث٫

ى:اإلندانوظىالطلومىفيىالتػووم
 ٦ٕذػؿؼ ٧٤ٔٲػح ٦ؿصٕٲػح ذات دٞٲػٲ٥ أدكات اٳف ظذٯ ٧ٔٮ٦ةن ٣ٲف ٣ؽٱ٪ة 

 ا٣ذع٤ٲ٤ٲػح أك ا٣٪ٞؽٱح ٠ة٧٣ٺظْةت ا٧٣كذ٤٧ٕح اٵدكات ثٕي ٬٪ةؾ ٨١٣  ث٭ة

 ا٧٣ٺظْػةت ٬ػؾق أف إٹ ا٣ُة٣ػت، إصةثػةت ٬ة٦ل ٤ٔٯ اٵقذةذ ٱؽك٩٭ة ا٣ذٰ

 دذعػٮؿ ظٲ٪٧ػة إٹ دٞٲٲ٧ٲػح أداة دٕذجػؿ كٹ ،كدٮٕٝةد٫ ا٧٣ىعط ١ٚؿدؽٌؿ ٤ٔٯ 

 ٧ٕٚػةٱٲؿ  ٦ذ١ة٦ػ٢ دٞٲٲ٧ػٰ ٩ْػةـ إ٣ػٯ ة٣ذػة٣ٰكث ،ا٣ُة٣ػت ٣ػؽل ٝ٪ةٔػةت إ٣ٯ

 ٔػة٧٣ٲ٨ ٗة٣جةن  اٵقةدؾة ٱ١ٮف  وؿٱعح ٗٲؿ ٧ً٪ٲح ٧ٔٮ٦ةن  د٢ْ ٣ؾ٣ٟ ا٣٪ضةح

 إٹ َٺث٭ػ٥ ٦ػ٨ أداان  ٱٞج٤ػٮف كٹ ،ا٤٣٘ح ٤ٔٮـ ٨٦ ك٦ذ١٧٪ٲ٨ ٦ٮًٮٔةد٭٥ ٰٚ

 ٠ػأف ،ثػ٫ ا٣ؼػةص ا٣ذٞٲٲ٧ػٰ ٫٧قػ٤ٌ  ٣ٶقػذةذ ٱ١ػٮف كٝػؽ  دٮٕٝةد٭٥ ٱؽا٩ٰ ٦ة
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 ١٣ػ٢ آػػؿ كٔػؽدان  ،٩عٮم ػُأ ٢٠ ٦ٞةث٢ ا٣ٕٺ٦ةت ٨٦ ٦عؽدان  ٔؽدان  ٱعؾؼ

 ٤٣ؼُػأ كٗٲػؿق ،ا٣جٺٗػح ٚػٰ أك اٹقػذ٧ٕةؿ ٰٚ ٹ٩عؿاؼ كآػؿ ،وؿٰٚ ػُأ

 ٩ذػةاش ٣ؽٱ٫ ٠ةف ا٧٣ؿ٦ٮٝٲ٨ اٵقةدؾة أظؽ أف ث٤٘٪ٰ ٦ة أقذ٘ؿب ك٥٣  اٷ٦ٺاٰ

  ٦ذ١ػؿر ػُػأ ٠ػ٢ ٦ٞةث٢ ٔٺ٦ح ٱعؾؼ ٠ةف ٚؿث٧ة  ا٣ىٛؿ دعخ ٦ة إ٣ٯ دى٢

  ٤ٔٲ٫ درص٪ة ة٧ٌٔ  ٱؼذ٤ٙ ٤٣ض٧ٲٓ ٦٪ىٙ دٞٲٲ٧ٰ ٩ْةـ ٬ٮ ٤ُٮبا٧٣ أف ٱجؽك

 ا٧٣ٛةصآت دؼذٰٛ ٠ٰ ا٧٣ؿظ٤ٲح ا٣ٞىٲؿة اٹػذجةرات ا٣٪ْةـ ٬ؾا ١٦ٮ٩ةت ٨٦

  «أظؽ ٱ٪ضط ٥٣» كّة٬ؿة ا٣٪٭ةاٰ اٹػذجةر ٰٚ

ى:اللعووظىالكغاءةىتػوومىاختبار
 ٦ض٧ػػٮع ٦ػػ٨ أْٔػ٥ ا٤٣٘ٮٱػػح ا١٣ٛػةاة ٝٲ٧ػػح أف إ٣ػػٯ ثؽاٱػح اٷمػػةرة دعكػ٨

 اٵ٧ْ٩ػح كٜٚ ا١٣ٛةاة كدٞٲٲ٥  كزٞةٚح ك٩ُٜ ك٦ٛؿدات كوؿؼ ٩عٮ ٨٦ ١ٮ٩ةد٭ة٦

 اٵكركثػػٰ كا٣٪ْػػةـ  اٵ٦ؿٱ١ػػٰ ا٧٣ض٤ػػفا أ٠ذٛػػ٢ ٦سػػ٢ ا٧٣ٕذ٧ػػؽة ا٧٣ٕٲةرٱػػح

 ٦ػ٨ أ٩ٮأ٭ػة ٤ٔػٯ ٚةٵػُػةا ا٣ضـاٲػةت، ٤ٔػٯ ٱؿ٠ٌػـ ٹ مػ٧ٮ٣ٰ ٔػةـ ا٧٣نذؿؾ

 ُة٣ػتا٣ ٝػؽرة ٦كػذٮل ٤ٔػٯ دػؽؿ ٦ؤمػؿات دٕذجػؿ كثٺٗٲػح كٝٮأؽٱػح إ٦ٺاٲح

 أـ ٠ة٩ػخ ٠ذةثٲح ا٧٣ذ٪ٮٔح ٣ٺػذجةرات ا٧٣نذؿؾ ا٣٭ؽؼ إف  دٞٲ٥ٌ ٹ ك٬ٰ ا٤٣٘ٮٱح،

 ا٣ُة٣ػت ٦ػ٨ ٤٣ذٞٲٲ٥ ٝةث٤ح ٔٲ٪ح ٤ٔٯ ا٣عىٮؿ ٬ٮ ٦ٮًٮٔٲح، أك ٦ٞة٣ٲح ذ٣ٟ، ٗٲؿ

 ٦ج٪ٲػح اٵقػب٤ح د١ػٮف أف ثػؽ ٹ ٣ػؾا اٹػذجةر، ٩ذٲضح ٰٚ كاٷ٩ىةؼ ا٣ؽٝح ٣ذعٞٲٜ

 ٧٦ػة ثؽٝػح ٦عؽد قٲةؽ ك٣٭ة ،ا٣ن٧ف كًٮح ككاًعح ٦ٞجٮؿ ٩ْؿم إَةر ٤ٔٯ

  ظؽة ٤ٔٯ ط٦ىعِّ  ٢٠ٌ  دؼهٌ  ٦ٕةٱٲؿ أذ٧ةد ٦كأ٣ح دضةكز ٱذٲط

 ا٧٣ض٤ػف دٮوػٲٛةت ٤ٔػٯ ٦ج٪ػٰ ا٣ٮرٝح دجٲ٨ٌ ٧٠ة ا٣ٺزـ ا٣٪ْؿم اٷَةر

 ٩ُػةؽ ٤ٔػٯ ا٧٣ذعػؽة ا٣ٮٹٱػةت ٚػٰ دكذ٢٧ٕ ا٣ذٰ ا١٣ذةثٲح ١٤٣ٛةاة اٵ٦ؿٱ١ٰ

 ٤ٔػٯ ا٣ُة٣ػت ٱعى٢ ٹػذجةرا ٩ذٲضح ٰٚ  ا٣ٕنؿٱ٨ ا٣ٞؿف ٦٪ذىٙ ٦٪ؾ كاقٓ

 ٦٭ػةرة ذٮوػٲٛةتث ٠ذةثذػ٫ ث٧ٞةر٩ػح ثٮًػٮح ٦عؽد ٦ٮًٮع ٰٚ ١٣ذةثذ٫ دٞؽٱؿ
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  2612 اٵص٪جٲػػح ا٤٣٘ػػةت ٣ذ٤ٕػػٲ٥ اٵ٦ؿٱ١ػػٰ ا٧٣ض٤ػػف إرمػػةداتا ا١٣ذةثػػح

 ا٣٪ػةَٞٲ٨ ا٣ُػٺب ٤ٔػٯ د٪ُجػٜ ٝػؽ ا٣ذػٰ  أد٩ػةق 2 ا٣ضؽكؿا ا٣ذٞٲٲ٥ ك٦ٕةٱٲؿ

       .ACTFL Proficiency Guidelines English-Arabicا كث٘ٲؿ٬ػة ثة٣ٕؿثٲػح

   1 ا٤٧٣عٜ ا٩ْؿا

ٹ دٌؽٰٔ دٮوٲٛةت ا٧٣ض٤ف أف دٮوٲٛةت ا٧٣كذٮٱةت ا٤٣٘ٮٱح د٪كػعت 

٤ٔٯ أث٪ةا ا٤٣٘ح اٵـ ك٤ٔٯ ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٤٘ػةت أػػؿل، إٹ أف دضؿثذػٰ ا٣ُٮٱ٤ػح 

ثةػذجةر ا١٣ذةثح كا٣ذعؽث ٵث٪ةا ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ك٣ؽارقػٲ٭ة ٦ػ٨ ٗٲػؿ ا٣٪ػةَٞٲ٨ 

دضؿثح ٔؽد ٹ ثأس ث٫ ٨٦ ا٣ـ٦ٺا ٰٚ ا٤٣٘ةت ا٧٣ؼذ٤ٛح ٚػٰ ٬ػؾا  ك٠ؾ٣ٟ ،ث٭ة

٣ٺٔذٞػػةد أف ٠ػػٺ ا٣٪ػػٮٔٲ٨ ٦ػػ٨ ا٤ُ٣جػػح د٪ُجػػٜ ٤ٔػػٲ٭٥  = ٱػػؽٔٮ٩ٰا٣٪ْػػةـ 

 ٨٦ ا٧٣كذٮل ا٧٣ذٞؽـ ٧ٚة ٚٮؽ  ا٣ذٮوٲٛةت إ٣ٯ ظؽ ثٕٲؽ ػىٮوةن 

ى:اللعووظىللكغاءةىنظريىإطار
  1 ا٣نػ٢١ا ا٤٣٘ٮٱح ١٤٣ٛةاة ا٧٣ض٤ف ٦كذٮٱةت دٮوٲٛةت ٤ٔٯ أذ٧ةدان 

 ٹػذجةر ػٌٓ ٦ة َة٣ت ٠ٛةاة ٦كذٮل دٞؽٱؿ ٰٚ ا٧٣ُجٞح ا٣ذٞٲٲ٥ ٦ٕةٱٲؿ ك٤ٔٯ

 دىػٮر ٱ١٧٪٪ػة  2 ا٣نػ٢١ا ا٣ذضؿثػح ٦ضػةٹت ك٤ٔػٯ  1 ا٣ضػؽكؿا ا١٣ٛةاة

 :ٱأدٰ ٧٠ة ا٧٣ٞذؿح ا٣٪ْؿم اٷَةر
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   إَةر ٩ْؿم ١٤٣ٛةاة ا٤٣٘ٮٱح1ا٣ن٢١ ا

 

 ا٣ذضؿثح ك٦كذٮٱةت ا٤٣٘ح  ٦ضةٹت 2ا٣ن٢١ ا

٦ػ٨ دٮوػٲٛةت ا٧٣ض٤ػف اٵ٦ؿٱ١ػٰ  إف ٔ٪ةوؿ اٷَةر ا٣س٧ة٩ٲح ٦كػذ٧ؽة

 ، ك٬ؾق 2 ١٤٣ٛةاة ا٤٣٘ٮٱح ك٨٦ ٦ضةٹت ا٣ذضؿثح ا٧٣ٛذؿًح ٤٣ُة٣ت اا٣ن٢١

٦ضةٹت ٔة٦ح مة٤٦ح دكةٔؽ ٰٚ د١ٮٱ٨ وٮرة ٨ٔ ا٧٣ٮًٮٔةت ا٣ذػٰ ٱ١٧ػ٨ 

 ٨٦ ػٺ٣٭ة ٤٣ُة٣ت د٪ةك٣٭ة ث٪ضةح ٠ذةثٲةن أك ٰٚ د٥٤ٕ ا٤٣٘ح 

 :اهموةءة يكذْٕةت -1

 ا٤٣٘ٮٱػح ثة٣ٮّػةاٙ ثٕػي ٦٨ػ ثٌٕػ٭ة ا٣ؿاٲكح ا١٣ٛةاة ٦كذٮٱةت دذ٧ةٱـ

 ٱٛنػ٢ ك٦ػة ،٣٘ٮٱػح ٦٭ػةـَّ  ٨٦ ث٫ ا٣ٞٲةـ ا٣٪ةَٜ ٱكذُٲٓ ٧ٚة ٦٪٭ة، ث٢١   ا٣ؼةوح

 كًػٓ ا٣ٌػؿكرم ٦ػ٨ ٠ةف ٣ؾ٣ٟ ٠ٛةاد٫؛ ٦كذٮل ٱعؽد ةصـاٲ   أك ة٠ي٤ِّٲ   ثذأدٱذ٫

 ٹظٞةن  كثة٣ذٛىٲ٢ ٬٪ة ثةػذىةر دكؿد ٦كذٮل ٢١٣ حكدٝٲٞ كاًعح دٮوٲٛةت

   3 ا٣ن٢١ ٰٚ ا١٣ٛةاة ٦كذٮٱةت ا٩ْؿا

 كٚػٜ ٠ٺ٦ػ٫ دٕؽٱ٢ ا٧٣ذ٧ٲـ ٱكذُٲٓ ا٧٣ذٛٮؽ وٛةت إ٣ٯ إًةٚح: اهًذًّٖـ

 أوػٲٺن  ٠ٺ٦ػةن  ٦كػذؼؽ٦ةن  ٦ذ٪ٮٔػةن  ص٧٭ٮران  ٣ذ٪ةقت ٫ٕ٦ ا٧٣ذعةكر أك ا٣ض٧٭ٮر

 ا٣ؾات

 ا٣ٲٮ٦ٲح ا٣عٲةة

 ا٧٣ضذ٧ٓ

 ا٣ٕة٥٣

 ٦جذؽئ

 ٦ذٮقٍ

 ٦ذٞؽـ

 

 ٦ذ٧ٲـ
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 ٵمػػؼةص ا٣ٛٮرٱػػح ثة٣ذؿص٧ػػح ـا٣ٞٲػػة ٠ػػؾ٣ٟ كٱ١٧٪ػػ٫ ؛٣٘ٮٱػػةن  كراٝٲػػةن  زٞةٚٲػػةن 

  كٔؿ٫ً - ا٣ؼةص رأٱ٫ ثة٣ٌؿكرة ٣ٲف - رأم ك٦٪ةٝنح ،٦ؿ٦ٮٝٲ٨

ّْق ، ٦ٮٝػٙ ٦ػٓ كٱذٕة٦ػ٢ ا٣ؿأم ٱؤٱؽ :اهًذو  ٰ  ا٧٣ٮاًػٲٓ كٱ٪ػةٝل اٚذؿاًػ

  ا٣نؼىٲح دضؿثذ٫ ٦ذضةكزان  ٣٘ٮٱةن  ٦أ٣ٮٚح ٗٲؿ ٦ٮاٝٙ ٰٚ كا٧٣ضؿد ثة٧٣عكٮس

 كٱُٕػػٰ ،كٱٞةثػػ٢ ،كٱٞػػةرف ٤٠٭ػػة اٵز٦٪ػػح ٚػػٰ كٱىػػٙ ٱكػػؿد: اهًذقأأؽم

  ا٣نؼىٲح دضؿثذ٫ ظؽكد ٰٚ ٦ٕٞؽة ٦ٮاٝٙ ٦ٓ كٱذٕة٢٦ ،٦ٛى٤ح د٤ٕٲ٧ةت

 ٝػؽا ٝجػ٢ ٨٦ ٱك٧ٕ٭ة ٥٣ ص٧ٺن  ٱؿ٠ت :أم ثة٤٣٘ح؛ ا٣ؼ٤ٜ ٱجؽأ: اهًذْقٍ

 ثؿ٩ة٦ضػ٫ كٱىػٙ ٦أ٣ٮٚػحو، ٦ٮًػٮٔةت ٨ٔ كٱضٲت ،كٱكأؿ ق٤ٲ٧ح د١ٮف ٹ

  ثكٲُح ٦ٮاٝٙ ٦ٓ كٱذٕة٢٦ كٱ٪٭ٲ٫، كٱذةث٫ٕ ظٮاران  كٱجؽأ ا٣ٲٮ٦ٰ،

 ٠ة٣ذعٲػةت ٦عٛٮّػح ٔجػةرات ٦كػذ٧ٕٺن  ا٣ذٮاو٢ ظؽكد أد٩ٯ: اهًجذؽئ

 كدٞػػؽٱ٥ ،٦ٕٲٌ٪ػػةن  ٦ٮًػػٮٔةن  دؼػػه كا٣ٕجػػةرات ا٧٣ٛػػؿدات ٦ػػ٨ كٝػػٮاا٥ ٦ػػسٺن،

  ا٧٣كذٮل ٬ؾا ٰٚ ٣ؽٱ٫ كّٲٛٲح ٝؽرة كٹ ،ا٣ؾات ظٮؿ ٤ٕ٦ٮ٦ةت

 ك٬ػٰ أٹ ،ثة٧٣كػذٮٱةت دذ٤ٕػٜ ح٦٭٧ٌػ ٩ُٞػح إ٣ػٯ اٷمػةرة ٨٦ أكٹن  ثؽ ٹ

 ا٤٣٘ٮٱػح ا٣ٮّػةاٙ إ٣ػٯ ٚٞػٍ دؿصػٓٹ  أ٧٬ٲذ٭ػة إف  ا٤ٞ٧٣ػٮب ا٣٭ػؿـ ٦ٛ٭ٮـ

 دػٮٚؿق ٱذٮٝٓ ا٣ؾم كا٧٣ٮًٮٰٔ ا٤٣٘ٮم ا٥١٣ٌ  إ٣ٯ ث٢ ،٦كذٮل ث٢١ ا٧٣ؿدجُح

  أٱٌةن  ٦كذٮل ٢٠ ٰٚ

 ا٤٣٘ٮٱػػح كا٣ذؿا٠ٲػػت ا٧٣ٛػػؿدات أف إ٣ػػٯ ا٤ٞ٧٣ػػٮب ا٣٭ػػؿـ ٦ٛ٭ػػٮـ ٱنػػٲؿ

 ثػ٢ ػُٲحو  رةو ثىٮ ٣ٲف آػؿٯ ٣إ ٦كذٮل ٨٦ دـداد دي٪ةٝل ا٣ذٰ كا٧٣ٮًٮٔةت

 ٦ػؿدٲ٨ أك ةن ٦ػؿٌ  دذٌةٔٙ ٹ أ٩٭ة :أم ؛ 2626 ا٣ٕلا ٬٪ؽقٲح ٦ذٮا٣ٲح ثىٮرة

٨ دضؿثػح دااؿة ادكةع ثكجت ٦ٌةٔٛحن  إًٔةٚةن  ث٢ آػؿٯ ٣إ ٦كذٮل ٨٦  ا٧٧٣ػذعى

٨ ػجػؿة ٦ضػةٹتا٣ذة٣ٰ  2 ا٣ضؽكؿا ا٤٣٘ٮٱح  ٬ػؾق أػػؾ كٱعكػ٨   ا٧٧٣ػذعى

  كاٹػذجةر ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ اٹٔذجةر ثٕٲ٨ ا١ٛ٣ؿة
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 ا٣ؿاٲكح ا١٣ٛةاة ٦كذٮٱةت  3ا ا٣ن٢١

 ا٧٣كػػذٮٱةت ٚػػٰ د٪ػػةٝل ا٣ذػػٰ ثة٧٣ٮًػػٮٔةت ٱذ٤ٕػػٜ آػػػؿ أ٦ػػؿه  ٬٪ػػةؾ

 دؼٌػٓ ٔنػٮااٲح ٦كػأ٣ح ٣ٲكػخ ا٧٣ؼذ٤ٛػح ا٧٣ٮًٮٔةت ٧ٚ٪ةٝنح ا٧٣ؼذ٤ٛح،

٨، أك ا٧٧٣ذًع٨ ٣ؿٗجةت  ٱؿا٬ػة ا٣ذػٰ ا٣ذضؿثػح ٦ضةٹت ٤ٔٯ دٕذ٧ؽ ث٢ ا٧٧٣ذعى

٨ ٣ذضؿثح ٧٦س٤ح ةا١٣ٛةا ٩ْةـ  ٦ضػةٹتا٣ذػة٣ٰ  ا٣ضػؽكؿ ٱجٲ٨ٌ  ا٤٣٘ٮٱح ا٧٧٣ذعى

 ٩ذٮٝػٓ ٧٣ة كٚٞةن  ٦ٮًٮٔةد٭ة كظٮؿ ظٮ٣٭ة أقب٤ح ٩كأؿ أف ٱ٨١٧ ا٣ذٰ ا٣ذضؿثح

٨ ٦كذٮل ٤ٔٲ٫ ٱ١ٮف أف   ا٧٧٣ذعى

 قػةاؿ ٤ٔػٯ د٪ُجٜ كدٮوٲٛةد٭ة ا١٣ٛةاة ٦كذٮٱةت أف إ٣ٯ اٷمةرة دضؽرك

  ٦٭ػةرة ٠ػ٢ َجٲٕػح ٦ػٓ ٱذ٪ةقػت ةث٧ػ اٹػذٺؼ ثٕي ٦ٓ ا٤٣٘ٮٱح ا٧٣٭ةرات

أ٠ذٛػ٢ إرمةدات ا٩ْؿا ٦٪٭ة ث٢١ ػةوح دٮوٲٛةت ك٧٤٣٭ةرات
1
 ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح 

   1 ر٥ٝ ا٤٧٣عٜ

                                                 

 ا٦ٮٝٓ أ٠ذ٢ٛ   2613كثة٣ٕؿثٲح ٔةـ  ،٩2612نؿت اٷرمةدات ثةٷ٤١٩ٲـٱح ٔةـ   1ا

 ك٦ذٛٮؽ٦ذ٧ٲـ

 ٦ذٞؽـ

 ٦ذٮقٍ

 ٦جذؽئ



 527 د. وّدي العؼ -الكتابة يف العموً اإلٌطاٌية 

 

 اهًوؿدات )أيسوح  ثٕي اهًًْْٔةت اهّْٖوح اهًضةل اهًكذْى

ٹ كّٲٛح ٣٘ٮٱح،  ا٣ؾات اهًجذؽئ

ا٣ذٕؿؼ ٤ٔٯ ٦ٛؿدة، 

إ٩ذةج ٧٤٠ةت ٦ذٛؿٝح 

٨٦ ٦ضة٫٣، قؿد 

٦ض٧ٮٔةت ٨٦ 

ا٧٣ٛؿدات ٰٚ ٦ضةؿ 

 دٹ٣ٰ ٦عؽد:

ا٣ؼٌةر كا٣ٛٮا٫٠  

كاٵ٧َٕح كأٱةـ 

اٵقجٮع كاٵم٭ؿ 

كا٣ٛىٮؿ كا٣ضٮ 

كا٣ؿٱةًح كاٵ٣ٮاف 

كا٧٣ٺثف كا٣ؽراقح 

 كٗٲؿ ذ٣ٟ 

اٵقؿة، ا٣ؽراقح، 

ا٣ك٨١، ا٣ؿٱةًةت، 

اٵ٧َٕح، 

ا٧٣نؿكثةت، أٱةـ 

اٵقجٮع، أم٭ؿ 

ا٣ك٪ح، ا٧٣٪ةخ، 

ا٧٣ٺثف، اٵ٣ٮاف، 

ٔح، اٵٔؽاد، ا٣كة

كقةا٢ 

 ا٧٣ٮاوٺت   

أب، أـ، أخ، أػخ، زكج، 

٦ؽرقح، صة٦ٕح، ٣٘ح ، 

ا٣ذةرٱغ، ا٤ٕ٣ٮـ ا٣كٲةقٲح، 

دراقح ا٣نؿؽ اٵكقٍ، 

اٵدب، مٞح، ثٲخ، ق٨١ 

 ا٣ُٺب، ٗؿٚح ا٩ٮـ،

ص٤ٮس، َٕةـ ، ظ٧ةـ، 

٦ُجغ، ٠ؿقٰ،، ٦٪ٌؽة، 

قؿٱؿ، د٤ٛةز، أرٱ١ح، وٮرة، 

٬ةدٙ، ظةقٮب، ٠ؿة ا٣ٞؽـ 

٧٣ةا ، اا٣ك٤ح، ا٧٣ٌؿب، ا

ا١٣ؿة ا٣ُةاؿة، ا٣كجةظح، 

ا٧٣نٰ، ا٣ضؿم، ػجـ، 

صج٨، ػٌةر، ٚٮا٫٠، ٝ٭ٮة، 

مةم، ٦ةا، ظ٤ٲت، ٔىٲؿ، 

ا٣ض٧ٕح، ا٣كجخ، آذار 

ا٦ةرس ، ظةر، ثةرد، ٗٲٮـ، 

٦ُؿ، ز٤ش، ٧ٝٲه، قؿكاؿ، 

زٮب، أثٲي، أظ٧ؿ، زٺزح، 

أرثٕح، ا٣ؼة٦كح كا٣٪ىٙ، 

 قٲةرة، دراصح 
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 اهًوؿدات )أيسوح  ثٕي اهًًْْٔةت اهّْٖوح اهًضةل اهًكذْى

ا٣عٲةة  اهًذْقٍ

 ا٣ٲٮ٦ٲح

ش ا٣ٲٮ٦ٰ، ا٣جؿ٩ة٦

ا٣ٮوٙ ا٣جكٲٍ 

ا١٦ةف ا٣ك٨١، 

ا٣ؽراقح، ظؽٱٞح 

ٔة٦ح، ا٣كٮؽ  قؤاؿ 

كصٮاب ٰٚ ظٮارات 

  

ا٣ؽراقح، ا٢٧ٕ٣، 

ا٣ؿٱةًح،  ا٣ذك٤ٲح،

ا٣كٛؿ اث٤ؽاف 

زار٬ة ، ٦٪ةقجةت 

ٔةا٤ٲح كاصذ٧ةٔٲح 

ككَ٪ٲح ا٦ةذا ٱ٢ٕٛ 

   ؟ا٣٪ةس ٚٲ٭ة

اٵظٲةا، ا٤ٕ٣ٮـ ا٣كٲةقٲح، 

اٹٝذىةد، ا٤ٕ٣ٮـ ، ا٣ٞة٩ٮف 

ٞٮؽ ،اٵدب، ٤٦ٕت، اا٣ع

٠ؿة ا٣ك٤ح، دؾ٠ؿة، ٦جةراة، 

ٚةز، ػكؿ، دٕةدؿ، زٚةؼ، 

ػُجح، ٔٲؽ كَ٪ٰ، دؼٌؿج، 

 قٮؽ، دكٌٮؽ 

ا٣ٮوٙ ثةٵز٦٪ح  ا٧٣ضذ٧ٓ اهًذقؽم

ا٣سٺزح، ا٧٣ٞةر٩ح 

كا٧٣ٞةث٤ح، إُٔةا 

د٤ٕٲ٧ةت، ا٣كؿد، ٢ٞ٩ 

 أػجةر ا٣كةٔح 

ا٣كٛؿ، ٠ٲٛٲح 

اٹ٣ذعةؽ ثجؿ٩ة٦ش 

دراقٰ، ٠ٲٛٲح 

٢٧ٔ  ا٣عىٮؿ ٤ٔٯ

٦ٕٲ٨ٌ، ٠ٲٛٲح 

ا٣ٮوٮؿ ٨٦ ١٦ةف 

ٳػؿ، دعٌٲؿ َجٜ 

٢ٌٛ٦، كوٙ آ٣ٲح 

 ٢٧ٔ ص٭ةز ٦ة 

دؾ٠ؿة، مؿ٠ح َٲؿاف، 

ُٝةر، كوٮؿ، ٦٘ةدرة، 

٤َت، اػذجةر ٝجٮؿ، 

رقٮـ، ٦ٞةث٤ح، رادت، 

دٕٮٱي، إصةزات، ادض٫، 

ا٩ُٕٙ، أجؿ، قؿ، 

دٞةَٓ، إمةرة ٦ؿكرٱح، 

َؿٱٜ ٔة٦ح، ٦ج٪ٯ، ٦ىٕؽ، 

َجٜ د٤ٞٲؽم، دعٌٲؿ، 

٭ٰ، ظؿارة، ٤ٰٗ، ق٤ٜ، َ

 ٤ٰٝ، مٮم، وعٰ 

ّْق اٷدٹا ثة٣ؿأم  ا٣ٕة٥٣ اهًذو

كدأٱٲؽق، ا٣ذٕة٢٦ ٦ٓ 

٦ٮٝٙ اٚذؿاًٰ، 

ا٣جٲبح كا٣ذ٪٧ٲح 

ا٣ى٪ةٔٲح ٰٚ ا٣ٕة٥٣ 

ا٣سة٣ر، ٦ٛ٭ٮـ 

اظذؿار ا٣ضٮ، د٤ٮث، 

كٝٮد، َةٝح ٦ذضؽدة، 

اظذ١ةر، ٦ؼ٤ٛةت 
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 اهًوؿدات )أيسوح  ثٕي اهًًْْٔةت اهّْٖوح اهًضةل اهًكذْى

اقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ح 

ثة٧٣ضؿد 

 كا٧٣عكٮس 

ا٣ؽٱ٧ٞؿاَٲح ا٣٘ؿثٲح 

ك٦ٺا٦ذ٭ة ٤٣ج٤ؽاف 

اٵػؿل، دكر ا٨ٛ٣ 

ٰٚ ا٧٣ضذ٧ٓ، دكر 

 ٔٺـ اٷ

و٪ةٔٲح، ا٣٪ٛةٱةت، وعح 

ا٧٣ٮاَ٪ٲ٨، رػةا 

اٝذىةدم، دٌؼ٥، ٩ْةـ 

ظ٥١، ٗك٢ اٵد٦٘ح 

٦ٞةث٢ ا٣ذؿثٲح كا٣ذسٞٲٙ، 

ا٣ذؿٚٲ٫ ا٧٣ٮص٫، ٢ٞ٩ 

ا٣ؼجؿ كدع٤ٲ٫٤، اٷٔٺـ 

 كا٧٣ضذ٧ٓ كزٞةٚذ٫ ك٦يسي٫٤ 

ًةٚح إ٣ٯ ٠ة٧٣ذٛٮؽ، إ ا٣ٕة٥٣ اهًذًّٖـ

د١٧٪٫ ٨٦ ص٢ٕ ٠ٺ٫٦ 

ٱ٪ةقت ا٧٣ذ٤ٰٞ ق٪ةن 

كص٪كةن كد٤ٕٲ٧ةن 

كزٞةٚحن، كٱكذُٲٓ 

دٞؽٱ٥ كص٭ةت ٩ْؿ 

اٳػؿٱ٨، ك٫٣ ٝؽرة 

 ٰٚ ا٣ذؿص٧ح ا٣ٛٮرٱح  

٦ٮاًٲٓ ٦نةث٭ح 

٧٤٣ذ٧ٲـ ٱٌةؼ إ٣ٲ٭ة 

ا٧٣ٮاًٲٓ 

ا٧٣ذؼىىح ا٧ٕ٣ٲٞح 

ٰٚ ا٤ٕ٣ٮـ 

 ا٧٣ؼذ٤ٛح 

اٹقذ٪كةخ، اقذؼؽاـ 

ا٣ؼٺٱة ا٣ضؾٔٲح ٰٚ 

ر ا٧٤ٕ٣ٰ، ا٣ٕٮ٧٣ح ا٣جع

كا٣٭ٮٱح، ا٣ؿٱةدة كا٣ذجٕٲح 

ا٣سٞةٚٲح، ظةصةت اٷ٩كةف 

ا٣ؿكظٲح، رٗجح ا٣ؽكؿ 

ا٧ْٕ٣ٯ ثة٣٭ٲ٧٪ح 

كا١ٕ٩ةق٭ة زٞةٚٲة 

ٱ٨  كاٝذىةدٱة كقٲةقٲة، ا٣ؽى

ا٣ٕةـ كاقذٞٺ٣ٲح ا٣ٞؿار، 

ا٤ٛ٣كٛح كا٣ؽٱ٨، ٦ٛ٭ٮـ 

 ا٧٣ٮاَ٪ح 

 ةٝٲح ا٧٣كذٮٱةت كا٣ٮّةاٙ ا٤٣٘ٮٱح كا٧٣ضةٹت ا٣كٲ1ا٣ضؽكؿ ا

 كثٕي ا٧٣ٮًٮٔةت كا٧٣ٛؿدات
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 :اهذقٖٖى يٕةٕٖؿ -2

 ا٣ٕٲ٪ػح ث٭ػة دٞػةس زةثذػح دٞٲػٲ٥ ٦ٕةٱٲؿ ثأ٠ذ٢ٛ ا٣ؼةوح ا٣ذٞٲٲ٥ ٵدكات إف

 أدكات ثٕػي دٞذىػؿ ٚجٲ٪٧ػة  ا١٣ذػةثٰ اٵداا ػػٺؿ ٨٦ ا٧٣كذؼ٤ىح ا٤٣٘ٮٱح

 ٦ٕػةٱٲؿ أف ٩ػؿل ،ان ٦ٕٲػةر ا٣ؽرصػح أك ا٧٣بٮٱػح ا٣٪كػجح ٤ٔػٯ اٵػػؿل اٹػذجةر

 ك٦ٛػؿدات كقٲةؽ ك٦ج٪ٯ ٦ٕ٪ٯ ٨٦ ٤٠٭ة، ا٤٣٘ح ثضٮا٩ت دعٲٍ ا١٣ٛةاة اػذجةر

 ٦ػ٨ كاظؽ ث٢١ ا١٣ٛةاة ٦كذٮل ٔٺٝح ثةػذىةر اٳدٰ ا٣ضؽكؿ ٱٮًط  ك٩ه

ي  إذا إٹ كٔػةدٹن  وعٲعةن  ا٣ذٞٲٲ٥ ٱ١ٮف كٹ  اٵرثٕح ا٧٣ٕةٱٲؿ ٚػٰ ا٣ذٞػؽٱؿ  ؾى ًػػأ

 إ٣ػٯ ا٣٪ْػؿ ٱ٪جٰ٘ إذ ؛دٕٮٱٌٲةن  ٣ٲف «أ٠ذ٢ٛ» ٩ْةـ كٜٚ ٚة٣ذٞٲٲ٥ ٠ةٚح، ا٧٣ٕةٱٲؿ

ٱ١ػٮف  زػ٥ ك٦ػ٨ ا٤٣٘ٮٱػح، ا٣ٕٲ٪ح ٤ٔٯ ا٩ُجة٫ٝ ٦ؽلإ٣ٯ ك ،ظؽة ٤ٔٯ ٦ٕٲةر ٢٠

ٜو  ثذٞٲٲ٥و  ا٣ؼؿكج  ٱ١٧ػ٨ ا٣٪ْػؿم ٣ٸَػةر ا١٧٣ٮ٩ػح ا٣ٕ٪ةوػؿ ٬ؾق  كٔةدؿ دٝٲ

 ٣٘ٮٱػح ٦ػةدة كًػٓ ٚػٰ ٱٛٲػؽ د٤ٕٲ٧ػٰ ٦٪٭ش ٣ذى٧ٲ٥ أ٧٩ٮذصةن  أٱٌةن  أذ٧ةد٬ة

        Aloshا ػىٮوةن  ا٣ٕؿثٲح ث٘ٲؿ ٤٣٪ةَٞٲ٨

 ا٧٣كذٮل ا٤٣٘ح كّةاٙ كا٧٣عذٮل ا٣كٲةؽ ا٤٣٘ح قٺ٦ح ا٣٪ه

 ٦كػػذٛٲي ػُػػةب

 ثذؿدٲجػػػ٫ ٦ذ٧ةقػػػٟ

  ٦٪ُٞٲةن 

 ٵ٧٩ػػةط كصػػٮد ٹ

 اٵػُػػػػػةا ٦ػػػػػ٨

 دػػػؤزؿ ٹ ا٣٪عٮٱػػػح،

 ا٧٣ذٛؿٝػػح اٵػُػػةا

 أك ا٣ذٮاوػػػ٢ ٚػػػٰ

 ا٬ذ٧ػػػػػةـ دعػػػػٌٮؿ

  ٱٞةؿ ة٧ٌٔ  ا٣كة٦ٓ

 ا٧٣ٮاٝػػػٙ ٦ْٕػػػ٥

 كٗٲػػػػؿ ا٣ؿقػػػػ٧ٲح

 ٦ٮاًػػٲٓ ا٣ؿقػػ٧ٲح،

 جٲػؿان ٠ د٪ٮٔةن  ٦ذ٪ٮٔح

  كػةوح ٔة٦ح

 ثإ١٦ة٩ػػ٫ ١٣ػػ٨ ة٧٣ذٛٮؽ٠ػػ

 كٚػٜ ٣٘ذػ٫ ٦كػذٮل دٕؽٱ٢

٦عػػةكر ٬ػػٮ  أك ،ص٧٭ػػٮرق

 ٩ػةَٜا٩ْػؿق كص٭ػح ٔؿض

   كزارة ثةق٥

 يذًّٖـ
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 ا٧٣كذٮل ا٤٣٘ح كّةاٙ كا٧٣عذٮل ا٣كٲةؽ ا٤٣٘ح قٺ٦ح ا٣٪ه

 ٦كػػذٛٲي ػُػػةب

 ثذؿدٲجػػػ٫ ٦ذ٧ةقػػػٟ

 ز٦٪ٲةن  أك ٦٪ُٞٲةن 

 ٦ػػػػػ٨ أ٧٩ػػػػػةط ٹ

 ا٣٪عٮٱػػػح اٵػُػػةا

 ثٕػػي كصػػٮد ٦ػػٓ

 ا٧٣ذٛؿٝػػح اٵػُػػةا

 ٹ كاٵػُػػػػػػػػةاا

   دٞٲ٥ٌ

 ا٧٣ٮاٝػػػٙ ٦ْٕػػػ٥

 كٗٲػػػػؿ ا٣ؿقػػػػ٧ٲح

 ا٣ؿقػػػػػػػػػػػػػػ٧ٲح،

 ٦ذ٪ٮٔح ٦ٮًٮٔةت

 ٔة٦ػػح ٠جٲػػؿان  د٪ٮٔػػةن 

  كػةوح

 ٦كذٛٲٌػػػػػػػح ٦٪ةٝنػػػػػػػح

 ٦ػؽ٥ٔ رأم ٧٤٣ٮًٮٔةت،

 اٚذؿاًػػػػةت، ثػػػػة٣عضش،

 ٣٘ٮٱػةن، ٦أ٣ٮٚػح ٗٲؿ ٦ٮاٝٙ

 ثػػػػػػة٧٣ضؿد ا٧٣٪ةٝنػػػػػػح

  كا٧٣عكٮس

 يذوْق

 ٦ذؿاثُػػػػػح ٚٞػػػػػؿة

 ا٣ؿثٍ ثأدكات

 ا٣٪ػػػػػةس ٱٛ٭٧ػػػػػ٫

 ٣ٲف ٨٧٦ ا٣ٕةدٱٮف

 اظذ١ػػػػةؾ ٣ػػػػؽٱ٭٥

 ٨٦ حا٣ٕؿثٲ ثؽارقٰ

  اٵصة٩ت

 ٗٲػؿ ا٧٣ٮاٝػٙ ٥ْٕ٦

 كثٕػػػػي ا٣ؿقػػػػ٧ٲح

 ا٣ؿقػػػػػػػػػػػػػػػ٧ٲح،

 مؼىٲح ٦ٮًٮٔةت

    ٔة٦ح أ٧٬ٲح كذات

 ا٧٣ةًػٰ ٰٚ كٱىٙ ٱكؿد

 كا٧٣كػػػػذٞج٢ كا٣عةًػػػػؿ

 دٕٞٲػػؽات ٤ٔػػٯ كٱذ٤٘ػػت

  ٦ذٮٕٝح ٗٲؿ ٦ٮٝٛٲح

 يذقؽم

 ق٤كػػػ٤ح أك ص٤٧ػػػح

 ٦ذؿاثُح ٗٲؿ ص٢٧

 ٱذٕة٦ػ٢ ٧٣ػ٨ ٱ٨١٧

 ا٣٪ػػةَٞٲ٨ ٗٲػػؿ ٦ػػٓ

 ٦ػٓ ٱٛ٭٫٧ أف ثة٤٣٘ح

  ٔةدةاٷ ٤َت

 ٗٲػؿ ا٧٣ٮاٝػٙ ثٕي

 ٦ػػ٨ كٔػػؽد ا٣ؿقػػ٧ٲح

 ا٣ذٛة٤ٔٲػػح، ا٧٣ٮاٝػػٙ

 ٦أ٣ٮٚػػح ٦ٮًػػٮٔةت

  ا٣ٲٮ٦ٲح ثة٣عٲةة دذ٤ٕٜ

 ٱجػؽأ ثة٤٣٘ػح، ٦ٕة٩ٲػ٫ ٱؼ٤ٜ

 كٱ٪٭ٲ٫ كٱذةث٫ٕ ظٮاران ق٭ٺن 

 كإصةثػةت أقب٤ح ثةقذ٧ٕةؿ

  ق٭٤ح

 يذْقٍ

 أك ٦٪ٛػػػؿدة ٧٤٠ػػػح

 ٨٦ ق٤ك٤ح أك ٔجةرة

  ا٧٤١٣ةت

 ظذػٯ ٚ٭٫٧ ٱىٕت

 ٢ا٣ذٕة٦ػ أذةد ٨٧٦

 ا٣٪ػػةَٞٲ٨ ٗٲػػؿ ٦ػػٓ

  ثة٤٣٘ح

 ا٧٣ٮاٝػػػٙ ٦ْٕػػػ٥

 كصػػػػٮق ا٣ٕةدٱػػػػح،

 ا٣ٲٮ٦ٲػػػػح ا٣عٲػػػػةة

  ا٧٣أ٣ٮٚح

 ا٣ذٮاوػػػ٢ ٦ؿاظػػػ٢ أد٩ػػػٯ

 أك زةثذػح ٔجةرات ثةقذؼؽاـ

 كٝػػٮاا٥ ٦عٛٮّػػح ٧٤٠ػػةت

  ا٧٣ٛؿدات ٨٦

 يجذؽئ

 ا٣ذٞٲٲ٥ ٦ٕةٱٲؿ  2ا ا٣ضؽكؿ
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 :اختبار الكفاءة بالكتابة
ار ٌػ٘اري وتلً٘٘ غام ىيلدرة غيٕ إن اختتار اىهتاةث وفق ُظام اىهفاءة ْٔ اختت

تلةدمم ررةػةث رلة يث  اىهتاةث اىٔظ٘ف٘ث اىػفٔٗث دون إغطاء فرصةث ىيتةدك٘ق واىتِلة٘  

تِالب ٌستٔٗات ٌختيفث ٌَ اىٍتتةد  تتةٕ اىٍتٍ٘ةت تتِةاوض ٌٔتةٔغات غٍي٘ةث 

تٓا فةٖ ٓتتػيق ةاىح٘اة اىٌ٘ٔ٘ث واالجتٍاغ٘ث ؤٌتٔغات ٌِٓ٘ث وفهرٗث ٍٗهَ ٌٔاج

تلدر ُت٘جث االختتار وفق كدرة اىطاىب غيٕ اىهتاةث  ٍ٘ث رو غ٘ر رلٍ٘ث ل٘اكات رل

فاغو وٌِالب تسب اىٍستٔى اىيغٔي اىٍستٓدف ثً ٌلارُث اإلجاةات  غيٕ ُحٔ

 ACTFL Proficiency Guidelines(  5105إرشةادات رنتفةو ىيهتاةةث  ةاىٍهتٔةةث 

Writing—     )هُٔةّ ْةٔ ى  وارٗةاً ػِ٘ات رخرى ٌةَ اىهتاةةث ٌٍةا ٗجػيةّ ٌػ٘ال ة

 ٌرتتط ةٍادة ٌحددة رو ٌلرر ٌػَ٘ اختتار نفاءة غ٘ر 

 :بنية اختبار الكفاءة في الكتابة
 ACTFL Writing Proficiency Test ًالختباا اًاحوسب اا ً-ًأولاً

Familiarization Manual,     .) 

 ٌلدٌث تحٔي تٔج٘ٓات تٔض طرٗلث اإلجاةث وطٔىٓا  -0

غةَ اىطاىةب ورلةرتّ ودرالةتّ  : جٍع ٌػئٌةاتثشخص٘ ثالتتاُ -5

وغٍيّ  إن وجةد( واْتٍاٌاتةّ ورُتةطتّ  تحةدد ُت٘جةث االلةتتاُث 

 ٌَ ٌختن األل يث  الخت٘ارْا غتٔائ٘اً  ؛األل يث اىٍِالتث ىيطاىب

تلً٘٘ ذاتٖ: ٗختار اىطاىب تٔص٘فات ٌسةتٔٗات اىيغةث اىتةٖ تةٔائً  -3

وذىم ىتحدٗةد اىٍِةٔذا اىٍِالةب  ؛كدرتّ اىهتاة٘ث تسب تصٔره

-َ االختتار  ٌةَ ٍُةاذا االختتةار ٌةا ِٗالةب ٌجةاض اىٍتتةد ٌ

 اىٍتٍ٘ت -اىٍتلدم، واىٍتلدم-اىٍتٔلط، واىٍتٔلط

 ،غدد األل يث: ٌَ ررةػث إىٕ خٍسث تصاغ ةس٘اق وات  ىهو ٌِٓا -4

 وتِالب اىٍستٔٗات ٌَ اىٍتتد  إىٕ اىٍتٍ٘ت 
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دٝٲٞح كٚػٜ ٦كػذٮل  86ك ٦46ة ثٲ٨ ا٣ـ٨٦: ٱذؿاكح كٝخ اٹػذجةر  -5

 ا٣ُة٣ت ٠ٛةاة 

 :االػذجةر اهْرقٔ - زةٍٖةً 

 ةاػذجةر كرٰٝ ٱنػ٢٧ اقػذجة٩ح ٦ؼذىػؿ دٌٕؽؿ ث٪ٲح اٹػذجةر ٣ٲ١ٮف ٤ٔٯ وٮرة

ظٮؿ دٞٲٲ٥ ا٣ُة٣ت ا٣ؾادٰ ٣ٞؽرد٫ ا١٣ذةثٲح اا٩ْؿ ا٣ٛٞػؿة ا٣ذة٣ٲػح  ٦ػ٨ أصػ٢ دعؽٱػؽ 

٧٩ػػٮذج اٹػذجػػةر ا٧٣٪ةقػػت ٣ػػ٫ ٦ػػ٨ ػػػٺؿ اػذٲػػةر دٮوػػٲٛةت ٦ؼذىػػؿة ٤٣ٞػػؽرة 

ظكت دىٮرق ٰٚ ٦ضةؿ ا٧٣ذٞػؽـ، ٱنػذ٢٧ ٧٩ػٮذج  ا٣ُة٣ت ٦سٺن  ا١٣ذةثٲح  ٚإف ٠ةف

اػذجةرق ٤ٔٯ قؤاؿ ٰٚ ٦ضةؿ ا٧٣ذٮقٍ كقؤا٣ٲ٨ ٰٚ ا٧٣ذٞؽـ كقػؤاؿ ٚػٰ ا٧٣ذ٧ٲػـ 

٣ذعؽٱؽ قٞٙ اٵداا  أ٦ة إذا ادٌط أف ا٣ذٞٲػٲ٥ ا٣ػؾادٰ ٱنػٲؿ إ٣ػٯ أ٩ػ٫ ٚػٰ ا٧٣ذ٧ٲػـ 

 ف ٰٚ ا٧٣ذ٧ٲـ ف ٰٚ ا٧٣كذٮل ا٧٣ذٞؽـ كقؤاٹـ ٫٣ قؤاٹٞؽَّ ٚٲي 

ى:ػدوراتىالتػوومىالمدتطملظت
 أد٩ٯ ٦جذؽئ

 أكقٍ 

 أ٤ٔٯ 

 أد٩ٯ ٦ذٮقٍ

 أكقٍ 

 أ٤ٔٯ 

 أد٩ٯ ٦ذٞؽـ

 أكقٍ 

 أ٤ٔٯ 

 --- ٦ذ٧ٲـ

 ق٥٤ دٞؽٱؿات اٵداا -3ا٣ضؽكؿ 
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ٵف ا٧٣كذٮل ٦ضػةؿ أك ٩ُػةؽ ك٣ػٲف  ؛ا٣ذٞؽٱؿ ا٣ٮاظؽ ٫٣ زٺث دٹٹت

٤ٌُٓ ٤ٔٲ٫ ٨٦ أٌٔةا ٬ٲبػح ا٣ذػؽرٱف  ٩ُٞح ٤ٔٯ ػٍ  ٚ٭ٮ ٱجٲ٨ ثٮًٮح ٨٧٣ ٱ

اة ٬ؾا ا٣ُة٣ت  ٤ٕٚٯ أك َة٥ٝ ١٦ذت ا٣ٞجٮؿ ٰٚ ٦ؽرقح أك صة٦ٕح وٛةت ٠ٛة

ٱؽؿ ٤ٔػٯ أف أدااق ٹ ٱنػ٢٧ دٮوػٲٛةت  «٦ذٞؽـ أكقٍ»ا٣ذٞؽٱؿ  قجٲ٢ ا٧٣سةؿ

ث٢ ٱٌةؼ إ٣ٲ٭ة إظؽل وٛذٲ٨ إًةٚٲذٲ٨، ٚ٭ٮ إ٦ػة  ،ا٧٣كذٮل ا٧٣ذٞؽـ ٚعكت

كإ٦ٌػة دؿا٠ٲت قػ٤ٲ٧ح كٗ٪ٲػح ، ا٦ٛؿدات ٦ذ٪ٮٔح ك ة ك٩ٮٔةن أدااه ٦ذٞؽـ ٝٮم ٧٠  

ٱنذ٢٧ ٤ٔٯ كّةاٙ ٦ػ٨ ا٧٣كػذٮل ا٣ذػة٣ٰ اٵ٤ٔػٯ دكف ا٣سجػةت ٤ٔٲ٭ػة  أداا 

٦ػ٨ ا٧٣كػذٮل ا٣ذػة٣ٰ،  ٤ٔٯ ظٮا٣ٯ ػ٧كٲ٨ ثة٧٣بح دٞؿٱجػةن  «اٵكقٍ»ٱعذٮم 

ٚػٰ ا٧٣كػذٮل ا٣ذػة٣ٰ، أك ٫٣ ٱ١ٮف ٥ْٕ٦ اٵداا  «اٵ٤ٔٯ»كا٧٣كذٮل ا٣ٛؿٰٔ 

داا ٱ١ػٮف ٚػٰ ا٧٣كػذٮل ا٧٣ذ٧ٲػـ، ١٣٪ػ٫ ظٮا٣ٯ ز٧ة٩ٲ٨ ثة٧٣بح ٦ػ٨ اٵ :٤ٚ٪٢ٞ

 ٣سجةت ٰٚ ا٧٣كذٮل ا٣ذة٣ٰ اٵ٤ٔٯ ٱٛذٞؿ إ٣ٯ ا

ط ٰٚ اقذ٧ٕةؿ دٞؽٱؿات ٝؽ ٱؿٗت ا٣جؿ٩ة٦ش ا٣ؽراقٰ أك اٵقذةذ ا٧٣ىعِّ 

٠ٛةاة ٰٚ ا١٣ذةثح ٣ٲكخ ٦ج٪ٲح ٤ٔٯ ٩ْةـ ا٧٣ض٤ف اٵ٦ؿٱ١ٰ ١٤٣ٛةاة ثة١٣ذةثػح، 

٣ذٛةدم  ٦ٌٕؿٚح ككاًعح د٧ة٦ةن ٤ٔٯ أف د١ٮف  ،كٱ١٧٪٫ ث٪ةا دٞؽٱؿاد٫ ا٣ؼةوح ث٫

٥ ٚٲ٧ػة ٱػأدٰ قػ٤ٌ كا٤٣جف ٨٦ ا٣ُة٣ت أك ٨٦ ا٣جؿ٩ة٦ش أك ٦ػ٨ ١٦ذػت ا٣ٞجػٮؿ  

 دٞؽٱؿات ٔةـ ٗٲؿ ٦ؿدجٍ ث٪ْةـ ٦ٕٲ٨ٌ 

 ٱ٧ذ٤ٟ ٩ةوٲح ا٣ؼُةب ا١٣ذػةثٰ كآ٣ٲةدػ٫، ٦ػذ٨١٧ ٦ػ٨ أقػة٣ٲت يًذةز :

ا١٣ذةثح ا٣ؼٺٝح، كٱكذُٲٓ دٞٲٲ٥ ا٧٣ىةدر ثن٢١ ٦٪ةقت كٱكػذٛٲؽ ٦ػ٨ 

   ٠ذةثذ٫ ٦ذؽٚٞح كػة٣ٲح دٞؿٱجة ٨٦ اٵػُةا ا٣٪عٮٱح كا٣ُجةٔٲح ٦عذٮا٬ة

 دذع٤ٯ ا١٣ذةثػح ثٮصػٮد ا٣عػؽ اٵد٩ػٯ ٦ػ٨ ا٣ؼُػةب ا١٣ذػةثٰ صٖؽ :

ا٣٪ػػػةصط، كٱكػػػذؼؽـ ٦ٛػػػؿدات ٦ذ٪ٮٔػػػح، كٱكذنػػػ٭ؽ ثة٧٣ىػػػةدر 

ا٧٣كذؼؽ٦ح ٤٠٭ة، كٱكذُٲٓ ٠ذةثح أ٩ٮاع ا٣٪ىٮص ٰٚ ٦ضة٫٣ ثُٺٝػح 
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 زؿة دكف أف د١ٮف ٧٩ُٲح ٠ةٚٲح، كٝؽ دٮصؽ ثٕي اٵػُةا ا٧٣ذ٪ة

 ٱ٪ػػذش ٩ىػػةن ٦ذؿاثُػػةن ٦ٛ٭ٮ٦ػػة ٤٣ٞػػةرئ، ك٦عذػػٮاق ٦٪ةقػػت يقجأأْل :

 ٧٤٣ٮًٮع كٱكذؼؽـ ا٧٣ٛؿدات اٵقةقٲح 

  ًٖٕٔ ة٦ح ٱ٤ٞؽ ٚػٰ ٠ذةثذ٭ػة ٦سػةٹ : ٱكذُٲٓ ٠ذةثح ٩ىٮص ٝىٲؿة

 صٲؽا 

 ٱٛذٞػؿ ا٣ػ٪ه إ٣ػٯ ٔ٪ةوػؿ ا١٣ذةثػح اٵقةقػٲح، أػُػةا  ٖؿ يقجأْل :

ؿ دٝٲٞح كٹ ٦ذ٪ٮٔح، ٹ ٱعٜٞ ا٣٭ؽؼ ٨٦ ٩عٮٱح ٦ذٮادؿة، ٦ٛؿدات ٗٲ

ا٣كؤاؿ إ٦ة ثكجت قٮا ا٣ٛ٭٥ أك ٔػؽـ ٠ٛةٱذػ٫ ثة١٣ذةثػح، ا١ٛ٣ػؿة ٚػٰ 

 ا٣٪ه ٗٲؿ ٦ٛ٭ٮ٦ح 

 اٵداا ٣ذٞؽٱؿات ثؽٱ٢ ق٥٤ – 4ا٣ضؽكؿ 

دىػةغ ٔػةدة ث٤٘ػح  أجةرات ٨٦ اٵثكٍ إ٣ٯ اٵ٠سؿ دٕٞٲػؽان  اهذقٖٖى اهؾادٔ

 ئ كا٧٣ذٮقٍ ا٣ُة٣ت اٵك٣ٯ إف أ٨١٦ ٧٤٣كذٮٱٲ٨ ا٧٣جذؽ

 أقذُٲٓ أف أ٠ذت ثٌٓ ٧٤٠ةت  -1

أقذُٲٓ أف أ٠ذت ٝٮاا٥ ثأق٧ةا اٵمػٲةا كاٵ٣ػٮاف كأٱػةـ اٵقػجٮع  -2

أف أ٠ذػت ص٤٧ػح  كاٵ٧َٕح كاٵٔؽاد كٗٲؿ ذ٣ٟ  ٹ أقذُٲٓ داا٧ػةن 

 أك أقب٤ح ثكٲُح ٱٛ٭٧٭ة ا٣ض٧ٲٓ  ،٠ة٤٦ح

أقذُٲٓ ٠ذةثح ص٢٧ ثكػٲُح ظػٮؿ ٦ٮًػٮٔةت ٦أ٣ٮٚػح، كٱ١٧٪٪ػٰ  -3

 ٤ُت ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ٣كاٹقذضةثح  دٞؽٱ٥ ٤ٕ٦ٮ٦ةت

، كقؿد اٵظػؽاث ٰ ٦ذ٤ُجةت ا٢٧ٕ٣ كا٣ؽراقح ٠ذةثٲةن أقذُٲٓ أف أ٣جِّ  -4

كأقػذُٲٓ  ،ككوٙ اٵمؼةص كاٵ٦ة٨٠ ا٧٣ذ٤ٕٞح ثعٲةدٰ ك٤٧ٰٔ

كا٣ٞٲػػةـ ثة٣ذؿاقػػ٢  ،٠ذةثػػح ٤٦ؼىػػةت ك٦ٮًػػٮٔةت إ٩نػػةا ثكػػٲُح

ا٣ٕةدم ا٧٣ذ٤ٕٜ ث٤٧ٰٕ كدراقذٰ ٤ٔٯ م٢١ ٚٞؿات ٨٦ ٔؽة ص٢٧ 
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 ة  ٱٛ٭٥ ٠ذةثذٰ أث٪ةا ا٤٣٘ح كٗٲؿ٥٬ ٨٧٦ ٱؽرقٮف ا٣ٕؿثٲح ٢١٣ ٦٪٭

ٱ١٧٪٪ٰ د٤جٲح ٦كذٮٱةت ٔؽٱػؽة ٦ػ٨ ٦ذ٤ُجػةت ا٧ٕ٣ػ٢ أك ا٣ؽراقػح   -5

 كأ٠ذػت ٤٦ؼىػةت ككوػٛةن  أقذُٲٓ د٪ْٲ٥ أ١ٚةرم كأقؿد أظؽازةن 

٧٣ٮًػٮٔةت ٦أ٣ٮٚػػح كٵظػػؽاث ا٣كػةٔح  ٱ١٧٪٪ػػٰ ثكػػ٭ٮ٣ح ٠ذةثػػح 

٠ػ٢ ٦ػ٨ ٱٞػؿأ  ٦ٮًٮٔةت ٨٦ ٔؽة ٚٞؿات  ٱٛ٭ػ٥ ٠ذػةثذٰ ثكػ٭ٮ٣ح

 ا٣ٕؿثٲح ٨٦ أث٪ةا٭ة أك ٗٲؿ٥٬ 

ٱ١٧٪٪ٰ ٠ذةثح ٦ؿاقٺت رق٧ٲح كٗٲػؿ رقػ٧ٲح ك٤٦ؼىػةت ٦ٕٞػؽة  -6

كدٞػػةرٱؿ كثعػػٮث ٚػػٰ ٦ٮًػػٮٔةت ٤٧ٔٲػػح كاصذ٧ةٔٲػػح ك٧٤ٔٲػػح 

كأقػؿد  ،كاظذؿاٚٲح  أقذُٲٓ ٨٦ ػٺؿ ٠ذةثذٰ مػؿح أ٦ػٮر ٦ٕٞػؽة

رااٰ كأؤٱؽ٬ة ثػة٣عضش  ٱٛ٭ػ٥ آكأَؿح  ،ثة٣ذٛىٲ٢ ٰٚ ٢٠ اٵز٦٪ح

 ثذٰ أث٪ةا ا٤٣٘ح ثك٭ٮ٣ح ٠ذة

دارقأْ اهٕؿثٖأح  ًٍةذج يٌ أقبوح اػذجةر اهموةءة اهمذةثٖح وإصةثةت لذجّأة

  يٌ  ٖؿ اهَةَقٌٖ ثّة

: ا٦جذؽئ  ا٠ذت رقة٣ح ٝىٲؿة ٣ىؽٱٜ ظٮؿ ٦٪ـ٣ػٟ ا٣ضؽٱػؽ  1ا٣كؤاؿ 

 ٨٧ًٌ ا٣ؿقة٣ح ا٣٪ٞةط اٳدٲح:

  ِّٰ  كثٲ٨ٌ قجت ٠ذةثذٟ ٫٣  ،وؽٱٟٞ ظ

 زةث ا٧٣ٮصٮد ٚٲ٫ كاٵ ،وٙ ٦٪ـ٣ٟ ٨٦ ا٣ؽاػ٢ 

  ٌٔؽد اٵ٦ة٨٠ ا٣ذٰ دٮد اوُعةث٫ إ٣ٲ٭ة 

 - ثػخ ؽٱػصؽ ٯا٣ػ ادعػؿ  ٹف اکذػت - ظة٣ک ٠ٙٲ - ک٥ٲاقٺـ ٤ٔ»

 اظذػةج - كازةث د٤ٛةز لٔ٪ؽ -٦ُجغ ك وة٣ح ا٣٪ٮـ، ٗؿؼ زٺزح ٠ٓ٦جٲؿ  ٰذٲث

 یا٣ؾمٲئ  اػؿ اظذةج - كا٣عةقٮب د٤ٛةز اظذةج ٌةٱا - ٣ُٕةـ ٚٮاک٫ ثٕي

  ٧٠ة ٠ذج٫ ا٣ُة٣ت  ظؿٚٲةن  غى كً ا٩ي  «-َةك٣ح
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ا٦ذٮقٍ : ا٠ذت ٨ٔ رظ٤ح إ٣ٯ ١٦ةف ٝؿٱت ٨٦ ث٤ػؽدٟ  ٦ػ٨  2ا٣كؤاؿ 

 ك٦ةذا ظؽث ٚٲ٭ة؟ ؟٠ةف ٦ٕٟ

 

َي٤ػت ٦٪ػٟ ٠ذةثػح كوػٙ ٵظػؽ أقػةدؾدٟ ا٣ػؾٱ٨  3ا٣كؤاؿ  ا٦ذٞؽـ : 

ٵقذةذؾ ا٣ؾم ا٩ُجٕخ ذ٠ؿاق ٚػٰ  ٧٤ٔٮؾ اٷ٩نةا أٱةـ ا٧٣ؽرقح  ا٠ذت كوٛةن 

ك٦ة أ٬ػ٥ ا٣ىػٛةت ا٣ذػٰ دع٤ػٯ  ؟٬ؾا اٵقذةذ ٦ذ٧ٲـان ٦ؼٲ٤ذٟ  ٦ة ا٣ؾم ص٢ٕ 

ٚػٰ رأٱػٟ؟ ك٬ػ٢ دنػٕؿ أف ٬ػؾق ا٣ىػٛةت ٱ١٧ػ٨  ٚةٔٺن  ث٭ة ٦ة ص٫٤ٕ أقذةذان 

 ا٠ذكةث٭ة أـ أ٩٭ة ُٚؿٱح؟

 ٚؽرقػخ ظٲةدٰ ػٺؿ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ٛىٮؿ ٠٨٦جٲؿ ٣ٞؽ د٧ذٕخ ثعٌٮر ٔؽد »

ٌٙ  ٦ػ٨ ٦ؽرقػٲ٨ ٣ؽم ك٠ةف ا٣ٕؿثٲح ز٥ كاٷقجة٩ٲح ز٥ ا٣ٛؿ٩كٲح  ٣ض٪كػٲةتا ٦ؼذ٤ػ

 ٬٪ذ٤ػٰ ٣ٲـ أقذةذة ٰٚ داا٧ة أ١ٚؿ ٦ةز٣خ ٨١٣ ٦ذ٪ٮٔح د٤ٕٲ٧ٲح أقة٣ٲت ٱكذؼؽ٦ٮف

ةٚػح كا٣سٞ ٤٣٘ػح ٔؿٱٞػح ث٧ٕؿٚػح دذ٧ٲػـ ٠ة٩خ ٚ٭ٰ ا٧٣سة٣ٲح ا٧٣ؽرقح ٰٚ أ١ٚؿ ٔ٪ؽ٦ة

 ٣ٸ٩ؼػؿاط ا٣ُػٺب ظػؽك ٰٚ كأق٤ٮث٭ة كدؿظٲج٭ة ذ٭ةٲثةٷًةٚح إ٣ٯ دؼا مؼى

 ٚػٰ ٩نػةرؾ كص٤ٕذ٪ػة ٣٪ػة دٮٕٝةد٭ػة ٕٚةؿ ثن٢١ كًعخ داا٧ة  ا٣ذ٥٤ٕ ٤٧ٔٲح ٰٚ

 ثػ٢ ا٧٣ؽرقٲ٨ ثٕؽ ٱ٢ٕٛ ٦س٧٤ة ٦ذ١جؿ ثن٢١ دذىؿؼ ك٥٣ ٠ٺ٧٬ة كا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ذ٥٤ٕ

أت رظ٤ح ا٣ذ٥٤ٕ ٦س٤٪ة ٰٚ وػٙ كثػٺ ثؽ أ٩٭ة ذ٠ؿد٪ة ٦ة ١ٚسٲؿا ٩نج٭٭ةٌ  ثأ٩٪ة أمٕؿد٪ة

 ا٣ٕٛػةؿٌ  ا٤٣٘ػٮم ا٧٣ؽرس ٦ٲـات أ٥٬ ٨٦ أ٫٩ أٔذٞؽ  حٱظذٯ ٧٤٠ح كاظؽة ٰٚ ا٣جؽا

 ٤ٚػ٨ ا٣نػضةٔح كدكف ٦٪٭ة ٦ٛؿ ٚٺ اٵػُةا ارد١ةب ك٤ٔٯ ا٣ضؿأة ٤ٔٯ ضٲٓا٣ذن

 ٠ػٰ ٩ٛكػٲة ا٣ُة٣ػت ٱػؽ٥ٔ أف ا٧٣ػؽرس ٤ٔػٯ! ٱؼُػأ أف ػنػٲح ا٣ُة٣ػت ٱذ٥٤١
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 أف دكػذُٲٓ ا٧٣ٲػـات ٬ػؾق  ث٪ٛك٫ ٦ٕ٭ة ذٛة٢ٔٱا٤٣٘ح ك ٱ٪ُٜ أف ٣ٲكذضؿ ٱذع٧ف

٥ٌ٤  ٚػٰ ٠سػؿأ دػ٪ضط ٝؽ ٦ٕٲ٪ح حٲػىةاه مؼى ذكمٌ  أف أٔذٞؽ ١٣٪ٰ كديؽرس دٕي

 ٦ٺاػ٥ ثنػ٢١ ا٣ُة٣ػت دٔػ٥ ٱػذ٨١٧ ظذػٯ ذادػ٫ ٱُػٮر أف ا٧٣ؽرس ك٤ٔٯ ذ٣ٟ

    ااٷصةثح َجٜ اٵو٢ دكف دٕؽٱ٢ «كٕٚةؿ

 ٧ٔٲػٜ ٤ٝػٜ ٦ىػؽر اٵَٛػةؿ ٱىػٲت ا٣ػؾم ا٣ٛٞؿ ٱٕذجؿ : يذًٖـ) 4 اهكؤال

 ا٣ٌٞػٲح ٬ػؾق ٦ٕة٣ضح ا٣ع١ٮ٦ح كاصت أف ا٣جٕي ٱٕذٞؽ  ا٣ٕة٥٣ ث٤ؽاف ٨٦ ٤٣ٕؽٱؽ

 ٤ٔػػٯ اٹصذ٧ةٔٲػػح كا٧٣ؤقكػػةت ثػػة٧٣ٮاَ٪ٲ٨ ٦٪ػػٮط ٘ٲٲػػؿا٣ذ أف آػػػؿكف ٱػػؿلك

 ث٭ػؾا رأٱػٟ ظؽد  ثةقذٛةًح ا٣ٌٞٲح ٚٲ٫ دنؿح ٦ٮًٮٔةن  ا٠ذت  ا٧٣ع٤ٰ ا٣ىٕٲؽ

 دػؤكؿ ٝؽ ٦ة ثٲ٨ٌك ،٫٣ ا٧٣جؿرة ثة٣عضش رأٱٟ كاد٥ٔ ،دؤٱؽ ا٧٣ٮٝٛٲ٨ كأم ،ا٣نأف

  ا٣ٛٞؿ دٛنٰ ٦٪ٓ ٰٚ ٩ْؿؾ كص٭ح دج٪ٰ ٰٚ ا٣ج٤ؽاف ٚن٤خ إذا اٵظٮاؿ إ٣ٲ٫

 :صةثحاٷ

 أ٩عػةا ٦ؼذ٤ػٙ ٚػٰ اٵز٦ػةت كأ٠جؿ ٥٬إف ا٣ٛٞؿ كػُٮرد٫ ٤٣ُٛةؿ ٨٦ أ»

  ا٣٪ة٦ٲػح ا٣ػؽكؿ ٚػٰ قٲ٧ة كٹ ا٧٣٪ةَٜ ثٕي ٰٚ اردٛة٫ٔ أقجةب كٱذٕؽد ا٣ٕة٥٣

 دؼُػؿ قػ٤ٲ٧ح ٗٲػؿ ثٲبػح ٚػٰ ٱٕٲنٮف ا٣ٕة٥٣ ث٤ؽاف ٨٦ ؿٲصؽ أَٛةؿ ٰٚ ا١٣سٚٲٮ

 ٧ػةٲراا ٧٣ٚضذ٧ػٓ كدؼذ٤ػٙ اٳا ٚػٰ ٤٣ذٞػؽـ ٚؿوػ٭٥ كدؼٛػي وعذ٭٥ ٤ٔٯ

 ٤ٔػٯ ا٧٣جةمػؿ ا٧ٕ٣ػ٢ ا٣ع١ٮ٦ػح ٤ٔػٯ أف ا٣ػجٕي ٱٕذٞػؽ اٵز٦ػح ؾق٬ػع٢ ٱذٕ

 ٱٕذٞػؽ ٦ػ٨ كز٧ػح ا٣عػةٹت ٬ؾق ٦س٢ ٰٚ نٮفٱٕٲ ا٣ؾٱ٨ اٵَٛةؿ كًٓ دعكٲ٨

 دٕػة٣ش أف ا٣ع١ٮ٦ٲػح ٗٲؿ كا٧٣٪٧ْةت ا٣ؼٲؿٱح كا٣ض٧ٕٲةت ٨ٲ٤ٯ ا٧٣ٮاَ٪ٔ أ٩٭ة

 ا٣ذػٰ ا٦ػ٢ا٣ٕٮ ا٧٣٪ُٞػح ظكػت دؼذ٤ػٙ ١٣ػ٨ ا٧٣ع٤ػٰ ا٣ىػٕٲؽ ٤ٔٯ ا٧٣كأ٣ح

 ث٤ػؽاف ٚ٭٪ةؾ اٹػذٺؼ ٢٠ اٵَٛةؿ ٤ٔٯ ا٣ٛٞؿ ٩ذةاش كدؼذ٤ٙ ا٣ٛٞؿ إ٣ٯ دؤدم

ت ثكػج وػعٲح ٦نة٢٠ ك٣ؽٱ٭٥ ٦أكة ثٺ أك ٔنٮااٲةت ٰٚ اٵَٛةؿ ٱٕٲل ظٲر

 ٱ٤٧ٕػٮف اٵَٛػةؿ أف ٰٚ ا٣ٛٞؿ ٱذكجت ظٲر ٦٪ةَٜ دٮصؽ كإ٧٩ة ٤٣ذ٤ٮث ٥٭٠سج
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 قػ٤ٲ٧ح ٦ػأكة ٣ػؽٱ٭٥ ٮ٩ػٮفٱ١ ٝؽ أ٩٭٥ ٨٦ ثة٣ؿ٥ٗ ثة٧٣ؽارس اٹ٣ذعةؽ ٨٦ ثؽٹ

 ا٧٣ع٤ٲػح كا٧٣٪٧ْػةت ا٣ع١ٮ٦ػةت ثػٲ٨ ا٣ذٕػةكف ا٣ػٺزـ ٦ػ٨ أ٫٩ ٚأٔذٞؽ  كآ٦٪ح

٧نة٢٠ ثة٣ٕٛػ٢ ٦ٕٞػؽة ا٣ ٬ؾق ٵف ٣ٶَٛةؿ ا٣ٛٞؿ ٱكجج٭ة ا٣ذٰ اٵز٦ةت ٧٣ٕة٣ضح

 ا٣ػػٮَ٪ٰ ا٣ىػػٕٲؽ ٤ٔػػٯ كا٣ذٌػػة٨٦ ا٣ذ١ػػةدٙ ثػػٺ ديعػػ٢ أف ٓٲصػػؽا كٹ دكػػذُ

 ٦عػةكٹت ٚػٰ ٦ذ١ؿرة إػٛةٝةت افا٣ج٤ؽ ثٕي م٭ؽت ٚٞؽ  ٠ٺ٧٬ة كا٧٣ع٤ٰ

 ظػٲ٨ ا٧٣سػةؿ قػجٲ٢ ٤ٔٯ ٦ىؿ ٰٚ اٵَٛةؿ ٤ٔٯ ا٣ٛٞؿ دأزٲؿات ٧٣ٕة٣ضح ٔؽٱؽة

 ة٭ٹ د١ذػؿث ثأ٩نػُذ ظ١ٮ٦ٲػح ٬ٲبػةت ٝٲػٮد دعخ ٩ٛك٭ة ٦ع٤ٲح ٦٪٧ْةت دضؽ

 ٣ػ٥ إذا  ا٣ذػؽ٬ٮر قؿٱٓ ظةؿ ٰٚ ٚأ٠سؿ أ٠سؿ ا٧٣نة٢٠ ٚذذؿا٥٠ اٹ٩ذٞةد دذٞج٢ كٹ

 ٱضذ٭ػؽكف ا٣ػؾٱ٨ ٣ٶَٛػةؿ ٠سٲػؿ أ٢٦ ٬٪ةؾ ٤ٚٲف ٱجةٝؿ ا٣ذٕةكف ا٣ع١ٮ٦ح دنؿع

 ٦ػ٨ أ٩ػ٫ أٔذٞؽ  ا٣ذٕجٲؿ وط إذا «ا٣ٕٲل أ٢٠» أص٢ ٨٦ ٦ج١ؿ ق٨ ٦٪ؾ ا٢٧ٕ٣ ٰٚ

كأ٣ح ا٣ٛٞؿ ٦جةمػؿة كأف د٧ػٮؿ ا٧٣٪٧ْػةت ا٣ذػٰ ٦ ا٣ع١ٮ٦ةت دذ٪ةكؿ أف ا٣ٺزـ

 أف كأٱٌػة ك٦ذٕكػٛح وػةر٦ح ٝٲٮد ٤ٔٲ٭ة دٛؿض كأٹ ا٧٣نة٢٠ ٬ؾقد٢٧ٕ ٤ٔٯ 

 ٠ة٦ػ٢ ثنػ٢١ اٹٝذىػةد إوػٺح ظٲر ٨٦ ا٣ٛٞؿ ٦كذٮل اردٛةع در٦ىة دٕة٣ش

 دٛٲػؽ ٦نػةرٱٓ كدض٪ػت ٚٞػٍ  ا٣جٮرصٮزٱح أما ٦ٕٲ٪ح ٚبةت ٤ٔٯ ا٣ذؿ٠ٲـ ك٣ٲف

 ا٣ذعذٲػح ا٣ج٪ٲػح إوػٺح ٦ػ٨ ث٤ؽا ٱؽةا٦س٢ ث٪ةا ا٧٣ؽف ا٣ضؽ ٍٚٞ ا٣ٕة٣ٲح ا٣ُجٞةت

 ُػٮاتا٣ؼ ٬ػؾق ٦سػ٢ ا٣ع١ٮ٦ةت د٪ٛؾ ٥٣ إذا   ا٧٣ٮصٮدة ا٧٣ؽف ٰٚ د٪٭ةر ا٣ذٰ

  ااٷصةثػح «اٵَٛػةؿ ٦ٕة٩ػةة كقذكػذ٧ؿ كا٣ٛٞػؿاا اٵٗ٪ٲػةا ثػٲ٨ ا٣ٛضٮة ٚكذـٱؽ

  ٦٪ٞٮ٣ح ٧٠ة ٬ٰ دكف دٕؽٱ٢ 

ى:نصائحىللمصححىفيىمجالىالتدروبىالمدرديىرلىىالكتابظ
ا٣٘ؿض ٨٦ ٬ؾق اٹٝذؿاظةت ث٪ةا ٝؽرة ا٣ُة٣ت دػؽرٱضٲة ٚػٰ اٹقػذضةثح 

ٝؽ دنػ٢١ ٚػٰ ا٧٣كػذٞج٢ ٩ػٮاة ٣ذ٤ٕٲ٧ةت اٵقذةذ كاٹردٞةا ث٧كذٮل ٠ذةثذ٫، ك

 ٩ْةـ دٞٲٲ٧ٰ ١٤٣ذةثح 
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  ٝٲ٥ٌ ثؽٝح ٦ٓ ثٕي اٷق٭ةب 

  ٌٝؽـ ثٕي ا٧٣ٺظْةت 

  ى  ًؿ ا١٣ةدت ا٧٣كذعٜ ٍَ أ

  ٌُٙٝؽـ ا٣٪ٞؽ ا٣ج٪ٌةا ث٤ 

  ٌٝؽـ ٦ٺظْةت كاًعح 

  ظؽد ٝٮأؽ ا٧٣٭٧ح ا٧٣٪ٮَح ثة٣ُة٣ت 

  دٕة٢٦ ٦ٓ اٵ٦ة٩ح ا٧٤ٕ٣ٲح ثعــ 

ى:طروػظىلتودورىرملوظىالتػووم
٣ذُٕػٰ ا٧٣ىػعط ١ٚػؿة  ؛ؾ ثٕي اٵ٦ٮر ا٣جكٲُح ٱ٨١٧ ا٣٪ْؿ إ٣ٲ٭ػة٬٪ة

٨ٔ ٦كذٮل ا٣ُة٣ت  اٵٕٚةؿ ا٧٣ؽرصح أد٩ػةق دٞػٓ ًػ٨٧ ٠ذةثػح ا٣ُة٣ػت ٚػٰ 

أكٹ  أ٦ة ٰٚ ا٧٣كذٮل اٵد٩ٯ اا٧٣ذٞؽـ  ٚٞؽ دذعٜٞ صـاٲػةن  ،ا٧٣كذٮل ا٧٣ذ٧ٲـ

L ACTFا دٮوٲٛةت ٬ؾٱ٨ ا٧٣كذٮٱٲ٨ٯ ٣داا٧ةن إ  ٱعك٨ ا٣ؿصٮع دذعٜٞ ثذةدةن 

    Writing, -Proficiency Guidelines كدٝٲٞػػةن    ٠ػٰ ٱ١ػػٮف ظ٧١ػػ٫ ٦٪ىػػٛةن 

كد١ٮف ٬ؾق اٵٕٚةؿ ث٧سةثح ٦ٕةٱٲؿ ١٤٣ذةثح  ك٠ٰ ٱنضٓ ا١٣ةدػت ٤ٔػٯ دعٞٲػٜ 

  ف ا٣ذ٤ٕٲ٧ةت دٝٲٞح ككاًعح د٧ة٦ةن ٬ؾق اٵٕٚةؿ، ٚإف ذ٣ٟ ٱٞذٌٰ أف د١ٮ

  ٠ة٤٦ح اقذضةثح ٱكذضٲت ٤٣كؤاؿ أك ا٧٣٭٧ح 

 ٭ة ا٣ٌٞٲح ا٧٣ُؿكظح ك٦ٮ٫ٛٝ ٦٪٭ة ةاٰ ث٧ٞٮ٣ح ٱعؽد ٚٲٱكذ٭٢ ا٣٪ه اٷ٩ن 

  ٰٱكذ٢٧ٕ ا٣ذ١ٛٲؿ ا٣ذع٤ٲ٤ 

  ٱٕجٌؿ ٨ٔ ا٣٘ؿض ٨٦ ا٣٪ه ثٮًٮح كإٝ٪ةع 

  ٰٱكذؼؽـ ٦ُٕٲةت كظٞةاٜ ٨٦ ٦ضة٫٣ ا٧٤ٕ٣ 

  ٱٌٞؽـ ظضضةن كأد٣ح كأ٦س٤ح ٣ؽ٥ٔ رأٱ٫ 

  ك٫٣ ٬ؽؼ كاًط  ،٦٪٥ْ ٦ذ٧ةقٟ ثٮص٫ٱ١ذت 
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  ٱكذؼؽـ ٣٘ح ٦ٺا٧ح ٧٤٣ٮًٮع 

 ث٧ىةدر ٦ٮزٮٝح ٔ٪ؽ ا٤٣ـكـ  ٱكذن٭ؽ 

 ٨٦ اٵػُةا ا٣٪عٮٱح كاٷ٦ٺاٲح  دٞؿٱجةن  دؼ٤ٮ ٣٘ذ٫ 

  دذك٥ ٠ذةثذ٫ ثةٵوة٣ح ٰٚ ا٣ذ١ٛٲؿ كثةٷثؽاع ا٤٣٘ٮم 

ى:المكتوبىالنصىصغات
 َّٔأة ٕجعأر اهذأٔ ثةألوصُ اهًىعط دؾلٖؿ اهىوةت ِؾه قؿد يٌ اهغؿض

ط  اهَه فٔ  أًٔأةل يأٌ لسٖأؿ فأٔ ضوٓدذ ال وقؽ اهًسةهٖح، اهَةظٖح يٌاهؾي ُٕىعَّ

 يًأة اهًىأععٌٖ أو هوًىأعط يٕأةٕٖؿ يضًْٔأح أو يؿصٕةً  دْن فّٔ ؛اهُالب

 .عًٌٖىعّ اه هًضًْٔح أو اهوؿد هوًىعط اهسجةت درصح يٌ ٕعّكٌ

 ا٣جٲة٩ةت كا٠ذ٧ةؿ ا٧٣ٮًٮع ثعر ٰٚ ا٣ذ٧ٕٜ ظٲر ٨٦ ا٧٣عذٮل ٝٲ٧ح 

 ا٣ؿاٲكػػح اٵ١ٚػػةر ككصػػٮد ا٧٣ٮًػػٮع كًػػٮح ظٲػػر ٦ػػ٨ ا٣ذ٪ْػػٲ٥ 

  كا٣ؼةد٧ح ا٧٣ٞؽ٦ح كٚةاؽة ا٣ؽا٧ٔح ٲ٢كا٣ذٛةو

 ٟا٣ذػؿاثٍ كإظ١ةـ اٵ١ٚةر دُٮٱؿ ػٺؿ ٨٦ ا٧٣ٮًٮع ٦٪ةٝنح د٧ةق 

  اٵصـاا ثٲ٨

 ا٧٤ٕ٣ٰ ٦ضة٫٣ ٰٚ كا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٣ٞؿاا٨ ػٺؿ ٨٦ ا٣جعر ٦ٮًٮع د٪ةكؿ  

 كصؽت إف ٔؿً٭ة كأق٤ٮب ا٣جٲة٩ةت اقذؼؽاـ  

 ا٣ذع٤ٲ٤ٰ كا٣ذ١ٛٲؿ ا٧٣ن٤١ح ظ٢ أق٤ٮب  

 ٦ذ٧ٲـ ٦٪ْٮر ٨٦ ٦ٕة٣ضذ٭ة أك ا١ٛ٣ؿة أوة٣ح  

 كد٭ضبػح ثٺٗٲػح كأقػة٣ٲت ك٦ٛؿدات كوؿؼ ٩عٮ ٨٦ ا٤٣٘ٮٱح ا٣ؽٝح 

  دٝٲٞح

 ٦ٮزٞح ٗٲؿ اٝذجةقةت ٨٦ ا٣٪ه كػ٤ٮٌ  ا٧٤ٕ٣ٲح اٵ٦ة٩ح  

 ا٣ٌٛٛةًح كا٤٣٘ح ا٣عنٮ ٨ٔ كاٹثذٕةد ثة١٣ٺـ اٹٝذىةد  
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 ًٕمََأة اهأَه ووأوةت اهمةدأت ثّأة قأةم أفٕةل وو  يٌ قجق ية ٔوٓ ثَةء

ّّن صؽول وًٓ  إًأةفح اهضؽول ِؾا اقذًٕةل. اهُةهت درصح دقؽٕؿ هوًىعط ٕك

 .اهذىعٖط زجةت درصح يٌ ٕؿفٓ قؽ اهًٕوٖح دٖكٖؿ ووح إهٓ

   اهُةهت ثّة قةم أفٕةل دقٖٖى

 ٚٲ٭ػة ٱعػؽد ث٧ٞٮ٣ػح اٷ٩نةاٰ ا٣٪ه ٱكذ٭٢

 ٤٣جعػػػر ا٧٣ُؿكظػػػح ا٣ٌٞػػػةٱة أك ا٣ٌٞػػػٲح

    ٦٪٭ة ك٦ٮ٫ٛٝ

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1  ا٣ذع٤ٲ٤ٰ ا٣ذ١ٛٲؿ ؼؽا٫٦اقذ ٤ٔٯ ٱؽ٢٣

 5 4 3 2 1  كإٝ٪ةع ثٮًٮح ا٣٪ه ٨٦ ا٣٘ؿض ٨ٔ ٱٕجٌؿ

 5 4 3 2 1  ا٧٤ٕ٣ٰ ٦ضة٫٣ ٨٦ كظٞةاٜ ٦ُٕٲةت ٱكذؼؽـ

 5 4 3 2 1  رأٱ٫ ٣ؽ٥ٔ كأ٦س٤ح كأد٣ح ظضضةن  ٱٌٞؽـ

ط ٬ؽؼ ك٫٣ ٦ذ٧ةقٟ ٦٪٥ْ ثٮص٫ ٱ١ذت  5 4 3 2 1  كًا

 5 4 3 2 1  ٧٤٣ٮًٮع ٦ٺا٧ح ٣٘ح ٱكذؼؽـ

 5 4 3 2 1  ا٤٣ـكـ ٔ٪ؽ ٦ٮزٮٝح ث٧ىةدر ٱكذن٭ؽ

 5 4 3 2 1  كاٷ٦ٺاٲح ا٣٪عٮٱح اٵػُةا ٨٦ ػة٣ٲح ٤٘حث ٱ١ذت

 5 4 3 2 1  ٤٘ٮما٣ ثؽاعاٷك ثة٣ذ١ٛٲؿ أوة٣ح ٤ٔٯ ٱؽ٢٣

 5 4 3 2 1  ٠ة٤٦ح اقذضةثح ا٧٣٭٧ح أك ٤٣كؤاؿ ٱكذضٲت

      اهَّةاٖح اهؽرصح

 ٣ُة٣تا إٔٚةؿ دٞٲٲ٥ -5ا٣ضؽكؿ

ى:أدواتىبدولظىلتػوومىالكتابظ
اٹػذجةر ا٧٣ٞػة٣ٰ ٣ػٲف اٵداة ا٣ٮظٲػؽة ٣ذٞٲػٲ٥ ا١٣ذةثػح ا٣ذػٰ دجػؿز ٝػؽرة 
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ا٣ُة٣ت ٤ٔٯ ا٣ذٕجٲؿ ا١٣ذػةثٰ  ٚ٭٪ػةؾ ٠ذةثػح ا٣ٲٮ٦ٲػةت، كا٧٣عْٛػح ا٣ؽرقػٲح، 

   كٚػٰ ٬ػؾا ا٣ؼىػٮص د٧ٲػـ صػٲ٧ف ثػٲ٨      Aloshكاٷ٦ٺا، كٗٲؿ٬ة ا

ك٬ؾا أ٦ؿ ٦ذٜٛ ٤ٔٲ٫، إٹ أ٩٭ػة دػؽرج  ،      ,Mary Jamesا٣ذٞٲٲ٥ كاٹػذجةر ا

ف ا٣ُة٣ت ٹ ٱعى٢ ٤ٔػٯ درصػح ٵثٕي أدكات ا١٣ذةثح ا٣جؽٱ٤ح دعخ ا٣ذٞٲٲ٥ 

 دىػ٪ٲٛةن   2664ف ا٦عؽدة  كٹ أ٨ّ أف ٬ؾق ٦كأ٣ح ػٺٚٲح  كٝؽ كًٓ ثػؿاك

 كظؽد ٣٭ة اٵ٬ؽاؼ اٵرثٕح اٳدٲح: ،ٵدكات ا١٣ذةثح ا٣جؽٱ٤ح

ٔجػةرات ٵداا ٦ٮاٝػٙ ٗٲػؿ رقػ٧ٲح ا٧٣عة٠ٰ: اقذ٧ٕةؿ ٧٤٠ةت ك -1

 دذ٤ٕٜ ثة٣عٲةة ا٣ٮإٝٲح 

٫: ٱ١ٮف ا٣ذؿ٠ٲـ ٚٲ٫ ٤ٔٯ دٝح ا٧٣ٛؿدات كا٣ذؿا٠ٲت ا٣٪عٮٱح  -2  ا٧٣ٮصَّ

اٹقػذضةثٰ: ٱ٭ػذ٥ ثنػ٢١ ا٣ؼُػػةب ٧٠ػة ٚػٰ ا٣ٮوػٙ كا٣ذٞػػةرٱؿ  -3

 كا٤٧٣ؼىةت كمؿح ا٣ؿقٮـ ا٣جٲة٩ٲح  ا٣ٞىٲؿة

ػٲػؿ ظٲػر ا١٣ذػةثٰ اٵ ا٣ذٮقٰٕ: ٧٠ة ٰٚ ا٧٣ٞة٣ح ككرٝح اٹػذجػةر -4

ثةقػذ٧ٕةؿ ا٧٣ٛػؿدات  دذض٤ٯ ا٣ٞؽرة ٤ٔػٯ د٪ْػٲ٥ اٵ١ٚػةر ٦٪ُٞٲػةن 

 ا٧٣٪ةقجح كا٣ذؿا٠ٲت ا٣ك٤ٲ٧ح 

٦ؼذػةرة ٱ٭ػذ٥ ثأداا٭ػة  : ٱعِٛ ا٣ُة٣ت ٚٲ٭ػة أ٧ٔػةٹن اهًعوْح اهؽرقٖح -1

   ٦ػػ٨      ,Aloshٝػػؽ دىػػ٢ إ٣ػػٯ ٚىػػ٢ دراقػػٰ ثؿ٦ذػػ٫ ا٦ػػٌؽة ٚػػٰ 

ج٪ٮد ػٺؿ ا٣ٛذػؿة ا٧٣ٺظْح كا٣ذضؿثح دجٲ٨ٌ أف ا٣ُٺب ٱٌٲٛٮف إ٣ٯ ا٣

أك ٱعك٪ٮف َؿٱٞح ٔؿً٭ة  أذ٠ػؿ أف أظػؽ ا٣ُػٺب ٦ػ٨ ا٧٣ض٧ٮٔػح 

كاقػ٫٧  ،1999ا٣ذٰ أرق٤ذ٭ة ٣ؽراقح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ صة٦ٕػح ظ٤ػت ٔػةـ 

ك٠ػةف ٚػػٰ ا٧٣كػذٮل ا٧٣جذػػؽئ اٵ٤ٔػٯ  ثػػؽأ ثذ١ػػٮٱ٨  ،إرٚػ٫ دٮ٦ػػةس

ك٥٣ ٱ٨١ ٚٲ٭ة ٦ة ٱذ٤ٕٜ ثة٤٣٘ح ٚػٰ  ،٦عْٛذ٫ ٨٦ أٱة٫٦ اٵك٣ٯ ٰٚ ظ٤ت

 ٞذ٪ٲةت ٨٦ أقٮاؽ ظ٤ت ا٣ٞؽٱ٧ح ا٣ذػٰ أذ٤٬ذػ٫ كوػٮران مٰا  ص٧ٓ ٦
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دؾ٠ةرٱح ٧٤٣ؽٱ٪ح ك٤ٕٝذ٭ة، ظذٯ إ٫٩ ص٧ػٓ ثُةٝػةت ر٠ػٮب ا٣عػةٚٺت 

كدػٮؿ ا٧٣كجط  ظٲ٨ ٤َجخ ٦٪٫ دٞؽٱ٥ ا٧٣عْٛػح ٣ػؽل ٔٮددػ٫ إ٣ػٯ 

ٵقجٮع أك ٔنؿة أٱةـ  أػجؿ٩ٰ  ٧٤٠جف ٰٚ ٩٭ةٱح ا٣ٛى٢ ٤َت د٧ؽٱؽان 

١ذجػػح ظػػٮؿ ٦عذػػٮل أ٩ػػ٫ ٠ػػةف ٱكػػذ٢٧١ ص٧ػػٓ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػػةت ٦ػػ٨ ا٧٣

 ،اٚػػؾ   ا٧٣عْٛػػح كدٮوػػٲٛ٭ة ثة٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح  ٠ة٩ػػخ ظٞٲجذػػ٫ ٧ٔػػٺن 

كٔؿًذ٭ة ٰٚ ١٦ةف ثةرز ٰٚ ا٣ٞك٥ ٣ٲذٛٞؽ٬ة ص٧ٲٓ ا٣ُٺب  ٥٣ ٱ١ػ٨ 

١٣٪٭ػة ٠ة٩ػخ ٦ذ٧ٲػـة ثةػذٲػةر ا٧٣عذػٮل  ،ا٣ٮظٲؽ ا٣ؾم ٝؽـ ٦عْٛػح

 كا٣ذ٤ٕٲٜ ٤ٔٲ٫ ٨٦ ا٧٣ؿاصٓ ك٨٦ دضؿثذ٫ 

٦ػ٨ أٌٚػ٢  ٧ف ٦ػؿات أقػجٮٔٲةن : ٢ٕ٣ ٠ذةثح ا٣ٲٮ٦ٲةت ػاهْٖيٖةت -2

ا٣ذ٧ؿٱ٪ةت ا٣ذٰ دؽٚٓ ا٣ُة٣ت ٣ذٞؽٱ٥ أ٢ٌٚ ٦ة ٣ؽٱ٫ ٦ػ٨ ١ٚػؿ ك٣٘ػح 

   ٱ٧ة٩ٓ ا٣ُػٺب ٚػٰ ا٣جؽاٱػح ٔػةدة ٚػٰ ٝجػٮؿ ٬ػؾا      ,Aloshا

كٱذجػٲ٨ ٣٭ػ٥ ثٕػؽ  ؛د٪ٮع ٚٲ٭ة ا٣ذ٤١ٲٙ ٦ذ٤٤ٕٲ٨ ثأف ظٲةة ا٣ُة٣ت ٹ

ؽأ ٬ػؾا إذا ثػ  ٚذؿة ٝىٲؿة أ٩٭ة كقػٲ٤ح دٮاوػ٢ ثػة٬ؿة ٦ػٓ اٵقػذةذ

اٵقذةذ ثة٣ذٮاو٢  ٤ٕٚٯ قجٲ٢ ا٧٣سةؿ ٱؾ٠ؿ أظؽ٥٬ أ٩ػ٫ ذ٬ػت ٦ػٓ 

٦ُٕػ٥  أمٌ  :ٚأقأؿ ٤ٔٯ ا٣٭ة٦ل ؛أوؽٝةا٫ إ٣ٯ ٥ُٕ٦ ٦كةا ا٣ض٧ٕح

دكف اٷمػةرة إ٣ػٯ  ؟ك٠ٲػٙ أوػ٢ إ٣ٲػ٫ ؟ك٦ػةذا د٪ػةكؿ ٬٪ػةؾ ؟٬ٮ

اٵػُةا ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذٰ دعٛػ٢ ث٭ػة ا٣ٲٮ٦ٲػح  ٱ١٧ػ٨ دٺٚػٰ اٵػُػةا 

        ,Aloshٲ٢ ا٥٤ٕ٧٣ اثٮقةا٢ ٩ةصٕح أػؿل ٦نؿكظح ثؽ٣

  ١٣ػ٨ ثة٣ُؿٱٞػح : ٬ٮ ٣ٲف ٠ذةثح ثة٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ذٕةرؼ د٤ٞٲػؽٱةن اايالء -3

 -ا٣ذٰ اقذؼؽ٦ذ٭ة ٰٚ وٛٮؼ ا٧٣ذٮقُٲ٨ ٧ٚة ٚٮؽ، ٱٛٲؽ ا٣ُٺب 

ٰٚ ظ٧ػ٢ ٦كػؤك٣ٲح د٧٤ٕ٭ػ٥ كا٣ذٕػةكف  -إًةٚح إ٣ٯ ا٣ؽٝح ا٤٣٘ٮٱح 

كدػؾ٠ؿ    2619ا٤ٕٛ٣ٰ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭٥  ا٣ُؿٱٞح ٦ٮوٮٚح ٚػٰ ا٣ٕػل ا



 545 د. وّدي العؼ -الكتابة يف العموً اإلٌطاٌية 

   أف أ٠سؿ د٧ؿٱ٪ػةت ا١٣ذةثػح ا٣جؽٱ٤ػح اقػذ٧ٕةٹن      ,٠Ketabiذةثٰ ا

 اٷ٦ٺا كا٧٣ٞة٣ح 

ى:تػدومىمناقذظىاالختبارىالمػاليىرلىىالموضوري
ٰٚ دٞؽٱ٫٧ ٤ٔٯ اٳػػؿ، ثػ٢ إف  ٱ٨ػ٢ ٤٣ٞٲ٧ح ا٧٤ٕ٣ٲح ٵظؽ اٹػذجةرٹ د

قةقػٲح ٩عٮ أذ٧ػةد اٹػذجػةر ا٧٣ٞػة٣ٰ اٵداة اٵ ا٣ذٞؽٱ٥ قجج٫ ا٣ذٮص٫ دؽرٱضٲةن 

ثٕػؽ قػٲُؿة اٹػذجػةر ا٧٣ٮًػٮٰٔ  ٰٚ ا٣٘ؿب كا٣ٮٹٱةت ا٧٣ذعؽة ػىٮوةن 

قٲُؿة مج٫ دة٦ػح ٚػٰ إٔػؽاد اػذجػةرات ا٣ٞجػٮؿ ا٣ضػة٦ٰٕ كا٧٣٭٪ػٰ ٧٠ػة ٚػٰ 

إٹ أف اػذجػةرات ا٣ٞجػٮؿ        ,٦Brelandضةٹت ا٣ُت كا٣ٞة٩ٮف كاٷدارة ا

نػؿٱ٨ ٰٚ ٦ضةٹت ٔؽٱػؽة أػػؿل ثػؽأت ٦٪ػؾ ا٣ٕٞػؽ اٵػٲػؿ ٚػٰ ا٣ٞػؿف ا٣ٕ

ثإدػةؿ ٔ٪ىؿ ٦ٞة٣ٰ  ٱٕذ٧ؽ ٬ؾا ا٧٣ٲ٢ ٤ٔٯ أ٧٬ٲح أزؿ اٹػذجػةر ٚػٰ ا٧٣ػ٪٭ش 

إ٣ٯ ٦كػأ٣ح وػٺظٲح اٹػذجػةر كزجةدػ٫ ٦ػ٨ ا٣٪ةظٲػح ثٌٕ٭٥ كا٣ذ٤ٕٲ٥، كٱٕـكق 

ٱؼنٯ ثٕي ا٧٣ذؼىىٲ٨ ثة٣ٞٲػةس كا٣ذٞٲػٲ٥ ٦ػ٨ ًػٕٙ ٦ٕػؽؿ كا٣٪ْؿٱح  

ؿٱٺ٩ػؽ ٵٔػؽاد٥٬ كدٛػةكت أداا٭ػ٥  كٱٞذػؿح ث ا٣سجةت ثٲ٨ ا٧٣ىععٲ٨ ٩ْػؿان 

ة ٱػؤدم إ٣ػٯ ٧ٌ٦ػ ، ك٬ػٮ  د٦ش ٩ٮٰٔ اٹػذجػةر ا٧٣ٞػة٣ٰ كا٧٣ٮًػٮٰٔ    ا

 دعكٲ٨ ٦ٕؽؿ ا٣سجةت 

 :االختبارىالموضوري

ٰٚ ا٣٘ؿب كقٍ دٔٮات ٹٔذ٧ةد اٹػذجػةر ا٧٣ٞػة٣ٰ  ٠ةف كٹ ٱـاؿ مةإةن 

ٱٞٮـ ٬ؾا ا٣٪ٮع ٨٦ اٹػذجةر ااٹػذٲػةر ٦ػ٨ ٦ذٕػؽد  ٤ٔػٯ اٚذؿاًػٲ٨ ك  أٱٌةن 

ذٞػؽ ٚػٰ ٚػٰ ؿة كدضؿٱؽ٬ة ٨٦ قػٲةٝ٭ة  از٪ٲ٨: د١ٛٲٟ ا١ٛ٣ د١ٛٲػٟ ا١ٛ٣ػؿة ٱٕي

اٹػذجةر ا٧٣ٮًٮٰٔ أف ا١ٛ٣ؿة أك ا٧٣ٮًٮع ٱ٨١٧ دضـاذ٭٧ة إ٣ػٯ ٤ٕ٦ٮ٦ػةت 

ٱ٨١٧ أف ٱكذٛةد ٦٪٭ة ٰٚ دن١ٲ٢ ا٣جػؽاا٢ ٚػٰ قػؤاؿ اٹػذٲػةر  ٦كذ٤ٞح ثؾاد٭ة

   كٚػٰ ٦كػأ٣ح ا٣كػٲةؽ ٱٛذػؿض أف      ,٦Resnick & Resnickػ٨ ٦ذٕػؽد ا
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عيٌ اهصيٖام اهي    ْٕث ًٕمٌ حقًّٖٖا فئ شيٖام يلخويم حًاييا  اهمفاءة اهوغ

حًارس فُٖ اهوغث وحصخعًن. ه هك ٕيى  يعميى اشياح ة اهعويْن انٍصياٍٖث ا  

حقٖٖى اهمخاةث ال ًٕميٌ ا  ٕيخى ةَخياح مال ييٌ اينش انٍلياء. هميٌ اعخًيا  

ث ورةًيا حعختيى ِي ق ٍق ي .االاختارٌٕ فٔ حقٖٖى اهمخاةث قد ٕمْ  هُ اثى مٕخاةٔ

 ةرثٖث يفٖدة.

 ما هو االختبار الموضوعي؟
ييٌ ثنثيث مهيٓ  )اذٖاٍيا   ِْ عتارة عٌ اشئوث ٕؤ لن يَّا ارةعث ةيدالن ااهتيا  

، اييا اهتيدالن علىة(، واذد يَّيا فقيي َٕ تيل عويٓ يعَيٓ ييخٌ اهصيماش حًاييا  

همَّا حخفاوت فٔ ةعدِا عٌ يعَيٓ ييخٌ اهصيماش.  ،األاى  فختدو صرٖرث إضا  

اًصيٌٖ واألاٖيى ةَصيتث ةَصيتث ثًياٌٍٖ ةاهًئيث و ايى  مْ  صرٖرا  اذدِا قد ٕ

ً  ةَصتث    يعياهًعىفيث نٍخياج اهوغيث ةين  ًا  ثنثٌٖ ةاهًئث. ِ ا االاختار هٖس يصي

ألٍيُ ال  ؛يٌ يزإاق  رحث اهثتات اهعاهٖيثوهّا.  ويفاِٖى ورة ّا ةصْاِا اهًَاشب

د ت اهعاييث وٕصير  ٍيُ ٕصيود هناختياراايزٕث ااى  هُ ٕخأثى ةىا  اهًصرد. و

ومهٓ يمَز هألشيئوث  ،. ويٌ صفاحُ ا  وضعُ ٕرخاج مهٓ اتىة ووقج طْٕوٌٖ هٖا  

 اختار حقٖ ى ٍخالخُ وحرون وحعدش.وةعد لن حقدٕى هن .ٕضاف مهُٖ ةاشخًىار

 أ  ٍصتث اهخلًٌٖ فُٖ عاهٖث حصن مهيٓة :َٕخقدق اهعايوْ  ةاهخقٖٖى واهقٖاسو

عيد   ، عويٓ ا   شيئوث اات اهتيدالن اهثنثيثثنثث وثنثٌٖ ةاهًئث فئ ذياش األ

يعا هيث ةصيٖ ث حلفيم ييٌ اثيى ا ٍاق اهتدالن اهلالع ارةعث. وةَاء عوُٖ ٍقخىح 

( ةصيْرة يفصيوث وةخعًيل فئ 0202اهرزر. وقد ةرثج مشتَْٖزا وزيٖوّا )

اهًصالن اهىٕاضٖث وفئ يعايين اهصيعْةث هعيد  ييٌ اهًخلصصيٌٖ فئ ِي ا 

ص اإيث اهتريْث فئ يعا هيث ةصيٖ ث ًٕميٌ اهًخاش. مال اٍَيا ًٕميٌ حوليٖ

 ح تٖقّا عوٓ ٍخالج اٍْاع يٌ ااختارات االاخٖار يٌ يخعد .
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٦ض٧ٮع اٷصةثةت ا٣ىػعٲعح ٩ػةٝه اٷصةثػةت  :أم ؛=د 3خ/-اص

  3ا٣ؼُأ دٞكٲ٥ 

 اٰٚ ظةؿ أرثٕح ثؽاا٢  ٱكةكم ا٣ؽرصح ا٧٣ٕؽ٣ح 

 68=   4ا 3/ 12 – 72 : ٦72سةؿ ٦ُجٜ ٤ٔٯ درصح ا

 ا٣عـر أزؿ ٨٦ ا٣ذؼٛٲٙ ٦ٕةد٣ح -6ا٣ضؽكؿ 

ى:نصائحىترارىىفيىوضعىاالختبارىالموضوري
 ٱ٢ٌٛ اقذ٧ٕة٫٣ ٣ذٞٲٲ٥ ٦٭ةردٰ ا٣ٞؿااة كاٹقذ٧ةع كا٧٣ٕؿٚح  -1

٤ٔٯ ا٣٪ذةاش ٤٣ذ٤ٞٲػ٢ ا٣كةثٞح اقذ٧ٕةؿ أرثٕح ثؽاا٢ كدُجٲٜ ا٧٣ٕةد٣ح  -2

 ٨٦ أزؿ ا٣عـر 

 ا٣٪ه كاظؽ ٦٪٭ة ٍٚٞ ٱذٜٛ كا٧٣ٕ٪ٯ ٰٚ  ،دجؽك ص٧ٲٓ ا٣جؽاا٢ ٦٪ُٞٲح -3

 كٱضؿب اٹػذجةر ٝج٢ دٞؽٱ٫٧  ،دعؽد ا٣جؽاا٢ ا٣ىعٲعح -4

 ٔؽـ كصٮد ٤ٕ٦ٮ٦ةت ٗٲؿ ًؿكرٱح ٰٚ ٦ذ٨ ا٣كؤاؿ  -5

 ػ٤ٮ ا٣كؤاؿ ٨٦ أػُةا إ٦ٺاٲح أك ٝٮأؽٱح  -6

 ا٤٣٘ح ٦ؼذىؿة كٰٚ ٦كذٮل ا٣ُة٣ت  -7

 ٤ٕٮ٦ةت ٠ةٚٲح ٣ٸصةثح ٨ٔ ا٣كؤاؿ كصٮد ٦ -8

  كصٮد اػذٲةر كاظؽ ٍٚٞ ٱُةثٜ ا٧٣ٕ٪ٯ ا٧٣ٞىٮد ٰٚ ا٣٪ه -9

 كا٣كؤاؿ ٦٪ةقت ٣ٺػذجةر  ،اٷصةثةت ٦ذضة٩كح كذات أَٮاؿ ٦ذكةكٱح -16

ى:مثالىرنىتدّرجىالبدائلىفيىبطدهاىرنىالجوابىالصحوح
  «ٔ٪ؽ أػٰ ا١٣جٲؿ قٲةرة ظ٧ؿاا كقٲةرة ثٲٌةا»

 ٱؿٱؽ أػٰ قٲةرة قٮداا  اأ٢ٝ ٨٦ ػ٧كٲ٨ ثة٧٣بح   أ

 قٲةرة أػٰ ظ٧ؿاا كثٲٌةا  ا٨١٧٦ ز٧ة٩ٮف ثة٧٣بح   ب

 دةف  ا٦بح ثة٧٣بح ٔ٪ؽ أػٰ قٲةر  ج
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 تػجت أخي اهسٌةرة اهجٌضةء ألثر يٌ اهدًراء. )رثًة سجػون ثةهًبح( .د

 :من محادن االختبار الموضوعي
 .درجح ثجةت غةهٌح ال تتأثر ثدمى اهًطدح اهشخطي 

 يًة ًجػد اهوجس غٌ  ، وهويقطد اهًًتِدٌ واضح يٌ شمن اهسؤال

 اهطةهت.

 ًح غٌر اهًهةرة اهًقطوود ال ًضطر اهطةهت إهى االستػةٍح ثًهةرة هغو

 هٌس لًة في أسبوح اهقراءة اهتي تقتضي إجةثةت يمتوثح.واختجةرهة، 

 :من مداوئ االختبار الموضوعي
  غودم فهوى اإلجةثح اهخةطبح قد تدطن إية ثسجت غدم فهى اهَص أو

 .اهسؤال، همٌ االختجةر ال ًجٌٌ هَة سجت اهخطأ

  اهجوداان اخخورىقد ًدطن اهطةهت غوى اإلجةثح اهطدٌدح ثإهغةء، 

 ثسجت فهى اهجدًن اهًختةر أو اهَص.ال 

  ثٌَح هذا االختجةر تشجع اهطةهت غوى اهتخًٌٌ، وفوي خوةل تطوًٌى

 .اخسبوح اهسٌئ ًستطٌع اهطةهت اإلجةثح ثَجةح دون اهَظر إهى اهَص

  ًوتقتضوي  ،طووً ً  ًستغرق إغداد هذا اهَوع يٌ اخسوبوح وتَقٌدهوة وقتوة

 تػدًن االختجةر.ًمون خجرة وغَةًح فةاقتٌٌ، ثى لتةثتهة وتدوٌن اإلجةثةت 

 :خاتمة
هذه اهورقح تَظر في اهقدرة اهمتةثٌح هط ب يٌ أدٍى يسوتوًةت اهماوةءة 

إهى أغ هة في يدةوهح إلهقةء اهضوء غوى اهطػوثةت واهػراقٌون فوي اختجوةر 

د يوٌ اخفضون أن ًػتًو وثةثتوةً  أن االختجةر لي ًمون ضةهدةً فٌهة اهمتةثح، ثٌَّة 

غوى إطةر ٍظري يرجػي. ثذهك تمون اختجةراتَة اهًرخوٌح أو اهَهةاٌح واهػةيح 

ًَدة يدوٌةً  أًضةً  خثَةء اهوغح وغٌرهى. همٌ يوٌ توداغٌةت اغتًوةد  وغةهًٌةً  يُػت
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اٷَػةر  ٩ٛػف ٹ ثػؽ أف ٱٕذ٧ػؽ ٤ٔػٯ  إَةر ٩ْؿم ا٣ٞ٪ةٔػح ثػأف ا٣ذ٤ٕػٲ٥ أٱٌػةن 

 ا٣ذ٤ٕٲ٥ كا٣ذ٥٤ٕ كاٹػذجةر  كثؾ٣ٟ د١ٮف ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذؿثٮٱح ٦ذ١ة٤٦ح ٨٦ ظٲر

*   *   * 
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 كد٧سػ٢  كا٧٣جذػؽئ كا٧٣ذٮقػٍ كا٧٣ذٞػٌؽـ كا٧٣ذ٧ٲٌػـ ا٧٣ذٛػٌٮؽ: راٲكػح ٠ٛةاة

 ٬ػؾق كد١ػٌٮف  ا٧٣ٞػؽرات ٦ػ٨ ٦عػؽدان  ٦ضػةٹن  راػٲف ٦كذٮل ٢٠ دٮوٲٛةت

 ا٧٣كػذٮٱةت ٤ٔػٯ ٦كذٮل ٢٠ ٚٲ٫ ٱنذ٢٧ ٬ؿ٦ٲةن  دك٤كٺن  ٦ضذ٧ٕح ا٣ذٮوٲٛةت
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https://www.researchgate.net/journal/1096-0880_Journal_of_Mathematical_Psychology
https://www.researchgate.net/journal/1096-0880_Journal_of_Mathematical_Psychology
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  اٵد٩ٯك كاٵكقٍ اٵ٤ٔٯ ٬ٰ زة٩ٮٱح ٦كذٮٱةت إ٣ٯ كا٧٣جذؽئ

 ٠ػ٢ ٚػٰ ٦ٕ٭ػة ا٣ذٕة٦ػ٢ ا١٣ةدػت ثإ١٦ػةف ا٣ذٰ ا٧٣٭ةـ اٷرمةدات دىٙ

 ا٧٣ذ٤ٕٞػح ا٣ؼُةب كأ٩ٮاع ا٤٣٘ح كقٺ٦ح كا٣كٲةؽ ا٧٣عذٮل ك٠ؾ٣ٟ ٦كذٮل،

 ٱٮاص٭٭ػة ا٣ذػٰ ا٣ٞىػٮل ا٣عػؽكد أٱٌػةن  دٞػؽـ ك٬ٰ  ٦كذٮل ٢٠ ٰٚ ثة٧٣٭ةـ

  اٵ٤ٔٯك ا٣ذة٣ٰك ا٣ؿاٲف ا٧٣كذٮل ٰٚ ا٧٣٭ةـ ٱؤدم أف عةكؿٱ ظٲ٨ ا١٣ةدت

 إ٦ػة ٱ١ٮف ا٣ؾم ا١٧٣ذٮب ا٣٪ه كوٙ ٰٚ اٷرمةدات اقذؼؽاـ ٱ٨١٧

 ٩ىػٲح رقػةا٢ا مؼىػٲ٨ ثػٲ٨ دٛة٤ٔٲػةن  أك  رقةا٢ دٞةرٱؿ، ٦ٞةٹت،ا دٞؽٱ٧ٲةن 

 ا١٣ذةثػح ٤ٔػٯ د٪ُجٜ ذ٣ٟ، ٤ٔٯ كٔٺكة   اٷ١٣ذؿك٩ٰ ثة٣جؿٱؽ دٮاو٢ ٝىٲؿة،

 اٵ٦ػؿ ك٬ػؾا   ك٦٪ٞعػح ٦ؿاصٕػحا دأ٤٦ٲػح أك ، ٦٪ٞعػح ٗٲػؿ ٚٮرٱػح،ا ا٣ٕٛٮٱػح

  ٗؿً٭ة أك ا١٣ذةثح ٤٧ٔٲحٹ  ا٧٣٪ذىش دىٙ اٷرمةدات ٵف ؛٨١٧٦

 ٔٲ٪ػةت ا٣نةث١ح ٤ٔٯ ٱىةظج٭ة ثة١٣ٺـ ١٤٣ٛةاة ا٣ذعؿٱؿٱح ا٣ذٮوٲٛةت إف

  راٲف ٦كذٮل ٢٠ وٛةت دجٲ٨ٌ ا١٣ذةثح ٨٦

 دؿثٮٱػح ٵٗػؿاض ا١٣ذةثح -2612 ١٤٣ٛةاة أ٠ذ٢ٛ إرمةدات اقذؼؽاـ ٱ٨١٧

  ٵ٠ذ٢ٛ دٕـل كأف ،دعؿٱٛةت دكف ٠ة٤٦ح دٞؽٱ٧٭ة مؿط ٤ٔٯ ٍٚٞ، رثعٲح ٗٲؿ

 يذًٖأـ :ثةهٕؿثٖأح األٔوٖأٌٖ اهًىأُوعٌٖ دكأًٖحلةٍأخ  دالهٖح ألقجةب)

 ٕجقأٓ. يًَّأة ثمأن اهؼةوأح اهذْوٖوةت فٔ دغٖٖؿ دون اهذْاهٔ ٔوٓ ويذوْق

 . اهًذًٖـ ،اهًذوْق: ًِة لًة ااٍموٖـٕةن اهًىُوعةن

ىالمتموز:
 ٦سػ٢ رقػ٧ٲح ٠ذةثٲػح ٦٭ةـ د٪ٛٲؾ ٨٦ ا٧٣ذ٧ٲـ ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت ٱذ٨١٧

 ثىػٮرة دي١ذػت ك٬ٰ  ا٣ىعٛٲح كا٧٣ٞةٹت ا٣ؿأم ك٦ٞةٹت ا٣ؿق٧ٲح، ا٧٣ؿاقٺت

 ٱذ٨١٧ ٬ؾا إ٣ٯ كإًةٚح  اصذ٧ةٔٲح أك  أ٠ةدٱ٧ٲحصة٦ٕٲح ٧٤ٔٲح ا ٌٝةٱة ظٮؿ دع٤ٲ٤ٲح



 555 (9-3)اجلزءان  (49)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 .رف٘ع فهري ةأشئب غاىٍ٘ث كضاٗا تِاول ٌَ اىٍتفٔق اىٍصتٔى فٖ اىهاتب

 أشتتئةَ٘ واالفتراضتتٖ اىٍلِِتتع اىاعتتاب اشتتتاما  اىهاتتتب ٗصتتتع٘عو

 وةاشتتعاغتّ. اىاتا  ٌٔكفتّ ةاىضترورة ىت٘س ٌٔكت  غَ ةاىمفاع ٗصٍحان

 ٌصتلٔىث اىٍتٍ٘تز اىٍصتتٔى فتٖ واىهتاةث. اىمك٘لث اىٍػاُٖ ظالل ُلو نذىم

 ىجٍٓتٔر  ٗهتتب اىٍصتتٔى ْتذا ٖف واىهاتب. اىٍحِّم اىلارئ إىٕ ٌٔجٓث

 .كرائّ وفق ىغتّ ٌه٘فاً 

 فتٖ ةاالكتضاب وتتص  ،وٌلػمة نث٘فث اىٍتٍ٘ز اىٍصتٔى فٖ اىهتاةث إن

 األٍُتا  وفتق ٌِظٍث ف٘ٓا واألفهار ،ةٍٓارة ٌصٔغث وْٖ. ٌػاً  آن   فٖ اىتػت٘ر

 ىت٘س اىٍتٍ٘تز اىٍصتتٔى فتٖ اىتِ  وطتٔل. اىٓتم  ةاىيغث اىااصث اىثلاف٘ث

 .نتاب أو نتحث ٌعٔالً  أو ،نلص٘مة كص٘راً  ٗهٔن أن وٍٗهَ مداً،ٌح غاٌالً 

 وصتترفٓا اىيغتتث ُحتتٔ ُاصتت٘ث اىٍتٍ٘تتز اىٍصتتتٔى فتتٖ اىهاتتتب ٍٗتيتتم

 وٗصتتام  ؛تػل٘تمْا درجتث غتَ اىِظتر ةغت  اىتالغ٘تث وأشاى٘تٓا وٌفرداتٓا

 اىتلاى٘تتمو. ىتحصتتِّ٘و اىٍػِتتٕ ىتِظتتً٘ اىتِلتت٘  وغالٌتتات اىاعتتاب ترن٘تتب

 .اىٓم  اىيغث وىثلافث غٌٍٔاً  اىِ  ىِٔع ٌِاشتث اإلُشائ٘ث

 :المتفوق
 أُتتٔاع ٌػظتتً صتت٘اغث ٌتتَ اىٍتفتتٔق اىٍصتتتٔى فتتٖ اىهاتتتب ٗتتتٍهَ

 واىتلتتارٗر اىٍتػٍلتتث اىٍياصتتاتو اىرشتتٍ٘ث، وغ٘تتر اىرشتتٍ٘ث اىٍراشتتالت

 .واىٍِٓ٘ث واىػيٍ٘ث االجتٍاغ٘ث اىٍٔاض٘ع ٌَ ةاكث فٖ اىتحث٘ث واىٍلاالت

 وأن ،ٌػلتمة أٌتٔر شتر  ٌتَ ٍتفتٔقاى اىٍصتتٔى فتٖ اىهاتب ٗتٍهَو

 ٌػاىجتّ ٗحّصَ وٌٍا. ٌلِػث وٌِاكشث افتراضات خالل ٌَ وٗؤٗم  رأٗاً  ٗعر 

. اىتالغ٘تث واألشتاى٘ب واىٍفتردات ىيتران٘تب اىفػتال االشتتاما  ىئٍضٔع

 ىِ٘لتو األٍْ٘تث ح٘تث ٌتَ وترت٘تٓتا أفهتار  تِظتً٘ اىٍتٍ٘ز اىهاتب ٗصتع٘عو
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 ثٌٛػ٢ ثة٩ذْػةـ كاًػعح اٵ١ٚػةر ثػٲ٨ ا٣ٕٺٝح كد١ٮف  ا٣٭ة٦ح ا٣٪ٞةط ٤٣ٞةرئ

 كا٣ذؿدٲػػت كا٧٣ٞةر٩ػػح كا٣٪ذٲضػػح ٠ة٣كػػجت كدُٮٱؿ٬ػػة اٵ١ٚػػةر د٪كػػٲٜ ٦جػػةدئ

 ٦ػةك٬ػٮ  ،ثةقذٛةًػح ٦ػة ٦ٮًػٮع ٦ٕة٣ضػح ٤ٔػٯ ٝػةدر ا١٣ةدت ك٬ؾا  ا٣ـ٦٪ٰ

  ا٣ىٛعةت ٨٦ ٔؽد إ٣ٯ ٱ٧ذؽ كٝؽ ،اٵ٢ٝ ٤ٔٯ ًٚٞؿات ثٌٓ ٔةدة ٱٞذٌٰ

 ا٤٣٘ػػح ٝٮأػؽ ٦ػ٨ دة٦ ػة ٪ػةن د١٧ٌ  ٮؽا٧٣ذٛػػ ا٧٣كػذٮل ٚػٰ ا١٣ةدػت كٱجػؽم

 ا٣ػؿثٍ كأدكات  اٷ٦ػٺاا ا٣ذ٭ضبػح كٝٮأػؽ كا٧٣ذؼىىح ا٣ٕة٦ح كا٧٣ٛؿدات

  ك٦ذ٪ػػٮع دٝٲػػٜ ٧٤٣ٛػػؿدات كاقػػذؼؽا٫٦  ثٕٲػػؽ ظػػؽ إ٣ػػٯ ا٣ذ٪ٞػػٲٍ كٔٺ٦ػػةت

 ٱكػ٭٢ ٧٦ػة ق٤كػح ك٠ذةثذػ٫  ا٧٣ٞىػٮد ا٣ض٧٭ػٮر إ٣ٯ ٠ذةثذ٫ دٮصٲ٫ كٱكذُٲٓ

  ا٣ٞةرئ ٦٭٧ح

 ا٤٣٘ػح أ٧٩ػةط ٤ٔػٯ د٧ة٦ةن  ٱكٲُؿ ٹ ٝؽ ا٧٣ذٛٮؽ ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت إف

 أ٧٩ػةط أم كصػٮد ثٕػؽـ ٠ذةثذ٫ كدذىٙ كا٣جٺٗٲح، كا٣ذ٪ْٲ٧ٲح ا٣سٞةٚٲح ا٣٭ؽؼ

 ٚػٰ ػىٮوػةن  دْ٭ؿ ٝؽ ا٧٣ذ٪ةزؿة اٵػُةا ثٕي ٠ة٩خ فإك ،ا٤٣٘ٮٱح ٣ٶػُةا

 ،ا٣ػ٪ه ٚ٭ػ٥ٚػٰ  دػؤزؿ ٹ اٵػُػةا ٬ؾق دْ٭ؿ كظٲ٨  ا٣نٲٮع ٤ٝٲ٤ح ا٣ذؿا٠ٲت

  ا٤٣٘ح أث٪ةا ٨٦ ا٣ٞةرئ ا٩ذجةق دىؿؼ ٦ة ك٩ةدران 

ى:المتػدم
 ٔةدٱػح ٦ؿاقػٺت ٠ذةثػح ٤ٔػٯ ثٞؽرد٫ ا٧٣ذٞؽـ ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت ٱذىٙ

 ٤٦ؼىػةت ك٠ذةثػح كا٣ٮوػٙ ا٣كػؿد ك٤ٔػٯ رقػ٧ٲح، كٗٲؿ  ٦ة ظؽ إ٣ٯا رق٧ٲح

 كا٣عةًػؿ ا٧٣ةًػٰ ٚػٰ كٱكػؿد ٱىػٙ أف كٱكػذُٲٓ ظٞػةاٜ، دعٮم ٣٪ىٮص

 ا١٣ةدػت كٱ٪ذش  ا٣ٮًٮح ٣ذعٞٲٜ كاٷَ٪ةب حا٣ىٲةٗ إٔةدة ٦كذؼؽ٦ةن  كا٧٣كذٞج٢

ًٛٞؿة ثُٮؿ ٦ذؿاثُةن  ػُةثةن  ا٧٣ذٞؽـ ا٧٣كذٮل ٰٚ  ٚػٰ ا١٣ةدػت كٱجػؽم  كدؿ٠ٲج٭ة ا٣

 ا٧٣ٛػؿدات ك٦ػ٨ ،ا٣ذؽاكؿ ا٣نةإح ا٣ذؿا٠ٲت ٥ْٕ٦ ٨٦ صٲؽان  د١٧٪ةن  ا٧٣كذٮل ٬ؾا

  ٭ةٚ٭٧ى  ا٤٣٘ح أث٪ةا ٗٲؿ ٠ذةثح ا٧٣ٕذةد ٗٲؿ ٤٣ٞةرئ ٱذٲط ٦ة ، ك٬ٮا٣ٕة٦ح
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ى:األرلىىمتػدمال
 ا٧٣ٮاًٲٓ ٨٦ ٔؽد ٰٚ ا١٣ذةثح ا٣ٛؿٰٔ ا٧٣كذٮل ٬ؾا ٰٚ ا١٣ةدت ٱكذُٲٓ

 ا٧٣ؿاقػػٺت ٦ػػٓ ا٣ذٕة٦ػػ٢ كثإ١٦ة٩ػػ٫ ؛ا٣ذٛةوػػٲ٢ ٚػػٰ ككٚػػؿة ٤٦عٮّػػح ثؽٝػػح

 كدٞػةرٱؿى  ٤٦ؼىػةتو  ٠ذةثح ٱ١٧٪٫ك  ٦٪ةقجح ٝٮأؽى  كٜٚ ا٣ؿق٧ٲح كٗٲؿ ا٣ؿق٧ٲح

 دذ٤ٕػٜ ٦ٮاًٲٓ ؿظٮ ثةقذٛةًح ا١٣ذةثح ٠ؾ٣ٟ كٱ١٧٪٫  ٦عكٮقح وج٘ح ذات

 ٤ٔػٯ ا٣ذؿ٠ٲػـ ٩عػٮ ٠ذةثذ٫ كد٧ٲ٢  ػةوح ٠ٛةٱح ك٦ضةٹت ٦عؽدة ثة٬ذ٧ة٦ةت

 ا٣ٮوػٙ اٵ٤ٔٯ ا٧٣ذٞؽـ ٱكذُٲٓك  ا٧٣ٮاًٲٓ د٤ٟ ٰٚ ا٧٣عكٮقح ا٣ضٮا٩ت

  ا٣سٺزػػح ا٧٣ٌػػةرع أمػػ١ةؿ ٦ػػ٨ ذػػةـٌ ا٣ ٨ذ١٧ٌ ا٣ػػك اٵز٦٪ػػح ص٧ٲػػٓ ٚػػٰ كا٣كػؿد

 ا٧٣ذ٧ٲػـ ة٧٣كػذٮلث ٦ؿدجُػح ٦٭ػةـ ٦ػٓ ٱذٕة٦ػ٢ أف ٱكذُٲٓ ذ٣ٟ ٤ٔٯ كٔٺكة

 ا٧٣سػةثؿة ٱكػذُٲٓ ٹ ١٣٪٫ اٚذؿاًةت، كَؿح ٦ٞ٪ٓ ثأق٤ٮب ٦ٮًٮع ٧٠٪ةٝنح

 ا٧٣ؼذ٤ٛػح ا٧٣ٮاًػٲٓ ٦ػ٨ ٔػؽد ٔجػؿ ا٧٣ذ٧ٲػـ ا٧٣كػذٮل ٚػٰ ٠ذةثح إ٩ذةج ٤ٔٯ

٦ض٧ٮٔػح  ٦ػ٨ ٦ٕذجػؿ د١٧ػ٨أٱٌةن  ك٣ؽٱ٫  د٪ةكٹن مة٦ٺن  ثة٧٣ضؿد إٱة٬ة ٦ذ٪ةكٹن 

 ا٧٣ذٞػؽـ ا٧٣كذٮل ٰٚ ٱ١ذت ظٲ٨ك  ا٣ٕة٦ح كا٧٣ٛؿدات ا٣٪عٮٱح ا٣ذؿا٠ٲت ٨٦

 ا٧٣كػذٮل ٦٭ػةـ ٦ذ٤ُجػةت ٌػٍ٘ث أ٩ػ٫ إٹ ا٣ذٕجٲؿ، ٰٚ ٤٦عٮّح قٺقح ٱجؽم

 ا٧٣عػؽكدة ا٤٣٘ٮٱػح ا١٣ٛةٱػح دىػؿؼ ٝػؽك  اٵػُةا ٨٦ أ٧٩ةط دْ٭ؿ ا٧٣ذ٧ٲـ

  ا١٣ةدت ٦ٞىؽ ٨ٔ ا٤٣٘ح أث٪ةا ٨٦ ا٣ٞةرئ ا٩ذجةق

ى:األودطىالمتػدم
 ٱعٞػػٜ أف اٵكقػػٍ ـا٧٣ذٞػػؽ ا٣ٛؿٔػػٰ ا٧٣كػػذٮل ٚػػٰ ا١٣ةدػػت ٱكػػذُٲٓ

 ا٣ٮوػٙ ٤ٔػٯ ٦ٞػؽرة ٱجػؽم إ٫٩  كا٣ؽراقح ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ٦ذ٪ٮٔح ٠ذةثٲح ظةصةت

  ا٧٣ٌػةرع أمػ١ةؿ ٦ػ٨ صٲػؽ د١٧ػ٨ ٦ٓ اٵز٦٪ح ص٧ٲٓ ٰٚ ثة٣ذٛىٲ٢ كا٣كؿد

  ٔة٦ػح وػج٘ح ذات ٦ٮاًػٲٓ ٚػٰ ٦ٕٞػؽة ٗٲؿ ٤٦ؼىةت ٠ذةثح ٤ٔٯ ٝةدر ك٬ٮ

 ٔػؽة ٣ػٯإ دىػ٢ ٩ىػٮص ٚػٰ ٦ذ٪ٮٔػح رثٍ أدكات ثةقذؼؽاـ ٠ذةثذ٫ دذىٙك
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 ٚػٰ ا٣نػةإح ا٣٪عٮٱػح ا٣ذؿا٠ٲػت ٦ْٕػ٥ ٦ػ٨ صٲؽ د٨١٧ ك٬٪ةؾ  َٮٹن  ٚٞؿات

 أ١ٚػةرق ٔػ٨ كٱٕجػؿ  ا٣ٕة٦ػح ا٧٣ٛػؿدات ٦ػ٨ صٲؽة ظىٲ٤ح ك٨٦ ،ا٣٭ؽؼ ا٤٣٘ح

 ا٤٣٘ػح ٦ػ٨ اٵ١ٚػةر ٣ذ٪ْٲ٥ ق٧ةت ٤ٔٯ ٠ذةثذ٫ دنذ٢٧ك  كدٮقٓ ثٮًٮح ٗة٣جةن 

ػك  ا٣نػٛٮم ا٣ؼُةب أظٲة٩ةن  دنةث٫ كٝؽ اٵك٣ٯ، ٣٘ذ٫ ك٨٦ ا٣٭ؽؼ ٭ى  ٠ذةثػح ٥دٛي

 أث٪ةا ٗٲؿ ٠ذةثح ٦ٓ ا٣ذٕة٢٦ ا٧٣ٕذةدٱ٨ ٗٲؿ ا٤٣٘ح أث٪ةا ٨٦ ثٲكؿ اٵكقٍ ا٧٣ذٞؽـ

 ا٧٣ذ٧ٲػـ، ا٧٣كػذٮل ٚػٰ ٌٝػةٱة د٪ػةكؿ أك ٦٭ػةـ د٪ٛٲؾ ٦٪٫ ٱ٤ُت كظٲ٨  ا٤٣٘ح

  ك٧٠ٲذ٭ة ٠ذةثذ٫ ٩ٮٔٲح ٰٚ ٱْ٭ؿ دؽ٬ٮران دؿل 

ى:األدنىىالمتػدم
 ٠ذةثٲػح ظةصػةت د٤جٲػح اٵد٩ٯ ا٧٣ذٞؽـ ا٣ٛؿٰٔ ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت ٱكذُٲٓ

 اٵز٦٪ػح ٚػٰ كا٣ٮوػٙ ا٣كػؿد ٤ٔٯ ٝؽرة ٱجؽم إ٫٩  كا٣ؽراقح ا٢٧ٕ٣ ٰٚ أقةقٲح

 ٚػٰ ٤٦ؼىػةت وػٲةٗح ٱ١٧٪ػ٫ك  ا٧٣ٌػةرع أمػ١ةؿ ٨٦ ا٣ذ٨١٧ كثٕي ،ا٣سٺزح

 ٚػٰ ثجٕي ثٌٕ٭ة ا٣ض٢٧ رثٍ اٵد٩ٯ ا٧٣ذٞؽـ ا١٣ةدت كثإ١٦ةف  ٦أ٣ٮٚح ٦ٮاًٲٓ

ًٛٞؿة ثُٮؿ ٩ىٮص  ا٧٣كػذٮل ٦ٕةٱٲؿ كٜٚ كاٚٲح ٠ذةثذ٫ أف كر٥ٗ  ث٪ةا٭ة كثن٢١ ا٣

 ٤ٔػٯ ثةظذٮاا٭ػة اٵد٩ػٯ ا٧٣ذٞػؽـ ٠ذةثح دذىٙك  ٦كذٛٲٌح ٣ٲكخ ٩٭ةٚإ ا٧٣ذٞؽـ،

 أ٧٩ػةط كٱٕذ٧ؽ ا٣ذ١ؿار، أك ا٣ذُٮٱ٢ إ٣ٯ ٱ٤ضأ كٝؽ ا٣ؿثٍ، أدكات ٨٦ ٦عؽكد ٔؽد

 ثة٣عػؽ ٠ذةثذػ٫ كدذىػٙ  اٵك٣ػٯ ٣٘ذػ٫ ٚػٰ ا١٣ذةثػح كأقػ٤ٮب ا٣نٛٮم ا٣ؼُةب

 ثة٧٣كػػذٮل ا٧٣ذ٤ٕٞػػح ا٣نػػةإح كا٧٣ٛػػؿدات ا٣ذؿا٠ٲػػت ٦ػػ٨ ا٣ػػذ٨١٧ ٦٨ػػ اٵد٩ػػٯ

٭ى   ا٧٣ذٞؽـ  ٝػؽ أ٩٭ػ٥ ٦ٓ أث٪ةا٭ة، ٗٲؿ ٠ذةثح ا٧٣ٕذةدٱ٨ ٗٲؿ ا٤٣٘ح أث٪ةا ٨٦ ٠ذةثذ٫ ٥كدٛي

 ٚػٰ كّػةاٙ د٪ٛٲؾ ٱعةكؿ كظٲ٨  ٤٣٪ه ٝؿااد٭٥ ٰٚ إًةٰٚ ص٭ؽ إ٣ٯ ٱعذةصٮف

  ثٮًٮح دذؽ٬ٮر ا١٣ذةثح ٩ٮٔٲحدؿل  ا٧٣ذ٧ٲـ ا٧٣كذٮل

ى:ىتودطالم
 ا١٣ذةثٲػح ا٣عةصػةت د٤جٲح ٤ٔٯ ثة٣ٞؽرة ا٧٣ذٮقٍ ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت ٱذىٙ
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  ا٧٣ٺظْػةت ك٠ذةثػح ٤ٕ٦ٮ٦ػةت، ظػٮؿ كاٹقػذٛ٭ةـ ا٣جكػٲُح، ٠ة٣ؿقةا٢ ا٤٧ٕ٣ٲح

 ا٣ؼ٤ػٜ ا١٣ةدػت ٬ػؾا ٱكػذُٲٓك  ٠ذةثٲػةن  ٔ٪٭ػة كاٷصةثح أقب٤ح َؿح ٠ؾ٣ٟ كٱ١٧٪٫

 ثإظ١ػةـ ٦ذؿاثُػح ٗٲػؿ ٣ض٧ػ٢ا ٦ػ٨ ثك٤ك٤ح ثكٲُح كأ١ٚةر ظٞةاٜ كدٮوٲ٢ ،ثة٤٣٘ح

 ٚػٰ أقةقػةن  ٱ١ذػتك  اصذ٧ةٔٲػح كظةصػةت مؼىػٲح كا٬ذ٧ة٦ػةت ٦ٮاًػٲٓ ظٮؿ

 أقةقػٲح كدؿا٠ٲػت ٦ٛػؿدات ٱكػذؼؽـ ا٧٣كذٮل ٬ؾا ٰٚ كا١٣ةدت  ا٣عةًؿ ا٣ـ٨٦

  ا٤٣٘ح أث٪ةا ٗٲؿ ١ذةثح٣ ا٧٣ٕذةد ا٣ٞةرئ ٱٛ٭٧٭ة ٦ٕةف ٨ٔ ٤٣ذٕجٲؿ

ى:األرلىىالمتودط
 ٠ةٚػح د٤جٲػح ٤ٔػٯ ٝػةدر اٵ٤ٔػٯ ذٮقػٍا٧٣ ا٣ٛؿٰٔ ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت

 ٠ذةثح ٱ١٧٪٫ ذ٣ٟ إ٣ٯ إًةٚحك  ا٧٣ذٮقٍ ٧٤٣كذٮل ا٤٧ٕ٣ٲح ا١٣ذةثٲح ا٣عةصةت

 أف ٱكذُٲٓك  ا٣ؽراقح أك ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ثذضؿثذ٫ دذ٤ٕٜ ك٤٦ؼىةت إ٩نةا ٦ٮاًٲٓ

 اٵظػؽاث ظٮؿ ٱ١ذت ظٲ٨ كا٧٣كذٞج٢ كا٧٣ةًٰ ا٣عةًؿ ٰٚ كٱىٙ ٱكؿد

ًٛٞػؿة َػٮؿٚػٰ  ٗة٣جػةن  كا٣كػؿد ٣ٮوػٙا ٬ػؾا كٱ١ػٮف  ا٣ٲٮ٦ٲػح كاٵظٮاؿ   ا٣

 ٦ػ٨ أ٠سػؿ أك كاظػؽة ٚػٰ ا٤٣٘ػٮم ٤٣ذُٕػ٢ دٹا٢ ٤ٔٯ ٧ٔٮ٦ةن  ٠ذةثذ٫ كدعذٮم

 زةثذػةن  ا١٣ةدػت ٬ؾا ٱ١ٮف ٹ ٝؽ ا٧٣سةؿ، قجٲ٢ ٤ٕٚٯ  ا٧٣ذٞؽـ ا٧٣كذٮل ق٧ةت

  ا٣ٮًػػٮح ٚٞػػؽاف إ٣ػػٯ ٱػػؤدم ٧٦ػػة ، ك٬ػػٮا٣ـ٦ػػةف ٣ٕٺ٦ػػةت اقػػذؼؽا٫٦ ٚػػٰ

 كا٧٣ٛػؿدات ا٣ذؿا٠ٲػت ٦ٓ أقةقةن  دذٺاـ ٲج٫كدؿا٠ اٵ٤ٔٯ ا٧٣ذٮقٍ ك٦ٛؿدات

 ٧ٔٮ٦ػةن  ٦ٛ٭ػٮـ ا٣ٛةدظػح، كرث٧ػة ا٧٣ذٕؽدة أػُةا٫ ٨٦ ثة٣ؿ٬٥ٗٮ ك  ا٧٣ع١ٲح

 ٚضػٮات كصٮد ٱعذ٢٧ أ٫٩ إٹ ا٤٣٘ح، أث٪ةا ٗٲؿ ٠ذةثح ا٧٣ٕذةدٱ٨ ٗٲؿ ا٤٣٘ح ٵث٪ةا

  ا٣ٛ٭٥ ٰٚ

ى:ىاألودطىالمتودط
 ٔػؽدان  ٱ٤جػٰ أف اٵكقٍ ا٧٣ذٮقٍ ا٣سة٩ٮم ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت ٱكذُٲٓ

 ث٪ىػٮص ٠ذةثٲػةن  ٱذٮاوػ٢ أف ٱكػذُٲٓ ٚ٭ػٮ ا٤٧ٕ٣ٲػح، ا١٣ذةثٲػح ا٣عةصػةت ٨٦
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 ص٧ػ٢ وػٮرة ٤ٔػٯ ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ػةت ك٤َجػةت إ٩نةاٲح، ك٦ٮاًٲٓ ثكٲُح، ٝىٲؿة

 ٦ػ٨ كٗٲؿ٬ػة ا٣ٲٮ٦ٲح كا٣عٲةة ا٤ٌٛ٧٣ح ا٣نؼىٲح اٵ٦ٮر ظٮؿ ا٣ذؿاثٍ ًٕٲٛح

 إمػةرات دعػٮم ٝػؽ ١٣٪٭ة ،ا٣عةًؿ ٰٚ ٦عىٮرة ٠ذةثذ٫ك  ا٣نؼىٲح ا٧٣ٮاًٲٓ

 ٱجؽم  ا٣نٛٮم ا٣ؼُةب ثٕٲؽ ظؽ إ٣ٯ ٱنج٫ ٠ذةثذ٫ كأق٤ٮب  أػؿل أز٦٪ح إ٣ٯ

 دؿ٠ٲػت ٦ػ٨ د١٧٪ػ٫ ٤ٔػٯ دٹاػ٢ اٵكقػٍ ا٧٣ذٮقػٍ ا٧٣كػذٮل ٚػٰ ا١٣ةدت

 ٦ض٧ٮٔػح أ٩٭ػةث ٠ذةثذػ٫ كوٙ كٱ٨١٧  اٵٕٚةؿ كدىؿٱٛةت اٵقةقٰ ا٣ض٢٧

 ٤ٔػٯ ٣ٲػ٢د ٱٮصػؽ ٱ١ػةد كٹ ًػٕٲٙ، دػؿاثٍ ذات ٦ذٛؿٝح أقب٤ح أك ص٢٧ ٨٦

 ا٤٣٘ػح أث٪ػةا ٦ػ٨ ثٲكػؿ اٵكقػٍ ا٧٣ذٮقػٍ ٠ذةثػح ٚ٭ػ٥ ٱ١٧ػ٨  ٣٭ة كاع د٪ْٲ٥

 اٵكقػٍ ا٧٣ذٮقػٍ ا١٣ةدػت ٱعػةكؿ كظػٲ٨  ا٤٣٘ػح أث٪ةا ٗٲؿ ٠ذةثح ا٧٣ٕذةدٱ٨

 كٝػؽ ،ك٧٠ٲذ٭ػة ٠ذةثذػ٫ ٩ٮٔٲػح دذػؽ٬ٮر ا٧٣ذٞؽـ ا٧٣كذٮل ٰٚ ٠ذةثٲح ٦٭ةـ د٪ٛٲؾ

  كاًط ٗٲؿ ٦ٞىؽق ٱ١ٮف

ى:األدنىىالمتودط
 ثٕػي د٤جٲػح ٦ػ٨ اٵد٩ػٯ ا٧٣ذٮقٍ ا٣سة٩ٮم ا٧٣كذٮل ٰٚ دتا١٣ة ٱذ٨١٧

 ا٣ٕجػةرات ٚػٰ ا٣ؼ٤ػٜ ٤ٔػٯ ٝػةدر ٚ٭ٮ ا٧٣عؽكدة، ا٤٧ٕ٣ٲح ا١٣ذةثٲح ا٣عةصةت

 ٦ٛػؿدات ٦ػ٨ ٦ؿ٠جح ص٫٤٧ ك٥ْٕ٦ ٦أ٣ٮٚح، ٦ةدة ٤ٔٯ ٦ٕذ٧ؽان  اٵقب٤ح كوٲةٗح

 كدؿدٲػت ٦ع١ػٰ أق٤ٮب ذات ٝىٲؿة ثكٲُح ص٢٧ ك٬ٰ ٦عٛٮّح، كدؿا٠ٲت

 ا١٣ذةثػح كدذ١ػٮف  ا٣عةًؿ ثة٣ـ٨٦ ظىؿان  ت١ذى دي  ا٣ض٢٧ ٬ؾقك  ثكٲٍ ٧٤٠ةد٭ة

 ث٪ػٮاح ٦عذٮا٬ػة كٱػؿدجٍ ،٦ذػٮادؿ دؿ٠ٲػت ذات ثكػٲُح ص٧ػ٢ ثٌػٓ ٨٦ ٬ؾق

 ٨ٔ ٤٣ذٕجٲؿ ٠ةٚٲح ك٦ٛؿداد٭ة ،ا٣نؼىٲح كثة٤ٕ٧٣ٮ٦ةت ا٧٣ضةؿ ٬ؾا ٰٚ ٦ذٮٕٝح

 ٔٺ٦ػةت كٰٚ كإ٦ٺاٲح كوؿٚٲح ٩عٮٱح أػُةا ٚٲ٭ة ٱ١ٮف ٝؽك  أك٣ٲح ظةصةت

 أف إٹ ٚ٭٧٭ػة، ا٤٣٘ػح أث٪ةا ٗٲؿ ٠ذةثح أذةدكا ٨٧٦ ا٤٣٘ح ٵث٪ةا ٱ٨١٧ك  ا٣ذ٪ٞٲٍ

 ث٧٭ػةـ ا٣ٞٲػةـ اٵد٩ػٯ ا٧٣ذٮقػٍ ٱعةكؿ ظٲ٨ك  ٤٣ٛ٭٥ ًؿكرم إًةٚٲةن  ص٭ؽان 
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 ٱجٞػٯ كٝػؽ ةن،٤٦عٮّػدػؽ٬ٮران  ا١٣ذةثػحدذػؽ٬ٮر  ا٧٣ذٞػؽـ ا٧٣كػذٮل ٰٚ ٠ذةثٲح

  ٠ة٢٦ ٗٲؿ ا٧٣ٕ٪ٯ

ى:المبتدئ
 ١٦ٮ٩ػح ٝػٮاا٥ إ٩ذػةج ٤ٔػٯ ثٞؽرد٫ ئا٧٣جذؽ ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت ٱذىٙ

 ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ٦ػ٨ ٦عػؽكد ٝػؽر دٞػؽٱ٥ ٱ١٧٪ػ٫ك ،كٔجةرات ٧٤٠ةت ٨٦ أقةقةن 

 أثكػٍ ٣ٲ٪٢ٞ ٦عٛٮّح ٦ةدة إ٩ذةج كٱكذُٲٓ ،رق٧ٲح كزةاٜ أك اقذ٧ةرات ٢٧٣ا

 ك٧٤٠ػػةت اٵثضؽٱػػح ظػػؿكؼ ٩كػػغ ثإ١٦ة٩ػػ٫ ذ٣ػػٟ، إ٣ػػٯ إًػػةٚحك  ا٧٣ٕػػة٩ٰ

  ا٣ؽٝح ثجٕي ٦أ٣ٮٚح كٔجةرات

ى:لىاألرىالمبتدئ
 ٠ذةثٲػح ظةصةت د٤جٲح ٤ٔٯ ٝةدر اٵ٤ٔٯ ا٧٣جذؽئ ا٧٣كذٮل ٰٚ ا١٣ةدت إف

 ،ا٣جؿٱؽٱػػح كا٣جُةٝػػةت ا٣ٞىػػٲؿة كا٣ؿقػػةا٢ ا٣ٞػػٮاا٥ ٦كػػذؼؽ٦ةن  ثؽااٲػػح ٤٧ٔٲػػح

 أقةقػةن  ٦ٕذ٧ػؽان  ا٤٣٘ػح ٚٲػ٫ د٤ٕػ٥ ا٣ؾم ا٣كٲةؽ ٨٧ً ٩ٛك٫ ٨ٔ ا٣ذٕجٲؿ كٱ١٧٪٫

 إف  ا٣ٲٮ٦ٲػح عٲػةةا٣ ٦ػ٨ ٔةدٱح ٔ٪ةوؿ ٤ٔٯ ٠ذةثذ٫ دذؿ٠ـك ،٦عٛٮّح ٦ةدة ٤ٔٯ

 ص٧ػ٢ ٣ؼ٤ػٜ دؿا٠ٲػت ٦ػٓ ٦عٛٮّػح ٧٤٠ةت د٦ش ٤ٔٯ ٝةدر اٵ٤ٔٯ ا٧٣جذؽئ

 ٚػٰ ا١٣ذةثػح ٤ٔػٯ ا٣سجػةت ٱكػذُٲٓ ٹ ١٣٪٫ صؽان، ٦أ٣ٮٚح ٦ٮاًٲٓ ظٮؿ ثكٲُح

ٝػؽ ٹ  كا٣ٞٮأػؽ ا٧٣ٛػؿدات ٠ٛةٱػح ٔػؽـ كثكجت  ا٣ٮٝخ ٢٠ ا٣ض٤٧ح ٦كذٮل

 ا٧٣جذػؽئ ك٠ذةثػح  ةدػتا١٣ ٦ٞىؽ ٨٦ صـاان  إٹ ا٧٣كذٮل ٬ؾا ٰٚ ا١٣ذةثح د٪٢ٞ

 ٚضػٮات أف إٹ أث٪ةا٭ػة، ٗٲؿ ٠ذةثح ا٧٣ٕذةدٱ٨ ا٤٣٘ح ٵث٪ةا ٗة٣جةن  ٦ٛ٭ٮ٦ح اٵ٤ٔٯ

  دعؽث ٝؽ ا٣ٛ٭٥ ٰٚ

ى:ىاألودطىالمبتدئ
 ٦ػ٨ ٦ذٮاًػٓ ٔػؽد ٠ذةثػح اٵكقػٍ ا٧٣جذػؽئ ا٧٣كػذٮل ٚػٰ ا١٣ةدت ثإ١٦ةف

 ة٦عػؽكد ٤ٕ٦ٮ٦ػةت دٞػؽٱ٥ كٱ١٧٪ػ٫ ،قػٲةٝ٭ة ٰٚ ا٧٣عٛٮّح كا٣ٕجةرات ا٧٣ٛؿدات
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 ٕتمسيو. واهجَسمٖث واألعمسا  لاألسمًاء ذاحٖث ةًعوْيات رسًٖث اسخًارات هًنء

 يْاضمٖ  خْل ٕمخب خٌٖ ةّا ةأس ال  قث األوسط اهًتخسئ اهًسخْى فٔ اهماحب

 خمْل ٕمخمب وخمٌٖ. ثاةخمث صٖغ ذات يدسو ة هؼث يسخزسياً  عوّٖا حسرب يأهْفث

 قمس اإليالئٖمث األرطماءو. ٕظّص اهسقث فٔ يودْظاً  حَاقصاً حصى  يأهْفث ػٖص يْاضٖ 

 اِمش فمٔو. يعمسوياً  ٕممٌ هى إن ضئٖن وظٖفٖث يقسرة عوٓ واهسهٖن. يخْاحصة حمْن

 .اهوؼث أةَاء ػٖص لخاةث قصاءة اعخا  يًٌ خخٓ اهمخاةث فّى ٕصعب اهًسخْى

 :األدنى المبتدئ
 اهدمصو  يسمخزسياً  يأهْفث وعتارات لوًات ٍسذ األ ٍٓ اهًتخسئ ٕسخطٖ 

ٔ  أ   وإذا. األةجسٕث  عمس  إٍخما  ةإيماٍمُ فإن اهًأهْ  واهخوًٖح اهمافٔ اهْقج   عط

 .يخْقعثفٔ ذهك  األرطاء همٌ ذالصحُ، يٌ واهعتارات اهموًات يٌ يدسو 

*   *   * 





- 9:5 - 

 

 

 

 العربية وحرب اللغات

 ()جٔرج جتٔر. د .أ

ىسلوبىالمقاربة:أ:ىمقدمةىفيىاللغاتىوالحروبىوأواًل
ا ا١طػؽك،  كػه٫٧ا ٘ػٮ ذ١ػٝ كػهف ٤ا ٞا٧ج حطٌػد٪ ٢١ٖات ضػكد ٞرٰؽان 

د  ا٤٬ٜ١ٰات كا١ػكؿ. ٨ُّ٢ٞػا ٯ٢ٓػ٣  ف ا١ٜػ٬ل ا٢ٓٙ١ٰػث ٢ْػ٭ ايرض ٪ػٮ ا٥١طػػ 

٢ْ٭ ح٬٨ع ٤ا  - اي٪٣ ٧٬ٟ٥١ات ْا٨٥١ا ا١تلؽم. ك٠ٓ١ ٥ٌ٤ا ٯ٨٥٢ٓا إٯاق ا١خارٯظ

   ف ا١ٜػ٬م إذ ٯخشػاكز ضػػكد ايرض ا١خػٮ ٪ػ٬ ٫ٰ٘ػا - ٯ٨٥٢ٓا إٯاق كحيػارة٩

١ٖػث   ٢ْٰػا٥٧ا ٯش٠ٓ ١ٖخ٩ ة٬ٜح٩ ١ٖث إ غيّ ٧اـ٫ا عؽل ٰ٘ رض   ١٭إكٯخٜػـ 

٢ٰٛث ا١ٙاحطث ح٥ارس ا١فٍٰؽل ا٬ٖ٢١ٯث ٢ْ٭ ف حتٜ٭ اي ك٦٤ ا٥١ؽسص  ا١فٍٰؽل.

١ٖات ا٨١اس ا١غاى٦ٰٓ. كةا٥١ٜاة٠ حخ٬٨ع ةػ٦ٰ ضػػٯ٦ حٙػاْات ا١غاىػ٦ٰٓ 

ك حخ٬ـّ  ٘خ٨خلؽ   ف حتٜ٭ ١ٖث ا١طٟاـ كا١ط٣ٟ ًٜ٘  ا ٤ٌ إ٤ّ ا٢١ٖث ا٥١فٍٰؽل: 

ا كضٰػػل  ٤ٌػإ ان ٯٌيػ ٞاف ٧هٰت٣٫ ا١غي٬ع  ٘خهػتص ١ٖػخ٣٫  ١فٟاف ا١ؼٯ٦ة٦ٰ ا

 ٤خلارٞث ٤ّ ٤ا ٞاف ٣٫١ ٦٤ ١ٖات. إ٤ٌاك

ردت ٫٨٤ػػا ا١ٜػػ٬ؿ ا١تفػػًٰ  ح٢ػػٝ عانػػث ْا٤ػػث ْػػ٦ ا٢١ٖػػات كا١طػػؽك، 

ف  ال إكؿ ٘ػٮ ضػؽك، ا٢١ٖػات. رض ا١ػػكر ايا٬١اىص: ٬ٜ٢١ل ا٢ٓٙ١ٰث ٢ْػ٭ اي

                                                 

() .رئٰؿ ا١ؽاةٍث ا١ف٬رٯث ١أل٣٤ ا٥١خطػل 

ا٥١ش٥ػػّ ةخػػارٯظ  ١ٜػػ٭ ا١ػػػٞخ٬ر سػػ٬رج ستػػ٬ر ٪ػػؼق ا٥١طاىػػؽل ٘ػػٮ ٛاْػػث 
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٘ػٮ  ٣٫٨ٟ١ ١طٟاٯث. ذ٥ث ١ٖات عيّ ٧اـ٫ا ا١ش٢٥ث ا١خٜؽٯؽٯث ا١فاةٜث ١ٰفج ٠ٞ ا

 ٢ْ٭ ١ٖث ا١ٙاحص. ا٢ٖ١تث١٭ حفش٠ٰ إح٬ن٢ج ١ٖخ٣٫  ضٰافةٓو اي

١ػ٭ إكػارل ١إل «ضػؽك،»ف ١ػم ْاٌٙخ٦ٰ ٤خ٨اٛيخ٦ٰ ٘ٮ اـخ٥ٓاؿ ٥٢ٞث إذ٣ 

 ضٰا٧ػان  ا١ٓاٛات ة٦ٰ ا٢١ٖػات. ٪٨ػاؾ ةػ٦ٰ ا٢١ٖػات حٙاْػ٠ كحٜػارض كحػػاع٠ ك

ف  ال إف حٟػ٬ف ة٫٨ٰػا ضػػؽك،.  رل ك١ػػٰؿ ةا١يػؽك  ْاٛػات كد كضفػ٦ سػ٬ار

ـػ٥ا   كىص ْتؽ٧ث ال حغٙ٭ ٘ٮ ٞرٰؽ ٦٤ ايضٰاف  ك٤را٫١ا اي «ا١ِا٪ؽل ا١طؽةٰث»

ػػْػاف ٤ػػا ديإف حػؾداد ةٓػػػ  ا٥١خ٬ٛػػّ  ك٤ػ٨ٟ٤٦ػث ٘ػػٮ ٢٘فػ٦ٍٰ ا٥١طخ٢ػػث  اي ٮ ًْ

سػؾا  ا١رػائؽل ٢ْػ٭ ف ٘ػٮ ةٓػو اي  كا١خخؽٯٝ ا١ؼم ٧لػ٫ػق اٱ«نٜٙث ا١ٜؽف» ػة

ٮ ا١ل٥اؿ ا١ف٬رم  حخؽٯٝ ٪٬ ٤خاةٓػث ٯائفػث ١ط٢٥ػث ا١خخؽٯػٝ االضخاؿ ا١خؽٞٮ ٘

ا١خٮ ٛاـ ة٫ا ا١ط٣ٟ ا١ٓر٥ا٧ٮ ٘ٮ ةاد ا١لاـ عانث  كا١خٮ س٢ٓػج ا٢١ٖػث ا١خؽٰٞػث 

 ة٠ س٬٨ف. ٬٨٘فه  ا١ٓؽةٰث. كا١ط٥اٛثي  ية٨ا كـًٰ ح٣ٰ٢ٓ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث 

عػػخ٣ ٪ػػؼق ا٥٢ٟ١ػػات ا١خٜػٯ٥ٰػػث ةاْخػػؼار. ١ٰفػػج ا١ٓؽةٰػػث اعخهانػػٮ كال  ك

 ٤طخػؽؼ ال ٠ٓ٘ ةؽكح ٪ػاكو  ٨٧ٮ إ٘ ٛػـ ٢ْ٭ ٞخاةث ٪ؼا ا١تطد  ذا ٨ٞج إ٘ ؛٢ٖاتا١

 ذا ٢ٓ٘ج ٘ا حخؽددكا ٘ٮ ا٧خلا١ٮ.إ٘ - ض ٢١ف٬ٜط ٘ٮ ٪اكٯثٓؽ  كا٫١اكم ٤ي  -

ىنماذج:ىةبضعى:ىحروبىاللغاتىفيىعالمىالووم:ثانوًا
ف ٘ػٮ ا٬١ٛػج   إال  ٯ٬ٍؿ ا١تطد ٘ٮ ٤اىٮ ضؽك، ا٢١ٖات كحٙاْاح٫ا

٤ٟا٧ػات إ٥٧اذج ٦٤ ا١ٓاٛات ة٦ٰ ا٢١ٖات اعخؽت ذاذث ٫٨٤ا  ك ثا١ؽا٪٦ ةيٓ

 عؽل. ٘ا ٯطشب ٤ا اعخؽت ٥٧اذج   ٠ٞ ضاؿ ٘ٮ ا٥٨١ؼسث ٤خٓػدل

ال  -ٛػػر ٘ػٮ ٤ػا  - ٨٧ػا  ٯ٬ٙح٨ا ٘طٰٜٜث كاىطث  ر٣ٕ اٌل  ف ٤ا ٯ٨تٖٮ   اٌل إ

ا١خٙػ٬ؽ. ٪ػٮ ١ٰفػج  ٧ش٢ٰؾٯث حخٙػ٬ؽ كحػ٬ا١ٮف اإل ٧طت٫ا. ح٢ٝ ا١طٰٜٜث ٪ٮ 

ك١ػػ٭ ٘ػػٮ ا١خػػػاكؿ ٫٧ػػا ا٢١ٖػػث اي ال إ ـػػ٥ٰث ١ٟرٰػػؽ ٤ػػ٦ دكؿ ا١ٓػػا٣١ ا٢١ٖػػث ا١ؽ

ف هةػ ان ٤ػ٦ ا١لػؽٞات ا١ٟتػؽل حش٫ػؽ ٨٢ْػ ف ٞرٰػؽان  ٣ٟ٨ُ ح٬٥٢ٓف  ا١ٓا٥١ٮ. ك
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ٞا٧ػج ا٤خػػادات ٘ؽك٫ْػا ٘ػٮ دكؿ ال حػخ٣٢ٟ  كإف  ٧ش٢ٰؾٯث ١ٖخ٫ا ا١ؽـ٥ٰثاإل

 كػارلعػؽل حطفػ٦ اإل ١٭ سا٧ب ا١طٰٜٜث ا١فاةٜث ذ٥ػث ضٜػائٚ إ ٧ش٢ٰؾٯث.اإل

٤ؽٯٰٟث ٧خٰشث ازدٯػاد ـتا٧ٰث حخ٠ٕ٬ ٘ٮ ا٬١الٯات ا٥١خطػل ايف اإل ٪٫٥ا  ٫ٰ١ا إ

ف ٤ػ٬ا٨ٌٮ ةٓػو ا١ػػكؿ ا٥١خٜػ٤ػث ٯػؾداد  ٤ؽٯٟا ا١اح٨ٰٰػث  ك ٪شؽل ٬٤ا٨ٌٮ 

ف ا١هػ٦ٰ كا١ٰاةػاف  ٛػا٣٫٤ ٢ْػ٭ ح٢ٓػ٣ ا٢١ٖخػ٦ٰ ا١هػ٨ٰٰث كا١ٰاةا٧ٰػث  ك٢ٓ٧ػ٣ إ

ف ٤ػ٦ ا٥١ٰٙػػ  رٯػب  . كالان ٢٤ط٬ُ اٛخهادٯان  دك١خاف حل٫ػاف ٨٤ؼ ٤ػل ازد٪اران 

 ك االةخٓاد ٫٨ْا. ٛتاؿ ٢ْ٭ ١ٖث ٤ا ح٬ٍرات اإل ٫٢١ٰئات ا٨ٓ٥١ٰث ةا٢١ٖات ٤خاةٓثى 

 ٫ٰ١ا ٘ٮ ٤ا ـتٚ:إكؽت  ١٭ ا٥٨١اذج ا١راذث ا١خٮ إكاٱف 

ول ىٓةشا أو أ ناف٘ةاً  اىيغةث ظةتتاً  ٌعيِاً  ىٕ االُفصالإ ٍُٔذج اىػاٌحاأل-5

ف ا٥ٍ١ػ٬ح  ال إـػتا٧ٰا. إا ا٬١ىػّ ٘ػٮ ٯا٨٤ كىص ٘ٮ ك٠ٓ١ ٤ر٩٢ اي اىػٍٔح.

١٭ اال٧ٙهاؿ ذم ا١ػاّ٘ ا٬ٖ٢١م ال ٯٜخهؽ ٢ْػ٭ ح٢ػٝ ا١ػك١ػث ا١ٓؽٯٜػث ا١خػٮ إ

٤تؽاٌػ٬رم ةاضػد ْػ٦ إىػ٦٥ حٟػ٬ف  ان ٤ػا حػىع٭ ٫ٰ٘ػا ا٨١ػاس حارٯغٰػ ٞرٰؽان 

٫١ا ك٫ٖٙا ة٢ٖخ٫ا  ك٦ٟ١ ٧ؾْث اال٧ٙهاؿ ٨ْػػ٪ا  ـٟخ٨٢ػا ٫١ا.  ٤شاد ٤فٍؽاي

دكا٘ػػّ  ايـػػٟخ٨٢ػٯثٖػػ٬م. ٨٢١ؾْػػث االـػػخٜا١ٰث ال حٜخهػػؽ ٢ْػػ٭ ا١شا٧ػػب ا٢١

اٛخهادٯث كاىطث حخ٥ر٠ عانث ٘ٮ ٤ؾٯػ ٦٤ ا١ؽٕتث ٘ػٮ ح٬ذٰػٚ ا١هػات ٤ػّ 

كىص ١ا٧ٙهاؿ ا١ػؼم ٞػاف ٢١ٖػث ا ا٥١راؿ ا١خارٯغٮ اي٤ٌ  كركةٮ. االحطاد اي

ـ ف ٯػػ٬ـ ا٢١ٖػػث اي ك٢ٓ٧ػػ٣  ٨ٖادش ْػػ٦ ةاٞفػػخاف.ةػػدكر ٞتٰػػؽ ٰ٘ػػ٩ ٘ا٧ٙهػػاؿ 

كردك ايٞػ٬ف   ض٦ٰ اضػخز ا١ت٨ٖػا٬ٰ١ف ٢ْػ٭ 96=5اط كت 65ٯفخٰٓػ ذٞؽل 

 ١تاٞفخاف. ا٢١ٖث ا١ؽـ٥ٰث ا٬١ضٰػل

ظةةاس اىعةة٘غ أاىلةةا ً ويةةٕ  ،ٍُةةٔذج اىٍخؼةةهو ٌِةةش ولةةٔد غٔٗيةةثاأل -2

واىٍعيةَ كِاوخةّ ةٓةشا اىةٍِع ٌةَ  اىٍؼخصك ةةَ٘ اىيغةا ، اىٍخةٔازي اىٍخعةاوي،

 ن حهةٔن ٌرةاالً أ فٖ وحػٍح نِسا وطح االحداد اىعٔٗعصي.وىعو ٌراىّ األ .اىع٘غ
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 ْو ن٘ت٘م.أٍُٔذج، رغً واغفث اُفصاى٘ث ىسى ةعض ىٓشا األ جسٗساً  جشاةاً 

 ظاس ٌداوىث دوً ىغث ةعِ٘ٓا ويةٕ خعةا أ ٍُٔذج اىشي ٗلٔم ويٕاأل -3

 .وىهِةّ ىة٘ط راف٘ةاً  ،غ٘ةص ٌعيةَ دوٍاً  فٖ اىد٘ض اىع٘ادي، ىخٖا رصىاأل اىيغا 

ٞادٯ٥ٰػث ا١ٙؽ٧فػٰث  ْارىػج اي؛ ٥٧ػ٬ذجي٫١ػؼا ا اي٤ر٢ػث ٪٣ ضػ   ك٠ٓ١ ٘ؽ٧فا

 ف ٯٟػ٬ف ٢١ٖػات ا١ٙؽ٧فػٰث   ْارىػج ا١ٙؽ٧فٰثـ ا٢١ٖث ا١ٙؽ٧فٰث كا٤٬ٜ١ٰث  ك٪ٮ 

نػػرت ٛػا٬٧ف ض٥اٯػث ا٢١ٖػث  ٞػؼ١ٝ كا١ػـخ٬ر.  ك ا٥١ط٢ٰث ٤ٟاف ٘ٮ ا١ش٬٫ٯث 

ْػػاد   ٤ػاـ حٟػاذؽ  كضاكؿ ا١ؽئٰؿ ـػار٬ٞزم ذات ْػاـ  .8==5ا١ٙؽ٧فٰث ْاـ 

٬٤ا٦ٰ٨ٌ ك٤خش٨ف٦ٰ كالسئ٦ٰ  ضاكؿ ٘خص ٧ٜاش ١ػ٣ ٯهػ٠  ٘ؽ٧فا  ا٥١ف٦ٰ٥٢ ٘ٮ

ا٬٫١ٯػث ا١ٙؽ٧فػٰث كا١رٜا٘ػث ا٨ٌ٬١ٰػث  ٤خ٢ٜٓث ة٨ٓانػؽ١٭ ٧خٰشث ٤ؽىٰث ٤خٙٚ ٫ٰ٢ْا إ

 ضٜػان  - ٧فاف ا١خٮ حٓخؾ ة٫ػا ٘ؽ٧فػا٧هاؼ ١رٜا٘ث ض٬ٜؽ اإلف ٦٤ اإلإا١ٙؽ٧فٰث. ذ٣ 

ؽ ٧ٙفػ٩  ٧ٍػاؽ حٜػّ ٘ػٮ ا٨١ٍػا ٤ػ٬ر ١ػ٭ إف ٧لٰؽ   - عؽل  ضٰا٧ان   كةاٌان  ضٰا٧ان  

كا٬٫١ٯث كا٤٬ٜ١ٰث. ٘ٮ ٘ؽ٧فا ٛا٬٧ف عاص ةا٢١ٖػات ا٥١ط٢ٰػث ٤ػ٦ ا٬١اسػب  ا٢١ٖث

ال  ١ٟػ٦ ٫ٰ٢ْػا   ٯط٫ٰ٥ػا ٯٍٓٮ ا٢١ٖات ا٥١ط٢ٰث ضٰؾان  -ٛػر  ٥ٞا  -٪٬   حػارـ٩

١ػٰؿ  ٘ػٮ ز٤ػ٤٦ػؽ اٛخؽضػ٩  دعاؿ ا٢١ٖات ا٥١ط٢ٰث ٘ػٮ ا١ػـػخ٬ر إف إحخٓػاق. ذ٣ 

ؽئٰؿ كػٰؽاؾ ا١ػؼم عػؽج ٤ػ٦ اسخ٥ػاع ا١ػك ْلؽات ا٨١ػ٬ا، ا١ٙؽ٧فػ٦ٰٰ. ان ةٰٓػ

٧ش٢ٰؾٯػػث ٬٤ُػػٗ ضػػ٦ٰ ح٢ٟػػ٣ ٤ػػ٦ ا٨٥١تػػؽ ةاإل :622 ةػػٮ ذات ٯػػ٬ـ ٤ػػ٦  ذاركر 

 66ٯػ٬ـ  رس٠ ا١ػك١ث ا٥١ٓخؾ ةا١ٙؽ٧فٰث ا١ؼم اىٍؽ ٪٬ ٧ٙف٩ ٘ؽ٧فٮ ْا١ٮ ا١ؽحتث 

٧ش٢ٰؾٯػث ضػ٦ٰ إلـػؽائ٢ٰٰث ةا٤ػ٦ اإل١ػ٭ ٤غاٌتػث ٛػ٬ل ايإ :==5كؿ حلؽٯ٦ اي

٢ٜػػس. ١كػ٫ٰؽل  ذ٨ػا  زٯػارل ١ػ٩ ن٠ ٤ّ ا٢ٙ١ف٦ٰٰ٨ٍٰ ضاٌج ة٩ ك٨٤ٓخ٩ ٦٤ ا١خ٬ا 

٧ػ٩ ٯطتػؼ اال٧ٙخػاح  ف ا١فٰاـٮ ا١ٙؽ٧فٮ س٬ـػتاف نػؽح ٤ػؽات   ٯيان  ك٨١خؼٞؽ 

٨٧ٮ ه٘ػهة٬ح ةػ ا٥١شاؿ ا١ٍائٙٮ ا١ٙؽ٧فٮ ان ْاةؽ ٣ٛخط ٛػ  ٧ش٢ٰؾٯث. ة٢ْ٠٭ ا٢١ٖث اإل

ف ض٥اـػػث ا١ٟاذ١٬ٰػػٝ ٘ػػٮ ٘ؽ٧فػػا ٢١ٙؽ٧فػػٰث حخٙػػ٬ؽ ٢ْػػ٭ ض٥اـػػث  الضػػَ  
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 ٘ػٮ ٥٧ا ٪ػٮإدةٰات ا١ٟاذ١٬ٰٰٟث ف  ٢ٕتٰث ايإ :ه٬ٛؿ٘حٜػـ  كٛػ  حفخا٧ج ٫١ا.ا١تؽك

٥١ا٧ٰػث ٪ٮ ٘ػٮ اي ا١تؽكحفخا٧ٰث ٢ٕتٰث ايدةٰات ك ـتا٧ٰث ٯٍا١ٰث كا١ٙؽ٧فٰث  كاإلاإل

٦ْ ٘ؽ٧فا حشؽةث كغهػٰث عتؽح٫ػا ٤ػ٦ عػاؿ ٤ػعح٥ؽ ْػ٦ ؽ ٧ش٢ٰؾٯث. ك ذٞكاإل

نػتص ٘ػٮ كٛػج الضػٚ    ا١ػؼم ٧ؼاؾ ٤طاَ٘ ٧ا٧ػج ٩ٰ١ إ٧فاف دْا٧ٮ ض٬ٜؽ اإل

١ػ٭ دْػ٣ إف ا٥١لار٦ٰٞ  ٕؽٛػ٬ا ةا٨٥١لػ٬رات ا١ػاْٰػث ه٬٢١زرا . ٬٘سئج ة رئٰفان 

ك٪ٮ ا٥١ػعذؽل  - ـٰاـاح٫ا ا٬ٖ٢١ٯث يف ٢ٌج ٘ٮ ا١لهف ا١ٙؽ٧فٮ ا٢١ٖث ا١تؽٯخ٧٬ٰث. 

 ف ح٬ىػّ حطػج ٤ش٫ػؽ ٤يػغ٣   ٥٧ا ٯ٨تٖٮإ -ا١فٰاـات ا٬ٖ٢١ٯث ٧٬ٰ٢١ف٬ٟ  ٘ٮ

كاالحٙاٰٛػث  ٤رػاؿ  كا١ٙؽ٧٬ٟٙ٧ٰػثػ٘اع ٦ْ ١ٖخ٫ا كذٜا٘خ٫ا  ٫٘ٮ ا١ؽائػل ٘ٮ ٤شاؿ ا١

 اي٤ر٢ػث٪ػ٣  ضػػ  ف ٘ؽ٧فا ٪ػٮ إ :٢ٛج عؽ. ا١ػك١ٰث ١ط٥اٯث ا١خ٬٨ع ا١رٜا٘ٮ ٤راؿ 

٨٨ْٰا  ٬٥٧ذج  عؽ ٪ػ٬ ا٨٫١ػػ  ٤اـ   ٬٥٧ذج ا١ػك١ث ا١خٮ حػ٣ْ ١ٖث ة٫٨ٰٓا. كٯخ٬ٍري

ف ا٨٫١ػػ ا٥٢ٓ١ا٧ٰػث  ٭ ١إا١خٮ ٯ٨م دـخ٬ر٪ا ٢ْ٭ ا١ٓػٯػ ٦٤ ا٢١ٖات. ذ٥ث ٤ا ٯلٰؽ 

 ١ػػ٭ دْػػ٣ كاىػػص ٬٫٢١ٯػػثإا١خٓػدٯػػث حخشػػ٩  ةٓػػػ ا٧خ٫ػػا  ٫ْػػػ ضػػؾ، ا٥١ػػعح٥ؽ  

 ْػارل ا٥١ش٥ػّ ا٪خ٥ا٤ػ٩إا٨٥١اـب  ٦٤ ٞافا٨٫١ػكـٰث كا١رٜا٘ث ا٨٫١ػكـٰث. كرة٥ا 

٬١ىٰٓث ا٢١ٖات ٘ٮ ة٢ػاف  ـٰا كؽٛٮ ا١ٓؽاؽ  ك٪ٮ ا١خٮ حػهذؽت ١ٖاح٫ػا ةا١ٓؽةٰػث 

ٯؽاف. ذ١ػٝ ةطػد ٢ٍ٤ػ٬، ىػ٦٥ ـٰاـػخ٨ا ا١ٓا٤ػث إكىص ٤را٩١ ايك  ٞتٰؽان  حهذؽان 

ـ ف ٯػ٬ـ ا٢١ٖػث اي كال ٨٧ف٭  ا١ٟتؽل ٘ٮ اال٧ٙخاح ٢ْ٭ ا١لؽؽ ة٧٬ٟ٥اح٩ س٫ٰٓ٥ا.

٥٧ػا ٯػعرخ ١طػؽ، ٤ػ٦ ا١ت٨ٖػا٦ٰٰ١ ىػػ إ ===5ا١ؼم اْخ٥ػحػ٩ ا٧٬ٰ١فػ٬ٟ ْػاـ 

 كردك ٥ٞا  ـ٨ٙ٢ا.اي

٤ػ٦  ٤ر٢خ٫ػا ٤ؾٯػػان  حٜتػ٠ ح٢ػٝ ا٥٨١ػاذج كك حطػذج ْػ٦ ٥٧ػاذج ذاذػث 

 - ٥٧ػا ٪ػٮإف ٞػ٠ ضا١ػث ح٨ػ٬ع ١ٖػ٬م ٪ػٮ   خػٰٛٚ ا١ٜائ٣ ٢ْ٭ ضٰٜٜث ذاةخ٩ ا١

 ضا١ث عانث. - ةا٣٢ٓ١ ا١ػٰٛٚ
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ى:ىالعربوةىوحربىاللغات:ىالوضعىالراهنى:ثالثًا
ك١ٖػث ث  ا١ػػكؿ ا١ٓؽةٰػ ٘ػٮ دكؿ سا٤ٓػث كرـػ٥ٰث ٤ٓػان  ك١ػ٭  ا١ٓؽةٰث ١ٖث

 ؽةٌٰخ٦ْٰكذ٥ث كىّ عاص ةػك١خ٦ٰ  ٯؽاف كحلاد.إعؽل ٫٨٤ا  دكؿ  رـ٥ٰث ٘ٮ

 كسؾر ا٥ٜ١ؽ. ؿْي٬ٯ٦ ٘ٮ سا٤ٓث ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث ٪٥ا ا١ه٤٬ا

ةػارز  ضيػ٬ر كذ٥ػث  ١ػ٭ سا٧ػب ا١ٓؽةٰػثإا٢١ٖث ا١ه٤٬ا١ٰث ٘ٮ ا١ه٤٬اؿ 

 ا١ػك١ٮ. ٧ش٢ٰؾٯث ٘ٮ ا١خٓا٠٤ ا١ؽـ٥ٮ١إل

كد  كال  ٫ٰ٢ْػا ان ضادذث ٨ٞج كا٪ػ ك ذٞؽ ٦ْ ح٢ٝ ا١ػك١ث ا١ٓي٬ ٘ٮ ا١شا٤ٓث

ا١لػغم  ١طٚ كاضػ ٦٤ كغهٰات سا٤ٓث ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث. ٘ه٤ا  ٯٙاإ ل٬ٍى ف حي  ٫١ا 

كٛػج  كؿ ةلػعكف ا١شا٤ٓػث  كٞػافاي اهلل  ا٢ٓ١ػ٣ٰ رض٩٥ ٬٫٘ ا١ػٞخ٬ر ـٰػ ٠٘٬٧ 

 ٢١شا٤ٓث. ان ٤فاْػ ان ْا٤ ان  ٨ٰ٤ =;=5كائ٠ ْاـ  ك٬ٛع ا١طادذث 

ْػاد دراـث ٦ْ ٤عح٥ؽات ا٥ٜ١ػث ا١ٓؽةٰػث إ٨ٞج ٘ٮ ٤ٟخت٩ ٧ختاضد ٘ٮ ٰٰٞٙث 

ضػاف ٬٤ْػػ » ْػاد٪ا ٫ٓ٤ػ ا١تط٬ث كا١ػراـات ا١ٓؽةٰث  ض٦ٰ ٛاؿ ١ػٮ:إ٨ٙٮ ة٢ٌٞ 

٪ػٮ ٤ٜاة٢ػث » :ان ةٜا٧ٮ ر٣ٕ ٤طػاك١خٮ االْخػؼار كػارض  .«ٛػكـ ا١فٰٙؽ ا١ه٤٬ا١ٮ

١٭ ٥ٛث ْؽةٰػث. إاذ٨خ٦ٰ د٬ْل ا١ه٤٬اؿ  ك  ةفٍٰث ٛهٰؽل ٯف٨٥٢ٮ عا٫١ا ٘ٮ دٰٜٛث

٥ٜ١ػث. ر٘ػو ١ػ٭ اإاس٢ؿ ككا٪ػ كاك٫ػ. ٛػـ ا١يٰٗ  كـػ٣٢ رـػا١ث ا١ػػ٬ْل 

٧ش٢ٰؾٯػث. ذػ٣ ح٬نػا  إلاا١طؽٯم ا١ػٞخ٬ر ٠٘٬٧ اـخا٫٤ا. ٥١اذا؟ ٪ٮ ٤ٟخ٬ةػث ة

 ١٭ ض٠ كـً: ٯخؽؾ ا١فٰٙؽ ا١ؽـا١ث ٢ْ٭ ا١ٍاك١ػث ا١هػٰٖؽلإكا٥١يٰٗ   ا١يٰٗ

 ةؽـا١ث ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث. ذ٣ ٯهحٮ الضٜان  ٤ا٩٤  

ْؽؼ ا١ٟرٰؽ ٦ْ سؾر ا٥ٜ١ؽ  ٞا٧ج ح٢ٝ ضادذث ٤ع٥١ث ٦ْ ا١ه٤٬اؿ  كال 

١ػ٭ رئػٰؿ ٤ش٢ػؿ إف ٤ؼٞؽل ٨٤ٮ  ال إ١٭ سا٧ب ا١ٓؽةٰث. إٯخ٩٥٢ٟ  ٪٬٢٪ا  ك٤ا

عػؼت ٢ْػ٭ ا١ط٤٬ٟػث ا١فػ٬رٯث    ;==5 ،  55ا٬١زرا  ا١ف٬رم حارٯغ٫ػا 
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ْػـ اٞخؽاذ٫ا ة٥طاكالت حشؾئث ح٢ٝ ا١ػك١ث ا١لٰٜٜث
(5)

. 

 حاةّ ا١طػٯد ٦ْ ا٬١ىّ ا١ؽا٪٦ ٢١ٓؽةٰث. 

٘ؽٯٜٮ االحطاد اإل–ؽٯٰٜث ٘٪ٮ ١ٖث رـ٥ٰث ٨٤ؼ ا٨١لهل ٘ٮ ٥ِ٨٤ث ا١ػكؿ اإل

٤ػا  . ان ـا٤ٮ ضا١ٰػ٥ِ٨٤ث ا١خٓاكف اإل -ـا٤ٰث ٘ٮ ٥ِ٨٤ث ا١ػكؿ اإلك  -ان ضا١ٰ

كاْختؽح٫ػا ١ٖػث  س٫٢ا ا٥١ٰراؽ  ٣٤ ا٥١خطػل ٜ٘ػ ْػ١ج ٦٤ ا١ش٥ٰٓث ا١ٓا٤ث ١أل

٠ٛ ٦٤ ك٫ؽٯ٦ ٦٤ ا٧خ٫ا  ضؽ، حلؽٯ٦ ا١خطؽٯؽٯث. ٞاف ذ١ػٝ ٘ػٮ  ةٓػ  رـ٥ٰث

ػ  ك٪٬ 7;=5االكؿ  ٞا٬٧ف >5 ـي ٢١ٖػث  ْا٥١ٰػان  ٯ٤٬ػان  ان ٮ الضٜػ٥ٌ ا١ٰػ٬ـ ا١ػؼم 

 :كذائٰٜان  ا٥١ٓؽض ٧ٍٜخاف حخ٢ٍتاف حػٰٜٛان ا ك٘ٮ ٪ؼ ٥ٞا ـٰؽد حٙه٩٢ٰ. ا١ٓؽةٰث 

٬٤ى٬ع اْختار ا١ٓؽةٰث ١ٖث رـ٥ٰث ٘ػٮ ٤ػعح٥ؽ ـػاف  ك١٭: ٪٠ ٬٧ٛق سػٯان اي

٤طاك١ث سؽت الْخ٥اد٪ا ١ٖث رـػ٥ٰث ٨٨ٟ١ػٮ   فٌ ضادٯد  ٘ؽا٧فٰف٬ٟ؟ ة٢ٖخ٨ٮ 

ف ةٓػو  ٫٘ػٮ  ٤ا ا٨١ٍٜث ا١را٧ٰػث  ١٭ ا٥١طاىؽ ٤فخطف٨ث.إ٦  كا٬ٓ١دل حٰٜ ٣١ 

ف ١ٰتٰا حٜػ٤ج ة٢ٍب اْختار ا١ٓؽةٰث ١ٖػث رـػ٥ٰث  ١٭ إا٥١هادر ا٥١ٟخ٬ةث حلٰؽ 

ٯٜخيػٮ ضؽنػ٨ا ٢ْػ٭ ك٩٧ ٣١ ٯععؼ ةػؼ١ٝ ا٢ٍ١ػب.  ال إكؿ ا١فت٨ٰٓات   ٘ٮ 

 ف ٧ػٛٚ ٘ٮ ا٨١ٍٜخ٦ٰ. ١ٖخ٨ا 

ف ١ٖخ٨ػا ٞا٧ػج  أل٣٤ ا٥١خطػػل ال ٯ٨ٓػٮ ف اْختار ا١ٓؽةٰث ١ٖث رـ٥ٰث ١ ال إ

 ٘ٮ ا١طػػٯد ْػ٦ ان ٯهص دائ٥ ٕائتث ٦ْ ا٥ِ٨٥١ات ا١ػك١ٰث ٛت٠ ذ١ٝ ا١خارٯظ.

ٯػث ٥ِ٨٤ػث دك١ٰػث  ٘ػٮ  ا٢ٓ١ٰػاف ا٫١ٰئػث  ف ٧خؼٞؽ  ا١ٓؽ، كا٥ِ٨٥١ات ا١ػك١ٰث 

٘ػٮ ْانػ٥ث دك١ػث  - كرة٥ػا ايعٰػؽل -ك١ػ٭ ْٜػت ٤عح٥ؽ٪ا ا١ٓاـ ٥٢١ؽل اي

كػٰؽ.  ١٭ ا٥١ػعح٥ؽ ا١ٓػاـ ٧٬ٰ٢١فػ٬ٟ إ .>8=١5ٝ ْاـ ْؽةٰث ٪ٮ ١ت٨اف. ٞاف ذ

٥ْػاؿ  ٞا٧ػج  ٪ػ٢ْ٠ػ٣  ٘ٮ ذ١ػٝ ا٥١ػعح٥ؽ ٞا٧ػج ا١ٓؽةٰػث ١ٖػث رـػ٥ٰث. ال 

                                                 

 «>==5-2==٤5ؼٞؽات إ١٭ رئػٰؿ ٤ش٢ػؿ ا١ػ٬زرا  ا١فػ٬رم: »٦٤ ٞخا،:  2>5ص  (5)

 .6262 - دار  ةٓاد -ةٰؽكت د٤لٚ ك
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 ٦ٟ١ ٦٤ ا٨٥١اـب ا١خٜهٮ. ك ةارٯؿ  ا٥١عح٥ؽ ٨٤ل٬رل ةا١ٓؽةٰث ٘ٮ ةٰؽكت 

٣٤ ا٥١خطػل ا٥١خغههث  كة٢ػٔ يحػرج اـخ٥ٓاؿ ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ٥ِ٨٤ات اك

 ضػل ا٢١ٖات ا١فج ا١ؽـ٥ٰث.إسج ١ٖخ٨ا ض٦ٰ ح٬ 7;=5ا١ؼركل ْاـ 

١ٙؽ٧فػا ـػ٢ٍث  ١٭ ٤عح٥ؽ ةٰؽكت ٦٢٘ ح٬ٙح٨ٮ ٩٨ْ ٤اضِخػاف.إذ  حٰج إك

٤ؽٯٰٟػث ٤عذؽل ٘ٮ ْاٛخ٫ا ةا٧٬ٰ١ف٬ٟ ال ٯيا٪٫ٰا حهذٰؽ ا٬١الٯػات ا٥١خطػػل اي

ف ٤ػ٦ ا٥١ٰٙػػ ٢١تػاضر٦ٰ ٘ػٮ  ٣٤ ا٥١خطػػل. كال رٯػب ٘ٮ ْاٛخ٫ا ة٥ِ٨٥ث اي

ا١خػٰٛٚ ٘ٮ ٧فتث ا١ٜؽارات ا٥١خغػؼل ٘ػٮ ا٧٬ٰ١فػ٬ٟ كعكف ا٥ِ٨٥١ات ا١ػك١ٰث 

ا١خػٮ  ٤ػ٣ ا٥١خطػػلاي ٘ػٮ ا١خٮ ْارىخ٫ا ٘ؽ٧فا  ٤ّ ٧فتث ا١ٜؽارات ا٥١خغػؼل

ا٧٬ٰ١فػ٬ٟ  ٘ػٮ٩٧ ة٥ا ١ٙؽ٧فػا ٤ػ٦ حػهذٰؽ  رضز   ا٬١الٯات ا٥١خطػل. ْارىخ٫ا

ال٧ٜٓػاد ا٥١ػعح٥ؽ ا١ٓػاـ ْػاـ  ٞاف ٫١ا ٘ي٠ حؾٰٞث ةٰؽكت ١ٟػٮ حٟػ٬ف ٤ٟا٧ػان 

ف ةٰػؽكت ةػارٯؿ  ف ح٦٢ٓ ٢١ٓا٣١   –ضفب  ٥ٞا  –تاؿ ٘ؽ٧فا . عٍؽ ة>8=5

ا٥١اضِػث ا١را٧ٰػث  نٖؽل. ح٢ٝ ٤اضِث سادل  كا١خػٰٛٚ ٫ٰ٘ػا ٢ٍ٤ػ٬،.  ٤ػا

ضػب ا١فػٰػ س١٬ٰػاف ٪ٟفػ٢ٮ  ك٪ػ٬  ض٦ٰ اعخػخ٣ ٤ػعح٥ؽ ةٰػؽكت  :٘فاعؽل

٧ش٢ٰؾم ا١ؼم ٞاف ٯل٠ٖ  ٧ؼاؾ ٨٤هػب ا٥١ػػٯؽ ا١ٓػاـ ٧٬ٰ٢١فػ٬ٟ  ا١ٓا٤ث اإل

 ١٬ث ـٰاضٰث ٘ٮ ا٨٥١ٍٜث. ـش٠ ٯ٤٬ٰاح٩ ا١فٰاضٰث ٘ػٮ ٞخػا،ف ٯ٬ٜـ ةش ضب  

٤ائٰػث ةا٢١ٖػػث ا١ٙؽ٧فػٰث ٨١ػػادؿ ٤ٍٓػ٣ ٘ػػٮ اإل ا١ٜػػػرل ـػغؽ ٰ٘ػ٩ ٤ػػ٦ ىػٓٗ

ٌؽ٬ٌس ح٨اكؿ ٩ٰ٘ ا١ف٥ٝ.  ذتػج ا١ٓػا٣١ ا١ٟتٰػؽ ٧ػم ٘ػاح٬رل ا٥١ٍٓػ٣ ٘ػٮ 

 ٌ  حٜا٩٧ ا١ٙؽ٧فٰث.إراد ا١ختا٪ٮ ة ٩٧ ٥٧ا ٠ٓ٘ ذ١ٝ يإ  ٩٧ػ ١ػم ا٧ٍتاع ٞخاة٩. ح١٬

٪٥ٰخ٫ا ا١ٙائٜث: ٤ػا ٧فػتث اـػخ٥ٓاؿ  ٤ا ٫٢٥٫٧ا ر٣ٕ  ان ف ذ٥ث ٧ٍٜث ٞرٰؽإذ٣ 

 ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا٥ِ٨٥١ات ا١فاةٜث؟

٤ػا ا٢١ٖػات  ٧ش٢ٰؾٯث ٤ٟاف ا١هػارل  ح٫ٰ٢ػا ا١ٙؽ٧فػٰث. ٣٤ ا٥١خطػل ١إل٘ٮ اي

 إفٌ  :ضهػائٰات حٜػ٬ؿإٛػ٠. كٛػػ ا٢ٌٓػج ٢ْػ٭  عػؽل ٘اـػخ٥ٓا٫١ا ا١ؽـ٥ٰث اي
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٣٤ ا٥١خطػل ٯخيا ؿ ةاـخ٥ؽاراي ث ٘ٮ٧ش٢ٰؾٯاـخ٥ٓاؿ ا٢١ٖات ٰٕؽ اإل
(6)

. 

٘ػٮ ا٢٥٥١ٟػث ا١ٓؽةٰػث  ـػا٤ٮ ك٤ٜؽ٪ػا سػػل٤ا ٘ٮ ٥ِ٨٤ػث ا١خٓػاكف اإل 

٧ش٢ٰؾٯث كا١ٙؽ٧فٰث. ٪ٟؼا ـش٢ج ٘ػٮ د٘خػؽ ك١٭ ح٫ٰ٢ا اإل ا١ف٬ٓدٯث  ٘ا١ٓؽةٰث 

٥ٞػ٠  ٫ٰ٘ػا ا١ػػٞخ٬ر  كػارٞج٤ؼٞؽات عاص ةٮ عانث ١طػٯد ٘ٮ ٧ػػكل 

 .;622ـ. ٞاف ذ١ٝ ْاـ ٦ٰ٤ ا١ٓاك٬٢ٕ اي ضفاف إا١ػٯ٦ 

ا١ٓؽةٰػث  ف رسص  ف ٨ٞج إك  ٘ؽٯٜٮكال ٤٬٢ٓ٤ات ١ػم ٦ْ ٥ِ٨٤ث االحطاد اإل

 ٧ش٢ٰؾٯث كا١ٙؽ٧فٰث.االـخ٥ٓاؿ ةٓػ اإل ضٰد حهحٮ ٘ٮ ا١ػرسث ا١را١رث ٦٤

٤ػا ْػػا  ػرة٥اػػ ٞا٧ج ا١ٓؽةٰث ١ٖػث رـػ٥ٰث كضٰػػل ٘ػٮ ٞػ٠ دكؿ ا١شا٤ٓػث 

٤ؽ ٘ٮ ا١ٓػؽاؽ ١ا٧طفار. ةػا اي عؼت حخٓؽض ف ٪ؼق ا٬١ضػا٧ٰث  ال إا١ه٤٬اؿ. 

٘ػػٮ ا١شؾائػػؽ  ضٰػػد  ٤ػّ ا١خٜػػػـ ا١ػـػػخ٬رم ٢١ٖػث ا١ٟؽدٯػػث  كاـػػخ٥ؽ ٕؽةػان  كالن  

ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ  حلػارؾنتطج ١ٖػث رـػ٥ٰث  ذ٣  كالن  ٤ازٯٰٖث ١ٖث ك٨ٌٰث اْختؽت اي

ا١ػـػخ٬ر ا١ٓؽاٛػٮ  ا١ٓػؽاؽ. ٘ػٮ ٥٧ػا ٪ػ٬ ٛػػرإ ٞتػؽف ا١ختٓرؽ اي ال إ٪ؼق ا١هٙث. 

 ْػاد٪ا. ـ٥ائ٫ا ك رل ىؽكرل ٢١خػٰٛٚ ٘ٮ  عؽل ال  ت ا١ؽا٪٦ ذٞؽ ٢١ٖا

نػرت ٬ٛا٦ٰ٧ ١ط٥اٯػث ا٢١ٖػث  ف ةٓو ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث  ك٥٤ا ٯشػر ذٞؽق 

٨٤ػٮ ٤ػا ٞؽٌ  ٢ْػٮ  ٞرٰػؽان  ْؾٯػؾان  ف نػػٯٜان  ـش٠ ٪٨ػا  ا١ٓؽةٰث  ك٫٨٤ا ٤هؽ. ك

ر٘ػّ  - رض٥ػ٩ اهلل - ةا١ؼٞؽ ٘ٮ ٞخاةاح٩  ٪٬ ا١ػٞخ٬ر ْتػػ ا٬١٪ػا، ا٥١فػٰؽم

س٫ؾل ا١ػك١ث ا٥١هؽٯث الـػخ٥ٓا٫١ا  ٢ْ٭ ةٓو  دْاكل ا  ا٥١هؽم٤اـ ا١ٜي 

ف  ٯشػر ذٞؽق ا ك٥٤ٌ ٧ش٢ٰؾٯث ٘ٮ ٬٤اىّ حه٢ص ١ٟٮ حفخ٠٥ٓ ٫ٰ٘ا ا١ٓؽةٰث. اإل

                                                 

ضيػ٬ر ا٢١ٖػث »٘ٮ ةطرػ٩:  ةؽا٪٣ٰ ة٦ ٯ٬ـٗ ا١ت٬٢م  ٨٤ػك، ا١ف٬ٓدٯث ١ػل ا٧٬ٰ١ف٬ٟ إ (6)

ا١ٓؽةٰػث  ا٢١ٖػث: " ا٨٥١ل٬ر ىػ٦٥ ٞخػا، :58 -=57ص  «ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا٥ِ٨٥١ات ا١ػك١ٰث

 نػػر. 582 ص ٘ػٮ ضهػائٰاتكاإل ا١ٟٙػؽلا١خطػٯات كا١خ٢ٍٓات. : ك٤فخٜتان  ضاىؽان 

 .;٢١625ٖث ا١ٓؽةٰث  ْاـ  ا١ٓا٥١ٮ ا٬ٰ١ـ ة٨٥اـتث ا١ٟخا،
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نػػار إا١ػػكؿ ا١ٓؽةٰػث ٢ْػ٭  ا٥١ش٢ؿ ا١ػك١ٮ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث حت٨٭ ٟ٘ػؽل ضػٌد 

 ٧فغث ٩٨٤. ١ؼ١ٝ ١ػمٌ  ٬٥٧ذسٰان  ككىّ ٧هان  ٬ٛا٦ٰ٧ ١ط٥اٯث ا١ٓؽةٰث 

رض٥ػ٩  -ٮ ا١ػٯ٦ ناةؽ ٰضػذ٨ٮ ا١ػٞخ٬ر ٤ط  >;=5كائ٠ ْاـ   كذات ٯ٬ـ 

ْػ٦  ١ٟفػ٬(  ) كٞاف ا٥١ػٯؽ ا١ٓاـ ٥ِ٨٥٢١ث ا١ٓؽةٰث ٢١خؽةٰث كا١رٜا٘ث كا٬٢ٓ١ـ - اهلل

ي ٫٧ػا  رسػص  ا٨١ٰث ٘ٮ حهـٰؿ ٥ِ٨٤ث عانث ٨١لػؽ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث.   ف ال إفػج  ـ   

 ٨ا ة٫ا.ذا ٨ٞج ٤غٍئا ٦٥٘ ا٬١اسب زٯادل حٓؽٯٙإ عتار٪ا ٕائتث. ٘

ك٘ػٮ   ٤ا ـتٚ ٥١طث ْػ٦ كىػّ ا١ٓؽةٰػث ٘ػٮ ا١ػػكؿ ا١ٓؽةٰػث ٛػ٤ج ٘ٮ

ةطػد ةاعخهػار ف يحٜػػـ اٱ ٥ٰ٢ٰٛث ا١خٮ حي٣ ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث. ا٥ِ٨٥١ات اإل

 ٨٧ػٮ ـػهرٞؾ ٢ْػ٭ ٤ٓػ٬ٛٮ  إاٌل ك٪ػٮ ٞرٰػؽل.   ٦ْ ٬ٓ٤ٛات اـخ٥ٓاؿ ا١ٓؽةٰػث

 س٨تٰث.ا١ٓا٤ٰث كحٟاذؽ ا٥١ٙؽدات كا١خٓاةٰؽ اي

ٌتٰٰٓػ٦ٰ كاف ١ػ٣ ٯ٧٬ٟػا ةػؽٯئ٦ٰ  اٛاف كت٫ٓؽةٰث ا١ؽا٪٦ ٬ٓ٤ٌ ٘ٮ كىّ ا٢١ٖث ا١

كؿ ٪ػ٬ ا١ٓا٤ٰػث  كا١رػا٧ٮ ٪ػ٬ حٟػاذؽ ا٥١ٙػؽدات كا١خٓػاةٰؽ اي :٢ٰٞث ٦٤ اال٘خٓػاؿ

 ٧ش٢ٰؾٯث.اإل ٘ٮ ضٰاح٨ا ا٤٬ٰ١ٰث  كالـ٥ٰا ٫٨٤ا ا٥١ٙؽدات كا١خٓاةٰؽ س٨تٰثاي

ٛػػ ك ا١هػٙطات  ٘ػٮ  الؼنتص ٫١ا ٬ٛا٤ٰؿ ٤خغههػث  ٤ا ا١ٓا٤ٰث ٜ٘ػ ه٘

١٭ ٬٤ٛٗ ا٥١ش٥ّ ا١ؽا٘و ٫١ؼق ا١ِا٪ؽل  ٥ٞػا ْتػؽ ْػ٦ ٪ػؼا ا٬٥١ٛػٗ إكؽت  

١ػ٭ ا٬٥١ٛػٗ إكػؽت  ٞػؼ١ٝ كك٘ػٮ ا٥١ٜػ٤ػث رئٰفػ٩.   ْيائ٩ ا٥١ش٥ّ ةٟا٠٤ 

«ٗٔم اىيغةث اىعصة٘ةث» كة٨ٰج ر ٯٮ ة٬ى٬ح ٘ٮ ٞخاةٮ ١٭ ح٦ٰ٨ٜ ا١ٓا٤ٰث إا١ػاْٮ 
(7)

 

 ٛػػٯ٥اف ١ػػل ا٤ٰػث كا١ٓ ا٢١طػ٦ :ا١ه٢ث ةػا٢١ط٦  كٞػا اال٤ػؽٯ٦ كذٰٜث كا١ٓا٤ٰث

 ةٓاد٧ا ٦ْ ا٢١ٖث ٘ٮ ٬ٛا٫٤ا ا١ف٣ٰ٢.إك٣١ حرتج ٛػرح٥٫ا ٢ْ٭  ا١ٓؽ، 

ٌٟ  الكة٨٥اـتث ضػٯد ا٢١ط٦  ٦ْ ا١غ٢ٰٙث ا١٬١ٰػ  ٩ ة٥ا ٛؽ ح٩ ٤ععؽان ةهس ٦٤ ا١خٙ

«اىزيفاء حارٗذ»٘ٮ ٞخاة٩  ا١ف٬ٌٰٮ ٤اـاإل ٥ا ذٞؽقٰ٘ة٦ ْتػ ا٢٥١ٝ ا
(8)

. 

                                                 

 .;-:62 ص  6258دار ا١تٓد ككزارل ا١رٜا٘ث  ا١ٟخا، ا١ل٫ؽم ا١فادس كا١فخ٬ف  (7)

 .667ص  8:=5  7ا١ٜا٪ؽل  ٤ٍتٓث ا٥١ػ٧ٮ  ط  (8)
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٫ػا ٞا٧ػج ا١ٜاىػٰث ٯػا ١ٰخي »ا٨٥١تؽ: ا١٬١ٰػ ٢ْ٭   ة٬ ْٟؽ٤ث ا١يتٮ: ٛؽ ٛاؿ 

حا  ١ٰخ٫ا(  كحطج ا٨٥١تؽ ٥ْؽ ة٦ ْتػ ا١ٓؾٯؾ كـ٥ٰ٢اف ة٦ ْتػ ا٢٥١ػٝ   )ةي٣ٌ 

 .«ٜ٘اؿ ـ٥ٰ٢اف: كددح٫ا كاهلل

٬ؿ ُّٖػ٪ٮ ح٫ٟٙث ٬٤سؾل حه٢ص ١اـخل٫اد ة٫ا ض٦ٰ ٯرار ضػٯد ا١غ٬ؼ ٤ػ٦ حى 

م ا١ٟرٰػؽٯ٦  ا١ٓا٤ٰث؟ ك٘ػٮ ر ٯػٮ كر ٦٤ ا١ٓا٤ٰث ٢ْ٭ ا١ٙهط٭.  ١ٰؿ ا٢١ط٦ سؾ ان 

 ا١ٓا٤ٰث ٥١ا ٨٧ٍٚ. ٦٤ اٞخفاح ك٪٬ ْان٣ف ٘هطا٧ا ٤طه٨ث ةا١ٜؽ ف ا١ٟؽٯ٣  

ث كال ٘ػٮ ضٰاح٨ػا ا٤٬ٰ١ٰػث ٘طػػ   س٨تٰػثا ٦ْ حٟاذؽ ا٥١ٙػؽدات كا١خٓػاةٰؽ اي٤ٌ  

ي  ؛ضػػؽج ضػػب  » ٧ش٢ٰؾٯػػث:إلازاضػػث ٬١ضػػث ح٫خػػٗ ةإٮ  ا٥١ش٥ػػّ ة٨شاضػػ٩ ٘ػػٮ ٪٨ٌػػ 

 ٞارٯٟاح٬رٯػان  ٯ٬ـ ٛؽٯػب رـػ٥ان ٫٧ا ٧لؽت ذات ي «ا٦ٌ٬١». ك ضٰٮ سؽٯػل «د٤لٚ

ساةػث ٟ٘ا٧ػج اإل «ٰٞػٗ ٞػاف ا٤خطا٧ػٝ ةا١ٓؽةٰػث؟» :٩١ ٯفهؿ ة٩ ٌا١ب ز٤ٰان  ةارْان 

٤ػا ُػا٪ؽل ا١غػ٬ؼ ٢ْػ٭ ا١ٓؽةٰػث ٤ػ٦  ٧ش٢ٰؾٯػث. ةاإل ان سػ ػم سٰ  – «ٰ٘ؽم ٬ٕد»

١ػ٣ٰٟ ٪ػؼا إك ١٭ ضػ.إك٬١   ٫٧ا ٛػٯ٥ث  ك٘ٮ ذ١ٝ ٤ا ٯ٥ٍئ٦  عؽل ٰ٘تػكا٢١ٖات اي

٢١ػٞخ٬ر را٤ؾ ة٢ٓتٟػٮ ىػ٦٥ اضخٙا١ٰػث ا٧٬ٰ١فػ٬ٟ ةٰػ٬ـ ا٢١ٖػث ا٨١م ٦٤ ٤طاىؽل 

 . ٘ٮ ا٨١م ٤ٜخٍٗ ةا١ٔ ا١ػال١ث::625ا١ٓؽةٰث ا١ٓا٥١ٮ ْاـ 

.... ٫٘ػ٬ ٯٜػ٬ؿ الة٦ ٬ِ٨٤ر ٯشػػ ْشتػان  (١فاف ا١ٓؽ،)٦٤ ٯٜؽ  ٤ٜػ٤ث »

كاف  ٤ػ٦ كذ١ٝ ٥١ا ر ٯخػ٩ ٛػػ ٢ٕػب ٘ػٮ ٪ػؼا اي» ٘ٮ حف٬ٯٔ حه٩ٰٙ١ ا٥١ٓش٣:

نار ا٨١ٍػٚ ةا١ٓؽةٰػث ٤ػ٦ ا٥١ٓاٯػب  ف ضخ٭ ١ٜػ......٬١ا١ف٨ث كاياعخاؼ اي

ْش٥ٰػػث    كح٨ػػا٘ؿ ا٨١ػػاس ٘ػػٮ حهػػا٧ٰٗ ا١خؽس٥ػػات ٘ػػٮ ا٢١ٖػػث اي٤ٓػػػكدان 

٪٢ػ٩ ةٰٖػؽ  ا١ٟخػا، ٘ػٮ ز٤ػ٦  ٪ؼا   ٘ش٥ٓجاىعصة٘ث اىيغث غ٘ص فٖ وحفاصدٔا

«١ٖخ٣٫ ٯٙغؽكف...
(9)

. 

                                                 

 ا١ٓا٥١ٮ ا١ٓؽةٰث ٢١ٖث ة٬ٰـ اضخٙاالن  ا١ٓا٥١ٰث ٰ٘ه٠ ا٢٥١ٝ سائؾل ٧ػكل٦٤ ٞؽاس: " 57ص  (9)

 . ا١خلػٯػ ٤ياؼ.:625ا٧٬ٰ١ف٬ٟ " ةارٯؿ 
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ٯػاـ اةػ٦  ٤ا ٪ٮ ا٢١ٖات ا١خٮ ٪ػػدت ا١ٓؽةٰػث  :ف ٧خػارس ك٦٤ ا١ش٠ٰ٥ 

نػغؽل  ةرتػاتا٥١ٜخٍػٗ ٪ػؼا ٯ٥ٍئ٨٨ػا ك٪شؽٯػث.  55;٬ِر ا٥١خ٬٘٭ ـ٨ث ٨٤

ف ا٥ٍ١ه٧ػات  ال إكٛت٠ ذ١ٝ ك٩ٛ٬٘ ١ػٯ٨ا ٥ٌه٧ث ٤ػ٦ ا١ٜػؽ ف ا١ٟػؽٯ٣.  ا١ٓؽةٰث.

ف حلػػ٨٢ٖا ْػػ٦ ا١خهػػػم ١خٟػػاذؽ ٰٕػػؽ ٤ط٥ػػ٬د ا١ٓاٛتػػث ٘ػػٮ  ٫٢ٞػػا ال ٯ٨تٖػػٮ 

 س٨تٰث ا١خٮ ٧خػاك٫١ا.ا٥١ٙؽدات كا١خٓاةٰؽ اي

ف ذ٥ػث  ال   إٌتٰٰٓػ٦ٰ ات٫س٨تٰث ًكػٰث كا٥٢ٟ١ات ايٮ ا١ٓا٤ٛى ف ٬ٓ٤  : إ٢ٛج

ك ٯؽٯػػق  ٧ٙفػ٣٫  ٯؽٯػك٩٧ ٪ػ٣  ة٨ا  ا١ٓؽةٰث ة٢ٖخ٣٫ ز٪ػان  ٪٬ ز٪ػ   ذاحٰان  ٬ٓ٤ٛان 

كٍؽ ٞتٰؽ ٣٫٨٤. كض٦ٰ ٢ٌٓج ٨ٰ٢ْا ا٧٬ٰ١ف٬ٟ ذات ْػاـ ٛتػ٠ ٤ػا ٯٜػؽ، ٤ػ٦ 

ال إ ١٭ ز٪ػ ا١ٓػؽ، ة٢ٖػخ٣٫ حلػٰؽ.إ ٞا٧جف ا١ٓؽةٰث ٫٤ػدل ةاال٧ػذار هْٜػٯ٦ ة

 -ْػؽؼ  ٤ػا  ٘ػٮ -٣١ ٯهػؽ ضٟاٯث اال٧ػذار ٤ا ْػا  ضػان  ف  ف ٦٤ ا١ش٠ٰ٥  

اي٤ػ٦ٰ  دةا  ا٥١ٖارةث ا١ؼم سا٪ؽ ةؽ ٯ٩  كٞػاف ا١فػٰػ ٥ْػؽك ٬٤ـػ٭ ضػ اي 

 كا ٩١.ا١ٓاـ ١شا٤ٓث ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث  ٘ٮ ٢ٌٰٓث ٦٤ حهػ  

٤ػ٧ا ة٩ ا١ف٬ٌٰٮ كاةػ٦  كة٩ حٙاؤؿ   ٦ْ ٦ٰٛ٬ٓ٤ ٬ٖ١ٯ٦ٰ ان ٞاف ذ١ٝ ضػٯر

 حؽاذ٨ا ا١ؼم ٧ٙغؽ ة٩. ان   كٯ٥ػ٧ا ة٥ؾٯػ ٩٨٤ دائ٬ِ٨٤٥ر

٤ا ا١طػٯد ٦ْ ا١طؽؼ ا١ٓؽةٮ ٘ا١خٙاؤؿ ٰ٘ػ٩ ٤ٓػػكـ. ٯخؽاسػّ ا١طػؽؼ  

 ةػايضؽؼ١٭ ا١ٟخاةػث إ٦٤ ا١ٟخاةث ةا١طؽؼ ا١ٓؽةٮ  لا١ٓؽةٮ. ح٨خ٠ٜ ١ٖات ٞرٰؽ

ف ١ٖث ٤ػ٦ ا١خػٮ ٪شػؽت ا١طػؽؼ ا١ٓؽةػٮ ْػادت  ا١اح٨ٰٰث. ك١ٰؿ ٘ٮ ٥٢ْٮ 

ن٬ات ٦ْ ا١طؽؼ ا١ٓؽةٮ. ٪ػ٬ ٰٕا، ةٓو اي اال٧خٜاؿضػ ٤ف٬ٕات   ٩ٰ١.إ

. كٛػ ٯ٬د ا١ػتٓو ا١خٜػػـ gك Vك P ٤ؽق ـ٠٫ ٥ٞا ٘ٮ ك  ٰٕا، ١٬ْز كٯٓا١ز

٘ٓػ٠ ٘ػٮ   . كٛػػ٩ةطرػ ٤ػؽ ٤ٖػؽو  ضؽؼ سػٯػل. ذ١ٝ  ١٭ ع٢ٚ إ٘ٮ ا٥١ٓا١شث 

ٞادٯ٥ٰث ا١ٙؽ٧فٰث ْشؾت ْػ٦ االحٙػاؽ ٢ْػ٭ ف االٍ   دائ٥ان  كٛج الضٚ  ٤خؼٞؽان 

 .كاضػان  ضؽ٘ان  (ب٢ٰٰ٘)س٠ٓ ٘ا  
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٤ٟػاف ا٢١ٖػات ٬ ٯتٜ٭ ةٓػ ذ١ٝ ٦٤ ا٬ٓ٥١ٛات ضػٯد نػٓب عٍٰػؽ ٪ػ

 ٥١ٓػج ـػاةٜان  كذائٚ ا١ػك١ث دـخ٬ر٪ا. كٛػ  كؿ ا٥١ط٢ٰث ٘ٮ ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث  ك

٩ٰ١ ٪٨ا ةلػٮ  ٤ػ٦ ا١خ٬ـػّ ١ؽا٪٨ٰخػ٩ ٘ػٮ إ٬ْد  ك  ١٭ كٮ  ٦٤ ٪ؼا ا١طػٯدإ

 كه٨٧ا ا١ٓاـ.

٤ش٬٥ْػات ٤ػ٦  –٫٨٤ا  لضػكرة٥ا ٘ٮ ٠ٞ كا –٘ٮ ٣ِٓ٤ ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث 

ا٬٥١ا٦ٰ٨ٌ ٫١ا ١ٖث عانث ة٫ا ح٬ٍرت ْتؽ ا١خػارٯظ كضاِ٘ػج ٢ْػ٭ ٧ػ٬ع ٤ػ٦ 

٢ْػػ٭ دراـػػث سػػادل ٫١ػػؼق ا١ِػػا٪ؽل  االـػػخٜا١ٰث ْػػ٦ ا١ٓؽةٰػػث. ١فػػج ٢ٍ٤ٓػػان 

ف س٬ا٧ػػب ٫٨٤ػػا عيػػٓج ٢١ػراـػػث  كعيػػٓج ٤ػػّ  ال إةاحفػػا٫ْا ا١ٟتٰػػؽ  

ٙخٰػج ا٥١شخ٥ٓػات ١ػ٭ حإ١٭ ٨ْاٯث دك١ٰث ٪اد٘ث ٘ػٮ ح٬س٫ػات ٫٨٤ػا إا١ػراـث 

 .ا١ٓاـ ىٓاؼ ا١ل٬ٓر ا١ٓؽةٮإا٨ٌ٬١ٰث ك

كال   ١ٖات ٤ط٢ٰث ٤خٓػػدل حخ٫٥٢ٟػا ٤ش٬٥ْػات نػٰٖؽل ٘ٮ ـ٬رٯث ٤ران 

كال ةػ ٪٨ػا ٤ػ٦ ح٥ٰٰػؾ  ر٨٤ٰث كا١لؽٞفٰث.٤ل٢ٟث ضٰٰٜٜث ٞا١فؽٯا٧ٰث كاي ح٥ر٠

ـػا٤ٮ. نػ٢ٰث ٘ػٮ ـػ٬رٯث ٛتػ٠ ا١ٙػخص اإل٫٧ا ا٢١ٖػث ايإ ٰٕؽ٪ا. ٦٤ا١فؽٯا٧ٰث 

ٮ ٞا٧ج ة٫ا ا١ٟخاةث ا١ؽـ٥ٰث ضخ٭ ٫ْػ ْتػ ا٢٥١ٝ ة٦ ٤ػؽكاف  كة٫٨ٰػا ك٪ٮ ا١خ

 كة٦ٰ ا١ٓؽةٰػث نػات حٜػارض ٞا٧ػج ٬٤ىػ٬ع ٞخػا، ٛػ٣ٰ ١ٓيػ٬ ا٥١ش٥ػّ

ـو  ا١تٍؽٯؽؾ ٯ٬ٜٓ،  ا١ٓا٤ث ٛػاـث كذ٥ػث ةا٥١ٜاةػ٠  - رض٥ػ٩ اهلل - ا١را١د ٘ؽا

٥١ِٓػ٣  ١ٖخا ٤ش٬٥ْخ٦ٰ ٪٥ا ا١خؽ٥ٞاف كا١ٟؽد.  كال٪٥ا ٞاف كس٬د٪ػا عاٰ٘ػان 

عػؼ  ك  ةادٯث ٢١ٰٓاف    ٤ا ا١را٧ٰث ٥٫٨٤ا ٜ٘ػ ٞا٧ج دائ٥ان ١ف٬رٯ٦ٰ ك٫ُؽ ٤ععؽان ا

 .ٯا٨٤ا ٪ؼق ٨٤ط٭ عٍٰؽان  ٤ا حرٰؽق ٘ٮ 

٨٧ٮ اٞخلٙج كس٬د ٤ش٬٥ْث حخ٣٢ٟ ا١خؽ٥ٞا٧ٰث ٦٤  ٘ٮ عتؽحٮ ا١لغهٰث 

 :م   ةا١يػتً ١ٓا٤ث ٘ٮ ا١اذٰٛث ٛت٠ ـػخ٦ٰ ْا٤ػان ا ٨٢١ٰاةث عاؿ ٢٥ْٮ ٤ٓاك٧ان 

٤ا حطا٣ٞ ةا١ٓؽةٰث رْال ٤اْؾ ٦٤ ا١خؽ٥ٞػاف  ٞرٰؽان  «ا١ٓػا١ث». ٞا٧ج 2:=5ْاـ 
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ف  ٯا٨٤ػػا ٪ػػؼق ٢ٓ٧ػػ٣  ٘ػػٮ كا١خؽس٥ػػث.  ْتػػؽ ضٟػػاـسػػؽا ات كايٯ٥٫ٙػػ٬ف اإل

٥ْا٫١ا ا١ٓػكا٧ٰث ٢ْ٭ ك٨٨ٌػا  ٤ا حطاكؿ حف٬ٯٔ  ا١ط٤٬ٟث ا١خؽٰٞث ا١طا١ٰث ٞرٰؽان 

ا ةا١طػٯد ٦ْ ض٥اٯث ا١خؽ٥ٞاف. كٯٓؽؼ ٠ٞ ٤خاةّ ٥١ - غك٪ٮ ا١خٮ ال حف٬ -

٧تا ٪ا كـػائ٠  ر٪اةٰث حخ٨ا٠ٛ إ٪٨اؾ ٤ش٬٥ْث   فر٪ا، إحخٓؽض ٩١ ـ٬رٯث ٦٤ 

 حػْ٭ ا٬١ضػات ا١خؽ٥ٞا٧ٰث. ْاـ اإل

ا١خٮ ْا١ش٫ا ةط٥ٟث ٘ائٜث اة٦ ٫١ػا ٞػاف ١ػ٩  ٤ا ا١را٧ٰث ا١تادٯث ٢١ٰٓاف ـاةٜان  

ـػخاذ ا١ػؽئٰؿ ٤ط٥ػػ ا١ٓا٤ث اي ٛهػ ٥١ش٨ٓ٥ا   كؿ رئٰؿ ف ٯ٬ٟف  كؽؼ 

عؼ ا٥١فػخر٥ؽكف  ٜ٘ػ  -ا١ٟؽدٯث  -٤ا ٪ؼق ا٢١ٖث ا١را٧ٰث   .هللرض٩٥ ا  ٞؽد ٢ْٮ

١ػ٭ ٨٤ػاح عٍٰػؽل إ٢ٰ٢ٛث ٦٤ ا٥١ش٬٥ْث ا٥١خ٥٢ٟث ة٫ا   ْػادان   -سا٧ب ٫ٰ٘ااي

ك١٭ ٦٤ ٪ؼا ا١ٜؽف. ٯ٥ٟػ٦ كائ٠ ا١ٓلؽٯث اي ٘ٮ ُؽك٨٘ا ا١ؽا٪٨ث  كالـ٥ٰا ٨٤ؼ 

  ذػ٣ 5==5ك١ػ٭ ْػاـ ٨١ا حهرٯظ ةػ  ا٨٥١اضٮ ا١غٍٰؽل ٦٤ ضػؽ، ا١غ٢ػٰز اي

 ٘ػٮذػؽ  ك٤ا حؽ٩ٞ ٤ػ٦  ٤6227ؽٯٟٮ ٢١ٓؽاؽ ْاـ حياْٗ اي٤ؽ ٤ّ ا١ٖؾك اي

ضاٌخػ٩ ةا٬٥١ىػ٬ع إف ٠ٞ كاضػ ٨٤ا ٘ٮ ٪ػؼق ا١ٜاْػث ١ػٯػ٩  ـ٬رٯث. كال رٯب 

 ٦٤ االـخر٥ار ا١غػارسٮ ٰ٘ػ٩  ةػان   ٩٧ ١ٰؿ ةؽٯئان   ا١ؼم ٯٓؽؼ ا١ٜانٮ كا١ػا٧ٮ

راىػٮ ا١ػك١ػث  ٭ ٞا٤ػ٠ ا١ف٬رٯث ٢ْػ ككاّٛ ا١فٰادل ٥١تػ  ا١ٓػائٮ ٘ٮ ٌتٰٓخ٩

 ا١ف٬رٯث. ك ٞخٙٮ ة٫ؼا ا١ٜػر.

ف ٤ا حرٰؽق ا٢١ٖث ا١ٟؽدٯث ٘ٮ ـ٬رٯث ك٘ٮ ا١ٓؽاؽ ٩١ ٤ػا ٯ٥اذ٢ػ٩ ٘ػٮ  ك٣٢ٓ٧ 

٫١ػا ٘ػٮ  ٤ازٯٰٖث ا١خٮ كسػت ٤ٟا٧ان ك ا٢١ٖث اي ا٥١ٖؽ، ا١ٓؽةٮ. ٪٨اؾ ا٫٢١شث 

دل  كىػّ ١ٖػ٬م  دـخ٬ر ا١شؾائػؽ. ك٨٢ٞػا ٯ٢ٓػ٣ ا١ػػكر ا١ٙؽ٧فػٮ ٘ػٮ حٍػ٬ر

١ػ٭ إ -٥ٰ٢ٰٛػث ٢١ػك١ػث ٦٤ ٛادل ا١شؾائؽ ١هػٰا٧ث ا١فػا٤ث اإل ح٬عٰان  - ةا٨١خٰشث

اْخؽاؼ دـخ٬رم. كال حٍٰب ا٨١ٙؿ ة٥ٖادرل ٪ؼا ا٬٥١ىّ ٘ٮ ا١طػػٯد دكف 

 ن٬ؿ ْؽةٰث ٪٬ ١٭ إ٤ازٯٰٖث رساع ايإ١٭ ـ٬رم س٠ٰ٢ اْخ٨٭ ةإح٬س٩ٰ ا١خطٰث 
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٭ دة٤٬٢اـٮ ١إك  - اهلل ْا٘اق – ٤ط٥ػ ٢ْٮ ا٥١ادكف لارخا١ؾ٠ٰ٤ ا٥ٓ١ٰػ ا٥١ف

  ٤ؽ ٧ٙف٩ ا١ؼم اْخ٨٭ ةػ٩ ا٥١ػادكفك٨٤اى٠ سؾائؽم كػٯػ ا٥١ؽاس اْخ٨٭ ةاي

٘ػٮ  ا١غ٥فػ٨ٰات ٥٢ٓ٤ػان  ا١هػٯٚ ا١ػٞخ٬ر ْر٥اف ا١فٓػم  كٛػ ٠٥ْ ٘ػٮ٪٬ 

 ٢١شؾائؽ ٘ٮ د٤لٚ. ا١ٜؽل ا٨١ائٰث ٦٤ ستا٨١ا ا١ٖؽةٰث  ك٘ٮ ا١فت٨ٰٓات ـٰٙؽان 

: ىػؽكرل كالن ٤ػؽٯ٦ ٪٥ػا:   نػؽار ٢ْػ٭ إعخ٣ ٪ؼا ا١شؾ  ٦٤ ا١تطػد ة 

: ىػؽكرل كىاع ا٢١ٖات ا٥١ط٢ٰث ٘ٮ ةاد٧ا ا١ٓؽةٰػث  كذا٧ٰػان هضاٌث ا١ٟا٢٤ث ةاإل

ا١خٓا٠٤ ٤ّ ا١خ٨ػ٬ع ةػؽكح ا٥١فػعك١ٰث ْػ٦ كضػػل ا١رٜا٘ػث ا١ٓؽةٰػث ا٥١طخؽ٤ػث 

حٜٗ ح٢ٝ ا١ط٬ٜؽ ٨ْػ ضػاسؾ ح٫ػٯػػ ا٬١ضػػات ك ٢ٰٛات ا١رٜاٰ٘ث.١ط٬ٜؽ اي

 ىٓاؼ ا١ل٬ٓر ا١ٓؽةٮ ا١ٓاـ.إكث ا٨ٌ٬١ٰ

أسالوبىدعمىالعربوةىفيىحربىاللغاتىمععىرريوعزىصعالىعلع ىىىىىى:رابعًا
ىوومىاللغةىالعربوة:

ا٬١ضػل ا١ٓؽةٰث. ا٬١ضػل ٛػ٬ل حخشفػػ ٘ػٮ  ٤ر٠ي  ٤ؽه  ا١ٓؽةٰث  ال ٯػ٣ْ ا٢١ٖثى 

٨٧ػا   ٪٫٥ا ا٢١ٖث. ك٘ٮ ك٫ؽ كتاط ٪ؼا ٧خػؼٞؽ ةٙػؽح ك ٦٤  ٪٫٥ا  ٬٤ر ْػٯػل  

٨٧ػا ١ػ٣  ـػ٭ هٞؽ ةاط س٠ٰ٥  كضػل ة٦ٰ ـػ٬رٯث ك٤هػؽ. ك٧خػؼت٨٥ٛا  ذات ك 

 ٧ٓؽؼ ٰٞٗ ٧ه٫٧٬ا ك٬٧ـ٫ٓا.

كػٜاؽ » ا٬١ضػل ٬ٛل  ٰٟ٘ٗ ٧ػ٣ْ ا٢١ٖػث ا١ٓؽةٰػث ك٧طػ٦ ٘ػٮ ضا١ػث ٤ػ٦

ة٥ا ١ػٯ٨ا ٤ػ٦ عٰػؽات؟ كةا٥١ٜاةػ٠  ّعؽ ا١ٍا٤ال اٱإ  ال ٯلخ٫ٰ٫ا ٨١ا «ا ايكٜ

ا٢١ٖث حه٨ّ ا٬١ضػل ٥ٞا ٘ٮ ٣٢ْ ا٤٬ٜ١ٰػث ا١ٓؽةٰػث. ا١ٓاٛػث سػ١ٰػث  ك١ٓػ٠  إفٌ 

 -ك ٛػػ ٯػعدم   -ٯػعدم  حطف٨ٰان ا٥١ٟاف حطف٦ٰ كىّ ا٢١ٖث  ٤ٟا٨٧ا ٘ٮ ٪ؼاإة

 ١٭ حطف٦ٰ ا٬١ىّ ا١ٓؽةٮ.إةا٨١خٰشث 

  ٤6229اـ ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث ٟ٘ؽل حت٬٢رت ١ػػم ٘ػٮ ْػاـ  ىّ  كال ةهس  ف 

٘ٮ ١ش٨ث دك١ٰث حفخٜهٮ ٰٰٞٙػث حٓا٤ػ٠ ة٢شٰٟػا ٤ػّ ٤ػ٦ ٪ػ٣  ك٨ٞج كٛخ٫ا ْي٬ان 
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١ػ٭ ضٰٜٜػث ٕائتػث إ ٤ٮ ةا٥٫٥١ػثذ٨ا  ٰٛػا ٘ؽٯٰٜث. ح٬ن٢ج إن٬ؿ  رى٫ا ٦٤  ٢ْ٭ 

ف ٤خ٥٢ٟػػٮ ا١ٓؽةٰػػث ٤ػػ٦ ٤ػػ٬ا٨ٌٮ ة٢شٰٟػػا ٯؾٯػػػ ْػػػد٪٣  ْػػ٦ ٞرٰػػؽٯ٦  ٤عدا٪ػػا 

ضػػل إ٥١ا٧ٰػث ٘ػٮ ا١ػـػخ٬ر ا١ت٢شٰٟػٮ ٥١ا٧ٰث ٫ٰ٘ػا. كاي٦ْ ٤خ٥٢ٟٮ اي  ىٓا٘ان 

ذاث ١ٖات رـػ٥ٰث. ٌا١تػج رـػ٦ٰٰ٥ ة٢شٰٰٟػ٦ٰ ةخٓػػٯ٠ ا١ػـػخ٬ر ا١ت٢شٰٟػٮ 

ث. كٞا٧ج االـػخشاةث ٤ٖؽٯػث ةا٥١خاةٓػث. ٥٫٧ػ٠ ٥١ا٧ٰك ةطؼؼ اي ىا٘ث ا١ٓؽةٰث  إة

ف ح٠٥٫. ضػ٦ٰ ٞؽ٨٤ػٮ ا٨٥١خػػل ا١ٜػ٤٬ٮ ا١ٓؽةػٮ  ٬٤ر ا١خٮ ال ٯ٨تٖٮ ٦٤ اي ان ٞرٰؽ

ذػارل إ١ػ٭ إةهٙخٮ ناضب ٟ٘ؽل ٯ٬ـ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ْػػت  :625٘ٮ ةٰؽكت ْاـ 

٨٧ػٮ ٘ػٮ  ال إذ٣ رة٥ا ٧فٰخ٩ ك٧فػ٩ٰ ا١طيػ٬ر.  ك٦ٟ١ ةاعخهار. ٬٤ى٬ع ة٢شٰٟا 

٥١خ٨تٮ ك٫ػح٫ا  ْٜػت ٘ٮ دار ا٥ٓ٨١اف ٢١رٜا٘ث ٘ٮ س٧٬ٰػث  ١ت٨ػاف  ْػاـ ٧ػكل ٦ْ ا

 ك٪ػ٬ ضا١ٰػان   ٩٧ ٣ٰٜ٤ ٘ٮ ة٢شٰٟػا كىص هْؽ٩٘  ٘ ٦ٞ    ح٣٢ٟ كغم ٣١ >625

ٛػػـ  ان ٤اـ ا١تؽ٥١ػاف ا١ت٢شٰٟػٮ اٛخؽاضػ ف  ْا٨٤ا إ٩٧ ٯ٬د  ٘ٮ زٯارل ١ت٨اف   كىص 

 ٝ ا١ػك١ث.الْخ٥اد ا١ٓؽةٰث ١ٖث رـ٥ٰث راةٓث ٘ٮ دـخ٬ر ح٢ ٤ععؽان 

ف ا١ػػكؿ  ٤اـ ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث. ٤ػ٦ ا٥١خػػاكؿ  ى٫ٓا  ذٞؽ ٪ؼق ا١طادذث ك 

٘فاح ا٥١شاؿ ٘ٮ دـاحٰؽ٪ا ١ؼٞؽ ١ٖػات إا١ٖؽةٰث حٍا١ب ةٓو ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث ة

نػ٬اح٫ا ١خٍا١ػب  ف حخطػػ  ١ػٰؿ ٤ػ٦ كاسػب ا١ػػكؿ ا١ٓؽةٰػث  ٰٕؽ ا١ٓؽةٰػث. 

 ةا١ط٬ٜؽ ا١ػـخ٬رٯث ٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ةٓو دكؿ ا١ٖؽ،؟

ال إ٫٧ا حشؽم ٘ٮ ة٢شٰٟػا كٛػػ ال حػ٨شص. : إػ ح٨شص ا٥١طاك١ث ا١خٮ ٠ٰٛٛ

٫٧ػػا حطػػر٣٫ ٢ْػػ٭ إ٫٧ػػا ذات ٘ائػػػل ٢١ٓػػؽ، ا٥ٰٜ٥١ػػ٦ٰ ٘ػػٮ ةػػاد االٕخػػؽا،.  

ف ٞرٰؽٯ٦ ٣٫٨٤ ٯخش٨ت٬ف ٬٢ْ ا٨١تػؽل ضػ٦ٰ ٯخ٥٢ٟػ٬ف  اال٘خغار ة٢ٖخ٣٫. ك٣٢ٓ٧ 

 .()٣٫٧ ٤ي٬٘٬ٓفه٧ٙف٣٫ ة ١٭ إكارل ذاحٰث ٣٫٨٤ إا١ٓؽةٰث ٘ٮ 

                                                 

 ىػ٩ٙٓ: س٢ٓػ٩ ىػٰٓٙان  ك٪ػ٬ ٤ىيػ٬ٓؼ  كا١ٰٜػاس: »٘ٮ ا١ٜا٬٤س ا٥١طػًٰ )ىػٓٗ(:  (*)

ٓىٗ  [.ا٥١ش٢ث]=  .«٤يٍي
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ف حطه٭.  ـا١ٰب حطف٦ٰ  ٞرؽ ٦٤  ك٪ٮ   ح٢ٝ ةٓو ا٬ٓ٥١ٛات ٞا٧ج

دةٰاح٨ػا ٘ػٮ ٪ػؼا  ١٭ إٯث ٧ِؽل  ف حطه٭. ك ٞرؽ ٦٤   ٯيان  ا٬١ىّ ا١ؽا٪٦ ٪ٮ 

ح٥خػػ  ا٥١ئػات ةـا١ٰب ْػٯػل ٢١خطف٦ٰ  ةا١ٓلػؽات ةػ٠  ٢ْ٭  حػ٨ٌ١اا٥١شاؿ 

 ك٘ػٮ ا٥١هػ٢ٍطات. ٦٤ حتفًٰ ٬ٛاْػ ا٢١ٖث كال ح٨خ٫ٮ ةا١تؽاْػث ٘ػٮ حؽس٥ػث

 9>=5ا١لا٢٤ث ٢١رٜا٘ػث ا١ٓؽةٰػث ا٥١ٜػؽل ٤ػ٦ ٛتػ٠ ا١ػػكؿ ا١ٓؽةٰػث ْػاـ  ا١غٍث

١٭ ا١غٍث ا٨ٌ٬١ٰث إف ٯػ٣ْ ا٧خلار ا٢١ٖث. كض٦ٰ ٨٧ِؽ  حٙان٠ٰ ٨ٰٕث ة٥ا ٯ٦ٟ٥ 

٢١خ٥ٟػػ٦ٰ ٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث ٘ػػٮ ـػػ٬رٯث ٧شػػػ٪ا ضا٢٘ػػث ةػػا١ٟرٰؽ ا١ٜػػ٣ٰ ٤ػػ٦ ٪ػػؼق 

ٓؽةٰػث. كؿ ٤ش٥ػّ ٢١ٖػث ا١ ـػٰؿ هـا١ٰب ا١خٮ حخت٫ٓا دك١ث ٞاف ٫١ا كؽؼ حاي

١ػ٭ ٤ػعح٥ؽ ا٥ٜ١ػث ٘ػٮ إ ٤ا عٍث ا٬٫٨١ض ةا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١خػٮ ٛػػ٤خ٫ا ـػ٬رٯث 

 حخ٢ٍب كٛٙث عانث. –ك٫ٓ٤ا ٤ى٫١ا  -د٤لٚ  ٫٘ٮ 

 .ث٤ا ـتٚ ٣١ ٯ٢طَ ٟ٘ؽل ٘ائػل اْخ٥اد ٯ٬ـ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰ ٦٤ ٠ٌٞ  ان ٯٌ ف اٍ  ال إ

٥ٛػػث  2;=5ذار   62ـػػٰؿ ٥ِ٨٤ػث ا١ٙؽا٧٬٘٬ٟ٧ٰػػث ٘ػٮ ه٨٢ْػج ٘ؽ٧فػا ح 

٢١ٖث ا١ٙؽ٧فٰث. ٨٤ؼئؼ  ـٰؿ ٯ٤٬ان ها٥ِ٨٥١ث حخشفػ ٘ٮ اْختار حارٯظ ا١خ٘ٓا١ٰات 

حطاكؿ ٘ؽ٧فا ٤ا كـٓخ٫ا ا١ٍاٛث ك٠ٖ ا١ٓا٣١ ةؼ١ٝ ا١ٰػ٬ـ ْػ٦ ٌؽٯػٚ ٞػ٠ ٤ػا 

٧٬٘٬ٟ٧ٰػث حفػخ١٬ٮ ٘ػٮ دكؿ ْػٯػػل احٟػاد ا١ٙؽ حفخٍّٰ ا١ٰٜاـ ة٩ ٦٤ ٘ٓا١ٰات.

ح٢طػَ  ١٭ كػ٫ؽ. ١ػ٣إـػت٬ع ٘ػ ١٭ إ ذار  ٢ْ62٭ ٞا٠٤ ك٫ؽ  ذار. ح٬ـّ ٯ٬ـ 

 ٯث س٫ث ْؽةٰث.  ٪ؼا ا١خطؽؾ ا١ٙؽ٧فٮ ا١ػؤك، ا٥١خطٙؾ دائ٥ان 

كٯر٬ر ٪٨ا ـعاؿ: ٪٠ ١ٰٖؽ ٘ؽ٧فػا ٤ػ٦ ا١ػػكؿ ك١ٰٖػؽ ا١ٙؽا٧٬٘٬ٟ٧ٰػث ٤ػ٦ 

ك١فػج  ٯاـ ٢١ٖاح٫ػا  ١تٓو ا١ػكؿ كا٥ِ٨٥١ات  ٯاـ ٢١ٖاح٫ا؟ ٣ٓ٧ ا٥ِ٨٥١ات 

ا ٧ش٢ٰؾٯػث ١ٖخ٫ػضاٌػث حا٤ػث ٘ػٮ ٪ػؼا ا٥١شػاؿ ا١ػؼم ح٨ٙػّ ٤خاةٓخػ٩. ١إلإ٢ْ٭ 

كرةػٮ ٯػ٬ـ كركةػا ك١احطػاد اي ٥١ش٢ػؿ ك  دكؿ ا١٬٧٬٤٬ٟ١ػد ٩ةػكحطخ٠ٙ 

 ٧٬ٰ٢١ػاف ٯػ٬ـ ٢١ٖخ٫ػا ا٥١ػؽحتًك  ٯ٬٢ؿ ٤ػ٦ ٞػ٠ ْػاـ  :6كرةٰث ٪٬ ٢١ٖات اي
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ة٬اىػػّ ٧لػػٰػ٪ا ا١ػػ٨ٌ٬ٮ. كذ٥ػػث ٥ِ٨٤ػػات ١ػػتٓو ا٢١ٖػػات ٥ِ٨٥ٞػػث ا١ػػػكؿ 

 ا١ٰػث.كا١را١رػث ا٨١اٌٜػث ةا١تؽحٖ  ـػتا٧ٰثعؽل ا٨١اٌٜػث ةاإلكاي  ا٨١اٌٜث ةا١خؽٰٞث

 ٢١ٖث ا١خٮ ح٨خ٣ِ ض٫١٬ا. ان ك٠ٓ١ ٠ٟ١ ٥ِ٨٤ث ٫٨٤ا ٯ٤٬

١ػ٭ اْخ٥ػاد إ 6256ف حخش٩ ا٧٬ٰ١ف٬ٟ عؽٯٗ  ٯاـ ٛت٠ ٞا٧ج ٠ٞ ٪ؼق اي

 ٣٤ ا٥١خطػل.ا١فج ٘ٮ اي ٯاـ ْا٥١ٰث ٢١ٖات ا١ؽـ٥ٰث 

ٗةام اىعةام أرصة فةٖ حصصة٘  أحج ٌخةأن اىعصة٘ث أٗام ُالخؼ فٖ خسٗد األ

خساث ٗٔم ىيعصة٘ث كتةو ٌِةاداحٖ ةٓةشا إٌِاداة ة ُّ اُػيلجأوصف أة٘ٔم ىٓا. ال 

 فصو فٖ ؽصوف اىٍِاداة.أن أ. وٗػ٘ب ىٖ 2002ذار آ 51فٖ  ٌصاأل

١ٜا  ةطد ٘ٮ ٤عح٥ؽ ْػ٦ ا٢١ٖػات ٯ٥ِ٨ػ٩ إاحٜٙج ٤ّ سا٤ٓث ض٢ب ٢ْ٭ 

ذٞػؽ. ك١شا٤ٓػث  ٫ٓ٤ػ ا٢١ٖات ٫ٰ٘ا  ةا١خٓاكف ٤ّ ٪ٰئػات دك١ٰػث ْػٯػػل ٥ٞػا 

ك٪ٮ  ا١ػك١ٮ  ٬رٯث ٘ٮ ٤شاؿ ا١خٓاكفض٢ب ٛهب ا١فتٚ ٢ْ٭ ا١شا٤ٓات ا١ف

ا١خ٨ػا٘ؿ ا٢١ٖػ٬م ا١ٓػا٥١ٮ »٘ي٢ٰث حفش٠ ٫١ػا. ٞػاف ٨ْػ٬اف ةطرػٮ ا١لػ٫ٙٮ 

ـٍؽ ٢ٰ٢ٛث عٍث ح٫ػٯ٨ٮ ٘ٮ ٞا٤ػٮ  . كىٓج ٢١تطد ٘ٮ «ك٤ٟاف ا١ٓؽةٰث ٩ٰ٘

 - ()ردح٫ػا عاح٥ػث كاز٧ػث ا١ل٫ٙٮ  كا٥٫٧ٟج ٘ٮ ا١خٰٟٙؽ ة٬٥ى٬ع ا١غاح٥ث. 

كزاف  ٤طػاكالت ٤طخؽ٤ػث ١خطػٯػػ  كٛػ ٢ٕٙػج ٘ػٮ ٤ػا ـػتٚ ١ػٮ ١٬ٛػ٩ ْػ٦

ردح٫ػا  ٨٧ػٮ إ :. ٢ٛػج-ٯفخطٚ ٤طاىػؽل عانػث  كائٚك٪٬ ضػٯد   ٢١ٖات

ٯ٦  حٮ ة٫ا ك٤ا ح٬ٟف؟ ارحٙٓج ا١ٙؽا٧٬٘٬ٟ٧ٰػث ة٫٤٬ٰػا ٤ػ٦  عاح٥ث كاز٧ث ٦٥٘ 

ف ٤ػعح٥ؽ ض٢ػب  كٯتػػك  كػؽت ٛتػ٠ ٢ٰٛػ٠. ذار ٢ٰ١خ٣٫ ا١ل٫ؽ ٩٢ٞ ٥ٞػا   62

د٥٧ػػػا إذار   59ك٬٤ْػػػػق  ػػػػ  اـػػػب سػػػػكؿ اال٧لػػػٖاالت ٬٤ْػػػػق ٨ٰ١ ضي

١ػ٭ إذار   ٤58ػؽ ضػ٦ٰ كنػ٢ج ٤فػا  ٪ؼا اي ة٠ ١ٜػ حهٞػ ١ٮ ٧٬٘٬ٟ٧ٰث.اا١ٙؽ

ا١ؼم حفخيٰٗ ة٩ سا٤ٓػث ض٢ػب ٤ػػ٬ْٯ٫ا. كسػػت  «ة٥١٬اف ا١ل٫تا » ٨٘ػؽ

                                                 

 .[ا٥١ش٢ث]عاح٥ث كاز٧ث:  م: راسطث سٰػل ذات كزف ك٥ٰٛث. =  (*)
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٬٧اع ا١ؾٯ٨ث ٞا٘ث. ـه١ج ٬٤ُٙػث االـػخٜتاؿ ْػ٦ ـػتب  ٘ٮ  ان ة٬٫ ا٨ٙ١ػؽ ٕارٛ

 :الٛخهػادٯث ١فػ٬رٯث؟ ٛا١ػج٨ٰٕػا  ا١ٓانػ٥ث ا ْؽس ٨ٕٮ ٦٤  ٪٠ ٪٬ :ا١ؾٯ٨ث

ٞا. ة٠ ٪٬ ْؽس ا١ٙؽا٧٬٘٬ٟ٧ٰث. ح٨ٟ٢٥ٮ ك٬ٓر ةا١طؼر. ٞه٨٧ػا ٤ػا ٧ػؾاؿ ٘ػٮ 

 ان  رٯػػ ْؽـػ»٤ا اـخٜؽت ٘ٮ ذ٪٨ٮ عاح٥ث ا١تطػد :  ٛتيث اال٧خػا،. كـؽٯٓان 

ٯػ٬ـ ا٬١ضػػل  :. ك٢ٖج ذ١ٝ ا٥١فا  ةا١تطػد ْػ٦ ا٬٥١ْػػ ا٨٥١اـػب«٢١ٖخٮ

ـٰؿ سا٤ٓث ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث؟ ك١ٟػ٦ ٯ٬ـ حه ا١ف٬رٯث ا٥١هؽٯث؟ ك٫٨ٟ١ا ا٫٧ارت

اهلل ٘ٮ ا١هػر  ٛؼ٩٘كة٬٨ر  .٦٤ ٯٙغؽ ةشا٤ٓث ٪ٮ ٤ط٠ ا٧خٜادات ٤ش٥ّ ٫ٰ٢ْا

٪خٙػػج ٨١ٙفػػٮ ٥ٞػػا ٘ٓػػ٠  - (ا٨٥١ٜػػؼ ٤ػػ٦ ا١يػػاؿ)٥ٞػػا ٨٥٢ْػػا نػػاضب  -

ك  كسػح٫ا! ٯ٬ـ ا١ٓؽةٰث ٪٬ ٯ٬ـ ةػ  ا١خ٨ؾٯ٠ ا١لؽٯٗ. ٯ٬ـ ٞا٧ج »رع٥ٰػس:  

ٯػاـ  ٩٧ ٯػ٬ـ س٢ٰػ٠ ٤ػ٦ إ. ٰاح ٤ياْٙان . كٓؽت ةاالرح«اٛؽ »٧ؾ١ج ٦٤ ا١ف٥ا  

٘ا٢ْٰػث ٤ػا  رالـػخ٥ؽا ٯيػا كذٰٜػث حػه٦ٰ٤ ةا١ف٥ا   ك٪٬  رضا١ٓؽةٰث ٯؽةً االٍ 

 ذؽ. كٞاف اي٤ؽ. ٩٧ ٦١ ٯ٨ف٭  ة٠ ـ٬ٰٟف ٩١ ي؛ ـه٬ٛؿ

ذار  كاعػؽ  ٯاـ ٢ٰ٢ٛث  ك٨ٞا ٢ْ٭ ْختث ٥ٛث ْؽةٰث حٜٓػ ٥ٞػا ح٥٢ٓػ٬ف  ةٓػ 

. ةٓرػج ٯرتػج ٤ػا ٢ٛخػ٩ كػ٫ٰٙان  ٤ٟخ٬ةػان ٦٤ ٠ٞ ْاـ  كىٓج ٢ْ٭ ا٬١رؽ ٧ها ن 

٤ػ٦ٰ ا١ٓػاـ ١شا٤ٓػث ك٘ٮ ْػاد٪٣ اي  ١٭ ا٦ٰٰ٨ٓ٥١إةا٨١م ٦ْ ٌؽٯٚ ا١ٙاٞؿ 

٤ػعح٥ؽ »١ػ٭ إ٧ػ٩ دْػا٧ٮ ي ؛كة٨ٰػٮ كة٨ٰػ٩ كػٮ  ٤ػ٦ ا٥١ٓؽ٘ػث ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰػث 

ي » ا٥١ٟٙؽٯ٦ ا١ٓػؽ، ضػػاث ا٫٧ٰػار ةؽسػٮ ٬ٰ٧ٯػ٬رؾ ْػاـ   ٰػػٓى ا١ػؼم ْٜػػق ة

ض٥اـػث ا١ػؽئٰؿ ؽ ٫ِػ. د٥ْج ا٨١م ا٥١ٟخ٬، ةٜهانات نطٗ ح6225

ذ ح٢ٟػ٣ إ ؛٪٨ٰػج ٰ٘ػ٩ ف ا١ٙؽ٧فػٰث هكػٓؽ ةػ كٰؽاؾ ٢١ٖخ٩ ض٦ٰ ٛػاٌّ اسخ٥اْػان 

٧تػا  ٤ػ٦ ا١غؽٌػ٬ـ ٤ا ح٨ا٢ٛػج اي ضػ ا٥١فعك٦ٰ١ ا١ٙؽ٧ف٦ٰٰ. كـؽٯٓان  ةٰٖؽ٪ا 

ف : إ٢١فٰػ ٥ْؽك ٬٤ـ٭ ٯ٬ٜؿ ة٩ حهؽٯطان  ٘ٮ ك٪٢ث ا٧خ٫ا  ٤عح٥ؽ ا٥ٜ١ث ا١ٓؽةٰث

 ٤ؽل ٬٤ى٬ع ضاؿ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث. يكؿ ا٥ٜ١ث ا١ٜاد٤ث ٘ٮ ا١ؽٯاض ـ٬ؼ حتطد
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٤ػػا٣ٟ٤ حف٢فػػ٠  ٨٧ػػٮ كىػػٓج  ال إ٨٧ػػٮ ا١فػػتب ٘ػػٮ ا١خهػػؽٯص   ْػػٮ دٌ ال 

 ضػاث ٥ٞا ةػا ١ٮ.اي

. حشؽةث  را٪ا ٤رٰؽل ١ٮ كغهػٰان  ك٢ٕج ٘ٮ حٙان٠ٰ ذ إ ـخ٥ٰط٣ٟ ْؼران  

ك٪٬ ٦٤ ذ٪ػب. ٞػاف ٢١ش٨ػث ا١خ٥ٟػ٦ٰ ٘يػ٠ ٧ٜػ٠   ٘ألعخهؽ. ٯؼ٪ب ا٬١ٛج

  فا٥ِ٨٥١ث ا١ٓؽةٰث ٢١خؽةٰػث كا٢ٓ١ػ٬ـ كا١رٜا٘ػث: اٛخػؽاح ١٭ إاٛخؽاضٮ ا٥١ؾدكج 

ٯ٬ٟف ذ١ٝ ا٬ٰ١ـ ٪٬ ةػ  ا١خ٨ؾٯ٠ ا١لؽٯٗ. ٞاف   فٯ٬ٟف ٢١ٓؽةٰث ٯ٬ـ  كاٛخؽاح 

ضػاث ٯ٬ـ  ك٩٨ٟ١ سٓػ٠ إ. ْاد االٛخؽاضاف ةٜؽار ٯ٬ا٘ٚ ٢ْ٭ >622ذ١ٝ ْاـ 

 ٧ػ٩ كؿ  ذار:  ذار ٤ػ٦ ٞػ٠ ْػاـ. ضشػث اعخٰػار  كؿ ٤ػ٦ ٘ٮ اي ٬٤ْػق حؽة٬ٯان 

 ٘ػٮ ضػ٦ٰك٪٣ ا٥١فػخ٫ػ٬٘ف    ٯ٬ٟف ا١ٍا، ٘ٮ ٤ػارـ٣٫ ٘ٮ ذ١ٝ ا١خارٯظ

ٯاـ ا٢ٍٓ١ث ا٥١ػرـٰث ا١فػ٬٨ٯث. ٪ٟػؼا ٰٛػ٠   ةػ  ا١خ٨ؾٯ٠ ٘ٮ ا١هٰٗ   ٯّٜ ٯ٬ـ

ك١ٰؿ ة٦ٰ ٯػم ٧م رـ٥ٮ ٢١ٰٰٟٙث ا١خٮ ـارت ة٫ا ا٥١ػاكالت ٘ػٮ ٥ِ٨٤خ٨ػا 

 ٢١خؽةٰث كا٣٢ٓ١ كا١رٜا٘ث.

ةإٮ ٣ٟ١ ٪٨ػا ٤ػا ١ػ٣ إـٗ   كؿ  ذار كحٙا٢ْج ٩ٓ٤  ك٦٤  ضتتج ٯ٬ـ 

ف ا٧٬ٰ١ف٬ٟ ـه١خ٫ا ٥١اذا؟ رة٥ا ي ٪٢٥ج ذ١ٝ ا٬ٰ١ـ.  « ١ٟف٬»ف  ٯت٢ٔ  ك٪٬ 

ٯػ٬ـ   ١ٜاْػػل : ١ٖػث كاضػػل ٢ْ٭ ٯػ٬ـ ا١ٓؽةٰػث ا١ٓػا٥١ٮ  ٌتٜػان  «حلإب» اٌل  

١ٟػ٦ ٪٥ػٮ   ٩ٰ١ ٘ٮ ا٨١ٜاش.  حاةّ. حٙا٢ْج ٤ّ ٯ٬ـ  كؿ  ذارإ ٤ؽ ٧هحٮ  .كاضػ

ٰػػ٬ـ ذم االرحتػػاط ا٥ٓ١ٰػػٚ ةا١خػػارٯغ٦ٰ ا١ٓؽةػػٮ ١ػػ٭ ذ١ػػٝ ا١إ ةٜػػٮ ٤لػػػكدان 

ا١ػؼم  ةػ٠ ٯ٫٤٬ػا ا١ٓػا٥١ٮ ا١طٰٜٜػٮ  ٬ـ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث ايٞتػؽ ٯـا٤ٮ  كاإل

 ف حٓختػؽق ٯ٤٬ػان  ةػ٠  ؛٤ػ٣ ا٥١خطػػلذ٢ػد دكؿ اي ك٨ٌٰان  ف حٓختؽق ٯ٤٬ان  ٯطف٦ 

 ـٰاـاح٫ا ٦٤ ا١خٓرؽ كا١ختٓرؽ. ٫١ا  ْان٥ان  سا٤ٓان 

ضاىؽت  «٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ْا٥١ٰان  ٯٗ ٯ٤٬ان ةػ  ا١خ٨ؾٯ٠ ا١لؽ»كحطج ٬٨ْاف: 

 -  ةػ٬ْل ٦٤ ا٥١ش٢ؿ ا١ػك١ٮ ٢١ٖث ا١ٓؽةٰػث 6256 ذار  62٘ٮ ةٰؽكت  ٯ٬ـ 
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 -ال٪خ٥ا٫٤ػا ا١ػػؤك، ا١ػؼٞٮ ةا١ٓؽةٰػث  ك٪٬ ٪ٰئث ٧لٍث ٤ٜؽ٪ػا دةػٮ  حلػٟؽ

٢ٌٜخ٫ػا ٘ػٮ سا٤ٓػث ض٢ػب. ٧هػج عانػث  ا٨٥١ادال ا١خػٮ  ضاىؽت ٤شػدان 

ضػػاث ٯػ٬ـ ْػا٥١ٮ ٢١ٖػث إ٭ ٘ائػػل ٢ْػ كز٫ْا ا٥١ش٢ؿ ٦ْ ٤ػعح٥ؽ ةٰػؽكت

ٯٰػػ ها١ٓؽةٰث ةطفب ا١خٓتٰؽ ا١ؼم كرد ٘ٮ ٥٢ٞخٮ. ٦ٟ١ ا١غانث ١ػ٣ حخٜػػـ ١خ

ي٤ػؽ ٘ػٮ ٧ٙػؿ ا١ػتٓو   -حؽٞػج   ٟ٘ؽل حطػٯػ ا٬ٰ١ـ ا١ٓا٥١ٮ ةتػ  ا١خ٨ؾٯػ٠

٥ْػاؿ  حطػٯػػ ٬٤ْػػ ٢١ٰػ٬ـ. ةٓػد ا٥١ش٢ػؿ ةغانػث  ٤ٖٙػان  -٣٢ْ كاهلل 

ٯػاـ ٬٤اْٰػػ ي ٬ٟ6256 عؽٯٗ ْػاـ ١٭ ا٧٬ٰ١ف٬ٟ. ضػدت ا٧٬ٰ١فإا٥١عح٥ؽ 

ة٬٥اٜ٘ث ا٨٥١ػكة٦ٰ ا١ٓػؽ، ٘ػٮ  -ْا٥١ٰث ٢١ٖات ا١ؽـ٥ٰث. ٞاف ٧هٰب ا١ٓؽةٰث 

كؿ  ا٥١ؽحتً ةٜؽار اْختار٪ػا ١ٖػث رـػ٥ٰث.  ٤ػا اي ا٬٧فٞ >5ٯ٬ـ  -ا٧٬ٰ١ف٬ٟ 

ٯا٫٤ػا ا١ٓا٥١ٰػث  ٘ٮ دال١ث ح٬ارٯظ  ـٓػ ضِان  عؽل ٟ٘ا٧ج ا٢١ٖات ا١ؽـ٥ٰث اي

٧ش٢ٰؾٯث  كة٬كػ٦ٰٟ ٢١ؽكـػٰث  كـػاف ٟ٘اف كٟفتٰؽ ١إل ؛ث٢ْ٭ ذٜا٘اح٫ا ا١ؼاحٰ

ا١ٜػػـ كذات ا١لػهف ٘ػٮ  ك٪٬ ا١لغهٰث ا٬٥١ٕػ٠ حارٯغ٫ػا ٘ػٮ  س٩ٰ ٢١ه٨ٰٰث

ـػتا٧ٰث ا٢١ٖث ا١ه٨ٰٰث. كح٬ضػ ٯ٬ـ ا١ٙؽ٧فٰث ا١ٓا٥١ٮ ة٬ٰـ ا١ٙؽا٧٬٘٬ٟ٧ٰث.  ٤ا اإل

ـػتاف  ك٪ػ٬ ٯػ٬ـ اٞخلػٗ ١ػػل اإل ٯٟػاد ٯٟػ٬ف ٤ٜػـػان  ٟ٘اف ٧هػٰت٫ا ٯ٤٬ػان 

٧شػاز إ١٭ إ. ٠ٟ١ ٯ٬ـ ٤هذؽل حلٰؽ ؼ ٤٬١٬ٞت٬س ا١ٓا٣١ ا٥١ػ٬ْ سػٯػان فخ٬ٯٞؽ

 ال ٯ٨٤٬ا.إذاحٮ 

جداف ةدلٔق اىرلافث اىعصة٘ةث وةاىخةارٗذ ٌا اىؼصح اىصظٍٖ اىعصةٖ ىٓشا اإل

ْةو وةصف اىعةص  ةةاىصٌٔز اىرلاف٘ةث  ك  ويٕ ػٖء ٌَ ْةشا األٌةص.أىً  اىعصةٖ؟

 فّ٘؟ ال أدري. وصة٘اً  ذلاف٘اً  ض  رٌ ن ٗٔافلٔا ويٕ ٌٔوس الأرصى كتو ٗام األىأل

ح٨ٙػػٚ ا٢٥٥١ٟػػث ا١ٓؽةٰػػث ا١فػػ٬ٓدٯث ٤لػػ٬ٟرل ٢ْػػ٭ ا٢١ٖػػث ا١ٓؽةٰػػث ٘ػػٮ 

٥٢ْػػج   ٧٬ٰ٢١فػػ٬ٟ ثا١ٓا٤ػػ لف ا١فػػٰػل ا٥١ػػػٯؽ ا٧٬ٰ١فػػ٬ٟ. ك٘ػػٮ ا٥١ؽكٯػػات 

١٭ ا١ؽئٰؿ ا١ػػكرم إ٘ؼ٪ب ة٩  ٨٤ػك، ا١ػك١ث ٤خ١٬ٰث اال٧ٙاؽ ةا٬ٰ١ـ ا٥١ٜخؽح 



 6>9 (9-3)اجلزءان  (49)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

ش٬٥ْػث  ةٓػػ اـخلػارل ز٤ائػ٩ ٨٤ػػكةٮ ٥٢١ش٬٥ْث ا١ٓؽةٰث  ٬٘ا٘ٚ ةاـ٣ ا٥١

ساةث ٕائتث. ٛيٮ اي٤ؽ. ٕاةػج ذٜا٘خ٨ػا ك دكف اـخلارح٣٫. اإل ا١ػكؿ ا١ٓؽةٰث 

 كٕا، حارٯغ٨ا ٦ْ ٯ٬ـ ١ٖخ٨ا ا١ٓا٥١ٮ.

رض ْػ٦  ال نٙث رـ٥ٰث ١ٮ ٘ٮ كعكف ا١ٓؽةٰػث ككػش٫٧٬ا  ٨٨ٟ١ػٮ ١ػ٣ 

ال إحٜؽ ةٜػ٬ا٤خٮ ف ٣١ إك ٢ْ٭ ا١ٟٙؽل  ٧ا ا١ؼم ٯٓختؽ ٧ٙف٩ ٥ٰٛان  ا٬ٰ١ـ ا٥١ٜخؽح. 

 ;625كػتاط  62ٛؽار ح٣ٰ٥ٓ حارٯغ٩ ١٭ سا٧ت٫ا ٘ٮ اإلإ٪ٰئث ١ت٨ا٧ٰث ٞؽ٤خ٨ٮ  ك

 كؿ  ذار ٦٤ ذ١ٝ ا١ٓاـ. ْاـ ةلهف ٯ٬ـ ٦٤ ا١فٰػ كزٯؽ اإل

٧ػادم  ٨٤ػؼ كنػ٠  عػؼت  ك٨٨ٟ١ػٮ   ٘ٮ كعكف ا١ٓؽةٰث ال نٙث رـ٥ٰث ١ٮ

٬ْػػ ٯ٨٤٬ػا ٤ ٧ػادم ةيػؽكرل حٰٰٖػؽ عػؼت  ٯػاـ ا١ٓا٥١ٰػث  ١٭ ٥٢ْٮ سػكؿ ايإ

ة٥هذؽل ذٜاٰ٘ث ٨١ا. ا٬٥١ْػػ  عؽل  ٤ؽحتٍان ٯاـ اي٤ّ اي ا١ٓا٥١ٮ ١ٟٮ ٯٖػك ٨٤فش٥ان 

ن٢ٰث ٞؾ٤ٰاح٫ا. كٞاف ٤ػ٦ ض٫ٜػا  ىٰٙج ك٣١ ح٦ٟ  ف ١ٖخ٨ا ها١ؽا٪٦ حؼٰٞؽ دائ٣ ة

٤ػ٣ ا٥١خطػػل ٘ػٮ ٧لػا  ايإف ح٬ٟف رـ٥ٰث ٨٤ػؼ   -رسص  ٨ْػم ك٨ْػ٣ٞ ٥ٞا  -

 ٢ٰ٢ٛٮ ا١ٓػد. ٤ر٫٢ا ٦ٰ٤٬٢ِ٤  ك٨ٞا  ٧ؼاؾ  ـاف ٘ؽا٧فٰف٬ٟ. ٥٢ُج

ْػاـ  ك١ػ٭٘ٮ ٤ٍا١تاحٮ ةػا١خٰٰٖؽ  كٛػػ ٧لػؽت ا٥١ٍا١تػث اي كالن  ةؽز ا٥١خ٨تٮ 

 عها٩٤ ٘ٮ ضٰاح٩ ٥ٞا ٘ػٮ ٥٤احػ٩. ا ككا٠ٕ ا٨١اس ٰ  ا١ػ٧٭ف ٥١ا١ .  ٣٢ْ 6258

 ذات ا١ٓاٛػث كاضػػان  ٪ٰئاح٨ا ف حغخارهة ضٰا٧ان  ٧ادٯج  عهاـ ك٘ٮ ٠ٓ٘ حٰٜث ٦٤ اي

ةشػم: اة٦ ع٢ػكف  اةػ٦ ركػػ  اةػ٦ ذٜاٰ٘ث ْؽةٰث  ٪٣ ةا١خؽحٰب اير٬٤ز  ٦٤ ـخث

ـ٨ٰا  ا٥١خ٨تٮ  ا٥١ٓؽم  ـٰت٬ٯ٩. ٨٨ٟ١ٮ حاةٓج حٙي٢ٰٮ ٥٢١خ٨تٮ  كةا١خطػٯػ ١ٰػ٬ـ 

٤طخؽ٤ػث  ض٤٬ٰٟػثؽ ٪ٰئػات ٰٕػ ٯػت كس٫ث ٧ِؽم ٨٢ْػان   ٯ٬٢ؿ.  ;٤6هؽ٩ْ ٘ٮ 

ا١ٓادٯػات  كس٥ٰٓػث  كا٥١ػعح٥ؽ ا١ٜػ٤٬ٮ ا١ٓؽةػٮ  ٤ر٠ احطػاد ا١ٟخػا، ا٢١ت٨ػا٦ٰٰ٧

كالـػ٥ٰا   ْاـ ا٥١شاؿ ٥١ٍا١تػاحٮ ةٰػ٬ـ ا٥١خ٨تػٮ٘فطج كـائ٠ اإلك   ا١ف٬رٯث

 ا٢١ت٨ا٧ٰث ا٤٬ٰ١ٰث. «ا١ت٨ا »٫٨٤ا سؽٯػل 
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ػ ٯٌػ ا٘خخاضٰث ٤ٙاسئث  «اىتِاء». ٩ٰ٘ حهػرت سؽٯػل =625ذار   :ذ٣ ٞاف ٯ٬ـ 

٬ْػػ ١ػ٭ ا٥١إ ا٬٥١س٫ػث ا٧خٜػاداحٮ ٫ٰ٘ا  ك٪٬ رئٰؿ ا١خطؽٯؽ  ـخاذ ٧انؽ ٨ٛػٯ٠اي

٩٨ٟ١  ك٪٨ػا  كا٤خػح س٬٫دم ٘ٮ ـت٠ٰ حٰٰٖؽق  ا١ؽا٪٦ ٬ٰ١ـ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٓا٥١ٮ 

٘ػٮ  ١ٙػج ذٞؽ٪ػا ـ٥ا  ا١فخث ا١خػٮ عارج ٧ٍاؽ اي ح٦٥ٟ ا٥١ٙاسهل  اٛخؽح اـ٥ان 

اٛخػؽح رئػٰؿ حطؽٯػؽ ا١ت٨ػا   ك٪ػ٬ ا١لغهػٰث  ك٤ٜاةاحٮ ك٤ٜاالحٮ. ٤طاىؽاحٮ

كا٢ٓ٥١ػ٣  ١ٰطػ٠ ٤طػ٠ ا٥١خ٨تػٮ. اـ٣ ا٢ٓ٥١ػ٣ ةٍػؽس ا١تفػخا٧ٮ  ا٥١ٓؽك٘ث ْؽةٰان 

٤طػًٰ »كغهٰث ةاذعػث حٙخغػؽ ا١ٓؽةٰػث ةٜا٬٤ـػ٩  -٥ٞا ٪٬ ٤ٓؽكؼ -ا١تفخا٧ٮ 

ا١ػ٭ ذ١ػٝ  ٪ػ٬  إىا٘ث  ٟ٘ارق ا١خطػٯرٰث ٥ٞا حخت٨٭ ٪ٰئات ْؽةٰث ٞرٰؽل   «ا٥١طًٰ

  ٘خطػث ٦ْ ا١فػ٬رٯ٦ٰ كا١ػ٦ٌ٬ ـٰاـٰان  ٤ه٢ٍطان  «ـ٬رٯث»٦٤ س٠ٓ ٦٤ ٥٢ٞث 

ْػاـ ٢ْػ٭ كالدل  ٤ئخػٮ ٣ٰ اضخٙػاؿ ٞتٰػؽ ة٥ػؽكرٛػ  =625ٯػار  ذ٣ ٘ٮ  ا١ف٬رم.

كنػرت حهؽٯطات ٥١فعك٦ٰ١ ١ت٨ا٦ٰٰ٧ ح٨ػادم   ١ٰٜج ٥٢ٞات ك ا١ٓا٤ث ا١ٟتٰؽ 

ٯؽحتً اـ٩٥ ة٬ٰـ ا٢١ٖث ا١ٓؽةٰث ا١ٓا٥١ٮ ةٓػ ا١ٰٜػاـ ة٥فػٓ٭  ةا٣٢ٓ٥١ ا١تفخا٧ٮ ر٤ؾان 

 ١ٖا  ا٬٥١ْػ ا١ؽا٪٦ ١ؼ١ٝ ا٬ٰ١ـ.إ١٭ إ٧اسص ٪ادؼ 

طث ٙخ٢ٰٓٚ. ٘ػٮ ْػػد الضػٚ  ك٢ْػ٭ ا١هػ٘خطج ا١شؽٯػل ١ٮ نػر٪ا ٢١

١ٖػا  إسػ٠  ٤ػ٦  كالن  ف حخطا١ٗ ا١ش٫ػ٬د هك١٭ ٦٤ ا١شؽٯػل ذاح٫ا  ٌا١تج ةاي

 ؛كضٜػ٬ؽ ا١خػارٯظ ا١ٓؽةػٮ ا١ٓؽةٰث ا٬٥١ْػ ا١ؽا٪٦  ا٥١شطٗ ةط٬ٜؽ ا١رٜا٘ث

م ا١ؽ٤ػؾٯ٦ ا١رٜػا٦ٰٰ٘  ١ٖا  ا٬٥١ْػ ا١ؽا٪٦ ٧ختاضد ٘ػٮ إف ٨٧شص ٘ٮ  ذ٣ ةٓػ 

ـ   ةػ٬ ا١ٍٰػب ا٥١خ٨تػٮ  ةٰػ٬ـ ١ٖخ٨ػا ا١ٓػا٥١ٮ: ً اـ٩٥ف ٯؽةهضؽل ة ا١ٟتٰؽٯ٦ 

 ا٣٢ٓ٥١ ةٍؽس ا١تفخا٧ٮ؟

أكٔل كٔىٖ ْشا فٖ دٌؼق، فٖ ٌجٍعٓا ىيغث اىعصة٘ةث، وْةٔ ةةَ٘ ٌجةاٌ  

ن ٗٔطة  األٌةص ويةٕ جةسول أىعةأىج  نةان ىةٖ أن أظةالوىٔ ىغخِا األوصق. 

 وحارٗزِا.ْي٘ث ىيسفاع وَ ىغخِا اىعصة٘ث، ووَ ذلافخِا أنرص أوٍال اىٓ٘ئث األ
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ى:ىصارمة:صامسًا
حٓاٯلػ٫ا ا٥١لػخؽؾ ك٤ٟػاف  ك ك ا١خ٨ػا٘ؿ ة٫٨ٰػا  ٬٤ى٬ع ضؽ، ا٢١ٖػات 

٩٧ ٤ػ٦ س٫ػث ٬٤ٕػ٠ إ ّ.لتى ك ا١خٓاٯق ٞتٰؽ ال ٯي  ك ا١خ٨ا٘ؿ  ا١ٓؽةٰث ٘ٮ ا١طؽ، 

 ١ػ٭ ا٥١فػخٜت٠  ٘هػا٬ٓ٧إ٤خشػ٩  ٯيػان  ٘ٮ ا١ٜػـ ٛػـ االسخ٥اع ا١تلؽم  ك٪٬ 

٢١غ٬اٌؽ كا٬٥١اٛػٗ  ٞافذا إا٢١ٖات. ك٘ٮ ن٨اْث  ٞرؽ ٬ٙ٧ذان ا٥١فخٜت٠ ٪٣ اي

ة٨ػا  ا١ٓؽةٰػث  ف ٢ْػ٭  نػؽار ٢ْػ٭ كا١ؼٞؽٯات ا١فاةٜث ٘ائػل  ٫٘ػٮ ٘ائػػل اإل

كؿ ٨ْػ٬اف ١ؽ٘ٓػث ا١لػهف ر٘ٓػث  ا١ٟرٰؽ ٥٤ا ٯ٩٧٬٢ٓٙ ٘ٮ ـت٠ٰ ر٘ٓث كػه٣٫٧. ك

ذا ةػػا ٤ػا ٛػ٤خػ٩ إا٢١ٖث  كاـخٰٓاة٫ا ١طاسات ٤خ٫ٰ٥٢ٟا ك٥١خ٢ٍتات ا١ٓهؽ. ك

ٟ٘ػار  ك٘ػٮ ١٭ ا١هاةث ا٨٥١ٍٰٜث ا٢ٍ٥١ٜػث ٘ػٮ حؽحٰػب ايإضاٯ٦ٰ  ٘ٮ  ٤ٙخٜؽان 

 ضػاٯ٦ٰ ذا١رػث سا٧طػان  ذا ةػا ٘ٮ إ١٭ ا١خ٬ذٰٚ ا١ػٰٛٚ ا٥١ط٣ٟ  كإعؽل  ضاٯ٦ٰ  

 ف ٫ٰ٘ا ا١شػٯػ. ضفب   ذار ٧ٜاٌان  ٩٧  ١٭ االـخٍؽاد  ٥٘ا ٯ٨ٰٟٙٮ ٩٨٤ إ

ن ٗةٔم اىيغةث اىعصة٘ةث اىةشي ةةسأ  أ ٗظةاخّ ةجةالءإأًْ اىجسٗس ٌَ اىِلةا  

ٍُا ناُج والدة فهصحّ ٌَ ظٔرٗث، ٌَ اىجٍٓٔرٗةث إنرص ٌَ ولس، أخفاالحِا ةّ ٌِش اخ

 ن ُعصف ذىم وُشٗعّ، وأن ُفزص ةّ وُفارص.أن ويِ٘ا أاىعصة٘ث اىعٔرٗث، و

*   *   * 
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 كهًح انذكتىس حمًىد انسٍ

 يف دفم تأتني األستار انذكتىس يٍخائٍم يؼطً
 ()سمحه اهلل

 

 إّٔة اهعون اهمؿٕى: أقٕؽ اهلل أوقةدمى:

ٚػػٰ ٦ضػػةٹت  مػػة٦ؼحن  ٧٤ٔٲػػحن  أف ٱٛٞػػؽ ا٣ػػٮ٨َ ٝة٦ػػةتو  ٦ػػة أوػػٕتى 

٭ة ٨٦ ػكةرة ٣٭ة ٰٚ ٔة٥٣ أز٦ذ٫ أػٺٝٲػح ٚػٰ ا٣ؽرصػح ك٦ة أٚؽظى  !اػذىةو٭ة

ظٲر ٗةثخ ا٣ؿظ٧ح ٨٦ ا٤ٞ٣ٮب، كا٣ع٧١ح ٨٦ ا٣ٕٞػٮؿ، كا٣ٕٮاَػٙ اٵك٣ٯ 

 كا٧٣نةٔؿ اٷ٩كة٩ٲح ٨٦ ا٧ٌ٣ةاؿ !

ك٦ة ٠٪خ أظكج٪ٰ أف أٝٙ ٦ؤث٪ةن ٔة٧٣٪ة ا٣ض٤ٲ٢ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ٲؼةاٲ٢ ٦ُٰٕ ا٣ػؾم 

ٔؿٚذ٫ ٔ٪ؽ٦ة ٠٪خ ٌٔٮان ٰٚ ٦ض٤ف أ٦٪ةا ا٣ضة٦ٕح ا٣كٮرٱح اٵ٧٣ة٩ٲػح ا٣ؼةوػح ٚػٰ 

راٲكةن ٣٭ؾا ا٧٣ض٤ػف، ٕٚؿٚػخ ٚٲػ٫ آ٩ػؾاؾ ا٣٪ـا٬ػح  كادم ا٣٪ٌةرة، ك٠ةف رظ٫٧ اهلل

كا٧٣ٮًٮٔٲح كاٷػٺص كا٣ذع٤ٰ ثة٣ٞٲ٥ ا٣كة٦ٲح، ز٥ دٮَؽت ا٣ٕٺٝح ثٲ٪٪ة ٔ٪ػؽ٦ة 

اقذ٧ؿ ٚػٰ ٬ػؾا ا٧٣ٮٝػٓ كٝؽ  ،ا٩ذؼج٫ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ ٌٔٮان ٦ؿاقٺن ٫٣

أداا٫ ا٣ٛةاٜ ق٪ٮات ٔؽة ظذٯ كٚةد٫ رظ٫٧ اهلل، ك٠ةف ٦ؿمعةن ث٢ٌٛ ٠ٛةٱذ٫ ا٧٤ٕ٣ٲح ك

٣ٲ١ٮف ٌٔٮان ٔة٦ٺن ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ ٦٪ؾ م٭ٮر ٔػؽة، إٹ أف ا٣ٞػؽر ظػةؿ دكف دعٞٲػٜ 

 ٬ؾا ا٧٣كٕٯ، كٱة ٣ٶقٙ ! ١ٚة٩خ كٚةد٫ ٝج٢ ا٩ٕٞةد ص٤كح اٹ٩ذؼةثةت 

إذ إ٩٭ة دنػٲؿ إ٣ػٯ  ،إف ا٧٣كٲؿة ا٧٤ٕ٣ٲح ٣عٲةة ٚٞٲؽ٩ة ا١٣جٲؿ زاػؿة ثة٣ُٕةا

                                                 

 ـ ٤7/9/2621ٮـ ثضة٦ٕح د٦نٜ ثذةرٱغ أ٣ٞٯ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كٲؽ ٬ؾق ا٧٤١٣ح ٰٚ ٤٠ٲح ا٣ٕ  ا
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، ٚ٭ٮ ٰٚ ٫٤٧ٔ ا٣ضػة٦ٰٕ ٦ؤقػف ٣ٞكػ٥ أ٫٩ ٔة٥٣ ٦ذ٧ٲـ كَ٪ٲةن كٝٮ٦ٲةن كٔة٧٣ٲةن 

ا٣ضٲٮ٣ٮصٲة ٰٚ ٤٠ٲح ا٤ٕ٣ٮـ ثضة٦ٕح د٦نٜ، كٹ ٱْ٪ى٨َّ أظؽ أف ٤٧ٔٲح ا٣ذأقٲف 

ك٣٪ة أف ٩ذىٮر ا٧٣ٕة٩ةة ا٣ذٰ ٔة٩ة٬ة، كا١٧٣ةثؽة ا٣ذٰ ٠ةثؽ٬ة آ٩ػؾاؾ، زػ٥   ق٭٤ح

٢٧ٔ راٲكةن ٣٭ؾا ا٣ٞك٥، ك٬ٮ اٵدرل ث٫، ك٦ةرس ا٣ذؽرٱف كاٷمػؿاؼ ٤ٔػٯ 

ٰٚ ا٣ؽراقػةت ا٤ٕ٣ٲػة، كدػأ٣ٲٙ ا١٣ذػت ٚػٰ ٦ضػةؿ دؼىىػ٫، رقةا٢ ا٤ُ٣جح 

كدٞٮٱ٥ ا٣جعٮث ا٧٤ٕ٣ٲح، كإ٣ٞةا ا٧٣عةًؿات ٚػٰ ثٕػي ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ٕؿثٲػح 

ِ ٔؽد ٦٪٭ػة ٚػٰ ٦ذعٛػٰ ثػةرٱف ًٛ كاٵكرثٲح، كا٠ذنةؼ ا٧٣كذعةزةت ا٣ذٰ ظي 

 ٩ْؿان ٵ٧٬ٲح ٬ؾا اٹ٠ذنةؼ ٤ٔٯ ا٣ىٕٲؽ ا٣ٕة٧٣ٰ  ؛كص٪ٲٙ

ٺص ٚػٰ ا٧ٕ٣ػ٢، كا٣ذٛػة٩ٰ ٚػٰ أدااػ٫ ٨٦ قػ٧ةت راظ٤٪ػة ا١٣جٲػؿ اٷػػ

كصةاـة  ،كإدٞة٫٩، كٝؽ ػٌٮ٫٣ ذ٣ٟ اٷدٞةف ٣٪ٲ٢ صةاـة ا٧٣ض٤ف اٵ٤ٔٯ ٤ٕ٤٣ٮـ

٫٤ ٣ٲ١ٮف ٌٔٮان ٰٚ ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح   ثةق٢ اٵقؽ ٤٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ، كأ٬َّ

ك٣ٞؽ أدٌل ٫٤٧ٔ ا٧٣ض٧ٰٕ ٔ٪ؽ٦ة ٗؽا ػجٲؿان ٚٲ٫ كراٲكةن ٤٣ض٪ػح ا٧٣ىػ٤ُعةت 

ٞةف، ١ٚةف ٦سةٹن ٱعذؾل ٚػٰ أدااػ٫ ا٣ؿااػٓ، دعؽٱػؽان ٣٭ػؾق ا٣ضٲٮ٣ٮصٲح ث٢١ إد

ا٧٣ى٤ُعةت ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٦ٞةث٢ ا٧٣ى٤ُعةت اٵص٪جٲح، كمؿظةن ٣٭ػة ث١ػ٢ 

 ،كًٮح كدٝح ث٘ٲح إوؽار٬ة ٰٚ ٦ٕضػ٥ ػػةص ثة٧٣ىػ٤ُعةت ا٣ضٲٮ٣ٮصٲػح

إ٣ػػٯ صة٩ػػت ٦ػػة أ٩ضػػـق ا٧٣ض٧ػػٓ ٦ػػ٨ ٦ٕػػةص٥ ٚػػٰ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػػح كا٣ؿٱةًػػٲةت 

 عٌةرة كا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذؿثٮٱح كا٣٪ٛكٲح    ا٣غ كا٣ٛٲـٱةا كأ٣ٛةظ ا٣

كأذ٠ؿ ٚػٰ ٬ػؾا   ك٠ةف ز٧ح مٕٮر ٔةؿ ثة٧٣كؤك٣ٲح دضةق أم ٢٧ٔ ٠ةف ٱؤدٱ٫

ا٧٣ضةؿ ا٣ىؽل ا٣ُٲٌت ا٣ؾم ٠ة٩خ دعؽز٫ ا٧٣عةًؿات ا٣ٕة٦ح ا٣ذٰ ٠ػةف ٱ٤ٞٲ٭ػة 

ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ ثذ٤١ٲٙ ٨٦ ٣ض٪ح ا٣٪نةط ا٣سٞةٰٚ، ٚٞػؽ ٠ة٩ػخ ٦عةًػؿاد٫ ٚػٰ ذركة 

ؿان صٲٌؽان ٣٭ة، كٔؿًػةن ٧٦ذػةزان ٣نػؿااع٭ة ٤ٔػٯ ا٣نةمػح، كدك٤كػٺن اٷدٞةف دعٌٲ

٦٪ُٞٲةن ٧٣عذٮٱةد٭ة، كوٮران د١ةد د١ػٮف ٩ةَٞػح، ك٣٘ػح ٔؿثٲػح قػ٤ٲ٧ح ككاًػعح، 
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 كدٮوٲةت ك٦ٞذؿظةت د٪١ٕف ػىجةن ك٧٩ةا ٤ٔٯ ا٣ٛؿد كا٧٣ضذ٧ٓ 

ك٥١٣ ٱعْٯ ثػةٹظذؿاـ كا٣ذٞػؽٱؿ ٦ػ٨ ٱػذ٨ٞ ٣٘ذػ٫ ا٣ٕؿثٲػح اٵـ، كٱ١ػٮف 

ك٠ػةف راظ٤٪ػة  !ٯ اقذؼؽا٦٭ة قػ٤ٲ٧ح ٚػٰ ص٧ٲػٓ ٦٪ةمػ٫ُ ا٣سٞةٚٲػحظؿٱىةن ٤ٔ

ا١٣جٲؿ ٬ٮ اٵ٧٩ٮذج كا٧٣سةؿ ٚػٰ ادكػة٫٦ ث٭ػؾق ا٣كػ٧ح، إذ ٠ػةف ٱىػٮف ٣٘ذػ٫ 

ا٣ٞٮ٦ٲح ثكٮاد ا٤ٞ٣ػت كا٣٭ػؽب ٤ٔػٯ ظػٌؽ دٕجٲػؿ ا٧٣ض٧ٕػٰ ا٣ؿاظػ٢ ا٣ٞػؽٱؿ 

 أقذةذ٩ة ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا١٣ؿٱ٥ ا٣ٲةٰٚ رظ٫٧ اهلل 

٢ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ٲؼةاٲ٢ ػ٤ٜ رٚٲٓ كد٭ؾٱت ص٥ٌ ك٠ةف ٱـٱ٨ أداا ٔة٧٣٪ة ا٣ؿاظ

ٱذ٢٘٤٘ ٰٚ ظ٪ةٱة ا٣٪ٛف، ٚٲـٱؽ ا٧٣ؿا دٞؽٱؿان ٔة٣ٲةن ٧٣٪ةٝجػ٫ ا٣ؿٚٲٕػح، كاظذؿا٦ػةن 

٧ٔٲٞةن ٣نؼىٲذ٫ ا٣٪جٲ٤ح، كقؿٱؿد٫ ا٣ىػةٚٲح، ك٩ٛكػٲذ٫ ا٧٣عجػح ا٧٣ُٕػةا، إذ إف 

اهلل ٦عجػػح، ك٦ػػة ٠ػػةف ا٣عػػت ث١ػػ٢ أثٕػػةدق أقػػؿة ك٧ٔػػٺن ككَ٪ػػةن إٹ ا٧٣ٞػػٌٮـ 

 ةقٰ ٣ج٪ةا اٵ٦ح، كرظ٥ اهلل ا٣نةٔؿ ثؽكم ا٣ضج٢ ا٣ٞةا٢:اٵق

 ك٦ػػة ث٪ٲػػخ إٹ ٤ٔػػٯ ا٣عػػت أ٦ػػح

 

َـّ إٹ ثة٣ع٪ػػػػةف زٔػػػػٲ٥   كٹ ٔػػػػ

 ك٥١٣ ٠ةف ا٣نةٔؿ ا٧٣٭ضؿم أثٮ ٦ةًٰ ٦ىٲجةن ٔ٪ؽ٦ة ٝةؿ: 

 إف ٩ٛكػػةن ٣ػػ٥ ٱنػػػؿؽ ا٣عػػت ٚٲ٭ػػة

 

 ٬ػػٰ ٩ٛػػف ٣ػػ٥ دػػؽر ٦ػػة ٦ٕ٪ة٬ػػة 

 أ٩ة ثة٣عت ٝؽ دٕؿٚخ ٤ٔٯ ٩ٛكػػٰ 

 

 !ٔؿٚػػػػػخ اهلل كثة٣عػػػػػت ٝػػػػػؽ 

٠ةف ٔة٧٣٪ة ا٣ض٤ٲ٢ ٱؿل أف ظت كَ٪٫ كاصػت ٦ٞػٌؽس، ٚٞػؽَّس ٚػٰ ٩ٛكػ٫  

٦عجذ٫ ١ٚؿان ك٩ـكٔػةن كأداان، كَة٧٣ػة د٘٪ٌػٯ ثض٧ػةؿ قػٮرٱح ك٧ٔٞ٭ػة ا٣عٌػةرم، 

ي  ت ثؿٝػػةاٜ ًٔضػػكثٞػػٲ٥ أ٦ذػػ٫ ا٣ذػػٰ ٧ٌ٤ٔػػخ ا٣ٕػػة٥٣ اٵثضؽٱػػح اٵك٣ػػٯ، كَة٧٣ػػة أ

َّّػٙ ٦ٕؿ ٚذػ٫ ا٧٤ٕ٣ٲػح ٚػٰ إدراؾ ا٣عٌةرات ٰٚ َجٞةت اٵرض ا٣كٮرٱح ا٣ذٰ ك

 ٠٪٭٭ة ث٢١ رٔةٱح ك٦عجح، ك٠أف ٣كةف ظة٫٣ ٱؿدد ٝٮؿ ا٣نةٔؿ ٦ع٧ٮد دركٱل:

 ٬ؾق اٵرض ص٤ػؽ ٧ْٔػٰ ك٤ٝجػٰ

 

 ٚػػػٮؽ أٔنػػػةث٭ة ٱُٲػػػؿ ٠٪ع٤ػػػح 

كَة٧٣ة ٠ةف ٦ٕضجةن ثنٕؿ ا٣نةٔؿ ثؽكم ا٣ضج٢ ا٣ؾم ا٣ذٞةق ٚػٰ قٮٱكػؿا،  
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إ٣ٯ إ٣ٞةا ٦عةًؿة ٔػ٨ كٝؽ دٔة٩ٰ ٦ؿة   ك٠ةف ص٤ٲكةن ٫ٕ٦ ٰٚ أز٪ةا إٝة٦ذ٫ ٚٲ٭ة

كٝػؽ   أدث٫ ٰٚ ا٧٣ؿ٠ـ ا٣سٞةٰٚ ث٧ؿ٦ؿٱذة، كظة٣خ ٦نػة٤ٰٗ دكف د٤جٲػح ا٣ػؽٔٮة

 ٝةؿ مةٔؿ٩ة ا٣جؽكم ٨ٔ أرض كَ٪٫:

 ٬ػػؾا ا٣ذػػؿاب أثػػٰ كأ٦ػػٰ كا٣جؽاٱػػح كا٧٣ػػآبي 

 ٬ػػؾا ا٣ذػػؿاب مػػ٧ةا٢ه ٗػػؿ  كأظػػٺـه ٔػػؾابي  

ح كدضؽر اٷمةرة إ٣ٯ أف ٝٲ٥ ا٧٣ٮاَ٪ح ٠ة٩ػخ ٚػٰ أث٭ػٯ وػٮر٬ة ا٤٧ٕ٣ٲػ 

٣ؽل ٚٞٲؽ٩ة ا٣٘ة٣ٰ ٨٦ ظٲر اٹ٩ذ٧ةا، كا٣ٞٲةـ ثة٣ٮاصػت ٝجػ٢ أػػؾ ا٣عٞػٮؽ، 

كا٧٣نػػةر٠ح ا٧٣ضذ٧ٕٲػػح كا٣٘ٲؿٱػػح كا٧٣عجػػح كا٣ذٛةٔػػ٢ اٷٱضػػةثٰ كاٷٱ٧ػػةف 

ثػػة٣عٮار كا٧٣جػػةدرة كا٧٣٪ةٝنػػح ا٣٭ةداػػح كا٣ذ١ٛٲػػؿ ا٣٪ٞػػؽم، كا٣نػػٕٮر ا٣ٕػػة٣ٰ 

  كإ٣ٯ صة٩ػت ثة٧٣كؤك٣ٲح دضةق ا٣ٛؿد كا٧٣ضذ٧ٓ ٰٚ د٧ةق٫١ ككظؽد٫ ا٣ٮَ٪ٲح

ٰ ثة٣ذٛةؤؿ ٰٚ ٦ٮاص٭ح ا٣ذعؽٱةت ا٣ذػٰ كاص٭٭ػة ا٣ػٮ٨َ، ا٣ذع٤ٌ ٠ةف ذ٣ٟ ٫٤٠ 

ك٦عةكٹت ا٣ذٲبٲف كا٣ذسجٲٍ كٗؿس ركح اٹ٩٭ـا٦ٲح ٚػٰ ا٣٪ٛػٮس، كا٣ػؽٔٮة 

إ٣ٯ ا٣ذؿثٲح ٤ٔٯ ٔـة ا٣٪ٛف ك٠ؿا٦ذ٭ة كٝٮة اٷرادة، ٦ؤ٦٪ةن ثأف ا٣عٲػةة ٦ػة ٬ػٰ 

كا٣ْٺـ كاٷر٬ةب كاٷصؿاـ ا٣ذػٰ إٹ كٝٛح ٔـ ك٠ؿا٦ح، أ٦ةـ صعة٢ٚ ا٣ذ١ٛٲؿ 

 ٥٣ ٱٕؿؼ ا٣ذةرٱغ ٦سٲٺن ٣٭ة 

دٕةزٱ٪ة ا٤ٞ٣جٲح ا٣عةرة ٣ؿٚٲٞػح درب راظ٤٪ػة ا١٣جٲػؿ زكصذػ٫ ا٣ٛةًػ٤ح ا٣كػٲؽة 

دٹؿ، ك٣٪ض٫٤ ا٣ُجٲت ا٣ٞؽٱؿ ا٣ػؽ٠ذٮر َ٪ػٮس، ك١٣ؿٱ٧ةدػ٫ ا٣ٕـٱػـات ا٣كػٲؽات 

 ٣كٺـ ٤ٔٲ٥١ ٱةرا كر٩ة كرثة، كٵ٫٤٬ كذكٱ٫ ك٦عجٲ٫ كَٺث٫ ك٤٣ٮ٨َ ا٣٘ة٣ٰ، كا

*   *   * 
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َُّت   ََتَّ ويَ

 

 اهًكأهح: -1

ٓى أك  َىػتَّ  ث٧ٕ٪ػٯ كٝػ ٱنٲٓ ٰٚ اٹقػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػٮم ا٧٣ٕةوػؿ ا٣ٕٛػ٢ ا

ُىٌت  ٣ؽٹ٣ذٲ٨:  قٍٞ، ٧٠ة ٱنٲٓ اق٥ ا١٧٣ةف ٦٪٫: ا٦ى

ػًٮم  ٦ٛػةصئ ٚػٰ ٦كػذٮ :اٵك٣ٯ ل اردٛػةع ا٣ُػةاؿة أز٪ػةا ا٩ؼٛػةض أك ٬ي

 كٱك٧ٯ: اا٧٣ٌُت ا٣ضٮم   ،َٲؿا٩٭ة

ػا٣سة٩ٲح: ٦عػؽَّب اوػُ٪ةٰٔ ٱؿدٛػٓ ٔػ٨ ٦كػذٮل ا٣ُؿٱػٜ ٣ٲى  قػةاٜ  ؿَّ ُى ٌٍ

ٔيػؿض ا٣ُؿٱػٜ ٣ذؼٛٲػٙ ا٣كٲةرة إ٣ٯ دؼٛٲٙ قؿٔذ٭ة ػؿ ٚػٰ  ٛى ، أك ظٛػؿة ديع

 قؿٔح كقةا٢ ا٣كٲؿ ا٣عؽٱسح 

، كاقػذ٤٧ٕٮ٬ة «٧٣ٌُت ا»كٝؽ اقذٕةر ثٕي ا٣٪ةس ٰٚ ز٦ة٩٪ة ٬ؾق ا٧٤١٣ح 

ٰٚ ٦ٞة٦ةت أػؿل ٤٣ذٕجٲؿ ٤ٔٯ كص٫ ا٧٣ضةز ٔػ٨ ا٣ٕٞجػةت كا٣ٕٮااػٜ، ٚٞػة٣ٮا 

  ٦سٺن: ٦ُجٌةت قٲةقٲٌح، ك٦ُجٌةت اٝذىةدٱٌح

 ك٥٣ دؿد ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٣٭ؾق ا٧٤١٣ةت ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٞؽٱ٧ح ك٥ْٕ٦ ا٣عؽٱسح 

                                                 

 ٬ؾق ٝؿارات ٦ض٤ف ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ، ك٬ٰ ٝةث٤ح ٤٣ذٕؽٱ٢ ٰٚ ٦ؤد٧ؿ ا٧٣ض٧ٓ   ا

 اٱؿصٯ ٨َّ٧٦ ٫٣ ٦ٺظْةت ٤ٔٲ٭ة أف ٱذ٢ٌٛ ثإرقة٣٭ة إ٣ٯ ا٧٣ض٤ح  
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 االقذؿاح: -2

ٓى أك ٬ٮل إ٣ٯ اٵ -1 َىتَّ  ث٧ٕ٪ٯ كٝ  رض صٮاز اقذ٧ٕةؿ ا٢ٕٛ٣ ا

ُىٌت  ث٧ٕ٪ٲٲ٨: -2  صٮاز اقذ٧ٕةؿ اق٥ ا١٧٣ةف ا٦ى

ٔيػػؿض ، ٦عػػؽَّب ٦ؿدٛػػٓ ٔػػ٨ ٦كػػذٮل ا٣ُؿٱػػٜ ا٣جػػؿم -أ ٛػػؿة ٚػػٰ  أك ظي

 ا٣ُؿٱٜ ٱ١ٮ٩ةف ٣٘ؿض دؼٛٲٙ قؿٔح ا٣كٲةرة 

  ا٩ؼٛةض ٤ٝٲ٢ ك٦ٛةصئ ٰٚ ٦كذٮل اردٛةع ا٣ُةاؿة أز٪ةا دع٤ٲٞ٭ة-ب

صػ٫ ا٧٣ضػةز كاقذ٧ٕة٣٭ة ٤٣ذٕجٲؿ ٤ٔػٯ ك «٦ٌُت »صٮاز اقذٕةرة ٧٤٠ح  -3

 ٨ٔ ا٣ٕٞجةت كا٣ٕٮااٜ، ٰٚ ٩عٮ: ٦ُجٌةت قٲةقٲٌح، ك٦ُجٌةت اٝذىةدٱٌح 

 كإًةٚح ذ٣ٟ إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ 

 اهذٕوٖن: -3

ٱػؽؿ ٤ٔػٯ ٩عػٮ ٦ػة ٥٣ ٱؿد ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ذؿازٲح ا٣ٞؽٱ٧ح ك٥ْٕ٦ ا٣عؽٱسح 

 :ٚٲ٭ة   ك٧٦ة كردوؿٱط ٤ٔٯ ٬ؾا ا٧٣ٕ٪ٯ

  :ا٣عةذؽ  »دةج ا٣ٕؿكس : َُّتُّ : اظذةؿى ٧٣ػة كٝٮ٣٭٥:  ا٣ َىتَّ تَّ  ظى
ى ٦ى٨ أ

تُّ  ٙى  دأدَّ  :أم ؛ٱيعى َُّ َّح: ا٧٣يؽاكرة ٯ ٣ٶ٦ٮر كد٤   «ك٨٦ ا٧٣ضةز: ا٧٣يُةث

  :ٍج   َىتَّ ٚٺفه »ا٣ٮقٲ ؿى كظؾىؽى  ةَى ٙى   : ٦ى٭ى ػ َُّ ٜى كد٤ َىػتَّ ثػ٫: دؿَّٚػ  ك

٫ي  ٫ كأظ٧١ى   «كَتَّ ا٣نٰاى: أو٤عى

ٝةد٫ ٣ٲف ٣٭ػة أوػ٢ ٱيػؿ٨٠ كٱٺظِ أف ا٣ؽٹ٣ح ا٧٣كذعؽزح ٣٭ؾا ا٢ٕٛ٣ كامذٞة

١٣ػ٨ ٣٪ػة ٦ػ٨ ّػة٬ؿة إ٣ٲ٫ ٰٚ ٣٘ذ٪ة ا٣ذؿازٲح ٧٦ة ٱكةٔؽ ٰٚ ظ٢٧ ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ػح ٤ٔٲػ٫، 

 اٷثؽاؿ ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٣ٕؿثٲح ٦ة ٱكٮِّغ ٬ؾق ا٣ؽٹٹت ا٧٣كذعؽزح ٣٭ؾق ا٧٣ةدة ا٤٣٘ٮٱح 

ح اٷثػؽاؿ ٦ػ٨ ْ٪َّ كاٷثؽاؿ ا٤٣٘ٮم ا٣ؾم ٩ذٮق٢ ث٫ ٱعٲ٤٪ة ٤ٔٯ اٵٕٚةؿ ٦ى 

كثةقذٕؿاض إ١٦ة٩ةت اٷثػؽاؿ ٚػٰ ٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢ ٣ػ٥ ٩ضػؽ ٦ػة   ثٕي ظؿكٚ٭ة

َّٙ  ا٣ؾم ٦ٕة٩ٲ٫:ٱكٕٙ ٰٚ ٦ٞةرثح ٬ؾق ا٣ؽٹٹ َى  ت ا٧٣عؽزح إٹ ا٢ٕٛ٣ ا
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  :٣كةف ا٣ٕؿب ٰ ٚ«ٟ٣ َّٙ َى ٓ ٣ٟ :أم ؛٦ة    «٦ة أمؿؼى ٣ٟ، كٝٲ٢: ٦ة اردٛ

  :ٍكٰٚ ا٣ٮقٲ«  ٛ َى َّٙ ا٣نٰا  َّٙ ٣ػ٫ ثعضػؿ  : َٛػة كاردٛػٓ  ةَى ػ َى ك

ػ إ٣ٲػ٫ ٣ٲؿ٦ٲىػ٫   ٮل٬ك٩عٮق: أ  ٛ َى ٍى  َّٙ ا٣عػةا َّٙ  ٔىػٺق   :ةكَػ كَػ

٫ي  ٕى   «ا٣نٰاى ثٲؽق أك ثًؿص٫٤: رٚ

ٮٌم كا٣كٞٮط ٤٠َّ٭ة ٦ذٌػ٧٪ح ٚػٰ ٦ٕػة٩ٰ  كٱ٤عِ أف ا٤ٕ٣ٮ كاٹردٛةع كا٣٭ي

  َّٙ َى ٌٙ  ٦ىؽر ا٢ٕٛ٣ ا َُّ  اا٣

ػ٢ إ٣ػٯ ا٣ٕٛػ٢  َّٙ  ٱيذٮوَّ ػ َى كثإ٧ٔةؿ ّة٬ؿة اٷثؽاؿ ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٣ٕٛػ٢ ا

َىتَّ  ثإثؽ َىػتَّ  ا جػؽىؿ ا اؿ ا٣جةا ٨٦ ا٣ٛػةا، ٚٲىػجط ٣٭ػؾا ا٣ٕٛػ٢ ا٣ضؽٱػؽ ا٧٣ي

َّٙ : ك٬ٮ ،دٹٹت ٦ٞةرثح ٧٣ة أثؽؿ ٦٪٫ َى  ا٢ٕٛ٣ ا

َىتَّ  - َّٙ   ٚة٢ٕٛ٣ ا َى ٍى ٦ذ٨َّ٧ٌ ٰٚ ٦ٕ٪ٯ ا٣٭ٮٌم ٰٚ ا ٓى كقٞ  ث٧ٕ٪ٯ كٝ

ُىت  أرًٰ  ٦ذٌػ٨َّ٧ ٚػٰ ٦ٕ٪ػٯ ا٤ٕ٣ػٮ كاٹردٛػةع،  - كاق٥ ا١٧٣ةف ا٦ى

 ؿو كثةرز ٨ٔ ٦كذٮل ا٣ُؿٱٜ ٵف ا٧٣ُت ٰٚ ا٣ُؿٱٜ ٔة

ٮٌم، إذ د٭ػٮم ٚٲػ٫  - ُىت  صٮم  ٦ذ٨َّ٧ٌ ٰٚ ٦ٕ٪ٯ ا٣٭ي كاق٥ ا١٧٣ةف ا٦ى

٬ة كدع٤ٲٞ٭ة   ا٣ُةاؿة كد٪ؼٛي ٤ٝٲٺن ٨ٔ ٦كذٮل ٤ٔٮِّ

ثنػٰا ٦ػ٨ ا٣ؽٹ٣ػح ا٣ذؿازٲٌػح ٤٣ٕٛػ٢  «٦ىُػٌت »ك٣٪ة أف ٩ؿثٍ اق٥ ا١٧٣ػةف 

 ا٣ذٰ ٩ٌىخ ٤ٔٲ٭ة ا٧٣ٕةص٥ ٨٦ كص٭ٲ٨: «َتَّ »

٥ ١٦ةف ٱؽٌؿ ٤ٔٯ ٦ٮًٓ ٨٦ ا٣ُؿٱٜ ا٣ؾم ٱك٫١٤ ا٣٪ةس ا٧٣ُتُّ اق -أ

كد٧ٌؿ ث٫ ا٣كٲٌةرات ك٦ػة إ٣ٲ٭ػة، ٱيىػُ٪ٓى ٚٲػ٫ ٦ػة ٱػؽٔٮ إ٣ػٯ دؼٛٲػٙ 

قؿٔح ا٣كٲؿ ٨٦ ٦ؿدٛػٓ أك ٦ػ٪ؼٛي  ك٬ػٮ ث٭ػؾا ٱ١٧ػ٨ أف ٱ١ػٮف 

كدىػؿٱٛةد٫ ٦ػ٨ ظٲػر ٠ة٩ػخ دا٣ٌػح ٤ٔػٯ  «َىػتَّ »٦ٮوٮٹن ثة٣ٕٛػ٢ 

ٌُػٙ ٣ػ٫ ُِّػتُّ ث٧ٕ؛ ا٣ذؿٌٜٚ ثة٣نٰا كا٣ذ٤ ػ٧ِّٰ ٚة٣ ٪ػٯ ا٣ؿٚػٜ، ك٦٪ػ٫ قي

٫ أٱ٨ ٱُأ ث٫  ٌٛ ج  »ا٣جٕٲؿي ٱذٕة٬ؽ ٦ٮآً ػ   «ةَى
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ا٧٣ُتُّ ٱٞذؿف أظٲة٩ةن ثعة٣ح إوٺح ثٕي ا٣ًؼػٍؽ٦ةت ٦ػ٨ ٦ٲػةق ك٠٭ؿثػةا  -ب

ٌٰ كدؿ٦ٲ٥ َؿٱٜ ظٲر ٱ١ػٮف أك ٝؿٱجػةن ٦٪ػ٫  ٚ٭ػٮ ٦ػ٨ ٬ػؾا  ك٬ةدٙ أرً

٤ٔٯ إوػٺح ا٣نػٰا كإظ١ة٦ػ٫  ك٣ػؾ٣ٟ  «َىتَّ »ا٣ٮص٫ ٦ٮوٮؿ ثؽٹ٣ح 

ُىج ة ٧٣ضةكرة ٦٪ُٞػح اٷوػٺح، ٱٞة ٓي ٨٦ ا٣ُؿٱٜ ٦ى ٧ِّٰ ذ٣ٟ ا٧٣ٮً ؿ: قي

أك ١٣ٮ٫٩ ٔٺ٦حن دا٣ٌح ٤ٔٲ٫، دؽٔٮ إ٣ٯ دؼٛٲٙ قؿٔح ا٣كٲؿ كا٣ذؿٌٜٚ ٧٣٪ػٓ 

إٚكةد ذ٣ٟ اٷوٺح  كرث٧ٌة ٠ةف ذ٣ٟ اٵو٢ى ٰٚ ث٪ةا اق٥ ا٧٣ٌُت، زػ٥ٌ 

٧ِّٰ ث٫  ، كإف ٥٣ ٱٞذؿف ثإوٺحً ٔي٥ِّ٧ى ٚكي   رق٦ة ٱضةك ٢٠ُّ ٦ُت 

ُىٌت »كث٭ؾا ٱ١ٮف دٮصٲ٫ اق٥ ا١٧٣ةف  ٤ٔٯ ٬ؾٱ٨ ا٣ٮص٭ٲ٨ ٦ٮوٮٹن  «ا٧ٍ٣ى

ثؽٹ٣ح أو٢ دؿازٰ ٩ٌىخ ٤ٔٲ٫ ا٧٣ٕةص٥ كاقذ٤٧ٕذ٫ ا٣ٕؿب، ك٠ة٩خ ٣ػ٫ ثػؾ٣ٟ 

 ٦٪ةقجحه وعٲعح 

٤٣ذٕجٲؿ ا٧٣ضةزم ٨ٔ ا٣ٕٞجةت كا٣ٕٮااٜ ٰٚ ٝٮؿ  «٦ٌُت »كاقذٕةرة ٧٤٠ح 

ًػؿب ٦ػ٨ ا٣ذُػٌٮر  «ٱٌح   ٦ُجٌةت قٲةقٲٌح، ك٦ُجٌػةت اٝذىػةد»ثٕي ا٣٪ةس: 

ٌٰ ا٣كةاٖ، ٚٺ ًٲؿ ٚٲ٫   ا٣ؽٹ٣

ك٣جٕي ا٣جةظسٲ٨ ٰٚ دٮصٲ٫ ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ آرااه أػؿل ٱ٨١٧ اٹقذب٪ةس ث٭ػة 

 ،ك٬ػٮ أمػ٭ؿ٬ة، ٤ٔٯ كص٫ ا٣ذأٱٲؽ كا٧٣ؤازرة ٰٚ دكٮٱٖ ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ، ٦٪٭ة ٦ػسٺن 

ح، ٤ٔػٯ أٌف ذ٬ةبي ثٕي ا٣جةظسٲ٨ إ٣ٯ ظ٢٧ ٬ؾا اٹقذ٧ٕةؿ ٤ٔٯ ا٧٣عة٠ةة ا٣ىػٮدٲٌ 

ٌت »٧٤٠ح  ث٧ٕ٪ػٯ وػٌٮت، ا٣ػؾم ٱع١ػٰ ًػؿثةن ٦ػ٨  «َػتَّ »٦ج٪ٲٌح ٨٦ ا٣ٕٛػ٢  «٦ُى

ا٣ىٮت ٱعؽث ٨٦ كٝٮع مٰا ٤ٔٯ مٰا، أك اوُؽاـ مٰا ثنٰا، ك٬ٮ وػٮت 

ا٣ُجُجػح: وػٮتي دٺَػ٥ »٦كذؽ٣ٌٲ٨ ٣ؾ٣ٟ ث٧ة كرد ٰٚ ا٣ٛىػعٯ ٦ػ٨ أٌف ؛«ا٣ٌُت »

 ٌٟ   «ا٣كٲ٢، كٝٲ٢: وٮت ا٧٣ةا إذا اًُؿب كاوُ

 -٣ٕؿثٲٌػح دٮاصػ٫ ا٣ٕىػؿ، د  إثػؿا٬ٲ٥ ا٣كػة٦ؿااٰ، دار ا٣ضػةظِ اا٩ْؿ: ا

ا٣ؽٱ٨ اٵقػؽم، صة٦ٕػح  ، ك٦ٮقٮٔح ظ٤ت ا٧٣ٞةر٩ح، ػٲؿ159-158ث٘ؽاد، 
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واىظر: لغويات نحدثةث يةا الػرةة ةث الهػا،ةر.، حم نحهةد  ،6/352حلب، 

 (م251-249نحهد حاوح، 

للةدكخو   (ةةةث الهػا،ةر.نػجم اللغةث الػر)نو  س ةً أن كًّل سخأى  ونها ي  

للخرةةةث للهيظهةث الػرةةةث  (الهػجةم الػرةةا ااساسةا)أحهد نخخا  غهةر و

( ٌذه الداللثم  والثقايث والػلوم قد أثتج للفػل )ط بَّ

 الػضو: حم نهدوح خسا .

 كرار اىيجِث: -4

( ةٍعِٕ وكَع أو ْٔى إىٕ األرض. -1  جٔاز استعٍال اىفعو )َطبَّ

 ان )ٌََطّب( ةٍعَِ٘٘:جٔاز استعٍال اسً اىٍه -2

أو ُحفرة فٖ ُعررض ٌحدَّب ٌرتفع عَ ٌستٔى اىطرٗق اىتري  -أ

 اىطرٗق ٗهُٔان ىغرض تخف٘ف سرعث اىس٘ارة.

 اُخفاض كي٘و وٌفاجئ فٖ ٌستٔى ارتفاع اىطائرة أثِاء تحي٘لٓا. -ب

واستعٍاىٓا ىيتعت٘ر عيرٕ وجرّ اىٍجراز  «ٌطّب »نيٍث  استعارةجٔاز  -3

 فٖ ُحٔ: ٌطتّات س٘اسّ٘ث، وٌطتّات اكتصادّٗث.عَ اىعلتات واىعٔائق، 

 إىٕ اىٍعجً اىعرةٖ. وإضافث ذىم

*   *   * 

 

 (212) 

 تطت٘ع اىعالكات

 

 اىٍسأىث: -1

يشةع يا االسخػهال اللغوي الهػا،ر غتا . )حطتةع الػّلقةات(، ةهػية  



 596 (9-3)اجلصءاُ  (49)اجملمد  -جممة جمىع المغة العسبية بدوػل 

ٕيؿؼ  ك٣ٲف ٣٭ؾا ا٢ٕٛ٣ ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٚػٰ  ص٤ٕ٭ة َجٲٕٲح دضؿم ٤ٔٯ ا٣ٕةدة كا٣

 ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح 

 االقذؿاح: -2

ادُجٲٓ ا٣ٕٺٝةت  ث٧ٕ٪ٯ ص٤ٕ٭ة َجٲٕٲح دضؿم ٤ٔٯ ٦ة ٬ٮ صٮاز ٝٮ٣٭٥: 

 ٦ٕذةد ٹ ٗؿاثح ٚٲ٭ة، كإًةٚح ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ 

 فٔ اهًٕةصى: -اهذٕوٖن: أ -3

  :جػ٢ ٤ٔٲ٭ػة »٣كةف ا٣ٕؿب ضٲح ا٣ذٰ صي َُّجٓ كا٣ُجٲٕح: ا٣ؼ٤ٲٞح كا٣كَّ ا٣

ػ اٷ٩كةف   جٕى ٕى٫ اهلل ٤ٔٯ اٵ٦ػؿ ٱُى ػؿقي  كَج ُى جٕػةن: ٚى َى ػح:  ٫  جَّٕ ُى كا٧٣ي

ٞي٭ة ٤   «ا٣٪ةٝح ا٣ذٰ ٤٦بخ ٣ع٧ةن كمع٧ةن ٚذٮزَّٜ ػى

  :جًٓ ا٣ؿصػ٢ ٤ٔػٯ ا٣نػٰا»دةج ا٣ٕؿكس جًػ٢ ٤ٔٲػ٫   :َي ػؿ  إذا صي ًُ كٚي

  «٤ٔٲ٫  دُجَّٓ ثُجة٫ٔ: دؼ٤َّٜ ثأػٺ٫ٝ

  :ٍٕى٫»ا٣ٮقٲ دق إٱػةق   :َجَّ ٕى٫ ٤ٔٯ ٠ؾا: ٔػٮَّ ٫، كٱٞةؿ: َجَّ جٕى َى  ٦جة٣٘ح 

 َُّ ٤ٜ كا٧٣سةؿ كا٣ىٲ٘حا٣   «جٓ: ا٣ؼي

 فٔ اهؽالهح واهىؿ : -ب

٥ ٧٦ة قجٜ أف ا٣ُجٲٰٕ ٬ػٮ ٩كػجح إ٣ػٯ ا٣ُجٲٕػح، ك٬ػٮ ٦ػة ٱذٮاٚػٜ كَجٲٕػح ٭ى ٍٛ ٱي 

َّٕػ٢ى  ا٣ػؾم  ٓى  ٤ٔػٯ ث٪ػةا اٚ اٷ٩كةف كقضٲذ٫، كأف اا٣ذُجٲٓ  ٬ٮ ٦ىؽر ا٢ٕٛ٣ اَجَّ

َُّجػٓ كا٣ُجٲ ٢ٕ كا٣ذىػٲٲؿ  ك٬ػؾا ا٣ٕٛػ٢ ٦نػذٜ ٦ػ٨ ا٣ ٕػح ا٣ذػٰ ٬ػٰ ٨٦ ٦ٕة٩ٲ٫ ا٣ضى

ػؿ اٷ٩كػةف ٤ٔٲػ٫ كاٹمػذٞةؽ ٦ػ٨ أقػ٧ةا   ا٣ُٛػؿة :أم ؛ا٣ؼ٤ٲٞح كا٣كضٲح ك٦ػة ُٚي

ك٤ٔػٯ ٬ػؾا ٝٮ٣٪ػة: اَجَّػٓ  ٚػٰ ا٣ٕؿثٲػح، ك٬ػٮ ٦ٞػٲف ٔ٪ػؽ ثٌٕػ٭٥  ا٣ؾكات ٠سٲؿ

ا٣ٕٺٝةت  ٱٕ٪ٰ ص٤ٕ٭ة دضؿم ٤ٔٯ ٦ة ٬ٮ َجٲٰٕ ك٦أ٣ٮؼ ك٦ٕذةد ثٲ٨ ا٣٪ةس، ك٦ػة 

ج٢ً ٤ٔٲ٫ اٷ٩كةف ٦ػ٨ ٬ٮ َجٲٰٕ ك٦ٕذةد ثٲ٪٭٥ أف د١ٮف ٔٺٝةد٭ ٥ ٦كذٞؿة ٤ٔٯ ٦ة صي

ُٚؿة اٹصذ٧ةع كا٣ذآ٣ٙ كا٣ذٕةرؼ، أك ٦ة صػؿل ٤ٔٲػ٫ ا٧٣ٕذػةد ٚػٰ ٔػؿؼ ا٣٪ػةس، 
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ك٬ؾا ٦ة ٱؾ٬ت إ٣ٲ٫ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػٮم ا٣ٲػٮـ  ك٤ٕ٣ػ٫ ٱ١٧ػ٨ ظ٧ػ٢ ا٣ٕجػةرة ٤ٔػٯ 

٤ٜ ٦كػذٮٱذ ٤ٜ ، ذ٣ٟ أ٩٭ة دة٦ح ا٣ؼى ح ا٣ؼى ح: اا٣٪ةٝح ٦ٮزَّٞ ٫، ا٧٣ضةز ٨٦ ٝٮ٣٭٥: ا٧٣ُجَّٕ

ح ٬ٰ ا٣ذة٦ح ا٧٣كذٮٱح، ك٦ةداـ كرد ٰٚ ا٣ذةج:  دُجَّٓ ثُجةٔػ٫: دؼ٤َّػٜ »ٚة٣ٕٺٝح ا٧٣ُجَّٕ

٤ٜي ٦ة ٱؿٱؽق ا٧٣ُجِّٓ «ثأػٺ٫ٝ  ، ٚة٣ذُجٲٓ ٬ٮ أف ٱيض٢ٕ ا٣نٰا ٤ٔٯ ًػ٤ًٍٞح أك ػي

 فٔ االقذبَةس: -د

  ٣ٕػػة٦ٰ 76أصةز٬ػػة ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ثة٣ٞػػة٬ؿة ٚػػٰ ا٣ػػؽكرة ا -

   2616-2669ا

ع٭ة  ،٬ؾق ا٣ٕجةرة  ٦ٕض٥ ا٣ىٮاب ا٤٣٘ٮماط وعَّ  -  ث٢ ٚىَّ

 ا٣ٌٕٮ: د  ٧٦ؽكح ػكةرة

 قؿار اهوضَح: -4

)دُجٖٓ اهٕالقةت  ثًَٕٓ صٕوّة َجٖٕٖح دضؿي ٔوٓ ية ِْ صْاز قْهّى: 

 يٕذةد ال  ؿاثح فّٖة، وإًةفح ِؾه اهؽالهح إهٓ اهًٕضى.

*   *   * 

  

(217  

َٕكمؿة  َْٔكمَؿ واه

 

 اهًكأهح: -1

ٓى  ك٩عٮ٬ػػة، ٱنػٲٓ  ثػٲ٨ ا١٣ذَّػةب كا٣ىػعٛٲٲ٨ ٔجػةرة: أكػ١ؿى ا٧٣ضذ٧ػ

ث٧ٕ٪ٯ ص٫٤ٕ ذا َجٲٕػح ٔكػ١ؿٱح ٦ػ٨ ظٲػر ا٧٣ْػة٬ؿ كاٹ٩ٌػجةط، أك ٔجػةرة 

أك١ؿى اٹ٩ذٛةًحى  ث٧ٕ٪ٯ ص٤ٕ٭ة دٕذ٧ؽ ٝٮة ا٣كٺح ٣ذعٞٲػٜ ٬ػؽٚ٭ة  ك٣ػٲف 

 ٣٭ؾا ا٢ٕٛ٣ ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح 
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 االقذؿاح: -2

ٓى  ك٩عٮق ث٧ٕ٪ٯ ص٫٤ٕ ذا َجٲٕػح ٔكػ١ؿٱح صٮاز ٝٮ٣٭٥: أك١ ؿى ا٧٣ضذ٧

 ٨٦ ظٲر ا٧٣ْ٭ؿ كاٹ٩ٌجةط كا٣ٞٮة، كإًةٚح ٬ؾق ا٣ؽٹ٣ح إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ 

 فٔ اهًٕةصى: -اهذٕوٖن: أ -3

  :ا٣ٕك١ىؿ: ٦ضذ٧ٓ ا٣ضٲل، كا٣ٕك١ؿ: ا١٣سٲؿ ٨٦ ٠ػ٢ »٣كةف ا٣ٕؿب

ك١ًؿ ٓى  كٔك١ؿى ا٣ؿص٢ي ٚ٭ٮ ٦ٕي  :]أم ؛مٰا  كٔك١ؿى ثة١٧٣ةف: دض٧َّ

ؿ  ٝةـ ثة١٧٣ةف[أ ك١ى   «كا٧٣ٮًٓ ٦ٕي

  :ٔك١ؿى ا٣ٞٮـي ثة١٧٣ةف: دض٧َّٕٮا»دةج ا٣ٕؿكس»  

  :كٝؽ ٔك١ؿقي »ا٧٣ع٥١»  

  :إذا ٬ٲَّأ٬ة :ٔك١ؿى ا٣ٕكة٠ؿى »م٧ف ا٤ٕ٣ٮـ ٣٪نٮاف ا٣ع٧ٲؿم»  

  :ٍكا٧٣ٕك١ىؿ: ١٦ةف ا٣ٕك١ؿ ك٩عٮ٥٬    ا٣ٕك١ؿم: ا٣ض٪ؽم»ا٣ٮقٲ

ٕى٫ي ٔك١ؿى ا٣ٞٮـي ثة١٧٣ةف: دض٧َّٕٮا، كٔك١ؿى ا٣  « نٰاى: ص٧

 فٔ اهىؿ  واهؽالهح: -ب

٢٤ى ، كدٹ٣ذ٫ ٰٚ ا٧٣ٕةص٥ ٬ٰ: دض٧ُّٓ  ٍٕ أك١ؿى  ٢ٕٚ رثةٰٔ ٤ٔٯ ث٪ةا اٚى

 ا٣ٞٮـ أك إٝة٦ذ٭٥ ث١٧ةف، ك٬ٮ ٢ٕٚ ٹزـ ك٦ذٕؽ  ٰٚ آف 

ك٬ػٮ  ،كٱكذ٢٧ٕ ا٧٣عؽزٮف ٬ؾا ا٢ٕٛ٣ ا٣ؿثةٰٔ ٦ذٕؽٱةن امذٞةٝةن ٨٦ اا٣ٕكػ١ؿ 

٤ٔٯ ٬ٲبح أك ظة٣ح ا٣ضٲل، كأ٥٬ ٦ػة ٱذىػٙ ا٣ضٲل، كٱُٕٮ٫٩ ٦ٕ٪ٯ ص٢ٕ ا٣نٰا 

ث٫ ا٣ضٲل ٬ٮ ا١٣سؿة كا٣نؽة كاٹ٩ٌػجةط، ٧٠ػة امػذٞٮا ٦٪ػ٫ ٦ػة ٱٺثكػ٫ ٦ػ٨ ص٭ػح 

 ؛ك٬ػٮ امػذٞةؽ صػةاـ ك٦ٞجػٮؿ  أػؿل، ك٤ٕ٣٭ة اٵّ٭ؿ ٚٲ٫، ك٬ٰ اٹ٩ٌجةط كا٣ٞٮة

ٵف امذٞةؽ ٢ٕٚ ٨٦ اق٥ ٝػؽ ٱ١ػٮف ٵد٩ػٯ ٦ٺثكػح، ٚٞػؽ ٝة٣ػخ ا٣ٕػؿب: ظ٤ٞػ٥ى 

ٔىٍؿٝىػتى ا٣ؽاثػحى: ًػؿب ٔؿٝٮث٭ػة ٹ ا٣عٲٮافى: ذثعى  ٫، ُٝٓ ظ٤ٞٮ٫٦، كٝة٣ػخ أٱٌػةن: 

ـ٦ًذىػ٫، ك٬ػٰ ْٔػ٥ دعػخ ا٣ع٪ػٟ ـىـى ٚٺ٩ػةن: أوػةب ٣٭ ىٍ٭ ٕى٫ي، ك٣ ُى كٱ٤عػِ أ٩٭ػ٥   ٝى

٢٤ٍٕى  ٦ؿٌ   ة ٣ٸوةثح ة ٤٣ٌؿب، ك٦ؿٌ ة ٤٣ُٞٓ ا٣جةا٨، ك٦ؿٌ اقذ٤٧ٕٮا ث٪ةا اٚى
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٤ىػ٢ى   كإ٣ٯ ذ٣ٟ، ٨٦ ا٣ٮاًط ا٣ىػعٲط أٌف ا٣ٕٛػ٢ ا٣ؿثػةٰٔ ا٧٣ضػؿد ٍٕ اٚى

٧٠ة ٩هَّ ا٧٤ٕ٣ةا ٝؽ ٱيىةغ ٨٦ أق٧ةا اٵٔٲةف ا٣ؿثةٔٲػح ٤٣ؽٹ٣ػح ٤ٔػٯ ٦نػةث٭ح 

يػؾ ٨٦ ا٢ٕٛ٣ ك٦عة٠ةد٫ ، ٩عٮ: ث٪ؽٝخي ا٣ُٲ٨، كٔٞؿثخ ٚة٧َػح ا٧٣ٕٛٮؿ ٧٣ة أ

أرقػ٤ذ٫ مػجٲ٭ةن  :ص٤ٕذ٫ ٤٦ذٮٱةن ٠ة٣ٕٞؿب، كٔس٤١ػخ مػٕؿى٬ة، أم :مٕؿى٬ة، أم

 ثة٣ٕس١ةؿ، ك٬ٮ ا٣ٕؾؽ 

ٓى »: إٌف اقذ٧ٕةؿ ا٧٣ٕةوؿٱ٨ كٰٚ ًٮا ٬ؾا ٱٞةؿ ؿى ا٧٣ضذ٧ ق  «ٔك١ى ك٩عٮى

ٌٰ ٤ٔٯ ا٧٣نةث٭ح كا٧٣عة٠ةة، ك٬ٮ ٧ٌ٦ة دك٧ط ث٫ أوٮؿ ا٣ٕؿثٲٌح كدضٮد ث٫   ٦ج٪

كث٪ةان ٤ٔٯ ٦ة دٞؽـ ٚٺ ٦ػة٩ٓ وػؿٚٲةن كٹ دٹ٣ٲػةن ٦ػ٨ إٝػؿار ٬ػؾق ا٣ؽٹ٣ػح 

 ا٣ٌٕٮ: د  ٧٦ؽكح ػكةرة ا٣ضؽٱؽة ٢ٕٛ٣ أك١ؿى  

 قؿار اهوضَح: -4

َٓ  وٍعْه ثًَٕٓ صٕوُ ذا َجٖٕأح ٔكأمؿٕح صْاز قْه ّى: )ٔكمَؿ اهًضذً

 يٌ ظٖر اهًّْؿ واالٌٍجة  واهقْة، وإًةفح ِؾه اهؽالهح إهٓ اهًٕضى.

*   *   * 

  

(218  

ـَِة َّ  اْ ذََََى اهوؿوح واٍْذ

 

 اهًكأهح: -1

ـى  ث٧ٕ٪ػٯ  ػ ٍٗذىػ٪ى٥ى ا٣ٛؿوػحى كا٩ٍذى٭ى ٱكذ٢٧ٕ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ا٧٣ذ٧٤١ػٲ٨ ٔجػةرة: اا

اا٩ذ٭ػـ ٚةد ٦٪٭ة كاقذس٧ؿ٬ة، كٱؿل ثٌٕ٭٥ ا٣ذ٧ٲٲـ ثٲ٨ ا٣ػؽٹ٣ذٲ٨: كاظؽ، ٬ٮ أ

  ٤٣ؽٹ٣ح ا٣ك٤جٲٌح، كاٗذ٪٥ ٤٣ؽٹ٣ح اٷٱضةثٲٌح 

 االقذؿاح: -2

ـى٬ة  ث٧ٕ٪ٯ كاظؽ، كاٵىك٣ٯ أف ٱٞةؿ: ٝٮ٣٭٥وعح  : ااٗذ٪٥ى ا٣ٛؿوحى كا٩ذ٭
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ٰ ا٣ك٤جٰ ااٗذ٪٥ى ا٣ٛؿوحى  دض٪جةن ٤٣َّجف ا٣ؾم أدل إ٣ٲ٫ اٹ٩ـٱةح ا٣ؽٹ٣ٰ كا٣ٕؿٚ

ـى    ٰٚ ٧٤٠ح اا٩ذ٭

 اهذٕوٖن: -3

  :ا٣٪ٍُّ٭ػـة: ا٣ٛؿوػح دضػؽ٬ة ٦ػ٨ وػةظجٟ  »صةا ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس 

ـى٬ة: اٗذ٪٧٭ة د٪ة٬ـا: دجةدىرا كاٗذ٪٧ة   ٪ة٬ـة: ا٧٣كةثٞح  كا٩ذ٭   «كا٧٣ي

َّٞح»كصةا ٚٲ٫:  ٘ي٪٥: ا٣ٛٮز ثة٣نٰا ثٺ ٦ن   «ا٣

  :٘يػػ٪٥ كا٣»كصػػةا ٚػػٰ ٣كػػةف ا٣ٕػػؿب ٘٪ٲ٧ػػح، اٹٗذ٪ػػةـ: ا٩ذ٭ػػةز ا٣

  «كا٩ذ٭ـ٬ة: د٪ةك٣٭ة كثةدر٬ة كاٗذ٪٧٭ة

  :ٍـى ا٣ٛؿوح: اٗذ٪٧٭ة كثةدر إ٣ٲ٭ة»كصةا ٰٚ ا٣ٮقٲ   «ا٩ذ٭

، ك١٣ػ٨ٌ اٹ٩ـٱػةح ككاًط أ٫٩ ٹ ٚؿؽ ثٲ٨ ا٣ٕجػةردٲ٨ ٦ػ٨ ظٲػر ا٣ؽٹ٣ػح

ٌٰ ٧٤١٣ةت  ، ٬ػٮ «ا٩ذ٭ـ كا٩ذ٭ةز كا٩ذ٭ةزمٌ »ا٣ؽٹ٣ ٌٰ ، كا٩ىؿاٚ٭ة إ٣ٯ ٦ٕ٪ٯ قػ٤ج

ؿ ١٤٣كت، ك٣ٮ ثة٣ؼؽٱٕح كا٣ذ٘ؿٱؿ، صٕػ٢ ثٌٕػ٭٥ ااٹ٬ذجةؿ  ث٧ٕ٪ٯ اٹظذٲة

كٹ دأػٰ   ث٧ٕ٪ػٯ كاظػؽ «اٗذ٪٥ى ا٣ٛؿوحى كا٩ذ٭ـ٬ة»ٱ٧ةرم ٰٚ وٌعح ٝٮ٣٭٥: 

كٱجٞػٯ ا٣كػٲةؽ ٬ػٮ ا٣ٛٲىػ٢ ا٣ػؾم ٧٧٤٣ةراة ٦ةداـ ا٣٪ٌه كاردان ٰٚ دؿادٚ٭٧ة، 

 ٱ٧ٲـ إظؽل ا٣ؽٹ٣ذٲ٨ ٨٦ اٵػؿل 

 ا٣ٌٕٮ: د  ٧٦ؽكح ػكةرة

 قؿار اهوضَح: -4

ـَِأة  ثًَٕأٓ واظأؽ، واألَوهأٓ أن ٕقأةل: وعح قْهّ ى: )ا ذََى اهوؿوحَ واٍذّ

)ا ذََى اهوؿوحَ  دضَجةً هوَّجف اهؾي أدى إهُٖ االٍـٕةح اهؽالهٔ واهٕؿفٔ اهكوجٔ فأٔ 

ـَ ، واهوٖىن فٔ دًٖٖـ إظؽى اهؽالهذٌٖ يٌ األػؿى ِْ اهكٖةق  .لوًح )اٍذّ

*   *   * 
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دَؿَ  ْْ  اهوةدْرة وفَ

 

 اهًكأهح: -1

دنٲٓ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ا٣ٲػٮ٦ٰ ٧٤٠ػح اا٣ٛػةدٮرة ، ٧٠ػة دنػٲٓ ٚػٰ 

ا١٣ذةثةت اٹٝذىةدٱح كا٧٣ة٣ٲح ظذٯ ٹ ٱ١ةد ٱؼ٤ٮ ٦٪٭ة ٠ذةب أك ثعػر، ٦س٧٤ػة 

مةٔخ ٰٚ ا١٧٣ةدجةت اٷدارٱح كا٣ؿقػ٧ٲح  كٱػؿل ثٌٕػ٭٥ أف ا٧٤١٣ػح ٔة٦ٲػح 

 كٱضت أف دكذجؽؿ ث٭ة ٧٤٠ح ٔؿثٲح ٨٦ ا٣ٛىعٯ 

 االقذؿاح: -2

ٓى  قذ٧ٕةؿ ٧٤٠ح اا٣ٛةدٮرة  ث٧ٕ٪ٯ ٝةا٧ح ثأقٕةر ٦ػٮادَّصٮاز ا ، أك أك ثٌػةا

د٤١ٛح أصٮر ػػؽ٦ةت، كصػٮاز اقػذ٧ٕةؿ ا٣ٕٛػ٢ اٚىػٍٮدؿى  أػػؾان ٦ػ٨ ا٣ٛػةدٮرة 

 ٤٣ؽٹ٣ح ٤ٔٯ د٪ْٲ٥ ا٣ٛةدٮرة أك ٠ذةثذ٭ة، كإًةٚذ٭٧ة إ٣ٯ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ 

 اهذٕوٖن: -3

٪ٞٮ٣ػح ٦ػ٨ اٷٱُة٣ٲػح   ا٬fatura٧٣ؾق ا٧٤١٣ح ٦ٕؿثح ٦ػ٨ ا٧٤١٣ػح ا٣ذؿ٠ٲػح ا

ػ٪ٓ، َؿٱٞػح وػ٪ٓ، ٦ػؾ٠ِّؿة   fatturaا   ا٣ذٰ دٕ٪ٰ: اٝةا٧ح، ٠نٙ ظكةب، وي

ك٦ة أدل إ٣ٯ ٝجٮؿ ٬ػؾق ا٧٤١٣ػح   ك٨١٣ ا٧٣ٞةث٢ ا٣ؾم مةع ٣٭ة ٬ٮ اا٣ٛةدٮرة 

 كمٲٮٔ٭ة أمٲةا:

إف ا٧٤١٣ح ا٣ٞؽٱ٧ح ا٣ذؿازٲح ا٣ذػٰ دٞةث٤٭ػة ٚػٰ ا٧٣ٕػةص٥ ا٣ٕؿثٲػح ٬ػٰ  -1

ٛي٪ؽاؽ   صةا ٰٚ ٣كةف ا ٪ػؽاؽ»:  ٚ٪ػؽؽا ٣ٕػؿباا٣ ٛي ٬ػٮ  :ا٤٣ٲػر: ا٣

ثػةن    كٚػٰ ا٧٣ػةدة «وعٲٛح ا٣عكػةب، ٝػةؿ اٵوػ٧ٰٕ: أظكػج٫ ٦ٕؿَّ

ٰ  ٦ٕؿَّب، ظ١ةق قٲجٮٱ٫»٩ٛك٭ة كرد:  إف  :، أم«ا٣ٛ٪ؽؽ: ا٣ؼةف ٚةرق

ثذةف ٝؽٱ٧ةن، ك١٣٪٭٧ة وةردة  ٧٤٠ذٰ اٚي٪ؽاؽ كٚ٪ؽؽ  ٧٬ة ٧٤٠ذةف ٦ٕؿَّ
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٧ٕةؿ كا٣ؽٹ٣ػح ٰٚ ٔؽاد ا٧٤١٣ةت ا٣ٕؿثٲػح ٦ػ٨ ظٲػر وػعح اٹقػذ

 كاٹمذٞةؽ ٦٪٭٧ة 

ثػح:  ،إذف، ٩ع٨ ٬٪ة أ٦ةـ ٧٤٠ذػٲ٨ ٣ؽٹ٣ػح كاظػؽة ك٤٠ذة٧٬ػة ٦ٕؿَّ

ٛي٪ؽاؽ ٦ٕؿَّب ٝؽٱ٥، كا٣ٛةدٮرة ٦ٕؿَّب ظؽٱر، ٚة٧٣ٛة٤ًح ٬٪ة ٣ٲكػخ  ا٣

ثػح ظؽٱسػح، ثػ٢ ٬ػٰ ثػٲ٨  ثٲ٨ ٧٤٠ح ٔؿثٲح ٚىٲعح ٝؽٱ٧ح ك٧٤٠ح ٦ٕؿَّ

ثذٲ٨ ٣ؽٹ٣ح كاظؽة، كا٧٣ذٜٛ ٤ٔٲػ٫ ٣ػؽ ل ا٧٣ىػ٤ُعٲِّٲ٨ ٧٤٠ذٲ٨ ٦ٕؿَّ

ٰٚ ٦س٢ ٬ؾق ا٣عة٣ح أ٫٩ ٱؤػؾ ثة٧٣ٕؿَّب ا٣ٞؽٱ٥ إٹ إذا مةع ا٧٣ٕػؿَّب 

ا٣عؽٱر ٧٠ة ٬ٰ ا٣عة٣ح ٰٚ ٧٤٠ح اا٣ٛةدٮرة ، ذ٣ٟ أف ٥ْٕ٦ ا٣٪ةس 

ٱٕؿٚٮف ٦ٕ٪ٯ اا٣ٛػةدٮرة ، ٚػٰ ظػٲ٨ ٹ ٱ١ػةد  -٭٥ إف ٥٣ ٢ٞ٩ ٤٠ٌ  -

ٛي٪ؽاؽ  إٹ ػةوح ا٣ؼةوح   ٱٕؿؼ ٦ٕ٪ٯ اا٣

ثػػح  -2 اٚػػةدٮرة  صػػةات ٦كػػذٮٚٲح ًػػٮاثٍ ا٣ذٕؿٱػػت إف ا٧٤١٣ػػح ا٧٣ٕؿَّ

ا٤٣ْٛػػٰ، ٚػػأظؿؼ ا٧٤١٣ػػح ٔؿثٲػػح، كاٷٱٞػػةع ا٣ػػؾم صػػةات ٤ٔٲػػ٫ 

ثػػةت ٝؽٱ٧ػػح ٦سػػ٢:  ٔيٮ٣ػػح  ٬ػػٮ كزف ٔؿثػػٰ، صػػةات ٤ٔٲػػ٫ ٦ٕؿَّ اٚة

ادة٦ٮرة  ٣ىٮ٦ٕح ا٣ؿا٬ت ا٧٠ة ٰٚ ا٣ذٕؿٱت كا٧٣ٕػؿَّب ٹثػ٨ ثػؿم 

 ، كا٩ػػةٔٮرة  كا٩ػػةٚٮرة ، ك٦سػػ٢: اا٧٣ة٦ٮقػػح  ٤٣٪ػػةر، أك 1/53

 ٣ٲةٝٮدح  ا٧٠ة ٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب ٧٦ف/ ٱٞخ  اا

اٹقذب٪ةس ث٧ة أكردد٫ ٦ٕةص٥ ٦ٕةوؿة ٦سػ٢: ٦ٕضػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح  -3

ا٣ٛػػةدٮرة، »ا٧٣ٕةوػػؿة ٵظ٧ػػؽ ٦ؼذػػةر ٧ٔػػؿ كٚؿٱٞػػ٫، ظٲػػر ٝػػةؿ: 

ج ٚىٮادٲؿ: ٝةا٧ح ا٣عكةب أك ا٧٣جٲٕةت ديؽرج ٚٲ٭ة أو٪ةؼ ا٣جٌػةٔح 

  «٦ٓ ثٲةف ٧٠ٲذ٭ة كز٧٪٭ة ك٦ىةرٱٛ٭ة

يصٲـت ا٧٤١٣ح ا٧٣ٕؿثح اٚةدٮرة  ٚإف وٮغ ٢ٕٚ اٚىػٍٮدؿى  ٦٪٭ػة ٤ٔػٯ  كإذا أ

٤ى٢ى  أك ٗٲؿق ٹ ٱذٕةرض ٦ٓ أوٮؿ ا٣ٕؿثٲح ا٣ذٰ أصةزت اٹمذٞةؽ ٦ػ٨  ٍٕ ث٪ةا اٚى
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ثةت، ٠ٞٮؿ اٷ٦ةـ ٤ٰٔ رًٰ اهلل ٔ٪٫:  ٧ًٕٮ٩ة  :أم ؛«٩ىٲًٍؿزيك٩ة ٢٠َّ ٱٮـ»ا٧٣ٕؿَّ أَ

ػػًخ »٣ٕػػؿب: َٕػػةـ ٔٲػػؽ اا٣٪َّٲػػؿكز ، ا٣ػػؾم ٬ػػٮ اقػػ٥ ٦ٕػػؿَّب، كٝػػٮؿ ا ٧ى دىٍر٬ى

جَّةزل َّشى ٠ٺ٦ى٫ي  ٦ػ٨  :«ا٣ؼي ثح، كٝٮ٣٭٥: ادث إذا وةرت أكراٝ٭ة ٠ة٣ؽرا٥٬ ا٧٣ٕؿَّ

ٱٮاف ، ك٠ٞػٮؿ ا٧٣عػؽزٲ٨:  ٢ أػػؾان ٦ػ٨ اا٣ػؽِّ فى  ث٧ٕ٪ػٯ قػضَّ ا٣ؽٱجةج، كادىكَّ

 إذا كًٓ ٫٣ ثؿ٩ة٦ضةن  :اثؿ٦شى ا٣٪نةطى 

اٵذف، ك٣ػٲف  ٣ٲف ٣٭ة ٠جٲؿي مٲٮع، كٹ ٦ٮٝٓ ظك٨ ٚػٰ «ٚٮدىؿى »٤ٔٯ أٌف 

ٌٞٞػح  ك٦ػ٨ ٬٪ػة رث٧ػة ٠ػةف أك٣ػٯ ٦ػ٨  ٹقذ٧ٕة٣٭ة ظةصح ٤٦ـ٦ح أك ٌٚػٲ٤ح ٦ع

٥ٌْ ٚةدٮرة   اقذ٧ٕة٣٭ة أف ٱٞةؿ: ٠ذت ٚةدٮرة، أك ٩

 ا٣ٌٕٮ: د  ٧٦ؽكح ػكةرة

 قؿار اهوضَح: -4

صْاز اقذًٕةل لوًح )اهوةدْرة  ثًَٕٓ قةاًح ثأقٕةِر يْادَّ أو ثٌأةآ، أو 

دَؿ  أػأؾاً يأٌ اهوأةدْرة دَْموِوح أصْر ِػأْؽيةت، وصأ ْْ ْاز اقأذًٕةل اهوٕأن )فَأ

 هوؽالهح ٔوٓ دَْٖى اهوةدْرة أو لذةثذّة، وإًةفذًّة إهٓ اهًٕضى اهٕؿثٔ.

*   *   * 

  

(221  

 صةءَ فَْراً 

 

 اهًكأهح: -1

دنٲٓ ٰٚ اٹقذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ٮم ا٧٣ٕةوػؿ ٧٤٠ػح اٚىػٮران  ٚػٰ ٦سػ٢ ٝػٮ٣٭٥: 

إ٣ٲ٪ة ٚٮر ٔٮدد٫ ٨٦ ا٣كٛؿ ، كٱؼُب٭ػة اصةاى ٚىٮران ، أك ٰٚ ٦س٢ ٝٮ٣٭٥: اظٌؿى 

 ثٌٕ٭٥ ٣ٕؽـ كركد٬ة ٰٚ ا٤٣٘ح ٤ٔٯ ٬ؾا ا٣٪عٮ 
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 االقذؿاح: -2

صٮاز ٦س٢ ٝٮ٣٭٥: اصةا ٚٮران  ثة٣٪ىت ٤ٔٯ ا٣عة٣ٲح، كاصةا ٚٮر ٔٮدد٫  

 ث٪ىت اٚٮرى  ٤ٔٯ ٩ٲةثح ا٣ْؿؼ أك ٤ٔٯ ٩ـع ا٣ؼةٚي 

 فٔ اهًٕةصى: -اهذٕوٖن: أ -3

  :ي٫    كذ٬جخي ٚػٰ ظةصػح زػ٥ ٚىٮري ٠»صةا ٰٚ ٣كةف ا٣ٕؿب ٣ ٢ِّ مٰا: أكَّ

ىٍق٨١    ك٤ٕٚخي أ٦ؿ ٠ؾا ك٠ؾا ٦ػ٨  :أدٲخ ٚٺ٩ةن ٨٦ ٚىٮرم، أم ٝج٢ أف أ

ٛىػٮر: ا٣ٮٝػخ     :ٚٮرم: ٨٦ قةٔذٰ ]أم ٛىٮر ٬ػٰ ا٣كػةٔح ٬٪ػة[، كا٣ ا٣

را٩ػةن: صػةشى ٝػةؿ دٕػة٣ٯ:   ڄ ڄ ڦژكٚةرى ا٣نٰا ٚىٮران كٚيػٮاران كٚىٮى

  «[46ٮد: ]٬ ژ چ چ چ چ    ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ

  :٦ػ٨ كىص٭٭ػ٥   :أم ؛ٱٞةؿ: أدٮا ٨٦ ٚىٮر٥٬»كصةا ٰٚ دةج ا٣ٕؿكس

]آؿ ٧ٔػؿاف:  ژ ڇ   ڇ ڇ ڇ ژكث٫ ٚكؿ ا٣ـصةج ٝٮ٫٣ دٕػة٣ٯ: 

 ٝج٢ أف ٱك١٪ٮا  كذ٬جخ ٰٚ ظةصح زػ٥ أدٲػخ ٚٺ٩ػةن ٦ػ٨ :: أم[125

  «ٝج٢ أف أق٨١ :ٚٮرم: أم

  :ٍٚػةرى ا٧٣ػةا ٚىػٮران: ػػؿج ٦ػ٨ اٵرض كصػؿل »كصةا ٚػٰ ا٣ٮقػٲ

ٛىٮر: أكؿ ا٣ٮٝخ  ٱٞػػةؿ: ٦ ًٞػؽر: امػػذؽَّ ٤ٗٲة٩٭ػة  ا٣ ةن  كٚةرًت ا٣ ذػؽِّٚٞ

 :كٚىٮر كوٮ٣ٰ، أم فَْراً أدٲخ ٨٦ ٚىٮرم، ك٤ٕٚخي ذ٣ٟ ٨٦ ٚىٮرم ك

  «ٰٚ ٤ٗٲةف ا٣عةؿ ٝج٢ ق١ٮف اٵ٦ؿ

 فٔ اهؽالهح: -ب

٦ةداـ ا٣ٛٮر ٬ٮ أكؿ ا٣ٮٝخ، ٚٞٮ٣٪ة: اصبذٟ ٚٮران  دٕػؽؿ ٝٮ٣٪ػة: اصبذػٟ 

أكؿ مٰا، أك صبذٟ كأ٩ة ٚةاؿ صٲَّةش ٝج٢ أف أقػ٨١ أك  أكؿ ا٣ٮٝخ، أك صبذٟ

دجؿد ٧٬َّذٰ   كٰٚ ٢٠ ٬ؾق ا٣ٕجةرات ٱ٨١٧ دٮصٲ٫ ٧٤٠ح اٚٮران  ٤ٔػٯ ا٣عة٣ٲػح 

أك ٤ٔٯ أ٩ٌ٭ة ٦ٕٛٮؿ ٤ُ٦ٜ ٩ةثػخ ٚٲػ٫ ا٣ىػٛح ٔػ٨ ا٧٣ىػؽر، ٚػإذا أك ا٣ْؿٚٲح، 

 ٤ٝخ: صبذٟ ٚٮران، ٠٪خ ٠أ٩ٌٟ دٞٮؿ: صبذٟ ٦ضٲبةن ٚٮران 
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 فٔ االقذبَةس: -ج

ثة٣٪ىت ٰٚ ٦س٢ ٬ؾا اٵق٤ٮب ٝؽٱ٥، دؿدٌد ٰٚ ٠ػٺـ  «ٚٮران »اقذ٧ٕةؿ  -

ا٣ٛٞ٭ةا ك٧٤ٔةا اٵوٮؿ ٝؽٱ٧ةن  ك٨٦ أٝؽـ ٦ػ٨ اقػذ٫٤٧ٕ إ٦ػةـ ا٣عػؿ٦ٲ٨ ٔجػؽ 

   ٰٚ ٗٲؿ ٠ذةب ٨٦ ٠ذج٫ 478٬ا٤٧٣ٟ ا٣ضٮٱ٪ٰ ات

إٌف اٵ٦ؿ ٹ ٱٞذٌٰ اٹ٦ذسةؿى ٚٮران، ك٨١٣ ٱٞذٌػٰ ٕٚػ٢ »ك٨٦ ذ٣ٟ ٝٮ٫٣: 

 اا٣ذ٤ؼٲه ٚػٰ أوػٮؿ «كٝخ ٱٌٞؽر إ٦ٌة ٦ٌٕضٺن كإ٦ٌة ٦ؤٌػؿان  ا٧٣أ٦ٮر ث٫ ٰٚ أمٌ 

  1/323ا٫ٞٛ٣، ا٣ضٮٱ٪ٰ

 ا٩٭ةٱػح «ٚػإذا ٝػةؿ: أ٩ػخ َػة٣ٜ إف مػبخ، اٝذٌػٯ ذ٣ػٟ ٚػٮران »كٝٮ٫٣: 

   14/124ا٤ُ٧٣ت ٰٚ دراٱح ا٧٣ؾ٬ت، ا٣ضٮٱ٪ٰ، 

أٝؿ٬ػػة ٦ض٧ػػٓ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح ثة٣ٞػػة٬ؿة ٚػػٰ ا٣ٞػػؿارات ا٧٣ض٧ٕٲػػح ٚػػٰ  -

 .16  ص1987 -1934ا اٵ٣ٛةظ كاٵقة٣ٲت

 أزجذ٭ة ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲٍ ٧٠ة ٝؽ٦َّ٪ة ٰٚ ثةب ا٣ٛةا  -

 كردت ٰٚ ٦ٕض٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة: اٚٮر   -

 ا٣ٌٕٮ: د  ٧٦ؽكح ػكةرة

 قؿار اهوضَح: -4

َر ْٔددُ   ْْ صْاز يسن قْهّى: )صةء فْراً  ثةهَىت ٔوٓ اهعةهٖح، و)صةء فَ

 ٍـ  اهؼةفي.أو ٔوٓ  ،ثَىت )فَْر  ٔوٓ ٍٖةثح اهْؿ 

*   *   * 
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 الفهارس العامة
 التسعنيو لرابعاللمجلد 

 

 فهرس أسماء -أ
 كّتاب المقاالت

 

 329 د. أخًد قدور

 561 د. جْرج جتْر

 375 د. رضْان اهدإث

 465 د. رفعج ِزٕى

 399 شاهى طراةٔ د.

 113 شًر اهدْٕب د.

 499، 143 عتاس اهجراخ د.

 435 د. عتاس اهصْشْة

 477، 195 عتد اإلهُ ٍتّان د.

 355، 49 عٖصٓ اهعالْب د.

 91 هًٓ غاٍى د.



 608 (4-3)اجلزءان  (94)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 455، 237 د. يازن اهًتارك

 73 ياِر ختٖب د.

 225 د. يدًد ةّاء لمْ

 483 د. يدًد جًعث اهدرةٔ

 587، 7 د. يدًْد اهصٖد

 461، 185 يمٔ اهدصَٔ د.

 315، 31 يًدوح خصارة د.

 519 د. يّدي اهعض

 163 وفٖ  شوٖعٌ د.

*   *   * 



 609 والتشعني لرابعاالفهارض العامة للمجلد 

 
 المقاالتعناوين فهرس  -ب

 
 307 اشخدراك

 91 اشخظراف اهًعجى اهخأذٖؤ ألهفاظ اهولث اهعرةٖث

 287 م2021-1442ِول عام أعضاء يجًل اهولث اهعرةٖث ةديظ  يع

 461 حذلرة ةقاعدة لخاةث أهف اهخفرٕ 

 31 وغن، راد، طخع، فعن حمًوث يادة هلْٕث

 399 اهخوفٖ  فٔ طْاِد اهَدْ اهظعرٕث

 113 اهرَائٖات اهضدٕث فٔ ٕائٖث قٖس ةٌ اهًوْح

 237 دور اهًجايل اهولْٕث اهعرةٖث فٔ خديث اهولث اهعرةٖث

 7 اهعرةٖثث دور يجايل اهولث اهعرةٖث فٔ خديث اهول

 499 دْٕان ٍجى اهدٌٕ ةٌ شْار اهديظقٔ )ٍظرات ٍقدٕث(

أًٍْذجا  ألةٔ خٖان  لخاب اهخذٕٖن واهخمًٖن طروح اهخصّٖن

 225 األٍدهصٔ حدقٖ  وهٖد اهصراقتٔ

 355 اهظمر يفّْيا  أخمقٖا  فضاء اهخػْف اإلشمئ

 49 اهظمر يفّْيا  أخمقٖا  فضاء يا قتن اهخػْف اإلشمئ

 561 اهعرةٖث وخرب اهولات

 185 عٌ اهخقْٕى اهظًصٔ

 607 فّرس اهًجود اهراةل واهخصعٌٖ

 163 فٔ ٍظرٕث اهًعرفث عَد اهلزاهٔ

 73 قراءة فٔ اهًػعودات اهػْحٖث فٔ يقديث لخاب اهعٌٖ



 610 (4-3)اجلزءان  (94)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

 375 لخاةث األطعار عوٓ اهجدران

 519 اهمخاةث فٔ اهعوْم اإلٍصاٍٖث يٌ يَظْر خرلث اهمفاءة اهولْٕث

 267 خب واهًجمت اهًّداة اهٓ يمختث اهًجًلاهم

 195 لظف اهًظمن فٔ اهَدْ حأهٖف اهدٖدرة اهًَٖٔ وحدقٖ  ِادي ععٖث

 465 (1اهمظمْل اهولْي )

 587 لوًث اهدلخْر يدًْد اهصٖد فٔ خفن حأةٌٖ اهدلخْر يٖخائٖن يععٔ

 455 يدرشث دار اهددٕد األطرفٖث

 483 يراجعث ٍقدٕث هًعجى يدًد يدًد طالر

 329 يعاهعث فٔ يفّْم اهصالٌ واهصمْن

ًُعِرب: طرح لخاب اهقْافٔ قرأه وخققُ د. وهٖد شراقتٔ ويدًد شراقتٔ  477اه

 315 يقارةات فٔ حٖصٖر اهَدْ اهًًَْع يٌ اهػرف ًٍْذجا  

 591، 269 يٌ قرارات يجوس اهًجًل فٔ األهفاظ واألشاهٖب

 435 ٍظرات هلْٕث حقاةوٖث فٔ اهخراث اهعرةٔ اإلشمئ

 261 ٍعٔ فاضن

 143 اهَفح اهعاظر اهَظ  فٔ يدح يظًض ديظ  هًدًد خوٖن اهًرادي

*   *   * 
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