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                                                                    العلىم الشرعيت واإلًساًيت :هجلت الجاهعت األسوريت

  (8112 )يونيو األول العدد (31) المجلد
  

 اللغت العربيت هيساتها وكيذ األعذاء لها

 د. عبذ الرازق درغام أبىشعيشع عيسى 

 جُؿحٓؼس جأل٣ٍْٔس جإلْال٤ٓس –٤ًِس جُىػٞز ٝأطٍٞ جُى٣ٖ 

Drahmad61197200@gmail.com 

 وقذهتال

جُكٔى هلل ٌخ جُؼح٤ُٖٔ أٍُٗ جُوٍإٓ ذِٓحٕ ػٍذ٢ ٓر٤ٖ، ٝجُظالز ٝجُٓالّ      

      .ٖػ٠ِ أشٍف ج٤ٍُِْٖٔ، ٤ْىٗح دمحم ٝػ٠ِ آُٚ ٝطكرٚ جُط٤ر٤ٖ جُطح٣ٍٛ

 ؛؛؛؛؛ ٝذؼى

كإ جُِـس جُؼٍذ٤س ٓ٘كس هللا ضؼح٠ُ ُألٓس جإلْال٤ٓس كرٜح ض٤ُٔش ٝجٌضوص،     

ؾحء جُٔكطَ ذالو ُق ٝغالغٔحتس ػحّ قط٠ أْحتىز أًػٍ ٖٓ  ـسٝظِص ًٛٙ جُِ

، ٌُٖ ٛحٝػُ ٕ ٣لٍع ُـطٚ؛ ٤ُوؼ٢ ػ٠ِ ٓؿى جألٓس جإلْال٤ٓسأج٤ُِٖٔٓٔ كأٌجو 

ذ٠ ػ٘ىٙ ٖٓ جُٔٓطشٍه٤ٖ ُٔح ػؿُ ػٖ جُوؼحء ػ٠ِ جُِـس جُؼٍذ٤س ؾ٘ى ٖٓٔ ضٍ

ٝجُؼِٔح٤٤ٖٗ ٖٓ ج٤ُِٖٔٓٔ ٝؿ٤ٍ ج٤ُِٖٔٓٔ وجػ٤٤ٖ ئ٠ُ ئقالٍ جُِٜؿس جُؼح٤ٓس ذىٍ 

جُِـس جُؼٍذ٤س؛ ُطكو٤ن أؿٍجع نر٤ػس، ٝطٍف ج٤ُِٖٔٓٔ ػٖ ُـطْٜ جُؼٍذ٤س، 

 كطأغٍ جُرؼغ ٝضٔٓي جُرؼغ ج٥نٍ.  

جُؼٍذ٤س؛ ألٕ ك٤ٜح ػُْٛ ًٍٝجٓطْٜ  ـسهى أٍٓ جإلْالّ جضرحػٚ ذطؼِْ جُِٝ   

ٝجٍُؾٞع ئ٠ُ ٓظىٌ هٞضْٜ ٝٛٞ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ، ٖٝٓ غْ كوؾ ض٘رٚ ًُُي  ،ٌٝه٤ْٜ

ِٕ " ئٕ ػ٠ِ  :ػ٘ىٓح هحٍ -ٌقٔٚ هللا-جإلٓحّ جُشحكؼ٢  ٖ ُٓح ِٓ  َْ ًَ ِْٓٓ إٔ ٣طؼِّ

ْٕ ال ئَُٚ ئال هللاُ،  ىجً ػرىُٙ جُؼٍِخ ٓح ذََِـٚ َؾٜىُٙ، قط٠ ٣شٜىَ ذٚ: أ َّٔ َّٕ ٓك ٝأ

 ٍَ ِٓ ُ ٖ جُطٌر٤ٍ، ٝأ ِٓ َع ػ٤ِٚ  ٍِ ٍِ ك٤ٔح جْكطُ ًّ ًِ ْ٘طَن ذحُ َٞ ذٚ ًطحَخ هللا، ٣ٝ ٌُُْٝٞٚ، ٣ٝطِ

 ْٖ َٓ  َٕ ِْ ج١ًُ َؾؼِٚ هللاُ ُٓح ٖ جُؼِ ِٓ ِى ٝؿ٤ٍ يُي، ٝٓح جَوجوَ  ُّٜ ر٤فِ ٝجُطّش ْٓ ٖ جُطَّ ِٓ ذٚ 

ِٚ ًحٕ َن٤ٍجً  ٍَ ًطر ٍَ ذٚ آن ضَٚ، ٝأُٗ َّٞ َْ ذٚ ُٗرَ َْ جُظَّالزَ َنطَ ْٕ ٣طؼِ ُٚ، ًٔح َػ٤ِٚ أ

ٍَ ك٤ٜح ًّ ًِ  "(1).ٝجُ

                                                           
 ذ٤ٍٝش، ضكو٤ن أقٔى شحًٍ. -، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس 48جالٓحّ دمحم ذٖ ئو٣ٌّ جُشحكؼ٢، جٍُْحُس، ص  1 -
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ٓغ جُؼحُْ -جُىػٞز ئ٠ُ جُؼح٤ٓس -ُٝوى ِْي جالْطؼٔحٌ يُي جُِٔٓي جُٔش٤ٖ   

جإلْال٢ٓ ُططكون ُٚ ْٝحتَ ج٤ُٓطٍز ػ٤ِٚ ئ٠ُ جألذى ئٕ جْططحع، ٌُٖ ٓح َجٍ 

 جُه٤ٍ ٓٞؾٞوجً ك٢ جألٓس جإلْال٤ٓس.

ؼٍذ٤س كاٗ٘ح ال ٠ٓ٘ٗ ٓوحُس يُي جُُػ٤ْ ج١ًُ هحٍ ٝئٕ ًحٕ جُرؼغ كٍؽ ك٢ جُ    

هُٞطٚ جُٔشٌٜٞز ك٢ ٣ّٞ جقطلحُْٜ: "ٗكٖ ال ٗكطلَ ذٌٍٔٝ ٓحتس ػحّ ػ٠ِ جقطالٍ 

جُؿُجتٍ، ذَ ٗكطلَ ذٌٍٔٝ ٓحتس ػحّ ػ٠ِ جُوؼحء ػ٠ِ جُِـس جُؼٍذ٤س" 
(1(.  ٌُٖ

ً وْطٌٞجً ٤ُِِٖٔٓٔ، كرٚ ضك٤ح ٝ كلع ضُ ُْ ُٖٝ ٣طكون ُْٜ يُي ٓح وجّ جُوٍإٓ ذحه٤ح

 جُِـس جُؼٍذ٤س.

، ضٜحَ ٤ُٓجذٍٝئجُط٤ًًٍ ذأ٤ٔٛس جُِـس جُؼٍذ٤س  ركعجُ ٙٛىجف ًٛأًٝحٕ ٖٓ     

ٝػ٠ِ جُ٘و٤غ أقًٌ جُىج٤ٌْٖ ٝجُٔى٤ٌْٖ ٝجُرحقػ٤ٖ ٝجإلػال٤٤ٖٓ ٖٓ نطٌٞز 

 ٤ٔس.٤ذظالُٜح ك٢ جُٔإْٓحش جإلػال٤ٓس ٝجُطؼِ صظِأ، جُط٢ جُِٜؿس جُؼح٤ٓس

 قٍٞ ٓركػ٤ٖ أْح٤ْٖ ٛٔح: ج جُركع٣ٝىٌٝ جُكى٣ع ك٢ ًٛ

 جُِـس جُؼٍذ٤س.  جُٔركع جألٍٝ: ٤ُٓجش

 ُؼٍذ٤س. ٤ًى جألػىجء ُِـس ججُٔركع جُػح٢ٗ: 

                                   
  الوبحث األول

  اللغت العربيت هيساث  

ـس جُؼٍذ٤س ُطٌٕٞ ُـطٜح جُط٢ ضرِؾ ِهللا ضؼح٠ُ جألٓس جإلْال٤ٓس ذحُُوى قرح  

٠ُ ٌذٞع جألٌع، كؼْ جُه٤ٍ جُٔشٍم ٝجُٔـٍخ، ْٝطغ ٌٗٞ جُكن ئذٜح جإلْالّ 

 ً ٝجألٗىُّ ؿٍذحً، ٝجُ٘حظٍ ئ٠ُ جُِـس جُؼٍذ٤س ٣ؿى إٔ ُٜح  ػ٠ِ ْٔحء جُظ٤ٖ شٍهح

 ػىز ٖٓ أٜٛٔح: كؼحتَ
ٍٕ ػٍذ٢ّ ٓر -1 ٤ٖ؛ ٤ُُؼط٢ والُس إٔ ُـس جُؼٍخ أشٍف إٔ جإلْالّ ؾحء ذِٓح

ُٕ ج٣ٌٍُْ ذٜح؛  جُِـحش، ٝإٔ جُر٤حٕ جٌُحَٓ ال ٣كظَ ئال ذٜح: ًُٝج ٍُٗ جُوٍآ

ٍٖ ﴾ -ضؼح٠ُ  -هحٍ  ر٤ِ ُٓ ذ٢ٍِّ  ٍَ ٍٕ َػ َٓح ِِ : ﴿ ذِ
(2)

َّٕ ْحتٍ جُِـحش  ٍَّ يُي ػ٠ِ أ ، كى

 وٜٝٗح ك٢ جُر٤حٕ.

                                                           
ٓوحٍ ذؼ٘ٞجٕ: )نطٌٞز جُىػٞز ئ٠ُ ًطحذس جُِـس جُؼٍذ٤س ذحُكٍٝف جُالض٤٘٤س( ك٢  ػرى جٍُقٖٔ جألٗظح١ٌ، - 1

 / ٖٓ ٓؿِس جُؿحٓؼس جإلْال٤ٓس ذحُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز. 18جُؼىو 
2

 .195ٌْٞز جُشؼٍجء ج٣٥س:  - 
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ٝأٗٚ ال ٣ٌٖٔ إٔ  ٝإٔ جُكلحظ ػ٤ِٜح ٖٓ جُكلحظ ػ٠ِ جُش٣ٍؼس جإلْال٤ٓس، -2

٣ُوحّ قٌْ هللا ك٢ جألٌع ئال ذلوٚ ًٛٙ جُِـس، ٝضؼِٜٔح ٝضؼ٤ِٜٔح، ُٝوى أٝػف 

ؾَ غ٘حؤٙ  -ًٛج جُٔؼ٠٘ أذٞ جُك٤ٖٓ أقٔى ذٖ كحٌِ، ق٤ع هحٍ: "كِٔح َنضَّ 

َْ إٔ ْحتٍ جُِـحش هحطٍزٌ ػ٘ٚ، ٝٝجهؼس  - ِِ ، ُػ ِٕ َٕ جُؼٍذ٢َّ ذحُر٤ح جُِٓح

وٝٗٚ"
(1)

. 

ٓهطِق أٗكحء جُؼحُْ  ك٢ٝهى ٌجكوص جُِـس جُؼٍذ٤س ٌقِس جإلْالّ ٝجٗطشحٌٙ  -3

جإلْال٢ٓ، ٝذًٜج ًطد جُِٕٔٓٔٞ ػ٠ِ ٓهطِق أؾ٘حْْٜ ٝو٣حٌْٛ، ٝأغٍش 

ضأغ٤ٍجً ًر٤ٍجً ك٢ جُِـحش جُل٤ٍْس ٝجُط٤ًٍس ٝجألٌٝو٣س ٝجُِـحش جألك٣ٍو٤س ك٢ 

شٍم أك٣ٍو٤ح ٝجُِـس جُٔح٣ُ٤ُس
(2)

 . 

إٔ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝػِٜٞٓح ضٍُ٘ ٖٓ ػِّٞ جإلْالّ ٝٓؼحٌكٚ ُُٓ٘س جُِٓحٕ  -4

ٖٓ ؾٞجٌـ جإلٗٓحٕ، ذَ ٣ظىم ك٤ٜح جُوٍٞ: ذأٜٗح ضٍُ٘ ُُٓ٘س جُوِد ٖٓ 

جُؿٓى؛ ألٜٗح ُـس جإلْالّ جُط٢ ذٜح ٍُٗ جُوٍإٓ، ٝٛٞ جُىْطٌٞ ج٤ُٜٖٔٔ 

كايج جػطٍٟ جُِـس جُؼٍذ٤س أٝ أطحذٜح ؾٔٞوٌ ذحػى  ،ػ٠ِ ْحتٍ شإٕٝ جُك٤حز

هللا ضؼح٠ُ، ذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ أُٓ٘س ج٤ُِٖٔٓٔ ٝػوُْٜٞ، ٝجْطؼؿْ ػ٤ِْٜ كْٜ ًطحخ 

 .ٝأؿِوص وْٜٝٗ أذٞجذٚ، ػ٘ىٛح ٣ظؼد ػ٤ِْٜ كْٜ أٍْجٌٙ جُطش٣ٍؼ٤س
ٕ جُِـس ٢ٛ ػ٘ٞجٕ ضوىّ جألٓس أْالّ ػىجء جإلأأوٌى ػ٘ٞجٕ ٌه٢ ج٤ُِٖٔٓٔ:  -5

ٌٝه٤ٜح ذوىٌ ٓح ضكحكع جألٓس ػ٠ِ ُـطٜح ذوىٌ ٓح ضطوىّ ٝضٍضو٢، ٝذوىٌ ٓح 

ٍُ  ضط٘حٍَ جألٓس ػٖ ُـطٜح ذوىٌ ٓح ضطهِق ٝضطٍجؾغ، ٖٝٓ ه٢ ُـس ٖٓ غْ" ك

 ٌُ ه٢ جألٓس جُ٘حؽوس ذٜح، ًٔح إٔ جٗكطحؽ ُـس ٖٓ جُِـحش جُِـحش ػ٘ٞجٕ 

ػ٘ٞجٕ جٗكطحؽ جألٓس جُ٘حؽوس ذٜح، ٝجُػٍٝز جُؼ٤ِٔس ٝجُػوحك٤س ٝجألوذ٤س 

ٝجُل٤٘س، جُط٢ ضوىٜٓح ُـس ٖٓ جُِـحش، ٓطٔػِس ك٤ٔح أٗطؿٚ جُؼِٔحء ٝجُٔػولٕٞ 

ٔطغ ذٚ ضح٣ٌهٜح ج١ًُ ٣ٌٓٞ جألٓس ٝجألوذحء جُ٘حؽوٕٞ ذٜح، أػظْ ٓؿى ٣ط

طحقرس ًٛٙ جُِـس ذكَِ ٖٓ جُٔؿى جُؼ٢ِٔ ٝجُكؼح١ٌ
(3)

. 

ٍٍ ٝٝػٞـ إٔ ػٜٞو جُطوىّ ٝ -6 جُ٘حظٍ ئ٠ُ ٓحػ٢ ج٤ُِٖٔٓٔ ٣ٍٟ ك٢ ٣ٓ

ٝجُوٞز، ٝأَٓحٕ جُٔؿى ٝج٤ُٓحوز ك٢ ضح٣ٌم جألٓس جإلْال٤ٓس ًحٗص ٍٓضرطسً 

                                                           
أقٔى ذٖ كحٌِ ذٖ ٣ًٍَحء جُو٢٘٣ُٝ جٍُج١َ، ك٢ كوٚ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝٓٓحتِٜح ْٖٝ٘ جُؼٍخ ك٢ ًالٜٓح،  - 1

 .19ّ. ص: 1997-ٛـ1418٘حشٍ: دمحم ػ٢ِ ذ٤ؼٕٞ، ؽ: جُ

 .187ص  ّ .2004 - 9ؽ  ؾ٤َٔ جُٔظ١ٍ، قحػٍ جُؼحُْ جإلْال٢ٓ، ٌٓطرس جُؼر٤ٌحٕ / ج٣ٍُحع، - 2

جالْطؼٔحٌ، وٌجْس ٝضك٤َِ  -جالْطِشٍجم  -ٝنٞجك٤ٜح: جُطرش٤ٍ  ػرىجٍُقٖٔ ج٤ُٔىج٢ٗ، أؾ٘كس جٌٍُٔ جُػالغس -3

وٓشن، ص:  -ّ، وجٌ جُوِْ  2000 8، ؽ / 54ِٓس ُِـُٝ جُل١ٌٍ(، ص ٝضٞؾ٤ٚ، )ٝوٌجْس ٜٓ٘ؿ٤س شح

330. 
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حٕ ٓ٘طِوحً ٖٓ كْٜ أٍْجٌ أشى جالٌضرحؽ ذلْٜ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝأْح٤ُرٚ كٜٔحً ً

ًٛٙ جُِـس ٝجَُٜ٘ ٖٓ ٓ٘حذؼٜح، ُْٝ ضٌٖ جُؼ٘ح٣س ذحُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ ػظٌٞ 

ٍٕ ٖٓ شإٕٝ جُى٣ٖ؛ ذَ ُوى ًحٕ  جإلْالّ جًُٛر٤س ذأهَ ٖٓ جُؼ٘ح٣س ذأ١ شأ

ٕ ئال  َّٝ جُى٣ٖ وجكؼحً ه٣ٞحً ػ٠ِ جُؼ٘ح٣س ذٜح، ٝقٓر٘ح إٔ ٗؼِْ إٔ هٞجػىٛح ُْ ضى

ٖ إٔ ٣ىُق ئ٤ُٚ جُِكٖطٞٗحً ُِوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٓ
(1)

. 

ًٔ٘ كؿٍ جُطح٣ٌم قط٠ ػظٍ جُٜ٘ؼس جألٌٝٝذ٤س كك٢ جُؼحُْ،  ٛحجٗطشحٌ ْؼس -7

ضشٜى ذًُي ًٛٙ جٌَُ٘ٞ جُؼ٤ِٔس ٝجُػوحك٤س ٝجُكؼح٣ٌس جُى٤٘٣س  ،جُكى٣ػس

ٝجُٔى٤ٗس، جُٔ٘رػس ك٢ جٌُٔطرس جإلْال٤ٓس جُؼٍذ٤س جُؿحٓؼس ُؼشٍجش جألُٞف 

شط٠ جُؼِّٞ ٝٓهطِق جُلٕ٘ٞ ٝج٥وجخ،  ٖٓ جُٔإُلحش جُؼهٔس جُ٘حكؼس، ك٢

ٝجُط٢ ٣وغ ك٢ ُُٓ٘س جٍُأِ ٜٓ٘ح ًطحخ هللا جٍُُٔ٘، غْ ٖٓ وٝٗٚ ًالّ 

، غْ ضأض٢ ينحتٍ جٌُطد جُ٘ل٤ٓس -طِٞجش هللا ػ٤ِٚ-جٍٍُْٞ جُؼٍذ٢ دمحم 

جُط٢ ضٓطط٤غ إٔ ضطٞؼ جألٓس جإلْال٤ٓس ٝجُؼٍذ٤س ذطحؼ جُٔؿى جُؼظ٤ْ ذ٤ٖ أْٓ 

جألٌع
(2)

. 

َّ جإلْالّ ئال ذٜح، ٝال ٣ظف إٔ ًٜٞٗح  -8 ُٖ إٔ ٣وٞ ؾًُءج ٖٓ و٣٘٘ح، ذَ ال ٣ٌٔ

ِٕ جُظالز،  ٌٖ ٖٓ أًٌح َٕ ئال ذحُؼٍذ٤س، ٝهٍجءز جُوٍإٓ ًٌ ٣وٍأَ جُِْٔٓ جُوٍآ

ِٕ جإلْالّ.  جُط٢ ٢ٛ ًٌٖ ٖٓ أًٌح

أوٌى أػىجء جإلْالّ إٔ جُشؼٞخ جإلْال٤ٓس ٓح وجٓص ػ٠ِ طِس ٝغ٤وس  ًُج " -9

ْطظَ ٍٓضرطس ذحإلْالّ ٝذحُوٍإٓ، ْٝطظَ ٓطٌٔٓس  ذحُِـس جُؼٍذ٤س، كاٜٗح

ذلٌٍز جُٞقىز جإلْال٤ٓس جٌُرٍٟ
(3)

. 

ٌِ جُٔطوىٓس ػ٠ِ جُطأ٤ُِق ك٢ ئػٍجخ جُوٍإٓ  -10 قٍُص جُؼِٔحِء ك٢ جُؼظٞ

؛ ٓٔح ٣ٞق٢ ذأ٤ِٔٛس جإلػٍجخ ك٢ ًٌطحخ ئػٍجخ جُوٍإٓ ُِؼٌر١ٍ ٝٓؼح٤ٗٚ

 كْٜ جُٔؼح٢ٗ.

ٕ جُِـس ٢ٛ جُؿُء جُٔشطٍى ٖٓ ٤ًحٕ جألٓس، ٢ٛٝ جُٞؽٖ جُٔؼ١ٞ٘ "أ -11

جُٞجقى ُكًٍس جُِٓحٕ جُٔؼرٍز ػٖ قًٍس جُلٌٍ ٝجُ٘لّ ٝجُٞؾىجٕ، ٢ٛٝ 

ك٢ ًٛج ضشرٚ قىٝو جألٌع جُط٢ ضك١ٞ وجنَ ٓك٤طٜح جُٞؽٖ جُٔحو١ 

ُكًٍس ؾْٓ ًَ كٍو ٖٓ أكٍجو جألٓس، ئي ٣ؼرٍ ذًُي ػٖ ٓطحُرٚ جُل٣ٌٍس 

                                                           
 ٝئٛٔحٍ أِٜٛح، ٓوحٍ ػ٠ِ شرٌس جإلٗطٍٗص. ، جُِـس جُؼٍذ٤س ذ٤ٖ ٌٍٓ أػىجتٜحطحوم ذٖ دمحم جُٜحو١ - 1

 .330ص  ،ج٤ُٔىج٢ٗ، أؾ٘كس جٌٍُٔ جُػالغس ػرىجٍُقٖٔ - 2

 .330ػرىجٍُقٖٔ ج٤ُٔىج٢ٗ، أؾ٘كس جٌٍُٔ جُػالغس، ص:- 3

http://www.alukah.net/authors/view/home/10288/
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" ؾىج٤ٗس، ٝػٖ آٓحُٚ ٝضطِؼحضٚ ُ٘لٓٚ ٝأِٛٚ ٝي٣ٌحضٚ ٝأٓطٚٝجُ٘ل٤ٓس ٝجُٞ
(1)

. 

 إٔ جُِـس جُؼٍذ٤س ضُؼى ٓلطحـ جألط٤ِٖ جُؼظ٤ٔ٤ٖ؛ جٌُطحخ ٝجُٓ٘س -12

ٍِ ئ٠ُ أٍْجٌٛٔح، ٝكْٜ وهحتؤٜح، ٝػِٜٞٓٔح ، ك٢ٜ ج٤ُِْٞسُ ئ٠ُ جُٞطٞ

ٍ جُٔكلٞظ ؾؼِٜح ٓكلٞظسً ٓح وج َُّ َ٘ ُٔ ّ ٝجٌضرحؽ جُِـس جُؼٍذ٤س ذًٜج جٌُطحِخ جُ

ٓكلًٞظح، كحٌضرحُؽ جُِـِس جُؼٍذ٤س ذحُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ًحٕ ْررًح ك٢ ذوحتٜح 

هحٍ ش٤ُم جإلْالّ جذٖ  .ٝجٗطشحٌٛح، قط٠ ه٤َ: ُٞال جُوٍإٓ ٓح ًحٗص ػٍذ٤س

َّٕ هللا ُٔح أٍُٗ ًطحذَٚ ذحُِٓحٕ  جُؼٍذ٢، ٝؾؼَ ٌَُْٞٚ ٓرِـًح ػ٘ٚ ض٤ٔ٤س: "ئ

َّٓحذو٤ٖ ئ٠ُ ًٛج جُى٣ٖ ٓط٤ٌِِّٖٔ ذٚ،  جٌُطحخ ٝجُكٌٔس ذِٓحٗٚ جُؼٍذ٢، ٝؾؼَ جُ

ِٖ ٝٓؼٍكطٚ ئال ذؼرؾ ًٛج جُِٓحٕ، طحٌش  ٣ ُْٝ ٣ٌٖ ْر٤َ ئ٠ُ ػرؾ جُىِّ

٣ٖ، ٝأهٍخ ئ٠ُ ئهحِٓس شؼحتٍ جُى٣ٖ" ٓؼٍكطٚ ٖٓ جُىِّ
(2)

. 

َّٕ  جذٖ ض٤ٔ٤س ًٝالّ ٍُّ ػ٠ِ أ ذ٤ٖ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝجُؼو٤ىز جإلْال٤ٓس جٌضرحًؽح ٣ى

 َّٕ ٝغ٤وًح، ال ٣ٔحغِٚ ٌذحٌؽ آنٍ ك٢ أ١ ٖٓ جُٔؿطٔؼحِش جُوى٣ٔس ٝجُٔؼحطٍز؛ أل

  جُِـس جُؼٍذ٤س ٢ٛ ُـسُ جإلْالّ، ُٝـس ًطحذٚ جُؼ٣ُُ، ُٝـس ٌُْٞٚ دمحم

ًُٝج كإ جُؼ٘ح٣س ذٜح ئٗٔح ٛٞ جْطٌٔحٍ ُٔوّٞ ٖٓ ٓوٞٓحش جُؼو٤ىز جإلْال٤ٓس، 

ٛح، ٝجُىػٞز ئ٤ُٜح. َِ  جُط٢ ٗؿطُٔغ ؾ٤ٔؼًح ػ٠ِ ئػُج

ِٕ ٝجألنرحٌ،  ٣ٝوٍٞ جٍُج١َ: "ُٔح ًحٕ جٍُٔؾُغ ك٢ ٓؼٍكس شٍِػ٘ح ئ٠ُ جُوٍآ

ٝٛٔح ٝجٌوجٕ ذِـِس جُؼٍخ ٝٗكْٞٛ ٝضظ٣ٍلْٜ، ًحٕ جُؼِْ ذشٍػ٘ح ٓٞهٞكًح 

ُّْ جُٞجؾُد جُٔطِن ئال ذٚ  ج  -ػ٠ِ جُؼِْ ذًٜٙ جألٌٓٞ، ٝٓح ال ٣ط ًٌ ًٝحٕ ٓوىٝ

كٜٞ ٝجؾد" -ٌُِِٔق 
(3)

. 

َْ أطٍٞ جُلوٚ ئٗٔح ٛٞ أوُس جُلوٚ، ٝأوُسُ جُلوٚ ئٗٔح ٛٔح  ٣وٍٞ جأل١ْٞ٘:"ٝ ػِ

ح  جٌُطحخُ  ًٔ ٍُ ك٤ٜٔح ػحُ ٝجُٓ٘س، ًٝٛجٕ جُٔظىٌجٕ ػٍذ٤حٕ، كايج ُْ ٣ٌٖ جُ٘حظ

 ٍُ ذحُِـِس جُؼٍذ٤س ٝأقٞجُٜح، ٓك٤ًطح ذأٍْجٌٛح ٝهٞج٤ٜٗ٘ح، ضؼًٌ ػ٤ِٚ جَُّ٘ظ

ٌَ جْط٘رحؽ جألقٌحّ جُشٍػ٤س ٜٓ٘ٔح" َّْ ضؼًَّ ج٤ُِْٓ ك٤ٜٔح، ٖٝٓ غَ
(4)

. 

 :حُِـس جُؼٍذ٤سجُظحُف ذجُِٓق  ػ٘ح٣س -13

                                                           
 . 329، ص: جٍُٔؾغ جُٓحذن - 1

: ٓؿٔغ جُِٔي كٜى ُطرحػس جُٔظكق جُش٣ٍق، جُٔى٣٘س جُ٘ر٣ٞس، ؽجذٖ ض٤ٔ٤س، ٓؿٔٞع جُلطحٟٝ،  - 2

 .343ص ،8ّ.ؼ1995ٛـ/1416

ؽٚ ؾحذٍ ك٤حع جُؼِٞج٢ٗ ؽ: ؾحٓؼس  :ٍج١َ، جُٔكظٍٞ ك٢ ػِْ جألطٍٞ، ضكو٤ندمحم ذٖ ػٍٔ ذٖ جُك٤ٖٓ جُ - 3

 .275ص:  1،ؼ1400جإلٓحّ دمحم ذٖ ْؼٞو جإلْال٤ٓس، ج٣ٍُحع، ْ٘س جُ٘شٍ: 

جٗظٍ: ػرى جٍُق٤ْ ذٖ جُكٖٓ جأل١ْٞ٘، جًٌُٞد جُى١ٌ ك٤ٔح ٣طهٍؼ ػ٠ِ جألطٍٞ جُ٘ك٣ٞس ٖٓ جُلٍٝع  - 4

 .45جألٌوٕ، ص -ٙ، ػٔحٕ 1405، جُ٘حشٍ وجٌ ػٔحٌ ْ٘س جُ٘شٍ: جُلو٤ٜس، ضكو٤ن و. دمحم قٖٓ ػٞجو

http://www.alukah.net/literature_language/0/36097/#_ftn11
http://www.alukah.net/literature_language/0/36097/#_ftn12
http://www.alukah.net/literature_language/0/36097/#_ftn13
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 ٌٓحٗس جُِـس جُؼٍذ٤س -ٌػٞجٕ هللا ػ٤ِْٜ –ُوى أوٌى جُِٓق جُظحُف 

كٓطٍٝج ُ٘ح ٓوٞالش ذو٤ص نحُىز نِٞو  ،ػ٠ِ ؿ٤ٍٛح ٖٓ جُِـحش ٜحٝكؼِ

ٕ جُٔوحّ ال ٣ٓغ إلقظحتٜح، ٖٝٓ ذ٤ٖ جُ٘حِ، ْٝٞف جهطرّ ذؼؼحً ٜٓ٘ح أل

    ألهٞجٍ ٓح ٢ِ٣:ًٛٙ ج

ٍُ ذٖ جُهطحخ  -أ ٞج جُؼٍذ٤سَ؛ كاٜٗح ٖٓ و٣ٌِْ٘، -ٌػ٢ هللا ػ٘ٚ  -هحٍ ػٔ : "ضؼَِّٔ

ٞج جُلٍجتَغ؛ كاٜٗح ٖٓ و٣ٌْ٘" ٝضؼَِّٔ
(1)

. كوى هٍٕ أ٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ػٍٔ ذ٤ٖ 

 ػِْ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝضؼِْ جُلٍجتغ ُِؼالهس جُو٣ٞس ذ٤ٜ٘ٔح. 

ح ذؼى، -ٌػ٢ هللا ػٜ٘ٔح  -ًٝطد ػٍٔ ئ٠ُ أذ٢ ٠ْٞٓ جألشؼ١ٍ  -خ َّٓ : "أ

َٕ كاٗٚ ػٍذ٢" ذُٞج جُوٍآ ٍِ كطلوٜٞج ك٢ جُِٓ٘س، ٝضلوٜٞج ك٢ جُؼٍذ٤س، ٝأَْػ
(2)

 ،

ِٚ ػٍٔ ًٛج أٍٓجٕ:  ٝك٢ ضٞؾ٤

ِٚ جُؼٍذ٤س.  جألٍٝ: جُىػٞزُ ئ٠ُ كو

ِٚ جُش٣ٍَّؼس.ٝجُػح٢ٗ:    جُىػٞزُ ئ٠ُ كو

 -غْ ْحٌ ػِٔحء جألٓس ػ٠ِ ٜٗؽ أْالكْٜ كوى ذ٤َّٖ ش٤ُم جإلْالّ ذٖ ض٤ٔ٤س

ْرَد هٍٞ ػٍٔ: "ضلوٜٞج ك٢ جُِٓ٘س، ٝضلوٜٞج ك٢ جُؼٍذ٤س"؛ ق٤ع  -ٌقٔٚ هللا

َٖ ك٤ٚ كوُٚ أهٞجٍ ٝأػٔحٍ، كلوٚ جُؼٍذ٤س ٛٞ جُط٣ٍُن ئ٠ُ كوٚ  ٣ َّٕ جُىِّ هحٍ: "أل

جُش٣ٍؼس ٛٞ جُط٣ٍُن ئ٠ُ كوٚ جألػٔحٍ"جألهٞجٍ، ٝكوٚ 
(3)

. 

َّٕ هللا ُٔح أٍُٗ ًطحذَٚ ذحُِٓحٕ جُؼٍذ٢، ٝؾؼَ ٌَُْٞٚ ٓرِـًح أٝهحٍ       ٣ؼحً: "ئ

َّٓحذو٤ٖ ئ٠ُ ًٛج جُى٣ٖ  ػ٘ٚ جٌُطحخ ٝجُكٌٔس ذِٓحٗٚ جُؼٍذ٢، ٝؾؼَ جُ

ِٖ ٝٓؼٍكطٚ ئال ذؼرؾ ًٛج  ٣ ٓط٤ٌِِّٖٔ ذٚ، ُْٝ ٣ٌٖ ْر٤َ ئ٠ُ ػرؾ جُىِّ

٣ٖ، ٝأهٍخ ئ٠ُ ئهحِٓس شؼحتٍ جُى٣ ٖجُِٓحٕ، طحٌش ٓؼٍكطٚ ٖٓ جُىِّ
(4)

. 

َّٕ ذ٤ٖ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝجُؼو٤ىز  ٍُّ ػ٠ِ أ َّٓحذِن ُش٤م جإلْالّ ٓح ٣ى ِّ جُ ٝك٢ جٌُال

جإلْال٤ٓس جٌضرحًؽح ٝغ٤وًح ال ٣ٔحغِٚ ٌذحٌؽ آنٍ ك٢ أ١ ٖٓ جُٔؿطٔؼحِش جُوى٣ٔس 

َّٕ جُِـس جُؼٍذ٤س ٢ٛ ُـسُ جإلْالّ، ُٝـس ًطحذٚ جُؼ٣ُُ، ُٝـس  ٝجُٔؼحطٍز؛ أل

َّ ٝجُؼ٘ح٣س ذٜح ئٗٔح ٛٞ جْطٌٔحٍ ُٔوّٞ ٖٓ ًُٝج كإ جال  ٌُْٞٚ دمحم ٛطٔح

                                                           
ن: كإجو ػ٢ِ ٤كو، ضجٍُُٔٛ ك٢ ػِّٞ جُِـس ٝأٗٞجػٜح، ػرى جٍُقٖٔ ذٖ أذ٢ ذٌٍ، ؾالٍ جُى٣ٖ ج٤ُٓٞؽ٢ - 1

 (.321)ص1ّ ؼ1998ٛـ 1418ؽ: جأل٠ُٝ، ، ذ٤ٍٝش –ٓ٘ظٌٞ: وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس 

٣٘ظٍ: أذٞ ذٌٍ دمحم ذٖ جُوحْْ ذٖ ذشحٌ جألٗرح١ٌ، ئ٣ؼحـ جُٞهق ٝجالذطىجء، ضكو٤ن ٓك٢٤ جُى٣ٖ ػرىجُك٤ٔى  -2

 1971ّٛـ، 1395ٌٓؼحٕ، ٓطرٞػحش ٓؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س ذىٓشن 

أقٔى ذٖ ػرى جُك٤ِْ ذٖ ػرى جُٓالّ جذٖ ض٤ٔ٤س، جهطؼحء جُظٍجؽ جُٔٓطو٤ْ ُٔهحُلس أطكحخ جُؿك٤ْ، جُٔكون:  - 3

 1ّ، ؼ1999 -ٛـ 1419، 7طٍ ػرى ج٣ٌٍُْ جُؼوَ، جُ٘حشٍ: وجٌ ػحُْ جٌُطد، ذ٤ٍٝش، ُر٘حٕ، ؽ: ٗح

 (.425)ص

جذٖ ض٤ٔ٤س، ٓؿٔٞع كطحٟٝ، جُٔكون: ػرى جٍُقٖٔ ذٖ دمحم ذٖ هحْْ، جُ٘حشٍ: ٓؿٔغ جُِٔي كٜى ُطرحػس  - 4

 (.255)ص 8ّ ؼ1995ٛـ/1416جُٔظكق جُش٣ٍق، جُٔى٣٘س جُ٘ر٣ٞس، جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س جُٓؼٞو٣س : 

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/36097/#_ftn5
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/36097/#_ftn6
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ٛح، ٝجُىػٞز  َِ ٓوٞٓحش جُؼو٤ىز جإلْال٤ٓس، جُط٢ ٗؿطُٔغ ؾ٤ٔؼًح ػ٠ِ ئػُج

 ئ٤ُٜح.

جُشحكؼ٢: "ال أُْأٍ ػٖ ٓٓأٍُس ٖٓ ٓٓحتَ جُلوٚ، ئال أؾرص جإلٓحّ ٣ٝوٍٞ  -ؼ

ػٜ٘ح ٖٓ هٞجػِى جُ٘كٞ"
(1)

ٍُّ ػ٠ِ ضٌِٔ٘ٚ  ك٢ جُؼٍذ٤س،  -ٌقٔٚ هللا  -، ًٝٛج ٣ى

ئال جالْطؼحٗسَ ػ٠ِ جُلوٚ" -٣ؼ٢٘: جُؼٍذ٤س  -ٝهحٍ أ٣ًؼح: "ٓح أٌوش ذٜح 
(2)

. 

َِ ٝجُهِن ٝجُى٣ٖ: -14  إٔ جػط٤حو جُطٌِْ ذحُِـس جُؼٍذ٤س ٣إغٍِّ ك٢ جُؼو

َّٕ جػط٤حو جُِـِس ٣إغٍ ك٢ -ٌقٔٚ هللا ضؼح٠ُ  -٣وٍٞ جذٖ ض٤ٔ٤َّس      : "جػِْ أ

 ًٙٛ ٌِ ج ه٣ًّٞح ذ٤ً٘ح، ٣ٝإغٍ أ٣ًؼح ك٢ ٓشحذِٜس طى ًٍ ِٖ ضأغ٤ ٣ َِ ٝجُهِِن ٝجُىِّ جُؼو

َٖ ٝجُهِنَ  ََ ٝجُى٣ ِس ٖٓ جُظَّكحذِس ٝجُطحذؼ٤ٖ، ٝٓشحذٜطْٜ ض٣ُى جُؼو َّٓ جأل
(3)

. 

َّٕ جُِـسَ جُؼٍذ٤س ٝجُٔكحكظس ػ٤ِٜح ٖٓ جُى٣ٖ، ٢ٛٝ  -15 ز ػظ٤ٔس ًُٜٙ ٤ُٓأ

٣ٖ، ٝٓؼٍكطٜح كٌٍع  َّ جُِـس جُؼٍذ٤س ٖٓ جُىِّ َّٕ ٗل جألٓس: هحٍ جذٖ ض٤ٔ٤س: "كا

ِْ جُِـس جُؼٍذ٤س، ٝجؾد؛ كإ كْٜ جٌُطحخ ٝجُٓ٘س كٍع، ٝال ٣ُ  لْٜ ئال ذلٜ

ُّْ جُٞجؾد ئال ذٚ كٜٞ ٝجؾد، غْ ٜٓ٘ح ٓح  ٛٞ ٝجؾٌد ػ٠ِ جألػ٤حٕ، ٝٓح ال ٣ط

ٜٝٓ٘ح ٓح ٛٞ ٝجؾٌد ػ٠ِ جٌُلح٣س"
(4)

. 

َْ جُؼٍذ٤س كٌٍع ػ٠ِ جٌُلح٣س، ًٝحٕ  َْ جُؼٍذ٤س ٝضؼ٤ِ َّٕ ضؼِ ٌّ أ ٝهحٍ أ٣ًؼح: "ٓؼِٞ

ذٕٞ أٝالوَْٛ ػ٠ِ جَُِّ  َُِّٓق ٣إوِّ ٍَ جُ ٍَ ئ٣ؿحٍخ أٝ أٓ ، ك٘كٖ ٓإٌٔٓٞٝ أٓ ِٖ ك

جْطكرحٍخ إٔ ٗكلَع جُوحٕٗٞ جُؼٍذ٢، ُٝٗظِف جألُٖٓ جُٔحتِس ػ٘ٚ، ك٤كلع ُ٘ح 

ُِ ػ٠ِ  ؽ٣ٍوس كْٜ جٌُطحخ ٝجَُّٓ٘س، ٝجالهطىجء ذحُؼٍخ ك٢ نطحذٜح، كِٞ ضٍُى جَُّ٘ح

ُكِْٜ٘، ًحٕ ٗوًظح ٝػ٤رًح"
(5)

. 

٣ٝوٍٞ جٍُجكؼ٢ ك٢ ًطحذٚ ضكص ٌج٣س جُوٍإٓ: " كأٍٓ جُِـس جُؼٍذ٤س ٤ُّ أٍٓ      

ُـس ٣طِد ٜٓ٘ح ضٞك٤ٍ جُطلحْٛ ذ٤ٖ أذ٘حتٜح ككٓد ذَ ٢ٛ ُـس ػو٤ىز، ٢ٛٝ جقطٞجء 

ك١ٌٍ غوحك٢ أ٣ى٣ُٞٞؾ٢ نحص، ٍُٗ ذٜح جُٞق٢ جُٔوىِ ٤ُٓط٘رؾ جُؼحُٕٔٞ ذٜح 

ٍكغ جألْٓ ئٕ كٜٔطٚ، ٝضٓؼى قٌْ هللا ك٢ ًٛٙ جُى٤ٗح، ٢ٛٝ ٓهُٕٝ غوحك٢ ٓوىِ ٣

                                                           
ػرى جُك٢ ذٖ أقٔى ذٖ دمحم جذٖ جُؼٔحو جُؼ١ٌٍَ جُك٘ر٢ِ، شًٌجش جًُٛد ك٢ أنرحٌ ٖٓ يٛد، قووٚ: ٓكٔٞو  - 1

 .407ص:  2ّ، ؼ 1986 -ٛـ  1406، 1ذ٤ٍٝش، ؽ:  –جألٌٗحؤٝؽ، وجٌ جذٖ ًػ٤ٍ، وٓشن 

ٛـ 1405، 3جُ٘رالء، ٓإْٓس جٍُْحُس، ؽشّٔ جُى٣ٖ أذٞ ػرى هللا دمحم ذٖ أقٔى ذٖ ػػٔحٕ جًُٛر٢، ٤ٍْ أػالّ  - 2

 .75ص 10ّ، ؼ 1985/ 

 .527ص 1جذٖ ض٤ٔ٤س: جهطؼحء جُظٍجؽ جُٔٓطو٤ْ ُٔهحُلس أطكحخ جُؿك٤ْ، ؼ - 3

 .527ص 1جُٔظىٌ جُٓحذن، ؼ - 4

 .252ص  32ؼ جُلطحٟٝ جذٖ ض٤ٔ٤س،  - 5

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/36097/#_ftn14
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/36097/#_ftn32
http://www.alukah.net/literature_language/0/36097/#_ftn28
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َّٕ َُُٚ  ﴿ذٚ ئٕ ضىذٍضٚ، ٝضشو٠ ئٕ ضًٍطٚ، هحٍ ضؼح٠ُ:  ١ كَاِ ٍِ ًْ ْٖ ِي َع َػ ٍَ ْٖ أَْػ َٓ َٝ

ًٌح ْ٘ ِؼ٤َشسً َػ َٓ﴾ 
(1)

. 

٠َٓ ﴿ٝهُٞٚ ضؼح٠ُ:  ْ٘ َّ ضُ ْٞ َ٤ ُْ َُِي ج ًًََ َٝ ح  َٜ ٤طَ ِٓ َُِي أَضَطَْي آ٣ََحضَُ٘ح كََ٘ ًًََ  ٍَ ﴾ هَح
(2)

. 

ٌٕٞ ئال ُٔطوٖ ُٜح، ػحُْ ذلٜ٘ٞٗح كحْٛ ُٔؿحَٛح ٓططِغ ئ٠ُ ٣ٍ ال ٣ىٝجألٍٓ ذحُط    

ُِـس جُؼٍذ٤س ٓؿٔؼ٤ٖ ُكلع ٝجُِٕٔٓٔٞ ْٛ ج٣ًُٖ هؼَّىٝج ج، أٍْجٌٛح ٝذالؿطٜح

جُوٍإٓ
(3)

. 

ً ٖٓ جُٔطـٍذ٤ٖ ٖٓ      ٝٗؿى إٔ ضح٣ٌم ػِّٞ جُؼٍذ٤س ٝجإلْال٤ٓس ػٍكص أػالٓح

 .جألخ ػظٍ ٓرٌٍ كؼِْ جُ٘كٞ ٣ى٣ٖ ٤ُٓر٣ٞٚ ٝٛٞ كح٢ٌْ

ُوى ُلص ؾٔحٍ جُى٣ٖ جألكـح٢ٗ أل٤ٔٛس جُِـس جُؼٍذ٤س ُِِْٔٓ كوحٍ: ُٝٞ إٔ ٝ"     

ً ٤ٌْٔحً، ْٝؼص ُطؼ٣ٍد جألضٍجى  جُىُٝس جُؼػٔح٤ٗس جضهًش جُِٓحٕ جُؼٍذ٢ ُٓحٗح

ٌُحٗص ك٢ أٓ٘غ هٞز، ٌُٜٝ٘ح كؼِص جُؼٌّ ئيج كٌٍش ذطط٣ٍي جُؼٍخ ٝٓح أْلٜٜح 

طلص ٖٓ ذ٤ٖ جألٓط٤ٖ جُ٘ؼٍز جُو٤ٓٞس٤ْحْس ٝأْؤٚ ٖٓ ٌأ١ ئٜٗح ُٞ ضؼٍذص الٗ
(4)

. 

     ٝ ٍٟ٣ ٌُٚ٘ ً ٖٓ ٣٘ط٢ٔ ئ٠ُ إٔ ًٔح ٛٞ ٓؼٍٝف إٔ جألكـح٢ٗ ٤ُّ ػٍذ٤ح

 ٚ.٤ٔجُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝجإلْالّ ٣ؼ٢٘ جالٗطٔحء ئ٠ُ ُـس جُوٍإٓ ٝضؼحُ

٤ِْٝس جُطٞجطَ ٝجُلْٜ ذ٤ٖ جُىجػ٤س  ك٢ٜ ُِـس جُؼٍذ٤س: ُىػحزج قحؾس -16

إٔ ٣ٌٕٞ ؾحٛالً ذطؼح٤ُْ جُِـس جُؼٍذ٤س، كٖٔ  سٖٓ ػ٤د جُىجػ٤ٝؾٌٜٔٞٙ، ٝ

قحكظحً ٌُػ٤ٍ ٖٓ ج٣٥حش جُوٍآ٤ٗس، ػحٌكحً  سجألٌٓٞ جُطر٤ؼ٤س إٔ ٣ٌٕٞ جُىجػ٤

ً ذحألقٌحّ  ذأْرحخ جٍُُ٘ٝ، ٝجُ٘حْم ٝجُٔ٘ٓٞل، ٝج٢ٌُٔ ٝجُٔى٢ٗ، ٝػحٌكح

ٝآ٣حضٚ ٝأقٌحٓٚ،  ٚ، ٝإٔ ضالٝضٚ ُِوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝجُطل٤ٌٍ ك٢ ٓؼح٤ٗجُشٍػ٤س

٣ططِد ٓ٘ٚ جإلقحؽس ذحُِـس ٝٓؼح٤ٜٗح،  ٠ ج١ًُ ضوظىٙ ًَ آ٣س ٝأُلحظُٚٔؼ٘ٝج

ً ػ٠ِ ئ٣ٔحٕ، ٣وٍٞ ضؼح٠ُ:   ﴿ًٝحٕ ٣لْٜ ٓوحطىٙ ٣ٝلْٜ أٛىجكٚ جَوجو ئ٣ٔحٗح

 ْْ ُٜ ِؾَِْص هُُِٞذُ َٝ  ُ ٍَ َّللاَّ ًِ َٖ ئِيَج يُ ٣ ًِ َٕ جَُّ ُٞ٘ ِٓ ْإ ُٔ ُْ ح ج َٔ  ﴾ ئَِّٗ
(5)

. 

                                                           
 .124ٌْٞز ؽٚ ج٣٥س:  - 1

 .126ٌْٞز ؽٚ ج٣٥س:  - 2

 -ٛـ  1423 -1، ؽذ٤ٍٝش –ط٤ىج  -ٍُجكؼ٢، ضكص ٌج٣س جُوٍجٕ، جٌُٔطرس جُؼظ٣ٍس ٣٘ظٍ: ٓظطل٠ طحوم ج - 3

 .34ّ، ص:  2002

ؾٔحٍ جُى٣ٖ جألكـح٢ٗ، جألػٔحٍ جٌُحِٓس ، ضكو٤ن: و. دمحم ػٔحٌز، جُظحوٌ ػٖ جُٔإْٓس جُؼٍذ٤س ُِىٌجْحش  -4

 ، ص:  .2، ؼ: 1981ٝجُ٘شٍ، 

 .2ٌْٞز جألٗلحٍ ج٣٥س: - 5
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٣ٞٛس جألٓس ٝض٤ُٔٛح ػٖ ؿ٤ٍٛح ٖٓ ٝضؼى جُِـس ٖٓ أْٛ جُٔالٓف جُط٢ ضٌُٕٞ     

 .أل١ غوحكس أٝ قؼحٌزجُؼ٘ظٍجٕ ج٣ًٍُُٔحٕ     جألْٓ، كحُِـس ٝجُى٣ٖ ٛٔح 

ٍُّ ُألٓس:   -17 ٌُ ػ َّٕ جُِـس جُؼٍذ٤س ٓظى  أ

ٍِ ئ٠ُ جُِـس جُؼٍذ٤س ػ٠ِ أٜٗح ُـسُ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝجُٓ٘س  ال ذى ٖٓ جُ٘ظ

ج جُٔطٍٜز، ُٝـسُ جُطش٣ٍغ جإلْال٢ٓ؛ ذك٤ع ٣ٌٕٞ جالػطُ ًَ َُ ذٜح جػطُج ج

ٌٍ أْح٢ْ ٖٓ ٓوٞٓحِش  ذحإلْالّ، ٝضٍجغٚ جُكؼح١ٌ جُؼظ٤ْ، ك٢ٜ ػ٘ظ

جألٓس جإلْال٤ٓس ٝجُشهظ٤س جإلْال٤ٓس، ٝجُ٘ظٍ ئ٤ُٜح ػ٠ِ أٜٗح ٝػحء 

َِّ ؾٞجٗرٜح، ٝال ضٌٕٞ ٓؿٍوَ ٓحوزٍ ٓٓطوِس ذًجضٜح  ُِٔؼٍكِس ٝجُػوحكس ذٌ

سَ جُط٢ ضَٜٔ ُـطَٜح أٓسٌ ضك َّٓ َّٕ جأل ٜح ُِىٌجْس؛ أل ِٓ َٜٓح، ٝضلٍُع ػ٠ِ ٗل طوٍ ٗل

 جُطرؼ٤س جُػوحك٤س.

، ٝال  ظطل٠ طحوم جٍُجكؼ٣٢وٍٞ ٓ ٍَّ ٓر٤ً٘ح ًٛج: "ٓح يَُّص ُـسُ شؼٍد ئالَّ ي

، ٖٝٓ ًٛج ٣لٍُع جألؾ٘ر٢ُّ  ٌٍ ٙ ك٢ يَٛحٍخ ٝئوذح ٍُ جٗكطَّص ئالَّ ًحٕ أٓ

ٍز، ٣ًٍٝرْٜ ذٜح، ٣ُٝشؼٍْٛ  َٔ ِس جُٔٓطؼ َّٓ جُٔٓطؼٍٔ ُـطَٚ كًٍػح ػ٠ِ جأل

ٍَ ػ ح غالغسً ك٢ ػٔ ًٓ ظٔطَٚ ك٤ٜح، ٣ٝٓطِِكوْٜ ٖٓ ٗحق٤طِٜح، ك٤كٌْ ػ٤ِْٜ أقٌح

 ُْ ح جُػح٢ٗ: كحُكٌ َّٓ ح جألٍٝ: كَكْرّ ُـطْٜ ك٢ ُـطٚ ْؿً٘ح ٓإذَّىًج، ٝأ َّٓ ٝجقٍى؛ أ

ح جُػحُع: كطو٤٤ى ٓٓطورِْٜ ك٢  َّٓ ج ٤ٓٗٝحًٗح، ٝأ ًٞ َِ ٓك ػ٠ِ ٓحػ٤ْٜ ذحُوط

ْٛ ٖٓ ذؼى ٍُ ٍِ جُط٢ ٣ظ٘ؼٜح، كأٓ ٛح ألٍٓٙ ضَرٌَغ"جألؿال
(1)

. 

ٍ ٝجُٔكىظ ئ٠ُ جُِـس جُؼٍذ٤س: -18 ِّٓ ك٢ٜ ج٤ُِْٞس ُلْٜ ػِّٞ  قحؾس جُٔل

ٍِ ك٢ جُش٣ٍؼِس -ٌقٔٚ هللا  -جُشحؽر٢جإلٓحّ هحٍ جإلْالّ،  : "ٝػ٠ِ جَُّ٘حظ

َْ ك٢ ش٢ء ٖٓ يُي  ٝجُٔطٌِْ ك٤ٜح أطٞالً ٝكًٍٝػح أٍٓجٕ؛ أقىٛٔح: أال ٣طٌَِّ

ًِٞٗٚ ػحٌكًح ذحُِِّٓحٕ جُؼٍذ٢، ذحُـًح ك٤ٚ  قط٠ ٣ٌٕٞ ػٍذ٤ًّح أٝ ًحُؼٍذ٢؛ ك٢

 -: كٖٔ ؾَٜ ًٛج ٖٓ ُٓحٜٗح-ٚ هللا ٌقٔ -ٓرِؾ جُؼٍخ؛ هحٍ جُشَّحكؼ٢

ٜح، ضٌِق ٓح  -ٝذِٓحٜٗح ٍُٗ جٌُطحخ، ٝؾحءش جُٓ٘س  ِٔ كطٌََِّق جُوٍٞ ك٢ ػِ

ْص ٓؼٍكطُٚ، ًحٗص ٓٞجكوطٚ ٣ؿَٜ ذؼؼٚ، ٖٝٓ ضٌِق ٓح ؾَٜ ٝٓح ُْ ضػر

ٍَ ٓكٔٞوزؿ -ئٕ ٝجكوٚ -ُِظٞجخ ؛ ئي ٗطن ٤ ٌٍ ٍَ ٓؼًٝ ، ًٝحٕ ذهطثٚ ؿ٤

ك٤ٔح ال ٣ك٤ُؾ ػِٔٚ ذحُلٍِم ذ٤ٖ جُهطأ ٝجُظٞجخ ك٤ٜح"
(2)

. 

ه٢ جألٓس جإلْال٤ٓس:  -19 ٌُ ضطٔػَ جُِـس ك٢ جألٓس جُ٘حؽوس ذٜح "أٜٗح و٤َُ ػ٠ِ 

، ٝيُي ألٕ جضٜح جُل٣ٌٍس ٝجُكؼح٣ٌس ٝجُى٤٘٣سجُظٌٞز جُطؼر٣ٍ٤س جُػحذطس ُػٍٝ
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ػ٤ِٜح جُظ٤ـس ْٓ ٛٞ ج١ًُ ٢ِٔ٣ ٤ِٔس ُىٟ أٓس ٖٓ جألضىجٍٝ جُهحؽٍز جُؼ

ْٞجء أًحٗص  -ح إٔ ضىجٍٝ جُظٌٞ جُكؼح٣ٌس ذ٤ٜ٘ح، ًٔجُطؼر٣ٍ٤س جُٔالتٔس

ػ٤ِٜح ال ذى إٔ ٢ِٔ٣  -ٓشحػٍ ٝؾىج٤ٗس أٝ آوجذحً جؾطٔحػ٤س أٝ ٓ٘طؿحش ٓحو٣س 

ً ٖٓ جُظ٤ؾ جٌُال٤ٓس ٖ ، جُط٢ ضٓطط٤غ إٔ ضٌٕٞ ذٜح وه٤وس جُطؼر٤ٍ ػأُٞجٗح

، ٣ط٠ُٞ يُي جُ٘هرس جُٔٔطحَز ٖٓ أطكحخ ػٍٛح، ٝآوجذٜح، ٝٓ٘طؿحضٜحٓشح

، جُوحو٣ٌٖ ػ٠ِ ضط٣ٍٞ جألٝػحع سجُٜٔحٌجش جُل٣ٌٍس ٝجُوىٌجش جُِٓح٤ٗ

الش جُىه٤وس جٍُجتؼس ػ٠ِ ، يجش جُىالجُِـ٣ٞس، ٝجذطٌحٌ أُٞجٕ جُطؼر٤ٍ

جٍُٔجو
(1)

. 

 شٜحوز ؿ٤ٍ ج٤ُِٖٔٓٔ ُِـس جُؼٍذ٤س: -20

ُْ ضوطظٍ شٜحوز أذ٘حء جُِـس جُؼٍذ٤س ُٜح كوؾ ذَ جٓطىش ًٛٙ جُشٜحوز ئ٠ُ  

ٝذ٤٘ٞج ُ٘ح  ٛحؿ٤ٍ ج٤ُِٖٔٓٔ ٖٓٔ أضظلٞج ذحإلٗظحف، ٖٝٓ ذ٤ٖ ج٣ًُٖ ٓىقٞ

َّٕ ك٢  ٌٓحٗطٜح جُٔٓطشٍم جُٔؿ١ٍ ػرىج٣ٌٍُْ ؾٍٓحِٗٞ ق٤ع هحٍ: "ئ

ح ُِـس جُؼٍذ٤س أذو٠ ػ٠ِ ٌٝػطِٜح ٝنِٞوٛح،  ًّٓ ِّ ْ٘ىًج ٛح كِْ ضَ٘ ٜٓ٘ح جإلْال

جألؾ٤حٍ جُٔطؼحهرس، ػ٠ِ ٗو٤ِغ ٓح قىظ ُِـحِش جُوى٣ٔس جُٔٔحغِس ًحُالض٤٘٤س؛ 

ِّ هٞز ضك٣َٞ  ِٕ جُٔؼحذى، ُٝوى ًحٕ ُإلْال ح ذ٤ٖ ؾىٌج ًٓ ق٤ع جُٗٝش ضٔح

ؾحٌكس أغٍش ك٢ جُشؼِٞخ جُط٢ جػط٘وطٚ قى٣ػًح، ًٝحٕ ألِِْٞخ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ 

ٍِ ًٛٙ جُشؼٞخ، كحهطر ٌٍ ػ٤ٔن ك٢ ن٤ح ٓص آالكًح ٖٓ جٌُِٔحِش جُؼٍذ٤س، أغ

ٍُ جُػح٢ٗ: ج١ًُ  جَوجٗص ذٜح ُـحضٜح جألط٤ِس، كحَوجوش هٞزً ٝٗٔحًء، ٝجُؼ٘ظ

أذو٠ ػ٠ِ جُِـِس جُؼٍذ٤س ٛٞ ٍُٓٝٗطٜح جُط٢ ال ضُرحٌٟ، كحألُٔح٢ٗ جُٔؼحطٍ 

َْ ًِٔسً ٝجقىزً ٖٓ جُِٜؿِس جُط٢  ًحٕ ٣طكىظ ذٜح ٓػالً ال ٣ٓطط٤غ إٔ ٣لٜ

َْ آوجخ ُـطِْٜ أؾىجوُٙ ًٓ٘ أُق ْ ٘س، ذ٤٘ٔح جُؼٍُخ جُٔكىغٕٞ ٣ٓطط٤ؼٕٞ كٜ

جإلْالّ" جُط٢ ًطرص ك٢ جُؿح٤ِِٛس هرَ
(2)

 . 

ُٞٚ ك٢ ئٗظحف جُِـس ًًُي ٣طحُؼ٘ح جُٔٓطشٍم جألُٔح٢ٗ "٣ٞٛحٕ كي" ذو    

ٛح جُؼح٢ُٔ أْح٤ًّْح جُؼٍذ٤س ُِ َّٕ جُؼٍذ٤سَ جُلظك٠ ُطى٣ٖ قط٠ ٣ٞٓ٘ح ًٛج ذًٍٔ : "ئ

ح هى هحٓص ك٢ ؾ٤ٔغِ جُرِىجٕ جُؼٍذ٤س ٝجإلْال٤ٓس ًُٜٙ جُكو٤وس جُػحذط س، ٢ٛٝ أَّٜٗ

ِّ ك٢ جُػوحكس ٝجُٔى٤ٗس، ُوى ذٍٖٛ ؾرٍُٝش جُطٍجظ  ج ُـ٣ًّٞح ُٞقىز ػحُْ جإلْال ًُ ٌٓ

َِّ ٓكحٍُٝس ٣وظى ذٜح َقُقس جُؼٍذ٤س  جُؼٍذ٢ جُهحُى ػ٠ِ أٗٚ أهٟٞ ٖٓ ً
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ٜح ج٤ُٓٔطٍ، ٝئيج طىهص جُرٞجوٌ ُْٝ ضهطة  ِٓ ، جُلظك٠ ػٖ ٓوح َُ جُىالت

ِّ جُؼط٤ى ٖٓ ق٤ع ٢ٛ ُـس جُٔى٤ٗس جإلْال٤ٓس"  كٓطكطلع جُؼٍذ٤سُ ذًٜج جُٔوح
(1)

. 

 ًٝٛج ٌجؾغ ئ٠ُ ُـطْٜ جُؼٍذ٤س جُـ٤٘س ذحألُلحظ ٝجُٔؼح٢ٗ ٝجُطٍج٤ًد ٝجُٔشطوحش.

ٍَ جُِـحِش ٌٝٗوًح ٝؿ٠ً٘، ٣َٝؼِؿُ   ٝهحٍ "ًح٤ٌُِٗٞ٘ٞ": "جُِـسُ جُؼٍذ٤س ضلُٞم ْحت

ُٕ ػٖ ٝطِق ٓكح  ْٜ٘ح".جُِٓح

ج، ًٝٛج     ًَ ٝهحٍ "كحٕ و٣ي" )جأل٢ٌ٣ٍٓ(: "جُؼٍذ٤سُ أًػٍ ُـحِش جألٌع جٓط٤ح

ٜح، ٝجُػح٢ٗ: ٖٓ ق٤ع  ِٔ َُ ٖٓ ٝؾ٤ٜٖ؛ جألٍٝ: ٖٓ ق٤ع غٍٝز ٓؼؿ جالٓط٤ح

 جْط٤ؼحذٜح آوجذٜح".

هحٍ جُىًطٌٞ "كٍٗرحؽ" )جألُٔح٢ٗ(: "٤ُٓص ُـسُ جُؼٍِخ أؿ٠٘ ُـحش جُؼِْ    

َّٕ ج٣ًُٖ  َّٕ جنطالك٘ح ككٓد، ذَ ئ ٗرـٞج ك٢ جُطأ٤ُِق ذٜح ال ٣ٌحوُ ٣أض٢ ػ٤ِْٜ جُؼىُّ، ٝئ

ِٕ ٝجُٓؿح٣ح ٝجألنالم أهحّ ذ٤٘٘ح ٗكٖ جُـٍذحء ػٖ جُؼٍذ٤ِس ٝذ٤ٖ ٓح  ٓح َُّ ػْٜ٘ ك٢ جُ

 أُلٞٙ قؿحذًح ال ٣طر٤ٖ ٓح ٌٝجءٙ ئالَّ ذظؼٞذس".

ٌه٠ ٖٓ ٝهحٍ "ك٤ال ْرحَج": "جُِـسُ جُؼٍذ٤س ٖٓ أؿ٠٘ ُـحِش جُؼحُْ، ذَ ٢ٛ أ  

َّٕ جُل٤ٍٓٗسَ  ََّ أوٝجِش جُطؼر٤ٍ ك٢ أطُٜٞح، ك٢ ق٤ٖ أ ُـحِش أٌٝٝذح؛ ُطؼٜٔ٘ح ً

ٝجإلٗؿ٣ُ٤ِس ٝجإل٣طح٤ُس ْٝٞجٛح هى ضكىٌش ٖٓ ُـحٍش ٤ٓطس، ٝال ضُجٍ قط٠ ج٥ٕ 

ُُِؽ ٌْٓ ضِي جُِـحِش ُطأنًَ ٖٓ وٓحتِٜح ٓح ضكطحُؼ ئ٤ُٚ" ضؼح
(2)

. 

هٟٞ جُوٟٞ جُط٢ هحٝٓص جالْطؼٔحٌ أٝهحٍ جُٔإٌل جُل٢ٍٓٗ ؾحى ٤٣ٍى: ئٕ    

جُل٢ٍٓٗ ك٢ جُٔـٍخ ٢ٛ جُِـس جُؼٍذ٤س ك٢ٜ جُط٢ قحُص وٕٝ يٝذحٕ جُٔـٍخ ك٢ 

كٍٗٓح
(3)

. 

ضرٍَ ٌٓحٗس جُِـس ، -ج٣ًُٖ ضؿٍوٝج ُِكن -أذٍَ جُشٜحوجش ُـ٤ٍ ج٤ُِٖٔٓٔكًٜٙ     

ٙ ، ك٤ِص وػحز جُؼح٤ٓس ٣ىًٌٕٞ ٌٓحٗس ًٛأؾٔغ جُؼٍذ٤س ٤ُٓٝضٜح ذ٤ٖ ُـحش جُؼحُْ

جُِـس ٣ٝؼطُٝج ذٜح، ٝال ٤ٓ٣ٍٝج ٌٝجء جُىػٞجش جُٔـٍػس، جُط٢ ضٜىف ج٠ُ 

       جالٗطوحص ٖٓ هىٌ ٝه٤ٔس جُِـس جُؼٍذ٤س.
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 الوبحث الثاًي                                    

 كيذ األعذاء للغت العربيت

ً أٜٗح ج٤ُِْٞس  ئٕ أػىجء جإلْالّ      ٣كحٌذٕٞ جُِـس جُؼٍذ٤س ألْٜٗ ٣ؼِٕٔٞ ضٔحٓح

ً طك٤كحً، ٝأٜٗح ٝػحء قؼحٌز جألٓس جإلْال٤ٓس جُٞق٤ىز ُلْٜ جُؼِّٞ  كٜٔح

 إٔ ٕٞى٣ًٌ أػىجء جإلْالّٝ، جَٓ ٝقىضْٜجإلْال٤ٓس ٝضح٣ٌهٜح، ٝأٜٗح ٖٓ ػٞ

، ٝجيج ٞج كْٜ جُِـس جُؼٍذ٤س كوىٝج كْٜ جإلْالّ ذشٌَ طك٤فأِٛٔيج ئ ٤ِٖٔٓٔجُ

ضْٜ ًٍٝجٓطْٜ، غْ  ػحػصكوىٝج كْٜ جإلْالّ  َُّ أٓطْٜ ٤ًٝحْٜٗ ٝقؼحٌضْٜ، ٝػ

ٝأطركٞج ضحذؼ٤ٖ ٓو٣ٌٜٖٞ. ًٝٛج، ٓغ جألْق، ٓح ٣ٍؿرٚ  ،كوىٝج أٗلْٜٓ ٝذالوْٛ

ك٢ د أػىجء جإلْالّ ٣ٝؼِٕٔٞ ٖٓ أؾِٚ ك٢ ًَ َٓحٕ، ٝذٌَ جُْٞحتَ ٝجألْح٤ُ

ٛح ذٜح، ك٢ جُرالو جإلْال ٞٛحٓ٘حٛؽ جُطؼ٤ِْ جُط٢ ٝػؼ ك٢ جُرٍجٓؽ  ٝأ٤ٓس ٤ُؼُِّٞ

ذَ ٝك٢ جٌُطد ٝجُٔإُلحش  جإلػال٤ٓس ٝجُىػحت٤س جُٔهطِلس جُط٢ ٣كٍكْٜٞٗ ذٜح،

ٝجألؽٍٝقحش جُىٌج٤ْس جُط٢ ٣ظىٌٛح ذؼغ أذ٘حء ج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ ٌْحتِْٜ 

ٜٗح ضكص ئشٍجف أْحضًز  جُؿحٓؼ٤س ٝأذكحغْٜ جُطح٣ٌه٤س ٝجالؾطٔحػ٤س ٝجُط٢ ٣ؼىُّٝ

ؼٍٕٔٝ جُه٤ٍ ُإلْالّ ٝج٤ُِٖٔٓٔ، ٝال ُِـس جُؼٍذ٤س ؿ٤ٍ ٤ِٖٔٓٓ ٝال ٣

ذَ ٣ؼٍٕٔٝ جُؼىجٝز ُإلْالّ ُٝكؼحٌضٚ ُٝطح٣ٌهٚ، س، ٝجُكؼحٌز جإلْال٤ٓ

ٝجْط٤ؼحخ  ،٣ٝشٌٌٕٞ أذ٘حء ج٤ُِٖٔٓٔ ك٢ هىٌز جُِـس جُؼٍذ٤س ػ٠ِ ٓٞجًرس جُك٤حز

ػِّٞ جُؼظٍ ٝجُطلحػَ ٓغ ٓٓطؿىجش ضوىّ جُرش٣ٍس
(1)

. 

جُِـس جُؼٍذ٤س ٝجإلْالّ؛ ألٕ هللا ْركحٗٚ ٝضؼح٠ُ هى  ال نٞف ػ٠ِ ٓٓطورَٝ    

ّٜى ذكلع ًطحذٚ ج٣ٌٍُْ ٌْحُس ُٝ ئَِّٗح َُُٚ ـس، هحٍ ضؼح٠ُ: ضؼ َٝ  ٍَ ًْ َ٘ح جًُِّ ُْ َُّ َٗ ُٖ َْٗك ﴿ ئَِّٗح 

﴾ َٕ ََُكحكُِظٞ
(2)

جُٔ٘طٓر٤ٖ ئ٠ُ جإلْالّ،  ٖٓٝئٗٔح جُهٞف ًَ جُهٞف ػ٠ِ أٗلٓ٘ح، ، 

ولٕٞ ؾ٤ٔؼًح ذ٤ٖ ٣ى١ هللا ٣ٝكحْرٕٞ ػ٠ِ ٝػ٠ِ أذ٘حء جُِـس جُؼٍذ٤س ق٤ٖ ٣

 .ضوظ٤ٍْٛ ك٢ قٔح٣س جُِـس جُؼٍذ٤س ٝٗظٍضٜح ٝقٔح٣س و٣ْٜ٘ ٝٗظٍضٚ
٤ُّٝ غٔس شّي إٔ ٓؼًٍس جإلْالّ ٓؼًٍس ٓٔطىز ك٢ جألٌع ٝجُُٖٓ ُٖٝ    

ٕٝ ػ٠ِ ٗشٍ كٓحوْٛ ٝػالُْٜ ٣٘لوٕٞ أٓٞجُْٜ ذٓهحء  ٍُّ ضطٞهق؛ كأػىجء هللا ٓظ

ٌٍّ ػ٠ِ ٗشٍ جُكن ٝجُظالـ  ُ٘شٍ جُلط٘س ٝجُلٓحو ك٢ جألٌع، ٝجإلْالّ ٓظ

ُٝٓحٕ جُىػٞز  ،ِْٓٝجُىػٞز ئ٠ُ هللا ٌُْٝٞٚ، ٝجُِـس جُؼٍذ٤س ُٓحٕ جإلْالّ ٝجُٔ

 .جإلْال٤ٓس ك٢ جألٌع، كٔؼًٍطٜح ضٔػَ ؾُءجً ٌت٤ٓحً ٖٓ ٓؼًٍس جإلْالّ

                                                           
دمحم جُظحوم جُط٢ٍٗٞٛ، أ٤ٔٛس جُِـس جُؼٍذ٤س ٝأ٤ٔٛس ئق٤حتٜح، ٓؿِس جُٞػ٢ ، ضظىٌ ًَ شٍٜ ه١ٍٔ ػٖ غِس  - 1
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ٝأػىجء هللا ٣ىًٌٕٞ ًٛٙ جُكو٤وس كٍْٔٞج ٜٗؿْٜ جُش٤طح٢ٗ ٌٍٝٓٝج ٌٍْٓٛ      

 .جُؼ٤ٔن، ًٝحوٝج ٤ًىْٛ جُشى٣ى ػى جُِـس جُؼٍذ٤س ٝػى جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ

٤ِٖٔٓ ُى٣ْٜ٘ ٝش٣ٍؼطْٜ جإلْال٤ٓس، ًٝحٕ جُٔ٘لً ئ٠ُ يُي ئػؼحف كْٜ جُٔ     

ٝأَْٜ ؽ٣ٍٍن ًُُي ػٍخ جُِـس جُؼٍذ٤س جُط٢ ٢ٛ أْحِ كْٜ جُطش٣ٍغ 

جإلْال٢ٓ، كِْ ٣طٍى جُـٍخ ٤ِْٝسً ضٓحػى ػ٠ِ يُي ئال ٝجْطهىٓٞٛح، ًٝحٕ ٖٓ 

أذٍَ جُىػٞجش جُط٢ ٗحوش ذٜىّ جُِـس جُؼٍذ٤س وػٞز جُٔٓطشٍم ٤ُٝحّ ًٌُّٝٞ 

ُِؼٍخ  -ػ٠ِ قى ضؼر٤ٍْٛ-ٌٔٞ ج٣ًُٖ هىٓٞج ٗظحتف ٖٝٓ ذؼىٙ وػٞز جُوحػ٢ ٣ِٝ

ٝج٤ُِٖٔٓٔ، ذإٔ ئطالـ جُكٍف جُؼٍذ٢ ال ٣طْ ئال ذط٘ك٤طٚ ؾحٗرحً، ٝجٌُطحذس 

 .ذحُكٍٝف جُالض٤٘٤س ذىالً ٓ٘ٚ

ًٝحٕ جُٜىف ٖٓ جُوؼحء ػ٠ِ جُِـس جُؼٍذ٤س ئٛحٗس ٓؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س قط٠      

ُؼٍذ٤س جُط٢ ضإِْٜٛ ُِؼَٔ ك٢ ٜٓ٘س ٣٘ظٍف جُطالخ ػٖ جالُطكحم ذأهٓحّ جُِـس ج

ضى٣ٌّ جُِـس جُؼٍذ٤س، ٝهى جضؼف ًٛج "ك٢ ٤ْحْس جُطؼ٤ِْ جُط٢ نططٜح )وجِٗٞخ( 

ك٢ ٓظٍ، ٝجضرؼٜح جُٔٓطؼٍٕٔٝ ك٢ أٌؾحء جُؼحُْ جإلْال٢ٓ جٗكىٌ ٝػغ ٓىٌِ 

ىظ جُ٘حِ ػٖ جُِـس جُؼٍذ٤س ذوىٌ ٓح جٗكىٌ ٌجضرٚ، ٝأطرف ٓحوز ُِٓه٣ٍس، ٣طك

كوٚ، ٝكوٍٙ ٝجٗكطحؽ ٓٓطٞجٙ جالؾطٔحػ٢ ٝجُل١ٌٍ، ٝػ٤ن أؾِٜٚ، ٝضهِلٚ، 

ٝأطرف ٓحوز ُِط٘ىٌ ك٢ جٍُٝج٣حش ٝجُوظض ٝجٍُٔٓق٤حش ٝجألكالّ، ٝجٗؼٌّ 

يُي ػ٠ِ جُٞػغ ج٤ُٜٖٔ ػ٠ِ جُِـس جُط٢ ٣ىٌْٜح، كأطركص ٓٞػغ جالَوٌجء 

ٝجُطكو٤ٍ ٝجُ٘لٌٞ، ٝأطركص جُشٌٟٞ ٍٓز ٖٓ طؼٞذس جُِـس جُؼٍذ٤س، ٝأطرف 

٠ُ جُِـس ئوحٌٕ يُي ذٔح ػ٤ِٚ ٓىٌِ جُِـس جإلٗؿ٣ُ٤ِس، ٝجُ٘ظٍز جإلٗٓحٕ ٣

جإلٗؿ٣ُ٤ِس
(1)

  . 

ٝهى ِْي جُـٍخ ك٢ طٍف ج٤ُِٖٔٓٔ ػٖ جُِـس جُؼٍذ٤س ٤ِْٝس نر٤ػس أكظف     

ؽ٣ٍن جُوؼحء ػ٠ِ جُِـس  ٢ٝال ذأِ ك" ػ٘ىٓح هحٍ : "وِٗٞخ " ١جإلٗؿ٤ُِػٜ٘ح 

ٓحض٘ح جُػوحك٤س، ٓػَ جُٔٓطشٍم ٓإْ ٢ٓطؼحٕ ذأٌٝٝذ٤٤ٖ ٣ؼ٤ٕ٘ٞ كجُؼٍذ٤س إٔ ٣ُ 

 ُٝ ظق ذىجٌ جٌُطد جُٔظ٣ٍس، ًٝحٕ أٍٝ ٖٓ وػح جألُٔح٢ٗ "ُِْٜٝ ْر٤طح " جًُٟ 

ئ٠ُ ٗرً جُِـس جُؼٍذ٤س، ٝآُق ًطحذح ػٖ هٞجػى جُِـس جُؼح٤ٓس ك٢ ٓظٍ
(2)

 . 

     ُْ ً ٓهطِلس ك٢ رالً شط٠ ٝؽُ ٝهى ِْي أػىجء جإلْالّ ٝنظّٞ جُلظك٠  ٍهح

 :ٖٝٓ ضِي جُْٞحتَقٍذْٜ ُِـس جُوٍإٓ، 

                                                           
 .189ؾ٤َٔ جُٔظ١ٍ، قحػٍ جُؼحُْ جإلْال٢ٓ، ص  - 1
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 : الذعىة إلى العاهيت وإحياء اللهجاث الوحليتأوالً: 

 ؛ُوى جٛطْ أػىجء جُلظك٠ ذحُىػٞز ئ٠ُ ٛؿٍ جُلظك٠ ٝئهظحتٜح ٖٓ ق٤حضْٜ    

ًٍد جُكؼحٌز، ٝوػٞج ك٢ ذٝجُؼحتن وٕٝ ضوىْٜٓ ُٝكحهْٜ  ،ألٜٗح ْرد ضأنٍْٛ

ٝجُٔهحؽرس، ٝأُوٞج ك٢ جُٞهص ٗلٓٚ ئ٠ُ ئق٤حء جُؼح٤ٓس ٝجْطهىجٜٓح ك٢ جُطأ٤ُق 

 .يُي جُٔكحػٍجش، ٝػوىٝج جُ٘ىٝجش

ٍ ٖٓ وػح ئ٠ُ يُي جُىًطٌٞ/ ُْٜٝ جْر٤طح جألُٔح٢ٗ جُؿ٤ٓ٘س، كل٢ ْ٘س أٝٝ    

ىٙ ّ ٝػغ ًطحذحً ػ٘ٞجٗٚ " هٞجػى جُؼٍذ٤س جُؼح٤ٓس ك٢ ٓظٍ" ًٝٛج جٌُطحخ ٣ؼُ 1880

ك٢  ك٤ِس، ٝوػحجُرحقػٕٞ أٍٝ ٓكحُٝس ؾى٣س ُىٌجْس ُٜؿس ٖٓ جُِٜؿحش جُؼٍذ٤س جُٔ

ًطحذٚ ئ٠ُ جضهحي جُؼح٤ٓس ُـس أوذ٤س ذكؿس طؼٞذس جُِـس جُؼٍذ٤س جُلظك٠، ٝأشحٌ 

ذط٣ٍوٍس ٓحًٍزٍ ئ٠ُ كطف جُؼٍخ ُٔظٍ، ٝٗشٍ ُـطْٜ جُؼٍذ٤س ذ٤ٖ أِٜٛح ٝهؼحتٜح 

ٝٛٞ ٣كحٍٝ ذًٜج ئغحٌز جُؼ٘ظ٣ٍس جُؼٍه٤س  ،ُِـس جُورط٤س ُـس جُرالو جألط٤ِسػ٠ِ ج

 .ذ٤سجُٔظ٣ٍس ػى جُِـس جُؼٍ
ق٤ع ؾؼَ ُـس  (،)ٓظٍ جُكى٣ػس :ًًُٝي جٌُِٞو ًٍٍٝٓ ج١ًُ أُق ًطحخ    

جُطؼ٤ِْ ج٤ٍُْٔس ٢ٛ جإلٗؿ٣ُ٤ِس، ٝهى أشحٌ قحكع ئذٍج٤ْٛ ئ٠ُ ٓكحٌذس ًٍٍٝٓ 

ٝئٜٗح هؼحء ػ٤ِ٘ح أٝ ْر٤َ ئ٠ُ جٍُوٟ  ،هؼ٤ص ػ٠ِ أّ جُِـحش :ُِؼٍذ٤س ذوُٞٚ
(1)

. 

ً ُٞجء جُىػٞز ئ٠ُ جُؼح٤ٓس ج      ِْىُٕ ٝقَٔ أ٣ؼح ِْ ُىجٌؾس جُٔٓطشٍم جإل١ُ٤ٌِٗ "

ً ك٢ جُٔكحًْ جأل٤ِٛس ذحُوحٍٛز، ئذَّحٕ جالقطالٍ ٌُٝٔٞ" ج١ًُ ًحٕ هحػ ٤ح

( ًطحذحً ْٔحٙ "جُؼٍذ٤س جُٔك٤ٌس ك٢ ٓظٍ" 3333ّ، ئي أطىٌ ك٢ ْ٘س )جُر٣ٍطح٢ٗ

جضؿٚ ك٤ٚ ٌجتى جُكِٔس جُٔٓطشٍم جألُٔح٢ٗ "ْر٤طح" ككحٍٝ وٌجْس جُؼح٤ٓس 

ض٤٘٤س، ٝئ٠ُ ، ٝوػح ئ٠ُ ًطحذطٜح ذكٍٝف الجُشحتؼس، ٝٝػغ هٞجػى ُٜحُٔظ٣ٍس ج

ً ٖٓ أٛىجف جُـُجز، ٝجْطـَ وػٞضٚ ًٛٙ جضهحيٛح ُـس أوذ٤س ، ٛٞ ٤ُكون ذٜح ٛىكح

ًَٝ٘ٞ جُؼِّٞ  ،كظَ ج٤ُِٖٔٓٔ ػٖ ُـس جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٝجُٓ٘س جُ٘ر٣ٞس جُش٣ٍلس

ٝضلط٤ص جُٞقىز جُِـ٣ٞس  ،ُكٞجؾُ ذ٤ْٜ٘ ٝذ٤ٖ ٓحػ٤ْٜ جُٔؿ٤ىٝئهحٓس ج ،جإلْال٤ٓس

 ُشؼٞخ جُ٘حؽوس ذحُؼٍذ٤س جُلظك٠.جُوحتٔس ذ٤ٖ ج

، ٖٓ أِْٞخ ٖٓ ْروٚ ٞذحً أًػٍ يًحءً ٝهى جْطهىّ ًٛج جُٔٓطشٍم ك٢ وػٞضٚ أِْ   

، ك٢ طٌٞ ضؿؼَ ٓؼحٌػس جُىػٞز ئه٘حػٚ الضهحي جُؼح٤ٓس ُـس أوذ٤سئي ػٍع 

٤س ٍ ٛٞ جٗوٍجع جُؼحٓ، ًٛج جُهطنطٍ أًرٍ ٖٓ جُهطٍ ج١ًُ ٣طكحشٞٗٚأٍٓجً يج 

 ً  :قطالٍ ُـس أؾ٘ر٤س ٓكِٜح، ئي هحٍ، ٝججُشحتؼس ٝجُؼٍذ٤س جُلظك٠ ٓؼح

                                                           
 ، جُِـس جُؼٍذ٤س ذ٤ٖ ٌٍٓ أػىجتٜح ٝئٛٔحٍ أِٜٛح.طحوم ذٖ دمحم جُٜحو١- 1
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  ً ٚ ئ٠ُ جُؼح٤ٓس "ٖٝٓ جُكٌٔس إٔ ٗىع ؾحٗرح ح ػ٠ِ ، ٝإٔ ٗورًَِٜ قٌْ نحؽة ّٝؾِ

ُٔى٤ٗس جُط٢ ٤ُٓص ُٜح طرـس ، ػ٠ِ جألهَ ك٢ جألؿٍجع جأٜٗح جُِـس جُٞق٤ىز ُِرالو

، ٝئيج ُْ ٗطهً ٠ جُهٞف ٛٞ أٗٚ ئيج ُْ ٣كىظ يُيُ، ٝٛ٘حى ْرد ٣ىػٞ ئو٤٘٣س

٘وٍػحٕ، ْٝطكَ ٓكِٜح ؽ٣ٍوس ٓرٓطس ٌُِطحذس كإ ُـس جُكى٣ع ُٝـس جألوخ ْط

، ٗط٤ؿس ٣ُُحوز جالضظحٍ ذحألْٓ جألٌٝذ٤س"ُـس أؾ٘ر٤س
(1)

. 

ٌُٖ ًٛج ال  ك٢ ضى٤ٍٓ ُـط٘ح جُؼٍذ٤س، ٝجالْطؼٔحٌ وٌٝ ًر٤ٍ ٝهى ًحٕ ُِـٍخ     

ج٤ُِٖٔٓٔ ُِـطْٜ، ٝضٍى ضؼِٜٔح ذؼغ ٤ٓ٘٣٘ح جُىٌٝ جٌُر٤ٍ ج١ًُ ُؼرٚ ئٛٔحٍ 

ٞوٟ ذحُؼٍذ٤س، ٝهى ظٍٜ ئٛٔحٍ جُؼٍخ ُِـطْٜ ًحو إٔ ٣حٜٗح، ج١ًُ ظٝجُركع ك٢ ٓ

 :ك٢ ٗٞجق٢َ شط٠، أٜٛٔح

ئٕ ٓٔح ٣إنً ػ٠ِ ٓ٘حٛؽ ضؼ٤ِْ جُِـس جُؼٍذ٤س ػٔٞٓحً، ػؿُٛح  :ٓ٘حٛؽ جُطؼ٤ِْ     

جالػطُجَ ك٢ ٗلِٞ جُطالخ ذِـطْٜ جُؼٍذ٤س جُط٢ ٢ٛ أْحِ و٣ْٜ٘  ػٖ ذع

ٝجُشؼٌٞ ذوٞضٜح ٍٝٓٝٗطٜح ٝؾٔحُٜح ٝق٣ٞ٤طٜح ٝهىٌضٜح ػ٠ِ جْط٤ؼحخ جُططٌٞجش 

ً ذط٤ٔ٘س  ً ًحك٤ح جُؼ٤ِٔس ٝجُطو٤٘س جُكى٣ػس، ًٔح ٣إنً ػ٤ِٜح أٜٗح ال ض٢ُٞ جٛطٔحٓح

ٝط٤ـٜح  ،ىجّ ٓلٍوجضٜحٝجْطه ،ٜٓحٌجش جُطالخ جُِـ٣ٞس ٝضؼ٣ٞىْٛ ٓٔحٌْس جُِـس

ٍَ كؼ٢ٍِّ ٓرحشٍ ٓٔح ٣ٓحػى ػ٠ِ ضو٣ْٞ أُٓ٘طْٜ، ٝضظك٤ف أهالْٜٓ،  جٌُٔطٓرس ذشٌ

ٝض٤ٔ٘س هىٌجضْٜ ٝٓٞجٛرْٜ جٌُطحذ٤س ٝجُهطحذ٤س، ٝئغحٌز جُكٔحْس ك٤ْٜ ُطؼِْ جُِـس 

ٝجُرٍجػس ك٤ٜح
(2)

. 

 :خطر الذعىة إلى العاهيت على الذعىة اإلسالهيت

٣هل٠ ئال ػ٠ِ أَٛ  جُؼح٤ٓس ُٜح ٖٓ جُهطٍ جُؼظ٤ْ ٓحال ال شي إٔ جُىػٞز ئ٠ُ    

يُي إٔ ًٛج جُهطٍ جُؼظ٤ْ ظَ ك٢ جَو٣حو ٓغ  ،جُؿَٜ، ٝجُٔطأغ٣ٍٖ ذػوحكس جُـٍخ

جَو٣حو ضِي جُىػٞجش جُٜىجٓس جُط٢ ض٘حو١ ذطٍى جُِـس جُؼٍذ٤س جُلظك٠ ٝجُِؿٞء 

ك٢ جُطكىظ ٓغ  ئ٠ُ جُِـس جُالض٤٘٤س ك٢ ٓؿحٍ جُؼِْ، ٝجُِؿٞء ئ٠ُ جُِٜؿس جُؼح٤ٓس

ٖٓ  ج٥ن٣ٍٖ، ٖٝٓ جُٔؼِّٞ إٔ ًٛٙ جُىػٞجش جُٜىجٓس ُِـس جُؼٍذ٤س ظٍٜش جذطىجء

 .ج٣ًُٖ ٣ٍ٣ىٕٝ ٓكحٌذس جإلْالّ ذأ١ ٤ِْٝس ًحٗص جُـٍخ

 :جُـح٣حش جُطح٤ُسٝػ٠ِ ًَ كوى ًحٗص جُىػٞجش جُٜىجٓس ُِـس جُؼٍذ٤س ضٓطٜىف     

                                                           
 .342،341ػرىجٍُقٖٔ ج٤ُٔىج٢ٗ، أؾ٘كس جٌٍُٔ جُػالغس، ص: - 1

 جٍُٔؾغ جُٓحذن. - 2
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ٝجُؼٍخ نحطس، ذطل٣ٍوْٜ ك٢ جُى٣ٖ ٝك٢ جُِـس ٝجُػوحكس،  ضل٣ٍن ج٤ُِٖٔٓٔ، -1

ٝهطغ جُط٣ٍن ػ٠ِ ضْٞغ جُِـس جُؼٍذ٤س جُٔكطَٔ ذ٤ٖ ٢ِٔٓٓ جُؼحُْ، ٝذًُي 

 ال ضطْ ُْٜ ٝقـــــــــىز.

ُٔهْٜ ئ٠ُ وٍٝ، ٝجُلظك٠ ضٞقىْٛ، ٝئال ضشطص جُؼٍخ ٝضجُؼح٤ٓس ٝ

ٝجُلِر٢٘٤  ١ُظحٌش جُظِس ذ٤ٖ جُٔظ١ٍ ٝجُٔـٍذ٢ ًحُظِس ذ٤ٖ جُٔظٍ

ٝذحُلؼَ ق٤ٖ ٣طٌِْ جُؼٍذ٢ ذِٜؿطٚ جُٔك٤ِس ٣ؼؿُ ؿ٤ٍٙ ػٖ ، جُِْٔٓ

 ًٔح هحٍ جُشحػٍ: ٓطحذؼطٚ!

 ػٍذ٤س ػؿٔحء ض٢ِٜ جُؼحٌكح!!

 .ٝق٤ٖ ٣طٌِْ جُلظك٠ ٗلْٜ ٝٗطٞجطَ

٢ٛٝ أٌٓٞ ذى٤ٛس ٝض٤ٔ٘طٜح ٝجؾد ُ٘ظ٤ٍ أٓس ٓطٞقىز ك٢ ٝؾٚ جُطكى٣حش     

 ُـطٚ:أكن جُؼحُْ ًِٚ ٣٘حكف ألؾَ  جُٜحتِس

ٝضٍكغ كٍٗٓح ض٣ِٞع جأليٕ ، *هحٓص ئٍْجت٤َ ذاق٤حء جُِـس جُؼر٣ٍس ج٤ُٔطس

جُل٤ٍٓٗس ذحإلٗؿ٣ُ٤ِس قط٠ ْٖ ٓؼ٤٘س كال ضؼِٜٔح ُألؽلحٍ ٝضٖٓ هٞج٤ٖٗ 

٢ ال ٣ؼطحو جُ٘حِ ْٔحع ؿ٤ٍ ُطٌٕٞ ٗٓرس جألكالّ جُٔطٍؾٔس طٞض٤ح ًر٤ٍز ً

ح ذحُٔػَ ٝٓ٘غ ٝج٤ُحذحٕ ُٜح ذحع ك٢ قلع ُـطٜ -ك٢ ػظٍ جُؼُٞٔس -ُـطْٜ

 .جألؾ٘ر٤س ػٖ جألؽلحٍ

ًٝطد ٝٓؼحؾْ ُـ٣ٞس ٓططٌٞز ًَ ٝضكحكع أُٔح٤ٗح ػ٠ِ ُـطٜح ذوٞج٤ّٓ    

ٍُأخ جُظىع جُِـ١ٞ، ٌؿْ إٔ ُـطْٜ طؼرس  -ذؼى جُطٞق٤ىنحطس  -ػحّ

ألٕ جُِـس ٢ٛ ؾُء ٖٓ جًُجش  ٝكو٤ٍز كِٔحيج؟
(1)

. 

ظٌٜٞٙ ٝك٢ ْحتٍ ٖٓ جُطر٤ؼ٢ إٔ أػىجء جإلْالّ ج٣ًُٖ قحٌذٞٙ ًٓ٘ ٝ     

جُؼظٌٞ ئ٠ُ ٣ٞٓ٘ح ًٛج، هى ؾٍذٞج ٓغ جُهرٍز جُط٣ِٞس ك٢ )جُؼىجء(: ئْٜٗ ال 

٣ٓطط٤ؼٕٞ ضشط٤ص ج٤ُِٖٔٓٔ ٝضلٍهس ًِٔطْٜ، ِْٝرْٜ )هىْْٜ( ئال ذظٍكْٜ 

ػٖ جإلْالّ ج١ًُ ٛٞ ٌُٓ ٝقىضْٜ، ٝهى ِْي ُطكو٤ن يُي شط٠ جُٓرَ، 

ء )جُو٤ٓٞحش( ٝضؿى٣ى ٝجُْٞحتَ ٜٝٓ٘ح ػ٠ِ ْر٤َ جُٔػحٍ ال جُكظٍ: ئق٤ح

جُُ٘ػحش جُؼ٘ظ٣ٍس جُؼحٌذس ك٢ جُوىّ، ٝئق٤حء ٓح ٣ٓٔٞٗٚ )جُلٌٌِٞ 

ٝجُىػٞز ئ٠ُ جُ٘ظٍ ك٢ جُِٜؿحش جُٔك٤ِس، ٌٝو أطُٜٞح  ،جُشؼر٢( ٌَُ أٓس

)ئ٠ُ أش٤حء ضح٣ٌه٤س ٓؼ٤٘س
2

.) 

                                                           
 .٠4،3 جٌُٔطرس جُشحِٓس، ص:ئْالّ جُٔح٢َٗ، جُٔشٌالش جُط٢ ضٓررٜح جُؼح٤ٓس، ذكع ػِ - 1

ػرى جٍُقٖٔ جألٗظح١ٌ، ٓوحٍ ذؼ٘ٞجٕ: )نطٌٞز جُىػٞز ئ٠ُ ًطحذس جُِـس جُؼٍذ٤س ذحُكٍٝف جُالض٤٘٤س(، ك٢  - 2
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ًٝٓ٘ ذىأ جالْطؼٔحٌ ذحُطـِـَ ك٢ شٍج٤٣ٖ جُؼحُْ جإلْال٢ٓ ُْ ٣ٌٖ ٛىكٚ      

جألٍٝ، ئال ضػر٤ص وػحتٔٚ، ٝأهىجٓٚ ك٢ جُٞؽٖ جإلْال٢ٓ ذٔرحوتٚ جُط٢ 

ئيج جْططؼص ضل٣ٍن جُؿٔغ،  ) فّرق تُسذ(. وهعٌاٍ:٣طظىٌٛح شؼـــــــــحٌ: 

هح، كاٗي ذًُي ضٓطط٤غ إٔ ضٌٕٞ ٤ّْىجً  ٍّ غ، ٝؾؼِطٚ ٓل ّٔ ػ٠ِ يُي  ٝجُٔؿ

م.  ٍّ  جُٔل

جُوٍإٓ  ًطحذْٜ هطغ ٓح ذ٤ٖ ج٤ُِٖٔٓٔ ٝذ٤ٖ ٓحػ٤ْٜ جُؼ٣ٍن، ٝجُكٌْ ػ٠ِ  -2

٤ٓطح ًأْحؽ٤ٍ جأل٤ُٖٝ جُط٢ أطركص قشٞ ُلحتق  ج٣ٌٍُْ ذإٔ ٣ظرف أغٍجً 

 ً ً  جُرٍو١، أٝ ذإٔ ٣ظرف أِْٞذٚ ػط٤وح ذطك٣َٞ أيٝجم جألؾ٤حٍ جُ٘حشثس  ذح٤ُح

ؼٍذ٤س جُط٢ ٖٓ نالُٜح ضٍى جُؼِٔحء ػ٘ٚ؛ ألْٜٗ أوًٌٞج ٌٓحٗس ٝه٤ٔس جُِـس جُ

ً ْحوٝج ذٚ جُؼحُْ أؾٔغ، كحأل ً ػهٔح إٔ ٣كٌٔٞج ػىجء ٣ٍ٣ىٕٝ جألٝجتَ ضٍجغح

ألٕ ًٛج جُوى٣ْ جُٔشطٍى ٛٞ ج١ًُ ٣ٍذطْٜ ٣ٝؼْ  ؛ػ٠ِ ضٍجغْٜ ًِٚ ذحُٔٞش

ذؼؼْٜ ئ٠ُ ذؼغ
(1)

. 

ٝهى ػٍف جألػىجء جُـُجز ًٛٙ جُكو٤وس ُطح٣ٌم جُِـحش جُٔهطِلس ذ٤ٖ    

ً ٣٘شأ ػ٘ٚ ُـحش ٓطؼىوز ُشؼد جُشؼٞ خ، كٍأٝج إٔ ٣ُكِىغٞج ػُالً ط٘حػ٤ح

ٝجقى، ٓٔحغالً ُظٍٝف جالٗؼُجٍ جُطر٤ؼ٢، ج١ًُ ٗشأ ػ٘ٚ ك٢ جألَٓحٕ 

جُـحذٍز ُـحش ٓهطِلس ًَ جالنطالف ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح، ٓغ أٜٗح ًحٗص ك٢ أطُٜٞح 

ٝجقىز، ٌُٖٝ جٗلظحٍ أذ٘حء جُشؼد جُٞجقى ػٖ ذؼؼْٜ، ٝجٗؼُجُْٜ ك٢ 

ْٜٔ، ٝجْطٍٔجٌْٛ ك٢ ضط٣ٍٞ ُٜؿحضْٜ جإله٤ٔ٤ِس نالٍ قود ٓى٣ىز ٖٓ أهح٤ُ

جُُٖٓ، هى أوٟ ئ٠ُ ض٣ٌٖٞ ػىو ًػ٤ٍ ٖٓ جُو٤ٓٞحش جُٔهطِلس، ٝػىو ًػ٤ٍ 

 ٖٓ جُِـحش جُٔهطِلس أ٣ؼحً.

ٝٓػحٍ يُي: جُِـحش جُٓح٤ٓس جُٔطلٍػس ػٖ أطَ ْح٢ٍّٓ ٝجقى، ٝجُِـحش      

، ٝك٢ جُٜ٘ى ٓح ٣ُ٣ى ػ٠ِ ْرؼ٤ٖ ُـس جُالض٤٘٤س جُٔطلٍػس ػٖ جألطَ جُالض٢٘٤

ئه٤ٔ٤ِس ٓطلٍػس ػٖ جُِـس جألط٤ِس جُط٢ ًحٕ ٌْحٕ جُٜ٘ى جألُٕٝٞ ٣٘طوٕٞ 

ذٜح، ُٝٞال ظَ جُىُٝس جإلْال٤ٓس جُط٢ ٝقىش جُٜ٘ى ؽٞجٍ هٍٕٝ ػ٠ِ جُِـس 

جألٌو٣س جُـ٤٘س ذحُٔلٍوجش جُؼٍذ٤س الٗلظَ جُٜ٘ٞو ئ٠ُ ه٤ٓٞحش ًػ٤ٍز ذؼىو 

ؿى ٗظ٤ٍ يُي ك٢ جُشؼد جألٗى٢ُْٞٗٝـحضْٜ جُٔهطِلس، ٝٗ
(2)

.   

 ؿُٝ جُِـس جُؼٍذ٤س ذحُٔلٍوجش جألؾ٘ر٤س جُىن٤ِس: -3
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جُؼحُْ جُؼٍذ٢، ئٗٚ ؿُٝ ٓطٜ٘ح ُـُٝ ؾى٣ى ك٢ ضؼٍػص جُِـس جُؼٍذ٤س  

ذحُٔلٍوجش جٌُػ٤ٍز جُىن٤ِس ٖٓ جُِـحش جألؾ٘ر٤س ٝجُـٍذ٤س، ٓغ ئٌٓحٕ ضٍؾٔس 

 ُـطٚ. ًٛٙ جُٔلٍوجش ذٔح ٣لٜٔٚ جُ٘حؽن جُؼٍذ٢ ٖٓ

ٝهى ٗلً ًٛج جُـُٝ ذوظى أٝ وٕٝ هظى ٓطٍؾٔٞ جٌُطد ٝجُركٞظ جألؾ٘ر٤س، 

ٝك٢ ٓوىٓطْٜ ٓٓطٌٞوٝ جألكٌحٌ جُط٢ ٣ٍ٣ىٕٝ ُٜح إٔ ضـُٝ جُٔؼحهَ 

جإلْال٤ٓس، ٝضٌٍٓ أْٞجٌ جُكظٕٞ جُل٣ٌٍس ػ٘ى ج٤ُِٖٔٓٔ، ٝهى ضؼٔى 

 ٛإالء إٔ ٣روٞج ًُٜٙ جألُلحظ ظِٜح جُـحٓغ، قط٠ ٣ٌٕٞ ُـٔٞػٜح ئشؼحع

ْك١ٍ ٣ؿؼَ ُٜح ضأغ٤ٍج ػ٠ِ ٗلِٞ أٓػحٍ جُررـحٝجش، ٖٓ جُرٓطحء ج٣ًُٖ 

ضؼِٔٞج ط٘حػس جٌُطحذس ٝجُوٍجءز، كٜإالء ٣ٍووٜٝٗح وٕٝ إٔ ٣لوٜٞج ٓؼح٤ٜٗح 

ٝٓح ض٢ٍٓ ئ٤ُٚ، ًٔح ٣ٓٔف ُٜح إٔ ض٤ٜٖٔ ػ٠ِ ػوٍٞ جُؼحٓس ج٣ًُٖ 

٣س ٣ٓطِٕٓٔٞ ٣ًُِٖ ٣ٍووٜٝٗح، ًٔح جْطِٓٔٞج ٖٓ هرَ ُٔٞؾس جُؼِّٞ جُٔحو

جُكى٣ػس ٝٓظطِكحضٜح، ٝجػطٍٝج إٔ ٣ورِٞج ذٜح ك٢ ٓؿحالش ًػ٤ٍز، 

ٝأٜٛٔح جُٔؿحٍ جُطر٢ ج٣ًُٖ ٣ٓٔؼٕٞ ك٤ٚ قشىج ال قظٍ ُٚ ٖٓ أْٔحء 

جألو٣ٝس جُٔٓطٌٞوز، جُط٢ ال ق٤ِس ك٢ ضٍؾٔطٜح، ْٝٛ ٣ظٕ٘ٞ إٔ ًَ ٓح ٣أض٢ 

 ذٚ جُؼِْ جُكى٣ع ٣٘رـ٢ إٔ ٣ٌٕٞ ذِـس ال ٣لٜٜٔٞٗح.

ى٣ػس ٝجُظكق ٝجُٔؿالش ٝجُهطحذحش ٝجُٔكحػٍجش ٝجٓطألش جٌُطد جُك

ك٢ جألٗى٣س ٝجإليجػحش ْٝحتٍ ْٝحتَ جإلػالّ، ذًٜج ج٤َُٓ جُٔه٤ق جُٔطىكن 

ػ٠ِ ٓطٖ جُِـس جُؼٍذ٤س ٖٓ جُٔلٍوجش جُىن٤ِس جُشٍه٤س ٝجُـٍذ٤س
(1)

. 

 ئقالٍ جُِٜؿحش جُؼح٤ٓس ٓكَ جُِـس جُؼٍذ٤س جُلظك٠: -4

حٜٗح ك٢ أُٓ٘س جُ٘حؽو٤ٖ جُؼٍخ. قِص جُِٜؿحش جُؼح٤ٓس ٓكِٜح، ٝأنًش ٌٓ

ٝٗطؽ ػٖ يُي ٗشٞء ٓؿٔٞػس جُِٜؿحش جُٔك٤ِس، جُط٢ ضهطِق ٖٓ ذِى ٥نٍ 

وجنَ جُوطٍ جُٞجقى، كايج ًحٕ ػىو جُرالو جُؼٍذ٤س جغ٘ط٤ٖ ٝػش٣ٍٖ وُٝس، 

٢ٛ ٓؿٔٞع جألػؼحء ك٢ ؾحٓؼس جُىٍٝ جُؼٍذ٤س، كإ ُى٣٘ح جغ٘ط٤ٖ ٝػش٣ٍٖ 

ِى٣س ضط٤ُٔ ًَ ٜٓ٘ح ػٖ جألنٍٟ ذرؼغ ُٜؿس ػح٤ٓس، ضطلٍع ػٜ٘ح ُٜؿحش ذ

جُهٞجص جُظٞض٤س
(2)

. 

ٖٝٓ أؾَ يُي أنً أػىجء جإلْالّ ٣ٞؾٜٕٞ ٓهطِق جُوٟٞ، ٣ٝطحذؼٕٞ       

أُٞجٕ جُؿٜٞو، ٣ٝطهًٕٝ شط٠ جُْٞحتَ جٌُٔٔ٘س ُْٜ، ُظى جُشؼٞخ 

جإلْال٤ٓس ػٖ جُِـس جُؼٍذ٤س، ٝطٍف جُشؼٞخ جُؼٍذ٤س ػٖ جُِـس جُؼٍذ٤س 
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٣ٌحع ٓكٔٞو هحْْ، ٝػرى جُك٤ٔى جُلٍج٢ٗ، جُطكى٣حش جُط٢ ضٞجؾٚ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝوٌٝ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ك٢  -2

 ٕ. ؽ ، و و 38جُطظى١ ُٜح /، ص 
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جُِٜؿحش جإله٤ٔ٤ِس جُٔك٤ِس، ٝضشؿ٤غ أذ٘حء جُشؼٞخ جُلظك٠، ٝضـ٣ًس 

جإلْال٤ٓس ػ٠ِ إٔ ضٌٕٞ ُـحضٜح جُٔك٤ِس ُٜٝؿحضٜح جإله٤ٔ٤ِس جُؼح٤ٓس جُرؼ٤ىز 

ًَ جُرؼى ػٖ جُِـس جُؼٍذ٤س جُلظك٠ ٢ٛ جُِـحش جُٔٓطؼِٔس ك٢ ًطحذحضٜح 

جُٔط٘ٞػس، ك٢ جُؼِّٞ ٝجُلٕ٘ٞ ٝج٥وجخ ٝجُٔؼحٓالش ْٝحتٍ ٓح ٣كطحؼ ك٤ٚ 

ً ػ٠ِ ٛؿٍ ٌْْ جٌُطحذس جُؼٍذ٤س، ئ٠ُ جُ ٌطحذس ٝجُطٓؿ٤َ، ٝضشؿ٤ؼٜح أ٣ؼح

ٝٝػغ جُكٍٝف جُالض٤٘٤س ٓٞػؼٜح
(1)

. 

ذَ ئٕ ًَ وُٝس ٖٓ جُىٍٝ ضؼْ ُٜؿحش ػح٤ٓس ٓهطِلس، كحُشٍه٢ ُٚ ُٜؿس 

ٝجُـٍذ٢ ُٚ ُٜؿس، ٝجُشٔح٢ُ ُٚ ُٜؿس ٝجُؿ٘ٞذ٢ ُٚ ُٜؿس، كظحٌ جُرِى 

ً ؿ٤ٍ جُِٜؿس ؼْ ُٜؿحش ٓطؼىوز، ذَ ئٕ ًَ ٣جُٞجقى  ُؿٜس ضؼْ قٍٝكح

  جألنٍٟ.

 ٤ٛٔ٘س جُِٜؿس جُؼح٤ٓس ػ٠ِ جُٔإْٓحش جُطؼ٤ٔ٤ِس: -5

ال شي إٔ ونٍٞ جُِٜؿس جُؼح٤ٓس ئ٠ُ جُٔإْٓحش جُطؼ٤ٔ٤ِس ُٚ أغٍ  

ٝأنطٍ ٖٓ يُي  ػظ٤ْ ػ٠ِ جُلثس جُٔػولس ػ٠ِ ٝؾٚ جُهظٞص،

ضأغ٤ٍجً جْطهىجّ أْحضًز جُؿحٓؼحش ك٢ ج٥وجخ ُِؼح٤ٓس )جُِٜؿحش 

جُٔك٤ِس(، ٤ُّٝ يُي ٖٓ ذحخ جُٔرحُـس أٝ جُطؿ٢٘، ك٘كٖ ال ٌٍٗ٘ 

ٝؾٞو أْحضًز ٣كطٍٕٓٞ جُِـس جُلظك٠، ٣ِٝطُٕٓٞ ذأوجتٜح ك٢ 

ٓكحػٍجضْٜ. ٝك٢ ٓوحذَ ٛإالء ٗؿى ذؼغ ٖٓ ٣ىٌْٕٞ ٓحوز 

ىٕٓٞ جُِٜؿحش جُؼح٤ٓس ك٢ ٓهحؽرس )جُ٘كٞ جُؼٍذ٢( ٣ٝٓطه

 جُطالخ ذوٞجػى جُ٘كٞ ْٝحتٍ ػِّٞ جُؼٍذ٤س.
هطغ أٝؾٚ جالضظحٍ ذ٤ٖ ج٤ُِٖٔٓٔ، ٝجُٓؼ٢ ئ٠ُ ػٍُ جُىٍٝ جُؼٍذ٤س،   -6

كوى ًحو جُـٍخ ٤ُِِٖٔٓٔ كُطرن جُطو٤ْٓ  ٝقىضٜح: ٝضى٤ٍٓ أْٛ ٓوٞٓحش

ؾ َّٝ ٞج ًُٜٙ ج٤ُٓح٢ْ، ٝقحُٝٞج ج٥ٕ ضطر٤ن جُطو٤ْٓ جُِـ١ٞ ٝجُطح٣ٌه٢، كٍ

جُىػٞز ٤ُ٘ؼٍُ ًَ ؾٍُء ك٢ ٓك٤طْٜ ذِـطْٜ جُؼح٤ٓس
(2)

. 

ً ٓحو٣ ػرثح أقىظ جالَوٝجؾ٤س ذ٤ٖ جُلظك٠ ٝجُؼح٤ٓس -7 ً ٤َ٘ٓٝ ح ً ٝٗل٤ٓ ح ؛ يُي ح

ٓحوز ٝٝهطًح أًػٍ ٖٓ جُٔطِٞخ، أٗ٘ح ٗ٘لن ك٢ ضؼِْ جُلظك٠ ٝضؼ٤ِٜٔح 

ٝضٓرد أ٣ًؼح ك٢ جَوٌجء جُطحُد ُِلظك٠ كٔح ٣ر٤٘ٚ ٓىٌِ جُِـس جُؼٍذ٤س 

                                                           
 .331أؾ٘كس جٌٍُٔ جُػالغس، ص: ػرىجٍُقٖٔ ج٤ُٔىج٢ٗ،  - 1

 ػرىجُظرٌٞ شح٤ٖٛ، جُطكى٣حش جُط٢ ضٞجؾٚ جُِـس جُؼٍذ٤س، ٓ٘شٌٞجش ٓ٘ظٔس جإل٤ٓ٣ٌٓٞ . - 2



 شعيشع عيسى  د. عبذ الرازق درغام أبى - اللغت العربيت هيساتها وكيذ األعذاء لها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

534 
 

ٓؼٍع ُِٜىّ ذٓرد جْطشٍجء جُؼح٤ٓس ك٢ ٍٓجكن جُك٤حز جُؼحٓس ٝضؿؼَ 

ذؼغ جُٔطؼ٤ِٖٔ ٣طِّٔ جُلظك٠ ذظؼٞذس ذحُـس
(1)

. 

طؼٞذس كْٜ جُطٍجظ جُؼٍذ٢ ٝجإلْال٢ٓ، كحُِـس جُؼٍذ٤س جُلظك٠ ضؿؼِ٘ح   -8

ٗلْٜ جُوٍإٓ ٝجُٓ٘س ًٝطد جُطٍجظ جُؼٍذ٢ ٖٓ شؼٍ ٝٗػٍ، أٓح جُؼح٤ٓس كال 

ضٓطط٤غ إٔ ضكَ ٌٓحٕ جُلظك٠ ذكحٍ، ككًٍس جُٔؿطٔغ جُؼٍذ٢ ٢ٛ ك٢ 

ؿ٤ٍ طحُف جُؼح٤ٓس، ٝال ق٤ِس ُ٘ح ك٢ يُي ػ٠ِ جٍُؿْ ٖٓ إٔ جُؼح٤ٓس ٢ٛ 

٤ُّٞ أهٍخ ئ٠ُ ق٤حز جُ٘حِ جُؼح٤ِٖٓ ٝأُظن ذٞؾٞوْٛ جالؾطٔحػ٢ ٖٓ ج

جُلظك٠
(2)

. 

ٝػ٠ِ ًَ قحٍ كإ جُىػٞز ئ٠ُ جُؼح٤ٓس ضشٌَ ػىز ٓهحؽٍ ػ٠ِ جُِـس  

جُؼٍذ٤س ٝجإلْالّ ٝج٤ُِٖٔٓٔ، ٖٝٓ ذ٤ٖ ًٛٙ جُٔهحؽٍ ٢ٛ ضِي جُؿٜحش جُط٢ 

 ً ًٛٙ جُؿٜحش ك٢  ٣ُٝ٘طوض ٖٓ هىٌٛح، ٝضطٔػَ ضُٜحٕ ك٤ٜح جُِـس جُؼٍذ٤س قح٤ُح

  -جُطح٢ُ:

ً قط٠ جٗوطغ طِس جُؿٌٜٔٞ  - أ ْٝحتَ جإلػالّ جُط٢ ٗكص جُِـس جُؼٍذ٤س ؾحٗرح

 ذْٜ ٝنحطس جُٔطحذؼ٤ٖ ُْٜ ٖٓ نحٌؼ ذالوْٛ ُظؼٞذس كْٜ ُٜؿطْٜ. 

ً  -خ ً  جألشهحص ج٣ًُٖ ٣وِىٕٝ جُٔ٘طظٍ، ٝج٣ًُٖ يجذص شهظ٤حضْٜ يٝذحٗح ، ضحٓح

 ئال جُؼٍذ٤س ك٤ٍٕٝ ٖٓ جٍُه٢ إٔ ٣ٌٕٞ قى٣ػْٜ ذأ١ ُـس
(3)

.    

ئهحٓس جُٓىٝو ذ٤ٖ جُشؼٞخ جإلْال٤ٓس ٝجُِـس جُؼٍذ٤س جُلظك٠، جضهحي  -9

ٓهطِق جُْٞحتَ ُ٘شٍ جُِٜؿحش جُؼح٤ٓس جإله٤ٔ٤ِس، ٝجُطشؿ٤غ ػ٠ِ إٔ ضٌٕٞ 

٢ٛ جُِـس ج٤ٍُْٔس ك٢ جُرالو، ٝجُطشؿ٤غ ػ٠ِ إٔ ٣ٌطد جُِٕٔٓٔٞ ذٜح 

وٞوْٛ ْٝحتٍ ػِْٜٞٓ ٝآوجذْٜ ٝأشؼحٌْٛ ٝهظظْٜ ٝضٞج٣ٌهْٜ ٝػ

ٓؼحٓالضْٜ، ٝإٔ ٣ٜؿٍٝج جُؼٍذ٤س جُلظك٠ ٜٗحت٤حً، ذكؿس إٔ ٓؼظْ جُشؼد 

ال ٣كٜٓ٘ح، ٝأٗٚ ٓط٠ جٗطِن ٣ٌطد ذِـطٚ جُؼح٤ٓس جُىجٌؾس جْططحع إٔ ٣رطٌٍ 

٣ٝرىع، ٣ٝٓحْٛ ٓغ ٓؼظْ أكٍجوٙ ك٢ ٓهطِق جُؼِّٞ ٝجُلٕ٘ٞ ٝج٥وجخ
(4)

. 

 تسٜىف ئ٠ُ ضؿُٝٓح ًٛٙ جُكؿؽ جُؼؼ٤لس ئال يٌجتغ ًال٤ٓس ُهطس ض -10

جُشؼـــــــٞخ جإلْال٤ٓس ٝجُؼٍذ٤س، ٝئهحٓس جُٓىٝو جُِـ٣ٞس ذ٤ٜ٘ح، جُط٢ 

                                                           
وجٌ جُلٌٍ،  1997/ 1ؽ -44جُطى٣ٌّ ذحُِـس جُؼٍذ٤س جُلظ٤كس ُؿ٤ٔغ جُٔٞجو ك٢ جُٔىجٌِ، ص ٤ْٔف أذٞٓـ٢ِ،-1

 ػٔحٕ. 

، ذـىجو، ٌٓطرس جُٜ٘ؼس، 1974وجٌ جُلحٌجذ٢،  174لٌٍ/ ص دمحم ٓرحٌى، ٓٞجهق ك٢ جُِـس ٝجألوخ ٝجُ  -2

 ذ٤ٍٝش.

، ذـىجو، ٌٓطرس جُٜ٘ؼس، 1974وجٌ جُلحٌجذ٢،  174ٓٞجهق ك٢ جُِـس ٝجألوخ ٝجُلٌٍ/ ُــــ:  دمحم ٓرحٌى،  / ص  3

 .192 -191ذ٤ٍٝش. ص 

ٌَس ج٤ُٔىج٢ٗ، أؾ٘كس جٌٍُٔ جُػالغس ٝنٞجك٤ٜح. ص:  -4  .334ػرى جٍُقٖٔ ذٖ قٖٓ َقرََّ٘



 شعيشع عيسى  د. عبذ الرازق درغام أبى - اللغت العربيت هيساتها وكيذ األعذاء لها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

533 
 

ْطؿؼَ ٖٓ جُشؼد جُٞجقى شؼٞذحً ٓطؼىوز ذٔوىجٌ ضؼىو أهح٤ُٔٚ، قط٠ ٣٘ط٢ٜ 

َِّ ئه٤ِْ ٜٓ٘ح ذِـس نحطس، ال ضٔصُّ ئ٠ُ ُـس  جألٍٓ ئ٠ُ إٔ ٣٘طن ٌْحٕ ً

م جُطح٣ٌه٢ ٖٓ أطَ ٝجقى، جإله٤ِْ ج٥نٍ ذظِس كؼ٤ِس ئال طِس جالشطوح

ًٝٛج ٠ٓ٘٤ْ نالٍ ػىو ه٤َِ ٖٓ جُوٍٕٝ، ٢ٓٔ٣ٝ ٌَُ ئه٤ِْ ُـطٚ ٝه٤ٓٞطٚ 

 ، ًٝٛج ٝجػف ج٥ٕ ك٢ جُرِى جُٞجقى، كٌَِ ٓى٣٘س ُٜؿطٜح.ٝضوح٤ُىٙ جُهحطس

ٝوٌجْس ًػ٤ٍ ٖٓ جُِـحش جُٔطؼىوز ك٢ جُؼحُْ، ضؼط٤٘ح ٗٔحيؼ ضطر٤و٤س شط٠، 

ُِـحش ٓهطِلس ك٤ٔح ذ٤ٜ٘ح ًَ جالنطالف، ٓغ أٜٗح ٓشطوس ك٢ أطِٜح ٖٓ ُـس 

ٝجقىز، ٣ٌٖٔ إٔ ٤ُٜٔٓٗح ذحُ٘ٓرس ئ٤ُٜح جُِـس جألّ، ٌُٖٝ جٗلظحٍ جُِٜؿحش 

ً ئ٠ُ يُي جُؼحَٓ جُُ ٢٘ٓ ج١ًُ ؽحُص جُٔك٤ِس جإله٤ٔ٤ِس ػٖ ذؼؼٜح ٓؼحكح

ٕ ُـحش ٓطرح٣٘س، ال ٣لْٜ جُ٘حؽن ذأقىٛح  ّٞ ك٤ٚ ٓىّز جالٗلظحٍ هى أوٟ ئ٠ُ ضٌ

جُ٘حؽن ذحألنٍٟ
(1)

. 

ُٜؿّٞ ػ٠ِ جإلْالّ، ٝطٍف أِٛٚ ػٖ ٓظىٌ و٣ْٜ٘ جٍُت٤ّ جُٔطٔػَ ج -11

جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ، ج١ًُ أُُٗٚ هللا ذًٜٙ جُِـس جُش٣ٍلس جُط٢ ذٜح ٣طٌِٕٔٞ ك٢ 

ف آنٍ ال ٣وَ نطٌٞز ػٖ ْحذوٚ، ٝٛٞ ض٣ُٔن ٣ٝطلحٕٛٔٞ، ئػحكس ئ٠ُ ٛى

ٝقىز ًٛٙ جألٓس، ٝشنُّ طلٜح، ٝضلط٤ُص جٍُٝجذؾ جُط٢ ضؿٔغ ذ٤ٖ أْذ٘حتٜح ك٢ 

َُّ ٓح أذو٠ ُ٘ح ًٛج  َّْ آطٍزٍ ذ٤ْٜ٘، ٢ٛٝ جُِـس جُٞجقىز، جُط٢ ٢ٛ ج٥ٕ ً أٛ

جُُٓحٕ ٖٓ طالش ٝٝشحتؽ 
(2)

. 

و٣س ُِلٌٍز جإلْال٤ٓس ٖٓ ػ٠ِ جُٔرحوب جُٜىجٓس جُلحْىز، جُٔؼحجُشر٤رس ض٘شثس  -12

 ٖٓ جُِـس جُؼٍذ٤س، ذكؿس طؼٞذس هٞجػىٛح. ْٛض٘ل٤ٍ، ٝأْحْٜح

جُط٢ ٢ٛ نالطس جُلٌٍ جإلٗٓح٢ٗ -ٝطْ جٌُطد جإلْال٤ٓس جُؼ٤ِٔس  -13

ػِٔح ذإٔ ًَ ضطٌٞ ، ذأٜٗح )طلٍجء ذح٤ُس( ُْ ضؼى ضالتْ جُططٌٞ -جُؼح٢ُٔ

شٜحوز ذؼغ قىظ، أٝ ٣كىظ، ئٗٔح ًحٗص أْٓٚ ٖٓ ًٛٙ جٌُطد جُظلٍجء، ذ

 جُٔ٘ظل٤ٖ ٖٓ جألٌٝٝذ٤٤ٖ، ٝؿ٤ٍْٛ.

جْطؼٔحٍ جُؼح٤ٓس ك٢ ٓؿحٍ جُطؼ٤ِْ، ٝأنطٍ ٖٓ يُي جُطكىظ ذحُؼح٤ٓس ك٢  -14

ضؼ٤ِْ جُ٘كٞ ْٝحتٍ ػِّٞ جُؼٍذ٤س
(3)

. ٝٗطؽ ػٖ يُي طؼٞذس كْٜ ًػ٤ٍ ٖٓ 

 ،جُطالخ ٖٓ جُٔؼِْ ٝنحطس ٖٓ ؾحءٝج ٖٓ ذالو ؿ٤ٍ ٗحؽوس ذحُِـس جُؼٍذ٤س

نالٍ جُطكىظ ذحُِـس جُؼٍذ٤س، ًٝٛج ٓح ضؼح٢ٗ ٓ٘ٚ  ٗٚ ال ٣لْٜ ٖٓئق٤ع 

                                                           
 .358جُٔظىٌ جُٓحذن، ص  - 1

٣ٌحع ٓكٔٞو هحْْ ، ٝػرى جُك٤ٔى جُلٍج٢ٗ، جُطكى٣حش جُط٢ ضٞجؾٚ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝوٌٝ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ك٢  -2

 وؽ ، وٕ . 33جُطظى١ ُٜح، ص 

 1ْحُْ ذٖ ػ٤ٍٔجٕ، )ئقالٍ جُؼح٤ٓس ٓكَ جُلظك٠.. ٓهحؽٍ ٝآغحٌ(/.ص -3
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ىٌِ ج٤ٌُِحش جُشٍػ٤س ك٢ جُرالو جإلْال٤ٓس، ٝجألنطٍ ٖٓ يُي ػ٘ىٓح ٣ُ 

"ٝهى ٝؾى أقى جُرحقػ٤ٖ إٔ ٖٓ أْرحخ  ٓؼِْ جُِـس جُؼٍذ٤س ذحُِٜؿس جُؼح٤ٓس،

ػؼق جُطالخ ك٢ جُِـس جُؼٍذ٤س؛ جْطهىجّ جُؼح٤ٓس ك٢ جُطى٣ٌّ
(1)

. 

ً:ًيثا   : ابـت بالحرف الالتيٌيتالحرف العربي والكإلغـاء  ا

ٖٓ جُْٞحتَ جُط٢ ٌِْٜح أػىجء جُلظك٠ جُىػٞز ئ٠ُ ئُـحء جُكٍف جُؼٍذ٢     

ٝجالْطؼحػس ػ٘ٚ ذحُكٍف جُالض٢٘٤، ٝيُي ذؼى إٔ شؼٍ أػىجء جإلْالّ ذإٔ 

جُىػٞز ئ٠ُ جُؼح٤ٓس ُْ ضؿى هرٞالً ٓ٘حْرحً، كلٌٍٝج ك٢ ؽ٣ٍوس أنٍٟ ضكون ُْٜ ٓح 

 .ٕٝ، كؿحءش جُلٌٍز جُش٤طح٤ٗس٣ٍ٣ى

ٝهى جكططف ًٛٙ جُىػٞز جُٔٓطشٍم جُل٢ٍٓٗ" ٣ُّٞ ٓح٤ْٕ٘ٞ" ػ٘ىٓح أُو٠     

ٝٓٔح ؾحء ك٢  ،3333ّٓكحػٍز ك٢ ؾٔغ ٖٓ جُشرحخ جُؼٍذ٢ ك٢ ذح٣ٌّ ػحّ 

ٝهى ضكّٔ  ،طرص ذكٍٝف الض٤٘٤سًُ  يجٓكحػٍضٚ: ئٗٚ ال ق٤حز ُِـس جُؼٍذ٤س ئال ئ

جُؼ٣ُُ ك٢ٜٔ، كىػح ئ٠ُ جْطرىجٍ جُكٍٝف جُؼٍذ٤س  ًُٜٙ جُلٌٍز ٝضر٘حٛح ػرى

 .ذحُكٍٝف جُالض٤٘٤س

ج١ًُ قًٌ ٖٓ  ٝهى ك٘ى ًٛٙ جُ٘ظ٣ٍس ذحقٌع ؿٍذ٢ ٣ىػ٠ "ئوٝجٌو ذٕ٘ٓٞ"،    

جْطهىجّ جُكٍٝف جُالض٤٘٤س ك٢ ًطحذس جُِـس جُؼٍذ٤س، ٝأٗٚ ئٕ ضْ جُّٔ ذحُكٍٝف 

ذىٌٝٙ ٣ؼَٔ ػ٠ِ ٛىّ جُؼٍذ٤س كإ يُي ٣إو١ ئ٠ُ جُّٔ ذحُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ، ًٝٛج 

 .طٍـ جإلْالّ ج١ًُ أْحْٚ جُِـس جُؼٍذ٤س

ٝجُٜىف جُٔؼِٖ ٛٞ ض٤َٜٓ جُِـس جُؼٍذ٤س ٝضهل٤لٜح، ٌُٖ جُٔهل٢ أػظْ ألٕ     

ْٜٛٔ جألٍٝ ٝجألن٤ٍ ٛٞ ضى٤ٍٓ جُِـس ٝضؼ٤٤ؼٜح، كرحْطهىجّ جُكٍٝف جُالض٤٘٤س 

ٓوحذَ ُٜح ك٢  كإ أًػٍ ٖٓ جغ٢٘ ػشٍ قٍكحً ٖٓ قٍٝف جُؼٍذ٤س ْطؼ٤غ؛ ألٗٚ ال

جُالض٤٘٤س، ٝذًٜج ْٞف ضىنَ ك٢ قٍٝف أنٍٟ ٝضؼ٤غ جُكٍٝف جألط٤ِس، ًٝٛج 

ٛٞ ٛىف أػىجء جإلْالّ . كٔحيج ٤ٌْٕٞ ٓظ٤ٍ يُي جُطٍجظ جُؼ٢ِٔ جُؼهْ ج١ًُ 

جٗطؿطٚ جُؼوٍٞ جُِٔٓٔس ػ٠ِ ٓىجٌ جُطح٣ٌم؟ ٝٓحيج ٤ٌْٕٞ ٓظ٤ٍ جُوٍإٓ ٝجُٓ٘س؟ 

ّْالئٕ جُٜىف ٛٞ ٛىّ جُؼٍخ ٝضى٤ٍٓ جإل
(2)

. 

ػ٘ىٓح ؾحء ئ٠ُ جُؼحُْ جإلْال٢ٓ أٌجو إٔ ٣لٍع  ٖٝٓ جُٔالقع إٔ جُٔٓطؼٍٔ    

كٍٞ جُشؼد ػٖ و٣٘ٚ ٝٓلح٤ٛٔٚ ٝأنالهٚ ًِْٝٞٚ جُلٍو١ ٝجالؾطٔحػ٢ ُـطٚ، ٣ٝ

، ًٝٛج ٓح قىظ ٓػالً ك٢ جُؿُجتٍ -جُٔٓطؼٍٔ–ئ٠ُ ٓح ػ٤ِٚ وُٝس جُشؼد جُـحُد 

                                                           
ذكٞظ ٗىٝز ظحٍٛز جُؼؼق جُِـ١ٞ ك٢ جٍُٔقِس جُؿحٓؼ٤س، ؾحٓؼس جإلٓحّ دمحم ذٖ ْؼٞو جإلْال٤ٓس، ج٣ٍُحع،   -1

 .84، ص1ٛـ.ؼ 1418

 ، جُِـس جُؼٍذ٤س ذ٤ٖ ٌٍٓ أػىجتٜح ٝئٛٔحٍ أِٜٛح.طحوم ذٖ دمحم جُٜحو١ - 2
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س إٔ ض٘ىغٍ ُـِرس ُـس جُٔٓطؼٍٔ، ٝجُٔـٍخ ػ٘ٔح قِص ج٤ُْٜ كٍٗٓح ًحوش جُؼٍذ٤

 ًًُي أنًش جُىٍٝ جإلْال٤ٓس ٖٓ جُٔكطَ أُلحظحً ٓح َجُص ٓؼٚ ئ٠ُ ج٥ٕ.

٣ّٝٞ إٔ ًحٗص جألٓس جإلْال٤ٓس، أٓس ٓٞقىز، ُْ ضٌٖ أؽٔحع جُؼحُْ ضطؿٚ ئال      

 ئ٠ُ ش٢ء ٝجقى كوؾ، ٛٞ: ؽِد ٜٓحوٗطٜح، ٝنطد ٝوّٛح كوؾ
(1)

 . 

ٝجٓطى جُطالػد ذحُِـس جُؼٍذ٤س ئ٠ُ ُٞجتف جإلػالٗحش ك٢ جُشٞجٌع جُؼحٓس    

ٝأْٔحء جُٔكالش ٝجُٔؼحٌع جُط٢ ضٌطد ذهطٞؽ ػ٣ٍؼس ٤ِٓٝثس ذحألنطحء 

ٖٓ ٤ٓحو٣ٖ جُؼٍذ٤س ذؼى إٔ أهظ٤ص  ٝئونحٍ ذؼغ جٌُِٔحش جُالض٤٘٤س، جُِـ٣ٞس،

جُؼِّٞ، ُٝكن أوذٜح ٖٓ ضش٣ٞٚ ٝؿرٖ ك٢ ٤ٓحو٣ٖ ج٥وجخ ٝجُلٕ٘ٞ
(2)

. 

جُىػٞز ئ٠ُ ٖٝٓ أٛىجف جألػىجء ٖٓ ئذىجٍ جألقٍف جُؼٍذ٤س ذأقٍف الض٤٘٤س    

ٝجُ٘طحتؽ ذؼى  ،كظَ جُى٣ٖ ػٖ جُىُٝس، قط٠ ضٌٕٞ ُـس جُىُٝس ؿ٤ٍ ُـس جُى٣ٖ

ٓؼِٞٓس ذحُؼٌٍٝز. ئ٠ُ ؿ٤ٍ يُي ٖٓ جُٔهططحش جالْطؼٔح٣ٌس جٌُٔشٞكس جُط٢ ال 

ٔشحٛىز جُٔكْٓٞس ػ٠ِ طىم ٖٝٓ جُرٍج٤ٖٛ جُ ،ض٘ط٢ِ ئال ػ٠ِ ػ٢ٔ جُرظحتٍ

ٓح يًٍ: أٗ٘ح هِٔح ٌأ٣٘ح وُٝس ٖٓ جُىٍٝ جُط٢ ٗحُص جْطوالُٜح ٖٓ جُٔٓطؼٍٔ، ئال 

ٝأنالهٜح ٝضوح٤ُىٛح، أنالم ٝضوح٤ُى يُي  ،ًٝحٗص ُـطٜح ُـس يُي جُٔٓطؼٍٔ

   جُٔٓطؼٍٔ.

 ٝػ٘ىٓح ٣كطَ جُٔٓطؼٍٔ ذِىجً ئْال٤ٓحً ٣لٍع ُـطٚ جألؾ٘ر٤س ذحُوٞز،     

 :ُٔـِٞذس ذحُشؼٞخ جُـحُرس ذٔح ٢ِ٣ه٤ض نطس طٍٜ جُشؼٞخ ج"٣ٌٖٝٔ ضِ

ً ك٢ ٓهطِق ٍٓجقَ   -1 ؾؼَ جُطؼ٤ِْ ذِـس جُشؼد جُـحُد جُٔٓطؼٍٔ ئؾرح٣ٌح

 جُطؼ٤ِْ، ُٝؿ٤ٔغ جُٔٞجُى جُطؼ٤ٔ٤ِس.

ئٛٔحٍ جُِـس جُؼٍذ٤س جُط٢ ٢ٛ جُِـس جألْح٤ْس ُِرالو ئٛٔحالً ٤ًِحً أٝ شر٤ٜحً ذٚ،   -2

٠ ُِهطس ُـس غح٤ٗس ال ُـس أ٠ُٝ، غْ جُطهل٤ق ٖٓ أٝ ؾؼِٜح ك٢ جٍُٔجقَ جألُٝ

 شأٜٗح ش٤ثحً كش٤ثحً، قط٠ ضظَ ئ٠ُ ٍٓقِس جإلٛٔحٍ ج٢ٌُِ.

جُط٘ل٤ٍ ٖٓ جُِـس جُؼٍذ٤س، ذاغحٌز ػرحٌجش جالْطُٜجء ٜٓ٘ح، ٖٝٓ هٞجػىٛح ،  -3

ٝجالْطٜحٗس ذٜح، ٓغ جُطٍؿ٤د ذِـس جُٔٓطؼ٣ٍٖٔ، ػٖ ؽ٣ٍن ض٤٣ُٜ٘ح ك٢ 

ُٔهطِلس ُؼِٜٞٓح ٝكٜ٘ٞٗح ٝآوجذٜح، ٌٝذؾ جُٔ٘حكغ جُ٘لِٞ، ٝضٞؾ٤ٚ جُىػح٣حش ج

 جالهطظحو٣س ٝجُؼ٤ِٔس ٝج٤ُٓح٤ْس ٝجُظالش جُؼح٤ُٔس ذٜح.

                                                           
قٖٔ جألٗظح١ٌ، ٓوحٍ ذؼ٘ٞجٕ: نطٌٞز جُىػٞز ئ٠ُ ًطحذس جُِـس جُؼٍذ٤س ذحُكٍٝف جُالض٤٘٤س، ك٢ جُؼىو ػرى جٍُ-1

 / ٖٓ ٓؿِس جُؿحٓؼس جإلْال٤ٓس ذحُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز. 18

 54ك٢ ٓإضٍٔ ٓؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س ذحُوحٍٛز ك٢ جُىٌٝز  -دمحم جُـُج٢ُ، ٓشٌالش ك٢ ؽ٣ٍن جُك٤حز جإلْال٤ٓس  - 2

 .    81-80ص  34س ٓؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س جألٌو٢ٗ جُؼىو ّ . ٓؿ1988ِ/ 
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ؾؼَ ُـس جُٔٓطؼ٣ٍٖٔ ٢ٛ جُِـس ج٤ٍُْٔس ُىٝجتٍ جُىُٝس جُٔـِٞذس  -4

 ُٝىٝج٣ٜٝ٘ح، ًًُٝي ٣لؼَ ج٤ُٜٞو ك٢ ئٍْجت٤َ.

قظٍ جُٞظحتق ٝجألػٔحٍ ذح٣ًُٖ ٣طوٕ٘ٞ ُـس جُٔٓطؼ٣ٍٖٔ، ٝضطرغ وُٝس  -5

ئٍْجت٤َ ًٛٙ جُهطس ٓغ جُشؼد جُؼٍذ٢ ك٢ كِٓط٤ٖ
(1)

. 

أطكحخ جُىػٞز ئ٠ُ جُؼح٤ّٓس ٝضٍى جُِـس ج٤ُِٖٔٓٔ إٔ ٓٔح ٣ؿد جُط٘ر٤ٚ ػ٤ِٚ ٝ    

جُؼٍذ٤س جُلظك٠، ٝأطكحخ جُىػٞز ئ٠ُ ًطحذس جُؼٍذ٤س ذحألقٍف جُالض٤٘٤س هى 

ٕ ٓظىٌ ئؼٞج ك٢ ٓكظٌٞ شٍػ٢ أال ٝٛٞ ٓطحذؼس جٌُلحٌ ٝٓشحذٜطْ، ق٤ع ٝه

ًٛٙ جُىػٞجش ٖٓ جُٔٓطشٍه٤ٖ ج٣ًُٖ ٣كحٌذٕٞ جإلْالّ، ٣ٝكحُٕٝٞ جُطؼٖ ك٤ٚ، 

ٝضش٤ٌي أكٍجو جألٓس جإلْال٤ٓس ك٢ و٣ْٜ٘، ٝػ٠ِ يُي ك٤ؿد ٓهحُلطْٜ، ٝجٍُوّ 

ألٓس جإلْال٤ٓس، ػ٤ِْٜ، ٝجُرٍجءز ٖٓ ًٛٙ جُىػٞجش ج٤ُٓٔثس ُِـس جُؼٍذ٤س، ُٝ

 جُوحوٓس ئ٤ُ٘ح ٖٓ ذالو جٌُلٍ ٣ٞهغ ك٢ قى٣ع جُ٘ر٢جُىػٞجش نحّطس إٔ جضّرحع ضِي 

"ٖٓ ضشرّٚ ذوّٞ كٜٞ ْٜٓ٘ " :-ٌػ٢ هللا ػٜ٘ٔح -ج١ًُ ٌٝجٙ جذٖ ػٍٔ 
 (2)

ٝػ٠ِ  ،

ًٛج ٣ؿد ٓٞجؾٜس نطٍ ًٛٙ جُىػٞجش جُٜىجٓس، جُط٢ ُْ ضهِّق ُ٘ح ئال ج٥غحٌ 

 ج٤ُٓثس.    

ًٝطحذس جألقٍف جُؼٍذ٤س ذأقٍف  وس إٔ ٓهحؽٍ جُىػٞز ئ٠ُ جُؼح٤ٓسٝجُكو٤    

ًٍ ٤ُّ ئال ه٤َِ ٖٓ ًػ٤ٍ، ًػ٤ٍز ال ٣ٌٖٔ جإلقحؽس ذٜح ًِٜح، ٌُٖٝ ٓح يُ  الض٤٘٤س

٢ٛ جُوحػىز جألْح٤ْس، ٝجُٔلطحـ جٍُت٤ّ ، ٌُٖٝ ال ضُجٍ جُِـس جُؼٍذ٤س جُلظك٠

 ُِطٞجطَ ذ٤ٖ جُؼٍخ نحّطس، ٝج٤ُِٖٔٓٔ ػحٓس.

 
 الخاتوت

  :الٌتائجأوالً: 

ْرد ػُٛح  ٞٝٛ ،جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ٓ٘كس ٖٓ هللا ضؼح٠ُ ُألٓس جإلْال٤ٓس  -1

 ٝٓؿىٛح ٝهٞضٜح.

ال ٣ٌٖٔ كْٜ جُٔظى٣ٌٖ جألْح٤٤ْٖ ُِطش٣ٍغ جإلْال٢ٓ ئال ذٔؼٍكس جُِـس  -2

 جُؼٍذ٤س.

                                                           
 . 333ػرىجٍُقٖٔ ج٤ُٔىج٢ٗ، أؾ٘كس جٌٍُٔ جُػالغس، ص:  - 1

(. هحٍ جألُرح٢ٗ/ قٖٓ 4/44(،)4031أذٞوجٝو ك٢ ْ٘٘ٚ، )ًطحخ : جُِرحِ (، )ذحخ ك٢ ُرّ جُشٍٜز ( ذٍهْ ) -2

 .31، ص 9ؼ  طك٤ف. طك٤ف ٝػؼ٤ق ْٖ٘ أذ٢ وجٝو



 شعيشع عيسى  د. عبذ الرازق درغام أبى - اللغت العربيت هيساتها وكيذ األعذاء لها
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قع ػِٔحء جألٓس جإلْال٤ٓس ج٤ُِٖٔٓٔ ػ٠ِ جُٔكحكظس ػ٠ِ جُِـس جُؼٍذ٤س  -3

 ٝضؼِٜٔح ٝجُ٘طن ذٜح.

أوٌى جُٔ٘ظلٕٞ ٖٓ ؿ٤ٍ ج٤ُِٖٔٓٔ ه٤ٔس جُِـس جُؼٍذ٤س كٓطٍٝج شٜحوجش   -4

 ضٞػف يُي.

هى٣ٔس قى٣ػس، ٌُٖ ٌَُ ػظٍ ْٝحتِٚ ٝجُِـس جُؼٍذ٤س جُٔإجٍٓز ػ٠ِ جإلْالّ  -5

 ٝأْح٤ُرٚ.

 ٛىف أػىجء جإلْالّ ٖٓ ئق٤حء جُِٜؿس جُؼحٓس جُوؼحء ػ٠ِ ضٍجظ ج٤ُِٖٔٓٔ.  -6

 ٤س ذكحػٍٛح.جُِٜؿس جُؼح٤ٓس هطغ ٓحػ٢ جألٓس جإلْالٓ -7

ْؼ٢ ؿ٤ٍ ج٤ُِٖٔٓٔ ئ٠ُ ئقالٍ جُالض٤٘٤س ٓكَ جُِـس جُؼٍذ٤س ُؿًخ   -8

 ج٤ُِٖٔٓٔ ئ٠ُ جالؽالع ػ٠ِ ضٍجظ ٝغوحكس جُـٍخ.

ً: التىصياث  ثاًيا

 ٌذؾ ق٤حض٘ح ذحُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ، كٜٞ ٣و١ٞ أُٓ٘ط٘ح ذحُؼٍذ٤س جُلظك٠. -1

 جإلْالّ.ضؼ٤ِْ أذ٘حت٘ح ٝضؼ٣ٞىْٛ جُطكىظ ذحُؼٍذ٤س جُلظك٠ كاٜٗح ٖٓ شؼحتٍ  -2

ئق٤حء جُطى٣ٌّ ذحُؼٍذ٤س جُلظك٠ ك٢ جُٔىجٌِ ٝجُؿحٓؼحش كًٜج ْر٤َ  -3

 ُالٌضوحء ذحُلظك٠.
ٗشٍ غوحكس جُلظك٠ ك٢ ْٝحتَ جإلػالّ ٖٓ أؾَ جُطٞجطَ ذ٤ٖ ج٤ُِٖٔٓٔ  -4

 ٜٓٔح ضرحػىش ذ٤ْٜ٘ جُٔٓحكحش.

ٗشٍ جُٞػ٢ ذٔح ٣ىٌٝ قُٞ٘ح ٝٓح ٣كحى ذح٤ُِٖٔٓٔ ٝضٍجغْٜ جُؼظ٤ْ ٖٓ نالٍ  -5

 ىٌْس ْٝٝحتَ جالػالّ. جألٍْز ٝجُٔ

وػٞز جُىػحء ٝجُٔؼ٤ِٖٔ ئ٠ُ جُطٔٓي ذحُِـس جُؼٍذ٤س، ٝضٍى جُطكىظ ذحُِٜؿس  -6

جُؼح٤ٓس؛ قط٠ ال ٣٘ظٍف ؿ٤ٍ أَٛ جُرِى ػْٜ٘، ُظؼٞذس جُلْٜ ٝجُر٤حٕ، 

ٌٝذٔح كْٜ أٌٓٞجً نطأً النطالف جُِٜؿحش، كٔح ٛٞ ػ٤د ٛ٘ح ؽر٤ؼ٢ ٛ٘حى، 

ٓح ٣ٌٕٞ جُهطحخ ذ٤ٖ ؽٍك٤ٖ ًَ ًٝٛج ٝجػف ك٢ جُٔإْٓحش جُطؼ٤ٔ٤ِس ػ٘ى

 ٝجقى ٜٓ٘ٔح ٖٓ ذِى، ٌُٖ جُؼٍذ٤س هحْْ ٓشطٍى ٣لٜٜٔح جُؿ٤ٔغ. 
 

 الوصادر والوراجع:

 القرآى الكرين بروايت حفص عي عاصن.

 ، ؽ وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ذ٤ٍٝش.  شًٌجش جًُٛد ،جذٖ جُؼٔحو جُك٘ر٢ِ -1
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ئ٣ؼحـ جُٞهق ٝجالذطىجء، ضكو٤ن  ،ذٌٍ دمحم ذٖ جُوحْْ ذٖ ذشحٌ جألٗرح١ٌ ٞأذ -2

ٓك٢٤ جُى٣ٖ ػرىجُك٤ٔى ٌٓؼحٕ، ٓطرٞػحش ٓؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س ذىٓشن 

 5395ّٛـ، 5931

أقٔى ذٖ ػرى جُك٤ِْ ذٖ ػرى جُٓالّ ذٖ ػرى هللا ذٖ أذ٢ جُوحْْ ذٖ دمحم جذٖ  -3

، جهطؼحء جُظٍجؽ جُٔٓطو٤ْ ُٔهحُلس أطكحخ جُؿك٤ْ، جُٔكون: ٗحطٍ ض٤ٔ٤س

 َ، جُ٘حشٍ: وجٌ ػحُْ جٌُطد، ذ٤ٍٝش، ُر٘حٕ، جُطرؼس:ػرى ج٣ٌٍُْ جُؼو

 .5333ّ -ٛـ 5153جُٓحذؼس، 
أقٔى ذٖ ػرى جُك٤ِْ ذٖ ػرى جُٓالّ ذٖ ػرى هللا ذٖ أذ٢ جُوحْْ ذٖ دمحم جذٖ  -4

ٓؿٔٞع جُلطحٟٝ، جُٔكون: ػرى جٍُقٖٔ ذٖ دمحم ذٖ هحْْ، ، ض٤ٔ٤س

، ٣سُ٘رٞ: ٓؿٔغ جُِٔي كٜى ُطرحػس جُٔظكق جُش٣ٍق، جُٔى٣٘س جؽ

 ّ.5331ٛـ/5151

 جُٔشٌالش جُط٢ ضٓررٜح جُؼح٤ٓس، ذكع ػ٠ِ جٌُٔطرس جُشحِٓس. ،ئْالّ جُٔح٢َٗ -5

 .5331، ؽ وجٌ جالػطظحّ جُوحٍٛز  ُلظك٠ ُـس جُوٍإٓ، جأٌٗٞ جُؿ٘ى١ -6

، وٕٝ ٌهْ ؽرؼس ٝال وجٌ أٝؾٓص ك٤شٍ، ٓوىٓس جُٔؼؿْ جُِـ١ٞ جُطح٣ٌه٢ -7

  .ٗشٍ

جٍُٔقِس جُؿحٓؼ٤س، ؾحٓؼس جإلٓحّ ذكٞظ ٗىٝز ظحٍٛز جُؼؼق جُِـ١ٞ ك٢  -8

 ٛـ. 5151دمحم ذٖ ْؼٞو جإلْال٤ٓس، ج٣ٍُحع، 

جألػٔحٍ جٌُحِٓس ، ضكو٤ن: و. دمحم ػٔحٌز، جُظحوٌ ، ؾٔحٍ جُى٣ٖ جألكـح٢ٗ -9

 .5315ػٖ جُٔإْٓس جُؼٍذ٤س ُِىٌجْحش ٝجُ٘شٍ، 

قحػٍ جُؼحُْ جإلْال٢ٓ ٝهؼح٣حٙ جُٔؼحطٍز  ،ؾ٤َٔ ػرى هللا دمحم جُٔظ١ٍ -10

 ّ .4111 - 3ؽ  ٌٓطرس جُؼر٤ٌحٕ / ج٣ٍُحع، -/ 

٤ٍْ  ٢،جًُٛر ذٖ أقٔى ذٖ ػػٔحٕ جًُٛر٢، شّٔ جُى٣ٖ أذٞ ػرى هللا دمحم -11

 .5149/4111، ؽ وجٌ جُكى٣ع ذحُوحٍٛز ، أػالّ جُ٘رالء
 ٌجُٓ ٓك٢٤ جُى٣ٖ ػ٢ِ، ُـط٘ح ٣ٞٛط٘ح، جُٔظىٌ: ٓٞهغ و٣ٞجٕ جُؼٍخ. -12

جُطكى٣حش جُط٢ ضٞجؾٚ جُِـس ، ، ٝػرى جُك٤ٔى جُلٍج٣ٌ٢ٗحع ٓكٔٞو هحْْ -13

 .ؽ ، وٕ جُؼٍذ٤س ٝوٌٝ جُوٍإٓ ج٣ٌٍُْ ك٢ جُطظى١ ُٜح، و
ْٖ٘ أذ٢ وجٝو: وجٌ ، ٤ِْٔحٕ ذٖ جألشؼع أذٞ وجٝو جُٓؿٓطح٢ٗ جألَو١ -14

 .ضكو٤ن : دمحم ٓك٢٤ جُى٣ٖ ػرى جُك٤ٔى ،جُلٌٍ 
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ذ٤س جُلظ٤كس ُؿ٤ٔغ جُٔٞجو ك٢ جُطى٣ٌّ ذحُِـس جُؼٍ ،٤ْٔف أذٞٓـ٢ِ -15

 ،  وجٌ جُلٌٍ، ػٔحٕ. 5/5339ؽ -.جُٔىجٌِ

الشهري  جُشحؽر٢، ئذٍج٤ْٛ ذٖ ٠ْٞٓ ذٖ دمحم جُِه٢ٔ جُـٍٗحؽ٢ -16
 .5154/5334وجٌ جذٖ ػلحٕ ،  جالػطظحّ،، ذحُشحؽر٢

جُِـس جُؼٍذ٤س ذ٤ٖ ٌٍٓ أػىجتٜح ٝئٛٔحٍ أِٜٛح، ٓوحٍ ، طحوم ذٖ دمحم جُٜحو١ -17

 ػ٠ِ شرٌس جإلٗطٍٗص.
جٍُُٔٛ ك٢ ػِّٞ جُِـس ، ػرى جٍُقٖٔ ذٖ أذ٢ ذٌٍ، ؾالٍ جُى٣ٖ ج٤ُٓٞؽ٢ -18

ؽ: ، ذ٤ٍٝش –ن: كإجو ػ٢ِ ٓ٘ظٌٞ: وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ٤كو، ضٝأٗٞجػٜح

 5331ّٛـ 5151جأل٠ُٝ، 

جُىػٞز ئ٠ُ ًطحذس جُِـس  )نطٌٞز :ػرى جٍُقٖٔ جألٗظح١ٌ، ٓوحٍ ذؼ٘ٞجٕ -19

/ ٖٓ ٓؿِس جُؿحٓؼس جإلْال٤ٓس  51جُؼٍذ٤س ذحُكٍٝف جُالض٤٘٤س( ك٢ جُؼىو 

 ذحُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز.

 -ُطرش٤ٍ : جأؾ٘كس جٌٍُٔ جُػالغس ٝنٞجك٤ٜحػرىجٍُقٖٔ ج٤ُٔىج٢ٗ،  -20

، وٌجْس ٝضك٤َِ ٝضٞؾ٤ٚ، )ٝوٌجْس ٜٓ٘ؿ٤س شحِٓس جالْطؼٔحٌ -جالْطِشٍجم 

 .وٓشن -ّ ، وجٌ جُوِْ  4111 /1ُِـُٝ جُل١ٌٍ(، ؽ / 

جُطكى٣حش جُط٢ ضٞجؾٚ جُِـس جُؼٍذ٤س، ٓ٘شٌٞجش ، ػرىجُظرٌٞ شح٤ٖٛ -21

 ٓ٘ظٔس جإل٤ٓ٣ٌٓٞ .
دمحم جُظحوم جُط٢ٍٗٞٛ، أ٤ٔٛس جُِـس جُؼٍذ٤س ٝأ٤ٔٛس ئق٤حتٜح، ٓؿِس  -22

جُٞػ٢، ضظىٌ ًَ شٍٜ ه١ٍٔ ػٖ غِس ٖٓ جُشرحخ جُؿحٓؼ٢ جُِْٔٓ ك٢ 

 ّ 4151أ٣ٍِٞ  –ٛـ 5191ػالغٕٞ يٝ جُوؼىز جُٓ٘س جُ - 911ُر٘حٕ ، جُؼىو 

ك٢ ٓإضٍٔ ٓؿٔغ  -ٓشٌالش ك٢ ؽ٣ٍن جُك٤حز جإلْال٤ٓس  ،دمحم جُـُج٢ُ -23

ّ . ٓؿِس ٓؿٔغ جُِـس 5311/  11جُىٌٝز جُِـس جُؼٍذ٤س ذحُوحٍٛز ك٢ 

 .   91جُؼٍذ٤س جألٌو٢ٗ جُؼىو 
 ذ٤ٍٝش، ضكو٤ن -جُشحكؼ٢، جٍُْحُس، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس دمحم ذٖ ئو٣ٌّ  -24

 أقٔى شحًٍ.
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