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انرُٕع انفًًٍَٕ نهقاف
ـ انرأصٍم ٔانظٕاْشـ
و.و ْذٌم ػثذ األيٍش دسًَٕ دثٍة
Abstract
The Contemporary Linguistic Studies Revealed The Accuracy Of The
Ancient Arabic Linguists, Their Ability To Describe The Sounds Of The Arabic
Language, Their Characteristics, And Perhaps The Voice Of The Most Vocal
Voices Of The Arabic Language. Arabic, Arabic, Quranic, And Semitic
Languages. This Study Sought To Explain The Reasons Behind Such Diversity
And Its Sound Explanations. This Study Is Based On Some Of The Tools Of
The Contemporary Approach In Weighing The Opinion Of Others, Explain
Aspects Of Voice Majeure, The Comparative Historical Approach, Which Is
Ministering To Note That Voice In Arabic Compared To His Counterpart In
Other Languages, As Well As His Studies In The Framework Of Koranic
Readings, And No Doubt That This Study Had Benefited From Previous
Acoustic Studies Presented To The Study Of Sound Pollinator.
انخالصح
كلفت لنضعلؿف ا لنهيٕٚفل لنًر هففغد ةفٍ صغفل لنهيفٕ ٍٛٚلنرففغ ،لنرفضي ع ىٔغفضع ٓى ةهفٗ ٔهف
أهٕلا لنهيل لنرغبٛل ىٔب ٌ ٛؿً ٓ ىٔنرم هٕا لنر ف يٍ أكثغ أهٕلا لنهيل لنرغبٛفل لنيف ٙكثفغ دٕنٓف
لنرٕل ٔ.أي ْظل لنبذث فٛغي ٙئنٗ يرغفل لنيُٕع لنتَٕ ًٙٛنهر ف ـ لنيأهفٛم ٔلنوفٕلْغ -غفض ٚاً ٔدفضٚثا ففٙ
أٍ ع لنهٓج ا لنرغبٛل ى ٔلنرغلعلا لنرغآَٛلى ٔلنهي ا لنـ يٛل ىٔغض ؿرٗ ْظل لنبذث ئنٗ ب ٌ ٛلألؿب  ،لنيٙ
أصا ئنففٗ يثففم ْففظل لنيُففٕع يففع ب ٛف ٌ لنيرهٛففم لنوففٕ  ٙنففّ ىٔٚـيٌففٙع ْففظِ لنبذففث بففبري أصٔلا لنًففُٓ
لنًر هغ ف ٙغجٛخ عأ٘ ةهٗ آسغ ىٔالؿ ًٛلنًُٓ لنٕهت ٙبً ٕهم ئن ّٛيفٍ يريٛف ا تـفغ جٕلَف
لنو ْغد لنوٕ ٛل ىٔلنًُٓ لني عٚش ٙلنًر عٌ ىلنظ٘ ٚـر ف ٙيالدول ْظل لنوٕا فف ٙلنرغبٛفل ير عَفل
بُوٛغِ ف ٙلنهي ا لألسغٖ ىٔكظنك صعلؿفيّ فف ٙئٍف ع لنرفغلعلا لنرغآَٛفل ىٔالكفك فف ٙأٌ ْفظِ لنضعلؿفل غفض
أف صا يٍ لنضعلؿ ا لنوٕ ٛل لنـ برل لني ٙةغً نضعلؿل هٕا لنر ف .
انًقذيح
ٚغجفع كثٛفغ يفٍ ةهًف ع لنهيفل ـ ٔيفُٓى لبفٍ جُف ٙـ غفضعال كبٛفغال يفٍ أيثهفل لتبفضلل ئنفٗ لنييٛفغلا
لنوٕ ٛلىٔطنك نرالغل ب ٍٛلنذغٔف لنًيب صنل فف ٙلنًشفغأ أٔ لنوفتل ٔئٌ لسيهتفٕل فف ٙذضٚفض ْفظِ لنرالغفل
ىفكهً ف ا لنهيففل يففأن يففٍ أهففٕلا ُٚـففجى برٌففٓ يففع برففي ىٔئٌ لالَـففج و ىٔلني ف ن ٚريٌففٗ برففي
لنيب صالا لنوٕ ٛل ب سيالف لنُ ٍرٔ ٍٛبٛئ ٓى ىٔ بر ا
نُٕلح (ٍبٛرٛل فـٕٛنٕجٛل َٔتـٛل ي ار ) بم ئٌ ْظل
ٍ
لالسيالف ف ٙلنُو و لنوٕ ٚ ٙييٛغ ئٌ ا
غهٛال ٔئٌ كثٛفغال يفٍ ؿفٍ ئنفٗ أسفغٖ ىٔغفض أكفض نُف لنًذفض ٌٕ أَفّ
ٔ
نٛؾ ب ٍٛأبُ ع لنهيل لنٕلدضد ل ُ ٌ ُٚير ٌ َيرا يًف اال فف ٙكفم لنوفت ا( )ىٔلٌ يثفم ْفظل لنيُفٕع ٔلنييفٕع
ٚإص٘ ئنٗ ٔجٕص هٛغ جضٚضدى ٔف ٙلنبٛئل لنٕلدضد غض ـيرًم ْظِ لنوٛغ ئنٗ ج َف لنرضًٚفل فف ٙيفضد يرُٛفل
ى برضْ برٗ لنجضٚضد ٔدضْ ف ٙة نى لالؿيرً ل ى ٔنٓظِ لنيُٕع ٔلنييٕع لنوٕ  ٙةٕليم ةضٚفضد ؿف ةضا
ةه ّٛيُٓ ( :أةٌ ع لنُيق ىٔلنًك ٌ ٔلنؼي ٌ ى ٔلنذ ٛد لالجيً ةٛل ) (ٕ) ىٔغض كفٌٕ ُْف ع ةٕليفم نيٕٚفل
ييرضصد طلا أ غ ف ٙلنيُٕع لنوٕ ٔ ٙلتبضلل ى ٔ ت ةم لألهٕلا يع برٌٓ ى ؿٛيُ ٔنٓ لنبذفث ب نيتوفٛم
ف ٙيذ ٔعِ لنر صيل.
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ٔغففض بفف ٍٛلنب ف دثٌٕ َففٕة ٍٛيففٍ لنييٛففغلا ٔلنيُٕة ف ا لنوففٕ ٛل لني ف ٙيرففغى نٓ ف لألهففٕلا ْٔففٙ
لنييٛغلا لنًيهرل أٔ ي ـًٗ ةُض برٌٓى بف نييٛغلا لني عٚشٛفل(ٖ) ىٔلنيف ٙذفضم يفٍ لنيذفٕل فف ٙلنُوف و
لنوٕ  ٙبذٛث ٚيذٕل ف ٓٛلنوٕا لنهيٕ٘ ئنٗ هٕا آسفغ ىٔفف ٙجًٛفع لنـف ٛغ ا لنوفٕ ٛل .أيف لنُفٕع
لنث َ ٙيٍ لنييٛغلا ْ ٙلنييٛغلا لنًرٛضد ٔلني ٙذوم نألهٕلا بترم ج ٔعْ ف ٙؿ ٛغ ا هٕ ٛل يرُٛل
فٓ ٙيلغٍٔل برٕليم هٕ ٛل لكٛهٛل ٔغفض أٍُهفق ةهٓٛف ـفًٛل لنييٛفغلا لنيغكٛبفل (ٗ) ٔ يفٍ لألهفٕلا
لني ٙرغً نٓظِ لنييٛغلا هٕا لنر ف ٔغض ُ ٔل لنبذث ْظِ لنييٛفغلا ٔلنيُٕةف ا لنًوف دبل نهرف ف
ًًٍ يب دث ةضد ٔطنك ف ٙلنرغبٛل ٔنٓج ٓ ى ٔيٍ ى ف ٙلنرغلعلا لنرغآَٛل ىٔأسٛغال ف ٙلنهي ا لنـ يٛل.
ٔغبم لنٕنٕأ ف ٙهك لنييٛغلا ؿُرغى نًشفغأ لنرف ف ٔهفتيٓ يبُٛف ٍٛلنشفالف لنرف ى بف ٍٛلنرفضليٗ
ٔلنًذض  ٍٛفٔ ٙه ْظل لنوٕا ٔيشغجّ .
انًثذس األٔل :انقاف يٍ دٍس انًخشض ٔانصفح
ٚيى َيق ْظل لنوٕا بغفع أغوٗ لنهـ ٌ ديٗ ٚهير ٙب نهٓ د ٔٚهيوق بٓف ىفٛرف لنٓفٕلع يفع ةفضو
لنـً ح نّ ب نًغٔع يٍ لألَ ٔبرض ًيَ لنٕٓلع يضد يٍ لنؼيٍ ٚيهق ؿغلح لنًجغٖ بأٌ ٚشتفي أغوفٗ
لنهـ ٌ فجأد فُٛضفع لنٕٓلع يذض ا هٕ ا أَتج عٚا ٔال ٚيظبظ ،لنٕ غلٌ لنوٕ  ٌ ٛةُض لنُيق بّ (٘).
ف نر ف ئطٌ هٕا نٕٓ٘ ٔغتل لَتج عٚل يًٕٓؽ ٔعيؼِ ف ٙلنكي بل لنوٕ ٛل لنضٔنٛل ْٕ [)ٙ(]q
ٔٚيٌخ يٍ ْظل لنٕه أٌ ب ٍٛلنرضي ع يٍ ةهًف ع لنرغبٛفل ى ٔلنًذفض َ ٍٛرييف ٙسفالف فف ٙهفٕا
لنر ف .
لنُريل لألٔنٗ يًُٓ  :س هل بًًٕع لنُيق (لنًشغأ) ىٔلنث َٛل س هل بوتل (لنجٓغ ٔلنًٓؾ ).
أي يٍ دٛث يًٕع لنُيق فرض ٔهتٓ ؿٛبٕ ٔ ّٚبرّ ف ٙطنك لبٍ جُٔ ٙغٛغِ يٍ لنرهً ع بأَٓ "يٍ
أغوٗ لنهـ ٌ ٔي فٕغّ يٍ لنذُك لألةهٗ "(ٔ) 7غض لسيهتٕل ف ٙغ  ٛأهٕلا ْظل لنًشغأ فرفض طكفغٔل أٌ
يشغأ لنك ف ٚه ٙلنر ف ْٔى ف ٙغ ٛبٓى نألهٕلا يٍ دٛث لنًشغأ ًٔرٕل لنرف ف نٛفل نهيفٔ ٍٛلنشف ع
ال غبهًٓ ْٔظل ْٕ لنيغ  ٛةُض ؿٛبٕ ّٚئط غ لٔ":لنرٔ ٍٛلنذ ع ٔلنيفٔ ٍٛلنكف ف ٔلنرف ف "(ٔ) 8ةهفٗ لنفغغى
يٍ ًٔع لنك ف غبم لنر ف فْ ٙظل لنيغ  ٛففاٌ ْفظل ال ٚرُف ٙأَٓف أؿفبق يفٍ لنرف ف يشغجاف ةُفض ؿفٛبّٕٚ
ا
غهفٛال
ٔئًَ ًْ ي ار أغغ ،يٍ أٌ ٚكَٕ يٍ دٛؼ أٔ يشغأ ة و ٔلدض أٔ أٌ لنكف ف برفض لنرف ف ئنفٗ لتيف و
كً هغح بظنك ْٕ بُتـّ ةُض كاليّ ةٍ ٕػٚع لألهٕلا ةهٗ يش عجٓ ى ْٔظل ي ؿ َع ةه ّٛلبفٍ جُفٙ
ٔغٛغِ() 9ى فرض ج ع غ  ٛلنشهٛم ٔلبٍ جُ ٙيٕلفرا نً هُرّ ؿٛبٕ ُْ ّٚيٍ جرم لنر ف ف ٙيًٕع ف ٍل
نهئ ٍٛلنش ع(ٓٔ).
ٔنكٍ يٍ لنًيأسغ ٍٚيٍ طكغ أٌ لنر ف ٔلنك ف ف ٙدٛؼ ٔلدض ـ ٔأٌ لةض ّٔل( لنك ف أصَٗ ئنٗ يرضو
لنتى ) ـ ٔنظل ٔهتًٓ جً ٛار بأًََّٓ نٕٓٚي ٌ ؛ ٔةههٕل طنك برٕنٓى ألٌ يبضأًْ يٍ لنهٓ د(ٔٔ) ى فرض د ٔل
برٌٓى لتك عد ئنٗ لنًشغأ لنوذٛخ نهر ف (لنهٕٓٚل لنًًٕٓؿل ) برٕنّ":ئٌ لنر ف أصَٗ دغٔف لنتى ئنٗ
لنذهق ٔلنك ف ه )ٕٔ(" ٓٛىْٔظل لنرٕل ف ٙطل ّ يربٕل ٔهذٛخ ئط ْ ٙأةًق أهٕلا لنتى ٔيشغجٓ
لنهٓ د ىْٔ ٙفٚ َٓ ٙل لنذهق ٔبضلٚل لنتى ٔ .غض ُطكغ ف ٙيًٕع أسغٔ":لنر ف ٔلنك ف ف ٙدٛؼ ٔلدض
ٔلنك ف أعفع يٍ لنر ف ٔأصَٗ ئنٗ يرضو لنتى ًْٔ نٕٓٚي ٌ ألٌ يبضأًْ يٍ لنهٓ د "(ٖٔ)ٚٔ .رٕل لبٍ
لنجؼع٘" :أغوٗ لنهـ ٌ يً ٚه ٙلنذهق ٔي فٕغّ يٍ لنذُك ـ ْٕٔ نهر ف ىٔغ ل كغٚخ َّ
:ئٌ يشغجًٓ يٍ
لنهٓ د ي ًَّ ٚه ٙلنذهق ىٔيشغأ لنش ع ىأغوٗ لنهـ ٌ يٍ أؿتم يشغأ لنر ف يٍ لنهِّـ ٌ ا
غهٛالى ٔيً ٚه ّٛيٍ
(ٗٔ)
لنذُك ـ ْٕٔ نهك ف ىْٔظلٌ لنذغف ٌ ٚر ل نكم يًُٓ نٕٓ٘ َـبل ئنٗ لنهٓ د ْٔ ٙب ٍٛلنتى ٔلنذهق " .
أي ب نُـبل نهًشغأ فف أليغ ْف ٍٛففًٛكٍ ةفضًْ يفٍ يشفغأ ٔلدفض أطل ٔؿفرُ صل فغد لنًشفغأ نيلفًم
يُيري ٙلنهٓ د ٔلنيبق لنه ٍٛلنًيج ٔع  ٍٛىكً أَّ ًٚكٍ لةيب عًْ يٍ يشغج ٍٛئطل فوهُ يُيرفل لنيبفق
لنه ٍٛةٍ يُيرل لنهٓ د ىْٔظل لنشالف لنًٕجٕص ب ٍٛلنرضي ع َجفضِ كفظنك بف ٍٛلنًذفض  ٍٛفُجفض غٔبؼكفٕٖ ـ
ا
يثال ٚريبغ لنر ف ْ ٙلنًر بم لنًتشفى نهكف ف ك ةيبف ع لنيف ع ْف ٙلنًر بفم لنًتشفى نهيف ع ىْٔفظل ٚرُف ٙل ذف ص
٘ٔ
يشغج) ( ًٓٛىٔنكُُ َجض لنر َٚ ٙتفغ بف ٍٛيشغجًٓٛف فٌٛفع لنرف ف فف ٙيُيرفل لنهٓف د فٓف ٙنٕٓٚفل أيف
لنك ف فًشغجٓ ةُضِ يٍ لنيبق لنه)ٔٙ( ٍٛ
ٔغض ٔلفق ك َي ُٕٛؿٛبٕٔ ّٚلبٍ جُ ٙف ٙغ ٛبًٓ لنـف بق لنفظكغ غف اال  ٔ":غ ٛف لنًشف عأ ْكظلفـ كًف
ج ع ةُض ؿٛبٕ ّٚـ غ  ٛهذٛخ بوتل جهٛل يهذٕظل "(.)ٔ7
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ٔيٍ جرم لنر ف ٔلنك ف ف ٙيشغأ ٔلدض ةهٗ ّ
أٌ لنر ف لنًجٓفٕعد هفٕ ٛا ْف( ٙلنجفٛى لنًوفغٚل أٔ
لنك ف لنًجٕٓعد)(.)ٔ8
ٔسالهل لنرٕل ف ٙيشغأ لنر ف ـ ٔكً ُٚتٓى يٍ لنيغلم لنرضٚى ف ٙيجًٕةّ ـ أَٓ شغأ يٍ أغوٗ
لنذُك أْٔ ٙدُكٛل غوٛل ب نيربٛغ لنذضٚث ف ٙد ٍٛأَٓ نٕٓٚل ف ٙلنُيق لنًر هغ كً ٚوٓغ طنك فَ ٙيق
غغلع لنرغآٌ لنكغٚى ف ٙيوغ لنرغبٛل(.)ٔ9
ئي تـٛغ لنشالف لنش م بًًٕع لنُيق فًغجرّ ئنٗ أدض لأليغ ٍٚكً ٚظكغ لنضكيٕع كً ل بلغ:
لأليغ لألٔل  :نرم ةهً ع لنرغبٛفل غفض أسيفأٔل فف ٙرفضٚغ لنًًٕفع لنفضغٛق نهُيفق ْٔفظل لديًف ل ٚفغلِ
بري لنضلعؿ ٍٛلنًذض . ٍٛ
أي لأليغ لنث َ ْٕٔ :ٙي لٛغ ئن ّٛلنضال م ْٕ أٌ لنرغ ،عبً كف َٕل ٚيكهًفٌٕ ةفٍ غف ف شيهف ةفٍ
غ فُ لنذ ًغد .نٛؾ يٍ لنبرٛض أَٓى ٚروضٌٔ ب نر ف طنك لنوٕا لنظ٘ ًٚكٍ ـًٛيّ "ب نج ف "أٔ ي ٚلبّ
لنك ف لنت عؿٛل(ٕٓ)
ٔٔصف انقاف تانجٓش ًٌصم َقطح انخالف انصاٍَح ب ٍٛلنرضي ع ٔلنًذض ٍٛى ف نرفضي ع ٚفظْبٌٕ ئنفٗ أَٓف
يجٕٓعد ىأي لنًذض ٌٕ فٛظْبٌٕ ئنٗ ٔهتٓ ب نًٓؾ ىفُٓ ٙيفق صٌٔ أٌ ٚذفضم يرٓف لْيفؼلػ نهفٕ غٍٚ
لنوٕ  ٍٛٛىفرض طكغ لنضكيٕع ئبغلْٛى أَٛؾ طنك غ اال ":لنرف ف كًف ُٚيفق بٓف ل ٌٜفف ٙيوفغ بف ٍٛيجٛفضٖ
لنرغلعلا لنرغآَٛل هٕا كضٚض يًٕٓؽ "(ٕٔ)
كً طكغ ك َي ُٕٛأٌ ْظل ْٕ لنُيق لنيرهٛض٘ فف ٙلنرغبٛفل لنتوفذٗ لنٛفٕو(ٕٕ) ٔغفض أكف ع لنبف دثٌٕ ئنفٗ
ةضد لديً الا نيًٕٛخ ْظل لنيب  ٍٚيُٓ (ٖٕ) :
ٔ ـ لديً ل أٌ لنهيٕ ٍٛٚلنرضي ع غض أسيأٔل فٔ ٙه لنر ف ىٔطنفك ألَٓفى كف َٕل ٚريًفضٌٔ ففٔ ٙهف
لألهٕلا ةهٗ لنيجغبل ب نهـ ٌ ٔلألطٌ ىال ةهٗ لنًر يم ٔلألجٓؼد .
ٕـ يٍ لنًًكٍ أٌ ٚكٌٕ ُْ ع يٕ ٌع ي غض ٍغأ ةهٗ لنر ف فذٕنٓ يٍ يجٕٓعد ئنٗ يًٕٓؿل .
ٖ ـ ٔأسٛغل غض ٚكٌٕ ُْ ع َير ٌ نهر ف لنرضًٚل ك َ يٕجٕص ٍٚجُبا ئنٗ جُ ف سي عٔل يٍ ب ًُٓٛيف
لةيبغِٔ فو ٛاذ أال ْٕٔ لنوٕا لنًجٕٓع ٔٚكٌٕ لنوٕا لنًٕهٕف دُٛئظ ْٕ هفٕا لنجف ف[]gئط ْفٕ
هٕا يٍ ي ُيرل لنئ ٍٛلنش ع إْٔٔ يٍ يًٕع ل نًٓ ٔلنج ف َير نهر ف لبّ بّ لنجفٛى لنر ْغٚفّ ففٙ
َذٕ جً ل (ٕٗ ).
أي ب نُـبل نالديً ل لألٔل فال أعٖ طنك ٔأ تق ف ٙطنك يع لنفضكيٕعد دهًٛفل ةًف ٚغد(ٕ٘) ىٔطنفك نًف
أ بيّ لنرضي ع يٍ صغل ب نيل فٔ ٙه لنوفٕلي بفم جف ٔػل طنفك ئنفٗ ٔهف لنذغكف ا ف نذغكفل لنيٕٚهفل
ـ ٔ٘ ةُضْى دغكي ٍٛغوٛغ ٔ ٍٛغٛغِ يً ٚلٛغ ئنٗ لؿيبر ص يثم ْظل لالديً ل .
أي ةٍ لديً ل ٔجٕص َير ٍٛٛنهر ف ف ٙةوٕع لالديج أ لنهيٕ٘ فاٌ ْظل ٚظكغ بيرضص لنوٕع لنيفٙ
ُيبق ةه ٓٛلنر ف ٔ ًٚكُُ أهٛم بري ْظِ لنوٕع ف ٙلنًب دث لنر صيل .
ْفظل فًٛف ٚشفن هففتي ٙلنجٓفغ ٔلنًٓففؾ ٔلنشففالف لنرف ى بفف ٍٛلنرفضي ع ٔلنًذففض  ٍٛفًٓٛف أيف ب نُـففبل
نهوت ا لألسغٖ كـ(لنيتشٛى ٔلنيغغٛق)
أي يٍ َ دٛل لنيتشٛى ٔلنيغغٛق نى ٚر ّضْ لنرضي ع يٍ أهٕلا لنيتشفٛى ؛ألَٓفى غوفغٔل هفك لألهفٕلا
ةهٗ لنو ص ٔلنٌف ص ٔلنيف ع ٔلنوف ع(ٔ. ) ٕٙأيف يفٍ َ دٛفل لنذكفى ةهٓٛف بف نيغغٛق أٔ بربف عد أسفغٖ ةفضو
ئصعلجٓ ًًٍ لألهٕلا لنًتشًل فٛبضٔ أٌ لنـب فْ ٙظل ْٕ ةضو ٔجٕص ير بم يغغق نٓ ىٔنظنك نى ٚهت ْ
تشَ ًٓٛوغ لنرضي ع ()ٕ7ىٔنكٍ يٍ َ دٛل أسغٖ َجض أٌ ؿفٛبٕ ّٚغفض طكغْف فف ٙػيفغد لنذفغٔف لنً َرفل
تي نففل لتنفف أ٘ لنذففغٔف لنًـففيرهٛل أٔ لنًتشًففل ٕ8ىْٔففٕ لنٕهفف لنففظ٘ أٚففضِ كففم يففٍ جفف كٕ ،ؿففٍ
ىٔبغجـٌٕ (ٚٔ) ٕ9إٚضِ كثٛغ يٍ لنُذ د لألٔعبٕٚٔ ٍٛٛلفق ةه ّٛجؼ ٛف ا لنفضكيٕع ًف و دـف ٌ دٛفث ُٚـف
نهر ف بري لنرًٛل لنيتشًٛٛل (ٖٓ).
أي لنضكيٕع كً ل بلغ فرض جرم تشٛى لنر ف ٔ غغٛرٓ يذضصال بلفغٍٔ يرُٛفل غف اال ":تشى فف ٙؿف ٛغ ا
ٖٔ
يذضصد يلغٍٔلى ٔ غغٛرٓ الٚإصٖ ئنٗ ػٔلنٓ ٔئًَ ٚرُٗ لنشيأ لنوغٚخ فَ ٙيرٓ "
ا
:غيم ـ غ م ى ٔغم ـ ٚرٕل .
فٛج تش ًٓٛئطل أُ ْبر بتيخ أٔ ًى (غوٛغال ك ٌ أو
ٍٕٚال) يثم َ
ٔنكُٓ غغق ئطل أ بر بكـغ َذٕ :برٗ ى غبم (ٕٖ )
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ٔلنر ف ًًٍ أهٕلا لتٍب دضٚثا ٔك َ ـًٗ ف ٙلنرضٚى أهٕلا لالؿيرالع ىٔغض طكغ طنك لبٍ
لنجفؼع٘ غ الأ":يُٓف لنذفغٔف لنًـفيتهل ىًٔفضْ لنًـففيرهٛل ىٔلالؿفيرالع يفٍ هفت ا لنرفٕد ْٔف ٙؿففبرل
ٚجًرٓ غٕنك غظ سن ًيَ ْٔ ٙدغٔف لنيتشٛى ةهٗ لنوٕل.)ٖٖ(" ،
انًثذس انصاًَ  :يساس انرُٕع انصٕذً نهقاف فً انهٓجاخ انؼشتٍح انقذًٌح ٔانذذٌصح .
لنر ف ف يففٍ لألهففٕلا لنيفف ٙة َ ف كثٛففغ يففٍ لنييٛففغلا لنوففٕ ٛل ففف ٙلنهٓج ف ا لنرغبٛففل لنرضًٚففل
ٔلنذضٚثل ٔؿُذ ٔل فْ ٙظل لنًبذث لنٕغٕف ةهٗ ْظل لنيُٕع غض ٚاً ى َظكغ ْظل لنيُٕع ف ٙلنهٓج ا لنذضٚثل
يرهه ٍٛطنك هٕ ٛا ٔك :ٙ ٜ
أ ـ انقاف انرً كانًٓضج ]?[:
ا
ق ْفظل لنييفٕع ٍغٚرفّ ئنفٗ لنتوفذٗ
يٕع لنر ف ًْؼد ك ٌ يرغٔف نضٖ لنرغ ،غض ٚاً ى بم نرفض كف َ
ٖٗ
ٔٚيًثم طنك ب ألنت ظ لني ٙةضْ لنهيٕ ٌٕٚيً أُبفضن فٓٛف لنرف ف ًْفؼد يثفم :لنرلف ٔلألكف ( ) ٔغفٕنٓى
لألفؼ ف ٙلنرتؼ(ٖ٘)ىٔنرض ةرض أبٕ لني ٛلنهيٕ٘ ب ب ا ف ٙكي بّ لتبضلل نألنت ظ لني ٙأبضن ف ٓٛلنرف ف ًْفؼد
يٍ طنك غٕنفّ  ":لنرفٕو ػْف ي فل ىٔػْف ع ي فل "بًرُفٗ "غغٚف يفٍ طنفك"()ٖٙىكًف غفض أٔعصا لنًرف جى
لنرغبٛل يجًٕةل يٍ لألنتف ظ لنيف ٙعُٔٚف يفغد ب نرف ف ٔأسفغٖ بف نًٓؼد يفع دًفم لنضالنفل طل ٓف يفٍ طنفك
غٕنٓى :
ٖ7
ـ ُٔٚر ُل  ":ػَق ةهٗ ة ٛنّ ى ٔػَأ ةهٓٛى ىئطل ًٛق ةهٓٛى فرغل أٔ بشالا"( ).
َّيى بًرُٗ كض ِعجْ ه.)ٖ8(ّْٛ
َّي رَب َ
ي ٔ َأَب َ
ي ََـ ُِ ٔأَبَ َ
ُٔٚر ُل :أبِ َ
َهذظ يً رضو يٍ ْظِ لأليثهل َٔذْٕ ي ٚلٛغ ئنٗ أٌ َيق لنر ف ًْؼد ك ٌ ٔلغراف فف ٙلنرفضٚى ئيف
بٕهتّ نٓجل أٔ بكَّٕ يجغص أبضلل ب ٍٛلألهٕلا ف نر ف ٔلنًٓفؼد ُْف (أنٕفَٕف ٌ ) فف ٙلنكهًيفٔ ٍٛيفٍ فى
فاٌ صالنيًٓ ٔلدضد ْٔظل ي ٚتـغ نُ لتبضلل ب ٍٛلنذغف(ٍٛلنوٕ  ) ٍٛغض ٚاً .
ُْٔ ع تـٛغ آسغ طكغِ لنضكيٕع كً ل بلغ نفّ غبفٕل يفٍ لنُ دٛفل لنتـفٕٛنٕجٛل ٚرفٕل فٛفّ ":ئٌ لنرف ف
ك َ ُيق أد َ ٛيٓ ًَّفؼد أ٘ ى يلفٕبل بًٓفؼ ٔبًفغٔع لنفؼيٍ الكفٗ لنوفٕا لألهفه(ٙلنر ف) ٔهف ع
لنيًٓٛؼ ًْؼل س نو ٔأييض أ غِ ديٗ ل ٌٜىكً َهذظ فَ ٙيق أْفم لنًفضٌ فف ٙيوفغ ٔغٛغْف يفٍ لنفبالص
لنرغبٛل "(.)ٖ9
كً رغً لنر ف ئنفٗ يٛفغلا ٔ ُٕةف ا كثٛفغد فف ٙلنهٓجف ا لنضلعجفل فف ٙيشيهف ئَذف ع لنفٍٍٕ
لنرغب ٙفُوغل نٛبـّ ٔهالبيّ ي ل أْم لنذٕلًغ لنرغبٛفل فف ٙيوفغ ٔبفالص لنلف و ة يفل ئنفٗ َيرفّ ًْفؼد
فًثالا ٚرٕنٌٕ  :غ ل ىآل ٔغه ُ ىأَ ْن ُ فُيق لنر ف ًْؼد غ ٌَٕ ة و ف ٙنٓج ٓى(ٓٗ) ٔٚبضٔ أٌ ْظل لنُٕع يفٍ
لنييٕع غضٚى ف ٙلنهي ا لنـ يٛل فرض َرم لنبري يٍ لنًـيلفغغ ٍٛأٌ لنرف ف ذٕنف فف ٙأةفالو لنتُٛٛرٛفل ففٙ
برففي لألد ٛف ٌ ئنففٗ ًْففؼد ى ففى ؿففري كً ف لنًٓففؼلا لألهففهٛل(ٔٗ ) ْٔففظل ي ف ؿففٛأ  ٙطكففغِ ففف ٙلنًبذففث
لنًشون نييٕع لنر ف ف ٙلنهي ا لنـ يٛل ٔلنيتـٛغ لنوٕ  ٙنٓظل لنيُٕع أٔ لنييٕع ف ٙلنُيق ْٕ فأسغ
يشففغأ لنر ف ف ئنففٗ لنشه ف ب دثاف ةففٍ أغففغ ،لأله فٕلا كففبٓا نففّ يففٍ لنُ دٛففل لنوففٕ ٛل ىٔال ٕٚجففض ًففًٍ
أهٕلا لنذهق ي ٚلبُّٓ ئال لنًٓفؼد ىٔطنفك نٕجفٕص هفتل لالَتجف ع فف ٙكفم يًُٓف (ٕٗ )ىٔغفض ةهفم لنفضكيٕع
ئبغلْٛى أَٛؾ طنك غ اال ٔ ":يٍ لنوفر تـفٛغ لنوف ْغد لألٔنفٗ أ٘ غهف "لنرف ف"ًْؼد ىٔٚوٓفغ أٌ ْفظل
لنييٕع ك ٌ َيٛجل لَير ل لنر ف يٍ يشغجٓ ٔ رًرٓ ب ٍٛأهٕلا لنذهق ىىف ؿفيبضل بٓف لنًٓفؼد لنيفْ ٙفٙ
أغغ ،أهٕلا لنذهق كبٓا ب نر ف يٍ دٛث لنلضد ىألٌ جًٛع أهٕلا لنذهق ي ةضل لنًٓؼد أهفٕلا عسفٕد
"(ٖٗ ).
ب ـ انقاف انرً كانغٍٍ []
ا
ُْٔ يٕع أسغ دوم نوٕا لنر ف ْٕٔ َيرٓ غٔ ُٛطنك ف ٙلنـٕصلٌ ٔجُفٕ ،لنرفغل فكهًفل
(لالؿيرالل) ةهٗ ؿبٛم لنًث ل ُٚيرٓ ْإالع (لالؿييالل )(ٗٗ) ٔغض طكفغ لنفضكيٕع عيٌف ٌ ةبفض لنيفٕل ،أٌ
ْظل لنُيق غض كق ٍغٚرّ ئنٗ لنهٓجل لنًوغٚل لنضلعجل يٍ سالل بري لنًتغصلا يثفم كهًفل "ٚرفضع "فآَف
ُيق "ٚيضع"ٔكهًل "ػغؼغ"ْٔظِ لنكهًفل ٚلفٛع لؿفيرً نٓ فف ٙلنهٓجف ا لنتهـفيُٛٛل ٔلألعصَٛفل ئنفٗ ج َف
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لنًوغٚل لنضلعجل فًٍ لنًًكٍ ئعج ةٓ ئنٗ "لنؼغؼغل " لنًغٔٚل نُ ةٍ لنرغ ،بًرُٗ غغٛن لنيتفم(٘ٗ)
ٗٙ
ٌ
نرم لنر ف يٕعا ئنٗ غ ٍٛفْ ٙظِ لنكهًل أ ٚا
َ
َ
ْ
ا
ْ
ٔ يٕع لنر ف ئنٗ غ ٍٛنّ جظٔع ييٕغهل ف ٙلنرضو ىفرض غ ن لنرغ ،غفض: ًٚغفال ٌو أغهف ُ ٔأغهف ُ :ئط نفى
ْ ٚ
ُشيٍ ىٔلؿى لنظ٘ ٚريرّ يُّ لنيهتل ٔلنرهتل كً ٚرف ل :ةف ٌو أغهف ُ ٔأغهف ُ :ئطل كف ٌ كثٛفغ لنُبف اى ٔيفٍ طنفك
ٗ7
غٕنٓى أ ٌٚا :لن َي ًَ ُؼ يٍ لنُ ؽ ٔ لنرَ ًَ ُؼ :لنغُّ طلل ىٔيٍ ال سٛغ فٛفّ ( )َالدفظ يًف ؿفبق طكفغِ يفٍ لألنتف ظ
ُْ ٔجٕص لنيب صل أٔ أتبضلل لنركـ ٙب ٍٛهٕ  ٍٛلنئ ٍٛلنر ف يع لنذت ظ ةهٗ لنضالنل َتـٓ .
ٔغض أك ع لنضكيٕع غ َى غضٔع٘ لنذًض ئنٗ يالدول َرهٓ لألَفضعلب( ٙا فف ٙدفضٔصْٓٓ٘فـ) ةفٍ أبفٙ
لنتٌم لنغلػ٘ (ا ْٗ٘ٗـ) دٕل َيق لنرف ف ى ًٚكُٓف أٌ تـفغ نُف كفكم يفٍ أكفك ل َيفق لنرف ف ففٙ
لنهٓج ا لنرغبٛل لنضلعجل لنٕٛو ى ْٔ ٙغٕنّ ُٚ":بي ٙنر عٖع لنرغآٌ ...أٌ ٚذيغػ يٍ أسفغلأ لنذفغف بهتفظ
ير عبّ يً ج ع ف ٙبرفي لنهيف ا لنًيرـفتل :كف نجٛى لنيف ٙك نلف ٍٛىٔب نركؾٔ...لنرف ف كف ني ٍٛىٔبف نركؾ
"(ٔ.)ٗ8غٕل لنغلػ٘ ُْ لنر ف ك نيٚ ٍٛلٛغ ئنٗ أٌ يٍ لنرغ ،يٍ ُٚيفق لنرف ف غُٛف ا فف ٙػي َفّ ى ٔيفُٓى
يٍ ُٚيق لني ٍٛغ ف ا ى ْٕٔ ة ٍٛي ٚجغ٘ ةهٗ أنـُل برفي لنُف ٍر ٍٛب نرغبٛفل لنٛفٕو ٔ .غفض أكف ع لنفضكيٕع
فإلص ةبض لنًري ٙلنو ٛص ئنٗ يثم ْظل لنيب صل لنركـ ٙف ٙأدض يوفُت ّ ةفٍ برفي لنُف ؽ لنفظٚ ٍٚرٛلفٌٕ
ف ٙبالص ف عؽ ٔ ُٚيرٌٕ لني ٍٛغ فا ٔلنر ف غُٛف ا رفٕل لنُكيفل":غٛم نغجفم يفٍ ي ػَفضعلٌ  :نًف طل هتوفٌٕ
لني ٍٛغ ف ا ٔلنر ف غ ُٛا"؟ فر ل ":أؿيرتغ هللا يٍ ٚيٕل ْظل "( )ٗ9ى فٓإالع لنُف ؽ نفضٓٚى بف صل ةكـف ٙبفٍٛ
لنر ف ٔلني.)٘ٓ(ٍٛأي ب نُـبل نييٕع لنر ف َٔيرٓ غ ُٛا ف ٙلنـٕصلٌ ٔجُفٕ ،لنرفغل كًف طكفغا يفٍ غبفم
فرفض ُةههف هففٕ ٛا ئنففٗ ًفف ٛع هففتل لالَتجف ع يففٍ لنرف ف ٔئنففٗ رففضو يشغجٓف ئنففٗ لأليف و غهف ا
فٛال ى ٔلنففظٍٚ
ي عؿٕل لنيضعٚؾ ألبُ ع لنـٕصلٌ ٚظكغٌٔ كٚ ٛشهَ لنيهًٛظ لنـٕصلَ ٙأد َ ٛا ب ٍٛلنر ف ٔلنيف ٍٛففَ ٙيرفّ
ٔف ٙئيال ّ فُيفق لنرف ف ةُفض لنـفٕصلَ ٍٛ ٛيجٓفٕعد ٔأيٛفم ئنفٗ لنغسف ٔد ْٔفظل لنُيفق يشف ن نُيرٓف ففٙ
لنهٓج ا لنرغبٛل لنضلعجل ٔلنذضٚثل(ٔ٘)ٔ.نهضكيٕع كً ل بلغ عأ٘ أسغ دٕل ْظل لنُيق فرض جرهّ يروفٕعال
ةهٗ هك لنكهً ا لنتوٛذل ٔلني ٙصسه ة ي ٛا هك لنبالص يٍ َذٕ :لالؿيرالل ـ لالؿييالل ىٔٚرضع ـ ٚيضع
فٕٓ ٚغٖ أٌ لنر ف ُْ ي ْ ٙئال هٕا (لنج ف) لنروٛل لنًجٕٓعد ٚرٕل ٔ":ف ٙعأ ُٚأٌ لنر ف ففْ ٙفظِ
لأليثهل َٔذْٕ نٛـ لنر ف لنهٕٓٚل لنًًٕٓؿل (لنتوٛذل)ىٔئًَ ْ" ٙلنجف ف" لنروفٛل لنًجٓفٕعد ىٔعبًف
ٚـٕغ ْظل لنيتـٛغ ىهضٔع لنج ف ٔلني ٍٛيٍ دٛؼ ٔلدض ىْٕ أغوٗ لنذُك
ٕ٘
ٔ الفغ ب ًُٓٛئال أٌ لألٔنٗ (لنج ف) ٔغتل لَتج عٚل ٔلني ٍٛلديك كٛل "( )
جـ ـ انقاف انرً كانكاف [َْٔ:]Gزا انرطٕس ٔانرُٕع نُطق انقاف قذ ذضًٍ يذأس ػذج يُٓا :
* يٕع لنر ف ئنٗ ك ف س نول .
* يٕع لنر ف ئنٗ ك ف ٍبرٛل يجٕٓعد أ٘ ( َكئـ) ى(جٛى غ ْغٚل ).
* يٕع لنر ف ئنٗ جٛى فوٛذل ُيق هٕ ا يؼصٔج ا(.)dz
* ذطٕس انقاف إنى كاف خانصح .
أك ع لنهيٕ ٌٕٚبرض ؿٛبٕ ّٚئنٗ َيق نٓج ٙنهر ف ى غ ل لبٍ صعٚفض ":فأيف بُفٕ ًفٛى ففأَٓى ُٚهذرفٌٕ
لنر ف ب نك ف ى ففييهظ جفضلا فٛرٕنفٌٕ :لن َكفٕو ٚغٚفضٌٔ لنرفٕوى فيكفٌٕ لنرف ف بف ٍٛلنكف ف ٔلنرف ف ىْٔفظِ نيفل
يرغٔفل ف ٙبًُٛ ٙىى غ ل لنل ةغ:
ٖ٘
 ،لنضلع ي َكتٕلُ"( )
ٔال أ َكٕل ن َكضع لن َكٕو َكض ٌَج
ٔال أ َكٕل نب ِ
ٔغ ل لنـٛغلفٔ":ٙعأ ُٚيٍ ٚيكهى ب نر ف ب ٍٛلنر ف ٔلنكف ف فٛفأ  ٙبًثفم نتفظ لنكف ف لنيف ٙبف ٍٛلنجفٛى
ٔلنك ف ٔلنجٛى لني ٙك نك ف"(ٗ٘).
ٔٚيبٍ نُف يفٍ ْفظِ لنُوفٕم أٌ لنرهًف ع غفض يٛفؼٔل ٔ يُفظ ٔغف يبكفغ بف ٍٛلنرف ف لنتوفٛذل ٔلنرف ف
لنر يٛل لني( ْٙ ٙلنك ف لنًجٕٓعد) ىفرض طكغ أبٍ لنذ ج طنك غ الأ":بر ٙدغف نى ٚيرغى نّ ٔئٌ ك ٌ
ظ ْغ لأليغ أٌ لنرغ ،يكهى بّ ْٔ ٙلنر ف لني ٙك نك ف كً ٚيكهى بٓ أكثغ لنرفغ ،لنٛفٕو ديفٗ فْٕى أَٓفى
كظنك ٚرغؤٌٔ بٓ ٔلنو ْغ أَٓ ف ٙكاليٓى ٔأٌ لنر ف لنش نول أ ٌٚا فف ٙكاليٓفى ٔأٌ لنرفغآٌ نفى ُٚرفغأ ئال
ب نر ف لنش نول ةهٗ ي َرهّ لت ب ا ييٕل غال ى ٔنٕ ك َ هك غُغب بٓ نُُره كً َُرِم غٛغْ ٔن ًَّف نفى ُُرفم
فم ةُففّ"(٘٘)ٔ.غففض جففغٖ أبففٕ دٛف ٌ ةهففٗ ـففًٛل لنرف ف
ص َّل ةهففٗ أَٓف نففى ُٚرففغأ بٓف أٔ غُففغب يففٍ نففى ٚريففض بُرف ٍ
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لنتوٛذل ب نر ف لنش نول ٔؿًٗ لنر ف لني ٙك نك ف بـ(لنر ف لنًررفٕصد) فرفض طكفغ طنفك غ االٔ":أيف لنرف ف
لنًررٕصد ىفر ل لنـٛغلف: ٙعأ ُٚيٍ ٚيكهى ب نرف ف بُٓٛف ٔبف ٍٛلنكف ف لَيٓفٗ ْٔف ٙل ٌٜغ نبفل فف ٙنـف ٌ يفٍ
ٕٚجض ف ٙلنبٕلص٘ ىديٗ الٚك ص ةغبُٚ ٙيق ئال ب نر ف لنًررٕصد ال ب نر ف لنش نوفل لنًٕهفٕفل فف ٙكيف
لنُذٕٔ ٍٛٚلنًُرٕنل ةٍ ٔهتٓ لنش نن ةهٗ أنـُل أْم لألصلع يٍ أْم لنرغآٌ"(ٔ )٘ٙغض أك ع لبفٍ سهفضٌٔ
ئنٗ طنك لنُيق برٕنّٔ":يً ٔغع ف ٙنيل ْظل لنجٛم لنرغب ٙنٓظل لنرٓض دٛث كف َٕل يفٍ لألغيف ع كفأَٓى ففٙ
لنُيق ب نر ف فأَٓى ال ُٚيرٌٕ بٓ يٍ يشغأ لنر ف ةُض أْم لأليو ع كً ْٕ يظكٕ ٌع ف ٙكي لنرغبٛل أََُّّ
يٍ أغوٗ لنهـ ٌ ٔي فٕغّ يٍ لنذُك لألةهٗ ٔي ُٚيرٌٕ بٓ أ ٌٚا يفٍ يشفغأ لنكف ف ْ
ٔئٌ كف ٌ أؿفتم
يٍ يًٕع لنر ف ٔي ٚه ّٛيٍ لنذُك لألةهفٗ كًف ْف ٙبفم ٚجٛئفٌٕ بٓف ييٕؿفيل بف ٍٛلنكف ف ٔلنرف ف ْٔفٕ
يٕجٕص نهجٛم أجًع "( )٘7ى ٚيٌخ نُ يٍ ْظِ لنُوٕم أٌ نهر ف َير: ٍٛأدضًْ لنتوٛخ ْٕٔ ي أٍُهق
ةه ّٛب نر ف لنش نول ْٔ ٙلنر ف لنئ ٙهتٓ ؿٛبٕٔ ّٚلنًـًٕةل يٍ غفغلع لنرفغآٌ ٔيثرتف ٙلنروفغ ىأيف
لنُيق لنث َ: ٙفٕٓ َيق نٓجٚ ٙيًثم بُيق لنر ف ك ف ا يجٕٓعد ْٕٔ ي أٍهق ةهٛفّ ب نرف ف لنًررفٕصد فٓفٕ
ٚيي بق يع هٕا لنك ف لنظ٘ ب ٍٛلنجٛى ٔلنك ف ىٔهٕا لنجٛى لني ٙك نك ف لنظ٘ ؿفَّ ًٛغ طكفغِ فًٛف برفض
ٔلنفظ٘ ٚيهفق ةهٛفّ بف نجٛى لنر ْغٚفل(ٔ )٘8نرهفّ ْفٕ لنففظ٘ ةُف ِ لنجفؼع٘ ب نكف ف لنوففً ع ىٔطنفك دف ٍٛغف ل
ٔ":لنك ف فهُٛرهٍَ بً ف ٓٛيٍ لنلضد ٔلنًٓفؾ نفئال ٚفظْ بٓف ئنفٗ لنكف ف لنوفً ع لنث بيفل فف ٙبرفي نيف ا
لنرجى فاٌ هك لنك ف غٛغ ج ؼد ف ٙنيل لنرغٔ ،نٛذظع يٍ ئجغلع لنوٕا يرٓ كً ٚترهّ بري لنُبَ ٔ
ش ْش ِك ُك ْى) َٔ (ٌُ ْذ ِس ُك ُك ُى ا ْن ًَ ْوٕخُ )
لألة جى ىٔالؿ ًٛئطل كغعا أٔ كضصا أٔ ج ٔعْ دغف يًٕٓؽ َذٕ (تِ ِ
ش وطَدْ )"(ْ)٘9ففظل ف ًٛف ٚشففن لنيُففٕع لنتففَٕ ًٙٛنُيففق لنر ف ف ٔ يٕعْ ف ففف ٙلنرففضو ةهففٗ
َٔ (ََ ْكرَ و ْم) َٔ ( ُك ِ
لنًـيٕ ٍٛٚلنتوٛخ ٔلنهٓج ٙىأي لنيُٕع ف ٙلنهٓج ا لنًر هغد فرض َ ل لنذظ لألٔففغ فرفض يفٕعا لنرف ف
ئنٗ ك ف س نول ف ٙلنكثٛغ يٍ لنهٓج ا لنغٚتٛل ٔلنر ي ٛا لنضلعجل فف ٙلنرفغٖ لنتهـفيُٛٛل ٔغٛغْف ٚرف ل
:كه ٔ كهُ ىٔكً ٔكًُف ىٔكف و ٔكرفض ا
بفضال يفٍ غهف ٔغهُ ىٔغًف ٔغًُف ىٔغف و ٔغرفض(ٓ ) ٙىْٔفظل لنيُفٕع
ا يففٍ فففغلغ ٔئًَف ْففٕ يففٕع يٕهفٕل لألؿففب  ،بهٓجف ا ةغبٛففل غضًٚففل ىفرفض َُـففب ْففظِ
لنُيرف ٙنففى ٚفأ ِ
لنو ْغد ئنٗ بًُٛ ٙى ـ كً ؿبق ٔأكغا ئنٗ طنك ف ٙبضلٚل لنًًٕٕع ـ فرهٗ نٓجيٓى غٕل لنل ةغ :
 ،لنضلع ي َكتٕلُ.
ٔال أ َكٕل ن َكضع لن َكٕو َكض ٌَج
ٔال أ َكٕل نب ِ
ٔنرض غفغأ برٌفٓى بٓفظِ لنهٓجفل فف ٙلنرفغآٌ لنكفغٚىى فرفض عٔا لنفغٔلد أٌ برفي لألةفغل ،غفغأ " :فأيف
لنٛيٛى فال كٓغ"ٔغض طكغ لنتفغّلع أٌ ْفظِ لنكهًفل يكيٕبفل فف ٙيوفذ ةبفض هللا بفٍ يـفرٕص "ففال كٓفغ" غف ل
ٔؿًريٓ يٍ أةغلب ٙيٍ بُ ٙأؿض غغأْ ةهٔ )ٙٔ("ٙؿٕف ًَٕخ طنك ف ٙلنًبذث لنًشون ب نرغلعلا
لنرغآَٛل ٔ يٕع لنر ف ئنٗ ك ف غض كق ٍغٚرّ ئنٗ لنتوذٗ ٔٚيٌخ نُ طنك يٍ سفالل لألنتف ظ لنيف ٙةفضْ
لنهيٕ ٌٕٚيً أُبضن ف ٓٛلنر ف ك ف ا فرض غ ن لنرغ ،غفض ًٚا صغًفّ ٚضغُ ًُفّ ىٔصكًفّ ٚضك ًُفُّ صكًف اى ئطل صفَف َع ففٙ
هضعِى ٔٚر ل أ ٌٚا  :ظ َّم ُيرَغْ ِص اد ٔ ُيكَغْ ِص اد :أَْ٘ صل ِبا ف ٙةًه ِّ (ٕ)ٙى ُٔٚر ل :ئِ ْييَ َّ
ع
ق لنتوفُ ٛم يف ففَ ٙ
ِ
ًفغْ ِ
أُ ِّي ِّ ًٚيرُُّّ ل ْييِر غا ٔل ْييَ َّكُّ ًٚي ُّكُّ ل ْييِك اك ئطل َك ِغبَُّ أَجْ ًَ َع(ٖٔ .)ٙغض عجخ لبٍ جُ ٙلتبضلل ف( ٙلييك لنتوٛم
ي فً ٙغع أيّ)(ٗٔ ) ٙنكُّ جرم هٕا لنك ف ْٕ لألهم يريًضلا كثغد لنيوغف غ الا":ف ألظٓغ ف ّٛأٌ
كٌٕ لنر ف بضالا يٍ لنك ف ىنًِ َ طْ ئن ّٛأبٕ ةه ٙىألَّ غ ل :يٍ ْظل أسظ لؿى ي َّكلىألَٓ كف نًجغٖ نهًف ع
فٕٓ ُٚجظ ،ئن. ٓٛغ ل فأي يًٕع لنيٕلف ىفٕٓ بكل ىب نب ع ألَّ يفٍ لالػصدف و  ...ىفرفٕل لنجًٛفع يكفل ٔنفى
ٚرٕ٘ أٌ لنك ف ْ ٙلألهم "(٘ٔ )ٙنى ٚـهى لنضكيٕع ةبض لنيت ع د يض ْالل نرٕل لبفٍ جُف ٙففٙ
ٚرٕنٕل يرل ِّ
نُٕلح ةضد طكغْ ف ٙكي بّ لنهٓج ا لنرغبٛل ج ا
ةال يٍ لنر ف
َوّ لنـ بق ـ بأٌ لنك ف ْ ٙلألهم ـ ٔطنك
ٍ
لألهم ف ٙطنك لتبضلل فٕٓ ٚرٕل":ةهٗ أَُ نٕ غضعَ لنر ف ْ ٙلألهم نك ٌ أغغ ،ئنفٗ ـفٓٛم لنُيفق ئط
يٍ لنر صد أٌ لتبضلل ٚكٌٕ نهيشتٔ ٛلنـٕٓنل ٔلنك ف أؿفٓم َيرف ا يفٍ لنرف ف بفم ئٌ لنرف ف ةُفضي ُذفضع
ئنٗ يرضو لنتى ف ٙيشغجٓ ُره ك ف ٔأ ٚك ٌ لأليغ فاٌ لنيب صل ب ًُٓٛظ ْغد نٓجٛل "()ٙٙ
ٔغض طكغ لنؼبٛض٘ أٌ لنر يل ف ٙلألَضنؾ ك َ رٕل":أؿفيكيم"( )ٙ7فف ٙلأليفغ ا
بفضال يفٍ أؿفيريمى فٓفظل
ٚرُ ٙأٌ أبضلل لنر ف ك فا ك ٌ يرغٔفا ةهٗ ةٓضِ ف ٙلألَضنؾ ىكً طكغ لبٍ يك ٙلنوره ٙأٌ لنر يل ةهفٗ
ةٓضِ ك َ رٕل نهرًٛن لنظ٘ الكً ٙنّ  :بكٛغد ا
بضال يفٍ برٛفغد ىكًف أَٓفى كف َٕل ٚرٕنفٌٕ نفبري لألٔةٛفل
ق ىٔٚرٕنفٌٕ َغْ ُكفِٕ ا
ُد ّكل ا
ق ٔلنوفٕل ،دُف ّ
لنفٕ ِعع بفضل دُف ّ
ق ٔ ُدرّلىٔأَٓى ك َٕل ٚرٕنٌٕ دُف ّ
بضال يٍ ُد ّ
بفضال
ك َ
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غغِٕ ٔٚرٕنٌٕ :أغيرّ يٍ دٛث ع َّ ىٔلنًـًٕع يٍ كالو لنرفغ ،يفٍ دٛفث ع َّ
ع()ٙ8ىٔغفض طكفغ لنهيٕٚفٌٕ
أ ٌٚا غٕل لنر يل لنًغك ؽ بضل لنًغغ م ٔ يكغٍ بضل يرغٍ (.) ٙ9
فييٕع لنر ف ئنٗ ك ف ظ ْغد هٕ ٛل غضًٚل ٌغ ،جظٔعْ ئنٗ أةً برٛضد فف ٙلنيف عٚز لنهيفٕ٘
(ْٓٔ .)7ظل لنييٕع ف ٙلنُيق ي ػلل يرغٔف ا ئنٗ ٕٚيُ ْظل ف ٙلنٔ ًٍٛيُ ٍق كثٛغد يٍ لنبالص لنرغبٛل كً
طكغ ك َي)7ٔ( ُٕٛى ْٕٔ كثٛغ ف ٙلنهٓجل لنبيضلصٚل لنٕٛو ؿٕلع أك ٌ فف ٙأٔل لنكهًفل أو ففٔ ٙؿفيٓ ٔأسغْف
كرٕنٓى ف ٙغ ل ٔغلَ ٔغغ( ٚك ل ٔكلفَ ٔكغٚف ) ىٔفف ٙعغفٔ ٙعغف ٔعغبفلى (عكفٔ ٙعكف ع ٔعكبفل)
ىٔف ٙص ٔهتق ٔكق (صع ٔهتك ٔكك)(ٕ ٔ )7بغ ك ل ف ٙبغ ر ل(ٖ) 7ىٔغٛغ طنفك ٔ .لنيرهٛفم لنوفٕ ٙ
نًثم ْظل لنييٕع ف ٙلنُيق كً طكغ لنًذض ٌٕ َ كئ ا ةٍ رضو يشغأ لنر ف ئنفٗ لأليف و غهفٛالا يفع غغٛرٓف
ىٔلديت ظٓ بوتل لنلضد فَ ٙيرٓ ىف سي عا لنك ف ألٌ كه ًٓٛهٕا كضٚض يًٕٓؽ ى فرض طكغ لنضكيٕع
عيٌ ٌ ةبض لنيٕل ،طنك لنيرهٛم ةُض دضٚثّ ةٍ غ ٌَٕ لألهفٕلا لنذُكٛفل غ الا":لَرالبٓف ك فف ففَ ٙيفق
لنتهـي ٍُٛٛٛىنٛؾ ئال ؼدؼد ا ف ٙيشغجٓ ا
غهٛال ئنٗ لألي و ىيع غغٛرٓ ىٔلديت ظٓ بوتل لنلضد فَ ٙيرٓ
٘7
"(ٗٔ )7غففض ةف ّضِ لنففضكيٕع ةبففض لنيتف ع د يففض ْففالل َيففق لنرف ف ك فف ا جففؼع يففٍ لنيذففٕالا لنوففٕ ٛل ٔيففٍ
لنًذض  ٍٛيٍ ٚرؼٔ ْظل لنيُٕع ٔغٛغِ ئنٗ ظ ْغ  ٙلتبضلل ٔلنًً هل ب ٍٛلنوفٕلي لنًُيًٛفل ئنفٗ يُيرفل
ٔلدضد فرض ةهم لنضكيٕع ةبض لنوبٕع ك ْ ٍٛطنفك ةُفض دضٚثفّ ةفٍ لنوفٕلي لنًُـفٕبل ئنفٗ يُيرفل يف برفض
لنٕؿففَ ْٔففٔ":ٙى عى ى غى ر"( )7ٙفرففض ففٕفغا ففف ٙأهففٕلا ْففظِ لنًجًٕةففل أؿ ؿفف ٍٛنذهففٕل ظ ف ْغ ٙ
لتبضلل ٔلنًً هل لنوٕ ٛل ًْٔ :لنرغلبفل لنوفٕ ٛل بف ٍٛلنوفٕلي أٔالا ؛ ف نوفٕلي طلا ٍبٛرفل يلفيغكل
ف ًٛب ُٓٛى أي لألؿ ؽ لنث َ ٙنهرغلبل لنوٕ ٛل فٕٓ لال ذ ص ٔلنير ع ،لنًشغج ٙبْ ٍٛظِ لألهٕلا (. )77
*ذطٕس انقاف إنى كاف طثقٍح يجٕٓسج أي (ﮔئـ) أي إنى انجٍى انقاْشٌح :
يٕع هٕا لنر ف ئنٗ ك ف ٍبرٛل يجٕٓعد أ٘ لنجٛى لنر ْغٚل ٔطنفك ةُفض لنبفضٔ فف ٙفهـفيٍٛ
بًُيرل بئغ لنـبع ىٔنضٖ ؿك ٌ لنرغٖ لنرغٚبل يٍ ْظِ لنًُيرل ٔلنًذٛيل بًضُٚل لنشهٛم يثم غغٖ لنضٔلًٚل
ىٔبٛف جبففغٔ ٍٚصٔعل ٔغٛغْف يففٍ لنرفغٖ ف نرف ف ةُففض ْفإالع ُيففق كف نجٛى لنر ْغٚففل ً يف ا كًف أٌ ْففظل
لنُيق نهر ف ْٕ لنل ع ف ٙلنهٓجل لألعصَٛفل لنضلعجفل ٔفف ٙلنهٓجفل لنهٛبٛفل لنضلعجفل أٌٚف ا ( ) 78ىٔغفض أفف ص
لنضكيٕع كً ل بلغ أٌ ْظل لنُيق ٚلٛع أ ٌٚا ف ٙبري نٓجف ا لنوفرٛض ٔفف ٙعٚف لنٕجفّ لنربهفٔ ٙطنفك
ةُض ير عَيّ ب ٍٛلنج ف [ٔ]Gب ٍٛلنجٛى لنر ْغٚل [ )79(]gىٔنرم لنرف ف لنيفُٚ ٙيفق بٓف ْفإالع ْف ٙهفك
لنئ ٙهتٓ لنـه ىٔلني ٙدكًٕل ةه ٓٛبوتل لنجٓغ ففاٌ كف ٌ طنفك ى كف ٌ دكًٓفى ةهٓٛف ؿفه ًٛا ال غبف ع
ةهٔ .)8ٓ(ّٛغض ةهم لنضكيٕعئبغلْٛى أَٛؾ ْظل لنيُٕع لنوٕ  ٙنهر ف غ اال":أي ف ٙلالَير ل بًشغأ لنر ف
ئنٗ لألي و فُجض أٌ أغغ ،لنًش عأ نٓ ْٕ يشغأ لنجٛى لنر ْغٚفل ٔلنكف ف ى ففال غغلبفل أٌ ييفٕع لنرف ف
ئنٗ أدضًْ "(ٔ ) 8ىٔكً غض عجخ يٕع لنر ف ئنٗ لنجٛى لنر ْغٚل ف ٙنيل لنبضٔ ٔأْ ن ٙلنورٛض لنًوغ٘
ئنٗ لكيغلع كال لنوٕ  ٍٛف ٙهتل لنجٓغ ى ٔطنك ةُض غٕنّ  ":أي غهف لنرف ف "جًٛف " كف نجٛى لنر ْغٚفل
ا
غهٛال ئنٗ لألي و ىٔألٌ لنر ف ف ٙلألهم هٕا يجٕٓع أؿفيبضل بٓف لنجفٛى
فٕٓ يجغص لَير ل ف ٙيشغجٓ
ا ٕ8
لني ْٙ ٙهٕا يجٕٓع أٔ ) (" ٌٚغض هغح لنضكيٕع ئبغلْٛى أَٛؾ بفظنك فف ٙيًٕفع ف ٌ ٍ يفٍ كي بفّ
غ الا":أٌ لنر ف ف ٙلألهم هٕا يجٕٓع ىفذ ٍٛييفٕع ُيرفم ئنفٗ هفٕا يجٓفٕع أٌٚف ا ٚلفبٓٓ هفتل
نٓ ظل لسي عا لنر ف ف ٙيٕعْ لألي ي ٙلنجٛى صٌٔ لنكف فىألٌ كفال يفٍ لنرف ف لألهفهٛل ٔلنجفٛى لنر ْغٚفل
هففٕا كففضٚض يجٓففٕع "(ٖٔ ) 8نكُففّ أعصف غٕنففّ ْففظل ئنففٗ لديًف ل يففٕع لنرف ف ئنففٗ كف ف ففف ٙلنًـففيربم
ألكيغلكًٓ بوتل لنًٓؾ ف ٙلنُيق لنًر هغ ئطل ٚرٕل ":أَّ ئطل ى يٕع أي ي ٙآسغ ف ٙلنًـفيربم نهرف ف
كً َُيق بٓ ل ٌٜف ٙغغلع ُ فٛكٌٕ ديً ب ٌ ره ك ف اىألٌ كه ًٓٛهٕا كضٚض يًٕٓؽ"(ٗ)8
ٔ رض ْظِ لنوٕعد لنُيرٛل نهر ف ـ يٕعْف ئنفٗ جفٛى ـ يفٍ لألصنفل ةهفٗ أٌ لنرف ف ك َف فف ٙلألهفم
لنرضٚى يجٕٓعد كً ؿبر لتك عد ئنٗ ْظل .
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*ذطٕس انقاف إنى صٕخ يضدٔض []gجٍى فصٍذح [ ]dzدص:
ُْ ف ع يٛففغلا أسففغٖ كثٛففغد ٍففغأا ةهففٗ ْففظل لنوففٕا ففف ٙلنففبالص لنرغبٛففل ئط ئَّففّ ُٚيففق هففٕ ا
يؼجٛا )) affricateك نجٛى لنتوٛذل ى ف ٙبري بهضلٌ لنشه ٛلنرغب ٙك نبذغٍٚىفرض ؿُف ًِع برفي أْ نٓٛف
"لنج ْبهَل " بضالا يٍ "لنرِبهل"ُ٘ٚٔ 8يلغ ْفظل لنيُفٕع فف ٙلنُيفق أٌٚف ا بف ٍٛلنبفضٔ فف ٙجُفٕ ،لألعصٌ
ٚرٕنٌٕ:
ِ
ا
ىف نًـًٕع ةُٓى أَٓى ٚرٕنٌٕ  :لجرض بضال يٍ لغرضى ٕٔٚو لنج ٛيل بضل لنر ٛيل ىٔسٛغ صنٛفم ةهفٗ طنفك يف
ج ع ف ٙأْ ػٚجٓى لنلربٛل يثم غٕنٓى َٔ :نَكَ  ٚغغل ،دَّٛض ةٍ ٍغٚجٙ
ٔأعٚض أكغ ،يّٛــــّ ب نبغٚجـــٙ
أ٘ "ٍغٚر ٙىٔب تبغٚق"(. )8ٙ
ٔغض طكفغ لنفضكيٕع عيٌف ٌ ةبفض لنيفٕل ،أٌٚف ا أٌ لنرف ف ُيفق هفٕ ا يؼصٔجاف يفٍ صلل ٔػل٘ " "
dzى"صػ"ف ٙيُيرل لنغ ٚى ف ٙلنـرٕصٚل فٕٓ ٚرٕل ":كً ُٚيفق فف ٙيضُٚفل "لنغٚف ى"ٔ ًفٕلد ٓٛىففٙ
لنجؼٚففغد لنرغبٛففل ىهففٕ ا يؼجّٛاف كففظنك ىغٛففغ أَففّ يكف ٌّٕ يففٍ لنففضلل ٔلنففؼلٖ ففف ٙيثففم غففٕنٓى ْ ":ص ِػ ْبهَففل"فٙ
":غبهل" ىٔ" ْص ِػن" ٛف":ٙغه" ٛىٔغٛغ طنك يً ؿًريّ بُتـ ُْ ٙع"(ٚٔ )87غٖ لنضكيٕع فٕػ٘ لنل  ٚأٌ
أٌ لنوففففٕا لنًُرهفففف ئنففففٗ لنجففففٛى ْففففٕ هففففٕا "لنكفففف ف ٔ "gنففففٛؾ هففففٕا لنرفففف ف ىًٕٔٚففففخ طنففففك
غ االٔ":لنوذٛخ ةُضَ أٌ لنوٕا لنًُره ئنٗ لنجٛى نٛؾ لنر ف درٛرل ىٔئًَ ْٕ هٕا آسغ ْٕ هفٕا
"لنك ف  " gلنُوٛغ لنًجٕٓع نهك ف لنرغبٛل ىطنك أٌ ْإالع ْفى يفٍ لنبفضٔ لنفظ ٍٚال ٕٚجفض نفضٓٚى هفٕا
لنر ف"(ٔ ) 88لنيرهٛم لنوٕ  ٙنًثفم ْفظل لنييفٕع ٔلنيُفٕع لنذ هفم فف ٙلنُيفق يفغ بَ برف ٌَٕ لألهفٕلا
لنذُكٛل ْٕٔ غ ٌَٕ هٕ  ٙة و ٚرٕل بأٌ لألهٕلا لنيبرٛفل يفغع ئنفٗ رفضو يش عجٓف ئنفٗ لأليف و ا
غهفٛال
ذ أ ٛغ لنكـغد لني نٛل نٓ ىٔ رضو يشغجٓ ئنٗ لألي و ٚوٛغْ هٕ ا يؼصٔج ا بُتؾ لنيغٚرل لنيفٚ ٙفيى
بٓ ذٕل "لنك ف"ى" "gلنـ يٛل ئنٗ هٕا يؼصٔأ ف ٙلنرغبٛل ْٕ هٕا لنجٛى "ٔ"dzلنضنٛم ةهفٗ طنفك
أٌ لنر ف ال ر َ ٙيٍ ْظل لنره ئال ئطل ٔنٛيٓ كـغد ( . )89يً رضو ٚيبّ ٍٛنُ بكم ًٔفٕح أٌ لنرف ف ىغفض
نذق بٓ يٍ لنييٕعلا ٔلنييٛغلا ي نى ٚهذق بفأ٘ هف ي آسفغ فف ٙلنرغبٛفل ىفرفض يفٕعا ٔ ُٕةف ففٙ
لنهٓج ا لنرغبٛل غفض ًٚا ٔدفضٚث ا ئنفٗ يجًٕةفل يفٍ لألهفٕلا ـ كًف ؿفبرُ فف ٙلنيًٕفٛخ ـ ُْٔف ع أهفٕلا
أسغٖ غض ُٕة ٔ يٕعا بضٔعْ فُُيرِ غ فا ٔغض ٚكفٌٕ ْفظل لنيُفٕع يفٍ غبٛفم لنهٓجف ا أٔ ئبفضلل نٓجفٙ
ب ٍٛلألهٕلا أٔ غض ٚغجع ئنٗ غ ٌَٕ يٍ غٕلَ ٍٛلنييٕع لنوٕ  ٙب ٍٛلألهٕلا لني ٙؿبق ٔأكغَ ئنٓٛف
يٍ سالل لنبذث أٔ غض ٚكٌٕ لأليغ علج ار ئنٗ لنيوذٔ ٛلنيذغٔ ٚيٍ هك لألهٕلا :
أ ـ لنجٛى ٔلنر ف ٔلنك ف ٔ:يٍ طنك لنرغٚث نيل ف ٙلنجغٚث ْٕٔ َٕع يٍ لنـًك(ٓ.)9
ٔٚغٖ بري لنهيٕ ٍٛٚف ٙتـٛغ طنك لتبضلل أٌ ْفظِ لنجفٛى لنيف ٙجف عا يكف ٌ لنرف ف أٔ لنكف ف ْفٙ
جٛى ةغبٛل س نول ٔأٌ ئبضلنٓ يٍ لنوٕ  ٍٛلنـف بر ٍٛجف ؼ نٕغٕةفّ فف ٙبرفي كهًف ا لنرغبٛفل ٔنيجف ٔع
يشغأ لنجٛى ٔيشغأ لنر ف ٔلنك ف(ٔ. )9
 ،ـ لنشف ع ٔلنرف ف ٔ:عص لنيبف صل بف ٍٛلنشف ع ٔلنرف ف فف ٙغٕنٓى:لن ًِشوفم :لنريّف ع ٔغٛغْف نيفل ففٙ
لن ًِروم ٔنرم ب ٍٛلنوٕ  ٍٛج ٔعلا ف ٙلنًش عأ ىف نش ع يٍ أصَٗ دغٔف لنذهق ئنٗ لنتى ى ٔلنر ف يفٍ
أغوٗ لنهـ ٌ(ٕ ) 9ىًْٔ ٔئٌ لسيهت ف ٙلنجٓغ ٔلنًٓفؾ ٔلنلفضد ٔلنغسف ٔد ففاٌ بًُٓٛف لف بٓ فف ٙبرفي
لنوت ا ك الؿيرالع(ٖ )9يً ٚـٕغ لنيب صل ب. ًُٓٛ
جـ ـ لنرٔ ٍٛلنر ف :غ ل لنشهٛم :لنب نٕغّ ٔلنب نٕةّ ىٍٕغ نّ َتـّ:نيل فٍٕ ٙةف بًرُفٗ عسوف
ٔؿٓه ىٔنٛؾ ب ٍٛلنوٕ  ٍٛأ٘ ر ع ،ف ٙلنوفت ا أٔ لنًشفغأ ىفًشفغأ لنرف ٍٛيفٍ ٔؿفَ لنذهفق فٓفٙ
دهرٛففل ىأي ف لنر ف ف يففٍ أغوففٗ لنهـ ف ٌىٔلنر ٍٛييٕؿففيلٗ 9ةهففٗ دفف ٍٛأٌ لنر ف ف كففضٚضد ْٔففظل يففٍ غبٛففم
لنهٓج ا(٘.)9
ٌف ْٔففظِ لألنتف ظ يففٍ بف  ،لنيوففذٛ
ص ـ لنيففٔ ٍٛلنرف ف :ةففؾّ لنهٛففم ٔغففؾّ :أظهففى ٔٚرف ل غففؾّ أ ٚا
ٔلنيذغ. ٚ
ط ـ لنت ع ٔلنر ف :لنؼدهٕفل آ ع ؼن لنوب ٌ ٛيٍ فٕ ئنٗ أؿتم ْٔ ٙنيل أْم لنر نٛل ٔ ًٛى رٕنّ
ب نر ف(َٔ ) 9ٙـ لبٍ لنـك ٛلنر ف ئنٗ ْٕلػلٌ أٌٚاف ىأيف لبفٍ صعٚفض ةكفؾ طنفك ئط َـف لنرف ف ئنفٗ
لنذج ػ ٔلنت ع ئنٗ ًٛى(ٚٔ.)97غٖ لنضكيٕع ةبض لنيتف ع ْفالل أَٓف يفٍ غبٛفم لنهٓجف ا غ اال":أَٓف نٓجف ا
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صٌٔ يرغفففل أهففهٓ لنييففٕع٘ أٔ أٌ طنففك َلففأ بيغٚففق لنيوففذ)98(" ٛىٔغففض ًٔففع لنـفف ٍٕٙٛلنؼدهٕفففل
ٔلنؼدهٕغل ف ٙب ( ،يرغفل ي ٔعص بٕجٓ ٍٛبذٛث ٚإيٍ ف ّٛلنيوذ)99() ٛ
انًثذس انصانس :انرُٕع انفًًٍَٕ نهقاف فً انقشاءاخ انقشآٍَح
أٌ نهر ف ف ٙلنرغلعلا لنرغآَٛل ٔب ٍٛلنًيكهً ٍٛب نهيل لنرغبٛفل لنٛفٕو َيرف: ٍٛأدفضًْ يًٓفٕؽ
ْٔففٕ لألكثففغ كففٕٛة اى ٔلٜسففغ لنًجٓففٕع(ٓٓٔ) ٔغففض أ بففع فففْ ٙففظل لنُيففق كففالو ؿففٛبٕ)ٔٓٔ(ّٚىٔغففض الدففظ
لألهٕل  ٌٕٛلنًذفض ٌٕ طنفك ى ٔغفض بف ٍٛلنفضكيٕع ئبفغلْٛى أَفٛؾ طنفك غ الا":لنرف ف كًف ُٚيفق بٓف ل ٌٜففٙ
يوغ ب ٍٛيجٛضٖ لنرغلعلا لنرغآَٛفل ىهفٕا كفضٚض يًٓفٕؽىةهٗ لنفغغى يفٍ َّ
أٌ جًٛفع كيف لنرفغلعلا غفض
ٔهتيٓ بأَٓ أدض لألهٕلا لنًجٕٓعد "(ٕٓٔ).
ٔغففض يففٕعا لنر ف ف ففف ٙلنرففغلعلا لنرغآَٛففل ٔ ُٕة ف ئنففٗ أهففٕلا أسففغٖ ىفرففض يففٕعا ئنففٗ ك ف ف
س نول ف ٙغغلعد لنبري ؛ ف نرالغل ب ٍٛلنوٕ ٛ ٔ ٍٛٛرل ىٔلنيب صل ب ًُٓٛغ ى ف ٙكالو لنرغٚ ،رٕل لنشهٛم
لنكغص نيل ف ٙلنرغص ْٔى يجثى لنغأؽ ةهٗ لنرُفق(ٖٓٔ)ىٔلنرفغ ،رفٕل غٓفغد ٔ كٓفغد (ٗٓٔ)ىئط رهف لنرف ف
ك ف ا ٔغض ٚكٌٕ لنركؾ فيره لنك ف غ فف ا(٘ٓٔ)ى فرفض جف عا لنغٔلٚف ا ةفٍ ظفٕلْغ لتبفضلل لنهٓجف ٙنوفٕ ٙ
ٔٓٙ
لنر ف ٔلنك ف ف ٙلنرغلعلا لنرغآَٛفل ىفرفض طكفغ أبفٕ دٛف ٌ لنرف ف ك نكف ف فف ٙغفٕنٓى فف ٙلنرًفخ ىلنكًفخ(
)ىٔنرض غغأ برٌٓى بٓظِ لنهٓجل ف ٙلنرغآٌ لنكغٚى فرفض عٔا لنفغٔلد أٌ برفي لألةفغل ،غغأ"فأ َّيف لنٛيفَ ٛى فَفالَ
كٓغْ "ف ٙغٕنّ ر نٗ ":فأ َّي لنٛيَ ٛى فَالَ رٓغْ "(ٔ)ٔٓ7غض طكغ لنتغلع أٌ ْفظِ لنكهًفل يكيٕبفل فف ٙيوفذ ةبفض
هللا بٍ يـرٕص "فال كٓغ"غف ل ٔ":ؿفًريٓ يفٍ أةغلبف ٙيفٍ بُف ٙأؿفض غغأْف ةهف ّٗ"()ٔٓ8ىٔغفض طكفغ لنتفغلع
أ ٌٚا أٌ ةبض هللا بٍ يـرٕص غغأ " ُكلي " ى ف ٙغٕنّ ر نٗٔ":ئطل لنـً ع ُكلفي "(لنيكفٕٚغ )ٔٔ:غُلفي
ب نر ف ف غ ف الا ":غففغلعد ةبففض هللا ":غلففي "ب نر ف ىًْٔ ف نيي ف ٌ ىٔلنرففغ ،رٕل:لنر ف فٕع ٔلنك ف فٕعىٔلنرَ ُّ
ٔلن َك ُّ ـ ئطل ر ع ،لنذغف ٌ ف ٙلنًشغأ ر غب ف ٙلنهي ا :كً ٚر ل جضف ٔجفضم"(ٔ . )ٔٓ9كفظنك غغلع فّ
(غ فٕعلا) ب نر ف ف ٙغٕنّ ر نَّٗ ":
ؽ كف ٌَ يؼلجٓف َك فُٕعلا"(لتَـف ٌ )٘:ى ٔغفض
ئٌ لألبغلع ٚلغبٌٕ ِيٍ كفأ ٍ
طكغ لنيبغ٘ كٛئ ا يٍ طنك ف ٙغٕنّٔ ":لنرلَ ٔلنكلَ بًرُٗ ٔلدض ىٔطنك ذٌٕ ٚم يفٍ لنرفغ ،لنكف ف غ فف ا؛
نير ع ،يشغج ًٓٛكً غٛم نهك فٕع :غ فٕع"(ٓٔٔ)ىيً ؿبق ًٔخ نُ أٌ لنر ف بضل ك ف ا ٔأٌ لنك ف بفضل
غ ف ا ىَٔ ُٚر ّض لنُيق ب نك ف نٓجفل غفغٚق ٔيفٍ جف ٔعْى ؛ئط جُذفٕل ئنفٗ هفٕا يًٓفٕؽ ى ٔلنُيفق ب نرف ف
نٓجل ًٛى ىألَٓى ًٛٚهٌٕ فَ ٙيرٓى ئنٗ لألهٕلا لنًجٕٓعد َٔـب لنر ف ئنفٗ غفٛؾ ٔأؿفض أٌٚف ا ىْٔفظل
ي ف َرهففّ لبففٍ لنـففك ٛةففٍ لنتففغلع َـففبيّ غففغلعد (كلففي ) ئنففٗ غففغٚق ٔغففغلعد (غلففي ) ئنففٗ غففٛؾ ٔ ًففٛى
ٔأؿض(ٔٔٔ)ى ٔٚغٖ لنضكيٕع ك هض  ٚؿفغ لنؼٚفض٘ أٌ لنرفغلعد لألٔنفٗ ْف ٙلألهفم فًٛف ٚبفضٔ يفٍ لنُوفٕم
ٔأغٕلل لنهيفٕ ٍٛٚىْٔف ٙلنتوفذٗ أٌٚف ا ىٔنفظنك ٔعص بٓف لنيُؼٚفم ى فى ٚـفيضل ةهفٗ أهف نيٓ برفٕل لنشهٛفم:
لنرلَ نيل ف ٙلنكلَ(ٕٔٔ)ٔ.لنيرهٛم لنوٕ  ٙنرغلعد لبٍ يـرٕص ْ ٙنهير ع ،لنًشغج ٙب ٍٛلألهٕلا يًف
أصٖ ئنٗ لنيب صل لنوٕ  ٙب ٍٛلنر ف ٔلنك ف نرغ ،يشغج ًٓٛىفرض طكغ طنك لنيرهٛم لبٍ س نٕ ّٚف ٙغٕنّ ":
ٔف ٙدغف لبٍ يـرٕ ٍص "ففال َكٓغ"ب نكف ف أ٘ ُٓفغِ ٔال ؼجفغِ ٔلنرفغُ ،بْف ِضل لنرف فَ ك فف ا ٔلنكف فَ غ فف ا
نرُغ ،يشغجٚٔ )ٖٔٔ(" ًْٓٛيهق ةهٗ ْظل لنُٕع يٍ لتبضلل ب تبفضلل لنيرف غب ٙكًف ؿفً ِ أدفض لنبف دث ٍٛفٓفٕ
ٚذضم ب ٍٛأدفض أهفٕلا لنكهًفل يفع هفٕا آسفغ يفٍ سف عأ لنكهًفل ٚفأ  ٙبفّ لنًفيكهى ؛بـفب ٔجفٕص فغلبَ
هففٕ  ٙبًُٓٛف ؿففٕل ٌع أكف ٌ ر عبف ا يشغجٛف ا أو ٔهففت ٛا(ٗٔٔ) ىف نرف ف يتففق يففع لنكف ف بوففتل لنلففضد ٔغففغ،
لنًشغج)ٔٔ٘(ٍٛى غٛغ أٌ لنك ف أٚـغ َير ا يٍ لنر ف لني ٙف ٓٛغًٛل تشًٛٛل أؿتغا ةُٓ هتل لالؿيرالع
()ٔٔٙىٔغففض ةف ّض لنففبري لٜسففغ يففٍ لنبف دثْ ٍٛففظِ لنرففغلعد يففٍ بف  ،لنيُ ؿف لنوففٕ  ٙبفف ٍٛأهففٕلا لنكهًففل
لنٕلدففضد ىٔطنففك ألٌ لنر ف ف ففف ٙكهًففل ( رٓففغ ) ه ٓٛف ْ ف ع ْٔفف ٙيًٕٓؿففل فكأَّٓ ف أ ففغا ف ًٛف غبهٓ ف فجرهيففّ
يًٕٓؿ اىٔكظنك لنك ف ف ٙكهًل (كلي ) ه ٓٛك ٍٛى ٍ ع ٔلنيف ع يفٍ دفغٔف لالؿفيرالع فأبفضل لنكف ف
غ ف ا نٛيى نّ لنيُ ؿ لنوٕ  ٙب ٍٛدغٔف ْظِ لنكهًل(.)ٔٔ7
ٔةه ٓٛي ج ع ف ٙلنذضٚث أٌ ير ٔٚل بٍ لنذكى لنـهً ٙغ ل ":ي عأ ٚيرهً ا أدـٍ ره ًٛا يٍ لنُبفٙ
ههٗ هللا ةهٔ ّٛؿهىى فبفأبْ ٙفٕ ٔأيف ٙيف كٓغَفٔ ٙال كفئًُ ٙال ًفغبُ)ٔٔ8(" ٙفأبفضل لنرف ف ك فف ا فف( ٙ
ي غٓغَ )ٙى ٔطكغ لألهًر ٙأَّ غ بم أدض لألةغل ،فذ ٔل أٌ ٚرهًّ ؿٕعد لنك فغٌٔ فرغأ لألةغلبف": ٙكفم
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 ٚأ ٓٚلنك فغٌٔ "غ ل لألهًر ٙفرهف :غفم ى"غفم ٚف أٓٚف لنكف فغٌٔ "كًف أغفٕل نفك ى غف ل ":ي أجفض نـف َٙ
ُٚيق بظنك"(ٚ )ٔٔ9يٌخ نُ يً رضو طكغِ يٍ لنُوٕم أٌ يٕع لنر ف ٔ ُٕةٓ ف ٙلنُيفق ئنفٗ هفٕا
لنك ف يٕجٕص غض ًٚا ٔنكٍ نٛؾ ب نًـًٗ لنًروٕص يٍ لنبذث بم ذ يـًٗ لتبضلل لنهٓج.ٙ
أيا ذطٕس انقاف َٔطقٓا غٍُا يٕجٕص ف ٙلنرغلعلا لنرغآَٛل فٕٓ يٕجٕص ف ٙغغلعد غغلع لنـفٕصلٌ كًف
ٚظكغ طنك ٕٚؿ لنشهٛتل أبٕ بكغف ٙكي بّ غ االٔ":لنـٕصلَٚ ٌٕٛبضنَٕٓ ف ٙغغلع ٓى غ ُٛا أٔ كفٛئ ا غغٚبف ا يفٍ
لني ٍٛفٓى ٚجٓغٌٔ لنر ف كً ٚيه ةهً ع لنيجٕٚض ٔنكُٓى ٚجرهَٕٓ عسفٕد بفضالا يفٍ أٌ كفٌٕ كفضٚضد ٔنفظل
فرض سغج ْف ٙأٌٚف ا ةفٍ كَٕٓف فوفٛذل ةهفٗ لنفغغى يفٍ أٌ غفغلع لنـفٕصلٌ أسفظْٔ بف نيهر ٙكفٛش ا ةفٍ
كٛزىٔٚتغ بري يرهً ٙلنرغآٌ ف ٙلنـٕصلٌ ب ٍٛلنر ف لنغسٕد ٔلني ٍٛب سغلأ لنر ف يٍ يإسغد لنهـ ٌ
ةُض لنهٓ د يع ئدضلم ًغب ا ييكغعد ف ٙلنهٓ د ةهٗ َذٕ ي ف ٙلنغلع ف نر ف ةُضْى كغلعٚفلىأي يشفغأ
لنيففف ٍٛفٓفففٕ سهففف يشفففغأ لنرففف ف يًففف ٚهففف ٙلنذهفففق ىٔنفففٛؾ فففف ٙلنيففف ٍٛهفففتل لنيكفففغلع لنيفففٚ ٙكـفففبَٕٓ
لنر ف"(ٕٓٔ)ٔلنيرهٛم لنوٕ  ٙنٓظِ لنرغلعد ٔكً يغ بُ ؿ بر ا ـ ف ٙلنيُٕع لنتَٕ ًٙٛنهر ف َٔيرٓ غُٛف ا ففٙ
لنًبذفث لنـف بق ـ ئنففٗ ًف ٛع هفتل لالَتجف ع يففٍ لنرف ف ٔئنفٗ رفضو يشغجٓف ئنفٗ لأليف و غهفٛالا ى ٔلنففظٍٚ
 ًٚعؿٌٕ لنيضعٚؾ ألبُ ع لنـٕصلٌ ٚالدوٌٕ طنك ْ.ظل فٚ ًٛشن لنييٛغلا لنًيهرل نوفٕا لنرف ف أٔ يف
ـًٗ ةُض برٌٓى ب نييٛغلا لني عٚشٛل ٔغض أكغا ئن ٓٛف ٙيرضيل لنبذث.
أي لنييٛغلا لنًرٛضد نوٕا لنر ف أٔ بًرُٗ آسغ لنييٛغلا لنيغكٛبٛفل نٓفظل لنوفٕا فـفٕف ٚيُ ٔنٓف
لنبذث ًًٍ يذٕعٚ: ٍٚيًثم لنًذٕع لألٔل بو ْغد لتصغ و ٔلنيرغ ٚب ٍٛلألهٕلا بٚ ًُٛيًثم لنًذٕع
لنث َ ٙب سيالف دغكل ْظل لنوٕا ب ٍٛلنرغلع .
ٕٔٔ
ُٚرض لتصغ و ًغب ا يٍ ًغٔ ،لنًً هل( ) ب ٍٛلنوٕلي ىْٕٔ ًغ ،يٍ لنيأ ٛغ لنوفٕ  ٙلنفظ٘
ٚرع ف ٙلألهٕلا لنًيج ٔعد ٔلنًير عبل ف ٙلنًش عأ أٔ لنوت ا ىفرض طْ لنضكيٕع ةبضِ لنغلجذ ٙئنٗ أٌ
لتصغ وً":غ ،يٍ لنيأ غ ٚرع ف ٙلألهفٕلا لنًيجف ٔعد ئطل ك َف ييً هفل أٔ ييج َـفل أٔ يير عبفل "(ٕٕٔ)
ف تصغ و ْٕ أدفض لنوفٕلْغ لنيغكٛبٛفل لنيف ٙفإص٘ ئنفٗ لنييٛفغلا لنوفٕ ٛل ٔلنيُٕةف ا لنتًَٕٛٛفل نألهفٕلا
ٔلنظ٘ ٚرُ ُٛيٍ ْظل لنًًٕٕع ْٕ لنيُٕع أٔ لنييٕع لنتَٕ ًٙٛلنُ يفٍ ئصغف و هفٕا لنرف ف يفع غٛفغِ
يٍ لألهٕلا ف ٙكي لنرغ لعلا لنرغآَٛل ٔيٍ سالل لٍالةُ ةهٗ كيف لنرفغلعلا ٔجفضَ لنرف ف فضغى يفع
هٕ ( ٙلنك ف ى ٔلني: )ٍٛ
ـ إدغاو انقاف فً انكاف ٔانؼكس:
ٖٕٔ
ةغفُفف فًٛفف ؿففبق أٌ لنرفف ف ٔلنكفف ف يففٍ دففغٔف أغوففٗ لنهـفف ٌ ( ) ٔبيففي لنُوففغ ةففٍ
لالسيالف ف ٙغ ٛبًٓ ًًٍ أهٕلا ْفظل لنًشفغأ ىفًٓف رغٚبف ا يفٍ يشفغأ ٔلدفض ْٔفظل يـفٕغ ٔلًفخ
نجٕلػ لتصغ و ب ًُٓٛىفرفض ٔعص ئصغف و لنرف ف فف ٙلنكف ف فف ٙكيف لنرفغلعلا فف ٙكهًفل ٔلدفضد ٔفف ٙكهًيفٍٛ
ىٔٚرض هٕا لنر ف لنوٕا لنٕدٛض لنظ٘ ٚضغى ئصغ ي ا كبٛغلا ف ٙلنكهًل لنٕلدضد َذٕ ":سَ هَر ُك ْى" (لنبرغد)ٕٔ:
ىٔ"ْ َٚشهُرُ ُك ْى"(لنؼيغٔ )ٙ:نظنك كغٍٔ ْٔ:ٙ
ٔـ أال ٚكٌٕ ي غبم لنر ف ؿ كُا ٔئٌ كف ٌ يف غبهفّ ؿف كُا ففال ٚجفٕػ ئصغ يفّ ؿفٕلع أكف ٌ يف ّاضل أو دغفف
هذ ٛاذ َذٕ ِ ":يٍصَاقَ ُك ْى "(لنبرغد.)ٖٙ:
ٕٗٔ
ٕـ أٌ ٚأ  ٙبرض لنك ف يٛى جًع َذٕ َ ":خهَقَ ُك ْى"(لنبرغدْ ٌَ"ٔ )ٕٔ:خهُقُ ُك ْى" (لنؼيغٔ .)ٙ:ئًَف لكفيغٍ
ْففظلٌ لنلففغٍ ٌ ألٌ لنكهًففل يففٕل ب ف نًٛى ٔ ثرففم ب نذغكففل فٛذـففٍ لنيشت ٛف ب تصغ ف و(ٕ٘ٔ) ٔغٛغْ ف يففٍ
لنكهً ا لني ٙلجيًفع فٓٛف لنرف ف ٔلنكف ف ى ٔكف ٌ يف غبفم لنرف ف ييذغ اكف ٔبرفض لنكف ف يفٛى جًفع ى فرفض غفغأ
لنرغلع ْظِ لنكهً ا ب تصغ و ٔطنك باؿر ٍ لنذغكل لنت ههل ب ٍٛلنوٕ  ٍٛنٛيى ج ٔعًْ ى غه لنر ف ك فاف
ى ى ئصغ يٓ ف ٙلنك ف َ:ذٕ( سهر ُّكى ى ٚشهر ُّكى )( )ٕٔٙىًٔٚكُُ ًثٛهٓف ب نكي بفل لنوفٕ ٛل لنًريرٛفل ٔةهفٗ
لنُذٕ ل: ٙ ٜ
سَ هَرَ ُكى /ر ـ َ/ل ـ َ /ـ َ/ع ـ ُو/
َٔهذففظ يففٍ ْففظِ لنكي بففل لنًريرٛففل ئٌ ُْف ع لسيففؼلالا ففف ٙةففضص لنًرف ٍع لنوففٕ ٛل ى َ ج اًف ةٍ ئؿففر ٍ
لنو لنروٛغ لنظ٘ ب ٍٛلنوٕ  ٍٛلنًضغً.)ٕٔ7(ٍٛ
ئي ئطل ؿكٍ ي غبم لنر ف ى أٔ أٌ نى ٚكٍ برض لنر ف يٛى جًع َذَٕ ":خهَقَكَ "(لالَتي ع )7:فال ٚجفٕػ
ئصغ ئّ .لسيه ف ًٛئطل ك ٌ برضًْ ٌَٕ جًع ف ٙيًٕع ٔلدض  ":طَهَّقَ ُكٍَّ " (انرذوشٌى )5:فوشٔاِ تؼوذْى
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تاإلدغاو ٔآخشٌٔ تاإلظٓاس ٔأخراس انذاًَ اإلدغواو نصقوم انجًوغ ٔشقوم انرأٍَوس( )128تًٍُوا أخرواس صوادة
اإلذذاف اإلظٓاس نكشاْح اجرًواع شوالز ذشوذٌذاخ  فوً كهًوح ٔادوذج(ٔ )129اخورالف انقوشاءاخ ُْوا دنوٍال
نٕجٕص ُٕع فَٕ ًٙٛنهر ف ىٔغض طكغ لبٍ لنجؼع٘ أٌ لنرف ف ئطل أصغًف فف ٙلنكف ف ىففاٌ هفتل لالؿفيرالع
ـرَ يُٓ (ٖٓٔ)ىْٔظل ٚرُ ٙأٌ لتصغ و ُْ ئصغ ي ا كبٛغلا ٔلنًً هل ُْ يً هل كهٛلْ .زا فٚ ًٛشن لتصغ و
ب ٍٛلنوٕ  ًًٍ ٍٛلنكهًل لنٕلدضد ٔ .ضغى لنر ف ف ٙلنك ف ئطل ك َي ف ٙكهًئ ٍٛطنك بلغٍ ًٔرّ يروى
ةهً ف ع لنرففغلعلا ٔلنيجٕٚففض ْٔففٕ أٌ ٚيذففغع ي ف غبففم لنر ف ف(ٖٔٔ) ىٔطنففك َذففٕ غٕنففّ ر ف نُْٗ ٌُ ":فِ و ُ
ق َك ٍْووفَ
ٌَشَا ُء("...لنً ضد )ٙٗ:ى
َ
ٔغٕنّ ر نَٗ ":رنِ ُك ُى َّ
َوً اء فا ْػثُوذُُِٔ("...لألَرف و )ٕٔٓ:ى فرفض غُفغأا
َّللاُ َستُّ ُك ْى ََل إِنََّ إِ ََّل ْ َُوٕ َخوانِ ُ
ق ُكو ِّم ْ ْ
باصغ و لنر ف ف ٙلنك ف ى ٔطنفك برفض ئؿفر ٍ لنذغكفل لنت هفهل بف ٍٛلنرف ف ٔلنكف ف ىنٛفيى لنيجف ٔع ٔلنيرف ع،
ب ًُٓٛى ضغً ٌ ئط ال فغ ب ًُٓٛئال أٌ لنر ف أةًق ا
غهٛال ف ٙأغوٗ لنذُك(ٕٖٔ )ى ٔلنظ٘ أٔج لنير ع،
ب ًُٓٛلكيغلكًٓ ف ٙلنلضد ٔل وف ل يشغجٓٛف (ٖٖٔ) ٔغفض أكف ع ؿفٛبٕ ّٚئنفٗ طنفك دف ٍٛغ لٔ":ئًَف أصغًف
نرغ ،لنًشغجٍٛى ٔأًَٓ يٍ دغٔف لنهـ ٌ ىًْٔ ييَّتر ٌ ف ٙلنل ّضد"(ٖٗٔ) ٔيٍ لنًذض  ٍٛيٍ ةهم لتصغ و
بْ ٍٛظ ٍٚلنوٕ  ٍٛنهيشت ٛةهٗ لنهـف ٌ ٔنهفيشهن يفٍ لنثرفم؛ ٔطنفك الٌ لنهيفل لنرغبٛفل ُتفغ يفٍ غكٛف
لنكهًفف ا يففٍ دففغٔف ي ير عبففل ـ فرففغ ،يشفف عأ لنذففغٔف ًُٚففع يففٍ ففأن ٛلنكهًفف ا ـ نثرهٓفف ةهففٗ
لنهـ ف ٌىف نر ف ٔلنك ف ف ال ففأ ه يًُٓ ف كهًففل ٔلدففضد ىفففال ٚر ف ل (غففك)ٔ(كق)(ٖ٘ٔ)ىنففظنك ٚهجففأ لنرففغ ،ئنففٗ
رغٚف لنوفٕا يفٍ لنوفٕا ـ يشغجاف أٔهفتل ـ دًُٛف رفع فف ٙلنكهًف ا برفي لنذفغٔف لنًيج َـفل أٔ
لنًير عبل )ٖٔٙ(.ى ٔأعٖ أٌ يويهخ لنيرغ ٚب ٍٛلألهفٕلا يفغلصف نًوفيهخ لتصغف و ىٔأؿفيُض فف ٙطنفك
ةهٗ أغٕلل لنرضي ع يٍ لنهيٕ ٍٛٚىٔيفُٓى لبفٍ جُف ٙفف ٙىفرفض ةفغف لتصغف و غف اال  ":أٌ لتصغف و لنًفأنٕف
لنًري ص ئًَ ْٕ رغ ٚهٕا يٍ هٕا"( )ٖٔ7فرض أؿيرًم لبٍ جُ ٙف ٙغٕنّ ْفظل يوفيهخ لنيرغٚف ففٙ
ربٛغ ِ ةٍ إَٔلع لنًً هل ك فل يًثهل ف ٙي أؿفً ِ بفـ(لتصغ و لألهفيغ ٔلتصغف و لألكبفغ) فكفم ئصغف و ةُفضِ
رغٔ": ٚجًٛفع يف ْفظِ د نفّ يًف غُفغِّ ،فٛفّ لنوفٕا يفٍ لنوفٕا جف ٍع يجفغٖ لتصغف و بًف طكغَف ِ يفٍ
لنيرغٚف ٔإًَووا ادرطُووا نووّ تٓووزِ انسووًح لنيففْ ٙفف ٙلتصغ ف و لنوففيٛغ"(ٔ ) ٖٔ8يصووم ْووزا فووً تٍوواٌ انرؼهٍووم
ّ
انصٕذً نإلدغاو قٕل أتً ػًش انذاًَ (اٗٗٗ
ْـ)":أٌ لتصغف و شتٛف ٌ ٔ رغٔ... ٌ ٚئًَف أصغًف لنرفغُ،
ٔلنرغّل ُع ٍهب ا نهيشت ٛىٔكغلْل نالؿيثر ل بأٌ ٚؼٚهٕ ل أنـُيٓى ةفٍ يًٕفع فى ٚرٛفضْٔ ئنٛفّىئط فف ٙطنفك يفٍ
لنيكهّ ي الست ع ف .)ٖٔ9(" ّٛف ني ٚل يٍ لتصغ و ٍه لنيشت ٛىٔنى ٚشغأ لنًذض ٌٕ ةٍ طنك كً طكغا
ؿف بر ا ئال ب ف سيالف لنرب ف عد ىئط ئٌ ذرٛففق لتصغ ف و طٔ غففغى غوففض٘ىْٕٔ لنيشت ٛف ٔلنيٛـففٛغ ففف ٙةًهٛففل
لتجفغلع لنُيرٙىف نهـف ٌ ٚرهفِٕ لنثرففمىْٕٔ ٚغ تفع ٔٚرفٕص ففف ٙلنهذوفل طل ٓف نٛغ تفع يففغد َٛفل بيٛفل ذرٛففق
ئَي جٛل لنوٕ ٍٛ؛يً ٕٚج لتصغ و (ٓٗٔ).
ٔ ضغى لنك ف ف ٙلنر ف ـ بلغٍ أٌ ٚيذغع ي غبهٓ ـ َذٕ غٕنّ ر نَٗ َٔ ":كاٌَ َستُّوكَ قَو ِذٌشا "(انفشقواٌ
ٔ )55:أ ٌٚغٕنَّ ":ك َزنِكَ قَا َل انَّ ِزٌٍَ ََل ٌَ ْؼهَ ًٌَُٕ ِي ْص َم قَ ْٕنِ ِٓ ْى"ى(لنبرغد )ٖٔٔ:ىفرض أصغً لنك ف ف ٙلنرف ف
برضي ُد ِظف هٕا لنه ٍٛلنروفٛغ ٔنٛفيى بفظنك لنيجف ٔع بف ٍٛلنوفٕ  ٍٛىْٔف ٙغفغلعد أبف ٙةًفغٔ(ٔٗٔ) ىففاٌ
ؿكٍ ي غبهٓ نى ضغى ىٔطنك ف ٙغٕنّ ر نََٗ َٔ ":ل ٌَ ْذ ُض َْكَ قَ ْٕنُ ُٓ ْى"(َٕٚؾ)ٙ٘:ىفهى ٚضغى هٕا لنك ف ُْ
ف ٙهٕا لنر ف ئال ف ٙبري لنغٔل ٚا(ٕٗٔ) .
ٔغض ٔعص أ ٌٚةُض لنرغلع ٔ ف ٙكي لنرغلعلا ئصغ و لني ٍٛف ٙلنر ف ٔطنفك فف ٙغٕنفّ رف نَٗ ":ستََُّوا
َووة نََُووا ِيووٍْ نَوو ُذ َْكَ َس ْد ًَووح"(آل ةًففغلٌ )8:ىٔعٔلٚففل لتصغفف و ةففٍ أبففٙ
ََل ذُوو ِض ْؽ قُهُٕتََُووا تَ ْؼوو َذ إِ ْر َْوو َذ ٌْرََُا َْٔ ْ
ةًغٔ(ٖٗٔ)ىٔنى ٚغص يثم ْظل لتصغ و ف ٙكي لنُذ د ىفرض طكغ أبٕ د ٌ ٛئصغ و لني ٍٛف ٙلنش ع ىٔةبفغ ةفٍ
طنك برٕنّٔ":يٍ لنيغ ٚئصغ و لني ٍٛف ٙلنر ف )ٔٗٗ("..ىٔئصغ و لني ٍٛف ٙلنر ف ف ٙكي لنرفغلعلا نفّ يف
ٚـٕغّ هٕ  ٛا ْٕٔ لنير ع ،لنًشغج ٙبف ٍٛلنوفٕ  ٍٛىألٌ لنرف ف أصَفٗ دفغٔف لنتفى ئنفٗ لنذهفقىٔ لنيفٍٛ
أصَٗ دغٔف لنذهق ئنٗ لنتى ىفاصغ يًٓ نهير ع ،لنًشغجٔ ٙل ذ صًْ ف ٙهتل لنجٓغىٔالٌ لنر ف لنرضًٚفل
يجٕٓعد ـ كً طكغَ ؿ برا ـ ٔلني ٍٛيٍ لألهٕلا لنغسٕد أ غا ب نر ف ْٔ ٙكضٚضد فأصغً ف ٓٛىٔٚبضٔ
أَٓ نٓجفل نرب فم ييٕغهفل فف ٙلنبفضلٔد فٓفى ٚتٌفهٌٕ لألهفٕلا لنلفضٚضدىْٔ ٙنٓجفل برفي لنرب فم ففَ ٙجفض
ٔلنذج ػ ف ٙلنروغ لنذ ن. )ٔٗ٘(ٙ
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أي ب نُـبل نهًذٕع لنث َ ٙيٍ لنييٛغلا لنيغكٛبٛل نتَٕٛى لنر ف ٔلنًيًثم ب سيالف دغكل ْظل لنوفٕا
بفف ٍٛلنرففغلع  :فرففض أ ٌففخ نُف ٔيففٍ سففالل لٍالةُف ةهففٗ كيف لنرففغلعلا ىأٌ لنرففغلع لسيهتففٕل ففف ٙفففيخ لنرف ف
"ٔقَ ْوشٌَ فِوً تٍُُوٕذِ ُكٍَّ "(لتدفؼل )ٖٖ:،ى أيف ةفٍ نٓجف ا
ٔكـغْ ف ٙبري لنرفغلعلا ٔيُٓف غٕنفّ رف نَٗ :
لنرب م فْ ٙظِ لنرغلعد ىفرض طكغا كيبٓى أٌ أْم لنذج ػ كف َٕل ًٛٚهفٌٕ ئنفٗ لنتفيخ فف ٙغفغلع ٓى ىٔأٌ غب فم
غٛؾ ٔ ًٛى ك َ ًٛم ئنٗ لنكـغ(ٔ. )ٔٗٙغض طكغ أبٕ د ٌ ٛأٌ غبٛهل أؿض ك َ جُخ ئنٗ لنكـغ ف ٙغغلع ٓ
بٚ ًُٛظْ لنذج ػ ٌٕٚئنٗ لنتيخ() ٔٗ7ىكً ُٚـ ه د لت ذ ف لنكـغ ئنٗ أْم َجض(.)ٔٗ8
ٔغض َـ لنضكيٕع ةبضِ أنغلجذ ٙلنتيخ ئنٗ غب م لنذج ػ بَ ًُٛـ لنكـغ ئنٗ ًٛى ٔأؿض ٔأْم َجفض
ىٔطنك ف ٙغٕنّ":ئَُ َـييٛع أٌ َرؼٔ لنتيخ ـْٕٕ لس يٍ لنكـغ ئنفٗ ًفٛى ٔأؿفض ٔأْفم َجفض ْٔف ٙغب فم
ب صٚل ال ُتغ ٍب رٓى يٍ لنشلَٕل"(. )ٔٗ9
س
س ْ
س ُك ْى قَ ْش ٌح فَقَ ْذ َي َّ
ٔكظنك أسيه لنرغلع ف ٙدغكل لنر ف ب ٍٛلنتيخ ٔلنٌى ف ٙغٕنّ ر نٗ  ":إٌِْ ٌَ ًْ َ
ا ْنقَ ْٕ َو قَ ْش ٌح ِي ْصهُُّ" ( آل ةًغلٌ )ٔٗٓ:ىفرض أسيه لنرغلع ف ٙففيخ لنرف ف ف(ٙغفغح) ًٔفًٓ ىفرغأ لبفٍ كثٛفغ
َٔ فع ٔأبٕ ةًغٔ ٔلبٍ ة يغ "غَفغح"بتيخ لنرف ف ىٔغفغأ ة هفى ٔدًفؼد ٔ لنكـف  ٙبٌفًٓ (ٓ٘ٔ)ٔ.لنيرهٛفم
لنوٕ  ٙنُيق لنرف ف بف نتيخ ٔففق يف ٚفغٖ لنفضكيٕع ئبفغلْٛى أَفٛؾ ْفٕ لنشتفل فف ٙلنُيفق ئط ٚرفٕل":أٌ كفم
أهٕلا لنذهق برض هضٔعْ يفٍ يشغجٓف لنذهفق ذيف أ ئنفٗ أ ـف ع فف ٙيجغلْف بف نتى ىفهفٛؾ ُْف ع يف
ٚرٕ ْظل لنًجغٖ ف ٙػٔل ٚلنتى ىٔنٓظل َ ؿبٓ يٍ أهٕلا لنه ٍٛأكثغْ ل ـ ة ىٔ هك ْ ٙلنتيذل"(ٔ٘ٔ).
ٔلنٕلًخ يٍ ْظِ لنرغلعلا أٌ لنرغلع نى ٚكَٕٕل ةهٗ يظْ ٔلدض فف ٙغفغلع ٓى بف نتيخ أٔ لنٌفى ىٔغفض
أك ع لنضكيٕع ةبضِ لنغلجذ ٙئنٗ أٌ أكثغْى غغلعد بف نتيخ َف فع ٔلبفٍ كثٛفغ ىٔغغلع ًٓف كًف طكفغ لنفضكيٕع
وفففٕع لنهٓجفففل لنيففف ٙك َففف ؿففف ضد فففف ٙبٛئففف ٓى ىبًُٛففف ٚلفففٛغ ئنفففٗ أٌ أكثفففغْى غفففغلعد ب نٌفففى كففف َٕل
لنكففٕفٔ.)ٕٔ٘(ٍٛٛيففٍ لنرففغلعلا لنففٕلعصد ب ف سيالف دغكففل لنرف ف بفف ٍٛلنٌففى ٔلنكـففغ أ ٌٚف غففغلعد لألةًففق
ٔلنشتف ف ٔلألةغأ"غُُففٕلٌ"ف ٙغٕنففِّ َٔ ":يووٍَ انَُّ ْخو ِوم ِيووٍْ طَ ْه ِؼ َٓووا قِ ُْو َوٕاٌٌ "ى(لألَرف و )99:بٌففى لنرف ف ٔعٔلِ
لنـففهً) ٖٔ٘(ٙىأيفف ةففٍ نٓجفف ا لنرب ففم فففْ ٙففظِ لنوفف ْغد فففآَى ُٚـففبٌٕ لنتففيخ ئنففٗ أْففم لنذجفف ػ ألَففّ
أس (ٗ٘ٔ)ىَٔـ لنتغلع لنٌى ئنٗ أْم ففغصِ أبفٕ دٛف ٌ غف اال ْٕٔ":يشف ن نًف َرهُف يفٍ أٌ نيفل لنذجف ػ
غُِٕلٌ بكـغ لنر ف"(٘٘ٔ)ىفاطل ك ٌ أْم لنذج ػ ٚـيرًهٌٕ لنكـغ فاٌ غب م ًفٛى ٔأؿفض ٔغفٛؾ( )ٔ٘ٙىٔبكفغ
فظْ ئنفٗ لنٌفى فٓف ٙيفٍ لنرب فم لنيف ٙك َف ـفكٍ ٔؿفَ كفبّ لنجؼٚفغد ٔكفغغ ٓٛىٔيروًٓ غب فم ب صٚفل
ٔلنٌى أَـ نٓ ةهٗ يف طكفغِ لنفضكيٕع ةبفضِ لنغلجذف ٙفف ٙكي بفّ ()ٔ٘7فرفض فـفغ لنفضكيٕع ْفظِ لنرفغلعلا
ٔلنـف برل لنفظكغ هفٕ  ٛا يفٍ بف  ،لألسف ٔلأل رفم بف ٍٛلنوفٕل ى ف نتيذفل كًف ٚفغٖ لنفضكيٕع ال فى لنبٛئففل
لنذٌغٚل نً ف ٓٛيٍ لنشتل ىب ُ ًُٛؿ لنًٌل أْم لنب صٚل نثرهٓ (.)ٔ٘8
ٚيب ٍٛنُ يً رضو أٌ هٕا لنرف ف غفض ُفٕع فًَٕٛٛف ا فف ٙلنرفغلعلا لنرغآَٛفل ٔكف ٌ لنيُفٕع ٚـفٛغ ٔففق
يذٕع ٍٚلألٔل يُٓ :يذضص بتَٕٛى لنر ف ٔطنك بُيرّ ك ف ا عد ٔغُٛف ا ف عد أسغٖىأيف لنيُفٕع لنثف َ :ٙفٓفٕ
يشون بذغكل ْظل لنتَٕٛى َٔيرٓف بف نتيخ أٔ ب نكـفغ أٔ ب نٌفى ىٔففق ظف ْغ  ٙلنتفيخ ٔلنكـفغ أٔ لنتفيخ
ٔلنٌى لني ٙأك ع لن ٓٛلنضكيٕع ةبضِ لنغلجذٔ ٙغٛغِ يٍ لنًذض  ٍٛىٔكً بف ٍٛنُف يفٍ لنرفغلعلا لنـف برل.
انًثذس انشاتغ :انرُٕع انفًًٍَٕ نهقاف فً انهغاخ انسايٍح
لنر ف يٍ لألهٕلا لني ٙرغً نكثٛغ يٍ لنييٛغلا ٔلنييٕعلا لنوٕ ٛل ـ كً يغ بُ
ٌ
هٕا فٚ ّٛبؾ ٔهالبل ْٔظل َ كٗع ةٍ كَّٕ هٕ ا لَتج ع ٚا ُٚـض يجغٖ لنٕٓلع أ ُ ع
ؿ بر اـ ٔلنر ف
َيرّ ؿضلا يذكً ا ى ٔطنك ةٍ ٍغٚق لع ت ع يإسغد لنهـ ٌ ٔل و نٓ ب نهٓ د ٔلنجضلع لنشهت ٙنهذهق يع
لع ت ع لنذُك لنه ٍٛى ى ٌٚيَ لنٕٓلع يضد يٍ لنؼيٍ بترم ًيَ لنغ ئ ٍٛةُضي ٚؼٔل لالَـضلص فجأد
ٚيذغع لنٕٓلع يٍ صٌٔ دضٔم لْيؼلػ ف ٙلألٔ ع لنوٕ ٛل يكَٕ ا هٕا لنر ف ف نر ف هٕا يًٕٓؽ
نٕٓ٘ لَتج ع٘ () ٔ٘9ىٔبًر عَل ْظل لنوٕا ف ٙلنرغبٛل بُو غِ ف ٙلنهي ا لنـ يٛل يأكض درٛرل كَّٕ
هٕ ا لَتج ع ٚا يًٕٓؿ ا فت ٙلنربغٚل ا
يثال Kōl :غُٕلىٔف ٙلٜعليٛل  Kālāغَ َال ىٔف ٙلنذبلٛل  Kālغَ لْ
بًرُٗ "هٕا"ف ٙلنجًٛع ْٕٔ ٚر بم ف ٙلنرغبٛل "غَْٕ ل " ٔف ٙلألكٕعٚل  Kūluغُٕ ُل بًرُٗ
"هغلر"(ْٓٔ .) ٔٙظل لنُيق لنًًٕٓؽ ْٕ لنظ٘ َـًرّ ل ٌٜيٍ أفٕلِ يجٛض٘ لنرغلعلا لنرغآَٛلٔٔٙىكً
ٚلٛغ لنضكيٕع ةبض لنيت ع د يض ْالل ئنٗ ٕلفق لنهي ا لنـ يٛل يع آعلع لنًذض  ٍٛف ٙةضْى لنر ف يٍ
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لألهٕلا لنًًٕٓؿل غ الا ":ئٌ لنهي ا لنـ يٛل إٚض عأ٘ لنًذض  ٍٛىفت ٙلنربغٚل يثال )( Kol
بًرُٗى هٕاى ٔف ٙلٜعليٛل  )ㄆՁ( Kdamبًرُٗ "غضلو"ى ٔف ٙلنذبلٛل  )□ठ(Komaبًرُٗ" غ و
" ٔف ٙلألكضٚل Pakadبًرُٗ "بذث"ٔكهٓ لبّ ي ُٚيرّ يجٛضٔ لنرغلعلا لنرغآَٛل ف ٙيوغ"(ٕ)ٔٙ
ىٔنكٍ لنـه ةضِٔ يجٕٓعال(ٖ) ٔٙى ٔيع دـٍ لنوٍ بٕهتٓى ٚكٌٕ لنًٓؾ يٍ لنييٛغلا لني عٚشٛل
لنًيهرل لني ٙرغًّ نٓ لنر ف(ٗ)ٔٙى ٔ يٕع لنر ف ئنٗ ًْؼد غضٚى ٔيٕجٕص ف ٙلنهي ا لنـ يٛل فرض
ب ٍٛلنضكيٕع عيٌ ٌ ةبض لنيٕل ،طنك غ اال":فرض َرم بغٔكهً ٌ ةٍ نٛيً ٌ أٌ لنر ف ذٕن ف ٙأةالو
"لنتُٛٛرٛل"ف ٙبري لألد ٌ ٛئنٗ ًْؼد ى ى ؿري ىكً ؿري لنًٓؼلا لألههٛل ف ٙلنتُٛٛرٛل ىفًثال :لنرهى
"د ًَهرَغْ ْ
"د ًَهَغْ "(٘ٔ )ٔٙلنيرهٛم لنوٕ  ٙنٓظل لنييٕع
ا"ى ذٕل ئنٗ ِ Himalr:
لنتُٛٛرِ Himalkart : ٙ
ا
ٔلنيُٕع كً يغ بُ ؿ بر ا ْٕ "غ ٌَٕ لألهٕلا لنذُكٛل"فيتـغ ْظِ لنو ْغد هٕ  ٛةهٗ أسغ يشغأ
لنر ف ئنٗ لنشه ب دث ا ةٍ أغغ ،لألهٕلا كبٓٓ ا يٍ لنُ دٛل لنوٕ ٛل ٔال ٕٚجض ف ٙأهٕلا لنذهق ي
ٚلبّ لنر ف ئال لنًٓؼد ىٔطنك نٕجٕص هتل لالَتج ع ف ٙكم يًُٓ (. )ٔٙٙ
ٔ ب تٍالع ةهٗ غ يٕؽ لنهي ا لنـ يٛل َجض هٕا لنر ف يٕجٕصال ف)ٔٙ7( ٓٛ
ػثشي /كُؼاًَ آسايً /سشٌاًَ نغاخ جُٕب انجضٌشج
إْٔسي /تاتهً
ػشتً
ٔانذثشح "انجؼضٌح"
غغ،
غغْ ،
غغ ،ـ ْ ِٚرغ،
غغ،
غغُ ،ـ ْ َٚرغ،
ٝغ ٝ
غَغْ ََ
غَغْ ٌ
غٌ
غَغْ َُٕ
غَغْ ٌ
غَ ًْخ(ف كٓل)
غَ ًْ َذ (صغٛق)
غًخ(صغٛق)
ٝغ ًُٕ
غًخ
ٝ
غَ ْليَ
غَل
غ ٝل
غَ ْليُٕ
غٕؽ
هٕع ٕ ٛرٛل نوٕا لنر ف ٔ ُٕة ّ لنوٕ ٛل ف ٙلنهي ا لنـ يٛل()ٔٙ8

عؿى هٕا لنر ف ٔعيؼِ ف ٙلنهي ا لنـ يٛل ()ٔٙ9
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ٔبٓففظِ لنوففٕع َثب ف ٔجففٕص هففٕا لنر ف ف ففف ٙلنهي ف ا لنـ ف يٛل ٔنكُُ ف نففى َهذففظ ُٕةففّ ٔ يففٕعِ ئال
نوٕا ٔلدض ْٕ لنًٓؼد ـ كً طكغَ يٍ غبم ـ ف ٙلنهيل لنتُٛٛرٛل.
يهذق ب نبذث :هٕعد نهجٓ ػ لنُيرًٕ ٙخ نُ لنيُٕع لنتَٕ ًٙٛنُيق لنر ف بوٕعِ لنًفظكٕعد يفٍ
سالل لنبذث(ٓ)ٔ7
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لنجٓ ػ لنُيرٙ
ٗ ـ نـ ٌ لنًؼي ع
ٔـ يُيرل لنذُجغد ٕـ لنٕ غلٌ لنوٕ ٖ ٌ ٛـ لنبهرٕو
7ـ يرضو لنهـ ٌ "ٔؿَ لنهـ ٌ"
٘ـ أهٕل لنهـ ٌ ٙـ يإسغ لنهـ ٌ
ٓٔـ لنهٓ د ٔٔـ أغوٗ لنذُك(لنه)ٍٛ
8ـ ٍغف لنهـ ٌ 9ـ لنذهق
ٗٔـ لألؿُ ٌ لنرهٔ ٛلنـتهٗ
ٕٔـ ٔؿَ لنذُك ٖٔـ يرضو لنذُك ٔأهٕل لنثُ ٚ
ٔٙـ فيذل لألَ .
٘ٔـ لنلتي ٌ
ٚيبف ٍٛنُف يفٍ لنلففكم لنـف بق ٔيفٍ سفالل يغلدففم لنبذفث أٌ ُْف ع أعبفع هففٕع َيرٛفل نهرف ف غففض ًٚا
ٔدضٚث ا ىٔأٌ ك َف ْفظِ لنوفٕع تيفغ فًٛف بُٓٛف يفٍ دٛفث َـفبل لنلفٕٛع ٔلنفظٕٚع ٔيفٍ دٛفث لنًـفيٕٖ
لنهيٕ٘ لنظ٘ ُـ ئنّٛىْٔظِ لنوٕع ْ:ٙ
ٔـ لنر ف هٕا نٕٓ٘ ٔغتل لَتج عٚل يًٕٓؽ[.]q
ٕـ لنر ف هٕا دُك ٙغؤ ٙغتل لَتج عٚل يجٕٓع (ﮔ ـ) [.]G
ٖـ لنر ف هٕا دُجغ٘ ٔغتل لَتج عٚل(ًْؼد)[?].
ٗـ لنر ف هٕا دُك ٙغو ٙيجٕٓع(غ.][ )ٍٛ
ف نوٕعد لألٔنٗ ْ ٙلنًـيرًهل ف ٙلنرغبٛفل لنتوفذٗ ٔفف ٙبرفي لنرفغلعلا لنرغآَٛفل فف ٙيوفغ ىأيف
لنوٕعد لنث َٛل فٓ ٙؿ ضد ف ٙيروى لنهٓج ا لنر يٛل ف ٙلنبهضلٌ لنرغبٛل ٔيُٓ لنرغل ـ كً ؿفبق ٔيفغ بُف
يٍ سالل لنذضٚث ةٍ يـ ع لنيُٕع لنتفَٕ ًٙٛنهرف ف فف ٙلنهٓجف ا ـ أيف لنوفٕعد لنث نثفل ْٔفَ ٙيفق لنرف ف
ًْؼد ـ ٔأٌ ك ٌ نّ َيفق غفضٚى كًف ؿفبق ٔأكفغا ئنفٗ طنفك ـ فٓفٕ يروفٕع فف ٙلنٕغف لنذف ن ٙةهفٗ برفي
لنرٕلهى ٔلنًضٌ لنرغبٛل ىأي فٚ ًٛشن لنوٕعد لألسٛغد يٍ َيق لنر ف ْٕٔ َيرٓ غ ُٛا فرض ك ٌ نّ أ غ
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ٔلًخ ف ٙلنرضو ْٕٔ ل ٌٜيروٕع ةهٗ يتغصلا يرُٛفل ٔفف ٙنٓجف ا يرُٛفل يفٍ لنفٍٍٕ لنرغبفٔ ٙبش هفل
نٓجل بري لنًُ ٍق لنـٕصلَٛل .
خاذًح
ب ٍٛنُ يٍ كي بل ْظل لنبذث ي ٚأ :ٙ
ا
أٔال :أٌ لالسيالف لنر ى ب ٍٛةهً ع لنهيفل لنرفضي ع ٔلنًر هفغٚ ٍٚفيهشن ففٔ ٙهفتٓى نوفٕا لنرف ف
يٍ دٛث لنًشغأ عد ٔيٍ دٛث ٔهتٓ بوتل لنجٓغ ٔلنًٓؾ عد أسغٖ ىٔغض َ غق لنبذث أؿفب ْ ،فظل
لالسيالف يـيبرضال ي طْ ئن ّٛبري لنًر هغ ٍٚيٍ أٌ لنهيٕ ٍٛٚلنرضي ع غض أسيأٔل فٔ ٙهتٓى .
َٛا  :نى ٚرض لنرضي ع لنرف ف يفٍ أهفٕلا لنيتشفٛى ألَٓفى غوفغٔل هفك لألهفٕلا ةهفٗ لنوف ص ٔلنٌف ص
ٔلني ع ٔلنو ع؛ فٛبضٔ أٌ لنـب فْ ٙفظل ْفٕ ةفضو ٔجفٕص ير بفم يغغفق نٓف ٔنفظنك نفى ٚهتف تشًٓٛف َوفغ
لنرضي ع ىٔنكٍ يٍ َ دٛل أسغٖ َجفض أٌ ؿفٛبٕ ّٚغفض طكغْف فف ٙػيفغد لنذفغٔف لنً َرفل تي نفل لتنف أ٘
لنذغٔف لنًـيرهٛل أٔ لنًتشًل ىْٕٔ لنٕه لنظ٘ أٚضِ كم يٍ ج كٕ ،ؿٍ ىٔبغجـٌٕ ٔٚإٚضِ كثٛغ يٍ
لنُذ د لألٔعبٕٚٔ ٍٛٛلفق ةه ّٛجؼ  ٛا لنضكيٕع ً و دـ ٌ دٛث ُٚـ نهر ف بري لنرًٛل لنيتشًٛٛل.
نثا  :لنر ف ًًٍ أهٕلا لتٍب دضٚثا ٔلني ٙك َ ـًٗ غض ٚاً ب ألهٕلا لنًـيرهٛل.
علب ار ٔ:جض لنبذث أٌ لنيُٕع لنتَٕ ًٙٛنهر ف يٕجٕص غض ًٚا ٔبرٕد ف ٙلنهٓج ا لنرغبٛل كهٓ ؿٕل اع أك ٌ
طنك ف ٙلنهٓج ا لنًلٕٓعد ف ٙلنتو دل أو هك لني ٙنى ُم كٓغ ٓ فرض ُٕة لنرف ف فًَٕٛٛف ا ٔ يفٕعا
فَ ٙيرٓ ئنٗ أعبع هٕع تيغ ف ًٛب ُٓٛيٍ دٛفث َـفبل لنلفٕٛع ٔلنفظٕٚع ٔيفٍ دٛفث لنًـفيٕٖ لنهيفٕ٘
لنيُ ٙـ ئن. ّٛ
س ي اـ  :كً ٔجض لنبذث تلْ ٙظل لنيُٕع فف ٙلنهيفل لنرغبٛفل لنتوفٛذل ٔنكُفّ نفٛؾ ب نًـفًٗ لنًرُفٌٕ
يٍ لنبذث فرض عهض لنرضي ع ْظل لنيُٕع ف ٙيب دثٓى لنهيٕٚل لنًشيهتل ٔف ٙلنضعلؿ ا لنوفٕ ٛل ٔلنوفغفٛل
ٔلنُذٕٚل ىٔنكٍ ذ يـً ٛا يشيهتل يُٓ لتبضلل أٔ لنره أٔ لنًل بٓل أٔ لنًً هل ٔلتصغ و ٔلنيرغ. ٚ
ؿ ص اؿ ٔ :جض لنبذث أٌ لنر ف غض ُٕة فًَٕٛٛاف فف ٙلنرفغلعلا لنرغآَٛفل لنرضًٚفل ى فرفض ُٕةف لنرف ف
ف ٙلنرغلعلا ٔ يٕعا ئنفٗ أهفٕلا أسفغٖ ىفرفض يفٕعا ئنفٗ كف ف فف ٙغفغلعد لنفبري ىبًُٛف يفٕعا
ا أسفغ ىٔ ُٕةف بُيرٓف ةُفض لنرفغلع أٌٚف فرفض أبفضنٕل لنرف ف فف ٙبرفي غفغلعل ٓى
َُٔير غ ُٛا ف ٙغفغلعل ٍ
َٔيرْٕ ك ف ا ىٔكًف أبفضنٕل لنكف ف َٔيرْٕف غ فف فف ٙغفغلعلا أسفغ ى يفٍ أيثهفل طنفك غفغلع ٓى "كلفي "
ب نر ف "غلي " ٔغٛغْ ىكً ُٕع فَٕٛى لنرف ف ئنفٗ هفٕا لنيف ٍٛفف ٙبرفي لنرفغلعلا فرفض َيرٓف غُفغلع
لنـٕصلٌ غُٛا ف ٙلنبري يٍ غغلعل ٓى ٚ .يب ٍٛنُ يً رضو أٌ هٕا لنر ف غفض ُفٕع فًَٕٛٛاف فف ٙلنرفغلعلا
لنرغآَٛل ٔك ٌ ْظل لنيُٕع ٚـٛغ ةهٗ ٔفق يذٕع ٍٚلألٔل يُٓ :يذضص بتَٕٛى لنرف ف ٔطنفك بُيرفّ ك فف ا ف عد
ٔغ ُٛا عد أسغٖىأي لنيُٕع لنث َ :ٙفٕٓ يشون بذغكل ْظل لنتفَٕٛى َٔيرفّ بف نتيخ أٔ ب نكـفغ أٔ ب نٌفى
ىةهٗ ٔفق ظف ْغ  ٙلنتفيخ ٔلنكـفغ أٔ لنتفيخ ٔلنٌفى لنيف ٙأكف ع لنٓٛف لنفضكيٕع ةبفضِ لنغلجذفٔ ٙغٛفغِ يفٍ
لنًذض  ٍٛىٔكً ب ٍٛنُ يٍ لنرغلعلا لنـ برل.
ؿف ب ار  :أ بيُف ٔيففٍ سففالل لنبذففث ٔجففٕص هففٕا لنرف ف ففف ٙلنهيف ا لنـف يٛل ىٔنكُُف نففى َهذففظ ُٕةففّ
ٔ يٕعِ ئال نوٕا ٔلدض ْٕٔ لنًٓؼد ـ كً طكغَ يٍ غبم ـ ف ٙلنهيل لنتُٛٛرٛل.
يُا  :يًف رفضو ٚيبّف ٍٛنُف ٔبكفم ًٔفٕح أٌ هفٕا لنرف ف يفٍ لألهفٕلا لنيف ٙغفض ة َف لنكثٛفغ يفٍ
لنييٕعلا ٔلنييٛغلا ير عَل بُو غِ يٍ لألهٕلا ىفرض نذر بّ يٍ لنييٕعلا ي نى هذق بأ٘ ه ي
آسففغ ففف ٙلنرغبٛففل ىفرففض يففٕعا لنر ف ف ٔ ُٕة ف ففف ٙلنهٓج ف ا لنرغبٛففل غففض ٚاً ٔدففضٚثا ئنففٗ يجًٕةففل يففٍ
لألهٕلا ـ كً ؿبرُ ف ٙلنيًٕٛخ ـ كً أٌ ُْ ع أهٕل ا أسغٖ غض ُٕة ٔ يٕعا بضٔعْ فُُيرِ غ فف ا
ٔغض ٚكٌٕ ْظل لنيُٕع يٍ غبٛم لنهٓج ا أٔ لتبضلل لنهٓج ٙلنذ هم ب ٍٛلألهٕلا ىأٔ غض ٚغجع ْفظل لنيُفٕع
لنُير ٙئنٗ غ ٌَٕ يٍ غٕلَ ٍٛلنييٕع لنوٕ  ٙب ٍٛلألهٕلا لنيف ٙؿفبق ٔأكفغَ ئنٓٛف يفٍ سفالل يرضيفل
لنبذث ىكً غفض ٚكفٌٕ ْفظل لأليفغ علجراف ئنفٗ ةٕليفم لنيوفذٔ ٛلنيذغٚف ٔيفٍ هفك لألهفٕلا :لنكف ف
ٔلنش ع ٔلنجٛى ٔلنر. ٍٛ
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انًصادس ٔ انًشاجغ :
انقشآٌ انكشٌى.
أَٔل:ـ انكرة انًطثٕػح :
ٔ .لٜنٕؿ ٙى أبٕ فٌم كٓ  ،لنض( ٍٚا ْٕٓٔ7ـ)ىعٔح لنًرف َ ٙفف ٙتـفٛغ لنرفغآٌ لنروفٛى ٔلنـفبع
لنًث َ ٙىصلع أد ٛع لنيغلم لنرغب ٙىبٛغٔا ىص.ا.
ٕ .لبفففٍ لنجؼع٘ىلنُلفففغ فففف ٙلنرفففغلعلا لنرلفففغى ذرٛفففق ةهففف ٙيذًفففض لنٌفففب ع ىلنًيبرفففل لنيج عٚفففل
لنكبغٖ( وٕٚغ صلع لنكي لنرهًٛل)ىبٛغٔاىٍٕٔٗ7ىْٖـ ـٕٓٓٙو.
ٖ .لبٍ لنذ ج ىأبٕ ةًغٔ ةثً ٌ بٍ ةًغ(اْٙٗٙـ) ىلت ٌٚح ف ٙكغح لنًتوم ى ذرٛق لنضكيٕع
يٕؿٗ بُ ٘ لنرهٛهٙىييبرل لنر َٙى بيضلصىٖٔ98و.
ٗ .لبٍ لنـك ٛىكي  ،لنره ٔلتبضللى لنر ْغد ىْٖٔ98ــ ـٔ978و.
٘ .لبففٍ جُفف ٙى أبففٕ لنتففيخ ةثً ف ٌ(إْٖ9ففـ)ىلنشو نى ذرٛق :يذًففض ةهفف ٙلنُج ف ع ى ة ف نى لنكي ف
ىبٛغٔاى ٍٔى ٘ٔ99و.
 .ٙلبٍ جُ ٙى أبٕ لنتيخ ةثً ٌ(إْٖ9ـ)ىلنًذيـ ف ٙبٔ ٍٛجِٕ كٕلط لنرغلعلا ٔلت ٌٚح ةُٓف
ى ذرٛق :يذًض ةبض لنر صع ةي ىصلع لنكي لنرهًٛلىبٛغٔا ـهبُ ٌ ىٍٔى ٔ989و.
 .7لبففٍ جُفف ٙىأبففٕ لنتففيخ ةثًف ٌ(إْٖ9ففـ)ىؿغ هففُ ةل لألةففغل ،ى ى ذرٛففق يذًففض دـففٍ ئؿففً ةٛم
ٔأدًض عكض٘ كذ ّ ىصلعلنكي لنرهًٛل ىنبُ ٌ ى ٍٕى ْٕٔٗ8ـ ـٕٓٓ7و.
 .8لبٍ س نٕ ّٚىلنذـ ٍٛبٍ أدًض(ا ْٓ ٖ7ـ) ىكي  ،لنذجل ف ٙلنرغلعلا لنـبع ى ذرٛق لنضكيٕع ةبفض
لنر ل ؿ نى يكغوىصلع لنلغٔ ىٍٕ ىْٖٔ97ـ ـٔ977و.
 .9لبٍ س نّٕٚىلنذـ ٍٛبٍ أدًض(ا ْٓ ٖ7ـ)ىكي  ،ئةغل ،ال ٌٕ ؿٕعد يٍ لنرغلٌ لنكغٚى ى بٛغٔا
ى صلع ٔيكيبل لنٓاللى٘ٔ98و.
ٓٔ .لبٍ سهضٌٔ ىلنًرضيل ىصلع أد ٛع لنيغلم لنرغبٙىبٛغٔاىٍٔى ْٔٗٔ9ـ ـٔ999و.
ٔٔ .لبٍ صعٚضى كي  ،جًٓغد لنهيلى ذرٛق :عيؼ٘ يُٛغ لنبرهبكٙىصلع لنرهى ىبٛغٔا ى ٍٔى ٔ987و.
ٕٔ .لبففٍ فف عؽ ىأبففٕ لنذـففٍ أدًففض(اْٖ٘9ففـ) ىلنوف دب ٙففف ٙفرففّ لنهيففل ٔيـف هٓ ٔؿففٍُ لنرففغ ،فففٙ
لنرهًٛلى بٛغٔا ـ نبُ ٌى ٔ997و.
كاليٓ ىدررّ ٔةهق ةه :ّٛأدًض دـٍى ٍٔ ىصلع لنكي
ٖٔ .لبٍ يج ْضىأبٕ بكغ أدًض بٍ يٕؿٗ (إْٖٗـ) لنـبرل ف ٙلنرغلعلا ى ذرٛق :كٕغ ًٛ ٙى صلع
لنًر عفى لنر ْغدى ٍ ٕى ْٓٓٗٔـ .
ٗٔ .لبففٍ ٚرففٛقى يٕفففق لنففض( ٍٚاْٖٗٙففـ)ىكي  ،كففغح لنًتوففمى ذرٛففق ٔيغلجرففل يلففٛشل لألػْففغى
لنًيبرل لنًُٛغٚلى يوغ ىص.ا
٘ٔ .أبففٕ بكفففغ ى ٕٚؿففف لنشهٛتففل ى أهفففٕلا لنرفففغآٌ كٛفف َيرهًٓففف َٔرهًٓففف ىيكيبففل لنتكفففغ لتؿفففاليٙ
ىلنشغٍٕو ى ٍ ٖٔ97ىٔو.
 .ٔٙلألػْغ٘ىأبٕ يُوٕع يذًض بفٍ أدًفض (ا ْٓ ٖ7فـ) ى ٓفظ ٚلنهيفل ى ذرٛفق :ةبفض لنـفالو ْف عٌٔ
ىلنضلع لنرغبٛل نهيأنٔ ٛلنيغجًل ٔلنُلغ ى ٗٔ9ٙو.
 .ٔ7لتكففبٛه ٙى لبففٍ ةوففتٕع(اْٙٙ9ففـ)ى لنًًيففع ففف ٙلنيوففغ ٚى ذرٛق فشففغ لنففض ٍٚغبف ٔد ىلنًيبرففل
لنرغبٛلى ده ى ٍٔى ٓٔ97و.
 .ٔ8لألفغٚرٙى لبٍ يُوٕع يذًض بٍ يكغو(أْٔ7ـ) ى نـ ٌ لنرغ ،ىصلع ه صع ىبٛغٔاىٍٔىص.ا.
 .ٔ9لألَضعلبٙىأدًض بٍ أب ٙةًغ(آْٓ٘ـ) ىلت ٌٚح ف ٙلنرغلعلاىيشيٍٕل ج يرل أؿي َبٕل ٔيُّ
َـشل يوٕعد ف ٙلنًجًع لنرغلغٙى ذرٛق يُٗ ةضَ ٌىكهٛل لنيغبٛل ج يرل كغ ٚىٕٕٓٓو.
ٕٓ .لألَضنـف ٙى أدًففض بففٍ يذًففض بفٍ ةبففض عبففّ (اْٖٕ8ففـ)ى لنررفض لنتغٚففضى يكيبففل لنذٌف عد لتؿففاليٛل
ىلنر ْغدىٕٔٔٓو.
ٕٔ .لألَضنـ ٙى أبٕ د(ٌ ٛيذًفض بفٍ ٕٚؿف اْ٘ٗ7فـ) ىكيف  ،لنبذفغ لنًذف َٛىٍٔ ىييبرفل لنـفر صدى
لنر ْغدىْٖٕٔ9ـ.
ٕٕ .لألَضنـففٙىأبٕ د(ٌ ٛيذًففض بففٍ ٕٚؿ ف اْ٘ٗ7ففـ) ىلع ل ف ف لنٌففغ ،يففٍ نـ ف ٌ لنرففغ،ى ذرٛففق
يويتٗ أدًض لنًُ ؽىٍٔىلنر ْغدىٗٔ98و.
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ٖٕ .لألَو ع٘ ىيذًض بٍ أدًض لنرغٍب( ٙأْٙ7ـ) ىلنج يع ألدك و لنرغآٌ ى ذرٛق يوفيتٗ لنـفر ى
صلع أد ٛع لنيغلم لنرغبٙى بٛغٔا ـ نبُ ٌى٘ٔ98و.
ٕٗ .لألَو ع٘ىلبٍ لنب طف أدًض بٍ ةه(ٙآْٗ٘ـ)ىلتغُ ع ف ٙلنرغلعلا لنـفبع ى ذرٛفق ةبفض لنًجٛفض
غيً فىٍٔى صيلق ىييبرل عك بٌَٔ ٙغىٕٔ98و.
ٕ٘ .أَٛؾ ىئبغلْٛى ى لألهٕلا لنهيٕٚل ىيكيبل لألَجهٕ لنًوغٚل ىٍ ٘ى  ٔ979و.
 .ٕٙأَٛؾ ىئبغلْٛى ى ف ٙلنهٓج ا لنرغبٛل ىلنر ْغدى ٍٕى ٕ٘ٔ9و.
 .ٕ7بغكلىبـ وى ةهى لألهٕلا لنر و(أهٕلا لنهيل لنرغبٛل)ى بٛغٔا ىيغكؼ لألًَ ع لنرٕيٙىٔ988و.
 .ٕ8لنبغٚـىى غ ؿىىةهى لنوٕا لنرغب ٙفًٕ ٙع لنضعلؿ ا لنذضٚثل ى ٍٔى ٕ٘ٓٓو.
 .ٕ9بلغ ىكً ل ىةهى لألهٕلا ىصلعغغ ٚنهيب ةل ٔلنُلغ ٔلنيٕػٚع ىلنر ْغدىٕٓٓٓو.
ٖٓ .بلغىكً ل ىةهى لنهيل لنر و(لألهٕلا)ى يوغ ىٖٔ97و.
ٖٔ .لنبُففف ع ى كفففٓ  ،لنفففض ٍٚلنفففضي(ٍٙ ٛا ْٔٔٔ7فففـ)ىئ ذ ف فٌفففالع لنبلفففغ فففف ٙلنرفففغلعلا لألعبرفففل
ةلغىًٔع دٕلك ّٛلنلٛز أَٛؾ يٓغدى ٍٖ ىٕٓٓٙو.
ٕٖ .ج ٌ ك َي ُٕٛٛىصعٔؽ ف ٙةهى أهٕلا لنرغبٛل ىَرهّ ئنٗ لنرغبٛل ه نخ لنرغي ص٘ ى فَٕؾ ىيغكفؼ
لنضعلؿ ا ٔلنبذٕم لالغيو صٚل ٔلالجيً ةٛل ىٔ9ٙٙو.
ٖٖ .د يففض ْففالل ىةبففض لنيت ف ع ىلنرففغلعلا ٔلنهٓج ف ا يففٍ يُوففٕع ةهففى لألهففٕلا لنذففضٚث ىصلع لنتكففغ
لنرغب ٙىٍٕى ْٕ٘ٗٔـ ـٕٗٓٓو.
ٖٗ .د يض ْالل ىةبفض لنيتف ع ى لنهٓجف ا لنرغبٛفل َلفأدا ٔ يفٕعالى يكيبفل ْٔبفلىلنر ْغدىٍٕى ْٗٔٗٔفـ
ـٖٔ99و.
َّ
ٖ٘ .دـ ٌ ى ً و ىيُ ْ لنبذث ف ٙلنهيل ىصلع لنثر فل ىلنضلع لنب ٌٛعىٍٕى ْٖٗٔ9ـ ـٗٔ97و.
 .ٖٙلنذ ّـ َ ٙىة صل َظٚغ بٛغ٘ ىلنيرهٛم لنوٕ  ٙةُض لنرغ ،فًٕ ٙع ةهى لنوٕا لنذضٚث غغلعد فٙ
كي  ،ؿٛبٕ ّٚىيغكؼ لنبذٕم ٔلنضعلؿ ا لتؿاليٛل ىصٕٚلٌ لنٕغ لنـُ ٙىلنرغل ىٍٔ ىْٖٓٗٔـٕٓٓ9/و.
 .ٖ7لنذًض ىغ َى غضٔع٘ ىلنضعلؿ ا لنوٕ ٛل ةُض ةهً ع لنيجٕٚض ىةً ٌ ى صلع ةً ع ى ٍٕى ْٕٔٗ8فـ
ـٕٓٓ7و.
 .ٖ8لنذًفففضى غففف َى غفففضٔع٘ ىلنًفففضسم ئنفففٗ ةهفففى أهفففٕلا لنرغبٛفففلى صلعةًففف ع نهُلفففغ ٔلنيٕػٚفففع ى ٍٔ
ىْٕ٘ٗٔـ ـ ٕٗٓٓو.
 .ٖ9لنشهٛفففم ىكيففف  ،لنرفففٍٛى ذرٛفففق يٓفففض٘ لنًشؼٔيفففٔ ٙئبفففغلْٛى لنـففف يغل ٙىصلع لنغكفففٛض نهُلفففغ
ىلنرغل ىٓٔ98و.
ٓٗ .لنضلَ ٙىأبٕ ةًغٔ ةثً ٌ بٍ ؿرٛض(ا ْٗٗٗـ)ى كي  ،لتصغ و لنكبٛغى ذرٛق  :ةبض لنغدًٍ دـٍ
لنر عفىة نى لنكي ى ٍٔى ٖٕٓٓو.
ٔٗ .لنضلَٙى أبٕ ةًغٔ ةثً ٌ بٍ ؿرٛض(ا ْٗٗٗـ)ى لنيٛـفٛغ فف ٙلنرفغلعلا لنـفبعى ذرٛق:أٔ ٕ غٚفؼل
ىصلع لنكي  ،لنرغب ٙىٍٕى ٗٔ98و.
ٕٗ .لنضًْ َ ٙى غك ٙبٍ لنذـٍ ىكي  ،لألهًر ٙدجل لألصٔ ،نـ ٌ لنرغ،ى ىأيٕلأ نهُلفغ ٔلنيٕػٚفع
ىةً ٌ ـ لألعصٌ ىٍٔى ٖٕٔٓو.
ٖٗ .لنغلجذ ٙىةبضِ ىلنهٓج ا لنرغبٛل ف ٙلنرغلعلا لنرغآَٛل ى صلع لنًرغفل لنج يرٛلىٔ99ٙو.
ٗٗ .لنؼجفف أ ىئةففغل ،لنرففغآٌ ى ذرٛففق ٔصعلؿففل ئبففغلْٛى لألبٛفف ع٘ىصلع لنكيفف  ،لنهبُفف َ ٙىبٛففغٔا ـ
نبُ ٌىٍٖى ٔ98ٙو.
٘ٗ .لنؼعكل ٙىيذًض بٍ بٓ صع بٍ ةبض هللا (اْ7ٗ9ـ)ىكي  ،لنبغْ ٌ ف ٙةهٕو لنرغآٌى ذرٛق :يذًض
أب ٙلنتٌم ئبغلْٛى ىصلع لنًرغفل ىبٛغٔا ىص ٍ.ىْٖٔٔ9ـ.
 .ٗٙلنؼٚض٘ىلبيٓ ل ك هض ىةهى لألهٕلا فف ٙكيف يرف َ ٙلنرفغآٌ ى صلع أؿف يل نهُلفغ ٔلنيٕػٚفعىٍٔى
ٕٓٓٙو.
 .ٗ7لنؼٚض٘ ىك هض  ٚؿغ ىفرّ لنهيل ىيضٚغٚل صلع لنكي نهيب ةل ٔلنُلغى ج يرل لنًٕهمى ٔ987و.
 .ٗ8لنـرغلٌ ىيذًٕص ىةهى لنهيل يرضيل نهر عٖع لنرغب ٙى ىيوغ ىٕٔ9ٙو.
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 .ٗ9ؿفٛبٕ ّٚىأبفٕ لنبلفغ ةًفغٔ بفٍ ةثًف ٌ بففٍ غُبفغ(ا ْٓٔ8فـ)ىلنكي  ،ى ذرٛفق ٔكفغح ةبفض لنـففالو
ْ عٌٔ ى يكيبل لنش َجٙى لنر ْغدى يوغ ىصلع لنغف ة ٙنهُلغ ٔلنيٕػٚعىلنغ ٚى ٍٕى ْٕٓٗٔـ ـٕ ٔ98و.
ٓ٘ .لنـففٛغلف ٙىأبففٕ ؿففرٛض (اْ ٖٙ8ففـ)ىكغح كي ف  ،ؿففٛبٕ ّٚى دررففّ ٔغففضو نففّ :عيٌ ف ٌ ةبففض لنيففٕل،
ٔيذًٕص فًٓ ٙدج ػ٘ىلنٓٛئل لنًوغٚل لنر يل نهكي ،ىٔ98ٙو.
ٔ٘ .لنـفف ٍٕٙٛىةبففض لنففغدًٍ جففالل لنففض ٍٚةبففض لنففغدًٍ(أْٔ9ففـ)ى كي ف  ،لنًؼْففغ ففف ٙةهففٕو لنهيففل
ٔإَٔلةٓ ىكغدّ ٍٔبرّ ٔةٌُٕ يًٕٕة ّ يذًض أدًض ج ص لنًٕنٗىٔيذًفض أبفٕ لنتٌفم ئبفغلْٛى ىيُلفٕعلا
لنًكيبل لنروغٚل ى بٛغٔاى ْٔٗٓٙـ ـٔ98ٙو.
ٕ٘ .ك ٍْٛى ةبض لنوبٕع ىلنًُٓ لنوٕ  ٙنهبُٛل لنرغبٛل ىيإؿـل لنغؿ نل نهيب ةل ٔلنُلغ ٔلنيٕػٚع ى
بٛغٔا ىٓٔ98و.
ٖ٘ .لنلففف  ٚىففففٕػ٘ دـفففٍى أ فففغ لنرفففٕلَ ٍٛلنوفففٕ ٛل فففف ٙبُففف ع لنكهًفففلىة نى لنكيففف لنذضٚثفففل ىلألعصٌ
ىٍٕ٘ٗٔىْٔـ ـٕٗٓٓو.
ٗ٘ .لنوِّ رٛهّٙىلبٍ يك ٙلنُذٕ٘ لنهيٕ٘ (أْٓ٘ـ)ىكي  ،ثر ٛلنهـ ٌ ٔ هرٛخ لنجُف ٌى غفضو نفّ ٔغ بفم
يشيٍٕ ّ يويتٗ ةبض لنر صع ةي ى ٍٔى صلع لنكي لنرهًٛل ىبٛغٔا ـ نبُ ٌ ىٓٔ99و.
٘٘ .لنو ٛصى ففإلص ةبفض لنًريٙىلنرٕلةفض ٔلنُوفٕم لنت عؿفٛل ىصلع لنٌُٓفل لنرغبٛفل نهيب ةفل ٔلنُلفغ
ٔلنيٕػٚع ىٔ98ٙو.
 .٘ٙلنيبغ٘ ىيذًض بٍ جغٚغ(آْٖٔـ)ىج يع لنب ٌ ٛفف ٙأٔٚفم لنرغآٌى ذرٛفق :أدًفض يذًفض كف كغ ى
يإؿـل لنغؿ نل ى بٛغٔا ىٍٔ ىٕٓٓٓو.
 .٘7لنرفففف َ ٙىؿففففهً ٌ ىلنيلففففكٛم لنوففففٕ  ٙففففف ٙلنهيففففل لنرغبٛففففل ىى غجًففففل  ٚؿففففغ لنًففففالح ٔيذًففففض
غ نٙىجضِىٖٔ98و.
 .٘8ةبض لنيٕل ،ىعيٌ ٌ ىبذٕم ٔير الا ف ٙلنهيل ىٍٔى يكيبل لنش َجٙىلنر ْغد ىٕٔ98و.
 .٘9ةبض لنيٕل ،ى عيٌ ٌ ىلنييٕع لنهيٕ٘ يو ْغِ ٔةههّ ٔغٕلَُّٛى لنر ْغدىيكيبفل لنشف َج ٙنهيب ةفل
ٔلنُلغ ٔلنيٕػٚعى ٍٖى ْٔٗٔ7ـ ـٔ997و.
ٓ .ٙةبفففض لنيٕل،ىعيٌففف ٌ ىنذفففٍ لنر يفففل ٔلنييفففٕع لنهيفففٕ٘ ىيكيبفففل ػْفففغلع لنلفففغ ى لنرففف ْغد ىٍ ٕى
ٕٓٓٓو.
ٔ .ٙةبفففففض لنجهٛفففففم ىةبفففففض لنرففففف صع ىلألهفففففٕلا لنهيٕٚفففففل ىةًففففف ٌى صلعلنوفففففت ع نهيب ةفففففل ٔلنُلفففففغ
ٔلنيٕػٚعىٕٓٔٓو.
ٕ .ٙةًغ ىأدًض يشي ع ىصعلؿل لنوٕا لنهيٕ٘ ى ة نى لنكي ىلنر ْغدى ٍٗى ٕٓٓٙو.
ٖ .ٙلنت عؿ ٙىأبٕ ةه ٙلنذـٍ بٍ أدًض(اْٖ77ـ) ى لنذجل نهرغلع لنـبرلى ذرٛق :بضع لنفض ٍٚغٓفٕجٙ
ٔبلٛغ جٕٚج  ٙىصلع لنًأيٌٕ نهيغلمى بٛغٔا ـ نبُ ٌىٍٔى ٗٔ98و.
ٗ .ٙلنتغلع ىٚذ ٗٛبٍ ػ ٚص(إْٓ7ـ)ى ير َ ٙلنرغآٌ ى ذرٛق:ئبغلْٛى كًؾ لنضٍٚىصلع لنكي لنرهًٛلى
بٛغٔا ـ نبُ ٌى ٍٔى ٕٕٓٓو.
٘ .ٙلنرغٍب ٙىةبض لنْٕ  ،بٍ يذًض(أْٗٙـ)ى لنًًٕخ ف ٙلنيجٍٕ ٚضى ذرٛق  :غف َى غفضٔع٘ لنذًفض
ى صلع ةً ع ىةً ٌ ىٍٔ ىْٕٔٗٔـ ـٕٓٓٓو.
 .ٙٙلنرٛـ ٙىيك ٙبفٍ أبف ٍ ٙنف (اْٖٗ7فـ)ى كيف  ،لنغة ٚفل ى ذرٛفق أدًفض دـفٍ فغدف اى ٍٖ ىصلع
ةً عىةً ٌ ـ لألعصٌ ىٔ99ٙو.
 .ٙ7لنرٛـٙىيك ٙبفٍ أبف ٍ ٙنف (اْٖٗ7فـ) ىلنكلف ةفٍ ٔجفِٕ لنرفغلعلا لنـفبع ٔةههٓف ٔدججٓف ى
ذرٛق :لنلٛز ةبض لنغدٛى لنيغَْٕ ٙىصلع دضٚث ـ لنر ْغدى ٕٓٓ7و.
 .ٙ8لنهيفففٕ٘ ىأبفففٕ لنيٛففف ةبفففض لنٕلدفففض بفففٍ ةهففف( ٙأْٖ٘فففـ)ىكي  ،لتبفففضلل ى ذرٛفففق ةفففؼ لنفففضٍٚ
لنيَٕشٙىىيجًع لنهيل لنرغبٛلى صيلقىْٖٔ79ـ ـٓٔ9ٙو.
 .ٙ9ييغىةبض لنرؼٚؼى نذٍ لنر يل فً ٙفٕع لنضعلؿف ا لنهيٕٚفل لنذضٚثفلىصلع لنرٕيٛفل نهيب ةفل ٔلنُلفغ
ٔلنيٕػٚعى لنر ْغد ىٔ9ٙٙو.
ٓ .7لنُرًٛفف ٙىدـ ف و ؿففرٛض ىلنضعلؿ ف ا لنهٓجٛففل ٔلنوففٕ ٛل ةُففض لبففٍ جُفف ٙىصلع لنغكففٛض نهُلففغ ىٔػلعد
لنثر فل ٔلتةالو ىبيضلصى ْٕٔ٘8ـ ـٓ ٔ98و.
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ٔ .7لنٕلؿي ٙىةبض هللا بٍ ةبض لنًإيٍ (آْٗ7فـ)ىلنكُؼ فف ٙلنرفغلعلا لنرلفغى ذرٛفق لنفضكيٕع س نفض
أدًض لنًلٓضلَ ٙىيكيبل لنثر فل لنضُٛٚلى ٍٔى ْٕ٘ٗٔـ ـ ٕٗٓٓو.
ٕٔ .7نتُـٌٕ ىئؿغل ٛم أبٕ طؤ ٚى عٚز لنهي ا لنـ يٛل ىٍٔىصلع لألةيً صىٔ9ٕ9و.
شاٍَا:ـ انشسائم ٔ األطاسٌخ انجايؼٍح ٔانثذٕز :
ٔ -أَج غالو َبٙىأٍغٔدل صكيٕعلِ ـ لتةالل ٔلتبضلل ٔلتصغ و فًٕ ٙع لنرغلعلا لنرغآَٛل
ٔلنهٓج ا لنرغبٛلىكهٛل لنيغبٛل بًكل لنًكغيلى لنًًهكل لنرغبٛل لنـرٕصٚلى ٔ989و.
ٕٕ -فٛق ةبض لنغ( ،ير ل) أه نل نيٕٚل ف ٙلنهٓج ا لألعصَٛل ف ٙيجهل لنرغب ٙلنكٕٚيٛل م
ٓٔٙلنرضص.ٕ87
ٖـ ةً ٚغدى دهًٛل (بذث)برُٕلٌ هٕا لنر ف ب ٍٛلنيغلم ٔلنيذهٛم لنوٕ  ٙلنذضٚثى ج يرل لنبهر ع
لنييبٛرٛلى كهٛل أعبض لنج يرل .
ٗـ لنرهٕلَ ٙىس نــــض ج ؿى جٕلص ى عؿ نـل ي جـيٛغ ى ظ ْـغد لنًًـ ـهل لنوٕ ٛـل ف ٙكي لنرغلعلا لنرغآَٛل
ىكهٛـل لنيغبٛلىج يرـل كغبالعىٕٓٔٓو.
لنٕٓليق
ٔ ُٚ -وغ :لألهٕلا لنهيٕٚل ٓ.ٔ7
ٕ ُٚ -وغ  :لنهٓج ا لنرغبٛل َلأدا ٔ يٕ اعل ٖٔ7 :ى .ٖٔ8
ٖ ُٚ -وغ :لنييٕع لنهيٕ٘ يو ْغِ ٔةههّ ٔغٕلَ.ٕ9 ُّٛ
ُٗٚ -وغ :أ غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًل ٙٓ:ىٖٗىٖٖٔلنييٕع لنهيٕ٘ .ٕ9
ُ٘ٚ -وغ :ةهى لنوٕا لنرغب ٙفًٕ ٙع لنضعلؿ ا لنذضٚثل ٕ٘ٔى ٔةهى لألهٕلا .ٕ7ٙ:
ُٚ - ٙوغ :يُ ْ لنبذث ف ٙلنهيل  9ٙى ٔةهى لألهٕلا لنر و .:ٔٔ7
 -7لنكي  ٖٖٗ /ٗ: ،ى ؿغ هُ ةل لألةغلٙٓ/ٔ :،ى لنغة ٚل ٗٔٔى لنكُؼ ف ٙلنرغلعلا لنرلغٔٙٙ/ٔ:
 - 8لنكي .ٗٓٗ/ٗ :،
ُٚ -9وغ :ؿغ هُ ةل لألةغلٙٓ/ٔ ،ى ٔلنغة ٚلٔٔٗ:ى ٔلنُلغ ف ٙلنرغلعلا لنرلغٔ99/ٔ:ى ٔلنكُؼ.ٔٙٙ/ٔ:
ُٓٔٚ -وغ  :لنر.ٙ٘/ٔ:ٍٛ
ُٔٔٚ -وغ  :لألهٕلا لنهيٕٚل.ٖٔٓ :
ٕٔ -كغح لنًتوم. ٖٔ8 /ٔٓ :
ٖٔ -و.ٕٔٗ/ ٔٓ: ٌ.
ٗٔ  -لنُلغ ف ٙلنرغلعلا لنرلغ.ٕٓٓ/ٔ:
٘ٔ -صعلؿل لنوٕا لنهيٕ٘.ٖٕٗ :
ُٚ -ٔٙوغ  :لنيلكٛم لنوٕ  ٙف ٙلنهيل لنرغبٛل.٘ٗ :
 -ٔ7صعٔؽ ف ٙةهى أهٕلا لنرغبٛل.ٔٓ8 :
 -ٔ8لألهٕلا لنهيٕٚل.8٘ :
ُٚ -ٔ9وغ :ةهى لألهٕلا .ٕ78:
)ٕٓ( ُٚوغ  :و ٕ87 ٌ.ى .ٕ88
)ٕٔ( لألهٕلا لنهيٕٚل.8ٗ :
)ٕٕ) ُٚوغ :صعٔؽ ف ٙةهى أهٕلا لنرغبٛل.ٔٓ7 :
)ٖٕ) ُٚوغ:صعلؿل لنوٕا لنهيٕٖٖ٘ٗ :ى ٔةهى لنهيل لنر و. ٔٔ:
)ٕٗ) ُٚوغ :ةهى لألهٕلا ٕ79ى ٔصعٔؽ ف ٙةهى أهٕلا لنرغبٛل.ٔٓ7 :
)ٕ٘) ُٚوغ :بذث"هٕا لنر ف ب ٍٛكي لنيغلم ٔلنيذهٛم لنوٕ  ٙلنذضٚث"  8ـٓٔ .
)ُٚ )ٕٙوغ :ؿغ هُ ةل لتةغل.ٙٔ/ٔ :،
)ُٚ )ٕ7وغ :صعلؿل لنوٕا لنهيٕ٘.ٖٖٗ :
)ُٚ (ٕ8وغ:لنكي . ٖٗ٘/ٕ :،
(ُٚ )ٕ9وغ :صعٔؽ ف ٙةهى أهٕلا لنرغبٛل.ٔٓ7 :
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)ٖٓ) ُٚوغ :يُ ْ لنبذث ف ٙلنهيل.9ٙ :
)ٖٔ) ةهى لألهٕلا.ٕٗٓ:
)ٕٖ) ُٚوغ  :و.ٗٓٓ :ٌ .
)ٖٖ) لنُلغ ف ٙلنرغلعلإٕٓ :ىٖٕٓ.
)ٖٗ) ُٚوغ :لتبضلل .ٕ٘ٙ/ٕ:
)ٖ٘) ُٚوغ :أ غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًل.٘ٗ :
) )ٖٙلتبضلل٘ٙٔ/ٕ :ىٕ.٘ٙ
)ُٚ )ٖ7وغ :نـ ٌ لنرغٔ87ٕ /ٔ :،ى ب  ،لنؼل٘ (ي صد ػَق) .
)ُٚ (ٖ8وغ  :و 8 /ٔ:ٌ.ىب  ،لنًٓؼد (ي صد أبي).
))ٖ9ةهى لألهٕلا.ٕ8ٗ :
)ٓٗ( ُٚوغ :أ غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًل٘ٗ :ى ٘٘ىٔلألهٕلا لنهيٕٚل .8ٙ:
)ٔٗ) ُٚوغ :بذٕم ٔير الا ف ٙلنهيل.ٔٔ :
)ٕٗ) ُٚوغ :أ غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًل.٘٘ :
)ٖٗ) لألهٕلا لنهيٕٚل.ٕٓ8 :
)ٗٗ) ُٚوغ :أ غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًلٔ ٘7 :ي برضْ .
)٘ٗ) ُٚوغ :لتبضللٕ.ٕ٘ٙ/:
)ُٚ )ٗٙوغ :لنييٕع لنهيٕ٘ يو ْغِ ٔةههّ ٔغٕلَ. ٕ9: ُّٛ
)ُٚ )ٗ7وغ :لتبضللٖٕ9/ٕ:ى. ٖٕ8
)ُٚ )ٗ8وغ :لت ٌٚح ٙ9:ى ٔ لنًضسم ئنٗ ةهى أهٕلا لنرغبٛل .ٕ9ٓ:
) )ٗ9لنرٕلةض ٔلنُوٕم لنت عؿٛل. ٕ7 :
)ٓ٘( ُٚوغ :أ غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًل.٘8 :
)ٔ٘)ُٚوغ :لألهٕلا لنهيٕٚل8ٗ:ـ٘. 8
)ٕ٘) ةهى لألهٕلاىكً ل بلغ.ٕ8ٗ :
)ٖ٘) لنجًٓغد ٘/ٔ :ى ُٔٚوغ  :لن َّ
و دب ٙف ٙفرّ لنهيلٖٓ :ى ٔلنًًٕخ ف ٙلنيجٕٚض.8٘:
)ٗ٘) كغح كي  ،ؿٛبٕ ٗ٘ٔ/ٙ :ّٚى ُٔٚوغ :لنًًٕخ ف ٙلنيجٕٚض. 87:
)٘٘) لت ٌٚح ف ٙكغح لنًتوم.ٕ8ٗ/ٕ :
) (٘ٙلع ل ف لنٌغَ 9/ٔ :،رالا ةٍ لنضعلؿ ا لنوٕ ٛل ةُض ةهً ع لنيجٕٚض.ٕٔٙ :
))٘7لنًرضيل.٘٘7 :
)ُٚ )٘8وغ:لنًضسم ئنٗ ةهى أهٕلا لنرغبٛل ٕ8ٙ:ـ.ٕ97
))٘9لنُلغ ف ٙلنرغلعلا لنرلغ.ٕٕٔ/ٔ:
)ُٓٚ )ٙوغ :أ غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًل.٘٘ :
)ٔ )ٙير َ ٙلنرغآٌ.ٕ7ٗ/ٖ :
)ُٕٚ (ٙوغ :لتبضلل .ٖٖ٘ :
)ُٖٚ )ٙوغ :و ٌ.ٖ٘٘ :
)ُٗٚ )ٙوغ:لنهٓج ا لنرغبٛل َلأد ٔ يٕ اعلٖٖ7:ى. ٖٖٙ
)٘ (ٙؿغ هُ ةل لتةغل.ٕ87/ٔ :،
) )ٙٙلنهٓج ا لنرغبٛل َلأد ٔ يٕ اعل . ٖٖ7:
) (ٙ7نذٍ لنر يل.ٕٓٓ :
)ُٚ (ٙ8وغ  :ثر ٛلنهـ ٌ ٔ هرٛخ لنجُ ٌ. 7ٓ:
) )ٙ9نذٍ لنر يل ٔلنييٕع لنهيٕ٘.ٕٕٗ :
)ُٓٚ )7وغ :أ غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًل.٘7 :
)ُٔٚ (7وغ :صعٔؽ ف ٙةهى أهٕلا لنرغبٛل.ٔٔٓ :
)ُٕٚ )7وغ :لنضعلؿ ا لنوٕ ٛل ٔلنهٓجٛل ةُض لبٍ جُٔٗٓ :ٙىٔٗٔ.
)ُٖٚ (7وغ :بذٕم ٔير الا ف ٙلنهيل.ٔٓ :
)ٗ )7بذٕم ٔير الا ف ٙلنهيل ٔٔ:ىُٔٚوغ  :أ غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًل.٘9 :
)ُ٘ٚ )7وغ:لنرغلعلا ٔلنهٓج ا يٍ يُوٕع ةهى لألهٕلا.ٙٙ:
))7ٙلنًُٓ لنوٕ  ٙنهبُٛل لنرغبٛل.ٔٙ9:
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)ُٚ )77وغ :لنًُٓ لنوٕ  ٙنهبُٛل لنرغبٛلٔٙ8 :ـ.ٔٙ9
)ُٚ (78وغ:ل غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًل.٘7 :
)ُٚ (79وغ :ةهى لألهٕلا.ٕ8ٕ :
)ُٓٚ)8وغ :ل غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًل.٘7 :
)ٔ )8لألهٕلا لنهيٕٚل .8ٙ
)ٕ)8لألهٕلا لنهيٕٚل .ٕٓ8
)ٖ )8و .8ٙ :ٌ.
)ٗ )8و .8ٙ: ٌ.
)ُ٘ٚ )8وغ:بذٕم ٔير الا ف ٙةهى لنهيل ٔٓ:ى ٔلنييٕع لنهيٕ٘ يو ْغِ ٔةههّ ٔغٕلَ.ٕ9 :ُّٛ
)ُٚ (8ٙوغ :أ غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًل  ٘7:ىُٔٚوغ :أه نل نيٕٚل ف ٙلنهٓج ا لألعصَٛل "يجهل لنرغبٙ
لنرضص"ٔ٘9/ ٕ87
()87بذٕم ٔير الا ف ٙةهى لنهيلٔٓ :ى ُٔٚوغ:لنييٕع لنهيٕ٘ يو ْغِ ٔةههّ ٔغٕلَ ٕ9 :ُّٛفرض أً ف ف ّٛلنضكيٕع
نتول" لنًربغد" َٔيرٓ "لنًضػٚبغد".
) )88أ غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًل٘8 :ى.٘9
)ُٚ )89وغ  :بذٕم ٔير الا ف ٙةهى لنهيلٔٓ :ى أ غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًل.٘7 :
)ُٓٚ (9وغ :لنهـ ٌ (:غغم) ىٔلنهٓج ا لنرغبٛل َلأد ٔ يٕ اعل. ٕ97 :
)ُٔٚ )9وغ :لنهٓج ا لنرغبٛل َلأد ٔ يٕ اعل.ٕ98:
)ُٕٚ )9وغ :لنكي .ٖٗٗ/ٗ :،
)ُٖٚ )9وغ :لنيرهٛم لنوٕ  ٙةُض لنرغ.ٖٔ٘:،
)ُٗٚ (9وغ :لنيرهٛم لنوٕ  ٙةُض لنرغ.ٖٔٔ:،
)ُ٘ٚ )9وغ :لنهٓج ا لنرغبٛل َلأد ٔ يٕ اعل.ٖٖٗ :
) )9ٙلنيٓظ.ٖٓٗ/٘ : ٚ
) )97لنره ٔلتبضلل ٙٗ :ىٔلنًؼْغ٘٘ٗ/ٔ :
) )98لنهٓج ا لنرغبٛل َلأد ٔ يٕ اعل . ٖٖٙ:
)) 99لنًؼْغ.ٖ٘7/ٔ :
)ٓٓٔ) ُٚوغ:لألهٕلا لنهيٕٚل 8ٙىٔصعٔؽ ف ٙةهى أهٕلا لنرغبٛل  ٔٓ7ىٔأهٕلا لنرغآٌ ٕ.8
)ٔٓٔ( لنكي .ٖٗٗ/ٗ :،
)ٕٓٔ) لألهٕلا لنهيٕٚل.8ٗ :
)ٖٓٔ) ُٚوغ:لنر.ٕٗٙ/٘ :ٍٛ
)ٗٓٔ( ُٚوغ :فرّ لنهيل نهؼٚض٘ . ٕٖ9:
)٘ٓٔ( ُٚوغ:ةهى لألهٕلا ف ٙكي ير َ ٙلنرغآٌ.9ٙ :
)ُٚ (ٔٓٙوغ:لع ل ف لنٌغ.ٔٓٔ :،
)( (ٔٓ7ؿٕعد لنٌذٗ)9:ىٔغغأِ لنجًٕٓع ب نر ف ىُٚوغ:لنًو صع لنـ برل.
) (ٔٓ8ير ف َ ٙلنرففغآٌٔ .ٕ7ٗ/ٖ :بٓ ف غففغأ لبففٍ يـففرٕص ٔلنيًٛففْٔ ٙفف ٙنيففل يرغٔفففل بًرُففٗ غففغلعد لنجًٓففٕع ىُٚوغ:لنبذففغ
لنًذ.ٗ8ٙ/8 :َٛ
) (ٔٓ9ير َ ٙلنرغآٌ ٖ.ٕٗٔ/
)ٓٔٔ) ج يع لنب ٌ ٛف ٙأٔٚم لنرغإٌٓٗ9/ٕٗ :ىُٔٚوغ لنبذغ لنًذٕٗ٘/8: َٛىٔعٔح لنًر َ ٙف ٙتـٛغ لنرغآٌ لنروٛى
ٔلنـبع لنًث َ.٘ٙ/ ٖٓ ٙ
)ٔٔٔ( ُٚوغ :لنره ٔلتبضللىالبٍ لنـكٔٔٗ : ٛى ٔةهى لألهٕلا ف ٙكي ير َ ٙلنرغآٌ 9ٙ:ىٔلنًضسم ئنٗ ةهى أهٕلا
لنرغبٛل .ٕ88:
)ٕٔٔ( لنر.ٖٖ/٘ :ٍٛ
)ٖٔٔ) ئةغل ،ال ٌٕ ؿٕعد يٍ لنرغلٌ لنكغٚى .ٕٕٔ:
)ٗٔٔ) ُٚوغ :ظ ْغد لنًً هل لنوٕ ٛل ف ٙكي لنرغلعلا لنرغآَٛل.8ٗ :
)٘ٔٔ) ُٚوغ :لنكي .ٖٗٗ/ٗ :،
)ُٚ )ٔٔٙوغ :صعلؿل لنوٕا لنهيٕ٘.ٖ97:
)ُٚ )ٔٔ7وغ :لتةالل ٔلتبضلل ٔلتصغ و فًٕ ٙع لنرغلعلا لنرغآَٛل ٔلنهٓج ا لنرغبٛل.ٗٗ9 :
) )ٔٔ8لتبضلل ألب ٙلني ٛلنهيٕ٘.ٖ7ٕ:
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) )ٔٔ9لنررض لنتغٚضُٚٔ.ٙ٘/ٗ:وغ :لألهًر ٙدجل لألصٔ ،نـ ٌ لنرغ٘8 :،ى ٔ أ غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًل٘٘ :ى
.٘ٙ
)ٕٓٔ) أهٕلا لنرغآٌ كَ ٛيرهًٓ َٔرهًٓ .8ٕ :
ُغف لنًً هل ةُض أهذ  ،لنرغلعلا ٔلنيتـٛغ بًويهذ ا ةضٚضد يُٓ لتصغ و ٔلنيرغٔ ٚلتبضلل ٔلنيرغٚ
)ٕٔٔ( ة ِ
ٔلنًل كهل أٔلنيل كم ٔأ ٌٚةغف بًويهخ لنيُ ؿ ٔلنيج َؾ ٔلنًُ ؿبل ٔلنًالعيل ٔلنًٕلفرل ٔلنًي برل ٔأٌ لسيهت
لنيـً ٛا ف نٓضف يُٓ ٔلدض ْٕٔ لنـٕٓنل ف ٙلألصلع لنُير ٙف ٙلنًتغص ٔلنيغك ٛفٌالا ةٍ لنرهل لني ٙجًع بْ ٍٛظِ
لنًويهذ ا فٓ ٙلنًج ٔعد ب ٍٛلنذغٔف ٔلنيرغ ٚب ُٓٛف ٙيش عجٓ ٔهت ٓ ُٚ.وغ :لنـبرل ف ٙلنرغلعلا
ٕ٘ٔىٔلنكل ةٍ ٔجِٕ لنرغلعلا ٕٔٔ9/ىٔلنبغْ ٌ ف ٙةهٕو لنرغآٌٖٖ77/ىٔ لنج يع ألدك و لنرغآٌٖٔٔٙ/ىٔلنـبرل فٙ
لنرغلعلأٓ7ىلنذجل نهرغلع لنـبرل ٔ7ٕ/ىٖ٘ ىئةغل ،لنرغآٌ لنًُـٕ ،ئنٗ لنؼج أٔ.ٖ77/
)ٕٕٔ) لنهٓج ا لنرغبٛل ف ٙلنرغلعلا لنرغآَٛل.ٔ٘ٓ :
)ٖٕٔ( لنكي  ٖٖٗ /ٗ :،ى ؿغ هُ ةل لألةغلٙٓ/ٔ :،ى لنغة ٚلٔٔٗ :ى لنكُؼ ف ٙلنرغلعلا لنرلغٔٙٙ/ٔ:
)ٕٗٔ( ُٚوغ:لتغُ ع ف ٙلنرغلعلا لنـبعٕٕٔ/ٔ :ىٕٕٓىٔلنُلغ ف ٙلنرغلعلا لنرلغ.ٕ8ٙ/ٔ :
)ٕ٘ٔ( ُٚوغ :لنُلغ ف ٙلنرغلعلا لنرلغٕ8ٙ/ٔ:
)ُٚ (ٕٔٙوغ :و.ٕ8ٙ/ٔ ٌ.
(ُٚ )ٕٔ7وغ:صعٔؽ ف ٙةهى أهٕلا لنرغبٛل ٖ9 :ى ٔ ظ ْغد لنًً هل لنوٕ ٛل ف ٙلنرغلعلا لنرغآَٛل.ٗ7:
)ُٚ )ٕٔ8وغ :لنيٛـٛغٕٕ :ى ٔلنُلغ ف ٙلنرغلعلا لنرلغ.ٕ8ٙ/ٔ:
( كضد لنالو ى كضد لنك ف ف ٙد نل لتصغ و ٔكضد لنٌُٕ).
)ُٚ (ٕٔ9وغ:لت ذ ف.ٕٕٔ/ٕ :
)ٖٓٔ( لنُلغ.ٕٓ/ٕ :
)ٖٔٔ) لتغُ عٕٕٔ/ٔ :ى ٔلنُلغٕ9ٖ/ٔ:ى ٔئ ذ ف فٌالع لنبلغ.ٔٔ9/ٔ:
)ٕٖٔ( ُٚوغ:لألهٕلا لنهيٕٚلٕٓٓ.
)ٖٖٔ( ُٚوغ :لنرغلعلا ٔلنهٓج ا يٍ يُوٕع ةهى لألهٕلإ.:ٔ8
)ٖٗٔ) لنكي .ٕٗ٘/ٗ:،
)ٖ٘ٔ( لنجًٓغدٗ/ٔ :ـٔٔ.
)ُٚ )ٖٔٙوغ :لنرغلعلا ٔلنهٓج ا يٍ يُوٕع ةهى لألهٕلاٙ٘ :ـ.ٙ7
) )ٖٔ7لنشو ن.ٕٔٗ/ٕ :
) (ٖٔ8لنشو ن.ٔٗ7/ٕ :
) )ٖٔ9لتصغ و لنكبٛغ ىأبٕ ةًغٔ لنضلَ ٘ :ٙىُٔٚوغ:لت ٌٚحٕٗ7ٙ/:ى ٔكغح لنًتومٗ88/ٔٓ:ىٔلنًًيعٖٙٔ/ٕ:
ىٔلنضعلؿ ا لنوٕ ٛل ةُض ةهً ع لنيجٕٚض.ٖ9ٔ:
)ٓٗٔ( ُٚوغ :لألهٕلا لنهيٕٚل ىةبض لنر صعٕ99ىٔلنيرهٛم لنوٕ  ٙةُض لنرغ ،فًٕ ٙع ةهى لنوٕا لنذضٚث
ٖ8ٗ:ـ٘.ٖ8
)ٔٗٔ( ُٚوغ :لتغُ ع ٕٕٔ/ٔ:ىٔئ ذ ف فٌالع لنبلغ.ٔٔ9/ٔ :
)ٕٗٔ) ُٚوغ لنُلغ ف ٙلنرغلعلا لنرلغ.ٕ9ٖ/ٔ :
)ٖٗٔ( لتغُ ع ٕٔٔ9/ىُٔٚوغ:لع ل ف لنٌغ.ٖٖٙ/ٔ: ،
)ٗٗٔ( لع ل ف لنٌغ.ٖٖٙ/ٔ،
)٘ٗٔ)لتةالل ٔلتبضلل ٔلتصغ و فًٕ ٙع لنرغلعلا لنرغآَٛل ٔلنهٓج ا لنرغبٛل .87ٕ :
)ُٚ (ٔٗٙوغ :لنذجل ف ٙلنرغلعلا.ٖٙ٘/7 :
)ُٚ (ٔٗ7وغ:لنبذغ لنًذ.ٔٔ٘/ ٘ :َٛ
)ُٚ )ٔٗ8وغ:ئ ذ ف فٌالع لنبلغٕٕٔ.
) )ٔٗ9لنهٓج ا لنرغبٛل ف ٙلنرغلعلا لنرغآَٛل.ٕٔٓ:
)ٓ٘ٔ) لنذجل ف ٙلنرغلعلا.ٔ8ٙ/ٖ :
)ٔ٘ٔ) لنهٓج ا لنرغبٛل ئبغلْٛى أَٛؾ.ٖٔ٘ :
)ٕ٘ٔ( ُٚوغ:لنهٓج ا لنرغبٛل ف ٙلنرغلعلا لنرغآَٛل.ٕٔٔ:
)ٖ٘ٔ) لنبذغ لنًذ.ٔ89/ٗ :َٛ
)ٗ٘ٔ) ُٚوغ:لنًذيـ ٔٙ8:ىٔلنبذغ لنًذ.ٕٔٔ/٘:َٛ
)٘٘ٔ( لنبذغ لنًذ.ٔ89/ٗ:َٛ
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)ُٚ )ٔ٘ٙوغ:لنًذيـ ٔٙ8:ىٔلنبذغ لنًذ.ٕٔٔ/٘:َٛ
)ُٚ (ٔ٘7وغ:لنهٓج ا لنرغبٛل ف ٙلنرغلعلا لنرغآَٛل.ٕٔ٘:
)ُٚ )ٔ٘8وغ:لنهٓج ا لنرغبٛل ف ٙلنرغلعلا لنرغآَٛلٔٔ8:ـٕ٘ٔ.
)ُٚ )ٔ٘9وغ  :ةهى لنهيل (يرضيل نهر عٖع لنرغبٔ٘ٙ: ) ٙى ٔ يُ ْ لنبذث ف ٙلنهيل .9ٙ:
)ُٓٚ (ٔٙوغ :لنييٕع لنهيٕ٘ يو ْغِ ٔةههّ ٔغٕلَٔ7 :ُّٛـ ٖٙى ٔبذٕم ٔير الا ف ٙلنهيل.ٔٓ:
)ُٔٚ )ٔٙوغ :لألهٕلا لنهيٕٚل.8٘ :
)ٕ )ٔٙلنهٓج ا لنرغبٛل َلأد ٔ يٕ اعل.ٗ7ٙ :
)ُٖٚ (ٔٙوغ :لنكي  ٗٓ٘/ٕ ،ى ٔ ؿغ هُ ةل لتةغل.ٕ87/ٔ:،
)ُٗٚ )ٔٙوغ :أ غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًل ٗ٘.
)٘)ٔٙبذٕم ٔير الا ف ٙلنهيل.ٔٓ :
)ُٚ )ٔٙٙوغ :أ غ لنرٕلَ ٍٛلنوٕ ٛل ف ٙبُ ع لنكهًل.٘٘ :
)ُٚ (ٔٙ7وغ :عٚز لنهي ا لنـ يٛل ٔنتُـٌٕ.ٕ9ٓ :لنجضٔل يٍ ئةضلص لنب دثل ب الةيً ص ةهٗ لنًغجع لنًظكٕع.
) )ٔٙ8عٚز لنهي ا لنـ يٛل ٔنتُـٌٕٔ*.ٖٔٙ :غض طكغ ٓ ف ٙلنبذث بـب بري لنُوٕم لنًيًٌُل يثم ْظِ لنغيٕػ
ٔلني ٙى ةغًٓ يٍ سالل ف ٙلنبذث
) )ٔٙ9و ٔ٘ٓ: ٌ .ى.ٔ79
)ُٓٚ )ٔ7وغ :ةهى لألهٕلاى كً ل بلغ ٕ7ٙ:ـ.ٕ87
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