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 دساط١ ْكذ١ٜ  - ِ ع١ٝٓٝ يكّٝ بٔ ٜعُش اإلٜادٟ ايبعذ ا٭طًٛبٞ ٚايب٬غٞ

 

ٖذذزا ايبشذذح ٜظذذع٢ ٫طذذيكشا٤ قـذذٝذ٠ داًٖٝذذذ١ قذيذذ١ يؼذذاعش دذذاًٖٞ قذذذِٜ  ٖذذذٛ          

إر أػاست سٚاٜات عذذ٠ إٔ قبًٝيذ٘     يكّٝ بٔ ٜعُش اإلٜادٟ ٖٚٛ أسذ ايؼعشا٤ ايؿشٍٛ

إٜاد طهٓت ِ اذتري٠  بُٝٓا اتـٌ ٖٛ بايؿشغ  ٚتعًِ يػيِٗ ايؿاسطذ١ٝ  نُذا تعًذِ    

٘     نظش٣ ٕ َٔ نٍيابؾهاايهياب١ ايعشب١ٝ   ٚأؿذبض َذٔ     ٚاَطًعذ  عًذ٢ أطذشاس دٚييذ

 .نباس اَرتً  ي٘  ُٖٚض٠ ٚؿٌ ب  دٚي١ ؾاسغ ٚايكبا٥ٌ ايعشب١ٝ

ٖادذت يذٞ    ٜا داس عُش٠ َٔ ستيًٗا ادتشعا ٚقـٝذت٘ ايع١ٝٓٝ ٖزٙ ٚاييت َطًعٗا: "

ٞ  ٖذذٞ َذٔ غذشس ايؼذذعش   اهلذِ ٚا٭سذضإ ٚايٛدعذا"    ٛ ٚقذذ    ايعشبذ ٘ بعذذح بٗذا إو ق اد  إٜذذ َذ

ِ نذبريا   إٔ نظش٣ ٍٚد٘ دٝؼذا   ٚعتزسِٖ  ٜٓزسِٖ بعذذ   –غذري إٔ ايكـذٝذ٠     يػذضٖٚ

طذذذذكطت ِ ٜذذذذ َذذذذٔ أٚؿذذذًٗا إو نظذذذذش٣   -إٔ ٚؿذذذًت إو ٖذذذذؾٗا نُذذذذا تذذذشدض    

 ٚقطع يظاْ٘ ثِ قيً٘. ٢ يكّٝ بٔ ٜعُش اَكشب إيٝ٘ؾظخّ عً

يؼذش   تٓاٍٚ ايبشح ايكـٝذ٠ ِ ادتاْب ا٭ٍٚ اَه١ْٛ َٔ ٚاسذ ٚطي  بٝيا  باسٝح 

َؿشداتٗا  ٚتٛكٝض َعٓاٖا بؼهٌ َٓجٛس  ٚٚقـ عًذ٢ ػذاعش ايكـذٝذ٠ ٚسٝاتذ٘ ٚ ذ       

 ايكـٝذ٠ ٚقـيٗا اييت ؿاسبت إْيادٗا.

أَذذا ِ ايذساطذذ١ ٚاييشًٝذذٌ ؾكذذذ ٚقذذـ ايبشذذح عًذذ٢ بٓٝذذ١ ايكـذذٝذ٠ ٚأطذذًٛبٗا ايؿذذ     

  ٝ ذ٠ ٚٚسذتٗا اَٛكٛع١ٝ  ٚأطايٝبٗا ايب٬غ١ٝ  ٚايـٛس ايؼعش١ٜ ٚاإلٜكاع  ٚأثذش ايكـذ

 ٚؾاعًٝيٗا اإلب٬غ١ٝ ٚاإلبذاع١ٝ.

ٚبذذزيو ناْذذت ايكـذذٝذ٠ سطذذاي١ قٜٛذذ١ رات أثذذش ؾاعذذٌ دؾذذع ايؼذذاعش ْؿظذذ٘  ٓذذا  هلذذا    

ٚناْذذت نيذذاب إْذذزاس يًكذذّٛ  ٚؿذذش ١ قٜٛذذ١ ْبٗذذيِٗ َذذٔ غؿًذذيِٗ  ٚأٜكٔذذت ؾذذِٝٗ         

 ايٓخ٠ٛ  ؾاطيعذٚا ٬َقات ايعذٚ أيا اطيعذاد.

 

 د. عبذ ايهشِٜ سظ  سعذإ

ٚعُٝذ كظِ ايًػ١ ايعشب١ٝ ب  ؼاسىايب٬غ١ ٚايٓكذ اَ أطيار 

 داَع١ سلشَٛت طكطش٣ –ايرتب١ٝ  ن١ًٝ 

r.adan2009@hotmail.com 

 اًَخف
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 مقدمة:

 -يٝظت أ١ُٖٝ قـٝذ٠ يكّٝ بٔ ٜعُش اإلٜادٟ ايع١ٝٓٝ ِ نْٛٗا طببا ِ قطع يظإ ؿاسبٗا ٚيكٝاٙ ذتيؿ٘  بذٌ ٭ْٗذا    

نػريٖذا َذٔ    -تشؿذ سذثا  َُٗا  ِ تاسٜخ ايعشب إبإ ايؿرت٠ ادتا١ًٖٝ اَيكذ١َ ْظبٝا . ٖٚٞ قـذٝذ٠ َطٛيذ١     -أٜلا  

َجكًذذ١ بكلذذاٜا اإلْظذذإ َُٖٚٛذذ٘ ٚؾٝٗذذا تظذذذٌٝ دتٛاْذذب ٚصٚاٜذذا َُٗذذ١ ُذذا نذذإ ظتذذشٟ ِ ريذذو        –ادتاًٖٝذذ١  اَطذذ٫ٛت

ايعـش  مبع٢ٓ أْٗا طذٌ ٭سذاخ ايعـش  باإلكاؾ١ إو عٓـش اإلبذاع ٚٚٓٝؿ١ ا٭دب اإلَياع١ٝ اييت ٜشاٖذا ايٓكذذ كذشٚس٠    

ِ ٖذزا ايؼذعش ادتذاًٖٞ ٚؾذش٠ َذٔ ايكذِٝ ايؿٓٝذ١        ذ بذنٕ: " ِ تعشٜؿ٘ َا١ٖٝ ا٭دب  ٚنُذا ٜكذٍٛ ايذذنيٛس ْاؿذش ايذذٜٔ ا٭طذ      

ؾؿٝ٘ َٔ  ـب ايؼعٛس  ٚدق١ اذتع  ٚؿذم ايؿٔ  ٚؿذؿا٤ اييعذبري      ا٭ؿ١ًٝ مل عتٕ بٗا نجري َٔ ايؼعش ايعشبٞ بعذٙ

ٚأؿذذاي١ ايطبذذع  ٚقذذ٠ٛ اذتٝذذا٠  َذذا ظتعًذذ٘ أؿذذؿ٢ تعذذبري عذذٔ ْؿذذع ايعشبذذٞ  ٚأؿذذذم َـذذذس يذساطذذ١ سٝاتذذ٘ ٚسٝذذا٠ قَٛذذ٘ َذذٔ   

  (.1)"٘سٛي

ّٟ ٚأْا أقشأ ٚأطيكش٨ قـٝذ٠ يكّٝ بٔ ٜعُش اإلٜادٟ َٛكٛع١ٝ َكٛي١: إٕ ايؼعش ادتاًٖٞ ٫ تضاٍ ًايٝي٘   ٚقذ تننذ يذ

غا٥ب١ ِ ايهجري َٔ ايذساطات  أٚ ع٢ً ا٭قٌ مل تظيطع إٔ تيزٚق٘ بندٚات ْكذ١ٜ سذٜج١ تؿـً٘ عٔ طذٝاق٘ ٚٓذشٚف يْٝيذ٘     

   "ٚيكذ تٛسطت سشن١ ايٓكذ ادتذٜذ ٖٚٞ تعاجل ايكـٝذ٠ ايعشب١ٝ ايكذي١ بذاقرتا   أٚ دساطي٘ ٚؾل س٣٩ تكًٝذ١ٜ قذي١

ٔ ١ًً َٔ ا٭ؾهاس ٚاَؿذاِٖٝ اَظذيُذ٠ َذٔ ايٓكذذ ايعشبذٞ ايكذذِٜ بذذ٫        إٔ تظذيُذ ٖذزٙ ا٭ؾهذاس ٚاَؿذاِٖٝ َذٔ ايكـذٝذ٠         َذ

 . (2)ْؿظٗا"

ايكـٝذ٠ ادتا١ًٖٝ  ٜٚيكذاسب َذع ْـٛؿذٗا إر ٜكذٍٛ:     ٚأٚد إٔ إػري ٖٓا إو قٍٛ عبذ اًَو َشتا  ٖٚٛ ٜػٛق ِ أعُام   

ٍٞ  قذ ٜـذاب بذاذتري٠ ٚايذزٍٖٛ  ٖٚذٛ ٜكذشأ  ٖذزٙ ا٭ػذعاس ايشاقٝذ١ ايذيت ًٓ ذت عًذ٢            " ٌٍ َٔ ٜبشح ِ أَش ايؼعش ادتاًٖ ٍٕ ن إ

            ً ٜيشيذذز٣  َٚجذذا٫  ٜكيذذذ٣  ٚنٝذذـ ٚسبثنٓذذا ايكـذذٝذ٠ ايعشبٝذذ١ ببٓٝيٗذذا ايطً ٝذذ١ َذذذ٣ أنجذذش َذذٔ أسبعذذ١ عؼذذش قشْذذا : ىٛردذذا  

ٍٝذذ١ اَشطذذ١َٛ: َذذٔ سذذاد عٓٗذذا ٫ ٜهذذٕٛ ػذذاعشا   َٚذذٔ ساناٖذذا عيذذِذ ِ         َوظنذذهٛنو١  ٚبيكايٝذذذٖا ادتُاي اَعشٚؾذذ١  ٚبقٜكاعاتٗذذا ا

. ٫ٚ أقـذذذ َذذٔ  ذذ٬ٍ ٖذذزٙ ايؼذذٗادات اييشٝذذض يًذذٓف ادتذذاًٖٞ ايكذذذِٜ ٚيهذذٔ يٝعذذشف ايكذذاس٨ إٔ َجذذٌ ٖذذزٙ             (3)"ايؼذذعشا٤

ٗا بعذذذ ٚقذذٛف طٜٛذذٌ َذذع تًذذو ايٓـذذٛق. ؾٗذذزٙ ايكـذذٝذ٠ ايعٝٓٝذذ١     ايؼذذٗادات اْطًكذذت َذذٔ تذذزٚم سكٝكذذٞ عاػذذ٘ أؿذذشاب   

ٗذا دعًذي  أثذل إٔ ايؼذعش ادتذاًٖٞ يًذو قذ٠ٛ ْٚؿذارا  إو         يهٓ -إٜػاهلا ِ غابش ايضَإ  سغِ -ايكذي١ اييت ب  أٜذٜٓا

 ايزا٥ك١ ايظ١ًُٝ َا٫ يًه٘ غريٙ.

ٓكذٜذذ١ اَعكذذذ٠ ايذذيت اعذذٌ ِ ايؼذذهٌ نذذٌ   يذذزيو ؾنْذذا ِ دساطذذيت هلذذزٙ ايكـذذٝذ٠ يذذٔ أتهًذذـ إقشذذاّ ايٓٔشٜذذات اي      

ُٖٗا  ٚئ أرٖب بعٝذا  ِ ايبشح عٔ اَعاْٞ اييت غاؿت ِ بطذٔ ايؼذاعش  ٚيذٔ أؿذٍٛ ٚأدذٍٛ ِ اييذن٬ٜٚت ايبعٝذذ٠  جذا          

                                                           
 .132و. ص1811انغثؼح انظاتؼح ، دار انًؼارف تًظز، طدَاطز اندٍٚ األ، د.يظادر انشؼز انعاْهٙ (1)
 .138و. ص1886شؼزَا انمدٚى ٔانُمد انعدٚد، ْٔة رٔيٛح، ػانى انًؼزفح، انكٕٚد  (2)
 و. 1881انظثغ انًؼهماخ يمارتح طًٛٛائٛح، يٍ يُشٕراخ اذحاد انكراب انؼزب  (3)
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ٚعٞ  بٌ طنقـ ٚقؿ١ َين١ًَ يًهؼذـ عذٔ ايذذ٫٫ت ايذيت ٜشٜذذٖا ايؼذاعش        ِ نًُاتٗا َٚعاْٝٗا بٛعٞ ٚبػري عٔ ا٭طاطري

 ٚاَعاْٞ اييت قـذٖا ؾهشٙ ٚعاػٗا ِ ٚدذاْ٘  ٚاَيضدت بٗا عٛاطؿ٘ َٚؼاعشٙ.  ؾع٬  

ٕ   اييشذزٜش ٚاإلْذزاس  ٫ٚ ْظذيطٝع أ   ثِ إٕ دذٜذا  ْشاٙ ِ ٖزٙ ايكـٝذ٠ ٖٚذٛ أْٗذا تؼذري إو غذش  ػذعشٟ قذذِٜ ٖذٛ غذش         

ٙ غشكا  كُٔ ا٭غشا  اَعيُذذ٠  ْكٍٛ قذ غؿٌ عٓ٘ ايكذَا  ٚإىا يعٌ ق١ً َا ِْٔ ؾٝ٘ َٔ ػعش ٖٛ ايظبب ِ عذّ اعيُاد

 اييت ًعٖٛا ِ َ٪يؿاتِٗ.

ٚتنتٞ أ١ُٖٝ ٖزٙ ايكـٝذ٠ ِ إَها١ْٝ تـٓٝؿٗا ِ إطاس ايؼعش ايظٝاطٞ  ؾًكذ ْكٌ ايشٚا٠ إٔ ايؼاعش قذذ دؾذع سٝاتذ٘  ٓذا      

 هلزٙ ايكـٝذ٠  ٍَٚجٌ ب٘ نظش٣ ٚقطع يظاْ٘ بعذ إ أيك٢ عًٝ٘ ايكبض ثِ قيً٘.

ايهجري َذٔ اَكَٛذات ايؿٓٝذ١ ٚاَٛكذٛع١ٝ ايذيت ت٪نذذ سكٝكيٗذا ايياسغتٝذ١  ؾـذاسبٗا َذٔ ايهيذاب            ٖٚزٙ ايكـٝذ٠ متيًو  

اَعذذشٚؾ  ِ ايعـذذش ادتذذاًٖٞ  ٚقذذذ ٚسدت إػذذاسات نذذجري٠ إو تذذذٜٚٔ ايكـذذٝذ٠  نُذذا ِ قذذٍٛ ايؼذذاعش ِ ْٗاٜيٗذذا: "ٖذذزا            

ُذذاٍ اَظذذاؾش٠ إو دٗذذ١ َعٝٓذذ١  ييكذذشأ عًذذ٢ ػذذ٤ٞ ٫ ًٜؿذذت ايٓٔذذش  نشذذذٚز ادت نيذابٞ ٚايٓذذزٜش يهذذِ"  ٜٚكذذاٍ إْذذ٘ "نيبٗذذا 

 .(4)"ٖٓاى  أٚ سطا٥ٌ ٫ تًؿت ايٓٔش

ػذذاس٠ إيٝٗذذا بذذذ٤ا  بذذذٜٛإ ايؼذذاعش ايذذزٟ طبذذع بعذذذد َذذٔ     ذ ٚدذذذت دساطذذات طذذابك١ هلذذا ظتذذذس اإل  ٚ٭ُٖٝذذ١ ٖذذزٙ ايكـذذٝذ٠ ؾكذذ 

ٌ  حتكٝذل اييشكٝكذات  أبشصٖذا    ِ   ًٝذ ّ  بػذذاد    ٚطبذذع ِايعطٝذ١  إبذشاٖٝ ٘ ػذش ٚنذزا   .1970ّ عذا  ستُذذذايذذنيٛس    س٘ ٚسككذ

ٓ    .1998ّ عذذاّ بذذريٚتٚطبذذع ِ  اييذذٛصتٞ  ١ ٚبلذذع١ أبٝذذات أ ذذش٣  ؾٗذذٛ ػذذاعش    ٝذذٚايذذذٜٛإ ِ ًًيذذ٘ ٖذذٛ ٖذذزٙ ايكـذذٝذ٠ ايعٝ

 .(5)َكٌ

"  ٜذذادٟاإل "ػذذاعش اييشذذشٜض ٚايؿذذذا٤ يكذذّٝ بذذٔ ٜعُذذش   بعٓذذٛإ  ا٭ٚو ٖٚٓذذاى ثذذ٬خ دساطذذات عذذٔ ايكـذذٝذ٠  ؾُٝذذا أعًذذِ        

 ّ. 1978ػذاد ط١ٓ بٚقذ طبعت ِ ٌذ ايشبٝعٞ  ٭

ِ ستُذذ ادتذذٜع      ذيًذذنيٛس  ايذ   ايًػٜٛذ١ ٚاإلٜكاعٝذ١ ِ عٝٓٝذ١ يكذّٝ بذٔ ٜعُذش"        ايب١ٝٓٚدساط١ أ ش٣ بعٓٛإ "   ْؼذشت 

 ٖذ.1423  َٚا بعذٖا  طبع ط١ٓ 390ستُذ بٔ طعٛد  ؿذ زت١ً داَع١ اإلَاّ

  يًذنيٛس اطيٓطام ْكذٟ َعاؿش" إلٜادٟايؼهًٞ ٚايشطايٞ ِ ع١ٝٓٝ يكّٝ بٔ ٜعُش ا ايبٓا٤" بعٓٛإ ٚدساط١ ثايج١

 ٛ ّ       َٓؼذٛس٠ عًذ٢ ػذبه١ اَعًَٛذات      سظذ   ؿ ٟ أبذ ستُذذ بذٔ طذعٛد      ِ ادتذض٤ ايجذأَ ٚايذج٬ث  َذٔ زتًذ١ داَعذ١ اإلَذا

 ٖذ.1423  َٚا بعذٖا  طبع ط١ٓ 390ؿذ

       ٕ بعذذض ٖذذزٙ   ٖٚذذزٙ ايذساطذذات تٓاٚيذذت دٛاْذذب ؾٓٝذذ١ ٚيػٜٛذذ١ عذٜذذذ٠  ٚأًُٖذذت قلذذاٜا أطذذًٛب١ٝ ْكذٜذذ١ َُٗذذ١  نُذذا أ

َْؿوع ايؼاعش ع٢ً ٚاقع ايعشب اَعاؿش ايّٝٛ َٚٔ َٓطًل ْكذ ايذزات  ٖٚذٛ    ايذساطات ناْت حتاٍٚ إطكاْ سٚ  ايكـٝذ٠ ٚ

 إطكاْ قذ ٜؼٛب٘ اذتُاغ ايعاطؿٞ ٜٚػؿٌ ايٓٔش إو عٓاؿش أطًٛب١ٝ ْٚكذ١ٜ ِ ايكـٝذ٠.

                                                           
 .304، ص15. ضو2001 - ْـ1422انغثؼح انزاتؼح ، دار انظالٙ ،اندكرٕر ظٕاد ػهٙ،ذارٚخ انؼزب لثم اإلطالو ٙانًفظم ف (4)
 .31و. ص1881ُٚظز: دٕٚاٌ نمٛظ تٍ ٚؼًز اإلٚاد٘، شزغ ٔذحمٛك: د.يحًد انرَٕعٙ، دار طادر، تٛزٔخ انغثؼح األٔنٗ  (5)
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بٝذذات ايكـذذٝذ٠ ِ اَـذذادس ا٭دبٝذذ١ ٚايياسغتٝذذ١     ٬ٜٚسذذٕ إٔ ٖذذزٙ ايذساطذذات مل تًيؿذذت إو ارتًذذّ ايذذزٟ ٚقذذع ِ تشتٝذذب أ       

 ايكذي١  ُا ٜشبو ايٛقٛف ع٢ً َعاْٞ ايكـٝذ٠ ٚد٫٫تٗا.

َٚٔ ٖٓا ؾكذ اعيُذت ع٢ً َـادس عذٜذذ٠ ِ ايٛقذٛف عًذ٢ ْذف ايكـذٝذ٠  ٚنذإ اَعيُذذ ا٭طذاغ عًذ٢ دٜذٛإ يكذّٝ بذٔ             

ر ايكـٝذ٠ ٚتٛثٝكٗا  إر اعيُذ ؾٝ٘ احملكل عًذ٢  ٜعُش  بؼش  ٚحتكٝل ايذنيٛس ستُذ اييٛصتٞ  ؾٗٛ أِٖ َـذس ِ ختشٜ

شتطٛطات َيعذد٠  سغِ أْ  ٚدذت بعض ا٭بٝات ايؼعش١ٜ ِ ٖزا ايذٜٛإ غري َيٛا١ُ٥ ِ ايرتتٝب  ؾنعذت تشتٝبٗا مبذا  

 . َع إكاؾ١ بٝت ػعشٟ ٚاسذ مل ٜهٔ َٛدٛدا  ِ ايذٜٛإ اَزنٛس ٖٚٛ قٛي٘:(6)يهٔ إٔ ٜ٪دٟ إو تٛاؾل د٫يٞ

             َٛ ٘ي   َتبنكو٢   ايََّزٟ   اْيَذ٬و٤ي   ٖي ٕن      َََزيَّيي ِن  طواَس  إب ًَا  طوا٥َشيُن ٛن ٕن   َٜ  َٚقوَعا   َٚإب

 َع ا ي٬ف ِ ا٭يؿآ. ييـبض ايكـٝذ٠ ِ زتًُٗا ٚاسذا  ٚطي  بٝيا . (7)ٖٚزا ايبٝت أٚسدٙ ا٭ؿؿٗاْٞ  ٚابٔ قيٝب١

ايباسذح أُٖٗذا  نيذاب ا٭غذاْٞ  ٚايهاَذٌ ِ ا٭دب يًُذ د  ٚنيذاب ايبٝذإ ٚاييبذٝ            ٖٚٓاى َـذادس أ ذش٣ اعيُذذ عًٝٗذا      

ٚغريٖذا َذذٔ ايهيذذب ا٭دبٝذذ١  ٚنذذزا نيذذب اييذذاسٜخ ٚتذذشادِ ا٭عذذ٬ّ ٚنيذذب سذٜجذذ١ عذٜذذذ٠ ِ ا٭دب ٚتاسغتذذ٘ متذذت اإلػذذاس٠   

 إيٝٗا ِ َٛاكعٗا.

 ٚع٢ً نٌ ؾكذ دعًت دساطيت هلزٙ ايكـٝذ٠ ِ داْب :

 قـيٗا.ٚتش١ً ػاعشٖا ٚسٝات٘ ٚ   ايكـٝذ٠  ْف ايكـٝذ٠ بايؼش  ٚايبٝإ  ٚٚقؿت ؾٝ٘ ع٢ً ؾٝ٘ ع٢ً ا٭ٍٚ: ٚقؿت

ٍ      أَا ادتاْب ايجاْٞ ؾكذ ٚقؿت ؾٝ٘ عًذ  ٞ   ٢ ايكـذٝذ٠ بايذساطذ١ ٚاييشًٝذٌ َذٔ ستذٛسٜٔ احملذٛس ا٭ٚ   ٚاحملذٛس  ايبعذذ ا٭طذًٛب

 .ايجاْٞ  ايبعذ ايب٬غٞ 

 (8)ْف ايكـٝذ٠

ِّٜا داَس َعَُش٠و  -1 َيشَي ََٛدعاذٖاَد   *َشعا      ذٗا ادتوذََٔ  َٚاي  َٕ َٚا٭وسضا  ِِ َٞ اهلو  ت َي

ََت ُؾ٪ادٟ َبزاَت ادَتضعب َ شَعَب١ٌ -2  عاذَٝذَذبذذزَب١َ ايذذَعذِشت تيشٜذي َبزاَت ايذذََ     *    تا

ٍٍ أودَ -3 ُيكًوَيٞ  اَر  ٘ي َرَسعاذذَٚططو ٞذَْبتي ايشبٜا ب تيَضٍد    *ا     ذٗذاَع يوذذذا٤َ طذذَب

ََٓب ا٭وْذَٚٚاَك -4 ٕب إبرا َذذذاُ٭قشذذذنو   *اَب رٟ ُأػيٍش     ذٝذٍض أوػ ٙي يوذذٛيا  عاذذذَُذا ْٛسي

َٓٓا َسب -5 َي     *٬  ذٛغب ؾوذٌَ ايؼيُذَدِشت َيُا َبٝ ََٓذذبذَٜنطا   َُذذٝٓا  َتش٣  ٫َٚ طو  عاذذٗا 

                                                           
لٕيٕا لٛايًا ػهٗ أيشاط أرظهكمى..." ٔيٕلؼمّ   ػهٗ طثٛم انًصال: َزٖ يحمك اندٕٚاٌ ظؼم انثٛد "ال ٚغؼى انُٕو ئال رٚس ٚثؼصّ..."، تؼد لٕنّ: " (6)

 ُْا نٛض نّ ارذثاط تًا لثهّ، تم ْٕ فٙ ظًهح انثٛاخ انرٙ ذرحدز ػٍ طفاخ انمائد، ٔفك يا رذثُاِ فٙ انمظٛدج ُْا.
 .35زاء، ص. ٔانشؼز ٔانشؼ358، ص22، ضانغثؼح انصاَٛح دار انفكز تٛزٔخ، ذحمٛك : طًٛز ظاتز ،تٙ انفزض األطفٓاَٙ، ألاألغاَٙ (7)
اػرًد انثاحس فٙ َض انمظٛدج ػهٗ ػدد يٍ انًظادر أًْٓا: دٕٚاٌ نمٛظ تٍ ٚؼًز اإلٚاد٘. ٔانحًاطمح انثظمزٚح، ٔيارماراخ شمؼزاء انؼمزب       (1)

 التٍ انشعز٘، ٔأيانٙ انًزسٔلٙ.
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ٍي َعذُذؾو -6 ٜيذشذ٢ َػذًذذا أوصا َُِذ َسسًذطوٝ    *     ذُقَ٪سِّذُّ  ٚيكذذٞ َسٝجيذذـٌ َتَع  عاذَذُا 

ٍْٞ َبَع -7 َِذٝذإب ِٞ إبر أو ُٔ   *ِي     ذذٗيذُٛيذُذذسي ت ذَٓ َٜٓ ًوٛطوضب ٫  َٔ ايَظ ََذذَبط  َٕ  ٔ َتَبعاذش

ٖيذطو -8 َٚطوذذٛسا  أوسا ٓيذِي   اذذعذذَُذيو ١ ذذاَعذذذٌس طذذَع َ ذذإبرا َتٛاَك     * ِي     ذذٗيذٛسا  ٫ ُأبٝ

َُضدٞ َع -9 ّٜٗا ايشاَنبي ا ٌٍ    ذَبٌ أو َيذذَٛ ادتوذذذذَْش   *٢ً َعَذ َيَٓيَذعاذذذضَٜش٠َ  َٚ  شتادا  

10- ًَ ََٚ ذذأوب ٗبذٞ َطذذٌ ؾذًِّذؼ إبٜادا   ـَعا   *     ِب  ذشاَت َْ َٟ إبٕ يوِ ُأعَف قوذ  ٍْٞ أوس٣ ايَشأو  أو

َْؿَظ -11 ـَ  َْت ُأَذٜا يوٗ ِي    ٛسيذَٞ أوٕ نا َُٚأس    *ُن َِ أوَذذَػٍي٢  َُ شي ايٓاغب ذذَه  عاذؾوَادَي

َٕ قوذاؾذذأو٫ َتخ -12 ٍب ايذذٛا إبيوُٝهِ نونوَجذذَظذأوَ    *     ِي    ذذُهذذا  ٫ أوبا يوذَٛذٛ  َذبا طيشيعاذا

ُِٚٚنذذأوبٓا٤ي قو -13 ٍّ َتنو َٜؼ       *  ٍل    ذَٓذ٢ َسذًذِ َعذٛ َٕ أوَكذذعيذذ٫  َْ ِشذذشٚ ٘ي أوّ  ًو  اذذعذذؿوذاي

ٗي -14 ًََُٛى يو َٔ ادُتُٛعب ديُ       *   ِ     ذذأوسشاسي ؾاسبَغ أوبٓا٤ي ا ًوذََ  عاذذٌٛع َتضَدٖٞ ايكو

ٗي -15 َيًَيذِ َبٝذُهذشاٌع إبيوٝذِ َطذؾو َٚايظ        *ُّ    ذذَكذَٔ  َٜذ  ايـاَب  َٚيَ َش   ًوعاَذَػٛنا  

ِٕ َد -16 ِي سذذَعذُذيوٛ أو َٗذذاَٗي َ٘      ذذذٛا َب ـَ     * ِذَت َٕ يوَاْ ََٔ َث٬ٗ ِِ ايَؼُاسٜخب   َذعاذػي

َٕ اذَتشاَب يو -17 ٍٛٓ َٜظي  ٍّ َٜٛ  ِّ ََٜٗذ       *ُهِ    ذِ ُن َٕ إبرا َذذعذ٫  ََٖذذذا غذذٛ  ٌٌ  اذعذذاَؾ

ِي نوذذعيٝ ضٌسذذذ ي -18 ٗي ْي ِٕ يوشذذٛ ِي     ذٔوذذنو ََ       *ٗي  عاذذطوذذٓا َقذ٘ي ايَظذَٓسشٜلي ْاٍس َتش٣ 

ٗيِ   -19 َٕ يو ََٜشٚ ٗيِ َبٌ ٫  ًُ َٜؼَػ ٕب َبَٝلذذََ        * ٫ اذتوشخي  ٫َٚ َػَبذذذٔ دٚ ٍٜا    عاذذَيُهِ سب

20-      ُ٘ َٕ ا٭وسَ  َعٔ َطؿو ِي َتششيثٛ َيعَيذذٞ ُنذذؾ       *  َٚأوْيي ٌٍ َتبػذذذٌِّ  َيذَُ  َٕ  ضَدَسعاذٛ

َٕ َسذشذَكذَٚتيً  -21 ٍَ ايَؼذٝذذٛ ١َْ     ذذا ٚب ٍب ي َٕ َبذاسب ايُكذَٚتَٓيذ        *  ٛ  اذذذشيَبعذ١َ ايذذذَعذًذذٛ

َٕ َثٝذذََٚتًَبظ -22 ١َٝ      ذذاَب ا٭وَذٛ ًوٝ       *  ٔب كاَس َٖزا اي َٚ َُعٕٛ  َُعاذذذحي قوذذ٫ َتذ  ذ َد

ٍْٞ أوساُن -23 َٕ َبٗذذإب َٚأوسكا  تيعَذبٛ ٌَ ايَظؿ         *ا   ذِ  َٚايطوَبعاََج َٛعَح  ١ََٓ َتػؼ٢ اي ٝ 

َٖذأوْييِ ؾوشٜك -24 ٕب  َٜكذذا ّي يوذذزا ٫  َٖ       *٘ي     ذذذذٛ َٚ ًَُٝٛخ   كوعاذاَيٌو َؿذذذزا ٖذذذَٖـشي اي

َُّهذذَٚقو -25 ٓو ََذذذذ أو ِي    ذٔ َػذذِي  ٌٍ يوذذَٖ         *طشب َثػشبُن ُٓذذذذذٛ ِي َقطوذذٌِ َتذذًوذذذ٘ي   عاذػؼاُن

َْٝاَا  ؾذيٞ أوساُنا ذَ -26 ًوٗذذِ  َٕ َػٗاَب اذتوشَب قوذ َططوعا        *١َُٝ     ذَٓذٞ بي  َٚقوذ َتَشٚ
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27-      ٍٔ ِي َسَظ ََُٓه  ٍٟ ََْكعاذٞ ُؾذذذذٜيلش        *ؾوَاػؿٛا غوًًٝٞ َبَشأ َٕ قوذ  ٍٜا ٘ي َس  ٪ادٟ يو

َٓعا        -28 َيهَي َُٔ قوذ باَت  ٜيك        *٫َٚ َتهْٛٛا نو ٘ي َاؾذذإبرا  ٍي يو  اذذعذذَٓذذ١  نوذذُِذشبز ُغذذا

ِٕ اَ -29 َٜشَظبي أو َٚ ٙي      ذَٜظع٢  َيخًَذي  ٍَ ٙي طوذذشٜؿذذاَد طوذذإبرا َاطَيؿ      *ا  اذذعذذَُذذا  صاَد

ََٚاسَذؾوَاقٓ -30 ِي  ـََ  ٫ َتظَيؼَعشٚا ادتوَضعاذُٛا َرَذٛا َدٝاَدُن ََٚاطَيؼَعشٚا اي ِي    اَسُن

ِي     ذََٚادًٛا طيٝيهِ  ٝٛؿْٛٛا  -31 َٓذذذََٚد    *  ٛؾوُه ِّ اي َٚايَؼذذذِّدٚا َيًَكَظ  ٌَ  َشعاذب

ِي ِ َسشصب أوُْؿَظُهِ      -32 َْظذذََٚس    *ََٚاػشٚا َت٬َدُن ًَذذذشصب  َٖذذََٛتُهِ ٫ َتٗ  عاذًوذهٛا 

ََٜذع َبعلي -33 ََٓخعاذذييذذا َتَشنذذُذذنو    * ا٥ََب١ُ      ذذلا  َيٓذذُهِ َبعذذ٫َٚ   ِ َبنوع٢ً بَٝؼ١و اي

ََٔ َتعذا٥َٗا سيدي -34 ٌي  ََٚاسَيشبطٛا َسٍي٢ تيش٣ ارتوٝ َٚسا٤َ ايَظش ب   َٕ  عاذأورنٛا ايعيٝٛ

ٍّ ؾوَضعذذذٍش سذذييِ َبنوَذذذذ يوكٝذذكوذذؾو    *ِي    ذذذٍّٔ َبذاسبُنذ٢ً َكذذًَبييِ َعذؾوقبٕ ُغ -35  اذذاصب

ٌٌ يوذذُهذَذ٫ تيًٗ -36 ٌٌ     ذذُهذذت يوذَٝظِ إبَب ِٕ ايَع    *ِ إبَب ِٚ َبَعذذإب ََٓذذذي  ٍِ  اذذذذذذَشعذذِي قوذذُهذذٔ

َُشٚا اي -37 ٍَ َيٮوعذذُذذ٫ تيج ِي     ذا ٗي ِْ َٚايَي    *ذا٤َ إب َٜشَيُٛٚنِ  َٗشٚا  َٜٔ ََذذإبٕ   عاذذ٬َد 

ٌٍ     ذذَٖٝٗاَت ٫ َ -38 ٫َٚ إبَب ََٔ َصسٍع   ٍَ  اذذَذعذذِ ديذذُهذذُنِ إبٕ أوُْؿٜيشد٢ َيػاَبشب    *ا

َ٘ َا َاْؿوهََّت ا٭وَ -39 ًو َيذذَٚاي ٍي  ََذذا إبٕ ُأؿٝذذذذًَٗذذذَينوٖ    *ز أوَبُذ  ذذٛا  عاذذِش٠  َتَبذذذبٛا 

ُِْهذذذذ٬ َتػيذذؾو -40 ٫َٚ طوذِ ديْذذِش  عاذذَُذذاعب َرَيوو ايطوذذٔ َتَٓعؼٛا َبضبَذذيو    *ٌع     ذذذَُذٝا 

ِٕ يوُهذذذقو ٜا -41 ّب إب َِٚيُهِ    ذذٛ ََٔ إبسَخ أو َٜٓكوَطعاذذََذذا  قوذ أوػؿو    *ِ  َٚ َٜؿ٢ٓ   كتي أوٕ 

ًوذَ -42 ٜيَشّد َع َِٚيذذِ َعذُهذذٝذارا  ََٚاِتَلذذذاَع يَ ذذذإبٕ ك    *ِي      ذذُهذذّض أو  ٍِ ٙي أوٚ َر  اذعذذشي

ّب َبَٝلييُهِ ٫ تيؿَذذذذٜا قو -43 ِٔ َبٗذٛ ٍْٞ أو  *ا ذذعي ًوٝذذإب َِ ادتوذذذافي َع  َزعاذٗا ا٭وصيو

ََٓٛا إبٕ ُنذذٜا قو -44 ّب ٫ َتن ٝيشا       ذٓذٛ ِي ُغ ِي َنذذذَع    *يي َْظا٥َُه ََٚذذ٢ً  َُذظش٣   عاذذذا َد

45- َٛ ٘ي   َتبنكو٢   ايََّزٟ   اْيَذ٬و٤ي   ٖي ٕن    *    َََزيَّيي ِن  طواَس  إب ًَا  طوا٥َشيُن ٛن  َٚقوَعا   ٕنَٚإب   َٜ

46- َٛ َٓا٤ي  ٖي ِي   َٜذنَيّح   ايََّزٟ   اْيؿو ًوُه ِّشيٚا    * أوؿن ًْشيشيَٚب   َٚاطنَيَعّذٚا  ؾوَؼ  َََعا   َي

ًَُهِ    -47 َْ أوسدي ََٔ ؾوضبع    *قَٛٛا َقٝاَا  َع٢ً أوَؼا  َٔ ٍي ا٭وَ َٜٓا ِِ َاؾَضعٛا قوذ   اذثي
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َ٘ َدّسُنِي ذذذذذَشُنذذذٚا أوَذذًِّذذذقوٚ -48 َّ ًَعا    *ِي      ذذذَي َيلطو  َسسَب ايَزساعب َبنوَشب اذتوشَب 

َي -49 ٙي    رتب٫  ََذذ٫َٚ إبرا َع    *ؾا  إبٕ َس ا٤ي ايَعٝؽب طاَعَذ َ٘ َ َؼذذذهذِض   عاذذشٌٚٙ َب

َٜطَع -50 َٓذذذ٫  َٜبذذِي اي َّ إبي ا َسَٜح  َٜهذذذَٖ    *٘ي     ذَعجيذٛ ٙيذذادي َطٓذذذذٌّ  ِي ايل ا ـَ  اذعذًوذَذَٜك

51- ِٗ َٓذذذَيَظ َ٘ ثيػذذذَذ اي ّب َتعٓٝ ََٓ    *ِي    ذذٛسيُنذذٛ ّي  ًوذذذ٢ ا٭وعذٗا إبيذذَٜشٚ َيطَّ  عاذذا٤َ 

ٙي     -52 َٜشًُبي َدِس ايَذٖشب أوػُطَش َيِيذذَٜه    *َا َاْؿووَّ  ٕي  َيذذعا  طوذذذذَبذٛ  اذعذذذِيَبذذٛسا  ٚ

َٜؼ -53 ٜيَجذذذ٘ي َذذذًُذذَػذَٚيوَٝع   ٌٍ ٙي      ذذَذٍُذذا َٜبذُهذذَعٓ    *شي َٚيوٌذ   ٫َٚ  عاذذَشؾوذذ٘ي ايذذػٞ يوذِ 

٘ي     -54 ََشَٜشتي َُِشت َع٢ً َػضٍس  ِّ ٫ قوذذَيظَيش    *َسٍي٢ َاطَي َِ ايَظ ٫َٚ َكَشعاَُه  شا  

ٔب قوٓ -55 ٍٕ أوٚ نوذنوُاَيَو ب َٜذَصَٜذ ايكو    *َ٘     ذذَذبذذـاَسذذا َّ ٫قٓا  ََذٛ  عاذ٢ اذتاسبَث ب 

56- ََٜٛ ٘ي عا٥ٌَب  ٍَ يوذذكذذا  ؾوذذإبر عاَب ِّ    *٘ي    ذذا َيلطوَذعاذذَبوو قوبذذح َيَذٓذَد ٌب  ًوٝ  ٌَ اي

ٙي ؾونويؿوذذؾوظ -57 َٚسٚ ٙي أو ذذا َٚايَظبيعا    *ٌٍ     ذذًوذذا َعذذذٛ  ٍَ ٌي ايشب٥با َٜشَيَب  ِ اذتوشَب 

َيَزساعب أوذذٌَ ايذذَعب -58 ٍٝا  را  ََٚسعا    *١ُ     ذذَٓذضاَبذذَب  ٫َٚ َْهظا    ِ اذتوشَب ٫ عاَدضا  

ََٜيَشذٓذَيظَي -59 ِي    ذذٍذ٣ ايٓاَغ ُنَّذذَذذا   ٗبِ قوَشعا    *ٗي  يوٛ قاَسَع ايٓاَغ َعٔ أوسظاَب

َٓذذابٞ إبيوُٝهذذزا َنيذذَٖ -60 َٚاي ََُٓهِ َو    *زٜشي يوُهِ   ذذِ  ٘ي  َٜ ََٔ َسأ٣ َسأ  اذذَُعذٔ َطذذَٚ

ْيـذذيوكوذ َبَزيتي يو -61 ِٕ َ رَي ايَع    *ٌٍ    ذذشٞ َب٬ َدَ ذُهِ  ِب َذذؾوَاطَيَٝكٔٛا إب َْؿوذً  عاذذا 

 (9)ػش  ايكـٝذ٠

داس عُش٠: َٛكع صٚد١ ايؼاعش أٚ ستبٛبي٘. ادتشعا: ا٭س  ايش١ًَٝ اييت ٫ تٓبت. ٖادت: أثاست. ؾايؼذاعش غتاطذب    -1

هلذذذا ايذاسطذذذ١ ايذذذيت اسيًيٗذذذا ايشَذذذاٍ ادتذذذشدا٤  َٚٓٔشٖذذذا ٖذذذٝر رنشٜذذذات ايؼذذذاعش ٚأثذذذاس ِ ْؿظذذذ٘ ا٭سذذذضإ   داس عُذذذش٠ ٚأط٬

 ٚا٭ٚداع.

تاَت: ريت ي٘ َٔ ايؼٛم  ٖٚاَت ِ اذتب إو دسد١ ايعباد٠. ادتضع: َٓعطـ ايٛادٟ. ارتشعب١: اَشأ٠ ايؼاب١ اذتظ١ٓ  -2

 ب إو ايبٝع ٖٚٞ ًع بٝع١: َعبذ ايٓـاس٣. ايكٛاّ. بزات ايعزب١ ايبٝعا: أساد تٓكٌ اَا٤ ايعز

                                                           
يٕص انًحٛظ نهفٛزٔس أتاد٘، ٔشمزغ  ذى انزظٕع فٙ شزغ يفزداخ انمظٛدج ئنٗ نظاٌ انؼزب التٍ يُظٕر، ٔأطاص انثالغح نهشياشز٘، ٔانما (8)

 دٕٚاٌ انشاػز نًحًد انرُٕظٙ.
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 ارٍ: ٚؿـ ئًب١ٝ.  ارٍ: ختًؿت عٔ ؿذٛاسبٗا. أدَذا٤: ػذذٜذ٠ ايبٝذا . طذاع هلذا: اطذيذاب هلذا. تضدذٞ: تظذٛم.            -3

 ايزسع: ٚيذ ايبكش٠ أٚ ائب١ٝ.

 بت ِ ايشبٝع.ا٭قشٛإ: ْبي١ بٝلا٤ تٓ أطشاؾٗا.ِ ظٔ ا٭طٓإ ٚسذ٠ ايؼٓب: دق١ ِ ا٭طٓإ. ٚا٭ػش: سي -4

 اَب : ايٛاكض. .عٓذ ايًذاّ ايؼُٛغ َٔ ايذٚاٍب: ايزٟ ٫ ٜهادي ٜظيكش -5

ُّ: ايبيعنذي -6  . ايطٝـ: ارتٝاٍ. تعُذ: قـذ. ايشسٌ: اَشنب َٔ ايٓاق١ ٚايبعري. ايَؼشن

 أَت: قـذت. ايظًٛطض: َٛكع بادتضٜش٠. ٫ ٜٓٔشٕ: ٫ ٜشقػت. -7

 تباعذ ٚتشا ٢. ايًُعإ: اي ٜل. ٫ أبِٝٓٗ: ٫ أعشؾِٗ. تٛاكع: -8

. ٚاْيذعت ؾ٬ْذا : طًبذت   ايهٮطًب ي ٚآَيذع: ايظري ِ ا٭س  : طًب اذتاد٫.١ستٝاداَضدٞ ْاقي٘: ايزٟ ٜظٛقٗا. ا -9

 . ريٙ

 ْـع ايشأ٣: بإ ٚٚكض.ٚايظشا٠: ِٖ طاد٠ ايكّٛ.   ًٌ ِ طشاتِٗ:  ف أػشاؾِٗ باييبًٝؼ ٚاييشزٜش. -10

ط٢ ٚاذتظش٠. ػي٢: َيؿشق١. أسهِ: أسهذِ ا٭َذش ٚاطذيشهِ  تٛثذل ٚؿذاس ُيٓعذا  عًذ٢ اييؿهذو. ٚأسهذِ          ايًٗـ: ا٭ -11

 ا٭َش أبشّ. 

 طشعا: َظشع . : ؿػاس ادتشاد.اايِذب -12

 تنٚٚنِ: قـذٚنِ. سٓل: غلب ٚغٕٝ. ٫ ٜؼعشٕٚ: ٫ ٜبايٕٛ. -13

 ع١. ٚاَشاد اذتـٕٛ احمله١ُ.تضدٖٞ: تظيخـ ٚتيٗإٚ. ايكًعا: ايـخٛس ايعٔاّ. َٚؿشدٖا قً -14

ْبذذت ٜهذذٕٛ باذتذذذاص  بٝذذح  :يذذػت ايعَؼذذش ٖٚذذٛ طذذِ  ٚايظذذًع  :ايـذذابطذذشاع: َظذذشعٕٛ. ايؼذذٛى: ايظذذ٬  َذذٔ اذتذٜذذذ.   -15

 .         ايطعِ ٫ ٜشع٢

 ساَٛا: قـذٚا. ٖذت٘: كشبي٘. ايؼُاسٜخ: قُِ ادتباٍ. ث٬ٕٗ: دبٌ َعشٚف. -16

 ٖٚٞ س٩ٚغ ايظٗاّ. ٫ ٜٗذعٕٛ: ٫ ٜٓإَٛ. ٜظٕٓٛ: ٜؼشزٕٚ. اذتشاب: ًع سشب١ -17

 ارتوضس: كٝل ايع  ٚؿػشٖا  ٚسدٌ أ ضس: ٜٓٔش مب٪ ش٠ عٝٓ٘. ٚايًشٕ: ايٓٔش. ايظٓا: ك٤ٛ اي م. -18

ِ    ايضساع١.ايعٌُ ِ اذتشخ:  -19 . ٚتطًذل ايبٝلذ١ عًذ٢ ٚدذٛد اإلْظذإ ٚسٝاتذ٘ َٚذا ًٜذضّ ريذو          بٝلذيهِ: أسكذهِ ٚأؿذًه

 كش ايذاس ست١ً ايكّٛ.ايبٝل١ ٖآٖا نٓا١ٜ عٔ ع

 اَضدسع: َٛكع ايضسع. اَعيٌُ: َٛكع ايعٌُ.عٔ طؿ٘: عٔ غؿ١ً.  -20

ٍي سٝذذا٫ : إرا مل حتُذٌ; ؾٗذٞ سا٥ذٌ. ٚادتُذذع سٝذاٍ.        -21 ٚايؼذٍٛ: ايٓٝذام ايذذيت ٜشطذٌ ؾٝٗذا اإلبذٌ بعذذذ       سايذت ايٓاقذ١ حتذٛ

 ٜهٔ َظيٛطٓا ; ٚايكّٛ ع٢ً قًع١ُ: أٟ سس١ً. ٖزا َٓضٍ قًع١ُ: إرا مليكاسٗا ٚدؿاف يبٓٗا. ي١ْٚ: س . ايكًع١: ٜكاٍ 

 ٚايًٝح: نٓا١ٜ عٔ ػشاط١ ايعذٚ ٚاَشاد ب٘ نظش٣. .يًعٝإ كاس١ٝ: ٓاٖش٠ -22
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 ايعش ب ٚتًطخ٘. يذْعاطيعاسٙ ٖٓا يايٛعح: أس  َظرت ١ٝ سطب١. ٚايطَّبع: ايـذأ ٜهجش ع٢ً ايظٝـ. ٚايطبع: -23

 ايـكع: اهلايو ايزٟ ٜزٖب بعٝذا  ِ ا٭س .اهلـش: اإلَاي١ ٚايهظش  ٖٚٞ ؿؿ١ يٮطذ.  -24

ايبٝت نٓا١ٜ عٔ إقباٍ ايعذٚ ضتٛ ايكذّٛ َذٔ بعذض ْذٛاسٞ ثػذٛسِٖ. ٚايجػذٛس: َٛاكذع ارتذٛف َذٔ أطذشاف ايبًذذإ             -25

 ٚسذٚدٖا. 

 ايب١ًٝٓٗ: س ا٤ ايعٝؽ ٚيٝٓ٘. -26

 ايٓكع: رٖاب ايعطؽ.  ّ ايكٟٛ.ايشأٟ اذتـذ ٚاَظيشـذ: ايشأٟ اَايػًٌٝ: سشاس٠ ادتٛف ْيٝذ١ هلِ أٚ سضٕ.  -27

 ا٭ؿابع ٚتكبلٗا. ٚايهٓع: تؼٓر ايػ١ُ: َٔ ايػِ ٚاهلِ.  .اَهيٓع: ارتاػع ايزيٌٝ -28

 ايطشٜـ: اَاٍ ادتذٜذ اَظيشذخ. -29

 ؾاقٓٛا: ايضَٛا ٚاسؿٔٛا. ايزَاس: َا يضّ اإلْظإ سؿٔ٘ َٔ َاٍ ٚعش  ٚأس . -30

 ايكظٞ: ايشَا . ايؼشع: ا٭ٚتاس. ًكياٍ.ٚادًٛا طٝٛؾهِ: اػشزٖٚا ٚأعذٚا ي -31

 اػشٚا: بٝعٛا. ايي٬د: ا٭َٛاٍ ايج١ُٓٝ. اذتشص: اَهإ ايزٟ عتؿٕ ؾٝ٘ ايؼ٤ٞ. اهلًع: ارتٛف ايؼذٜذ. -32

 .ايٓخع بٔ عُشٚ بطٔ َٔ َزسرايٓا٥ب١: اَـٝب١.  .اطِ قش١ٜ غٓا٤ ِ ٚاد نجري ا٭ٌٖ َٔ ب٬د ايُٝٔ :بٝؼ١ -33

نا٤ ٖٚٛ ايؿط١ٓ ٚايٓبا١ٖ. ٚأرنٝت ايٓاس أٚقذتٗا ٚأسٝٝيٗا. ايظش : ٜطًل ع٢ً ا٭ْعاّ  ٚسمبذا اَذاٍ   ارنٛا: َٔ ايز -34

 ايٓؿٝع. سيديعا: تشدع أٜذٖا ِ ايظري.

 ايلٔ: اإلَظاى ٚايبخٌ. ٚاَع٢ٓ ٫ يّٛ عًٝهِ إرا أ زمت بنَش اذتضّ. -35

 قشع ايعِٔ: اإلؿاب١ بايؼذ٠. -36

 يضسٚع. عتيٛٚنِ: ٜظيٛيٕٛ عًٝهِ. ايي٬د: اَاٍ ايكذِٜ.٫ تجُشٚا: ٫ تهجشٚا ا -37

  دذع ا٭ْـ: قطع٘  ٖٚٛ نٓا١ٜ عٔ ايزٍ ٚارتلٛع.ايػابش: َٔ ٜبك٢ بعذ اذتشب.   -38

 َا اْؿهت: َا صايت. تبعا: أٟ تيبعِٗ أَٛاهلِ. -39

 تٓعؼٛا: خت ٚا ٚحتٝٛا. بضَاع: بجبات ٚق٠ٛ ٚاطيعذاد  يًششب. -40

 كٝ٘ ايظًـ يًخًـ.ا٭سخ: َا ٜب -41

 اتلع: رٍ. -42

 بٝليهِ: أؿًهِ. ا٭صمل ادتزع: ؿؿ١ يًذٖش ٭ْ٘ دذٜذ أبذا. ٜٚطًل ادتزع ع٢ً ادتٌُ ايزٟ ٜبًؼ ٍظا . -43

ٝيش: َٔ غاس ٜػري ايشدٌ ع٢ً أًٖ٘. -44  ايػي

 ادت٤٬: اذتؼش ٚايطشد. طاس طا٥شنِ: نٓا١ٜ عٔ ادتاٙ ٚاجملذ ٚايظُع١. -45

 ى ٚاإلباد٠. ظتيح: ٜظينؿٌ.ايؿٓا٤: اهل٬ -46
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 أَؼاْ: ط٬َٝات ع١ُٝٔ ِ أؿابع ايكذّ. اؾضعٛا: نٓا١ٜ عٔ ا٫طيعذاد ٚايٓٗٛ  يًششب. -47

 سسب ايزساع: ٚاطع ايزساع  ٖٚٛ  نٓا١ٜ عٔ ؿؿ١ ايظخا٤ ٚادتٛد. ٜلطًع با٭َش: ٜك٣ٛ ع٢ً ًٌ٘. -48

 اَرتف: اَيٓعِ. عض َهشٚٙ: ْضٍ.  ؼع:  لع. -49

 كذاس َٔ ايٛقت. ايظٓا: بشٜل ايل٤ٛ َٚعاْ٘. ايكـِ: ايكطع ٚا٫ْـذاع.سٜح: َ -50

َظٗذ: ايزٟ ْضع عٓ٘ ايّٓٛ. تعٓٝ٘: تُٗذ٘. ايجػذٛس: اذتذذٚد ٚايؿذشز ِ ا٭طذشاف َذٔ دٗذ١ ايعذذٚ. اَطًذع: اَشاقذب ِ            -51

 اَهإ ايعايٞ.

 رتري ٚايؼش. ايِذس: ايًػت.   َٚشت عًٝ٘ كشٚب َٔ اسًب ايذٖش أػطشٙ: دٍشب ايذٖش ٚعشني٘ ا٭ٜاّ -52

 ٜجُشٙ: ُٜٓٝ٘ ٜٚهجش  اسٙ. ايشؾعا: ًع سؾع١. -53

 ايلعٝـ.ايشدٌ ايلشع:  .اهلشّ ايكشِ: ايؼٝخ .اذتبٌ ايؼضس: ػذ٠ ؾيٌ اطيُشت َشٜشت٘: اػيذت قٛت٘. -54

55-  ٚ َٓذإ بذٔ نوعنذب       ٜكـذ: َايو بٔ قٓذإ.  ١ََو بذٔ قو ٜنذذي بذٔ َطذ٬ خ بذٔ عُذشٚ بذٔ سذذش دذذ      اذتذاس . ٜٚكـذذ باذتذاسث :   َص

ٚقٝذٌ: اَذذشاد باذتذاسث : اذتذذاسخ بذذٔ    اَذش٨ ايكذذٝع  ٚاذتذاسخ بذذٔ أبذ٢ اذذش ايػظذذاْٞ  ُٖٚذا َذذٔ ًَذٛى ايعذذشب ِ ادتاًٖٝذذ١.     

 ٓامل اَشٟ أػٗش ؾياى ايعشب ِ ادتا١ًٖٝ  ٚاذتاسخ بٔ عٛف اَشٟ َٔ ؾشطإ ايعشب ِ ادتا١ًٖٝ.

 .ايذَح: ايً . ٚايذَاث١ ايظٗٛي١ ٚايً  -56

اَظاٚس٠: اَٛاثب١. ايعًٌ: ايك٠ٛ ٚايلشب. اسيبٌ: يضّ َهاْ٘ دٕٚ  ٛف  ٚعتيبٌ: ٜـٝذ. . ايش٥باٍ: ا٭طذ. ٚاَشاد قذ٠ٛ   -57

 ايشدٌ ٚػهُٝي٘  ؾٗٛ يؼذاعي٘ ٜرتبف با٭طذ ٜٚجبت ِ َهاْ٘ غري  ا٥ل.

تذذاؾعٛا. ايذٓهع: آَهظذش اَطذنط٧ سأطذ٘       عبٌ ايزساع: غًٕٝ أٚ كخِ ايزساع. اَضابٓذ١: اَذاؾعذ١ بكذ٠ٛ  ٚتذضابٔ ايكذّٛ:      -58

 ايلعٝـ. ٚسع: دبإ.

 َظيٓذذا : أٟ رٚ صتذ٠. قاسع: كاسب  َٔ اَكاسع١ ِ ا٭سظاب ٚاييباٖٞ با٭ْظاب. -59

 نيابٞ: ٜكـذ سطايي٘ ِ ايكـٝذ٠. سأ٣ سأٜ٘: ْٔش ؾٝ٘ ٚؾهش. َٚٔ مسعا: َٔ أؿػ٢. -60

 ض. اطيٝكٔٛا: اْيبٗٛا َٔ ايػؿ١ً.ايٓـٜٚكـذ أْ٘ شتًف ٚؿادم ِ   ايذ ٌ: ايػؽ -61

 ػاعش ايكـٝذ٠ ٚسٝات٘:

     ٟ ػذذاعش دذذاًٖٞ قذذذِٜ دذذذا  ٚنذذإ ناتبذذا  ِ دٜذذٛإ نظذذش٣  ٜٚبذذذٚ أْذذ٘ نذذإ        (10)يكذذّٝ بذذٔ ٜعُذذش بذذٔ  اسدذذ١ اإلٜذذاد

ٖٛذذا ِ َرتًذا باسعذا  بذ  ايعشبٝذذ١ ٚايؿاسطذ١ٝ  ٜٚظيؼذٗذ ايهذجري َذذٔ ايهيذاب ٚايٓكذاد بٗذزا ايؼذذاعش عًذ٢ ٚدذٛد ايهيابذ١ ٚى            

 .(11)ايعـش ادتاًٖٞ ٚ اؿ١ ِ اذتٛاكش ٚاَذٕ اييذاس١ٜ نُه١ ٚغريٖا

                                                           
 .21. ٔدٕٚاٌ نمٛظ تٍ ٚؼًز اإلٚاد٘، ص244، ص5و. ض1810ُٚظز: األػالو نهشركهٙ، دار انؼهى نهًالٍٚٛ، تٛزٔخ، انغثؼح اناايظح  (10)
 .138، صدار انًؼارف، شٕلٙ ضٛف، د.انؼظز انعاْهٙ ُٚظز: (11)
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ٚيكّٝ ػاعش قب١ًٝ عشب١ٝ عشٜك١ ٖٚٞ قب١ًٝ "إٜاد" َٔ ايكبا٥ٌ اَٛغ١ً ِ ايضَٔ ادتاًٖٞ  ٚمسٝذت بذزيو ْظذب١ إو إٜذاد      

ٖادشت ِ ايذضَٔ ايكذذِٜ ٚاطذيٛطٓت     . ٜٚش٣ بعض ايذاسط  أْٗا َٔ ايكبا٥ٌ اي١ُٝٓٝ اييت(12)بٔ ْضاس بٔ َعذ بٔ عذْإ

ٚقذ أػاس يكّٝ بٔ ٜعُش ٚناْت تذٜٔ بايٓـشا١ْٝ نُا ٖٛ ػنٕ عذد َٔ قبا٥ٌ ايعشب ِ ايعشام َٚا داٚسٖا   (13)ايعشام

ب  أٜذٜٓا. نُا ناْت إٜذاد تعيُذذ ِ َعٝؼذيٗا عًذ٢ ايضساعذ١ ٚؾذل َذا         قـٝذت٘ ايع١ٝٓٝ اييتَطًع ٜادٟ إو بٝعِٗ ِ اإل

 :(14)بكٛي٘ػعشٙ ٖا ِ قـٝذت٘  ٚأػاس إو ريو ا٭عؼ٢ ِ أػاس ػاعش

َٜاٌد داسٖا ـََذا              يظٓا نُٔ دعًت إ ٜيشن  َتْهشبَٜت تٓٔش َسِبٗا إٔ 

 ّ تٍ يؼثمد،   ٖٚٓاى  ٬ف ب  ايشٚا٠ ٚاَ٪س   ِ تش١ً ايؼاعش ؾُِٓٗ َٔ ٜكٍٛ يكّٝ بٔ َعُش  ٚبعلِٗ ظتعً٘ يكذٝ

 :(15)ٚقذ دا٤ ِ ايؼعش

ٓنذَبن ََٓطوَٝل صَٜذ بٔ دي ََعنَبُذ         ٚعيزنَس٠و ٚا َّ بٔ   ُكعِّ إٜاُد أٚ يوكٝ

ٔ  ٖٚب بٔ ْبٗإ بٔ سشاّ بٔ ا ػبٝبٜٚزنش ٖٓا َٔ ايـشاب١  ّ  بذ ٔ  يكذٝ ٍ  َذع  اذتذٜبٝذ١  ٚنذإ قذذ ػذٗذ    ٜعُذش  بذ  اهلل سطذٛ

 .(16)ٚايط ٣ ايهًب٢ ابٔ رنشٙ ؾُٝا ٚطًِ عًٝ٘ اهلل ؿ٢ً

ٟ بٔ سشٜض د٩اد  ٛأبعشا٤ ٜعذٕٚ نًِٗ ِ ١ًً سٚاد ايؼعش ايكذِٜ  َِٚٓٗ َٚٔ ٖزا ايكب١ًٝ ْبؼ ػ نُذا ْبذؼ بًػذا٤     ا٭ٜذاد

 هلزٙ ايكب١ًٝ أٜلاو هلِ قذّ ِ ايًظٔ ٚايب٬غ١  َِٚٓٗ قع بٔ طاعذ٠ اإلٜادٟ.

ًَّذ٘ ؿذ٢ً اهلل ع      ٜكٍٛ ادتاسٕ: " ٍَ اي ٍٕ سطذٛ ٍِ ِ ارُتطب َ ـ١ًٌ يٝظت ٭سذُذ َذٔ ايعذشب; ٭ ٘ ٚإلٜاُد ٚمتٝ ٚطذًِ ٖذٛ ايذزٟ     ًٝذ

َّ ُقعِّ بٔ طاعذ٠و َٚٛقؿو٘ ع٢ً ًً٘ بعيهآ َٚٛعَٔي٘ ٣َٚ ن٬  .(17)"َس

    ٟ . ٚيعذذٌ ٖذذزا اييذذاسٜخ ٖذذٛ  (18)ٜٚذذزنش بعذذض اَذذ٪س   إٔ ٚؾذذا٠ يكذذّٝ ناْذذت ِ ايٓـذذـ ايجذذاْٞ َذذٔ ايكذذشٕ ايشابذذع اَذذ٬ٝد

 يت أػاس إيٝٗا ايؼاعش ِ قـٝذت٘.ا٭قشب إو ايـٛاب ْٔشا  يٮسذاخ اي

 :ايكـٝذ٠ ٚقـيٗا   

ٚتنتٞ قـ١ ايكـٝذ٠ ٚ  ٖا ٚؾل سٚاٜات عذٜذ٠  ٚتٛاتش ٚقا٥ٗا ِ َـادس ١ً  يي٪نذ سكٝك١ ايكـٝذ٠ ٚؿذم ْظبيٗا  

 إو ػاعشٖا.

                                                           
 .86، ص1. ضو1810ـ  ، تٛزٔذدار طادر، انحظٍ انشٛثاَٙ  ٙت، ألٙ ذٓذٚة األَظابانهثاب فُٚظز:  (12)
 .56ُٚظز: انؼظز انعاْهٙ نشٕلٙ ضٛف، ص  (13)
 .334ُٚظز: انؼظز انًظدر َفظّ، ص (14)
 .31، ص1و. ض1861انغثؼح األٔنٗ ، ، تٛزٔخ –دار طؼة انثٛاٌ ٔانرثٍٛٛ، نهعاحظ، ذحمٛك: فٕس٘ ػغٕ٘.  (15)
، 3ْممـ. ض1412طمماتح فممٙ ذًٛٛممش انظممحاتح،التٍ حعممز انؼظمممالَٙ، ذحمٛممك: ػهممٙ يحًممد انثعممأ٘، دار انعٛممم تٛممزٔخ، انغثؼممح األٔنممٗ          اإل (16)

 .313ص
 .42نهعاحظ، ص ،انثٛاٌ ٔانرثٍٛٛ (17)
 .157، ص1. ٔيؼعى انًإنفٍٛ، ػًز رضا كحانح، دار ئحٛاء انرزاز انؼزتٙ تٛزٔخ. ض244، ص5ُٚظز: األػالو نهشركهٙ. ض (11)
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ِ     إر دذا٤ َذٔ  ذ  ايكـذذٝذ٠ نُذا سٚت نيذب ا٭ بذذاس: "إٔ قبًٝذ١ إٜذاد ناْذذت         أنجذش ْذضاٍس عذذذدا   ٚأسظذِٓٗ ٚدٖٛذا   ٚأَذذذٖ

ايظذٛاد  ٚغًبذذٛا عًذذ٢ َذذا بذذ    ْٛا يكاسذذا  ٫ ٜذ٪دٕٚ  شدذذا   ٖٚذذِ أٍٚ َعذذذ٣ٍّ  ذشز َذذٔ تٗاَذذ١  ؾٓضيذذٛا  ٚأػذذِٖ ٚأَذذٓعِٗ  ٚنذذا 

ٍٍ ٭ْٛػذشٚإ ؾن ذزٖٚا          ايبششٜٔ إو طٓذاد ٚارتٛسْل  ٚطٓذاد ٌْٗش نذإ بذ  اذتذري٠ إو    ا٭بًذ١  ٚنذاْٛا أغذاسٚا عًذ٢ أَذٛا

سحتًذٛا سيذ٢ ْضيذٛا ادتضٜذش٠  ؾٛدذ٘ إيذِٝٗ نظذش٣ بعذذ ريذو          ؾذٗض إيِٝٗ ادتٝٛؾ  ؾٗضَِٖٛ َش٠  بعذذ َذش٠ُ  ثذِ إٕ إٜذادا  ا    

 ايظ٬   ٚنإ يكّٝ َيخًؿا  عِٓٗ باذتري٠  ؾهيب إيِٝٗ: طي  أيؿا  ِ

       ُّ ـَِشٝؿو١ َٔ يوَكٝ ٌّ ِ اي ََٔ بادتضٜش٠ َٔ إبٜاَد      َط٬و  إَو 

ٝنَح َنظنَش٣ ق ِٕ ايَّ ِن        ذذبنو ًْ     ذ أوَتاُن َٜؼنػ ِّٓكوذِي َطُهذؾ٬   اُدذذذٛنمي اي

ٗي ٓن ََ َٕ أوْيذِي َطّيذذذذأوتانِ   ا٥ََب نادتوَشاَدذذَذَٜضيّدٕٛ ايهوي          ا         ذذؿذذٛ

ٝنٓذَٓذ٢ً َسذع َٖ        َزا       ذذٗذِي ؾذذُناَذل أوَت ٕي  َٚا َٗذذأو ِن ن  اَدذَى َع٬ذ٬وَنُه

. ٚبعذذذ إٔ ٚؿذذًت إو  (19)بٝذذات ا٭سبعذذ١ عٓٛاْذذا  يكـذذٝذت٘ ايعٝٓٝذذ١  ٜٚذذزنش اَ٪س ذذٕٛ إٔ يكذذّٝ بذذٔ ٜعُذذش قذذذ دعذذٌ ٖذذزٙ ا٭   

ٔ قبًٝيذذ٘  ايؿذذشٜك   ٚسدعذذت عذذِٓٗ  اطذذيعذت إٜذذاٌد حملاسبذذ١ دٓذذٛد نظذذش٣  ثذذِ اييكذذٛا  ؾذذاقييًٛا قيذذا٫ ػذذذٜذا   أؿذذٝب ؾٝذذ٘ َذذ

  .(20)٠إو ايظٛاد  ٚأقاَت ؾشق١ٌ بادتضٜش ارتٌٝ  ثِ ا يًؿٛا بعذ ريو  ؾًشكت ؾشق١ٌ بايؼنّ  ٚؾشق١ٌ سدعت

ِٛٙ بادتٝؽ ِ ؿذششا٤   ٜٚش٣ بعض اَ٪س   إٔ يكّٝ اإلٜادٟ طاس َع دٝؽ نظش٣ يٝذهلِ ِ طشٜكِٗ ضتٛ ادتضٜش٠  ؾي

ََٚؿشنَشا٤َ اإلبٖايو١َ اإلٖاي١  ؾهإ ريو طببا  ِ كعـ ادتٝؽ ايػاصٟ ٖٚضيي٘  ٚيزا ٜكاٍ ِ اَجٌ حتزٜشا : " ِٜاىو   .(21)"إ

ؾات ٚاطع١ يذ٣ ايكذَا٤ ٚاحملذث  سٍٛ قب١ًٝ إٜاد ٚسشٚبٗا  ٚنزيو ْٗاٜيٗا  تشنٓاٖا َا  ٖٚٓاى سٚاٜات نجري٠ ٚا ي٬

 ع١ٝ ٚتٛاؾكا  َع د٫٫ت ايكـٝذ٠.ٜؼٛبٗا َٔ أطاطري ٚأقيـشْا ع٢ً أقشبٗا ٚاق

 احملٛس ا٭ٍٚ 

 دساط١ ايبعذ ا٭طًٛبٞ ِ ايكـٝذ٠

 ب١ٝٓ ايكـٝذ٠ ٚأطًٛبٗا ايؿ : -1

ٗا بعٝذا  عذٔ ىذّ أطذًٛب ايكـذٝذ٠ ادتاًٖٝذ١ ايبٓذا٥ٞ ايـذاسّ  ٚاَيُجذٌ ِ تـذشٜع ايبٝذت           مل تزٖب ٖزٙ ايكـٝذ٠ بٓؿظ  

 –ا٭ٍٚ ٚرنش ا٭ط٬ٍ ٚارتشاب ِ ايذٜاس اييت ْبيت ؾٝٗا ا٭ػٛاى ٚا٭عؼاب رتًٖٛا َٔ طذهاْٗا ٚصٚاسٖذا َٓذز أَذذ بعٝذذ      

ل ِ تًذذذو اييكايٝذذذ ايؿٓٝذذذ١ ِ َكذَذذذ١  إ٫ أْٓذذذا ًْشذذذٕ إٔ ايؼذذاعش ِ ٖذذذزٙ ايكـذذٝذ٠ مل ٜيعُذذذ   –نُذذا ٜذذذرتا٣٤ يًؼذذعشا٤   

ٌ ذٌ ايشانذب ايشاسذٌ           قـٝذت٘ ٖزٙ ٚانيؿ٢ باإلػاسات اَخيـش٠ ِ رنذش ايذذٜاس ٚاَذشأ٠ ٚاذتٝذٛإ  ٚايشسًذ١ ٚايشنذب  ٚ

 ضتٛ ادتضٜش٠ ع٢ً عذٌ ََٓيكو٬  ب٬غ٘ ارتطري يكبًٝي٘ إٜاد:

                                                           
تٛزٔخ /  ،انغثؼح األٔنٗ -دار انكرة انؼهًٛح ، ذحمٛك: يفٛد لًحٛح ٔظًاػح، شٓاب اندٍٚ أحًد انُٕٚز٘، َٓاٚح األرب فٙ فٌُٕ األدبُٚظز:  (18)

 .136، ص15، ضو 2004 -ْـ  1424 -نثُاٌ 
 .360ص22. ٔاألغاَٙ: ض137، ص15ُٚظز: انًظدر َفظّ ض (20)
 .76، ص1حمٛك: يحًد يحٛٙ اندٍٚ ػثد انحًٛد، دار انًؼزفح تٛزٔخ، ضيعًغ األيصال نهًٛداَٙ، ذ (21)
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َُضدٞ َع ّٜٗا ايشاَنبي ا َْشذَبٌ أو       ٌٍ َيذذَٛ ادتوذذذذ٢ً َعَذ َيَٓيَذعاذذذضَٜش٠َ  َٚ  شتادا  

ًَ ََٚ ذذأوب ـَعا        ِب    ذٗبذشاَتذٞ َطذذٌ ؾذذًِّذذؼ إبٜادا   َْ َٟ إبٕ يوِ ُأعَف قوذ  ٍْٞ أوس٣ ايَشأو  أو

ؾايؼاعش ِ اذتكٝك١ قذّ يٓذا ِ ٖذزٙ ايكـذٝذ٠ ْٛعذا  دذٜذذا  َذٔ ا٭دا٤ اإلبذذاعٞ إر اطذيطاع إٔ ٜٛٓذـ اييكًٝذذ ايؿذ  ِ             

يب٬ؽ قبًٝي٘ ٚإْزاسٖا بذارتطش ايذذاِٖ  ٖٚذزا أطذًٛب ؾذ  ابيهذشٙ ايؼذاعش ِ          -ٚايزٟ مل ٜظشف ؾٝ٘  –يكـٝذ٠ َكذ١َ ا

 قـٝذت٘.

إٕ ايؼاعش سغِ ايبعذ عذٔ قَٛذ٘ ٚسغذِ َذا ظتٓٝذ٘ َذٔ رٖذب ٚؾلذ١ ِ بذ٬ْ ًُهذ١ ؾذاسغ إ٫ إٔ اذتذع ايكذَٛٞ َيػًػذٌ ِ               

ب٘ ارتاؿ١  ؾهإ ػاعش ايٛؾا٤ ٚؿذم ا٫ْيُا٤  ٜيُجٌ ريو ِ َعِٔ ٚدذاْ٘  ٚاْيُا٤ ايزات ايكبًٞ مل يٓع٘ أَاّ َهاط

 أبٝات ايكـٝذ٠ بذ٤ا  مبطًعٗا ايزٟ ٜٓادٟ ؾٝ٘ داس احملبٛب١ ٚتٝاّ ؾ٪ادٙ بزات ادتضع:

ِّ َيشَي  ََٔ ََٛدعاذٖاَد  َشعا     ذذٗا ادتوذٜا داَس َعَُش٠و  َٚاي  َٕ َٚا٭وسضا  ِِ َٞ اهلو  ت َي

ََت ُؾ٪ادٟ َبزاَت ادَت  عاذَٝذَذبذذزَب١َ ايذذَعذِشت تيشٜذي َبزاَت ايذذََ  ضعب َ شَعَب١ٌ      تا

 ثِ بعذ ريو ٜٔٗش ِ تًو اذتاي١ ايٓؿظ١ٝ اييت ٜيًٗـ ؾٝٗا ع٢ً أَٛس قَٛ٘ اَؼيي١:

َْؿَظ ـَ  َْت ُأَذَٞ أوٕ نذذٜا يوٗ ِي     ذا َُٚأس  ٛسيُن َِ أوَذذَػٍي٢  َُذذَه  عاذشي ايٓاغب ؾوَادَي

َذٌ هلذذزٙ ايكـذٝذ٠ ٜذذذسى إٔ َؼذاعش ايكًذل ٚاييذذٛتش قذذ طذذٝطش عًذ٢ ْؿظذ١ٝ ايؼذذاعش طذٝطش٠ تاَذذ١  ٚقذذ طذذاست          ٚايكذاس٨ اَين 

ايكـٝذ٠ ِ ٖزا ادتٛ ايٓؿظٞ ايه٦ٝب  بذ٤ا  بيًو اَكذ١َ ايػضي١ٝ ايكـري٠ اييت اْيكٌ بعذٖا ايؼاعش إو ؿذش ١ ايذب٬ؽ   

يؼذاعش  نا٫طذيعذاٍ  ٚهلذـ ْؿظذ٘  ٚطذشع١ ايعذذٚ        ايك١ٜٛ  نُا ٜظيؼـ ريذو َذٔ  ذ٬ٍ بعذض اَعذاْٞ ايذيت دذا٤ بٗذا ا        

ٍٕ سي٢ بًؼ غا١ٜ اييٛتش ٚايكًل ٖٚٛ غتاطب قَٛ٘ ِ قٛي٘:  ٚغري ريو َٔ َعا

ًَُهِ      َْ أوسدي ََٔ ؾوضبع    قَٛٛا َقٝاَا  َع٢ً أوَؼا  َٔ ٍي ا٭وَ َٜٓا ِِ َاؾَضعٛا قوذ   اذثي

رتقب ٚايينٖب  ٖٚٛ أطًٛب بذاسع عتظذب يًؼذاعش  ٚأسدؾذ٘ بذايؿضع      ٚقٝاّ ايكّٛ ع٢ً أَؼاْ أسدًِٗ غا١ٜ َا يهٔ قٛي٘ ِ اي

 ايزٟ ٜ٪دٟ إو اييُه  ٚاييُهٔ َٔ ايعذٚ ٌْٚٝ ا٭َٔ. 

ٚقذ متٝض ايؼاعش ِ أطًٛب٘ ايؿ  بنٕ أؾشد َظذاس١ نذبري٠ ِ قـذٝذت٘ يًُكاسْذ١ بذ  سذاٍ قبًٝيذ٘ ٚكذعؿٗا َذٔ ايٓذٛاسٞ           

َٔ اٗٝضات َشعبذ١  َٚذا ٜيُيذع بذ٘ َذٔ َعٜٓٛذات ْٚؿظذٝات عايٝذ١  ٚأبذشص َجذاٍ           اَاد١ٜ ٚاَع١ٜٛٓ ٚايٓؿظ١ٝ  َٚا أعذٙ ايعذٚ 

 قٛي٘:

ٗيِ      َٕ يو ََٜشٚ ٗيِ َبٌ ٫  ًُ َٜؼَػ ٕب َبَٝلذذََ  ٫ اذتوشخي  ٫َٚ َػَبذذذٔ دٚ ٍٜا    عاذذَيُهِ سب

      ُ٘ َٕ ا٭وسَ  َعٔ َطؿو ِي َتششيثٛ َيعَيذذٞ ُنذذؾ   َٚأوْيي ٌٍ َتبػذذذٌِّ  َيذَُ  َٕ  َسعاضَدذٛ

َٕ َثٝذذََٚتًَبظ ١َٝ       ذذاَب ا٭وَذٛ ًوٝ  ٔب كاَس َٖزا اي َٚ َُعٕٛ  َُعاذذذحي قوذذ٫ َتذ  ذ َد
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ْٚش٣ ايؼاعش ٜعيُذ ِ ايبٓا٤ ايًػٟٛ هلزٙ ايكـٝذ٠ ع٢ً اَؿشدات ايظذ١ًٗ ايٛاكذش١  ُذا ٜ٪نذذ تذنثش ايؼذاعش باييُذذٕ          

   ٛ ؾذذ١ َعيذذاد٠  سيذذ٢ أْذذ٘ ِ بعذذض ا٭يؿذذآ ٜبيعذذذ عذذٔ َعذذذِ     ايذذزٟ عاػذذ٘  ؾُذذٔ  ذذ٬ٍ ايييبذذع ييًذذو اَؿذذشدات صتذذذٖا َني

ايكـٝذ٠ ادتا١ًٖٝ  نُذا ِ اَؿذشدات; أسذشاس  أبٓذا٤  اًَذٛى  ٜذا قذّٛ  ؾؼذُشٚا  تجُذشٚا  اَذاٍ  اذتذشخ  ٚغريٖذا  إ٫ أْٓذا صتذذ               

قُشذا  ٚغريٖذا     عذدا  َٔ اَؿشدات ايػشٜبذ١ ِ ايكـذٝذ٠ َجذٌ;  شعبذ١  ايؼذُٛغ  ػذشّ  تذنٚٚنِ  ايٛعذح  بًٗٓٝذ١  ا٭صمل          

 مبا ٜع  متهٔ ايؼاعش ٚسطٛخ طًٝكي٘ ايًػ١ٜٛ 

ٍٕ ستذذذد٠ َجذذٌ اذتذذشب  ٚايكيذذاٍ ٚارتذذٛف  ٚايؿٓذذا٤                  نُذذا ٬ٜسذذٕ إٔ ايؼذذاعش قذذذ نذذشس َؿذذشدات َعٝٓذذ١ تذذذٚس سذذٍٛ َعذذا

ٚا٫طي٦ـاٍ  ؾه١ًُ اذتشب ٚسذٖا تهشست طت َشات  نُا رنش َظُٝات أ ذش٣ يًشذشب ٚأدٚاتٗذا َذٔ  ٝذٌ ٚطذٝـ ْٚبذٌ         

 ع ٚقٝاد٠ ًٚٛع  سي٢ بذت ايكـٝذ٠ ِ يػيٗا عٓٝؿ١ َؼيع١ً  سككت َا ٜشَٞ إيٝ٘ ايؼاعش َٔ حتزٜش ٚإْزاس يكَٛ٘.ٚػش

 ٚايكـٝذ٠ ٫ ختًٛ َٔ ادتضاي١ ٚايك٠ٛ ِ بعض َؿشداتٗا نُا ِ َكذَيٗا ٚايعذٜذ َٔ أبٝاتٗا. 

 ايٛسذ٠ اَٛكٛع١ٝ ِ ايكـٝذ٠ -2

إٔ "ِ ايكـٝذ٠ ادتا١ًٖٝ ب  ْاُف هلا َٚجبت  ؾري٣ ػٛقٞ كٝـ  ذ٠ اَٛكٛع١ٝ ثاس ٫ٚ ٜضاٍ ادتذٍ ب  ايٓكاد سٍٛ ايٛس

ايكـذذذٝذ٠ ادتاًٖٝذذذ١ َؿههذذذ١ َؼذذذيي١ اَٛكذذذٛعات  ٚإٔ ايؼذذذاعش ٫ ٜجبذذذت عًذذذ٢ َعٓذذذ٢ أٚ غذذذش   ؾيبذذذذٚ ايكـذذذٝذ٠ زتذذذضأ٠          

ا١ًٖٝ ٚسذ٠ عل١ٜٛ يًكـٝذ٠ ادت". ٖٚٓاى َٔ ٜيشذخ عٓٗا حتت َظ٢ُ "ايٛسذ٠ ايعل١ٜٛ"  ْاؾٝا  إٔ تهٕٛ (22)"َيبا١ٜٓ

 . (23)"ِ ػهٌ َٔ ا٭ػهاٍ

غذري أْٓذذا َٚذذٔ  ذ٬ٍ ايٛقذذٛف عًذذ٢ ا٬َبظذات ٚائذذشٚف ايذذيت ؿذاسبت اْيذذاز ايكـذذٝذ٠ ادتاًٖٝذ١ طٓـذذٌ سيُذذُا إو ٚدذذٛد        

تًو ايٛسذ٠. ٚ اؿ١ إرا دقكٓا ِ اذتاي١ ايٓؿظ١ٝ اييت دؾعت ايؼذاعش ٫ْيذاز تًذو ايكـذٝذ٠. َٚذٔ ٖٓذا ؾايكـذٝذ٠ ايذيت         

ٜٓا َٔ ايكـا٥ذ اييت سككت ٚسذ٠ ِ َٛكٛعٗا إو سذذ نذبري  ؾايؼذاعش دعذٌ غاٜيذ٘ حتذزٜش قَٛذ٘ َذٔ عذذٚ غذاٍص           ب  أٜذ

َٚا ظتب عًِٝٗ ؾعً٘ َٔ أدذٌ ريذو  َذٔ تذشى ايؿشقذ١ ٚايؼذيات  ْٚظذٝإ اَاكذٞ  ٚتذشى           دثِ ٚد٘ هلِ ْـٝش١ با٫طيعذا

 كا٥ذ.ايطُع ٚاييخًٞ عٔ سب ا٭س  ٚاَاٍ  ٚاييظًض ادتٝذ  ٚا يٝاس اي

ٚظتذٛص يٓذا إٔ ْـذٓـ ٖذزٙ ايكـذٝذ٠ ِ إطذاس ايؼذعش ايكذَٛٞ ٚؾذل اَـذطًض ايٓكذذٟ اَعاؿذش  ؾٗذٞ قـذٝذ٠ قَٛٝذ١  تٓذبض                 

 ؾٝٗا سٚ  ػاعشٖا سبا  يكَٛ٘ ٚأًٖ٘ ٚقبًٝي٘  ؾكذ ٚد٘ ٖزٙ ايكـٝذ٠ َٔ َٛقع٘ ايظاَٞ حتزٜشا  هلِ َٔ عذٚ داِٖ غؼّٛ.

  ٚؾذل اييـذٓٝـ ايٓكذذٟ يًؼذعش ايكذذِٜ ؾذُٝهٔ إٔ تؼذهٌ ٖذزٙ ايكـذٝذ٠          أَا إرا ْٔشْا إو ايكـذٝذ٠ َذٔ َٓٔذٛس ا٭غذشا    

 .(24)غشكا  ػعشٜا  مل ٜؿطٔ ي٘ ايكذَا٤ ٖٚٛ "اييشزٜش" أٚ "اإلْزاس". ٖٚٓاى ػٛاٖذ ػعش١ٜ عذٜذ٠ تذعِ ٖزا ايػش 

                                                           
(22)

 .455 ،451ص[. ث.د]انسابعت انطبعت بًصر، انًعارف دار ضيف، شىقي. د األدبي، انُقد في 
(22)

 .211ص. و4311 انقاهرة يصر َهضت هالل، غُيًي يحًد.د انحديث، األدبي انُقد: اَظر 
 ٔانحًاطح انذ٘ طُفّ انكصٛز يٍ انكراب فٙ كرثٓى، فٕٓ ٚدخم فٙ انعاَة انظٛاطٙ.كشؼز انفزٔطٛح ٔانثغٕنح  (24)
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   ٜ َذشِٖ ٚطٝاطذ١   عًُٗذِ ٚدذ٘ اذتذضّ ِ تذذبري أ    ٜٚش٣ ايشاؾعٞ إٔ ٖزٙ ايكـٝذ٠ متجٌ ايؼعش ايظٝاطٞ ؾؿٝٗذا صتذذ ايؼذاعش "

ننبٝات ط١ًُ بٔ  شػب اييت أسطٌ ٚهلزا ايؼعش ػٛاٖذ نجري٠ " (25)"زتيُعِٗ ٚا يٝاس َٔ ًٜكٕٛ إيٝ٘ اَكاد٠ ِ ريو

بٗا غ٢ً طبٝع اييػًيب ِ ػإ ايشٖٔ ايذيت ٚكذعت عًذ٢ ٜذٜذ٘ ِ قيذاٍ عذبع ٚربٝذإ  ٜذزنش ؾٝٗذا يظذبٝع طٝاطذ١ ايكلذا٤             

 ".٫ٚ بذ إٔ ٜهٕٛ هلِ َٔ َجٌ ريو أػٝا٤ مل تكع إيٝٓا  ٝإٚتذبري اذتهِ  ٚقذ سٚاٖا ادتاسٕ ِ ايب

يؼاعش إٔ ٖزٙ ايٛطا٥ٌ ٖٞ ايٓادع١ ٚاذتامس١ اٚيكذ حتذخ ايؼاعش ِ ٖزٙ ايكـٝذ٠ عٔ ٚطا٥ٌ َٛاد١ٗ ايعذٚ  بٌ أنذ  

 ِ ا٫ْيـاس ٚيٛ نإ ايعذٚ أنجش دٝؼا  ٚأق٣ٛ عيادا . ٖٚزٙ ايٛطا٥ٌ ٖٞ:

 َهٔ.اييذٗٝض بايظ٬  ٚايعذ٠ َا أ -

 تشى ا٫ْؼػاٍ باَاٍ ٚسشخ ا٭س  ٚا٫ٖيُاّ باَعشن١.  -

 عذّ ا٫طيٗا١ْ بايعذٚ َٚا ٜذبشٙ. -

 ْبز ايؿشق١ ٚايؼيات ٚاييٓاصع. -

 ا يٝاس قا٥ذ قٟٛ رٟ َٛاؿؿات عاي١ٝ -

 ايػري٠ ع٢ً ايعش  ٚايذٜاس ٚايعض ٚاَاكٞ ايعشٜل ُا قذ ًٜشك٘ َٔ اَٗا١ْ. -

 ٫سرتاغاييظًض بايٛعٞ ٚايٓبا١ٖ ٚايؼذاع١ ٚا -

ثِ إْٓا ْظيطٝع ٚؾل اييشًٌٝ ايعاّ يًٓف ايؼعشٟ إٔ ْكـ ع٢ً ا٭ؾهاس ايش٥ٝظ١ اييت تلُٓيٗا ايكـٝذ٠ َٚذٔ ثذِ ظتذٛص     

يٓا إ ْشبّ تًو ا٭ؾهاس بظٝام ايؿهش٠ ايعا١َ ٚاَٛكع ايٛاسذ أٚ ايػش  ايزٟ ٚطِ ايكـٝذ٠ ٖٚٛ اإلْزاس  ٖٚذزٙ ا٭ؾهذاس   

 ناييايٞ:

 ٠َكذ١َ ط١ًًٝ غضي١ٝ قـري -

 إب٬ؽ قب١ًٝ إٜاد ٚصعُا٥ٗا بعضّ نظش٣ غضٚ ب٬دِٖ -

 ٚؿـ عذ٠ ايعذٚ ٚعيادٙ ٚاطيعذاٙ -

 تٓبٝ٘ قَٛ٘ إو َٛاكع كعؿِٗ  -

 بٝإ َا ظتب ع٢ً قَٛ٘ ؾعً٘ يًُٛاد١ٗ -

 دعٛت٘ هلِ بيعٝ  قا٥ذ عًِٝٗ -

 بٝإ َٛاؿؿات ايكا٥ذ اَطًٛب -

 ا٫طيشجاخ يكَٛ٘ ٚا٭عزاس إيِٝٗ بايب٬ؽ  -

                                                           
 و.2000ذارٚخ آداب انؼزب، يظغفٗ طادق انزافؼٙ، دار انكرة انؼهًٛح، تٛزٔخ نثُاٌ، انغثؼح األٔنٗ  (25)
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يكّٝ  طًظ١ً َٔ اذتًكات اَرتابط١ اَرتاؿذ١ ٚايذذؾكات ايؼذعٛس١ٜ ايذيت ت٪نذذ ٚسذذتٗا اَٛكذٛع١ٝ        َٚٔ ٖٓا ؾقٕ قـٝذ٠ 

 ٚتشابطٗا ايذ٫يٞ اَي .

 :ايزات١ٝ ِ ايكـٝذ٠ -3

ّ  –ٚاذتذذذٜح عذذٔ ايزاتٝذذ١ ِ ايؼذذعش ايكذذذِٜ     تقذذذ ٫ ٜهذذٕٛ َباػذذشا  بذذٌ قذذذ ٜهذذٕٛ ُضٚدذذا  مبٛكذذٛعا    -عًذذ٢ ٚدذذ٘ ايعُذذٛ

  ٖٚذزا َذا يهذٔ إٔ صتذذٙ ِ قـذٝذ٠ يكذّٝ  إ٫ إٔ ايزاتٝذ١ ِ ٖذزٙ ايكـذٝذ٠ َـذشٛب١           (26)ؼذاعش ٚقلاٜا ايٛاقع اَعاؾ يً

بـذذذم ايعاطؿذذ١  ُٚضٚدذذ١ بٓٔذذش٠ عكًٝذذ١ ٚاعٝذذ١  ٖٚذذزٙ ايزاتٝذذ١ تذذ ص َذذٔ دذذاْب ; رات ايؼذذاعش  ٚرات ايكبًٝذذ١  ٚإٕ نذذإ       

يٓاؿذع ايٛاكذض ٫ٚ زتذاٍ َخايؿيذ٘ أٚ     ايؼذاعش قذذ حتذذخ عذٔ راتذ٘ بؼذهٌ أنذ  ؾٗذٛ َٓذز بذذاٜيٗا ظتعذٌ سأٜذ٘ ٖذٛ ايذشأٟ ا              

يِٗ عذذٔ عذذذِٖٚ  ٚاطذذيٗياسِٖ مبذذا ٜرتبذذف بٗذذِ  ًذذؿآَػُظذذ  ِ إعذذذابِٗ بنسكذذِٗ  ٚغايكطذع دْٚذذ٘  ثذذِ ِ ْٔشتذذ٘ يًكذذّٛ  

ٜٚظيُش ِ إٓٗاس رات٘ بٛؿاٜاٙ ٚإْزاسٙ ايكٟٛ َٔ َٓطًل اَظيؼاس بٌ ايكا٥ذ آَكز نُا ِ  ياّ ايكـٝذ٠ "ٖذزا نيذابٞ   

عذٔ رات ايكبًٝذ١ ؾٗذٛ غذري َباػذش بذٌ ٜظيؼذـ َذٔ ايـذٛس٠           ٘زٜش يهذِ ... يكذذ بذزيت يهذِ ْـذشٞ...". أَذا سذٜجذ       إيٝهِ ٚايٓذ 

ايه١ًٝ عذٔ ٖذزٙ ايكبًٝذ١ ايذيت هلذا زتذذ عشٜذل  ٚهلذا أس  ٚأَذٛاٍ ٚهلذا صعُذا٤ ٚهلذا َذاٍ  سغذِ غؿًيٗذا َْٚٛٗذا  ؾٗذٞ قبًٝذ١                   

عٔ اٯ ذش نُذا ٖذٛ ٚاكذض َذٔ أبٝذات        -أٜلا –ا٭١ُٖٝ  "إٜاد" قب١ًٝ عشٜك١ ق١ٜٛ. ٜٚيشذخ ايؼاعش ِ  ّ َٛاص  ٚبٓؿع

 ايكـٝذ٠. 

َٚذذٔ سٝذذح اَيًكذذٞ ؾكذذذ غًذذب عًذذ٢ ايكـذذٝذ٠ اذتذذذٜح اَباػذذش  سٝذذح ْذذش٣ كذذُا٥ش اَخاطذذب آَؿـذذ١ً ٚاَيـذذ١ً  ٚ ًذذت           

ايكـٝذ٠ َٔ ا٭طًٛب اذتٛاسٟ ؾاَٛقـ ٫ ٜظُض باحملذاٚس٠  ٚايؼذاعش بعٝذذ عذٔ قَٛذ٘ ٖٚذٛ ٜشٜذذ إب٬غٗذِ ِ أقـذ٢ طذشع١           

يٝيًكذذٛٙ ٜٚعًُذذٛا بؿشذذٛاٙ. نُذذا إٔ ارتطذذاب ِ غايبٝيذذ٘ كذذُري   بارتطذذاب اَباػذذش   ٜٚلذذعِٗ أَذذا اذتكٝكذذ١ ٚا٭َذذش اَذذب    

كذُري اَخاطذب ٜذذٍ عًذ٢     ًعٞ أت٢ ب٘ ايؼاعش سشؿا  ع٢ً إػشاى ايكذّٛ ؾايهذٌ َعذ  با٭َش ٚقذذ قذاٍ عًُذا٤ ايًػذ١ إٕ "       

ِ (27)"ٚكُري اَخاطب أ ف َٔ كُري ايػا٥ذب ٚريذو يكًذ١ ا٫ػذرتاى     ...اَشاد بٓؿظ٘ ٚمبٛاد١ٗ َذيٛي٘  أٍٚ   ؾ٬سذٕ 

ايكـٝذ٠ سذٜح ايؼاعش بلُري ايػا٥ب ِ قٛي٘: أبًذؼ إٜذادا  ٚ ًذٌ ِ طذشاتِٗ" يهٓذ٘ ًٜيؿذت طذشٜعا إو كذُري ارتطذاب ِ          

ايبٝت اييايٞ َباػش٠: ٜا هلـ ْؿظٞ إٕ ناْت أَٛسنِ ػي٢" "أ٫ ختاؾٕٛ..." ٖٚهذزا ٜظذيُش ِ  طابذ٘ اَباػذش إو ْٗاٜذ١      

 يت يهِ ْـشٞ...".ايكـٝذ٠ "ٖزا نيابٞ إيٝهِ...." يكذ بز

 

 

 

                                                           
 .178ُٚظز: شؼزَا انمدٚى ٔانُمد انعدٚد، ْٔة رٔيّٛ، ص (26)
. يظز ،انًكرثح انرٕفٛمٛح، ػثد انحًٛد ُْدأ٘ :ذحمٛك، ظالل اندٍٚ ػثد انزحًٍ تٍ أتٙ تكز انظٕٛعٙ، عٕايغًْغ انٕٓايغ فٙ شزغ ظًغ ان (27)

 .246، 221، ص1ض
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 احملٛس ايجاْٞ 

 دساط١ ايبعذ ايب٬غٞ ِ ايكـٝذ٠

 تٓٛع ا٭طًٛب ايب٬غٞ: -1

ٖزٙ ايكـٝذ٠ ؿش ١ إْزاس َٔ ؾٓا٤ ستكل   ٚيزيو ْش٣ أطايٝب َيٓٛع١ دا٤ بٗا ايؼاعش  ٖٚزا اييٓٛع دعٌ يًكـذٝذ٠    

١ ْؼذذاْ ايظذذاَع  ٚإٜكذذا  ذد ا٭طذذايٝب ِ تطشٜذذدذذزبا  يذذذ٣ اَخاطذذب  ٚقذذذ أػذذاس عًُذذا٤ ايب٬غذذ١ إو ايكُٝذذ١ ايب٬غذذ١ ييعذذ  

ٍ  ُٖيذ٘ ِ ا  . ٜٚبذذأ ٖذزا اييٓذٛع بذذ  ا٭طذايٝب ايطًبٝذ١ ٚارت ٜذ١  ؾا٭طذذايٝب ايطًبٝذ١ دذا٤ت َيٓٛعذذ١         (28)إلؿذػا٤ َذا ٜكذذا

 َٚباػش٠  َٚٓٗا:

ٛا ..."  ٚغريٖا َٔ ؿذٝؼ  أطًٛب ا٭َش ِ َجٌ "أبًؼ  ؿْٛٛا  ادًٛا  اػؿٛا  قَٛٛا  ؾؼُشٚا  اؾضعٛا  اػشٚا  قًذٚا  ؾاطيٝكٔ

ا٭َذذش ادتُذذاعٞ  ٖٚذذزٙ ايـذذٝؼ ٚإٕ ناْذذت حتُذذٌ أغشاكذذا  ب٬غٝذذ١ زتاصٜذذ١   ظذذب ايظذذٝام  ناييشذذزٜش ٚحتؿٝذذض اهلُذذ١          

ٚا٫طيٓٗا  ٚايٓـٝش١  يهٓٗا تبكذ٢ ِ إؾادتٗذا اذتكٝكذ١ ايًػٜٛذ١ باعيبذاس ايكـذٝذ٠ سطذاي١ حتذزٜش ٚ طذ١ تٓؿذز َذٔ قبذٌ             

 ايكّٛ.

ٓ   ٜٚنتٞ أطًٛب ايٓٗٞ َهشسا  ٛا  ايذ٫٫ت ٚا٭غشا  ْؿظٗا اييت ِ أطًٛب ا٭َش   َجٌ "٫ تهْٛٛا  ٫ ٜذع  ٫ تػذشْهِ  ٫ تذنَ

تٞ ييعضٜض طًب٘ ايكٟٛ يب  قَٛ٘  نُا ٬ٜسذٕ إٔ ٖذزٙ ا٭طذايٝب ايٓاٖٝذ١ تؼذري إو إٔ قَٛذ٘       ٫ تًٗهِ  ٫ تجُشٚا..."  ٚتن

 ّ ق٠ٛ قَٛ٘  ٖٚٞ عٛاٌَ ٖضي١ ِ قبًٝي٘.ؾع٬  غاسقٕٛ ِ تًو آَٗٝات  ٜٚشٖا ايؼاعش َجايب حتب

أَذذا أطذذًٛب ا٫طذذيؿٗاّ ؾكذذذ اطذذيخذَ٘ ايؼذذاعش ِ ث٬ثذذ١ َٛاكذذع  إ٫ أْذذ٘ ٌذذٌ أبعذذادا د٫يٝذذ١ عُٝكذذ١ ا٭ثذذش  ؾٗذذٛ ٜيعذذذب        

ٜٚنط٢ ذتاٍ قَٛ٘ ِ يٕ ٚاسذ ٖٚٛ ٜشاِٖ ْٝاَا  ٫ عتشنٕٛ طانٓا سغِ َا عتذم بِٗ ِ قٛي٘ "َايٞ أسانِ ْٝاَا " نُا 

 َٔ تػ  ايكّٛ بعض َاكِٝٗ  بُٝٓا ساهلِ ٚكٝع ٚساكشِٖ أطٛد َٚظيكبًِٗ َشتٗٔ بٝذ عذِٖٚ: ٜيعذب

َِٚي ًوُٝهِ َعّض أو ٜيَشّد َع ِي ذَارا  ََٚاِتَلعا            ُه  ٍِ ٙي أوٚ َر  "إبٕ كاَع يَ شي

يِٗ  ٚيٝبعذح ِ ْؿٛطذِٗ اهلُذذ١    ٜٚيظذا٤ٍ ايؼذاعش َيعذبذا  ِ  قٛيذ٘ "أ٫ ختذاؾٕٛ قَٛذا " يٝؼذعش قَٛذ٘ باطذيػشاب٘ َذٔ غؿًذ            

 ٚايؼعٛس خبطش ايعذٚ ايذاِٖ. ٚأطًٛب ا٫طيؿٗاّ ظتعٌ اَخاطب ِ سٛاس َع ْؿظ٘ يهؼـ ادتٛاب. 

ٜٚظيخذّ ايؼاعش أطًٛب ايٓذا٤ ِ تٓبٝ٘ قَٛ٘  إو أعض َا يًهٕٛ َٚا يهٔ إٔ ٜؿذعذٛا ؾٝذ٘ "ٜذا قذّٛ بٝلذيهِ ٫ تؿذعذٔ       

 ريا"  َظيخذَا  ا٭دا٠ "ٜا" يٝؼعشِٖ بكشب٘ َِٓٗ  سغِ بيعذ اَظاؾ١ بٝٓ٘ ٚبِٝٓٗ.بٗا" "ٜا قّٛ ٫ تنَٓٛا إٕ نٓيِ غ

أَا ا٭طايٝب ارت ٜذ١ ؾيظذيٓذ عًٝٗذا ايكـذٝذ٠ ِ َعٔذِ أبٝاتٗذا  ٖٚذٞ إر تذنتٞ ِ أىاطٗذا اَيعذذد٠ بايـذذم ايذٛاقعٞ ِ             

َـاغٗا ايًؿٔٞ إو تهٜٛٔ قاعذ٠ َعشؾ١ٝ  َطابك١ ايٓظب١ ايه١َٝ٬ يًُخ  عٓ٘ ٚاقعا  ٚاعيكادا   ٚتظع٢ َٔ  ٬ٍ ٓاٖش

بايٛاقع   ؾٗٞ أٜلا  تعبريات   ١ٜ ست١ًُ بذ٫٫ت ٚإعتا٤ات بًٝػ١  تشَٞ إو أغشاكٗا ِ تٛدٝ٘ اَخاطب  إو َا ظتذب  

                                                           
(22)

 .2، ص2و. ج4335بيروث،  -انًكتبت انعصريت ، يحًد يحيي انديٍ عبدانحًيديُظر: انًثم انسائر البٍ األثير، تحقيق:  
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ؾعً٘ بعذ ٚؿذـ ايٛاقذع يذ٘  ؾٓذذذٖا حتهذٞ قـذ١ ايعذذٚ ايػذاصٟ  ٚتذب  ؿذؿي٘ ٚتـذـ قٛتذ٘  ٚتؼذخف َهذأَ ارتطذش  ٫                

خاطذذب  هذذِ ارتذذ   ٚيهذذٔ ٭غذذشا  ب٬غٝذذ١ تذذذٚس ِ غايبٗذذا سذذٍٛ اييشذذزٜش ٚاإلْذذزاس  ٚتذذنتٞ يًيٓبٝذذ٘ ٚاييشؿٝذذض    إلؾذذاد٠ اَ

نُا ِ قٛيذ٘ "أَظذٛا إيذٝهِ ننَجذاٍ ايذذبا طذشعا" ِٚ قٛيذ٘ "ؾٗذِ طذشاع إيذٝهِ..." ِٚ قٛيذ٘ "ِ نذٌ ٜذّٛ ٜظذٕٓٛ اذتذشاب                

ايكب١ًٝ إو َٛاكذع ايلذعـ  ٜٚذزنشِٖ  ذاهلِ َعيُذذا        يهِ....." نُا ٜظيخذّ ايؼاعش ا٭طًٛب ارت ٟ ِ يؿت ْٔش

 ع٢ً اَكاس١ْ ِ نجري َٔ اَٛاكع نُا ِ قٛي٘ "٫ اذتشخ ٜؼػًِٗ..." "ٚأْيِ حتشثٕٛ ا٭س  عٔ طؿ٘".

ٚقذ تنتٞ ادتٌُ ارت ١ٜ بعذ طًب ننَش أٚ ْٗذٞ أٚ ْذذا٤  ٚريذو بػذش  بذح ا٭َذٌ ٚتًطٝذـ ايطًذب نُذا ِ قٛيذ٘ "ثذِ             

أٚ ييننٝذ ا٭طًٛب اإلْؼذا٥ٞ ٚتٛكذٝض اهلذذف ٚايػاٜذ١ َذٔ ايطًذب نُذا ِ قٛيذ٘ ْاٖٝذُا           اٍ ا٭َٔ َٔ ؾضعا".اؾضعٛا قذ ٜٓ

ٌٌ يوَٝظذُهذَذ٫ تيًٗقَٛ٘: " ََُٓهذِ إبَب  ٍِ ِٚ َبَعٔ ِٕ ايَعذي ٌٌ إب  ".َشعاذِي قوذت يُهِ إبَب

ا٭مسٝذذ١  ٚقذذ ٚغريٖذذا نُذا ْذذش٣ ريذذو   ٚتذنتٞ ِ ايػايذذب ادتُذٌ ارت ٜذذ١ َ٪نذذ٠ مب٪نذذذات عذذ٠ أبشصٖذذا "إٔ" ٚادتًُذ١       

 بٛكٛ  ِ أبٝات ايكـٝذ٠.

ًَُٚشا  ْؼري إيٝذ٘ ِ اطذيكشا٤ ٖذزٙ ا٭طذايٝب ارت ٜذ١ ٚاإلْؼذا١ٝ٥ ِ أْٗذا  ًذت َذٔ أٟ َذذٜض أٚ اطذيعطاف يكَٛذ٘  بذٌ                 

ٍب ذذٛا إبيوُٝهِ نونوَجذذَظذأوَٜظيؼـ َٓٗا اييٛبٝخ  ٚاييشزٜش  َشاعٝا  بزيو َكاّ ساٍ ارتطش ٚغضٚ دشاؾٌ ايعذٚ ايضاسـ  " ا

ٗي " ِٚ قٛي٘ "َذبا طيشيعاذاي َيًَيذؾو َٚايظذِ َطشاٌع إبيوُٝهِ َبَ   َٜذ  ايـاَب  َٚي َش  ُّ  َػٛنا   ". أٚ اييشؿٝض ٚاطيٓٗا  اهلُذِ  ًوعاَذَك

ََذذا  قوذ أوػؿونُا ِ قٛي٘: " َِٚيُهِ  ََٔ إبسَخ أو ِٕ يوُهِ  َٜٓكوَطعاذإب َٚ َٜؿ٢ٓ   ".كتي أوٕ 

ٗي ِ إٔ ايؼاعش ٜٓٛع  ِ إٜشاد ا٭طًٛب ارت ٟ ب  ًٌ   ١ٜ ؾع١ًٝ ًٌٚ   ١ٜ امس١ٝ  نُا ِ قٛي٘ "ٚسغ   شاٌع ذِ َطذؾو

َيًَيذِ َبٝذُهذإبيوٝ َٚايظذ    ذذَكذَٔ  َٜذذ  ايـذاَب  َٚيَ ذَش  " إ٫ إٔ ادتُذٌ ارت ٜذ١ ايؿعًٝذ١ ٖذٞ ايػايبذ١  ٚريذو َجذٌ قٛيذ٘         ًوعاَذُّ  َػٛنا  

ٍّ ؾوَضعاذييِ َبنوَذيوكٕٝٛ سٝاٍ ايؼٍٛ  ٚتٓيذٕٛ بذاس ايكًع١  ٚتًبظٕٛ ثٝاب ا٭َٔ  "ٜظٕٓٛ اذتشاب  تًكش ... ٚغريٖا َٔ ٍش ساصب

ادتٌُ ايؿع١ًٝ اييت تٛسٞ بيذذد اذتذخ ٚتشقب٘  ٚبايزات ادتٌُ اييت حتيٟٛ ع٢ً ايؿعٌ اَلاسع  إر ٜش٣ عًُا٤ ايًػ١ إٔ 

ٌَُ يًٍذ٫يذذ١ عًذذ٢ اذتذذاٍ      ٜيظنذذَيعن ٗيُذذا َعذذا    ايؿعذذٌ اَلذذاسع  ادتًُذذ١ نُذذا ٜذذش٣ ايب٬غٝذذٕٛ إٔ    ٚا٫طذذيكباٍ  أٟ: ٭سذذذُٖا أٚ يو

١ٍٜ اَؼي١ًُ ع٢ً ؾعٌ َلاسع غريب  ٍٝذ١    َظبٛم بعٛاٌَ ْـب ٚدضّ تػري َٔ صَٓٝي٘ارت  ٍٓظذب١ اذتهُ   تؿٝذ اّذَد سيذذيَٚخ اي

١ٍٝ د٫ي١ ايؿعٌ اَلاسع  َع إؾاد٠ تيابع َتَذّذد اذتذٚخ  طٛا٤ أناْت مبكيل٢ؾٝٗا   َيجنبَي١   أّ َٓؿ  .(29)ادت١ًُ 

َٚٔ ا٭طاٜب ايبذٜع١ تًو اييكظُٝات اييت ْشاٖا ِ ثٓا١ٝ٥ َيلاد٠ سٝٓا  َٚيذاْظ١ أ ش٣ نُا ِ قٛيذ٘  "طذٛسا  اساٖذِ     

 ٚطٛسا  ٫ أبِٝٓٗ" ٚقٛي٘ "َشتادا  َٚٓيذعا " ٚقٛي٘ "ٜهٕٛ َيبعا  طٛسا  َٚيبعا" ٚقٛي٘ "٫ قُشا ٫ٚ كشعا".

                                                           
(23)

: يعجيى فيي انًصيطهحاث    انكهيياث . ويُظير:  422، ص4، ألبيي عيعيد األَبيارد، دار ان كير ديجيق، ج     الفإلَصاف فيي يسيائم ان ي   يُظر: ا 
وان يييرول انهةىييييت، ألبيييي انبقييياح انك يييىد، تصيييحيم: د.عيييدَاٌ درويييير ويحًيييد انًصيييرد، ياعسيييت انرعيييانت بييييروث، انطبعيييت انثاَييييت            

 .21ص ،و.4332هـ/4142
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اإلػاس٠ إو إٔ ايكـٝذ٠ ٫ ختًٛ َذٔ بعذض ايشنانذ١ ِ ايـذٝاغ١ إر صتذذ بعذض ا٭بٝذات تكذرتب ِ َـذاغٗا           ٫ٚ بذ َٔ  

ٍٔ   َذذذٔ ايذذذِٓٔ اييكًٝذذذذٟ  َٚٓٗذذذا قٛيذذذ٘: "    ِي َسَظذذذ ََذذذُٓه  ٍٟ ِي   َذؾوَاقٓذذذ" ٚقٛيذذذ٘ "ؾوَاػذذذؿٛا غوًًٝذذذٞ َبذذذَشأ ََٚاٌذذذٛا َرَذذذاَسُن ِي  ٛا َدٝذذذاَدُن

ـََ  ٫ َتظَيؼَعشٚا ادتو ُِْهِ ديْذذؾو٬ َتػي "  ِٚ قٛي٘ "َضعاََٚاطَيؼَعشٚا اي ٫َٚ طوذِش َٓذذذ ابٞ إبيوُٝهذذذ زا َنيذذذ َِٖٚ قٛيذ٘ "  "ٌعذَُذ ذٝا  َٚاي زٜشي ذذذ ِ 

يًؼعش١ٜ يػ١ " ٚغري ريو َٔ ادتٌُ اييت ٖٞ أقشب إو ا٭طًٛب ارتطابٞ. ٖٚزا أ ٌ نجريا  بؼعش١ٜ ايكـٝذ٠  إر إٕ يوُهِ

يؼذذاعش ٜكذذّٛ ببٓا٥ٗذذا بطشٜكذذ١ ختذذشز عذذٔ َذذنيٛف ايهذذ٬ّ  ٚدذذاسٟ ا٫طذذيعُاٍ    شتـٛؿذذ١  ٚطشٜكذذ١ ِ اييعذذبري َعذٚيذذ٘  ؾا 

سٝذذح إٕ َذذٔ  ـذذا٥ف ٖذذزٙ ايًػذذ١ ايٛؿذذٍٛ إو اَعذذاْٞ بطشٜكذذ١ غذذري َباػذذش٠  ٚا٫عيُذذاد ِ ايًػذذ١ عًذذ٢ طاقاتٗذذا اَهْٓٛذذ١      

 .(30)ارتؿ١ٝ

 :ايـٛس ايؼعش١ٜ ِ ايكـٝذ٠ -2

٢ ايٛطذذا٥ٌ ٚايعٓاؿذش ايب٬غٝذ١ اَعشٚؾذذ١  ناييؼذبٝ٘ ٚا٫طذذيعاس٠    مل تيلذُٔ ايكـذٝذ٠ ؿذذٛسا  ػذعش١ٜ  نذجري٠ اعيُذذادُا عًذ       

 َٔ سٚع١ إبذاع١ٝ  ٚإثاس٠ يًخٝاٍ. ٬ُٝ َٔ تًو  ايـٛس اييت ٫ ختًٛٚايهٓا١ٜ  ٚإىا اطيطاع ايؼاعش إٔ ًٜيكّ عذدا  قً

 ؾًٓشٕ بذا١ٜ عذدا  َٔ ايـٛس اييؼب١ٝٗٝ ِ ايكـٝذ٠ َٓٗا قٛي٘:   

ََٓب ا٭وْذَٚٚاَك ٕب إبرا َذذذاُ٭قشذذذنو  اَب رٟ ُأػيٍش      ذٝذٍض أوػ ٙي يوذذٛيا  "عاذذذَُذا ْٛسي

إر اطيطاع ايؼاعش إٔ ٜشطِ ؿٛس٠ ابيظا١َ احملبٛب١ ٜٚؼخف َعإ ا٭طٓإ عٓذَا ػبٗ٘ با٭قشٛإ اَيؿذيض ايذزٟ ٜعهذع    

 ايٓٛس ِ ؾـٌ ايشبٝع.

َؿـٌ ستظٛغ  سٝذح ػذب٘    ٖٚٛ َشطٌ ييؼبٝ٘ ٖٓا َؿشد ؾا طشعا" أَظٛا ننَجاٍ ايذٍيباٚؿٛس٠ تؼب١ٗٝ ْشاٖا ِ قٛي٘: "

ا٭عذا٤ بـػاس ادتشاد اييت تػطٞ َظاس١ َٔ ا٭س  ٖٚٞ تضسـ ِ طشع١ شتٝؿ١  ٚايٓاغ عتظبٕٛ يًذشاد أيـ سظاب  

ؾُذا بايذو إرا نذإ ريذو ايظذٛاد اَكبذٌ َذٔ ايبؼذش. ثذِ إٕ أدا٠ ايؼذب٘ ٚؿذٝػ١ "أَجذاٍ" ادتُعٝذ١ تذٛسٞ بعٔذِ ايعذذذٚ  ِٚ                

 "طشعا" مبـاغٗا تننٝذ يًُع٢ٓ. يؿ١ٔ

ْٚشاٙ ٜؼب٘ ذتٕ عٕٝٛ ا٭عذذا٤  شٜذل ْذاس ٜؼذيعٌ ٚعتذشم  ٖٚذٛ تؼذبٝ٘ شتٝذـ اطذيخذّ يذ٘ أدا٠ اييؼذبٝ٘ "نذنٕ" ييذٛسٞ              

 بك٠ٛ ايـٛس٠ اييؼب١ٝٗٝ ٚتننٝذٖا.

 ٜٚلشب هلِ َج٬ُ َع أسكِٗ ؾٝؼببِٗ بظؿ١ٓٝ تبشش ِ أَانٔ غري ؿاذت١ يإل اس:

ٍْٞ أوساُن َٚأوذذإب َٕ َبِٗ  َٚايطوَبعا  ا     ذسكا  تيعَذبٛ َٛعَح  ١ََٓ َتػؼ٢ اي ٌَ ايَظؿٝ  ََج

ٔ ِ ايبشاس  ٚايٛؿٍٛ إو ذ٠  تيعًل بارتطٛس٠  ؾايشٜا  ٚا٭َٛاز تٛاد٘ ايظا٥شٜٚمتجٌٝ ايكّٛ بايظؿ١ٓٝ ٜٛسٞ مبعإ عذٜ

 إو ايٓذا٠. ٛاايؼاط٧ عتياز إو ٜك١ٔ ٚتٓب٘ سي٢ ٜـً

 يؼاعش:َٚٔ ايـٛس ا٫طيعاس١ٜ قٍٛ ا

                                                           
 .17ص. و2002 طثرًثز/ ْـ1423 رظة ػشز انصاَٙ انًعهد انُمد، فٙ ػالياخ ، ًٕدِح حًاد٘ انحدٚس، انشؼز فٙ اإلتالؽ يظأنح (30)
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َُّهذَٚقو ٓو ََذذ أو ِي      ذٔ َػذِي  ٌٍ يوذَٖ   طشب َثػشبُن ُٓذٛ ِي َقطوذٌِ َتذًوذ٘ي   عاذػؼاُن

ؾؿٞ ايبٝت اطيعاس٠ تـشعت١ٝ سٝح أٓٗش ايعذٚ ايكادّ َذٔ أطذشاف ايذب٬د ٚػذبٗ٘ بذاهلٍٛ اذاَع ايهجذش٠ ٚايظذٛاد اَخٝذـ           

ًوِ ٚيٝظت ١ًُٓ ٚاسذ٠  ثذِ إْٗذا تػؼذ٢ ايكذّٛ     ٚا٫طيعاس٠ ٖٓا َب١ٝٓ ع٢ً تؼبٝ٘ َؿشد ب١٦ٝٗ َشنب١ َٔ ا ُٓ هلٍٛ ايزٟ ي٘ 

قطعا  ٚن١ًُ "قطعا " تؿٝذ تذؾل تًو ائًِ ٚاسذ٠ بعذ ا٭ ش٣. ِٚ ايؼذطش ا٭ٍٚ َذٔ ايبٝذت إعتذا٤ د٫يذٞ ٜ٪نذذ قذ٠ٛ        

 ايـٛس٠  ٜٚؼري إو َؿادن٠ ايعذٚ ٚقذ أٌٓ ايكّٛ ٖٚذِ عًِٝٗ َٔ ْاس١ٝ ٚاسذ٠.  

   ٛ ٘ َٚٔ ايـذٛس ايهٓا٥ٝذ١ ق ٚظتذ   ٚايينٖذب يًشذشب. ِٚ قٛيذ٘ "    نٓاٜذ١ عذٔ ؿذؿ١ ا٫طذيعذاد     يهذِ" ٖٚذٞ    ٜظذٕٓٛ اذتذشاب  " يذ

ذتاٍ ايعذٚ ٖٚٛ ظت  ريو ايٓٛع َٔ ايؼذش اَذش  ٖٚذزٙ نٓاٜذ١ عذٔ ؿذؿ١ ايؼذش         هٓا١ٜتـٜٛش بطشٜل اي "ايـاب ٚايظًعا

 ايزٟ ٜلُشٙ ايعذٚ.

 ١ٜ عٔ ؿؿ١ ايينٖب ٚاذتزس ايؼذٜذ.اْ أسدًهِ" ٖٚٞ نٓاَٚٔ ايـٛس ايهٓا١ٝ٥ ايشا٥ع١ قٛي٘: "قَٛٛا قٝاَا ع٢ً أَؼ

 إٜكاع ايكـٝذ٠: -3

اذتشنذذ١ ايـذذٛت١ٝ ايعاَذذ١ ايذا ًٝذذ١ ايٓاػذذ١٦ َذذٔ ايٓٔذذاّ ايذذٛصْٞ يٮْػذذاّ ِ سشنيٗذذا     ٜعذذشف اإلٜكذذاع يذذذ٣ ايٓكذذاد بنْذذ٘ "   

 .(31)"اَيياي١ٝ

ٚسذٙ ٜعطٝٗا ؾخا١َ َٛطذٝك١ٝ عذٝبذ١    ٚتعيُذ ايكـٝذ٠ ادتا١ًٖٝ ِ إٜكاعٗا بؼهٌ أطاغ ع٢ً ايٛصٕ ٚايكاؾ١ٝ  ؾزيو 

َٔ  ٬ٍ ا٭ٚصإ ايعشٚك١ٝ ٚتكظُٝٗا إو ٚسذات ِ ايبٝت ايؼعشٟ ٚتكظِٝ ايبٝت ايؼعشٟ إو ػطشٜٔ ٜٓؼ٧ َا ٜظ٢ُ 

ظتعذٌ ايؼذعش نذاجملش٣    ايذزٟ  اَيظل اَيٓاطل  بعُٛد ايؼعش  ٖٚزا ايعُٛد ايؼعشٟ مس١ يًكـٝذ٠ ايكذي١ إر إْ٘ ايعٓـش

ٚ اَيذذذؾل ِ سشن ٜطذذشب ايؿٗذذِ يـذذٛاب٘ َٚذذا ٜذذشد عًٝذذ٘ َذذٔ سظذذٔ تشنٝبذذ٘       "بذذزيو عٓـذذش ًذذايٞ;   ٖذذٛ يذذ٘ اإلٜكاعٝذذ١  

غري إٔ ٖٓاى عٓاؿش أ ش٣ تيعاكذ َع ايٛصٕ ٚايكاؾ١ٝ ييعطٞ ايكـٝذ٠ ق٠ٛ إٜكاع١ٝ أقذ٣ٛ  ٚعتذع    (32)"ٚاعيذاٍ أدضا٥٘

     َ عٜٓٛذذ١  نايظذذذع ٚادتٓذذاغ ٚايرتؿذذٝع    هلذذا سْٝٓذذا  َٚذذٔ ريذذو  دذذٛد ايظذذبو  ٚؾخاَذذ١ ا٭يؿذذآ  ٚاحملظذذٓات ايًؿٔٝذذ١ ٚا

٪دٜذ٘ َذٔ أدا٤   َذا ت ايٛقٛف ع٢ً ٖزٙ ايعٓاؿذش َعشؾذ١    ٚاَكاب٬ت ٚاييلاد  ٚغري ريو ُا ٜظ٢ُ باإلٜكاع ايذا ًٞ. ٚيهٔ

 :ِ ؾعاي١ٝ اإلٜكاع

ايذٛصٕ بٛؿذؿ٘   اَيًذو  "ٚقذذ   : ٖٚٛ اَٛد١ ايـٛت١ٝ اَيهشس٠ ايٓاا١ َٔ ايبشش ايعشٚكٞ ايزٟ تٓئِ ؾٝ٘ ايكـٝذ٠  ايٛصٕ

طبعا  إَها١ْٝ ايكذس٠ ع٢ً َؿادن٠ اَيًكٞ بايكذس٠ ع٢ً كبّ ايه٬ّ اَيٓاثش اَؼيت  ُْٚٔ٘ ٚدعًذ٘ أ ذارا  ًَٚؿيذا  ٚأنجذش     

ِٚ إٜكاعذذ٘ بظذذاط١  . ٖٚذذزٙ ايكـذذٝذ٠ دذذا٤ت عًذذ٢ ٚصٕ ايبشذذش ايبظذذّٝ ٖٚذذٛ َذذٔ  ذذٛس ايؼذذعش ايطًٜٛذذ١  (33)"بذذشٚصا  ٚسلذذٛسا 

ٕ نجريا  ِ أػعاسِٖ  ؾٗٛ ٜيُٝض  شن١ َٓظاب١ ٚؾٝ٘ تيٛؾش يًؼاعش سش١ٜ اييعبري عذٔ    ٚقذ اطيخذَ٘ ادتاًٖٝٛٚطٗٛي١

                                                           
 .20ص. و1856 انماْزج يظز يكرثح سكزٚا، فإاد انًٕطٛمٙ، انرؼثٛز (31)
 .53صو. 1856انؼهٕ٘، ذحمٛك: يحًد سغهٕل طالو ٔعّ انحاظز٘، انًكرثح انرعارٚح انكثزٖ، انماْزج  عثا عثا التٍ انشؼز ػٛار (32)
 .206ص ،15ض.  و2003/ ْـ1424 انظاتؼح انظُح ،انرزاز ظذٔر تاػٛظٗ، ػهٙ انمادر ػثد انمدٚى، انؼزتٙ انُمد فٙ انشفٕٚح ئشاراخ (33)
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) َظيؿعًٔ ؾاعًٔ(; ُأ زت ا٭ٚو َٔ ايشدذض  ٚايجاْٝذ١ َذٔ    اَعاْٞ ايط١ًٜٛ  نُا أْ٘ َٔ ايبشٛس رٟٚ اييؿع٬ٝت اَضدٚد١ 

 ْٔشْا إو ايبٝت ايؼعشٟ ايزٟ ٜكٍٛ:ٚريو ٜيٝض يًؼاعش ػشٔ ايبٝت ايؼعشٟ بذ٫٫ت نجري٠  ؾًٛ    ش اَيذاسى

َٕ قوذأو٫ َتخ ٍب ايذذٛا إبيوُٝهِ نونوَجذذَظذأوَ     ِي  ذذُهذذَٛا  ٫ أوبا يوذاؾٛ  َذبا طيشيعاذا

يٛدذْا ايؼاعش قذ كُٓ٘ د٫٫ت عذٜذذ٠ ٚاطذيطاع ؾٝذ٘ إٔ ٜٓبذ٘ قَٛذ٘ ٚغتذٛؾِٗ ٜٚذذعٛ عًذِٝٗ صٜذاد٠ ِ اييٓبٝذ٘ ٚعتذزسِٖ            

  ِ ٝذت ٜهؿذٞ ييٓبٝذ٘ ايكذّٛ بذا٭َش      ٚإٔ ٖذ٪٤٫ ايكذّٛ ُنجذش عذذدِٖ ٚطذشع ِ طذريِٖ  سيذ٢ إٔ ٖذزا ايب          قَٛا  قشسٚا غذضٚ ب٬دٖذ

 نً٘  ٖٚٛ َا ٜظ٢ُ "ببٝت ايكـٝذ".

شذذذٕ إٔ يبشذذذش ايبظذذذّٝ سشنذذذ١ إٜكاعٝذذذ١ ؾٝٗذذذا عًذذذٛ ٚاطتؿذذذا   ٜيٛيذذذذ َذذذٔ ريذذذو ا٫صدٚاز ِ اييؿعًٝذذذي        ٚيهذذذٔ إٔ ًْ

ٜيٓاغِ َذع ؿذش ات ايؼذاعش ٚهلؿذ٘ ايٓؿظذٞ ٚقًكذ٘ ايؼذعٛسٟ يًشذذخ ايذزٟ           اَيهشست   ؾؿٞ ايكـٝذ٠ صتذ تذؾكا  إٜكاعٝا 

ي ذش ايبٝذت إو   "َٔ ا٭١ُْٔ اإلٜكاع١ٝ ايجابي١ ِ ايكـٝذ٠ ادتا١ًٖٝ  ٚتعشف بنْٗا أَا ايكاؾ١ٝ ؾقْٗا  ٜعادت٘ ِ قـٝذت٘.

    ٔ ِّْٛذذ١ بذذزيو   (35)"ايهذذ٬ّٚإىذذا قٝذذٌ هلذذا قاؾٝذذ١ٌ ٭ْٗذذا تكؿذذٛ    "  (34)"أٍٚ طذذانٔ ًٜٝذذ٘ َذذع اَيشذذشى ايذذزٟ قبذذٌ ايظذذان َه

 .(36)"َكطعا  ؿٛتٝا  َٛطٝكٝا   ٜشتهض عًٝ٘ ايؼاعش ِ ايبٝت ا٭ٍٚ  ؾٝهشسٙ إو ْٗا١ٜ أبٝات ايكـٝذ٠"

  ٚقذذ  ايٓاػ٧ عٔ إػباع سشنذ١ ايذشٟٚ "ايؿيشذ١"      ٚأيـ ايٛؿٌ"ايع "ٚايكاؾ١ٝ ٖٓا قاؾ١ٝ َطًك١ بٓٝت ع٢ً سشف ايشٟٚ 

ٚريو إٔ ظتيُذع ث٬ثذ١     ٖٚزٙ ايكاؾ١ٝ َٔ ايٓٛع اَرتانب  ""اجملش٣" ذتشف ايشٟٚ بي١اييضّ ايؼاعش  شن١ ايؿيش١ ايجا

 .(37)"سشٚف َيششن١ بعذٖا طانٔ

ََٛدَعا  ايبٝعذا  طُعذا  تبعذا  َعذا ..."  أسذذثت         ٖٚزٙ ايكاؾ١ٝ اَرتانب١  شن١ سشٚؾٗا ايج٬ث١ ٚسشف ايٛؿٌ باَيذادٙ "اي

 ئاسٙ.ظاَع ٜرتقب٘ ٜٚيًٗـ يظُاع ْٗا١ٜ نٌ بٝت ٚظتذ ْؿظ٘ َؼذٚدا  ٫ْإٜكاعا ٚسْٝٓا ػذٜذ ايٛكٛ   ظتعٌ اي

ِ ؾ :أَا اإلٜكاع ايذا ًٞ   ِ  (38)"ايذشْ  آَبعذح َذٔ ايؼذعش    " ٗٛ أسذ ا٭ػهاٍ ادتُاي١ٝ ِ ايكـٝذ٠ ادتا١ًٖٝ  ٜٚيُجذٌ 

ٞ    َباْٝ٘ ٚيػي٘  ٚاْئاّ َؿشدات٘ ًًٚ٘ اييت تـاؽ ِ ١٦ٖٝ  اؿذ١. ٚأبذشص ايعٓاؿذش ايذيت     تيُجذٌ ِ;   تهَّذٕٛ اإلٜكذاع ايذذا ً

اَؿشدات  اييت ؿاغٗا ايؼذاعش بظ٬طذ١  ٚؾٝٗذا ؿذٛس٠ دٝذذ٠ َذٔ ايرتابذّ ٚايذي٩٬ّ سيذ٢ ِ أؿذٛات اَؿذشد٠ ايٛاسذذ٠ أسٝاْذا               

 سا٥عا  نُا ْش٣ ريو ِ تهشاس سشف ادتِٝ ٚتٛصٜع٘ اَيٓاطل ِ قٛي٘: سْٝٓا ؾكذ ٜيهشس سشف ِ ايبٝت ايؼعشٟ ؾٝشذخ 

َُضدٞ َعَبٌ أو ٌٍ    ذّٜٗا ايشاَنبي ا َيذذَٛ ادتوذذذذَْش   ٢ً َعَذ َيَٓيَذعاذذذضَٜش٠َ  َٚ  شتادا  

ٖيذطوٜٚٔٗش ريو اإلٜكاع َٔ  ٬ٍ اييذٓٝع أٚ ايرتدٜذ يعباسات َع١ٓٝ ِ ايبٝت أٚ ايؼطش ايٛاسذ ِ َجٌ قٛي٘: " ِي ذذٛسا  أوسا

ٓيذَٚطو ََٜٗذ ...ِيذذٗيذٛسا  ٫ ُأبٝ َٕ إبراذذعذ٫  ََٖذذذا غذذَ ٛ  ٌٌ ٝ  ..اذعذذاَؾ ًو َٖذزا اي َٚ َُعٕٛ  َُعذا ذذذذ حي قوذذذ ٫ َتذ " ْٚذش٣ ريذو اإلٜكذاع ايذذا ًٞ     ذ َد

                                                           
 .1ص. و1870/ْـ 1380 ديشك حظٍ، ػشج. د: ذحمٛك األخفش، طؼٛد انحظٍ ألتٙ انمٕافٙ، (34)
(25)

 .512، ص6و. ج222، بيروث دار انكتب انعهًيت، د انحًيد هُداودعب :تحقيق،البٍ عيدِ انًرعي، انًحكى وانًحيط األعظى 
/ ْممـ1411 ٔاناًظممٌٕ انظممادص انؼممدد طممُؼاء، ٔانثحممٕز، اندراطمماخ يزكممش ًُٚٛممح، دراطمماخ ػهممٙ، انزضمما ػثممد.د انرمهٛدٚممح، انمظممٛدج تُٛممح (36)

 .31ص. و1881
 .2انمٕافٙ، ألتٙ ٚؼهٗ انرُٕخٙ، ص (37)
 .34ص ،4و،ض1881 انزاتؼح انغثؼح نهُشز، انازعٕو ظايؼح دار انًعذٔب، انغٛة اهلل ػثد ، ٔطُاػرٓا زبانؼ أشؼار فٓى ئنٗ انًزشد (31)
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ٜٓبعح  َذٔ  ذ٬ٍ اَكذاب٬ت ايذ٫يٝذ١ ٚايطبذام بذ  ا٭يؿذآ ٚاَعذاْٞ نُذا  ِ قٛيذ٘:  "ؾذ٬ تذش٣ ٜنطذا  َٓٗذا ٫ٚ طُعذا " ِٚ                

    ُ ٫  عذذا" ِٚ قٛيذ٘: " ٜهذذٕٛ ٍَيَبعذا  سٝٓذذا  َٚيَبعذا" ٚنُذذا ِ قٛيذذ٘ "   قٛيذ٘: "إٕ ناْذذت أَذٛسنِ ػذذي٢ ٚأسهذِ أَذذش ايٓذاغ ؾادي

َٕ أوَكذذذ عيذذَٜؼ َْذذذ شٚ ٘ي أوّ  ًوذذ ٕن ..اذذذ عذذؿوذِش اي ِن  طوذذاَس إب ًَذذا  طوذا٥َشيُن ٛن ٕن َٜ ": ؾكذذذ ٚؾذل ايؼذذاعش ِ اطذيخذاّ ٖذذزٙ ايـذٝؼ  ايشا٥عذذ١     َٚقوَعذا  َٚإب

 اع َع د٫٫ت ايكـٝذ٠ َٚلاَٝٓٗا.ٚصادت َٔ اذتظٔ اإلٜكاعٞ يًكـٝذ٠  ٚتٛاؾل ٖزا اإلٜك

ٚا٬َسٕ إٔ ايـٝاغ١ ايكٜٛذ١ يًُؿذشدات َٚٛاقعٗذا ِ ادتُذٌ ٚايرتانٝذب هلذزٙ ايكـذٝذ٠ دعذٌ هلذا ْػُذا  إٜكاعٝذا ؾشٜذذا                 

ؾؿٞ َعِٔ أبٝاتٗا أدذ تًذو اَؿذشدات ايكٜٛذ١  ٚايرتانٝذب ايذقٝكذ١    ؾُذج٬  ًذع ايؼذاعش بذ  ايؼذشّ  ٚا٭سم  يهذٔ ِ            

ٚؾعٌ "ػشّ ٜ٪سق " ِٚ قٛي٘ "ٜلشٞ ؾ٪ادٟ" ٚقٛي٘ "ٜشد٢ يػذابشنِ" ٚقٛيذ٘ " إٕ طذاس طذا٥شنِ" ِٚ قٛيذ٘       ؿٝػ١ أطِ

"صٜذ ايك٢ٓ ّٜٛ ٫ق٢" ٚغريٖا َٔ اَؿشدات اييت أسذثت مبٛقعٗا ٚع٬قيٗا ِ طٝاقٗا إٜكاعا  ًَُٛطا   ٚأسٝاْا  صتذ اإلٜكاع 

شٚس ِ قٛيذ٘: ِ نذٌ ٜذّٛ ٜظذٕٓٛ اذتذشاب يهذِ" ٚتكذذِٜ ايـذؿ١ عًذ٢          ْيٝذ١ اييكذِٜ ٚايين ري  نُا ِ تكذِٜ ادتاس ٚاجمل

اَٛؿٛف ِ قٛي٘ " ضس عِْٝٛٗ" ٚتكذِٜ اَعٍُٛ ع٢ً ايعاٌَ ِ طٝام ايٓؿٞ نُا ِ قٛي٘ "٫ اذتذشخ ٜؼذػًِٗ"َٚجٌ ٖذزٙ    

 ايرتنٝبات تٛيذ إٜكاعات يطٝؿ١ ٫ ختط٦ٗا ا٭مساع. 

 :ِ ايٛاقع أثش ايكـٝذ٠ ٚؾاعًٝيٗا -4

ٚقذذٛدا  يًُعذذاسى  ٚنذذإ ايؼذذعشا٤    سٟ أسذذذ ِ إٔ يًؼذذعش ادتذذاًٖٞ ايكذذذِٜ طذذطٛت٘ ٚأثذذشٙ ِ ٚاقذذع اذتٝذذا٠  إر نذذإ        ٫ يذذا 

ؼعش ِ ؾاعًٝيذ٘ َبًذؼ ايظذشش       ٚأسٝاْا ٜبًؼ اي(39)ٜيكذَٕٛ ايـؿٛف  ٜٚيػٕٓٛ بايؼعش نُا ٖٞ عاد٠ ايعشب ِ اذتشٚب

  ٖٚيو ا٭عشا   أٚ باَذٜض ؾريتؿذع ػذنٕ ايٛكذٝع  سيذ٢ إٕ     ريو ايزٟ ٜكاٍ ِ اهلذا٤  ؾٝ٪دٟ إو ٚكع ايشؾٝع ٫طُٝا

بعذذذذض صعُذذذذا٤ ايكبا٥ذذذذٌ ِ ادتاًٖٝذذذذ١ ٚاإلطذذذذ٬ّ نذذذذاْٛا ٜؼذذذذرتٕٚ أعذذذذشا  قبا٥ًذذذذِٗ َذذذذٔ ايؼذذذذعشا٤ بذذذذا٭َٛاٍ يٝهؿذذذذٛا عذذذذٔ    

 .(40)ٖذا٥ٗا

َياعٝذ١  أَذا   ْٚظيطٝع ايكٍٛ بعذ ٖزٙ ايٓٔذشات ا٭طذًٛب١ٝ ِ ٖذزٙ ايكـذٝذ٠ بنْٗذا أدت ٚٓٝؿيٗذا اإلب٬غٝذ١ ٚٚٓٝؿيٗذا اإل         

ٚٓٝؿيٗا اإلب٬غ١ٝ ؾكذ دؾع ايؼاعش سٝات٘  ٓا  هلا نشطاي١ ق١ٜٛ ؾاع١ً. نُا ؿاست ٖزٙ ايكـذٝذ٠ َكذطذ١ يذذ٣ قبًٝذ١     

إٜاد نْٛٗا آَكذز َذٔ ًٌذ١ أدٓبٝذ١ أٚػذهت إٔ تبٝذذِٖ ٚمتشذِٖٛ َذٔ َشابلذِٗ  ؾهاْذت ؿذش ١ أطًكٗذا ايؼذاعش يكذّٝ               

 ٔت ؾِٝٗ ايذؾاع عٔ بٝليِٗ ٚدٜاسِٖ.اإلٜادٟ ؾٓبٗت قَٛ٘  ٚاطيٓٗلت ُِٖٗ  ٚأٜك

ٚأس٣ إٔ ٖزٙ ايكـٝذ٠ ٚغريٖا َٔ ايكـا٥ذ ادتا١ًٖٝ اَيكذ١َ متجٌ بذاٜات َيكذ١َ يؿ١ٝٓ ايؼعش ادتاًٖٞ  ٚقذ قاٍ ابٔ  

 .(41)دسٜذ "مل ٜكٌ ايعشب قـٝذ٠ ِ ايٓزٜش أدٛد َٔ ٖزٙ"

                                                           
 .318ص ،1ض خهدٌٔ، اتٍ يمديح: ظزُٚ (38)
 .200ص ،18ض األغاَٙ،ُٚظز:  (40)
 .31دٕٚاٌ نمٛظ تٍ ٚؼًز، ص  (41)
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ش َٚذذا تلذذُٓي٘ َذذٔ سهذذِ  ٤ يًعذذشب يْذذزاى َذذٔ ايؼذذاع ْٚٔذذشا  َذذا ًٌيذذ٘ ٖذذزٙ ايكـذذٝذ٠ َذذٔ أبعذذاد قَٛٝذذ١  َٚذذا ؾٝٗذذا َذذٔ ؾذذذا   

ٖا يكذّٝ ِ ايكا٥ذذ ايعشبذٞ ايؼذذاع ؾكذذ نذإ ايهذجري َذٔ ايكذاد٠ إبذإ ايؿيٛسذات            اتًو ايـؿات اييت ٜش ْٚـا٥ض ٫طُٝا

عًذ٢ اذتذذاز   قذذّ  اًَٗذب  إٔ  ٜيُجًْٛٗا ٚيشمبذا نذاْٛا عتؿْٔٛٗذا  ٚاذشٟ عًذ٢ أيظذٓيِٗ ِ احملاؾذٌ ٚآَاطذبات  ؾذري٣ٚ "         

ًظذذ٘ إو داْبذذ٘  ٚأٓٗذذش إنشاَذذ٘ ٚبذذشٙ  ٚقذذاٍ: ٜذذا أٖذذٌ ايعذذشام  أْذذيِ عبٝذذذ اًَٗذذب  ثذذِ قذذاٍ: أْذذت ٚاهلل نُذذا قذذاٍ يكذذّٝ      ؾند

 اإلٜادٟ:

 َلطًعا سسب ايزساع بنَش اذتشب          ِ ذذِ هلل دسنذذذشنذذذٚا أَذذذذذٚقً

 عاذذًايل ِ ذذاٙ ٜكـذذذاد سؼذذذِٖ ٜه        ج٘ ذذإ٫ سٜح ٜبع ّٛذذ٫ ٜطعِ ايٓ

 عاذذ ؼ شٚٙ ب٘ ذذذذض َهذذذ٫ٚ إرا ع      ٫ َرتؾا  إٕ س ا٤ ايعٝؽ طاعذٙ 

 بعاذذذذَٚي  ٛسا ذذذذذعا  طذذذٕٛ َيبذذذٜه        َا صاٍ عتًب ٖزا ايذٖش أػطشٙ 

 ُا  ٫ٚ كشعاذذَظيشهِ ايشأٟ ٫ قش       َشٜشت٘  ضسسي٢ اطيُشت ع٢ً ػ

 ! ٚاهلل يهنْٞ أمسع ايظاع١ قطشٜا  ٖٚٛ ٜكٍٛ: اًَٗذب نُذا قذاٍ يكذّٝ اإلٜذادٟ  ثذِ       ؾكاّ إيٝ٘ سدٌ  ؾكاٍ: أؿًض اهلل ا٭َري

 .(42)"أْؼذ ٖزا ايؼعش  ؾظش اذتذاز سي٢ اَيٮ طشٚسا 

ٟ           ٚقذ حتذخ ايكذَا٤ ٚأػذا  أَذري   سٚا إو ايكـذٝذ٠ ٚأثٓذٛا عًذ٢ ػذاعشٖا  َٚذِٓٗ ايجعذاييب إر ٜكذٍٛ: "يكذّٝ بذٔ ٜعُذش اإلٜذاد

ٍُش يًُُاْعذ١ ٚاَكاسعذ١    ػعشٙ قـٝذت٘ اييت نيبٗا  ؾُٓٗذا :   إو قَٛ٘ عتزسِٖ دٓذ نظش٣   ٚعتشكِٗ ع٢ً ادتذذ ٚاييؼذ

َْ أسدًهِ  .(43)..."قَٛٛا قٝاَا  ع٢ً أَؼا

نُا صتذ إػاسات ٚسذٜجا  عٔ ٖزٙ ايكـٝذ٠ ٚؾاعًٝيٗا ٚأثشٖا ايؿاعٌ ِ ايٛاقذع يذذ٣ ايعذٜذذ َذٔ ا٭نذاديٝ  ٚايكذاد٠         

ِ ي ذش   ايؿٝـٌ: ٚإرا ناْت سطذاي١ يكذّٝ بذٔ ٜعُذش َٛدٗذ١ إو عذشب إٜذاد        ضعبذا يعضٜٛس ٜكٍٛ ايذنيِ ايعـش ايشأٖ  "

ايٝذذّٛ  ايذذزٜٔ ظتيُعذذٕٛ ييذذذاسغ  ايعـذذش ادتذذاًٖٞ  ؾذذقٕ َادتٗذذا ٫ تذذضاٍ سٝذذ١ َيذذذذد٠ ؾهنْذذ٘ ٜٛدٗٗذذا َذذٔ دذٜذذذ إو عذذشب 

ْٓذا ْطًذب َذٔ ايعذشب ا٫ديُذاع      ايذزٜٔ يًهذٕٛ ايكذ٠ٛ ٚايظذ٬   إ     أَٛسِٖ  ٌٚا١ٜ أْؿظِٗ  َٚكذطاتِٗ َٔ نٝذذ ا٭عذذا٤  

َؼذذشؾ١   ٫ديُذذاع ايكذذ٠ٛ ِٚ اييؿذذشم ايلذذعـ  ؾقًذذاعِٗ عًذذ٢ أَذذش ٖذذٛ ايذذزٟ طٝٛؿذذًِٗ إو ْيٝذذذ١   ا ٚعذذذّ اييؿذذشم  ؾؿذذٞ

 .(44)"ٚاطيُشاس ارت٬ف طٝؿشقِٗ  ٚعاقب١ ايؿشق١ اييؼشرّ

ِ         ٜٚكٍٛ ايذذنيٛس ؿذ ٟ سظذ : "    صَذإ َعذ  ٚٓذشف  ذاق       تعذذ عٝٓٝذ١ يكذّٝ بذٔ ٜعُذش اإلٜذادٟ سطذاي١ ػذعش١ٜ قًٝذت 

ِٝش َؿيا  اييعبري ِ ايٛصٕ يهٓٗا ٚايكاؾ١ٝ  َِٚذ بٓذات ؾهذش٠ إو    ااٚصت ايضَإ ٚاَهإ  ًع ؾٝٗا يكّٝ أطشاف ًَوهي٘ ٚخت

                                                           
انغثؼمح انصانصمح   ، انمماْزج  –دار انفكز انؼزتٙ ، : يحًد أتٕ انفضم ئتزاْٛىحمٛكذيحًد تٍ ٚشٚد انًثزد، ، ألتٙ انؼثاص انكايم فٙ انهغح ٔاألدب (42)

 .217، ص3. ضو1887 -ْـ  1417
تٛزٔخ / نثُماٌ انغثؼمح    -دار انكرة انؼهًٛح ، ذحمٛك : أحًد حظٍ نثط ، يُظٕر ػثد انًهك تٍ يحًد تٍ ئطًاػٛم انصؼانثٙ، ألتٙ نثاب اٜداب (43)

 .117. و1887 -ْـ  1417: األٔنٗ  
ًُز ئنٗ انؼزب (44)  طحٛفح طؼٕدٚح ذظمدر  أٔل ْـ1423،يحزو  27 األرتؼاء انؼدد ،رؤٖ ٔآفاق، انفٛظم شػثدا نؼشٚد. ، رطانح يٍ َنِمٛظ تٍ َْٚؼ

 .ػهٗ شثكح االَرزَد
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َٔ اإلؾـا  ايشسذب اَذذ٣  اَظذيُش ارتايذذ  ًذًٛدا غشًٜبذا عذًٝبذا         ػي٢ قطٛف اَعاْٞ  ؿاعًذا بايٓؿع ارتطابٞ إو َشاٍم

ايذسغ ا٭ٚيٞ ايرتبٟٛ  َٚيًك   دؾًعا إو اطيذعا٥ٗا  اطيذعا٤ً َيًٓٛعا ِ َٝادٜٔ ايه١ًُ ايؼاعش٠ ٚقاعات بذع دؾعٓا: َ

ًْذذا بعذذح ٖذذزا ايؼذذاعش سطذذاي١ إو    ٚا٭نذذاديٞ  إر اَطذذايع هلذذا  ٚاَذذيؿشف ؾٝٗذذا ظتذذذ أْذذ٘ َٓذذز َذذا   ٜكذذشب َذذٔ طذذبع١ عؼذذش قش

ٜٚعذ ايعذ٠ يذزيو اهلذذف  ٜٚٓـذشِٗ باختذار ايظذبٌ ايعًُٝذ١        غتطّ ٫طي٦ـاهلِ قبًٝي٘  غت ِٖ بنٕ نظش٣ ايؿشغ

ًَا ايش٩ٜذذ١  َٛادٗذذ١ ٖذذزا اَجايٝذذ١ َذذا ٜٓبػذذٞ إٔ  اَخطذذّ ايعذذذا٥ٞ اذتاقذذذ. َذذ صا قذذ٠ٛ ايعذذذٚ ٚتٗذذاٟٚ ايكبًٝذذ١ أٚ أدٚا٥ٗذذا َٚكذذذ

طذٞ اَبهٝذ١ ايذيت ىذش     ا٭١َ ٚطّ ٖزٙ ا٭سذاخ اَخض١ٜ ٚاَآ ٜهْٛٛا عًٝ٘. ننْٞ ب٘ ؾًٝظٛف َٔ أبٓا٤ ٖزا ايضَٔ  غتاطب

 .(45)"ٚايك١ُ بٗا ع٢ً َظي٣ٛ ايكاع

أَذذا ٚٓٝؿيٗذذا ادتُايٝذذ١  ؾكذذذ ٚقؿٓذذا عًٝٗذذا َذذٔ  ذذ٬ٍ اييشًٝذذٌ ٚا٫طذذيكشا٤ ٭طذذايٝبٗا َٚذذا تلذذُٓي٘ َذذٔ عٓاؿذذش ًايٝذذ١     

غٝذٛس عًذ٢    إبذاع١ٝ  ٜٚظيطٝع ايكاس٨ تزٚقٗا ِ يػيٗا ٚأطايٝبٗا ايؿ١ٝٓ ٚإٜكاعٗا ٚقاؾٝيٗا ايشْا١ْ اييت حتهٞ قـذ١ ػذاعش  

 قَٛ٘ ٚق٠ٛ ػهُٝي٘ ٚطتٛت٘.

أْؼذذٛد٠ ػيذذَػًت بٗذذا قبًٝذذ١ تػًذذب  تشٜٚٗذذا نذذابشا  عذذٔ نذذابش  ؾذذقٕ قـذذٝذ٠   (46)ٚإرا ناْذذت قـذذٝذ٠ عُذذش بذذٔ نًجذذّٛ ايْٓٛٝذذ١

يكّٝ بٔ ٜعُش أْؼٛد٠ قب١ًٝ إٜذاد أُٜٓذا رٖبذت اذذ ِ أبٝاتٗذا ؿذش ١ ٚحتذزٜش ْٚذذا٤ ٚاطذيػاث١ ٚاطذيعذاٍ ٚتًذٗـ  ؾهذإ             

  ٚرانش٠ غريِٖ َٔ ايؼعٛب ايعشب١ٝ ٚاإلط١َٝ٬ يٝظيعذٚا َذ٪اَش٠ أعذذا٥ِٗ   إٔ ختًذ ِ رانش٠ ايكب١ًٝٝذ٠ دذٜشا  بايكـ

 . "ؾشغ ايّٝٛ" َٚا أػب٘ اي١ًًٝ بايباسس١

 :ارتامت١

ٚقؿت ٖذزٙ ايذساطذ١ عًذ٢ قـذٝذ٠ داًٖٝذ١ قذيذ١ يؼذاعش دذاًٖٞ قذذِٜ  ٖذٛ يكذّٝ بذٔ ٜعُذش اإلٜذادٟ ٖٚذٛ أسذذ ايؼذعشا٤                     

أػذاست سٚاٜذات عذذ٠ إٔ قبًٝيذ٘ إٜذاد طذهٓت ِ اذتذري٠  بُٝٓذا اتـذٌ ٖذٛ بذايؿشغ  ٚتعًذِ يػذيِٗ ايؿاسطذ١ٝ  نُذا                 إر  ايؿشٍٛ

ٚأؿبض َذٔ نبذاس اَرتًذ  يذ٘  ُٖٚذض٠ ٚؿذٌ         ٚاَطًع  ع٢ً أطشاس دٚيي٘ نظش٣ ؾهإ َٔ نٍيابتعًِ ايهياب١ ايعشب١ٝ  

 .ب  دٚي١ ؾاسغ ٚايكبا٥ٌ ايعشب١ٝ

ٖذٞ َذٔ غذشس     ٖادت يٞ اهلِ ٚا٭سذضإ ٚايٛدعذا"   ٜا داس عُش٠ َٔ ستيًٗا ادتشعا ٚاييت َطًعٗا: " ٚقـٝذت٘ ايع١ٝٓٝ ٖزٙ  

ِ نذبريا   إٔ نظذش٣ ٍٚدذ٘ دٝؼذا     ٚعتزسِٖ  إٜاد  ٜٓزسِٖ َ٘بعح بٗا إو قٛٚقذ   ايعشبٞ ايؼعش  –غذري إٔ ايكـذٝذ٠     يػذضٖٚ

٘    ؾظخّ عًطكطت ِ ٜذ َٔ أٚؿًٗا إو نظش٣ -بعذ إٔ ٚؿًت إو ٖذؾٗا نُا تشدض   ٢ يكّٝ بذٔ ٜعُذش اَكذشب إيٝذ

 ٚقطع يظاْ٘ ثِ قيً٘.

                                                           
/ 26ٗ شمثكح اإلَرزَٛمد، ترمارٚخ    ػه يُردٚاخ تالد شًانح ، دراطح يُشٕرج فٙ نهدكرٕر طثز٘ أتٕ حظٍٛ، ذحهٛم لظٛدج نمٛظ تٍ ٚؼًز اإلٚاد٘ (45)

 ْـ.1428/ 4
شزغ انًؼهماخ انظثغ، انماضمٙ حظمٍٛ   ْٙ يٍ لظائد انًؼهماخ، ٔٚمٕل فٙ يغهؼٓا: أال ْثٙ تظحُك فاطثحُٛا   ٔال ذثمٙ خًٕر األَدرُٚا. ) (46)

 .(184صو.1818 -ْـ1410انشٔسَٙ، ذحمٛك: ٕٚطف ػهٙ تدٔ٘، دار اتٍ كصٛز ديشك تٛزٔخ، انغثؼح األٔنٗ 
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ٚقذ تب  َٔ  ٬ٍ ايذساط١ ٚاييشًٝذٌ هلذزٙ ايكـذٝذ٠ أْٓذا بذقصا٤ قـذٝذ٠ رات غذش  ػذعشٟ دذٜذذ ٖذٛ اييشذزٜش ٚاإلْذزاس               

 ٖٚزا ايػش  مل ٜطشق٘ ادتاًٖٕٝٛ بيًو ايك٠ٛ ٚايٛكٛ  ٚٚسذ٠ اَٛكٛع.

١ًٗ َٓظذاب١  ٚؾٝٗذا يذز٠ تعبريٜذ١ ٚإبذذاع ًذايٞ  نذإ ْيٝذذ١ يًيٓذٛع ا٭طذًٛبٞ            ٚقذ ؿذاؽ ايؼذاعش ٖذزٙ ايكـذٝذ٠ بًػذ١ طذ       

ٚٚكٛ  ايذ٫٫ت  ٚنجش٠ اَكاسْات ب  ساٍ ايكب١ًٝ ٚساٍ ايعذذٚ  ٚتٓذٛع ايـذٛس ايؼذعش١ٜ ادتاربذ١  إو قذ٠ٛ اإلٜكذاع ايذٛصْٞ         

 ٚسْ  ايكاؾ١ٝ ٚايشٟٚ.

١َٝٛ اَظيعش٠  ٚاييلش١ٝ باَهاطب ايؼخـ١ٝ ٚاَها١ْ اَشَٛق١ ٚإٕ أِٖ َا ٬ٜسٕ ِ ٖزٙ ايكـٝذ٠ ٖٞ تًو ايشٚ  ايك    

ٚايٓعِٝ ايزٟ نإ ٜشؾٌ ؾٝ٘ ايؼاعش  ِ طبٌٝ ايكب١ًٝ ٚايعش  ٚايذٜاس  ؾايكـٝذ٠ َذٔ أٚهلذا إو  ياَٗذا تٓذبض بذايػري٠      

قاؿذذا  هلذِ  يذٝع    ٚايكًل ايٓؿظٞ ايزٟ بذا ع٢ً ايؼاعش ٖٚٛ ًٜض ِ اييشزٜش يب  قَٛ٘ ايػاؾً  عٔ عذذٚ غاػذِ ٜضسذـ    

 ي٘ غا١ٜ إ٫ اطي٦ـاهلِ  إو إٔ ٚؿٌ ا٭َش بايؼاعش إٔ ٜاَش ايكّٛ بايكٝاّ ع٢ً أَؼاْ أسدًِٗ.

ؾهاْت ايكـٝذ٠ سطاي١ ق١ٜٛ رات أثش ؾاعٌ دؾع ايؼاعش ْؿظ٘  ٓا  هلا  ٚناْت نيذاب إْذزاس يًكذّٛ  ٚؿذش ١ قٜٛذ١ ْبٗذيِٗ       

 ات ايعذٚ أيا اطيعذاد.َٔ غؿًيِٗ  ٚأٜكٔت ؾِٝٗ ايٓخ٠ٛ  ؾاطيعذٚا ٬َق

 اَـادس ٚاَشادع:

اإلؿاب١ ِ متٝٝض ايـشاب١ ٫بٔ سذذش ايعظذك٬ْٞ  حتكٝذل: عًذٞ ستُذذ ايبذذاٟٚ  داس ادتٝذٌ بذريٚت  ايطبعذ١           -1

 ٖذ. 1412ا٭ٚو 

 ّ. 1980ا٭ع٬ّ يًضسنًٞ  داس ايعًِ ي٬ًُٜ   بريٚت  ايطبع١ ارتاَظ١  -2

 .ايطبع١ ايجا١ْٝ داس ايؿهش بريٚت  مسري دابشحتكٝل:   بٞ ايؿشز ا٭ؿؿٗاْٞ  ٭ا٭غاْٞ -3

   ٭بٞ طعٝذ ا٭ْباسٟ  داس ايؿهش دَؼل.إلْـاف ِ َظا٥ٌ ارت٬فا -4

 ّ.1968  1 ْبريٚت –داس ؿعب ايبٝإ ٚاييبٝ   يًذاسٕ  حتكٝل: ؾٛصٟ عطٟٛ.  -5

 ّ.2000 تاسٜخ يداب ايعشب  َـطؿ٢ ؿادم ايشاؾعٞ  داس ايهيب ايع١ًُٝ  بريٚت يبٓإ  ايطبع١ ا٭ٚو -6

  .1956ّ ايكاٖش٠ َـش َهيب١ صنشٜا  ؾ٪اد اَٛطٝكٞ  اييعبري -7

 . 2003ّ/ ٖذ1424 ايظابع١ ايظ١ٓ  ايرتاخ دزٚس -8

 .1998ّ/ ٖذ1418 ٚارتُظٕٛ ايظادغ ايعذد ؿٓعا٤  ٚايبشٛخ  ايذساطات َشنض ي١ٝٓ  دساطات -9

ريٚت ايطبعذ١ ا٭ٚو  دٜٛإ يكّٝ بذٔ ٜعُذش اإلٜذادٟ  ػذش  ٚحتكٝذل: د.ستُذذ اييذٛصتٞ  داس ؿذادس  بذ          -10

1998.ّ 

 ّ.1998ايظبع اَعًكات َكاسب١ طُٝٝا١ٝ٥  َٔ َٓؼٛسات احتاد ايهياب ايعشب  -11
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ػذذش  اَعًكذذات ايظذذبع  ايكاكذذٞ سظذذ  ايضٚصْذذٞ  حتكٝذذل: ٜٛطذذـ عًذذٞ بذذذٟٚ  داس ابذذٔ نذذجري دَؼذذل      -12

 ّ.1989 -ٖذ1410بريٚت  ايطبع١ ا٭ٚو 

 ّ.1996اَعشؾ١  ايهٜٛت ػعشْا ايكذِٜ ٚايٓكذ ادتذٜذ  ٖٚب س١َٝٚ  عامل  -13

 .داس اَعاسف  ػٛقٞ كٝـ  د.ايعـش ادتاًٖٞ -14

 .2002ّ طبيُ / ٖذ1423 سدب عؼش ايجاْٞ اجملًذ ايٓكذ  ِ ع٬َات -15

ٔ  ايؼذعش  عٝاس -16 ايعًذٟٛ  حتكٝذل: ستُذذ صغًذٍٛ طذ٬ّ ٚطذ٘ اذتذادشٟ  اَهيبذ١ اييذاسٜذ١           طبذا  طبذا  ٫بذ

 ّ.1956ايه ٣  ايكاٖش٠ 

 ص.ت.دطايظابع١ ايطبع١ مبـش  اَعاسف داس كٝـ  ػٛقٞ. د ا٭دبٞ  ايٓكذ ِ -17

 ٚايٓؼش. ايؿريٚص أبادٟ  بريٚت: اَ٪طظ١ ايعشب١ٝ يًطباع١  ايكاَٛغ احملّٝ -18

 .1970ّ/ٖذ 1390 دَؼل سظٔ  عض٠. د: حتكٝل ا٭ ؿؽ  طعٝذ اذتظٔ ٭بٞ ايكٛاِ  -19

  : أٌذذ سظذٔ يذبر    حتكٝل   َٓـٛس عبذ اًَو بٔ ستُذ بٔ إمساعٌٝ ايجعاييب  ٭بٞ يباب اٯداب -20

 .1997ّ -ٖذ  1417بريٚت / يبٓإ ايطبع١ : ا٭ٚو   -داس ايهيب ايع١ًُٝ 

 .1980ّ -ٖذ 1400  بريٚتداس ؿادس  اذتظٔ ايؼٝباْٞ ادتضسٟ ٞب  ٭ِ تٗزٜب ا٭ْظابايًباب  -21

 يظإ ايعشب  ستُذ بٔ َهشّ بٔ َٓٔٛس  داس ؿادس  بريٚت ايطبع١ ا٭ٚو ط د.تص. -22

داس   : ستُذ أبٛ ايؿلٌ إبشاِٖٝحتكٝلستُذ بٔ ٜضٜذ اَ د    ٭بٞ ايعباغ ١ ٚا٭دبايهاٌَ ِ ايًػ -23

 .1997ّ -ٖذ  1417ايطبع١ ايجايج١   ايكاٖش٠ –ايؿهش ايعشبٞ 

: َعذذِ ِ اَـذطًشات ٚايؿذشٚم ايًػٜٛذ١  ٭بذٞ ايبكذا٤ ايهؿذٟٛ  تـذشٝض: د.عذذْإ دسٜٚذؽ           ايهًٝات -24

 ّ.1993  طبع١ ايجا١ْٝٚستُذ اَـشٟ  َ٪طظ١ ايشطاي١ بريٚت  اي

ٞ  -اَهيبذ١ ايعـذش١ٜ     ستُذ ستٝذٞ ايذذٜٔ عبذاذتُٝذذ   اَجٌ ايظا٥ش ٫بٔ ا٭ثري  حتكٝل:  -25 سٚت  pبذ

1995ّ 

 زتُع ا٭َجاٍ يًُٝذاْٞ  حتكٝل: ستُذ ستٝٞ ايذٜٔ عبذ اذتُٝذ  داس اَعشؾ١ بريٚت. -26

27-  ِ ٟ   :حتكٝذذل ٫بذذٔ طذذٝذٙ اَشطذذٞ    احملهذذِ ٚاحملذذّٝ ا٭عٔ   داس ايهيذذب ايعًُٝذذ١   عبذذذ اذتُٝذذذ ٖٓذذذاٚ

 ّ.2000بريٚت 

 يًٓؼذذش  ارتشطذذّٛ داَعذذ١ داس اجملذذزٚب  ايطٝذذب اهلل عبذذذ   ٚؿذذٓاعيٗا ايعذذشب أػذذعاس ؾٗذذِ إو اَشػذذذ -28

 1991ّ ايشابع١ ايطبع١

 ّ.1988  7  ْداس اَعاسف مبـش  ْاؿش ايذٜٔ ا٭طذ  د.َـادس ايؼعش ادتاًٖٞ -29
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 اخ ايعشبٞ بريٚت.. َعذِ اَ٪يؿ   عُش سكا نشاي١  داس إسٝا٤ ايرت -30

ّ     اَؿـٌ ِ -31 ٞ   تذاسٜخ ايعذشب قبذٌ اإلطذ٬ ٞ   ايذنيٛس دذٛاد عًذ  - ٖذذ 1422ايطبعذ١ ايشابعذ١     داس ايظذاق

2001ّ. 

 .1977ّ ايكاٖش٠ َـش ْٗل١ ٬ٍٖ  غُٓٝٞ ستُذ.د اذتذٜح  ا٭دبٞ ايٓكذ -32

س ايهيذب  دا  حتكٝل: َؿٝذذ قُشٝذ١ ًٚاعذ١     ػٗاب ايذٜٔ أٌذ ايٜٓٛشٟ  ْٗا١ٜ ا٭سب ِ ؾٕٓٛ ا٭دب -33

 .ّ 2004 -ٖذ  1424 -بريٚت / يبٓإ   ايطبع١ ا٭ٚو -ايع١ًُٝ 

عبذ  :حتكٝل  د٬ٍ ايذٜٔ عبذ ايشٌٔ بٔ أبٞ بهش ايظٝٛطٞ  ُٖع اهلٛاَع ِ ػش  ًع ادتٛاَع -34

 .َـش  اَهيب١ اييٛؾٝك١ٝ  اذتُٝذ ٖٓذاٟٚ
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