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 املًدـ
ؾوواحل عًووٞ ذلُوود    عٓووٛإ ايث ووص ايؿووٛا٥د س ايوودزع ايًػووٟٛي زجٜوو١ ؾووسا١ٝ /دٜوود٠ي يًثا ووص / د.        

 /اَعو١ ؾوٓعا٤     –ايٓٗازٟ أضتاذ ايٓ ٛ ٚايؿسف املػازى  ْٚا٥ب ايعُٝد يػؤٕٚ ايطالب ن١ًٝ ايذلبٝو١  

; ٚيت كٝوول ٖوورا  دزاضوو١ ايؿووٛا٥د س ايوودزع ايًػووٟٛي زجٜوو١ ؾووسا١ٝ /دٜوود٠ي     ٖووداد ٖوورٙ ايدزاضوو١      ٚ

مجع َا تفسم س بطوٕٛ ايهتوب    ايس/ٛع    املؿادز ٚاملسا/ع اييت هلا عالق١ بايث ص ٚذلاٚي١اهلدف مت 

ٚاضتكسا٤ ذيوو ٚلًًٝو٘ ٚتكطوُٝ٘ . ٚقود مت تكطوُٝ٘    َكدَو١ : ذنوس اٝٗوا أُٖٝو١ ايث وص ٚأٖدااو٘            

ٚاملٓٗج املتثع اٝ٘ . ٚاملث ص األٍٚ : مت اٝ٘ ايتفسٜل بني ايؿٛا٥د ايكؿورل٠ ٚايطًٜٛو١ عٓود عًُوا٤ ايًػو١      

ايؿٛا٥د ايط١ًٜٛ ٚٚظا٥فٗوا. ٚاملث وص   َٔ ايكؿرل٠ ايؿٛا٥د َٛقع ايعسب١ٝ. ٚاملث ص ايثاْٞ: ذنس اٝ٘ 

 ايثايص : تٓاٍٚ قكاٜا ٚظٛاٖس يػ١ٜٛ هلا عالق١ بايؿٛا٥د .

 :ٚقد تٛؾًد ايدزاض١    دلُٛع١ َٔ ايٓتا٥ج َٔ أُٖٗا

: ٜػورل     ٚنالُٖوا  ايعسبٝو١  عًُوا٤  عٓود  احلسنوا   َؿوطًح  ٜوسادف  ايؿوٛا٥د  َؿطًح -1

 ٚٚاٚ أيووا املوود  ٚ   قؿوورل٠  َؿووٛتا  أٚ نووا  س باعتثووازٖٔ ٚايهطووس٠ ٚايكوو١ُ  ايفت وو١ 

 . ط١ًٜٛ َؿٛتا  أٚ  سنا  باعتثازٖٔ املد ٜٚا٤ املد 

 مل تهْٛوا  ٚايث١ٝٓ ايثٓا٤ ا سنتا املعاْٞ  تٛ/ٝ٘ س بازش٠ َها١ْ اإلعساب١ٝ احلسن١ ا تًد -2

 املع٢ٓ. ٚتٛ/ٝ٘ ايدالي١ متٝٝص س اإلعساب١ٝ احلسن١ َٔ أ١ُٖٝ بأقٌ

 ط١ًٜٛ ال تفسم عٔ ايكؿرل٠  اّل س ايه١ُٝ. ٕ  سٚف املد  سنا   -3

ٚ   ٚال ٜٛ/ووود  عوووالٍ بايٓكوووٌ س ْعوووس ا ووود ني        -4 ٟ( - منوووا تطوووكة احلسنووو١ ايطًٜٛووو١  

 ٜٚعٛض َهاْٗا بطٍٛ احلسن١ ايكؿرل٠ .

ايوودع٠ٛ    تووسى  َثووٌٜودعٛ ا وود ٕٛ    تووسى ايووٛشٕ اإلٜكوواعٞ ٚاعتُوواد ايووٛشٕ احلكٝكووٞ    -5

 .ع٢ً ٚشٕ  اعا ( حنٛ ؾ از٣ ٚعراز٣ٚشٕ  خطاٜا( ع٢ً  َفاعٌ( جلعً٘ 

ألْو٘  سنو١ طًٜٛو١    عٓد عًُا٤ ايًػ١ ا د ني  ٕ  سف املد ال حيرف اليتكا٤ ايطانٓني  -6

 منا ٜكؿس َٔ طٛيو٘ اٝ وٍٛ َؤ  سنو١ طًٜٛو١     سنو١       ٚٚال ٜٛ/د ايتكا٤ ضانٓني 

 . قؿرل٠

 

 د. ؾاحل عًٞ ذلُد ايٓٗازٟأ.

 أضتاذ ايٓ ٛ ٚايؿسف املػازى  

 ْٚا٥ب ايعُٝد يػؤٕٚ ايطالب   

 /اَع١ ؾٓعا٤ –ن١ًٝ ايذلب١ٝ    
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 املكد١َ:

ٜتؿٌ عًِ ايؿسف اتؿااًل ٚ ٝكًا بهثرل َؤ ايككواٜا ايؿوٛت١ٝ  َؤ َثوٌ طثٝعو١ املود، ٚايًوني  ٚعالقو١ احلسنوا            

حبسٚف املد، ٚايًني  ٚقك١ٝ املت سى ٚايطانٔ  ٚايثٓا٤ املكطعٞ يًػ١ ايعسب١ٝ. ٚيعًٓا جند اخلالف بني ايكدَا٤ 

ٚؾا ايعاٖس٠ ايؿوسا١ٝ  ٚد  ٚايطثٝع١ ايؿٛت١ٝ حلسف املد األيا(. ٍٛ عالق١ احلسنا  حبسٚف امل ا د نيٚ

  .رل  ٚتفطرل ايتػٝرلاييت ٚقع اٝٗا ايتػٝ

 . ايكدمي١  قاَد س ايعؿس احلاقس دزاضا  ؾسا١ٝ دعد    َسا/ع١ ايٓعس١ٜ ايؿسا١ٝ ايعسب١ٝقد ٚ

َّ ٖرا ٚيًؿٛا٥د أ١ُٖٝ َتعدِّد٠ املكاؾد س ايًػ١ ايعسب١ٝ   ٚخاؾ١َّ س ايذل     نٝب   اٗٞ اييت متٓح ايهال

َِٔ عٓاؾس ايؿٝػ١  ُّع;  ذ ٜػًب ع٢ً ايؿٛا٥د طابع ايتعاُقب بايتتابع أٚ ايتآيا  ٚذيو َٔ َٛقع ٚاِ د  ايتٓ

ِّ َٛقع دلااًل  اكايٛا ايثدا١ٜ يًػ١  ٚايٛضة  ١َّ  بدا١ٜ أٚ ٚضًطا  أٚ ْٗا١ٜ  ٚقد /عٌ املدتؿُّٕٛ يه اإلاساد

ِّ َِٛقع  الث  اال   ٜفذلقٗا املع٢ٓ  ٚلهُٗا ايدالي١يًؿَِّسف  ٚايٓٗا١ٜ  مما جيعٌ ايؿا٥َِد  (1 يًٓ ٛ  ٚس ن

َّ َٛاقع٘ ٖٞ اييت ُتعطٝ٘ ٖرا ايِػ٢ٓ ٚايثسا٤. ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو  ِ اختثاز  ٜطتأ س بايػٝٛع ٚبهثس٠ ايدٚزإ; أل

 . ٖرا ايث ص املٛضّٛ بووو ايؿٛا٥د س ايدزع ايًػٟٛي زج١ٜ ؾسا١ٝ /دٜد٠ي 

 ٖٚرا ايث ص ي٘ أ١ُٖٝ َٔ ايٓٛا ٞ اآلت١ٝ :         

 نْٛ٘ ٜستثة بفسٚع ايًػ١ ايعسب١ٝ ؾساًا ٚحنٛ دالي١ ... خل . -1

نْٛو٘ ٜوستثة باجلاْووب ايتطثٝكوٞ ايعًُوٞ ٚال ضووُٝا اُٝوا ٜتعًول باجلاْووب ايؿوسس  ٝوص  ٕ ايهًُوو١          -2

 ٜتػرل َعٓاٖا  ذا تػرل  ايؿٛا٥د ايط١ًٜٛ أٚ ايكؿرل٠ اٝٗا .

 الاا  نثرل٠ اٝٗا بني عًُا٤ ايًػ١ ايكدا٢َ ٚا د ني ٚذيو يهأ١ُٖٝ اييت لع٢ بٗا .نٕٛ اخل -3

 عدّ ٚ/ٛد أحباث َتدؿؿ١ جلُع َا تفسم س ٖرا اجلاْب . -4

 ٚهلرا ٖدف ايث ص    اآلتٞ : 

مجووع َووا تفووسم س بطووٕٛ ايهتووب ايكدميوو١ ٚاحلدٜثوو١  اُٝووا ٜتعًوول بعالقوو١ ايؿووٛا٥د بايوودزع ايًػووٟٛ        -1

 س خؿٛؾًا .عَُٛا ٚايؿس

  بساش اجلاْب ايؿسس املتعًل بايؿٛا٥د بسج١ٜ /دٜد٠ س ق٤ٛ عًُا٤ ايًػ١ ايكدَا٤ ٚا د ني . -2

 اخلسٚج بٓتا٥ج ميهٔ س ق٥ٛٗا تطٌٗٝ ايدزع ايؿسس يًدازضني . -3

                                                           
 .١ً126 ايؿٛتٝا  : َهٞ دزاز: تداعٝا  ايتعاقب ٚاالضتثداٍ ايؿٛتٞ س تثًٝص عٓاؾس املثاْٞ املعم١ُٝ اإلاساد١ٜ  ف: دل  (1 
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توب  ٚمت اتثاع املٓٗج ايٛؾفٞ االضتكسا٥ٞ ايت ًًٝٞ ملٓاضوثت٘ هلورا ايث وص . نُوا مت مجوع ايهوثرل مموا ن                

 عٔ ٖرا املٛقٛع َٔ املؿادز ٚاملسا/ع املدتًف١ ٚمت لًٌٝ تًو اآلزا٤ َٚٓاقػتٗا . 

 ٚع٢ً ق٤ٛ ذيو مت تكطِٝ ايث ص    :      

 املكد١َ : ذنس اٝٗا أ١ُٖٝ ايث ص ٚأٖداا٘ ٚاملٓٗج املتثع اٝ٘ .

 املث ص األٍٚ :ايتفسٜل بني ايؿٛا٥د ايكؿرل٠ ٚايط١ًٜٛ عٓد عًُا٤ ايًػ١ ايعسب١ٝ.

 ايؿٛا٥د ايط١ًٜٛ ٚٚظا٥فٗا.َٔ ايؿٛا٥د ايكؿرل٠ َٛقع املث ص ايثاْٞ: 

 املث ص ايثايص : قكاٜا ٚظٛاٖس يػ١ٜٛ هلا عالق١ بايؿٛا٥د .

 .اخلامت١: ذنس اٝٗا أِٖ ايٓتا٥ج اييت ٚؾٌ  يٝٗا ايثا ص

 املث ص األٍٚ

 ايتفسٜل بني ايؿٛا٥د ايكؿرل٠ ٚايط١ًٜٛ عٓد عًُا٤ ايًػ١ ايعسب١ٝ

 بازبٛؾ١ٝ ٚؾؿٗا سٝح نتاب ايعني يف أمحد بٔ اشبًٌٝ ٖٛ ايعسب١ٝ يف ايؿٛا٥ت اسبسٚف ٚؾـ َٔ أٍٚ    

 َدازز َٔ ٚال ايًطإ َٔ َدازز َدزد١ يف تكع ؾال ازبٛف َٔ( ٚايٝا٤ ٚايٛاٚ األيـ) طبسز إٔ اشبًٌٝ أدزى

 أدزى ٚقد (1)ازبٛف إال يٝ٘إ تٓطب سٝص شلا ٜهٔ اشلٛا٤ ؾًِ يف ٖا١ٜٚ ٖٞ إمنا ايًٗا٠ َدازز َٔ ٚال ، اسبًل

 االختالف ٖرا ٚعصا املدسز، يف اذبادٖا زغِ( ٚايٛاٚ ٚايٝا٤ األيـ) ايط١ًٜٛ املد أؾٛات اختالف ضبب دين ابٔ

 . (2)ٚايػؿتني ٚايؿِ اسبًل أغهاٍ إىل

 سبٓوا دباٙ ايؿِ يف َعًٝٓا ٚقًعا بٛقع ايًطإ ايؿا٥ت ْطل َٛقع اسبدٜج١ ايؿٛت١ٝ ايدزاضات عًُا٤ ٚسدد  

 داْٝاٍ ضاز املٓٗر ٖرا ٜؿٓـ ٚع٢ً أٚ ايؿا٥ت أٚاضتٛا٥٘ ٜتشدد ٖبٛط٘، أٚ ايًطإ، ازتؿاع ٚبدزد١ األع٢ً،

  . (3)بعدٙ َٚٔ دْٛص

 : اآلت١ٝ  ايعسب١ٝ بايؿؿات ايؿٛا٥ت اسبدٜج١ ايؿٛت١ٝ ايدزاضات عًُا٤ ٚؾـ املٓطًل ٖرا َٚٔ       

                                                           
 . 9 /57  15/  برلٚ  – اجلٌٝ داز – ٖازٕٚ ايطالّ عثد. د لكٝل : أمحد بٔ ايعني : اخلًٌٝ (1 

ٟٛ   لكٝل : َؿطف٢ ايطكا   ذلُد ايصاصاف    بساِٖٝ َؿطف٢   عثد اهلل أَني   اإلعساب : أبٞ ايفتح عثُإ بٔ /ين ايٓ ضس ؾٓاع١ِ  :(ٜٓعس 2 

 . 8-9 ف طثع ْٚػس َهتث١ َٚطثع١ َؿطف٢ ايثابٞ احلًيب ٚأٚالدٙ مبؿس   ايطثع١ األٚ 

 .  18 ف( . ّ 1958 3 ط.ايكاٖس٠ ٙ  1418 ايهتب عامل   متاّ : َٚعٓاٖا : طإ َثٓاٖا ايعسب١ٝ ايًػ١(3 

 11ف 2 ط ايكاٖس٠ /اَع١ ْاؾا  َطثع١ :  فين ايًػ١  ٝا٠(3 
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 يف صبساٙ ثِ ٜتدر باسبٓذس٠ َاًزا ايس٥تني َٔ اشلٛا٤ ٜٓدؾع بايؿٛا٥ت ايٓطل عٓد: ايؿٛت صبس٣ ضع١ -1

 أٚ ايسخ٠ٛ َع األؾٛات حيدخ نُا صبساٙ ؾتكٝل َعذلق١ سٛا٥ٌ ؾٝ٘ يٝظ ممس يف ٚايؿِ اسبًل

  .ايػدٜد٠ األؾٛات َع حيدخ نُا باملسٚز ي٘ تطُض ٚ ايٓؿظ ذببظ

 ٚاسد٠ ْطب١ ذات نٌ ايؿٛا٥ت ٚيٝطت. ايؿٛاَت َٔ ايطُع يف أٚقض ايؿٛا٥ت: ايطُعٞ ايٛقٛح -2

 ايؿتش١ إٔ أٟ ايكٝك١، َٔ أٚقض ايًني املتطع١ ؾأؾٛات األٚقض، َٓٗا بٌ ايطُعٞ، ايٛقٛح يف

 . ٚايهطس٠ ايك١ُ َٔ أٚقض

  (1) .صبٗٛز٠ ايعسب١ٝ يف ايؿٛا٥ت مجٝع -3

 ٚاتطاع األؾٛات ٖرٙ طبٝع١ ْطل َٔ ٚضٝبٜٛ٘ اشبًٌٝ إيٝ٘ أغاز َا إىل ايؿا٥ت١ األؾٛات تط١ُٝ ٚتسدع  

 ( 2)ممًٝصا  زلعًٝا ٚقًٛسا أنطبٗا مما غرلٖا اتطاع َٔ أنجس ازدٗاطب

 ، َؿٛت َٓٗا ٚاسبسٚف: "ٚؾٛاَت ؾٝكٍٛ َؿٛتات قطُني إىل تٓكطِ ايعسب١ٝ اسبسٚف إٔ ايؿازابٞ ٜٚس٣  

 ايعسب تطُٝٗا اييت ٖٞ ايكؿرل٠ ٚاملؿٛتات ، َٚٓٗا ط١ًٜٛ قؿرل٠ َٓٗا ٚاملؿٛتات َؿٛت غرل َٚٓٗا

 ( 3") اسبسنات

تعطٞ  ْ٘ سسن١ ٚاسبسن١ الإٔ ٜعدل عٔ ايؿا٥ت بأيكد دس٣ ايعسف يف ايتؿهرل ايؿسيف ايكدِٜ ع٢ً ٚ    

َا أخس٣ اييت تط٢ُ )اسبسٚف( ؾٛات األيف ايعاد٠، غرل اسبسن١ َٔ األ شك٘ايسَص ايهتابٞ ايرٟ ٜطت

ٕ نإ إٙ يٝطت سسنات ٚيـ ٚايٝا٤ يف عبٛ )ٜدعٛ( ٚ)ٜطع٢( ٚ )ٜسَٞ( ؾٗراسبسنات ايط١ًٜٛ، نايٛاٚ ٚاأل

 ( .4> )يـ بعض ايكدَا٤ مل ٜؿت٘ إٔ ايك١ُ بعض ايٛاٚ ٚايهطس٠ بعض ايٝا٤ ٚايؿتش١ بعض األ

ؾعٓد عًُا٤ ايًػ١ ايكدا٢َ ايؿٛا٥ت ايط١ًٜٛ سسٚف ع١ً مت تٓاٚشلا يف نجرل َٔ َطا٥ٌ ايؿسف َجٌ : َطا٥ٌ     

،باعتباز إٔ أؾٌ ايؿعٌ )قاٍ( ٖٛ )قٍٛ( ٚسدخ إعالٍ  األؾعاٍ املعت١ً ٚٚشْٗا َجٌ : قاٍ : ٚشْٗا عٓدِٖ : ؾعٌ

ؾكًبت ايٛاٚ إىل أيـ تطٗٝال يًٓطل .ٚظبدِٖ يف َطأي١ أخس٣ َٔ َطا٥ٌ ايؿسف ٖٚٞ قك١ٝ اإلَاي١ جيعًٕٛ 

 إَاي١ يًشسن١ اييت تطبل ايؿٛا٥ت ايط١ًٜٛ ٚنأِْٗ بعًُِٗ ٖرا ٜعإًَٛ ٖرٙ ايؿٛا٥ت ع٢ً أْٗا سسنات.

 ٜعين ٚنإ بايؿٛا٥ت، اسبسنات تط١ُٝ بػس نُاٍ ؾكٌ اسبدٜح ايعسبٞ ايؿٛتٞ ايدزع ٚيف    

 ( 5. )ٚسسنات ؾاَت١ أؾٛات إىل ايًػ١ٜٛ األؾٛات قطِ ظبدٙ ٚيرا ٚايكؿرل٠، اسبسنات ايط١ًٜٛ

                                                           
 .11 ف:  ْاؾا : فين ايًػ١  ٝا (1 

 .2 / 435 .برلٚ   ٙ 1411 اجلٌٝ األٚ   داز ايطثع١ ٖازٕٚ ايطالّ عثد : يطثٜٛ٘ لكٝل ايهتاب(2 

 . 1072 ّ ف 1987 ايعسبٞ ايهتاب  داز:. ايفازابٞ ْؿس املًو :أبٛ عثد غطاع لكٝل ايهثرل املٛضٝك٢  (4 

  ايعًّٛ  23( ايتفهرل ايًػٟٛ بني ايٓعاّ املكطعٞ ٚايػهٌ ايهتابٞ : ازلاعٌٝ عُاٜس٠   تؿدز عٔ عُاد٠ ايث ص ايعًُٞ   اجلاَع١ األزد١ْٝ   4ّ 

 .275-274 فٖو 1417  زبٝع األٍٚ :  1996  آب  2االْطا١ْٝ ٚاال/تُاع١ٝ   ع

  73 ف( األؾٛا   ايعاّ ايًػ١ عًِ(5 
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 ٖرٙ إٔ ؾهُا ٚايٛاٚ، ٚايٝا٤ ٖٚٞ األيـ ٚايًني، املد سسٚف أبعاض اسبسنات إٔ اعًِ: "دين ابٔ قاٍ    

 ٚايهطس٠ األيـ، بعض ؾايؿتش١ ، ٚايك١ُ ٚايهطس٠ ٖٚٞ ايؿتش١ ثالخ، اسبسنات هريوؾ ثالث١ اسبسٚف

 ٚايهطس٠ ، ايؿػرل٠ األيـ ايؿتش١ ٜطُٕٛ ايٓشٜٛني َتكدَٛ نإ ٚقد ايٛاٚ، بعض ٚايك١ُ ، ايٝا٤ بعض

 سناتاسب إٔ ٜٚديو ع٢ً... َطتك١ُٝ طسٜك١ ع٢ً ذيو يف ناْٛا ٚقد ايؿػرل٠، ايٛاٚ ٚايك١ُ ايٝا٤ ايؿػرل٠،

. (1") بعك٘ ٖٞ ايرٟ بعدٖا اسبسف سدخ َٓٗٔ ٚاسد٠ أغبعت َت٢ أْو اسبسٚف شلرٙ أبعاض

ايٓطل ٚايٛقٛح ايطُعٞ، إال  ٜٚؤخر َٔ ٖرا ايٓـ أَس َِٗ ٖٛ إٔ اسبسنات تػذلى َع سسٚف املد يف ْاس١ٝ

 .أْٗا اقؿس َٔ تًو اسبسٚف، ؾٗٞ أبعاض شلا

 ، اسبًل يف ٚأدخًٗا أٍٚ اسبسنات ايؿتش١: "ؾكاٍ تؿاعدًٜا تستٝبا ايعسب١ٝ ايؿٛا٥ت دين ابٔ زتب ٚقد     

  .(2") ايهطس٠ بعد ٚايك١ُ ، بعدٖا ٚايهطس٠

ٕ بٝٓٗةا ٚبةني   أُٖٚتٓةا  أٚاسبسنات يف سكٝكتٗا سسٚف َد قؿرل٠ ٚطسٜك١ ايهتابة١ ايعسبٝة١ ٖةٞ ايةيت          

خةت ايٝةا٤ ٚقةد    أخت ايةٛاٚ ٚايهطةس٠   أيـ ٚايك١ُ خت األإٔ ايؿسم نُٞ ؾايؿتش١ أسسٚف املد ؾسقا ْٛعٝا َع 

ٞ  ( .3ٕ اسبسنةات أبعةاض سةسٚف املةد )    أاعًةِ  >  ىل ذيو، قاٍ ابٔ دةين :  إضالؾٓا َٔ عًُا٤ ايًػ١ أتٓب٘   ٜٚةأت

َُس سؿًت ع٢ً عةاَس، ٚإذا أغةبعت قة١ُ    عةني عمُةس سؿةًت     بأَج١ً ع٢ً ٖرا َٓٗا أْو إذا أغبعت ؾتش١ عني ع

.(4عٓٗا، ٚال ناْت تابع١ شلا( ) شلرٙ اسبسٚف ٚأٚا٥ٌ شلا ملا ْػأتع٢ً عَٛس، )ؾًٛال إٔ اسبسنات أبعاض 

ٚبةسب  نةجرل َةٔ انيةةدثني  ةاٖس٠ ايةتدًـ َةةٔ ايتكةا٤ ايطةانٓني بايذلنٝةةب املكطعةٞ يف ايًػة١ ايعسبٝةة١          

ايؿؿٝش١، ٜٚسٕٚ إٔ إدخاٍ اسبسن١ بعد ايطانٔ األٍٚ عٓد ايتكا٤ ؾشٝشني ضةانٓني، ٚتكؿةرل سةسف املةد     

٤ سرؾّا( عٓد ايتكا٤ ضانٓني أٚشلُا سسف َد ٚثاُْٝٗا سسف ؾشٝض، إمنا جيسٟ يًةتدًـ َةٔ   )ٜٚطُٝ٘ ايكدَا

تسنٝبني َكطعٝني ٜطتجكًُٗا ايرٚم ايًػٟٛ ايعسبٞ، ُٖٚا املكطةع املةصدٚز اإلغةالم )ف ح ف ف( املؤيةـ َةٔ      

طًٜٛة١(  ؾاَت ؾشسن١ قؿرل٠ ؾؿاَتني، ٚاملكطع املػًل )ف ح ح ف( املؤيـ َٔ ؾاَت ؾشسف ٍَد )سسنة١  

 (5) ؾؿاَت.

أؾةةٛات املةةد سسنةةات ال سسٚؾةةا ؾةةاَت١ أٚ َعتًةة١ ضةةان١ٓ َجًُةةا ٜكةةٍٛ ايؿةةسؾٕٝٛ    ٚاقةةد عةةدَّ ؾانيةةدثٕٛ 

ٚايعسٚقٕٝٛ ٚال ؾسم يف ايٛاقع بني ايكُرلٜٔ يف قٛيٓا: )قسبٔ، ٚقسبٓا( إال يف ن١ُٝ اسبسن١ اآلتٝة١ يًٓةٕٛ;   

تشةة١ طًٜٛةة١، ٚإٕ اختًةةـ َةةديٛالُٖا، ٚنالُٖةةا َةةٔ  ؾةةاألٚىل َبٓٝةة١ عًةة٢ ؾتشةة١ قؿةةرل٠، ٚايجاْٝةة١ َبٓٝةة١ عًةة٢ ؾ  

                                                           
    30 - 53./ين : ف :ابٔ اإلعساب ؾٓاع١ ضس(1 

    30 - 53.ايطابل ف(2 

 .19 ف ( ضس ؾٓاع١ االعساب3 

 .28   27 ف ( ضس ؾٓاع١ االعساب4 

املٓٗج ايؿٛتٞ يًث١ٝٓ ايعسب١ٝ زج١ٜ /دٜد٠ س ايؿسف  ٚ; 337-336; ٚدزاض١ ايؿٛ  ايًػ١ٜٛ: 198(ٜٓعس: دزاضا  س عًِ ايًػ١ ايكطِ األٍٚ: 5 

 .244 -242  239  223 ف ; ٚس األؾٛا  ايًػ40:١ٜٛ ف ّ.: 1980. عثد ايؿثٛز غاٖني. برلٚ : َؤضط١ ايسضاي١  ايعسبٞ



 

369 
 

 2015يونيو  –يناير  -األول المجلذ  – الخامس –العذد  جامعة الناصرمجلة 

 ايٓٗازٟ ذلُد عًٞ احلؾ. د.أ "جديدة صرفية رؤية" اللغوي الدرس يف الصوائت

قُا٥س ايسؾع املتشسن١. ٖٚرٙ ايٓتٝذ١ تستبت ع٢ً ايتؿسق١ بني األؾٛات املعت١ً ٚايط١ًٜٛ. َٚٔ ثِ اضتٓتر املؤيـ 

ممةةا َكةة٢ إٔ قةةُا٥س ايسؾةةع املتؿةة١ً ْٛعةةإ: قةةُا٥س ايسؾةةع املتشسنةة١، ٖٚةةٞ: )ايتةةا٤، ْٚةةا، ْٚةةٕٛ ايٓطةة٠ٛ(،       

  (1ن١ٝ، ٖٚٞ: )أيـ االثٓني، ٚٚاٚ ازبُاع١، ٜٚا٤ املداطب١(. )ٚقُا٥س ايسؾع اسبس

ايكؿةةرل٠ ٚايطًٜٛةة١ ؾعةةٍدٚا  ايؿةةٛا٥تتؿةةل انيةةدثٕٛ َةةٔ ايًػةةٜٛني َةةع بعةةض ايكةةدا٢َ يف ايتؿسٜةةل بةةني ٚقةةد ا

منا ٖٞ ؾتش١ ط١ًٜٛ ٜٚةا٤  إٕ َا ٜط٢ُ باأليـ أٖٚرا ٜعين ، ايؿسم بٝٓٗا ؾسقّا يف ايه١ُٝ ايؿٛت١ٝ ال يف ايٓٛع١ٝ 

١ٍُ طًٜٛة١)     ٖٞ نطس٠ ملد ا سسنةات   ٚشع انيةدثٕٛ ايؿةٛا٥ت عًة٢ ْةٛعني:     ٚقةد  (.2ط١ًٜٛ َٚةا ٜطة٢ُ بةايٛاٚ قة

 ( .3يـ ٚايٛاٚ ايٝا٤)ٚسسنات ط١ًٜٛ: ٖٞ األ ٖٞ ايؿتش١ ٚايك١ُ ٚايهطس٠، قؿرل٠ :

يف  ٕ االختالف بني األؾٛات ايكؿرل٠ ٚاألؾٛات ايط١ًٜٛ يٝطتأٜس٣ بعض ايباسجني انيدثني نُا        

ذ خيتًـ َٛقع ايًطإ َع أسد ٖرٜٔ ايؿٛتني اختالؾّا إٜكّا، أايه١ُٝ ايؿٛت١ٝ ؾشطب ، بٌ ٚيف ايهٝؿ١ٝ 

قًٝاّل عٔ َٛقع ايؿٛت اآلخس، ٜؿشب٘ اْؿتاح يف دزد١ ايػؿتني، عٓد ايٓطل ٖٚهرا بايٓطب١ يبك١ٝ األؾٛات 

(4.) 

ٔ املؿطًشات اييت اضتعًُٗا عًُا٤ ايعسب١ٝ خس٣ ؾكاّل عأاضتعٌُ عًُا٤ ايًػ١ انيدثٕٛ َؿطًشات ٚقد      

ايكدا٢َ يًدالي١ ع٢ً اسبسنات ٖٚٞ: األؾٛات ايؿا٥ت٘، ٚأؾٛات ايًّني، ٚاألؾٛات املتشسن١، 

) ٚأؾٛات ايًني يف :ٜٚطُٞ ايدنتٛز إبساِٖٝ أْٝظ األؾٛات ايؿا٥ت١ ) أؾٛات ايًّني( ؾكاٍ (.5ٚايطًٝكات)

زلٛٙ بأيـ  ٝ٘ باسبسنات َٔ ؾتش١، ٚنطس٠، ٚق١ُ ٚنريو َاايًػ١ ايعسب١ٝ ٖٞ َا أؾطًض ايكدَا٤ عً

 (.6املد، ٜٚا٤ املد، ٚٚاٚ املد( )

 جالخايٚايك١ُ ٚايؿتش١، ٚ كؿرل٠ ٖٞ ايهطس٠ ايٕ اسبسنات ايجالخ أ ايكدَا٤ اضتٛس٢ انيدثٕٛ َٔٚقد     

  ( .7يـ املد )أط١ًٜٛ ٖٞ ٜا٤ املد ٚٚاٚ املد ٚاي

                                                           
  .33 ف (ٜٓعس: املٓٗج ايؿٛتٞ:1 

 .64 ف (  ٜٓعس : س االؾٛا  ايًػ١ٜٛ:2 

 .21 ف 1996ٕ   يثٓا –ايؿسف ٚعًِ األؾٛا  : دٜصٜسٙ ضكاٍ   طثع ْٚػس داز ايؿداق١ ايعسب١ٝ  برلٚ  :( ٜٓعس 3 

 .  66 ف ( املؿدز ْفط٘:4 

 . 53 ف ( ايٛ/ٝص س اك٘ ايًػ١:5 

  . 42 ف ( املدخٌ ا  عًِ األؾٛا  َٚٓاٖج ايث ص ايًػٟٛ:6 

 اإلعساب : أبٞ ايفتح عثُإ بٔ /ين ايٓ ٟٛ   لكٝل : َؿطف٢ ايطكا   ذلُد ايصاصاف    بساِٖٝ َؿطف٢   عثد اهلل أَنيضس ؾٓاع١ِ  :( ٜٓعس 7 

عًِ ايًػ١ َكد١َ يًكازئ ايعسبٞ : ذلُٛد ٚ.19   ف 1954  طثع ْٚػس َهتث١ َٚطثع١ َؿطف٢ ايثابٞ احلًيب ٚأٚالدٙ مبؿس   ايطثع١ األٚ    

اشٟ     عًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ   َدخٌ تازخيٞ َكازٕ س ق٤ٛ ايذلاث ٚايًػا  ايطا١َٝ : ذلُٛد اُٗٞ  م 202   ف 1962ايطعسإ   داز ايعازف   مبؿس   

 .56 ف:    ْػس ٚناي١ املطثٛعا    ايهٜٛد
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زبع١ ٖٞ عدّ ٚدٛد سسن١ )ضهٕٛ( أ عٔتصٜد  اسبسنات يف ايعسب١ٝ ال ٕأ ىلإٚذٖب عبد ايسمحٔ أٜٛب      

ٕ صباٍ اشبً  بُٝٓٗا يٝظ ٚاضعّا نُا ٖٛ يف االظبًٝص١ٜ ٚايؿَٛاي١ٝ اييت إٚؾتش١ ٚق١ُ ٚنطس٠، ٚبريو ؾ

ْ٘ يٝظ يف نالَِٗ أىل إغاز ابٔ دين أٚ (1تصٜد ع٢ً عدد اسبسنات يف نٌ َُٓٗا عٔ عػسٜٔ سسن١ )

السظٗا ابٔ دين ٚتؤٜدٖا ايدزاضات ١َُٗ ( ٖٚرٙ سكٝك١ 2نطس٠ َػسب١ ؾتش١ ) ؾتش١، ٚالق١ُ َػسب١ 

ايؿٛت١ٝ اسبدٜج١ ، ألْ٘ َٔ خؿا٥ـ ايهطس٠ ٚايك١ُ ) ايكٝل( َٚٔ خؿا٥ـ ايؿتش١ )االتطاع( ؾال ميهٔ 

 ( 3ازبُع بُٝٓٗا ؾُٗا نايكدٜٔ )

قٌ، تبعا ملا مت َٔ قٝاضات % ع٢ً األ50حبٛايٞ  طٍٛ َٔ ) ايكؿاز(أ)ايطٛاٍ( ٖٞ بعا١َ ايؿٛا٥ت ٕ أٜٚبدٚ     

(4.) 

تٛؾـ بايطهٕٛ  سسنات ط١ًٜٛ ٚيٝطت ضان١ٓ ٚاسبسنات العٓد بعض ايًػٜٛني انيدثني  ؾايؿٛا٥ت      

١ ضان١ٓ ٚنريو ٜا٤ املد ؾٗٞ نطس٠ ط١ًٜٛ ٚٚاٚ املد نؾُٝا ٜعسف بأيـ املد ٖٞ ؾتش١ ط١ًٜٛ ٚيٝطت سس

ٕ اسبسنات أبعاض َٔ سسٚف املٍد ٚيهٔ َع ٖرا ٚقعٛا أيعسب١ٝ ناْٛا ٜدزنٕٛ ٕ عًُا٤ اأق١ُ ط١ًٜٛ، ْعِ 

 ( .5يف ِٖٚ اشب  ؾظٖٓٛا ضان١ٓ )

ٚ َتشسن١ أْٗا ضان١ٓ إٔ تٛؾـ بأؾٛات ايؿاَت١ ٚسدٖا ميهٔ األإٔ ٜس٣ عًِ ايًطإ اسبدٜح نُا       

ميهٔ حبهِ طبٝعتٗا ٚؾؿٗا ( ، ؾال  ط١ًّٜٛ أناْت قؿرل٠ أٟ سسنات أؾٛات ايؿا٥ت١ )ضٛا٤ َا األأ

 ( .6)  ٚ َتشسن١أبأْٗا ضان١ٓ 

سداُٖا قبٌ ن١ًُ َبد٠٤ٚ أذا ٚقعت إٚ ايٝا٤ أٚ ايٛاٚ أ باأليـٕ ايهًُات اييت تٓتٗٞ أٖٚٓاى َٔ ٜتؿٛز      

ؾبض مبكداز اسبسن١ َٔ ْاس١ٝ املد٠ اييت ٜطتػسقٗا أسسف املد يف ْٗاٜتٗا نُٝت٘ ٜٚهٕٛ بايطانٔ ؾكد 

ٕ ايب١ٝٓ املكطع١ٝ قد اختًؿت مبطايب ايهالّ نُا ناْت عًٝ٘ سطب أاملد. َٚع٢ٓ ذيو ايٓطل حبسف 

َكسزات ايكاعد٠. ؾه١ًُ )ايكاقٞ( تٓتٗٞ مبكطع )ض( ٖٚٛ يف ن١ُٝ ) ف ّ ( ٚن١ًُ ) ايؿاقٌ( تبدأ 

                                                           
 .16  ف   د.   1  ج 16( املفَٗٛا  االضاض١ٝ يًت ًٌٝ ايًػٟٛ عٓد ايعسب : عثد ايسمحٔ أٜٛب   ايًطإ ايعسبٞ   ايسباط   1ّ 

ثاع١ ْٚػس : داز ايػؤٕٚ ايثكاا١ٝ ايعا١َ   ( اخلؿا٥ـ : أبٞ ايفتح عثُإ بٔ /ين   لكٝل ذلُد عًٞ ايٓماز   اهل١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتاب   ط2 

 . 123 ف /3.  1990

ذلاث ( ايدزاضا  ايؿٛت١ٝ عٓد عًُا٤ ايعسب١ٝ : عثد احلُٝد اهلادٟ  بساِٖٝ األؾٝثعٞ   َٓػٛزا  ن١ًٝ ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ ٚجل١ٓ احلفاظ ع٢ً اي3 

 .148 ف 1992اإلضالَٞ   اجلُاٖرل١ٜ ايعع٢ُ    طسابًظ   ايطثع١ األٚ   

 .180-179 ف. :  1985( عًِ األؾٛا  : بستٌٝ َاملدلح   تعسٜب ٚدزاض١ عثد ايؿثٛز غاٖني   ايٓاغس َهتث١ ايػثاب باملٓرل١ٜ   4 

  دزاضا  س عًِ 195-194 ف   اؿٍٛ س اك٘ ايعسب١ٝ 39 ف . األؾٛا  ايًػ175١ٜٛ ف ( ٜٓعس: ظاٖس٠ ايتكا٤ ايطانٓتني س ايعسب١ٝ ايفؿ 5٢ 

االزدٕ   ايطثع١ األٚ   –  ايتٓػِٝ ايًػٟٛ س ايكسإٓ ايهسِٜ : ابساِٖٝ ٚ ٝد ايعصاٟٚ   داز ايكٝا٤ يًٓػس ٚايتٛشٜع    عُإ 185-184 ف :1ايًػ١   م

 –   ؾٝػ١ أاعاٍ س ايعسب١ٝ ٚأ س ايٛشٕ ايػعسٟ س ْػ٤ٛ ؾٝؼ /دٜد٠   زَكإ عثد ايتٛاب  املٛزد   تؿدزٖا ٚشاز٠ األعالّ 124 ف ّ . 2000  

 .33 ف 1973ّ -ٖو1393   4  ع 2اجلُٗٛز١ٜ ايعساق١ٝ   ّ

 .15 ف 1983   5  ج 20( ايطانٔ ٚاملت سى س عًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ : /عفس دى ايثاب   ايًطإ ايعسبٞ  ع6 
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 ٕ ٜهٕٛأُتني ًمبكطع )ٍ( ٚنُٝتٗا ) ف ( ٚعٓدَا ْكٍٛ عباز٠ ) ايكاقٞ ايؿاقٌ( ٜتطًب ْظاّ ب١ٝٓ ايه

ٚ نُا قاٍ ايٓشا٠ ايعسب حبطب ايتدًـ أاملكطعإ ع٢ً ؾٛز٠ ) ض ٍ ( ٚيهٔ ايٝا٤ حبطب  اٖس٠ ايه١ُٝ 

َٔ ايتكا٤ ايطانٓني تؿكد نُٝتٗا ٚتؿرل مبكداز ايهطس٠ ٜٚؿبض املكطعإ َكطعا ٚاسدا ع٢ً ؾٛز٠ )قٌ ( 

ٓطل ايٜتِ ( يؿت٢ ايعسبٞ ٜدعٛ اهلل ا) َس يف ٜٚتِ ْطل ايهًُتني ع٢ً ؾٛز٠ )ايكا قًؿاقٌ( " ٚنريو األ

 (1ٜدعالٙ ايؿتًعسب٢ ))

أطًل َؿطًض أؾٛات ايًني ع٢ً اسبسنات ايكؿرل٠ ٚع٢ً اسبسنات  ظبد ايدنتٛز نُاٍ بػسٚ       

 .  (2ايط١ًٜٛ )

 عٓد ايًػٜٛني بؿٛز٠ عا١َ ع٢ً قطُني:ايؿٛا٥ت ٚتكطِ 

 قؿرل٠: ٖٚٞ ايؿتش١ ، ايهطس٠، ايك١ُ. ايؿٛا٥ت -1

 .األيـ ، ايٝا٤، ايٛاٚ ط١ًٜٛ: ٖٚٞ ايؿٛا٥ت -2

 : ،ٖٚٞ ضت١ ايعسب١ٝ، ايًػ١ يف  ايؿٛا٥ت ؾعدد

 .َنتب :َجٌ يف ايكؿرل٠ ايؿتش١ -1

 .ٚعط٢ ، قاٍ: َجٌ يف( األيـ) ايط١ًٜٛ ايؿتش١ -2

 . ُنتب: َجٌ يف ايكؿرل٠، ايك١ُ -3

 . ٚطٍٛ عٛد،: َجٌ يف( ايٛاٚ) ايط١ًٜٛ ايك١ُ -4

 . ز َضٛا: َجٌ يف ايكؿرل٠، ايهطس٠ -5

 . ٚقٌٝ ضرل٠،: َجٌ يف( ايٝا٤) ١ايطًٜٛ ايهطس٠ -6

ؾاألدٓيب سني ٜٓطل بًػ١ غرل يػت٘  ايؿٛا٥تٚال تهاد تػذلى يػ١ َٔ يػات ايعامل يف نٝؿ١ٝ ايٓطل بٗرٙ      

ٜتػرل يف ْطل أؾٛات املد ٚال حيطٔ ايٓطل ااّل بعد َسإ طٌٜٛ ٚدٗد دٗٝد، بٌ ٚست٢ شلذات ايًػ١ ايٛاسد٠  

 (. 3القّا ميٝص نٌ شلذ١ َٔ ٖرٙ ايًٗذات )ربتًـ يف ْطل ٖرٙ األؾٛات اخت

ْؿاف املد، ؾٗٞ تعدٖا صبُٛع١ أتهاد تؿسم يف ْظاَٗا ايؿسيف بني أؾٛات املد ايطٌٜٛ ٚ ايعسب١ٝ الٚ    

ىل االختالؾات يف ايهٝؿ١ٝ ٚايه١ُٝ بني ٖاتني إٕ تٓظس أيـ ، ايٛاٚ ٚايٝا٤ َٔ غرل األ :ؾْٛٛيٛد١ٝ ٚاسد٠ ٖٞ

ْؿاف املد أؾٛات املد ايط١ًٜٛ ٚأغ٘ ايٓظاّ ايؿسيف بطبب ذيو ايتٓاٚب ايكٟٛ بني َس ضٛأاجملُٛعتني ٖٚٛ 

                                                           
 .306 ف ( ْفط1٘ 

 . 28 ف (  االؾٛا  ايًػ١ٜٛ:2 

 .31-30 ف (  ٜٓعس: االؾٛا  ايًػ١ٜٛ:3 
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 :ٜكٍٛ ٚأنٝاع يف ازبُع ،  :نٝظ يف املؿسد  :ت١َٝج١ً اآلثٓا٤ ايتؿسٜـ َٔ عبٛ َا تالسظ يف األأايعسب١ٝ يف 

 ( .1أقٛاال " ) :قٛال 

ٜٛدد ؾسم بُٝٓٗا َٔ ايٓاس١ٝ  د٣ ؾك  ٚالامليف سسٚف املد إاّل ٚاسبسنات بني ٚمل َٜس ايكدَا٤ ؾسم      

دصا٤ يًشسنات إٔ اسبسنات ايكؿرل٠ أبعاض ٚأايعك١ٜٛ، ؾًِ ٜؿسم عًُا٤ ايًػ١ املتكدَٕٛ بٝٓٗا ؾِٗ ٜسٕٚ 

 (. 2ايط١ًٜٛ ٚازبص٤ ٜأخر سهِ ايهٌ)

عسب١ٝ سب  نجرل َٔ انيدثني  اٖس٠ ايتدًـ َٔ ايتكا٤ ايطانٓني بايذلنٝب املكطعٞ يف ايًػ١ ايٜٚ     

تكؿرل سسف ٖٛ ، ٜٚسٕٚ إٔ إدخاٍ اسبسن١ بعد ايطانٔ األٍٚ عٓد ايتكا٤ ؾشٝشني ضانٓني، ش٢ايؿؿ

املد )ٜٚطُٝ٘ ايكدَا٤ سرؾّا( عٓد ايتكا٤ ضانٓني أٚشلُا سسف َد ٚثاُْٝٗا سسف ؾشٝض، إمنا جيسٟ يًتدًـ 

ز اإلغالم )ف ح ف ف( املؤيـ َٔ تسنٝبني َكطعٝني ٜطتجكًُٗا ايرٚم ايًػٟٛ ايعسبٞ، ُٖٚا املكطع املصدٚ

َٔ ؾاَت ؾشسن١ قؿرل٠ ؾؿاَتني، ٚاملكطع املػًل )ف ح ح ف( املؤيـ َٔ ؾاَت ؾشسف ٍَد )سسن١ 

 ط١ًٜٛ( ؾؿاَت.

أٟ ايؿتش١ ايط١ًٜٛ  ؾاأليـ( ، 4املؿٛت ايطٌٜٛ ٜعادٍ َؿٛتني قؿرلٜٔ )ٚ( 3ؾأؾٛات املد سسنات ط١ًٜٛ )

 ( .٤5 تكدز بهطستني )تكدز بؿتشتني ٚايٛاٚ تكدز بكُتني ٚايٝا

ٚ أٚ سسٚف املد يف ايطٍٛ إٔ ؾسم اسبسنات ايكؿرل٠ عٔ اسبسنات ايط١ًٜٛ أىل إذٖب انيدثٕٛ نُا     

طٌٝ شَٔ ايٓطل بٗا ؾازت أذا إايٓطل ب٘ يف ايجا١ْٝ ؾاسبسن١  دَكداز ايصَٔ ايرٟ ٜطتػسق٘ نٌ َُٓٗا عٓ

ٚايٛاٚ ٚايٝا٤ قعـ ايصَٔ ايرٟ ٜطتػسق٘ ايٓطل  األيـبذ ٜطتػسم ايٓطل إسسٚف َد ؾايؿسم بُٝٓٗا يف ايه١ُٝ 

َس إال سسنات ط١ًٜٛ شلا َا يًشسنات يف سكٝك١ األ املد١ٜ يٝطت ( . ؾاسبسٚف6بايؿتش١ ٚايهطس٠ ٚايك١ُ )

                                                           
-221 ف. 1984زاض١ س أؾٛا  املد ايعسب١ٝ : د. غايب ااقٌ املطًيب  ْػس داز ايػؤٕٚ ايثكاا١ٝ   ٚشاز٠ ايثكاا١ ٚاألعالّ  ( س األؾٛا  ايًػ١ٜٛ د1 

222. 

   .158 ف( ٜٓعس : ْفط٘ 2 

 .18 ف 1980املٓٗج ايؿٛتٞ يًث١ٝٓ ايعسب١ٝ   زج١ٜ /دٜد٠ س ايؿسف ايعسبٞ : عثد ايؿثٛز غاٖني   َؤضط١ ايسضاي١   برلٚ     :( ٜٓعس3 

 .177 ف 1989دٜطُدل    –  أنتٛبس ْٛاُدل  3  ع 20ذلاٚي١ أيط١ٝٓ س اإلعالٍ : أمحد احلُٛ   عامل ايفهس   ّ:( ٜٓعس 4 

 .1988ايتفهرل ايؿٛتٞ عٓد اخلًٌٝ :  ًُٞ خًٌٝ   داز املعسا١ اجلاَع١ٝ   االضهٓدز١ٜ    ايف١ٝٓ يًطثاع١ ٚايٓػس   ايطثع١ األٚ     :( ٜٓعس5 

  دزٚع س عًِ أؾٛا  ايعسب١ٝ : /إ ناْتٝٓٛ   تسمج١ : ؾاحل ايكسَادٟ  ْػس َسنص ايدزاضا  ٚايث ٛث االقتؿاد١ٜ ٚاال/تُاع١ٝ    طثع  93 ف

 .151ف  1966االٚاطا    ايػسن١ ايتْٛط١ٝ يفٕٓٛ ايسضِ   

 ص ايعًُٞ   طثع ْٚػس َدٜس١ٜ داز ايهتب يًطثاع١   /اَع١ املٛؾٌ( ٜٓعس : اك٘ ايًػ١ ايعسب١ٝ : ناؾد ٜاضس ايصٜدٟ   ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايث 6 

  اخلة ايعسبٞ ٚأ سٙ س ْعس٠ ايًػٜٛني ايكدا٢َ    أؾٛا  ايع١ً : زَكإ عثد ايتٛاب   اجمل١ً   ضمٌ 155  105   39 ف.  االؾٛا  ايًػ١ٜٛ 478 ف

  أ س ايكسا٤ا  س األؾٛا  ٚايٓ ٛ ايعسبٞ أبٛ عُسٚ بٔ  60 ف 1968متٛش  –  ٜٛيٝٛ  139ايثكاا١ ايساٝع١   املؤضط١ املؿس١ٜ ايعا١َ يًتأيٝا ٚايٓػس   ع

  املؿطً ا   386 فّ 1987ايعال٤  : عثد ايؿثٛز غاٖني   ايٓاغس : َهتث١ اخلاجنٞ   َطثع١ املدْٞ   املؤضط١ ايطعٛد١ٜ مبؿس   ايطثع١ األٚ    

  تْٛظ    14احلُصاٟٚ    ٛيٝا  اجلاَع١ ايتْٛط١ٝ   تؿدزٖا ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ اإلْطا١ْٝ  عايًػ١ٜٛ احلدٜث١ س ايًػ١ ايعسب١ٝ ى ذلُد زغاد 

 .114 ف 1977ض١ٓ 



 

373 
 

 2015يونيو  –يناير  -األول المجلذ  – الخامس –العذد  جامعة الناصرمجلة 

 ايٓٗازٟ ذلُد عًٞ احلؾ. د.أ "جديدة صرفية رؤية" اللغوي الدرس يف الصوائت

 ( ، أ1ٟايكؿرل٠ أٟ ايؿتش١ ٚايهطس٠ ٚايك١ُ َٔ خٛاف ٚممٝصات َع ؾازم ٚاسد ٖٛ ؾازم ايكؿس ٚايطٍٛ  )

( ؾشسف املد يف تؿٛز انيدثني ٜطاٟٚ 2عادٍ َٔ سٝح املد٣ سسنتني قؿرلتني )ٕ اسبسن١ ايط١ًٜٛ تأ

، ١ايًٝٓ نُٝا سسن١ قؿرل٠ ؾايٝا٤ املد١ٜ تطاٟٚ نُٝا نطس٠ ٜٚا٤ ي١ٓٝ ٚايٛاٚ املد١ٜ تطاٟٚ ق١ُ ٚٚاٚ

ا٤ َد١ٜ يف ٜػٗد يريو َٔ ْاس١ٝ اْكالب ايهطس٠ ٚايٝا٤ اي١ًٓٝ ٜٚ ٚ ايٝا٤ اي١ًٓٝ.أيـ تطاٟٚ ايؿتش١ ٚايٛاٚ ٚاأل

ْٛ أٚ ايٝا٤ اي١ًٓٝ أَٝكات ٚاْكالب ايك١ُ ٚايٛاٚ اي١ًٓٝ ٚاٚا َد١ٜ يف ضٛم ٚاْكالب ايؿتش١ ٚايٛاٚ  َٗ ًِ ََ يؿا نُا يف 

ََْبين. ٜٚػٗد ي٘ َٔ ْاس١ٝ  ىل ق١ُ ٚٚاٚ ي١ٓٝ ضان١ٓ تدغِ يف ايٛاٚ إخس٣ اْكالب ايٛاٚ املد١ٜ يف َدعٛٚ أٚ

 ١ىل نطس٠ ٜٚا٤ يٝٓإدغاّ( ٚاْكالب ايٝا٤ املد١ٜ يف قاقٞ ٚط اإلؾ١ًٝ اييت ٖٞ الّ ايه١ًُ )يتٛؾس غساأل

ىل ؾتش١ ٜٚا٤ ي١ٓٝ ضان١ٓ تدغِ يف ٜا٤ إيـ املكؿٛز عٓد بين متِٝ أضان١ٓ تدغِ يف ٜا٤ املتهًِ، ٚاْكالب 

يـ ٚايك١ُ ْؿـ ٚاٚ ٚايهطس٠ ْؿـ ٜا٤ نريو إٔ ايؿتش١ ْؿـ أنُا ٚ      (3املتهًِ نُا يف ٖٟٛ )

ٚ أضسعت يف ايهالّ أكداز ؾتشتني ٚايٛاٚ مبكداز قُتني ٚايٝا٤ مبكداز نطستني ، ٚضٛا٤ يـ مبتهٕٛ األ

تطتػسق٘ ايؿتش١ ، ٚايؿتش١  يـ ٜطتػسم ْطكٗا َٔ ايصَٔ بكدز قعـ َإ األأبطأت ؾايٓطب١ ضبؿٛ ١ مبع٢ٓ أ

ايٝا٤ ٚايهطس٠ يـ. ٖٚهرا ٜكاٍ يف ايٛاٚ ٚايك١ُ ٚيف األ ٘تطتػسقطتػسم ْطكٗا َٔ ايصَٔ بكدز ْؿـ َا ت

( ؾؿٞ ْظس 5ربتًـ عٓٗا إاّل يف ايطٍٛ ) يـ سسنات ط١ًٜٛ  ، ؾايٝا٤ نايهطس٠ ٚال( .ؾايٝا٤ ٚايٛاٚ ٚاأل4)

ال يف املطاؾ١ بني ايًطإ ٚأد٢ْ اسبٓو عٓد إعٔ ايهطس٠  (بني)ٚ أ (ٜؿٌ)ربتًـ ايٝا٤ يف َجٌ  دثني الاني

يـ ٚاأل (6طل بايٝا٤ َٓٗا يف ساي١ ايٓطل بايهطس٠ )قٌ يف ساي١ ايٓأايٓطل بُٗا سٝح تهٕٛ ٖرٙ املطاؾ١ 

يـ عكّٜٛا ؾسم بني ايؿتش١ ٚاأل (. ٚال7بدا، بٌ ؾتش١ ط١ًٜٛ تعادٍ ؾتشتني اثٓتني)أتهٕٛ سسف ع١ً  نريو ال

نٝؿ١ٝ ايٓطل بايؿتش١ َٚٛقع ايًطإ َعٗا مياثٌ نٌ املُاث١ً نٝؿ١ٝ ايٓطل  ٕ:"إْٝظ أبساِٖٝ إبٌ نُّٝا قاٍ 

 ( .8)"ـ املد يأمبا ٜط٢ُ 

                                                           
 .77 ف 2م  1973(األؾٛا  : نُاٍ ذلُد بػس   ْػس داز املعازف مبؿس   1 

 10املٗرلٟ    ٛيٝا  اجلاَع١ ايتْٛط١ٝ   تْٛظ   ع(ايتؿسٜا ايعسبٞ َٔ خالٍ عًِ األؾٛا  احلدٜص   تأيٝا ايطٝب ايثهٛؽ تكدِٜ : عثد ايكادز 2 

 .48ف   1973  

ٖو ايط١ٓ 1404زبٝع األٍٚ–ٖو 1403(غعثا22ٕ–21(ْعس٠ س بعض األٚشإ ايؿسا١ٝ: /عفس عثا١ْ   دل١ً دلُع ايًػ١ ايعسب١ٝ األزدْٞ ايعدد املصدٚج 3 

 .39 ف 1983ّايطادض١ متٛش   نإْٛ األٍٚ 

 .76 ف 2م (دزاضا  س عًِ ايًػ١ 4 

 .47 فأحباث س ايًػ١ ايعسب١ٝ : داٚد عثدٙ   َٓػٛزا  َهتث١ يثٓإ   برلٚ   :(ٜٓعس5 

 .43 ف   االؾٛا  ايًػ40١ٜٛ ف ( دزاضا  س عًِ أؾٛا  ايعسب١ٝ : داٚد عثدٙ   َؤضط١ ايؿثاح يًٓػس ٚايتٛشٜع   ايهٜٛد6 

 .89 ف 1  دزاضا  س عًِ ايًػ١ م 125 ف ١ ايعسب١ٝ  املٓٗج ايؿٛتٞ يًث155ٝٓ ف ايؿسف ٚعًِ االؾٛا :( ٜٓعس 7 

 . 39 ف ( االؾٛا  ايًػ8١ٜٛ 
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إاّل يف َكداز املطاؾ١  - ٖٚٞ َد٠ قؿرل٠ -ربتًـ عٔ ايك١ُ  ٚنريو ايٛاٚ يف َجٌ )ٚؾٌ( ٚ )قٍٛ( ال    

بني ايًطإ ٚأقؿ٢ اسبٓو عٓد ايٓطل بُٗا سٝح تهٕٛ ٖرٙ املطاؾ١ أقٌ يف ساي١ ايٓطل بايٛاٚ، ٚبايتايٞ ؾإٕ 

قؿرلا بٌ ٖٞ َد  ايـ يٝطت َدٕ األأا َٚٔ املعًّٛ ٕ ٜهٕٛ ٖرا املد قؿرلأىل َد إَٔ املٓتظس سني تٓكًب 

ىل َد قؿرل إَٚجٌ ٖرا ايكٍٛ ٜٓطبل ع٢ً ايٝا٤، ؾٗٞ سني تٓكًب  …طٌٜٛ ٜكابٌ املد ايكؿرل املعسٚف بايؿتش١

 ( .1ٚ )يٝظ َدّا قؿرلّا ثاّْٝا ( )أْ٘ يٝظ َٔ دٓظ ايٝا٤ يؿا ألإٔ ٜهٕٛ أميهٔ  ٕ ٖرا املد الإؾ

 ( .2ٕ ؾسم اسبسنات ايكؿرل٠ عٔ ايط١ًٜٛ يف ايه١ُٝ ٚايهٝؿ١ٝ َعا )أىل إنريو ذٖب ضعد َؿًٛح ٚ     

شطب يهٓ٘ اختالف يف ؾٕ اختالف ؾٛت املد ايطٌٜٛ عٔ ايكؿرل يٝظ اختالؾا يف ايه١ُٝ ؾإ ٚعًٝ٘

 ( .3خس )سد ٖرٜٔ ايؿٛتني طبتًـ قًٝال عٔ َٛقع ايؿٛت اآلإٔ َٛقع ايًطإ َع أ ذإايهٝؿ١ٝ 

( ، ٜٚةس٣  4ٕ ٜهةٕٛ ؾسقةا يف ايهُٝة١ )   أٜعةدٚ   يـ املد الإٔ ؾسم ايؿتش١ عٔ أىل إْٝظ أ بساِٖٝإٚذٖب    

١ َكطةةع ايهًُةة١، ؾةةإٕ ٓٝةةٕ ٖٓةةاى ؾسقةةا بةةني ايةةٛاٚ ٚايكةة١ُ ٚايٝةةا٤ ٚايهطةةس٠ َةةٔ دٗةة١ بأنةريو بسدطذلاضةةس  

 ع َٚةا غدٖا تأثرلا ْطُٝ٘ مبسنص املكطأنجس َٔ باقٝٗا . ٚأسدٖا أاملكطع تسنب َٔ سسٚف ٜؤثس ع٢ً ايطُع 

نجس اسباالت سسنة١، أٟ سسؾةا ؾةا٥تا ، بٝةد     أعداٙ َٔ اسبسٚف ٖٛ طسف املكطع َٚسنص املكطع ٜهٕٛ يف 

ؾةايٛاٚ  .  ٚ غرلٖةا أٚ سسؾا َةٔ سةسٚف ايؿةؿرل    أسٝاْا سسؾا ؾٛتٝا ضبكّا َٔ اسبسٚف ايؿاَت١ أْ٘ قد ٜهٕٛ أ

ٚ ايهطةس٠ طسؾةا   أايكة١ُ   ذا ناْةت إٚ نطةس٠ ٚبةايعهظ   أذا ناْت َسنصا يًُكطع ْطُٝٗا : قة١ُ  إٚايٝا٤ 

منةا تؿةذلم ايةٛاٚ    إ( 5ٚٚ ٜا٤ ؾايٛاٚ يف ْؿطٗا عني ايك١ُ ٚايٝةا٤ يف ْؿطةٗا عةني ايهطةس٠ )    أيًُكطع ْطُٝٗا ٚاٚا 

 بػةةبٗٞعةةٔ ايكةة١ُ ٚايٝةةا٤ عةةٔ ايهطةةس٠ َةةٔ دٗةة١ ٚ ٝؿتُٗةةا يف َكطةةع ايهًُةة١ ٚيةةريو تطةة٢ُ ايةةٛاٚ ٚايٝةةا٤         

 (.6”)اسبسنات

ٕ اعتبةاز ايعًة١ ايطًٜٛة١ عًةتني قؿةرلتني َتةٛايٝتني غسٜبةا بعةض ايػة٤ٞ          أْ٘ قد ٜبةدٚ  أ ٜٙٚس٣ داٚد عبد      

 ( .7نجس غساب١ َٔ اعتباز ايؿشٝض )ايطٌٜٛ( ؾشٝشني َتٛايٝني )أَس يٝظ ْ٘ يف ٚاقع األإؾ

ٚع٢ً ٖرا ميهٔ إٔ ْعد سسٚف املد عٓد ابٔ دين سسنات ط١ًٜٛ، ع٢ً عبٛ َةا ٜةس٣ انيةدثٕٛ، ٚإٕ        

                                                           
 .37 ف( احباث س ايًػ١ ايعسب١ٝ 1 

 .243 ف 1980ايكاٖس٠   َطثع١ داز ايتأيٝا    –( دزاض١ ايطُع ٚايهالّ : د. ضعد َؿًٛح   ايٓاغس : عامل ايهتب 2 

 .282 ف( ٜٓعس : دزاض١ ايؿٛ  ايًػٟٛ 3 

 .39 فس : االؾٛا  ايًػ١ٜٛ ( ٜٓع4 

سااعٞ ( ايتطٛز ايٓ ٟٛ يًػ١ ايعسب١ٝ : بس/ػذلاضس   أخس/٘ ٚؾ  ٘ ٚعًل عًٝ٘: زَكإ عثد ايتٛاب   ايٓاغس : َهتث١ اخلاجنٞ بايكاٖس٠   داز اي5 

 .47 ف. ٖاَؼ ايتطٛز ايٓ ٟٛ يًػ١ ايعسب١ٝ  47 ف 1982بايسٜاض   َطثع١ اجملد   

 .47 فيًػ١ ايعسب١ٝ ( ٖاَؼ ايتطٛز ايٓ ٟٛ 6 

 .39 ف( دزاضا  س عًِ االؾٛا  7 
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٘    مل ٜٓـ عًة٢ أْٗةا سسنةات    إٔ اسبسنةات ٚاسبةسٚف تتؿةل يف نةٌ غة٤ٞ َةع        إذ .. ، ؾٗةرا َؿٗةّٛ َةٔ نالَة

  ٔ دةين إىل َتكةدَٞ ايٓشةٜٛني تةرنسْا بةإٔ ٖةؤال٤ أدزنةٛا َةا          ؾازم ٚاسد ٖٛ ايطٍٛ ٚايكؿس، ثِ إٕ إغةاز٠ ابة

يف ؾةٓٝع اشبًٝةٌ سةني اخةذلع عالَةات ايكةب  ايةيت َةا ْةصاٍ ْطةتعًُٗا إىل            ٚقش٘ ٖٚرا َا ْالسظ٘ إذا ْظسْا

 سسٚف املد ؾٛزٖا َؿػس٠ يًدالي١ عًٝٗةا، ؾايكة١ُ ٚاٚ ؾةػرل٠ يف أعًة٢ اسبةسف ية٦ال تًتةبظ        ّٛ إذ أخر َٔايٝ

 ٚايهطس٠ ٜا٤ َتؿ١ً ذبت اسبسف، ٚايؿتش١ أيـ َبطٛس١ ؾٛق٘. –بايٛاٚ املهتٛب١ 

ٝٓهسٕٚ إٔ تهٕٛ سسٚف املد َطبٛق١ حبسنات َٔ دٓطٗا، ألٕ سسٚف املد ٖٞ أْؿطٗا ؾانيدثٕٛ أَا 

، ٚيةةٝظ ٖٓةةاى تسنٝةةب يف اسبسنةةات، ؾاسبسنةة١ ال تةةدخٌ عًةة٢ اسبسنةة١ َةةٔ دٓطةةٗا أَٚةةٔ غةةرل     سسنةةات

دٓطٗا، طًٜٛة١ ناْةت أٚ قؿةرل٠، ٚال بةد َةٔ ٚدةٛد ؾاؾةٌ بةني سسنة١ ٚأخةس٣، نُةا تككةٞ بةريو قةٛاْني               

 ايذلنٝب املكطعٞ يف ايعسب١ٝ اييت متٓع إٔ تتٛاىل سسنتإ يف املكطع ايٛاسد، ٚتؿسض إٔ ٜؿؿٌ بني اسبسن١

ٜٓهس انيدثٕٛ نريو إٔ تهٕٛ سسٚف املد ضان١ٓ، إذ إْٗةا سسنةات   ٚنريو (.1ٚأختٗا ؾاَت أٚ غبٗ٘)

  .(2) ٚاسبسن١ ال تهٕٛ ضهّْٛا، ألْٗا َٓاؾ١ٝ يًطهٕٛ بطبعٗا

ٜٚؿؿٌ انيةدثٕٛ ايةٛاٚ ٚايٝةا٤ ايًٝٓةتني عةٔ ضةا٥س سةسٚف املةد، ًٜٚشكُْٛٗةا َةٔ سٝةح ايٓةٛع بةايٛاٚ ٚايٝةا٤               

ٜٔ بةةةريو إىل ؾةةةسٚم أضاضةةة١ٝ بةةةني سةةةسٚف املةةةد َةةةٔ ْاسٝةةة١، ٚايةةةٛاٚ ٚايٝةةةا٤ ايًٝٓةةةتني أٚ    املتشةةةسنتني، َطةةةتٓد

املتشسنتني َٔ ْاس١ٝ أخس٣. ؾشسٚف املد ال ٜؿاسب ْطكٗا أٟ استهاى أٚ اعذلاض جملس٣ اشلٛا٤، ٚال تؿتةتض  

أَةا ايةٛاٚ ٚايٝةا٤     املكاطع ٚال تػًكٗا، ٜٚط٢ُ املكطع املٓتٗٞ بٗا َؿتٛسةّا، ٚال تهةٕٛ َةٔ سةسٚف املةاد٠ األؾة١ًٝ.      

ايًٝٓتإ أٚ املتشسنتإ ؾرلاؾل ْطكُٗا استهاى َا أٟ ْٛع قعٝـ َٔ اسبؿٝـ، ٚتؿتتشإ املكاطع ٚتػًكاْٗةا،  

َْٛقـ( تػًل َكطعّا. ََ ََٚقـ( تؿتتض َكطعّا ٚايٛاٚ ايطان١ٓ يف )  ؾايٛاٚ املتشسن١ يف )

ملٍد ٚايًةني ٚعالقة١ اسبسنةات بُٗةا،     ؾُٝا خيـ طبٝع١ ا انيدثني َٚٔ أٚد٘ ايؿسم نريو بني ايكدَا٤ ٚ

َا ٜساٙ ايكدَا٤ َٔ إٔ اسبسنات اجملاْط١ اييت تطبل سسٚف املٍد ميهةٔ إٔ تٓكةٌ إىل اسبةسف ايةرٟ ٜطةبكٗا،      

ٚأْٗا ميهٔ إٔ ذبرف ٚربتصٕ ثةِ تطةذلد يتأخةر َهاْٗةا يف َٛقةع بخةس، بعةد إدةسا٤ تػةٝرلات يؿظٝة١ َعٝٓة١.            

 ٚدٛد أؾاّل سبسنات صباْطة١ تطةبل سةسٚف املةد، ٚإٔ ٖةرا ضبةض       ٚعٓد انيدثني إٔ ٖرا غرل ؾشٝض ٚإٔ ال

  (.3خٝاٍ)

َٚةةٔ األؾهةةاز األضاضةة١ٝ عٓةةد ايكةةدَا٤ ؾهةةستِٗ عةةٔ املتشةةسى ٚايطةةانٔ ايةةيت بٓةةٛا عًٝٗةةا تكطةةُٝاتِٗ       

                                                           
 ..40; ٚاألؾٛا  ايًػ74:١ّٜٛ.:1973(ٜٓعس: ايتؿسٜا ايعسبٞ َٔ خالٍ عًِ األؾٛا  احلدٜص. ايطٝب ايثهٛؽ. تْٛظ: 1 

 ٙ. ايهٜٛد: َؤضط١ ايؿثاح. :دزاضا  س عًِ أؾٛا  ايعسب١ٝ. داٚد عثد ٚ;  201(  1 اغ١ٝ  55(ٜٓعس: دزاضا  س عًِ ايًػ١ ايكطِ األٍٚ: 2 

 .47 ف (5 اغ١ٝ: 

 .99 –98  96 ف (ٜٓعس: دزاضا  س عًِ ايًػ١:3 



 

376 
 

 2015يونيو  –يناير  -األول المجلذ  – الخامس –العذد  جامعة الناصرمجلة 

 ايٓٗازٟ ذلُد عًٞ احلؾ. د.أ "جديدة صرفية رؤية" اللغوي الدرس يف الصوائت

ايعسٚق١ٝ ٚزٍبُا ايؿسؾ١ٝ. ؾاملتشسى عٓةدِٖ ٖةٛ اسبةسف ايؿةشٝض أٚ ايؿةاَت ايةرٟ تتًةٛٙ سسنة١. ٚايطةانٔ          

ضةةانٔ ميهةةٔ ذبسٜهةة٘، ٚضةةانٔ ال ميهةةٔ ذبسٜهةة٘. ٚاألٍٚ َُٓٗةةا ٜػةةٌُ مجٝةةع         ٜةةأتٞ عًةة٢ قةةسبني:  

 (.1اسبسٚف َا عدا األيـ، ٚايجاْٞ ٖٛ األيـ يف عبٛ نتاب ٚسطاب ٚباع ٚقاّ)

ٜٚؿِٗ َٔ نالّ ايكدَا٤ بٗرا اشبؿٛف إٔ ايطانٔ ايرٟ ميهٔ ذبسٜه٘ ٖٛ اسبسف ايؿةشٝض، ؾٗةٛ   

ميهةةٔ ذبسٜهةة٘ ٖةةٛ سةةسف املةةٍد األيةةـ، ؾٗةةٛ األؾةةٌ يف    قابةةٌ يًشسنةة١ ٚيًطةةهٕٛ، ٚإٔ ايطةةانٔ ايةةرٟ ال   

ٌم عًٝة٘ ايةٛاٚ ٚايٝةا٤ املةٍدتإ ألُْٗةا تػةبٗاْ٘ يف يةصّٚ ايطةهٕٛ ٚعةدّ              َُة ايطهٕٛ ألْ٘ ال ٜةأتٞ إال ضةانّٓا. ٜٚمْش

 ايتشسٜو. أَا ايٛاٚ ٚايٝا٤ املتشسنتإ ؾُٗا قابًتإ يًشسن١ ناسبسٚف ايؿشٝش١.

)ايؿٛاَت( ٖٞ ٚسدٖا ايةيت تكبةٌ اسبسنة١ ٚايطةهٕٛ، ًٜٚشةل       ٚعٓد انيدثني إٔ اسبسٚف ايؿشٝش١  

بٗا ايٛاٚ ٚايٝا٤ ايًٝٓتإ ٚاملتشسنتإ. أَا سةسٚف املةٍد ؾةال تكبةٌ اسبسنة١ ٚال ايطةهٕٛ، َٚةٔ اشبطةأ ٚؾةؿٗا          

 (.2بايطهٕٛ، ألْٗا سسنات َٓاؾ١ٝ بطبعٗا يًطهٕٛ)

         َ ا٤ ٚاألضةظ ايةيت اْطًكةٛا َٓٗةا يف     ٜٚتكض ممةا ذنةس بْؿةا إٔ انيةدثني ال ٜكبًةٕٛ نةجرلّا َةٔ سذةر ايكةد

بعةةض َعازبةةاتِٗ ايؿةةسؾ١ٝ، َجةةٌ َطةةاٚاتِٗ يف ايٓظةةس٠ بةةني سةةسٚف املةةٍد ٚايًةةني، َٚجةةٌ ايكةةٍٛ بةةإٔ سةةسٚف املةةٍد   

ضان١ٓ، ٚأْٗا َطبٛق١ حبسنات َٔ دٓطٗا، ٚإٔ اسبسنات، اييت تؿٛزٖٚا تطبل سةسٚف املةٍد، ميهةٔ إٔ    

ٗةةا يتظٗةةس يف َٛاقةةع ددٜةةد٠ بعةةد تطبٝةةل قٛاعةةد َعٝٓةة١. ٚإٔ  ٜتؿةةسف ؾٝٗةةا باسبةةرف ٚايٓكةةٌ، أٚ سةةرؾٗا ٚاختصاْ 

انيدثني ٜسبطٕٛ َا بني ايتكا٤ ايطةانٓني ٚايٓطةٝر املكطعةٞ يًػة١ ايعسبٝة١. ٜٚةسٕٚ إٔ يًؿةٛا٥ت ايجالثة١ سايتةإ:          

ساي١ ايكؿس، ٚقد ٚقع شلا ايكدَا٤ أيكاب ايك١ُ ٚايهطةس٠ ٚايؿتشة١، ٚساية١ ايطةٍٛ، ٚقةد ٚقةع شلةا ايكةدَا٤         

قةةسٚز٠ اضةةتبداٍ األيكةةاب ايجالثةة١ بعبةةازات ايكةة١ُ ايطًٜٛةة١   ٜةةسٕٚ  إٔ انيةةدثني اٚ ٚايٝةةا٤ ٚاأليةةـ. ثةةِ أيكةةاب ايةةٛ

 (. 3ٚايؿتش١ ايط١ًٜٛ ٚايهطس٠ ايط١ًٜٛ. ؾاسبسنات عٓدٙ تهٕٛ قؿرل٠ ٚط١ًٜٛ )

 اسسؾة أسةسف ايعًة١ )املةد( سسنةات طًٜٛة١ ٚيٝطةت       إٔ أىل إؾةٛات انيةدثٕٛ تٛؾةًٛا    عًُا٤ األٚنريو    

تكابٌ سسؾا َٔ سسٚف املٝصإ ايؿةسيف )ؾعةٌ( ايةرٟ ٚقةع٘ ايكةدَا٤       ْٗا الأؿـ ايكدَا٤ ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً نُا ٜ

 منا ٖٞ سسن١ ط١ًٜٛ.إٚ

 

                                                           
 .28-27 ف ضس، ؾٓاع١ اإلعساب:ٚ ;2/337(ٜٓعس: اخلؿا٥ـ: 1 

 .281 ف (ٜٓعس: ايًػ١ ايعسب١ٝ َعٓاٖا َٚثٓاٖا:2 

 فّ.: 2000املٓاٖج ايًػ١ٜٛ.  زلاعٌٝ أمحد عُاٜس٠.عُإ: داز ٚا٥ٌ  تطثٝكا  س  ٚ; 30–29; ٚاملٓٗج ايؿٛتٞ: 88(ٜٓعس: س األؾٛا  ايًػ١ٜٛ: 3 

180. 
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 املبشح ايجاْٞ

 ايؿٛا٥ت ايط١ًٜٛ ٚٚ ا٥ؿٗأَ ايؿٛا٥ت ايكؿرل٠ َٛقع 

 ايؿٛا٥ت ايط١ًٜٛ :َٔ ايؿٛا٥ت ايكؿرل٠ َٛقع  -أٚال    

 (.1ايكٍٛ مبٛقع اسبسن١ َٔ اسبسف )يف زا٤ أثالث١  بٞ طايب ايكٝطٞ ،أذنس َهٞ ابٔ 

 ٍٚ: ٜكٍٛ بإٔ اسبسٚف قبٌ اسبسنات يعًٌ َٓٗا:ايسأٟ األ

 ٕ اسبسف ٜطهٔ ٚخيًٛ َٔ اسبسن١ ثِ ٜتشسى بعد ذيو ؾاسبسن١ ثا١ْٝ ٚاسبسف أٍٚ .أ

 سسف  ىل سسن١ ٚاسبسن١ ال تكّٛ بٓؿطٗا ؾال بدشلا َٔإٜكطس  ٕ اسبسف ٜكّٛ بٓؿط٘ ٚالأ

 يـ ٚيٝظ نريو اسبسن١.َٔ اسبسٚف َاال ٜدخً٘ سسن١ عبٛ األٕ أ

ذا اغةةبعت تٛيةةدت َٓٗةةا  إٕ اسبسنةةات إٔ اسبسنةةات قبةةٌ اسبةةسٚف ٚسذةة١ ٖةةؤال٤   أايةةسأٟ ايجةةاْٞ: ٜكةةٍٛ  

تٓؿسد بٓؿطٗا ؾال بد شلا َٔ سسٚف تكّٛ  ٕ اسبسنات اييت تتٛيد َٓٗا اسبسٚف الـ ألٝزأٟ قعٖرا اسبسٚف ٚ

 عًٝٗا .

خس يف االضتعُاٍ بٌ اضتعُال َعا سدُٖا اآلإٔ اسبسٚف ٚاسبسنات مل ٜطبل أىل إٜرٖب ٟ ايجايح: أايس

 خس.سدُٖا اآلأنازبطِ ٚايعسض ايًرٜٔ مل ٜطبل 

ٕ َهإ اسبسن١ َٔ أىل إغاز يف باب طبازز اسبسٚف أ بعض عًُا٤ ايًػ١ ايكدَا٤ٕ إىل أذنس ايبهٛؽ ٚ   

ألٕ اسبسن١ يف اسبكٝك١ بعض سسٚف املد بعد اسبسف "ٍ: كاؾٜكا، أىل ٖرا ايسقٞ إٚذٖب  (2اسبسف بعدٙ )

تٝإ ببعض ايٛاٚ عكٝبٗا ، يـ عكٝبٗا ٚقُٗا اإلتٝإ ببعض األاملتشسى، بال ؾؿٌ ; ؾُع٢ٓ ؾتض اسبسف اإل

َس ع٢ً تٝإ ببعض ايٝا٤ بعدٖا، َٚٔ غد٠ تعكب أبعاض ٖرٙ اسبسٚف اسبسف املتشسى ايتبظ األٚنطسٖا اإل

اسبسن١ ع٢ً اسبسف، ٚبعكِٗ دباٚش ذيو ٚقاٍ : ٖٞ قبٌ اسبسف ٚنالُٖا ِٖٚ  ٕأبعض ايٓاع ؾظٓٛا 

"(3.) 

                                                           
َدخٌ : َاشٕ ايٛعس   داز طالع يًدزاضا  ٚايذلمج١ ٚايٓػس   دَػل   ايطثع١ األٚ      –( ٜٓعس : قكاٜا أضاض١ٝ س عًِ ايًطاْٝا  احلدٜص 1 

 .613 ف 1988

  ايتؿسٜا ايعسبٞ َٔ خالٍ عًِ االؾٛا  236-235 ف حلدٜص تكدِٜ عثد ايكادز املٗرلٟايتؿسٜا ايعسبٞ َٔ خالٍ عًِ االؾٛا  ا:( ٜٓعس 2 

 .51 فاحلدٜص 

ٖو( َع غسح غٛاٖدٙ  لكٝل:ذلُد ْٛز احلطٔ ذلُد ايصاصاف  ذلُد ذلٝٞ 686( غسح غاا١ٝ ابٔ احلا/ب: زقٞ ايدٜٔ االضذلابادٟ    3 

 .119- 118 فيثٓإ –ايدٜٔ عثد احلُٝد داز ايهتب ايع١ًُٝ برلٚ 
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ٕ اسبسن١ اييت ٜتشًُٗا أٚاعًِ "كاٍ : ؾٕ تهٕٛ بعدٙ، إٔ َٛقع اسبسن١ َٔ اسبسف أىل إذٖب ابٔ دين ٚ     

١ قبٌ اسبسف ٕ تهٕٛ اسبسن١ يف املستبأٚ بعدٙ ، ؾُشاٍ أٚ َع٘ إٔ تهٕٛ يف املستب١ قبً٘ أربًٛ  اسبسف ال

جيٛش ٚدٛدٖا قبٌ ٚدٛدٙ  يٝ٘، ٚالإٕ اسبسف نانيٌ يًشسن١ ٖٚٞ نايعسض ؾٝ٘ ؾٗٞ يريو ضبتاد١ أٚذيو 

ْو تكٍٛ : قّطع ؾتدغِ أال تس٣ أؾال، أدغاّ يف ايهالّ ٜكا يٛ ناْت اسبسن١ قبٌ اسبسف ملا داش اإلأٚ

ٚىل ٚبني ايطا٤ بًٗا يهاْت سادص٠ بني ايطا٤ األٚىل يف ايجا١ْٝ ٚيٛ ناْت سسن١ ايطا٤ ايجا١ْٝ ايستب١ قايطا٤ األ

ٕ أٚىل يف ايجا١ْٝ، ألٕ اسبسن١، ع٢ً ٖرٙ املكد١َ َستبتٗا دغاّ األإاش دَس نريو ملا ايجا١ْٝ ٚيٛ نإ األ

دغاّ يف دغاّ ، ؾذٛاش اإلذا سذص بني اسبسؾني سسن١ ٜظٌ اإلإٚىل، ٚتهٕٛ قبٌ ايطا٤ ايجا١ْٝ ، بٝٓٗا ٚبني األ

ٕ تهٕٛ سسن١ إٔ اسبسن١ يٝطت قبٌ اسبسف املتشسى بٗا، ؾكد بطٌ مبا ذنسْاٙ أ١ ع٢ً ايهالّ دالي

ٕ أغهاٍ. ؾايرٟ ٜدٍ ع٢ً ٚ بعدٙ، ٚيف ايؿسم بُٝٓٗا بعض األأاسبسف يف املستب١ قبً٘ ، ٚبكٞ إٔ تهٕٛ َع٘ 

ٍٚ َٓٗا َتشسنا، ذا نإ األإٚ املتكازبني ، أْو دبدٖا ؾاؾ١ً بني املجًني أسسن١ اسبسف يف املستب١ بعدٙ، 

ٍٚ يف ٖرٜٔ ٕ سسن١ اسبسف األأؾاملجالٕ عبٛ قٛيو قؿـ َٚكض ٚطًٌ ٚضسز ٚسؿـ َٚسز ٚقدد ، ؾًٛال 

ٕ إبني املجًني، ؾ صال ساد ألْ٘دغاّ ؾؿًت بٝٓ٘ ٚبني ايرٟ ٖٛ َجً٘ بعدٙ ٚيٛ مل تؿؿٌ يٛدب اإل املجًني بعدٙ ملا

َُٓٗا ؾظٗٛزُٖا دالي١ ع٢ً ؾؿٌ ٚاقع بُٝٓٗا ٚيٝظ ٖآٖا خس ٍٚ َُٓٗا يف اآل ٗس ٖرإ املجالٕ ٚمل ٜدغِ األ

ٕ سسن١ أخس٣ تدٍ ع٢ً أٚدالي١ ":  أٜكا ( .ٚقا1ٍ) "ٍٚؾؿٌ ايبت١ غرل اسبسن١ املتأخس٠ عٔ اسبسف األ

ٚيهٓ٘ ملا نإ اسبسف  (2)"غبعت اسبسن١ متُتٗا سسف َد أٟ َؿٛتّا طٜٛاّل أذا إاسبسف بعدٙ ٖٚٞ إْو 

سسن١ َع٘، ٚناْت اسبسن١ ال ٜٛدد  سن١ )املؿٛت( ٚنإ اسبسف قد ٜٛدد ٚالق٣ٛ َٔ اسبأ)ايؿاَت( 

 ( .3سكٝك١  ) ال عٓد ٚدٛدٙ ؾازت نأْٗا قد سًت٘ ٚؾاز ٖٛ نأْ٘ قد تكُٓٗا دبٛشا الإ

ٕ قسزٚا ٚؾكا ملا أنإ َٔ بثاز ْظس١ٜ املكطع إثاز٠ َػه١ً َٛقع اسبسن١ َٔ اسبسف يد٣ انيدثني بيكد     

ٕ ٜهٕٛ َٛقع اسبسن١ بعد اسبسف، يريو ٚد٘ انيدثٕٛ ايٓكد يًكدَا٤ يف أاملكطعٞ يًهًُات  ٜتطًب٘ ايبٓا٤

ثبت عًِ أذ إيـ ٚايٛاٚ ٚايٝا٤( ضان١ٓ َطبٛق١ حبسنات قؿرل٠ صباْط١ شلا ؾٛات املد انيض )األأعدِٖ 

ايٛاٚ املد١ٜ ٖٞ ؾتش١ ط١ًٜٛ ٚ ؾاأليـٚ َدات ٚيٝطت ضان١ٓ ، أْٗا سسنات ط١ًٜٛ ؾسف أؾٛات اسبدٜح األ

ٕ ْٗا غرل َطبٛق١ حبسنات قؿرل٠ صباْط١ شلا ألأثبت أٖٞ ق١ُ ط١ًٜٛ ٚايٝا٤ املد١ٜ ٖٞ نطس٠ ط١ًٜٛ، نُا 

 (.4تدخٌ عًٝٗا) تكبٌ اسبسن١ ٚال اسبسن١ ال

                                                           
 .33-32 ف ( ضس ؾٓاع١ االعساب1 

 .34 ف :( ْفط2٘ 

 .46 ف 1986ّٖو ادلاٜس1406 مجادٟ األٚ  2ع–4( ايث١ٝٓ املكطع١ٝ ايعسب١ٝ : عثد ايعصٜص  ًًٝٞ   اجمل١ً ايعسب١ٝ يًدزاضا  ايًػ١ٜٛ 3ّ 

 204-201 ف 1  دزاضا  س عًِ ايًػ١ م  18-17ؾٛا  احلدٜص   ايتؿسٜا ايعسبٞ َٔ خالٍ عًِ اال 35املٓٗج ايؿٛتٞ يًث١ٝٓ ايعسب١ٝ :( ٜٓعس 4  

  املؿٛتا  عٓد عًُا٤ ايعسب١ٝ: غامن قدٚزٟ محد َطتٌ َٔ دل١ً ن١ًٝ  40  االؾٛا  ايًػ١ٜٛ  39-37 ف   ْعس٠ س بعض االٚشإ ايؿسا١ٝ

 .56-55ف  1979ّ –ٖو 1399   5ايػسٜع١  َطثع١ بابٌ   بػداد   ع
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 ( .1ٕ ؾهس٠ اسبسن١ قبٌ سسف املد ٚزبت ايبشح ايؿٛتٞ َٔ ايدزاض١ ايعسٚق١ٝ )أٜٚتؿٛز متاّ سطإ       

ٚذٖب غامن قدٚزٟ  (.2ؾٛات املد ٖٛ تهٝـ َعٗا ٚيٝظ سسن١ َٔ دٓطٗا )إٔ َا قبٌ أؾًٝؼ ٜٚتؿٛز ٖٓسٟ 

ٕ ثبات عالَات املؿٛتات ايكؿرل٠ قبٌ زَٛش )سسٚف املد(، ألإَٔ ٚد١ٗ ايٓظس ايًػ١ٜٛ ٜطٛؽ   ْ٘أىل إاسبُد 

ُص٠ يف َجٌ أخرٚا  متجٌ اشل:  ؾاأليـؾٛات ثالث١ ؾٛاَت ٚثالث١ َؿٛتات، أايسَٛش ايجالث١ )ٚاٟ( متجٌ ضت١ 

ايؿتش١ ايط١ًٜٛ يف َجٌ )قاٍ( ٚزَص ايٛاٚ ميجٌ ايٛاٚ ايؿاَت١ يف )قٍٛ( ٚايك١ُ ايط١ًٜٛ يف )ْكٍٛ( ٚزَص ايٝا٤ ٚ

ميجٌ ايٝا٤ ايؿاَت١ يف َجٌ ) بٝت( ٚايهطس٠ ايط١ًٜٛ يف َجٌ ) قٌٝ( . َٚٔ ثِ نإ اضتدداّ تًو ايعالَات 

ٕ مل إعٌُ  ؾٛات ايؿاَت١ ٖٚٛمتجٌ األ ؾإْٗاؿٛتات ط١ًٜٛ، ٚخبالؾ٘ ْٗا متجٌ َأقبٌ ٖرٙ ايسَٛش ديٝال ع٢ً 

بعض عًُا٤ ايًػ١ ٚقاٍ  ( .3” )ايهتاب١ٝ ٕ ي٘ ذيو َٔ ٚد١ٗ ايٓظسإٜهٔ ي٘ َطٛؽ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿٛت١ٝ، ؾ

ٕ عًُا٤ أايكٍٛ بيف ٕ َٔ ايتطسع إىل ذبكل ٚإٚالٜصاٍ َٛقٛع ٚدٛد سسن١ قبٌ سسٚف املد حباد١ " : انيدثني

ٕ سسٚف املد َطبٛق١ حبسن١ دباْطٗا، ؾٗٓاى  ٛاٖس يػ١ٜٛ ٚؾٛت١ٝ تؤٜد ٚد١ٗ أٚا سني قايٛا ؤخطأعسب١ٝ اي

ْٓا )عبتاز أْظس عًُا٤ ايعسب١ٝ ؾايؿعٌ )أدعٛ( َجال ٜٓتٗٞ حبسف َد )ق١ُ ط١ًٜٛ( ٚيف ْظس ايدازضني انيدثني 

ٕ تٛقع ق١ُ ع٢ً ايعني أعًُا٤ ايعسب١ٝ ٚ ايٛاٚ بُٝٓا جيب يف َرٖب أىل أٟ عال١َ نتاب١ٝ تٛقع ع٢ً ايعني إ

دعٛ( ؾطٛف عبتاز س٦ٓٝر إىل إٔ ْكع أٚضهٕٛ ع٢ً ايٛاٚ )أدعٛ( ٚإذا دا٤ ٖرا ايؿعٌ يف َجٌ ٖرا ايطٝام )ئ 

ٕ ْطتػين عٔ ايك١ُ قبٌ ايٛاٚ س٦ٓٝر ٚايؿتش١ بعد ايٛاٚ. أ عٚال ْطتطٝق١ُ ؾٛم ايعني ٚؾتش١ ؾٛم ايٛاٚ 

ئ ْسَٞ ؾًصّٚ اسبسن١ قبٌ زَص ايٛاٚ ٚايٝا٤ يف اسباي١ ايجا١ْٝ يًؿعٌ ٜطٛؽ  –ٚنريو اسباٍ يف ايؿعٌ )ْسَٞ 

ٚ ايٝا٤ ازبص٤ ايجاْٞ َٔ سسف أٍٚ َٓ٘، بُٝٓا ميجٌ زَص ايٛاٚ ايكٍٛ بٛدٛد سسن١ قبٌ سسف املد متجٌ ازبص٤ األ

 ( .4املد باعتبازٙ سسن١ ط١ًٜٛ َؤيؿ١ َٔ سسنتني )

 اسبسنات بعد اسبسٚف ال ٕ ْتؿٛزأْ٘ جيب أىل إؾكد ذٖب انيدثٕٛ َا عٔ َٛقع اسبسن١ َٔ اسبسف أ      

ميٓض اسبسن١ ْؿظ ايك١ُٝ اييت ميٓشٗا اسبسف  ذبتٗا نُا ٜظٗس ذيو َٔ اشب  ايعسبٞ ايرٟ ال ؾٛقٗا ٚال

 ( 5ؾايٛاٚ يف قّٛ تٛدد بني ؾتشتني )

ُا جيسٟ يف املكاعـ ٚ ذبت٘ ٚعًٝ٘ ؾإٔ اسبسن١ بعد اسبسف ٚيٝظ ؾٛق٘ أىل إغاز ايطٝب ايبهٛؽ أٚ

 (.6املكازع ٖٛ ع١ًُٝ تبادٍ بني ايعني ٚسسنتٗا )

                                                           
 .280 فسب١ٝ َعٓاٖا َٚثٓاٖا ( ٜٓعس : ايًػ١ ايع1 

 . 66 فّ 1968 –ٖو 1388  ايكاٖس٠    23( ايتفهرل ايؿٛتٞ عٓد ايعسب س ق٤ٛ ضس ؾٓاع١ اإلعساب : ابٔ /ين   دلُع ايًػ١ ايعسب١ٝ   ج2 

 .56 ف ( املؿٛتا  عٓد عًُا٤ ايعسب3١ٝ 

 .382 فّ 1986ًٛد   بػداد   ايطثع١ األٚ    ( ايدزاضا  ايؿٛت١ٝ عٓد عًُا٤ ايتمٜٛد : غامن قدٚزٟ احلُد   َطثع١ اخل4 

 .51 ف ( ٖاَؼ ايتؿسٜا ايعسبٞ َٔ خالٍ عًِ االؾٛا  احلدٜص5 

 .103 ف ( ٜٓعس : ْفط6٘ 
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ذبتٗا نُا ٜظٗس  ٚال اال ؾٛقٕٗ ْتؿٛز اسبسنات بعد اسبسٚف أجيب " :بعض ايًػٜٛني انيدثني  ٚقاٍ     

ؾايٛاٚ يف قّٛ تٛدد بني  ميٓض اسبسن١ ْؿظ ايك١ُٝ اييت ميٓشٗا اسبسف ذيو َٔ اشب  ايعسبٞ ايرٟ ال

 ( .1)"ؾتشتني

 ٚ ٝؿ١ ايؿٛا٥ت يف ايًػ١ ايعسب١ٝ: -ثاْٝا 

َّا نجست      ََٔ سٝح نجس٠ االضتعُاٍ "ؾً ْٝٔ ايؿٛا٥ت،  اْتب٘ ايعًُا٤م ايعسبم إىل ايتؿاٚت يف َْطب ايػٝٛع ب

َّ ايؿاعٌ اخترل ي٘ أْثكٌ اسبَسنات ٖٚٛ ايسَِّؾع، ست ُّ اسبَسنات ٖٚٛ ايَّْؿب، ٚملا ق ٢ املؿاعٌٝ اخترل شلا أخ

أمحد بٔ عُس: ؾدس ايدٜٔ ايساشٟ  ص19ط، ص19طتَكع ايصٜاد٠ يف ايعدد َكاب١ً يًصِّٜاد٠ يف املكداز ؾٝشؿٌ االعتداٍ"

 (.61/ 1ايتؿطرل ايهبرل )َؿاتٝض ايػٝب(، ذبكٝل: عُاد شنٞ ايبازٚدٟ، )

     َّ ََٔ ايؿتش١; شلرا أعطٖٛا أق ١َّ أق٣ٛ  ُّ مبعٝاز َخؿ١َّ ٚثكٌ ايؿٛت، ؾايك ؾتٛشٜع ايؿٛا٥َت ع٢ً ايٛ ا٥ـ ٜت

املطتػسم ؾًٝؼ إسؿا٤ً بطّٝطا ايٛ ا٥ـ، ملا ؾٝٗا َٔ تهبُّد ازبٗد. ٚقد الَسظ انيَدثٕٛ ذيو، ؾكد أدس٣ 

ََٔ ضٛز٠ ايبكس٠، تبَّٔ َٔ خالي٘ تهسُّز ايؿتش١ ) ١َّ )42( َسات، ٚايهطس٠ )110ع٢ً بٜات  ( 50( َس٠ ٚايك

١َّ  20.8% ٚايهطس٠  54.4َس٠، ٚايٓطب١ يٛزٚد نٌٍّ َٓٗا، ايؿتش١  ؾًٝؼ ٖٓسٟ:  ص22ط، ص22ط% 24.8%، ٚايك

(.ٖٚرا ٜتٛاَؾل َع 36تسمج١: عبدايؿبٛز غاٖني، )ف:  -عبٛ بٓا٤ ُيػٟٛ ددٜد  -ايعسب١ٝ ايؿؿش٢ 

 ب إىل اضتعُاٍ ايؿتش١ يف نالَِٗ.ايُكدا٢َ يف نجس٠ ٚزٚد ايؿٛا٥ت، ٌَٚٝ ايعَس

 ايكؿرل٠: ٚ ٝؿ١ ايؿٛا٥ت

 يًؿٛا٥ت ايكؿرل٠ ٚ ا٥ـ ثالخ ٖٞ :

 يف ب١ٝٓ ايه١ًُ: سسنات -أ

املع٢ٓ  خيتًـ غايًبا ٚعٓد تػٝرلٖا يًشسف ممٝص٠ عال١َ تعد اييت ايه١ًُ يب١ٝٓ املؿاسب١ اسبسنات ٖٚٞ   

 تعين سٝح ايبا٤ ٚضهٕٛ ايؿاد بهطس( ايؿِّْبس) ٚ ٤ايبا ٚضهٕٛ ايؿاد بؿتض( ايؿَّْبس)  ن١ًُ ذيو َٚٔ

 َٔ ًْٛعا ايؿاد َهطٛز٠ ايجا١ْٝ ايه١ًُ تعين بُٝٓا ٚذبٌُ ايؿعاب ايعصمي١ ع٢ً ايٓؿظ محٌ األٚىل ايه١ًُ

 ْطك٘ أثٓا٤ يف عٓ٘ تٓؿؿٌ اسبسف ال ؾشسن١ َٓٗا، ٜتذصأ ال ٚدص٤ ايه١ًُ يف ؾٛت ؾاسبسن١ اغتٗس ايٓبات

 .ي٘ زل١ ٖٚٞ شلا َكس ؾٗٛ ، عٓ٘ َٓؿؿ١ً بهتابتٗا عدل٠ ٚال

 بٓا٤ يف بخس ايه١ًُ: سسنات -ب

 ايعٛاٌَ اختًؿت َُٗا ٚتجبت عًٝٗا املب١ٝٓ ايه١ًُ َٔ األخرل اسبسف تؿاسب اييت ٖٚٞ اسبسنات     

،  حبرَاّ.ٚدا٤ ٖؤال٤َ ، ٚزأٜت ٖؤال٤َ َٚسزت سرَاّ، سرَاّ، ٚزأٜت دا٤ت: املع٢ٓ نكٛيو ع٢ً املؤثس٠ ايٛ ٝؿ١ٝ

 َٚسزت بٗؤال٤َ.

                                                           
 .51 ف ( ٖاَؼ ايتؿسٜا ايعسبٞ َٔ خالٍ عًِ االؾٛا  احلدٜص1 

http://www.alukah.net/literature_language/0/33188/#_ftn19
http://www.alukah.net/literature_language/0/33188/#_ftnref19
http://www.alukah.net/literature_language/0/33188/#_ftn22
http://www.alukah.net/literature_language/0/33188/#_ftnref22
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 إعساب يف بخس ايه١ًُ: سسنات.  ز

 َعاْٞ بني يًتؿسٜل اسبسٚف ع٢ً تكع أؾٛات قؿرل٠ ايعسب يػ١ يف ؾاسبسنات: "املبازى َاشٕ قاٍ     

 بتبدٍ ٜٚتبدٍ اآلخس ًٜشل َا َٚٓٗا بٓا٤، سسن١ ؾٝهٕٛ( اسبسف األخرل) ع٢ً ٜجبت َا ؾُٓٗا ايهًُات،

ايتؿسق١  ٖرٙ ؾإٕ اإلعساب أٚ يًبٓا٤ اسبسن١ ناْت ٚضٛا٤ً إعساًبا، ؾٝهٕٛ ازب١ًُ ايٓش١ٜٛ يف ايه١ًُ ٚ ٝؿ١

 ايهًُات َٔ عٔ عدد ايٛاسد٠ ايه١ًُ يف اسبسن١ ؾٝ٘ تػٓٝٓا اإلجياش َٔ زا٥ع قسب املعاْٞ بني باسبسنات

("1 ) 

 (2)ايٓاس١ٝ ايٛ ٝؿ١ٝ  َٔ األزلا٤ بني ايؿؿٌ ٖٞ اإلعساب١ٝ اسبسن١ ايكدَا٤ ٚ ٝؿ١ ايعسب١ٝ عًُا٤ عٓد       

 ايؿسعٞ اإلعساب سكٍٛ يف. املداطب١ ٜٚا٤ ٚأيـ االثٓني، ازبُاع١، نٛاٚ ايط١ًٜٛ، اسبسنات تػازى ٖرا ٚيف

 .ايٓش١ٜٛ بايٛ ٝؿ١ يف ايكٝاّ ايكؿاز اسبسنات داْب إىل

 ظبد سٝح ضٛا٤ ع٢ً سد ايًػٟٛ ٚايجسا٤ االقتؿاد يف متًٝصا ايعسب١ٝ ايًػ١ يف ايكؿرل٠ ايؿٛا٥ت ٚقد سككت    

 املرنس أٚ ، ٚاملداطب١ املداطب بني ايًبظ ٜسؾع َا: ذيو َٚٔ ايًبظ ٚأَٔ املع٢ٓ بٝإ يف تطِٗ دالي١ يًشسن١

 . املداطب( أْت) عبٛ ٚاملؤْح

ثسا٤ ايًػ١ ايعسب١ٝ ٚتهجرل إالسظ ايًػٜٕٛٛ ايكدا٢َ ٚاملعاؾسٕٚ املٝص٠ ايهدل٣ شلرٙ األؾٛات يف نُا      

١ًًٝ. ؾًٗرٙ األؾٛات تأثرٌل نبرٌل يف األيؿا  َٔ ايٓاس١ٝ ايؿسؾ١ٝ ٚايدالي١ٝ، باإلقاؾ١ اىل ايؿٝؼ بأيؿا  ق

ىل إايكؿرل٠ َجاّل دبعٌ املٝصإ ايؿسيف ) ؾعٌ( طبتًؿّا َٔ ايؿع١ًٝ اىل ايٛقع١ٝ ٚ ؾايؿٛا٥تٚ ٝؿتٗا ايٓش١ٜٛ، 

ٌَ، َؾَعٌ، َؾْعٌ( ٚأْٗا أٜكّا تػرل دالي١ ايًؿظ١ يف نجرل َٔ األسٝإ. إذ تتػرل ؾا٤  االزل١ٝ ٚذيو إذا قٌٝ )َؾَع

( ؾاألٍٚ َا أزتؿع َٔ 3ثالخ ؾٝتػرل َعٓاٖا تبعّا يريو نُا يف ) اسَبْصٕ( ٚ ) اسُبْصٕ( ) ايه١ًُ بؿٛزتني أٚ

( ؾاألٍٚ ٜعين ايٝابط١ أٚ َا ٜكابٌ ايبشس، 4األزض، ٚايجاْٞ ْكٝض ايطسٚز، ٚنُا يف ) ايَبٍس( ٚ)ايَبٍس( ٚ)اُيْبس( )

 اْٞ ٜعين اإلسطإ، ٚايجايح ٜعين اسبٓط١.ٚايج

ايك١ُ  اضتعًُٛاتُجٌ ثالخ عالَات أعساب١ٝ يف داليتٗا ع٢ً املٛاقع ايٓش١ٜٛ، ؾايعسب ؾايكؿرل٠  ايؿٛا٥ت

عال١َ ع٢ً ؾهس٠ ) األضٓاد( ، ٚايهطس٠ عال١َ ع٢ً ؾهس٠ ) االقاؾ١(، ٚايؿتش١ عال١َ ع٢ً إٔ املٛقع يٝظ 

يو اضتعًُت أٜكّا يًتؿسٜل أٚ ايتُٝٝص بني ثالث١ أْٛاع َٔ قُرل ايؿاعٌ املتؿٌ، (. نر5َٛقع أضٓاد أٚ أقاؾ١)

ؾة )تم(: يف انًتم: قُرل ايؿاعٌ املتهًِ ) ايػدـ األٍٚ( ، ٚ )َت( : يف انًَت: قُرل ايؿاعٌ املداطب 

                                                           
  84 دَػل ف   ٙ 1383   ايفهس داز يػٟٛ ٚعٞ حنٛ َاشٕ :  املثازى(1 

 .ايكاٖس٠ احلًيب ايثابٞ عٝط٢ طثع١ ؾكس  أمحد ايطٝد: لكٝل نالَٗا  س ايعسب ايًػ١ ٚضٓٔ اك٘ س ايؿا يب(2 

  309 ف

 . 54  ف(  األؾٛا  ايًػ١ٜٛ: 3 

 .49 ف (  ٜٓعس : اك٘ ايًػ١ ايعسب١ٝ:4 

  .50 ف (  ٜٓعس: ا ٝا٤ ايٓ ٛ:5 
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ريو املرنس ) ايػدـ ايجاْٞ(، ٚ )َت(: يف انًَت: قُرل ايؿاعٌ املداطب املؤْح ) ايػدـ ايجاْٞ( ن

 ْالسظ ٚزٚدٖا يف ذبٌٜٛ ايؿعٌ َٔ املبين يًُعًّٛ اىل ايبٓا٤ يًُذٍٗٛ.

 ٚ ٝؿ١ ايؿٛا٥ت ايط١ًٜٛ: -ب    

 يف املعاْٞ اختالف ع٢ً داال ايع١ً سسٚف تػٝرل املعاْٞ ٜٚهٕٛ اختالف ع٢ً يًدالي١ ايع١ً سسٚف تتػرل       

 َٔ ايكًٝٛي١،( ٜكٌٝ) َكازع٘ ٚايرٟ ايكٍٛ، َٔ( ٜكٍٛ) َكازع٘ ايرٟ ؾكاٍ ٚعؿا قاٍ، َٚاٍ،: عبٛ: األؾعاٍ

 َاٍ ٜكاٍ املاٍ، َٔ( ميٍٛ) ٚايرٟ َكازع٘ ايطسم، عٔ االعبساف ٖٚٛ املٌٝ َٔ( ميٌٝ) َكازع٘ ايرٟ َٚاٍ

 ( 1. )بايعؿا قسب إذا( ٜعؿٛ عؿا)ٚ َٔ ايعؿٝإ،( ٜعؿٞ عؿ٢)ٚ َاي٘، نجس إذا ميٍٛ ايسدٌ

ؾعٌ، ؾعاٍ، ؾعٍٛ، ؾعٌٝ ؾدخٍٛ ٖرٙ  ػٝرل ايؿٝػ١ ايؿسؾ١ٝ يف َجٌ:ايط١ًٜٛ تعٌُ يف ت ايؿٛا٥ت نُا إٔ     

األؾٛات ايط١ًٜٛ َا بني ؾا٤ )ؾعٌ( ٚعٝٓٗا، أسدخ تػٝرلّا سسؾّٝا ؾدخٍٛ األيـ أد٣ اىل سدٚخ ؾٝػ١ اضِ 

 ايؿاعٌ ٖٚٛ ايكا٥ِ بايؿعٌ ٚدخٍٛ ايٛاٚ ٚايٝا٤ أد٣ اىل سدٚخ ؾٝػيت َبايػ١ الضِ ايؿاعٌ.

املػاٜس٠ يف ازبُع ٚاملج٢ٓ بني سايتني اأُلٚىل تكِ املسؾٛعات ٚايعال١َ  تعٌُ ع٢ًايط١ًٜٛ  ايؿٛا٥ت ٚنريو     

األعساب١ٝ ؾٝٗا ٖٞ ايٛاٚ يف ازبُع ٚاأليـ يف املج٢ٓ ٚاسباي١ ايجا١ْٝ تكِ املٓؿٛبات ٚاجملسٚزات ٚايعال١َ 

 (. 2ٚاملج٢ٓ)املرنس ايطامل األعساب١ٝ ؾٝٗا ٖٞ ايٝا٤ يف مجع 

: إىل ٜػرل ٚنالُٖا عًُا٤ ايعسب١ٝ عٓد اسبسنات َؿطًض ٜسادف ايؿٛا٥ت َؿطًض إٔ يٓا ٜتكض ٖٓا َٚٔ    

 املد ٜٚا٤ املد، ٚٚاٚ املد، أيـ ٚإىل َؿٛتات قؿرل٠، أٚ سسنات باعتبازٖٔ ٚايهطس٠ ٚايك١ُ، ايؿتش١،

 .ط١ًٜٛ َؿٛتات أٚ سسنات باعتبازٖٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  70 ٙ ف 1422.  ايفهس داز ٚاملع٢ٓ ايعسب١ٝ اجل١ًُ: ؾاحل ااقٌ: ايطاَسا٥ٞ(1 

 .56 ف (  ٜٓعس: األؾٛا  ايًػ١ٜٛ:2 
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 املبشح ايجايح

 ق١ بايؿٛا٥ت:قكاٜا ٚ ٛاٖس يػ١ٜٛ شلا عال

 ايؿٛا٥ت ايط١ًٜٛ:ايظٛاٖس ايؿٛت١ٝ ايٓادب١ عٔ  -أٚال 

ٕ  ٗست أؾٛات َد أيكد َست ايعسب١ٝ يف بعض سكبٗا بتطٛزات أؾابت ْظاّ أؾٛات املد ؾٝٗا، ؾهإ       

ٕ َا ميٝص أؾسع١ٝ يف ضا٥س شلذاتٗا ايكدمي١ َٔ عبٛ اإلَاي١  ٚايتؿدِٝ ٚاالختالع ٚاسبسنات املػٛب١ غرل 

ٕ ٖرٙ األؾٛات املتؿسع١ قد بكٝت ؾٝٗا صبسد ؾٛز َٔ ؾٛز ْطل أؾٛات املد األضاض١ٝ تطتعٌُ يف ٖٛأيعسب١ٝ ا

ىل االْطذاّ ٚايعادات ايٓطك١ٝ اشباؾ١ إَٛاقع ضٝاق١ٝ بعٝٓٗا أًَتٗا عٛاٌَ ؾٛت١ٝ حبت٘ َٔ عبٛ املُاث١ً ٚاملٌٝ 

 (.1بب١٦ٝ َع١ٓٝ)

 اإلَاي١ :  -1

ٕ قد ضازٚا ع٢ً َٓٗر ايكدَا٤ َٔ عًُا٤ ايعسب١ٝ يف تعسٜـ اإلَاي١  ٚذبدٜد ٛثَعظِ عًُا٤ ايًػ١ انيد       

َكدّ ايًّطإ عبٛ َٓطك١ ايػاز  ازتؿاعؾٛت َد حيدخ َٔ ": بأْٗاأْٛاعٗا، ؾكد عٍسؾٗا ايدنتٛز ؾاقٌ املطًيب 

ؿتني َع ٜصٜد ع٢ً ازتؿاع٘ َع ايؿتش١ املسقك١، ٜٚكٌ عٔ ازتؿاع٘ َع ايهطس٠، ٜٚهٕٛ ٚقع ايػ ازتؿاعا

٘م دٕٚ  اْؿسازاإلَاي١  يف ٚقع  ٖٛ ؾٛت ٚض  بني  ؿٛت اإلَاي١ؾ( 2) "ايرٟ ٜهٕٛ َع ايهطس٠ االْؿسازإاّل أٍْ

 -ّ قؿرل٠ أط١ًٜٛ ناْت  -ايؿتش١  بإَاي١ عبٛيف سدٜجِٗ  اٖتُٛإ ٛعًُا٤ ايًػ١ انيدثٚايؿتش١ ٚايهطس٠. 

ّْٛ  ،يٓادب١ عٔ اْهُاؽ ايؿٛت املسنب عبٛ: َقٍٛ ٚخال سدٜجِٗ عٔ اإلَاي١  عبٛ ايكِ بٓٛعٝٗا: ايػدٜد٠ ا َْ

ٌَ، بتشسٜو ؾا٤ ايه١ًُ بني ايكِ ايكدا٢َ باإلسلاّسكٝك١ عَبس عٓٗا ايٓشا٠ ايعسب ٖٞ ْمّٛ، ٚ ، " عبٛ: َبَٝع، َقٝ

ٜٚس٣ ايدنتٛز سطاّ ايٓعُٝٞ َإٔ اإلَاي١  ؾُٝا ذٖب إيٝ٘ ضٝبٜٛ٘ أؾٛب ، ألٕ اسبسن١ قبٌ  (3ٚايهطس.)

بإٔ اسبسن١ اييت قبٌ األيـ ؾرل٣ ىل أبعد َٔ ذيو إٚملٓاضبت٘ ؾتتػرل بتػٍٝسٙ، ٜٚرٖب  ناْت بطبب٘ األيـ إمنا

 (4ال يف اإلَاي١  ٚال يف غرل اإلَاي١ ؾُا ٖٛ ااّل تٍؿٛز َٓطكٞ يًشسنات ال ٚدٛد ي٘ يف األؾٛات. ) ال ٚدٛد شلا،

 تباع اسبسنٞ: اإل -2

                                                           
 .79 ف 1972(  ٜٓعس: ذلُد االْطانٞ  ا ٝة س اؾٛا  ايعسب١ٝ  َهتث١ داز ايػسم  برلٚ   1 

 .163-162 ف (  األؾٛا  ايًػ2١ٜٛ 

  /اَع١ َؤت١  عُاد٠ ايث ص 1ملعاؾس   ططًح ايؿٛتٞ عٓد عًُا٤ ايعسب١ٝ ايكدَا٤ س ق٤ٛ عًِ ايًػ١ اؿ(   د. عثد ايكادز َسعٞ خًٌٝ   امل3 

 .254 ف 1993 -ٖو1412ايعًُٞ ٚايدزاضا  ايعًٝا  عُإ  

ايعسام  داز ايطًٝع١  –(  ايدزاضا  ايًٗم١ٝ ٚايؿٛت١ٝ عٓد ابٔ /ين :  طاّ ضعٝد ايٓعُٝٞ   داز ايسغٝد يًٓػس   َٓػٛزا  ٚشاز٠ ايثكاا١ ٚاألعالّ 4 

 .69 ف 1980يًطثاع١ ٚايٓػس   برلٚ    
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ىل قٍٛ أٌٖ إ( ٚأغاز 1ىل ايتُاثٌ. )إٜٚعين ب٘ ٌَٝ اسبسنات  تباع،َٔ املُاث١ً ٚزٍلاٙ ضٝبٜٛ٘ باإل ْٛع ٖٛ

َٚٔ قاٍ: بداز ٖٛ  :"(، ثِ عًٌ ذيو بايك2ٍٛ) "دازٖٛ األزضبؾدطؿٓا بٗٛ ٚ "ٗٛ ٚقسا٠٤ باسبذاش: َسزتم 

نجس  ٗٛزّا يف ايهالّ أتباع تهٕٛ ( ٚيف اسبل إٔ  اٖس٠ اإل3) "زض، قاٍ: عًُٝٗٛ َاٍ ُٜٚٗٛ ذيواأل

ٚاملػاؾ١ٗ َٓٗا يف ايٓؿٛف ايهتاب١ٝ ؾٗٞ تتكٝد بايكٛاعد ايًػ١ٜٛ إذ إٕ نتابتٗا يف ايعسب١ٝ ال تػرل يف ايػايب 

(. ٚيعًٓا ظبد ايػ٤ٞ ايهجرل َٔ 4)ادخًٖٛاْس٣ يف نتاب١ عرابّا أزنض أٚ عّْٝٛا  اىل  اٖس٠ اإلتباع َجٌ َا

ىل بعض طسا٥ل ايهالّ إَٔ خالشلا  اإلغاز٠ات أٚ شلذات َع١ٓٝ، ٜسٜد ْاقًٗا أَج١ً اإلتباع تتكُٓٗا بعض ايكسا٤

تباع ىل اإلإ(.ؾايعسبٞ قد ٜرٖب 5ايعسبٞ اشبازد١ عٔ ايكٛاعد ايعا١َ بتأثرل املطت٣ٛ ايًٗذٞ يف أغًب األسٝإ)

اع يف ٌَٝ ايعسب١ٝ ىل داْب ٖرا تأثرلات قإْٛ األتبإْالسظ ٚيف نالَ٘، ٚإٕ مل ٜظٗس ذيو ٚاقشّا يف ايعسب١ٝ. 

َ٘، أٚ يف  َ٘، ٚإيٝ َ٘ ٚعًٝ اىل نطس قُرل ايػا٥ب املؿسد إذا ضبكت٘ نطس٠ أٚ ٜا٤ إتباعّا شلا َٔ عبٛ قٛيٓا : ) ب

َ٘، َٚسزتم بدازَٙ...( ) ( يف سني أٍْ٘ حياؾظ ع٢ً سسن١ ايك١ُ يف : ٖرا 6أَج١ً َٔ قبٌٝ: قسأتم يف نتاب

٘م، نريو يف اسباي١ ا ٘م، قسأَت نتاب ٘م، نتاب ٘م، َعٍٓ ييت خيًٛا املٛقع ايطابل ؾٝٗا َٔ سسن١ َٔ عبٛ مل ٜبْع

٘م.  ٍٓ ََ 

 : ايؿٛا٥ت ايط١ًٜٛتكؿرل  -3

ىل تكؿرل ؾٛت املد ايطٌٜٛ مبٛاقع نجرل٠ يف ايٓظاّ املكطعٞ ايعسبٞ يهسا١ٖٝ ايعسب١ٝ إًٜذأ ايعسبٞ         

ىل إنريو ٜٓشٛ ايعسبٞ ٚ (7ٜطأِئ. ) ،، ٜطأيٕٛ مل ٜبْع ،ألَج١ً نجرل٠ َٓٗا : مل ٜبْٝعايًُكطع املدٜد املػًل ٚ

تكؿرل ؾٛت املد ايطٌٜٛ يف ساي١ ايتكا٤ ؾٛتٞ َد طًٜٛني داخٌ ايطٝام َٔ عبٛ َا حيدخ يف ساي١ إقاؾ١ ) 

ايٓاقؿ١ ، اييت الَٗا أيـ َٔ عبٛ:  املعت١ًىل األؾعاٍ إالسك١ ايٛاٚ( اييت ٜطًل عًٝٗا يف ايعسب١ٝ ٚاٚ ازبُاع١ 

ٜسق٢ يف املكازع ٖٚٛ تعاقب ال تطٝػ٘ ايعسب١ٝ ايبت١. ٚيف املاقٞ ٜٚس٣،  إخلبه٢، َػ٢ ... زأ٣ ، دعا، 

ىل إىل ْؿـ َد، مما ٜعين  ٗٛز َكطع َدٜد َػًل، ؾٝدكع ٖرا املكطع إىل ذبٌٜٛ ايالسك١ إؾًٝذأ ايعسبٞ 

ْٜٛا ،األؾعاٍ زأٜٛا عٔ طسٜل تكؿرل ؾٛت املد ايطٌٜٛ ؾٝ٘ ٖٚهرا تظٗس عٓدْا ايؿٝؼ ايٓٗا١ٝ٥ شلرٙ اإليػا٤  ،زأ

ْٛا) ،دعاٚ ،دعاٚا  ، زأٚا  .(8دَع

                                                           
 .77 ف 1983( ٜٓعس: د. خًٌٝ ابساِٖٝ ايعط١ٝ  ايث ص ايؿٛتٞ عٓد ايعسب  داز اجلا غ  بػداد  1 

 .81(  ضٛز٠ ايكؿـ/2 

 .77 فاملٓٗج ايؿ٥ٛٞ يًث١ٝٓ ايعسب١ٝ زج١ٜ /دٜد٠ س ايؿسف ايعسبٞ :( ٜٓعس 3 

 . 29 ف ( االؾٛا  ايعسب4١ٝ 

 . 32 : ف(  املؿدز ْفط5٘ 

 . 264 ف ا  ايًػ١ٜٛ( ٜٓعس : س األؾ6ٛ 

 . 291 ف ( ٜٓعس: س االؾٛا  ايعسب7١ٝ 

 .36ف  .1976(   ٜٓعس: ظاٖس٠ ايٓفذ ٚدٚزٖا س االْع١ُ ايؿٛت١ٝ  دل١ً آاام عسب١ٝ   بػداد  8 
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إٕ أؾٛات املد ايعسب١ٝ ) ايكؿرل٠ ٚايط١ًٜٛ( ٚسدٖا ٖٞ اييت تمؤيـ قُِ املكاطع يف ايعسب١ٝ َٚٔ أدٌ ذيو ال      

، نُا ٖٛ اسباٍ يف بعض ايًػات َكدز٠ ٖرٙ األؾٛات ع٢ً دبُٝع ؾك دبد َكطعّا عسبّٝا َؤيؿاَّ َٔ ؾٛاَت 

هبرل٠ ؾٗٞ تهُٔ يف بعض املُٝصات اييت تكُٓتٗا َٓٗا عدّ ٚدٛد إعاق١ يف دٗاش ايايؿٛاَت يتأيٝـ املكاطع 

 (1ىل ؾاَت بخس )إندل َٔ ؾاَت أ ايٓطل يف أثٓا٤ إدا٥ٗا، مما ٜطٌٗ ع٢ً ٖرا ازبٗاش االْتكاٍ حبس١ٜ

اييت تهتٓؿٗا ع٢ً إٔ تهٕٛ  ىل أْٗا متًو ق٠ٛ إزلاع عاي١ٝ ددّا تطاعد ٖرٙ ايك٠ٛ ايؿٛاَتإباإلقاؾ١ 

 .دٝد٠زلاع إؾٛاتّا ذات ق٠ٛ أَطُٛع١ ٖٞ أٜكا بطبب إٔ ٖرٙ ايؿٛاَت تهٕٛ يف ايػايب 

 ايككاٜا اييت شلا عالق١ بايؿٛا٥ت ايط١ًٜٛ: –ثاْٝا 

 ؾٍٛ ايه١ًُ:أايط١ًٜٛ ٚ ايؿٛا٥ت -1

خس بَٚٔ املُهٔ شٜاد٠ ٚشٕ "  ، قايت:يألدٛفٚشإ ايعسب١ٝ أىل إ( 2قاؾ١ ٚشٕ )ؾاٍ( )إتس٣ دٜصٜسٙ ضكاٍ       

دزاز ٖرٙ ايهًُات إقٝاضٞ ملا ٚضط٘ ؾتش١ ط١ًٜٛ ٖٛ )ؾاٍ( عبٛ ساٍ َٚاٍ ، ٚقد اؾطًض ايؿسؾٕٝٛ ع٢ً 

يـ ؾتش١ ط١ًٜٛ أٟ ؾا٥ت عٛقت عٔ عني ٕ األيٝ٘ ٚعبٔ يطٓا َٔ ٖرا ايسأٟ ألإٚ َا أغباٖٗا ع٢ً ٚشٕ ؾعٌ أٚ

 ( .3ايه١ًُ انيرٚؾ١ " )

ؾ١ًٝ ٚدباٚشت ايكٍٛ عٔ ايٛاٟٚ ٚايٝا٥ٞ أيؿ٘ سسن١ غرل أايرٟ بعد  باألدٛفدٜدّا ٚقٛشلا ٖرا ٜعين ذب

 ًُٖت َاأٜا٥ٞ نُا  ٚأنإ ٚاٟٚ  ًُٖت َاأيـ. ٚيهٓٗا أايرٟ بني ؾا٥٘ ٚالَ٘  باألدٛفؾدؿت ايٛشٕ 

ٍٛ انيدثني ٕ تتبع قأٚىل بٗا يـ . ؾٗٞ ٚقعت قاعد٠ ْاقؿ١ ٚنإ األٚ األأٚ ايٝا٤ أالَ٘ ايٛاٚ  ٚأناْت ؾاؤٙ 

ٕ خيـ أؾٛال يف ايٛشٕ . دٕٚ إٔ نٌ سسٚف املد )ايٛاٚ ٚايٝا٤ ٚاأليـ( ٖٞ سسنات ط١ًٜٛ ٚبايتايٞ يٝطت أب

 يـ ؾك .ذيو األ

ٕ ٖرا ايٛشٕ أل( ٕ ٜهٕٛ )ؾعٌأٜؿض  ٕ ٚشْٗا ال" أعٔ ٚشٕ )قاٍ ٚباع ٚخاف( : عبد ايؿبٛز غاٖني ٜٚس٣   

ؾٛات أَج١ً املٛش١ْٚ َهٕٛ َٔ مخط١ رل٠، ٚنٌ َٔ األٚ َٔ ثالث١ َكاطع قؿأؾٛات أَهٕٛ َٔ ضت١ 

ايعني  بإضكاطٕ ٜهٕٛ ٚشْٗا مجٝعا: )ؾاٍ( ، أذٕ ؾايؿٛاب إٚ ٚ َٔ َكطعني ، طٌٜٛ َؿتٛح ٚقؿرلأؾشطب، 

 اييت ٖٞ االْصالم ايطاق  بطبب ايؿعٛب١ املكطع١ٝ، ٖهرا ٚبدال َٔ قاعد٠ : ذبسنت ايٛاٚ ، ٚاْؿتض َا

ٕ يًٛاٚ ٚدٛدا أتؿذلض  ألْٗا تعدل عٔ سكٝك١ ايتؿسف ايؿٛتٞ يف عٓاؾس ايه١ًُ يؿا ٖٚٞ الأقبًٗا ؾكًبت 

بني ٖرٙ  اْصالميٝطت ض٣ٛ  ألْٗآَؿؿال عٔ اسبسن١ بعدٖا ٚقبًٗا، ٖٚٛ خطأ َٔ ايٓاس١ٝ ايؿٛت١ٝ 

 (.4) خطا٤ املذلانب١اسبسنات َتُجٌ يف ْؿـ سسن١ أقٍٛ : بدال َٔ ٖرٙ األ

                                                           
 .36ف  .1976(   ٜٓعس: ظاٖس٠ ايٓفذ ٚدٚزٖا س االْع١ُ ايؿٛت١ٝ  دل١ً آاام عسب١ٝ   بػداد  1 

 . 41 ف 24  ايط١ٓ  22/اَع١ ايثؿس٠   ع –األؾٛا  : خًٌٝ  بساِٖٝ ايعط١ٝ   دل١ً ن١ًٝ اآلداب (/ٗٛد ايهٛاٝني س عًِ 2 

 .38 ف( ايؿسف ٚعًِ األؾٛا  3 

 .84-83 ف ايؿٛتٞ يًث١ٝٓ ايعسب١ٝ ( املٓٗج4 
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 ؾٌ ثٓا١ٝ٥ املٓطٛم.ؾعاٍ )قاٍ ٚباع ٚخاف( ثالث١ٝ األٙ األٖرٚعًٝ٘ ميهٔ ايكٍٛ إٕ      

ْٗا تدٍ ع٢ً أْ٘ ٜس٣ أدٛف دخ١ًٝ ع٢ً ايؿعٌ ٚيهٓ٘ خايؿِٗ يف يؿا  يف األٕ األأٚذٖب نريو اسبُٛ 

يف ايؿعٌ املٓكٛف ٖٞ دخ١ًٝ ع٢ً درز ايؿعٌ ٚتدٍ  ؾاأليـ>ٚ ٜا٤ قاٍ : أ ايػدـ ايػا٥ب ٚيٝطت َٓكًب١ عٔ ٚاٚ

ٕ ايٛاٚ ٚايٝا٤ يف َكازع إدٛف ؾٚ ٜا٤. ٚنُا زأٜٓا يف ايؿعٌ األأػا٥ب ٚيٝظ َٓكًب١ عٔ ٚاٚ ع٢ً ايػدـ اي

ُْٗا تظٗسإ يف َاقٞ أال إطاي١ املؿٛت ايكؿرل يف ؾٝػ١ املاقٞ إؾًٝتني بٌ ْتذتا عٔ أايؿعٌ ايٓاقـ يٝطتا 

 ( .١1 سسف ؾاَت )دٛف يف ١٦ٖٝ َؿٛت قؿرل بُٝٓا تظٗسإ يف َاقٞ ايؿعٌ املٓكٛف يف ٦ٖٝايؿعٌ األ

ؾال أٓصٍ ايه١ًُ ع٢ً َاٖٞ عًٝ٘ ؾعال ال ع٢ً َانٓت عًٝ٘ تٕ أٜٚس٣ عبد ايؿبٛز غاٖني تبعا يًذسداْٞ     

ٕ أْ٘ )ؾاٍ( ٚيف ز٢َ )ؾعا( ٚيهٔ ايؿسم بني ايسأٜني أداش ايٛشٕ ع٢ً ايبدٍ ؾٝكاٍ يف ٚشٕ )قاٍ( أ، ؾازبسداْٞ 

ؾٌ ٚع٢ً ؾٌ )قٍٛ( ٚيريو زأ٣ سٛاش ايٛشٕ ع٢ً األيٛاٚ يف األيـ يف قاٍ )ؾاٍ( بدٍ إ األأازبسداْٞ ٜس٣ 

ضاع ٜس٣ ؾش١ ٖرا األ ٕ ايبدٍ ٚاملبدٍ َٓ٘ نايػ٤ٞ ايٛاسد ع٢ً َا زأ٣ ايكدَا٤. ٚعبد ايؿبٛز الأايبدٍ َع 

ٕ تٛشٕ ع٢ً َا تبك٢ أؾال ؾٝذب أبداٍ يف ايه١ًُ ٚيهٓ٘ يف ايٛاقع ضكٛط عٝٓٗا إايرٟ ب٢ٓ عًٝ٘ ازبٛاش ؾال 

 ( .2بداٍ )ٚاإل يإلعالٍضٝتكض يف دزاضتٓا  ٓاؾسٖا ٖٚٛ َأَ ع

ضاع َاٖٞ عًٝ٘ بعد إٔ تكاع ايه١ًُ ع٢ً أخس٣ ذ تكذلح ٖٞ األإ( ٖرا املرٖب 3ٚذٖبت دٜصٜسٙ ضكاٍ )

ؾًٗا ٚؾكا يًُكاٜٝظ ايؿسؾ١ٝ أنإ  ع٢ً َا ىل ذيو الإٚ َا أٚ ايتػٝرل أٚ ايصٜاد٠ أٚ اسبرف أايتشسٜو 

ٕ ْكب  قٝاضٗا ايؿٛتٞ قبطا دقٝكا . ؾدزع ٚشْٗا )ؾعٌ( ٚشاٍ ٚشْٗا) ؾاٍ( ، ٚقاض أًٝٓا ايتكًٝد١ٜ ؾٝطٌٗ ع

 …ؾعٌ  ٚشْٗا )ؾاع( ٚ)عد( ٚشْٗا )ؾعٌ( )ألْو تًؿظٗا عدد( ٚؾ١ً َٔ )ٚؾٌ( ٚشْٗا ع١ً، ٢ُٖٚ ٚشْٗا ؾع٢ ال

 ٚاْتشس ع٢ً اؾتعٌ.خل. ٚإٕ شٜد سسؾا يف ايه١ًُ شٜد َجً٘ يف ايٛشٕ ٚيف املهإ ْؿط٘ عبٛ نطس ع٢ً ؾعٌ إ

ؾعاٍ )ٜطع٢ ٜدعٛ ٜٚسَٞ( ٖٞ سسنات عني ايؿعٌ، ؾٗرٙ ؾٛات ايع١ً يف األإٔ أٜٚس٣ عبد ايؿبٛز غاٖني     

ؾعاٍ ؾكدت الَٗا سٝح ضك  ٕ ٖرٙ األأ( ، ؾٗٛ ٜس٣ 4ايهًُات يف ْظسٙ ثٓا١ٝ٥ ايب١ٓٝ يف ٖرا االضتعُاٍ )

صدٚز ٚع٢ً ذيو ؾٛشْٗا ع٢ً ايتٛايٞ ) ٜؿع٢ ٜٚؿع٢ ٜٚؿعٛ( ٍٚ َٔ املاالْصالم َٔ ايٓطل ٚاختؿس ع٢ً ايعٓؿس األ

ىل )غصاٚ ز٢َ( إ( : ؾايؿعًني )عصٚ ٚزَٞ( يف ْظس عبد ايؿبٛز غاٖني ٚشْٗا ؾعٌ ٚيهُٓٗا عٓدَا ٜتشٛالٕ 5)

 (.6ذبرف ايٛاٚ ٚتتشد ايؿتشتني يتهْٛا )غصا ٚز٢َ( ؾٛشُْٗا عٓد ذيو )ؾعا()

                                                           
 .177-176 ف ( ذلاٚي١ ايط١ٝٓ س االعال1ٍ 

 .48 ف ( ٜٓعس : املٓٗج ايؿٛتٞ يًث١ٝٓ ايعسب2١ٝ 

 .27 ف ايؿسف ٚعًِ االؾٛا ( ٜٓعس : 3 

 .18 ف ( ٜٓعس املٓٗج ايؿٛتٞ يًث١ٝٓ ايعسب4١ٝ 

 .100-99 ف( ٜٓعس : ْفط٘ 5 

 .87-86 ف( ٜٓعس : ْفط٘ 6 
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ٕ ضك  أمنا ٖٞ سسن١ ايعني طايت بعد إّ ايؿعٌ يف )غصا ٚز٢َ( ٚمتجٌ ال ٖٞ ايؿتش١ ايط١ًٜٛ ٚال ؾاأليـ

 ٣ يًؿسؾٝنيبيـ ؾتش١ ع٢ً عني ايؿعٌ نُا تسايعٓؿس ايجاْٞ َٔ املصدٚز ؾرٖبت بطكٛط٘ ايالّ ؾًٝظ قبٌ األ

(1. ) 

ؾٗٛ  خس٣أسٝاْا أسٝاْا ٚخيؿ٢ أاملكؿٛز٠ ٖٞ ايؿتش١ ايط١ًٜٛ ٖٚرٙ ايالّ ٖٞ االْصالم ايرٟ ٜظٗس  ؾاأليـ     

املٓت١ٝٗ  ؾعاٍَا األأ( . 2ٚندت٘ دزاضتٓا ايتش١ًًٝٝ يًؿعٌ املعتٌ )أَس أخيتؿٞ يف ايؿت٢ ٜٚظٗس يف : ؾتٝإ ، ٖٛ 

 …ٕ ناْت ط١ًٜٛ، ٖٚهراأَجٌ : ٜسق٢ ٜٚطع٢، ؾكد استؿظت حبسنتٗا، ٚيهٓٗا قؿست بعد  بأيـ

ٚ أايرٟ ٜٓتر عٔ ٚدٛد اْصالم ايٛاٚ سد عٓؿسٟ املصدٚز أمتجٌ الّ ايه١ًُ، بٌ ٖٞ  يـ الٕ األأَٚع َالسظ١ 

>  ؾع٢ أزق٢ أضع٢ ٚأٚٚشٕ . ٚٚشٕ ٜطعٕٛ ٜٚسقٕٛ ٜؿعٕٛ. ؾٛشٕ ٜطع٢ ٜٚسق٢ ٜؿع٢. عين : الّ ايه١ًُأايٝا٤، 

(3) 

ضٓادٙ ٚاٚ ازبُاع١ ٜٚا٤ املداطب١ عبٛ ) إَس َعتٌ ايالّ عٓد ٚذنس يف اسبدٜح عٔ ايؿعٌ املكازع ٚؾعٌ األ    

، ) ٚاغصٚا ازَٛا ٚاضسٚا( قد ضكطت الَٗا َع املصدٚز بعٓؿس١ٜ ٚقد نإ املٛدٛد  ٜػصٕٚ ٜٚسَٕٛ ٜٚطسٕٚ(

ؾبشت أعني ايؿعٌ ٚ( .4ضٓاد )ٕ ايؿعٌ بال الّ ست٢ قبٌ اإلأٍٚ َٔ املصدٚز ، أٟ ضٓاد ٖٛ ايعٓؿس األقبٌ اإل

 ( .5ٚ ٚاٚ )أٚ ٜا٤ املداطب١ ( ؾُٝا الَ٘ ٜا٤ أسسنتٗا ٖٞ ْؿظ ايكُرل اسبسنٞ )ٚاٚ ازبُاع١ 

ٕ سسيف ايع١ً ٜؿسم ناْت ؾاؤٙ ٚالَ٘ َٔ سسٚف ايع١ً ٚزلٞ بريو أل ٖرا يف ايًؿٝـ املؿسٚم ٖٚٛ َا ٚذنس     

، بطكٛط ٢ىل )ٚق٢( ٚؾإؾٌ ؾٝ٘، بٛشٕ )ؾعٌ( ، ثِ ٜؿرل بُٝٓٗا ؾاَت، َجٌ )ٚق٢ ٚٚؾ٢( ، ٖٚٛ ع٢ً األ

 ( .6يؿت٘ ايًػ١، بٛشٕ: ؾع٢ )أايالّ َع املصدٚز، ع٢ً َا 

زلا٤ املكؿٛز٠ ٖٞ ؾتش١ ط١ًٜٛ ٖٚٞ الّ ايه١ًُ يف َجٌ )ٖد٣ ٚايسس٢ ٚايؿت٢ يـ يف األاألٚنرا    

ٚعد ٜا٤ املٓكٛف يف عبٛ : )ايكاقٞ ٚاملطتدعٞ ٚاملٓاد٣ ( نطس٠ ط١ًٜٛ ٖٚٞ الّ ايه١ًُ  ( .7ٚاملؿطؿ٢( )

 ( . 8ٜكا )أيدٜ٘ 

 املكعـ:سف ايؿٛا٥ت ايط١ًٜٛ ٚاسبل بني ٜؿسايت -2

                                                           
 .88 ف ( ٜٓعس : ْفط1٘ 

 .125 ف( ٜٓعس : ْفط٘ 2 

 .92 ف( ْفط٘ 3 

 .91 ف( ٜٓعس : املٓٗج ايؿٛتٞ يًث١ٝٓ ايعسب١ٝ  4 

 .92 ف :( ْفط5٘ 

 . 92 ف :( ْفط6٘ 

 .125 ف ْفط٘ ( ٜٓعس :7 

 .125 ف( ٜٓعس : ْفط٘ 8 
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ٜػعس ب٘ املتهًِ نتهساز  ٚايتكعٝـ، ؾايطٍٛ اضتُساز ممتٍد ال يؿٛا٥ت ايط١ًٜٛآٖاى ؾسم بني      

ْ٘ املد٠ اييت أضاع أبٓٝٓاٙ ع٢ً أ( قاٍ دعؿس عبا١ٜٓ . " َُٚٗا نإ تؿطرلْا يًطٍٛ )1يًؿٛت خبالف ايجاْٞ)

، ؾإٕ قٛيٓا ْ٘ ايطٍٛ ٚايكؿس ايٓطبٝإ غرل املذلبطني بٛسدات ايصَٔ( أضاع أّ ع٢ً أْطل ايؿٛت  اٜطتػسقٗ

ٕ ايٓطل ب٘ إٔ ذيو اسبسف ٜكّٛ بٛ ٝؿ١ سسف ٚاسد ال اثٓني ، ٚأ)سسف ٚاسد طٌٜٛ( )ٜكتكٞ غ٦ٝني : 

ٌٍ َٛسد غرل قابٌ يًتشًٌٝ أاضتُساز َتؿٌ سني ٜٓككٞ، ؾال جيصأ أٟ  خايد َجٌ :” ؾػس َٓ٘أىل عٓاؾس إْ٘ ن

 ذا الإؾايطٍٛ  (سنطَّ) َجٌٝتكُٔ سسؾني (ؾدغاّ اإلأَا ايتكعٝـ )( .2ٜتكُٔ إاّل سسؾا ٚاسدا َطٛال ) ال

 (.3) االدغاّٜػرل إىل  ايتكعٝـٕ أٜعين ايتهساز ع٢ً سني 

ٕ إذا قًٓا َجال )عًِّ( ؾإٚ ع٢ً ايٛقـ ؾأَا ع٢ً تعدد املكاطع إذا غددت ديت إٕ اسبسٚف ايؿشٝش١ إٚقٌٝ      

ع٢ً ) ف ح ف ( مل ) ف ح ف ( ٕ ايه١ًُ َه١ْٛ َٔ َكطعني ُٖا ايتػدٜد ٜدٍ ٖٓا ع٢ً تعدد املكطع أل

 دٍ ع٢ً تعدد املكطع ٚالت الؾَا سسٚف ايع١ً أخس ٜدٍ ع٢ً ايٛقـ: ضهإ املػدد يف اآلإٕ إزب( ؾ ذا قًٓا )ٜاإٚ

 ( 4دٍ بايكسٚز٠ ع٢ً ايٛقـ )ت

 يًطهٕٛ ٚاسبسن١: يؿٛا٥ت ايط١ًٜٛقبٍٛ ا -3

يـ، ايٛاٚ ، ايٝا٤( ضان١ٓ ١ًٜ(، )األٕ سسٚف املد ) املؿٛتات ايطٛأىل إذٖب عًُا٤ ايعسب١ٝ ايكدَا٤     

ْٗا ذبرف أؾٛات ايع١ً أٚدس ايكدَا٤ تؿٛز ضهٕٛ  (.5)ؾٛاَت( َطبٛق١ حبسنات َٔ دٓطٗا ) ٚنأْٗا

 عٓد ايتكا٥ٗا َع سسف ؾاَت ضانٔ اليتكا٤ ايطانٓني.

٢ ٖرا ٕ ايؿٛا٥ت ايط١ًٜٛ نُا يٛ ناْت ؾٛاَت تكبٌ ايطهٕٛ ٚاسبسن١. ٜٚذلتب عًأٜتؿٛز اشبًٌٝ ٚ     

( 6ٕ ذيو َٔ قبٌٝ ايتكا٤ ايطانٓني )أذا دا٤ بعدٖٔ سسف ؾاَت َػهٌ بايطهٕٛ، أٟ إْٗا تطك  أ

 ( . 7اي١ًٓٝ ٚايٝا٤ بعد ايهطس٠ ٚايٛاٚ بعد ايك١ُ إذا يكٝٗٔ سسف ضانٔ بعدٖٔ ضكطٔ) يـاألؾ

اعتُادا ع٢ً اشب   -ؾٛات املد( أىل اسبسنات ايط١ًٜٛ )إٝدط٦ٕٛ ايكدَا٤ يف ْظستِٗ ؾانيدثٕٛ أَا        

ؾٛاتّا ضان١ٓ ، )ؾاَت٘( ٚنإ شلرٙ ايٓظس٠ تأثرل يف نجرل َٔ قٛاعدِٖ ع٢ً أْٗا أ –ايٓطل بعدٖا  ٢ال عً

                                                           
 .106-105 ف ( دزاض١ ايؿٛ  ايًػ1ٟٛ 

 .54 ف.  1985   2  ع 3( س  كٝك١ اإلدغاّ   أحباث ايرلَٛى   /اَع١ ايرلَٛى   2ّ 

 . 54 ف( ْفط٘ 3 

 .71ف  1973ب  ( ايًػ١ ايعسب١ٝ َعٓاٖا َٚثٓاٖا : متاّ  طإ   طثع اهل١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتا4 

ٖو( : لكٝل ذلُد عثد اخلايل عع١ُٝ   اجملًظ األع٢ً يًػؤٕٚ اإلضال١َٝ   285-210املكتكب : أبٛ ايعثاع ذلُد بٔ ٜصٜد املدلد   :( ٜٓعس 5 

 ٖو .1386جل١ٓ   ٝا٤ ايذلاث اإلضالَٞ   ايكاٖس٠   

 .30 ف /10برلٚ  .  –  عامل ايهتبٖو( 643  غسح املفؿٌ : َٛال ايدٜٔ بٔ ٜعٝؼ ايٓ ٟٛ     95   56 ف /1 

 .92 ف ايتفهرل ايؿٛتٞ عٓد اخلًٌٝ :( ٜٓعس6 

 .93 ف ( ْفط7٘ 
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يـ( يٝطت ضٛانٔ األ –ايٝا٤  –ٚشإ ايػعس ألٕ سسٚف املد ) ايٛاٚ أب١ٝٓ ايًػ١ )ايؿسف( ٚأخـ يف ٚع٢ً األ

 ( .1سسنات ط١ًٜٛ ) ألْٗاٚال تػهٌ بايطهٕٛ 

ٕ ٖرٙ ايؿٛا٥ت يٝطت ضان١ٓ ٚغرل َطبٛق١ حبسن١ َٔ أثبتت ايدزاضات ايؿْٛٛيٛد١ٝ اسبدٜج١ أكد ؾ   

يٝ٘ عدّ قدزتِٗ إغٝا٤ ضاقِٗ ال اقطساب يف ؾِٗ سكا٥ل األإٖرا  ٚ ؾٛا٥ت ط١ًٜٛ َٚاأسسنات  ألْٗادٓطٗا 

 ( .2ع٢ً ايتُٝٝص بني ايسَٛش ٚايؿٛت املهتٛب ٚاملٓطٛم )

ْ٘ ٜكبٌ اسبسن١ أؾٛت ؾاَت َػهٌ بايطهٕٛ ٜذلتب عًٝ٘  نأْٗانات ايط١ًٜٛ ًشسيٕ تؿٛز اشبًٌٝ إ    

ٕ ايتشًٌٝ ايؿْٛٛيٛدٞ ايؿشٝض أيؿا، َٚع٢ٓ ٖرا أ، ٖٚرا غرل ؾشٝض . ٚإمنا ٖٛ ؾا٥ت طٌٜٛ ٜهتب 

يـ ٕ األإٔ ايؿٛا٥ت ايط١ًٜٛ ؾٝٗا تطاٟٚ ؾا٥تني قؿرلٜٔ أٟ أْا دلذا اعتإقاٍ، بٝع ٚأبٛى : يهًُات َجٌ 

قاٍ   قاف +  ؿتشتني ٚايٛاٚ تكدز بكُتني ٚايٝا٤ تكدز بهطستني ؾٝؿبض ايتشًٌٝ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:تكدز ب

أبٛى ُٖص٠ + ؾتش١ + ٜا٤ + ق١ُ . ٚ بٝع   ٜا٤ + نطس٠ + نطس٠ + عني + ؾتش١. ٚ ؾتش١ + ؾتش١ + الّ + ؾتش١

يـ بسَٛش نتاب١ٝ نبك١ٝ ألٕ تؿٜٛس ايٛاٚ ٚايٝا٤ ٚاإ "زلاعٌٝ عُاٜس٠ :إقاٍ  (3+ ق١ُ + ناف + ؾتش١ )

ٕ األيـ إٔ ْعاٌَ ٖرٙ ايؿٛا٥ت ايط١ًٜٛ َعا١ًَ ايؿٛاَت ٚيرا قٌٝ : أىل إد٣ أقد  …اسبسٚف َٔ ؾاد ٚقاد 

تذلدد يف نتب ايٓشٛ " ايٓكد يًكدَا٤ نريو بكٛي٘ :  ٙ( . ٚٚد٘ داٚد عبد4)" ضان١ٓ ٚنريو ايٛاٚ ٚايٝا٤

ٕ اسبسن١ ٚايطهٕٛ َستبطإ أَس طبايـ يًٛاقع أل يـ ؾٛت ؾشٝض ضانٔ ٖٚٛ َٔعباز٠ تٛسٞ بإٔ األ

يـ ٕ األإٔ ٜكاٍ أٜؿض  ٕ ايؿتش١ ؾٛت ضانٔ نريو الإٔ ٜكاٍ أٜؿض  ْ٘ الأايؿشٝش١ ؾهُا  باألؾٛات

ٖٚٞ يٝطت ض٣ٛ ؾتش١ ط١ًٜٛ، ؾٛت ضانٔ. ٚيهٔ يعٌ ايٓشا٠ تأثسٚا بايٓظِ ايهتاب١ٝ يف بعض ايًػات 

 ( .5)" ؾٛت ؾشٝض ٖٛ اشلُص٠ىل إيـ خس٣ سٝح تسَص األايطا١َٝ األ

 َٔ بخس ايؿعٌ املكازع املعتٌ أثٓا٤ ازبصّ:سبسن١ ايط١ًٜٛ اسرف  -4

 َٔ بخس ايؿعٌ املكازع املعتٌ أثٓا٤ ازبصّٜٛدد سرف يًشسن١ ايط١ًٜٛ  ٕ أْ٘ الٕٛ انيدثٛيًطاْٜٝس٣ ا     

إال متاَا نُا ذبرف  ىل قؿرل٠، يٝظإ شلا ، أٟ اختؿاز يًشسن١ ايط١ًٜٛ رلنُا تؿٛز ايكدَا٤ بٌ تكؿ

                                                           
  ظاٖس٠ ايتدًـ َٔ ايتكا٤  47  ٖاَؼ احباث س ايًػ١ ايعسب١ٝ 397-396( ا س ايكسا٤ا  س االؾٛا  ٚايٓ ٛ ايعسبٞ ابٛ عُسٚ بٔ ايعال٤ 1 

 .195   202 ف 1س عًِ ايًػ١ م   دزاضا  196ايطانٓني س ايعسب١ٝ ايفؿ ٢ : 

  اؿٍٛ س اك٘ ايعسب١ٝ : زَكإ 40-39 ف   االؾٛا  ايًػ196١ٜٛ-195 ف 1  دزاضا  س عًِ ايًػ١ م 94-91( ايتفهرل ايؿٛتٞ عٓد اخلًٌٝ 2 

  354 ف 1987   عثد ايتٛاب   ْػس ٚطثع : َهتث١ اخلاجنٞ بايكاٖس٠  َطثع١ املدْٞ   املؤضط١ ايطعٛد١ٜ مبؿس   ايطثع١ ايثايث١

  .93 ف ( ٜٓعس ايتفهرل ايؿٛتٞ عٓد اخل3ًٌٝ 

 .275 ف ( ايتفهرل ايًػٟٛ بني ايٓعاّ املكطعٞ ٚايػهٌ ايهتاب4ٞ 

 . 39 ف ( دزاضا  س عًِ اؾٛا  ايعسب5١ٝ 
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١ ازبصّ يف ايؿشٝض ٚاملعتٌ ٖٞ سرف سسن١ قؿرل٠ َٔ َخس ايؿعٌ ايؿشٝض ؾعالباسبسن١ ايكؿرل٠ َٔ 

  .(1خسٙ)ب

 َٔ ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛؾٌ إيٝٗا َا ٜأتٞ : :اشبامت١

 ايؿتش١،: ٜػرل إىل ٚنالُٖا ايعسب١ٝ عًُا٤ عٓد اسبسنات َؿطًض ٜسادف ايؿٛا٥ت َؿطًض -1

 املد ٜٚا٤ املد، ٚٚاٚ أيـ املد، ٚإىل قؿرل٠، َؿٛتات أٚ سسنات باعتبازٖٔ يهطس٠ٚا ٚايك١ُ،

 . ط١ًٜٛ َؿٛتات أٚ سسنات باعتبازٖٔ

 بعد ٚايك١ُ بعدٖا، ٚايهطس٠ اسبسنات ، أٍٚ ايؿتش١ اآلتٞ ايٓشٛ ع٢ً املدسز يف ايؿٛا٥ت تستب -2

 . ايهطس٠

 املتطع١ ايًني ٚقٛسٗا ؾأؾٛات يف ٚاسد٠ دزد١ ع٢ً ؾًٝطت ايطُعٞ ايٛقٛح يف ايؿٛا٥ت تتؿاٚت -3

 . ايهطس٠ َٔ ٚايك١ُ أٚقض ايك١ُ َٔ أٚقض ايؿتش١ إٔ أٟ ايكٝك١، َٔ أٚقض

 ال املد ٚأيـ ايؿتش١ بني ؾايؿسم ايٓؿظ ٖٛا٤ ن١ُٝ ايكؿرل٠ ٚايط١ًٜٛ إىل ايؿٛا٥ت بني ايؿسم ٜسدع -4

 ايذلتٝب ع٢ً قٛزْتا ذاإ املد ٚٚاٚ املد ٜا٤ ايؿسم بني ٚنريو ايه١ُٝ، يف ؾسّقا ٜهٕٛ إٔ ٜعدٚ

 ط١ًٜٛ، ؾتش١ اسبكٝك١ يف ٖٞ املد بأيـ ٜط٢ُ ؾُا يف ايه١ُٝ، ؾسّقا إال يٝظ ٚايك١ُ، بايهطس٠

 ط١ًٜٛ. ق١ُ ايؿٛت١ٝ ايٓاس١ٝ َٔ تعد املد ٚاٚ ٚنريو ط١ًٜٛ، إال نطس٠ يٝظ املد بٝا٤ ٜط٢ُ َٚا

 بأقٌ مل تهْٛا ٚايب١ٝٓ ايبٓا٤ ؾشسنتا املعاْٞ، تٛدٝ٘ يف بازش٠ َها١ْ اإلعساب١ٝ اسبسن١ استًت -5

 املع٢ٓ. ٚتٛدٝ٘ ايدالي١ متٝٝص يف اإلعساب١ٝ اسبسن١ َٔ أ١ُٖٝ

ٕ سسٚف املد سسنات ط١ًٜٛ ال تؿسم عٔ ايكؿرل٠ إاّل يف ايه١ُٝ ٖٚرا ي٘ أثس يف ٚشٕ ايه١ًُ ٚيف إ -6

نّٓا تؿطرل قكاٜا ؾسؾ١ٝ نجرل٠ َٓٗا َطأي١ ايتكا٤ ايطانٓني ، إذ إٔ سسف املد يٝظ سسؾّا ضا

إمنا ٖٛ سسن١ ط١ًٜٛ ٚعًٝ٘ ؾال ٜٛدد ايتكا٤ ضانٓني نُا تؿٛز ٚسسٚف اشلذا٤ َجٌ: نٝؿ١ٝ 

 أزدع ذيو انيدثٕٛ إىل تؿطرلات ؾٛت١ٝ تتعًل بايب١ٝٓ املكطع١ٝ يًه١ًُ ايعسب١ٝ .ٚايكدَا٤ 

ٟ( ٜٚعٛض َهاْٗا -إمنا تطك  اسبسن١ ايط١ًٜٛ )ٚٚال ٜٛدد إعالٍ بايٓكٌ يف ْظس انيدثني ،  -7

 طٍٛ اسبسن١ ايكؿرل٠ .ب

ايدع٠ٛ إىل تسى ٚشٕ )خطاٜا(  َجٌٜدعٛ انيدثٕٛ إىل تسى ايٛشٕ اإلٜكاعٞ ٚاعتُاد ايٛشٕ اسبكٝكٞ  -8

ع٢ً )َؿاعٌ( زبعً٘ ع٢ً ٚشٕ )ؾعاىل( عبٛ ؾشاز٣ ٚعراز٣ ٖٚرا َا ٜصٌٜ عٔ ايدزع ايؿسيف عٓا٤ 

 يف تعًٌٝ تًو املطا٥ٌ . ايتأٌٜٚ

                                                           
 .92-91 ف   ايتفهرل ايؿٛتٞ عٓد اخلًٌٝ 45 ف ( دزاضا  س عًِ اؾٛا  ايعسب1١ٝ 
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إمنا ٜكؿس ٚيطانٓني ألْ٘ سسن١ ط١ًٜٛ ٚال ٜٛدد ايتكا٤ ضانٓني إٕ سسف املد ال حيرف اليتكا٤ ا -9

 َٔ طٛي٘ ؾٝشٍٛ َٔ سسن١ ط١ًٜٛ إىل سسن١ قؿرل٠ .

ٖٓاى خالف يف اضتعُاٍ عدد َٔ املؿطًشات بني ايكدَا٤ ٚانيدثني ؾاضتعٌُ ايكدا٢َ َؿطًشٞ  -10

٥ت١ ٚايؿاَت١ ؾٛات املؿٛت١ ٚايؿااملؿٛت١ ٚايؿا٥ت١، أَا انيدثٕٛ ؾاضتعًُٛا َؿطًشات األ

 ٚايطان١ٓ.

 املؿادز ٚاملسادع :

صب١ً ايؿٛتٝات : تداعٝات ايتعاقب ٚاالضتبداٍ ايؿٛتٞ يف تجًٝح عٓاؾس املباْٞ املعذ١ُٝ اإلؾساد١ٜ:  -1

 َهٞ دزاز.

 .(  15/  برلٚت – ازبٌٝ داز – ٖازٕٚ ايطالّ عبد. د ذبكٝل : أمحد بٔ ايعني : اشبًٌٝ -2

 ( . ّ 1958 3 ط .ايكاٖس٠ ٙ، 1418 ايهتب عامل ،: متاّ سطإَٚعٓاٖا :  َبٓاٖا ايعسب١ٝ ايًػ١ -3

 . 2 ط ايكاٖس٠ داَع١ َطبع١ :ْاؾـ : سؿين ايًػ١ سٝا٠ -4

 .برلٚت ٙ 1411ٖة ازبٌٝ األٚىل، داز ايطبع١ ٖازٕٚ ايطالّ عبد : يطٝبٜٛ٘ ،ذبكٝل ايهتاب -5

 ّ.  1987 ايعسبٞ بايهتا  داز. املًو عبد غطاع ذبكٝل: ايؿازابٞ ْؿس ايهبرل : أبٛ املٛضٝك٢ -6

ايتؿهرل ايًػٟٛ بني ايٓظاّ املكطعٞ ٚايػهٌ ايهتابٞ : ازلاعٌٝ عُاٜس٠ ، تؿدز عٔ عُاد٠ ايبشح  -7

، زبٝع األٍٚ :  1996، بب  2، ايعًّٛ االْطا١ْٝ ٚاالدتُاع١ٝ ، ع 23ايعًُٞ ، ازباَع١ األزد١ْٝ ، ّ

 ٖة.1417

ايعسبٞ. عبد ايؿبٛز غاٖني. برلٚت: َؤضط١  املٓٗر ايؿٛتٞ يًب١ٝٓ ايعسب١ٝ زؤ١ٜ ددٜد٠ يف ايؿسف  -8

 .1980ّايسضاي١، 

 .1996يبٓإ ،  –ايؿسف ٚعًِ األؾٛات : دٜصٜسٙ ضكاٍ ، طبع ْٚػس داز ايؿداق١ ايعسب١ٝ، برلٚت  -9

ضس ؾٓاع١ اإلعساب : أبٞ ايؿتض عجُإ بٔ دين ايٓشٟٛ ، ذبكٝل : َؿطؿ٢ ايطكا ، ضبُد  -10

أَني ، طبع ْٚػس َهتب١ َٚطبع١ َؿطؿ٢ ايبابٞ اسبًيب ايصؾصاف ، إبساِٖٝ َؿطؿ٢ ، عبد اهلل 

 .1954ٚأٚالدٙ مبؿس ، ايطبع١ األٚىل ، 

 . 1962عًِ ايًػ١ َكد١َ يًكازئ ايعسبٞ : ضبُٛد ايطعسإ ، داز ايعازف ، مبؿس ،  -11

عًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ ، َدخٌ تازخيٞ َكازٕ يف ق٤ٛ ايذلاخ ٚايًػات ايطا١َٝ : ضبُٛد ؾُٗٞ سذاشٟ ،  -12

 . اي١ املطبٛعات ، ايهٜٛتْػس ٚن

املؿَٗٛات االضاض١ٝ يًتشًٌٝ ايًػٟٛ عٓد ايعسب : عبد ايسمحٔ أٜٛب ، ايًطإ ايعسبٞ ، ايسباط ،  -13

 ، د.ت. 1، ز 16ّ
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اشبؿا٥ـ : أبٞ ايؿتض عجُإ بٔ دين ، ذبكٝل ضبُد عًٞ ايٓذاز ، اشل١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتاب  -14

 .  1990ا١َ ، ، طباع١ ْٚػس : داز ايػؤٕٚ ايجكاؾ١ٝ ايع

ايدزاضات ايؿٛت١ٝ عٓد عًُا٤ ايعسب١ٝ : عبد اسبُٝد اشلادٟ إبساِٖٝ األؾٝبعٞ ، َٓػٛزات ن١ًٝ  -15

ايدع٠ٛ اإلضال١َٝ ٚزب١ٓ اسبؿا  ع٢ً ايذلاخ اإلضالَٞ ، ازبُاٖرل١ٜ ايعظ٢ُ ،  طسابًظ ، ايطبع١ األٚىل 

،1992. 

ز غاٖني ، ايٓاغس َهتب١ ايػباب باملٓرل١ٜ عًِ األؾٛات : بستٌٝ َاملدلح ، تعسٜب ٚدزاض١ عبد ايؿبٛ -16

 ،1985  . 

 –ايتٓػِٝ ايًػٟٛ يف ايكسبٕ ايهسِٜ : ابساِٖٝ ٚسٝد ايعصاٟٚ ، داز ايكٝا٤ يًٓػس ٚايتٛشٜع ،  عُإ  -17

 ّ . 2000االزدٕ ، ايطبع١ األٚىل ، 

املٛزد ، ؾٝػ١ أؾعاٍ يف ايعسب١ٝ ٚأثس ايٛشٕ ايػعسٟ يف ْػ٤ٛ ؾٝؼ ددٜد٠ ، زَكإ عبد ايتٛاب،   -18

 ّ.1973 -ٖة1393،  4، ع 2ازبُٗٛز١ٜ ايعساق١ٝ ، ّ –تؿدزٖا ٚشاز٠ األعالّ 

 .1983،  5، ز 20ايطانٔ ٚاملتشسى يف عًِ ايًػ١ ايعسب١ٝ : دعؿس دى ايباب ، ايًطإ ايعسبٞ، ع -19

يف األؾٛات ايًػ١ٜٛ دزاض١ يف أؾٛات املد ايعسب١ٝ : د. غايب ؾاقٌ املطًيب، ْػس داز ايػؤٕٚ  -20

 . 1984ؾ١ٝ ، ٚشاز٠ ايجكاؾ١ ٚاألعالّ، ايجكا

املٓٗر ايؿٛتٞ يًب١ٝٓ ايعسب١ٝ ، زؤ١ٜ ددٜد٠ يف ايؿسف ايعسبٞ : عبد ايؿبٛز غاٖني ، َؤضط١  -21

 .1980ايسضاي١ ، برلٚت ، 

دٜطُدل  –، أنتٛبس ْٛؾُدل  3، ع 20ضباٚي١ أيط١ٝٓ يف اإلعالٍ : أمحد اسبُٛ ، عامل ايؿهس ، ّ -22

 ،1989. 

عٓد اشبًٌٝ : سًُٞ خًٌٝ ، داز املعسؾ١ ازباَع١ٝ ، االضهٓدز١ٜ ،  ايؿ١ٝٓ يًطباع١ ايتؿهرل ايؿٛتٞ  -23

 .1988ٚايٓػس ، ايطبع١ األٚىل ، 

دزٚع يف عًِ أؾٛات ايعسب١ٝ : دإ ناْتٝٓٛ ، تسمج١ : ؾاحل ايكسَادٟ، ْػس َسنص ايدزاضات  -24

 . 1966ٕٛ ايسضِ ، ٚايبشٛخ االقتؿاد١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ طبع االٚؾطات ، ايػسن١ ايتْٛط١ٝ يؿٓ

ؾك٘ ايًػ١ ايعسب١ٝ : ناؾد ٜاضس ايصٜدٟ ، ٚشاز٠ ايتعًِٝ ايعايٞ ٚايبشح ايعًُٞ ، طبع ْٚػس َدٜس١ٜ  -25

 . داز ايهتب يًطباع١ ، داَع١ املٛؾٌ

اشب  ايعسبٞ ٚأثسٙ يف ْظس٠ ايًػٜٛني ايكدا٢َ إىل أؾٛات ايع١ً : زَكإ عبد ايتٛاب ، اجمل١ً ،   -26

 .1968متٛش  –، ٜٛيٝٛ  139املؤضط١ املؿس١ٜ ايعا١َ يًتأيٝـ ٚايٓػس ، ع ضذٌ ايجكاؾ١ ايسؾٝع١ ،

أثس ايكسا٤ات يف األؾٛات ٚايٓشٛ ايعسبٞ أبٛ عُسٚ بٔ ايعال٤  : عبد ايؿبٛز غاٖني ، ايٓاغس :  -27

 .ّ 1987َهتب١ اشباظبٞ ، َطبع١ املدْٞ ، املؤضط١ ايطعٛد١ٜ مبؿس ، ايطبع١ األٚىل ، 
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ٜج١ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ى ضبُد زغاد اسبُصاٟٚ ، سٛيٝات ازباَع١ ايتْٛط١ٝ املؿطًشات ايًػ١ٜٛ اسبد -28

 .1977، تْٛظ ، ض١ٓ  14، تؿدزٖا ن١ًٝ اآلداب ٚايعًّٛ اإلْطا١ْٝ، ع

 .2م  1973األؾٛات : نُاٍ ضبُد بػس ، ْػس داز املعازف مبؿس ،  -29

ِٜ : عبد ايكادز ايتؿسٜـ ايعسبٞ َٔ خالٍ عًِ األؾٛات اسبدٜح ، تأيٝـ ايطٝب ايبهٛؽ تكد -30

 .1973،  10املٗرلٟ ، سٛيٝات ازباَع١ ايتْٛط١ٝ ، تْٛظ ، ع

–21ْظس٠ يف بعض األٚشإ ايؿسؾ١ٝ: دعؿس عبا١ْ ، صب١ً صبُع ايًػ١ ايعسب١ٝ األزدْٞ،ايعدد املصدٚز) -31

 . 1983ّٖة،ايط١ٓ ايطادض١ متٛش ، نإْٛ األٍٚ 1404زبٝع األٍٚ–ٖة 1403(غعبا22ٕ

 ١ٝ : داٚد عبدٙ ، َٓػٛزات َهتب١ يبٓإ ، برلٚت.أحباخ يف ايًػ١ ايعسب -32

، 40 ف دزاضات يف عًِ أؾٛات ايعسب١ٝ : داٚد عبدٙ ، َؤضط١ ايؿباح يًٓػس ٚايتٛشٜع ، ايهٜٛت -33

 االؾٛات ايًػ١ٜٛ.

 .1، دزاضات يف عًِ ايًػ١ م 125 ف ، املٓٗر ايؿٛتٞ يًب١ٝٓ ايعسب155١ٝ ف ايؿسف ٚعًِ االؾٛات -34

ايكاٖس٠ ، َطبع١ داز ايتأيٝـ  –: د. ضعد َؿًٛح ، ايٓاغس : عامل ايهتب دزاض١ ايطُع ٚايهالّ   -35

 ،1980. 

ايتطٛز ايٓشٟٛ يًػ١ ايعسب١ٝ : بسدػذلاضس ، أخسد٘ ٚؾشش٘ ٚعًل عًٝ٘: زَكإ عبد ايتٛاب ،  -36

 .1982ايٓاغس : َهتب١ اشباظبٞ بايكاٖس٠ ، داز ايسؾاعٞ بايسٜاض ، َطبع١ اجملد ، 

 ّ.1973عًِ األؾٛات اسبدٜح. ايطٝب ايبهٛؽ. تْٛظ:  ايتؿسٜـ ايعسبٞ َٔ خالٍ -37

 ّ.2000تطبٝكات يف املٓاٖر ايًػ١ٜٛ. إزلاعٌٝ أمحد عُاٜس٠.عُإ: داز ٚا٥ٌ،  -38

َدخٌ : َاشٕ ايٛعس ، داز طالع يًدزاضات ٚايذلمج١  –قكاٜا أضاض١ٝ يف عًِ ايًطاْٝات اسبدٜح  -39

 .1988ٚايٓػس ، دَػل ، ايطبع١ األٚىل ،  

ٖة( َع غسح غٛاٖدٙ، ذبكٝل:ضبُد ْٛز 686ٔ اسبادب: زقٞ ايدٜٔ االضذلابادٟ )ت غسح غاؾ١ٝ اب -40

 .يبٓإ–اسبطٔ،ضبُد ايصؾصاف، ضبُد ضبٝٞ ايدٜٔ عبد اسبُٝد،داز ايهتب ايع١ًُٝ،برلٚت

،مجادٟ 2ع–4ايب١ٝٓ املكطع١ٝ ايعسب١ٝ : عبد ايعصٜص سًًٝٞ ، اجمل١ً ايعسب١ٝ يًدزاضات ايًػ١ّٜٛ -41

 .1986ّٜسٖة،ؾدلا1406األٚىل،

املؿٛتات عٓد عًُا٤ ايعسب١ٝ: غامن قدٚزٟ محد،َطتٌ َٔ صب١ً ن١ًٝ ايػسٜع١، َطبع١ بابٌ ،  -42

 ّ.1979 –ٖة 1399،  5بػداد ، ع

،  23ايتؿهرل ايؿٛتٞ عٓد ايعسب يف ق٤ٛ ضس ؾٓاع١ اإلعساب : ابٔ دين ، صبُع ايًػ١ ايعسب١ٝ ، ز -43

 ّ.1968 –ٖة 1388ايكاٖس٠ ، 
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عًُا٤ ايتذٜٛد : غامن قدٚزٟ اسبُد ، َطبع١ اشبًٛد ، بػداد ، ايطبع١ ايدزاضات ايؿٛت١ٝ عٓد  -44

 ّ.1986األٚىل ، 

  دَػل. ، ٙ 1383 ، ايؿهس داز ،:  يػٟٛ : ملاشٕ املبازى ٚعٞ عبٛ -45

 ايبابٞ عٝط٢ طبع١ ؾكس، أمحد ايطٝد: ذبكٝل نالَٗا، يف ايعسب ايًػ١ ٚضٓٔ ؾك٘ يف ايؿاسيب -46

 .ايكاٖس٠ اسبًيب

 ٖة. 1422.  ايؿهس داز: ؾاحل ايطاَسا٥ٞ : ؾاقٌ ٚاملع٢ٓ ايعسب١ٝ ازب١ًُ -47

 .1972ضبُد االْطانٞ، َهتب١ داز ايػسم، برلٚت، : انيٝ  يف اؾٛات ايعسب١ٝ  -48

د. عبد ايكادز َسعٞ خًٌٝ :طًض ايؿٛتٞ عٓد عًُا٤ ايعسب١ٝ ايكدَا٤ يف ق٤ٛ عًِ ايًػ١ املعاؾس ؿامل -49

 .1993 -ٖة1412دزاضات ايعًٝا، عُإ، ، داَع١ َؤت١، عُاد٠ ايبشح ايعًُٞ ٚاي1، ، ط

ايدزاضات ايًٗذ١ٝ ٚايؿٛت١ٝ عٓد ابٔ دين : سطاّ ضعٝد ايٓعُٝٞ ، داز ايسغٝد يًٓػس ، َٓػٛزات  -50

 .1980ايعسام، داز ايطًٝع١ يًطباع١ ٚايٓػس ، برلٚت ،  –ٚشاز٠ ايجكاؾ١ ٚاألعالّ 

 .1983سظ، بػداد، ايبشح ايؿٛتٞ عٓد ايعسب: د. خًٌٝ ابساِٖٝ ايعط١ٝ، ، داز ازبا -51

 .1976 اٖس٠ ايٓؿذ ٚدٚزٖا يف االْظ١ُ ايؿٛت١ٝ، بػداد،  صب١ً بؾام عسب١ٝ ، -52

داَع١ ايبؿس٠ ،  –دٗٛد ايهٛؾٝني يف عًِ األؾٛات : خًٌٝ إبساِٖٝ ايعط١ٝ ، صب١ً ن١ًٝ اآلداب  -53

 . 24، ايط١ٓ  22ع

 .1985،  2، ع 3داَع١ ايرلَٛى يف سكٝك١ اإلدغاّ ، أحباخ ايرلَٛى ، ، ّ -54

 .1973ايًػ١ ايعسب١ٝ َعٓاٖا َٚبٓاٖا : متاّ سطإ ، طبع اشل١٦ٝ املؿس١ٜ ايعا١َ يًهتاب،  -55

ٖة( : ذبكٝل ضبُد عبد اشبايل عظ١ُٝ ، 285-210املكتكب : أبٛ ايعباع ضبُد بٔ ٜصٜد املدلد )  -56

 ٖة .1386اجملًظ األع٢ً يًػؤٕٚ اإلضال١َٝ ، زب١ٓ إسٝا٤ ايذلاخ اإلضالَٞ ، ايكاٖس٠ ، 

 .10برلٚت .  –ٖة( ، عامل ايهتب643املؿؿٌ : َٛؾل ايدٜٔ بٔ ٜعٝؼ ايٓشٟٛ )ت غسح  -57

ؾؿٍٛ يف ؾك٘ ايعسب١ٝ : زَكإ عبد ايتٛاب ، ْػس ٚطبع : َهتب١ اشباظبٞ بايكاٖس٠، َطبع١ املدْٞ  -58

  .1987، املؤضط١ ايطعٛد١ٜ مبؿس ، ايطبع١ ايجايج١ ، 
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