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اسرأٖ ْزا انجسش أٌ ٚذسط انُظشٚخ انُمذٚخ ْٔٙ َظشٚخ انزهمٙ ٔانزمجم فٙ انًؤنَّف انُسٕ٘ األٔل ْٕٔ  :الملخض

يالير ْزِ انُظشٚخ  ذدساعخ رزجؼكزبة عٛجّٕٚ، رهك انُظشٚخ انزٙ رشكض ػهٗ انًزهمٙ ٔرفبػهّ يغ انُص، 

فمذ ثذا انًزهمٙ زبظشا فٙ رٍْ عٛجّٕٚ، زٛش ، ٔيؼطٛبرٓب، رهك انًالير انزٙ ثذد ٔاظسخ ػُذ إيبو انُسٕ انؼشثٙ

م عٛجّٕٚ  ػجش ػُّ ثبنًخبغت ْٔزا انًزهمٙ رجبٍٚ يٕلفّ ثٍٛ اإلَكبس نؼذد يٍ آساء عٛجّٕٚ أٔ رأٚٛذْب. ٔكزنك أصَّ

ٔانًمبو انز٘ أشبس يثم أيٍ انهجظ زٛش اػزجشِ يسزٔساً إرا نى ٚكٍ انًخبغت ػهٗ ػهى ثّ،  نجؼط انمٕاػذ نخذيزّ

نّ عٛجّٕٚ زٛش رزًثم فّٛ انؼاللبد ٔاألزذاس ٔانظشٔف االخزًبػٛخ عبػخ أداء انًمبل ْٔٙ انزٙ رٕظر انًمبل 

 .دالنٛبً ٔرشكٛجٛبً 
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Abstract: This research sought to study the modern critical theory. This theory is the 

reception and the acceptance in the first syntactic authored book، which is Sibawayh's 

book. This theory focuses on the recipient and his interaction with the text. In this 

study، the researcher traced the features and data of this theory. These features 

became obvious to the Imam (Head) of Arabic syntax. The recipient seemed to be 

present in Sibawayh's mind whereby he expressed this recipient by the second person 

pronoun (the addressee). The position of this recipient varied between denial of a 

number of Sibawayh's opinions and supporting them. Sibawayh also laid the 

foundation for some rules to serve him such as avoiding ambiguity whereby he 

considered it prohibited if the addressee doesn’t know about it. 
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 التمهيد
بهٌ َا ؼًُ٘ َٔ َؿاِٖٝ ايتبادي١ٝ ٚاإلغهايٝات عٔ ٖرٙ  تكّٛ ايع٬ق١ بني ايٓص ٚايتًكٞ

ٖٓص، أٟ تأثريٙ ٚؾاعًٝت٘، ٚإذا ضعؿت ايع٬ق١ بني ايٓص ٚايتًكٞ  ايع٬ق١ اييت إٕ ُؾٔكَدت ضاعت أ١ُٖٝ اي

ٖٓص َٔ ايٓعس٠ اؾاد٠ ٚايس١ٜ٩ ايعُٝك١ ًدزاض١ ٚايٓكد ٚايتشًٌٝ يريو مل خيطع أٟ َ٪يـ ي ;حيسّ اي

 ايهتاب(.)ـ ضٝبٜٛ٘ ايهاغـ ٭ضساز إبداع٘ َجٌ َ٪ٖي

إٕ ازتباط ٖرا ايبشح بهتاب ضٝبٜٛ٘، قسإٓ ايٓشٛ ايعسبٞ، ٜطؿٞ عًٝ٘ أ١ُٖٝ خاص١ 

ٖٚٞ  ٚيف ايٛقت ْؿط٘ ضريبط قسإٓ ايٓشٛ بايٓعس١ٜ ايٓكد١ٜ اؿدٜج١،يًُػتػًني يف اجملاٍ ايًػٟٛ، 

ٖٓ عس١ٜ اييت تعٝد صٝاغ١ َع٢ٓ ايٓص َٔ خ٬ٍ َتًكٝ٘، َٚا حيٝط ب٘ يؿِٗ ْعس١ٜ ايتًكٞ تًو اي

ٖٓص، ؾبُٝٓا اٖتُت املٓاٖر ايطابك١ بامل٪يـ َٚا حيٝط ب٘، زنصت ٖرٙ ايٓعس١ٜ  ع٢ً ايكاز٨ أثٓا٤ اي

ٖٓ ٖٝ، صتؿاعً٘ َع اي أْٗا تجٛز ع٢ً  َٚٓعٛز ٖرٙ ايٓعس١ٜ ١ً.قصد تأًٜٚ٘ ٚخًل صٛز٠ َعٓاٙ املتد

ٚظسٚؾ٘ ايتازخي١ٝ،  اٖتُت نجريا باملبدع، ٚاـازد١ٝ اييت زنصت نجريا ع٢ً املسدع ايٛاقعٞاملٓاٖر 

ٌٚٗ املع٢ٓ ٚأًُٖت عٓصسا ؾعا٫ يف ع١ًُٝ ايتٛاصٌ ٖٚٛ ايكاز٨ ايرٟ ضتٗتِ ب٘  ع٢ًٜٓصب اٖتُاَٗا  د

٘ املبدع ايؿعاي١ بني ايٓص ايرٟ أيؿ املػازن١ ضسٚز٠تس٣ ْعس١ٜ ايتًكٞ ٚ .ْعس١ٜ ايتًكٞ ٚايتكبٌ

ٚإعاد٠  ،ٜٓطًل َٔ َٛقع١ ايكاز٨ يف َهاْ٘ اؿكٝكٞ ًٓصأٟ إٕ ايؿِٗ اؿكٝكٞ ي ،ٚايكاز٨ املتًكٞ

تًرذا ْٚكدا  :ٖٚٛ ايكاز٨ اؿكٝكٞ ،ٌ يًٓص َٚطتًٗه٘ٔبطتِكٚامُل ،إيٝ٘ ا٫عتباز ي٘ باعتبازٙ ٖٛ املسضٌ

ضٝبٜٛ٘ َتًٕل أٚ َطتُع ؾتًك٢ َٔ  ٚأٜطا ،ٖٛ إ٫ قاز٨ يٮعُاٍ ايطابك١ امل٪يـ َاؾٚسٛازا.  ٚتؿاع٬

محاد بٔ ض١ًُ ٜٚعكٛب اؿطسَٞ ٚا٭خؿؼ ا٭نربٚ اـًٌٝ

(1)

. 

ٚايكاز٨ ايرٟ ، املع٢ٓ٘ ٕ ايعٌُ اإلبداعٞ ٜتهٕٛ َٔ عٓصسٜٔ أضاضني: ايٓص ايرٟ قٛاَإ

ايٓص ضٛا٤ أناْت إجياب١ٝ أّ ضًب١ٝ يف غهٌ اضتذابات غعٛز١ٜ ْٚؿط١ٝ. ٖٚرا جيعٌ  ٜتكبٌ آثاز

ٖٓيٚايتأثري ايػعٛزٟ ، ٜستهص ع٢ً املًؿٛظ ايًػٟٛايٓص  ص. ٖٚرا إٕ ًكاز٨ يف غهٌ زدٚد ػاٙ مح٫ٛت اي

ايتؿاعٌ  غ٤ٞ ؾإمنا ٜدٍ ع٢ً إٔ ايعٌُ ٜتُٛقع يف ايٛضط بني ايٓص ٚايكسا٠٤ َٔ خ٬ٍ دٍ ع٢ً

اٖر ا٭خس٣ ايٓص ٚايكاز٨. ٚإذا ناْت املٓ بني أٟ، اؿُُٝٞ ٚايٛدداْٞ ا٫تصايٞ بني ايرات ٚاملٛضٛع

َٔ ايٓص إىل ايكاز٨ ؾإٕ َٓٗذ١ٝ ايتكبٌ ٚايكسا٠٤ تٓطًل َٔ خطني  تسنص ع٢ً اػاٙ ٚاسد يف ايكسا٠٤

٫ٚ حيكل ْص امل٪يـ َكصدٜت٘  .ايٓص إىل ايكاز٨ َٚٔ ايكاز٨ إىل ايٓص َصدٚدني َتباديني: َٔ

ٚايهػـ ع٢ً َطت٣ٛ ٚايتأزدح بني اإلخؿا٤  ،ايتشكل ايكسا٥ٞ ٚػطٝدٙ إ٫ َٔ خ٬ٍ ؾعٌ ٚٚظٝؿت٘

ايؿِٗ ٚايتأٌٜٚ ٚايتطبٝل اضتد٬ص املعاْٞ عٔ طسٜل

(2)

 . 

اٖتُٛا باملتًكٞ باعتبازٙ ٖدف ايسضاي١ ا٭دب١ٝ اييت تتٛد٘ إيٝ٘  امل٪يؿني ايكدا٢َإٔ  يف ٫ٚ غو

يًُبدع. يف املكاّ ا٭ٍٚ; ٚيهٔ ٖرا ا٫ٖتُاّ باملتًكٞ ٫ ٜكابً٘ اعرتاف بدٚزٙ يف ايٓكد ٜٚعٌ ايدٚز ا٭ضاضٞ 

ٚايتًكٞ ٚايتكبٌ يٝظ َكصٛزا ع٢ً ايٓص ا٭دبٞ ؾكط ٚإمنا يف ايٓص ايًػٟٛ ٚأٜطا يف ايكسإٓ ٜٛدد 

، املتًكٞ ٚايتًكٞ، ٚقد اتطح َٔ ايٓاس١ٝ ايتازخي١ٝ دٛاش ا٫خت٬ف يف ايؿِٗ ٚايتأٌٜٚ يف ايتؿطري أٚ ايػسح

ػساح يف ايتًكٞ تأٌٜٚ ايًػ١ ٚايكسإٓ . َٚٔ ػًٝات اخت٬ف املؿطسٜٔ ٚايٖٚرا ٜعهظ أ١ُٖٝ دٚز املتًكٞ

 ٚاإلبداع سطب اػاٖات ايؿسم املدتًؿ١. ؾج١ُ َٓطًكات ؼدد ز١ٜ٩ املؿطس َٔ خ٬ٍ ثكاؾت٘. 

 

 المتلقي 
غا٬َ نٌ  ،مجاع ايؿٔ أيـ ضٝبٜٛ٘ نتاب٘ َٔ أقٛاٍ ايعًُا٤ ٚمما اضتٓبط٘ ٖٛ بٓؿط٘ ؾهإ

ٕ تستٝب ايهتاب ع٢ً غري املأيٛف يف نتبٓا املتداٚي١، َا حيتاز إيٝ٘ طايب٘ َع ايرتتٝب ٚايتبٜٛب، غري أ

                                                 
ٔ

ثغٛددخ انٕػددبح فددٙ غجمددبد انهغددٍٕٚٛ  ،خددالل انددذٍٚ ،انغددٕٛغٙ ،9ٕ-ٙٙ، (79ٖٔ) أثددٕ ثكددش غجمددبد انُسددٍٕٚٛ ٔانهغددٍٕٚٛ ،انضثٛددذ٘ ـ 

 .ٖٕٓ-7ٕٕ، ٕ ،(771ٔ)،ٔانُسبح
ٕ
صددالذ ٔ ٕٔٓٓ ،انددذاس انجٛعددبء ،شددشٖ صددبنر يٕعددٗ انًشكددض انثمددبفٙ انؼشثددُٙٚظددش ثُظشٚددخ انزهمددٙ ن هددٗ اندددزٔس انًؼشفٛددخػ نهٕلددٕف 

 ،انًشكدض انثمدبفٙ انؼشثدٙ ،انزهمدٙ ٔانزأٔٚدم ،د. يسًدذ يفزدبذٔ ٕٕٓٓ ،انمدبْشح ،يٛشٚدذ نهُشدش ٔانًؼهٕيدبد ،يُبْح انُمذ انًؼبصدش ،فعم

 . ٕٔٓٓ ،انذاس انجٛعبء



 دالل دزٛذل....دساعخ َمذٚخ َسٕٚخ فٙ َظشٚخ انزهمٙ ػُذ عٛجّٕٚ    56

 

َع غُٛض ٫ ٜؿصح عٔ املكصٛد ٭ٍٚ ١ًٖٚ ٚتداخٌ يف نجري َٔ ا٭بٛاب

(3)

٭ٕ ايٓشٛ ايعسبٞ نُا ، 

بايًػ١  ، يٝظ فسد قٛاعد يتعًِٝ ايٓطل ايطًِٝ ٚايهتاب١ ايصشٝش١(ايهتاب)يف َسدع٘ ا٭ٍٚ  ْكسأٙ

، ٚضٝبٜٛ٘ مل ٜدخس دٗدا يف إٜصاٍ "قٛاْني يًؿهس داخٌ ٖرٙ ايًػ١ايعسب١ٝ، بٌ ٖٛ أنجس َٔ ذيو 

غري أْ٘ يف عباز٠ ايهتاب ٜ٪ثس ا٫ْصباب ٚا٫ضرتضاٍ ٚايرٟ نإ يكسا٥٘ زدٚد أؾعاٍ .املع١ًَٛ يكاز٥٘

املتًكٞ عٓدٙ خيتًـ، ؾكد نإ ايكدَا٤ ٜطتصعبٕٛ عبازت٘ ٚبريو تًكٛا إٕ كتًؿ١، ٚبريو ْكٍٛ: 

أؾعاٍ كتًؿ١، ؾٗا ٖٛ املربد ٜكٍٛ ملٔ أزاد إٔ ٜكسأ ايهتاب عًٝ٘: ٌٖ زنبت  تًو ايٓصٛص بسدٚد

اضتصعابا ملا ؾٝ٘ ؟ايبشس

(4)

ٚنريو قاٍ ابٔ نٝطإ 

(5)

: )ْعسْا يف نتاب ضٝبٜٛ٘، ؾٛددْاٙ يف املٛقع 

ٖرٙ ايرٟ ٜطتشك٘، ٚٚددْا أيؿاظ٘ ؼتاز إىل عباز٠ ٚإٜطاح، ٭ْ٘ ُأيِّـ يف شَإ نإ أًُٖ٘ ٜأيؿٕٛ َجٌ 

ؾكد ز٣ٚ املربد ..ا٭يؿاظ ؾاختصس ع٢ً َراٖبِٗ.

(6)

زدٌ نتاب ضٝبٜٛ٘  عٔ املاشْٞ أْ٘ قاٍ:" قسأ عًٞ 

ٚأَا أْا ؾُا ؾُٗت َٓ٘ سسؾا; ٚهلرا  يف َد٠ ط١ًٜٛ، ؾًُا بًؼ آخسٙ قاٍ يٞ: أَا أْت ؾذصاى اهلل خريا،

٘ ٚا٫ضتدزاى ع٢ً َا ؾات٘ ٚغسح عْٝٛ٘ ٚغسٜب٘ ْٚهت اْرب٣ اـًل يػسح ٖرا ايهتاب ٚايتعًٝل عًٝ٘

ايٓشٛ َٔ ايطٍٛ املؿسط ايٓاغ٧ عٔ ايتهساز ٚدٛ  َٔ ا٭ب١ٝٓ، ؾٗٛ نػريٙ سٝح تعاْٞ َععِ نتب

تتبع ايعًٌ ٚاإلنجاز َٔ  ا٫ضتطساد ٚاؿػٛ، ؾط٬ عٔ ايػػـ باملٓاقػات ٚاؾدٍ ٚاإلغسام يف

 .ايتكطُٝات ٚايتؿسٜعات

ٕٖ ايكاز٨ عٓد ضٝبٜٛ٘ ٖٛ ايكاز٨ اـبري ايرٟ ساش ع٢ً غسٚط ايكسا٠٤ ايصشٝش١، ٜٚتطح يٓا يف ٖرا  إ

ٖٓص، أٚ ايكاز٨ ايػازح يًٓص اعتُادا ع٢ً ايؿِٗ ٚايرٚم َٔ خ٬ٍ  ايطٝام دٚز ايكاز٨ املؿطِّس يف ؾِٗ اي

ِّصِٖ عٔ ، ا٭دٚات ايًػ١ٜٛ ٚايجكاؾ١ٝ اييت تطتُد َٔ ايٛاقع ؾايكسا٤ عٓدٙ هلِ مسات ٚخصا٥ص مت

يطًط١ً َٔ اإلدسا٤ات ٚايعًُٝات اير١ٖٝٓ ٚاملٗازات ايؿسد١ٜ إىل  قسا٤اتِٗ، إذ ؽطع غريِٖ َٔ ايكٖسا٤

داْب سٝاشتِٗ ع٢ً ذخري٠ َعسؾ١ٝ ٜطتٓدٕٚ إيٝٗا يف إلاش قسا٤آتِٗ هلرا ايٓص، ٚقد اتطح تازخيٝا 

ؾٝكٍٛ عًٞ بٔ ضًُٝإ ا٭خؿؼ .ا٫خت٬ف يف ايؿِٗ ٚايتأٌٜٚ ٚساد١ ايهتاب يًػسح

(7)

ٜ٘ عٌُ ضٝبٛ) :

يٝهٕٛ ملٔ  ،ٚدعٌ ؾٝ٘ َػتبٗا ،ؾذعٌ ؾٝ٘ بٝٓا َػسٚسا ،نتاب٘ ع٢ً يػ١ ايعسب ٚخطبٗا ٚب٬غتٗا

َٚٔ ذيو قٛي٘: جيٛش إذا : ٜٚكٍٛ ا٭خؿؼ ٖٚٛ أٍٚ َٔ ؾتح باب اـ٬ف َع ضٝبٜٛ٘) اضتٓبط ْٚعس

ُع٢ٓ قًت: أِٜٗ ضسبت إٔ تكٍٛ: شٜدا ضسبت٘، ٭ٕ اهلا٤ َٓصٛب١ ٖٚٞ يف املع٢ٓ َطتؿِٗ عٓٗا، ؾ

ٕٖ ايسؾع ٚايٓصب مجٝعا اختٝاز، ؾايسؾع ٚايٓصب مجٝعا اختٝاز، ؾايسؾع ع٢ً ايًؿغ  ن٬ّ ا٭خؿؼ أ

ٕٖ املعٓٝني إذا تطاٜٚا يف ايًؿغ ٚاملع٢ٓ  ٚايٓصب ع٢ً املع٢ٓ. ٚيٝظ ا٭َس ع٢ً َا قاٍ ضٝبٜٛ٘، ٚذيو أ

(نإ إتباع ايًؿغ أٚىل با٫ختٝاز

(8)

ساح يف ايتًكٞ تأٌٜٚ يػ١ ايهتاب َٚٔ ػًٝات اخت٬ف املؿطسٜٔ ٚايػ 

ٖٚرا أٜطا، يف اٯزا٤.  ٚا٫خت٬ؾاتٚاإلبداع يف ذيو سٝح ٚصًت غسٚح ايهتاب إىل َا ٜصٜد عٔ اـُطني 

ٜطًكٕٛ، عرب ؾرتات كتًؿ١ َٔ ايصَٔ،  صشٝح سني ٜعُد تازٜخ ايتًكٞ إىل غٗادات، ايكسا٤ ايرٜٔ

زٜخ ايتًكٞ ايطٛابط اييت تٛد٘ ٖرٙ ا٭سهاّ مما تا أسهاَا ع٢ً أثس َعني. ٚيف ٖرٙ اؿاي١، ٜهػـ

اضتكسا٤  ميهٔ اؿصٍٛ ع٢ً ٖرٙ املطاؾ١ َٔ ٚإْ٘ ٫ ا٤.ؾُٗٛز ايكٖس ٜػهٌ ْكط١ اْط٬م يتازٜخ ايرٚم

إٕ أَس ؾِٗ ايهتاب نُٔ  عًٝ٘. زدٚد أؾعاٍ ايكسا٤ ع٢ً ا٭ثس، أٟ َٔ تًو ا٭سهاّ ايٓكد١ٜ اييت ٜطًكْٛٗا

ملربد. ؾًػت٘ يٝطت ٖٞ يػ١ َٔ دا٤ بعدٙ، ٚيريو ؾهجري َٔ َصطًشات٘ ؼتاز ٜسنب ايبشس نُا قاٍ ا

َٚٔ عٓاٜٚٓ٘ أٜطا املًتبظ ايرٟ أثاز اؾدٍ َجٌ: " ٖرا باب ايؿاعًني ٚاملؿعٛيني  إىل اإليـ ٚاملُازض١.

ايرٜٔ نٌ ٚاسد َٓٗا ٜؿعٌ بؿاعً٘ َجٌ ايرٟ ٜؿعٌ ب٘ " َٚعٓاٙ ٖرا باب ايتٓاشع"

(9)

َٚٔ ا٭َج١ً  

ساٍ صاز ؾٝ٘ املرنٛز " قاٍ ايطريايف " ٖرا باب ؾٝ٘ صعٛب١  ٭ْ٘خس٣ " باب َا ٜٓتصب َٔ املصادز ا٭

                                                 
ٖ
انًددذاسط  ،شددٕلٙ ،ظددٛف ؛1ٓ-97 ،71ٙٔ،انمددبْشح ،صددشٚخ انؼبيددخ نهكزددبةانٓٛئددخ انً ،عددٛجّٕٚ خددبيغ انُسددٕ انؼشثددٙ ،فددٕص٘ ،يغددؼٕد 

 . 7ٗ-1ٗ،779ٔ ،ػبنى انكزت ،ثٛشٔد ،َشأح انُسٕ ٔربسٚخ أشٓش انُسبح ،يسًذ ،غُطبٔ٘ ؛ٕٙ، 79ٙٔ،داس انًؼبسف ،انمبْشح ،انُسٕٚخ
ٗ
 .9ٕٓ-7ٕٙ، ٔثغٛخ انٕػبح  ،انغٕٛغٙ 
٘
  9٘ ،ٖ ،71ٙٔ،انمبْشح داس انفكش انؼشثٙ ،أَجبِ انشٔاح ػهٗ أَجبء انُسبح ،ٕٚعف انٕصٚش خًبل انذٍٚ أثٙ انسغٍ ػهٙ ثٍ ،انمفطٙ 

 .1ٕٓ ،َضْخ األنجبء ،ألَجبس٘ أثٕ انجشكبدا
ٙ
 .1ٖٕ ،ٔ ،71ٙٔ،أَجبِ انشٔاح ػهٗ أَجبء انُسبح ،انمفطٙ 
9
 .ٙٙٗ-ٖٙٗ-ٔ ،ثغٛٛخ انٕػبح ،انغٕٛغٙ 
1
 .ٕٕٙ، ٔ ،انُكذ فٙ رفغٛش كزبة عٛجّٕٚ ،انشُزًش٘ ،األػهى 
7
 .9ٖ،ٔ،انكزبة ،عٛجّٕٚ 
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ٚنريو قاٍ ايصداز: ٖرا باب مل ٜؿُٗ٘ إ٫ اـًٌٝ  ْٚكٌ ن٬ّ ايٓشٜٛني َٔ ايبصسٜني ٚايهٛؾٝني.

ُا٤ ايٓشٛ ٚايًػ١ "َُٚٗا ٜهٔ َٔ أَس ؾإ قسا٠٤ ايهتاب عرب ايتازٜخ ع٢ً ٜد املتدصصني َٔ عً ٚضٝبٜٛ٘

دعً٘ َتع١ َٚٓؿع١ ملا ٜ٪ثس يف ايػساح ٚاملؿطسٜٔ ٜٚرتى أثسٙ يف اـطابات اييت تٓاٚيت عًّٛ ايعسب١ٝ، 

ايؿسا٤ ٜرٖب إىل اـ٬ف َع ضٝبٜٛ٘ يف تستٝب ايٓشٜٛني َٔ خ٬ٍ أيكاب ٚ ٚدعًت بعطِٗ نايهطا٥ٞ

يف ايهتاب َٔ املطا٥ٌ ايٓش١ٜٛ اإلعساب ٚتط١ُٝ اؿسٚف ٖٚٓاى َٔ اعرتض عًٝ٘ يف َطا٥ٌ غت٢، ٚ

املجري٠ َا ناْت ػعٌ ايٓشا٠ ٜتذاديٕٛ يف ايتأٌٜٚ ٚايتؿطري َٚسد ذيو نً٘ إىل ا٭صاي١ يف ايبٓٝإ 

ٚاملتا١ْ يف ايتهٜٛٔ

(10)

ٜٖد َِٚٓٗ َٔ خايـ، .  ٚنريو َتًكٝ٘ َٔ بعدٙ ٚاصًٛا ٖرا اؿٛاز ؾُِٓٗ َٔ أ

املربد ايرٟ ْكد ضٝبٜٛ٘ يف َطا٥ٌ  :ا َٔ قٛي٘ َجٌٚنإ املتًكٞ عٓدٙ َتٓٛعا بني َٔ أْهس نجري

نتاب ا٫ْتصاز  332ايػًط، ٚبًػت ١٦َ ٚإسد٣ ٚث٬ثني َطأي١، ٚبعد ذيو ٚضع ابٔ ٫ٚد املتٛيف ض١ٓ 

ايرٟ اْتصس ؾٝ٘ يطٝبٜٛ٘ ْٚكض آزا٤ املربد ٚعازض ابٔ دين نجريا َٔ آزا٤ املربد 

(11)

، غري إٔ املربد عاد 

٘ ا٭ٍٚ يف َطا٥ٌ ايػًط ايرٟ تتبع بٗا ضٝبٜٛ٘، ٚقاٍ عٓدَا ض٦ٌ: إٕ ٖرا نتاب عٔ قسا٤ت٘ ا٭ٚىل ٚزأٜ

ٖٓا عًُٓاٙ يف أٚإ ايػبٝب١ ٚاؿداث١ ٚاعترز أبٛ ايعباع َٓ٘ ن

(12).

 

ٚقد قاٍ ابٔ ت١ُٝٝ 

(13)

ضٝبٜٛ٘ َا نإ  – سني ْكٌ عٓ٘ يف َطأي١ ٚاخطأ-: ٜطأٍ أبا سٝإ 

يف مثاْني َٛضعا َٔ نتاب٘  بٌ أخطأ ؟ْيب ايٓشٛ ٫ٚ َعصَٛا عٔ اـطأ

(14)

ٖٚرا ٜسنص ع٢ً ع١ًُٝ 

ايكسا٠٤ ايٛاع١ٝ اييت ٜتشكل َٔ خ٬هلا ايٓص، ٚتتِ عًُٝات ا٫ضتكباٍ عٓدَا ٜؿو ايكاز٨ غؿسات 

ايٓص، ٫ٚ تتِ إ٫ َٔ خ٬ٍ تداخٌ ايكاز٨ َع ايٓص ؿع١ اضتكباي٘ يًٓص، ٚايكاز٨ عٓدٙ يٝظ َٔ 

ذات ايك١ُٝ املتٛضط١، بٌ ٖٛ قاز٨ َٓػُظ يف ايٓص ٚايع٬ق١ بني ايكسا٤ ايرٜٔ ٜهتؿٕٛ بسدٚد ايؿعٌ 

ايكسا٠٤ ٚايهتاب١ ٖٞ أُْٗا ٚدٗإ يع١ًُ ٚاسد٠ أٚ يؿعٌ ٚاسد ٫ ضبٌٝ يؿصًُٗا عٔ بعطُٗا ؾا٭ثس ٫ 

 ٖٚٞ آخس املطاف.، ٜهتب ٫ٚ ٜربش يًٛدٛد إ٫ َٛص٫ٛ بايكسا٠٤

 

 المتلقي المخاطب
إ٫ َٔ خ٬ٍ املػازن١ ايتٛاص١ًٝ ايؿعاي١ بني امل٪يـ ٚايٓص ايعٌُ اإلبداعٞ  ٜهٕٛ ٫ٖٚهرا 

، ٚقسب املداطب ٚاْتباٖ٘ايكاز٨ ٚاؾُٗٛز

(15)

ٚزغِ َا ُذنس ٜتطح يٓا يف ايهتاب إٔ امل٪يـ نإ ع٢ً  

تٛاصٌ تاّ َع املتًكٞ، ؾكد اضتشطسٙ ضٝبٜٛ٘ يف مجٝع َطا٥ٌ ايهتاب، ٚقد أغازت عبازات ضٝبٜٛ٘ إىل 

ِٖ ناْت كاطب١ املتًكٞ َعٝازا يصش١  املداطب، سٝح عٖد املداطب أسد أعُد٠ املٛقـ ايه٬َٞ، َٚٔ ث

زٜٚدى شٜدّا   : ٚاعًِ إٔ زٜٚدّا تًشكٗا ايهاف ٖٚٞ يف َٛضع اؾعٌ ٚذيو نكٛيو" :ايه٬ّ، َٚٔ ذيو

ٖٚرٙ ايهاف اييت ؿكت زٜٚدّا إمنا ؿكت يتبني املداطب املدصٛص ٭ٕ زٜٚد تكع   . ٚزٜٚدنِ شٜدّا

يًٛاسد ٚاؾُٝع ٚايرنس ٚا٭ْج٢ ؾإمنا أدخٌ ايهاف سني خاف ايتباع َٔ ٜعين مبٔ ٫ ٜع٢ٓ ٚإمنا 

ٜا ؾ٬ٕ يًسدٌ ست٢   : ؾًشام ايهاف نكٛيو  . سرؾٗا يف ا٭ٍٚ اضتػٓا٤ بعًِ املداطب أْ٘ ٫ ٜعين غريٙ

ؾرتنت   . تّا يوأْت تؿعٌ إذا نإ َكب٬ّ عًٝو بٛدٗ٘ َٓص  : ٚتسنٗا نكٛيو يًسدٌ  . ٜكبٌ عًٝو

زٜٚدى ملٔ ٫ خياف إٔ ًٜتبظ   : ٚقد تكٍٛ أٜطّا  . أْت تؿعٌ اضتػٓا٤ بإقباي٘ عًٝو  : ٜا ؾ٬ٕ سني قًت

ٚذا مبٓصي١   . أْت تؿعٌ ذاى ٜا ؾ٬ٕ تٛنٝدّا  : بطٛاٙ تٛنٝدّا نُا تكٍٛ يًُكبٌ عًٝو املٓصت يو

ٚسًٝٗو سٌٝٗ  : ٖا٤ ٖٚا٤ى ٖٚا ٖٚاى ٚمبٓصي١ قٛيو  : قٍٛ ايعسب

(16)

. 

                                                 
ٔٓ
داس  ،كًدبل اندذٍٚ أثدٕ انجشكدبد ،األَجبس٘ :رُٕػذ انًغبئم انخالفٛخ ثسٛش شًهذ يؼظى انًغبئم انُسٕٚخ ٔأصجسذ يدبال نهزأنٛف ُٚظش 

  .771ٔ ،ثٛشٔد ،انكزت انؼهًٛخ
ٔٔ
  .7ٖٕ ،ٕٓٓ-77ٔ ،77ٖٔ ،داس انمهى ،ديشك عش صُبػخ اإلػشاة، ،أثٕ انفزر ػثًبٌ ،اثٍ خُٙ 
ٕٔ

 .7ٓ، ٔ ،انًمزعت ،انًجشد 
ٖٔ
  .ٖ٘ٔ ،انغفش األٔل ،انذسس انكبيُخ فٙ أػٛبٌ انًبئخ انثًبَٛخ ،زبفظ انؼصش شٓبة انذٍٚ أزًذ ثٍ ػهٙ ،انؼغمالَٙ 
ٔٗ

 .ٕٔٔثغٛخ انٕػبح  ،انغٕٛغٙ 
ٔ٘
 .ٕٙٓ ،انطجٛؼخ ٔانزًثبل ،أزًذ ،انؼهٕ٘ 
ٔٙ
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ، ٔ،انكزبة ،عٛجّٕٚ 
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(ؾُُا دا٤ ع٢ً ٚقع قٛي٘ ٖٚٛ َكاع ايعا٥رٟ )ايطٌٜٛ

(17 )

َٕ ْاقيت : ِٝبا ٌِٖ بٔ َغ َٕ  ؾدِّٟ يب٢ٓ ُذ إذا نا

ََٗب  ّْ ذٚ نٛانَب أِغ : ايطٌٜٛ( )ٚقاٍ اٯخس عُسٚ بٔ غأع  .  " أٟ إذا ٚقع "  ٜٛ

(18)

  

 

ٌَ ثاَلءَب يبً را كٕاكَت أْشَُ  ثَُٙ أَعٍذ َْْم رؼهًٕ ْٕ َٚ ٌَ  ؼبإرا كب

ُّٕ انطٕاُل كأًَب ٌَ انًعهَّؼب إرا كبَذ انُس  كغبْب انغالُذ األسخٕا
 

ٚمسعت بعض ايعسب ٜكٍٛ أغٓعا ٜٚسؾع َا قبً٘   . أضُس يعًِ املداطب مبا ٜع٢ٓ ٖٚٛ ايّٝٛ

تبتد٨ با٭عسف ثِ  .َٚٓ٘ أٜطا )إذا قًت عبد اهلل َٓطًل إذا ٚقع ّٜٛ ذٚ نٛانب أغٓعا  : نأْ٘ قاٍ

و قٛيو نإ شْٜد سًُٝا، ٚنإ سًُٝا شْٜد، ٫ عًٝو أقدَت أّ أخست، إ٫ أْ٘ ع٢ً ترنس اـرب، ٚذي

َا ٚصؿت يو يف قٛيو: ضسب شٜدا عبد اهلل. ؾإذا قًت: نإ شٜد ؾكد ابتدأت مبا ٖٛ َعسٚف عٓدٙ 

ِٓٔسٍ ب٘  ٜٓ َجً٘ عٓدى ؾإمنا ٜٓتعس اـرب...٫ٚ ٜطتكِٝ إٔ ؽرب املداطب عٔ املٓهٛز، ٚيٝظ ٖرا بايرٟ 

املداطب َٓصيتو يف املعسؾ١

(19)

، ٚقد غدا ذيو أضًٛبا يًُ٪يؿات اييت تًت ايهتاب ٚلد ما٠ ايعسب١ٝ َٔ 

بعدٙ ٜتبعٕٛ أضًٛب٘ بايرتنٝص ع٢ً َساعا٠ املتهِِّ ؿاٍ املداطب، ؾايه٬ّ إمنا ٜٛضع إلؾاد٠ املتًكٞ 

َِْػٖكِت)قٛي٘ تعاىل  َٚٔ أَج١ً دٛاب املربد عٔ خربا، َِْت يسبٗا ُٚسٖكتإذا ايطُا٤ُ ا  (، ٚأٔذ

(20) 

قاٍ قّٛ: اـرب 

قرٚف; يعًِ املداطب، نكٍٛ ايكا٥ٌ عٓد تػدٜد ا٭َس: إذا دا٤ شٜد، أٟ إذا دا٤ شٜد عًُت; ٚنكٛي٘: 

 .إٕ عػُت، ٜٚٔهٌ َا بعد ٖرا إىل َا ٜعًُ٘ املداطب

(21)

  

ق٫ٛ، ثِ ملا نإ ٖٚرا أغاز ي٘ ايطًٗٝٞ ٚأند عًٝ٘ قا٬٥: ي٫ٛ املتًكٞ مل ٜتهًـ إْطإ 

املداطب َػازنا يًُتهًِ يف َع٢ٓ ايه٬ّ، إذ ايه٬ّ َبد٩ٙ َٔ املتهِِّ َٚٓتٗاٙ عٓد املداطب، ٚي٫ٛ 

املداطب َا نإ ن٬ّ املتهًِ يؿعا َطُٛعا

(22)

.  

ٚيف اعتباز دٚز املداطب َتًكٝا ع٢ً ايصعٝد ايٖداخًٞ ايرٟ ٜتِ سطٛزٙ داخٌ اـطاب ايًػٟٛ  

ئ تهٕٛ ايكسا٠٤ َجُس٠ داد٠ ٯخس ٜٛدد املتًكٞ اـازدٞ ايرٟ تتعدد أغهاي٘ ٚنريو ؾع٢ً ايصعٝد أ

ايرٟ ٜعٝد بٓا٤ ايٓص عٔ طسٜل ْكدٙ ٚتأًٜٚ٘ ٖٚٛ ،ا٫ؾرتاضٞ اـٝايٞ إ٫ إذا ٚدد ايكاز٨

(23)

، ؾإذا قاٍ 

ٌ ساي١ ساي١ تٓؿٞ إٔ ٜهٕٛ يف َج أزدت إٔ إمنا سطٔ اإلخباز عٔ ايٓهس٠ سٝح :...ٚقٛي٘.ذٖب ٜٚتعد٣

غ٤ٞ أٚ ؾٛق٘، ٭ٕ املداطب قد حيتاز إىل إٔ تعًُ٘ َجٌ ٖرا، أٟ عًِ املداطب 

(24)

ايكاز٨ أٜطا . ٚ

 . َٚٔ ثِ، ؾٗٛايٓص ايٛاقع، ٚإمنا ٖٛ قاز٨ ضُين، خيًل ضاع١ قسا٠٤ يف "يٝظ ي٘ ٚدٛد ٖٚٛ ايطُين:

ص باسجا عٔ بٓا٥٘، ٜٛد٘ قدزات٘ اـٝاي١ٝ يًتشسى َع ايٓ ،قاز٨ ي٘ قدزات خٝاي١ٝ غأْ٘ غإٔ ايٓص

باضتذابات اإلثاز٠ اييت  ٚتٛاشْ٘، ٚٚاضعا ٜدٙ ع٢ً ايؿساغات اؾدي١ٝ ؾٝ٘ ؾًُٝ٪ٖا َٚسنص ايك٣ٛ ؾٝ٘،

َٚجاٍ ذيو قٍٛ ا٭عًِ ايػٓتُسٟ ؼدخ ي٘"

(25)

(ايٛاؾس)ٚأْػد يًطًٝو بٔ ايطًه١ :

(26)

: 

 

ْٓجَب ٍح يُٓب ِغشاس رشاْب يٍ َْٚجِظ انًبِء ُش  ُيخبنِػَ ِدسَّ
 

ٍ قا٥ٌ: مل استر بكٛي٘: كايط دٖز٠ ٖٚٛ َطاف إىل ْهس٠ ؾٓعت بٓهس٠ ٭ْ٘ ْهس٠، ٚيٛ ؾإٕ قا

نإ َطاؾا إىل َعٖسف ٖٚٛ ْعت يٓهس٠ َيُعًِ إٔ إضاؾت٘ غري صشٝش١ ملا ؾٝٗا َٔ ١ْٝ ايتٜٓٛٔ 

ْٖ٘ قاٍ: خيايط دز٠ َٓٗا غساز، ٚيٛ نا ٕ يف ٚايٓصب. ؾاؾٛاب، أْ٘ ملا زؾع َا بعدٙ نإ نايؿعٌ ي٘ ؾهأ

تأٌٜٚ املاضٞ ٚناْت إضاؾت٘ صشٝش١ يًشل با٭مسا٤ ٚمل جيس ع٢ً َا قبً٘ ْعتا ٫ٚ زؾع َا بعدٙ، أ٫ 

ٜٛاشٟ املبدع َٔ  (تس٣ أْو يٛ قًت: زأٜت زد٬ غ٬ّ اَسأ٠ أبٛٙ مل جيص إ٫ بايسؾع. ٖٚرا ايكاز٨ )ايطُين

                                                 
ٔ9
 .9ٗ-ٙٗ،ٔ،انكزبة ،عٛجّٕٚ 
ٔ1
 .9ٙ ،رسصٛم ػٍٛ انزْت ،انشُزًش٘ ،األػهى 
ٔ7
 .1ٖٕ ،ٔٗٔ ،1ٖٔ ،1ٗ-9ٗ، ٔ ،انكزبة ،عٛجّٕٚ 
ٕٓ
 .ٔ،عٕسح االَشمبق 
ٕٔ
ٔيًٍ ركشٔا انًخبغت أٚعب ٔسكضٔا ػهّٛ اثٍ خُٙ فٙ خصبئصّ زٛش ػمذ ثبثب فٙ شدبػخ انؼشثٛدخ  ؛1ٓ-97، ٕانًمزعت،  ،انًجشد 

ٔإال كدبٌ فٛدّ ظدشة يدٍ ركهٛدف  .ٔنٛظ شدٙء يدٍ رندك إال ػدٍ دنٛدم ػهٛدّ .ٔانسشكخ ،ٔانسشف ،فشدٔانً ،لذ ززفذ انؼشة اندًهخ :لبئال

 .ٖٓٙ ،ٕ ،انخصبئص ،أثٍ خُٙ .ػهى انغٛت
ٕٕ
 .7ٕٔ، انمبْشح ،داس االػزصبو،َزبئح انفكش ،انغٓٛهٙ 
ٕٖ
 .ٕٙ٘،ثٛشٔد ،يكزجخ نجُبٌ¸ انجالغخ انؼشثٛخ لشاءح أخشٖ  ،يسًذ ،ػجذ انًطهت 
ٕٗ
 .ٖ٘، ٔ ،زبةانك ،عٛجّٕٚ 
ٕ٘
 .19ٕ،ٔ ،انُكذ ،األػهى انشُزًش٘ 
ٕٙ
 .1ٖٔ ،رسصٛم ػٍٛ انزْت ،األػهى انشُزًش٘ 
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اؿسنات َأخٛذ٠ َٓٗا أْا إذا سٝح ايكدزات ٚايرخري٠ ٚاييت ٜتعرز ؾِٗ ايٓص بدْٚٗا ٜٚدٍ ع٢ً إٔ 

أزدْا ؼسٜو سسف بإسد٣ اؿسنات ايج٬خ، أًَٓا ذيو اؿسف إىل كسز اؿسف املأخٛذ٠ َٓ٘ تًو 

ٕٖ ايتكا٤ ايطانٓني ٜٛدب نطس أسدُٖا، دٕٚ إٔ ٜٛدب ضُ٘  اؿسن١. ؾإٕ قاٍ قا٥ٌ: ٚمل شعُتِ أ

٫ تهٕٛ إعسابا إ٫ باقرتإ ايتٜٓٛٔ بٗا، أٚ َا  أٚ ؾتش٘؟ قٌٝ ي٘: يف ذيو عًتإ: إسداُٖا: أْا زأٜٓا ايهطس٠

ٜكّٛ َكاَ٘، ٚقد تهٕٛ ايط١ُ ٚايؿتش١ ؾُٝا ٫ ٜٓصسف بػري تٜٓٛٔ ٜصشبُٗا، ٫ٚ غ٤ٞ ٜصشبُٗا 

ٜكّٛ َكاّ ايتٜٓٛٔ، ٚإذا اضطسزْا ع٢ً ؼسٜو اؿسف سسنٓاٙ عسن١ ٫ ِٜٖٛ أْٗا إعساب ٖٚٞ 

...ٚٚد٘ آخس ٖٚٛ إٔ اجملصّٚ .تصا با٭مسا٤، ٫ٚ ٜهٕٛ يف غريٖاايهطس٠. ٚايع١ً ايجا١ْٝ: أْا زأٜٓا اؾس ك

ِِّ أْ٘ ؾعٌ َسؾٛع أٚ َٓصٛب ُٛ ايطانٔ قد تًكاٙ ضانٔ بعدٙ، ؾًٛ سسنٓاٙ بايطِ أٚ بايؿتح يُت

(27)

.  

ٚإذا نإ مث١ ع٬ق١ أضاض١ٝ بني ايٓص ٚضٝاق٘، ؾإٕ ايكاز٨ ذٚ ص١ً َ٪ند٠ بٗرٜٔ 

ؾٗٛ يف ، ؾايكاز٨ عٓد ضٝبٜٛ٘ ب٬ غو طسف أضاضٞ يف ع١ًُٝ ايتًكٞايعٓصسٜٔ يف ايع١ًُٝ ا٫بداع١ٝ، 

ٖٓص، ْٚس٣ ع٬ق١ عط١ٜٛ بني عًُٝيت اإلزضاٍ ٚايتًكٞ أٚ ايهتاب١ ٚايكسا٠٤، ؾٝكٍٛ ضٝبٜٛ٘ "تكٍٛ:  اي

د٦تو أْو تسٜد املعسٚف، إمنا تسٜد املعسٚف، ٚيهٓو سرؾت اي٬ّ ٖا ٖٓا نُا ؼرؾٗا َٔ َٔ املصدز 

: ايطا٥ٞ ايطٌٜٛ(إذا قًت)سامت 

(28)

 

 

ساَء انكشِٚى ادِّخبَسِ ْٕ يب  ٔأْغفُِش َػ  ٔأػِشُض ػٍ َشْزِى انهئِٛى رََكشُّ
 

ؾايٛظٝؿ١ ايتٛاص١ًٝ يًػ١ ٖٞ أصٌ َٔ ا٭صٍٛ امل١ُٗ عٓد ضٝبٜٛ٘، ٚاملتًكٞ عٓد ضٝبٜٛ٘ 

١ ايكاز٨ ملا ٜكسأ إجيابٝا ٚؾاع٬. إذ إٕ َصطًح ايتًكٞ حيٌٝ إىل ؾاع١ًٝ ايكسا٠٤. ٚإْتاز املع٢ٓ ٚاضتذاب

ٖٚٓاى طسم ميهٔ يًكاز٨ إٔ ٜتٛقع َٔ خ٬هلا اضتذاب١ ايكاز٨، ٖٚرٙ ايعٓاصس مجٝعا ميهٔ إٔ تعٗس 

يف عٓصس ٚاسد إذا نإ ايتكًٝد ايرٟ بٛاضطت٘ ٜتًك٢ ايكاز٨ ايٓص ٜٚكتٓع ب٘ نُا ٜكس٩ٙ أٚ 

ٜٛ٘ ٖرٙ املصادز املدتًؿ١ يف " ذنس ضٝب :ٜكٍٛ (ٜطتذٝب ي٘، ٖٚا ٖٛ غازح ايهتاب أبٛ ضعٝد )زمح٘ اهلل

..ٚقايٛا َضٔدَط٘ َضَدطا، غبٗ٘ .ا٭ؾعاٍ املتعد١ٜ، ٚا٭صٌ ؾٝٗا عٓدٙ إٔ ٜهٕٛ ع٢ً َؾِعٌ ٭ْ٘ أخـ ا٭ب١ٝٓ

بايػطب سني اتؿل ايبٓا٤، قاٍ "ٜٚديو ضاخط ع٢ً أْ٘ َدخٌ يف باب ا٭عُاٍ اييت ُتس٣ ٚتصٓع " 

٭ٕ ؾٝٗا ع٬دا َٔ ايرٟ ٜٛقع٘ يًرٟ ٜٛقع  ;عُاٍ املتعد١ٜا٭ ،ؾٝكٍٛ أبٛ ضعٝد ٜعين با٭عُاٍ اييت ُتس٣

.ؾتػاٖد ٚتس٣، ؾذعٌ َضٔدَط٘ َدخ٬ يف ايتعدٟ، نأْ٘ مبٓصي١ َا ٜس٣" ب٘،

(29)

ؾاملتًكٞ غازح يًٓص  

ٚمٔ لد أبا ضعٝد يف غسس٘ يهتاب  َٚطتدزى عًٝ٘ أٜطا ٚقد ٜصٌ ا٭َس إىل ؽط٦ت٘ يف املطأي١

٘ ايهتاب ٜٚرنس َا دا٤ ؾٝ٘ َٔ ضٗٛ أٚ خطأ أٚ ْكص ؾؿٞ "باب َصادز ضٝبٜٛ٘ ٜأتٞ بهجري مما تسن

َا ؿكت٘ ايصٚا٥د َٔ ايؿعٌ َٔ بٓات ايج٬ث١ " أْهس أبٛ ضعٝد ن٬ّ ضٝبٜٛ٘ سني دعٌ املِٝ يف املصدز 

ؾاعًت(ٚغًٖط٘ يف ذيو; ٭ٕ ا٭يـ اييت بعد أٍٚ سسف َٛدٛد٠ يف )عٛضا َٔ ا٭يـ يف  ()َؿاع١ً

أيـ شا٥د٠، ٚتكٍٛ يف املصدز َكات١ً، ٚبعد ايكاف أيـ شا٥د٠، ؾا٭يـ  (يكاف يف )قاتًتَؿاع١ً، ؾبعد ا

ؾٓذد َٔ قٖسا٥٘ َٔ  ٚنريو تتعدد ايكسا٤ات يف املطأي١ ايٓش١ٜٛ ايٛاسد٠ َٛدٛد٠ يف ايؿعٌ ٚاملصدز.

َٔ ٜعازض٘، ؾؿٞ َطأي١ ٜكٍٛ ضٝبٜٛ٘ٚ ٜ٪ٜدٙ

(30)

ؾإٕ قًت: ذٖب ب٘ َرٖب. ٖٚٛ مبٓصي١ قٛيو: ) :

 :(ذٖب ب٘ ايطٛم ٚأْػد ايبٝت ؿُٝد بٔ ثٛز)ايطٌٜٛ

 

ِػْهمَخٍ  َٔ َٙ إالّ فٙ إصاٍس  ِْ يب  بوٍ  َٔ ًَّ ْ ٍِ ِّٙ َخْثَؼًب ُيَغبَس اْث  ػهٗ َز
 

ٕٖ ضٝبٜٛ٘ أخطأ يف ذنس ٖرا ايبٝت يف ٖرا املٛضع، ٚذيو أْ٘ قدز َػازا شَاْا،  ٚشعِ ايصداز أ

ٌ ع٢ً ذيو أْ٘ قد عداٙ، ٚإمنا تكدٜسٙ شَإ إغاز٠ ابٔ ٚايصَإ ٫ ٜتعد٣ ٚإمنا َػاز َصدز، قاٍ ٚايديٝ

ُٓاّ ع٢ً سٞ خجعِ، ٚٚاؾك٘ املربد ع٢ً ذيو ٖ

(31،)

ٕٖ ا٭عًِ  غري أ

(32)

عازضُٗا، ٚٚاؾل ضٝبٜٛ٘ زأٜ٘ قا٬٥:  

                                                 
ٕ9
 .ٕٔٔ-ٓٔٔ، ٔ ،71ٙٔ ،انمبْشح ،انٓٛئخ انًصشٚخ انؼبيخ نهكزبة ،ششذ كزبة عٛجّٕٚ ،أثٕ عؼٛذ ،انغٛشافٙ 
ٕ1
ثٛشٔد ،اندًددم فددٙ انُسددٕ ،نددشزًٍ اثددٍ اعددسبقأثددٕ انمبعددى ػجددذ ا ،انضخددبخٙ ؛1ٖٗ،ٕ ،انًمزعددت ،انًجددشد ؛ٗٙٗ :ٔانكزددبة  ،عددٛجّٕٚ 

 .ٗ٘، ٕانًفصم  ،اثٍ ٚؼٛش ؛7ٖٔ ،71ٗٔ ،داس األيم ،أسثذ ،يؤعغخ انشعبنخ
ٕ7
 .ٓٗ ،داس انفكش، ديشك ،71ٖٔ ،انغٛشافٙ انُسٕ٘ فٙ ظٕء ششزّ نكزبة عٛجّٕٚ 
ٖٓ
 .ٖٕٗ،ٔ ،انكزبة ،عٛجّٕٚ 
ٖٔ
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ، ٕ ،انًمزعت ،انًجشد 
ٖٕ
  ؛99ٔ ،رسصٛم ػٍٛ انزْت ،األػهى انشُزًش٘ ؛ٕٖ٘، ٔ ،انُكذ ،األػهى انشُزًش٘ 
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ٚقد غًطا يف ايسد عًٝ٘، ٭ٕ املصادز اييت دعًٗا ضٝبٜٛ٘ ظسٚؾا إمنا ٖٞ َطاف إيٝٗا ايصَإ ٚحيرف 

َٗٓا ٜٓبػٞ إٔ ْأخر بعني ا٫عتباز سكٝك١ ٖٚٞ إٔ ٖرا  ب١ عٓ٘، ؾُػاز بتًو املٓصي١.ايصَإ ؾتهٕٛ ْا٥

ايتعدد ايتؿطريٟ ٚا٫خت٬ؾات ٫ تؿكس ايٓص ٚإمنا تجسٜ٘ ٚتهػـ عٔ آؾاق٘، ْٚس٣ أسٝاْا إٔ املع٢ٓ يف 

ايٓص ٫ ٜتػهٌ برات٘ بٌ ٜتػهٌ ؿع١ ايكسا٠٤ ٚعرب َػازن١ ايكاز٤٣. ٖٚرا َٓٗر ضٝبٜٛ٘ 

طسا يًُتًكٞ املداطب يف ناؾ١ َطا٥ٌ ايهتاب ًٜتكٞ ب٘ ؾٗٛ ٫ ٜطُس غ٦ٝا نُا قاٍ إ٫ بعد إٔ َطتش

 َا ٜطُس ؾٝ٘ ايؿعٌ املطتعٌُ إظٗازٙ يف غري ا٭َس ٚايٜٓٗٞعًِ املداطب ب٘ نُا ذنس يف باب 

(33)

ٚإمنا  ،

٫   : ملجٌ نُا تكٍٛا أضُسٚا َا نإ ٜكع َعٗسّا اضتدؿاؾّا ٚ٭ٕ املداطب ٜعًِ َا ٜعين ؾذس٣ مبٓصي١

.عًٝو ٚقد عسف املداطب َا تعين أْ٘ ٫ بأع عًٝو

((34
 

 

 

 أمن اللبس
املطأي١ ايػاَط١ عٓد ضٝبٜٛ٘ ٖٞ املطأي١ اييت ؾٝٗا دق١ ْعس َٚع٢ٓ غاَض يطٝـ ٚايػُٛض 

ايرٟ ْعٓٝ٘ يٝظ ايػُٛض ايرٟ ٜصعب ؾتح أقؿاي٘ ٚؽطٞ أضٛازٙ يٝصٌ إيٝٓا، بٌ ٖٛ ايط١ُ ايطبٝع١ٝ 

١ عٔ طبٝع١ ٖرا ايعصس.....ٚايػُٛض املعين ٖٓا ٖٛ َا ٜػد ايكاز٨ إىل سٛاز َع٘، ٜٚطتؿص عكً٘ ايٓامج

َٔ خ٬ٍ غُٛض عبازت٘، إذ ٜتذطد ايػُٛض يف إغٓا٤ ايٓص ٚتعدد د٫٫ت٘ ٚقسا٤ات٘ مما خيًل ْٛعا 

٨ ايرٟ ٜتًك٢ َٔ ايًر٠ اؿط١ٝ ٚاير١ٖٝٓ. ٖٚرٙ اؿاٍ ؽًل ْٛعا َٔ ايتٛاصٌ ٚا٭يؿ١ بني ايٓص ٚايكاز

ايٓص، ٜٚػعس أْ٘ عاد١ إيٝ٘ َُٗا نإ غاَطا يٝطؿ٧ َٔ خ٬ي٘ طُٛس٘ ايرٖين. ٖٚرا جيعٌ 

مما ٜ٪دٟ إىل اخت٬ف ايتأٌٜٚ ٚايتؿطري  ،املتًكٞ هلرا ايعٌُ عاد١ ؾهس١ٜ َاض١ َٔ أدٌ تؿطري د٫٫ت٘

ًشات نجري٠ أغازٚا بٗا إىل يد٣ املتًكني نُا َٖس يف ضابكا، ٚقد اضتددَٛا يف ايد٫ي١ ع٢ً ذيو َصط

غُٛض املع٢ٓ ٚدزدات ٖرا ايػُٛض َجٌ تعدد املع٢ٓ ٚنريو ؾكد تعددت عٓد ايعًُا٤ ايعسب 

ايكدَا٤ ا٭ضباب اييت عصٚا إيٝٗا غُٛض املع٢ٓ َٚٔ ذيو ايػُٛض يف املصطًشات ؾًِ تهٔ يًٓشٛ 

جبت بعطٗا ٚتػري عطٗا ؾ .َصطًشات َطتكس٠ ًٜتصَٗا ضٝبٜٛ٘ ٚمل ٜهٔ ٖٛ ٚاضع عًِ ايٓشٛ ا٭ٍٚ

اٯخس َجٌ تط١ُٝ أْٛاع اإلعساب ٚايبٓا٤ فازٟ أٚاخس ايهًِ. ٚسسٚف ايكطِ سسٚف اإلضاؾ١، أٚ تعكٝد 

ايرتنٝب ايٓشٟٛ ؾكد اضتددّ ضٝبٜٛ٘ َصطًح ايًبظ يًد٫ي١ ع٢ً ايػُٛض ايٓاغ٧ عٔ ٚدٛد يؿغ 

ْب آخس ٜعتُد ضٝبٜٛ٘ يف ٚيف داحيتٌُ أنجس َٔ َع٢ٓ أٚ د٫ي١ أٚ تسنٝب ٜ٪دٟ إىل ايػُٛض، 

إقٓاع٘ يكاز٥٘ ع٢ً عبازات َتهسز٠ ؼتاز يف اؿكٝك١ إىل تعُل نبري، َٔ قبٌٝ "ٖرا متجٌٝ ٫ٚ 

ٜٚٓبػٞ يو إٔ )ٜكٍٛ ضٝبٜٛ٘:  ،ٜتهًِ ب٘" ؾٗٛ ٜٛزد ايعباز٠ ايػازس١ باؾرتاض أَج١ً ٜكدز بٗا احملرٚف

ت٘ عٔ خرب َٔ ٖٛ َعسٚف عٓدى نُا سدث -ٜكصد ايطاَع -تطأٍ عٔ خرب َٔ ٖٛ َعسٚف عٓدٙ( 

ٖٚٛ املبد٤ٚ ب٘. ٜٚكصد ضٝبٜٛ٘ ٖٓا بإٔ ا٭صٌ يف املبتدأ إٔ ٜهٕٛ َعسؾ١ يهٞ ٜصح ايط٪اٍ عٓ٘ َٚٓ٘ 

ٚنريو ٫ جيٛش شٜدّا ٚأْت تسٜد إٔ أبًػ٘ أْا عٓو إٔ ٜطسب شٜدّا; ٭ْو إذا أضُست  أٜطا سني قاٍ:

ْو تأَسٙ ٖٛ بصٜد، ؾهسٖٛا ا٫يتباع ٖٓا نهساٖٝتِٗ شٜدّا أ  : ؾعٌ ايػا٥ب ظٔ ايطاَع ايػاٖد إذا قًت

عًٝو إٔ ٜكٛيٛا عًٝ٘ شٜدّا ي٬٦ ٜػب٘ َا مل ٜ٪خر َٔ أَج١ً ايؿعٌ   : ؾُٝا مل ٜ٪خر َٔ ايؿعٌ مٛ قٛيو

ٚنسٖٛا ٖرا يف ا٫يتباع ٚضعـ سٝح مل خياطب املأَٛز نُا نسٙ ٚضعـ إٔ ٜػب٘ عًٝو   . بايؿعٌ

. َٔ ذيو قٍٛ ايعسب يف َجٌ  ٜٛثل ب٘ ٜصعِ أْ٘ مسعٗا َٔ ايعسب ٖٚرٙ سذر مسعت َٔ ايعسب ٚممٔ

 إذا نإ ٜدعٛ بريو ع٢ً غِ زدٌ  " ايًِٗ ضبعّا ٚذ٥بّا   "   : َٔ أَجاهلِ

ُٚٔدَدت أصدا٩ٙ ؾُٝا بعد  متاّ سطإ :ٜكٍٛسٝح ٖٚرا املصطًح 

(35)

ٚنٌ  -"إٕ ايًػ١ ايعسب١ٝ:

٭ٕ ايًػ١ املًبط١ ٫  ،ازٙ غا١ٜ ٫ ميهٔ ايتؿسٜط ؾٝٗاتٓعس إىل أَٔ ايًبظ باعتب -يػ١ أخس٣ يف ايٛدٛد

تصًح ٚاضط١ يإلؾٗاّ ٚايؿِٗ ٚقد خًكت ايًػات أضاضا يإلؾٗاّ ٚإٕ أعطاٖا ايٓػاط اإلْطاْٞ اضتعُا٫ت 

ؾإذا نإ َٔ املُهٔ ايٛصٍٛ إىل املع٢ٓ ب٬ يبظ َع عدّ تٛؾس إسد٣ ايكسا٥ٔ  .أخس٣ ؾ١ٝٓ ْٚؿط١ٝ

املع٢ٓ، ؾإٕ ايعسب ناْت ترتخص أسٝاْا يف ٖرٙ ايكس١ٜٓ ٭ٕ أَٔ ايًبظ ايًؿع١ٝ ايداي١ ع٢ً ٖرا 

                                                 
ٖٖ
 .9ٕ٘ ،ٔ ،انكزبة ،عٛجّٕٚ 
ٖٗ
 ٕٕٗ ،ٔ ،انكزبة ،عٛجّٕٚ 
ٖ٘
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ٚنريو صاؽ متاّ سطإ قاعد٠ يف أصٍٛ ايٓشٛ ٚتتًدص يف ايعباز٠ ٫  ٜتشكل بٛدٛدٖا ٚبعدَ٘.

ضسز ٫ٚ ضساز

(36)

 

٫ ٜدع َع٘  با٭ضًٛب ايرٟٜستبٗا  يريو ;إؾٗاّ املداطب زضايت٘ ايًػ١ٜٛ ٖدؾ٘ملتهًِ ٚإذا نإ ا

 بإضٗاب يف ايطٝٛطٞ يريو ؼدخ ،ؾا٫يتباع ممٓٛع أبدّا ملٓاؾات٘ ايكصد َٔ ٚضع ايًػ١ ،يًبظ فا٫

ٚأضطٛا بٓا٤  ،ما٠ ايعسب١ٝ عًٝ٘ قٛاعدِٖب٢ٓ ٭ضاع ايرٟ ا ٖٚٛؼت عٓٛإ" ايًبظ قرٚز " ٌ ؾص

بػٞ إ٫ إٔ ٜهٕٛ نريو، ٫ٚ ٜٓ ،عًٝ٘ تصٛزاتِٗ ٚتع٬ًٝتِٗ ملباسح ايًػ١، ؾايًبظ قرٚز عٓدِٖ

.ٚهلرا عجٛا ا٭غباٙ ٚايٓعا٥س اييت ميهٔ إٔ ٜكع اـًط ٚايًبظ ؾٝٗا

(37)

 

ٖٚرٙ املٓاٚغ١ ايؿهس١ٜ َا بني  ،ٚاملتًكٞ عٓد ضٝبٜٛ٘ ٜكّٛ بدٚز احملاٚز ٚاملػازى يف ايع١ًُٝ

، ٖٚرا ٜعين ؿهس١ٜاملتًكٞ ٚايٓص ػعٌ املتًكٞ أنجس ؼؿصا يًٛصٍٛ إىل إدزاى ايٓص ٚايػعٛز باملتع١ اي

ٚتكٍٛ أعبُد اهلل )٭ٕ ايٓص مل ٜهتب إ٫ َٔ أدً٘ َٚجاٍ ذيو إٔ ايكاز٨ غسٜو يًُ٪يـ يف تػهٌٝ املع٢ٓ 

ٚايرٟ يٝظ َٔ ضبب٘  ،٭ٕ ايرٟ َٔ ضبب عبد اهلل َسؾٛع ؾاعٌ ،٫ ٜهٕٛ إ٫ ايسؾع ،ضسب أخٛٙ شٜدّا

أعبد  :..ؾإٕ دعًت شٜدا ايؿاعٌ قًت.تصبنُا ٜٓتصب إذا اْ ،ؾريتؿع إذا ازتؿع ايرٟ َٔ ضبب٘ ،َؿعٍٛ

أعبُد اهلل ضسب أخٛٙ غ٬َ٘ إذا دعًت ايػ٬ّ يف َٛضع شٜد سني قًت:.. :ٚتكٍٛ .اهلل ضسب أخاٙ شٜد

(38)

  

ٚعٓد قٛي٘ 

(39)

ٌٗ ضٛدا٤َ متس٠ّ ٫ٚ بٝطا٤َ غش١ُْ ٚإٕ غ٦ت ْصبت غش١ُّ  : ٚتكٍٛ    . )َا ن

   . نٌ بٝطا٤ّ ٚبٝطا٤ يف َٛضع دس نأْو أظٗست نٌ ؾكًت ٫ٚ

  (:املتكازب  (قاٍ ايػاعس أبٛ داٚد

 

ٍَ اْيَشأ أكمَّ ايشاٍ  لَُّذ ثبنهِٛم َبسا رَْسَغجٛ َٕ  َٔبٍس رَ
 

.  ؾاضتػٓٝت عٔ تج١ٝٓ نٌ يرنسى إٜاٙ يف أٍٚ ايه٬ّ ٚيك١ً ايتباض٘ ع٢ً املداطب

(40) 

ٚا٭ٍٚ ، 

 : َٚجً٘ قٍٛ ايؿسشدم)ايهاٌَ(  . دأدٛد; ٭ْ٘ مل ٜطع ٚاسدّا يف َٛضع مجع، ٫ٚ مجعّا يف َٛضع ٚاس
 (ٗٔ)

 

 

ٍْ أربَٙ يب َخَُٗ ًَ  ٔأثَٗ فكبٌ ٔكُذ غَٛش غذٔسِ  إَٙ ظًُذ نِ
 

ٚيٛ   . تسى إٔ ٜهٕٛ يٮٍٚ خرب، سني اضتػ٢ٓ باٯخس يعًِ املداطب إٔ ا٭ٍٚ قد دخٌ يف ذيو

ٚإذا   .  قَٛوضسبت ٚضسبين  : ضسبت ٚضسبْٛٞ قَٛو ٚإمنا ن٬َِٗ  : ؼٌُ ايه٬ّ ع٢ً اٯخس يكًت

قًت ضسبين مل ٜهٔ ضبٌٝ يٮٍٚ; ٭ْو ٫ تكٍٛ ضسبين ٚأْت ػعٌ املطُس مجٝعّا، ٚيٛ أعًُت ا٭ٍٚ 

   . ٚإمنا قبح ٖرا أِْٗ قد دعًٛا ا٭قسب أٚىل إذا مل ٜٓكض َع٢ّٓ  . يكًت َسزت َٚس بٞ بصٜد

()ايطٌٜٛ قاٍ ايػاعس ٖٚٛ ايؿسشدم

(42)

 :   

 

 

ٍَّ َصفبً نٕ َعجَْجذُ  ٙ ٔنِك  ثَُٕ ػجِذ شًٍظ يٍ َيُبٍف ْٔبشىٍ  َٔعجَُّ
 

 

 :ايطٌٜٛ()ٚقاٍ طؿٌٝ ايػٟٓٛ 

 

 

ٌَّ ُيزََٕٓب بحً كأ زبً ُيَذيَّ ًْ َك ٌَ ُيْزَْتِ  ِٔ ْٕ لَٓب ٔاعزْشَؼَشد نَ ْٕ  َخَشٖ فَ
 

 

أٟ إٕ ايتًكٞ ٜتأضظ يد٣ ضٝبٜٛ٘ ع٢ً ايسنٝص٠ ايٓش١ٜٛ ٚتًو ايؿسٚم ا٭ضًٛب١ٝ بني 

ملبدع خصا٥ص ؾسد١ٜ، ٚيد٣ املتًكٞ ضٓٓا َعسٚؾ١ ٫ جيٛش يٮٍٚ إ٫ إٔ تسانٝب ايًػ١، ضتػدٚ يد٣ ا
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حيترٜ٘، ثِ ع٢ً املتًكٞ نريو َعسؾ١ تًو ايؿسٚم بٝٓٗا يٝكدز صٓٝع املبدع قدزٙ، ٚإ٫ تًكاٖا ع٢ً 

ْٚس٣ ضٝبٜٛ٘ ٜطتشطس ؿع١ ايتًكٞ يف إدزاى ايتعايل بني َؿسدات ايرتنٝب، َٚا ، دزد١ ضٛا٤

٫ ٜ٪ت٢ با٫ضِ َعٖس٣ّ َٔ ايعٛاٌَ إ٫ ؿدٜح قد ْٟٛ إضٓادٙ إيٝ٘، )سني ٜكٍٛ: ٜتطُٓ٘ َٔ ايتٛط١٦

ؾإذا قًت: "عبداهلل" ؾكد أغعست قًب٘ بريو أْو قد أزدت اؿدٜح عٓ٘، ؾإذا د٦ت باؿدٜح ؾكًت 

 ؾإْٗا ٫)"قدّ" ؾكد عًِ َا د٦ت ب٘، ٚقد ٚطأت ي٘ يف قٛي٘ تعاىل: "خسز" أٚ قًت: "قاّ" أٚ قًت: َج٬ّ:

تع٢ُ ا٭بصاز(

(43)

ٜٚستب ضٝبٜٛ٘ املطاؾ١ ايؿاص١ً بني املداطب ٚاملتهًِ ٚايػا٥ب يف ايٛاقع ايتداٚيٞ  

تعًًٝ٘ ؿطٔ تكدِٜ ضُري املتهًِ ؾاملداطب ثِ ايػا٥ب ٚقبح عهظ ذيو

(44)

ايكاز٨ إذا صاز دص٤ا َٔ ؾ. 

ٝبٜٛ٘ تٓاٍٚ يف ايهتاب اؿدخ، ٚٚقع يف غساى ايًػ١ ؾًٔ تهٕٛ مث١ ساد١ يدٜ٘ يًبشح عٔ املع٢ٓ، إٕ ض

َطتٜٛات ايًػ١ مجٝعٗا بايدزاض١، ؾإٕ قاز٨ ْص٘ عًٝ٘ قاٚي١ انتػاف آيٝات٘ يًٛصٍٛ إىل د٫يت٘ 

َٚػصاٙ، ٖٚرا ٜتطًب طبعا إعُاٍ ايعكٌ يف تستٝب َطتٜٛات٘، ؾطٝبٜٛ٘ قدّ َٔ خ٬ٍ َ٪يؿ٘ ز١ٜ٩ 

ٚلدٙ ٜ٪ند متاَا إٔ ايػا١ٜ  عا١َ ٚاضع١ ٚغا١ًَ يًٓعاّ ايًػٟٛ ايرٟ ٜتصسف َٔ خ٬ي٘ املتهًِ،

ٜكدّ ايػسٚح ٚايتأ٬ٜٚت  ايكاز٨ٚاهلدف ا٭َجٌ َٔ ايدزع ايًػٟٛ ٖٛ إؾٗاّ املتًكٞ. يريو ٚددْا 

ٚايتؿطريات ملطا٥ٌ ايٓشٛ، ٖٚٞ َكازب١ ٚادتٗاد ؿكٝك١ ايٓص ايًػٟٛ ايرٟ َا ٖٛ إ٫ ْعاَا َعسؾٝا 

تع٬ًٝت ٚتؿطريات يػسح ايعٛاٖس ايًػ١ٜٛ.  ٜهتػـ ايبٓا٤ ايًػٟٛ ذات٘، ؾتع٬ًٝت ايٓشا٠ إذٕ ٖٞ

ؾاملك٫ٛت ايٓش١ٜٛ َٔ قبٌٝ ايؿاعٌ ٚاملؿعٍٛ ٚا٫ضِ ٚايؿعٌ ٚاؿسف ٚايٓصب ٚايسؾع ٚايهطس 

..ٖٞ يتأٌٜٚ ايٓعاّ ايًػٟٛ عٓدِٖ، َج٬ باب ايؿاعًني ٚاملؿعٛيني ايرٜٔ نٌ ٚاسد َُٓٗا .ٚايعٌُ

ٚضسبت شٜدا"، ؼٌُ ا٫ضِ ع٢ً ايؿعٌ ايرٟ ٜؿعٌ بؿاعً٘ َجٌ: "ضسبت ٚضسبين شٜد" ٚ"ضسبين 

ًٜٝ٘، ؾايعاٌَ يف ايًؿغ أسد ايؿعًني، ٚأَا يف املع٢ٓ ؾكد ٜعًِ إٔ ا٭ٍٚ قد ٚقع، إ٫ أْ٘ ٫ ٜعٌُ يف اضِ 

ٚاسد ْصب ٚزؾع ٚإمنا نإ ايرٟ ًٜٝ٘ أٚىل يكسب دٛازٙ، ٚأْ٘ ٫ ٜٓكص َع٢ٓ ٚإ املداطب قد عسف 

إٔ ا٭ٍٚ قد ٚقع بصٜد

(45)

ضٝبٜٛ٘ ع٢ً إٔ ايًؿغ ٜ٪ثس يف يؿغ آخس ٜتذاٚز َع٘ ٖٚرا ٖٛ َع٢ٓ  . ٜكسز

ايعاٌَ ؾكد ٜأتٞ ا٫ضِ بعد ؾعًني ٜٚصح إٔ ٜكع ؾاع٬ ٫سد ايؿعًني نُا ٜكع َؿع٫ٛ يؿعٌ آخس. 

ٖٚهرا، ؾاملك٫ٛت تتبادٍ املٛاقع يف اؾ١ًُ ٖٚٞ بريو عٛاٌَ َٚع٫ُٛت. ٚإذ اضتػهٌ ا٭َس ُزد إىل 

طري ايعاٖس٠ يهٞ ٫ تبك٢ عايك١. َٚٔ ٖٓا لد اـ٬ف ٚقع بني عًُا٤ ايبصس٠ اؾرتاض ذٖين يتؿ

ٚعًُا٤ ايهٛؾ١ ؾكايٛا إٕ َؿّٗٛ "ايعاٌَ" ايٓشٟٛ ٖٛ فسد تصٛز ذٖين تأًٜٚٞ عٓد ضٝبٜٛ٘، ٜعٗس ٖرا 

اْط٬قا َٔ باب ا٫غتػاٍ

(46)

ٜس٣ إٔ ايسؾع يف "شٜد" ٖٛ ا٭ٚد٘، ٚذيو ع٢ً  ؾؿٞ َجاٍ "شٜد َسزت ب٘" 

"شٜدا َسزت  يعهظ يف َجاٍ "شٜدا ضسبت٘" ؾايٓصب يف ٖرا املجاٍ ا٭خري أَجٌ، يهٔ ذيو ٫ ميٓع إٔ ٜكاٍا

ب٘ " ٚذيو ع٢ً تأٌٜٚ ؾعٌ َطُس ْصب "شٜدا" ٫ ع٢ً اْ٘ َٓصٛ بايؿعٌ ايتايٞ ي٘ ايرٟ تعد٣ إىل 

يف إقٓاع٘ عسف اؾس، ؾٗرا ايتأٌٜٚ ضسٚزٟ. ٚيف داْب آخس ٜعتُد ضٝبٜٛ٘  -ضُري شٜد-ضُريٙ 

يكاز٥٘ ع٢ً عبازات َتهسز٠ ؼتاز يف اؿكٝك١ إىل تعُل نبري، َٔ قبٌٝ "ٖرا متجٌٝ ٫ٚ ٜتهًِ ب٘" 

ؾٗٛ ٜٛزد ايعباز٠ ايػازس١ باؾرتاض أَج١ً ٜكدز بٗا احملرٚف َج٬ نُا ذنست ؾايهتاب ٜكّٛ ع٢ً 

أضاع ايعاٌَ ٖٚٛ عٓدٙ فسد تصٛز ذٖين ٫ غري

(47)

عًِ ايٓشٛ، ٖٚرا املؿّٗٛ  ٚأْ٘ أدا٠ ؼ١ًًٝٝ يبٓا٤ 

زؾط٘ ابٔ َطا٤ ايكسطيب قا٬٥

(48)

: إٕ ٚضع ٖرٙ ايعٛاٌَ ٫ غ٤ٞ ؾٝ٘ َٔ ذيو، بٌ تكدٜس ٚؽٌٝ يف 

ْعس املرٖب ايعاٖسٟ محٌ ايه٬ّ ع٢ً غري ظاٖسٙ َسؾٛض، ٚأصٌ ايعٌُ يًُتشدخ، ؾ٬ ساد١ 

خطأ بٌ يسد ايٓادز يف ا٫ضتعُاٍ  ايعكٌ ا٫ْطاْٞ ٫ؾرتاض ايعاٌَ، ٚإٕ ايتأٌٜٚ يٝظ يتربٜس نٌ إلعُاٍ

ٚذيو ٫ضتٝعاب نٌ َا ٜعدٍ عٔ ايجابت إىل داخٌ ايٓعاّ ٚٚاؾك٘ ٖرا ايسأٟ ابٔ  إىل ايٓعاّ ايًػٟٛ.

                                                 
ٖٗ

 .ٙٗعٕسح انسح: .
ٗٗ
 .ٖٗٙ، ٕ ،كزبةان ،عٛجّٕٚ 
ٗ٘
 .9ٗ-9ٖ، ٔ ،انكزبة ،عٛجّٕٚ 
ٗٙ
 ،رْددت انكٕفٛددٌٕ إنددٗ أٌ االعددى انًشددغٕل ػُددّ يُصددٕة ثبنفؼددم انٕالددغ ػهددٗ انٓددبء ٔرْددت انجصددشٌٕٚ إنددٗ أَددّ يُصددٕة ثفؼددم يمددذس 

 .ٕ، ٔ ،اإلَصبف فٙ يغبئم انخالف ،أثٕ انجشكبد ،األَجبس٘
ٗ9
انمدٕل فدٙ سافدغ انًجزدذأ رْدت  :ٔيثدم رندك، ثٛش يٍ انًغبئم داسد زٕل انؼبيمك ،اإلَصبف فٙ يغبئم انخالف ،أثٕ انجشكبد ،األَجبس٘ 

ٔكدزنك  7ٗٔرْدت انجصدشٌٕٚ إندٗ أٌ انًجزدذأ ٚشرفدغ ثبالثزدذاء  ،  ،انكٕفٌٕٛ إنٗ أٌ انًجزذأ ٚشفغ انخجش ٔانخجش ٚشفغ انًجزذأ فًٓدب ٚزشافؼدبٌ

 .ٕٕ٘ ،ُٔصت فٙ انظشف ٔأٚعب ػبيم ان ،7ٗ،ٔ،انمٕل فٙ انؼبيم فٙ االعى انًشفٕع ثؼذ نٕال
ٗ1
 .99-9ٙ ،711ٔ ،داس انًؼبسف ،انمبْشح ،انشد ػهٗ انُسبح ،اثٍ يعبء انمشغجٙ 
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دين

(49)

.ٚقد لد ضٝبٜٛ٘ يف بعض ا٭سٝإ ٜطع قاعد٠ يبعض ايػٛاٖد ايك١ًًٝ عٓد ايعسب َجٌ قٛهلِ 

ؿسٚض إٔ "خسب " ْعت ؾشس، ٚيريو ؾايكاعد٠ إٔ تسؾع، " ُدِشُس َضبِّ َخٔسٕب " ٖٚٞ قاعد٠ اؾٛاز، ؾامل

 :ٚيهٓٗا دست ي٬تباع أٚ اؾٛاز. ٚع٢ً َجٌ ذيو ايتأٌٜٚ أٜطا َا ٜطُٝ٘ ضٝبٜٛ٘ " اإلدسا٤ ع٢ً املٛضع "

تسٜد إٔ تػسى  ٭ْوقٛيو يٝظ شٜد ظبإ ٫ٚ غ٬ٝ، َٚا شٜد بأخٝو ٫ٚ صاسبو، ٚايٛد٘ ؾٝ٘ اؾس 

ٕ ٜهٕٛ آخسٙ ع٢ً أٚي٘ أٚىل، يٝهٕٛ سايتٗا يف ايبا٤ أٚ ض إدسا٩ٙ عًٝو املع٢ٓ.بني اـربٜٔ، ٚيٝظ ٜٓك

ٖرا دشس ضب  :ضٛا٤ نشاهلُا يف غري ايبا٤ َع قسب٘ َٓ٘. ٚقد محًِٗ قسب اؾٛاز ع٢ً إٔ أدسٚا

خسب

(50)

، ٚمٛٙ ؾهٝـ َا ٜصح َعٓاٙ. نُا نإ ٚعٞ ايكدَا٤ نبريا بصعٛب١ ايتؿاضري ٚايتأ٬ٜٚت 

دازع عٔ َٛضٛع٘ ؾإذا سصٌ إدزاى ايٓشا٠ يًػ١ ؾإمنا حيصٌ َٔ داْب ؾكط نُا بٝٓا ْعسا يبعد اي

أع٬ٙ. ٚعًٝ٘ ؾإْٓا ْطتٓتر إٔ تع٬ًٝت ايٓشا٠ َا ناْت إ٫ تأ٬ٜٚت ٚتؿطريات يػسح ايعٛاٖس ايًػ١ٜٛ، 

ٚيف تأٌٜٚ َػهٌ ايكسإٓ ٫بٔ قتٝب١

(51)

٤ " ؾكد ذنس يف "باب َٔ ا٫بتدا٤ ٜطُس ؾٝ٘ َا بين ع٢ً ا٫بتدا 

تسى ا٭خؿؼ ٚاملاشْٞ ٚا٭صُعٞ ٚأبا شٜد ٚأبا َايو يف سري٠ َٔ أَسِٖ يف تأٌٜٚ ٖرٙ املكٛي١ ؾكايٛا: َا 

إىل إٔ ؾطسٙ أبٛ إضشام ايصداز ؾكاٍ: َعٓاٙ ع٢ً ن٬ّ تكدّ، نإٔ قا٬٥ قاٍ يٝظ شٜد  ؟ْدزٟ َا ٖٛ

ؾاستر ب٘ ع٢ً اؿرف ٜسٜد  .بػاؾٌ. ؾكاٍ اجملٝب ب٢ً َا أغؿً٘ عٓو، اْعس غ٦ٝا، أٟ تؿكد أَسى

سرف " أْعسٙ " ايٓاصب "غ٦ٝا " ٜٚ٪ند ضٝبٜٛ٘ ع٢ً سطٛز املتًكٞ َع٘ ؾٝربز نٌ َا ٜرنس ي٘ 

«ٚيٝظ غ٤ٞ ٜططسٕٚ إيٝ٘ إ٫ٓ ِٖٚ حياٚيٕٛ ب٘ ٚدّٗا»بكٛي٘ 

(52)

.ٚذيو يف باب َا حيتٌُ ايػعس، ٖٚٛ َا 

ايه٬ّ املطتكِٝ ايهرب، َٔ َٓطًل ايؿصٌ جيٛش يف ايه٬ّ ٚضٝبٜٛ٘ ميٝص يًُتًكٞ بني ايه٬ّ احملاٍ ٚ

باب ا٫ضتكا١َ  يف ٚبريو ؾٗٛ ٜ٪ند ع٢ً طبٝع١ ايتًكٞ ؾٝكٍٛ: بني ايٓشٛ ٚايد٫ي١، أٟ املب٢ٓ ٚاملع٢ٓ.

ؾُٓ٘ َطتكِٝ سطٔ ٚقاٍ َٚطتكِٝ نرب َٚطتكِٝ قبٝح َٚا ٖٛ قاٍ  ،َٔ ايه٬ّ ٚاإلساي١

ٚأَا املطتكِٝ ايهرب   . ظ ٚضآتٝو غدّا ٚضآتٝو أَظأتٝتو أَ  : ؾأَا املطتكِٝ اؿطٔ ؾكٛيو  . نرب

   . ٚمٛٙ  " محًت اؾبٌ ٚغسبت َا٤ ايبشس   : ؾكٛيو

شٜدّا زأٜت ٚنٞ شٜدّا  قد  : ٚأَا املطتكِٝ ايكبٝح ؾإٔ تطع ايًؿغ يف غري َٛضع٘ مٛ قٛيو

ٖٚٛ ٜٓب٘ إىل ايطبٝع١   . ضٛف أغسب َا٤ ايبشس أَظ  : ٕ تكٍٛأٚأَا احملاٍ ايهرب   . ٜأتٝو ٚأغباٙ ٖرا

املدصٛص١ يًتًكٞ، ؾرياٙ تعا٬َّ َع املطترت، ٚتسٜٚطّا يًعصٞ ايدؾني، ٚذيو َٔ أضظ َؿَٗٛ٘ يًُتًكٞ 

ايرٟ ٜهػـ ايطرت، ٜٚطًب املدب٤ٛ، َطتد٫ّ باإلغاز٠ ٚاإلميا٠٤، املؿّٗٛ ٜصبح ايٓص عٓد ضٝبٜٛ٘ 

ٗا، نإ اٯخس أَهٔ يف ؾهٗا ٚؾُٗٗا سني "غؿس٠" بني املبدع ٚاملتًكٞ، نًُا أٚغٌ ا٭ٍٚ يف تعُٝت

 .ٜٛظـ خصٝص١ ايتًكٞ يدٜ٘

 

 المقام
٫ٚ ٜػؿً٘ يف غري َٛضع، سٝح  ٚنريو لد ضٝبٜٛ٘ ٜسنص نجريا ع٢ً َا ٜطُٝ٘ "املكاّ"

تتػهٌ ؾٝ٘ ايعٓاصس ايًػ١ٜٛ، ٚاملكاّ تتُجٌ ؾٝ٘ ايع٬قات ٚا٭سداخ ٚايعسٚف ا٫دتُاع١ٝ ضاع١ أدا٤ 

ػتٌُ ع٢ً ايكسا٥ٔ اؿاي١ٝ املكاٍ ٖٚٞ اييت ت

(53)

ٖٚٛ مج١ً ايعٓاصس امله١ْٛ يًُٛقـ ايه٬َٞ 

(54)

، ٚتأثري 

عٓاصسٙ ع٢ً املكاٍ د٫يّٝا ٚتسنٝبّٝا، ٚقد اعترب صاسب َٛاٖب ايؿتاح إٔ اؿاٍ ٚاملكاّ غ٤ٞ ٚاسد 

ك١ بٌ ايؿسم سٝح قاٍ: ؾتكسز بٗرا إٔ املكاّ ٚاؿاٍ غ٤ٞ ٚاسد، ٚأْ٘ ٫ ؾسم بني املكاّ ٚاؿاٍ يف اؿكٝ

بُٝٓٗا بايِٖٛ

(55)

ٚإٔ َع٢ٓ ايه٬ّ ٫ ٜتأت٢ ؾصً٘ بأ١ٜ ساٍ َٔ ا٭سٛاٍ عٔ ايطٝام ايرٟ ٜعسض  ،

                                                 
ٗ7
 ٘٘ٔ- ٗ٘ٔ ،ٔ، ج 7ٕ٘ٔ، ٕاثٍ خُٙ، أثٕ انفزر ػثًبٌ ثٍ خُٙ، انخصبئص، انًكزجخ انؼهًٛخ، ثٛشٔد، غ 
٘ٓ
 .ٖٙٗ، ٔ ،عٛجّٕٚ 
٘ٔ
   .7٘ٔ،يكزجخ انزشاس ،انمبْشح ،رأٔٚم يشكم انمشآٌ ،اثٍ لزٛجخ 
ٕ٘

 .ٕٖ ،ٔ ،انكزبة ،عٛجّٕٚ 
ٖ٘
 .7ٖٖ ،انهغخ انؼشثٛخ يؼُبْب ٔيجُبْب ،زغبٌ ،رًبو 
٘ٗ
  .7ٗ ،719ٔ ،األسدٌ ،ٔعبو يكزجخ ،َظشٚخ انُسٕ انؼشثٙ ،انًٕعٗ َٓبد 
٘٘
 .1ٕٔ ،انًدهذ األٔل ،يٕاْت انفزبذ فٙ ششذ رهخٛص انًفزبذ ،أثٕ انؼجبط أزًذ ثٍ يسًذ ثٍ يسًذ ،انًغشثٙ 
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ؾٝ٘

(56)

، ؾبشهِ ايرتابط ايكا٥ِ بني املكاٍ ٚاملكاّ تصبح خصا٥ص ايه٬ّ غري َٓؿص١ً عٔ ايطٝام ايرٟ 

حيتٜٛ٘، ٚاملكاّ ٜػٌُ املتهًِ ٚايطاَع ٚايع٬قات ا٫دتُاع١ٝ

(57)

ٜػٌُ ايع٬ق١ بني املتداطبني يف  ٖٚرا

َٛقـ ايتًكٞ، ٚايتطُٓات اييت تهٕٛ عا٬َّ َُّٗا يف ؼدٜد َديٍٛ املكاٍ ٚصٝػت٘ ايرتنٝب١ٝ، ٚايٓعاّ 

ٚتٛضٝح املكاّ دص٤ َٔ تٛضٝح املعاْٞ ايٓش١ٜٛ  خًل يإلؾاد٠ أٟ تبًٝؼ أغساض ايه٬ّ يًُطتُع ..ايًػٟٛ

قطبا َٔ أقطاب ايع١ًُٝ ايتٛاص١ًٝ،  (املتًكٞ)اعترب املداطب ؾ ،اييت أزاد ضٝبٜٛ٘ إٔ ٜٛصًٗا يكاز١٥

ؾُساعات٘ َٚساعا٠ َكاَ٘ ٚدًب اْتباٖ٘ ٜ٪ثس يف تسنٝب اؾٌُ ٚؾل تستٝب َعني، سٝح قاٍ ْٗاد 

املٛض٢ يف سدٜج٘ عٔ ايبعد اـازدٞ يف ايتشًٌٝ ايٓشٟٛ عٓد ضٝبٜٛ٘; أْ٘ ٜؿصع إىل ايطٝام ٚامل٬بطات 

َِٜعٔسض يف بٓا٤ املاد٠ ايًػ١ٜٛ َٔ ظٛاٖس كايؿ١ إىل أصٍٛ ايٓعاّ اـازد١ٝ ٚعٓاصس املك اّ يريٖد َا 

ايًػٟٛ

(58)

ُٜعٗد أسد أقطاب   يريو ٜٛضح ٖرٙ املعاْٞ َٔ خ٬ٍ سدٜج٘ عٔ املكاّ يتصٌ إىل املتًكٞ ايرٟ 

"ضسب  ايع١ًُٝ ايتٛاص١ًٝ ٚايرٟ ٜعٓد َٔ ايبشح ْٗاٜت٘، ؾؿٞ املكاٍ:" ضسب عُسٚ شٜدّا" ايتطُٔ ٖٛ

إْطإ َا شٜدّا" ٚاؾص٤ امل٪ٖند ٖٛ عُسٚ، ٚع١َ٬ تأنٝدٙ ٖٛ تكدمي٘، أَا يف املكاٍ:" ضسب شٜدّا 

"ضسب عُسٚ إْطاّْا َا"، َٚٔ ٖٓا ٜٓبػٞ يٓا إٔ ْٓعس إىل املتًكٞ ٌٖ ٜطتطٝع إٔ  عُسٚ" ايتطُٔ ٖٛ

٫ ٜطتطٝع إٔ ٜصٓع  ٜصٜد َٔ عٓد ْؿط٘ يف ايٓص غ٦ّٝا يٝظ ٖٛ ي٘ يف ايًػ١...ٚإذا ْعسْا ٚددْاٙ

بايٓص غ٦ّٝا أص٬ّ،....ؾعًِ ايٓشٛ يد٣ ضٝبٜٛ٘ ٜػٌُ قٛاْني ايًػ١ نُا ٖٞ عٓد ايٓشا٠ َٔ قبً٘، 

ٚذيو أْا ٫ ْعًِ غ٦ّٝا ٜبتػٝ٘ ايٓاظِ بٓعُ٘ غري إٔ ٜٓعس يف ٚدٛٙ )ٚخاص١ ايؿسٚم بني ايرتانٝب

"شٜد َٓطًل" ٚ"شٜد ٜٓطًل"  يو:نٌ باب ٚؾسٚق٘، ؾٝٓعس يف )اـرب( إىل ايٛدٛٙ اييت تساٖا يف قٛ

"إٕ خسدَت  "إٕ ؽسز أخسز"، ٚ ٚ"ٜٓطًل شٜد"...ٚيف ايػسط ٚاؾصا٤ إىل ايٛدٛٙ اييت تساٖا يف قٛيو:

"دا٤ْٞ شٜد َطسعّا" ٚ"دا٤ْٞ ٜطسع"...ؾٝعسف يهٌ  خسدُت"...ٚيف اؿاٍ إىل ايٛدٛٙ اييت تساٖا يف قٛيو

ٓعس يف "اؿسٚف" اييت تػرتى يف َع٢ٓ، ثِ ٜٓؿسد َٔ ذيو َٛضع٘، ٚجي٤ٞ ب٘ سٝح ٜٓبػٞ ي٘... ٜٚ

نٌ ٚاسد َٓٗا غصٛص١ٝ يف ذيو املع٢ٓ...ٜٚٓعس يف اؾٌُ اييت تطسد، ؾٝعسف َٛضع ايؿصٌ ؾٝٗا 

أٟ إٔ ايتًكٞ  ..َٔ َٛضع ايٛصٌ... ٜٚتصسف يف ايتعسٜـ ٚايتٓهري، ٚايتكدِٜ ٚايتأخري، ٚيف ايه٬ّ نً٘

 ش١ٜٛ. ايؿين ٜتأضظ يدٜ٘ ع٢ً ايسنٝص٠ ايٓ

يٝتشكل ايػسض ايرٟ  ،إٕ ن٬ َٔ املكاّ ٚاملتهًِ ٚاملداطب عٓاصس غري يػ١ٜٛ جيب َساعاتٗا

 .ٚتٓذح ايع١ًُٝ ايتٛاص١ًٝ ،َٔ أدً٘ ٚضع ايه٬ّ

 

 الخاتمة
٭ٕ ايهتاب ٜطِ بني دؾتٝ٘ قٛاْني ايًػ١ نُا  ;آثست دزاض١ َصطًح ايتًكٞ عٓد ضٝبٜٛ٘

ؾٝتًكاٙ ايكٖسا٤ ايرٜٔ مل ٜهْٛٛا ع٢ً َطت٣ٛ ٚاسد  ،ٖرا ايعٌُ ٚغ٤ٞ طبٝعٞ إٔ خيسز ،ٚزدت عٔ ايٓشا٠

 . ٚؽتًـ يدِٜٗ أضباب ايتًكٞ ٜٚؿطس ذيو تؿاٚت املطتٜٛات ا٫ضتٝعاب١ٝ يدِٜٗ ،يف نٝؿ١ٝ ا٫ضتكباٍ

بٌ ٖٛ ذيو ا٫تصاٍ ايتؿاعًٞ  ،أنرب َٔ ايٓص ٚأنرب َٔ ايكسا٠٤ ٌ ضٝبٜٛ٘ؾعُ َٚٔ ثِ،

يكد نإ ضٝبٜٛ٘ يف ْصٛص٘ اييت نتبٗا إمنا ٜٓػ٧ تصٛزّا َتها٬َّ  ،د٠يف بٛتك١ َٓصٗس٠ ٚاس بُٝٓٗا

يًتًكٞ، ٚإٕ املتًكٞ ايرٟ ظٌ ساضسّا ع٢ً ايدٚاّ يف ذٖٔ ضٝبٜٛ٘، ؾٗٛ ايكطِٝ املٛضٛعٞ يًُبدع، عٝح 

ؾُٔ ايكٛاعد ايتأص١ًٝٝ اييت زنص عًٝٗا يف َ٪يؿ٘ أَٔ  ،ميهٓٓا ايكٍٛ إْ٘ نإ ٜبدع يف ْعس١ٜ ايتًكٞ

ؾٗٛ ٜستب أؾهازٙ  ،ؾٝتبادز يرٖٓ٘ َا مل ٜكصدٙ ايطاَع ،اييت بدٚزٖا تكٞ املتًكٞ َٔ ايٛقٛع ؾٝ٘ ،بظايًٖ

ست٢ ٫ ٜدع فا٫ يًُتًكٞ يًٛقٛع ؾٝ٘ ٚقايٛا قاعد٠ اإلؾاد٠ أٚ أَٔ ايًٖبظ ا٭صٌ يف ايه٬ّ إٔ ٜٛضع 

ب٘ املتًكٞ ٚؾِٗ املساد َٓ٘. ٚيف اإلطاز ْؿط٘ سُٝٓا ٜتشدخ عٔ اؿرف ٫ جيٝصٙ إ٫ إذا عًِ  ،يؿا٥د٠

                                                 
٘ٙ
 ،719ٔ ،األسدٌ ،ٔعدبو يكزجخ ،َظشٚخ انُسٕ انؼشثٙ ،انًٕعٗ َٓبد .ٕ٘ٙ ،ثٛشٔد ،داس انُٓعخ انؼشثٛخ ،ػهى انهغخ ،يسًٕد ،انغؼشاٌ 

7ٗ.  
٘9
 .ٖٖ٘ ،انهغخ انؼشثٛخ يؼُبْب ٔيجُبْب ،زغبٌ ،رًبو 
٘1
  .79 ،َظشٚخ انُسٕ انؼشثٙ ،انًٕعٗ َٓبد 

 



 65  ٖٕٔٓ(، ٔٔ)ٗ، ؼشثٛخ نهؼهٕو ٔانزكُٕنٕخٛبيدهخ األكبدًٚٛخ األيشٚكٛخ ان -أماراباك

 

ؾهإ نتاب٘ ٜػٌُ ع٢ً خصا٥ص َتبادي١ بٝٓ٘ ٚبني  ،ٚاملداطب املتًكٞ ي٘ سطٛز عٓد ضٝبٜٛ٘

 املتًكٞ يف ايه٬ّ غعسا نإ أّ ْجسا 

ٜٖد ،ٚنإ املتًكٞ عٓدٙ َتٓٛعا ٖٚرا املتًكٞ نريو  ،بني َٔ أْهس ايهجري َٔ قٛي٘ ٚبني َٔ أ

٢ ٜتُهٔ َٔ ايؿِٗ ايصشٝح يًٓص ايرٟ ٜدعٛٙ إىل ايكسا٠٤ املتذدد٠ اييت حيتاز إىل أدٚات َعسؾ١ٝ ست

ٖٚٛ َا أطًل عًٝ٘  ،نُا أْ٘ زنص ع٢ً ظسٚف ايتًكٞ ،تهػـ يف نٌ َس٠ َا مل ٜهتػؿ٘ ضابك٘

ؾٗٛ نايٓٗس  ،ٚمل ؽًل ددت٘ ،سٝح إٔ عٌُ ضٝبٜٛ٘ ع٢ً نجس٠ َا ُأيِّـ بعدٙ مل تتػري بٗذت٘ .املكاّ

 .ي٘ َا دا٤ بعدٙاملتدؾل تػرٟ دداٚ

 

 المراجع
 .انمشاٌ انكشٚى

 ،يؤعغددخ انشعددبنخ ،ثٛددشٔد ،رسصددٛم ػدٍٛ انددزْت يددٍ يؼددذٌ خدْٕش األدة فددٙ ػهددى يدددبصاد انؼدشة ،األػهدى انشددُزًش٘-ٔ

ٔ77ٗ. 

 .719ٔ،يُشٕساد يؼٓذ انًخطٕغبد انؼشثٛخ ،انكٕٚذ ،انُكذ فٙ رفغٛش كزبة عٛجّٕٚ ،انشُزًش٘ ،األػهى-ٕ

 .771ٔ ،ثٛشٔد ،داس انكزت انؼهًٛخ ،اإلَصبف فٙ يغبئم انخالف ،ٍٚ أثٕ انجشكبدكًبل انذ ،األَجبس٘-ٖ

 .ٖٕٓٓ،انًكزجخ انؼصشٚخ ،ثٛشٔد ،َضْخ األنجبء ،األَجبس٘ كًبل انذٍٚ أثٕ انجشكبد-ٗ

؛ٕٔٓٓ ،انذاس انجٛعبء ،انًشكض انثمبفٙ انؼشثٙ ،َظشٚخ انزهمٙ ،ثششٖ صبنر يٕعٗ-٘
 

 ، 7ٕ٘ٔ، ٕ، انًكزجخ انؼهًٛخ، ثٛشٔد، غانخصبئصخُٙ،  اثٍ خُٙ، أثٕ انفزر ػثًبٌ ثٍ-ٙ

 .77ٖٔ ،داس انمهى ،ديشك ،عش صُبػخ اإلػشاة ،أثٕ انفزر ػثًبٌ ،اثٍ خُٙ-9

 (د.د)انذاس انجٛعبء  ،داس انثمبفخ ،انهغخ انؼشثٛخ يؼُبْب ٔيجُبْب ،رًبو ،زغَّبٌ-1

دبٌ-7  ،انمددبْشح ،انٓٛئددخ انًصدشٚخ انؼبيددخ نهكزدبة ،ٕ٘ انؼشثدٙدساعددخ اثغدزًٕنٕخٛخ ألصددٕل انفكدش انهغدد ،األصدٕل ،رًددبو ،زغَّ

ٔ71ٕ. 

 .79ٖٔ ،داس انًؼبسف ،انمبْشح ،غجمبد انُسٍٕٚٛ ٔانهغٍٕٚٛ ،أثٕ ثكش ،انضثٛذ٘-ٓٔ

 .71ٗٔ ،داس األيم ،أسثذ ،ثٛشٔد يؤعغخ انشعبنخ ،اندًم فٙ انُسٕ ،أثٕ انمبعى ػجذ انشزًٍ ثٍ إعسبق ،انضخبخٙ-ٔٔ

 .د ،د ،ثٛشٔد ،داس انُٓعخ انؼشثٛخ ،ى انهغخػه ،يسًٕد ،انغؼشاٌ-ٕٔ

 .71ٕٔ ،داس انكزت انؼهًٛخ ،ثٛشٔد ،كزبة عٛجّٕٚ ،عٛجّٕٚ، أثٕ ثشش ػًشٔ ثٍ ػثًبٌ ثٍ لُجش-ٖٔ

 .داس انفكش، ديشك ،71ٖٔ ،عٛجّٕٚ انغٛشافٙ انُسٕ٘ فٙ ظٕء ششزّ نكزبة -ٗٔ

 .71ٙٔ ،انمبْشح ،بيخ نهكزبةانٓٛئخ انًصشٚخ انؼ ،ششذ كزبة عٛجّٕٚ ،أثٕ عؼٛذ ،انغٛشافٙ-٘ٔ

 .7ٕٔ، انمبْشح ،داس االػزصبو ،َزبئح انفكش ،انغٓٛهٙ-ٙٔ

 د، د. ،داس انكزت انؼهًٛخ ،ثٛشٔد ،األشجبِ ٔانُظبئش ،خالل انذٍٚ ،انغٕٛغٙ-9ٔ

  .771ٔ ،انًكزجخ انؼصشٚخ ،ثٛشٔد ،ثغٛخ انٕػبح فٙ غجمبد انهغٍٕٚٛ ٔانُسبح ،خالل انذٍٚ ،انغٕٛغٙ-1ٔ

 .ٕٕٓٓيٛشٚذ نهُشش ٔانًؼهٕيبد،  ،انمبْشح ،يُبْح انُمذ انًؼبصش ،فعمصالذ -7ٔ

 .79ٙٔ،داس انًؼبسف ،انمبْشح ،انًذاسط انُسٕٚخ ،شٕلٙ ،ظٛف-ٕٓ

 .779ٔ ،ػبنى انكزت ،ثٛشٔد ،َشأح انُسٕ ٔربسٚخ أشٓش انُسبح ،يسًذ ،غُطبٔ٘-ٕٔ

 .779ٔ،ثٛشٔد ،ٌيكزجخ نجُب¸  انجالغخ انؼشثٛخ لشاءح أخشٖ ،يسًذ ،ػجذ انًطهت-ٕٕ

داس انكزددت  ،انمبْشح،انددذسس انكبيُددخ فددٙ أػٛددبٌ انًبئددخ انثًبَٛددخ ،زددبفظ انؼصددش شددٓبة انددذٍٚ أزًددذ ثددٍ ػهددٙ ،انؼغددمالَٙ-ٖٕ

 .7ٙٙٔ ،انسذٚثخ

 . 719ٔ ،انششكخ انًغشثٛخ ،يغبئم ػٍ اإلعالو ٔانًؼشفخ ،انطجٛؼخ ٔانزًثبل ،أزًذ ،انؼهٕ٘-ٕٗ

  .ْـ 7ٖٖٔ،يكزجخ انزشاس ،انمبْشح ،رأٔٚم يشكم انمشآٌ ،اثٍ لزٛجخ-ٕ٘

داس انفكدددش  ،انمدددبْشح ،أَجدددبِ اندددشٔاح ػهدددٗ أَجدددبء انُسدددبح ،اندددٕصٚش خًدددبل اندددذٍٚ أثدددٙ انسغدددٍ ػهدددٙ ثدددٍ ٕٚعدددف ،انمفطدددٙ-ٕٙ

 .71ٙٔ،انؼشثٙ

د-9ٕ  .7ٖٙٔ ،ػبنى انكزت ،ثٛشٔد ،انًمزعت ،أثٕ انؼجبط يسًذ ثٍ ٚضٚذ ،انًجشَّ

 . ٕٔٓٓ ،انذاس انجٛعبء ،ض انثمبفٙ انؼشثٙانًشك ،انزهمٙ ٔانزأٔٚم ،يسًذ يفزبذ-1ٕ

 .71ٙٔ،، انمبْشح، انٓٛئخ انًصشٚخ انؼبيخ نهكزبةعٛجّٕٚ خبيغ انُسٕ انؼشثٙ ،فٕص٘ ،يغؼٕد-7ٕ

 .711ٔ ،داس انًؼبسف ،انمبْشح ،انشد ػهٗ انُسبح ،اثٍ يعبء انمشغجٙ-ٖٓ

 ،ثٛدشٔد ،داس انكزدت انؼهًٛدخ ،رهخدٛص انًفزدبذ يٕاْت انفزبذ فدٙ شدشذ ،أثٕ انؼجبط أزًذ ثٍ يسًذ ثٍ يسًذ ،انًغشثٙ-ٖٔ

ٕٖٓٓ.   

  .719ٔٔعبو،  ،األسدٌ يكزجخ ،َظشٚخ انُسٕ انؼشثٙ ،انًٕعٗ َٓبد-ٕٖ

 .د د،ػبنى انكزت،  ،ثٛشٔد ،ششذ انًفصم ،يٕفك انذٍٚ ثٍ ٚؼٛش ،اثٍ ٚؼٛش-ٖٖ
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