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ٔرنك ، ٚتُأل ْزا انثسث انسشكاخ انؼشتٛح يٍ زٛث: أقغايٓا ٔػذدْا ٔطفاتٓا ٔإَٔاػٓا ٔيخاسخٓا :الملخض

ًاد انقذياء ٔسغى اػت، ٔيقاسَا تٍٛ يُظٕس انقذياء ٔانًسذثٍٛ نهسشكح انؼشتٛح، ألًْٛح انسشكح فٙ انذسط انظٕتٙ

يًا فتر انثاب نهؼهًاء ، انًُٓح انٕطفٙ إال أَٓى قؼذٔا قٕاػذ انًخاسج ٔانظفاخ ٔأثش تدأس انسشكاخ تذقح

، ٔعٛثّٕٚ ٔاتٍ خُٙ، ٔاألصْش٘، انًسذثٍٛ أٌ ٚثُٕا دساعاتٓى ػهٗ انقٕاػذ األعاعٛح انتٙ قؼذْا انخهٛم تٍ أزًذ

زتٗ تكٌٕ عٓهح ، فهزنك قاو انثازث تتثغٛظ ْزِ انًفاْٛى، نؼشتٛحٔطثقٕا يا ٔطم إنّٛ داَٛم خَٕض ػهٗ انسشكاخ ا

ٔقذ اػتًذ انثازث انًشاخغ األطٛهح كانكتاب ، االعتٛؼاب ػهٗ طانة انهغح انؼشتٛح ٔانًختظٍٛ تؼهى األطٕاخ

 ٔعش طُاػح اإلػشاب ٔغٛشْا يٍ انًشاخغ انسذٚثح.، ٔيؼدى تزٚة انهغح
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Arabic Language Movements Between Ancient and Modern 

 
Mahmoud Al haribat 

 
Abstract: The researcher dealt with in this research Arab movements in terms of: its 

divisions, number and characteristics, types and exits, and to the importance of 

movement in the lesson, voice, and comparing the perspective of ancient and 

modern for the movement of Arabic, despite the adoption of the ancient descriptive 

approach, they sat the rules of exits and the qualities and impact of the juxtaposition 

of movements accurately, which open the door for scientists modernists to build their 

studies on the basic rules that Qadha Khalil bin Ahmad, and al-Azhari, and Sibuyeh 

and I reap, and applied it on the Daniel Jones on Arab movements, so the 

researcher simplify these concepts, so as to be easy to absorb, a student of 

Arabic and specialists with the knowledge of sounds, was adopted by the researcher 

references authentic writers and melt Dictionary of the language, to express the 

mystery of industry and other modern references. 

 

Key words: Arabic language movements, modern. 

 

                                                 
 .ayah88md@yahoo.com، ذ خايؼح انقذط انًفتٕزح دائشج انهغح انؼشتٛحأعتار يغاػ (*)

 w.amarabac.comwwيدهح ػهًٛح يسكًح تظذس ػٍ األكادًٚٛح األيشٚكٛح انؼشتٛح نهؼهٕو ٔانتكُٕنٕخٛا : أماراباك

 136-111 (. ص ص2014) عشر الثانيالعذد ، الخامسالمجلذ 

mailto:ayah88md@yahoo.com
http://www.amarabac.com/


 111  3125(23)6، يدهح األكادًٚٛح األيشٚكٛح انؼشتٛح نهؼهٕو ٔانتكُٕنٕخٛا -أماراباك

 

ىالمقدمة:ى
، ٚؾ٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓا ضبُد ٚع٢ً آي٘ ٚؾشب٘ أمجعني، هلل ايرٟ ّْصٍ ايكسإٓ بًطإ عسبٞ اسبُد

إٔ ايطالب ٜػهٕٛ َٔ ؾعٛب١ دزاض١ ، اضتػعست َٔ خالٍ تدزٜطٞ ملادتٞ عًِ ايًطإ ٚعًِ اآلؾٛات

ت٘ صبُٛع١ َٔ ؾهتبت َكااًل عٔ ٚظا٥ـ اسبسنات يف ايًػ١ ايعسب١ٝ ْٚػس .أؾٛات ايًػ١ ٚؾٛاَتٗا

ٚؾازسين أنجس طالبٞ مبٛاد١ٗ ، ٚالسظت إٔ أعداد ايكسا٤ هلرا املكاٍ دباٚش اآلالف، اجملالت ٚايؿشـ

ؾعٛب١ يف ؾِٗ اسبسنات ؾكُت بعٌُ ٖرا ايبشح َبططًا ؾٝ٘ َؿّٗٛ اسبسنات عٓد ايكدَا٤ 

 .ٗاؾؿاتٚ، طبازدٗاٚ، أْٛاعٗاٚ، عددٖاٚ، أقطاَٗا :دزاض١ ٚؾؿ١ٝ َبًٝٓا .ٚاحملدثني
، ٚنٝؿ١ٝ َعازبتِٗ يًشسنات .ٚضتهٕٛ ايبدا١ٜ َع َؿّٗٛ اسبسنات عٓد ايعًُا٤ ايًػ١ ايكدَا٤

َٚؤندًا ع٢ً إٔ عًُا٤ ايًػ١ احملدثني تٛضعٛا بايػسٚسات يًكٛاعد اييت قعدٖا ايكدَا٤ ايرٜٔ اؾتكدٚا 

 .حملدثني يػسٚساتِٗايٛضا٥ٌ اسبدٜج١ ٚاملعاٌَ ايؿٛت١ٝ اييت نإ هلا دٚز نبري يف َطاعد٠ ايعًُا٤ ا

دٜد شٚاشبًٌٝ بٔ أمحد بت، ؾهاْت َعاٌَ ايكدَا٤ ايٛؾـ نُا عٌُ ابٛ األضٛد ايدؤيٞ يف ْكط ايعسب١ٝ

 نايتايٞ: ضباٚزٚقطُت ٖرا ايبشح إىل أزبع١  .ايك١ُ ٚايؿتش١ ٚايهطس٠:أْٛاع اسبسنات

املبشح ٚ، سع١ٝاسبسنات األؾ١ًٝ ٚايؿ :املبشح األٍٚ :ٚقطُت٘ إىل َبشجني أقطاّ اسبسنات: .1

 َا املكؿٛد باسبسنات عٓد احملدثني: :ايجاْٞ

 املدازز:  .2

 ؾؿات اسبسنات: .3
 دباٚز اسبسنات: .4
 

ىأقدامىالحركات
ىالحركاتىاألصلوةىوالفرروةى:المبحثىاألول

باسبسنات نعٓاٜتِٗ باسبسٚف ٚاعتربٚ اسبسنات تابع١  اإٕ عًُا٤ ايعسب١ٝ ايكدا٢َ مل ٜعٓٛ

نُا أِْٗ زأٚ إٔ سسٚف ، ؾٗٞ َٔ غأْٗا تعدٌٜ ايؿٝػ١ أٚ ايٛشٕ، ك١ًيألؾٛات ايؿاَت١ ٚيٝطت َطت

ٚايك١ُ ، ايعسب تؿٌ ايؿتش١ باأليـ:" قاٍ أبٛ بهس :ٜكٍٛ املد ْاغ١٦ عٔ اسبسنات ؾٓذد األشٖسٟ

( ؾٓٛع اسبسن١ ٚسسف املد ايٓاغ٧ عٓٗا ٚاسد ٖٚرٙ اسبسنات َٓٗا األؾٌ 1ٚايهطس٠ بايٝا٤ " )، بايٛاٚ

 ظبد أسدًا َٔ ايطابكني ٚقع تعسٜؿًا ضبددًا يًشسن١ إال أْٓا ٚددْا د. بػس ٜرنس ٚمل .َٚٓٗا ايؿسع

" قسز ايعًُا٤ إٔ اسبسن١ ؾٛت ٜتُٝص بأْ٘ ايؿٛت اجملٗٛز ايرٟ حيدخ  :تعسٜؿًا ٚمل ٜٓطب٘ ألسد ٖٚٛ

، سا٥ٌ أثٓا٤ ايٓطل ب٘ إٔ ميس اهلٛا٤ سسًا طًٝكًا خالٍ اسبًل ٚايؿِ دٕٚ إٔ ٜكـ يف طسٜك٘ أٟ عا٥ل أٚ

( ٖٚرا َا جيعًٓا ْبدٟ 2ٚدٕٚ إٔ ٜكٝل صبس٣ اهلٛا٤ قٝكا َٔ غآْ٘ إٔ حيدخ استهانًا َطُٛعًا " )

ٚايٝا٤ ٖٛا١ٝ٥ أٟ أْٗا يف ، ٚايٛاٚ، ٚد١ٗ ْظس يف إٔ اشبًٌٝ ٚاألشٖسٟ ٜعتربإ اسبسٚف ايجالث١ " األيـ اي١ًٓٝ

ِ أزادٚ بٗا اسبسنات ٚضٓٓاقؼ ٖرا ٜٓطبل عًٝٗا مجٝع َا ذنسٙ د. بػس أٟ نأْٗ :( 3ٖٞٚاهلٛا٤ " )

  .ايهطس٠ٚ، ايؿتش١ٚ، ايك١ُٖٚٞ: ، ايسأٟ يف اسبسنات ايط١ًٜٛ
ْٚتٓاٍٚ بايػسح ٚايتشًٌٝ َا ٜتعًل  .ضٓعسض َا ذنسٙ ايكدَا٤ ثِ ْبني زأٟ احملدثني ؾٝٗاٚ 

 .بٗرٙ اسبسنات

 :اسبسنات أبعاض سسٚف املد -1 

"أعًِ إٔ اسبسنات أبعاض سسٚف املد ٚايًني ٖٚٞ  :ظبد ابٔ دين ؾّؿٌ َا أمجً٘ ايكدَا٤ ؾكاٍ

، ٖٚٞ ايؿتش١ ٚايهطس٠ ٚايك١ُ، ؾهريو اسبسنات ثالخ، األيـ ٚايٝا٤ ٚايٛاٚ ؾهُا إٔ ٖرٙ اسبسٚف ثالث١

ٚقد نإ َتكدَٛا ايٓشٜٛني ٜطُٕٛ  .ٚايك١ُ بعض ايٛاٚ، ٚايهطس٠ بعض ايٝا٤ .ؾايؿتش١ بعض األيـ

ٚايك١ُ ايٛاٚ ايؿػري٠ ٚقد ناْٛا يف ذيو ع٢ً طسٜك١ ، ٝا٤ ايؿػري٠ٚايهطس٠ اي، ايؿتش١ األيـ ايؿػري٠
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ؾإْو إٕ أغبعتٗا سدثت بعدٖا أيـ ؾكًت ، " عبٛ ؾتش١ عني َعُس :َطتك١ُٝ ٚديٌ ع٢ً ذيو بكٛي٘

األشٖسٟ ازتباطٗا بٗرا بني ٚ (.4)"  .ٚنريو نطس٠ عني ِعٓب عٝٓب ٚق١ُ عني ُعُس عَٛس -عاَس 

 :ايؿتش١ بأيـ قٍٛ ايسادص" ؾُٔ ٚؾًِٗ  :ايػهٌ ؾكاٍ

 ٜا ْاقيت َا دًت عٔ صباييب قًت ٚقد خست ع٢ً ايهًهاٍ

 

 .(5أزاد خطتهُا" ) .هلا َتٓتإ خطاتانُا :أزاد ع٢ً ايهًهٌ ؾٛؾٌ ؾتش١ ايهاف بأيـ ٚقاٍ اخس

نُا يف  .ؾأغبع ايؿتش١ اييت ع٢ً ايهاف ؾظٗست بعدٖا يف ايٓطل األيـ اييت اعترب ايكدَا٤ ايؿتش١ بعكٗا

 :ٚيف ايٛاٚ قاٍ .ٚؾٌ ايؿتش١ ؾأؾبشت أيؿا .خطاتهُا

 ٜسقٛدا  إٔ ِٖ عُسا إٔ يٛ

 ؾاْٗض ؾػد امل٦صز املعكٛدا 

 :أْػد .أزاد إٔ ٜسقد ؾٛؾٌ ق١ُ ايكاف بايٛاٚ

 تًؿتٓا  يف أْا ٜعًِ اهلل

 ّٜٛ ايؿسام إىل اخٛآْا ؾٛز 

 ٚأ٢ْٓ سٝجُا ٜجين اهل٣ٛ بؿس٣

 َٔ سٝجُا ضًهٛا أدْٛا ؾأْظٛز

 

ؾأْظس ؾعٓدَا أغبع ايك١ُ ظٗست ٚاٚ ٚنريو يف ٜسقد ظٗست ايٛاٚ اييت اعتربٚا ايك١ُ بعض  أزاد

  :ٚيف ٚؾٌ ايهطس٠ بايٝا٤ أٚزد األشٖسٟ َا أْػدٙ ايؿسا٤ أٜكا .َٓٗا

ِٗد ال  بٓٝكاٍِ   يٞ َع

ِّ أؾبشت  ايبايٞ  نايػَّ

 ٚقاٍ  .أزاد بٓكاٍ

 ع٢ً عذٌ ٢َٓ أطأطٞ غُٝاىل

 .(٠6 بايٝا٤ " )أزاد مشاىل ؾٛؾٌ ايهطس

 

ٌَُّ ِتِشُااًل :ٚذنس ابٔ َٓظٛز ٌٍ يف املؿدز ع٢ً يػ١ ايرٜٔ قايٛ ذب ٚذيو أِْٗ ، "قاٍ ضٝبٜٛ٘ ؾٝعا

ُُِت٘ ِنالًََّا :ٚجي٦ٕٝٛ ب٘ ع٢ً َجاٍ قٛهلِ، ٜٛؾسٕٚ اسبسٚف إْ٘ أغبع ايهطس٠  :ٚأَا ثعًب ؾكاٍ، نَّ

ُِْظُٛز :نُا قاٍ اآلخس .ؾأتبعٗا ايٝا٤ ُْٛ ؾأ ٖٚٛ ع٢ً قٍٛ ثعًب اقطسازَا " ، ايك١ُ ايٛاٚ اختٝازَا أتبع، أِد

(7). 

ايك١ُ ٚايؿتش١ ٚايهطس٠ ٚأْٗا  :ؾٓدًـ إىل إٔ ايعًُا٤ ايكدَا٤ ذنسٚا اسبسنات ايجالث١ األؾ١ًٝ

ٚسدٖا سسنات ؾػري٠ ٚعٓدَا تػبع أٚ تٛؾٌ تطٍٛ ست٢ تعٛد إىل َا ٖٞ بعض َٓ٘ ٖٚٞ 

 :دَا٤ ؾاسبسنات عٓدِٖ ْٛعإٚإٕ ؾح ؾُٗٓا يكؿد ايك .اسبسنات ايط١ًٜٛ

 :سسنات ط١ًٜٛٚ. ؾتش١ ٚق١ُ ٚنطس٠ :ٖٚٞ اسبسنات املعسٚؾ١ :سسن١ قؿري٠ :االؾ١ًٝ -1

ٖٚٞ سسٚف املد ٚايًني عٓدَا تٛؾٌ اسبسن١ باأليـ أٚ ايٛاٚ أٚ ايٝا٤ نُا بني ٖرٙ اسبسنات 

 .اسبسنات ايكؿري٠ ٚسسٚف املد اييت تٓػأ عٓٗا :األؾ١ًٝ عٓد ايكدَا٤ ٖٚٞ

ايك١ُ  :ٖٚٞ "أَا َا يف أٜدٟ ايٓاع يف ظاٖس األَس ؾجالخ :ذنس ابٔ دين :سنات ايؿسع١ٝاسب -2

أٟ إٔ  .(8ٚايهطس٠ ٚايؿتش١ ٚضبؿٛهلا ع٢ً اسبكٝك١ ضت ٚذيو إٔ بني نٌ سسنتني سسن١")

نُا بٝٓ٘ يف اشبؿا٥ـ  :ابٔ دين اعترب اسبسنات ايؿسع١ٝأزبعًا َطتع١ًُ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ

ٚناف  .ايؿتش١ قبٌ األيـ املُاي١ عبٛ ؾتش١ عني َعامل :ني ايؿتش١ ٚايهطس٠ ٖٞ" ؾاييت ب :بكٛي٘

ٚاييت بني ، َناتب ؾٗرٙ سسن١ بني ايؿتش١ ٚايهطس٠ نُا األيـ اييت بعدٖا بني األيـ ٚايٝا٤

ٚنريو أيـ  .ايؿتش١ ٚايك١ُ ٖٞ اييت قبٌ أيـ ايتؿدِٝ عبٛ ؾتش١ الّ ايؿال٠ ٚايصنا٠ ٚاسبٝا٠

 .ٚضني ضري ؾٗرٙ ايهطس٠ املػ١ُ قُا، نهطس٠ قاف قٌٝ .بني ايهطس٠ ٚايك١ُ ٚاييت، قاّ ٚعاد

ٚبا٤ ابٔ بٛز ؾٗرٙ ق١ُ  .ٚق١ُ عني َرُعٛز، نك١ُ قاف املُٓكس، َٚجًٗا: ايك١ُ املػسب١ نطسًا
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يهٔ ، نُا أْٗا يف قٌٝ ٚضري نطس٠ أغسبت قًُا ؾُٗا يريو نايؿٛت ايٛاسد، أغسبت نطسًا

 .(9ؾتش١ ٚال نطس٠ َػسب١ ؾتش١ " ) يٝظ يف نالَِٗ ق١ُ َػسب١

 

 .َٚٔ ٖرا ايٓـ ظبد ابٔ دين ٜرنس أزبع١ أْٛاع َٔ اسبسنات ايؿسع١ٝ َٛدٛد٠ يف نالّ ايعسب

ٚأٌُٖ ْٛعني َٔ اسبسنات ايؿسع١ٝ يٝطت يف نالّ ايعسب ٖٚرٙ اسبسنات ايؿسع١ٝ عٓد ايكدَا٤ 

  :سسنات َطتع١ًُ ٖٚٞ

  :اسبسن١ اييت بني ايؿتش١ ٚايهطس٠-أ

ٖٞ اييت قبٌ األيـ املُاي١ ٚقد مساٖا ابٔ دين " ايؿتش١ املػٛب١ بايهطس٠ ؾايؿتش١ اييت قبًٗا اإلَاي١ ٚ

عبٛ ؾتش١ عني عابد ٚعازف ٚذيو إٔ اإلَاي١ إمنا ٖٞ إٔ تٓشٛ ايؿتش١ عبٛ ايهطس٠ ؾتٌُٝ األيـ اييت 

هريو األيـ اييت ؾ، ؾهُا إٔ اسبسن١ يٝطت ؾتش١ ضبك١، بعدٖا عبٛ ايٝا٤ يكسب َٔ دباْظ ايؿٛت

ؾهريو ، ؾهُا إٔ ايؿتش١ َػٛب١، ألٕ األيـ تابع١ يًؿتش١، ٖٚرا ٖٛ ايكٝاع .بعدٖا يٝطت ايؿًا ضبك١

ٚزأٜت خٝط ، َٔ عُسٚ :األيـ ايالسك١ هلا ٚقد أَايٛا أٜكًا ٖرٙ ايؿتش١ ٚإٔ مل تهٔ بعدٖا أيؿًا ؾكايٛا

ؾتٓشٛ ايؿتش١ عبٛ ايهطس٠ ؾٝكابًٗا ٌَٝ األيـ  ،ُْالسظ أْ٘ زبط اإلَاي١ ايط١ًٜٛ ٚايكؿري٠ .(11زٜاح " )

ٚاألشٖسٟ ٜس٣ إٔ ٖرا  .عبٛ ايٝا٤ ؾتٓتر اسبسن١ اييت يٝطت ؾتش١ ضبك١ ٚاأليـ يٝطت أيؿًا ضبك١

ٚقٍٛ ايًٝح " أؾٛأ " األيـ مماي١  :" قًت :ايٓٛع َٔ االَاي١ ٜظٗس بايًؿظ ال باشبط ؾكد ٚددْاٙ ٜكٍٛ

 :أٟ أزاد إٔ ايًٝح أٚزدٖا أؾٛا ٚقاٍ ؾٝٗا ٜكاٍ يف يػ١ .(11ظ ال اشبط " )بٝٓٗا ٚبني ايؿا٤ ضانٔ بٝٓ٘ ايًؿ

ٖٚرا ايٓٛع َٔ اإلَاي١ ٜأتٞ أضِ ايؿاعٌ َٔ ايجالثٞ  .ؾٗٛ ٜس٣ إٔ ايًؿظ ٖٛ ايرٟ ٜبني اإلَاي١ .اٜؿٛا

 .نجريًا إٕ مل ٜهٔ َاْع ألٕ َا بعد أيـ ؾاعٌ ؾٝ٘ َهطٛز

  :اسبسن١ اييت بني ايؿتش١ ٚايك١ُ-ب

اسبٝا٠  :" ٚقاٍ ايًٝح :ٚقد أٚزد األشٖسٟ ٖرا ايٓٛع بكٛي٘ .ايؿتش١ املُاي١ عبٛ ايكِٖٚٞ 

بٌ نتبت ٚاًٚا ع٢ً يػ١ َٔ ٜؿدِ  :ٚقاٍ بعكِٗ، نتبت بايٛاٚ يف املؿشـ يٝعًِ إٔ ايٛاٚ بعد ايٝا٤

ٕ األيـ أٟ أ .(12ٚسبٛٙ اضِ زدٌ بطهٕٛ ايٛاٚ" )، عبٛ ايؿ٠ًٛ ٚايصن٠ٛ، األيـ اييت َسدعٗا إىل ايٛاٚ

ابٔ دين . ٚأؾًٗا ٚاٚ ٖٚٞ أيـ ايتؿدِٝ ع٢ً أضاع أؾٌ اسبسٚف اييت تهٕٛ اسبسنات بعكًا َٓٗا

، ايصنا٠، ايؿال٠ :" ٚأَا ايؿتش١ املُاي١ عبٛ ايك١ُ اييت تهٕٛ قبٌ أيـ ايتؿدِٝ ٚذيو عبٛ :ٜكٍٛ ؾٝٗا

ضبك١ بٌ ٖٞ َػٛب١  ٚنُا إٔ اسبسن١ أٜكًا ٖٓا قبٌ األيـ يٝطت ؾتش١، ٚؾاؽ، ٚقاّ، ٚغصا، ٚدعا

ؾذس٣ عًٝٗا ، ؾهريو األيـ اييت بعدٖا يٝطت أيؿًا ضبك١ ألْٗا تابع١ سبسن١ ٖرٙ ؾؿتٗا .َٔ ايك١ُ

 .(13سهُٗا " )

 

 :اسبسن١ بني ايهطس٠ ٚايك١ُ-ز

 :" أَا ايهطس٠ املػٛب١ بايك١ُ ؾٓشٛ :ٚظبد ابٔ دين ٜكٍٛ يف ٖرا ايٓٛع، أٟ ايهطس٠ املػٛب١ بايك١ُ

ض ٚضٝل ٚنُا إٔ اسبسن١ قبٌ ٖرٙ ايٝا٤ َػٛب١ بايك١ُ ؾايٝا٤ بعدٖا َػٛب١ ٚغٝ، ٚبٝع، قٌٝ

قٌٝ ع٢ً بٓا٤ ِؾَعٌ  :" ٜٚكاٍ :ٚظبد األشٖسٟ ٜكٍٛ يف قٌٝ .(14ع٢ً َا تكدّ يف األيـ " )، بسٚا٥ح ايٛاٚ

ا ْٚس٣ أْ٘ ْؿظ َ .(15ٚيهٔ ايهطس٠ غًبت ؾكًبت ايٛاٚ ٜا٤ " ) :ٚقٌٝ ع٢ً بٓا٤ َؾعٌ نالُٖا َٔ ايٛاٚ

ٚيهٔ األشٖسٟ ٜبني ضبب قًب ايٛاٚ ٜا٤ ٚابٔ ، ذنسٙ ابٔ دين يف إٔ اسبسن١ قبٌ ايٝا٤ َػٛب١ بايك١ُ

 .دين ٜس٣ ؾٝٗا إٔ ايٝا٤ َػٛب١ بسٚا٥ح ايٛاٚ

  

 :ايك١ُ املػ١ُ نطسًا-د

" أَا ايك١ُ املػٛب١ بايهطس٠ ؾٓشٛ قٛيو يف  :ٖٚٞ اييت ذنسٖا ابٔ دين يف ضس ايؿٓاع١ بكٛي٘

َٕ بك١ُ ايعني ٚايبا٤ عبٛ نطس٠ ايسا٤، ٖٚرا ابٔ بٛز، ت مبرعٛزَسز :اإلَاي١ ؾأمشُتٗا غ٦ًٝا َٔ ، َْشٛ

ؾهريو ايٛاٚ ، ٚال نطس٠ َسض١ً، ٚنُا إٔ ٖرٙ اسبسن١ قبٌ ٖرٙ ايٛاٚ يٝطت ق١ُ ضبك١، ايهطس٠

ايك١ُ  :أٜكًا بعدٖا ٖٞ َػٛب١ بسٚا٥ح ايٝا٤ ؾٗرٙ اسبسنات باألقاؾ١ اىل سسنتني مل تطتعُال ٖٚٞ

ؾٝهٕٛ عدد اسبسنات ايؿسع١ٝ  .(16ب١ ؾتش١ ٚايهطس٠ املػٛب١ أٚ املػٛب١ بػ٤ٞ َٔ ايؿتش١ ")ٛاملػ

ٚثالخ أؾ١ًٝ ٖرٙ ايؿسع١ٝ ، أزبع سسنات ؾسع١ٝ، ايٓادب١ بني نٌ سسنتني ضبع سسنات
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"  :ٚاسبسنات األؾ١ًٝ نُا قطُٗا ايكدَا٤ سسنات ط١ًٜٛ ٚقؿري٠ ٚقد ذنسٖا ابٔ دين بكٛي٘

ٚايك١ُ ايٛاٚ ، َٛ ايٓشٜٛني ٜطُٕٛ ايؿتش١ األيـ ايكؿري٠ ٚايهطس٠ ايٝا٤ ايؿػري٠ٚقد نإ َتكد

األيـ ٚايٛاٚ  :ؾايط١ًٜٛ ٖٞ سسٚف املد ٚايًني ٖٚٞ .(17ٚقد دبدٖٔ يف بعض األسٛاٍ أطٍٛ " ) .ايؿػري٠

ٗا ٚايٝا٤ تكابًٗا اسبسنات ايجالث١ ايك١ُ ٚايؿتش١ ٚايهطس٠ ٚأزبع بٝٓٗا نُا ذنس ابٔ دين اضتعًُ

ٚمل ظبد أبا َٓؿٛز ٜٓاقؼ ٖرٙ اسبسنات ايٓاغ١٦ بني اسبسنات ايكؿري٠ ؾٓشا َٓش٢ أٌٖ  .ايعسب

عؿسٙ َٚٔ ضبكٛٙ بك١ً عٓاٜتِٗ باسبسنات ٚؾسف دٌ اٖتُاَِٗ يًشسٚف ست٢ إٔ األشٖسٟ 

 . ٚضٝبٜٛ٘ ٚاشبًٌٝ مل ٜتعسقٛا يًشسنات األؾ١ًٝ
  

ىالحركاتىرندىالمحدثونى:المبحثىالثاني
 خيسز، ؾٛت صبٗٛز -يف ايهالّ ايعادٟ  –" بأْٗا  :ٟ اإلظبًٝصٟ داْٝاٍ دْٛص اسبسن١عسف ايًػٛ

دٕٚ إٔ ٜتعسض يتدخٌ ميٓع ، َٔ خالٍ اسبًل ٚايؿِ، يف تٝاز َتتابع َطتُس، يف أثٓا٤ تػهًٝ٘، اهلٛا٤

َّ أؾٛات اسبسنات نًّٗا صبٗٛز٠ (.18" ).استهانا َطُٛعا أٚ ٜطبب ي٘، خسٚد٘ ، َٚٔ املعًّٛ أ

ايرٟ تٓػأ عٓ٘ ايؿٛاَت ، ٚقد ؾكدت االْطداد ايهاٌَ -ؾاسبسنات ، ايطبب يف ذيو ٚاقح ٚبطٝطٚ

ايرٟ تٓػأ عٓ٘ ايؿٛاَت االستهان١ٝ ، ٚاالْطداد ازبص٥ٞ consonants plosiveاالستهان١ٝ 

consonants fricative ،ايٛتسإ ايؿٛتٝإ يتعتُد عًُٝٗا يف تؿٜٛتُٗا  ّ ٚذنس  .مل ٜبل هلا إال

ملسِّ اهلٛا٤ َٔ ايس٥تني إىل اشبازز دٕٚ ، ايرٟ ٖٛ تدخٌ ايٛتسٜٔ ايؿٛتٝني، نتٛز اٜٛب " ؾًٛال ازبٗسايد

، ٖٛ ايرٟ جيعًٗا ؾٛتا َطُٛعًا يف اسبسنات ؾازبٗس، متاًَا نُا حيدخ يف ايصؾري، تدخٌ ٜرنس

  .(19ٚيٝظ صبسد شؾري")

ٚيهٔ احملدثني اٖتُٛا  .َا٤ٚاسبسنات األؾ١ًٝ عٓد احملدثني ٖٞ ْؿطٗا اييت ذنسٖا ايكد

َٚٔ تتبعٓا ملؤيؿاتِٗ يف األؾٛات ٚددْاِٖ مل ٜٗتُٛا باسبسنات األؾ١ًٝ  .باسبسنات ايؿسع١ٝ

ٚايؿسع١ٝ ع٢ً َايف تساخ عًُا٤ ايعسب١ٝ ؾِٗ مجٝعا بٓٛا دزاضتِٗ ع٢ً ايتذازب ايؿٛت١ٝ اييت قاّ بٗا 

ت ع٢ً أضاضٗا ؾٓس٣ َجال األضتاذ بػس داْٝاٍ دْٛص ؾهاْت ٖٞ َداز اٖتُاَِٗ ٚتكطُٝاتِٗ يًشسنا

ٚيطٓا ظباٚش اسبكٝك١ سني ْكسز إٔ عًُا٤ ايعسب١ٝ ايكدا٢َ مل ٜعٓٛا  اسبسنات ايعسب١ٝ :"ٜكٍٛ

ؾكد عدٚا اسبسنات أغٝا٤ عازق١ تعسض يألؾٛات ايؿاَت١ ؾٗٞ تبع  .باسبسنات ايعٓا١ٜ ايال٥ك١ بٗا

ٔ غأْٗا إٔ تعدٍ ايؿٝػ١ أٚ ايٛشٕ ؾكط ٚقد أَا اسبسنات ؾٗٞ أؾٛات َ .هلا ٚيٝطت َطتك١ً َجًٗا

ؾٗرا أسد احملدثني ايرٜٔ عٓٛا باألؾٛات ٚقد قطِ اسبسنات  .(21ًْتُظ يًعسب عرزا يف ذيو " )

  :ايؿسع١ٝ ع٢ً أضظ ثالث١

اييت ٜؤثس ؾٝٗا ايطٝام ايؿٛتٞ ايرٟ تكع ؾٝ٘ اَا َؿد١ُ أٚ َسقك١ أٚ بني بني ٖٚٛ سطب ايؿؿ١  -1

ٚبني بني  (.ٚايظا٤، ٚايؿاد، ٚايطا٤، ايكاد)ِٝ َستبط حبسٚف األطبام َستبط باسبسٚف ؾايتؿد

  .َستبط )بايكاف ٚايػني ٚاشبا٤( أَا ايرتقٝل ؾُع اسبسٚف األخس٣ غري ٖرٙ اسبسٚف

ٚقد اعتربت اسبسنات ايؿسع١ٝ عٓد ابٔ دين أثسًا َٔ أثاز ايًٗذات ايكدمي١ : َٔ سٝح ايًٗذ١ -2

" ٖٚرا ايٓٛع َٔ  :اييت ذنسٖا ال تتعد٣ اإلَاي١ ٚقاٍ ؾٝ٘ ٚاعترب مجٝع ٖرٙ اسبسنات ايؿسع١ٝ

ٚيطإ ، (.َٚٔ َتابعتٓا ملعذِ ايتٗرٜب21اسبسنات يف زأٜٓا أثس َٔ أثاز ايًٗذات احمل١ًٝ ايكدمي١ " )

ايعسب ٚايهتاب السظٓا إٔ ايؿتح ألٌٖ اسبذاش ٚاإلَاي١ يكبا٥ٌ ظبد ٚضٓٛقشٗا باذٕ اهلل يف ايظاٖس٠ 

 . ن١ايًٗذ١ٝ يف اسبس
ٚقد اعتربٚا ايٛظٝؿ١ َٔ سٝح ايتؿسٜل ٜدي َعاْٞ ايهًُات َٚجًٛا هلا بتطع١  :َٔ سٝح ايٛظٝؿ١ -3

أَج١ً تٛقح إٔ يًشسف أثسًا نبريًا يف ذبددٜد ايه١ًُ ٚإٔ اسبسن١ األضاض١ٝ نايؿتش١ أٚ ايك١ُ 

تؿدِٝ ٚمل ٜسدعٛا َعسؾ١ املعاْٞ إىل ؾؿ١ اسبسن١ ناي .َع اسبسف ٖٞ اييت ذبدد َع٢ٓ ايه١ًُ

ٚإ نٓا ْس٣ إٔ  .أٚ ايرتقِٝ أٚ بني بني ٚامنا يًشسن١ األؾ١ًٝ نايؿتش١ أٚ ايك١ُ أٚ ايهطس٠

اسبسن١ َع اسبسف أضٌٗ طسٜك١ يتشدٜد ؾؿ١ اسبسن١ َٔ سٝح ايرتقٝل ٚايتؿدِٝ أٚ اسباي١ 
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 :٣بني بني( ٚاسباالت ايتطع١ اييت تهًِ عٓٗا ايدنتٛز بػس ال تتعد) ايٛضط٢ اييت بني اسبسنتني

 . ٚال أثس يؿؿ١ اسبسن١ َٔ تؿدِٝ أٚ تسقٝل أٚ نْٛٗا(ٚبني بني) اسبسن١ املؿد١ُ ٚاملسقك١

 :بني بني( اال يف ايٓطل ؾكط ؾُجال)
 ٌؾرب :ايؿتش١ املؿد١ُ َع سسف األطبام َج.  

 ٌضري :ايؿتش١ املسقك١ َع سسف االْؿتاح َج.  
 قرب :َع سسف االضتعال٤ َجٌ :ؾتش١ بني بني. 
 

 ايهًُات ٜسدع إىل اسبسف ٚإىل سسن١ ايؿتش١ ٚيٝظ يًتؿدِٝ أٚ ايرتقٝل أٚ َا بُٝٓٗاؾاملع٢ٓ يف 

 ايٓطك١ٝ يٓاس١ٝا َٔ ٚثالث١ ايٛظٝؿ١ٝ ايؿٛت١ٝ ايٓاس١ٝ " إٔ ايؿتش١ سسن١ ٚاسد٠ َٔ :ٜس٣ د. بػسٚ

  :ٚايهطس٠ نايتايٞ. (22ايؿع١ًٝ")

 نطس٠ َؿد١ُ َجٌ ؾٝاّ َع سسف األطبام. 

 ْٝاّ :سٚف اييت ذنسْاٖا يًتؿدِٝ ٚبني بني َجٌنطس٠ َسقك١ َع غري اسب. 
 ٌقٝاّ :نطس٠ بني بني َع سسف ايكاف َج. 
 

"ايهطس٠ سسن١ ٚاسد٠ َٔ ايٓاس١ٝ ايٛظٝؿ١ٝ ٚيهٓٗا ثالث١ َٔ سٝح ايٓطل ايؿعًٞ ٚتأثريٙ يف 

 ٚ ايك١ُ نايتايٞ:  .(23ايطُع " )

 ؾِ :َجٌ :ق١ُ َؿد١ُ. 

 َجٌ قِ :ق١ُ بني بني.  
 َّجٌ د :ق١ُ َسقك١. 

 

"ؾٗٞ أٜكًا سسن١ َٔ ايٓاس١ٝ ايٛظٝؿ١ٝ ٚيهٓٗا ثالخ يف ايٓطل ؾٗٞ تطع سسنات  بػس ٜٚس٣ د.

ؾاسبسنات ست٢ األٕ تطع  .ٚ ثالخ َٔ ْاس١ٝ ايٛظٝؿ١ ٜٚتكاعـ مبساعا٠ ايطٍٛ، َٔ سٝح ايٓطل

 ؾٗٞ اذٕ مثاْٞ عػس٠، ٚايطٍٛ ٚايكؿس اختالف يف ايهِ ٚميهٔ ادزان٘ بايطُع، َٔ سٝح ايٓطل

ٓٗا َٔ ْاس١ٝ ايٛظٝؿ١ ثالخ ؾكط ٚميهٔ أخر ايطٍٛ ٚايكؿس يف اسبطبإ ألُٖٝت٘ يف املعاْٞ أسٝاًْا ٚيه

دْٛص نٝـ  ٚضٓتٓاٍٚ اضظ تؿٓٝـ اسبسنات املعٝٝاز١ٜ عٓد .(24ؾٗٞ اذٕ ضت ٖرا األضاع " )

 ؾِٗ د.أٜٛب تكطُٝات دْٛص.
" ٜٓشكس ْظاّ :اٍٚظبد دإ ناْتٝٓٛ عد اسبسنات ايعسب١ٝ ضت١ ؾكط أؾ١ًٝ ٚؾسع١ٝ ؾك

  :ايعسب١ٝ يف ثالث١ أدساع ٜٚهٕٛ يهٌ دسع َٓٗا ؾٛزتإ أَا قؿري٠ أٚ ط١ًٜٛ نايتايٞ

ؾٗٛ مل ٜرنس َا  (.25ٚايهطس٠ ٚنطس٠ ط١ًٜٛ ")، .ٚايؿتش١ ٚؾتش١ ط١ًٜٛ، "ايك١ُ ٚق١ُ ط١ًٜٛ

 .بُٝٓٗا َٔ سسنات

ٓد احملدثني َٚا ٚبعد إٔ اضتعسقٓا أقطاّ اسبسنات األؾ١ًٝ ٚايؿسع١ٝ عٓد ايكدَا٤ ٚع

دعًٓا ْعتُد ٖرا ايٓٛع َٔ ايتكطِٝ ٚطسٜك١ ايعسض ٖٛ ق١ً اٖتُاّ املتكدَني باسبسنات ٚآقطاَٗا 

، ٚطبازدٗا ٚؾؿاتٗا مما ٜػهٌ ؾعٛب١ عًٝٓا يف ذبدٜد ضبب عدّ تٛضع ايكدَا٤ يف دزاض١اسبسنات

٢ اضتٓتاد٘ ملا ذنسٙ ابٔ يريو ظبد َٔ تٓاٍٚ اسبسنات ايعسب١ٝ عٓد ايكدَا٤ َٔ احملدثني مل ٜصد عً

دين يف إٔ اسبسنات أبعاض سسٚف املد ٚؾِٗ بعكِٗ َٔ عدّ ذبدٜد اشبًٌٝ َدزد١ أٚ سٝصًا طبتؿًا 

" ٚخالؾ١ ايكٍٛ إٔ اشبًٌٝ  :باأليـ ٚايٛاٚ ٚايٝا٤ أْ٘ ٜعدٖا سسنات ط١ًٜٛ َِٚٓٗ االضتاذ بػس ؾٝكٍٛ

َٓٗا إىل َدزد١ أٚ سٝص َعني َٔ  ْساٙ ٜٛشع اسبسٚف ع٢ً طبازدٗا ٜٚٓطب نٌ ٚاسد أٚ صبُٛع١

... اخل ٚيهٓ٘ يف ايٛقت ْؿط٘ ال ٜطًو ٖرا املطًو َع األيـ ٚايٛاٚ .أسٝاش ايٓطل املعسٚؾ١ ناسبًل ٚايًٗا٠

. َٚع٢ٓ ٖرا .ٚايٝا٤ ؾال ٜسبطٗا مبدسز َٔ ٖرٙ املدازز ٚال ٜٓطبٗا إىل أٟ ٚاسد ٚأمنا ٜٓطبٗا إىل اهلٛا٤
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يٓطل حبسٚف املد ٖٚٞ اسبسنات ايط١ًٜٛ ايجالخ ميتد خالٍ بعباز٠ سدٜج١ إٔ اهلٛا٤ ساٍ ا

 .(26)"صبساٙ

 

ىالمخارج
مل ظبد عٓد ايكدَا٤ ٚؾؿًا ملدازز ايٝا٤ ٚايٛاٚ ٚاأليـ ذيو إٔ ابٔ دين اعترب اسبسنات أبعاض 

" ٚايٝا٤ ٚايٛاٚ ٚاأليـ  :بكٛهلِ :سسٚف املد ٚايًني يريو ْس٣ إٔ ايكدَا٤ ٚؾؿٛا طبازز اسبسٚف اي١ًٓٝ

  :ٚسددٖٚا ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ .(27اي١ًٓٝ َدازز أؾٛاتٗا طبتًؿ١ " )
 غاخؿ١ عبٛ ايػاز األع٢ً :األيـ . 

 ضبتؿك١ عبٛ األقساع :ايٝا٤.  
 ايٛاٚ َطتُس٠ بني ايػؿتني. 

 

 .سددٚا ٖرٙ املدازز يًُد ٚايًني ألِْٗ ذنسٚا يف َؤيؿاتِٗ ٚاأليـ اي١ًٓٝ ٚعبٔ ْس٣ إٔ

( ؾٓشٔ 28" دسع َد بعد ايؿتش١ " ) :ٕٚ إٔ األيـ اي١ًٓٝ ٖٞٚظبدِٖ يف َٛاقع آخس٣ ٜرنس

ضٓالسظ َد٣ تطابل طبازز ٖرٙ اسبسٚف ايجالث١ َٚا ذنسٙ احملدثٕٛ َٔ طبازز ع٢ً أضاع ْطل " 

ألٕ احملدثني سددٚا املدازز ع٢ً  .دْٛص " ٖٚٛ َطذٌ ع٢ً أضطٛاْات أغٗسٖا يف أنطؿٛزد ٚيٓدٕ

َٔ دازضٞ االؾٛات خيًٛا َؤيؿ٘ َٔ ايسضِ ايبٝاْٞ ايرٟ ؾُُ٘ ٚمل ظبد أسدًا ، اضاع َاذنسٙ دْٛص

دْٛص ٚمجٝعِٗ تعسقٛا يًشسنات املعٝاز١ٜ ٚممٔ ؾّؿٌ ايكٍٛ ؾٝٗا األضتاذ بػس ٚٚاشٕ بٝٓٗا ٚبني 

ٚيعدّ ٚدٛد ٚؾـ يًشسنات ايكؿري٠ َٔ سٝح املدسز عٓد ايكدَا٤ ؾًٔ ْتٓاٍٚ  .اسبسنات ايعسب١ٝ

 .باملكاز١ْ ْٚهتؿٞ مبا قسزٙ احملدثٕٛ يف بٝإ طبازدٗااسبسنات املعٝاز١ٜ ٚايعسب١ٝ 

 

ى:مخارجىالحركاتىاألصلوة
ظ إٔ ايهطس٠ ٜستؿع ؾٝٗا ايًطإ حبٝح يٛ شاد يطُع ي٘ سؿٝـ ٚناْت ايٝا٤ ؾٗٞ سْال :ايهطس٠ -1

ؾايهطس٠ ايعسب١ٝ إذٕ سسن١  .سسن١ أَا١َٝ ٜستؿع ؾٝٗا َكدّ ايًطإ إىل اسبٓو األع٢ً :نايتايٞ

 .ٖٚٞ سسن١ قٝك١ أَا١َٝ

يف  حبٝح ٜطتٟٛ َا ميهٔ إٔ ٜؿٌ إيٝ٘ ايؿِ اذا ٖبط أٍٚ ايًطإ إىل أقؿ٢ طبسز ايؿتش١ ايعسب١ٝ: -2

ٚايػؿتإ يف ساي١ اْؿساز تاّ ، عبٛ أقؿ٢ ااسبٓو ايًطإ قاع٘ َع اعبساف قًٌٝ َٔ أقؿ٢ ايعسب١ٝ

" أْٗا  بػس ؾٝٗا .ٜٚكٍٛ د .ٗاب ٜٚٗص األٚتاز ايؿٛت١ٝ ٖٚٛ َازا، ٚتسنت اهلٛا٤ ٜٓطًل َٔ ايس٥تني

  .(29سسن١ َتطع١ " )

 الحيدخ ازتؿع أقؿ٢ ايًطإ إىل اخس سد ممهٔ عبٛ اسبٓو األع٢ً حبٝح طبسز ايك١ُ: ٖٚٞ إذا-3

ذبرب١ يف األٚتاز  أٟ ٜهٕٛ ؾساؽ ٜطُح مبسٚز ٖرا اهلٛا٤ َع سدٚخ، يًٗٛا٤ املاز ب٘ أٟ ْٛع َٔ اسبؿٝـ

 (. 31"إٔ ايػؿتني تٓطبكإ ؾٝٗا متاّ االْطبام" ):ٜس٣ د. ابساِٖٝ ظباايؿٛت١ٝ يف ناٌَ اضتدازتٗا. ٚ

 ٜٚس٣ د. بػس: إٔ ايك١ُ سسن١ قٝك١. ٖرٙ طبازز اسبسنات ايجالث١ األؾ١ًٝ.

ٚغسح ايعًُا٤ ايعسب هلرا  (cardinal vowels) ٚضٓعسض تؿٓٝـ دْٛص يًشسنات املعٝاز١ٜ

ٚقطِ اسبسنات ع٢ً أضاع  اسبسنات ٚتهٜٛٓٗا. يف اْتاز نيزنصع٢ً ايًطإ ٚايػؿت ـ ٚقدايتؿٓٝ

 َٛقع ايًطإ يف ايؿِ نايتايٞ: 

ى
ى)أ(ىوضعىاللدان

دٕٚ إٔ حيدخ أٟ ، ٚذبدخ عٓدَا ٜهٕٛ أع٢ً ْكط١ يف ايًطإ أَا١َٝ األَا١َٝ ايكٝك١: اسبسن١ -1

١ استهاى َطُٛع يتٝاز اهلٛا٤ املاز بني ٖرٜٔ ايعكٜٛٔ. َٚجٌ ٖرا ايٓٛع سسن١ ايهطس٠ اشبايؿ

 تهتبني. ، بالد:قؿري٠ ٚط١ًٜٛ يف َجٌ
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ٚتهٕٛ أع٢ً ْكط١ يف ايًطإ أَا١َٝ ٚبعٝد٠ َٔ َكد١َ ضكـ اسبٓو ، اسبسن١ االَا١َٝ ايٛاضع١ -2

ٜٚتِ ذيو بؿتح ايؿهني ايعًٟٛ ٚايطؿًٞ ع٢ً قدز املطتطاع َجٌ سسن١ ايؿتش١ اشبايؿ١ ، األع٢ً

 َٚاٍ.، ضأٍ:قؿري٠ ٚط١ًٜٛ َجٌ

، عٓد ايٓطل بٗا اَا١َٝ، عٓدَا تهٕٛ أع٢ً ْكط١ يف ايًطإ –ْؿـ ايكٝك١: ٖٚٞ اسبسن١ االَا١َٝ  -3

ٖٚٞ  -ٚتكع يف ايجًح األع٢ً َٔ ايطاؾ١ بني اسبسن١ األَا١َٝ ايكٝك١ٚاسبسن١ األَا١َٝ ايٛاضع١

 ٚتكابٌ ايهطس٠ املُاي١ ايكؿري٠ ٚايط١ًٜٛ عبٛ: ن١ًُ بٝت يف ايٓطل ايعاَٞ. getيف االظبًص١ٜ َجٌ 
أَا١َٝ ، سن١ االَا١َٝ ْؿـ ايٛاضع١: ٖٚٞ عٓدَا تهٕٛ أع٢ً ْكط١ يف ايًطإ عٓد ايٓطل بٗااسب -4

ٚاسبسن١ االَا١َٝ ايٛاضع١ َٚجٌ ، ٚتكع يف ايجًح األضؿٌ َٔ املطاؾ١ بني اسبسن١ االَا١َٝايكٝك١

 هلا ايدنتٛز أٜٛب:"ايه١ًُ املؿس١ٜ باع " 

ٕ أع٢ً ْكط١ يف ايًطإ خًؿ١ٝ ٚقسٜب١ َٔ ٖٚٞ ذبدخ عٓدَا تهٛ :اسبسن١ اشبًؿ١ٝ ايكٝك١ -5

يف ايًػ١ ايعسب١ٝ  َٚٔ أَجًتٗا، َؤخس٠ ضكـ اسبٓو األع٢ً دٕٚ إٔ حيدخ استهاى يتٝاز اهلٛا٤

 ٜطّٛ.، سسن١ ايؿتش١ اشبايؿ١ قؿري٠ ٚط١ًٜٛ َجٌ ضؤاٍ
و َؤخس٠ ضكـ اسبٓ ٚبعٝد٠ عٔ، ٚتهٕٛ أع٢ً ْكط١ يف ايًطإ خًؿ١ٝ :اسبسن١ اشبًؿ١ٝ ايٛاضع١ -6

دٕٚ استهاى يتٝاز اهلٛا٤ عٓد خسٚد٘ َٚٔ اَجًتٗا ايؿتش١ ايط١ًٜٛ أٚ ايكؿري٠ اييت تسد تاي١ٝ ألسد 

 طاب.، َجٌ قالٍ( ايكا٤، ايؿاد، ايطا٤، ايكاد)ايؿٛاَت املؿد١ُ االزبع١ 

ٚتكع يف ، عٓد ايٓطل بٗا، ٚتٓتر عٓدَا تهٕٛ أع٢ً ْكط١ يف ايًطإ :اسبسن١ اشبًؿ١ٝ ْؿـ ايكٝك١ -7

َٚٔ ، ٚاسبسن١ اشبًؿ١ٝ ايٛاضع١، ًح األع٢ً َٔ املطاؾ١ بني اسبسن١ اشبًؿ١ٝ ايكٝك١ايج

 .أَجًتٗا:يٕٛ يف ايٓطل ايعا١َ

ٖٚٞ ْؿظ طبسز اسبسن١ اشبًؿ١ْٝؿـ ايكٝك١ األ أْٗا تكع يف  :اسبسن١ اشبًؿ١ٝ ْؿـ ايٛاضع١ -8

 gotا ايدنتٛز أٜٛباالضؿٌ َٔ املطاؾ١ بني اسبسن١ اشبًؿ١ٝ ايكٝك١ ٚايٛاضع١ َٚجٌ هل ايجًح

 (31)أؾٛات ايًػ١ 

يف ٚضط َٓطك١ ، ٚتهٕٛ أع٢ً ْكط١ يف ايًطإ عٓد ايٓطل بٗا، central vowel :اسبسن١ املسنص١ٜ -9

 ."betterأٜٛب "  َٚجٌ هلا ايدنتٛز، اسبسنات

 

 
 

ى:الذفتونوضعىى-ب
 أقطاّ: قطِ ايعًُا٤ احملدثٕٛ ٚقع ايػؿتني إىل ثالث١

 .َع اسبسنات اشبًؿ١ٝ، ع٢ً تؿاٚت يف ْطبت٘، ٚتتدرٙ ايػؿتإ :ٚقع ايكِ -1

يشكض ايايٛح 

 ٚح

 خهفٛح

 8 خهفٛح   U  

َظف ضٛقح 7  O  

 َظف ٔاعؼح 7

C 

  A ٔاعؼح 6

 i1 ضٛقح  

e َظف ضٛقح   2 

اعؼح ٔ ع َظف 3 

a 4 َظف ٔاعؼح 
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 .ع٢ً تؿاٚت يف ْطبت٘ َع اسبس نات االَا١َٝ، ٚقع االْؿساز: ٚتتدرٙ ايػؿتإ -2

 . ايػؿتإ َع اسبسن١ ايتٛضط١ أٚ اسبسن١ املسنص١ٜ ٚتتدرٙ :اسبٝاد ٚقع-3

 

ٚيٝظ َٔ ايكسٚزٟ إٔ ، ت َأخٛذ٠ َٔ يػ١ َع١َٓٝٚٔ املالسظ إٔ اسبسنات املعٝاز١ٜ يٝط

ْٚظاَٗا خيتًـ َٔ يػ١ اىل اخس٣ ٚع٢ً ٖرا األضاع ميهٔ إٔ عبددايؿسم بني ، تهٕٛ يف نٌ ايًػات

 :ًٜٞ اسبسنات ا يعسب١ٝ ٚاسبسنات املعٝاز١ٜاييت سددٖا دْٛص نُا

سن١ املعٝاز١ٜ األَا١َٝ ٖٞ سسن١ أَا١َٝ قٝك١ إال أْٗا ربتًـ عٔ اسب، إٕ سسن١ ايهطس٠ ايعسب١ٝ -1

، مبع٢ٓ إٔ َكدّ ايًطإ، ٚأقٌ أَا١َٝ، بأْٗا أقٌ قٝكا، ( يف ددٍٚ دْٛص1) ٖٚٞ اسبسن١، ايكٝك١

نُا إٔ أع٢ً ْكط١ يف ٖرا ، (1) ٜهٕٛ أقٌ ازتؿاعآَ٘ َع املعٝاز١ٜزقِ، عٓد ايٓطل بايهطس٠ ايعسب١ٝ

 تتذ٘ عبٛ اشبًـ قًٝال. ازبص٤ األَاَٞ َٔ ايًطإ

ربتًـ عٔ اسبسن١ املعٝاز١ٜ  إال أْٗا، ٖٞ سسن١ أَا١َٝ ٚاضع١تكسٜبا، سسن١ ؾتش١ ايعسب١ٝإٕ  -2

(يف ددٍٚ "دْٛص" بأْٗا أقٌ اتطاعا ٚأقٌ أَا١َٝ. أٟ إٔ أع٢ً 4ٖٚٞ اسبسن١ زقِ )، ايٛاضع١ األَا١َٝ

ٖرا  خؿٝـ يف َع ازتؿاع، أع٢ً ْكط١ يف ايًطإ عٓد ايٓطل بايؿتش١ ايعسب١ٝ تهٕٛ قسٜب١َٔ ٚضط٘

ؾشسن١ ايؿتش١ ايعسب١ٝ أَا١َٝ ٚأقٌ اتطاعأَ اسبسن١ املعٝاز١ٜ زقِ أزبع١ أٚ ، ازباْب َٔ ايًطإ

 مخط١. 

إٕ دسن١ ايك١ُايعسب١ٝ: خًؿ١ٝ قٝك١ٚربتًـ عٔ اسبسن١ املعٝاز١ٜ زقِ مثا١ْٝيف ددٍٚ  -3

ٜهٕٛ ، يعسب١ٝبايك١ُ ا ألْٗا أقٌ قٝكا ٚأقٌ خًؿ١ٝ ؾازبص٤ اشبًؿُٝٔ ايًطإ عٓد ايٓطل "دْٛص"

 أقٌ ازتؿاعا َٓ٘ َع املعٝاز١ٜ زقِ مثا١ْٝٚازبص٤ اشبًؿٞ َٔ ايًطإ ٜتذ٘ عبٛ األَاّ قًٝال.

 

ىصفاتىالحركات
ٚيهٔ ، مل ٜٗتِ ايكدَا٤ ناشبًٌٝ ٚابٔ دين بؿؿات اسبسنات ناٖتُاَِٗ مبدازز اسبسٚف 

 :نُا ًٜٞ ًْٚدؿٗا احملدثني غسسٛا ؾؿات اسبسنات

ألٕ اسبسنات نُا ذنسْا ٖٞ بعض سسٚف ، ايجال ث١ يف ؾؿ١ ازبٗس تػرتى اسبسنات ازبٗس: -1

يف صبس٣ َطتُسال  ٜٓدؾع اهلٛا٤ ؾعٓد خسٚدٗا ؾاأليـ ٚايٛاٚ ٚايٝا٤ تػرتى يف ؾؿ١ ازبٗس، املد

املٓدؾع خالٍ  ٚال ٜكٝل صبس٣ اهلٛا٤ سؿٝؿا الحيدخ ٜعٛق٘ عا٥ل أٚ ٜعتايؿسق٘ زأع ايًطإ.ٚأْ٘

ؾًريو تهٕٛ ، اجملس٣ ٚأسدخ اهلٛا٤ سؿٝؿا يتهٕٛ ؾٛت ايٝا٤ أٚ ايٛاٚ ألْ٘ يٛ قام، ٚايؿِ اسبًل

اسبسن١ أنجس َتطعا شبسٚز اهلٛا٤ َٔ بني ايًطإ ٚاسبٓو األع٢ً.ؾٗرٙ ؾؿ١ ازبٗس نُا ذنس 

ٚنريو د. زَكإ  (.32أثٓا٤ ايٓطل") "قسز ايعًُا٤ تتُٝص بأْٗا ايؿٛت اجملٗٛز اّيرٟ حيدخ :د.بػس

ع٢ً غهٌ َطتُس َٔ ايبًعّٛ ، صبٗٛز٠ خيسز اهلٛا٤ عٓد ايٓطل بٗا ؾٛاتذنس" ٖٞ أ عبد ايتٛاب

استهانا  ٚايؿِ دٕٚ إٔ ٜتعسض يتدخٌ األعكا٤ ايؿٛت١ٝ تدخال ميٓع خسٚد٘ أٚ ٜطبب ؾٝٗا

ْؿـ ايكٝك١ غاز١ٜ ٚ نريو ايهطس٠ املتٛضط١ ٖٞ سسن١ اَا١َٝ بني ايكٝك١ٚ (.33َطُٛعا")

بني ، اشبًؿ١ٝ تكسٜبًا(ٚ االَا١َٝ)ط١ سسن١ ٚضط١ٝ بني ٚايؿتش١ املتٛض .صبٗٛز٠ غري َطتدٜس٠

 ايك١ُ املتٛضط١ سسن١ خًؿ١ٝ بني ايكٝك١. ٚغري َطتدٜس٠ ْؿـ ايٛاضع١ صبٗٛز٠ٚ ايٛاضع١

ْؿـ قٝك١ ، ٚنريو ايك١ُ املؿد١ُ سسن١ خًؿ١ٝ .َطتدٜس٠ٚ ْؿـ ايكٝك١ صبٗٛز٠ٚ

 .تكسٜبا صبٗٛز٠ َطتدٜس٠

 

  ؾؿ١ ايتؿدِٝ ٚخاؾ١ إذا دا٤ت َع أسد سسٚف االطبامتػرتى اسبسنات ايجالث١ يفايتؿدِٝ:  -2

 ضٓكطِ ايتؿدِٝ إىل األقطاّ ايتاي١ٝ: ٚيهٔ ٖرٙ ايؿؿ١ مل ٜؿؿًٗا ايكدَا٤ ٚعبٔ

 ايتؿدِٝ ازبص٥ٞ: -أ 

  :ٖٚٞ يًشسنات ايجالث١ َع سسٚف االضتعال٤ ْٚبدأ بايهطس٠ ٖٚرٙ ايؿؿ١ بني ايتؿدِٝ ٚايرتقٝل

 ٠ املتٛضط١:ايهطس٠ ايكؿري (1) ايهطس٠: -1
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 ٚايكاف، ٚايػني، اشبا٤ :اييت تؿاسب ْطل ايؿٛاَت ذات ايتؿدِٝ ازبص٥ٞ يف ايعسب١ٝ ٖٚٞ ٖٚٞ ايهطس٠

ازبص٤ األَاَٞ َٔ ايًطإ دباٙ املٓطك١ األَا١َٝ َٔ ضكـ اسبٓو األع٢ً  "ٜستؿع ؾٝٗا ٜٚس٣ د. طبتاز:

ٛعا يًدًـ َٔ ايهطس٠ ايكؿري٠ املسقك١ ٚأنجس زد ٜٚهٕٛ االزتؿاع قًٝال أقٌ َٔ ايؿتش١ املسقك١، )ايػاز(

الخيتًـ عٓٗا إال يف ، ٜٚالسظ إٔ هلرٙ اسبسن١ ْظري طٌٜٛ .(34قُاؽ")، غرا٤، َٚٔ أَجًتٗا خساف

 زقٝب.، ٜػٝب، ؾؿ١ ايطٍٛ َٚٔ أمثًتٗا: ن١ًُ خٝطإ

 ( ايهطس٠ ايكؿري٠ املؿد١ُ:2)

تٓتر ٚ ايظا٤ٚ ٚايطا٤، ٚايكاد، ٖٚٞ ايؿاد، تؿاسب ٖرٙ اسبسن١ ايؿٛاَت املؿد١ُ تؿدُٝا نًٝا

إ اع٢ً ٚ، ايؿازم يف إ َكدّ ايًطإ ٜهٕٛ اقٌ ازتؿاع عبٛ ايػازٚ بٓؿظ طسٜك١ ايهطس٣ ايطابك١

 . ْكط١ يف ازبص٤ االَاَٞ َٔ ايًطإ تبتعد اىل اشبًـ قًٝال بايٓطب١ يًهطستني ايطابكتني

 ٓٗا اال يف ايه١ُٝ اٚ يف ايطٍٛخيتًـ ع هلرٙ اسبسن١ ْظري طٌٜٛ الٚ قبا٤ٚ ٚ َٔ اَجًتٗا طال٤

  .عظِٝٚ طني سسن١ ايهطس٠ ايط١ًٜٛ املؿد١ُ َجٌ ن١ًُ: َٔ اَجًتٗاٚ

 

 :ايؿتش١ - 2

 :)أ( ايؿتش١ ايكؿري٠ املتٛضط١ 

ٚ ٜتِ اْتادٗا حبٝح ٜهٕٛ .ٚ ْعين بٗا اسبسن١ اييت تؿاسب ْطل ايؿٛاَت ذات ايتؿدِٝ ازبص٥ٞ

َٔ اَجًتٗا َغًب يف ٚ ص٤ ايؿعاٍ يف ع١ًُٝ ْطل ٖرٙ اسبسن١تكسٜبًا ٖٛ ازب، ازبص٤ االٚضط َٔ ايًطإ

هلرٙ اسبسن١ ْظري طٌٜٛ ال خيتًـ عٓٗا اال يف ؾؿ١ . ٚن١ًُ َخٝاٍٚ ايؿتش١ ايكؿري٠ املتٛضط١

 .قا٥ِٚ خامتٚ َٔ اَجًتٗا ايؿتش١ املتٛضط١ ايط١ًٜٛ ن١ًُ غا٥بٚ ايطٍٛ اٚ ايه١ُٝ

 :)ب( ايؿتش١ ايكؿري٠ املؿد١ُ

عٓد ايٓطل بٗا تهٕٛ اع٢ً ْكط١ يف ٚ ١ َؿاسب١ يًؿٛاَت املؿد١ُ تؿدُٝا نًٝاتسد ٖرٙ ايؿتش

تعد ٚ تهٕٛ ايػؿاتإ غري َطتدٜستنيٚ نُا إ ايؿِ ٜهٕٛ َؿتٛسًا، بعٝد٠ عٔ ايطبلٚ ايًطإ خًؿ١ٝ

( اال إ ازبص٤ اشبًؿٞ َٔ ايًطإ قد تهٕٛ َتكد١َ 5ٖرٙ اسبسن١ اقسب اسبسنات ايعسب١ٝ اال املعري١ٜ )

  .طسٜلٚ اَجًتٗا سسن١ ايؿتش١ املٓؿد١ُ يف ن١ًُ ؾبٝحٚ (5كٝاع اال اسبسن١ املعٝاز١ٜ )باي

َٔ اَجًتٗا سسن١ ايؿتش١ ٚ هلرٙ اسبسن١ ْظريا طٌٜٛ ال خيتًـ عٓٗا اال يف ؾؿ١ ايطٍٛ اٚ ايه١ُٝٚ 

 .ظاملٚ ؾابسٚ ايط١ًٜٛ يف ن١ًُ طايب

 :ايك١ُ ايعسب١ٝ -3

 :)أ( ايك١ُ ايكؿري٠ املتٛضط١

ٜتِ اْتادٗا بايهٝؿ١ٝ اييت ٜتِ بٗا اْتاز ٚ ٖرٙ اسبسن١ َؿاسب١ يًؿٛاَت ذات ايتؿدِٝ ازبص٥ٞ تسدٚ 

 .اقٌ قٝل َٓٗاٚ، ايك١ُ ايكؿري٠ املسقك١ غري اْٗا انجس خًؿ١ٝ

اٚ ، هلرٙ اسبسن١ ْظري طٌٜٛ ال خيتًـ عٓٗا اال يف ؾؿ١ ايطٍٛ. ُٚغسابٚ ُخًؿا٤ :َٔ اَجًتٗا ن١ًُٚ 

 .ٜكّٛٚ خيٕٛ :ن١ًُ َٔ اَجًتٗاٚ، ايه١ُٝ

ٜتِ اْتادٗا ٚ )ب( ايك١ُ ايكؿري٠ املؿد١ُ تسد ٖرٙ اسبسن١ َؿاسب١ يًؿٛاَت املؿد١ُ تؿدِٝ نًٝا

اقٌ قٝكا ٚ نُا ٜكٍٛ د. زَكإ عبد ايتٛاب )اال اْٗا انجس خًؿ١ٝٚ َجٌ ايك١ُ ايكؿري٠ املتٛضط١

 (35ؾعٛد( )ٚ طُٛح :َٔ اَجًتٗا ن١ًُٚ َٓٗا

 ؾدزا :َٔ اَجًتٗا ن١ًُٚ ٌٜٛ ال خيتًـ عٓٗا اال يف ؾؿ١ ايطٍٛ اٚ ايه١ُٝٚ هلرٙ اسبسن١ ْظريا ط

 .بطٕٛٚ

 :ايرتقٝل – 3 

 :ٚ ٖٞ ؾؿ١ يًشسنات ايجالث١ َع بك١ٝ سسٚف ايًػ١

 :( ايهطس٠ ايعسب1١ٝ

 :ايهطس٠ ايكؿري٠ اشبايؿ١ َسقك١

ٖٞ ٚ، اسبٓو االع٢ًعٓد ايٓطل بٗا ٜستؿع ازبص٤ االَاَٞ َٔ ايًطإ دباٙ املٓطك١ االَا١َٝ َٔ ضكـ 

اذ يٛ مت ذايو أٟ شٜاد٠ ازتؿاع ايًطإ ، دٕٚ إ ٜؤدٟ ٖرا االزتؿاع اال اعاق١ يف صبس٣ اهلٛا٤، َٓطك١ ايػاز
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 ٖٞ ْؿـ سسن١ٚ، ناْت ايٓتٝذ١ سدٚخ ؾٛت ايٝا٤ٚ عبٛ ايػاز يطُع بطبب٘ سؿٝؿا َطُٛع

 تسادع عبٛ اشبًـٚ ي١ اْؿسازٜكٍٛ د. عُس طبتاز )ؾإ ايػؿتني تهْٛإ عٓد ْطل بٗرا ايؿٛب حباٚ

 .(36َِٔ )ٚ ِضٗاّٚ ِبالد :َٔ اَجًتٗاٚ ذيو ع٢ً عبٛا قسٜب مما حيدخ يف ساي١ ايتبطِٚ

  .ْطِٝٚ ايه١ُٝ َجٌ ن١ًُ ٜبٝعٚ ٚ هلرٙ اسبسن١ ْظريا طٜٛال ال خيتًـ عٓٗا اال يف ايطٍٛ

  :( ايؿتش١ ايعسب2١ٝ

 :ايؿتش١ ايكؿري٠ املسقك١

بعٝد٠ عٔ ايػاز نُا إ ايؿِ َع ٖرٙ اسبسن١ ، ع٢ً ْكط١ يف ايًطإ اَا١َٝٚ عٓد ايٓطل بٗا تهٕٛ ا

ضط بني ٚ أٟ اْٗا سسن١، ٜهٕٛ َؿتٛس١ بٓطب١ انرب َٔ ْطب١ ؾتش٘ َع سسن١ ايهطس٣ ايطابك١

هلرٙ ٚ ضأٍٚ ََٔ :َٔ اَجًتٗا ن١ًُٚ اسبسن١ االَا١َٝ ايٛاضع١ٚ، اسبسن١ االَا١َٝ ْؿـ ايٛاضع١

 .باعٚ ضاٍ :َٔ اَجًتٗا ن١ًُٚ خيتًـ عٓٗا اال يف ؾؿ١ ايطٍٛ اٚ ايه١ُٝ اسبسن١ ْظريا طٌٜٛ ال

  :( ايك١ُ ايعسب3١ٝ

 :ايك١ُ ايكؿري٠ اشبايؿ١ املسقك١ 

"عٓد ايٓطل بٗا ٜستؿع ازبص٤ اشبًؿٞ َٔ ايًطإ دباٙ املٓطك١ اشبًؿ١ٝ َٔ :زَكإ عبد ايتٛاب .ذنس د

ٖرا االتؿاع اال اعاق١ صبس٣ اهلٛا٤ اٚ اسداخ ٖٞ َٓطك١ ايطبل دٕٚ إ ٜؤدٟ ٚ، ضكـ اسبٓو االع٢ً

، يطُع بطبب٘ سؿٝؿا َطُٛعٚ ازتؿع ايًطإ انجس عبٛ ايطبلٚ، اذ يٛ مت ذيو، استهاى َٔ أٟ ْٛع

قع اضتداز٠ ٚ ٖٞ ْؿـ سسن١ نُا إٔ ايػؿتني تتدرإٚ، ناْت ايٓتٝذ١ سدٚخ ؾٛت ايٛاٚٚ

. ػؿتنيايال ٜؤدٟ اال استهاى ب، سسا طًٝكا تطُح مبسٚز اهلٛا٤ َسٚزا، نا١ًَ َع بكا٤ ؾسد١ بُٝٓٗا

 .(37) "َٔ اَج١ً ذيو ن١ًُ ضؤاٍ ٚ

 ٜتٛب :َٔ اَجًتٗا ن١ًُٚ ٚ هلرٙ اسبسن١ ْظري طٌٜٛ ال خيتًـ عٓٗا اال يف ؾؿ١ ايطٍٛ اٚ ايه١ُٝ

 .زبٛعٚ

 :االمشاّ -4

ع٢ً ، دين يف ضس ايؿٓاع١بكٛي٘:" ؾسغِ إٔ ايعسب تػِ ايكاف غ٦ٝا َٔ ايؿِ ابٔ ٚقد ذنسٖرٙ ايؿؿ١

ٚأْ٘ دٕٚ زّٚ اسبسن١ ؾٗرٙ دالي١ قاطع١ ع٢ً إٔ سسن١ االمشاّ ، إٔ االمشاّ ٜكسب َٔ ايطهٕٛ

ٚأْٗا أقٌ يف ايٓطب١ ٚايص١ْ َٔ ، ٚاسبسف ايرٟ ٖٞ ؾٝ٘ ضانٔ أٚ نايطانٔ، يكعؿٗا غري َكٝد بٗا

 (.38ُٖص٠ بني بني ٚغريٖا َجٌ: ٜؤزقين ")اسبسن١ املدؿا٠ يف 

 ٜهٔ الؾٛت ٖٓاى ؾٝؿشال االمشاّ:" ٚاالمشاّ اطبام ايػؿاٙ بعٝدَا:ٚذنس د. ضبُد َهٞ

ٖٚٛ قِ ايػؿتني بعٝداضهإ اسبسف ع٣ًإٔ ٜرتنبُٝٓٗا ؾسد١ شبسٚز ايٓؿظ حبٝح ٜساٙ املبؿس 

 (.39دٕٚ األع٢ُ ٖٚٛ يف ايٛقـ ٚال ٜهٕٛ إال يف املكُّٛ" )

 "امشاّ سسن١ حبسن١ أٟ خًط سسن١ حبسن١ :يف االمشاّ كٌ ابٔ ايكباع عٔ ابٔ ازبصزْٟٚ

ٚظبدٖا يف قٌٝ  يف ايهطس٠ املػٛب١ بايكِ ْٚس٣ إٔ ٖرا ايٓٛع .(41اخس٣ ندًط ايهطس٠ بايك١ُ" )

  ٚبٝع ٚغٝض ٚغريٖا.

و يف ايك١ُ: ٚيألشٖسٟ زأٟ مجٌٝ يف االمشاّ ؾٝكٍٛ:" االمشاّ إٔ تػِ اسبسف ايطانٔ سسؾا نكٛي

ٚيهٔ مش١ َٔ  .ٖرا ايعٌُ ٚتطهت ؾتذد يف ؾٝو امشاَا يالّ مل ٜبًؼ أْٔ ٜهٕٛ ٚاٚا ٚال ذبسٜها ٜعتد ب٘

األشٖسٟ دعٌ ٖرٙ ايؿؿ١ يًشسنات ايجالث١. .(41ايؿتح أٜكا")ٚ ٚجيٛش ذيو يف ايهطس، ق١ُ خؿٝؿ١

و أثس يف ايٓطل ٜٚكع َٔ غري إٔ يري ٜٚظٗس طبسد٘ َٔ خالٍ قِ ايػؿتني نُٔ ٜسٜد ايٓطل بك١ُ

 (تأَٓا)يف يف ٚضط ايه١ًُ

تكِ ايػؿتإ عٓد ايٓطل بايٕٓٛ املػدد٠ يالغاز٠ اىل ق١ُ ايٕٓٛ األٚىل املدغ١ُ يف ايٕٓٛ ايجا١ْٝ  

ؾٗٛ قِ ايػؿتني عٓد ايٓطل باسبسف املكُّٛ  )تأَٓا( يف األؾٌ )تأَٓٓا(. ٚاالمشاّ اشباف بايٛقـ

 .ني( بعد ضهٕٛ ايٕٓٛ يًٛقـٚاملسؾٛع املٛؾٛف عًٝ٘ َجٌ:)ٜطتع

 ايسّٚ: -5

ؾًريو قعـ ؾٛتٗا يكؿس ، ٚقد عسؾ٘ ابٔ دين يف اشبؿا٥ـ بكٛي٘: "ٖٛ: االتٝإ باسبسن١ ٚقؿا

 (.42شَٓٗا ٜٚطُعٗا ايكسٜب املؿػٞ ٚأخؿ٢ َٓ٘ االمشاّ ألْ٘ يًعني ال يالذٕ " )
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زّٚ اسبسن١ أٟ إٔ  ٘ دٕٚأٟ إٔ ايسّٚ ٜظٗس ؾٝ٘ ؾٛت يًشسن١. أٟ أْاالمشاّ ٜكسب َٔ ايطهٕٛ ؾٝ

 .ايجابت َٔ اسبسنات يف ايسّٚ أقٌ َٔ احملرٚف

زّٚ اسبسن١ يف ايٛقـ ع٢ً املسؾٛع ٚاجملسٚز قاٍ ضٝبٜٛ٘:" أَا ايرٜٔ زاَٛا اسبسن١ ؾإْ٘ دعاِٖ إىل 

إضهإ ع٢ً نٌ ساٍ ٚإٔ ٜعًُٛا إٔ ساهلا عٓدِٖ  ذيو اسبسف ع٢ً إٔ خيسدٖٛا َٔ ساٍ َا يصَ٘

ٚذيو أزاد ايرٜٔ أمشٛا إال إٔ ٖؤال٤ أغد تٛنٝدا قاٍ  (.43ع٢ً نٌ ساٍ ") يٝظ نشاٍ َا ضهٔ

زّٚ اسبسن١ ايرٟ ذنسٙ ضٝبٜٛ٘ سسن١ طبتًط١ طبتؿا٠ يكسب َٔ ايتدؿٝـ ٖٚٞ :"ازبٖٛسٟ

  أنجس َٔ اإلمشاّ ألْٗا تطُع ٖٚٞ بص١ْ اسبسن١ ٚإٕ ناْت طبتًط١ َجٌ ُٖص٠ بني بني نُا قاٍ:

  ٚؾاح غساب ايبني أْت سصٜٔ أإٔ شّ أمجاٍ ٚؾازم دري٠ 

. إمنا ٖٛ حبسن١ (قٛي٘ أإٔ شّ تكطٝع٘ ؾعٛئ ٚال جيٛش تطهني ايعني ٚنريو يف قٛيٓا:)غٗس زَكإ 

، طبتًط١ ٚال جيٛش إٔ تهٕٛ ايسا٤ األٚىل ضان١ٓ ألٕ اهلا٤ قبًٗا ضانٔ ؾٝؤدٟ إىل ازبُع بني ايطانٓني

ا غري َٛدٛد يف غ٤ٞ َٔ يػات ايعسب. ٚنريو ٚيف ايٛؾٌ َٔ غري إٔ ٜهٕٛ قبًٗا سسف يني قاٍ: ٖٚر

  .(44")ٚخيؿُٕٛ ، ٚأَٔ ال ٜٗدٟ، إْا عبٔ ْصيٓا ايرنس :يف
 االغباع:-6

ٚاغباع ايؿتش١ ٜظٗس ؾٝ٘ سسف ، ؾاغباع ايك١ُ ٜظٗس ؾٝ٘ سسف ايٛاٚ، ٖٚٛ ؾؿ١ يًشسنات ايجالث١

 ، األيـ

َٓٗا َا تعًل بازباْب ، ظاّ ايًػٟٛاسبرف يف ايٓٚ ٚاغباع ايهطس٠ ٜظٗس يف يكد تعددت ؾٛز ايصٜاد٠

ٚيعٌ َا ُٜٗٓا يف ٖرا املكاّ َا تعًل ، غري ذيوٚ، املعاْٞٚ َٓٗا َا تعًل بازباْب ايرتانٝبٚ، ايؿٛتٞ

املكؿٛد بريو َا ٜطسأ ع٢ً اسبسنات يف خطاب املتهًِ َٔ ٚ، ذبدٜدا باسبسناتٚ، بازباْب ايؿٛتٞ

 يف ٚ، يف َٛاقع أخس٣ ٜكؿسٚ، د يف ق١ُٝ اسبسن١ٜصٜٚ ؾاملتهًِ قد جيسؤ ؾُٝطٌ، إغباع أٚ قؿس

 قسا٤ات ايكسإٓ مناذز نجري٠ َٔ ٖرا األَس.ٚ أدا٤ات ايعسب املدتًؿ١

ؾهُا إٔ ، ايٛاٚٚ ايٝا٤ٚ ٖٞ األيـٚ، ايًنيٚ عًِ إٔ اسبسنات أبعاض سسٚف املد"اٜكٍٛ ابٔ دين: 

، ؾايؿتش١ بعض األيـ ،ايك١ُٚ ايهطس٠ٚ ٖٞ ايؿتش١ٚ، اسبسنات ثالث١ ؾهريو اسبسنات ثالث١

، ٚقد نإ َتكدَٛ ايٓشٜٛني ٜطُٕٛ ايؿتش١ األيـ ايؿػري٠، ايك١ُ بعض ايٛاٚٚ، ايهطس٠ بعض ايٝا٤ٚ

 (.45")ٚقد ناْٛا يف ذيو ع٢ً طسٜل َطتك١ُٝ، ايك١ُ ايٛاٚ ايؿػري٠ٚ، ايهطس٠ ايٝا٤ ايؿػري٠ٚ

ٚ )١ َٔ سٝح ايه١ُٝ قا٥ال: ايطًٜٛٚ ايعالق١ بني اسبسنات ايكؿري٠، بػهٌ أٚقح، ٚ ٜؤند بعد ذيو

 ٜديو ع٢ً إٔ اسبسنات أبعاض هلرٙ 

 (اسبسٚف أْو َت٢ أغبعت ٚاسد٠ َٓٗٔ سدخ بعدٖا اسبسف ايرٟ ٖٞ بعك٘

 َع٢ٓ ٖرا ايهالّ إٔ اسبسن١ املػبع١ ٖٞ اييت تػب٘ اسبسن١ ايكؿري٠ َٔ سٝح َٛقع ايٓطل

عًٝ٘ ؾًهٌ سسن١ ٚ، إلمتاّ ْطكٗا يهٔ ربتًـ عٓٗا َٔ سٝح طٍٛ املد٠ ايص١َٝٓ ايالش١َ، نٝؿٝت٘ٚ

 طبٝعٞ :ٚاالغباع اسبسنٞ ْٛعإ .تٓػأ عٓٗا باَتداد ايؿٛت قؿري٠ سسن١ ط١ًٜٛ تكابًٗا

 ؾاإلغباع ايطبٝعٞ ٖٛ ايصٜاد٠ يف ، حبطب ايه١ُٝ اييت تكاف إىل ؾٛت اسبسن١ األؾ١ًٝ، َكاعـٚ

 ٚ ٖٛ ْٛعإ:، ن١ُٝ اسبسن١ ايكؿري٠ مبكداز ايكعـ ؾشطب

 طبٝعٞ يًشسنات ايط١ًٜٛ.االدا٤ اي 

 ٜٚهجس االغباع يف ايػعسيف ؾدز ايبٝت  .سسف ايٝا٤ ٖٞ:اإلغباع ايطبٝعٞ يًشسنات ايكؿري٠

ٚعذصٙ ٚا نجس ٚزٚد االغباع يف سسف اهلا٤ ٚؾٝ٘ ٚقؿ١ ط١ًٜٛ َع ايطالب يف َبشح عًِ 

 ايعسٚض ٚايكاؾ١ٝ.

 االختالع:  -7

شسن١ ُٖص٠ بني بني ٚغريٖا َٔ اسبسٚف اييت ن " اسبسن١ايكعٝؿ١ املدتًط١ :ٚقد عسؾ٘ ابٔ دين

ؾتهٕٛ  ٚٚقشٗا بإٔ تهٕٛ اهلا٤ َطه١ٓ ايبت١ (أّ َٔ الٜٗدٟ):َٚجٌ ي٘ ٜساد اختالع سسناتٗا ربؿٝؿا
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سٝا٤ ٜٚٚا٤ أس١ٝٝ ٚأع١ٝٝ طبتًطتني ٚاالختالع  ايتا٤ َٔ ٜٗتدٟ طبتًط١ اسبسن١ ٚنريو يف مجع

 يف سسن١ املِٝ بكٛي٘: ٚأْػد غٝالٕ بٔ سسٜح: (. ٚبني ضٝبٜٛ٘ اإلختالع 46")يف نٌ اسبسنات

ٚاالختالع ٜهٕٛ ٜهٕٛ يف نٌ  (.47باختالع سسن١ املِٝ األٚىل ايهطس٠" ) ٚغري ضؿع َجٌ حياَِ.

ٚايباقٞ َٔ اسبسن١ أقًٗاست٢ الربتًط بايطهٕٛ. ٚتًتُظ األدي١ إلثبات إٔ اسبسف ، اسبسنات

ؾرنس  يف َؿطًح ايؿسا٤ ؾٗٛ غري ذيو ُٖا أَاضٝبٜٛ٘ ٚابٔ دين ٚغري، ٖرا عٓد ايًػٜٛني .َتشسى

ٚال ، سٛايٞ ثًجٞ اسبسن١، ؾٝ٘ َٔ اسبسن١ انجس َٓايراٖب ايبٓا ايدَٝاطٞ:" ؾعٓدِٖ إٔ ايجابت

 .(48ٜكبط٘ إال املػاؾ١ٗ" )

ٖٚٛ قد اإلغباع. ٚقد دا٤ اختالع اسبسن١ ٚإضهاْٗا يف ، َع٢ٓ االختالع: ايٓطل باسبسن١ ضسٜع١

ٜػعسنِ. ٚنريو ْـ عًٝ٘ ضٝبٜٛ٘ عٔ ، ٚباز٥هِ، ٜأَسنِ، ٜأَسِٖ، ِنًُات َجٌ: ٜٓؿسن

نٝؿ١ٝ االختالع إٔ تأتٞ بجًجٞ اسبسن١ .(49أبٞ عُسٚ ؾكاٍ: "ؾأَا ايرٜٔ ال ٜػبعٕٛ ؾٝدتًطٕٛ " )

ست٢ ال  دٕٚ شٜاد٠،أٟ: ، ٚعرب عٓ٘ يف "اإلقٓاع" باإلغباع، ٚقد االختالع إمتاّ اسبسن١، أضٌٗ يف ايٓطل

 ٚقدُٖا ايطهٕٛ.، سف َد ؾٝدتٌ املع٢ٜٓتٛيد َٓ٘ س

  اإلخؿا٤ -8
ٖٚٛ ؾؿ١ يًشسن١ خالف يإلخؿا٤ ايرٟ يف ايتٜٓٛٔ ٚايٕٓٛ ايطان١ٓ َع اسبسٚف اشبُط١ عػس٠ 

 دّ طٝبا شد يف تك٢ قع ظاملا ؾـ ذا ث٢ٓ نِ داد غدـ قد مسا: اجملُٛع١ يف أٚا٥ٌ ايبٝت

بٔ دين بكٛي٘:" أَا اإلخؿا٤ أٜكا قٛي٘ ٖٚٛ َسادف يالختالع ٚيالقعاف ؾاخؿا٤ اسبسن١ بٝٓ٘ ا

  (.51" ٚحيٝا َٔ سٞ عٔ بٝٓ٘"):تعاىل

"غٗس زَكإ" "ؾُٝٔ" أخؿ٢". ٚذنس  :ؾاشبؿا٤ يف سسن١ ايٝا٤ ٚأٜكا ٜرنس اإلخؿا٤ يف قٛي٘ تعاىل

 ايبٓا: 

 (.51)."ٚتأَٓٓا يًهٌ خيؿ٢ َؿؿال". ٚأخؿني سسن١ ايٕٓٛ االٚىل

 

ىتجاورىالحركات
ىهرةىتجاورىالحركاتىطوولةىوقصورةىفيىتكوونىالصوغ:المبحثىاألول:ىظا

ضٓدزع ٖرا ايتذاٚز ٚأثسٙ يف ابداٍ اسبسٚف ْٚٛقح ضبب ٖرٙ ايظاٖس٠ ٚسدٚخ ٖرا ايجكٌ مما ٜؤؤدٟ  

ٚيًتؤرنري بؤإٔ نؤٌ َؤا عؤسض يؤ٘ ايؿؤسؾٕٝٛ يف        .أٚ ْكٌ اسبسن١ َٔ َهاْٗؤا  اىل ابداٍ سسف أٚ اَايت٘

 :تأثري اسبسٚف بعكٗا يف بعض .ٓكٌ ٚاسبرف ٖٛ َٔ ٖرا ايكبٌٝاالبداٍ ايؿسيف ٚاالعالٍ ٚاالدغاّ ٚاي

 ثكٌ دباٚز اسبسن١ ايط١ًٜٛ ٚايكؿري٠ أٚ ايتكا٤ سسنتني. -1

شدؤسى   :عٓدَا تتذاٚز سسنتني قؿري٠ ٚط١ًٜٛ نايهطس٠ ٚايٝا٤ ذنس األشٖسٟ:" قٍٛ ايًٝؤح: ٜعؤا   

 ٍ ألٕ نطؤس  ، قؤاٍ: ٖٚؤٛ قبؤٝح    ،ٜعؤا  بهطؤس ايٝؤا٤    :يًر٥ب إذا زأٜت٘ قًت )ٜعا ( قاٍ ٚبعض ايعسب ٜكؤٛ

 ،  ايٝا٤ شادٖا قبشا

  (.52ٚيٝظ َٔ نالّ ايعسب ع٢ً ؾعاٍ يف ؾدزٖا ٜا٤َهطٛز٠" )، ٚذيو ألٕ ايٝا٤خًكت َٔ ايهطس٠

ٚقؤد ٚقؤح    ٚذيو يجكٌ ايبؤد٤ بايهطؤس٠ َؤع ايٝؤا٤    ، ْالسظ دباٚز ايهطس٠ َع ايٝا٤ اييت تعد ايهطس٠ بعكٗا

يف  ال تهطس ٚاٚ ٚعٛاع نُا تهطس ايصاٟ شٖسٟ" ايٛعٛع١ ٚاٚعٛاعايعًُا٤ ٖرا ايجكًؿٞ ايتذاٚز ؾرنس األ

قؤاٍ: ٚنؤريو سهاٜؤ١ ايٝعٝعؤ١ ٚايٝعؤاع َؤٔ ؾعؤاٍ ايؿؤبٝإ إذا          نسا١ٖٝ يًهطس٠ يف ايٛاٚ ايصيصاٍ ٚعبٛٙ

، ايػؤؤؤ٤ٞ إىل ؾؤؤؤيب آخؤؤؤس ألٕ ايٝا٤خًكتٗؤؤؤا ايهطؤؤؤس٠. ؾٝطؤؤؤتكبشٕٛ ايؤؤؤٛاٚ بؤؤؤني نطؤؤؤستني زَؤؤؤ٢ أسؤؤؤدِٖ

 ِ ٕ ، ٚايٛاٚخًكتٗؤا ايكؤؤ ايتكؤؤا٤ نطؤس٠ ٚقؤؤ١ُ ؾؤال دبؤؤدُٖا يف نؤالّ ايعسبؿؤؤٞ أؾؤٌ ايبٓؤؤا٤      ؾبطؤتكبشٛ

 ٚأْػد:

 (.53) أٜدٟ األٚشاعُا تًك٢ َٚا ترز" تٓاٚهلا أَطت نٗا١َ ٜعٝاع

ٖٓا أٜكابني نسا١ٖٝ ايتكا٤ ايهطس٠ بايٛاٚ ٜٚظٗس ٖرا إٔ سسن١ ايًطإ تهٕٛ بؿعٛد َؤؤخس٠ ايًطؤإ   

ٕ  إىل أقؿ٢ ٚقع ٚيف ٖؤرا ٜكؤٍٛ ؾؤاسب ايػؤاؾ١ٝ:      ؾؤعب١ يف ايٓطؤل   ؾريدع يرتتؿع َكد١َ ايًطإ ؾتهؤٛ

 (. 54يف املدسز " ) "اضتجكًٛا ايٓكٌ َٔ ايك١ُ إىل ايهطس٠ أٚ ايعهظ ألُْٗا سسنتإ ثكًٝتإ َتبآٜتإ
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إذ  ؾٝكٍٛ:" ٚايكِ حيتاز ؾٝ٘ إىل ذبسٜو ايعكًتني إىل َا دْٚ٘ يف ايجكٌ ٖٚٛ ايهطس ٚبني إٔ ايكِ أثكٌ

ٚعًِ َٔ إٔ ايؿتح أخؤـ َُٓٗؤا إذ ال حيتؤاز ؾٝؤ٘ إىل ذبسٜؤو       سٜو عك١ً ٚاسد٠ال حيتاز ؾٝ٘ إال إىل ذب

نطستني ثكٌ َٚطتكبح عٓد ايعسب ألٕ ايًطإ يف ايهطؤس٠ ٜستؿؤع زأضؤ٘ إىل     (. ٚيف ايٛاٚ بني55)ايعكٌ" 

ٔ      األع٢ً ؾٝٗبط اسبٓو ٚتستؿؤع   َؤع ايؤٛاٚ ثؤِ ٜعؤٛد ٜٗؤبط      ٜٚستؿع َؤؤخس٠ ايًطؤإ اىل أقؿؤ٢ سؤد ممهؤ

َٚٔ نسٙ ايهطس قبٌ ايٛاٚ اٚ ايكؤ١ُ قبؤٌ ايٝا٤قؤاٍ ابؤٔ دؤين:" ؾأَؤا        .َٚٔ ٖٓا ايؿعٛب١ َٕكد١َ ايًطا

إمنا ٖٛ اضؤتجكاٍ  ، ؾًٝظ ذيو غ٦ٝا زادعا إىل اسبسٚف، اشبسٚز َٔ نطس إىل قِ بٓا٤ الشَا اضتهساِٖٗ

 أْؤت يؤٛ زَؤت تؤأتٞ بهطؤس٠ أٚقؤح قبؤٌ األيؤـ مل تطؤتطع         ٚ َِٓٗ يًدسٚز َٔ ثكٌٝ إىل َا ٖٛ أثكٌ َٓ٘

أٚ ايك١ُ قبٌ ايٝا٤ ايطان١ٓ املؿؤسد٠  ، ٚنريو يٛ تهًؿت ايهطس٠ قبٌ ايٛاٚ ايطان١ٓ املؿسد٠، ذيو ايبت١

 (.  56ٚنًؿ١ الدبدٖا َع اسبسٚف ايؿشاح") يتذػُت ؾٝ٘ َػك١

ْٚس٣ إٔ ايطبب يف ذيو صباٚز٠ ايهطس٠ يًٝا٤أٚ ايٛاٚ خبؤالف اسبؤسٚف ايؿؤشاح ؾؤأٟ سؤسف َؤٔ اسبؤسٚف        

بكٛيؤ٘:" ٜٚصٜؤد ذيؤو     ٜٚٛقر ٖؤرا ابؤٔ دؤين    سنات ايجالخ دٕٚ ؾعٛب١ يف ايًؿظايؿشاح ٜأتٞ قبٌ اسب

ٚقٛسا يو إٔ مجٝع سؤسٚف املعذؤِ غؤري ٖؤؤال٤ ايجالثؤ١ أسؤسف يؤو إٔ تؤأتٞ بهؤٌ سؤسف َٓٗؤا بعؤد أٟ             

 (. 57ٚال دبد َٔ ذيو تبٛأ يف ايًؿظ ٚال اضتهساٖا" ) اسبسنات غ٦ت

 سٙ يف اْػا٤ ؾٝؼ ددٜد٠.ايتذاٚز بني اسبسن١ ٚسسف املد اجملاْظ هلا ٚأث -2

ٖٚؤٞ   ؾٝٓتر عٓٗا ؾٝػ١ ددٜد٠ َٚٓٗا أيـ ؾاعٌ ٚؾاعٍٛ َٚا غابٗٗا َٚٔ ٖرا األيـ اييت دباٚز ايؿتش١

ِ ، ٚاألمسا٤، نٌ أيـ تدخٌ ع٢ً األؾعاٍ ٖٚؤٞ  ، مما الأؾٌ هلا ٚإمنا تأتٞ الغباع ايؿتش١ يف ايؿعٌ ٚاالضؤ

ملؤؤا يصَتٗؤؤا اسبسنؤؤ١ ، ؾؤؤازت ٚاٚا، خؤؤامت ٚخؤؤٛامت" :جؤؤٌ هلؤؤا األشٖؤؤسَٟإذا يصَتٗؤؤا اسبسنؤؤ١ تؿؤؤري ٚاٚا ٚ

يف ازبُؤع ؾؿؤازت    (. أزاد بؤاأليـ اجملؤاٚز٠ يًؿتشؤ١ ذبٛيؤت إىل ؾؤٝػ١ ددٜؤد٠      58يطهٕٛ األيؤـ بعؤدٖا ")  

ؾٓؤؤتر عٓٗؤؤا ؾؤٝػ١ ددٜؤؤد٠ َجؤؤٌ   خؤٛامت ألْٗؤؤا ذبٛيؤت إىل ٚاٚ ؾصٜؤؤاد٠ األيؤؤـ يف ايٛضؤط الغؤؤباع ايؿتشؤ١    

ايؤيت ٜهؤٕٛ    ٜؿطؤس ْػؤأ٠ نؤجري َؤٔ ايؿؤٝؼ      تأتٞ الغباع ايؿتش١َٚا أغاز إيٝ٘ األشٖسٟ َٔ األيـ  .ؾاعٍٛ

ٚؾعؤٌ  –ؾعؤٍٛ   –ٚؾعٌ –ؾعٌٝ  –ؾعٌ  -ؾعاٍ -ؾعٌ :اشبالف ؾٝٗا يف اسبسن١ ٚأيـ املد املكابٌ هلا َجٌ

  ؾاعٌ.–

أزاد إٔ ٜظٗؤس األيؤـ   ، ٚنرا ايهطس٠ ٜٚا٤ االغباع يف املؿادز ٚايٓعؤٛت َجؤٌ ناذبتؤ٘ نٝؤرابا أٟ نؤرابا     

َٚٓٗؤا ٜؤا٤ َطؤهني ٚعذٝؤب أزادٚا بٓؤا٤ )َؿعؤٌ(       ، يف املؿدز ؾذعًٖٛا ٜا٤ يهطس٠ َا قبًؤٗا  اييت يف قازبت٘

اييت يف ناذب١ ذبٛيؤت إىل ٜؤا٤ يتٓاضؤب نطؤس٠ ايهؤاف ايطؤابك١ هلؤا         أٟ أيـ املد، ٚبٓا٤ ؾعٌ ؾأغبعٛا ايٝا٤

دبؤاٚز  ألْ٘ ؾٝػ١ ؾعٌ بهطستني ْادز٠ ٚؾعٌ بهطس٠ ٚق١ُ يف األمسا٤ ْادز٠ ٚذنؤس األشٖؤسٟ َؤٔ أثؤس     

ٚاألؾٌ: عٕٛ ؾهسٖؤٛا   ؾكاٍ:" ٜكاٍ زدٌ عٛإ ٚخٌٝ عٕٛ ع٢ً ؾعٌ ذبٍٛ ؾعٌ يف األدٛف اسبسنات

 (. 59ايكا٤ ق١ُ ع٢ً ايٛاٚ ؾطهٖٓٛا ٚنريو ٜكاٍ: زدٌ دٛاد ٚقّٛ دٛد")

ٚنريو يف عٛإ ٚاألؾٌ عٕٛ ٚقد ٚقح ضبب٘ ضٝبٜٛ٘ بكٛي٘: " نُا نسٖٛا ايكؤ١ُ يف ؾعؤٌ ٚذيؤو    

 (.61األقعـ إٔ ٜهسٖٛا ذيو ؾٝ٘" )ٚايعٕٛ ؾ عبٛ: ايبٕٛ

ٚإمنؤا ٜطؤهٔ اسبؤسف     ٖٚرا ايٓٛع ٜطؤتجكٌ ؾٝؤ٘ ْكؤٌ اسبسنؤ١    ، أٟ ال ٜٓكًٖٛا ع٢ً ايٛاٚ خٛؾا َٔ ايجكٌ

 .ألٕ ايك١ُ َٔ دٓظ ايٛاٚ ٚايٓكٌ يًتدؿٝـ ايرٟ ناْت ضتٓكٌ عًٝ٘

ى
ىظاهرةىاإلبدالى:ىالمبحثىالثاني

 ابداٍ اسبسنات ٚأثسٙ يف سسٚف ايع١ً: -1

ؾٗرا ايٓٛع َٔ االبداٍ إَؤا إٔ ٜهؤٕٛ بابداسبسنؤ١     اسبسنات خيتًـ نجريا عٔ ابداٍ اسبسٚفإٕ ابداٍ 

ٖٚٞ اسبسنات اييت تهؤٕٛ عًؤ٢ مجٝؤع اسبؤسٚف عؤدا اسبؤسف األخؤري ٖٚؤٛ يف         ، َٔ أخس٣ يف ب١ٝٓ ايه١ًُ

نتؿسٜعؤات متؤِٝ ٚتًتًؤ١     :ٖٚؤرا ايٓؤٛع ٜتبؤع يًؤٗذاتؿٞ اسبسنؤ١     ، ذز٠، دٚز٠، ذز٠ٚ :مجٝع ايؿٝؼ َجٌ

ٚضٓتٓاٚت ايتبادٍ بني سسٚف املد ع٢ً أضاع اسبسن١ اييت تطبل بعض ٖرٙ اسبؤسٚف ٚسؤسٚف   ، سا٤بٗ

  .املد ٚايًني ٜبدٍ بعكٗا َٔ بعض سطب اسبسنات اييت تطبكٗا
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 قًب األيـ ٜا٤ بعد ايهطس٠: -1

ٚقد السظٓا ؾُٝا ضبل َٔ قاٍ: يف َؿدز قؤازب قؤريابا ٚنؤاذب نٝؤراب ٚعبُٖٛؤا أزاد إٔ ٜظٗؤس يف       

 ٚال ضبٌٝ إىل ذيو إال إٔ جيعًٗا ٜا٤ ٚنٌ أيـ تكع بعد نطس٠ تبدٍ ٜا٤.، األيـ اييت يف ايؿعٌاملؿدز 

 قًب األيـ ٚاٚا بعد ايك١ُ: -2

ايٛاٚ أٜكا ٖٞ بدٍ َٔ أيـ قازب ٚقد ؾطسٙ ابٔ دين بكٛي٘:" ٚذيو عبٛ)ؾعٌ( َٔ  :َٚجًٗا يف قٜٛسب

ٍ     ؾتكًب، ايكٍٛ ٚايطٍٛ أؾً٘ أْتكٍٛ: قٍٛ ٚطٛيجِ تطتجكٌ ذيو قٝؤٌ   :ايٛاٚ يًهطؤس٠ قبًؤٗا ايٝؤا٤ ؾتكؤٛ

 (.61ٚطٌٝ")

 قًب ايٛاٚ ٜا٤ بعد ايهطس٠: -3

ٚيف ٖرا ايٓؤٛع َؤٔ اإلبؤداٍ قؤاٍ األشٖسٟ:"قؤاٍ ايًٝؤح: تكؤٍٛ ايعؤسب نجؤس ؾٝؤ٘ ايكٝؤٌ ٚايكؤاٍ ٜٚكؤاٍ:إٕ              

ٍ        :اغتكاقٗا َٔ نجس٠ َا ٜكٛيٕٛ ٜٚكؤاٍ: قٝؤٌ    :قاٍ ٚقٌٝ ي٘: ٜٚكؤاٍ بؤٌ ُٖؤا امسؤإ َػؤتكإ َؤٔ ايكؤٛ

 (.62) ؾكًبت ايٛاٚ ٜا٤" ٚيهٔ ايهطس٠ غًبت قٌٝ ع٢ً بٓا٤)ُؾعٌ( نالُٖا َٔ ايٛاٚ، بٓا٤ ؾعٌع٢ً 

ٚأزاد األشٖسٟ إٔ صب٤ٞ ايهطس٠ قبٌ ايٛاٚ ٚضهٕٛ ايٛاٚ أد٣ إىل ثكٌ ؾال تٓاضب بُٝٓٗا ؾأبديٛا اسبسنؤ١  

 ايط١ًٜٛ حبسن١ ط١ًٜٛ َٓاضب١ يًشسن١ ايكؿري٠ قبًٗا.

 : قًب ايٝا٤ ٚاٚ بعد ايك١ُ-4
ؾكًبؤت ٜؤا٤ ايًؤني إىل ٚاٚ     .َٚٓ٘ ن١ًُ طٛب٢ ناْت يف األؾٌ طٝب٢ ؾكًبت ايٝؤا٤ ٚاٚا إلْكؤُاّ ايطؤا٤    

 املد َٓاضب١ يًك١ُ ؾأؾبشت طٛب٢.

 ذبٌٜٛ ايًني إىل َد ٚتػٝري اسبسن١ قبً٘ يتٓاضب٘: -5
ضؤب بؤني   ٚضؤبب٘ ايتٓا ، َٚٔ ٖرا ايٓٛع أٜكا إبداٍ سسف املؤد ايؤيت اعتؤرب ايكؤدَا٤ اسبسنؤات بعكؤا َٓٗؤا       

ّٝـ ايكؤّٛ ٚزبعؤٛا     ٚقؤد  ، إذا أؾؤابِٗ َطؤس ايؿؤٝـ ٚايسبٝؤع     :اسبسن١ ٚسسف املد املبدٍ ؾؿٞ نًُؤ١ ؾؤ

ُٝؿٓا ؾأضؤتجكًت ايكؤ١ُ َؤع ايٝؤا٤ ٚنطؤست ايؿؤاد يتؤدٍ عًٝٗؤا. ؾكؤد            ؾٝؿٓا ٚزبعٓا ٚنإ يف األؾًُؿؤ

     ٔ دؤسع ايٝؤا٤    اضتجكًت ايك١ُ َع ايٝا٤ ؾأبديت بهطس٠ يتدٍ ع٢ً ايٝؤا٤ احملرٚؾؤ١ ألٕ دسضؤٗا قسٜؤب َؤ

 ؾؿٓا :ٚسرؾت يطهٕٛ اسبسف ايرٟ ًٜٝٗا

 ابداٍ ايٛاٚ ٜا٤ ملٓاضب١ اسبسن١:-6

ٖٚٓا تبدٍ ايٛاٚ ٜا٤ يف ساي١ تطسؾٗا ٚتهٕٛ َطؤبٛق١ بهطؤس٠ َجؤٌ: زقؤٞ ٚاألؾؤٌ زقؤٛ ؾٛقعؤت ايؤٛاٚ         

ايتطؤؤسف ٚصباٚزتٗؤؤا يًشسنؤؤ١ ٚذنؤؤس   َتطسؾؤؤ١ ٚقبًؤؤٗا نطؤؤس٠ ؾكًبؤؤت ٜؤؤا٤ يتؿؤؤري زقؤؤٞ ؾايطؤؤبب   

  األشٖسٟ:"

ٕ قاٍ  ٚزمبؤا دعًؤت ايؤٛاٚ ٜا٤ألْؤ٘ بؤين عًؤ٢       ، ٚاالضؤِ ايؿؤدا٠ٚ  ، ايًٝح ؾد٢ ايجٛب ٜؿد٢ إذا اتطؤ  ٚدز

ٛ  :اييت أؾًٗا، (. ألٕ ايؿدا٠ٚ أؾًٗا ؾدٛ َجٌ ايسقٛإ ٚايساق63ٞؾعٌ بؿعٌ") ؾايطؤبب يف ٖؤرا   ، ايساقؤ

٘ اغؤتكام  اإلبداٍ ٖٛ إٔ ايهطس٠ ضؤبكت ايؤٛاٚ املتطسؾؤ١ ٚيف ْؿؤظ املٛقؤع ذنؤس زأٟ ايصدؤاز َؤٔ اداشتؤ         

ٚيف ْؿؤظ املٛقؤع أٜكؤا ذنؤس عؤٔ       .عٝظ َٔ ايعٛع ٖٚؤٛ ايطٝاضؤ١ ؾكًبؤت ايؤٛاٚ ٜؤا٤ الْهطؤاز َاقبًؤٗا       

ؾًُؤا دؤا٤ت ايٝؤا٤    ، ؾعؤٌ َٓؤ٘ َؤأخٛذ ٚاألؾؤٌ إٔ ٜهؤٕٛ قؤ٣ٛ      ، ايؿكؤس ٚايكؤٞ َؤٔ ايكؤٛا٤     :األؾُعٞ: ايكٛا٤

   ٞ قؤ٣ٛ بؤايٛاٚ ٚغؤبٝ٘    ألٕ األؾؤٌ  ، نطست ايكاف.ؾأبديت ايٛاٚ ٜا٤ ٚنطست ايكاف يتٓاضؤب ايٝؤا٤ يف ايكؤ

ٖٚرا أقٝظ َؤٔ قؤٍٛ َؤٔ ٜكؤٍٛ قطؤٝألٕ أؾؤًٗا       ، بٗرا َاأٚزدٙ أٜكا عٔ أبٞ عبٝد يف مجع ايكٛع قٝاع

 ٚإمنا سٛيت ايٛاٚ ٜا٤ يهطس٠ َا قبًٗا..ٚايٛاٚ َٓٗا قبٌ ايطني، قٛع

 ذبٌٜٛ ايك١ُ نطس٠ ملٓاضب١ ايٝا٤: -7

، يٕٛ أبٝض َػسب ؾؿا٤ ؾٝؤ٘ ظًُؤ١ خؿٝؤ١    :" قاٍ ايًٝح: ايعٝظ ٚايعط١:َٚٔ ٖرا ايٓٛع ذنس األشٖسٟ

ٚإمنؤا نطؤست ايعؤني    ، ٚايهُتؤ١  قاٍ: ٚايعٝط١ يف أؾٌ ايبٓا٤ ؾع١ً ع٢ً قٝاع ايؿٗب١، ٜكاٍ مجٌ أعٝظ

أٚ عاع  جملاٚزتٗا ايٝا٤ ٚنإ أؾٌ اسبسف َٔ ايعٝظ قاٍ: ٚإذا اضتعًُت ايؿعٌ َٓ٘ قًت: عٝظ ٜعٝظ

ٚذنس ضٝبٜٛ٘ قاعد٠ هلرا ايٓٛع َؤٔ   .َع اسبسنات ٚضبب ٖرا االبداٍ دباٚز سسف املد ٚايًني، ٜعٝظ

 .(64" ٚاعًِ إٔ ٖرٙ ايٛاٚ ال تكع قبًٗا أبدا نطس٠ اال قًبت ٜا٤" ):االبداٍ ؾكاٍ

 ربؿٝـ اهلُص٠ َٔ دٓظ سسن١ َاقبًٗا:  -8
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ْٚكؤٍٛ ٖؤرا    دعًؤت سسنتٗؤا ٜؤا٤ يًهطؤس٠    ، ؾهًُؤ١ خط٦ٝؤ١   ٚاالبداٍ يف اسبسن١ أٜكا حيدخ يف اهلُص٠

 .و زدٌ خبؤٛع ؾؤإذا خؿؿؤت قًؤت زدؤٌ خبؤٛ ؾذعًؤت اهلُؤص٠ ٚاٚيًكؤ١ُ ايؤيت قبًؤٗا           زدٌ خبؤ نكٛي

 ٚدعًتٗا سسؾا ثكٝال

ؾشٛيؤت اهلُؤص٠    بٛشٕ طببٛع يف ٚشٕ سسؾني َع ايٛاٚ اييت قبًٗا ٚذنس األشٖسٟ:" ْكٍٛ ٖرا َتاع طببؤ

 (.  65ٚاٚا يًك١ُ قبًٗا" )
ٖٚٞ يٝطت  ذيو يٛدٛد ايهطس٠ أٚ ايك١ُ قبًٗاٚ ْالسظ إٔ أثس اسبسن١ أد٣ إىل ابداٍ اهلُص٠ ٜا٤ أٚ ٚاٚ 

، يًسدٌ ًٜؤّٛ ؾذعًتٗؤا ٚاٚ ضؤان١ٓ    :ؾإذا أزدت ذبٌٜٛ اهلُص٠ ًَٓٝؤّ ؾتكٍٛ.ٚقؿا ع٢ً ايك١ُ ٚايهطس٠

 .ؾذعًتٗا ٜا٤ يًهطس٠ قبًٗا عبٛ ٜبٝع، ٚيألضد ٜصٜس، ألْٗا تبعت ايك١ُ

 تعسٜـ ايكًب بني االضِ ٚايؿؿ١:-9

َٚؤٔ   يع١ً حبسن١ غري صباٚز٠ سبسف ايعًؤ١ ؾٝؿؤسم بؤني َعٓؤ٢ َٚعٓؤ٢     ٚقد ٜستبط االبداٍ يف سسٚف ا

ٚدٚز اسبسنؤ١ ؾُٝٗؤا ذنؤس األشٖؤسٟ يف قٛيؤ٘ تعؤاىل: "نؤربت مثؤٛد          ذيو ايؿؿٌ بني االضؤِ ٚايؿؤؿ١  

ٚؾع٢ً إذا ناْت َٔ ذٚات ايٝا٤ أبديت يف االضِ ٚاٚ يتؿؿٌ  بطػٛاٖا قاٍ ايصداز: أؾٌ طػٛاٖا طػٝاٖا

، ٚقؤايٛا اَؤسأ٠ خصٜؤا    ٚإمنا ٖٞ َٔ: تعتٝت: ٖٚٞ ايبك٣ٛ َٔ بكٝت، ٞ ايتك٣ٛبني االضِ ٚايؿؿ١ تكٍٛ ٖ

ٕ   :ٚاالضؤِ ايطػؤ٣ٛ ٚتكؤٍٛ مسعؤت    ، ٚطػٝؤت  ٚقاٍ طػؤٛت  ألْ٘ ؾؿ١ (. ٖٚؤرا  66أٟ ؾؤٛت٘") :طػؤ٢ ؾؤال

قًؤتِ قًبؤت ايعؤسب     :ٚابٔ دين ٜكٍٛ يف ٖرا: " ؾاْ٘ قٌٝ ايٓٛع َٔ اإلبداٍ ٖٛ يًؿؿٌ بني االضِ ٚايؿؿ١

ؾازبٛاب أِْٗ إمنؤا  ، ست٢ قايٛا ايك٣ٛ ٚايتك٣ٛ ٚايبك٣ٛ -ٚاٚ -ٚناْت الَٗا ٜا٤ ْت امساالّ ؾع٢ً إذا نا

 .ؾعًٛا ذيو يف ؾع٢ً ألِْٗ قد قًبٛا الّ )ايؿع٢ً( إذا ناْت امسا ٚناْت الَٗا ٚاٚا قًبت ٜا٤ طًبا يًدؿ١

٤ يف ٖؤرا ٚيف غؤريٙ   ؾًُا قًبٛا ايٛاٚ ٜؤا ، ايدْٝا ٚايعًٝا ٚايكؿٝا ٖٚٞ َٔ دْٛت ٚعًٛت ٚقؿٛت :ٚذيو عبٛ

مما ٜطٍٛ تعدادٙ عٛقٛا ايٛاٚ َٓػًب١ ايٝا٤ عًٝٗا يف أنجس املٛاقع بإٔ قًبٖٛا يف عبٛ ايتكؤ٣ٛ ٚايجٓؤ٣ٛ   

  .أيؿا (. أزاد إٔ ايؿتش١ تهٕٛ ضببا البدا67ٍٚاٚا يٝهٕٛ قسبا َٔ ايتعٜٛض ٚايتهاؾؤ بُٝٓٗا ؾأعسؾ٘")

ى
ىالمبحثىالثالث:ىاإلمالة:
ضؤٓسنص ع٣ًُؤا ٜٓؤتر     ٚيف ق٤ٛ دزاضتٓا يًشسنات األؾ١ًٝ ٚايؿسعٝؤ١ ، اتٖٚٞ َٔ أثس دباٚز اسبسن

 :اسبسنات ايتاي١ٝ َٔ دباٚز

  .ٜٚٓتر عٓٗا االَاي١ اسبسن١ بني ايؿتش١ ٚايهطس٠ -1

 ٜٚٓتر عٓٗا أيـ ايتؿدِٝ. اسبسن١ بني ايؿتش١ ٚايك١ُ  -2
ٚإٕ ناْؤت  ، ١ٚضٓس٣ َا حيدخ َٔ أثس يتذاٚز ٖرٙ اسبسنات َٚا ٜٓػأ عٓٗا َٔ سسنات غري خايؿؤ 

ٖرٙ اسبسنات ايؿسع١ٝ ْادبؤ١ عؤٔ دبؤاٚز سسنؤات قؿؤري٠ ٚطًٜٛؤ١ َتؿكؤ١ أٚ طًٜٛؤ١ ٚقؿؤري٠ غؤري           

ِ     ٚاملالسظ إٔ اإلَاي١، َتؿك١ ٖٚؤٞ قًًٝؤ١    ٚقؤٝظ عاَؤ١   يف هلذات أٌٖ ظبدأنجس خاؾؤ١ بؤني بؤين متؤٝ

ني ظاٖس٠ بهجس٠ ٚمشاٍ ؾًطط يف ايًٗذ١ ايًبٓا١ْٝ ٚايطٛز١ٜ ٚإٕ ناْت سدٜجا اإلَاي١ .عٓد أٌٖ اسبذاش

 ؾُذاهلا ايظٛاٖس ايًٗذ١ٝ يف اسبسنات يف حبح قادّ بإذٕ اهلل. 

ٖٞ َؿدز قٛيؤو: أًَؤت ايػؤ٤ٞ اَايؤ١ إذا     " :ؾاسب ايػاؾ١ٝ قد عسؾٗا َا املكؿٛد باإلَاي١؟ يف ايًػ١: "ٚ -1

تشؤ١  أٟ ٖؤٞ عؤدٍٚ بايؿ   ٚيف االؾطالح: إٔ ٜٓش٢ بايؿتش١ عبٛ ايهطس٠.عديت ب٘ عٔ ازب١ٗ اييت ٖٛ ؾٝٗا

عٔ اضتٛا٥ٗا إىل ايهطس٠ ٚذيؤو بؤإٔ تػؤسب ايؿتشؤ١ غؤ٦ٝا َٓؿؤٛت ايهطؤس٠ ؾتؿؤري ايؿتشؤ١ بٝٓٗؤا ٚبؤني            

ٖٚرا غبٝ٘ مبا ذنؤسٙ ابؤٔ دؤين     .(68ايهطس٠ ثِ إٕ نإ ٖٓاى ايؿا ؾال ضباي١ تؿري بني األيـ ٚايٝا٤" )

سب َٔ دباْظ ايؿٛت يك ؾتٌُٝ األيـ اييت بعدٖا عبٛ ايٝا٤ بكٛي٘ " ٖٞ إٔ تٓشٛ بايؿتش١ عبٛ ايهطس٠

ٚ   :ٚقد أَايٛا ايؿتش١ ٚإٕ مل تهٔ بعدٖا أيؿا ؾكؤايٛا  ٚؾتشؤ١ عابؤد ٚعؤازف"     ٚزأٜؤت خؤبط زٜؤاح    َؤٔ عُؤس

(69). 

ٚبؤاأليـ عبؤٛ ايٝؤا٤ َؤٔ غؤري قًؤب       ، ْٚس٣ إٔ أمشٌ تعسٜـ يإلَاي١ ٖٛ: ٖٞ إٔ تٓشٛ بايؿتش١ عبٛ ايهطس٠

   نريو اإلقذاع.ٚتط٢ُ ، ٖٚٞ اإلَاي١ احملك١، َبايؼ ؾٝ٘ خايـ ٚال اغباع

   :أضباب اإلَاي١-2
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ؾريدؤع ضؤبب اإلَايؤ١ ٖؤٛ: دبؤاْظ ايؿؤٛت        دين ٚؾاسب ايػؤاؾ١ٝ  نُا ٚزد يف تعسٜـ اإلَاي١ عٓد ابٔ

سها١ٜ أؾؤٛات   " ٚاملا٤: املِٝ مماي١ ٚاأليـ ممد١َٚ:ٚضٓٛقذٗا َٔ خالٍ األَج١ً ايتاي١ٝ: ذنس األشٖسٟ

 ايػا٤ ٚايظبا٤ قاٍ ذٚ ايس١َ: 

 .(71داع ٜٓادٜ٘ باضِ املا٤ َبػّٛ ")  َاربْٛ٘الٜٓعؼ ايطسف إال

ٕ     ؾكد أَاٍ املِٝ َٚد األيـ.ٚأَا َت٢ ٚإٔ ٚبًؤ٢ جيؤٛش   ، ٚاحملؤاٍ أمسؤا٤   ؾٝذٛش ؾُٝٗؤا اإلَايؤ١ ألُْٗؤا ضبؤاال

ؾٝٗا اإلَاي١ ألْٗا ٜا٤ شٜدت يف بٌ ٚقد بني ابٔ دين ضبب اإلَايؤ١ يف ٖؤرٙ اسبؤسٚف بكٛيؤ٘:" دؤاشت إَايؤ١       

ٍ يف دٛاب َٔ قاٍ يو أمل تؿعؤٌ نؤرا ؟ )بًؤ٢( ؾًُؤا قاَؤت بٓؿطؤٗا قٜٛؤت سبكؤت         أال تس٣ أْو تكٛ:ب٢ً

 (.71باألمسا٤ يف دٛاش اَايتٗا نُا أٌَٝ عبٛ أ٢ْ َٚت٢ " )

 :ْٛعإ االَاي١ أْٛاع اإلَاي١: -3 

 تهٕٛ بني ايٝا٤ ٚاأليـ.:ايؿػس٣

 تهٕٛ بني األيـ ٚايٝا٤. :ايهرب٣

ٖٚٞ اَاي١ نرب٣. ٖٚٓاى نًُات  .ٚاأليـ إىل ايٝا٤، ايهطس٠ٚن١ًُ صبساٖا متٌٝ ؾٝٗا ؾتش١ ايسا٤ اىل 

٢ٖٚ نٌ ايـ َتطسؾ٘ اؾ١ًٝ َٓكًب١ عٔ ٜا٤ ذبكٝكا ضٛا٤ ؾ٢ ؾعٌ  :ذٚات ايٝا٤-1 تدخًٗا اإلَاي١ َٓٗا:

 اهل٣ٛ –اغرت٣  -ٖد٣  :َجاٍأٚ اضِ. 

 اسد٣ -ايٓذ٣ٛ  -قؿ٣ٛ  (:بجالث١ ايؿا٤)ايت٢ ع٢ً ٚشٕ: ؾع٢ً  :ايؿات ايتأْٝح-2
  ْؿاز٣ -اضاز٣  :ىلؾعا
 عط٢ -ب٢ً  -ا٢ْ  -َت٢  (:نًُات َٓؿٛف عًٝٗا)امسا٤ االضتؿٗاّ  -3
  ايكش٢ -: ايك٣ٛ (ست٢ ٚإ نإ اؾًٗا ٚاٚا) :نٌ َازضِ بايٝا٤ -4

  ست٢ -ع٢ً  -اىل -َٚا شن٢  -يد٣  :َاعدا
 (مساع١ٝ عٓد ايعسب) :نًُات َٓؿٛف عًٝٗا-5

 اجملسٚز، ايٓاع - (اجملسٚز)ز َػازب محا -عابد  -اجملسٚز( )احملساب
 َا ال مياٍ:  -4

     ٍ أَؤايٞ ؾٝكؤُٕٛ    :يف بعض اسبسٚف ميٌٝ ايعسب ٖٚرا خطأ ٚقد ذنؤس األشٖؤسٟ:" قًؤت: ٚايعاَؤ١ تكؤٛ

 (. 72ألٕ األدٚات ال متاٍ")، غري مماٍ، ٚايؿٛاب أَا ال األيـ ٚميًٕٝٛ ٖٚٛ خطأ

ُٖٚؤا َعؤا   ، ال، إٔ ال ٜكؤٍٛ أؾؤًٗا أ   :ٍ ؾكؤط َٚجًؤٗا  ٚايطبب يف عؤدّ اإلَايؤ١ ألٕ اإلَايؤ١ يف األمسؤا٤ ٚاألؾعؤا     

ألْٗؤؤا يٝطؤؤت بأمسؤؤا٤  ال جيؤؤٛش يف غؤؤ٤ٞ َٓٗؤؤا اإلَايؤؤ١ ، ٚإذا، ٚإال، ٚأَؤؤا، َٚٓٗؤؤا ستؤؤ٢ الميؤؤاالٕ ألُْٗؤؤا أدٚات

 اإلَاي١ ؾٝٗا غرب دا٥ص٠.  ، ٚع٢ً ٚيد٣، إىل:ٚنريو

اب ايتؿؤسف ٚألْؤ٘ ال أؾؤٌ    يك١ً تؿسؾِٗ ؾٝٗا ٚاإلَاي١ َٔ بؤ  ٚذنس ؾاسب ايػاؾ١ٝ: " اسبسٚف المتاٍ

 .(73إليؿاتٗا ؾتُاٍ يًُٓاضب١" )

 ْكٌ اسبسن١:  -5

ٚقؿؤؤري٠ يتتٓاضؤؤب اسبسنؤؤ١ املٓكٛيؤؤ١  إٕ ْكؤؤٌ اسبسنؤؤ١ ٜؤؤتِ أسٝاْؤؤا ٜؤؤتِ أسٝاْؤؤا بؤؤني سسنؤؤ١ طًٜٛؤؤ١ 

   :ٚأسٝاْا ذبٌ سسن١ ضبٌ سسن١ .ٚاسبسف ايطابل أٚ اسبسف ازبدٜد

   :ٚقًبٗا ٜا٤ ْكٌ نطس٠ ايٛاٚ إىل ايطانٔ -1

جيُؤع ايؿؤٛام    :ذنسٙ األشٖسٟ بكٛي٘: "ثعًب عٔ ض١ًُ عٔ ايؿسا٤ قاٍ ايٓٛعُٔ ْكٌ اسبسن١ ٚثٌ ٖرا

، َٚجًؤ٘ أقُٝؤٛا ايؿؤال٠   ، ٜا٤ الْهطاز َا قبًؤٗا  ؾكًبت ملا قبًٗا نطست ايٛاٚ ؾكًت، أؾٛق١ ٚاألؾٌ، أؾٝك١|

، أقُٝؤٛا  ؾكس٥ؤت ، ٚقًبٛا ايٛاٚ ٜا٤ يهطؤس٠ ايكؤاف   ايكاف ؾاْهطست ع٢ً ؾأيكٛا سسن١ ايٛاٚ، األؾٌ أقَٛٛا

األؾٌ َؿٛب١ ٚأؾٛق١ َجؤٌ دؤٛاب أدٛبؤ١     ناْت َٚجً٘ َؿٝب١ نريهكٛهلِ أؾٝك١ ٖرا َٝصإ ٚاسد

(."74.) 
ايطهٕٛ يريو قًبت ايٛاٚ إىل ٜا٤ يتٓاضب اسبسن١ ٖٚؤٞ ايهطؤس٠    َهإ اسبسن١ ٖٚٞ ايهطس٠ ؾكد ْكًت

 َٔ دٓظ ايٝا٤. ٖٞ اييت
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 ْٚكٌ سسنتٗا: سرف اهلُص٠ -2

َٚٓ٘ أؾٌ ايطؤاٍ َُٗٛش غؤري إٔ ايعؤسب اضؤتجكًٛا قؤ١ُ اهلُؤص٠      . ٚايتدؿٝـ ٚاسبرفٚقد جيتُع ايٓكٌ 

 ٟ يف ايتكؤؤا٤  يًتدؿٝؤؤـ خاؾؤ١  املتُؤاثًتني  " قؤاٍ ايصدؤؤاز ضؤأيت أضؤؤأٍ اسؤد٣ اسبؤؤسنتني   :ٚذنؤس األشٖؤؤس

ٔ     ايطانٓني ٚأنجس ايٓكٌ حيدخ يف سسف ايع١ً ٚأنجؤسٙ يف ايؤٛاٚ    َتشسى قبًؤ٘ سؤسف ؾؤشٝح ضؤان

ٌ   اسبسن١ َٔ املعتؤٌ إىل ايطؤانٔ ايؿؤشٝح    (. ؾتٓك75ٌٚايٝا٤.") قؤاٍ( ؾأؾؤً٘ قؤٍٛ بؤديٌٝ     :)ٚذيؤو َجؤ

ٌ :َؿدزٙ َقٍٛ ؾًٛ أزدْا إٔ ْؿٛؽ َٓ٘ ؾعال َكازعا يكًٓا   )ٜكٍٛ( َٚجٌ ٖرا ايكبط ؾٝ٘ غ٤ٞ َٔ ايجكؤ
ٚيريو ٜكٍٛ عًُا٤ ايتؿسٜـ إٕ سسن١ ايٛاٚ اييت ٖٞ ايك١ُ يف ٖرا ايٓٛع اْتكًؤت إىل ايكؤاف ايطؤان١ٓ    

  ٖؤٞ ايكؤ١ُ   ناْت عًٝٗا ْٚالسظ إٔ ايٛاٚ بكٝت ٚاٚا ٚذيو ألٕ اسبسن١ اييت .ٝؿري ايؿعٌ ٜكٍٛقبًٗا ي
ايبؤا٤ ضؤان١ٓ    ٚاملكؤازع َٓؤ٘ ٜبٝؤع    َٚؿدزٙ َبٝع ٖٚٞ َٔ دٓظ ايٛاٚ َٚجٌ ٖرا ايؿعٌ )باع( أؾً٘ بٝع

ٕ  ؾتٓكؤٌ سسنؤ١ ايٝؤا٤ إىل ايبؤا٤ ايطؤان١ٓ يٝؿؤري ايؿعؤٌ ٜبٝؤع        ، بايهطس ٚايٝا٤ ضبسن١ ايٝؤا٤   ْٚالسؤظ أ

ٟ    ٚيف .بكٝت ألٕ اسبسن١ اييت ناْت عًٝٗا ٖٞ ايهطس٠ َٔ دؤٓظ ايٝؤا٤   قؤاٍ ايًٝؤح:    :ضؤأٍ قؤاٍ األشٖؤس

ؾؤإذا سؤرؾٛا اهلُؤص٠ قؤايٛا:      ؾؤإذا ٚؾؤًٛا بايؿؤا٤ ايؤٛاٚ ُٖؤصت      ضٌ :ؾٝكٛيٕٛ ٚايعسب قاطب١ ذبرف اهلُص٠

ٞ  ْٚالسظ يف ٖرا ايؤٓـ ايتدؿٝؤـ ٚايٓكؤٌ ٚاسبؤرف     .(76َطت١ً") ٚايطؤني   َؿتٛسؤ١  َطؤأي١ اهلُؤص٠   :ؾؿؤ

 . ٚسرؾٛا اهلُص٠ ؾأيكٛا ايؿتش١ ع٢ً ايطني ضان١ٓ

دعؤ٘ يف   :َا سهاٙ أبٛ عًٞ عٔ أبٞ عبٝؤد٠ أْؤ٘ مسؤع    ٚيف ْكٌ سسن١ اهلُص٠ أٚزد ابٔ دين: " ٚعبٛ َٓ٘ 

ٚأعكؤب َٓٗؤا   ، ؾٓؿ٢ ايهطس٠، ٖٚٞ َهطٛز٠ ٚذيو أْ٘ ْكٌ ق١ُ اهلُص٠ بعد إٔ سرؾٗا عٔ ايسا٤، سس أَ٘

 (.  77ق١ُ" )

يف ظؤٌ ؾكؤاٍ: " ظؤٌ     ٌ سسن١ ايعني إىل ايؿؤا٤ يف املكؤعـ ايجالثٞ:َٚٓؤ٘ َؤا أٚزدٙ األشٖؤسٟ:     ْك -3

 (. 78سٍٛ نطس٠ ايالّ ع٢ً ايظا٤" ) َٚٔ قسأ ظًت بايهطس، ايالّ سرؾت يجكٌ ايتكعٝـ ٚايهطس

ٚنٌ األؾعاالملكعؿ١ َٔ ايجالثٞ املهطؤٛز   ٚذنسٖا أٜكا بٓؿظ ايطسٜك١ ٖٚرٙ ايه١ًُ تػازنٗا سًًت

 .ٚاتؿاهلا بايكُري إىل ايؿا٤ تٓكٌ سسنتٗا يف ساي١ اسبرف نيايع
 ْكٌ اسبسن١ يإلدغاّ:   -4

ٍ      ٚظبد األشٖسٟ ٜرنس َٔ ْكٌ اسبسن١ َا ٜهٕٛ يف اإلدغاّ  ؾًٝكؤٞ سسنؤ١ اسبؤسف ايجؤاْٞ عًؤ٢ األٚ

ّ    (ٚاألؾٌ ؾٝٗؤا )أأممؤ١  ( ْٚٗا: )أ١ُ٥  ْٝؤ١ أدغُؤت األٚىل يف ايجا  ٚيهؤٔ املؤُُٝني ملؤا ادتُعؤا     .ألْؤ٘ مجؤع إَؤا

ٌ ، ٚأيكٝت سسنتٗؤاع٢ً اهلُؤص٠   ؾؤاال دغؤاّ ضؤببا يف ْكؤٌ     ، أ٥ُؤ١ ؾأبؤديت َؤٔ اهلُؤص٠ املهطؤٛز٠ ٜؤا٤       :ؾكٝؤ

   .باالقاؾ١ إىل ابداٍ اهلُص٠ ٜا٤ يتٓاضب ايهطس٠ اسبسن١

 ٚقبًٗاأيؿا.  ْكٌ ؾتش١ ايٛاٚ -5

ٚ ، ٚاألؾٌ يف َجاب١ َجٛب١ :قاٍ أبٛ اضشل :ذنس األشٖسٟ يف َاد٠ ثاب  إىل ايجؤا٤  ْكًؤت  ٚيهٔ سسن١ ايؤٛا

 يتٓاضؤب اسبسنؤ١   ٚضبب قًبٗا يتشسنٗؤا ٚاْؿتؤاح َؤا قبًؤٗا     (.79ٚتبعت ايٛاٚ اسبسن١ ؾاْكًبت أيؿا" )

 .ٖٚرا ايٓٛع ٜط٢ُ )اعالٍ باالتباع(
 

ىالخاتمة
ٚهلا دٚز أضاضٞ يف َطتٜٛات ايًػ١ ، اسبسنات ايعسب١ٝ ٖٞ زنٔ أضاضٞ يف ايًػ١ ايعسب١ٝ

ايتػري ايرٟ حيدخ عٌ أب١ٝٓ ايه١ًُ  :ًِ باسبسنات. ٚايؿسف ٖٛؾايٓشٛ ٖٛ: قبط أٚاخس ايه، املدتًؿ١

َٚٔ ٜتتبع ايبشح جيد ضٗٛي١ يف األضًٛب ايرٟ نإ اهلدف َٓ٘ ٖٛ اشبًٛف َٔ َؿطًح ، ايعسب١ٝ

ؾعٛب١ ؾِٗ اسبسنات عٓد طايب ايًػ١ ايعسب١ٝ ايرٟ دا٥ُا ٜتكذس َٔ َٛقٛع اسبسنات يف ايًػ١ 

ايباسح إٔ اسبسنات ٖٞ:أؾٛات صبٗٛز٠ خيسز اهلٛا٤ يف أثٓا٤ َٚٔ بدا١ٜ ايتعسٜـ باسبسنات بني 

ثِ تؿٓٝؿٗا ٚدٚز ايػؿتني ٚايًطإ يف طبازز ، َٔ خالٍ اسبًل ٚايؿِ تػهًٝٗا يف تٝاز َتتابع َطتُس

اسبسنات ْٚظس٠ ايعًُا٤ ايكدَا٤ ٚاحملدثني يف مجٝع َا خيـ اسبسنات ٚبإذٕ اهلل ضأعٌُ ع٢ً 
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ٚاسبسنات املصدٚد١ يف حبح قادّ ، يف اسبسن١ عٓد ايكدَا٤ ٚاحملدثني َٛاؾ١ً ايبشح يف دٚز ايًٗذ١

 بإذٕ اهلل.
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