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ًٔث شِصلتس  .ٝخ٤ٖ ٜٗػ ٓذسعر تٌُٞكر تُ٘ف١ّٞ  –زت تُٔزٛح ٝأـذْٛ أـذ أبٔر ٛ –ٝؼٞد ظالظر ٖٓ هّشتء ٛزٙ تُوشتءتز ك٢ تٌُٞكر 
ٍ أٓشٛث خ٘ٞتـ٢ تُوشتءتز ٝسٝت٣ر تألؽؼثس ٝتألخدثس  ّٝ أًعش ٖٓ تٛصٔثٜٓث خذستعثز تُ٘فٞ  -ػ٘ث٣ر تُدفط إ٠ُ أظش تٛصٔثّ تٌُٞكر أ

ُٝر تُ٘ظش ك٢ ٛزت تُصٞتكتن خت٤ٖ ٝهذ دكؼ٢٘ دكؼثً ٝأعشع خطث١ ُٔفث .ػ٠ِ ٓزٛدْٜ تُ٘ف١ّٞ  –تُص٢ تؽصّذ ػٞد هٞتٜٓث ك٢ تُدقشذ 

ٖٓ ٝؼٞد ستخٍو خ٤ٖ  –ظّ٘ثً  –هشتءتز تُوّشتء تُغدؼر ٝٓزٛح تٌُٞك٤٤ٖ تُ٘ف١ّٞ ٓث رٛح إ٤ُٚ خؼل تُ٘ثظش٣ٖ ك٢ تُٔزتٛح تُ٘ف٣ٞر 
تء ٝخت٤ٖ ٝمتؼٚ خٞفتلٚ أـتذ تُوتشّ  –تُٔصّٞعغ ك٢ تُو٤ثط ػ٠ِ تُِـتثز تُؾتثرذ ٝتُ٘تثدسذ  –ٓزٛح تٌُغثب٢ تُ٘ف١ّٞ إٓثّ تٌُٞك٤٤ٖ 

ّٖ خؼذّ ؼٞتص تُوشتءذ خٜزٙ تُفشٝف ٝأّٜٗث ال  ؛تُغدؼر إر شؽش١ ك٢ هشتءشٚ ـشٌٝف شؾّز ػ٠ِ هٞتػذ تُ٘فٞ تُدقش١ّ كخؾ٢ إٔ ٣ُظ

ٝخ٘ثًء ػ٠ِ رُي ٣٘دـ٢ إٔ  ؛ٝسخٔث خؾ٢ تٗذظثسٛث ٢ٛٝ ؼ٤ٔؼثً ٓش٣ٝر ػٖ تُ٘د٢ّ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ،شؽش١ ػ٠ِ تُؼشخ٤ر تُغ٤ِٔر
ّٕ ٓؼظتْ ٓتث ٝتكوتس ك٤تٚ  .ُ٘فٞ ٝتُقشف ـص٠ ٣ؾِٜٔث٣ُصٞعغ ك٢ ه٤ثط هٞتػذ ت ٝهذ خثٕ خؼذ تُصٔف٤ـ ك٢ ٛزٙ تُوتشتءتز تُغتدغ أ

تُٔزٛح تٌُٞك٢ تُ٘ف١ٞ أش٠ ٓغث٣شتً ُصؽ٣ٞض ٓؼ٤ّٖ أمثكٚ تٌُٞك٤ٕٞ ػ٠ِ تُوثػذذ تُؼثٓر تُٔصلن ػ٤ِٜث ٝشلثف٤َ ٛزت ٝؿ٤شٙ ع٤شد 

ظْ ٣أش٢ تُفذ٣ط ػٖ ٓذسعص٢ تُدقشذ  ،خذءتً ٖٓ ٗؾأذ تُ٘فٞ ٝأعدثخٜثٝعٞف شصغِغَ تُذستعر . ك٤ٔث ٣صِٞ ٖٓ ـذ٣ط ك٢ ٛزت تُؾإٔ

 .٣ٝخصْ خٔٞمٞع تُذستعر ،ٖٝٓ خؼذ ٣أش٢ تُصطّشم إ٠ُ تُوشتءتز تُغدؼر ٝهّشتبٜث ،ٝتٌُٞكر ٝتُٔذتسط تُالـور
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The Compatibility of the Seven Readers' Recitations with the Kufan 

Grammatical Doctrine  

 
Abstract :This study aims to consider The compatibility between the seven recitations of the 
Holy Quran and the seven readers who carried out these recitations, and between the 

grammatical doctrine of the Kufan people. The study is also trying to find a link between the 

existence of three of these seven readers in Kufa and between the approach of Kufan 

grammatical school. One of these three readers is considered to be one of the Imams of this 
doctrine. What pushed me and made my footsteps move rapidly in trying to take a closer look at 

the compatibility between the seven readers' recitations and the grammatical doctrine of the 

Kufan people, is that many researchers of the grammatical doctrines supposed that there was a 
link between Al-Kisa'ai's grammatical doctrine and between his position of being one of the 

seven readers. Since his recitation included letters which were considered to be exceptional 

according to the grammatical rules used in Basra, people feared the assumption that the use of 

these abnormal letters might not be permissible and they might not suit the correct Arabic 
language. In addition, people feared that these letters might extinct although they were all 

narrated from the Prophet Mohammad peace be upon him. Accordingly, measuring the rules of 

grammar should be expanded and even covered. It is Obvious, after scrutinizing in the seven 
recitations, that most of whatever is approved between them and the Kufan grammatical 

doctrine, is resulted in a particular authorization which had been added by the Kufan people in 

accordance with the agreed general rule. The details of such matters and so forth, will be 
discussed later on. The research will sequentially be displayed starting from the emergence and 

causes of Arabic grammar. Then I will talk about both Basra and Kufa schools and the 

subsequent schools. After that, the seven readers and their recitations will be dealt with. Finally, 

the topic of the study will be handled. 
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  :نشأج النحى وأسثاتها :أّولا 

ّٖ ٖٓ تُلٕ٘ٞ ًثبٖ ـ٢ّ ٣خنغ ُٔث ٣خنتغ ُتٚ تألـ٤تثء ٓتٖ عتٖ٘ تُف٤تثذ  ٍْ ٖٓ تُؼِّٞ أٝ ك ك٤دتذأ  ؛أ١ّ ػِ

ٝٛتزت تُصتذّسغ تُٔؼٜتٞد تٗطدتن ػِت٠ ٗؾتأذ  .ؼ٤٘٘ثً كشم٤ؼثً كطلالً ك٤ثكؼثً كلص٠ كؾثخثً كتشؼالً تًصٔتَ خ٘ثبتٚ

ظْ تًصَٔ ػٞد هٞتٓٚ ك٤ٔث خؼذ كوذ خذأ ٣غ٤شتً ػثٓثً  ؛تُ٘فٞ تُؼشخ٢ّ 
(1)

 . 

٤ُّتر أخت٢ تألعتٞد تُتذا٢ُ ظتثُْ ختٖ ػٔتشٝ ختٖ عتل٤ثٕ كت٢ ٛتزت تُؼِتْ  ّٝ ٝشؾ٤ش ٓؼظْ تُٔقثدس إُت٠ أ
(2)

 ؛

ًٝثٕ أٍٝ ٖٓ أعظ تُؼشخ٤ر ٝكتصؿ خثخٜتث ٝأٜٗتػ عتد٤ِٜث ٝٝمتغ ه٤ثعتٜث أختٞ ) :٣وٍٞ تخٖ عاّلّ تُؽٔف٢

٣ؼٔش خٖ ٗلثظر خٖ ـِظ تختٖ ظؼِدتر ختٖ ػتذ١ ختٖ ٝٛٞ ظثُْ خٖ ػٔشٝ خٖ عل٤ثٕ خٖ ؼ٘ذٍ خٖ  ؛تألعٞد

 (ًٝثٕ ػ١ِّٞ تُتشأ١ ،ًٝثٕ سؼَ أَٛ تُدقشذ ،تُذبَ
(3)

ٝٛتٞ ) :. ٣ٝوتٍٞ أختٞ تُلتشغ تألفتلٜث٢ٗ ػ٘تٚ

 (ًثٕ تألفَ ك٢ خ٘ثء تُ٘فٞ ٝػوذ أفُٞٚ
(4)

 . 

ْ أّٗتٚ ػ٘تذٓث ُعتةَ ٓتٖ أ٣تٖ ُتي ٛتزت تُؼِت :كٜٔ٘تث ٓتث ٣وتٍٞ ؛ٝتخصِلس تُشٝت٣ثز ك٢ عتدح ٝمتؼٚ تُ٘فتٞ 
(

٣ؼٕ٘ٞ تُ٘فٞ
)
ٜٝٓ٘تث أ٣نتثً تُشٝت٣تر تُصت٢  .ُُوّ٘س ـذٝدٙ ٖٓ ػ٢ِّ خٖ أخ٢ هثُتح ػ٤ِتٚ تُغتالّ :؟ أؼثج 

ٌّ كوثُٞت شتٞك٢ أخثٗتث  :كوتثٍ ص٣تثد ،شٞك٢ أخثٗث ٝشتشى خ٘تٕٞ -أفِؿ هللا تأل٤ٓش  :شزًش أّٗٚ ؼثء إ٠ُ ص٣ثد هٞ

 ؛ّٗٚ ًثٕ تعصأرٗٚ ك٢ ٝمتغ ًصتثجأ :ٝه٤َ ،مغ ُِ٘ثط تُؼشخ٤ر :كوثٍ ؛ٝششى خٕ٘ٞ ! تدع ٢ُ أخث تألعٞد

تث عتٔغ ٛتزت أٓتشٙ خٞمتؼٚ ؛كٜ٘ثٙ ّٔ ّٕ ص٣تثد ختٖ أخ٤تٚ هتثٍ ألخت٢ تألعتٞد :ٝه٤تَ .كِ ّٕ خ٘ت٢ّ ٣ِف٘تٕٞ كت٢  :إ إ

ك٘وّو تُٔقفق  ؛كِٞ سعٔس ُْٜ سعٔثً  ؛تُوشإٓ
(5)

 . 

ّٕ تخ٘رً ألخ٢ تألعٞد هثُس ُٚ :ٝه٤َ  ٓتٖ كٞهتي إرت ًثٗتس تُقتوؼثء  :٣تث أختس ٓتث أؽتذح تُفتش ! كوتثٍ ُٜتث :إ

ّٕ تُفّش ؽتذ٣ذ :كوثُس ،ٝتُشٓنثء ٖٓ شفصي  :ٝه٤تَ .ٓتث أؽتذا تُفتشا  :كوت٢ُٞ إرٕ :كوتثٍ ُٜتث ،إّٗٔث أسدز أ

ُٖ تُغتٔثء ! كوتثٍ :إّٗٚ دخَ إ٠ُ ٓ٘ضُٚ كوثُس ُٚ خؼل خ٘ثشٚ إّٗت٢ ُتْ  :كوثُتس ،ٗؽٜٞٓتث :أ١ خ٤ّ٘تر :ٓث أـغ

َٖ تُغتٔثَء ! كف٤٘ةتتٍز  :تً كوتت٢ُٞإر :كوتثٍ ؛أسد أ١ّ ؽت٢ء ٜٓ٘تث أـغتٖ ؟ ٝإّٗٔتث شؼّؽدتتس ٓتٖ ـغتٜ٘ث ٓتث أـغت

ٝمغ ًصثخثً 
(6)

 . 

كتأسدز إٔ أمتغ ؽت٤ةثً  ؛أسٟ أُغ٘ر تُؼشج هتذ كغتذز :كوثٍ ؛أش٠ أخٞ تألعٞد ػدذ هللا خٖ ػدثط :ٝه٤َ 

ٕٓٞ خٚ أُغ٘صْٜ ّٞ ث إّٗٚ ـن   ؛ُؼِّي شش٣ذ تُ٘فٞ :هثٍ ،٣و ّٓ ٝتعصؼٖ خغٞسذ ٣ٞعق  ،أ
(7)

 . 

ث ٢ُٝ ص٣ثد تُؼ :ٝه٤َ  ّٔ تػٔتَ ؽت٤ةثً شٌتٕٞ ك٤تٚ إٓثٓتثً شُؼتشج ختٚ ًصتثج هللا  :شتم خؼط إ٤ُٚ خوُٞتٚ ُتٚإّٗٚ ُ

ّٕ هللا ختتش١ٌء ٓتتٖ تُٔؾتتش٤ًٖ ) :ـصتت٠ عتتٔغ هثسبتتثً ٣وتتشأ ؛كثعتتصؼلثٙ ٓتتٖ رُتتي ،٣ٝ٘صلتتغ تُ٘تتثط ختتٚ ،شؼتتث٠ُ إ

 ؛أٗث أكؼَ ٓث أٓش خٚ تأل٤ٓش :كشؼغ إ٠ُ ص٣ثد كوثٍ .ٓث ظ٘٘س أٓش تُ٘ثط فثس إ٠ُ ٛزت :كوثٍ ؛(ٝسعُِٞٚ

هتثٍ تُٔدتشد  –كتأُش٢ خترخش  ،كِتْ ٣شمتٚ ،كأُش٢ خٌثشٍح ٓتٖ ػدتذ تُوت٤ظ ؛صدؼ٢٘ ًثشدثً ُو٘ثً ٣لؼَ ٓث أهٍٞك٤ُِ 

ٝإرت سأ٣ص٘ت٢  ،إرت سأ٣ص٢٘ هذ كصفس ك٢ٔ خثُفشف كتثٗوو كٞهتٚ ٗوطتر :كوثٍ ُٚ أخٞ تألعٞد –أـغدٚ ْٜٓ٘ 

كتنٕ أشدؼتس  ،ٝإٕ ًغشز كثؼؼَ تُ٘وطتر شفتس تُفتشف ،هذ مٔٔس ك٢ٔ كثٗوو ٗوطر خ٤ٖ ٣ذ١ تُفشف

ؽ٤ةثً ٖٓ رُي ؿّ٘ر كثؼؼَ ٌٓثٕ تُ٘وطر ٗوطص٤ٖ 
(8)

. 

٣ُٝؽٔغ ٓؼظْ ٖٓ ًصح ك٢ شثس٣خ تُ٘فٞ ٓتٖ تُوتذت٠ٓ ػِت٠ أعتدو٤ر أخت٢ تألعتٞد كت٢ ختذء ٝمتغ تُ٘فتٞ  

ّٖ ؽٞه٢ م٤ق ك٢ ًصثخٚ  ،تُؼشخ٢ ٓغ تخصالكْٜ ك٢ أعدثج ه٤ثٓٚ خزُي ٝهشهٚ ٌُٝ
(

تُٔذتسط تُ٘ف٣ٞتر
)
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ء ك٢ ٛزٙ تُشٝت٣ثز خثفر شِي تُص٢ شٞفَ ٝمغ تُ٘فٞ إ٠ُ أ٤ٓش تُٔتم٤ٖ٘ٓ أخذٟ إٌٗثستً ُدؼل ٓث ؼث

ّٕ رُتي ٓتٖ ٝمتغ تُؾت٤ؼر ،ػ٢ِّ خٖ أخت٢ هثُتح سمت٢ هللا ػ٘تٚ ػدتش أخت٢ تألعتٞد ّٖ أ ختَ ٣ٌٝ٘تش  ؛ٝظت

ًَٝ رُي ٖٓ ػدط تُتشٝتذ ) :إر ٣وٍٞ ٓؼوّدثً ػ٠ِ تُشٝت٣ثز تُغثخور ؛أـو٤ّر أخ٢ تألعٞد ك٢ ٛزٙ تألعدو٤ر

ّٕ ثػ٤ٖ تُتُٞمّ  , كظتٖ  ٚ ٝمتغ تُؼشخ٤ترأّٗت أختث تألعتٞد ٗغتح إ٤ُتٚ ـوتثً  ٔصض٣ذ٣ٖ، ٝٛتٞ ػدتط ؼتثء ٓتٖ أ

ٔتث ٝمتغ أٍٝ ٗوتو ٣فتشس ـشًتثز أٝتختش تٌُِٔتثز كت٢ تُوتشإٓ ٚ ٝمغ تُ٘فٞ، ٝٛتٞ إّٗ خؼل تُشٝتذ أًٗ 

٤ٔ٣َٝ ؽٞه٢ م٤ق إ٠ُ ؼؼَ ػدذ هللا خٖ أخ٢ إعفثم  ،(تٌُش٣ْ خأٓش ٖٓ ص٣ثد خٖ أخ٤ٚ أٝ تخ٘ٚ ػد٤ذ هللا

ٍ ٗف١ّٞ ـو٤و٢ّ تُف ّٝ نش٢ٓ أ
(9)

.  

ّٕ ٗغدر خذت٣ر تُوٍٞ ك٢ ٛزت تُؼِْ إُت٠ أخت٢  ؛ُٝؼَ هشتبٖ تألؽ٤ثء ال شغ٘ذ ٓث رٛح إ٤ُٚ ؽٞه٢ م٤ق  أل

تٖ ٛتتٞ أهتشج ػقتشتً ٓتٖ صٓتتٖ أخت٢ تألعتٞد ًتثخٖ عتتالّ  ّٔ تألعتٞد ٗثـ٤تر رٛتح إ٤ُٜتتث ٓؼظتْ تُوتذت٠ٓ ٓ

ّٕ شفش٣ش ٗو ،تُؽٔف٢ ٝؿ٤شٙ ٖٓ تُعوثذ ك٢ تُشٝت٣ر و تإلػشتج تُص٢ أظدصس ألخت٢ تألعتٞد ٓتٖ هدتَ ًٔث أ

ٝسخٔث شٌتٕٞ ٛت٢ خذت٣تر شدؼٜتث ٓتث ٝستءٛتث  ،تُشٝتذ ٖٝٓ هدَ ؽٞه٢ م٤ق ٗلغٚ شُؼّذ خذت٣ر ك٢ ٛزت تُؼِْ

ّٕ أ١ا  ؛ػ٠ِ ٣ذ أخ٢ تألعٞد ٝشال٤ٓزٙ ك٢ ٛزت تُؼِْ ظتْ  ؛ػِْ ٖٓ تُؼِّٞ ٣دتذأ ٣غت٤شتً ٓصلّشهتثً كت٢ أكٌتثسٙ أل

٣وتٍٞ  ؛ٝٛزت ٓتث ـقتَ ُِ٘فتٞ تُؼشخت٢ ،ك٤ٚ شذس٣ؽ٤ثً إ٠ُ إٔ ٣ٌصَٔ ػ٠ِ أؽّذ٣ٙؾصّذ هٞتٓٚ ػ٘ذ تُدثـع٤ٖ 

 :أخٞ تُلشغ تألفلٜث٢ٗ
(

ثد  :أخدش٢ٗ ػ٤غ٠ خٖ تُفغ٤ٖ هثٍ ّٔ خٖ إعفثم ػٖ أخ٤ٚ ػٖ تُٔتذتب٢٘ ـّذظ٘ث ـ

ظتْ ؼتثء خؼتذٙ  ،أٓش ص٣ثد أخث تألعٞد تُذا٢ُ إٔ ٣٘وو تُٔقثـق ك٘وطٜتث ٝسعتْ ٓتٖ تُ٘فتٞ سعتٞٓثً  :هثٍ

ظْ ؼتثء ػدتذ  ،ظْ صتد ك٤ٜث خؼذٙ ػ٘دغر خٖ ٓؼذتٕ تُٜٔش١ ،هشٕ كضتد ػ٤ِٚ ك٢ ـذٝد تُؼشخ٤ر٤ٕٓٔٞ تأل

ظْ ؼثء تُخ٤َِ خٖ أـٔذ تألصد١ ًٝثٕ  ،هللا خٖ أخ٢ إعفثم تُفنش٢ٓ ٝأخٞ ػٔشٝ خٖ تُؼالء كضتدت ك٤ٚ

ف٤ِدر كِفح تُطش٣ن 
(10)

ٖ خٖ ـٔتضذ تٌُغتثب٢ ٓت٠ُٞ خ٘ت٢ ًثٛتَ ٓتٖ أعتذ كشعتْ ٌُِتٞك٤٤ٝٗؽْ ػ٢ِّ  ،

سعٞٓثً ْٝٛ ت٥ٕ ٣ؼِٕٔٞ ػ٤ِٜث
)
 
(11)

 . 

ّٕ أخث تألعٞد ًثٕ ػ١ِّٞ تُشأ١ ٣ؽثٛش خصؾ٤ّؼٚ ٝٛتٞتٙ ك٤ٔتذؾ تإلٓتثّ ػِت٢ّ ًتشّ هللا   ٣ٝنثف إ٠ُ رُي أ

ٝػٔثٍ تُدقشذ ٝعٞتد تُؼشتم ٖٓ هدَ ٓؼث٣ٝر ٣ؾتوٕٞ ػ٤ِتٚ ٣ٝؼ٘صٞٗتٚ ـصت٠  ،ٝؼٜٚ خثُوقثبذ تُفغثٕ

ْٜ تٓشأشتٚ أّ ػتٞف أؼشٓتٞت ٓؼتٚ، كغتدٞٙ ٝٗتثُٞت ٓتٖ خ٘ٞ هؾ٤ش تُز٣ٖ ؼثٝسْٛ ٝفثٛشْٛ خضٝتؼتٚ ٓت٘

ًٝتثٕ خ٘تٞ هؾت٤ش ػعٔث٤ٗتر، ًٝتثٕ )ٍ تُٔدتشد: ٞوت٣خثُفؽتثسذ؛  ُٚ ٝهزكٞٙ ٤ُالً  ػ٢ِ ًشّ هللا ٝؼٜٚ إ٣الٓثً 

ك٤ْٜ، كٌثٗٞت ٣شٓٞٗٚ خث٤َُِ كنرت أفدؿ ؽٌث رُتي؛ كؾتٌث ٓتشذ كوتثُٞت: ٓتث ٗفتٖ ٗش٤ٓتي  أخٞ تألعٞد ٗثصالً 

(ًزخصْ ٝهللا ُٞ ًثٕ هللا ٣ش٢٘٤ٓ ُٔث أخطأ٢ٌُٖٗٝ هللا ٣ش٤ٓي، كوثٍ: 
(12)

أمؽش رُي ًِتٚ أختث تألعتٞد ٝ .

ٓنؽؼٚ كثٗضُن إ٠ُ ٛؽثء أ٤ٓش تُؼشتم ص٣ثد ٝتخ٘ٚ ػد٤ذ هللا، ٝٛٔث ٓث ٛٔث، ٝهذ شٞتُتس خالكتر  ٝأهلّ 

٤ُظ خثُوق٤ش، ٝٛتْ ٓ٘طتٕٞٝ ػِت٠ ٗتثس ٓتٖ تُفوتذ ُِؼِت٤٣ٖٞ ٝأشدتثػْٜ، ك٤ٌتق ٣تذػٕٞ  تأل٤٣ٖٞٓ صٓ٘ثً 

ًٜزت ٣ٔن٢ ػ٠ِ ًش تُضٓثٕ ٣ٝخِذ ك٢ خطٕٞ تألعلثس ْٝٛ أـشؿ تُ٘تثط ػِت٠ تُـتل  ط٤شتً خ أٓشتً 

 ٖٓ ؽإٔ تُؼ٤٣ِٖٞ ٝؽ٤ؼصْٜ، ٝال ع٤ٔث ك٢ ٓعَ ٛزت تُؾإٔ ر١ تُدثٍ ٝتألظش تُخثُذ
(13)

.  

ث أعدثج ٝمغ تُ٘فٞ ٝظٜٞسٙ كِؼَ دتكؼٜث تألٍٝ ٝخثػعٜتث تٗصؾتثس تُِفتٖ ػِت٠ تألُغت٘ر خؼتذ تشغتثع   ّٓ أ

ٝهتذ ختذأ ٛتزت تُٞختثء هِت٤الً ٗتثدستً كت٢ فتذس  ؛ر تإلعال٤ٓر ٝشٔذدٛث ٝٓخثُطر تُؼشج ؿ٤تشْٛسهؼر تُذُٝ

ٝهذ ُخؾ٢ ػ٠ِ تُوشإٓ تٌُش٣ْ ٝتُؼشخ٤ّر  ،تإلعالّ ظْ أخز ٣صغغ ٣ٝ٘صؾش ًِٔث شوّذٓ٘ث ٓ٘فذس٣ٖ ٓغ تُضٖٓ

 ٚ٘ٓ
(14)

 . 
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ُؼِتْ ٝظٜتٞس ٝشُشٟٝ ػذذ ـٞتدض ُظٜٞس تُِفٖ ٓ٘ز فذس تإلعالّ ٝـصت٠ تُؾتشٝع كت٢ ٝمتغ ٛتزت ت 

ّٕ تُ٘دت٢ فت٠ِ هللا ػ٤ِتٚ ٝعتِْ عتٔغ سؼتالً  ؛تُنٞتخو تُص٢ ٣ُؼشف خٜث تُقٞتج ٖٓ تُخطتأ كوتذ ُس١ٝ أ

َّ ) :٣ِفٖ ك٢ ًالٓٚ كوثٍ  (أسؽذٝت أخثًْ كنّٗٚ هذ م
(15)

. 

ّٕ أػشتخ٤ّتثً هتذّ كت٢ خالكتر   ٝك٢ ػٜذ تُخِلثء تُشتؽذ٣ٖ ظٜشز ـٞتدض ػذذ ُِفٖ ٜٓ٘تث ٓتث ُس١ٝ ٓتٖ أ

تث أٗتضٍ هللا ػِت٠ ٓفٔتذ  :كوتثٍ ؛ٔتش ختٖ تُخطتثج سمت٢ هللا ػ٘تٚأ٤ٓش تُٔم٤ٖ٘ٓ ػ ّٔ ٓتٖ ٣ُوشب٘ت٢ ؽت٤ةثً ٓ

ٌَ عٞسذ خشتءذ كوتثٍ ،ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  :كأهشأٙ سؼ
(

ّٕ هللا ختش١ٌء ٓتٖ تُٔؾتش٤ًٖ ٝسعتُِٞٚ إ
)
ختثُؽّش؛  

ػٔتش  كدِتؾ ،أٝ هذ خشئ هللا ٖٓ سعُٞٚ ! إٕ ٣ٌٖ هللا ختشئ ٓتٖ سعتُٞٚ كأٗتث أختشأ ٓ٘تٚ ! :كوثٍ تألػشتخ٢ّ 

٣ث أ٤ٓش تُٔتم٤ٖ٘ٓ  :كوثٍ ،٣ث أػشتخ٢ّ أشدشأ ٖٓ سعٍٞ هللا ! :كذػثٙ كوثٍ ؛سم٢ هللا ػ٘ٚ ٓوثُر تألػشتخ٢ّ 

هللا  ّٕ إ)عٞسذ خشتءذ، كوثٍ: كأهشأ٢ٗ ٛزت  ،ٖٓ ٣ُوشب٢٘؟ :كغأُس ؛إ٢ّٗ هذٓس تُٔذ٣٘ر ٝال ػِْ ٢ُ خثُوشإٓ

ّٕ  ٖٓ سعتُٞٚ، كوِس: أٝ هذ خشئ هللا شؼث٠ُ (خش١ٌء ٖٓ تُٔؾش٤ًٖ ٝسعُِٞٚ ٣ٌتٖ ختشئ ٓتٖ سعتُٞٚ،  ! إ

؟  كأٗث أخشأ ٓ٘ٚ. كوثٍ ُٚ ػٔش سم٢ هللا ػ٘ٚ: ٤ُظ ٌٛزت ٣ث أػشتخ٢، كوثٍ: ٤ًق ٢ٛ ٣ث أ٤ٓتش تُٔتم٤ٖ٘ٓ

ت(هللا خش١ٌء ٖٓ تُٔؾش٤ًٖ ٝسعُُُٞٚ  ّٕ إ) كوثٍ: ّٔ ٖ ختشئ هللا ٝسعتُٞٚ ، كوثٍ تألػشتخ٢: ٝأٗتث ٝهللا أختشأ ٓ

ٌْ خثُِـر ٣ُ ٓ٘ٚ. كأٓش ػٔش سم٢ هللا ػ٘ٚ أاّل   وشئ تُوشإٓ إال ػثُ
(16)

 . 

ظتتْ ؽتتثع تُِفتتٖ كتت٢ تُؼقتتش تألٓتت١ّٞ ـصتت٠ شطتتشم إُتت٠ تُدِـتتثء ٓتتٖ تُخِلتتثء ٝتألٓتتشتء ًؼدتتذ تُِٔتتي  

تث ٣ُغتوو تُشؼتَ كت٢ تُٔؽصٔتغ إٔ ٣ِفتٖ ،ٝتُ٘ثط ٣ٞٓةٍز شصؼتث٣ش ختٚ ،ٝتُفّؽثغ ّٔ ـصت٠ هتثٍ ػدتذ  ،ًٝتثٕ ٓ

ّٕ  :ًٝتتثٕ ٣وتتٍٞ .شوتتثء تُٔ٘تتثخش ٓخثكتتر تُِفتتٖؽتت٤ّدص٢٘ تس :-أعتتشع إ٤ُتتي تُؾتت٤ح  :ٝهتتذ ه٤تتَ ُتتٚ –تُِٔتتي  إ

ٚ ٓتٖ أّٗت ٓتغٝتُفؽتثغ  , كنرت ُفٖ تٗقشكس ٗلغ٢ ػٜ٘ث. ٗلغ٢ ُٚ خٜث ٣غأ٢ُ٘ تُفثؼر كصغصؽ٤حتُشؼَ 

ًثٕ ك٢ هدؼٚ شوضص ٖٓ تُِفٖ إٔ ٣وغ ٓ٘ٚ أٝ ٖٓ ؿ٤شٙ، كتنرت ٝهتغ ٓ٘تٚ ـتشؿ ػِت٠ ٝ تُدِـثء تُخطدثء

ٚ عتتأٍ ٣ف٤تت٠ ختتٖ ٣ؼٔتتش ت٤ُِعتت٢: أشغتتٔؼ٢٘ أُفتتٖ ػِتت٠ رًتتشٝت أّٗتتٝعتتصشٙ ٝإخؼتتثد ٓتتٖ تهِتتغ ػ٤ِتتٚ ٓ٘تتٚ، 

؟؛  ٚ ُْ ٣ٌٖ ٣ش١ٝ تُؾؼش، هتثٍ: أشغتٔؼ٢٘ أُفتٖ ـشكتثً  أّٗ تُٔ٘دش؟؛ كوثٍ ٣ف٠٤: تأل٤ٓش أكقؿ تُ٘ثط إاّل 

ْْ )هتتثٍ: ٗؼتتْ؛ كتت٢ آ١ تُوتتشإٓ؛ هتتثٍ: كتتزتى أؽتت٘غ؛ ٝٓتتث ٛتتٞ؟، هتتثٍ شوتتٍٞ: ًُ أَْخَ٘تتثُا َٝ  ْْ ًُ َٕ آَخَتتثُا تتث ًَ  ْٕ َْ إِ هُتت

 ْْ ٌُ تُٗ َٞ إِْختت ََٜٗث  َٝ ْٞ ُٖ شَْشَمتت ًِ َغتتث َٓ َٝ َغتتثَدَٛث  ًَ  َٕ ْٞ شَِؽتتثَسذٌ شَْخَؾتت َٝ َُٔٞٛتتث  ٌٍ تْهصََشْكصُ ت َٞ تت ْٓ أَ َٝ  ْْ ٌُ َػِؾتت٤َششُ َٝ  ْْ تت ٌُ تُؼ َٝ أَْص َٝ
...ِٚ َسُعُِٞ َٝ  ِ َٖ هللاا ِٓ  ْْ ٌُ حا إ٤َُِْ ـَ " خثُشكغ ،24 :تُصٞخر (أَ  شوشاٛث "أـحح

(17)
 . 

ٌَ ٓتتٖ تُِفتتٖ ُدؼتتذْٛ ػتتٖ هتتْٜٞٓ  كتت٢ تُؽض٣تتشذ تُؼشخ٤تتر ٓتتغ أّٜٗتتْ ٗؾتتأٝت ك٤ٜتتث  ٝٛتتمالء أفتتثخْٜ ه٤ِتت

ث ًثٕ ٖٓ خؼذْٛ ػظْ كؾٞ تُِفتٖ كت٤ْٜ ـصت٠ ًتثٕ ٓتٖ أػظتْ تُٔقتثبح كت٢  ؛ٝششػشػٞت ٝتًصِٜٞت ّٔ كِ

ّٕ تخ٘ٚ ت٤ُُٞذ ُّفثٗر ٝأّٗٚ أخزٙ خصؼِّْ تُؼشخ٤ر كِْ ٣لِؿ  ،ٗلظ ػدذ تُِٔي خٖ ٓشٝتٕ أ
(18)

 . 

صفّح ٗتثدستً ٝه٤ِتَ تُفتذٝض ػ٘تذ تُوتثدذ ٝتألٓتشتء ٝشوصن٢ هدثبغ تألؽ٤ثء إٔ ٣ٌٕٞ تُؾت٢ء ؿ٤تش تُٔغت 

 ؛ٓ٘صؾتٌش خت٤ٖ تُؼتٞتّ –ػِت٠ ٓتث ٣دتذٝ  –ٝٛتزت ٓتث ٣٘طدتن ػِت٠ تُِفتٖ كٜتٞ  ،ٌُّٝ٘ٚ هذ ٣ٌعش خت٤ٖ تُؼثٓتر

َّ ػ٠ِ رُي  :كوذ ُس١ٝ ػٖ ػٔش خٖ ػدذ تُؼض٣تض هُٞتٚ ؛كثُشٝت٣ثز شذُ
(

ّٕ تُشؼتَ ٤ٌُِٔ٘ت٢ كت٢ تُفثؼتر  إ

ثٕ تُفتثٓلًٝأ ،٣غصٞؼدٜث ك٤ِفٖ كأسّدٙ ػٜ٘ث ّٓ ٣ٌِٝٔ٘ت٢  ،ُدـنت٢ تعتصٔثع تُِفتٖ ؛٢ّٗ أهنْ ـّح تُش

آخش ك٢ تُفثؼر ال ٣غصٞؼدٜث ك٤ُؼشج كأُؼ٤دٚ إ٤ُٜث تُصزترتً ُٔث أعٔغ ٖٓ ًالٓٚ
)
 :ُٝس١ٝ ػ٘ٚ أ٣نثً هُٞٚ .

(
 (أًثد أمشط إرت عٔؼس تُِفٖ

(19)
. 

ّٕ تُِفٖ هذ خِؾ ٓدِـثً ػظ٤ٔثً ػ٘ت  إر  ؛ذ تُ٘تثط كت٢ رتى تُتضٖٓٝإرت ٝفِ٘ث إ٠ُ تُؼقش تُؼدثع٢ ٝؼذٗث أ

تصدتدز ٓخثُطر تُؼشج ُِؾؼٞج تألػؽ٤ٔر تُص٢ أستدز إٔ شصٌِّْ تُؼشخ٤تر كِتْ شغتصطغ تُٔفثكظتر ػِت٠ 

عالٓصٜث ٖٓ تُخطأ ك٢ تُِلع ٝتُفشًثز 
(20)

ظتْ تػِتْ إٔ أهتدؿ تُِفتٖ ُفتٖ أفتفثج ) :٣وتٍٞ تُؽتثـع .
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 ٓفٔذ عؼذ أـٔذ... تء تُغدؼر ٓغ ٓزٛح تٌُٞك٤٤ٖ تُ٘ف١ّٞ شٞتكن هشتءتز تُوشّ   5

 

. ٝأهتتدؿ ٓتتٖ رُتتي ُفتتٖ تألػثس٣تتح ، ٝتُصؾتتذ٣ن ٝتُصٔطتت٤و ٝتُؽٜتتٞسذ ٝتُصلختت٤ْ(21) تُصوؼ٤تتش ٝتُصوؼ٤تتح

 (تُ٘ثص٤ُٖ ػ٠ِ هشم تُغثخِر، ٝخوشج ٓؽتثٓغ تألعتٞتم
(22)

ٝصػتْ أختٞ تُؼثفت٢ ) :٣ٝنت٤ق تُؽتثـع .

 ٓتث شلوتذٙ ٓتٖ أخت٢ ص٣تذ هتو ال ٣ِفتٖ كت٢ ـذ٣عتٚ، ٝك٤ٔتث ٣ؽتش١ خ٤٘تٚ ٝخت٤ٖ تُ٘تثط، إاّل  ٚ ُتْ ٣تش هش٣ٝتثً أّٗت

 (تُ٘ف١ٞ، ٖٝٓ أخ٢ عؼ٤ذ تُٔؼِْ
(23)

 . 

تث ٗدّتٚ تُوتثب٤ٖٔ ػِت٠ تألٓتش ٝتُٜٔصٔت٤ٖ خثُِـتر  ؛خ٤ٖ تُؼثٓر ٝتُخثفر ٖٓ تُ٘ثط ٌٝٛزت تٗصؾش تُِفٖ  ّٔ ٓ

ّٕ ٛزت تُخطتش أختز ٣تذتْٛ تُوتشإٓ  ؛إ٠ُ مشٝسذ ٝمغ سعّٞ ٣ؼشف خٜث تُقٞتج ٖٓ تُخطأ خثفر ٝأ

 .تُؼظ٤ْ ٝهشتءشٚ

ُؼتشج تػصتضتص ت :ٝهذ تٗنٔس ُٜزت تُغدح تُشب٤ظ تُغثخن ك٢ ٗؾأذ تُ٘فتٞ أعتدثج أختشٟ ؼثٗد٤تر ٜٓ٘تث 

تث هتذ ٣تمد١ إُت٠ رٝخثٜٗتث كت٢  ّٔ خِـصْٜ تػصتضتصتً ؽتذ٣ذتً ٝخؾت٤صْٜ ػ٤ِٜتث ٓتٖ تُلغتثد خٔٔثصؼتر تألػتثؼْ ٓ

ّٕ تُؾتؼٞج تُٔغتصؼشخر تُذتخِتر كت٢  :٣ُٝنتثف إُت٠ رُتي عتدح آختش تؼصٔتثػ٢ّ ٝٛتٞ ،تُِـتثز تألؼ٘د٤تر أ

ص٠ شصٔعِٜث شٔتعالً تإلعالّ أـّغس خثُفثؼر تُؾذ٣ذذ ُٖٔ ٣شعْ أٝمثع تُؼشخ٤ر ك٢ إػشتخٜث ٝشقش٣لٜث ـ

ٝهذ دكغ ًَ ٛزٙ تألعدثج ٝتسشو٠ خٜتث إُت٠ إٌٓث٤ٗتر ظٜتٞس  .ٓغصو٤ٔثً ٝشصوٖ تُ٘طن خأعث٤ُدٜث ٗطوثً ع٤ِٔثً 

ٌَ ؼتتثٗد٢  آختتش ٝٛتتٞ سهتت٢ تُؼوتتَ تُؼشختت٢ ٝٗٔتتٞ هثهصتتٚ تُز٤٘ٛتتر ٗٔتتٞتً أػتتّذٙ  تُ٘فتتٞ تُؼشختت٢ ٝتهؼتتثً ػثٓتت

ؽ٤الً شطّشد ك٤ٚ تُوٞتػذ ٝش٘صظْ تأله٤غتر ُِٜ٘ٞك خشفذ تُظٞتٛش تُِـ٣ٞر ٝشغؽ٤َ تُشعّٞ تُ٘ف٣ٞر شغ

تٗصظثٓتتثً ٤ٜ٣تتأ ُ٘ؾتتٞء ػِتتْ تُ٘فتتٞ ٝٝمتتغ هٞت٤ٗ٘تتٚ تُؽثٓؼتتر تُٔؾتتصور ٓتتٖ تالعصوقتتثء تُتتذه٤ن ُِؼدتتثستز 

ٖٝٓ تُٔؼشكر تُصثٓر خخٞتفٜث ٝأٝمثػٜث تإلػشتخ٤ر  ،ٝتُصشت٤ًح تُلق٤فر
(24)

 . 

 

 :المذارس النحىيّح ومذاهثها ونهجها :ثانياا 

 : صزيّحأ/ المذرسح الث 

ٍ تُٔذتسط تُ٘ف٣ٞر ػ٠ِ تإلهالم  ّٝ ٢ٛٝ تُص٢ أهثٓتس أسًتثٕ تُ٘فتٞ ٝسكؼتس ػٔتثدٙ ٝٝمتؼس  ،٢ٛ أ

ٝهتتذ شؼٜتذ تُدقتش٣ٕٞ ٛتتزت تُؼِتْ خثُشػث٣تر هشتختتر هتشٕ ٓتٖ تُضٓتتثٕ ًثٗتس ك٤تٚ تٌُٞكتتر  .ٓوث٤٣غتٚ ٝػِِتٚ

تُِٔتتؿ ٓ٘قتتشكر ػ٘تتٚ خٔتتث ؽتتـِٜث ٓتتٖ سٝت٣تتر تألؽتتؼثس ٝتألخدتتثس ٝت٤ُٔتتَ إُتت٠ تُص٘تتذس ختتثُطشتبق ٓتتٖ 

ٝتعتصفعٜٔث تُص٘تثكظ تُتز١ ؼتّذ خ٤ٜ٘ٔتث ٝتعتصؼشز  ،ظْ شٌثشق تُلش٣وثٕ ػ٠ِ تعتصٌٔثٍ هٞتػتذٙ ،ٝتُ٘ٞتدس

ٗثسٙ سدـثً ٖٓ تُذٛش ٤٘٣ق ػ٠ِ ٓثبر ع٘ر خشغ خؼذٛث ٛزت تُلٖ شثّ تألفٍٞ ًثَٓ تُؼ٘ثفش 
(25)

. 

ّٕ أختث تألعتٞد تُتذا٢ُ ٝمتغ تُِد٘تثز تألُٝت٠ كت٢ ٛتزت تُؼِت  ظتْ شِتس خؼتذ رُتي  ،ْٝهذ سأ٣٘ث عتثخوثً ٤ًتق أ

كوذ تؽصـِس ك٤ٚ خؼذ أخ٢ تألعٞد هدوصثٕ ٓتٖ تُدقتش٤٣ٖ ـصت٠ شأّفتِس أفتٍٞ  ؛أؼ٤ثٍ تُدقش٤٣ٖ شدثػثً 

كثُطدور تأل٠ُٝ تُص٢ أخزز ػٖ أخ٢ تألعٞد تعصٔشز ك٢ شع٤ٔتش ٓتث شِوصتٚ  ؛ًع٤شذ ٝػشكس خؼل أخٞتخٚ

كّوس إ٠ُ تعص٘دثه ًع٤ٍش ٖٓ أـٌثٓٚ ،ػ٘ٚ ُٝ ًٝتثٕ ٓتٖ أكتزتر ٛتزٙ  ،٤ٖ تُ٘تثطٝهثٓس خوغو ك٢ ٗؾشٙ خ ،ٝ

تُطدور ػ٘دغر خٖ ٓؼذتٕ تُل٤تَ ٝٗقتش ختٖ ػثفتْ ت٤ُِعت٢ ٝػدتذ تُتشـٖٔ ختٖ ٛشٓتض ٣ٝف٤ت٠ ختٖ ٣ؼٔتش 

ُْٝ ٣ذسى أـذ ٖٓ سؼثٍ ٛزٙ تُطدور تُذُٝر تُؼدثع٤ر  ،تُؼذٝت٢ٗ
(26)

. 

ث تُطدور تُعث٤ٗر كوذ ًثٗس أًعش ػذدتً ٖٓ  ّٓ ؾتإٔ؛ كتثصدتدز كت٢ ٛتزت تُ ًثٗس أٝكش ٜٓ٘ث ـظثً ٝعثخوصٜث،  أ

تُٔدثـط ُذ٣ٜث، ٝأمثكس ًع٤شت ٖٓ تُوٞتػذ، ٝٗؾتأز ـشًتر تُ٘وتثػ خ٤ٜ٘تث كؽتذز كت٢ شصدتغ تُ٘قتٞؿ 

ًٝتتثٕ ٓتتٖ سؼتتثٍ ٛتتزٙ  ٝتعتتصخشتغ تُنتتٞتخو، ٝتعتتصطثػس تُصقتت٤٘ق كتتذٝٗس ك٤تتٚ خؼتتل ًصتتح ٓل٤تتذذ،

تُطدور ػدذ هللا خٖ أخ٢ إعفثم تُفنش٢ٓ ٝػ٤غ٠ خٖ ػٔش تُعول٢ ٝأخٞ ػٔشٝ خٖ تُؼالء 
(27)

. 

ٝشال ٛزٙ تُطدور تُعث٤ٗر ٖٓ تُدقش٤٣ٖ تُؽ٤َ تُز١ شٌثِٓس ػ٠ِ ٣ذ٣ٚ أسًثٕ تُ٘فٞ تُؼشخ٢ كت٢ تُو٤تثط  

ٝتُٔؼ٢٘ خزُي أكزتر أبٔر تُدقش٤٣ٖ تُخ٤َِ خٖ أـٔذ ٝع٤د٣ٞٚ ٝأخ٢ ص٣تذ  ؛ٝتُصؼ٤َِ ٝتُندو ٝؿ٤ش رُي
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ث تُخ٤َِ كٜٞ ٣ُؼّذ إٓثٓتثً كت٢ ٛتزت تُؼِتْ ٝكت٢ ؿ٤تشٙ ؛تألٗقثس١ ّٓ ِتٚ ٓتٖ تُؼوتٍٞ تُخقتدر كوتذ ًتثٕ ػو ؛أ

كٜتتٞ ال ٣ِتتْ خؼِتتْ ـصتت٠ ٣ِصٜٔتتٚ تُصٜثٓتتثً ٣ٝغتتصٞػدٚ ٣ٝصٔعِتتٚ ٣ٝ٘لتتز ٓ٘تتٚ إُتت٠ ٓتتث ٣لتتصؿ ُتتٚ أخٞتختتٚ  ،تُ٘تتثدسذ

ّٕ ػوِٚ ًثٕ أًعش ٖٓ ػِٔٚ :ٝـوثً ٓث هثُٚ تخٖ تُٔولغ ك٤ٚ ،تُٔٞفذذ ٝٛٞ ػوَ ؼؼِتٚ ٣صقتَ خٌتَ  ،ٖٓ أ

ٝدهر ك٢ تالعص٘دثه، دهر شتزَٛ ًتَ ٓتٖ ٣وتق ػِْ ٣ٝفٞص ُ٘لغٚ ٓ٘ٚ ًَ ٓث ٣دصـ٢ ٖٓ ظشتء ك٢ تُصل٤ٌش 

ػ٠ِ ٝمؼٚ ُؼشٝك تُؾؼش ٝسكؼٚ ُقشؾ تُ٘فٞ ٝسعٔٚ تُٔتٜ٘ػ تُتز١ أُتق ػ٤ِتٚ ٓؼؽتْ تُؼت٤ٖ أٍٝ 

 ٓؼؽْ ك٢ تُؼشخ٤ر
(28)

عتأُصٚ أٝ  :كٌِّٔث هتثٍ عت٤د٣ٞٚ ؛ٝٛٞ أعصثر ع٤د٣ٞٚ ٝػثٓر تُفٌث٣ر ك٢ ًصثخٚ ػ٘ٚ .

ٚ ٣ؼ٢٘ تُخ٤َِ هثٍ ٖٓ ؿ٤ش إٔ ٣زًش تُٔغمٍٝ ٝتُوثبَ ٣ُؼِْ أّٗ 
(29)

. 

ث ع٤د٣ٞٚ كٜٞ   ّٓ َّ ٓتث هثُتٚ شوش٣دتثً، ٝٓتغ رُتي كنّٗتٚ شصِٔتز ػِت٠ أ ٕ ػ٘تٚ ًت ّٝ ش٤ِٔز تُخ٤َِ تُتز١ الصٓتٚ ٝد

، تُتز١ هتثس هتثبشٙ ٔؼتشٝف خثٌُصتثجؿ٤شٙ ًؼ٤غ٠ خٖ ػٔش تُعول٢، ٣ٝٞٗظ ٝؿ٤شْٛ، ٝٝمغ ًصثخٚ تُ

تُتز١ خ٤ُ٘تس ػ٤ِتٚ ًتَ تُٔقتثدس  ٝٓأل تُذ٤ٗث ٝؽـَ تُ٘ثط ٝٛتٞ تُٔقتذس تُتشب٤ظ ٝتألعتثط ك٢ ت٥كثم

تُالـور 
(30)

 . 

كل٢ ٖٓ أش٠  ؛ظْ شصثخؼس خؼذ رُي أؼ٤ثٍ تُؼِٔثء تُدقش٤٣ٖ تُز٣ٖ ف٘لٞت تُٔق٘لثز ػ٠ِ ّٓش تُؼقٞس 

ٍ ٖٓ كتصؿ ختثج تالختصالف ػِت٠ عت٤د٣ٞٚ ٝأعتصثرٙ تُخ٤ِتَ ّٝ  ،ٖٓ خؼذ تألخلؼ تألٝعو تُز١ ٣ُشٟٝ أّٗٚ أ

ظْ تُٔدشد فتثـح  ،٢ ٖٓ خؼذْٛ أخٞ ػٔش تُؽش٢ٓ ٝتُٔثص٢ٗظْ ٣أش ،ٝٛ٘ثى هطشج ٓفٔذ خٖ تُٔغص٤٘ش

ٝأففثخٚ أخٞ إعفثم تُضؼثغ، ٝأخٞ خٌش خٖ تُغتشتغ، ٣ٝصتدؼْٜ ٓتٖ خؼتذ أختٞ  ًصثخ٢ تٌُثَٓ ٝتُٔوصنح

 عؼ٤ذ تُغ٤شتك٢
(31)

. 

 , ٝإٔ شوتتّٞ ػِتت٠ٛتتث تهشتد إر هِدتتٞت كتت٢ هٞتػتتذْٛ ؛هتتذ هتتثّ ٜٗتتػ تُدقتتش٤٣ٖ ػِتت٠ أعتتظ ستعتتخرٝ 

ٓنتدٞهث شوتثط ػ٤ِتٚ تُؽضب٤تثز  ٌلَ ُٜث تُصؼ٤َِ ٝإٔ شقدؿ ًَ هثػذذ أفتالً إٔ ٣ُ تالعصوشتء تُذه٤ن، ٝ

ؼؼِٜتتْ ٣طشـتتٕٞ تُؾتتثر ٝال  ؛ أٓتتث ٓتتٖ ـ٤تتط تالهتتشتد كتت٢ تُوٞتػتتذ كوتتذ شؾتتذدٝت ك٤تتٚ شؾتتذدتً ده٤وتتثً  ه٤ثعتتثً 

ت ّٓ ث ٓتٖ ـ٤تط تالعتصوشتء كوتذ ٣ؼُٕٞٞ ػ٤ِٚ ك٢ ه٤َِ أٝ ًع٤ش، ًِٝٔث تفطذٓٞت ختٚ خطةتٞٙ أٝ أُٝتٞٙ؛ ٝأ

ت ففر تُٔثدذ تُص٢ ٣ؾصوٕٞ ٜٓ٘ث هٞتػتذْٛ، ٝٓتٖ أؼتَ رُتي سـِتٞت إُت٠ أػٔتثم ٗؽتذ ٝختٞتد١ تؽصشهٞ

تُفؽثص ٝشٜثٓر ٣ؽٔؼٕٞ شِي تُٔثدذ ٖٓ ٣٘ثخ٤ؼٜث تُقثك٤ر تُصت٢ ُتْ شلغتذٛث تُفنتثسذ، ٝخؼدتثسذ أختشٟ: 

عتذ سـِٞت إ٠ُ تُودثبَ تُٔصدذ٣ر تُٔفصلظر خٌِٔر تُِـتر ٝعت٤ِوصٜث تُقتف٤فر، ٝٛت٢ هدثبتَ شٔت٤ْ ٝهت٤ظ ٝأ

ًٝتثٗٞت  ال ٣٘نتح ُوٞتػتذْٛ، ًٝثٕ تُوشإٓ تٌُش٣ْ ٝهشتءتشتٚ ٓتذدتً  ٝه٢ ٝٛز٣َ ٝخؼل ػؾثبش ً٘ثٗر.

ٚ س١ٝ ختثُٔؼ٠٘ إر ُتْ ٣ٌصتح ُؾتٞتٛذْٛ ٝأٓعِتصْٜ؛ ألّٗت ال ٣فصؽٕٞ خثُفذ٣ط تُ٘د١ٞ ٝال ٣صخزٝٗتٚ إٓثٓتثً 

  ك٢ تُٔثبر تُعث٤ٗر ُِٜؽشذ، ٝدخِس ك٢ سٝت٣صٚ ًعشذ ٖٓ تألػثؼُْْٝ ٣ذٕٝ إاّل 
(32)

 . 

, ُٝتْ ٣ٌصلتٞت خثُؼِتر تُصت٢  رٝأٓث ٖٓ ـ٤ط تُو٤ثط ٝتُصؼ٤َِ كوذ شٞعؼٞت ك٤ٜٔث؛ إر هِدٞت ٌَُ هثػتذذ ػِّت 

ٝستءٛث. ٝهثٕٗٞ تُو٤ثط ػثّ، ٝظالُٚ ٤ٜٓٔ٘ر ػ٠ِ ًتَ تُوٞتػتذ إُت٠  ِػِالً  ٢ٛ ٓذتس تُفٌْ كوذ تُصٔغٞت

ٓقتثس٣ؼٜث ٤ُوتثط ػِت٠  ، ٝخف٤تط شلتصؿ تألختٞتج ػِت٠؛ خف٤ط ٣قدؿ ٓث ٣خشغ ػ٤ِٜتث ؽتثرتً أهق٠ ـذٍ 

 ، ك٢ٜ تُٔؼ٤ثس تُٔفٌْ تُغذ٣ذتُوثػذذ ٓث ُْ ٣غٔغ ػٖ تُؼشج ٣ٝفَٔ ػ٤ِٜث ـٔالً 
(33)

.  

  :ب/ المذرسح الكىفيّح 

ٝهتتذ تٗؾتتـَ ػِٔتتثء تٌُٞكتتر ختتثدئ تألٓتتش خثُلوتتٚ ٝٝمتتغ أفتتُٞٚ  ،ٝٛتت٢ تُٔذسعتتر تُعث٤ٗتتر كتت٢ تُ٘ؾتتأذ 

ػثفتْ ٝـٔتضذ ٝتٌُغتثب٢، ٝتٛصٔتٞت أ٣نتث  ٝٓوث٤٣غٚ، ٝػ٘ٞت ختثُوشتءتز ٝسٝت٣ثشٜتث ـصت٠ تؽتصٜش ٓتْٜ٘

، كصشًٞت تُٔؽتثٍ ُؼِٔتثء تُدقتشذ تُتز٣ٖ ـتثصٝت كنتَ تُغتدن كت٢ ػِتْ تُ٘فتٞ ٝتألخدثس خشٝت٣ر تألؽؼثس

 ٝتُقشف
(34)

.  
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ٍ ٗفت١ّٞ ًتٞك٢   ّٝ ّٕ أ هِتح تُؼِتْ كت٢ تُدقتشذ ػِت٠ تُتز١  ٛتٞ أختٞ ؼؼلتش تُشاتعت٢ٝشزًش تُٔقتثدس أ

ًصثج  ٝسدز ك٢ ٣ٝوثٍ أّٗٚ ًِّٔث ٝػ٠ِ ػ٤غ٠ خٖ ػٔش تُعول٢،وشأ ػ٠ِ أخ٢ ػٔشٝ خٖ تُؼالء كأبٔصٜث، 

 ػدثسذ ع٤د٣ٞٚ
(

هثٍ تٌُٞك٢ ًزت
)
ػٔتٚ ٓؼتثر ختٖ ٣ٝصدؼٚ ك٢ تُزًش ك٢ تُٞهس ٗلغٚ  كنٗٔث ػ٠٘ تُشاتع٢، 

 ٓغِْ تُٜشتء تُز١ ػ٢٘ خثُقشف ٝٓغثبِٚ خثفر، ٝشدؼٚ ك٢ ٛزٙ تُؼ٘ث٣تر ٓتٖ هتشأ ػ٤ِتٚ ٓتٖ تٌُتٞك٤٤ٖ
(35)

. 

ّٖ أْٛ ػ٤ِٖٔ س  تث  ،كؼث ٖٓ ؽإٔ تُٔزٛح تٌُٞك٢ تُ٘ف١ٞ ّٝٝمتفث ٜٗؽتٚ ٛٔتث تٌُغتثب٢ ٝتُلتّشتءٌُٝ ّٓ كأ

كأختز ػتٖ ٓؼتثر تُٜتشتء ٓتث ػ٘تذٙ ظتْ  كثسع٢ تألفَ ٗؾأ خثٌُٞكر ٝشؼِْ تُ٘فٞ ػِت٠ ًدتش،تٌُغثب٢ كٜٞ 

ُٝٔتث أػؽتح خثُخ٤ِتَ هتثٍ ُتٚ: ٓتٖ  خٖ ػٔش ٝتُخ٤ِتَ ٝؿ٤شٛٔتث، شٞؼٚ شِوثء تُدقشذ كصِو٠ ػٖ ػ٤غ٠

؟ هثٍ: ٖٓ خٞتد١ تُفؽثص ٝٗؽذ ٝشٜثٓر، كؽثج ٛزٙ تُدٞتد١ ٝهنت٠ ٝهتشٙ، ظتْ  ٔي ٛزتأ٣ٖ أخزز ػِ

ظْ ػثد إ٠ُ تٌُٞكر ٣٘ؾتش  تٗفذس إ٠ُ تُدقشذ كأُل٠ تُخ٤َِ هن٠ ٗفدٚ، ٝخِلٚ ٣ٞٗظ كؽِظ ك٢ ـِوصٚ،

ػِٔٚ، ٝتٌُٞكر ٓصؼطؾر إ٠ُ ٗفٞ ٓنثسع ٗفٞ تُدقشذ ٝك٢ تٌُغثب٢ ٗؾتثه كت٢ تُذستعتر ٝتُصقت٤٘ق 

ٝػِتت٠ ٣تتذ تٌُغتتثب٢ شٌتتثظشز تُلتتٞتسم ختت٤ٖ  تُدقتتش١، تُتتٜ٘ػ ٛح تٌُتتٞك٢، ٝختتذأ ٣٘تتثٛلكصوتتٟٞ تُٔتتز

 تُٔزٛد٤ٖ الخصالف تالشؽث٤ٖٛ
(36)

 . 

ث تُلشتء كٜٞ ش٤ِٔز تٌُغثب٢ تُز١ أخز ػ٘ٚ ًٔث أخز ػٖ ؿ٤شٙ ٖٓ تُؼِٔثء ٤ًٞٗظ خٖ ـد٤ح  ّٓ ًثٕ ٝ ،ٝأ

خؼتذٙ  ٛٞ ٝتألـٔش أؽٜش أففثج تٌُغثب٢، ًٝثٗث أػِتْ تٌُتٞك٤٤ٖ ختثُ٘فٞ ٓتٖ
(37)

ٝهتذ هت١ٞ ختٚ ؽتإٔ  ،

٤د٣ٞٚ ًٝصثختٚ شفتس سأعتٚ، ًٝتثٕ ٣صلِغتق كِت٢ عتًثٕ صتبتذ تُؼقتد٤ر ػِت٠ ٣ُوثٍ أّٗٚ ، ٝتُٔزٛح تٌُٞك٢

 شقث٤ٗلٚ، ٣ٝغِي أُلثظ تُلالعلر
(38)

. 

َّ أؽٜشْٛ   ظؼِح أـٔذ ختٖ ٣ف٤ت٠ تُتز١ أختز ػتٖ تُلتشتء ًتَ ٓتث ظْ أش٠ ٖٓ خؼذ ٛمالء ًٞك٤ٕٞ ًعش ُؼ

ٝكثشتٚ ٓتٖ  ٓتزٛد٢ تُدقتشذ ٝتٌُٞكتر. ٝتؽتصٜش خؼتذ تألٝعو، ـص٠ شدفش كت٢ًصح، ٝأخز ػٖ تألخلؼ 

شال٤ٓزٙ ًع٤شٕٝ، ٖٓ أٓعثٍ أخ٢ ٓٞع٠ ع٤ِٔثٕ خٖ ٓفٔذ تُٔؼتشٝف خثُفتثٓل تُتز١ ؼِتظ خؼتذ ٓتٞز 

أعصثرٙ ٓؽِغٚ، ٝأخ٢ ػٔش تُضتٛذ ٝأخت٢ خٌتش ختٖ تألٗدتثس١، ظتْ ؼتثء أـٔتذ ختٖ كتثسط تُتز١ ٓتذ ظتالٍ 

تُتز٣ٖ تعتصظٜشٝت آستء  تخٖ آؼشّٝ تُقتٜ٘ثؼ٢ تُتز١ ًتثٕ آختش تُ٘فتثذ ثٕإش٤ تُٔذسعر تٌُٞك٤ر إ٠ُ ـ٤ٖ

 تُٔذسعر تٌُٞك٤ر
(39)

.  

ٜتث ؼثٗتح  ّٔ  تالشغتثع كت٢ تُشٝت٣تر ٣ٝصغْ تُٔزٛح تٌُٞك٢ تُ٘ف١ّٞ خغٔثز ش٤ّٔضٙ ػٖ ٜٗػ تُدقتش٤٣ٖ أٛ

ز صلصؿ ؼ٤ٔتغ تُتذسٝج ٝتُٔغتثُي ُألؽتؼثس ٝتُِـتثك، خف٤ط ٣مخز ٖٓ تُؼشج ؼ٤ٔؼثً خذ٣ْٜٝ ٝـنش٣ْٜ

إُت٠ ذ خ٘ذسشٚ ٝؽتزٝرٙ، ثالشغثع ك٢ تُو٤ثط خف٤ط ٣وثط ػ٠ِ تُؾثر ٝتُ٘ثدس دٕٝ شو٤ّخ ًٔث ٣ص٤ّٔضتُؾثرذ، 

ُٔث أسعتثٙ  تُٔخثُلر ك٢ خؼل تُٔقطِفثز تُ٘ف٣ٞر ٝٓث ٣صقَ خٜث ٖٓ تُؼٞتَٓٗؽذ خؼل  ؼثٗح رُي

ح كت٢ تُختالف" ٝٛتٞ ػثٓتَ ٓؼ٘ت١ٞ ًتثٗٞت ٣ؽؼِٞٗتٚ ػِتر تُ٘قت"تفتطالؾ ٝٓتٖ رُتي  ؛ٗفثذ تُدقتشذ

تث,  كت٢ ٓعتَ "ٓفٔتذ أٓثٓتي" تُظشف إرت ٝهغ خدتشتً  ّٓ خٔفتزٝف  ٤ؽؼِتٕٞ تُظتشف ٓصؼِوتثً كتُدقتش٣ٕٞ  أ

كت٢  ؼؼِٚ تُلشتء ػِر ُ٘قح تُٔلؼتٍٞ ٓؼتٚ تُز١ خدش ُِٔدصذأ تُغثخن ُٚ، ٖٝٓ رُي تفطالؾ تُقشف

ؾ ٝٓتٖ رُتي تفتطال ـ٤ٖ رٛح ؼٜٔٞس تُدقش٤٣ٖ إ٠ُ أّٗٚ ٓ٘قٞج خثُلؼَ تُتز١ هدِتٚ خصٞعتو تُتٞتٝ،

 ٣ٝطِوتٕٞ ػِت٠ تُدتذٍ ت٢ٌُ٘ٔ ٝتٌُ٘ث٣ر ٣ٝوقذٕٝ ختٚ تُنت٤ٔش،ٝتُلؼَ تُذتبْ ٣ٝوقذٕٝ خٚ تعْ تُلثػَ 

 ٝػ٠ِ تُص٤٤ٔض تُصلغ٤ش ٝػ٠ِ تُقلر تُ٘ؼس ٝػ٠ِ تُؼطتق ختثُفشٝف ػطتق تُ٘غتن تُصشؼٔر ٓقطِؿ

 ٝؿ٤ش رُي
(40)

.  
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 8  2015 (18) 6، ٓؽِر تألًثد٤ٔ٣ر تألٓش٤ٌ٣ر تُؼشخ٤ر ُِؼِّٞ ٝتُصٌُ٘ٞٞؼ٤ث -أماراتاك

 

ّٕ تفطالـثز تٌُٞك٤٤ٖ ُْ شؽذ تُغد٤  َ ُِؾتٜشذ ٝتالٗصؾتثس ٌُٖٝ تُ٘ثظش ك٢ ٓقطِفثز تُ٘فٞ ٣ِفع أ

ٝظِتتس تُٔقتتطِفثز تُدقتتش٣ر ٛتت٢  ،تُ٘ؼتتس ٝػطتتق تُ٘غتتن :كتت٢ تُ٘فتتٞ تُؼشختت٢ ٓتتث ػتتذت ٓقتتطِف٢

 . تُغثدذ

ّٕ ك٤تتٚ ٓشٝٗتتر كتت٢ تُو٤تتثط ٝشش٤ًتتح تُؽِٔتتر  صٕٝ فتت٤ثؿر  ؛٣ٝٞعتتْ تُٔتتزٛح تٌُتتٞك٢ ختتأ ّٞ كٜتتْ ٓتتعالً ٣ُؽتت

ثفتَ ُٝتٞ ُتْ ٣ٌتٖ ٝتُلقتَ خت٤ٖ تُٔنتثف ٝتُٔنتثف إ٤ُتٚ خل ،"أكؼَ تُصلن٤َ" ٓتٖ تُد٤تثك ٝتُغتٞتد

٣ُٝد٤فتٕٞ إمتثكر  ،٣ٝؽٞص ػ٘ذْٛ ش٤ًٞتذ تٌُ٘تشذ إرت دُتس ػِت٠ صٓتثٕ ٓؼت٤ّٖ ،ظشكثً أٝ ؼثستً ٝٓؽشٝستً 

ٝؿ٤ش رُي  ،تُؾ٢ء إ٠ُ ٗلغٚ إٕ تخصِق تُِلع ٓعَ "ـّن ت٤ُو٤ٖ" ٝ"ـّح تُفق٤ذ"
(41)

. 

ّٕ تالخصالف خ٤ٖ تُٔذسعص٤ٖ ُْ ٣ٌٖ كت٢ تألفتٍٞ ٝتُعٞتختس  ٝإّٗٔتث ًتثٕ كت٢  ٝٓغ ٛزت ك٤٘دـ٢ إٔ ٣ؼِْ أ

ٝهتذ  .ؼٞتٗح كشػ٤ر ًثُؼٞتَٓ تُصوذ٣ش٣ر تُص٢ ػِِّٞت خٜث تإلػشتج ٓغ تشلتثهْٜ كت٢ ـٌتْ تإلػتشتج ٗلغتٚ

ٗؽذ إٓثٓثً ك٢ ٛزت تُلش٣ن ٣غثٗذ سأ١ تُٔذسعر تألخشٟ ػ٠ِ ٗغن ٓث ُس١ٝ ٖٓ ٓغتثٗذذ تٌُغتثب٢ ٥ستء 

ٖ ك٢ ٓغثبَ أخشٟ ٝٓغثٗذذ تُٔدشد تُدقش١ ٥ستء تٌُٞك٤٤ ،تُدقش٤٣ٖ ك٢ خؼل تُٔغثبَ
(42)

 . 

ؼٞتٗح ُِ٘وثػ ك٢ خؼل ساٟ تُٔتزٛح تٌُتٞك٢ تُ٘ف٣ٞتر ػ٘تذ تُصطتشم  –إٕ ؽثء هللا  –ٝعٞف ٗلصؿ  

ُصٞتكتتن هتتشتءتز تُوتتّشتء تُغتتدؼر ٓتتغ ٓتتٜ٘ؽْٜ ٓتتغ إٌٓث٤ٗتتر ختتشٝغ تُفتتٞتس ُِٔوثسٗتتر ختتثُشأ١ تُدقتتش١ 

 . ٝع٤ٌٕٞ رُي ك٢ خثشٔر ٛزت تُفذ٣ط ؛ٝخـ٤شٙ

ح تُلتتش٣و٤ٖ تُدقتتش١ ٝتٌُتتٞك٢ كتت٢ ٓغتتثبَ تُ٘فتتٞ ٝتُقتتشف ٝتشنتتفس ٝخؼتتذ إٔ خثٗتتس آستء ٝٓتتزتٛ 

 .كُصفس تألخٞتج ػ٠ِ ٓقثس٣ؼٜث ُِؼِٔثء تُصثخؼ٤ٖ ُالخص٤ثس ٖٓ ٜٗػ تُٔزٛد٤ٖ ٓث ٣شٝٗٚ فٞتخثً 

  :ج/ مذارس النتخاب

ٌٍ ٓتٖ تُؼِٔتثء كت٢ تُؼقتٞس تُالـوتر  تن  ،ظٜشز ك٢ تألٓقتثس تإلعتال٤ٓر تُٔخصِلتر أؼ٤تث ّٔ ٝأختزز شصؼ

دستعتتثز تُ٘فتٞ ٝتُقتشف ٓغتتصٜذ٣ر خترستء تُدقتش٤٣ٖ ٝتٌُتتٞك٤٤ٖ كأخشؼتس تُٔقتتّ٘لثز  ٝشّٔفتـ كت٢

ُتتزُي ُػتتشف ٜٗؽٜتتْ ختتٜ٘ػ  ؛ٝهتتذ ًتتثٗٞت ٤ٔ٣ِتتٕٞ إُتت٠ ٓتتث ٣شٝٗتتٚ ٓ٘ثعتتدثً ٓتتٖ سأ١ تُلتتش٣و٤ٖ ،تُٔصؼتتّذدذ

ٝشذٝس كت٢ ًصتح  ،ٝٓغ رُي هذ ٣٘لز تُؼثُْ ٖٓ ٛمالء ك٢ خؼل تألـ٤ثٕ إ٠ُ آستٍء خثفر خٚ ،تالٗصخثج

تُٔذسعتر تُدـذتد٣تر ٝتُٔذسعتر تألٗذُغت٤ر ٝتُٔذسعتر  :ٝٛت٢ ؛ثء ظالظر ٓزتٛح ٖٓ ٛتزت تُ٘تٞعتُ٘فٞ أعٔ

  .تُٔقش٣ر

ث تُٔذسعر تُدـذتد٣ّر كوذ ًتثٕ  ّٓ ت شٜتثأٝتبتَ ٗفث أ ّٔ ٖ أختز ػتٖ تُٔدتشد ٝظؼِتح؛ ٝختزُي ٗؾتأ ؼ٤تَ ٣فٔتَ ٓ

ثٕ ٝتختٖ ؽتو٤ش آستء ًال تُٔذسعص٤ٖ، ًٝثٕ ْٜٓ٘ ٖٓ ٓثٍ ك٢ أؿِح آستبٚ إُت٠ أٛتَ تٌُٞكتر، ًتثخٖ ٤ًغت

ستء أَٛ تُدقتشذ ًتأخ٢ ػِت٠ تُلثسعت٢ ٝتختٖ ؼ٘ت٢،، ًٝتثٕ رخز خٝتخٖ تُخ٤ثه، ْٜٝٓ٘ ٖٓ تشؽٚ إ٠ُ تأل

خ٘ؾٞء ٓزٛح ؼذ٣ذ ك٢ تُذستعر ٝتُصقت٤٘ق، ٓتزٛح ٣وتّٞ ػِت٠ تالٗصختثج  ظٜٞس ٛز٣ٖ تُؼث٤ُٖٔ إ٣زتٗثً 

شٔعَ آستء ٗفثذ تُدقتشذ  ٝتالؼصٜثد ك٢ تعص٘دثه آستء ؼذ٣ذذ، ٓؼصٔذ٣ٖ ػ٠ِ ٖٓ آستء تُٔذسعص٤ٖ ؼ٤ٔؼثً 

ٝتٌُٞكر ٝآستء تُدـذتد٤٣ٖ تألٝتبَ، ًٝثٕ أؽٜش أشدثع تُٔزٛح تُؽذ٣ذ تُضٓخؾش١ ٝتخٖ تُؾتؽش١ ٝأختٞ 

 تُدشًثز خٖ تألٗدثس١ ٝأخٞ تُدوثء تُؼٌدش١ ٝتخٖ ٣ؼ٤ؼ
(43)

.  

ث تُٔذسعر تألٗذُغ٤ر ك  ّٓ ٖ ػعٔثٕ خ٘فٞ تٌُٞكر؛ كٌثٕ أُْٜٝ ؼٞد١ خ ػِٔثبٜث خثدئ تألٓشثخصذأز ػ٘ث٣ر أ

تُغت٢ِٔ،  ١ تُتز١ سـتَ إُت٠ تُٔؾتشم، ٝأختز ػتٖ تٌُغتثب٢ ٝتُلتشتء، ٝػدتذ تُِٔتي ختٖ ـد٤تحستُٔٞسٝ

ٙ ٣شـتتَ إُتت٠ تُؾتتشم ٣ٝؼتتٞد خٌصتتثج عتت٤د٣ٞٚ، ٣ٝؼِٔتتٚ شال٤ٓتتزٙ أ٣٘تتثؾتت٤٘ن سكـصتت٠ إرت ٝفتتِ٘ث إُتت٠ تأل

فٔتذ خوشهدر، ٝػ٘ٚ أخز أـٔذ خٖ ٣ٞعق خٖ ـؽثغ، ٣ٝدذأ تالٛصٔتثّ خثٌُصتثج أًعتش كتأًعش ػِت٠ ٣تذ١ ٓ

خٖ ٣ف٠٤ تُِٜٔد٢ ٝأخ٢ ػ٠ِ تُوث٢ُ ٝتخٖ تُوٞه٤ر، ٝؿ٤شْٛ. كطدتغ ٗفتٞ تألٗذُغت٤٤ٖ ػ٘تذ رتى خثُطتثخغ 

تُدقش١ ك٢ أؿِح ٓغثبِٚ ٝهٞتػذٙ، ظْ أهدَ تُؼِٔثء ػ٠ِ ؽتشؾ ًصتح تُٔؾتشم تُٔؾتٜٞسذ خؾتٌَ ػتثّ 

 "ـتت٤٣ٖٞهدوتتثز تُ٘فتت٤٣ٖٞ ٝتُِ"ٝتإلكتتثدذ ٜٓ٘تتث، ٝتؽتتصٜش ٓتتٖ ٗفتتثشْٜ ًع٤تتشٕٝ أٓعتتثٍ تُضخ٤تتذ١ فتتثـح 

٤ِِتت٢ ٝتختتٖ تُغتت٤ذ تُدط٤ِٞعتت٢ ٝتُغتت٢ِ٤ٜ ٝتختتٖ ختتشٝف ٝتختتٖ ػقتتلٞس تإلؽتتد٢ِ٤ ٝتُؾتتِٞخ٤ٖ كٝتختتٖ تإل
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 ٓفٔذ عؼذ أـٔذ... تء تُغدؼر ٓغ ٓزٛح تٌُٞك٤٤ٖ تُ٘ف١ّٞ شٞتكن هشتءتز تُوشّ   9

 

ٕ ٣صدؼٕٞ ٜٓ٘ػ تالٗصوثء ٖٓ آستء ٗفتثذ تُدقتشذ ٝتٌُٞكتر، ٝسخٔتث رٛدتٞت ٞٝؿ٤شْٛ. ًٝثٕ أُٝةي تُ٘ف٣ٞ

تألٗتذُظ تختٖ  إ٠ُ تُلثسع٢ ٝتخٖ ؼ٢٘، ٌُْٜٝ٘ ًثٗٞت إ٠ُ ٓزٛح تُدقش٤٣ٖ أ٤ٓتَ. ًٝتثٕ خثشٔتر ػِٔتثء

ٓثُي فثـح تألُل٤تر، تُتز١ ؼتذد كت٢ تُ٘فتٞ خؼتل تُصؽذ٣تذ ٝشٞعتغ كت٢ تالعصؾتٜثد خثُفتذ٣ط، ٝسؼتؿ 

 خؼل آستء تٌُٞك٤٤ٖ، ُْٝ ٣قش ػ٠ِ آستء تُدقش٤٣ٖ
(44)

.  

ث تُٔذسعر تُٔقش٣ّر   ّٓ ك٢ أٍٝ ٗؾأشٜث ؽذ٣ذذ تُ٘ضٝع إ٠ُ تُٔذسعر تُدقش٣ر، ـصت٠ إرت ًتثٕ  ًثٗس كوذأ

ستء ١٥ أخزز ٓغشػر شصشّعْ ٜٓ٘ػ تُٔذسعر تُدـذتد٣ر ٝٓث ؽشػصٚ ٓتٖ شقت٣ٞح تُوشٕ تُشتخغ تُٜؽش

ستء تُٔذسعتر تٌُٞك٤تر شتثسذ ظث٤ٗتر، ٓتغ ششًٜٔتث شتثسذ ظثُعتر ٝتألختز ٥تُٔذسعر تُدقش٣ر شثسذ ٝشق٣ٞح 

خرستء تُٔذسعر تُدـذتد٣ر، ٝٓغ تُ٘لٞر إُت٠ آستء تؼصٜثد٣تر شتثسذ ستخؼتر، ػِت٠ ٗفتٞ ٓتث ٣قتٞس رُتي ٓتٖ 

 ٛتزٙ تُٔذسعتر ٗؾتثهثً  سٗؾتطهتذ تُفٞك٢ ٝتخٖ خثخؾثر ٝتخٖ ختش١. ٝٝٙ أخٞ ؼؼلش تُ٘فثط خؼل تُٞؼٞ

ٓ٘تز تُؼقتش تأل٣تٞخ٢ ٝشٌتثظش أػتالّ تُ٘فتثذ ك٤ٜتث ٓتٖ ٓعتَ عت٤ِٔثٕ ختٖ خ٘ت٤ٖ ٝتختٖ ٓؼطت٢ ٝتختٖ  ٝتعتؼثً 

تختٖ تُفثؼتح. ٝأٗدتٚ ٗفتثذ ٛتزٙ تُٔذسعتر ٝتُشٓثؾ ٝتُغخث١ٝ ٝخٜتثء تُتذ٣ٖ ختٖ تُ٘فتثط ٝتختٖ أّ هثعتْ 

ظِتس تُذستعتثز ٝهتذ "ٓـ٘ت٢ تُِد٤تح ػتٖ ًصتح تألػثس٣تح"،  فتثـح ًصتثجهالم تختٖ ٛؾتثّ ػ٠ِ تإل

إر شٌتتثظش ك٤ٜتتث تُؾتتّشتؾ ٝأفتتفثج تُفٞتؽتت٢ ٝتُٔقتت٘لثز تُ٘ف٣ٞتتر  ؛تُ٘ف٣ٞتتر خؼتتذٙ ٗثؽتتطر كتت٢ ٓقتتش

ٝتُتذٓث٢٘٤ٓ  تُٔخصِلر؛ ػ٠ِ ٗفٞ ٓث ٣ِوثٗث ػ٘ذ تخٖ ػو٤َ ؽثسؾ تألُل٤ر، ٝتخٖ تُقثبؾ فثـح تُصتزًشذ،

أٝمتؿ ٢٘، ٝتٌُثك٤ؽ٢ ؽثسؾ هٞتػذ تإلػشتج الخٖ ٛؾثّ، ٝتُؾ٤خ خثُتذ تألصٛتش١ ؽتثسؾ ؽثسؾ تُٔـ

عصٔش ٗؾتثه ت، ٝتألؽ٢ٗٞٔ ؽثسؾ تألُل٤ر، ٝتُقدثٕ ُٝٚ ـثؽ٤ر ػ٠ِ ٛزت تُؾشؾ. ٝتُٔغثُي الخٖ ٛؾثّ

ػ٠ِ ٗفٞ ٓث ٣ِوثٗث ػ٘تذ تُذعتٞه٢ ُٝتٚ ـثؽت٤ر ٓطُٞتر ػِت٠ تُٔـ٘ت٢  الـنٛمالء تُؾّشتؾ ك٢ تُؼقش تُ

ؾ٤خ ـغٖ تُؼطثس ُٝٚ ـثؽ٤ر ػ٠ِ ؽشؾ تألصٛش٣ر ُِؾ٤خ خثُذ تألصٛش١، ٝػ٘ذ تُؾ٤خ ٓفٔتذ ٝػ٘ذ تُ

 ّٕ تُغت٤ٞه٢ أُٔتغ ٗفتثذ ٓقتش خؼتذ تختٖ  تُخنش١ ُٝٚ ـثؽت٤ر ػِت٠ ؽتشؾ تختٖ ػو٤تَ. ٝال ؼتذتٍ كت٢ أ

ٌْ ٗفش٣ش فثـح ٓق٘لثز ٓصؼتذدذ كت٢ ؽتص٠ متشٝج تُٔؼشكتر ٛؾثّ؛  :كٔتٖ ًصدتٚ كت٢ تُ٘فتٞ ؛كٜٞ ػثُ

ؽدثٙ ٝتُ٘ظثبش" ٝ"ٛٔغ تُٜٞتٓغ" "تالهصشتؾ" ٝ"تأل
(45)

 . 

تُدـذتد٣تر ٝتألٗذُغت٤ّر  :ُٝؼَ ٓتٖ ٗثكِتر تُوتٍٞ إٔ شُؼصدتش تُصغت٤ٔثز تُتٞتسدذ ُٔتذتسط تالٗصختثج تُتعالض 

تذذ ٣ُتٞـ٢ خٜتث  ـّ ٝتُٔقش٣ر شغ٤ٔثز ٓ٘ثهن أًعتش ٓتٖ ًٜٞٗتث شغت٤ٔثز شفٔتَ ساٟ ٗف٣ّٞتر ٓفتذّدذ ٝٓٞ

ّٕ ٛتزٙ تُٔتذتسط شٌتثد شصٞتكتن كت٢  ؛٣ر ٝتٌُٞك٤ترتالعْ ػ٠ِ ٗفٞ ٓث ٣ُٞـ٢ تعْ تُٔذسعص٤ٖ تُدقتش ختَ أ

ٜٗػ ٝتـٍذ ٝٛٞ ٜٓ٘ػ تالخص٤ثس ُِٔ٘ثعح ٖٓ آستء تُٔذسعص٤ٖ تأل٤٤ُٖٝ ٓغ تالؼصٜثد ك٢ تُختشٝغ خترستء 

  .ؼذ٣ذذ

 

  :القّزاءاخ السثع وقّزاؤها وسنذ قزاءاتهم :ثالثاا 

ْ ٣ٌذ ٣ٌصَٔ ٗضُٝٚ ٝشُششاح خٞـ٢ ٖٓ هللا تُوشإٓ تٌُش٣ْ ًصثج هللا تُخثُذ، ٝدعصٞس تُٔغ٤ِٖٔ تُذتبْ، ُٝ 

عٞسٙ ٝآ٣ثشٚ ـصت٠ ًتثٕ ٓفلٞظًتث كت٢ تُقتذٝس، ٌٓصٞخًتث كت٢ تُقتفق، ٓش٣ًّٝتث ػتٖ تُشعتٍٞ فت٠ِ هللا 

ًٝتتثٕ ٓتتٖ تُقتتفثخر ٓتتٖ سٝتٙ خفتتشف ٝٓتتْٜ٘ ٓتتٖ سٝتٙ  ػ٤ِتتٚ ٝعتتِْ خٞؼتتٞٙ تألـتتشف ٝتُوتتشتءتز.

ْٖ خفتتشك٤ٖ، ٝٓتتْٜ٘ ٓتتٖ صتد، ظتتْ شلشهتتٞت كتت٢ تألٓقتتثس، ٝشِواتت٠ ػتتٜ٘ تت َٓ ْ تُصتتثخؼٕٞ، ٝػتتٖ تُصتتثخؼ٤ٖ أختتز 

خؼذْٛ، إ٠ُ إٔ تٗصٜس تُشٝت٣ر إ٠ُ كش٣ن ٖٓ تُوشتء ك٢ تُوشٕ تُعتث٢ٗ ٓتٖ تُٜؽتشذ، كتثٗوطؼٞت ُِوتشتءتز 

ٟ تألََعت ٘ثد ٝتخصقٞت خٜث، ٝؼؼِتٞت ٜٛٔتْ تألًدتش ٝؽتـِْٜ تُؾتثؿَ تُؼ٘ث٣ترَ خفقتشٛث ٝمتدطٜث، ٝشفتش 

ت تُؾإٔ، إ٤ُْٜ شُؾذ تُشـثٍ، ٣ُٝوقذٕٝ ُِصِو ٢ ػْٜ٘ تُقف٤فر ك٢ سٝت٣صٜث؛ ـص٠ فثسٝت تُوذٝذ ك٢ ٛز

 ٖٓ ؽص٠ تُؽٜثز
(46)

. 
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ػدذ هللا خٖ ًع٤ش ت٢ٌُٔ، ٝتُوشتءتز تُغدغ ٢ٛ تُوشتءتز تُص٢ هشأ خٜث تُوّشتء تُغدؼر تُٔؾٜٞسٕٝ ْٝٛ  

ٝٗثكغ خٖ أخ٢ ٗؼ٤ْ تُٔتذ٢ٗ، ٝػدتذ هللا ختٖ ػتثٓش تُؾتث٢ٓ، ٝأختٞ ػٔتشٝ ختٖ تُؼتالء تُدقتش١، ٝػثفتْ 

 ٝتٌُغثب٢ تٌُٞك٤ٕٞ ٝـٔضذ
(47)

.  

ٝعٞف ٣فظ٠ ًَ ٝتـٍذ ٖٓ ٛمالء تُوّشتء تُغدؼر خ٘ق٤ح ٖٓ تُفذ٣ط ٝتُصلق٤َ كت٢ ٗغتدٚ ٝؽت٤ٞخٚ  

  .ٝأعث٤ٗذ هشتءشٚ ٝسٝتشٚ ٝؿ٤ش رُي

  :/ اتن كثيز1 

ٝٛٞ ػدذ هللا خٖ ًع٤ش ت٢ٌُٔ تُذتس١، ٝتُذتس: خطتٖ ٓتٖ ُختْ، ٓتْٜ٘ شٔت٤ْ تُتذتس١ فتثـح سعتٍٞ هللا  

ِط٤تح، ٝٛتزت ٛتٞ ُ، ٝٛتٞ ٓٞمتغ ٝه٤َ: إٗٔث ٗغح إ٠ُ دتس٣ٖ؛ ألٗٚ ًثٕ ػطتثستً  ٤ٚ ٝعِْ.ف٠ِ هللا ػِ

أختٞ ٓؼدتذ، ٝه٤تَ: أختٞ خٌتش، ٝه٤تَ: أختٞ  ر تختٖ ًع٤تش٤ً٘ٝت ٝٛٞ ٠ُٞٓ ػٔش خٖ ػِؤر تٌُ٘تث٢ٗ، .شتؼؿتُ

ٝهتذ  ػدثد، ًٝثٕ ٣خنح خثُف٘ثء، ًٝثٕ هثؿ تُؽٔثػتر خٌٔتر، ٝٛتٞ ٓتٖ تُطدوتر تُعث٤ٗتر ٓتٖ تُصتثخؼ٤ٖ.

ّٕ  ُس١ٝ ش ، أعٔش أؽَٜ تُؼ٤٘٤ٖ، ٣ـ٤ّؼغ٤ٔثً  ، أخ٤ل تُشأط ٝتُِف٤ر، ه٣ٞالً ًد٤شتً  ؽ٤خثً  ًثٕ تخٖ ًع٤ش أ

 ؽ٤دصٚ خثُف٘ثء أٝ خثُقلشذ، ًٝثٕ ـغٖ تُغ٤ٌ٘ر
(48)

. 

كت٢ أ٣تثّ  رخٜتث عت٘ر ػؾتش٣ٖ ٝٓثبت شتٞك٢خٌٔر ع٘ر خٔظ ٝأسخؼت٤ٖ كت٢ أ٣تثّ ٓؼث٣ٝتر، ٝ تخٖ ًع٤ش ُٝذٝ 

 ٔظ ٝعدؼٕٞ ع٘رٛؾثّ خٖ ػدذ تُِٔي، ُٝٚ ٣ٞٓةز خ
(49)

.  

، ٝهتشأ ٓؽثٛتذ ػِت٠ تختٖ ػداتثط سمت٢ هللا ػٜ٘ٔتث، ٝهتشأ تختٖ شػ٠ِ ٓؽثٛذ خٖ ؼد تخٖ ًع٤ش هشأٝهذ  

ٝهتشأ  ُْٝ ٣َخثُق تختٖ ًع٤تش ٓؽثٛتًذت كت٢ َؽت٢ء ٓتٖ هشتءشتٚ. ػداثط ػ٠ِ أخ٢ خٖ ًؼح سم٢ هللا ػ٘ٚ،

ٝهتشأ دسختثط ػِت٠ تختٖ ػداتثط  دسخثط ٠ُٞٓ تخٖ ػداثط سم٢ هللا شؼتث٠ُ ػٜ٘ٔتث تخٖ ًع٤ش أ٣نثً ػ٠ِ

 ٝهشأ تخٖ ػداثط ػ٠ِ أخ٢ خٖ ًؼح سم٢ هللا شؼث٠ُ ػ٘ٚ
(50)

 . 

ٝشقذس تخٖ ًع٤ش تإلهشتء ٝفثس إٓثّ أَٛ ٌٓر ك٢ مدو تُوشإٓ، ٝهذ هشأ ػ٤ِٚ أخٞ ػٔشٝ خٖ تُؼالء  

 ٝؽدَ خٖ ػدثد ٝٓؼشٝف خٖ ٓؾٌثٕ ٝإعٔثػ٤َ خٖ ػدذ هللا خٖ هغط٘ط٤ٖ، ٝؿ٤شْٛ
(51)

. 

ث ه٘دَ كٜتٞ  ه٘دَ ٝتُدض١، :شتءذ تخٖ ًع٤ش ػ٘ٚ ست٣ٝثٙ ٝٛٔثٝهذ سٟٝ ه  ّٓ ٓفٔتذ ختٖ ػدتذ تُتشـٖٔ ختٖ أ

ٛتْ أٛتتَ خ٤تتس خٌٔتتر  :ٝه٤تتَ ،ٝه٘دتتَ ُوتٌح ُتتٚ ٓفٔتذ ختتٖ خثُتتذ ختٖ عتتؼ٤ذ ختتٖ ؼشؼتر تٌُٔتت٢ تُٔخضٝٓتت٢،

ث تُدض١ ك ٣ؼشكٕٞ خثُو٘ثخِر. ّٓ ٝٛتٞ  ٜتٞ أـٔتذ ختٖ ٓفٔتذ ختٖ ػدتذ هللا ختٖ تُوثعتْ ختٖ ٗتثكغ ختٖ أخت٢ ختضذ،أ

 ه٤َ: ٛٞ ٠ُٞٓ ُد٢٘ ٓخضًّٝٝٝثٕ ٓمرٕ تُفشّ،  سع٢ أعِْ ػ٠ِ ٣ذ١ تُغثبح خٖ ف٤ل٢،كث
(52)

.  

  نافع تن أتي نعيم:/ 2 

 ٢أخختتُفغتٖ ٝه٤تَ:  ٢أخخت :ه٤تَٗؼت٤ْ ٝ ٢أخ٠ٌُّ٘٣ ختٗثكغ خٖ ػدذ تُشـٖٔ خٖ أخ٢ ٗؼ٤ْ أخٞ س٣ْٝ، ٝٝٛٞ  

٢ ـ٤ِق ـٔضذ خٖ ػدذ تُٔطِتح، ػدذ تُشـٖٔ، ٝٛٞ ٠ُٞٓ ؼؼٞٗر خٖ ؽؼٞج ت٤ُِع ٢أخخػدذ هللا ٝه٤َ: 

أفِٚ ٖٓ أفدٜثٕ ًٝثٕ أعٞد تُِٕٞ ـثٌُثً فد٤ؿ تُٞؼٚ ـغٖ تُخِن ك٤ٚ دػثخر ٝ
(53)

 . 

ّٕ ٗثكؼثً ُٝذ  ٝشتٞك٢ عت٘ر شغتغ  ،ُِٜؽتشذ ر خنتغ ٝعتدؼ٤ٖ٘ك٢ خالكر ػدذ تُِٔي خٖ ٓشٝتٕ عت ُٝس١ٝ أ

 ٝعص٤ٖ ٝٓثبَر
(54)

 . 
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 ٓفٔذ عؼذ أـٔذ... تء تُغدؼر ٓغ ٓزٛح تٌُٞك٤٤ٖ تُ٘ف١ّٞ شٞتكن هشتءتز تُوشّ   11

 

ّٕ ٗثكؼثً هشأ  ع٠ٔ ْٜٓ٘ خٔغر؛ ْٝٛ: أخٞ ؼؼلتش ٣ض٣تذ ختٖ تُوؼوتثع، ػ٠ِ عدؼ٤ٖ ٖٓ تُصثخؼ٤ٖ  ٝهذ ُٗوَ أ

,  ختٖ تُؼتٞتّتد ػدذ تُشـٖٔ خٖ ٛشٓض تألػتشغ، ٝأختٞ سٝؾ ٣ض٣تذ ختٖ سٝٓتثٕ ٓت٠ُٞ تُضخ٤تش ٝٝٝأخٞ دت

ٝأخٞ ػدذ هللا ٓغِْ خٖ ؼ٘ذج تُٜز٢ُ، ٝؽ٤در خٖ ٗقتثؾ ختٖ عتشؼظ ختٖ ٣ؼوتٞج ٓت٠ُٞ أّ عتِٔر صٝغ 

٠ِ أخ٢ ٛش٣شذ ٝتخٖ ػدثط ٝػدتذ هللا ختٖ ػ٤تثػ ختٖ أخت٢ ٝهذ هشأ ٛمالء ػ تُ٘د٢ ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ.

 ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ-هشأ ػ٠ِ تُ٘د٢  تُز١ أخ٢ خٖ ًؼح ػ٠ِ ٝٛمالء هشأٝت سخ٤ؼر
(55)

.  

ٖ عت٘ر، ٝتٗصٜتس إ٤ُتٚ ٤ٝعتدؼ ثً ٤ٗلت خِـتس ّٜٗتثإوتثٍ ٣ُ  ٝعت٘ٞتز ػذ٣تذذ ٝهذ أهشأ ٗتثكغ تُ٘تثط دٛتشتً هت٣ٞالً  

تُٔ٘ٞسذ  ثعر تُوشتءذ خثُٔذ٣٘ربس
(56)

.  

ع٤ِٔثٕ خٖ ٓغِْ خٖ ؼٔثص تُضٛتش١ ٝإعتٔثػ٤َ ختٖ ؼؼلتش  ٝهذ أخز تُوشتءذ ػٖ ٗثكغ شالٓزذ ًعش ْٜٓ٘ 

تخٖ أخ٢ ًع٤ش ٝأخٞٙ ٣ؼوٞج خٖ ؼؼلش ٝإعفن خٖ ٓفٔذ خٖ ػدذ هللا تُٔغ٤د٢ِ ٝإعٔثػ٤َ ٝأخٞ خٌش تخ٘تث 

٢ ٝػعٔتثٕ أخ٢ أ٣ٝظ ٝػ٤غ٠ خٖ ٤ٓ٘ث هثُٕٞ ٝٓفٔذ خٖ ػٔش تُٞتهذ١ ٝػدذ تُِٔي خٖ هش٣تح تألفتٔؼ

خٖ عؼ٤ذ تُِٔوح ختٞسػ ٝخثسؼتر ختٖ ٓقتؼح ٝعتوالج ٝأؽتٜح ٝتُضخ٤تش ختٖ ػتثٓش ختٖ فتثُؿ ٝأختٞ 

ثد ٝػدذ تُشـٖٔ خٖ أخ٢ تُضٗثد ّٔ ٝؿ٤شْٛ  خ٤ِذ ػصدر خٖ ـ
(57)

ُتزُي  خؼل ٛمالء أًعش سٝت٣ر ػ٘ٚ؛. ٝ

ػعٔتثٕ ختٖ  ٝٝسػ ٝٛتٞ ٝػ٤غت٠ ختٖ ٤ٓ٘تث،هتثُٕٞ ٝٛتٞ  :٣ذٝس ك٢ ًصح تُوتشتءتز تعتٔثٕ ٓتْٜ٘ ٝٛٔتث

ٝٛٔث ست٣ٝثٙ تُٔؾٜٞستٕ  عؼ٤ذ،
(58)

.  

  عثذ هللا تن عامز:/ 3 

ػدذ هللا خٖ ػثٓش خٖ ٣ض٣ذ خٖ ش٤ْٔ ختٖ سخ٤ؼتر ختٖ ػتثٓش ختٖ ػدتذ هللا ختٖ ػٔتشتٕ ت٤ُفقتد٢ خنتْ  ٛٞ 

تُقثد ًٝغشٛث ٗغدر إ٠ُ ٣فقح خٖ دٛٔتثٕ ختٖ ػتثٓش ختٖ ـ٤ٔتش ختٖ عتدأ ختٖ ٣ؾتؽح ختٖ ٣ؼتشج ختٖ 

٣فقتح ختٖ ٓثُتي ختٖ أفتدؿ ختٖ أخشٛتر  خَ ٗغدصٚ إ٠ُ ٝه٤َ: هفطثٕ خٖ ػثخش ٝٛٞ ٛٞد ػ٤ِٚ تُغالّ،

إٓتثّ أٛتَ تُؾتثّ كت٢ تُوتشتءذ  ٝٛتٞ ٤ً٘صٚ ًع٤ًشت ٝتألؽٜش أٗٚ أختٞ ػٔتشتٕ، خٖ تُقدثؾ، ٝهذ تخصِق ك٢

 تُز١ تٗصٜس إ٤ُٚ ٓؾ٤خر تإلهشتء خٜث
(59)

. 

 ٝ ّٕ ُٝٗوتَ  ،ع٘ر إـذٟ ٝػؾتش٣ٖ ٓتٖ تُٜؽتشذ ٝشتٞك٢ عت٘ر ظٔتث٢ٗ ػؾتشذ ٝٓثبتر ُٝذ تخٖ ػثٓش ٣ُشٟٝ أ

 :ػ٘ٚ هُٞٚ
(
دل سعٍٞ هللا ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ ٢ُٝ ع٘صثٕ، ٝتٗصوِس إ٠ُ دٓؾن، ُٝت٢ شغتغ عت٤ٖ٘هُ 

)
، 

٢ُّ هنثء دٓؾن، ًٝثٕ سأط تُٔغؽذ خٜث ك٢ صٖٓ ػدذ تُِٔي ٝخؼذٙ ُٝ  ٝهذ 
(60)

 . 

ٝهذ أَخز ػدتذ هللا تُوتشتءذ ػتٖ تُٔـ٤تشذ ختٖ أخت٢ ؽتٜثج تُٔخضٝٓت٢، ٝأختزٛث تُٔـ٤تشذ ػتٖ ػعٔتثٕ ختٖ  

 ثٕ سم٢ هللا شؼث٠ُ ػ٘ٚػلّ 
(61)

عٔغ أختث تُتذسدتء، ٝكنتثُر ختٖ ػد٤تذ، ٝٝتظِتر ختٖ تألعتوغ، ٣ُٝوثٍ إّٗٚ  ،

ٝؿ٤شْٛ  ٝٓؼث٣ٝر خٖ أخ٢ عل٤ثٕ،
(62)

. 

تث تختٖ رًتشتٕ كٜتٞ ػدتذ هللا ختٖ أـٔتذ ختٖ ٝسٟٝ ػٖ تخٖ ػثٓش هشتءشٚ ست٣ٝثٙ   ّٓ تخٖ رًتٞتٕ ٝٛؾتثّ، أ

ث ٛؾثّ كٜٞ ٛؾثّ خٖ ػٔثس خٖ ٗق٤ش خٖ أخثٕ  .خؾ٤ش خٖ رًٞتٕ تُوشؽ٢ تُلٜش١، ٠ٌ٘٣ٝ أخث ػٔشٝ ّٓ ٝأ

 , ٠ٌ٘٣ أخث ت٤ُُٞذ خٖ ٤ٓغشذ تُغ٢ِٔ تُذٓؾو٢ تُوثم٢ تُخط٤ح
(63)

.  

  :/ أتى عمزو تن العالء4

ـتذ ٝتتخصِتق كت٢ تعتٔٚ ػِت٠ ٝأختٞ ػٔتشٝ ختٖ تُؼتالء ختٖ ػٔتثس ختٖ ػدتذ هللا تُٔتثص٢ٗ تُّ٘فت١ّٞ، ٝٛٞ  

ّٕ ٝػؾش٣ٖ  ّٕ تعتٔٚ أٝتعٔٚ ٤ً٘صتٚ، هٞالً أؽٜشٛث أ ّٕ  :٣ٝوتثٍ ،شتؼؿصختثٕ ٝٛتٞ تُت أ عتدح تالختصالف أ

ًتثٕ ٝٝٛٞ إٓتثّ أٛتَ تُدقتشذ كت٢ تُوتشتءتز ٝتُ٘فتٞ ٝتُِـتر،  غأٍ ػ٘ٚ.ٚ ًثٕ ُؽالُصٚ ال ٣ُ ك٢ تعٔٚ أّٗ 

ٖٓ أؽشتف تُؼشج ٝٝؼٜثبٜث 
(64)

.  
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: ٤تَٝه، ُِٜؽتشذ عت٘ر أسختغ ٝخٔغت٤ٖ ٝٓثبتر ٞك٢شُتإّٗٚ  :كوذ ه٤َ ؛ٝتخصِق ك٢ شثس٣خ ٝكثشٚ ٝٓذذ ػٔشٙ 

عتس  ػ٘ذبتزٍ  ُتُٚٝس١ٝ أّٗتٚ ٚ ٓتثز خثٌُٞكتر، ع٘ر عدغ ٝخٔغ٤ٖ ٝٓثبر، ٝه٤َ ؿ٤ش رُي، ُٝتْ ٣خصِتق أّٗت

 ٝظٔثٕٗٞ ع٘ر
(65)

.  

 ػ٘ٚٝأخز  ٓؽثٛذ ٝعؼ٤ذ خٖ ؼد٤ش ٣ٝف٠٤ خٖ ٣ؼٔش ٝتخٖ ًع٤ش ٝـ٤ٔذ خٖ ه٤ظ.ػ٠ِ  ٝهشأ أخٞ ػٔشٝ 

ثد خٖ ٣ض٣تذ ٝػدتذ تُتٞتسض ختٖ عتؼ٤ هشتءشٚ ٓؾثكٜر ّٔ سٕٝ ختٖ ٓٞعت٠ تألػتٞس ثذ ٝٛتػ٢ِ خٖ ٗقش ٝـ

خٖ ـد٤ح ٝػد٤تذ ختٖ ػو٤تَ ٣ٝف٤ت٠ ختٖ تُٔدتثسى ت٤ُض٣تذ١  ٝأخٞ ص٣ذ عؼ٤ذ خٖ أٝط تألٗقثس١ّ ٣ٝٞٗظ

ٝػدذ تُِٔي خٖ هش٣ح تألفٔؼ٢ ٝؽتؽثع ختٖ أخت٢ ٗقتش ٝٓؼتثر ختٖ ٓؼتثر تُؼ٘دتش١ ٝعتَٜ ختٖ ٣ٞعتق 

ٝؿ٤تشْٛ  فغتٖ،د خٖ ٣ض٣ذ تألٝد١ ٝٓفدٞج خٖ تُٝٝـغ٤ٖ خٖ ػ٢ِ تُؽؼل٢ّ ٝخثسؼر خٖ ٓقؼح ٝدت
(66)

 . 

ث تُتذٝس١ كٜتٞ  ،تُذٝس١ ٝتُغٞع٢ :ٝست٣ٝث هشتءذ أخ٢ ػٔش تُٔؾٜٞستٕ ٛٔث  ّٓ ختٖ تأختٞ ػٔتش ـلتـ أ

أختتٞ  تُغٞعت٢ ٛتٞٝ، ُِٜؽتتشذػٔتش ختٖ ػدتذ تُؼض٣تتض ختٖ فتٜدثٕ تُٔصتٞك٠ عتت٘ر عتس ٝأسخؼت٤ٖ ٝٓتثبص٤ٖ 

٘ر إـتذٟ ٝعتص٤ٖ ؽؼ٤ح فثُؿ خٖ ص٣ثد خٖ ػدذ هللا خٖ إعتٔثػ٤َ ختٖ إختشت٤ْٛ ختٖ تُؽتثسٝد تُٔصتٞك٠ عت

 ٝٓثبص٤ٖ
(67)

 . 

  :/ عاصم تن أتي النجىد5 

 خٜذُر ٠ُٞٓ خ٢٘ ؼز٣ٔر خٖ ٓثُتي ختٖ ٗقتش ختٖ هؼت٤ٖ ختٖ أعتذ؛ خٖ أخٞ خٌش ػثفْ خٖ أخ٢ تُ٘ؽٞدٛٞ  

تُط٣ِٞر ٖٓ تُفٔش، ٝه٤َ ٢ٛ تُ٘ثهر تُصت٢ ال  ٢ٛ ٝتُ٘ؽٞد: ٢ٛ تُفٔثسذ تُٞـؾ٤ر تُص٢ ال شفَٔ، ٝه٤َ:

ّٕ  :٣ُٝوثٍ شدشى إال ػ٠ِ ٌٓثٕ ٓششلغ،  خٜذُر تعْ أٓٚأ
(68)

.  

ٝػثفْ ٓؼذٝد ك٢ تُصتثخؼ٤ٖ ٝإ٤ُتٚ تٗصٜتس تإلٓثٓتر كت٢ تُوتشتءذ خثٌُٞكتر خؼتذ ؽت٤خٚ أخت٢ ػدتذ تُتشـٖٔ  

، ٍٕ ٣ٝشٟٝ أّٗٚ شٞك٢ ك٢ أٝتخش ع٘ر  تُغ٢ِٔ، ًٝثٕ أـغٖ تُ٘ثط فٞشث خثُوشإٓ، ٝأًعشْٛ كقثـر ُغث

 ٓثبرع٘ر ظٔثٕ ٝػؾش٣ٖ ٝ :ٝه٤َ ،عدغ ٝػؾش٣ٖ ٝٓثبر ُِٜؽشذ
(69)

.  

تُوشتءذ ػٖ أخ٢ ػدذ تُشـٖٔ تُغ٢ِٔ ٝصس خٖ ـد٤ؼ ٝأخ٢ ػٔش تُؾ٤دث٢ٗ، ٝهذ هتشأ أختٞ  ٝأخز ػثفٌْ  

تخٖ ٓغتؼٞد سمت٢ هللا ػ٘تٚ  ٠ِػدذ تُشـٖٔ تُغ٢ِٔ ػ٠ِ ػ٢ِّ سم٢ هللا ػ٘ٚ، ٝهشأ صس خٖ ـد٤ؼ ػ
(70)

.  

 َ خٖ ٓفٔتذ تُنتد٢أخٞ خٌش خٖ ػ٤ّثػ ٝـلـ خٖ ع٤ِٔثٕ ٝتُٔلن ػ٠ِ ػثفْ أٗثط ًعش ْٜٓ٘ هشأٝ 

ٝـٔتثد ختٖ أخت٢ ص٣تثد ٝٗؼت٤ْ ختٖ  ٝع٤ِٔثٕ تألػٔؼ ٝـٔثد خٖ ؽؼ٤ح ٝأخثٕ تُؼطثس ٝتُفغٖ خٖ فثُؿ

 ؿ٤شْٛ ٤ٓغشذ ,
(71)

 . 

ٍ  ؛أخٞ خٌش ٝـلـ :ٝس١ٝ تُوشتءذ ػٖ ػثفْ ست٣ٝثٙ تُٔؼشٝكثٕ ٝٛٔث  ّٝ ٛٞ أخٞ خٌتش ختٖ ػ٤تثػ كثأل

ـلـ: ٛتٞ أختٞ ٝ، ُِٜؽشذ الض ٝشغؼ٤ٖ ٝٓثبرع٘ر ظ تُٔصٞك٠ خٖ عثُْ تُف٘ثه تٌُٞك٢ تألعذ١ تٌُث٢ِٛ

 ع٘ر عدؼ٤ٖ ٝٓثبر تُٔصٞك٠ ػٔش ـلـ خٖ أخ٢ دتٝد ع٤ِٔثٕ خٖ تُٔـ٤شذ تألعذ١ تُـثمش١
(72)

. 

  :/ حمزج تن حثية الزيّاخ6 

أخٞ ػٔثسذ ـٔضذ خٖ ـد٤ح خٖ ػٔثسذ خٖ إعٔثػ٤َ تٌُٞك٢ تُض٣ثز تُلشمت٢ تُص٤ٔت٢، ٝٛتٞ ٓت٠ُٞ  ٛٞ 

: ٛتٞ كت٢ سٝت٣تر: ٛتٞ ٓت٠ُٞ ُد٘ت٢ ػؽتَ، ٝه٤تَػٌشٓر خٖ سخؼت٢ تُص٤ٔت٢، ُْٜٝ، ٣ٝوثٍ: ٛٞ ٠ُٞٓ ٥ٍ 

ٖٓ ُٝذ أًعْ خٖ ف٤ل٢ 
(73)

 . 
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 ٓفٔذ عؼذ أـٔذ... تء تُغدؼر ٓغ ٓزٛح تٌُٞك٤٤ٖ تُ٘ف١ّٞ شٞتكن هشتءتز تُوشّ   13

 

تإلٓثٓتر إ٤ُتٚ فتثسز ٝتُقتفثخر،  خؼتل أدسى٣ُٝفصٔتَ إٔ ٣ٌتٕٞ هتذ ، ُِٜؽشذ ع٘ر ظٔث٤ٖٗ ـٔضذ ُٝذ 

 كتتثً ختتثُلشتبل ػثس خٌصتتثج هللا خقتت٤شتً  ـؽتتر ظوتتر ه٤ٔتتثً  كتت٢ تُوتتشتءذ خؼتتذ ػثفتتْ ٝتألػٔتتؼ، ًٝتتثٕ إٓثٓتتثً 

هلل، ًٝثٕ ٣ؽِح تُض٣س ٖٓ تُؼشتم إ٠ُ ـِتٞتٕ  هثٗصثً  ٝسػثً  صتٛذتً  خثؽؼثً  ُِفذ٣ط ػثخذتً  خثُؼشخ٤ر ـثكظثً 

 ٝخٔغت٤ٖ ٝٓثبتر٣ٝؽِح تُؽٞص ٝتُؽدٖ إ٠ُ تٌُٞكر، شٞك٢ ع٘ر عس ٝخٔغ٤ٖ ٝٓثبر ٝه٤تَ: عت٘ر أسختغ 

ٝهدشٙ خفِٞتٕ ٓؾٜٞس 
(74)

 . 

ٓفٔذ خٖ ػدذ تُشـٖٔ خٖ أخت٢ ٤ُِت٠ ٝٓ٘قتٞس ٝهشأ ـٔضذ تُوشإٓ ػ٠ِ تألػٔؼ ٝـٔشتٕ خٖ أػ٤ٖ ٝ 

ٓتث ًتثٕ ٓتٖ ٝ ،٣ٝوثٍ أّٗٚ ُتْ ٣وتشأ ػِت٠ تألػٔتؼ ختَ عتأُٚ ػتٖ ـتشٝف ٓؼ٤٘تر ٝأخ٢ إعفثم ٝؿ٤شْٛ،

هشتءذ تألػٔؼ ك٢ٜ ػٖ تخٖ ٓغؼٞد سم٢ هللا ػ٘ٚ، ٝٓث ًثٕ ٖٓ هشتءذ تخٖ أخ٢ ٠ِ٤ُ كٜت٢ ػتٖ ػِت٢ 

ٝع٤ِْ خٖ ػ٤غ٠ ٝٛٔث أؼَ أففثخٚ، ٝػدذ تٌُغثب٢  ْٜٓ٘ ػذد ًع٤ش ٠ ـٔضذهشأ ػِٝ سم٢ هللا ػ٘ٚ.

تُشـٖٔ خٖ أخ٢ ـٔثد ٝػثخذ خٖ أخ٢ ػثخذ ٝتُفغٖ خٖ ػط٤تر ٝإعتفثم تألصسم ٝػد٤تذ هللا ختٖ ٓٞعت٠ 

ٝؿ٤شْٛ  ٝـؽثغ خٖ ٓفٔذ ٝإخشت٤ْٛ خٖ هؼٔر،
(75)

. 

ث خِق ك: خِق ٝخالد؛ ٝست٣ٝث هشتءذ ـٔضذ ٛٔث  ّٓ أخٞ ٓفٔذ خِق خٖ ٛؾثّ خٖ هثُح ختٖ ؿتشتج  ٜٞأ

شغتغ ٝػؾتش٣ٖ  ُِٜؽشذ ٝتُٔصٞك٠ ع٘ر ك٢ سؼح ع٘ر خٔغ٤ٖ ٝٓثبرتُُٔٞٞد  ح تُدضتس تُقِف٢خٖ ظؼِ

خالد ختٖ ٝ : خالد خٖ ػ٤غ٤٠َٝه - ، ٝخالد ٛٞ أخٞ ػ٤غ٠ خالد خٖ خثُذػ٠ِ أسؼؿ تألهٞتٍ ٝٓثبص٤ٖ

 خثٌُٞكر ع٘ر ػؾش٣ٖ ٝٓثبص٤ٖ ٠صٞكتُٔتُؾ٤دث٢ٗ تُق٤شك٢ تٌُٞك٢  - خ٤ِذ
(76)

. 

  :/ الكسائي7 

إٓثّ تٌُٞك٤٤ٖ ك٢  ًٝثٕ تُفغٖ ػ٢ِ خٖ ـٔضذ خٖ ػدذ هللا خٖ ػعٔثٕ تٌُغثب٢ ٠ُٞٓ خ٢٘ أعذ، أخٞ ٛٞ 

ٝٛٞ ٖٓ أَٛ تٌُٞكر  ٚ أـشّ ك٢ ًغثء، ٝه٤َ ُـ٤ش رُي،٢ٔ تٌُغثب٢ ألّٗ ، ٝعُ -ًٔث ّٓش  – تُ٘فٞ ٝتُِـر

غ خشؼتتث ٓتت ث هتتذكتت٢ ٣تتّٞ ٝتـتتذ، ًٝثٗتت تُلو٤تتٚ ٝتعتتصٞهٖ خـتتذتد، ٝٓتتثز ختتثُش١ ٛتتٞ ٝٓفٔتتذ ختتٖ تُفغتتٖ

ظ٘ص٤ٖ أٝ ظالض ٝه٤تَ: شغتغ ٝظٔتث٤ٖٗ ت: دك٘س تُلوٚ ٝتُ٘فٞ ك٢ ٣ّٞ ٝتـذ، ٝرُي ع٘ر ـ٤٘ةزٍ  تُشؽ٤ذ، كوثٍ

ٝٓثبر  ظ٘ص٤ٖ ٝشغؼ٤ٖع٘ر ت، ٝه٤َ: ُِٜؽشذ ٝٓثبر
(77)

. 

ٝػ٤غ٠ خٖ ػٔش تُٜٔذت٢ٗ  ٠ػ٤ِٚ تػصٔثدٙ، ٝػٖ ٓفٔذ خٖ أخ٢ ٤ُِٝـٔضذ  ٖتُوشتءذ ػ تٌُغثب٢ أخزٝ 

ٓتتٖ هتتشتءذ ـٔتتضذ  ُ٘لغتتٚ ٝتخصتثس عتتر تإلهتشتء خثٌُٞكتتر خؼتتذ ـٔتتضذ تُض٣تتثز،تٗصٜتتس إ٤ُتتٚ سبثٝ، ٝؿ٤تشْٛ

 ٝهشتءذ ؿ٤شٙ هشتءذ ٓصٞعطر ؿ٤ش خثسؼر ػٖ آظثس ٖٓ شوذّ ٖٓ تألبٔر
(78)

 . 

ٝهذ هشأ ػ٠ِ تٌُغثب٢ ػّذذ ػِٔثء ٓتْٜ٘: أختٞ ػٔتش تُتذٝس١ ٝأختٞ تُفتثسض ت٤ُِتط ٝٗقت٤ش ختٖ ٣ٞعتق  

أخ٢ عش٣ػ ٝأـٔتذ ختٖ ؼد٤تش تألٗطتث٢ً ٝأختٞ ـٔتذٕٝ  تُشتص١ ٝهص٤در خٖ ٜٓشتٕ تألفدٜث٢ٗ ٝأـٔذ خٖ

ؿ٤شْٛ ٝػ٤غ٠ خٖ ع٤ِٔثٕ تُؾ٤ضس١، ٝ تُط٤ح
(79)

. 

ٝٓشز ششؼٔر تُتذٝس١ ػ٘تذ تُفتذ٣ط ػتٖ هتشتءذ  ،ٝسٟٝ ػٖ تٌُغثب٢ هشتءشٚ تُذٝس١ ٝأخٞ تُفثسض 

تث أختٞ تُفتثسض كٜتٞ  ،ألّٗتٚ ٛتٞ تُتز١ سٝتٛتث أ٣نتثً  ؛أخ٢ ػٔشٝ ختٖ تُؼتالء ّٓ ١ ت٤ُِتط ختٖ خثُتذ تُٔتشٝصأ

 ع٘ر أسخؼ٤ٖ ٝٓثبص٤ٖ ٠صٞكتُٔٝه٤َ: تُدـذتد١ 
(80)

.  

َّ ٝتـتذ ٓتْٜ٘ ٓتغ سٝتذ تُوتشتءذ ،كٜمالء ْٛ تُوّشتء تُغدؼر  ٝعتٞف ش٘ظتش  ،ٝٛتزٙ ٛت٢ أعتث٤ٗذ هتشتءذ ًت

ٝٓؼشكر تُقِر خ٤ٜ٘ث ٝخ٤ٖ ٜٗتػ  ،ك٢ تُصلثف٤َ تُ٘ف٣ٞر ُٜزٙ تُوشتءتز -إٕ ؽثء هللا  –تُغطٞس تُوثدٓر 

ّٕ ظالظتتر ٓتتٖ ٛتتمالء تُوتتّشتءخثفتتر ٝ ،تٌُتتٞك٤٤ٖ تُ٘فتت١ٞ ٝأـتتذْٛ ٛتتٞ إٓتتثّ  ،ٛتتْ ًٞك٤تتٕٞ -ًٔتتث ٓتتّش  -أ

  .تُٔذسعر تٌُٞك٤ر تُ٘ف٣ٞر
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 14  2015 (18) 6، ٓؽِر تألًثد٤ٔ٣ر تألٓش٤ٌ٣ر تُؼشخ٤ر ُِؼِّٞ ٝتُصٌُ٘ٞٞؼ٤ث -أماراتاك

 

  :تىافق قزاءاخ القّزاء السثعح مع مذهة الكىفيين النحىيّ 

ُوذ ًثٕ تُوشإٓ تٌُش٣ْ ٝهشتءشٚ ٖٓ دٝتكغ ٗؾأذ تُ٘فٞ تُؼشخ٢ّ تُشب٤غر ٝرُي ٗص٤ؽتر تُختٞف ػ٤ِتٚ ٓتٖ  

ٖٝٓ تُطد٤ؼ٢ خؼذ رُي إٔ شٌٕٞ هشتءتز تُوشإٓ تُؼظ٤ْ ٓفتٞس تٛصٔتثّ تُ٘فتثذ ٓ٘تز  ؛-ًٔث ّٓش  –تُِفٖ 

ّٕ ختزٝس ٛتزٙ تُنتٞتخو تألُٝت٠ ًثٗتس ٓصقتِر  ؛خذء شوؼ٤ذْٛ تُوٞتػذ ٝإخشتؼْٜ تُنٞتخو تُ٘ف٣ٞر ختَ أ

 –ٝأخز ٛزت تُق٤٘غ ػ٘ٚ شال٤ٓزٙ ٖٓ خؼذٙ  ،خر١ تُزًش تُف٤ٌْ ٖٓ خالٍ ش٘و٤و أخ٢ تألعٞد تُندط٢ ُٚ

ًٝثٗس تُوشتءتز ػدتش تُفوتح ٓتٖ خؼتذ شِتي تُؼقتٞس تألُٝت٠ ُذستعتثز تُ٘فتٞ خ٤تش  ،-سد عثخوثً ًٔث ٝ

ّْ تُٞؼتٞٙ ػدتش تألصٓ٘تر ّٕ ًع٤تشتً ٓتٖ  ؛ٓؼ٤ٖ ُِ٘ف٤٣ٖٞ ك٢ ٗظشتشْٜ تُ٘ف٣ٞتر تُصت٢ أُـٌٔتس ػِت٠ أشت ختَ إ

ء تظ٘ثٕ ٖٓ ٖٝٓ خ٤ٖ ٛمال ،تُ٘فثذ تألٝتبَ تُز٣ٖ أهثٓٞت ٛزت تُقشؾ ٝخ٘ٞٙ ًثٗٞت ٖٓ هّشتء تُزًش تُف٤ٌْ

  .أخٞ ػٔشٝ خٖ تُؼالء ٝتٌُغثب٢ :تُوّشتء تُغدؼر ٝٛٔث

ّٕ خؼتتل ٝؼتتٞٙ ٛتتزٙ تُوتتشتءتز تُوشآ٤ٗتتر ؿ٤تتش ٓصٞتكوتتر ٓتتغ ٛتتزت تُٔتتزٛح   َّ ٛتتزت هتتذ ٗؽتتذ أ ٌُٝتتٖ ٓتتغ ًتت

ٝعتتٞف ٗفتتثٍٝ إٔ ٗغصوقتت٢ كتت٢ ٛتتزت تُفتتذ٣ط تُوتتثدّ ٓتتذٟ شٞتكتتن هتتشتءتز تُوتتّشتء  ،تُ٘فتت١ّٞ أٝ رتى

  .٘ف١ّٞ تُغدؼر ٓغ ٜٗػ تٌُٞك٤٤ٖ تُ

ٝٓتتٖ ختتالٍ تُصصدتتغ ُوتتشتءتز ٛتتمالء تُوتتّشتء تُغتتدؼر ظٜتتش ُتت٢ شٞتكتتن هتتشتءتشْٜ ٓتتغ ٓتتزٛح تٌُتتٞك٤٤ٖ  

ٍَ ؼ٢ِّ ٝٝتمؿ ك٢ ظٔث٤ٗ تُ٘ف١ّٞ أٝ ٗقششٚ ُٝوذ آظتشز إ٣تشتد ٛتزٙ تُٔٞتمتغ  ؛ر ٓٞتمغُٔزٛدْٜ خؾٌ

ػِت٠ تُ٘فتٞ  ٢ٛٝ ،ٓصغِغِر ـغح ششش٤ح تُغٞس ٝت٣٥ثز ك٢ تُوشإٓ تٌُش٣ْ ـص٠ ٣غَٜ تُصصدغ ٝتُ٘ظش

   :ت٥ش٢

ٌُتْ ):  / هشتءذ ـٔضذ تُض٣ثز خؽتّش "تألسـتثّ" كت٢ هُٞتٚ شؼتث1٠ُ ُْ تُّتِز١ َخَِوَ ت ٌُ تٖ ٣َأ٣ّٜتث تُ٘اتثُط تشاوُتٞت َسخا ِٓ
َ تُاِز١ شََغثَءُُٞ تشاوُٞت هللاا َٝ َِٗغثًء  َٝ ع٤ِشتً  ًَ ث ِسَؼثالً  َٔ ُْٜ٘ ِٓ خَطا  َٝ َؼَٜث  ْٝ َْٜ٘ث َص ِٓ َخََِن  َٝ َذٍذ  ـِ ت َٝ تثّ َٕ ٗلٍظ  ـَ تألَْس َٝ  ِٚ  خِت

ْْ َسه٤ِدثً  ٌُ َٕ َػ٤َِْ ث ًَ  َ ٕا هللاا ٝأشس هشتءتز خثه٢ تُوّشتء خ٘قح "تألسـثّ"  ،ٔتُ٘غثء:  (إ
(81)

. 

ص تُؼطتتق ػِتت٠ تُنتت٤ٔش تُٔؽتتشٝس دٕٝ إػتتثدذ   ّٞ ٝشصٞتكتتن هتتشتءذ ـٔتتضذ ٓتتغ ٜٗتتػ تٌُتتٞك٤٤ٖ تُتتز١ ٣ؽتت

ٞتٛذ أخشٟ هشآ٤ٗر ٝؽؼش٣ر ػّذذ ٝهذ تعصؾٜذٝت خٜزٙ تُوشتءذ ٝخؾ ،ٓشسز خي ٝص٣ذٍ  :تُخثكل ك٢ ٗفٞ

ِ ٣َْغأَُُ ) :ًوُٞٚ شؼث٠ُ َِ هللاا ْٖ َعتد٤ِ َفتذ  َػت َٝ د٤ِتٌش  ًَ  ِٚ ٌٍ ك٤ِت َْ هِصَتث ِٚ هُت ٍٍ ك٤ِت ِّ هِصَث ِْٜش تَُفَشت ِٖ تُؾا ِٚ ََٞٗي َػ ْلتٌش خِت ًُ َٝ
 ِّ ْغِؽِذ تَُفَشت َٔ تُ خؼطق   ،٢ٕٔتُدوشذ:   (َٝ

(
تُٔغؽذِ 
)
ػ٠ِ تُن٤ٔش تُٔخلٞك ك٢  

(
خٚ
)
ث تُد ، ّٓ قش٣ٕٞ أ

صٕ تُؼطق ػ٠ِ تُن٤ٔش تُٔؽشٝس ُؼتّذذ أعتدثج ٜٓ٘تث ّٞ ّٕ  :كال ٣ؽ تُؽتثس ٓتغ تُٔؽتشٝس خٔ٘ضُتر ؽت٢ء  أ

ّٕ  ي ػطلس تالعْ ػ٠ِ تُفشف تُؽتثس؛ٝتـذ؛ كنرت ػطلس ػ٠ِ تُن٤ٔش تُٔؽشٝس كٌأّٗ  تُنت٤ٔش إرت  أل

تُٔشكتٞع نت٤ٔش ت٣ُ٘لقتَ ٓ٘تٚ، ُٜٝتزت ال ٣ٌتٕٞ إال ٓصقتاًل، خختالف  الصقَ خثُؽثس ٣ًٝثٕ ٓؽشًٝست 

ٝتُٔ٘قٞج، ٝػطق تالعْ ػ٠ِ تُفشف ال ٣ؽٞص
(82)

.  

ّٕ تُتٞتٝ تُتٞتسدذ ٛ٘تث ٝتٝ هغتْ :أـتذٛٔث ؛ٝهذ خّشغ تُدقش٣ٕٞ ٛزٙ تُوشتءذ ػ٠ِ أـذ شأ٤ِ٣ٖٝ  ألٜٗتْ  ؛أ

َّ  ،ٝؼثء تُص٘ض٣تَ ػِت٠ ٓوصنت٠ تعتصؼٔثُْٜ ،٣وغٕٔٞ خثألسـثّ ٣ٝؼظٜٔٞٗث ٕا  :٣ٌٝتٕٞ هُٞتٚ ػتّض ٝؼت )إ

 ْْ ٌُ َٕ َػ٤َِْ ث ًَ  َ ّٕ شٌتٕٞ  :ٝظث٤ٜٗٔث ،ؼٞتج تُوغْ َسه٤ِدثً( هللاا أ
(

تألسـتثّ
)
ٓؽتشٝسذ خدتثء ٓوتّذسذ ؿ٤تش تُِٔلتٞظ  

زكس ُذالُر تأل٠ُٝ ػ٤ِٜث ـُ ٝـزف ـشف تُؽّش ُٚ ٗظثبش ك٢ ًالْٜٓ  ،خٜث ٝ
(83)

 . 

ّٕ هشتءذ خو٤ّر تُوّشتء ؿ٤ش ـٔضذ خ٘قح   ٝال خذ ٖٓ تُص٘د٤ٚ ٛ٘ث إ٠ُ أ
(

تألسـثّ
)
شُختّشغ ػِت٠ ٓؼ٘ت٠ تشوتٞت  

 ٝتشوٞت تألسـثّ إٔ شوطؼٞٛث هللا
(84)

. 

/ هشتءذ تُٔلنتَ ػتٖ ػثفتْ ٌُِٔتر 2
(

ـقتشز
)
خوشتءشٜتث  

(
ـقتشذ
)
َّ ظ٘تثاٙ ؛ )إالا  :ٝرُتي كت٢ هُٞتٚ ؼت

ْٝ َؼتتث ٤عَتتثٌم أَ ِٓ  ْْ خ٤َْتتَُٜ٘ َٝ  ْْ ٌُ ٍّ خ٤َْتتَ٘ ْٞ َٕ إَُِتت٠ هَتت َٖ ٣َِقتتُِٞ ْْ تُاتتِز٣ ِقتتَشْز ُفتتُذُٝسُٛ ـَ  ْْ ًُ ْٕ ٣ُوَتتَاٝ ْٝ ٣ُوَتتثشُِِٞت أَ ْْ أَ ًُ ثشُِِٞ
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) ْْ ًُ ْْ كََِوَثشَُِٞ ٌُ ْْ َػ٤َِْ ُ ََُغِاطَُٜ ْٞ َؽثَء هللاا َُ َٝ  ْْ ُٜ َٓ ْٞ ٝٛزٙ تُوشتءذ ٝسد رًشٛث ك٢ خؼل ًصتح  ،٠ٓتُ٘غثء:   هَ

تُ٘فٞ ٝخؼل ًصح تُوشتءتز 
(85)

 . 

ك،،ت، ؛ٝهذ تعصؾٜذ تٌُٞك٤ٕٞ خٜزٙ تُوشتءذ ػ٠ِ ؼٞتص إش٤ثٕ تُلؼَ تُٔثم٢ تُٔؽّشد ـتثالً  
(

ـقتشز
)
كت٢  

تُتذ٤َُ ػِت٠ فتفر رُتي هتشتءذ ٓتٖ  :ٝهتثُٞت ،(ـقشذً فذٝسْٛ) :ت٣٥ر كؼَ ٓثك ٝهغ ـثالً ٝتُصوذ٣ش

هشأ 
(

ـقشز
)
 
(

ـقشذً 
)
خثُ٘قح ػ٠ِ تُفثٍ  

(86)
 . 

ث تُدقش٣ٕٞ ك  ّٓ ؛ أـتذٛٔث: إٔ تُلؼتَ تُٔثمت٢ ال ٣تذٍ غتدد٤ٖـثاًل ٝرُي ُ تُٔثم٢ إٔ ٣وغ ٕٝال ٣ؽٞصأ

ٚ إٗٔث ٣قِؿ إٔ ٣ٞمغ ٓٞمغ تُفثٍ ٓث ٣قتِؿ إٔ : أّٗ ٜٔثظث٤ٗٝ ٣وّٞ ٓوثٓٚ، ػ٠ِ تُفثٍ؛ ك٤٘دـ٢ إٔ ال

ألٗتٚ ٣فغتٖ  ٣وثٍ ك٤ٚ "ت٥ٕ" أٝ "تُغثػر" ٗفٞ: "ٓشسز خض٣ذ ٣نشج، ٝٗظتشز إُت٠ ػٔتشٝ ٣ٌصتح"؛

صٝت  إٔ ٣وصشٕ خٚ ت٥ٕ أٝ تُغثػر، ٝٛزت ال ٣قِؿ ك٢ تُٔثم٢، ك٤٘دـت٢ إٔ ال ٣ٌتٕٞ ـتثاًل. ّٞ ٌُٝتْٜ٘ ؼت

ٗفتٞ: "ٓتشسز خض٣تذ هتذ هتثّ"؛ ٝرُتي ألٕ "هتذ" كت٢  ًتثٕ ٓتغ تُٔثمت٢ "هتذ" ـثالً إرتإٔ ٣وغ تُٔثم٢ 

، أٝ "وصتتشٕ ختتٚ ت٥ٕ أٝ تُغتتثػر ك٤وتتثٍ: "هتتذ هتتثّ ت٥ٕششوتتشج تُٔثمتت٢ ٓتتٖ تُفتتثٍ، ُٜٝتتزت ٣ؽتتٞص إٔ 

تُغثػر" 
(87)

.  

ٝهذ خّشغ تُدقش٣ٕٞ ًِٔتر  
(

ـقتشذً 
)
إٔ شٌتٕٞ  :أـتذٛث ؛كت٢ تُوتشتءذ تُغتثخور ػِت٠ أـتذ أسخؼتر ٝؼتٞٙ 

،فتلر ُت
(

هتتّٞ
)
ٍّ ): ٠كت٢ أٍٝ ت٣٥تتر ٝٛتٞ هُٞتٚ شؼتتثُ ذتُٔؽتشٝس  ْٞ َٕ إُتت٠ هَت َٖ ٣َِقتُِٞ : إٔ ظث٤ٜٗتتث، ٝ(إاِلا تُاتِز٣

،،شٌٕٞ فلر ُ
(

هّٞ
)
ث ـقشز فذٝسْٛ، ٝتُٔثم٢ إرت ٝهتغ   ًٓ ٓوذس ٣ٌٕٝٞ تُصوذ٣ش ك٤ٚ: أٝ ؼثاًْٝ هٞ

خؼذ خدش، ًأٗتٚ هتثٍ: أٝ  : إٔ ٣ٌٕٞ خدًشتٜثفلر ُٔٞفٞف ٓفزٝف ؼثص إٔ ٣وغ ـثاًل خثإلؼٔثع. ٝظثُع

: إٔ ٣ٌٕٞ ٓفٔٞاًل ػِت٠ تُتذػثء ال ػِت٠ تُفتثٍ، ٜثؼثاًْٝ، ظْ أخدش كوثٍ: ـقشز فذٝسْٛ. ٝستخؼ

تتغ هللا سصهتتٚ، ٝأـغتتٖ إُتت٢ا ؿلتتش هللا ُتتٚ،  ًٚأّٗتت هتتثٍ: َمتت٤اَن هللا فتتذٝسْٛ، ًٔتتث ٣وتتثٍ: ؼتتثء٢ٗ كتتالٕ ٝعا

 ٝعشم هطغ هللا ٣ذٙ، ٝٓث أؽدٚ رُي
(88)

 . 

خؼتتل ٛتتزٙ تُصٞؼ٤ٜتتثز تُدقتتش٣ر ُِوتتشتءذ عتتثُلر تُتتزًش ٓتتٖ شؼغتتق خثفتتر تُٞؼتتٚ  ٝال ٣خلتت٠ ٓتتث كتت٢ 

ٍ ّٝ ٝؿ٤تش ٓودتٍٞ إٔ شلقتَ  ،تُٔؽتشٝسذ (هتّٞ)تُٔ٘قتٞخر فتلر ُ،ت، (ـقشذ)إر ال ٣ؼوَ إٔ شٌٕٞ  ؛تأل

ّٕ أـذ تُلٞتفَ ػثَٓ ٓتٖ تُؼٞتٓتَ ٝٛتٞ تُلؼتَ كت٢  خ٤ٖ تُقلر ٝٓٞفٞكٜث ٛزٙ تُلٞتفَ تٌُع٤شذ خَ أ
(

ؼتتثاًْٝ
)
غتت٘ذ سأ١ تُدقتتش٤٣ٖ كتت٢ ػتتذّ ؼتتٞتص ٝهتتٞع تُٔثمتت٢ تُٔؽتتّشد ـتتثالً ًع٤تتش ٓتتٖ ٓتتغ رُتتي ٣ .

كال ٣صقٞس إٔ ٣وغ تُٔثم٢ ـتثالً ٝٛتٞ كت٢ تألفتَ ال ٣تذٍ ػِت٠ ٓؼ٘ت٠ تُفتثٍ ٝال ٣قتؿ إٔ  ؛تُٔ٘طن

  .شُوشٕ خٚ ت٥ٕ أٝ تُغثػر ٝٗفٞٛث

كت٢ هُٞتٚ  (ْؽشًثبٜ)ٝؼّش  (أٝالدْٛ)ٝٗقح  (هصَ)ٝسكغ  (ُص٣ٖ)/ هشتءذ تخٖ ػثٓش خنْ تُضت١ ك٢ 3

ََ ) :شؼث٠ُ َٖ هَْصت ٤ًِ ْؾتِش ُٔ َٖ تُ ت ِٓ ع٤ِتٍش  ٌَ ُِ َٖ َزَُِي َص٣ا ًَ َٝ ) ْْ ثُاُٛ ًَ ْْ ُؽتَش ِٛت اَلِد ْٝ ٝهتشأ خو٤ّتر تُوتّشتء  ،٢ٖٔتألٗؼتثّ:  أَ

 (ؽشًثاْٛ)ٝسكغ  (أٝالدْٛ)ٝؼّش  (هصَ)ٝٗقح  (ص٣ٖ)خلصؿ تُضت١ ك٢ 
(89)

 . 

ػ٠ِ ؼٞتص تُلقَ خ٤ٖ تُٔنثف ٝتُٔنثف ٝهذ تعصؾٜذ تٌُٞك٤ٕٞ خوشتءذ تخٖ ػثٓش تُغثخور ٝخـ٤شٛث  

٘قتح شٝ (٣تٖصُ ) ٗثبح كثػَ ُِلؼتَ (هصَ)شكغ كل٢ ٛزٙ تُوشتءذ شُ  ؛إ٤ُٚ خـ٤ش تُظشف ٝتُؽثس ٝتُٔؽشٝس

 (هصتَ)ٝخ٘ثًء ػ٠ِ رُي ٣فتذض كقتَ خت٤ٖ تُٔنتثف  ؛خثإلمثكر (ؽشًثبْٜ) ؽشّ شُ ٝ ٓلؼٞالً خٚ (أٝالدْٛ)

 (أٝالدْٛ)خ،، (ؽشًثبْٜ)ٝتُٔنثف إ٤ُٚ 
(90)

 . 

ص تُدقش٣ٕٞ تُلقتَ خت٤ٖ تُٔنتثف ٝتُٔنتثف إ٤ُتٚ خـ٤تش تُظتشف ٝتُؽتثس ٝتُٔؽتشٝس  ّٞ ّٕ  ؛ٝال ٣ؽ  أل

تُٔنثف ٝتُٔنثف إ٤ُٚ خٔ٘ضُر ؽ٢ء ٝتـذ؛ كتال ٣ؽتٞص إٔ ٣لقتَ خ٤ٜ٘ٔتث، ٝإٗٔتث ؼتثص تُلقتَ خ٤ٜ٘ٔتث 

ّٕ ٝٓؽشٝسٙ  خثُظشف ٝـشف تُؽشّ  ٝهتذ  تُظشف ٝـشف تُؽش ٣صغغ ك٤ٜٔث ٓث ال ٣صغغ ك٢ ؿ٤شٛٔتث. أل

                                                
  -تُ٘ؾش ك٢ تُوشتءتز تُؼؾش، ٝتٗظش 205ؿ 1ألٗدثس١، غتخٖ ت -تٗظش تإلٗقثف ك٢ ٓغثبَ تُخالف خ٤ٖ تُ٘ف٤٣ٖٞ: تُدقش٤٣ٖ ٝتٌُٞك٤٤ٖ  /85
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 16  2015 (18) 6، ٓؽِر تألًثد٤ٔ٣ر تألٓش٤ٌ٣ر تُؼشخ٤ر ُِؼِّٞ ٝتُصٌُ٘ٞٞؼ٤ث -أماراتاك

 

 ؛ُدقش٣ٕٞ ػ٠ِ ػذّ ففر ٛزت تُلقَ ٝػذّ ؼٞتص تالعصؾٜثد خوشتءذ تخٖ ػثٓش خؼتذذ ٓدتشستزخشس ت

ٝتُز١ ٣ذٍ ػ٠ِ ففر ٛزت أٗتث أؼٔؼ٘تث ٝإ٣تثًْ ػِت٠ أٗتٚ ُتْ ٣ؽتا ػتْٜ٘ تُلقتَ خت٤ٖ تُٔنتثف ) :كوثُٞت

َزَُِي صُ )ٝأٓث هشتءذ ٖٓ هشأ ٖٓ تُوشتء:  ٝتُٔنثف إ٤ُٚ خـ٤ش ت٤ٔ٤ُٖ ك٢ تخص٤ثس تٌُالّ. ًَ َٝ َٖ َٖ  ٣ات ت ِٓ ع٤ِتٍش  ٌَ ُِ

 َُ َٖ هَْصتت ٤ًِ ْؾتتِش ُٔ ُْ الدَ  ت ْٝ ثأَ ًَ ْْ ُؽتتَش ْْ بِ ِٛتت ٌتتْ ال شوُٞتتٕٞ خٔٞؼدٜتتث؛ ألٕ كتتال ٣غتتٞؽ ٌُتتْ تالـصؽتتثغ خٜتتث: ألّٗ  (ُٜ

تإلؼٔثع ٝتهغ ػ٠ِ تٓص٘ثع تُلقَ خ٤ٖ تُٔنثف ٝتُٔنتثف إ٤ُتٚ ختثُٔلؼٍٞ كت٢ ؿ٤تش متشٝسذ تُؾتؼش، 

تُلقتَ ختٚ خ٤ٜ٘ٔتث كت٢ ـتثٍ تالخص٤تثس عتوو  ٝتُوشإٓ ٤ُظ ك٤ٚ مشٝسذ، ٝإرت ٝهغ تإلؼٔثع ػ٠ِ تٓص٘ثع

تالـصؽثغ خٜث ػ٠ِ ـثُر تالمطشتس، كدثٕ أٜٗث إرت ُْ ٣ؽض إٔ شؽؼَ ـّؽر ك٢ تُ٘ظ٤ش ُْ ٣ؽض إٔ شؽؼَ 

٢ْٛ ٛزٙ تُوشتءذ ْٝٝٛ تُوثسئ؛ إر ُٞ ًثٗس فتف٤فر ٌُتثٕ رُتي  ْٛٝ .(ـؽر ك٢ تُ٘و٤ل َٝ ٣زٛدٕٞ إ٠ُ 

٢ِْٛ تُوشتءذ، ٝإّٗ ٖٓ أكقؿ تٌُالّ، ٝك٢ ٝهٞع تإلؼٔثع ػ٠ِ خال َٝ ٔث دػث تخٖ ػتثٓش إُت٠ كٚ د٤َُ ػ٠ِ 

خث٤ُثء ٝٓقثـق أٛتَ  ٚ سأٟ ك٢ ٓقثـق أَٛ تُؾأّ "ؽشًثبْٜ" ٌٓصٞخثً أّٗ  -ك٢ سأ٣ْٜ  – ٛزٙ تُوشتءذ

 تُفؽثص ٝتُؼشتم "ؽشًثاْٛ" خثُٞتٝ
(91)

 . 

 ثبْٜ خث٤ُتثءٝك٢ خؼل ٓقثـق أَٛ تُؾثّ: ؽتشً)كوثٍ: ٝهذ تعصؾٌَ تُلّشتء تٌُٞك٢ هشتءذ تخٖ ػثٓش  

, كنٕ شٌٖ ٓعدصر ػٖ تُوشتء تأل٤ُٖٝ ك٤٘دـ٢ إٔ ٣وشأ "ُص٣ ٖ" ٝشٌٕٞ تُؾشًثء ْٛ تألٝالد ألْٜٗ ْٜٓ٘ ك٢ 

 , ٝختزُي شٌتٕٞ إٔ شوتشأ ًِٔتر "أٝالدٛتْ" ختثُؽش ٓنتثكر إُت٠ هصتَ ٣ش٣تذ خزُي ٝٛٞ ؛(تُ٘غح ٝت٤ُٔشتض
تُلقتتَ ختت٤ٖ تُٔنتتثف  ٝهتتذ سكتتل إٔ ٣ٌتتٕٞ رُتتي ٓتتٖ هد٤تتًَِٔتتر "ؽتتشًثبْٜ" ختتذال ٜٓ٘تتث أٝ فتتلر. 

ٝخزُي ٣شٟ سأ١ تُدقش٤٣ٖ ك٢ سكنٚ ُٜزت تُلقَ ٝٛزٙ تُوشتءذ  ؛ٝتُٔنثف إ٤ُٚ
(92)

 . 

تُز١ ٛٞ ؽدٚ تُلؼَ ٝتُٔتشتد ختٚ تُٔقتذس  - ٝهذ أؼثص خؼل تُ٘فثذ تُلقَ ك٢ تالخص٤ثس خ٤ٖ تُٔنثف 

 ؾتتٜذٝتٝتعص ٝتُٔنتثف إ٤ُتتٚ خٔتث ٗقتدٚ تُٔنتتثف ٓتٖ ٓلؼتٍٞ ختتٚ أٝ ظتشف أٝ ؽتدٜٚ، - ٝتعتْ تُلثػتَ

، ٝٓعتثٍ ٓتث كقتَ ك٤تٚ خت٤ٖ تُغتثخور وشتءذ تخٖ ػثٓشخ ف تُز١ ٛٞ ٓقذسلقَ خ٤ٜ٘ٔث خٔلؼٍٞ تُٔنثُِ

ـُ  ػتٖ خؼتتل ٓتٖ ٣ٞظتتن  ٢ٌتتُٔنتثف ٝتُٔنتثف إ٤ُتتٚ خظتشف ٗقتتدٚ تُٔنتثف تُتز١ ٛتتٞ ٓقتذس ٓتتث 

ُٜث ك٢ سدتٛث، ٝٓعثٍ ٓتث كقتَ ك٤تٚ خت٤ٖ تُٔنتثف ٝتُٔنتثف  ٢ي ٝٛٞتٛث عؼٗلغِ  خؼشخ٤صٚ: ششى ٣ٞٓثً 

ِٙ ُسُعتَُِٚ )خٔلؼٍٞ تُٔنثف تُز١ ٛٞ تعْ كثػَ هشتءذ خؼتل تُغتِق إ٤ُٚ  ْػتِذ َٝ ْخِِتَق  ُٓ ٖا هللاَ   (كَتال شَْفَغتدَ

 ٚ فت٠ِ هللا ػ٤ِتٚ ٝعتِّْٝٓعثٍ تُلقتَ خؾتدٚ تُظتشف هُٞت ."سعَ"ٝؼش  "ٝػذ"، خ٘قح 47 :إخشت٤ْٛ

 (َٛ أٗصْ شثسًٞ ٢ُ فثـد٢) :ك٢ ـذ٣ط أخ٢ تُذسدتء
(93)

.  

كٜٞ ال ٣ٔ٘غ تُلقَ ك٢ تخص٤ثس تٌُالّ خت٤ٖ تُٔنتثف  ؛سؼثـر ٝهشخثً ُِقٞتجُٝؼَ ك٢ تُشأ١ تألخ٤ش  

ٝال ٣ُؽ٤تضٙ ٓطِوتثً ًٔتث  ،ٝتُٔنثف إ٤ُٚ خـ٤ش تُؽثس ٝتُٔؽتشٝس ٝتُظتشف ٓطِوتثً ًٔتث ٣تشٟ تُدقتش٣ٕٞ

ٝإّٗٔتتث ٣ُو٤ّتذ رُتتي خنتتشٝسذ إٔ ٣ٌتٕٞ تُٔنتتثف ػتثٓالً كتت٢ ٛتزت تُلثفتتَ ـصتت٠ ال  ،صػتْ أًعتتش تٌُتٞك٤٤ٖ

  .أؼ٘د٤ّثً  ٣ٌٕٞ ٛزت تُلثفَ

ٍَ هَتْذ أُِؼ٤دَتْس  :كت٢ هُٞتٚ شؼتث٠ُ (شصدؼتثٕ)/ هشتءذ تخٖ ػثٓش خشٝت٣ر تخٖ رًٞتٕ خصخل٤ق تُ٘تٕٞ كت٢ 4 )هَتث

ث كَثْعصَو٤ِ َٔ ٌُ شُ َٞ ٕ  َدْػ اَل شَصادَِؼث َٝ ث  َٔ) َٕ ٞ ُٔ َٖ اَل ٣َْؼَِ ََ تُِّز٣ ٝهذ هشأ خثه٢ تُوّشتء خصؾتذ٣ذ تُ٘تٕٞ   ،٣٩٠ٞٗظ:  َعد٤ِ
(94)

 . 

تخٖ ػثٓش ؽثٛذتً ػ٘ذ تٌُٞك٤٤ٖ ػِت٠ ؼتٞتص ش٤ًٞتذ كؼتَ تالظ٘ت٤ٖ خ٘تٕٞ تُص٤ًٞتذ تُخل٤لتر  ٝتشُخزز هشتءذ 

ّٕ  ،ٝٛتت٢ ػ٘تتذْٛ ٓخللتتر ٓتتٖ تُعو٤ِتتر تُٔصلتتن ػِتت٠ دخُٜٞتتث كتت٢ ٛتتزت تُٔٞمتتغ ٝال )كتت٢  (تُتتٞتٝ)ٝسأٝت أ

ّٕ تألُتق ك٤ٜتث كتشه ٓتذّ  ،ُِٜ٘ت٢ (ال)ُِؼطتق ٝ (شصدؼثٕ  ؛ٝٛتْ ٣ؽتٞصٕٝ تُصوتثء تُغتث٤ًٖ٘ كت٢ تُٞفتَ أل
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 ٓفٔذ عؼذ أـٔذ... تء تُغدؼر ٓغ ٓزٛح تٌُٞك٤٤ٖ تُ٘ف١ّٞ شٞتكن هشتءتز تُوشّ   17

 

َّ ٝػتتال (ٓف٤تتث١ْ )خغتتٌٕٞ ت٤ُتتثء كتت٢  ٗتتثكغ دٝت ُتتزُي ٗظتتثبش ًع٤تتشذ ٜٓ٘تتث هتتشتءذٝأٝس ٕا ): كتت٢ هُٞتتٚ ؼتت إِ

ْف٤َث١َ  َٓ َٝ  ٢ٌِ ُُٗغ َٝ  ؛ كؽٔغ خ٤ٖ تُغث٤ًٖ٘ ٝٛٔث تألُق ٝت٤ُثء162تألٗؼثّ:  (َفالش٢ِ 
(95)

 . 

  ّٓ ّٞ كث تُدقش٣ٕٞ ٝأ تالظ٘ت٤ٖ ؛ ٝرُتي ألٕ ٗتٕٞ ػِت٠ كؼتَ تالظ٘ت٤ٖدخٍٞ ٕٗٞ تُص٤ًٞذ تُخل٤لر  ٕٝصال ٣ؽ

 ّٕ ٗتٕٞ تُص٤ًٞتذ إرت دخِتس ػِت٠ تُلؼتَ تُٔؼتشج أًتذز ك٤تٚ تُلؼ٤ِتر كشداشتٚ إُت٠  تُص٢ ُإلػشتج شغوو؛ أل

كتال ختذ ٓتٖ ػ٤ِٜتث ٗتٕٞ تُص٤ًٞتذ تُخل٤لتر  سأفِٚ ٝٛٞ تُد٘ثء، كنرت عوطس تُٕ٘ٞ خو٤س تألُق؛ كِٞ أدخِت

دطَ إٔ شفزف تألُق ك٤عثً٘ر؛ : إٓث إٔ شفزف تألُق، أٝ شٌغش تُٕ٘ٞ، أٝ شُوَشا ـذٝض أـذ ظالظر أٓٞس

ٚ خفزكٜث ٣ِصدظ كؼَ تالظ٤ٖ٘ خثُٞتـذ، ٝخطَ إٔ شٌغش تُٕ٘ٞ ألٗٚ ال ٣ؼِْ َٛ ٢ٛ ٗتٕٞ تإلػتشتج أٝ ألّٗ 

مد١ إ٠ُ إٔ ٣ؽٔغ خت٤ٖ عتث٤ًٖ٘ ٓظٜتش٣ٖ كت٢ تإلدستغ ٝرُتي ٚ ٣ُ ٕٗٞ تُص٤ًٞذ، ٝخطَ إٔ شُوَشا عثً٘ر ألّٗ 

دتخّر ٝمثُّر ٝشّٔٞد تُعٞج ٗفٞ:  ًثٕ تُعث٢ٗ ٜٓ٘ٔث ٓذؿٔثً ٚ إٗٔث ٣ٌٕٞ رُي ك٢ ًالْٜٓ إرت ال ٣ؽٞص؛ ألّٗ 

ًتَ  ػ٘تذْٛ ختَ ؛ٝٛتْ ال ٣وتّشٕٝ خٌتٕٞ تُ٘تٕٞ تُخل٤لتر كتشع ٓخلّتق ٓتٖ تُعو٤ِتر ٝٓث أؽدٚ رُتي. ْٝأف٤ّ

ٝتـذ ٜٓ٘ٔث أفَ ك٢ ٗلغٚ ؿ٤ش ٓأخٞر ٖٓ فثـدر 
(96)

. 

ك٢  خثُٕ٘ٞ تُخل٤لر ٝتػصدش تُدقش٣ٕٞ إٔ هشتءذ تخٖ ػثٓش 
(

شصدؼثٕ
)
 تزذ شلتشد خٜتث، ٝختثه٢ تُوتشتءهشتء 

ال ػِتت٠ تُٜ٘تت٢،  ػِتت٠ تُ٘لتت٢ رِشكتتغ؛ ألٕ "ال" ٓفُٔٞتتُػِتت٠ خالكٜتتث، ٝتُ٘تتٕٞ ك٤ٜتتث ُإلػتتشتج ػالٓتتر 

 ٝتُٞتٝ ك٢ "ٝال" ٝتٝ تُفثٍ، ٝتُصوذ٣ش: كثعصو٤ٔث ؿ٤ش ٓصدؼ٤ٖ
(97)

 . 

ّٕ ـَٔ "ال" ػ٠ِ ت٢ُٜ٘ أهشج ٖٓ ـِٜٔث ػ٠ِ تُ٘ل٢ ٝـَٔ تُٞتٝ ػ٠ِ تُؼطق  أهتٟٞ  ٝػ٠ِ ٓث ٣دذٝ أ

ّٕ هدِٜٔتث هِتح خأعتِٞج تألٓتتش ٝٛتٞ  ؛ٛ٘تث ٓتٖ ـِٜٔتث ػِت٠ أّٜٗتتث ُِفتثٍ أل
(

كثعتصو٤ٔث
)
ك٤فغتٖ إٔ ٣ٌتتٕٞ  

َح رُي آٍز خؼذ إؼثخر دػٞشٜٔث ،ت٥ش٢ ٖٓ خؼذٙ هِح آخش خأعِٞج ت٢ُٜ٘ ٓؼطٞف ػ٠ِ عثخوٚ ًٝ.  

/ إؼٔتثع تُوتتّشتء تُغتدؼر ػِتت٠ ٗقتتح 5
(

خثُتِذ٣ٖ
)
  َّ تث تُاتتزِ  :كتت٢ هُٞتٚ ػتتّض ٝؼتت ٓا أَ َٝ َٖ ُعتِؼُذٝت كَلِتت٢ تَُؽ٘اتتِر ) ٣

تألَْسُك  َٝ تُز  َٝ ث َٔ تت تتتِس تُغا َٓ تتتث َدت َٓ َٖ ك٤َِٜتتتث  ْؽتتتُزٍٝر(َخثُِتتِذ٣ َٓ تتتث َؽتتتثَء َسخحتتتَي َػطَتتثًء َؿ٤ْتتتَش  َٓ  ،٩ٓٔٛتتتٞد:  إاِلا 

َّ ظ٘ثاٙ (خثَُذ٣ٖ)ٝإؼٔثػْٜ ػ٢ِ ٗقح  ٌَ  :ك٢ هُٞٚ ؼ ِٖ ك٤َِٜ )كَ ث ك٢ِ تُ٘اثِس َخثَُِذ٣ْ َٔ ُ ث أَٜٗا َٔ َٕ َػثهِدَصَُٜ َرَُِي ث َٝ ث 

(َؼَضتُء تُظّثُِ  َٖ ٤   .٢ٔتُفؾش:  ِٔ

ِٖ )ٝ (خثُتتِذ٣ٖ)ٝهتتذ تشختتز تٌُٞك٤تتٕٞ إؼٔتتثع تُوتتّشتء تُغتتدؼر تُغتتثخن ػِتت٠ ٗقتتح   ؽتتثٛذتً ػِتت٠  (خثُتتَذ٣

كت٢ تُتذاتس  :ٝؼٞج تُ٘قح ك٢ تُقلر إرت شٌشس ٓؼٜث تُظشف تُقثُؿ ألٕ ٣ٌٕٞ خدشتً ُِٔدصذأ ك٢ ٗفتٞ

ث ك٤ٜث. ص٣ذٌ  ًٔ تث ) :ُْٜٝخّشسٝت ُزُي خوتٞ هثب ًٔ ّٕ تُلثبتذذ كت٢ تُظتشف تُعتث٢ٗ كت٢ هُٞتي: "كت٢ تُتذتس ص٣تذ هثب إ

ٚ إرت ـِٔ٘تثٙ ػِت٠ ك٤ٜث" إٗٔتث شفقتَ إرت ـِٔ٘تثٙ ػِت٠ تُ٘قتح، ال إرت ـِٔ٘تثٙ ػِت٠ تُشكتغ، أال شتشٟ أّٗت

تُ٘قح ٣ٌٕٞ تُظشف تألٍٝ خدًشت ُِٔدصتذأ، ٣ٌٝتٕٞ تُعتث٢ٗ ظشكًتث ُِفتثٍ، ٣ٌٝتٕٞ تُقتِر ُوتثبْ ٓ٘وطًؼتث 

َِْؾ ٓ٘ٚ ؽ٢ء، خخالف ٓث إرت ـِٔ٘ثٙ ػ٠ِ تُشكغ كوِ٘ث "ك٢ ػٔث هدِٚ؛ ك ث ُْ ٣ُ ًٔ ث ٓغصو٤ ًٓ ٤ٌٕٞ ػ٠ِ ٛزت ًال

ك٤ٜث" كنٗٚ شدطَ كثبذذ ك٢ تُعث٤ٗر ٤ُ٘ثخر تأل٠ُٝ ػٜ٘تث كت٢ تُلثبتذذ، ٝـٔتَ تٌُتالّ ػِت٠ ٓتث  ٌْ بتُذتس ص٣ذ هث

 ك٤ٚ كثبذذ أؽدٚ خثُفٌٔر ٖٓ ـِٔٚ ػ٠ِ ٓث ٤ُظ ك٤ٚ كثبذذ
(98)

.  

تث تُدقتش  ّٓ ٣ٕٞ ك٤ؽتٞصٕٝ ٗقتتح ٝسكتغ تُقتلر تُقتتثُفر ُِخدش٣تر إرت شٌتشس تُظتتشف ٓؼٜتث كت٢ ٗفتتٞ أ

ٚ ٣ؽتٞص تُشكتغ ّٗ كنٚ إرت ُْ ٣ٌشس تُظشف أّٗ  -ك٢ سأ٣ْٜ  – تُذ٤َُ ػ٠ِ إٔ تُشكغ ؼثبضٝ ؛تألٓعِر تُغثخور

س تُظتشف؛ ألٕ "كت٢" تألُٝت٠ وتذّ ٣ُ ٝتُ٘قح، كٌزُي إرت ًشس؛ ألٕ هُقتثسٟ ٓتث  س إٔ ٣ٌتٕٞ ٓثًٗؼتث شٌتشح

ّٕ ش ّٕ  ل٤ذ ٓث شل٤ذٙ تُعث٤ٗر، ٝٛزت ال ٣قِؿ إٔ ٣ٌٕٞ ٓثًٗؼث؛ أل  تأل٠ُٝ ٝإٕ ًثٗس شل٤ذ ٓتث شل٤تذٙ تُعث٤ٗتر إال أ

تُعث٤ٗر شزًش ػ٠ِ عد٤َ تُص٤ًٞذ، ٝتُص٤ًٞذ ؽثبغ ك٢ ًتالّ تُؼتشج ٓغتصؼَٔ كت٢ ُـتصْٜ، ٝٛتزت ال ختالف 

ل٤ذ ٓث شل٤تذٙ تُعث٤ٗتر، ٝٓتغ ك٤ٚ، ٝفثس ٛزت ًوُْٜٞ: "ك٤ي ص٣ذ ستؿح ك٤ي" ٝال ؽي إٔ "ك٤ي" تأل٠ُٝ ش

 ٛزت ُْ ٣ٔص٘غ ففر تُٔغأُر، كٌزُي ٜٛ٘ث
(99)

.  
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 18  2015 (18) 6، ٓؽِر تألًثد٤ٔ٣ر تألٓش٤ٌ٣ر تُؼشخ٤ر ُِؼِّٞ ٝتُصٌُ٘ٞٞؼ٤ث -أماراتاك

 

تتث إؼٔتتثع تُوتتّشتء ػِتت٠ تُ٘قتتح كتت٢   ّٓ كتتشأٟ تُدقتتش٣ٕٞ ك٤تتٚ أّٗتتٚ آٍز ػِتت٠ أـتتذ  (خثُتتَذ٣ٖ)ٝ (خثُتتِذ٣ٖ)أ

ٚ ُتْ ٣وتشأ ختٚ ٚ ُت٤ظ ٓتٖ متشٝسذ أّٗتٝرُي ألّٗ  ؛ٝٛٞ ال ٣ٔ٘غ ٖٓ ؼٞتص ٝؼٚ تُشكغ ،تُٞؼ٤ٜٖ تُؽثبض٣ٖ

ث ؼثبًضت كق٤ًفث؛أـذ ٖٓ تُ ًٓ ُْ ٣أِز ك٢ ًصثج هللا ػتض ٝؼتَ  ٝتُذ٤َُ ػ٠ِ رُي أّٗٚ وشتء إٔ ال ٣ٌٕٞ ًال

ٌْ  ششى ػَٔ "ٓث" ك٢ تُٔدصذأ ٝتُخدش ٗفٞ "ٓث ص٣ذٌ  ٌٝ هثب " إال ك٤ٔث ُت٤ظ خٔؾتٜٞس، ٝإٕ رتٛحٌ  ، ٝٓث ػٔش

٤ُغتس  ٜتثًثٗس ُـر ٓؾٜٞسذ ٓؼشٝكر فتف٤فر كقت٤فر ٝٛت٢ ُـتر خ٘ت٢ شٔت٤ْ، ظتْ ُتْ ٣تذٍ رُتي ػِت٠ أّٗ 

ّٕ ٖٓ تُوشتء ٖٓ هشأ خثُشكغ ٝٛٞ تألػٔؼ كق٤فر ٓؾٜٞسذ ٓغصؼِٔر، كٌزُي ٛ٘ث.  ؛ًٔث أّْٜٗ ٣زًشٕٝ أ

 (خثُذٕٝ ك٤ٜث)كوشأ 
(100)

. 

ص ٝؼٜتتثً آختتش ػِتت٠ تُٞؼتتٞٙ تُٔؼصتتثدذ كتت٢ تألعتتث٤ُح   ّٞ ّٕ تُدقتتش٤٣ٖ ٛتتْ ٓتتٖ ٣ؽتت ُٝؼتتَ تُٔالـتتع ٛ٘تتث أ

ٝٛزت ٓث ُْ شؽش ػ٤ِٚ هد٤ؼر تُخالكتثز  ،ضٝتٌُٞك٤ٕٞ ْٛ ٖٓ ٣شكل ٛزت تُصؽ٣ٞ ،تُؽثس٣ر ػ٠ِ تألُغٖ

ص  -ػثدذً  –إر ٣ؽذ تُ٘ثظش ك٢ ٛزٙ تُخالكثز خ٤ٖ تُؽث٤ٖٗ  ؛خ٤ٖ تُٔزٛد٤ٖ ّٞ ّٕ ٓزٛح تٌُٞكر ٛٞ ٖٓ ٣ؽت أ

ٌُٝتٖ  .ٝتُدقش٣ٕٞ ْٛ ٖٓ ٣ٔ٘ؼٕٞ ٛزت تُصؽت٣ٞض تُتز١ ٣ختشم هٞتػتذ تُنتدو تُ٘فت١ٞ تُصت٢ أـٌٔٞٛتث

ّٕ تُصؽ٣ٞض تُغثخن ك٢ ٛزٙ تُٔغثُر ال ّٕ  ؛٣وذؾ ك٢ ففصٚ أّٗٚ ُْ ٣أز ػ٠ِ أُغ٘ر تُوّشتء تُغدؼر ٣دذٝ أ أل

تث ٝسد كت٢  ّٔ ًع٤شتً ٖٓ تألعث٤ُح تُلق٤فر ٗف٣ّٞثً هذ ال شٌٕٞ ٝتسدذ ك٢ ٛزٙ تُوشتءتز خَ هتذ ال شٌتٕٞ ٓ

  .آ١ تُزًش تُف٤ٌْ

ْٞ  :ٝرُي كت٢ هُٞتٚ شؼتث٠ُ ؛(أهِغَ )/ هشتءذ ػثفْ خشٝت٣ر ـلـ خ٘قح 6 ٍَ كِْشَػت هَتث َٝ ت ُٕ ) َٓ ِٖ ٣َتث َٛث ُٕ تْخت ث

ثِرختثً ٢ُِ َفْشـثً ََُؼِ ٢ أَْخُُِؾ  ًَ إِٗ ت٢ أَلَظُ٘حتُٚ  َٝ َُٓٞعت٠   ِٚ َِغ إَُِت٠ إُِت تِز كَتأَهِا َٝ ث َٔ ت ؿتثكش:  (تألَْعدَثَج * أَْعتدَثَج تُغا

 (أهِغ)ٝهشأ خو٤ّر تُوّشتء ٝػثفْ خشٝت٣ر أخ٢ خٌش خشكغ   ،٢ٖ - ٖٙ
(101)

 . 

٤٤ٖ ك٢ شؽ٣ٞضْٛ ٗقتح تُلؼتَ تُٔنتثسع تُٞتهتغ خؼتذ ٝشؼّذ هشتءذ ـلـ ػٖ ػثفْ ؽثٛذتً ػ٘ذ تٌُٞك 

كْٜ ٣د٤فتٕٞ إٔ ٣ؼثٓتَ تُصشّؼت٢ ٓؼثِٓتر تُصٔ٘ت٢ ك٤٘قتدٕٞ تُٔنتثسع  ؛تُلثء تُغدد٤ّر ك٢ ؼٞتج تُصشّؼ٢

ٝهتذ شتثخؼْٜ كت٢  ،ُؼِي شزٛح إ٠ُ تُغٞم كصؽَذ ٓث شطِح :ػ٠ِ رُي ك٢ ٗفٞ هُٞي تُٞتهغ خؼذ تُلثء خ٘ثءً 

تخٖ ٓثُي ـ٤ط أٗؾذ ك٢ أُل٤صٚ  ٛزت تُٔزٛح ػذد ٖٓ تُ٘فثذ ْٜٓ٘
(102)

:  

  ً٘قح ٓث إ٠ُ تُص٢٘ٔ ٣٘صغح ***ٝتُلؼَ خؼذ تُلثء ك٢ تُشؼث ٗقح                   

ٝٛت٢  ؛ٝٛ٘ثُي هشتءذ أخشٟ شؼنّذ ٓث رٛدٞت إ٤ُٚ ٖٓ ٗقح تُٔنتثسع خؼتذ تُلتثء كت٢ ؼتٞتج تُصشّؼت٢ 

َّ  (ش٘لغ)هشتءذ ػثفْ خ٘قح  تث ٣ُتْذسِ  :ك٢ هُٞٚ ػّض ٝؼ َٓ َٝ ًات٠ ٣َي ) َشٟ(ََُؼِاتُٚ ٣َضا ًْ ْ٘لََؼتُٚ تُتز  ًاُش كَصَ ْٝ ٣َتزا  * أَ

 ٗ – ٖػدظ: 
(103)

. 

ػ٘ذٓث شزًش شؽ٣ٞض تٌُٞك٤٤ٖ ٗقح تُٔنثسع خؼتذ تُلتثء كت٢ ؼتٞتج تُصشؼت٢  –ٝال شٞسد ًصح تُ٘فثذ  

ٝسخٔتث ٣ٌتٕٞ ُوتشج تُصشؼت٢ ٓتٖ تُصٔ٘ت٢ كت٢ تالعتصخذتّ  ،تػصشتمثز ُِدقش٤٣ٖ ػ٠ِ ٛتزت تُصؽت٣ٞض –

  .ألدٝتز دٌٝس ك٢ رُيٝشدثدٍ ت

َّ ٝػتتال (آ٣تتثز)/ هتتشتءذ ـٔتتضذ ٝتٌُغتتثب٢ خٌغتتش تُصتتثء كتت٢ 7 ٕا كِتت٢  :تُعث٤ٗتتر ٝتُعثُعتتر كتت٢ هُٞتتٚ ؼتت )إِ

ك٢ِ خَ  َٝ  * َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْم ُٔ تألَْسِك ٣٥ََثٍز ُِِ َٝ تِز  َٝ ث َٔ َٕ * تُغا هُِ٘تٞ ْٞ ُ٣ ٍّ ْٞ ْٖ َدتخاتٍر آ٣َتثٌز ُِوَت ِٓ ث ٣َدُطح  َٓ َٝ  ْْ ٌُ تْختصِاَلِف ِْوِ َٝ
َثسِ تُِا٤ْ  ثءِ  َِ ٝتُٜ٘ا َٔ َٖ تُغا ِٓ  ُ ٍَ هللاا َْٗض ث أّ َٓ ِٚ تألَْسَك  َٝ ٤َث خِ ـْ َ ْٖ ِسْصٍم كَأ ٣َتثؾِ آ٣َتثٌز ِٓ شَْقتِش٣ِق تُش  َٝ شَِٜتث  ْٞ َٓ خَْؼتَذ 

) َٕ ٍّ ٣َْؼوُِِٞ ْٞ ك٢ تُٔٞمؼ٤ٖ  (آ٣ثز)ٝهشأ تُدثهٕٞ ٖٓ تُوّشتء تُغدؼر خشكغ  ،٘ - ٖتُؽثظ٤ر:  ُِوَ
(104)

 . 

كت٢ تُتذتس ص٣تٌذ  :ءذ ػِت٠ ؼتٞتص تُؼطتق ػِت٠ ٓؼٔت٢ُٞ ػتث٤ِٖٓ ٓخصِلت٤ٖ كت٢ ٗفت٣ٝٞغصؾٜذ خٜزٙ تُوشت 

 ٌٝ ٝكت٢ تُوتشتءذ  ،(ص٣تذ)ٓؼطٞكتر ػِت٠  (ػٔتشٝ)ٝ (تُتذتس)ٓؼطٞكر ػِت٠  (تُفؽشذ)ك،،، ؛ٝتُفؽشِذ ػٔش

ّٕ )تُعث٤ٗتر ٝتُعثُعتر ٓؼطٞكتر ػِت٠ تعتْ  (آ٣تثز)تُغثخور شُؼّذ  تألُٝت٠ ٝتُٔؼطٞكتثز تُٔؽتشٝسذ  (آ٣تثز) (إ

  .(تُغٔثٝتز)كر ػ٠ِ هدِٜٔث ٓؼطٞ

٣ٝ٘غتح إُت٠ تُدقتش٤٣ٖ ػثٓتر  ،٣ُٝ٘غح إ٠ُ تٌُٞك٤٤ٖ ٝتألخلؼ تألٝعو ٛزت تُصؽ٣ٞض ٝشتدؼْٜ تُضؼتثغ 

"كت٢ تُد٤تِس ٓفٔتٌذ  :ٗفٞكوثُٞت: إٕ ٢ُٝ تُٔخلٞك تُؼثهق  تُؾ٘صٔش١ هّٞ ْٜٓ٘ تألػِْٝكّقَ  ،تُٔ٘غ
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" ّٕ ؼثص ألّٗ  ٝتُٔغؽِذ ػ٢ِ   ص٣تذٌ  كت٢ تُتذتسِ "ٗفتٞ:  ك٢ ثز ٝإال تٓص٘غك٤ٚ شؼثدٍ تُٔصؼثهل ٚ ًزت عٔغ، ٝأل

 ٌٝ ٝػ٠ِ هُْٜٞ ٛزت ٣ٌٕٞ شخش٣ػ تُوشتءذ تُغثخور ػِت٠ ٓتزٛح تُؼطتق ػِت٠ ٓؼٔت٢ُٞ  ،"تُفؽشذِ  ٝػٔش

ػث٤ِٖٓ ٓخصِل٤ٖ ؼثبضتً 
(105)

 . 

تتٖ فتتّشؾ خٔ٘تتغ شختتش٣ػ تُوتتشتءذ تُغتتثخور ػِتت٠ ٓتتزٛح ٓتتٖ ٣ؽ٤تتض تُؼطتتق ػِتت٠ ٓؼٔتت٢ُٞ ػتتث٤ِٖٓ   ّٔ ٓٝ

تْختصِاَلِف )ٝهذ هتشأ خؼتل تُوتشتء ُٝت٤ظ خؽتثبض ػ٘تذٗث: ) :ُٔدّشد ـ٤ٖ هثٍت -ٖٓ تُدقش٤٣ٖ  -ٓخصِل٤ٖ  َٝ
ث َٔ ت َٖ تُغا ِٓ  ُ ٍَ هللاا َْٗض ث أَ َٓ َٝ ْ٘لَُغ تُ٘اثَط  ث ٣َ َٔ ُْدَْفِش خِ ِِْي تُاص٢ِ شَْؽِش١ ك٢ِ ت ُْلُ ت َٝ َثِس  تُٜ٘ا َٝ  َِ ِٚ تُِا٤ْ ٤َتث خِت ـْ َ تثٍء كَأ َٓ  ْٖ ت ِٓ ِء 

خَطا  َٝ شَِٜث  ْٞ َٓ تأْلَْسِك  تأْلَْسَك خَْؼَذ  َٝ ثِء  َٔ ت َٖ تُغا ِش خَت٤ْ َغتخا ُٔ ُْ َفثِج ت تُغا َٝ ٣َثؾِ  شَْقِش٣ِق تُش  َٝ َ  َدتخاٍر  ًُ  ْٖ ِٓ ك٤َِٜث 

ّٕ (آ٣ََثزٍ  " ٝػطلٜتث ختثُٞتٝ، ؛ كؽؼَ "آ٣ثز" كت٢ ٓٞمتغ ٗقتح ٝخلنتٜث ُصتثء تُؽ٤ٔتغ كفِٜٔتث ػِت٠ "إ

ٞمتتغ متتشٝسذ، ٝأٗؾتتذ ٚ ُتت٤ظ خّٔٗتتأل تً ٝػطتتق "تخصالكتتث" ػِتت٠ "كتت٢" ٝال أسٟ رت كتت٢ تُوتتشإٓ ؼتتثبض

 ع٤د٣ٞٚ ُؼذ١ خٖ ص٣ذ تُؼدثد١:

                 َّ  شٞهذ خث٤َُِ ٗثست ٝٗثسٍ  *** تٓشٟء شفغد٤ٖ تٓشأً  أً

 (كؼطق ػ٠ِ "تٓشئ" ٝػ٠ِ تُٔ٘قٞج تألٍٝ
(106)

. 

ٝهذ أٝؼذ تخٖ خث٣ُٞٚ شخش٣ؽثً آخش ُٜزٙ تُوشتءذ ؿ٤ش ٓزٛح تُصخش٣ػ خثُؼطق ػِت٠ ٓؼٔت٢ُٞ ػتث٤ِٖٓ  

 :ٍٓخصِل٤ٖ ـ٤ط ٣وٞ
(

تث ٓنت٠ ّٔ ٝرُتي أّٗتٚ ٣ؽؼتَ "آ٣تثز" تُعث٤ٗتر  ؛ٖٝٓ خلل تُصثء كِتٚ ـّؽتر أؼتٞد ٓ

(ك٤ٌٕٞ ؿ٤ش ػثهق ػ٠ِ ػث٤ِٖٓ ؛خذالً ٖٓ تأل٠ُٝ
(107)

. 

َّ ًعشذ تُلٞتفَ خت٤ٖ تُدتذٍ ٝتُٔدتذٍ ٓ٘تٚ ال شتشّؼؿ ٓتث رٛتح إ٤ُتٚ تختٖ خث٣ُٞتٚ  ّٕ  ،ُٝؼ ّٖ أ ٝأؿِتح تُظت

هد٤تَ تُؼطتق ػِت٠ ٓؼٔت٢ُٞ ػتث٤ِٖٓ ٓخصِلت٤ٖ  تألهشج ُِقٞتج ك٢ شخش٣ػ ٛزٙ تُوشتءذ إٔ شؽؼتَ ٓتٖ

كت٢  :ٝرُتي ختإٔ ٣ِت٢ ـتشف تُؼطتق تالعتْ تُٔخلتٞك كت٢ ٓعتَ ؛تُز١ ٣ُشتػ٠ ك٤ٚ ششش٤ح تُٔصؼثهلتثز

ٍِ خثٌُذ ٝتُٔغؽِذ ػثٓشٌ  ٍِ خثُتٌذ ٝػتثٌٓش تُٔغتؽذِ  :ٝال ٣ؽٞص رُي إٕ شـ٤ّش تُٔعتثٍ إُت٠ ،تُٔ٘ض  ،كت٢ تُٔ٘تض

  .٠ ٗفٞ ٓث ُرًش عثخوثً ػِ –ًٔث خ٤ّٖ رُي تألػِْ تُؾ٘صٔش١ ٝؿ٤شٙ 

ِّ  :خذٕٝ أُق خ٤ٖ تُتالّ ٝتُوتثف كت٢ هُٞتٚ شؼتث٠ُ (ألهغْ)/ هشتءذ تخٖ ًع٤ش خشٝت٣ر ه٘دَ 8 ْٞ ُْ خ٤َِت )اَل أُْهِغت

ِر( َٓ ٝهشأ خثه٢ تُوّشتء تُغدؼر  ،ٔتُو٤ثٓر:  تُو٤َِث
(

 ُْ ال أهغ
)
خأُق خ٤ٖ تُالّ ٝتُوثف  

(108)
. 

ص ُصؼثهح تُالّ ٕٝٗٞ تُص٤ًٞتذ كت٢ تإلش٤تثٕ كت٢ ٝشُؽثس١ هشتءذ تخٖ ًع٤ش تُغثخور ٓزٛح تٌُٞك٤  ّٞ ٤ٖ تُٔؽ

" :أٝ -"ٝهللا ألهتّٞ"  :ك٤ؽٞص ػ٘ذْٛ إٔ شوٍٞ ؛ؼٞتج تُوغْ ّٖ ٝال ٣ِتضّ ػ٘تذْٛ إٔ ٣وصتشٕ  ،"ٝهللا أهتٞٓ

تُٔنثسع تُٔعدس تُٔدثؽش ُٚ تُوغْ خٕ٘ٞ تُص٤ًٞذ ٝتُالّ ٓؼثً 
(109)

. 

تُتز١ ال ٣لقتَ خ٤٘تٚ ٝخت٤ٖ  -نتثسع تُٔعدتس ٣ِٝضّ ػ٘تذ تُدقتش٤٣ٖ ًٝع٤تٌش ٓتٖ تُ٘فتثذ إٔ شتشد ٓتغ تُٔ 

" :ٗفتٞ ؛ٕٗٞ تُص٤ًٞذ خل٤لر أٝ ظو٤ِر ٓغ تُالّ -تُوغْ كثفَ  ٖا ْٖ أٝ ألرٛتد كوشٗتٞت تإلش٤تثٕ  ؛"ٝهللا ألرٛتد

" ّٕ ّٕ تُالّ ٝـذٛث شذخَ ػِت٠ تُلؼتَ تُٔغتصودَ كت٢ خدتش "إ  :كصوتٍٞ ؛خثُالّ ٓغ ٕٗٞ تُص٤ًٞذ ك٢ تُوغْ أل

ّٕ ص٣ذتً ٤ُنشج ػٔشتً " ٍ تُٔعتثٍ إُت٠ك ،"إ ّٞ ّٕ تُصوتذ٣ش :نرت شفت ّٖ ػٔتشتً" ٣ُؼِتْ أ ّٕ ص٣تذتً ٤ُنتشخ ّٕ  :"إ "إ

ّٖ ػٔشتً" كثُالّ ٛ٘ث الّ ؼٞتج تُوغْ إرٕ ٣فذض ٛزت تُصالصّ خ٤ٖ تُالّ ٕٝٗٞ تُص٤ًٞذ  ؛ص٣ذتً ٝهللا ٤ُنشخ

ك٢ تُوغْ ٤ُد٤ٖ تُلشم خ٤ٖ الّ ؼٞتج تُوغْ ٝتُالّ تُص٢ ال شٌٕٞ ؼٞتخثً ُِوغْ 
(110)

. 

  ّٝ ُْ  ٍ خؼل تُدقش٤٣ٖ هشتءذ تخٖ ًع٤ش تُغتثخورٝهذ أ خ٤تّٞ تُو٤ثٓتر " ػِت٠ إستدذ تُفتثٍ؛ ٝكؼتَ  " ألهغت

 تُفثٍ إرت أهغْ ػ٤ِٚ دخِس ػ٤ِٚ تُالّ ٝـذٛث
(111)

.  

ّٕ ٓزٛح تُصؽ٣ٞض تُز١ هثٍ خٚ تٌُٞك٤ٕٞ ك٢ ػذّ ُضّٝ تإلش٤ثٕ خٕ٘ٞ تُص٤ًٞتذ ٝتُتالّ ٓؼتثً ٓتغ   ٣ٝظٜش أ

تث إرت ُتْ ٣ٌتٖ  ،٣ٌٖٔ إٔ ٣ٌٕٞ ٓودٞالً إرت ًثٕ ُلع تُوغْ ٓٞؼتٞدتً  تُٔنثسع تُٔعدس تُٔدثؽش ُٚ تُوغْ ّٓ أ
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خثفتر كت٢ تُٞمتغ تُتز١ شتشد ك٤تٚ تُتالّ  ،تُوغْ ِٓلٞظثً كوتذ ٣فتذض تُصدتثط خت٤ٖ أعتِٞج تُوغتْ ٝؿ٤تشٙ

ّٕ تألعتِٞج أعتِٞج هغتْ ٝتُتالّ آش٤تر كت٢  –ػ٠ِ ٓزٛدْٜ  –ٝهللا ألعثكش  :كنرت هِس ٓعالً  ؛ٝـذٛث ٣ُؼِْ أ

ث ،ؼٞتخٚ ّٓ   ."٤ُؽصٜذ تُطثُح" ك٤ِظ ٛ٘ثى ٖٓ خ٤ّ٘ر ػ٠ِ تُوغْ ٛ٘ث :إرت ًثٕ تُٔعثٍ أ

تُصت٢ ختثٕ ك٤ٜتث تُصٞتكتن خت٤ٖ هتشتءتشْٜ ٜٝٗتػ  ٛت٢ ٛتزٙ تُٔٞتمتغ تُعٔث٤ٗتر ٓتٖ هتشتءتز تُوتّشتء تُغتدؼر 

ّٕ ٓؼظتتْ ٛتتزٙ تُٔٞتمتتغ شؽتتثس١ شؽتت٣ٞضتً ٓؼ٤٘تتثً هتتثٍ ختتٚ  ؛تُٔذسعتتر تٌُٞك٤تتر تُ٘فتت١ٞ ُٝؼتتَ تُٔالـتتع أ

تث  ،زت تُصؽ٣ٞض ػتثدذ ٓتث ٣ٌتٕٞ ٗثـ٤تر إمتثك٤ر ُٔتث ػ٤ِتٚ تُوثػتذذ تُٔؾتٜٞسذٝٛ ،تٌُٞك٤ٕٞ ّٔ ًٔتث ٣ظٜتش ٓ

ّٕ أًعش تُٔٞتمغ تُغتثخور  ٣ٌتٕٞ  –تُصت٢ شؽتثس١ ٓتزٛح تٌُتٞك٤٤ٖ ٓتٖ هتشتءتز تُوتّشتء تُغتدؼر  -عدن أ

  .٣ر ٓؼ٤ٖ ٖٓ سٝتشٚسئ ٝتـذتً ٖٓ تُغدؼر أٝ هشتءذ ستٝتُوث

ّٕ هشتءتز تُوّشتء تُغدؼر أٝ خؼنٜث شؽتثس١ كوتو ٝمتغ ٣ٝ٘دـ٢ إٔ ٣ؼِْ أّٗٚ ال ٣٘غفح ػ٠ِ ٓ  ث عدن أ

ختَ هتذ ٗؽتذ هتشتءتز ٓؼ٤٘تر ش٘قتش ٓتث هتثٍ ختٚ تُدقتش٣ٕٞ ٓتٖ  ؛تُصؽ٣ٞض كت٢ تُٔتزٛح تٌُتٞك٢ تُ٘فت١ٞ

" ٝٗقح " ًاّلً "  كوذ ٗقشز ؛شؽ٣ٞض ْٕ هشتءذ تخٖ ًع٤ش ٝٗثكغ ٝػثفْ ك٢ سٝت٣ر أخ٢ خٌش خصخل٤ق "إ

 َّ ت:  كت٢ هُٞتٚ ػتّض ٝؼت ًُ ٕا  إِ َٝ َٕ َخد٤ِتٌش() ُِتٞ َٔ تث ٣َْؼ َٔ ْْ إِٗاتُٚ خِ تثَُُٜ َٔ ْْ َسخحتَي أَْػ ُ ك ٤َٜ٘ا َٞ تث ٤َُُت ٔا ٜٗتػ  ٔٔٔٛتٞد:  اّلً َُ

" تُٔخللتتر ٓتتٖ تُعو٤ِتتر كتت٢ ٓتتث خؼتتذٛث خ٘قتتح "ًتتاّلً" تعتتٔثً ُٜتتث ْٕ ص ػٔتتَ "إ ّٞ ًٔتتث  ،تُدقتتش٤٣ٖ تُتتز١ ٣ُؽتت

َّ ظ٘تثاٙ ؼثءز هشتءذ ػثفْ ك٢ سٝت٣ر أخ٢ خٌش خص٣ٖٞ٘ "ص٣ٍ٘ر" ٝٗقتح "تٌُٞتًتح" كت٢ )إِٗاتث  :هُٞتٚ ؼت

٤َْٗث خِِض٣َ٘رٍ  ثَء تُذح َٔ اث تُغا ًِِح( َص٣٘ا ت َٞ ٌَ ُٔزٛح تُدقتش٤٣ٖ تُتز١ ٣دت٤ؿ ػٔتَ تُٔقتذس  ٓٞتكورً   ٙتُقثكثز:  تُ

ٕ ػَٔ كؼِٚ  ّٞ تُٔ٘
(112)

 . 

ّْ تُٞهٞف ػ٘ذٙ ٖٓ ٓٞتمغ ٣ظٜش ك٤ٜث تُصٞتكتن خت٤ٖ تُٔتزٛح تٌُتٞك٢   ّٕ ٓث ش ٝال خّذ إٔ ٗؾ٤ش ٛ٘ث إ٠ُ أ

٣ٝختشغ ٓتٖ رُتي ًتَ  ؛١ٞ ٝهشتءتز تُوّشتء تُغدؼر ٢ٛ تُٔٞتمغ تُص٢ ٣دت٤ٖ ك٤ٜتث ٛتزت تألٓتش ؼ٤ِّتثً تُ٘ف

ٓٞمغ هتشتءذ ٣تشد ك٤تٚ تإلػتشتج ختثُشكغ أٝ تُ٘قتح أٝ تُؽتّش أٝ تُؽتضّ ٣ٝخصِتق تُٔتزٛدثٕ خؼذبتٍز كت٢ 

 . تُٔزٛد٤ًٖٔث ال شذخَ ٛ٘ث أ٣نثً ٓفثٝس تالخصالف ك٢ تإلػشتج تُصوذ٣ش١ خ٤ٖ  ،تُصؼ٤َِ ُٜزت تإلػشتج

 

  :خاتمح الثحث ونتائجه وتىصياته

ـثُٝس ٛزٙ تُذستعر تُ٘ظش ك٢ أٝمثع تُصٞتكن خ٤ٖ هشتءتز تُوّشتء تُغدؼر ٝٓزٛح تُٔذسعتر تٌُٞك٤تر  

ّٕ ظالظتتر ٓتتٖ ٛتتمالء تُوتتّشتء ٛتتْ ًٞك٤تتٕٞ ،تُ٘فتت١ٞ ّٕ أـتتذْٛ إٓتتثّ تُتتٜ٘ػ  ؛ٝتمتتؼر كتت٢ تالػصدتتثس أ ختتَ أ

ٍ أٓتشْٛ ٝٓص٘ ،تٌُٞك٢ تُ٘ف١ٞ ٝأـذ أًدش ٓمعغ٤ٚ ّٝ ّٕ ػ٘ث٣تر تٌُتٞك٤٤ٖ كت٢ أ دٜتر كت٢ أظ٘تثء رُتي إُت٠ أ

ًثٗس خثُوشتءتز ٝسٝت٣ر تألؽتؼثس ٝتألخدتثس ٝأشت٠ تٛصٔتثْٜٓ خثُذستعتثز تُ٘ف٣ّٞتر ٓصتأخشتً ٗغتد٤ّثً إرت ٓتث 

 ،ٝخ٘تتثًء ػِتت٠ ٛتزٙ تُٔؼط٤تتثز ٝػِت٠ ؿ٤شٛتتث ؼتتثء تُصصدتغ ُٜتتزٙ تُوتتشتءتز ،هُٞسٗتٞت خ٘ظتتشتبْٜ تُدقتش٤٣ٖ

ًّض تُ٘ظش ػ٠ِ ٓث ٛٞ ٓ٘ثفش ٜٓ٘ث ُشأ١ تٌُٞك٤٤ٖ تُ٘ف١ٞ تُٔخثُق ُٔتزٛح تُدقتش٤٣ٖ كت٢ خؼتل  ُٝس

   :ٝهذ خِقس تُذستعر إ٠ُ ٓؽٔٞػر ٗصثبػ أٜٛٔث ٓث ٣أش٢ ،تُٔغثبَ تُ٘ف٣ّٞر

إش٤ثٕ ٓؼظْ تُوشتءتز تُغدغ كت٢ تُٔٞتمتغ تُغتثخور ٓصٞتكوتر ٓتغ ٝمتغ شؽت٣ٍٞض ٣وتٍٞ ختٚ تٌُٞك٤تٕٞ  -1

ّٕ شؽ٣ٞضتز تٌُٞك٤٤ٖ ػ٘تذ تٌُغتثب٢ ٝؿ٤تشٙ ػِت٠ ٝٛزت هذ ٣ُد٠٘ ػ٤ِٚ تػ ،٣ٝٔ٘ؼٚ تُدقش٣ٕٞ صوثد خأ

 . ٓث أـٌٔٚ تُدقش٣ٕٞ ٖٓ مٞتخو ٗف٣ٞر سخٔث أشس ـص٠ شؾَٔ خؼل ٛزٙ تُوشتءتز

ٝسٝد تُوتشتءذ تُغتتدؼ٤ر تُٔ٘ثفتتشذ ُٔتزٛح تُصؽتت٣ٞض تٌُتتٞك٢ تُ٘فتت١ٞ تُٔؼت٤ٖ كتت٢ ٓؼظتتْ تُٔٞتمتتغ  -2

ذ ػِت٠ ٓتث شوتٍٞ ختٚ تُوثػتذذ تُؼثٓتر ٣ٌٝتٕٞ إؼٔتثع ختثه٢ تُوتّشتء ػتثد ،تُغثخور ٖٓ هدَ هثسٍئ ٓؼت٤ّٖ

 .تُٔؽٔغ ػ٤ِٜث

ٓؽ٢ء تُوشتءذ تُغدؼ٤ر تُٔ٘ثفتشذ ُٔتزٛح تُصؽت٣ٞض تٌُتٞك٢ تُ٘فت١ٞ تُٔؼت٤ٖ كت٢ خؼتل تُٔٞتمتغ  -3

تُغثخور ٖٓ هدَ ست٣ٝر هثسٍئ ٓؼ٤ّٖ ػ٠ِ ٗفٞ ٓث ّٓش ٖٓ هشتءذ تخٖ رًٞتٕ ػٖ تختٖ ػتثٓش خصخل٤تق 

ٓٔثظِتتر ُوتتشتءذ ٓتتث ٣ُؽٔتتغ ػ٤ِتتٚ ختتثه٢ تُوتتّشتء ٝشٌتتٕٞ سٝت٣تتر تُتتشت١ٝ ت٥ختتش  ،تُ٘تتٕٞ كتت٢ "شصدؼتتثٕ"

  .ٓؽثس٣ر ُٔث شوٍٞ خٚ تُوثػذذ تُٔؽٔغ ػ٤ِٜث

                                                
. ٝتٗظش تإلٗقثف ك٢ ٓغثبَ تُخالف خ٤ٖ تُ٘ف٤٣ٖٞ: 244ؿ 2، ٝغ294ؿ 1تخٖ خث٣ُٞٚ، غ –تٗظش إػشتج تُوشتءتز تُغدغ ٝػِِٜث  /112

 1تُقتتدثٕ، غ –. ٝتٗظتتش ـثؽتت٤ر تُقتتدثٕ ػِتت٠ ؽتتشؾ تألؽتت٠ٗٞٔ ألُل٤تتر تختتٖ ٓثُتتي 159ؿ 1تختتٖ تألٗدتتثس١، غ -تُدقتتش٤٣ٖ ٝتٌُتتٞك٤٤ٖ 

 .430ؿ 2، غ427ؿ



 

 ٓفٔذ عؼذ أـٔذ... تء تُغدؼر ٓغ ٓزٛح تٌُٞك٤٤ٖ تُ٘ف١ّٞ شٞتكن هشتءتز تُوشّ   21

 

 ؛ظٜٞس تُوشتءذ تُغدؼ٤ر ٓذّػٔر ُشأ١ تٌُٞك٤٤ٖ ك٢ تُصؽ٣ٞض تُ٘ف١ٞ تُٔؼ٤ّٖ خقتٞسذ ؿ٤تش ٓدثؽتشذ -4

ًٔث ّٓش ك٢ ٝمغ هشتءذ ػثفتْ خشٝت٣تر تُٔلنتَ "ـقتشذ" ختذٍ "ـقتشز" ٝتُصت٢ تشّختزز ػ٘تذ 

  .الً ػ٠ِ ؼٞتص ٝهٞع تُٔثم٢ تُٔؽّشد ـثالً تٌُٞك٤٤ٖ د٤ُ

إش٤ثٕ تُوشتءذ تُغدؼ٤ر تُٔ٘ثفشذ ُٔزٛح تُصؽ٣ٞض تٌُٞك٢ تُ٘ف١ٞ تُٔؼ٤ٖ ك٢ ٓٞمغ ٝتـٍذ ٖٓ هدَ  -5

  .هثسب٤ٖ تظ٤ٖ٘ ٝٛٔث ـٔضذ ٝتٌُغثب٢ ك٢ ٓٞمغ ٗقح "آ٣ثز" ًٔث ٓشّ 

ؽتتثٛذتً ػ٘تتذ ٝسٝد إؼٔتتثع تُوتتّشتء تُغتتدؼر كتت٢ ٓٞمتتغ ٝتـتتذ ٓصتتٞتكو٤ٖ ػِتت٠ متتدو ٓؼتت٤ّٖ تشختتز  -6

ٝرُتي كت٢ ٓٞمتغ تُقتلر إرت ٣صٌتشس ٓؼٜتث تُظتشف ٝٓتث ٣ؽتٞص ك٤ٜتث ٓتتٖ  ؛تٌُتٞك٤٤ٖ ػِت٠ ٓتزٛدْٜ

ّٕ  ،إر أّٜٗتتْ ٣تتشٕٝ ٝؼتتٞج تُ٘قتتح كوتتو ٛ٘تتث ٝػ٤ِتتٚ أشتتس تُوتتشتءذ تُغتتدؼ٤ر ؛تُٞؼتتٞٙ كتت٢ ـتت٤ٖ أ

  .تُدقش٤٣ٖ ٣ن٤لٕٞ إ٠ُ رُي ٝؼٜثً آخش ؼثبضتً ٝٛٞ ٝؼٚ تُشكغ ُِقلر ٛزٙ

كتت٢ أسخؼتتر ٓٞتمتتغ ٓتتٖ تُٔصٞتكوتتر ٓتتغ ٓتتزٛح تُصؽتت٣ٞض تٌُتتٞك٢ تُ٘فتت١ٞ ٓؽتت٢ء تُوتتشتءذ تُغتتدؼ٤ر  -7

"ػثفْ ٝـٔتضذ  :تُغثخور ٢ٛٝ هشتءذ ُٞتـذ أٝ تظ٤ٖ٘ ٖٓ تُوّشتء تٌُٞك٤٤ٖ تُعالظر تُٔٞتمغ تُعٔث٤ٗر

 .ٝتٌُغثب٢"

خشٝص أـذ أبٔر تٌُٞك٤٤ٖ أٝ خؼنْٜ ٝٛتٞ ؿ٤تش ٓ٘ثفتش ُ٘ثـ٤تر تُصؽت٣ٞض تُصت٢ ٣تزٛح إ٤ُٜتث ٓتزٛح  -8

ًٔتث ٓتّش رُتي كت٢ سكتل تُلتّشتء ُٔتزٛح تُلقتَ  ؛تُٔغثبَ تُ٘ف٣ٞر تُٞتسدذ ٛ٘تثؼٔثػصٚ ك٢ خؼل 

ٝٓفثُٝصتٚ شٞؼ٤تٚ هتشتءذ تختٖ ػتثٓش كت٢ رُتي إُت٠ ٝؼٜتر أختشٟ ال  ،خ٤ٖ تُٔنثف ٝتُٔنثف إ٤ُتٚ

 .٣ٞؼذ ك٤ٜث ٛزت تُلقَ

إش٤ثٕ خؼل تُوتشتءتز تُغتدؼ٤ّر كت٢ خؼتل تألـ٤تثٕ تُو٤ِِتر ٓغتثٗذذ ُ٘ثـ٤تر تُصؽت٣ٞض تُصت٢ ٣وتٍٞ خٜتث  -9

" تُٔخللر ٝك٢ ػَٔ تُٔقذس تُٕٔ٘ٞ ؛ُٔزٛح تُدقش١ت ْٕ  .ًٔث ّٓش ٗفٞ رُي ك٢ ػَٔ "إ

هِتتر تُٔٞتمتتغ تُصتت٢ شتتشد ك٤ٜتتث تُوتتشتءذ تُغتتدؼ٤ر ٓ٘ثفتتشذ ُٔتتزٛح تُصؽتت٣ٞض ػ٘تتذ تٌُتتٞك٤٤ٖ أٝ  -10

ّٕ  ؛تُدقش٤٣ٖ إرت ٓث هٞسٗس خٔؽٔتَ تُٔغتثبَ تُ٘ف٣ٞتر تُصت٢ تخصِلتٞت ك٤ٜتث ٝسخٔتث ٣ُؼتضٟ رُتي إُت٠ أ

 ،ٝتُصؼ٤ِتَ تُٔقتثـح ُٜتث -خثفر تُصوذ٣ش٣ر ٜٓ٘تث  -كثز خ٤ْٜ٘ ًثٗس ك٢ تُؼٞتًَٓع٤شتً ٖٓ تالخصال

ٝٛزت تألخ٤ش شؽثس٣ٚ ٝشٞتكوٚ تُوشتءتز تُغدؼ٤ر ك٢ تُـثُح  ،ُْٝ ٣ٌٖ تالخصالف ك٢ تإلػشتج ٗلغٚ

 . تألػّْ 

  

كّوتتس كتت٢ إػطتتثء فتتٞسذ خ٤ّ٘تتر ُ٘ثـ٤تتر شٞتكتتن تُوتتشتءتز تُغتتدؼ٤ر ٓتت ُٝ غ ٝكتت٢ تُخصتتثّ أسؼتتٞ إٔ أًتتٕٞ هتتذ 

ٝـتتّذدز ٓؽتتثستذ ٝٓ٘ثفتتشذ خؼتتل ٛتتزٙ تُوتتشتءتز ُصؽتت٣ٞضتز تٌُتتٞك٤٤ٖ  ،ٓتتزٛح تٌُتتٞك٤٤ٖ تُ٘فتت١ٞ

  .تُ٘ف٣ّٞر ك٢ ٓغثبَ تُ٘فٞ تُٔؼ٤ّ٘ر

ٝال ٣لتتٞش٢٘ إٔ أٝفتت٢ ٛ٘تتث خؼٔتتَ دستعتتر ش٘ظتتش كتت٢ تُ٘تتٞتـ٢ تُقتتشك٤ر كتت٢ تُوتتشتءتز تُغتتدؼ٤ّر تُصتت٢  

قتتٞسذ كتت٢ ٛتتزت تُصٞتكتتن ٗف٣ّٞتتثً ٣ُغصؾتتّق ك٤ٜتتث ٓؽتتثستذ ُتتٜ٘ػ تٌُتتٞك٤٤ٖ كتت٢ تُقتتشف ـصتت٠ شٌصٔتتَ تُ

  .ٝفشك٤ّثً 
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 ن: ٓفٔتذ ٓف٤ت٢ تُتذ٣ٖ ػدتذ تُف٤ٔتذ،٤فوش ،٢تخٖ ػو٤َ: ػدذ هللا خٖ ػدذ تُشـٖٔ تُؼو٢ِ٤ تُٜٔذتٗ - ؽشؾ تخٖ ػو٤َ ػ٠ِ أُل٤ر تخٖ ٓثُي -22

  ّ. 1980 - ، تُوثٛشذ20ه دتس تُصشتض، هدؼر
 خ٤شٝز ،1هدتس تٌُصح تُؼ٤ِٔر،  هدؼر ش خٖ ٓفٔذ تُؽشؼث١ّٝ،: خثُذ خٖ ػدذ هللا خٖ أخ٢ خٌتألصٛش١ –ؽشؾ تُصقش٣ؿ ػ٠ِ تُصٞم٤ؿ  -23

- 2000.ّ 

 ،هّذّ ُٚ ٝٝمغ ٛٞتٓؾٚ ٝكٜثسعٚ د. إ٤ٓتَ ختذ٣غ ٣ؼوتٞج ،أخٞ تُدوثء ٓٞكن تُذ٣ٖ ٣ؼ٤ؼ خٖ ػ٢ِ خٖ ٣ؼ٤ؼ :تخٖ ٣ؼ٤ؼ –ؽشؾ تُٔلقَ  -24

 .2001ّ -خ٤شٝز  ،1ه ،هدؼر دتس تٌُصح تُؼ٤ِٔر

 ؼذذ. –ُؽٔف٢، شفو٤ن: ٓفٔٞد ٓفٔذ ؽثًش، هدؼر دتس تُٔذ٢ٗ ٓفٔذ خٖ عالّ ت -هدوثز كفٍٞ تُؾؼشتء  -25

هدؼتر ػتثُْ تٌُصتح،  شفو٤تن: د. ص٤ٛتش صتٛتذ ٝد. خ٤ِتَ تُؼط٤تر، أخٞ هثٛش إعٔثػ٤َ خٖ خِق خٖ عتؼ٤ذ، -تُؼ٘ٞتٕ ك٢ تُوشتءتز تُغدغ  -26

 ٛ،.1405 - خ٤شٝز

 فٔذ خٖ ٣ٞعق، هدؼر ٌٓصدر تخٖ ش٤ٔ٤ر.تخٖ تُؽضس١: ؽٔظ تُذ٣ٖ أخٞ تُخ٤ش ٓفٔذ خٖ ٓ -ؿث٣ر تُٜ٘ث٣ر ك٢ هدوثز تُوشتء -27

، 3هدؼتر دتس تُلٌتش تُؼشخت٢، ه تُٔدشد: أخٞ تُؼدتثط ٓفٔتذ ختٖ ٣ض٣تذ، شفو٤تن: ٓفٔتذ أختٞ تُلنتَ إختشت٤ْٛ، –تٌُثَٓ ك٢ تُِـر ٝتألدج  -28

 ّ.1997 - تُوثٛشذ

تُٔؽِتظ  -ر ٝصتسذ تألٝهتثف تخٖ ؼ٘ت٢: أختٞ تُلتصؿ ػعٔتثٕ ختٖ ؼ٘ت٢، هدؼت - تُٔفصغح ك٢ شد٤٤ٖ ٝؼٞٙ ؽٞتر تُوشتءتز ٝتإل٣نثؾ ػٜ٘ث -29
 ّ.1999 -تُوثٛشذ  تألػ٠ِ ُِؾةٕٞ تإلعال٤ٓر،

 ؽٞه٢ م٤ق: أـٔذ ؽٞه٢ ػدذ تُغالّ م٤ق، هدؼر دتس تُٔؼثسف. –تُٔذتسط تُ٘ف٣ٞر  -30

ُلصثؾ ػدذ تٝٓفٔذ ػ٢ِ تُ٘ؽثس ٝن: أـٔذ ٣ٞعق تُ٘ؽثش٢ ٤فوش: أخٞ صًش٣ث ٣ف٠٤ خٖ ص٣ثد خٖ ػدذ هللا خٖ ٓ٘ظٞس، تُلّشتء – ٓؼث٢ٗ تُوشإٓ -31

 ، ٓقش.1ه دتس تُٔقش٣ر ُِصأ٤ُق ٝتُصشؼٔر، هدؼر إعٔثػ٤َ تُؾِد٢،

، 1ـغثٕ ػدثط، هدؼر دتس تُـشج تإلعال٢ٓ، هإ٣ثهٞز تُف١ٞٔ: ؽٜثج تُذ٣ٖ أخٞ ػدذ هللا ٣ثهٞز خٖ ػدذ هللا، شفو٤ن:  -ٓؼؽْ تألدخثء  -32

 ّ. 1993 -خ٤شٝز 

هدؼر دتس تٌُصح  تُذ٣ٖ أخٞ ػدذ هللا ٓفٔذ خٖ أـٔذ خٖ ػعٔثٕ خٖ هَث٣ْٔثص، تُزٛد٢: ؽٔظ -ٓؼشكر تُوشتء تٌُدثس ػ٠ِ تُطدوثز ٝتألػقثس  -33

 ّ.1997 -، خ٤شٝز 1تُؼ٤ِٔر، ه

ن: د. ٤تفوشػدذ هللا خٖ ٣ٞعق ختٖ أـٔتذ ختٖ ػدتذ هللا ختٖ ٣ٞعتق، أخٞ ٓفٔذ ؼٔثٍ تُذ٣ٖ  :تخٖ ٛؾثّ – ٓـ٢٘ تُِد٤ح ػٖ ًصح تألػثس٣ح -34

 .1985ّ -ن ، دٓؾ6ه تُلٌش،دتس  هدؼر ٓفٔذ ػ٢ِ ـٔذ هللا، /ٓثصٕ تُٔدثسى

 عؼ٤ذ خٖ ٓفٔذ خٖ أـٔذ تألكـث٢ٗ، هدؼر ٌٓصدر تُلالؾ. -ٖٓ شثس٣خ تُ٘فٞ تُؼشخ٢  -35

تختتٖ تألٗدتتثس١: أختتٞ تُدشًتتثز ًٔتتثٍ تُتتذ٣ٖ ػدتتذ تُتتشـٖٔ ختتٖ ٓفٔتتذ ختتٖ ػد٤تتذ هللا، شفو٤تتن: إختتشت٤ْٛ  -ٗضٛتتر تألُدتتثء كتت٢ هدوتتثز تألدختتثء  -36
 ّ. 1985 - تألسدٕ –ء ، تُضسهث3تُغثٓشتب٢، هدؼر ٌٓصدر تُٔ٘ثس، ه

هدؼر ٌٓصدر إـ٤تثء  شفو٤ن: أخ٢ ٓفٔذ ػدذ تُشـٖٔ خٖ ٓفٔذ خٖ إعٔثػ٤َ، تُؾ٤خ ٓفٔذ تُط٘طث١ٝ، -ٗؾأذ تُ٘فٞ ٝشثس٣خ أؽٜش تُ٘فثذ  -37

 ّ.2005، 1تُصشتض تإلعال٢ٓ، ه

 هدؼتر ٓفٔتذ تُنتدثع،شفو٤تن: ػِت٢  تخٖ تُؽضس١: أختٞ تُخ٤تش ؽتٔظ تُتذ٣ٖ ٓفٔتذ ختٖ ٓفٔتذ ختٖ ٣ٞعتق، -تُ٘ؾش ك٢ تُوشتءتز تُؼؾش -38

 .تُصؽثس٣ر تٌُدشٟ تُٔطدؼر

شفو٤تن: إـغتثٕ  تخٖ خٌِثٕ: أخٞ تُؼدثط ؽٔظ تُتذ٣ٖ أـٔتذ ختٖ ٓفٔتذ ختٖ إختشت٤ْٛ ختٖ أخت٢ خٌتش، - ٝك٤ثز تألػ٤ثٕ ٝأٗدثء أخ٘ثء تُضٓثٕ -39

 هدؼر دتس فثدس، خ٤شٝز.  ػدثط،
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