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 ـــــــزاءات  الكزآنًةاحلمل  على  النظري  يف  الك

 ودوره  يف  صحة  االستعماالت  اللغىية
 دراسة  يف  ضىء  علم  اللغة  املعاصز 

 إعداد

 الدكتورة/  أمل  عبد الفتاح  أمحد حممد

 أستاذ أصؽل المغة السداعد

 كمية  البشات  اإلسالمية  بأسيؽط
 )ملخص( 

ُعدجت  عضدس ظوطددػظلخ ظوة ػند  عشددج ظويدخظأ  ةاةد  أو شددة، ل أو  دة ل  و ش ددة   
فددا ظوػظ ددل ظوة ددػل ؛يألػودد ت من ظالددوضسةل ظوة ددػل هاادلددة وندخ دد ة  ووةو  اددج 

ث عةسةأ ظوة   وظويخظأظ  وظوسددخون عغ ظوجوال ظوحل هيدػم عةهد  عةى  وظ عح
لحظ ظوػظ ل ظوة ػل ونضزدجلة  فادةأ لدحظ ظو حدث وُاألدخ  ،و  ظوشطادخ فدا  ػ هد  
لددحا ظم،ظأظ   وظووددجوال عةددى رددح  رددػ لة عسددة رشةضخلددة ؛ددغ  ددخظأظ  أ ددخ   

آ ظأ وأن أو   ددددة ظويخ شهدددد  و ددددة ؛ددددة ه ةف  ددددة ؛ددددغ شطددددة خ   ددددع ظووضةادددد  عةا ددددة عدددد
ظوسحج اغ و حةهال  ع وظوخخوج بخأل و ػل هح ع لحا ظوطدةلخل  ونحددغ  ضةاة دة 

 و دػن  ة 
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 (Abstract) 

  Some linguistic phenomena in readers are rare, rare or 

abnormal, but they are in fact linguistically acceptable, 

because linguistic use permits and imposes them. To 

emphasize this, linguists, interpreters and interpreters 

have examined the evidence on which this linguistic 

reality is based. This research comes to highlight the role 

of the counterpart in directing these performances, and to 

demonstrate the validity of their images with 

corresponding readings, and that the Quranic verses have 

equivalent equivalents, and then comment on the views of 

the modernists and their analyzes and come out with a 

linguistic opinion that governs this phenomenon and 

improve its explanation and justification. 
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 املكدمة

دددج ظوس ضدددػ  دددالم عةدددى لددداتجشة ؛حست دددالل وظودت ث ظوحسدددُج ب  ل ظوضدددةوساغ  وظورت
 حسدد ل وةضددةوساغ  وعةددى  ودد  ورددح   ظوصااهألدداغ ظوصتددةلخنغ  و؛ددغ ظلوددج  ب ددجر ع 

رغ   إوى رػم ظوجاه

 وبضج   

دج عةدع  فيج شةل ظويخ ن ظو خنع و خظأظ   ظلوسة؛لة كألاخلظ ؛دغ ودج  ظوضةسدةأ  إ  ُهضع
ددجع لدداالل حددةفالل وة اددة   ظويددخظأظ  ؛اددجظشلة  ح لددة وةج ظلددة  ظوة ػندد   كسددة أشتدد  ُهض 

دة ؛دغ  وظفدج ظوض ظ عطهسلة و؛ سل خل  وألةواأل ع ظو ال؛ه   كسة كةشت ظويخظأظ   ظفجل
 ظوج ظلة  ظوة ػن   ولةلست فا إ لةأ ظو ثاخ ؛غ ظويػظعج ظوة ػن  

وويج ظلوػ دوشا ظإل ة ل إوى ؛رصةح )ظوشطاخ( فا كثاخ ؛دغ كودا ظوشتحدػ  
ظوددةعي    وكوا ظويخظأظ  وظوودةلاخ  وبحثت عغ لدحظ ظوسردصةح فدا ظوج ظلدة 

فػ ددددجُ  أنت ظوشطاددددخ هسثددددل ؛ضاشلددددة و ثاددددخ ؛ددددغ ظوجظ لدددداغ فددددا  ددددوتى ظوساددددةا  
ظوج ظله   وبخةر  فا ؛اةل عةع ظويخظأظ  ظويخ شه   ف ػ عةل وظلل ؛غ أبػظل 
ظوضخبهدد   و؛يرددج عطددهع ؛ددغ ؛يةرددجلة  و ددةشػن عددةم ؛ددغ  ػظشاش ددة ظووددا  ح ددع 

 أشطسو ة ظوة ػن  ظورػ ه  وظورخفه  وظوشحػن  

احلمل  على  الـنظري   "؛غ لشة  ةأ ظ وهة ل و حظ ظوسػ ػع ظوحل ولسو  بددو 
يف الكزاءات الكزآنًـة ودوره يف صـحة االسـتعماالت اللغىيـة ـــ دراسـة يف ضـىء        

  و رردت ظوحدجرث فدا لدحظ ظوسردصةحت علهد  ظوػردػل علم اللغـة املعاصـز   
فددا  إودى  رددػ  وظ دح ودد   وظلددوخالط ظوزدػظعك ظووددا  ح سدد   وظالودجظأ عدد 

 ظو ذف عغ  رة ز ظوةدةن ظوضخبا ظوسألاغ 
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و غدددع ألسهددد  لدددحظ ظوسردددصةح )ظوحسدددل عةدددى ظوشطادددخ( و ددداػع  فدددا كدددالم 
ظوضخل  فيج  ةات ظوج ظلة  ظووا ُأْفخ،  و   جهسلة وحجرثلة  فيج  ةأ ظوحجرث عدغ 
ظوشطاددخ ؛وشددة خلظ فددا عصددػن ظو وددا ظوة ػندد   ؛ددل ظ ودددةأ ظو ثاددخ ؛ددغ ؛ضةوسدد  و ظأ 

 اخل ظم خ  ظوسدة ل ظو ث

 دوافع  وأسباب  اختًار  املىضىع:

،عدددددةشا إودددددى ظو حدددددث فدددددا لدددددحا ظوطدددددةلخل لدددددضو ة و ددددداػع ة عشدددددج ظوضةسدددددةأ 
وظوسددددخنغ فددا  ػ هدد  عضددس ظويددخظأظ  ظويخ شهدد  و،و لددة فددا  ضدنددد رددح  لددحا 
ظووػ ا ة   وظ والف ع فا ظم ح عةوشطاخ فا  ػ ه  ظويخظأظ  وظاعوجظ، ع  فدا 

ة ػنددددد   أو عدددددجم ظاعودددددجظ، عدددددةوشطاخ ؛دددددج الل وةوػ هددددد  ردددددح  ظالدددددوضسةا  ظو
 وظوو ونل 

وشطدددددخلظ وسدددددة أوداوددددد  ؛دددددغ ألسهددددد  ظوحسدددددل عةدددددى ظوشطادددددخ ؛دددددغ ،عدددددع و   ادددددج 
ظالددوضسةا  ظوة ػندد  فددا ظويددخظأظ  ظويخ شهدد   وظم ددح عدد  ؛ددج الل وو ونددل عضددس 
ظويدددخظأظ   فيدددج  دددةأ  لدددحا ظوج ظلددد ت ووألدددخ  لدددحا ظوطدددةلخل   و دددل ؛ددددة ة ة فدددا 

دة   و ألددػل ؛ددة ُحسددل عةا ددة ؛ددغ  زددةهة  رددجفضشا إوددى  وددظ  سةدد  ؛ددغ ظوسرددش
 ظوجوظفل  ؛ش ة:

 غألوا فا  ضسا  ؛ضخفوا عسرصةح ظوحسدل عةدى ظوشطادخ  وبهدةن أ دخا  د1
 فا  ضدند ظويخظأظ  ظويخ شه   و   اج ظوجاا  فا ظواػظشا ظوة ػن  

وة ددد  بهدددةن أ دددخ ظوشطادددخ فدددا  ػ هددد  ظويدددخظأظ  ظويخ شهددد  فدددا  دددػأ عةدددع ظ د2
ظوحددجرث  و،و ا فددا  ضدنددد رددح  لددحا ظووػ ا ددة   وظعوسددة، ظويددخظأ عةهدد  عةدد  
؛ س  ؛غ عةل ظووػ ه  فا ظوج ظلدة  ظوة ػند ت وو  ادج أردػو ع  وظوػ دػ  عةدى 

 ظويخظأظ  ظوسذوسة  عةى ؛ػشغ ظوذةلج عةووحةال وظوودداخ وظوج ظل  
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ظ وةيخظأل ظويخ شه ت كا روز د3 ح وة ةحث أن هسثل ظوحسل عةى ظوشطاخ لشجل
و دد  ظويددخظأل ؛يألددػل فددا ظوة دد  ظوضخبهدد   وأشدد   سدد  ظلددوضسةل و ددػل عةددى ودددةن 

 ظوضخل رؤنج ظويخظأل 

إن ظلدوهضةل ظوودخظث ظوة دػل د وبخةرد  ظويدخظأظ  ظويخ شهد  د و، ظلدو   دع  د4
يت دة  وا رودػظشى   يجهس  فا  دػأ ؛ش دةج حدجرث  ا ه سدك ظوج ظلدة  ظويجهسد  ح 

ة  ظوج س ظوة ػل ظوحجرث  إ ظ ؛ة أ ،شدة وج ظلدوشة ظوة ػند  عغ ظإلفة،ل ؛غ ؛ضصه
 أن  خصػ  صػظ  ؛ س  شحػ ظوشسةأ وظووصػ  

 أهداف البحـــــح:

إن لحظ ظو حث هددوسج كهسود  ظوضةسهد  ؛دغ كهسد  و دخ  ؛دة روضةد  عد   و؛دغ 
  الل ظإل ةع  عةى أل ة  لحظ ظو حث  هس غ  حيا  ظملجظ  ظووةوه :

دددح ألسهددد  ظوحسدددل عةدددى ظوشطادددخ فدددا ظوػ دددػ  عةدددى ظم،وددد   د ظوودددا  ػ ت
ظويددخظأل ظويخ شهدد   وزبددخظ  ؛ددة فهدد  ؛ددغ فػظ ددج  وظوػ ددػ  عةددى أ دد خ ظم ددػظل ظووددا 

  كخلة ظوضةسةأ 

ظوشطخ فا ظوا ج ظوػظفخ وضةسةأ ظوسدةساغ ظموظ ل و ج   ع ظودخنجل عةدى  د
اغ و دع ظالوش ةط وظوود اخ ظوسش ادا وظوسػ دػعا فدا ظوشيدج وظودخ، عةدى ظوسخدةود

 فهسة عخ ػْظ و  

بهددةن ألسهدد  ظويددخظأظ  ظويخ شهدد  فددا ظووػ هدد  ظوة ددػل  وزبددخظ  ،و  ظوحسددل  د
 عةى ظوشطاخ عُحةه   جرجل ؛غ  الل  ػ ه  ظويخظأظ  ظويخ شه  بشطاخلة 

 بدددك ظويدددخظأظ  ظويخ شهددد  عضةدددع ظوة ددد  ظوسضةردددخ  وظالدددودة،ل ؛دددغ و دددػا  د
 ة ػن  ظووصػ  عسة لػ شةفل و؛داج فا ، ظلوشة ظو
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ظو ذف عغ و    جرج ؛غ و ػا ظإلعاة  فا ظإلهاة  فا عضدس  ل  د
ظويددخ ن ظو ددخنع ؛سددثالل فددا ظويددخظألت حاددث إن كددل  ددخظأل  يددػم ؛يددةم  هدد  ؛دددوية ت 

ظ وسضشى ظويخظأل ظودةعي    ووضصا ؛ضشى ؛ؤكجل

 منهج  البحـــــــح:

ظعوسددددج  عةددددى ظوسددددش ح ظوػردددددا ظووحةاةددددا ظوددددحل أعسةودددد  فددددا ظوسضصهددددة  
وألهةشددة  ظووددا  سضو ددة ؛ددغ ؛طةش ددة  أعشددا بددحوظ كوددا ظويددخظأظ  ظويخ شهدد   و؛ددة وظ

ألددددضدوشا عدددد  ظوسرددددة،  وظوسخظ ددددل ؛سددددة هسددددت عرددددة  وسػ ددددػع ظو حددددث  كسددددة 
ة وػ  ددد  شطدددخ عةدددع ظوة ددد  ظوحدددجرث فدددا  شدددةول ظوطدددػظلخ  أفددددحت ؛ادددةال وظلدددضل

ظ ؛شددا ع ش ددة وهدددت  ةبودد   دوض رددى ظوة ػندد  ظوجظ ةهدد  فددا إشددة  عحثددا  ظعويددة،ل
عةدى  دػ  ظووضألادخ عةددى ؛دخا ظود؛دةن  وزشسددة لدا ؛ثدل غاخلددة ؛دغ ظوطدػظلخ ظووددا 
 شدددوح عدددغ ظا وسدددةع ظإلشددددةشا  وُعخ ددد  وةوحدددػل وظوو اادددخت ودددحظ لدددة   لدددحا 
ظوج ظل  فا  كةل ظوسش ح ظوػردا ظووحةاةا  ظوية ع عةى  رج ظوشطة خ ظوػظ ض  

و   ادددددج ردددددح  فدددددا ظويدددددخظأظ  ظويخ شهددددد   وبهدددددةن أ دددددخ ظوشطادددددخ فدددددا  ػ ا  دددددة  
ظالددددوضسةا  ظوة ػندددد   و؛ددددغ  ددددعت  يدددددهع ؛دددددة ل ظوج ظلدددد  و زددددةهةلة و خ األ ددددة 
و حةاة ددة  وزن كددةن لددحظ ا هضشددا أششددة  اشألشددة ظوسشددةلح ظم ددخ   فيددج ظلددوضشت 
عةوسش ااغ ظووة نخا وظوسية ن فا ؛ضةوا  عج، ؛غ ظويزةهة ظوة ػند  ظوسصخوحد  

 وةج ظل  

 :الدراسات  الشابكة  هلذا البحح

عضج ظو حث وظالويخظأ وع أ ف عةى ؛غ أفخ، لحظ ظوسػ ػع عةو حث )حسل 
 ددخظأل عةددى  ددخظأل(  وو ددغ عحدددا ؛ددة  ػرددةت إوهدد  و ددج  ودد ضس ظوسويددج؛اغ 
إ ة ظ  ؛ودخ   فا ؛رشدة  ع فا عضس كوا: ظويدخظأظ   وظووػ هد   وظووددداخ  

 وبضس ظوسحج اغ  و؛غ لحا ظوج ظلة :
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شجودا فا ظ وهة ظ   ؛غ ظويخظأظ  ظويخ شهد  "؛ش ح أبا حهةن ظم دراسة: د
م  1989فا  ػأ عةع ظوة   ظوسضةرخ"   لدةو  ،كودػ ظا   ة؛ضد  عداغ  دسذ 

وة ةحث: هحاى عصه  ظوددةوع ظويةلدع  إ دخظ : ،م  ؛زدةن عألدجظووػظل  إ  عيدج 
 فا ة فرالل عغ ظوشطة خ 

"ظوشطادددخ و،و ا فدددا  ػ هددد  ظويدددخظأظ  ظويخ شهددد  فدددا  دددػأ عةدددع  دراسةةةة: د
م  وة ةحث: عدالأ ظودجرغ 1997ة   ظوحجرث"   لةو  ؛ة دواخ   ة؛ض  ؛ؤ   ظو

؛رصدى ؛حسػ، ظو حةػ   إ خظ : هحاى ظويةلع ظوع ةبش   وبضج ظإلشالع عةى 
لدددحا ظوخلدددةو  بدددجظ ودددا  ةهلدددة أن ظويددددخظأظ  ظوودددا  شةووو دددة عةودددج س وظووحةادددل وددددع 

ة بدداغ لددحرغ  وضددخل و ددة لددحا ظوخلددةو   ووهدددت ؛ددغ ؛ة،  ددةت و؛ددغ لشددة    ددج ؛دد
 ظوسػ ػعاغ ؛غ   ةعج  فال  سةس باش سة وا  الق 

و ج  دخ،ا  لدحا ظوج ظلد  عدغ ظوج ظلدة  ظوددةعي  بوشةوو دة م دخ ظوحسدل عةدى 
ظوشطاددخ فددا ظويددخظأظ  ظويخ شهدد  فيددك  وظوو  اددج عةددى رددح  ظالددوضسةا  ظوة ػندد  

  دددة  وضدددج، ؛دددغ ظوطدددػظلخ  وض دددخ  ودددظ  ةهلدددة فدددا ظوسددددة ل وظويدددخظأظ  ظوودددا أو ،
 وأل ست فا  ضدند ظو ثاخ ؛غ ظويػظعج ظوة ػن  و  راة ة 

 إشـــــكالًة  البحح:

وسددة كددةن ؛ددغ  دد ن كددل عحددث عةسددا أن هااددا عددغ إ دد ةوه  ؛ضاشدد   ددجفل 
 عةوجظ س إوى ظو حث وظوويرات  ةأ لحظ ظو حث ؛حةشلة ع ل ة   ؛ثل:

 هدددس ألددد ع ظوحسدددل عةدددى ظوشطادددخ فدددا حخكددد  و ػنددد   ػ ددد  ظويدددخظأظ   د
 خ شه  و ؤكج رح  ظالوضسةا  ظوة ػن ؟ظوي

لددل ظوسدظو دد  بدداغ ، ظلددة  ظويددجظ؛ى  وظوج ظلددة  ظوةدددةشه  ظوحجرثدد  ؛ددغ  د
   ش ة أن  حي  إ خظأ ظوج ظل  و،   ظوضةع؟

 -ل-
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 ؛ة  دداخ  ضةش  ظوطػظلخ ظوةدةشه  ؛ل ظووشػع ظم،ظ ا وةيخظأل ظويخ شه ؟ د

وال  ظوألا ددددة  لددددل و ددددحظ ظووضددددج، وشاددددج ظورددددة  بوضددددج، ظوة اددددة  وظ دددد د
 وظوضة،ظ  ظوشصله ؟

 ؛ة شوها  ظاوودظم عةوحسل عةى ظوشطاخ ،ون غاخا؟ د

 وفا لألال  حياد  لحا ظملجظ   كةشت  ص  ظو حث كةووةوا:
 خطة البحـــــح:

ظ فدددا ، ظلددد  وبهدددةن و،و   حةوودددت فدددا عحثدددا لدددحظ أن أشحدددػ ؛شحدددى  جردددجل
حا ظوطدددػظلخ ظوحسدددل عةدددى ظوشطادددخ  فةدددع أ ددددع ؛ ةحثددد  عةدددى ألدددةس شألهضددد  لددد

 ظوة ػن   بل  دسو ة عةى ألةس شألهض  لحظ ظوسرصةح ورػ ا ظو ة ش  عةودضل 

ددة  وا  ددظ أن لددحظ رددؤ خ  دد  اخلظ كألاددخلظ فددا  اةهدد  ظوسػ ددػع وظوددداخ عدد  ؛ش ال
 و حةهالل  و؛غ  عت  أرت أن أ دع ظو حث إوى ؛ حثاغ   د ي سة ؛يج؛  و س اج 

ــة:   وألساوددددد   وألجظفددددد   عخ دددددت فا دددددة لدددددألا ظ وهدددددة  ظوسػ دددددػع املكدمـــ
 و؛ش ا   وظوج ظلة  ظودةعي   وشخح ظإل  ةوه  فه  

   احلمل  على النظري  ودوره  يف  الكزاءات  الكزآنًة ظووس اج: وعشػظش : 
ــ         ــة  الىا ــد   م ــنظري  داخــل  البنً ــى  ال ــل  عل ــد:  دور  احلم املبحــح الو : وعنىان

   ونذسل: النا ًة  اإلفزادية 

ًًاػظلخ ظورػ ه  فا ظويخظأظ  ظويخ شه   : عضس ظوطأواًل : عضدس ظويزدةهة ثان
 ظورخفه  فا ظويخظأظ  ظويخ شه  

املبحح الجانٌ: وعنىاند:   دور  احلمل  على  الـنظري  مـ   النا ًـة  البيًبًـة  وأثـزه       
 يف  الداللة .
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فيج ظ وسةت عةى ألع ظوشوة ح ظووا  ػرةت إوا ة  و ػردهة   اخلامتةوأ؛ة 
 ظو حث و؛يوخحة  

و؛ سددددة ه ددددغ ؛ددددغ أ؛ددددخ  فددددين لددددحا ظوج ظلدددد   ؛ددددة لددددا إا ظ و ددددة، هحوسددددل 
ظوردددػظل وظوخصددد   فدددين أردددألت فألوػفاددد  ؛دددغ ف  وزن أ صددد   فسدددغ شدددددا  

 وحدألا شراا ظوساو ج 
 وما تىفيقي إال باهلل رب العالمين.

 البا جة
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 التمهيد

 ودوره  يف  الكزاءات  الكزآنًةاحلمل على النظري  
 احلمل على النظري  لغة  واصطالً ا:أواًل  ــ  

 الحسل لغة:ة 

سه سْ ح    ُ ةُ هحسه  ل ظوذاأ  س  ح  "حسل:  ل: ْسدْادل  وظوحه الل وُحْسالشلدة ف دػ ؛حسدػل وح 
 لس دحْ الل وظوُحْسدالن: ؛دة هُ سْ ح      ةُ هحسه    عةى ظوجظع ه ة  س  ح  ةل  و  س  حْ أ   ل وظواسلُ سه ؛ة حُ 

د(1)عةه  ؛غ ظوجوظل فدا ظو  د   ةرد "  (تة دس  ح  و)عةدى ض دخا   اأ    "وحسدل ظوذ 
ُةدد    "حسةدد  عةددى ظم؛ددخ (2)"ظو ددلع ؛ددغ عددةل  ددخل   وظوذدداخلُ  ظوسددخألُ  ددفةشح  ه ْحسه : ل  س 
  (3)"له خْ فا ظوح   لُ خت : ظو    ْ ة  سْ ع : وظوح   أغخظاُ 

وب حظ  شزػل  حت ودط  )ظوحسل(  خول ؛خوةد  ؛سة رج ل  سغ لحا 
ددد   بددل  وضددجظا إوددى غاددخا  ظوودددسه   فددال  يورددخ ظوةدطدد  عةددى ظوحسددل عةددى ظوة

ووسددة كةشددت لددحا ظوزددخول ؛ذددوخك  فددا ظوودددسه   أرددت أن أ حددجث عش ددة فهسددة 
 هدسى عحسل ظوشطاخ 

 ة الحسل اصطالًحا:

 و ل ظوضةسةأ  ضخندة  ؛خوةد  وةحسل  و؛ش ة:

                                                 

 )ح م ل( ل 1414  3ودةن ظوضخل  ابغ ؛شطػ   ،ظ  رة،   باخو   ط( 1)
 )ح م ل( ل 1421  5ح  ظوخظ ل  ظوس و   ظوضرخن   ط؛خوة  ظورحة( 2)
 )ح م ل( ل 1426  8ظوية؛ػس ظوسحهك  ظوداخو  عة،ل  ؛ؤلد  ظوخلةو   ط( 3)
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حسدددل ظوذددداأ عةدددى ظوذددداأ: أوحيددد  عددد  فدددا ح سددد   وحسدددل ظوشطادددخ عةدددى "
  (1)"عةعو ة   ة؛ل باش سة ظوشطاخ عشج ظوشحةل: إ خظؤا ؛اخ  شطاخا

  (2)"كهةس أ؛خ عةى أ؛خ و حسال أحجلسة عةى ظآل خ"و ال: 

لددػ "إعصددةأ ظو ةددع ح ددع ؛ددة  ألددت و اخلددة ؛ددغ ظو ةددع ظوسخةوددد  و ددة فددا  و اددل:
  (3)شػع ة وو غ  ػ ج باش سة ؛ذةب   ؛غ عضس ظوػ ػا"

 ة الشعير لغة:

؛ضشددى ظوذددأله  أو  رددخ، وددد  ظوشتطاددخ فددا ظوضجرددج ؛ددغ ظوسضددة ع ظوة ػندد   حددت
ظوسثال أو ظوسدةول أو ظوسذة ك  وظوسضة،و   فاحكُخ ظم لخلع ود  ظوشتطاخ: "و دةل 

ُةظت مشت  إ ظ ش ط خ إوا سة ظوشدةضُخ   لسدة لدػظأل   دةل: ثْ ك أل ؛ه ظوةاث: فالن شطاخ  
ونددحكُخ ظبددغ  (4) ددة"ة  : ظوشتطاددخُل  وظواسددل ظوشطددة خ فددا ظو ددالم وظم ددهةأ ك  وظوو شاددثُ 

خ  إوه  وزوى شطادخا كدةن فة  س "لحظ شطاُخ لحظ  ؛غ لحظ ظولهةس  أل إشا  إ ظ ُشطه
  (5)لػظأ"

جا ؛ثدل ظوشاهدادخ عسضشدى طه طدخ وظوشت ظوشاه  :وح ى أبػ عألادجل   ةُ ثْ ظوذاأ: ؛ه "وشطاُخ 
: "ظوشتطادددخ: ظوسه (6)جردددج"وظوشت   :ل  و ادددلْثدددت ونودددةعل ظبدددغ ؛شطدددػ  فدددا  ودددظ فادددحكُخ أنت

                                                 

 ؛حهك ظوسحهك  عصخس ظو دوةشا  ؛ و   وألشةن )ح م ل( ( 1)
؛ضاددددع ظوسرددددصةحة  ظوشحػندددد  وظورددددخفه   ؤ لددددساخ ظوةألددددجل  ؛ؤلددددد  ظوخلددددةو   ،ظ  ( 2)

  67ظودخ ةن  
  27ظولهةس فا ظوحسل  وسحسج ظوخزخ حداغ  ،ظ  إحهةأ ظووخظث ظوضخبا  ( 3)
 م )ن ظ  ( 2111  1  حرا ظوة    ظم لخل  ،ظ  إحهةأ ظووخظث ظوضخبا  ط( 4)
 )ن ظ  (  ل1299؛يةرهذ ظوة    ابغ فة س  ،ظ  ظود خ  ( 5)
 )ن ظ  ( ل 1417  4 ةج ظوة   ورحةح ظوضخبه   ظواػلخل  ،ظ  ظوضةع وةسالراغ  ط( 6)
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ت مشدد  إ ظ شطددخ  إوا سددة ظوشددةضخ شطاددخُ  النُ   وُفددفددا كددل  دداأ   لُ ْثددظوسه  ْثُةددظ  ك أل ؛ه
  (1)"ػظأل سة ل   لُ    

لدحا ظموددةظ إا أنت لشةودظ ؛دغ ظوضةسدةأ ؛دغ ؛ضدةشا باغ ظووية ل و غع  وظ 
ةظ  فاحكُخ ظو دػلع أنت ظوشطاخ "ظوسثل: عةو دخ: أعع باغ لحا ظمود (2)أو ج  فخو لة

هيددةل وسددة  وكددحظ ظوشددجا فيشدد  ؛شدد "أ ددزع ظوشطاددخ ظمودددةظ ظوسػ ددػع  وةسذددةب    و 
  (3)وكحظ ظوذ   وظوسدةول وظوذ ل" هذة ك  فا ظواػلخ فيك 
 ة الشعير اصطالًحا:

ْثددل ظوشطاددخ لددػ ظوذددأله  عسددة وددُ  " ؛ضشددةا وزنا كددةن ؛ددغ غاددخ  شددد   كةودضددل ؛ه
ظوسوضددجل شطاددخ ظودضددل ظوددحل ا روضددج  فددا ودددوم ظودةعددل  وفددا ظا ددويةق ؛ددغ 

                                                 

 ودةن ظوضخل  )ن ظ  ( ( 1)
رش ا  ظوداػشا عةى ظا وال  باش سة فا  ػو : "ظوسثال أ زع ظوثال   وظوذأله  أعع ؛دغ ( 2)

ظوسثاددل وأ ددزع ؛ددغ ظوشطاددخ وظوشتطاددخ أعددع ؛ددغ ظوذددأله   وبهددةن  وددظ أن ظوسسة ةدد   دددوةدُم 
م أْن ه دػن   د ُ  ظوذداأ ؛سدة الل ظوسذةب   و نة،ل  وظوسذةب   ا  دوةُدم ظوسسة ة   فدال رةدد 

ة  وحةرل لحظ ظودخق أن ظوسسة ة   يوزدا ظوسددةوظل ؛دغ  و   وظوشطاخ   ْج ا ه ػن ؛ذةب ل
 ددلاه و دد    وظوسذددةب ُ   يوزددا ظا ددوخظك فددا أ ثددخ ظوػ ددػاه ا كةاه ددة  وظوسشددةض خُل   دددا فددا 

ظ  هيدددةل: لددحظ شطاددُخ لددحظ فددا كددحظ وزن  ددة وظحددجل  ةودددُ  فددا لددة خ عضددس ظوػ ددػا ووددػ و  ل
ددة ظوة ػنددػن فدديش ع  ضةددػْظ ظوسثاددل  وظوذددأله  وظوشطاددخ عسضشددى وظحددج"  )رشطددخ:    ة دد ه     وأ؛ت
ظوحددةول وةدوددةو  فددا ظوديدد  وعةددع ظوودددداخ وظوحددجرث وظمرددػل وظوشحددػ وظإلعددخظل ولددة خ 

؛دد و : )  329م2م  2114ددل 1424ظودشدػن  ظودداػشا  ،ظ  ظود دخ  بادخو  د وألشدةن 
 ( اغ ظوسثاله وظوذأله ه وظوشطاخ؟؛ة ظوددخق ب

ظو ةهددة   ظو دددػل  و ددل ف ة لدد  عددجشةن ، ونددر  ؤؤ ظوسرددخل  ؛ؤلددد  ظوخلدددةو   ( 3)
  851م1باخو   
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ة  ظوزددساخ  وعسةدد  فددا ظوطددخ  شحددػ ظلددووغاددخ  وددظ ؛ددغ ظوػ ددػا  ظوسرددج  و 
  (1)"وظوسرج  وظوحةل

خ: لددػ أن هاسددل  ظوشددةضُع أو ظوشددة ُخ أ؛ددخلظ و؛ددة رشةلدد ُ  ؛ددل إو ددةأ  وددظ اددوظوشتط
ددة وةددد  أو  ددة وسضشددى أو ودطل ظووزددة، ووخددخج ظوسصةعيددُ   لددػظأ كةشددت ظوسشةلدد   ودطل

رشةلددد ُ  أو هال سدددُ  فدددا أحدددجه ؛ضشدددى وسضشدددى  إ  ظويردددج  سدددل ظوذددداأ إودددى ؛دددة 
  (2)ظوػ ػا

و ددج ظلددوضسل ظوضةسددةأ ؛رددصةحة  ؛خوةددد  وةوضألاددخ عددغ ؛ضشددى )ظوشطادددخ(  
وضدددل ؛دددغ أ ددد خلة: ظووذدددأله   وظوسثاددددل  وظولهدددةس ظوخدددةش   و بسدددة  دددجظ ل لددددحظ 

  (3)ن ظوسػ ل رخظعى فه  ظوسضشىظوسرصةح ؛ل ظوضصف عةى ظوسػ لت م
ًًا  ــ    ري  يف  الكزاءات  الكزآنًة:احلمل  على النظدور  ثان

 ، ا شدوصهل حوسلة أن شاوخئ عةى ظوشز ظويخ شا وشصأل  عةهد  شطخند   ضدجا
دددػ  ظوذددد ةه  ظاحوسةوهددد  وةوخكادددات منا ظويدددخ ن  ظووػ ا دددة  عسدددة هدددددخ كدددل ظورا
شز ؛يجاس  رود  فه   سة؛لة   ل ظواسة  ظوخة  ا ؛ل ظوسضشدى  و ندة،ل عةدى 

ة أ؛ دددغ فدددا ظووضة؛دددل ؛دددل ظودددشزا ظويخ شدددا   ودددظ  سددد  أردددػل  ادددا ؛خظعة  دددة ؛ددد

                                                 

؛شددددة ل ظوحددددخو  وظوحددددجو،  ظوخ؛ددددةشا   حيادددد : إبددددخظمهع ظودددددة؛خظ ا  ،ظ  ظود ددددخ وةشذددددخ ( 1)
  72م1وظووػ نل  عسةن  )، ط(  

وضددخل  ظو  ددجظ،ل   دجم ودد : ؤ لددة ون  ؛شذددػ ظ  ؤ  دظشد  ظم،ل ووددا و ددةل وددةن ظ( 2)
  131  3ظوخظه   باخو   ط

ظوذددةلج  لددهس ظودجرغ ظوديددخظأ  ؛اةدد   ظووددػلع بداغ أرددةو  ظويةعددجل و صػندل ظوضصدف عةددى( 3)
  335  1  ظوضج، 13ظوسشة ل  ظوساةج 
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  هيدددػل ظبدددغ  شدددا: فةوحسدددل عةدددى ظوةدددد  فهددد  أوودددى ؛دددغ ظوحسدددل عةدددى ظوسضشدددى
  (1)"وظوحسل عةى ظوةد  أ ػ "

ضةسددةأ حددػل لددحا ظويزدده  ودد  ظو؛ددغ أ ددل لددحظ كةدد  كددةن بهددةن و  دد  شطددخ 
ألساودد  ظو ةو دد  فددا ظوج ظلددة  ظوضخبهدد   وددحظ لددػ  أعددخل عذدداأ ؛ددغ ظإل سددةل 

وضةسدددةأ فدددا لدددحا ظويزددده  ؛سدددة هزدددل ظويدددة ئ فدددا  ردددػ  ردددحهح و دددحظ أ دددػظل ظ
 ظوسػ ػع 

ردددخبك  ػ هدد  ظوةددد  عةوسضدددةشا ل( 437) :فس ددا بددغ أبدددا شةوددا ظولهدددا 
ف عدة وال  ظوحخكدة  ودود ع ؛دة أ ظ،ا ف ؛دغ ، دة،ا  فسضخفد  حيدة   ةظووا  خو

ل( 754) :  أ؛دة أبدػ حهادةن (2)ظإلعخظل  ضخ  أ ثخ ظوسضةشا ونشاةا ظإل  ةل
ة،رخ ظو ضاددجل فددال هااددد فددا ظويددخ ن ؛ددة هاادددا ظوشحددةل فددا ظوذددضخ ؛ددغ لددةػك ظوويدد

غ أحددغ ظوػ دػا وأعضدجلة ؛ددل عةدى ْسدهيدػل: "ا شددةظ إا ظوح  وظووخظ ادا ظويةيد   
ظوو ةاف  وألدػغ ة فدا وددةن ظوضدخل  ووددشة كسدْغ  ضدل كدالم ف  ضدةوى كذدضخ 

  ظوةددددد  ؛ددددغ و ددددػا ة ددددهحوسه  سهددددل ؛ددددة   ُ ُةددددحساه ظ؛ددددخئ ظولددددهذ و ددددضخ ظمعذددددى  هُ 
   (3)ظاحوسةا "

وظوحسددل عةددى ظويددخظأظ  ا هخوةددف عددغ لددحظ ظوسيرددجت إ  كددل  ددخظأل  ػ ددح 
ظ وع  ألاش  ظويخظأل ظودةعي   وبحوظ  ودل ظوسضةشا و وضج، بوضج،  و ألاغ ؛ضشى  جرجل

"عةددى أشدد  ا ؛ددةشل ؛ددغ ل(: 1393ظويددخظأظ ت وفددا  وددظ هيددػل ظبددغ عة ددػ  ) 

                                                 

  317م3   4ظوخرة ز  ظبغ  شا  ظو ا   ظوسرخن  ظوضة؛  وة وةل  ط( 1)
ل إعخظل ظويخ ن  ؛ ا ظولهدا   حيا : حة ع ظوزة؛غ  ؛ؤلد  ظوخلةو   بادخو   ؛ذ ( 2)

  63م1م  1984دل 1415
ظو حدددخ ظوسحدددهك فدددا ظووددددداخ  أبدددػ حهدددةن ظمشجوددددا   حياددد : ردددج ا ؤ  سادددل  ،ظ  ( 3)

  62  61م1  ل1421ظود خ  باخو   
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ظ ب  ضةوى  وهيخأ أن ه ػن ؛ااأ أود ةظ ظويخ ن عةى ؛ة هحوسل  ةظ ظوػ ػا ؛خظ،ل
ظويخظأ بػ ػا فو ثخ ؛غ  وظ ظوسضةشا  فه ػن و ػ، ظوػ  اغ ف  ثخ فا ؛خوةف 
ظ عغ  رواغ فد  ثخ  ولدحظ شطادخ ظووزدساغ فدا ظلدوضسةل ظوضدخل   ظويخظأظ  ؛ادأل

ى ظوشطاددخ   وب ددحظ ه ددػن ظوحسددل عةدد(1)وشطاددخ ظووػ ندد  وظووػ هدد  فددا ظوألددجهل    "
؛ددغ ؛يةرددج   ثاددخ ظوسضددةشا وظ دددةع ة  وو ددغ ؛ددغ غاددخ  شددة س وا   ددةرغ فددا 
ظوسضةشا  ولػ  شجول عةى لحظ ظم؛خ عسة لشضخ   ؛غ عضس ظويخظأظ ت من 
لحظ ظوسيةم ا رودل وحكخ ظويخظأظ   سهض ة  فةم؛خ روصةا ، ظل  أ سل وأ ألخ 

شألاغ ظوطةلخل فا دة لدػ   ؛غ لحظ ظو حث  وو غ لحا ظويخظأظ  ظووا لشخوة لة و 
 خلع ؛ال؛ح وظ ح  وةسػ ػع ه ػن ظوجظ س ؛ض ة عةى  كادل  ةبو  هس دغ أن 

فددا ظويددخظأظ  ظويخ شهدد  ؛دغ غاددخ  شددة س أو  زددة،     ونػ د رشصةد  ؛ددغ  الو ددة
 ؛ل  ضدند ورح  ظالوضسةا  ظوة ػن  

 ولػ  أعخل و حظ ؛غ  الل ؛ حثاغ:

عيةةر دا ةةل البشيةةة الؽاحةةدة مةةؼ الشاحيةةة "دور الحسةةل عمةةن الش الو :          
  رادية"فاإل

ــانٌ:           "دور الحسةةل عمةةن الشعيةةر مةةؼ الشاحيةةة الترهيبيةةة وأ ةةر  فةة   الج
  الداللة"

                                                 

 حيا : حة ع ظوزة؛غ   ظاعوسة، فا شطة خ ظوطةأ وظوزة،   سةل ظوجرغ ؤ بغ ؛ةوظ ( 1)
  39  38م  1985دل 1416  3؛ؤلد  ظوخلةو   باخو   ط
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 املبحح  الو 
 م   النا ًة  اإلفزادية  دور احلمل على  النظري  داخل البنًة  الىا د 

 أواًل  ــ  الظىاهز الصىتًة:

 ه  عشدج أ،ظأ عضدس ظمردػظ  فدا ظويدخظأظ  ظويخ شهد ت   ثخ ظوو ادخظ  ظوردػ 
إلحددجظث  ػظفدد  رددػ ا بدداغ رددػ اغ أو أ ثددخ ؛ددغ أرددػظ  ظو ةسدد  ظوػظحددجل  أو 

 أرػظ  ظو ةسة  ظوسواةو ل 

دة ؛دغ ؛ال؛حد   وحلهي  لحظ ظووػظف   وسثل فدا أن هديدج أحدج ظمردػظ  ؛ةسحل
دددة ؛دددغ ؛ال؛دددح ردددػ ظوخةرددد ت واودددد  ؛دددل ردددػ  ؛ادددةو   أو ه دددد  ا ؛ةسحل

عضس ظوطػظلخ ظورػ ه  فا ظويخظأظ  ظويخ شه  ظووا  خةوف ه  ا  ؛اةو   وفهسة
ى ظوشطادددخ وهضزدددج ظويدددخظأل ظوسذددد ػ  ؛دددغ كدددالم ظوضدددخل  ونددد  ا ،و  ظوحسدددل عةددد

 ونيػن ةت وحظ  شةووت فا لحظ ظوس حث:

وأ دخ ضةلخل ظو سد ظووا  ضج أ ألخ ؛ذ ال  ظوج س ظورػ ا  جهسلة وحجرثلة  
 سدددة و؛ددة  سادددد  عددد  ظويدددخظأظ  ظويخ شهدد  ؛دددغ  دددالل لدددحظ ظوحسددل عةدددى ظوشطادددخ فا

 ظم خ ورج   وظ فا   ظأ ظويجظ؛ى وظوسحج اغ 

وردددػ  إ ظ  سدددة  ضخ دددت فهددد  وطدددةلخل ظوسسة ةددد  ظوردددػ ه   ظوودددا هصةأل دددة ظ
  ظشوطع فا كةس  أو  خكاا 

 سة  شةووت ضدةلخل ظإل د ةع ولدا ضدةلخل ردػ ه  عدة  ل فدا ظويدخظأل ظويخ شهد  
  حاة  و،و  ظوحسل عةى ظوشطاخ فا ة ألل ظو و ةر  فا  خظأل

و شةوودددت فهددد  ضدددةلخ ا ظووخقهدددس وظووثيادددل  ولسدددة ؛دددغ ظوطدددػظلخ ظوردددػ ه  
 ظورخفه   ونةأ ظإل ةف   و كخ    ظأ ظويجظ؛ى وظوسحج اغ فا  وظ 



 

 

2022 

 ػرددةت إوا ددة ؛ددغ   زددسشت أبددخ  ظوشودة ح ظوودداظوس حددث عخالردد  و وسدت 
 : الل لحظ ظوس حث  وفهسة رةا بهةن  وظ

 ة حاالت الهسةزة:1
ظو سددددددل حدددددخ  عضادددددج ظوسخدددددخج  وظإل سدددددةع ؛شضيدددددج عشدددددج ظوضةسدددددةأ ظويدددددجظ؛ى 

ت ووحوظ فين ظوضخل غاخ   و رخفت فه  ؛ة وع  ورخ  (1)وظوسحج اغ عةى  ية 
فددا غاددخا ؛ددغ ظوحددخو   ف  ددت عدد  عةددى أو دد  فددا ظويددخ ن وظو ددالم:  ددةأ  عدد  

ى ؛ة  ألة   و؛حدحوفلة  و؛دد الل ؛حييلة  و؛خددلة  و؛ألجال ع اخا  و؛ةيا حخكو  عة
  (2)باغ حخكو  وظوحخ  ظوحل ؛ش  حخكو 

 ونس غ  ةخهز ظمحػظل ظووا  ضوخل ظو سدل فا حةوواغ ظ شواغ  لسة:

دة  ة ؛دغ ؛خخ  دة ؛دغ أ ردى ظوحةد  ولػ إ خظج ظو سدل ع ل رد التحقيق:
  (3)حاث و ضت فا ظو ةس  ؛دخ،ل كةشت أو  ةو   ة لسدل أ خ  

 شج ظويخظأ ؛ضشهةن:وو  ع التدهيل:

 ظمول: ؛صة  ظوو ااخ  فهذسل ظوحح  وظإلبجظل وظوود ال باغ باغ 

 وظوثةشا: لػ ظوود ال باغ باغ 

                                                 

  ولدخ ردشةع  ظإلعدخظل  ظبدغ  شدا  548م3ل 1418  3رشطخ: ظو وةل  لاألػن   ط( 1)
  ظوة اددة  ظوضخبهدد  د شذدد لل و صددػ لظ د ،  عألددجظو دة  71م1م  2111دددل 1421  1ط

  149لالل  
ا   حياددد : أحسدددج حددددغ فخحدددة   ،ظ  عسدددة   ظوخعةهددد   ؛ دددا بدددغ أبدددا شةودددا ظولهدددد( 2)

  95م  1984عسةن  
ظودددػظفا فدددا  دددخح ظوذدددةشأله   عألدددجظودوةح ظوية دددا  ظوا دددة  ظوسخكددددل وة ودددا ظواة؛عهددد  ( 3)

  61  61م  1983ظوسج له  وظوػلة ل ظووضةهسه   ؛رخ  



 

2017 

ونددددخ  عضددددس ظوسضةرددددخنغ أشدددد  وددددهذ ؛ددددغ ظورددددػظل أن هيددددةل: لددددحا لسدددددل 
  أو لحا باغ باغ  أو لسدل ؛يةػب   ؛ضةالل  وظ ع ش  ا و ػ، وة سدل فا  ؛د ة

ظوحشاخل وج  ظوشص  ب حا ظوحةا  رو اخ إودى و دل لحا ظوحةا ت من و ل 
  (1)  خ غاخ و ل ظو سدل

وا  دددال  بدددداغ ظويددددخظأ وظوشحدددةل ظويددددجظ؛ى فددددا أشددد  رش  ددددا أا روضدددددف فددددا 
إ خظ  ددة  بددل هاددا أن  خددخج بةصةفدد  و فدد   و ددج حددح  ظبددغ ظواددد ل ؛ددغ أن 

ػ:   وبخةردد  إ ظ ووا ددة ؛اددةشذ أو ؛يددة ل  شحدد(2)رشصدد  ب ددة ظويددة ئ كددةوسو ػع
  هيػل: "فين كةن حخفلة ؛اةشهُد ة  أو ؛ية ُب ة كةن ظووحد  أعػ   أحصت  ظلجشة

شة  أُعدددػُ   أعصدددى  أحْصدددُت  أحددد ع   دددج  شحدددػ: ظْلدددجه عدددد ػوو ة أ دددجت  وبوخكهي دددة أْوك 
  (3)ف ثاخ ؛غ ظوشةس رشص  ب ة فا  وظ كةوسو ػع"

ن ظو سدد و اج  ظإل ة ل إوى  أل أحج ظو دةحثاغ فدا ظو سدد  حادث هيدػل: "إ
  ولدػ ردخ  بحظ   إا ؛ة كةن فا أول ظو ةسد  رد  فا ظورػ   ووهدت رػ لة

أن ظو سد  يػن  محج حخو  ظوةاغت مش دة  دعهد   ولدػ أ ثدخ عدةموف  وعةهد  
فيش ة ا   ػن أرةه  إا فا أول ظو ةسد   أ؛دة ؛دة كدةن ؛ش دة فدا ولدك ظو ةسد   

 وددظ أششددة شدددوصهل أن ششصدد     وظوددجوال عةددى(4)"أو فددا   خلددة فسألجودد  أو  ظ ددجل
ظو ةسدددة  ظوودددا  حودددػل عةدددى لسددددل فدددا ولدددص ة أو   خلدددة عيلددديةش ة ،ون أن 

                                                 

أ خ ظويخظأظ  فا ظمردػظ  وظوشحدػ ظوضخبدا  ،  عألجظوردألػ   دةلاغ  ؛ و د  ظوخدةشاا  ( 1)
  168م  1987  1ظويةلخل  ط

 و ع( ل ظووتي اعُؤ )؛خوة  ظورحةح   التهؽع:( 2)
  216م1ظوشذخ فا ظويخظأظ  ظوضذخ  ظبغ ظواد ل  ظوسص ض  ظوواة ن  ظو ألخ   (3)
)ظو سددد وظووددد ال فددا ظوضخبهدد  د عحددث فددا ظويددخظأظ (  ؤ  ددةن  ؛اةدد  كةهدد  ظآل،ظل  (4)

  13؛ض  عد خل  ظوادظ خ  وظوضةػم ظإلشدةشه  وظا وسة،ه    ة



 

 

2012 

؛شاغ وظويدخظن  وظ دخظ     )،ون  د  اخ فدا ظوسضشدى  فدشحغ شيدػل: ظوسدػ ه ػن وحوظ 
  (1)لسدل(  وظو سد عة،ل ظوألجو حاث رشدعػن إوى  جل ظورػ  وظوا ة ل ع "

د عدد ل  دد ل ؛ددغ  سددد أرددالل  و خقهددد هضددجون  حيادد  ظو وعةسددةأ ظويددخظأظ  
ظم  ةل د  د هالل  وفا  وظ ُهيةل: "و ػلسػظ أش  كةن فدا أوددةض ع ؛شصػ لدة عد   
 ع  خكػا إ ظ،ل ظووخقهس  وزشسة ظوحلهي  فا و دػ، ظو سدد فدا ظوضخبهد  أش دة حةود  
شصله   صخأ عةدى حذدػ ظو ةسد  وعةدى   خلدة فدا أحدج حدخو  ظوةداغ وهيدػ  فدا 

هد   ووددػ شطخشدة إوا ددة فددا لدحا ظوسػظ ددل )ولدك ظو ةسدد  و  خلددة( وددةن ألددل ظو ة،
  (2)م؛ ششة أن ششص   ةظ ظو ةسة  ؛غ ،وش ة"

 :اهلمز   عند  الكدامى  واملعاصزي 

وة سددل فدا ظوضخبهد  ألسهد   ردػ ت شطددخلظ وردضػب  ظوشصد  ب دة  وو ثدخل  ألددجل 
ظو سدد ؛دغ أحػظو ة  ؛غ  حيا   و خقهس باغ بداغ  وزبدجظل ع اخلدة وزن  حياد  

ددة وظفددخلظ ؛ددغ ، ظلددة  ظوضةسددةأ  ددجهسلة وحددجرثلة  وزن  ظوسػ ددػعة  ظووددا أ ددح  حطل
ظويخظأظ  ظويخ شه   ج حػ  كثاخلظ ؛غ ؛طةلخا وظلوػعألو ةت إ  إش دة  سثدل و ادة  

 عخبه  ؛ػغة  فا  دنخل ظوضخل 

ظمحدددػظل ظوسو ةرشددد  وة سددددل وعةواػلدددة  حدددت أبدددػظل ظويدددجظ؛ى احددد  ظوضةسدددةأ 
لدددحظ هيدددػل لددداألػن : "ظعةدددع أن ظو سددددل   دددػن فا دددة  ال ددد  أ دددهةأ:  ؛وضدددج،ل  وفدددا

ظووحيادد  وظووخقهددس وظوألددجلت فددةووحيا   ػوددظ:  ددخأ  و أس ولدد ل ووددؤم وبدد ذ  
  (3)وأ  ةا  وظ  وأ؛ة ظووخقهس فوراخ ظو سدل فه  باغ باغ وُ ألجل وُ حح "

                                                 

  16د14شدد   ( 1)
  16شدد   ( 2)
  119  ونشطخ: ظووس اج 541م3ظو وةل ( 3)



 

2011 

 :(1)أ؛ة ظوضةسةأ ظوسضةرخون  فيج عةواػْظ ؛ػ ػع ظو سدل ؛غ  الل عةباغ
وفا ددددة  ضةادددل وودددد ال ظو سدددددل أو حدددحف ة ؛ددددغ  دددالل أشددددػظع  السسا مةةةة: ة1

 ظوسسة ة  ظوسخوةد : ظوسيألة  وظوسجبخل  ظو ةه  وظواد ه   ظوسشدرة  وظوسورة  

وفه  هس غ  ضةال د لسد غاخ ظوس سػ د إ حةم ظو سدد  الهسزة السفخسة: ة2
يصدل ظوسجردج فدا ع ش  لػ ظووخةز ؛غ ظوسيصل ظوسخفػل أو ظوس خوا  شحػ: ظوس

ال ِّيؼ   ػو   ضةوى:  الزَّ
  ولػ ظوسيصل ظمول ) ةل( إ   يحع ظو سدل فاشطخ (2)

  ةواغ د   واغ   :(da + > aL)إوى ؛يصضاغ 
 :نًةآقضايا  اهلمز   يف  الكزاءات  الكز

ونس غ  رشهد ة إوى  ؛وضج،ل  دل فا ظويخظأظ  ظويخ شه  عةى رػ    ا ظو س
 غ  لسة: ةشألاغ   هدا

 :(3)واًل  ــ حتكًل  اهلمـــــز أ

ظو سددل  وعشددج؛ة  حياد  ك ة ددل ظو ة،هد   سادل إوددى  لدة ؛دغو اد   سدهع و؛ددة  ال
شدددددل ظويددددخ ن ظو ددددخنع بوحيادددد  ظو سدددددل ؛ةوددددت ظول ة ددددل ظووددددا وددددع   ددددغ   سددددد إوددددى 
 حلهي دددة  فشذددد   ضدددةلخل ردددػ ه   جردددجل عخفدددت عشدددج ظوة دددػناغ عةوححويددد   أو 

                                                 

   ،ظ  ظوذددددخوق  عسددددةن  ،ظ لددددة  فددددا فيدددد  ظوة دددد  وفشػوػ هددددة ظوضخبهدددد   هحاددددى ، ةبشدددد( 1)
  115م  1962  ونشطدددخ: عةدددع ظوة ددد   ،  ؛حسدددػ، ظوددددضخظن  ؛ردددخ  165م  2111

  231وظوشحػ ظوضخبا أ خ ظويخظأظ  فا ظمرػظ  
ػ  (   ػو   ضةوى: 7ظودة ح : ظآله  )( 2) م يهِّ ال ِّيؼ   غ يرِّ الس غُزؽبِّ ع    و ال  الزَّ
ونخظ، بوحيا  ظو سد: شص  ظو سدل كسة لا ؛دغ غادخ   اادخ فا دة )ظوسحدهك فدا أردػظ  ( 3)

  3ظوضخبهدد  وشحػلددة ورددخف ة  ؤ ظمشصددة ا  ،ظ  ظوذددخق ظوضخبددا  باددخو  د وألشددةن  ط
 ( 84م1)،  (  



 

 

2011 

ظووػلعت من فا ة ؛ػظ ل ؛غ ظو سد ظوخةش   عةوودةرح ولساةلة عضز ع لسد 
 شحػ رؤ شػن  و  ن  وغاخلسة 

و حددت أرددجرشة عضددس ظو ةسددة   ظ  ظو سدددل ظوػظحددجل و ددج و ،  فا ددة عضددس 
ظويددخظأظ   ولددػ  شضددخل و ددة عةوودرددال فددا  ددػأ ؛ددة لددأل   كددخا ؛ددغ أ ددػظل 

 ظويج؛ةأ وظوسحج اغ فا  حيا  ظو سدل 

 وطةلخل:و؛غ ظويخظأظ  ظووا  ةأ  عةى لحا ظ
ةةةةةؼ دددددخظأل  ػوددددد   ضدددددةوى:  ةةةةةف ن  ع  ذ  ه  ا و  ه  َ ي  ةةةةةا س 

 هيدددددػل ظود؛خذددددددخل   (1)
: )لدددد  ا ة( عددددةو سد  ووْ ُ ددددُ  أشدددد  ل(121 :) : "و ددددخأ ظبددددغ كثاددددخل(538) :

ةةةةةا ِّ لدددددسل لدددددؤ لة فدددددا  ػوددددد   ضدددددةوى:  ش  ةةةةةًحا بِّالَدةةةةةؽ ِّ و ا   ع  ف ط فِّةةةةةق  م د 
(2)  

ةةةت ؽ   و م ةةةن ُسةةةؽَِّ ِّ  ف اس  ع 
  (4)ؤق(  و)لدددؤ  (دكثادددخ )عةوددددخأ ظبدددغ د  فيدددج  ددد(3)

و دددخظأل ظو سدددد فدددا )لددد  ا ة(  دددعهد  عشدددج أبدددا عةدددا  (5)خ  عةهددد  ظوػظحدددج"دف  ددد

                                                 

 ( 44ظوشسل: ظآله  )( 1)
 ( 33ط: ظآله  ) (2)
 ( 29ظودوح: ظآله  )( 3)
رشطخ: ظوحا  فا ظويخظأظ  ظود ل  ظبغ  ةوػن    حيا : ،  عألجظوضةل لدةوع ؛ دخم  ،ظ  ( 4)

  وظوة اددة  ظوضخبهدد  فددا 338م2  وظوشذددخ 272م1ل 1411  4 ددخوق د باددخو   ط
  111م  1998 شج ن   ،ظ  ظوسضخفددد  ظواة؛عهددد   ظويدددخظأظ   ،  عألدددجا ظوخظ حدددا  ظإللددد

  615م1  ظود ض  فا ظويخظأظ  111
  ونشطدددخ: 285  ل1417  3ظو ذدددة   ظود؛خذدددخل  ،ظ  ظو ودددةل ظوضخبدددا  بادددخو   ط (5)

  وظوددددد ض  فددددا ظويددددخظأظ   أبددددػ ع ددددخ بددددغ ؛اةلددددج 244م8ظو حددددخ ظوسحددددهك  أبددددػ حهددددةن 
  483م1ل 1411  2ط ضة    ؛رخ ظو  جظ،ل   حيا :  ػ ا  هس  ،ظ  ظوس



 

2011 

 ى  وأ؛ددددة  ػ هدددد  ظود؛خذددددخل ف ددددا ؛ سددددػ ل حسددددالل عةدددد(1)ل(377ا ) :ظودة لدددد
 :(4)  و ةل: أشذج ظودخاظأ فا ؛ثة ة(3)  وكحظ عشج ظبغ  شا(2)ظواسل )لؤ  (

ركاميكريلبُااا   ياااارميّ ااا  ر ااا 
ر

ر(5)يملُششاائ ق  ِريرد اا رْت  شاا شر اا  ررصااًرر
ر

وعةدددد  ظوحسددددل كةشددددت ؛ضشددددى وأرددددػظ لة  فددددةوسضشى: لددددػ أن "ظوػظحددددج ؛يةبددددل 
  (6)وةاسل"

"فسخخ  ددة )ظموددف( ؛يةبددل وسخددخج  (Phonetique) :أ؛ددة عةدد  ظمرددػظ 
و؛ضةدػم أن )ظوػظو(  وب حظ هصخ،  ػظعج ظووػ ه   فةودخع هحودةج إودى ،وادل هساددا "

  (7)  أرل وسة فه  ظودنة،ل"؛ة ا  نة،ل فه
                                                 

اخ دةا ظودة لددددا   حيادددد : بددددج  ظوددددجرغ   ددددػ ا  عذدددددظوحادددد   وةيددددخظأ ظوددددد ض   أبددددػ عدددد( 1)
  391م5م  1993ددل 1413  2 ػنادةشا  ،ظ  ظوسد ؛ػن وةودخظث  ،؛ذد  د بادخو   ط

392  
  وظوسحودددددددا  ظبددددددغ  شددددددا  و ظ ل 147م3ظوخرددددددة ز ونشطددددددخ:   285م1ظو ذددددددة   (2)

  147م1م  1999دل 1421ؤون ظإللال؛ه   وةذ ظمو ة   ظوساةذ ظمعةى
  147م3رشطخ: ظوخرة ز ( 3)
  و  دحرا ظوة د )و و 91م1  ولخ رشةع  ظإلعدخظل368م2عال شد   فا ظوخرة ز( 4)

  251م2ق(  و خح  ةفه  ظبغ ظوحة ا  ،ظ  ظو وا ظوضةسه   باخو  د وألشةن 
ل  سددد  :ر  والُبةةةخ دددل   سدددل ظوجكددجظك  ولددػ ظوخ؛دددل ظوسوةألددج فدددا ظم ل وددع ر الةةدهاديغ:( 5)

ةةةةت  ِّق:ظوألخ دددد   ولددددا غةدددد  فددددا حاددددة ل و ؛ددددل   وفددددا  ددددػظلج ظوذددددةفه   ظوسذددددوةق  الُسذ 
وظوألات ؛غ : " ةل ظبغ ظوسدوػفا: لحظن ظوألاوةن أشذجلسة ظودخاظأ وخؤب "  176وة  جظ،ل  

 عحخ ظوخ د 
وضخبدا د ؛دة ل  الفه  فدا ظوشحدػ  ظوض ألدخل   حياد : ؤ  ادخ ظوحةدػظشا  ،ظ  ظوذدخق ظ( 6)

  77باخو   
  77  ظوسرج  ظودةب ( 7)



 

 

2011 

ونألجع ظبغ  شا فا ظوػرفت إ  رخ  ع ن ظو سدل لا شوهاد  ؛دج ظوردػ   
ل ظموف  وظعوسج  وش ل ظوسج  ف ةن  ودظ ؛دغ شحدػ  حخندظ ظمودفت  " نج فا ؛جا
و وددددظ من ظوحددددخ  ردنددددج رددددػ لة عحخكة دددد   كسددددة ردنددددج رددددػ  ظموددددف عي دددد ةع 

جعػظ إوددى إهاددة، بددجرل هحسددل ؛ددة ت مشدد  حددخ  ك لهدد  ظوحددخو   ولشددة ردد(1)؛ج دد "
  (2) ال: "و؛غ ،أب ع حسل ظوشطاخ عةى ظوشطاخ" ظلواجا فا ظورػ  

 مناقصـــــة:حتلًل  و

إن "ظعوسة، وش ل ظوسج" عسثةع   حخنظ ظموف "شحػلظ ؛غ  حخنظ ظموف"  وز ظ 
 حخكدددت ظمودددف  ةألدددت لسدددددلت مش دددة أ دددخل ؛ادددةو  و ددددة  ف دددػ ب دددحظ ا ه ودددددا 

ندد  )ظوويددةأ ظوددة شاغ(  وظوضةدد  ظودددسة،ه   بدل رػضددف ؛ ددة،ئ أ،ظأ عةويةعدجل ظوة ػ 
  كسددة (3)ظويددخ ن  إ  إشةودد  ظوسددجا وبضددجا حددخ  ؛زددضف ؛ألددجأ ؛ددغ ؛ ددة،ئ ظوددوالول

ددة  ونس ددغ  ضسهسدد  عةددى ؛ددة هسة ةدد  فددا  رػضددف ؛ألددجأ ظوحسددل عةددى ظوشطاددخ أهزل
ةةال ِّيؼ  ظو ددالم فددا  ددخظأل  ػودد   ضددةوى:  و ال  الزَّ

  و ػودد  (5)(  ب سددد )ظوزدد واغ(4)
م  ِّةةةةةةةةةة     ضدددددددددةوى:  ةةةةةةةةةةؼ ذ   ِّةةةةةةةةةة ِّ  ف ي ؽ  ةةةةةةةةةةأ ُل ع  ةةةةةةةةةةان   الَّ ُيد  إِّ ةةةةةةةةةةسن و ال    

(6)   

                                                 

  123م1ظوسحودا ( 1)
رشطدددخ: وحدددغ ظوضة؛ددد  وظووصدددػ  ظوة دددػل  ،   ؛زدددةن عألدددجظووػظل  ؛ و ددد   لدددخظأ ظوذدددخق  ( 2)

  129م  2111  2ظويةلخل  ط
  2حةه  ظووالول فا  اػنج ظويخ ن  ،   حةل ؤ ؛داج  دييا  ؛ و د   وظ دل ظوسسة د   ط( 3)

  57م  2118دل 1429  2ط
 ( 7ظودة ح : ظآله  )( 4)
  )وا ظوزدد واغ( عيبددجظل ظموددف لسدد  فددخظ لظ ؛ددغ ل(131فددا  ددخظأل أرددػل ظودددخوهةشا ) :( 5)

  52م1ظوويةأ ظودة شاغ  ظو حخ ظوسحهك 
 ( 39ظوخحسغ: ظآله  )( 6)



 

2011 

  (2): )وا  دد ن عددةو سد(ل(144) : فيددج  دخأ عسددخو بددغ عألادج  (1)ب سدد ) دد ن(
فدددا  ددخظأل أبددا حادددػل  (3)وندوذدد جون عةددى لددحظ عيدددخظأل  ػودد   ضددةوى: )رؤ شددػن(

  (4)ل(271) : ظبغ  ةوػن كسة  كخ   ل(148)

  وو دغ ظويدخظأظ  عدألا ظوويدةأ ظوددة شاغ ف حا ظالوضسةا  كةشت ؛خفػ  
ت عةددى ةددو،و ،عسددت لددحظ ظالددوضسةل و ػ دد د وزن كةشددت  ددة ل د ظووددا  ددةأ  

  أن شدةع عرح  لحا ظالوضسةا رش  ا   وعةى لحظ رحو 

  و؛دد ،ل عت وحددغ إوددى أن لددسضت ظوضددخل  يددػل:  دد    ددج  ددةل أبددػ  نددج: "فطششودد  
   فيج لسد  ظموف لشة وسشل ظوويةأ ظودة شاغ (5)" و،أعت 

وْظ أرػظ  ظوسج أرػظ لة لة ش   هيػل ظبغ  شا ظويجظ؛ى وظوػظ ح أن   ج عجا
ش غ د كسدة  دخ  د لدػظ غ ودة  لسدل فا ره   )أفضةل(: "فأعغ لألا  ةا ظم

فددا  ظدددػ عةددا ع أن رةويددا ظودددة شةن حذددػل أول ظوسثةدداغ ؛ددل ظووذددجرج لددة غ  فهاو 
يددػل ظاعوسددة، عةا ددة  فهاضةددػن شػو ددة عرش زددػن عددةموف ؛ددة فحاش ددح   ال؛ ددع 

                                                 

 خظأل ظودلخل وظوحدغ وعسخو بغ عألاج )  ش ة   ن(  وكحوظ  دخظأل ظوحددغ ) د ن( فدا ( 1)
  74  56  39  و خظأظ دددد  ؛ددددل عسددددخو بددددغ عألاددددج كددددحوظ فددددا ظوددددخحسغ 31ظويرددددز  

  52م1رشطخ: ظو حخ ظوسحهك 
  15؛خورخ فا  ػظ  ظويخ ن ظبغ  ةوػن   ؛ و   ظوسوألشا   (2)
 (   ػوددددددددد   ضدددددددددةوى: 3ظوشسدددددددددل: ظآلهددددددددد  )( 3)                     

            
لسل ظو ػظ؛ل فا  خح  سل ظواػظ؛ل  ظودداػشا   حياد : عألجظوحسادج لشدجظول  ظوس و د  ( 4)

  914م3ظوس و   ظووػفهله   ؛رخ  
  46م1ظوسحودا ( 5)



 

 

2010 

دة ؛سدة كدةن هادا اوويدةأ ظوددة شاغ: ؛دغ  حخن  دة إ ظ  ووفةأ ظورػ  ب دة عػ ل
  (1)وع هاجوظ عةا ة  صخ لة وا عةالوخظح  إوا ة  ضةيلة"

غ أن ظوددددددألا فددددددا إ حددددددةم ظو سددددددل ا هضددددددػ، وسشددددددل عضددددددس ظوسحددددددج اوندددددخ  
  فددددةوسيصل (2)ساددددل وةددددوخةز ؛ددددغ ظوسيصددددل ظوصػنددددل ظوس ةدددد ظودددددة شاغ  وزشسددددة ظو

ظوصػنددل فددا ظو ةسددة  ظودددةعي  رو ددػن ؛ددغ: رددة؛ت و شددػظل )حخكدد  شػنةدد ( و 
رددة؛ت  ووةددوخةز ؛ددغ لددحظ ظوسيصددل رددوع إ حددةم لسدددل ؛وحخكدد  عددةودوح عحاددث 

  يدع ظوحخك  ظوصػنة  إوى شػظ اغ  راخ اغ 

ة عةودددددؤق فدددا "فصدددددونألدددجو أن ظم دددح عضةدددد  ظوحسدددل عةددددى ظوشطادددخ    ؛ددددحل
فا ظو سد  فةوحخك   وظمعشةق"  و"فةلوػ  عةى لؤ  "  و"رؤ شػن" لألُا   هُذ 

إ ظ  دددةو   ظوحدددخ  ظوددددة غ  ف ثادددخلظ ؛دددة هاخن دددة ظوضدددخل ؛اخظلدددة فهددد   فهرددداخ 
، كسدددة فدددا )ظوزدددةواغ(  وادددػظ ا إهةلدددة ك شددد  ؛حدددخاك ب دددة  لدددػظأ  دددةأ عضددد جا ؛ذدددجا

، كسة فا لحا ظويخ و) ةن  ظأل )ل  ا ة( ( أم فا غاخ ؛ذجا
 مىقف  الدراسات  احلديجة:

أ؛دددة ظوج ظلدددة  ظوحجرثددد  فويدددػل عةلدددويالوه  ظوردددة ت عدددغ ظوردددة؛ت  فةدددهذ 
  عع دة ل ،كوددػ   سدةم حددةن  وفددا لدحظ  دخوج عددغ (3)محدج "؛ةدظ هسدداغ ظآل دخ"

ددددة عحخكدددد  ظوسددددج   ؤندددد  ظويددددجظ؛ى وةحخكددددة  ع ش ددددة فددددخوع  و يددددػل ظوج ظلددددة  أهزل

                                                 

  126م3ظوخرة ز  ،ظ  ظو وا ظوسرخن  ( 1)
  ونشطدخ: ، ظلد  ظوردػ  195فرػل فا في  ظوة    ،  عألجظووػظل  ؛ و   ظوخةشاا  ( 2)

  312حسج ؛خوة  عسخ  ظوة ػل  ،  أ
  171ظوة   ظوضخبه  د ؛ضشةلة و؛ألشةلة د  ( 3)



 

2011 

ت مش ددة  زددعهس و سهدد  ظورددػظ ت (1) حخكددة ""أرددػظ  ظوسددج شدددد ة وهدددت إا
 ظويراخل 

ظ عضددج أوددف ظوسددج  فةوددج س ظورددػ ا  فدددا  ددخظأل )لدد  ا ة(  ؛سددة وددهذ ؛ذددج،ل
ظوحددجرث  رددخ  أش ددة ؛ددغ  ألاددل ظوددوخةز ؛ددغ شددػل ظوحخكدد   ظوصػنةدد   و ضددػنس 
ظوادأ ظوسححو  ب سدل   رةح ظوخةل ظوشة ع عغ  وظ ظوويراخ  ف سدد )لد ق( 

  (2) وةعل ظورػظ ت  وأ  ةل ة فا ظوسيصل ظوػظحج هاشا ظوةد  كخظل 

ف ةسدددد  )لددددةق( ه وددددا ؛يصض ددددة ظمول )سل (  ؛سددددة روصةددددا ظوددددوخةز ؛ددددغ 
 إحجظلسة  و ضػنس ؛ة حح  عةو سدل كسة لأل  

وب دحظ هس ددغ ظويددػل أن عةدد  ظوحسددل عةدى ظوشطاددخ فددا  ضةاددل )ظو سددد( إ ددة ل 
خ عةورددة ت  ألةدد   فهضددج إوددى أن إشةودد  ظوسددج لددػ عسثةعدد   حخن دد   وأن ظوسددج رودد  

ة و   وفا كلاه هحجث ظو سد وةدرل باغ حخكواغ عضج رة؛ت  وفا   وظ  حخن ل
،شددػ ؛ددغ ؛شصةيددة  ظووضةاددل ظوحددجرث  ظوسألشددى عةددى ف ددخل ظوسيددةشل ظوة ػندد   لددحظ

 ظوسدوحج   فا ظوج ظلة  ظوضخبه  

 االستنتـــــاج:

ةادددل عد دددخل ؛سدددة هادددج   كدددخا فدددا ش ةهددد  لدددحا ظويدددخظأل ؛دددغ ظوج ظلددد   أن ظووض
دددددة وحدددددجرث عدددددغ ؛دددددػظشغ ظوشألدددددخ فدددددا ظو ةسدددددة    ظوسيدددددةشل ظوة ػنددددد  ردددددؤ،ل حوسل
ا   ةش سددة  ولددػ ُهضددج أحددج ألدد ةل ظو سددد  و ددغ عضددج ، ظلدد  أشػظعدد  و صألهي ددة  

                                                 

  77م1، ظلة  فا عةع ظوة    ق( 1)
  وظويدخظأظ  ظويخ شهد  فدا  دػأ عةدع ظوة د  ظوحدجرث  173رشطخ: ، ظلة  فا في  ظوة د  ( 2)

  39،  عألجظورألػ   ةلاغ  ؛ و   ظوخةشاا  



 

 

2012 

  إ  ا هس ددغ  صألادد  (1) ألوددت " يخنألوهدد  ؛ددغ شةحهدد   و د اودد  ؛ددغ شةحهدد  أ ددخ "
ة ردخ  أحدجلع د لدخ عدجم ؛ضةوس  عةى كل بشهة  ظوة   ظوضخبه   ووضدل لدحظ د كسد

ػظ  لدددػ ظوضةددد    وب دددحظ هزدددحى ظويدددػل عدددةوا(2)عشةهددد  ظويدددجظ؛ى بوحجردددج ؛ػظ ضددد "
 ظوُسثةى فا ، ظل  لحا ظوطةلخل 

لدددحظ ؛دددغ   ددد  ؛ضشةلدددة عشدددج ظوضةسدددةأ ظوسضةردددخنغ  أ؛دددة عشدددج ظويدددج؛ةأ فيدددج 
، ظوة ة   أو ظويةا وظإلبجظل  وأحهةشلة ظو خول  ظ خح  أ  ةال عجرجل  ؛ش ة:  ضجا

 غ ظوويةأ ظودة شاغ عةى حجا  ضألاخلع ؛
ًًا  ــ  التخلص  م   اهلمز :  ثان

؛ةودددت عضددددس ظوة اددددة  إوددددى ظوددددوخةز ؛دددغ ظو سددددد وذددددج   ورددددضػبو  فددددا 
 ظوشص   ولة ت و حظ ظو خل شخ لة عجل  ؛ش ة:

 أواًل ــ احلذف:

  إوى ظووخةز (3)؛ةوت و ا  ظوحاة ناغ و؛غ   ض ع ؛غ ظول ة ل ظوسوحزخل
بػظحددج ؛ددغ ظملددةواا ؛ش ددة ظوحددح   ون ددػن عيلدديةط رددػ   ؛ددغ رددػ  ظو سدددل

 ظو سدل ؛غ ظوةد   و ج  ةأ لحظ عةى   ل:

                                                 

  358، ظل  ظورػ  ظوة ػل ( 1)
يخ شهدد  فددا كوددا ؛ضددةشا ظويددخ ن د  ددخظأل فددا ظووػ هدد  ظورددػ ا   ددػظ، كددةضع ظويددخظأظ  ظو( 2)

  67م  2111  1عشة،  ؛ؤلد  ظاشوذة  ظوضخبا  وألشةن  ط
ظووصدػ  ظوة دػل د ؛طدةلخا وعةةد  و ػظشاشد  د  ،   ؛زدةن عألدجظووػظل  ؛ و د  ظوخدةشاا  ( 3)

  79ظويةلخل  )، ط(  )،  (  



 

2017 

 ة إسقاط الهسزة:
؛ة ُهضخ  بوخقهس ظو سدل ولػ و   ألل ظوحاة   و ج أ  ل ظوسحج ػن  ولػ

ظ وردددةط ظو سدددد عدددةووخقهس ؛دددغ بددداغ لدددة خ ظوحدددخو  وثال ددد  أ دددهةأ: "وثيدددل 
  و؛ددغ أ؛ثةدد  (1)    وأن  خقهد ددة ا ُهخددلا عددةوةد "ظو سدددل    وكثخ  ددة فددا ظو ددالم 

ةةةة     إلدددديةط ظو سدددددل فددددا ظويددددخظأظ : فددددا  ػودددد   ضددددةوى:  ةةةةن  و أ ص  اُد ُأم ِّ ُمؽس   ُ ُفةةةة
ف ارًِّغةةا

  عددغ أبددا (3)ل(324بددغ ؛ػلددى ) :    ددخأ )فددؤظ،( ع اددخ لسددد أحسددج(2)
: "لددا و دد  وأش خلددة أبددػ ل(277) :   و ددةل أبددػ حهددةن(4)ل(154) : عسددخو

  (5)وغاخا" ل(225 :) حة ع

فدددددػظ،  ل( 154ػ  عدددددةو سد فدددددؤظ،  و دددددخظأل أبدددددا عسدددددخو ) :دفيدددددخظأل ظواس ددددد
 aوردػ ا ظم ادخوأ حست ظو سدل وورحهح ظوسيصل ظوظمرل فا ظو ةس  فػظ،  

d ت من ظوشطددددةم ظوسيصضدددا فدددا ظوة ددد  ظوضخبهددد  هسشددددل ظوألدددجأ عحخكددد   و دددخظأل أبدددا
وةوردددحهح  ونس دددغ  ػ ا  دددة   سثدددل ظوسخحةددد  ظوددددةعي  فدددػظ،ل( 154) :عسدددخو 

  (6)عةددى  ددةشػن ظوددد ػو  وظووهددداخ  فرددػ  ظوددػظو أ ددل ؛ددغ رددػ  ظو سدددل  ددجل

                                                 

ج  عألجظوألددجهل ظوشاخبددةشا  ،ظ  ظو ػ ددةشا وةج ظلددة  ظواػظشددا ظورددػ ه  فددا كوددا ظاحواددة( 1)
  151  149م  2116دل 1427  1ظويخ شه   ،؛ذ   ط

 ( 11ظويرز: ظآله  )( 2)
  1621م2إعخظل ظويخظأظ  ظوذػظ   ظوض ألخل  عةوع ظو وا ( 3)
  و ةأ  أ؛ثة  289م8  وظو حخ ظوسحهك 114؛خورخ فا  ػظ  ظويخ ن  ظبغ  ةوػن   ( 4)

(  ظوو دةبغ: ظآلهد  1يةط ظو سدل فدا ؛خوردخ  دػظ  ظويدخ ن: ظوضةد : ظآلهد  ) ثاخل عةى إل
 ( 137(  ظووػب : ظآله  )11)

  36م6ظو حخ ظوسحهك ( 5)
  47ظووصػ  ظوة ػل  ،   ؛زةن عألجظووػظل  ( 6)

– – 



 

 

2012 

ُسةةة ُِّمؽا    ػوددد   ضدددةوى: (1)ل(271) : و؛ثة دددة فدددا ظوشطادددخ  دددخظأل ظبدددغ  ةوػنددد 
ةةةةةة   ال فِّت ش 

ظو ددددددخل ظوػظ ضددددد  عضدددددجلة )لددددداةػ   ألددددديك ردددددػ  ظو سددددددل  وأشدددددةل (2)
   سال إوى ظودوخةز ؛دغ شصد  ظو سددلت وسدة   ونألجو أن عضس ظوة اة(3) (ظودوش

   ولحظ ؛ة رألاش  ظوسخصك ظورػ ا ظآل ا:(4) حسة  ؛غ رضػب  فا ظوشص 
 

F u w a d          F u > a d 

 فدؤظ،             فدػظ،                       

و سدددل إ ظ كةشددت ؛دوػحدد  و ألة ددة  ددع "ه ةددا ظ وأ ددة  إبددخظمهع أشددهذ إوددى أن
 ددغ ظ خدة   ددخظأل ظبددغ  ةوػندد    وعةهدد  هس(5)أن  ألدجل ظو سدددل وظولظ"فدا لددحا ظوحةودد  

ظوطددةلخل ظوة ػندد  فددا ظالددوضسةل ظودددةب   ف ددا   سخ  ددد وورددػنال( 271) :
 ،وال  ةشل إل  ة  رح  ظوطةلخل و،عسلة و حظ ظالوضسةل 

أ ددخ  )لدداةػ ظودوشدد ( وعةددى لددحا ظويددخظأل  ددةأ ظوحسددل عةددى ظوشطاددخ عيددخظأل 
لحا ظوطةلخل  ونس غ  ػ ا  ة عحدا  أل ظوسحج اغ عةدى   جعس ة و ؤكج عةى

  ةشػن ظود ػو  وظووهداخ 

                                                 

  111م  2111ظويخظأظ  ظوذة ل  ظبغ  ةوػن   ظوس و   ظم لخن  وةوخظث  ( 1)
 ( 14ظمحدظل: ظآله  )( 2)
  118ظويخظأظ  ظوذة ل  ظبغ  ةوػن   ( 3)
(  ولددددػ ل ظووػبدددد : ظآلهدددد  11(  ولددددػ ل ظوو ددددةبغ: ظآلهدددد )1رشطددددخ: لددددػ ل ظوضةدددد : ظآلهدددد )( 4)

  157  52(  و ددددج  ددددةأ  فددددا ؛خورددددخ فددددا  ددددػظ  ظويددددخ ن عةددددى ظووخ اددددا: )137)
176 ) 

  71فا ظوة اة  ظوضخبه   ، إبخظمهع أشهذ  ؛ و   ظمشاةػ ظوسرخن   ( 5)



 

2011 

دة  فدا  ػود   ضدةوى:  ةل  فِّة و؛دغ أ؛ثةد  ظوحدح  أهزل ةةؼ ع ج جَّ م ي ؼِّ ف ةةال   ف س  ي ةؽ 
ة ِّ  م ي  ر  ف ةال إِّ  ةػ  ع  م ةؼ ع ةأ  َّ ة ِّ و  م ي  إِّ  ػ  ع 

عدغ ل( 324) : ول ظبدغ ؛اةلدج "  (1)
ل  ْخو  عدغ  ل(693) :  دةل: لد وت لدةوع بدغ عألدجف بدغ عسدخشد  أظوداهْ؛ل بغ   

ة دْثع عةهد "ثْ ة  فيخأ: "فسغ  ضال فا رػ؛اغ ف   (2)خظوشتدْ    هيدػل (3)ع عةه  و؛غ    خ ف 
ظوألود    ظبغ  شا: "أردة   دخظأل ظواسةعد  )فدال إ دع عةهد (ت إا أشد  حدح  ظو سددل

  اوويددددةأ )ظا ددددع( لددددة شاغ  فحددددح  ظموددددف ؛ددددغ ظوةدددددفةوويددددت أوددددف )ا( و ددددةأ 
ة ددْثع  عةهدد ("   ل(616) :   وأ ددة  إوددى  وددظ ظوض ألددخل (4)ظودددة شاغ  فرددة   )ف 

حاددث  ددةل: "و ددخئ عحددح  ظو سدددل وحددح  أوددف ات و وددظ ا ددوالط ظو ةسودداغ  
ظويددخظأل ل( 754) :  وو دد  أبددػ حهددةن (5)فةياددت ظموددف ظوثددةأ لددة ش  فحددحفت"

بددت بددحوظ ؛ددغ ظوددد ػن فحددحف ة خُ ي  ظو سدددل بدداغ بدداغ  ف   ل  أشدد  لدد ت   ُ ُ ددفيددةل: "وو ْ 
ة عةموف   ع حح  ظموف ود ػش ة ول ػن ظوثةأ"   (6) ذألا ل

 ظويخظأظ  ظووا  ػ   حح  ظو سدل لشة  ؛غ  وظ  خظأل ظبغ كثاخشطاخ و؛غ 
ةد  : ل(121) : ح  ا إل ِّ ُكب ةرِّ  إِّ َّه  ال 

  إا أن ظبدغ  شدا ردحكخ أن لشدةك فخ لدة (7)
ة"ل  و ودظ أن  ػود : "باغ لحا ظويدخظأل و دخظأل "فةدثع"ت  إشسدة فهد  حدح   ر"ب ةي الكُ د  ح 

                                                 

 ( 213 يخل: ظآله  )ظو( 1)
ةةر:( 2) ؛ددغ ؛شتددى )ظوسضشددى: ؛ددغ شدددخ فددا ظواددػم ظوثددةشا ؛ددغ ظمهددةم ظوسضددجو،ظ  فددال حددخج  الشَّف 

 عةه ( 
  ونشطددخ: ظوسحددخ  ظوددػ اد  ظبددغ عصهدد    حيادد : عألددج ظودددالم عألددج 121م1ظوسحودددا ( 3)

  322م2  وظو حخ ظوسحهك 278م1ظوذةفا ؤ  ،ظ  ظو وا ظوضةسه  د باخو  
  121م1حودا ظوس( 4)
  241م1إعخظل ظويخظأظ  ظوذػظ   ظوض ألخل ( 5)
  322م2ظو حخ ظوسحهك ( 6)
 ( 35ظوسج خ: ظآله  )( 7)



 

 

2011 

دة ظو سدل ا غاخ  و ػو   د )فةثع عةه (  أرالل )فال إ ع( فةسة حح  ظو سددل  خقهدل
ةد ظوويت ظموف ؛ل  دةأ )إ دع( ولدا لدة ش  فحدحفت ظمودف ؛دغ  وزن وع ه غ كهةلل

  (1))ا( اوويةأ ظودة شاغ فرة  )فةثع عةه (

)فةثع عةه ( كسة  كدخ ظبدغ  شدا وةوخقهدس  وأ دة  فةو سدل ححفت فا  خظأل 
)فدال ل( 116) :  فيةل: و خأ لةوع بغ عألدجف )ل671) : إوى  وظ ظويخشألا

  (2)ظ ع عةه ( بػرل ظموف  خقهدلة وظوضخل  ج  دوضسة "

ظو سدددل فددا عضددس ظويددخظأظ  ظويخ شهدد  أ ددخ وشطاددخ  خقهددس فيددج كددةن ل ددحظ  و 
ةا  ظوة ػندد   عةإل ددةف  إوددى ؛دددةلسو   ألاددخ فددا ظوو  اددج عةددى رددح  ظالددوضس

فا إعصةأ ،اا  وع   دغ ووط دخ ودػ  خ دت بػ د  وظحدج  و دج ض دخ  ودظ  ةهلدة 
 فهسة  ج؛شة ؛غ شطاخ عضس ظويخظأظ  ظويخ شه  

ًًا ــ اإلبـدا :  ثان

؛غ أ؛ثة  ظويخظأظ  ظووا أبجوت فا دة ظو سددل حدخ  ؛دج ؛دة  دةأ فدا  دػل ف 
ةاِِّلن بِّ عد و دل:  أ ل  س  َِّة   س  ج ة  اب  و ا

  وظودجوال )سةال سةاِل بجة اب واَة   (3)
ةةا  َ ةةد   ددخظأل ظويددخظأ ظوشطاددخ فددا عةددى أن ظمرددل فهدد  ظو سددد  ل غ  ي   ُ ُأوعِّيةةن  ُسةة

ن ُمؽس 
  أل: " ج أعصات هة ؛ػلى شة ظ فا  خح ظوردج  و هدداخ ظم؛دخ (4)

دْل( فدي ظ وردةت عةوددةأ وظود(5)وحل ظوضيجل"  ػظو  "وظوضدخل  ةش د   حدح  لسدد )ل 
                                                 

  121م1ظوسحودا ( 1)
ظواددة؛ل مح ددةم ظويددخ ن ) دددداخ ظويخشألددا(   حيادد : أحسددج ظوألخ،وشددا  وزبددخظمهع أشقددهر  ( 2)

  14م3م 1964دل 1438  2،ظ  ظو وا ظوسرخن   ظويةلخل  ط
 ( 1ظوسضة ج: ظآله  )( 3)
 ( 36ش : ظآله  )( 4)
  329م7  وظو حخ ظوسحهك 43م4ظوسحخ  ظوػ اد  ( 5)



 

2011 

ظو سدددل  حددحفػظْ  سددل ظوسددد و  )؛دددة ل(  فددي ظ و  وظلدد ل:  كيػوددظ: ف لدد ل  لسدددْ  
ة    وظبغ عة؛خ  ل(169) :و خأ شةفل "  (1)"(  وظودياخ هدسى )لة الل( ةوػْظ: )؛ د 

  عدد وف عددال لسددد: "لددةل" غاددخ ؛ سددػ ل( 131  وأبددػ  ضدددخ ) :ل(118) :
  و ددخأ لددة خ ظويددخظأ ظبددغ (2)"عضددحظل وظ ددل لو اددل ؛ضشددةا ع اددخ لسددد )لددةل(: وظ،

وظو ػفاػن )لدة ل( )لد ل( ؛ سدػ  ل( 154) :وأبػ عسخو  ل(121) :  ثاخ
و سددل ؛دددال  ظل ُلددؤت  :( و سددل ظودددة ل ظودياددخعددةو سد عةددى ؛ضشددى )،عددة( )،ظع  

  (3)؛دة ل عةو سد :ل ع اخ لسد  و سل ظوسد و ؛دةره  :ظوسةأ

دل أودلة  و ج ه دػن و ج ه ػن ؛غ وع ر سد  رج ظودؤظل  و غ أبجل ؛غ ظو س
) دت  خدددة (  و دددػن لدددةت  ددددةل(  ولدددا و ددد  فدددا ظوددددؤظل  كدددد ضةددد  ؛دددغ: )

ظموف فا )لدةل( بدجال ؛دغ وظو ك) دة ( و  دػن ظو سددل فدا )لدة ل( بدجال ؛دغ 
  (4)ظوػظو ك) ة ف(

ولشدةك  أل فدا أن  ودظ د حدح  ظو سددل د ؛دغ عدةل ؛ددة حدحفت فهد  ظو سدددل 
ظووا  ألة ة  ولػ ؛ة هددسى بودد ال وعػل عش ة عحخ  ؛ج ؛غ  شذ ظوحخك  

ظو سدل أو  ةاشه  و خقهد   حاث ردخ  أن ظمودف شوادت عدغ ؛صدل ظودوحد  ظوودا 
عضددج ظوددداغ أو  ػحاددج ظوحددخكواغ: فوحدد  ظوددداغ وفوحدد  ظو سدددل فددا حخكدد  شػنةدد  
)أوددف( وكددةن ؛ددغ شوهادد   وددظ أن رددة   ظو ةسدد  ؛ ػشدد  ؛ددغ ؛يصضدداغ شػنددل 

؛غ  ال   ؛يةشل  راخل: سمأمل   وظشويل و راخ: لةمل  عضج أن كةشت ؛ ػش  

                                                 

   حرا ظوة    عةل ظوداغ وظوالم )س ل ظ( ( 1)
  556م1أ حة  فزالأ ظو ذخ ( 2)
   حرا ظوة    عةل ظوداغ وظوالم )س ل ظ( ( 3)
  334م2ظو ذف عغ و ػا ظويخظأظ  ( 4)



 

 

2011 

ظوشألخ فا ة ؛دغ ظوسيصدل ظمولدك د ظو سددل ظوسدوػحد  د إودى ظوسيصدل ظمول ظوصػندل 
  (1)ظوسدوػح

 وفا  ػأ عةع ظوة   ظوسضةرخ  هس غ  حةال  وظ:

؛ةوت ظول ة ل ظوسوحزخل إوى ظووخةز ؛غ )ظو سدل( ودألا حزة ل  و  خ 
اوسضدة  عشدج؛ة  ويدجم حزدة   ة  سادل إودى فداػوػ ا  أ؛ة ظوحزة ل: فين ظوس

ظو دددجوأ ووددداغ ظو دددالم وظوضحوبددد  فدددا ظوحدددجرث  ولدددحظ ا روددد  ى ؛دددل و دددػ، عضدددس 
  (2)ظوطػظلخ ظوشصله   و؛ش ة ظو سد

ظآل خ: فداػوػ ا: فةوا ة  ظوشصيا عشج ظوحزخ غادخ  دة،  عةدى وظم؛خ 
ت إوددى شصدد  ظو سدددلت وددحظ فددين ظول ة ددل ظوسوحزددخل فددا ظوحاددة  و؛ددة حػو ددة ؛ةودد

خْل  أو عحددددددحف ة   شحددددددػ:  ددددددح  ولددددددل  و ددددددغ ظو سدددددددل عيلدددددديةش ةظوددددددوخةز ؛دددددد
  شحدددػ: لدددةرل أو عدددةوػظو  شحدددػ: )ردددػ؛غ( أو عةوسدددج  (3)وظووضدددػنس عش دددة عةوهدددةأ

  (4)شحػ: ) ؛غ( بجال ؛غ )أ أ؛غ(

فدال هس دغ عد ل حدةل ؛دغ ظمحدػظل أن شح دع عةدى لدحظ ظالدوضسةل عةوخصد ت 
 ددج  ددةأ  ظويددخظأظ   شهدد  و ددجشة أن شطددة خ لددحا مشدد  عددةوضػ،ل إوددى ظويددخظأظ  ظويخ 

                                                 

ا  ددخظأل ألددل ظوحاددة   ردةحا أبددػ  شددةح  ؛خكددد ، ظلددة  ظوخةددهح  ظوطدػظلخ ظوة ػندد  فدد( 1)
  21م  1988

  49د47ظووصػ  ظوة ػل د ؛طةلخا وعةة  و ػظشاش   ( 2)
فدا ردػ هة  ظوضخبهد   ؛حدا ظودجرغ  ؛زدةن  ؛ و د  ظوخلدةو  ظوحجرثد   عسدةن  )،  (  ( 3)

86  
  1ؤ    ظم ،ن  طظوسرصةح ظورػ ا  ،  عألجظوية،  ؛خل ظوخةال  ؛شذػ ظ   ة؛ض  ؛( 4)

  145م  1993



 

2011 

ردح  ظالدوضسةا   طادخ فدا ظويدخظأظ   دج أ ألدتغاخ ؛ سدػ ل  وب دحظ ه دػن ظوش
 ظوة ػن  ظودةعي  

 :(Assimilation)ة اال دجام الرؽع  

لددحظ ظوسرددصةح هضشددا ظإل  ددةع أو ظوساةشددد  أو ظوسزددة ع  أو ظوويخنددا  أل 
 س ظورػ ا ظوحجرث عةووسة ل رػ   وندسى فا  ػأ ظوج؛غ  يخنا رػ  

كددةن  أو  (consonant)أو ظوسسة ةدد  و،اوو ددة  دد  خ رددػ  عرددػ   رددة؛ولة 
خ ظوردددددددددػ  فهسدددددددددة عضدددددددددجا فةوسسة ةددددددددد   يج؛هددددددددد    فدددددددددين أ تددددددددد(vowel)ردددددددددة ولة 

(progressive)  وزن حدددددجث ظوض دددددذ فةوسسة ةددددد    عهددددد  (regressive 

assimilation)(1)  

 ه   ؛ط ددخ ؛ددغ ؛طددةلخ ظووخقهددس وظاشددداةم ظورددػ ا أو ظوسسة ةدد  ظورددػ 
وظوود ال فا ظو الم  ظ دست ع  عضس ظول ة ل ظوضخبه    بسة كةن ؛ضطس ة ؛غ 

ن ظوألددددجول عص ضدددد  هساددددل إوددددى ك ة ددددل  ددددخق ظوادنددددخل   ةددددظ ظول ة ددددل ظوألجوندددد ت م
ظا ورددة، فددا ظوسا ددػ، ظوضزددةا عشددج ظوشصدد   أ؛ددة ظول ة ددل ظوسوحزددخل ظوسوسثةدد  

ةفطت عةى ظمرل فا ظوشص ت مش دة  سادل إودى فا ك ة ل غخل ظوادنخل فيج ح
  وظوددجوال عةددى  وددظ: كدددخلة  ددساخ ظو ة ددا عضددج (2)ظوودد شا وظو ددجوأ فددا ظوشصدد 

                                                 

حددػل ظوسسة ةدد  وأشػظع ددة  رشطددخ: ظمرددػظ  ظوة ػندد   ،  إبددخظمهع أشددهذ  ؛ و دد  ظمشاةددػ ( 1)
  31  وظووصػ  ظوة ػل  181ظوسرخن  

رشطددخ: ظوة اددة  ظوضخبهدد  فددا ظووددخظث  ،  أحسددج عةددع ظوددجرغ ظواشددجل  ؛ و دد  ألددل ظوة دد  ( 2)
  98م1



 

 

2010 

ددة  وظوزددع و دد   هددةأ أو كدددخا  فيددج  اددل: إن ظوزددع ظمرددل  وظو دددخ  ددةأ ظ  ةعل
  (1)ظوحاة 

 و؛غ ؛طةلخ لحا ظوطةلخل:
 يشز   زف  املضارعة  يف  بعض  الفعـا :ــ  

ُ،وْظ و دددة ه عضدددس ظمبشهددد  فاوددددضػن فدددا و دددػا  ادددخل  عدددة،ل ظوضدددخل أن هضدددجاه
ا أشد  ودط ة  وندساى ظوشحػنػن  وظ و ة    وز ظ ح ُسػْظ عةى ود   أش  و   فسضشدة

 ددددخ حخفدددا ظوسزدددة ع  ظوودددةأ وظوشدددػن فدددا ألدددج ظ دددوتزت عددد   دددػم ؛دددغ ظوضدددخل ك
)أل : "أا  ددخ  أشدددظ ا  ادددج فدددا كال؛ دددع ل(395) : وكددهذ  دددةل ظبدددغ فدددة س

ْثدددل:  هضة سدددػن وشهْضةدددعنألدددل  دددخ  دددْهذ ؛ه دددْغ ألدددج  وك    ر(     ظو ددددخ ظودددحل  ددددسُضُ  ؛ه
ضاخ وبهضاخ   (2)"و؛ثل:  ه

؛سدة ه دػن فدا ألدج وكدهذ ؛دغ ألدل  دخنر أ دخج ل( 395) :فةبغ فدة س 
؛غ كددخ وحخفدا ظوسزدة ع  ظوودةأ وظوشدػن  ولدحظ ظو ددخ ظ ددةع و ادػع  هخدةوف 

عاه حخ  ظوسزدة ع  إ ظ كدةن ؛ة عةه  ظوضخل ظآل خونت مش ع  هاسضػن عةى   
ظوسة دددا عةدددى أ بضددد  أحدددخ  أو  ظ،  وعةدددى فوحددد  إن شيدددزظوسة دددا  بة،هلدددة  

عةا ة  ولحظ ظودوح و   ظوحاة ناغ  ف ؛ة غاخلع فه دخون أحخ  ظوسزة ع  إا 

                                                 

ظويددخظأظ   أبددػ   عددد    حيادد : لددضاج ظمف دددةشا  ،ظ     وحاددد 195م4رشطددخ: ظو وددةل ( 1)
  وظوسيوزدا  ظوسألدخ،   حياد : ؤ 63م1  وظوحاد  فدا ظويدخظأظ  ظودد ل 93م1ظوخلةو  

  وزبددددخظ  44م1  وظوسحودددددا 399م1عألددددجظوخةو  عطهسدددد   عددددةوع ظو وددددا د باددددخو  
ة  كدخا   ولدحظ ا هخدةوف ؛د58م1  وظو سدل 73ظوسضةشا  أبػ  ة؛   ،ظ  ظو وا ظوضةسهد  

( ؛ددغ أن ظوزددع وةألدددجو وظو دددخ وةحزددخ  إ لظ لدددحظ 91،  أشددهذ )فددا ظوة اددة  ظوضخبهددد  
 عسثةع   ةشػن عةم  ح  عش  ضػظلخ  ؛ش ة لحا ظوطةلخل 

  29م  1997دل 1418  1ظورةحألا  ظبغ فة س  ظوشة خ: ؤ عةا بهزػن  ط( 2)



 

2011 

عغ أن ل( 761) :ظبغ لذةم  خون ظووةأ وظوشػن وظو سدل  وأعةنظوهةأ  أل ه د
 دددػ  خ  ظوسزددة ع  ؛ذددخوط ع ددػن ظوسة ددا  ال هلددة ؛ظا دددةع فددا كدددخ أحدد

ةهْسددت   ض  ددل( ك  ظ ب سدددل ورددل كةشصةيددت  ظوضدداغ عةددى و ن )ف ضه  هْضة ددُع  وب ػشدد  ؛ألددجوأل
ظ بوةأ ظوسصةوع     (1)؛ة هذأل  ةو  شصة   أو ؛ألجوأل

ولددحا ظوطددةلخل  دددسى )ظووةوةدد ( ولددا ضددةلخل و اهدد   جهسدد   وسثددل فددا كدددخ 
خظأ  فهيددػل ظبددغ  شددا: "وأ؛ددة  ةوةدد  )ب ددخظأ(  حددخ  ظوسزددة ع   و شدددا إوددى ب دد

  (2)فيش ة  يػل:  هضةسػن  و هدضةػن  و هزضػن  ع دخ أوظ ل ظوحخو "

ي  وعةدى لددجل لددحا ظوطددةلخل  ددةأ   ددخظأل  ػودد   ضددةوى:  ةةد ِّ أ مَّةةؼ الَّ ي هِّ
(3)  

ع دددخ ظوهددةأ وكدددخ ل( 127) :عددغ عةرددع ل( 324) :حاددث  ددخأ أبددػ ع ددخ 
و ُهةةةةةةػ   ػودددددد   ضددددددةوى: وشطاددددددخا   (4)و دددددددخل ظو ددددددةأ ظو ددددددةأ عي  ددددددةع كدددددددخ ظوهددددددةأ

ةُسؽن   ر ِّ ي خِّ
خ ظوهددةأ ددفدا أحدج و  داغ ع ل( 324) :حادث  دخأا أبدػ ع دخ   (5)

                                                 

خنذ  ،ظ  لدددضج رشطدددخ:  دددخح عةشدددت لدددضة، ابدددغ لذدددةم ظمشردددة ل   حياددد : لدددشةأ ظوددد( 1)
  188د186ظوجرغ  ،؛ذ   

  242م1لخ رشةع  ظإلعخظل ( 2)
 (  ػوددددددد   ضدددددددةوى: 35رددددددػشذ: ظآلهددددددد  )( 3)                     

     
  وز حدددة  فزدددالأ 156م5  وظو حدددخ ظوسحدددهك 283م2رشطدددخ فدددا لدددحا ظويدددخظأل: ظوشذدددخ( 4)

خظأظ  ظم بضدد  عذددخ  ظوألشددةأ   حيادد : أشددذ ؛ ددخل  ،ظ  ظو وددا ظوضةسهدد  د ظو ذددخ فددا ظويدد
   312م1وألشةن  

  (  ػوددددددددددد   ضدددددددددددةوى: 49هدددددددددددذ: ظآلهددددددددددد  )( 5)                  

      



 

 

2012 

دددة و ددددخل ظوخدددةأ و ذدددجرج ظوردددة، ع ددددخ ظوحدددخ  ظودددحل هددددأل  ظوحدددخ    (1)إ  ةعل
ظوسذددددج، فددددا لددددحا ظويددددخظأظ   فيددددج أ  ضددددت كدددددخ   كدددددخل ظوحددددخ  ظوسذددددج، وأول 

لة غ غادخ ؛شهدل  و؛دغ كددخ ظوهدةأ فيدج ظ  دل كددخ  ة كددخل ظوحخفاغ ظوسجغساغ 
و؛ددغ كةشددت و ودد  كدددخ ظوهددةأ  فيددج ظ  ددل كدددخل ظوحددخ  ظوددحل عضددجلة  ؛ددة عضددجلة 

  دخ  ة  وكدخل ظوحخ  ظوسذج، عضجا 

أوو دددظ ظوة ػندددػن ؛دددغ  صددد ا ةيدددخظأظ  ظويخ شهددد   ردددحح ؛دددة ظوشطدددة خ وف دددحا 
؛غ ظالوضسةا  ظوة ػن  فا  ظلوضسةا  و ػن   ،ظعس  إهةلة وأ ألوت لحظ ظوشػع

لدددوضسةا  ظوة ػنددد    ةدددظ ظاظويدددخظأل ظوسودددػظ خل ظوة ددد  ظوضخبهددد   وب دددحظ ردددححت 
ة فا ظوضخبه    وأ ألوت و ة و  ل

أن ظويددخظأ ظ خددحوا ولدداة  وعةدد  هذددخحػن   ل شطاددخ ظويددخظألونط ددخ ؛ددغ  ددال
ب دددة ظوطدددةلخلت وو  ادددجلة و يػنو دددة  ف ددد ش ع حسةدددػْظ )ر دددجل( عةدددى )هخردددسػن(ت 

ش سة وةسصةوع   وك ش ع ظ خحوْظ ظووشةلدا عةد  هذدخحػن ب دة و د  ؛دة  دح عدغ م
 ظولهةس 

 ودظ  دج ه دػن  ظ ردة  شذاخ لشة إودى أن وفا  ػأ عةع ظوة   ظوسضةرخ: 
  وبهةن وحجظ  ة ظوس ػش  و ة  هيػل (2)عسة هدسى ظآلن بوحةال ظودةدة  ظو ال؛ه 

                                                 

أ   وز حدددة  فزدددال73م9  وظو حدددخ ظوسحدددهك 354م2رشطدددخ فدددا لدددحا ظويدددخظأل: ظوشذدددخ ( 1)
  368م1ظو ذخ 

؛ددغ وضددة ف ظودددػشهع  ددد ال عسةهدد  ظودةدددة  ظو ال؛هدد  إوددى وحددجظ  ؛وسددةردل ؛ددغ حاددث ( 2)
ظ وددشدذ  (  شػعددة  أو أفددخظ،ل ظوجاودد  ظوة ػندد  ؛سددة هاضددل ظودوحددة  ظوددثالث فددا كةسدد  )ف ددو ح 
ظودػشهع  فوألجرل ؛ػظ ض ة فا ظو ةس  ا رؤ،ل إوى   اخ ؛ضشةلة  )رشطخ: ظوػعا ظوردػ ا 

ضػبة  ظويدخظأل د ؛شطدػ  و ددػل  صألهيددا د ،  ؛حسددػ،  دالل ظوددجرغ لددةهسةن  وعدالج ردد
 ( 62م  2112 ةه  ظووخبه    ة؛ض  ظوسشرػ ل  عةوع ظو وا  



 

2017 

ظو حدػث ظوة ػند  ظوجاوهدد  ظودجكوػ  ؛شيدػ  عألدجظواةال: "وأ رددى ؛دة وردةت إوهدد  
ظووخكادا ؛دل  خ فا شطدةم ظوة د    عحاث بددم  ؛دغلػ بخو  شسػ ج  جرج وةود ا

شطخندد   ذػ؛ددد ا فددا ظوشحددػ ظووػواددجل ظووددا  يددػم عةددى ألددةس  حةاددل ظودةددد  
؛ددددل ؛ددددة  يددددجم حسددددل )هخرددددسػن( عةددددى    وندددددوػل (1)حددددجظ "و ظو ال؛هدددد  إوددددى 

 )ر جل( 

خ لدحا ظوطدةلخل عد ن: "عضدس ظول ة دل ونحةول ظوجكوػ  إبخظمهع أشهذ أن هدداه 
ظووددددا  دددد  خ  عحهددددةل ظوحزددددخ  ددددج   ددددخ  رددددػ  ظوةدددداغ ظم؛ددددة؛ا ظوددددحل شدددددسه  

ة وددػ أن ظوددخوظل وددع رشدددألػْظ لددحا ظوطددةلخل إوددى (2) دددخل"   و ددج ه ددػن  وددظ رددحهحل
 سدددهع وزودددى لدددحرل  فوسدددهع ؛دددغ ظول ة دددل ظو ة،هددد  كسدددة شضةدددع  ولدددحرل ؛دددغ ظول ة دددل 

  (3)ةوة د  ا  ضدخ  ظاشدخظ، ظودجظ ع ظودحل ا روخةدفظوحاة ند   وعةدى أهد  حدةل ف
فا بجظه  لحا ظمفضةل روضة ل ؛ل ظوشطخن  ظووا  خ  أن ظوألجو  وظشوذة  ظو دخ

أ؛اددل إوددى ظوزددع  و ددغ رألددجو أن ظ ددوالس ظو دددخل فددا بجظهدد  ظو ةسدد  ألدد ل ؛ددغ 
دددة وساددددل ظوألددددجو إوددددى  ظ دددوالس ظودوحدددد   فة وددددة   ظوة اددد  ظ ددددوالس ظو دددددخل    ضل

 فا ظو الم وبحل أ ل ؛ا ػ، فا شص  ظو ةس  ظودخع  

ولدددددحا ظوطدددددةلخل )ظووةوةددددد ( لدددددة؛ه   جهسددددد   ػ دددددج فدددددا ظوضألخنددددد   وظوددددددخنةشه   
وظوح ذددده   وظوددددوح فدددا أحدددخ  ظوسزدددة ع  حدددة،ث فدددا ظوة ددد  ظوضخبهددد  ظويجهسددد ت 
بجوال عجم و ػ،ا فا ظوة ة  ظودة؛ه  ظم خ   وبجوال ؛ة عيدا ؛دغ ظو ددخ فدا 

                                                 

عةع ظوجاو  د أرػو  و؛ ةحث  فا ظووخظث ظوضخبا د ،  ؛شيدػ  عألدجظواةال  ظ حدة، ظو ودةل ( 1)
  74  73م  2111ظوضخبا  ،؛ذ   

  74فا ظوة اة  ظوضخبه   ( 2)
  124ظوة اة  ظوضخبه  فا ظويخظأظ  ظويخ شه   ،  عألجا ظوخظ حا  ( 3)



 

 

2012 

  وظودددجوال عةددى أرددةو  ظو دددخ فددا حدددخو  (1)ظويجهسدد  عضددس ظوة اددة  ظوضخبهدد 
ظوسزة ع  ظلوسخظ ا فا ظوة اة  ظوحجرث   وأ؛ة ظودوح ف ػ فا و اة  ألل شاج 

  (2)ظوسضةرخل

ولحظ ظوسد ػم وةوةوة  هخدةوف ؛دة عةهد  ظويدج؛ةأ  بدجوال أش دع لدسعػلة )ظووةوةد ( 
ا ظوطدةلخل  دةودػْظ   و؛ضشدى  ودظ أن ظوشدةشياغ ب دح(3)"ظووحخنظ وظإل دالق"عسضشى: 

؛ة  ةع فا ظوة   ظوسذوخك  ع ن  عدعػْظ   ك حخ  ظوسزة ع  ؛غ ظودوح إوى 
ظو ددددخ  ولدددحظ ا هضشدددا إا أن ظو ددددخ ؛ضادددا أو عادددا ، دددل فدددا ظوة ددد   وزن 
 لدددا عضدددس ظوسحدددج اغ إودددى أن لدددحظ ظوسردددصةح ا هضشدددا أن ظوددددوح أ دددجم فدددا 

  (4)ظوة  

ظوطدةلخل وو ػ،لدة فدا ظويدخظأظ  و ةأ ،و  ظوحسل عةى ظوشطاخ وو  ادج لدحا 
،وادددل عةدددى أشددد  ؛سدددة  دددػ   عددد  ظمحدددخ  ظودددد ض ت  دددد هالل عةدددى ظوشدددةس حودددى 
روس غ كل عخبا فا  ألاةو  ؛غ  خظأل ظويخ ن  والهسة غاخ ظوسوضةساغ ظودحرغ ودع 
هضخفػظل ظوة   ظوسذوخك   ووضل ظم دخ ظودحل أ دةف  ظوحسدل عةدى ظوشطادخ أفدة، فدا 

  يػن  ظوطةلخل و   اجلة 

 :اإلبدال بيؼ السرؽعات القريرةة 3
إن  ضدج، ظوة ادة  ظوضخبهد   لدػ عةوزددخو ل عس دةن فدا و دػ، ظ والفدة  فددا 
حخك  ظو ةسة  فا ظودةأ أو ظوضاغ باغ أشسدةط شصلهد   بداغ ظوزدع وظوددوح  وبداغ 

                                                 

  125فرػل فا في  ظوضخبه   ،   ؛زةن عألج ظووػظل  ؛ و   ظوخةشاا  ظويةلخل ( 1)
 ظوسرج  شدد   وظوردح  شدد ة ( 2)
 ودةن ظوضخل )  ل ل( ( 3)
ل 1415يدددةلخل  و ددد   سدددهع: ، ظلددد   ة نخهددد  وردددقه    دددةحا عألدددج ظو دددة ا  ؛رخدددد ظو( 4)

  217م  1985د



 

2011 

ظوزع وظو ددخ  بداغ ظوزدع وظودد ػن  أو بداغ ظوددوح وظو ددخ  أو بداغ ظوحخكدة  
  (1)ع وظو دخ( فا ظو ةس  ظوػظحجلظوثالث )باغ ظودوح وظوز

لحظ بػ ػحت حاث كةشدت ظويدخظأظ  ظويخ شهد   وا  ددظل إودى رػ؛شدة ض خ و ج 
ظ رددةفهلة  رش ددل ؛شدد  ظو ةحددث فددا حيددل ظوة دد  وعةػ؛ ددة ظوسخوةددد   ؛ددة  لددحظ ؛ددػ ،ل
 هددددخ ؛ش دددة  وبخةرددد  ؛دددة شحدددغ عردددج،ا فدددا بهدددةن لدددحظ ظووشدددػع ظوة دددػل  دددسغ 

بشددةأل ظوة ػندد  أو وحددج  ة ظودددػظ ق وزددح وشددة ضددةلخل ظوحسددل عةددى ظوشطاددخت كددا ر
خ إرثة  ُ؛رػا  ؛ة عةى     خ:عةى شيج؛  ؛غ شسة ج ُ ط ه

 أ   عدكيؼ )عيؼ  الكمسة:

وظوسيرػ، ؛ش   د اغ ولك ظو ةس  ظوثال ه  لػظأ كةشدت عرده   ظإلفدخظ، أو 
ظواسددل  ولددػ  ددد اغ رددخفا هط ددخ فددا و اددة  ظول ة ددل ظووددا  ددؤ خ ظوسيددةشل 

  وظوخوظهددة    ددة،  وددد  عةددى أن ظووخقهددس (2)وسيددةشل ظوسوحخكدد ظودددة ش  عةددى ظ
؛غ لسة  و اة  ظو ة،ه  فا ؛ثل: ك ة ل  سهع وألج وبضس شاجت مش دة  سادل 
إوددى ظودددخع  وظا ورددة، فددا ظوا ددج ظوضزددةا  و ددغ ظوألا دد  ظوحزددخن  ظووددا  ساددل 

  (3)إوى ظوو شا فا كال؛ ة فوضصا كلا رػ  حي 

  ظوحسدددل عةدددى ظوشطادددخ فدددا  دددخظأل  دددد اغ وظوػظ دددح أن ؛دددة ظ ودددة ا ؛ردددج
 شد  أ؛دخ ا رشددحا عةدى كدل ظوحخ  هس غ  دداخا فا  ػأ لدحا ظوسيج؛د   وو

 ةوخقهس فا ظويخظأظ  ظويخ شه  ؛غ شسة ج  د اغ و خظأل  
                                                 

ظووػ هدد  ظوة ددػل  وةيددخظأظ  ظويخ شهدد  عشددج ظودددخاظأ فددا )؛ضددةشا ظويددخ ن(  شدد  رددةوح أ؛دداغ ( 1)
  44م  2117دل 1428  1 غة  ،ظ  ظوسضخف   وألشةن د باخو   ط

  و اددد   سددددهع  غةودددا ظوسصةألددددا  ،ظ  161فدددا ظوة ادددة  ظوضخبهدددد   ،  إبدددخظمهع أشددددهذ  ( 2)
  154  148  41م  1978ظوحخن   ع جظ،  

  157ظوة اة  ظوضخبه  فا ظويخظأظ  ظويخ شه   ( 3)



 

 

2011 

و ل  وظ ظوو ااخ ظوحخكا فهسة رةدا ؛دغ ظويدخظأظ  ظوودا ردشدت شأن  شةونس ش
ؽ  ِّ  و اعَّ  ُجؽا  َ ال   سغ لحا ظوس حث كسة فا  ػو   ضةوى:  ب ِّ إِّ َُّهػ  ع ر  ُ ؽحن رَّ

اًرا م ؼ لَّػ  ي زِّد  ُ  د  ل ُدُ  إِّالَّ    و  اُلُ  و  م 
(1)  

و ج( عدوح ظوػظو وظوالم  ولدا  دخظأل ؛ذد ػ ل ؛ودػظ خل كسدة   خأ  س ػ  ظويخظأ )و 
دددل(  و ادددل فدددا ؛خلدددػم ظوسردددحف   ولسدددة و ودددةن عسضشدددى: ؛ثدددل: )ظوُ ْخدددل وظو  خ 

دج(ظوسزسػن  سل  ظوذدػظ  )ُوْودج( عزدع    و خ دت فدا(2)ظوسدوػح  ؛ثل: )ُأْلج وأ ل 
  ل(148ظوددددددػظو ولدددددد ػن ظوددددددالم  ولددددددا  ددددددخظأل ؛شدددددددػب  إوددددددى ظمعسددددددر ) :

  و خ دددددت  دددددخظأل ظوودددددد اغ أش دددددة و ددددد    دددددأله  ب دددددحظ ل(216وظمردددددسضا ) :
فددددا  ددددد اغ  ددددس  ل( 154) :  وأبددددا عسددددخو ل(251) : إلدددد ةشة  ظوألدددددل 

كػيشرةةةر  ظوسدوػحددد  فدددا  ظإلعدددخظلت وودددػظوى ظوسيدددةشل
شةةة ير     وفدددا (3)

(4)  
كػبارِ  و د اغ ظوساخو  فا 

(5)  

وظوضةدد  فددا كددل لددحا ظإللدد ةشة  لددػ  رددج ظووخقهددس  ددخظأ  ددػظوا ظم؛ثددةل 
 ظوسيصعه  ظويراخل وظوسدوػح  

                                                 

 ( 21شػح: ظآله  )( 1)
  316م2  ونشطخ: ظوس حل فا ظويخظأظ  ظوضذخ 343م3ظوشذخ فا ظويخظأظ  ظوضذخ ( 2)
ُكُػ ل ُ   فددا  ػودد   ضددةوى: 161م3 ل عسدخظن: ( 3) ةةُ ل كُ  إِّن ي شُرةةر  َ  ل ُكةةػ  و خِّن ي خ  الِّةة ػ  ف ةةال  غ 

ُشؽن   ف س ؼ ذ ا الَّ ِّي ي شُرُرُكػ م ِّؼ مِّ  ُ ُس ه ِّلِّ ال  ِّ ف م ي ت ؽ  م ن ل   . ب ج دِّ ِّ و ع 
ي رِّثُ   فا  ػو   ضةوى: 11م5؛خنع: ( 4) يًّا ي رُِّ شِّ  و  ضِّ ب ِّ ر  ج م ُ  ر    مِّؼ  آلِّ ي ج ُقؽب  و ا  
ُِِّكػ    فا  ػو   ضدةوى: 54م2ظو يخل: ( 5) ُكػ  ذ لُِّكػ   ف ُتؽُبؽا  إِّل ن ب ارِّ ُتُمؽا  أ  ُفد   َ شد   ف ا رن لَُّكػ  عِّ ي    

يػُ  حِّ ُكػ  إِّ َُّ  ُهؽ  التَّؽَّاُب الرَّ م ي  ُِِّكػ  ف ت اب  ع    ب ارِّ



 

2011 

ه ددددػن فددددا ظوزدددد ك عةوذدددد ل ا فددددا )وو ددددُج   وُوْوددددُج( وظودددددخق بدددداغ ظويددددخظأ اغ 
ْوددج  فدددا ظويددخظأل ظوذددة لظوسضشددىت من ظو ةسدد  فا ددة  دد و ددج   ُوْوددج   وه  الث و ددة : و 

  ، ظوة ة  ظوسدوخج؛  فا لحظ ظوةد ؛غ حاث ظوسضشى رحهح ت و وظ ووضج

ددة  وكددحوظ ظوُػْوددجُ  ظ و سضل و ددج  ددج ه ددػن وظحددجل   و؛ددغ عةوزددع  ددةل ظواددػلخل: "ظوػ 
دا عيألهدظ" اأ؛ثدةل بشد ؛اه و ددج   ْودج  سدلو دج ه دػن ظوػُ "  (2) (1)ألدج: "ُوْودُجك ؛دغ ،  ظوػ 

ج؛ثل  ْوج عةو دخ و   فا ظوُػوجْ ُأْلج و أ ل    (3)  وظوػه

ْج ؛ثل  ع وظوُضْاع وأشذج ظودخظأ:"ظوُػْوج  )عةوزع( وظحه  ظوض خل وظوُضْخل  ظوض ا 

رً يا  ااااااع أياااااا ُر  ّ ر اااااا شلَو 
ر

ر(4)"ي  لِاااوُو !رااّلرويِر  ااا ُم اااقااا ر  ر
ر

ةُوددد  وفدددا  وظهددد  أ دددخ   ألدددخ  ردددح  ظلدددوخجظم لدددحا ظوة ددد  حادددث  خ   دددت: )؛ 
ُوْوددجا( و 

ةةزِّد  ُ   فددا  ػودد   ضددةوى: عزددع ظوددػظو ولدد ػن ظوددالم (5) ةةؼ لَّةةػ  ي  ُجةةؽا م   و اعَّ  

                                                 

  ظورحةح )و ل ،( ( 1)
لددحظ ظوسثددل  ة ةدد : ظ؛ددخأل ظوصداددل بددغ ؛ةددظ بددغ  ضدددخ بددغ كددالل  وووددج  وةصداددل عياددل  ( 2)

خ بددغ كددالل   ددع إن علددهالل  ظ  رددػم  ددخبو  فوألشودد   ددخ  ة كدد ر بشددت عددخول بددغ  ضددد
أ؛   فادةأ  كد ر فسشضو دة و ةودت: ظبشداي ظبشداي  فيةودت و دة ظوألةياشهد : ظبشدظ ؛دغ ،؛دا 
عيألهددظ أل: ظبشددظ لددػ ظوددحل شددددت عدد  حوددى أ،؛ددى ظوشدددةس عيألهددظ ا ظوددحل  وألشهدد  ووددع 

 ( 216 ةجه   )رشطخ:  لخ ظم ع فا ظم؛ثةل وظوح ع  ظوحدغ ظواػلا 
  343م3خ ظوشذ( 3)
ودددج و وددددةن  )رشطددددخ: ؛ضددددةشا ( 4)  دددةج ظوضددددخوس )و ل ،(  وظوألاددددت ؛دددغ ظو ة؛ددددل  وظوُػْوددددج وظوػ 

 ( 173م2ظويخ ن  ظودخظأ 
أحسدج ظو ة؛ل ظوسدرل فا ظويخظأل ظم بض  عذخ  ب ة؛ر ؛ردحف ظويدخظأظ  ظووضةهسدا  ( 5)

  571    ظويةلخل  ،ظ  ظإل؛ةم ظوذةشألا  571أحسج ،هدى ظو ة؛ل ظوسضرخظول  
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ةةاًرا د  ل ةةُدُ  إِّالَّ    و  اُلةةُ  و  م 
  ل(154؛خوندد  عددغ أبددا عسددخو ) :  ولددا  ددخظأل (1)

  وو غ شااا عغ لحظ (2)  وغاخلعل(179(  وظو دة ا ) :ل156وحسدل ) :
ظو ول ػن ظوالم فا لحا ظآله     ا عسضشى ظواسل  ولحظ ؛ة )ُوْوج( عزع ظوػ ع ن 

فدا  ػودد : "ف ؛ددة ظوودا فددا  ػودد : ؛دغ وددع رددد،ا ؛ةودد  ل( 377أ دجا أبددػ عةددا ) :
ة  وزن كةن ؛زةفلة إوى ظوػظحجت مش   ساخ )؛ ْغ( ولػ ؛دخ،  وووجا فه ػن  سضل

كسددة  فددا ظوةددد  وظوسددخظ، ظواسددل  وز ددةف  وددد  ظواسددل إوددى ظوسدددخ، فددا لددحظ  ولددا
فاسدددل  حشدددة ؛دددغ أشددددد (ظح دددى عدددغ عضزددد ع )وادددت لدددحظ ظوادددخظ،  دددج  لدددا وأ  

ُوْوُجا(   (3))ظمشدذ(  وأن أ هدت إوى ود  ظوسدخ،  ف حوظ ه ػن )ظوُػْوج( فا )و 

وزن ،ل لحظ عةى  اأ  فيشسدة ردجل عةدى أشد  وظحدج ودهذ هاسدل  وأشد  ؛ثدل 
ظ ددة و؛ددخل وظحددجل   وو ددحظ هذدد   أن ؛دة  كددخ ؛ددغ  ددػو ع: ظودةددظ ظوددحل ه ددػن ؛ددخل  سضل

  (4)ه ػن ظبغ كثاخ وأبػ عسخو  خأا عةوزع )ُوُوجا( وفوحة ؛ة لػ   وظ

)عزع ظودػظو ولد ػن ظودالم( )ُوْوج( و؛غ لحا ظووضةهال  روزح حسل ظويخظأل 
إ  ظوسضشددددى ا ت عددددة ْ  ع(فددددا )رشرددددْخ ع(  و)رخْ شددددا(  و)عةددددى  ددددخظأل ظووددددد اغ 

ة حدجث ؛دغ ظ دوال  ظوة ادة  رشةلا لهةق ظآله  وا هرح ظولهةس كدحوظ  و؛د

                                                 

ةةزِّد  ُ   فددا  ػودد   ضددةوى: 21م71شددػح: ( 1) ةةؼ لَّةةػ  ي  ُجةةؽا م  ةةؽ  ِّ  و اعَّ   ب ِّ إِّ َُّهةةػ  ع ر   َ ةةال  ُ ةةؽحن رَّ
اًرا د  ل ُدُ  إِّالَّ    و  اُلُ  و    م 

  343م3ظوس حل فا ظويخظأظ  ظوضذخ ( 2)
  473ظوحا  فا عةل ظويخظأظ  ظود ل   (3)
وظمعسددر ونضيددػل و ةددف  لدد ك  غظأظ  ظوددد ل ظوسوسسدد  عددةبغ ؛حهرددظوسددأل ح فددا ظويددخ ( 4)

ظوخهددةط ظو  ددجظ،ل )عألددج ف بددغ عةددا بددغ عألددج ف(   حيادد : لدداج كدددخول حدددغ  ،ظ  
 ( 111م3ظو وا ظوضةسه   باخو  د وألشةن 



 

2011 

 ةألهد  باش ع  فا عضس ك ة ل ظوضخل ،وال عةى   ػنغ ظوة   ظوسذوخك  ظودرحى
  (1)وحة ة  ظ وسة،ه  أو لهةله  أو ظ ورة،ه   أو  يةفه   أو أ،به 

غاخ أن ظوسش ح ظوضةسا هيوزا  و ل أو   ظووذةع   و ةسذ  اػط ظووية ل 
ة   ددسغ أو دد  ظووذددةع  ظم؛ددخ  ددالبدداغ ظوزددع وظوددد ػن حوددى رددد،ظ،  أ وو ددػحل

 و وظ ؛غ  الل أ؛خنغ:

ظوودددػن  بدداغ ظوزددع وظوددد ػن فددا ظوضددجول عددغ ظوزددس  إوددى ظوددد ػن   أواًل:
ُخفدددة  )ُفُضدددال ( عزدددع ظوضددداغ شحدددػ: غُ  عةدددى و)فهضةددد ( ْضةددد ("فدددا  سدددل )فُ و ودددظ 

ددضددال  ع دددخلة شحددػ كه وفه  وظو دددخ اغ فا ددخل  خظ    ددع ظلددوثيل  ددػظوا ظوزددسواغده
  (2)ظ "فة  وكهدخْ يػل: ُغخْ ظود ػن فشل إوى عش سة  ة  
  " الن(ضْ ل( عةى )فه ضْ حسة ع )ف  "  ا يًا:

  "و؛غ  وظ  ػو ع: الن(ضْ ل( عةى )فه ضْ ؛غ ظوسذةب   فا ظوسضشى حسة ع )فه و 
ددْشددػ و ه ْشدد ه  ددشْ ػظن  وره ظن  وشحددػ  وددظ ؛سددة ج  ْ ددج و ه ْ ددةن و ه د  ْذددف و ه ْذددػظن و ه شْ ػ وره
دد ُ  دددن  كسدددة ك  فهددد  فهْضددل عةدددى فهضددال خداه خوْظ ف ضددالل عةدددى فهضددالن  و ودددظ أن فهْضدددالل دت

ْثددل   دد      و؛ه ددْ    و   ل   و ه ددال  ددج ظعول ددة عةددى ظوسضشددى ظوػظحددج  شحددػ: بهددْجل وب ددج  وف ض 
ْخبددةن  و؛ددغ  ددخ ل  و ه ددألْث و ددألْثةن  و   ذ  ددال عةددى فهضددالن ك  ث ددل  ف سددة كدددخوْظ ف ض  و؛ 

دددة فهْضدددالن فيدددةوػظ:  هْشدددػ ظوسضودددل  دددةج و هادددةن  و دددةع وكهضدددةنت كدددحوظ كددددخوْظ أ هزل
ْشػظن شػ وره   (3)"و هْشػظن  وره

                                                 

 دقهل ظودجرغ  ظوة ادة  ظوضخبهد  وعال و دة عةوة د  ظوضخبهد  ظودردحى د ، ظلد  و ػند  د ؤ ( 1)
  82م  2117، ظلة  ظواة؛ض  ظإللال؛ه  ظوضةوسه   

  61م2ظوخرة ز رشطخ ( 2)
  113م2ظوخرة ز ( 3)
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 ، ما يأع : بن مؼ  الل ه   السذابهةوعمي  فقد 

ظ ؛غ  ة1 دخ  فدا ظمو ظن أن عج،ل هس غ أن ر ػل إوى أرػل ؛حج،ل وػ ُفداه
 دددػأ ضدددةلخل ظوحسدددل عةدددى ظوشطادددخت ظم؛دددخ ظودددحل رهددددخ عةدددى ظوسدددو ةع  ردددػ  

ظ   ظوسػ ػع وف س   اجل
وسو ؛ل فا أ خ ظ وال  ظوره   ظورخفه  رةحد   ودظ ظووػظفد  فدا إن ظ ة2

ظوة دد  بددداغ ظويددخظأ اغ )ظوسحسػوددد  وظوسحسددػل عةا دددة(  ؛ددغ حادددث إش ددة إشال دددة  
 ى ظوشطاخ هضزج ونخ ح لحا ظويخظأل ظودةعي  وسدسى وظحج  فاةأ ظوحسل عة

ظوردحةع   خظأظ  د وزن كةشدت  دة ل د إا أش دة ردة، ل عدغ ك دة  دظويلحا  ة3
لة ؛خ  ددلظ ووردحهح ظوزد ك ظوسخفدػلت دد   دػظن ف  ضدةوى عدش ع  د هس دغ عدجا

 ؛سة رثألت رح  ظالوضسةا  ظوة ػن  فا ظويخظأل ظويخ شه  
 تشكني  هاء  بعض  ضمائز الزفع  )هى  وهٌ(:ب(  

ظمردددل فدددا  دددسة خ ظو ا ددد  ظوسددددخ،ل أن   دددػن ؛وحخكددد  عحخكددد  ؛اةشدددد  
ددة عحخكدد  ظوزددع  وفددا وةحددخ  ظوددحل عضددجلة  فةوزددساخ فددا )ُلدد ( ه ددػن ؛وحخكل ػ 

دة عحخكد  ظو ددخ  ولددػظأ كةشدت لدحا ظوزدسة خ ؛ادخ،ل ؛ددغ:  ( ه دػن ؛وحخكل دا  )له
؛ثدل: ظودالم  وظوددةأ  ظودحل ودع ه دغ ؛دغ   دخ وظو ظوضصف أم ، ل عةا دة حدخ  

شددددذ ظو ةسدددد   غاددددخ أن لشددددةك  ددددخظأل لددد عه   ددددةأ  عيلدددد ةن ظو ددددةأ فددددا لددددحا 
(    عصدددددف  ظوزدددددسة خت و ودددددظ إ ظ ، دددددل عةا دددددة حدددددخ  ْلدددددػ  أو ظودددددالم شحدددددػ: )و 

(  لحظ وزن كةن ظا وهة  أن   ػن ؛وحخك ت من ظمرل فدا و)و لْ  ا(  و)و ْ ى 
ةت ومن حخ  ظوضصف أو ظوالم  ظ ج عةدى  ظوحخ  ظوحل ُرألجأ ع  أن ه ػن ؛وحخكل

 بشه  ظو ةس  



 

2011 

  ل(154) : فدددا ظويدددخظأظ  ظويخ شهددد :  دددخظأل أبدددا عسدددخولدددحظ  دددػظلج و؛دددغ 
إ ظ   : عيلددد ةن ظو دددةأ حادددث و دددلل(221) :   و دددةوػن ل(189 :) وظو ددددة ا

: ل(189) :  ددددددةن  ألددددددل ظو ددددددةأ: وظو  أو فددددددةأ  أو ام  أو  ددددددعت   ددددددةل ؛ ددددددا
(  و) ُددددد (  و)و ْ دددددى  (  و)ف ْ دددددا  (  و)ْلدددددػ  (  دددددخأ  ودددددظ أبدددددػ عسدددددخوْلددددد عا "و)ْلدددددا   ػ 

عيلدددددد ةن ظو ددددددةأ ل( 221) :و ددددددةوػن   ل(189) :وظو دددددددة ا   ل(154) :
  (1)كةن  ألل ظو ةأ وظو أو فةأ أو ام أو  ع"حاث و ل إ ظ 

ة ؛ ا  ةل و  فا  ضةال لحظ ظإلل ةن: "وعة  ؛دغ ألد غ ظو دةأ أش دة وسدة أهزل
ظ ردددةت عسدددة  ألة ددددة ؛دددغ وظو أو فدددةأ أو ام وكةشددددت ا  شدردددل ردددة   كةسدددد  
وظحددجل فخدددف ظو ةسدد  ف لدد غ ظوػلددك  و ددأل  ة بوخقهددس ظوضددخل وضُزددج وعُاددد  

دددخ  سة هُ دكدددج   خددددف ُزدددف دددػ كةدددد  ع   دا و ددد  ؛ذددد ػ ل ؛ددددوضسة  ولددد جُ ُزدددع   فُ دا
  فيددج حسةددت لددحا ظويددخظأظ  عةددى (2)ج  وعْاددد فهددد شػن ظلددوخدةفلة"هيػوددػظ: عْزدد

 شطاخلة ؛غ  د اغ ظوضخل و حا ظو ةسة   خقهدلة 

دددة أن لدددحا ظوحخكدددة  ا  دددجل إا عةدددى لا ددد   وظودددحل هيدددػل لدددحظ ظوحسدددل أهزل
 ددده  أهددددخ ؛دددغ ظوحدددح  فدددا عخو ددده   وظوحدددح  فا دددة ردددجل عةدددى لا ددد  عخو 

 ظمودةظ ظووا  جل عةى ؛ضةن إعخظبه   و ج  ةل ظوذةعخ:

رغَتشااا  ر ُحشااائ  ٍ رداااالت أ رأ ااا  ش
ر

ر(3)إ شًماااار اااالرياروالرويغ ااا  رر
ر

                                                 

 )بورخ (  234م1ظو ذف عغ و ػا ظويخظأظ  ظود ل  ( 1)
  234م1ظودةب  ( 2)
وفهدد : )فددةواػم ألدديا(  وعةددى ولددػ ؛ددغ ظوخ ددد    95ظوألاددت ا؛ددخئ ظولددهذ فددا ،رػظشدد   ( 3)

وظوورددخنح   74م1  وظوخردة ز 214م2 ودظ ا  دةلج فهدد   ولدػ ؛دغ  ددػظلج ظو ودةل 
  1ظم لدخل  ،ظ  ظو ودا ظوضةسهدد   بادخو  د وألشددةن  طعسزدسػن ظووػ دهح وةذدها  ةوددج 

  88م1م  2111 دل 1421
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ْبدددد   فيدددج  ددد ( ع     )   ْادددخ  ضُزدددج فخددددف حخكددد  ظوػلدددك ولدددا ( ؛دددغ )أ دددخ ْل غ 
وودا  دجل عةدى ظوزس  وثية ة  فضجل عش ة إوى ظود ػن  في ظ حح  ؛غ ظو ةس  ظ

إ ددخظأ )ظإلعددخظل ظلددوخدةفلة  فسددغ عددةل أووددى هاددػ  ظوحددح  فددا ظو ةسدد  ظوػظحددجل 
  (1)(وةسشدرل ؛اخ  ظوسورل

م  و؛ش ة  دخظأل  ػود   ضدةوى:  ي ةؽ  لِّةَيُهُػ ال  ف ُهةؽ  و 
عدد ػن ظو دةأ فدا     دخئ (2)

( حسدددالل عةدددى  دددخظأل عدددد ػش ة فدددا  ػوددد   ضدددةوى:  م  ظودددد ل )ف ْ دددػ  ةةةؽ  ُ ةةةػَّ ُهةةةؽ  ي 
ةةةةةةِّ  ي ام  ال قِّ

دددددة(3)    ولدددددا  دددددخظأل ؛خونددددد  عدددددغ ظوحةدددددػظشا(4)  عدددددد ػن ظو دددددةأ أهزل
 وظو دددددددة ا  ل(169) :عدددددغ شدددددةفل ل( 161) :وزلدددددسةعال   ل(1317) :
  (5)ل(189) :

وو د  إلد ةن ظو ددةأ ؛دغ )لدػ( عضددج )ظودػظو(: أن لدحا ظوحددخو  وسدة ظ رددةت 
ا ددة وو ددغ عةوزددساخ شدوددت ؛شدودد  ظوادددأ ؛شدد   فددال  شدرددل عشدد   وا ُرػ ددف عة

دة    ددوضسل كثادخلظ   أل شت لحا ظوحخو ت  خقهدلة وسة كثُخ  فا كال؛ ع  ور 
ل )لػ  ولا( ؛ورةاغ بدد)ظوػظو ل(538) :  ةل ظود؛خذخل  : "وأ؛ة إل ةش ع أوا

وظودةأ وام ظابوجظأ  ولسدل ظالود ةم  وام ظم؛دخ ؛وردة  عةوددةأ وظودػظو  كيػود  
ةةةةرن لَُّكةةةةػ   ضددددةوى:  ي  و ُهةةةةؽ    

ةةةةار ةِّ   و(6) ج  ال حِّ ةةةة   ه  ف هِّ
ةةةةُص   و(7) ر  ل ُهةةةةؽ  ال ق 

                                                 

  248م1ظوسحودا ( 1)
ا إِّل ن ُأم ػ  م ِّؼ(  فا  ػو   ضدةوى: 63ظوشحل: ظآله  )( 2) م ش  س  د  أ ر  ِّ ل ق  ةي ط اُن  ع اّلل  يَّؼ  ل ُهُػ الذَّ مِّغ  ف ز  َ ب 

ال هُ  س  ل ُهػ  أ ع  م  و  لَِّيُهُػ ال ي ؽ   .ع   ابن أ لِّيػن  ػ  ف ُهؽ  و 
ةًشا(  فا  ػو   ضةوى: 61ظويرز: ظآله  )( 3) د  ةًدا ح  اُ  و ع  ةد    ةاُ   أ ف س ؼ و ع  س ةؼ مَّتَّج ش  ية ِّ ه  ِِّ ف ُهةؽ  ال 

ي ام ةِّ  م  ال قِّ ي ا ُ ػَّ ُهؽ  ي ؽ  ي اةِّ الَد   رِّيؼ   م ت اع  ال ح  ز    مِّؼ  ال ُسح 
  211م1لسل ظو ػظ؛ل ( 4)
  548حا  ظويخظأظ   أبػ   ع   ( 5)
 ( 216ظو يخل: ظآله  )( 6)
 ( 74ظو يخل: ظآله  )( 7)



 

2017 

ةةةقَ  ال ح 
  وظووخقهدددس ؛دددل ظو سددددل أ دددل ظلدددوضسةال ؛دددغ )ظودددػظو  وظوددددةأ  وظودددالم( (1)

  (2)؛ض سة"

ل( 154) :؛ضةددالل  دخظأل أبددا عسددخ ل( 377) :و دةل أبددػ عةدا ظودة لددا 
وددػظو  : "وأ؛ددة  ددد اغ أبددا عسددخو لددحا ظو ددةأ ؛ددل ظوظووددا لددأل   كخلددة عةووددد اغ

ددة كددغت عةددى حددخ  وظحددج أ ددأل ت فددا حددةل  وظودددةأ  وظوددالمت فددأن لددحا ظو ةددع وست
، ػو ة ظو ةس  ؛دة كدةن ؛دغ شددد ة  و ودظت مش دة ودع  شدردل ؛ش دة و ػش دة عةدى 

  (3)وشحػه ؛ش " ل    وظحج كسة وع  شدرل ظو ةأ ؛غ    ُ حخ 

دو لدألا ظوودد اغ فا دة إودى ضدهس دغ أن شوفا  ػأ عةدع ظوة د  ظوسضةردخ: 
ادل  ػظوا ظوسيدةشل ظويرداخل  وبسدة أن ظوة د  ظوضخبهد    دخا لدحا ظوطدةلخل  ف دا  س

 كسة رةا: إوى إعة،ل ظووخ اا ظوسيصضا  وشسثل  وظ رػ هلة

وهاع ع: ُ د ف        م و  م ظ و  م ظ  د  ف  ْ ُل م ف د م  ػ و 

  م و   د   ْع م ؛  ْ    و  ُل م ْع م م  م    :د ُ عت ُلػ    

لدةأ ظوزدساخ  ت إ  ا هس غ إو ةأ حخك إا فا حةو  ظوػرلولحظ ا ه ػن 
دددة عةوضخبهددد   ولدددػ  دددة ردددػ هلة  ةرل )لدددػ(ت مششدددة لشيزدددا فدددا لدددحا ظوحةوددد  شطة؛ل

 ةم ظوحل ا هااد ظابوجظأ ظودة غ ظوشط

                                                 

 ( 62 ل عسخظن: ظآله  )( 1)
م  2117و وددا ظوضةسهدد   ظوحادد  فددا عةددل ظويددخظأظ  ظوددد ل  أبددػ عةددا ظودة لددا  ،ظ  ظ (2)

  45م7  ونشطخ:  خح ظوخ ا عةى ظوذةفه  413  412م1
  415م1ظوحا   ظودة لا ( 3)
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 إن ظوألشه  ظوسيصعه   و اخ فا  د اغ )و ػ(:

 و د         دُ ل   ل د      ُ ػ  : د وه     

 و د         ل      دْ  ل   د و ْ ػ  :    

غ   ةشددت ظوألشهدد  )وُ ددػ(  و ددػن ؛ددغ  ال دد  ؛يددةشل  ردداخل ؛دوػحدد   فةسددة لدد ا
ظو ددةأ  حػوددت  ةعددجل ظوسيصددل ظوثددةشا إوددى  سدد  ظوسيصددل ظمول وحددحفت ظوحخكدد  

 ف ر حت  و ػن ؛غ ؛يصضاغ: ظمول ؛ ة  وظوثةشا ؛دوػح 

و دددةأ ونألدددجو أن ظوشطادددخ ظودددحل لدددة   ظويدددة ئ ؛دددغ ظويدددخظأل ظويخ شهددد  بودددد اغ ظ
 هضد  وةد ػن ظوػظ ، فا ظويخظأل 

وعشددج ظووضةاددل و ددحا ظوطددةلخل ظوسخةوددد  وةيةعددجل  هالحدد  لددألا ظوخددخوج ؛ددغ 
ظويةعددجل  ولددػ أن ظويددخظأ فضةددػْظ  وددظ ؛ضةاهةدداغ عضةدد  ظوحسددل عةددى ظوشطاددخ  ولددا: 

ددددددألا   بددددددد) ةعا (  فيشسددددددة  وددددددظت مشدددددد  أ ددددددخ  " ظوسشدرددددددل ؛اددددددخ  ظوسورددددددل  ف ذ 
  (1)و)،ظعا ("

 ــــاج:االستنتـ

شوألدداغ ؛سددة لددأل  أن  ددد اغ ظو ددةأ فددا )لددػ ولددا( و دد  ؛ددغ و ددة  ظوضددخل 
ظلددوضسة ة ألددل ظوضخبهدد   ددجهسلة  ووظفيو ددة ظويددخظأظ  ظويخ شهدد  بشػعا ددة  وعةددى لددحظ 
ظملدددةس فدددال ؛ادددةل وةذدددظ فدددا ردددح  ظالدددوضسةا  ظوة ػنددد  ظوددددةعي   وعةهددد  

وظفيدت ظوودا خظأل يدظو؛دغ ود  شطادخ هس غ وشة  ردحهح ظالدوضسةل ظوددةب  ودػ و، 
ظالددددوضسةل ظوة ددددػل  ف رددددج  لددددحا ظويددددخظأل ظالددددوضسةل ظوددددحل و ، فهدددد  وأ ألوددددت 

 رحو  

                                                 

   حاث  ةأ  ظو ةأ ظمووى لة ش  عضج أوف لة ش  ) ةعت ( )،ظعت ( 248م1ظوسحودا ( 1)



 

2011 

   ة حاالت التحةةريغ:4
 :عمن هاء الدكن ة حسل هاء الزسير   

شطددخ ظوضةسددةأ إوددى رددػ  ظو ددةأ عةددى أشدد  رددػ  حةيددا هخددخج ؛ددغ أ رددى 
سدل  ولحظ عةووحجرج ولػ  خنا ؛غ ظوشيص  ظووا  شوح ؛ش ة ظو  )ألدة (  (1)ظوحة 

ا ر ضددج كثاددخلظ عددغ  حجرددج ظوسحددج اغ حادددث رشطددخون إوددى ظو ددةأ ع ػش ددة ردددػ لة 
حشاخنلدددة  وظوحشادددخل فدددا ُعدددخ  ظويدددج؛ةأ لدددا أ ردددى ظوحةددد  وألددددة  أو ردددػ  

 ؛د؛ة ل هخخج ؛غ فاػل ودةن ظوسد؛ة  ظوحل هدج ظوحشاخل 

أوق ة هد   شهسهد  وضهقهد  شادج أشد  هسثدلوز ظ شطخشة إوى ردػ  ظو دةأ شطدخل فػ 
لاة هدددد  فددددا ظوة دددد  ظوضخبهدددد    ذدددد ل وحددددجل رددددػ ه   ددددة، ل عةددددى إهاددددة،   ااددددخ 

  (2)،اوا

 ة هاء الزسير:

 لةأ ظوزساخ ظووا وة ة ا  ػ ج عةى شسصاغ: 

  مت ولػ ؛ة ُهضخ  عةوزساخ ظوسشدرل أحجلسة و  رػ ل ؛دوية  فا ظو ال

حدخو   وودهذ وظوشسك ظوثةشا ه  ا ؛وردالل ع ادخا ؛دغ ظملدسةأ وظمفضدةل وظو
 و  رػ ل ؛دوية ت وُنضخ  عزساخ ظو شةه   وبخةر  عشج ظويخظأ 

لدػ:  دساخ ظو ة دا ظوسوردل ولدػ ؛دة لشدة وظوحل هضشاشة فدا  ػ هد  ظويدخظأل 
هددددسه  ظو ػفادددػن )لدددةأ ظو شةهددد (  ولدددػ فدددا عدددخ  ظويدددخظأ: لدددةأ ظوزدددساخ ظوودددا 

                                                 

  433م4ظو وةل  لاألػن  ( 1)
م  1997ددددل 1418، ظلددد  ظوردددػ  ظوة دددػل  ،  أحسدددج ؛خودددة  عسدددخ  عدددةوع ظو ودددا  ( 2)

423  



 

 

2011 

 دة كددخ أو ه شا ب ة عدغ ظوػظحدج ظوسدحكخ ظو ة دا  وحي دة ظوزدع إا أن هيدل  ألة
 ِّ ه مِّة ِّ  ػود   ضدةوى:   دخ وناػ  ظوزع كسدة  دخئ عد  فدا     فحاش حشهةأ لة 

ُكُثؽا ام 
ةا ِّي ُ   و(1) م ا أ  د  و 

ة ُ   و(2) م ي  فةو دةأ فدا لدحا ظآلهدة    (3) (4)لَّ  ع 
  ػن عةى ؛يوزى ظمرل ؛زسػ؛  إا أن لةأ ظوزساخ إ ظ  ةأ  عضج هدةأ 

فيش دددة   ددددخ وةسادددةو ل ووخعةهددد   ادددةشذ ظوهددددةأ لدددة ش  أو عضدددج حدددخ  ؛ادددخو  
وظو دددخل و اددةشذ ظوحددخ  ظوساددخو  وظو دددخل  فةو دددخ ؛شذدد ا ظوسخظعددةل وةساددةو ل 

ولشددةك حددةا  وظوواددةشذ  وظوزددع ؛شذدد ا ظوسخظعددةل وأرددل  وكاللسددة رددحهح  
 ةر  )ظ وهة ظ (  خج فا ة ظويخظأ عدغ ظوألشهد  ظوردػ ه  ظوودا  شدوطع فا دة لدةأ 

ةت فددا ظشاغ رددػ ه   ةبودد   و ددج  سضددت  ةددظ ظوحددةا  وظ رددظوزددساخ وفدد   ددػ 
 لسة:أ ثخلة عساةواغ ؛وذةب اغ  

 ظودضل ظم؛خ ظوسألشا عةى حح  حخ  ظوضة   ا ول:    

 ظودضل ظوسزة ع ظوسادوم عحح  حخ  ظوضة   الثا  :    

 ولة ع بهةشلة بوةظ ظويخظأل وشطاخلة:

                                                 

 ( 241م1يخظأظ  ظود ل (  هيخأ عزع ظو ةأ وكدخلة )ظوحا  فا ظو11ش : ظآله  )( 1)
(   ددخأ ظو دددة ا عةإل؛ةودد   وفوحدد  ظو ددة ػن  و ددع لددةأا حدددز ؛ددغ 63ظو  ددف: ظآلهدد  )( 2)

غادددخ رددددة   وكدددددخلة ؛دددغ غاددددخ رددددة  ظو دددة ػن إا ظبددددغ كثاددددخ وظبدددغ ؛حهرددددغ فيش سددددة 
 ( 91م3هرالش ة بهةأ عةى أرة ة )ظوحا  

س ػ  ظويخظأ  ونزس ة حدز (  ظو ةأ فا )عةه (  يخأ ؛ دػ ل عشج  11ظودوح: ظآله  )( 3)
 فا  وظرو  عغ عةرع 

  571م1إبخظ  ظوسضةشا فا حخ  ظم؛ةشا فا ظويخظأظ  ظود ل  أبػ  ة؛  ( 4)



 

2011 

ػ  أ  بِّةةة   )أشأل  ع( فدددا  ػوددد   ضدددةوى: ظبدددغ عدددة؛خ دددخأ  هِِّهِّ ةةةس  ُهػ بِّأ س 
  ع ددددخ (1)

دة وحخكد  ظو د ةأ  وودع هضودج عدةو سدلت مش دة لدة ش   ف دا حدة د غادخ ظو ةأ  إ  ةعل
ُهػ    و؛ثةدد  )شطاخلددة(  ددخظأل  ػودد   ضددةوى: (2)حردداغ و   ب ِّةة  

  و ػودد   ضددةوى: (3)
 ُ ةةا ةة   و أ    أ ر  ِّ

ػ دحددح  ؛ش ددة ظوضاددد ولددظووددا ل دولشددة ظوألشهدد  ظورددخفه  وةدضدد  (4)
ةدد   فوػوددج  بشهدد  رددػ ه  فددا )لددةأ ظوزددساخ(   ذدد   ظوألشهدد  ظورددػ ه  حدد خ  ظوضه

ظووا  ةح  ب ة لةأ ظودد ت  فحسدل لدةأ ظوزدساخ عةدى لدةأ ظودد ت  فسدغ  دخأ 
حسددل ظوػرددل عةددى ظوػ ددف  و؛ددغ  ددخأ عةو دددخل ظويردداخل أو ظوزددس   عةإللدد ةن 

 ظويراخل شطخ إوى ظوادم ظوحة،ث وةدضل أو ظوود اغ ظودةب  وة ةأ 

 دُ دُ ل دُ    ل    ْلدُ    ل رػ ه  ؛زة ع ؛ادوم:     ظوألشه  ظود 

 دُ ل  أ؛خ ؛ألشا      :                    

 ده  ده ل ده    ل    ْل   ده   ل د حح  حخ  ظوضة  ؛زة ع ؛ادوم: 

 ده ل أ؛خ ؛ألشا      :                   

 

                                                 

 ( 33ظو يخل: ظآله  )( 1)
وظوددج  ظوسرددػن فددا عةددع   76م1ونشطددخ: أ حددة  فزددالأ ظو ذددخ   371م1ظوسحودددا  (2)

ظوخدددخظط  ،ظ  ظويةدددع  ،؛ذددد  ظو ودددةل ظوس شدددػن  ظوددددساغ ظوحةألدددا   حياددد : ،  أحسدددج ؤ 
  76م1  وز حة  فزالأ ظو ذخ 268م1

  ػو   ضةوى:  (51ظوحاخ: ظآله  )( 3)           (  28  وظويسخ: ظآله  )

 و ػو   ضةوى:                      
 ( 36(  وظوذضخظأ: ظآله  )111ظ : ظآله  )ظمعخ ( 4)

محل على 
 السكت

موافقة مجهور 
 القراء

 ابن كثري
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   االستنتـــــاج:

 :شالح  ؛سة  يجم

عشددج ظويددخظأ ظوددد ض  لددػ ؛خظعددةل ؛ددة عضددج ظو ددةأ ؛ددغ   خ ظملددةسأن ظوسددؤ  د1
حاددددث ظوحخكدددد  وظوددددد ػن  فحاددددث و ددددج  ظوحخكدددد  عضددددج لددددةأ ظوزددددساخ عسةددددت 

 ظويػظشاغ ظورػ ه  

لةأ ظوزساخ  ظ  حخك  أرةه  لا ظوزس  ظوودا  سادد لدةأ ظوزدساخ  د2
 عغ غاخلة ؛غ ظو ةأظ   وو ش ة    ا ؛ دػ ل ؛غ عةل ظوسسة ة  

ظودد ت عشدج عضدس ظويدخظأ  وظوسدؤ خ  لةأ ظوزدساخ عةدى لدةأ ج  حسل  د3
  (1)ظملةس لػ حح  حخ  ظوضة  )فا  دم ظوسزة ع وبشةأ ظم؛خ(

ظوزدددس  فدددا لدددةأ ظوزدددساخ لدددا ظمردددل  ونؤندددج لدددحظ ظم؛دددخ ظويدددػظشاغ  د4
ظورػ ه ت من كل كةس   حي  ظاشداةم باغ أرػظ  ة  لا ظوسوصػ ل عغ  ةدظ 

لحظت فين ظوشص  عةو دةأ ؛زدسػ؛  عضدج هدةأ لدة ش   ظووا ا ظشداةم فا ة  وعةى
؛غ  ألل )عةا ع( لا ظمرل  هزة  إوى لحظ أن ظوشصد  عةو دةأ ؛ ددػ ل عضدج 
هددددةأ لددددة ش  فهدددد  ظ ورددددة، فددددا ظوا ددددج ظوضزددددةا  وا رػ ددددج فددددا ظوشصدددد  عةو ددددةأ 

عددددغ ظودددددخاظأ  ػودددد : ل( 754ظوسزددددسػ؛   و ددددج شيددددل أبددددػ حهاددددةن ظمشجودددددا ) :
؛ددغ  دةو لع ؛ددغ فردحةأ ظوددهسغ  رخفضدػن ظو ددةأ ؛ددغ: "و دخنر وألددل ظوحادة   و 

                                                 

رشطددخ: ظو ددةأ ظوضخبهدد  ظورددػ  وظوػضددة ف )، ظلدد   ػواجهدد (    ددػظن ؛شهدددا عألدددجف  ( 1)
عةػم ظوة    ، ظلة  عةسهد  ؛ح سد   ردج  أ بدل ؛دخظ  فدا ظوددش  ) ودةل ،و ل(  ،ظ  

  87غخنا  ظويةلخل  ؛رخ  



 

2011 

 ِّ ة م ي  ل  ع  رُ  ُ ز ِّ ك  الة  ِّ
  وعةا سدة  وعةدا ع  وعةدا غ  وألدل شادج ؛دغ بشدا  سدهع (1)

  (2)وكهذ وألج ه دخوش ة"
  زية  ياء  اإلضــافة:ــ  

لددا هددةأ  ظ ددجل   ددخ ظو ةسدد   فةهدددت عددالم ظودضددل  و ورددل  يةةاء اإلضةةافة:
سحل  شحػ: )شددا(  وبةودضل ؛شردػب  ظوسحدل شحدػ: عةالع و  ػن ؛اخو ل ظو

)فصخشا  وهحدششا(  هيػل ؛ ا بدغ أبدا شةودا: "ظعةدع أن هدةأ ظإل دةف   ظ دجل  
ولددا ظلددع ظوسزددة  إوهدد   وأرددة ة ظوحخكدد ت من ظالددع ا ه ددػن عةددى حددخ  

 ت ولشألاغ  وظ ؛غ  الل ؛سة شحغ عرج، ، ظلو  (3)وظحج لة غ"

ظوسدددو ةع  و دددج عسةدددت عةدددى أن أردددل إودددى كددددخ هدددةأ  :؛دددد و  لدددحا ظويدددخظأل
ظويددددددػل ظودرددددددل فددددددا لددددددحا ظوسددددددد و   فخةرددددددت إوددددددى رددددددحو ة فددددددا ظولهددددددةس 
وظالدددوضسةل  وزن كدددةن ظوددددوح لدددػ ظمردددل  ولدددػ أوودددى وأحددددغ  و دددجت؛ت لدددحا 

 ظوسد و  ظوة ػن  ؛غ   وا ظوسضشى وظوةد  

 دج فدا ة  دخبلة ؛دغ ظووػكادج  ف ددخ ظوهدةأ  أ؛ة ؛دغ   د  ظوسضشدى فخأردت فا د
و  عةى ظوسو ةع ؛غ فوح دةت مش دة ؛دغ  دشذ ظوهدةأ ظوجظود  عةهد   ف دا  د   اوجظ

   خنخ وةهةأ 

أ؛ة ؛غ     ظوةد  فدا ة إ خظأ و   فيج ألضدت ظوية ئ فا عضدس ظويدخظأظ  و 
 ظووا أ ألو ة فا إ ة؛  ظوحا  وظوجوال عةى رح  ظالوضسةل ظوة ػل 

                                                 

 ( 6ظوحاخ: ظآله  )( 1)
  62ظو حخ ظوسحهك ( 2)
  334م1ظو ذف  ( 3)



 

 

2010 

ددخنغ فدا كددخ ظوهدةأ ؛دغ شةل كالم ظويخظأ وظوشحدػناغ وظوة دػناغ  وظوسد و ج
ةةاعرددةل فددا  ػودد   ضددةوى:  ه  م ي  ةةُأ ع  هَّ ةةاي  أ ع ؽ  ةة   ع ر  هِّ

    خألددة أبددػ عسددخو(1)
   ةل ظبغ  شا: " دخ ظوهةأ فدا شحدػ لدحظ  دعهس (2): )عرةل(ل(154) :

  إا أن (4))يةا بذةراي   و(3))كهداي ولخبلة إوى ظودوحد    ظلوثيةال وة دخل فا ة 
ة ؛ة"   (5)وة دخل و  ل

رػ ددح ظبددغ  شددا  أهدد  فا سددة فددا  ،ا عةددى ظبددغ ؛اةلددج هيددػل: "و ددػل ظبددغ 
( اوويدددةأ  دددةلا ؛اةلدددج ؛ثدددل )غال؛دددا( ا و ددد  وددد ت من ظو ددددخل فدددا هدددةأ )عر 

  فددةبغ (6)ظودددة شاغ  وظو دددخل فددا ؛ددهع )غال؛ددا( لددا ظووددا  حددج  ة هددةأ ظوسددو ةع"
ن ظو ددددخل فدددا ظووسثادددلت مودددع هحددددغ ل( 324) : شدددا ردددخ  أن ظبدددغ ؛اةلدددج 

ظوسهع شة    عغ هدةأ ظوسدو ةع  وظو ددخل فدا )عردةل( شة د   عدغ  حت غال؛ا 
 ظوويةأ ظودة شاغ 

ظأ عةددددى و دددد   ددددعهس ظو دددددخت من أرددددل ظوويددددةأ ظودددددة شاغ وأ ددددة  ظودددددخا 
 ظو دخ  وأشذج:

                                                 

ةةا  فددا  ػودد   ضددةوى: 18م21شدد : ( 1) ه  م ي  ةةُأ ع  هَّ ةةاي  أ ع ؽ  ةة   ع ر  م ةةن  َ ةةال  هِّ ةةا ع  و أ ُهةةَش بِّه 
ر    ا م هرُِّب ُأ   لِّ   فِّيه    غ ش سِّ  و 

  و ددج شدددأل ة إوددى ظوحدددغ ع دددخ ظوهددةأ اوويددةأ ظودددة شاغ  57م2ظو ذددة   ظود؛خذددخل  ( 2)
  48م2ونشطخ: ظوسحودا 

ش ِّ  ُهًد  ف س ؼ فا  ػو   ضدةوى:  38م2يخل: ظو ( 3) يجًا ف إِّمَّا ي أ عِّي شَُّكػ م ِّ سِّ ا    ه  ش  َُم ش ا اه  ُِّطؽا  مِّ
ز ُ ؽن   ع  ِّ    ػ  و ال  ُهػ  ي ح  هِّ م ي  فن ع  ؽ  اي  ف ال       ُهد 

ُمؽا    فا  ػو   ضةوى: 19م12رػلف: ( 4) س  يَّار ةن ف أ ر  اءت  س  ل   و    ُهػ  ف أ د  ل ؽ ُ  َ ال  ي ةا و ارِّد  ن د 
اع ةً  َروُ  بِّز  ر   ه ة  ا ُغال من و أ س  مِّيػن بِّس ا ي ج س ُمؽن   ُبذ  ُ ع  ل    و 

  49م2ظوسحودا ( 5)
  49م2ظوسرج  ظودةب   ( 6)



 

2011 

ر(1)د  ِّاقاااهلر ااارْاا رلااكريااار  اار
ر

ر(2) املَ ض اا ِّر ااارأ اا  ررقالاا رلاا رر
ر

د ل  وودهذ هضدخ   ة دل  ولحظ ظوذدضخ ؛سدة ا رةوددت إوهد  وعسدل ؛ثدل لدحظ ل 
  (3)لحظ ظوذضخ ؛غ ظوضخل وا لػ ؛سة ُهحوح ع  فا كوةل ف عد و ل

و كددخ ظود؛خذددخل أش دددع ظلوذدد جوْظ و دددة بألاددت ؛ا ددػل  ولدددػ باددْت ظمغةدددا 
ظوسويددجم  و ددةل: "وك شدد   ددجت  هددةأ ظإل ددةف  لددة ش   فحخك ددة عةو دددخ وسددة عةهدد  

من هدددةأ ظإل دددةف  ا   دددػن إا  أردددل ظوويدددةأ ظوددددة شاغ  وو شددد  غادددخ ردددحهحت
  (4)؛دوػح  حاث  ألة ة أوف فا شحػ )عرةل("

                                                 

؟ 76م2فددا ؛ضدددةشا ظويدددخ ن وةددددخاظأ  دددةأ عةوسثشدددةل ظودػكهدد  ( 1)   و؛ضشدددةا: هدددة لدددحا لدددل ودددظ فهددداا
 ) حادث كددخ هدةأ ظوسدو ةع  وفدوح هدةأ ظوسدو ةع ظوسدجغع فا دة ولدػ وظوذةلج فهد   ػود : )فهدااه

ظودرهح ظوذة ل فا ظالوضسةل  وكدخلة و    ةاة   ح ةلة أبػ عسخو بغ ظوضالأ وظودخاظأ 
 ( 69م1و صخل  )رشطخ:  خح ظو ةفه  ظوذةفه  

باوةن ؛غ ظوخ د ظوسذصػ   ُشد ة إوى ظمغةا ظوضاةا فا: ظو حخ ظوسحهك  مبا حهةن ( 2)
   ددةل 198م7  و وح ظوسضددةشا  ظآلوػلددا91  91م7  ظوددج  ظوسرددػن  ظوحةألددا428م6

ظودساغ ظوحةألدا: " كدخ ظوذدها أبدػ  دة؛  وأغةدا ظوضاةداا   دةل )أبدػ  دة؛ ( و أرود  فدا 
 أول ،رػظش   وأول لحظ ظوخ د:

ددددددددةفهخلا   أ هأْلددددددددل فددددددددا  ددددددددػل ُ؛ض 
 

دددا  ش دددج  ظ دددوالطه ظوةادددله وظوض ذه  عه
 

  (91م7)رشطخ: ظوج  ظوسرػن  
  26م2  ونشطخ: ظو ذف  ؛ ا بدغ أبدا شةودا 159م3؛ضةشا ظويخ ن وزعخظع  وةد ةج ( 3)

  428م6  ظو حخ ظوسحهك 448م1  ؛ذ ل إعخظل ظويخ ن 27
  198م7  ونشطخ: ظو حخ ظوسحهك  و وح ظوسضةشا  ظآلوػلا 551م2ظو ذة  ( 4)



 

 

2012 

 ة السخط ؽن له   القراءة:

؛دددغ ش يددد  يدددخظأ   دددةل: "وضة دددة ؛دددغ ولدددع ظوشددددا ظوددددخاظأ ظويدددخظأل إودددى ظودددػلع  
وا ل( ": 228  و ددةل ظوشحددةس (1)ػلع"فيشدد   ددل ؛ددغ لددةع ؛ددش ع ؛ددغ ظوددهحاددى 

  (2)عةى ظوذحو "ل د د عد و رش  ا أن هحسل كوةل ف 
ؽ ِّبؽن لها:  ة السر 

وظم  دددح فدددا لدددحا ظوسدددد و  ظويدددػل عددد ن كددددخ هدددةأ ظإل دددةف  و ددد  ردددحهح  
 ةبودد   و ددج أ ددة  إوددى  وددظ ظآلوػلددا فيددةل: "وبةواسةدد  ا  نددا فددا رددح   ةددظ 

فدا حدجرث بدجأ  ظويخظأل ولا و   فرهح   و ج  ول أش    ةع ب ة  لػل ف 
د   ددا ف  ضددةوى وػ  دد  بدغ شػفددل  الل وظودددالمو ددخح حةود  عةهدد  ظورد ظودػحا
  (3)فيش ة لة ؛حس   ةو "عش  د 

ظ عةا دة  ل حظ  دة ويةعدجل شحػند   و؛ؤكدجل كةن ،و  ظوحسدل عةدى ظوشطادخ ؛حييل
وأش  حادث أ دة  إودى ظويدخظأل كدةن فهد  عدخل وةيدخظأل كدجوال ،ون ظوسددةس ب دة 

ظ عةا ة فيك   ؛غ  خنا أو عضاج ؛ضوسجل

                                                 

ظوسردخن  وةود وهس  ؛ضةشا ظويدخ ن  ظوددخظأ   حياد : أحسدج رػلدف ظوشادة ا و  دخون  ،ظ ( 1)
  198م7  و وح ظوسضةشا 75م2  1وظوشذخ  ؛رخ  ط

ه  وعة  عةه : عألجظوسشضع  ةال إبخظمهع  ؛شذػ ظ    و ل حػظ إعخظل ظويخ ن  ظوشحةس( 2)
  231م2  ل1421  1ؤ عةا بهزػن  ،ظ  ظو وا ظوضةسه   باخو   ط

؛ددغ ظوددػحا ظوخؤنددة    ةوددت عة ذدد  د   ددا ف عش ددة د "أول ؛ددة ُبددجئ عدد   لددػل ف( 3)
ظورةوح  فا ظوشػم     فيةل و  و    بغ شػفل: "لحظ ظوشدة؛ػس ظودحل ُشدداهل عةدى ؛ػلدى  

هلدددة  إ  ُهْخخُ دددظ  ػ؛ددظ   دددةل  لدددػل ف  ة  هدددة واوشدددا أ ددػن ح  ددح عل أو   هددة واوشدددا فا دددة   
ُ؛ْخخه ددات لددْع    "  )رشطددخ:  ددخح رددحهح ظو خددة ل  ظبددغ عصددةل  عددةل كهقهدد  كددةن بددجأ 

ات 35م 1وػحا إوى  لػل ف ظ  (  وظوذةلج فه : ؛خخ ه



 

2017 

  فددا لددحا ظويددخظأل وهذدداخوْظ إوددى ظوو ونددل أو ظووذددأله   و كة دد  ووادد  ظويددخظأ إوهدد
 حسل ظوشحةل وػ   وظحج ؛غ و ػا ظوحخكة   فشخ  ،و ا فدا  دػظ  ظو ددخ وهدةأ 

  هةدايظإل ةف  وظعوسة، ظووذأله  فا  خدخنح  دخظأل ظو ددخ فدا  ػود   ضدةوى: 
بذرايو

(1)   

 وف  ضؽء عمػ المغة السجاصر:

 ؛خ  فا ظوسخظحل ظآل ه : عراين  ألاغ ظو وةع  ظورػ ه  أ

 فا   خ ظو ةس  y uشذػأ حخك  ؛د،و     y u m s< a ظمووى: ظوورحهح ع رى  

 u nظووخةز ؛غ ؛يصل   a y s< a ظوثةشه : ظوود اغ عرىْ 

ى  و ج عيات فا و ا   سهع  e s< a ظوثةوث : ظإل؛ةو  عهره

 (2)و ا  ظوحزخ؛خحة  ؛وصػ ل ض خ  فا   a s< a ظوخظعض : ظودوح عرة

   إضافة ياء الستكمػ:

ةل  عي ةف  هةأ ظوسو ةع إوى   خ ؛خحة   a y s< a ع ر 

ةل     حخنظ ظوهةأ ظوسوصخف  عةودوح  إلض ة لة  a y a s< a ع ر 

ةله   ةأ ظوسوصخف  عةو دخل إلض ة لة حخنظ ظوه  a y i s< a ع ر 

 

                                                 

  199م7 وح ظوسضةشا  ظآلوػلا ( 1)
ضةلخل ظووخةز ؛دغ ظوويدةأ ظوددة شاغ فدا ظوضخبهد  ظودردحى  عألدجظوية،  ؛خعدا ظوخةادل  ( 2)

  193د191  1997  ظوضج، ظمول  15أعحةث ظواخ؛ػك  ؛ح



 

 

2012 

  ولددػ هالحدد   ألددل (1)وفددوح ظوهددةأ أ ددػ  فددا ظوضخبهدد   وظوهددةأ ظوس دددػ ل  ياةدد 
كِّت ابِّي   ظو ةأ فا  ػو   ضةوى: 

ابِّي     و(2) د  حِّ
(3)  

أن ظودوحددد  أردددل حخكددد  ظوهدددةأ  ونألدددجو أن ردددػ  ظوهدددةأ ؛سدددة لدددأل  و ألددداغ 
ددددةل( عرددددػ  ظموددددف )ظودوحدددد  ظوصػنةدددد (    ددددعهست مشدددد  ؛دددددألػق فددددا )ع ر 
فةويخظأ ددةن  خ؛هددةن إوددى إهزددةح رددػ  ظوهددةأ ظوسدددألػ   عدد وف  ون ددػن إهزددةح 

ظوسػ ددل ظوحزددخ فددا لددحظ ف لددل رددػ  ظوهددةأ إ؛ددة عدوحدد  عضددجلة  أو ظو دددخل  
ظو ة،هدد  هخوددة ون ألددل هخوددة ون ظودوحدد  إ ظ كددةن ظا وهددة  بدداغ ظودددوح وظو دددخ  و 

ددةل( (4)ظو دددخل عةددى ؛ددة  يددخ ا كوددا ظوة اددة    ووهددةأ ظإل ددةف  فددا كةسدد  )ع ر 
 > a  saو ل ؛خوةفت فيج ظ رةت عةلدع ؛يردػ   وُلد ي ْت عردة ت شػندل 

y a (5)  وكدخلة و   وألشا رخبػع ؛غ  سهع  وفوح ة و ا  ظوحزخ  

و ػ ا  ة: أن )ظوهةأ(  ةأ  فا ؛ػ ل ام ظو ةس  ظوسححوف  عدضدل  دةشػن 
ولددددا )ظوددددػظو(  و حخن  ددددة عةو دددددخل  يػندددد  رددددػ  ظوهددددةأ  ظاشددددداةم ظورددددػ ا 
 a s a >  وفا ؛خحة   ةوهد  حدحفت ظو ددخل  a s a y I >ظوسوصخ  عضج أوف 

y  وةد ػو  وظوهدخ 

                                                 

  731م3لخ رشةع  ظإلعخظل ( 1)
ةةؼ  ُأوعِّةة   ( فددا  ػودد   ضددةوى: 19)ظوحة دد : ظآلهدد  ( 2) ةةا م  ُقةةؽُل ه ةةاُؤُم  ف أ مَّ ي  يشِّةة ِّ ق  ةةُ  بِّي سِّ كِّت اب 

ُؤوا هِّت ابِّي    َ ر    ا
ابِّي    إِّ  ِّ  ظ ش شُن أ   ِّ  ُمال    ( فا  ػو   ضةوى: 21ظوحة  : ظآله  )( 3) د    حِّ
  193ضةلخل ظووخةز ؛غ ظوويةأ ظودة شاغ  ( 4)
 شدد ة ظوسرج  ظودةب   ظوردح  ( 5)



 

2011 

   أ ألددت  وددظ أبددػ حهددةن(1)وعةهدد   فيددج  ددخئ ب ددحا ظويددخظأل وو ددة شطاددخ ؛ش ددة
"و؛دة  ول عدغ شدةفل عدغ لد ػن   ولػ ؛يجم عةى ؛غ شدى   دةل: ل(754) :

هةأ ظوسو ةع فا ؛حهةل لػ  سل باغ لة شاغ ُأ خل ظوػرل فه  ؛اخ  ظوػ ف 
  (2)وظمحدغ فا ظوضخبه  ظودوح"

أل ظوشطاخ ؛ؤنجل وةيخظأل ظموودى  ف دا شطادخ و دة ؛دغ شةحهد  وويج  ةأ   خظ
ظوجاو   لحظ ظوشطاخ ؛غ ظويخظأظ  ظويخ شه  ،فدل عةالدوضسةل ظوة دػل وةيدخظأل شحدػ 
ظويألدددػل  وأرددد ح و ددد   ةدددظ ظويدددخظأل ؛ضةدددالل فدددا ظوضخبهددد   ؛سدددة ردددج ة ة فدددا ،ظ دددخل 

خبهدد  ؛ة ددل ظويددخظأظ  ظورددحهح   إ  ظلددوهدةؤلة وذددخط ؛ػظفيدد  و دد  ؛ددغ و ددػا ظوض
دة  أ؛ة؛شة ؛غ  دالل لدحظ ظوشطادخ ؛دغ ظويدخظأظ  ظويخ شهد   وناضدل ؛دغ و   دة و  ل

ظويددخظأل ظالددوضسةل ظوة ددػل فددا ؛يألددػال فددا ظوةدددةن ظوضخبددات إ  إن ظوشطاددخ رشيددل 
إوددى ،  دد  ظويألددػل ظوة ددػل  ونثألددت و ددة إ؛ ةشهدد  ظلددوضسةو ة فددا ظوة دد   فسددغ لشددة 

 ةأ ع   ف ػ هسثل وا ظوة    ألخ  ألساو   ونط خ لألا ظلوسةم ظوضةس
ًًا  ــ  الكضايا  الصزفًة:  ثان

هضشا ظوج س ظورخفا ظوحجرث  ولػ فخع ؛غ فخوع ظوةدةشهة  و؛دوػ  ؛غ 
؛دوػنة  ظووحةال ظوة ػل بوشةول ظوألشه  ظووا  سثة ة ظوره  وظوسيةشل وظوضشةرخ 
ظورػ ه  ظوودا  دؤ،ل ؛ضدةشا ردخفه   ونددسى ظوسحدج ػن لدحظ ظودج س ؛ردصةح 

سػ فػوػ هدددددددة(  ولدددددددػ هذددددددداخ عدددددددة،ل إودددددددى ، ظلددددددد  ظوػحدددددددجظ  ظوردددددددخفه  أل )ظو
 )ظوسػ فهسة ( ،ون أن روضخل إوى ؛دة ل ظووخكاا ظوشحػل 

                                                 

ةةاعِّ  (  فددا  ػود   ضدةوى: 162ظمشضدةم: ظآلهد  )( 1) س  م  ةةاي  و  ي  م ح  ُ ُدةكِّ  و  ةةال عِّ  و  َُةةل  إِّنَّ ص 
يؼ   ب ِّ ال ج ال سِّ   ر 

  537م2  ونشطخ: ظ  ذة  ظوزخل  714م4ظو حخ ظوسحهك ( 2)
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و ، ؛غ ؛ددة ل ردخفه  فدا ظويدخظأظ  ظويخ شهد   و،و  وأحةول أن أباغ فهسة 
 و وظ عةى ظوشحػ ظآل ا: ظوحسل عةى ظوشطاخ فا ة 

 ــ  التحىيل  يف  الصًغ  الصزفًة: 1

 حسل السفرد عمن واو الجس : ة 

ظواسدل فددا ظوة د  ؛ددة  ظ، عةدى  ال دد   ولدػ هحيدد  ظإلهادة   ف ددػ ه شدا عددغ 
حددخو  ظوضصددف  ونضألددخ عددغ ظوساسددػع بةدطدد  وظحددجل  و بسددة ظلددوخج؛ت ظوضددخل 
ظوسدددخ، بددجل ظواسددل  و ودددظ إ ظ كددةن ؛رددج ت من فهددد  ؛ضشددى ظواسددل وزن أفدددخ، 

سػع ونية ش ة عدةوسدخ، هادج فا دة  ندة،ل ودطلة  ووسة فه  ؛غ ظوخد   و؛غ روو ل ظوا
فا عج، ظوحدخو  عةدى ظوسددخ،  ولشدة رألدخ  لدؤظل  وهدع  كدةن ظواسدل عةودندة،ل وودع 
ه غ عةوشيز؟ ووضل ظإل ةع    سغ فا أش  وسة كةن ظواسل   ثاخ ظوػظحج  و ا 
  ثاخ حخو  ظوػظحجت وو ػن ظودنة،ل كةوضػل ؛غ ظملسةأ ظودة ص   ولحظ لدػ 

  (1)ن و ج  عة   شدا  وظظولهةس  إا إ

وظوسدخ، أ ف ؛غ ظواسل  فا حاغ أن ظواسل أ يل ودطلة و؛ضشى  و ةأ فا 
ظوة    كخ ظوسدخ، وظوسخظ، ظواسل  كيػو ع وةاسةعد :  دهس وعدجو   دةل  ضدةوى: 

 ِّف ةةةي  ه ةةةُُالء ض 
ةةةاًل  ُ ةةةػَّ   و دددةل: (2) ف  ِّْ ةةةرُِّ ُكػ   ُيخ 

  و كدددخ ظواسدددل وظوسدددخظ، (3)
ةةة   ضددةوى:  ظوسدددخ، وظوسثشددى   ددةل ْ هِِّف  ةةؼ  ةةُ  ع  إِّن  َّع 

  وظوسددخظ، وظحددج  و ددةل (4)

                                                 

  3م5 خح ظوسدرل  ظبغ هعهر ( 1)
 ( 68ظوحاخ: ظآله  )( 2)
  (67غةفخ: ظآله  )( 3)
 ( 66ظووػب : ظآله  )( 4)



 

2011 

يؼ   ضدددةوى:  ر اء ال ُحُجةةةر اتِّ  إِّنَّ الَّةةة ِّ ةةةؼ و  ةةةغ  مِّ ُيش اُدو  
بِّةةةػ    وظوسشدددة،  وظحدددج  (1)

ُمؽن   س  ُ  ال ُسر  ي ر  ِّ
  (3)   ولػ وظحج  بجوال: أ  ل إوا ع    (2)

وةاسل وظوسدخ،  هضةدل و و، وحاغ رو ةع ظوخظفضا عغ ظلوخجظم ظويخ ن ظو خنع 
أودةظ فيك عةى ره   ظواسل عسة فا ره   ظواسل ؛غ  د  و خس وبسدة فدا 

  (4)ظوسدخ، ؛غ  يل

وا وال  ظويخظأ فا ره  ظواسل  وظلوخجظم ظوسددخ، عشدج عضزد ع  وظواسدل 
 عشج   خنغ  كةن و  شراا فا لحا ظوج ظل  

فضشدج  دخظأل ة هسة ة دة  ؛غ ظويخظأظ  ؛د  و ضا و حا ظوطةلخل و ج دا أ شةأ ف
ةةا ػودد   ضددةوى:  ش  ر    ةةت ط ج ش ا ل خ  مُِّفؽن  بِّةةاّلل ِّ ل ةةؽِّ اس  ةةي ح  س  و 

   هيددػل ظود؛خذددخل (5)
ةةت ط ج ش ا: "و ددخئ: ل(538) : ل ةةؽِّ اس 

ة و ددة بددػظو ظواسددل عزددع ظوددػظو  ( 6)  ذددألا ل
ت   ػو   ضةوى: فا  ةؽ  شَّةُؽا  ال س  ظوسدػ ( حادث  خ دت ظودػظو فدا )فوسشدػْظ   (7)"ف ت س 

ة عةوػظو فا )وػ ظلوصضشة(   و دداخ ظويج؛ةأ و حا ظويخظأل ع ش  فخظ  ع دخلة  ذألا ل
؛دغ  يدل ظو دددخل عةدى ظودػظو حسددالل إهةلدة عةدى وظو ظواسددل عشدج  حخن  دة اوويددةأ 

                                                 

 ( 4ظوحاخظ : ظآله  )( 1)
 ( 35ظوشسل: ظآله  )( 2)
  333م1ظوسدلخ فا عةػم ظوة    ظوداػشا  ،ظ  ظواال  )،  (  )، ط( ( 3)
  264،ظ  ظو وةل ظوضخبا  إعاة  ظويخ ن  ؛رصدى رة،ق ظوخظفضا  ( 4)
 ( 42ظووػب : ظآله  )( 5)
(  ظوسحودددا 237(  ونشطددخ: ظو يددخل: ظآلهدد  )94: ظآلهدد  )(  وظو يددخل61ظواسضدد : ظآلهدد  )( 6)

و ندددج بدددغ عةدددا )ل  و ظلدددوصضشة( عزدددع  ر] دددخأ ظمعسددد 46م5  وظو حدددخ ظوسحدددهك 292م1
 ظوػظو[ 

  ونشطدددخ: ظمردددػل فدددا ظوشحدددػ  ظبدددغ ظوددددخظج   حياددد : عألدددج 274  273م2ظو ذدددة   (7)
  55م1   وظوسحودا371م2ظوحداغ ظودوةا  ؛ؤلد  ظوخلةو   وألشةن د باخو  
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 ذػظ ظ ةل لاألػن : "و ج  ةل  ػم: )ل  ُو ظلوصضشة( و أل ػلة بػظو   (1)ظودة شاغ
  (2)ظوخ ل"

وحوظ عيػو : "وزشسة كةن ظوحدج وسدة أ كدخا ودظ ولدػ أشد  إ ظ  هيػل ظوسألخ، ؛ضةالل 
 ددةن ظودددة غ ظوددحل  حخكدد  فددا ظودضددل كدددخ  ت مشددظ وددػ فوحودد  اوودد ذ عةودضددل 
ظوسشرػل  ووػ  سسو  اوو ذ عةودضل ظوسخفػع  فدي ظ كددخ   عةدع أشد  عدة ل 
 فددا ظودضددلت من ظو دددخ وددهذ ؛ددغ إعخظعدد   وزن كددةن ظودددة غ ظوددحل  حخكدد  ظلددع

وزن  دددسست  ت مشدددظ ودددػ فوحوددد  اووددد ذ عةوسشردددػل غادددخ ظوسشردددخ    ددددخ 
رددددخ  ف دددددخ   ودددد ال رةودددد ذ عددددةوسخدػل إ ظ كددددةن ظوودددد ذ عددددةوسخفػع غاددددخ ظوسو

ظوسخدػل ظوسضخل هحةي  ظووشدػنغ ا ؛حةود   فةدحوظ كدةن ظو ددخ ظودال م اوويدةأ 
  (3)ظودة شاغ"

ا  لددػ: ؛ددة   ا ظوددج س ظورددػ ا ظوحددجرث و رددػ  أ؛ددة عةددع ظوة دد  ظوسضةرددخ: 
إ حددددةم ظوحخكدددد  ظويردددداخل )ظو دددددخل أو ظوزددددس  أو ظودوحدددد ( عةددددى )ظوددددػظو( و وددددظ 
 ووردددحهح ظوشطددددةم ظوسيصضددددا وألشهددد  ظو ةسدددد  ظوضخبهدددد   فدددةوسيصل ظوضخبددددا ابددددجا أن

شى عحخك   كسة ا هس غ أن رألجأ ظوسيصل رو ػن ؛غ رة؛ت  ولحظ ظورة؛ت ُرث

                                                 

  و ظ، ظوسداخ فا عةع ظووددداخ  ظبدغ 37م3  وظوسحخ  46م5  434م5ظو حخ ظوسحهك  (1)
  ل1422  1ظوادددػ ل   حياددد : عألدددجظوخ ق ظوس دددجل  ،ظ  ظو ودددةل ظوضخبدددا  بادددخو   ط

  163م21  و؛خورخ ظبغ  ةوػن  444م3
  155م4ظو وةل ( 2)
  174م3ظوسيوزا ( 3)



 

2011 

ظويرددداخل ووردددحهح    ف دددةن ابدددج ؛دددغ إ حدددةم إحدددج  ظوحخكدددة (1)ظوضخبدددا عحخكددد 
 ظوشطةم ظوسيصضا كسة هط خ فا ظوسخصك ظووةوا:

 وػه ظلوصضشة      

 وُػ ظلوصضشة   وْػ ظلوصضشة          

 وػ  ظلوصضشة      

ونضدددػ، ظوددددألا فدددا  حخندددظ ظودددػظو عةوزدددع أو ظو ددددخ وةدددوخةز ؛دددغ ظوسيصدددل 
ظوردددػ ا ظوخدددة؛ذ ظوسخفدددػل )ط ح ط ط( ظويرددداخ ظوس ةددد  عردددة؛واغ  

 :(2) وظ كسة رةاونس غ  ػ هح 

  عددد ل واوذددد ل فا دددة ظوسيصدددل إنا ظودددػظو إ ظ ُلددد اهش ْت ولدددا ؛وةدددػال عةلدددع  ؛ضدددخت 
 ظووةوا:

ش ْػظ ظوسػ  )ش ْػْل(  ػل فدا ظوضخبهد  إا فدا ولػ ؛يصل ؛خفد (n a w L)ف و س 
  وز ظ حخكدددت ظودددػظو عةوزددددع أو ظو ددددخ رشيددددع لدددحظ ظوسيصدددل إوددددى حةوددد  ظوػ دددف

  (3)(w u L(  و)و  ل: n aولسة: )ن: ؛يألػواغ فا ظوضخبه   ؛يصضاغ 

وظوسالحد  أن كددل ظو ةسددة  د ظووددا  خ ددت عددةواسل وظإلفددخظ، د ظحوسددل ظوخلددع 
خدددال  بددداغ ظإلفدددخظ،  خظأ ا دددةت حادددث إش دددة ؛ وػبددد  عذددد ل وظحدددج  ووضدددل ؛دددخ،ت ظو

اع  د كسدة لدأل  د أل فدا شدػع ظوسيصدل  وبةووحجردج: ظوشدػع ظوسيصضدا  وظواسل ؛يصضه

                                                 

خبهددددد    ؤنددددد   جردددددجل فدددددا ظوردددددخ  ظوضخبدددددا  ،  رشطدددددخ: ظوسدددددش ح ظوردددددػ ا وةألشهددددد  ظوض( 1)
  191م  1981دل 1411عألجظورألػ   ةلاغ  ؛ؤلد  ظوخلةو   

ظووذدد ال ظورددػ ا فددا ظوة دد  ظوضخبهدد   فشػوػ هددة ظوضخبهدد   لددةسةن حدددغ ظوضددةشا  ظوشددة،ل ( 2)
  191م  1983دل 1413  2ظم،با ظوثيةفا د  جل  ط

  191ظووذ ال ظورػ ا فا ظوة   ظوضخبه   ( 3)

1 
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  كةشت أو ل  ف ل ظو ةسة  ؛دخ،سيصضاغ: ظويراخ وظوسوػلكظوسدوػح  ونذسل ظو
؛اسػعددد   ظوسيصدددل  ألدددل ظم ادددخ ؛ش دددة أحدددج لدددحرغ ظوسيصضددداغ  وبوحػنةددد  إودددى 

إودى ظواسدل أو خظ، د ةس  ردخفهلة  فووحدػل ؛دغ ظإلفددظوسيصل ظآل خ  و اخ ،او  ظود
 ظوضدددد ذ  فسدددثالل كةسددد     (1) ى دددد  لدددست وفػ  دددة أودددف رددد اخل وودددجل عةددد

ظواسدل  وا  شصد  إا ؛اسػعد  د و دج  دةأ  ؛ددخ،ل فدا  هدة  أ دخ بخلدع   دخ 
ف ا ؛دخ،ل  وظوسيصل  ألل ظم اخ  رداخ  وبيشةوود   وحدػل ،اوو دة ؛دغ ظإلفدخظ، 

)   (2)إوى ظواسل )بااهش ة  

وعةدددى  ودددظ: فدددي ظ كدددةن ظوسيصدددل  رددداخلظ فجاوددد  ظو ةسددد  ظإلفدددخظ،  وز ظ أشادددل 
ويةعدجل عةدى إشال  دة  حادث إن عضدس ظو ةسدة  فجاوو ة ظواسل  ووهدت لدحا ظ

إ ظ كدددةن ظوسيصدددل  ألدددل ظم ادددخ ؛ش دددة  رددداخلظ كةشدددت ،اوو دددة ظواسدددل  فدددي ظ أشادددل 
 رة   ،اوو ة ظإلفخظ،  شحػ: )ُ ُوا وكهو ةل( 

                                                 

  (   ػودد   ضددةوى: 41فددةشخ: ظآلهدد  )لددػ ل ( 1)                   

                                         

                         
ظوخردة ز ظوة ػندد  ويددخظأل حدددز د ، ظلدد  فدا ظوألشهدد  وظووخكاددا د ،  عددالأ إلددسةعال ( 2)

ددددد  ة؛ضدددد  ظوسشهددددة  )عحددددث ؛وددددةح عةددددى  ظوحسدددددظول   دددددع ظوة دددد  ظوضخبهدددد   كةهدددد  ظآل،ظل
 ( 126ظإلشوخشت: ؛ػ ل ظموػك   



 

2011 

 وتصًريها  زوف مد  طىيلة: (1)إشباع احلزيات الكصري  

فيدج  كدخوْظ أن  ظلوخعت لحا ظوطةلخل ظشو ةا عةسةأ ظوضخبه  ؛شدح و دت ؛  دخ 
عضددس ظول ة ددل كةشددت  ذدد ل ظوحخكددة  و سصة ددة  وبضزدد ة ظآل ددخ كددةن هحددح  
ةت وحظ و ج فا ظوة اة  ظوضخبه   وبةووةوا فيج  دخل  ظوسسجو، ونخوةد ة ظ واللل

ًكةا إوى ظويخظأظ  ظويخ شه   و ختج عةدى ظوحسدل عةدى ظوشطادخ  دخظأل  ر  ةاُف د  الَّ ع خ 
ن ذ  و ال  ع خ 

وظشدخ، عةوادم عدغ علهد  ظويدخظأ   (3))ا  خف( عةوادم    خأ حسدل:(2)
ظود ض   وحاو  فا ظوادم أش   ضة   دػظل ظوصةدا )فة دخل( ولديصت ظمودف 

  أ؛ة  ػو : )وا  خذى( ف دةوخفل عةدى (4)؛غ )ا  خة ( ود ػش ة ول ػن ظودةأ
ظالددو شة ت  ددةل ظودددخظأ: "ووددػ شددػ  حسدددل عيػودد  "وا  خذددى( ظوادددم وزن كةشددت 

  أو عصف عةى )ا  خف(  وظوسضشدى فدا  دخظأل ظواددم ف دػ (5)أ فه  رػظعلةظوهة
 صدددةل وسػلدددى ا  خدددف أن ردددج كظ فخعدددػن وأشدددت ا  خذدددى  دددا لة ؛دددغ أ؛دددخ 

   (6)ظو حخ"

                                                 

لددل ظوواػنددج ونددخظ، عدد  "أ،ظأ ظوحخكددة  كػظ؛ددل غاددخ ؛شيػرددة  وا هصةدد  ظإل دد ةع عشددج أ ( 1)
؛خوةدددة " )رشطددخ: ظووس اددج فددا عةددع ظوواػنددج  ابددغ ظواددد ل   حيادد : ،  عةددا حددداغ 

(  وو دغ ظودحل هضشاشدة 55م  1985ددل 1415  1ظوألػظل  ؛ و   ظوسضدة    ظوخندةل  ط
ةا أبددػ عسددخو ظوددجظشا و دد  ظوس ساصصدداغ ؛ددغ ظوضددخل فددا لددحا ظوسددد و  ظإل دد ةع ظوددحل لددسا

 ( 27م1ظوحرغ هيػوػن: ظوج ظمهع وظوسشةباخ وظوسدة اج )ظو وةل 
 ( 77ش : ظآله  )( 2)
  311م5   ظ، ظوسدداخ 221  ونشطدخ: ظوحاد   ظبدغ  ةوػند  421ظود ض   ظبغ ؛اةلج ( 3)

  252م2  ظإل حة  311م2ظوشذخ فا ظويخظأظ  ظوضذخ 
  458ظوحا   أبػ   ع  ( 4)
  281م2 ؛ضةشا ظويخ ن( 5)
  125م7؛اسل ظوألهةن ( 6)

1 
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وب ددددحظ هاددددا أن   ددددػن ؛ادو؛دددد  أل )وا  خددددر( غاددددخ أن ظويددددة ئ أ دددد ل 
ةبِّ  ػو   ضةوى: ظوحخك  وشطاخ  وظ  خظأل  يِّر     ول  شألدل (1)ر  إِّ َّةُ  م ةؼ ي تَّةقِّ و 

  وحاود  أن (2)فدا ظوػردل وظوػ دف"عدغ ظبدغ كثادخ عي  دة  ظوهدةأ "ل( 291) :
ع هيزدا"  وسضول ؛اخ  ظورحهح  فهيػل: " نج ودظظودضل ؛غ ظوضخل ؛غ هاخل 

 دددةل ظبدددغ   و (3)ونيدددج  فدددا ظوهدددةأ ظوحخكددد   فهحدددحف ة فو يدددى ظوهدددةأ لدددة ش  وةاددددم
 وو  فا إ  ة  ة و  ةن:" ةوػن : 

ن ؛غ ظوضخل ؛غ هاخل ظودضل ظوسضول ؛ادخ  ظوردحهح  فهيدػل: أحجلسة: أ
وددع هدد  ا  نددج     وظا وهددة  فددا ؛ثددل لددحظ حددح  ظوهددةأ وةاددة م     وزشسددة هاددػ  

 إ  ة  ة ؛ل ظواة م فا  خو ل ظوذةعخ 

وظوػ دددد  ظوثددددةشا: أشدددد  ألدددديك ظوهددددةأ وددددج ػل ظواددددة م   ددددع عيددددا ظويددددة  عةددددى 
  (4)ةع" دخ  ة  وأ  ض ة ودطلة فحج ت ظوهةأ وإل  

ن ظويدخ ن ودهذ عذدضخ   ةت: وز ظ ظشودى  خخنح ظآلهد  عةدى ظوػ د  ظمولت م
 فيش  روضاغ  خخنا ة عةى ظوػ   ظوثةشا عةى ؛يوزى كالم ظبغ  ةوػن  

                                                 

ةةا  ُيؽُسةةُ   َ ةةاُلؽا  أ إِّ َّةةغ  (   ػودد   ضددةوى: 91لددػ ل رػلددف: ظآلهدد  )( 1) َ ةةال  أ        ةةن  ُيؽُسةةُ  
ر   و ه ة  ا أ  ِّ  َ د  م ؼَّ ل ُ  يُ  أ    بِّر  ف إِّنَّ ل   ال  ُيزِّ يِّر  ش ا إِّ َُّ  م ؼ ي تَّقِّ و  م ي  شِّيؼ   ع  دِّ   ال ُسح 

ظودددد ض  فدددا ظويدددخظأظ   مبدددا ع دددخ أحسدددج بدددغ ؛ػلدددى بدددغ ظوع دددةس بدددغ ؛اةلدددج ظووسهسدددا ( 2)
  و؛ضددةشا 351م1  2ظو  ددجظ،ل   حيادد : ،   ددػ ا  ددهس  ظويددةلخل  ،ظ  ظوسضددة    ط

ل 1412  1ظويددددددخظأظ  وأ لددددددخل  ؛خكددددددد ظو حددددددػث  ظوسسة دددددد  ظوضخبهدددددد  ظودددددددضػ،ه   ط
  297م2  وظوشذخ 51م2م  1991د

  364م1  ع   أبػ حا  ظويخظأظ   ( 3)
  199  198م1 ةوػن  ظبغ ظوحا  فا ظويخظأظ  ظود ل  ( 4)



 

2007 

خفل رويات مش  ردة  عسضشى ظوحل  ف "غْ ؛  ": " ضل ل(437) : و ةل ؛ ا
دددْغ وزْن كةشدددوسدددغ وعصدددف ونردددأل ظودددحل  ت عسضشدددىخ عةدددى ؛ضشدددى ظو دددالمت من ؛ 

ددْغ فددا لددحا ظويددخظأل وةذددخط  و ددج " ددع  ددةل:   (1)فدا دة ؛ضشددى ظوذددخط   " ادل: إنت ؛ 
 :(2)ْغ )رويى( ححفت وةادم كسة  ةل ظوذةعخوظوزس  ؛يج ل فا ظوهةأ ؛ه 

رمشااااا ن  رأملريأ تاااااكروي  باااااا ُ
ر

ر اازرايااامرمبااارالقاا رلَبُاا  ُر
ر

  ددخ     وأو ،  ددػال (3)"ت مشدد  أ ثددخ ؛ددة هاددػ  فددا ظوذددضخوفددا لددحظ  ددضف
ددْغ عسضشددى ظودحل ونرددألوظلدو ضجا ولددػ أن  خ ؛خفددػع عةدى ظوضصددف عةددى "  دػن ؛ 

  وعةد  عةددى لددحظ ظوددخأل عيػودد : "وفهدد  (4)")رويدا( و ددغ حددحفت ظوزددس  ظلددوخدةفلة
ددة"عُ    وكد ن ؛ ددا غاددخ ؛صسد غ وسددة أو ،ا ؛ددغ  خخنادة  و ددحا ظويددخظأل (5)ضدج أهزل

 "هرددأْلخ"؛ددل  دددم  "رويددا"فددا ظوددد عه  ظوسوددػظ خل  فخوس ددة عيػودد : "وز  ددة  ظوهددةأ 
  (6)وهذ عةويػل عةى أل و     ووو "

 وفا  ػأ عةع ظوة   ظوسضةرخ شػ ح  وظ عغ شخن :

                                                 

  391م1؛ذ ل إعخظل ظويخ ن  ؛ ا بغ أبا شةوا ظولهدا  (1)
  ظواسددل فددا ظوشحددػ وةدخظلاددجل   حيادد : ،  316م3ظوذددةعخ كددهذ بددغ  لاددخ )ظو وددةل ( 2)

 (  وظوألات ؛غ ظوػظفخ 223م  1995دل 1416  5غ ك ةول  طفخخ ظوجر
  391م1ذ ل إعخظل ظويخ ن  ؛( 3)
  392م1ظوسرج  ظودةب   (4)
 ظودةب   ظوردح  شدد ة  (5)
  393م1ظودةب   (6)
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 الكتابة  الصىتًة:

 ده ولا  وظه  حدز ل ظ  ق ده    د    ل د  ْ   ونوتْي ه: و د   د1

ضدددخ ددده ده ولدا  وظهدد  أبدا  ل  ق ده    د   ل د     ونوتيهد  : و د   د2
 وو و 

عة وال  ظوحخك  ولا  وظه   ده ل  ق ده    د    ل د  ْ   ونوايه ه : و د   د3
 هضيػل و ةوػن 

  (1)عةوود اغ  ْلق ده   د  قْ       ل د  ْ   ونوتيْ  : و د   د4

وظويخظأل ظوثةشه  )ونواي  (  ولا  دخظأل أبدا  ضددخ  فةويدة  حدخ   دػل  سدل 
خدددهع وظويةيةددد    سدددل كدددل رددددة  ظويدددػل إا ظإلش دددةق  بددداغ ظوا دددخ وظوذدددجل وظوود

وظو دددةأ ردددػ   دددعهس   سدددل كدددل رددددة  ظوزدددضف ؛دددغ ظو سدددذ  وظوخ دددةول  
فددددا  فددددةن أحددددجلسة  دددػل  و  ددددخ ؛وشددددةا  وظووخ اددد   وظالددددودةل  فةسددددة  ادددةو  ظوحخ 

ةأ هةأ  يػن   واودةو  ظوحخفةن  وو ا ا هيل ظوحهس عةدى زضف  أ  ضػْظ ظو ظو
 ظوزعهس 

يددج؛ةأ عشددج؛ة عددجوظ لددحظ ظإل دد ةع هددةأت مش ددع شطددخوْظ إوددى ظوخددك  و ددج ولددع ظو
وودددع رشطدددخوْظ إودددى كهسوددد  ظوردددػ ه   وودددحظ فيدددج  دددخ وْظ أشددد  ؛اددددوم عحدددح  حخكددد  

  وحلهي ل  دج وسددشة فدا لدحا ظويدخظأل ،فدةع عدغ ظويدخظأظ  ظويخ شهد  عحدخظ ل (2)؛يج ل
 أل ا  عةو ددد   ووردددف أل  أل ردددخفس ظإل ددد ةع فدددا ظويدددخظأظ  ظويخ شهددد  ع شددد 

                                                 

  195ظووذ ال ظورػ ا فا ظوة   ظوضخبه    (1)
  213م1لسل ظو ػظ؛ل ( 2)

 ي

 ي



 

2001 

دددػل عةهددد ت أن  ظوشدددةس عدددةويخظأل وو ػل دددة  وودددهذكدددةشػْظ ؛دددغ أعةدددع  من ظوشيةددد  هضا
ِه يج فا ع ؛ثل لحظز  دْ هُ    (1)"ا ب ع ظوا ل إوى أن ُهْل

 االستنتـــــاج:

 عةى ظوشطاخ فا لحا ظويخظأل روألاغ وشة ظآل ا:؛غ  الل ،و  ظوحسل 

حسدددل: )ا  خددف أن  فددل ظودضددل عضددج أ،وظ  ظوادددم  ددج  ددةأ ؛شدد   ددخظأل  د1
ة وا  خذى(  ووع هيل ) خر(  وزن كةشدت فدا ؛ػ دل  ددم  ولدحظ ظوحسدل  ، كل
؛دددغ ظويدددخظأل رألددداغ أن عضدددس ظوضدددخل ر سةدددػن حدددخ  ظواددددم  ونخفضدددػن ظمفضدددةل 

  (2)عضدجلة  هضزدجا  دػل لداألػن : "أن عضددس أ،وظ  ظواددم   دػن عسضشدى ظوددحل"
وظويددخظأل ظويخ شهدد  إ ظ  ألوددت كةشددت حادد  عةددى ؛ددة عددجظلة  و  دددا إل  ددة  ظوة دد ت 
بددحوظ   ددػن ظوشطددة خ ظوسدددوضسة  ؛ددغ ظويددخظأظ  ظويخ شهدد  ،ظعسدد  ورددح  ظووخكاددا 

 فا ظآله  ظويخ شه  

أن ظوحسدددل عةدددى ظوشطادددخ كدددةن وددد  ظم دددخ فدددا    ادددج ظالدددوضسةل عةدددى  د2
ظوسحوسةددداغ  ودددظ ؛ضشاا دددة ا إحدددج  ظوسضشدددى وأن ظويدددخظأل ظوسحسػوددد   دددج وظفيدددت فددد

 ظوحل أفة،ا ؛ضشى ظويخظأل ظمووى 

 تىالٌ  المجا : يزاهة ــ  

فا ظوةدد  عدةل وظلدل فدا ظوة د   و ، فدا ؛ػ دػعة  كثادخل    ػظوى ظم؛ثةل
 ولػ رخ، فا رػ :

                                                 

  447م6ظو حخ ظوسحهك ( 1)
د ؛دة د  )عةل ظملسةأ ظووا هاة ل ب ة و  ػن عسشدو  ظوحل(  ع  كخ )؛دغ 69م3ظو وةل ( 2)

 أر ع( 



 

 

2001 

 ة وسددةع لددة شاغ  وكة وسدددةع حددخفاغ ؛دددغ  ددشذ وظحددج فدددا كةسدد  وظحدددجل  
فدا ظوةدد  ؛خوةدداغ فدا ظوسضشدى  وكة وسدةع وكة وسةع حدخفاغ أو أ ثدخ ؛وديداغ 

 حخكواغ  و؛ش :
 ــ   ذف احلزية  )إلغاء  احلزية(:

و ضشددا لدددحا ظوضسةهدد  ظودددوخةز ؛دددغ ظوحخكدد  ش ة هلدددة  و دددج هحددجث لدددحظ عدضدددل 
 ددج ل  ددةشػن ظولهددةس ظوخددةش  ظوددحل  ص يدد  عضددس ظوألا ددة  ظالددوضسةوه  عةددى 

ج ل فددا ظمفضددةل ظورددحهح  ظمشسددةط ظوة ػندد   فسددغ ظوسضةددػم وددجرشة أن ظوادددم رودد
)ظوسخفػع  أرالل( فهادم حخكو ة  أل: هيصض ة  فور ح فا حةو  ل ػن  وأ؛ة 
ظمفضددةل ظوشة رددد   فددين ظم؛دددخ ؛خوةدددف  إ  هضسددل ظواددددم عةدددى  صددل  ددددأ ؛دددغ 
ظوحخكدد  ظوصػنةدد  ظووددا رشو ددا ب ددة  و وددظ شحددػ: ظودضددل ظوسزددة ع )هضصددا( فددي ظ 

   ظوألشة ه  ظوصػنة  فهر ح وع هضك:، ل عةه  أ،ظل  دم  فيش ة  يرخ ظوحخك

 < وع ُهْضكه          هضصا
y u < t i      L a m – y u < t i 

  (1)ظودضل فا حةو  ظوخفل     حح   دأ ؛غ ظوحخك  ظوصػنة 

غادخ أن لددحظ ظم؛ددخ ظوددحل هذدد ل  ةعدجل فددا عةعدد  هيددةس عةا ددة  ا رشدددحا 
فيج هحجث أن  حح   عةوزخو ل عةى  سهل ظمشسةط ظوسدوضسة  فا لحظ ظو ةل 

أو ظوحخك  ظوصػنة  كة؛ةد  فدا عضدس ظوألا دة  ظالدوضسةوه   فددا  ػود   ضدةوى: 

                                                 

  75ظويخظأظ  ظويخ شه   ؤ  و ػن  ؛ضةرخل  ،  هحاى ، ةبش   ( 1)



 

2001 

ؽ   عج ف 
لدحظ ظودضدل ظوددوحت مشد     وكدةن حد ل(111) :   ولا  خظأل ظوحدغ(1)

دددة  وكسدددة و ،   ددددخظأل  ؛ضصدددػ  عةدددى ؛شرددددػل  إا أشددد  )لددد غ( ظوددددػظو  خقهدل
ألػ عر  أن هللاأ دخ : 

) دْخ( وكدةن حيد  ظوددوحت مشد  ردجل وخظأ  فيدج ألد غ ظ(2)
عةدى حدج إ دخظأ وةػردل "عةى ظوحخ  ظوسحدحو  كسدة لدا ظويةعدجل عشدج ظوشحدةل 

كػ دددخظأل  ػوددد   ضدددةوى: شطادددخ ظوكسدددة فدددا و   (3)"ظوػ دددف فتؽبةةةؽا  إلةةةن بةةةارِ 
(4)  

كػو يشرر 
(5)  

أ؛ثدددةل لدددحا ظويدددخظأظ  عةدددى أن ظويدددخظأ أ دددخوْظ ظوػردددل ظويدددجظ؛ى وويدددج و ددد  
ف كسددة لددأل   أو عةددى  ددػلع أن ظوددخظأ   ددخ ظو ةسدد   فدد و ضػْظ عةا ددة ؛اددخ  ظوػ دد

 عال؛  ظوادم 

وعةددى ظوددخغع ؛ددغ ظ   ددةط  زدده  إ ددخظأ ظوػرددل ؛اددخ  ظوػ ددف ب ددة  فيش ددة 
ددددة ؛ددددل ظإللددددشة،  فةمفضددددةل ظوسة دددده  فددددا و ددددة  ظوساسػعدددد   ددددة  ة؛ل  ددددخ  ك ظ   ةشل

ألدت فدا ظوضخبهد  ؛ثدل: كو (a)ظواشػبه  )ظوضخبه  وظوح ذه (  شو ا عدوح   راخل 

                                                 

َ ةد  (   ػود   ضدةوى: 237ظو يخل: ظآلهد  )لػ ل ( 1) َدةؽُهؼَّ و  ةلِّ أ ن ع س  ةؼ َ ب  ُتُسةؽُهؼَّ مِّ ْ مَّق  و خِّن 
ةةُتػ   ض  ةةُتػ  إ الَّ أ ن ي ج ُفةةؽن  أ و   ف ر  ض  ةةا ف ر  ةةُ  م  ةةًة ف شِّر  ُة  ي ج ُفةةؽ   ل ُهةةؼَّ ف رِّيز  ةةد  ةةدِّ ِّ ُعق  الَّةة ِّي بِّي 

ؽ    ُب لِّمتَّق  َ ر  يرن  الش ِّك احِّ و أ ن ع ج ُفؽا  أ  ش ُكػ  إِّنَّ ل   بِّس ا ع ج س ُمؽن  ب رِّ ل  ب ي  ُؽا  ال ف ز    و ال  ع شد 
ةةةس او اتِّ و ا   (   ػودد   ضدددةوى: 19إبددخظمهع: ظآلهددد  )لددػ ل ( 2) م ةةةق  الدَّ ض  أ ل ةةػ  ع ةةةر  أ نَّ ل      ر 

أ   يد   بِّال حق ِّ إِّن ي ذ  دِّ م ق     ي أ تِّ بِّخ  ُكػ  و   .ُي  هِّ  
  361م1ظوسحودا ( 3)
 ( 54لػ ل ظو يخل: ظآله  )( 4)
  241م1(  ونشطخ: ظو ذدف عدغ و دػا ظويدخظأظ  ظودد ل 161 ل عسخظن: ظآله  )لػ ل ( 5)

 ( 161وظويخظأظ  مبا عسخو ؛غ لػ ل  ل عسخظن: ظآله  )



 

 

2001 

ندد   حددود  ب ددحا ظودوحدد  ظويردداخل    فددا ظوح ذدده   و؛ددة  ظوددت ظم؛ ة (qetala)و
  (1)(e)ةو    فا عضس و اة  ة إوى ظو دخل ظوسسوزن  صػ  

وأ؛ددة ظوة دد  ظوضخبهدد  ظواشػبهدد  بة اة  ددة ظوسخوةددد   فددشحغ ا شدددوصهل إرددجظ  
خ إا  دددددطه ح دددددع  صضدددددا عخردددددػط لدددددحا ظوحخكددددد ت من شطة؛ دددددة ظو ودددددةبا ا هُ 

ظوردػظ؛ت  وو ششددة ؛ددل لددحظ شدددوصهل ظفودخظل و ػ،لددة فا ددة وفددا ظوة دد  ظودددة؛ه  
وضةددددددت لددددددحا ظودوحددددددد  حهدددددد  وشذدددددددص  فددددددا ظوضخبهددددددد   (Proto-semitic)ظمم 

 (qetal)  و؛غ ظآل ظ؛ه  (qátal)وظوح ذه   وُفيج  ؛غ ظوضألخن  كسة فا ظودضل 
ك عديػط ظوحخكة   سة ُفيج  ؛غ ظوة اة  ظوضخبه  ظوحجرث   ولحظ ظوديػط ؛خ  

ظويردداخل ؛دددغ أوظ ددخ كةسدددة  لدددحا ظوة ددة  عذددد ل عدددةم  و؛ددغ ردددحو ة حخكدددة  
  (2)ظإلعخظل

وظوددددألا ظودددخ هذ و دددحا ظوطدددةلخل  لدددػ  ددداػع ظوػ دددف عةودددد ػن عةدددى أوظ دددخ 
دة  ظو ةسة   ولػ أ؛خ رشدحا عةى ظوة ة  ظودة؛ه  عة؛   ولػ أ؛خ  دة ل أهزل

حوددى إن  ددة ظويددخ ن ظو ددخنع  فددا عضددس ظوة اددة  ظوضخبهدد  ظودرددهح  ظووددا  ددخئ ب
؛سدددة هاضدددل: ضدددةلخل   (3)ف عةدددى ظودددد ػن ةسدددةأ ظويدددجظ؛ى كدددةشػْظ هصةيدددػن ظوػ دددظوض

ظوحسل عةى ظوشطاخ ؛يألػو  عشج ظوضةسةأ  وب حظ ظووضةادل عةدل أبدػ عسدخو  دة الل: 

                                                 

عةددددع ظوة دددد  و؛شددددةلح ظو حددددث ظوة ددددػل  ،   ؛زددددةن عألددددجظووػظل  ؛ و دددد   ظوسددددج ل إوددددى( 1)
  268م  1997دل 1417  3ظوخةشاا  ظويةلخل  ط

  73رشطخ: ظويخظأظ  ظويخ شه   ؤ  و ػن  ؛ضةرخل  ( 2)
غ  296م1ظوشذخ فا ظويخظأظ  ظوضذخ ( 3) د ت   "و؛سة ردجل عةدى ردح   ودظ أن ظوحدخ  ظوسد 

غ  وةػ ف ؛غ حاث إن ل ػن كلاه ؛ش سة عة ل و ت ووحوظ ُأ دخل  وإل،غةم هذ   ظوُسد  ت
ا ظواة نةن فا ل ػن ظوػ ف"   فه  ظوسج و جع



 

2001 

"    أا  ددخ  أن ؛ددغ كال؛ ددع أن هحسةددػْظ ظوذدداأ عةددى ح ددع ظوذدداأ إ ظ أ ددأل   
  (1)فا عضس ؛ضةشه  وو ػل "

ظوسضدددخو  فدددا ظووصدددػ  ظوة دددػل  أن ظوطدددةلخل ظوة ػنددد  إ ظ كدددةن و دددة  سدددة أن 
دة فدا غة د أحدج ظودػ  اغ   و  ةن ؛غ و ػا ظووجظول ظوة ػل  كةن ظاحوسدةل  ة سل

عةى ظآل خ  ولحظ لػ ؛ة حجث فا لحا ظويخظأل و حا ظوطةلخل  فيج   ةألت حةو  
ة  ولددػ ؛ددة عألددخ ظوػ دف عةددى حةودد  ظوػرددل  فددة،  ددد اغ ظموظ؛ددخ ورددالل وو دلد

  (2)عش  ظوشحػنػن ظويجظ؛ى عيػو ع: إ خظأ ظوػرل ؛اخ  ظوػ ف

                                                 

 سةل ظويخظأ وكسةل ظإل خظأ  ظودخةول   حيا : ،  ؛دخوظن ظوضصهد   ،  ؛حددغ  دخظع   ( 1)
  521م2ةوخظث  ،؛ذ  د باخو   و،ظ  ظوس ؛ػن 

  268ظوسج ل إوى عةع ظوة   و؛شةلح ظو حث ظوة ػل  ( 2)



 

 

2000 

 املبحح  الجانٌ

وأثزه  يف    دور  احلمل  على  النظري  م   النا ًة  البيًبًة
 الداللة

ر ددددج  لددددحظ ظوس حددددث إوددددى ؛ية بدددد   خكاألهدددد  ،اوهدددد  فددددا ،و  ظوحسددددل عةددددى 
ا ظويددخظأظ  ظويخ شهدد   واؤكددج ظوشطاددخ فددا    اددج ورددح  ظالددوضسةا  ظوة ػندد  فدد

ف خل ؛ؤ،ظلة أن ظويدخظأ ودع ه دةدػظ ظالوسدةم بجاود  ظووخظ ادا فدا  يخندخ أح دة؛ ع  
أ فدددا لدددحظ ظوس حدددث  وعخ دددو  فدددا فضسدددج  ظوج ظلددد  إودددى ظلويردددةأ   دددج ظويدددخظ

 ظ اةلة :   ال 

  (1)؛ة  خج عةى شطةم ظإلعخظل وكدخ ظوشد  ظإلعخظبا ة1    

 ة،ل  دخ ظوشد  ظإللش ة2    

 ؛ة روضة  عةوشد  ظودهة ا  ة3    

 ؛وسثالل فا ظآل ا: وشطة خلة و ل  وظ فهسة رةا ؛غ ظويخظأظ ووظوج ظل   

                                                 

 رو وف ظوشد  ظوضةم و ل و   ؛غ ظوة ة  ظوصألهعه  ؛غ  ال   أ دةم:( 1)
 يػم ظواسة  بوضألاخلة عغ )حجث( عةى ؛دةمهع ،اوهد   كةوحدجث  ا ول:  دق التجدية: 

 وظوحوظ  ظوسذة كاغ فا ظوحجث وضخو  ظوحجث 
 وزددسغ ظواسةدد  عددةوشطخ إودددى شددد  ظوردده    زدده  ورددده    الثةةا  :  دةةق الرةةةيغة: 

   و  
د ظوخصددةل أو ظواسةدد  د أل لةدددة  ؛ددغ ظوضشةرددخ أو ظواسددل  الثالةة :  دةةق السحةةؽر: 

 ظوسشطس  ش يلة وةسػ ف ظووػظرةا ظوحل هس غ أن رشاد فه  
)رشطددخ: ظوةدددةشهة  ظوػضهقهدد  د ؛ددج ل شطددخل د أحسددج ظوسوػكددل  ،ظ  ظو وددةل ظواجرددجل  

 ( 111  1989ظوسوحجل  



 

2001 

 :ما  رج عمن  عام اإلعراب وهدر الشدق اإلعراب ة 1

ظ  دددة ظ حدددة،ل عخفدددت ظوة ددد  ظوضخبهددد  ؛اسػعددد  ؛دددغ ظوسوال ؛دددة  ظوودددا  وحدددج ؛ضل
،ل ظوشحػن  عةى أ،ظ   ؛شدرة  عغ وضهقهلة  ووؤ،ل ؛ضشى شحػنلة  ا  يػ  ظوسدخ 

 خنشو ة  فور ح ظوسدخ، ةن ظوسوال ؛وةن كةوذاأ ظوػظحدج  فدال  دحكخ إحدجظلسة إا 
و صةدددا ظم دددخ ت ودددحوظ و دددل ظوشحػندددػن  دددػظعك  ح دددع عسةهددد  ظودردددل بددداغ 
ظوسوال ؛اغ  ونخوون أن أك ح ؛ة ه ػن ظودرل ؛ة و ل باغ حخ  ظواخ وظالع 

شطخلظ وذجل ظا   دةط باش سدة  هيدػل ظبدغ   إوه ت ظوساخو   أو ظوسزة  وظوسزة
 شددا: "وظودرددل بدداغ ظواددة  و؛اددخو ا ا هاددػ   ولددػ أكدد ح ؛شدد  بدداغ ظوسزددة  

  (1)وظوسزة  إوه "

ولدددد شة ر لددددحظ ظواةشددددا ؛ددددغ  ددددالل عضددددس ظويددددخظأظ  و،و  ظوحسددددل عةددددى 
 ظوشطاخ فا ة وظووا  شوسا إوى لحظ ظوشػع 

  :الفرل بيؼ الستزايفيؼة 

اػن إوى أش  هاػ  ظودرل باغ ظوسزة  وظوسزدة  إوهد  ع ادخ " لا ظو ػف
ظوطخ  وحدخ  ظوخددس وزدخو ل ظوذدضخ  و لدا ظو ردخنػن إودى أشد  ا هادػ  

  (2) وظ ع اخ ظوطخ  وحخ  ظواخ"

ددددة فددددا ظودرددددل بدددداغ  وبضددددج عددددخل لددددحظ ظوويج؛دددد  ظ   رددددت أن أ ددددخ   صألهيل
ة  لِّغ  ى:  دػل ف  ضدةوفدا   ل(118) : ظوسوزةهداغ عةى  خظأل ظبغ عة؛خ ه  و 

                                                 

  397م2ظوخرة ز ( 1)
  349م2؛دة ل ظوخال  ظإلشرة  فا ( 2)



 

 

2002 

يَّؼ   ةػ   ز  هِّ ةل  أ و ال دِّ َ ت  ةرِّهِّيؼ   ك هُؤُهػ   لِّك ثِّير  م ِّؼ  ال ُسذ  ُشةر 
  " دخأ ظبدغ عدة؛خ وكدحوظ (1)

  (2) نغ عزع ظودظل"

( عزدددع ظوددددظل وكددددخ ظوهدددةأ عةوألشدددةأ وةسا دددػل  و فدددل   دددخأ ظبدددغ عدددة؛خ )ُ نادددغت
ُلدُع( و دددس )ُ دخ  ة  ع(   ددع أ ألدخ أن ) دد خكة  ع(  ددج و ، )  ودُل( وشرددا )أوا، 

ةت مش  ؛خلػم عةوهةأ فا ؛رحف ألل ظوذةم ظودحل أ لدة  إوهد  عثسدةن  ؛خدػ ل
  (3)  ولحظ ؛سة هيػتل  خظأل ظبغ عة؛خ بغ عدةن 

( بشرددا ظوددالم ة وةدةعددل )  ْوددل  و ددخأ ظو ددة ػن ) نتددغ( عدددوح ظودددظل وظوهددةأ( ؛ألشهلدد
لع( و) ددخكةؤُ لددع( عددةوخدس عةددى ظإل ددةف  إوددى ظوسرددج   ؛دضددػل عدد   و)أوا،ه 

(  وظوسضشددى:  نددغ و ثاددخ ؛ددغ ظوسذددخكاغ  ددخكةُؤُلع أن ظ وُةددػظ  نتددغ  عددةوخفل فةعددل )  
  (4)أوا،  ع  يُخبلة آلو و ع  أو عةوػأ،  ػ  ظوضة   أو ظوديخ

 ــ  الطع   يف  قزاء   اب   عامز  والزد  علًد:

شضددغ عضددس ظويةرددخنغ فددا  ددخظأل ظبددغ عددة؛خ عحادد  أشدد  ا هاددػ  ظودرددل 
وسوزةفااغ )ظوسزة  وظوسزة  إوه (  إا ظوطخ   وفا ظوذضخ  ةر ت باغ ظ

                                                 

 ( 137لػ ل ظمشضةم: ظآله  )( 1)
  273حا  ظويخظأظ   مبا   ع  ( 2)
 و دد  ظوذددة خ فددا  ددخظأل ظبددغ عددة؛خ  عةبددجرغ ظوجلددػ ا   حيادد : ؤ عألددج ظوخظ ددا  ( 3)

  و يخنددددا ظوشذددددخ فددددا 112  2117دددددل 1427  1ظويددددةلخل  ؛ و دددد  ظوثيةفدددد  ظوجرشهدددد   ط
 حيا : عألجف ؤ ظوخةاةا  ،ظ  ظو وا ظوضةسهد   وألشدةن  ظويخظأظ  ظوضذخ  ظبغ ظواد ل 

  138م2  و؛ضاع ظويخظأظ  145م  2112  1د باخو   ط
ظوسددددوشاخ فدددا  خدددخنح ظويدددخظأظ  ظوسودددػظ خل  ؤ لدددةوع ؛حهددددغ  ظويدددةلخل  ،ظ  ظوص ةعددد   ( 4)

  212  211م1م  1976دل 1396  1ط



 

2017 

ت مشدد  و ، ؛ددغ ظويددخظأظ  مش سدة كةو ةسدد  ظوػظحددجل  ولدحظ كددالم غاددخ ؛ضددػل عةهد 
 ظويخ شه   و؛غ ودةن ظوضخل ؛ة هذ ج ورح  لحا ظويخظأل شثخلظ وشطسلة 

ا يددخظأ ظوددد ل وز؛ددةم ظوذددة؛ااغ فددلددػ أحددج ظول( 118) :فضألددجف بددغ عددة؛خ 
يَّؼ   و ع  و ج  خأ ظآله  ظو خنس :  خظ ه   لِّغ  ز  ػ   و  هِّ ل  أ و ال دِّ َ ت  رِّهِّيؼ    لِّك ثِّير  م ِّؼ  ال ُسذ 

ك هُؤُهػ   ( غ( أو  فدل ظودالم فدا ) ودلُ ناهدو وظ عزع ظودظل وكدخ ظوهةأ فدا ) ُ ، ُشر 
ا ) دددخكة  ع( فدردددل بددداغ ددددخ ظو سددددل وظو دددةأ فدددلدددع(  وكوبشردددا ظودددجظل )أوا،  

وظوويدجرخ: فهد  )؛دضدػل ظوسردج (  ظوسزدة  إوهد  عيػود : )أوا،لدع(  ظوسزة  و 
بشرددددا)أوا،لع( و ددددخ  (2)وظوحادددد  وسددددغ  ددددخأ كددددحوظ  (1) وددددل  ددددخكة  ع أوا،لددددع

) خكة  ع( "عةى أن ) ول( ؛رج  ؛زدة  إودى فةعةد  ولدػ  ػود  ) دخكةؤلع(  
دع(     وظوويدجرخ فهد : له  ودُل  و ج فرل باش سة عسدضػل ظوسرج  ولػ  ػود  )أوا،ه

لددع  وو ددحظ كددةن ؛شرددػبلة فددا لددحا ظويددخظأل"  "ولددا  ددخظأل ؛وددػظ خل   ددخكة ه ع أوا، 
ظ وأ ػو ع" وحاو   ػل   (3)رحهح   و ة   ة ظبغ عة؛خ أعةى ظويخظأ ظود ض  لشجل

 ظوذةعخ:

 

                                                 

يادد :  ػفادد  عألددجظوضدند بددغ شةرددخ ظوألددخ،  ظا وهددة  فددا ظويددخظأظ  ظوضذددخ  ظوحشألةددا   ح( 1)
  ونشطددددددخ: ظوشذددددددخ فددددددا ظويددددددخظأظ  ظوضذددددددخ 39م1ددددددد ل 1417ظوساةددددددج ظمول  )، ط(  

  352م2
ظإلشرددة  فددا ؛دددة ل ظوخددال  بدداغ ظوشحددػناغ  ظمش ددة ل  ظوس و دد  ظوضرددخن   باددخو   ( 2)

  353م2م  2112دل 1424(  1)ط
  217أ ظو ذخ الإ حة  فز( 3)



 

 

2012 

رٍةرز ج ااااااااادَز ج  شئُهاااااااااارمب
ر

ر(1)يمةَا ج ريل َلُاااا يرأ اااا ر  ااااز ررر
ر

اغ ظوسزددة  وظوسزددة  إوهدد  وظوويددجرخ:  ج أبددا ؛دددظ،ل ظويةددػط  فدرددل بدد"
  وظوسزدددة  لدددػ (2)"عددةويةػط  ولدددػ ؛دضدددػل  وودددهذ عطدددخ  وا حدددخ   ددددس

  ػو  ) ج( وظوسزة  إوه  )أبا ؛دظ،ل( 

ظموا،  أوا،لددع  ددخكة  ع( بخفددل ظويوددل وشرددا ددخظأل ظبددغ عددة؛خ ) وددل "وأ؛ددة 
ذددخكةأ عةددى إ ددةف  ظويوددل إوددى ظوذددخكةأ وظودرددل باش سددة ع اددخ ظوطددخ  ظوو ددخ 

ظ  كسددة  وددػفذدداأ  ة ؛ددخ،و،ل كددةن فددا ؛ ددةن ظوزددخو ظ  ولددػ ظوذددضخ و ددةن لددسال
شثددػ ؟ ف هددس عدد  ) ج( ظويةددػط أبددا ؛دددظ،ل  ف هددس فددا ظو ددالم ظوس :و و، حلددس

عةدى دد ظبدغ عة؛خدد   وظودحل حسةد  (3)؟"حددغ شطسد  و دظوود فا ظويخ ن ظوسضادد ع
ةةدِّ ِّ ُرُسةةم   وددظ  ددخظأل عضزدد ع:  مِّةة   و ع  ةةب ؼَّ ل   ُمخ  د  يةةزن ف ةةال  ع ح  ُذو  ُ  إِّنَّ ل   ع زِّ

                                                 

  2هددددددددد  شذددددددددد ل و صدددددددددػ لظ  ،  عألدددددددددجظو دة  لدددددددددالل  ؛ و ددددددددد  وم ددددددددد   طظوة ادددددددددة  ظوضخب( 1)
  ظوسددددوشاخ فدددا  خدددخنح ظويدددخظأظ  ظوسودددػظ خل ؛دددغ حادددث ظوة ددد  وظإلعدددخظل 441م 1993

  وظوألاددت ؛ددغ ظوذددػظلج 221م1وظووددداخ  ؤ لددةوع ؛حهدددغ  ؛ و دد  أوا، ظوذددها وةوددخظث 
ودددجرغ فدددا  دددخح ظوودددا ا هضدددخ   ة ة دددة  ولدددػ ؛دددغ ظم دددضة  ظوودددا ظلوذددد ج ب دددة   دددا ظ

(  وظم دددسػشا   دددع: 416م2ظو ةفهددد  )عدددةل ظإل دددةف (  وظبدددغ  شدددا فدددا ظوخردددة ز )
ظوذددضخ  ددػل    غاددخ أششددا و ددج  فددا كوددةل ظوسدددوشاخ فددا ظويددخظأظ  ، ددة ل: و؛ددغ656

: ظوحجردجظم ددر: فد او دة: ش ل ظوودا  خكدا ضشو دة عدةودج د ظويةدػط: ظوشة د  ظوذدةع   ُ جت
    ددل  وظوذدةلج  ػودد : ) ج ظويةددػط أبددا ؛دددظ،ل( فددهسغ ؛دظ،ل: واشددفدا ألدددل ظوددخ؛ح  أبددػ 

 وظا عدوح ظويةػط  و خ أبا ؛دظ،ل عةوهةأ شهةع  عغ ظو دخل  حاث فرل باغ ظوسزة  
ة  فدا ) ج( وظوسزة  إوه  )أبا ؛دظ،ل( عسدضػل ظوسزة  )ظويةػط(  )رشطخ: ظإلشرد

 (  وظوألات ؛غ ؛ادوأ ظو ة؛ل 349  348م2؛دة ل ظوخال   
  349م2   فا ؛دة ل ظوخال  باغ ظوشحػناغظإلشرة( 2)
 983م2 خح ظو ةفه  ظوذةفه    حيا : عألجظوسشضع لخنجل   ة؛ض  أم ظويخ  ( 3)



 

2011 

ةةام   تِّق  ا  
  " )؛خةددف(   حاددث و ددل فددا لددحا ظويددخظأل ظودةرددل ظوسدضددػل ظوثددةشا(1)

ظلدددع فةعدددل ؛وضدددج ا شددداغ ولدددػ ؛زدددة   و) لدددة ( ؛زدددة  إوهددد  ؛دددغ إ دددةف  
ظمول  و)وعددجا( ؛دضػودد  ظوثددةشا  وفرددل بدداغ ظوسزددة    ظوػرددف إوددى ؛دضػودد
  حادث فردل (2)؛خةدف  لدة  وعدجا" ردل: وا  حددألغ فوظوسزة  إوه   وظم

بددداغ ظوسزدددة  )؛خةدددف(  ولدددػ ظلدددع فةعدددل  وظوسزدددة  إوهددد  ) لدددة ( عسدضدددػل 
  (3)ظوسزة  )وعجا(

 إ لظ  فةويخظأل رحهح   ةبو   ؛ػظفي  ويػظعج ظوة   ظوضخبه  

 االستنتـــــاج:

عضدددج لدددحظ كةددد  أ دددػل: إن ظودردددل بددداغ ظوسوزدددةهداغ لدددض  فدددا ظو دددالم  وزن 
أل ظويخ شه  ظووا  ةأ  عةودرل باغ ظوسوزةهداغ حا  عةى ؛ة ظوشطاخ فا ظويخظ

 عدددجظلة ؛دددغ ظوشردددػط عضدددج  ألػ  دددة عدددةووػظ خ عدددغ ظبدددغ عدددة؛خ   دددةل ظبدددغ ؛ةودددظ:
ح لشج ظويخظأل ووظفيت  ك أحج ظوسرةحف ظوضثسةشه  فال هرح  ،لة "و؛وى ر

و دزال ظويةعجل ظوشحػن  عةا ة  فيش  ا رش  ا أن هيةس ظويخ ن عةى  اأ بل 
ػظ دددا أن هيدددةس عةهددد   ف دددػ ظودددشز ظوردددحهح ظوثةبدددت عدددةووػظ خ  وظوخوظهددد  إ ظ ظو

فذدػ و د ت من ظويدخظأل حددش  ظويخظأ وع رخ،لة كهدةس عخبهد   وا   ألوت عغ أ س 
  (4)؛و ض  رةدم  ألػو ة  وظوسراخ إوا ة"

سة لأل : شخ  أن ظويةعجل ظوية ة  عةودردل بداغ ظوسوزدةهداغ أ دخل ؛ ةل ظشصال 
  شطاخلدة ؛دغ  دخظأل أ دخ  حسدالل عةدى بهد   ؛دة ،ظم ظوددسةع هيخلدة إوى ظوة   ظوضخ 

                                                 

 ( 47لػ ل إبخظمهع: ظآله  )( 1)
  223م3ظوورخنح عسزسػن ظووػ هح فا ظوشحػ ( 2)
  239م6 وح ظوسضةشا  ظآلوػلا ( 3)
  984م2 خح ظو ةفه  ظوذةفه  ( 4)



 

 

2011 

ة  لدػظأ أ دةن ظودةردل ؛دضدػل عد  أم غادخ  ودظ  ؛ثدل ظوطدخ   وفا ظوذضخ أهزل
وظواددة  وظوساددخو   كسددة أفددة، ظوحسددل عةددى ظوشطاددخ أن ظووسدددظ عيةعددجل ظودرددل 
 رؤ،ل إوى  ػلهل  ػظعج ظوشحػ عحاث هذسل  سهل ؛ة و ، ؛غ ظوذػظلج ظوة ػن  

وعةدى لدحظ ه ددػن ظوشطادخ حادد   ػند  عةددى  ةعدجل ظودرددل بداغ ظوسوزددةهداغ 
 ع اخ ظوطخ  وظواة  وظوساخو  

 :(1)هدر الشدق اإلسشادي )باب الجالَات اإلسشادية ة 2

؛ددغ ظوسضةددػم أن عةسددةأ ظويددخظأظ  ظلددوضسةػْظ شطددة خ ،ظعسدد  ودد ضس ؛ددة  لألددػظ 
  وُنضدددج عدددةل عواة دددة  إوهددد  ؛دددغ   ظأ و ػ ا دددة   إ   أوْظ أش دددة ،وادددل ؛يشدددل اح

ظوضال ددددة  ظإللددددشة،ه  ؛ددددغ أولددددل ظمبددددػظل ظوشحػندددد ت وددددحظ شاددددج أن ظووػ ا ددددة  
ظوشحػند  ظوودا ظلدوشج إوا دة ظويدخظأ وةشطادخ كضةد  ويألدػل ظويدخظأل و ػ ا  دة فدا لدحظ 
ددة إا و ددج لددةق عةهدد  شطاددخ  ظو ددةل  ددةأ  عذدد ل وظلددل  فددال ش ددة، شاددج  ػ ا ل

  :ظوضال ة  ظإللشة،ه   ه  ا وجعع ؛ة  لا إوه   ولحظ ظوشطاخ فا

ظوشػظلا ظودضةهد  وظوحخفهد   و؛دغ  ز؛ةو اسة  ظالسه  )ظوسألوجأ وظوخألخ(  ظوإ؛ة 
ل ظويخ شهد  كشطدة خ ودجعع ظويدخظأظ   عةدى ظويدخظأكةن ظواجرخ عةوحكخ أن ظاعوسة، 

 و   اج ورح  ظالوضسةا  ظوة ػن  

فةوسدددشج وظوسدددشج  واسةدد  فددا ظوضخبهدد   يددػم عةددى ظإللددشة، و؛ددغ ظوسضةددػم أن ظ
لسه  هدشج ظوخألخ إوى ظوسألوجأ أو ؛ة إوه  لسة  ػظم ظووخكاا فا ظوضخبه   فدا ظإل

أردددة  ؛ألودددجأ و ألدددخ  وفدددا ظودضةهددد  هددددشج ظودضدددل إودددى ظودةعدددل أو شة دددا ظودةعدددل  

                                                 

و دد  ظإلفددة،ل ظووة؛دد   أل  "، ددة ل عددغ  ددع إحددج  ظو ةسودداغ إوددى ظم ددخ  عةددى ظإللددشة،:( 1)
  1عةددى و دد  هحدددغ ظوددد ػ  عةهدد "  )ظووضخندددة   ظواخ ددةشا  ،ظ  ظو وددا ظوضةسهدد   ط
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2011 

وأ ثخ ظمبػظل ظوشحػن   اػعلة فا ظويخ ن ظو خنع )ظوسألودجأ وظوخألدخ(  و؛دغ  زدةهة 
 ظوج ظل  ؛ة ه  ا: لحظ ظوشػع ؛غ ػ ا سة فا 

 :عشكير السبتدأ والخبرة 

ظمرل فا ظوسألوجأ أن ه دػن ؛ضخفد ت من ظوسألودجأ لدػ ظوسح دػم عةهد   ولدػ 
  (1)ظوسدشج إوه  فا ظواسة   فال هرح ظوح ع عةى ؛ا ػل

أ؛ددة ظوخألددخ ف ددػ ؛حددك ظودة ددجل  فةمرددل فهدد  أن ه ددػن ش ددخلت من ظودة ددجل ا 
ددددة وةس خةشددددا  وعةهدددد  فددددال فة ددددجل ؛ددددغ ظإل  ددددة   وحيدددد  إ ظ كددددةن ظوخألددددخ ؛ضةػ؛ل

  (2)عسضخف 

وفا ظويخظأظ  ظويخ شهد  عضدس ؛ش دة  دةأ فا دة ظوسألودجأ ولدػ ش دخل  ؛دل  حيد  
ظودة ددددجل  وعشددددج ظوشطددددخ فددددا ظويددددخظأل  لددددشاج أن ظوش ددددخل أ ددددأل ت ظوسضخفدددد  بػ ددددػا 
؛خوةد  أشة  عةا ة ظوشحػنػن ؛رصةح "ظوسدػغة "  وظوسخظ، ب ة  ةظ ظمل ةل 

 وى  ػظ  ظابوجظأ عةوش خل ظووا أ،  إ

أ؛ة ظوشحةل ظوسويج؛ػن فيج باشػْظ  خو ل ظووضخنس فا ظوسألوجأ  وأود؛ػْظ ظوسو ةع 
بويخنددا ظوسألوددجأ ظوش ددخل ؛ددغ ظوسضخفدد  عدد ل و دد   وظ ددوخشػْظ وددحوظ حرددػل ظودة ددجل 

 فا ظو الم 

وػ  ةت:   ل  ظلا وع هحدغ حودى  ضخفد  عذداأ  فويدػل: و  ةل لاألػن : "
   (3)    ف رل ظابوجظأ وةسضخف " فالن لة خُ  ظ ا ؛غ بشا 

                                                 

  88م1 خح ظوخ ى عةى ظو ةفه  ( 1)
  85م1هعهر  بغظظوسدرل    خح( 2)
  329م1ظو وةل ( 3)



 

 

2011 

؛ج  دد   حددت  وظ وةددف ظوشحددةل فددا بهددةن لددحا ظوسدددػتغة   فاضة ددة عضزدد ع
  (1)  لسة: ظوخرػط وظوضسػم دساغ فيك

ةر  ُهمَّةُ  وحظ أ ة  ظويخظأ ظابوجظأ عةوش خل فا  دخظأل  ػود   ضدةوى:  َُةل  إِّنَّ ا  م 
دددة )ُ ةتددددُ (   ل(154) : و   دددخأ أبدددػ عسدددخ (2)ّللَِِّّّ  دددة  و دددخأ أهزل وحدددجا: ) ةدددُ (  فضل

فا  فضد  ل( 154) : خظأل أبا عسخو ل( 377) :  وو ت  أبػ عةا (3)شر لة
)ُ ةت ( وظبوجظ   ع  أش  وزْن كةن فدا أ ثدخ ظم؛دخ عسشدود  أ سضداغ وضسػ؛ دة  فيشد  

ودد  ؛ددغ   ولددةق أبددػ عةددا شطاددخلظ (4) ددج ظبوددجئ ب ددة كسددة ظبوددجئ عدددة خ ظملددسةأ
م  ظويخ شه  عةى  ػ ه   خظأل ظوخفدل ولدػ  ػود   ضدةوى:  ظأظ ظويخ  ُهَمُهةػ  آعِّية ِّ ي ةؽ  و 

ًدا ي ام ةِّ ف ر  ال قِّ
فدا ل( 377) :أعة عةا ظودة لدا ل( 437) :  و ةعل ؛ ا (5)

 ػ ه   خظأل ظوخفلت إ  رخ  أن  خظأل ظوخفل  ةأ  عةدى ظابودجظأ و)ف( ظوخألدخ  
( وحدددغ أن ه ددػ  ظبوددجظأ ولددا ؛سددة رؤكددج ب ددة مش ددة  ( ددل)ن وظواسةدد   ألددخ )إنت
  (6)أ، ل فا ظملسةأ ؛ش ة فا ظوو  اج

و؛ددغ ظوسضةددػم أن ظوشحددةل  ددج أ ددة وْظ ظابوددجظأ عددةوش خل إ ظ ،وددت عةددى عسددػم  
ةوش خل وددجاوو ة عةددى و ددج  ددةأ  ظوشطددة خ ؛ددغ ظويددخظأظ  ؛ضددد ل واددػظ  ظابوددجظأ عدد

( فا ظوشطاخ فا  ػو   ضدةوىظوضسػم  و  ُهَمُهػ  آعِّية ِّ :  ةأ  ) لع ؛ألودجأ ولدا  و 
 ش خل  و ة  ظابوجظأ عةوش خل مش ة ،وت عةى عسػم 

                                                 

  231م1عةى ظو ةفه   خح ظوخ ى ( 1)
 ( 154 ل عسخظن: ظآله  )( 2)
  91م3عةا ظودة لا أبػ ظود ض   ظوحا  وةيخظأ ( 3)
 ظوسخ ل شدد   وظوردح  شدد ة ( 4)
 ( 95؛خنع: ظآله  )( 5)
  177أبػ   ع      ونشطخ: حا  ظويخظأظ 36م1؛ ا بغ أبا شةوا ظو ذف  ( 6)



 

2011 

؛غ ظوسالح  أن أعة عةا  ج وف  فا ظلوضسةل ظوشطاخ كضةد  ويألدػل وعةه : 
 ظويخظأل و ػ ا  ة  و   اج ظالوضسةل ظوة ػل 

 :الرف  عمن االبتداء والشرَ عمن الجط ة 

ةهة ظوسألوددجأ وظوخألددخ ظووددا ظلددوشج فا ددة إوددى ؛ددغ بدداغ ظويزددةهة ظوػظ ضدد  فددا  زدد
  ورددددح  ظالددددوضسةا  ظوحسددددل عةددددى ظوشطاددددخ فددددا  ػ هدددد  ظويددددخظأظ  ظويخ شهدددد 

   زدده  ظوخفددل عةددى ظابوددجظأ عةلددو شة  كةسدد   وظإل  ددة  عش ددة  عيصددل ظوة ػندد 
عصد ة عسة  ألة ة  و؛غ ظويخظأظ  ظووا  ػظفخ  عةى لحا ظوسد و    ػو   ضةوى: 

 ُر  ل ُكػ خَّ س  َشُجةؽمُ  و  ةر  و ال  س  ةس س  و ال ق  ار  و الذَّ ل  و ال شَّه  رِّ ِّ إِّنَّ فِّة   المَّي  ر اتن بِّةأ م  ةخَّ ُمد 
م  ي ج قُِّمؽن   ؽ  ي ات  ل ِّق  ذ لِّغ  َل 

والذةسُس : ل(118) :    خأ عألدُجف ظبدغ عدة؛خ(1)
ة  و خأ ظو ة ػن بشرا  وظ كة  والقسُر والشجؽُم مدخراتُ  وو   ظوخفل   (2) فضل

فا  خظأل ظبغ عة؛خ أن )ظوذسذ( فا لحا ظآله  ؛خفػع  عةى ظابودجظأ  وكةسد  
)؛دددددخخظ (  ألددددخ و ددددة  فيصضددددت كةسدددد  )ظوذددددسذ( عددددغ   ضاو ددددة عةددددى ظوددددشز 

  (3)وة ةسة  ظودةعي  و ة عةى  خظأل ظواس ػ  )عةوشرا(

وأ؛دددة عةدددى  دددخظأل ظوشردددا: )وظوذدددسذ وظويسدددخ وظوشادددػم ؛ددددخخظ ( بشردددا 
)؛ددخخظ (  فو دػن كةسد  )ظوذدسذ( ؛ضصػفد  عةدى  )ظوذسذ( وكددخ ظوودةأ فدا

  (4)؛ة  ألة ة و،ظ ة  فا إعخظب ة  و  ػن كةس  )؛دخخظ ( حةال وسة  ألة ة

                                                 

 ( 12ظوشحل: ظآله  )( 1)
  حا  ظويخظأظ   أبدػ 371ظبغ ؛اةلج   ظود ض  فا ظويخظأظ   55م5 ة لاودظوحا   ظ( 2)

  386  ع  
  57  56م5ظوحا   ظودة لا ( 3)
  56م5ظودة لا ظوحا   ( 4)



 

 

2010 

ولدةق أبدػ عةددا ظودة لدا شطادخلظ ؛ددغ ظويدخظأظ  ظويخ شهد  عةددى  دخظأل ؛دغ  فددل 
ثِّيًثةافا  ػو   ضةوى:  ار  ي ط ُمُ ُ  ح  ل  الشَّه  ةس س  و ال   ُيغ ذِّ  المَّي  ةر  و الَشُجةؽم  و الذَّ س  ق 
رِّ ِّ  ر ات  بِّةةةةأ م  ةةةةخَّ ُمد 

والذةةةةسس والقسةةةةر : ل(118) : إ   ددددخأ ظبددددغ عددددة؛خ  (1)
ددة  فيصضددت لددحا ظو ةسددة  عسددة  ألة ددة  والشجةةؽم مدةةخرات بةةأمر    كددل  وددظ  فضل

وُ فضددت كةسدد  ظوذددسذ عةددى ظابوددجظأ  وعصددف ؛ددة عضددجلة عةا ددة  وأ ألددخ ع ةسدد  
  (2))؛دخخظ (

 ػ هددد   دددخظأل ظوخفدددل عةدددى ظابودددجظأ وظوخألدددخ ظبدددغ و؛سدددغ  دددةعل أعدددة عةدددا فدددا 
ظودددحل و ددد   دددخظأل ظوخفدددل عةدددى ظلدددو شة  ل( 437) :ت وكدددحوظ ؛ دددا (3) شاةددد 

ظو الم و صض  عسة  ألة   فخفل عةابوجظأ  وعصف عضس ظملدسةأ عةدى عضدس  
  (4)و ضل )؛دخخظ (  ألخ ظابوجظأ

رؤكدج  دػظ  إن ظوشطاخ ظوحل أ ا ع  أبػ عةا ظودة لا  :وعةه  هس غ ظويػل
ظوخفل عةى ظابوجظأ فا عضس ظالوضسةا  ظوة ػن   و وظ عةلو شة  كةس  ؛غ 
ظالوضسةل عيصض ة عسة  ألة ة وظإل  ة  عش ة  عضدج أن كةشدت ؛ضصػفد  عةدى ؛دة 

  ألة ة و،ظ ة  فا إعخظع  

                                                 

 ( 54ظمعخظ : ظآله  )( 1)
  311م4ظو حخ ظوسحهك ( 2)
  284 حا  ظويخظأظ ( 3)
ظو حدخ ونشطدخ:   465م1ظو ذف عغ و ػا ظويدخظأظ  ظودد ل وعةة دة وحاا دة  ظولهددا ( 4)

  311م4 ظوسحهك



 

2011 

 :ما يتجمق بالشدق الدياَ ة 3

 ة داللة الشرَ والرف  ف  ا سساء )أ ا فراًل وصفة :

 ضودػ  ظو دالم س  ظإلعخظل فا ظإلعةش  عغ ظوسضةشا ظوػضهقهد  ظوودا  ط خ كه
فددا ؛شطػ؛ودد  ولددهة    وأ ددخ  وددظ فددا  حجرددج ظوجاودد  أو فددا  شػع ددة  يددجهسلة أو 

إودددى: "أنت ظملدددسةأ وسدددة كةشدددت  ضوػ لدددة ل( 577 لدددا ظود دددة ا ) :خلظ   ددد  ا
ة وأبشاو دة ظوسضةشا  و  ػن فةعة  أو ؛دضػو  و؛زةفلة إوا ة  ووع ه غ فا رػ ل

أ،و  عةى لحا ظوسضةشا  ُ ضةت حخكة  ظإلعخظل فهسة  شأل  عغ لدحا ظوسضدةشا  
:  ددخ ل   نددُج عسددخلظ  فددجوعػظ بخفددل  نددج عةددى أنت ظودضددل ودد   وبشرددا عسددخو ػظْ فيددةو

عةددددى أن ظودضددددل وظ ددددل عدددد   وكددددحوظ لددددة خ ظوسضددددةشا     واودددددضػظ فددددا كال؛ ددددع  
؛ػظ ظودةعددل إ ظ أ ظ،وْظ  وددظ  أو ظ وسدضددػل عشددج ظوحة دد  إوددى  ضجهدد   و  دددػن وُنيددجاه

  (1)ظوحخكة  ،ظو  عةى ظوسضةشا"

لدػ ؛دة شدوح عدغ لشدة شة فا ظووحةال ظوشحدػل اشوعةى أه  حةل  فين ظوحل هض
 ةدددظ ظمو ددد  ظوشحػنددد  ؛دددغ حسدددل عةدددى ظوشطادددخ وةيدددخظأظ  ظويخ شهددد ت و ودددظ فدددا 
 حخكددة  ظإلعددخظل ؛دددغ  دددةو   ،اوددا و؛ضدددةن  شحػندد   كددةن ودددجو  ظوحسددل عةدددى

 ظوشطاخ أ خ فا  ػ ه  ظآل ظأ ظوػظ ،ل فا ظويخظأل ورػ   ة 

ُدو ُ فدا  ػو   ضدةوى:  ر  ع جِّ ي  ُكػ م ِّؼ     ُمؽا  ِّ  ُفدِّ د ِّ م ا ُعق  ًرا  و  ي  شد  لَِّّ ُهؽ     عِّ
ًرا ع ػ  أ    و أ ع 

 ج  ضل شةس كثاخ ؛دغ ظوضدخل لدػ وأ ػظ  دة ؛دغ لدحظ ظو دةل "  (2)
ظ أبػا  اخ ؛شد   ألشاع عةه   عسشدو  ظلع ؛ألوجأ و؛ة عضجا ؛ ف  شظ  يػل: أضغع  نجل

                                                 

   حيادددد : ،  ؛ددددة ن ظوس ددددة ك  ،ظ  ظإلهزددددةح فددددا عةددددل ظوشحددددػ  أبددددػ ظويةلددددع ظود ددددة ا( 1)
  69م  1979ظوشدة ذ  باخو   

 ( 21ظوسد؛ل: ظآله  )( 2)



 

 

2012 

ةةاوكددحوظ  ػودد   ضددةوى:   (1)"وو ددج  عسددخلظ أ ددػا  اددُخ ؛شدد  ةةااًل  أ    شةةغ  م  ةةلَّ مِّ أ َ 
ل ًدا و  و 

   فيج   ػن أشة فرالل ورد  (2)

فداألػن   ةس و و، )لػ وأ ػظ  ة( عسشدو  ظلدع ؛ألودجأ و؛دة عضدجا  ألدخ حسدالل 
فدا  (3))لدع ظوطدةوسػن(ل( 31) :وأبدات ظوذدة ل   ل(68) :عةى  خظأل عألدجف 

ةاُ ؽا ُهةُػ العَّةالِّسِّيؼ   ػو   ضدةوى:  ل كِّةؼ ه  ش اُهػ  و  م ا ظ م س  و 
  حادث  ضدل )لدع( (4)

 ؛ألوجأ و)ظوطةوسػن(  ألخلظ و   و خظأل ظواس ػ  )لع ظوطةوساغ( 
 حتلًل  الكزاء :

ألدخ وزعدخظل ؛دة عضدج  ذاخ ظويخظأل إوى  ػظ   ساخ ظودرل باغ ظوسألودجأ وظوخ
 اج؛ددددة عضددددو   )وبضددددس ظوضددددخل هاضةدددد  ؛ألوددددجأ ظوزدددساخ  ألددددخلظ وةسألوددددجأ ظوددددحل  ألةدددد 

  فال رشرا ؛ة عضجا فا عةل كةن وبةل عةست و؛ة ظوحاة ن   وعةه  (5) ألخ(
لع ظوطةوساغكةشػظ وو غ ؛ة شيل فا غاخ ظود ض  

(6)  

ردددح   و   ادددجوةيدددخظأل ودددجو  ظوحسدددل عةدددى ظوشطادددخ ظووحةادددل وظووػ هددد  وفدددا 
إن عر   أ ةا شاج إ ة ل إوى  رج ظوسو ةع فا  ػو   ضةوى: ظالوضسةل ظوة ػل 

  شاُج   ةرخلظ فدا ظإلعدخظل فدا ظالدع "أ دل"  دةأ ؛شردػبلة أَل مشغ مااًل وولدا
دة ؛دخل أ دخ  فدد)أشة( فةردة  ا ؛حدل و دة ؛دغ ظإلعدخظل   ؛خال كسة أش   دةأ ؛خفػعل

ظ و   و دددخأ فددا ) خشددا( ةشددػن وظوهدددةأ"وناددػ  أن ه ددػن فددا ؛ػ دددل شرددا  ػكاددجل
                                                 

  392م2ظو وةل ( 1)
 ( 39ظو  ف: ظآله  )( 2)
  393  392م2ظو وةل ( 3)
 ( 76ظود خ : ظآله  )( 4)
  27م1 خح ظوخ ى ( 5)
 ( 76ظود خ : ظآله  )( 6)
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عدةوخفل عاضدل أشدة  ن عر   أ ا أَُل مشةغ مةاالً إل( 149،هدى بغ عسخ ) :
  وظواسةد  فدا ؛ػ دل ظوسدضدػل ظوثدةشا  وظوسدضدػل ظمول ظوشدػن ا؛ألوجأ وأ دل  ألدخ 

وظوهددةأ  إا أن ظوهددةأ حددحفتت من ظو دددخل  ددجل عةا ددة  وز  ة  ددة  اددج عددةو  ولددػ 
  (1)ةى ظوحلهي   وزشسة ظوشػن    ب ة وضة "ظمرلت ومش ة ظالع ع

ولشددة عشددج  حةاةشددة وةيددخظأ اغ شاددج أن  ددخظأل ظوشرددا  ولددا  ددخظأل ظواس ددػ  
 ) (  ضةدددت فا دددة )أشدددة(  دددساخ فردددل  ظ دددج وةوػكادددج  أل ردددة   و)أ دددلت )أشدددة أ دددلت

إ   ت؛دضػل ع   ةن وةدضل ) خشا( ولحظ روػظف  ؛ل ظوسضشى و؛ل ظويةعدجل ظوشحػنتد 
ظ  وأ؛ددة  ددخظأل ،هدددى بددغ عسددخ ولددا  ددخظأل  ددة ل كسددة ا  ددال   فددا  وددظ أبددجل

"وز ظ  ةل: عةى  يجرخ ؛ألوجأ ؛ححو   أل لا  اخ    كخلة ظودخاظأ  ف ا عةوخفل
( ف ا ظلع   (2)ة  ة دل"سوظويخظأل ب   ف ْضت  )أ لا

 وب حظ   ػن أشة فرالل ورد  

ادُخ و دل وب حظ هس غ ظويدػل: أن إ ظ،ل ظوسدو ةع وسضشدى ؛دغ ظوسضدةشا أح هةشلدة ُه اه
ددة عةددى ظوخألخندد  كسددة لددػ ظوحددةل فددا ظآلهدد  ؛حددل ظووحةاددل   ظو ةسدد  شردد لة أو  فضل

 ةشهلددة وةدضددل ) خشددا(  كسددة كةشددت  كةشددت لددأل لة فددا إ  ة دد  ؛دضددػال عدد ف ددحا ظإل ظ،ل 
لددأل لة فددا  ضةدد   ألدددخلظ وسألوددجأ ؛حددحو  ُف ددع  ؛دددغ ظوسضشددى وظودددهةق ؛ضددةن  ولدددحظ 

ة ؛يجت  فا شهت  ظوس و ةع ؛ختل أ خ   ف ةسة  وج ل إ ظ،ل ظوسدو ةع عدةوو ااخ فدا أهزل
دة فدا  يدجرخ ظوػ د  ظآل دخ       ظوسدضػل عد  فدا ظوويدجهع أو ظوود  اخ  ودج ل أهزل

 ولػ ظوخألخ  ولحظ   ُل ووةظ ظإل ظ،ل  كسة أش    ل وةسضشى ظوسود  عةه 

                                                 

  395م2وشحةس إعخظل ظويخ ن  ظ( 1)
  181م7  ونشطخ: ظو حخ ظوسحهك 145م2؛ضةشا ظويخ ن ( 2)
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أ و الردد  ظويددػل: إن ظوشطاددخ ظوددحل أو ،ا لدداألػن  ؛ددغ ظويددخظأل ظويخ شهدد   ددة
 ؛ضد لظ ورح  ظووخكاا ظوػظ ، فا ظويخظأل 

ف  عألددددجوعةهددد   وبضدددج عدددخل  ػ ا دددة  ظويدددخظأل  هس دددغ ظويدددػل أن  دددخظأل 
ج ظوشحددػ فددا  ددػظ   ددساخ  ةودددت  ػظعدد  ظوذددة ل ل(31وأبددات ) :  ل(68) :

ل   إ  أ ت عةى غادخ لدحظ ظولهدةس  فادةأ ،و  ظوحسدظودرل باغ ظوسألوجأ وظوخألخ
 اد   كػش ددة حددػ    وح ددع عةا ددة عددةويألػل فدد ُ الددح عةددى ظوشطاددخ فددا  ، ظوضةدد 

  و دغ عدةوخغع ؛دغ كدل ظودحل  ادل  (لدػ)؛دػغلة ؛غ ؛ددػغة  ظابودجظأ عدةوش خل  
ظ عغ ظوو ةرخ وظا وال    إا أن  وظ أعيى ظوسضشى عضاجل

 االستنتـــــاج:

 ؛سة  يجم شالح :

ة فدا  ضدندد ظووخظ ادا ظويخ شهد  ظودػظ ،ل  ة1 فدا  شةهدة  ةن أ خ ظوشطاخ وظ دحل
 لحظ ظوس حث 

ُهضج عةل ظوضال ة  ظإللشة،ه  ؛غ أولل ظمبدػظل ظوشحػند  ظوودا حطادت  ة2
عةوشطاخت وحظ شاج أن ظووػ ا ة  ظوشحػن  ظووا ظلوشج فا ة ظويخظأ وةشطادخ  دةأ  

 ،ظعس  و؛ضد ل وةيػظعج ظوشحػن  ظوػظ ،ل فا ظويخظأظ  ظويخ شه  
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 اخلامتـــــــــة
 ضددةوى عةددى ؛ددة ألدد   ؛ددغ وظفددخ شضسدد  ظوادنةدد   و ا دد  ظواةاةدد    أحسددج ف

 و دجرجا و ػفهي  

 وبضج    

ة وةحسل عةى ظوشطاخ فدا ظويدخظأظ  ظويخ شهد  و،و ا  ف حظ ظو حث هسثل أشسػ  ل
ود ضس ظوطدػظلخ ظوة ػند  وأ خ  ودظ فدا ظوجاود  فا رح  ظالوضسةا  ظوة ػن  

  ػن عةو حث وظووحةال ظووا  شةوو ة ظوة ػنػن ظويجظ؛ى وظوسحج

فددددةوشطاخ عةدددد  ظلددددوشج إوا ددددة كثاددددخ ؛ددددغ ظوضةسددددةأ فددددا ،عددددع و   اددددج رددددح  
ظالددوضسةا  ظوة ػندد  فددا ظويددخظأظ  ظويخ شهدد   و ددج باشددت ؛ددغ  ددالل ، ظلددوا أن 
 ظم ح عةوشطاخ إشسة لػ ؛حسل ؛يألػل  وبخةر  ؛ل أ ح كثاخ ؛غ ظوضةسةأ ع  

 :ةت ؛غ ، ظلوا إوى ظوشوة ح ظآل ه و ج  ػر
أن ظوشطاددخ عةدد  وادد  إوا ددة عضددس ظوضةسددةأ فددا  ػ هدد  ظويددخظأظ  ظويخ شهدد   ة1

وفا ظوو  اج عةى رح  ظالدوضسةا  ظوة ػند   وأن ظوحسدل عةدى ظوشطادخ أوودى 
؛دددغ ظوحسدددل عةدددى ظوسضشدددى  وظوحسدددل عةدددى ظوطدددةلخ أوودددى ؛دددغ ظوويدددجرخ وأ دددػ   

ظوودا  وكهس روع  ػضهس ظوشطاخ فا    اج و يػند  ردح  ظالدوضسةا  ظوة ػند 
  ةشت  خخج عغ ظولهةس ظوس وػ  

ظ و؛يددخ لظ فدا ؛ػ ظوج ظلد  أن و دح ؛دغ  ة2 ظفيود  ويػظعددج ظوشطاددخ هد  ا ؛ؤكدجل
ظوة   ظوضخبه  ظوسيخ ل غةو لة  وفا حسة  وةيخظأ ويػظعج ظوة   ظووا  خ لة ظوة ػندػن 

ويػظعج   ظفيإن عضس ؛ة حسة  وشطتخ ع  أ ج ؛ػ  وظوشحػنػن ؛غ و   ظوضخل  بل
 ؛غ  خظأل ظواس ػ  ظوة   
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 ألاغ ؛غ  الل ظوج ظل  أن ظوشطاخ هسادل إودى ؛خظعدةل ظمردل  ونط دخ  ة3
  وظ فهسة ه  ا:

ةةة      ددخظأل إلدديةط ظو سددددل فددا  ػوددد   ضددةوى:  أ    ةةةن  و أ ص  اُد ُأم ِّ ُمؽس   ُ ُفةةة
ةةة    و ػودد   ضددةوى: ف ارًِّغةةا )فددؤظ،(  و)لدد ةػْظ( عددةو سدل    أن  ددخظألُسةة ُِّمؽا ال فِّت ش 

 ل ود)فػظ،(  و)لاةػ( ؛غ غاخ لسد  كسة رخح بحوظ عضس ظويخظأ لا أر
ةةةار  و ددج ه دددػن ؛ددغ  ودددظ:  ددخظأل  ػوددد   ضدددةوى:  ب   ةةةل  الشَّه  ةةة  المَّي  ُيغ ذِّ

ثِّيًثا رِّ ِّ  ي ط ُمُ ُ  ح  ر ات  بِّأ م  خَّ س ر  و الَشُجؽم  ُمد  س س  و ال ق  عةوخفلت من ظوخفل لػ  و الذَّ
ت ظوحةود  أن ه دػن ؛ألودجأ  دالم  وظمردل فدا لدحاظمرلت ومش  ظلع و ل بجأ ظو

 ومن ظابوجظأ ا هحوةج إوى  يجرخ عة؛ل 
ُهضددج  شطاددخ  ددج هساددل إوددى ظوثيددل فددا ظوةددد  ألداغ ؛ددغ  ددالل ظو حددث أن ظو ة4

لحظ ظوسةسح ؛غ أبخ  ؛ال؛ح ظوحسل عةى ظوشطاخ  ونط خ  وظ  ةهلة فا:  دخظأل 
ج؛دد ت وددحظ هدددسى ظوضددجول عددغ )لدد  ا ة( عددةو سد  وا  ددظ أن ظو سددد أ يددل ؛ددغ ع

 ظو سدل إوى حخ    خ  خقهدلة و د هالل 
ظوشطاددخ هحددةول  خددخنح ظويددخظألت وو ددػن ؛ػظفيدد  وةددخأل ظوضددةم  أو ظوساددل  ة5

فدددا ل : (68 )إودددى إش ة لدددة كسدددة حردددل فدددا ،و ا ؛دددغ  دددخظأل ظبدددغ ، دددةس 
   وددل أوا،لددع  ددخكة  عشرددا )أوا،لددع( و ددخ )ظوذددخكةأ( ؛ددغ  ػودد   ضددةوى: 

 ظودرل باغ ظوسوزةهداغ فا: 

أن ظملددةس ظوسضوسددج فددا  ألادداغ ؛ضشددى ظوجاودد  روضةدد  عددةود ع وظوػرددػل  ة6
 إوى ظود خل ظوسخظ،ل  أو ظوسضشى ظوسيرػ، ؛غ  الل ظوةد  

حاغ شوحجث عغ  ػ ا ة  ظوحسدل عةدى ظوشطادخ فدا ظويدخظأظ  ظويخ شهد   ة7
وددد  بددداغ  دددخظأل ،اوهلدددة  ا هضشدددا  ودددظ أن ظملدددةس ظودددحل شضوسدددجا ظ دددوال  ظوجا
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وأ ددخ   وزشسددة ظا ددوال  ه سددغ فددا ظ ددوال  ظوردده   أو ظإلعددخظل  وا روخ ددا 
 عةه  ظ وال  ظوسضشى وظوجاو  كسة أو حشة 

لحا أبخ  شوة ح ،و  ظوحسل عةى ظوشطاخ  وا  ظ أش ة ؛ال؛ح  ػن   ط خ 
 ؛ ةش  لحظ ظوسرج  و ػ   

وحددجا  أو أششددا    فةدددت أ،عددا ظو سددةل فددا لددحظ ظو حددث  فةو سددةل بوبضددج
عضاغ  اخ لحظ ظو حث ظود خ وظوشطخأ ا هيألل ظوسشة ذ   بل أو، أن رثأ ات عذا

وضةسه  أش ة   و؛غ ألع  رة ز ظوحلهي  ظظاشو ةا إوى لحظ ظواةشا ؛غ ظوج ظل 
وحدددددألا أششددددا ب ددددحظ ظوضسددددل حييددددت أ؛شهدددد  عدندددددل شددددةل وواددددجل ظواددددجل وظوشيددددج  

وظويددددخظأظ  ظويخ شهدددد  هدددد  عة؛دددد   بظحو ةلدددد ة فددددا شػندددد  كددددل ؛حددددا وةضددددخل وظوضخ 
وأعةن عةه   ؤف ؛غ و ظأ ظويرج  ولػ  ةر   وظوحسج ب عةى ؛ة لجل إوه  

 أ ظودألال ظظو ة،ل إوى لػ 

 التىصًات  واملكب ـــات:

رػردددا ظو حدددث بودددج نذ ؛دددة،ل ظويدددخظأظ  ظويخ شهددد   دددسغ ؛ػ دددػعة   ة1
هدةت وو لادل  ادل ؛دغ ظوج ظل  ع  دةم ظوة   ظوضخبهد   وبخةرد  فدا ظوج ظلدة  ظوضة

ظو ددةحثاغ وظو ةحثددة  فددا ؛اددةل ظويددخظأظ  ظويخ شهدد   ولددحظ ؛سددة هضسددل عةددى إ ددخظأ 
ظوددج س ظوة ددػل عضة؛دد   وظوددج س ظوشحددػل عخةردد  عةوذددػظلج ظويخ شهدد  ظوسدددوخخ   

 ؛غ  خظأ   
ظوشددددجظأ إوددددى عةسة شددددة ظوسذددددو ةاغ عةوج ظلددددة  ظوة ػندددد  أن ه دددددل أحددددجلع  ة2

  كسدددة كدةوُددد  ؛دددغ شةحهددد  ظمردددػظ  فدددا ظوجاوددد )ظوحسدددل عةدددى ظوشطادددخ( و،و ا 
 وظورخ  وظوشحػ  وز ة؛  ، ظل  ؛درة  حػو  
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ظوحخط عةى ظلوهضةل ظووخظث ظوة ػل  وبخةر  ؛ة  ضة  ؛ش  عدةويخ ن  ة3
 ظو خنع و خظأظ     ع  يجهس  فا  ػأ ؛ش ةج حجرث 

 ذددددداهل ظملدددددة حل وة دددددةحثاغ عةدددددى ظإلشدددددالع عةدددددى ظوطدددددػظلخ ظوة ػنددددد   ة4
فدددا ظويدددخظأظ  ظويخ شهددد   و؛دددج   دددخظأ وغشدددى  ودددظ ظوسدددػ وث عذددددػظلج  ظوسػ دددػ،ل

 ورل عةوج س ظوة ػل   ددخ  ةدظ ظوطدػظلخ ظوة ػند   و؛دغ  دعت ظوة د  فدا وظ ض دة 
 ظوسة ا وظوحة خ 

وفا ظوخوةم  أ،عدػ ف د لد حةش  و ضدةوى د ؛دغ  دةوز  ةألدا أن رويألدل لدحا 
 غ و ظأ ظويرج ظوج ظل  فا ؛ػظ نغ ظمعسةل رػم ظولهة؛   ؤف ؛

 البا جة
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 فهزس املصادر واملزادع
 القرآن الكريػ ..  ل مؼ أ زل 

 أواًل  ــ  املزادـــــــع:

إ حدة  فزدالأ ظو ذدخ فددا ظويدخظأظ  ظم بضد  عذددخ  أحسدج بدغ ؤ بددغ  ة1
   حياددد : أشدددذ ل(117أحسدددج ظبدددغ عألدددجظو شا ظودددج؛هةشا ظوذددد اخ عةوألشدددةأ ) :

 ؛ خل  ،ظ  ظو وا ظوضةسه  د وألشةن 

أ ددخ ظويددخظأظ  فددا ظمرددػظ  وظوشحددػ ظوضخبددا  ،  عألجظورددألػ   ددةلاغ   ة2
 م 1987  1؛ و   ظوخةشاا  ظويةلخل  ط

ظ  ذدددة  ظوزدددخل ؛دددغ وددددةن ظوضدددخل  أبدددػ حهدددةن ظمشجوددددا  ؤ بدددغ  ة3
   حياددددد : ،    دددددا عثسدددددةن  و؛خظ ضددددد : ،  ل(754رػلدددددف ظبدددددغ عةدددددا ) :

 م 1998دل 1418  1 ؛زةن عألجظووػظل  ؛ و   ظوخةشاا  ط

 مرػظ  ظوة ػن   ،  إبخظمهع أشهذ  ؛ و   ظمشاةػ ظوسرخن  ظ ة4

ظمرددددػل فددددا ظوشحددددػ  أبددددػ ع ددددخ ؤ بددددغ ظودددددخل بددددغ لدددد ل ظوشحددددػل  ة5
   حياددد : عألجظوسحددددغ ظودوةدددا  ؛ؤلدددد  ل(316ظوسضدددخو  عدددةبغ ظوددددخظج ) :

 ظوخلةو   وألشةن د باخو  

 سةل ظوددددددجرغ ؤ بددددددغ ؛ةوددددددظ فددددددا شطددددددة خ ظوطددددددةأ وظوزددددددة، ظاعوسددددددة،  ة6
ل 1416  3 حيا : حة ع ظوزة؛غ ؛ؤلد  ظوخلةو   باخو   ط  (ل672) :

 م 1985د

إعاة  ظويخ ن وظو الغ  ظوشألػن   ؛رصدى رة،ق ظوخظفضا  ،ظ  ظو وةل  ة7
 م 1973دل 1393  4ظوضخبا  ط
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   حيا : ؤ ل(616إعخظل ظويخظأظ  ظوذػظ   أبػ ظو يةأ ظوض ألخل ) : ة8
 ظوداج أحسج عدو   عةوع ظو وا 

أبدددػ  ضددددخ ظوشحدددةس أحسدددج بدددغ ؤ بدددغ إلدددسةعال بدددغ  إعدددخظل ظويدددخ ن  ة9
  و ددل حػظ دده  وعةدد  عةهدد : عألددجظوسشضع ل(228رددػشذ ظوسددخظ،ل ظوشحددػل ) :

  1 ةال إبخظمهع  ؛شذػ ظ  ؤ عةا بهزػن  ،ظ  ظو ودا ظوضةسهد   بادخو   ط
 ل 1421

ظإلشرددة  فددا ؛دددة ل ظوخددال  بدداغ ظوشحددػناغ: ظو رددخناغ وظو ددػفااغ   ة11
بغ عألجف ظمشرة ل  أبدػ ظوألخكدة   كسدةل ظودجرغ ظمش دة ل  عألجظوخحسغ بغ ؤ

 م 2113دل 1424  1  ظوس و   ظوضرخن   طل(577) :

ظوسحددهك فددا ظوودددداخ  أبددػ حهددةن   حيادد : رددج ا ؤ  ساددل   ظو حددخ ة11
 ل 1421،ظ  ظود خ  باخو   

إبددددددخظ  ظوسضدددددددةشا ؛دددددددغ حدددددددخ  ظم؛دددددددةشا  أبدددددددػ ظويةلدددددددع  ددددددد ةل ظودددددددجرغ  ة12
   ،ظ  ظو وا ظوضةسه  ل(665 :عألجظوخحسغ  أبا  ة؛  )

 ددةج ظوة دد  ورددحةح ظوضخبهدد   أبددػ شرددخ إلددسةعال بددغ حسددة، ظواددػلخل  ة13
وةسالردداغ     حيادد : أحسددج عألددجظو دػ  عصددة   ،ظ  ظوضةددع ل(993ظودددة ظبا ) :

 م 1987دل 1417  4باخو   ط

ظووذ ال ظورػ ا فا ظوة   ظوضخبه  د فػشػوػ هدة ظوضخبهد  د لدةسةن حددغ  ة14
 م 1983دل 1413  1ظم،با ظوثيةفا   جل  طظوضةشا  ظوشة،ل 

ظووصددػ  ظوة ددػل د ؛طددةلخا وعةةدد  و ػظشاشدد  د ،   ؛زددةن عألددجظووػظل   ة15
 ؛ و   ظوخةشاا  ظويةلخل  )،  ( 
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 يخنددددا ظوشذددددخ فددددا ظويددددخظأظ  ظوضذددددخ   ددددسذ ظوددددجرغ أبددددػ ظوخاددددخ بددددغ  ة16
   حياد : عألدجف ؤ ظوخةاةدا  ل(833ظواد ل  ؤ بغ أحسج بغ رػلدف ) :

 م 2112  1ظو وا ظوضةسه   وألشةن د باخو   ط،ظ  

ظووس اج فا عةع ظوجرغ  ظبغ ظواد ل   حيا : ،  عةا حدداغ ظوألدػظل   ة17
 م 1985دل 1415  1؛ و   ظوسضة    ظوخنةل  ط

  ددددحرا ظوة دددد   ؤ بددددغ أحسددددج بددددغ ظم لددددخل ظو ددددخول  أبددددػ ؛شردددددػ   ة18
ادخو      حيا : ؤ عػل ؛خعا  ،ظ  إحهةأ ظوودخظث ظوضخبدا  بل(271) :

 م 2111  1ط

ظووػ ه  ظوة ػل وةيخظأظ  ظويخ شهد  عشدج ظوددخاظأ فدا )؛ضدةشا ظويدخ ن(  شد   ة19
 م 2117دل 1427 1رةوح أ؛اغ  غة  ،ظ  ظوسضخف   وألشةن د باخو  ط

ظواددة؛ل مح ددةم ظويددخ ن ) دددداخ ظويخشألددا(  أبددػ عألددجف ؤ بددغ أحسددج  ة21
وزبخظمهع أشقهر     حيا : أحسج ظوألخ،وشا  ل(671 سذ ظوجرغ ظويخشألا ) :

 م 1964دل 1384  2،ظ  ظو وا ظوسرخن   ظويةلخل  ط

 سددةل ظويدددخظأ وكسددةل ظإل دددخظأ  عةددا بدددغ ؤ بددغ عألجظوردددسج ظو سدددجظشا  ة21
   حيادد : ل(643ظوسرددخل ظوذددةفضا  أبددػ ظوحددداغ  عةددع ظوددجرغ ظودددخةول ) :

 ،  ؛خوظن ظوضصه   ،  ؛حدغ  خظع   ،ظ  ظوس ؛ػن وةوخظث  ،؛ذ  د باخو  

فددددا ظوشحددددػ  أبددددػ عألددددجظوخحسغ ظوخةاددددل بددددغ أحسددددج بددددغ عسددددخو  ظواسددددل ة22
ل 1416  5   حياددددددددد : ،  فخدددددددددخ ظودددددددددجرغ ك دددددددددةول  طل(171ظودخظلادددددددددجل ) :

 م 1995د

ظواػظشددددا ظورددددػ ه  فددددا كوددددا ظاحواددددةج  عألجظوألددددجهل ظوشاخبددددةشا  ،ظ   ة23
 م 2116دل 1427  1ظو ػ ةشا وةج ظلة  ظويخ شه   ،؛ذ   ط
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دددداخ وظوحددجرث وظمردددػل وظوشحدددػ فدددا ظوديدد  وعةدددع ظوود ظوحددةول وةدودددةو   ة24
  ،ظ  ظود دخ  بادخو  د وألشدةن  ل(911وظإلعخظل ولة خ ظودشدػن  ظودداػشا ) :

 م 2114دل 1424

ظوحاددد  فدددا عةدددل ظويدددخظأظ  ظودددد ل  ظوحددددغ بدددغ أحسدددج بدددغ عألدددجظو دة   ة25
   حيادد :  سةعدد  ؛ددغ ظوسحييدداغ  ،ظ  ظو وددا ل(377ظودة لددا أبددػ عةددا ) :

 م 2117ظوضةسه   

أظ  ظوددددد ل  أبدددددػ ظوحدددددداغ بددددغ أحسدددددج بدددددغ  ةوػنددددد  ظوحادددد  فدددددا ظويدددددخظ ة26
  4   حيادد : ،  عألددجظوضةل لددةوع ؛ ددخم  ،ظ  ظوذددخوق  باددخو   طل(371) :

 ل 1411

  ل(413حا  ظويخظأظ   عألجظوخحسغ بغ ؤ أبػ   ع  بغ  شاة  ) : ة27
  حيا : لضاج ظمف ةشا  ،ظ  ظوخلةو  

 :    حيادددددل(377ظوحاددددد  وةيدددددخظأ ظودددددد ض   أبدددددػ عةدددددا ظودة لدددددا ) : ة28
بج ظوددددجرغ   ددددػ ا  عذدددداخ  ػناددددةشا  ، يدددد : عألددددجظوضدند  بددددةح  أحسددددج رػلددددف 

 م 1993دل 1413  2ظوج ةق  ،ظ  ظوس ؛ػن وةوخظث  ،؛ذ  د باخو   ط

حةه  ظووالول فا  اػنج ظويخ ن  ،   حةل ؤ ؛داج  ديا  إ دخظ : ،   ة29
 م 2118دل 1429  2أهسغ   جل لػنج  ؛ و    وظ ل ظوسسة   د  جل  ط

ظم،ل ووا و ةل ودةن ظوضخل  ظو  جظ،ل )عألجظوية،  بغ عسدخ   دظش   ة31
  3   جم و : ؤ لة ون  ؛شذػ ظ  ؤ ظوخظه   باخو   طل(1193 : 

  ظو ا ددددد  ل(392ظوخردددددة ز  ظبدددددغ  شدددددا )أبدددددػ ظوددددددوح عثسدددددةن   : ة31
  4ظوسرخن  وة وةل  ط
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  1، ظلة  فا في  ظوة    ،  ر حا ظورةوح  ،ظ  ظوضةع وةسالراغ  ط ة32
 م 1961دل 1379

، ظلة  فا في  ظوة   وفشػوػ هة ظوضخبه   هحاى ، ةبش   ،ظ  ظوذخوق   ة33
 م 2111عسةن  

ل 1418، ظل  ظورػ  ظوة ػل  ،  أحسج ؛خوة  عسخ  عةوع ظو ودا   ة34
 م 1997د

ظوددج  ظوسرددػن فددا عةددػم ظو وددةل ظوس شددػن  أبددػ ظوع ددةس  دد ةل ظوددجرغ  ة35
  ل(756) : أحسددددج بشددددا ولددددف بددددغ عألجظوددددجظ ع ظوسضددددخو  عةودددددساغ ظوحةألددددا

  حيا : ،  أحسج ؤ ظوخخظط  ،ظ  ظوضةع  ،؛ذ  

ظوخعةهد   ؛ ددا بدغ أبددا شةوددا ظولهددا   حيادد : أحسدج حدددغ فخحددة    ة36
 م 1984،ظ  عسة   عسةن  

فا  خظأل ظبدغ عدة؛خ  عةبدج بدغ ظوجلدػ ا   حياد : ؤ   و   ظوذة خ ة37
 م 2117دل 1428  1عألجظوخظ ا  ظويةلخل  ؛ و   ظوثيةف  ظوجرشه   ط

 ظ، ظوسددداخ فددا عةددع ظوودددداخ   سددةل ظوددجرغ أبددػ ظودددخج عألددجظوخحسغ بددغ  ة38
   حياد : عألددجظوخ ظق ظوس دجل  ،ظ  ظو وددةل ل(597عةدا ظبدغ ؤ ظواددػ ل ) :

 ل 1422  1ظوضخبا  باخو   ط

 لخ ظم ع فا ظم؛ثةل وظوح ع  ظوحدغ بغ ؛دضػ، بغ ؤ  أبػ عةدا   ة39
ادددددا  ،  ؤ ظم زدددددخ     حياددددد : ؤ حل(1112شدددددػ  ظودددددجرغ ظواػلدددددا ) :

ل 1411  1ظوذدددخك  ظواجردددجل د ،ظ  ظوثيةفددد   ظودددجظ  ظوألهزدددةأ د ظوس دددخل  ط
 م 1981د
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  ل(224ظودددد ض  فدددا ظويدددخظأظ   أبدددػ ع دددخ بدددغ ؛اةلدددج ظو  دددجظ،ل ) : ة41
 ل 1411  2 حيا : ،   ػ ا  هس  ،ظ  ظوسضة   د ؛رخ  ط

ن  لخ رشةع  ظإلعخظل  ظبغ  شا  ،ظ  ظو وا ظوضةسه   باخو  د وألشدة ة41
 م 2111دل 1421  1ط

 ددخح عةشددت لددضة،  ظبددغ لذددةم ظمشرددة ل   حيادد : لددشةأ ظوددخنذ  ،ظ   ة42
 لضج ظوجرغ  ،؛ذ  

 ددددددددخح ظوورددددددددخنح عةددددددددى ظووػ ددددددددهح   ةوددددددددج بددددددددغ عألددددددددجف ظم لددددددددخل  ة43
 م 2111دل 1421  1  ،ظ  ظو وا ظوضةسه   باخو  د وألشةن  طل(915) :

خظعة ل   دددخح ظوخ دددى ظو ةفهددد   ظبدددغ ظوحة دددا  ؤ بدددغ ظوحددددغ ظالدددو ة44
 ظوخ ا   ة؛ض  ظإل؛ةم ؤ بغ لضػ، ظإللال؛ه  

 دددددخح  دددددةفه  ظبدددددغ ظوحة دددددا  ظوذدددددها   دددددا ظودددددجرغ ؤ بدددددغ ظوحددددددغ  ة45
   حيا  و  ك غخنا و خح: ؛اسػعد  ؛دغ ل(686ظالوخظعة ل ظوشحػل ) :

 ظملة حل  ،ظ  ظو وا ظوضةسه   باخو  د وألشةن 

بدددغ   دددخح ردددحهح ظو خدددة ل  ظبدددغ عصدددةل أبدددػ ظوحددددغ عةدددا بدددغ  ةدددف ة46
   حياددد : أبدددػ  سدددهع هةلدددخ بدددغ إبدددخظمهع  ؛ و ددد  ظوخ دددج  ل(449عألدددجظوسةظ ) :

 م 2113دل 1423  2ظودضػ،ه  د ظوخنةل  ط

 خك ظو ةفه  ظوذدةفه   ؤ بدغ عألدجف بدغ ؛ةودظ ظوصدة ا ظوحهدةشا  أبدػ  ة47
   حيادد : عألددجظوسشضع أحسددج لخنددجل   ة؛ضدد  ل(672عألددجف   سددةل ظوددجرغ ) :

 أم ظويخ  

   ظوسص ض  ظوسشاخن  ل(643  ؛ػف  ظوجرغ هعهر ) : خح ظوسدرل ة48
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ظوردددةحألا فدددا فيددد  ظوة ددد  و؛ددددة ة ة ولدددشغ ظوضدددخل فدددا كال؛ دددة  أبدددػ  ة49
ل 1418  1  ؤ عةددددا بهزددددػن  طل(395ظوحددددداغ أحسددددج بددددغ فددددة س ) :

 م 1997د

ردضػبة  ظويدخظأل د ؛شطدػ  و دػل  صألهيدا د  ،  ؛حسدػ،  دالل ظودجرغ  ة51
 م 2112رػ ل  عةوع ظو وا  لةهسةن  كةه  ظووخبه    ة؛ض  ظوسش

ظوطددػظلخ ظوة ػندد  فددا  ددخظأل ألددل ظوحاددة   رددةحا أبددػ  شددةح  ؛خكددد  ة51
 م 1988، ظلة  ظوخةهح  

عةددددع ظوجاودددد  د أرددددػو  و؛ ةحثدددد  فددددا ظووددددخظل ظوضخبددددا  ،  ؛شيددددػ   ة52
 م 2111عألجظواةال  ظ حة، ظو وةل ظوضخبا  ،؛ذ   

 م 1962عةع ظوة    ؛حسػ، ظودضخظن  ؛رخ   ة53

ة دددد   ،   ؛زددددةن عألددددجظووػظل  ؛ و دددد  ظوخددددةشاا  فرددددػل فددددا فيدددد  ظو ة54
 م 1992دل 1421  6ظويةلخل  ط

فدا رددػ هة  ظوضخبهد   ؛حددا ظودجرغ  ؛زددةن  ؛ و د  ظوخلددةو  ظوحجرثدد    ة55
 عسةن  )،  ( 

فددددا ظوة اددددة  ظوضخبهدددد   ، إبددددخظمهع أشددددهذ  ؛ و دددد  ظمشاةددددػ ظوسرددددخن    ة56
 م 2113

ل ظويددددددددة؛ػس ظوسحددددددددهك  ؛اددددددددج ظوددددددددجرغ ؤ بددددددددغ هضيددددددددػل ظوداخو  عددددددددة، ة57
 م 2115دل 1426  8   حيا : ظووخظث فا ؛ؤلد  ظوخلةو   طل(817) :

ل  ظوحددددددداغ بددددددغ أحسددددددج بددددددغ  ةوػندددددد   أبددددددػ عألددددددجف ظويددددددخظأظ  ظوذددددددة  ة58
 م 2111  ظوس و   ظم لخن  وةوخظث  ل(371) :
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  ظويخظأظ  ظويخ شه  د  و  و ػن  ؛ضةرخل  ،  هحا ، ةبش  ة59

  عألجظوردددددألػ  ظويدددددخظأظ  ظويخ شهددددد  فدددددا  دددددػأ عةدددددع ظوة ددددد  ظوحدددددجرث  ، ة61
  ةلاغ  ؛ و   ظوخةشاا 

ظويخظأظ  ظويخ شه  فا كوا ؛ضةشا ظويخ ن د  خظأل فدا ظووػ هد  ظوردػ ا   ة61
 م 2111  1 ػظ، كةضع عشة،  ؛ؤلد  ظاشوذة  ظوضخبا  وألشةن  ط

 ظولهةس فا ظوحسل  ؤ ظوخزخ حداغ  ،ظ  إحهةأ ظووخظث ظوضخبا  ة62

ة؛ر ؛ردددددحف ظو ة؛دددددل ظوسدردددددل فدددددا ظويدددددخظأظ  ظم بضددددد  عذدددددخ  ب ددددد ة63
ظويدددخظأظ  ظووضةهسددددا  أحسدددج ،هدددددى ظو ة؛دددل ظوسضرددددخظول  ظويدددةلخل  ،ظ  ظإل؛ددددةم 

 ظوذةشألا 

   حياددد : ل(181ظو ودددةل  لددداألػن  )عسدددخ بدددغ عثسدددةن بدددغ  شألدددخ   : ة64
 م 1988دل 1418  3عألجظودالم ؤ لة ون  ؛ و   ظوخةشاا  ظويةلخل  ط

نس  ودددةل ظووضخنددددة   ظواخ دددةشا  عةدددا ؤ بدددغ ؛سدددج بدددغ عةدددا ظوذدددخ  ة65
   حياددد :  سةعددد  ؛دددغ ظوضةسدددةأ  ،ظ  ظو ودددا ظوضةسهددد   ل(816ظواخ دددةشا ) :

 م 1983دل 1413  1باخو  د وألشةن  ط

ظو ذددة  عددغ حيددة   غددػظ؛س ظووشدنددل  أبددػ ظويةلددع ؛حسددػ، بددغ عسددخ  ة66
 ل 1417  3  ،ظ  ظو وةل ظوضخبا  باخو   طل(538ظود؛خذخل ) :

ا بدددغ أبدددا ظو ذددف عدددغ و دددػا ظويددخظأظ  ظودددد ل وعةة دددة وحاا ددة  ؛ ددد ة67
ل 1414شةوددددا ظولهدددددا   حيادددد : ؛حددددا ظوددددجرغ  ؛زددددةن  ؛ؤلددددد  ظوخلددددةو   

 م 1984د
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ظو ةهدددددددة   ظو ددددددددػل )أبدددددددػ ظو يدددددددةأ  أردددددددػل بدددددددغ ؛ػلدددددددى ظوحدددددددداشا   ة68
  و ددددددل ف ة لدددددد : عددددددجشةن ، ونددددددر  ؤؤ ظوسرددددددخل  ؛ؤلددددددد  ل(1412 :

 ظوخلةو   باخو  

بددغ  ظوة ددةل فددا عةددل ظوألشددةأ وظإلعددخظل  أبددػ ظو يددةأ عألددجف بددغ ظوحددداغ ة69
   حياددددد : عألدددددج ظإلوددددد  ظوشأل دددددةن  ،ظ  ل(616عألدددددجف ظوض ألدددددخل ظو  دددددجظ،ل ) :

 م 1997دل 1416  1ظود خ  ،؛ذ   ط

وحدددغ ظوضة؛ددد  وظووصدددػ  ظوة دددػل  ،   ؛زدددةن عألدددجظووػظل  ؛ و ددد   لدددخظأ  ة71
 م 2111  2ظوذخق  ظويةلخل  ط

ودددةن ظوضددخل  ؤ بددغ ؛ ددخم بددغ عةددا  أبددػ ظودزددل  سددةل ظوددجرغ بددغ  ة71
 ل 1414  3(  ،ظ  رة،   باخو   طل711؛شطػ  ) :

ظوةدددةشهة  ظوػضهقهدد  د ؛ددج ل شطددخل د أحسددج ظوسوػكددل  ،ظ  ظو وددةل  ة72
 م 1989ظواجرجل ظوسوحجل  

و ددد   سدددهع د ، ظلددد   ة نخهددد  وردددقه    دددةحا عألدددجظو ة ا  ؛ردددخ   ة73
 م 1985دل 1415ظويةلخل  

 ظوة اة  ظوضخبه  وعال و ة عةوة   ظوضخبه  ظودرحى د ، ظل  و ػن  د ؤ ة74
  قهل ظوجرغ  ، ظلة  ظواة؛ض  ظإللال؛ه  ظوضةوسه  

ظوة اة  ظوضخبهد  فدا ظوودخظث  ، أحسدج عةدع ظودجرغ ظواشدجل  ؛ و د  ألدل  ة75
 ظوة   

ظوة اددددددددة  ظوضخبهدددددددد  فددددددددا ظويددددددددخظأظ  ظويخ شهدددددددد   ،  عألددددددددجا ظوخظ حددددددددا   ة76
 م 1998ظإلل شج ن   ،ظ  ظوسضخف  ظواة؛عه   
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ة  لددالل  ؛ و دد  وم دد   ظوة اددة  ظوضخبهدد  د شذدد لل و صددػ لظ  ،  عألددجظو د ة77
 م 1993  2ط

ظوسأل ح فا ظويخظأظ  ظود ل ظوسوسس  عةبغ ؛حهردغ وظمعسدر ونضيدػل  ة78
و ةددف  لدد ك ظوخهددةط ظو  ددجظ،ل )عألددجف بددغ عةددا بددغ عألددجف(   حيادد : لدداج 

  دخول حدغ  ،ظ  ظو وا ظوضةسه   باخو  د وألشةن 

ل بددغ ؛اسددل ظوألهددةن فددا  دددداخ ظويددخ ن  أ؛دداغ ظإللددالم أبددا عةددا ظودزدد ة79
 م 2115  1  ،ظ  ظوضةػم وةوحيا  وظوص ةع   طل(548ظوحدغ ظوصألخلا ) :

ظوسحودا فا  ألااغ و ػا  ػظ  ظويخظأظ  وظإلهزةح عش دة  ظبدغ  شدا   ة81
 م 1999دل 1421و ظ ل ظمو ة   ظوساةذ ظمعةى وةذؤون ظإللال؛ه   

ظوسحدددخ  ظودددػ اد فدددا  ددددداخ ظو ودددةل ظوضدندددد  أبدددػ ؤ عألدددجظوح  بدددغ  ة81
   حياددددد : عألجظوددددددالم عألجظوذدددددةفا ؤ  ،ظ  ل(542عصهددددد  ) : غةودددددا ظبدددددغ

 ظو وا ظوضةسه   باخو  

ظوسحدددهك فدددا أردددػظ  ظوضخبهددد  وشحػلدددة وردددخف ة  ؤ ظمشصدددة ا  ،ظ   ة82
 )،  (  3ظوذخق ظوضخبا  باخو  د وألشةن  ط

؛حهك ظوسحدهك  دة؛ػس ؛صدػل وة د  ظوضخبهد   عصدخس ظو ددوةشا  ؛ و د   ة83
 وألشةن 

ودددجرغ أبدددػ عألدددجف ؤ بدددغ أبدددا ع دددخ ظودددخظ ل ؛خودددة  ظوردددحةح   ندددغ ظ ة84
 ل 1421  5   حيا : رػلف ظوذها ؤ  ظوس و   ظوضرخن   طل(166) :

  ظبددددغ  ةوػندددد   ؛ و دددد  ؛ددددغ كوددددةل ظوألددددجهل ؛خورددددخ فددددا  ددددػظ  ظويددددخ ن ة85
 ظوسوشألا 
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ظوسدددددددج ل فدددددددا عةدددددددع ظوة ددددددد  و؛شدددددددةلح ظو حدددددددث ظوة دددددددػل  ،   ؛زدددددددةن  ة86
 م 1997  3ط عألجظووػظل  ؛ و   ظوخةشاا  ظويةلخل د ؛رخ 

  ل(911ظوسدلخ فا عةػم ظوة   وأشػظع ة   الل ظوجرغ ظودداػشا ) : ة87
 حياد : ؤ  ددة، ظوسدػوى و  ددخون  ظوس و دد  ظوضردخن   راجظددد باددخو   )، ط(  

 )  ،( 

؛ددددة ل  الفهددد  فدددا ظوشحدددػ  أبدددػ ظو يدددةأ ظوض ألدددخل   حياددد : ؤ  ادددخ  ة88
 ظوحةػظشا  ،ظ   خق ظوضخبا  باخو  

ظويدددخظأظ  ظوسودددػظ خل ؛دددغ حادددث ظوة ددد  وظإلعدددخظل  ظوسددددوشاخ فدددا  خدددخنح ة89
 وظوودداخ  ؤ لةوع ؛حهدغ  ؛ و   أوا، ظوذها وةوخظث 

؛ذددة ل إعددخظل ظويددخ ن  ؛ ددا ظولهدددا )أبددػ ؤ ؛ ددا بددغ أبددا شةوددا   ة91
ل 1415   حياددددد : حدددددة ع ظوزدددددة؛غ  ؛ؤلدددددد  ظوخلدددددةو   بادددددخو   ل(437 :

 م 1984د

 حةع  وةوخظث ؛رحف ظويخظأظ  ظوضذخ ظوسوػظ خل  ،ظ  ظور ة91

ظوسردددصةح ظوردددػ ا  ،  عألدددجظوية،  ؛خعدددا  ةادددل  ؛شذدددػ ظ   ة؛ضددد   ة92
 م 1993  1؛ؤ    ظم ،ن  ط

؛ضدددددةشا ظويدددددخظأظ   ؤ بدددددغ أحسدددددج ظم لدددددخل ظو دددددخول  أبدددددػ ؛شردددددػ   ة93
  1دددد  ة؛ضددد  ظوسةدددظ لدددضػ،  ط   ؛خكدددد ظو حدددػث فدددا كةهددد  ظآل،ظلل(371) :

 م 1991دل 1412

   حياد : ل(217ة، ظوددخاظأ ) :؛ضةشا ظويخ ن  أبدػ  كخندة هحادى بدغ  ند ة94
 أحسج رػلف شاة ا و  خون  ،ظ  ظوسرخن  وةو وهس وظووخ س   ؛رخ 
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 ؛ضةشا ظويخ ن وزعخظع   ظود ةج  ة95

؛ضاددع ظوسرددصةحة  ظوشحػندد  وظورددخفه   ؤ لددساخ ظوةألددجل  ؛ؤلددد   ة96
 ظوخلةو   ،ظ  ظودخ ةن 

؛يدددددةرهذ ظوة ددددد   ظبدددددغ فدددددة س   حياددددد : عألجظوددددددالم ؤ لدددددة ون  ،ظ   ة97
 م 1979دل 1299 خ  ظود

   حياد : ؤ عألدجظوخةو  ل(285ظوسيوزا  ؤ بدغ ردندج ظوسألدخ، ) : ة98
 عزهس   عةوع ظو وا  باخو  

؛شدددة ل ظوحدددخو  وظوحدددجو،  ظوخ؛دددةشا )أبدددػ ظوحددددغ عةدددا بدددغ ،هددددى   ة99
   حياددد : إبدددخظمهع ظوددددة؛خظ ا  ،ظ  ظود دددخ وةشذدددخ وظووػ ندددل  عسدددةن  ل(384 :

 )، ط( 

ضخبهدد  د  ؤندد   جرددجل فددا ظورددخ  ظوسددش ح ظورددػ ا وةألشهدد  ظو ة111
 م 1981دل 1415ظوضخبا  ،  عألجظورألػ   ةلاغ  ؛ؤلد  ظوخلةو   

ظوس ددددحل فددددا ظويددددخظأظ  ظوضذددددخ و ػ ا  ددددة ؛ددددغ شخندددد  شا دددد   ة111
  ظوس و دددددد  ظم لخندددددد  وةوددددددخظث  ل(1422ظوشذددددددخ  ؤ ؤ لددددددةوع ؛حهدددددددغ ) :

 م 1997دل 1427

ا ؤ ظوشذددخ فددا ظويددخظأظ  ظوضذددخ  ظبددغ ظواددد ل   حيادد : عةدد ة112
 ظوز ةع  ظوسص ض  ظوواة ن  ظو ألخ  

لسدددددل ظو ػظ؛دددددل  ددددددخح  سدددددل ظواػظ؛ددددددل  ظودددددداػشا   حيادددددد :  ة113
 عألجظوحساج لشجظول  ظوس و   ظووػفهله   ؛رخ 
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ظوددػظفا فددا  ددخح ظوذددةشأله   ،  عألددجظودوةح  ظوا ددة  ظوسخكدددل  ة114
 م 1983وة وا ظواة؛عه   ظوسج له  وظوػلة ل ظووضةهسه   ؛رخ  

ًًا  ــ  الدوريـ  :ــــــــاتثان

ظا وهة  فا ظويخظأظ  ظوضذخ  ظوحشألةا   حيا :  ػفا  عألدجظوضدند بدغ  ة1
 ل 1417شةرخ ظوألخ،  ظوساةج ظمول  )، ط(  

ضةلخل ظووخةز ؛غ ظوويةأ ظودة شاغ فدا ظوضخبهد  ظودردحى  عألدجظوية،   ة2
 م 1997  ظوضج، ظمول  15؛خعا ظواةال  أعحةث ظواخ؛ػك  ؛اةج 

ظوذةلج  لدهس ظودجرغ  ةو  ظويةعجل و صػنلرظوضصف عةى ظووػلع باغ أ ة3
   ظوضج، ظمول 13ظوديخظأ  ؛اة  ظوسشة ل  ظوساةج 

ظو ددةأ ظوضخبهدد  ظورددػ  وظوػضددة ف )، ظلدد   ػواجهدد (    ددػظن ؛شهددددا  ة4
عألدددجف  عةدددػم ظوة ددد   ، ظلدددة  عةسهددد  ؛ح سددد   ردددج  أ بدددل ؛دددخظ  فدددا ظوددددش  

 ) وةل ،و ل( ،ظ  غخنا  ظويةلخل د ؛رخ 

ل فددا ظوضخبهدد  د عحددث فددا ظويددخظأظ   ؤ  ددةن  ؛اةدد  ظو سددد وظووددد ا ة5
 ةهددد  ظآل،ظل وظوضةدددػم ظإلشددددةشه  وظا وسة،هددد    ة؛ضددد  عدددد خل  ظوادظ دددخ  عدددج، 

 م 2117  13

 ثالًجا  ــ  حبىخ  على  شبكة  اإلنبنت:

  فدا ظوألشهد  وظووخكادا   ددع دظوخردة ز ظوة ػند  ويدخظأل حددز د ، ظلد ة
  ة؛ض  ظوسشهة )؛ػ ل ظموػك ( ظوة   ظوضخبه   كةه  ظآل،ظل  
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 فهزس املىضىعات

 املىضـــــــــــــــــــــــــىع

 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111املكدمة 

 1111111111   شه ()ظوحسل عةى ظوشطاخ و،و ا فا ظويخظأظ  ظويخ  التمهًد:

 ؛ددددددددغ ،و  ظوحسددددددددل عةددددددددى ظوشطاددددددددخ ،ظ ددددددددل ظوألشهدددددددد  ظوػظحددددددددجل) املبحــــــــح الو :
 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111  (ظوشةحه  ظإلفخظ،ه               

ــانٌ: ــح الجـــ  وأ دددددخا ،و  ظوحسدددددل عةدددددى ظوشطادددددخ ؛دددددغ ظوشةحهددددد  ظووخكاألهددددد ) املبحـــ
 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  (فا ظوجاو               

 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111اخلامتة. 
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